


 پوشاهیس#

 1پارت#

  به! دادم  چشمانت به  دل من... یول دانم  ینم را تو

  به جان من... نگاهت در یمخف ناب یها خنده همان

 ی مردانه تن با دلم  بند. سپردم  تیابروها انیم اخم 

  جانا، هستم ... ام  وانهید  ییبگو دیشا! شد پاره تیصدا

 خودم ! یوانگید یعنی یعاشق یگفت خودت... هستم 

  یم! یوانگید نیا از یوا گفتم  و نگاهت در دم یخند

 و گفتنت آخ هر با زدم  دل من پوش، اهیس مرد یدان

 همدم  ما و اشکم  قطره هر از یکرد مشت دست تو

  تو و زخمت یرو گذاشتم  مرهم  من! هم  یبرا م یشد

  نامرد یایدن نیا نزند نمانی زم تا یماند کنارم  مردانه

  مانم  یم هم  من... یماند  تو! رحم  یب خودت قول به و

  اهیس نکهیا نه. یاوریدرب تن از اهی س روز کی تا

  دیآ یم! نه... ی لعنت یتو به دیاین بودن پوش

...  گرید است دل یول ! کند یم جذابت... برعکس

  قلب!  زند یم نبض... گرید است  رگ! شود یم خون

 که اهیس دانم  یم خوب من  و! شکند یم... گرید است

  یم نبض گردنت رگ و شود  یم خون دلت ،یپوش یم

 دل من ؛یزن یم شخندین تو! شکند یم قلبت و زند

  از!  دهم  ی م قول. خندانمت یم روز کی... زنم  یم



 اهیس روز کی! مردانه  خودت قول به یها قول همان

 تلخ بیعج بودن، پوش اهیس نیا! آورم   یدرم تنت از

 تیحکا  تیها دنیپوش اهیس..." جذاب یلعنت! "است

 ! یلعنت همانقدر... جذاب همانقدر. است کلمه دو نیهم

*** 

  مشت دستم  در لباس دامن! دیکن تمامش... دم یدو

  ینم... افتادم  نفس نفس  به! خواهمش  ینم... شد

 : آمد یم دنبالم  و زد یم  حرف بلند بلند مادرم ! خواهم 

  سایوا... نیریآ! )ن یریآ... یکچ بوسه... نیریآ -

 !(نیریآ... دختر

  چشمان در دوختم  چشم  و دم یچرخ  سمتش... ستادم یا

  نفس و بود گذاشته نهیس یرو دست ... اش یعسل

 دیشا. بودم  افتاده نفس نفس به او  مثل. زد یم نفس

  قلبم  یرو محکم  و آوردم  باال را مشتم ... او از بدتر

 : دم یکوب

 !خوام  ینم(... مامان)کی  دا خوامش ینم -

  هم  کندم  یم جان اگر اما  دیجنگ یم چشمانم  با اشک

 .بچکد گذاشتم  ینم

 !خوام  ینم... یول رم یبم  حاضرم  -



 چشمانش. ستادم یا میجا  سر محکم . آمد جلو یقدم

 : کردند یم التماس

 ... دهمه  خوت یرزق له یپشه... زکم یعز... نم یریآ -

 .( نزن بختت به لگد)

 :دیلرز یم م یصدا! یعصب. دم یخند

 ... خوامش ینم -

 . لرزش نیا به لعنت

 ! هیبدبخت ست،ین بخت -

 اما بودند سرخ چشمانش. آمد جلو محکم  یها قدم  با

 خودش مثل. بود خودم   مثل! اشک قطره کی از غیدر

 رفت باال که دم ی د را دستش د،یرس  که م یروبرو! بودم 

  یخال  دلم  ته. دیایب  فرود صورتم  یرو خواست و

  برخالف که  ماندم  منتظر و بستم  چشم  تنها اما... شد

  گوشم، کنار و دیکش آغوش به محکم  را تنم  تصورم،

 :زد پچ لرزان

  بد... یستین فهمن یم  االن. م یبرگرد ایب... نیریآ -

 . هینسب و بااصل مرد اریداژ... زکم یعز خودت به نکن



  جدا خودش از مرا. کردم  مشت دستم  در  را راهنشیپ

  لب ریز م،ی گلو به دیکش یم چنگ که یبغض با. کرد

 : زدم  شیصدا

 (مامان... )کی  دا -

 ( جانم ) انم یگ  -

 :زدم  یتلخ لبخند

 نیا به پدرش. ستین  من با دلش! بهینانج -

 که یاصل همون یرو! کرده مجبورش یخواستگار

 ...یول شهیم درست  ازدواج بعد گنیم

  پشت محکم  را ام  یروسر و دم یکش یا یعصب نفس

 :زدم  گره سرم 

 ! شهینم... کیدا شهینم -

 ،یمشک اسب سمت بلند  یها قدم  با و روبرگرداندم 

 یها نرده به دورتر متر چند که رفتم  یرنگ یا قهوه

 : زد م یصدا دیناام . بود شده بسته یآهن یدر

 زشته! برامون آوردن شکشیپ... یآباد اومدن -

 !هیزیآبرور... نیریآ

 :دم یخند



  کنن یم فکر م؟یدیند کنن یم فکر طال؟ سیسرو -

  گنیم  و بابا یچشما تو زنن یم زل که م یا دهیند شهر

  چشماشون تو بزنم  زل منم بود خوب م؟یدیخر شهر از

 شدم  قبول یشهر همون دانشگاه نیبهتر من بگم  و

  و  اصل رفت ادشی توش، گذاشت پا یوقت شما پسر که

 ؟یچ یعنی خانواده و نسب

  رنگش یا قهوه الی به یدست و کردم  باز را اسب

 : دم یکش

 بشه؟ اونا شکشیپ قراره بسته زبون نیا -

 : شدم  سوار حرکت کی  با و گذاشتم  اسب نیز یرو پا

  پس رو شکششونیپ رم؛یگ  یم پس رو شکشمونیپ -

 ... یآباد گردم  یبرم! دیبد

  یرو که دم ید را یاشک  قطره تنها. نگفت یزیچ گرید

 را خودم ...یول چرا دانم  ینم. کرد باز راه اش گونه

 !دم ید یم ها چشم  آن در

  ناگهان که کردم  نگاهش حرف یب یا لحظه

  رد. انداخت سرش پشت به ینگاه و روبرگرداند

  یم سمتمان دو با که پدرم  دنید با و گرفتم  را نگاهش

  مادرم  که فشردم  لرزان یدست با را اسب افسار آمد،

 : زد داد



 ... برو نیریآ -

... بزند کتکش دم یترس. اوردی ب سرش ییبال دم یترس

  دیدو سمتم  مادرم . دیلرز یم ام  چانه. ماندم  حرکت یب

 :دیکش غیج و

 ...برو دختر برو -

  و کند حرکت تا زدم  شیپهلو به. کردم  یه  را اسب

 شیها سم  شدن دهیکوب یصدا که دینکش طول یزیچ

  اما قلبم . دیچی پ گوشم  در کی بار ی کوچه آن نیزم به

 نی ماش کنار از. ماند جا گذاشتم سر پشت که یزن شیپ

  بودند کرده پارک  کوچه رونیب که یبلند یشاس

 ما انگار! اند  دهیخر شهر از بودند  گفته. گذشتم 

.  رفت تر عیسر اسب... م یبود دهیند عمرمان به نیماش

 دندان محکم  و دم یکش صورتم  یجلو را ام  یروسر

 م یروبرو از دوچرخه سوار یپسرک . فشردم  هم  یرو

 و دیکش  یادیفر بسته، زبان آن سرعت دنید با و آمد

 از که دم ید فقط من و  کرد کج را اش دوچرخه سر

 ی رهیخ و متعجب یها نگاه ریز. خورد نیزم ترس

 ی جاده در و شدم  خارج آن از روستا، سکنه

  از م یموها. گرفت آرام  یکم اسب. انداختم  یکوهستان

  رونیب ،یانیاع مادرم  قول به و گلدار یروسر آن ریز



 دست کی با. بود ختهیر صورتم  یجلو و بود آمده

 : زدم  داد و زدم  پسش

  ینم رو اموالش و  مال و مرد نیا... خوام  ینم -

 یتباه. خوام  ینم رو رهیم هرز که ینگاه... خوام 

 .خوام  ینم رو م  ندهیآ

  دم یکش یغ ی ج. دیکش ههیش اسب. دیچیپ فضا در م یصدا

 همزمان و دارم  نگه را خودم که  کردم  را تالشم  تمام  و

 : کنم  آرامش کردم  یسع 

 ...آروم  شکالت... شکالت -

  یکم که دیفهم را زبانم  انگار ... تیوضع  آن در دم یخند

  را بلند باال یا  قهوه و  اهیس اسب نیا. افتاد تکاپو از

 نفس  کی. کنند شکششی پ که بودم  نکرده بزرگ خودم 

  نیماش به توجه یب. رفت مانیروستا  یها یکینزد تا

  عبور یکوهستان ی جاده  از قهیدق چند هر که ییها

  یکم تا داشتم  اش نگه  یا چشمه کنار کردند، یم

  خم  سر و گرفتم  دست  در را  افسارش. کند تازه نفس

  و دادم  رونیب صدادار را نفسم . بخورد آب تا کرد

 ییها کفش دنید با اما چرخاندم  یگرید سمت گردن

  نفس بود، آمده رونیب  ها درخت از یکی پشت از که

 دهانم   یرو را آزادم  دست. شد حبس ام  نهیس در



  من،. شدم  رهیخ م یروبرو به گرد چشمان با و فشردم 

 یم مسلح مرد کی ریگ   اگر ،یسالح چیه بدون و تنها

  کردم  مشت را دستم ! بود تمام  کارم  شک بدون افتادم 

 دیشا اصال... اصال. زدم  ام  یشانیپ به یا ضربه و

  زیچ... بود کفش. کردم  دقت شتریب! باشم  زده توهم 

 گذاشتم  اسب نیز یرو  پا. باشد توانست ینم یگرید

  متوقفم  یزیچ  کی که بروم توان نیآخر  با خواستم  و

  امان یب قلبم . دم یترس ی م. گذاشتم  نییپا را م یپا. کرد

  درخت  از یکی به را شکالت حال، نیا با اما دیتپ یم

  در و فرستادم  نییپا یسخت  به را دهانم  آب. بستم  ها

 قدم  با بودم، کرده مشت اراده یب را دستانم  که یحال

  اش یقدم چند. کردم  حرکت درخت آن سمت آرام  ییها

  ریز و گذاشتم  ام  نهیس یرو دست. ستادم یا دم،یرس که

 :کردم  زمزمه لب

 ... ایخدا... ایخدا -

.  م یبگو خدا به خواهم   یم چه دانستم  ینم هم  خودم 

  سرک درخت سمت  و برداشتم  جلو به یگرید قدم 

  ها درخت آن پشت که یزخم  یمرد دنید با اما دم یکش

. شدم  خکوبیم م ی جا سر و دم یکش ینیه بود، افتاده

  یقدم. شد یم خارج ام  نهیس از دهیبر دهیبر نفسم 



  خواستم . برگردم  خواستم  باشد؟ تله نکند. رفتم  عقب

 :زدم  لب هیگر حالت با اراده  یب! نتوانستم ... کنم  فرار

 خدا؟ کنم  یغلط چه -

 را کمرش. رساندم  شیروبرو  را خودم  بلند گام   کی با

 نییپا سمت گردنش و بود داده هی تک یدرخت ی تنه به

  جان یب دستانش. دم ید ی نم را صورتش. بود شده خم 

 یمشک پا تا سر. بودند شده رها تنش طرف دو

 ی شانه قسمت در خون یسیخ اما بود دهیپوش

 .کنم  حس توانستم  یم  هم  فاصله همان از را لباسش

 نفس بود، که یکندن جان هر به و زدم  یا سرفه تک

  داشت قصد قلبم . شوم  مسلط خودم  به تا دم یکش یقیعم

  کردم  جمع را لباسم  دامن لرز، و ترس با. بپرد رونیب

 یسع . نشستم  م یزانوها از یکی یرو شیروبرو و

  به باشد، که یکس هر او. کنم  آرام  را خودم  کردم 

  با! کنم  کمکش دیبا من... من و دارد ازی ن کمک

 : گفتم   دیلرز یم شدت به که ییصدا

 ... آقا... آ -

 را نم یی پا لب. دم یشن یم زور به هم  خودم  را م یصدا

 :زدم  صدا بلندتر و دم یگز

 ؟یخوب آقا... آقا -



  سمت دیترد با را لرزانم  دست. داد ینم یجواب

 به و دادم  تکانش انگشت  نوک با. بردم  شیبازو

 : گفتم  یکورد

 ده نگم ده له تیگو هاتووه؟ یل تیچ  کاکه... کاکه -

 ؟یب

 (؟یشنویم صدامو شده؟ چت آقا… آقا…)

  یزخم چطور دانستم  ینم. ردیبگ  ام  هیگر بود کینزد

 ریت دیشا افتاده، ی وحش یوانیح ریگ  دیشا. شده

 ... ای است زنده اصال... اصال... هم  دیشا خورده،

 تکانش تر محکم  و گذاشتم  اش شانه یرو را دستم 

 : دادم 

 ... چ آقا... آقا -

 با افتادنش، نیزم یرو و سمت کی به شدنش کج

 ...شد همزمان من بلند غیج

*** 
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  نیآخر با قلبم  و بودند شده گشاد حد نیآخر تا چشمانم 

 به و دادم  فاصله هم  از را م یها لب... دیتپ یم توانش

 : گفتم  یسخت

 مرده؟ ... م  -

  که یمن... ترساندم  یم شتریب اش دهیپر رنگ صورت

  اشک یخواستگار یمسخره یماجرا و اریداژ بخاطر

 ترس از جا همان بود  مانده کم  بود، امدهی ن چشمم  از

  را لرزانم  دست... شدم  خم  یکم. کنم  هیگر زار زار

  ینیب ریز را ام  اشاره انگشت و بردم  صورتش سمت

 انگشتم  به که فشیخف یها نفس یگرما. گرفتم  اش

...  بود زنده. شدم  بلند و دم یکش عقب را دستم  خورد،

 زمزمه لب ریز و رفتم   عقب یقدم...  بود زنده هنوز

 :کردم 

 ...گردم  یبرم... اریب طاقت -

  به شباهت یب که ییها قدم  با و برگرداندم  رو و

  م ی پا. کردم  بازش و رفتم  شکالت سمت نبودند، دنیدو

  گردن یا لحظه. شدم  سوار  و گذاشتم  نشیز یرو را

  بود شده هوشیب درخت ریز  که یجان مهین مرد سمت

 دستم  در را شکالت افسار. کردم  نگاهش و چرخاندم 

 سرم  پشت را ام  یروسر گره دست، کی  با و گرفتم 



 که یکس هر او... آوردم  یم کمک دیبا . کردم   محکم 

 ...کردم  یم کمکش دیبا بد، چه و خوب چه بود،

*** 

 :دم یکوب  خانه یچوب در به و آوردم  باال را مشتم 

 ...روناک(... محمد عمو) محمد مامو -

  فعال چشمشان تا بودم  گذاشته اصطبل در را شکالت

 طول یزیچ و آمد یع یسر یها قدم  یصدا. فتدین آن به

 مرد محمد، عمو دنید با.شد باز در که دینکش

 کرد، یم خدمت پدرم   به ها سال که یا سالخورده

  یم نییپا و باال تند تند که ام  نهیس قفسه یرو دست

 : گفتم  و گذاشتم  شد

  رو نیماش... نیماش... ییجا  هی م یبر دیبا... مامو -

 ... اریب

 :دیچرخ  صورتم  در نگرانش نگاه

 ( کجا) کو؟له -

 :گفتم  و  دم یکش یقیعم نفس یسخت به

 باشه؟ ... نگو هم  یکس به... به... نپرس -

 : گذاشت هم  یرو  را در و آمد رونیب خانه از



 به... )باوک به ؟یکن یم کاریچ نجایا تو... نیریآ -

 ...( بابا

 :حرفش انیم دم یپر

 ... بشه خبردار دینبا... نداره خبر باوک -

 :زدم  لب ملتمس و کردم  باز را در

 ... اریب رو چییسو برو -

 : گفتم  یبلند نسبتا یصدا  با که کرد  نگاهم  دیترد با

 .برو... هیزندگ  و مرگ بحث -

  را  شیها قدم  و شد اط یح وارد. نگفت یزیچ گرید

  او با بخواهم  نداشت سابقه. برداشت ساختمان سمت

 و داشتم  یبرم یواشکی را نیماش  شهیهم. بروم  ییجا

  یزیچ بابا به کردم  یم التماسش رفتم، یم لو اگر

 ییتنها و برداشتم  را نی ماش  که  یبار نیآخر... دینگو

  بود موقع همان  از و گرفت را مچم  بابا زدم، جاده به

 که داد قسمش و سپرد محمد  عمو دست را چییسو که

 ... ندهد من دست را آن

 تازه جان انگار آمد، رونیب ساختمان از که او دنید با

  آخر سمت بلند، یها قدم  با و روبرگرداندم . گرفتم  یا

 : گفتم  نیح همان در و کردم تند پا کمانیبار  ی کوچه



 ...روناکت جان به رو تو... باش زود -

  که را شیصدا و کردم   حس را شیها قدم  شدن تندتر

 : زد غر لب ریز

 ... نده قسم  -

 پارک کوچه سر که یرنگ  یا گوجه  کانیپ به یوقت

  سوار و دم یقاپ دستش از را چییسو م،یدیرس بود شده

 : شد  سوار و گفت لب ریز یالله  اال اله ال. شدم 

 ...نیریآ -

  که بود چندم  بار دانم  ینم و زدم  استارت یبار چند

 :گفتم  و آوردم  باال را دستم . شد روشن نیماش

 ...مامو نپرس یزیچ -

  پس کوچه و روستا در شد یم که یسرعت نیآخر با و

  م ی پا و شدم  خارج روستا از کرد، یرانندگ  شیها کوچه

 :فشردم  گاز یرو را

 باوک الخصوص یعل... بفهمه یزیچ دینبا چکسیه -

  یزخم که رو جوان هی بار هی یبود گفته! کیدا و

 درسته؟ یکرد درمان بود شده

 :داد تکان یسر و دیکش( بند سر) نشیسرو به یدست

 شده؟  یچ ... دختر یکرد لبم  به جان -



  طرف آن متر چند که  م یبود یا چشمه همان کینزد

  و دم یگز را نم ییپا لب... بود  افتاده یزخم یمرد ترش،

 :زدم  ایدر به دل

 به یچ دونم  ینم! کردم   دایپ یزخم رو جوان مرد هی -

 ...یآباد مشیببر دیبا... اومده سرش

  اش ینگران شدت  که  یچشمان با و دیچرخ سمتم 

 :کرد  نگاهم  بود شده شتریب

 ش؟یدید چطور ؟یکرد داش یپ  کجا دختر؟ یگیم یچ -

 آدم  و یقاچاقچ پر اطراف  نیا یدون یم که خودت

 ... وقت هی اگه! خالفه

 :دادم  تکان یسر تند تند

... یول باشه خالفکار  ممکنه دونم   یم... دونم  یم -

 !ستین مهم  االن نیا

 :شدم  ادهیپ و زدم  ترمز محکم  چشمه، کینزد

 ...مامو شو ادهیپ -
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  کردم  تند پا م یروبرو یها درخت سمت بلند یها قدم  با

 او به تا بود مانده متر چند ... دمشید. آمد دنبالم  او و

 : گفتم   عمو به خطاب و کردم  دراز را دستم  که برسم 

 !اونجا... درخت اون ریز... اونجاست -

 به را  خودش من از زودتر و داد  سرعت شیها قدم  به

 نشست زانو کی یرو کنارش. رساند ناشناس مرد آن

 : گذاشت گردنش  رگ یرو دست و

 ... ست زنده -

 : ستادم یا کنارش و دم یکش یراحت نفس

 ...نی ماش تو مشیبذار کن کمک -

 :برد باال صدا و کرد  نگاهم  یعصب

  یخوا یم یچ رو مادرت و پدر جواب مش؟ی ببر کجا -

 ؟یبد

 نگاهش ملتمس و  نشستم  زانو کی یرو کنارش

 :کردم 

...  کن نگاش. ستین ها  حرف نیا وقت االن... مامو -

  ،یبود که رزمنده ینگفت خودت مگه! رهیم ی م داره

  به برگشته زمان کن فکر داد؟ جون بغلت تو دوستت

 ... عقب



 :بست چشم  یا لحظه و  داد رونیب صدادار را نفسش

 ... امان... دختر تو از امان -

  راهنیپ سمت دست د،یبگو یگرید زیچ نکهیا بدون

 با. کرد پاره را لباسش ی شانه قسمت و برد مرد

 وحشت با دش،یشد  یزیخونر و گلوله زخم  دنید

 :کرد  نگاهم 

 ! خورده ریت -

 :ردیبگ ام  هیگر بود مانده کم 

 زودتر ایب! یآباد برگردن کیدا و باوک که االنه -

 ...مشیببر

  که یسخت هر به بعد، و  دم ینشن که زد لب ریز یحرف

  قدم  نیماش سمت و  کرد کول را یزخم مرد بود،

 باز شی برا را عقب در و رفتم  جلو جلو. برداشت

 یپاها... گذاشت عقب  یصندل یرو را او. کردم 

  بود نگران نگاهش. بست را در و کرد خم  را بلندش

  بود یلی هم  هنوز محمد عمو. زد یم  نفس نفس و

 را سابق توان گرید دانستم   یم اما خودش یبرا

  از قبل و کرد باز را راننده کمک سمت در . ندارد

 : گفت شدن سوار



 ... دختر بدو -

  روشن را نیماش. نشستم  فرمان پشت و آمدم  خودم  به

 :درآورد  را نشیسرو او و کردم 

 !ضعفم  نقطه رو  یگذاشت دست -

 :کردم  نگاهش خجالت با

 . شدم  مجبور... کن حالل -

 : گفت لب ریز و  انداخت سرش پشت به ینگاه

 ... نداره هم  سال یس -

 :انداختم  سرم  پشت به ینگاه نهیآ از

 . آورده سرش رو بال نیا یک  ستی ن معلوم  -

  وارد. داد تکان نیطرف  به یسر تنها و نگفت یزیچ

 : انداخت   اطراف به ینگاه محمد عمو و م یشد روستا

 پدرت گوش به اگه! چهیپ یم زود خبرها نجایا -

 پات هم  خودمم  و دستت دادم  رو چییسو  که برسه

  چند هر... کار نیا از گذره ینم قبل ی دفعه مثل شدم،

 چرا ستی ن معلوم ... خودته یپا خونت هم  االنش نیهم

 باد به رو سرت... گهید یجا هی اونا و یینجایا تو

 ! آخر یدیم



  کردند یم یباز فوتبال کوچه در که ییها بچه یبرا

 :گفتم  و زدم  بوق

 تا کورد مردم (... کوردم   دختر من! )کوردم  یکچ من -

  واسه... هاشون خواسته یبرا جنگن یم جان یپا

 از وجب هی نذاشتن  جنگ،  زمان که بود نیهم

!  لجباز گهیم بهم  باوک! دشمن دست فتهیب خاکشون

  خوام، ینم که یزیچ به  تن دونه یم خوب هم  خودش

 نگران... زنه یم رو خودش حرف بازم  اما دم ینم

 ...بشه دهیکش  وسط پات ذارم ینم... مامو نباش

  کوچه  ته به ینگاه و کردم  پارک را نیماش کوچه سر

 :انداختم  بست بن ی

 ...مشیببر زودتر دیبا... ستین یکس -

 باز را عقب سمت در. شد ادهیپ و دیکش یقیعم نفس

  بگذارد پشتش را او کرد یم یسع  که یحال در و کرد

 : گفت

 ؟یکن شیمخف یخوا یم کجا... ستی ن که بچه -

 : بستم  را نیماش در من  و کرد کول را ناشناس مرد

  دوازده  از...  مونده استفاده  بدون ها اتاق از یکی -

 ...اونجا رهینم یکس ماهش ازدهی سال، ماه



 باز را در. رفتم  جلو جلو من و کرد حرکت خانه سمت

 : دم یکش داخل به یسرک  و کردم 

 ... ومدنین هنوز -

. گذاشت داخل به پا محمد عمو و کردم  باز کامل را در

 :دم یپرس آرام 

 کجاست؟  روناک -

 ...انگار  ومدهین. دیخر رهیم گفت -

 اتاق در و رفتم  ساختمان سمت عیسر ییها قدم  با

  و کردم  پهن یتشک ع یسر. کردم  باز را نظرم  مورد

 : گفتم  محمد عمو به خطاب

 ...نجایا بخوابونش -

 تشک یرو را او تشک، شدن یخون به توجه یب

 مشغول. نشست شیزانوها یرو کنارش و خواباند

 :گفت نیح همان در و شد اش یخون راهنیپ درآوردن

 ... اریب زیتم ی پارچه تا چند و آب گاز، الکل، -

  محکم  را نشیسرو  و درآورد   او تن از را راهنیپ

  با. ردیبگ را یزیخونر  یجلو تا داد فشار زخم  یرو

 : برد باال صدا کردم، یم نگاهش همچنان که من دنید

 ...دختر بجنب -



  اتاق از عیسر و آمدم  خودم  به بلندش، یصدا با

  در که را یا هیاول یها  کمک ی جعبه. زدم  رونیب

 و برداشتم  م یبود ده یخر تهران به مان یقبل سفر

 یا یفلز کوچک سطل  و زیتم ی پارچه چند با همراه

  و نشستم  کنارش.  برگشتم  داخل کردم، پرش آب از که

  را گاز و الکل که یحال در. کردم  باز را جعبه در

  پارچه تکه که دم ید را  محمد عمو آوردم، یم رونیب

 اطراف کردن زیتم مشغول و برد فرو  آب در  را یا

 او گردن و یشانیپ یرو  دست نیح همان در. شد زخم 

 : گفت  لب ریز و گذاشت

 . ارهین دووم  ترسم  یم ... سرده تنش -

 : زدم  دنینشن به را خودم 

 م؟ یاریدرب رو گلوله دیبا اول -

  سمت دست شد، فارغ  که زخم  اطراف کردن زیتم از

 :گفت نی ح همان در و برد گاز و الکل

  شده رد. باشه مونده تنش تو گلوله نکنم  فکر -

 !انگار

  محمد عمو و دم یکش  صورتم  به یدست ینگران با

 :کرد  نگاهم 



 !نتشی بب دکتر دیبا...  ادیبرنم من از یادیز کار -

 ... آورد ینم طاقت! بود  راه ساعت هی یبهدار تا -

 اش یشانیپ به یدست و بست یا هی ثان را چشمانش

 :دیکش

 . من به بده رو گاز اون! نازک دل هم  ،یسرتق هم  -

 :گفت و دادم  دستش یزیتم گاز

 دیبا اما بندمش یم فعال! خواد یم هیبخ زخمش -

 ... هیبخ نخ یپ یبهدار م یبر

  م ین و گرفتم  چشم  از اشک. دادم  تکان یسر حرف یب

  و باال نفسش هر با که اش نهیس قفسه به ینگاه

 یکوچک یخالکوب قلبش یرو. انداختم  شد یم تییپا

 کرده یخالکوب یسیانگل به یکوچک خط با... داشت

 یم را کلمه نیا یمعن(...  انتقام " )Revenge" بود

. انداختم   اش دهیپر رنگ صورت به ینگاه... دانستم 

 و کرد یم ییخودنما صورتش یرو یشیر ته

  ش،یموها یبلند اما نه کامل. بود  دهیتراش را شیموها

 به را دهانم   آب. دیرس یم  انگشت بند نصف تا زور به

 باشد؟ زده حدس درست عمو نکند. دادم  قورت یسخت

  و یخالکوب نیب را نگاهم  باشد؟ خالفکار نکند

  تکان نیطرف به یسر  اراده یب و چرخاندم  صورتش



 نگاهش دوباره. باشد خالفکار دیآ  ینم او به. دادم 

 محمد عمو اند؟ یشکل چه خالفکارها مگر. کردم 

  شد زخم  بستن مشغول و آورد رونیب جعبه از یبانداژ

 پدرم  ادیفر بندش پشت  و خانه در شدن باز یصدا که

 ... کرد حبس نهیس در را نفسم  اط،یح از

 ییکجا... نیریآ) ت؟یکو له وا ایح یب یکچ... نیریآ -

 ( ا؟یح یب دختر

*** 
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 آب. نشست صورتم  یرو  وحشت با محمد عمو نگاه

  محمد عمو. شدم  بلند و دادم  قورت یسخت به را دهانم 

 :زد م یصدا ینگران با

 !نیریآ -

 !یدیام چه با دمینفهم هم  خودم ... زدم  لبخند

 .کنه ی م دادیب و داد کم  هی تهش... شهینم یزیچ -

 را دامنم  که بردارم  خروج در سمت یقدم خواستم  و

 :زد چنگ

 ... جان دختر سایوا -



  چشمان به. کردم  نگاهش و چرخاندم  سمتش گردن

 ... اش یخون دستان و رنگ یشیم نگران

  تو م یآورد رو بهیغر هی  بفهمن دینبا. رونیب این شما -

 ...تشیوضع  نیا با اونم . خونه

  رونیب صدادار را نفسش.  داد تکان نیطرف به یسر

  از  و ندادم  فرصت که دی بگو یزیچ خواست و فرستاد

 .آمد یم اطیح از مادرم  یصدا. دم یدو رونیب اتاق

  یکار(... جانم  شاهرخ) انم یگ  شاهرخ... شاهرخ -

 ...شاهرخ. بهش باش نداشته

 دانستم  یم که یمرد به کرد یم التماس. کرد یم هیگر

... فروشد ینم زیچ چی ه به را شیآبرو اما ستین بد

 .بخرد را شیآبرو تا کند یم  فدا را دخترش شده یحت

 چشمم  در و شد خار مادرم  ی هیگر! پابرهنه... دم یدو

 دست حال، آن با اما دی تپ یم امان یب قلبم .  رفت فرو

  وسط مادرم  و پدر. کردم  بازش و بردم  اطیح در سمت

 بود گرفته را پدرم  یبازو مادرم  و بودند ستادهیا اطیح

  من دنید با دو هر. ردیبگ آرام  حداقل ای نشود داخل تا

  یزیچ. دهم  نشان را خودم  نداشتند توقع. ماندند مات

  و شد پاک پدرم  چشمان  از تعجب گرد  که دینکش طول

  وحشت با مادرم . آورد هجوم  سمتم  بلند یها قدم  با



  م یزانوها. ماندم  م یجا سر من و زد صدا را اسمش

 و دیجوش  چشمم  در اشک! ستادم یا اما دندیلرز

  نیا گرید نام ... قطعا بودم  وانهید... بچکد نگذاشتم 

 !بود محض یوانگید جسارت،

 م یموها همراه و کرد دراز ام  یروسر سمت دست

  م یموها تار من و افتاد سرم از بلندم  یروسر... دیکش

 نکهیا از قبل اما سوخت  سرم  عمق تا. دم ید انشیم را

  ادی از  را سرم  درد محکمش یلی س با  م،یای ب خودم  به

 کف در ها زهیر سنگ و شدم  پرت نیزم یرو. بردم 

 دم یکش درد  از یغ یج اراده یب. رفتند فرو م یپا و دست

  منتظر لحظه هر. دادم  فشار هم  یرو را چشمانم  و

  ستادیا م ی جلو  مادرم  که شود بلند دستش دوباره بودم 

 انشیم بود انداخته خش بغض که یبلند یصدا با و

 :گفت  پدرم  به خطاب

 .کرده یاشتباه هی... جوانه... نزنش... بسه -

 :دیکش اش چانه به  یدست و دیخند یعصب پدرم 

 یوقت. کرده نامم  بد! آبروم  به زده  حراج چوب -

 هااون  جواب ما نگفت  خودش با کرد یم فرار داشت

 یم قرار یتیموقع  چه ما نکرد فکر م؟یبد دیبا یچ رو

 م؟ یریگ 



 : زد داد

 نیا به تو! یزیآبرور نیا تو یبود کیشر هم  تو -

 . کنه یم علم  قد من یجلو که یداد رو دختر

  ها زهیر سنگ. شوم  بلند تا گرفتم  نیزم به دست

  مادرم  پشت یسخت به. رفتند فرو دستم  در شتریب

  یپدر از... بودم  دهیترس. گرفتم  را شیبازو و ستادم یا

  با نطوریا حاال و دیکش یم سرم  بر نوازش دست که

 دهیترس بود ستادهی ا مانیجلو کرده باد گردن رگ

 .بودم 

  نیع در چطور دانستم  ینم اما دیلرز یم مادرم  یصدا

 : زد یم حرف  محکم  لرزش،

. بخونه درس شهر بره  خواد یم ! نداره دوستش -

  دم  و بسابه و بشوره عمر هی مادرش مثل خواد ینم

  با اگه دلشون. شهینم ی زور ازدواج و عشق... نزنه

 !  باطله خدا شیپ عقد نیا نباشه، هم 

  مشت دستان یرو نگاهم . فشرد هم  یرو دندان پدرم 

 : کردم  زمزمه لب ریز. شد دهیکش اش  شده

 ... کیدا -



.  نکرد باز لب از لب اما د یبگو یزیچ پدرم  داشتم  توقع

  نگاه در ها هیثان را اش نشسته خون به نگاه تنها

  یم خوب که بود یحرف چشمانش ته. دوخت مادرم 

  به وادار را پدرم  شدتش،  که بود یدرد. دم یفهم

  خانه، در شدن باز و انداختن دیکل یصدا! کرد سکوت

 دنید با. شود دهیکش در سمت نگاهمان شد باعث

  با و داشت دست در را دیخر یها سهی ک  که روناک

  قلبم  به داغ غیت یکس انگار کرد، یم نگاه  ما به تعجب

  دارد درد. دم یشن را  غرورم  شکستن یصدا. دیکش

 توسط شدن دهید و نتیزتر یعز از خوردن کتک

  ی ساله شانزده دختر تک  روناک،... دوست نیبهتر

 که یا یسن اختالف وجود  با یکودک  از محمد، عمو

  آن در من دنید اما بود خواهرم  و یباز هم  م یداشت

 ! یوا... حال

.  رفتم  خانه داخل تنم  درد وجود با و روبرگرداندم 

...  بودم  خسته.  نکنم  هی گر تا فشردم  دهانم  یرو دست

 که شود یم چه. بودم  خسته نامردانه یباز نیا از

  دخترش یرو دست دهد یم اجازه خودش به مرد کی

  کی به را شانیآبرو یگاه  که شود یم چه کند؟ بلند

  اتاقم  در دهند؟ یم حیترج شان جگرگوشه یزندگ  عمر

 و ستادم یا اراده یب شدن، داخل از قبل و کردم  باز را



 که بود خوب. انداختم  اتاق آن ی بسته در به ینگاه

  وجود از اگر تیوضع  نیا در. امدی ن دنبالم  محمد عمو

  یپا خونم  شدند، یم  باخبر خانه در بهیغر یمرد

 ...بود خودم 

  تشکم . بستم  سرم   پشت را در  و شدم  اتاق وارد

 به که یمن. بود مانده اتاق وسط نشده جمع همانطور

 حساس یزیچ هر از شتریب  کوچکم  اتاق بودن مرتب

  بردن و مجاور  یروستا به رفتن موقع بودم،

 کرده شیرها همانطور یناراحت شدت از شکش،یپ

 . بودم 

. آمد دستم  در مو تار چند  و دم یکش م یموها به یدست

 تار و کبود صورت  به رهیخ و ستادم یا نهیآ یجلو

  باال را گرم ید دست.  زدم  یتلخند دستم  در یموها

. کردم  پاک را ام  گونه یرو یها اشک رد و آوردم 

 ینم! آوردم  ینم کم  اما  بودم  خسته... زدم  ینم جا من

 ...گذاشتم  ینم. بماند نطوریهم زیچ همه گذاشتم 

*** 
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  سر خوردن غذا یبرا هم  با یهمگ که بود بار نیاول

  حد نیا تا پدرم  که بود  بار نیاول. م ینشست ینم سفره

  که رفت ادشی و دیخواب نخورده شام   که شد یعصبان

 و م ی باش قهر چه فته،یب یاتفاق هر" بود گفته یزمان

!"  بشه یخال دینبا چوقتیه سفره نیا دور ،یآشت چه

  مادرم  یرو نکهیا یبرا  هم  آن. خوردم  نصفه را شامم 

 که هم  من یهوا به روناک و او و ندازم ین نیزم را

  از را محمد عمو... بخورند  یا لقمه دو یکی شده،

 رود یم یساعت چند بود گفته تنها. بودم  دهیند عصر

 دانستم  یم خوب اما من... بود رفته و نیزم سر

  که یکوچک پله یرو...  یبهدار. کجاست مقصدش

 دست و نشستم  کرد یم  متصل ساختمان به را اطیح

 مادرم  و پدر. بود گذشته شب نه از. گذاشتم   چانه ریز

 به هم  روناک و بودند دهیخواب یخستگ شدت از

  فرو م یموها در یدست و کردم  یپوف . بود رفته اتاقش

 :بردم 

 آخه؟ یکرد قفل چرا درو -

 با هم  را دیکل و بود کرده قفل  را یزخم مرد اتاق در

  یبرا گفت دروغ به که  یا لحظه. بود برده خودش

  شدت از رود، یم رونیب  خانه از نیزم به زدن سر

 حال به تا دانستم  یم. کرد ریگ  م یگلو در غذا خجالت



 اما اوردهین  زبان به راست جز مادرم، و پدر مقابل

 .دیبگو دروغ بود شده مجبور من  بخاطر

 یروسر عیسر دم،ید را بلندش قامت و شد باز که در

 :شدم  بلند و دم یکش جلو را ام 

 !مامو -

 : گفت و گذاشت اش ینیب یرو را اش اشاره انگشت

 ؟یدینخواب چرا... جان دختر آرام  -

 دستش در کی پالست به را نگاهم  و دم یگز را نم ییپا لب

 :دوختم 

 . ادینم خوابم  -

 : فت حال همان در و رفت ساختمان یورود سمت

 . هست بهش حواسم  من. بخواب برو -

  پشت. شد ساختمان وارد   و درآورد را شیها کفش

 :رفتم  دنبالش و درآوردم  را م یها ییدمپا سرش

 ... که خواد ینم... امروز یشد  خسته شما -

 لب شد باعث شیابروها انیم اخم  و برگشت سمتم 

 کرد یم یسع  که ییصدا  با و شد کم ینزد یقدم. ببندم 

 : گفت نکند داریب را هیبق



 بینج  دختر تک هم  تو و ست بهیغر مرد هی اون -

 ؟یدار  یتوقع  چه من از! شاهرخ

  و گرفتم  یباز به را ام  یروسر ی گوشه اراده یب

 :دم یدزد را نگاهم 

 ... فقط من -

 ی ضربه دستش با  و کند تمام  را حرفم  نگذاشت

 : زد سرم  به یآرام

 !رفته پدرت به بودنت شق کله -

 کج او  اتاق سمت را راهش  و نماند  جوابم  منتظر و

  وارد. باشد دهیخواب روناک  کردم  یم خدا خدا. کرد

  با او و بستم  را در... سرش پشت هم  من و شد اتاق

 :نشست شیزانوها یرو یزخم مرد کنار  عجله

 ... خدا ای -

  را او صورت توانستم  تازه و رفتم  سمتشان ینگران با

  لب و نداشت رو به  رنگ. نم یبب ساعت چند از بعد

 و یشانیپ یرو عرق  یها دانه. دندیلرز یم شیها

 یشانیپ یرو دست محمد عمو... بود نشسته گردنش

 :کرد نگاهم وحشت با و گذاشت اش

 ! تب  تو سوزه یم داره -



  اگر  یوا. رفتم  عقب یقدم  و فشردم  دهانم  یرو دست

 لب ریز محمد عمو... ردیبم خانه نیا در اگر... ردیبم

 :کرد زمزمه

.  مشیبرد یم دیبا بود دور   یبهدار که هم  چقدر هر -

 بچه؟  دختر هی دست دادم  رو عقلم  یحساب چه یرو

 از را هیبخ نخ و  پانسمان لیوسا که همانطور

 : گفت من به خطاب آورد یم رونیب کی پالست

 دیبا... اریب پارچه کهیت تا چند و سرد آب تشت هی -

 . نییپا م یاریب رو تبش

.  ستادم ینا اتاق در گرید و دادم  تکان یسر تند تند

  چند با و کردم  پر سرد  آب از را یکوچک تشت عیسر

  عمو دنید با. برگشتم   اتاق به کوچک ی پارچه تکه

  ته کردم  حس بود، زخم  زدن هی بخ مشغول که محمد

 کنارش را تشت. اوردم ی ن ابرو به خم  اما شد یخال دلم 

 :گفت کند  نگاهم   آنکه یب محمد عمو و گذاشتم 

. شیشونیپ رو بذار کن سیخ رو ها پارچه از یکی -

 ؟یبش دکتر خانوم  ستین قرار مگه

 جمعش عیسر اما نشست لبم  یرو یکمرنگ لبخند

  آب در یا پارچه... نبود زدن لبخند وقت حاال. کردم 



  فیخف دنیلرز. گذاشتم   اش یشانیپ یرو و بردم  فرو

 : زدم  لب ترس با و کردم  حس را تنش

 وقت؟  هی رهینم -

  انداخت ام  دهیترس ی چهره به ینگاه م ی ن محمد عمو

 : زد یا خسته لبخند و

 هم  بعدش به نیا از آورده، دووم  رو نجاشیا تا -

 ...انشاهللا شهینم یزیچ

  سیخ را پارچه دوباره و دادم  تکان یسر حرف یب

 از که محمد عمو. گذاشتم  اش یشانیپ یرو و کردم 

  یقیعم نفس شد، خالص  زخم  پانسمان و زدن هیبخ

 : گذاشت مرد یشانیپ یرو دست دوباره و دیکش

 . نییپا ادیم داره تبش -

 شیزانو به یدست. نگفتم  یزیچ و زدم  یکمرنگ لبخند

 :گفت دیترد با و دیکش

... یمل کارت نداره؟  خودش همراه یزیچ  نم یبب دیبا -

 ...تلفن شماره  هی یحت  ای... شناسنامه

 طول یزیچ و برد او شلوار بیج سمت دست و

 چشمانش یا لحظه. آورد رونیب یپول فیک   که دینکش

 : کرد زمزمه آرام  و بست را



 !ببخشه منو خدا -

  یصدا که ندازدیب پول فیک  به ینگاه خواست و

 :کرد حبس مان نهیس در را نفس روناک،

 (بابا... )باوک -

 :دادم  قورت ترس با را دهانم  آب

 !م یشد بدبخت -

 : شد بلند و گذاشت نیزم را پول فیک 

 ! دهیشن درو یصدا حتما -

 : گفتم  دیرس یم خودم  گوش به زور به که ییصدا با

  اتاق چراغ. نجایا ادیب نکه یا از قبل رونیب برو شما -

 ...تو ادیب که االنه... روشنه

 چوقتیه گرید گفتم  که افتاد گره شیابروها انیم  چنان

 .شود ینم باز

 ... که گفتم  بهت بار  کی من نیریآ ؟یچ گهید -

 : دم یپر حرفش انیم و آوردم  باال را دستم 

. ستین ها حرف نیا  وقت االن اما مامو دونم  یم -

 رو چراغ و رونیب برو نجایا ادیب نکهیا از قبل

 خب؟. اتاقم  رم یم گهید قهیدق چند منم . کن خاموش



  صدادار  را نفسش. بست  چشم  یا هیثان و نگفت یزیچ

 : شد بلند و داد رونیب

 ... دختر تو از امان -

 سمتم  اتاق از شدن  خارج از قبل و  رفت در سمت

 :برگشت

 . اتاقت برو زودتر -

 :دادم  تکان یسر

 ...راحت التیخ -

 م یتنها داشت دیترد  انگار. ماند ام  رهیخ یا لحظه

 غر من و زد صدا را  پدرش دوباره روناک. بگذارد

 :زدم 

 . شنیم داریب صداش با هیبق االن... مامو برو -

  در را دیترد هم  هنوز که یحال در. نگفت یزیچ گرید

  اتاق از و کرد خاموش را چراغ دم،ید یم چشمانش

  از یکی و دادم  رونی ب صدادار را نفسم . شد خارج

 پنجره از ماه نور. کردم  جمع شکمم  در را م یزانوها

 و دهیپر رنگ صورت  به رهیخ. بود افتاده اتاق در

 :کردم  زمزمه شیابرو یباال زخم  یجا

 تو؟ یهست یک  -



 دیترد با را دستم . شد  دهیکش پول فیک یرو نگاهم 

.  کردم  نگاهش دوباره. داشتم  برش و بردم  سمتش

  نفس. دیلرز ینم تنش و بودند منظم  شیها نفس

  نور تا رفتم  پنجره سمت. شدم  بلند و دم یکش یا آسوده

 پول فیک اتیمحتو بتوانم  و فتدیب دستم  یرو بهتر ماه

  کردن باز با همزمان و  بستم  چشم  یا لحظه .نم یبب را

 چهار در سه عکس. کردم باز را پول فیک چشمانم،

  چشمانم  مقابل که بود یز یچ نیاول ماهه، چند ینوزاد

 و بردم  عکس سمت دست  اراده یب . گرفت قرار

 . آوردم  رونشیب

  یکلمه دنید با و انداختم عکس پشت به ینگاه

Revenge( انتقام )شده یخالکوب هم  قلبش یرو که  

 ...ماندم  مات بود،

*** 
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  مرد به را نگاهم  و بردم  فرو یسخت به را دهانم  آب

  د،یتاب یم پنجره از که یکم نور. دوختم  ناشناس

 یب. دیلرز یم دستم . بود کرده روشن را اش چهره

  چهره به بعد، و کردم  نگاه عکس به دوباره... اراده



 و باال آرام  که اش نهیس  قفسه و او ی دهیپر رنگ ی

 است ممکن بود گفته  محمد عمو. شد یم نییپا

 اطراف نیا که دانستم  یم خوب خودم . باشد خالفکار

 یم نگاهش شتریب چه هر اما است یقاچاقچ از پر

  هیشب که دم یرس  یم باور نیا به شتریب کردم،

 مگر. دادم  رونیب کالفه را نفسم . ستین  خالفکارها

  چند حال به تا من مگر اند؟ یشکل چه  خالفکارها

 بودم؟  دهید کینزد از را خالفکار

 یم را روناک با محمد عمو آرام  زدن حرف یصدا

  کی... صحبت مشغول و بودند رونیب هنوز. دم یشن

 سمت را م یها قدم  و کردم  یپوف! اتاق آن کینزد ییجا

 و بلند ی ازهی خم. برداشتم  اتاق کنج رنگ قرمز یپشت

 دم یشد ازین و یانرژ شدن تمام  بر بود یهشدار م،یباال

 ! خواب به

  شکمم  در را م یزانوها  از یکی و دادم  هی تک یپشت به

  یب. بستم  چشم  و گذاشتم  م یزانو یرو سر. کردم  جمع

  یجان کم  یها  نفس یصدا و شد گوش تنم، تمام  اراده

  نفس یصدا نیا. دیشن شد یم پخش اتاق در که را

 مرد   کی! ام  داده  نجات را نفر کی  من یعنی ها،

...  ام   داده نجات مرگ از را پوش اهیس ی  زخم ناشناس  

  یپ و رگ تمام  در خواب. شدند یم  گرم  کم  کم  چشمانم 



  آلود خواب لب، ری ز... انگار شد یم قیتزر تنم 

 : کردم  زمزمه

 ... فقط...  قهیدق چند فقط -

 ...دیبلع  را ام  یداریب ،ی خستگ و ماند دهانم  در حرف

*** 

 ( شخص سوم  یراو)

  کردن باز ینا! نامفهوم ... دیشن ی م را ییصداها

 یادیز نور کرد یم حس اما نداشت را چشمانش

...  اش بسته یها پلک پشت از یحت. کند یم تشیاذ

  بود یدرد د،یفهم یم وجودش تمام   با که  یزیچ تنها

  شتری ب لحظه هر و دیچیپ یم اش شانه و کتف در که

  داد فاصله هم   از را خشکش یها لب. گرفت یم شدت

.  شدند یم تر واضح صداها. دیکش یلرزان نفس و

!  صبح اول  در خروس و مرغ یصدا مثل ییصدا

  بود، که یسخت هر به  و افتاد شیابروها انیم یاخم

 نیاول د،ید که یدیسف سقف. کرد باز را چشمانش یال

 زد یپلک! تار چند هر. آمد چشمش  به که بود یزیچ

.  بودند گرفته شدت شیها نفس. ندیبب تر واضح تا

 یحت! کجاست دانست  ینم... شده چه دانست ینم



 هم  نامش آوردن ادی به یبرا شد مجبور یا لحظه

 .کند فکر

 اتاق در چشم . بود خشک شیگلو. زد یا سرفه تک

 ی صندوقچه و دیسف یوارها ید و سقف  جز. چرخاند

... دیند یزیچ ش،یروبرو ی رفته رو و رنگ

  گذاشتشان هم  یرو یا لحظه. سوختند یم چشمانش

  را دردناکش و شده خشک گردن کرد، بازشان یوقت و

 یرو سر که یزن دنید با و چرخاند راست سمت

 باشد، خواب  آمد یم نظر به و بود گذاشته شیزانو

  زیچ  همه کم  کم . گرفت شدت شیابروها انیم اخم 

 د،یکش طول روز دو که یزیگر و بیتعق. آمد ادشی

  گلوله و ها سیپل آخر، در و... فرارش و باند سیرئ

 ! کرد اصابت او به اشتباه به که یا

 از چشمانش ی گوشه. بود شده شتریب اش شانه درد

. دوخت کنارش زن به را نگاهش و شدند جمع درد

 یرو هم  یبزرگ  شال و داشت  تن به بلند یدامن و بلوز

 توانست یم شالش، و دامن نوع از... بود انداخته سر

 سیگ  را بلندش یموها! ببرد یپ بودنش کورد به

  مشخص شال ریز از  اش یمشک سیگ  و بود کرده

  در هم  هنوز. درآمد  صدا به شیبرا خطر زنگ... بود

! روستاها همان از یکی در حتما... بود کردستان



  یم را تالشش تمام  درد،. بود افتاده شماره به نفسش

 حاال. نبود آوردن کم  مرد او اما ببرد را امانش که کرد

. گشت یبرم یخال دست دینبا بود، آمده نجایا تا که

  بود گفته خودش! برگردد  یخال دست نداشت حق

  خودش..." ردیگ  یم  پس خون با را خون تقاص"

 یم نگاه را تکشان تک دادن جان روز کی بود گفته

 ...شود خنک یکم اش، گرفته آتش قلب دیشا  تا کند

  دست. دیکش یم ریت بدجور شیها کتف از یکی

  بود که یسخت هر به و کرد تنش ستون را سالمش

  از تا فشرد شیها دندان انی م محکم  را لبش. نشست

  به... نبود که قلبش درد  از  بدتر درد نیا.  نزند داد درد

 ! نبود خدا

 چه با دینفهم هم  خودش و فشرد زخمش یرو دست

 گرفته آتش تنش. ستادیا   لرزانش یزانوها یرو یتوان

  شیها قدم ... بود سردش حال، نیع در اما انگار بود

  و آرام  یصدا که برداشت پنجره سمت یسخت به را

 سرش، پشت از یدختر زیهشدارآم اما نگران

 .ستدیبا کرد مجبورش

  االن نیبش خودت؟ برا یریم یدار کجا! یه  یه  یه -

 . کنه یم یزیخونر زخمت



 حس نیا  از. ندارد  شیپاها در یتوان گرید کرد حس

 وارید تا یزیچ! بود متنفر وجودش تمام  با ضعف،

  و داد هیتک آن به را سالمش دست. نداشت فاصله

  برداشت سمتش یقدم دی ترد با نیریآ.  زد ینفس پردرد

 : گفت و

 گم؟ یم یچ یشنو یم -

  او به را  رمقش یب چشمان  و برگشت سمتش مرد

 در اما بودند خسته چشمانش که یدختر به. دوخت

  از یکم درصد توانست یم یول! جسور ،یخستگ نیع

  یزیچ خواست نیریآ . ندیبب ها چشم  آن ته را ترس

 انیم که یاخم و او ی دهیپر رنگ صورت اما دیبگو

 لب کرد مجبورش بود، کرده خوش جا شیابروها

  لعنت دنشیخواب یبرا را  خود بار هزار دلش در. ببندد

 داریب خانه اهل بود نمانده یزیچ و بود صبح دم . کرد

 شانه یرو دست مرد... رفتند یم لو اگر یوا و شوند

 : زد لب  خفه و  فشرد اش یزخم ی

 نجام؟ یا... وقته چند -

 او از شتریب نیریآ شد باعث اش، مردانه بم  یصدا

  و داد قورت یسخت به را دهانش آب! ببرد حساب

 : بزند حرف محکم  کرد یسع 



 ...بایتقر روزه هی -

 : شد جمع درد از شی روبرو مرد چشمان یگوشه

 ؟یهست یک  تو -

 : انداخت باال ییابرو و ستادیا نهیس به دست نیریآ

 چشم  از دور. کردم  داتیپ رودخونه کینزد یزخم -

  ادب! کاکه کردم  مارتیت  روننیب اون که ییهاآدم  همه

 ! م یج نی س نه یکن تشکر کنه یم حکم 

 شخندین و انداخت  نیریآ یسرتاپا به ینگاه مرد

 شیروبرو یکس چه دانست یم اگر. زد یکمرنگ

  ی رو دستش. زد ینم حرف جسارت با نطوریا ستادهیا

 : گفت شیهانفس  نفس انیم و شد مشت وارید

 .برم  دیبا االن نیهم... من -

 که چه هر. کرد نگاهش نگران و دیکش یپوف نیریآ

  آن تا بود مراقبش یبدبخت با ها ساعت خودش نبود،

 .ردینگ را جانش  بعدش تب و گلوله زخم 

 وضع؟ نیا با -

 که یبانداژ و کرد او ی  برهنه یتنه باال به یااشاره

  را نفسش مرد . بود پوشانده را چپش  یبازو و شانه

  یلحظه چند تا که را چشمانش و داد رونیب صدادار



 شده اضافه آن به هم  خشم  حاال و بود درد  از پر قبل

 داشت کم  کم  ناشناس، دختر نیا. کرد باز و بست بود

 !کرد یم یرو ادهیپ اعصابش یرو

 ...اری ب برام  یمشک رهنیپ هی -

  جانمهین را او که یالحظه کرد فکر خود با نیریآ و

  چه! یمشک پا تا سر. بود تنش یمشک هم  کرد دایپ

 داشت؟ دنیپوش یمشک به یاصرار

  را او صورت رنگ نیریآ و کرد سکوت یاهیثان چند

 ... شودی م سرخ درد از که دید

 ...ال نیهم... برم  دیبا من -

 نیریآ که داد دست از را تعادلش و ماند نصفه حرفش

 : گرفت  را شیبازو و دیدو سمتش وحشت با

 رو؟  حالت ی نیبینم مگه... برم  برم  یه -

  متوجه تازه و کرد باز شیروبرو مرد چشم  در چشم 

  فاصله هم  انگشت چهار او صورت با صورتش که شد

 دستش که یحال در و  شدند  داغ شیها گونه. ندارد

 او چشم  یگوشه زخم  یجا  به رهیخ د،یلرزی م ارادهیب

 : زد  لب بود دهیتراش که ییموها و

 ؟یخالفکار... خ -



  خواست نیریآ. کرد نگاهش تنها و نگفت یزیچ مرد

 :شد ریاس او انگشتان ان ی م شیبازو که ردیبگ  فاصله

  شهیم بد... بمونم  نجایا اگه که بدون حد نیا تا فقط -

 ! برات

 نیریآ قلب ضربان که یآنقدر. بودند یجد چشمانش

. گرفت شدت نشسته خون  به یها چشم  آن دنید از

 حصار از  را شیبازو خواست و داد تکان سر تند تند

 رونیب از  مادرش یصدا اما...  کند آزاد ها انگشت آن

  تپش از قلبش شد باعث کرد، یم صدا را او که اتاق

 و ماند رهیخ او نگاه در  اش زده وحشت نگاه. ستادیبا

 :کرد زمزمه ترس با

 ... یوا -

*** 
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 حدس نیریآ و آمد اطی ح در شدن بسته و باز یصدا

 .بگردد دنبالش تا رفته اطیح به مادرش زد

 : شد تر کمرنگ شیروبرو  مرد یابروها انیم اخم 

 ؟یآورد کجا منو -



  قدم  کی و دیکش رونیب  او  دست از را شیبازو نیریآ

 یجلو را اش اشاره انگشت.  برداشت عقب به

  لحن اما نییپا یصدا تن با و داد تکان چشمانش

 : گفت یزیدآمیتهد

 !سیپل به زنم  یم زنگ ادیدرب صدات -

 : داد تکان نیطرف به یسر و کرد یا خنده تک مرد

 منو؟  یترسون یم یچ از -

 شیروبرو دختر مقابل ضعف از تا داد هیتک وارید به

 : گفت و رفت عقب یگرید قدم  نی ریآ که نکند  خم  کمر

  یا خونه نیا تو که االن  یول! باش ،یهست یک  هر -

 به زبونت کنه یم حکم  ادب ما، ونیمد رو جونت و

 خب؟ ... بچرخه احترام 

 : کرد مشت دست  درد از و زد یشخندین مرد

 ! درازه زبونت -

  یرو را دستش.  داد رونیب صدادار را نفسش نیریآ

 : گذاشت در ی رهیدستگ

 مهم  غرورت... نیبش یبمون پا سر یتون ینم یوقت -

 جونت؟ ای تره

 : داد ادامه وار پچ پچ و



 حدس  نکنم  فکر. یینجایا دونن ینم بابام  و مامان -

 هیقض نیا دنیفهم از بعد واکنششون مورد در زدن

 ...پس! باشه سخت

 : گرفت خواهش رنگ یکم نگاهش

  بفرستم  رو محمد عمو  ای برگردم  تا کن استراحت -

 .شتیپ

 شود، خارج اتاق از نکهیا از  قبل و کرد باز را در و

  و بست  را در دوباره که آمد ادشی  یزیچ انگار

 :دیپرس

 ه؟یچ اسمت -

 : کرد کج یلب نیریآ که کرد نگاهش حرف یب مرد

 ... الیخیب -

  جواب لب ریز او که شود خارج اتاق  از خواست و

 : داد 

 ...و یآر -

*** 
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  شماره چند که یکیپالست یها ییدمپا آن با یسخت به

 تا که مادرش به را  خودش بود، تر بزرگ شیبرا

  یرو دست و رساند بود رفته بزرگشان اطی ح وسط

 : گذاشت اش شانه

 ! کیدا -

 تیعصبان و ینگران با. برگشت سمتش مادرش

 : گفت و چرخاند او  صورت در را نگاهش

 دنبالت رو جا همه... افتادم  نفس از تو؟ یبود کجا -

 . گشتم 

 :زد یکمرنگ لبخند و دیگز را نشیی پا لب نیریآ

 باشم؟ کرده فرار یدیترس -

  سمت را راهش . زد او به یا تنه و کرد یاخم مادرش

 : گفت حال همان در و دیکش ساختمان

 !ادیبرم یچ همه خودسر یتو از -

  یمنته ساختمان به که اول  ی پله یرو را شیپا هنوز

 بغلش پشت از  و دیدو ن یریآ که بود نگذاشته شد یم

 : زد لب و کرد پنهان او گردن  یگود در را سرش. کرد

  دل تونم  یم من مگه(... جانم ) انم یگ  نترسه دلت -

 ازت؟ بکنم 



  سر حرف یب و گذاشت او دست  یرو دست مادرش

 نیا. نچکد اشکش تا گرفت باال سر. ماند شیجا

  یم درد وجودش تمام  و بود خودش ی گذشته دختر،

 ... اش گذشته تکرار از دیکش

  دست.  ندود شیصدا انیم بغض تا زد یا سرفه تک

 : گفت و کرد باز کمرش دور از را نیریآ

 . کن حاضر رو صبحانه ادی ب بابات تا -

 :رفت دنبالش نیریآ که کرد تند پا اتاقش سمت و

 ست؟ی ن خونه مگه -

 به نیریآ.  شد وارد و کرد باز را اتاق در مادرش

 : زد شیصدا  و داد هیتک در چهارچوب

 ... کیدا -

 : کرد نگاهش و برداشت سر از یروسر مادرش

 .مسجد رفت نماز واسه زود صبح -

 :کرد یاخم تعجب با نیریآ

 االن؟  تا -

 اشاره اتاق رونیب به و  انداخت باال یا شانه مادرش

 :کرد



 .نره ادتی  صبحانه -

  شهیهم عادت به را اش یروسر و دیکش یپوف نیریآ

  بخاطر مادرش، هم   و  او هم . زد گره سرش پشت

 جز دندیپوش یم یروسر خانه در محمد عمو حضور

  آشپزخانه به پا. بودند  اتاقشان در که ییها زمان

  با که شد صبحانه کردن  حاضر مشغول و گذاشت

  یرو از را سرش اط،یح در شدن باز یصدا دنیشن

  از و آورد  باال بود کردنش خرد مشغول که یا گوجه

  دی د را پدرش. کرد نگاه اطیح  به آشپزخانه ی پنجره

  در ینیریش جعبه کی  و بزرگ ی سهیک  چند با که

  انیم اخم  از گرید و آمد یم ساختمان سمت دستش

  کردن خرد مشغول تر عیسر. نبود یخبر شیابروها

 یها سهیک  و گذاشت  آشپزخانه به پا پدرش که شد

 :گذاشت نییپا زیم یرو را دستش در دیخر

 .بده سامون و سر رو نایا -

  از پدرش و گفت یچشم . کرد  سالم  لب ریز نیریآ

  دنید با و رفت ها سهی ک  سمت. شد خارج  آشپزخانه

 کم . انداخت باال ابرو بود دهیخر که یادیز یها وهیم

 را دهایخر. کند دیخر  شخصا پدرش  آمد یم شیپ

 مشغول. دادند یم انجام  روناک و محمد عمو معموال



 سفره. شد خچالی در ینی ریش جعبه و ها وهیم دادن جا

 شد، فارغ دنشیچ  از  یوقت  و انداخت  هال در را

  سفره  دور همه یوقت . زد صدا را خانه یاعضا

 شکر یدعا  غذا از قبل شهیهم عادت به و نشستند

 به رو حال همان در و گرفت  یا لقمه پدرش خواندند،

 :کرد محمد

  مهمان عصر. نیزم بزن گوسفند  هی صبحانه از بعد -

 !م یدار

 تعجب با مادرش. آمد باال وار کیاتومات همه سر

 :دیپرس

 ه؟یک  -

 : گفت و زد یکمرنگ لبخند شاهرخ

 ... ش  خانواده و اریداژ -

  یصدا با اراده  یب مادرش و دیپر نیریآ یگلو در لقمه

 :گفت یبلند

 ؟یچ -

 :گفت و فرستاد نییپا  را دهانش در ی لقمه شاهرخ

 هم  اریداژ پدر احمد دم ید مسجد، رفتم  که صبح -

 .اونجاست



 یم پشتش به روناک و کرد یم سرفه همچنان نیریآ

 : گفت ینگران با مادرش. زد

 !بچه نیا شد خفه -

 نیریآ یبرا و برد وانیل  و پارچ به دست عیسر محمد

  و خورد آب از یقلپ نیریآ. داد   دستش و ختیر آب

  اشک و بود شده کبود صورتش . آمد باال نفسش تازه

 ی همه  دانست ینم هم  خودش. دیچک یم چشمانش از

 ! خونش  دل ای است شی ها سرفه حاصل ها اشک نیا

 آمده بند زبانش که انگار  و گذاشت شیگلو یرو دست

  رهیخ یا لحظه شاهرخ... نزد که نزد یحرف باشد،

 : داد ادامه بعد و ماند اش

  بنینج لن،ی اص محترمن، خانواده نیا گم یم من یه -

  یکل آقا احمد. دی زن یم مخالف ساز یه شما و

  که برخورده نیریآ  به دیشا گفت. کرد یعذرخواه

  شکشیپ یرسم یخواستگار هی از قبل شده مجبور

 ...براشون ارهیب

  نیریآ به یا غره چشم   شاهرخ. دیکش ریت نیریآ قلب

 : رفت

  امشب بخواد ازم  تا نجایا  بود اومده رو راه همه نیا -

 ! یخواستگار انیب



 : زد لب آرام  نیریآ مادر

 ؟یگفت یچ تو -

 :کرد یاخم شاهرخ

  دست رو دست دیبا نکنه! انی ب گفتم  گفتم؟ یم یچ -

 بختش؟  به بزنه لگد دختره نیا تا م یبذار

  چشم  مادرش . فشرد شی گلو  به دست تر محکم  نیریآ

 یگلو در بود کرده  خانه  حرص، و درد و بغض. بست

 با و کرد باز لب. کند اش خفه بود مانده کم  و دخترک

 : گفت پدرش به رو بود گرفته شدت به که ییصدا

 ام؟  یاضاف  انقدر من -

 :زد یتلخند

 ردم  یخوا یم خواستگار نیاول با که یاضاف  انقدر -

 برم؟  یکن

 :کرد زمزمه لب ریز تیعصبان با شاهرخ

 ... هللا  اال  االه ال -

  بود شده بلندتر شیصدا. شد بلند سفره سر از نیریآ

 : زد  یم ادیفر را بغضش و



 درس تهران برم  خوام   یم! شدم  قبول دانشگاه من -

 ... ک خاک و آرزوهام  نکهیا نه بخونم 

  برد، یا شهیش وانیل به دست تیعصبان با که پدرش

 و کرد صورتش محافظ را دستش ترس با نیریآ

 : زد چنگ را شاهرخ مچ مادرش

 ...شاهرخ نکن -

  سر محمد. زد یم نفس نفس تیعصبان از شاهرخ

 نیب را نگاهش وحشت  با روناک و بود انداخته نییپا

  او به سر حرکت با ن یریآ مادر. چرخاند یم ها آن

 و روبرگرداند نیریآ.  برود اتاقش به که کرد اشاره

 : برد  باال صدا پدرش

 !یاریدرب یباز   جلوشون  نم یبب نکنه خدا -

  و داد هیتک در به. کرد  پرت اتاق  در را خودش نیریآ

  شکمش را شیزانوها.  نشست نی زم یرو جا همان

 و دندیبار چشمانش. گذاشت ها آن یرو سر و دیکش

  از اما صدا یب و کرد مشت قلبش یرو دست. دندیبار

 نیا به تن یول ردیبم بود حاضر. زد هق دلش ته

 ... ندهد ازدواج

*** 
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  هیگر از سرخ  چشمان به  ینگاه و ستادیا نهیآ یجلو

 او و بود گذشته عصر پنج از ساعت. انداخت اش

 هم  صبحانه. بود نرفته  رونیب هم  خوردن ناهار یبرا

. نشست شیها لب یرو یتلخ لبخند... شکشیپ که

 دیکش سرمه را چشمش دو هر و برد سرمه به دست

 با اش، یعسل درشت چشمان. زد پلک بار چند و

 رژ. کرد دایپ یخاص ی جلوه اما بود کرده  هیگر نکهیا

  لب به یکم و برداشت  بود رژش تنها که را قرمزش

...  دیایدرب یروح یب از که یحد در. دیکش شیها

  خودش به. زد عطر و دیپوش را لباسش نیبهتر

  به برسد؛  نظر به بای ز ها آن یجلو که بود دهینرس

. اوردین کم  خودش غرور یجلو تا بود دهیرس خودش

.  دهد   رد جواب و باشد ممکنش حالت نیبهتر در تا

 ...باد بادا چه هر بعدش

 تا دیایب ادشی شد باعث شکمش، قور و قار یصدا

  یکشو و دیکوب نیزم ییپا! است گرسنه حد چه

  مرد ادی که بردارد یشکالت تا دیکش رونیب را کمدش

  چرا دینفهم هم  خودش که همان. افتاد پوش اهیس



...  نظرش در بود یجالب اسم ! ویآر. دیپرس را نامش

 کرد فکر خود با و ماند کشو ی لبه همانطور دستش

 غافل او حال از که بوده  بد دلش حال آنقدر چطور

 ای برده شیبرا ناهار و صبحانه محمد عمو اصال شده؟

 یم سرش به که ییفکرها از نگران مانده؟ گرسنه

 با. کرد باز را اتاقش ی پنجره و بست را کشو آمد،

  با بود، اطیح کردن جارو مشغول که محمد عمو دنید

 : گفت برسد گوشش به که ییصدا

 !محمد مامو... مامو -

 و دیکش کار از دست او  یصدا دنیشن با محمد عمو

  لب کرد اشاره دست با نیریآ. چرخاند سمتش گردن

  و رساند پنجره لب را خودش محمد عمو. دیا یب پنجره

 دختر  داشت توقع. ماند  مات یا لحظه ن،یریآ دنید با

 ن،یریآ اما باشد خودش حالت نیبدتر در شیروبرو

 ! بود دهیرس خودش به بیعج

 !مامو -

  آرام  یصدا با نیریآ که ماند حرفش منتظر محمد عمو

 : داد ادامه یتر

 ؟یبرد  غذا براش خوبه؟ حالش -



 سر و زد یلبخند. دیفهم را منظورش محمد عمو

 :داد تکان

 براش صبحانه هم . خداروشکر اومده  بهوش. بهتره -

... بخوره یزیچ نتونست ادیز یول ناهار هم  بردم 

 . برم  دیبا گهیم همش

 :ستادیا کمر به دست و دیکش یپوف نیریآ

 ... چ دردش  دونم  ینم. گفت یم و نیهم منم  به -

 تازه و بست لب محمد، عمو ی رهیخ نگاه دنید با

  که داد قورت را دهانش  آب!  داده یا یسوت چه دیفهم

 :دیپرس اخم  با محمد عمو

 مگه؟  یموند ششیپ یک  تا -

  صورت ی وقت و داد فشار هم  یرو را شیها لب نیریآ

  عمو گردن ی برجسته رگ و تیعصبان از سرخ

 : داد  جواب پته تته با د،ید را محمد

  دم ید پاشدم  که صبح... که صبح... برد خوابم ... خ -

 ! دارهیب

 : دیکش اش یشانیپ به یدست تیعصبان  با محمد عمو

 !امان... دختر  تو از امان یا -



  نیریآ. نزند داد که کرد یم کنترل را خودش یلیخ

 عمو خانه، در یصدا با که دیبگو یزیچ خواست

  نیریآ. رفت کردنش باز یبرا و روبرگرداند محمد

  نیسنگ اش نهیس قفسه همزمان و دیکش یراحت نفس

  اهل  یاحوالپرس یصدا و رفت اتاق ی گوشه. شد

 داغ غیت انگار آمد، که  اش خانواده و اریداژ با خانه

 که است یا لهیوس کرد یم حس. دندیکش قلبش به

 فوت محکم  را نفسش... اند آمده اش معامله یبرا

  و گفت یصدا. نشست اش  یچوب یصندل یرو و کرد

 شد یم خار مادرش و پدر با اریداژ ی خانواده یگو

 اما بود ستادهینا فالگوش. رفت یم فرو چشمش در و

  از اریداژ پدر! دیشن ی م مو به مو را شانیها حرف

  یم عروسش داشتن ناز از مادرش و نیریآ نجابت

  یخوب نازکش کرد یم شنهادیپ پسرش به و گفت

  یپا به پا که بود خودش پدر بدتر، همه از! باشد

  ینم یحرف ادیز مادرش... آمد یم ها آن یها حرف

 کی هم  دیشا. شده منتظر قهیدق چند دینفهم. زد

  از  بود متنفر. بود شده  کیتار کامال هوا چون ساعت

  دیفهم شد، زده که اتاقش در! اش یریدلگ و زییپا

  مرتب را لباسش. دهد نشان را خودش  دهیرس وقتش

 : شد اتاق وارد  مادرش و کرد



 ! منتظرن... اری ب زیبر تو. کردم  دم  ییچا -

  چشمان غم  نیریآ اما کرد ینم نگاه نیریآ چشمان به

 بپرسد نتوانست یحت. دیفهم وجود تمام  با را مادرش

  اتاق از مادرش ؟یر یگ  ینم را بابا یجلو چرا تو

 نهیآ در را خود بار نی آخر یبرا نیریآ و شد خارج

 دید آشپزخانه به هال. رفت آشپزخانه به و کرد چک

 یکی یکی. کرد یم شکر  را خدا بابت نیا از و نداشت

 که کرد را تالشش تمام  و ختی ر یچا ها استکان در

  و کرد حبس یا هیثان را نفسش. زدینر ینیس در

 و کرد بلند را ینیس بازدمش، دادن رونیب  با همزمان

 یآنقدر نه اما دیلرز ی م فیخف دستش. رفت رونیب

 نفس به اعتماد با و دیرس هال به... باشد مشخص که

  اریداژ مادر و پدر لب یرو یلبخند. کرد سالم 

 لبخند ندیبب که نکرد هم  نگاه اریداژ به یحت. نشست

 شروع بود یانسالیم مرد که اریداژ  پدر از! نه ای زده

  به هم  ینگاه م ین یحت  د،یرس که اریداژ به و کرد

  او به چه هر و او از حالش. نداختین صورتش

  یب که او ی خانواده از! خورد یم هم  به بود مربوط

  یم درست ردیبگ زن  پسرشان بودند معتقد شک

  زیم یرو را ینیس گرفت، ییچا  که همه یجلو... شود



 به رو و زد یلبخند اریداژ پدر. نشست و گذاشت

 :کرد نیریآ

 خانم؟  عروس یخوب -

 اتی محتو" خانم  عروس" لفظ از کرد حس نیریآ

 لبخند زور به. برگشت  و آمد باال اش معده ی نداشته

 : گفت و زد یکمرنگ

 ...شکر -

  و م یبود ت دوباره دنید مشتاق یلیخ شیپ ی دفعه -

 ! بود ما از اشتباه. نشد قسمت

 : داد  ادامه  و انداخت همسرش به ینگاه

 . م یبکش و نازش دیبا! داره ناز دختر خانوم، قول به -

  خودش نظر از که لبش یرو لبخند  همان با نیریآ

  تکان یسر حرف یب بود، قرن لبخند نیتر  مضحک

  تا انداخت ینگاه م ین اریداژ به ناخوداگاه و داد

  زده  باال را شیموها شهیهم مثل. ندیبب را واکنشش

 مانده کم  تنگش، نسبتا و یمشک شلوار و کت و بود

 نشان را یزیچ اما صورتش! شود پاره تنش در بود

  کی... ترسناک هم  ی کم و بود تفاوت یب . داد ینم

 نگاهش نیریآ دیفهم یوقت و آورد باال را سرش  لحظه



 انزجار با نیریآ که زد شخندین نامحسوس کند، یم

 .روبرگرداند

 :گفت و زد یلبخند اریداژ مادر

 اما امشب. م یگفت شیپ ی  جلسه رو ها یگفتن شتریب -

 ! م یبر و م ی ریبگ بله که م یاومد

  ضعفش. کرد مشت اش  معده یرو دست نیریآ

 !کرد  یم ییخودنما داشت یبدجور

 : داد ادامه همسرش حرف دییتا در اریداژ پدر

  تا بشه خونده نشونیب تیمحرم  ی غهیص هی بهتره -

 . نباشن معذب

 :کرد نیریآ پدر به رو و

 ... شاهرخ آقا -

 :گفت لبخند با و داد تکان یسر شاهرخ

  واسه ادیم م ی بزن زنگ  بهش وقت هر گفت دیس آقا -

 ... خطبه کردن یجار

 همان بود مانده کم . گرفت یکوتاه نفس دهان با نیریآ

 مثل هم   را او و کرد نگاه  مادرش به... کند غش جا

  همانطور مبهوت، و مات همانطور!  دید خودش

 ! پردرد



  یحت. بودند کرده را جا  همه فکر اریداژ پدر و پدرش

 یبرا که بودند سپرده قبل از هم  روستا یروحان به

 . دیایب  خطبه کردن یجار

  اشک نه را، ش معده درد نه... کند تحمل نتوانست

. اوردیب تاب نتوانست را مادرش چشمان در زده حلقه

  کرد یم یسع  شدت به که ییصدا با و شد بلند

 :گفت نلرزد تا کند کنترلش

  شستم  وهیم. گردم  یبرم و اطیح  رم یم  لحظه چند من -

 .حوض تو

  و گذاشت سر پشت را اریداژ مادر نی تحس از پر نگاه

 پله یرو. رفت اطیح به و نماند شانیها تعارف منتظر

  از  یاشک قطره اش  معده درد  از و نشست اول ی

  معده  درد از  دانست ینم هم  خودش. دیچک چشمش

 و یلعنت ازدواج نیا... قلبش ای زدیر یم اشک اش

  ینم را نبودن معذب یبرا شدن غهیص نیا یحت

  توانست ینم. داشت را  مرگ حکم  شیبرا. خواست

 از بودن اشیع که یپسر  محرم . شود اریداژ محرم 

 باور خواستند ینم و بود اش یاصل اتیخصوص

 ...کنند



  اطی ح ی گوشه که افتاد یا شهیش  تکه به نگاهش

  سمت و گرفت  را شی تصم لحظه کی در.  بود افتاده

  برش نبرد را دستش که یسمت از و کرد تند  پا شهیش

  یقسمت پدرش که بود یبزرگ  نسبتا ی شهیش. داشت

  یباق و بود کرده استفاده هال وسط زیم یبرا را آن از

 هر را شدن محرم  نیا یجلو دیبا. بود آمده اضافه اش

  چیه به شد، یم محرم  اگر. گرفت یم بود که طور

  خودش یرو از را اریداژ اسم  توانست ینم عنوان

 را سرش که نیهم و ستادیا  حوض یروبرو. بردارد

 اتاق ی پنجره لب که افتاد ویآر به نگاهش آورد، باال

 قیعم قلبش،. کرد  یم نگاهش و بود ستادهیا

  اتاق در خودش که همانطور نبود حواسش... سوخت

 و دندیبر یم خودشان که را ها آن یها حرف و بود

 اشک نم . شنود یم هم  او حتما د،یشن یم دوختند یم

  لبخند. دید شده له را غرورش. نشست چشمانش در

  یناگهان ینگران و اخم  دینفهم هم  خودش و زد یتلخ

 ...توهم  ای است  یواقع  پوش اهیس مرد

  مانیپش نکهیا از قبل و  زد باال را چپش دست نیآست

  و دیکش رگش گینزد تا آرنج ریز از را شهیش شود،

.  دندیلرز شیزانوها و بست  چشم  درد  از! دیبر قیعم

  مبهوت و مات او که دید و کرد نگاه ویآر به یا لحظه



  و شد خرد و افتاد دستش از شهیش... کند یم نگاهش

  ها، شهیش خرده تر از دور یکم بالفاصله نیریآ

 رعمد،یغ و عمد از و  انداخت نیزم یرو را خودش

  همان را یزخم عروس یکس. دیکش درد از یغ یج

 ...کرد ینم عقد  لحظه

*** 

  پوشاهیس#

 10_پارت#

 (نیریآ شخص، اول یراو)

 توانست ینم تنم  ضعف.  شدند بسته اراده یب چشمانم 

  یصدا. اوردیب تاب را ام   یزخم دست دیشد سوزش

.  دم یشن را یع یسر یها قدم  و ساختمان در شدن باز

 دست نفر کی... زنانه  غیج کی! دیکش  غیج نفر کی

 را نیماش زد داد یکس و انداخت جانم   مهین تن ریز

  چشم  توان گرید حاال، و افتادم  عمد از. کنند حاضر

  گرفت  را ام  یزخم دست نفر  کی! نداشتم  هم  کردن باز

 . کردم  ناله دل ته از من و

 یرو و بستند دستم  ساعد دور یا پارچه کردم  حس

  قرار یپرتپش ی نهیس یرو  سرم . شدم  بلند یکس دست

 را عطر نیا. دیچ یپ مشامم  در ییآشنا عطر و گرفت



...  هم  را مردانه ستبر ی  نهیس نیا! شناختم  یم خوب

  گرفتن به بست  کمر که یپدر همان! بود پدرم 

  شهیت و بودم  عاشقشم  که یهمان... ام  یخوشبخت

 که یهمان. زد یم جانم  ی شهیر به و بود برداشته

 چه دانم  ینم اما ام  یزندگ  قهرمان و بود سرم  ی هیسا

 مرد همان انگار اما لحظه  آن. شکاند را دلم  که شد

 دل همانقدر... مهربان همانقدر! بود قبل سال چند

 !نگران

 ی گوشه از  یاشک و نشست لبم  یرو یکمرنگ لبخند

  حال نیا. شد گم  ام  قهی شق یموها در و دیچک  چشمم 

 نیا  از فرار... را" بودن مهم " نیا. داشتم   دوست را

  در شد یم غیت  زیچ کی اما... هم  را یاجبار تیمحرم

 مدام  و آمد یم سرمان پشت که مادرم  یصدا! م یگلو

 :دیکش یم غیج

 ... زکم یعز... نم یریآ -

 :دم یشن را اریداژ پدر یصدا

 مشیبرسون زودتر دیبا. دشیببر ما نیماش با -

 ! یبهدار

 یاعتراض نیتر کوچک توان اما کرد ستیا قلبم 

  که یحال در ! بودم  خورده گره  ها آن با هم  باز. نداشتم 



 دو یکی قراضه کانی پ آن با دانستم  یم خوب خودم 

 . برسم  یبهدار به کشد یم طول یساعت

 قرار ینیماش یصندل یرو که دینکش طول یزیچ

 یرو یا بوسه... نفر کی  یپا یرو هم  سرم  و گرفتم 

 :نشست ام  یشانیپ

 خودت؟ با یکرد  چه... زکم یعز -

  درد گرید. سوزاند را  قلبم  مادرم  دار بغض یصدا

  بودم  شده حس یب . کردم  ینم حس هم  را دستم 

  پا و دست مثل... یداریب و خواب مثل یحال... انگار

.  کرد حرکت نیماش ! یزندگ  و مرگ انیم زدن

 ...دیشا مردم؟... من و شدند گنگ اطرافم  یصداها

*** 

  پوشاهیس#

   11_پارت#

 خانوم؟  دختر -

 . داد یم تکانم  آرام  و بود نشسته ام  شانه یرو یدست

 ؟یشنو یم و صدام ... یخانوم -



 هم  از یسخت به را م ی ها پلک... گنگ اما دم یشن یم

  از یا هاله در اما دم ید  یم را اش چهره. دادم  فاصله

 : زد لبخند و شد خم  سمتم  شتریب... مه

 منو؟  ینیب یم ؟یشد داریب -

 :آمد یم چاه ته از م یصدا. دادم  تکان سر آرام 

 ... تاره... ت -

 قطره که برد یسرم  سمت دست و کرد راست کمر

 : شد یم رگم  وارد قطره

 بهتر بگذره کم  هی! یداد دست از خون یکل.  هیع یطب -

 .یشیم

  چشمانم  به دوباره شد،  فارغ که  سرمم  کردن م یتنظ از

  هفت  شش، و ستیب حدودا بود یجوان دختر. کرد نگاه

 نگاهم  از را حرفم  انگار... دیسف یروپوش با ساله

 : گفت و خواند

! نجایا شدم  فرستاده طرحم  گذروندن واسه تازه من -

 نیاول نیا مدت، نیا یتو اما. شهیم یماه دو یکی

 ... که هیخودکش مورد

 : دم یپر حرفش انیم

 . نکردم  یخودکش من -



 : داد تکان سر لبش یرو لبخند همان با

 کل بود، یخودکش قصدت اگه. زدم  یم حدس -

  سراغ ی رفت یم راست هی و یدیبر ینم رو ساعدت

 ! یاصل رگ

 یصدا تن با او و نگفتم  یزیچ. بود آرام  اش چهره

 : داد  ادامه ینییپا

 کرده؟  تتیاذ یکس -

 ... هاست نیا از فراتر دلم  خراب حال گفتم  یم کاش

 !کنم  فرار خواستم  یم -

 : گرفت تعجب رنگ اش چهره

 ؟ یچ از -

 :چرخاندم  اتاق کوچک ی پنجره سمت را نگاهم 

 ... یزور عقد هی از -

  بیج در را دستش کی. نشست شیابروها انیم یاخم

 : گفت  و برد فرو روپوشش

 و مادرشوهر گفتن یم که ییآقا و خانوم  اون پس -

 ...پدرشوهرتن

 ! کیستریه... جان کم . افتادم  خنده به



 یبرنم دست بازم ... دارن یبرنم دست هم  نجایا -

 ... دارن

 آرامم  کرد یسع  و داد رونیب را نفسش یناراحت با

 :کند

 اد؟ یبرم من از یکمک -

 شده یچیباندپ دست به ینگاه سوالش، به توجه یب

 :گفتم  و انداختم  ام 

  تمام، سال سه! بود دیسف روپوش دنیپوش ام یرو -

  درست ی مدرسه که افتاده دور یروستا هی یتو

  بدون! خوندم  یم درس  وجود تمام  با نداشت، یحساب

 یهاکالس بدون ،یخصوص معلم  بدون امکانات،

 ... مختلف

 : نشست م یها لب یرو یتلخ لبخند

 ... ی ول! تهران... شدم  قبول -

 :دیلرز  ام  چانه

 زمزمه. شد شروع یخواستگار  هی ی زمزمه یول -

 یچیه به پولش جز که  شدن پا و سر یب هی زن ی

  که یا ندهیآ کردن خاک ی زمزمه! بباله تونه ینم

 بزرگ. ستین ندار  من پدر... دارم  و آرزوش



  به دخترشو، تک منو، یول  آدمه یکل نیام! روستاست

  سمت دهیم هل داره رو" تنش پاره" خودش قول

 ...یبدبخت

 باال را سالمم  دست  که دیبگو یزیچ خواست دکتر

  به دختر نیا مقابل چرا دم یفهم ینم هم  خودم . آوردم 

 : دادم  یم شدن یجار  ی اجازه م یها اشک

  هنوز پدرشوهر و مادرشوهر ظاهر به اون اگه -

.  بشم   چشم   تو چشم  باهاشون نذار اتاقن، نیا رونیب

 ... ندارم  طاقت امشب واسه گهید... ندارم  طاقت

 ! رفتن -

 ... کالمم  انیم دیدو حرفش

 یساعت سه دو! یبود هوشیب ساعت پنج کینزد -

 .رفتن و موندن

 دادم  رونیب را ام  نهیس  در شده حبس نفس اریاخت یب

 : گفت او و

 ! ی اومد بهوش دم یم خبر مادرت و پدر به -

 : گفتم  که شود خارج اتاق  از خواست و

 !خونه برم  خوام  یم -

 :دیکش اش مقنعه به یدست



 ... یبر یتون یم بعدش. شه تموم  سرمت دیبا اول -

.  شد خارج اتاق از دیبگو یگرید زیچ نکهیا بدون و

  کمرم  پشت را بالشت و دمیکش باال تخت یرو را خودم 

 و یلعنت اتاق  آن در. بود مانده خانه در فکرم . گذاشتم 

 من و  خورد یم دارو دیبا شب ده! یزخم مرد شیپ

... نه ای داده  را شیداروها محمد عمو دانستم  ینم

  و بود آمده یبهدار به همراهمان هم  او دیشا اصال

 اتاق آن در که ییتنها مرد به نبود حواسش یکس

  حال نگران که یپزشک مثل بودم  شده... بود ریاس

  که افتادم  یا لحظه  در نگاهش ادی. است مارشیب

 دیشا مرد   نگران نگاه. دم یکش دست به شهیش

  عقد  آن از  فرار یبرا دید که بود او فقط! خالفکار

  از من و دید را ضعفم  که بود او فقط! کردم  چه موقت

 ...بودم  متنفر شدن دهید فیضع 

  و دادم  تاب آن سمت را نگاهم  اتاق، در شدن باز با

 و بود سرخ شیبایز چشمان. گذاشت داخل به پا مادرم 

 ...سیخ بلندش یها مژه

  نم  و کرد باز را دستانش آمد، یم  سمتم   که همانطور

  دایپ آغوشش در را خودم. دیجوش چشمم  در اشک

 : کرد هی گر گوشم  کنار او و کردم 



 ... یداد دق... منو ی داد دق... دخترکم ... نم یریآ -

 :کردم  بغض و دم یکش کمرش پشت دست

 . خوبه  حالم  من... کیدا نکن هیگر -

 قاب دستانش با را صورتم  و آورد رونم یب آغوشش از

 : گرفت

 ومدیم سرت ییبال اگه ؟ی کرد بود یکار چه نیا آخه -

 ختم؟یر یم سر به یخاک  چه من

 :کردم  نگاهش بغض با و گذاشتم  دستانش یرو دست

.  ازدواجه نیا به دادن تن از  تر راحت برام  مرگ -

 ...کیدا تونم  ینم

 :دندیلرز م یها لب

 ...تونم  ینم خدا به -

 در. افتاد پدرم  به نگاهم  که بست چشم  یناراحت با

  انیم ظی غل اخم  با و بود ستادهیا در چهارچوب

  مادرم  و ختیفرور قلبم . کرد یم نگاهمان شیابروها

  با و چرخاند گردن که  خواند ام  چهره از را بدم  حال

 :دیلرز تنش وضوح به پدرم، دنید

 !شاهرخ -



 یم انگار که یطور. بود کرده مشت دست پدرم 

  فرود صورتم  و سر در  را کرده گره مشت آن خواست

 . آورد

 م یتون یم گفت دکتر! منتظره  یبهدار در دم  محمد -

 .مشیببر

  انداخت یم تنم  به لرزه که  یلحن با چشمانم  به رهیخ و

 : داد  ادامه

 ... احمق ی دختره! رسم  یم بعدا و حسابت -

*** 
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 آرام  آرام . فتم یب مبادا  که بود گرفته را م ی بازو مادرم 

 پدرم  و فرمان پشت محمد عمو. م یداشت یبرم قدم 

 : دم یپرس مادرم  به خطاب آرام . بود نشسته کنارش

 نجاست؟یا یک  از مامو -

  نیماش با! یبهدار متیآورد که لحظه همون از -

 .اومد دنبالمون

 مرد آن که یعنی نیا. دم یگز  لب تنها و نگفتم  یزیچ

... مانده اتاق در گشنه  و تشنه و،یآر همان ای یزخم



 شد ادهیپ محمد عمو م،ی دیرس که  نیماش یها یکینزد

  من به یا غره چشم . کرد باز مانیبرا را عقب در و

 دانستم  یم. ندازم یب نیی پا را سرم  شد باعث که رفت

...  مادرم  و او شیپ بودم  شرمنده... بودمش ترسانده

 یحرف یکس  روستا به دنیرس تا و م یشد نیماش سوار

...  دوباره جدل و بحث از بودند خسته همه انگار. نزد

 بود منتظر و کرد یم را  حالم  مراعات پدرم  هم  دیشا

 !بنشاند یکرس به را حرفش تا شوم  بهتر یکم

 ادهیپ همه  از زودتر محمد عمو م،ی دیرس که خانه به

 وارد مادرم  و من همه  از اول. کرد باز را در و شد

 ...پدرم  و او سرمان پشت و م یشد

 عمو به رو پدرم . رفت یم ضعف یگرسنگ از دلم 

 :کرد محمد

 ...ما بخاطر یشد رازابه  -

 : زد یکمرنگ لبخند محمد عمو

 .خوبه حالش نیریآ خداروشکر... نویا دینگ -

 : گفت و زد محمد عمو ی سرشانه یدست پدرم 

 . بوده تنها االن تا داره گناه... روناک شیپ برو -



 نگاهش حرف من و انداخت من به ینگاه محمد عمو

 گرید فرستاد، یم اتاقش به را  او پدرم  اگر. خواندم  را

  تکان یسر دیترد با. بزند سر ویآر به توانست ینم

 او و م ی رفت اتاقم  به مادرم  با. رفت داخل بعد یکم و داد

  که بار هر. کنم  عوض را م ی ها لباس کرد  کمکم 

  اشکش افتاد، یم ام  شده یچیباندپ دست به چشمش

  م یها لباس. کردم  یم لعنت  را خودم  من و آمد یدرم

 کرد مجبورم  و انداخت را تشکم  کردم، عوض که را

 :بکشم  دراز

 نبره خوابت. کنه کباب جگر واست گم یم بابات به -

 ... وقت هی

 یحرف. افتادم  یزیچ ادی که   کنم   باز مخالفت به لب آمدم 

...  شدم  تنها دوباره. رفت رونیب اتاق از مادرم  و نزدم 

 به هم  شیوارهاید و در که  یاتاق و ماندم  خودم  دوباره

  انگشتم  نوک و دم یچرخ پهلو به. کردند یم هیگر حالم 

  ها؟ آن با کردم  یم دیبا چه. دم یکش بانداژ یرو آرام  را

  کم  کم . بود گذشته شب دو از ساعت خودم؟  با کنم  چه

  از  ام  معده و رفت دماغم  ریز یکباب جگر یبو

 .دیچیپ خودش  به یگرسنگ



  بعد، قهیدق سه دو و شدند خاموش اطیح یها چراغ

 به ینگاه. شد اتاق  وارد ییغذا ینیس  با مادرم 

 و انداختم   بودند شده گذاشته  نان انیم  که ییجگرها

 م یبرا یا لقمه دیبگو یزیچ  نکهیا نکهیا یب مادرم 

 : گفتم  لب ریز و گرفتم  دستش  از را لقمه. گرفت

 ...بخور خودتم  -

  یبعد ی لقمه گرفتن مشغول  کند نگاهم  نکهیا بدون

 :شد

 .باشه خودت به حواست تو. خوردم  من -

 خوش  طعم . بگذارم  دهانم   در را لقمه کرد اشاره و

  چه  تا دم یفهم تازه دم،یچش که را ام  یشب نصف یغذا

 ناخوداگاه ،یزخم مرد یادآوری با اما ام  گرسنه حد

  دستش  از را دوم  ی لقمه... دهانم  در  شد زهر غذا

 م یغذا از تا بگذارد م ی تنها کاش کردم  آرزو و گرفتم 

  برد، که سوم  ی لقمه به دست. ببرم  هم  او یبرا

 :دیرس گوشمان به پدرم  یصدا

 ...مرجان... مرجان -

 : گفتم  عیسر و شد روشن دلم  ته یدیام نور

 .کیدا برو شما -



 :کرد نگاهم  نگران

 ... ب لقمه یتون ینم که دست هی با -

 :دم یبر را  حرفش  ام، خواسته برخالف

 ... که نشدم  فلج. نباش نگران کیدا تونم  یم -

.  داد رونیب صدادار را نفسش و کرد  نگاهم  دیترد با

 :شد  بلند و دیبوس را ام  یشانیپ

 که وقت هر تا بخواب  یخورد که رو غذات  -

 .کن صدام  یداشت یکار. یخواست

 یحال در او و دادم  تکان اش یمهربان جواب در یسر

 همه. رفت رونیب آنجا  از  بود مانده اتاق در دلش که

 دست بایتقر یغذا به را نگاهم  من و شد سکوت جا

 وجود با پدرم  نکهیا فکر. دوختم  ام  نخورده

 را حالم  بود، کرده کباب  جگر  م یبرا هم  باز تشیعصبان 

 را بلندم  یروسر. کرد یم بهتر یکم فقط ،یکم

...  بودند خوب. انداختم  م ی ها لباس به ینگاه و دم یپوش

  ترک و خشک م یها لب و بود دهیپر  رنگ اما صورتم 

  دست  در را ینیس و برداشتم  نهیآ از چشم ! خورده

 زم یم یکشو از را او اتاق دیکل.  شدم  بلند و گرفتم 

 یسرک  رونیب به. کردم  باز آرام  را در و آوردم  رونیب

  یحال در شدم، مطمئن یکس نبودن از یوقت و دم یکش



 را خودم  کنم  جادیا را صدا  نیکمتر کردم  یم یسع  که

  در  قفل  در یآرام به را دیکل و رساندم  اتاق آن به

 رهیدستگ آن، به توجه یب و سوخت  زخمم . چرخاندم 

 ویآر دنید با. شد باز در و دادم  فشار نییپا به رو را

 و بود نشسته وارید به داده هیتک م،یروبرو قایدق که

  بود، کرده جمع شکمش در را  شیزانوها از یکی

 یرنگ یمشک راهنیپ. دیلرز دستم  در غذا ینیس

 یم. بود باز مهین تا شیها دکمه و بود دهیپوش

  را بود شده بسته زخمش یرو که یبانداژ توانستم 

  کردم  یم حس! حرف یب... کرد یم نگاهم . نم یبب

  را در  و شدم  اتاق وارد. ستین قبل یسرد به نگاهش

 با و شد دهیکش شیداروها ی بسته یرو نگاهم . بستم 

  نزده هم  دست ها آن به احتماال او که کردم  فکر خود

  یم را  شیداروها زمان محمد عمو و من تنها. بود

 ... هم  آن که م یدانست

 را نگاهش ینی سنگ و گذاشتم  شیروبرو را غذا ینیس

  قایدق و... کردم  حس ام  شده یچیباندپ دست یرو

 لب آرام  اش، مردانه بم  یصدا با که بود لحظه همان

 : زد

 ؟ یا وونهید -



  زبان که عجب چه کردم  فکر خود با و آوردم  باال سر

 رهیخ و زدم  یتلخ لبخند! زد حرف و چرخاند دهان در

 :شدم  چشمانش به

 !دیشا -

*** 
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 ؟ یا وونهید -

  زبان که عجب چه کردم  فکر خود با و آوردم  باال سر

 رهیخ و زدم  یتلخ لبخند! زد حرف و چرخاند دهان در

 :شدم  چشمانش به

 !دیشا -

  چشمان همان با... نگاهم  در کرد مکث یا لحظه

  ام  یوانگید از شود مطمئن خواست یم دیشا! یمشک

 یغذا به دوخت چشم  و گرفت نگاه که انگار شد و

 : شیرو شیپ

 ؟ یدار یتوقع  چه من از -

 کرد یم یفکر چه گفت؟ یم چه... سوالش در ماندم 

 ته و مردانه مرخین  به دوختم  چشم  خودش؟ شیپ



  او و کرد یم ییخودنما صورتش یرو که یشیر

  را گردنش یا درجه که ام  دهینفهم را سوالش دیفهم

 : چشمانم  در انداخت ینگاه م ین و چرخاند سمتم 

 ینطوریهم تو و خوردن شام  به نم یبش یدار توقع -

 ؟ یکن  نگام 

 به آرام  را دامنم  و اراده یب و دادم  قورت دهان آب

. بود  گرفته چشمانم  از نگاه دوباره. دم یکش چنگ

  حرف از جیگ  من   به کند نگاه آمد یم زورش انگار

 !شیها

 !دیبخور و غذاتون  راحت شما رم یم من -

  چنگ  که شوم  بلند خواستم  و گرفتم  زانو به دست و

 اخم . کردم  نگاهش مبهوت من و لباسم  نیآست به زد

  با  بودم  تنها که یمن  از گرفت جان شیابروها انیم

 ... او

 .بخور و غذات نیبش -

 !زد یول کمرنگ. زد شخندین

 سهم  که ییغذا به بزنم   لب ییتنها یدار توقع ه؟یچ -

 ناشناس؟  هی واسه یآورد  و بوده خودت



  نییپا یبرا نداشتم  یبزاق. بود  خشک  م یگلو

 سرش حرکت با و کرد  رها را نم یآست... فرستادن

 دیفهم چطور  که دانستم  ینم من و نم یبنش کرد اشاره

 ینم حرف یرسم چرا اصال. ام   آورده شیبرا را م یغذا

 تاب را نگاهش ناشناس؟ خودش قول به مرد آن زد

  برد شیرو شیپ یغذا سمت دست. نشستم  و اوردم ین

 که اش  دهیکش و مردانه انگشتان به شدم  رهیخ من و

 :ینیس کنار گذاشت و گرفت یا لقمه

 !بخور -

 یا لقمه بودم، مانده مات حرکتش از که یمن الیخیب و

 را چشمانش شدن جمع دم ی د من و گرفت خودش یبرا

 نییپا و دیجو آرام  و گذاشت دهان  در را لقمه! درد  از

 .بودم  مانده م یجا سر شده خشک هنوز من و داد

 ؟ یشینم متوجه یفارس -

 به ندازدیب متلک هم  او که بود مانده نیهم. کردم  اخم 

 و بود گذاشته کنار که یا  لقمه سمت بردم  دست... من

  یب او و دم یجو حرص  با. گذاشتم  دهانم  در را آن

  لحظه هر و بود یبعد ی لقمه گرفتن مشغول توجه

 خراب خانه درد  آن از فشرد یم هم  یرو چشم  شتریب

  دید یم که نیهم و خورد زور به یا لقمه چند... کن



  تا رفت یم یا غره چشم  خوردن، غذا از دم یکش دست

  داشت ترس هم  شیها غره چشم . شوم  مشغول دوباره

  یرو را نگاهش ینیسنگ ... بدتر شیها اخم ! یلعتت

 یم سنگ غذا و کردم  ی م حس ام  یزخم دست بانداژ

 در بهی غر کی  با یحساب  چه یرو اصال! م یگلو در شد

  یصنم چه خوردم؟ یم  شام  و بودم  نشسته اتاق نیا

 م؟یبود خورده  زخم  مانیدو هر نکهیا جز او با داشتم 

 خدا؟  بود خورده زخم  که از  او و پدر از من

  آنچنان را دستانش. د یکش عقب و زد یا سرفه تک

 استخوان بود مانده کم  که بود کرده مشت  محکم 

  مشت دست. دیکش یم درد ... هم  در شوند خرد شیها

 ... درد از نزند داد تا کرد یم

 !ممنون -

  او!  بهت از دنم یبر نفس یبرا بود یکاف حرفش نیهم

  خوب را کردن اخم  فقط ا ی کند  تشکر بود بلد تشکر؟ و

 بود؟ گرفته ادی

 داشت کم  کم  دردم . شدم  بلند و برداشتم  را ینیس

 کیپالست به. رفت یم ها مسکن اثر و شد یم شروع

 کردم  نگاه بود اتاق ی گوشه زیم یرو که ییداروها

 :گفتم  و



 رو دردتون. دیبخور دونه هی ها یآب  قرص اون از -

 ... هم  قرمزا اون. دیبخواب کنه یم کمک  و کنه یم کم 

 یصدا و کردم  حس خودم  یرو را نگاهش ینیسنگ

 :حرفم  انیم دیدو بمش

 ... بخواب برو. دونم  یم -

  نگران من و دانست یم.  دم یکش هم  در ابرو ناخوداگاه

 اصال؟ دانست یم کجا  از بودم؟ خوردنش دارو زمان

 یم یسع  که دم ی د. رفت زیم سمت و شد بلند یسخت به

 است خم  شیها شانه هم  باز و بردارد قدم  محکم  کند

 نفس که یحال در  و گرفت وارید به را دستش! درد  از

 : گفت زد یم نفس

 ...رونیب برو. کنم  عوض و پانسمانم  خوام  یم -

 تنها به من داشت یدستور حالت دردش پر لحن

 بودنش یدستور نکردم، فکر لحظه آن در که یزیچ

  و بد حال آن در بودنش تنها از شد شیر دلم ... بود

 سیسرو پدرم  که بود یز یتم و بزرگ اتاق... اتاق آن

  چه و بود ساخته آن در یکوچک حمام  و یبهداشت

 بشود اتاق نیهم روز کی کرد یم را فکرش یکس

 حال؟  بد و یزخم مرد کی  پناهگاه



 قدم  در سمت و فرستادم  نییپا یسخت به را دهانم  آب

 .کرد  متوقفم  حرفش که برداشتم 

 ! یدار جرئت و دل یادیز -

 ! خودش مثل... زدم  شخندین و برگشتم  سمتش

 مشخصه؟ ! دم یبر -

 کردم  یم حس چرا من و شیابروها انیم افتاد گره

 بعد و کرد نگاه دستم  به نداشت؟ هیکنا و شین حرفش

 :دوخت چشمانم  در را نگاهش

 شب نصف نکهیا! دهیم  دستت کار جرئتت و دل نیا -

  یم اسم  هی ازش فقط که یمرد اتاق تو یذاریپام

 . دهیم دستت کار یدون

 !نامحسوس. دم یلرز

  که ییتو بهم؟ یبزن زخم  یخوا یم هم  تو ه؟یچ -

  اون وسط تا باشم  تفاوت یب بهت نسبت نتونستم 

  مادرم، و پدر چشم  از دور که ییتو ؟یبد  جون جنگل

 باهات رو غذام  که دمیخر  جون به رو سکیر نیا

  یخوا یم هم  ینذار  نیزم  گشنه  سر تا شم  کیشر

  و پات دهیم اجازه تیمردونگ جونم؟ به یبکش خنجر

  دل از یکن یم فکر ؟ینامرد انقدر ؟یبذار کج



 دستم   یخوش دل از یکن یم فکر نجام؟یا که  مهیخوش

 دم؟یبر رو

 موقع؟  یب اشک آن بود چه ایخدا. شد سیخ ام  گونه

  با نه ام یح یب نه من... نکن برداشت اشتباه! آقا نه -

  یباز از م  خسته... م  خسته فقط من! جرئت و دل

  مهیخ  عروسک شدم  من و انداختن راه که یا مسخره

 از گرفتن رو بلدم  خوب من! دستشون تو یباز شب

  یول شهیم  م یحال نامحرم  و محرم . رو بهیغر مرد

  رو وجدانم  عذاب بار که  ستین تنم  تو جون یاونقدر

 بگه سرم  تو یه ییصدا  هی که! بکشم  دوش به هم 

 حال از  یوا... نخورده غذا... نخورده رو  داروهاش

 چوب من... برسه دادش  به نباشه یکس و وقت هی نره

 !وونهید من  ... خر من  ! خورم  یم رو وجدانم  عذاب

.  گرفتم  چشمانش از نگاه من و گرفت وارید از هیتک

 درصد جز خواند ها آن از شد ینم چیه که یچشمان

  محکم  را ینیس من و  آمد جلو یقدم! یکالفگ یکم

 او و نخورد سر سستم  انگشتان انیم از تا گرفتم 

 : گفت

 ا؟ یح یب گفتم  بهت من -



 او و ستادم یا م ی جا سر مصمم  اما شیصدا از دم یترس

 :آمد جلوتر

 ست؟ین تیحال  نامحرم  و محرم  گفتم  من -

  را اش نهیس قفسه دم ید  من و ستادیا ام  نهیس  به نهیس

  یجرئت چه با دانم  ینم. رود یم نییپا و باال تند تند که

 اش یمشک چشمان در دوختم  چشم  و آوردم  باال سر

  فشرد یم هم  یرو دندان! داشت سرخ یها رگه که

 : نزند داد که

  مرگ، از یداد نجاتم  باهام، یشد کیشر رو غذات  -

  رو و چشم  یب انقدر من  و یموند سرم  باال صبح تا

 ... یول ونتم یمد  رو جونم  بره ادم ی که  ستم ین

 : اش یشانیپ به دیکش  دست محکم 

 حله؟ راه عقدت انداختن  عقب و زدن رگ نیا یول -

 یخوا یم دوم  بار  عقب، یانداخت رو عقد بار هی

 ؟یزن یم و رگت بازم  ؟یکن  کاریچ

 او و" ستین مربوط  تو به" م ی بگو  که کردم  باز لب

 : آورد  باال دست

  تموم  حرفام  تا نزن حرف و کن گوش. کن گوش -

  نکهیا و اسم  هی جز! من از یدون ینم یچیه تو. شه



 نیا تو یذاریپام بازم  و یدون ینم یچیه خوردم  ریت

  نیا و نجایا یایم ییتنها و رمردیپ اون بدون! اتاق

  به لعنت و باهات ندارم   یکار من... حماقته! تهیخر

 و زدن رگ که بدون ی ول بذارم  کج پا بخوام  اگه من

  راهش زدن سر تنها مرد هی به شب نصف و دنیبر

 !ست ین راهش یعل به... ستین

  دور بود انداخته دست کردن خفه قصد به  بغضم 

 حرف حاال یحت. نبود  بد نگاهش. نبود بد او! گردنم 

  یم که سرم  بر بود  آمده چه اما نبود بد هم  شیها

 گرفته آتش خودم  یبرا دلم کنم؟ هیگر زار زار خواستم 

  هم  باز قشیعم زخم  وجود با به،یغر یمرد! بود

 مرد تنها پدرم، یول شناخت یم حدود و حد و م یحر

  داشت قصد ام  ینوجوان و یکودک  قهرمان ام، یزندگ 

  هر نوشش و شیع که کند یکس م یتقد یدودست مرا

 بگذارم؟ ابانتیب کدام  به سر ایخدا! بود راه به شب

 ت؟یها بنده دست از ببرم  پناه کجا به ایخدا

  لباس یرو از را مچم  او و بروم  که روبرگرداندم 

 : گرفت

 یکرد  لطف رهینم ادم ی  یول رم یم نجایا از  فردا من -

 یکرد حس اگه بست، بن به یدیرس اگه پس! حقم  در



 هی شهیهم خدا... بگو بهم رفتنم  از قبل تا ،یخط آخر

 ! ذارهیم هاش  بنده یپا شیپ یراه

 صورت  به کردم  نگاه  چشم  ی گوشه از و زدم  تلخند

 : اش دهیپر رنگ

  نجایا به اومدنم  بخاطر  فقط که ییتو ؟یراه اون تو -

 ؟ یکن یم قضاوتم 

 ... تر تلخ! من مثل زد تلخند

  چوقتیه کاش! ازم  یدون ینم یچیه تو... که گفتم  -

 . ..یندون هم 

*** 
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  یم نیزم و رفت یم م یپا  ریز  لباسم  دامن... دم یدو یم

 ام  نهیس. دم یدو یم و شدم  یم بلند هم  باز اما خوردم 

 و م یبرا بود نمانده ینفس ... بدتر م یگلو. سوخت یم

 را نیزم یمتر م ین تا. فتم یب پا از بود نمانده یزیچ

 حس گرید ام  برهنه یپاها و بود پوشانده برف

 : زدم  یم ادیفر  دل در. نداشتند

 ... خدا بده  نجاتم . بده  نجاتم  ایخدا -



 ها آن یپا یصدا. شدند یم تر آهسته م یها قدم 

  و لباسم  پشت به انداخت چنگ نفر کی... تر کینزد

  دادم  جان... وحشت از مردم . ترس از دم یکش  غیج من

  محکم  دستم  که بود لحظه همان قایدق اما یکس یب از

.  رفت  باال یمرد پردرد ادیفر یصدا و شد دهیکش

  دنید با و کردم  باز بودم  بسته ترس از که را چشمانم 

 ستادهیا م یروبرو که یمرد  ی دهیورز تن و بلند قامت

  م یجلو قد تمام . شدند گشاد حد نیآخر  تا چشمانم  بود،

  خنده یصدا. بود فرستاده پشتش مرا و بود ستادهیا

 زد، که یادیفر! وحشتناک و بلند یها خنده. آمد یم

 !بلرزم  خودم  به سرد یهوا آن در شتریب شد باعث

  زم یر یم رو خونتون بهش بخوره انگشتتون نوک -

 ! جا نیهم

  چه با دم ینفهم... هم  قامتش  و قد . بود آشنا شیصدا

! دم ید و نم یبب را مرخشی ن  تا دم یکش سرک یجرئت و دل

 یلعنت خود! بود خودش... دادم  جان. ماندم  مات

 ! پوشش اهیس خود... اش

 : زدم  صدا  دندیلرز یم ترس و سرما از که ییها لب با

 ! و یآر... آ -



 را نفسم  شیابروها انیم  اخم ... سمتم  چرخاند گردن

 بزند ادیفر تا کرد باز لب که نیهم و نهیس در زد گره

 و اریداژ یرو نگاهم  من و زد قهقهه یمرد سرم،

 .شد دهیکش دستش در ی اسلحه

 !مجنون و یل یل مرگ بشه یتلخ انیپا چه -

  برف یرو قطره قطره خون و بود یخون صورتش کل

  و آورد ینم ابرو به خم  اما بود یزخم. دیچک یم ها

... انگار بودم  شده خشک. بودم  شده مسخ! بود پا سر

  یا زده خی  جهنم  چه ا یخدا شد؟ یم داشت چه ایخدا

  اسلحه لبش، کنج وحشتناک لبخند همان با آنجا؟ بود

 و سمتم  روبرگرداند وی آر که قلبم  یرو کرد م یتنظ را

  گلوله کیشل یصدا. دیکش خودش سمت محکم  مرا

 ...دم یکش غیج توان  تمام  با من و آمد

...  قلبم  یرو کردم  مشت دست و نشستم  م ی جا سر

  یم حرکت کمرم  ی رهیت و صورت یرو سرد عرق

 هیر به را هوا کردم  یم یسع  یسخت به من و کرد

  سنگ یزیچ. بود جهینت  یب م یها تالش. بفرستم  م یها

  چشمان. بود بسته را نفسم  راه و م یگلو در بود شده

 در. دوختم  اطرافم  به را ام  ییهوا یب از شده گشاد

  دهید خواب... خودم  اتاق در. بودم  خودمان ی خانه



  ینم شود؟ یم یواقع  انقدر هم  خواب مگر بودم؟

  و لباسم  ی قهی به زدم  چنگ... شود ینم خدا به. شود

 دهانم  از ییصدا اما خواستن کمک یبرا کردم  باز لب

  بودند شده پر و رفتند یم  یاهیس چشمانم . نشد خارج

 به در شدن دهیکوب  و شدن باز یصدا... اشک از

 در شدم  دهیکش و کرد روشن دلم  ته یدیام نور وار،ید

 ...نفر کی یآشنا و گرم  آغوش

  یزیچ. ستین یزیچ! ید ید خواب... انم یگ ... نم یریآ -

 ...ستین

 از... نشد. بزنم  یحرف خواستم  و لباسش  به زدم  چنگ

 کف  با. کرد نگاهم  وحشت با و آورد رونم یب آغوشش

!  ندارم  نفس یعنی زدم  ام نهیس قفسه به بار چند دست

  محکم  و رفت باال که دم ی د را دستش... کن کمکم  یعنی

 را چشمانم  یجلو درد. آمد فرود صورتم  چپ سمت

 و گرفتم  یبلند نفس! برگرداند را نفسم  اما کرد اهیس

 بغض همزمان و دم یکش م یها هیر به را هوا حرص با

 .شکست مانیدو هر

 کمرم  پشت دست و چسباند اش نهیس به را سرم 

 :دیکش

 ... زکم یعز ر یبگ آرام ... انم یگ  ریبگ آرام  -



 ریز سیخ  یگنجشک مثل. آغوشش در دم یلرز یم

  گم  یشلوغ در  را مادرش که یا بچه مثل... باران

 دستش دو با را صورتم   گرفتم، آرام  که یکم... کرده

  در کرد باز را اش یاشک چشمان و  گرفت قاب

 : چشمم 

 .یا آشفته نهینب و رهیبم مادرت... رهیبم مادرت -

  تو م یبگو که کردم  باز لب... جانت از دور م یبگو آمدم 

 از که پدرم  بلند یصدا  با اما ندارم   معنا من ،ینباش

 .ماند دهانم  در حرف آمد، یم  اطیح

 ! کنن اطیاحت بگو. باشه بهشون حواست محمد -

  نه انگار. نزند گرید قلبم  اما چرا دانم  ینم. ختیر دلم 

  بلند. رم یبم بود مانده  کم  قبل لحظه چند تا که انگار

  دنید با و پنجره لب دم یکش  را نم یسنگ یها قدم  و شدم 

  مادرم  که را جهازم  از ی ا تکه کدام  هر که ییکارگرها 

 ... مردم  زدند، یم بار بود کرده جمع خرد خرد

  اش چهره. بود ستادهیا  کارگرها سر یباال محمد عمو

  در پدرم ! هم  در شیها اخم  و بود شهیهم از تر گرفته

  و بود شیها دست شستن مشغول  خانه وسط حوض

 اخم  افتاد، من به چشمش و آورد باال سر که نیهم

 و خط م یبرا چشمانش با که یحال در و کرد یظیغل



 بدون و بکشم  را پرده کرد اشاره د،یکش  یم نشان

 طاقت من اما ستم ینا آنجا  ها لباس آن با و یروسر

 انیم و کیستریه و برگشتم مادرم  سمت... اوردم ین

 : دم یخند بهتم 

 آره؟ ... یدونست یم -

 :آمد سمتم  ینگران با مادرم 

 ...نیریآ -

 : دم یکش غیج

  من جز! من جز دیدونست  یم همه. یدونست یم تو -

 !اضافه بخت اهیس

 : زد هق

 .کن گوش نیریآ -

  سرم  یرو نامرتب و  ام  یروسر سمت بردم  دست

 با و بود ستادهیا اتاق در یجلو روناک. انداختمش

  تنه. رندیبگ را م ی جلو که  نماندم . کرد یم نگاهم  ترس

  مادرم  که  دم یدو اطیح  در سمت و زدم  روناک به یا

 :دیکش غیج هیگر  انیم

 ...رشیبگ روناک -



  او دست در م یبازو اما  م یپاها  در ختم یر را توانم  تمام 

 :زدم  داد هیگر انیم و شد ریاس

 . کن ولم  -

 کجا از را زور همه آن دانم  ینم اما دیلرز یم تنش

  دستان انیم از را م یبازو توانستم  ینم که بود آورده

 . بکشم  رونیب فشیظر

 . خدا رو تو باش آرام  جان خانم  -

 ...ن مگه. کن  ولم  گم یم -

 !نیریآ -

 قدم  با او و م یصدا انیم دیدو محمد عمو بلند یصدا

 :آمد سمتم  بلند یها

 ؟یخوا یم و نیهم ؟یکن یزیآبرور یخوا یم -

  محکم  خانه یاصل در. آمد ینم کارگرها یصدا گرید

 را محمد عمو که خوردم  قسم  من و شد دهیکوب هم  به

.  بودم  دهیند غم  از پر و  نیخشمگ حد آن تا عمرم  به

 که کرد باز لب... اخمش  و او مقابل بودم  شده الل

 پر را خانه پدرم  بلند ادیفر یصدا اما دیبگو یزیچ

 :کرد

 ( ایح  یب ی دختره! )ایح یب یکچ -



 صورت با و شد  ساختمان وارد ادشیفر با همزمان و

  که آمد سمتم  کرده ورم  گردن رگ و خشم  از سرخ

 :سمتش دیدو محمد عمو

 ... شاهرخ آقا -

 را شیجلو یسخت به محمد عمو و کرد پر مشت پدرم 

 : گرفت

 ... ریبگ آرام  شاهرخ آقا -

 :دیکش یم عربده و  دیایب  سمتم  کرد یم تقال پدرم 

  نیا تو نمونده حرمت ذره هی. واسم  نمونده آبرو -

 . باشه نشکسته که خونه

  چه با دانم  ینم من و میبازو به بود زده چنگ مادرم 

 :ام  هی گر  انیم بردم  باال صدا یجرئت

  به یول ریبگ رو جانم ...  خوامش ینم... تونم  ینم -

 اشیع اون عروس منو... اون ی خونه نفرستم  زور

 ... نکن... باوک نکن

 :دیکش ادیفر پدرم 

 !شو خفه -

 و توان کدام  با زدم؟ یم حرف هنوز چرا من و

 جسارت؟ 



  نیا داره یچ شه؟یم عقد از قبل مگه برون جهاز -

  ؟یکن یم یکار همه باهاش ازدواجم  بخاطر که مرد

 من؟ از یشد دلسرد انقدر که کردم   کاریچ

 : ام  هیگر انیم دم یخند

 و پاهات رو م ینشوند یم که یهمون! دخترتم  من -

 که یمن از  یدیبر دل چرا. رو موهام  یکرد یم شونه

 خودت؟ و یبود خودت پناهم  تنها

 تند تند اش نهیس قفسه... یا لحظه ماند ساکت پدرم 

 سرخ یها رگه از پر نگاهش. شد یم نییپا و باال

 ...شناختم  ینم گرید... شناختمش ینم. بود

 عمو اگر و داد تکان  دیتهد با را اش اشاره انگشت

 یم را نفسم  شک یب  بود نگرفته را شیجلو محمد

 .دیبر

!  گم  یم من چون یکن یم ازدواج مرد نیا با تو -

  ینم عقلت هنوز تو و ازدواجه نیا تو صالحت چون

 . غلط یچ درسته یچ که رسه

  و درست دانستم، ینم را صالحم ! تلخ... زدم  پوزخند

 یمشکل ازدواجم  اما  دادم  ینم صیتشخ را نادرست

 نداشت؟ 



 :کرد زمزمه گوشم  کنار هیگر  با مادرم 

 ! م یبر  ایب... اتاق تو م یبر ایب -

 همان با... اش یاشک چشمان  به دوختم  چشم  من و

 او با بلند همه یجلو امدین دلم ! زهر طعم  به پوزخند

 با و آرام  و سوخت هم باز ام  یلعنت دل. بزنم  حرف

 :گفتم  درد

 نگاهت حرف که ییتو ؟ی کن ینم دفاع ازم  چرا چرا؟ -

 روم؟  یبست چشم  چرا  هیکی من با دلت  درد و

  منتظر و دم یکش رونیب دستش از محکم  را م یبازو

 : زد  داد پدرم  و کردم  تند پا اتاقم  سمت. نماندم  جوابش

  یم  ت زنده دوباره خودم  ،یاریب خودت سر ییبال -

  دم یم هشدار بهت دارم. رم یگ  یم رو جانت و کنم 

 !نیریآ

 در پشت. دم یکوب هم  به محکم  را در  و شدم  اتاق وارد

  رونیب از دعوا و داد یصدا. نشستم  و خوردم  سر

  لب ریز و گرفتم   محکم  را م یها  گوش. آمد یم اتاق

 :کردم  زمزمه ام  دهیبر یها نفس انیم

  دایپ دیبا. شهیم دایپ یراه هی حتما... هست  یراه هی -

 ...بشه



*** 
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 که یآرام ی خانه و بود گذشته عصر چهار از ساعت

 در که شد یم یساعت دو بود،  نیتر متشنج روزها نیا

  ی گوشه از قبل، ساعت دو. بود رفته فرو سکوت

 رونیب خانه از پدرم  و محمد عمو که دم ید پنجره

.  امدین گرید هم  روناک و مادرم  یصدا یحت و رفتند

  یساعت چند تا شانیها اتاق به بودند برده پناه دیشا

 .رندیبگ آرام 

 آن، در داغانم  ی چهره  دنید با و ستادم یا نهیآ یجلو

  رد و سرخ و کرده پف چشمان! قیعم  زدم  یتلخند

  هیشب مرا یزیچ هر از شتریب ام، گونه یرو اشک

  ناخواسته یلی س یجا یحت. بود  کرده عزادار یدختر

 بر چه. بود شده کبود دم یسف پوست یرو هم  مادرم  ی

 و آمد روز کی پدرم  که شد چه کدفعه؟ی آمد سرمان

  نبود پدر گرید پدر، شیفردا و گفت خواستگار کی از

  تا کند یم کار همه که ی ا  فروشنده بود شده... انگار

 . بفروشد را جنسش



 که ی قدم هر. روبرگرداندم  و کردم  سر را ام  یروسر

 اما شد یم تر یجد مم یتصم داشتم، یبرم در سمت

 یم تکرار  چشمانم  شی پ شتریب بودم  دهید که یخواب

 در ی رهیدستگ یرو  دست . کرد یم مرددم  و شد

 یزندگ  من. فشردم  آزادم  دست انیم را دیکل و گذاشتم 

  تیاهم خواب کی به بخواهم  که نداشتم  یدرمان درست

.  دم یکش  یسرک  رونیب به و کردم  باز آرام  را در! دهم 

 و شدم  خارج اتاق از آرام  یها قدم  با... نبود یکس

 داشتم، یبرم که یقدم هر. کردم  تند پا او اتاق سمت

 پشت. شود یم تر کی نزد لبم  به جانم  کردم  یم حس

 در صدا نیکمتر با را دیکل کردم  یسع  و ستادم یا در

 حبس نفسم  شد، باز در که نیهم و بچرخانم  در قفل

 به پا و دادم  هل یآرام به را در... ام  نهیس در شد

 ستادهیا پنجره یروبرو که دم ید را او. گذاشتم  اتاق

  یمشک  چشمان با و سمتم  بود چرخانده گردن اما بود

 یب ام  چهره که یمن به بود زده زل اش، خسته و

 قطعا... ادیز بود نکرده تعجب. نبود روح به شباهت

  قامت به چشمم . بود  دهیشن را دعواها و بحث تمام 

 خود با و افتاد یمشک  شلوار و راهنیپ آن در بلندش

  خواب در. شد دهیپوش یمشک هم  خواب در کردم  فکر

  آن اما دهد نجات اریداژ دست از  مرا بود آمده هم 



 آن. دادم  تکان نیطرف به یسر تند تند... گلوله یصدا

 سکته از قبل که بود نیا یبرا حتما گلوله یصدا

 ... بود نی هم قطعا. بپرم  خواب از کردن

  یب یبرا دلم  و دادم   قورت یسخت به را دهانم  آب

 با و شدم  کشینزد ی قدم. گرفت آتش خودم  یپناه

 :کردم  زمزمه بغض از خفه ییصدا

 ...بست بن به دم یرس -
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 ...بست بن به دم یرس -

 جلوتر ی قدم! شیابروها انیم نشست یکمرنگ اخم 

 :خودم  حال  به زدم  یتلخند و رفتم 

  یچیه که یدیشن نه؟... رو حرفامون یدیشن -

 ؟ یگینم

!  بود گرفته شدت اما اخمش... همچنان بود بسته لب

 ... سکوتش از امان آخ

 چشمت؟ شیپ بدبختم  یلیخ من -



  پلک تند تند من و برداشت پنجره ی لبه از  را دستش

  ام  گونه یرو چشمانم  در شده جمع اشک تا زدم 

 :نچکد

 نیا از تر بدبخت منو ذارم ینم ! کنم  ینم هیگر... نه -

 .ینیبب

 که بود آمده سرم  به چه. بده نجاتم  م یبگو بودم  آمده

 آن؟  جز گفتم  یم یزیچ هر

 هم  تو نه؟ سوزه یم  حالم  به دلت هم  تو... هم  تو -

 بهم؟  یکن یم ترحم  روناک و محمد عمو و مامان مثل

 و انگار شکست ینم زبانش قفل... سکوت هم  باز

  تنها و دار بغض من حرص. درآورد را حرصم  نیهم

 ... را

 :کردم  مشت دست محکم  و دیلرز  ام  چانه

 خودت  مگه ؟یکن یم نگام  ینطوریا چرا  چته؟ ه؟یچ -

  یه که بگم  بهت ام یب بست  بن به دم یرس اگه ینگفت

 ! خطه ته نجایا... آقا

 .دیکش گردنش پشت یدست و بست چشم 

 یب اشک آن به لعنت و ختی ر ام  گونه یرو اشکم 

 ... موقع



 !نجایا از ببر خودت با منو -

 یمن به را متعجبش  چشمان و آورد  باال را سرش

 ...بد حال از کنم  خم  زانو بود مانده کم  که دوخت

 ...فقط نزدم   جا  من... نیبب! نزدم  جا من -

 ؟ یزد جا گفتم  یک  من -

 انیم دیدو بمش یصدا و شکست زبانش قفل

. بود نشسته شیها لب یرو یمحو لبخند... م یصدا

  چشمانم  به یا لحظه که محو آنقدر! بار نیاول یبرا

 بخندد؟ بود بلد. کردم  شک

 من؟ دهن  تو یبذار حرف یدار عادت -

 که را ییها اشک و دم ی کش  چشمانم  ریز یدست تند تند

 :کردم  پاک بودند ختهیر اجازه یب

 !گهیم و نیهم نگاهت -

 :آمد  جلو یقدم و کرد  زیر چشم 

 ؟یخون یم رو دلشون حرف مردم  نگاه از شما -

 قدم  چند. قبلش لحظه چند مثل نه اما بود خونسرد

 دهانم  آب. ستادیا م یروبرو قایدق و کرد یط را انمانیم

  چشمان از گرفتم  چشم  و دادم  قورت یسخت به را

 :زد لب که اهشیس



 ! کن نگاه چشمام  تو -

 باال سر... اریاخت یب  کردم  مشت را لرزانم  دستان

 و شد  خم  سمتم  یکم. شدم  چشمانش به رهیخ و آوردم 

 : انداخت باال ییابرو

 ؟ینیب یم یچ. کن نگاه خوب -

  که یچشمان. چشمانش حرف به بود زده ینقاب انگار

  ینم رسوا را درونش حال یا ذره یحت ،یخستگ جز

 !کردند

 : گفتم   زیهشدارآم و رفتم  عقب  یقدم

 ! عقب برو -

 : ستادیا نهیس  به دست و انداخت باال ییابرو

 ! یبترس یبلد پس -

  شیپ یراه که بودم  آورده پناه او به یپناه یب از من

 خودش؟  شیپ کرد یم  یفکر چه او و بگذارد م یپا

 از گرفت حرصم  شتریب و افتاد م یابروها انیم یا گره

 ! اش ی لعنت چشمان و ها حرف و او

 نرفته؟ که ادتی! یونیمد من به تو -



  یا لحظه... یکس سر گذاشتن منت از بودم  متنفر

 هم  باز او و حرف  آن بخاطر کردم  لعنت را خودم 

 به کردم  یم حس. نگفت یزیچ و کرد نگاهم  خونسرد

  را خونم  نیهم و کند یم نگاهم  دختربچه کی  چشم 

 .خورد یم

 و یبود ستادهینا جلوم  نجایا االن تو نبودم  من اگه -

 !یدیخند ینم م  نداشته شیر به دلت تو

. کرد جمعش عیسر و زد لبخند اراده یب کردم  احساس

 !ایخدا ایخدا ایخدا

  دندان و شدم  اش رهیخ یا کدفعهی  لبخند آن از متعجب

 :فشردم  هم  یرو

 !نخند -

 :شدند پر  چشمانم  من و دوباره کرد اخم 

 ... نخند. نداره وجود دنیخند واسه یزیچ -

 ببرمت؟  کجا خودم  با -

 .کرد خکوبم یم اش  یا کدفعهی سوال

 خبره؟ چه رونیب اون  یدون یم تو -

 هم  در شتریب شیابروها  و فشرد زخمش یرو دست

 :خوردند گره



  ینم. بگو بهم  بست بن به یدیرس اگه گفتم  من آره -

 ی خانواده هی دختر تک تو، یول... رشیز زنم 

  یم اعتماد بهیغر من  به یحساب چه رو متعصب،

 ؟یکن

  به دادم  راه رو بهیغر  یتو که یحساب همون یرو -

 ینم تو و دادم  نجاتت که یحساب همون یرو! م  خونه

 !یبزن بیآس بهم  یتون

  تکان نیطرف به یسر و  شد کج یپوزخند به لبش کنج

 : داد 

 عقب؟ برم  یگفت بهم  چرا پس -

  باز لب برسد؟ چه به  بود قرار. سوالش در ماندم 

 ... بستم  کردم،

 هیتک سرش پشت واری د به. دیکش یم ریت  دستم  زخم 

  آشفته من به فرستاد، رونیب منقطع که ینفس و زد

 اش یبستر مارستانیب در  اگر که! دارد درد که فهماند

 مطلق استراحت به مجبور هفته کی حداقل کردند، یم

 ! شد یم

 چرا. بزنم  بیآس بهت تونم  ینم یگفت االن خودت -

 ازم؟ یدیترس



  طاقت ایخدا. دادم  فرو بغض  محکم  و کردم  یاخم

 ...گرید نداشتم 

  یکس یدون ینم هنوز! رو آدما ینشناخت خوب هنوز -

 خودت  با که یکس ،یساخت بت هاش یخوب از که

  زنه، ینم اون بزنن زخم  بهت که هم  ایدن تمام  یگیم

  که پاش مونه، یم خوب اون بشن بد هم  همه اگه

  که ییایدن تو! نیزم زنتت یم همه از بدتر برسه

  بچه و کنن ینم رحم  هاشون بچه به مادر و پدر یگاه

   مادرشون، و پدر به ها

 !مونه ینم ها بهی غر به اعتماد واسه ییجا

  و  بود قتیحق شی ها حرف. شکست صدا با قلبم 

 یم چه به مرا پدرم  دانستم  ینم  که یمن تیحکا

  تمام ... م ی ها نیزتریعز از درمانده من تیحکا. فروشد

  شانیها یبد و مردم  ن یا مورد  در را حرفش وجودم 

 !  خودش مورد در جز کرد یم دییتا

 :دندیلرز م یها لب

 ینم رو ها حرف نیا  یبود بد اگه!  یستین بد تو -

 .  یزد

 یبکشون خودت دنبال مخالفت بدون منو یتونست یم

 ...یول یاریب سرم  ییبال هر وقتش به و



... دیچک اشکم . زد یم دامن بدم  حال به دستم  درد

 ...بار نیا نکردم  زدنش پس یبرا یتالش

 ! نبودنت بد به زنه یم دییتا مهر ها حرف نیا یول -

  گرید هم  چشمانش نقاب انگار. بود گرفته نگاهش

 .کند یمخف را حرفشان توانست ینم

 ! ینداد رو سوالم  جواب -

 : دیپرس دوباره او و نگفتم  یزیچ

  ام؟ یک  من یدون یم  ببرمت؟ کجا خودم  با ینگفت -

 ه؟یک  یداد نجاتش مرگ از که یمرد نیا یدون یم

  چه یرو کجاست؟ مقصدش خورده؟  گلوله چرا

 ؟یفتیب راه دنبالم  یخوا یم یحساب

. دیکوب  یم ام  نهیس قفسه به را خودش وقفه یب قلبم 

 : گرفتم  چشمش شیپ و آوردم  باال را ام  یزخم دست

 ...و دم یجنگ  نکهیا حساب رو -

 : م یروزها نیا یتلخ به یلبخند بندش، پشت و زدم  دل

 ! نشد -

 :ماند  ام  یزخم دست یرو نگاهش

 ؟یکن ترکش ادیم دلت. داره گناه مادرت -



 یرو دست. بشکند را بغضم  تا بود یکاف حرفش نیهم

 مادرم ! بار نیهزارم یبرا مردم  و دادم  فشار دهانم  هم 

 از یا تکه پدرم  یحت خانه، نیا اهل تمام . بود جانم 

  چشم   پدرم  که کدفعهی شد چه یول... یول بودند قلبم 

 باز مخالفت به لب مادرم  که دخترش؟ تک یرو بست

 حقشان؟  در کردم   چه من مقابلش؟ نکرد

  پنجره ی لبه دست و شکسته من   از روبرگرداند

 : گذاشت

  نجاتم  اگه که ییتو ونیمد! ونم یمد بهت دونم  یم -

 سر هنوزم  من... موند  یم تموم  مهین کارم  یداد ینم

 ! هستم  حرفم 

 دهیبر م یها نفس که  یمن به رهیخ و برگشت سمتم 

 : گفت شدند یم خارج نهیس از دهیبر

  نیا از یبکن دل یتونست اگه. نجایا از رم یم آخرشب -

 ...آدماش و خونه

 : زد لب آرام  و چشمانم  در کرد مکث

 ... ندارم  یحرف من -

*** 
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  پشت یها پل کرد حس بست، سرش پشت که را در

  با حرکت یب همانطور... شدند خراب یکی یکی سرش

 در به بود، نکرده پاک را  شیها اشک رد که یصورت

  که یا خانه... خانه در چرخاند چشم  و داد هیتک  بسته

 یا خانه! بود دهینخند آن  در یکس شد یم یروز چند

  یم شیاعضا ادی از داشت کم  کم  غذا خوش یبو که

 یرو کرد،  باز چشم  یوقت از که ییجا همان... رفت

 اطشیح در... داد هیتک  شیوارهاید به و دیدو نشیزم

  کرد یم حس !ساخت خاطره و دیکش غیج و دیخند

 را استخوانش مغز تا درد و شده جدا قلبش از یا تکه

 شد یم تکرار پوش اهیس  مرد یها حرف! سوزاند یم

  نیا از یبکن دل یتونست اگه" بود گفته. گوشش در

  ینفس هر با و هیثان هر نیریآ و..." آدماش و خونه

  یم دیپرس یم خودش  از  داد، یم رونیب پربغض که

 کدام   ریز برود؟ کجا برود؟ تواند یم بکند؟ دل تواند

 سقف؟

  اراده  یب را شیها قدم   و گرفت در  از را اش هیتک

  شیها اشک دینفهم و د یکش مادرش و پدر اتاق سمت

  عادت... اند کرده باز راه اش گونه یرو دوباره



  اشک تنها روزها،  آن اما ختنیر اشک به نداشت

 !قلبش قیعم زخم  یرو  شد یم یمرهم که بود شیها

  در بار نیاول یبرا و برد در ی رهیدستگ سمت دست

 در و تنها گرید ی هیثان کی یحت نداشت طاقت... نزد

 که مادرش دنید با و  کرد باز را در. بماند حال آن

  انیم یلبخند بود، کرده جمع یلحاف ریز را خودش

 : برد فرو بغض و زد اشکش

 ! کیدا -

. اوردیب رونیب لحاف ریز از سر او نماند منتظر

  ریز را خودش و برداشت سر از  را اش یروسر

 اش نهیس به سر... کرد جا مادرش کنار  لحاف،

 : گرفت آغوشش در محکم  و چسباند

 ...کیدا آخ -

  و شد دهیچیپ لرزانش تن دور محکم  مادرش دست

 شیموها یرو بر وقفه یب مهربانش یها بوسه

 : نشستند

 ...نم یریآ انم یگ... انم یگ  -



...  دخترکش از بدتر دیشا. داشت بغض هم   او یصدا

 تمام  با را او عطر و مادرش لباس  به زد چنگ نیریآ

 :دیکش نفس جانش

 !کن کمکم  -

  و دیکش عقب سر... شد قطع مادرش نفس کرد حس

  شیپ یاشک چشمان در دوخت چشم  حالت همان در

 : شیرو

 هم  شما نه؟... ازدواج  ن یا به یستین یراض هم  شما -

  باهاش دلم  که یمرد ی  خونه تو بذارم  پا ادینم دلت

 نه؟  مگه... ستین

 شیجا  سر نیریآ و  نزند هق تا دیگز لب مادرش

 :نشست

  هیمادر یها چشم  نیا! دارن  حرف یکل ها چشم  نیا -

  چشم . کنم  فرار روستا اون از کرد  کمکم  روز اون که

 ... یول فهمه یم منو که یزن یها

 : هقش هق انیم دیخند

 یم  جان سکوت نیا ... کیدا!  کرده سکوت یول -

  چرا ... ترس از ندارم   نفس روزا نیا... من از رهیگ 

  تک یگفت ینم بهم  شهیهم مگه بهشون؟ یگینم یچیه



 یمرد کیدا سپارم؟ ینم ینااهل هر دست رو دخترم 

 !نااهله ارنیب اسمم  کنار رو اسمش قراره که

  سیخ صورت دستش  دو هر با. شد بلند هم  مادرش

 : کرد پاک را شیها اشک  و گرفت قاب را نیریآ

 که یمادرت وجود از کهی ت هی تو،! یمن ی گذشته تو، -

 یم عروسش زور به دارن دوباره و عقب به  برگشته

 ! کنن

... ماند مات و شد حبس نیریآ ی نهیس در نفس

 باز راه یگرید اشک قطره و زد یتلخ لبخند مادرش

 : اش گونه یرو کرد

  یها کتک یجا هنوز  که یمن! کن نگاه منو خوب -

  تمام، ماه سه که یمن...  مونده تنم  رو برادرم  و پدر

 دیسف رخت روز هی و  دم یخواب کبود تن با شبش هر

  یم کل دارن همه دم ید اومدم،  خودم  به تا و کردن تنم 

 ! نشستن گفتنم   بله منتظر جماعت هی و کشن

 ... کیدا -

  مجبورم  و گذاشت م یها لب  یرو را اش اشاره انگشت

 :ببندم  لب کرد



 عاشق... شده عاشق گفت یم! داشت دوستم   پدرت -

  اهام،یرو یتو و نداشتم  شتری ب سال چهارده که یمن

  داره و شهر رفته  که دم ید یم یدختر رو خودم 

! بود روستا بزرگ پسر... خونه یم رو درسش

 مردم  ی همه که یکس... روستا یاهال معتمد پدرش

  که ازم  دینپرس یکس! خوردن یم قسم  اسمش رو

  یکس نه؟  ای باهاشه دلت که نه؟ ای یدار دوستش

 گفتم  و پدرت چشم  تو زدم  زل! گفتم  خودم  یول دینپرس

  یم که گوشمه تو هنوز ادشیفر... خوادت ینم دلم 

 رو یدست شکنم  یم... خاک مال ای یمن مال ای" گقت

 ؟یخوا ینم چرا دینپرس!" بخوره تنت به بخواد که

  من. نبودم  چکسیه مال من دینفهم! م  بچه هنوز دیند

 ... آرزو و دیام یکل  با دختر هی! بودم  خودم 

 : برد فرو  را دهانش آب یسخت به نیریآ

 ؟ینگفت حاال تا چرا... چرا... چ -

  به زد چنگ حال همان با و نداشت صورت به رنگ

 :مادرش یبازو

 ... سال همه نیا چرا... چرا -



  آن از قبل تا که یپدر کرد ینم باور. شد ینم باورش

  یزمان که باشد یمرد بود، اش اسطوره یخواستگار

 ... کرده خاک را مادرش یآرزوها

 هی یحت عقد  ی خطبه شدن خونده از بعد پدرت دست -

  ش،یلجباز و غرور تمام  با پدرت! نشد بلند روم  بارم 

  از قبل تا... برات کرد یپدر و بود عاشقت شهیهم

  جونش به جونت مون،یزندگ  تو بذاره پا اریداژ نکهیا

  گذاشت یآباد نیا تو ی مرد کدوم ... نیریآ بود بسته

 پدرت نه؟یبب خودش به  رو رستانیدب رنگ دخترش

 نجایا کینزد یآباد ببردت گفت یم محمد به روز هر

... ینش باز ت مدرسه و درس از تا گردونه برت و

 ! داشت رو شدنت دکتر یایرو پدرت

 :زد لب خفه نیریآ

 ازم؟ دی بر دل که  کردم  کاریچ... من -

 ...نیریآ -

 رو اشیرو تونم  یم من... من بودم؟ یبد دختر -

 !کنم  یعمل

 !ک یستریه... یعصب. زد لبخند



 چشم  چرا پس... پس خواست؟ ینم رو نیهم مگه -

 کردم؟  یاشتباه چه من خودش؟  یایرو و من رو بسته

 و شد بلند نیریآ که دیبگو یزیچ خواست مادرش

  نفس نفس انیم و آورد باال را دستانش جفت. ستادیا

 : گفت هیگر از شیها زدن

 چرا یدیکش رو دردش  خودت  که شما... شما -

  خودتم؟ ی گذشته یگی م که یمن مقابل یکرد سکوت

 ؟یکن ینم یادآوری  بهش رو باوک یآرزوها چرا

  نکنه خدا! زهیبر فرو یدختر چیه کوه نکنه خدا کیدا

  من کوه کیدا. نباشه دخترش گاه هیتک گهید یپدر

  بلند روم  دست خونه نی ا اطیح یتو که یروز همون

  چوقتیه انگار بشکنه که حرمت. ختیر فرو کرد

  چرا... جهنم  نیا از بده  نجاتم  کیدا. نبوده یاحترام

 ؟ یگینم یچیه

 : شدند دهیکوب  نیزم به محکم  شیزانوها و دیکش غیج

  به زدن حراج چوب مقابل یکرد سکوت چرا -

 م؟ یزندگ 

 لرزانش  تن محکم  مادرش که بود یحد به تنش لرز

 :شیموها یرو  دیکش دست و گرفت بغل را



... زکم یعز  گفتم ... نم ی ریآ گفتم  بارها... بهش گفتم  -

. دینشن و ستین وقتش گفتم یخواستگار نیاول از قبل

 و گفتم  بهش براشون، م یببر شکشیپ نکهیا از قبل

  یبهدار یتو و شد یزخم دستت که شبید. دینشن

 بازم  نداشت، قرار و آروم  ینگران از و م ی بود نشسته

 التماسش دادم، قسمش. نکرد گوش و گفتم  بهش

 سرت ییبال نکهیا از دیترس یم بود، نگران کردم،

  و زد زنگ اریداژ پدر صبح... نکرد گوش اما ادیب

 بار رو جهازت کرد قصد پدرت که گفت یچ دونم  ینم

! شیدیند هم  بار هی یحت که یا خونه بفرسته و بزنه

 از. ادیب سرت ییبال ترسم  یم... ترسم  یم من نیریآ

 گناه یب که ییتو به نسبت خشمش از. ترسم  یم پدرت

 ... ینیتر

 ام؟  یاضاف انقدر... انقدر -

 : داد تکان نیطرف به سر تند تند مادرش

 . یستین ... زکم یعز یستین -

  شدن رنگ پر و گذاشت مادرش قلب یرو سر نیریآ

 : او  از دیبر نفس مشیتصم

 ...رم یم یم من -

 .دختر نکنه خدا... نکنه خدا -



 . ستم ین یبد دختر من -

 .یمن دختر تو... یمن زیعز تو ؟یبد گفته یک  -

 دوست رو خونه نی ا. دارم  دوست رو باوک من -

 .دارم 

 " برم  خوام  ینم" کرد ناله دلش در

 ...ییما زیعز دختر تو -

 ." برم  دینذار" زد ضجه خودش در

 از... ترسونتم  یم پدرت  اصرار همه نیا نیریآ -

 از. ترسم  یم گهید آدم  هی شده روزا نیا که یشاهرخ

  رو دلم  ته پسر نیا نگاه! ترسم  یم نگاهش و اریداژ

 ینم هم  مخالفت یول مشتاقم  گهینم . کنه یم یخال

 .ارهیب سرت ییبال ترسم  یم. کنه

 : زد هق مادرانه

 زنم  یم دل خودت یپا به پا که یمن... یمن همدم  تو -

  نم ی بب تونم  ینم من... نیریآ یول... یول اجبار نیا از

 نیا از شتریب اگه  رم یم یم... ارنیب سرت ییبال

 ...تیزندگ  کردن اهیس  به ببندن کمر و کنم  مخالفت

  یپا زد دییتا مهر  کرد، شیادا هی گر با که یحرف

  شدن یقربان از دیترس یم و بود مادر... نی ریآ م یتصم



 شیپ یا هیثان  نیریآ  دانست ینم یکس و دخترکش

  آمده، کوتاه مادرش دیفهم که  لحظه همان... داد جان

  داد جان نیریآ و زد مشی تصم یپا دییتا مهر نفر کی

 یجا اگر دیشا. داشت حق  مادرش دیشا... شد تمام  و

  آن اما گرفت یم را م یتصم  همان هم   خودش بود، او

  و" شود یم درست" بشنود خواست یم دلش لحظه

.  هستم  پشتت من" بشنود خواست یم دلش... دینشن

 ...دینشن و!" آخرش تا

 رونیب مادرش آغوش از. دیتپ یم شیگلو در قلبش

  آن  خواست یم. دوخت چشم سشیخ صورت به و آمد

!  عمرش آخر تا دیشا. کند حک ذهنش در را چهره

  بود قرار که ییروزها  یبرا... اش یزندگ  تمام  یبرا

 . شوند سر او یب

  باال دست... دندیلرز ش یها لب گذشت، که یا قهیدق

.  کرد لمس را  مادرش صورت یاجزا تک تک و آورد

  بر نشاندند یم بوسه مادرانه بار هر که را شیها لب

  یرو یدست... مهربانش چشمان اش، ینیب تنش،

 بوسه را زحمتکش دست آن پشت او و نشست دستش

 :چسباند اش گونه به و زد

 ... کیدا -



 :دیچک اشکش و بست چشم  مادرش

 ... انم یگ  -

 که آخ. مرد یم ها دنیشن" انمی گ " نیا بدون که آخ

  حاللم " دیبگو آمد... آورد  یم کم  ها دست نیا بدون

  مقابلمان هم  ایدن تمام "  دیبگو که کرد باز لب"... کن

  یم زود مادرها و  یمن مادر تو هم  باز ستند،یبا

 نیآخر یبرا دیشا و شد خم  تنها... نگفت!" بخشند

 یم انگار که یطور. گرفت بغل محکم  را مادرش بار

 سر به یا بوسه. کند حل وجودش در را او  خواست

  یزیچ  که نماند گرید و شد بلند و زد اش شانه

 در جا همان را قلبش از یگرید ی تکه. بشنود

 .زد رونیب اتاق از  و گذاشت جا مادرش آغوش

  از بُرند یم بیعج بعد، به ییجا کی از ها آدم 

 سفره و آشنا از کنند یم  دل... کس همه و و خودشان

 ینم یکس... کنند یم باز ها بهیغر یبرا را دلشان ی

  را منطقش یدخترک  ،یآباد آن آسمان ریز دانست

  که یدستان به شهیت مقابل شد منطق یب و کرد خاک

 یدخترک ... بودند گرفته نشانه را اش یزندگ  ی شهیر

 از که پوش اهیس مرد  یخالکوب یرو بست چشم  که

 که ینوزاد عکس یرو  بست چشم . گفت یم انتقام 



  خودش یرو بست چشم ... بود نوشته انتقام  از پشتش

  ینم... فشرد را شیرو شیپ نامعلوم  ی ندهیآ دست و

 جز. کجاست تهش گذارد  یم پا آن در که یراه دانست

 چیه گرید کس، همه  از دنشیبر و شدن منطق یب

 ... دانست ینم یزیچ

  و ستادیا یا لحظه  د،یرس که اتاق در یجلو

  زد تلخند و انداخت او اتاق  در به ینگاه. روبرگرداند

 :بدش حال با

... آدماش و خونه نی ا از کندم  دل معرفت، یب من   -

 !چیه ک،ی

  پوشاهیس#

 18_پارت#

  اش ینیب به را آن و برد مادرش یروسر سمت دست

  تکه کی  آن حصار در دندیبار چشمانش. چسباند

 آن صاحب و خودش یبرا شد شیر دلش و پارچه

 کلمات و را مادرش عطر  دیکش بو قیعم! یروسر

 ترس، حماقت،... شدند فیرد سرش در یکی یکی

 نرفته هنوز که یا یدلتنگ از آخ... یدلتنگ... یدلتنگ

 ! بود آمده سراغش



  را یروسر. نرود رونیب اش هیگر یصدا تا دیگز لب

 یا یروسر همان. گذاشت اش یپشت کوله در و زد تا

  برداشته یدزدک  اتاق، از شدنش خارج ی لحظه که

  دق  اش  یدور از دانست یم... ببرد خودش با تا بود

  در داند یم که یسرباز مثل و دانست یم! کند یم

 به پا خواست یم هم  باز خورد، یم شکست اتیعمل

 یکی را لشیوسا و ها لباس... بگذارد جنگ دانیم

  یم خودش از و گذاشت یم اش یپشت کوله در یکی

  اسم  جز که یمرد با  برود؟ است قرار کجا دیپرس

 پناه خواست یم کجا به دانست، ینم او از یزیچ

 حالش به زدند یم پوزخند هم   اتاقش یوارهاید ببرد؟

  و وانهید کردند یم خطابش هم  شیها نفس... انگار

!  یوانگید نیا به دی خند یم ش،یها اشک انیم او

 ینم که یراه به. دیخند یم خودش حال به هم  خودش

 ...کجاست انشیپا دانست

 ماه. دوخت رونیب به اتاق ی پنجره از را نگاهش

 یکیتار از! شب هر از  تر روشن آسمان، و بود کامل

 کم  را قلبش  ترس از یکم  ،ییروشنا نیا و دیترس یم

  کوله در که را شان  نفره پنج عکس قاب. کرد یم

 شاد صورت به دوخت  چشم  یا لحظه گذاشت، یپشت

 که یا  خنده به... خودش  به! ساله ده ی دختربچه آن



 جوان صورت به دوخت چشم . بود دلش ته از

  روناک و محمد عمو به! قدبلندش پدر به. مادرش

 در و بود گرفته  محکم  را پدرش دست که خردسال

  کنار یفنجان مثل او، ی  دهیورز کلیه و بلند قد برابر

 و دیچک عکس قاب یرو اشکش... کرد یم جلوه لیف

  لشیوسا  کل! شد تمام .  بست را اش یپشت کوله پیز

 وجودش کل... کوچک ی کوله کی در شد خالصه

 ...اشک و اشک و اشک در شد خالصه

 .م یانداخت رو سفره ایب نیریآ... نیریآ -

  بود شان خانه قانون! اش  نهیس در ختیر فرو قلبش

  هم  از دور بودن، قهر وجود با یحت نداشتند حق که

 کرده یشکن قانون یبار چند روزها نیا. بخورند غذا

  شام . بماند ساکت بود نتوانسته گرید مادرش و بود

  خانه اهل تمام  خواست  یم  و بود دهید تدارک یمفصل

 از حرف یکس که یزمان مثل. کند جمع هم  دور را

 ... زد ینم کن خراب خانه ازدواج نیا و اریداژ

  سرخ چشمان دنید با. شد  بلند و گرفت زانو به دست

 زد روزش و حال به یتلخند نه،یآ در اش  کرده پف و

  یها قدم  و دیپوش را بلندش  یروسر. روبرگرداند و

 نیا به بود محتاج. برداشت در سمت را اش خسته



  از قبل  اش خانواده دنید به بود محتاج! آخر دارید

 چرخاند قفل در را دیکل... پوش اهیس مرد آن با رفتن

 هم   خودش یحت. داد فشار نییپا به را رهیدستگ و

 آن سمت را او یزیچ کی اما لیدل چه به دانست ینم

!  مرموز مرد آن به کردن اعتماد سمت. کشاند یم مرد

 یپناه یب یرو ببندد چشم  و برود دنبالش نکهیا سمت

 ... اش

  در ویآر یصدا. رفت رونیب و کرد باز را اتاق در

  یکمرنگ لبخند به لبش" ؟یا وونهید" دیچیپ گوشش

 ...!"شک یب" کرد زمزمه دل در و شد کج

 سفره دور که محمد  عمو و مادرش و پدر دنید با

 داد جان و شیگلو به دیکش  چنگ بغض بودند، نشسته

  عمو. نکند خم  زانو و بردارد محکم  را شیها قدم  تا

  و آورد باال سر شیها قدم  یصدا دنیشن  با محمد

 لبخند او دنید با مادرش... نکرد نگاهش پدرش

 کنار کرد یم اشاره دست با که یحال در و زد یقیعم

 :گفت ندیبنش خودش

 زکم؟ یعز یموند کجا... روناک -

  که یحال در روناک و گرفت جا مادرش  کنار نیریآ

  خارج آشپزخانه از داشت  دست در یبزرگ  یغذا ینیس



  نیریآ یگلو  به تر محکم  بغض. آمد سمتشان و شد

 دستش کف  محکم  را شیها ناخن و انداخت چنگ

... بود پخته را  اش عالقه مورد یغذا مادرش. فشرد

  دل لحظه هر نیریآ و بود گذاشته تمام  سنگ شیبرا

 شباهت" بار  نیآخر"  به زیچ همه نکهیا  از زد یم

  مادر و گذاشت سفره وسط را  ینیس روناک... داشت

  یبرا. برداشت شیجلو از را دخترش بشقاب نیریآ

  که نکرد تعارف محمد  عمو و همسرش به بار نیاول

 مرغ و برنج از را نیریآ بشقاب و بکشد غذا شانیبرا

 یجلو را بشقاب. کرد پر بود کرده درست که یانیبر

 :فشرد محکم  را دستش و گذاشت نیریآ

 .یشد فیضع  یلیخ روز چند نیا -

 و زد مادرش یبایز ی چهره  به یکمرنگ لبخند نیریآ

 :کرد زمزمه خفه

 !خورم  یم رو برنجش ی دونه نیآخر تا -

 نیریآ و افتاد نیچ چشمش گوشه و دیخند مادرش

  و دیکش غذا خودش  یبرا حرف ی ب پدرش... مرد

  و کرد پر را روناک بشقاب محمد عمو... مرد نیریآ

  ریز ییدعا شان شهیهم عادت به همه... مرد نیریآ

 نیریآ و شدند مشغول شانیغذا با و خواندند لب



 دستان به رهیخ. گذاشت دهانش در و کرد پر یقاشق

 پر و  خورد یم غذا دست با شهیهم مثل که شد پدرش

  که شد محمد عمو دستان به رهیخ. زد یلبخند بغض

  یبرا نیریآ و زد ینم  مو پدرش با خوردنش غذا

 چوقتیه محمد، عمو  که گفت خود با بار نیهزارم

 ستون از یکی بود، برادر  بود، پدر! نبود خدمتکار

 ...بود  شان خانه  محکم  یها

  یبرا رفت دلش و گذراند نظر از را روناک ی چهره

 سوزن یروسر حصار از که ییخرما یموها آن

 مثل دختر نیا. بودند کرده فرار اش شده یدوز

 که را ییغذا یسخت به...  ماند یم  اش نداشته خواهر

. سوخت شیگلو و فرستاد نییپا بود برده دهان به

 ینم نیی پا بود بسته را شیها نفس راه که یسنگ

  مرغ از گرید یا تکه مادرش. رفت ینم که رفت

  در شد تکه هزار نی ریآ و گذاشت بشقابش درون

  تا نباشد یکس گرید که یروز تصور... خودش

 یم طناب بکشد، را نازش و کند شیصدا" زکم یعز"

 ... خورد یم گره گردنش دور و شد

 توجه یب. خورد برنجش ی دانه نیآخر تا را شیغذا

  به کرد محکوم  را خودش وحشتناکش، بغض به

 ...مادرش دستپخت خوردن



. نزد یحرف شود تمام  شامشان  که یزمان تا کس چیه

  به توجه یب و نشاند  لب یرو یکمرنگ لبخند نیریآ

 گوشش کنار و دیبوس را مادرش ی گونه ه،یبق نگاه

 : زد پچ

 !کن درست غذا واسم  بازم  روز هی -

 : داد تکان سر و زد یلبخند مادرش

 ... فردا نیهم -

  چرا دینفهم هم  خودش و کرد نگاهش یرچشمیز و

  خوب مادرها! بود مادر...  شد آشوب دلش لحظه کی

  تمام  نیریآ. دندیفهم یم را شان جگرگوشه دل حال

 در و نکند هیگر زار زار جا همان که کرد را تالشش

  ی ب یفردا از آخ... تو یب یفردا" کرد هیگر خون دل

 ..."تو

  جمعشان خواست و برد یخال یها بشقاب سمت دست

  نفر چهار آن نگاه ر یز تا ببرد آشپزخانه به و کند

 : گفت پدرش که  نشکند بغضش

 ! یاومد عقل سر انگار -

 پدرش چشم  از اشکش برق و آورد باال سر نیریآ

  شده یته. نداشت کردن بحث توان گرید. نماند دور



 ها بشقاب و زد یتلخ لبخند اراده یب ... درون از بود

  مرد از روبرگرداند... شد بلند و کرد جمع را

  آشپزخانه سمت که را  شیها قدم  و شیروبرو

...  روبرگرداند وجودش تمام  از کرد حس برداشت،

  نیا د ینفهم و گذاشت تیرضا یپا را سکوتش پدرش

 ...دارد حرف تینها یب سکوت،

*** 

  پوشاهیس#

 19_پارت#

  آن در یدختر  دل و بود گذشته شب دوازده از ساعت

  در هوا و بود زییپا! دیلرز یم بیعج آخرشب سکوت

 اما  رفت یم شدن سرد  به رو یکوهستان یروستا آن

  از یکی... بلرزد سرما  از یدختر که یآنقدر نه

  دست  و انداخت دوشش یرو را اش کوله یبندها

 یا لحظه. برد اتاقش در ی رهیدستگ  سمت را سردش

  ساده و ینقل اتاق آن  کل در را نگاهش و کرد مکث

  شیها ییتنها پناهگاه تنها به. چرخاند دخترانه اما

 است بار نیآخر نیا  داد قول خودش به و دوخت چشم 

 نکهیا از قبل... یلعنت شب  نیا در زدیر یم اشک که

 خانه. رفت رونیب اتاق از  و روبرگرداند شود، مانیپش



 شده رهیچ یکیتار و بود رفته فرو مطلق سکوت در

  به و داد قورت یسخت  به را دهانش  آب... آن بر بود

 یحت دیترس یم. دیکش او  اتاق  سمت را راهش یسخت

 یکیتار از ترس اما کند روشن نور کم  چراغ کی

  رهیچ شتری ب لحظه هر و  دیفهم ینم را زهایچ نیا اش،

 ...روحش و جسم  بر شد یم

  افتاده  داخل پنجره از که ماه نور کمک  با و یسخت به

 را رهیدستگ و چرخاند اتاق در  قفل در را دیکل بود،

  شهیهم مثل که ویآر دن ید با. داد فشار نییپا به رو

  صدادار را نفسش بود، ستادهیا پنجره لب او به پشت

  مرد چشم  در چشم . برگشت سمتش ویآر که داد رونیب

  انیم محکم  را اش کوله بند و دوخت اهپوشیس

.  بود کرده عوض را شیها لباس. فشرد انگشتانش

  هم  باز. گذاشته لباس  شیبرا محمد عمو دانست یم

 مرد؟ آن و ها چشم  آن داشتند یراز چه! اهیس

  لرز وجود با نیریآ  و برداشت قدم  سمتش ویآر

  لحظه را نگاهش و ستادیا شیجا سر محکم  دش،یشد

 و ستادیا شیروبرو ویآر . برنداشت او چشمان از یا

 :شد کج یتلخند به لبش

 ! لجباز دختر -



  نیریآ. دید یم شلوار و مانتو با را او بود بار نیاول

 جلو به یقدم... شی روبرو مرد مثل زد تلخند هم 

 :ندیبب را چشمانش تا گرفت باال سر و برداشت

 ؟یهست حرفت  سر هنوزم ... کندم  دل -

  و ها چشم  نیا.  ماند اش رهیخ حرف یب ویآر

  ها آن در کرده رخنه درد و ها چشم   نیا جسارتشان،

 دیبگو آمد . انداخت یم نفر کی ادی بدجور را او

  زبان به اما  بود حرفش سر... نتوانست و" هستم "

 دهیکش درد قلب یبرا  بود نیسنگ یادیز آن، آوردن

  یبم یصدا با و کرد اشاره اتاق رونیب به... اش

 :کرد زمزمه

 ! یبد نشونم  رو راه دیبا -

 اشکش تا بست چشم  و گرفت عمق یکم  نیریآ لبخند

 .زدینر

 (آقا! )کاکه... حفظم  از رو روستا نیا من -

  باال چشمش ریز تا را  بلندش شال و روبرگرداند و

 کرد یم یسع   که یحال  در. شد خارج اتاق از و دیکش

  داریب را یکس شیها  قدم  یصدا تا بردارد قدم  آرام 

  ویآر یها قدم  یصدا و رفت ساختمان در سمت نکند،

 دیترس یم. روبرنگرداند اما  دیشن سرش پشت از را



 تصور دیترس یم. بلرزد دلش و دست و ندیبب را خانه

  دیفهم یم  یوقت شود یحال  چه است قرار مادرش کند

  از بعد را نشی خشمگ پدر  دیترس یم... رفته دخترش

  رونیب  ساختمان از... کند تصور رفتنش خبر دنیشن

... دیکوب اش نهیس به  را خود امان ی ب قلبش و رفت

 تا فشرد هم  یرو دندان و برد اطیح در سمت دست

 پا و دست نرفتن و رفتن نیب... بد حال از نکشد غیج

 . زد یم

  به کرد ینم بشیترغ. بود ستادهیا سرش پشت ویآر

 اما برگردد نظرش دیشا  بود ستادهیا منتظر... رفتن

 و کرد  باز را اطیح در نیریآ که دینکش طول یزیچ

 تنش از یلرز د،یرس کوچه به که نیهم و رفت رونیب

 ویآر. خوردند هم  به محکم  شیها دندان و گذشت

  نیریآ که نیهم و  بست آرام   را در سرش پشت

  شد دهیکش دستش  از اش کوله بردارد، یقدم خواست

  یعسل چشمان به وی آر نگاه. دیچرخ ویآر سمت و

 بود دهیکش باال چشمش ریز تا را شالش که یدختر

 آن کرد حس. کرد حبس  را نفسش نیریآ و شد دوخته

! دیکش طول سال چند ی  اندازه به ،یا هیثان چند نگاه

 اخم  با و گرفت دستش انیم محکم  را کوله بند ویآر

  راه بود کرده خوش  جا شیابروها نیب  که یکمرنگ



  در و آمد خودش به نیر یآ برداشت، که قدم  چند. افتاد

  دیکاو یم را کوچه آخر و اول مدام  نگاهش که یحال

 : گفت  لب ریز و رفت  دنبالش برسد، سر یکس مبادا

 ! من به بدش -

  یپشت کوله به رهیخ نیر یآ و  داد  ادامه  راهش به ویآر

 گرید بود، گذاشته درونش را مهمش لیوسا که یا

  را وجودش تمام  وحشت.  رفت دنبالش و نگفت یزیچ

  لحظه. کند غش جا همان بود مانده کم  و بود گرفته

.  گذاشت لرزانش یزانوها یرو دست و ستادیا یا

 تا کرد راست کمر زود و دیجوش چشمش در اشک

 از را شدن همپا مجال بلندش یها قدم  که یمرد دنبال

 و بود ستادهیا که ویآر دنید با اما برود گرفت یم او

 چشمش از و شد اشک غمش تمام  کرد، یم نگاهش

 :دیچک

 !کهیتار... ت -

 ماه نور یحت و خوردند یم هم  به محکم  شیها دندان

 و دیکش یپوف ویآر. کند آرامش توانست ینم هم 

  وانهید دختر نیا نظرش در هم  هنوز. آمد سمتش

 منتظر و رفت عقب یقدم  اراده  یب نیریآ! بود نیتر



 نیآست ویآر تصورش، برخالف اما شد او از یا طعنه

 : گفت و گرفت را لباسش

  دیبا آفتاب طلوع  از قبل تا... ازم   فتین عقب -

 !سنندج  م یبرسون و خودمون

  قدم  ویآر و داد تکان یسر  مردانه مرخین آن به رهیخ

 نیآست... دنبالش به هم   او و گرفت  سر از را شیها

 نیا نیریآ و بود ریاس  او دست در هم  هنوز لباسش

  نگه حرمت مرد، نی ا که بود دهیفهم خوب روزها

 ! است  بلد خوب را داشتن

 دو که گذاشتند یر یمس  به پا و گذشتند کوچه از

  داشت  قرار بودند بسته  که یمختلف یها مغازه طرفش

  عبور ریمس آن از نیماش ای اسب روز، در معموال و

  از اسبش با که را یروز  بود ادشی خوب. کرد یم

 مرد جان نجات یبرا بعد و کرد فرار مجاور یروستا

 ...آورد کمک تا تاخت روستا تا نفس کی ،یزخم

 ینم یکیتار از گری د اما بود شده پاره پاره قلبش

  نیآست بند هم  هنوز که ی دست آن کرد یم حس. دیترس

 .کند یم پاک وجودش از را ترس بود، لباسش

 از ادهیپ  یپا با تا دیکش  طول قهیدق ستیب از شتریب

 بود شهیهم از تر ساکت  شب وقت آن در که ییروستا



  هر دند،ید را روستا ی تابلو که نیهم و شدند خارج

 .فرستادند رونیب  محکم  را نفسشان دو

 : گفت و  داد نشان  را شرق دستش با نیریآ

 ! سنندج مجاور یروستاها به رسهیم راه نیا -

 . باشه نداشته یبرگشت ممکنه راه نیا -

  ینم. نگفت یزیچ و دوخت ماه به را نگاهش نیریآ

  چشمان برق... ترساندش ینم مرد نیا اما چرا دانست

  از را نگاهش ویآر شد باعث  ماه، نور ریز اشکش پر

 : ردیبگ را نشیآست و او چشمان

 ... رو حواست! کی بار و هیکوهستان  ریمس نیا -

 :دیکش چشمش ریز یدست و زد یشخندین نیریآ

 ! برگشتم  و رفتم  اسب با  رو ریمس نیا بار چند قبال -

  و انداخت باال یا شانه ویآر متعجب چشمان مقابل و

  است وانهید قطعا دختر، نیا که کرد فکر خود با ویآر

 ... جسور یادیز دیشا و

  رفتند، که یقدم چند و گذاشتند یکوهستان  ریمس به پا

 :دیپرس نیریآ

 ؟یشد یزخم چرا یبگ یخوا ینم هنوزم  -



 یاخم نیریآ  و داد ادامه رشیمس به حرف یب ویآر

 :کرد

 ؟یکرد یخالکوب رو کلمه اون  بدنت رو چرا -

  هزار را خودش دل در... هم  نیریآ قلب و ستادیا ویآر

  و اش  موقع بد یها سوال بابت کرد سرزنش بار

  ویآر که بکشد رونیب او دست  از را نشیآست خواست

 سمتش و گرفت محکم  لباس یرو از را مچش بار نیا

 :برگشت

 کدوم   با ؟یکن  کاریچ یخوا یم سنندج م یدیرس یوقت -

 قراره کجا تهران؟ یبرسون رو خودت یخوا یم پول

  یبر دانشگاه نام  ثبت واسه یخوا یم ؟یش مستقر

  من دنبال فکر یب ای یکرد فکر بهش ها؟ ؟یبگ یچ

 ؟یافتاد راه

  که یخشم و ها چشم  آن مقابل... شد خفه نیریآ

 حد نیا تا سوالش. دیبر  نفس زد یم موج درونشان

 دهد؟ نشان واکنش نطور یا ویآر که بود وحشتناک

  یب که را او مچ ویآر که شد اشک از پر چشمانش

  و کرد رها داد یم فشار انگشتانش انیم محکم  اراده

  دانست یم خوب. برد  فرو شیموها در دست یعصب

  هم  باز حال، نیا با اما ندارد یخوش  حال دختر نیا که



 که کند گوشزد او به را ییزهایچ خواست یم اراده یب

 ...تلخ اما  است قتیحق دانست یم

 نییپا را سرش که او دن ید با و برگشت نیریآ سمت

  رفته کنار صورتش یرو از یکم شالش و بود انداخته

 سر پشت به نگاهش که دیبگو یزیچ خواست بود

  رییتغ  نیریآ و شدند گشاد چشمانش. افتاد نیریآ

  پشت به و روبرگرداند خواست! دیفهم را حالش

  هم  هنوز نگاهش که یحال در ویآر که کند نگاه سرش

 : زد لب بود، رهیخ او سر پشت ییجا به

 ! بدو -

 هر کرد یم حس نیریآ و آمد یم نیماش چند یصدا

 خاموش و روشن کشانینزد ینور یا لحظه چند از

  نداشت جرئت گرید... بود  آمده بند زبانش. شود یم

  به را دهانش آب. کند نگاه سرش پشت به و برگردد

  گرفت را دستش مچ دوباره ویآر که داد قورت یسخت

  نیآخر با اش، شانه زخم قیعم درد به توجه یب و

  خودش دنبال را نیریآ و کرد دنیدو به شروع توانش

  قلب و بود شده شتریب  ها نیماش یصدا... کشاند

 رونیب و بشکافد را اش نهیس بود مانده کم  نیریآ

 سرش پشت به ینگاه و  چرخاند گردن یا هیثان. بپرد



  متر نیچند که ییها ن یماش نور دنید با که انداخت

 حبس نهیس در نفسش داشت، قرار ها آن از دورتر

 ...شد

 شده؟ یچ ه؟یچ واسه نایماش نیا... نیا -

  سیخ راهنشیپ ی شانه قسمت کرد یم حس ویآر

  دانست  یم خوب و بود افتاده نفس نفس به... شده

  یا لحظه حال، آن با اما اند شده  باز شیها هیبخ

  ی زده وحشت و یعسل  چشمان به رهیخ و ستادیا

 :گفت نیریآ

 م ی کن دایپ نجات جهنم  نی ا از  یوقت تا... نپرس یچیه -

  نایماش اون تو که ییآدما بدون نویا فقط. نپرس یچیه

 ! ببرن و جفتمون نفس نجایهم تونن یم هستن

  تر روح یب دشیسف پوست. زد یم دو دو نی ریآ چشم 

. بود خشک شیگلو و دیرس یم نظر به شهیهم از

  وحشتناک بیش دنید  با و انداخت کنارش به ینگاه

 آمده را ریمس آن بارها قبال. شد پاره دلش بند ن،یزم

 بود نمانده یزیچ شب، آن در و لحظه آن در اما بود

  و گرفت را نگاهش رد  ویآر. کند سنکوپ ترس از

 : زد لب آرام 

 ؟یکن یم اعتماد بهم  خب؟... شهینم یزیچ -



 اعتماد جز یا چاره.  داد تکان سر ترس با نیریآ

 نبض که یحال در و روبرگرداند ویآر... نداشت کردن

  یگرید قدم  د،یفهم یم  مچش یرو از را نیریآ دیشد

! شد یخال شیپاها ریز نیزم کرد حس و برداشت

 و سست خاک دنید با و  انداخت شیپا  ریز به ینگاه

  یم سقوط نییپا سمت داشتند که ییها زهیسنگر

!  بود  رید اما بردارد  عقب  به یقدم خواست کردند،

  داد اراده  یب ویآر و گذاشت قسمت همان در پا نیریآ

 : زد

 ! باش مواظب -

 یسست خاک یرو شانی پا  که بود لحظه همان قایدق و

  یغ یج نیریآ. خورد سر  کرد یم سقوط نییپا  به که

 یکس و ردیبگ را شیبازو توانست فقط ویآر و دیکش

  از یجوان مرد و زن شب، یکیتار آن در که دیند

 ...شدند پرت نیی پا به یبیسراش

*** 
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  ها مرده! دیشا بودم  مرده... انگار دم یکش ینم نفس

  ها مرده  فهمند؟ یم. فهمند  ینم را تنشان را درد که



 دهیترس اما من ترسند؟ یم. ترسند ینم مرگ از که

  در بود شده حبس که ینفس با تنم، درد تمام  با. بودم 

  دهیترس چشمانم  در زده حلقه  اشک با و ام  نهیس

  محکم  را سرم  که یکس یبرا نه، خودم  یبرا... بودم 

  کرده قفلم  تنش حصار در و اش نهیس به بود چسبانده

...  گفتم  ینم یزیچ. گفت ینم یزیچ. بودم  دهیترس بود

 رونیب منقطع را ام  شده حبس نفس. بودم  کرده لرز

 دیبا. دهم  حرکت را لرزانم  تن یکم کردم  یسع  و دادم 

  درد. آمده سرمان به چه  دم ید یم دیبا. شدم  یم بلند

...  دیچک اشکم ... دم ی گز لب و دیچیپ گردنم  در یبد

 نکهیا فکر از دیلرز ام  چانه. ختم ینر اشک خودم  یبرا

  هم  را شیها  نفس یصدا یحت. باشد آمده سرش ییبال

 ای... نداشت حرکت هم  اش نهیس قفسه. دم یشن ینم

 نیهم. دم یفهم ینم که بود فیضع  آنقدر داشت، اگر

 سرم  یرو که دستش کردم،  بلند اش نهیس از سر که

  کی به که گردنش دنید با. افتاد کنارش جان یب بود

  یرو دست اش، بسته چشمان و بود شده کج سمت

 یقیعم زخم  .دم یکش یا خفه غیج و فشردم  دهانم 

 سمت و یشانیپ یرو خون و بود اش قهیشق کینزد

  توان نیآخر با قلبم . بود گرفته راه صورتش چپ

 وحشت با... نزند گرید و دیکوب ام  نهیس به را خودش



  در اش یخون و رنگ یب صورت به رهیخ  و نشستم 

 :زدم  لب یسخت به شب، یکیتار آن

 ! یه ... ه -

 را وجودم  تمام  ترس... یواکنش نیتر کوچک از غیدر

  تکانش آرام  و گذاشتم  اش  شانه یرو را دستم . گرفت

 : دادم 

 ؟ یخوب... خ... یه -

 ... نبود خوب ایخدا. نبود خوب

 اشکم  و گذاشتم  شیها شانه یرو را دستم  دو هر

 :دیچک صورتش یرو

 ؟یشد یچ -

 نگاه را دستم  کف. شد سیخ راستم  دست کردم  حس

 نفس... شدم  خفه دستم، یرو خون دنید با و کردم 

 او از گرفتم  فاصله  اراده یب و ام  نهیس در خورد گره

  کی در افتادنمان، ی لحظه که او  از. اش یزخم تن و

  تا کرد  بغلم  محکم  و دی کش خودش سمت را تنم   لحظه

  آن از افتادنمان مدت تمام  که او از. نم ینب صدمه

  و چسباند اش نهیس به را سرم  مانند، دره یبیسراش

  از آخ... من و شود سپرم تا فشرد سرم  پشت دست



  و خودخواه من از آخ. بودم  حالش نیا باعث که یمن

  ینم. کنم  چه دانستم   ینم... وانهید خودش قول به

 نیا از م یکن دایپ نجات و دهم  نجاتش چطور دانستم 

 از شد یخال دلم  ته یا لحظه و گرفتم  باال سر! جهنم 

 آوردن ادی به از. م ی کرد سقوط که یارتفاع تصور

 و ها زهیر سنگ یرو وقفه یب تنمان  که یا لحظه

  ینم یزیچ ادیز من و آمد یم فرود سفت نیزم

...  دید یم صدمه که بود او و فیخف یدرد جز دم یفهم

 ادیز سرش... آشنا ی بهیغر آن یبرا شد شیر دلم 

 یم خون اش شانه از  وقفه یب اما نداشت یزیخونر

  دست و بردم  گردنش سمت را لرزانم  دست. رفت

 یها ضربه حس با! اش برجسته رگ یرو گذاشتم 

  انیم یلبخند اراده یب انگشتم، ریز نبضش فیخف

 : نشست لبم  یرو هیگر

 ! شکرت ایخدا... خداروشکر -

  م یپا مچ دانستم  یم نکه یا با و شدم  بلند یمعطل یب

 طرف آن متر چند که ام  یپشت کوله سمت ده،ید بیآس

 یم یکم که یحال در و  بودم  کرده تند پا بود افتاده تر

 کنارش. برگشتم  سمتش و زدم  چنگ را بندش  دم،یلنگ

  تا کردم  باز را کوله پیز و نشستم  م یزانوها یرو

 را لم یوسا تمام . کنم  دایپ زخمش بستن یبرا یزیچ



 دایپ را پانسمان لیوسا یوقت و کردم  رو و ریز

 لعنت ام  یحواس یب  و خودم  به بار هزار نکردم،

 دیترد با و شد دهیکش مادرم  شال یرو نگاهم . فرستادم 

 سم،یخ یها مژه و بستم  چشم . دم یکش شیرو دست

 یا فاصله مرگ با ام   یکینزد در یمرد آوردند ادم ی

  شال... بود مرده دم یترد کردم، باز که چشم ... ندارد

 آن نکهیا از قبل و دم یکش  رونیب ام  یپشت کوله از را

 کند، مانم یپش بود بسته جانم   به که  پارچه تکه کی

 لرزش به توجه یب  کردم  یسع  و شدم  خم  سمتش

  گره نی آخر با همزمان. ببندم  را اش شانه زخم  دستانم 

 و کرد یجان کم  ی سرفه  تک زدم، شال به که یمحکم

  یصدا اما بزنم  شیصدا  که  کردم  باز لب شوق با من

 زده وحشت نگاه. کرد اللم  سرمان یباال از ییها قدم 

 ...دم یشن ییصداها و شد دهیکش باال سمت ام 

 ؟ یدید درست یمطمئن -

 بودن مرد و زن هی... دمید نیماش شهیش از آقا آره -

 .دمشونیند گهید سربرگردوندم که لحظه هی یول

 و بودند ستادهیا نکهیا مثل. شد سکوت یا لحظه

 نند،یبب مرا باال آن از نکهیا ترس از. گفتند ینم یزیچ

 جمع خودم  در کنارش و دم یکش ویآر سمت را خودم 



  تر روشن را اش  دهیپر  رنگ صورت ماه نور. شدم 

.  خورد یم چشم  به شیابروها انیم یاخم و بود کرده

 سرد خاک و ها زهیسنگر یرو سرش کنار را سرم 

 تندتر اش نهیس قفسه. دیتپ  م یگلو  در قلبم  و گذاشتم 

 گرفته شدت دردناکش یها نفس و شد یم نییپا و باال

 .بود

 چند  که بود لحظه همان قایدق و آمد پا یصدا دوباره

 لب اما  آمد دردم . افتاد سرم  یرو باال از زهیر سنگ

  م یصدا تا فشردم  م ی ها دندان انیم محکم  را نم ییپا

  نیهم و شد جمع درد از چشمانش ی گوشه. دیایدرن

  و فشردم  دهانش یرو  دست زد، یفیخف ی سرفه که

 : زدم  لب آرام  گوشش کنار

  کم  هی فقط... کم  هی. مجبورم  یول دیببخش ... دیببخش -

 ...اریب طاقت

  ی م دل من و زد یم یکبود   به کم   کم  صورتش رنگ

 صحبت به لب و آمد شانیها قدم   یصدا دوباره... زدم 

 !یعصب یکم بار نیا. کردند باز

 بود؟ یشکل چه پسره -

 ...که بود  بهم  پشتشون... آقا دمشیند -



 ادامه یمتعجب لحن با گذشت  که یا لحظه و کرد مکث

 : داد 

 ممکنه؟  یعنی -

 بود؟  یرنگ چه لباسش -

 !اهیس... کنم  فکر یول دم یند درست -

  منظورشان خودشان؟ یبرا گفتند یم چه. ماندم  مات

 بود؟... نبود که ویآر

 : آمد نفر دو آن از یکی بلند ادیفر یصدا

 !لعنت -

 فاصله از شانیصدا. شد  دورتر شانیها قدم  کردم  حس

 .آمد یم یشتریب ی

  رو اطراف نیا دیبا. باشن شده دور ادیز تونن ینم -

 . م یبگرد

 ...آقا چشم  -

  برداشتم  دهانش یرو از  را دستم . امدین ییصدا گرید

  از شد شیر دلم . دی کش یبلند نفس بالفاصله او و

  و خودم  حال به گرفت  آتش دلم ... حال آن در دنشید

 بفهمند نکهیا  از بعد فردا دانستم  یم که یا خانه اهل

  یم خودم  از. افتند یم یحال چه به ام   کرده فرار



 سرگردان را خودم  نکهیا داشت؟ را ارزشش دم یپرس

 بود مقصر پدرم  ها؟ آن به  کنم  پشت و کنم  بیغر شهر

 یگناه چه مرد نیا اصال داشت؟ یگناه چه مادرم  یول

 ای بود گناه یب او! گناه شدم؟ سربارش که بود کرده

 ست؟یک  مرد نیا ایخدا گناهکار؟

  به من و بود گرفته خون رنگ مادرم  شال از یقسمت

.  بود شال شدن فیکث  کردم  ینم فکر که  یزیچ تنها

 مرگش باعث دم یترس یم. اوردین طاقت دم یترس یم

 ...شوم 

  داشت، یبرنم سرم  از دست زم یر هق هق که یحال در

  آرام  که همانطور و گذاشتم  شیبازو یرو دست

 : زدم  لب گوشش کنار دادم  یم تکانش

  گفت یک  اصال... یندار  حق. یریبم یندار حق -

 ؟یکن من سپر رو خودت

  و بود گرفته شدت  ام  هیگر. دم یکش باال را ام  ینیب

 . نداشتم  م ی ها حرف هم  یرو یکنترل

  مراقبت که ییروزا ی همه. بخشمت ینم یریبم اگه -

  به زحمتام  که... که خواد ینم دلت. شهیم فیح بودم 

 یب ت بچه یریبم اگه ؟یچ بچه ؟یدار زن بره؟ هدر

 ؟ یریبم ادیم دلت... د... تنها زنت و شهیم پدر



  شهی هم مثل خواستم  و دم یکش  چشمانم  ریز دست محکم 

  یکس چه! قبل از بدتر... شکستم ! نشد... بمانم   محکم 

  یکیتار آن در که دیفهم یم را یدختر حال خودم  جز

 بود؟ افتاده ریگ  جهنم  آن در یزخم یمرد با شب

 خب؟... رینم -

 در که بود یحرف نیتر مظلومانه  حرف نیا کردم  حس

  اریاخت یب همزمان چون... آوردم  زبان به عمرم  تمام 

  زار صدا یب دل ته از و  چسباندم  شیبازو به یشانیپ

 ...دیبر را نفسم  بمش، و جان کم  یصدا که زدم 

 !نکن هیگر... من گوش کنار انقدر -

*** 
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 !نکن هیگر... من گوش کنار انقدر -

  با را گردنش... کردم  نگاهش و آوردم  باال سر ناباور

  اش یمشک چشمان. کرد  نگاهم  و چرخاند سمتم  درد

 ...سرخ یها  رگه از پر و بودند باز مهین



  به من   مغرور، مردم  قول به من  ... اشک انیم دم یخند

 سبک حس از شاهرخ، سرسخت دختر ها آن قول

.  دم یخند  و ختم یر اشک آمدنش  بهوش یبرا قلبم  شدن

  دهیفهم هم  او انگار. نگرفت چشمانم  از را نگاهش

  از داشت یبرنم چشم  که را دلم  درد و ترس حجم  بود

 زخم  به یدست. نشست شیجا سر یسخت به... من

  که نگاهش یول دیگز  لب درد  از و فشرد  اش قهیشق

  به ینگاه م ین و زد یکمرنگ لبخند افتاد، اش شانه به

 همان اما بود محو لبخندش . انداخت زده شرم  من  

. داشت اخم  شهیهم که او از بود دیبع   هم  محو لبخند

  که بلند یگل گل شال آن... دم یفهم را لبخندش لیدل

 او یحت شد یم باعث بودم، بسته زخمش به باند یجا

 را شیابروها انیم گره  یکم هم  داشت اخم  شهیهم که

 سکسکه یصدا تا دم یگز  محکم  را نم ییپا لب. کند باز

.  انداختم  ریز را نگاهم  و نشود بلند ام  هیگر از بعد ی

  مهی ن که  انگار نه انگار... بود گرفته آرام  یکم قلبم 

 نفر چند بود رفته ادم ی... کوهستان و است شب

  نفس یکی تار نیهم در مانده کم  و هستند دنبالمان

 نکهیا فکر و بودم  مانده  من... م یبکش  را آخرمان یها

 یم لبخند کشد، یم نفس است، زنده پوش اهیس مرد

 !اخمش انیم زند



 ؟ یدید صدمه -

 را سرم  د،یپر  افکارم  انیم دوباره که بمش یصدا

 حس که عیسر آنقدر. کردم  نگاهش و آوردم  باال عیسر

 . شد رگ به رگ گردنم  کردم 

 یم را اسمشان که ییها همان از!  داشت درد شیصدا

  از شب، آن در نه و حاال نه..." خسته یصدا" گذارند

 شیصدا کرد، باز چشم   مان خانه در که یروز همان

 بود خورده زخم  روحش... تنش درد جز داشت یدرد

  و ردیبگ دهیناد را جسمش زخم  که یآنقدر... دیشا

  دم؟یپرس یم را حالش  دینبا من مگر. بپرسد را حالم 

 بود؟ آمده بند زبانم  چرا پس

 کنه؟ یم درد تییجا -

 در یسر تنها یول! بود تنگ دلم . کرد یم درد قلبم 

 سر از بود که یسخت هر به او و انداختم  باال جوابش

 نداشتم  شک و  داشت ییباال یبدن توان. شد بلند شیجا

 ... افتاد یم پا از ها نیا  از  زودتر بود او یجا کس هر

 ؟ یندار زبون -

  سکوتم  خواست یم دیشا... فشردم  هم  یرو لب  محکم 

 خواست یم دیشا! شکاند و بشکند دادنم  حرص با را

 چشمان با که یساکت دختر نیا کند باور تا بزنم  یحرف



 دار زبان و سر دختر همان نشسته، شیروبرو یاشک

 ینم کم  ششیپ و  داد ی م او به اخالق  درس که است

 ... آورد

 انداختم  ام  شانه یرو را  ام  یپشت کوله یبندها از یکی

 :شدم  بلند و

 ؟یبترسون منو یه یدار عادت -

  دستم  کار تیعصبان نیهم و غم  از پر و بودم  یعصبان

 :شد کم ینزد یقدم   و انداخت  باال ییابرو! داد 

 ؟یدیترس -

  مرد نیا. بود دهیپرس هم  گرید بار کی را سوال نیا

  ردیبگ نداشتم  را توقعش که ییجا را مچم  داشت عادت

 ...مقابلش بودم  شدن رسوا یخدا من و

 یم یسع  که یحال در. روبرگرداندم  و کردم  یاخم

 قدم  نشود، مشخص رفتنم  راه در م یپا مچ درد کردم 

 :گرفتم  سر از مقصدمان سمت را م یها

 !بده دستم  کار باز م یشگیهم ضیمر دم یترس... آره -

  بشنوم  سرم  پشت را شیها قدم  یصدا ماندم  منتظر

 با اما برگرداندم  سر دی ترد با و ستادم یا. دم ینشن یول

 به را دستش و بود ستادهیا جا همان که او دنید



  داد خودم  سر اما دیترس دلم  دوباره بود، گرفته سرش

 ..."نرو سمتش" که دم یکش

 :بردم باال صدا یکم جا همان از

 ؟ یاینم -

 یم هم  یرو که را  چشمانش تنها... نگفت یزیچ

 : برداشتم  سمتش یقدم اراده یب من و کرد باز فشرد

 ؟یدار جهیسرگ  -

  و بود خورده گاهش ج یگ به ضربه افتادنمان، موقع

 بلند قدم  چند با. کرد یم  حفظ را تعادلش زور به حاال

  رنگ ی چهره در چشم  و رساندم  شیروبرو را خودم 

 :چرخاندم  اش دهیپر

 ...نم یبب بردار رو دستت -

  از را دستش بعد، و  کرد نگاهم  حرف یب یا لحظه

 : انداخت  سرش

 .ستین یزیچ -

  سر از  را راهش دوباره بدش، حال به توجه یب و

 : گرفت

 .م یندار وقت ادیز -



  به که یحال در اما انگار دیفهم. برنداشتم  قدم  از قدم 

 : برد باال صدا  داد یم ادامه  راهش

 ؟یبلد که رو راه. روستا برگرد یشد مونیپش اگه -

  نداشت خبر... نامرد گرفت یم نشانه را ضعفم  نقطه

  و دم یکوب نیزم ییپا زد؟ یم زخم  و کشم  یم چه

 تر آهسته را شیها قدم  کردم  حس. افتادم  راه دنبالش

 .برسم  بلندش یها قدم  و او به تا برداشت

 ! نداشت نمک چوقتیه من دست -

 یب شد باعث نیهم  و دم یشن را پوزخندش یصدا

  حداقل تا بردارم  قدم  تر عیسر دنم یلنگ به توجه

 در بکوبم  را حرفم  ی ادامه و نم یبب را مرخشین

 :صورتش

  همون که نبودم  من اگه  دنبالتن؟  هست حواست چیه -

 ...و م ی نییپا اون تو و من دنیفهم یم اول ی لحظه

 را حرفم  اخمش با و چرخاند  سمتم  گردن... ستادیا

 :دیبر

 ه؟ یچ منظورت -

  نیا که کرد مطمئنم  مبهوتش،  چشمان و ظی غل اخم 

  شده باعث چه... دارد ناشناس افراد  آن به یربط مرد



  هم  خودم  را مقابلش بزنم  پوزخند تیوضع  آن در بود

 ...دم ینفهم

 ... دهیپوش اهیس که نفر هی دنبال! دنبالتن -

 دم ید و دم یشن را هم  یرو  شیها دندان فشردن یصدا

  شانه دور از تا برد شال  سمت دست ت،یعصبان  از که

 ... شد متوقف اما کند باز اش

  یکم بود مان خانه  مهمان که یروز چند نیا در

  حد از پا ندارد عادت بودم  دهیفهم... بودمش شناخته

  ترس همان نوع از را  یترس و بگذارد فراتر خودش

 ختندیر یم دخترها دل در جنسانش هم  یبعض که ییها

 را چشمانش یجلو خون  لحظه، آن اما زدیبر دلم  به

 ام  یسانت چند در بلند  قدم  کی با یطور و گرفت

 .شد متوقف قلبم  ضربان که ستادیا

 یصدا و شد یم نییپا و باال تند تند اش نهیس قفسه

 بود ییصدا نیبلندتر شب، یکیتار آن  در شیها نفس

  در و آورد باال را اش اشاره انگشت. دم یشن یم که

 : گفت  داد یم تکان چشمانم  یجلو خشم  با که یحال

 هی نیع! ادیدرنم صدات سنندج به دنمونیرس تا -

 اگه که... یپرس ینم یچ یه و یایم  دنبالم  خوب دختر

  چشمم  تو پاهام، یجلو  بشه سنگ رفتارت و هاحرف



 گناهکارا از ندارم  عادت من و نی گناهکارتر یشیم

 !بگذرم 

  بار نیچندم یبرا قلبم  که بود یحد به شیصدا تحکم 

 حق"  دم یکش داد اشکم  سر و زدم  یتلخند اما ستادیا

 تمام  و بود برگشته دوباره جسارتم ..." یزیبر یندار

  داشت درد . دیلرز یم یپناه یب و بغض و خشم  از تنم 

 که است یمرد نیهم پناهم، تنها نکهیا کردن باور

 .کند یم دم یتهد و ستادهیا م یروبرو

 !یبزن حرف ینطوریا من با یندار حق تو -

 :زدم  بلندتر را ام  یبعد حرف  و دیبگو  یزیچ نگذاشتم 

  من. ستم ین ونیمد تو به من! یکن دم یتهد یندار حق -

  سپرم  یلعنت یتو... خواستم  خودم  چون دادم  نجاتت

 خونه اون از منو تو! یخواست خودت چون یشد

 و یبود من ونیمد رو بودنت  زنده چون یداد یفرار

 یکیتار نیا تو امشب من! م یشد حساب یب کار نیا با

  رو اونا هات سرفه یصدا  نذاشتم  و بستم  رو زخمت

... رو کارت کنم  جبران  خواستم  یم چون  کنه خبر

 ... من و نم یبب بیآس ینذار تا یدید بیآس چون

 قبل از شتریب  چشمم  در  اشک و گرفت عمق  تلخندم 

 :دیجوش



 !باهات شدم  حساب یب -

 نبض است ممکن چطور دانستم  ینم و بود بسته لب

 باشد؟ مشخص آنقدر یکیتار آن در گردنش رگ زدن

  نیا که دانست یم خدا فقط اما بودم  شده خودم  دوباره

 ترس  پا تا  سر لحظه نیا در جسور، ظاهر به نیریآ

 ... آشوب  و است

 : افتادم  راه جلوتر و گرفتم تشیعصبان و او از نگاه

...  برگشتم  و رفتم  اسب با بار دو رو ریمس نیا من -

  به نجایهم و باال م ینر ی بیسراش از اگه نه؟ بودم  گفته

 ریمس نیا آخر هم  تره امن هم  م،یبد ادامه راهمون

 !سنندج یاصل ی جاده به رسهیم ناهموار

  یم دنبالم  که دم یشن یم  را نشیسنگ یها قدم  یصدا

  یول داشت خشمش از  نشان زدنش نفس نفس. دیآ

 یم بدتر سکوتش نیهم و دیبگو یزیچ نداشت قصد

 باشد عقب من از  یقدم چند کردم  یم فکر... ترساندم 

  قدم  ام  شانه  به شانه هیثان چند عرض در یوقت اما

  کی او و بردم  فرو را دهانم  آب تعجب با برداشت،

 : برد فرو شلوارش بیج در را دستش

 رو خودت گلوله زخم  وجود با تمام  روز هی وقت هر -

  افتاده، دور یروستا هی به یرسوند شهر سر اون از



  با ریمس نیا برگشتن و رفتن از من واسه موقع اون

  نیا و ریمس نیا اما ستم ین نجایا یبوم من! بگو اسب

 !تو از شتریب یلی خ... کردم  یزندگ  رو روستاها

 کند نگاه چشمانم  در نکهیا یب و بود رهیخ روبرو به

  سر با  کنم  فکر خواستم  یم. زد یم را شیها حرف

 گفت یم وجودم  تمام  اما کرده صلح کردنش باز حرف

  جنگ اعالن من از  ریغ یکسان یبرا مرد، نیا که

  نشانه هم  مرا رشیت نکشم، کنار را خودم  اگر و کرده

 ها، رفتن کلنجار خود با  و افکار نیا تمام  با! ردیگ  یم

  یبیآس مرد، نیا نکهیا... بودم  مطمئن یزیچ کی از

 و کنم  دایپ جرئت شد باعث نیهم... رساند ینم من به

  یبرم قدم  آن در که یراه سکوت   شکستن یبرا

 :م ی بگو م یداشت

 خم  زانو! یدون یم رو  یچ همه من مورد در تو -

 رو دلم   درد... یدیشن  و کردم  هیگر. یدید و کردم 

 ...اسم  هی جز دونم  ینم تو از یچیه من، و یدیفهم

 !یندون نفعته به -

 ... بود شده  سردم . بستم   تر محکم  را شالم 

  من مورد در رو یچ همه تو که ستین عادالنه نیا -

 !سیپل  ای یخالفکار ندونم  یحت من و یبدون



 :تر بم  ش،یصدا و شد کج لبش کنج

 کنه؟ یم یفرق چه -

 :برداشتم  قدم  تر عیسر و کردم  گرد  چشم 

 مامور هی من که کنه ی نم فرق نیا کنه؟ ینم فرق -

  از داره که یخالفکار ای  م  خونه تو دادم  راه رو قانون

 کنه؟ ی م فرار سیپل دست

 !کنم  ی م فرار خودم  از من -

 و انداخت تنم  به لرز ش، یصدا پشت  شده یمخف درد

 :دم یپرس تر آرام 

 ؟یهست یک  تو -

 آفتاب طلوع و یاصل ی جاده به دنیرس  تا یزیچ

 م،یشد یم تر کینزد مقصد به چه هر اما بود نمانده

  چرخاند سمتم  گردن یا لحظه ... دم یترس  یم شتریب من

 :زد یتلخند و

 مهمه؟ -

  یب من فشرد سرش به را  دستش دوباره و بست چشم 

 :گفتم  جوابش در اراده

 !مهمه -



 درد کردم، درمانش که یمرد  شوم  مطمئن خواستم  یم

 ستین بد  کنم   باور خواستم  یم. ختهینر یکس  جان به

 یم دخالت یپا را م یها سوال اگر جهنم  به و

 ... گذاشت

 یلیخ رو یکرد درمانش که یا گلوله زخم  علت -

 !نوشتم  قلبم   رو شیپ وقت

  یخالکوب قلبش یرو که یلعنت انتقام  همان... انتقام 

 پشت یسی انگل ی کلمه همان...  گفت یم  را بود شده

  یم دینبا. کردم  گم   را مکان و زمان... عکس آن

  بودم  کرده باز لب که آمدم  خودم  به یوقت یول دم یپرس

 ... بود شده رید و

 ؟ یدار بچه... تو -

*** 
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 ؟ یدار بچه... تو -

  که بود نفسم ... ستادیا  که بود قلبم ! ستادم یا... ستادیا

  بالفاصله که دستانش دن ید ترس از مردم  و رفت بند



 که گردنش رگ و شدند مشت محکم  حرفم  از بعد

 !دمید چشم  به را گرفتنش نبض

  حرکت یب همانطور او  و رفتم  عقب  یقدم اراده یب

 و عشیسر  و محکم  یها  بازدم  و دم . ماند شیجا سر

 لعنت بار هزار شد باعث فشرد، یم هم  یرو که یپلک

 مرا شتریب سکوتش... موقع یب سوال آن به بفرستم 

 بود طوفان از قبل آرامش آرامشش. ترساند یم

 سمتم  گردن او و رفتم  عقب یگرید قدم ... انگار

 چشمانش سرخ یها رگه  و کردن باز چشم . چرخاند

! سوزاند را دلم  همزمان و زد دامن ترسم  به شتریب

 قرار مخاطبم  یا دورگه یصدا با و کرد باز که لب

 ... مرد ترس از قلبم  داد،

 ؟یزد دست من پول فیک  به تو -

 یزیچ تنها و بود شده پاک  لغاتم  رهیدا. بودم  شده الل

 مرد نیا که بود نیا شد، یم تکرار سرم  در که

 و ردیبگ کوهستان نیا در را جانم  تواند یم نی خشمگ

 . نکند دایپ را جسدم  یحت یکس

 سرک توش یبخوا که نداره  یقشنگ زیچ من یزندگ  -

 !یبکش

 ! دیببخش... ب -



 کردم  حس و آوردم  زبان به را کلمه نیا زور به

 او و دیکش یم ریت دستم زخم . لرزند یم م یزانوها

 .بود کرده چشمانم   خیم را سرخش نگاه همچنان

... یا شماره نم یبب خواستم  یم... خواستم  یم -

 ...که... که کنم یم دایپ یاطالعات... یزیچ

 ... بده توانم  ایخدا. کردم  مشت قلبم  یرو دست

 ...دیشا که -

 !بسه -

 رگ تمام   که یخجالت از من و دیفهم را منظورم  انگار

  لب. انداختم  نییپا سر بود کرده ریدرگ  را ام  یپ و

  ام  چانه تا گرفتم  یم  گاز محکم  اراده یب را نم ییپا

 کردم  یم حس خودم  یرو  را نگاهش ینیسنگ. نلرزد

 یم را مادرم  من" کرد  یم یزار پناهم  یب قلب و

  رخت... را اتاقم ... خواهم  یم را مان خانه... خواهم 

 یم را بودنم  خانه دختر و یبچگ... را خوابم 

 را مهربانم   یبابا من. دیبده پس را م یبابا...! خواهم 

 ."خواهم  یم

  شد، برداشته صورتم  یرو از که نگاهش ینیسنگ

  از  را شیها قدم  دوباره او و کردم  آزاد محکم  را نفسم 

 : گرفت سر



 ستم؟ ین جوون یادیز شدن پدر واسه -

 بلند قدم  دو... شیها قدم  و او از فتم یب عقب دم یترس

  راه به شروع او از قدم  کی  ی فاصله با و برداشتم 

 نهفته  غم  اما نبود نیخشمگ گرید لحنش. کردم  رفتن

 مرخشین به! سوزاند یم را جانم  عمق تا آن، در

 که یشیر ته به! اش مردانه فک خط به. دوختم  چشم 

 که ییموها و کرد یم ییخودنما صورتش یرو

 انگشت بند نصف دیشا اش یبلند و بود دهیتراش

  هر از شتریب اش ی مشک یابرو و چشم ... شدیم

  زمان مخصوصا. کرد یم اضافه ابهتش به یزیچ

 یم نشاند، یم شیابروها انیم ظی غل  اخم  کی که ییها

... ردیبگ ها اخم  همان با را یکس هر جان توانست

  م یهوا و حال خواست یم. شد تکرار سرم  در سوالش

  نه، و ستیب کردم  فکر خود با من و کند عوض را

 ...  دارد  را سال یس

...  شدن پدر یبرا اما بود جاافتاده و مردانه اش چهره

 ! دانم  ینم

 روبرو به را نگاهم  عی سر من و چرخاند  سمتم  گردن

 . دوختم 

 ...انگار شدن تموم  هات سوال -



 ییها حرف آن از نه اما زد یم حرف هیکنا  و شین با

  دلم . شکست یم یگرید  زیچ از دلم . بشکند را دلم  که

 نکهیا یبرا تالشش و او چشمان غم  و خودم  یبرا

 شد یم خرد و شکست یم کند  کم  ترسم  حس از یکم

  بودمش دهید که شد ینم شتریب روز چند... مرد یم و

  و او با هاست سال که داشتم  را یکس حس اما

  تمام  با یبی عج جور کی مرد نیا. آشناست اخالقش

 یس از کمتر دیشا. داشت  فرق بودم  دهید که ییمردها

 یم نگه حرمت. کرد یم رفتار پخته اما داشت سال

 ترساند، یم رفتارش با را پناه یب من   یوقت و داشت

  حس که اوردیدرب دلم  از نامحسوس کرد یم یسع 

 ...م ی تنها حد  چه تا نکنم 

 !پرسم  ینم گهید -

  به  همچنان من اما چرخاند  سمتم  گردن کردم  حس

 .بودم   دوخته چشم  روبرو

 !ترسم  یم بیعج روزا نیا  مردا شما از -

  یم دینبا. نلرزد م یصدا که کردم  یم را تالشم  تمام 

  نفس گرید است یروز چند درونم  یقو ن  یریآ دیفهم

 ...کشد ینم



! ایدار حق البته... البته. یشیم یعصبان بپرسم  اگه -

 . گذشته  یکنجکاو از من کار

 :دم ی کش چشمانم   ریز یدست محکم 

  یدون یم یول... دونم  یم! هیفوضول اسمش من کار -

 ه؟ یچ

 ...دینبا. دیفهم یم دینبا... کرد یم درد قلبم 

  و ها قهیدق نیا که! بگذره که پرسم  یم سوال -

 که شه ریدرگ  فکرم  انقدر که.  بگذرن اهیس یساعتا

  تو بهیغر مرد هی دنبال یپشت کوله هی با ادین ادم ی

 گله چکسیه از! ستین یا گله... و افتادم  راه یکیتار

 و فکرش که حاال نه... نه ... خواستم  خودم . ستین یا

! کردن مجبورم . بشه ینطور یا نخواستم  خودم  کنم  یم

  کنن باور نکهیا جز یچ یه خواستم؟ یم یچ من مگه

  منم . دیبپرس م  ندهیآ مورد در منم  نظر! آدمم  منم  بابا

 ... دیکن حساب آدم 

 ...کردم  پاکش  تر محکم  و ختیر اشکم 

  که دیبرسون  ییجا به رو زن هی دیتون یم مردا شما -

  تمام  که! بگذره خودش یحت و خانواده و شهر از

 شما... اومدنش ایبدن دختر از شه متنفر عمرش

 ...یلعنت یمردا



 ...ام  چانه لرزش به لعنت آخ

  با و دیریگ  یم نشونه رو زن هی  ضعف نقطه شما -

 رو زنش که یمرد  مثل. دیکن یم دشیتهد همون

 بچه گهید ذارهینم و رهیگ  یم طالق کنه یم دیتهد

 یحت  چون. پرسم  ینم  یزیچ گهید... نهیبب رو هاش

  جا نیهم منو ،یبش یعصبان و برسه پاش اگه هم  تو

 ...یریم و یکن یم ول

  با کردم  ینم جمع را حواسم  اگر من و ستادیا م یروبرو

  محکم  را دهانم  آب. رفتم  یم فرو اش نهیس در سر

 : دم یشن یکینزد ی فاصله از  را شیصدا و دادم  قورت

 ؟یبکن یفکر نیهمچ شده باعث که یدید من از یچ -

 جا در شیصدا تحکم  که  بردارم  عقب به یقدم خواستم 

 :کرد خکوبم یم

 ! کن نگاه چشمام  تو -

.  شدم  چشمانش ی رهیخ و آوردم  باال سر آرام 

  نورش و  داد یم نشان رخ داشت کم   کم  دیخورش

 . بود کرده تر روشن را م یروبرو مرد صورت



  تنها و تک رو تو برسه، که پاش یکرد فکر واقعا -

  فرض  نامرد انقدر  منو رم؟یم و کنم  یم ول نجایا

 ؟یکرد

 هم  یکم  که یتر  محکم   لحن با او و دم یدزد را نگاهم 

 : کرد تکرار را  حرفش بود شده یعصب

 ! کن نگاه چشمام  تو گفتم  -

 ...خوام  ینم -

 سر از یکمرنگ لبخند که دم ید من و  رفت عقب  یقدم

  انی م یدست محکم  و  نشست شیها لب یرو حرص

 : برد فرو شیموها

 به آخر تا ینطوریهم اصال... نکن نگاه. باشه -

 چوب هی با رو همه ریبگ ادی یول بده  ادامه تیلجباز 

 داشته گله زهایچ یلیخ از دم یم حق بهت من. ینزن

 مردا همه واقعا کن فکر خودت با  نیبش اما یباش

 پدرت مثل که محمدت عمو یحت شون؟ همه بدن؟

  خوب یادعا من بده؟ اونم   ؟یدار  و یداشت دوستش

 خودم  یدستا با من. نداشتم  هم  چوقتیه و ندارم  بودن

 نفس هی وقته یلیخ و کردم  نابود رو م یزندگ  همه

 ...حرومه بهم  راحت

 : داد ادامه و کرد یعصب یا خنده تک



 یحساب چه یرو اما شدم  یعصب سوالت از من آره -

 ...سرت ییبال ای  کنم  یم ولت نجایا یکرد فکر

 . کرد قالب گردنش پشت را انگشتانش و بست لب

 ! الیخیب -

  خانه بغض همان با اراده یب من و روبرگرداند و

 : گفتم  کن خراب

 ...دیببخش -

  یم  یعذرخواه ها ساعت آن در که بود بار نیدوم

  راست! یشرمندگ  از حاال، و ترس از اول بار. کردم 

.  کنم  انکار را شیها حرف توانستم  ینم... گفت یم

 چنان ها آن از یکی یگاه اما ستندین بد مردها ی همه

 او عمر آخر تا که زن کی  جان و قلب به زند یم زخم 

 ...ترساند یم مردها تمام  از را

 بعد، و دم یشن داد رونیب محکم  که را ینفس یصدا

 تند  پا شد یم ختم  یبیسراش یباال  به که یریمس سمت

 :کرد

 . شد صبح که ایب... دختر ایب -

 بود گرفته ادی خوب. دی کش ینم طول ادیز تشیعصبان 

 ته اما  بگذرد و بگذارد لحظه همان در را خشمش



 یمرد پشتش انگار که  یچشمان از آخ... چشمانش

  جنگ  سر ایدن تمام  با که بود شده پنهان یزخم

 ! داشت

.  بود شده سخت ادشیز ب یش و راه آن  در رفتن راه

! بودم  سخت یروزها دختر من اما آوردم  یم کم  نفس

  داشتم  کم  کم  و آمد یم  دیجد نظرم  به یکم ریمس نیا

 با یکم. م یا آمده را درست راه که افتادم  یم شک به

 باعث نیهم و داشت  فرق بودم  آماده قبال که یریمس

 : بپرسم  شد

 م؟یریم درست م یدار -

  ادامه راهش به که همانطور و نکرد نگاهم  لحظه یحت

 : گفت داد  یم

 . م یبرس نمونده یزیچ! برهون یم راه -

 نداشتم  یانتخاب اما آمد بیعج یکم نظرم  به حرفش

  م،یدیرس که یبیسراش  یباال به... رفتن دنبالش جز

  ضیعر ی جاده. آمد یدرم  یسخت به نفسمان دو هر

  چند از  هر و داشت قرار مانیرو شیپ یا طرفه دو و

 را نجایا. کرد یم عبور آن از نی ماش کی یا لحظه

 اما است سنندج کی نزد دانستم  یم. شناختم  ینم

  کانکس به که نگاهم ! نداشتم  شک... نبود سنندج



  جانم  یکس کردم  حس افتاد،  جاده طرف آن راه سیپل

 دهانم  آب و دوختم  چشم   کنارم  مرد به ناباور. گرفت را

 : دادم  قورت صدادار را

 !سیپل -

.  برد مادرم  شال  سمت دست و داد تکان یسر

. ترساندم  یم اش یخونسرد  نیهم و بود خونسرد

 ی گوشه درد،  از و کرد باز اش شانه دور از را شال

 :شد جمع چشمانش

 . نداره وجود دنیترس واسه یزیچ -

 : لرزد یم  خشم  از تنم  تمام  کردم  حس

 !نامرد -

  اما دم یشن زور به خودم  که بود خفه یحد به م یصدا

 : برداشت سمتم  یقدم که دیشن هم  او انگار

 ...کن گوش -

 :زدم  لب بلندتر و رفتم  عقب  یقدم

 !نامرد -

 ... گم ی م یچ نیبب کن گوش.  کنم  کمکت خوام  یم من -

 :دیچک اشکم و بردم  باال صدا خشم  با



 اعتماد نامرد یتو به من! کردم  اعتماد بهت من -

 ...تو و کردم 

 :برداشتم  عقب به یگرید قدم 

 !خوره یم هم  به ازت حالم  -

 : دم یکش غیج

 ... ازت متنفرم  -

.  کردم  دنیدو به شروع توان  تمام  با و روبرگرداندم  و

  فرار خانه از بفهمند اگر دانم   یم. گردانند یبرم مرا

  گرید... توانم  ینم ایخدا . گردانند یبرم مرا ام  کرده

 دم یشن یم سرم  پشت از  را دنشیدو یصدا. توانم  ینم

  یبرا یادیز توان شد یم باعث بودنش یزخم اما

  که دم ید و سربرگرداندم   یا لحظه. باشد نداشته دنیدو

  شال که یحال در گرفته سرش به دست و ستادهیا

  یصدا. فشارد یم انگشتانش انیم را مادرم  یخون

  تر عیسر. کرد دلگرمم  آمد یم دور از که ینیماش

.  کرد م یصدا او و کردم  هیگر. د یدو هم  او و دم یدو

 ینم. برگردم  خواهم  ینم . داد بم یفر هم  او یحت ایخدا

 ...خواهم 

  و ستادم یا شیجلو ،یسوار نیماش آن شدن کینزد با

  ترمز محکم  دنم ید با اش راننده و کردم   باز را دستانم 



  ام  شانه یرو یزمان هر از شتری ب ام  یپشت کوله. کرد

 یصندل به را خودم  توانم  تمام  با اما کرد یم ینیسنگ

  یا راننده به توجه یب. شدم  سوار و رساندم  عقبش

  هیگر با بودم  دهیند درست  را اش چهره یحت که

 :کردم  التماس

 ... برو خدا رو تو... برو آقا -

 دم ید را ویآر و کردم  نگاه عقب به نی ماش ی شهیش از

 توانش تمام  با اما  نداشت رو به رنگ. شده کینزد که

 و برگشت سمتم  بود یانسالیم مرد که راننده. دیدو یم

 باال صدا هیگر و ترس  با که بزند سرم  یداد خواست

 :بردم 

...  برو فقط دم یم بهت یبخوا  یچ هر... رسهیم االن -

 ... خدا رو تو برو

  بعد، و کرد مکث اشکم   از سیخ صورت در یا لحظه

...  هم  من قلب!  شد کنده جا از یبد یصدا با نیماش

 وسط که دم ید را او و کردم  نگاه سرم  پشت به دوباره

  یم نفس نفس و بود گذاشته  زانو یرو دست جاده،

...  گرفتم  یم پس را می ها گفتن" نامرد" کاش... زد

 و جان است قرار روم،  یم که یراه دانستم  یم کاش



  دوباره یروز کی چشمانم، و ردیبگ یباز به را دلم 

 ...روز آن از امان  آخ و افتد یم  ها چشم  آن به

*** 
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 ؟یبهتر -

 کرد مجبور را خودش و بست یا لحظه را چشمانش

 دادن رونیب  با همزمان... دنیکش قیعم نفس به

  یکمرنگ لبخند تا داد جان  و کرد باز چشم  بازدمش،

  کنج توانست تنها... نه که لبخند. بنشاند لب یرو

 :دیبگو و کند کج یکم را لبش

 ...خوبم  -

  عادت  شیها دادن جواب کوتاه به شیروبرو مرد

 مثل نکهیا از کرد ینم تعجب لیاوا مثل گرید.  داشت

  انیم یاخم شهی هم ای نبود یچاپلوس اهل هیبق

 ...بود کرده خوش جا شیابروها

 طرح ییطال فندک با و برد برگش گاریس سمت دست

  لب کج را آن یخونسرد با. کرد روشنش شیاژدها

 : داد رونیب را  دودش  و زد یپک و گذاشت



 ؟یرسیم خودت به -

 سر"... نکن مشت دست" دیکش داد خودش سر ویآر

 او نکهیا تحمل"... اوریب طاقت" زد ادیفر قلبش

...  بود تر سخت شیبرا مرگ از پرسد، یم را حالش

  یسر آرام  حال، نیا با اما خورد یم را خونش خون،

 : گفت و داد تکان

 ...االن. خوبه حالم  من -

 : داد  ادامه  و زد یا سرفه  تک. بود خشک شیگلو

  سر برگردم  خوام  یم. ندارم  یمشکل گهید  االن -

 ! کارم 

  و زد گاریس به یگرید قیعم پک شیروبرو مرد

 باال ییابرو ظشیغل  دود دادن رونیب  با همزمان

 : انداخت

 ؟یمطمئن -

 بودند یخال که یچشمان! چشمانش در  شد قیدق ویآر

  کی او مثل حال، نیا با اما دیترد و شک گونه هر از

 :دیپرس و برد باال را شیابرو یتا

 د؟ یدار شک -



  گاریس را آخرش پک.  انداخت خنده به را او حرفش

 خاموش متشیق گران یگاریجاس در را آن بعد و زد

 :کرد

 تو از شتریب که ستین  یکس یدون یم خوب خودتم  -

 واسه زنم  یم یحرف اگه! باشم  داشته اعتماد بهش

 از یکی خوام  ینم که  نهیا واسه. نگرانتم  که نهیا

 !بره مرگ دم  تا قبل مثل دوباره م یاصل یها مهره

  قلب در رفتند فرو یکی یکی و شدند غیت شیها حرف

  دو! اوردیب طاقت نتوانست... شیروبرو مرد جان و

 اما بماند آرام  که بود کرده کار خودش یرو تمام  سال

 توانست ینم کشت یم که هم  را خودش ییروزها کی

 دنید و ها حرف دنیشن و مرد نیا مقابل نشستن

  یبرا و شد بلند. اوردیب تاب را خونسردش ی چهره

 نفس کوتاه" دیکش ادیفر خودش سر بار نیهزارم

 "... نکن... نکن مشت دست"... "نکش

 :گفت  و ستادیا او زیم یروبرو

 !خان وشیدار -

 و کرد  زیر چشم  د،یبگو یزیچ نکهیا  بدون وشیدار

 یکی و شد خم  ویآر. دوخت چشم  ویآر به موشکافانه

 : گذاشت زیم ی لبه را دستانش از



  شهیهم که یا اسلحه اون.  ندارم  مرگ از یترس من -

  از من! هیباز اسباب من واسه زتونهیم یکشو تو

 دیدید چشم  به شما و گذشتم   کارم  یبرا م یزندگ  و خودم 

 ... هنوز و

 :زد یشخندین

 ! داره  دیترد نگاهتون هنوز -

  یکم و زد گره هم  در زیم یرو را انگشتانش  وشیدار

 :شد خم  جلو به

 ؟یبرس یخوا یم یچ به -

 با اتاق نیا از رفتن رونیب از قبل دم یم حیترج -

  نکهیا نه ببره نفسم  زتونهیم یکشو تو که یا اسلحه

 ! کنم  کار  دیترد و شک ی هیسا ریز

 یکار و بزند نقاب چشمانش حرف به بود کرده عادت

 یم دلش لحظه، آن در او که نفهمد مقابلش فرد کند

 ! بزند آتشش زنده زنده خواهد

  بلند! دیخند دل ته از بعد، و زد یکج لبخند وشیدار

 :گفت دیکوب یم هم  به را دستانش که همانطور و شد

 .پسر براوو! براوو -



 کرد یمخف کمرش پشت را اش   شده مشت دست ویآر

  شیروبرو و آمد رونیب زشیم پشت از  وشیدار و

  به رهیخ و گذاشت ویآر ی شانه سر را دستش. ستادیا

 :گفت چشمانش

 که یدیترد و شک! یداد نجات منو جون تو -

 خودت که  یبار هی همون با ندارم، و نداشتم  چوقتیه

 . رفت  نیب از گلوله جلو یانداخت رو

 بهت نکهیا نه! کن تمومش رو یباز جنتلمن همه نیا

 بعد که ییها یفرار دختر یحت! برعکس ادیم... اداین

  چشمشون هی اشکه چشمشون هی نجایا به اومدن از

 یول! نگاهشون شهیم بارون  ستاره تو دنید با خون،

 رفتار شیمیصم قیرف  جلو قیرف هی مثل من مقابل

 !کن

  گفتن" یمیصم قیرف" به زد پوزخند دلش  دل در ویآر

  قبل سال دو را حرف نیا  اگر نداشت شک... مرد نیا

 یم را خونش لحظه  همان شک بدون د،یشن یم

 .ختیر

  و روبرگرداند دیبگو یزیچ نکهیا یب و زد یپلک

 وشیدار که کند کج خروج در  سمت را راهش خواست

 : برد باال صدا



 !بگم  رفت ادم ی رو یزیچ هی یول -

 یموها که یحال در وشیدار و برگشت سمتش ویآر

 سرش پشت شهیهم عادت به را بلندش یجوگندم

 :ستادیا شیروبرو بود بسته

 نه؟ ... یدون یم خوب رو خونه نیا قانون -

 : داد  ادامه و فرستاد رونیب صدادار را نفسش

  وارد که یدیجد عضو هر گهیم خونه نیا قانون -

 کنه ینم یفرق ! بذاره  گرو رو زاشیعز دیبا شه،یم

 از که نهیا مهم ... ش خونواده یاعضا از کی کدوم 

 ! وقت هی نلغزه پاش شده، که هم  اونا جون ترس

 شود یم تر ظی غل که دید را ویآر اخم  و کرد کج یلب

 .کند ینم باز لب از لب اما

 هی دادم  اجازه که یسیرئ... من و! یشکن قانون تو -

 یکی... تنها مرد هی! ممیحر تو بذاره پا شکن قانون

  جون! جونش جز نداره  دادن دست از واسه یچیه که

  واسه یول باشه نداشته ارزش خودت واسه دیشا تو

 ... اما داره ارزش من

  و کرد مکث یکم حرفش ی ادامه تا گفتن"  اما" نیب

 : داد ادامه هیثان چند از پس



 فکر رسه، ینم چوقتیه دونم  یم که یروز هی اگه -

 کشو یتو یباز اسباب اون سرت، از بگذره انتیخ

 خواستم  فقط...  هست حواست دونم  یم! ارهیدرم یباز

  بار هی فقط خونه، نیا قانون شکستن کنم  یادآوری

 ! بخششه قابل

  ی قدم. برد فرو شلوارش بیج در را دستش کی ویآر

 : زد لب آرام   و شد و وشیدار کینزد

 !سیرئ... مونه یم ادم ی -

 شد خارج اتاق از باشد او از یحرف منتظر نکهیا یب و

  هم  اتاق خارج که ییها  نیدورب آن بر فرستاد لعنت و

 به یمنته چیمارپ یها پله از. داشتند نظرش ریز

  ار،یکام دنید با و رفت نییپا ییرایپذ بزرگ سالن

  و بود نشسته ها مبل از  یکی یرو که وشیدار پسر

  از  خواست و زد ی پوزخند کرد، یم دود گاریس

 : زد شیصدا  اریکام که بگذرد کنارش

 !یمشک عشق   یآقا یه -

 دستانش کردن مشت مقابل نتوانست گرید ویآر

 یشخندین برگردد، سمتش نکهیا بدون. کند مقاومت

 : گفت و زد

 ! یکرد شرفتیپ... انگار  گذشته گاریس از کارت -



  پسر یصدا بندش، پشت و دیشن را زدن فندک یصدا

 :بود نشسته سرش پشت که یا ساله سه و ستیب

 ! دارم  دوست  و بودنت زیت -

  اما" یریبم تا بکش انقدر" کرد زمزمه دلش در ویآر

  در هم  را آزادش دست و برگشت او سمت آن، یجا به

 : برد فرو شلوارش بیج

  من به! یشناسینم خودتو هم  خودت گهید  روز دو -

 ژست با که ینیا یبدون خواستم  فقط... نداره یربط

  سال هی به ،یزن یم پک و انگشتت دو نیب یریگ  یم

 چند و یس مرد هی هی شب یبش  شهیم باعث دهینکش

 ! الیخیب... یدون یم خوب خودت! ساله

 ته اتاق در که کرد تند پا اتاقش سمت و روبرگرداند

 اتاق از که یدختر دنید با اریکام و شد باز راهرو

 :زد یبلند سوت شد خارج

 ! کهیکوچ یآبج چاکر -

  گرشید  دست با را دردناکش مچ که یحال در دختر

  با دیرس یم  شانه تا که را شیموها داد، یم ماساژ

. بست سرش یباال  بود بسته مچش دور که یکش

  کرد کج ها پله سمت را  راهش و  داد لب ریز یفحش



  مخاطبش بار، نیا اما برد باال صدا دوباره اریکام که

 : بود ویآر

  یقاط فرداشب  قراره! آوردن برامون یخوب یدخترا -

 ! اونور شن فرستاده یبار ونیکام هی  تو جنسا

 ینم یعاد. ستادیا و کرد مشت دست محکم  ویآر

  شد ینم یعاد گذشت یم هم  سال صد اگر یحت.. .شد

  قفل یها دندان نیب از و  دیکش یکوتاه نفس... شیبرا

 : گفت اش  شده

 ! هیعال -

 لشیموبا سمت دست و زد گارشی س به یپک اری کام

 : گفت خط پشت فرد به خطاب بعد لحظه چند و برد

 ... ارشونیب -

  یصدا. داد رونیب  محکم  را نفسش و بست چشم  ویآر

 هنوز. کند تحمل نتوانست گرید و آمد التماس و غیج

 را مانیپش و مظلومانه یها هیگر آن توانست ینم هم 

  هم  هنوز که یحال در. اوردی ن ابرو به خم  و بشنود

  چشم  در چشم  او با  تا بود ستادهیا اری کام به پشت

 : گفت نشود

 . بزنم  تلفن هی دیبا -



 یها قدم  و کرد باز را  راهنشیپ اول ی دکمه دو و

 خنده تک اری کام که برداشت اتاقش سمت را بلندش

 : کرد یا

 اخم  نیا... نباش یجد انقدر  بابا! ان یلوند یدخترا -

 ؟ یبردار یکی یخوا ینم! ها شهینم آب و نون واست

 یم خشم  از وجودش تمام  کرد حس و ستادیا ویآر

 شدت به که ییصدا با روبرگرداند، نکهیا بدون. لرزد

 : گفت بود شده بم 

 !خورن ی نم دردم  به ی فرار یدخترا -

  یبرا یی هوا چیه کرد یم  حس. بود آورده کم  نفس

  از خواست اتاقش، الیخ یب. ستین دنیکش نفس

  یصدا که کند عوض ییهوا تا شود خارج عمارت

 . کرد خکوبشیم  جا در یدختر ی هیگر و غیج

 !کثافت نزن دست بهم  -
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 !کثافت نزن دست بهم  -



 یلعنت یصدا نیا... صدا نیا. دیکش ریت قلبش در یرگ 

 اما پربغض یصدا  نیا! شناخت یم خوب را

 و بغض با شده خته یآم لرزش نیا... باجسارت

  که یدختر دنید با و برگشت سمتشان! تیعصبان 

 صورتش و بودند بسته طناب با را شیپاها و دست

  از یکی.  خورد گره  اشنهیس در نفس بود، یزخم

  درد با دخترک. زد گوشش در یمحکم یلی س ها نوچه

  رگ. آمد  فرود شیزانوها یرو ضعف از  و زد هق

 :کرد زمزمه مبهوت. گرفت نبض ویآر گردن

 ...! نیریآ -

  یم تقال همچنان کنارش،  یدخترها خالف بر نیریآ

 قدم  با ویآر که شود آزاد  ها دست آن نیب از تا کرد

.  بود کرده  گم  را مکان و زمان. رفت جلو بلند یها

  ینم... شده  باز آنجا به نیریآ یپا چطور دیفهم ینم

 به بود، که چه هر... دنشیدزد کجا و شده چه دانست

  آن در توانست ینم وی آر آن، ریغ ای یمنطق لیدل هر

  را خودش که ماند یم نیا مثل. بماند تفاوت یب  لحظه

  دختر نیا! بزند  اش یلیس یکس و ندیبب او وجود در

 نبود، اگر دختر نیا. بود داده نجات را جانش بار کی

 و ستدی با لشیمقا نطوریا  توانست ینم چوقتیه ویآر

  نگاه اما نبود ویآر به نیریآ حواس هنوز. کند نگاهش



  لحظه ویآر. دیچرخ یم دو آن انی م ار،یکام  مشکوک

  مالحظه بدون و عیسر  واکنش. آمد خودش به یا

  را دخترها که ییها محافظ یحت بود شده باعث اش،

 از. کنند نگاهش مشکوک و تعجب با هم  بودند  آورده

 خواست یم انگار که بود اریکام نگاه بدتر، همه

  یکی دست. چدیبپ را اش نسخه و ردیبگ او از ییآتو

  محکم  یلیس و رفت باال دوباره که ها محافظ از

 ساکت نتوانست گرید ویآر زد، نیریآ به یگرید

 :گفت اری کام به خطاب  و کرد اشاره نیریآ به. بماند

 ... خوامش یم نویا -

  و مبهوت نگاه و شد قطع هیثان کی در نیریآ ی هیگر

 مانده مات سشیخ نگاه. دیچرخ ویآر  یرو اش یاشک

  ویآر شد؟ یم مگر. بود کرده  شک چشمانش به و بود

 گذشته به ذهنش کرد؟ یم چکار ها یجان نیا انیم

 خالفکار مورد  در او از بار چند خودش. زد بک فلش

.  بود رفته طفره بار هر او  و بود دهیپرس بودنش

 ویآر  و انداخت چپش یپا یرو را راستش یپا اری کام

 : برد باال صدا اراده یب

 ! خوامش یم رو دختره  نیا گم ی م گفتم؟ یچ یدینشن -



 حرکتش نیا  عواقب  نبود مهم  شیبرا لحظه آن در

 از را معصوم  دختر آن خواست یم فقط. ستیچ

 را هیقض یجور کی بعدا  و دهد نجات ها آن چنگال

 .کند هیتوج

 ویآر خشم  از سرخ ی چهره به و زد یپوزخند اری کام

 :کرد نگاه

 جنس! که ینداشت دوست   یفرار دختر شد؟ یچ -

 ... داداش  داره نهیهز خوب

 کم . دیشن یم را دستش یها استخوان یصدا ویآر

 فرود اریکام صورت در جا همان را مشتش بود مانده

 : زد داد حال همان در و کرد تند پا نیریآ سمت. آورد

 ! خرمش یم -

 هم  اجبار  از یحت آمد یم  دلش چطور. دیکش ریت قلبش

 بگذارد؟  متیق یش کی مثل انسان، کی یرو شده که

 و نشست شیزانوها از یکی یرو نیریآ یروبرو

  در و شد مچش دور یها طناب کردن  باز مشغول

 :زد پچ یناراحت و خشم  با لب ریز  نیح همان

 ... احمق ی دختره -



  بلند و کرد خاموش یگاریجاس در را گارشیس اری کام

  و برد فرو شلوارش بیج در را دستانش. شد

 : برداشت قدم  سمتشان

 دست ای ،یکن ینم انتخاب کال ای! اومد خوشم  -

 ! نشیبهتر رو یذاریم

  دنییسا یصدا نیریآ و کرد باز را ها طناب ویآر

 .دیشن را  هم  یرو شیها دندان

 :کرد کج گردن و ستادیا شانی جلو اری کام

  خودمم   چشم  یبخوا  رو راستش! خوبه ت قهیسل -

 رامش شهیم یول چموشه. بود گرفته رو دختره نیا

 ... بل و راهش! کرد

 وحشت با نیریآ که بود نکرده تمام  را حرفش هنوز

  و گرفت را شیبازو ویآر و زد چنگ ویآر یبازو به

  ویآر اگر و دندیلرز یم شیزانوها. کرد بلندش

. خورد یم نیزم شک یب کرد یم رها را شیبازو

  دهیورز و بلند قامت پشت از را اش زده وحشت نگاه

  شیها دندان انیم از ویآر که دوخت اری کام به ویآر ی

 :دیغر

 !شو خفه -



 : انداخت باال ابرو و زد یحرص از پر پوزخند اری کام

 االن؟ شدن یرتیغ آقا! اوه  -

 : شد لیتبد کوتاه یا خنده به پوزخندش

  یفرار دختر هی یرو برادر؟ یشیم یرتیغ یک  یرو -

 کنه؟ یهرزگ  آب  اونور بره قراره که

  داد بلندتر و کرد مشت را  آزادش دست تر محکم  ویآر

 : زد

 !شو خفه -

 تن بست نقش اری کام یابروها انی م که یظی غل اخم 

.  دیکش ویآر سمت را خودش شتریب و لرزاند را نیریآ

  فرار او از که یمرد به چطور دیفهم ینم هم  خودش

...  است آورده پناه نطوریا ها لحظه آن در بود کرده

 ینم ویآر نحس، صبح آن در و قبل ماه دو مگر

  انیم خودش چطور حاال دهد؟ سشیپل لیتحو خواست

 شد؟ یم دهید ها آدم  نیا

  او ی نهیس به نهیس و کرد یعصب یا خنده تک اری کام

 اما بود تر کوتاه ویآر از یسانت ده حداقل قدش. ستادیا

 و دیکش ویآر راهنیپ ی  قهی به را دستش حال، نیا با

 : گفت



  چشم  یتو. کنه یم حسابت آدم  بابام  ستین مهم  برام  -

  تو دخترا نیا! یچیه... کن تکرار! یستین یچیه من

  تونم  یم که یمن! منم  سی رئ االن... منن کار  ی طهیح

  و رم یبگ رو پا و سر یب ی دختره نیا  دست االن

  صبح تا ستی ن معلوم  که ییجا بفرستمش امشب نیهم

 ... تو بعد! نه ای بمونه زنده

 : دیخند باتمسخر و یعصب

 ؟ "شو خفه" یبگ من به یدیم جرئت خودت به تو -

 با نیریآ  و برد فرو شیموها در یدست یعصب ویآر

  یم که یحد در. شده بلند شیموها کرد فکر خود

 خنده تک متقابال ویآر. ببرد انشانیم دست توانست

 : انداخت اری کام  یسرتاپا به ینگاه و کرد یا

 دیبا پس ؟ییتو سیرئ... آها س؟یرئ! دم ینشن ؟یچ -

  رید تا خوند حاال نیهم  رو دستگاه و دم  نیا ی فاتحه

 .نشده

 با و داد ظیغل یاخم به را خودش  یجا لبخندش

 : زد لب بود شده بم  شدت به که ییصدا

  جونت بابا جلو نکن  یکار... جون  بچه نیبب -

. دارم  کامل اری اخت نجایا من! یبش نیا از تر  کیکوچ

... کن تکرار! بابات داده؟ بهم  رو اریاخت نیا یک 



 بد که یچی نپ پام  و پر به نفعته به پس! بابات

 . کنم  یم مونتیپش

 به رهیخ و دیکش او ی قه ی به یدست ار،ی کام خود مثل

 : کرد کج لب تشیعصبان از شده کبود صورت

 اتاق به دخترا تا پنج هر بردن واسه! سهله که یکی -

 . ندارم  تو از  گرفتن اجازه به یازی ن خوابمم 

 نیا دانست یم نکهیا با و زد چنگ را نیریآ مچ و

  دنبال خشم  با ندارد، بدن در یتوان ضعف از دختر

  جا نیهم تا. کرد یم جلوه یع یطب  دیبا. کشاند خودش

  یسخت به نیریآ. بود داده نشان تیحساس یادیز هم 

 هماهنگ ویآر یها قدم   با را شیها قدم  کرد یم یسع 

  و رفت یم جیگ  سرش. ماند یم عقب هم  باز و کند

 ! زد دامن بدش حال به هم  اری کام خشم  از پر یصدا

 هوا که یهست یک  پادو هی جز ؟یهست یک  یکرد فکر -

  تموم  جا نیهم یچ همه یکرد فکر داشته؟ برت

. دم یم نشونت رو حدت! شازده یکرد الی خ شه؟یم

 ... فقط کن صبر

  داد هل داخل به را نیری آ و کرد باز را اتاقش در ویآر

  نداد امان یحت. بست سرش پشت محکم  را در و

  در  و ندازدیب اطرافش  به ینگاه نیتر کوچک نیریآ



 کوباند سرش پشت وارید به را سستش  تن حرکت کی

  کند،  باز دنیکش غیج به لب نیریآ نکهیا از قبل و

  رگه که یچشمان با و فشرد او دهان یرو دست محکم 

 نگاهش آورد  یم بند را نیریآ نفس سرخش یها

 :کرد

 ! کنم  یم  ت خفه خودم  ادیدرب صدات -

 نییپا و باال تند تند اش  نهی س قفسه که یحال در نیریآ

  را دستش ویآر که کرد نگاهش حرف یب شد یم

  وارید به او سر کنار را دستش کف و برداشت

 گوشه و نیریآ دیسف پوست یرو یها یکبود. چسباند

 و کرد یم تر یعصب  را ویآر اش، شده پاره لب ی

 ... شتریب را وجدانش عذاب

 !یکن خفه داده  نجاتت که رو یکس یتون ینم تو -

  هم  خودش نیریآ. گرفت شدت ویآر یابروها انیم اخم 

 یم زبان به را ها حرف آن یجرئت چه با دانست ینم

 : آورد

 از تفاوت یب تونستم یم که یمن. دادم  نجاتت من -

 !یریبم  گلوله زخم  اون از بذارم  و بگذرم  کنارت

  که گرشید دست  و داد  رونیب  خشم  پر ویآر که ینفس

  را دخترک نفس شد، دهیکوب وارید به نی ریآ سر کنار



  با مماس صورتش تا  شد خم  یکم. زد گره نهیس در

  که یا مردانه بم  یصدا با و ردیبگ قرار او صورت

 : گفت انداخت یم نیریآ تن به لرزه

 آدما اون دست از منم ... قبول! یداد نجاتم  تو -

 اگه که یکس! آژند ویآر... کن تکرار! من. دادم  نجاتت

 بدون تا کرد یم ولت نبود، وجودش تو وجدان ذره هی

 همه یب ی پسره اون با کنن عقدت خودت، تیرضا

 چند تونست یم نداشت، وجدان اگه که یکس! زیچ

  رو خودت فردا که کنه رهات خودت حال  به قبل لحظه

 ! یکن دایپ بیغر کشور هی تو نامرد مشت هی نیب

 یتیامن حس اما دیلرز بغض  و خشم  از نی ریآ ی چانه

 ... نشد که نشد کم  بود شده قیتزر قلبش به که

. یبد سیپل لیتحو منو نبود قرار.  نبود نیا قرارمون -

... دم ید خودم  من! جهنم  نیا تو یاریب منو نبود قرار

 ... رو دخترا اون داشتن زور به دم ید خودم 

  ویآر. ببندد لب شد باعث شیروبرو مرد یخون نگاه

 وارید به نیریآ سر  کنار هم   را گرشید دست کف

 : گفت تر آرام  و چسباند

 وجدان یب عده هی و منم   نجایا... نجایا اوردمتین من -

 من! برن یم رو نفسم  جا  در بفهمن رو تم یهو اگه که



  باهام  که یزیچ  تنها. ندارم  دادن دست از واسه یزیچ

 سوزونتم  ی م ذره ذره داره که هیانتقام شیآت مونده

 ...تو یول

 : فشرد  هم  یرو دندان

 !ضعفم نقطه یشد یلعنت یتو -

*** 
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 !ضعفم نقطه یشد یلعنت یتو -

  در یاشک قطره. ماند شی روبرو مرد نگاه مات نیریآ

 کرد باز راه د،یایب خودش  به تا و دیجوش چشمش

 ... اش گونه یرو

  در و شد تکرار سرش در" ضعف  نقطه"  ی کلمه

 کرد زمزمه"...  سربار" کرد زمزمه دلش

 وقفه یب ی هیگر ها ساعت از چشمانش!"... یاضاف"

  یمشک چشمان در خراب، حال آن با اما سوختند یم

 زخم  سوزش. گشت یم  قتیحق دنبال شیروبرو مرد

  ها ساعت که ییها طناب بخاطر دستش و پا مچ یها

  بود شده باز ویآر دست به بعد و بود کرده تحملشان



  لم ی ف کی مثل زیچ  همه شد باعث و گرفت شدت

  کتک ش،یها غیج. بگذرد چشمانش یجلو از یینما یس

  به پناه یب گنجشک کی مثل ش،یادهایفر و ها خوردن

 نیزم یرو ارزش  یب  یش کی مثل دنش،یلرز خود

 و طرف کی شیدردها تمام ! آخ... و شدنش دهیکش

 که مرد، نیا! طرف کی جواب یب سوال کی درد

 بود؟

 ؟یهست یک  تو -

  نتوانست اما سوخت یم شیگلو و بود گرفته شیصدا

  سرش کنار از ویآر دست کی. بماند آرام  و ببندد لب

  او ی دهیپر رنگ صورت یرو شد خم  شتریب و افتاد

 :زد شخندین و

 ادیز ستین الزم ! جهنمه تو امثال واسه نجایا -

  دنت،یدزد... یکرد  ش تجربه خودت. بدم  حیتوض

  چشمات که هم  یوقت! نجایا آوردنت و کردن هوشتیب

 که یدید ییها آدم  نیب رو خودت ،یکرد باز رو

 ... بعدش و ذاشتنیم متیق تو امثال و تو یرو داشتن

 : انداخت باال ییابرو



  و زنده... کنن یم ردت مرز از! شهیم جالب بعدش -

 ییدخترا نبودن کم . داره شانست به یبستگ ش مرده

 ...و افتادن ریگ  مرز لب که

 شیگلو  کینزد دنیبر حالت به را اش اشاره انگشت

 :کرد زمزمه و دیکش

 ! خالص -

 رنگ پوست و افتاد شماره به نفسش. دیلرز نیریآ تن

  نیب از ویآر شخندین . باخت رنگ شتریب اش دهیپر

 :شیابروها انیم کرد خوش جا یظی غل اخم   و رفت

  کم ! شهیم شروع ماجرا اونور، یبرس یوقت تازه -

 ... یول خوان یم خدمتکار   که ییها خونه  ستنین

 :داد تکان نیطرف به یسر

  معلوم  که؟  گم یم یچ یری گ  یم! یمعمول خدمتکار نه -

 خوششون ازت اصال ای  دارن ات نگه وقت چند ستین

  بدتر یدون  یم! ماجراست خوب قسمت نیا. نه ای ادیب

  هی مثل نکهیا... یبزن رو  دلشون نکهیا ه؟یچ همه از

 . کنن دستت به دست ارزش یب عروسک

  باال صدا ویآر و فشرد ش یها گوش یرو دست نیریآ

 :برد



  هی نکهیا... ت هیکل و قلب بشه ارزشت تنها نکهیا -

  چون چرا؟. یاین بهوش گهید و کنن هوشتیب روز

  کنن یم تجارت بدنت یاعضا  با جونت، با تو، با دارن

 ...تو و

  دندان انیم از و دی کش اش چانه به یدست یعصب

 : گفت شیها

 شد؟  باز شده خراب نیا به پات یچطور تو -

 ؟یهست یک  تو -

  و بست لب ویآر سوالش، تکرار و نیریآ غیج با

 .فتدین تا کرد  وارید بند را دستش نیریآ

  تو ؟یدون یم رو نایا کجا از آخه؟ یهست یک  تو -

  یتو هم  تو خارج؟ یفرست یم رو دخترا هم  تو... هم 

 ؟یکی شر شدنشون چهیباز و مرگ

  صدادار را نفسش ویآر  شد باعث اش هیگر هق هق

 محکم  اراده یب و کند مشت دست نیریآ و دهد رونیب

 :بکوبد او ی نهیس در

  هم  که یهست یک  بد؟ هم  یخوب هم  که یهست یک  تو -

  شهینم نگاهت از که یهست یک  نه؟ هم  ترسم  یم ازت

 خوند؟ یچیه



  مچش ویآر و رفت باال اش  یبعد مشت یبرا دستش

 سر حرکت یب همانطور. کند متوقفش که نگرفت را

  ویآر. ماند هوا در دستش نیریآ و ستادیا شیجا

 :کرد زمزمه نیریآ یاشک نگاه به رهیخ و زد یتلخند

!  یکن یم رو فکرش که ام  یاون از بدتر یلیخ من -

  که یکن یکار اگه راهم، سد یبش اگه که یاونقدر

 جون شده خراب نیا  تو که یسال دو نیا شه باعث

 بره،  فنا به کندم 

  و زد نیریآ یشانیپ به بار چند اش اشاره انگشت با

 : داد  ادامه

 ...چیه که کنم  ینم نیتضم رو جونت -

 : زد پچ و برد نیریآ گوش کینزد سر

 !یبد جون بار  صد یروز کنم  یم یکار -

  ن،یریآ ی رهیخ و سیخ نگاه و دیکش عقب سر

  شیموها در دست یعصب و روبرگرداند کرد مجبورش

 لحظه نکرده فراموش دخترک که دانست ینم... بکشد

 به را سرش چطور ،یبیسراش آن از افتادنشان ی

... ندینب بیآس تا کرد سپر را خودش و چسباند نهیس

  تمام  تواند یم نکهیا فکر و نیریآ گناه یب نگاه

 جانش بود مانده کم  دهد، باد به شبه کی را زحماتش



  یرو یزیچ افتادن یصدا دنیشن با. ردیبگ ذره  ذره را

 یرو که دید را نیریآ و روبرگرداند عیسر ن،یزم

  یب. شود بلند کرد یم  یسع  و بود افتاده شیزانوها

  خودش به اما چرا دینفهم و کرد تند پا سمتش یمعطل

  و انداخت دخترک یبازوها ریز دست. فرستاد لعنت

 انیم و زد دستش ری ز محکم  نیریآ که کرد بلندش

 :دیکش غیج اش هیگر

 ! کن ولم  -

 یم ویآر اعصاب یرو یقیعم  خط شیها غیج

 را شیبازو که کرد مجبور را ویآر نیهم... دندیکش

 نگیک  ی دونفره تخت سمت را او و بزند چنگ

 هل آن یرو بایتقر را سستش تن و ببرد زشیسا

  یمنف فکر  هزار سرش در . آمد بند نیریآ نفس... بدهد

  حرکت هر برابر در واکنش   ی آماده و شدند فیرد

  را دستانش جفت ویآر که شد  او جانب از یا اضافه

  نشسته تخت ی لبه اجبار به که او به رو و آورد باال

 : گفت بود

  قهیدق دو! کنم  یم ت خفه واقعا ندفعهیا یبزن غیج -

 ه؟ یسخت  کار. نپرس سوال. نزن حرف... نگو یچیه



  کرد قرص را نیریآ دل تش،ی عصبان با ختهیآم یکالفگ

 مشت دستانش انیم را مالفه. ندارد یبد قصد او که

 بازدمش. دیکش یقیعم نفس و بست چشم  ویآر و کرد

 جعبه سمت را بلندش یها قدم  و داد رونیب محکم  را

 شده خیم وارید به که  هیاول یها کمک رنگ یآب ی

 برگشت نیریآ سمت. آورد نییپا را آن  و برداشت بود

 هم   خودش و گذاشت تخت یرو کنارش را جعبه و

  اراده یب نیریآ. نشست زانو کی یرو شیپا شیپ

  قورت  صدادار را دهانش آب و کرد جمع را خودش

 فکر خودش با و دیکش چشمانش ریز را دستش.  داد

  و محبت یا ذره از اش یزندگ  روزها نیا چقدر کرد

  مرد جانب از توجه ذره کی نیهم و است یخال توجه

  انداخت  یم ادشی و بود درآورده را اشکش مقابلش،

 که ها چه کرده فرار خانه از که یماه دو نیا در

 ...بود دهینکش

 را یا پنبه او، نگاه ری ز و کرد باز را جعبه در ویآر

 برد نیریآ یپا مچ سمت دست و کرد آغشته الکل به

  چشم  بکشد، عقب را شی پا خواست  نیریآ که نیهم و

 شده سرخ یکم که شیها گونه و او نثار یا غره

 تماس نیکمتر کرد یم یسع  که یحال در و کرد بودند

 دور یها زخم  به را پنبه باشد، داشته شیپا مچ با را



  انیم اخم   درد، از نی ریآ ی خفه نیه. دیکش مچش

 را کارش کرد یسع   و داد شدت را ویآر یابروها

  محکم  گره که را ییها زخم  یوقت. دهد انجام  تر عیسر

 زیتم بودند کرده جادیا  او دیسف پوست یرو ها طناب

 : گفت لب ریز و دیکش عقب کرد،

 .کن یضدعفون رو دستات زخم  خودت -

 : داد ادامه یقاطع  و محکم  لحن با و شد بلند و

 چیه نجایا! برگردم  تا یخور ینم تکون جات سر از -

 پس یکن فیتعر رو یچ همه دیبا... نداره یفرار راه

 .نزنه سرت به فرار فکر

 او جانب از یحرف منتظر نکهیا بدون و روبرگرداند و

 دیکل چرخش یصدا نی ریآ. رفت رونیب اتاق از باشد

 لبخند. انداخت شیها زخم  به ینگاه و دیشن را قفل در

 :کرد زمزمه لب ریز و زد یتلخ

 باشه؟  یزخم  دیبا ما از یکی شهیهم -

 شدت از که یحال در  و برد الکل و پنبه سمت دست

  بود، افتاده  دوران به سرش یعصب فشار و یخستگ

 را دستانش زخم  و  گذاشت تخت یرو را شیپاها

  ساعت به ینگاه شد، تمام که کارش. کرد یضدعفون

  و بود گذشته شب هشت  از ساعت. انداخت شیروبرو



 هم  را  در و بود رفته که شد یم یساعت ربع ویآر

 . بود کرده  قفل شیرو

  یروتخت. چرخاند اتاق در  را نگاهش و کرد  زیر چشم 

 ی پرده و کار زیم  ،یمشک مبل ست  م ین ،یمشک

 شدند باعث اتاق، رنگ  یخاکستر یوارهاید و یمشک

  با مرد، نیا که برسد نیقی به و ردیبگ شتریب دلش

  یفضا تا بست چشم ... است بهیغر گرید یها رنگ

 تمام . نبندد را نفسش  راه نیا از شتریب اتاق ی خفه

  تن ناخوداگاه نکهیا به زد دامن نیهم و بود خرد تنش

  در زانو و کند رها تخت یرو را اش  دهیدردکش

...  لحظه چند فقط گفت یم خودش با. بکشد شکمش

 که رو در یصدا" که داد یم بینه اش خسته خود به

  چشمانش. نداشت یاشک  گرید"... شو بلند یدیشن

  بازشان توانست ینم که یآنقدر. بودند شده خشک

  یبرا دیبا گرید ی لحظه چند تا نکهیا فکر... بگذارد

  و روح کرد، یم فیتعر را زیچ همه پوش اهیس مرد

 کرد باز را دردناکش چشمان یال.  دیدر یم را جسمش

  که دینکش طول یزیچ اما انداخت ینگاه ساعت به و

 دوباره شد مجبور  و کرد تی اذ را چشمانش نور

  هنوز او و بود گذشته گرید ی قهیدق پنج... ببندتشان

  بلند خواست و کرد تنش ستون را دستش. بود امدهین



  و ختیفرور را ستونش دش،یشد ضعف اما شود

  و ستیب آمد ادشی. بخوابد دوباره کرد مجبورش

  یا قطره نه خورده غذا نه که است یساعت چهار

 ...  آب

 تا کرد یکورد یا ترانه خواندن به شروع لب ریز

 تب که یکس مثل خواندنش، ترانه انیم. نبرد خوابش

 : کرد یم زمزمه اریاخت یب د،یگو یم انیهذ  و دارد

 ... کیدا -

  یاشک که یحال در  بخواهد، خودش نکهیا یب بعد

  یم ادی به را مادرش چشمان و زد یم هق  نداشت

  بدتر یلیخ من" بود گفته که یمرد یها حرف و آورد

 "... یکن یم رو فکرش که ام   یاون از

  مرور را سختش لحظات و ها یدلتنگ خودش با آنقدر

  یصدا و شد هوشیب  یخستگ از یک  دینفهم که کرد

 ...دینشن  که دینشن را قفل در دیکل چرخش

*** 
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 با اما دیبگو یزیچ که کرد باز لب و گذاشت اتاق به پا

 دهیخواب تختش یرو که یا دهیپر رنگ دختر دنید

  و افتاد در ی رهیدستگ از  دستش. بست لب بود

 انگشتانش انیم  محکم   بود آورده شیبرا که یبانداژ

 نطوریا که بودند آورده سرش به چه. شد فشرده

 بود؟ رفته خواب به مظلومانه

  داد، رونیب صدادار که ینفس  با همزمان  و بست را در

 از فاصله با و برداشت  تخت سمت را بلندش یها قدم 

  انی م اخم  و نیریآ به را  نگاهش. نشست اش لبه او

 آن از چشم  نتوانست کرد چه هر  و دوخت شیابروها

 بود بسته نقش شیابروها انیم خواب در که ها اخم 

 نیجن و بود کرده جمع شکمش در  را شیپاها. بردارد

  شیموها نامرتب شالش.  بود شده جمع خودش در وار

 حصار از دارش موج یمشک یموها. بود پوشانده را

 اش یشانیپ یرو هم  یتار چند و بودند کرده فرار آن

 . بود ختهیر

  دختر نیهم پرستارش، که افتاد ییروزها به ادشی

 دخترک که ییروزها همان. بود شیرو شیپ  معصوم 

  از شهیهم بلند، سیگ  آن و بافت یم را بلندش یموها

  یشب به ادشی. کرد یم  فرار بلندش یروسر حصار

...  حاال و کرد م یتقس  او با را شامش و آمد که افتاد



 دهیخواب گرسنه او نکهیا  فکر از توانست ینم ویآر

  گذاشت شیزانوها یرو را دستانش آرنج! بماند آرام 

  شیموها انی م محکم  را  اش دهیکش و بلند انگشتان و

  و ردیبگ آرام  فکرش  تا بست  چشم  یا لحظه. دیکش

 از. کند شیرها" یمقصر هم  تو" گفت یم که یحس

 همان تا بود  کرده فرار دخترک که یروز همان صبح

  بود، رفته خواب به اتاقش در دهیدردکش او که  لحظه

 دیشا  باشد؟ مقصر نکند که بود دهیپرس خود از بارها

  آورد، ینم را سیپل  اسم  فرارشان روز همان اگر

 . کند فرار که ترساند ینم حد نیا تا را نیریآ

  که خورد یقیعم زخم  و نی ریآ یپا مچ به نگاهش

 شدن دهید سکیر و شود بلند بود کرده مجبورش

 بتواند بلکه بخرد جان به را خانه آن افراد توسط

 یویآر روز چند دختر، نیا. کند پانسمان را شیپا

  و بود بسته را زخمش و بود کرده ماریت را یزخم

.  بگذرد تفاوت یب دنشی د یزخم از توانست ینم ویآر

  شود، مانی پش نکهی ا از قبل و دیکش یکوتاه نفس

  یم یسع  که یحال در و  برد کنارش بانداژ سمت دست

  یپا کردن پانسمان  مشغول نکند، داریب را او کرد

  عادت . نبود راحت شی برا ها تماس نیا. شد راستش

 به آمدنش از که هم  سال صد یحت... ها آن به نداشت



  و وشیدار. کرد ینم عادت گذشت یم خانه آن

  به یلی تما ویآر که  دانستند ی م خوب هم  افرادش

 همه بیعج امشبش، کار اما دهد ینم  نشان دخترها

 ! بود کرده دهان به انگشت را

. شد بلند و دیکش عقب زد، بانداژ به که را آخر گره

  یب سوال هزار. کرد یم  اش خفه داشت اتاق یفضا

  آمد ینم دلش و خورد  یم  تاب سرش در جواب

 بود توانسته ها سال از بعد انگار که را یدختر

  لرزان تن یرو را شیپتو و شد خم . کند داریب بخوابد

 بود شده سخت دنیکش نفس . روبرگرداند و انداخت او

  تمام  ناخواسته توانست یم دختر نیا... شیبرا

  باز را بالکن در.  دهد باد به را اش ساله دو زحمات

  د،یکش شیها هیر به که را آذر خنک یهوا و کرد

 با اتاق، در یدختر دیند و  شد سرد تنش آتش از یکم

  زده  زل او بلند قامت به بازش مهین و خسته چشمان

 به من" خواند یم لب ریز ،یداریب و خواب نیب و

  یکی محتاج خودش که ... بودم  محتاج یکس یدستا

 !"بود من مثل
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 اسم؟ -

 د؟ یدون ینم -

 :انداخت باال ییابرو شیروبرو مرد

 بود؟  نامفهوم  سوالم  -

 دهیپرس  بازم  و مشخصه جوابش که ییها  سوال از -

 !متنفرم  شهیم

 : زیم یرو شد مشت یدست

 ؟ یاومد کجا یدون ینم -

 : رفت جلو قدم  کی یمرد

 بهش هیبق که ام  یکی! ستم ین ردستیز نجایا من -

 ...دارن اجیاحت

 ...یمطمئن خودت به یادیز -

  بیج در را دستش کی . رفت جلو یگرید قدم  مرد

  شیپ فرد نافذ چشمان  به رهیخ و برد فرو شلوارش

 : گفت شیرو

.  شهی م تموم  سالم  یس  گهید ماه هی... احتشام  ایلیا -

 که شهیم یماه دو و  بودم   آلمان سال چهار کینزد



 رانیا که یزمان و بوده تیریمد م   رشته. برگشتم 

 لباس یطراح شرکت ه ی یداخل ریمد سال چند بودم،

 که؟  دیدون یم... بود بابام  شرکت. بودم 

 : داد ادامه و زد یشخندین

  آلمان که یسال چهار  نیا یول! دار هیما بچه منم  -

 بگم؟  بازم  ای هی کاف. خوندم  وتریکامپ رو بودم 

 نجا؟یا به اومدن یبرا لتیدل و -

 !جانم یه عاشق من -

 ن؟یهم -

 ست؟ین کننده قانع -

  آن به یمحکم پک و زد  آتش یبرگ  گاریس وشیدار

 : زد

 ی رابطه قضا از که... معروف دار هیسرما هی پسر -

 به رو پدرش شرکت اما نداشته پدرش با هم  یخوب

  م ی تصم هوی شیپ سال چهار رسونده، باالها باال اون

َمتش از رهیگ  یم .  آلمان بره و کنه یر یگ  کناره س 

 همون از! هک کنه؟ یم کاریچ و خونهیم وتریکامپ

 رو ییها تیسا و پا ری ز ذارهیم رو قرمزها خط اول

 انسان قاچاق و مواد  فروش و دیخر ها اون در که



  تشونیامن که ییها تیسا! کنه یم هک شده یم انجام 

  هک هیثان چند یتو ؟یچ اما  بوده باال العاده فوق

 ست؟ کننده قانع لتیدل نظرت به بازم ! شنیم

 : برد  باال را شیابرو یتا کی او مثل هم  ایلیا

 نیا به ورود! نجام یا االن  که بوده کننده قانع حتما -

 گم؟ ینم درست. ستین آسون دستگاه و دم 

  کننده قانع لتیدال اگه که یدون ی م خوب خودت -

 ی چهره تو! یرینم رونیب زنده خونه نیا از نباشه

 از ینتون اگه و هیبزرگ  جرم  خودش نیا... یدید منو

 ...خونه نیا قانون! مرگه جزاش ،یکن دفاع خودت

 : دیپر حرفش انیم و کرد یا خنده  تک ایلیا

 قبلش شه،یم باند نیا  وارد  که یکس هر! دونم  یم -

 .فروخته رو زاشیعز از یکی

 :کرد اصالح  را حرفش وشیدار

 !گذاشته گرو -

 :داد تکان نیطرف  به یسر ایلیا

  همه نایا... گذشته ازشون... گذاشته گرو... فروخته -

 !ان یکی من واسه

 . داره  ینیسنگ یبها یشکن قانون -



! گذاشتم  گرو رو جونم  خونه نیا به ورود واسه من -

 ن؟یا از تر نیسنگ  بها

 ؟یکرد رابطه قطع ت خانواده با پس -

 :زد یکمرنگ لبخند ایلیا

 به؟ یعج -

 بوده؟  یچ لتیدل -

 مرد نیا. بماند آرام  کرد یسع  و داد رونیب ینفس ایلیا

  بلکه زدیبر هم  به را  اعصابش  عمدا خواست یم

 : بزند یحرف

 درد هی... کهنه زخم  هی! یخانوادگ  خصومت هی -

 ... بود اونا از گرفتن  فاصله درمانش که قیعم

 ؟یبرگشت چرا -

  دیدون ینم ازش یچیه ظاهر به که رو یمرد چرا -

 متون؟یحر به دیداد راه

 نیهم قایدق. کرد یم یعصب را وشیدار داشت کم  کم 

 ! خواست  یم را

 !پرسم  یم سوال من فقط نجایا -

 :زد یکج لبخند ایلیا



  از ساله چند که یمن. دیدار اجی احت من به شما -

  هی مثل اونا و من ی  رابطه. ندارم  یخبر م  خانواده

... نداره یریتاث من یرو خونه نیا قانون! ست بهیغر

 کردن رو واسه یزیچ  هی شهیهم یا حرفه هکر هی

  د،یبزن زخم  بهش اگه! کرد  دشیتهد شهینم و داره

  شما که  نباشه یزیچ  نیا کنم  فکر و زنه یم زخم 

 .دیبخوا

 گارشیس ته و زد گارشیس به یگرید پک وشیدار

 :کرد خاموش شیرو شیپ یگاریجاس در را

  یم یچ... ینگفت! یندازیم نفر هی ادی بیعج منو -

 ؟یخوا

  ییها تیسا نظر ریز رو  تشونی فعال تموم  شما یرقبا -

  چه ستین یکس هر کار بهشون ورود که  دنیم انجام 

.  دیاریدرب سر  اطالعاتشون از دیبخوا  نکهیا به برسه

 نفوذ رقابلیغ یها تیسا به ورود! نهیهم هکر هی کار

 .اطالعاتشون درآوردن و

 :کرد زیر چشم  و شد ق یدق ایلیا چشمان در  وشیدار

 ؟ یچ قبال در -

 :زد یپوزخند ایلیا



 ... من یول! هنگفت مبلغ هی قبال در هکرها شتریب -

 : داد  ادامه لحظه  چند از پس و کرد یمکث

 رو فکرم  انقدر که ی زیچ هی! جانیه... که گفتم  -

.  کنم  فکر یا گهید زیچ به  نتونم  که کنه خودش ریدرگ 

  درمان داشتم  نبودم  رانیا  که یسال  چهار اون تموم  من

! یعصب یها حمله... یعصب یسردردها. شدم  یم

 نی تر وحشتناک کنه یم یزندگ  تنها که یکس واسه

  یم آروم  یزمان فقط... کنه تجربه تونه یم که هیزیچ

 . باشه  ریدرگ  فکرم  که  رم یگ 

 به متعجب و برداشت چشم  از  را نکشیع وشیدار

 :کرد نگاه ایلیا

 لیدل یول... زهیچ همه یایگو تیپزشک ی پرونده -

 ... سردردها نیا

 : دیبر را حرفش تیجد  با ایلیا

 . باشه شما ضرر  به  که ستین یزیچ  مطمئنا -

 بعد، و کرد نگاهش حرف یب یا لحظه وشیدار

  حرکت یب که ایلیا راست دست سمت را چشمانش

 : داد  تاب  بود داشته نگه شیپا کنار

 شده؟  یچ دستت -



 اعصاب یرو یقرمز خط بار نیهزارم یبرا سوالش

  زمزمه شیها دندان نیب از شد باعث و دیکش  ایلیا

 :کند

 .دم ینم جواب دیدون  یم رو جوابش که یسوال -

  شیموها در یدست و  کرد یکوتاه ی خنده وشیدار

 :دیکش

 !پسر ادیم خوشم  ازت داره کم  کم  -

  وشیدار. نگفت یزیچ و فشرد هم  یرو دندان ایلیا

 :گفت  نیح همان در  و برد لشیموبا سمت دست

  شخصا خودم  ادینم بدم... یول نکرد قانعم  لتیدل -

 ! نم یبب یوقت چند رو کارت

 گوشش به را یگوش و نماند ایلیا از یجواب منتظر

 پشت فرد به خطاب که دینکش طول یزیچ و چسباند

 :گفت خط

 ... اتاقم  ادیب بگو ماهرو به -

*** 
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 بازم؟  -

  و  زد گره هم  در استرس با را انگشتانش دخترک

 : د یدزد شیروبرو فرد چشمان از را نگاهش

 . اتاقشون دیبر گفتن بهم  فقط... دونم  ینم من... من -

 یطب کمربند سمت دست. گرفت  عمق ماهرو شخندین

  را  بندش مچ. کرد بازش کمرش دور  از  و برد اش

  با را شیموها. انداخت اتاق کنج زیم یرو و درآورد

  سرش یباال محکم  بود مچش دور که یمحکم کش

 نیهم دیبا گفت خودش با و بست یا گوجه مدل

  تاپ یرو هم  را شرتشیی سو. کند کوتاهشان روزها

  همچنان خدمتکار دخترک. کرد تن اش یورزش جذب

 یچشم ریز. بود ستادهیا در کنار افتاده نییپا  سر با

 : گفت و انداخت او به ینگاه

 مونده؟  یحرف -

 به یسر تند تند و کرد نگاهش دستپاچه دخترک

 : داد تکان نیطرف

 ! خانوم  نه... ن -

  لب ریز و  داد تاب ماهرو دستان سمت را نگاهش

 : گفت



 ... دستتون... فقط -

  و انداخت دستانش متورم  استخوان به ینگاه ماهرو

 سقف از اتاق وسط که یبوکس سهیک  به بندش، پشت

 بدون که روزها نیا بود  شده وانهید دیشا. بود زانیآو

  یم خوب خودش فقط اما... کرد یم نیتمر دستکش

 یم بوکس سهیک به که ییها ضربه درد با که دانست

 یحال در و کرد سرش یکپ کاله. ردیگ  یم آرام  کوبد

 : زد اش شانه سر یدست گذشت، یم دختر کنار از که

 ه؟ یچ موجب  هم  عادت ترک! کردم  عادت -

 کامل را حرفش نکهی ا بدون و زد او به یچشمک و

  ی طبقه به که یچیمارپ یها پله سمت  را راهش کند،

  از شیها دندان. دیکش  شد یم ختم  پدرش اتاق و باال

  بودند  آورده هم  یرو هی ثان چند همان که یفشار شدت

  نفس و ستادیا پدرش اتاق در  پشت. کرد یم درد

 با همزمان و آورد باال را دستش. دیکش یقیعم

. زد در به بار چند داد، رونیب محکم  که یبازدم

 را رهیدستگ د،یشن که را پدرش  گفتن" تو ایب" یصدا

 جوان مرد دنید با. شد اتاق  وارد و داد فشار نیی پا به

  و بود ستادهیا پدرش زی م یقدم چند در که یقدبلند و

  بدون بود، برده فرو شلوارش بیج در را دستش کی



  سمت را نگاهش و  بست را در کند تعجب نکهیا

 باعث او، لب کنج نشسته لبخند دنی د و داد تاب پدرش

 همان با وشیدار. کند مشت  را  دستانش اراده یب شد

 :کرد اشاره ماهرو به و چرخاند ای لیا سمت سر لبخند

  به رو آموزشت ی فهیوظ  فردا از ماهرو دخترم  -

 از عمارت نیا مهم  ی اعضا شتریب. رهیگ  یم عهده

! الزمه ما کار واسه. گرفتن  ادی یشخص دفاع ماهرو

 ...تتیوضع بخاطر  تو مخصوصا

 : داد ادامه و انداخت ایلیا دست به ینگاه م ین

 !شهیم الزمت شتریب -

  مشت یطور را سالمش دست. زد یکج لبخند ایلیا

  در مرد نیا.  درآمد شیها استخوان یصدا که کرد

 نیا تا بود شده باعث چه بود؟ کرده فکر چه موردش

 ردش؟یبگ کم  دست حد

 اخم  با و بود ستادهیا  حرف یب که ماهرو به ینگاه

 انیم از و انداخت کرد یم نگاه ها آن به یکمرنگ

 : گفت  شیها دندان

 ! هیعال -



. نماند دور هم  ماهرو چشم از یحت لبش کنج شخندین

 به کرد محکوم  را خودش و زد یا سرفه تک ایلیا

 .نبود یتالف وقت فعال... ماندن آرام 

 .رم یم نمونده یحرف اگه -

 : گفت و داد تکان یسر وشیدار

 . یبر یتون یم -

  در  سمت یقدم  و روبرگرداند. نگفت  یگرید زیچ ایلیا

 : کرد  متوقفش وشیدار حرف که برداشت خروج

 ...اشتباه قدم  هی که نره ادتی! کن ثابت رو خودت -

  را حرفش برگردد او سمت نکهیا بدون و ستادیا ایلیا

 : کرد کامل

 ...دونم  یم! شهی م تموم  جونم  متیق به -

 تمام  ی اندازه به آن پشت که را خونسردش نگاه و

 ماهرو نگاه به یا لحظه بود دهیخواب خشم  عمرش

 . رفت رونیب اتاق  از و زد گره

 و کرد باز را راهنشیپ از یگرید ی دکمه  وشیدار

 :زد ماهرو به رو یلبخند

 چطوره؟ بابا دختر -



 :نزند پوزخند تا برد کار به را توانش تمام  ماهرو

 !خوبم  -

  خوب همان از"... خوب یلیخ" کرد زمزمه دل در و

 .نباشد آدم  و عالم  تن به سر خواهد یم دلت که ییها

  و کرد اشاره زشیم به مبل نیتر کینزد به وشیدار

 : گفت

 ... نیبش ایب -

 بدون بعد، و کرد مکث نگاهش در یا لحظه ماهرو

 مبل سمت را محکمش یها قدم  دیبگو یزیچ نکهیا

  سمت را گردانش یصندل  وشیدار. نشست و برداشت

 : شد  اش یفندق نگاه به رهیخ و دیکش او

  آموزش یبخوا سخته و  دهید بیآس کمرت دونم  یم -

 به یگیر اگه! مهمه یلیخ مورد هی نیا یول یبد

  از دیبا. واسمون ست برنده برگ  هی نباشه کفشش

 ! یتون یم دونم  یم... یبکش حرف زبونش ریز

 و گرفت ضرب نیزم یرو شیپا با اراده یب ماهرو

.  برداشت سر از را آن و برد کپش کاله سمت دست

 ... بود گرفته آتش درون از اما  بود سرد هوا

 نتونم؟  چرا! تونم  یم ... آره -



 : داد ادامه و زد یشخندین

  رو مردا زبون ریز! کار نیا تو شده خبره دخترت -

  خودت قول به... خوردن آب مثل شده براش دنیکش

 ابرو و چشم  هی دادن، آموزش وسط... که نداره یکار

 چه و... لرزه یم گه،ید دله! حله یچ همه یایب هم 

  باز دلشون دنیلرز با زبونشون قفل که ییمردها

 ... فقط! نشده

 :کرد یا خنده تک

 تکرار شهیهم رو ها حرف  نیا چرا دونم  ینم فقط -

 هنوز؟ ینشد مطمئن ازم . یکن یم

  را دستش و کرد یاخم  وشیدار. دیکش ریت قلبش

 :شد بلند ماهرو که آورد دخترش دست سمت

 یها حرف نیا واسه منو  شهیهم! بابا دارم  کار من -

 ...اتاقت نکشون یتکرار

  رهیخ پدرش که گذاشت  سرش دوباره را کپش کاله و

 :گفت او تخس نگاه به

  چوقتیه نویا. ماهرو یزیعز یلیخ من واسه تو -

 ! نره ادتی



 پوزخند و ردیبگ را خودش یجلو نتوانست ماهرو

 :نزند

 ...مونه یم ادم ی -

  در. شد خارج اتاق از بلند یها قدم  با و روبرگرداند و

  هیتک کنارش وارید به نهیس به دست و بست محکم  را

  یم دلش که بود دیشد یحد به قلبش ضربان. داد

  یا گوشه به حرص با و اوردیدرب  را قلبش خواست

 .کند پرت

 ! هه... یزیعز یلیخ من واسه تو -

  اش هیتک و درآورد را  پدرش یادا حرص با لب ریز

 ها پله سمت خواست که نیهم.  گرفت وارید از را

 یقد ی پنجره یروبرو که  افتاد ایلیا به چشمش برود،

 عمارت دلباز و مانند باغ  اطیح  به رو که نییپا طبقه

 کج سر و انداخت  باال ییابرو. بود ستادهیا داشت قرار

  اما سربرگرداند او بلکه  شد منتظر یا قهیدق. کرد

  سمتش هم  سانت کی  یحت  ایلیا تصورش، برخالف

  شدن بسته یصدا او که  بود مطمئن ماهرو. دینچرخ

  بدجور بودنش تفاوت  یب نیا اما  دهیشن را در

 در که یا لحظه یحت. ختیر یم هم  به را اعصابش

  بود دهید قبال که ییموردها مثل مرد نیا بودند، اتاق



  به یحت و بود نکرده باز دیتمج  و فیتعر به لب

 لبه را دستش! کند نگاهش بود نداده زحمت خودش

 : برد باال را  شیصدا و گذاشت ها نرده ی

 ! تو یه -

 دوباره ماهرو و چرخاند صدا سمت گردن ایلیا

 : زد  شیصدا

 ! تو خود ... آره -

  کمرنگ اخم  با و برگشت صدا صاحب سمت آرام  ایلیا

 از که یزنقشیر دختر  به شد رهیخ ش،یابروها انیم

 .کرد یم نگاهش ها پله یباال

 ایلیا دید که یوقت و ماند او از یحرف منتظر ماهرو

 یقیعم نفس د،یبگو جوابش در یزیچ ندارد  قصد

 :گفت یمحکم لحن با و کند یمخف را حرصش تا دیکش

  نفعته به! باش مبارزه اتاق تو صبح شش راس فردا -

 ...ینکن رید که

  نییپا یکی یکی را ها  پله و برداشت او از چشم  و

 : کرد زمزمه لب ریز و رفت

  ینشناخت رو ماهرو هنوز ؟یدینم منو جواب -

 !شازده



*** 
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 (نیریآ شخص، اول یراو)

. بود سردم ... دم یفهم ینم. هستم  کجا دانستم  ینم

  و کردم  حلقه م یبازوها دور اراده یب را انگشتانم 

 یدختر.  آمد یم باد یصدا. شدم  جمع خودم  در شتریب

  یدرنم  شیصدا اما دیکش یم غیج و دیدو یم درونم 

  اما دم ید ینم خواب. بود  شده شتریب باد یصدا. آمد

  من و تنم  در کرد رخنه شتریب سرما. نبودم  هم  داریب

 یها لب انیم از فیخف  یا ناله  تنها و کردم  باز لب

  چشم   که بردم  کار به را توانم  تمام . شد خارج خشکم 

 نیب مرا یقو یروین کی انگار... شد ینم و کنم  باز

  دست درونم  دختر. بود داشته نگه یداریب و خواب

  بلندتر و گذاشت شیها گوش  ی رو را اش یزخم یها

.  آمد یدرنم م یصدا یول افتادم  هق هق به. دیکش غیج

  یرو یدست که بود افتاده مرگ حال به درونم  دختر

 : داد  تکانم محکم  و نشست ام  شانه

 ! شو داریب... یه -



 در را خون  طعم  که یآنقدر! محکم ... گرفتم   گاز را لبم 

 شتریب ام  شانه یرو دست فشار و کردم  حس دهانم 

 :شد

 ؟یشنو یم رو صدام . ینیب یم خواب یدار -

 ...شیها  حرف انیم یمکث و

 !نیریآ -

 شد باعث مردانه، بم  یصدا آن با اسمم  دنیشن

.  زدم  یم  نفس نفس. کنم  باز اراده یب را چشمانم 

... شده خم  صورتم  یرو  که دم ید را یمرد ی چهره

 چشمانش، و بود نشسته شیابروها انیم یکمرنگ اخم 

 ! نگران یکم دیشا

 ؟یخوب -

 یکوتاه نفس و دادم   قورت  صدادار را دهانم  آب

 مانده کم  من که ییهوا آن در. دیکش عقب که دم یکش

 کرده تن یکوتاه نیآست یمشک راهنیپ بزنم، خی بود

  م ین  م یجا سر یسخت به... مردانه  گرمکن شلوار با بود

 لب. گرفتم  اش یمشک چشمان از نگاه و شدم  زیخ

  گرفتم  یم گازشان تر محکم  من و دندیلرز یم م یها

  خوابم  یک  من... مسخره لرزش نیا کردن تمام  یبرا



  و او  اتاق در بود؟ دهیکش م یرو پتو او  و بود برده

 خدا؟  بود برده خوابم  یک  تختش، یرو

 لتیاسپ  ی درجه. روبرگرداند او و سوخت شتری ب لبم 

  رونیب یوارید کمد از یگرید یپتو و کرد ادتریز را

 . دیکش

  ی م انقدر چرا. ام  یاوک  نجایا یهوا با معموال من -

 دختر؟  یلرز

  یرو را پتو او و کردم  قفل هم  یرو را م یها دندان

  که را شالم  و انداختم  ریز را سرم . انداخت م ی ها شانه

 ستادهیا جا همان هم  هنوز. دم یکش جلو بود رفته عقب

. بست یبرم رخت تنم  از داشت کم   کم  سرما. بود

  مکث یا لحظه. کردم  یم حس را نگاهش ینیسنگ

  جعبه تخت، کنار یعسل یرو از بعد و صورتم  در کرد

 :گرفت سمتم  و  برداشت را یکاغذ دستمال ی

 .ادیم خون داره -

  بردم  جعبه سمت دیترد با را دستم . بود آرام  شیصدا

  زشیم سمت را بلندش یها قدم .  روبرگرداند او و

 با. گرفت آتش م یها  گونه ،ییسرما من   و برداشت

  یخون لب کنج و دم یکش رونیب یدستمال لرزانم  دست

  ی لبه را دستانش که افتاد او به نگاهم، و فشردم  ام 



 هم  باز... بود ستادهیا من به پشت و گذاشته زشیم

 ...هم  باز. بود تنش اهیس

 یدختر و شد بلند در یصدا  که داد رونیب ینفس کالفه

 : گفت  در پشت از

 !آوردم  رو شامتون آقا -

  یها قدم  با و برداشت زیم ی لبه از  را شیها دست

 لباس با یجوان زن. کرد بازش و رفت در سمت بلند

  و بود ستادهیا در پشت  دستش  در ییغذا ینیس و فرم 

  که بکشد سرک اتاق در نامحسوس کرد یم یسع 

 و برگشت سمتم . بست را در  و گرفت را ینیس ویآر

 : گفت

 ... یبخور یزیچ هی دیبا -

 نکهیا بدون و گذاشت تخت یرو کنارم  را غذا ینیس

 : داد ادامه کند  نگاهم 

 هم  یچیه بخور رو غذات خوب دختر هی نیع -

 ...نگو

 یب که برود زشیم سمت  خواست و روبرگرداند و

 :گفتم  اراده

 ؟یخور ینم تو -



 ریز گذشت، که یا هی ثان. برنگشت سمتم  اما ستادیا

 : گفت لب

 .خوردم  من -

  یم نشان را شب هشت  که م ی روبرو ساعت  به نگاهم 

 :گفتم  دوباره اما چرا دم ینفهم هم  خودم  و افتاد  داد

 .خوره ینم شام  هشت قبل یکس -

 سمتم  و برد فرو شلوارش بیج در را دستش کی

 ... نبود شیابروها انیم یاخم گرید. برگشت

 ؟ یچ ت  وامونده ی معده  اون با ،یدار تعارف من با -

  رفت ضعف دلم  و انداختم  م یرو شیپ یغذا به ینگاه

  کردم  نگاه چشمانش به. بود شده  بسته م یگلو راه اما

 :گفتم  و

 رو شامتون آقا گفت... آوردم  رو شامش نگفت -

 ! آوردم 

  غم  رنگ نگاهش  کردم  حس و دیکش یپوف کالفه

 : گرفت

 ه؟ یچ حسابت حرف -

 قلبم  در که بود یغم همان جنس از نگاهش، غم 

 هم  باز... انگار بود برگشته گذشته به زمان. داشتم 



  شامم  من بار کی... غذا ینیس کی و او و بودم  من

  شیغذا سهم  از او حاال و بودم  شده کشیشر را

 .بود گذشته

  به لب ییتنها که دیفهم می بگو یزیچ  نکهیا بدون دیشا

 و نشست تخت ی لبه فاصله با کنارم  که زنم  ینم غذا

 و هستم  خانه نیا در چرا نکهیا به توجه یب من

 در که را یقاشق د،یایب  سرم  ییبالها چه است ممکن

 نکهیا یبرا و برداشتم  بودند گذاشته ماست ظرف

  برنج یرو کباب جوجه از یا تکه  نکنم، معذبش

 سنگ غذا اما بودم  گرسنه. بردم  دهان به و گذاشتم 

  که یقاشق سمت که دم ی د را دستش. م یگلو در شد یم

  یصدا با و  رفت بودند گذاشته برنج بشقاب کنار

 : گفت یا گرفته

 یم مشکوک گرفتم   یم غذا واست رفتم  یم اگه -

 نشده باز من اتاق به پاش حاال تا یدختر چیه. شدن

  دیبا یچطور ستین معلوم  هم  حاال نیهم. بود

 . کنم   هشونیتوج

  منتظر نکهیا بدون او و دادم  نیی پا یسخت به را م یغذا

  به و کرد پر یقاشق خودش یبرا  م،یبگو یزیچ باشد

 حس. شد باز  م یگلو راه  اما داشتم  بغض. برد دهان



  یکس به منظور یب یزمان کی که داشتم  را یکس

  اش یناج را نفر کی همان خدا حاال، و کرده یخوب

 .ندیب یم را کارش ی جهینت و  داده قرار

  او... قبل مثل. م یخورد را مانیغدا صدا و سر یب

 ازین سکوت نیا به دو هر. دم ینپرس و دینپرس  یزیچ

 دانستم  یم. م یکرد یم جمع را مانیفکرها دیبا. م یداشت

 یم شیها سوال رگبار ریز مرا شام، خوردن از بعد

 ...ردیگ 

  زیچ. دیکش  کنار که بود نشده یخال بشقاب هنوز

 غذا به یلیم گرید  هم  من... بود نخورده یادیز

 خوردن غذا از بکشم  دست شد باعث نیهم و نداشتم 

 : گفت مقدمه یب او که

 ! کن فیتعر -
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 به کردم  یسع  اما دادم   قورت  صدادار را دهانم  آب

!  فرار از قبل ن  یریآ همان بشوم  و باشم  مسلط خودم 

  دانست ینم او که همانطور... نبودم  بدهکار او به من

 و دانستم   ینم او از یز یچ  هم  من گذشته، من بر چه

 کنم؟  فیتعر من فقط که نبود یعدالت یب نیا



  لتیدل و یکرد فرار که  ییجا همون از!  اولش از -

 ...احمقانه  فرار اون واسه

 :کردم  نگاهش و زدم  یتلخند

 احمقانه؟ -

 . گرفت شدت اخمش

 سیپل لیتحو منو یداشت  تو و کردم  اعتماد تو به من -

 احمقانه؟ فرار! ی داد یم

 .شدند مشت دستانش که دم ید

 ... یدون ینم یچیه تو -

 : دم یخند یعصب

  به یچ خودت از اسم  ه ی جز بدونم؟ تا یگفت ؟یگفت -

 ؟یگفت من

 : فشرد  شیزانو یرو را مشتش ویآر

 !پرسم  یم سوال من فقط نجایا -

  کردم  عهد  خودم  با و گرفتم  را چشمانم  ی گوشه اشک

.  باشم  فیضع  خواستم  ینم من... هیگر یب  هیگر که

 ... او مقابل حداقل



  یم دخترا اون یقاط هم  منو ندم؟ جواب اگه و -

 اونور؟  یفرست

  جواب از شد خنک دلم   من و فشرد هم  یرو دندان

 ... ندادنش

 یطیشرا تو دونم  یم! رو یچ همه... گم یم من -

  که ییزایچ همه قبال در اما بذارم  شرط که  ستم ین

 !بدونم   یزیچ  هی خوام  یم فقط گم،یم

 :کردم   صاف ییگلو من و چرخاند سمتم  گردن تعجب با

 قبول؟  -

  گذاشتم  تشیرضا یپا را سکوتش من و نگفت یزیچ

 آن یادآوری  با دانستم  یم. دم یکش یقیعم نفس و

 ...گردم  یبرم و  روم  یم مرگ یپا تا روزها

  دم ید که رو ینیماش نیاول یجلو کردم، فرار یوقت -

  نیماش! سنندج ببره منو کردم  التماسش و گرفتم 

 دونستم  ینم... رمردی پ هی ش راننده و بود یشخص

 هر اما یعاد آدم  هی ای شدم  خالفکار  هی نیماش سوار

  چند فقط راه نیب و سنندج رسوند منو بود، که یچ

  قانعش یجور هی من و کنم  یم فرار یچ از دیپرس بار

 ...شده مزاحمم  نفر  هی که کردم 



 هیثان چند از پس و دم یشن را زدنش شخندین یصدا

 :گرفتم  سر از را م یها  حرف کنم  نگاهش نکهیا بدون

  منو که گرفتم  دربست ن ی ماش  هی دم،یرس که سنندج -

  پس از مقدار هی و طالهام  از کهیت چند. تهران ببره

.  نداشتم  هیکرا بابت از یمشکل و  بود همراهم  اندازم 

 ...تهران دم یرس یوقت

 ...فشرد محکم  را قلبم  یکس

.  نبودم  بلد رو ییجا... بود شب تهران دم یرس یوقت -

. دانشگاه کینزد هتل  هی به ببره منو گفتم  راننده به

 با موندم  من و رفت کرد، م  ادهی پ که هتل یجلو

  تنها یها زن به گفت و نکرد رشم یپذ که یهتلدار

 اما ستین یقانون حرفش دونستم  یم. م یدینم اتاق

 زدم  هتل از که کرد یپافشار حرفش  رو قاطع اونقدر

 .زد ینم پر مگس ابونیخ تو... بود آخرشب. رونیب

 ...رم یبم بود مانده کم  ترس از نگفتم 

 یجلو دم یکش رو  خودم  بود، که یسخت هر به -

 . بشه  صبح تا کردم  صبر و دانشگاه ساختمون

  که ها نیماش همان از یک ی نکهیا ترس از مردم  نگفتم 

  نگفتم . کنند سوار زور به مرا  شدند یم رد شب نصفه

 ...دم ینشن که ییها متلک چه صبح تا



  با اد،یب شیپ اریداژ یخواستگار  بحث نکهیا  از قبل -

. بودم  کرده  نام  ثبت دانشگاه و تهران م یبود اومده بابا

 یها زمزمه که  بودم  گرفته هم  خوابگاه یحت

 خواد ینم گفت بابا و شد  شروع اریداژ یخواستگار

  رو م ییدانشجو کارت  شد، که صبح... دانشگاه یبر

 با گذاشتن بود که  یسخت هر به و دادم  نشون

  از هفته سه حدود.  بزنم  حرف دانشگاه نیمسئول

 از هیتوج یکل بعد اما بودم  داده  دست از رو ها کالس

 هی  تا اگه گفتن و کالس سر  نم یبش  گذاشتن من، طرف

  دادن یم خوابگاه تو رو  جام  اومدم، ینم گهید هفته

 ... گهید یکی به

.  دم یکش م یها هیر به قی عم را هوا و بستم  را چشمانم 

 ... روزها آن یادآوری از آخ

 که دانشگاه رونیب. کالس سر رفتم  بعدش روز از -

.  کنن یم بم یتعق دارن کردم  یم حس همش رفتم، یم

 ...و بابا دانشگاه در یجلو بعد، روز چهار

 .نلرزند که کردم  مشت را دستانم 

 یول... یول چطور دم ینفهم! دم ید رو اریداژ و بابا -

  هام  لیوسا و خوابگاه برگردم تونستم  فقط لحظه اون

  واسه من که کردم  ینم فکر نیا به. بردارم  رو



. دستم  کف گذاشتم  رو جونم  ها کالس  نیا سر نشستن

. کنم  فرار خواستم  یم فقط... برم  خواستم  یم فقط

 یم... ترسوندم  همه از  شتریب بابا کنار اریداژ دنید

  برو یب ای رنیگ  یم و جونم  ای کنن، دام یپ اگه دونستم 

 ...عقد سفره یپا شوننم یم برگرد

 خواستم  ینم من و بود زده حلقه چشمانم  در اشک

 طاقت اما دم ی د یم شده له را غرورم . بچکد بگذارم 

 .بشکنم   او یجلو نیا از شتریب نداشتم 

  روبرو به رهیخ همانطور کنم، نگاهش نکهیا بدون

 : دادم  ادامه

  رو مسافرخونه و هتل تا چند و کردم  جو و پرس -

  هی. دادن یم اتاق تنها دختر به که کردن یمعرف بهم 

 پس. گرفتم  اتاق ارزون نسبتا هتل هی تو یا هفته

  ناچار به عصر، روز هی. شد یم تموم  داشت اندازم 

 یبرم داشتم  یوقت و فروختم  رو طالهام  از کهیت چند

  هی از نفر چند خلوت ی کوچه هی تو  هتل، گشتم 

.  بردن خودشون با زور به منو و شدن ادهیپ  نیماش

  به و بودم  جیگ  یروز دو یکی... بودن کرده هوشم یب

 چند  نیب رو خودم  اومدم، خودم  به یوقت... مرگ حال

 هفته دو تا. کردم  دایپ ن یرزمیز هی تو یفرار دختر تا



 یگشنگ از که جلومون انداختن یم یزیچ هی فقط

.  کنن  کاریچ  باهامون خوان  یم دونستم  ینم. م یرینم

 یم زنده م یدونست ینم... نبود یزمان کم  هفته دو

 ... شب هی اما آب ری ز  کنن یم و سرمون ای  م یمون

 ...دیلرز یم م یصدا. فشردم  ام  نهیس قفسه یرو دست

 و کردن ون هی سوار رو ما از نفر چند شب هی -

  دست. کردن جدامون هیبق از بگن یزیچ نکهیا بدون

 ییتقال نی تر کوچک و بودن  بسته رو دهنمون و پا و

  چهار سه... باغ خونه هی به بردنمون. بود دهیفا یب

  بهمون که بود بیعج.  داشتن نگهمون اونجا یروز

 ...روز هی و دنیرس یم

 ... زدم  ی م نفس نفس

 و کرد شمونیآرا و اومد یخانوم هی روز هی -

 ما از  نفر چند و اومد جوون مرد هی بعدش... بعدش

 ... نجایا آورد خودش با و کرد انتخاب رو

 :رم یبگ را ام چانه لرزش یجلو نتوانستم 

  هیبق سر دونم  ینم! لباس هی مثل... کاال هی مثل -

... هیحال   چه در مامانم  دونم   ینم... اومد یچ دخترا

 دونم  ینم. بشه یچ قراره و شهیم داره یچ دونم  ینم

 ؟یکن یم کاریچ آدما نی ا ونیم نجا،یا و یهست یک  تو



 نشود بلند هقم  هق  یصدا تا فشردم  دهانم  یرو دست

  چشم  و گرفته دستانش انیم را سرش که دم ید  را او و

  بود شده برجسته اش قهیشق و گردن رگ. بود بسته

  سمتم  گردن گذشت، که یا لحظه. زد یم نبض و

 سرخ یها رگه از پر چشمانش. کرد نگاهم  و چرخاند

 دم ید را شیگلو بیس. آورد بند را نفسم  نیهم و بود

 یصدا با و کرد باز  لب بعد، و شد نییپا و باال که

 :کرد زمزمه یا گرفته

 جلو رو ش ساله دو پسر و زن که یکی! ینفوذ هی -

 ... کشتن چشماش
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 یرو یها لهیوس و شیرو شیپ زیم به گذرا ینگاه

.  بست یا لحظه را اش خسته چشمان و انداخت آن

 الیخ و فکر و بخوابد درست بود نتوانسته قبل شب

  بار چند. بود نگذاشته راحتش یا لحظه شهیهم مثل

  و بپرد سرش از  خواب تا گرفت یقیعم بازدم  و دم 

  ش یروبرو یوارید ساعت به ینگاه. کرد باز چشم 

  پنج. کرد خوش جا لبش کنج یشخندین و انداخت



  دیآ یم او نکهیا کنجکاو   ماهرو و بود شش به قهیدق

  بود افتاده ایلیا به چشمش  که لحظه همان از... نه ای

  مرد آن که آن همه از بدتر و نداشت او به یخوب حس

  و بود گذاشته جواب یب را شیها حرف مرموز،

  یم  جواب یب را  اش یمحل یب اگر نبود ماهرو

 ! گذاشت

  زیم یرو که افتاد اش یطب کمربند به چشمش

  چند است بهتر بود  گفته دکتر. کرد یم ییخودنما

 کند، یم مبارزه اگر ای بکشد مبارزه از  دست یوقت

 حتما دنشید بی آس  شتریب از یریشگیپ یبرا

!  بود متنفر آن از  ماهرو و ببندد را کمربندش

  خواست ینم دلش اصال او و کرد یم کم  را سرعتش

  که را در شدن باز یصدا... اوردی ب کم  بانشیرق یجلو

 با. روبرگرداند در سمت کمربند بستن الیخ یب د،یشن

  یا یورزش شلوار و جذب راهنیپ که ایلیا دنید

  آن در اش دهیورز کلیه و بازوها و بود دهیپوش

  کرد، یم ییخودنما بیعج یمشک کوتاه نیآست راهنیپ

  مطمئن که خودش برخالف. دیپر باال شیابرو یتا کی

 دهیکش  که یچشم خط وجود با چشمانش یسرخ بود

 سرحال شیروبرو مرد  زند، ی م داد صورتش در بود



  که انگار نه انگار! کرد یم فکر که بود یزیچ از تر

 ... دیایب آموزش یبرا صبح شش بود کرده مجبورش

 ای لیا چشمان از نگاه ماهرو و  گذشت یا قهیدق

  و  بود زده شیها لب به سکوت مهر هم  باز. برداشت

 !بود یشاک  بیعج سکوتش نیا از ماهرو

  نسبتا یموها بود بسته مچش دور که ییمو کش با

  مرد نیا کرد فکر خودش با و بست محکم  را بلندش

  داده آموزش ها آن به قبال که ییمردها شتریب برخالف

 و بود ستادهیا یطور! کند ینم هم  نگاهش یحت بود

  معطوف شیروبرو دختر جز یزیچ هر به را نگاهش

  وجود اتاق در یکس خودش جز انگار که کرد یم

 کم  اش یظاهر یها تیجذاب دانست  یم ماهرو. ندارد

 و بردارد چشم  آن از بتواند یکس  که ستین یزیچ

 یمحل یب یکس از گستاخانه  نطوریا که بود بار نیاول

 ! دید یم

 مسلط خودش به کرد یسع  و گرفت فاصله زیم از

 :زد یکج لبخند  و ستادیا نهیس به دست. باشد

 !اومد خوشم ! یباش نجا یا م یتا سر کردم  ینم فکر -

 م یتا آن و خودت شور مرده"کرد زمزمه دل در و

 ..."ببرن رو بودنت



 : کرد  نگاهش و داد رونیب صدادار را نفسش ایلیا

 ! کن شروع... نجام یا که حاال -

  هم  یرو دندان و کرد مشت محکم  را دستانش ماهرو

 یطور مرد نیا. کند نثارش یفحش مبادا که فشرد

  او  و دارد گردنش ین ید ماهرو انگار کرد یم رفتار

.  آمده آموزش یبرا و  زده خوابش از که کرده لطف

 پاک را شیابروها انی م اخم  نتوانست کرد یکار هر

  که بود نیا کرد، یم آرامش یکم که یز یچ تنها. کند

  و دهد بیترت را یعال  ی مبارزه کی توانست یم

  چه یانیک  ماهرو به کردن یمحل یب دهد نشانش

  داد، یم آموزش که ییها سال تمام  در!  دارد یعواقب

  نیا و دهد شکستش بود  نتوانسته هم  مرد کی یحت

 . بود برنده برگ ماهرو یبرا

 ! جلو ایب -

  زبان به که یحرف و شیروبرو مرد دنیطلب  فیحر

  یها رگ یرو نگاهش. کرد متعجب را ماهرو آورد،

  به که یرنگ یمشک بند مچ و ایلیا ساعد ی برجسته

 : زد پوزخند و شد دهیکش بود بسته راستش دست

 دست؟ هی با -



 به لبش کنج و انداخت ماهرو  یسرتاپا به ینگاه ایلیا

  را یکس نکهیا از بود متنفر ماهرو. شد کج یشخندین

 کند مسخره نداشته آن در ینقش چیه که ینقص  بخاطر

  را حرصش خواست یم وجودش تمام  با لحظه آن اما

. فشرد هم  یرو تر محکم  را شیها دندان. کند یخال

  شانه تا کرد فکر خود با و دیکش ریت فکش که یآنقدر

 ... ستین هم  اش

 ! دست هی با -

  ینم و دهید بیآس تصادف در راستش  دست بود دهیشن

 به اعتماد و ییپروا ی ب نطوریا. کند کار آن با تواند

  که بود یزیچ برخالف دن،یطلب فیحر در نفسش

  در و دیکش یقیعم نفس. داشت را انتظارش ماهرو

 : زد شخند ین خودش مثل ایلیا جواب

 ! یخواست خودت -

. داد تکان سر حرف یب و بست چشم  یا لحظه ایلیا

 ای لیا نگاه ینیسنگ. آورد باال را شیها مشت ماهرو

  را نفسش. کند باز حرص با و ببندد چشم  شد باعث

  رساند ایلیا  به را خودش بلند قدم  دو با و کرد حبس

 گردنش  و شانه کینزد ییجا مشتش نکهیا از قبل اما

  شیبازو دو هر دور محکم   ایلیا سالم  دست د،یایب فرود



  ماهرو. دیکوب نیزم به محکم  را کمرش و شد حلقه

  در یگرم نفس. بست چشم  درد  از  و گفت یا خفه آخ

  درد... مرد! کرد تمام ... داد جان و شد پخش صورتش

 یحت بود شده خرد که  یغرور درد برابر در کمرش

  که ایلیا دنید با و کرد باز  را چشمانش! نبود هم  چیه

  و بود کرده قفل خودش  یبازو انیم را شیبازوها که

.  رفت ادشی دنیکش نفس بود، زده مهیخ تنش یرو

  داد یم اجازه خودش  به یجرئت چه به مرد نیا

  کار به را توانش تمام  و کرد یاخم کند؟ رفتار نطوریا

 :ردیبگ شیصدا از را لرزش تا برد

 !پاشو -

 : نگاهش در کرد یا خنده ایلیا

 نشم؟  پا اگه و -

 :کرد نگاهش خشم  با ماهرو

 ... با گم یم وگرنه پاشو گفتم  -

 انیم و گذاشت ماهرو یپاها طرف دو را شیپاها  ایلیا

  نشسته شیابروها انیم یظیغل اخم . کرد قفلش تنش

  کند قلبش ضربان که  یآنقدر... دیترس دخترک. بود

 ...شد



  من دونه یم بابات ؟یگی م جونت بابا به ؟یچ وگرنه -

  فم؟ یحر رو تو از ترگنده تا صد

 دهیکش ایلیا یابرو یباال زخم  یجا یرو ماهرو نگاه

 : برد  باال را شیصدا ایلیا. شد

 ت گنده کله یبابا به من ؟یکن یم دیتهد یک  با منو -

  چه گم ینم هم " آقا چشم" داره رو سم یرئ حکم  که

... کنه یقلدر واسم  بخواد دخترش نکهیا به برسه

 شد؟  تیحال

 اشک از حالش. کرد نگاهش بغض و خشم  با ماهرو

 : زد  داد ایلیا. خورد یم  هم  به چشمانش در زده حلقه

 !دم ینشن -

 یسر حرف یب ماهرو. زد  یم نبض گردنش رگ

  کینزد سر ایلیا. بود گرفته درد دستش. داد تکان

 تن به لرزه اش، مردانه بم  یصدا و آورد گوشش

 : انداخت ماهرو

 !یمرب مثال  خانوم  ... فتین در من با -
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 !یمرب مثال  خانوم  ... فتین در من با -

  ش،یروبرو نیخشمگ مرد تا بست چشم  ماهرو

  با خواست یم دلش. ندینب نیا از شتریب را اشکش

 آتش بلکه بکوبد مشت مرد نیا جان  به توان تمام 

 یب تنش تمام  چرا دانست  ینم و شود سرد درونش

 ... شده حس

 ماهرو ی دهیپر رنگ صورت  به رهیخ یا لحظه ایلیا

 دیکش کنار نفسش دادن  رونیب با همزمان بعد، و ماند

  اما... دانست یم. بود کرده یرو ادهیز. شد بلند و

  لحظه همان از دختر، نیا که شود منکر توانست ینم

  اعصاب یرو. بود رفته رژه اعصابش یرو اول ی

 یزن چیه به گرید تلخش، ی تجربه از بعد که یمرد

 ... بود نکرده فکر

  و بود دهیخواب  جا همان  بسته چشم  با همچنان ماهرو

  یم ادیفر را تشیعصبان  اش، شده مشت دستان

  شیموها در یدست یعصب و روبرگرداند ایلیا... زدند

 :زد  شیصدا ماهرو که برد فرو

 ! تو یه -

  و رفت باال که یدست با  اما دیچرخ سمتش یکم ایلیا

 دختر به بهت با نشست، صورتش چپ سمت  محکم 



 نفس نفس خشم  با که ییماهرو. شد رهیخ شیروبرو

. شد یم نییپا و باال تند تند اش نهیس قفسه و زد یم

  و نشست ایلیا یابروها انیم یظی غل اخم  رفته رفته

  کرد باز لب ماهرو،  محکم  یلیس درد به توجه یب

 : کرد یعصب یا خنده تک ماهرو که دیبگو یزیچ

 خودت به که یهست یک  ها؟ ؟یهست یک  یکرد فکر -

 یکرد فکر ؟یبزن حرف ینطوریا من با یدیم اجازه

 ه؟ یخبر شده باز نجایا به پات

 :کرد ینچ

 به رو تو از تر گنده هزارتا خونه نیا! جون بچه نه -

  سوته  سه شونیخرک  غرور نیهم که دهید خودش

  هم  شون کهیکوچ انگشت که تو! خاک ریز کردشون

 فتم یدرب مثال...! هه فتم؟ین در باهات! چارهیب یستین

 شه؟ یم یچ

 : برد باال صدا و دیکوب  ایل یا ی نهیس تخت  محکم 

 ؟یبکن یتون یم یغلط چه ؟یکن یم کاریچ مثال -

  ارم یم کم  یعنی یچوندی پ  رو دستم  بار هی یکرد فکر

 ؟ یسر ازم  یعنی جلوت؟

  دوباره دردش، به توجه یب او و دیکش یم ریت کمرش

  ی نهیس تخت تر محکم بار نیا و برد باال دست



 از هم  سانت کی یحت شی ها ضربه با که دیکوب ییایلیا

 :خورد ینم تکان شیجا سر

 ... دهیرس دوران به تازه! ینیبب و خوابش -

  زیم سمت بلند یها قدم  با که یحال در و روبرگرداند

 : گفت  تحکم  با رفت یم اتاق کنج

  فردا پس... یایم آموزش واسه ساعت نیهم فردا -

  که یزمان تا! نطوریهم  بعدشم  یروزا... نطوریهم هم 

  یبخوا چه صبح شش روز  هر بخوام، من و بگم  من

  لج دنده رو یفتین نفعته به. یباش نجایا دیبا  نه چه

  قشنگ که فتم یدرب باهات یجور بلدم  خوب منم  وگرنه

 که؟   تهیحال! کجاست  نجایا و هیک  ماهرو شه تیحال

  لبخند شد باعث اش، دخترانه یها خوردن حرص

  یها حرف به دلش در و  ندیبنش ایلیا لب کنج یکمرنگ

 بیعج کلشیه و قد نیا با دختر نیا!  زد پوزخند او

 به و دیبگو دی آ یدرم دهنش از چه هر کرد یم جرئت

 . نکند فکر عواقبش

  از  روبرگرداند و برد شلوارش بیج در را دستش کی

 :ماهرو

 ! روزه دو جوجه -



 خارج اتاق از د،یبگو یزیچ ماهرو نکهیا از قبل و

 ...دیکوب هم  به سرش پشت را در و شد
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 ؟ یدرآورد رو آمارشون -

  و داد تکان یسر کنارش مرد حرف جواب در ویآر

 : گفت داد یم  ادامه راهش به  که همانطور

 هی سرما  خیش تا چند پسر... ان یُدب یها گنده کله از -

  خودشون یکار کثافت تو هیبق چشم  از دور که دار

 !غرقن

 و عشق گنیم بهش ه یبق... هیکار کثافت تو واسه -

 !حال

 مرد. بماند آرام  تا کرد  مشت محکم  را دستانش ویآر

 : داد یم ادامه همچنان اما کنارش

  یم فراهم  رو شونیکار  کثافت اسباب هم  ما تازه -

 ! ستی ن اونا از کم   هم  ما کار... م یکن

  و کنارش پسر یها  یپرحرف از دیکش یپوف ویآر

  که یونیکام  به دوخت چشم  د،یرس که نشی ماش کینزد



 ها آن فقط و بود کرده توقف  ها آن از دورتر متر چند

  قرار  آن، در  شده زده بار یکاالها انیم که دانستند یم

 همراه که ییدخترها همان! کنند قاچاق دختر است

  یُدب به بود قرار حاال و بودند شده دهیدزد نیریآ

 همه همکارانش که دانست یم ویآر... شوند فرستاده

 یم جلوه را هیقض یطور و دارند نظر تحت را زیچ

  آن لیتحو دخترها واقعا کنند  فکر باند یاعضا که دهند

 نکهیا محض به و اند شده داده یُدب در نیمع  افراد

 یبرم رانیا به را دخترها تمام  شد، راحت اعضا الیخ

 از شهیهم... دیترس یم دلش ته هم  باز اما گردانند

 ...دیترس یم دیای ب سرشان ییبال نکهیا

  حواست دیوح... تو به سپارم  یم رو ش هیبق -

 ... ادیب شیپ یمشکل نیتر  کوچک! باشه بهشون

 : کرد یا خنده تک و آورد باال را دستانش جفت دیوح

 .هست حواسم  نباش نگران... باشه داداش باشه -

 و شد نیماش سوار و  زد اش شانه سر یدست ویآر

  از! بود سال و سن کم . افتاد راه ونیکام سمت دیوح

  یم شدن پولدار شبه   کی دلشان که ییها همان

  یم تباه را عمرشان و یجوان که ها همان  از. خواهد

 ... بود دهید ادیز سال دو نیا  در را او مثل ویآر و کنند



  چشم  یا لحظه و دیکوب فرمان به بار چند را مشتش

 چند که ییدخترها دنید. دیکش یقیعم نفس و بست

 یمخف ونیکام پشت بسته یپا و دست با قبل قهیدق

  یم دل  در و زد یم گره  نهیس در را نفسش بودند شده

 یب توانند یم حد چه تا تیها بنده... ایخدا" دیپرس

 " باشند؟ رحم 

.  افتاد راه عمارت سمت  و گرفت عقب دنده یمعطل یب

 شده مجبور! تنها اتاقش در ن،یریآ و بود شب مهین

 و بگذارد تنها ها آدم  آن انیم و خانه آن در را  او بود

 در حضورش لیدل که قبل  شب. بود یشاک  خودش از

 را دخترک بود، گفته نیریآ یبرا یحدود تا را باند

  ینم دلش! بود کرده زده بهت و نی غمگ بیعج

  و صبح خود تا نیریآ. کند مرور را  قبل شب خواست

  بود ختهیر اشک  صدا یب  ببرد، خوابش که یا هیثان  تا

  به یپ به یکس نکهیا  از او  که بود دهیفهم ویآر و

 ! است متنفر ببرد اش هیگر

  رفته دست  از ی خانواده یبرا یکس  که نبود بار نیاول

 آنقدر دختر، آن غم  اما کرد یم هیگر گناهش یب و

  و رازش گفتن از شد  مانیپش ویآر که بود خالصانه

 ! است  کرده آشفته حد نیا تا را او نکهیا



  مهین خنک یهوا تا د یکش  نییپا را نی ماش ی پنجره

 عمارت به دنیرس تا و کند رخنه تنش در زییپا شب

  پرت بود دهید که ییزها یچ تمام  از حواسش و فکر

  باز موتیر با را در د،ی رس که عمارت یجلو... شود

 قدم . کرد پارک اش یشگیهم یجا در را نیماش و

  موج و برداشت عمارت  یورود سمت را بلندش یها

  آورد ادشی کرد، احساس ورودش با که یگرم یهوا

 دهیخر جان به را زییپا سرد یهوا تمام  ساعت کی که

 شده سرد حد چه تا روزها نیا هوا نبوده حواسش و

 ! است

  از را شرتشییسو رفت،  یم اتاقش سمت  که همانطور

 که آورد شانس  کرد فکر خود با و درآورد تن

  همراه  را نیریآ گذاشت و نشد چشیپاپ ادیز وشیدار

  به یوقت شد یم متنفر خودش از. نبرند دخترها هیبق

  مقابل اتاقش در نیریآ حضور یبرا که یلیدال

 به ینگاه. کرد یم فکر  بود کرده فیرد وشیدار

 ویآر و بود گذشته  شب کی از. انداخت ساعتش

 یحت... برگردد اتاقش به لشی م برخالف بود مجبور

  بالکن در ای کند  سرگرم   کار با را خودش صبح تا اگر

 یساعت چند ن،یریآ تا کند دود گاریس ینخ چند

 ... بخوابد



  در  خواست و آورد باال  دست د،یرس که اتاق در پشت

  یرو دست. شد مانی پش ساعت  به فکر با که بزند

 و داد فشار نییپا به را آن دیترد با و گذاشت رهیدستگ

 اتاق  در رفتنش از قبل آمد ادشی شد، باز در که نیهم

  وحشت با شد باعث نی هم... حاال و بود کرده قفل را

  قرار چشمش شیپ که یخال تخت و بدهد هل را در

  قفل  را در او. شد زیخ  م ین شیجا سر مبهوت گرفت،

  در شب موقع آن نیریآ بود، باز حاال و بود کرده

 دیشا نکهیا به فکر با... نبود و نبود و نبود تختش

 پا آن سمت باشد، اتاق یبهداشت سیسرو در نیریآ

 : برد باال صدا ینگران با و زد در بار چند و کرد تند

 ؟ییاونجا... نیریآ -

... نبود هم  آنجا و کرد  باز را در د،ینشن یجواب یوقت

  خونش خون،... نه هم  آنجا و کرد تند پا  بالکن سمت

 آن" زد  یم ادیفر گوشش در نفر کی! خورد یم را

!"  بود امانت...  بود امانت...  بود امانت دستت دختر

  داشته یکار نیریآ با وشیدار است محال دانست یم

 ! اریکام... شد دهیکش نفر کی حول فقط ذهنش و باشد

 لب شیها دندان انیم از خشم  با و دیکش یکوتاه نفس

 : زد



 ... یعوض -

  اریکام اتاق  راه و شد خارج اتاق از بلند یها قدم  با و

 یبار چند و ستادیا اتاقش  در پشت. گرفت  شیپ در را

 اتاق از رونیب دینبا دانست یم. کند باز تا زد در به

  یصدا گذشت، که یا قه یدق... ندازدیب راه دادیب و داد

  در سمت که را شیها قدم  و دیشن را اریکام  یعصب

 : آمد یم

 ...یشب نصفه چرا چته یهو -

 امان ویآر و کرد باز را در حرفش، اتمام  از قبل و

  را  اش قهی یناگهان آنقدر . کند کامل را حرفش نداد

  وارید به را تنش و بست سرش پشت را در و دیچسب

  یحال در و گرفت او از  را یحرف هر فرصت که دیکوب

  در خشم  و نفرت با را اش نشسته خون  به چشمان که

 یبلند نسبتا یصدا با بود، دوخته شیروبرو فرد نگاه

 :دیغر

 کجاست؟  نیریآ -
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 کجاست؟  نیریآ -

  ساکت دم  در را اریکام که بود ادیز یحد به خشمش

  خشم  که حاال و بود قدبلندتر  و تر دهیورز او  از! کرد

  یم را مرد نیا بیعج بود، شده اضافه بتشیه به هم 

 توانش تمام  با و آورد باال را دستش اریکام ! ترساند

  و  بزند پس اش قه ی از  را ویآر دست کرد یسع 

 آمد، یم باال یسخت به نفسش که یحال در... نتوانست

 : زد داد بایتقر و نشاند شیابروها انیم یظی غل اخم 

 ...باز ؟یر یگ یم پاچه یشد هار چته -

 اش قهی به ویآر که یدیشد تکان با حرفش بار نیا

 : شد قطع آورد گردنش به که یفشار  و داد

 کجاست؟  نیریآ دم یپرس -

  توانست یم که بود بلند یحد به بار نیا شیصدا

 که بود یزیچ خالف نی ا و کند داریب را خانه یاعضا

  از خواست ینم هم   یطرف از. خواست یم اری کام

 اخمش شد باعث نیهم و دیا یب نییپا خودش موضع

  لب کنج  هم  یشخندین آن، بر عالوه و شود  تر ظیغل

 : بنشاند

 ...بچه یول تره جا دنید و اومدن  آقا پس -



  دانست یم خوب هم  خودش و گرفت عمق شخندشین

 ...یخال تو یطبل  جز ستین یزیچ ویآر قبال در

 ! ستین -

  نکهیا از قبل و کرد رها را اش قهی تیعصبان با ویآر

  در محکم  و برد باال  را مشتش د،یایب خودش به او

 و کرد خفه گلو در  را آخش اریکام... نشاند او صورت

 گرفته آتش  درون از... نشد که نشد خنک دلش ویآر

 یخون دنید با که رفت باال دوم  بار یبرا مشتش! بود

 یا خنده تک یعصب بود، گرفته راه اری کام ینیب از که

 :دیکش شیموها انیم محکم  را دستش و کرد

 یکار کثافت تو یغرق اونقدر و دارم  آتو ازت  اونقدر  -

 رو پدرت تونم  یم  کلمه هی با یدون ینم که هات

 چشمم   جلو امروز تا که تهیحال خوب خودت... ارم یدرب

 خواستم  یم اگه و یکرد اضافه غلط جور هزار

  االن تا پدرت دست کف بذارم  رو ت اضافه یغلطا

  بودم  نجایا که یسال دو نیا تموم ! بود خونده ت فاتحه

  بچه بخوام  که ینبود یعدد و یدیچیپ  پام  و پر به

 ...یول کنم  یتالف رو هات یباز

  و کرد باز را راهنشیپ یباال ی دکمه دو تیعصبان با

 : داد  ادامه



  ستین مهم  برام ! قرمزم  خط رو یگذاشت پا دفعه نیا -

  به خط... دستگاهه و دم  نیا  سیرئ پدرت و یهست یک 

 یم و تیزندگ  رو کشم  یم قرمز خط فتهیب صورتش

 کجاست؟ نیریآ! تونم  یم که یدون

  ریز از را دستش اریکام و زد داد را آخرش ی جمله

  و بود دیشد اش یزیخونر. دیکش کنار اش یخون ینیب

 استخوانش مغز تا وی آر دست ضرب  از یادیز درد

 یسع  که یحال در آن، به توجه یب اما بود کرده رخنه

 بود ختهیر دلش در که  را یترس چشمانش کرد یم

 :گفت ندهند نشان

 محل کس چیه  به که ییویآر نه؟... بهیعج -

  و رهیگ  یم رو یفرار دختر هی دست هوی ذاشت،ینم

  از و پاش دختره ذارهینم و شیشخص اتاق بره یم

 باال از همه به که مغرور یویآر! بذاره رونیب اتاق

  از و پا ریز ذارهیم رو غرورش کنه، یم نگاه

 یویآر! نبرن رو دختره  بده اجازه خواد یم سشیرئ

  از ستی ن معلوم  که یدختر  بخاطر خونسرد، شهیهم

  و رتیغ رگ ان، یک  باباش ننه و اومده کجا

 آتو؟ ! دهیم جر قهی و کنه یم باد شینگران

 :کرد یا خنده تک



  از ستین بد ده،یرس  پاش که حاال یول هیباز بچه -

  آتو ضتینق و ضد یرفتارا  نیا با که یبپرس خودت

  چشم  تا هزار هم  حاال نیهم ه؟یبق و من دست ینداد

 نزن آتو از حرف! خونتن به تشنه نفر هزار و روته

 ... رهیگ  همه از شتر یب خودت یپا! بابام  یپادو

  و رفت یم فرو ویآر مغز در مته مثل شیها حرف

 را خونش و بماند آرام  تواند یم یک  تا دانست ینم

 !زدینر

  و بود خشم  تنش تمام  که یحال در  و رفت جلو یقدم

 : گفت شیروبرو پسر  شر چشمان به رهیخ ،ینگران

  که گذاشتن گرو رو نفر هی خونه نیا یها آدم  تموم  -

  زاشونیعز یگلو رو پدرت غیت د،یلغز پاشون اگه

  با من! وسط گذاشتم  و جونم من... نه من یول! بلغزه

  ندارم  یترس و شاهرگم  رو گذاشتم  غیت خودم  یدستا

!  نکن دیتهد رو مرده  بار هی که یکس... دنشیبر از

 به خودت قول به که ییویآر یبگ پدرت به یخوا یم

 شونیکی واسه اومده حاال ذاشتینم محل یدختر چیه

... بگو کفششه؟ به یگی ر هی حتما و دهیم جر قهی

 دهن اگه من یول رهیبگ  رو جونم  بتونه دیشا تو یآتو



 رو تیزندگ  کل یول بخشن یم بهت رو جونت کنم، باز

 ! رنیگ  یم ازت

  شیدهایتهد و ها حرف دانست یم و روبرگرداند و

  هم  نیهم و کند باز لب اری کام که بوده یکار آنقدر

 :شد

 ! مرزه راه تو دخترا هیبق با -

  اریکام مرز؟... شد  تکرار ویآر گوش در حرفش

 قرار ویآر خشم  مورد هم باز نکهیا  از قبل داد حیترج

 :کند تمام  را حرفش زودتر رد،یبگ

 !ببره رو دخترا هیبق قراره که  هیونیکام همون تو -

  یم ذهنش در مدام  نفر ک ی. برگشت سمتش آرام  ویآر

 " شود؟ یم مگر" دیپرس

 ...دخترا اون نیب نیریآ! برگشتم  اونجا  از االن من -

  آن تمام،  یلجباز  با و دیپر حرفش وسط اری کام

 ! نکرد که نکرد پاک لبش کنج از را یلعنت شخندین

...  کردن ونیکام سوار نفر نیآخر رو دختره نیا -

 هی رون،یب یرفت عمارت از تو که نیهم! یسفارش

  یوقت و... بردنش بسته دست و دنبالش اومد نیماش

 ...اونجا از یبرگشت تو



  را نیریآ ریتصو تنها... دیگو یم چه دینشن گرید ویآر

  او و  اند شده اتاقش وارد نفر چند که یحال در دید یم

  یم او و بودند شکسته را مشیحر... کشد یم غیج

  که دید یم را یدختر ریتصو تنها... ترس از دیلرز

  که ییپا و دست همان!  اند بسته را شیپا و دست

 یب یها زخم  یرو بود گذاشته مرهم  خودش ویآر

  سوار که یحال در دید را نیریآ... شان  رحمانه

  و کند یم هیگر کشد، یم  غیج او و کنند یم ونشیکام

 ... شنود یم حرف و کند یم هیگر... خورد یم کتک

 :کرد زمزمه لب ریز و  رفت عقب  یقدم

 ! شرف یب -

 :دیکش ریت گردنش رگ و  برداشت عقب به یگرید قدم 

 ...نامرد -

 حاال و ستادهیا اش بچه و زن قاتل مقابل کرد یم حس

 ! بکوبد صورتش در را کلمات آن  پروا یب تواند یم

  با خون که یحال در و آورد  باال را اش اشاره انگشت

 کرده دایپ انیجر سرش یها رگ در فشار نیباالتر

 لرزه لحنش، و داد تکان اریکام  یجلو زیدآمیتهد بود،

 : انداخت شیروبرو نامرد مرد تن به



  دماغش از خون کن دعا... ادین سرش ییبال کن دعا -

 !خودته ی پا خونت  وگرنه باشه ومدهین

 اتاق از بلند یها قدم  با و بشنود یزیچ  که نماند و

  را اش یمشک راهنیپ از یگرید ی دکمه. زد رونیب

  و بودند برده را امانتش!  شد یم خفه داشت. کرد باز

  از  را اش یگوش بماند؟ آرام  توانست یم مگر او

 یجلو آمد، که خودش به و دیکش رونیب بشیج

 کی... کرد خی تنش لحظه کی... بود ستادهیا نیماش

  و دیکش غیج و زد شی صدا ملتمس یزن انگار لحظه

  و ترس از شد خفه یا پسربچه و دندیبر را شیگلو

  و مرد و زد پا و دست ویآر و آمد بند نفسش بعد،

  دست دخترش غم  از یپدر انگار لحظه کی... مرد

  توان تمام  با ویآر و کرد خم  زانو و فشرد قلب یرو

  ریز سرد نیزم به دیکوب را سرش و دیکش ادیفر

 ...!شیپا

 و گرفت  جان چشمش شیپ  شوم  شب آن لحظه کی

  به یشانیپ شب، آن تکرار از ها دادن جان نیا انیم

 :بست چشم  و چسباند  نیماش سرد ی بدنه

  بابا... جان بابا آخ... ارم یمه آخ... مهتاب آخ -

 ... جان
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  هم  باز... چشمش شیپ  شد تکرار ها لحظه آن هم  باز

  و کرد مشت دست...! شب آن تکرار از دیبر نفس

  به" که دیکش داد خودش سر دل، در و کرد صاف کمر

 نیا از شتریب تا بجنگ و ایب خودت به"... ایب خودت

 به و گرفت  نیماش از  را اش هیتک... نزدنت نیزم

  از را لشیموبا یمعطل یب و دیکش یقیعم نفس یسخت

 گرفت را ونیکام راننده ی شماره. آورد رونیب بشیج

  انی م یدست محکم ... بود خاموش. دینشن یجواب و

  بود قرار که ینفر دو  ی شماره و گرفت شیموها

 یجواب بلکه گرفت دهند لیتحو مرز لب را دخترها

 لشانی موبا بودن خاموش اپراتور که بار هر اما بشنود

 مشتش... دندیکش یم را خونش انگار کرد، اعالم  را

 داد تیعصبان با و دی کوب نیماش سقف به محکم  را

 : زد

 ...بهتون لعنت -

  دانست یم دیبع  و بود ادی ز ساختمان از اش فاصله

 یخوب به هم  خودش اما بشنود را شیصدا یکس



  یم نیهم و داده دست از را کنترلش که بود دهیفهم

 نیا! کند چیه شبه کی را شیها تالش تمام  تواند

 و بماند آرام  کرد یسع ... بود نگهبان از پر عمارت

 را دیوح ی شماره! دشیام نیآخر به شد متوسل

  یگوش در شیصدا که  بود نخورده دوم  بوق و گرفت

 :دیچیپ

 ... چ... داداش الو -

  انیم دیپر ویآر که بود نکرده تمام  را حرفش هنوز

 : حرفش

 ! االن  نیهم... بزن رو ونیکام رد -

 :دیشن را دیوح متعجب یصدا

  رو یچ همه شیپ ساعت م ین نیهم شده؟ یچ چرا -

 ... چک

 قبل از بلندتر بار نیا و کند صبر نتوانست ویآر

 : داد قرار مخاطبش

 ! بکن رو گفتم  بهت که یکار -

 ...االن باشه -

 ضرب نیزم یرو یعصب کفشش با اراده یب ویآر

 :گفت دیوح که گرفت



 همه. رنیگ  یم رو شون شماره دارن ها بچه -

 .بزنم  و ردشون اس یپ یج از تونم  ینم! خاموشن

  اریکام. فشرد انگشتانش انیم  محکم  را لشیموبا ویآر

  یپا اگر... زیچ همه! بود کرده را زیچ همه فکر

  و بود سخت کردنش دایپ شد یم باز یُدب به نیریآ

  دخترها، فرستادن از قبل ویآر... تر سخت نجاتش

 را دختر پنج که بود داده اطالع مرکز به انهیمخف

 هم  به معادالتش تمام  حاال و اند کرده ونیکام سوار

 و ردیبگ ارتباط مرکز با توانست ینم... بود ختهیر

 !بود قسمتش نیبدتر نیهم

  در نرود باال که کرد یم را تالشش  تمام  که ییصدا با

 :دیغر تلفن

  مرزن کینزد که ییها بچه به! یبزن رو ردش دیبا -

  از فردا تا دینبا دخترا  نیا. رنیبگ رو جلوش بسپار

 . بشن خارج رانیا

 :آشفته و بود کالفه هم  دیوح یصدا

 ؟یچ برن یا گهید  راه از اگه! مشکوکه هیقض -

 ... ک داشیپ  شهینم ینطوریا

 : داد قرار مخاطبش تیعصبان با ویآر



  اونجا احمق یپادوها اون و تو پس؟ شهیم یچطور -

 د؟یکن یم یغلط چه

 :زد لب نامطمئن بعد، هیثان  چند و کرد یمکث دیوح

 ردش ونیکام خود اس یپ یج قیطر از بشه دیشا -

 ... یول! زد رو

 : داد  ادامه و فرستاد رونیب صدادار را نفسش

  و راهشه تنها! کنه هک رو اسش یپ یج دیبا یکی -

 !ستی ن یکس هر کار... البته

 : گفت جوابش در تنها ویآر

 ...باش زنگ به گوش -

  گرفته آسمان سمت نگاهش، و کرد قطع را تماس و

  نحس شب نیا! داشت دنیبار یهوا که شد دهیکش یا

 یسخت به را دهانش  آب... نداشت شدن تمام  قصد

  شیخدا به خطاب یدار خش یصدا با و فرستاد نییپا

 : زد لب

 رو آبروم  هم  امشب هی... یبود پشتم  نجاشیا تا -

 !بخر

  سمت را راهش و یابر آسمان از گرفت چشم  و

  یم بود، دهیرس ذهنش به که یفکر. دیکش عمارت



  دل و خدا به سپرد اما بزند  نشیزم شبه کی توانست

 ...زد ایدر به

*** 
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  از ... داد  یم آزارش هم  ساعت کیت کیت یصدا یحت

  نیتر کوچک به! بود نیهم آمد یم ادشی که یزمان

  به بود دوخته چشم ... بدخواب و بود حساس صداها

 ی پنجره از که یزییپا  باد و سرش یباال دیسف سقف

  به را خواب توانست ینم هم  شد یم رد اتاق باز مهین

 که یآتش! بود گداخته آتش درون از. آورد چشمش

 که بود ها سال! سوزاند  یم و سوخت یم بود ها سال

 شب همان  از قایدق. آمد ینم چشمش به راحت خواب

  خواست ینم. دی چرخ پهلو و زد یتلخند... که

  هر ... توانست ینم یول  خواست ینم. کند مرورش

  اول از زیچ همه خودش، با شد یم تنها که شب

... شد یم سنگ... شد  یم درد.  شد یم مرور شیبرا

  هم  یرو محکم  را چشمانش! شیگلو در شد یم بغض

 : زد چنگ را شیها قهیشق و فشرد

 ... ندارم  رو ت حوصله -



 یم جانش به یطور سردرد  نخوابد، اگر  دانست یم

 شد باعث نیهم و شود آرزو شی برا خواب که افتد

 یصدا دنیشن با اما خواب به کند محکوم  را خودش

 نگاهش. نشست شیجا سر تعجب با و کرد یاخم در،

  کی که ییها عقربه  دنید با و دیچرخ ساعت یرو

 از شیابرو یتا کی دادند، یم نشان را سه به ربع

 توانستند یم یکار چه ساعت نیا در. دیپر باال تعجب

  سمت بلند یها قدم  با و شد بلند باشند؟ داشته او با

 پا تا سر که یمرد دنید با. کرد بازش و  رفت در

  با و شد تر ظیغل یکم اخمش بود، دهیپوش یمشک

 که است ویآر همان حتما مرد، نیا کرد فکر خودش

  که یمرد. بود دهیشن عمارت در شیب و کم  را حرفش

  و  بود وشیدار راست دست عمارت، یاعضا قول به

 مرد ناآرام  چشمان به رهیخ! یاصل یها مهره از یکی

 : دی پرس و کرد باز لب شیروبرو

 بله؟ -

 ! م یبزن حرف دیبا -

  با شهیهم مثل..." نه ای م ی بزن حرف شود یم" دینپرس

  ایلیا نکهیا  از قبل و نشاند یکرس به را حرفش تحکم 

  وارد او  از جلوتر و داد هل را در کند، یمخالفت بتواند



  اتاق وارد  سرش پشت و دیکش یپوف ایلیا. شد اتاق

 با و بود ستادهیا دورتر که را یدختر دیند و شد

 !کرد یم نگاهش شخندین

  در را دستش کی که ویآر به خطاب و بست را در

 بود ستادهیا اتاق وسط و  بود برده فرو شلوارش بیج

 : گفت

 !شنوم  یم -

  ی نهیس  به نهیس حاال، و  شد کشینزد یقدم ویآر

 :بودند ستادهیا گریکدی

 قبل خودم ! ندونم  که نداره وجود تو مورد در یزیچ -

  نکهیا. کردم  یبررس رو یچ همه نجایا به اومدنت از

 ستین نیا بر لیدل بود، فتادهین هم  به گذرمون حاال تا

 در رو زایچ یلیخ هم تو مطمئنم  و! نشناسمت که

 . یدون یم من مورد

 : داد  ادامه ویآر و کرد نگاهش حرف یب ایلیا

 و کردم  دییتا من رو عمارت نیا به اومدنت شنهادیپ -

 نه؟... یبد انجام  یکار هی بخوام  ازت تونم  یم



  یزیچ همچنان و شد  کج یشخندین به ایلیا لب کنج

  چشمان به رهیخ و رفت جلو یگرید قدم  ویآر. نگفت

 :گفت یجد یلحن  با ا،یلیا

 !یکن هک برام  رو یزیچ هی دیبا -

  کج سر و برد فرو شلوارش بیج در را دستانش ایلیا

 :کرد

 چرا؟  و رو؟ یچ -

 !یعصب... زد شخندی ن متقابال هم  ویآر

 تو! خارجه اراتتیاخت  ی رهیدا  از لشیدل دنیفهم -

  سپاره یم بهت رو یکار هی تیباالدست یوقت یموظف

 .یبد انجامش

 . دیایب نییپا خودش موضع از خواست ینم ایلیا

  گذشته یچ  نجایا به اومدنم  از قبل ستین مهم  برام  -

 ... رم یگ  یم  دستور نفر هی از فقط من یول

  شر نیا با یکرد فکر! یمطمئن خودت به یادیز -

 دن؟یم زهیجا بهت بودنت

 یعصب داشت کم  کم  شیروبرو مرد یها رفتن طفره

 ! است  بدتر خودش از ایلیا  دانست ی نم و کرد یم اش

 . کنم  ینم یکار چیه ندونم  رو لشیدل یوقت تا -



 یکوتاه نفس و کرد  مشت محکم  را دستانش ویآر

 چه در است ممکن گناه  یب دختر آن نکهیا فکر. دیکش

 !کرد  یم  اش وانهید باشد یتیوضع 

 ؟یبفهم رو حالم  که دستت بوده امانت یکس حاال تا -

  گرگ چنگ تو م ی امانت... نبودم  یخوب دار امانت من

 ! رهیاس

  رییتغ  یآن به را ایلیا نگاه رنگ حرفش، چرا دینفهم و

 ... داد

*** 
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  رییتغ  یآن به را ایلیا نگاه رنگ حرفش، چرا دینفهم و

  نگاهش از  را درد  ویآر که محسوس آنقدر... داد

 روبرگرداند. شد نییپا و  باال ایلیا یگلو بیس و خواند

 زیم ی لبه را سالمش دست و کارش زیم سمت

 قلبش در کرده رخنه درد که محکم  آنقدر ... فشرد

  مدام  نفر کی برود ادشی که یآنقدر! ردینگ را جانش

  بوده امانت یکس حاال تا" کند یم تکرار سرش در

 "دستت؟



  داد رونیب یسخت به را  اش نهیس در  شده حبس نفس

 لپ. نشست زیم پشت و  دیکش عقب را اش یصندل و

  رهیخ توری مان به که یحال  در و کرد روشن را تاپش

  ذهنش در یدختر د،ی ایب باال ندوزشیو تا بود مانده

  قهیشق..." جان یحام... یحام" کرد شیصدا مدام 

 تار خواست ی م دلش. بست چشم  و دندیکش ریت شیها

 انیم را دستش... بکند شهیر از را شیموها تار

 و نکرد تعلل آمد، باال که ندوزیو و دیکش شیموها

  مرز لب را دخترها بود قرار که یونیکام اطالعات تنها

  او، یا کدفعهی  رییتغ  از متعجب و،یآر و دیپرس ببرد

  انگشتان به شد رهیخ  و داد جواب را شیها سوال

  یم  فرود تاپ لپ بوردی ک  یرو که ای لیا سالم  دست

 که یارقام و اعداد  از پر و بیعج صفحات و آمدند

  کرده را تالشش تمام ... بستند یم نقش توریمان یرو

 کند دایپ مرد نیا ی گذشته از یمهم اطالعات که بود

  و مرموز مرد نیا. بود خورده بست بن به بار هر و

 نیا  وارد هدف یب توانست ینم خونسرد، اغلب

 ...باشد شده التیتشک

 ! زدم  رو  ردش -



  را ویآر افکار ی رشته ا،یلیا ی گرفته و بم  یصدا

  کار زیم به را  خودش بلند قدم  کی با شد باعث و دیبر

 :برساند او

 کجاست؟  -

 : داد  هیتک اش یصندل یپشت به ایلیا

 خارج تهران از هنوز یول! بندرعباسه مقصدش -

 ... نشده

  در  و گرفت یا شماره لشیموبا با یمعطل یب ویآر

  کوچک ی نقطه آن و توریمان از را نگاهش که یحال

 منتظر داشت، یبرنم کرد یم حرکت نقشه در که قرمز

"  الو" یصدا که نیهم. ماند خط پشت فرد از یجواب

  اراده  یب را دستش ک ی د،یچیپ گوشش در او گفتن

 : گفت و کرد مشت  محکم 

  احتمال به! بندرعباس برن یم دارن رو دخترها -

... اونور بفرستنشون یبار  یها لنج با خوان یم ادیز

 بچه به. نشده خارج قم   تهران اتوبان از هنوز ونیکام

 رو جلوش بگو مستقرن جا همون کینزد که ییها

  هم  شونیکی دست یحت. نکنن یاقدام چیه یول رنیبگ

 ... دیکن متوقفش فقط! برسم   تا بخوره دخترا به دینبا



 حرف یب که ایلیا به خطاب و کرد قطع را تماس و

 :کرد زمزمه لب ریز بود، مانده اش رهیخ

 !ممنون -

  یکی دانست یم که یمرد از کردن تشکر بود سختش

 آدم  تک تک از بود متنفر. است باند نیا یاعضا از

 و کوچک از داشت نفرت. التیتشک و خانه آن یها

  ای ریپ از... شان باسابقه ای وارد تازه از! بزرگشان

 یم که را کدامشان هر.  نبود خودش دست! جوانشان

  اما... چشمش شیپ گرفت یم جان نحس شب آن د،ید

  یم خودش ادی را او ییجورها کی ش،یروبرو مرد

  پشت انگار اما لیدل چه به و چرا  دانست ینم! انداخت

 رگه از بود شده پر حاال  که مرد نیا یخال و سرد نگاه

  مثل یا دهیکش درد و نیخشمگ  مرد سرخ، یها

  یم نفس... نه که ی زندگ ! کرد یم یزندگ  خودش

  تشکر کرد مجبورش نیهم! دنیبر نفس یبرا دیکش

  تمام  با مرد نیا که برسد باور نیا به دلش، ته و کند

 توانست یم که یلطف...  کرده لطف او به بودنش بد

  ویآر و کند استفاده هشیعل بر آن  از بخواهد وقت هر

 !بزند نیزم شبه کی را

 : داد تکان سر و شد کج  یتلخ لبخند به ایلیا لب کنج



 ! وقت هی نشه رید... دنبالش برو -

 به. شود یم رسوا بماند گرید یا هیثان اگر  دانست یم

  با بود بسته عهد. کند فراموش  بود داده قول خودش

 یا دختربچه یجلو که را یشب ببرد ادی از که قلبش

 یزن یصدا دنیشن با بعد، و دیپرس را نامش و نشست

  کرد ستیا قلبش ،یآب چشم ی دختربچه آن به خطاب

  سمت را راهش... شکست و شکست خودش در و

  نفس کند کمکش آزاد یهوا بلکه دیکش اتاق بالکن

  اتاق از بلند یها قدم  با و روبرگرداند ویآر و بکشد

  هدف یب مرد، نیا که  نداشت دیترد گرید. شد خارج

 یراز چشمانش، یسرد پشت و نشده باند نیا وارد

  به را زمان و نیزم تواند  یم شدنش فاش که دارد

 ...! بکشد آتش
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 (نیریآ شخص، اول یراو)

 د؟یبرقص دیبلد کدومتون -

 یها حرف و بود سرد  ونیکام کف... بودم  کرده لرز

 جیگ  سرم . زد یم دامن لرزم  به شتریب نامرد، مرد نیا

. بود نرفته نیب از هنوز یلعنت یدارو آن اثر.  رفت یم



 دست کنارم، دختر و کردم  بغل  تر محکم  را م یزانوها

  را خودش و م یبازو دور کرد حلقه را سردش و فیظر

  ی گوشه از ک،یتار مه ین یفضا آن در. دیکش  سمتم 

  لبالب که سبزش چشمان  دنید با و کردم  نگاهش چشم 

 دیشا... نداشت یسن! شد تکه هزار قلبم  بود، اشک از

 آن با که یآنقدر... بود بایز! سال شانزده پانزده،

  بای ز همچنان ،یزخم و کبود صورت و سرخ چشمان

 : کرد زمزمه و زد یهق  صدا یب. دیرس یم نظر به

 کشن؟  یم رو ما... م  -

  پشت آرام  سرانگشتانم   با. آورد هجوم  م ی گلو به بغض

 گرفتم  کار به را توانم  تمام و کردم  نوازش را دستش

 :باشد محکم  لحنم  تا

 ! کنن یم غلط -

  قد و یکلیه مرد و گذاشت  ام  شانه یرو را سرش

 : برد  باال صدا بود نشسته مانیروبرو که یبلند

 د؟یبرقص دیبلد کدومتون گم یم! شمام  با یهو -

 شماره به شیها نفس که دم یشن. دیلرز کنارم  دختر

 بودند  ونیکام در که یگرید دختر سه که دم ید و افتاد

 نکهیا یبرا. دندیلرز خودشان به او  داد یصدا از هم 

 :دم یپرس و بردم  گوشش کینزد سر کنم، آرامش



 ه؟یچ اسمت -

 : دیکش یا دهیبر نفس

 . ایپر... پ -

 : دادم  تکان یسر و گرفتم  دستم  انیم را سردش دست

.  م یکن یم دایپ نجات ما  خب؟... ایپر شهینم یچیه -

 ... م ی کن دایپ نجات دیبا

 مگه؟  یکر... یه -

  نگاهش، که شد ده یکش بلند قد مرد یرو نگاهم 

 چه با دانم  ینم. بود گرفته نشانه را چشمانم  م یمستق

.  کردم  کور را اخمم  گره و  چشمانش در زدم  زل یجرئت

 و ببرد گوش تا گوش را سرم  توانست یم مرد نیا

  جانم  اگر یحت من، یول  کند دفنم  جاده  کنار  جا همان

  جلوه ترسو مرگم  قبل خواستم  ینم گرفت یم هم  را

 !چشمش شیپ  کنم 

 : خاراند را اش چانه و زد یپوزخند

 ؟یمردن اون با یکن یم پچ پچ یچ -

  اما ندادم  را جوابش... ترس از کرد یا سکسکه ایپر

 ...چشمانش از برنداشتم  هم  را نگاهم 



 یم رو بابات ننه ی خونه قدر حاال نه؟... یمونیپش -

 ؟یدون

 : افتاد خنده به

 ! یکن  یم فکر هم  فرار به حتما -

 : داد ادامه و دیکوب ونیکام کف محکم  دستش کف با

  ونیکام! خوشگل بچه  دور زیبر رو االتیخ و فکر -

 که خودت به و فتهیم  راه دوباره گهید قهیدق چند تا

  یکل پات که یکی اتاق تو بعدش و یلنج سوار ،یایب

 که؟ گم یم یچ تهیحال! داده پول

  صدا مرد و زد سرفه و گرفت را م یبازو تر محکم  ایپر

 :برد باال

  و ساکته یادیز نجایا ؟یبرقص یبلد! ینداد و جوابم  -

 گهید روز دو یکی تا قراره که تو! بر سر حوصله

 هی  هم  ما شهیم یچ ؛ یبد تکون دم  ایاجنب اون جلو

 ازش؟ م یببر یسهم

  یم نفس  دهیبر دهیبر ایپر... فشردم  هم  یرو دندان

  مادرم  بود؟ چه من گناه بود؟ چه ما گناه ایخدا. دیکش

 را پدرم . کند یم هیگر ام  یخال اتاق در که دم ید را

  باال روستا یاهال یجلو را سرش تواند ینم که دم ید



 روز دخترش" ندیگو  یم سرش پشت همه و ردیبگ

 که دم ید را محمد عمو..." کرده  فرار  عقد از قبل

 متشنج جو از روز هر که روناک و شده خم  کمرش

 گرید! شکست درونم  یزیچ. کند یم هیگر  خانه

  غیج نفر کی. مرد ترسم ...! دیشا مردم؟. دم ینترس

  گرفت شدت بغضم " یگناهکار  تو"  که سرم  در دیکش

 دیشا من، بخاطر که ییویآر سمت شد دهیکش فکرم  و

 یم منطقم . بود انداخته دردسر به را خودش حاال تا

  خون انتقام  کاش...  دیاین  نجاتم  یبرا کاش گفت

  دلم، اما نکند خراب کله من   نجات یقربان را زانشیعز

 د،یایب خواست یم دلم !  منطقم  با زد یم مخالف ساز

.  دیایب یول کند  سرزنشم  د،یایب یول بزند داد سرم  یحت

  دور از آرام  را ایپر  انگشتان ی حلقه... دیایب فقط

  من که خواند چشمانم  از انگار او، و کردم  باز م یبازو

 تند تند... ترسم  ینم رندیبگ هم  را جانم  امشب اگر

  یسخت به من، و" نه" که داد تکان نیطرف به یسر

  امکان لحظه هر و بود بسته م یپا و دست. شدم  بلند

 تعجب رنگ مرد نگاه. بدهم  دست از را تعادلم  داشت

  که را یسرد جسم  لباسم  بیج یرو از من، و گرفت

 .کردم  لمس بودم  کرده یمخف

 !بلدم  -



*** 
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 !بلدم  -

.  دم ید را دشیترد و شک... مردم ! زد برق نگاهش

  م یروبرو... دیترس قلبم . برداشت قدم  سمتم ... مردم 

 شست  انیم را ام  چانه  محکم  حرکت  کی با و ستادیا

 :چشمم  در زد شخندین و فشرد  اش اشاره و

 !یخوشگل -

  کردم  مجبور را خودم  اما شد یخال  دلم  ته. شد چندشم 

  که یدختر چهار هر نگاه ینیسنگ! ماندن محکم  به

 یم حس خودم  یرو را بودند نشسته ونیکام در

 که یمن ی برا! بود شده  تمام  گران م یبرا حرفش. کردم 

 شینما به را خودم   هم  بار کی یحت عمرم  تمام 

...  شدم  شرمنده! زد پر مادرم یبرا دلم . بودم  نگذاشته

 به کرد؟ یم چه دید یم حال نیا  در مرا اگر! مردم 

 لبخند بدرد، را قلبم  بود مانده کم  که یدرد با و زور

  یطور را گناه حس هم  لبخند  همان اما زدم  یکمرنگ

 خودش کار لبخندم . دندیلرز م یزانوها که کرد ریسراز

  طناب  کردن باز مشغول... باز هوس مردک. کرد را



 ام، ستادهیا حرکت یب همچنان دید یوقت و شد دستم 

 که یطور و زد یبشکن. کرد باز هم  را م ی پا طناب

 : زد داد بلند بشنود، راننده

  یبدجور انگار دختره نی ا. دیام بذار شاد کیموز هی -

 ! مشتاقه

 مشتاق من... صورتش در ندازم یب تف خواست یم دلم 

 نجابت یرو که یکس شاهرخ؟ بینج دختر من؟ بودم؟

 خوردند؟ ی م قسم  اش خانواده و خودش

  ونیکام  در که یعرب کیتمیر و شاد یقیموس یصدا

 ای پر یرو نگاهم . د یکش پر  تنم  از جان شد، پخش

 اما  ییهوا یب از بود  شده کبود دخترک. شد دهیکش

  نم ... کنم  بس که داد یم  تکان نیطرف به  سر همچنان

 ...ما چارهی ب. نشست چشمانم  در اشک

 ! گهید بجنب د   -

 یرو نگاهش که دم ید و  لرزاند را تنم  اش یشاک  لحن

 : شد دهیکش  ایپر

 تو؟ چته -

 چشمانش از وقفه یب اشک... نیزم به زد چنگ ایپر

 ایپر. رفت سمتش  یظیغل  اخم  با مرد. دیچک یم



  و گرفت را شیموها مرد و دیکش عقب را خودش

 : آورد  باال را سرش

 مرگته؟  چه دم یپرس -

. بود شده دوخته من به  ایپر سرخ و باز مهین چشمان

  ادیفر سرم  در ییصدا و بود ستادهیا من به پشت مرد

 ..."وقتشه حاال" زد یم

  کی با. زدم  ایدر به دل من و بست چشم  درد با ایپر

 یچاقو و رساندم  مرد به را خودم  عیسر حرکت

 تا بود سپرده دستم  وی آر قبال که را ام  یبیج  کوچک

  و گذاشتم  شیگلو ریز کنم، دفاع خودم  از شد الزم  اگر

 : دم یغر م یها دندان انیم از

 !برم  یم  رو شاهرگت ادیب در صدات -

 در ونیکام اتاقک. شد قطع شیها نفس کردم  حس

  بود نگذشته یا لحظه. رفت فرو یوحشتناک  سکوت

 فشار را چاقو شد باعث نیهم و شود بلند خواست که

  یکم را گردنش پوست اش، یزیت که یآنقدر. دهم 

 : شد بلند شیصدا و داد خراش

 ...ک یم یغلط چه -



 دستانش  جفت. شد الل  او و فشردم  را چاقو تر  محکم 

 یکم را ام  سوخته دل ش، یصدا لرزش و آورد باال را

 . کرد خنک

 . نشو خر  باشه... باشه -

  ساعت که یدختر همان... م یقد نیریآ همان بودم  شده

  که یهمان. تاخت یم کوهستان در اسبش بر سوار ها

 یاهال زبان ورد شجاعتش ی آوازه و کرد یم شکار

  من. نبود یع یطب ییپروا  یب همه نیا... بود روستا

 و دم یکش یکوتاه نفس... خودم  از بودم  شسته دست

 : زدم  داد

 کجاست؟ دیکل -

  به مانیها حرف دانستم   ی م و بود باال یقیموس یصدا

 .  رسد ینم راننده گوش

 !حرص با دیخند

 ! یهست ی جونور چه دونستم  یم دیبا -

 ! اشک و بغض و حرص با... خودش مثل دم یخند

 ؟یداشت دوست رو زم یسورپرا -

 .دم یشن را اش قروچه دندان یصدا

 ... ی دختره -



  یرو را چاقو باز و شود  تمام  حرفش نگذاشتم 

  ادیفر یصدا و د یبر شتریب که فشردم  پوستش

 : شد بلند پردردش

 ...شلوارمه بیج تو -

  و نیخشمگ یگرگ  مثل او . م یزد یم نفس نفس  دو هر

 دفاع شیها بچه از خواهد  یم که یا بره مثل من،

 ...کند

 بت؟ یج کدوم  تو -

  بیج سمت دست خواست  و داد لب ریز یفحش -

 :زدم  داد که ببرد راستش

 !نخور تکون -

 :برد باال  صدا و ماند حرکت یب دستش

 ؟یخوا ینم رو دیکل مگه -

  شور دلم . نبود یع یطب آمدنش کوتاه اما خواستم  یم

 ... زد یم

 !کشمت یم بزنه سر ازت یا اضافه حرکت اگه -

  کلت. گرفت او  از را  یحرکت هر فرصت قاطعم  لحن

 تواند ینم دانستم  یم و دم ید  یم را اش یکمر

  ینم اما کند استفاده آن از و بخرد جان به را سکشیر



 یسر تند تند... نه ای  دارد یسرد  صالح که دانستم 

 : گفت و داد تکان

 ...باشه باشه -

 !اریدرب رو دیکل -

  یسر فرستاد، رونی ب منقطع که ینفس با همزمان

 بشیج از را دهایکل  خودم  توانستم  ینم. داد تکان

.  بسازد را کارم  تا سمتش  شوم  خم  بود یکاف. اورم یدرب

 دیکل که دم ید. بود شده خکوبیم دستش یرو نگاهم 

  دستش  از را آن نکهیا از  قبل اما آورد رونیب را

  یبیج چاقو برق کی تار  مهین  یفضا آن در رم،یبگ

  سمتم  خواست که نیهم  و دم ید دستش در را یکوچک

  غیج دخترها. دم یکوب جگاهشی گ  در محکم  بچرخد،

 ام  ضربه. شد رها دستش از چاقو و دیکل او و دندیکش

  جسم  بعد، یا هیثان  و خورد تلو تلو! بود یکار

 .افتاد ونیکام  کف  محکم  نشیسنگ

 از من. نبود زدن جا وقت حاال اما آمد ینم باال نفسم 

.  بروم  آخرش تا توانستم  یم پس بودم  برآمده پسش

 ام  یبیج چاقو با و کردم  زمزمه لب ریز را خدا نام 

 : شدم  ایپر یپا و دست طناب کردن  باز مشغول

 ... باش آروم ... خوب دختر رونیب م یریم االن -



  قفسه یرو را مشتش کردم، باز که را شیها دست

  و دست و شیپاها یمعطل  یب من و فشرد اش نهیس

  به رهیخ و کردم  باز هم  را اش یکنار دختر یپا

 :گفتم  لرزانش یها مردمک

 . کن باز هم  رو هیبق دست -

 :دادم  دستش را دیکل و چاقو و

 .نیی پا دیبر دیکن باز درو بعدش -

 شده ام  رهیخ یزیر هق هق با همچنان دم ید یوقت

 : دادم  بشینه

 .م یندار وقت کن عجله -

  تکان یسر و فرستاد  نییپا یسخت به را دهانش آب

  من و شد هیبق یپا  و دست کردن باز مشغول. داد

 : گرفتم   دستانم  انیم محکم  را ای پر فیظر یبازوها

  هی م یریم بعدش کن تحمل گهید کم  هی فقط! نیبب منو -

  دیبا اول خب؟. نکنه دمونیتهد یخطر  چیه که ییجا

 !یش بلند

 : بود افتاده خس خس به

 ... تونم  ینم... ینم... ن -

 :دادم تکان محکم  را شیبازوها



 . یاریب طاقت دیبا. ستین راه آخر نجایا! یبتون دیبا -

  ها آن از یکی و بود شده باز دخترها یپا و دست

  من و بست چشم  ایپر. بود قفل با رفتن ور مشغول

 : فشردم  را اش شانه

 .رونیب م یریم االن...  بکش نفس -

  که یتوان نیآخر با دخترها. شد باز یتق یصدا با در

 لحظه ها آن از یکی و دندیدو در  سمت داشتند بدن در

 :برگشت سمتم  آخر ی

 .گهید دیایب -

  با دیبا که ییایدن آخر. استیدن آخر کردم  یم حس

 . کردم  یم حفظش دندان و چنگ

  نی آخر با رونیب  دیرفت که نجایا از. دیبر شما -

 .دیبدو توانتون

 دشانیترد نیهم و بود نشسته  چشمانشان در اشک نم 

 : انداخت م یصدا به لرز

 ...سرتون پشت م یای م هم  ما. دیبر گفتم  -

  را شانیپاها یصدا  تنها و نکردم  نگاهشان گرید

  من حاال. دندیپر نییپا ونیکام اتاقک از که دم یشن

 هیر با بود کرده لج هوا که یدخترک  و بودم  مانده



  آرام  یبرا نداشتم  وقت. م ینداشت وقت... شیها

 ...کردنش

  دست و برداشتم  کمرش پشت از را مرد یکمر کلت

 :انداختم  ایپر فیظر یبازو ریز را آزادم 

 !یش بلند دیبا -

  یم شتریب نیهم و دیکش یم  نفس دهیبر دهیبر

  خروج در سمت و دمشیکش باال زور به... ترساندم 

 .م یافتاد راه

 .شهیم تموم  یچ همه االن خب؟... ستین یچیه -

 یمشک بلند یشاس  فقط من و م یبازو  به زد چنگ

 توقف ونیکام ی شده باز  در یجلو که دم ید را یرنگ

... ستادم یا. شد ادهیپ آن از که یاهپوشیس مرد و کرد

  دمشید  ینم درست! ستادیا و افتاد چشمم  به چشمش

  خودش  اما دمشید ینم  درست... انگار بود آشفته اما

 :بغض با دم یخند! اش یلعنت خود  ... بود

 ...شد تموم  -

 دیدو سمتمان ویآر. آمد سرم  پشت از ییها قدم  یصدا

 نکردم  فرصت ی حت من و زد ادیفر را اسمم  و

  و کردم  حس م ی گلو ریز  را یزیچ یسرد. سربرگردانم 



...  گرفت یم شدت که فیخف یسوزش بندش، پشت

  یصدا با مرد و شد متوقف شیجا سر مبهوت ویآر

 :زد پچ گوشم  کنار یحال یب

 !عوض نایزم -
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 ( شخص سوم  یراو)

 یرو مبهوتش، نگاه و نیزم یرو شدند قفل شیپاها

!  بودند گذاشته شیگلو بر غیت  که ماند رهیخ یدختر

  ینم ویآر و بود ادیز حد نیآخر تا یقیموس یصدا

  که یزن دنید از... دیشا بود داده جان... انگار دیشن

...  درد از پر! التماس از پر. بود ترس از پر چشمانش

 سال دو را یلعنت نگاه نیا. بود آشنا شیبرا نگاه نیا

 دهید مهتابش چشمان در  شده نینفر شب آن در و قبل

  سال دو بزند، را یشاهرگ  خواست یم که یغ یت... بود

  امشب، حاال و بود دهید مهتابش شاهرگ یرو قبل

  زمان و نیزم... تکرار  دور یرو بود افتاده زیچ همه

 پوش اهیس یمرد که بودند داده هم  دست به دست

  ادیفر نفر کی و خودش در بشکند شهیهم از شتریب

 ..."یبده نجاتش دیبا" که وجودش در بزند



 تن افتادن یصدا و شد  رها نیریآ دست از ایپر دست

.  آورد  خودش به را  ویآر ون،یکام  کف جانش مهین

  نهیس قفسه که شد یدختر  به رهیخ ینگران با نیریآ

  دیبگو یز یچ که کرد باز لب. شد ینم نییپا و باال اش

 به را نفسش گردنش سوزش... بست لب. نتوانست و

  و اش گونه یرو کرد باز راه اشک و انداخت شماره

 :زد داد ویآر به رو خشم  با مرد

 که یکرد ینم هم  رو فکرش نه؟... هیقشنگ شینما -

 نه؟ ... ینیبب چشم به رو مرگش جاده وسط

  یصدا از شیصدا که بلند  آنقدر! وار وانهید... دیخند

 :برسد ویآر گوش  به و کند تجاوز یقیموس

  سپرده بهمون سیرئ که  یکار ستین مراممون تو ما -

 دست م ینذار م یبلد خوب!  م یبد انجام  مهین و نصفه رو

 ! مون طعمه به برسه نااهلش

 :کرد زمزمه ویآر و  افتاد راه نیریآ گردن از خون

 ...نه -

  مرد. دیکش یا دهیبر نفس و درد از بست چشم  نیریآ

 :کرد نگاه ایپر به



... بود چقدر دخترها نیا  متیق یدون  یم خودت -

 سه... نیبب یول! خودت  واسه یشد استاد گهید

  نیا و درک به رفته شونیکی و چاک به زدن تاشون

 ...هم  یکی

 خودش به شتریب را نیریآ و زد یشخندین خشم  با

 :کرد کینزد

 ! بره در قسر ذارم ینم یول رو یکی نیا -

  را اش یاشک چشمان نی ریآ یوقت کرد ستیا ویآر قلب

 ..."بده نجاتش" زد لب صدا یب و کرد چشمانش قفل

  و  قلب. گفت یم را هوشیب سال و سن کم  دخترک آن

 یم تقال مهتابش که یشب به زد بک فلش ویآر ذهن

 مدام  را جمله نیهم و  زد یم ادیفر  را اسمش و کرد

...  بده نجاتش... گفت  یم اش دهیبر یها نفس انیم

 جگرش. سوخت قلبش! بده نجاتش... بده نجاتش

  هیگر و مهتابش یگلو شدن  دهیبر یادآوری از سوخت

 نجات را جانش که یدختر دنید حاال، و پسرکش یها

 .بود ریاس ینامرد چنگال در  و بود داده

  ادیفر و آمد جلو یقدم که شد چه دینفهم هم  خودش

 : زد

 !کثافت کشمت یم -



  یپا مچ به مرد که  یلگد با شد همزمان ادشیفر

  و  آمد فرود شیزانوها یرو که ینیریآ و زد نیریآ

 هیگر به و شد  فشرده زخمش یرو دوباره چاقو یزیت

 : درد  از افتاد

 ... کیدا -

 خانه. خواست یم را پدرش . خواست یم را مادرش

.  خواست  یم را شیها یبچگ. خواست یم را شان

 انسان  مثل... را اتاقش... را اسبش... را شیروستا

  بود افتاده زانو یرو شدن یسالخ انتظار در یگناه یب

 دهیپوش اهیس شیعزا  یبرا قبل از انگار نفر کی و

 ! بود

 و دیکش قلبش به یق یعم  زخم  ویآر چشمان یسرخ

 و شاد یقیموس... اش هیگر  انیم زد یتلخ لبخند

 غم  تضاد در ش،یروبرو مرد سرخ نگاه و اشکش

 ...هم  با بودند یزیانگ

  از و فشرد نیریآ ی شانه یرو را آزادش  دست مرد

 :دیغر شیها دندان انیم

  خودشون م یگل از رو پاشون که ییها آدم  نجایا -

...  نیبب! دونن یم کمتر هم  گوسفند از کنن یم درازتر

 یول بمونه زنده تونست یم دختر نیا! کن نگاه خوب



  گرم   پشتم  من! خطه آخر من واسه نجایا. کرد یسرکش

.  نبودم  یخوب بان زندان من! خان وشیدار به ستین

  سگ داره که ینیا و دستم   از کردن فرار هام  یزندان

 !شدنمه بدبخت باعث دستم، ریز زنه یم لرز

 شلوارش پشت که یکلت سمت آرام  را دستش ویآر

 و افتاد شماره به نیریآ نفس. برد بود کرده یمخف

 مرد و ختیر نیزم یرو قطره قطره گردنش از خون

 : زد ادیفر

 با رو شدنم  بدبخت عامل! درک به  رم ینم ییتنها من -

 ! دنشید به یمحکوم تو و نیی پا کشم  یم خودم 

  که بکشد نیریآ شاهرگ  بر محکم  را چاقو خواست و

 و دیکش رونیب را کلتش عیسر حرکت کی با ویآر

! دیکش را ماشه... و مرد قلب سمت گرفت  نشانه

 مرد، افتادن و نیریآ سر یباال از گلوله کیشل یصدا

  کرد حس... شیها گوش  دنیکش  ریت با شد همزمان

 قطع آهنگ یصدا. کردند فرو مغزش تا یداغ خیس

  را دستش دو هر کف. رفت یاهیس چشمانش و شد

  از قبل و شکست ستونش اما فتدین تا گذاشت نیزم

 اش نگه محکم  مردانه یدست کند، خم  کمر نکهیا



 یکس. آمد  فرود یتپش پر قلب یرو سرش  و داشت

 : زد  صدا را نامش ی نگران با و داد تکانش  محکم 

 ...نیریآ... دختر چشماتو کن باز... نیریآ -

 نیا... را قلب ضربان  نیا. داشت دوست را حال نیا

 که یکندن جان هر به... را مردانه و سرد عطر یبو

  نیاول و داد فاصله هم  از را شیها پلک یکم بود،

 که بود یمرد نگران و  سرخ چشمان د،ید که یزیچ

  اراده  یب خشکش یها لب! شیبرا بود آشنا بیعج

 :خوردند  تکان

 ! خونه... خ م یبر... ب -

 دندیکش یم ریت هم  هنوز  شیها گوش. گفت یم انیهذ

 و زانوها ریز یدست! بود شده سر شیگلو  زخم  و

  اراده یب. شد بلند ویآر دست یرو و نشست کمرش

  به را ویآر راهنیپ جان یب و آورد باال را دستش

 آن رونیب از  را خورد و زد یصدا و دیکش چنگ

 نیا از شتریب نداشت توان... دیشن یلعنت اتاقک

 کنار را ویآر یصدا. دارد نگه باز را چشمانش

 :دیشن گوشش

 گم؟ یم یچ یشنو یم ... نخواب فقط تو... م یریم -



  نفس نفس از را نیا نیریآ.  داشت یبرم قدم  عیسر

 و رفت نییپا ونیکام  اتاقک  از ویآر. دیفهم یم زدنش

 به یا ضربه با را راننده که افرادش از یکی دنید با

 : زد  داد بود کرده هوشیب گردنش

  کمر صفت گرگ اون یوقت یکرد یم یغلط چه تو -

 داشتن دخترا یوقت یبود  کجا کشتنش؟ به بود بسته

 کردن؟  یم فرار

 :افتاد پته  تپه به جوان پسر

.  دیبرس تا نکنم  یکار  دیگفت خودتون آقا... من -

  یجور هی و کنم  متوقف رو  ونیکام  فقط دیگفت خودتون

. بود بلند آهنگ یصدا. دیای ب تا  کنم   سرگرمشون

 نکهیا تا مرتبه یچ همه  حتما کردم   فکر منم ... منم 

 ...گلوله یصدا

 حرفش انی م تیعصبان با  و ستادیا نشیماش کنار ویآر

 :دیپر

 .کن باز درو -

  و کرد باز را راننده کمک  سمت در یمعطل یب پسر

 یصندل یرو را دستانش انیم جان مهین دخترک ویآر

 نیریآ رنگ یب صورت.  خواباند را یصندل و گذاشت



  چند. بود داده دست از یادیز خون... ترساندش یم

 : داد  قرار مخاطبش و زد صورتش به یلیس

 ؟یشنو یم رو صدام ... دختر نخواب... نیریآ -

  خم  ویآر. دیبگو یزیچ نتوانست اما دیلرز  نیریآ پلک

 کند راست کمر خواست و بست را نیریآ کمربند و شد

 :شدند حلقه مچش دور نی ریآ فیظر انگشتان که

 .کنم  یم خواهش...  خ... بده... نجاتش... ن -

 :گذاشت نیر یآ سرد دست یرو دست ویآر

 .هست بهش حواسم .  رهیم ازت خون نزن حرف -

 :کرد پسر به رو و بست را نیماش در و

 . ادیب  دکتر بزن زنگ و عمارت ببرش رو دختره -

 ویآر و دیدو ونیکام سمت و داد تکان یسر پسر

 فشرد گاز پدال یرو پا. شد سوار و زد دور را نیماش

  هر نگاهش. شد کنده جا از یبد یصدا با نیماش و

  از شد یم یخال دلش ته و افتاد یم نیریآ به هیثان

 ...دیایب سرش ییبال نکهیا فکر

 ن؟یریآ -

 فشرد گاز پدال یرو پا شتریب. دینشن یجواب  و زد صدا

 : زد صدا بلندتر و



 ...نیریآ -

 دختر نیا نکهیا فکر از  دیترس یم. دیلرز یم شیصدا

  سرفه... شود دچار مهتابش سرنوشت به هم  گناه یب

  را ویآر ی نهیس در شده حبس نفس ن،یریآ فیخف ی

  ینم و دیکش یم نفس  دهیبر دهیبر دخترک. کرد رها

 پوش اهیس مرد مانده کم  ده،یبر یها نفس  نیا دانست

  را رنگش یب یها لب. بزند نیزم بار نیدوم یبرا را

 :کرد زمزمه جان یب و داد فاصله هم  از

 ... شد یخون... خ... نتیماش یصندل... ص -

 :دیکوب  فرمان یرو محکم  را مشتش ویآر

 ! نیماش یبابا گور -

 :دیلرز نیریآ

 ...بخشن ینم منو... منو... م  -

 ...ویآر جان بر دندیکش یم غیت شیها حرف

 . ازت رهیم خون داره نزن  حرف بسه... دختر بسه -

! کنه یم... یم هیگر... من بخاطر... ب مامانم ... م  -

 ...ک آبرو یب بابامو من... من

 : برد باال صدا خشم  و ینگران با ویآر



 ! بسه گفتم  -

 :زد هق جان یب نیریآ

  گناهکار من،... من. یبخش  ینم منو... هم   تو... ت -

 ...من... رم یم یم... یم

 جاده کنار محکم  ویآر و شیها هیر با کرد یبدقلق  هوا

 :دیکش ادیفر و زد ترمز یرو

 ! یریبم یکن یم غلط تو -

*** 
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 ! یریبم یکن یم غلط تو -

  یم تار...! دیلرز دلش نفسش، تنش،... دیلرز دخترک

 یم نگاهش سرخ چشمان با که را  یمرد ی چهره دید

  از بود کرده منعش  و بود دهیکش داد سرش و کرد

! تلخ... نشست شیها لب یرو یکمرنگ لبخند! مردن

  که یبد حس انیم  خوب حس از پر... درد از پر

  دندیلرز یم شیها لب. گرفت یم ذره ذره را جانش

  یبرا را یاسم تا... دی بگو یزیچ  تا کرد  بازشان اما

 :بزند صدا بار نیاول



 ... ویآر... آ -

. دیکش  شیموها انیم محکم را بلندش انگشتان ویآر

  یم دلش و اش نهیس در  بود شده حبس نفسش

  وجودش اعماق از و  کند دایپ یخلوت یجا خواست

  او چرا؟ من چرا؟ دوباره خدا؟ چرا"  که بکشد ادیفر

 "چرا؟

 !نزن حرف -

.  دیکش نیریآ قلب به زخم  لرزانش و شده بم  یصدا

  ی شهیش به داد هیتک  را سرش و بست را چشمانش

  را باران یصدا... ن یماش ی خورده باران و سرد

 گرید که یآنقدر... کرد  یم مستش! داشت دوست

 . دیفهم ینم را دردش

  توان تمام  با باران و درآمد حرکت  به دوباره نیماش

 را شیپا شتریب ویآر و دیکوب  نیماش تن به را خودش

  و دیکش شیگلو بیس به  یدست. فشرد گاز پدال یرو

  در  کرده رخنه درد از نشود خفه تا زد یا سرفه تک

 !روزها آن  ی دوباره تکرار از... شیگلو

  بده فحش یخواست! نگو یچیه... نیریآ نگو یچیه -

  یچ هر... نه االن یول کن گله یخواست... نه االن یول

 ...نه االن یول بگو یخواست



 ادیفر خونش دل. دیچک ن یریآ چشم  ی گوشه از یاشک

  است  خوب! شود نگرانت یکس دارد یخوب حس زد

 تلخش لبخند. نکند سرزنشت و تو به دهد حق یکس

  کم  شد یم گنگ شیبرا  باران یصدا... باخت رنگ

 یحرف ش؟یها دنیدو تمام  آخر بود؟ عمرش آخر... کم 

 دلش!" یریبم یکن یم غلط تو" شد تکرار سرش در

  دلش... ویآر گردن ی برجسته رگ دنید از شکست

!  فرمان یرو اش شده مشت دست دنید از شکست

 !شکست هم  و دیلرز هم  دلش،

  نیریآ و زد شیصدا مدام  یمرد... دیبار و دیبار باران

  یصدا تن آن خدا رد،یبم است  قرار اگر کرد آرزو

 ...کند حک قلبش یرو را مردانه

*** 

  و کرده  مشتش بس از بود درد  از پر دستش استخوان

 یم مگر! بود نگرفته آرام  و فرمان یرو بود دهیکوب

 دوباره ماند؟ آرام  شد یم مگر بماند؟ آرام  توانست

  نیهم و گرفت را  یا شماره و برد لشیموبا به دست

 :گفت دیشن را خط  پشت فرد گفتن الو یصدا که



  که سپردم  ها  بچه به. م ی مارستانیب کینزد -

 زود دیبا. نکنه بمونی تعق یکس باشه حواسشون

 ... دکتر... داخل مشیببر

  تمام  با خواست یم دلش .  بود افتاده نفس نفس به

 ..." بده نجاتش" بزند ادیفر وجودش

 :دیپرس جوابش در دکتر و گذشت یا هیثان

 بهوشه؟ -

 نیریآ رنگ یب صورت به را نگاهش دوباره ویآر

  جواب و زده شیصدا بارها ... نبود بهوش. برگرداند

  دهینشن یجواب و دهیکش ادیفر را اسمش. بود نداده

 .بود

 : برد فرو یسخت به را دهانش آب

  کمتر زخمش یزیخونر فقط...  فقط. ستین بهوش -

 . شده

  مانده شیبرا هم  یخون مگر دیپرس خود از  دل در و

 داشت؟  جان  چقدر مگر دختر نیا بود؟

  همه ها بچه. فتهینم یاتفاق انشاهللا نباش نگران -

 زودتر فقط نهیتضم هم  تتونیامن. دنیچ رو مقدمات

 .برسونش



  و کرد قطع را تماس دیبگو  یزیچ نکهیا بدون ویآر

 محکم  را نفسش... نی ماش یجلو انداخت  را یگوش

 دنید. کرد نگاه نیریآ به دوباره و داد رونیب

  نداشت عادت! سوزاند ی م را دلش بیعج تشی مظلوم

  مارستانیب در سر دنید با... ندیبب نطوریا را نیریآ

  از که نگهبان و زد بوق بار چند ،یانتظام یروین

  اجازه و کرد باز را در یمعطل یب داشت خبر اوضاع

 یورود کینزد.  شود داخل نیماش با ویآر داد

  دو. شد ادهیپ و کرد متوقف را نیماش مارستانیب

  در ویآر و دندیدو سمتشان برانکارد با مرد پرستار

  دنید از شد یخال دلش ته و کرد باز را نیریآ سمت

 !شیگلو زخم 

  نیریآ تن به مرد یپرستارها دست نکهیا از قبل

 دست ویآر کنند، منتقل برانکارد یرو را او تا بخورد

  را سستش تن و انداخت نیریآ کمر و زانوها ریز

  زد یم شالق هم  هنوز باران. گذاشت برانکارد یرو

 ییبال اگر کرد یم دیبا  چه... تهران سیخ  نیزم به

  د؟یبخش یم را خودش چطور آمد؟ یم نیریآ سر

  مارستانیب یخصوص اورژانس به برانکارد انتقال

  بلند یها قدم  با دکتر. دیکش طول قهیدق دو از کمتر



 یلحن با گذاشت ویآر ی نهیس تخت دست و آمد سمتش

 : شد شدنش داخل مانع یجد

 ...باش منتظر رونیب -

  را در و شد داخل دکتر و دیکش  کنار حرف یب ویآر

  بد حال نیا از شتریب ویآر  است  بهتر دانست یم. بست

...  گرید نداشت مخالفت توان ویآر و ندینب را دخترک

 گذشته از را ییزهایچ کی  بیعج  زخم، نیا و حال نیا

 و دوباره که ییزهایچ کی! کرد یم یادآوری او به

 ! را  اش سوخته قلب زد یم آتش ذره ذره

. بست چشم  و داد هیتک سرش پشت وارید به ویآر

  صبح کینزد. ستین شیپاها در جان کرد یم حس

  بود زده  لک دلش. اند گفته  را اذان دانست یم و بود

 یبو که یا سجاده یبرا... خواندن نماز یبرا

!  اسی عطر آن و مادرش یبرا... داد یم را مهتابش

  ییخدا. خواست یم را  شیخدا درگاه به التماس دلش

  همان از قایدق... بود کرده قهر او با تمام  سال دو که

 !نحس شب

 جلو اراده  یب شیپاها  و  گرفت وارید  از را اش هیتک

  از درد،  از ،ینگران از. دیتپ یم امان یب قلبش. رفتند

.  بود ستادهیا نمازخانه  کنج آمد، که خودش به... غم 



  زده باال گرفتن وضو یبرا که را راهنشیپ یها نیآست

  در  مهتاب یصدا. زد یتلخ لبخند و آورد نییپا بود

 خوندن نماز موقع آدم  ستین خوب" شد تکرار گوشش

  لب آرام  و کرد مشت را دستانش..." بپوشه یمشک

 : زد

  منو اومد دلت یول... دونم   یم. ادیم بدت یمشک از -

  داغ عمر هی قدر اومد دلت ؟یکن خودت اهپوشیس

 هات، هیگر... دونم  یم. بود من ریتقص دلم؟ رو یبذار

 تو خون ی قطره قطره ،یختیر که یاشک قطره قطره

 یب من ریتقص ش همه و همه گناهم، یب اریمه و

 و رفت نفستون چشمام  جلو که بود نامرد ی عرضه

... مهتاب! جونم  متیق  به یحت  بدم  نجاتتون نتونستم 

  همه قلبم، وجدانم،. داره درد  یچ همه روزا نیا

! ساله دو. ستین روز دو   یکی بحث! داره درد م یزندگ 

  از شب اون کابوس با  صبحش روز هر که سال دو

  من. ام یب خودم  به تا خی آب ریز رم یم و پرم  یم خواب

  م ی مشک خوردم  قسم  یرفت که تو. دم یپوش ینم یمشک

! بدن پس تاوان تکشون تک که یروز تا ارم ین در رو

.  نبخشم  من و ببخشمشون کنن  التماسم  که یروز تا

 ...مهتاب



 که کرد شکر را خدا. شد خم  شیزانو. بست چشم 

 که شد یم ماه چند. ندیبب را شکستنش تا نبود یکس

  به بغض مهتابش؟ با  درددل به بود نکرده باز لب

 بشکند بگذارد بود محال... بود انداخته چنگ شیگلو

  بود داده قول خودش  به... کن خراب خانه ی  لعنت آن

 را اش بچه و زن قاتل اشک که یروز تا نکند هیگر

  و بود مرد... گردنش به ندازدیب چنگ و اوردیدرب

  را مشتش... نه قولش اما شکست یم خودش ! قولش

 : داد ادامه لرزانش یها  نفس انیم و فشرد نیزم به

  من... انتظاره چشم  مادرش! دستم  امانته یکی -

 یلعنت من به... ش خانواده و خونه از کردم  دورش

  دار امانت من. کند یچ همه  از دل که کرد خوش دل

 ! براش کن دعا... مهتاب برام  کن دعا. ستم ین یخوب

*** 
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  انگشتان  و گذاشت شیزانوها یرو را دستانش آرنج

. دیکش شیموها انیم محکم  را اش دهیکش و بلند

  خواست ی م دلش. بودند شده بلند دوباره که ییموها

  آن تمام  مثل... قبل ماه دو مثل... بزندشان شهیر از



.  دوخت شیرو شیپ ساعت به را نگاهش! سال دو

 بود گذشته  مارستانیب به نی ریآ رساندن از ساعت کی

  دو از بعد... حالش و  او  از بود نشده یخبر هنوز و

  به بود کرده دعا. بود داده خدا به دل دوباره سال،

  نیتر گناه یب که یدختر ماندن زنده  یبرا... درگاهش

  آزارش بیعج  انتظار، نیا حاال و بود کرده دعا بود

. کرد باز را راهنشیپ اول  ی دکمه سه دو! داد  یم

! شیبرا بود خفه مارستانیب و زییپا آخر سرد یهوا

  وارید به سر... درون از  بود کرده خی اما بود گرمش

 اما بود خسته. بست چشم  و داد هیتک سرش پشت

  دنیخواب دلش. یداریب به کرد یم محکوم  را خودش

.  داد یم را مهتابش یبو  که خواست یم را یاتاق در

  کرده را یعاشق دخترک  یهوا بیعج دلش روزها نیا

  یسرخ گل مثل و  دیدزد  را قلبش و آمد که بود

  هم  خودش، هم ! پژمرد چشمش  یجلو معصومانه

  تا ماند شهیر و دندیخشک  غنچه و گل... اش غنچه

  به تبر جان به بزند و شود یسرطان  تا. ردیبگ انتقام 

  اورژانس، در شدن باز یصدا دنیشن با! ها دست

 یا خسته لبخند دکتر. شد بلند و کرد باز را چشمانش

  قدم  شیپ خودش بپرسد یزیچ ویآر نکهیا  از قبل و زد

 :شد



  خیب از خطر. خوبه حالش پسر؛ نباش نگران -

  ها مسکن بخاطر ساعت چند تا فعال! گذشت گوشش

 کنه استراحت یروز سه دو هم  بعدش. خوابه یم

 . شهیم پا سر دوباره

  و  داد رونیب را اش نهیس در  شده حبس نفس ویآر

 آرام  و دیکش یکوتاه نفس. گفت لب ریز یخداروشکر

 : زد لب

 .دکتر ممنون -

 یجوگندم یموها به یدست شیرو شیپ  انسالیم مرد

 لب آهسته و شد کینزد ویآر به یقدم  و دیکش اش

 : زد

 یول نکرد بتیتعق یکس درسته ؟یبرگرد دینبا -

 ! سکهیر موندنت  نجایا... بازم 

  چشم  تا بمونم  مجبورم ... نجایا ارمشیب شدم  مجبور -

 اون به گردونم  برش دوباره خواد ینم دلم . کنه باز

 . خونه

 ؟ یکن کاریچ یخوا یم -

 : زد لب کالفه ویآر



 هر رم یبگ ارتباط ها یباالدست با دیبا... دونم  ینم -

 دیبا و دنیفهم رو یچ  همه بایتقر االن تا که چند

 ...یول  بمونم   العملشون عکس منتظر

 :داد تکان نیطرف به یسر

 هیقض نیا به دوباره پاش دختر نیا خوام  ینم یول -

  تا... صفتا گرگ نیا انیپا  تا نمونده یزیچ . بشه باز

  یکس کردم  عهد خودم   با و اومدم  تنها خودم  نجاشیا

 ... امشب یول نکنم  انتقامم  یقربان رو

 : شیصدا شد تر بم 

  چشمم  جلو  من بخاطر گناه یب هی بود کینزد امشب -

 ...دنیبر یم رو گلوش داشتن! ببره نفس

  دستانش ویآر. گرفت وی آر چشمان از را نگاهش دکتر

 :کرد مشت محکم  را

  نفس ترسم  یم! ست خفه یبدجور روزام  نیا  یهوا -

 . ارم ی ب کم 

  شیصدا قبل مثل دکتر و  شیها حرف انیم کرد مکث

 : زد

 !سرگرد -

 :زد یتلخند ویآر



 یم صدام  چطور قبال رفت یم ادم ی داشت کم  کم  -

 تونم  یم... یا حرفه  یقاچاقچ هی هیشب شدم ! کردن

 نمش؟ یبب

  رونیب صدادار را  نفسش و داد تکان یسر دکتر

 :فرستاد

 . بخش کنن یم منتقلش گهید قهیدق چند تا -
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 چهره به را اش خسته  نگاه و دیکش را اتاق ی پرده

  باز چشم . دوخت شیرو شیپ دختر ی دهیپر رنگ ی

  با و بودند دار خش شیها نفس... هنوز بود نکرده

  را شیها قدم . دیکش یم نفس  ژنیاکس کپسول کمک

  یحت. نشست و برداشت نیریآ تخت کنار یصندل سمت

  دنید. بگذارد هم  یرو چشم  یا هیثان  بود نتوانسته

  به زیچ همه از شتریب  نیریآ ی شده پانسمان گردن

 و شست انگشت با. زد یم دامن وجدانش عذاب

 لشیموبا که فشرد را اش خسته چشمان کنج اشاره

 آورد رونیب را آن یمعطل یب. دیلرز شلوارش بیج در

 نیی پا و باال صفحه یرو که" وشیدار" اسم  دنید با و



. بماند آرام  کرد یسع  و  فشرد هم  یرو دندان شد، یم

 یگوش که نیهم و کرد لمس را تماس یبرقرار کونیآ

 : دیشن را او یعصب یصدا چسباند، گوشش به را

 ؟ ییکجا -

 : زد  لب شیها دندان انیم از ویآر

 ...شهر خارج -

  دختره! عمارت یگرد یبرم االن نیهم یهست جا هر -

 ...یاریم خودت با هم  رو

  نیریآ یرو سرخش نگاه و شد بلند تیعصبان با ویآر

 : کرد اضافه  وشیدار که دیدو

 !حالت به یوا... ویآر یاین اگه حالت به یوا -

  تیعصبان با د،یچیپ گوشش در که ممتد بوق یصدا

  گردنش پشت یدست و فشرد انگشتانش نیب را لیموبا

 از... خشم  از دیکش  یم ادیفر وجودش تمام . دیکش

 یپا نکهیا از... دیترس  یم نیهم از  قایدق...! ینگران

 دیشا! بود کشانده و بکشاند یباز نیا به را یگناه یب

  خارج مرز از دخترها هیبق با نیریآ گذاشت یم اگر

 ... افتاد ینم اتفاق نیا شود



!  بود داده جفتشان دست کار حدش از شیب تیحساس 

  و گردنش دور بود  کرده حلقه دست وجدان عذاب

  از یفیخف ی ناله یصدا دنیشن با... فشرد یم  محکم 

 بازش مهین چشمان دنید با و دیچرخ سمتش ن،یریآ

 : دیپرس یا گرفته ی صدا با و رفت جلو یقدم

 ؟ یشد داریب -

 را چشمانش بعد، و کرد نگاهش جیگ  یا لحظه نیریآ

  را اسمش. کرد باز و بست مثبت ی نشانه به آرام 

  و بود ادشی هم  را  رفتنش مرگ دم  تا. بود ادشی

 یم. است مارستانیب  تخت یرو دانست یم... حاال

 یمرد همان ستاده،ی ا شیروبرو که یمرد دانست

. سوخت چشمش... داد  نجاتش و آمد مردانه که است

 دلش... بستشان محکم  و دیجوش چشمش در اشک

.  شکسته حد چه تا ندیبب  شیروبرو مرد خواست ینم

 و دیکش یقیعم نفس...  هم  غرورش، هم  دلش، هم 

  صورتش یرو از. برد  ژنشیاکس ماسک سمت دست

 :کرد زمزمه یدار خش یصدا با و  داشت برش

 شد؟  یچ -

 :چشمش در زد تلخند ویآر



  عذاب یبش هم  تو بود مونده کم  فقط... یچیه -

 !وجدانم 

 قبل از شتریب بغض و کرد نگاهش حرف یب نیریآ

 ... داشت بودن سربار حس... شیگلو در کرد  خانه

 : داد  رونیب صدادار  را نفسش ویآر

  کنم  کاریچ دونم  ینم  بهت؛ بگم  یچ دونم  ینم -

  و  درس از ببر دل بگم  تونم  یم نه... باهات

 نیا...  هست دیام هنوز بگم  تونم  یم نه دانشگاهت،

  گهید بگم  سخته! حرفاست نیا از تر قیعم باتالق

  بردارن، سرت از دست تا دانشگاه یبر یتون ینم

 ...تو بگم  ،ینیبب رو مادرت و پدر یتون ینم بگم 

 : فشرد  هم  یرو دندان

 من؟  و خودت با یکرد کاریچ تو -

  و دیکش ریت زخمش. شد زیخ  م ین شیجا  سر نیریآ

  تکان" که کند باز لب خواست ویآر. برد هم  در چهره

  یرو را خودش خودش یسخت به نیریآ اما" نخور

 : گفت یلرزان یصدا با و دیکش باال تخت

. منه ریتقص همش... دونم  یم. منه ریتقص... ت -

 یبد نجاتم  یایب و یکن  سکیر یشد مجبور تو نکهیا



  غصه داره مامانم  نکهیا. ارزشه یب من وجود بخاطر

 نکهیا... ارزشه یب من اومدن ای بدن بخاطر خوره یم

 ...بابام  یآبرو

 : زد سرفه

  چشم  که یمن! منه بخاطر رفته روستا کل تو آبروش -

 ... خونه از کردم  فرار و یچ همه رو بستم 

 : کرد باز راه اش گونه یرو اشک و دیخند کیستریه

 سربارت! نبود آدم  نیع شدنَمم  دهیدزد یحت که یمن -

  و اصولت رو یگذاشت پا ارزش یب من بخاطر. شدم 

 بشه؟ یچ که یداد نجاتم  یاومد

  ویآر و دیکش داد یجان یب نیع در را آخرش ی جمله

 :بست چشم 

 ...بسه -

 :سشیخ  چشمان ریز دیکش دست محکم  نیریآ

  یفهم  یم... دارم  بودن سربار حس. ستین بس نه -

  دست  از زیعز تو... خدا  به یفهم یم نه؟ ای دلمو درد

 یعنی دادن دست  از رو وجودت  همه  یفهم یم  و یداد

  دختر اون از.  دادم  دست از رو وجودم  همه من! یچ



  یذاشتیم دیبا... نمونده یچیه سوار اسب شجاع مثال

 ...دستم  از بکشن نفس ایدن هی تا رم یبم

 :دیکوب تخت نییپا زی م یرو محکم  را مشتش ویآر

 . کن بس گم یم بهت -

 : درد از دیگز لب نیریآ

 ...شهی م یچ ستین مهم  برام  گهید -

 :دیلرز اش چانه

  خودمم  یحت گهید... ستین مهم  دانشگاه و  درس -

.  باش نداشته وجدان عذاب... ستم ین مهم  خودم  واسه

 ! بشکن رو سد نیا نجایهم راهتم  سد یدون یم اگه

  خم  و کرد پر را انشانیم  ی فاصله بلند قدم  دو با ویآر

 : صورتش یرو شد

 رو وجودت همه فهمم  یم ! دلتو درد فهمم   یم آره -

 خوردنو نیزم درد فهمم   یم... یچ یعنی دادن  دست از

 ...یول

 : چسباند تخت پشت وارید به را دستش کف

 یبخور نیزم یدار حق! یاریب کم  یندار حق یول -

 یبخور یلیس یدار حق... یاریب کم  یندار حق یول

... بجنگ! ینکن یتالف یندار حق یول ایدن نیا از



 که هاش آدم  و نامرد ی زمونه نیا از ریبگ و حقت

 ...ست گهیهمد خوردن  نیزم به چشمشون

 ؟ یچ بعدش -

 : زد یتلخ لبخند نیریآ. ماند مات ویآر

  خوبم؟ یروزا به گردم  یبرم شه؟یم یچ بعدش -

 خوبت؟ یروزا به یگرد یبرم

 حرف... شکست کمرش یول کرد راست کمر ویآر

  رفت عقب یقدم. دیبر قیعم را قلبش و شد غیت نیریآ

  به یگرد یبرم" که جانش در دیکش ادیفر نفر کی و

 و مهتاب یها خنده گشت؟ یبرم" خوبت؟ یروزا

 حس از پر و گرم  ی  خانه گشت؟ یبرم... پسرکش

  عاشق، پدر آن عاشق، مرد آن گشت؟ یبرم خوبش

 گشت؟ یبرم

 قلبش... نکرد مشت هم   دست یحت گرید. روبرگرداند

  را  اش یزندگ ! را جانش  تمام  دیبر و شهیش خرده شد

  دید شده تمام  را خودش... چشمش شیپ دید تباه

  چاه ته از انگار که ییصدا با! قاتل یایدن نیا مقابل

 : کرد زمزمه آمد یم

 ...عمارت م یگرد یبرم. کنم  تیترخص رم یم -



  را  بلندش یها قدم . بشنود نیریآ از یجواب تا نماند و

 ماند نیریآ و رفت رونیب و برداشت خروج در سمت

  کی جان به بود ختهی ر ناخواسته که یدرد فکر و

 ...! مرد

*** 
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 یم پخش که یا دکلمه به سپرد گوش و بست چشم 

 :شد

 یپوچ کی فشار از نفس یب"

 گاریس از پس تن بیسراش در

 شب؛  هر یکن آرزو لب ریز

 ..."بردار  پدر یب مرد نیا  از دست

 را انگشتانش و دیکش شیها هیر به قیعم را هوا

 که بود ییها شب آن  از. کرد قفل هم  در نهیس یرو

  که ها شب همان از. آمد ینم چشمانش به خواب

 ینم و کردند یم تمنا  را خواب تنش سلول به سلول

 دیخورش یول بود صبح کینزد... بخوابد توانست

  یم دیشا. شود داخل  پنجره از آمد ینم دلش انگار



 و نگذاشته هم  یرو پلک شب تمام  یمرد دانست

  داشت خبر دیشا! یخواب یب از چشمانش است سرخ

  و سرش یباال دیسف سقف به زده زل شب تمام  یمرد

..." بردار پدر یب مرد  نیا از  دست" خوانده لب ریز

 نبرده و ببرد خوابش تا  خوانده شب هر و  خوانده یه

 گرید. کرد ینم اثر هم   خواب قرص گرید... شب آن

 به بود  کرده عادت. نداشت یریتاث هم  خواندن شعر

  قیرف هم  شیسردردها با یحت... ها یداریب شب نیا

  را هدفونش  خورد، زنگ که لشیموبا آالرم ! بود شده

 کرده زیر ادیز نور بخاطر که یچشمان با و برداشت

 و نشست تختش  لب. کرد خاموش را آالرم  بود

  و دیکش شیموها در یدست. گذاشت  نییپا را شیپاها

  و زد باال بودند ختهیر اش یشانیپ یرو که را ییموها

 نظر به مشکوک اول همان از خواست ینم. شد بلند

  شلوار و یطوس جذب شرتیت با را شیها لباس. دیایب

  خودش به ینگاه و کرد عوض یرنگ یمشک گرمکن

 رنگ. بودند سرخ سرخ   چشمانش. انداخت نهیآ در

...  بود شده قیرف هم  چشمانش  خون با یحت! خون

  و گرگ هوا. زد رونیب  اتاق از و گرفت نهیآ از نگاه

  شش تا دانست یم... ییروشنا به رو اما بود شیم

  خواست  یم دلش. مانده یا قهیدق سه دو هنوز صبح



 بلکه ببندد پیک  تا پ یک  را عمارت یها پرده تمام 

 عادت... باشد نداشته را آن از تجاوز جرئت ینور

  گوشش در دکترش یها  حرف. یکیتار به بود کرده

 حواست... شهیم بدتر  داره تیافسردگ " زد یم زنگ

 "هست؟

  یب. ستادیا یا لحظه د،یرس که مبارزه اتاق به

  منتظر و ستدیبا کرد مجبورش یکی انگار...! لیدل

 یاصل در چون دینکش  طول هم  ادیز انتظارش. بماند

  تا ستادیا کنار که  دید را ویآر و شد باز عمارت

 رنگ یدختر. شود  وارد خودش از جلوتر یدختر

.  دیبار یم اش چهره از یخستگ که یمرد و دهیپر

  او اما  دنشید ینم و نبود  نگاهشان ررسیت در ایلیا

 یابروها انیم کمرنگ اخم  یحت... دید یم را ها آن

 یول کند نگاه دخترک به خواست ینم که را یمرد

  و مرد نیا. نکرد نگاه شتریب... داشت را شیهوا

  آدم  هیبق مثل بودند یک ی نظرش در هم  کنارش دختر

 و خوب حس  کی لحظه، آن یول... عمارت نیا یها

 کرده کمک... قلبش به  شد ریسراز بیعج یغم دیشا

 شیبرا لحظه آن در و برگرداند را یمرد یامانت تا بود

  دانست یم خوب... بد ای اند خوب ها آدم  آن نبود مهم 

  دار امانت او... ینباش یخوب دار امانت دارد  یدرد چه



 سالم  و حیصح را امانتش قبل، سال چهار! بود یخوب

 غیت که یقلب از  بود نزده دم  و صاحبش به بود سپرده

 ریت شیها قهیشق... شیها  انیشر بر شد دهیکش

 از بست چشم  و چسباند سرد وارید به یشانیپ. دندیکش

 : خواند و خواند سرش در اما شاعر... درد

 خورد،  تو ابانیخ به راهش که  پسربچه هر"

 ... مرد  و زد دانی م  به کهی و شد مرد شبه کی

 ! افتادم  خاک به... آرام  و دم ید را تو من

 ..."آزادم  توام  بند در که روز آن از و

  وارید از یشانیپ و برد فرو یسخت به را دهانش آب

.  خواند یم سرش در  همچنان شاعر. برداشت سرد

 که اتاقش سمت کند تند  پا خواست و  رفت عقب  یقدم

 متعجب نگاه به سرخش، نگاه و شد باز اتاق در

 ...خورد گره یدختر
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  رفت عقب یقدم. خواند یم سرش در همچنان شاعر

 شد باز اتاق در که اتاقش سمت کند تند پا خواست و



...  خورد گره یدختر متعجب نگاه به سرخش، نگاه و

  نیا که ییماهرو به ایلیا! هم  به ماندند رهیخ دو هر

  بار، نیا که یمرد به ماهرو و نداشت اخم  بار

 به... بود یخال دهید  قبال که یغرور از چشمانش

 از سرخ یها رگه از بود پر چشمانش، که یمرد

  یه و ماندن داریب صبح تا شب کی از... یخستگ

 !دنینخواب

  ایلیا و ماندند هم  به ره یخ قهیدق کی از شتریب دیشا

  چشمان از برداشت چشم  و آمد خودش  به لحظه کی

  دختر به کرد؟ یم نگاه داشت چه به... ماهرو یشیم

  بودش؟ دهید حال نیبدتر در که یکس به ای ؟یجان کی

  آمده چرا اصال. کرد  مشت محکم  را سالمش دست

 نکهیا به دیارز یم خانه، نیا نیقوان از یرویپ بود؟

 ندش؟یبب حال نیا در دختر نیا

  عضالت یسخت به و زد یا سرفه تک ماهرو

 دوباره ایلیا! یکوچک اخم  به کرد مجبور را صورتش

  باال ییابرو و زد کمر به دست ماهرو و کرد نگاهش

 : انداخت

 ؟یکرد گم  راه -



 کل  کل ی حوصله. آمدن از بود شده مانی پش ایلیا

  خواست! نداشت... هم  را توانش لحظه آن  در. نداشت

 کامل را اتاق در ماهرو که اتاقش سمت روبرگرداند

 :گفت و کرد باز

 . داخل ایب... یاومد که حاال -

  نقشه طرح کم   کم  دیبا. شد  اتاق وارد جلوتر خودش و

  و برد اش یطب کمربند سمت  دست!  ختیر یم را  اش

  لعنت دلش در دور کی  و داشت برش زیم یرو از

  شدت کمردردش بود شده باعث که ایلیا بر فرستاد

 را کمربند برگردد، ای لیا سمت نکهیا بدون... ردیبگ

 ریدرگ  سرش پشت ی مرد دیند و بست کمرش دور

 زدن بیآس کابوسش، که ییایلیا...  درد وجدان با شده

 گناه یب ماهرو دانست یم نکهیا با و است گرانید به

  از دیشا! وجدانش با بود شده ریدرگ  هم  باز ست،ین

 خودش با شد، یدختر تصادف باعث که یروز همان

  دوباره حاال، و برساند یکس به بیآس مبادا کرد عهد

  لحظه کی که یت یعصبان  بخاطر و ناخواسته و

  خط یرو بود گذاشته پا بود، گرفته را بانشیگر

 ... قرمزش



  را  حسش یب دست و داد  هیتک وارید به را اش شانه

  سال چهار از بعد که یدست. کرد یمخف کمرش پشت

  و شود بهتر بود قرار یکم  دیشا ،یوتراپیزیف و تالش

  تا بود برگشته اش، ساله چند یها تالش الیخی ب ایلیا

  توانست ینم و دیلرز یم دستش! برسد هدفش به

 ینم را انگشتش کی  یحت. کند کنترل را لرزشش

 کم  یا ذره یلعنت لرزش آن بلکه بدهد تکان توانست

  لحظه همان و  داد رونیب منقطع را  نفسش! شود

 انگار... نبود یع ی طب ایل یا حال. دیچرخ سمتش ماهرو

! بارش خون  چشمان پشت بود کرده یمخف یقیعم درد

  محکم  سرش یباال شهیهم  عادت به را بلندش یموها

  مثل ایلیا دهیفهم که اوردین خودش یرو به و بست

  یا  برنده برگ توانست یم نیهم. ستین روزید

  از  قبل قایدق...  بود دهی د شبید را ایلیا! باشد شیبرا

  ماهرو و بود خوب  ند،یبب را ویآر شب مهین نکهیا

  مرد نیا که شده بدل و رد انشانیم یحرف نداشت شک

 ! ختهیر هم  به حد نیا تا را

 :کرد باز را صحبت سر و ستادیا نهیس به دست

  هی... چند هر. شم ینم  منکرش! یهست یا حرفه -

  بشه، کنترل اگه که یخشم! حرکاتته تو یبیعج خشم 

 ! یکن استفاده ازش نحو نیبهتر به یتون یم



  انی م یساختگ یاخم  و  انداخت کمربندش به ینگاه

 :نشاند شیابروها

 ی مهره هی از چکسیه! شتی پ باختم  که نینب منو -

  دامن که چند هر. نداره شدن برنده انتظار مصدوم 

 ...یول تم یمصدوم به یزد

  حرف رفت، اش قهیشق سمت  که ایلیا مشت دنید با

 : زد لب یا گرفته یصدا با ایلیا که ماند دهانش در

 ؟ یخوا یم یچ -

 خشم،. برد فرو یسخت به را دهانش آب ماهرو

!  داشت  هم  با را همه مرد نیا  یصدا... درد ،یکالفگ

 اوردهین ابرو به خم ! اصال... بود نکرده خم  کمر یول

 خرد انگار که بود ستادهیا محکم  یجور! ابدا... بود

 کینزد یقدم ماهرو...  بلغزد یا  ذره اگر شود یم

 یسع  که ییصدا با و کرد باز لب ! بود وقتش حاال. شد

 : زد لب برسد نظر به نگران کرد یم

 ؟یخوب -

 دنیرس  نظر به نگران یبرا نکرد تالش هم  ادیز

 ! بود شده نگران یکم فقط  دلش، ته... شیصدا



 شده تر ظیغل اخمش. گرفت وارید از  را اش هی تک ایلیا

 : تر بم  ش،یصدا و بود

 ؟یخوا یم یچ دم یپرس -

 از تر سرسخت مرد نیا... متقابال کرد اخم  هم  ماهرو

 !بود ها حرف نیا

  ینطوریا که شاگردم  از دارم ! خوام  ینم یزیچ -

 .پرسم  یم رو حالش ستادهیا روبروم  آشفته

  کج یلب بعد، و کرد و دیتاک " شاگرد" یرو عمد از

 :کرد

 ! ومده ین بهت دادن نشون خوش یرو... چند هر -

 دانست یم که یدست همان. افتاد ایلیا دست به نگاهش

 رد که ایلیا! دیلرز یم  بیعج بار، نیا اما  ندارد حس

 مقابل د،یرس دستش به و گرفت را ماهرو نگاه

  را لرزانش دست دوباره  او  ی زده بهت چشمان

 :کرد  پنهان پشتش

 گفتم؟ . یبد نشون خوش  یرو بهم  نگفتم  من -

 باال شیصدا که کرد کنترل را خودش یسخت به ماهرو

 : نرود

 ! بدبخت یریم یم  یدار -



 : برد باال صدا و  داد کف از طاقت که ییایلیا و

 ! نداره یربط چیه تو امثال و تو به -

  ماهرو حرف که بزند رونیب اتاق از تا روبرگرداند و

 : کرد متوقفش

 مگه؟  یستین ما از تو من؟ امثال -

 دامن بدش حال. شد جمع درد از ای لیا چشم  ی گوشه

 نداشته شیها حرف  یرو یکنترل نکهیا به زد یم

  چه... ببُرد هم  خودش از خواست یم دلش. باشد

 !ها آدم  نیا به برسد

  رو را اش برنده برگ نداشت قصد حاالها حاال ماهرو

 و نبود یزیچ  کم   ا،یلیا با ویآر ی انهیمخف دارید. کند

 به رهیخ... دیطلب یم را خودش مناسب زمان گفتنش

 :گفت آرام  یلحن با ا،یلیا قامت

...  یخواب یب شب هی! یکن سر یتون ینم ینطوریا -

  یم شب چند شب؟ چند تهش... یخواب یب شب دو

 ...یتون

 :حرفش انیم زد تلخند و دیچرخ سمتش ایلیا

 !سال ستیب از شتریب -

 :شد تر پررنگ ایلیا تلخند. بست لب ماهرو



  من... سردرد یه و یخواب یب سال ستیب از شتریب -

... باهاش ندارم  یجنگ گهید... درد نیا با کردم  صلح

 ! بذارن اگه

  آب.  آزرد را ماهرو قلب ناباورانه چشمانش، یخستگ

 : برد فرو یسخت به را دهانش

 ... تو -

 مردمک در  را خودش... زبانش بر دندینچرخ کلمات

!  را  خوابش یب خود  .  دید یم مرد نیا چشمان یها

 تا سقف به زد یم زل  که را ی دار زنده شب دختر

 ...صبح

 : کرد عوض  را حرف و زد یا سرفه تک

 تا. کنن درست نوش دم  برات گم یم خدمتکارا به -

 ... که هم  یزمان

 : داد  ادامه و گرفت  یکوتاه نفس. کرد مکث

 واسه یایب خواد ینم  ینشد یاوک  که هم  یزمان تا -

 ... نیتمر

 رییتغ  نیا. کرد نگاهش حرف یب یا لحظه ایلیا

 ... شیبرا بود بیعج موضع

 !دهیرس ما به ادیز شما از -



 ... سرش پشت دختر از  بشنود یحرف گرید که نماند و
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 ( شخص اول یراو ن،یریآ)

 سست م یها قدم ! سردتر ظاهر در او، و بود سرد تنم 

  کی... داشت یبرم قدم  محکم  ظاهر در  او، و بودند

  یب من! کرد ینم نگاهم  یحت. زد ینم حرف  هم  کلمه

. دم یکوب صورتش در را تیواقع  نطوریا که بودم  رحم 

  در حد نیا تا را او که بود نطوریهم حتما نه؟ مگر

 . بود برده فرو خودش

 آگاه. دندید یم تار چشمانم . دم یگز  محکم  را نم ییپا لب

 که یمرد و است نییپا شدت به که یفشار از بودم 

!  یخبر یب به زده را خودش دیشا ای و است خبر یب

  او و دارم  ضعف دانستم  یم و دندیلرز یم م یزانوها

  یحت یول... داند یم که نداشتم  شک. دانست یم هم 

...  خواستم  ینم هم  من. گرفت ینم هم  را نم یآست کنج

 فقط من. دیآ یم سرم  به چه نبود مهم  گرید! بود حقم 

 ...خواستم  یم مرگ یکم



  دوم  ی طبقه در یاتاق در پشت... ستادم یا و ستادیا

 یصدا با باالخره و چرخاند  سمتم  گردن یکم! عمارت

 : زد لب یا گرفته

 دایپ  کوهستان تو منو که یهست یفرار دختر هی تو -

  ریغ اتاق، نیا تو م یرفت  یوقت ! یداد نجاتم  و یکرد

 !یبگ خودت از دینبا یچیه نیا

 یبرا قلبم . شد تکرار سرم  در" یفرار دختر" ی کلمه

! بودم  نیهم من،... شکست صدا با بار نیهزارم

  حد نیا تا  حال، به تا یول... گفت یم او که ینیهم

.  زد شترین چشمانم  به اشک...  بودمش دهینشن واضح

 باور خواستم  ینم... م یها  اشک زندینر که  بستم  چشم 

  به خواستم  ینم. ندارم   را شیها یتفاوت یب طاقت  کنم 

  یم دلم  صم،یترخ ی لحظه  از که  اورم یب خودم  یرو

  را دکتر حرف اصال. دینپرس  و بپرسد را حالم  خواست

 مرا نکهیا نه... کن استراحت دیبگو و کند قبول

 ...نکند نگاهم  نکه یا نه! قتلگاهم  به برگرداند

 ...باشه -

  دستش. دم یشن زور به هم  خودم  را گفتم  که یا"باشه "

 که را" ایب" یصدا و زد  در به بار دو  و آورد باال را

 داد فشار نییپا به رو را رهیدستگ د،یشن اتاق  داخل از



  من تا ستادیا منتظر و  گذاشت باز را در.  شد وارد و

 دهانم  آب. بست سرم  پشت را در بعد و شوم  وارد هم 

 زخمم . گرفت درد  م یگلو. بردم  فرو یسخت به را

 پشت که یبلند قد و  انسالی م مرد به نگاهم ... بدتر

 .افتاد بود نشسته بزرگش کار زیم

  قد و افهیق خوش سنش، نسبت به و بود پوش کیش

...  ترساندم  بیعج که بود نگاهش ته یزیچ اما بلند

 که دم ید  را ویآر دست و گرفتم  چشمانش از نگاه

 استخوان بود مانده کم که محکم  آنقدر. شده مشت

  قهیدق چند را مرد نگاه ینیسنگ! بکشند ادیفر شیها

  من. نداشتند جان م یزانوها. کردم  حس خودمان یرو

 !خواستم  یم را مادرم  من... بودم  خسته

 و شد بلند بعد، و کرد نگاهمان  تمام  ی قهیدق پنج دیشا

  بخواهم، خودم  نکهیا ی ب. آمد رونیب زشیم پشت از

 .دم یکش ویآر سمت را خودم  یکم

  آرامش یها قدم  یصدا! دیرقص یم م یگلو در بغض

  دوخته نیزم به را نگاهم ! انگار بود مرگ ناقوس

  یحت! دم ید ام  یقدم کی در  را شیها کفش. بودم 

 را شال  محکم  آنچنان... اورم یب باال سر نکردم  فرصت

  دیچیپ گردنم  در یقیعم درد که کرد باز گردنم  دور از



  گردن ویآر. گفتم  جانم  عمق از  یپردرد آخ اراده یب و

  یرو مرد نگاه. ختم یر اشک من و چرخاند سمتم 

 : زد شخندین و شد قفل گردنم  پانسمان

 تو از شدنت؟ خر کله از رسه ینم خبر یکرد فکر -

  رفته ادتی. مونه ینم یمخف  من از یزیچ! پسر دهیبع 

 ...انگار

  یول کرد یم نگاه  من به. نبودم  من مخاطبش

 .بود ویآر مخاطبش

 :دم یشن را ویآر خشم  از پر یها  نفس یصدا

 ...خان وشیدار -

 گرفت را ام  چانه بود،  شده خطاب وشیدار که یمرد

 جان دوباره من و آورد باال یرحم یب با را سرم  و

 !دیبار یم آتش  نگاهش از...  درد  از دادم 

  بخاطر که ییدخترا از یکی فقط اگه  یدون یم -

  چهره و کنه تیشکا بره کردن، فرار تو حماقت

 رو بره دستگاه و دم نیا تمام  ممکنه کنن ینگار

 هوا؟ 

 :کرد یعصب یا خنده تک



  رو افرادمون از یکی و یگرفت دست اسلحه ای -

 ؟ یک  بخاطر یکرد خالص

 صورتم  چپ سمت ضرب با و رفت باال دستش

 :نشست

 ؟یفرار دختر نیا بخاطر -

 در غم یج. شد پرت سرد پارکت یرو محکم  سستم  تن

  صدا و آورد  باال را دستانش جفت ویآر... شد خفه گلو

 :برد باال

 ...دم یم حیتوض! دم یم حیتوض -

  توانستم  من و صورتم  یرو دیچرخ اش یخون نگاه

 بلند آمدم ...  نم یبب اهیس یگو دو آن ته را ینگران

  را دستم  نشد خم ... افتادم  رفت؛ جیگ   سرم . شوم 

  را اش ینگران دینبا و تواند ینم دانستم  یم. ردیبگ

...  محکم  بست چشم ... خونم  دل  از  آخ یول دهد بروز

 پاره بود مانده کم  گردنش رگ و دندیلرز یم دستانش

 ! شود

 نیب از و دیکش ویآر راهنیپ ی قهی به یدست  وشیدار

 : دیغر شیها دندان



 ینم  هم  اریکام یحت که یدار خبر زهایچ یلیخ از تو -

 ...یول یبود اعتمادتر قابل برام  پسرم  از تو. دونه

 که دید دیشا ویآر  و دم یلرز من و کرد نگاهم  باز

 :ستادیا  وشیدار یروبرو

 . دم یم حیتوض گفتم  -

 : انداخت باال ابرو و کرد کج یلب وشیدار

 نه؟ ... باارزشه برات دختره -

  ما نیب را چشمانش وشیدار و شد منقبض ویآر فک

 : چرخاند

 که؟ یدون یم رو خونه نیا قانون -

 یب با او  و زد یکبود  به تیعصبان از ویآر رنگ

 : داد ادامه یرحم

 رو زاشونیعز از یکی  عمارت، نیا یها آدم  تموم  -

 ...!پسر یکرد خاک رو اعتمادم ! تو جز گذاشتن گرو

  ی اسلحه حرکت کی  با. دیبگو یزیچ نداد فرصت

 دستش کف و دیکش رونیب شلوارش پشت از را ویآر

 : گذاشت

  برات ای... شیذاریم گرو و مهمه برات جونش ای -

 !یکن یم  خالصش نجایهم و ستین مهم 
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  برات ای... شیذاریم گرو و مهمه برات جونش ای -

 !یکن یم  خالصش نجایهم و ستین مهم 

 باال شیگلو بیس. دم ید خودم  یرو را ویآر یخون نگاه

  بود گرفته را اسلحه آن با که یدست... شد نییپا و

  کنج یشخندین  که یحال در   وشیدار. دیلرز یم یعصب

 از بود پر چشمانش، و کرد یم نگاهمان داشت لب

 شکم  در زانو و بستم  چشم ... بستم  چشم ! بیعج یلذت

 یها بک فلش! دم یفهم یم خوب را مرد نیا. دم یکش

 مهتابش من... هم   را گذشته به اش یزخم روح

  پرپر همسر مثل چشمش  شیپ یا ذره یحت من. نبودم 

 که بود یجهنم مثل جهنم  نیا... یول نبودم  اش  شده

  قلب به زد آتش که یجهنم همان! سوزاند  را همسرش

  را یزن تا بودند  داده دستش اسلحه حاال، و جانش و

  قاتل شیپ بگذاردش گرو ای بفرستد مرگ کام  به

.  خورد سر چشمم  کنج از  یاشک! اش  خانواده

 : گفت  یبلند یصدا با وشیدار

 !کی -



 یم را مرگم  تا مانده  یها هیثان... درون از دم یلرز

 شمرد؟

 ! دو -

  اهپوشیس مرد خواستم   ی م... اراده یب کردم  باز چشم 

 را اسلحه هنوز  او و! بار  نیآخر یبرا دیشا . نم یبب را

  قلبم ... کیشل به برسد  چه بود نگرفته سمتم  هم 

 یم یسرخ به خشم  از  صورتش. دیتپ نهی س در محکم 

  نگاهم . کردم  نگاهش...  انگار دیکش ینم نفس و زد

  مرد ی رفته دست از اعتماد کشت، یم مرا اگر! کرد

 یم رشیپاگ  ماندنم  زنده  با من. گشت یبرم شیروبرو

 هم  به را معادالتش تمام   ماندنم  زنده با یلعنت من. شدم 

 در زدم  لبخند! اشکم انیم دم یخند. ختم یر یم

 :کردم  زمزمه صدا یب و چشمانش

 ...کن تمومش -

  و دیبگو را" سه" که کرد باز لب وشیدار همزمان و

 : کرد پرت اتاق ی گوشه را اسلحه یا نعره با ویآر

 ! بهت لعنت -

  هم  ییهوا بود آمده  ادشی تازه. زد ی م نفس نفس

  حجم  از نشدن خفه یبرا ... دنیکش نفس یبرا هست

 با وشیدار. کرد یم ینیسنگ قلبش یرو که یدرد



 سر بود که یسخت هر به  من و شد ویآر ی رهیخ اخم 

  تنم  ستون را دستم   اما نداشتم  تعادل. نشستم  م ی جا

 . فتم ین که کردم 

 قدم  با و برداشت چشمانم  و من از را سرخش نگاه

  بود چشمانش ته یزیچ.  رفت وشیدار سمت بلند یها

 یب و ستادیا  وشیدار ی نهیس به  نهیس. ترساندم  که

 : دی غر شیها دندان انیم از پروا

 رو جونم  خودت  چشم   یجلو بارها سال دو نیا تو -

 دخترا و یکوفت یها محموله اون تا انداختم  خطر به

! نزنه سر ازم  اشتباه هی یحت که... مرز از بشن رد

  اگه یول... نبودم  چوقتی ه. ستم ین گذاشتن منت آدم  من

 گروه بود مونده کم  که یشب اون تو و شیپ ماه سه

 که یا گلوله  یجلو انداختم  ینم رو خودم  هوا، رو بره

 شد؟ یم یچ کنه سوراخ  رو قلبت بود مونده کم 

  انیم یدست یعصب ویآر و شد تر ظیغل وشیدار اخم 

 :دیکش شیموها

  رفتم  مرگ یپا تا که  یمن آره؟ یدار شک من به -

  جواب نیا... یباش تو که سشیرئ و گروه نیا واسه

 ... باشه ...خان وشی دار باشه کندنه؟ جون سال دو

 : گرفت سمتم  را اش اشاره انگشت



  دستم، یدیم اسلحه کشتنش واسه که یدختر نیا -

 اگه و کرد دایپ  کوهستان تو  جون مهین  منو که هیهمون

  نیا... نبودم  نجایا االن سوخت ینم  حالم  به دلش

  یم تو و من چشم  از دور تیعوض پسر که یدختر

  که هیهمون کنه، ردش مرز از دخترا یقاط خواست

 ...من... باند نیا به  برگردم  کرد  کمک  ناخواسته

 :بست چشم  تیعصبان با

 دونم  یم! ونم یمد یفرار تو قول به دختر نیا به من -

 هی شما خود یول نداره ییجا ما شغل تو احساسات

 !یکرد کارت یقاط رو احساسات بدجور یزمان

 ایخدا. ختیر یم دلم  به ترس اش چهره کبود رنگ

 یم و سوخت یم زخمم ... مرد نیا کند یم سکته

  زیچ چیه. نبود مهم  یول  اند شده باز م یها  هیبخ دانستم 

 ... نداشت تیاهم مرد نیا ی آشفته حال جز

 !دیلرز یم بیعج... بار نیا بود خفه شیصدا

 یبشنو یخواست یم  نویهم! بکشمش تونم  ینم -

 ذارم یم گروش... باشه بذارم؟ گروش دیبا س؟یرئ

  قرصه دلم  چون. ستین من  کار تو گذاشتن کج  پا چون

 نفر هی فقط نفر، هی اگه یول ذارم یم گروش... خودم  به

...  افته ینم یخوب اتفاق بخوره دختر نیا به دستش



 مجازاتش گناه یب بخواد که رو یکس  گردن شکنم  یم

 ! چهیبپ  پام  و پر به و کنه

 یها قدم  با و روبرگرداند. نماند او از یحرف منتظر و

  ریز دست! دیبار یم خون چشمانش از. آمد سمتم  بلند

  که  ستم ی با کرد مجبورم  و گذاشت فم ینح یبازو

 حال همان در و برداشت قدم  زش یم سمت وشیدار

 : گفت

  شده رمونیگیپ بدجور سیپل ش،یپ سال سه حدود -

  هی یحت که بود جوون سرگرد  هی شون سردسته! بود

  همکاراش  و خودش! رو  ش  چهره بود دهیند هم  نفر

 اشتباه بخاطر آخر دست که شدن چمونیپاپ اونقدر

 ها یلیخ! رفت لو گروه یاصل مقر ها بچه از یکی

 یم یول گرفتن هم  رو ها بچه از یلیخ و کردن فرار

 کرد؟ خنک رو همه دل یچ یدون

 مات. دوختم  ویآر صورت به را نگاهم  زده وحشت

 ... بود مانده

 : انداخت باال ییابرو  وشیدار

 دو پسر و زن ها بچه ات،یعمل از  بعد وقت چند -

  هی به ادیب کردن مجبورش و دنیدزد رو ش ساله

 یجلو اونجا شد؟ یچ یدون یم و... متروکه گاراژ



  ریگ  خودشون! دنیبر سر  رو ش بچه و زن چشمش

 ...گرفتن رو گروه کل انتقام  یول افتادن

!  نامرد مرد نیا  داد ینم  ادامه کاش. شد یم خفه کاش

  لب... نتوانست. دیبگو  یزیچ که کرد باز لب ویآر

 مگر؟ بود یدرد کم . فشرد هم  یرو پلک و بست

 :کند  بس نداشت قصد اما  وشیدار

 و من با افتادن در عاقبت یبدون که گفتم  رو نایا -

.  یداد  پس رو خودت امتحان تو! هیچ  ردستام یز

 و یکن کار  م  هیسا ریز ذارم یم که بهت دارم  اعتماد

  ازت اضافه حیتوض هیقض نیا اومدن شیپ با یحت

 ادتی نفعته به! بود تذکر هی فقط حرفام ... خوام  ینم

 ...بمونه

  انگشتانش فشار. دم یشن  ینم را ویآر یها  نفس یصدا

  را ویآر ایخدا. شد یم  شتریب م ی بازو دور لحظه هر

 بچه و زن قاتل! زدند آتش  زنده زنده را ویآر... کشتند

  توانست یم مگر او و  بود ستادهیا  سرش پشت اش

 آن انیم بکشد نفس توانست یم مگر اورد؟یب طاقت

 نبرد هجوم  توانست یم چطور  سوز؟ خانمان درد

 دارد یصبر چه ایخدا نشکند؟ را گردنش و او سمت

 ... مرد نیا



  عالئم  شوم  مطمئن بود مانده کم  که یا لحظه درست

 : زد لب خفه و کرد باز لب ندارد، یاتیح

 !سیرئ... مونه یم ادم ی -

 دنبال مرا  و برداشت خروج در  سمت را شیها قدم  و

  انگار که یجور! بود محکم  شیها قدم . کشاند خودش

  نشان ضعف مرد نیا یجلو یا  ذره یحت خواست ینم

 را م یبازو گذاشت، رونیب اتاق از پا که نیهم. دهد

  آنقدر. رفت نییپا یکی یکی را ها پله و کرد رها

!  شیها قدم  و او از فتم ین عقب تا دم یدو که عیسر

 گفت ینم یزیچ... نبود یع ی طب حالش. داشتم  دلشوره

  در  پشت. دیفهم یم کرد یم نگاهش کس هر اما

 رونیب شلوارش بی ج از را دیکل و ستادیا اتاقش

 ینم که بود ادیز ی حد به دستانش لرزش. دیکش

  کردم  باز لب. بچرخاند قفل   در درست را دیکل توانست

 : زدم  شیصدا ترس با و

 ... ویآر -

 :دیغر لب ریز و کند باز را در کرد یسع  تیعصبان با

 ...شو باز... شو باز -

  که رم یبگ را دیکل و ببرم  دستش سمت دست خواستم 

  قدم  با. کرد باز را در و گرفت جا قفل در دیکل باالخره



 یحمام سمت خوران تلو تلو دیشا و ناهماهنگ ییها

 نیآخر با که رفت داشت قرار  اتاق راست سمت که

 که دم ید. ستادم یا شی روبرو و رفتم  سمتش توانم 

.  فشارد یم را اش نهیس قفسه  و آورده باال را دستش

 : گفت درد پر

 ...کنار برو -

 :دادم  تکان طرف دو به را سرم 

 ...ستین خوب حالت تو -

 : زد کنارم  راه سر از  محکم  و آورد نییپا را دستش

 ...ک برو گفتم  -

  حرفش نتوانست او و  کردم   حفظ را تعادلم  یسخت به

  که نفس یب و خشک  آنقدر. زد سرفه و کند تمام  را

 حمام  سمت دوباره حال همان  با ویآر و افتادم  هیگر به

  نیا. زدم  یم حدس را  هدفش. کرد باز را در  و رفت

 قصد که یکار و نداشت  یا فاصله کردن  سکته تا مرد

  دوباره.  داد یم اش سکته جا در دهد انجام   داشت

 نکهیا از قبل و گذاشتم   حمام  به پا و رفتم  سمتش

... کرد باز را  سرد آب  ریش رم،یبگ را شیجلو  بتوانم 

 خت،ی ر جفتمان یرو  دوش از مهابا یب که یخی آب

  و سر از آب که یحال در و بکشم  ینیه شد باعث



  چشمان مقابل او و بپرم  عقب یقدم دیچک یم م یرو

  یبلند نفس و داد هیتک  وارید به ام، دهیترس و یاشک

 ... شد تا شیزانوها سرد آب ریز جان همان و دیکش

*** 
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 ( شخص سوم  یراو)

...  برد ادی از  را خودش دخترک  کرد، خم  زانو که ویآر

 شیرو و سر از یزییپا سرد ی هوا آن در  رفت ادشی

  دارد یزیخونر هنوز زخمش رفت ادشی. چکد یم آب

  حال به و شد چشم  وجودش تمام ... ضعف تنش و

  بغض دردش تمام ! دیبار شیرو شیپ مرد ی آشفته

 ویآر حال... رساندش یخفگ مرز تا و گلو در شد

  حرف از بود مرگ حال به... دیفهم یم. نبود خوب

 شالق از کند سکته بود مانده کم ... نامرد مرد آن یها

 یم که خدا  به! اش گرفته آتش تن بر سرد آب قطرات

  آب و  دوش  سمت بردارد زیخ شد باعث نیهم و دیفهم

  یها نفس یصدا تازه بست، که را آب... ببندد را

  و بود شده قفل فکش...  دیشن واضح را ویآر منقطع

  مبادا که داد یم فشار هم یرو محکم  را  شیها دندان



  چیه مرد نیا از ندیبب  نیریآ مبادا. بلرزد اش چانه

 مشت محکم  را دستانش... اند نگذاشته یباق زیچ

 نیریآ و کند بغل را شیبازوها مبادا که بود کرده

  شب و روز تمام  مثل بار نیا که! است  سردش بفهمد

 خودش  به بلکه سپرد یم سرد آب به تن که ییها

  خود به. کرد بدترش سرد آب بار نیا. ستین دیایب

 .دیکوب صورتش در رحمانه  یب را قتیحق اما  آوردش

 ! و یآر... آ -

  کند باز چشم  شد باعث  ن،یریآ زبان از اسمش دنیشن

 :بزند لب خفه و

 ...کشتمش یم دیبا -

  کرد مشت دست ویآر  و شد کشینزد یقدم نیریآ

 : اش نهیس قفسه یرو

!  اومد سرشون به یچ آورد ادم ی... چشمام  تو زد زل -

...  گرفته ارم یمه از منو کار انتقام ... گرفته انتقام  گفت

 ...نکشتمش. گرفته  انتقام  من یجا مهتابم  از

 مرد ی گونه یرو که بود اشک دینفهم نیریآ

  تا بود، که چه هر یول آب ای خورد سر شیروبرو

 زانو کی یرو شیجلو ... زد آتش را جانش عمق

 :بغضش  نشکستن به کرد محکوم  را خودش و نشست



 ...یخور  یم سرما. رونیب  م یبر پاشو -

 : دیکوب سرش پشت واری د به را سرش رمق یب و،یآر

  وقت چند تازه... زد یم  حرف داشت تازه اریمه آخ -

...  ویآر  گفت یم یه. کرد یم صدام  اسم  به که بود

  بود لباش رو خنده یول کرد یم اخم  مهتاب... ویآر

 !" ویآر بابا... نه ویآر" داد یم بشینه یوقت

 صدا با بغضش و کند مقاومت نتوانست نیریآ

 :شکست

 .ینطوریا یکن یم سکته... خدا رو تو پاشو -

  به که دید بار نیا ن،یریآ و دیکش یا  دهیبر نفس ویآر

 ! لرزد یم وضوح

... چشمام  جلو آخ... داد جون چشمام  جلو پسرم  -

  سالش دو هنوز من اریمه اومد؟ دلشون چطور... خدا

.  م یریبگ رو تولدش بعد هفته بود قرار . بود نشده

  خنده  خدا آخ... دیخند یم  مهتاب... داشت ذوق مهتاب

 ... هاش

  دیکوب سرش پشت وارید به محکم  بار نیا را سرش

 به رهیخ و گرفت  را اش شانه زده وحشت نیریآ که

 :برد باال صدا  هیگر انیم سرخ نگاه آن



 !ایب خودت به -

  از نفسش بعد، و نگاهش در ماند مات یا لحظه ویآر

 گرفته، آرام  یکم کرد حس که نیریآ. شد آزاد نهیس

 : داد   ادامه و  کرد وارد  اش شانه به یفشار

 یدار حق... سخته خدا به... سخته دونم  یم -

 رو تیمشک عمرت آخر تا یدار حق... یکن یعزادار

 خم  زانو دینبا االن. یباش یقو دیبا االن یول یاریدرن

...  ندارن رحم  نامردا نیا! یاریب کم  دینبا... یکن

 یاری ب کم  اگه... نبودن شون  طعمه نیآخر تو یزایعز

 !شنیم مجازات گناه یب هم  گهید نفر نیچند

 : برد فرو  را دهانش آب یسخت به ویآر

 ...بدم  نجاتشون نتونستم ... ن -

  به... دخترک قلب به بود انداخته لرز و بود کرده لرز

  حس تنش سلول به سلول با را او درد که یدختر قلب

 .کرد یم

  و بدن پس تقاص دی با اونا. ستین  خط آخر نجایا -

 ...تو

 : داد   ادامه و شیها اشک بر فرستاد لعنت دل در

 ...باش آروم  پس! یریبگ انتقام  دیبا تو -



... ویآر ی سوخته قلب  بر شد یسرد آب شیها حرف

  یکم بار نیا که ینفس! یحتم مرگ از داد نجاتش

  زد دل و کرد گرم  را نیریآ  دل ته داد، رونیب راحت

 :پوشاهیس مرد تن لرز یبرا

 !یکرد لرز... خدا رو تو پاشو -

  را دستش بعد، و کرد نگاهش حرف یب یا لحظه ویآر

 دستش نیریآ و کرد شدن بلند قصد  و گرفت وارید به

  شده پروا یب آنقدر یک . دیکش عقب او ی شانه از را

 یکمرنگ لبخند ستاد،یا شیپاها یرو که ویآر بود؟

 حمام  از او از جلوتر و نشست نیریآ یها لب یرو

 : رفت رونیب

 ...یکن عوض رو لباسات دیبا -

  حس. ندیبب را سرش پشت مرد تا برنگشت یحت

  کند تند پا کرد مجبورش ،یگرید زیچ ای بود خجالت

 یمشک یها لباس نیب از و ویآر یها لباس کمد سمت

  به چشمش. بکشد رونیب یشلوار و  بافت راهن  یپ اش

.  گرفت آتش اش گونه و افتاد مردانه یرهایز لباس

 هم  یریز لباس خجالت با و دیگز را نشییپا لب

  کنار که دی د را ویآر روبرگرداند، که نیهم و برداشت

 از پر و بود خسته و سرخ چشمانش... ستادهیا تخت



  و برد فرو یسخت به را دهانش آب نیریآ! حرف

  و گذاشت تخت یرو را ها لباس. کرد تند پا سمتش

. روبرگرداند که دیرس یحد به شیها گونه حرارت

 : گفت و شد دور او  از یقدم چند

 تا کن عوض رو لباسات... ل... اونوره روم  من -

 ... ینخورد سرما

 فرشته دختر نیا. نشست ویآر لب  کنج یکمرنگ لبخند

  او و نبود اگر شک یب ... امشب بود شده نجاتش ی

 ! درد آن بار ریز داد  یم جان آورد، ینم خودش به را

 : گفت لب ریز  و کرد عوض را شیها لباس

 .برگرد... دم یپوش -

 با. برگشت او سمت آرام  و دیکش یکوتاه نفس نیریآ

 در ها آن از یتار چند که سشیخ یموها و ویآر دنید

 یکم هنوز که اش چانه و بودند ختهیر اش یشانیپ

  بخواهد، خودش نکهیا  یب... دیترس قلبش د،یلرز یم

 که یسخت هر به و مرد نیا حال شدن بدتر از دیترس

 ... نکشد خجالت شب آن حداقل کرد یسع  بود

 !تخت رو نیبش -



 توالت زیم سمت نیریآ و کرد نگاهش متعجب ویآر

  ویآر و آورد رونیب اول یکشو از را سشوار. رفت

  وجدان عذاب . گرفت او از نگاه و نشست تخت ی لبه

 ... داشت

 ...دیبا هم  رو پانسمانت... سهی خ لباسات هم  تو -

  قرار اش شانه یرو ییپتو یوقت ماند ناتمام  حرفش

 سشوار و ستادیا تخت کنار که دید را نیریآ و گرفت

 : زد برق به را

 ... خوبم  من -

  یموها یرو را سشوار و نماند او از یجواب منتظر و

 کرد یم یسع  و دیلرز ی م دستانش. گرفت ویآر سیخ

 که بود کشینزد آنقدر. نکند نگاه او چشمان به

 یم دامن نیهم و دیکش  یم نفس اراده یب را عطرش

 گرفته آرام  اما  ویآر... قلبش ضربان شدن تندتر به زد

  آرامش بیعج تخس، یگاه و مهربان دختر نیا! بود

 یرو داشتند چشمانش  و  نداشت لرز گرید! بود کرده

 ... یخستگ از افتادند یم هم 

. شکست جفتشان مقاومت شد، خاموش که سشوار

 :زد یکمرنگ لبخند  نیریآ و افتاد هم  به نگاهشان

 ... بخواب -



  یخون پانسمان و یلیس  یجا یرو ویآر نگران نگاه

 : دیدو نیریآ

 ... گردنت -

 :دیپر حرفش  انیم نیریآ

 . ام یبرم پسش از خودم  ستین یزیچ -

 کنار آباژور. بزند جوابش در یحرف ویآر نگذاشت

 ...خاموش را  چراغ و کرد روشن را تخت

 . یبمون پا سر یبتون بعدش که بخواب -

  چنگ یعسل یرو از را  هیاول یها کمک ی جعبه و

 کم  نور آن در  ویآر دار شیر ته صورت از چشم  و زد

  به ویآر که کرد تند پا یبهداشت  سیسرو سمت. گرفت

 : زد شیصدا اسم 

 ...! نیریآ -

  با و دیچرخ سمتش آرام . دیلرز نهیس در دخترک قلب

  را نفسش بود، دهینکش دراز یحت هنوز که او دنید

 : گفت و یآر و اش نهیس در کرد حبس

 ؟ یکن پانسمان یی تنها یتون یم کمکت؟ ام یب -

  یها اخالق از... نیریآ ی دخترانه شرم  از داشت خبر

 توجه آن و سوالش دینفهم و! مشیحر و خاص



  شیپ نجات ی فرشته قلب با کرد چه  ناخواسته،

 ... شیرو

 !ممنون... تونم  یم خودم ... خ -

  را شیها قدم  و کرد هم   سر یا جمله یسخت به نیریآ

  وارد و برداشت یبهداشت سیسرو سمت تر عیسر

  نفس و آن به داد هیتک و  بست سرش پشت را در. شد

  تمام  که یاشک... کرد آزاد را اش نهیس در شده حبس

 حصار از بار نیا بود، داشته نگه پلکش پشت مدت

 خودش ریتصو به دوخت چشم  و کرد فرار چشمانش

 :نهیآ در

 کوک رو سازش قلبم  که یزیچ اون نشه ایخدا -

 ... خدا نشه! کرده
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  سرفه و کرد باز چشم  بی عج یسردرد با و خواب جیگ 

  داده  نجاتش یوانگید از که یخی آب...  بندش پشت زد

  و حالش  کردن تر داغان به بود بسته کمر حاال بود،

  م ی ن شیجا سر... نه گرید. اوردیب کم  خواست ینم او

  زد ادیفر دل در و دیکش گردن پشت یدست و شد زیخ



 تکرار دینبا! بود بسش شبید همان که خودش سر بر

 ... محض یآشفتگ و حال آن شد یم

  دنید با و گذاشت ن ییپا تخت از  را بلندش یپاها

  زد بک فلش ذهنش لحظه کی ،یعسل یرو سشوار

  تخت، نیهم کنار و جا  نیهم که یدختر و شبید به

  شد یم مرهم  و بود بسته خودش بد حال یرو چشم 

  و خودش بر فرستاد یلعنت لب ریز! او دل زخم  یبرا

 چرخاند چشم  و یزخم دخترک حال از بودنش غافل

  کوچک  ی کاناپه کی ی رو که او دنید با... اتاق در

  وجدان عذاب بود، شده جمع  خودش در و دهیکش دراز

  به مگر... فشرد یه  و شیگلو دور انداخت دست

 زد؟ینر اشک انتقامش گرفتن تا بود نداده  قول خودش

  کس؟ چیه چشم  شیپ  نزند زانو بود نداده  قول مگر

 زانو! او یاشک چشمان مقابل ... بود ختهیر اشک یول

  مقاومتش! دهیترس دخترک   آن چشم  ش یپ... بود زده

 ...گرید بود نمانده یغرور. بود شکسته او شیپ

  لحظه سرش. ستادیا و  تنش یپ و رگ در دیدو خشم 

  بند را  دستش یحت! ستادیا محکم  یول رفت جیگ  یا

  شیبرا داشت زیچ همه  تازه... نکرد هم  وارید و تخت

 حالش آن با و بود یزخم دختر نیا. شد یم مرور

  بود یزخم دختر نیا. بود گذاشته مرهم  را او دل زخم 



!  بود کرده درمان را  او  درد دردش، به توجه یب و

!  درد  از... زد نبض! خشم  از... زد نبض گردنش رگ

  دست! اش یلعنت وجدان عذاب از... زد نبض یه

  او سمت شود، مانیپش نکهیا  از قبل و برد پتو سمت

 تر دهیپر رنگ صورتش. ستادیا کنارش و کرد تند پا

 شیها گونه یرو شد یم را اشک  رد و  خواب در بود

  خود با ویآر و بود شده عوض گردنش  پانسمان. دید

 برآمده؟ زخم  آن پس  از ییتنها  چطور کرد فکر

  و انداخت شیسرما از کرده خی تن یرو آرام  را پتو

 تن را رونشیب یها لباس! همزمان دیکش یریت قلبش،

  از ندازدیب نیریآ به یگر ید نگاه نکهیا بدون و کرد

  دیکش یم ادیفر سرش در نفر کی. زد رونیب اتاق

  مرد... کشتند را پسرکت و مهتابت که ینبود مرد"

  دارتید حسرت در را مادرت تمام  سال دو که یستین

 یدخترک  حال از یشد غافل که ینبود مرد... یگذاشت

 ...!" کرد مارتیت او و یزخم

 را تهران بام  یرو دنیکش  ادیفر تمام  شب کی دلش

...  کند اش خفه بود مانده کم  عمارت نیا!  خواست یم

 کرد مجبور را قلبش و رفت باال یکی یکی را ها پله

  یم هم  وشیدار ی دوباره دنید فکر یحت. اوردی ن کم 



  یراه یول برساندش جنون  مرز به جا همان توانست

 ... برسد وقتش که یزمان  تا ماندن آرام  جز نداشت

 دست و دیکش یقیعم  نفس د،یرس که اتاق در پشت

  شیروبرو را ایلیا و شد باز در که بزند در تا برد باال

 صورتش یول  بود خشم  از پر چشمانش. دید

  یم خوب را ها چشم  حرف اما ویآر... خونسرد

 ویآر و ماندند هم  به رهیخ یا لحظه دو  هر! دیفهم

 از گرفت چشم  حرف یب  ایلیا و دیکش کنار را خودش

  دنید با و گذاشت داخل به پا ویآر. گذشت کنارش از و

  بود، ستادهیا وشیدار مقابل تیعصبان  با که ماهرو

  به توجه یب ماهرو... دیپر باال شیابرو یتا کی

 لبش و زد کمرش به را  دستش دو هر و،یآر حضور

 : شد کج یعصب یشخندین به

 یب یکن یم فکر نکهیا از متنفرم ! کار نیا از متنفرم  -

 مراسم  اون تو از شب اون بودم، اگه که! پام  و دست

 ...ومدم ینم رونیب زنده

 :بود خونسرد اما  وشیدار

  بار! یبر تنها بار نیا ذارم ینم که نهیهم بخاطر قایدق -

 . نباشه کار در یدوم بار دیشا... یرفت در قسر اول



 وشیدار که کرد باز  اعتراض به لب دوباره ماهرو

 با... کرد یا خنده تک و انداخت ویآر به ینگاه

 !تیعصبان یکم درصد

 کارا نیا همه بفهمه بلکه  بگو بهش یزیچ هی تو -

 ! خودشه تیامن واسه

 فرو گرمکنش شلوار بیج در را دستانش جفت ماهرو

  از را پدرش یصدا  و روبرگرداند حرص با و برد

 :دیشن سر پشت

 گفتم  طور هر و یپوش یم گفتم  که رو یلباس هر -

  لیف دماغ از ی پسره اون هم  تو هم ! یکن یم رفتار

 !ماهرو گذرم  ینم ازت یکن اشتباه ندفعهیا...  افتاده

  اتاق از بلند ییها قدم  با و زد ینفس حرص با ماهرو

 سر جا همان ویآر. بست محکم  را  در و رفت رونیب

  حرفش زودتر مرد نیا کاش کرد آرزو و ستادیا شیجا

 خدا انگار و شد هم  نیهم... کند خالصش و بزند را

  و زد دور را زشیم  وشیدار که دیشن را شیصدا

 تا دیکش یم عقب را گردانش یصندل  که همانطور

 :گفت ندیبنش

 چطوره؟ دختره -

 ! هم  رو دییسا دندان ویآر



 ... ستین بد -

 :نشست و  انداخت باال ییابرو  وشیدار

 !خوبه -

 کرد یم پرش که همانطور و برد پشیپ سمت دست و

 : داد  ادامه

  ست رمنتظرهیغ دونم  یم ! م یدار دیجد تیمامور شب -

 از چند با قراره!  شده عوض نظرش یول

 ...کنه شرکت یمهمون تو گاردهاشیباد

 هم  بیعج... نبود دیجد ها یمهمان نیا و شیها حرف

 ! داد یم خطر یبو شهی هم از شتریب بار، نیا اما نبود

 هستم؟  منم  -

  نکهیا مگه یبد نشون رو خودت دینبا یول... یهست -

 ... بشه ازین

  مشت اراده  یب را چپش دست و داد تکان سر ویآر

 ... یمخف سرش پشت و کرد

 ه؟ ی ک  زبانیم -

  شتریب  که لباسه یطراح شرکت هی سیرئ زبانشیم -

  گری باز یکل... دعوتن ها یلیخ! داره تیفعال هیترک  تو

 ...هیشلوغ یمهمون! معروف مدل و



 اد؟ یم شخصا خودش -

  رونیب با همزمان و زد پش یپ به یمحکم پک وشیدار

 :گفت آن ظیغل دود دادن

 مجبوره یعنی... بره یم شیپ رو کار ماهرو و! ادیم -

 ...یول! ببره شیپ که

 : داد   ادامه و زد یگرید قیعم پک

 !بار نیا همراهشه هم  پسره اون... نه تنها -

 چه دیفهم ینم. فرستاد رونیب محکم  را نفسش ویآر

 ... مرد نیا سر در گذرد یم

 دونه؟  یم رو نقشه -

  کنه  کمک ماهرو به بتونه که نیهم! یحد تا -

  شی همراه و  ندازه یم  کار از رو ها نیدورب... هیکاف

 !یمهمون تو کنه یم

 : گفت  شیها دندان انیم از و داد تکان یسر ویآر

 برم؟  تونم  یم -

 :صورتش  در  شد قیدق  وشیدار

 ؟یخوب -

 : کرد باز و بست پلک ویآر



 ...فقط... خوبم  -

  شتریب یکم اگر مرد نی ا. کرد یم عوض را بحث دیبا

  یزیچ کی که دیفهم ی م شد، یم ق یدق صورتش در

 . ستین خودش یجا سر

 ینم  ستم،ی ن که یزمان و تیمامور نیا انیپا تا فقط -

 ! نهیبب یبیآس  نیکوچکتر دختر اون خوام 

 :کرد خاموش را پشیپ وشیدار

 و دیبرگرد  سالم  ماهرو و تو که یوقت تا... نهیب ینم -

! امانته... امانه در اونم  بره، شیپ خوب یچ همه

 ...یول

  شیها دندان و ویآر اعصاب با کرد یباز مکثش

 ...هم  یرو شد فشرده تر  محکم 

 هم  جونش یحت گهید د،ی نبا که فتهیب یاتفاق اگه یول -

  من واسه تو! گروگان... روشه اسمش! ستی ن نیتضم

 سالم  پس... ترارزش با ماهرو. یارزش با یلیخ

 !دیبرگرد  سالم ... برگرد

*** 
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...  خورد یم را خونش خون د،یرس که اتاقش در پشت

 در خشمش  تمام  با و کند  پر مشت خواست یم دلش

!  دل ته از بکشد ادیفر و بکوبد وشیدار صورت

 یرو یقرمز خط مرد،  نیا یها گفتن" گروگان"

 زخم  دل به زد یم زخم بدتر و دیکش یم غرورش

 شانیبرا ییها خواب چه باز دانست ینم! اش  خورده

 او یها برنامه از که بود ینفر نیاول شهیهم... دهید

  شیپ حال به تا... نفر نی آخر حاال، و شد یم باخبر

  بگذارد انشیجر در یمهمان روز همان که بود امدهین

  نداشت  شک! بود شیبرا یبزرگ  هشدار زنگ نیا و

 باز لب از  لب و بوده باخبر قبل روز چند از  وشیدار

  ویآر ی رفته دست از اعتماد نیا  و... او شیپ نکرده

 ...برساندش جنون مرز  به بود مانده کم  مرد، آن شیپ

...  دیکش یپوف و انداخت اش یمچ ساعت به ینگاه

! خواب همچنان احتماال ن،یریآ و بود ظهر از بعد دو

 که است روز نصف از شتریب دخترک  دانست یم

 فکر با اما بزند در که برد  باال دست... نخورده یزیچ

 از را دیکل. شد  مانیپش کند دارشیب است ممکن نکهیا

 و چرخاند قفل  در آرام   و دیکش رونیب شلوارش بیج

  با باشد، هم  داریب  اگر نیریآ که کرد فکر خود با

  و جمع را خودش قفل در دیکل چرخش یصدا دنیشن



  و داد فشار نیی پا به رو را رهیدستگ. کند یم جور

  که نیریآ دنید با گذاشت، داخل به  پا که نیهم

 مواجش بلند یموها و بود  ستادهیا یقد نهیآ یروبرو

 مات زد، یم شانه دی رس یم کمرش نییپا تا که را

 ...ماند

 و شد  چشم  در چشم  ویآر با نهیآ درون از نیریآ

 یبلند نیه گذشت، که  یا هیثان چند... زد خشکش

  ی لبه  که شالش به را  خودش بلند یقدم با و دیکش

  دست ... روبرگرداند ویآر و رساند بود گذاشته تخت

 و دیکش  شیموها انیم یکالفگ با و آورد باال را چپش

  داغ شیها گونه و کرد سرد را شالش عیسر نیریآ

  در شدن باز یصدا یحت که بود  فکر غرق آنقدر. شد

 ... بود دهینشن را

 ...سالم  -

  از نشان و،یآر به خطاب اش یلب  ریز گفتن" سالم"

 محکم  را نفسش ویآر. برگردد  تواند یم که داشت نیا

 خاص دیعقا دختر نیا. برگشت او سمت و داد رونیب

  را خودش مخصوص یایح و شرم . داشت را خودش

 ناخواسته را مشیحر نکهیا فکر  از ویآر و...! هم 

  مثل را سالمش جواب. بود شده یعصب شکسته



 و گرفت چشمانش و او  از نگاه و داد لب ریز خودش

 یبرم قدم  اتاق کنج صندوق گاو سمت که یحال در

 : دیپرس داشت

 ؟یبهتر -

 :داد تکان سر آرام  نیریآ

 ...بهترم  -

 در و نشست زانو کی یرو صندوق گاو یجلو ویآر

 آن تا یحرف به کرد باز لب زد، یم را رمز که یحال

  تا... اوردین بند را نفسش کن خراب خانه ی خاطره

 را بلندش یموها نهیآ ی جلو که یزن ریتصو یادآوری

  بود زانیآو دامنش از که یپسرک  و دیکش  یم شانه

 ... درد از نکند منفجر را قلبش

 خدمتکار! یذارینم رون یب و پات اتاق نیا تو از -

  دارو یخال معده با... نجایهم ارهیم رو شامت و ناهار

 .نخور

 بخور... یا شده فیضع " دیبگو نگذاشت غرورش و

 ...!" آخر تا را تیغذا



  بود کرده باز را صندوق  گاو در که او به رهیخ نیریآ

  شلوارش  پشت و آورده رونیب را یدیجد ی اسلحه و

 : داد قورت دهان آب ینگران با گذاشت، یم

 شده؟ یزیچ -

  با دختر نیا. شد بلند و  بست را صندوق گاو در ویآر

 . نبود آشنا هنوز سشیرئ اوامر و عمارت نیا

 ...شب آخر تا گردم  یبرم. دارم  تیمامور -

 تنها ساعت چند یعنی  نیا کرد فکر خود با نیریآ و

  را جانش بود قرار بار  کی که ییها آدم  انیم ماندن

  دیشا و... ویآر نبود   ساعت چند یعنی نیا. رندیبگ

 بود یزیچ زد، یم حرف  آن از ویآر که یتیمامور

 صفت گرگ انیم مردن و  ماندن زنده انیم جدال هیشب

 !ها

 ت؟یمامور -

 اسلحه نتوانست... نپرسد و بماند ساکت نتوانست

  شبید مرد، نیا. کند یتلق مثبت را ویآر برداشتن

 اسلحه  بود کرده را جانش قصد که ینامرد مقابل

 برداشتنش اسلحه نیا حاال، یول بود گرفته دست

 ... دلش به ختیر یم ترس



 اسلحه نتوانست... نپرسد و بماند ساکت نتوانست

  شبید مرد، نیا. کند یتلق مثبت را ویآر برداشتن

 اسلحه  بود کرده را جانش قصد که ینامرد مقابل

 برداشتنش اسلحه نیا حاال، یول بود گرفته دست

 ... دلش به ختیر یم ترس

  یرنگ یمشک شرتییسو. کرد باز را کمدش در ویآر

  چشم  نیریآ به زد یم تن  که یحال در و دیکش  رونیب

 : دوخت

 ! بهش یکن عادت دیبا  پس یباش نجایا قراره اگه -

 دنیلرز مدام  یعنی نیا. ترساند  شتریب را نیریآ حرفش

... دیایب پوش اهیس مرد سر ییبال مبادا نکهیا از تنش

 ... درندشت شهر  نیا در  نداشت او جز را یکس

 تخت تاج بند را دستش و او  از برداشت چشم  نیریآ

 : زد لب حال همان با و هنوز داشت ضعف. کرد

 ...سرا انیب ها آدم  اون  از یکی دوباره اگه... اگه -

 از دخترک ضعف. کند تمام  را حرفش نگذاشت ویآر

 : دیبر را کالمش و نماند دور چشمش

 ! کنن یم غلط -



  در انگار نفر کی و نیریآ ی نهیس در شد حبس نفس

 کنند یم هم  غلط وقتش به " که دیکش ادیفر ویآر گوش

 !"یکن اشتباه اگر

 ادامه نیریآ چشمان  به رهیخ و دیکش یکوتاه نفس

 : داد 

 !شهینم تکرار گهید  اتفاق اون -

 هم  تکرار ،یکن اشتباه" گفت یم که صدا آن هم  باز و

 !" شود یم

 پشتش دخترانه یغرور  که یاشک چشمان آن ریتصو

 یم ها اشک قطره آن ختنینر یبرا و بود دهیخواب

 به مگر شود سست رفتنش یپا شد باعث د،یجنگ

 ! او ناآرام  و دهیترس دل کردن قرص

 .ستین یخطر چیه -

 ! هست دانست یم

 ... ست ساده یمهمون هی -

 ! نبود ساده یمهمان کی

  یهوا  دور از فقط! فتهیب برام  یاتفاق ستین قرار منم  -

  انجام  بعد و بره شیپ خوب یچ همه تا دارم  رو هیبق

 .رونیب  بزنن یمهمون از کارشون



 لیتبد یحت. فتدیب است ممکن یاتفاق هر  دانست یم

 !اری ع تمام  یجنگ  دانیم به یمهمان آن شدن

 :شد کج یخند م ین  به لبش کنج

  احتماال و باشه دیبا نی ا! دلتو نترسونه اسلحه نیا -

 ... داره  رو یباز  اسباب هی حکم  فقط امشب

 ها اسلحه همان از ی کی یروز دیشا دانست یم و

 ... ردیبگ نشانه را قلبش

 یگلو و برد فرو یسخت به را  دهانش آب نیریآ

 خفه یبرا کرد ی م طلب آب یا قطره خشکش

 گرفته یصدا با تا زد دل و،یآر نگاه به رهیخ... نشدن

 :دیبگو یا

 ... باش مواظب -

 ... نتوانست..." باش خودت مواظب" دیبگو نتوانست

 :کرد باز و بست یپلک ویآر

 گه؟ید امر... هستم  -

  نیریآ شد باعث نیهم و نداشت هیکنا  و شین لحنش

  در و کند حس را شیها  گونه به خون دنیدو دوباره

 ... پوش اهیس مرد برگشتن سالم  یبرا دعا دل،



 مثل را بلندش شال  که او ی رهیخ یا لحظه ویآر

 یتار چند و بود دهیپوش خودش خاص مدل و شهیهم

  بدون و ماند بود آمده رونیب آن ریز از شیموها از

  یرو دست. رفت در سمت دیبگو یگرید زیچ نکهیا

 یول برود رونیب خواست و گذاشت در ی رهیدستگ

 : گفت و چرخاند او سمت گردن. کرد مکث یا لحظه

  ینم دارو یخال ی معده با... گفتم  یچ نره ادتی -

 !یخور

 اش، توجه سر از یها کردن امر نیا  دانست ینم و

 ... دخترک دل ناکوک ساز سر به آورد یم چه

*** 
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  ییطال یماکس لباس به رهیخ و ستادیا نهیآ یروبرو

  نیا دلت" دیکش داد خودش سر صدا یب. ماند رنگش

!"  بخواهد  که ندارد حق دلت ... نخواهد را ها لباس

 و فیظر ی چهره صورتش، یرو حیمل شیآرا

 درشت چشمان. بود  داده دوباره یجان را اش دخترانه

 یها مژه آن ی هیسا ر یز اش،  کرده شیآرا یشیم و

  از ماهرو و آمد یم  چشم  به شهیهم از باتریز بلند



  و کجا گرید ها، یمهمان آن یبرا جز دیپرس خودش

  از  رو بود؟ دهیرس خود به نطوریا  خودش دل یبرا

  شال و رنگ یمشک کوتاه یمانتو و گرفت نهیآ

  لعنت  لحظه هر که یحال  در و دیپوش هم  را همرنگش

  فیک  ،یسانت ده پاشنه یها کفش آن بر فرستاد یم

  چندم  بار... زد رونیب اتاق از  و برداشت را اش یدست

  کرد یم یط را عمارت اط یح  تا اتاق ریمس نیا که بود

 یها یمهمان آن بعدش و نی ماش به دنیرس یبرا

 !کردن یباز نقش چه هر از بود متنفر ؟یلعنت

 به را نگاهش که همانطور و رفت رونیب ساختمان از

  کی شود، پا کله مبادا که بود دوخته شیها کفش

  یمشک بنز به که  ایلیا  دنید با و آورد باال سر  لحظه

 همان کرد، ینم نگاهش یحت و بود داده هیتک یرنگ

  نطوریا را او بود بار نیاول... ستادیا شیجا سر جا

  کتان شلوار و یمشک اسپرت کت آن  در. دید یم

 ...انگار کرد یم فرق شهیهم با همرنگش،

  هم  گردن هنوز ایلیا و دیکش یقیعم نفس ماهرو

 ... سمتش بود نچرخانده



  به که یکوتاه ی پله چهار سمت  را اول قدم  ماهرو

  قلبش و  برداشت شد یم یمنته شده فرش سنگ  اطیح

 : زد شیگلو در

 جلوش اگه سرت تو خاک! یفتیب اگه سرت تو خاک -

 ... نیزم یبخور

 آن به داد یفحش لب ریز و گذاشت  پله نیاول یرو پا

  گردن و شد اش متوجه  باالخره ایلیا و ها کفش

 باال شیابرو یتا کی اراده یب! کات و چرخاند سمتش

  ینم باورش... دهید اشتباه کرد فکر یا لحظه و دیپر

  ی هیثان چند همان تا  که باشد یهمان دختر، نیا شد

 ... نبرده یدخترانگ از ییبو بود معتقد قبل

  پا یظاهر ینفس به اعتماد با و کرد  سپر نهیس ماهرو

 چهارم  ی پله یوقت و گذاشت سوم  و دوم  ی پله یرو

 محکم  را اش  شده حبس نفس رفت، نییپا هم  را

 گرفته خود به یا یجد ی  چهره یحال در و داد رونیب

  هیتک ایلیا... برداشت نیماش سمت را شیها قدم  بود،

  براندازش یرچشمیز ماهرو و گرفت نیماش از را  اش

  سه و بود زده باال را حالتش خوش لخت یموها. کرد

 یدود نکیع. بود باز دشیسف راهنیپ اول ی دکمه

 با ماهرو و بود کرده بند راهنشیپ قهی به را مارکش



  یمهمان آن یمردها تمام  نیب مرد، نیا کرد فکر خود

  رفته ادیز ها یمهمان نیا از! کند یم رهیخ را ها چشم 

 انگار ایلیا و داشتند را  خودشان مخصوص تم . بود

  مدل هیشب! را اصولشان از یرویپ نبود مهم  شیبرا

  یم جذابش بودنش چموش نیهم که بود چموش یها

  د،ید  یم که را او چرا د یپرس خود از ماهرو و... کرد

 افتاد؟  یم بودن مدل و نگیمدل ادی اراده یب

 ادهیپ نیماش از راننده و گرفت ماهرو از چشم  ایلیا

  قدم  با ایلیا. کند باز شی برا را ماهرو سمت در تا شد

  یپا که شود سوار تا  زد دور را نی ماش محکم  ییها

  و رفت باال دردناکش غیج یصدا. خورد چیپ ماهرو

  منتظر لحظه هر و  کند حفظ را تعادلش نتوانست

 یدست که بود شیپا ر یز سنگفرش با تنش برخورد

  یرو محکم  سرش و  شد دهیچیپ کمرش دور مردانه

  که محکم  آنقدر. آمد  فرود اش یناج ی نهیس قفسه

  نهیس جناغ کرد فکر خود با و  گرفت درد اش یشانیپ

 ...شک یب کرد داغان  را او ی

  دور یرو قلبش و بود افتاده شماره به شیها نفس

 مشامش در یتلخ و سرد عطر یبو. دیتپ یم تند

 نهیس نیا!  شیبرا بود آشنا  بیعج عطر، نیا و دیچیپ

  محکم  را کمرش که یدست... هم  مردانه ستبر ی



  عقب یقدم هم  ماهرو و شد دهیکش عقب بود گرفته

  باال سر و برد فرو یسخت به را دهانش آب. رفت

  چند به ذهنش ا،یلیا یابروها انیم اخم  دنید با. گرفت

 و نحس یمهمان آن از فرارش . زد بک فلش شیپ ماه

...! و شاهانه سالن آن در یجلو یمرد با برخوردش

  حرف هم  ای لیا انگار و نهیس در خورد گره نفسش

 فیرد ماهرو سر در ها کلمه و دیفهم را نگاهش

 شبش آن فرار نگ،یمدل  جشنواره آن مدل،... شدند

 ایلیا... و
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  حرف هم  ای لیا انگار و نهیس در خورد گره نفسش

 فیرد ماهرو سر در ها کلمه و دیفهم را نگاهش

 شبش آن فرار نگ،یمدل  جشنواره آن مدل،... شدند

  بیس و برد فرو یسخت به را دهانش آب! ایلیا... و

  و دیگز داخل  از را لبش ماهرو. رفت نیی پا  ایلیا یگلو

 : برداشت یمشک چشمان آن از نگاه

 ...دیببخش -

 از تر نیی پا یکس از که بود بارش نیاول دیشا و

 نبود؟...  کرد یم  یعذرخواه خودش



 آن به یلعنت دل در و  نماند ایلیا از یواکنش منتظر

  ایلیا. شد نیماش سوار و فرستاد بلند پاشنه یها کفش

  دل  در ماهرو و... بود ستاده یا شیجا  سر همچنان اما

  یکی فقط ایلیا که... باشد کرده اشتباه که کرد دعا

  او حداقل ست،ین اشتباه اگر ای باشد شخص آن هیشب

 ...نباشد ادشی را

 و سمتش روبرگرداند ایلیا که گذشت چقدر دینفهم

  و نشست عقب یصندل یرو کنارش. شد نیماش سوار

 :گفت جوان ی راننده به خطاب ماهرو

 .برو -

  در بالفاصله نگهبان و گفت لب ریز ی"چشم " راننده

  تا و برد نیماش  ی شهیش سمت دست ایلیا. کرد باز را

 ی دسته ماهرو. بست چشم  و دیکش نشیی پا نصفه

  سرد یهوا  و فشرد انگشتانش انیم محکم  را فشیک 

  کمش، لباس و سرما به توجه یب. دیدو  تنش در آذر

 بار هزار  را شب آن و دوخت ای لیا مرخین  به چشم 

  و بود حواس یب شب آن! کرد مرور خودش شیپ

 عطر نیا و مرد نیا ... اما شدن گرفتار از دهیترس

 یا کدفعهی بک فلش نیا ستبر، ی نهیس نیا و مردانه



  ینم شب آن یادآوری و  گذشته به اش پرمشغله ذهن

 ... باشد یاتفاق توانست

 ! بپرس -

  بر ینیسنگ پتک انگار ا، ی لیا خونسرد یصدا دنیشن با

  یب یا قهیدق چند  آمد ادشی و شد دهیکوب سرش

 یحت ایلیا و... مردانه مرخین آن به مانده رهیخ حواس

  خورد یم سرد باد و بود نکرده باز را چشمانش هنوز

 !انگار نه انگار و صورتش در

 ؟یچ -

  گردن یکم ایلیا و باشد خونسرد شیصدا کرد یسع 

 ! کرد باز چشم  و چرخاند سمتش

 ... بپرسش -

 : انداخت باال ابرو و نشاند لب  کنج یپوزخند ماهرو

 ازت؟ دارم  سوال یکن فکر شده باعث یچ -

  ماهرو سر کینزد سر و  متقابال زد یپوزخند هم  ایلیا

 :زد لب آرام  خوشرنگ یها یشیم آن به رهیخ و آورد

 صورتمه؟  تو یزیچ -



 و دست نطوریا که مرد نیا داشت چه. کرد اخم  ماهرو

 محکم  را شیها لب مقابلش؟ بود کرده گم  را شیپا

 : داد ادامه ایلیا و فشرد هم  یرو

  رو یبزن یخوا یم  که یحرف  ای بهم  نزن زل ای -

 !یمخم رو... بزن

 :کرد کج سر و زد ینفس حرص با ماهرو

 !جناب داشته برت هوا -

  ایلیا خند تک یصدا  و برگرداند پنجره سمت رو و

  تمام  با مرد نیا... رفت اعصابش یرو شتریب

 یاستاد خودش که چند هر. داشت فرق شاگردانش

 اما  گذاشت شاگرد را اسمش شد ینم و مبارزه در بود

 چشمش ماهرو تیجذاب  یا  ذره یحت مهارتش، از جدا

 اول همان از که کند انکار توانست ینم. گرفت ینم را

 اما  بود نداده نشان خوش یرو و او با داشت لج سر

 و بود کشته وجودش در را احساسات انگار مرد، نیا

 ! وجه چیه به شد ینم نرم 

  گرید د،یچی پ نیماش در که نیالت کیموز یصدا

 ی رهیت و یابر آسمان. نکردند باز لب از لب چکدام یه

  زد یم قطره چند یگاه  و داشت دنیبار یهوا تهران،

  نیماش پنجره ی لبه را آرنجش ماهرو... شهیش به



  چشم  ایلیا و  زد اش چانه ریز را مشتش و گذاشت

  ابانیخ نیا  یبرا دلش... زده نم  یها ابانیخ به دوخت

 در آشنا ی دخترانه یصدا کی! بود شده تنگ هم  ها

  شهر نیا یبرا اش یدلتنگ و خواند یم شعر سرش

 سرد ی شهیش به داد هیتک سر! عذاب کرد یم را

 کاش کرد آرزو و دوباره بست چشم  و خورده باران

  آن کاش... ذهنش از شود پاک دخترانه یصدا آن

 یفراموش کاش اصال. برود ادشی ها چشم  رنگ

 ...ردیبگ

 ؟یبنداز کار از رو ها نیدورب کشه یم طول چقدر -

 نکهیا بدون. دیکش رونشیب افکارش از ماهرو سوال

 :دیپرس  لب ریز کند، باز چشم 

 تاست؟ چند -

 : دیرس گوشش به مکث با ماهرو یصدا

 ... تا ده -

 : داد  رونیب آرام  را نفسش ایلیا

 . کنم  هک رو ستمشیس دیبا... قهیدق ستیب تهش -



 ردیبگ  چشم  ماهرو نگذاشت دارش، خش بم  یصدا و

  شیصدا. کرد یم جذابش که یشیر ته و مرخین آن از

 ! داشت غم 

 ؟ یکن کاریچ دیبا بعدش که یدون یم -

 :شیموها انیم دیکش دست و کرد  باز چشم  ایلیا

 کردن؟ یباز نقش -

  تکان سر او یمشک نگاه در رهیخ و حرف یب ماهرو

 :کرد زمزمه ایلیا  و داد

 ...بلدم  -

 یباز را ها عاشق  نقش" خواند صدا یب قلبش و

  انکار و یباش عاشق یعنی درد! ندارد یکار که کردن

 ..."یکن

 دادن رونیب  با همزمان و دیکش یقیعم نفس ماهرو

 : گفت بازدمش

 اطالعات  خودت از یکس به ستین  ازین نجایا! خوبه -

 حق یکس و یاومد من  همراه عنوان به فقط تو. یبد

  تازه تو! نکن توجه کرد اگه و کنه متیج نیس نداره

! یشد آشنا همونجا منم  با و یبرگشت آلمان از



 یلیخ! گنده کله افراد از پره یمهمون نیا... نیهم

 ...  ن تشنه ش دسته و دار و بابا  خون به هاشون

 داخل؟ ببرم  رو نی ماش! نجاستیهم خانوم  -

  با مجلل و طبقه دو ی عمارت یجلو  نیماش توقف با

 ی نهیآ از که راننده به رو ماهرو د،یسف یسنگ ینما

 : گفت کرد یم نگاهش منتظر نیماش

 !باش زنگ به گوش. بمون منتظر رونیب -

 یورود یجلو را نیماش و داد تکان یسر راننده

 : کرد متوقف

 ... خانوم  چشم  -

  یکنار. کرد باز را  ماهرو سمت در و شد ادهیپ و

  و کرد جمع را بلندش لباس یسخت به ماهرو و ستادیا

 یها  چراغ... خودش سمت در از هم  ایلیا و شد ادهیپ

 فضا شد، یم یمنته ساختمان  به که عمارت بلند هیپا

  یقد یها پنجره از نور رقص و کرد یم تر مجلل را

 ماهرو و ستادیا ماهرو کنار ایلیا. خورد یم  چشم  به

... چشمش شیپ شود رسوا ها کفش  آن با دیترس باز

  مرد نیا کنار کند یباز نقش خواست یم چطور

 را شیبازو ایلیا که بود افکارش غرق مرموز؟



 بود روبرو به نگاهش که یحال در و گرفت سمتش

 :  گفت

 ! نده لفتش. ندارم  دردسر ی حوصله -

 نقش نیا شود تمام   زودتر خواهد یم دلم  یعنی که

 کرد حلقه دست حرف یب ماهرو! مسخره کردن یباز

چه  از  دینفهم را تلخندش و مردانه یبازو آن دور

 ! بود

 

  و گذاشت داخل به پا  محکم، یها قدم  آن یپا به پا

 شناخت را ماهرو بود، ستادهیا در یجلو که ینگهبان

  نیتر کوچک نکهیا بدون ایلیا. کرد یکوتاه م ی تعظ و

 مطمئن ماهرو و رفت جلو  ندازدیب اطرافش به ینگاه

 یمهمان نیا به که ستین  بارش نیاول مرد، نیا که شد

 اطراف مجلل و گل  از پر یفضا آنقدر! دیآ یم ها

  یعمارت نیچن در ها سال انگار که بود یعاد شیبرا

 !نبود هم  دیبع  و کرده یزندگ 

 ماهرو دند،یرس  که ساختمان به یمنته ی پله چند به

  ایلیا یبازو دور به را انگشتانش فشار اراده یب

 به و کرد نگاهش  یچشم ریز  ایلیا و کرد شتریب



 با دوباره که بود نیا از بهتر حداقل... اوردین شیرو

 ! برود اش نهیس در سر

  آزاد یصدا وضوح به ایلیا دند،یرس که ها پله یباال

 داخل به پا و دیشن را ماهرو ی شده حبس نفس شدن

 و آمد سمتشان عیسر  یخدمتکار. گذاشتند ساختمان

 سالن در چشم  ایلیا.  گرفت را ماهرو شال و مانتو

  که یبلند هیپا یزهای م. چرخاند شیرو شیپ بزرگ

 یدنینوش جام  و بودند ستادهیا نفر چند کدامش هر دور

  که بود یزیچ نیاول چرخاندند، یم دست در را شان

  با متیق گران یعطرها و  گاریس یبو. آمد چشمش به

  یم سردرد که نداشت شک ایلیا و بود شده  مخلوط هم 

  عنوان به سالن از یقسمت... یمهمان آن از بعد ردیگ 

  یم سرخوش یا عده و  بود شده یطراح رقص ستیپ

 دهیکش  فلک به سر تکنو کیموز یصدا و دندیرقص

 ! بود

 : گفت آرام  و انداخت ایلیا به ینگاه ماهرو

 ... گهید جلو م یبر -

  در. نگفت چیه و کرد نگاهش کوتاه یا لحظه ا،یلیا

  جز بود یزیچ هر هیشب ،یقیقا قهی و ییطال لباس آن

 !یا حرفه  مبارز کی



  ماهرو، به واکنش در دهد تکان سر یحت نکهیا بدون

  یب از شد یحرص ماهرو و گرفت سر از  را شیها قدم 

 !شیها حرف ماندن جواب

  لبخند با یجوان مرد دند،یرس  که زیم نیاول یروبرو

 : انداخت  باال ابرو و آمد جلو

 !جان ماهرو -

  جوان مرد... بندش  پشت هم  ایلیا و ستادیا ماهرو

 شده حلقه ایلیا یبازو دور که ماهرو دست به ینگاه

 : زد جوابش در یلبخند ماهرو و  انداخت بود

 !انیرا -

  بود، شده خطاب انیرا  که یپوش خوش و جوان پسر

  شلوارش بیج در  را دستش کی و ستادیا شانیروبرو

 : برد فرو

 !دایپ  کم  خانوم  دارید مشتاق -

 : داد ادامه ای لیا به ینگاه با و

 د؟یکن ینم یمعرف -

  انیرا به خطاب و شد  ایلیا به رهیخ یا لحظه ماهرو

 : گفت

 !پسرم  دوست... ایلیا -



... نزند پوزخند که برد کار به را توانش تمام  ایلیا و

 ! شیها آدم  و عمارت نیا از خورد یم هم  به حالش

  راستش دست و داد تاب ایلیا سمت را نگاهش انیرا

 : کرد  دراز را

 !خوشوقتم  -

  انداخت شیرو شیپ ی شده  دراز دست به ینگاه ایلیا

  را سالمش دست. شد  نییپا و باال شیگلو بیس و

  باال که نداشت حس راستش دست و کرد مشت

 ! او با دهد دست و اوردشیب

 ... نطوریهم منم  -

 ماهرو. زد یپوزخند  و دیکش عقب را دستش انیرا

 از یریجلوگ  یبرا و چرخاند دو آن انیم را چشمانش

  خطاب و دیکش  را ایلیا  دست ،یاحتمال بحث گونه هر

 :گفت انیرا به

 !جان انیرا بگذره خوش -

  راه یا یخال زیم سمت و نگرفت انیرا از یجواب و

 : دیغر شیها دندان انیم از ایلیا و افتاد

 ستمشونیس یکوفت رمز اون! بگو رو نایدورب یجا -

 شه؟ یم ارسال یک 



  زیم یرو را فشیک  ماهرو و ستادندیا یزیم پشت

 :دیچرخ ایلیا سمت یعصب و گذاشت

 ه؟ یچ واسه ت عجله -

 : انداخت  ماهرو  یسرتاپا به ینگاه ایلیا

 ست؟ین مشخص -

  بود؟ بد. نگفت چی ه و فشرد هم  یرو لب ماهرو

  ها، نیا تمام  وجود با اما... بود بود؟ خالفکار... دیشا

  از  داشت حق. ردیبگ دل به داشت  حق! بود دختر

 در بود منفور حد نیا تا... شود ناراحت شدنش ریتحق

 او؟  چشم 

  از را لشیموبا دند،ی لرز یم آشکارا که یدستان با

 پیتا نظرش مورد فرد یبرا و دیکش رونیب فشیک 

 "شد؟ یچ: "کرد

  المصب: "گرفت جواب بعد هیثان یس از کمتر و

  یگوش رو فرستم  یم رو رمز! باالست تشیامن

 !"بوسه یم رو خودش دست... پسره

  درون را یگوش. کرد پاک یمعطل یب را ها ام یپ ماهرو

 : گفت  و گذاشت فشیک 

 ...تیگوش  رو فرسته یم  االن رو رمز -



 همان و کرد شلوارش  بیج در دست یمعطل یب ایلیا

  جلب که یطور. شد روشن  لیموبا  ی صفحه  لحظه

  لباس با یمرد خدمتکار و شد مشغول نکند، توجه

  و شد کشانینزد دست  در یدنینوش ینیس و فرم 

 بر و آمد باال لشیموبا یرو از ایلیا نگاه. کرد تعارف

 شد حلقه جام  دور که ماهرو فیظر  انگشتان یرو

  نکهیا بدون خدمتکار، مرد جواب در و ماند ثابت

 :گفت کند نگاهش

 ... ببرش -

  که یگرید زیچ ای بود ایلیا ی شده کنترل خشم  از و

  و گذشت چشمانشان یجلو از عیسر جوان پسر

 : گفت ماهرو

 !یباش زهیپاستور انقدر کردم  ینم فکر -

 :گفت حال همان در و شد مشغول لشیموبا با ایلیا

 خوب رو یزیچ هر زمان فقط... ستم ین زهیپاستور -

 !ها یبعض برعکس... دونم  یم

 : گذاشت زیم یرو حرص با را دستش در جام  ماهرو

  تو بدونم  که مهیحال اونقدر! بخورم   که برنداشتم  منم  -

 . م ی هست یتیموقع  چه



 :اوردین باال اش یگوش یرو از سر یحت ایلیا

 !نکنم  فکر -

  شده گرمش کرد حس و  فشرد هم  یرو دندان ماهرو

  یم دلش و بود خنک یدنینوش! خفه یهوا آن در

  دانست یم و برود باال نفس کی را آن خواست

 ! ندارد یخوب عواقب

 و آورد باال سر ایلیا که بود گذشته قهیدق ده از کمتر

 : گذاشت بشیج در  را اش یگوش

 !شد تموم  -

 : کرد یاخم تعجب از و سرعتش از ماند مات ماهرو و

 نا؟یدورب همه -

 :یخند م ین با داد تکان سر ایلیا

 ...شون همه -

 یتا کی و گذاشت  زیم ی لبه را دستانش ماهرو

 : برد  باال را شیابرو

 .ستین اخالقت مثل کارت  حداقل! اومد خوشم  نه -

. شد نیهم و کند ینم  افتیدر یجواب  دانست یم و

 : داد ادامه کند نگاه او به نکهیا بدون



  کارمون زودتر چه هر! ومدنین ها یاصل  اون هنوز -

  نجایهم تو. کمتره سکشیر رونیب م یبزن  و شه تموم 

  اگه و دادن بیترت که یقرار سر  رم یم من... بمون

... ویآر به بده خبر ومدم ین گهید ساعت م ین تا یدید

 .منتظره عمارت رونیب

  عیما آن و زد جام  ریز دست کند،  تعلل نکهیا بدون و

 و افتاد نی زم یرو جام  و ختیر لباسش یرو را سرخ

  دیچرخ  سمتشان نفر چند نگاه! شکست یبد یصدا با

 : شد کشینزد دوان دوان یزن خدمتکار و

 خانوم؟  دیخوب -

  را ها چشم  آن حرف و  برداشت  ایلیا از چشم  ماهرو

 . دینفهم کرد چه هر

 : زد لب بشنود  او فقط که یطور لب ریز تنها

 ! برداشتم  نیا واسه -

 : گفت  و شیرو شیپ فی ظر دخترک به دوخت چشم  و

 ! کنم   زیتم رو لباسم  دیبا کجاست؟ یبهداشت سیسرو -

 جلوتر خودش و کرد دراز  یطرف سمت دست دخترک

 : افتاد راه

 . کنم  یم  تونییراهنما  خانوم  دییبفرما -



 متوقفش ایلیا حرف که برود دنبالش خواست ماهرو

 :کرد

 !ببر رو تیگوش -

  یگرید ی دکمه ایلیا و  چرخاند ایلیا سمت گردن آرام 

 :کرد باز را راهنشیپ از

 ...شد الزم  دیشا -

  را لشیموبا و داد قورت  صدادار را دهانش آب ماهرو

 : گفت لب ریز و دیکش رونیب فشیک  از

 ! گفتم  یچ نره ادتی -

 طول یزیچ و رفت خدمتکار دنبال و روبرگرداند و

  ایلیا... شد محو ایل یا چشمان  یجلو از که دینکش

 تکه آن  فشرد و گذاشت زیم ی لبه را سالمش دست

  دیکش یقیعم نفس و بست چشم ... دستش  در را چوب

 شد باعث سر، پشت از مردانه ییصدا دنیشن که

 نهیس در بخورد گره نفس و شود رممکنیغ بازدمش

 ... اش

 !ایلیا -
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 !ایلیا -

  جز دیخواب صداها تمام  انگار و شیجا سر ماند مات

  کرد مشت. شد یم تر کینزد که ییها قدم  یصدا

! دیلرز یعصب حسش، یب  دست و را سالمش دست

 یدلتنگ بود؟ دهینشن را صدا آن که شد یم سال چند

  ،"شود ینم نیا از بدتر " گفت یم که یحس و اش

  یم  دلش و آوردند هجوم  تنش یپ و رگ به همزمان

 خفه یمهمان آن از کند فرار توانش تمام  با خواست

  سمت و فرستاد نییپا یسخت به را دهانش آب... کننده

 ش،یروبرو مرد چشمان. روبرگرداند صدا صاحب

 چشمانش مردمک  و گشت صورتش یرو ناباور

  دهیناد شد یم مگر و بودند مانده هم  به رهیخ... دیلرز

 را؟  ساله  چند رفاقت نیا یدلتنگ گرفت

 نه؟... یمعرفتت یب خود -

  شیبرا را تیموقع  د،یلرز یم بار نیا که او یصدا

 :شیابروها انیم نشاند اخم  و کرد روشن

 ؟ یکن یم کاریچ نجایا تو -

 از نگرفت چشم  یا لحظه ایلیا  و آمد جلو یقدم مرد

...  جاافتاده و بود شده تر مردانه اش  چهره... او

 !قبل سال چهار از تر مردانه



 ؟ یبرگشت خبر یب انقدر یک  ؟یبرگشت یک  تو... تو -

 :ستادیا اش نهیس به نهیس و رفت جلو یقدم هم  ایلیا

 !نه نجایا. نه االن یول... لیریام م یزن یم حرف -

 ابرو و دیکش گردنش پشت  یعصب را دستش لیریام

 : انداخت باال

  احتماال افتاد، ینم هم  به چشممون یاتفاق اگه -

  تمام  سال چهار نفر چند که اومد ینم ادتی  همچنان

  ینم ادتی... یبد خودت از یخبر  هی بودن منتظر

  فرودگاه تو از  تصادفت بعد ماه سه دو  یوقت اومد

... اومد ما سر به یچ ی ریم یدار یگفت و یزد زنگ

 ازم؟  یدار یتوقع  چه حاال و یکرد بد... ایلیا یکرد بد

 تو زم یبر رو دندونات  زنم  ینم همه یجلو که نیهم

 !مهیخونسرد اوج  دهنت

 : داد   ادامه و  خشم  و یدلتنگ از زد یتلخند

 ... بهت لعنت! َمرد بهت لعنت یا -

  و حیصح از شیگلو به بود  آورده هجوم  مردانه یبغض

  یب یروز که دانستند یم دو هر و ایلیا دنید سالم 

  رفاقت نیا یبرا جانشان دو هر آورند، زبان به نکهیا

 ! رفت  یدرم



 لیریام یبازو یرو و  آورد باال دست  اراده یب ایلیا

 : گذاشت

 برات گم یم رو یچ  همه. داداش م یزن یم حرف -

 ...یول

 :داد تکان طرف دو به یسر

 .شه ینم االن... تونم  ینم االن -

  سرخ یها رگه و  فشرد هم  یرو دندان لیریام

  برادر هم  هنوز.  نشست ای لیا چشم  در چشمش

 هم  قیرف یحت گرید  ای او؟ یبرا شد یم محسوب

 نبود؟

! یشدن گور و گم  ییهوی یخدا تو دونم  یم که من د   -

 خود به همه  از اول و همه به زدن پا پشت  عادتته که

 که یپدر به تو... یبدهکار  ما به تو ایلیا! تیلعنت 

  بعد دهینکش ماه سه دو یول کرد بد حقت در شهیهم

 به تو! یمقصر کرد رد سر از رو سکته هی رفتنت،

 ...که یآخر یروزا و یعل

 شد. بست لب لیریام و ماند اش رهیخ مبهوت ایلیا

 و داد رونیب محکم  را  نفسش! شد یم دینبا که آنچه

 :آورد نییپا صدا



  تا هزار. زد حرف راحت شهینم نجایا. رونیب م یبر -

 ! رومونه چشم 

 خروج در سمت باشد او از یجواب منتظر آنکه یب و

! بود مطمئن. دیآ یم ایلیا که دانست یم و افتاد راه

  تمام  مهین لیریام که یحرف و پدرش حال دنیفهم یبرا

 ...آمد یم شک یب بود، گذاشته

  از یکم خورد، صورتش در که رونیب سرد یهوا

 یها چراغ از یکی کینزد . کرد سرد را درونش آتش

  از لب هنوز و برگشت ایلیا سمت و ستادیا بلند هیپا

 :دیپرس  ایلیا که بود نکرده باز لب

 ؟یچ یعل -

 شد باعث که یخشم و خودش به فرستاد لعنت لیریام

 ...دینبا که بزند را یحرف

  دیبا سال همه نیا از بعد که ییتو یکن ینم حس -

 ؟ یبد حیتوض

 : شیصدا شد تر بم  و نشست ایلیا یابروها انیم یاخم

 شده؟  یچ یعل -

  ایلیا یبرا باغبان، رمردی پ  آن که بود مطمئن لیریام و

 ! پدر از باالتر دیشا و داشت را پدرش حکم 



 ...ایلیا -

 ایلیا دست در راهنشیپ قه ی شدن مشت شد جوابش، و

 :برد  باال صورتش در که ییصدا و

 شده؟  یچ یعل گمتیم د   -

  داشت خبر لیریام و بود زده رونیب شیها قهیشق رگ

  و جوابش در کرد باز لب... یلعنت یها رگ آن  درد از

 ... انداخت ایلیا تن به لرز ش،یصدا لرزش

  قلب وضع بعدش سال  هی از کمتر ،یرفت که تو -

  واسه زد یدر هر به یعل. شد بدتر محبوبه

  یول نداشت یخوب حال موقع اون  پدرت... درمانش

  محبوبه درمان و یعل  به کمک واسه کرد یکار همه

 ...و

 ... شیها حرف انیم مکث آن از آخ

... بدن نجاتش نتونستن... دادنش دست  از! نشد -

  یم سر ادیز. رفت خونه قلب انگار رفت که  محبوبه

. بود بد یلی خ خونه  جو... روزا اون بهشون زدم 

  داغدار وجود با یعل و بود مارستانیب پاش هی پدرت

 که تنها یول... ذاشتینم  تنهاش هم  لحظه هی بودنش

 یچشما و خودش تو رفت یم بیعج شد، یم



  راهت به  چشم  یلیخ... بدشو حال زد یم داد سرخش

 !یلیخ... ایلیا بود

  پشت نیماش به داد هیتک و رفت عقب یقدم ایلیا

 شک یب... درد نیا بار  ریز کرد یم خم  کمر... سرش

 یم تر پررنگ سرش  در که یفکر اگر کند یم جان

 .  بود درست شد

 ر؟ یام مرده یعل -

  تک بود شده غیت و آمد یم چاه ته از انگار شیصدا

 ! اش یصوت یتارها تک

 :فشرد هم  یرو پلک لیریام

  قبل ت شماره کردن دا یپ واسه زدم  یدر هر به -

 ...ایلیا نبود ازت یرد چیه... بشه رید نکهیا

  نیسنگ یگلو آن به دندیکش غیت اش یصوت یتارها

 ! بغض از شده

 نه؟ ... ریام مرده یعل -

  رید. دیبر را ایلیا نفس سکوتش و کرد سکوت لیریام

 گر؟ید نبود یعل یعنی بود؟ شده



 انیجر به اش قهیشق یها رگ در بافشار که یخون

  را دستش شد باعث زد،  جانش به که یدرد و افتاد

 ... درد از کند خم  زانو و بگذارد اش قهیشق یرو

 ... آخ -

  تن دیکش باال و نشست شیبازوها ریز محکم  یدست

 : را اش گرفته آتش

 !ایلیا -

  سرش در. فتدین که مردانه یبازو آن به زد چنگ ایلیا

 خودش، پدر یجا به یرمردیپ... انگار زدند یم طبل

  یجا یرمردیپ..." جان بابا" کرد یم تکرار سرش در

  دست ضرب از  را اش ینوجوان و یکودک  یها زخم 

  را نشی ماش چییسو یرمردیپ گذاشت، یم مرهم  پدرش

  پسرک آن دهد خودش دست کار مبادا که کرد یم م یقا

  و بود بازداشتگاه در خودش یجا به یرمردیپ تخس،

  تا شب نیچند یرمردی پ بود، گرفته گردن را او جرم 

  دانست یم خوب و بود  نشسته درددلش یپا صبح

  به یرمردیپ کند، ینم درددل یگرید کس شیپ ایلیا

 یدختر از شیبرا ایلیا  و کرد یم گوش شیها حرف

  گل نه؟... شوند یم م یتی هم  ها گل! گفت یم یآب چشم 

 ...حتما  بودند شده  م یتی یعل یها



 : شد تکرار گوشش در لیریام  درد پر یصدا

 یب خبر نیا و من به لعنت... داداش ریبگ آروم  -

  و پدرت! بشناسنت ممکنه نجایا ریبگ آروم ... موقع

  شرکت یها بچه اکثر یول امشب ستنین نی امیبن

  خبرش و ست زمستونه  شو از قبل یمهمون... دعوتن

 .چهیپ یم زود

  از فشرد یم هم  یرو درد با که را شیها پلک ایلیا

  از لیریام و کرد راست کمر  یسخت به و داد فاصله هم 

 یصدا. دیترس سرخش صورت و یخون  چشمان دنید

 :دیرس گوشش به شهیهم از پردردتر بار نیا ایلیا

 روح به! یدید منو نگو چکسیه به... چکسیه به -

 ...قسم  یعل

 تا داد جان و هم  یرو  فشرد دندان و دیلرز اش چانه

 . ختیر جانش به قسم  آن که یدرد از زدینر اشک

 چوقتیه گهید یبگ  یکس به اگه قسم  روحش به -

 !ارم ینم رو اسمت

 و بد حال آن انیم شد باعث لش،یموبا زنگ یصدا و

  م ین بود گفته که دیایب یدختر به ادشی دلش، داغ

 !امدین... و دیآ یم گرید ساعت
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 و بد حال آن انیم شد باعث لش،یموبا زنگ یصدا و

  م ین بود گفته که دیایب یدختر به ادشی دلش، داغ

 !امدین... و دیآ یم گرید ساعت

  شد حبس بود دهیکش شی ها هیر به زجر با که ییهوا

  ادیفر سرش در نفر چند همزمان و اش نهیس در

 !" قاتل... یمقصر تو" دندیکش

 چشمش و گرفت لرز ی عصب دوباره حسش یب دست

  و سر یها رگ در کردند یم فرو داغ خیس. سوخت

. دیشن ینم را لیریام یها حرف... انگار چشمش

 کونیآ چطور دینفهم! حالش شیپ بود آورده کم  مرگ

  آمد  خودش به یوقت اما  کرد لمس را تماس یبرقرا

 :گوشش در دیکش غیج یدختر و شد برقرار تماس که

 !االن نیهم... یمهمون از رونیب بزن -

 مرز تا را سرش یها  رگ ماهرو ترس از پر غیج

 یایلیا یبرا کرد عمل یشوک  مثل و برد شدن پاره



 و فشرد انگشتانش انیم  محکم  را لیموبا... جان مهین

 : برد باال صدا

 شده؟ یچ تو؟ ییکجا -

  دهیترس... و بود بلندتر بار نیا ماهرو، ادیفر و غیج

 !تر

  رونیب بزن. کشنت یم  خدا به... بجنب! کشنت یم -

 ... یمهمون اون از

 ممتد یها  بوق و آمد یم  نیماش یصدا خط، پشت از

 غیج و دهیترس یصدا آن و شد قطع که یتماس بعد، و

 سال پنج دیشا... سرش در شد تکرار دخترانه یها

 پشت از بدتر، دیشا و حال نیهم با یدختر که بود قبل

 و رفت ایلیا و..." ایب خدا  رو تو" که دیکش غیج تلفن

  دیلرز یم آغوشش در که یدخترک  یپا به پا کند جان

 نیا!  دوباره شد یم تکرار زیچ همه انگار... حاال و

 ! قبل از تر وحشتناک یکم دیشا  بار،

  پشت یها سوال و لی ریام نگران نگاه به توجه یب

 از و دیکوب او ی نهیس تخت دست محکم  همش، سر

 سمت یتوان چه با دینفهم و زد کنارش خودش یجلو

 در شد تکرار همچنان صدا آن و دیدو خروج در

  عمارت، از خروجش محض به!" قاتل... قاتل" سرش



 یمعطل یب ایلیا و کرد ترمز شیپا  یجلو ویآر نیماش

  یصدا و شد سوار و برد  راننده کنار در سمت دست

 آسفالت، یرو نیماش  یها کیالست شدن دهیکش

 نی ماش دنبال دیدو که  یمرد یبرا شد مرگ ناقوس

 لیریام به نیماش ی نهیآ از ایلیا نگاه! دینرس... و

 . بود گذاشته زانو یرو دست و بود شده خم  که افتاد

 :نشست گوشش در ویآر ادیفر یصدا

 ؟ ینبود همراهش  تو مگه اونجا؟ شد خبر چه -

 نیماش اس یپ یج یرو بود مانده رهیخ  ایلیا نگاه و

 ویآر... شد یم جابجا مدام  که قرمز ی نقطه آن و

  دندان انیم از دیغر و  فشرد گاز پدال یرو پا شتریب

 !شیها

 ! کشتنش  گم؟یم یچ تهیحال! کشتن رو ش  راننده -

 :زد لب خفه که ییایلیا و

  تنها ذاشتم یم دینبا... اتاق تو رفتم  یم باهاش دیبا -

 . ذاشتم یم دینبا... بره

 چه و شیگلو دور بود  کرده حلقه دست وجدان عذاب

 ماهرو ی شماره وقفه یب وحشتناک؟ ینگران آن بود

  یول بودند کشینزد... داد  ینم جواب و گرفت یم را



 بنز آن به دندیرس ینم و بود ادتریز سرعتش او او

 !مدل نیآخر

  یها کیالست و چرخاند حرکت کی با را فرمان ویآر

  کرد اعتراف دل  در و آسفالت یرو انداختند رد نیماش

  بود نکرده یرانندگ  نطوریا حال به تا عمرش در که

 !بار کی آن از آخ و بار کی مگر

 را ماهرو ی شماره که  بود بار  نیچندم دینفهم ایلیا

  خواست یم که یا لحظه اما دینشن یجواب و گرفت

  یصدا رد،یبگ را اش شماره اول از و کند قطع دوباره

  گوشش در  اش دهیترس ادیفر و ماهرو ی هیگر زیر

 :دیچیپ

 !رهیگ  ینم ترمز... رهیگ  ینم -

...  کرد دتریشد را ماهرو ی هیگر  ایلیا نگران لحن

 آن یول سرش بر  بکشد ادیفر ایلیا داشت انتظار

  کند، آرامش کرد یم یسع  که مردانه نگران یصدا

 ! کند جا از را قلبش

 ... م ی کتینزد... دختر م یکینزد -

 ماهرو و دیکوب ماهرو  بنز پشت محکم  ینی ماش انگار

  بود لرزان... برد باال صدا ایلیا و دیکش  یغ یج

 ! شیصدا



  یاتفاق  ستین قرار باش آروم ... دنبالتن دونم  یم -

 ...یکن کنترل رو نی ماش کن یسع . فتهیب

 ماهرو دانستند یم و بودند شده خارج شهر از بایتقر

  کم  و ضیعر ی جاده آن دل به زده خودشان از زودتر

 ...نور

  که یسرعت نیآخر با و انداخت ایلیا به ینگاه ویآر

 : رفت شیپ جاده در توانست یم

 ... نیماش  ستم ی س به کن وصل و تماسش -

  لحظه و ستم یس به کرد وصل را تماس یمعطل یب ایلیا

 واضح ،یقو شهیهم یماهرو ی هیگر یصدا بعد، یا

 ! نشست جفتشان گوش در

 : گفت و دیکش رونیب را اش اسلحه ویآر

 دنبالتن؟  نفر چند -

 : دیرس گوشش به مکث با ماهرو یصدا

 ...ننیماش تا دو... دونم  ینم... ن -

 ! ترسش از پر غیج یصدا و

 .خدا رو تو ایب... رهیگ  ینم ترمز -



  دل داغ دیبا ترس، سر از یها غیج  نیا نکهیا نه مگر

 نه مگر...! نکرد کرد؟ یم خنک را اهپوشیس مرد

 تکه را زانشیعز قاتل دختر گذاشت یم دیبا نکهیا

!  دیدر را ایلیا قلب ماهرو حرف جاده؟ آن در کنند تکه

 دیشن  دخترک ی هیگر انی م که یی"خدا رو تو ایب" نیا

 پاره چشمش رگ کرد حس ایلیا و کرد را خودش کار

 سرعت با که را ینیماش دو دندید  دو هر! شد

 : گفت ویآر و رفتند یم شیپ شانیجلو

 .باش آروم  ماهرو دمشونید... دمشونید -

 : زد هق ماهرو

 ...تونم  ینم گهید -

 !تخس دخترک آن آوردن کم  از کرد پاره گلو ایلیا و

 !ینتون یکن یم غلط -

  نکهیا بدون ایلیا... دم  در شد خفه که ییماهرو و

 : داد ادامه ردیبگ روبرو از را نگاهش

  راه! صاحاب یب ترمز اون رو نده فشار  رو پات یه -

 ی شونه سمت بکش رو نیماش فقط برو رو خودت

 ...جاده یخاک 



  و دیکش دستش از را  ویآر ی اسلحه یمعطل یب و

  ویآر! بندش پشت دیکش نییپا هم  را نیماش ی شهیش

  م یتنظ  را اسلحه ایلیا و کرد نگاهش تعجب از یاخم با

 : گقت  و نیماش  دو آن از یکی چرخ یرو کرد

 !برو تر عیسر -

  عمد از  ویآر و گرفت شتاب جاده در شتریب  نیماش

 یمشک بلند یشاس دو از یکی پشت به را نیماش

  که نیهم و دیکوب بودند ماهرو بیتعق در که یرنگ

  گلوله کیشل یصدا! کرد کیشل  ای لیا شد، کم  سرعتش

 به زد را دوم  ریت  ایلیا و دیچیپ جاده سرد یفضا در

 یطول که عیسر و قی دق آنقدر... گرید نی ماش چرخ

 با ویآر و دادند   دست از را تعادلشان ها نیماش  دینکش

 از یکی که دید تنها و گذشت  کنارشان از سرعت

  دستش در یا اسلحه با و آورد رونیب سر ها راننده

 : بزند  داد توانست تنها ویآر. گرفت نشانه را ها آن

 ! بدزد  رو سرت -

 قایدق و شکافت را شهیش  و شد کیشل که یا گلوله و

 یممتد بوق... ستادیا  زمان. گذشت  ایلیا سر کنار از

. کرد نگاهش وحشت  با ویآر... دیچیپ ایلیا گوش در

 یم  چه دیشن ینم ایلیا و خوردند یم تکان شیها لب



  و گذاشت گوشش ی رو و  آورد باال دست... دیگو

  صداها... تیموقع  نیا در  داشت کم  را نیهم. زد ینفس

  کشانینزد ماهرو نی ماش و شدند یم واضح کم  کم 

  را شیصدا ایلیا و بار نیا زد  یم ادیفر ویآر. بود

 :دیشن

 رو؟  صدام  یشنو یم -

 . داد تکان یسر رمق یب ایلیا

 ...شد رد. سرم  کنار از  شد رد... شنوم  یم -

 یها غیج غیج جواب  در و گرفت ایلیا از نگاه ویآر

 : گفت ماهرو

 .ر یبگ آروم  ماهرو نشد یزیچ -

 یا تپه به افتاد چشمش و گرفت ینفس یسخت به ایلیا

 به بود نمانده یزیچ که جاده یخاک  ی شانه در کوتاه

  یرو سرد عرق. برد فرو بغض ماهرو و برسند آن

 مدام  چشمانش یجلو و کرد یم حرکت کمرش ی رهیت

 حال آن با و افتاده  فشارش نداشت شک! شد یم اهیس

 ! دانست یم خدا فقط  را کرد یم یرانندگ  چطور

 ! ماهرو -



  و کرد بدتر را بغضش ا،یلیا زبان از اسمش دنیشن

 نه؟ مگر... کرد یم شیصدا ای لیا که بود بار نیاول

 ؟ یدار اعتماد بهم  -

 و فشرد انگشتانش انیم  تر محکم  را فرمان ماهرو

 ! اش گونه یرو گرفت راه  یاشک قطره

 ... دارم  -

  چشم  یا لحظه ایلیا  شد باعث دارش بغض یصدا

 :کند باز و ببندد

 سالمه؟  که نتیماش ربگیا -

 : زد ی آرام هق ماهرو

 ... آره -

 : زد لب و کرد مشت محکم  را سالمش دست ایلیا

 ...کتهینزد که تپه اون به بزن -
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 ...کتهینزد که تپه اون به بزن -



  نفس  یصدا یحت! شد  خاموش صداها تمام  یا لحظه

 را لشی موبا ایلیا... مرگ شرف در یدختر لرزان

 یها رگ که یحال در و  فشرد انگشتانش انیم  محکم 

 : زد صدا آرام  درد، از سوختند یم سرش

 ... ماهرو -

  شکسته یصدا که بود نمانده تپه به دنیرس  تا یزیچ

 :دیچیپ گوشش در دخترک ی

 ... بله... ب -

  یی صدا از آخ ... شیصدا  اما هم  یرو دییسا دندان ایلیا

 ! کرد یم  آرام  را دخترک دل بیعج که

 ی بدنه... نه سپر با خب؟... تپه اون به بزن -

 . بهش بزن رو نتیماش

 دوباره ایلیا و شکست قبل از شتریب ماهرو یصدا

 : داد قرار مخاطبش

 ! دم یم قول بهت... دختر یایبرم پسش از تو -

 چرا؟ دیلرز ی م خودش یصدا

  تپه یمتر سه دو به تنها و نگفت یزیچ گرید ماهرو

  تپه با کنار از نشیماش و چرخاند را فرمان د،یرس که

 سرعتش ویآر. دیکش غ یج هیگر  انیم و کرد برخورد



  نی ماش به دوخت چشم  ینگران  با ایلیا و کرد کم  را

 دهیکش ناهموار ی تپه به محکم  اش بدنه که ماهرو

  شد کمتر  نیماش سرعت... دیکش غیج ماهرو و شد یم

. دیکش غیج ماهرو و زد جرقه  و کرد یاتصال کنار از و

 : که لشیموبا در زد ادیفر ایلیا

 ! بکش رو یدست ترمز -

...  بندش پشت را یدست ترمز و دیکش غیج ماهرو و

  محکم  دخترک سر و شد متوقف یبد یصدا با نیماش

  نی ماش برخورد انیجر  در که آمد فرود یربگیا یرو

  نیماش کینزد را نیماش ویآر. بود شده باز تپه با

 یب ایلیا. دندیپر  نییپا و  دو هر و کرد خاموش ماهرو

 که یدید یتار و سرش دیشد درد به توجه

 ی رهیدستگ سمت  دست بود، شده رشیبانگیگر

  نگاه. نشد و کند بازش کرد یسع  و برد نیماش

 زمزمه لب ریز ویآر و  افتاد ویآر به اش زده وحشت

 :کرد

 ! زده رو یمرکز قفل -

  خورد ینم تکان ماهرو و گفت یبلند" لعنت" ایلیا

 و بود ربگیا یرو حرکت یب همانطور سرش... خدا



  شهیش به دیکوب مشت بار چند ویآر... بسته چشمانش

 : زد  شیصدا و

 ؟یشنو یم صدامو. کن باز درو... ماهرو -

  قاتل دختر! نی بب" که دیکش ادیفر گوشش در یکس و

  نیهم انگار و!" مهتابت قاتل دختر... است ارتیمه

  مشت از دست تا بود  یکاف سرش در خاموش ادیفر

 و بسوزد قلبش کی نزد ییجا  کی تا. بکشد زدن

  هر و رفت  عقب یقدم! را جانش و روح کند خاکستر

  که بود آمده. دیکش شیموها  انی م محکم  را  دستش دو

  یم مشت که بود آمده سرش بر چه! ردیبگ انتقام 

 قاتل؟  آن همخون یدختر کردن داریب یبرا دیکوب

  تپه به که ییجا از نیماش و رفت  عقب یگرید قدم 

 از که ینیبنز به نگاهش و زد جرقه بود شده دهیکوب

 از چشم  ایلیا.  افتاد بود گرفته راه نی زم یرو نیماش

 نیبنز یبو و گرفت را وی آر نگاه رد و برداشت ماهرو

 لب ریز و رفت نییپا شیگلو بیس. دیدو اش ینیب ریز

 :کرد زمزمه

 .زهیر یم نیبنز نشیماش از داره -

 و شد کج یتلخند به لبش کنج و آمد باال ویآر نگاه

 که یچشمان یرو بر. ماند شیرو بر مات ایلیا نگاه



  رونیب درد با را نفسش ویآر!  دیبر یم نفس غمش

 :کرد زمزمه گوشش در یدختر انگار  و داد

 ...سرا انیب ها آدم  اون از یکی دوباره اگه... اگه -"

 !" کنن یم غلط -

  یم  نبودش در  دانست یم  و" کنند یم غلط" بود گفته

 که نباشد او و بکشند نیریآ یگلو بر غیت توانند

 ... دهد نجاتش

 !"شهینم تکرار گهید اتفاق اون -"

 برگردد، ماهرو بدون اگر برنگردد، اگر  دانست یم

 !ندیب ینم هم  را اش یامانت رنگ گرید

 ." ستین یخطر چیه -"

 ! دانست  یم خوب و بود که خدا به... بود خطر

 ..."ست ساده یمهمون هی -"

  در یدختر نیماش یسادگ  به! دید هم   را بودنش ساده

 !گرفتن آتش شرف

  دور از فقط! فتهیب برام  یاتفاق ستین قرار منم  -"

  بعد و بره شیپ خوب یچ  همه تا دارم  رو هیبق یهوا

 ." رونیب بزنن یمهمون از کارشون انجام 



! زیچ همه رفتن شیپ خوب شرط به برگردد بود قرار

 ... بود نرفته شیپ خوب

  احتماال و باشه دیبا نیا! دلتو نترسونه اسلحه نیا -"

 ..."داره  رو یباز  اسباب هی حکم  فقط امشب

 یباز اسباب همان! بود دهی د هم  را اش یباز اسباب

  که ییها گلوله یصدا و دیکش دستش از ایلیا که یا

 ... شکافت را جاده سرد دل

 ... باش مواظب -"

 "گه؟ید امر... هستم  -

  برگردد که بود داده قول م ی رمستقیغ... اما نه م یمستق

 شد؟ یم چه گشت یبرنم اگر و

 کرد دایپ نشیماش  یجلو  را خودش یول چطور دینفهم

 رونیب دستانش رگ... فرمان قفل سمت برد دست و

  که ییها قدم  با. بود کرده مشتشان که بس  بودند زده

 ماهرو نیماش سمت  کرد، ینم حسشان گرید یحت

 با ویآر و و افتاد فرمان قفل به ایلیا نگران نگاه. رفت

 : داد   قرار مخاطبش یا خفه یصدا

 ...کنار برو -



 کرد اخم  و شد جمع درد از ای لیا چشم  ی گوشه

 :همزمان

 ؟ یبکن یخوا یم کاریچ -

  نیا هدف از  بداند خواست ینم دیشا و دانست یم

 ...گرید نداشت  الیخ و فکر توان! مرد

 زد کنارش محکم  و گذاشت اش نهیس تخت دست ویآر

 بشکند را شهیش خواست د،یبگو  یزیچ نکهیا بدون و

 : زد  داد و گرفت را مچش ایلیا که

 ؟یبکن یخوا یم یغلط چه گم یم -

  شده منقبض یفک با و  زد پس محکم  را دستش ویآر

 : برد باال صدا

 خوام  یم نامرد من! بدم  نجاتش خوام  یم ؟ینیب ینم -

 ... بدم  نجاتش

  منظورش دانست یم خودش تنها و" نامرد" گفت یم

 بود ینامرد زانشیعز قاتل دختر دادن نجات. ستیچ

 خدا؟

  شتریب را اعصابش ایلیا  اگر دیشا و زد ی م نفس نفس

 یم توان تمام  با و کرد یم پر مشت کرد، یم کیتحر

 !صورتش در دیکوب



 یماهرو نیب نگاهش و دیکش یکوتاه نفس ایلیا

 شیروبرو مرد ی نشسته خون  به چشمان و هوشیب

 : گفت لب ریز  یوقت دیلرز شیصدا. دیچرخ

 ...شهیم یزخم -

  یم چه از و ماند چشمانش در ویآر متعجب نگاه

 خرده با ماهرو شدن یزخم از مرد؟ نیا دیترس

 : گفت و شد تر ظی غل اخمش شه؟یش

 ؟ یحساب مرد یگیم یچ -

 حال پشت نداشت شک ویآر و نبود خوب  ایلیا حال

 یم جانش به درد و کرده  باز سر یا کهنه زخم  بدش،

 خودش به کرد یسع  و دیکش یقیعم نفس... زند

 :باشد مسلط

  مون همه بمونه نی ماش تو اگه. شهینم شیزیچ -

 ...هوا رو م یریم

 شدت به  نه اما شانیپر و بودند نگران ایلیا چشمان

 از ایلیا که دانست یم شیروبرو مرد... قبل لحظه چند

  کی ،یروز کی که ترسد؟ یم گرانید به زدن بیآس

 تا و  گردنش دور انداخت چنگ وجدان عذاب ییجا

 کشاندش؟  یخفگ مرز



 شیموها  انیم  محکم  را  دستش و  رفت عقب  یقدم

 بار چند و برد باال  را فرمان قفل ویآر و برد فرو

  از که دینکش طول ی زیچ و دیکوب شهیش به  محکم 

  برداشته ترک ی شهیش  از یقسمت شیها ضربه شدت

 به توجه یب. نداد دست از زمان گرید ویآر و شکست

  سوزش و برد داخل را دستش شه،یش  زیت یها لبه

  را یمرکز قفل. نکرد توجه و دیچیپ ساعدش در یبد

  دستش سوزش. کرد باز را در بالفاصله و رفعالیغ

 زخمش ی مهیضم ی"درک به" لب ریز و شد شتریب

  شیصدا و گذاشت ماهرو ی شانه یرو دست و کرد

 : زد

. نی ماش از رونیب یایب دیبا دختر شو داریب... ماهرو -

 ...ماهرو

  باز مهی ن یها پلک دنید  با و آورد باال را دخترک سر

 : گفت تر آرام  و دیکش یپوف حالش، یب صورت و

 ؟یبش ادهیپ یتون  یم... ماهرو م یندار وقت -

 از یاشک دیبگو یزیچ نکهیا یب و بست چشم  ماهرو

  مطمئن را ویآر و دیچک گونه یرو چشمش ی گوشه

 دستش به ویآر نگاه... ندارد شدن ادهیپ توان که کرد

 یا لحظه و افتاد بود نشسته ماهرو ی شانه یرو که



  دست  اراده یب و شد رهیچ تنش تمام  بر تنفر حس

 دیچیپ گوشش در یزن یها ضجه یصدا. دیکش عقب

  و ماهرو کردن بغل  فکر یحت... زد زار یپسرک  و

 تن! گرفت یم را جانش هم  نیماش از بردنش رونیب

  تمام  با را دستانش و کرد راست کمر و دیکش عقب

  رهیخ و زد اش ینیب ریز بدتر نیبنز یبو! مشت توان

 :کرد زمزمه لب ریز ای لیا سرخ نگاه به

 ...ارشیب کن بغلش. ستین خوب حالش -

 از بلند ییها قدم  با و نماند او از یواکنش منتظر و

  یعصب را راهنشیپ یباال ی دکمه دو. گذشت کنارش

  یسرما. دیکش شیها هی ر به محکم  را هوا و کرد باز

  را خونش دل آتش توانست ینم هم  هوا  حد از شیب

 کرده تمام  را یمردانگ هم  جا  نیهم تا. کند خاموش

 ! دشمنش حق در بود

 شیگلو و برد فرو یسخت به را دهانش آب ایلیا

  یرو چشمش... آن در کرده  خانه درد حجم  از سوخت

  بود شده مظلوم ... اش  بسته چشمان و دیچرخ ماهرو

 که یدست با کرد یم بغلش چطور! تخس دخترک آن

  مرد نیا...  شیبرا بود گنگ ویآر رفتار نداشت؟ حس

  را شیپاها و زد پس را  افکارش...  دیفهم ینم را



 و فیظر یدخترک  کردن بغل. بروند  جلو کرد مجبور

  یها ورزش و کارها مقابل در نبود یزیچ تخس

  عادت ها آن به را  خودش تصادفش از بعد که ینیسنگ

 بیآس دست د،یبگو  یزیچ نکهیا  بدون... بود داده

 گذاشت ماهرو کمر پشت ساعد قسمت  از را  اش دهید

  با و کرد محکم  او یزانوها  ریز را سالمش دست و

 نیماش از و کرد بلندش دست یرو حرکت کی

 . دیکش رونشیب

 دیشد یبو و دیچیپ ماهرو مشام  در یسرد و تلخ عطر

  خودش کردن دایپ حس از... گرید دینفهم را نیبنز

  حال یب خواست و آورد باال دست هوا، و نی زم انیم

 در شد مشت ایلیا راهنیپ! زد و بزند چنگ ییجا به

 زد لب و چشم  ریز از کرد نگاهش ایلیا و دستانش

 : آرام 

 ! نترس امنه جات -

  زبان به را حرف  نیا چرا دینفهم هم  خودش و

  سوخت؟ دخترک چشمان ترس حال به دلش... آورد

  آن از گرفت نگاه و رفت نییپا شیگلو بیس... دیشا

 ! بود نیهم حتما... یاشک چشمان



 عیسر  ایلیا و شد شتریب  نیماش یها زدن جرقه یصدا

  شانیپا یجلو را نیماش ویآر و برداشت قدم  تر

  سوار نکهیا از قبل هیثان چند درست. کرد متوقف

  منفجر یوحشتناک  یصدا  با ماهرو بنز شوند، نیماش

  آغوشش  در را ماهرو محسوس دنیلرز ایلیا و شد

 و شد ادهیپ نیماش از عیسر ویآر. نشست و کرد حس

  ی صدا از  سرش و گرفت  دربر محکم  را دخترک ایلیا

  اش قهیشق یها رگ. شد نی سنگ  انفجار وحشتناک

  و درد  از گفت یپردرد" آخ " که دیشا  کردند یزیخونر

 حال یب یصدا و بغض  با. کرد نگاهش نگران ماهرو

 : زد  لب یا دهیترس و

 ؟یشد یچ -

  انعکاسش  و آتش یآب و ینارنج نور رقص دیشا و

  چشمان ایلیا شد باعث ماهرو، چشمان و صورت یرو

  کی و کند یشیم یگو دو آن خکوبیم را پردردش

... امشب بشه تموم  فقط" سرش در بکشد ادیفر نفر

 !" دختر کن تمومش فقط
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  خاکسترم  ذره  ذره که یآتش درون، از یول بود خی تنم 

 ساعت آن یرو بر زدند یم دو دو چشمانم . کرد یم

 دنید با کردم  یم دل دل... وارید به دهیچسب یلعنت

  ینم که او و گذشت یم  که یزمان و عقربه هر حرکت

 ... آمد

 سر تخت، تاج به داده هیتک و دم یکش شکم  در زانو

 تکان وار گهواره را خودم و گذاشتم  م یزانوها یرو

!  ترس نیا شد ینم  تمام ... گرفتم  ینم آرام . دادم 

 از دم یگز لب من و آمد در پشت از ییها قدم  یصدا

  از... ام  نهیس در کرده خانه درد از دم یگز لب! بغض

.  اند  آورده سرش  ییبال کی گفت یم که یفکر

 هر که یشخص یها قدم  یصدا با شدم  ینم دلخوش

  یم و گذشت یم اتاق در کنار از بار کی لحظه چند

 گوش  وجودم  تمام ... ست ین ویآر شخص، آن دانستم 

 شدن دلخوش و نشیماش یصدا دنیشن یبرا بود شده

 ناشناس فرد یها قدم ... پوش اهیس مرد برگشتن به

 ویآر بود منتظر انگار.  داد یم مرگ دینو در پشت

 ...بشکند را مم یحر فرصت نیاول در و دیاین

  زیم یرو م یبرا که یکوچک یبیج یچاقو یرو نگاهم 

  یم نبودش در دانست ی م. دیچرخ بود گذاشته یعسل

 آخرم  نفس یصدا یحت یکس و رندیبگ را جانم  توانند



 چاقو و کردم  دراز یعسل سمت دست... نشنود هم  را

 از بودم  متنفر من، و دندیلرز یم دستانم . برداشتم  را

  نفس بندش، پشت  و دم یکش باال ینیب! ضعف نیا

 را یکار هیگر... کند خفه گلو در را بغضم  که یقیعم

  کنند، یکار بخواهند اگر دانستم  یم. کرد ینم درست

 یول ستم ی با مقابلشان توانم ینم یبیج یچاقو کی با

  خوب را نیا هم  ویآر و نبودم  شدن م یتسل  دختر من

 ! بود دهیفهم

  انگار عمارت، اطیح به ینیماش شدن وارد یصدا با

  یعسل یرو جا همان را چاقو. برگشت تنم   به جان

 دندیلرز یم م یزانوها. دم یپر  نییپا تخت از و کردم  رها

 ی پرده و کردم  تند پا پنجره سمت حال همان با اما

  یشاس یوقت زد م یگلو در قلبم . زدم  کنار را یخاکستر

  اطیح در از جلوتر  یمتر چند رنگش یمشک بلند

.  بود نشسته کنارش یصندل  یرو یمرد. شد متوقف

 باز که راننده سمت در. دم ید  ینم درست را اش چهره

  اشک و شد ادهی پ نیماش از پوشش اهیس قامت شد،

 مانع بتوانم  نکهیا  از قبل... چشمانم  در زد حلقه

 پشت و ام  گونه یرو کرد باز راه شوم، دنشیچک

  یا لحظه... بغض انیم زدم  یا آسوده لبخند بندش

  در را دستش کی و ستادیا نشیماش کنار  جا همان



 سرما ایخدا و برد فرو رنگش  یمشک شرتییسو بیج

 و شد خم  یکم... سوز استخوان  یهوا نیا در نخورد

 و کرد صحبت نیماش در نشسته فرد با یا کلمه چند

  و برداشت عمارت یورود  سمت را شیها قدم  بعد،

 سر و ستادیا که کرد حس را سم ی خ نگاه ینیسنگ  دیشا

 و اتاق ی پنجره یرو  م یمستق نگاهش. گرفت باال

  اخم ! چشمانم  در شد قفل  و افتاد اش  زده کنار ی پرده

  عمق دم ید من و لحظه کی  در شد باز شیابروها انیم

 چه َمرد؟ تو با بودند کرده چه... را چشمانش غم 

  نتوانستم  ؟یجهنم ساعت  چند نیا در تو با بودند کرده

  بدتر قلبم . انداختم  را پرده و اورم یب تاب را نگاهش

  که یکم. دیکوب یم ام  نهیس قفسه به را خودش

 قدم  شیپ پرده زدن کنار یبرا دوباره دستم  گذشت،

  نیماش عقب در که دم ید  را  یبلند قد جوان مرد و شد

 بود  ماریب انگار که یدختر به و بود کرده باز را

  آشفته نفرشان سه هر  حال. شود ادهیپ کرد یم کمک

 دور نامرتب شالش که یدختر هم  و،یآر هم ! بود

  به انگار که یناشناس مرد هم  و  بود افتاده گردنش

 نگاهشان نکهیا از  قبل... بود ستادهیا پا سر زور

.  دم یکش  جلوتر را شالم   و انداختم  را پرده کند،  شکارم 

 داشتم  دیام شب سر از! بودمش  دهیپوش شب سر از



  برگشته آشفته حال با  که حاال تا بود امدهین و دیایب

  به زد تشر  که دم یشن  در پشت از  را ش یصدا... بود

 .بود انداخته دلم  به ترس  شیروها قدم  با که یفرد

 !کن گم  و گورت -

 تندتر را قلبم  تپش بمش، یصدا با شده ختهی آم خشم 

 در پشت که یمرد بودن جالد از شدم  مطمئن و کرد

 در انداختنش دیکل جز امدین ییصدا گرید!  زد یم قدم 

  در را قامتش بعد، یا هیثان و گرید نزد در ... قفل

 چشمان آن دنید از ماندم مات و دم ید در چارچوب

  به سرخش، یها رگه از پر چشمان از نگاهم ! یخون

...  اراده یب دم یکش ینیه  و شد دهیکش اش  یخون دست

 شرتشییسو. بست را در و نشست لبش کنج یتلخند

  یب را شیها قدم  و یا گوشه کرد پرت و کند تن از را

.  برداشت اتاق کنج یبهداشت سیسرو سمت توجه

 باال آرنج تا را شیها نی آست که رنگش یمشک راهنیپ

  نگرانم  چشمان رخ به  را اش یزخم ساعد بود، زده

  به شدنش وارد  از قبل چطور دم ینفهم و دیکش

 : شدم  راهش سد و دم یدو ،یبهداشت سیسرو

 شده؟  یچ -

 : زد لب خفه و دیکش یکوتاه نفس



 ...کنار برو -

 کجا از را جرئت همه نیا و چشمانش در شدم  براق

 بودم؟  آورده

 خودت؟  با یکرد کاریچ -

 در شتری ب چشمانش سرخ یها رگه و آمد جلو یقدم

 ! َمرد نیا بود  نیخشمگ و نشست چشمم 

 ... کنم  مجازاتت گناه یب نذار! نرو اعصابم  رو -

 انیم خش آن گفت یم چه و رفت باال شیصدا

 ش؟ یصدا

 که ادیب ادم ی نذار... رو  امشبم  حماقت ادیب ادم ی نذار -

 !ییحماقتا همون از یکی هم  تو خود

  حالش... ماندم  مات و ام  نهیس در شکست یزیچ

.  نداشت منطق که دلم   یول... دانستم  یم. نبود خوب

 یم که ستین خودش حال در او دانست ینم که دلم 

  هیکنا پشت لیدل شد ینم اش یحال که دلم ! شکندش

  کنارم  که رفته تند دیفهم هم  خودش انگار...  را شیها

 سرش پشت  محکم   را یبهداشت سیسرو در و زد

 لب ریز و بردم  فرو یسخت به را دهانم  آب. بست

 : خودم  به دادم  بینه



  یکن هیگر جلوش یندار حق... یکن هیگر یندار حق -

 !نیریآ

  محکم  که یدندان به توجه یب و دم یکش یقیعم نفس

  سمت شوم، لرزشش مانع  تا لبم  یرو دادم  یم فشار

  شده نصب روبرو وارید  به که  هیاول یها کمک  جعبه

 را پانسمان لیوسا  داخلش از و برداشتم  قدم  بود

  مرد نیا به من. نشستم  تخت ی لبه و آوردم  رونیب

  با بخواهم  که بودم  ونیمد ها نیا از شتریب ده ید داغ

. دهم  نشان یبد العمل عکس اش یبدرفتار بار کی

  نداشتم  حق! بودم  حماقتش من... گفت یم هم  خودش

  شدن باز با... نداشتم  حق. شوم  زخمش یال استخوان

 یرو نگاهم  و آمد باال سرم  ،یبهداشت سیسرو در

 یسیخ یموها تار و آبش از سیخ یموها و صورت

 برده پناه باز. ماند ثابت بود افتاده اش یشانیپ در که

... پوش اهیس پناه یب مرد  آخ سرد؟ آب به بود

 ساعدش زخم  یرو چرخاندم  چشم ... ستادیا. ستادم یا

  از  آخ. بود نشده متوقف هنوز که یا یزیخونر و

  از  آورد ینم ابرو به  خم  یحت چطور... خدا طاقتش

  حوله با و گرفت چشمانم  از نگاه د؟یکش یم که یدرد

 شیموها  کردن خشک مشغول بود گردنش دور که یا

 دیچک یم قطره قطره که را  یخون دید ینم چرا و شد



  را پرده و رفت پنجره  سمت ش؟یپا ریز پارکت یرو

  و برد فرو  شلوارش بیج در را دستش کی. زد کنار

 و گذشت سکوت به یا لحظه... رونیب به شد رهیخ

 بازش و ببرد پنجره سمت دست خواست که نیهم

 : گفتم  یبلند نسبتا یصدا با اراده  یب کند،

 ! نکن باز -

 ینم... نچسباندم  و تنگش بچسبانم " سرده" کی آمدم 

  ام  توجه یب و م یگو یم  خودم   بخاطر کند فکر خواستم 

 .باشم  توجه یب خواستم   ینم را بار نیا حداقل ... او به

 !یخور یم سرما -

 بود مانده حرفم  مات هم  او. ماند هوا در دستش

  و بزند خواست ینم  عقلم  که یحرف مات... دیشا

... کردم  مشت دست من  و انداخت را پرده! زد... قلبم 

 : اش رهیخ نگاه از گرفتم  گر من و برگشت سمتم  آرام 

 ...یکن پانسمانش دیبا. هیزخم دستت...  د -

".  کنم  پانسمانش دیبا " کردم  حیتصح دل در و

  نگاه! داشتند حرف. نبودند نیخشمگ  گرید چشمانش

  را  دردش تازه دیشا و انداخت دستش به یکوتاه

 : زد لب و شد  جمع چشمانش کنج که دیفهم



 ... ستین الزم  -

  خروج در سمت را شیها قدم ...! یلعنت لجباز مرد

 یزمان تا برود رونیب  اتاق از  داشت  عادت. برداشت

  با و امشب. نبود وقتش امشب اما... ببرد خوابم  که

  امشب اصال. نبود صالحش  به ماندن  تنها حال، نیا

 مگر؟ آمد یم چشمانم  به خواب

 ! دستت کنه یم عفونت -

  شیموها در  دست یکالفگ  با. دیکش یپوف و ستادیا

  به" کی  منتظر من، و چرخاند  سمتم  گردن و برد فرو

  در دید چه دانم  ینم و شدم  زبانش از دنیشن" درک

  آمد سمتم   تصورم، برخالف و نگفت یزیچ  که چشمانم 

  باال... کرد ینم نگاهم . نشست تخت ی لبه فاصله با و

!  بود بدش حال یایگو اما  شیگلو بیس  رفتن نییپا و

  توان گرید که انگار او، و کردم  باز را گاز ی بسته

 تخت نییپا بلندش یپاها   که یحال در باشد، نداشته

  ساعد و انداخت تخت یرو پشت از  را خودش بود

 : گذاشت چشمانش یرو را سالمش دست

 ...ستین مهم  برام  -

 غم  از کردم  بغض. دم یشن اما بود آرام  شیصدا

 ... شیصدا



 شده؟ یچ یگینم -

 من. ندود م یصدا انیم  بغض که  کردم  را تالشم  تمام 

 ...مقابلش شکستم  یم دینبا

 ...ستین مهم  برام   رَمم یبم اگه یحت گهید -

 ویآر. گرفتند نشانه را  لبم  گوشت دوباره م یها دندان

 ..."نکند خدا" کرد ه یگر خون ام  وانهید دل رد؟یبم

 ...یبست! دختر یبست رو پام  و دست -

 من. رفت فرو ام  نهیس در محکم  و شد خنجر حرفش

 من  ! گفت  یم راست بودم؟ بسته را شیپا و دست

  شده دایپ اش یزندگ  وسط  کبارهی که یمن... مزاحم 

 ... بودم  ختهیر هم به را شیها برنامه و بودم 

 ... دونم  یم -

 پنبه. زد چنگ را میگلو بغض بدتر م یصدا لرز از

 نگاه صورتش به نکهیا بدون و کردم   حاضر یالکل

 دیلرز فیخف تنش و دم ی کش زخمش یرو را پنبه کنم،

 !بندش پشت ام  چانه... درد از

  شهیم تموم ... دونم  یم ... داره  درد دونم  یم... م  -

 . االن



 از یکی هم  تو خود"  سرم  در شد یم تکرار حرفش

 از بود نیسنگ ام  نهیس قفسه..." ییحماقتا  همون

 !حقش حرف یتلخ حجم 

 یکار  هر... گم ینم یچیه  گهی د کنم   پانسمان نویا...  ا -

 به اگه یحت... یحت. بده انجام  درسته یکن یم فکر

 ... هم  یبد لم یتحو آدما اون

  انگشتان توسط دستم  مچ یناگهان زدن چنگ

 دهیبر نفس با و ببندم  لب کرد مجبورم  قدرتمندش،

! بود چشمانم  یسانت چند در که یچشمان  به شوم  رهیخ

  یم نفس خشمش از پر و سرخ نگاه و بود نشسته

 ... دهیبر نفس من   از دیبر

 !نه؟... یشناخت ینطوریا منو -

  شتریب مچم  دور به انگشتانش فشار و زد یشخندین

 :شد

  تو که ام  ینامرد همون من آره... یشناخت درست -

 ی شده ختهیر خون امشب که ینامرد همون! فکرته

 یکس نجات به کمر و گرفت  دهیناد رو ش بچه و زن

  یشناخت درست ! ش بچه و زن قاتل همخون از بست

  به بدم  لتی تحو تونم  یم که ام  یهمون من... منو

  و جا نیهم ای! ششیپ کنم  زیعز خودمو و وشیدار



 از یحت صدات و ارم یب سرت بال تا هزار لحظه نیهم

 !نره رونم یب در نیا

 : زدم  هق

 ! یتون ینم -

 : زد داد

 نجات رو م  بچه و زن  قاتل دختر یوقت... تونم  یم -

 !تونم  یم یعنی دادم 

  یم اش چانه چرا ایخدا  و گلو در شکست شیصدا

 د؟یلرز

 یوقت! تونم  یم یعنی مهتاب شیپ شدم  شرمنده یوقت -

 یداد نجات که ینیا بابا" که زد غیج  سرم  تو اریمه

 غشی ت با رو مادرم  و من نفس که هیکس همدست

  کردم  تموم  رو ینامرد یعنی ... تونم  یم یعنی" دیبر

 ...حقشون در

 یب و شد پاره دلم  بند گونه، یرو دیچک که اشکش

 یم وارد مچم  به انگشتانش فشار که یدرد به توجه

 انگشت و گذاشتم  دستش یرو را آزادم  دست کرد،

 :اش برجسته یها رگ  یرو دم یکش آرام  را شستم 



 درد نیا رونیب زیبر! یکن یم سکته... کن هیگر -

  دم  و کردن تحمل سال دو بسه! سال دو بسه... رو

 ...بسه... نزدن

 نشکستن یبرا تالشش  از آخ و هم   یرو فشرد دندان

 !بغض آن

  خودم   یدستا با که یروز همون... بهشون دادم  قول -

  شکست  کمرم  که یروز همون خاک، به سپردمشون

 خون تا دادم  قول خاک، همون رو شد تا زانوهام  و

 اهیس تا دادم  قول. زم ینر اشک زم ینر رو نامردا اون

 ...حاال و ارم یدرن  تنم  از اهیس  نکنم  پوششون

 : دردش انیم  دیخند و دیکش یا دهیبر نفس

 ... خدا آخ... دادم  نجاتش من -

 !دنتیکش  درد به ستین یراض مهتاب -

 ایخدا و دوخت چشمانم   به را اش یاشک و سرخ نگاه

 ...بده طاقتم 

 ...بکشه درد پدرش ستین یراض پسرت -

 !نلرز... یلعنت ی چانه نلرز

  قول... مونه یم اتاق نی هم تو هات هیگر! کن هیگر -

 ...دم یم



 زد شترین اشک و دیلرز مردمکش  چشمانم  به رهیخ

 :چشمانش به

 باهام؟  یایم راه  چرا -

 ! جفتمان اشک انیم زدم  یتلخ لبخند

 و دستم  تو بودن، کرده  ولم  همه که یروز هی چون -

 !یگرفت

 سرش... نم ینب را اشکش تا بستم  چشم  و بست چشم 

  و کردم  باز چشم  مبهوت نشست، دامنم  یرو که

  که اش شانه. رفت شیموها سمت اراده یب دستم،

  یرو دستم  شکاند، بغض که صدا یب و دیلرز

  که سرم  در دیکش ادیفر یکس و نشست شیموها

... دیشا و ردیم یم بار نیهزارم یبرا یمرد امشب"

 !"بار نیاول  یبرا کند یم یعزادار

*** 

  پوشاهیس#

 57_پارت#

.  گذاشت شیرو سر دوباره و کرد برعکس را بالشتش

 نشیتسک یا ذره یحت.  نکرد آرامش یول بود خنک

 یم نیتسک را درد سرما گفتند یم نکهیا نه مگر! نداد



  را بندش چشم  و یعسل سمت کرد دراز  دست دهد؟

  یا  ذره به بودند شده حساس چشمانش. برداشت

  که یباد و اتاق باز یها پنجره از  بود سردش! نور

  سرش یها  رگ! انداخت یم تنش به  لرز رحمانه یب

 رگ در خون یجا خاطرات... همچنان سوختند یم اما

  یبال  لحظه آن که یخاطرات ! داشتند انیجر شیها

  گرفت ینم آرام  اگر دیشا... دیشا و بودند شده جانش

 نبود یدیترد مرگش در... نه که دیشا! داد یم جان

 به را بندش چشم . داشتند یبرنم دست خاطرات اگر

  از و انگشتانش انیم کرد مشت را پتو و زد چشم 

 سخت حد نیا تا شب  کی شود یم مگر دیپرس خود

  و ینیبب سال چند از بعد  را ات یمیقد قیرف مثال باشد؟

  یرمردیپ ای! نبودت درد از کرده سکته پدرت دیبگو

...  کشد ینم نفس گرید بوده، پدرت مثل عمر تمام  که

 چشم ... یگذاشت انتظارش چشم  تو و بوده منتظرت

  از شیها دندان! اش یفرستاد مرگ کام  به انتظار

 داد فشارشان هم  یرو  محکم  و خوردند  هم  به سرما

  گوشش در یمرد... یلعنت لرزش آن شود تمام  که

  پشت را خودش..." جون  بابا ریبگ آروم " زد لب آرام 

  از دیکش یم هم  در ابرو که دید اش بسته یها پلک

  که دیشن یم را خودش یصدا... او یها گفتن" بابا"



 را یعل یلبخندها..." ندارم  بابا من" داد  یم بشینه

  جوابش در! تلخش یها حرف جواب در دید یم

 تلخش یها حرف جواب در... زد یم لبخند شهیهم

  با کرد چه کرد؟ چه عوض در او و زد یم لبخند فقط

 سال؟  چهار آن در کرد چه رمرد؟یپ آن دل

...  شیها دندان انیم شد فشرده بالشتش ی گوشه

 یکس  بلکه بکشد ادیفر! بکشد ادیفر  خواست یم دلش

 مرگ یپا تا سردردش  که یبار نیآخر. دهد نجاتش

  در یدختر. بود ادشی خوب را بودش کشانده

  او و زد  یم پا و دست یزندگ و مرگ انی م مارستانیب

  بود کرده مجبورش. بود شده م ی قا یعل پشت هم  باز

  ریت فکش... بود نداده انجام  که یجرم  گرفتن گردن به

 در که یا یرحم یب تمام ... بدتر شیها دندان. دیکش

 فیرد چشمانش یجلو یکی یکی بود کرده حقش

 یعل. بود خورده کتک پدرش از ساله ده یایلیا! شدند

 شب جرم  به را ساله هفده  یایلیا...  بود داده  پناهش

 بازداشت تهران یها ابانیخ در نامهیگواه بدون یگرد

  دهد اطالع پدرش به نکهیا یب یعل. بودند کرده

 تصادف ساله هجده تخس یایلیا... بود کرده آزادش 

...  ها گذاشتن کورس همان از یکی انیم بود کرده

  مارستانیب به بود رسانده را خودش که یکس نیاول



  یبرا رانیا  از رفتنش از قبل یحت ایلیا و... بود یعل

  ریس دل کی. بود نکرده یخداحافظ او از بار نیآخر

.  ندشیب ینم گرید دانست ینم... بود نکرده بغلش

 ... دانست ینم

  سمت کرد دراز دست دوباره و برداشت را بندش چشم 

  هم  صبح به... یلعنت قرص یقوط آن و یعسل زیم

...  رفتند یم یاهیس چشمانش... آن بدون دیکش ینم

 به اما زد چنگ را قرص یقوط بود که یسخت هر به

  رها انگشتانش انیم از  یقوط که بود رمق یب یحد

 مرگ ناقوس همانند نیزم  یرو افتادنش یصدا و شد

 ... شیبرا شد

 خواند گوشش در ایلیا  یها یکودک  تمام  مثل اما یعل

 !" هنوز هست خدا...  هست خدا... هست خدا و"

  عرش و  درد از فتدیب هی گر  به شد باعث نیهم دیشا و

 : زد یم صدا که یمرد یها هیگر از بلرزد خدا

 ... خدا -

 : زد  هق مردانه و اش گونه یرو خورد سر اشک

 ... خدا -



...  قلبش آتش بر شدند یآب ها اشک همان دیشا و

  ها مدت از بعد که یبغض از آخ و دیکش یبلند نفس

 .نداشت گرفتن  آرام  قصد و بود کرده باز سر

 همه نیا... دنیکش درد سال همه نیا... بسه ایخدا -

 !بسه... بودن مقصر

 یم اشک خاطرات. دیچرخ ینم سرش دور اتاق گرید

 بغض که یخاطرات. دندیچک یم چشمش از و شدند

...  سرش در بودند شده  درد...  شیگلو در بودند شده

 داشت یاشکال چه  و! چشمش در بودند شده خار

 یم یحق  چه به اصال کند؟ هیگر خلوتش در یمرد

 که مردم  بودند کجا ؟" کند ینم هی گر که مرد" گفتند

  که رند؟یم یم نکردن هیگر از که را یمردان نندیبب

  یم نشانه را قلبشان م یمستق و شوند یم خنجر دردها

 ینم داریب گرید صبح و خوابد یم یمرد که رند؟یگ 

 ...شود

...  زد نفس نفس و افتاد تخت یرو سستش تن

.  نبودند منقبض قبل ی قهیدق چند مثل عضالتش

 نکهیا یب... گرید نداشتند جنگ سر هم  شیها قهیشق

  ریتصو... چشم  شیپ کرد  مرور را امشبش بخواهد،

  و بود گذاشته اش نهیس یرو سر که دید را یدختر



 ترمز از دیکش یم غیج  که یدختر. نداشت یخوب حال

 به! بود  داده نجاتش که  یدختر... نشیماش  نگرفتن

  دختر، آن نجات دیشا  و  بود داده نجاتش ویآر کمک

 ! بود شبش یک یتار  انی م دیسف ی نقطه تنها

  داشت سرما... اش یشانیپ بر بود نشسته سرد عرق

 تنش ستون را دستش... کم  کم  شد یم فرسا طاقت

  و برداشت پنجره سمت  را شیها قدم . شد بلند و کرد

  نشد خم  یحت برگشت، تخت  به دوباره یوقت... بستش

 بیعج  یروین کی . بردارد را قرصش یقوط که

  و داد رونیب صدادار  را نفسش. بود کرده آرامش

  با... بندش چشم  برداشتن یبرا نکرد دراز دست گرید

  پدرش فرصت نیاول در که گذاشت قرار  و قول خودش

  سال پدرش که یدرد ال یخ یب بار کی فقط. ندیبب را

  یگاه. ندیبب را او و برود بود، ختهیر دلش به ها

 ...! شد یم رید زود، یلیخ

*** 
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  هوا  در  دستش! نزد... و بزند در تا برد باال دست

  را دیترد و دیکش یقیعم نفس. آمد نییپا و شد مشت



  یبرا نکهیا از قبل و ذهنش یپستوها پشت فرستاد

  در  و برد باال دست دوباره شود، مانیپش  بار نیچندم

 دیرس گوشش به یا مردانه یصدا بعد، یا لحظه. زد

 :کرد صادر را  ورود ی اجازه و

 ...ایب -

 به را رهیدستگ و فرستاد رونیب محکم  را بازدمش

  ی باالتنه با که او دنید  با. شد وارد و داد فشار نییپا

 الیخ یب و بود ستادهی ا یوارید کمد یروبرو برهنه

 به خون بود، شرتیت انتخاب مشغول سرش پشت فرد

  ذره مرد نیا. روبرگرداند اراده یب و دیدو شیها گونه

 نداشت؟  شرم  یا

  یشرم یب یمرزها خودت" که داد بشینه یکس انگار

 !" یکرد جا به جا رو

 !باشه مهم  برات کردم  ینم فکر -

 : دیچرخ ایلیا سمت آرام 

 ؟یچ -

 : بست را کمدش  در و زد یشخندین ایلیا

 !کنه عوض لباس جلوت مرد هی نکهیا -



  را شرتشیت حاال که او به رهیخ و کرد یاخم ماهرو

  جذب شرتیت آن در بی عج عضالتش و بود دهیپوش

 : گفت کردند یم ییخودنما یطوس

 !نباشه مهم  برام  که دم ید اونقدر  -

  یاخم.  بود شده رید گرید که گفته چه دیفهم یوقت و

  اخم  از بدتر صدبرابر بود نشسته  ایلیا یابروها انیم

  لحظه آن و کرد مشت محکم  را دستانش! خودش

 حس... ببلعدش و کند باز دهان نیزم خواست دلش

 دلش که بود ادیز یحد به افتاد جانش به که یبد

 ! خواست مرگ

 : تر بم  شیصدا و شد تر ظی غل ای لیا شخندین

 ... نبود ادم ی! آها -

  یقدم و او کالم  ی طعنه از فشرد هم  یرو لب ماهرو

 : شد کشینزد

 ! ومدم ین دعوا واسه -

 را ساعتش  که همانطور  کند، نگاهش نکهیا بدون ایلیا

 : گفت بست یم

 پس؟ یینجایا چرا -

 !ممنون -



 شیروبرو دختر چشمان به رهیخ و آورد باال سر ایلیا

 ؟یا کدفعهی تشکر آن گفت یم چه. شد

 :شد کشینزد یگرید قدم  دخترک

 !شبید واسه... واسه. کنم  تشکر اومدم  -

  با که یحال در ماهرو و کرد نگاهش حرف یب ایلیا

 :داد  ادامه رفت یم کلنجار خود

 ؟ی شد بهتر... بپرسم  نکهیا و -

  یب ایلیا شد باعث دخترانه، نگران و آرام  لحن آن

 یدختر نیا... کند باز را اخمش بخواهد خودش نکهیا

 بود؟ ماهرو دیپرس یم را حالش که

 آخ شبش،ید بد حال ان یم مبارز؟ تخس دختر همان

 انیم بود؟ مانده ادشی را خرابش حال و ایلیا پردرد

 بود؟  ادش ی را او آغوش ،یاریهوش و یهوشیب

 : جوابش در داد تکان یسر آرام 

 ...بهترم  -

 :زد یکمرنگ لبخند ماهرو

 ...خوبه -



  مرد با مرد نیا! کرد خی  او ی سرد از و روبرگرداند و

 چشمان. داشت فرق آسمان تا  نیزم شبید ی شکسته

 ... اش یسرد اما بودند همان سرخش

  برنداشته خروج در سمت قدم  سه دو از شتریب هنوز

 : کرد متوقفش جا در ایلیا سوال که بود

 افتاد؟  ی اتفاق چه یمهمون تو شبید -
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 افتاد؟  ی اتفاق چه یمهمون تو شبید -

 شبید به کردن فکر یحت...  اراده یب شد حبس نفسش

  سمت آرام ! ختیر یم هم  به را روانش و روح هم 

 ! اش یجد  چشمان در دوخت چشم  و برگشت ایلیا

 ؟ یبدون یخوا یم یچ -

  باال ییابرو و برد فرو شلوارش بیج در دست ایلیا

 : انداخت

 ! رو یچ همه -

 :ستادیا نهیس به دست و کرد یا خنده تک ماهرو



 بدم؟ جواب دیبا چرا -

 طفره  تمام  که دانستند  یم شیخدا و خودش فقط و

 اوردنین ادی به یبرا دادن،  جواب از شیها رفتن

 ! بس و بود شبید

  شیجا سر حرکت یب ماهرو و آمد جلو یقدم چند ایلیا

 دایپ او چشمان در  را نگاهش و گرفت باال سر. ستادیا

  ریز او ی مردانه عطر و بود ستادهیا کینزد! کرد

 . زد  یم اش ینیب

 !یمجبور -

  خواست! نشد... دوباره بزند پوزخند خواست ماهرو

  عقبش و بکوبد شیروبرو مرد ی نهیس تخت دست

  و فرستاد نییپا یسخت به را  دهانش  آب! نشد... بزند

 : صورتش یرو شد خم  یکم ایلیا

  شبید... یکن یم فیتعر  برام  خوب دختر هی نیع -

 شد؟ یچ

  یقدم و شد ریدرگ  اش  ینیب با شتریب مردانه عطر آن

 : رفت  عقب

 ! یکن مم یج نیس یندار حق -

 :زد یخند کج و  داد تکان نیطرف  به سر ایلیا



 هی فقط! ستین هم   بازخواست. ستین  م یج نیس -

 !یبد جواب نفعته به  و... ست  ساده جواب سوال

 :کرد کج سر و زد کمر به دست ماهرو

  یک  از بدم؟ جواب مجبورم  یکن فکر شده باعث یچ -

 ؟یکن یم  نییتع   تو منو ضرر و منفعت حاال تا

  هم  خودش و کرد یم یعصب را ایلیا داشت کم  کم 

 ! دانست  یم خوب

 قلب که داشتند چه ها اخم  آن و دیکش هم  در ابرو ایلیا

 ترس؟ از  لرزاندند یم را دخترک

 ! نرو  راه من اعصاب رو -

 برم؟  راه اگه و -

 یگام چنان و داد رونی ب تیعصبان با را نفسش ایلیا

  دیلرز فیخف ماهرو که برداشت  شیروبرو دختر سمت

 انگشتانش انی م محکم  را دخترک ی چانه ایلیا و

 : گرفت

  رو بچه الف هی تو با کردن کل کل  ی حوصله نه من -

  برام  که بودم  گفته بهت هم  قبال!  رو وقتش نه دارم 

 راست و خم  جلوت ایک  و یهست یک  دختر ستین مهم 

 قصد حاالها حاال و داره ازین من به پدرت... شنیم



 یچ هر یبر ستین مهم  برام ! کنه ستم ین به سر نداره

!  خرابه م  سابقه من. یبگ بد ششیپ من از یخوا یم

 و یکن  باز لب نفعته  به پس! دونه یم خوب پدرتم 

 خارج دور  از رو ت  راننده که شد یچ شبید یبگ

 !یش خارج دور از خودتم  بود مونده کم  و کردن

 دست اش چانه  به ایلیا انگشتان محکم  فشار از ماهرو

  کم  کم  چشمانش در که ی اشک نگذاشت یول کرد مشت

 :بچکد گونه یرو زند یم حلقه

 ؟ یبکش حرف  زبونم  ریز از که یداد نجاتم  -

 :چشمش در زد زهرخند ایلیا

  دختر مونده هنوز! یبشناس منو تا مونده هنوز -

 ...جون

 را خودش لحظه کی و  دیکش باال را اش ینیب ماهرو

 ینم کم  یکس  یجلو که یمبارز دختر همان! آمد ادشی

 ابرو به خم  یول بود خورده زخم  که یهمان... آورد

 : گفت زیهشدارآم و کرد باز لب! آورد ینم

 ! کن ولم  -

  ماهرو توان دانست یم و کرد نگاهش حرف یب ایلیا

  از اش چانه شدن رها یبرا که است آن از شتریب



 دوباره ماهرو. بزند یحرف نی چن او انگشتان انیم

 ! قبل  از زتریهشدارآم بار نیا...  کرد تکرار را حرفش

 !کن ولم  گفتم  -

 نکنم؟  ول اگه... خودت قول به -

  باال را اش کرده گره مشت و زد یکج لبخند ماهرو

  توانست تنها ایلیا اش، یناگهان حرکت نیا از  و آورد

  اش شانه در ماهرو محکم مشت و بکشد عقب سر

 گوشش به او روزی پ لحن بندش، پشت و نشست

 :دیرس

 ! یخواست خودت -

 : دیغر اش شده قفل یها دندان انیم از ایلیا

 !کنم  یم ت چارهیب -

  کرد پر مشت او  از قبل و  زد حدس را هدفش  ماهرو و

  دهیشن عشانیسر یها نفس یصدا تنها! یخنث ایلیا و

  سر را حرصشان خواستند یم دو هر انگار و شد یم

  و کند حمله کرد ینم یسع  ایلیا نکهیا و کنند یخال هم 

 دور ماهرو چشم  از کرد یم یخنث را او ضربات تنها

 !نماند



  انیم و کرد باز حرص  با را اش  شده شل یمو کش

 : دیخند تلخ ش،یها نفس نفس

 چند من دستت؟ ضرب  از ؟یترسون یم یچ از منو -

!  رونیب بکشم  آب از  رو مم یگل  گرفتم  ادی که  ساله

 !کرده م ی وحش کردن یزندگ " نر" عده هی ونیم

 ؟یا یزندگ  نیهمچ به یبد تن کرده مجبورت یک  -

  یم را ماهرو مقاومت داشت کم  کم  کالمش زهر

 :شکست

 !شو خفه -

  دخترش نخواد که داره  اموال و مال یاونقدر  پدرت -

  که! کنه یزندگ " نر" عده هی نیب  کنه مجبور رو

 و مبارزه اتاق تو بفرستتش مرد هی با روز هر نخواد

 !نکنه فکر عواقبش به

 :برد باال صدا بغض و حرص با ماهرو

 ...شو خفه... شو خفه -

  مرد صورت در تا برد باال دست انهیناش  بار، نیا و

  و گرفت را مچش ایلیا که آورد فرود شیروبرو

 و کرد خفه گلو در را پردردش  آخ ماهرو... چاندیپ



 انیم کرد قفل پشت از را دخترک فیظر  تن ایلیا

 : زد لب گوشش  کنار و شیبازوها

 ؟یکن خبر رو همه یدار قصد -

  از کرد تقال بود ستادهیا او  به پشت که یحال در ماهرو

  یم  اش هیگر داشت کم  کم . شود آزاد دستانش انیم

  خی تنش تمام  ایلیا حرف با که مرد نیا  زور از گرفت

 ! زد

  یکرد خامشون مبارزه ی هوا به که ییمردا مثل من -

 ! ستم ین یدی کش زبونشون ریز از حرف و

 نیهم و آمد ینم هم  دخترک  یها نفس یصدا یحت

 :بزند را خالصش  ریت ایلیا شد باعث

 !شجاع  خانوم  رفته لو وقته یلیخ ت نقشه -

*** 

  پوشاهیس#

   60_پارت#

 !شجاع  خانوم  رفته لو وقته یلیخ ت نقشه -

  مهر و دیلرز ایلیا یبازوها انیم در واضح ماهرو تن

 ی گرفته آتش تن به تنش یسرما! حرفش بر زد دییتا

  سمت را ماهرو شد باعث نیهم و کرد تیسرا هم  ایلیا



  دست  در را شیبازوها که یحال در و برگرداند خود

 دو که یچشمان به شود رهیخ و شود خم  یکم داشت،

 : زدند  یم دو

  دارم  که نگو! حرفام  از یدینفهم یزیچ که نگو -

 ... کنم  یم اشتباه

 ... یکن یم اشتباه -

  مرد حرف تکرار حرفش، و بود خفه ماهرو یصدا

 ! شیروبرو

 :شد  کج یتلخند به ایلیا لب کنج

 یادیز بودنت سهیقد به تظاهر و انکار! گهید نشد -

 ! داره  خنده

 ... ایلیا یها حرف از   فشرد هم  یرو دندان ماهرو

 . ستم ین سهیقد من -

 محکم  کرد یسع  و یلعنت اشک نم  آن بر فرستاد لعنت

 . ستدیبا

 حق نیا...  یندار حق! ی کن قضاوتم   یندار حق یول -

 .دم ینم بهت و

 رونیب او دستان از را شیبازوها توان تمام  با و

 :دیکش



 کتاب تو که ان یزیچ  از تر رحم  یب نجایا یآدما -

 دونه یم که یدختر...! هه سه؟یقد! یخوند ها قصه

 مواد نبات و نقل نیع و کنه یم قاچاق دختر پدرش

 یم کنه ینم یکار چیه و مردم  یجوونا دست دهیم

 باشه؟  سهیقد تونه

 ...لعنت را بغضش و کرد ینچ

 گناه یب من! نداره امکان... اصال شهینم! تونه ینم -

  یراض! ست  کاسه هی  تو پدرم  و من دست... ستم ین

  با  حالم  نکهیا... مربوطه خودم   به یول نبودنم  ای بودن

  نکهیا... مربوطه خودم   به بد ای خوبه موندن نجایا

 خودش و خودم  به  نگرفته خونه برام  پدرم  چرا

 تو گذاشته پا روزه دو که یا بهیغر  نه مربوطه

 !برداشته برش هوا و عمارت

 : زد یتلخند و انداخت ای لیا یسرتاپا به ینگاه

  ی خونه هی یتو و مادر یب عمرش تمام  که یدختر -

...  ترسه ینم دستت ضرب از  شده، بزرگ مرد از پر

  قضاوتش ذارهینم یول! نه هم  ت  مردونه یصدا از

 ! چوقتیه... ینبود جاش چون یکن

 نیهم و کرد یم نگاهش حرف یب همچنان ایلیا

  را بغضش و کرد یم تر یعصب را ماهرو سکوتش



  کرد مشت را اش قهی و شد ایلیا کینزد یقدم... بدتر

 : زد لب نفسش به نفس و انگشتانش انیم

  به کردم  عادت! گم یم شد؟ یچ شب اون یپرس یم -

 اون من و بره شیپ بهم  تعرض مرز تا نفر هی نکهیا

  رو جونم  کردم  عادت... خودم  و باشم  خودم  فقط لحظه

  مرز تا شب اون! گرگ دهن  تو برم  و دستم  کف بذارم 

... م  قهیشق رو گذاشتن  اسلحه! رفتن شیپ  بهم  تجاوز

 جسمش و روح سر که یدختر از  یفهم یم یچ تو

  یکن یم قضاوت رو یدختر یحق چه به کنه؟ یم قمار

 ؟یوحش گرگ گله هی و بود خودش لحظه اون که

 رها را ایلیا ی قهی و د یچک گونه یرو اشکش قطره

  را نفسش و دیکش باال را اش ینیب. روبرگرداند و کرد

 : داد رونیب  محکم 

  ی وقت از و یبود دکتر نظر تحت آلمان تو دم یشن -

 هی فردا از ... ینداد انجام  یوتراپیزیف گهید یبرگشت

  کن  یهمکار... کنه یم کار باهات ادیم وتراپیزیف

 ...باهاش

  در انداخت ینگاه می ن و چرخاند ایلیا سمت گردن

 ! سرخش یها رگه از پر چشمان  



  ترسه یم... سهیرئ دستور! یکن یهمکار یمجبور -

 اون دونه ینم... فتهیب بهت دخترش کار  روز هی بازم 

 !منه مرگ روز روز،

*** 
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 یکمرنگ لبخند و دوخت شیروبرو زیم به را نگاهش

 که یاتاق در کتاب همه آن دنید. نشست لبانش یرو

 را دلش حال یکم ماند، یم تنها آن در ها وقت اکثر

  از. داد تاب ساعت سمت را نگاهش! کرد یم خوب

  بود دهیند را اهپوشیس مرد و بود گذشته عصر پنج

 بد حال با ویآر که یا لحظه همان از!  قبل شب از

 بود،  نشسته تختش ی  لبه که همانطور او و دیخواب

  دست یدزدک  یگاه و کرد نگاهش تمام  ساعت کی

  و باشد کرده تب مبادا که گذاشت اش یشانیپ یرو

 خوابش نشسته و داد  هی تک تخت تاج به سر بعد،

 همه  از اول بود، کرده  باز چشم  که صبح... برد

  به که  یکاغذ تکه و بود افتاده نهیآ زیم به نگاهش

  یبرا را اش لحظه آن اق یاشت. بود شده چسبانده نهیآ

 که حاال. کرد ینم درک کاغذ تکه آن یمحتوا خواندن



 بلند یمعطل یب که آمد  یم ادشی کرد، یم فکر خوب

  حالم  من" خواند و کرد تند پا نهیآ سمت و شد

 یول... کشه یم طول  کارم  امروز! ممنون... خوبه

 !"باش آماده... ییجا هی  م یبر  که گردم  یبرم عصر

 و یخبر یب از ییایدن  در بود کرده رها را نیریآ و

 اجازه مگر اصال ببرد؟ خواست یم کجا را او! انتظار

 ببرد؟ رونشیب عمارت از  داشت

  و فکر. گرفت ساعت از را نگاهش و دیکش یپوف

 دست بایتقر ناهار و کند شیرها نداشت قصد الیخ

. کرد یم یکج دهن یعسل زیم یرو اش نخورده

  بود  دهید نهیآ در  را خودش که صبح... نداشت اشتها

 گونه و چشمانش ریز ی اهیس. بود داشته برش ترس

 یم چطور... ترساندش یم  بودند شده آب که ییها

 و دیکش یپوف بزند؟ غذا به لب حال آن با توانست

 آمد نییپا تخت از بگذرد، تر راحت زمان نکهیا یبرا

  یم بود گفته خودش. کرد تند پا او کار زیم سمت و

  خوب. بردارد مطالعه یبرا را ها کتاب آن تواند

  ای اتاق آن به ورودش اول روز که بود مانده خاطرش

  وجود هم  ها کتاب آن عمارت، در اسارتش شروع

 بود پر ویآر کار زیم شد، داریب که روز کی و نداشتند

 دهیچ یها کتاب انیم از و ستادیا زیم کنار... کتاب از



 جلب را نظرش شاملو  اشعار کتاب ز،یم یجلو شده

! دیخند تلخ و نشست چشمانش در یاشک نم . کرد

  روز هر مادرش. خواند یم شاملو شهیهم مادرش

 من" خواند یم خلوتش در و نشست یم یا گوشه

  ینم و خواند یم!" کن ادیفر مرا... مشترکم  درد

  به دهد یم گوش و ستدیا یم دور  از یدختر دانست

  هر با که را یتلخ لبخند  ندیب یم! خواندنش شعر

  نقش مادرش یها لب یرو شاملو یشعرها ی"دایآ"

 به زند یم شترین همزمان که یاشک و بندد یم

 ... چشمانش

  چنگ بغض و روزها آن  یادآوری از شد پر دلش

  کرد، باز که را صفحه نیاول... شیگلو به دیکش

 شده  نوشته خوش خط  با که افتاد یشعر به چشمش

 : بود

 رفت؛ خواهم   من یشب مهین اما" 

 ستی ن من مال که ییایدن از

 اند بسته بدان مرا هودهیب به که ینیزم از

 ! من سبز خون دانست، یخواه آنگاه تو و

 ست یخال تو وجود در  یزیچ یجا که دانست یخواه



 دانست،  یخواه آنگاه تو و

 من  منتظر و یخال قفس کوچک ی پرنده

 خودت روح با یا مانده تنها که دانست یخواه

  دندان ریز دیچش یخواه  تر دردناک را ات یکس یب و

 ات غم 

 برم یم من که یغم

 ..." کشم  یم من که یغم

 و چشمانش حصار از دیدو رونیب اشکش قطره

  ویآر یصدا انگار و  افتاد صفحه آن یرو م یمستق

  که یغم. برم  یم من که یغم" گوشش در شد تکرار

  شاملو آرام  که دید الشیخ در را ویآر..." کشم  یم من

 ماه... مهتاب شب هی"  مهتابش گوش در خواند یم

 ..."خواب تو ادیم

  با دیکرد چه  که دیبار خون دلش و دیکش یکوتاه نفس

 دلبرش؟ یبرا خواند یم شاملو که یمرد
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  گذاشت زیم یرو را کتاب عیسر در، یصدا دنیشن با

 : گفت و



 ... لحظه چند -

 لبه که را اش یروسر  و رفت تخت سمت عجله با و

 ریز دست یبار چند. کرد سر بود گذاشته آن ی

 : گفت و شود پاک اشکش رد تا دیکش چشمانش

 .دییبفرما -

 انگار گذاشت، اتاق به پا که ویآر و شد باز اتاق در

 ... رفت نیب از یآن به اش نهیس قفسه ینیسنگ

 !سالم  -

  در داد تکان یسر و  درآورد را اسپرتش کت ویآر

 : جوابش

 !که  ینشد حاضر هنوز... سالم  -

 م؟یبر قراره کجا -

  لحظه ویآر. ردیبگ را اش یکنجکاو یجلو نتوانست

  سمت که همانطور بعد، و کرد نگاهش حرف یب یا

 :گفت  داشت  یبرم قدم  ییروشو

 ... یفهم یم -

 اگر مثال شود یم چه کرد فکر خودش با نیریآ و

 روند؟ یم کجا دیبگو



 بود، نشسته شیابروها ان ی م یکمرنگ  اخم  که یحال در

  آمد ادشی تازه و دیپوش لباسش یرو یبلند راهنیپ

 نیا در یحساب و درست ی زمستانه لباس کی که

 از اصال مگر که گفت خودش  با بعد و! ندارد عمارت

  زمستانه لباس بخواهد که رفت یم رونیب اتاق

 بپوشد؟

  خشک مشغول یا حوله با و بست را آب ریش ویآر

 یم سرما کرد فکر خود  با نیریآ و شد شیموها کردن

  از  سرد آب نیهم روز کی شک یب... مرد نیا خورد

 فکرش ته یا"نکنه خدا " دل  در... انداختش یم پا

 :کرد اخم  او به رهیخ ویآر و چسباند

 ؟یایب یخوا یم ینطوریا -

 مگه؟  چشه -

 : داد  رونیب صدادار  را نفسش ویآر

 لباس نیا با یخوا یم  سرما نیا تو ست؟ین چش -

 رون؟ یب یایب

  شیرسوا لحنش کرد یسع  یول دیلرز نیریآ دل ته

 :گفت و کرد یکمرنگ اخم . نکند

 ... نداره رو حرفا نیا که  نیماش تا ساختمون ریمس -



  پر او آمدن  رید از دلش  که دانست  یم خوب خودش و

 حق... یحت که... گرید ندارد  را ینگران تاب که! است

 ! ندارد هم  اعتراض

  شلوارش بیج در دست و انداخت باال ییابرو ویآر

 : برد فرو

 م؟ یبر نی ماش با م یبخوا معلوم  کجا از -

 پس؟  م یریم یچ با -

  مورد در شیروبرو مرد دیتاک  همه آن نداشت شک

  قهیدق چند یرو ادهیپ  کی یبرا دن،یپوش گرم  لباس

 ! ستین یا

 ! اسب با -

 آن از متعجب و کرد نگاهش گرد  چشمان با نیریآ

 :کرد زمزمه لب ریز یا کدفعهی یشوخ

 ...! وا -

  کمدش در و برداشت نی ریآ متعجب نگاه از چشم  ویآر

 نیریآ  آغوش در و دیکش  رونیب یکاپشن. کرد باز را

 : انداخت

 ...دمشینپوش حاال تا -

 :فرستاد نییپا یسخت به را  دهانش آب نیریآ



 ...ن ازین آخه -

 :گفت تحکم  با و دیپر حرفش انیم ویآر

 ! بپوش -

 حرف یب و بکند یاعتراض نگذاشت کالمش تحکم 

 را شرتشییسو ویآر. شد کاپشن  دنیپوش مشغول

 بپرسد، زخمش مورد در نیریآ نکهیا از قبل و دیپوش

 : گفت تنها و  رفت در سمت

 یمشکوک  حرف  م یعمارت تو یوقت تا باشه حواست -

 !ینزن

 پشت و برود رونیب اتاق از نی ریآ تا شد منتظر و

 دیتپ یم شیگلو در نیر یآ قلب.  کرد قفل  را در سرش

 نگهبان ی شده قیدق نگاه به توجه یب کرد یسع  یول

  از  یوقت... برود ویآر دنبال و بردارد قدم  محکم  ها،

  در را عمارت پشت  راه ویآر و رفتند نییپا  ها پله

  اطرافش به ینگاه تعجب با نیریآ گرفت، شیپ

  روز که نبود یریمس ن یا کرد فکر خود با و انداخت

  را عمارت یپشت در... د ید چشم  به عمارت به آمدنش

  ویآر. بروند یپشت در از   است قرار زد حدس د،ید که

 باز را  در نکهیا از قبل و   زد را رمز و ستادیا در پشت

 و دیکش رونیب شلوارش بیج از یکوچک موتیر کند،



  نیریآ به و داد فشار نیی پا به رو را رهیدستگ بعد،

  و برداشت سمتش یقدم نیریآ. دیایب جلو کرد اشاره

  داد هل جلو به را در ویآر ستاد،یا در یجلو که نیهم

  روشن ها چراغ تمام  موتیر ی دکمه دادن فشار با و

  بود ستادهیا هم  قلبش یحت! دخترک ماند مات... و شد

  به بود مانده رهی خ حرکت یب نگونهیا که دیشا

 در که یاصطبل و یسوارکار بزرگ ستیپ! شیروبرو

  و کرد حبس را نفسش داشت، قرار اش یغرب ضلع

  دید یم که را یزیچ. نشاند چشمانش در شوق اشک

 ...کرد ینم باور

 :ختیر قلبش  به را تیامن حس ویآر یصدا

  رو امشب هی! عمارت نیا تو کرد رتیاس حماقتم  -

 ... باش آزاد

  دید و دیچک اش گونه یرو اراده یب نیریآ اشک

 چشم  عیسر ویآر! رفت نییپا که را ویآر یگلو بیس

 : افتاد  راه اصطبل سمت و گرفت اشک قطره آن از

 ؟ یبردار یخوا یم رو اسب کدوم   نیبب ایب -

 و بلند قامت به شد ره یخ و ماند  جا همان نیریآ و

  سرش در  ییصدا و دیکوب بدتر قلبش! او  ی دهیورز

 ..." دلم  از امان آخ" کرد تکرار مدام 



  و دیکش رنگ اهیس کدستی یاسب الی به دست ویآر

 : گفت

  شدینم رام ... ب لَکه اسمش! کردم  رامش خودم  نویا -

 ... االن یول بود چموش یلیخ... الکردار که

  جا  همان همچنان دید یوقت و برگشت نیریآ سمت

 ستیپ  به پا نیریآ و  کرد قطع را حرفش ستاده،یا

  او" دیبگو ویآر جواب  در خواست ی م دلش. گذاشت

 !" خودت مثل... است اهپوشیس هم 

 کی کرد یسع  و اوردین زبان به را دلش حرف اما

...  تیامن جنس از یمرد کنار! کند یزندگ  را شب

 :گفت و ستادیا ستیپ وسط

 م؟ یبد مسابقه -

 :کنارش ستون به داد هیتک و انداخت باال ییابرو ویآر

 !شه خراب باخت با شبت فهیح -

  یخستگ وجود با مرد، نیا که نداشت شک نیریآ و

 حالش کرد یم یسع  زد  یم ادیفر اش  چهره در که یا

 به و کرد یط را اصطبل تا مانده راه... کند خوب را

  مثل انداخت باال ابرو و زد هیتک او یروبرو ستون

 : خودش



 دختر من! )کوردم  یکچ من.. .انگار رفته ادتی -

 ...(کوردم 

  عرق دنیلغز نیریآ که  یآنقدر... ماند اش رهیخ ویآر

  همان قایدق و کرد حس را کمرش ی رهیت یرو سرد

  سمت و داد رونیب  محکم  را نفسش ویآر که بود  لحظه

 :برگشت اسبش

 ! قََدره فمونیحر... بلک یایب راه باهام  دیبا -

*** 
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 ... قََدره فمونیحر ! بلک یایب راه باهام  دیبا -

  رهیخ. نشست نیریآ یها  لب بر و آمد صاف یلبخند

  فکر خودش  با د،یکش ی م اسب الی به دست که او به

 ی فرشته... است نجاتش ی فرشته مرد نیا که کرد

 ! گرفت یم را جانش داشت که یغم از نجاتش

 و برگشت سمتش د،یند نیریآ از یواکنش که ویآر

 :دیپرس

 ؟یکن ینم انتخاب -



 سمت و فرستاد نییپا یسخت به را  دهانش آب نیریآ

 : برداشت قدم  اصطبل

 داره؟ توان شتریب کدومش  قََدر فیحر هی واسه -

  یم ویآر دید یم که  بود بار نیاول یبرا دیشا و

  چند هر... کوتاه یا خنده تک حد در چند هر... خندد

 !دیخند... یول تلخ

 !یمطمئن خودت به یادیز -

 آثارش که بود مانده یلبخند به رهیخ  ن،یریآ نگاه و

 صورتش به که سرد باد . بود او ی چهره  بر کماکان

 : زد یا سرفه تک و آمد خودش  به لحظه کی در زد،

 !م ی کن یم امتحان -

 یبغض ش؟یگلو در کرده  خانه بغض آن گفت یم چه و

 !" محض حماقت... است اشتباه" دیکش یم ادیفر که

  فرو اش مردانه کاپشن ب یج در  را اش زده خی دستان

 چشم  داشت قرار اصطبل در که یاسب چهار نیب و برد

 ینم و بود ویآر اریاخت در شک یب  که ب لَک. چرخاند

 سمش و پاها فرم  از که چند هر. کند انتخابش توانست

  و است یخوب اسب که شد یم متوجه یخوب به

 سرتاسر اسب ها، اسب نیب! مسابقه مخصوص



 یپاها و دهیکش اندام . کرد جلب را نظرش یدیسف

  باال دست! بایز شدت  به و بود جوان. داشت یبلند

 : کرد اشاره دیسف اسب به اشاره انگشت با و آورد

 ! نیا -

 :داد تکان یسر ویآر

 .کنم  یم ش  آماده -

 یبرا کردند یم نیتحس را دخترک انگار چشمانش و

 اصطبل از یگرید حرف  چیه یب نیریآ! انتخابش

.  کرد بغل محکم  را شیبازوها  اراده یب و رفت رونیب

  تلخ عطر آن یول بود نو داشت، تن بر که یکاپشن

 توانست ینم که را  خودش کار. داشت را مردانه

  باز را کمدش در او، چشم  از دور روز کی! کند انکار

  تنها عطر. بود دهیکش نفس را او عطر و بود کرده

 ...شناخت یم خانه آن در که ییآشنا

 !نیریآ -

 و برگشت سمتش آرام  و،یآر زبان از اسمش دنیشن با

( بند ساق)یسوارکار گتر  و دستکش چکمه، دنید با

  نگاه دنید با ویآر. ماند  اش رهیخ تعجب با دستش در

  شیپا شیپ را بند ساق و ها چکمه  ن،یریآ متعجب

 : داد دستش را  ها دستکش و گذاشت نیزم



 ...بپوششون -

  از خواست ینم که ییها توجه آن  از زد دل نیریآ و

  ی م خوب دلش ته... کرد یم افتیدر  و کند افتیدر او

 تشی مسئول احساس سر  از مرد نیا یها توجه دانست

  ینم یگاه... گرید بود دل یول یگرید زیچ نه است

 ندی گو یم ایدن تمام  که یکس به شود بسته دینبا دیفهم

 ..."شود ینم که شود ینم"

 ... نایا به ندارم  عادت -

 دوباره ییجا کی از. کرد یم شروع ییجا کی از دیبا

  نگاه رنگ! جواب حاضر نیریآ همان شد یم او مقابل

 که بود همان ش،یصدا لحن یول کرد رییتغ  ویآر

 ... قاطع همانقدر! خونسرد همانطور... بود

 !بدقلقه کم  هی یبرف. یبپوش بهتره -

 اصطبل از هنوز که یدیسف اسب یرو نیریآ نگاه

  گردن! اسمش  بود یبرف پس. دیچرخ بود نشده خارج

  یسوار اسب یها بوت م ین یرو چشمش و چرخاند

 ویآر اگر دیشا. نگفت  یزیچ گرید و ماند ثابت ویآر

 ینم  نییپا موضعش از  همچنان کرد یم ینه و امر

  یاعتراض گونه هر فرصت  اش یمنطق حرف اما آمد

  ها چکمه و یسوارکار گتر  دنیپوش مشغول. گرفت را



  در بعد، قهیدق چند و برگشت اصطبل به ویآر و شد

  رونیب داشت  دست در را  اسب دو هر افسار که یحال

  در! کرد یم جلوه بیعج دشانیسف و اهیس رنگ. آمد

 مثل هم  و یمواز خط دو مثل هم ... هم  با بودند تضاد

 !  گریکدی مکمل

 که ردیبگ را یبرف افسار که کرد دراز دست نیریآ

 :کرد اشاره ها دستکش به ویآر

 !دستکش  اول -

  دنیپوش مشغول ناچار به و دیکش یپوف نیریآ

 ی شده سرخ دستان به رهیخ ویآر و شد ها دستکش

 : گفت سرما از او

  رو افسار درست یتون ینم کنه خی که دستت -

  کنترل. ستین سخت ادیز بعدش زدن حدس. یریبگ

 !بزنه نتی زم ممکنه ی حت و یدیم دست از  رو اسب

 : داد تکان یسر و آورد باال را دستانش جفت نیریآ

 ! م یتسل  باشه -

  زد لب دل  در و گرفت دست به را اسب افسار و

 !"َمرد منطقت به لعنت"

 : گفت  و برد یبرف گوش کینزد سر



 خب؟ ... باش یخوب دختر! یدختر یگیم حسم  -

  حرف که یکس مثل. بود مانده آرام  همچنان یبرف و

  یم سکوت دشییتا یبرا و فهمد یم را مقابلش طرف

  یبرا دلش و کرد نوازش را الشی آرام  نیریآ. کند

 و روز تمام  یبرا دلش!  زد پر خودش اسب شکالت،

 خوب را دلش حال که یزبان یب موجود با شیها شب

  خوب یروزها تمام  یبرا  قلبش. شد تنگ دیفهم یم

  هیثان اگر نداشت شک...  دیتپ یه و دیتپ اش گذشته

  و دهد  یم دستش کار بغضش حجم  کند، تعلل گرید یا

  چشمان مقابل و بگذارد رکاب یرو پا شد باعث نیهم

 یبرا بتواند یدختر کرد ینم باور که ویآر متعجب

  سوار شود، قدبلند اسب نیا سوار یراحت به بار نیاول

 یجا ویآر یبرا. فرستاد  رونیب محکم  را نفسش و شد

 و بود مانده شیجا سر  آرام  یبرف که داشت تعجب

 ...شناخت یم را نیریآ ها سال انگار

  و  شد سوار و گذاشت اسب رکاب یرو پا هم  ویآر

  یعسل چشمان به چشمش که بود  لحظه همان قایدق

 یب! ببارند تا بودند تلنگر کی  منتظر که افتاد یرنگ

 : زد لب نی ریآ چشمان به رهیخ صدا

 ؟یخوب -



  نگاه از فرار یبرا و داد  تکان سر و زد یتلخند نیریآ

  راه به شروع آهسته اسب. کرد یه  را اسب  آرام  او،

  و ویآر که بود نرفته جلو یمتر چند هنوز و کرد رفتن

 انگار! شد گرم  یآن به دلش  و دید خود کنار را اسبش

  در  ویآر... اش زده خی قلب در کرد روشن آتش خدا

 : گفت آرام  بود، رهیخ  شیروبرو ریمس به که یحال

 ...دم یم گوش -

  شوم  یم دردت مرهم  یعنی! بزن حرف یعنی نیهم و

 یکاف ویآر حرف نیهم انگار  و! ی بخواه اگر... امشب

 صبر آن، از قبل و بشکند را زبانش قفل تا بود

  نشکند بغضم  امشب کی! ایخدا که... خدا  از بخواهد

 ...ششیپ

 ییبابا یول... نبودما لوس! یلی خ... بودم  ییبابا من -

  یلیخ. کرد یم محبت بهم  یلیخ! دمشیپرست یم. بودم 

. اومد پام  به پا اول همون از!  شهیهم... داشت هوامو

 رفتم  یم خودش با روز هر کردم، تموم  که رو ییابتدا

  بتونم  و نمونم  عقب  درسم  از که  گهید یروستا هی

 با رو روزا یبعض شدم، که یرستانیدب. بدم  ش  ادامه

  محمد عمو به چشماش مثل. رفتم  یم محمد عمو

... ادین  باهام  بود سختش  لیاوا اون  یول داشت اعتماد



 ادمهی. بود داده  ادی یسوارکار بهم ! کرد عادت اما

  تو شدم  خبره  که نبود  سالم  شش پنج هنوز

  به یول بودم   کیکوچ... دیترس  یم بابا! یسوارکار

 ییراهنما یها سال کل. شناختم ی نم ترس خودش قول

 . اومدم  و رفتم  اسب با رو رستانم یدب و

  ریز محکم  و آورد باال دست همزمان و دیخند

 :دیکش چشمانش

  بزرگ بابام  یول گذشته یباز خان و خان ی دوره -

 به دستش... هیبق واسه بود سند حرفش! بود روستا

  اصطبل هی... نداشت ی بد یمال وضع. رفت یم ریخ

 و بود ادیز کوه روستامون اطراف! م ی داشت کیکوچ

 ... گشتم  اسب با رو کوهستان  کل بایتقر من

  زدن حرف به لب است قهیدق چند که نبود حواسش

 ...  دادن  ادامه به کرد یم مجبورش یحس... کرده باز

  مون خونه تو دانشگاه و کنکور ی زمزمه کم  کم  -

 رفته دانشگاه نفر سه دو دیشا  ما  یروستا تو. دیچیپ

  دوست اولش همون از. بودن مرد همه که بودن

 ! بشم  دکتر داشتم 

 ...دیکش  قلبش به چنگ یکس انگار



 تو... دانشگاه برم  نکنه قبول بابا دم یترس یم -

  تموم  هم  رو رستانیدب یحت دخترا یلیخ  ما یروستا

 وونهید دانشگاه برم  نذاره بابا نکهیا فکر. کردن ینم

  سر الیخ  و فکر با نتونستم  گهید روز هی! بود کرده م 

 ...بزنه حرف بابا با  گفتم  مامان به. کنم 

 ..." کیدا آخ" دینال دل در و

  بابام ! داشت  داریخر بابام شیپ یلیخ  مامانم  حرف -

  دهینشن چوقتیه یول داشت  رو خودش خاص اقتدار

 ...کم یدا به بودم 

 :زد یکمرنگ لبخند و کرد مکث

 !بگه نه مامانم  به -

 با را یفارس دختر نیا که کرد فکر خودش با ویآر و

  یم دل به بیعج اش، لهجه و کند یم صحبت لهجه

  حرف انیم یکورد کلمات ناخودآگاه یگاه یحت! ندینش

 ...برد یم کار به شیها

 : داد ادامه و کرد شتریب یکم را اسبش سرعت نیریآ

 بهم  ومدین! نگفت نه یول بود نگران دل... نگفت نه -

 کتاب یکل شهر از برام  دم ید روز هی یول هیراض بگه

 ...هیراض بدونم  تا بود یکاف برام  نیهم! دهیخر تست



  خودش یپ را ویآر نگاه و دیچک گونه یرو اشکش

 ... کشاند

... بایتقر هیا افتاده دور یروستا  ما یروستا -

  نیهم بخاطر ها یلیخ و نداره یخوب یپزشک امکانات

  یسخت مانیزا که ییمادرها! ننیب یم بیآس هیقض

  افراد ای... تونن ینم  و مارستانیب برن دیبا و دارن

 و کنن یم دایپ  ازین پزشک به یلیدل هر به که مسن

  جونشون یگاه نشه یدگ یرس بهشون  لحظه همون اگه

  برگردم  و بشم  دکتر داشتم   دوست! دنیم دست از و

  همون تو مجهز درمونگاه هی داشتم  دوست... روستا

 !نشد... کنم  بنا روستا

 در شکست و کرد زمزمه لب ریز را آخرش" نشد"

  لب و داد رونیب یناراحت با را نفسش ویآر... خودش

 : کرد یدست شیپ ن یریآ که دیبگو یزیچ کرد باز

 اگه دیشا ... گم یم  رو نایا دارم  چرا دونم  ینم -

 ...یول گفتم  ینم هم  چوقتیه ومدینم شیپ تشیموقع 

  ی  مشک آن در نگاهش و چرخاند ویآر سمت گردن

 !خورد گره یزخم

 !یدیم گوش که ممنون -



... ویآر کردن باز و بستن  پلک آرام  شد جوابش، و

 ! کرد یم دلگرمش هم  نیهم یحت

  و خوندم  توانم  همه با پشتمه، بابا دم ی د یوقت -

 قبول دوم  سال یول... نه اول سال! شدم  قبول دانشگاه

... نام  ثبت واسه تهران  م یرفت بابا خود با یحت و شدم 

  ازم  اریداژ  ی خانواده یوقت تا بود یاوک  یچ همه

 .کردن  یخواستگار

 ادی... سوخت یم درون  از دخترک ی ول بود سرد هوا

  گردنش دور که داشت را یطناب  حکم  روزها، آن

 ...شد یم تر محکم  و محکم 

  پدر گفت یم! گهید نفر هی شد... شد عوض بابا -

  یمیقد دوست کدوم ... شهیمیقد یها دوست  از اریداژ

... خوام  ینم گفتم  مش؟یبود دهیند حاال تا ما که

!  اجباره گفت یم حرفاش مفهوم  یول نه م یمستق

 لگد رفتن دانشگاه با ذارم ینم" که کالم  کی شد حرفش

 !" یبزن بختت به

 :شد  کج یتلخند به لبش کنج

 هرز علف هی اریداژ... نبود من بخت اریداژ! بخت -

 ازم  پدرمو که یکی! میزندگ  تو دووند شهیر که بود

 ...من یول... کرد م  آواره که یکی. گرفت



 ...شیگلو در شد غیت بغضش

  نکارویا باهام  بابا چرا فهمم  ینم هنوزم  من یول -

 ... خدا فهمم  ینم هنوزم ! کرد

 توانش نیآخر با یبرف... کرد یه را اسب مهابا یب و

 یصدا  انیم نیریآ بغض شکستن یصدا و تاخت

  دهیرس آب به که یا تشنه مثل... شد گم  اسب یپاها

  دور مادر آغوش از ها سال که یدختر مثل! بود

  یصدا. کرد یم حس خودش کینزد را ویآر... افتاده

.  دیشن یم را تاخت یم سرش پشت که ب لَک یپاها

 یم هم  نیریآ یول... د یشا بود؟ شده شروع مسابقه

.  بزند جلو او از  ندارد قصد  اهپوشیس مرد که دانست

 فقط ،یسوارکار ستیپ به او آوردن از قصدش که

 ... بس و است کردنش آرام 

 را چشمانش اشک ی پرده تا زد پلک یبار چند نیریآ

  از را شالش باد که بود لحظه همان قایدق و نکند تار

  شانه یرو شتاب با بلندش یموها و  انداخت سرش

 یب و شد حبس نهیس  در نفسش... شد رها شیها

 پا دو یرو اسبش و دیکش  محکم  را اسب افسار اراده

 بلند یصدا فقط نیریآ! دیکش ههیش بلند و ستادیا

  یسخت به و دیشن را ویآر گفتن" باش مواظب"



  شیگلو در قلبش... فتدین که داشت  نگه را خودش

  دخترک نفس و گرفت آرام  اسبش بعد، یا هیثان و دیتپ

  محض سکوت... شد رها  اش نهیس از زد که یهق با

  نفس شکست، یم را سکوت که ییصدا تنها و بود

  در بود شده پخش شیموها که بود یدختر یها نفس

 که یدختر! دیرقص یم چشمانش در اشک و صورتش

 !غم  از... شرم  از بود شده سرخ

  یهمجنسا و من... ینبخش چوقتیه اگه  یدار حق -

 ...یدار  حق! حقت در م یکرد بد من

 نیریآ... نه نگاهش ینیسنگ اما بود ویآر بم  یصدا

  نگاهش که دید را او و چرخاند سمتش گردن آرام 

 چشم . شود یم معذب دخترک  دانست یم... کند ینم

  نیریآ ی نهیس در که ی دل از آخ  و او از بود گرفته

 ! زد دل ته از بغضش انیم که یحرف و دیلرز

 ... یبود خوب شهیهم تو -

*** 

  پوشاهیس#

 64_پارت#



 نیاول! بار نیاول یبرا... داد یم آزارش سالن سکوت

  آن به شهیهم که یسکوت از  داشت دوست که بود بار

  ی پوسته! بود شده عوض ... کند فرار برد یم پناه

  حاال و بود برداشته تََرک اش یجد و خشک شهیهم

 وجدان عذاب از خواست  یم وجودش اعماق در یگاه

 از یماند جا" گفتند یم که یافکار از ردیبم! ردیبم

 !"هدفت 

 تازه انگار د،یشن که را سالن در شدن باز یصدا

 یگاه که بود سال دو از شتریب! بکشد نفس آمد ادشی

 ... رفت  یم ادشی هم  را دنیکش نفس

 چشمانش یجلو را نفسش که یروز همان از قایدق

 ! خدا دارد  یصبر چه... آخ و دندیبر

 ؟یکرد گم  راه! داداش نورایا از -

  گام  سمتش که یدار کلیه و جوان پسر سمت گردن

 : زد یخند کج و چرخاند داشت یبرم

 !دیشا -

 ... را اش یقبل خود. بود کرده گم  را خودش

  دست و رساند او به را  خودش بلند یها قدم  با پسر

 : گرفت ویآر سمت



 ؟ یروبراه -

  یب شیها دندان و انداخت  دستش به ینگاه ویآر

  وقتش بود قرار یک  پس . شدند چفت هم  یرو اراده

  خودش قول به دل   آن ردیبگ آرام  بود قرار یک  برسد؟

  و فشرد آرام  را شیروبرو مرد دست مکث با المصب؟

 توجه یب و دوخت ها هدف به چشم . کرد رها عیسر

 : گفت بود دهیپرس را حالش که او به

 !ادین هم  یکس... شهرام  کن حاضر رو هاخشاب -

 :داد تکان سر و کرد یا خنده تک شهرام 

  ی کرده زیعز بخواه  جون شما... چشم  به یا -

 ! خان وشیدار

  خشک لبانش یرو لبخند د،ید که را ویآر ظی غل اخم 

 : آورد باال را دستانش جفت و شد

  نداره  تخم  و اخم  همه نی ا... من برادر کردم  یشوخ -

 !که

 : داد بشینه اش  شده  قفل یها دندان انیم از ویآر

 ! برو -



  همچنان  و رفت یم عقب  عقب که همانطور شهرام 

 بود داشته نگه باال  م ی تسل ی نشانه به را دستانش

 : گفت

 خدا به! یبترکون و مون کله یبزن ارم یب خشاب نرم  -

 ...ادیبرم ازت  امروز

 یقدر به حالش. کرد  مشت محکم  را دستانش ویآر

  دهیفهم هم  خوش یالک پسر نیا یحت که بود خراب

 ینم راهیب پر چند هر... انداخت  یم دستش و بود

 جز ییجا سمت را اش اسلحه خواست ی م دلش! گفت

  یکالفگ! بود دهیبر... کند کیشل و ردیبگ ها هدف

 ...اش خسته روح و جسم  به داد ینم امان

 پسر و کرد خفه دم  در را شهرام  نشیخشمگ نگاه

  از ردیبگ قرار ویآر خشم  مورد نکهیا از قبل جوان

  یراندازیت مخصوص ی  قهیجل ویآر... زد رونیب  سالن

  نفس" دیکش داد خودش سر صدا یب و دیپوش را  اش

  یکم و گذاشت زیم ی لبه را دستانش کف...!" بکش

  ردیبگ آرام  قبل مثل توانست ینم روزها نیا. شد خم 

 یخونسرد تینها اش دسته  و دار  و وشیدار مقابل و

 شده فیضع  شدت به اعصابش. دهد نشان را  اش

 یب و برگشت شهرام  خود، با جدالش انیم... بود



 بدون و دیچ مخصوص زیم یرو را ها خشاب حرف

  را رشیمس رد و،یآر و زد رونیب کلمه  کی یحت گفتن

  امثالش و پسر نیا مگر کرد فکر خودش با و گرفت

 یم لجن به را خود یجوان اوج در که داشتند سال چند

  عقب به را زمان خواست یم دلش دند؟یکش

 برود و قبل سال دو از تر عقب یلیخ... برگرداند

 تک گوش و  برود! وشیدار یها ردستیز تمام  سراغ

 پولدار شبه کی دیام به که ینوجوان یپسرها آن تک

  بکشد ادیفر و چاندیبپ دادند یم یرذالت هر به تن شدن

  یول...!" است بست بن راه نیا آخر" که  سرشان

 حاال. بود گذشته چاندنی پ گوش از کارش گرید حاال،

  حاال... نظرش در بودند گناهکار وشیدار افراد تمام 

 !بود مرگ تکشان تک یسزا

  یب و داد جا مخصوصش کلت در و برداشت یخشاب

 به دوخت چشم  و گرفت هدف سمت را آن یمعطل

! یازیامت ده کیشل یبرا شد آماده و وسطش ی نقطه

 ینفس با همراه  و  داد قرار جلوتر یکم را راستش یپا

!  خودش به نداد امان و  دیکش را ماشه کرد، حبس که

 کرد کیشل هدف یب شود، یخال خشابش  که یزمان تا

 کی یحت! تمامش... خورد هدف به شیرهایت تمام  و

 شده خبره... بود نبسته  شتریب تمرکز   یبرا را چشمش



  دانست ی م خوب خودش و ! هدف و ریت یباز در بود

  کند یم اش آماده تنها و است یشینما ها هدف نیا که

 ! نفر نیچند قلب کردن سوراخ یبرا

 در یگرید خشاب یمعطل  یب و دیکش یقیعم نفس

 کیشل را دشیجد خشاب از اول ریت و گذاشت اسلحه

  ریت! بود کرده دلخوش  خودش به را دخترک... کرد

! بود ختهیر هم  به را شی ها  برنامه تمام  نیریآ... دوم 

  آن انی م باشد الشیخ یب توانست ینم... سوم  ریت

!  بود کرده عوضش دخترک... چهارم  ریت! گرگ همه

  ششم  و پنجم  ریت. بود شده قفل هم  یرو محکم  فکش

  شیبرا زد دست نفر کی  و کرد کیشل هم  سر پشت را

 ! سر پشت از

 ... ب! جان پسر براوو -

 دیچرخ  سمتش ویآر که بود نشده تمام  حرفش هنوز و

!  گرفت نشانه او قلب سمت م یمستق را اش اسلحه و

 مغزش انگار...  بخواهد خودش نکهیا ی ب... اراده یب

 فرمان دستش به و داد نشان واکنش صدا تن آن به

  ویآر خشم  از پر چشمان  در مرد، مبهوت نگاه! کیشل

 که زد ویآر به یمحکم یلیس یکس انگار و دیچرخ

 :کرد زمزمه لب ریز و آورد نییپا را اش اسلحه



 ...خان وشیدار -
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  شیابروها. بود ستادهیا شیجا سر حرکت یب وشیدار

  ویآر واکنش! بودند خورده گره گریکدی در سخت اما

 یم کیشل اگر نداشت شک که بود عیسر یقدر به

  نگاه یکالفگ با ویآر. برد ینم در به سالم  جان کرد،

  پرت زیم یرو بایتقر را اش اسلحه و گرفت او از

  تند اش نهیس قفسه و زد یم یسرخ به صورتش. کرد

  یراندازیت  ی قهیجل یمعطل یب. شد یم نییپا و باال تند

 راهنیپ یها دکمه بندش پشت و درآورد تن از را  اش

  انیم دیکش چنگ و کرد باز مهین تا را اش یمشک

 !شیموها

  م یمستق ریت کی و بردارد را کلتش خواست یم دلش

  قدم  سمتش وشیدار... کند کیشل خودش مغز در

 : دیپرس داد رونیب که ینفس با همزمان و برداشت

 گه؟ ی م یچ حالت نیا پسر؟ چته -

  دانست یم. باشد آرام  که کرد را تالشش تمام  ویآر

 محکوم  را شیها دست.  است مرد نیا نیب ذره ریز

  به کرد محکوم  را شیها نفس... نشدن مشت به کرد



  جا نیهم تا! یخونسرد به را تنش تمام  و شدن منظم 

 ... بود زده گند یادیز هم 

 .ختهیر هم  به افکارم  هیروز چند... نبود عمد از -

  اجازه چوقتیه ویآر غرور که دانست یم  وشیدار و

 ...کند ینم صادر ش ی برا را کردن یعذرخواه ی

 رونیب کمرش پشت از  را کلتش و ستادیا ویآر کنار

 : گفت بود  دوخته چشم  هدف به که یحال در و دیکش

 .بده خشاب هی -

 مشغول وشیدار و گذاشت دستش کف یخشاب ویآر

 :شد کلتش کردن آماده

 ! کن فیتعر -

  درست را ریت نیاول و  نداد او به زدن حرف فرصت

 : کرد کیشل هدف وسط

  که ست ختهیر هم  به یحد تا افکارت چرا نکهیا -

 !یکش یم اسلحه ستیرئ یرو

  نهیس  وسط ریت آن که انگار و کرد کی شل یگرید ریت

  چشم  و دیچیپ قلبش در یدرد باشد، نشسته ویآر ی

 ! حماقتش از بست



 خودمو یحت یگاه که رهیدرگ  فکرم   اونقدر  روزا نیا -

  نیماش ترمز که یشب همون از قایدق! شناسم  ینم هم 

 نیا پشت  که خودم  با کنم  یم فکر یه... دیبر ماهرو

 که بود نرفته شیپ خوب  یچ همه مگه بود؟ یک  هیقض

 نابود به بسته  کمر که  هیک   معامله؟ یپا رفتن

   کردنمون؟

 :دیکش گردنش پشت یدست یکالفگ با

  ادتونهی. شد نیهم هم  قبل دفعه. بره م یذاشتیم دینبا -

 رفت ماهرو و هیترک  تو بود نگیمدل جشنواره هی که؟

 شد یچ یول باند اون  یها سردسته با مالقات واسه

  زد ینم رونیب جشنواره اون  از زود اگه آخرش؟

 ... االن

 خوب. کرد فوت محکم   را نفسش و خورد را حرفش

  که زند یم چنگ یسمانیر هر به دارد که دانست یم

  از زتریت وشیدار چند هر! نکند شک شیروبرو مرد

 شیها حرف با دانست یم دیبع  و بود ها حرف نیا

 .شود قانع

  یم کارا نیا واسه رو ماهرو  چرا دم ینفهم چوقتیه -

 !جلو دیفرست

 : انداخت  باال ییابرو  و زد یخند کج وشیدار



 زایچ یلی خ! کنم  سکیر جونش سر خوام  ینم گهید -

 ...بشه عوض قراره

 و نشست ویآر یابروها انیم تعجب از یکمرنگ اخم 

 : شد  کشینزد یقدم  وشیدار

 بهت شتریب همه از که یدون  یم همه  از بهتر خودت -

  ماهرو پسره اون با که هم  یشب اون  از! دارم  اعتماد

 ! یکرد ثابت و خودت  قبل از شتریب د،یداد نجات رو

  مقدمه یب  و برد فرو شلوارش بیج در را دستش کی

 : گفت

  م یبفرست رو دخترا از تا چند قراره!  یُدب برو -

 گنده  کله دار هیسرما تا چند به رو  قولش... اونور

!  باالست سکشیر... البته و دنیم یخوب پول. م یداد

 م ی بفرست هم  با رو همه م یمجبور و ادهیز دخترا تعداد

 دختر واسه دنیم جون که؟ ی دون یم... آب اونور

 ! یرانیا

 همه نیا شود یم مگر  ایخدا و شد منقبض ویآر فک

  همه نیا مقابل ماندن آرام  شود یم مگر بودن؟ نامرد

 رذالت؟ 

 م یفروش یم یادیز یدخترا که ستین بارمون نیاول -

 ...بهشون



. آورد زبان به که یا جمله یبرا زد دل خودش و

  تکان یسر وشیدار! گفتنشان  بود مرگ از تر سخت

 : جوابش در  داد

  بستن کمر عده هی یوقت یول... ستین بار نیاول  آره -

 همه به حواسش کاربلد  هی الزمه زدنمون، نیزم به

 ! باشه یچ

  دانست  یم... شیها دندان فشار از دیکش ریت ویآر فک

  یم نیبدب وشیدار کند، مقاومت رفتن برابر در اگر

 آن در نفر کی. نکند مقاومت توانست ینم یول شود

  یم را شیپا و دست که بود منتظر بزرگ عمارت

 چشمانش یجلو مدام  یعسل چشم  جفت کی! بست

 ...شد یم ظاهر

 فقط... ساعت چند شد؟ یچ رفته ادتونی قبل دفعه -

  نی ریآ اریکام دم یفهم برگشتم  یوقت و رفتم  ساعت چند

 بود مونده کم ! مرز لب فرستاده دخترا هیبق با رو

  ییبال برگردم  و برم  یوقت تا هینیتضم  چه... بکشنش

  دندون اریکام باشم  مطمئن یحساب چه رو اد؟ین سرش

 واسش؟ کنه ینم زیت

 مانده رهیخ ویآر چشمان در موشکافانه وشیدار نگاه

 : بود



 ...پسر یشد عوض! ویآر یشد عوض -

 همه از بدتر". شدن عوض" لفظ از بود متنفر ویآر

  بود متنفر... دیشن یم را  حرف نیا  وشیدار از نکهیا

 ! شیروزها نیا از

 ! فقط دهیترس  چشمم ... نشدم  -

  از آورد کم  نفس ویآر و  کرد یا خنده تک وشیدار

  بود مرگ ناقوس... شیروبرو مرد ی خنده دنیشن

 ! اش خنده

 من یوقت تا بکنه  تونه ینم یغلط چیه اریکام -

  تا کردم  ینم فکر هم  دفعه اون! باشه بهش حواسم 

 هیبق یقاط رو دختره بخواد  که بشه سرخود هم  نیا

  خطا پا از دست بعد به نیا از یول مرز لب بفرسته

 گروگانه دختره اون که درسته ! کنم  یم ش چارهی ب کنه

 . ادیب سرش ییبال دینبا یول

  یب وشیدار و..." شو خفه" دیکش ادیفر دلش در ویآر

 : داد  ادامه شیروبرو مرد خشم  به توجه

  جز و عز همه نیا که یلیدل هی! ازت  خوام  یم لیدل -

  هی. کنه هیتوج یفرار دختر اون واسه رو کردنت

 از یکس نذارم  یستین که یمدت تمام  شه باعث که یلیدل

 ! کنه خطا پا دست



  محکم  و کرد حلقه ویآر یگلو دور دست انگار یکس

  لیدل یکس نکهیا از !  دیترس یم نیهم از. فشرد

  ینم... را شیها ینگران لیدل... بپرسد را شیکارها

 تن خواست ینم. کند هیتوج را مقابلش مرد خواست

 شده مهم  شیبرا نیریآ...  بلرزاند گور در را مهتابش

 را شدن مهم  نیا یول کند انکارش  توانست ینم! بود

 ینگران. کند ریتفس یگرید زیچ خواست ینم هم 

!  بس و ماند یم یباق ینگران  همان حد در دیبا شیها

  حرف یوقت آمد، وسط دخترک جان یپا یوقت اما

 یکس انگار و کرد باز لب شد، دهیکش شیپ تشیامن

 :د یکش رونیب نهیس از را قلبش

 ست؟ کننده قانع! خوامش  یم -

*** 
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 ست؟ کننده قانع! خوامش  یم -

  وضوح به را شیروبرو مرد نگاه رنگ شدن عوض

  خودش لشیدل  دانست یم ... هم  را کمرنگش اخم ! دید

  سفت  یویآر... او به برسد به چه کند ینم قانع هم  را

 آن. شود عاشق ها یراحت  نیا به بود محال سخت و



  آب! نداشت یربط چیه کارش به  که یدختر عاشق هم 

  بیس دانست یم. فرستاد نییپا یسخت به را دهانش

 یعنی نیا و رود یم نییپا وشیدار چشم  شیپ شیگلو

 توانش تمام  با خواهد یم  دلش یعنی! اش  یکالفگ اوج

  وشیدار اخم . بزند رونیب باشگاه آن ی خفه یهوا از

  و بلند آنقدر! دیخند کبارهی  به و شد باز کم  کم 

  قهیدق کی از شتریب دیشا.  ماند مات ویآر که سرخوش

  خنده  یصدا از  آخ... شی صدا و داشت  ادامه  اش خنده

  نفس! بود مرگ ناقوس  ویآر گوش در که ییها

  یجد چشمان به رهیخ  و دیکش اش خنده آخر یقیعم

 : گفت ویآر

 هست یکی بهتر؟ نیا از یچ... یول سخته باورش -

 شهیهم تو... چند هر. کنه آرومت تونه یم که

 ازین یمرد هر باالخره یول... آروم  و یبود خونسرد

 ! بگذرونه وقت  باهاش که داره زن هی به

 دیخند یعصب! دیخند وشیدار حرف به دلش در ویآر

 بود؟ آرام  ویآر. کرد باز سر قبل از شتریب دلش زخم  و

... نداشت خبر که قلبش قیعم زخم  از شیروبرو مرد

 به کند یم محکوم  را خودش که دفعه  هر دانست ینم

 ... ردیم یم وجودش از تکه کی بودن، خونسرد



 حداقل که رفت کلنجار خودش با و داد تکان یسر

 ...نتوانست! نشد... و بزند یکمرنگ لبخند

 ؟ یهست حرفت سر -

 از شتریب نفرتش. بزند حرف یرسم نتوانست یحت

  که بکشد رخش به  را خودش داشت یسع  شهیهم

 یم تر اهیس و کرد اهیس را روزگارت مرد نیا! نیبب

 ...کند

  یقدم  و برد فرو شلوارش بیج در دست  وشیدار

 : برداشت سمتش

  خودت یوقت تا... بره سمتش نداره حق یکس! هستم  -

 عوضت که یوقت تا ؛ینش عوض که یوقت تا! یبرگرد

 ! نکنه

  لیتبد یخطر زنگ به ویآر  یبرا وضوح به هشدارش

  نیریآ با یزیچ هر سر بعد به نیا از گفت یم که شد

  را فضا آن نیا از شتریب نتوانست! شد  خواهد دیتهد

  گردم  یبرم من" گفتن با و روبرگرداند. کند تحمل

  وشیدار که کرد تند پا خروج در سمت" عمارت

 : داد قرارش مخاطب

 ! امشبه پروازت... کن جمع رو لتیوسا -



  یم را رفتنش خبر یوقت کرد تصور را نیریآ و ستادیا

 و او چشمان در بزند زل است  قرار یوقت... شنود

  شد باعث نیهم! گردد یبرم یک  ستین معلوم  دیبگو

  چشمان... کند مشت دست تر محکم  و ببندد چشم 

  و بست نقش اش بسته یها پلک پشت نیریآ یاشک

  جان  یبال! بار نیهزارم یبرا کرد لعنت را خودش

 ... شک یب بود شده دخترک

*** 
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 در که را ییها حرف  تمام  د،یرس اتاق به که شیپا

...  رفت  ادشی بود کرده  مرور خودش با راه طول

 و زمان و ردیگ  یم یفراموش  که یکس مثل! تمامش

  و خسته نگاه که دخترک... کند یم  گم  را مکان

 یب یلحظات که دیفهم  تازه گرفت، او  از را متعجبش

 تک... مانده غم  از پر یها یعسل آن به رهیخ وقفه

  را دستش در کتاب نیریآ.   بست را در  و زد یا سرفه

 قلبش. آمد نییپا تخت از  و گذاشت تخت یرو کنارش

 و دیکوب یم اش نهیس قفسه به را خودش توان تمام  با

  ویآر که بود شده یزیچ کی. داد ی م بد گواه دلش



 نداشت شک که یزیچ کی! بود آمده روز وسط

  نییپا و دیکش یکوتاه نفس. زدیر یم همش به شتریب

. کرد مشت انگشتانش انیم محکم  را بلندش راهنیپ

 یشب همان بعد از قایدق! انشانیم بود محض سکوت

 یا لحظه از  درست و رفتند یسوار اسب ستی پ به که

 آورد، زبان به را او بودن خوب شهیهم نیریآ که

  ویآر... بس و بودند زده حرف  کلمه چند حد در دیشا

. بود نکرده نگاه چشمانش به گرید بعد به روز آن از

 رونیب عمارت از زود صبح و گشت یبرم روقتید

  بود کرده لعنت را  خودش بار هزار نیریآ و... زد یم

  عمق از بود شکسته بارها... حرف  آن بخاطر

  نگاه نتوانست! غرورش آخ... غرورش و وجودش

. دوخت تخت یرو کتاب  به چشم  و اوردیب تاب را ویآر

 نگاه نیا او، جانب از دنید یتوجه یب روز سه از بعد

 ترش دلتنگ... دیشا و شکاند یم شتریب را دلش ها

  قلبش تپش برداشت، قدم  سمتش که ویآر! کرد یم

 . رفت عقب  یقدم  اراده  یب و گرفت شدت

 !نیریآ -

  به بغض که بود یکاف او زبان از اسمش دنیشن انگار

 سر یحت! اوردین ابرو به  خم  یول... کند حمله شیگلو

  ناز دانست یم. کند نگاه چشمانش  به که اوردین باال



  یم دار خنده جوک کی مثل تیموقع  آن در کردنش

  فقط! کند ینم ناز که بخورد قسم  توانست یم و ماند

.  بزند شیصدا شتریب شیروبرو مرد  خواست یم دلش

!  است  یزندان عمارت  نیا در یدختر دیایب ادشی که

  با چطور دیایب ادشی که... اوست صحبتش  هم  تنها که

 ... نکرد نگاهش تمام  روز سه یرحم یب

 ... خانوم  نیریآ -

  چشمان چسباند، اسمش ته ویآر که ی"خانوم "

 چه به! کرد خون را دلش و نشاند اشک به را دخترک

  ی گذشته به بود؟ شده وابسته مرد نیا زیچ

  اش؟ فهیوظ سر از ی ها تیحما  به ای وحشتناکش؟

  کرد محکوم  را چشمانش اشک و آورد باال سر آرام 

 که یخشم و بود شده یوحش نگاهش! دنینچک  به

 چشم  از بود، دهیدو چشمانش در زده حلقه اشک انیم

 کند؟  نگاهش نطوریا داشت حق نیریآ. نماند دور ویآر

 ؟یخوب -

 بغضش بلکه داد قورت  را دهانش آب یسخت به نیریآ

 . بفرستد نییپا هم  را

 نباشم؟  خوب چرا! خوبم  -



  مطمئنش و نشست ویآر  جان در م ی مستق کالمش ریت

  فکر که یزیچ از شتریب یلیخ! است دلخور که کرد

 ...کند یم

 م؟ ی بزن حرف شهیم -

 نیریآ زد، یم حرف یتر آرام  لحن با ویآر چه هر

 بکشد غیج خواست یم  دلش! شد یم یعصبان شتریب

  نیا تو داشتم  ویک   تو جز  مگه من! نامرد د  " که

  داشت  دوست... دلش یرو گذاشت پا یول" زندان؟

 بغض و شیروبرو مرد ی نهیس در بکوبد مشت

 آروم  ینطوریا یندار  حق"  که بزند ادیفر و بشکاند

  مشت محکم  را دستانش یول..." یندار حق! یباش

  خفه شیصدا... نکنند تجاوز خودشان حد از تا کرد

 !بار نیا بود

 گفتن؟ واسه م یدار یچ -

 :گفت یجد اما کالفه و دیکش گردنش پشت یدست ویآر

 ... حرفام  به یکن گوش دیبا -

  و بدهد کف از طاقت نیریآ شد باعث حرفش نیهم و

 :کند یلجباز دخترانه دیشا

 . کنم  گوش خوام  ینم! نداره  وجود یدیبا -



 : نشست ویآر یابروها انیم یاخم

  من! نه ای یکن گوش  یخوا یم دم ینپرس ازت من -

  تا یکن گوش یمجبور  هم  تو زنم  یم و حرفم 

 ... آخرش

. اوردین  کم  یول ترساند را دخترک بلندش نسبتا یصدا

  خودش به نسبت حد نیا تا را ویآر بود بار نیاول

 ! دید یم نی خشمگ

  چه به... کنم  گوش خوام  ینم! نداره وجود یاجبار -

 ؟ یزن یم داد سرم  یحق

  از  ویآر رفت، باال بغضش  انیم که هم  نیریآ یصدا

 : گفت  اش شده دیکل یها دندان انیم

  همه االن نکهیا حق  به... نییپا اریب و صدات -

 شده نینفر عمارت نیا تو کارت و کس همه! تم کاره

  که ستین چکسیه... بنداز اطرافت به نگاه هی. منم 

 آزار فکر که ستین چکسیه. یکن اعتماد بهش یبتون

 !نباشه سرش تو تتیاذ و

 نهیس در  را نفسش و شکاند را نیریآ بغض حرفش

  او، ی نهیس یجا به مشتش و آورد  باال دست! زد گره

 : زد هق  و نشست خودش نهیس در



 رو یروز هی! بودم  بابام دختر تک یروز هی من -

... نبودم  کار و کس یب من. برد یم خوابم   مامانم  یپا

 ...خدا ستم ین. ستم ی ن کار و کس یب هنوزم  من

 ...نیریآ -

 تو شد! یمکاره همه شهیم ادعات که ییتو یآها -

... یدینپرس حالشو؟ ی بپرس رتیاس از روز سه نیا

  تو. بس و بودم  اتاق  نیا یواراید مثل چشمت شیپ

 تم یاذ یدار همه از شتریب  تو... یکن یم تحمل منو فقط

 !یکش یم منو یدار تو... یکن یم

 ...کن گوش -

  به سر محکم  و گذاشت ش یها گوش یرو دست نیریآ

  را صورتش قبل از شتریب اشک و داد تکان نیطرف

 :پوشاند

  هی اشک که یآورد سرم  به یچ... کنم  ینم گوش -

 ...ک کارم یچ  کنه؟  ینم ولم  هم  لحظه

  انگشتان انیم شیبازوها که بود نشده تمام  حرفش

.  دیکش یفیخف غیج اراده  یب و شد ریاس ویآر قدرتمند

 که را  ویآر زدن نفس نفس و خشم  از سرخ چشمان

 دم   در ویآر ادیفر و دیبر را نفسش یکس انگار د،ید

 ! کرد اش خفه



  یم منو یدار که ییتو... بسه نیریآ زینر اشک -

 نکهیا فکر... رفتن دم  ی کرد م  چارهیب که ییتو! یکش

  دیبا من! کشتم  یم داره بده آزارت یکس ستم ین یوقت

 سرم  از  دست فکرت  که یآورد سرم  به یچ  بپرسم 

 نی ب کنم  ولت چطور بپرسم  دیبا که منم  داره؟ یبرنم

 !بزن حرف د   گرگ؟ همه نیا

*** 
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  لحظه کی و دیلرز نگاهش در نیریآ چشمان مردمک

  چطور دیفهم تازه انگار! شد روشن شیبرا زیچ همه

  از  بدتر و زده گره  اش نهیس در  را دخترک نفس

 که گفته را ییها حرف  و زده ادیفر! گفته چه... همه

 را یکس اشک... دینبا که زده داد یکس سر... دینبا

  چشمان کی شود یم مگر! آخ... و دینبا که درآورده

  یمرد شود یم مگر ببرد؟ را آدم  امان نینچنیا یاشک

 کند؟ مرگ  یآرزو اشتباه اعتراف کی از

 که نیریآ اشک... خورد سر نیریآ یبازو از دستش

  گوشش در یکس و بست چشم  دیچک اش گونه یرو

" ؟یا  درآورده را اشکش حال  به تا بار چند" زد داد



  نفس هنوز... دخترک و!  حماقتش از شد مشت دستش

 ...شیها حرف با بود دهیبر را نفسش! دیکش ینم

 ! کن ولم  -

 باعث غمش، و بهت  و بغض از خفه یصدا دنیشن

 !یاشک نگاه با بخندد ن یریآ و کند  باز چشم  ویآر شد

  گهید که  کن ولم ... بستم  رو پات و دست اگه کن ولم  -

.  ادیم سرم  ییبال چه ستی ن مهم  خودمم  واسه یحت

  شهیهم که یمن به لعنت! سربار شدم   که یمن به لعنت

 ... بودم  یاضاف

  و آورد باال دست نیریآ  که دیبگو یزیچ خواست ویآر

  سر به آورد یم چه تلخش لبخند دانست یم. نگذاشت

 ... دانست ینم  که خدا به اهپوش؟یس مرد

 همه که برات کنم  یم دعا  برو! همرات به خدا برو -

  سالم  که... یخوا یم که بشه یهمونطور یچ

.  خونه یبرگرد... نه  من شیپ... نه نجایا! یبرگرد

 آرومت نتونستم  من. کنه آرومت که ییجا یبرگرد

 . کنم 

 :گرفت عمق تلخش ی خنده

 کنم؟  آرومت  بخوام  که  باشم  یک  من اصال -



 که بود برنداشته یقدم هنوز  و ویآر از روبرگرداند

  مرد، نیا و شد ریاس او قدرتمند انگشتان انیم مچش

 ! کرد یم  رد هم  را شی قرمزها خط او بخاطر امروز

 ...نیریآ -

  با انگار نفر کی و شد تکرار نیریآ گوش  در شیصدا

  با یکن یم چه" زد ادیفر و دیکوب سرش در پتک

"  کند؟ تیصدا او مثل  تواند یم یکس اصال نبودش؟

  شیروبرو را خودش قدم   دو با ویآر نداد، که جواب

 ...اوردین باال سر گرید نیریآ و رساند

 داده نجاتم  که یکس... ینبود سربار چوقتیه تو -

 !باشه سربارم  تونه ینم

  و کرد یم درد قلبش. بود کرده سکوت همچنان نیریآ

  که یزخم از و مرد نیا اعتراف  از... دیتپ یم امان یب

  است مهم  ویآر یبرا دیفهم نکهیا از!  زد اعترافش

 ... رنجانَد ی م را  او بودنش مهم  نیا یول

 کتینزد یکس نذار... برگردم  تا باش خودت  مواظب -

...  خودت از یبکش دست یندار حق! یمهم تو. بشه

  تا! کنم  ینم ولت من. بشن کتینزد یبذار یندار حق

 که یروز تا ،یسیوا خودت یپا رو یبتون که یروز



 آخ... نیریآ پس. کنم  ی نم ولت نکنه دتیتهد یخطر

 ...نیریآ

 : داد ادامه و دیکش گردنش پشت یدست یکالفگ با

 آره؟  یهست گه؟ید یمواظب -

  بغضش یول داد قورت  را دهانش آب یسخت به نیریآ

! اوردیب باال سر نتوانست یحت... ماند بود که  جا همان

  یم مرد نیا... دیترس یم شدن رسوا شتریب از

  به که یروز همان. کند شیرها یروز کی خواست

  و ستدیبا خودش یپا ی رو بتواند نیریآ خودش قول

 کشد؟  یم را دخترک کردنش  رها نیهم دانست ینم

 !کن  نگام  زنم  یم حرف باهات یوقت -

  چشم  و کالمش تحکم  از آورد باال سر آرام  نیریآ

 !یمشک حرف از پر نگاه آن به دوخت

 ای بودن مواظب بکنه، یکار بخواد یکس یوقت -

 ...ستی ن مهم  من نبودن

. کند قانع  را ویآر نتوانست یول بود یمنطق حرفش

 ... شود قانع خواست ینم هم  دیشا

 .کنن تتیاذ  یبذار دینبا! یذارینم تو -

 ؟یتونست تو -



 :نشست ویآر  یابروها انیم یکمرنگ اخم 

 ؟یچ -

 یول کردند یسرکش  کلمات چطور دینفهم نیریآ و

 ... بود زده را حرفش  که آمد خودش به یوقت

  نخواستن ای خواستن کنن؟ تشونیاذ ینذار یتونست -

 داشت؟ ریتاث تو

... گفته چه دیفهم تازه شد عوض که ویآر نگاه رنگ

 متیق به یول! کمال و تمام . بود کرده قانع را ویآر

 ... دردش یادآوری

 .دیببخش... ب -

  عقب  یقدم اراده یب  نیریآ. نزد هم  پلک یحت ویآر

 : افتاد هیگر به و رفت

 ...دیببخش یوا -

 : شد کشینزد ویآر  را رفته عقب قدم  کی همان و

 ... نداره  بیع -

  ی نم دلش! کرد یم ییدلجو یول داشت غم  چشمانش

  را دخترک اشک نیا از شتریب رفتن دم  خواست

 ...اوردیدرب



 :پوشاند  را صورتش دستانش با نیریآ

 ...یچ  دم ینفهم... گفتم  یچ دم ینفهم -

 ! منو نیبب نیریآ نداره  بیع -

  هق به نیریآ ی هیگر  شد باعث بلندش نسبتا یصدا

 :دیبگو یتر آرام  لحن با ویآر و شود لیتبد یزیر

 ... نکن هیگر -

  بیج از ویآر و دیکش  چشمانش ریز یدست نیریآ

  و آورد رونیب یکوچک یا دکمه لیموبا شلوارش

 : گرفت سمتش

 ...ریبگ -

  و  آمد باال ویآر دست در کوچک  لیموبا از نیریآ نگاه

 : شد قفل چشمانش در

 چرا؟ -

 !رشیبگ -

 سر ویآر  و گرفت را لیموبا و کرد دراز دست نیریآ

 : گفت ینییپا یصدا تن با و برد گوشش کینزد

 صدامون! م یکرد یاطیاحت یب ادیز هم  االنش نیهم تا -

  ممکنه نکهیا  از غافل م یزد یحرف همه و باال رفت



 نیا...  پس بده گوش  حرفامون به رونیب اون یکی

 یبذار دینبا یول یکن ینم جدا  خودت از رو یگوش

  خارجش هم  لنتیسا از! فتهیب بهش یاحدالناس چشم 

  سر کنم  یم سکیر دارم . کنم  یم حماقت دارم ... نکن

 پس ازت نباشم  خبر یب که خودت و خودم  جون

.  دم یم  ام یپ بهت دم یرس که یدب. کن جمع رو حواست

 ازم  یامیپ هر! نکن و یس  وجه چیه به رو م  شماره

  ینم امکان حد تا. کن پاکش خوندنش از بعد د،یرس

 دهیپرس یسوال نکهیا مگه یبد رو امام یپ جواب خواد

 خب؟ ... باشه اومده  شیپ یمهم زیچ ای  باشم 

 :دیکش عقب سر ویآر و داد تکان سر آرام  نیریآ

 ...خوبه -

  رونیب یکوچک ساک و کرد تند پا کمدش سمت و

  اش رهیخ نیریآ و شد ساکش بستن مشغول. دیکش

  یم چه او  یب. بود شده تنگ دلش نرفته هنوز. ماند

  که یزمان تا گرگ؟ از پر  درندشت عمارت آن در کرد

 نگاهش که نیهم و کرد نگاهش ببندد را ساکش ویآر

  وضوح به اش یدستپاچگ  شد، شکار او توسط

  پاک ذات... زد یکمرنگ لبخند ویآر و کرد شیرسوا

 ساکش پیز... شناخت یم که بود وقت یلیخ را نیریآ



 ی دوباره گفتن با تنها و روبرگرداند بست، که را

 حرف که رفت خروج در سمت" باش خودت مواظب"

 : کرد متوقفش نیریآ

 ... یگفت تو همش -

  را حرفش تا زد دل نیریآ و برگشت نیریآ سمت آرام 

 ! زد... و بزند

 ! باش خودت مواظب هم  تو... مواظبم  من -

*** 
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  سالمش دست و بست ضرب به را تاپش لپ ی صفحه

  انتخاب خودش. برد  فرو شیموها در یکالفگ با را

 ندیبب و دیایب که بود کرده انتخاب خودش ... بود کرده

 را همجنسانش یها ینامرد! وقتش به تا نزند دم  و

  تا دانست یم... کمک یگاه و کند سکوت و ندیبب

 یول شود یم نابود درون از برسد وقتش که یزمان

... اوردیب کم  توانست ینم! اوردیب طاقت بود مجبور

 !گرفتند یم را جانش



  افتاد بندش مچ به شیرو شیپ شلوغ زیم از نگاهش

 شتریب اش کننده خسته یها یوتراپیزیف یادآوری و

 و سر وتراپشیزیف با تمام  روز سه. کرد اش کالفه

...  کرد یم را خودش  کار همچنان او و بود زده کله

  و داد یم انجام   را کارش و آمد یم ساعت کی یروز

 مخالفت وجود با یحت و  بود ماهرو دستور.  رفت یم

 ... دیاین توانست ینم ایلیا یها

  را اش دهید بیآس دست  و  گذاشت زیم یرو را سرش

...  کرد ینم حس یزی چ. کرد لمس سالمش دست با

 تمام  سال چهار! یحس یب نیا به بود کرده عادت

 حاال و نداشت که یحس  با بود کرده نرم  پنجه و دست

  ینم را ماهرو اصرار. باشد داشته خواست ینم هم 

  و همهمه یصدا! بود بیعج یادیز دختر نیا... دیفهم

 چه نبود مهم  شیبرا. آمد  یم اتاق رونیب از یشلوغ

  ریز ی"لعنت" شد، شتریب که صداها یول است خبر

 را بودن الیخ یب  اعصاب. شد بلند و گفت لب

  خدمه و ها محافظ کرد، باز که را اتاق در...  نداشت

  اش توجه بودند ستادهیا مبارزه اتاق یجلو که ییها

  جمع نیا... شد نگران لحظه کی و کردند جلب را

 رونیب اتاق  از. نبود یعیطب  مبارزه اتاق یجلو شدن

  یقدم هنوز یول بست بست سرش پشت را در  و رفت



  شیها دندان.  رفت باال قیتشو یصدا که بود برنداشته

  رونیب محکم  را نفسش و شدند چفت  هم  یرو محکم 

  اش ینگران هم  ی طرف از. ردیبگ آرام  بلکه داد

!  داد مانور تشیعصبان   یرو عمد از یول شد برطرف

 یبد اتفاق که دهیترس یا  لحظه کند فکر خواست ینم

 سرشان بر بزند ادیفر خواست یم  دلش... باشد افتاده

  کنترل را خشمش یسخت به یول" مرگتونه؟  چه" که

 رساند مبارزه اتاق به را خودش بلند قدم  چند با و کرد

  ستیپ در که دید را  ماهرو. ستادیا تیجمع  پشت و

 با زد  یم نفس نفس که یحال در و بود ستادهیا مبارزه

  به داشت یسع  که فشیحر به روزمندانهیپ یلبخند

 یفیحر. کرد یم نگاه  شود بلند شیجا سر از یسخت

  از اما بود چیه مقابلش در ماهرو کلیه و قد که

  اش یشانیپ عرق ماهرو! بود خورده شکست ماهرو

 : گفت شیها  نفس نفس انیم و گرفت دست پشت با را

 باشه؟ یبعد نفر داره جرئت یک ! نفر نیدوم نم یا -

 ها محافظ از یکی و نشست ایلیا لب کنج یشخندین

 :دیپرس

 ه؟یچ ش زهیجا -

 : انداخت  باال ییابرو و کرد کج سر ماهرو



 ! ببره اگه -

 :داد تکان یسر محافظ

 ! ببره اگه...  یول هزاره در کی احتمالش دونم  یم -

 !بگو تو -

 :زد یکج لبخند مرد و رفت باال قیتشو صدا

 ! بده انجام  خواد ی م برنده یچ هر دیبا بازنده -

 :گفت دیتاک با مرد و کرد اخم   اراده یب ایلیا

 ! یچ هر -

 !قبوله -

 نیا. ماند رهیخ ماهرو یرو تیعصبان با ایلیا نگاه

 شکست دانست یم بود؟ داده دست از را عقلش دختر

  فشیحر جانب از یدرخواست  چه  با یمساو ماهرو

 بود مطمئن خودش به یآنقدر دخترک دیشا و است

 قبول هم  باز یول  دید ینم مخالفت به  یازین که

 ! بود محض حماقت کردنش

 ه؟یبعد فیحر یک ... خب -

 نیی تع  را زهیجا که یمحافظ  یرو ماهرو از ها نگاه

 : آورد باال را دستانش  جفت او و برگشت بود کرده



 !شما با ش هی بق... گفتم  رو زهیجا فقط من -

  را ایلیا مغز یکس انگار رفت، باال که خنده یصدا

 ستادهیا اتاق یجلو که یافراد نیب از. کرد سوراخ

 :ستادیا ماهرو چشم  شیپ و رفت جلو بودند

 نه؟"... یچ هر" یگفت -

 حرکت کی  با ایلیا و  شد اش رهیخ بهت با ماهرو

 پرت اتاق کنج و دیکش رونیب تن از را شرتشییسو

 :کرد

 !هستم  من -

  رونیب گردنش رگ. زد یم ادیفر را خشم  اش چهره

  از نگاهش! آورد  بند را  ماهرو نفس نیهم  و بود زده

  و تن و رنگ یمشک جذب یرکاب یرو ایلیا چشمان

!  شد  قفل بندش مچ  یرو و خورد سر اش دهیورز

  ممنوع شیبرا را نیسنگ یها ورزش ایلیا وتراپیزیف

 داشت؟  سر در چه مرد نیا و بود کرده

 ...ایلیا -

  و بود شده جادیا که یسکوت آن در  را اسمش لب ریز

 شیروبرو ایلیا و زد صدا همه ی رهیخ نگاه شیپ

 :ستادیا



 !ومدم ین باخت واسه. بمون حرفت سر -
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 !ومدم ین باخت واسه. بمون حرفت سر -

...  لرزاند را ماهرو تن که بود نگاهش ته یزیچ

  بود قرار انگار که یجنگ ! جنگ اعالن هیشب یزیچ

  و داد قورت یسخت به را دهانش آب... کند نابودش

 نیا به نکند فکر و باشد مسلط خودش بر کرد یسع 

  زود هنوز. کند یم گم  را شیپا و دست او مقابل که

 ! شدن م یتسل یبرا بود

 :زد کمر به دست و نشاند لب کنج یشخندین

 !نهیتحس قابل نفست به اعتماد -

  و دوخت ایلیا ی دهید   بیآس دست به را نگاهش و

 به را دستش نکهیا.  برگرداند چشمانش به دوباره

 نیا...  دانست یم! بود  یرحم یب ته آورد یم شیرو

  به را خودش شب کی حرکت، یب دست نیهم با مرد

 نیهم با مرد نیا.  دهد  نجاتش تا بود زده آتش  و آب



  زده نشیزم مبارزه در بار کی نداشت، حس که یدست

 ... بود

  حرفش بند پشت که را هیبق زیر زیر یها خنده یصدا

 خودش مثل ایلیا. بست  را نفسش راه یمانیپش د،یشن

 که نشست نقش نگاهش ته یغم یول زد شخندین

  هر از را یحرکت  نیچن انتظار دیشا! کشت را ماهرو

 ...  ماهرو اال داشت یکس

 !نبودم  نجایا االن که نداشتم  نفس به اعتماد اگه -

 ادامه آرام  گوشش کنار و شد ماهرو کینزد یقدم

 : داد 

  نیآخر به یرسوند رو  ییرو و چشم  یب... تو یول -

 ! حدش

 و گرفت فاصله  او از بزند، یحرف ماهرو نکهیا از قبل

 که یاشتباه از... ایلیا حق حرف از ماند مات دخترک

  گوشش در! جمع در نه  یول بود آورده شیرو به ایلیا

 نکهیا نه بود کرده زمزمه را بودنش رو و چشم  یب

 .اوردیب شیرو به را نقصش همه چشم  شیپ

 ... جلو ایب -



  آورده باال را سالمش  دست که افتاد ایلیا به چشمش

 دهیخواب صداها تمام . دیایب جلو کرد یم اشاره و بود

  هم  اتاق در حاضر افراد یها نفس یصدا یحت... بود

  با مرد نیا که بودند دهیفهم هم  ها آن انگار! آمد ینم

 !یکار هر... کند  یکار هر تواند یم دست کی

 باز را شیموها و رفت ش یمو کش سمت ماهرو دست

 شیها شانه یرو رنگش یمشک لخت یموها. کرد

. کرد یم نگاه چشمانش  به فقط ایلیا و ختیر

 ریت که کمرش و بست محکم  دوباره را شیموها

  یبرا را کمربندش رفته ادشی دیفهم تازه د،یکش

 به هم  استرسش حاال، و ببندد امروز یها مبارزه

  و دیکش یقیعم نفس. زد یم دامن دردش شدن شتریب

  زد داد گوشش در  نفر کی. بست چشم  یا لحظه

  یب یول ستین دلش  حرف دانست یم..." دستش"

 ...!"ستین مهم " داد   جواب صدا

  همان در و جا همان همچنان  ایلیا کرد،  باز که  چشم 

 .بود ستادهیا حالت

 ! جلو ایب تو -

  نیاول. دیفهم  را مقصودش و شد تر ظی غل ای لیا شخندین

  اول بود گذاشته بود، داده شکست را دخترک که یبار



 کننده شروع خواست ی نم ماهرو حاال و کند حمله او

  سر و کرد مشت را سالمش  دست. باشد مبارزه ی

  که خواند چشمانش از  ماهرو و جوابش در داد تکان

  دخترک به یفرصت نکهیا   از قبل و!" یخواست خودت"

  نیب ییجا قدرتمندش  مشت و کرد حمله سمتش بدهد،

 که نداشت شک. گرفت هدف را او گردن و شانه

 ضربه کار اول بگذارد که است آن از تر عیسر ماهرو

 کنار را خودش عیسر ماهرو! شد هم  نیهم و بخورد

  یکاف و برد باال را شیپا   ع،یسر یچرخش یط و دیکش

  خرد دندانش  و فک تا  کند  تعلل لحظه کی ایلیا بود

 ! شود

  نفس نفس یا لحظه دو هر شد،  مهار که ماهرو لگد

 بود جفتشان نگاه در یحرف . ماندند رهیخ  هم  به زنان

  کم  که دندیکش  یم نشان و خط هم  یبرا نگاهشان با و

 ماهرو، نگاه ته چند هر! ستین کارشان در آوردن

  دور ایلیا چشم  از که بود بسته نقش یکمرنگ ینگران

  و فشرد هم  یرو محکم   را شیها دندان ماهرو. نماند

 : زد لب یا گرفته یصدا با

 ! نکن و مراعاتم  دخترم  چون -



 پوزخند عمرش کل ی  اندازه به امروز مرد، نیا و

 ... بود زده

 ! خانوم  یشیم بلند خودت یپا شیپ یادیز مراعات؟ -

 ی نهیس قفسه مشتش... دهد جواب  که نداد امانش و

  قه،یدق چند نیهم در ماهرو و گرفت هدف  را دخترک

  که ینقاط گرفتن هدف  در مرد نیا که بود دهیفهم

  هیثان  کی از کمتر د یشا! است استاد بزند نشیزم

  یم و دیکش عقب را خودش دوباره که برد زمان

 اگر و کند حمله دهد  ینم امانش بار نیا ایلیا دانست

  کی تنها! است یحتم  شکستش نجنبد خودش به

 را ایلیا  ی دهید بیآس دست که دیرس ذهنش به  لحظه

  کلنجار خودش با چه هر...  نشد! نتوانست... و ردیبگ

 دور محکم  ای لیا سالم  دست قبل، مثل قایدق و نشد رفت

 دیکوب نیزم به را کمرش و شد حلقه شیبازو دو هر

 ی خفه آخ یصدا! شان مبارزه نیاول شدت به نه اما

 هم  در اتاق در حاضر  افراد ناباور قیتشو با ماهرو

 خورد، صورتش به که ایلیا گرم  یها نفس و ختیآم

  و کرد باز چشم  بد حال با! دید شده تمام  را زیچ همه

 بود شده خم  صورتش یرو که ایلیا نگاه در نگاهش

 در شیموها که یمرد  نیخشمگ نگاه در! خورد گره

  و  زد یم نفس نفس و بود ختهیر اش یشانیپ



  نطوریا را ماهرو بتواند یکس کرد ینم باور چکسیه

 ... دهد شکست

  یب و دیلرز محسوس تنش شد، کشینزد  که ایلیا سر

  ایلیا و نشست چشمانش در اشک نم  بخواهد، نکهیا

 : زد لب گوشش کنار

 ! رونیب برن بگو بهشون -

  رگ در نطوریا را خون که بود خی کوه انگار حرفش

 یحرف  منتظر نکهیا یب  ایلیا. کرد منجمد دخترک یها

  دیشد درد به توجه یب ماهرو و شد بلند باشد او از

 یم یسع  که یحال در و نشست شیجا سر کمرش،

 : داد بشانینه نلرزد شیصدا کرد

 !رونیب همه -

  بهت با یتعداد و تمسخر  با ها محافظ از یتعداد

 :زد  داد ماهرو و کردند نگاهش

 د؟یدینشن -

 یزیچ و آورد خودشان به را همه اش یجد ادیفر

  و ماندند خودشان و  شد یخال اتاق که دینکش طول

  یحال در و بود داده هیتک یوارید به ایلیا... خودشان

  نگاه با بود، گذاشته یگرید از جلوتر را شیپا کی که



 ریز بود نشده بلند هنوز که را ماهرو اش موشکافانه

  نگذاشت گرفت، لرزش که  ماهرو ی چانه. داشت نظر

  که یحال در و ندیبب را شکستش نیا از شتریب ایلیا

 .شد بلند داد یم فشار هم  یرو را  شیها دندان

 !کن قفل درو -

  شتریب آورد، زبان به خونسرد یلحن  با ایلیا که یحرف 

  رفتند در سمت سستش یپاها و کرد یخال را دلش ته

  گفته خودش. چرخاند قفل در  را دیکل لرزانش دست و

  یم. بود  کنده را خودش  گور خودش..." یچ هر" بود

  چه از. ستدیبا  ایلیا مقابل تواند یم بخواهد  اگر دانست

 و ماند در ی رهیدستگ یرو دستش پس؟ دیلرز یم

 : گرفت وارید از  را اش هی تک ایلیا

 !برم  رونیب ییجا از یخال دست ندارم  عادت من -

 :آمد جلو ایلیا و رفت عقب عقب اراده یب ماهرو

 !بد... خانوم  دختر یباخت بد -

 یباق قدم  چند ایلیا خورد، وارید به که ماهرو کمر

 به او سر کنار را دستش کی و کرد یط را مانده

 :شد خم  صورتش یرو و چسباند وارید

 نه؟ ... گهید بخوام  تونم  یم یزیچ هر االن من -



 بیعج  ایلیا  و داد قورت  صدادار را دهانش آب ماهرو

 !بود شده ترسناک

 شرفت؟  یحت آبروت؟ یحت -

  با لحظه کی در بعد، و  شد مشت وارید یرو دستش

  زد غیج ماهرو و وارید  همان به شد دهیکوب توان تمام 

 !ادیفر ایلیا و

 فکرت؟  یب  خود   یحت آره خودت؟ یحت -

 زبانش و فشرد هم  یرو  محکم  را چشمانش ماهرو

  جهنم  نیا  آتش خودش... بود خواسته خودش. آمد بند

 تیعصبان با را نفسش ایلیا. بود کرده روشن را

 شیموها  انیم  محکم  را سالمش دست  و داد رونیب

 :دیکش

  با  که خرم  من چند؟ لویک  آبرو و شرف خونه نیا تو -

 یب که خرم  من! دنینم امونش ببازه اگه گم یم خودم 

 ... اعصابم  رو ندازهیم خط بچه الف هی یفکر

 بچه الف هی یفکر یب تیمسئول نخواست ازت یکس -

 ...یکن قبول رو

 : دی غر شیها دندان انیم از ایلیا

 !شو خفه -



  یول دیکش سشیخ چشمان  به یدست محکم  ماهرو

 : برد باال صدا بغض  همان انیم و شکست بغضش

  ینیا  از بدتر یحت... ین یب یم که ینیهم! نم یهم من -

  و دیق یب دختر هی... فکر یب دختر هی! ینیب یم که

 شب هر اگه گزه ینم پدرشم  کک که یدختر هی... بند

 ...مرد هی

  و رفت باال ایلیا دست که بود نشده تمام  حرفش هنوز

  ادشیفر و نشست ماهرو صورت چپ سمت  محکم 

 : لرزاند را اتاق یوارهاید

 !شو خفه... ماهرو شو خفه -

 * 
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 !شو خفه... ماهرو شو خفه -

 و کرد پرت نیزم  یرو را ماهرو دستش ضرب

 شود خفه بود گفته  ایلیا. دینکش  هم  غیج یحت دخترک

  اراده  یب لرزانش دست!  واقعا بود دهیبر نفس... او و

  مانده مات و بود گرفته قاب را صورتش طرف کی

  کرد ینم باور که یمرد نگاه در!  او مات نگاه در بود



  ییایلیا سرخ  چشمان در. باشد کرده بلند دست شیرو

  حاال و بود دهیکوب صورتش در  را اش یفکر یب که

  ماهرو دست" کردم؟ چه  من" که کرد یم نگاه مبهوت

 رد یرو ایلیا نگاه خورد، سر صورتش یرو از که

  ماهرو چشمان. بست چشم  و ماند لبش  ی گوشه خون

 کی سرش در  اراده یب که بود شده معصوم  یحد به

  صدا و دیکش یکوتاه نفس..." یحام" گفت نفر

  معصوم  نگاه نیا...!" جان یحام" شد تکرار دوباره

  دوباره... حاال و بود دهید نفر کی چشمان در فقط را

  همان باز... نگاه همان باز! شد یم تکرار زیچ همه

. فرستاد نیی پا یسخت به را دهانش آب... ها چشم 

  گونه یرو ماهرو اشک و رفت نیی پا شیگلو بیس

  ی  شده مشت دست یرو نگاهش، و کرد باز راه اش

 :دیکوب در  به محکم  نفر  کی و ماند ایلیا

 شده؟ خراب اون تو خبره چه -

  کرد باز چشم  ایلیا و دوخت چشم  در به ترس با ماهرو

. ماند خون رد همان یرو جا همان نگاهش، یول

  یصدا دو  هر و شدند دهیکوب در به  تر محکم  ها مشت

 : دادند  صیتشخ را وشیدار

 ! رو یکوفت در نیا دیکن باز -



 : زد  لب صدا یب و دیچرخ ایلیا سمت آرام  ماهرو گردن

 ...باباست -

  سمت او، ی دهیترس و مبهوت چشمان مقابل ایلیا و

  را انشیپا سوت غرورش... و کرد بازش و  رفت در

  در و کرد پر وشی دار که یمحکم مشت با دیکش

...  شیجا سر از نخورد تکان. آورد فرود صورتش

  ماهرو و او نیب را نگاهش وشیدار و ماند جا همان

 : زد  ادیفر و چرخاند بود ستادهیا زور به که

 یم بلند من دختر رو دست که دهیرس ییجا به کارت -

 ؟یکن

 :دیکش غیج ماهرو که برد باال مشت دوباره و

 ... بابا نزن -

  فرشته مرد نیا... او به  گفتنش" بابا"یبرا کرد دل دل

  دخترشان جان به شهیت نطوریا پدرها. بود عذابش ی

  و دیکش یم دکی را پدر نام  فقط مرد نیا. زدند ینم

 ... بس

  توان همان با ماهرو  و ماند هوا  در وشیدار دست

 : آمد جلو بود مانده تنش در که یکم

 .نزن... بابا نزن... بود من ریتقص -



 یمحبت ماهرو چرا و  کرد نگاهش خشم  با وشیدار

 د؟ید ینم خشمش انیم

 ی پسره نیا به چه رو تو  ن؟یا با هیصنم چه رو تو -

 ل؟ یعل

 زد یتلخند صدا یب ایلیا  و دیکش یا دهیبر نفس ماهرو

 حرف! ماهرو چشم  در شد خار اش شده پاره لب و

  با نفر کی انگار و شد  تکرار سرش در پدرش یها

  از! قلبش  یرو قایدق... دیکوب اش نهیس قفسه در پتک

  و شد تکرار چشمش شی پ  لحظه همان تا اش یکودک 

 :گرفت عمق تلخندش

 شما؟  دختر به چه رو  لیعل من  ! شماست با حق -

  بار نیا ایلیا و داد تکان  نیطرف  به سر بغض با ماهرو

 : داد ادامه وشیدار به خطاب اما او چشمان به رهیخ

  کارش دونه یم سرش؟ به زنهیم هوی آدم  دیدید -

! کردم  اشتباه... من ده؟یم انجامش باز یول اشتباهه

 !سرم  به زده که عمره هی... سرم  به زد... دونم  یم

  چشم  ماهرو و ماند اش رهیخ ظیغل یاخم با وشیدار

 دنید تاب چرا دانست ینم. ندینب تا فشرد هم  یرو

  دانست یم که یغرور...  ندارد را او غرور  شکستن



 ته بیعج  رتش،یغ که یمرد غرور. شکست ناحق به

 ! نبود جوابش که خدا  به... نیا و کرد گرم  را دلش

  یقدم هنوز و دخترک یاشک نگاه از روبرگرداند ایلیا

 : داد قرار مخاطبش وشیدار که بود برنداشته

  یچ نره ادتی... کارت ی پا نیبش و کن جمع خودتو -

 هستن یول ینذاشت گرو رو یکس تو! سپردم  بهت

  چند ستین مهم  نه؟ مگه...  باشن مهم  برات که ییکسا

 ... شونیباش دهیند سال

 :کرد زمزمه لب ریز برگردد، سمتش نکهیا یب ایلیا

 ...ادینم  ادم ی هم  رو شون چهره گهید یحت -

 سمت بلند یها قدم  با بزند، ی حرف او نکهیا از قبل و

  وشیدار! دنیکش نفس  یهوا به زد رونیب و  رفت در

 نگاهش خشم  با ماهرو و  داد رونیب صدادار را نفسش

  داد فشار هم  یرو وجود  تمام  با را شیها دندان و کرد

  که ینامربوط حرف هر  دانست یم... دینگو یزیچ که

 در بیعج خشمش، یول است جفتشان ضرر به بزند

 وشیدار نیزبیت چشمان از نیا  و بود دایهو نگاهش

 :نماند دور

 حرف زبونش ریز از نکهیا یجا به نکنه ه؟یچ -

 ؟یشد عاشقش یبکش



  با وشیدار و برداشت پدرش چشمان از چشم  ماهرو

  مجبورش و فشرد انگشتانش انیم را اش چانه  خشم 

 :کند نگاه چشمانش در کرد

  یوا! بزنه سر ازت ییخطا اگه ماهرو حالت به یوا -

 انجام  درست رو ت فهیوظ بفهمم  اگه حالت به

 نجایا قانون خودت! جرمه شدن عاشق نجایا... یدینم

 یم نرم  آدمو  قلب عشق گه؟ید  یدون یم خوب رو

  نیا... نیبب رو ویآر! بنده یم رو پاش و دست... کنه

  واسه حاال یول داد  ینم چکسی ه به سگ محل پسره

 ازم  اومده کجا از ستین  معلوم  که یدختر تیامن خاطر

 ! رهیگ  یم قول

 و شد شتریب ماهرو ی  چانه یرو انگشتانش فشار

 : داد  ادامه

 هنوز...  خودت سمت شیدیکش! بود خوب کارت -

. دختر نیآفر. کنه یم خرجت رو رتشیغ نشده یچیه

  راحت که شنیم یکس جذب! بنیعج مردا... نیآفر

 و کارش من همخون... یمن دختر تو. نده پا بهشون

 یول یبرد رو اول مرحله چیه کی نجایا تا! بلده خوب

  اگه! بهش یباخت خودش سمت بکشه رو تو اون اگه

 اون بخاطر و کنن یشکن قانون قراره اشکا نیا بفهمم 



 جلو... کشمش یم! من به  بازه یم رو جونش زن،یبر

...  چشمات جفت جلو!  رگبار به بندمش یم چشمات

 قبل ایب خودت به پس... ماهرو تونم  یم که یدون یم

 . بکشه رو آخرش ینفسا چشمت شیپ نکهیا از

 از پا که نیهم و کرد رها ضرب به را اش چانه و

  آمد  فرود شیزانوها یرو ماهرو گذاشت، رونیب اتاق

 یها حرف... گرید  نداشتند هم  اشک چشمانش و

  و نیغمگ چشمان. شدند یم  تکرار سرش در پدرش

  و دندیرقص یم چشمش شیپ ایل یا ی شکسته غرور

  که ییها حرف با کرد؟ یم چه را خودش... خودش

  یول او با بود کرده تا بد  کرد؟ یم چه رفت و زد ایلیا

...  بود رفته ها حرف آن  ی کلمه به کلمه یبرا دلش

 او به خودش که یزخم  یبرا دلش یول بود زده زخم 

 یمرد که بود بارش نی اول! بود گرفته آتش بود زده

 که بود بارش نیاول. کرد یم خرجش رتیغ مردانه

  حق... برود داشت حق  دلش. است مهم  کرد یم حس

 و چسباند سرد نی زم به یشانیپ نه؟ مگر داشت

 یم ای لیا که یا لحظه آمد ادشی و دیکش ریت کمرش

  کمرش پشت دست بزند، نشیزم مبارزه در خواست

 شکسته به! بود حواسش. ندینب بیآس که بود گذاشته

 نگاه غم  با ماهرو... حاال و بود حواسش دخترک یها



 یها حرف با او، گوش در پدرش ناحق یلیس با او،

  صدا یب بغضش کرد؟ یم چه او جان گرفتن از پدرش

  فرود سرد نیزم یرو  و رفت باال مشتش و شکست

 را نازمان" دیکش ادیفر وجودش  اعماق از یکس و آمد

  یم ارزان را جانمان... نجایا آخر... خدا بخر گران

 !"فروشند

  پوشاهیس#

   72_پارت#

 (نیریآ شخص، اول یراو)

 سه نیا در. بود چشمم  یجلو شیشاملو  شعر کتاب

  یجلو مدت تمام  گذشت، یم رفتنش از که یروز

  زیم پشت که دم ید  یم... دمشید یم! بود چشمم 

  را اش یمشک قاب ی مطالعه  نکیع  و نشسته کارش

...  است ریدرگ  زشیم یرو  یکاغذها با و زده چشم  به

 که دم ید  یم! اهپوشیس قامت آن با دمشید یم

 باال ابرو که دم ید یم... نهیآ یجلو زند یم ویافترش

 کنار دمشید یم یحت!  کند یم اخم  که... اندازد یم

...  زد زانو سردش آب ریز شب آن که یدوش همان

  از را عقلم  کردم  یم حس... کم   کم  دم یترس یم داشتم 

 به خودش با مرا که  یروز همان از. ام   داده دست



. بودم  نرفته رونیب اتاق از گرید برد، اصطبل

  زیچ  همه نکهیا نه؟ مگر... گرید است نیهم یوانگید

 که یحال در... ینیبب را او جا همه ،ینیبب او هیشب را

  یروز فقط که یحال در... رفته که یحال در. ستین

  دهد یم ام یپ یمیقد همراه تلفن همان به بار چند

 که یحال در...!" خوب" سم ینو یم من و" ؟یخوب"

 تتیاذ" سدینو یم م یبرا  یوقت شده ام  یدلخوش تنها

 از اشکم  ام   داده قول خودم  به که یمن و" نکردن؟ که

  یدلتنگ نیا از نکنم  دل  دل که د،یایدرن شیها توجه

..."  خوبه یچ همه" سمینو یم شیبرا تنها اشتباه،

 خوب زیچ چیه روزها  نیا... ستین خوب! ستین اما

 یک " ام  نوشته شیبرا بار چند داند ینم که او. ستین

. ام  کرده پاک را امم یپ ارسال  از قبل و" ؟یگرد یبرم

 خدا؟ شده مرگم  چه  من و دارد حق و  داند ینم آخ

  خشک اشکم  ی چشمه رفتنش از بعد دانم  یم تنها

  شاملو که! ماندم  خودم  به قولم  سر بیعج که. شد

 ویآر که ییخدا از خواستم  صبر و خواندم  و خواندم 

  گفت یم او به خطاب لب ریز یکار هر از قبل شهیهم

!  تو دیام به دارم  دیام... ایخدا و..." تو دیام به یاله"

 ...باشد سالم  هم  برنگشت اگر یحت... برگردد سالم 



 در سمت آهسته گردنم  شد، بلند که اتاق  در یصدا

 م یبرا روز هر که یخدمتکار  جوان دختر و دیچرخ

  دست بار، نیا اما گذاشت اتاق به پا آورد یم غذا

  یبدرفتار هم  بار کی یحت  و،یآر رفتن زمان از! یخال

 ینگاه... بود زیچ همه  یایگو نگاهش اما بود نکرده

 !هستم  چه چشمش در من گفت یم که

 !باهات دارن کار آقا... پاشو -

  از  گرفت شدت قلبم  تپش و  اراده یب شد حبس نفسم 

 آن. ستیک " آقا" از مقصودش  دانستم   یم... نفرت

 من؟ از خواست یم چه جالد

 و کرد اخم  ام، ستادهیا حرکت ی ب دید یوقت دخترک

 : گفت داد رونیب که ینفس با همزمان

 ! ادیم بدش شدن معطل از آقا -

 هم  در  ابرو اراده یب که کرد دراز سمتم  دست و

 : خودش  مثل دم یکش

 .نزن دست من به -

 : زد پوزخند تنها و نگفت یزیچ اما شد شتریب اخمش

 ...بجنب -



  چشم  یا لحظه یحت و ماند منتظر جا همان و

 یرو یبلند یپالتو... شوم  آماده تا من از برنداشت

 اتاق نیا در زیچ همه. کردم  سر یشال و دم یپوش  بافتم 

 خودش که ییپالتو یحت ... داد یم را عطرش یبو

 ...بود دهیخر م یبرا

 سرش پشت من، و افتاد  راه من از جلوتر دخترک

 ام  چهره دانستم  یم یول بودند کرده خی  دستانم . رفتم 

 . دهد ینم نشان را ترسم  از  یا ذره

  راه که نیهم اما برود باال ها پله از داشتم  انتظار

. کرد ستیا نهیس در قلبم  گرفت، شیپ در را اصطبل

 شود؟ یم ایخدا باشد؟ ویآر' آقا" از منظورش نکند

  خدمتکار که نیهم و گرفت سرعت اراده  یب م یها قدم 

  دوباره ام  افتاده کار  از قلب کرد، باز را اصطبل در

  دم ید یسوارکار لباس در  دور  از را یمرد من و دیتپ

!  بلک... ویآر اسب! بود اسبش نوازش مشغول که

  رامش خودش و است چموش گفت یم که یاسب همان

 خواست ینم دلم ... کنم  هیگر خواست ینم دلم . کرده

 اشک نم  آن یول برگشتنش شوق از زم یبر اشک

  اصطبل از که خدمتکار... نبود خودم  دست یلعنت

 آمدم  خودم  به بست، سرش پشت را  در و رفت رونیب



  اش یمتر چند در و برداشتم  قدم  سمتش اراده یب و

 با کردم  حس. شد ناآرام  دلم  چرا دانم  ینم و ستادم یا

  رفتم  جلو یگرید قدم  دیترد  با! ام  بهیغر م یروبرو مرد

  اسبش الی نوازش مشغول همچنان که او به خطاب و

 :گفتم  بود

 و؟یآر -

  اراده یب من و دیچرخ سمتم  گذشت،  که یا هیثان چند

 .رفتم  عقب یقدم و دم یکش ینیه

 نه؟... یخورد جا -

  خوش چه. نلرزند که  کردم  مشت محکم  را دستانم 

 ... من بودم  الیخ

 باشه؟  ویآر من یجا یداشت دوست یلیخ -

. کرد بدتر را حالم  زشیتمسخرآم لحن و فیکث نگاه

 چطور برگشته؟ که بودم  کرده فکر خودم   با چطور

 جز است یکس  م یروبرو مرد بودم  کرده الیخ

 همانطور و گرفت دستش  در را اسب افسار  وش؟یدار

 :گفت  داشت یبرم قدم  سمتم  که

 گفتم ! ماست امانت ویآر امانت. کنم  تتیاذ خوام  ینم -

 از پاتو رفته یوقت از هوم؟... فقط م ی کن  حیتفر کم  هی



  به م یبذار ستین ما مرام  تو. رونیب ینذاشت اتاق

 !بگذره بد مهمونمون

 که صورتش در بزنم  ادیفر خواست یم دلم  مرام؟

  یرو دندان اما  یا کرده خاک هاست سال را مرامت

  ی فاصله در و م یروبرو قایدق او و گذاشتم  خونم  جگر

 :ستادیا کم 

 !ی هست یخوب سوارکار دم یشن -

  فکر که زدم  زل... نگفتم  چیه و چشمانش در زدم  زل

  رخش به را اش ینامرد که زدم  زل. ام  دهیترس نکند

 ... بکشم 

 !االن نیهم... نم یبب رو تیسوار اسب خوام  یم -

  یرو دست او و فرستادم  نییپا یسخت به را دهانم  آب

 : گذاشت  م یبازو

 ... ستم ین مهربون انقدر شهیهم من -

 یرو از یحت م یبازو به دستش تماس از دم یلرز

  اشاره ویآر اسب به سر با و زد یچشمک... لباس

 :کرد

.  بشه سوارش نکرده  جرئت یکس ویآر جز حاال تا -

 !نفر نیدوم یشیم یایبرب پسش از اگه



  که کردم  باز لب... م یبگو یزیچ  که کردم  باز لب

 یوقت اصال گفتم  یم چه! ندادم ... و بدهم  را جوابش

 را جانم  جا همان خالص  ریت کی با توانست یم

 رد؟ یبگ

 ؟یشینم سوار -

 : دادم  جواب لب ریز  ام  شده دیکل یها دندان نیب از

 ...شم یم -

 : ستادیا کنار و زد یکج لبخند

 ! هیعال -

  صدا را خدا دل  در و اش درنده چشمان از گرفتم   چشم 

  و رفتم  بلک سمت. بگذراند ریبخ را امروز که زدم 

  دیکش عقب سر اولش. دم یکش دست الشی یرو آرام 

 انگار! یدلتنگ از شد پر قلبم  من و ماند آرام  بعد، یول

  انگار. گرفت آرام  و  شناسم  یم را صاحبش دیفهم

  نفس... ردیگ  ینم آرام  که است روز سه دلم  دیفهم

  یپا و گذاشتم  شیپهلو یرو دست و دم یکش یقیعم

  ریز تا را شالم . شدم  سوار و رکابش یرو هم  را چپم 

  نکند مختل را تنفسم  سرد یهوا که  دم یکش باال چشمم 

  نیا اما زدم  اش گره  سرم  پشت شهیهم عادت به و

... بود نرفته ادم ی را شب آن هنوز! تر محکم  بار،



  بازدمم، دادن رونیب با همزمان  و دم یکش یقیعم نفس

.  کرد رفتن راه به شروع و زدم  اسب یپهلو به آرام 

 یم نیزم یرو شیها  قدم  با انگار! خرامان خرامان

  و آورد م یها لب یرو ی کمرنگ لبخند نیهم و دیرقص

  سرعتش... بود کرده تشیترب خوب ویآر. داد جرئتم 

 طول یزیچ و رفت باال خونم   نیآدرنال شد، شتریب که

 یرو بودم  شده خم . تاخت تواتش  نیآخر با که دینکش

  دانستم  یم. بودم  داشته نگه را خودم  محکم  و اسب

  یم ترم  مصمم  نیهم و کند یم نگاهم  ینامرد مرد

 و ام  شده چهی باز دم یفهم یم! ماندن محکم  یبرا کرد

.  خواستم  ینم شکست  من یول دهد یم ام  یباز دارد

  کردم، یط را یسوارکار ستیپ  که کامل دور کی

 چموش دم یفهم تازه و شد شتری ب هم  بلک سرعت

  یول بود سخت کردنش ت یهدا! معناست چه به بودنش

  و کردم  تمام  هم  را دوم   دور. آمدم  یبرم پسش از

  گلوله کیشل بلند یصدا  شد، آغاز سوم  دور که نیهم

  شیپا دو یرو و کرد رم  اسب و دیچ یپ گوشم  در

 بلندش ی ههیش با ام  زده وحشت غیج! ستادیا

 محکم  کنم، کنترلش بتوانم  نکهیا از قبل و شد همزمان

 ...کرد  پرتم  نیزم یرو
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  و آورد بند را نفسم  دیچ یپ م یپا مچ در که یدیشد درد

... و شد دهیکش نیزم ی رو محکم  صورتم  طرف کی

 تمام  به م یپا مچ از درد...  انگار ستادیا زمان! سکوت

.  دیچیپ گوشم  در ییها قدم  یصدا و شد دهیکش تنم 

  باز توان چشمانم  و بود خورده گره نهیس در نفسم 

  درد! نشد... دهم  تکان را دستم  خواستم . نداشتند شدن

 کنم   باز لب نتوانستم  یحت و زد شترین جانم  به بدتر

  سرم . شد تر کینزد ها قدم  یصدا... کردن ناله یبرا

  که کردم  باز لب... گرید نداشتم  نفس... بود  نیسنگ

  یدست کردم  حس! نشد... بکشم  م یها هیر به را هوا

 و زد صورتم  به یل یس یکس و نشست گردنم  ریز

  گفتن" شو داریب. "دم یشن یم را  شیصدا. کرد م یصدا

  که بودم  خواب من مگر. زد یم زنگ گوشم  در شیها

 بودم  دار یب... بودم  داریب من کند؟ دارم یب خواست یم

 ... درد از پر یول بودم  داریب! کندن جان مرز در یول

 !نیریآ -

 یا ذره م یها  پلک د،یچیپ گوشم  در که ادشیفر یصدا

 سرم، یباال وشیدار دنید با و گرفتند فاصله هم  از

!  مردم ... و  گرفت راه کمرم  ی رهیت یرو سرد عرق



 دو پسر قاتل بودم؟ ویآر یآرزوها قاتل آغوش در من

  شب کابوس بود؟ زده صدا اسم  به مرا ویآر ی ساله

...  بستم  و کردم  باز لب بود؟ سرم  یباال ویآر یها

  و باال تند تند ام  نهیس قفسه. م ی بگو یزیچ  نتوانستم 

  یم نگاهم  نفرت با و یآر الم،یخ در و شد یم نییپا

 و بود گذاشته ام  قهیشق یرو اسلحه الم یخ در! کرد

 مرا الم،یخ یویآر! خشم  از دندیلرز یم دستانش

 .کرد یم مجازات مرد نیا بخاطر

  کند یم تشنج باال تب از که یکس مثل... دم یلرز

 هوا یعنی  دم یکوب ام  نهی س قفسه به را دستم  و دم یلرز

  فقط! یی هوا  یب از است کینزد مرگم  یعنی... ندارم 

 رونیب آب  از یماه  مثل من و گذاشت نم یزم دم ید

  کندم  جان و شد فراموشم  م یپا درد... زدم  له له افتاده

  در  بودن... یول افتادم  اسب از من! دنیکش نفس یبرا

  یول افتادم   اسب از من! رساند را مرگم  او آغوش

 ویآر... کشاند ام  ینابود به گردنم  ریز او دست حس

 یجلو را زانشیعز که یا لحظه پس؟ بود دهیکش چه

  دنید از من بود؟ دهیکش چه دندیبر یم نفس چشمش

 و بودم  افتاده له له به ام  یکینزد در شیآرزوها قاتل

 خدا؟  بود دهیکش چه او ... او



 هوا. شد رها کنارم  جان یب دستم، و بستم  چشم 

. نداشتند را کردنم  یاری  قصد م یها هیر... گرید نداشتم 

 از من! تماشا به بودند ستادهیا و بودند دهیکش کنار

  چطور اهپوشیس مرد... و افتادم  مرگ حال به نفرتم 

 بود؟  مانده زنده

*** 
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...  نهیش ینم آروم  یکرد  کاریچ بفهمه و برگرده اگه -

 یتیحساس از یداشت خبر که تو! شیترسوند عمد از

  تیموقع  نیا تو و یداشت خبر. داره  روش ویآر که

 بشه؟  یچ که یکرد امتحانش

 !یگذرون یم حد از  یدار یادیز -

 ... داره خنده جوک هی  شما و من نیب حدود و حد -

 ! ماهرو -

  یصدا. بودند نفر دو... دم یشن یم را کردنشان بحث

 آب... شناختم  ینم را یک ی آن و بود آشنا نفرشان کی

 بود  خشک  م یگلو. فرستادم  نییپا یسخت به را دهانم 



 که آورد یم ادم ی آمد، یم باال راحت که ینفس اما

 ... ام  زنده

 . م یکن تمومش بهتره... مونم  یم سرش باال من -

 !زنه ینم مو مادرت با زبونت شین -

 ...بسه... سیرئ بسه -

 ! پدرتم  باشم  ستیرئ نکهیا از قبل من -

  هی منم ... یسمیرئ  یباش پدرم  نکهیا  از قبل تو -

 نخوندون منو پدر؟! اهدافت  شبردیپ واسه جاسوس

 !نخندون... جان  بابا

  که  کردم  را تالشم  تمام  و شدند مشت پتو ریز دستانم 

 در چشم  دوباره خواستم  ینم من. نلرزد پلکم  یحت

 ...نداشتم  را توانش. شوم  چشمش

  به سر دنیکوب مثل تو با  کردن بحث... برم  دیبا من -

  تا. کنم  دایپ ازش یرد هی  یوقت تا گردم  یبرنم! وارهید

 .بمون سرش باال بشه داریب که یوقت

 شد بسته و باز در بعد، و دم یشن را ییها قدم  یصدا

  به یا دخترانه خشم   از پر اما آرام  یصدا و انگار

 :دیرس  گوشم 

 ...یبرنگرد یبر -



  داشتن نگه بسته مقابل نیا از شتریب  نتوانستم 

  چشمم  در اتاق کم  نور که  نیهم. کنم  مقاومت چشمانم 

  صورتم  یرو یکس کردم  حس و بستمشان دوباره زد،

 :شد خم 

 باالخره؟ یشد داریب ... خانوم  دختر  یه -

 دنید با و کردم  باز را چشمانم  بود که یسخت هر به

 سر آرام  بود، شده خم   صورتم  یرو که یجوان دختر

  راست کمر و داد رونیب  صدادار را نفسش. دادم  تکان

 تخت کنار  کوچک ی کاناپه یرو را خودش و کرد

 : انداخت

 !عجب چه -

 :کردم  باز هم  از یکندن  جان به را خشکم  یها لب

 ... آب... آ -

  یوانیل. شد بلند و گرفت  کاناپه به دست و دیکش یپوف

  کنارش  که یآب تنگ با و  برداشت یعسل زیم یرو از

 کمرم  پشت دست. برگشت  سمتم  و کرد پرش بود

 : گفت  لب ریز و گذاشت

 ...پاشو -



 خودم  کردم  یسع  و اراده یب زدم  چنگ را دستش مچ

 باعث م یپا  مچ دنیکش ری ت اما بکشم  باال تخت یرو را

 . برود هم  در ام  چهره شد

 کرد ت نهی معا دکتر. نشکسته یول دهید بیآس پات -

 . شهیم بهتر ینکش کار ازش روز چند گفت

  لب نیب را وانیل او  و جوابش در دادم  تکان یسر

 برطرف را ام  یتشنگ یکم کرد  کمکم  و گذاشت م یها

  یرو را وانیل دوباره او و کردم  تشکر لب ریز. کنم 

 .نشست و گذاشت یعسل

.  یبود دهیترس یبدجور! یشد شوکه گفت یم دکتر -

 ... یبکش نفس درست یتونست ینم

 : دادم  رونیب  صدادار را نفسم  و بستم  چشم 

 ... ریت یصدا اون -

  حرفم  انیم و دیکش بلندش یموها انی م یدست محکم 

 :دیپر

 ! بود ییهوا -

 آن و لحظه آن یادآوری از و نشست لبم  کنج یتلخند

 بار هزار بود شده باز م یرو به که یفیکث آغوش

 ...مردم 



  شینما هی جلوش  خواست ینم فقط مگه چرا؟ -

 کنم؟  اجرا مسخره

 !بود ششینما از یجزو نم یا -

 چرا؟ -

 : انداخت باال شانه

 کردن تر جیمه از بره یم لذت دیشا... دونم  ینم -

 !ششینما

  هم  خودم  را زد یم موج م یصدا در که ینفرت حجم 

 :نداشتم  باور

 ... ستم ین شی باز شب مهیخ عروسک من -

  و گذاشت شیزانوها یرو  را آرنجش و زد یپوزخند

 : زد اش چانه ریز دست

  کنه یم یزندگ  خونه نیا تو یک  هر! خانوم  یهست -

 تونست تا دید بیآس بار  نیچند ویآر... ست  چهیباز

  نداشت رو یکس سیرئ یکن یم فکر! کنه رام  رو بلک

  چرا؟... ویآر به سپردش یول داشت کار؟ نیا واسه

 هم  ویآر و بشه مطمئن ازش خواست یم چون

 .دیخر رو اعتمادش



  شدم  زیخ  م ین  م یجا سر یسخت  به و دم یکش یقیعم نفس

 : دادم  هیتک تخت تاج به را کمرم  و

 داشت؟ کاریچ من به -

 :کرد کج گردن و دیکش یپوف

  رو تو ویآر هوی... شد باز خونه نیا به پات هوی -

  تیامن  شد هدفش همه هوی... خواست خودش یبرا

 کم؟  هی ستین بیعج! تو

 : داد   ادامه  او و گفت یم که یمرد یبرا زد پر دلم 

 گذشته که یاونقدر... بار نیچند! کنه یم امتحانت -

  براش یداشت ویآر با یصنم چه قبل از نکهیا و ت

  نیا بشه مطمئن که یاونقدر! باز کتاب  هی مثل بشه

  تو و... شهینم محسوب دیتهد براش ناخونده مهمون

 دیتهد  هم  جون با شما! یبگ ویآر به یزیچ یندار حق

 ...یعنی یا اضافه حرکت هر پس... دیشیم

 و دیکش گردنش یرو دنیبر سر حالت به را انگشتش

 :کرد کامل را حرفش

 ! مرگ -

 :دم یپرس یوقت آمد چاه ته از انگار م یصدا

 خوبه؟  حالش ویآر -



 از پر نگاه نیا دانست یم و کرد نگاهم  حرف یب

 زند؟ یم دامن ترسم  به حرفش

  تا که بود گرفته قول!  بود گرفته قول ازش ویآر -

  تونه ینم. باشه نداشته کارم  به یکار برگرده یوقت

  ومد؟ین سراغم  روز سه نیا تو چرا... کنه دم یتهد االن

 ...ستیرئ که شده شیزیچ ویآر

 : دم یخند دردم  انیم و یعصب

 کنه؟ یم عمل پروا  یب انقدر پدرت بگم  بهتره ای -

  ویآر از یامیپ قبل شب از که بود نرفته ادم ی من و

 و بود فرستاده ام یپ هم  دیشا ای. بودم  نکرده افتیدر

  رفتننم  از قبل تا صبح که بود ادم ی یول بودم  نخوانده

 ...نداشتم  او از یامی پ چیه اصطبل، به

 ؟یکن یم کاریچ باشه شده شیزیچ اگه -

  حرف او، و شد  قفل چشمانش در نگاهم ... ماندم  مات

 :آورد زبان به را دلم 

 ؟یریم یم -

 : گرفت عمق تلخندش و آمد بند زبانم 

 نه؟ مگه... یدار  دوسش -



  جانم   به کالمش که یوحشت از  زدند یم دو دو چشمانم 

 ...ختیر یم

 شده؟  چش -

 براش؟  یریم یم -

 : بود  اراده یب نم ی خشمگ ادیفر

 ن؟یآورد سرش ییبال چه -

 را پتو م یپا درد به توجه یب من و شد محو تلخندش

 تخت دست که  م یا یب نییپا  تخت از خواستم  و زدم  کنار

 : کرد  نگاهم  اخم  با و زد ام  نهیس

 !یبمون جات سر نفعته به -

 ...بزن حرف -

!  کنن برقرار ارتباط باهاش نتونستن شبید از -

  شبید که داد خبر نفر  هی امروز... دتشیند چکسیه

 بدن لیتحو رو دخترا بوده قرار که یمحل کینزد

 یکس گهید یول شده یزخم گفتن یم. شده یریدرگ 

 خودش از یخبر هی ویآر  کرد یم فکر سیرئ! دتشیند

 رفت نفر چند با نشد، ازش یخبر یوقت یول دهیم

 ؟یبشنو یخواست یم نویهم... بگرده دنبالش



 گم  ویآر... کردم  نگاهش فقط بود؟ شده یزخم ویآر

... کردم  نگاهش... کردم  نگاهش مبهوت بود؟ شده

  هم  شد باز شدت به که اتاق در یحت... کردم  نگاهش

  از شدن مطمئن یبرا ها چشم  آن به کردنم  نگاه مانع

 من و چرخاند در سمت گردن ماهرو. نشد حرفش

 : دم یشن را اش زده  بهت یصدا. بودم  شده خشک

 ؟یکن یم یغلط چه یدار اریکام -

 با و دیچرخ  مخاطبش سمت آرام  ام  شده  خشک گردن

  گرفته  نشانه ما سمت که یا اسلحه و اریکام دنید

 اریکام ادیفر و درآمد صدا به  سرم  در خطر زنگ بود،

 : لرزاند را گوشم  ی پرده

 !عیسر... رونیب دیبر -

  سرم  در نفر کی و رفت  برادرش سمت خشم  با ماهرو

..." دتشیند یکس گهید  یول شده یزخم" کرد تکرار

 تکرار یجلو نتوانست هم  اریکام دنید از ترس یحت

 .. .ردیبگ را سرم در نحس جمالت آن شدن

 !نیزم بذار رو اسلحه اون... اریکام -

 :کرد نگاه ماهرو به یوحشتناک  اخم  با اری کام

 . اریب خودت با هم   رو دختره نیا... رونیب برو -



  پشت سمت اسلحه دنیکش رونیب قصد به ماهرو دست

 :زد  داد اریکام و  رفت شلوارش

 !کشمت یم یکن اضافه غلط -

 نشانه را قلبش قایدق  که دید را یا اسلحه ماهرو و

 !بود گرفته

 !یکن ینم غلطا نیا از تو -

 شدنام  ریتحق عامل شبید من؟ خواهر یکار یکجا -

  پسره اون شبید! خواهرمو امشب... گرفتم  هدف رو

 که یجهنم اون از  فرار قصد  به یخودراض از ی

 رو جونش مهین تن چشمام جلو بودم  ساخته براش

  چشمام  جلو تو امشب نذار... دیکش  نشیماش سمت

 بزنمت نذار... ماشه  رو بره دستم  نذار! یبد جون

 ...ماهرو

  یم مگر... بود زنده وی آر نه؟ مگر... دم ید یم خواب

  عادت ویآر باشد؟ زده قولش ریز یراحت نیا به شد

  ویآر!  بود مرد ویآر. بگذارد  پا ریز را قولش نداشت

 ... گردد یبرم زود... گردد یبرم بود گفته

  یدار یفهم یم چیه. ستین راهش نیا اریکام -

 ؟یکن یم کاریچ



 م یها گوش یرو دست من و دیخند  سرخوشانه اری کام

 را شیها دروغ خواستم  ینم... نشنوم  که فشردم 

 ... بود بس خدا به... بود بس. بشنوم 

 برگشت... آخراشه گهید!  رفتم  وقته یلیخ رو راهش -

...  گرده یبرنم که ست پسره اون جون مثل! نداره

 مثل! گرده یبرنم عمارت نیا به گهید که باباست مثل

 یب  شه، تموم  باهاش  کارم  یوقت که ست دختره نیا

 ! عشقش شیپ فرستمش یم برگرد برو

*** 
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 ( شخص سوم  یراو)

 نفر کی یگلو یرو شوند یم خنجر ها حرف یبعض

  شوند یم گرگ دندان ها حرف یبعض! برند یم... و

  جا و شوند یم خار ها حرف یبعض! درند  یم... و

 یم زخم  دردها، یبعض و چشم  در کنند یم خوش

...  مرهم  بدون یها زخم   آن از امان و قلب یرو شوند

  از یا ذره یحت و فرستاد نییپا تند تند را دهانش آب

  یتار بلکه زد پلک. نشد برطرف شیگلو  یخشک

  آمد باال اراده یب مشتش...  نشد و شود برطرف دشید



 گوش و دیکش  چنگ به را قلبش کینزد ییجا آرام  و

 نگاه انیم در تنها. دندینشن  یزیچ گرید هم  شیها

  برادرش سمت تیعصبان با که دید را ماهرو تارش،

  اریکام  دهد، انجام  یحرکت بتواند نکهیا از  قبل و رفت

  یپهلو به و دیکش رونیب شلوارش بیج از یشوکر

  ی ناله با نیریآ ی زده وحشت  غیج یصدا. زد ماهرو

 شیپ و ختیآم یم هم  در  ماهرو درد سر   از و خفه

  که بسته چشمانش و  شد خم  شیزانوها دو آن چشم 

 : زد  داد و گرفتش هوا و نیزم انیم اری کام

 ! ریاردش -

 به پا یکلیه درشت و قدبلند مرد که دینکش  هی ثان به

  دستان انیم هوشیب یماهرو  دنید با و گذاشت اتاق

 : گفت  اضطراب با  و شد گرد چشمانش ار،ی کام

 ...آقا جونم ... ج -

 ادیب یذارینم عنوان چیه  به... اتاقش ببر رو ماهرو -

 !رونیب

 ریز و چرخاند  اریکام و ماهرو نیب را نگاهش ریاردش

 : گفت لب

 ...آقا چشم  -



 بلند دست یرو را دخترک و رفت جلو یمعطل یب و

 . رفت رونیب اتاق از و کرد

 نیریآ  سمت و داد رونیب صدادار را نفسش اری کام

  مات او یوحش اما سرخ چشمان دنید با یول دیچرخ

 فرزندش که بود ینیخشمگ یآهو مثل چشمانش! ماند

  از که یحال در و اند کرده  شکار چشمش یجلو را

 یشکارچ یگلو چشمانش با کند، یم هیگر خون درون

 بعد، و کرد نگاهش یا  لحظه چند اریکام! درد یم را

 : افتاد خنده به ها وانهید مثل

 با! دختر دارم  دوست بیعج... رو جرئتت و دل -

 خونده ت فاتحه گهید  قهیدق چند تا یدون یم نکهیا

 ... یارینم ابرو به خم  ست

  که کرد دراز سمتش دست و رفت نیریآ سمت و

 تخت از نیریآ که کند بلندش و ردیبگ را شیبازو

  و خشم  تمام  با و زد  دستش ریز محکم  و آمد نییپا

 :دیکش ادیفر بغضش

 ؟یآورد ویآر سر ییبال چه -

  نگاهش مبهوت او بلند اد یفر شوک از یا هیثان  اری کام

 نیریآ به نکهیا از قبل و   آمد خودش به زود یول کرد

 دخترک شال به یچنگ بدهد، را یگرید حرکت فرصت



 نیریآ و گرفت مشتش  انیم محکم  را شیموها و زد

!  نزد دم  اما شد زنده و  مرد شیموها ی شهیر درد از

  و سر در را اش یپ در یپ یها مشت و افتاد تقال به

 در یمحکم یلیس  اریکام که آورد فرود اریکام صورت

  بدن چهارستون ادشیفر یصدا و دیکوب صورتش

 : لرزاند را نیریآ

 حسابت طرف دم یم  نشونت... طهیسل ی دختره -

 ... هیک 

  با را او و زد نیر یآ یموها به یچنگ دوباره و

.  برد رونیب اتاق از و  کشاند خودش دنبال شیموها

  را دلش یکم شیتقالها و نیریآ پردرد غیج یصدا

  پرت سالن کف سرد پارکت یرو را او و کرد خنک

 : زد داد و کرد

 !نشیببند -

  یب و رفتند نیریآ سمت بلند یها قدم  با محافظ دو

  را شیپاها و دست و نشاندند زانو یرو را او یمعطل

  دهید بیآس یپا درد که  محکم  آنقدر... بستند طناب با

 یم جان که ییهوا انیم و دیبر را نفسش نیریآ ی

  با که افتاد ایلیا به چشمش برسد، شیها  هیر به تا کند

  و بود افتاده  زانو یرو خودش از متر چند ی فاصله



  ییجا به نگاهش. بودند  بسته را شیپاها و دست

 به گرفت، را نگاهش رد که نیریآ و بود مانده رهیخ

.  بود افتاده نیزم یرو شی تقالها  انی م که دیرس شالش

 یم بود، که چه هر اما شناخت ینم را کنارش مرد

...  بند در  و است ری اس خودش مثل هم   او دانست

  در و کرد رفتن رژه  به شروع شانیروبرو اری کام

  با چرخاند یم دست در را اش اسلحه که یحال

 :گفت یخونسرد

 !مطمئنم ... شده تموم  کارشون االن تا -

 که دلش در دیکش ادیفر و شد مشت محکم  نیریآ دست

 ..." باشد  زنده فقط... باشد زنده ایخدا"

  باال ییابرو  و برداشت قدم  نیریآ سمت آرام  اری کام

 : انداخت

!  یخودراض از ی پسره اون با شد صاف حسابم  -

 بیغر کشور تو یقبرستون  هی تو االن ندارم  شک

  و هیسرگرم محض فقط بعدش به حاال از... کنده جون

 ! بس

 دیترس دیشا و شد قفل نگاهش در نیریآ سرخ نگاه

 را شیپا که بشکند همه یجلو را غرورش دخترک که

  در محکم  بزند، یحرف او نکهیا  از قبل و برد باال



  یحت دردش از نفس یب ن،یریآ و دیکوب کمرش

 : زد داد ایلیا و افتاد پهلو به و کند ناله نتوانست

 ! شرف یب نزنش -

  مرد تار ریتصو تنها و زد یا سرفه درد با نیریآ

  اریکام به خشم  از سرخ یصورت با که دید را جوان

  که دینکش یطول و زد یکج لبخند  اریکام. بود رهیخ

  خشم  با و نشست شیابروها انیم یظی غل اخم 

 با و نشست شیزانوها از یکی یرو او یروبرو

  آرام  بود شده بم  ادشیز تیعصبان  بخاطر که ییصدا

 :دیپرس

 ! ؟یزد یزر چه -

 گوش کینزد سر حرفش، عواقب از ترس بدون ایلیا

 : گفت و برد اری کام

 !جون پسر یکند رو خودت گور -

  را ضعفش ایلیا و کرد یخال را اریکام دل ته حرفش

  یمحکم مشت که بود لحظه همان و دید چشمانش در

 ش،یها خنده انیم و  دیخند و نشست صورتش در

  آمدند فرود صورتش در اریکام یپ در یپ یها مشت

 رحم  هم  خواهرش به که یمرد داشت رحم  مگر و

  چشمان  با ایلیا که یجالد داشت رحم  مگر کرد؟ ینم



 دفاع یب نیا و  زده بیآس ماهرو به بود دهید خودش

  درون از  داشت اش بسته یپا و دست نیا بودنش،

  را صورتش یرو خون لغزش... کرد یم نابودش

 رد،یبگ نفس کند فرصت  یحت نکهیا  از قبل و کرد حس

 :دیغر صورتش  در و  گرفت را اش قهی اری کام

  هی انتقامم   شیآت! ست ساله چند نفرت هی من نفرت -

 تر... شه خاموش روزه هی بخواد که نگرفته گر روزه

 !هم  با سوزونه یم رو خشک و

 کندم؟  رو گورم 

 : داد  ادامه و زد یپوزخند

 ؟ یترسون یم یچ از منو! پاشدم  گور از تازه من -

  حال با ش،یروبرو مرد نفرت از پر نگاه به رهیخ ایلیا

 یرو که شد یگرید  مشت جوابش و دیخند بدش

 انیم و زد درد با که یا سرفه و کرد پرتش نیزم

 دیدو اری کام سمت که دید را ها محافظ از  یکی دردش،

  یکسر در اریکام ی چهره. گفت یزیچ گوشش در و

 محکم  شیها دندان و زد یکبود  به خشم  از هیثان از

 : شدند قفل هم  یرو

 ! پدرسگ داره جون تا صد -



 : داد ادامه ینیی پا یصدا تن با محافظ

 آقا؟  م یکن کاریچ -

 چشمانش ی گوشه اشاره و شست انگشت با اری کام

  به توجه یب بود، که یسخت هر به نیریآ و فشرد را

 و نشست شیجا سر لرزاند  یم را تنش که یدرد

 :گفت اری کام

 !دیرینگ رو جلوش -

 :کرد نگاهش تعجب با محافظ

 ... آقا یول -

 : کرد نگاهش تیعصبان  با اری کام

 ! بکن گفتمو که یکار -

 گفت لب ریز ی"چشم" و کرد نگاهش دیترد با محافظ

 در ی اسلحه با  اریکام. گرفت  شیپ در  را خروج راه و

  درون از دخترک و کرد تند پا نیریآ سمت دستش

  یشخندین که یحال در و کرد  کج گردن  اریکام... دیلرز

  یموها اسلحه نوک با بود، کرده خوش جا لبش کنج

 :گفت و زد کنار صورتش  یجلو از را او مواج

 !خوشگله موهات -



...  مرد بار نیهزارم یبرا و بست  چشم  نفرت با نیریآ

  یگرم که یحال در و برد گوشش  کینزد سر اری کام

 : داد  ادامه کرد یم بدتر دخترک حال شیها نفس

  بار چند حاال تا زیچ همه  یب اون ادیم ادم ی یوقت یول -

  چشمم  جلو! سرم  به زنه یم کرده لمس رو موها نیا

 نه؟  مگه... بهتره  نباشن

 یبیج  یچاقو باشد، او از یحرف منتظر نکهیا یب و

 بلند یموها خواست و د یکش  رونیب بشیج از یکوچک

 و شد باز ضرب به  ساختمان در که بزند را نیریآ

 : کشاند یورود سمت را  همه نگاه یمرد ادیفر یصدا

 !نیریآ -

 یب نیا انیم بود نفس... دخترک یبرا بود آشنا صدا

  یب لبخند! درد همه  نیا انیم بود درمان...  ییهوا

 دیکش ادیفر دل در و نشست شیها لب یرو یجان

 خودش..."  برگشته سالم ... برگشته... ست زنده"

  یروزها یحام همان...  اهپوشیس مرد همان! بود

...  کرده اش یزخم گفت یم اری کام که همان! سختش

  یرو خون رد دنبال نیری آ یدلتنگ از پر و نگران نگاه

 شده یزخم اگر یحت  دانست یم و گشت ویآر لباس

  یزیچ گذارد ینم لباسش اهی س رنگ  هم  باشد



 ویآر نگاه... بردارد چشم  نتوانست اما باشد مشخص

  یپا و دست و رفت اریکام دستان در نیریآ یموها یپ

 امانتش م یحر... کرد پاره را دلش بند دخترک ی بسته

  زده کتکش... نگذارد که نبود او و بودند شکسته را

  را اشکش... بشکند را دستشان که نبود او و بودند

  را شیها اشک تاوان که نبود او  و بودند درآورده

 ...ردیبگ

 چرخاند چشم  ویآر و نشست شیجا  سر یسخت به ایلیا

  انیم  که یکمرنگ لبخند  و او یخون صورت دنید با و

  ونیمد را زهایچ یلیخ.  آمد خودش به زد بدش حال

  رفت شلوارش پشت سمت آرام   دستش... بود مرد نیا

 رونیب را اش اسلحه عیسر حرکت کی در بعد، و

 را اش اسلحه نوک اریکام خودش، از زودتر اما دیکش

  اسلحه ها محافظ تمام  و گذاشت نیریآ قهیشق یرو

  به رهیخ  اریکام و رفتند نشانه ویآر سمت را شانیها

 با بود گرفته او سمت  را اش اسلحه که ییویآر

 :گفت یخونسرد

 ! بندازش  -

  اش یشانیپ رگ و دیلرز خشمش شدت از ویآر دست

 :دیکش یا  دهیبر نفس نیریآ و زد رونیب



 ... ویآر -

  نیریآ ی قهیشق به تر محکم  را اسلحه نوک اری کام

 :دیکش ادیفر  و داد فشار

 ! بندازش گفتم  -

  آن و درآورد نهیس از را قلبش یکس کرد حس ویآر

  رفتن نییپا نیریآ. شد تکرار چشمش شیپ نحس شب

  اش اسلحه آرام  و شد خم  و،یآر و دید را شیگلو بیس

 :زد شخندین یرحم یب  با اریکام و گذاشت نیزم را

 ! بزن زانو -

  قلب در که یدرد و ماند رهیخ ویآر به بهت با نیریآ

  دردش   پر هق و کرد حس وجودش تمام  با را دیچیپ او

 یجلو ویآر زدن زانو... نبود خودش دست گرید

  یم نیریآ و بود روحش مرگ با یمساو دشمنش

 نیطرف به سر یحت و دانست یم که خدا به... دانست

 را نیهم " که." نزن زانو" که..." نکن" که داد تکان

..." یآور ینم طاقت" که!" نامرد مرد نیا  خواهد یم

 یا لحظه ویآر حرفش، از پر و یاشک نگاه مقابل یول

  یحت و زد زانو! زد زانو... و ماند چشمانش به رهیخ

  زانو... بست چشم   ایلیا  و زد زانو... ماند مات اری کام

 خنده و داد تکان نیطرف به سر مبهوت ن،یریآ و زد



 آن دیشا و کرد پر را عمارت  یفضا اریکام  بلند یها

 ...!مرد کی شکستن از دیلرز خدا عرش شب،

*** 

 پوشاهیس#

 76_پارت#

 اشک هم  خدا شب، آن دیشا... دانست یم یکس چه

 نگاه! شیها  بنده درد از ... شیها بنده یبد از ختیر

 و خورد سر ویآر ی شده مشت دستان یرو نیریآ

 یلی خ که حاال. ندینب که  بود بسته چشم  همچنان ا،یلیا

 توانست ینم گرید بود، شده روشن شیبرا زهایچ

 ...بماند آرام  و ندیبب

  از نیریآ و گذاشت نی ریآ ی شانه سر دست اری کام

 که شیگلو بیس و نگفت یا کلمه یحت او، جان ترس

 !صبرش یبرا زد دل نیریآ رفت، نییپا

 که انگار و فشرد را اش شانه  تر محکم  اریکام دست

  به را انگشتانش فشار بشکند، را  استخوانش بخواهد

 خفه گلو در را پردردش آخ نیریآ و رساند حد نیآخر

.  نماند دور ویآر نگاه از چشمانش درد یول کرد

  مرد نیا...  اش یزخم قلب به زد یم زخم  که ینگاه

 را یمرد جان  اریکام فی کث یباز! داد یم جان امشب



  را اش بچه و زن شب کی که بود گرفته هدف

  حاال، و بودند دهیبر  سر چشمانش یجلو همانطور

.  شد یم یتداع چشمانش شیپ  ها صحنه همان دوباره

 چشمش شیپ یزن و بود بند در خودش هم  باز حاال

 یمحافظ به سر حرکت  با اریکام! نامرد کی غیت ریز

 یب محافظ و کرد اشاره بود ستادهیا ویآر سر پشت که

 یطناب با و برد سرش پشت را ویآر دستان یمعطل

 خونسرد ظاهر به را نفسش اری کام. بست  محکم 

 ... نماند دور ویآر چشم   از خشمش اما فرستاد رونیب

 شکسته؟  غرورت -

 و کرد قیتزر ویآر یها رگ تمام  به را درد یکس

 : داد  ادامه لبخند با اری کام

 ؟ یکرد  کاریچ  باهام  ادتهی که؟ نرفته ادتی -

  و درآورد را حرصش ویآر ندادن نشان واکنش

 :شد محو کل به لبخندش

  ؟یصبور و آروم  یلیخ یبگ یخوا یم هم  حاال یحت -

 ته گهید نجایا باال؟ یببر رو صدات نداره  ارزش که

 ! رهیگ  یم رو جونت آرامشت! قیرف خطه

 :شد ویآر به رهیخ دوباره و انداخت نیریآ به ینگاه



 ... رهیگ  یم رو جونش -

  یرو شیها دندان فشار و دیکش ینفس خشم  با ویآر

 ...تر ظیغل  اری کام اخم  و شد شتریب هم 

  شد، باز عمارت نیا به پات که ینحس روز همون از -

  از یانداخت رو همه و خان وشیدار ینورچشم یشد

 هم  رو پسرش سیرئ ، یعوض یتو  بخاطر! چشمش

 مجبوره که یکی! پادو هی شدم  براش... گذاشت کنار

 کارا یلیخ من... همخونشه چون فقط کنه تحملش

  یتو یول... ام یب چشمش  به که کردم  کارا یلیخ! کردم 

  داره هم  یپسر ادیب ادشی ینذاشت نامرد یتو... کثافت

 .نتشیب ینم اون یول کنه یم یکار همه که

"  ؟ یکار همه" بکشد ادیفر  خواست یم دلش ویآر

  فرستادن یعنی مردم؟ کردن چارهیب یعنی یکار همه

 ر؟یش دهان در گناه یب دختران

 ادیفر اریکام و شد منقبض شتریب فکش تنها و نگفت

 : زد

 کلوم  دو قیال منو هم  حاال نکنه! آشغال بزن حرف د   -

 ؟ یدون ینم حرفت



  کمر در یمحکم لگد و نداد  زدن حرف فرصت ویآر به

  غیج یصدا. کرد پرتش نیزم یرو و دیکوب نیریآ

 : شد یک ی ویآر ادیفر با نیریآ ی خفه

 !نزن -

  ی آشفته نگاه در اریکام  نگاه و دیلرز درد از نیریآ

  و بود  افتاده  نفس نفس به که ییویآر. خورد گره ویآر

... اورندیب دخترک سر ییبال نکهیا از  داشت وحشت

 .شود یقربان یگناه یب خودش بخاطر هم  باز نکهیا از

  زور به و گرفت پشت از را نیریآ لباس ی قهی اری کام

  باال ییابرو ویآر چشمان  به رهیخ و نشاند را او

 : انداخت

 !کن التماس -

  دید  را یشب و،یآر و زد بک فلش یرحم یب با زمان

  نهیس به را فرزندشان و دیکش یم غیج  مهتابش که

 که کرد یم التماس... زد یم  ادیفر ویآر و فشرد یم

  یول رندیبگ را او جان  که... اورندین  سرشان ییبال

. کرد یم هیگر پسرکش... کنند رها را زانشیعز

  تالش در نفر کی و دی کش یم غیج وقفه یب مهتابش

  به رهیخ و بکشد رونیب آغوشش از را اریمه بود

  هم  باز و بودند داشته نگهش نفر چند که ییویآر



..." بده  نجاتمان" که زد یم ضجه شدند، ینم فشیحر

  مگر و نکردند رحم ... نگذاشتند... نتوانست ویآر و

 جماعت؟  نیا داشتند رحم 

 در تا کرد پر مشت د،ید ساکت را ویآر که اری کام

 باز لب آشفته ویآر  که آورد  فرود دخترک صورت

 :کرد

 ! نزنش -

  از  را قلبش خواستند یم انگار...  بود لرزان شیصدا

 یموها و زد یشخندین  اریکام... بکشند  رونیب نهیس

 : گرفت مشتش در را نیریآ

 ! کن التماس گفتم  -

  صدا بلند حرفش بند پشت  و او به نداد امان یحت و

 : زد

 ! ریاردش -

  یب بود، ستادهیا ویآر سر پشت که اش یشخص محافظ

 : زد غیج نیریآ و زد و یآر یپهلو به یشوکر یمعطل

 ...بسه خدا رو تو... بسه -

  کوتاه  اریکام و دیکش یا ده یبر نفس درد  از ویآر

 :دیخند



 که ستین هم  ییدردا هزارم  کی نیا نه؟... داره   درد -

 ... یداد  آدماش و عمارت نیا به نحست وجود با تو

  یخون یها رگه که یچشمان و کبود یا چهره با ویآر

  بود شده پاره درد و یعصب فشار  شدت از  اش

 قهیشق به دوباره را اش اسلحه اری کام و کرد نگاهش

 :فشرد نیریآ ی

 !نکشمش کن التماس! کثافت کن التماس -

  و او  یبرا زد دل و  داد تکان  نیطرف به سر نیریآ

  لب درد با ویآر کرد، پر مشت دوباره اریکام که نیهم

 : زد

 ...نزن -

 یم چاه ته از انگار ویآر یصدا و کرد نگاهش اری کام

 : آمد

 ...کنم  یم خواهش... نزنش -

 ! گرفت را جانش اریکام  ی خنده تک

  التماس داره خان وشیدار ینورچشم دم؟یشن درست -

   کنه؟ یم

  کرد آرزو و زد صدا را  خدا هیگر  انیم لب ریز نیریآ

  ویآر از چوقتیه کاش... آمد ینم ایبدن چوقتیه کاش



 کاش... ببرد شهر به خودش با را او خواست ینم

 ماند ی نم زنده بودند کرده یزخم را گردنش که یشب

 التماس دشمنش به او بخاطر بخواهد یمرد حاال که

 !کند

 مانده کم  قلبش کرد حس و بست چشم  یا لحظه ویآر

 انداخت اریکام  به ینگاه ا،یلیا و بکشد را انیپا سوت

 معنا تمام  به یجان کی  مرد، نیا! د یفهم را دردش و

  ینم ایدن به" بد" اول همان از یانسان چیه اما بود

  اهیس اش یزندگ  دفتر اول  از یا بچه چیه... دیآ

 یپدر با را اش یزندگ   تمام  نامرد، مرد   نیا... ستین

 نیا. دیفهم ینم تیانسان از یزیچ که بود کرده سر

  یمرد ی پرورده دست خودش گناهکار، نامرد   مرد  

 ! خودش از گناهکارتر بود

 همه نگاه شد، باز ضرب به که ساختمان یورود در

  ساختمان به پا وحشت با  که شد دهیکش ینگهبان سمت

 : زد  داد و گذاشت

  ریدرگ  ها بچه با عمارت تو ختنیر نفر چند آقا -

 ! شدن

 : شد اش رهیخ بهت با اری کام

 ...چطور -



 : داد ادامه نگهبان که بود نکرده تمام  را حرفش

 ... کرده باز براشون درو یکی انگار -

 که نیهم و داد قورت صدادار را دهانش آب اری کام

  به یا گلوله  کیشل آرام  یصدا بزند، یحرف خواست

 و شد سوراخ نگهبان مرد یشانیپ و دیرس گوش

  نیزم یرو جانش یب  جسم  همه، مبهوت نگاه مقابل

  خفه صدا! بزند حرف نکرد فرصت یحت اریکام و افتاد

 هم  هیثان چند دیشا و بودند گذاشته  ها اسلحه یرو کن

  را سالن یقد ی پنجره گلوله چند  که دینکش طول

  خودشان  به ها محافظ نکهیا  از قبل و کرد سوراخ

  اریکام و افتاد راه سالن کف خونشان یجو  بجنبند،

  را چشمانش ویآر. گذاشت داخل به پا که دید  را پدرش

  و  بود شده داخل یورود  در از که وشیدار انیم

  و چرخاند بود افتاده تنش به رعشه انگار که نیریآ

 داخل به پا هم  شیها محافظ وش،یدار سر پشت

 و رفت نشانه اریکام سمت ها اسلحه تمام  و گذاشتند

 ...بود نیریآ ی قهیشق  یرو هنوز ار،یکام ی اسلحه

 ...ممک چطور... چطور... چ -



...  نتوانست و بزند یحرف کرد یسع  یسخت به اری کام

 چند دیبا مرد نیا! باشد زنده توانست ینم پدرش

 ... شد یم کشته شیپ ساعت

  به یوحشتناک  اخم  با و  رفت جلو یقدم  وشیدار

 :کرد نگاه پسرش

 نه؟... باشم  مرده یداشت انتظار -

 یگرید قدم   وشیدار  و دینکش هم  نفس یحت اری کام

 : زد ادیفر و شد کینزد

  یم رو پدرت قتل ی نقشه که دهیرس ییجا به کارت -

 هان؟  ؟یکش

 : زد داد اریکام  که شود کینزد یگرید قدم  خواست و

 ... این جلو -

 : گفت شمرده شمرده  شیها دندان انیم از  وشیدار

... یبنداز رو اسلحه اون االن نیهم که نفعته به -

 ! االن نیهم

 : پدرش چشمان در زد یتلخند اری کام

  رو اسلحه اگه شهیم یچ نه؟... آخرشه نجایا -

 کنن؟   کیشل بهم  یگیم نندازم؟



  نیریآ گوش کینزد سر و داد تکان نیطرف به یسر

 :برد جان مهین

 ! رم یم ینم ییتنها من -

  نیریآ رنگ یب ی چهره یرو ویآر نگران نگاه

 زد یکمرنگ لبخند و کرد راست کمر اریکام  و دیچرخ

" نه" ادیفر رفت، ماشه یرو انگشتش که نیهم و

 به خطاب وشیدار گفتن" بزن" و ویآر ی زده وحشت

 را سالن  گلوله  کیشل یصدا و ختیآم درهم  محافظش

 و شد معنا یب ویآر یبرا هوا... ستادیا زمان و کرد پر

 از دیشا هم  قلبش و ماند نهیس در جا همان نفسش

 با و کجاست رفت ادشی یا لحظه... ستادیا دنیتپ

  لب ریز اراده یب د،یلرز یم که ییصدا و وحشت

 : گفت

 ... نیحس ای -

*** 
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  بند دستش و افتاد شیزانو کی  یرو که اری کام

 او یبازو از که یخون یرو ویآر نگاه شد، شیبازو



  بود کرده باز راه انگشتانش  انیم از  و رفت یم

  کی اش اسلحه. زد ینفس پردرد  اریکام و شد دهیکش

  را یدست همان قایدق گلوله و بود شده پرت جلوتر متر

.  داشت را نیریآ به کیشل قصد که بود گرفته هدف

  دندان برخورد یصدا... دیلرز یم آشکارا دخترک

  به  اریکام یها زدن نفس نفس انیم هم  به شیها

  شی روبرو در را یمرد دل  و دیرس یم گوش به یخوب

  در اشک نم  اراده یب که یمرد! کند یم جا از

  نیریآ بود مانده کم ... ترس از بود نشسته چشمانش

 . بکشند چشمانش شیپ هم  را

  رساند اری کام یروبرو  را خودش قدم  چند با وشیدار

 چرا و گرفت باال سر  ش،یها دنیلرز  انیم نیریآ و

 مرد نیا نشسته؟ غم  وش یدار نگاه ته کرد یم حس

 د؟ یفهم یم بودن پدر و احساسات از یزیچ مگر

 ه؟یچ انتیخ مجازات یدون یم -

  درد انیم با دوخت پدرش به را سرخش نگاه اری کام

 :دیخند قشیعم

... ستین من مجازات  نیا یول... دونم  یم! مرگه -

  نیآخر تا عمرت، آخر  تا که ییتو! توئه مجازات

 ...مونه یم ادتی رو چشما نیا نفست



 را دستانش نیریآ و کرد  نگاهش حرف یب وشیدار

 ... بودند شده مشت که دید

 !یبکش منو یتون ینم تو -

 یم نیزم یرو شی بازو زخم  از قطره قطره خون

  حال همان با اما زد یم یدیسف به رنگش و ختیر

 : داد  ادامه

 کمکت خوام  یم! نه... عمل یول یزن یم حرف -

 ... کنم 

 که برد یا اسلحه سمت  دست پدرش، چشمان مقابل و

 : زد ادیفر و بود افتاده شیجلو

 ...مونه یم  زنده امشب ما از یکی فقط -

  در آخرش ی خنده دانست یم و کرد یا خنده تک و

  بود اوردهین باال را اش اسلحه هنوز! ماند یم او ادی

 و دیکش رونیب را  اش  اسلحه یمعطل یب وشیدار که

  کیشل  برود، ماشه یرو اریکام دست نکهیا از قبل

  یجو و کرد کیشل! جان عمق از دیکش ادیفر و کرد

 بر یمرد و کرد  کیشل...  نیزم یرو افتاد راه خون

  دیکش عربده و کرد کیشل... باز چشمان با افتاد نیزم

 . بود دهیچیپ اش نهیس در  ها سال از  پس که یدرد از



  یب جسم  به رهیخ بود، شده گشاد که یچشمان با نیریآ

  به خطاب ویآر و افتاد خس خس به اری کام جان

 :دیکش ادیفر نیریآ به رهیخ  اما ها محافظ

 ...دیکن باز دستمو -

 و دیکش رونیب بشیج از ییچاقو ها محافظ از یکی

  دور یها طناب و نشست ویآر کنار زانو کی یرو

 ویآر دستانش، شدن باز محض به. دیبر را مچش

 تن نکهیا  از قبل و دی دو نیریآ سمت چطور دینفهم

  تن و کرد بغلش کند، سقوط  نیزم سمت جانش مهین

 :چسباند نهیس به را لرزانش

  من. شد تموم ... دختر نلرز ... خانوم  نیریآ... نیریآ -

 ...شد تموم ... نجام یا

  دل  اش مردانه بغض  و دیلرز یم هم  خودش یصدا

 یب و آمد باال نیریآ  دست. زد ی م آتش را دخترک

 برخورد یصدا و دیکش  چنگ به را  ویآر راهنیپ اراده

 : دیرس یم گوش به هنوز هم  به شیها دندان

 ...کشتنش -

 : بود گوشش کنار قایدق ویآر یها نفس

 ...ریبگ آروم  -



 : زد  هق نفس یب نیریآ

 ... خدا کشتنش -

 ...شکست را  قلبش ویآر لرزان یصدا

 ... نیریآ ریبگ آروم  -

.  شد دهیکش او ی شده یچی باندپ یپا یرو نگاهش و

 یزیچ نکهیا از قبل ... امانتش با بودند کرده بد

  و برد نیریآ کمر و زانوها ریز دست کند، متوقفش

  ستبر ی نهیس در سر  نیریآ. کرد بلندش دست یرو

 یحت که دوخت چشم  یمرد  به و،یآر و کرد یمخف او

 ینگاه با و بود نخورده  تکان شیجا از هم  سانت کی

  را پسر پدر،... بود همخونش ی جنازه به رهیخ مات،

 خون پدر،. بود شده پسر قاتل پدر،! بود کشته

  را یمرد او! پدر... پدر... پدر... بود  ختهیر همخون

 خودش دستان با خودش حاال، و بود کرده پسر یب

 روبرگرداند، که ویآر. بود گذاشته قلبش بر پسر داغ

  از شتریب خدا عدالت و  سوزاند را اش گونه اشکش

  خودش خدا،... شد پررنگ چشمش شیپ شهیهم

 ... بود نشسته حق یجا خدا. بود گرفته را انتقامش

  دم  که ییا یلیا به رهیخ  و برداشت اتاقش  سمت یقدم

  اش یشانیپ یها رگ و  شده مشت دست یول زد ینم



 محافظ از یکی به رو زد، یم ادیفر را درونش بد حال

 : زد لب خفه ها

 ... کن باز دستاشو -

  آمد خودش به یوقت. بشنود او از یجواب که نماند و

  آمد  خودش به یوقت. بود دهیرس اتاقش در پشت که

 یسخت به را در ... بود کرده فرار خون یجو آن از که

  نیسنگ شیبرا دخترک. گذاشت اتاق به پا و کرد باز

 قدم  دو. ندارند جان دستانش کرد یم حس یول نبود

 تخت یرو را نیریآ و کرد یط یسخت به را آخر

 یم همچنان او و دیکش ش یرو را پتو و گذاشت

 شیروبرو مرد نگاه غم   از نه، ترس از گرید... دیلرز

 ... دیلرز یم

 ... ویآر.... آ -

  تپش. نلرزد اش چانه که گرفت دندان به لب ویآر

  نیچندم یبرا شیگلو  بیس... گرفت ینم آرام  قلبش

 : خواند سرش در یکس و رفت نییپا بار

 مرگ در یزندگ  جز. ستیز اما مرد کماکان دیبا"

 ... ستین یراه

 خود بغض یشخندین با... مرد اما ستیز کماکان دیبا

 !"  خورد را



 ...بودم   لحظه نیا منتظر یلیخ -

 : زد لب خفه و،یآر و شد شیگلو بیس به رهیخ نیریآ

  سر برم  که یروز منتظر... خدا عدالت منتظر -

  بگم  و سرد سنگ همون رو بذارم  سر و خاکشون

 قولش به  بابا نیبب... گرفتم   انتقامتو بابا نیبب ... نیبب"

 حاال... مامانت بغل تو بخواب آروم  حاال. کرد عمل

 ..."یمامانت مرد گهید تو... جان بابا بخواب آروم 

 : داد رونیب درد با را نفسش و برد نیی پا سر

 ...دم یترس امروز من... من یول -

 : بار نیا بود سی خ چشمانش و گرفت باال سر

 دم یترس. بود ت قهیشق رو که یا اسلحه از دم یترس -

  به عمارت، نیا تو گذاشتم  پا که یروز... دنتیلرز از

 ...یول نترسم  دادم  قول خودم 

 :داد تکان نیطرف به سر

  یب هی مرگ شدن تکرار از دم یترس... دم یترس من -

 !نبودت از دم یترس... گهید گناه

  جفتشان چشمان و نشست او  قلب یرو نیریآ دست

 :بود سیخ

 ... ویآر -



 با نیریآ و گرفت ینفس یسخت به و بست چشم  ویآر

  کرد یسع  بود افتاده  جانش به که یلرز و ضعف تمام 

 : کنارش ی دهیبر نفس مرد با بزند حرف یا کلمه چند

 ...جان ویآر -

  ویآر قلب یها تپش چسباند، اسمش ته که ی"جان "

  از که دید  را او اشک و  کرد تر عیسر دستش ریز را

 دیبر نفس و دیلغز گونه یرو اش بسته  چشمان انیم

 ...دخترک

  که ییتو  به بگم  یچ  کنه؟ آرومت که بگم  یچ -

 ؟ یکرد یم آروم  منو شهیهم

  را  مرد نیا امشب، و گرفته لرزش اش چانه که دید

  قلبش نکند آرامش اگر که دید... بودند کشته دوباره

... خاک یبرا بود فیح  مرد نیا  و ستدیا یم تپش از

  قرار او گردن پشت دست شود، مانیپش نکهیا از قبل

  ی مالفه. گذاشت شیپا یرو آرام   را سرش و داد

 ن،یریآ انگشتان و شد  فشرده  ویآر مشت در تخت

 از انگار و دیلغز او کوتاه یموها انیم وار  نوازش

 : خواند  لب ریز او قول

 ...کردند  من با چه که یدیند تو یلیل -

 !آوردند سرم  به بالها چه مردم 



 .دندیفهم ینم مرا شدم  عشق من

 ... دندیفهم ینم مرا خودم  شهر در

 .دندیخند دلم  یایدن به تو از بعد

 ...دندیخند  دلم  یسراپا به مردم 

 .کردند یچران چشم  من یواد در

 ... کردند یپران تکه حرم  صحن در

 .کرد یم  ییخدا عشق من ی خانه در

 !کرد یم ییهنرنما  هنر، یبانو

 . است شده مردم  ی قصه ستنم یز من

 ... است شده  گم  ام  یزندگ  وسط" تو" کی

 با و زد یکمرنگ لبخند شد، منظم  که ویآر یها نفس

 : داد  ادامه آرام  اما کن خراب خانه یبغض

 ...رم یدلگ آمدنم  جهان به از من -

 ...رم یم یم را؛ جوخه دیکن آماده

 . هنوز است شکسته مرد کی نهییآ در

 ! هنوز است ننشسته پا از که است مرد

 ... یکن یم آرومم  -



 شد باعث شعرش، خواندن انیم ویآر آرام  ی زمزمه

 : بزند شیصدا ویآر و بشود قیعم تلخش لبخند

 ...نیریآ -

  را  دخترک دل کردنش صدا نطوریا با دانست یم

 کند؟ یم ییهوا چطور

 ( جانم ... )انم یگ  -

 ...دیلرز دلش و او گفتن جانم  از کرد مکث

 ...دنی د داغ سخته... دم ید داغ من -

 :افتاد اش گونه یرو نیریآ اشک

 ...رم یبم -

  چند یایدن از انگار کرد،  باز لب ویآر که بار نیا

 ...  بودند  گرفته فاصله شان شیپ قهیدق

 !یریگ یم کم  دست شکار، یبانو -

 ...یریم یم  هم  تو آهسته دهم  جان من

 ماند؟ یم مگر درد جز تو مرگ از

 ماند؟ یم مگر" برگرد" ی واژه جز

  دکلمه نیا. کرد خفه گلو در را شیصدا یب هق نیریآ

  در نیریآ و خواند ویآر ! بودند بر از شانیدو هر را



 حد نیا تا یمرد شود یم مگر دیپرس شی خدا از دل

 باشد؟ خوب

 ...نیریآ -

 و،یآر و ستادیا حرکت از شیموها انیم نیریآ دست

 :کرد زمزمه  و داد رونیب ینفس آرام 

 ...دختر نم ینب داغتو -

*** 

 پوشاهیس#

 78_پارت#

 سوخته قلب تپش... شیها نفس. بود گرفته آرام 

 یفیظر  انگشتان.  بودند گرفته آرام  همه...  اش

  بود سکوت و دندیرقص یم شیموها  انیم  همچنان

 دنیشن از بعد... دخترک  بود کرده سکوت... فقط

  و بود کرده سکوت کند، جا از را قلبش که یحرف

  قلبش! بودند دهیبار... فقط بودند زده حرف چشمانش

..." نم ینب را داغت هم  من" بود زده لب صدا یب

 تپش هر با قلبش و  بود کرده نوازش  را شیموها

  بار کی خدا! برگشته سالم . برگشته که بود کرده شکر

  چشم  و کرد کج سر... بود کرده رحم  جفتشان به گرید



  شیپا یرو سر که یمرد  ی بسته چشمان به دوخت

 انیم کمرنگ اخم  به دوخت چشم . بود گذاشته

 مرد، نیا...  شیها نفس آرام  یصدا به... شیابروها

  آن در کسش همه... زشیچ همه! بود شده جانش

  مرد نیا ده،یداغد  مرد نیا... رحم  یب یایدن

 ...اهپوشیس

  برداشت، شیپا از سر و دیکش یقیعم نفس که ویآر

 ادشی تازه و دیکش چشمانش ریز یدست تند تند نیریآ

  هم  او از تر  محرم  مگر.  دهینپوش را شالش هنوز آمد

  یول شدند داغ شیها گونه اما حال آن با بود؟

  شیروبرو مرد نگران. ندازدیب  نییپا سر نتوانست

  نیهم و است یموقت مرد نیا آرامش دانست یم. بود

 دییتا آرامشش مرگ بگذارد، رونیب اتاق در از پا که

 ... روحش و جان بر تازند یم و شود یم

 ؟یخوب -

  یها گونه به رهیخ ویآر و دیپرس را حالش لب ریز

  بر لبخند از یکمرنگ رد دیشا و شد اش گرفته رنگ

 :نشست شیها لب

 ... بپرسم  دیبا من -



 گرفته یصدا با ویآر و انداخت نییپا را سرش نیریآ

 : داد تکان نیطرف به سر یا

 ... زدنت -

 سر نیریآ. بود دا یهو شیصدا در وجدانش عذاب  حجم 

  نانیاطم  شیصدا کرد یسع  و داد تکان نیطرف به

 :باشد بخش

 ...تو یول. خوبم  من -

 :فرستاد  نییپا یسخت به را دهانش آب

 !یشد یزخم گفتن -

  همانطور و شد بلند و گذاشت  تخت ی لبه دست ویآر

 :گفت  رفت یم کمدش سمت که

 ندارم  اونجا رو یکس اومد ادم ی! بخورم  ریت بود قرار -

 ... نخوردم . کنه مارم یت که

  همزمان و کرد یخال را دخترک دل ته شتریب حرفش

 : لرزاند  را دلش

 ! ویآر -

.  دیچرخ نیریآ سمت  و کرد باز را کمدش در ویآر

 با نیریآ و راهنشیپ یها دکمه سمت برد دست

 به ورودش ی لحظه از. کرد نگاهش گرد چشمان



 ویآر که بود امدهین ش یپ هم  بار کی یحت عمارت،

 ردیبگ چشم  عیسر خواست. کند عوض لباس شیجلو

  ویآر که یا گلوله ضد ی قهیجل یرو نگاهش که او از

 : ماند ثابت بود دهیپوش راهنشیپ ریز

 ... نیا -

  باال ییابرو و درآورد تن از کامل را راهنشیپ ویآر

 : انداخت

 !یگرفت کم  دست رو ما -

  اگر دیپرس خودش از و کرد نگاهش حرف یب نیریآ

  تصورش از یحت شد؟ یم چه نبود تنش قهیجل نیا

 : گفت و دیفهم را حالش ویآر  و دیلرز دلش و دست

 ...  خوبه حالم  من -

 نیریآ به پشت و دیکش رونیب کمد از یراهنیپ و

...  گفت یم دروغ. گرفت را نگاهش نیریآ و ستادیا

 حال! نداشت شک نیریآ  و گفت یم دروغ مرد نیا

  که کرد یم فکر چطور ویآر. بود افسانه شیبرا خوب

 کند؟ یم باور را بودنش خوب او



 و برگشت نیریآ سمت کرد، عوض که را راهنشیپ

 کنار بست، یم را مانده یباق یها دکمه که همانطور

 : دیپرس مقدمه یب و ستادیا تخت

 شده؟  یچ پات -

 : فتدیب نیریآ تن به یلرز شد باعث اش یجد لحن

 پام؟  -

 تاج به را دستش کف و شد تر کینزد یقدم ویآر

 : داد هیتک تخت

 از قبل مال ندارم  شک... یبود کرده پانسمانش دم ید -

 شده؟  یچ! زهیبر رو زهرش بخواد اریکام که نهیا

 از نگاه و فرستاد نییپا یسخت به را  دهانش آب نیریآ

 : گرفت او

 ... افتادم ...  ا -

 :شدند کینزد گری کدی به شتریب ویآر یابروها

 کجا؟  -

 :بست چشم  یا لحظه ویآر و نگفت یزیچ نیریآ

 ...نیریآ -

 : کرد باز چشمش در چشم  ویآر و آورد باال سر نیریآ



 دعوا برم  خوام  ینم... گفتنش از یبترس ستین الزم  -

  از و پاش که یشرف یب  اون کار چند هر. بندازم  راه

  قرار االن یول ذارم ینم جواب  یب کرده درازتر مشیگل

 . بچسبم  رو ش قهی برم  ستین

 خودش  با یا هیثان چند و شد دستانش به رهیخ نیریآ

 :دیبگو تا رفت کلنجار

 ...افتادم  اسب از -

  که بود ویآر. نزدند حرف چکدامشانیه یا لحظه

 :شکست را انشانیم سکوت

 . کن نگاه چشمام  تو -

  آن به دوخت چشم  و  آورد باال سر ناچار به نیریآ

 ...یمشک نگران نگاه

 ست؟یپ یرفت من بدون -

  با ویآر و داد تکان یمنف ی نشانه به را سرش نیریآ

 :دیکش گردنش پشت یدست یکالفگ

 . بده و سوالم  جواب -

 :کند باز لب که کرد مجبور را نیریآ تشیجد



...  منم . ستیپ  برم  گفتن  صبح امروز... صبح امروز -

  دم ید بعدش... یول ی اومد تو کردم  فکر اول! رفتم 

 .اونجاست  وشیدار

 : کرد مشت دست ویآر

 خب؟ -

 یم اش نهیس به محکم   که یقلب به کرد یسع  نیریآ

 :کند تمام  را حرفش و باشد توجه یب دیکوب

  بلک... ب. نم یبب رو ت یسوار اسب خوام  یم گفت -

 !بود کرده حاضر رو

 ؟ یشد سوار هم  تو -

 :ترساند را نیریآ شیصدا انیم دهیدو خشم 

 ...بودم  مجبور -

 خب؟ -

  شیها دندان انیم از انگار  که یمرد به رهیخ نیریآ

 : داد  ادامه ینییپا یصدا تن با کرد، یم صحبت

 !نیزم زدم  بعدش... بعدش... کرد رم  اسبه -

.  کرد راست کمر و داد رونیب یعصب را نفسش ویآر

 .بود فتادهین که ها اتفاق چه نبودش در



 ...رفتم  یم دینبا -

  و شد دهیکش او ی شده مشت دستان یرو نیریآ نگاه

 :کرد نگاهش نشسته خون به چشمان با ویآر

  من   و کردن تتیاذ امروز! کشتنت یم داشتن امشب -

 رفتم؟  کردم  ولت یحساب چه رو خر

 : اش یآشفتگ یبرا زد دل نیریآ

 ...نبود تو ریتقص -

.  کرد باز را راهنشیپ یباال ی دکمه دو اراده یب ویآر

 . بود آورده کم  نفس

 و نباش یزیچ نگران... احتماال گردم  یبرم رید من -

 .بخواب

  متوقفش نیریآ حرف که در سمت روبرگرداند و

 ...کرد

 ؟یبر دیبا -

  گفت دلش در یکس. برنگشت سمتش اما ستادیا ویآر

  شتریب امشب دختر، نیا...  یماند یم امشب کاش" که

 را حرف آن که بود مجبور اما!" ترسد یم شهیهم از

 کالبد در برود فرو شهیهم مثل و کند خاک دلش در

 ... اش یجد



  به ختهیر یبدجور عمارت اوضاع... مرده اریکام -

 من و ستین خودش  حال تو قطعا  وشیدار! هم 

... رو اوضاع بدم  سامون و سر یجور هی  مجبورم 

 . نداره  وجود ینگران واسه یزیچ ... که گفتم  یول

  یم. زد رونیب اتاق از و نماند او از یحرف منتظر و

  یها ینگران از یا  ذره  یحت شیها حرف دانست

 نیاول یجلو و دی کش یپوف. نکرده کم  را نیریآ

 : گرفت را دید که  یخدمتکار

  تا صبح از احتماال مونه یم اتاقم  تو که یدختر اون -

 گم؟  یم  درست... نخورده یزیچ حاال

 :داد تکان سر آرام  شیروبرو زنقشیر دخترک

 ...آقا بله -

 دختر به رهیخ بعد، و چرخاند اتاقش سمت گردن ویآر

 : گفت  ینییپا یصدا تن با شیروبرو

  گرم  آب ی سهیک  و مسکن... اتاقش ببر رو غذاش  -

 قرص یخال ی معده  با شو مطمئن و ببر براش هم 

 .نخوره



  اتاق راه ویآر و گفت یی"آقا چشم " لب ریز دختر

  خدمتکار دخترک که گرفت شیپ در را وشیدار

 : داد قرارش مخاطب

 ... اتاقشون نره یکس   فعال گفتن خان وشیدار -

  انیم یکمرنگ اخم که یحال در و ستادیا ویآر

 لب ریز او و برگشت سمتش بود نشسته شیابروها

 :کرد اضافه

 ...شما یحت -

  در را آشپزخانه راه و گذشت ویآر کنار از عیسر و

 و دیکش شیموها انیم  یدست کالفه ویآر. گرفت شیپ

 یت را سالن کف. داد  هیتک وارید به را اش شانه

 یپدر قبل، یساعت که  انگار نه انگار و بودند دهیکش

 . بود ختهیر را پسرش خون

  هیتک شد، وارد که ییای لیا و ساختمان در شدن باز با

 با تنها که او یرو نگاهش و  گرفت وارید  از را  اش

  یهوا آن در یگرم لباس  چیه بدون و راهنیپ کی

 اش متوجه که ایلیا. ماند ثابت بود رفته اطیح به سرد

.  ستادیا شیروبرو و کرد کج او سمت را راهش شد،

 یها رگه و نبودند مشخص اش یدیسف که یچشمان با



 چشم  ویآر به داشتند دشیشد سردرد از نشان سرخش

 : زد یخند کج و دوخت

 !یبرگشت سالم   که خوشحالم  -

 ونیمد. گشت یبرنم زنده شک یب نبود، مرد نیا اگر

  در یادیز یها سوال  و مرموز مرد نیا به بود شده

 .دندیچرخ یم سرش

 . م یبزن حرف دیبا -

 :کرد کج اتاقش  سمت را راهش ایلیا

 !دارم  حرفا یلیخ منم  اتفاقا -

.  گذاشت باز را در و  شد اتاق وارد ویآر از شیپ و

  سرش پشت ویآر و دیکش کارش زیم سمت را راهش

  پاور ی دکمه ایلیا. بست را در و گذاشت اتاق به پا

 ی گوشه اشاره و شست انگشت با و زد را ستمشیس

 : داد ماساژ را چشمانش

 نجا؟ یا یآورد  دووم  سال دو یچطور -

  ها کاناپه از یکی یرو  و آمد جلو یقدم چند ویآر

  یقرص و دیکش  رونیب را زشیم یکشو ایلیا. نشست

 : برداشت

 !کنه ینم اثر گهید هم  ترامادول -



  را وانشیل و برد فرو  آب وانیل نصف با را قرص و

 :دیکوب زیم یرو آرام 

  نیا تو یآورد دووم  چطور ! ینداد جواب سوالمو -

 فکر از که بگذره؟ که یکن یم کاریچ سال؟ دو

 ؟ ینخور نیزم افته یم خونه نیا تو که ییاتفاقا

  یرو را آرنجش و شد خم  جلو به یکم ویآر

 دردناکش گردن پشت یدست  و گذاشت شیزانوها

 ... بود دهینخواب تمام  روز دو. دیکش

 ! تره مهم  من سوال -

 زد یشخندین ویآر و انداخت باال ییابرو حرف یب ایلیا

  و ستادیا ایلیا زیم یروبرو. شد بلند شیجا سر از و

 :گذاشت زیم ی لبه را دستانش

  چک منو یامایپ و تماس سپاره یم بهت وشیدار -

  وشیدار که یدیم خبر بهم  کار،  نیا یجا به تو و یکن

! باشم  مواظب یخوا یم ازم  و خواسته یچ ازت

  و بکشن منو یدب تو که عده هی به سپاره یم اری کام

  ی نقشه اریکام! یبود داده  هشدار بهم  قبلش از تو

  از  قبل درست وشیدار  اما کشه یم رو پدرش قتل

  لطف کمکت! عمارت  گرده یبرم نقشه اون یاجرا



  یلیدل چه  اما کنم   ینم فراموشش و بود یبزرگ 

 نجا؟یا یهست یچ دنبال پشتشه؟

.  داد هل عقب به را گردانش یصندل و شد بلند هم  ایلیا

 که یحال در و گذاشت زی م ی لبه را دستانش ویآر مثل

 : گفت خونسرد بودند، هم  به رهیخ دو هر

 ...یرفت فرو نقشت تو خوب یلیخ -

 :کرد اضافه مکث با و زد یکج لبخند و

 !سرگرد جناب -

*** 
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 !سرگرد جناب -

 دو آن. نزد هم  پلک یحت...  نگاهش در ماند مات ویآر

  دنیکش نفس یا هیثان چند و شد تکرار سرش در کلمه

! بودند مطمئن شیروبرو مرد چشمان. رفت ادشی هم 

  در بود زده  زل لب  کنج یکج لبخند با که یآنقدر

 که ایلیا. دیترس ینم هم   حرفش عواقب از و چشمانش

  فکر و آمد خودش به وی آر گرفت، زیم از را اش هیتک

  و زد اش نهیس قفسه به یمحکم ی ضربه قلبش. کرد



 کرده چه... کرد فکر و گرفت یقیعم دم . کرد فکر

 و پدر تمام  سال دو بود؟ کرده چه بود؟ کرده چه بود؟

  را اش خانه رنگ تمام  سال دو . بود دهیند را مادرش

  و بود شده یزخم ن یریآ که یزمان جز. بود دهیند

  یاطیاحت یب برساندش  مارستانیب به بود شده مجبور

. نکرده بشیتعق یکس شب آن نداشت شک. بود نکرده

 چطور... پس بوده؛ زیچ  همه به حواسش بود مطمئن

  ممکن چطور باشد؟ برده رازش به یپ ایلیا بود ممکن

 لو راز و چشمانش در  بزند زل مطمئن نطوریا بود

  زیچ  کرد باز لب که  ایلیا بکشد؟ رخش به را اش رفته

 یرو محکم  را دستش دو هر کف ویآر د،یبگو یگرید

 شیابروها انی م یظیغل  اخم  که یحال در و دیکوب زیم

 :زد لب خشم  از گرفته ییصدا با بود، نشسته

 ...که یمرت بفهم  رو دهنت حرف -

 : داد   تکان سر و زد یشخندین ایلیا

  از یوقت که  ستم ین یآدم من! فهمم  یم خوب اتفاقا -

 ...بزنم  حرفشو  نباشم  مطمئن یزیچ

 مطمئن نفسش، دادن رونیب  با همزمان و کرد یمکث و

 : داد  ادامه



 نداشته هم  سال یس یحت که یسرگرد! آژند ویآر -

 هی اما خوردن یم قسم   اسمش  رو ارشداش همه یول

  دهیم دست از چشماش جلو رو ش بچه و زن... روز

 ! انتقام  شهیم شیزندگ  همه  روز اون از و

... جونش به زنهیم پا  پشت و ریش دهن تو ذارهیم پا

 و زن قتل دستور که  کنه یم جلب رو یکس اعتماد

  انگار که کنه یم رفتار یجور و داده رو ش بچه

 ش بچه و زن قاتل به! باند نیا تو عضوه نیوفادارتر

  دور  بندازه دست  خوادیم که یحال در سیرئ گهیم

 !کنه ش خفه و گردنش

 ویآر یبرا یکتمان یجا که زد یم حرف مطمئن آنقدر

  از  قبل آرامش و،یآر آرامش دانست یم. نگذاشت

  از را اش اسلحه ویآر! شد هم  نیهم و است طوفان

 رفت نشانه ایلیا سمت و دیکش رونیب شلوارش پشت

 :دیخند ایلیا و

 !یبکش منو یتون ینم تو -

 از مرد نیا که رساندش نیقی به ویآر یعصب شخندین

 !است تر یزخم ،یزخم ریش

  روح به عمارت،  نیا تو گذاشتم  پا که یروز -

 ازم  که ییکسا  تک تک  خون که خوردم   قسم  جفتشون



 ییابا  ختنیر خون از من! زم یبر رو گرفتنشون

.  ختنی ر چشمام  جلو  رو م  بچه و زن خون... ندارم 

 نابود مویزندگ چشمم  جلو  یول بهشون کردم  التماس

 ینم هم  یکس از. ترسم ینم یزیچ از من. کردن

  بدن اجازه بهم  ام یباالدست تا کندم  جون من... ترسم 

 از من... بودن نجایا واسه دم یجنگ! ریش دهن تو ام یب

  اون راه و ستمشیس پشت نشسته که یکس  کشتن

 ینم کنه یم باز رو ش دسته  و دار  و کثافت وشیدار

  یم و زم یبر خون که خوردم   قسم  روحشون به. ترسم 

 !زم یر

  یم نبض گردنش رگ و دندیلرز یم یعصب دستانش

  رفتن از مانع و بود حرف از پر ایلیا مرموز نگاه. زد

 .شد یم ماشه یرو انگشتش

 من؟ از  یدون یم یچ تو -

 ایلیا و کرد نگاهش حرف یب و منقبض یفک با ویآر

 :زد تلخند

 ؟ یدون یم یچ سرگرد؟ جناب من از  یدون یم یچ -

  رونیب یگاریس بسته و  دیکش رونیب را زشیم یکشو

 : آورد



 گفت بهم  یکی روز هی قبل، سال پنج از شتریب -

 لب! یلعنت نیا دور دمیکش  خط من و نکش گاریس

  خط  من قبل، سال چهار... امروز نیهم تا بهش نزدم 

  رو دوا و  قرص بود یوقت تا  که یکس دور دم یکش

 شیپ  سال چهار که یکس  بخاطر! دور بودم  انداخته

 باال اومد مارستانیب  تو یوقت تصادف، اون از بعد

 بخاطر اما امروز. اومدم  بهوش زد حرف باهام  و سرم 

 ... خوشبخته گهید یکی  کنار  که نجام یا یهمون

. دیکش  رونیب  یگاریس نخ و داد تکان نیطرف به یسر

 ! غم  با... کرد یا خنده تک و گاریس ریس زد فندک

  انتقامش که نجام یا من... سالمت تنش! ستین یغم -

 رو اشکش یبدجور شیپ سال  چهار! رم یبگ رو

  رو اشکاش تقاص دادم  قول خودم  به. درآوردن

 . رم یبگ

  گاریس ایلیا و آورد  نییپا آرام  را اش اسلحه ویآر

  پک کی یحت که را انگشتانش انیم ی سوخته مهین

  یرو و  انداخت کنارش سطل در بود نزده آن به هم 

  آن پشت به را سرش. نشست یا نفره تک ی کاناپه

  یم را امانش  داشت سردرد. بست چشم  و داد هیتک

 ...دیبر



  یم ما... هم  به زم یبر رو هات برنامه خوام  ینم -

 !م ی کن  کمک هم  به م یتون

  نجایا پشت یا گهی د لیدل کنم  باور یدار توقع -

 ست؟ین بودنت

  همچنان که یمرد چشمان به رهیخ و کرد باز چشم 

 : گفت بود کرده اخم 

  رو تتیهو ستین قرار من! کن فکر یراحت طور هر -

  گناه یب  هی بخوام  که نشدم  نامرد اونقدر هنوز. بدم  لو

  م ی کن  کمک  هم  به م یتون یم... ریش دهن تو بفرستم  رو

 ...یول م یبر رو خودمون راه کدوم  هر ای

 :شد بلند و گرفت کاناپه ی دسته به دست

  با... نم یش ینم ساکت  منم  ،یبش چم یپاپ یبخوا اگه -

  تمام  که کنم  یکار تونم  یم یول کنم  ینم یباز جونت

 ! بشه ستین زحماتت

 : داد  ادامه و ستادیا ویآر یروبرو

  و نداشت حس که یدست با غربت تو سال چند من -

  سال چند  تو. باشم  نجایا االن که دم یجنگ نداره هنوزم 

  انتقامت یقدم کی تو و ی بر شیپ نجایا تا  که یدیجنگ

 نه؟... بره باد به زحماتمون فهیح! یباش



 ؟یدیفهم چطور منو تیهو -

  به نه یول بم  و بود  گرفته همچنان ویآر یصدا

 ...قبل لحظه چند ینی خشمگ

 : انداخت باال ییابرو ایلیا

 وقتا یبعض یول... یهست یکار محافظه آدم  تو -

 ماهرو بود کینزد که یشب اون! شهیم عوض رفتارت

 یبد نجاتش یخواست یم.  کردم   شک بهت کنه تصادف

  عذاب و یداد نجاتش! یخواست ینم همزمان و

 یب نیهم و یباش تفاوت یب ینتونست... یداشت وجدان

  خودت از که یتیشخص با بود تضاد در نبودنت تفاوت

 ... بعدشم ! یداد یم نشون

 : داد  ادامه و زد یکمرنگ لبخند

 امشب که یدختر اون به نسبت هات تیحساس -

  تیحساس هی ش قهیشق رو بود گذاشته  اسلحه اری کام

  بهم  که نویا  دهیفهم هم  وشیدار کنم  فکر! ستین یعاد

... رفته لو من شیپ تتیهو . کنم  هک رو لتیموبا گفت

 یول نبود یآسون کار موردت  در اطالعات کردن دایپ

  که یزمان تا مونه یم خودم  شیپ اطالعاتت! شد

 . م یکن جادی ا مشکل هم  واسه م ینخوا



  و بست چشم  یا لحظه ویآر آمد، وسط که نیریآ بحث

  حساس. گفت یم راست ایلیا. کرد مرور را رفتارش

 یرو! نتشیام و جان ی رو... دخترک یرو بود شده

 . کنند شک داشتند حق...  شیها اشک ی قطره قطره

 من؟ از  یخوا یم یچ -

 !باش  نداشته یکار ماهرو به -

 ویآر شد باعث آورد، زبان به مقدمه یب ایلیا که یحرف

 :گفت و دیکش یقیعم نفس ایلیا. کند نگاهش متعجب

.  ستین نجایا یآدما  هیبق  هیشب! بهیعج دختر نیا -

.  بگه یکس به تونه ینم که هست شیز یچ هی انگار

 ...مثل

 : دیبر را او کالم  شیصدا در شده پنهان یخشم با ویآر

 مبارزه ی بهونه به کرده مجبورش عمر هی پدرش -

...  بکشه حرف  نجایا انیم که ییمردا زبون ریز از

  که یکس دختر!  َمرده همون دختر دختر، نیا یول

  که هیکس ماهرو و... گذرونده غیت دم  از رو ها یلیخ

 ندارم  کارش  به یکار فعال... کنه یم کمک بهش داره

 . نمشیبب هیبق  از  جدا باش نداشته توقع یول



. است خسته عمرش تمام ی اندازه به کرد یم حس

 بحث فعال داد حی ترج که دیفهم را حالش  هم  ایلیا انگار

  مرگ از قبل سال چند مثل امشب مرد نیا. کند تمام  را

  آورده کم  نفس. بود دهی ترس چشمش یجلو یگناه یب

 بام  دلش بود، دهیفهم را تشیهو ایلیا که حاال و... بود

 ! دل ته از ادیفر کی و  خواست یم را تهران

*** 

  پوشاهیس#

 80_پارت#

 شیزانوها. دیکش شکمش در زانو و کرد کز اتاق کنج

 گوشه. دیلرز و گذاشت ها آن یرو سر و کرد بغل را

  و زد جانش به دردش  و سوخت شیابرو و لب ی

 اش چانه ریز تا لبش ی  گوشه از خون لغزش. دیلرز

 : زد  لب و دیلرز و کرد حس را

 ... متنفرم  ازت -

  شیزانوها از سر د،یچک  گونه یرو که اشکش

  انیم از و دیکش چشمش ریز دست خشم  با و برداشت

 : گفت پربغض ش،یها دندان

 ...یباش بد حد نیا تا یتون ینم -



 انگار و دیچک اش گونه  یرو یگرید اشک قطره

  به که" خواهر" کرد تکرار سرش در یا پسربچه

 ریز دست محکم  آنقدر بار، نیا و رساندش جنون

 هیگر" زد ادیفر خودش سر بر و دیکش چشمانش

 را چشمش ریز پوست اراده یب ناخنش که"  نکن

 شد خم  که گرید نداشت را درد تحمل دیشا و دیخراش

 از و چسباند مبارزه اتاق کف سرد نی زم به یشانیپ و

  و زد هق دلش ته از ها مدت از بعد... زد هق دل ته

  شد یم تکرار سرش در همچنان صدا. دیبار امان یب

...  یدب ببره خودش  با منو خواد یم بابا... یآبج"

 آن از امان و نیزم  بر دیکوب مشت." برم  خوام ینم

. بود نوجوان کی یصدا  انگار حاال که پسرانه یصدا

  نه! کنه یم م  خفه وجدان عذاب وقتا یبعض یآبج"

!  خوام  یم... کنما  کمک  بابا به نخوام  نکهیا

 ینم ولم  یلعنت وجدان عذاب نیا یول... مجبورم 

 ..." کنه

  یم بود شده رها کبارهی  به که یبغض حجم  از شیگلو

  هیگر انیم بود آورده کم  نفس که یحال در. سوخت

 : زد  صدا شیها

 نامرد؟ باهامون یکرد کار یچ باهاش؟ یکرد کاریچ -



 کی و ستیب یجوان یصدا حاال ،یلعنت یصدا آن و

  عذاب ! من خواهر خوشه دلت یادی ز" بود ساله

  کوزه در یبذار دیبا زمونه  دوره نیا تو رو وجدان

...  یآبج بودم  خر! خدا  به بودم  خر... یبخور آبشو

 ناموس گهید دندونت، ریز بره که حروم  پول مزه

 ..." یسر تاج شما چند هر! یشناس ینم خودتم 

  گوش یرو دست... گرید اوردیب طاقت نتوانست

  از که بوکسش سهیک  دنید با. شد بلند و فشرد شیها

 حال در که شهیهم مثل بود، زانیآو اتاق وسط

 نکهیا بدون و رفت سمتش برد یم پناه آن به خرابش

 و کرد پر مشت بپوشد، را بوکسش یها دستکش

 استخوان... مقابلش بوکس  سهیک  دل در آورد فرود

 همان دوباره آن، به توجه یب و دیکش ریت دستش

 . دیکوب بوکس سهیک  در  و کرد مشت را دستش

 یا لحظه به. زد بک فلش  قبل ساعت چند به ذهنش

  کرده باز را اتاقش در که نیهم  و بود آمده بهوش که

  بودند گفته... پدرش اتاق سمت بود برده هجوم  بودند،

!  بودند کشته را او انگار  و کشته را اریکام پدرش

 ماهرو فقط  یول بود شده نامرد بود، شده بد برادرش

  چطور... آوردند پسر نیا سر بر چه دانست یم

  راه به کردند باز را  شیپا و کردند کور را ذوقش



  ینم ادشی بود دهید را او که یا لحظه نیآخر! خالف

  و ویآر و نیریآ خواست یم یراحت به اریکام... رفت

 جان بود امدهین دلش ی ول بکشد را خودش پدر یحت

 سال چهار فقط که  یخواهر. ردیبگ را خواهرش

  دست!  شیبرا بود کرده  یمادر یول بود تر بزرگ

  دو هر با بار، نیا و زد ضربه  و کرد مشت را گرشید

 قبل ساعت که یلحظات و دیکوب یم مشت دستش

 اتاق  وارد زور به. رفت  ینم ادشی را بود گذرانده

 به! رحم  یب مرد آن بود داغان... بود  شده پدرش

  ادیفر.  بود نشده آرام  یول بود دهید را بدش حال  چشم 

 سمتش بود، کرده هیگر بود، دهیکش غیج بود، دهیکش

  بود دهیکوب صورتش و سر بر مشت و بود برده هجوم 

  و بود  افتاده. بود دهیچش  را پدرش دست ضرب بعد، و

  بود خورده یلیس... زیم  ی لبه به بود گرفته شیابرو

 ...آمد ینم بند لبش یزیخونر و

 یم بوکس سهیک به که  ییها ضربه شدت از دستانش

 چیه گرید...  شیبرا نبود مهم  یول بود شده سر دیکوب

 که کرد پر مشت دوباره. نبود مهم  شیبرا یزیچ

  سمت را  او و زد چنگ را دستش مچ مردانه یدست

  زخم  دخترک  گوش در ادشیفر  یصدا و برگرداند خود

 :دیچیپ خورده



 !ماهرو ایب خودت به -

 و زد دو دو ایلیا یعصبان و نگران نگاه در چشمانش

  مات. ندیبب را صورتش  یها زخم  توانست تازه ایلیا

 تازه ماهرو و دیکش ی م او که یدرد تصور از ماند

  کند آزاد را دستش مچ کرد تقال که دیفهم را تشیموقع 

 :دیکش غیج هی گر انیم و

 ولم  گم یم... رم یبم خودم  درد به بذار... کن ولم  -

 ...کن

  و افتاد ماهرو دست متورم  یها استخوان به ایلیا نگاه

 : بست نقش شیابروها انیم یاخم

 خودت؟  با یکرد کاریچ -

  تا زد ایلیا یپا مچ به  یمحکم لگد شیپا با ماهرو

 یول کرد نفوذ ایلیا استخوان مغز تا درد. کند شیرها

  خود سمت را دخترک عیسر یحرکت در و اوردی ن کم 

 او ایلیا  و آمد  فرود اش نهیس یرو ماهرو سر. دیکش

 یکمرنگ لبخند و کرد  قفل شیبازوها  انی م محکم  را

 !تلخ تلخ  ... زد

 ...نامرد نزن -

*** 
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 را دخترک لبخندش، و  آرام  لحن پشت شده یمخف غم 

 گوشش ریز ایلیا قلب...  انداختش تقال از و کرد رام 

  غیدر یب یمرد که بود بار نیاول دیشا و زد یم

  لب. نزند هق تا دیگز لب. کرد یم خرجش را محبتش

 یجلو نتوانست یول نشود رسوا نیا از شتریب تا دیگز

  یم هم  به ضعف نیا  از حالش. ردیبگ را اش هیگر

  ینم... او یجلو حداقل. کند هیگر خواست ینم. خورد

  دیفهم ینم. دیآ ینم رونیب آغوش آن از چرا دیفهم

 ...بماند امن یجا آن در خواهد یم دلش چرا

 نفس یب یا سکسکه  به نکردن هیگر یبرا تالشش

 : زد لب گوشش کنار ایلیا و شد لیتبد

 که در نیا از... یریبگ رو ت هیگر یجلو خواد ینم -

 . کنم  یم فراموشش رونیب برم 

 دلش. بلرزد شتریب ماهرو ی چانه شد باعث حرفش

 دست بود؟ آنجا چرا خواست؟ یم چه مرد نیا... هم 

  دیایب رونیب آغوشش از تا گذاشت ای لیا ی نهیس تخت

  سشیخ نگاه ماهرو. کرد  باز را دستانش گره ایلیا و



  بغض از گرفته ییصدا با  و دوخت ایلیا چشمان در را

 : زد لب

 ؟ یاومد چرا -

  بیج در را دستش کی  و انداخت باال یا شانه ایلیا

 : برد فرو شلوارش

 خودشو دست  زد یم  یدست یدست  داشت نفر هی -

 !کرد یم  ناکار

 : دیکش باال را اش ینیب ماهرو

 ... خب -

  یقدم همزمان و کرد باز و بست چشم  یا لحظه ایلیا

 : شد کشینزد

 !خوام  ینم مصدوم  فیحر -

 رونیب بشیج از  یا شده یگلدوز یا پارچه دستمال و

 :دیکش ماهرو سیخ یها گونه یرو و آورد

 !یشیم زشت یکن یم هیگر -

  نه مگر... نزد هم  پلک یحت. ماند حرکت یب ماهرو

  یم پس را ایلیا دست بود یعاد حالت در اگر نکهیا

  یدرم را  پدرش شدنش خطاب" زشت" یبرا و زد

 قلبش چرا ش؟یجا سر بود شده خشک چرا پس آورد؟



 د؟یکوب یم اش نهیس قفسه به را خودش توان تمام  با

  دستمال یپ ماهرو نگاه آورد، نیی پا را دستش که ایلیا

  لبخند به ایلیا لب کنج و رفت دستش در یا پارچه

 : شد کج یتلخ

 ... مادرمه ادگاری -

  و شد دتریشد ماهرو بغض آورد، که را" مادر" اسم 

  و  رفت بود  اش  یقدم چند در که یا یصندل سمت ایلیا

  به یکم و گذاشت شیزانوها یرو را آرنجش. نشست

 دستمال به رهیخ نگاهش که یحال در و شد خم  جلو

 : گفت بود

...  یدون ی م! دادم  دستش از که بودم  کی کوچ یلیخ -

 یول ادینم  ادشونی شونی سالگ چهار از یچیه ها یلیخ

 عطر هاش، خنده هامون،  یباز! ادمهی خوب من

 از بستن یم خی انگار اواخر اون که دستاش تنش،

 ! چشماش آخ... چشماش سرما،

 یرو ماهرو اشک و شد نیی پا و باال شیگلو بیس

 .دیچک اش گونه

 منو یحت. برم  لشیوسا سمت نذاشت بابا مرگش بعد -

 و اتاق هی تو دیچ رو لشی وسا تمام ! نبرد خاکش سر

  مقصر منو! کرد قفل  من یرو... کرد قفل رو درش



  یسخت یباردار مادرم ...  دونست یم همسرش مرگ

 یقلب یماریب دچار من آوردن ایبدن از بعد. داشته

 ...بودم ساله چهار یوقت و شهیم

 ادامه یبرا کند جمع را توانش تا بست لب یا لحظه

 ! بود شده سخت بیعج دنشیکش نفس... دادن

...  دیخواب یم اتاق همون تو شب هر خودش بابا -

  اشیدر یبو که ییالیوسا  ونیم هاش، خاطره ونیم

  تونستم  یبچگ عالم  تو  که یزیچ تنها... دادن یم رو

 !بود دستمال نیهم بردارم   مامان لیوسا از

  و زد را اش یشگیهم  کمرنگ و ابی کم لبخند همان

 : داد  ادامه

 اون بعد... یول نشه باورت  دیشا. باهامه جا همه -

 بودم، شده مرخص مارستانیب از که یلعنت تصادف

  یم آرومم  دستمال نی ا دیبر یم رو امونم   درد یوقت

 ! هیقشنگ نیتلق یول... بود نی تلق جور هی دیشا. کرد

  بند اش هیگر... بود مانده او یها حرف مات ماهرو

...  کن خراب خانه بغض  آن از امان  یول بود آمده

 !شناسد یم هاست  سال را مرد نیا کرد یم حس



 را نشییپا لب ماهرو شد،  بلند شیجا سر از که ایلیا

  از اش دهیبر دهیبر یها نفس بر فرستاد لعنت و دیگز

 ساله؟  چهار یپسرک  سر بر بودند آورده چه... هیگر

 که اومدم !  دردات رو بذارم  درد که نجایا ومدم ین -

  زخم  همخونش از که یستین یکس  تنها تو ینیبب

 یپدر سال سه و ست یب از بعد من پدر... خورده

 اگه گفت بهم  نفر هی. شد  مونیپش تصادفم  بعد نکردن،

  آروم ! گفت یم راست... دم یبخش. یشیم آروم  یببخش

 یول دمشیبخش... رفتم خبر یب روز هی یول شدم 

 ینتون تو دیشا. دنشید  به کنم  یراض خودمو نتونستم 

 تو پدر گناه برابر در من پدر گناه... یببخش رو پدرت

  تو پدر و کشت رو ش بچه  روح من پدر... یول چهیه

  آدم  دوشون هر! هم  با رو ش بچه جسم  و روح

 ... کشتن

 شیصدا ماهرو که  خروج در سمت روبرگرداند و

 ! اسم  به بار نیاول  یبرا... زد

 ...ایلیا -

 مجبورش دخترانه، پربغض یصدا آن و ستادیا ایلیا

  و شد کشینزد یقدم  ماهرو و برگردد او سمت کرد

 :دیبگو تا زد دل



 !ممنون... م  -

 ایلیا د،یلرز فیخف حرفش با همزمان که اش چانه

  لب. ستادیا او به پشت عیسر ماهرو و کرد یاخم

  حس از بار نیا که رفت شیها دندان انیم  باز نشییپا

 ایلیا  و نزند هق کرد یم درکش که یکس حضور

  هم  باز دخترک چشمان  نداشت شک! دیفهم را حالش

  شود، مانیپش نکهیا از  قبل. دارند شدن یباران یهوا

  یجلو  بایتقر که یز یم سمت را بلندش یها قدم 

 : گذاشت زیم یرو را دستمال  و برداشت بود ماهرو

  برام  یشد که بهتر! امانته... کنه آرومت دیشا -

 ...ارشیب

 : انداخت او سیخ صورت به ینگاه م ین و

 ؟یشیم زشت یکن یم که هیگر بودم  گفته -

 ترش معصوم  اش یاشک چشمان و بود بایز دخترک

  شهیهم که ینگاه تیمعصوم نیهم و کردند یم

 ... زد یم گره نهیس در نفس بود، یوحش

 از نگاه ایلیا و کرد اخم  بدش حال انیم ماهرو

 :گرفت چشمانش

 !نکن هیگر یکس هر جلو -



  که بود برنداشته خروج  در  سمت را اول قدم  هم  باز و

 : ستادیا ماهرو حرف با

 شم؟یم زشت -

 بدون بار نیا و برد فرو شلوارش بیج در دست ایلیا

 : گفت  لب ریز برگردد، سمتش نکهیا

 که ادیب بدش خودش از مقابلت طرف یشیم باعث -

 ...کنه آرومت ستین بلد

 نخواست و... نه ای دیشن  را حرفش ماهرو دانست ینم

 شد خارج اتاق از بلند  یها قدم  با! بفهمد و بماند که

  پاره دلش بند اتاق، ی بسته در پشت یدختر دینفهم و

 ...شد
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  و شیم و گرگ یهوا . برگشت که بود صبح دم 

...  بود خوب ها آدم  سکوت انیم باران یصدا دنیشن

 که ییسرما از زده خی  و دیشد یباران از سیخ سراپا

 به پا بود، دهیخر  جان  به یساعت چند آن به اعتنا یب

.  گرفت  شیپ در را اتاقش  راه و گذاشت عمارت



  در یمرد دانست یم یکس چه... کرد یم درد شیگلو

 و دیشد یباران ریز ماه، بهمن سوز استخوان یسرما

  و  زده ادیفر  را دردش جان عمق از تهران، بام  در

  و آرام  کالبد در شهیهم  مثل بعد، گرفته یسخت  م یتصم

  سرما از که انگار نه انگار برگشته؟ خودش خونسرد

 اش چانه که فشارد یم  هم  یرو دندان... ای لرزد یم

 ...وحشتناکش ی عصب فشار و سرما از نلرزد

  در را دیکل و آورد باال  دست د،یرس که اتاق در پشت

 یحت و گذاشت اتاق به پا شد، باز که در  و انداخت قفل

  یم درون از یول بود گرم  اتاق. نکرد روشن را المپ

 که یکم نور و شد دهیکش تخت سمت نگاهش... دیلرز

  ی چهره شد باعث د،یتاب یم داخل به پنجره از

  جمع پتو ریز را خودش  که ندیبب را یدختر یمهتاب

 یم هم   هنوز... خواب در  یحت داشت  اخم  و بود کرده

  یب ویآر یها قدم ! دیکش یم درد هم  هنوز... دیترس

 زد زل. ستادیا کنارش  و شد دهیکش تخت سمت اراده

 که سرش در دیکش ادیفر یکس و اش بسته چشمان به

.  افتاد اسب  از و ینبود... دادند   آزارش و ینبود"

...  هم   یآمد یوقت یحت! کردند  را جانش قصد و ینبود

 بود بسته دستت تو و گذاشتند اش قهیشق یرو اسلحه

  دیبا! کند ینم یفرق نبودت و بود... نجاتش یبرا



  یم عذابش... نبودت در دهند یم  عذابش... برود

 !" بودنت با یده

...  یجیتدر مرگ هم  و بود درمان هم  ش یبرا او دنید

 یم انتقامش پاسوز دیبا که داشت یگناه چه دخترک

  شهیت که یافکار  از خراب حال با و روبرگرداند شد؟

  قدم  اتاق حمام  سمت زدند، یم وجودش ی شهیر به

  و کند تن از را شرتشیی سو حال همان در  و برداشت

  تک تک در هم  هنوز سرما. انداخت نیزم یرو

 بدون و شد حمام  وارد. بود یجار شیها استخوان

  و کرد باز را داغ آب اورد،یدرب را شیها لباس نکهیا

  راه تنش یرو آب. چسباند وارید به را دستانش کف

  نفس نفس به خشی تن و  آب یگرم تضاد از و گرفت

  قبل مثل گرید... دانست  یم. بود شده فیضع . افتاد

 توانست ینم. اوردیب تاب  را شیدردها توانست ینم

  محتاط نیهم و بود شده  محتاط! بجنگد پروا یب

 بال دیترس یم. بزند خطر دل به گذاشت ینم شدنش

  شیبرا هم  خودش از روزها نیا که دیایب یدختر سر

 یرو بست یم چشم  یگاه که... بود شده تر مهم 

  نیتر گناه یب که ینی ریآ بخاطر! او بخاطر دشمنش

 ... شد یم  انتقامش یقربان داشت  و بود



  راه گردنش پشت از آب و چسباند وارید به یشانیپ

  با دلش؟ با کرد یم دیبا چه کرد؟ یم دیبا چه... گرفت

 کند؟ یعمل را مشیتصم توانست یم خودش؟ با او؟

 مگر؟  گذاشتند یم ها چشم  آن تیمعصوم

 یکی را  همه و برد راهنشیپ یها دکمه سمت دست

  و گرفتند راه اش نهیس ی رو آب قطرات. کرد باز یکی

  یم چشم  به بیعج اش یخالکوب. دیچرخ نهیآ سمت

  ناتیتمر در شیها مافوق یوقت رفت ینم ادشی! آمد

  بودند، دهید را اش یخالکوب داد یم انجام  که یسخت

 مهم  شیبرا زیچ چیه  زمان آن یول شد خیتوب چقدر

 و خوردن اعصاب قرص مشت مشت انیم. نبود

  قلبش  یرو بود داده روز کی نش،یسنگ یها ورزش

 آن از بعد یادیز زمان و" انتقام " کنند یخالکوب

  را نفسش . گذاشت عمارت به پا که بود نگذشته

  نیریآ دینبا. بست چشم  یا لحظه و داد رونیب منقطع

 ... دینبا. کرد یم خودش پاسوز را
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  رونیب حمام  از بود گردنش دور یا حوله که یحال در

  ویآر و بود خواب حالت همان در همچنان نیریآ. آمد

 که است ییها مسکن ریتاث  احتماال که نداشت شک

  رفت نهیآ زیم سمت. داده خوردش به خدمتکار شبید

 که نیهم و زد برق به را سشوار حواس یب و

 نیریآ مبادا که دیترس یا  لحظه کند، روشنش خواست

  یرو را سشوار. شد مانیپش و شود داریب شیصدا از

 را شیموها حوله با  که همانطور و کرد رها زیم

  را  پرده ی گوشه و رفت پنجره سمت کرد، یم خشک

 یم دتریشد لحظه به لحظه که یبرف دنید با. زد کنار

  لحظه همان قایدق و گرفت بهت رنگ چشمانش شد،

 :دیچیپ گوشش در نیریآ  آلود خواب یصدا که بود

 ؟ یاومد -

  و  برد فرو بشیج در را  دستش کی و انداخت  را پرده

 :برگشت نیریآ سمت

 ؟یبهتر -

 :داد تکان سر و دیکش باال تخت یرو را خودش نیریآ

 !شدم  خوب... بهترم  -



  ویآر خواست یم که بود مشخص وضوح به لحنش از

  لبخند بودنش یناش نیهم و اوردیدرب  ینگران از را

 :نشاند ویآر لب کنج یکمرنگ

 ...خوبه -

  اثر  دانست یم. بود  دار خش و گرفته شیصدا

 :کرد نگاهش نگران نی ریآ... است شبشید یادهایفر

 گرفته؟ صدات چرا -

  را نفسش و کرد باز گردنش دور از  را اش حوله ویآر

 : داد رونیب صدادار

 ... الشیخیب -

  که نیهم  و انداخت  ها لباس سبد در را اش حوله

 چشمانش یجلو یا لحظه  کند، راست کمر خواست

 سوخت یم شیگلو. گرفت وارید به دست و شد اهیس

 یرو که نیریآ دست. داد یم یسرماخوردگ  هشدار و

  با نیریآ و کرد باز چشم حال یب نشست، شیبازو

 : شد  اش رهیخ ترس

 ؟یشد یچ -

  از و فرستاد نییپا یکندن جان به را دهانش آب ویآر

 :گذشت  نیریآ کنار



 . ییجا  م ی بر دیبا کن عوض لباساتو -

 ینگران با نیریآ که  رفت شیها لباس کمد سمت و

 : زد  شیصدا

 ! ویآر -

 یکاله و شال و پالتو و کرد باز را نیریآ کمد در ویآر

 : گذاشت تخت یرو و دیکش رونیب شیبرا

  ده... بپوشون خوب خودتو. ادیم برف داره رونیب -

 . باش حاضر گهید قهیدق

 با و دیپوش خودش  یها لباس یرو یشرتییسو و

  نیر یآ که دیکش خروج  در سمت را راهش حال همان

 : شد  راهش سد و دیدو

  برم  من ذارهیم وشیدار مگه م؟یبر قراره کجا -

 آخه؟  هی حال چه نیا رون؟یب

 : گفت شمرده شمرده  و دیکش شیگلو به یدست ویآر

  نیریآ نپرس یزیچ... لطفا! بکن گفتمو که یکار -

 ...نپرس

 یمعطل یب نیریآ که بگذرد نیریآ کنار از خواست و

 : او  درد از کرد بغض و  چسباند اش یشانیپ به دست

 ! ی داغ -



 



  یم چشم  به زشیم یرو هم  هنوز شاملو شعر واندی

  به یوقت و رفتند زیم سمت اراده یب شیها قدم . خورد

 یلبخند. بود گرفته دست در خودکار که آمد خودش

 ویآر خط دست ریز خوش،  خط با و زد اشکش انیم

  در یحت یبود مرد تو و" نوشت اول ی صفحه در

 !"ینامرد اوج

 گذاشت جا شیها صفحه  انیم را دلش  و بست را دفتر

  در سالن یقد پنجره کنار ویآر.  رفت رونیب اتاق از و

  برده فرو  شلوارش بیج در را دستش کی  که یحال

 دیبار یم امان یب حاال  که یبرف به و بود ستادهیا بود

  در  بغض... رفت ژستش یبرا نیریآ دل. کرد یم نگاه

 قدم ... نشکست که نشکست یول دواند شهیر شیگلو

  شیها قدم  یصدا ویآر و  برداشت او  سمت را شیها

  از تر رنگ یب صورتش. برگشت سمتش و دیشن را

  مرد داشت تب... تر سرخ چشمانش و بود قبل

 هم  موهاتو" دلش در  زد هق نیریآ و! اهپوشیس

 ..."ینکرد خشک

 ویآر بعد، و ماندند رهی خ هم  به یا هیثان چند دو هر

  ن،یریآ یاحتمال واکنش به توجه بدون و آمد سمتش

 گرفت قدرتمندش انگشتان انیم را دخترک فیظر مچ

 پله. کشاند ساختمان یخروج سمت خودش دنبال و



  نیریآ و رفتند نییپا یکی  یکی را اطیح به یمنته یها

  بود دپوشیسف نیزم. زد یکمرنگ لبخند برف دنید با

 همزمان و بود ییبایز تضاد! اهپوشیس کنارش مرد و

 ... دردناک

 رونیب شلوارش بیج از را نشیماش  چییسو ویآر

  نیماش سمت. کرد باز را درش موتیر با و دیکش

  را راننده کنار در و افتاد راه یرنگ یمشک بلند یشاس

 : گفت گوشش کنار و کرد باز نیریآ یبرا

 !باشه حواست... گذاشتن کار شنود نیماش تو -

 : نشست در یرو یدست که شود سوار کرد اشاره و

 آقا؟  کجا -

  شیپ قدبلند نگهبان به رهیخ و آمد باال نیریآ نگاه

 که نیهم و شود سوار  کرد اشاره ویآر و شد شیرو

 .  بست را در شد سوار نیریآ

 بدم؟ پس جواب تو به دیبا -

 : داد رونیب صدادار را نفسش جوان  نگهبان

  خارج خونه از دینبا دختره نیا گفتن خان وشیدار -

 ...بشه



 شیابروها انیم یظ ی غل اخم  و زد یشخندین ویآر

 :نشست

 ...بفهم  دهنتو  حرف! داره اسم  دختره نیا -

  پشت و گفت لب ریز  یآرام" خوام  یم عذر" مرد

 : کرد اضافه بندش

 ...بدم  اجازه تونم  ینم من یول -

  ویآر مشت  در اش قهی که بود نشده تمام  حرفش هنوز

 :شد گرفتار

 برمش یم خودم  ؟یند ای یبد اجازه که یباش یک  تو -

  از یبر االن یدار جرئتشو ... گردونم  یم برش و

 ؟ یریبگ اجازه خان وشیدار

  آزاد  را اش قهی و گذاشت ویآر مچ یرو دست مرد

 کند کنترل را خشمش کرد یم یسع  که یحال در و کرد

 : گفت

 ...آقا دییبفرما -

  را نیماش و گرفت او  از را خشمش از پر نگاه ویآر

 در ترس که نیریآ به ینگاه  م ین و شد سوار. زد دور

 : گفت و  انداخت دیرقص یم چشمانش

 ...ببند رو کمربندت -



 بعد ویآر  و بست را کمربندش لرزان دستان با نیریآ

 باز موتی ر با را نگیپارک  در خودش کمربند بستن از

  ابانی خ یرو نیریآ نگاه. زد رونیب عمارت از و کرد

  خدا نعمت نیا از خوشحال مردم  و دپوشیسف یها

  چرا پس بود حبس عمارت  در ماه چند. ماند رهیخ

 ویآر سمت گردن آرام   کرد؟ ینم یآزاد احساس حاال

... شد ششیر ته و مردانه مرخین به رهیخ  و چرخاند

 ببردش؟ کجا خواست یم مرد نیا

 مهم  شی برا... کرد نگاهش وقفه یب ی ا قهیدق ده دیشا

  خواست یم. کند یم موردش در یفکر چه ویآر نبود

 دیشا. کند رهیذخ نبود کنارش که ییروزها ی برا را او

 کرد، شکار را نگاهش که ویآر! شهیهم یبرا هم 

 ویآر و نشست شیجا  سر صاف و جاخورد نیریآ

 :دیپرس

 ؟ یباز برف م یبر -

  در شنود بود گفته. لرزاند را نیریآ دل آرامش لحن

 کرد؟ یم یباز نقش  داشت. اند گذاشته کار  نیماش

 خانوم؟  نیریآ -



  کرد یم حس. شد پر و یآر مهربان لحن از چشمانش

  حاال و،یآر نیا که کرد یم حس. کند ینم یباز نقش

 ... است خودش خود  

 ...سهیخ موهات -

 نیریآ نمدار چشمان به ره یخ و دیچی پ یابانیخ در ویآر

 :زد یتلخ لبخند

 ... نباشه غمت شما -

 : گفت و ستادیا یخلوت پارک یجلو و

 ... شو ادهیپ -

  و  بود رانده را او  خودش از اول. نبود یع یطب  حالش

  شیجا  سر یزیچ کی ؟یباز برف بودش  آورده حاال

 : دیفهم نیریآ و نبود

 ! ویآر -

 نیریآ چشم  در چالش و شد تر قیعم ویآر لبخند

 :نشست

 اد؟یم یبرف ن ی همچ سال در بار چند مگه -

...  زد صدا را خدا لب ریز نیریآ و شد ادهیپ خودش و

 ! بود  آشوب دلش



  کرد اشاره ویآر و شد  ادهیپ نیماش از ویآر سر پشت

  که ینفر پنج چهار جز.  شود پارک وارد او از جلوتر

 در یکس بودند یباز برف مشغول ها آن از دورتر

  و ستادیا ها برف انی م مستاصل نیریآ. نبود پارک

  کرد لمس را گوشش در کوچک رپادیا ی گوشه ویآر

 : زد لب آرام  و

 ... وقتشه -

 نیریآ سمت و کرد درست یبرف گلوله یمعطل یب و

 ویآر یا کدفعهی حرکت از مبهوت نیریآ. کرد پرت

  و انداخت  باال ییابرو ویآر و ماند مات شیجا سر مات

 :کرد یا خنده تک

 ؟یبجنگ یخوا ینم! خانوم  قََدره فتیحر -

 پشت... ندیبب نتوانست ویآر و شد دتریشد نیریآ بغض

 درست یگرید برف گلوله که یحال در و ستادیا او به

 : گفت کرد یم

  نیا شه کم  که  سمتم  کن پرت برف کم  هی حداقل -

 !یلعنت وجدان عذاب

 : برداشت سمتش  ی قدم نیریآ و دیلرز شیصدا

 ... ش  یچ... ویآر -



  صورت که نفر دو که بود نشده تمام  حرفش هنوز

 و گرفتند شیبازوها پشت از بودند پوشانده را شانیها

 : ترس از دیکش  غیج نیریآ

 ...! ویآر -

 نتوانست... دیکش ویآر قلب به داغ خنجر یکس انگار

  تمام  بگذارد و بماند آرام  نتوانست. بماند تفاوت یب

  ریز دانست یم و برگشت نیریآ سمت! جهنم  نیا شود

  اسم  و برد اش اسلحه سمت دست! گرفتنش نظر

  یم تقال دخترک. دیدو سمتش و دیکش ادیفر را نیریآ

 گفته ویآر... دنشیکش یم نیزم یرو بایتقر و کرد

  بیآس او به که بود گفته. ندهند آزارش که بود

  به حواسشان چرا  نبود؟ حواسشان چرا... نزنند

  کردند یم فرار پارک از دهیترس مردم، نبود؟ امانتش

 :ختیر یم اشک صورتش یپهنا به نیریآ و

 ...دیییکن ولم ... ویآر -

 و دیکش رونیب شلوارش پشت از  را اش اسلحه ویآر

  داد دیکش یم نیزم یرو را نی ریآ که یمرد به خطاب

 : زد

 ...کثافت کن ولش -



  کرد باز و بست پلک و  دوخت چشم  او کنار مرد به و

  رونیب را اش اسلحه مرد  که بود لحظه همان قایدق و

 نفس نیریآ... کرد کیشل و گرفت ویآر سمت و دیکش

  درد  از ویآر و کرد ستیا نهیس در انگار قلبش! دیبر

... خورد نیزم شیزانوها یرو و گفت یا خفه" آخ"

 و او به تنها یا هی ثان چند. بود شده شوکه نیریآ

  یم ها برف یرو قطره قطره شیبازو از که یخون

 چه شد باورش تازه  انگار بعد، و ماند رهیخ ختیر

  عمق از زد هق و شکست باالخره بغضش که شده

 :جانش

 ... خدا رو تو ویآر... دیکن ولم ... ویآر -

 نجات نه بود او امدنیدرن پا از یبرا التماسش و

  گذاشت ها برف یرو  را دستش کی ویآر... خودش

 یرو محکم  را گرشید دست و نکند خم   کمر که

 : شود بلند کرد یسع  و فشرد زخمش

 ...نیریآ -

  تب. شود بلند نتوانست و سوخت قیعم زخمش

 ! وحشتناک... داشت

  را نداشتنش توان و شدن بلند یبرا تالشش که نیریآ

 : زد  هق دانهیناام و رفت  ادشی را خودش درد د،ید



 ...رم یبم آخ...  دردت برا رم یبم -

  لمس را اش گوشه و  برد رپادشیا سمت دست ویآر

 :زد لب جان مهین و کرد

 ...یمان... م  -

 و گرفت  فاصله نیر یآ از که دید  را مردها از یکی

  رفت بود شده پارک رونیب که یرنگ یمشک ون سمت

 :گفت حال همان در و

 ...قربان بله -

 : دیکش ینفس یسخت به ویآر

  داشته  رو هواش بگو... بگو... باشه بهش حواست -

 ...سازمان تو باشن

 ...نیریآ  یبرا زد دل ویآر و کرد باز را ون در یمان

 ...یمان نذار... شه تیاذ  نذار -

 :کرد نگاهش نگران یمان که افتاد سرفه به و

 ...قربان -

 خاموشش و برد رپادشیا یگوش سمت دست ویآر

  از را نفر چند یپاها یصدا. رفت یم جیگ  سرش. کرد

  از  قبل. دندیدو یم سمتش انگار. دیشن سرش پشت



 یم که دید را نیریآ فتند،یب هم  یرو شیها  پلک نکهیا

  یرو از دستش. کنند ونش سوار زور به خواستند

  گذاشت ها برف یرو را  دستش دو هر و افتاد زخمش

  رهیخ اشک از پر چشمان با نیریآ... کرد نگاهش و

...  کرد نگاهش فقط! نکرد تقال گرید...  و ماند اش

 ...کرد نگاهش

*** 

  پوشاهیس#

 84_پارت#

  یرو حوصله یب بعد، و چرخاند دستش در را خودکار

 را انگشتانش و کرد  پرتش شیرو شیپ یها ورقه

  ش،یبازو زخم  سوزش. برد فرو شیموها  انیم  محکم 

  کار دستش از ادیز بود گفته پزشک که آورد ادشی

 بد ی همه مثل و شد کج یشخندین به لبش کنج. نکشد

 بلند و کرد زخمش ی  حواله یدرک  به ش،یها یحال

 آن  پشت و برداشت قدم  اتاق ی پنجره سمت. شد

 به شروع دوباره برف. زد کنار را پرده و ستادیا

... گذشته ی هفته یروزها اکثر مثل. بود کرده دنیبار

  همه و زیچ همه انگار ،یجهنم ی هفته کی نیا در

.  دهند زجرش که بودند داده  هم  دست به دست کس



 شیپ اشک پر یعسل چشم  جفت کی آمد، یم که برف

 انگار آمد، یم که برف. گرفت یم جان چشمانش

...  زد یم صدا  هیگر انیم را اسمش مظلومانه یدختر

  بود  زده دل. شد ینم فراموشش نیریآ نگران چشمان

  یب روان و روح به را یوحشتناک  زجر! شیپا  به پا

  یم ش یخدا و خودش فقط و بود کرده لیتحم او گناه

 و بود نیریآ نتیام یبرا کرد، چه هر که دانستند

  انگار که کنند یساز صحنه  یطور بود گفته... بس

 یجلو بود گفته خودش! بوده یواقع  یریگروگانگ  کی

  اش یزخم بودند دنبالشان که یافراد و او چشمان

  انگار که کنند یزیر برنامه یطور را زیچ همه و کنند

  و کرده مقاومت او گرفتن گروگان از یریجلوگ  یبرا

  حساب وشیدار به بارها  حال نیا با... شده یزخم

 شده سرزنش نیریآ بردن رونیب بابت و بود داده پس

  یا ذره اما بود کرده فیتعر را زیچ همه اول  از و بود

  را دخترک کرد یم فکر! شد ینم کم  او خشم  از

 نیریآ نکهیا از دیترس  یم و اند  دهیدزد بانشیرق

 ... بزند یحرف

! روز چند  نیا تمام   مثل. بود گرفته آتش درون از

 با که رفت پنجره سمت کردن باز قصد به دستش

 : شد متوقف ایلیا هشدار



 ... یمختار یشد ریس جونت  از اگه البته! نکن باز -

. آورد نییپا را دستش و بست چشم  یا لحظه ویآر

  دیشا! گذشته ی هفته کی تمام  مثل! بود داغ تنش

  یب بازدمش، دادن رونی ب  با همزمان... کمتر یا درجه

.  نشست شیجا سر  و پنجره از روبرگرداند حرف

  بازشان مهین تا و راهنشیپ یها دکمه سمت برد دست

 .بود نشسته اش یشانیپ یرو سرد عرق. کرد

 ! رهیم ینم عشق از یکس -

  یصندل پشت به ایلیا و  چرخاند ایلیا سمت گردن آرام 

 : داد هیتک گردانش

  عشق بخاطر که یکس مورد در نیا کنم  فکر یول -

 ...کنه ینم صدق خوره یم ریت

 و نشاند ویآر یابروها انیم یکمرنگ اخم  حرفش

 :گرفت عمق شخندشین

 ...گذشته من سر از ها حرف نیا -

  یکس هر بخاطر. خوره ی نم ریت یکس هر بخاطر آدم  -

  کی یکس هر بخاطر کنه، ینم التماس دشمنش به

 !سوزه ینم تب تو تمام  ی هفته



  تمام  که ییایلیا. شدند تکرار سرش در ایلیا یها حرف

 نه انگار. بود کرده سکوت را گذشته ی هفته کی

  اما بوده مشخص شیبرا  اول از ویآر هدف که انگار

  یبرا که یمرد. ببندد لب توانست ینم گرید حاال،

 جانش وقتش به خورد، یم گلوله عمد از یکس تیامن

 ! داد یم  هدفش یپا هم  را

 چه به نبود مهم . دادم  یم نجاتش جهنم  نیا از دیبا -

 آخر تا و ادیب سرش ییبال خواستم  ینم من... یمتیق

 !گردنم  دور بشه طناب وجدانش  عذاب عمر

 : دیکش خط اعصابش یرو ای لیا شخندین

 ! َمرد یخودت خر -

  که بود نگذشته خوردنش ریت از  روز دو هنوز

  کار غرق را روزش و شب. کارش سر بود  برگشته

  همه زودتر خواست ی م... بگذرد فقط که بود کرده

 یم را زهایچ یلیخ  ای لیا که حاال. کند  تمام  را زیچ

 باند یها یباالدست از یرد کرد یم تالش و دانست

 تا دیشا و برسد هدفش  به  زودتر توانست یم کند، دایپ

 آن که کرد یم کار غرق را خودش آنقدر زمان آن

. نبود خسته... قلبش در  نشوند غیت یاشک یها یعسل

 کم  کم  اما شد ینم خسته چوقتیه انتقامش یبرا



  یکس هر از بهتر... دیفهم  یم. افتاد یم پا از  داشت

 . دیفهم یم را خودش حال

 کارتو زودتر! ندارم  دنیشن مفت حرف ی حوصله -

 همه کردم   چک. نداشتن یهامشکل پرونده... بکن

 ...رو

 شد باعث اش، یناگهان شدن بلند نیهم و شد بلند و

. ستادیا شیجا سر محکم  اما بروند یاهی س چشمانش

 ! دردش کردن یمخف بود عادتش

 ! زدم  ییجا هی تا رو  ردش -

  در  را نفس آورد، زبان به مقدمه یب ایلیا که یحرف

 :کرد حبس ویآر ی نهیس

 کجاست؟  -

 !ونانی -

 :ستادیا زشیم یروبرو  و شد کینزد یقدم چند ویآر

 ؟ یکن دایپ رو قشیدق یجا کشه یم طول چقدر -

 : داد  رونیب صدادار را نفسش ایلیا

 آدماش... انگار شهینم بند جا هی! هیفرار ساله پنج -

 جاش بار هی وقت چند هر خودش یول هستن جا همه

 ...یول کنم  داشیپ بتونم دیشا. کنه یم عوض رو



 : داد هل عقب به پا با را  اش یصندل و شد بلند

 همکارات و تو کردم، داشیپ یوقت هی نیتضم چه -

 کنم؟  تموم  رو تمومم  مهین کار دیبذار

 فقط تو. کنه ینم قانعم بودن نجایا واسه لتیدل -

 یبود عاشقش قبال که یدختر یاشکا انتقام  بخاطر

 فقط تو... ستین مهم  برام  لتیدل اما! یستین نجایا

  یتیاهم گهید بشه، تموم  باهاش  که کارم . کن داشیپ

 ...فتهیم براش یاتفاق چه نداره

 ! بره در قسر ذاشتم یم دینبا شیپ سال پنج -

 ... درآمد  صدا  به ویآر گوش در خطر زنگ

 ازش؟   یدون یم یچ تو -

 شو فشن وسط رو شرکتم مدل که یروز همون -

 بابا. سیپل به دادم  یم رو گزارشش دیبا کرد مسموم 

 یم مگه یول ستین هشیعل یمدرک  گفت ی م! نذاشت

  مدرک. فتهیدرب باهاش دیترس  یم بابا نباشه؟ شد

  اون کردن فرار به شد منجر ترسش! بود بهانه

  فلج به... نم یماش ترمز شدن یدستکار به... نامرد

  بعد! خودش دهن تو شد مشت روز هی که یدست شدن

. بود رید یول سیپل به دادم  رو گزارشش تصادف اون

 شده گور و گم  کردم  یم فکر. بندازن رشیگ   نتونستن



  یم یباز فیکث. کرد شروع رو کارش دوباره یول

  عنوان به مثال که یزمان یحت... اولش همون از! کرد

 بود، کار به مشغول لباس  یطراح شرکت هی سیرئ

  مواد و آدم  قاچاق  موفقش ظاهر به ی وجهه نیا پشت

 !کرد یم مخدر

 : شد کینزد یقدم و دیکش ینفس یسخت به ویآر

 !شیشناس یم تو -

  از قلبش و فرستاد نییپا یدنیکش جز به را دهانش آب

 :دیکوب اش نهیس قفسه به را خود توانش تمام  با خشم 

  دم یجنگ  تشیهو شناختن  واسه سال چند که یکس تو -

 !یشناس یم رو

 گرفته یصدا با و،یآر و ماند اش رهیخ حرف یب ایلیا

 : زد لب یا

 ... اسمش -

 ... گنیم بهش باند تو ... رادمنش آزاد! رادمنش  -

 ! یافع  -

  بست پلک حرفش دییتا به ایلیا و دیبر را کالمش ویآر

 :کرد باز و

 ... یافع  -



.  شد دهیکش ویآر ی شده مشت دستان یرو نگاهش

  برخالف اما ستادهیا پا سر زور به مرد نیا  دانست یم

 : داد ادامه لشیم

  شدن، کشته ت بچه و زن که یا هفته همون -

 ... شده دهید رانیا تو رادمنش

  جانش به یفکر... ماند مات و شد منقبض ویآر فک

  بند اراده ی ب دستش! کشاندش یخفگ مرز تا که افتاد

 : زد لب یا خفه یصدا با و شد زیم

 ...بده نشونم  عکسشو -

 توان  تمام  با ویآر مشت و کرد نگاهش ینگران با ایلیا

 ش،یصدا بردن باال با همزمان  و آمد فرود زیم یرو

 !کرد حس را شیبازو یرو خون لغزش

 !بده  نشونم  گفتم  -

 نشست بوردیک  یرو دستش و دیکش یکوتاه نفس ایلیا

 :کرد باز را یا پوشه لحظه چند از بعد و

 ...ایب -

  توریمان یرو که یعکس دنید با و دیکش  جلو سر ویآر

.  خورد گره اش نهیس در   نفس بود، شده داده شینما



 نیهم و امدین هم  دنشیکش نفس یصدا یحت یا قهیدق

 :ترساند را ایلیا

 ؟یخوب... یه -

 چشم  و گذاشت زیم ی لبه را دستانش جفت ویآر

  نفس خواست! نشد... کند راست کمر خواست. بست

  صدا را اسمش یبلند یصدا با که ایلیا! نشد... بکشد

 یبدتر جهنم  در و دیکش رونشیب جهنم  از انگار زد،

 :کرد پرتش

 ...خودشه -

 : زد نفس و رفت نیی پا شیگلو بیس

  اتفاق اون  از قبل... از   قبل هفته هی از... خودشه -

 و بود هم  سر پشت تام یمامور . خونه  برم  نتونستم 

  کرده دایپ شون کرده سر از یرد هی... خطرناک

 واسه گفت بهم  مهتاب که بود هفته همون! م یبود

  اون از بعد. کردن  استخدام  دیجد نگهبان مجتمع

  یلمایف نه و شد  نگهبان اون از یخبر نه گهید اتفاق،

 مجتمع نیدورب فقط... فقط... مداربسته نیدورب

  کرده ثبت رو لمشیف شدن رد موقع لحظه هی ییروبرو

 یبلند یموها و شی ر موقع اون... خودشه. بود

  تو! خودشه مطمئنم ... یول زده یم نکیع و داشته



 ی خونه تو! بوده  زده رو ردم ... بوده من ی خونه

 !م  بچه و زن ی خونه تو... من

 اخبارش و اتاق آن گری د ی هیثان  کی نتوانست یحت

  آمد  خودش به یوقت و  روبرگرداند. اوردیب طاقت را

  بود کرده پرت را راهنشیپ و بود خودش اتاق در که

  بند که نفسش! خی آب ریز بود گرفته سر و تخت یرو

 خورد تلو تلو. دیلرز و دیکش کنار آب ریش از سر آمد،

 کرده یزیخونر شیبازو زخم ... تختش به دنیرس تا

 آمد ینم چشمش به لحظه  آن که یزیچ تنها یول بود

 دندان و افتاد تخت یرو پشت از! بود زخم  همان

 عطر یبو تخت... سرما از خوردند هم  به شیها

  هنوز رفتنش از روز چند گذشت بعد. داد یم دخترانه

  انیم شد مشت مالفه. بود مانده تنش عطر هم 

  وشیدار که زد بک فلش یشب به ذهنش و انگشتانش

 نیریآ شب، آن و بود گفته ارشیمه و مهتاب قتل از

 نگذاشته... بود کرده آرام  را ناآرام  یویآر صبح تا

  بود کرده خشک را شیموها. بماند سرد آب ریز بود

 که نبود حاال. بود شده دردش  مرهم . نخورد سرما که

 به که زخمش سوزش... نبود که نبود. کند آرامش

 و شد زیخ  م ین شیجا سر یسخت  به زد، شترین جانش

  پانسمان لیوسا و دیکش رونیب را یعسل زیم یکشو



 یدستان با... دید یم تار چشمانش. گذاشت کنارش را

  یخون پانسمان سمت دست دند،یلرز یم شدت به که

  و بدشکل زخم   دنید با. کرد بازش و برد اش

 انیم یگاز و دیکش یا ده یبر نفس دش،یشد یزیخونر

. ختیر زخمش یرو الکل و گذاشت  شیها دندان

 و شد کبود یآن به وحشتناک سوزش آن از صورتش

  انیم از که گاز! رفتند شدن خرد مرز تا شیها دندان

  را آخرش یها نفس کرد حس شد، رها شیها دندان

  که یکندن جان هر به! منقطع ... دهیبر دهیبر. کشد یم

 لرزان دست با. کرد پانسمان  و زیتم را زخمش بود

 وانیل  با و دیکش رونی ب ورقش از را یبر تب قرص

 و نداشت نشستن جان. خورد بود تختش کنار که یآب

  اما فتدیب تخت یرو پشت از دوباره شد باعث نیهم

 !تر رمق یب یلیخ...  قبل از تر رمق یب بار، نیا

 لشیموبا و رفت شلوارش بیج سمت اراده یب دستش

...  دخترک وجود به بود کرده عادت. دیکش رونیب را

  مرهم  که یدستان به... شیها حرف به بود کرده عادت

 به! روحش و جسم  یها زخم  یرو گذاشتند یم

 ایلیا. بود گرفته را یمان  ی شماره آمد، که خودش

  یم ویآر و شود ینم  یابیرد خطش نیا بود گفته



  کند اطیاحت است الزم  هم باز وجود نیا با که دانست

 ...اما

 الو؟  -

  آزادش دست ساعد د،یچ یپ گوشش در که یمان یصدا

 کرد یم یسع  که یحال در و گذاشت چشمانش یرو را

 : زد لب نکند رخنه شیصدا در درد

 ...یمان -

...  هم  را دردش  و شناخت دم  در  را شیصدا یمان

 ! جان یب یصدا آن از دیترس

 شده؟ یچ د؟یخودتون... سرگرد -

 ویآر به روز چند نیا  در که دانست ینم هم  او یحت

 ...  گذشته چه

 آره؟ ... یسازمان االن... االن -

 :شد  قبل از تر نگران یمان یصدا

 بهتره؟  زخمتون ه؟ینطوریا صداتون چرا... بله -

 !نیریآ به بده قهیدق هی... قهیدق هی رو یگوش -

 !قربان -



  رها که فشرد انگشتانش انیم  محکم  را لیموبا ویآر

 :نشود

 ... قهیدق هی فقط -

  مخالفت نتوانست یمان که بود خراب یحد به حالش

 از بعد نیریآ یها یتاب یب از دیبگو نتوانست. کند

 همان تا سکوتش بعد، و  امن ی خانه به شدنش منتقل

 !  لحظه

 د،یچ یپ یگوش در که ییآشنا و لرزان یها  نفس یصدا

.  داد گوش فقط و نشست شیگلو در یا مردانه بغض

... ستادیا زمان انگار و ها نفس آن به داد گوش

  یموها در و خورد سر چشمش ی گوشه از یاشک

 و بغض  با خط، پشت از  یدختر و شد گم  اش قهیشق

 : زد شیصدا ناباور

 ! ؟...ویآر -
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 ! ؟...ویآر -

  انیجر ویآر یها رگ در آرامش خون، یجا به انگار

 :کرد زمزمه لب ریز یا گرفته یصدا با و افتی



 ؟یخوب -

 دخترک حال ویآر! داشت هیگر یهوا نیریآ یها نفس

.  دشید  یم و بود شی جلو که انگار... دیفهم یم را

 و بود نشسته تختش یرو شهی هم مثل که انگار

 را شیموها که انگار...  که انگار. خواند یم شاملو

 ! زد یم شانه نهیآ یجلو او، چشم  شیپ

 ن؟یریآ -

 حس و دیچیپ گوشش  در دخترک  ی خفه هق یصدا

 شیجا  سر یسخت به! قلبش  به دیکش  چنگ یکس کرد

 : داد تخت تاج به را اش هیتک و شد زیخ  م ین

!  حقت در کردم  یبد من... یند جواب یدار حق -

...  شاملو شعر کتاب تو خطم  دست ریز ینوشت خودت

 !حقت در کردم  ینامرد من

 ... تو از آخ -

 و فرستاد نییپا یسخت به را دهانش آب ویآر

 بغض انیم شد قیعم که یتلخ لبخند از آخ... لبخندش

 :شیگلو

 پس؟  یستین قهر -

 ...یخورد ریت تو -



 ! سرت فدا -

 انیهذ! ماند مات ویآر...  شدند قطع نیریآ یها نفس

  که کرد باز لب د،یبگو یزیچ کرد باز لب گفت؟ یم

  دست  و بست لب! نتوانست... کند هیتوج را حرفش

 حرفش باالخره که یدل از امان...  دلش و کرد مشت

 لب شانیدو هر قهیدق کی از شتریب دیشا! بود زده را

 حرف از تلفن پشت که ینیریآ نه. نکردند باز لب از

  یم دل دل لرزانش یها  نفس از  ش،یصدا غم  از او،

  شده آوار سرش بر ا یدن انگار که ییویآر نه و کرد

... را قلبت یباخت" دی کش یم ادیفر که ییایدن... بود

 !" َمرد یباخت

 ... ویآر -

 جواب نی ریآ لحن با اهپوش،یس مرد خون دل در یکس

 نیهم و جوابش در کرد سکوت یول" انم یگ " داد

 ! داد دادن ادامه جرئت  نیریآ به سکوتش،

 ! خوبه نجایا... نجایا -

  یم را بغضش یجلو یسخت به و دیلرز یم شیصدا

 : گرفت

 ... یول... یول هست بهم  حواسشون... ح -



 : بغض از  دیکش یا دهیبر نفس

 ... یول! ها هست یچ همه... کمه  یزیچ هی نجایا -

 که نداشت شک ویآر  و گرفت شدت شیصدا لرزش

 ! است اشک سیخ نیریآ صورت

 من  ... کاره چیه من  ... وونهید من  ! ترسم  یم یول -

 !مزاحم 

  یا خفه یصدا با و دیکش  شیموها انی م پنجه ویآر

 : زد لب

 ...نگو -

 : شکاند را نیریآ بغض کلمه نیهم و

  کردم  فکر خودم  با رو هفته هی نیا تموم  وونهید من   -

 زخمت اگه ،یباش بد اگه که بد؟ ای  خوبه حالت

... یکن تب اگه که زخمتو؟ بنده یم یک  کنه یزیخونر

 هست؟  بهت حواسش یک 

 ریت قلبش  و داد رونیب یناراحت با را نفسش ویآر

 :دیکش

 ...نیریآ -

  از یداد نجات منو تو... دونم  یم! م  کاره چیه من -

  همون از! ینکرد ی بد تو... آدماش و خونه اون



  به اگه یگفت  بهم  روستا تو که یشب همون از اولش،

  یکرد یمردونگ یکن کمکم   که یهست دم یرس بست بن

  فکر از کردم  دق هفته هی نیا تو من یول! حقم  در

  اگه شد یم یچ... شدن   خم  زانوهات که یا لحظه

 یم یلعنت خورد؟ یم تر  طرف اون سانت چند  گلوله

  رو بودم  درد فقط که  یمن بخاطر! قلبت تو خورد

 ! قلبت تو خورد یم ریت دردات

 ...گذروندم  سر از رو نایا از بدتر من -

 !من واسه بود نشیبدتر نیا یول -

  و بست لب ویآر برد، باال صدا هیگر  انی م که نیریآ

 ! شکننده... و بود شده جسور بیعج دخترک

 کردم  داتیپ روستا ک ینزد خون غرق که یروز -

  اون  از شدن پرت موقع که یشب... دم ینترس اونقدر

! یکرد محبت تو یول دم ینترس اونقدر یشد سپرم  تپه

  شده واست من! سرگرد جناب یداشت تیمسئول آره

 به... یکرد محبت تو یول یاجبار ی فهیوظ هی بودم 

 محبت خواستش ینم  گهید هم  پدرش که یدختر

 عمد از جلوم  و یکرد وابسته! یکرد ریدرگ ... یکرد

  با بار نیا من و یخورد نی زم جلوم ... یخورد ریت

 ! دم یترس جونم   تمام 



  از! شیها حرف از...  او درد از بست چشم  ویآر

  نیریآ یها حرف از شدنش  نیغمگ گفت یم که یحس

  دانست  یم خودش... و  است وجدان عذاب بخاطر فقط

 !ستین که

 ... خوبم  من نیریآ -

 :دیخند اش هیگر  انیم نیریآ

  شتیپ گهید من! یبدحال اوج یعنی تو بودن خوب -

... تیبدحال اوج تو کردم  مارتیت یزمان هی یول ستم ین

  مشت. دم ید ادیز رو بودنات خوب به کردن ادعا من

  یلیموبا اون یحت ای... هم رو یبدحال تو دستات شدن

 !شکنه یم انگشتات فشار از  داره االن که

  شده مشت دست به نگاه ن،یریآ حرف از مبهوت ویآر

  تمام  با را لشیموبا مدت تمام  دیفهم تازه و دوخت  اش

 ... داده یم  فشار انگشتانش انیم توان

 تا... بودم  راهت سد  که یمن از یشد خالص تو -

  دیشا یول یبود مواظبم  دمتید که یا لحظه نیآخر

  زنگ بهم  یحت که... فته یب  بهم  چشمت ینخوا گهید

 حواست یول امتیق به دارید! آقا باشه... باشه! یبزن

 یزخم... نخور ریت یول  ریبگ انتقام . باشه خودت به

 !نکن تب... نشو



 : زد صدا درمانده ویآر

 ...نیریآ -

  که  گذشته جسور دختر همان  بود شده انگار ن،یریآ و

  از چه اگر داشت، غم چه اگر  داشت، درد چه اگر

 اگر یحت. زد یم را حرفش یول بود شکسته درون

 !شیصدا انیم انداخت  یم خش هیگر و بغض

 تو... کن خشک رو موهات! سرد  آب ریز نرو -

 نخورده شام . یبخور  شام  رهیم ادتی شبا شتریب

  وجود ینام نیریآ هی  بره ادتی اگه یحت... نخواب

  یداشت هواشو تو و زدن زخمش آدم  و عالم  که داشت

 ی خونه نیا از روز هی باالخره من. ستین یا گله هم 

 ...روز اون و شم یم آزاد  محافظاش دست  از و امن

 که یزیچ از دخترک قلب و حرفش انیم دیپر ویآر

 ...ستادیا دیشن

 !خاکم  سر یایم ای دنبالت، ام یم خودم  ای روز اون -

*** 
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 !بود یشاک  دستت از یلیخ وتراپهیزیف نیا -



 دختر به و  برداشت ستمشیس از چشم  یا لحظه ایلیا

 : کرد نگاه مقابلش

 خب؟ -

  چشم  به که یا یمشک م یفر نکیع و کمرنگش اخم 

  چند و برود ادشی زدن حرف ماهرو شد باعث داشت،

  که ایلیا لب  کنج. بماند او به رهیخ حرف یب یا هیثان

 تک با و آمد خودش به ماهرو شد، کج یشخندین به

 به را تیجد کرد یسع . گرفت ایلیا از نگاه یا سرفه

 زیم سمت که یقدم با همزمان و  برگرداند اش چهره

 : گفت برداشت  او

 یم... ستین که دشمنت! نکن تشیاذ انقدر یعنی -

 . کنه کمکت خواد

 شیرو شیپ توری مان به را نگاهش دوباره ایلیا

 : دوخت

 .ندارم  اجیاحت یکس  کمک به من -

  سخت چقدر که دانستند  یم شیخدا و خودش فقط و

 را حالش و نکند نگاهش و اوردین باال سر بود

 مقاومتش شدن شکسته شتریب از دیترس یم... نپرسد

!  بود ده ید روز ده از بعد را دخترک... ماهرو مقابل

  باز اتاقش در باالخره وتراپ، یزیف با شیدعوا از بعد



 بود گذاشته اتاق به پا ت یعصبان با ماهرو و بود شده

  آن به که کرد یم مجبور را خودش یسخت به ا،یلیا و

 توجه یب بودند دهیبار روزها انگار که یسرخ چشمان

 ...باشد

 :ستادیا نهیس به دست و دیکش  ینفس یکالفگ با ماهرو

 ؟ یستین راحت باهاش خانومه چون نکنه -

 : توریمان از برداشت چشم  دوباره ایلیا

 گفته؟ یک  -

 از لحظه کی ایلیا نگاه کرد یم حس چرا ماهرو و

 د؟یخند سوالش

 مرد وتراپیزیف هی با.  ادین فردا از گم یم دختره به -

 ... م  هماهنگ

 : ماند دهانش در حرف د،یبر را کالمش  که ایلیا

  یازین من... گفتم  بهت بار نی چند هم  قبال کنم  فکر -

  نیبهتر  سال چهار که  یدست! ندارم  وتراپیزیف به

  با نشد، و کنن درمانش کردن یسع  آلمان یپزشکا

 !شهینم دست دوباره یوتراپیز یف جلسه چند

  دلش شد، قفل نگاهش در  که ماهرو ی خسته چشمان

  یها رگه که دید چشم   به و دیبگو  یگرید زیچ امدین



 که نیهم و شد تر پررنگ او چشمان سرخ

 : زد ش یصدا اراده یب روبرگرداند،

 ... ماهرو -

 ... دانست یم. بود رفته تند

 : دیرس گوشش به ماهرو ی گرفته یصدا

 ...توئه با حق -

 دوباره ایلیا که بردارد در سمت ی قدم خواست و

 : شد بلند شیجا سر از و  زد شیصدا

 ! ماهرو -

 زشیم پشت از ایلیا و کرد مشت دست محکم  ماهرو

  رساند ماهرو به را خودش بلند قدم  چند با. آمد رونیب

 : ستادیا شیروبرو و

 ! کن نگاه چشمام  تو -

  چشمش در چشم  کرد مجبور را ماهرو اش یجد لحن

 : بزند لب آرام  و بدوزد

 گهید... دونم  یم! کنم  یم درازتر مم یگل از پامو من -

 ! کنم  ینم



  قطره  از غیدر اما دیرقص یم چشمانش در اشک برق

 ها حرف آن از مغرورتر... بچکد اش گونه بر که یا

. کند  هیگر یکس  چشم  یجلو یراحت به که بود

 سر از که ها چه ندی بگو که بودند آن از مغرورتر

 ... روز چند آن در گذراندند

 ؟یآورد  چشمات سر ییبال چه -

 : او مات نگاه در زد یتلخند ماهرو

  ازم  ستین مهم  خودَمم  واسه که یزیچ مورد در -

 !نپرس

 : شد راهش سد ایلیا که بگذرد کنارش از خواست و

 امشب؟ یمهمون تو یا یب یخوا یم چشما نیا با -

 تار چند اراده  یب و کرد یعصب یا خنده تک ماهرو

 : گرفت یباز به را شیموها از

 حالت نیا از چشمامو که بلدم  کردن شیآرا  یاونقدر -

 ظاهر کنارت ینطوری ا ستین قرار! نترس. ارم یدرب

 ... کنار برو. بشم 

 :نخورد تکان شیجا سر از یا ذره یحت ایلیا و

  یکردنا یباز نقش نیا و امشب یمهمون یبابا گور -

 چشمات؟ با یکرد  کاریچ! مسخره



  شتریب اشک خرابش، حال به ایلیا یا کدفعهی توجه از

 بتواند تا گرفت باال سر و زد شترین چشمانش به

 :کند نگاه شیروبرو قدبلند مرد چشمان  به م یمستق

  وقت چند مثل قراره تو و من! ست  مسخره... آره -

  یحال در م ی کن یباز یمهمون تو همو پارتنر نقش شیپ

  یزندگ  خونه هی تو... م یدینپرس همو حال روزه ده که

! همو م ی دیند بارم  هی روز ده نیا تو یول م یکن یم

 یکس بار هی یحت و اتاقم  تو بودم  کرده حبس خودمو

  در ارهیب غذا برام  بود مجبور که یخدمتکار جز

 ! روز ده ... نزد اتاقمو

  حال همان با ماهرو  و رفت نیی پا  ایلیا یگلو بیس

 : داد  ادامه

! صبحه تا کردن هیگر شب ده حاصل چشما نیا -

 ؟ یبشنو یخواست یم نویهم

 : گفت زیآم هشدار  شیها دندان انیم از و

 ...کنار برو -

 اخمش و چسباند کنارش وارید به را دستش کف ایلیا

 :شد  تر ظیغل

 ست؟ین حواسم  یکن  یم فکر! خودت  از یدیبر -



 قلب تلخش لبخند و داد تکان نیطرف به سر ماهرو

 ... فشرد را ایلیا

 یم حالمو شده که بارم  هی واسه بود حواست اگه -

  به یزد یم سر شده، که بارم  هی واسه! یدیپرس

  برادرش مرگ شب اگه که یدختر یها شکسته

  از دم یبر من... آره ! افتاد یم پا از یشد ینم پناهش

  تو امشب  قراره گفتن  بهم  یوقت که یمن! خودم 

  نقش  قبل مثل داده بیترت  زم یعز پدر که یا یمهمون

  پوزخند هی شد جوابم   کنم، یباز رو دخترت دوست

 ! نه نگفتم  و ساده

 ...داشتن نظر ریز رو جفتمون -

  ینخواست داره؟ نظرمون ریز یک  االن  ؟یچ االن -

 ... ینداشت هم  یا فهی وظ! یایب ینخواست... یبپرس

  بهانه به بار چند نگفت و بست چشم  یکالفگ  با ایلیا

  حال بلکه زده سر مبارزه اتاق به مختلف یها

  آن به هم  بار کی یحت ماهرو، و بفهمد را دخترک

 ... امدهین اتاق

  دو نقش! م یکن یم یباز نقش بازم  تو و من امشب -

 نیآخر دیشا... نداره ت یواقع  عشقشون که عاشق تا

 ...یول باشه کردنمون یباز نقش



  کی. شد تکرار ایل یا گوش در" نیآخر" ی کلمه

 کی... کرد یم نگرانش که بود ماهرو نگاه ته یزیچ

  سمتش یقدم ماهرو! بیعج ییپروا یب جور

 : برداشت

  نیا! کن حفظشون... کن نگاه چشما نیا به خوب -

 یمرد ریتصو هاش ه یگر  ونیم  که هیدختر  یچشما

 یچشما! بود کرده آرومش بار چند که دید یم رو

  خوب داشت باور و بود دستت نگران که یدختر

  رو شدنت خوب واسه  تالشش شهیهم تو یول یشیم

  چشمش جلو پدرش که  یدختر یچشما. یگرفت دهیناد

 نفر هی یحت تو، از بعد  و ختیر رو برادرش خون

 واسه نشد مرهم ... نکرد آرومش... نکرد بغلش

 ...دلش یزخما

 لب آرام  ا،یلیا گوش کنار  و شد بلند پا نوک یرو و

 : زد

 !غرورت به لعنت -

*** 
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 گرید بار، نیا و زد شیگلو ریز را اش یشگیهم عطر

  یم مشام  به را عطرش  وجود تمام  با که شهیهم مثل

 یبو زیچ همه... نشد مست بست، یم چشم  و دیکش

 آخر قیدقا ساعت تاک کیت نکهیا مثل! داد یم مرگ

  محکم  را مرگ که یدختر مثل... بشمارد را ات یزندگ 

 !کند یم بغل

 به و ستادیا اتاقش ی  نهیآ سرتاسر وارید یروبرو

  خوش و دیسف شلوار و کت به. ماند رهیخ خودش

 یها صندل و داشت تن به که یا دخترانه دوخت

  طرز به شیپا یها  ناخن... بلندش پاشنه یمشک

  یها ناخن یبرا و بودند  خورده سرخ الک ییبایز

  بلندش یموها. بود کرده اکتفا یناخن برق به دستش،

  یرو را لخت یها یمشک آن! بود نبسته بار نیا را

  عوض اش چهره بیعج و بود کرده رها شیها شانه

  ششیآرا زیم یرو  از را سرخش رژ... بود شده

  مانده رژش فقط. برداشت قدم  نهیآ سمت و برداشت

  کم  ها یمهمان ی همه مثل امشب،... تمام  و بود

  یم دلش! تر زنانه یکم بار، نیا اما بود کرده شیآرا

 را دلش که دیا یب یکس چشم  به آخرش لحظات خواست

 لحظات دانست یم که  یمرد چشم  به. بود لرزانده

...  سوزاند ی م دل او یبرا که است یکس تنها آخرش



  بود نیا مهم . نداشت یتیاهم شیبرا اما ترحم  هم  دیشا

  ماهرو یبرا نیهم و شود ینم  خوشحال مرگش از که

 !بود ای دن تمام 

!  بار چند... دیکش شیها لب یرو آرام  را سرخش رژ

  لب  ریز و زد اش کرده شیآرا ی چهره  به یلبخند

 :کرد زمزمه

 !یریم یم قشنگ  حداقل -

 بایز دیبا! یا قطره یحت... زدیبر اشک خواست ینم

  و  روبرگرداند ششیآرا زیم سمت... آخرش تا ماند یم

  لبخند اش اسلحه دنید  با و دیکش رونیب را شیکشو

 امشب، دیشا... دیشا بود؟  دهیرس انتقامش وقت . زد

  رنگ که کند صاف یمرد با را حسابش توانست یم

  دستور که یمرد با...  روزگارش به بود زده اهیس

 ... بود  داده را خودش پسر به کیشل

 دیترد نکهیا  از قبل و کرد دراز اسلحه  سمت را دستش

 دیلرز ی م دستش. شد اش  رهیخ و برداشت را آن کند،

 : کرد یم اش یعصب بدجور لرزش نیا و

  زم ینر رو خونش اگه... قسم  تکتون تک خون به -

 !برم  یم نفسمو امشب



 و ماند مات لرزش آن انیم کالمش تیقاطع  از خودش

  کت ریز و شلوارش راست سمت را اسلحه بالفاصله

  نفس. گرفت شیپ  در را  خروج راه و کرد یمخف

  در بازدمش، دادن رونیب  با همزمان و دیکش یقیعم

  در پشت قبل از که یمرد دنید با اما کرد باز را

 و دیکش یبلند نیه کبارهی به بود، ستادهیا منتظرش

 : رفت  عقب  یقدم

 !ایلیا -

  یب و  داد هیتک در چارچوب به را دستش کف ایلیا

 دخترک،.  انداخت ماهرو یسرتاپا به ینگاه اراده

 یشب از باتریز یحت...! بایز و بود شده عوض بیعج

 بود مانده کم  ماهرو و بودند رفته یمهمان به هم  با که

  مژه و کرده شیآرا چشمان یرو نگاهش. کند تصادف

  سرش در ماهرو حرف و ماند ثابت او بلند یها

 بعد ماهرو روز آن..." غرورت به لعنت" شد تکرار

 مانده ایلیا  و بود زده  رونیب اتاق از  حرفش زدن از

  یم که لحظه نیهم مثل! یسردرگم ایدن کی و بود

 یب فشانیکث نگاه و اند یمهمان در یکسان چه دانست

  خواست یم دلش هم . مانَد یم رهیخ ماهرو یرو شک

 یم هم  و کند کمرنگ را رژش دیبگو دخترک به

  آب ماهرو. دهد نشان توجه یب را  خودش خواست



 از نگاهش باالخره و  داد قورت  صدادار را دهانش

  نظر از را شیسرتاپا  او  مثل و شد کنده  ایلیا چشمان

 که همرنگش راهنیپ  و یمشک کتان شلوار. گذراند

 یجذب رنگ یطوس کت و بود باز اولش ی دکمه سه

 لب یرو یلبخند بود، نشسته تنش در یخوب به که

 : زد لب آرام  اراده،  یب و نشاند ماهرو یها

 !یشد پیخوشت -

  کند استفاده شیها فرصت نیآخر از  خواست یم دلش

 ریس دل کی اصال...  دیبگو خواهد یم چه هر و

 تار ی صدقه قربان پروا یب بار نیا و کند نگاهش

 مرد یشانیپ یرو و کرده  یسرکش که برود ییموها

 . بودند کرده باز راه شیروبرو

 ... م یبر ایب -

  حرصش هم ... بس و بود نیهم تنها فش،یتعر جواب

 ! دلش هم  گرفت،

 ... اومدم  یم خودم  -

  ماهرو دل و انداخت اش یمچ ساعت به ینگاه ایلیا

 ! جذابش اخم   یبرا رفت



 هنوز شما و اومدن مهمونا همه که ساعته م ین -

 !رونیب اتاق از دیاوردین فیتشر

  دیبگو که کرد باز لب و شد کینزد ماهرو به یقدم

  یزیچ اما..." بمونم  یکس  معطل که  ستم ین یآدم من"

! قیعم  غم  کی. شد  مانعش که دید ماهرو نگاه در

 !قیعم حسرت  کی مثل یزیچ

  یصدا و  داد رفتن جلو جرئت ماهرو به سکوتش،

 :دیچی پ گوشش در ماهرو ی گرفته

 ؟ یدیم قرض بهم  رو بازوت -

 : کرد اضافه لب ریز و

 !آخره بار -

  محکم  را  خودش قلبش، و دیلرز  ایلیا نگاه ته یزیچ

  کرده بند امروز ماهرو چرا. دیکوب اش نهیس قفسه به

  لبخند دخترک ؟"بار نیآخر" از زدن حرف به بود

  سمتش را شیبازو حرف یب ا،یلیا و زد یکمرنگ

 و پر یبازو آن دور کرد حلقه دست ماهرو و گرفت

  دوباره دیترس یم و زد ی م شیگلو در قلبش... مردانه

 پخش سالن در یمیمال آهنگ. کند نگاه  ها چشم  آن به

 سالن ییروشنا  تنها  که ینور رقص جز و شد یم

  سکوت در. بودند کرده خاموش را ها چراغ هیبق بود،



  را خدا ماهرو و برداشتند ها پله سمت را شانیها قدم 

  رقص مشغول دو به دو  ها مهمان شتریب  که کرد شکر

 ایدن دل انگار. شد ینم شان  متوجه ادیز یکس و بودند

 آخرش لحظات خواست یم و بود سوخته حالش به

! خواهد یم که یکس کنار. بگذرد خواهد یم که آنطور

 یا لحظه دو هر رفتند، نیی پا که را پله نیآخر

 مورد شخص دنبال نگاهش با ماهرو و ستادندیا

  با صحبت حال هر در سالن از یقسمت و گشت نظرش

 را یسرخ جام ! پدرش... کرد شیدایپ یانسالیم مرد

  یم شیروبرو مرد جواب در و چرخاند یم دست در

 پسرش خون قبل، روز ده که  انگار نه انگار. دیخند

  باعث نگاهش، ینیسنگ. بود ختهیر سالن نیهم در را

  که نیهم و بچرخاند گردن سمتشان وشیدار شد

 تنش از ییسرما موج شد، قفل او نگاه در نگاهش

  که ماهرو به ینگاه ایلیا . دندیلرز شیزانوها و گذشت

 بود مشخص هم  کم  نور آن در اش یدگ یپر رنگ

  بردارد، پدرش از چشم  نکهیا  بدون ماهرو و انداخت

 :دیپرس لب ریز

 م؟یبرقص -

  ماهرو که یسوال جز  داشت را یزیچ هر توقع ایلیا

 . کرد یم نگرانش دختر نیا رفتار. دیپرس



 ...لطفا -

  خواهش درمانده و دوخت چشمش در چشم  که ماهرو

  دخترک دانست یم و کند مقاومت نتوانست ایلیا کرد،

... بخورد نیزم مانده کم  پدرش ی رهیخ نگاه ریز

  رقص ستیپ سمت را شیها قدم  و روبرگرداند

 یا گوشه. کشاند خودش دنبال را  ماهرو و برداشت

 :گفت و ستادیا ستیپ

 ! امشب شناسمت ینم -

 :کرد کج سر و زد یا خسته لبخند ماهرو

 ... شناسم  ینم خودمو خودمم  یحت امشب -

 چشم  یا لحظه و داد رونیب صدادار را نفسش ایلیا

 :بست

 ؟یخورد یزیچ -

  ینم شقدم یپ چکدام یه. شد قیعم ماهرو تلخ لبخند

 ! دنیرقص یبرا شدند

 دم؟ یم الکل یبو من -

  بیس سمت دست آرام  ماهرو، و کرد  باز چشم  ایلیا

 :برد  ایلیا یگلو

 ؟ینیب یم ینطوریا منو -



 یصدا و شد گرفتار ای لیا انگشتان انیم فشیظر مچ

 :دیشن گوشش کنار خشن نسبتا را او

 نخورده! یزهرمار اون  سمت رهینم امشب دستت -

 ... امشب یمست

! ماند رفتارش مات ایل یا و افتاد خنده به آرام  ماهرو

 ...نبود یع ی طب دخترک حال

 ؟یباش مهربون  رو امشب هی شهینم -

  و سفت که یمرد قلب در شد خار شیصدا لرزش

 را ایلیا عطر ماهرو و بود ستادهیا موضعش بر سخت

 :دیکش نفس بغض با

 م؟ ینکن دعوا رو امشب هی شهینم -

  ماهرو و فرستاد نییپا یسخت به را دهانش آب ایلیا

 انگار د،ید  را اش یاشک نگاه که ایلیا و گرفت باال سر

  بود لحظه همان قایدق و  خورد گره اش نهیس در نفس

 ماهرو به محکم  رقص ستی پ وسط یمست مرد که

  از ها صندل آن با را تعادلش  دخترک و کرد برخورد

 که بست چشم  ترس از و دیکش یا خفه غیج. داد دست

 سمت محکم  را او و شد حلقه کمرش دور ایلیا دست

 آمد، فرود ایلیا ی نهیس یرو که سرش. دیکش خودش

  یبرجستگ ایلیا و شد حبس جفتشان ی نهیس در نفس



 ی نهیس قفسه. کرد حس ماهرو کت ریز را یجسم

 را خط  ته تا ا،یلیا و شد  یم نییپا و باال تند تند ماهرو

 ایلیا و گرفت باال سر  زنان نفس نفس ماهرو! رفت

  را دستش.  نداد او به زدن حرف یا کلمه فرصت یحت

  سالن یخروج سمت خودش دنبال حرف یب و گرفت

 از بود، شسته جان از دست که ییماهرو و کشاند

  اطیح  به پا. دیترس خشمش و ایلیا رفتار یناگهان رییتغ 

  مغزاستخوان تا سرما گذاشتند،  که عمارت مانند باغ

 ها  درخت سمت را راهش  ایلیا و کرد نفوذ ماهرو

 فشار از  دستش مانده کم  کرد حس ماهرو و دیکش

 نگهبان از  یکاف ی اندازه به یوقت. بشکند او انگشتان

  از و کرد رها را دستش کبارهی به ایلیا شدند، دور ها

 :دیغر شیها دندان انیم

 ! من به بدش -

  اش، ییرسوا و او خشم  از پر لحن از دهیترس ماهرو،

 :زد لب یسخت به

 رو؟  یچ... چ -

 از که یشاد یقیموس یصدا انیم ایلیا ادیفر یصدا و

 :شد گم  شد یم پخش سالن

 ! تتویخر عامل -



 یدست محکم  ایلیا و زد  حلقه ماهرو چشمان در اشک

 :دیکش شیموها انیم

  یخواست یم یغلط چه خودت؟  شیپ یکرد فکر یچ -

 امشب؟ یبکن

 !نکردم  تمومش هنوز -

  یقدم و دیکش  اعصابش یرو قرمز خط ماهرو تلخند

  آورد رونیب را اش اسلحه ماهرو که برداشت سمتش

 :گرفت ایلیا سمت و

 ! جلو این -

  ماهرو ی دهیکش درد  و سرخ چشمان در چشم  ایلیا

 : داد تکان نیطرف به سر و دوخت

 !تهیخر... ستین انتقام  اسمش تو کار -

  یگرید قدم  ایلیا...  افتاد شماره به ماهرو نفس

 :دیکش  غیج ماهرو و شد کشینزد

 ...جلو  این گفتم  -

 : نکرد یتوجه ایلیا

 ؟یبگذر یچ همه از گرفتن انتقام  واسه یحاضر -

 جونت؟ یحت



  قلب به را خالص ری ت ایلیا و شکست ماهرو بغض

 : زد دخترک

 !بزن منم  پس -

  نفس ش،یروبرو مرد حرف از مانده مات ماهرو

. کرد پر را انشانیم ی  فاصله ایلیا و دیکش یا دهیبر

  رهیخ و گذاشت قلبش یرو را ی اسلحه ی لوله سر

 : زد  داد او سیخ نگاه به

 !گهید بزن د   -

*** 
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 !گهید بزن د   -

  هر... هم  اش چانه و  دیلرز ماهرو چشمان مردمک

  آورده کم  نفس دو  هر. زدند یم نفس نفس دو

 که یحس از!  ترس از ماهرو، و خشم  از ایلیا... بودند

 از شتریب را نفر کی  یعنی شدن عاشق" گفت یم

  یحاضر یعنی عشق... یباش داشته  دوست خودت

 ..."دیاین او یابرو به  خم  اما رندیبگ را جانت



  از دیترس و شدند  شل اسلحه دور به انگشتانش

 گرفته هدف را شیروبرو مرد قلب قایدق که یا اسلحه

 : بود

 ...کنار بکش -

 کردن ادا هنگام  اش  قلدرانه لحن و دیشد بغض

  یا ذره یحت و نشاند ایل یا لب کنج یتلخ لبخند کلمات،

 :نکرد کم  اسلحه ی لوله دور به را انگشتانش فشار

 شه؟ یم یچ کنار نکشم  -

  قرار ماهرو صورت با مماس صورتش  تا شد خم  یکم

 شهیهم از شتریب گردنش و یشانیپ یها رگ. ردیبگ

 ...کردند یم ییخودنما

 پدرتو؟ هم  بعدش ؟یزنیم منم  -

  لحظه ایلیا و کرد باز راه اش گونه یرو ماهرو اشک

 :ندینب  تا بست چشم  یا

  یکن کیشل پدرت به یبش موفق اگه  یحت یدون یم -

 شه؟ یم یچ

 !کشنم  یم -



  و برگرداند ماهرو چشمان به را نگاهش دوباره ایلیا

  کالم  تیقاطع  بخاطر اش شده دیکل یها دندان انیم از

 : زد  لب او

 کنم؟  نگاه و سم یوا من یدار توقع تو و -

 و دیکوب اش نهیس قفسه به توان تمام  با ماهرو قلب

 : داد ادامه ایلیا

 ؟ یخوا یم نویهم -

 مهمه؟ -

 نگاهش حرف یب ماهرو سوال از خورده جا ا،یلیا

 ...کرد

  چکسیه واسه! ستین مهمه؟ من یزندگ  و مرگ -

 ...مهم 

 ! هست -

  یب دستش، و خورد گره ماهرو ی نهیس در نفس

 .شد رها نیزم یرو  اسلحه و افتاد نییپا  اریاخت

 ؟ یبشنو  یخواست یم نویهم... مهمه -

 از یشاک  ا،یلیا. دیلرز کالمش صراحت از ماهرو تن

 گذاشت دخترک ی شانه  یرو دست سردرگم  و خودش

  به تنش و رفت عقب یقدم  او  دست فشار از ماهرو و



 را قدم  کی  همان ایلیا. دیچسب  یتنومند درخت ی تنه

 : گفت لرزان یها  یشیم آن به رهیخ و آمد جلو

  باشن، داشته جنگ سر  باهات هم  ایدن تمام  اگه یحت -

 یندار حق بازم  خط،  آخر به یباش دهیرس اگه یحت

 رو بره دستت نکهی ا مگه یاریب خودت سر ییبال

  عذاب من! اول یکن سوراخ منو ی نهیس و ماشه

 ...  خوام  ینم دیجد وجدان

 :دیشن را ماهرو تلخند یصدا

  رو خودش پسر یوقت وش یدار مگه وجدان؟ عذاب  -

 که ییتو مگه داشت؟  وجدان عذاب گرفت یم هدف

  وجدان عذاب یکن یم کار یعوض اون  واسه یدار

 شه؟ ی م تیحال

 ! نکن سختش ماهرو -

 کنار اش شانه یرو از را ایلیا دست حرص با ماهرو

 ... سرخ صورتش و بود هزار یرو قلبش ضربان. زد

  یفهم یم یچ تو... سخته دنیکش نفس نجایا! سخته -

 صدا" بابا" رو مادرم  و پدر قاتل عمر هی که یمن از

 سالش چهارده یوقت که یدختر از  یفهم یم یچ زدم؟

  زده  یم صداش" بابا"  عمر تمام  که یکس دیفهم بود

 نبوده؟  شیواقع  پدر



 ؟یگیم یچ -

  در قلبش و داد تکان یسر  د،ید که را ایلیا مات نگاه

 :شد فشرده نهیس

 ده! داشتم  نگه قلبم  تو رو درد نیا سال ده...  آره -

 چوقتیه که یمادر و پدر خون  انتقام  فکر با سال

 که کردم  جمع مدرک سال ده. دم یکش نفس دمشونیند

 و ستی ب من  . کنم  استفاده وشیدار هیعل موقعش به

  انتقام  فکر با رو  عمرم  از سال ده ساله، چهار

  از... کنم  یم دق دارم ! کشم ینم گهید حاال و گذروندم 

  چون. کنم  یم دق دارم  مادرم  و پدر قاتل پسر مرگ

!  کردن بدش و نبود بد اریکام دم ید چشم  به من

 ...کردن نامردش

 یزیچ! داشت غم  ماتش نگاه اما گفت ینم یزیچ ایلیا

 با انگار چشمانش سرخ یها رگه اما گفت ینم

  و زد یا خفه هق ماهرو... زدند یم حرف دخترک

 اش هیگر انیم و شد مشت نهیس قفسه یرو دستش،

 :دیخند

  یآقا ندارم  دادن دست از واسه یزیچ گهید من -

 ماشه تونم  ینم من... بکشمت تونم  ینم من! احتشام 

 یم اعتراف. تونم  ینم  که کنم  یم اعتراف. بکشم  رو



 ستیرئ به ؟یکن یم  کاریچ حاال! م   گذشته  به کنم 

  یم کاریچ  ستم؟ین شی واقع  دختر دونم  یم من یگیم

 نداره؟  دادن  دست از واسه  یزیچ که یدختر با یکن

 ... ماهرو -

 قلب به دیکش غیت اش، خفه  لحن  و ایلیا سرخ نگاه

  دنیشن با اما دیبگو ی زیچ که کرد باز لب و ماهرو

 دهیخشک   درختان انیم از که یکس یها قدم  یصدا

 دینفهم و ماند دهانش در حرف شد، یم کشانینزد

 و کرد نگاه او سر پشت به یا لحظه ای لیا که شد چه

  سر کنار را سالمش دست ساعد عیسر یحرکت در بعد،

 لب کنج را لبانش و داد هیتک درخت ی تنه به ماهرو

 ... گذاشت ماهرو یها
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  و... رفت  نفس... رفت هوا! دم  در داد جان ماهرو

  و داشت نگه دخترک لب کنج را لبانش حرکت یب ایلیا

  آنقدر... دیکوب اش نهیس  قفسه به توان  تمام  با قلبش

 و دیشن را کوبشش یصدا هم  ماهرو دیشا که  محکم 

  دور ها قدم  یصدا! شد شکسته قلبش صاف خط

 را ایلیا  راهنیپ اراده یب و  آمد باال ماهرو دست... شد



  اشکش و گرفت ینفس یسخت به... دیکش  چنگ به

 شیروبرو مرد ی بوسه لیدل. کرد باز راه گونه یرو

  داشتن نگه حرمت با... اما بزند حدس توانست یم را

 ی بهانه به تواند یم ایلیا دانست  یم کرد؟ یم چه او

  ببوسد یواقع  را او نشدنشان رسوا و یکس حضور

  یصدا کرد؟ یم چه شیروبرو مرد یمردانگ با... اما

 ماهرو و دیکش عقب سر ایل یا امد،ین گرید که ها قدم 

  ،یاشک سرخ چشمان همان با. شد چشمانش ی رهیخ

 مرد سرخ یها رگه از پر چشمان به ماند رهیخ

  درخت ی تنه یرو سرش  کنار ایلیا  دست! شیروبرو

  ماهرو و چرخاند یگرید سمت گردن و شد مشت

...  را اش یکالفگ. دید را شیگلو بیس  رفتن نییپا

 ...! را اش یمانیپش... را اش یشانیپر

  که نگاهشان و دیچرخ سمتش دوباره که ایلیا گردن

 با ایلیا و داد   قورت  صدادار را  دهانش  آب شد، هم  قفل

 : زد  لب یا گرفته یصدا

 ... بود مهمونا از یکی -

.  بشنود را هشیتوج خواست ینم. بست چشم  ماهرو

 ... خواست ینم



  قصدت دیفهم یم دینبا! م یینجایا چرا دیفهم یم دینبا -

 ... هیچ

  حرف و بود صورتش  یرو ایلیا یها نفس گرم  هرم 

  را کارش امشب کی کاش! شیها حرف آخ... شیها

 ... کرد ینم هیتوج

 ...ایلیا -

  ایلیا د،یچ یپ ایلیا گوش در که پربغضش و خفه یصدا

 : شد اشک از  لبالب ماهرو چشم  و بست لب

 !یستین بودن نجایا مرد   تو -

  چرا و ختیر اش گونه یرو یلیس مثل شیها اشک

 سوخت؟ ایلیا قلب در یرگ 

 پس؟ یینجایا چرا ! یستین بودن بد مرد   تو -

  و نگاهش در رفت  نییپا دوباره ایلیا یگلو بیس

 ! دیلرز بد ماهرو، یصدا

 تو یول! غرقم  هام  یبدبخت منجالب تو گردن تا من -

 نجایا یتون یم... یبد نجات و خودت یتون یم

 !برو... ینباش

.  دیشن را اش خفه هق تنها ایلیا و شکست بغضش

  پناه یب و مظلوم  حد نیا تا را ماهرو که بود بار نیاول



  مات و ردیبگ را خودش یجلو نتوانست. دید یم

 :کرد زمزمه او یها اشک

 ... نکن هیگر -

 ! بود آرام  اما  شیصدا... اشکش انیم زد لبخند ماهرو

 شم؟یم زشت -

  بود خار... که نبود اشک... ندینب تا بست چشم  ایلیا

 !چشمش در

 ...ماهرو نکن هیگر -

  دعوا و لج سر از بار نیا ماهرو، یجواب حاضر و

!  خواست یم دنیکش ناز. بود گرفته دلش... نبود

 یم محبت یکم فقط ،یکم  عمرش، در بار نیاول یبرا

 ! خواست

 ... خودمه یچشما -

 ! ببارن من  چشم  جلو ندارن حق یول -

 شده دیکل یها دندان انیم از تیجد  با ایلیا که یحرف

 قلبش انگار که لرزاند چنان را ماهرو قلب  زد، اش

 ! اند کرده شیایاح کبارهی به و بوده ستادهیا مدت تمام 

  شکسته قلب نگاهش تمام ! نه ای... چشمانش مردمک

  آن و شیروبرو مرد چشمان یاهیس در دیتپ و شد یا



  خانمان یها قطره آن ها، اشک آن س،یخ چشمان

 که شد چه دینفهم و ربودند را ایلیا توان سوز،

 ریز آرام  و آورد  رونیب کتش بیج از یدستمال

 :دیکش او چشمان

 ...چشمت ریز ختهیر شتیآرا -

  بود او قفل ماهرو نگاه اما  کرد ینم نگاه چشمانش به

 ینم ایلیا و... خی رونی ب از و آتش  درون از تنش، و

  هر به را تو و است بهانه ش یآرا که گفت ینم... گفت

 یگاه  زن، کی اشک که... زینر اشک یپرست یم که

  یم خون و خاک به و  مرد کی ضعف نقطه شود یم

 ... است خاموش ها سال که را یقلب کشد

 ! یراست -

 ماهرو چشمان به را نگاهش. دیکش عقب  را دستش

 : کمرنگ یلبخند به کرد کج یلب و برگرداند

 ... برام  یاوردین رو دادم  بهت که یدستمال -

 : دیرس گوشش به ماهرو فیضع  یصدا

 ... ی بود شده بداخالق -



.  گذاشت شینما به را چالش و گرفت عمق ای لیا لبخند

 و غم  از یا لحظه را ماهرو فکر  خواست یم دلش

 ...کند منحرف شیها غصه

 !ستین یمنطق لتیدل -

 ...برات ارمشیم یمهمون بعد -

 : انداخت باال ییابرو ایلیا

  وسط یکن پا به خون یندار قصد گهید پس -

 ؟یمهمون

  انگار که یکن وانمود یطور یدار قصد ؟یچ تو -

 ؟یدون ینم انتقامم  و گذشته و من از یچیه

  دانست یم ایلیا و بود فیضع  هم  هنوز ماهرو یصدا

  به اش یناگهان ی بوسه از که است یشوک   بخاطر

 ... شده وارد دخترک

 !ستی ن من ضرر به تو انتقام  -

 :کرد زمزمه تعجب با ماهرو

 ؟یچ -

 دادن رونیب  با همزمان و دیکش یقیعم نفس ایلیا

 : گفت بازدمش



 ! یفهم ی م وقتش به... یفهم یم -

  از که ینور رقص  و عمارت ساختمان به ینگاه

 به توجه یب و انداخت خورد یم چشم  به اش پنجره

 : گفت ماهرو سوال از پر نگاه

 !م یبرگرد بهتره... شد یطوالن بتمونیغ -

  افتاده نیزم یرو که را ماهرو ی اسلحه و شد خم  و

 : گذاشت  شلوارش پشت و برداشت بود

  پس وقت که یزمان تا مونه یم من شیپ فعال نیا و -

 !برسه امانتم  دادن

 : گرفت  درخت  از را اش هیتک ماهرو

 ... دم یم پس بهت امشب مادرتو دستمال -

 شده یگلدوز دستمال آن عطر با ها شب نگفت و

 ... برد یم خوابش

  جاش دونم  یم! ندارم  گرفتنش پس واسه یا عجله -

  حاال یکن یکار هر رو اسلحه نیا یول... امنه شتیپ

  مطمئن که یزمان تا حداقل! بهت گردونم  یبرنم حاالها

 ...یکن ینم حماقت بشم 

  نکهیا از قبل و ختیر دخترک  دست  یرو را یپاک  آب

 :شد مچش بند ایلیا دست کند، اعتراض به لب ماهرو



  دختره سر ییبال چه پسره  گنیم خودشون با حاال -

 ... شهینم باز  هیگر از چشماش که آورده

  لبخند با ایلیا و کرد نگاهش گرد چشمان با ماهرو

  شب همان دیشا و او از گرفت چشم  خودش مخصوص

 !زد دییتا مهر دخترک عشق یپا خدا که بود
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 و فشرد یم انگشتانش  انیم توان تمام  با را لشیموبا

  دو بود کرده افتیدر یمان  از که یامیپ یرو نگاهش،

.  م یبزن حرف دیبا... کرده فرار  دختره"  زد یم دو

 !"رونیب دیبزن یمهمون از یجور هی االن نیهم

 تمام  با را آزادش دست و دیکش یم کوتاه یها نفس

 خانه از  بود؟ کرده فرار نیریآ. بود کرده مشت توان

  و زد یم  نبض اش قهیشق رگ ژه؟یو یروهاین امن ی

 کلمات... بکشد ادیفر توانش تمام  با خواست یم دلش

  دانست یم... سرش در شدند یم پتک یلعنت  ام یپ آن

  چهره از  وشیدار بماند، گرید ی لحظه چند فقط اگر

 قدم  شد باعث نیهم و  برد  یم یپ بدش حال به اش

 بود ستادهیا یبلند هیپا ز یم کنار که او  سمت را شیها



  یب و بردارد رفت یم باال را نشیشامپا  جام  نیچندم و

 شیشرکا از یکی با وشیدار کردن صحبت به توجه

 : بپرد حرفشان انیم

 !خان وشیدار -

 یرو را شرابش جام  و  کرد قطع  را حرفش وشیدار

 کینزد سر و شد کشینزد ی قدم ویآر. گذاشت زیم

 :برد گوشش

...  خورده  مشکل به ها محموله از یکی نکهیا مثل -

 برم؟  تونم  یم من

  تمام  ویآر و کرد نگاهش حرف یب یا لحظه وشیدار

 نشان را درونش حال اش چهره تا کرد را تالشش

 . ندهد

 ...پسر برو -

 تشکر با و داد تکان جوابش در یسر آرام  ویآر

 خروج در  سمت را شیها قدم  و روبرگرداند یکوتاه

  سالن وارد همزمان که ماهرو و ایلیا دنید با. برداشت

  چشمان نیب نگاهش و کرد مکث یا لحظه شدند،

  ریاس ایل یا انگشتان انیم که دستش مچ و ماهرو سرخ

 ماهرو نیب عشق یماجرا دانست یم. ماند ثابت بود

  چشمان اما ستین کردن یباز نقش جز  یزیچ ایلیا و



  ویآر و داد یم یگرید زیچ از گواه ماهرو سرخ

 نگاهش تنها... بفهمد را هیقض و بماند نداشت  فرصت

  ماند ثابت جفتشان یرو یا لحظه یشگیهم اخم  آن با

 زد رونیب عمارت از دیبگو  یزیچ نکهیا بدون بعد، و

...  بود گرفته آتش تنش تمام . رفت نشیماش سمت و

  از سرعت به و کرد باز موتیر با را خروج در

 کیالست شدن دهیکش یصدا و زد رونیب عمارت

 قهیدق پنج از کمتر دیشا... شد بلند نیزم یرو شیها

  یوقت و کرد یط را یاصل  ابانی خ تا عمارت مسافت

  کنار را نی ماش کند،  ینم بشیتعق یکس شد مطمئن

  و کند تن از را اسپورتش کت و کرد متوقف ابانیخ

  ویآر و بودند گذاشته کار شنود نشیماش در. شد ادهیپ

 ! دهد یکس دست بهانه نداشت قصد عنوان چیه به

  شماره تیعصبان با و شد دور نشیماش از یمتر چند

  یصدا که بود نخورده دوم  بوق. گرفت را یمان ی

 :دیچیپ گوشش در او ی گرفته

 ...قربان -

  و اش یمشک راهنیپ یها دکمه  سمت برد دست ویآر

  یب را شیباال ی دکمه سه زمستان، یسرما آن در

 !بکشد نفس بتواند فقط که کرد باز یمعطل



  نگفتم  مگه د؟یبرندار ازش چشم  نگفتم  مگه -

 نگفتم؟  باشه؟ بهش حواستون

 یشرمندگ  با یمان و سوزاند را شیگلو بلندش ادیفر

 : گفت

 فکر واقعا من یول بوده من از یانگار سهل قربان -

  تو داشت دختره! بشنوه حرفامو شب اون کردم  ینم

 دونستم  ینم من! بود هوشیب بایتقر. سوخت یم تب

 ...رو حرفام  لحظه اون

 ؟یچ -

 را یزیچ دیفهم یمان و د یپر حرفش انیم بهت با ویآر

 ...دینبا که گفته

 ...قربان -

 شده؟  چش نیریآ -

 : دیشن را یمان کوتاه نفس یصدا

  یول سرش باال اومد دکتر ... کرد تب شیپ شب دو -

  بشه منتقل دیبا گفت.  بده انجام  یادی ز کار نتونست

  روین مارستانیب مشیبرد شب همون. مارستانیب

  و داد یعصب تب صی تشخ  اونجا پزشک و یانتظام

  که شبید... باشه یبستر شب دو یکی دیبا گفت



 کردن سکته و پدرش یریدستگ مورد در یتلفن داشتم 

  حرفامون احتماال کردم  یم صحبت باهاتون مادرش

 ...رو

  حالش اون با دختره که االن بفهمم؟ دیبا االن من و -

 کردستان؟  سمت  افتاده راه چطور ستین  معلوم 

 یصدا و شد همزمان قلبش دنیکش ریت با ادشیفر

 :دیرس گوشش به تر شرمنده یمان

  یزیچ بهتون که بود یموحد  سرهنگ دستور قربان -

 ادی ز تونه ینم! م یکن یم  داشیپ یول... حالش از م ینگ

 ... دور

 انیم از و دیکش شی موها انیم دست محکم  ویآر

 : دیغر شیها دندان

  ییبال  که کن دعا جونش به برو... بشه دایپ کن دعا -

 باعث یک  هر و تو با دونم یم من وگرنه ادین سرش

 ... اتفاقه نیا
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 پشت مداوم  ساعت پنج از بود شده خشک کمرش

 یرو که بس بود گرفته درد شیپا! نشستن فرمان

  خودش،! نبود مهم  شی برا. داد یم فشارش گاز پدال

  ی گلوله زخم  یجا یحت و تنش درد بدش، حال

  ریت به بیعج حاال و کرد یم یبدقلق یگاه که شیبازو

 چشمش شیپ... نبود مهم  شیبرا هم  بود افتاده دنیکش

 چشمش شیپ. بست یم نقش  انیگر یدخترک  ی چهره

  باال چپش دست. کرد یم  ناله تب از جان مهین یدختر

  حق بود گفته مافوقش. دیکش شیموها در پنجه و آمد

  یم شیدایپ همکارانش  و برود دخترک دنبال ندارد

  را مافوقش دستور! بود نکرده اطاعت ویآر یول کنند

  مجازات بعدا دانست یم خوب و بود گذاشته پا ریز

 یدختر شی برا... شیبرا نبود مهم  هم  باز و شود یم

.  است یحال چه در دانست ینم که بود شده مهم 

 گرفته آتش یتن با و مادر حال از دهیترس  که یدختر

  یم  خودش و بود کرده فرار مارستانیب از تب، از

 ی پنجره ویآر مرد؟ کی قلب با کرده چه دانست

  را برف یدیسف و بود خبندان ی. دیکش نییپا را نیماش

  ندیبب یکوهستان ی جاده آن یجا یجا توانست یم

.  خواست یم خی آب دلش. بود گرفته آتش تنش یول

...  دخترک کردن دایپ جنس از  آرامش  یا ذره



 یاتوبوس همان مسافر نیریآ بودند گفته همکارانش

 سمت به تهران نالیترم از  شب هشت آن که است

 در نیریآ مادر بودند گفته نیهمچن. افتاده  راه سنندج

 یریمس. است یبستر سنندج  یها مارستانیب از یکی

  پنج از کمتر کرد، یم  یط ساعت هفت در دیبا که را

 جاده یکیتار و بوران  و برف آن در و  ساعت

 که بود کرده مجبور را یمان. بود کرده یرانندگ 

 را خودش نیماش و اوردیب شیبرا یدیجد  نیماش

  دارد دانست یم. بود کرده  رها ابانیخ  کنار  جا همان

  محض یوانگید نیا و کند یم سکیر انتقامش یرو

 ییپروا یب دختر جانش  تمام  انگار لحظه آن یول است

 ...بود خطر در که زد ی م صدا را

  که آن به ینگاه شد،  بلند که لشیموبا زنگ یصدا

 یمان اسم  دنید با و انداخت بود کنارش یصندل یرو

 کونیآ عیسر شد، یم  نییپا  و باال صفحه یرو که

 گوشش به را یگوش و  کرد لمس را تماس یبرقرار

 :چسباند

 ن؟ یکرد داشیپ -

 ... ویآر -



 نهیس در را نفس ،یمان  نییپا یصدا تن و نگران لحن

  کوچک اسم  به یمان نکهیا  همه از بدتر. زد گره اش

  که یزمان مگر! خاص موارد در مگر زد ینم شیصدا

  دوست دو عنوان به تنها و بودند تیمامور از خارج

 ...همکار نه کردند یم صحبت هم  با

 شده؟  یچ -

  ویآر... افتاده یبد اتفاق نکهیا زدن حدس نبود سخت

 !دنیشن بد خبر در بود شده خبره

 گرفت، شدت که یمان  پراضطراب یها  نفس یصدا

  یب شیصدا و کرد ستیا نهیس در ویآر قلب انگار

 : رفت  باال اراده

 ؟یمان شده یچ گمتیم -

  یلومتری ک  ستیب که دادن اطالع بهمون االن... االن -

 ...کرده چپ اتوبوس هی سنندج

 یا پسربچه و دیچیپ و یآر گوش در یزن غیج یصدا

  کنار و چرخاند را فرمان چنان ویآر و زد زار نفس یب

 آسفالت یرو نشیماش ی ها کیالست که زد ترمز جاده

 یمتر چند هم  ترمز از بعد یحت نیماش و انداختند رد

  یبد یصدا با و رفت جلو لغزنده ی جاده یرو



  سمت ویآر و شد بلند یمان نگران یصدا. شد متوقف

 ... دیکش چنگ به را اش نهیس قفسه چپ

 د؟ یدار  صدامو... الو د؟یخوب قربان -

  پشت مرد گفت یم چه.  بود افتاده  نفس نفس به ویآر

  کدام  بود؟ کرده چپ سنندج کینزد یاتوبوس خط؟

 اتوبوس؟ 

 ...یمان... م  -

 یمان و یحرف چهار اسم  آن تلفظ یبرا کند جان

 همه تر عیسر داد حیترج که دیفهم را حالش وخامت

 :دیبگو را زیچ

... حادثه محل به شدن اعزام  آمبوالنس و امداد -

 ... گنیم

 ...یمان -

 بود؟  مرده... هنوز زد ینم قلبش و دیپر حرفش انیم

  هم  یکس... یکس آره؟ بوده اتوبوس همون تو نیریآ -

 شده؟ شیطور

 ...قربان -

 :لرزاند را نیماش یها شهیش ادشیفر یصدا



  اتوبوس اون تو نیریآ پرسم  یم دارم ! قربان  و درد -

 ست؟  زنده بوده؟

  اراده یب شهیهم ارش،یمه و مهتاب مرگ از بعد

  بود مرگ مرز در حاال و  داد یم را ها احتمال نیبدتر

 بود؟  آمده سرش بر چه! دخترک مرگ ترس از

  ن زنده اما شدن یزخم... نشده شیطور یکس -

 ...همه

 دیکوب اش نهیس قفسه به  یمحکم ی ضربه ویآر قلب

 بود گفته ویآر سالمت یبرا که یدروغ از یمان و

  دم  در ینفر چند دیبگو توانست ینم... بست چشم 

  جا همان مرد نیا گفت، یم اگر که اند باخته جان

 ... دیبر یم نفس

 تماس باشد حرفش ی ادامه منتظر نکهیا بدون ویآر

 گاز پدال یرو توان نیآخر با را شیپا و کرد قطع را

 : کرد زمزمه لب ریز و فشرد

 ... ست زنده... نشده شیزیچ... ست زنده -

.  شد یم تار مدام  دشید  و زد یم شیگلو در قلبش

  شد، یم تر کینزد چه هر و بود حادثه محل کینزد

  دنشیکش نفس و دیکوب  یم یشتریب شدت با قلبش

 ...شد یم تر سخت



  و جلوتر متر چند  در شده چپ یاتوبوس دنید با

 جاده  کنار را نیماش عی سر آمبوالنس، و امداد نیماش

...  سوخت ینم درون از  گرید. شد ادهیپ و کرد متوقف

 یروبرو که ییها سیپل نیب از  خواست! بود کرده خی

  دخالت از خواستند یم و بودند ستادهیا حادثه محل

  شیپ تر عیسر امداد کار تا کنند یریجلوگ  یعاد افراد

  اش نهیس تخت دست ها سیپل از یکی که بگذرد برود

 : شد مانعش و گذاشت

 ...جلو یبر یتون ینم آقا -

  به که ینفس  با همزمان و بست چشم  یا لحظه ویآر

  یا گرفته یصدا با و کرد  باز چشم  داد رونیب یسخت

 : گفت

 ...کنار برو -

  یصدا با و خورد گره هم  به جوان مامور یابروها

 :گفت یبلندتر

 ... آقا شهینم گفتم  -

 و زد دستش ریز محکم  و داد کف از طاقت ویآر و

 عیسر ها سیپل از نفر دو که برود جلو خواست

 : برد باال صدا  ویآر و گرفتند را شیبازو



 ...گفتم ...  دستتونو د یبکش... همکاراتونم  از من -

  و جلوتر متر چند در  کاورپوش ی جنازه چند دنید

 قلبش و کند کامل را حرفش نگذاشت ،یزخم مردم 

  را اش نهیس خواست یم  انگار که دیتپ محکم  آنچنان

  همه بود گفته... نمرده ی کس بود گفته یمان... بشکافد

  ها سیپل بود؟ گفته دروغ. اند مانده زنده مسافرها ی

  کمتر را دستشان فشار گرفته، آرام  ویآر دندید که

  و آمد خودش به  لحظه کی در ویآر و کردند

  ها آن به نکهیا از قبل و  کرد آزاد را شیبازوها

  و کرد تند پا مافوقشان سمت بدهد، واکنش فرصت

  یروبرو و دیکش رونیب بشیج از را کارتش همزمان

 یسع  یسخت به که یحال در و  داشت نگه او صورت

 : زد لب خشم  با بکشد نفس کرد یم

 ه؟یکاف اثباتش واسه نیا -

 ویآر کبود صورت و کارت نیب را نگاهش مرد

 : گذاشت ی نظام احترام  عیسر و چرخاند

 ...سرگرد جناب دیببخش رو ما -

.  بشنود را حرفش ی ادامه نماند منتظر گرید ویآر و

 : زد داد  و گذشت کنارشان از عیسر

 ...نیریآ -



 یسع  امداد یروین که یزخم مردم  و ها جنازه تعداد

 یم بدتر را حالش نیهم و نبود کم   کمکشان داشتند

  نشسته نیزم یرو که که یزخم افراد انیم از. کرد

 یم نظر از  را ها چهره تک تک و گذشت یم بودند

 ...نبود که نبود دخترک و گذارند

 دختر؟  ییکجا نیریآ -

  ناله و هیگر یصدا و بود  شده داغان اتوبوس نصف

  یم قلبش... شد ینم قطع یا لحظه مسافران پردرد ی

  تر پررنگ اریمه و مهتاب مرگ ی صحنه و سوخت

  یم ش یصدا چه هر... نبود نیریآ... ذهتش در شد یم

  یگرید قدم  خواست... داد ینم نشان را خودش کرد

 قصد به بدود هم  باز  خواست... نتوانست... بردارد

  و شدند سست شیپاها! نتوانست... کردنش دایپ

 اهی س کاور شانیرو  که ییها جنازه سمت نگاهش

 گوشه از  یاشک قطره اراده یب و دیچرخ بودند دهیکش

 مرد کرد  خم  کمر. شد  خم  و خورد سر چشمش ی

  یرو دست! دردش بار ریز کرد  خم  کمر... اهپوشیس

 و لرزان یصدا با که بست چشم  و فشرد شیزانوها

  به جان انگار زد، صدا را نامش که یدختر پربغض

 .برگشت تنش



 ! ویآر -

 ای بود توهم  کرد؟ یم اشتباه ای بود نیریآ یصدا

  دنید با و دیچرخ صدا صاحب سمت  نفس یب ت؟یواقع 

  و شد باز نفسش راه انگار اش، یمتر چند در نیریآ

  سرش یرو نامرتب شالش که یدختر مات! ماند مات

 شیها شانه یرو نامرتب هم  بلندش یموها و بود

  یرو قیعم و یسطح یها  زخم  که یدختر... پخش

  تا شیمانتو نیآست و  خورد یم چشم  به صورتش

 به را یقیعم خراش و بود شده پاره آرنج یباال

 هم  به رهیخ دو هر  یا  قهیدق. گذاشت یم شینما

! دلتنگ...  دو هر! هم  دنی د مات دو هر... ماندند

 در رهیخ چشمانش مردمک و زد یا خفه هق نیریآ

 شیها قدم  که شد چه دینفهم ویآر و دیلرز ویآر نگاه

  یزیچ به نکهیا از قبل و شدند دهیکش دخترک سمت

 در محکم  را او و گرفت را نی ریآ سالم  دست کند، فکر

 ...دیکش آغوشش
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 ی حلقه ویآر و خورد گره نیریآ ی نهیس در نفس

 شدت همان با همچنان قلبش. کرد تر تنگ را دستانش

  را نیریآ شد ینم باورش... کرد ینم باور. دیتپ یم

 آغوشش در که یدختر شد ینم باورش. ندیب یم سالم 

... کند بغلش دینبا دانست یم. است نیریآ دیلرز یم

  در  حداقل. نداشت را کردنش رها توان یول دانست یم

...  کند شیرها خواست ینم قهیدق آن در لحظه، آن

 صبح تا شب کی از بود خسته! دنیدو از بود خسته

  یبرا دنیترس از بود خسته ... کردن متر را ها جاده

 ! دخترک جان

 تنش یگرما و دیدو نیری آ ینیب ریز که ویآر تلخ عطر

 ادشی تازه انگار کرد، گرم  را اش زده خی تن یکم که

  یا حادثه چه از و است یکس چه آغوش در که آمد

  یب و شد دتریشد بغضش که برده در به  سالم  جان

  دلتنگ یندار حق" که دیکش ادیفر خودش سر صدا

...  یشو آرام  وجودش با یندار حق... یباش عطرش

  گردنت یرو نفسش یگرم یبرا ندارد  حق دلت

 ..."برود

ر یزیخونر شدت از دستش زخم  که یحال در  شده س 

 :کرد تکرار را اسمش بغض پر بود،



 ... ویآر -

 :دیشن گوشش کنار قایدق را ویآر ی گرفته یصدا

 ...نزن حرف -

  فشرد شیها دندان انی م محکم  را نشیی پا لب نیریآ

 ... او  آغوش در بست چشم  و نشکند بغضش بلکه

 ؟ یکن یم نکارویا من با چرا -

 ته تا و فشرد محکم   را قلبش ویآر ی درمانده لحن

  از کردنش فرار با دانست یم! خواند  را حرفش

 تا مرد نیا اتوبوس، کردن چپ آخر در و مارستانیب

 ! داشت حق و است رفته سکته مرز

  ییدردا اون ی همه... رو ها لحظه اون ی همه چرا -

 ن؟ یریآ چرا برام؟ یکن یم تکرار دوباره و دم یکش  که

 نیریآ و دیتپ یم توان تمام  با نیریآ سر ریز قلبش

  لحظه همان قایدق و... دیترس قلبش یبرا لحظه کی

 و سرخ نگاه در رهیخ و کرد باز را دستانش گره ویآر

 : زد لب شیروبرو دختر یاشک

 ینم االن که فیح... ستین خوب حالت که فیح -

 !فیح...  نیریآ بگم  بهت  یزیچ تونم 



 دست مچ باشد، نیریآ  از یحرف  منتظر نکهیا بدون و

  قدم  از قدم  هنوز و روبرگرداند و گرفت را سالمش

 :گفت نیریآ که بود برنداشته

 !مامانم  شیپ برم  خوام  یم من -

  بست چشم  یا لحظه و شد  منقبض اراده یب ویآر فک

  آرام ! نکشد ادیفر سرش پشت  لجباز دختر سر بر تا

 : انداخت شیپا  تا سر به ینگاه و دیچرخ او سمت

 حال؟  نیا با -

  یقدم ویآر و افتاد نیچ درد  از نی ریآ چشمان ی گوشه

 : شد کشینزد

  به یچ امشب  داره تیاهم برات اصال ؟یدید خودتو -

 گذشته؟  من

  به بعد، و دیکش شیموها انیم محکم  را آزادش دست

 به که یا یزخم مردم  و کاورپوش یجسدها

  بمش، یصدا و کرد اشاره  شدند یم منتقل آمبوالنس

 !دیلرز بد

 منو یتون یم! گشتم  دنبالت تیوضع  نیا تو من -

 ؟ یتون یم ؟یبفهم



 اشک یول دیکش سشی خ چشم  ریز را دستش نیریآ

 :زد شترین چشمانش به امان یب دوباره

  من... گناهکار من آره ؟یفهم یم منو تو ؟یچ تو -

  یم کاریچ یبود من یجا تو اگه یول... فکر یب

 که یجرم به رو پدرت  دادن یم خبر بهت اگه ؟یکرد

 غم  از  مادرت و زندان انداختن هیچ یدون ینم یحت

 ؟ یکرد یم کاریچ  کرده سکته پدرت و تو یدور

  از و شد  شتریب نیریآ مچ دور ویآر انگشتان فشار

 : زد لب شیها دندان انیم

 دردسر به رو هی بق و خودم  بودم  تو یجا اگه -

 فکر  ؟یکرد فرض یچ  رو باند اون تو... نداختم ینم

  یافتاد  یم وشیدار یآدما ریگ  اگه د   ه؟یباز  بچه یکرد

 !بود  تموم  جفتمون کار االن که

  ویآر و شیروبرو مرد چشمان از دیدزد نگاه نیریآ

  قرار او صورت با مماس صورتش  تا شد خم  یکم

 : داد ادامه یتر آرام  یصدا با و ردیبگ

 جلوت خالفکار عنوان به امشب من باشه ادتی -

 بهتره پس ببرمت خودم  با زور به تونم  یم! ستادم ینا

 ! کنار یبذار تیموقع نیا تو رو یلجباز



  با بغل بچه یزن اما دی بگو  یزیچ کرد باز لب نیریآ

 : داد قرارش مخاطب هیگر

 ! خانوم  -

 یحال در زن و دیچرخ صدا صاحب سمت دو هر گردن

 :گفت هیگر  انیم و شد  کشانینزد دیلنگ یم که

  تشکر چطور دونم  ینم... خانوم  بده رتیخ خدا -

 ! یداد نجات بچمو  جون... کنم 

 زن آغوش در که ی نوزاد و نیریآ نیب ویآر نگاه

  یلبخند زور به نیریآ و دیچرخ  کرد یم هیگر جوان

 :زد شیها اشک انیم

 ...باشه سالمت تنش -

  بیآس دست به رهیخ و شد  کشانینزد یگرید قدم  زن

  ویآر به رو و گرفت  شدت اش هیگر نیریآ ی دهید

 :کرد

  رو اتوبوس تو من! ست فرشته خانومت خدا به آقا -

 خواب پام  رو بچه نیا  و بودم  نشسته کنارش یصندل

  شدم  پرت یصندل از من  شد چپ که اتوبوس... بود

... کرد بغل بچمو عیسر  خانوم  نیا یول اتوبوس وسط

  سرش حفاظ دستشو و ش نهیس به بودش چسبونده



  بچه بخاطر... دید بیآس من ی بچه بخاطر! بود کرده

 ...من ی

  نییپا را سرش خجالت با نیریآ و نداد امانش هیگر

  نیریآ از یکار نیچن. کرد نگاهش فقط ویآر  و انداخت

  خطر به در! شناخت یم  را دخترک خوب... نبود دیبع 

 !تر خبره یمهربان در و بود خبره جانش انداختن

  باال را سرش ویآر نگاه ینیسنگ از یا لحظه نیریآ

  ویآر شد، قفل هم  در دوباره که نگاهشان و آورد

 :دیپرس  و چرخاند زن سمت گردن

 بوده؟  همراهت شوهرت -

  چشمان ریز یدست و داد تکان نیطرف به یسر زن

 : دیکش سشیخ

 خانواده دنید سنندج برم  بود قرار... تهرانه شوهرم  -

 ... افتاد اتفاق نیا که م 

 هیگر دوباره اطرافش دلخراش یها صحنه دنید با

 : گفت ویآر و گرفت شدت اش

  کنن یم تون نهیمعا امداد یروهاین... نباش نگران -

 ... خونه فرستنتون یم دیباش  نداشته یمشکل اگه و

 : گفت و کرد اشاره نیریآ دست به زن



 ... دهید بیآس بدجور خانومتون دست یول م یخوب ما -

 لفظ از  دستش و انداخت نیریآ به ینگاه دوباره ویآر

 لب ریز و دیگز لب نیریآ و شد مشت" خانومتون"

 :کرد زمزمه

 ... خوبم  من -

 :دیپرس ینییپا یصدا تن با و برد ویآر گوش  کنار سر

 مشون؟ ی برسون شهینم -

 نیی پا یصدا تن همان با انداخت باال ییابرو ویآر و

 : داد جواب

 !یا یب یخواست ینم که شما -

  کنار آرام  ویآر و خورد گره هم  به نیریآ یابروها

 : گفت گوشش

 ! ببرم  خودم  با رو تو دارم  اجازه فقط من -

  رنگ لحظه در که نی ر یآ یها گونه به توجه یب و

  نشیماش سمت را شیها قدم  و روبرگرداند گرفتند،

  یجلو از. افتاد  راه دنبالش حرف یب نیریآ و برداشت

  ینظام احترام  دوباره مافوقشان گذشتند، که ها سیپل

 و ویآر نیب متعجبش نگاه که یحال در و گذاشت

 یسخت به د،یچرخ یم  برد یم خودش  با که یدختر



 نیریآ و نپرسد یزیچ که گرفت را خودش یجلو

 یم سیپل عنوان به نطوریا را ویآر که بود بار نیاول

 کمک سمت در ویآر دند، یرس که  نیماش یجلو. دید

 : گفت تنها و کرد باز را راننده

 ... شو سوار -

 رهیخ شیروبرو مرد یجد  چشمان به یا لحظه نیریآ

 از یادیز خون... د ینگو یزیچ داد حیترج و ماند

 ... نداشت کردن بحث جان و بود  داده دست

  نیماش بالفاصله. بست را  نیماش در ویآر و شد سوار

 را نیماش المپ. شد  سوار هم   خودش و زد  دور را

 بسته... باز را داشبورد در یمعطل یب و کرد روشن

  یواکنش منتظر نکهیا بدون و دیکش رونیب یبانداژ ی

  را بانداژ و دیچرخ نیری آ سمت باشد، کنارش دختر از

  صدادار را دهانش آب نیریآ. بست زخم  یباال  محکم 

 تار یرو نگاهش. شد  تند قلبش تم یر و داد قورت

  تار چند دنید با و ماند ره یخ ویآر حالت خوش یموها

 کرده رخنه شیموها یاهیس  انیم که یدیسف یمو

 یلعنت دیسف یموها تار  نیا... گرفت آتش قلبش بودند

! حد نیا تا نه اما بود دهید شیموها انیم هم  قبال را

 یاهیس انیم بود آمده دلشان چطور ها یدیسف نیا



 نیا داشت سال چند  مگر کنند؟ خوش جا شیموها

  او یبدحال اوج در شب ک ی خودش را موها نیا  مرد؟

 شده نگرانش بارها ها چشم  نیا... بود کرده خشک

  از  آخ و شد قفل ویآر یبازو یرو نگاهش. بودند

 و خورد ریت چشمانش یجلو مرد نیا که یروز

 ... شد زنده و  مرد او جان ترس از دخترک

 : گرفت سمتش و گذاشت هم  یرو گاز چند ویآر

 ...زخم  رو بده فشارش نویا -

 اما  کرد یم شیدعوا یگاه دیشا  کرد، یم اخم  دیشا

  خم  یکم! حال همه در... بودند شهیهم شیها تیحما

  نیهم و بست شیبرا را کمربندش و نیریآ یرو شد

  حبس نفس شدن آزاد یصدا برگشت، شیجا سر که

  زد دور و کرد روشن را نیماش... دیشن را او ی شده

  را خودش  اراده یب  نیریآ. برود یگرید راه از تا

  و دیکش یپردرد نفس و کرد جمع اش یصندل یرو

 کرد یم شتریب را نی ماش  سرعت که یحال در ویآر

 : گفت

 .میسنندج کینزد... کن تحمل -

 یصدا که یحال در و  گذشت نیریآ چشمان از یبرق

 : گفت بود گرفته شوق از یرنگ جانش یب



 مامان؟  شیپ م یریم -

 :کرد نگاهش یچشم ریز و داد تکان یسر ویآر

 یم بعدش... کنن پانسمان رو دستت م یریم اول -

 . ینیبب  مامانتو یتون

  را مادرش اول  خواهد یم  دیبگو که کرد باز لب نیریآ

  یبرنم حرفش از مرد نیا نکهیا یادآوری  با اما ندیبب

 چشم  و داد هیتک اش یصندل یپشت به را سرش گردد،

 ...بست
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  تختش از فاصله با که  افتاد ویآر به رمقش، یب نگاه

  داده هیتک وارید به را راستش ی شانه و بود ستادهیا

 مدت تمام ... کرد یم نگاهش نهیس به دست و بود

  با و جا همان را او پرستار، توسط زخمش زدن هیبخ

 به ورودش هنگام  یحت. بود دهید نگران نگاه همان

 قدم  ییتنها به بود نگذاشته ضعفش مارستان،یب

  زده  لب آرام  و بود گرفته را شیبازو ویآر و بردارد

  بود دهینفهم هم  خودش و..." بده هی تک من به" بود



 قلب چطور ساده، ظاهر به ی جمله  کی نیهم که

 !  لرزاند را دخترک

 ویآر به رو و کرد م یتنظ را سرمش سرعت پرستار

 : گفت

 ...بره تونه یم شه تموم  که سرمش -

 کرد تشکر لب ریز و گرفت وارید  از را اش هیتک ویآر

  تخت اطراف یها پرده دنیکش از بعد پرستار و

  نییپا یسخت به را دهانش آب نیریآ. گذاشت شانیتنها

  و کرد تر را اش شده خشک یگلو یکم و فرستاد

 :ستادیا تختش کنار ویآر

 ؟ یدار  درد -

  دانست یم ویآر  و داد تکان نیطرف به را سرش نیریآ

  زدن هیبخ مدت تمام ! دیبگو است محال و دارد  درد که

  در را مالفه و بود فشرده هم  یرو چشم  زخمش،

  دختر نیا. نکند ناله درد  از که بود کرده مشت دستش

 با صبرش نیا و شد یم  صبور بیعج یگاه چموش،

  یول دندیکش یم درد دو هر... زد ینم مو ویآر صبر

 یگاه و کردند یم انیطغ  یگاه دو  هر! زدند ینم دم 

 . دیکش  یم فلک به  سر شان یصبور

 م؟ یبزن حرف پس -



  دادن رونیب با همراه و دیکش یقیعم نفس نیریآ

 :کرد زمزمه آرام  بازدمش،

 ...م یبزن -

  و دیکش جلوتر یکم را تختش کنار یصندل ویآر

 ویآر چشم  و چرخاند سمتش گردن نیریآ. نشست

  زخم  چسب با که  نیریآ صورت یها زخم  یرو

 نهیس از مانند آه نفسش و دیچرخ بودند شده دهیپوش

 :شد خارج

 ...نیریآ -

  دلش دوباره؟ بود کرده بغض. شد فشرده نیریآ یگلو

...  بود شده تنگ آرام  لحن نیا با اسمش دنیشن یبرا

 ! بود شده تنگ... ش یصدا و مرد نیا یبرا دلش

 واسه رو تینگران رو، ترست... کنم  یم درکت من -

 کنم  یم درک رو یدیکش که ییدردا مادرت، و پدر

 تو. یکن درکم  که خوام  یم هم  تو از یول... نیریآ

 م  خانواده قاتل! شونیدید تو... یبود عمارت یتو

 !شد خودش پسر قاتل

 نکرد رحم  خودش همخون به که یکس یکن یم فکر

 کنه؟  یم رحم  تو و من به



 ...کنم  درست  دردسر واست خوام  ینم من -

 حال دانست یم. فشرد  را ویآر قلب جانش یب یصدا

 اما ستین مساعد شی ها حرف دنیشن یبرا نیریآ

 ! امشب نیهم... دیبگو بود مجبور

 رو دومت ترم  دیبا االن تو. ستین تو ریتقص یچیه -

 دهیجنگ واسش سال دو که یا رشته و دانشگاه تو

  شیپ گهید جور هی یچ  همه یول یگذروند یم یبود

  زدن پا و دست ینگران تو... سخته کردن صبر. رفت

  شهیهم یول کنم  حتتینص خوام  ینم... تر سخت

! یبساز باهاشون یمجبور که هستن ییها تیموقع 

  چه! یبساز باهاشون یمجبور ن؟یریآ یفهم یم

 نداشته چه یباش داشته دوست چه... نه چه یبخوا

 ... بگذره تا یکن صبر یمجبور یباش

... شد پر چشمانش یول کرد نگاهش حرف یب نیریآ

  یوقت  چرا دانست ینم  ویآر که ییها یعسل همان

  یم  آتش را قلبش در یرگ  گرفتند، یم اشک رنگ

 ! زدند

  نفسش که یمرد درد مرهم ... نیریآ یبود مرهم  تو -

  خواد ینم دلم  من! بود دهیبر ش بچه و زن نفس با

 خوام  ینم... یکن هیگر خوام  ینم... ادیب سرت ییبال



 تا من فتهیب برات یاتفاق اگه وهلل به که! یبکش زجر

 کنم یم خواهش پس... بخشم  ینم خودمو عمر آخر

 ... ازت

  ویآر و کرد باز راه چشمش ی گوشه از نیریآ اشک

 : ندینب تا بست چشم 

 تموم  یچ همه تا ایب راه باهام  کنم  یم  خواهش -

 ...شه

 ...رونیب برم  تیزندگ  از خوام  یم من -

  آشکارا که یبغض با نیریآ و ماند حرفش مات ویآر

 : داد ادامه  لرزاند یم  را شیصدا

  هی! نبودم  چوقتیه انگار که برم  یجور هی خوام  یم -

... نداشتم  شدن دکتر یایرو چوقتی ه انگار که یجور

  یجور هی... نکردم  فرار خونه از چوقتیه انگار که

  رو یزخم مرد هی چوقتیه انگار که یجور هی... که

 ...نکردم  فرار باهاش... نکردم  درمانش! نکردم  دایپ

 ...نیریآ -

 یم پناه بدت حال از تو... کشم  یم  درد دارم  من -

 مهم  برات تو! کشم   یم درد من سرد، آب به یبر

  یم درد دردت از  من یول یخور یم ریت ستین



  تموم  که یچ همه! آژند ویآر سرگرد... ویآر... کشم 

 رون؟یب یندازیم تی زندگ  از منو  شه؟یم یچ بشه

 ؟ یرفت و یکرد ییهوا و یاومد که  انگار نه انگار

  رهیدا! نتوانست... دیبگو  یزیچ که کرد باز لب ویآر

 گفت یم چه... حبس نفسش  و بود شده پاک لغاتش

  از.  بود افتاده نفس نفس به اما نیریآ دختر؟ نیا

 کرده باز سر باالخره که یقلب زخم  از... اعترافش

 رفت، نیی پا که ویآر یگلو بیس بود؟ عشق زخم ! بود

 :زد یتلخ لبخند نیریآ

  شتریب غرورم  برم  االن اگه ... ترم  آروم  برم  اگه  االن -

 خودت! نیبب"  گم یم  خودم  با... شکنه ینم نیا از

  کنه پرتت شیزندگ  از اون نکهیا از  قبل... یرفت

 !" رونیب

 !یبر ذارم ینم من -

  ویآر و  واداشت حرکت از  را دخترک قلب قاطعش لحن

 :شد بلند شیجا سر از

 ذارم ینم فتهیب یاتفاق هر ! یبر ذارم ینم االن  حداقل -

 !عمارت  یگرد یبرم من با تو... یبر

 با... بود نیغمگ... بود نی خشمگ. دیلرز یم نگاهش

 ...دیلرز یم  جانش تمام ! بود ریدرگ  قلبش



 :افتاد هیگر به اراده  یب نیریآ

 !یخورد ریت عمارت اون  از من کردن دور واسه تو -

 در که گرفت  را خودش  یجلو یسخت به ویآر و

 :نزند داد مارستانیب

  وشیدار یآدما... نیریآ کنم  روشنت بذار! درک به -

 تو به هم ... دنینم امونت هم  لحظه هی کنن داتیپ اگه

 ستین مهم  براشون! همراهته که یکس هر به هم  و

  یزیچ از ستین مهم  براشون... پدرت ای باشه مادرت

 تو پس... بهشون دنینم امون! نه ای دارن خبر

 ینم شییهوا! شهیش  پشت از یول ینیب یم مادرتو

  یگرد یبرم من با و یدینم نشونش خودتو... یکن

 !عمارت

  سرمش سمت دست و شد زیخ  م ین شیجا  سر نیریآ

 به دستانش که یحال در و تیعصبان  با را سوزن. برد

 رگش از که خون و دیکش رونیب دیلرز یم شدت

 : برد باال صدا ینگران با ویآر زد، رونیب

 ؟یکن یم کاریچ یدار -

  از را شیپاها رگش، یزیخونر  به توجه یب نیریآ

  بردارد، یقدم خواست که نیهم و گذاشت  نییپا تخت

 نیزم نکهیا از قبل ی ول شد اهیس چشمانش یجلو



  سرش و نشست شیبازوها ریز مردانه یدست بخورد،

 سرش دور مارستانیب. گرفت قرار یپرتپش قلب یرو

 ویآر ی نهیس یرو دست حال، آن با اما دیچرخ یم

 هق و دیایب رونیب آغوشش از کرد یسع  و گذاشت

 : زد

 ...یرحم یب یزورگو هی تو -

  آغوشش از را نیریآ. نشست ویآر لب کنج یتلخند

 یکم. گذشت شیها شانه یرو دست و آورد رونیب

  و ردیبگ قرار او صورت  با مماس صورتش تا شد خم 

 : زد لب سشیخ  نگاه به رهیخ

 رو ندازهیم رو تو باشه شده رحم، یب یزورگو نیا -

 ! بره یم خودش با کولش

*** 
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 رو ندازهیم رو تو باشه شده رحم، یب یزورگو نیا -

 ! بره یم خودش با کولش



 شیها گونه به خون و شدند گرد  که نیریآ چشمان

 شانه از را دستانش و زد یکمرنگ لبخند ویآر د،یدو

  یصدا و رفت اورژانس یخروج سمت. برداشت  او ی

  لبخندش د،یشن سرش پشت از که را نیریآ یها قدم 

  بیج در را دستش کی . رفت رونیب و گرفت عمق

 نامحسوس را شیها قدم   سرعت و برد فرو شلوارش

  قدم  و او به دنیرس یبرا  نخواهد نیریآ تا داد کاهش

 ...کند تالش حال آن با بلندش یها

 نیریآ و  زد را اش دکمه د،یرس که آسانسور یروبرو

 یا سرفه تک ویآر. ستادیا فاصله با سرش پشت قایدق

  او  سمت و برگرداند را صورتش یجد حالت و زد

 یصدا دنیچیپ با شد مصادف برگشتنش، اما برگشت

  که ییبرانکاردها دنید   و گوشش در آمبوالنس ریآژ

  کی همان با... شدند  یم مارستانیب وارد یکی یکی

 به را  اتوبوس تصادف نیمجروح که دیفهم نگاه

 نگاهش تا بود یکاف نیهم و اند کرده منتقل سنندج

 و آمد باال دستانش که او دنید با. بچرخد نیریآ یرو

 به کرد شروع تنش و نشست شیها گوش یرو

 بلند قدم  کی با و گفت لب ریز ی"لعنت" دن،یلرز

  دور اش مردانه بلند انگشتان.  رساند او به را خودش

  دخترک نکهیا از قبل و شدند حلقه نیریآ فیظر مچ



  را او ویآر و شد باز  آسانسور در د،یایب خودش به

  پنج طبقه ی دکمه و دی کش آسانسور در خودش دنبال

  یها مردمک شد، بسته سرشان پشت که در . زد را

  دو  دو شیروبرو مرد نگران نگاه در نیریآ لرزان

 : زد لب یسخت به و زدند

 ... تصادف اونا... اونا -

  را کالمش و رفت نییپا  نگاهش در ویآر یگلو بیس

 :دیبر

 عمارت؟ ببرمت خودم  با خوام  یم چرا  یدون یم -

  خکوبیم ویآر یابروها انی م اخم  یرو نیریآ چشمان

 : داد ادامه ویآر و شد

 ! ندارم  اعتماد بهت چون -

 و باز یماه نیع یحرف  گفتن یبرا نیریآ یها لب

  ی وارهید به او سر کنار را دستش ویآر و شد بسته

 : چسباند آسانسور

  آروم  ،ینلرز ،ینکن هیگر یبد قول دیشا چون -

  یم تب ! رشیز یزن یم یول یکن  صبر ،یریبگ

 یم مرگ حد سر تا رو  نفر هی... یکن یم فرار... یکن

  یشد بر از رو نفر هی اون ضعف نقطه تو! یترسون



 شیپ که نداره شک گهی د االن نفر، هی اون و... نامرد

  امن جات یجان و قاتل از پر عمارت   اون تو و خودش

 ...تره

 دلش و فرستاد نییپا یسخت به را  دهانش آب نیریآ

 یبرا حرفش، از پر چشمان یبرا او، جذاب اخم  یبرا

 مثل قلبش!  رفت بار هزار شیها حرف و مردانه عطر

 تکه هر و شد تکه هزار و افتاد نیزم بر یبرف تکه

  دوباره  مرگ از... ترسد یم مرد نیا که زد ادیفر اش

  از... ترسد یم باشد مواظبش خواست یم که یکس ی

 ینم رها یول ترسد ی م. ترسد یم دادن دل دوباره

 ! ستدیا یم آخرش تا  مردانه و مرد مرد، نیا... کند

  اول نیریآ کرد اشاره ویآر شد،  باز که آسانسور در

  و گرفت او از نگاه یسخت به نیریآ و برود رونیب

 ی لحظه یادآوری از که یلرز و ترس. رفت رونیب

  بود شده  کم  یادیز حد تا بود، افتاده جانش به تصادف

  بود بلد خوب! بود  بلد را کارش خوب مرد نیا و

  که ییجا به را ذهنش  بود بلد خوب... کند آرامش

 ...بکشاند خواهد یم خودش



  بود شده نوشته سردرش بر بزرگ که یبخش دنید با

  ویآر سمت و گرفت  شدت قلبش تپش و،ی یس یآ

 :برگشت

 نجاست؟یا مامان -

  زد یم گره هم  به را مرد نیا یابروها شهیهم بغضش

 و داد تکان یسر حرف یب ویآر... شد هم  نیهم و

. برداشت یپرستار ستگاهیا  سمت را شیها قدم 

 و ویآر آمدن که  پرستار و داد نشان را کارتش

  از عیسر بودند، کرده هماهنگ او با را همراهش

  به خطاب و آمد رونیب کانتر پشت از و شد بلند شیجا

 :گفت نیریآ

 ... طرف نیا از -

 و دیچرخ ویآر سمت  بالفاصله نیریآ سیخ چشمان

 نفس نیریآ. داد تکان نانیاطم ی نشانه به یسر ویآر

  و گان دنیپوش از بعد و روبرگرداند و دیکش یکوتاه

  بود، گذاشته ارشیاخت در پرستار که یپاپوش و کاله

  از بعد و شد وی یس یآ  بخش وارد پرستار دنبال به

 ،یا شهیش یها پنجره و در با اتاق چند گذراندن

 :گفت پرستار و کردند توقف یاتاق مقابل

 !شهیش پشت از  قهیدق ده  فقط -



 بود شده یزن ی بسته  چشمان قفل نگاهش اما نیریآ

 همه آن ریز او تن خکوبیم! بود مادرش که

  یب پرستار و نشست شهیش یرو دستش... دستگاه

 یدخترک   و گذاشت شی تنها دیبگو یگرید زیچ نکهیا

 : زد صدا پربغض مادرش دلتنگ

 ... کیدا -

 : زد هق و چسباند سرد ی شهیش  به یشانیپ

 به دردت مامانم، آخ... ) لم  ویک  قزات... کم یدا آخ -

 ...(جونم 

.  رفت ینم ادشی بود دهید را مادرش که  یبار نیآخر

...  شد ی نم فراموشش بود کرده بغلش که  یبار نیآخر

 کم  قلبش!  زد یم پر مادرش کردن بغل یبرا دلش

  محکم  شهیهم که یمادر فینح تن مقابل بود آورده

 تک تک دلتنگ چشمانش،... شکسته حاال و بود

 ینم هم  پلک توانست یم اگر  و بود او  صورت یاجزا

 هیگر از خفه ییصدا با و دیکش ینفس یسخت به... زد

 : گفت

 تکه هزار واست قلبم .  تنگه کردنت بغل واسه دلم  -

 یمن ببخش... بدتو دختر ببخش... منو ببخش... شده

 ... انم ی گ  شکستم  رو قلبت که



  تمام  اشک... کرد ی مکث و دیکش باال را اش ینیب

 ! بود  کرده سیخ را صورتش

  دل من... کم یدا تو از شتر یب نه یول دم یکش درد من -

 به دادم  رو م  پاره پاره  قلب من! یاشتباه آدم  به دادم 

 همه یدیکش یچ تو ی ول بود خورده  زخم  که یمرد

 رفتن زندان از بعد معرفت، یب من رفتن از بعد زم؟یچ

  سر به یچ ؟یدیکش یچ  تنها و تک ؟یدیکش یچ  بابا

  یب دختر... کیدا  شدم  عاشق من اومد؟ قلبمون

  خودش از سال ده که شده یمرد عاشق معرفتت

 که شده یمرد عاشق  معرفتت یب دختر! تره بزرگ

  همون حاال و... رنیبگ رو جونش ممکنه لحظه هر

 یبفهم اگه کنم، بغلت  اگه ،ینیبب  منو اگه گهیم مرد

  من... فتهیم خطر به جونمون نمت،یبب که برگشتم 

 ...یول حرفش به ندارم  شک

 :شد شکسته گلو در شیصدا

 کنم؟   چه تنگم  دل   با -

 نیی پا را یلعنت بغض آن تا دیکش شیگلو به یدست

 قبلش لحظه چند ی هیگر بخاطر که یحال در و بفرستد

 : داد ادامه دیکش ی م دهیبر دهیبر یها نفس



 مادرا یدعا گنیم! برامون کن دعا... برام  کن دعا -

 خدا عرش بشکنه که مادر دل گن یم... رهیگ  یم زود

 آزاد بابا کن  دعا. کنم  بغلت زودتر کن دعا! لرزه یم

  ستادهیا بخش نیا در پشت که یمرد دل کن دعا. بشه

  دردت... کیدا کن دعا آرامشون واسه... رهیبگ آروم 

 ... معرفت یب من   جون به

 یا هیثان اگر  دانست یم.  بماند نیا از شتریب نتوانست

 از اری اخت کند، تعلل یا شه یش ی پنجره آن پشت گرید

 که داد حیترج پس شود  یم اتاق  وارد و دهد یم کف

  تنگش دل  ... برود و بگذارد جا همان  را قلبش... برود

  آمد، رونیب که وی ی س یآ از...  برود و بردارد را

  نشسته ها یصندل فیرد از یکی یرو که دید را ویآر

  بود خسته. بود گرفته دستانش انیم را سرش و بود

... شهیهم مثل گفت ینم و بود خسته! اهپوشیس مرد

  آورد باال را سرش د،یشن که را نیریآ یها قدم  یصدا

 جا همان دید خودش متوجه را او نگاه که نیریآ و

 بلند ویآر و دیکش سشی خ  چشمان ریز یدست. ستادیا

 ویآر و بودند زیچ همه یای گو او سرخ چشمان. شد

 لب ریز و روبرگرداند تنها... نپرسد یزیچ داد حیترج

 : گفت

 ...م یبر -



 : زد شیصدا نیریآ که بود برنداشته یقدم هنوز و

 !سرگرد -

  دخترک؟ بود گفته چه مگر. دیلرز ویآر قلب در یزیچ

  کرد؟ یم شیصدا نطوریا یکس  که بود بار نیاول مگر

  یها شانه به رهیخ و شد کشینزد یگرید قدم  نیریآ

 : زد لب آرام  بود، شده پناهش که یمرد پهن

 !یَمرد یلیخ -

*** 
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 ! ی بود شده جذاب شبید کنم  اعتراف دیبا -

 فنجان. شدند قفل هم  یرو  اراده  یب ماهرو یها دندان

  به لبش کنج و  گذاشت زیم یرو را  اش قهوه

 :شد کج یپوزخند

 تو یکشوند صبحونه یهوا به منو صبح هشت -

 ؟ یبگ نویا که  اطیح

 : انداخت باال ییابرو و  کرد یا خنده تک وشیدار

 بخورم؟  صبحونه دخترم  با ها مدت  بعد خوام  یم بده -



  یرو اراده یب دستانش و  شد تر قیعم ماهرو پوزخند

  مقابل که بود داده قول نفر کی به. شدند مشت شیپا

  قول... برسد وقتش که  یزمان تا باشد آرام  مرد نیا

 شیها شانه بود، دهیرس  عمل وقت که حاال و بود داده

 شب! بشکنند انتقامش بار ینیسنگ از بود مانده کم 

 مدت تمام  ایلیا بودند، برگشته سالن به یوقت قبل

  ها، ساعت آن در که بود گفته... بود مانده کنارش

 یم یکوچک اشتباه هر و نظراند ریز شهیهم از شتریب

  که یا لحظه تا. شود تمام  جفتشان جان متیق به تواند

 بود کرده یسع  بروند، ها  مهمان و شود تمام  یمهمان

 که یتیوضع  از  را حواسش و کند صحبت ماهرو با

  بود دهیفهم خوب ماهرو و... پرت بود سخت تحملش

  یم خوب! است  زاری ب شلوغ یها مکان از ایلیا که

  و دیآ ینم خوشش زدن حرف ادیز از ایلیا که دانست

 حی ترج یزیچ هر به را ییتنها باشد، که خودش به

 که بود کرده را تالشش تمام  شب، آن اما  دهد یم

  تر راحت ماهرو یبرا ها ساعت آن کند یکار

  در  اش پدرخوانده دنید با دخترک که... بگذرد

  چشم  یا لحظه... فتدی ن ناتمامش انتقام  ادی ،یمهمان

  او یها  تالش نداشت حق. دیکش یقیعم نفس و بست

  به پا که را یمرد یها  تالش نداشت حق. کند تباه را



. ردیبگ دهیناد را کند  آرامش یکم تا بود آمده شیپا

 و کرد  باز چشم  بازدمش، دادن رونیب  با همزمان

 نگفت یزیچ. برد اش قهوه فنجان سمت دست دوباره

 لبانش از را یلعنت پوزخند آن نتوانست کرد چه هر اما

  در وشیدار و دینوش اش قهوه از یا جرعه. کند پاک

 : گفت دیکش یم تستش نان یرو را ریپن که یحال

 ! یریم شیپ خوب  یدار -

. کرد نگاهش خونسرد و دیفهم را منظورش ماهرو

 و شدند حلقه فنجان دور محکم  اما انگشتانش

 : داد   ادامه  وشیدار

 جذبت بدجور پسره! دیرس بهم  ییخبرا هی شبید -

 ...انگار شده

 رهیخ ماهرو به موشکافانه و زد تستش به یگاز و

 اری کام مرگ بخاطر قبل روز چند تا که یدختر. ماند

 حاال کند، خفه را پدرش خودش دستان با بود مانده کم 

 ! بود شده آرام  بیعج

 !بابا... کار نی ا تو یکرد خبره منو خودت -

  از وشیدار لبخند و  کرد اضافه مکث با را" بابا"

 رتریباورپذ شیبرا ماهرو یرو نیا. شد محو لبانش

 ! بود



 نجاست؟ یا چرا نکهیا  ازش؟ یدیفهم یزیچ -

 : زد گوشش پشت را شیموها ماهرو

 باهاش؟ برم  شیپ  کجاها تا -

  وشیدار شد باعث آورد، زبان به مهابا یب که یحرف

 به! قیعم... بزند لبخند ماهرو و کند نگاهش بهت با

 ... زهر طعم 

 بابا؟  برم  شیپ  کجا تا... اهدافت به دنیرس واسه -

  و کرد پرت شیرو شیپ  بشقاب در را تستش وشیدار

  کرد باز لب که نیهم و خوردند گره هم  به شیابروها

 ی نشانه به را دستش ماهرو بدهد، را جوابش تا

 : آورد باال سکوت

  که باشه مهم  برات دینبا حتما پس! یکشت پسرتو تو -

 برات که نیهم... رسه یم کجا به دخترت کار

  یزمان تا گم؟یم درست... گهید هیکاف ارهیب اطالعات

  کرد خطا پا از دست اگه و دخترته بخوره دردت به که

 ...یکن یم خالصش  ریت هی با

  چشمان در خشم  شدت از که یسرخ یها رگه

 یرو ادهیز که فهماند  ماهرو به شد، داریپد وشیدار

  مطمئن یزیچ از دیبا! نبود مهم  شیبرا اما  است کرده



!  است  راهش تنها نیا  که دانست  یم خوب و شد یم

  قولش چند هر... واکنشش دنید و او کردن یعصبان

  بود بسته را شیپا و دست ماندن، آرام  یبرا ایلیا به

  به شیها حرف با خواهد یم که آنطور گذاشت ینم و

 ! بزند شین مرد نیا

 و کرد پرت یا گوشه  به را اش یصندل که وشیدار

 کرد آماده یزیچ هر یبرا  را خودش ماهرو شد، بلند

 حصار در اش چانه  که بود لحظه همان قایدق و

  را او یصدا و شدند گرفتار وشیدار قدرتمند انگشتان

 : دیشن اش شده دیکل یها دندان انیم از

  دختر نم،ینب انتیخ ازت که یزمان تا! یمن دختر تو -

  آره... خودت یحت کنه انکارش نداره حق یکس و یمن

 به... من به! بود کرده انتی خ چون  کشتم  پسرمو من

 اسلحه پدرش رو چون  کشتم  پسرمو من... پدرش

  رو پسره اون به ت عالقه یکن یم فکر... تو و! دیکش

 ست؟ی ن م ی حال

 یتا وشیدار و کرد ستیا نهیس در دخترک قلب

 : انداخت باال ییابرو

 ! نره ادتی نویا... یمن دختر تو -



 و کرد  کم  ماهرو ی چانه بر را انگشتانش فشار یکم

  او ی گونه یرو نوازش حالت به را شستش انگشت

 :دیکش

  رو خونه نیا قانون گهید بار هی الزمه کنم  فکر و -

  مهم  برام ! جرمه شدن عاشق نجایا. کنم  تکرار برات

 یرتیغ یب پدر نکهیا  نه... یریم شیپ کجا تا ستین

 یمعن ما کار تو تعصب و رتیغ یول... نه... باشما

 !دهینم

  که ماهرو یوحش نگاه به رهیخ و کرد یا خنده تک

 : داد  ادامه بود گرفته وحشت رنگ

  یم رو پسره نیا هدف! دم یم وقت بهت هفته دو -

 ...  اما یکن یم کات باهاش بعد مدت هی و یفهم

 را ماهرو تن دش،یتهد از پر لحن و کرد کج سر

 : لرزاند

  تو با روز، کی و هفته  دو بشه ت  هفته دو اگه -

 انتیخ یوقت تا و یمن دختر تو... که گفتم ! ندارم  یکار

  نیبدتر به پسره، اون یول! یمون یم من دختر ینکن

 ...رهیم یم چشمات جلو  ممکن شکل

 در شدن باز با و زد ماهرو مبهوت نگاه به یلبخند و

 کرد رها را اش چانه و،یآر نی ماش شدن وارد و اطیح



 نشست اش نهیس قفسه  یرو اراده یب ماهرو دست و

... بکشد شیها هیر به را هوا کرد یسع  یسخت به و

  فلش بود داده  دست از  را برادرش که یشب به ذهنش

  تصور را ایل یا ار،یکام یجا به لحظه کی و زد بک

  و بزند زانو وشیدار یجلو اند کرده مجبورش که کرد

 دهانش آب! گرفته نشانه را قلبش وشیدار ی اسلحه

 آرام  نگاهش، و فرستاد نییپا یدنیکش زجر به را

 منتظر و شده ادهیپ نی ماش از که دیچرخ ویآر یرو

 . شود ادهیپ بود  نشسته کنارش که یدختر بود

 ... داخل برو -

  چشم  برگردد، عمارت داخل به داد بشینه که وشیدار

 بود یکاف نگاه کی همان.  روبرگرداند و گرفت ویآر از

  بود، نشسته نیماش در  ویآر کنار که یدختر بفهمد تا

  حاال و اند  دهیدزد را دخترک بودند گفته. است نیریآ

 و،یآر همراه به هم  آن اش یناگهان  برگشتن نیا

  قدم  بپرسد، یزیچ  نکهیا  بدون یول بود کرده متعجبش

  ریز و برداشت عمارت  یورود سمت را بلندش یها

  شیگلو دور بود شده  طناب  که یبغض و خشم  با لب

 :کرد زمزمه

 ! مجد خان   وشیدار نکنم  ت چارهیب  اگه ستم ین ماهرو -



  بود گرفته وشیدار از  را جوابش... بود شده مطمئن

. نبود مهم  عواقبش! کند یوانگید خواست یم حاال و

 کنار را منطق و عقل بار نیاول یبرا خواست یم

 هم   را خودش نفس شدن، پروا  یب همه نیا و بگذارد

  وشیدار شد، عمارت وارد  که ماهرو... آورد یم بند

  به رهیخ و برد فرو شلوارش بیج در را دستش کی

 شود ادهیپ نیماش از کرد یم کمک  نیریآ به که ویآر

  دهیفهم شب همان! نبود کار در یا محموله. ماند

  یکی یبرا آمدن شیپ مشکل  ی بهانه به ویآر... بود

 ترک را یمهمان تهران، یورود در ها محموله از

  با رفتنش، از پس ساعت کی درست و بود کرده

 نشی ماش بود گفته تنها و بود گرفته تماس وشیدار

  حاال، و دهد یم حیتوض برگردد یوقت و شده خراب

  را بود شده دهیدزد یمشکوک  طرز به  که یدختر یپا

 ویآر به ینگاه نیریآ. بود کرده باز عمارت به دوباره

  بود ستادهیا کنارش و کرده  باز را نیماش در که

  به که یحال در کند، نگاهش نکهیا یب ویآر  و انداخت

 : گفت او به خطاب بود شده  رهیخ وشیدار

 ...نیریآ شو ادهیپ -

 و فرستاد نییپا یسخت به را  دهانش آب نیریآ

 حلقه ویآر یبازو دور  اراده یب جانش، یب انگشتان



  ی جهیسرگ  و داشت  ضعف. شد ادهیپ و شدند

  تمام . بزند نشیزم جا همان بود مانده کم  دش،یشد

 بخوابد بود کرده یسع  را تهران به برگشتشان ریمس

  یزیچ بود نتوانسته یحت و بود نداده امانش درد یول

  وجود تمام ! ترساندش  یم  وشیدار سکوت... بخورد

 آرام  که دیفهم را حالش  ویآر و ترساندش یم مرد نیا

 : زد لب

 . باش آروم ... هست بهت حواسم  -

  ویآر حرف از دلش ته اما دیکش ینفس یسخت به نیریآ

 یپا و بزند یحرف مرد نیا شد یم مگر. شد گرم 

 که وشیدار! نداشت امکان... شد ینم ستد؟ینا حرفش

 یم متصل عمارت یورود به را اطی ح که ییها پله از

.  دیکش نیریآ یجلو را خودش ویآر آمد، نییپا کردند

 نگاه! بود شیبازو بند هم  هنوز دخترک سرد دست

  با  که یمرد خشم   از پر چشمان به را  اش یجد

  و دوخت  داشت یبرم  قدم  سمتشان یطوفان یآرامش

  حرف یب یا قهی دق! ستادیا شیروبرو قایدق  وشیدار

 گردن نیریآ سمت یکم بعد، و ماند رهیخ ویآر به

 تضاد در نشست، لبش کنج که یلبخند. دیکش

  در را نیریآ  نفس و بود چشمانش  خشم  با یوحشتناک 

 ... آورد بند دم 



 ! ادیز... بودم  دارتید مشتاق -

*** 

  پوشاهیس#

 96_پارت#

 ! ادیز... بودم  دارتید مشتاق -

  نیخشمگ نگاه و فشرد را  ویآر یبازو تر محکم  نیریآ

 !نگاهش  در زد یم برق انگار  وشیدار

 با کردم  ینم فکر... نمتیبب نجایا نداشتم  انتظار و -

 !یایب خودت یپا

  که کرد تالش چه هر  و دیکش یا دهیبر نفس نیریآ

  یکی قلبش... نتوانست رد، یبگ وشیدار از را نگاهش

 دیکش یم را آخرش یها نفس دیشا و زد یم انیم در

 کی که بودند یمرد چشمان  ها، چشم  نیا! دخترک

 حرف افتخار با مادرش و ساله دو  یطفل قتل از شب

  د؟ینترس ها چشم  آن از شد  یم مگر... حاال و بود زده

  ویآر یمشک چشمان  سمت نیریآ از وش،یدار نگاه

 ...دیچرخ

 !پسر یبگ دروغ من به نداشتم  انتظار -



 و دیرس  جفتشان گوش  به شیها دندان شیسا یصدا

 : داد ادامه  انداخت یم  نی ریآ تن به لرزه که یلحن با

 ه؟ یچ  نجایا به برگشتنت عاقبت یدون  یم... تو و -

 ...خان وشیدار -

  آتش یرو زم یه انگار زد، شیصدا لب ریز که ویآر

  سمتش چنان وشیدار! شد  هم  نیهم و ختیر خشمش

 دست که زد چنگ را  راهنشیپ ی قهی و برد هجوم 

 مرد به حرف یب وی آر. شد جدا شیبازو از نیریآ

  صورتش در  وشیدار و  کرد نگاه شیروبرو نی خشمگ

 :دیغر

  ،یداد ینم یبشر یبن چیه به سگ محل که ییتو -

 که دختره نیا واسه و کرد باد رتتیغ رگ ییهوی

  و یداد جر قهی یدب بفرستنش دخترا هیبق با بود قرار

 نجات جونمو... آره که یکرد  هم  سر داستان هی بعد

  ،یداشت خبر خونه نی ا نیقوان  از که ییتو! بود داده

  و رونیب شیبرد و یگرفت دستشو من از اجازه بدون

 حرف هی فقط و بود دستت تو گلوله هی ،یبرگشت یوقت

  یک  دونم  ینم! دنشیدزد" یکرد یم تکرار رو

 ..." دنشیدزد یول... بودن



 با و بود گذاشته  دهانش یرو را دستش نیریآ

 مقابل در که بود شده یمرد قامت به رهیخ وحشت،

... کرد ینم باز لب از لب یحت وشیدار یها حرف

  و ساعد ی زده رونی ب یها رگ که یمرد به رهیخ

  رهیخ. داد ینم بروز که بودند یخشم یایگو گردنش،

  ی خانه در نیریآ یجا  دانست یم قطعا که یمرد به

 خودش با را او حال، نی ا با و است تر امن سیپل امن

 ...بود برده ریش دهان به

  ؟یداد نجاتش ده؟یم یا یمعن چه برگشتنش حاال و -

  از شدنش دایپ محض  به دیبا که یدختر  کرده؟ فرار

 عمارت؟ نیا تو ی آورد چرا رو شیبرد یم نیب

 گردنش یرو اریاخت ی ب ینفس یب از نیریآ دست

  مرد نیا. ماند رهیخ وشیدار به شده مسخ و نشست

 زد؟  یم حرف کشتنش از او چشم  شیپ نامرد،

 ... نزده یحرف یکس به نیریآ -

 یدختر  قلب در شد یزی ت خنجر و،یآر ی گرفته یصدا

  ی صدا نیا... بود دادن جان مرز در سرش پشت که

 مرد صبر عمق برجسته یها رگ نیا گرفته،

  و...!  را صبرش ته . داد یم نشان را اهپوشیس

 مانده کم  خشم  از که ی مرد قلب یبرا زد دل ن،یریآ



  یمرد قلب یبرا! یلعنت زد ینم دم  و کند سکته بود

 ... درد از شود منفجر بود مانده  کم  که

 نزده؟ که -

  دانست یم... داد تکان طرف دو به را سرش نیریآ

  جان نجات یبرا یول است ویآر وش،یدار مخاطب

 !دیبا... زد  یم حرف دیبا او و خودش

 !نگفتم  یزیچ یکس به من... من -

  بود کرده گوشزد او به ن یماش در ویآر که ییها حرف

 : داد ادامه نفس یب و کرد مرور ذهنش در را

 یا خونه تو و شدم  دهیدزد  که روز اون...  روز اون -

  قسم  کردم،  باز چشم  شناختم  ینم رو چکسیه که

  سرم  ییبال هر که خوردم  قسم ! نگم  یزیچ  که خوردم 

...  نگم  آدماش و عمارت نیا از یزیچ هم  آوردن

  و خونه نیا از کلمه هی یحت... یحرف چیه من... من

 ... نگفتم  بهشون آدماش

 زد یم حرف که یمدت تمام ... کرد ینم نگاهش ویآر و

  بود آورده خودش با را نیریآ چرا... کرد ینم نگاهش

  را او داشت اصرار چرا....  دانست ینم ر؟یش دهان به

  از قلبش چرا... دانست ینم دارد؟ نگه خودش کنار



  بود شده  او حماقت یقربان که یدختر یصدا لرزش

 ستد؟ یبا بود مانده کم 

  آرنج تا و رفت شیمانتو  نیآست سمت نیریآ دست

 : زد شیباال

 من... کردم  فرار خونه  اون از  شبید... شبید من -

  که بودم  من... نداشتم  رفتن واسه ییجا... بودم  یزخم

 !ویآر به زدم  زنگ

 یرو به و دید ن،یریآ و دیچرخ سمتش بهت با ویآر

  یول نبود شان نقشه جزو قسمت نیا! اوردین خودش

  دل یبرا و اهپوشی س مرد بخاطر... گفت یم دیبا

 خشم  از پر و مبهوت نگاه و گفت یم دیبا خودش

 !دیخر یم جان به را ویآر

 خواستم  ازش من... سنندج ادیب خواستم  ازش من -

 ...  کنه  کمکم 

 !نیریآ -

  وشیدار و بشکند نیریآ بغض تا بود یکاف ویآر ادیفر

  به جان... بلرزاند تن... بزند قهقهه وقفه یب یا قهیدق

 ! قتل جنس از بزند  یلبخند بعد، و برساند لب

 کنم؟  یم باور یکن یم فکر چطور -



 : برداشت  قدم  نیریآ سمت و کرد رها را ویآر ی قهی

 حرفاتو یکرد فکر چطور کت،ی کوچ مغز اون با تو -

 هان؟  کنم؟ یم باور

 گام  وش،یدار و رفت عقب عقب اریاخت یب نیریآ

  قدرت تمام  با و کرد پر مشت  و برداشت سمتش یبلند

  در! شیروبرو دختر صورت در نه اما آورد نییپا

  و بود کرده دخترک سپر را خود که یمرد صورت

 عیسر یقدر به حرکتش! شیجا به بود خورده مشت

 در نیریآ غیج و ماند مات وشیدار که بود یناگهان و

 ...شد خفه گلو

 ! بخوره بهش بخواد که رو یدست شکنم  یم -

 که تر یجد چشمانش و بود یجد یحد  به ویآر لحن

  توانست ی م! دهد جوابش یا کلمه نتوانست وشیدار

.  دید یم نطوریا را ویآر بود بار نیاول که بخورد قسم 

  لبش کنج از خون...! پروا یب نطوریا... یجد نطوریا

 فاصله قدم  کی با... انگار نه انگار اما بود گرفته راه

 خط شیبرا او چشم  در رهیخ و کرد پر را انشانیم ی

 :دیکش نشان و

 زنده اگه یحت! خان وشیدار نکن رد و قرمزم  خط -

  یاونقدر ،یبزن و گردنم  رگ نجایهم اگه یحت نباشم،



 اعتبارت و یزندگ  کل تونن  یم مرگم  بعد که دارم  آدم 

 و کردم  خدمت بهت تمام  سال سه! بکشن شیآت به رو

 خواستم  ازت و یدب رفتم. خواستم  ازت زیچ هی فقط

  اسلحه پسرت یول برگشتم ! ینبود... یباش مواظبش

 زده کتکش پسرت یول برگشتم ... سمتش بود گرفته

 اصطبل  شیبود برده یسوارکار  ی بهانه به تو! بود

  نوک وقت هی اگه... حاال و یبود داده  آزارش یول

 من ی جنازه رو از قبلش بدون خورد بهش انگشتت

 ! یشد رد

 مرد، نیا!  دید یم که بود بار نیاول را ویآر یرو نیا

  چند یویآر به یشباهت  چیه ها، چشم  نیا و لحن نیا

 ...  نداشت قبل ماه

 ؟یکن یم د یتهد منو یدار -

  را ویآر یا ذره یحت  وش،یدار حرص از پر لبخند

  د،ید نیریآ به وشیدار نگاه که نیهم و نکرد سست

  را او  و گرفت را دستش برگردد نیریآ سمت آنکه یب

. کرد خارج وشیدار فیکث  نگاه ررسیت از کامل

 ضربان یصدا و دیچسب ویآر کمر به  نیریآ یشانیپ

 مرد گوش به دیترس که بود بلند یحد به قلبش،

 نیا... ها حرف نیا... عطر نیا... برسد اهپوشیس



 الحق و ردیبگ را جانش که بود بسته کمر امشب! مرد

 اگر نبود مهم  شیبرا ن،یریآ و بود شده موفق که

  شیبرا... شکست یم ویآر انگشتان فشار از دستش

 و نباشد دل ته از ویآر یها حرف دیشا که نبود مهم 

  امشب او ... دهد نجاتش تیوضع  نیا از بخواهد تنها

  داده دل وجودش بند بند  به شجاعتش، به مرد، نیا به

  فتد،یب نفس از یروز او   قلب اگر نداشت شک و بود

 ... کشد یم انیپا سوت  لحظه همان هم  خودش یزندگ 

  از دور پسرت که یشب یول... ستم ین آدمکش من -

  آدم  بخاطرش کنه ردش  مرز از خواست یم من چشم 

 ! کشتم 

 کنار و شد خم  یکم. ستادیا وشیدار ی نهیس  به نهیس

 : زد لب آرام  او، گوش

 !سیرئ چهیه من بدون دستگاه و دم  نیا و باند کل -

  و دیچرخ وشیدار ی شده  مشت دست یرو نگاهش

 :زد یکج لبخند

  من یول! تره راحت  دوم  بار واسه هم  کشتن آدم  -

 یزمان تا... مونم  یم کنت گوش حرف اریدست همون

 !نخوره بهش انگشتتم  نوک که

*** 
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  آب وش،یدار خشم   از پر و تند یها  نفس یصدا

  دینبا دانست یم ! دلش  آتش یرو بود یسرد

  یرو دینبا تیموقع  نیا  در حداقل... کند نشی خشمگ

  نفس ترس از سرش پشت که یدختر و خودش جان

 واکنشش از یبیعج طرز  به یول کند سکیر بود دهیبر

 دلش تمام  سال سه... یول بود یوانگید!  بود یراض

  در زدن زل نیهم! خواست  یم را یوانگید نیهم

  یرو نگاهش... مرگ به دشیتهد و دشمنش چشمان

 پوزخندش و خورد سر  وشیدار ی شده مشت دستان

 : گرفت عمق

 ... یراست -

 و برگرداند او خشم  از سرخ  چشمان به را نگاهش

 : داد  ادامه

 ادتی! من نام  به یزد ش یپ سال دو رو عمارت نیا -

 نرفته؟  که

 : زد  لب اش شده دیکل یها دندان انیم از  وشیدار

 ... تو -



 :دیپر حرفش انیم و داد تکان نیطرف به یسر ویآر

  هنوز من س؟یرئ کنم  دیتهد  رو شما که  باشم  یک  من -

 بندازه خودشو حاضره بخاطرت که ام  یاریدست همون

 فقط... ستین اموالتم  و مال دنبال چشمم ! گلوله جلو

 یداشت اعتماد من به یاونقدر کنم  یادآوری خواستم 

 م یدون یم تو و من! نامم  به یزد موقتا رو نجایا که

  عمارت نیا مالک منو قانون، یول هیموقت تیمالک نیا

 دست من... م یبر شیپ قانون با هم  روز چند! دونه یم

. خونه نیا تو آوردم  و  گرفتم  رو م  عالقه مورد دختر

  ممنون! شما ی خونه  رسما یول من ی خونه اسما

 داشته رو تون ناخونده  مهمون یهوا یوقت چند شم یم

 ...دیباش

  روبرگرداند باشد، او از یواکنش منتظر نکهیا بدون و

 قدم  عمارت یورود سمت و  گرفت را نیریآ دست و

  آن در و" عالقه مورد دختر" بود گفته. برداشت

! خواست یم کردن هیتوج و ساکت یاتاق دلش لحظه،

 بخواهد نکهیا یب و،یآر  و بود کرده خی دخترک دست

!  انگار بودند خی و آتش. گرفت را دستش تر  محکم 

 ...بود بسته خی یکی  و سوخت یم درون از یکی

 ! پسر یه -



  وشیدار که بود  نگذاشته پله نیدوم یرو یپا

  جواب یب فعال شیها  حرف دانست یم . زد شیصدا

  را زهرش باالخره وشیدار نداشت شک اما ماند یم

  مرد از ازین یب را خود که یتیموقع  در دیشا! زدیر یم

 ...ندیبب اهپوشیس

 ... بمون منتظر سالن تو -

 کرد زمزمه یآرام به و یآر که یحرف جواب در نیریآ

  او  از را نگرانش نگاه یسخت به و داد تکان یسر

 ساختمان وارد نیریآ  تا ستادیا منتظر ویآر... گرفت

 به ورود از قبل او نگران نگاه جواب  در و شود

  تکان نانیاطم به یسر  کمرنگ یلبخند با ساختمان،

 :برگشت نییپا را رفته باال ی پله دو  بعد، و داد

 !خان وشیدار بله -

  و کرد ویآر جواب در  یا خنده تک وشیدار

  ویآر یبازو یرو و آورد باال دست. ستادیا شیروبرو

 :کرد کج سر یکم و گذاشت

 ! ندازهیم خودم  یها یجوون ادی منو هات  یبدقلق نیا -

 یرو... کرد شتریب ویآر یبازو یرو را دستش فشار

  نیریآ بخاطر که یا گلوله از اش دهید بیآس یبازو

 ! بود خورده



  یبیآس بهت خواد ینم دلم ! ویآر یباارزش برام  تو -

 ...اما برسه

 یزیچ چیه اش  چهره یول  خواند ویآر نگاه از  را درد

  یب! خونسرد... مقتدر... بود آرام ! داد ینم نشان

 ... شی بازو زخم  ی کشنده درد الیخ

... مونم  ینم آروم  انقدر شهیهم من! نذار دمم  رو پا -

 نرفته؟ ادتی  که منو قانون

  کنار و شد کینزد وی آر به یقدم که بود او بار نیا

 : زد لب گوشش

  که یکس اما... امانه در گناهکار  گهیم من قانون -

 ! نه زه،یعز براش

 ...گذشت کنارش از و زد ویآر نگاه در یچشمک و

*** 
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 با را اش خسته چشمان کنج و بست را تاپش لپ

 : فشرد اشاره و شست انگشت

 ...شنوم  یم -



 بود شده کم  اتاق یهوا . زد یا سرفه تک ماهرو

  او و بود یعاد  زیچ  همه هم  دیشا ای... انگار

 ایلیا و فرستاد گوشش پشت را شیموها! یرعادیغ

...  شناخت یم را ماهرو حرکات نیا. کرد  زیر چشم 

 بست یم محکم  را شیموها ای گرفت، یم که استرس

 ... گرفت یم  یباز به را تارشان تار ای و

 !شبه نصفه سه -

  یزیچ هم  باز و خورد گره هم  به ماهرو یابروها

  سردرگم  و ساکت نطوریا که بود بار نیاول... نگفت

 ...ستادیا یم یمرد مقابل

 مرد هی اتاق یایب شب نصفه سه شده باعث یچ -

 تنها؟ 

  ییجا به اما گشت تمسخر دنبال به ای لیا کالم  در ماهرو

  تنها یمرد با شب مهی ن که نبود بارش نیاول. دینرس

  یکس بود نگذاشته حال به تا که بود درست. ماند یم

  وشیدار اهداف بخاطر فقط و بگذرد مشیحر از

  از و  بدهد راه خلوتش به را یمردان بود شده مجبور

 را یدختر حس حاال اما بکشد حرف زبانشان ریز

  یم مجرد یمرد اتاق به پا است بار نیاول که داشت

 . گذارد



  یقیعم نفس و فرستاد  نییپا یسخت به را دهانش آب

  نه انگار که کرد یم  رفتار یطور مرد، نیا. دیکش

 مثل درست . بود دهیفهم را رازش قبل شب انگار

  خوب ماهرو و... بود دهید بار  نیاول که ییایلیا

  الک  از حساس مواقع در فقط ایلیا که بود دهیفهم

 . دیآ یم رونیب تفاوتش یب و یجد

 ... یچیه -

 حال به دلش و دینگو یزیچ گرفت م یتصم یآن در

  دو فقط که بود داده اخطار  وشیدار! سوخت خودش

  دانست یم و بکشد حرف ایلیا از  دارد فرصت هفته

 ینم یول کند هم  سر  یداستان  تواند یم بخواهد اگر

  حال! بود خفه شیبرا عمارت آن ی هوا... خواست

 یسردرگم و بود شده تمام  صبرش... نبود خوب قلبش

  خواست یم دلش! کند اش وانهید بود مانده کم 

  با بود کرده عهد! برود  فقط... شود دور... برود

  یم که دانست یم و کند چارهیب را وشیدار که خودش

  جان ترس   گفت؟ یم چه بشیعج حال نیا... اما تواند

 نگاهش تفاوت یب که یمرد جان ای داشت را خودش

  حماقت دلش حرف د؟یبگو چه که بود آمده کرد؟ یم

 !شک یب بود محض



  گوشش پشت را ش یموها دوباره و روبرگرداند

 در ی رهیدستگ یرو دستش که نیهم و فرستاد

 ماهرو تن و گرفت  را مچش یا مردانه دست نشست،

 : انداخت ریگ  در و خودش نیب را

 !بزن حرفتو یایم  اگه ای این ای -

  و دیکش نفس را او ی  مردانه عطر اریاخت یب ماهرو

  هم  باز قلبش. دیچسب در به توانست یم که ییجا  تا

 ... داشت یناسازگار قصد

 ... ندارم  یحرف من -

  به را شیابروها یکمرنگ اخم  و شد کج  ایلیا لب کنج

 :کرد کینزد هم 

 فرض ذهنته تو که یدراز  گوش موجود اون منو -

 ! ماهرو نکن

  کرد یسع  و نشست ای لیا ی نهیس تخت ماهرو دست

  شیجا سر از هم  سانت  کی یحت ایلیا و بزند کنارش

 .نخورد تکان

 ...کنار برو ببرم  کار به خودمو روش نکهیا  از قبل -

  نداره اثر من رو تو ی روشا که کرده ثابت تجربه -

 !خانوم  دختر



 نفس دیتپ یم توان تمام  با که یقلب از یشاک  ماهرو،

  لحظه آن در ... اما بود شده مانی پش... دیکش یپرحرص

 نکهیا!  بود افتاده  جانش به یسردرگم حس هم  باز

  ای کند یوانگید... نه ای بزند  ایدر به دل... نه ای دیبگو

 !نه

 ...کن ول دستمو -

 :شد شتریب مچش دور به ایلیا دست فشار

 ...فهمم  ینم نکن فکر! کنه یم تتیاذ داره یزیچ هی -

 ... کنار برو. نداره یربط تو به من شدن تی اذ -

  را مقاومتش مرد نیا... دیایدرب اشکش بود مانده کم 

 !رساند یم صفر به

 ...یینجایا که داره ربط -

 ایلیا... آمد  فرود ماهرو سر در یپتک مثل حرفش

 آمده خودش یپا با که  داشت ربط! گفت  یم راست

  از زدن حرف یبرا که داشت ربط... او اتاق به بود

!  بود آمده او سراغ اش  یزندگ  سکیر نیتر بزرگ

  که ییصدا با... خواست یوانگید دلش و بست چشم 

 : داد  قرار مخاطب  را شیروبرو مرد د،یلرز یم



... کردم  جمع مدرک یکل سال چند نیا تو من -

  هی رو باند نیا کل و  وش یدار تونه یم که یاونقدر

  که نهیا اونم . مطمئنم  هم   یزیچ هی از! بزنه نیزم شبه

 ... تو

 خودش به رهیخ  همچنان را ای لیا نگاه و کرد باز چشم 

...  زدن حرف و دنید را ها چشم  نیا بود سخت. دید

...  دادن ادامه و آوردن تاب را قلب تپش بود سخت

 : داد  ادامه یکندن  جان به اما بود سخت

 ...پس! یستین  نجایا  وشیدار به کمک واسه تو -

 : انداخت باال ییابرو ایلیا

 پس؟  -

 !کن فرار من با پس -

*** 
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 !کن فرار من با پس -

 قلب و جسارتش از ماند مات یدخترک ... ستادیا زمان

 ! کرد ستیا نهیس در یمرد



 کنم؟  کاریچ -

 رونیب آب از یماه مثل. بست و کرد باز لب ماهرو

 اخم !  کرد یم نگاهش مبهوت همچنان ایلیا  و... افتاده

 شیروبرو دختر چشمان  قفل چشمانش... گرید نداشت

...  بشنود جواب خواست  یم! بود مانده منتظر و بودند

 یتالق کباره؟ی به گفت یم چه ماهرو؟ گفت یم چه

  ییهوا کرد حس ماهرو شد، یطوالن  که نگاهشان

 جانش تمام  او عطر. ندارد  وجود دنیکش نفس یبرا

 ... بود کرده حماقت... بود کرده بغض! بود کرده پر را

 !رم یگ  یم پس حرفمو -

  نیهم و بزند کنار راهش سر از را ایلیا خواست و

 وانهید داشت قصد دخترک! کرد طاق را ایلیا طاقت

  انگشتان انیم ماهرو یبازوها... انگار کند اش

 : برد  باال صدا اراده  یب و شدند گرفتار اش مردانه

 ! ماهرو -

  قلب سکوت، و شب مهین آن در بلندش نسبتا یصدا

  پر یآن به چشمانش و ختیفرور نهیس در را ماهرو

 ! شد پر دلش... شدند

 ! م  خسته فقط من -



  که یرنگ یشیم چشمان  و بغض از پر و لرزان یصدا

 وجدان یرو دندیکش غیت بودند، شده مظلوم  بیعج

 دامن بغضش به ایلیا سکوت نیهم و شیروبرو مرد

 : زد

  ینم... بدم  ادامه تونم  ینم گهید! آوردم  کم  فقط من -

  خفه واسم  خونه نی ا یهوا! کنم  یباز نقش تونم 

 ؟یچ یعن ی آوردن کم  ی دون یم... ست

  بغضش و نشست ایلیا  قلب  یرو و شد مشت دستش

 :کرد باز سر

  غرورم  که یمن یعنی آوردن کم ! من یعنی آوردن کم  -

 آوردم  کم  من... شکوندمش حاال و بود زم یچ همه

 رفتارت سرده، لحنت سرده، چشمات که ییتو مقابل

  یول یسرد همه نیا از زنم  یم خی من آره ... سرده

 آوردن کم ! یلعنت عمارت نیا تو پناهم  تنها یشد تو

  کنم  هیگر  بخندم، کنم، فرار خواد یم  دلم  که یمن یعنی

 ... یول... یول

  و دیلرز اش چانه... بست چشم  ایلیا و دیلرز اش چانه

 ... رفت نیی پا  ایلیا یگلو بیس

 ؟یداد نجاتم  چرا -



 یرو شد غیت ماهرو اشک قطره و کرد  باز چشم  ایلیا

 ... زد ینم حرف که یمرد قلب

 ! م  جنبه یب من بشم؟ ییهوا که یداد نجاتم  چرا -

 :اشک با دیخند

 سر از که یحرف کالم  دو ی عقده ! دارم  عقده من -

  عقده یول دم یجنگ عمرمو تمام  من... نباشه ینامرد

 نفر هی... بده نیتسک دردمو نفر هی که داشتم  نویا ی

  نجاتم  چرا! کنه بغلم  ینامرد نه یمردونگ سر از

 چرا؟ ؟یکرد بغلم  چرا ؟یداد

 را قلبش شکستن یصدا آخرش ی جمله  با همزمان

... نبود سرد گرید ایلی ا نگاه که دید چشم  به و دیشن

 !هم  لحنش

 ... نکن هیگر -

!  گردنش  دور شد یم طناب ها چشم  نیا تیمعصوم

 ماهرو ی هیگر... قلبش  در شدند یم غیت ها اشک نیا

 نیا ضعف نقطه نیتر  بزرگ. بود شده ضعفش نقطه

  و کند آرامش خواست ی م دلش! شیروزها

  از آخ... شد یم مانع که یغرور از  آخ... غرورش

  قرارت  یب قلب تپش! است اشتباه گفت یم که یحس



 یاغی دختر همان هنوز دختر، نیا و است الیخ

 ... است  اول یروزها

 چرا و یهست یک  بفهمم  دیبا! بکشم  حرف ازت دیبا -

  هدفت گهید هفته دو تا اگه گفته وشیدار... یینجایا

 بهش برم ! رهیگ  یم رو جونت چشمام  جلو نفهمم  رو

  یچ برم  ؟یینجایا چرا بد؟ ای  یخوب ؟یهست یک  بگم 

 بهش؟  بگم 

 !شد عاشق بگو برو -

 خفه گلو در اش هیگر و ستادیا  تپش از ماهرو قلب

 ...شد

 دختر واسه بگو برو! دینرس و شد عاشق بگو برو -

! کرد گهید مرد هی با یخوشبخت یآرزو شیآب چشم 

 کاش بگو برو... ناحق  به کردن فلج دستشو بگو برو

  برو... اومد ینم رونیب زنده نیماش اون  از چوقتیه

 ذاشتینم یلعنت یمهمون  اون به پا چوقتیه کاش بگو

  یکپ چشماش که یدختر! نهیبب رو عشقش دختر   که

 هاش هی گر که یدختر. ستی ن من دختر یول مادرشه

 ... ستی ن  من دختر یول مادرشه مثل

  نبض  اش قهیشق رگ و دیلرز چشمانش مردمک

  تک  تک در خون یجا  که یدرد!  دید ماهرو و گرفت



 مردانه بغض... دید چشم  به را بود یجار شیها رگ

  نیا بود عاشق! دید  را اش شکسته قلب... را  اش

 بت   نیا بود دهیکش چه مرد؟ نیا بود شده عاشق مرد؟

 احساس؟  یب ظاهر به

  پاش و دست نفر هی یول رهیبگ انتقام  اومد بگو برو -

 ریاس خودش یول کنه  ریاس اومد بگو برو! بست رو

 ...شد

 ...ایلیا -

 مرد ی آشفته حال.  کرد شیصدا پربغض ماهرو

  چه... بود برده ادشی از  را خودش درد شیروبرو

 او؟  با بودند کرده

 پاکت پاکت... کرد یم آرومم  گرفتم  یم که سردرد -

 گفت. بره ادم ی از دردم  که کردم  یم دود گاریس

  چشماش. بود  ضعفم  نقطه چشماش! دم ینکش... نکش

 و بخواد یزیچ شد یم مگه! بود  مادرم  یچشما نیع

 ... براش بودم  یحام من نه؟ بگم  بتونم 

 قلب چشمانش سرخ یها رگه و کرد یا خنده تک

 ... فشرد را ماهرو



 نیا تو ندارم  و دار همه! بود زم یچ همه اون یول -

 یم وجودم  همه با  که یکس  تنها... نامرد یایدن

 ! اشتباهم  نیتر قشنگ...  کنم  محافظت ازش خواستم 

 دیشا چشمانش سرخ یها  رگه... بود عاشق نگاهش

 ! بودند قلبش یها پاره پاره

  عنوان به نه اما بودم  مهم  براش... بود مهم  برام  -

  رشیاس بخوام  که بودم   یک  من... بره گذاشتم ! مردش

 کنم؟ 

 کنار درست دستش کف و کرد رها را ماهرو یبازوها

 :دیچسب در به او سر

 ؟یهست یک  یکرد فکر! یکرد رم یاس تو یول -

  زد ینم هم  قلبش... دیکش ینم هم  نفس گرید دخترک

 بود؟ ... نبود  که ایلیا شیروبرو مرد! دیشا

  دختر که تو رفتن؟ واسه  یدار رو کجا یکن فرار اگه -

 جونت از یکن یم فکر... یستین هم  وشیدار یواقع 

 گذره؟ یم

  رم یاس تو یول" کرد تکرار ماهرو سر در یکس

 دیچسب شیگلو خیب و  شد بغض یحرف و!"... یکرد

 " ؟یهست یک  یکرد فکر"



  مهمه؟ برام  جونم  یکن یم فکر! ستین مهم  برام  -

 عمارت نیهم یجلو که داره یتیاهم یکن یم فکر

 رگبار؟  به ببندنم 

 :داد تکان  نیطرف به یسر و زد یتلخند

...  حهیتفر زنگ برام  مرگ که م  خسته یاونقدر من -

  یب هی نم یبب تونم  ینم گهید که شدم  خسته یاونقدر

 من... افته یم خطر به جونش من بخاطر گهید گناه

 !م   خسته مرگ حد به

  یزیانگ  غم  تضاد چشمانش اشک و کرد یا خنده تک

 ... اش خنده با داشت

  آخه... وشیدار به گم ینم یول! دم یفهم رو هدفت -

  که یباش مرد دیبا آخه... فهمه ینم عشق وشیدار

  یاومد عشقت  بخاطر که یبود مرد تو! یبش عاشق

 کنم؟  رتیاس که باشم  یک  من... نجایا

  و رفت جلو یقدم و برگرداند خودش به را ایلیا حرف

 تا گرفت باال سر! رساند حداقل به را شان فاصله

 : دیبگو تا زد دل و  کند نگاه چشمانش  به م یمستق

 ... فراموش را تو ادم ی -



  خودش  قلب در م یمستق و شد یریت حرفش و

 نشییپا و گذاشت ایلیا دست  یرو دست... نشست

  ایلیا حرف که بود  نکرده باز را در  هنوز و آورد

 : کرد متوقفش

 ...تره سخت دادن  دست از بار نیدوم واسه -

  دیبگو یزیچ  نکهیا یب و برگشت ایلیا سمت آرام 

 چشمانش! گرفت جان دوباره اما قلبش. کرد نگاهش

 و کرده ینافرمان که یحالت  خوش یموها  تار به تار

  مرد نیا و کرد رصد را بودند ختهی ر ایلیا یشانیپ در

 را مادرش که یا پسربچه هی شب گرید خورده، زخم 

 ت،یجد نیا... انگار بود  شده بزرگ! نبود خواست یم

 ! بود  کرده را جانش قصد مرد نیا نگاه، نیا

  یم فکر! آدماش و ایدن نیا از دم یکش یادیز من و -

  رگبار به ببندنت عمارت نی هم یجلو که یروز یکن

 دردام؟ رو یبش درد یخوا یم خندم؟ یم من

 ... نشنود را قلبش یصدا ایلیا که کرد خدا خدا ماهرو

 !گرفتم  پس حرفمو من -

 :کرد نگاهش  خونسرد و زد یکج لبخند ایلیا

 ! من به بده رو یکرد جمع که یمدارک ... گهید رهید -



 : جوابش در  انداخت  باال ییابرو لجبازانه ماهرو و

 بشه؟  یچ که -

 من و... ما از تر گنده دست رسه یم مدارک  -

 ...نه چه ،یبخوا چه! یبر تنها ذارم ینم

  ت یجد و ماند اش رهی خ بزند پلک نکهیا یب ماهرو

  یشوخ مرد نیا! زد گره نهیس در را نفسش ایلیا

 ! ی ا ذره یحت... نداشت

  از عمارت نیا از رونیب یبتون که هست  راه هی فقط -

 ...یباش امان  در آدماش و وشیدار دست

  ایلیا و دیکش شیها هیر به را هوا یسخت به ماهرو

 : زد را خالص  ریت لحظه همان

 ! کن ازدواج من با -

*** 
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. فرستادم  رونیب صدادار را بازدمم  و بستم  را چشمانم 

  نیهم و دیرس یم گوش به اتاق حمام  از  آب یصدا



  گذرانده سکوت در را روز شتریب که یمن یبرا صدا،

  متنفر... خواست ینم  سکوت دلم ! بود موهبت بودم 

 یم دلم  زد ینم حرف که  او...  ییصدا یب از بودم  شده

 تنگ نفسم  رفت، یم فرو که خودش  الک  در... گرفت

  کلنجار در خودش با یوقت! بودمش شناخته. شد یم

.  دهد سامان و سر را افکارش تا کرد یم سکوت بود،

 تا بست یم لب د،یپاش یم زخمش بر نمک که ایدن

 درد و خشم  ترکش تا... ردیبگ آرام  که یا لحظه

 بود صبور. نکند یزخم را خودش جز یکس قشیعم

 دانستم  یم را همه!  بود صبور بیعج... مرد نیا

 . کرد یم تنگ را نفسم  نزدنش حرف هم  باز... اما

  بود شده تمام  وشیدار با  شیها حرف که یا لحظه از

 نزده یحرف کلمه چند جز  م،یبود گذاشته اتاقش به پا و

 نیا به را تشی عصبان اما  بودم  شده وانهید دیشا. بود

  و داد اما بود آرام  ویآر. دادم  یم حیترج سکوت

  و دادم  یم حیترج سکوت نیا به هم  را شیادهایفر

  و خودم  با بودم  کرده چه  سرم؟ بر بود آمده چه... خدا

 سرم  در ها  سوال وقت؟  چند نیا در بود دهیکش چه او

  ی درباره خواست یم دلم . خوردند یم تاب و چیپ

  و یداد  یفرار مرا چرا بپرسم حداقل ای ... بپرسم  پدرم 

  کردم  جمع شکمم  در را م یزانوها ؟یبرگرداند دوباره



  کل ی اندازه به... بودم   خسته. گذاشتم  شانیرو سر و

  فکر بود، نجایا او نکهیا فکر! نه... یناراض اما عمرم 

  به  جانم  نجات  بخاطر که ییها حرف و بودنش سالم 

  نیا. داد یم نیتسک را دردم   بود، زده وشیدار

 ی چاره  مگر و داشتم  دوست را پردردسر آرامش

  نیا یا کننده وانهی د طرز به من بود؟ هم  یگرید

 ...بودم  دهیخر  جان به را یچارگ یب

 عیسر د،یرس  گوشم  به  که حمام  در شدن باز یصدا

 قامت. کردم  مرتب را شالم  و برداشتم  م یزانوها از سر

  قلبم  شد، انینما در چارچوب در که اش دهیورز و بلند

  یم را او بود بار نیاول مگر. ختیر فرو نهیس در

 داشت تن به یرنگ یمشک کوتاه نیآست راهنیپ دم؟ید

  با که یحال در... رنگ همان به یگرمکن شلوار و

 کرد، یم خشک را شی موها یدیسف کوچک ی حوله

  که کنم  یم نگاهش دیفهم دیشا... شد خارج حمام  از

 :زد یکمرنگ لبخند و چرخاند  سمتم  گردن

 ؟ یخورد شام  -

  که نگفتم  و انداختم  باال یمنف ی نشانه به یسر

 بهانه را غذا به نداشتن لیم من و آمد خدمتکار

  که... م ی بخور شام  هم  با تا آوردم  بهانه نگفتم ... کردم 



  ادم ی. است دنیکش زجر  نیع م یبرا خوردن غذا ییتنها

  بار کی دو هر که  رفت ینم ادمانی... رفت ینم

 ...م یبود شده  کیشر هم  با را مانیغذا

  همان یبرا دلم  بند من و کرد ام  مواخذه نگاهش با

 .شد پاره هم  اش غره چشم 

 ... گشنمه یل یخ  خودمم . ارنی ب شام  گم یم -

 جانش و روح به که درد! نداشتم  شک... نبود گرسنه

  با که یا پسربچه مثل شد یم آورد، یم هجوم 

 ینم غذا به لب یساعت چند تا و  کرده دعوا مادرش

 زد، ینم غر یکس سر او که تفاوت نیا با تنها... زند

  ماند یم خودش الک در  آنقدر و  داد ینم آزار را یکس

  لبخند! َمرد ات یصبور  از آخ و شود بهتر حالش که

  برداشت، سر از حوله او که نیهم و زدم  یکمرنگ

 و زد بک فلش دارمانید نیاول به ذهنم ... شدم  مات

 خدا؟  بود کرده چه. گذشت قلبم  از یسوزش

  انداخت  گردنش دور را  حوله د،ید که را مبهوتم  نگاه

 : گفت و

 ؟ینیب یم ینطور یا منو باره نیاول مگه -

!  گرفت  دلم  و فرستادم  نییپا یسخت به را دهانم  آب

  که یبار نیاول مثل قای دق... بود  دهیتراش را شیموها



  م ی ن به حاال حالت، خوش یموها آن! بودمش  دهید

  کی که بود نیهم یبرا پس... دندیرس ینم هم  سانت

 خواست یم گشت؟  یم موزر یپ اتاق در یساعت

  وانهید مثل... کردم  بغض دوباره؟ بتراشد را شیموها

 دارمانید روز نیاول... ریگ بهانه یها بچه مثل ها،

  بار نیاول که انگار. گذشت چشمانم  یجلو از لم یف مثل

  کرده شیدایپ یزخم هم  باز انگار! دمش ید یم بود

  نشان و خط م یبرا آمدن بهوش محض به او و بودم 

  عقد آن  از فرار یبرا را دستم  که انگار... بود دهیکش

 پرت هنگام  دوباره که  انگار و بودم  دهیبر یاجبار

 !نم ینب بیآس تا بود کرده بغلم  محکم  تپه، آن از شدن

 موهات؟ کو -

  به تازه  دم یپرس که  یوقت و پرسم  یم چه دم ینفهم

  و  ویآر... گرفت عمق یکم لبخندش! آمدم  خودم 

  هیتک سرش پشت زیم به و انداخت باال ییابرو لبخند؟

 : داد 

  تا چند اون بخاطر تو یول نشده سالَمم  یس هنوز من -

... رمردیپ یگفت یم بهم  ی داشت دلت تو د،یسف یمو تار

 نه؟



  که دینکش هیثان به و حرفش از شد گرد چشمانم 

  چشمان یخستگ. گذارد یم سرم  به سر دم یفهم

  آتش قلبم . بودند لبخندش با یبیعج تضاد در سرخش،

 حالش... کرد یم یشوخ  که بود بار نیاول! گرفت

  نیسنگ جو خواست یم خراب حال آن با و نبود خوب

 .ببرد نیب از را نمانیب

 ... ویآر -

 : گرفت زیم از را  اش هیتک او  و زدم  شیصدا لب ریز

 .ترم  راحت ینطوریا... ازشون بودم  شده خسته فقط -

 درد ها چشم  نیا. کردند ینم دییتا را حرفش چشمانش

  فقط. نبود شدن عوض شبه کی مرد ویآر! داشتند

 نیا در کارش نیهم... اما بود  دهیتراش را شیموها

.  بود درآورده صدا به م یبرا را خطر زنگ ت،یوضع 

  یا لحظه که انگار اما بردارد  در  سمت یقدم خواست

 متوجه خواست. ستادیا ناگهان برود، جیگ  سرش

 و بست چشم  و گرفت زیم به دست! دم یفهم اما نشوم 

 با نکهیا از قبل. آمدم  نییپا  تخت از چطور دم ینفهم من

  لب ریز و کرد باز را چشمانش بزنم، شیصدا ینگران

 : گفت

 ...ستین یزیچ -



  به لعنت یا... گفت ینم و بود شده یزیچ کی

  ی صحنه در کردنم  دایپ و قبل شب  از! َمرد انکارت

 کرد ینم ضعف اگر  و بود نخورده یزیچ تصادف،

  تنها قطعا. نبود نیهم  فقط  یول... داشت تعجب یجا

 ... زد یم حرف کاش! نبود نیهم لشیدل

 ! هست -

  تند دور یرو دوباره قلبم  و دادم  را جوابش اراده یب

 :دیتپ

 ...م ی بزن حرف ایب -

  وشیدار به اش عالقه  مورد دختر عنوان به مرا او

  جانش و انتقام  ،یلعنت  من   بخاطر... بود کرده یمعرف

 من. بود کرده دیتهد را  وشیدار و انداخته خطر به را

  ینیسنگ بار که بزند ییها حرف بودم  شده باعث

 ... روحش و جسم  بر شوند

 :داد تکان حرفم  جواب در یسر

  بذار. نه االن یول... دم یم جواب هاتسوال  همه به -

 ...گهید موقع هی



  من. دیکش رونیب را زشیم یکشو و روبرگرداند و

 دیبا! بودم  نگرانش... بپرسم   یزیچ خواستم  ینم

 ...گرفت  یم آرام  تا زد یم حرف

 ...بپرسم  سوال خواستم  ینم من -

 حرف یب. دیچرخ سمتم   یکم و شد مشت چپش دست

  یمخف را بغضم  کردم  یسع یسخت به من و کرد  نگاهم 

 ... کنم 

...  منم  باعثش دونم  یم! ترسونه یم منو حالت نیا -

  بخاطر دونم  یم... انتقامت واسه دم یتهد هی دونم  یم

 ...یول یکرد رد قرمزاتو خط من

 !نیریآ -

 ...بستم  لب من و دیپر  کالمم  انیم

 ...ستین تو ریتقص  یزیچ گم؛یم  بازم  گفتم  قبال -

 هم  کی از شتریب دیشا... بزند حرف خواست ینم

  یول داشت ازین آرام  خواب ساعت چند به صحبت،

 من بخوابد؟ الیخ و فکر همه آن با توانست یم مگر

 دهیفا بودنم  اما کنارش  در ... او اتاق در... بودم  آنجا

  شد یم درد یحت دیشا. کرد  ینم دوا  یدرد.  نداشت یا

 ! دردش  یرو



 ... ضمن در -

 آن به دوباره را بودم   گرفته چشمانش از که ینگاه

 خواست که نیهم او و برگرداندم  یمشک یگو دو

  و شد رها دستش از یزیچ بزند، را حرفش  ی ادامه

 وحشت... زد چنگ را زیم ی لبه تر محکم  بار نیا

 : دم یدو  سمتش اراده  یب و زدم  صدا را نامش زده

 ... ش یچ ویآر -

  شده رها دستش از که ی زیچ ستادنیا حرکت از با اما

 حبس ام  نهیس در نفس  م،یپا یجلو درست هم  آن بود

  چشمان نی ب نگاهم . بردارم  یگرید قدم  نتوانستم  و شد

... دیچرخ و دیچرخ  م یرو شیپ قرص جعبه و سرخش

 !دیچرخ  سرم  دور ایدن

*** 

  پوشاهیس#
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.  زد نبض ام  قهیشق رگ... کرد نگاهم . کردم  نگاهش

  که کردم  باز لب... شد ینم باورم . کردم  ینم باور

  یرو نگاهم ... بود خشک  م یگلو! نشد... بزنم  یحرف

! مرد دلم ... کرد پاره افسار دلم  و خورد سر دستش



  فشرد یم انگشتانش انیم را زیم  ی لبه محکم  آنچنان

  قفسه عیسر آنقدر. بود زده رونیب شیها رگ که

  یب با ها سال انگار که شد یم نییپا و باال اش نهیس

! ترساندم  صورتش کبود رنگ... بود کرده سر ییهوا

  جان به و خورد سر قرصش جعبه یرو دوباره نگاهم 

 :زدم  لب یکندن

 ... ویآر... آ -

  خورد یم اعصاب قرص. شکست م یگلو در صدا

 در که ییها همان از... باال دوز با هم  آن! یلعنت

 یم مارانیب یبعض خورد به یروان یها مارستانیب

 خدا؟ شد یم مگر شد؟ یم مگر! رندیبگ آرام  تا دادند

 ... نیا... نیا -

 د،یچک ام  زده خی ی گونه یرو اراده یب که یاشک

  پشت شده یمخف یها  اشک و کرد عمل یشوک  مثل

!  دیرقص یم اشک نگاهش  در... کرد آزاد را پلکم 

  کنارش ماه چند من... هم  دستش. دیلرز یم نگاهش

  من بودند؟ کجا ها قرص نیا ماه چند نیا در و بودم 

 بودند؟ کجا  ها جهیسرگ  نیا و بودم  کنارش ماه چند

  حاال و بود گرفتنش سرد آب  دوش همان خالفش اوج

 گفتند؟ یم چه ها قرص نیا



 سرخ یها رگه. برداشت زیم ی لبه از  را دستش

  ادیز یبرا بودند گذاشته  مسابقه انگار چشمانش

 دانستم  یم خوب من و بود یبرزخ نگاهش... شدن

  و کرد یم یزندگ  نه! سوخت یم برزخ در مرد نیا که

  یویآر نیا آرام، ظاهر به مرد نیا... بود مرده نه

  یم آتش باز و شد یم خاکستر درون از صبور

 ... گرفت

  هیتک منطقم  به اگر من  و برگشت سمتم  را قدم  نیاول

  را بود آمده جلو که یقدم کی  همان دیبا کردم، یم

 من یول دم یترس یم نگاهش از دیبا... رفتم  یم عقب

 از نخوردم  تکان! دیشا  بودم  خودش از تر خراب کله

  جلو یگرید قدم ! ستادم یا ها وانهید مثل... م ی جا سر

 قدم . دیکش رخ به دوباره  را اش یخشک م یگلو. آمد

 به را تعادلش و خورد تلو تلو... برداشت را سوم 

... بود خوب که ویآر! دادم  جان  من و کرد حفظ یسخت

 به سر یحت. بود آرام  قبل ی قهیدق چند نیهم ویآر

 بتیمص نیا درد، نیا حال، نیا اما گذاشت یم سرم 

 ...کند خرابمان خانه  تا بود آمده خبر یب انگار

  خورده گره هم  در سخت شیها اخم  د،یرس که  م یجلو

  تا شد خم ... شد خم  او و دم یکش یا دهیبر نفس! بودند



  مچ که بودم  من بار نیا  و بردارد را یلعنت ی جعبه آن

 : گرفتم  محکم  را دستش

 !نه -

 یبرا دلم ! شد گم  هم  نگاه در نگاهمان. گرفت باال سر

  فشرد  هم  یرو دندان... شد خرد و افتاد بار نیهزارم

  اش شده دیکل یها دندان انیم از  را شیصدا من و

 : دم یشن

 ...کنار برو -

  نیطرف به سر. نشست مچش یرو هم  گرم ید دست

 !م یگلو در کرده خانه درد  آن از آخ و دادم  تکان

... خدا رو تو منو نیبب... نیبب منو ؟یشد یچ ویآر -

 ... خ با یکن یم کاریچ یدار

 ! کنار برو گفتم  -

 ادیفر و دیکش  رونیب انگشتانم  انیم از را مچش چنان

 ام  یزخم دست و شدم  پرت نیزم یرو محکم  که زد

  اما آورد بند را نفسم  یا هیثان دردش ... رفت تنم  ریز

  دیبا تو حاال که! بکش نفس که زدم  ادیفر خودم  سر

  را خدا لب ریز... است قیعم درد او و یشو مرهم 

  دم یام ایخدا زدم  هق! کن کمکم  زدم  هق... زدم  صدا



  اگر مرد نیا! ایخدا که... بس و یهست خودت تنها

 ... رم یم یم من رد،یبم اگر  او... ردیم یم ردینگ آرام 

  شدم، که  زیخ م ین و کردم تنم  ستون را سالمم  دست

  شیزانوها از یکی  یرو م یروبرو! ستادیا زمان

.  زد ی م دو دو ینگران سرخش  نگاه در و بود نشسته

  حد همان به حالش! نبود یآن جنون آن از یخبر... نه

  جعبه الیخیب. بود آمده خودش به حداقل اما بود خراب

 ... بود افتاده اش یمتر کی در که یقرص

 ...نیریآ -

  حاال. دیتپ یم توانش تمام با قلبم  کرد، یم که م یصدا

 با... ینگران با! ترس با اما بود کرده م یصدا هم  باز

 ... درد

 ... انم یگ  -

  و جوابش در گفتم " جانم "  که شد چه دم ینفهم من و

 را مرد نیا من شد باورم  که بود لحظه همان انگار

 ...دارم  دوست شتریب  جانم  از یحت

  نییپا و باال شیگلو بیس و دیکش گردنش پشت یدست

 :شد

 ... شد یچ دم ینفهم -



 نگاه و گرفته یصدا جواب در دادم  تکان یسر تند تند

 :مانشیپش

! خوبم  من... نداره بیع دونم   یم... دونم  یم -

 ! خوبه حالم  من... نیبب

 :طرف  دو به داد تکان سر او و

 ...دم ینفهم -

 :خورد ترک  بغضم 

 ...یلعنت نداره بیع که گفتم  -

 ن؟ یریآ یدید چرا -

 ! بدتر حتم  به قلبش، و بود شکسته شیصدا

 ؟ یدید قرصامو چرا -

  آن جواب در گفتم  یم  چه جوابش؟ در گفتم  یم چه

 درد؟  از پر چشمان

 ؟ یدید چرا -

  کی همان و کرد فرار چشمانش حصار از یاشک

... شد چه دم ینفهم و کردم  طاق را طاقتم  اشک قطره

 حلقه کمرش دور محکم  خودم  ی اراده بدون دستانم 

 : گذاشتم  اش شانه یرو سر و شدند



 ...بزن حرف برام  -

  نفس یصدا یحت... ماند آغوشم  در حرکت یب تنش

 !دم ینشن هم  را شیها

 بگو... ت نهیس رو شده  درد که رو یچ هر بگو -

  ینم ترحم  کنم؛ ینم قضاوتت من. یریبگ آروم  دیشا

  هم  هیگر یحت... یحت. بهت  دم یم گوش فقط من... کنم 

 ! کنم  ینم

 تنش قفل تر  محکم   دستم  و دیلرز آغوشم  در تنش

 !ببخش تو را شب کی نیهم ایخدا... شد

 ... مردم  یم باهاشون کاش -

 خدا  م یبگو آمدم . دیبار و  شد باران اشکم  و بستم  چشم 

  یآنقدر... دادم  یم گوش دیبا  فقط من... نگفتم  و نکند

 !ردیبگ آرام  که

 یم منم  شدن زجرکش چشمام  جلو یوقت کاش -

 ...مردم 

 !وجود تمام  با... دم یگز لب

 یول بودم  مرده! کنارشون از کردن جمع رو م  جنازه -

  مرده... زدم  یم  داد یول بودم  مرده... داشت تپش قلبم 

  مادر و پدر چشم  به چشمم  یوقت مردم  دوباره و بودم 



  تو مادرش مشت یوقت  مردم  دوباره! افتاد مهتاب

  مهتاب پدر یوقت بودم  مرده... خورد م  نهیس قفسه

  داد خودش یول کنه آروم  رو همسرش کرد یم یسع 

  اولش از" زد یم  داد..." بود اشتباه" دیکش یم

 ..."بود اشتباه

 ... بده طاقتش ایخدا. زد یم انیم در یکی قلبش

  دوباره کمرم ... جا همون شدن خم  زانوهام  -

 ...شکست

 :دیکش  ینفس یسخت به

 همون از بودن مخالف ازدواج  نیا با مادرش و پدر -

 هفته چند یگاه... بود خطرناک من شغل! اول

  م ی زندگ  تمام  که یاونقدر. دیکش یم طول تم یمامور

  نیح که یا قهیدق چند اون تو شد یم خالصه

  رو یگوش اون و زدم   یم حرف مهتاب با تیمامور

  بابا گفت بار نیاول یوقت  ارم یمه... اریمه به داد  یم

 ریز  گذاشتن چاقو چشمام   جلو یوقت! نبودم  کنارش من

 یوقت... نبودم  انگار اما بودم  من دن،یبر و گلوش

  اما بودم  من ختنی ر یم گناه یب رو مهتابم  خون

 حرف! بود یکار مادرش مشت... کنم   یکار نتونستم 

 !ها وونهید مثل... دم یخند... تر یکار پدرش



 :آغوشم  در دیخند و

 تو شدم  که داریب... شکستم ... کردم  سقوط -

 پدرم  یحت. کرد یم ه یگر مادرم ... بودم  مارستانیب

...  دم یخند ه؟یگر و آژند نیمع سرهنگ! کرد یم هیگر

 اما منه ریتقص بود گفته. بود اومده هم  مهتاب پدر

...  دیشا بود سوخته حالم  به دلش... بود اومده

  رو اول قدم  نییپا اومدم  که تخت از... دم یخند

. دیکش غیج مادرم ... خوردم  نی زم که بودم  برنداشته

 ...دم یخند فقط من..." دکتر" زد داد بابا

.  دم یکش یا دهیبر نفس و دیچی پ دهانم  در خون  طعم 

 ...نشکن را بغضم  ایخدا... تیایدن از امان ایخدا

 پنج و ستیب مرد هی! یروان مارستانیب شدم  یبستر -

 شدم  یبستر... ساله پنج و ستی ب پدر هی... ساله

 کی... بود کرده تا بد  باهاشون ایدن که ییآدما ونیم

 ...سال کی ... تمام  سال کی! سال

 ...بدتر شیصدا! دیلرز بد ام  چانه

  تموم  هام  خنده گهید عمارت، نیا تو گذاشتم  پا یوقت -

  بچه و زن که یمرد مقابل کردم  یم صبر... بود شده

  دییتا سازمان! بودم   گرفته آروم ... بود کشته رو م 

 گذاشته که بود کرده دیی تا... بهتره حالم  که بود کرده



  خودم  با هم  رو قرصام  یول اومدم ... نجایا ام یب بود

  یم صبر زام یعز قاتل دنید آخه... خونه نیا تو آوردم 

  دنیفهم ینم... کرد ینم درک من جز یکس! خواست

  رو شد یم آوار ایدن انگار دم ید  یم که رو وشیدار

  خواست یم دلم  دمشید  یم یوقت دنیفهم ینم... سرم 

 ینم کس چیه... ببرم  رو نفسش  لحظه همون

  گذشت، نجایا به اومدنم   از که یوقت چند... دیفهم

... باال برد رو قرصام  دوز خودش سازمان روانپزشک

 ! بودم  تیمامور وسط. گردونن برم  تونستن ینم

 :زد تلخند

 ...وونهید مامور هی -

.  داد رونیب پردرد را نفسش او و شد  شل دستانم  گره

 و شد هم  قفل باز نگاهمان و آمدم  رونیب آغوشش از

  حد از شیب امشب من. دیدو م یها گونه به خون

 دیفهم دیشا... شکننده و بودم  شده پروا یب تصورم 

 خودش که شکند یم  بغضم  م یبگو کلمه کی اگر که

 : شیها نفس نفس انیم زد یتلخ لبخند و شد قدم  شیپ

 ... من از یندون  که نمونده یزیچ گهید -

  تلخ اش خنده اگر یحت خندد یم قشنگ که دانست یم

!  بزنم  حرف  که. نزنم  هق که  دم یگز باز را لبم  باشد؟



  اهیس  سال سه کینزد که کردند  چه... تو با کردند چه

  َمرد؟ یاوردیدرن تن از

 ماه دو امن، ی خونه به  یبفرست منو نکهیا  از قبل -

 حاال که دم یند رو خوردنات قرص! بودم  نجایا تمام 

 رو شدم  درد ناخواسته حاال که دم یند... موندم  مات

 ...که خواستم ینم من... من! دردت 

 !نخوردم  -

 مبهوتم  نگاه یبرا... آمد بند زبانم  و دیپر حرفم  انیم

 :کرد زمزمه و داد تکان سر

 ... نخوردم  قرص یبود نجایا که یماه دو...  آره -

 نفس از تر نیسنگ... اما بودند نیسنگ شیها نفس

 من؟  یها

 برت دوباره که دادم  تی فرار چرا اصال یگفت شبید -

 ... نجایا گردونم 

  نییپا شیگلو بیس و بست چشم  د،ید که را م یها اشک

 : رفت

 پا و دست خودم  و سپردم  هیبق به رو زام یعز من -

 اشتباهم  خوام  ینم گهی د! مرگشون شاهد شدم  بسته

 ... کنم  تکرار رو



 کرد باز چشم  او و... د یتپ و دیتپ  نهیس در محکم  قلبم 

 :دیخند  کمرنگ  و چشمانم  در

 !باالتر دوز با... یشد اعصابم   قرص -

  پوشاهیس#
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 چشم  آلود خواب شد،  بلند که لشیموبا زنگ یصدا

 لشیموبا. شد دراز یعسل زیم سمت دستش و کرد باز

 رهیخ اش صفحه به شده زیر چشمان با برداشت را

  لمس را تماس یبرقرار  کونیآ ا،یلیا اسم  دنید با ماند

 :چسباند گوشش به را یگوش و کرد

 الو؟  -

 ... داشت  آرامش یکم ها مدت از بعد اما بود خسته

 کردم؟  دارتیب -

  داد یم نشان را صبح هفت که لشیموبا  ساعت به

  یاتاق  در او دیپرس خودش از لحظه کی و کرد نگاه

 نیهم کرد؟ یم چه تخت یرو بود، مهمانش نیریآ که

 شیجا سر عیسر ایلیا سوال  به توجه یب تا بود یکاف

  فتدیب کنارش به همه از  اول نگاهش و شود زیخ  م ین



  بود، برده خوابش کاناپه یرو که نیریآ دنید با اما

 ... ختیفرور قلبش در یزیچ

 برد؟  خوابت -

 :کرد زمزمه لب ریز

 ... دارم یب -

  با و داد رونیب صدادار  را نفسش خودش، از یشاک  و

  و بود دهیخواب تخت یرو چطور کرد فکر خود

 بود؟  برده خوابش حال آن در دخترک

 . م یبزن حرف دیبا -

 و بود شیها حرف بودن  مهم  یایگو اش یجد لحن

  طرف از صبح اول تماس نیا دانست  یم خوب ویآر

 .دارد یمهم لیدل  شک بدون ا،یلیا

 ...اتاقت ام یم -

 قطع را تماس باشد، او از یجواب منتظر نکهیا یب و

  همان به. زد بک فلش   قبل شب به ذهنش و کرد

  و بود برده شیها قرص به یپ نیریآ که ییها ساعت

  بغلش جفتشان یقرمزها خط به توجه یب یا لحظه

  و بود گرفته آرام  یبیعج طرز به او، و بود کرده

 از بود، کرده تحمل که یدرد از...  بود زده حرف



  قرص لیدل از بود، شده عمارت وارد که یروز

 دلش زخم  ها  مدت از بعد و بود گفته شیها خوردن

  گردنش پشت یدست و بست چشم . بود افتهی  ام یالت یکم

  باعث بود زده اراده یب که یحرف قبل، شب. دیکش

  همچنان اما بدزدد نگاه او  از مدت تمام  نیریآ بود شده

  بود ادشی خوب. دیاین  نییپا گرش تیحما موضع از

  شانیبرا بود خواسته  خدمتکار از خودش نیریآ که

 مجبورش و،یآر ییاشتها یب برخالف و اوردیب غذا

  ی بهانه به بعد، و بخورد آخر تا را ش یغذا بود کرده

  ویآر از و بود نشسته کاناپه یرو خواندن کتاب

 که نداشت شک... بخوابد تخت یرو بود خواسته

  به نکهیا  یبرا بود شده  یلیدل نیهم و کند یم مخالفت

  تخت یرو خواندنش کتاب انی پا تا فقط دیبگو ویآر

  خوابش ها یزود نیا به شک بدون و بکشد دراز

 عوض هم  با را شانیجا توانند یم بعد و برد ینم

  ازین مرد نیا که دانست یم خوب نیریآ اما... کنند

 است حاضر یحت او بخاطر و دارد خواب به دیشد

  در! نبود یکس هر و،یآر... بماند داریب هم  را شب تمام 

  و بود مانده او از محافظت یپا هم  اش یخستگ اوج

 چشمانش از راحت خواب هم  شب آن اگر بود ینامرد

  و بود داده بشیفر مهربانانه دخترک،. شد یم غیدر



  و کاناپه یرو که نی ریآ دنید و بود مانده او حاال

 ... بود شده  جمع خودش در پتو بدون

 قبل و گذاشت نییپا تخت از را شیپاها و دیکش یپوف

  سمت دست شود، مانعش  یزیچ بگذارد نکهیا از

 که کنارش. برداشت قدم  نیریآ سمت و برد شیپتو

 و شدند خکوبی م  نیزم یرو شیپاها ستاد،یا

  یکس و ماندند رهیخ بلند یها مژه آن یرو چشمانش،

  اشک تو بخاطر ها چشم  نیا که دیکش ادیفر سرش در

 و دیکش یکوتاه نفس ش؟یبرا یکرد  چه تو و ختندیر

 و شد خم  کنند، اش محاصره افکارش نکهیا از قبل

  که بود لحظه همان قایدق و انداخت شیرو را پتو

 کنارش مرد نفس و خورد  تکان شیجا سر یکم نیریآ

  باز مهین یها لب یرو نگاهش، و نهیس در شد حبس

 نهیس قفسه به یمحکم  ی ضربه قلبش. خورد سر او

  عیسر و آورد بند را نفسش که محکم  آنقدر. زد اش

 بر چه. دیکش اش یشانیپ به یدست و روبرگرداند

  و شود خفه مانده کم  کرد  یم حس  بود؟ آمده سرش

  سیسرو سمت را بلندش یها قدم  شد باعث نیهم

  ریز ردیبگ سر مهابا یب  و بردارد اتاق کنج یبهداشت

  سرد یا  ذره درونش آتش که یآنقدر...  سرد آب

  وانهید بود مانده کم ...  خودش از بود یشاک . شود



 دیکش رونیب آب ریز از سر گذشت، که یا  قهیدق! شود

 یم سر صورتش ی رو آب قطرات که یحال در و

  قلبش... نهیآ در خودش ی چهره به شد رهیخ خورد،

  لحظه چند شدت به نه  اما دیتپ  یم محکم  هم  هنوز

  که دیکش  نشان و خط خودش یبرا چشمانش با... قبل

 با نفست اگر ینامرد که! بلرزد کند یم غلط قلبت

 هیشب یحس! داشت  مرگ حس... شود حبس دنشید

 اما ستین انتیخ که دانست یم خوب خودش و انتیخ

  آمده او! بود انتیخ مهتاب جز یکس هر منطقش، در

 انتقام  بود آمده. بلرزد دلش نکهیا نه ردیبگ انتقام  بود

 سال ده یدختر به کند دایپ کشش  نکهیا نه ردیبگ

  و سر را افکارش کرد یسع ! خودش از تر کوچک

  بدون و کرد عوض لباس یمعطل یب و دهد سامان

 خارج اتاق از ندازد،یب نیریآ سمت یگرید نگاه نکهیا

  یآنقدر خواست یم. کرد تند پا ایلیا اتاق سمت و شد

 ساعت چند یبرا هم  را خودش یحت که شود کار غرق

  آرام  یبار چند و ستادیا   اتاق در  پشت... کند فراموش

  د،یشن که را ایلیا گفتن" داخل ایب" یصدا و زد در به

 ایلیا. شد اتاق  وارد و داد  فشار نییپا به را رهیدستگ

 قهوه فنجان و بود نشسته  کاناپه یرو که یحال در

  با و چرخاند او سمت گردن داشت، دست در را  اش



 نگاهش باتعجب یا لحظه او ی دهیتراش یموها دنید

 با را ویآر عمارت، به ورودش یروزها نیاول! کرد

 همانطور را او هم  باز حاال و بود دهید چهره نیهم

 ! تیجد همان با... دید یم

 ... یاومد خوش -

  و  برد فرو شلوارش بیج در را دستش کی ویآر

  یم فکر ؟ییآمدگوخوش و ایلیا. انداخت باال ییابرو

 اما ندیب یم  ستم یس  پشت شهیهم مثل را ایلیا کرد

 و گپ کی ی برا را او  انگار ایلیا تصورش، برخالف

 یرو! معامله دیشا و بود  کرده دعوت دوستانه گفت

 : انداخت پا یرو پا  و نشست ای لیا مقابل ی کاناپه

 !شنوم  یم -

 :زد یکج لبخند ایلیا

  ی م قهوه... سرگرد ستین الزم  عجله همه نیا -

 ؟یخور

 :شد خم   جلو به یکم  و جوابش در زد شخندین ویآر

  منو خلوته عمارت که صبح اول نبود، یا عجله اگه -

 ! نجایا یکشوند ینم



  گذاشت شیرو شیپ زیم  یرو را اش قهوه فنجان ایلیا

 :داد تکان سر و

 !سرگرد جناب تهیسیپل  شم  دم یشا! یباهوش -

  بزند را حرفش زودتر که داد هشدار و،یآر یجد نگاه

 نطوریا عمارت در بود گفته ویآر که آمد ادشی و

  یم شیصدا سرگرد عمد از یگاه او و نکند خطابش

 ... زد

 باش؟ نداشته یکار ماهرو به بودم  گفته ادتهی -

  از جدا رو ماهرو باش نداشته توقع بودم  گفته من و -

 ادته؟ ی... نم یبب هیبق

  و رفت پنجره سمت. شد بلند و کرد یا خنده  تک ایلیا

 به که یسرد یهوا موج  به توجه یب و کرد بازش

 : گفت و برگشت ویآر طرف به خورد، صورتش

 ست؟ین که سردت -

 او از چشم  حرف یب  و شد تر قیعم ویآر شخندین

  مجبورشان بارها آموزشش  ی دوره  در. برداشت

 برف یرو راهنیپ بدون و کوهستان در بودند کرده

  نیزم را که هر سرما نیا. کنند نیتمر و بزنند غلت

 ... نداشت یریتاث ویآر یرو زد، یم



 ؟یچ باشه هیبق از جدا ماهرو اگه -

 به رهیخ ویآر و نشست شیروبرو دوباره ایلیا

 :شد چشمانش

 .بزن حرفتو -

 ! ستین وشیدار دختر ماهرو -

 :نشست ویآر یابروها انیم تعجب از یاخم

 ؟یچ -

 : کرد تکرار را حرفش ایلیا و

 تونه یم و! گناهه یب... ستین وشیدار دختر -

 ... کنه اثباتش

!  داشت حق و داشت نکردنش باور از نشان ویآر اخم 

 ... نکند باور اول همان داشت حق

 دختر کنه ثابت تونه یم  که یمدارک  هم ! داره  مدرک -

 هاست سال تو که یمدارک  هم  و ستین وشیدار

 ! یدنبالشون

  کار ستین پدرش دونسته یم که یمرد کنار ها سال -

 من از... تو و کنه؟ جمع مدرک هشیعل بر که کرده

 آره؟ کنم  باور یدار توقع



 نشان زد، یم موج نگاهش در که یا شده کنترل  خشم 

 چکسیه با موارد نیا در ویآر که داشت نیا از

  یگرید در از ایلیا شد باعث نیهم و ندارد یشوخ

 : شود  وارد

 که رانیا  در مواد دیتول یها آشپزخونه تمام  مکان -

 تک تک آدرس و اسم  و  شنیم کنترل رادمنش توسط

 یم کار نظرش ریز مایمستق   که یدختر یها یقاچاقچ

  به تونه یم که یاطالعات... تر مهم  همه از و کنن

 ه؟ یکاف نایا! بشه ختم  رادمنش

 و نبود چشمانش در دروغ از یا نشانه نیتر  کوچک

 ...گفتند ینم دروغ ها چشم  نیا! دیفهم ویآر

  دونم  یم و... کینزد یل یخ! سرگرد کهینزد انتقامت -

  تشونیمامور تمام  و هستن پشتت هاتمافوق  اونقدر

 ! ارنیب  نه نتونن یبگ یچ هر که ست وابسته تو به

 ؟ یخوا یم یچ -

 :داد تکان سر و زد او به رو یبشکن ایلیا

 ! نجایهم به برسم  خواستم  یم قایدق -

  در زد زل م یمستق و شد خم  جلو به یکم ویآر مثل و

 :شیروبرو مرد چشمان



  که ییجا  نه اما م یریم  عمارت نیا از ماهرو و من -

 طرف از ماهرو جون! دیکن یم نییتع  همکارات و تو

  از استفاده با من و  شهیم نیتضم همکارات و تو

 ...اما زنم  یم رو رادمنش رد داره که یمدارک 

 : انداخت  باال ییابرو  او ی آمرانه لحن از ویآر

 اما؟ -

 ! دیبد رو ماهرو  و من عقد بیترت دیبا قبلش -

*** 
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 ! دیبد رو ماهرو  و من عقد بیترت دیبا قبلش -

  خودش و گفت ... حرفش از ماند مات خودش و گفت

  حرف یبرا... داشت ل یدل! گفته چه نشد باورش هم 

  به بود توانسته چطور هم  باز اما  داشت لیدل شیها

  هم  خودش ازدواج؟ و احتشام  ایلیا اورد؟یب زبانش

 به خواست یم. است چند چند خودش با دانست ینم

 دخالت اگر  دانست یم ! درست... کند  کمک ماهرو

 هم  باز... دهد یم خودش دست کار دخترک نکند



 شنهادیپ نیا انیم خودش چه؟ خودش یول! درست

 داشت؟   ینقش چه ازدواج

 رونشیب افکارش یایدن  از و،یآر کوتاه ی خنده یصدا

 نگاهش متعجب که دوخت او به را نگاهش و دیکش

 : کرد یم

 م؟یبد و عقدتون بیترت -

  را شیصدا یا سرفه تک با ویآر و نگفت یزیچ ایلیا

 :کرد صاف

  گنیم بخواد یچ هر که  یکی ؟یکرد فرض یچ منو -

 چشم؟ 

 یروزها تمام  از تر یجد! بود شده یجد نگاهش

 ...گذشته

  موافقه؟ اونم  ؟یچ ماهرو ؟یکن ازدواج یخوا یم -

 ...!شما دیهست یعال بابا

 اخم  با ویآر و دیکش شی موها انیم یدست محکم  ایلیا

 :کرد نگاهش یظیغل

  یم... جرمه باند نیا تو حضورت حاالشم  نیهم -

  بهم  چقدر االن تا که ادمهی خوب من آره ؟یدونست

 ینم نظر در نویا  فقط سازمان یول یکرد کمک



 یعنی خودش نیا و نجایا یاومد سرخود تو... رهیگ 

 ماهرو که فرض بر! باند نیا یاعضا با یهمکار

 ...نباشه وشیدار دختر

 : داد  ادامه و زد یپوزخند

 هیعل مدرک داشته رو ها سال نیا تمام  که فرض بر -

  نیا تو کردنش کار نی ا یول کرده یم جمع وشیدار

  از نفر چند به حاال تا ماهرو. کنه ینم هیتوج رو باند

  داده؟ یرزم آموزش اومدن عمارت نیا تو که ییآدما

  االن تا عمارت به ورودت زمان از بشمار فقط! بشمار

  خودتم  تو داده؟ آموزش  وش یدار یآدما از نفر چند به

 نرفته؟ که ادتی! یبود اونا از یکی

  صدادار را نفسش ویآر و بست  چشم  یسردرگم با ایلیا

 :فرستاد رونیب

  که یمن یحت... نطوریهم هم  تو! رهیگ  پاش ماهرو -

  سازمان به و داشتم  خبر هدفت و تو از مدت نیا تمام 

 بحث یوقت! قانونه قانون،... رهیگ  پام  هم  نگفتم  یزیچ

  رو م  بچه و زن من ستی ن مهم  براش وسط، ادی ب جرم 

 واسه تونیاصل هدف ماهرو و تو ای دادم   دست از

 !بوده یچ بودن نجایا

 کنم؟   کاریچ یگیم -



  ویآر نگاه و دیدو حرفش  انیم ایلیا ی گرفته یصدا

 .افتاد چشمانش سرخ یها رگه به

 ازش هم  یچطور گناهه؟  یب کنم  ثابت یچطور -

  رم؟یبگ رو شدنش ری دستگ یجلو هم  کنم  محافظت

 ؟یکرد  یم کاری چ یبود من یجا

 ؟ یدار  دوسش -

  در را ایلیا نفس د،یپرس مقدمه یب ویآر که یسوال

 : خواند  نگاهش از را دیترد ویآر و کرد حبس نهیس

 عاشق یزود نیا به تو مثل یمرد دونم  یم دیبع  -

 همه شدن تموم  بعد... دی کرد هم  عقد م یکن فرض! بشه

 ؟ یدیم طالقش ؟یکن کاریچ یخوا یم ماجراها نیا ی

  انگشتان  و گذاشت شیزانوها یرو را آرنجش ایلیا

 یها  حرف. فشردند را شیها قهیشق محکم  اش دهیکش

  قصد! تلنگر خود   سواالتش و بودند قتیحق نیع ویآر

  دخترک ماجراها نیا شدن تمام  از بعد کند؟ چه داشت

 به گشت یبرم و کرد یم رها خودش حال به را

 ؟یقبل یزندگ 

 ... ندارم  یجواب -



  و جواب ی ب سواالت آن هجوم  از بود گرفته سردرد

  یعنی! فاجعه یعنی گرفتن سردرد صبح اول  دانست یم

 ... درد  از دادن جان آخرشب تا

 !دونم  یم خوب رو یزیچ هی یول -

 یم نگاهش ساکت که ویآر به رهیخ و گرفت باال سر

 : داد  ادامه کرد

  به کنه یم تظاهر! گناهه یب یادیز ماهرو نکهیا -

  هی که یزمان تا حداقل...  ست شکننده اما بودن یقو

 خودش حال به تونم ینم بشه آروم  اوضاع کم 

 گناه یب ماهرو و من... موافقم  باهات. بذارمش

 یلی خ جون تونه یم دستشه که یمدارک  یول! م ی ستین

  رو رادمنش رد کمکش  با م یتون یم. بده نجات رو ها

 ... م یبزن

  نیا از یخوا یم  آره؟ ازدواجه  راهش تنها و -

  تا م ینکرد نییتع  همکارام  و من که ییجا یبر عمارت

! ؟خوبهیکن محافظت  ازش یبتون شوهرش حکم  به

  م یدار ساله سه همکارام  و من که یتیمامور ی جهینت

  به م یکن یم یزیر برنامه ش لحظه به لحظه واسه

 از اما انیم راه باهامون احتماال...  داره یبستگ شما

  گهیهمد یچشما جلو روز هی... مطمئنم  یزیچ هی



 دارن که ینیب یم تو! دستتون به زنن یم دستبند

 دست به دستبند که نهیب یم اون و کنن یم رشیدستگ

 فیتخف مجازاتتون تو... یشیم سیپل  نیماش سوار

  قانون گفتم، که همونطور یول... قطعا! شنیم قائل

 به یخواست ازم   که یمن ؟ینیب یم منو! قانونه

  که یکن یم کار وشیدار ضد بر یدار نگم   سازمان

  یبزن عمارت نیا از کنن مجبورت بخوان مبادا

 ...رونیب

 :شد بلند و زد یتلخند

 ی دوباره برگردوندن بخاطر! رهیگ  پام  منم  یحت -

  تو  یواقع  تیهو کردن پنهون بخاطر عمارت، به نیریآ

  شدن تموم  بعد دونم  یم  خوب و رهیگ  پام  سازمان از

  برام  یول بدم  دست از رو  کارم  یحت  ممکنه تیمامور

  دست از قبل سال چند رو زم یچ همه من... ستین مهم 

 چه دونم   یم خوب! یگیم یچ فهمم   یم خوب. دادم 

  محافظت مهمه برات که  یکس از یبخوا که داره یحس

 یخوا یم. کنم  یم صحبت  باهاشون! باشه... یکن

 ادتی رو حرفام  یول بدونش  شده تموم  ؟یکن عقدش

 ...نره

 :شد بلند ایلیا که  خروج در سمت روبرگرداند و



 ؟ یچ خودت -

 : شد کشینزد یقدم ایلیا و ستادیا ویآر

 ؟یکن یم رها رو نی ریآ یچ همه شدن تموم  بعد -

 : افتاد ویآر ی  شده مشت دستان به نگاهش

  بازم  حال نیا با و یخورد  ریت بخاطرش که ییتو -

 شیبرگردوند و یکس دست شیبسپار ینتونست

 حال به یکن یم ولش یچ  همه شدن  تموم  بعد عمارت،

 خودش؟

 : برد فرو  شلوارش بیج در دست و کرد ینچ

 یاساس تفاوت هی یول  م یهم هیشب یادیز تو و من -

 ...م یدار

 : انداخت  باال ییابرو ایلیا و دیچرخ سمتش آرام  ویآر

 تو یول... چندم  چند  خودم  با دونم  ینم هنوز من -

 ! سرگرد یدار دوسش یجد یجد

*** 
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 بودند شده خسته دستانش. داد رونیب آرام  را نفسش

 نیتمر فقط... بود ستادهیا ها آن یرو همچنان اما

  زیچ همه از یا لحظه ی برا را حواسش که بود کردن

 یجلو توانست ینم هم  نیهم حاال اما کرد یم پرت

  یجلو مدام  نفر کی ی چهره . ردیبگ را افکارش لیس

 تیجد با که یمرد ی چهره! بست یم نقش چشمانش

  و قبل روز دو! بود داده ازدواج شنهادیپ خونسرد و

  را او تمام  روز دو ماهرو و... یخونسرد کمال در

 تپش  هم  ایلیا با شدن  روبرو فکر یحت و بود دهیند

 دادن رونیب  با همزمان... کرد یم نامنظم  را قلبش

 به و برداشت دستانش یرو از  را وزنش بازدمش،

  افتاده نفس نفس به که یحال در. دیکش دراز پشت

 با و شد سرش یباال دیسف سقف به رهیخ بود،

 خواهد زیانگ غم  یادیز ازدواجش  که کرد فکر خودش

 ینم اش یخواستگار  به ینیریش و گل با یکس! بود

... باشند پشتش که نداشت یمادر و پدر... آمد

 یتلخند. کرد ینم دستش نشان انگشتر یمادرشوهر

  را نگاهش. نشست شی جا سر و زد روزش و حال به

  با و دوخت شیروبرو ی نهیآ سرتاسر وارید به

  یآرزو او است، سهل که یعروس کرد فکر خودش

 با هم   را ساده عروس لباس کی  با گرفتن عکس



 تا یمرد اگر! نبود یباک ... برد یم گور به خودش

 کردن خاک از  نداشت یترس بود، عاشقش جان عمق

  یم چه واقعا ایلیا... اما او بخاطر شیآرزوها

  و بود عمارت از او کردن دور هدفش تنها خواست؟

  انشان؟ی م یا خطبه شدن خوانده متیق به یحت بس؟

  اهل که ستین یمرد ایلیا  دانست یم ! گرفت دلش

  ازدواج نوع نیا... اما باشد دنیکش  ناز و ختنیر زبان

  یبوکس سهیک  یرو نگاهش! داشت  درد یادیز کردن

  بود گفته ایلیا. دیچرخ بود زانیآو اتاق وسط از که

  بود گفته! بدهد  جواب دارد فرصت روز دو فقط

  حاال و گذارد یم گفتن" بله" ی منزله به را سکوتش

  ایلیا که نداشت شک ماهرو سوم، روز عصر در

 چشمک شیرو شیپ بوکس سهیک ... گرفته را جوابش

 تمام  روز دو . برداشت  قدم  سمتش و شد بلند. زد یم

  که یا دهید بیآس کمر  با... بود کرده نیتمر وقفه یب

 یحت. کرد ینم آن به یتوجه  نی تر کوچک روزها نیا

!  نبود مهم  شیبرا... بست ینم هم  را کمربندش گرید

  تواند ینم گرید برود، که عمارت نیا از  دانست یم

 تمام  یتالف خواست یم دلش و کند نی تمر سابق مثل

 آرام  ناتشیتمر با را خودش  تواند ینم که ییروزها

 ... درآورد را کند



 یصدا. بست چشم  و ستادیا بوکس سهیک  یروبرو

  کرده یپل لشیموبا با که  یتند تم ی ر با و یخارج آهنگ

 شد یم باعث بود، کرده ادیز آخر تا را شیصدا و

  یا لحظه... بگذارند راحتش افکارش یکم فقط ،یکم

  چهره اراده  یب. آورد باال را شیها مشت و بست چشم 

  همه  از را شیابروها انیم اخم  و کرد  تجسم  را ایلیا ی

 یم بشینه که اش مردانه بم  یصدا یحت! تر واضح

  نیتمر بعد و بپوشد را بوکسش دستکش اول  داد

! بار نیچندم یبرا. کرد حبس را نفسش... کند

  یا ذره جز روزها نیا... خواست ینم دستکش

  و کرد رها را نفسش! خواست  ینم زیچ چیه آرامش

 و کرد پر مشت گرفت، که یقیعم دم  با همزمان

  سهی ک  یجا به اما بکوبد بوکس سهیک  در خواست

  برخورد یسخت جسم  به تمام  قدرت با مشتش بوکس،

 د،یشن بندش پشت که ی مرد ی خفه آخ یصدا و کرد

 .کند باز  چشم  زده وحشت شد باعث

 که یحال در و بود ستادهیا شیروبرو که ایلیا دنید با

  یصدا! برد ماتش فشرد یم را ضربه محل دستش با

  بهت. نشود او آمدن متوجه بود شده باعث آهنگ بلند

  یم تاب راست  و چپ به که یبوکس سهیک  به زده

  لحظه چند هر را ایلیا ی  چهره شد یم باعث و خورد



  که بود لحظه همان و دوخت چشم  ندیبب نتواند بار کی

 یحال در و داشت نگه را بوکس سهی ک  دستش با ایلیا

  منقطع را نفسش بود،  دا یهو نگاهش در درد که

 : داد رونیب

 کنم  یم اعتراف یول ... یستی ن شتریب وجب م ین -

 ! ادهیز دستت ضرب

  ایلیا و فرستاد نییپا یسخت به را دهانش آب ماهرو

 : انداخت   او دست متورم  استخوان به ینگاه

 ؟یکن یم نیتمر دستکش بدون چرا -

  یقدم و چسباند بوکس سه یک  به را دستش کی ماهرو

 قفسه و بوده یکار مشتش دانست  یم. رفت جلو

  اما است برده  شکستن  مرز تا را مردم  پسر ی نهیس

 تالشش تمام  و بود نگران... اوردیب کم  خواست ینم

 :نشود مشخص شیصدا  در ینگران نیا که کرد را

 !مشتم  مقابل کنن سپر  نهیس قراره آقا دونستم  ینم -

  قدم  و شد شیها لب مهمان شهیهم مثل ای لیا شخندین

 :آمد جلو یگرید

 ادی که یاونقدر! رم یگ  یم قرار روبروت بازم  -

 و... یچ یعنی کردن نی تمر دستکش بدون یریبگ



  ی نهیس تو یبکوب مشت یباش حاضر  بازم  نکنم  فکر

 !من

 هم  خودش! نبود حاضر...  انداخت  باال ییابرو ماهرو

 ! نه کند؟ اقرارش بود حاضر یول دانست یم یخوب به

 !یریگ   یم باال دست خودتو یادیز -

 تا آورد نییپا را سرش یکم و کرد یا خنده  تک ایلیا

 :کند  نگاه او چشمان  به م یمستق

 با گرفته باال دست خودشو که یمرد نیهم به تو -

 روبروت که یمرد با قراره  تو! یداد" بله " سکوتت

  تو بره قراره   اسمت... یکن  یزندگ  خونه هی تو ستادهیا

! ت شناسنامه تو بره  قراره اسمم ... م  شناسنامه

 مفهومه؟

  با اراده یب... دیتپ  یگنجشک قلب مثل ماهرو قلب

 : زد لب دیلرز یم که ییصدا

  دو هر تو بخوره طالق مهر بعد سال هی قراره و -

 نه؟ ! شناسنامه

  و زد یزهرخند ماهرو... شد عوض ایلیا نگاه رنگ

  را اش روزه چند بغض خواست یم دلش که یحال در

  و نلرزد یا  ذره یحت شیصدا کرد یسع  بشکاند،



 شد یا زلزله بغضش... یول کم  چند هر! دیلرز... نشد

 : لرزاند را شیویدار مغرور ی دخترخوانده یصدا و

  چه نه؟  ای کنم  نیتمر دستکش با داره یتیاهم چه -

  همه قراره یوقت شناسنامه؟ تو اسم    اون داره یتیاهم

  داغون دستم  من مهمه مگه  باشه، یکاغذباز فقط یچ

 ؟ یخور یم مشت تو و شهیم

 ! بزن پس -

  و گرفت شیروبرو مرد کالم  صراحت از ماهرو نفس

 : زد گره او نگاه در را سرخش نگاه ایلیا

 ! پس بزن  ست؟ین  مهم  یگینم مگه -

 در نشستن یبرا نه اما شد مشت محکم  ماهرو دست

  در  او... ضعفش از شد مشت محکم ! او ی نهیس

 دست نیب  ایلیا نگاه...  آورد یم کم  مرد نیا مقابل

 :دیچرخ چشمانش و ماهرو ی شده مشت

 چون... ازدواج شرط به اما کنم  یم فرار باهات گفتم  -

 چون! یاستاد خودت به زدن بیآس تو دونستم  یم

 ندازه،ی م خطر به و جفتمون جون که یفرار از بعد

 !کنم  محافظت ازت تونم یم شوهرت حکم  به فقط

 : انداخت  باال ییابرو ماهرو



 مهم  برات انقدر زا یچ یسر هی کردم  ینم فکر -

  با بگن که یباش ییاونا از خوره ینم بهت... باشه

 !مونن  ینم جا  هی نامحرم  دختر

 چالش دنید از ماهرو دل و شد قیعم ای لیا شخندین

  و شخندین آن حاال و  بود زده  حرف پروا یب! دیلرز

  قلبش تپش بود، دهیرس حد  نیکمتر  به که یا فاصله

 !رساند یم حد نیآخر به را

 یدختر هی تمام  سال کی  چون ستم ین اوناش از  آره -

 م  خونه تو بره، راه تونست ینم لشیاوا یحت که

  کارم  از ماه چند یول ستم ین اوناش  از! کرد یم یزندگ 

  یم بغلش...  یوتراپیزیف ببرمش نکهیا واسه زدم  یم

... مارستانیب تا نیماش از... نیماش تا خونه از کردم 

  شکستن قصد به دستم  مدت اون تو بار هی یحت یول

 ! نرفت شیپ مشیحر

 حسادت گفت یم ایلیا که یدختر به دلش ته ماهرو

 یم حرف دختر آن از که یوقت ای لیا نگاه غم ... کرد

 !بود شناخته خوب را زد

 ؟ ینیبب دختر اون مثل منو یتون ینم -

 ماهرو و ماند مات ایلیا  زد، ترس بدون که یحرف از

 :دیخند تلخ



  که ییها  شناسنامه کردن اهیس به هست یازین چه -

 داخلشون؟ خوره یم طالق مهر زود ای رید

  هم  با ینسبت چیه که یمرد و زن ذارهینم سیپل -

 ذاره؟یم! بمونن جا هی ندارن

 :دیپر یآن به ماهرو رنگ

 س؟یپل -

  اسمت که نهیا کنم  محافظت ازت بتونم  که یراه تنها -

  واسه بخرم  زمان که یراه تنها... م  شناسنامه تو بره

 !جفتمون

  باال صدا آورد یم بند را نفسش که یبغض با ماهرو

 :برد

 ...پ   به یتون یم یربط چه تو -

  که بود امدهین رونیب دهانش  از سیپل  ی کلمه هنوز

  در  را نگاهش و گرفت را دهانش محکم  ایلیا دست

 : کرد دایپ او ی نشسته  خون به نگاه

 و! گرفتنت آروم  شرط به اما یفهم  یم رو یچ همه -

 ... طالق مهر اون مورد در



 یلحن با و آورد نییپا ماهرو دهان یرو از  را دستش

 ادامه شد ینم دهیشن آن  در یشوخ از یاثر چیه که

 : داد 

  اون ،یبد ادامه بودنات چموش  نیا به که یزمان تا -

 !خوره ینم تشناسنامه تو مهر

*** 
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  اون ،یبد ادامه بودنات چموش  نیا به که یزمان تا -

 !خوره ینم تشناسنامه تو مهر

  و  زد دو  دو نگاهش در دخترک یشیم چشمان

  او  از یدیشد واکنش انتظار که تصورش برخالف

 عیسر و زد حلقه ماهرو چشمان در اشک داشت،

. بود دهیرس حد نیآخر به قلبش ضربان. روبرگرداند

  چانه تا دیگز لب و دیکش  چشمانش  ریز یدست محکم 

  اش یزندگ  اجبار نیتر نی ریش اجبار، نیا...  نلرزد اش

  یم و بود ستادهیا شیپا به مردانه یمرد نکهیا! بود

  آتشش یها شعله انیم ها سال که یجهنم از خواست

 ...دهد  نجاتش بود زده پا و دست

 کرد؟ یم هیگر ماهرو... کرد نگاهش تعجب با ایلیا

 کرده اخم  ینگران از که یحال در  و شد کشینزد یقدم

 : زد شیصدا آرام  بود،

 ماهرو؟ -

  بود شوق اشک... دیچک اش گونه یرو ماهرو اشک

  دانست یم خوب که یمرد  یبرا شوق اشک! بار نیا

  و دیکش باال را اش ینیب... ستین یشگیهم بودنش



 اگر یحت  لحظه آن در! دیخند صدا یب اشکش انیم

 که را یحس... نداشت یترس گرفتند یم هم  را جانش

 ایلیا یسو از حاال بود،  سوخته حسرتش در ها سال

...  بودن ارزش با! بودن مهم  حس. بود کرده تجربه

 وسط به سیپل از حرف که یمرد یسو از هم  آن

 ایلیا گفت یم یکس اگر ی حت لحظه آن در و بود دهیکش

  از خواست یم ایلیا... نبود مهم  شیبرا هم  است سیپل

  ازدواج بار ریز بخاطرش بود حاضر کند، محافظت او

  قلب در ییغوغا  چه  کار نیا با دانست یم و برود

 بود؟ کرده پا به ماهرو

  ماهرو ی شانه یرو دیترد با و  آورد باال دست

 : گذاشت

 ؟یکن یم هیگر... ماهرو -

 بود یبرق انیجر مثل اش، شانه یرو ایلیا دست حس

  ایلیا سمت که شد چه دینفهم و گذشت تنش کل از که

 را دستش شود، مانعش  یزیچ نکهیا از قبل و دیچرخ

.  گذاشت اش نهیس یرو سر و دیچی پ ایلیا کمر دور

  یب که یمرد قلب! دیتپ  گوشش ریز محکم  ایلیا قلب

 آرام  ایلیا نگاه... بود مانده مات شیجا  سر حرکت

 فیلط یبو. شد قفل ماهرو یموها یرو و رفت نییپا



  از  راهنشیپ و زد اش  ینی ب ریز دخترک یشامپو

  هیگر ماهرو که بود گفته چه. شد سیخ او یها اشک

 و فرستاد نییپا یسخت به را دهانش آب کرد؟ یم

 ماهرو کمر یرو و آمد باال اراده یب سالمش، دست

 : گرفت  قرار

 ؟یکن یم هیگر چرا -

  که دانست یم خوب هم   خودش و بود گرفته شیصدا

 و ضعفش نقطه نیتر بزرگ اند شده ها هیگر نیا

  قلب در آتش تنش، یگرما! کار نیتر سخت تحملشان

 همان  خواست یم دلش  وار وانهید...  انداخت ماهرو

 دستانش. زد تشر احساسش به منطقش اما بماند جا

.  آمد رونیب آغوشش از  و کرد باز او کمر دور از را

 : گفت لب ریز و دیکش  چشمانش ریز یدست

 ...دیببخش -

  چشمان و سرخ یها  گونه  آن به یکج لبخند ایلیا

  و زد  بودند شده مظلوم شدت به حاال که یاشک

 : انداخت باال ییابرو

 ؟ یچ واسه -

  چشمان به را سرخش نگاه و گرفت باال سر ماهرو

 : زد گره او ی رهیت



 ! بده قول بهم  -

  کشینزد یقدم ماهرو و کرد نگاهش حرف یب ایلیا

 :شد

  از که یروز تا بده قول بهم ... یبمون سالم  بده قول -

 !یباش خودت مواظب م یشیم جدا هم 

  ماهرو از  بود قرار او . رفت نیی پا  ایلیا یگلو بیس

 قول او ماندن سالم  یبرا ماهرو حاال و کند مواظبت

 گرفت؟  یم

 :لرزاند را قلبش ماهرو تلخ لبخند

  هی... شهیم برگزار یمهمون هی گهید روز سه -

 یها کیشر از یک ی عمارت تو بزرگ یمهمون

  خواد ی م وشیدار و انیم یادیز مهم  افراد! وشیدار

 کار نیا قبال... خودش سمت  بکشه رو نفرشون چند

 اونجا چوقتیه ما یول... جفتمونه کار حاال و! بود من

  گهید یجا هی م یریم ،یمهمون  اون ریمس  یتو! م یرینم

 ...توئه با بعدش به اونجا از و

. کند نگاه ای لیا چشمان به  م یمستق تا گرفت باال سر

 یسع  اما بود گرفته درد  اش یمخف بغض از شیگلو

 ... نلرزد یا ذره شیصدا کرد



  مواظبم  یبتون تا باش خودت  مواظب! کنم  یم قبول -

 ...یباش

  در بودنش پررو نیهم  و! صاف و بود زالل نگاهش

 :نشاند ایلیا لب کنج یشخندین ،یمهربان نیع

 خوبه؟ تیرانندگ  -

 : کرد یا خنده تک و انداخت  باال ییابرو ماهرو

 !یعال -

  بار نیاول دیشا... ماند  رهیخ لبخندش یرو ایلیا نگاه

 هنوز چشمانش. دید ی م را دخنرک یواقع  لبخند که

  نگاهش اما قبل قهیدق چند ی هیگر از بودند سرخ هم 

 ی هیگر که دانست ینم هم  هنوز ایلیا و! بود جسور

 ... داشت یلیدل چه ماهرو

  پسش از!  یرال ستی پ شهیم فرارمون ی صحنه -

 ؟ یایبرم

  و بوده یرانندگ  عاشق ایلیا که بود دهیفهم ماهرو و

 رول پشت نتوانسته گری د تصادفش بعد از یول! ماهر

 :بکشد ریت ماهرو قلب شد یم باعث نیهم و ندیبنش

 ...  ام یبرم -



  مثل عمارت، از شدنشان خارج محض به دانست یم

  ها آن دیبا و کنند یم بشانیتعق وشیدار  افراد شهیهم

 ... بگذارند سر پشت را

  در.  روبرگرداند و جوابش در داد تکان یسر ایلیا

  داشت یبرم کارش زیم سمت را شیها قدم  که یحال

 : گفت

 .یبدون دیبا که  هست زایچ یلیخ... نیبش -

 ...ایلیا -

 ...ستادیا شیجا  سر ایلیا و زد شیصدا آرام 

 ! ینداد قول -

.  زد  یم شور دلش بود، شده یحتم فرارشان که حاال

  یمدت بود قرار که ی مرد یبرا... نه خودش یبرا

 !باشد همسرش

 رهیخ حرف یب یا لحظه... برگشت سمتش آرام  ایلیا

 را جمله کی نیهم اگر که دیفهم دیشا و ماند اش

 نیا  بود حقش و ردیگ  یم آرام  دخترک قلب د،یبگو

 نبود؟... گرفتن آرام 

 ... دم یم قول -

*** 
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  خروج از قبل بار نیآخر یبرا و ستادیا نهیآ یروبرو

 از بودند سرخ چشمانش.  کرد نگاه خودش به اتاق از

  برده دست حال، آن با  اما! دنینخواب تمام  روز کی

 را چشمانش یخستگ  یکم  تا چشم  خط به بود

  اش یجد ای یشوخ! شد  یم عروس داشت... بپوشاند

 که اتاق نیا  از دانست یم تنها... دانست ینم را

  و شود یم خوانده انشانیم یا خطبه برود، رونیب

... زد تلخند... سندینو یم ایلیا اسم  کنار را اسمش

  شهیهم به نسبت اما بود کمرنگ ششیآرا! قیعم

 را شیها  لبه که یرنگ  کرم   ی دخترانه بلوز... شتریب

 باتریز را اندامش بود، برده فرو نشیج شلوار در

 که نپرسد خودش از  توانست ینم اما داد یم نشان

 مگر پوشند؟ ینم دیسف لباس روز نیا در مگر

 افتند؟ ینم تکاپو به جانیه  و شوق از ها خانواده

  و عروس سر دور و کنند ینم دود اسفند مادرها مگر

  فرستاد نییپا  یسخت به را بغضش چرخانند؟ ینم داماد

 و پدر یجا به. زد لبخند نهیآ در سرخش چشمان به و

 به کردند، یم نگاهش ها آسمان از دیشا  که یمادر

 :کرد زمزمه لب ریز و زد لبخند خودش



 ... دیباش داشته  رو هوامون -

 کرد حس یا لحظه و انداخت چنگ شیگلو به بغض

  یرو بود شده حساس! است پررنگ یادیز رژش

  خانه از یضرور یکار یبرا وشیدار... زیچ همه

  یبرا یادیز وقت دانست یم ماهرو و بود شده خارج

  نهیآ یجلو گرید یکم حال، آن با اما ندارد کردن تلف

 بود آن از مغرورتر. کرد کمرنگ را رژش و ستادیا

 لوازم  به برده پناه و گرفته دلش بفهمد ایلیا بگذارد که

  تمام  مثل که...کرد یم استفاده ندرت به که یا یشیآرا

 کی همان حداقل  خواهد یم دلش ها، عروس تازه

 ...  بدرخشد را روز

 از شود مانی پش نکهی ا از  قبل و روبرگرداند نهیآ از

  عمارت ساختمان در  یمحافظ چیه. شد خارج اتاق

 را زیچ همه بیترت ویآر که بود دهیفهم ماهرو و نبود

 ! است  داده

 ریز. دیکش یقیعم نفس و ستادیا ایلیا اتاق در پشت

 : کرد زمزمه خودش به خطاب لب

 ... آروم ... باش آروم  -

 دنیشن با... زد در به بار  چند و برد باال را دستش و

 پا و کرد باز را اتاق در  و،یآر گفتن" داخل ایب" یصدا



 افتاد ایلیا به همه از اول نگاهش، و گذاشت داخل به

 ماهرو سمت حاال  و بود ستادهیا پنجره پشت که

  که یرنگ یطوس ی  مردانه راهنیپ. بود دهیچرخ

  که ییموها و بود زده باال آرنج تا را شیها نیآست

  یرو که ییمو تار چند و بود زده شانه باال سمت

 هم  او که فهماند ماهرو به بودند، افتاده اش یشانیپ

 ... دهیرس خودش به شهیهم از شتریب روز آن

 ...م یندار یادیز وقت -

 و دیچرخ سمتش ماهرو نگاه داد، هشدار که ویآر

  ویآر یزندگ  داستان. زد چنگ شیگلو به یکس انگار

 پدر که یمرد یزندگ  داستان... بود دهیشن ایلیا  از را

 و گناه یب زن اهپوشیس حاال، و بوده همسر بوده،

  یمرد داستان... داشته  سال دو تنها که است یا بچه

 بود کرده یباز را خالفکار کی نقش تمام  سال سه که

 چوقتیه د،یشن ینم ایلیا از  را قتیحق ماهرو اگر و

 ...کرد ینم شک ویآر بودن ینفوذ به یا ذره یحت

.  بست را در و فرستاد  نییپا یسخت به را دهانش آب

  ماهرو و... بود کرده فی تعر را زیچ همه شیبرا ایلیا

  وانهید بود مانده کم  و،یآر تلخ ی گذشته دنیشن از بعد

  آن یوقت که دانستند یم  شیخدا و خودش فقط و شود



 برگشت، اتاقش به قیحقا آن دنیشن از بعد روز

  در را اش هیگر و غیج و گرفت  بغل محکم  را بالشتش

  را یمرد ها سال شد ینم باورش... کرد خفه آن

 هم  ساله دو کودک از که کرده یم خطاب" بابا"

 ... نگذشته

 : گفت و کرد اشاره یا نفره دو ی کاناپه به ویآر

 ...دینیبش -

 از باتریز... خورد گره دخترک نگاه در ایلیا نگاه

  چشمان از امان... چشمانش اما بود شده شهیهم

  داشت او!  دانست یم خوب را دردشان ای لیا که یسرخ

...  گل شاخه کی یحت  بدون کرد یم عقد را یدختر

  بلندش یها قدم ... دیسف یلباس و ساده یا حلقه بدون

 .نشست و برداشت کاناپه سمت را

 یزیچ و شدند مشت  شیپاها یرو محکم  دستانش

 فیلط یبو. نشست کنارش هم  ماهرو  که دینکش طول

  روزها نیا چرا و زد ای لیا ینیب ریز دوباره شیشامپو

 بود؟ شده حساس  دخترک یموها یبو به نسبت

  هی رو نقشه عقد، از بعد... م ی ریم شیپ برنامه طبق -

  دیدار  وقت شب تا بعدش و م ی کن یم مرور گهید بار



 حاضر دیبر قراره ظاهر  به که یا یمهمون واسه

 .دیبش

 حس. گرفت یباز به  را انگشتانش اراده یب ماهرو

  را نفسش بود مانده کم  ویآر به نسبت اش یشرمندگ 

  را یا شماره و برد لشیموبا به دست که ویآر. ببرد

  یها نفس و شد شتریب ماهرو قلب تپش گرفت،

  گردن ایلیا که دیفهم... دیرس  ایلیا گوش به عشیسر

 نگاهش و برگردد هم  او نتوانست اما چرخاند سمتش

... دندیکش یم خجالت عقدشان  روز دخترها تمام . کند

 یرو که یدیسف تور آن پشت خجالتشان نه؟ مگر

 یول نه؟ مگر... شد یم  پنهان انداختند یم صورتشان

 نهیآ نه و بود یتور  نه اگر کردند یم دیبا چه

 کنند؟  نگاه  هم  به آن در که یشمعدان

 یرو را تماس ویآر   داد، جواب که خط پشت فرد

. دیچیپ اتاق در یانسالی م مرد یصدا و گذاشت فونیآ

 طنز شان یزندگ ! تلخ تلخ  ... زد یکمرنگ لبخند ماهرو

  از خواست یم عاقد...  باز انیپا با بود شده یتلخ

 که کرد ینم فکر ماهرو و کند عقدشان تلفن پشت

  از قبل عاقد... کند عقد دشمنش عمارت در یروز

 :دیپرس ماهرو و  ایلیا به خطاب  خطبه، خواندن



 موقت؟  ای دائم  -

 اما  بود داده حیتوض عاقد یبرا را زیچ همه قبال ویآر

  نگاه. شود مطمئن خواست یم هم  باز خط پشت مرد

 : زد  لب دیترد بدون و آمد باال ایلیا

 ! دائم  -

  چشمانش به اشک و دیلرز ماهرو قلب ته یزیچ

 به آخر تا مردانه بود حاضر مرد، نیا... زد شترین

 یم نیتکس را قلبش درد نیهم دیشا و ستدیبا شیپا

  پدر گور کند زمزمه دل در شد یم باعث و داد

 اهیس فرارشان از بعد بود قرار که یا شناسنامه

 یم و کنند امضا را  یزیچ نبود قرار فعال... شود

  از بعد یبرا ماند یم عقدشان مراحل نصف دانست

 ... فرار

 ه؟یمهر و -

 نیا به چکدام یه. انداختند هم  به ینگاه ماهرو و ایلیا

  با لحظه آن ماهرو و ... بودند نکرده فکر قسمتش

  جز مرد نیا از  خواهد یم چه که کرد فکر خودش

 آرامش؟  یا ذره جز خواهد یم چه ماندنش؟ سالم 

 ...! یچیه -



 : داد بشینه یبلند نسبتا یصدا با ایلیا

 ! ماهرو -

 :داد تکان نیطرف به سر  و زد یا سرفه تک ماهرو و

 ست؟ین یسور ما ازدواج مگه... خوام  ینم یچیه -

 ... نداره ییجا وسط نیا هیمهر

  چشم  یا لحظه و رونیب صدادار را نفسش ایلیا

  حرفش از ماهرو بشود چه هر دانست  یم... بست

 گرید که عاقد! دخترک بود شقکله. گردد یبرنم

  و کرد خطبه خواندن به شروع د،ینشن یاعتراض

  و خواند عاقد. گرفت  یباز به را انگشتانش ماهرو

  نگذاشت اما زد حلقه ماهرو چشم  در شتریب اشک

  بیس و خواند عاقد... شود یجار اش قطره کی یحت

 که یدختر یبرا دلش و شد نیی پا و باال  ایلیا یگلو

 ... گرفت آتش بود شده حرف کم  بیعج امروز

 لم؟ یوک  بنده ایآ -

  ویآر. گرفت باال سر و دیکش  ینفس یسخت به ماهرو

  س،یخ  چشمان نیا... کرد یم نگاهشان حرف یب

 تخس ی دخترخوانده به متعلق که  انگار نه انگار

  ایلیا مرخین یرو یا  لحظه نگاهش... بود  وشیدار



  کند باز لب خواست او از گرفت چشم  بعد، و ماند ثابت

 : نگذاشت ایلیا که

 !کن صبر -

  چشمان مقابل و برد فرو  شلوارش بیج در دست

  دوباره نگاهش. آورد رونیب یگردنبند ماهرو، متعجب

 : زد  لب آرام  و کرد یتالق ماهرو سیخ  نگاه با

 ...برگرد -

  آن و قلبش در شدند یم خار س،یخ  چشمان آن

 پربغض ماهرو! بود مادرش یادگاری  تنها گردنبند،

 :کرد زمزمه

 ...ایلیا -

 بار نیهزارم یبرا را قلبش ای لیا کمرنگ لبخند

 ! لرزاند

 ...خوب دختر برگرد -

 به پشت و گرفت ایلیا چشمان از را نگاهش یسخت به

 یگردنبند... شد گردنبند بستن مشغول ایلیا و کرد او

...  کرده یداریخر چطور ایلیا دانست ینم ماهرو که

 و دیچک اش گونه یرو باالخره یسمج اشک قطره

 : گرفت عمق ایلیا تلخ لبخند



 ! شد حاال -

  آن از گرفت  چشم  ای لیا و چرخاند ایلیا سمت گردن

 :سیخ نگاه

 ...منتظره عاقد -

 طرح گردنبند آن و  آمد باال اراده  یب ماهرو دست

...  کرد لمس بود انداخته گردنش به  ایلیا که را" ماه"

 : کرد تکرار دوباره عاقد

 لم؟ یوک  بنده -

 لجباز قلب دو یپا زد دییتا مهر خدا روز، آن دیشا و

 : زد لب آرام  یدختر و بودند  هم  مرهم   که یقراریب و

 ...بله -

*** 
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  و ییطال فندک و برد فرو  شلوارش بیج در دست

  شالق... زد یم باران. د یکش رونیب را گارشیس پاکت

  و بود ستادهیا بالکن در  سرما، به توجه یب او  و! وار

. کرد یم نگاه شیرو  شیپ بلند  یها ساختمان به

 صبرانه یب و،یآر و  برگردد ورق بود قرار امشب



 از یگاریس! دشمنش ضرر به کند  حکم   که بود منتظر

 سرخش نگاه... رشیز  زد فندک و دیکش  رونیب پاکت

  و سوخت یم انگشتانش انیم که یگاریس یرو

  کج یتلخند به لبش کنج و ماند ثابت شد یم خاکستر

  گاریس نخ کی کردن دود بود شده خالفش، اوج. شد

  نزده لب که شد یم یماه چند... طیشرا نیبدتر در

  دانستند  یم شیخدا و خودش فقط و یلعنت آن به بود

 بودنش، داغدار و یجوان اوج در قبل، سال چند که

 آن یحت و  داد ینم را  کفافش هم  پاکت کی یروز

 دلش هم  دکتر یگاه ،یروان شگاهی آسا آن کنج روزها

 یم مهمانش گاریس نخ کی و سوخت یم حالش به

 ...کرد

  لب نیب را گاریس و  داد رونیب صدادار را نفسش

  و سوخت اش نهیس! قیعم ... زد پک و گذاشت شیها

  آن به کم  یلیخ روزها، ن یا که یگاری س با کرد یبیغر

 کی اش، نهیس سوزش به توجه یب اما برد یم پناه

  دود و گذاشت بالکن یها نرده ی لبه را دستش

  به بردنش پناه... فرستاد رونیب آرام  را گارشیس

  اوج... داشت معنا ک ی فقط تیوضع  آن در گاریس

  یبرا شدنش آماده حال، نیع در و اش یخستگ

 !اری ع تمام  یجنگ



 ... شهیم تموم  داره زمستون که خوشحالم  -

  شانه یرو همزمان که  یکت و نیریآ یصدا دنیشن با

 دنید با و برگشت او  سمت گرفت، قرار پهنش یها

 :انداخت باال ییابرو کمرنگش اخم 

 چرا؟ -

... ستادیا شیروبرو قایدق  و شد کشینزد یقدم نیریآ

 کت اما نبودند زمستان مناسب هم  ادیز شیها لباس

  پهنش یها شانه یرو و بود آورده  شیبرا را ویآر

 ... وقت کی زدینر را زهرش سرما که بود انداخته

 !دیکش طول سال چند قدر زمستون نیا -

 : داد ادامه نیریآ  و کرد نگاهش حرف یب ویآر

  یرینم نازک شرتیت ه ی با گهید بره، که زمستون -

 ... بارون ریز

  یم ویآر انگشتان انیم که  یگاریس یرو نگاهش

 : زد یتلخ لبخند و دیچرخ سوخت

 !یبکش گاریس بودم  دهیند -

 : برد  فرو شلوارش بیج در را دستش کی ویآر

 ... امشب یول. دم ینکش وقته یلیخ -



 به دخترک یها گونه و شد کینزد نیریآ به یقدم

 . گرفتند رنگ وضوح

 بودم  دنبالش تمام  سال سه که یقتیحق امشب -

 !هی اصل جنگ شروع... بعدشم  و شهیم مشخص

  آن از زتریت ویآر و انداخت نیریآ تن به لرزه حرفش

! ندینب و بلرزد شیرو شیپ دخترک که بود ها حرف

 را سوخته م ین  گاریس  و زد گارشیس به را آخر پک

 .کرد له کفشش ریز

 !رسه ینم تو ی پا به هنوزم  من خالف یول -

  یکم ویآر و فرستاد نییپا صدادار را  دهانش آب نیریآ

 : ردیبگ قرار او صورت  با مماس صورتش تا شد خم 

 ست؟ی ن... هینیسنگ خالف دنیخواب مبل رو صبح تا -

 زمان از  ویآر... زد دو دو چشمانش در نیریآ نگاه

 و بود نکرده صحبت او با ادی ز اتاق، به برگشتنش

 یها نفس بحث، نیا یا کدفعهی  دنیکش شیپ حاال

 ...انداخت  یم شماره به را نیریآ

  یاومد نازک لباس نیا با سرما نیا تو حاال و -

 !خانوم  نهیسنگ خالفت... رونیب



  او که را یکت... نداد نیریآ به دادن  جواب فرصت

  شانه یرو و دیکش رون یب تن از  بود آورده شیبرا

 و دیدو نیریآ یها گونه به خون. انداخت نیریآ یها

  ویآر که دیبگو یزیچ کار نیا به اعتراض در خواست

  باز مهین یها لب یسانت  کی در را اش اشاره انگشت

 : کرد زمزمه و داشت نگه دخترک

 ! شیه -

 نییپا را دستش ویآر و دیتپ شیگلو در نیریآ قلب

 : آورد

 کنم؟  هتیتنب یچطور -

 ...دیکش ینفس یسخت به نیریآ

 نداره؟  جواب سوالم  -

  لبخند و دیچیپ گوشش در نیریآ عیسر یها نفس

 ... خوشرنگ یها یعسل آن در زد یکمرنگ

 !جنگم  یم -

 لرزش به توجه یب  و داد جواب جسورانه نیریآ

 شد کینزد ویآر به یگرید قدم  سرما، از تنش فیخف

 :رساند حداقل به را انشانیم ی فاصله و

 ه؟ یتنب نیا قبوله! آخرش تا... جنگم  یم کنارت -



 :محکمش لحن با داشت یناسازگار سر ویآر قلب

 ! ارهیع تمام  جنگ هی بعدش به نیا از -

 :داد تکان سر خونسرد نیریآ

 ستم؟ ین... ام  یخوب  یجنگجو من -

 چشمانش... کرد راست کمر و زد یکج لبخند ویآر

 !اقتدار با همچنان اما بود خسته

  هفته، کی... بکشه طول قراره  چقدر ستی ن معلوم  -

 یزیچ هی از یول! سال ده سال،  کی ماه، کی

  تا و شهیم شروع امشب تازه من انتقام ... مطمئنم 

  نم ینب رو نامردا اون تک  تک افتادن خاک  به که یزمان

 ... کشم  ینم کنار

  ویآر دییتا در بست پلک.  کرد گرم  را دلش نیریآ لبخند

 :کرد باز و

 روز اون! تکشون تک از... یریگ  یم انتقامتو تو -

 یتماشاچ هی فقط روز اون تا ندارم  قصد من و کهینزد

  گوشه مادرم  و زندانه یها  لهیم پشت من پدر... باشم 

 چرا و زندانه چرا دونم  ینم که یپدر! مارستانیب ی

. بفهمم  رو زایچ یلیخ دی با من... خونه از فرارم  باعث

 یم اسبش با رو کردستان یها کوه که یدختر از



 نداشته موندن آروم  و اتاق تو نشستن  انتظار   تاخت،

 !باش

 به را ویآر! چشمانش و... محکمش لحن... جسارتش

  تمام  یاجبار  ازدواج آن مقابل دخترک که برد یروز

 !نشد فشیحر کس  چیه آخرش،  و بود ستادهیا قد

  هست زایچ یلیخ... یدون ینم که هست زایچ یلیخ -

 تا قت،یحق شدن مشخص تا یول... بگم  بهت دیبا که

  رو مادرت دوباره که یروز تا و پدرت شدن تبرئه

 من اگه! ادیب سرت ییبال یبذار یندار حق ،یکن بغل

  بیآس دم ینم اجازه بهت م، فرمانده جنگ نیا تو

 !دستوره... ستین خواهش نیا. ینیبب

  نیا و نیریش اجبار نیا و، یآر یبرا بودنش مهم  نیا و

  ریت  نگران، حال نی ع در و مصمم  یمشک چشمان

 : زد نیریآ قلب به را خالص

 !شهیم اطاعت -

 مانیپ هم  با یمشک و یعسل  نگاه دو شب، آن دیشا و

 ...جنگند یم هم   یپا به پا آخرش تا که بستند

** 
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 فرستاد رونیب محکم  را  اش نهیس در  شده حبس نفس

 تختش، دیسف یها صندل.  گذاشت  پله نیاول یرو پا و

  که یمرد حال، آن با اما کردند جادیا را صدا نیکمتر

  سمتش آرام  بود، ستادهیا سالن بزرگ ی پنجره کنار

  قامت دنید با ماهرو قلب تم یر. کرد نگاهش و دیچرخ

  و  دوخت خوش کت آن در ایلیا ی دهیورز و بلند

  تار و گرفت شدت ،یمشک شلوار و یخاکستر اسپرت

 ضربانش بودند، ختهیر  ایلیا یشانیپ یرو که ییموها

  و  او از گرفت  چشم  یسخت به! رساند حد نیآخر به را

  ایلیا نگاه. دیا یب نییپا  را ها پله خونسرد کرد یسع 

 و ماهرو ی دخترانه و  یخاکستر شلوار و کت یرو

 نگاه نتوانست... و خورد سر رنگش دیسف شال

  کت دو  هر... بود هم  ست   شانیها لباس! ردیبگ

 پا به دیسف صندل ماهرو... بودند دهیپوش یخاکستر

 و یمشک راهنیپ ماهرو... یمشک کفش ایلیا  و داشت

  همه نیا لیدل دانست ینم ایلیا و! دیسف راهنیپ ایلیا

  که را پله نیآخر ماهرو... ستی چ ماهرو دنیپوش رهیت

  شیروبرو و برداشت  قدم  ایلیا سمت آرام  آمد، نییپا

  دیبا که یحرف  کلمه چند  جز گفتنش، بله بعد   از. ستادیا

  حرف شان، نقشه مرور و کردند یم بدل و رد هم  با



  که یگردنبند برق یرو ایلیا نگاه. بودند نزده یگرید

 بود کرده پنهان راهنشیپ ی قهی ریز انهی ناش ماهرو

 دخترک. نشست لبش کنج یکمرنگ لبخند و خورد سر

 ! بود  اوردهیدرن را گردنبندش

 م؟ یبر -

 به هیبق که زدند یم  یحرف دینبا اتاق خارج! نیهم

  فشرده او لحن یسرد از ماهرو یگلو اما فتندیب شک

  که را حالش حداقل ایلیا که کرد فکر خودش با و شد

 هر. بود همسرش رسما مرد نیا! بپرسد توانست یم

  روزها نیا ماهرو، و بود همسرش اما... یسور چند

 ... بود شده حساس یادیز او برابر در

 ...م یبر -

  او از جلوتر و گفت ایلیا جواب در کلمه  کی تنها

 .  افتاد  راه خروج در سمت

  عوض نقشه. شد مشت شیپا  کنار  محکم  ایلیا دست

  یمهمان در را یساعت کی بود قرار... بود شده

 آن در که یعمارت یپشت در از بعد، و بگذرانند

  وشیدار افراد. شوند  خارج شد یم برگزار یمهمان

  ت،یوضع  نیا با و داشتند نظرشان ریز را ریمس تمام 



 و بیتعق ابانیخ در که دادند یم حیترج شانیدو هر

 ...ندازند ین راه یراندازیت و زیگر

  اتاقش  از ویآر در، یجلو  ماهرو دنیرس  با همزمان

  یم را اش یمچ ساعت که یحال در و آمد رونیب

  با که ایلیا و ماهرو دنید با و گرفت باال سر بست،

 انیم یاخم بودند، ستادهیا هم  از یادیز ی فاصله

  تکان پنجره کنار از هنوز ایلیا. نشست شیابروها

  ی شده مشت دست ی رو ویآر نگاه... بود نخورده

 آن. فرستاد رونیب صدادار را نفسش و دیچرخ ایلیا

 ... شدند ینم بزرگ چوقتیه دو

  با ایلیا  و برداشت خروج در سمت را بلندش یها قدم 

 سرش پشت و رساند ماهرو به را خودش قدم  چند

 نفس قیعم را ایلیا تلخ عطر اراده یب ماهرو. ستادیا

  خوشبو ی مردانه عطر  آن به بار هزار دل در و دیکش

 ...فرستاد لعنت

 هر و ستادیا کنارشان ساعتش، بستن از فارغ ویآر

  ویآر بود  قرار. کردند دییتا را شان نقشه چشم  با سه

  با یهماهنگ با و باشد داشته حضور یمهمان در هم 

 ها آن فرار هنگام  را  یخطر هر یجلو همکارانش،

 که یا خانه به ماهرو و  ایلیا دنیرس از بعد و رندیبگ



  ریز را زیچ همه اوضاع شدن آرام  تا بود، گفته ایلیا

 ... باشد داشته نظر

  نقطه که ایلیا  و گرفت فاصله ایلیا  از یقدم ماهرو

 را قدم  کی  همان بدجنسانه بود، ده یفهم را ضعفش

 آن در شان یلجباز و لج از یشاک  ویآر و رفت جلو

  و ایلیا به و کرد بازش و  در سمت برد دست ت،یوضع 

 در پشت که یمحافظ. بروند رونیب کرد اشاره ماهرو

 یرو را اش موشکافانه نگاه حرف یب بود، ستادهیا

 از بعد خواست ویآر که  نیهم و چرخاند ماهرو و ایلیا

 قد تمام  محافظ شود، خارج عمارت از ها آن

 :ستادیا شیروبرو

 !رونیب دیبر دیندار اجازه شما -

. کرد نگاهش مضطرب ماهرو  و شد پررنگ ویآر اخم 

 بود؟ شده خبر چه

 ؟یریگ یم منو یجلو یحق چه به -

 محافظ و شد یم  دهید چشمانش در خشم  از ییها رگه

  است  وشیدار راست دست  ویآر که دانست یم خوب

  قطعا کردنش یعصبان و  دارد را دومش سیرئ حکم  و

 ! داشت نخواهد  یخوب عواقب

 ...قربان خانه وشیدار دستور -



  لیدل یب وشیدار. شد منقبض تیعصبان از ویآر فک

  ماهرو و ایلیا به رو محافظ! داد ینم یدستور نیچن

 :کرد

 ...دیبر دیتون یم شما -

  شک نفرشان سه هر و دیکش یکوتاه نفس ماهرو

  چشم  در چشم  ویآر! لنگد یم کار یجا کی که نداشتند

 به ماهرو و بروند که  داد تکان سر و دوخت ایلیا

  را او تا گرفت را ایلیا یبازو و روبرگرداند ناچار

  محافظ اطیح ی گوشه به گوشه. کند خودش  همراه

 یع ی طب نیا که دانستند یم دو  هر و بود ستادهیا

 یب ماهرو، و شد بسته ویآر یرو به در... ستین

  در... ماند رهیخ ایلیا مرخین به و چرخاند گردن اراده

  چرا دانست ینم و! وحشتناک بود افتاده یوحشت دلش

  کنارش که یمرد به اش، ینگران و دلهره آخر

 ...شد یم ختم  بود ستادهیا
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 ...شده یزیچ هی -



  دوباره و دوباره را اوضاع وخامت لرزانش، یصدا

  ماهرو یصدا آمد یم شیپ کم . کرد یادآوری  ایلیا به

 ...بترسد نطوریا آمد یم شیپ کم . بلرزد

 ...هی خدا به... ارنیم ویآر سر ییبال هی -

 ! ماهرو -

  لب شد مجبور داد، بش ینه یمحکم لحن با که ایلیا

 ...آوردند فشار فرمان به تر محکم  انگشتانش و ببندد

 شک بهمون وشیدار  نکهیا احتمال. بود احتمالش -

  رونیب م یزد عمارت اون از که االن یول بود ادیز کنه

  بهت حواسم ... کنارتم  من! یبباز و خودت یندار حق

 ! یاریب کم  دینبا ،یدار  کنارت منو یوقت تا. هست

 که یمرد سمت... دیچرخ  ایلیا سمت ماهرو نگاه

  را دهانش آب! نگران نگاهش اما بود محکم  لحنش

 :دیکش یکوتاه نفس  و فرستاد نیی پا یکندن  جان به

 ... تو! ی ندار من از محافظت قبال در یا فهیوظ تو -

 !شوهرتم  من -

 ... کرد ستیا ماهرو قلب

 و شوهرتم  االن من ،یصور چه و یواقع  چه -

 ... پس! فتهیب برات  یاتفاق ذارم ینم



  ادامه و کرد قفل ماهرو سیخ چشمان در را نگاهش

 : داد 

 هم  االن نیهم چون... باش  محکم ... نباز خودتو -

 که یخوا ینم! کنن یم  بمونیتعق دارن وشیدار افراد

 ؟یبد دستشون  آتو فرار قبل

 دو دنید با و دیچرخ نی ماش ی نهیآ سمت ماهرو نگاه

 لب یا لحظه ،یدود یها  شهیش با بلند یشاس نیماش

 :داد تکان ایلیا جواب در یسر آرام  بعد و دیگز

 ...بدم  دستشون آتو خوام  ینم -

 :زد یکمرنگ لبخند ایلیا

 ! شد حاال -

  حس ... کرد یقرار یب  بدتر اش نهیس در ماهرو قلب

  چرا  دانست ی نم. داد ی م بد گواه دلش! داشت  مرگ

  یم ینگران از جانش تمام  کرد، یم نگاه ایلیا به یوقت

 ریز آرام  و آورد  باال را لرزانش دست... دیلرز

.  کرد پاک را لجوج اشک قطره آن و دیکش چشمانش

  محکم  کرد یم یسع  که یحال در و زد یا سرفه تک

  و داد شیروبرو ری مس به را نگاهش بزند، حرف

 : گفت



 ورود موقع. م یببر اسلحه  خودمون با م یتون ینم -

 ...گردن یم رو مهمونا همه

 : داد تکان سر ایلیا

 ! ستین بد ادیز هم  یطرف از یول... زدم  یم حدس -

  انداخت باال ییابرو بعد، و کرد فکر یا لحظه ماهرو

 : جوابش در

  تو انیب اگه هم  وشیدار  افراد نکهیا یعنی نیا -

 در! ارنی ب اسلحه خودشون با تونن ینم یمهمون

  پسشون از م یتون یم ادیب شیپ یا یریدرگ اگه جهینت

 !م ی ای برب دیبا... م ی ایبرب

 :شد  کج یلبخند به ایلیا لب کنج

 ... قایدق -

 ابیکم  لبخند آن دنید با هم  باز ماهرو، قلب و

 د؟یترس یم حد آن تا چرا... ایخدا و ختیفرور

  هاش خونه از یکی یوقت چند قراره که دوستت اون -

 بود؟  یچ اسمش بذاره، ارمونیاخت در رو

 : گذاشت پنجره ی لبه را آرنجش ایلیا

 ! لیریام -



  خواست ویآر از که یروز  به زد بک فلش ذهنش، و

 ی خانه در  را یوقت چند  تا ردیبگ  اجازه سازمان از

 قیرف آن با ماه چند بعد که یروز به... بمانند لیریام

 ازین که گفت شیبرا سربسته و گرفت تماس یمیقد

 بدون ل،یریام و شوند  یمخف شیالیو در  یمدت دارند

  شدن نگران تمام  یتالف بعدا که گفت و کرد قبول تعلل

 در دیخند تلخ... دیخند ایلیا  و آورد  یدرم را شیها

 اری شیها یوانگید و  او با شهیهم که یقیرف جواب

 ! بود

 اونجا؟  م یبر یخواست چرا -

 : چرخاند ماهرو سمت گردن ایلیا

  ییجا  تنها! سکهیر... خودم  ی خونه  م یبر م یتون ینم -

 کنه ینم فکر یکس. بود  اونجا دیرس ذهنم  به که

 شده یمخف دوستم  نیتر  یمیصم ی خونه تو ممکنه

 ...بزنن تونن یم یراحت  به خودمو ی خونه رد! باشم 

 ... پدرت ی خونه چرا -

 ! بزنم  حرف موردش  در خوام  ینم -

.  دینگو یزیچ گرید ماهرو شد باعث ش،یصدا تیجد

  چه هر اما گذشته چه  پدرش و ایلیا نیب دانست ینم



  در یسوال گرید داد حیترج و نبود یخوب زیچ بود، که

 ... نپرسد مورد نیا

  اجازه غرورش، و خورد سر ایلیا دست یرو نگاهش

 : کند یعذرخواه  نداد

 بهتره؟ ... دستت -

  دهید  بیآس دست اما بود کرده مشت را سالمش دست

 ...نداشت قبل با یفرق  ادیز اش،

  یفیخف درد هی وقتا یبعض! دونم  ینم... که بهتر -

 نه؟ ... هیخوب  ی نشونه نیا. کنم  یم حس

 :داد تکان یسر لبخند با ماهرو

  یچ همه شدن تموم  بعد م یتون یم! هیعال خوب؟ -

 ... م یتون یم یحت. خوب وتراپیزیف هی شیپ م یبر

  و دید صورتش قفل را ایلیا نگاه لحظه کی در و

...  بندد یم جمع را شیها  فعل تمام  دارد  که آمد ادشی

 هم  کنار هم  باز زیچ همه شدن تمام  بعد بود قرار مگر

 بمانند؟ 

 ایلیا از چشم  و اش نهیس قفسه در  دواند شهیر درد

 که فشرد هم  یرو دندان. دوخت روبرو به و گرفت

  خودش حال به دل در و  بلرزد یا ذره اش چانه مبادا



  یشگیهم که یمرد به بود کرده خودش دل... دیخند

 به لعنت و ستین خودش دست که زد داد دل در نبود؟

 !شیلبخندها

 !م یریم -

 ایلیا و زد اش نهیس قفسه به یمحکم ی ضربه قلبش

 : داد  ادامه

 ... خوب وتراپیزیف هی شیپ م یریم -

  یم یپرداز الیخ مرگ یقدم کی در که یکس مثل و

 ماهرو و کند آرام  را دخترک تا کرد باز لب کند،

 : زد لب مبهوت و پربغض

 ...ایلیا -

 نمدار نگاه و فرستاد رونیب صدادار را نفسش ایلیا

 ! قلبش در شد خار او،

! دهیبع  تو مثل یدختر از ختنیر اشک ینطوریا -

  مظلوم  ینطوریا حاال که  یزد کتک منو کم  قبال مگه

 ...رهیگ  یم وجدان  عذاب آدم  دختر؟ یشیم

  و زد اشکش انیم یکمرنگ  لبخند یسخت به ماهرو

 یبرا نه. دیترس یم. دیکش چشمش ریز دست

 ادشی را شان مبارزه یروزها! او  یبرا... خودش



 را مراعاتش شهیهم اما بود تر یا حرفه ایلیا... آمد

  هم  قدرتش دادن نشان  اوج در یحت شهیهم. کرد یم

 ... داشت را شیهوا

 : گفت لب ریز و دیچی پ یضیعر ی کوچه در

 ...م یدیرس -

  درختان که دوخت یا کوچه آخر به را نگاهش ایلیا

 جلب را نظرش همه از  اول اش دهیکش فلک به سر

  یها نیماش توانست  یم هم  جا همان  از. بود کرده

  ی طبقه سه عمارت آن به افراد  آمد و  رفت و باال مدل

 .ندیبب را دیسف

 در و کرد پارک عمارت ک ینزد ییجا را نیماش ماهرو

 : انداخت ششیآرا به ینگاه نی ماش ی نهیآ

 ومدنین گهید کردن یم بمونیتعق که یینایماش -

 ! م یکرد شک دنیفهم احتماال... دنبالمون

 !ما از فاصله  با... یمهمون تو انیم -

 را چشمش خط و کرد دی تمد را چشمش شیآرا ماهرو

 : انداخت کوچکش یدست فیک  در

 ...شک بدون -



 شهیهم از باتریز اش،  کرده شیآرا و دهیکش چشمان

 ماند رهیخ چشمانش رو هیثان چند ا،یلیا نگاه و بودند

 : برد در ی رهیدستگ سمت دست بعد، و

 ...م یبر -

 بود، صاحبشان یاغی یدختر  که یوحش یها چشم  آن

 ین ین در که یترس از آخ و بودند نیتر نگران حاال

 ...زد یم موج ها چشم  آن

 پشت و دیکوب هم  به آرام  را نیماش در و شد ادهیپ

 و دیکش شالش به یدست. شد ادهیپ هم  ماهرو بندش،

 عمارت سمت  و دادند تکان هم  یبرا یسر آرام  دو هر

  سر ایلیا پر یبازو یرو ماهرو، نگاه. برداشتند قدم 

  دور انگشتانش و رفت جلو یقدم  اراده یب و خورد

 :شدند حلقه او یبازوها

 ... م یباش یع یطب دیبا -

  نگاهش و دیچرخ  سمتش ایلیا گردن کرد حس و

  گونه  به خون که یآنقدر ! یطوالن و قیعم... کرد

 ! قلبش از آخ... قلبش و دیدو ماهرو یها
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  و دیکش یقیعم نفس ماهرو دند،یرس که عمارت یجلو

  یورود  سمت دو هر بازدمش، دادن رونیب  با همزمان

 ستادهیا در یجلو که یمحافظ  و برداشتند قدم  عمارت

 :شد خم  کمر تا بود

 ... دی اومد خوش -

 نشناسد؟ را او یکس شد  یم مگر و بود وشیدار دختر

  وارد بدهد، تکان جوابش در یسر یحت نکهیا بدون

 از گرید یکی دنید با و شد عمارت مانند باغ  اطیح

 بود، ستادهیا ساختمان یورود یجلو که ها محافظ

 :کرد زمزمه آرام 

 ...بگردنمون خوان یم -

 : قدبلند و یکلیه مرد آن از داشت یبرنم چشم  ایلیا و

 ن؟یا -

  شده قفل فک دنید با و کرد نگاه مرخشین به ماهرو

 نبود بارش نیاول. ختیفرور دلش ته  یزیچ ا،یلیا ی

  تمام  با شب آن یول زد  یم تنش به دست یمرد که

 پا د،یبگو یزیچ  نکهیا  بدون... کرد یم فرق ها شب

 شده کوتاه تیعصبان  از شیها نفس که ای لیا یپا به

 ناخوداگاه و برداشت  قدم  عمارت یورود سمت بود



  ساختمان، در به یمنته یها پله از رفتن باال هنگام 

 ...گرفت  تر محکم  را ایلیا یبازو

  و گفت آمد خوش بود، ستادهیا در یجلو  که یمحافظ

  او  تن از سر خواست یم نگاهش با که یحال در ایلیا

  شیبازو ناچار به ماهرو و رفت محافظ سمت کند، جدا

  ماهرو شد، تمام  که ایلیا شیتفت کار... کرد رها را

  و کرد باز هم  از را  دستانش و گذاشت جلو یقدم

  دست! دیشن وضوح به را ایلیا ی قروچه دندان یصدا

 هزار چند یبرق انگار نشست، تنش یرو که محافظ

  هم  یرو چشم  اراده یب  و شد رد تنش از یولت

 و نشست یم تنش وجب به وجب مرد، دست... فشرد

 نمانده یزیچ کرد یم حس ماهرو که یا لحظه درست

 یقدم محافظ کند، خرد را شیروبرو مرد دست تا

 : گفت احترام  با و  رفت عقب

 ...دییبفرما -

  اش شده حبس نفس همزمان و کرد باز چشم  ماهرو

  یبازو دور دوباره دستش. فرستاد رونیب محکم  را

  انیم از ایلیا گذشتند، که مرد کنار از و شد  حلقه ایلیا

 : دیغر شیها دندان

 !شرف یب کهیمرت -



 تیعصبان  با ایلیا و  کرد نگاهش زده بهت ماهرو

  حال به تا که دانست  یم. فرستاد رونیب را نفسش

 با اما اند کرده لمس را کنارش دختر تن یادیز دستان

  ینم یعاد شیبرا چوقتیه که دانست یم حال، آن

 ! شود

  یحد به سالن یبزرگ .  ستادندیا یبلند هیپا زیم کنار

  یبو. بودند ستادهیا فوتبال نیزم  وسط انگار که بود

  پر را فضا متیق گران  یعطرها و مشروب و گاریس

  و رقص ستیپ در یادیز یپسرها و دختر و بود کرده

 که ایلیا دست دنید با... دندیرقص یم دودها انیم

  نگران و دیچرخ سمتش کامل رفت، اش قهیشق سمت

 : زد لب

 سرت؟ بازم  -

 باعث نگران، نگاه آن و آورد نییپا را دستش ایلیا

 : ندهد بروز را دردش شد

 ...خوبم  -

  یفضاها نطوریا به ایلیا  که دانست یم خوب ماهرو و

  ایلیا نکهیا به و ردیگ  یم  سردرد و است حساس خفه

 ! نداشت شک  یا ذره یحت بود، انکار یخدا



 در از فتهیب بهمون لیکائ یم چشم  نکهیا از قبل دیبا -

  سالن و بلنده آهنگ یصدا که االن... م یبر یپشت

  آخر تا  نتمونیبب اگه! ست موقع نیبهتر  شلوغه

 ...زومه رومون یمهمون

  ،یمهمان از قبل روز چند. بود پدرش کیشر لیکائ یم

 ینم محافظ اغلب یپشت در کنار که بودند دهیفهم

  همکارانش از ویآر  بود شده باعث نیهم و گذارند

 و کنند پارک عمارت پشت شانیبرا را ینیماش بخواهد

 . بود داده ماهرو به قبل از را چشییسو

  اطراف در چشم  و داد تکان جوابش در یسر ایلیا

  عمارت وارد هم  گرید نفر چند سرشان پشت. چرخاند

 هم  وش یدار  افراد که دانستند ینم دو  هر و بودند شده

 ...نه  ای هستند انشانیم

 یسع  و دیکش  رونیب  شلوارش بیج از را لشیموبا

 قهیدق چند را یپشت کوچه و راهرو یها نیدورب کرد

  افراد کم  آمد و رفت بخاطر دانست  یم. کند استپ یا

 شوند ها نیدورب شدن استپ متوجه رید است ممکن

  از شتریب. ندارند فرار یبرا یادیز وقت حال آن با اما

  و بود مشغول اش یگوش با وقفه یب که بود قهی دق ده

 ینگاه استرس با. کرد یم نگاهش حرف یب ماهرو



  بود لحظه همان درست  و  انداخت اش یمچ ساعت به

 مجبور که یحال در و برد گوشش  کنار  سر ایلیا که

 یعاد حد از بلندتر یکم  آهنگ، بلند یصدا بخاطر بود

 :گفت بزند حرف

 نرفته؟ که ادتی... یبترس یندار حق -

 دست باشد، ماهرو از  یجواب  منتظر نکهیا بدون و

 انیم و گرفت اش مردانه دست در را ماهرو فیظر

  سمت را راهشان مست،  افراد و تیجمع یشلوغ

  کار. دندیکش شد یم  ختم  یپشت در به که ییراهرو

  ماهرو شد باعث نیهم  و بود شده  تمام  ها نیدورب

  پشت را اول سخت ی مرحله... بکشد یراحت نفس

  خی ایلیا دست انیم دخترک دست... بودند گذاشته سر

  یرو ماهرو، قلب اما نبود راهرو  در  یکس... بود زده

 انداخته  آتش دلش در انگار... ضربانش بود هزار

 نمانده عمارت یپشت  در به دنیرس تا یزیچ. بودند

 متیق گران یچوب در که یا لحظه درست اما بود

  از یکلیه و قدبلند مرد سه دند،ید را نظرشان مورد

 نهیس به دست در یروبرو و آمدند رونیب وارید پشت

. ستادیا ایلیا و دیکش یا   دهیبر نفس ماهرو! ستادندیا

  نیهم به فرارشان دانستند  یم... داشتند را انتظارش

 !ستین یراحت



  و شیروبرو یمردها صورت یرو را نگاهش ماهرو

 و چرخاند بود بسته نقش لبشان کنج که یپوزخند

 : گفت آرام 

 ! شناسم  یم رو شونیکی... وشنیدار افراد از -

 " خدا؟ دیآ یم چه ویآر سر" زد ناله دل در و

 یخونسرد با را کتش و انداخت باال ییابرو ایلیا

 : درآورد

 ! م یکن  پا به خاک و گرد م ی مجبور نکهیا مثل -

 و برگرداند ماهرو به را جرئت خونسردش، لحن

  ییتنها مرد، نیچند ان یم بارها قبال که آورد ادشی

 ! است کرده مبارزه

 یها نیآست و کرد پرت سرش پشت را کتش ایلیا

 : زد باال آرنج تا را  دش یسف دوخت خوش راهنیپ

 نکهیا فکر! گرفت یم کم  دست منو شهیهم وشیدار -

 نه؟... کنه یم تشیاذ کرده فرار من با دخترش

.  گرفت کنارش وارید  از  را اش هیتک مردها از یکی

 نیهم و  بود اش یشانیپ یرو یقیعم زخم  یجا

  سمت را شیها قدم  که یحال در! کرد یم ترسناکش



  دو یصدا  با و شد ظیغل پوزخندش داشت، یبرم ایلیا

 : گفت یا رگه

 قانون تو ُحکمت! شازده بخون و تیخداحافظ غزل -

 ...یول ربارونهیت خان وشیدار

 :کرد کج سر و انداخت باال ییابرو

 !داخل م یار یب  اسلحه ذارنینم که فیح -

 پر مشت و رساند ایلیا  به را خودش بلند قدم  دو با و

  با همزمان و گرفت  هوا  در را مشتش ایلیا که کرد

 مرد ش،یزانو با او شکم   ریز محکم  یا ضربه دنیکوب

  مرد دو سمت ماهرو و دیکش درد از یبلند ادیفر

  کرد تند پا شوند ریدرگ  ا ی لیا با خواستند یم که یگرید

 مرد گاه جیگ  در یمحکم  مشت ایلیا. شد ریدرگ  و

  افتاد، نیزم یرو هوشیب  مهین او که نیهم و دیکوب

  و او زدن نفس نفس دنید با و دیدو ماهرو سمت

. فشرد محکم  را قلبش یکس انگار اش، آشفته یموها

!  نداشتند حق... اورندیب ماهرو سر ییبال نداشتند حق

 کرده مقاومت نفرشان دو مقابل توان تمام  با دخترک

 را توانش تمام  آمد،  کمکش یبرا ایلیا  یوقت و بود

  گردن حساس ی نقطه در یمحکم مشت و کرد جمع

! خورد یمحکم مشت همزمان و دیکوب مردها از یکی



  ایلیا که دینکش  هی ثان کی  به و آمد بند درد از نفسش

  به محکم  را سرش و زد چنگ را مرد گردن پشت

  و افتاد نیزم یرو مرد جان مهین تن. دیکوب وارید

 : زد داد ماهرو به رو ایلیا

 ...سایوا عقب -

 جا بود نشده  پا کله هنوز  که یفرد تنها مشت از و

 زد گاهش جیگ  در یمحکم مشت همزمان و داد یخال

 ... شد آوار نی زم یرو یبلند ادیفر با مرد و

  زد، یم نفس نفس شدت به که یحال در ماهرو

  چرخاند نیزم یرو هوشیب یمردها یرو را نگاهش

  و رساند او به را خودش بلند قدم  کی  با ایلیا و

 : گرفت را شیبازوها

 ؟یخوب... ماهرو -

  به حال، آن با اما دی چک یم خون دخترک ینیب از

 : داد   تکان سر و زد یلبخند یسخت

 ...م یبر فقط... فقط... خوبم  -

 همان دنید با اما بدهد را جوابش که کرد باز لب ایلیا

  هم  آن داشت،  اش یشانیپ یرو زخم  یجا که یمرد



 دستش در که ییچاقو برق  و ماهرو سر پشت درست

 : زد  داد وحشت با بود،

 ! باش مواظب -

 ماهرو با را شیجا توانست  فقط ت،یموقع  آن در و

 شیچاقو مرد که بود لحظه  همان قایدق و کند عوض

  از که ماهرو... برد فرو ایل یا شکم  در محکم  را

  با بود، شده پرت  نیزم یرو ایلیا عیسر واکنش

  یها رگ دنید با و آورد باال سر او ی خفه آخ دنیشن

  قطره که یخون و ایلیا  گردن و یشانیپ ی زده رونیب

  گره اش  نهیس در نفس خت،یر یم نیزم یرو قطره

 ایلیا پردرد نگاه در یشخند ین همزمان مرد... خورد

  جیگ به که یا ضربه  از هم  هنوز که یحال در و زد

  تر محکم  را چاقو داشت، جهیسرگ  بود خورده گاهش

 : زد  پوزخند و داد فشار

 هی رو یزیت... یول  ممنوعه نجایا آوردن اسلحه -

 !آورد شهیم یجور

  چشمان به رهیخ و بدهد امان ایلیا به نکهیا یب و

  را چاقو کرد، یم تحمل که ی دیشد درد از سرخش

  برد فرو شکمش در تر محکم  بار نیا و دیکش  رونیب

 :دیکش غیج ماهرو و



 ... ااایلیا -
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 ... ااایلیا -

  یب ی خنده یصدا در اش،  زده وحشت غیج یصدا

  یکس انگار و شد گم  یق یموس بلند یصدا و َمرد رمق

  توان تمام  با و گرفت مشتش در را ماهرو قلب

 ایلیا درد از کبود صورت یرو سرخش، نگاه... فشرد

 به که ییها ضربه از او  مات صورت یرو. زد  دو دو

  کج سر و شد ظیغل مرد پوزخند! بود خورده ناحق

 :کرد

 ! مرگه خان، وشیدار قانون تو انتیخ تقاص -

 نامرد مرد   و دیکش یا دهیبر نفس ایلیا. دیلرز ماهرو

  سرفه با همزمان و دیکش  رونیب را چاقو ش،یروبرو

 ماهرو و بزند ضربه دوباره خواست ا،یلیا پردرد ی

 به مرد نکهیا از قبل و شد بلند یتوان چه با دینفهم

   برسد، هدفش

  که نیهم و دیکوب مچش در یمحکم لگد مهابا یب

 سر یا ناله دستش درد از  و شد رها دستش از چاقو



  در و نشست اش قهیشق یرو ماهرو محکم  مشت داد،

 ... کرد هوششیب جا

... دیچرخ  ایلیا سمت ترس با و آرام  ماهرو، گردن

  نفس... مات مات  ! بود پا سر هنوز که ییایلیا سمت

 !  دهیبر

 : برداشت سمتش یقدم  زده وحشت

 ...ایلیا...  ا -

 هنوز ا،یلیا  و بود افتاده راه خون یجو شانیپا ریز

 ...بود پا سر

 :دیچک اش گونه یرو ماهرو اشک

 ... جان ایلیا -

  نی تر صادقانه چسباند، اسمش ته که ی"جان " و

 تا که یخون... زد سرفه دوباره ایلیا!  بود حرفش

 و شد همزمان چشمانش شدن بسته با آمد، شیگلو

  ماهرو کردند، سقوط نی زم سمت شیزانوها که نیهم

  مهین تن و رساند او به را خودش توانش نیآخر با

 :نکند سقوط  تا کرد بغل محکم  را جانش

 ...ایلیا -

 : زد  زار و کرد حس را او راهنیپ خون یسیخ



 ...نه ایلیا... خدا رو تو ایلیا -

  چشم  به خود من" نوشت قلبش یرو انگار یکس و

 ...!" رود یم جانم  که دم ید شتن،یخو

  کنار جان یب و گرفت  قرار اش شانه یرو ایلیا سر

 :کرد زمزمه گوشش

 ... برو... ب -

 :دیکش اد یفر هقش هق انیم ماهرو و

  و بذارمت که لمهیف مگه... شو خفه فقط! شو خفه -

. یکن ول راه وسط منو  یندار حق... یندار حق برم؟

 ! کهیکوچ زخم  هی... هی... ستین یزیچ

  یم دو  هر. دانست  یم! نبود... کوچک  زخم  کی

 ...دانستند

  هق یصدا و گرفت بغل  تر محکم  را او جان  مهین تن

 : فشرد را ایلیا قلب اش مظلومانه هق

  وسط یبخوا اگه یکن ی م غلط... شهینم تیچیه تو -

 !ذارم ینم من... ذارم ینم. یبزن جا راه

 از یسخت به و انداخت  گردنش دور را ایلیا دست

 :کرد  یریجلوگ  سقوطش

 ... م یبر دیبا -



  رنگ به که ایلیا دیسف راهنیپ یرو چرخاند  چشم 

 : دردش تصور از  داد جان و  بود درآمده سرخ

  ماهرو مرگ... ماهرو مرگ... رونیب م یبر دیبا -

 ... خدا رو تو... ایلیا خدا رو تو... یایب راه کن یسع 

  خی تنش. بردارد قدم  ایلی ا با کرد یسع  یسخت به و

 ... بود

 !نخور قسم ...  جونت سر... س -

  و کرد دتریشد را هقش هق ا،یلیا پردرد ی زمزمه

 : کرد هیگر خون قلبش

  کن یسع ... جفتمون به کن کمک فقط باشه... باشه -

 ولم  یندار حق خب؟... یبزن جا یندار حق. یایب راه

  و عروس عقدشون روز ینامرد داماد کدوم ... یکن

 کنه؟ یم ول

... شدم  عاشقت... شدم  عاشقت" که زد ادیفر دل در و

 !"شدم  عاشقت

 ایلیا به حواسش کرد یم  یسع  که  یحال در یسخت به

  پا با. کرد بازش و برد در سمت را دستش کی باشد،

 :گذاشت ایلیا کمر پشت دست و داد هل جلو به را در



 دیبا یکرد عقدم ... شهی نم م ی حال یمور یصور من -

 ... جوونم  یلیخ شدن وهیب واسه من! یسیوا پاش

 نیزم یرو انداخت رد خون  و شدند خارج عمارت از

  قیعم زخم  یرو ماهرو دست. دیخند  جان یب ا،یلیا و

.  گرفت راه انگشتانش انیم از خون و نشست ایلیا تن

 دهیند خود به را اشک حجم  آن حال به تا چشمانش

 ! بودند

  بخند... رسهیم منم  یها خنده نوبت بخند... بخند -

 بخند... رم یگ  یم ازت و اشکام  ی قطره قطره تاوان

 ... رینم فقط... فقط

 دل یدختر پرت، بایتقر و کی تار  مهین اطیح آن در و

 !رد ینم... گناه یب کی تا زد یم

 بود مانده یپشت  اطیح خروج  در تا قدم  کی  تنها دیشا

  نتوانست هم  ماهرو بار نیا و شد تا ایلیا یزانوها که

  ترسش از پر نگاه... ردیبگ را خوردنش  نیزم یجلو

 :دیچرخ چشمانش  و او قیعم زخم  نیب

 ...پاشو -

 که یحال در و گذاشت  ایلیا یبازوها ریز را دستانش

 :شیها اشک انیم دیکش غیج کند بلندش کرد یم یسع 



 ...  رم ینم ییتنها من -

 هم  او ... دیرس ینم زورش. کند بلندش توانست ینم

 !گرید نداشت جان

 ایلیا...  خدا رو تو... کنم  بلندت رسهینم زورم  -

 ...پاشو

  صورت و نشست شیزانوها از یکی یرو او یروبرو

 : گرفت قاب را رنگش یب

 خب؟ شهینم تی چیه تو... شهینم تیزیچ تو -

 :شد خم  نییپا  سمت ایلیا گردن

 ... ماهرو... م  -

  در بایتقر ماهرو که بود جان یب یحد به شیصدا

  شیصدا تا برد صورتش کینزد سر و گرفت آغوشش

 : بشنود را

 ...یپاش دیبا -

...  رو لیریام... ی  خونه آدرس...  آدرسش... آ -

 نه؟ ... دادم  بهت... بهت

  و فشرد شیها دندان انی م محکم  را نشییپا لب ماهرو

 : زد  هق درمانده



 ...یلعنت پاشو -

  که... که  ببخشه منو... گفت ایلیا بگو... بگو بهش -

 !شهیهم... بودم ... ب  راه مهین قیرف... ر

  یم جنون  به خشم  شدت از که یکس مثل ماهرو و

  نیطرف به سر تند تند و گرفت فاصله ایلیا از رسد،

 :داد تکان

 ... گم ینم -

 : برد باال صدا هیگر  انیم و فشرد هم  یرو چشم 

  حق... یندار حق! یا ی م من با تو... بهش گم ینم -

  اگه د   ؟یچ من پس... یبش راه مهین قیرف یندار

 ! پشتته من نینفر و ناله عمر تمام  که یریبم

  شیبازو ریز دست و شد  خم  ای لیا سمت بالفاصله و

 : انداخت

 ... گم یم پاشو -

  سردتر تنش. بشنود را شیصدا ایلیا که داشت شک

 یا رهیت آسمان سمت گرفت  سر ماهرو... بود قبل از

  یرو باران یا قطره و داشت دنیبار یهوا بیعج که

 : افتاد صورتش

 ... خدا رو تو -



 یبرا دیشا و کرد جمع دستانش در را توانش تمام 

 : زد  صدا دل ته از را خدا بار، نیاول

 ...کن  کمکم  ایخدا -

  خدا انگار و شد ماهرو مچ بند جان یب ا،یلیا دست

  دست توانست که داد توانش و دیشن را ماهرو یصدا

 :بکشد باال را تنش  و ندازدیب گردنش دور را ایلیا

 یزیچ خب؟... رونی ب م یریم االن  نیآفر... نیآفر -

 ...نمونده

 دنید با و کرد باز یکندن جان به را یآهن در و

  شانیرو شیپ خلوت  ی کوچه طرف  آن که ینیماش

  نشست لرزانش یها لب یرو یلبخند بود، شده پارک

 : برداشت قدم  ابانیخ طرف آن سمت او با یسخت به و

 ...دم یم قول بهت... یمون یم زنده تو -

  ای لیا که نیهم و دیکش رونیب کتش بیج از را چییسو

  د،ید نیماش یروبرو و  کوچه طرف آن  را خودش و

  را راننده کمک سمت در ... بزند زار ای بخندد دینفهم

  کند کمک ایلیا به کرد یم  یسع  که یحال در و کرد باز

  چانه... و دیچرخ او راهنیپ یرو نگاهش شود، سوار

  دیسف را امشب نیهم بود مجبور! دیلرز بدتر اش

 و دیچیپ گوشش در او  ی خفه ی ناله یصدا بپوشد؟



  و گذاشت اش شانه  یرو دست! گرفت آتش قلبش

  نگاه گرفت،  جا نیماش یصندل یرو ای لیا که نیهم

  نفس... افتاد بود نیماش یجلو که یکپ کاله به ماهرو

  و  برداشت سر از  را شالش بالفاصله و دیکش یکوتاه

  تا بست ها زخم  یرو و  ایل یا کمر دور محکم  و زد تا

  یب سرش در یکس و ردیبگ را یز یخونر یجلو

 ایلیا مانده؟ شیبرا هم  یخون  مگر که زد ادی فر رحمانه

 یم را ماهرو شتریب ن یهم و بود بسته را چشمانش

 :ترساند

 ...یبر حال از دینبا  ایلیا... ایلیا -

  به او که نیهم و زد ایلیا صورت به بار چند دستش با

 دخترک داد، فاصله هم   از یکم را شیها پلک یسخت

 :بست چشم  و چسباند اش یشانیپ  به یشانیپ

 !یآب چشم  دختر نه یمن یحام تو امشب از -

 سشیخ  چشمان... ببرد را نفسش بود مانده کم  بغض

  یا بوسه اراده  یب و کرد باز ایلیا رمق یب نگاه در را

 : گذاشت سردش یشانیپ یرو

  ته تا دنتیکش نفس واسه دادنت، نجات واسه من و -

 ! رم یم ایدن

*** 
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  که یمحافظ به نگاهش، و دیکش گردنش پشت یدست

  کنج و افتاد بود نخورده  جم  کنارش از تمام  ساعت سه

 :شد کج یشخندین به لبش

 داره؟  یحس چه ستیرئ واسه کردن یقلدر -

  چند فقط که یربات مثل و زد یا سرفه تک جوان پسر

 : داد  جواب دارد، ماتشیتنظ در را کلمه

  برگردن  که یزمان تا دیبا... خانه وشیدار دستور -

 .دیبش خارج عمارت از نذارم 

  یم خوب ویآر و  داشت  یفیخف لرزش ش،یصدا

  او  وشیدار از بعد عمارت، نیا افراد تمام  که دانست

.  کنند یم عمل محتاط  و دانند یم خودشان سیرئ را

 عمق شخندشین و انداخت اش یمچ ساعت به ینگاه

 : گرفت

 گرده؟  یبرم یک  -

  شیروبرو به را نگاهش د،یبگو یزیچ نکهیا یب پسر

 :دیغر شیها  دندان انیم از ویآر و دوخت



  رفتنم  یجلو تیاصل سیرئ که شده یچ بدونم  دیبا -

 ! درآوردن دم  هاش نوچه و گرفته رو

 :کرد زمزمه لب ریز پسر

 ... آقا -

  قرار که یمرد و زن حال  از نگران و کالفه و،یآر و

  محافظ و شد بلند باشد، مواظبشان فرار موقع بود

 : ستادیا شیجلو قد تمام 

 .برگردن خان وشیدار تا دیکن صبر -

 !بزن زنگ بهش -

  اسلحه هم  ل،یموبا هم . بودند گرفته را لشیموبا

 یب دختر نگران ز،یچ هر از شتریب ویآر و ... اش

 ! شود دیتهد او با است قرار  دانست یم که بود یگناه

 :فرستاد رونیب صدادار را نفسش پسر

 ... برگر تا دیکن صبر دیبا -

  ویآر ادیفر یصدا که بود نشده تمام  اش جمله هنوز و

  پسر صورت م یمستق مشتش، و دیچیپ عمارت در

 : گرفت هدف را شیروبرو

 ! بزن زنگ بهش گفتم  -



  شده پرت عقب به یقدم ویآر محکم  مشت از که پسر

 به یدست...  کرد راست کمر و دیکش یکوتاه نفس بود،

  چشمان آن در  را نگاهش و دیکش لبش  کنج خون

  قصد  ویآر دانست یم... دوخت خشم  از پر و نگران

  ی جهینت شک یب کردنش، یعصبان اما کند فرار ندارد

  حرف چیه یب شد باعث نیهم و نداشت یخوب

  شماره و بکشد رونیب بش یج از را لشی موبا ،یگرید

 .ردیبگ را وشیدار ی

 ذره تا دیکش یقیعم نفس و بست چشم  یا لحظه ویآر

 گوش به ادشیفر که نداشت شک. ردیبگ آرام  یا

 بود عادتش که دیپرس  خودش از و دهیرس نیریآ

 کند؟ نگران نطوریا را دخترک

 .گرفتم  تماس خوام  یم عذر... قربان -

 صحبت هنگام  کرد یسع پسر و کرد باز چشم  ویآر

 ... نکند نگاه ویآر چشمان به وش،یدار با کردن

 ...  هستن منتظرتون بله -

 :داد  ادامه ینییپا یصدا تن با و

 ...شما منتظر. ان یعصبان یلیخ -



  در وشیدار یصدا که بود نشده تمام  حرفش هنوز

 : دیچیپ عمارت

 ...رونیب برو -

  ساختمان یورود سمت همزمان محافظ و ویآر نگاه

  شلوارش بیج در  را لشیموبا وشیدار. دیچرخ

 : گفت  محافظ به رو یظی غل اخم  با و برگرداند

 ... رونیب گفتم  ؟یشنو ینم -

  و گفت وشیدار جواب در ی"چشم " یمعطل یب پسر

  ویآر سمت آرام  وش،یدار و رفت رونیب عمارت از

 : برداشت قدم 

 ! یداشت خبر تو -

  خودش یبرا یا ذره.  ستادیا شیجا  سر محکم  ویآر

  سرش در یکس... چرا نیریآ یبرا اما دیترس ینم

 ..."نیریآ یوا" گفت

  تمام  که یمرد انتیخ  از... پدر به دختر انتیخ از -

 !یداشت خبر بود دستش ریز باند اطالعات

 :شد پررنگ ویآر یابروها انیم اخم 

 ؟یانتیخ چه -



  بفهمد تا... بفهمد را هی قض تا کرد یم یباز نقش دیبا

 !دهد نجاتشان تا... آمده ایلیا و ماهرو سر بر چه

  شخندی ن خشم  با و ستادی ا اش نهیس به نهیس وشیدار

 : زد

  بار چند که دنید محافظا! نمونده انکار واسه ییجا -

 لم یف. دیشد جمع پسره اون اتاق تو نفرتون سه هر

 ...تو.  کنن یم دییتا نویا هم  نایدورب

 : رفت جلو  یقدم  و فشرد هم  یرو دندان

  یداشت خبر! یداشت خبر من دختر انتیخ از تو -

 ...کثافت

  مچ ویآر که بکوبد ویآر صورت در تا کرد پر مشت و

 :گرفت محکم  را دستش

  و بود پسره اون و دخترت از محافظت من ی فهیوظ -

 و نبود بارم  نیاول! سیرئ یدون یم نویا خوب خودتم 

  تو ماهرو بود قرار!  سیرئ یدون یم خوب نم یا

 رو اونا و کنه مالقات نفر چند با امشب یمهمون

  کارش. نبود اولش بار... خودمون سمت بکشونه

 از یحت و گذاشتم  عمارت نیا به پا که یزمان از! نهیا

 من ی فهیوظ و بوده نیهم ماهرو کار ترش، قبل



 قرار که یمرد و زن با نداشتم  اجازه... ازش محافظت

 باشم؟  داشته مالقات کنم  نی تام رو تشونیامن بود

  یم دروغ و زد یم زل دشمنش چشمان در اگر یحت

  و داد ینم نشان یزیچ چیه اش یجد نگاه گفت،

  اما کرد یم باور را مقتدر نگاه نیا شهیهم وش،یدار

  را مچش. نبود خشمش جلودار یزیچ چیه شب، آن

  محکم  را ویآر راهنیپ ی قهی انگشتانش،  و کرد آزاد

 :دندیچسب

 ش گذشته از یزیچ ینتونست  که یمرد با من دختر -

 از که یکس... ماهرو... من دختر! کرده فرار یبفهم

  یم ماه چند تازه که یمرد با داشت، خبر زم یچ همه

 تو و  کرده فرار بود شده باز عمارت نیا به پاش شد

 !یداشت خبر شون نقشه از

  خشم  با متقابال ویآر و دیکش ادیفر را آخرش ی جمله

 : برد باال صدا

 !خان وشیدار -

 نیا که نداشت شک ویآر و زدند یم نفس نفس  دو هر

 چشمان در زد زل! است نیتر وانهید امشب مرد،

 : کند آرامش کرد یسع  و او خشم  از سرخ

 ...کنم  یم داشونیپ -



  دیبا. آمده ماهرو و  ایلیا سر بر چه دیفهم یم دیبا

 ...دهد نجاتشان تا است خبر یب کرد یم وانمود

 . کنم  داشونیپ خورم  یم قسم  -

 !خوره ینم دردم  به مرده آدم  هی شدن دایپ -

 کج یلب وش یدار و شد حبس ویآر ی نهیس در نفس

 :کرد

 ماهرو، یول! کنده جون االن تا احتماال پسره اون -

  و عمارت نیا به برگرده زنده دیبا شده که طور هر

 !گاهشونیمخف از یدار خبر... تو

 آورده ایلیا سر بر چه. رفت نییپا ویآر یگلو بیس

 ویآر ی قهی به یدست و کرد کج سر وش یدار بودند؟

 :دیکش

  پسرمو  تک خون من ،یستادیا تو که ییجا نیهم -

 ! ختم یر

  هدف را ویآر چشمان م یمستق و آمد باال شرورش نگاه

 : گرفت

  ستین تر سخت پسرم  خون از تو خون ختنیر -

 خرابش فهیح و شهیم جالب داره تازه یباز... یول

 نه؟  مگه... م یکن



 : زد  داد بلند و

 ... داخل دیایب -

 چند که دینکش طول یزیچ و شد باز عمارت در

 و شدند ساختمان وارد دست به اسلحه محافظ

 : زد  صدا وشیدار

 ...  فرامرز -

  ویآر از محافظت تیمسئول وشیدار نبود در که یپسر

 :آمد  جلو بود گرفته عهده به را

 !خان وشیدار بله -

 نگاهش، اما کرد رها را ویآر راهنیپ ی قهی وشیدار

 شخندین و بود اهپوشیس مرد چشمان قفل همچنان

 : نداشت شدن محو قصد انگار لبش، کنج

 ...اریب رو دختره -

 :دیغر خشم  با ویآر

 ! سیرئ -

  یرو وش،یدار و کرد  تند پا ویآر اتاق سمت فرامرز

 : انداخت پا یرو پا و نشست سرش پشت یسلطنت مبل

 نرفته؟ که ادتی... منه گروگان دختره اون -



 ادیفر تیعصبان با و شد مشت محکم  ویآر دست

 :دیکش

 حق... وسط یبکش و ن یریآ یپا دوباره یندار حق -

 ! یندار

  یکس انگار د،یچیپ گوشش در که نیریآ غیج یصدا

 لب ریز تیعصبان   با و دیکش قلبش به داغ خنجر

 :کرد زمزمه

 ... شرف یب -

 ها محافظ از نفر دو که  برداشت وشیدار سمت یقدم

  وانهید...  دیخند وشیدار و گرفتند  محکم  را شیبازوها

 که یحال در فرامرز که بود لحظه همان قایدق  و! وار

 ویآر اتاق از کشاند، یم خودش دنبال را نیریآ بایتقر

 یپا شیپ و سالن وسط را دخترک و آمد رونیب

 ... داد هل وشیدار

 ویآر و کردند برخورد ن یزم به محکم  نیریآ یزانوها

  صورتش یرو بلندش یموها  که یدختر به رهیخ

 ...  زد نفس نفس بودند ختهیر

  محکم  و،یآر چشم  شیپ و  انداخت باال ییابرو  وشیدار

  و  گرفت باال را سرش و زد چنگ را نیریآ یموها

  که یچشمان! داد جان  سرخ  چشمان آن دنید با ویآر



 ی اجازه ن،یریآ اما  دیرقص یم ها آن در اشک

  وشیدار! وجه چی ه به... داد ینم را دنشانیچک

 با خواست ینم نیریآ و بود اهپوشیس مرد دشمن

 .بشکند را ویآر شیها اشک

  خفه ویآر و گرفت را نی ریآ یموها تر محکم  وشیدار

 : زد لب

 ...کن ولش -

  نشانه نیریآ سمت ها محافظ  که ییها اسلحه دنید با

  داغ، خنجر آن انگار و  بود افتاده تقال از بودند، رفته

 از نیریآ... شکافت یم را قلبش شتری ب لحظه هر

  آورد، یدرم شهیر از  را شیموها داشت که یدرد

 نگاه در  انداخت باال  ییابرو  وشیدار و بست چشم 

 :ویآر

 نه؟  مگه... مونده صبح تا یلیخ هنوز -

  و لرزاند را ساختمان بلندش یصدا و  زد یبرق و رعد

  لحظه  اطیح که دندید سالن، بزرگ ی پنجره پشت از

  یب صورت یرو را نگاهش وشیدار و شد روشن یا

 : چرخاند نیریآ رنگ

 !سرد  بیعج هوا، و دهیشد بارون -



 همزمان و گرفت مشتش در را نیریآ یموها تر  محکم 

  محافظ به خطاب و کرد  ویآر به رو او، پردرد نفس با

 : برد باال صدا ها

 یم... اطی ح یدرختا از یکی به نیببند رو دختره -

 !ارهیب دووم  تونه یم یک   تا نم یبب خوام 
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  ی م شهیهم از دتریشد قلبش کرد، ترمز  که خانه یجلو

 حس که یآنقدر! وحشتناک... زد یم نفس نفس. دیتپ

... شوند یم قطع لحظه  هر ضربانش و تنفس کرد یم

  تار نگاه تا زد پلک و چرخاند کنارش مرد سمت گردن

  نظر از را ایلیا رنگ یب صورت بتواند اشکش از

  یها نفس یصدا گرید  راه، یها انهیم از... بگذراند

  از شتریب حاال و بود دهیشن زور به هم  را او ی دهیبر

  رهیت یرو سرد عرق که یآنقدر! دیترس یم شهیهم

  زد یم شیگلو در قلبش و کرد یم حرکت کمرش ی

  تا داد جان و آورد باال را  لرزانش دست... انگار

  یبرا زد دل... ندیبنش او گردن رگ یرو انگشتش

!  کرد حس و... فیضع  چند هر نبضش کردن حس



 جان و داد جرئتش نیهم و کرد حس اما بود معجزه

  و برد در سمت دست یمعطل یب. برگرداند تنش به

  یرو دستش هنوز و دیدو خانه در سمت و شد ادهیپ

  و جوان مرد. شد  باز در که بود ننشسته زنگ

  عقب یقدم  اراده یب  و دی د شیروبرو را یقدبلند

 یا چهره با ایلیا سال و همسن بایتقر یمرد... رفت

  در ذهنش! بود  دهید ادی ز شهر یلبوردهایب یرو که

  نکهیا دنیفهم با و دیچ هم کنار را زیچ  همه هیثان چند

  به است، لیریام ا،یلیا  دوست نیتر یمیصم مرد نیا

 : گفت دهی بر دهیبر و کرد اشاره نیماش

 ... اونجا...  ا -

  نیماش سمت لیریام که بود نشده تمام  حرفش هنوز

  اش هیگر تا فشرد دهانش ی رو دست ماهرو و دیدو

 یم حال آن در یکس اگر  و بود آخرشب. کند خفه را

 او با ل،یریام ی خانه ریمس در... شد یم بد دشانید

 شده یزخم ایلیا که بود  گفته تنها و بود گرفته تماس

 باز را ایلیا سمت در لیریام... کنند خبر پزشک دیبا و

! دیبر نفسش یا لحظه حال، آن در او دنید با و کرد

  و کرد باز لب بار نیچند... دیبگو یزیچ کرد باز لب

  دنید  از بود آمده بند زبانش! نشد... و بست

 از ماتش، نگاه... حال آن در قشیرف نیزتریعز



  عرق زیر یها دانه که  ایلیا ی دهیپر رنگ صورت

 و رفت نییپا شد یم دهید گردنش و یشانیپ یرو

  ی زمزمه باالخره و ماند  ثابت اش یخون راهنیپ یرو

 : شد خارج شیها لب انیم از یفیخف

 ... نیحس ای -

 یرو دست و دیچرخ  ایلیا صورت یرو ماتش نگاه

 :داد  تکانش و گذاشت اش شانه

 ...ایلیا -

 ! فشرد توان تمام  با را شیگلو انگار یکس

 ... داداش... ایلیا -

 به رو و رفت جلو بود یکندن جان هر به ماهرو

 :گفت کند کنترلش کرد یم یسع   که یا هیگر با لیریام

 ...داخل مشیببر دیبا... دیبا -

 نگاهش کوتاه و چرخاند ماهرو سمت گردن لیریام

  گفته شیبرا ایلیا که بود  یدختر همان دختر، نیا. کرد

  یحت و کند عقدش بود شده حاضر که همان بود؟

 او؟ بخاطر بگذارد پا ریز را غرورش

 نفسش که یحال در و گرفت سیخ  چشمان آن از نگاه

  دست  بود، افتاده شماره به حال آن در ایلیا دنید از



 کولش کرد یسع  و انداخت  گردنش دور  را او یها

 :کند

 ...ایلیا -

  اش چانه و کرد حس را او یها زخم  خون یسیخ

 :دیلرز فیخف

!  َمرد هینامرد دنتید ینطور یا... نکن ینامرد ایلیا -

 ...بخشمت ینم یارین طاقت

  را تنش او تن یسرد و کرد  خارج نیماش از را ایلیا و

 و کرد باز کامل را در و دیدو جلوتر ماهرو! لرزاند

 و شد اطیح وارد عیسر اطراف، به ینگاه با لیریام

  اطی ح به  پا سرشان پشت و بست را نیماش در ماهرو

 : گذاشت

 رسه؟ یم یک  دکتر -

  و دیدو جلوتر بدهد، را جوابش  لیریام نکهیا از قبل و

 را لیریام ی گرفته یصدا و کرد باز را ساختمان در

 :دیشن

 .گهید قهیدق چند تا رسه یم ... راهه تو -

  اتاقش سمت لیریام گذاشتند، که  ساختمان داخل به پا

 م ین یحت که بود خراب یحد به دخترک حال و دیدو



 به لیریام از که ییها فوتوشات و پوسترها به ینگاه

  اتاق وارد که نیهم و نداختین بود  شده نصب وارهاید

  و گذاشت تخت یرو را  ایلیا یمعطل یب لیریام شدند،

  هیگر گرفت، سرخ رنگ  بالفاصله که یدیسف ی مالفه

 : کرد دتریشد را ماهرو ی

 ... خدا رو تو -

 : زد هق ماهرو و دیچرخ  سمتش لیریام نگاه

 ... دیبد نجاتش خدا رو تو -

 دختر همان دختر، نیا که کرد فکر خود با لیریام و

 کرده فیتعر شیبرا ایلیا که است ینترس و پروا یب

 بود؟

  یحال در و گرفت ماهرو سرخ چشمان از را نگاهش

 : گفت لب ریز د،یلرز ی م اراده یب دستانش که

 ... داده  دست از یادیز خون -

  در نفسش د،یا یب ایل یا سر ییبال نکهیا تصور از و

 : گفت ماهرو به رو و شد حبس نهیس

 ...م ی اریدرب و رهنشیپ  کن کمک -

  به توجه یب ماهرو و بم  شدت  به و بود خفه شیصدا

  برد دست و رساند ا یلیا به را خود لرزانش یپاها



 کمر دور یزیخونر از ی ریجلوگ  یبرا که یشال سمت

  هق کرد یم باز را شال که یحال در و بود بسته او

 : زد

 ...خورد چاقو  من بخاطر -

  و شد مشت اراده  یب دستش و کرد راست کمر لیریام

  از یاثر... دیکش  رونیب  ایلیا تن ریز از را شال ماهرو

 ! بود نمانده دشیسف رنگ

 بار دو!  بار دو... زدنش... بده نجات منو خواست -

 ... زدنش

  لرزش یجلو تا فشرد هم  یرو دندان محکم  لیریام

  یها کمک  ی جعبه  از و ردیبگ را اش چانه یلعنت

  چند بود، شده نصب اتاقش وارید به که یا هیاول

.  برگشت ایلیا سمت و آورد رونیب لیاستر گاز بسته

  ماهرو و گذاشت تخت ی لبه را  شیزانوها از یکی

  دو آن دنید از و کرد  باز را ایلیا راهنیپ یها دکمه

.  خورد گره اش نهیس در  نفس  بدشکل، و قیعم زخم 

  و کرد حس اش نهیس قفسه در  را یقیعم درد لیریام

... کنند خارج او تن از  کامل را راهنیپ تا نکرد معطل

  ایلیا یها زخم  یرو و گذاشت هم  یرو را گاز چند

  کرد فکر خود با و رفت نییپا شیگلو بیس. داد فشار



! ندی ب یم حال نیبدتر در را ایلیا است بار نیدوم که

 زخمش نامردانه که حاال یکی و تصادفش زمان یکی

 ... بودند زده

  ی نهیس قفسه یرو که یا هی بخ یجا بر ماهرو نگاه

  به تا او که کرد فکر خودش  با و ماند ثابت بود ایلیا

 یشانیپ یرو دستش بود؟ خورده زخم  نفر چند از حال

 :حالش و  او یبرا زد دل و نشست ایلیا

 ...خهی -

 ! نفس یب... افتاد هیگر به

 ... کنم  کاریچ ایخدا... کنم   کاریچ... خهی تنش -

 ! باشم  آروم  که کنم  یم کنترل خودمو دارم  یلیخ -

 مخاطبش اش شده دیکل یها دندان انیم از که لیریام

  حرف گرید یا کلمه نتوانست  یحت ماهرو داد، قرار

 را ماهرو تن تشیجد که یسرخ نگاه با لیریام و بزند

 : کرد نگاهش لرزاند یم

 یمهم ایلیا واسه که فی ح... یداداشم زن که فیح -

 دیشد باعثش شماها که  یروز و حال بخاطر وگرنه

 ! کردم  یم تون چارهیب



  بار" داداش زن" لفظ و  کرد نگاهش نفس یب ماهرو

  و  است مرد نیا یقانون همسر که آورد ادشی گرید

.  کرد یم درک را لیریام... دیایب سرش ییبال اگر یوا

 یزمان از  پس را ماند یم  برادر مثل شیبرا که یقیرف

  لحظه آن در اگر یحت  و  بود دهید حال آن در یطوالن

 ... داشت حق هم  دانست  یم ایلیا حال مقصر را ماهرو

  گاز چند و برداشت زخم  یرو از را یخون گاز لیریام

 تا داد فشار زخم  یرو  و داد قرار هم  یرو گرید

  شد، بلند که زنگ یصدا و ردیبگ را یز یخونر یجلو

 :گفت کند نگاه ماهرو چشمان به نکهیا بدون

 ...بده فشارش زخم  رو محکم  -

  به نکهیا  یب و رفت رونیب اتاق از  وقت فوت بدون و

 و کرد  باز را اطیح  در کند، نگاه فونیآ ی صفحه

 از ماهرو نگاه. ستادیا منتظر ساختمان در یجلو

  که ینفس با و افتاد ایلی ا صورت به اش یخون دستان

 : زد شی صدا گشت یبرم و رفت یم

 ...ایلیا -

 : برد گوشش کینزد سر و شد خم 

 ! نامرد یداد قول تو -



 با و نشاند سردش یشانیپ یرو یا بوسه اراده یب

  بر روز آن در اش بوسه نیدوم نیا کرد فکر خودش

 ...بود او سرد یشانیپ

  بیآس  یداد قول. یباش خودت مواظب یداد قول -

  کسم  یب ؛ییتو  کسم  همه... وقت هی ینر ایلیا... ینینب

 ... وقت هی ینکن

 :کرد بلند سر و دیشن را او فیخف ی ناله یصدا

  مگه... کنم  یم هیگر دارم  نیبب ؟یشنو یم صدامو -

 هی گر نیبب  پاشو شم؟یم  زشت کنم  یم  که هیگر ینگفت

 هیگر به ینبود تفاوت یب انقدر تو پاشو! کنم  یم

 ...هام 

 به اتاق رونیب از که نفر چند کردن بحث بلند یصدا

 قایدق و کرد خفه گلو در  را اش هیگر د،یرس گوشش

  اتاق به پا یمسن  نسبتا مرد که بود لحظه همان

 دست در که یسامسونت فیک  از ماهرو و گذاشت

  نکهیا یب مرد و است پزشک که زد حدس داشت،

 :گفت ندازد،یب ماهرو به ینگاه

 ... لطفا کنار دیبر -

 مرد که بود نشده بلند تخت ی لبه از هنوز ماهرو و

  دنید با و گذاشت اتاق به   پا شانیپر نگاه با یانسالیم



 و شدند خکوبیم نیزم به شیپاها حال، آن در ایلیا

. دیکش  چنگ به  محکم   را راهنشیپ چپ سمت دستش

  و رساند او به را خودش بلند قدم  کی با لیریام

 : گرفت را شیبازو

 خوبه؟  حالتون -

 لبه از و فرستاد نییپا یسخت به را دهانش آب ماهرو

 را ماتش نگاه. گرفت  را شیجا  دکتر و بلند تخت ی

 شباهت که شیروبرو مرد ی دهیکش درد صورت یرو

  لحظه هر که یحال در و  چرخاند داشت ای لیا به یبیعج

 لیریام به خطاب شد، یم  لیتبد نیقی به شکش شتریب

 : گفت یا خفه یصدا با

  باخبر م یی نجایا نکهیا از یکس نبود قرار مگه... مگه -

 نشه؟ 

 و دیکش گردنش پشت  محکم  را آزادش دست لیریام

 : برد  باال صدا یدیشد بغض و تیعصبان با ماهرو

 خبره؟  چه نجایا -

  و..." خوبم " نکهیا یمعن به آورد باال را دستش مرد

  به یسر ماهرو به رو  و کرد رها را شیبازو لیریام

 از قبل و..." خبرم  یب من " یعنی که داد تکان نیطرف



  نبض که یحال در دکتر د،یبگو یزیچ ماهرو نکهیا

 : داد  قرار مخاطبش  کرد یم چک را ایلیا

 دیبا... تیوضع  نیا تو  باشه کنارش دیبا! پدرشه -

 ... ایلیا واسه یاتفاق اگه که دادم  یم خبر بهش

  تیعصبان با ماهرو که بود نشده تمام  حرفش هنوز

 :دیپر حرفش انیم

 !بسه -

 تیعصبان شدت از که یحال در و آورد باال را دستش

 انیم زد هق و کرد اشاره ایلیا به دیلرز یم ترس و

 : ادشیفر

 نی زم ای ادی ب نیزم به آسمون... مونه یم زنده ایلیا -

 یم گل من و نهیب یم رو فردا ایلیا بره، آسمون به

 !بزنه حرف رفتنش از بخواد که رو یدهن رم یگ 
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 نی زم ای ادی ب نیزم به آسمون... مونه یم زنده ایلیا -

 یم گل من و نهیب یم رو فردا ایلیا بره، آسمون به

 !بزنه حرف رفتنش از بخواد که رو یدهن رم یگ 



 سیخ نگاه و رفت فرو سکوت در یا لحظه اتاق

 انیم پسرش تک که یپدر سرخ نگاه در ماهرو،

  در... خورد گره زد  یم پا و دست یزندگ  و مرگ

  و دادند یم نشان وضوح به را ینگران که یچشمان

 از نبودند نی خشمگ یا ذره ماهرو، تصور برخالف

  یرو هیثان چند که  یچشمان... اش یناگهان ادیفر

 به نگاه آن  درد از  ماهرو، و شدند قفل صورتش

 ! دیلرز خودش

 وحشت با د،یشن که را ایلیا فیخف ی ناله یصدا

  بشانینه یبلند نسبتا یصدا با دکتر و سربرگرداند

 : داد 

 ...رونیب دیبر -

 :دیکش نفس یسخت به خون حجم  آن دنید از ماهرو

 ... با ششیپ دیبا من -

  نکهیا بدون دکتر که بود نکرده تمام  را حرفش هنوز

 :زد تشر و چرخاند لی ریام سمت گردن کند، نگاهش

  بودنشون... برگرد خودت و رونیب ببر و جفتشون -

 . کنه ینم یکمک

 : زد اش نهیس قفسه به یمحکم ی ضربه ماهرو قلب



 ...دیبا من یول -

 : لرزاند  را اتاق دکتر، ادیفر یصدا بار نیا

 ! ریام -

  پشت دست و فرستاد رونیب صدادار را نفسش لیریام

 : گذاشت کوروش ا،یلیا پدر ی شانه

 ...  رونیب م یبر -

 نگاه و بود ستادهیا شیجا  سر همچنان که ماهرو به و

 دنبالش کرد اشاره د،یچرخ یم ایلیا  یرو اش دهیترس

  بود، شده طاق طاقتش انگار که ماهرو و برود

 : شد کینزد ایلیا تخت به  یقدم و کرد  باز سر بغضش

 ...گمیم یچ دم ینفهم من... من -

  چشمان در چشم  بعد، و بست چشم  یا لحظه دکتر

 : زد لب یآرام لحن با و  کرد باز کنارش دختر یاشک

 یکار هر باش مطمئن... جون دختر حالتو فهمم  یم -

  بتونم   تا باش رونیب لطفا. دم یم انجام  ادیبرب دستم  از

 ... برسم  کارم  به

  اش هیگر یصدا تا فشرد  دهانش یرو دست ماهرو

 صورت نگاهش، و  نشکند را اتاق پردرد سکوت

  یکندن جان به و گذراند نظر از را ایلیا ی دهیپر رنگ



 لیریام  یصدا و گذشت ایلیا پدر کنار از و روبرگرداند

 :دیشن او به خطاب را

 .دم یم قول... شهیم خوب ایلیا -

... کند یم باز چشم  ا یلیا که نداشت شک ماهرو، و

  یبرا که یمرد. نگذارد شیتنها بود داده  قول ایلیا

 عمل شیها قول تک تک به تا د،یجنگ یم ماندن زنده

 ...گذاشت ینم شیتنها کرد ینم
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 ( نیریآ شخص، اول یراو)

  بود شکستن رمز در انگشتانشان فشار ریز م یبازوها

 آن دست انیم گرفتار یمرد... اما زدم  ینم دم  و

 : زد یم ادی فر وجودش عمق از نامردها،

  انقدر یتون ینم... وشیدار یکن نکارویا یتون ینم -

 ! یباش رو و چشم  یب

 شد شتریب م یبازو دور به محافظ دو آن انگشتان فشار

  من، و دیکوب یم تنم  به را  خودش وار شالق باران و

  دو  و بود ستادهیا ام  یقدم چند در ویآر... زدم  ینم دم 



 سمت تا بودند گرفته  محکم  را شیبازوها محافظ

 ریز خونسرد وش،یدار  و نشود ور حمله وشیدار

  و بود ستادهیا بان هیسا

 : کرد یم  دود را پشیپ

  قدم  هر بعد به نیا از گفتم ! پسر دادم  هشدار بهت -

...  دهیم پس دختر نیا و تاوانش ،یبردار که یاشتباه

 ... تو و گفتم   بار نیچند

  رونیب  با همزمان و زد پشیپ به یمحکم پک

 :داد تکان نیطرف به سر  و کرد ینچ دودش، فرستادن

 ! ینکرد گوش -

 را اهپوشم یس مرد ی نامردانه شکستن تا بستم  چشم 

 شتریب یبرا بود گذاشته مسابقه انگار باران، و نم ینب

 !دنیبار شهیهم از

 ...نامرد منم  حسابت طرف -

  که بار نیا و دیبر قیعم را قلبم  و،یآر یصدا لرزش

 : گرفت را جانم  ادشیفر کرد، باز لب

 تاوان یتون ینم... بودم  من شهیهم حسابت طرف -

  یتون ینم دوباره. ی سیبنو یا گهید کس یپا منو

 !نامرد



 فقط... زدم  هق جانم  عمق از و فشردم  هم  یرو چشم 

 و من فقط. گفت یم چه  که م یدانست یم خودش و من

  بخاطر را کوچکش پسر و همسر که م یدانست یم او

  مرا خواستند یم حاال، و بودند دهیبر نفس شغلش

  آخ...  قلبش درد از آخ و کند زجرکش چشمانش یجلو

 ... خدا طاقتش از

  نییپا ها پله از که دم یشن را وشیدار یها قدم  یصدا

  و کردم  حس کنارم  قایدق  را حضورش بعد، و آمد یم

  نیدوم یبرا م یموها کنم، باز چشم  یحت نکهیا از قبل

 شیها پنجه انیم ممکن شکل نیتر  انهیوحش  به بار

 او، و شد خفه گلو در پردردم  غیج و شدند گرفتار

 :دیخند

 اون به تونستم  یم متیق برابر چند رو دختر نیا -

 یم برش دینبا! بفروشم  باز دل و دست یخایش

 ... مرز از یگردوند

 رنگ و بود شده  برجسته چنان ویآر گردن رگ

  دم یترس کردنش سکته از یا لحظه که کبود صورتش

  تار چند که دم ید کرد،  رها را م یموها که وشیدار و

 کرد اشاره ها محافظ به و ماند جا انگشتانش انیم مو



  ساکت بیعج و،یآر و ببندند سرم  پشت درخت به مرا

 ... بود شده

  یمقاومت چیه بدون فتم،یب راه زدند تشر که ها محافظ

  یم خدا فقط و برداشتم  قدم  تنومند درخت آن سمت

 اما بزنم  خی هوا آن در  بودم  حاضر من، که دانست

 اما ندیش ینم ساکت دانستم  یم... باشد امان در ویآر

  وجودم  تمام  با... نکند ی وانگید کردم  یم آرزو دلم  در

 ... دهد طاقتش خواستم  یم خدا از

 یکی دست دهم، هیتک درخت به کردند مجبورم  یوقت

 از یکی همزمان و نشست ام  شانه یرو ها محافظ از

 و شد تنم  دور یقطور یها طناب بستن مشغول ها آن

. کرد یم نگاهم  سکوت در همچنان که دمشید من،

  دمشید... سرخ یها رگه از پر چشمان   آن با دمشید

  یم که یقیعم درد و  رتیغ از برجسته رگ آن با

 ! است سخت از تر سخت تحملش دانستم 

...  دندیکش عقب و بستند تنم  دور به را ها طناب

  یکی دست  را آن و زد  پشیپ به را آخر پک وشیدار

 :کرد و یآر به رو و داد ها محافظ از



  پس ادیب بند ستین قرار حاالها حاال انگار بارون نیا -

 از قبل تا نفعته به مهمه، برات دختر نیا جون اگه

 ! یایب مقر کنم  باز درخت نیا از رو ش جنازه نکهیا

  خی درون از من، و شد  کج یشخندین به ویآر لب کنج

 ...کردم 

 هنوز! فیح... و کنم  یم کار برات  ساله سه کینزد -

 !فیح... سیرئ ینشناخت منو

  یمحکم لگد ع،یسر و ین یب شیپ رقابلیغ یحرکت در و

  و بود گرفته را شیبازو که یمحافظ یپا مچ به زد

  را ویآر شیپا دیشد درد از  اراده یب محافظ که نیهم

  اجرا گرید مرد یرو را حرکت نیهم ویآر کرد، رها

  و دیکش رونیب کمرش پشت  از را او ی اسلحه و کرد

 از نهیس در قلبم . گذاشت  خودش ی قهیشق یرو

 ستادیا زمان... کند یم نگاهم که دم ید و ستادیا حرکت

 مخاطبش اما کرده چشمانم  قفل را چشمانش که دم ید و

 : است  وشیدار

 زهیر یم من خون  امشب ،ینکن ول رو نیریآ -

 !خان وشیدار ندارم  یشوخ و نجایهم

  که انگشتش به... چشمانش به  دوختم  چشم  وحشت با

 را شانیها اسلحه که ییها محافظ به بود، ماشه یرو



  وحشت را اسمش و بودند رفته نشانه قلبش سمت

 : زدم  لب زده

 ... ویآر... آ -

 !نداشتند یشوخ چشمانش... همچنان کرد یم نگاهم 

 ...نکن... ویآر -

  وشیدار سمت گردن التماسم، از پر لحن به توجه یب

  شیموها و بود سیخ تنش تمام  که یحال در و چرخاند

  و کرد یا خنده تک بودند، ختهیر اش یشانیپ در

 : فشرد اش قهیشق به تر محکم  را اسلحه

!  یذاریم دمم  رو پا بد یول یدار اجیاحت من به تو -

  که یعمارت یحت... بود من دست ریز تیزندگ تمام 

  نباشم، اگه من و منه نام  به یدیکش  روم  اسلحه توش

 !امتیق به افته  یم دخترت ی دوباره دنید

  اخم  بعد، و کرد نگاهش حرف یب یا لحظه وشیدار

 : خوردند وندیپ هم  به سخت شیها

 ... نیزم بذار رو اسلحه اون -

 یشوخ ویآر یعنی  وش،یدار جانب از حرف نیا

 ! دم یلرز... ندارد

 ! پسر یکن ینم کیشل تو -



 ...دم یلرز

 قلب دهینکش هیثان به  ماشه، اون  رو بره دستت -

 !شکافم  یم رو دختره

 از... و شد تر ظیغل شخندشین و کرد کج گردن ویآر

  بود، اش قهیشق یرو که یا اسلحه یبرا تشیجد

 ...دم یلرز

  که جا هر من... یول ادی نم کارت به جنازه تا دو -

...  تو نه منه شیپ نی ریآ یجا باشم  که  جا هر برم،

 !ایدن اون یحت

 جا از  را ام  دهیترس و تاب  یب قلب  ادش،یفر یصدا و

 :کند

 ...کن ولش -
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 ...کن ولش -

 قفسه به بود اش قهیشق  یرو که یا اسلحه از نگاهم 

  در قلبم . شد یم نییپا و باال تند تند که افتاد اش نهیس

... ماشه یرو هنوز او  انگشت و بود ستادنیا مرز



  یها رگه که یچشمان. دیچرخ سمتم  آرام  چشمانش

 که بود ییها شب و روز تمام  از شتریب سرخش،

 آن در صبح تا اگر دانست یم... بودمش دهید شانیپر

 من و است یحتم مرگم بمانم  باران و سرد یهوا

 مرگ مقابل باشد، وسط  که ویآر یپا دانستم  یم خوب

  که یا اسلحه... ترساندم  یم نگاهش اما ستم یا یم هم 

  لب وش یدار!  برد یم مرگ مرز تا را قلبم  بود دستش

 لم یف کی  یتماشا ری درگ که یکس مثل و بود بسته

  نشان یزیچ چیه که یچشمان  با است، زیانگ جانیه

 یصدا من، و چرخاند یم ما نیب را نگاهش دادند ینم

  یخند یم چه به... مردم  دم یشن که را ویآر ی خنده

  کف که یجان به ات؟ قه یشق یرو ی اسلحه به مرد؟

 من؟ آشوب قلب به ای یگذاشت دستت

  یکوتاه نفس اش خنده ان یم و گرفت آسمان سمت سر

  و خورد یم سر گردنش یرو باران قطرات. دیکش

  به داشت عادت او. بود دهیچسب تنش به راهنشیپ

 نطوریا که دانست یم کاش و سرد آب ریز ستادنیا

  یم کاش... است بدتر مرگ  از من یبرا دنشید

 سرما ترس از شوم  یم زنده و رم یم یم دانست

  نفس یبرا یکس دیفهم  یم کاش خدا آخ و خوردنش

 نفس با و بست چشم !  کند یم جان دارد نفسش به



  باز چشم  نکهیا یب و داد انیپا شیها خنده به یقیعم

 : زد لب وشیدار به خطاب کند

  تنها ،یلرزوند و تنش من  بخاطر بار هر که یدختر -

! کنم  محافظت ازش  خوام  یم ایدن نیا تو که  هیکس

 ؟یدون یم کردن محافظت از یزیچ

 :زد شخندین

 ادم ی... یکشت خودت یدستا  با رو پسرت نبود ادم ی -

 بدتر برابر صد رو  دخترت برسه که پاش نبود

 ...که  نبود ادم ی. یکن یم زجرکش

  ادامه صدا یب دل، در دیشا و ماند دهانش در حرف

... یدیبر نفس چشمانم  شیپ را ام  یزندگ  تمام " داد

 !"نامرد

 بودنش خونسرد  از...  بود خونسرد اش چهره

 :دم یترس

 ... ویآر -

  که یا لحظه تا! باشه ادتی خوب رو یزیچ هی یول -

  واسه بشم  سپر تونم  ی م که یزمان تا تنمه، تو جون

 منو یکس ذارم ینم نفسم   نی آخر تا مهمه، برام  که یکس

...  ندارم  مردن از یترس  من! کنه دیتهد جونش با



  از واسه یچیه عمارت، نیا تو گذاشتم  پا که یروز

 ! جونم  جز نداشتم  دادن دست

 :شکست صدا با  بغضم 

 ! ویآر -

 و شیروبرو مرد چشمان در کرد باز چشم  که دم ید

 : لرزاند را تنم  بلندش ادیفر

 !خان وشیدار -

  ویآر و نشست وشیدار یابروها انیم یکمرنگ اخم 

 : فشرد اش قهیشق به تر محکم  را اسلحه

!  نکن دیتهد شیزندگ  با منو پس تنمه تو جون هنوز -

 جونش با منو پس کردم خدمت بهت تمام  سال سه

  تو و بود من دست ریز تو یزندگ  تمام ... نکن دیتهد

  یروزا نیا دارم  بخاطرش که یکس رو یگذاشت دست

  آوردنام  طاقت لیدل با  منو. کنم  یم تحمل رو یجهنم

 منم  اون ره،یبم اول یکس قراره اگه چون نکن دیتهد

 ...نیریآ نه

 فشار را ماشه آرام  که رفت انگشتش، و بست چشم 

 و شدند گشاد حد نیآخر تا وحشت از چشمانم، و دهد



  در زدم، ادیفر را اسمش جانم  عمق از که یمن یصدا

 : شد گم  وشیدار بلند ادیفر

 ...دیکن باز رو دختره -

 زده وحشت چشمان. گفته چه وشیدار نبود مهم  م یبرا

  از دست که دم ید و بود ی لعنت ی اسلحه آن یپ فقط ام،

 ام، نهیس در  شده حبس نفس... دیکش  ماشه فشردن

  داشت ... زدم  زار دلم  ته از  و شد آزاد دهیبر دهیبر

 ی ماشه آن داشت انگشتش! کشت  یم را خودش

 بلند یها قدم  با یمحافظ. داد یم فشار را یلعنت

 به دنشیرس تا بود مانده قدم  کی  تنها و شد کم ینزد

 : دیغر زیهشدارآم ش،ی ها دندان انیم از ویآر که من

 !کنار بکش -

 که نیهم و انداخت وشیدار به ینگاه و ستادیا پسر

 برگشت عقب داد، تکان سر  دییتا ی نشانه به وشیدار

 و بود خشم  نگاهش. آمد سمتم  بلند یها قدم  با ویآر و

  که یدرد از خورد، گره  چشمانم  در که  نیهم اما خشم 

  یرو را اش اسلحه او و  دم یلرز بدتر بود چشمانش ته

 و شد ها طناب کردن  باز مشغول و کرد پرت نیزم

 : زد  لب بود شده بم  شدت به که ییصدا با گوشم  کنار

 ... نکن هیگر -



 بود مانده کم  داشت؟ من از یتوقع  چه نکنم؟ هیگر

  جان  چشمانم  یجلو بود مانده کم ... شوم  مرگش شاهد

  یم هم  من را قلبش  تپش ی صدا. ردیبگ را خودش

 یها طناب آن تر عیسر کرد یم یسع  او و دم یشن

 :کند  باز را م یضخ

 ...نی ریآ نکن هیگر -

  خوب او و بودم  دهیترس جانم  تمام  با... بودم  دهیترس

.  بشکنم  وشیدار یجلو  خواست ینم یول دانست یم

 خدا فقط و بمانم  محکم  که بودم  کرده را تالشم  تمام 

 بر چه بود مرگ مرز در  که او دنید  از بعد دانست یم

 فقط که انگار و کرد باز را ها طناب! بود آمده سرم 

  سستم  یزانوها بودم، مانده پا سر ها طناب  آن بخاطر

 هوا و نیزم انیم را تنم  که کردند سقوط نیزم سمت

 دندید یم تار اشک از که چشمانم  در چشم  و گرفت

 :کرد باز

 ؟یخوب -

 بند انگشتانم، و بود اش نهیس قفسه یرو دستم 

  خوب؟... آمد یم باال یسخت به نفسم ... راهنشیپ

 داشت؟  ییمعنا چه او  و من منطق در بودن خوب

 ... خانوم  نیریآ -



  اسمم  ته نگران که ی"خانوم" از دیلرز  بدتر ام  چانه

 : زدم  هق آرام  و چسباند

 ...کشمت یم خودم  -

 ... خدا بود بد حالش هم  او و دم ی د را زهرخندش

 ! ستین یغم -

 باشد، دهیبر نفس من   از یواکنش منتظر نکهیا یب و

  ضربه قلبم . کرد بلندم  و برد کمرم  و زانوها ریز دست

  محکم   انگشتانم  و دیکوب ام  نهیس قفسه به یمحکم ی

  بیس یرو مبهوتم  نگاه. فشردند را راهنشیپ تر

 یصدا یحت باران، ی صدا جز و ماند ثابت شیگلو

 محکم  شیها قدم ... آمد ینم هم  یکس دنیکش نفس

  نگاهم  تا کرد ینم خم  یا لحظه یحت را سرش و بودند

 از م یها دندان... گداخته آتش او، و بود خی تنم . کند

  یم هم  یرو دندان او و خوردند یم هم  به سرما

 ... فشرد

  در را خودم  اراده یب گذشت، که وشیدار کنار از

 ویآر به خطاب را او یصدا و کردم  جمع آغوشش

 : دم یشن

 ...اتاقم  ایب گهید قهیدق چند -



 یا کلمه گفتن بدون و  ستادی نا هی ثان کی یحت ویآر و

 مهین در  و رفت باال یکی یکی را ها پله او،  جواب در

 گرم  یهوا. کرد باز  کامل شیپا با را ساختمان باز

 دندان اما کرد کم  تنم  یسرما از یکم عمارت داخل

  یب... خوردند یم هم  به شدت همان با همچنان م،یها

  بود کرده رد را قرمزش  خط کردنم  بغل نطوریا با شک

 شیگلو دور شده طناب  وجدانش عذاب دانستم  یم و

 ... دارد یبرنم دست حال، نیا با اما

 ...نیریآ نلرز -

  تک تک در که یدیشد  یسرما انیم زدم  یا خفه هق

  لحن یحت که آخ و بود کرده نفوذ م یها استخوان

 ... داد  یم تکان را قلبم  هم  اش یدستور

 در بگذارد، نم یزم نکهی ا بدون و ستادیا اتاق در پشت

  که یا لحظه یادآوری از من و کرد باز یسخت به را

  اتاق از زور به و گذاشتند  مم ی حر به پا ها محافظ

 ... مردم  بردند رونم یب

 ...آخه نلرز د   -

 ! ازت  رم یگ  یم تاوان بد... بد -

  چرخش یصدا و شد اتاق وارد و ینگران با زد تلخند

 : دم یشن را قفل در دیکل



  وگرنه... باشه خوب حالت دیبا گرفتن تاوان واسه -

 !کوهستان دختر ندارم  یحرف من

  سر او و کرد باز راه ام   زده خی صورت یرو اشک

 :زد  لب آرام  و آورد گوشم  کنار

 ...ببخش -

...  کند یم  یعذرخواه کارش کدام  یبرا دم ینفهم من و

  زیچ ای جانش ترس از شدنم  لب به جان یبرا

  از قبل و کرد باز را اتاق کنج حمام  در... یگرید

 و گذاشت نم ییپا کنم، دایپ مخالفت فرصت یحت نکهیا

  نگه محکم  را م یبازوها از یکی هنوز که یحال در

  باز سرم  یرو را گرم  آب فتم،یب مبادا که بود داشته

  دم یکش یا خفه غیج و بستم  چشم  اراده یب من، و کرد

 :شد گرفتار انگشتانش انیم گرم ید یبازو که

 ... یزد یم خی یداشت -

  ادیفر جان مهین و زد دامن بدم  حال به نگاهش درد

 : دم یکش

 ! یکشت یم خودتو یداشت -



  دستانش اگر که دانست یم. کرد ینم رها را م یبازو

  با شد باعث نیهم و  کنم  یم سقوط بکشد کنار را

 :دیای ب جلو یقدم حال همان

 ...رهیبگ جونتو خواست یم -

 انیم بردم  باال صدا و سرخش نگاه ریز افتادم  هیگر به

  یسرما و حمام  داغ  آب تضاد از م یها نفس نفس

 :رونیب

 خودتو یندار حق... مربوطه خودم  به! خودمه جون -

 ! یندار حق وی آر... یبد کشتن به من  بخاطر

  ختهیر خشمش آتش به زم یه حرفم   نیا با که انگار و

 فشرد انگشتانش انیم محکم را م یبازوها جفت باشم،

 : برد باال صدا چشمانم  به رهیخ و

 ! بفهم ... منه جون تو جون -
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 ! بفهم ... منه جون تو جون -

 از دیشا... دم یلرز یم! خشم  از دیشا... دیلرز یم

 و باال تند تند مان نهیس  قفسه! حرفش و نگاه تیجد



 هم  چشم  از یا لحظه یحت نگاهمان و شد یم نییپا

  حال در انگشتانش انیم م یبازو... شد ینم برداشته

 فکر آن به  لحظه آن که یزیچ تنها و بود شدن خرد

  کم  دستانش فشار ریز  که بود یاستخوان کردم، ینم

  یم زیچ کی حول  تنها فکرم  و بشکند بود مانده

 بودم؟ جانش... من. دیچرخ

  سر سشیخ یموها  از  آب یا قطره... بست چشم 

  در را گردنش راه و افتاد  اش یشانیپ یرو و خورد

  آن و خورد سر گردنش  یرو ماتم، نگاه. گرفت شیپ

 گره نهیس در را نفسم  برجسته،  شتریب شهیهم از رگ  

  کرد باز چشم  و فرستاد  رونیب محکم  را نفسش... زد

 : ندادم  امان که بزند یحرف خواست و

 ! فهمم  ینم -

  به انگشتانش فشار و زد  دو دو هم  نگاه در نگاهمان

 ...شد کمتر م یبازوها دور

 ام؟  یک  برات من -

 سر م یبازوها یرو از دستش و ماند ام  رهیخ حرف یب

 کشینزد یقدم که بودم  شده وانهید دیشا من، و خورد

 ینم فرود تتم  یرو وار شالق داغ آب گرید و شدم 

 ... آمد



 ت؟یزندگ  تو دارم  رو یچ حکم  -

 ...نیریآ -

 قلب بحث، نیا دانستم  ی م . کرد صدا را اسمم  درمانده

  یب دیشا و کشاند یم یوانگید مرز تا را مانیدو هر

 ...کند رد هم  را مرز مهابا

  گفت؟ یم یچ بود ت قهیشق رو امشب که یا اسلحه -

 ؟ یکرد یم کاریچ  اومد ینم کوتاه وشیدار اگه

 !کن تمومش -

  گوش به اش شده دیکل  یها  دندان انیم از شیصدا

 رگه دنید از دهم  جان  بود مانده کم  من و دیرس یم

 ...چشمانش سرخ یها

  یگذاشت رو تیزندگ  امشب  چون کنم  ینم تمومش -

 جلو بود مونده کم  امشب چون  ام ی نم کوتاه... وسط

 !یبکش خودتو چشمام 

 یهوا آن به توجه یب  من، و بود خفه حمام  یهوا

 :بکشم  نفس کردم  یم یسع  خفه

 نداره؟  جواب من سوال -

 یول کردم  حس ام  گونه یرو را یاشک  قطره یداغ

  یا ذره ام  چانه ام، کرده دایپ جسارت که حاال نگذاشتم 



 نیهم را مانیها یوانگید فیتکل  دیبا من! بلرزد

 گرفته نم  وارید به مشتش... کردم  یم روشن امشب

 داشتند درون از انگار و شد فشرده کنارش ی

  به گرفته آنطور بمش، یصدا که کردند یم نابودش

 :دیرس یم نظر

 !یکرد م  چارهیب -

 :خراب حال آن با زد تلخند

 ... رم یبگ انتقام  اومدم  -

 ! قلبش  اعماق از دیکش یم درد انگار

 ... یول زامویعز ی شده ختهیر ناحق به خون انتقام  -

  انی م محکم  را دستانش  جفت و دیکش  ینفس یسخت به

 : برد فرو کوتاهش یموها

 دوارم یام یکوفت یزندگ  نیا به! یکرد م  وونهید -

 ...یکرد م  وابسته. یکرد

 : زد لب درمانده و نشست شیگلو یرو دستش

 ...کنه ی م م  خفه داره وجدان عذاب  -

 !دیخند... و دیلرز اش چانه

 ...بره یم و نفسم  ارن یب سرت ییبال نکهیا فکر -



 !دم ید که خدا به... ختیر اشک که دم ید

 یم م  وونهید یبش تیاذ من بخاطر نکهیا فکر -

  خودم  به یه... تهیمسئول حس از گم یم یه... کنه

  تو بخاطر... یتر بزرگ ازش سال ده! کن نگاه گم یم

 تیمسئول پس شده باز جهنم  نیا به پاش دوباره

 ...یول کن قبول و حماقتت

 یها خنده از یخبر گرید... و دیلرز بدتر اش چانه

 ! نبود اش یعصب

  تپش تشیمسئول حس از یکس... ستین نیا فقط یول -

 یرتیغ فهیوظ رو از فقط  یمرد چیه. رهیگ  ینم قلب

 ... شهینم

  یم خوب من و نشست اش  قهیشق یرو دستش

  و است انفجار مرز در درد از سرش که دانستم 

 !َمرد جانم  به دردت آخ و ستادهیا پا  سر همچنان

  ی نقطه یرو را دستش فشار دم ید و بست چشم 

 : دردش 

  که یمن کمک اومدن همه! دستات چشمات، حرفات، -

...  قم یعم  زخم  بار  ریز کنم  خم  کمر بود مونده کم 

 کم  از دادن نجاتم  حرفات ... کردن آرومم  چشمات

 یموها ونیم شدن دهیکش شب هی دستات... آوردن



  که یقلب نیا یپا به پا ش، لحظه به لحظه من و سم یخ

 !مردم  وجدان عذاب از  کرد یم یقرار یب

 :زد  هق مردانه و کرد باز چشم 

  نه مگه جهنم؟ نیا تو خونه؟ نیا تو نجام؟یا چرا من -

  نه مگه کشتن؟  چشمام  جلو رو م   بچه و زن نکهیا

 انتقام؟ واسه بودم  اومده نکهیا

  دل و شکست بدتر بغضم ... مردم  اش مردانه هق از

... بود شکسته حاال که یمقتدر شهیهم مرد   یبرا زدم 

 از باالتر حکم  دانستم  یم که یوجدان عذاب یبرا

 ! شیبرا دارد  مرگ

 ...جان ویآر -

  از چرا خونه؟ نیا تو آوردمت چرا ؟یینجایا چرا تو -

 من؟  با یکرد کاریچ بره؟ یم نفسم  نبودنت فکر

  بشکند دینبا مرد نیا...  رم یم یم اش هیگر از ایخدا

 ... خدا

 ... خدا رو تو ویآر -

 تنم  ادشیفر  و آمد فرود وارید یرو سرم  کنار مشتش

 بود ممکن را مانیصدا که وهلل به و لرزاند را

 ...بشنوند



 م؟یزندگ  تو یدار رو یچ حکم  یبدون یخوا یم -

 برام؟ یهست یک  یدیپرس

 دم  در را جانم  سرخش چشمان و شد کم ینزد یقدم

 : گرفت

  یم نویهم! م یکس یب اوج تو بهش بستم  دل که یکی -

 ؟ یبشنو یخواست

  آنچنان... زد ام  نهیس قفسه به یمحکم ی ضربه قلبم 

 بودم  بند م یزانوها یرو  چطور و دیبر نفسم  که  محکم 

  آن و زد آتش را قلبم  عمق تا سرخش نگاه هنوز؟

 یموها آن یبرا... ها چشم  همان یبرا زدم  دل لحظه،

  ته آن یبرا... اش یشان یپ یبرا... سیخ و نامرتب

 ! اش پاره پاره  قلب  یبرا... مردانه شیر

 هوا. نمون منتظرم ... ارنی ب رو شامت گم یم -

 !یکن خشک موهاتو نره ادتی... سرده

 یم روحش و جسم   یخستگ اوج در که یکس مثل

 آورده، زبان به  که یقتیحق از کند فرار خواهد

  که بود برنداشته در سمت یقدم  هنوز و روبرگرداند

 :گرفتم  را شیبازو

 وش؟ یدار شیپ یریم -



 مرد یبرا دم یترس یم! شهیهم از شتریب... دم یترس یم

  اش  یکس یب اوج  در داده دل گفت یم که یاهپوشیس

  یپا دییتا مهر سکوتش،! بودم  عاشقش... من و

 : زدم  هق جانش ترس   از من و زد حرفم 

 ؟یچ ارهیب سرت ییبال هی اگه -

 :دم یشن را اش گرفته یصدا

 ...ارهینم -

 ... ست وونهید وشیدار -

 رخ به را خود شتریب تلخندش  و چرخاند  سمتم  گردن

 :دیکش

 !ترم  وونهید من -

 است خطر در دانستم  یم که یجان یبرا اش یالی خیب

 : درآورد را اشکم  بدتر

 ... ویآر -

 :نشستند ام  شانه  یرو دستانش و دیچرخ سمتم 

 ... کنم  ینم ول تنها آدما نیا ونیم رو تو من -

 :اش خسته  چشمان در دوختم  چشم  و گرفتم  باال سر

 م؟  قهیشق رو بودم  گذاشته اسلحه که بودم  من پس -



 :زد یکمرنگ لبخند

 ؟یگرفت کم  دست منو... ادینم سرم  ییبال -

  در که یقلب درد از... دیلرز ام  چانه ینگران شدت از

 : کرد یم یقرار یب شیبرا نهیس

 ...مامانم  ش یپ یببر منو یداد قول تو -

... یریبگ کم  دست را جانت یندار حق یعنی نیا و

  از هم  با که  مانم  یم منتظر آنقدر جان، مهین من   یعنی

 یرو یا لحظه نگاهش... م ی شو خارج جهنم  نیا

  کنار آرام  و شد خم   یکم بعد، و ماند ثابت صورتم 

 :زد لب گوشم 

 ...هستم مامانت و خودت نوکر -
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 دندان فشار ریز که بس  بودند شده زخم  شیها لب

  کرد ینم حس را شیپاها... بودشان برده شیها

 نیزم یرو نگران و یعصب تمام  ساعت دو... گرید

  آن در که یمرد و خودش فقط و بود گرفته ضرب

  یم زد یم پا و دست یزندگ  و مرگ انیم اتاق



 که... ندارد نشستن آرام  به عادت دخترک که دانستند

 بر و بزند زخمش یکس شود، نگران رد،یبگ دلش اگر

  به دنیکوب مشت جز  یزیچ بتازند، روحش و جان

 ...کند ینم آرامش بوکس سهیک 

  اوج در که زد بک فلش یروز به رحمانه یب ذهنش

 و کرد شیها مشت سپر را خودش ایلیا اش، یبدحال

  دلش! آخ ... و آمد  فرود قلبش یرو ماهرو مشت

 بود کرده تمام  حقش در  را یمردانگ که یمرد یبرا

 تا ستادیا شیروبرو  یزمان که ایلیا یبرا... زد پر

  را او قلب بوکس، سهیک   یجا به ماهرو یها مشت

  را خودش ش،یپ ساعت چند نیهم و رندیبگ هدف

  دهیدر را تنش نامردانه و بود کرده دخترک سپر

 ! بودند

  هیر به یسخت به را هوا و دیکش باال را اش ینیب

 یها نفس. کند هیگر خواست ینم. فرستاد شیها

 شیروبرو مرد به ناخواسته اش، یپ در یپ و کوتاه

! کند یم جان نکردن هیگر یبرا دارد که بود فهمانده

  ینم اما شیگلو در شده سنگ شده، سخت بغضش که

 ...بشکند نیا  از شیب خواهد



  هنوز... دیکش یم نفس  هنوز. بود زنده هنوز شیایلیا

 نیع در خواست ینم ماهرو و داشت ضربان قلبش

 ساعت چند در. ردیبگ عزا شی برا او بودن زنده

  و بود کرده هیگر عمرش تمام  ی اندازه به گذشته

...  بس و خواست یم خوب  خبر کی فقط دلش حاال،

  رفع خبر دکتر و شود باز یلعنت اتاق آن در   نکهیا

...  ندیبب زنده را ایلیا دوباره نکهیا. بدهد را خطر شدن

  نفس دنید اما یزخم چند هر... هوشیب چند هر

 ... خدا از بود اش خواسته تینها اش، یحام دنیکش

  و برد فرو شیموها انیم اضطراب با را دستش

  نگاهش، و اوردیب باال سر شد باعث ینگاه ینیسنگ

 در اما بود ایلیا انگار که شد یمرد چشمان قفل

  نشسته مقابلش ی کاناپه یرو که یمرد... یانسالیم

  اش ینگران و بد حال از خبر سرخش چشمان و بود

 بود  بار نیاول ماهرو که یکس...! ایلیا  پدر... دادند یم

... ایلیا به بشیعج شباهت از آخ و کرد یم مالقاتش

  انگار که یچشمان و زد  ینم مو ایلیا با که یقد از آخ

 ! تفاوت  یا ذره بدون... بودند ایلیا چشمان

 نجا؟یا یآورد رو ایلیا تو -



 شد باعث ش،یروبرو  مرد درد از پر و گرفته یصدا

  ماساژ را اش نهیس قفسه که او دست به ماهرو نگاه

 ...دهد تکان سر حرف یب و فتدیب داد  یم

 وقت؟ چند نیا بود کجا -

  ماهرو قلب از یقیعم درد  د،یلرز که کوروش یصدا

 پنج پدر، نیا که زد اد یفر سرش در یکس و گذشت

 ... دهیند را پسرش تمام  سال

 ...بگم  باشه نداشته دوست دیشا -

  یتلخ لبخند ماهرو، ی مقدمه یب و حیصر جواب از

  بد ش،ی صدا و کرد خوش جا کوروش یها لب یرو

 :بار نیا دیلرز یم

 وقت؟ چند نیا بود چطور حالش -

 فهماند یم ماهرو به ش،یها گفتن" وقت چند نیا" و

  یزخم حاال، و دهیند را پسرش سال چند مرد نیا که

 ! کرده شیدایپ

  ینم حرف یکس با ادیز  روزش و حال مورد در ایلیا -

 .زد



  و  دید را کوروش یها مردمک لرزش وضوح به

 سر... هم  را چشمانش در اشک زدن حلقه شتریب

 ... ندینب را کوروش ختنیر اشک تا انداخت نییپا

 ...بپرسم  یزیچ دینبا دونم  یم -

 که ییصدا با کوروش و کرد نگاهش حرف یب ماهرو

 : داد  ادامه بود  قبل از تر گرفته برابر صد

 ... باشم  شیزندگ  ریگیپ ندارم  حق دونم  یم -

 ایلیا با مرد نیا... خورد تکان ماهرو قلب ته یزیچ

 حال دنیپرس حق حاال که بود کرده چه بود؟ کرده چه

 داد؟   ینم خودش به هم  را پسرش

 ... وقت چند نیا  یول... یول -

 و بفرستد نییپا را بغضش تا دیکش گردنش به یدست

 ... زد ینم  مو ایل یا با هم  حرکتش نیا

!  دم ینشن رو صداش هم  بار هی یحت سال پنج نیا تو -

  دنشید  و صداش دنیشن حسرت  تو تمام  سال پنج

  خودم   کنار سال شیش و ستیب نکهیا از غافل  سوختم 

 بغلش مادرش مرگ از بعد بار هی یحت و داشتمش

... یحت... نکردم  بوش قیعم  بار هی یحت... نکردم 

  درد خود   من... نشدم  دردش مرهم  دفعه هی واسه یحت



  گاریس دم ید که نبود سالش هجده هنوز! براش بودم 

 سالش شونزده... انگار  نه انگار و دم ید یم. کشه یم

  معتاد  ... رونیب زد و برداشت و نم ی ماش که بود

...  یرال یها ستیپ ثابت ی هیپا! بود شده سرعت

 به! درخت هی به کوبوند  رو نیماش که بود شب همون

  خواست اون از... من نه زد زنگ یعل دارمونیسرا

 یم یول ازم  دیترس ینم... شده یچ نگه من به و ادیب

 دونستم  ی م! نداره دنیشن حرف توان گهید دونستم 

  نامرد من   و کنن ینم ولش هم  لحظه هی سردرداش

 ...سردرداشم  عامل

 :بست چشم  و دیکش  شیموها  انیم  پنجه  محکم 

  و سر با دمشید... مارستانیب تخت رو  دمشید -

  خواست یم دلم . بود شکسته سرش... یخون صورت

 ...سرش رو بکشم  دست

 :دیلرز اش شانه

! بود التماس چشماش تو اومد که بهوش... دم ینکش -

  ذره هی. داشت محبت ذره هی التماس چشماش با

!  دردش  رو گذاشتم  درد. نکردم  محبت... ینگران

  اتاق از و فکر یب گفتم  بهش... کردم  خطابش احمق

 . رونیب زدم 



  دیفهم ینم ماهرو و گرفت راه صورتش یرو اشک

  چشمانش، و است اشک سیخ هم  خودش صورت که

 ! خشم  غرق

  مادرش مرگ مقصر تمام، سال شیش و ستیب -

  دست بود ایدر امانت  ایلیا نکهیا از غافل دونستمش

 با یول دمشیپرست یم... بودم  مادرش عاشق من! من

 ایدر قلب... شد عوض یچ همه ایلیا اومدن ایبدن

... نجاتش واسه زدم  یدر هر به. کرد دایپ مشکل

  ایدر. بکشه نفس تا کردم  یکار هر... خارج بردمش

 ام یلیا و الناز مادر. بود  م یزندگ ... بود زم یچ همه

 ! بودم  عاشقش... بود

 و دیکش  چنگ به را اش نهیس چپ سمت تر  محکم 

 خشمش نیع در را ماهرو اش، چهره کبود رنگ

 بود؟  کرده چه  ایلیا با مرد نیا! ترساند

...  داد دست  از رو مادرش که بود سالش چهار ایلیا -

.  زدم  یلیس بهش بار نیاول واسه که بود سالش چهار

 بابا وقت هر... نکردم  بغل مادرمو یب ی بچه که

  بعد به ییجا هی از... خورد یم یلیس زد یم صدام 

 وقتش تمام  یول بود دانشجو ... سیرئ گفت یم بهم 

  که... کنه ثابت خودشو تا گذروند یم زدن طرح به رو



...  کنم  افتخار بهش نامرد من   شده، که  بارم  هی واسه

...  شد شرکت شرفتی پ باعث زد یم که ییها طرح

 چند. کرد یم جلوه ها مدل تن رو هاش طرح ی همه

  انگار و دم ید یم. شد ری تقد ازش خودم   چشم   جلو بار

 ...انگار نه انگار  و دم ید یم... دم ید ینم

.  آمد یم باال زور به نفسش. زد اشکش انی م یتلخند

  که خواست ینم و نگفت را ایلیا شدن عاشق ی هیقض

  چیه یجا ماهرو، مشهود ینگران و ها هیگر... دیبگو

  دختر، نیا که بود نگذاشته یباق کوروش یبرا یشک

 ...گذاشته ایلیا گرو در دل

  سرم  رو ایدن رسوندن، بهم  که رو تصادفش خبر -

. نبود یجزئ تصادف هی بار نیا!  بود رید... و شد آوار

  من، با یدشمن بخاطر... بودن دهیبر و نشی ماش ترمز

  از قبل لحظه چند... بودن دهیبر پسرمو نی ماش ترمز

 بار نیاول واسه! زد یم حرف باهام  داشت تصادفش

"  بابا... "کردم  بد گفت بهم ... دیکش ادیفر  رو دردش

 تصادف که بود نشده قطع تماسش هنوز. کرد صدام 

 ... دم یشن آخ... دم یشن. کرد

  نیا... کرد ینم باور. بود افتاده نفس نفس به ماهرو

.  کرد ینم باور را شی روبرو مرد یرحم یب از حجم 



  لب د،یلرز یم تنش تمام  بغض و خشم  از که یحال در

 به که ییصدا با کوروش اما دیبگو یزیچ  که کرد باز

 :داد  ادامه بود رفته لیتحل شدت

 از شهیهم واسه دستاش  از یکی تصادف اون از بعد -

  هی یحت نذاشت اومد که بهوش... شد فلج نییپا به مچ

 بار هی شدنش، مرخص از  بعد فقط... مالقاتش برم  بار

 اتمام   بود اومده. خودش  بخاطر نه اونم  شرکت اومد

  انگار که بودن یجور حرفاش... بره و کنه حجت

  که  هیبار نی آخر انگار که... برگرده خواد ینم گهید

  شهرش، از... کند دل! بود بار نیآخر... نمشیب یم

 ... یحت و قشیرف نیتر یمیصم کشورش،

  کرد اضافه دل در  و دیکش درد از  یا دهیبر نفس

 !"شیآب چشم  دختر"

  هی یدیفهم یم تا اومد یم سرش ییبال  هی دیبا حتما -

  سردرد هی شده تو  از االرثش سهم  که یدار پسر

 العالج؟

  بغض و دیکش چنگ به محکم  را قلبش کوروش

 : شکست ادشیفر با همزمان ماهرو

 دیار یم ایبدن که یا بچه قبال در مادرا و پدر شما -

 در زن،یر یم که یاشک قطره قطره قبال در! دیمسئول



  از عده هی یول دیمسئول شدنشون بزرگ خوب قبال

  اون گردن و خودتون اشتباهات د؟یکن  یم کاری چ شما

  که دیایم خودتون به یوقت  و دیندازیم گناه یب ی بچه

  یم درد وجدان یوقت فقط. باشه اومده سرش ییبال هی

  که یپسر نیا! باشه نداشته یبرگشت راه که دیریگ 

 بودم  کنارش که یمدت تمام  ،یکرد خردش  سال نیچند

 دل ته از دم یند بار هی  یحت! داد   ینم امونش سردرد

 یقربان همه شیجوون و  ینوجوون ش،یبچگ... بخنده

  ی ثمره که ؟یچ که نجای ا یاومد حاال و شد تو حماقت

 ؟ ینیبب خوبتو کار

 ایلیا پدر که بود دهیفهم... رود یم  تند دارد  دانست یم

 زجر را عمرش یها  سال تمام  ،ینامرد نیع در

 و گشته پسرش از یرد دنبال تمام  سال پنج و دهیکش

 خودش یجلو توانست ی نم حال، آن با اما نکرده دایپ

 آرام  حماقتش و مرد نیا  مقابل توانست ینم. ردیبگ را

  و برداشت او  درد از  کبود صورت از چشم ... بماند

  بتواند رونیب سرد یهوا دیشا تا رفت خروج در سمت

  ی ناله یصدا با اما کند خاموش را درونش آتش یکم

 با آمد، ینم باال انگار که ینفس و کوروش پردرد

  سمتش بود افتاده جانش به  لحظه کی در که یوحشت

 نیزم یرو بود کینزد که او دنید با و روبرگرداند



  شانه گرفتن با و دیدو طرفش به زده وحشت فتد،یب

 یها لب رنگ... داشت نگه شیجا سر را او شیها

  دنیتپ توان قلبش و زد یم یاهیس به شیروبرو مرد

  مبهوت و مات یا لحظه ماهرو... گرید نداشت

  آمده خودش به کدفعهی  که انگار بعد و کرد نگاهش

 :برد باال صدا ترس با باشد،

 کجاست؟ قرصات... قرص -

 ماهرو و شد خم  عقب به جان مهین کوروش گردن

  انگار لحظه کی... دید او یجا به را ای لیا لحظه کی

 نیا که رفت ادشی. افتاد مرگ حال به مقابلش ایلیا

  یزیچ تنها لحظه آن و است  شیایلیا یجوان قاتل مرد،

  بخاطر کوروش اگر که بود نیا د،یرس ذهنش به که

  ینم را خودش عمر آخر تا رد،یبم او یها حرف

 و شلوار بیج سمت را  لرزانش یها دست... بخشد

 افتاده هیگر به ترس از که یحال در  و برد او راهنیپ

 : داد  قرار مخاطبش بود

 ...کجا قرصات د   -

  را قلبش  قرص ورق که بود نشده تمام  حرفش هنوز

  از را یقرص یمعطل ی ب . کرد دایپ راهنشیپ بیج در



 بود زیم یرو که ییچاقو با و کرد خارج اش ورقه

 : گذاشت کوروش گردن پشت دست و کرد سوراخش

  یم صدامو... زبونت  ریز یبذار و قرص نیا دیبا -

 ؟ یشنو

 نیا جز که ماهرو و رفت نیی پا کوروش یگلو بیس

  هم  از یسخت به را او ی شده  قفل فک د،یند یواکنش

  یب دستش.  گذاشت زبانش ریز را قرص و داد فاصله

 بغض با و نشست کوروش ی نهیس قفسه یرو اراده

 :کرد زمزمه

...  ستین مردن وقت هنوز بکش نفس... بکش نفس -

 ... خدا رو تو بکش نفس

 ... خوشحالم ... خ -

 رفت باال نگاهش د،یشن که را کوروش آرام  ی زمزمه

 انیم اراده  یب د،ید را او باز مهین  چشمان که نیهم و

  یسخت به کوروش  و کرد یا خنده تک اش هیگر

 :دیکش ینفس

  که... که داره رو  یکی... ایل یا که خوشحالم  -

 ! خواد یم و خاطرش ینطوریا



  یبیعج تضاد در دخترک ی دهیترس و یاشک چشمان

  آب ماهرو... بودند قبلش قهیدق چند نیخشمگ  نگاه با

 مهار را بغضش تا فرستاد نییپا یسخت به را دهانش

 ایلیا که دانست ینم هنوز مرد نیا. نگفت یزیچ و کند

 بهتر از که بعد یکم! شوهراند و زن رسما ماهرو و

 در که شود بلند خواست شد،  مطمئن او حال شدن

 ماهرو، نگاه و آمد رونیب لیریام و شد باز اتاق

  شد قفل لیریام یخون دستان و راهنیپ  یرو بالفاصله

 پدر و ماهرو نیب لیریام نگاه! دم   در داد جان... و

  وحشت با ماهرو و دیچرخ نداشت رو به رنگ که ایلیا

 : ستادیا شیجا سر

 شد؟  یچ... چ -

 یرو زور به که شد یدختر  چشمان به رهیخ لیریام

 : زد لب آرام  و بود بند شیزانوها

 ... مونه یم زنده -

  شده حبس نفس شدن آزاد با همزمان ماهرو نگاه

 زخم  که افتاد ییایلیا به اتاق باز مهین در  از اش،

... بود بسته چشم  همچنان و شده یچیباندپ شیها

  یصدا و خورد سر اش گونه یرو یاشک قطره

 :دیشن خودش به خطاب را لیریام



 ! موندن زنده واسه داره یمحکم لیدل انگار -

*** 
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 ! موندن زنده واسه داره یمحکم لیدل انگار -

  از نگاه نکهیا یب و خورد تکان دخترک قلب ته یزیچ

 بود مانده کم  که یبغض  با رد،یبگ اش یزخم مرد

 : زد  لب ببرد را نفسش

 ... کرد عمل قولش به -

  را اش نهیس قفسه بود مانده کم  که قلبش یرو دست

 : زد  هق صدا یب و گذاشت بشکافد

 ...دونستم  یم -

  که ای لیا ی نهیس قفسه یرو از یا لحظه چشمانش

 نفس منظم ... شد ینم گرفته رفت یم نییپا و باال آرام 

 !بود نعمت هم  شیها نفس نیهم... اما دیکش ینم

 به توجه یب و گرفت مقابلش زیم به دست کوروش

  کرد، یم باز هم  از را قلبش بند بند انگار که یدرد

  چند با لیریام کند، راست کمر نکهیا از قبل و شد بلند



  کمرش پشت دست و رساند او به را خودش بلند قدم 

 : گذاشت

 خوبه؟  حالتون -

 نیا... نگفت یزیچ و داد تکان یسر درد با کوروش

  کردن دایپ یبرا. بود کنارش ها سال نیا تمام  پسر

 ی واسطه به باالخره حاال، و بود زده یدر هر به ایلیا

  ی قدم کی در و یزخم اما  بود دهید  را پسرش او

 ...مرگ

  گردن و برداشت  ایلیا از چشم  یسخت به ماهرو

  د،ید پا سر را کوروش  که نیهم چرخاند سمتشان

  دادن قرار مشغول دکتر.  شد اتاق وارد  و روبرگرداند

  انیم اخم  و بود سامسونت فیک  در لشیوسا

 ... ترساند یم را ماهرو شیابروها

 ...دکتر -

 ی دهیپر رنگ صورت یرو و آمد باال مرد نگاه

 :ماند ثابت ماهرو

 یم رترید ذره هی اگه! کرد دایپ نجات تو لطف به -

 ...شیرسوند



.  داد رونیب صدادار را نفسش و نکرد کامل را حرفش

  شده رفع خطر که حاال  و افتاد یم پس  داشت دخترک

 . کند نگرانش خواست ینم بود

 اد؟یم بهوش یک ... ک -

 مارشیب و ماهرو نیب نگاهش، و شد بلند دکتر

 :دیچرخ

... گهید ساعت چند تا  احتماال اما ستین مشخص -

  به خوشبختانه اما بودن قیعم. زدم  هیبخ رو زخماش

 ... فقط. نرسوندن یبیآس شیداخل یها اندام 

  فرو اش نهیس در را ماهرو قلب گفتنش" فقط"

 .ختیر

 ؟ یچ فقط -

  خونش فشار داده دست از که یادیز خون بخاطر -

 شیببر نکهیا یجا  به چرا  دونم  ینم... نهییپا

 شه منتقل بهتره اما نجایا شیآورد مارستانیب

 ...مارسیب

  زده وحشت ماهرو که بود نشده تمام  حرفش هنوز

 :دیپر حرفش انیم

 ! نه مارستانیب نه -



  یابروها انیم یکمرنگ اخم  ترسش، از پر لحن از

 را مخالفتش لیدل نکهیا  یب اما نشست شیروبرو مرد

 :گفت بپرسد،

 ؟یبزن آمپول یبلد -

 : داد تکان سر تند تند ماهرو

 ...بلدم  -

  یعسل زیم یرو که ییداروها و ها سرنگ به دکتر

 : گفت و کرد اشاره بود گذاشته

 قیتزر رو ییدارو چه گم یم بهت... تماسم  در باهات -

 یدما یبذار دینبا... کنه تب صبح تا ممکنه. یکن

 فردا؟  تا یباش مراقبش  یتون یم. باال بره ادیز بدنش

 !مراقبشم ... تونم  یم -

  دلش  در دانست یم خدا فقط  و داد جواب یمعطل یب

 کمر هم  خودش مانده  کم   که... پاست به یآشوب چه

 ...ای لیا یزخم تن دنید با کند خم 

 در جونتون که داد ح یتوض برام  سربسته لیریام -

 ...خطره

  که  یمسن نسبتا پزشک و انداخت نیی پا سر ماهرو

 : شد  کشینزد یقدم بود  داده نجات را شیای لیا جان



 که ساله یس از شتریب  اما ندارم  ای لیا با ینسبت من -

 تا بود ماهه چند نوزاد هی که یوقت از! شناسمش یم

  چکسیه به آزارش حاال تا بچه نیا... االن نیهم

 ...دهینرس

 ایلیا ی دهیپر رنگ صورت یرو ماهرو، سیخ نگاه

 دختر از او که یشب به زد  بک فلش ذهنش، و شد قفل

  ایلیا که یکس از... بود گفته شیبرا یآب چشم 

  هر به بعد، و بود شده شدنش فلج باعث ناخواسته

 انهیم و برود راه دوباره کند کمکش تا بود  زده یدر

 مرد ریگ  دلش که یدختر  به بود داده  دل راه، یها

 کی به فقط عمرش، تمام  در مرد نیا... بود یگرید

 یب جبرانش، یبرا ها  ماه و بود رسانده آزار نفر

 سرش در ایلیا پدر  یها حرف... بود دهیدو نفس

  در . بود آزار یب ایلیا... شد بدتر بغضش. شدند تکرار

 یب ی پسربچه مقتدرش، و یجد شهیهم یایلیا قلب

  از  و خواست یم را مادرش که کرد یم یزندگ  یگناه

  باغبان که ینوجوان پسر... بود خورده یلیس پدرش

  یواقع  پدر تا بود کرده ی پدر شتریب شیبرا شان خانه

  ترمز ،یسالگ شش و  ستیب در که یجوان پسر! اش

  دست کی تمام  سال پنج او و بودند دهیبر را نشیماش

 ... بود کشانده خودش دنبال را حس یب



 ... دونم  یم -

 : زد  هق آرام  و ختیر اش گونه یرو اشک

  نیتر گناه یب... ماجرا نیا تو  نهیتر گناه یب ایلیا -

 ...دونم  یم! شیزندگ  کل تو بوده

  او نامنظم  یها نفس دنی د و دیکش یا دهیبر نفس

 : کرد پاره پاره را قلبش

  بره تونه ینم من بخاطر... خورد چاقو  من بخاطر -

 .منه ریتقص... مارستانیب

  پشت به ماهرو، اشک  از سیخ صورت از دکتر نگاه

 به را دستش کی که کوروش  دنید با و افتاد سرش

  با کرد، یم نگاه ایلیا به و بود داده هیتک در چارچوب

 :گفت ینییپا یصدا تن

  اد،یب سرش ییبال اگه اما  دهیند محبت پدرش از ایلیا -

  از تر خراب  مرد نیا قلب حال! ارهینم دووم  کوروش

  وارد رو ایلیا پس یکن  یم و فکرش که هیزیچ اون

 !یباش همسرش اگه یحت... نکن ها یباز نیا

 مانده مات یماهرو از  یجواب  منتظر نکهیا بدون و

  کوروش یروبرو در یجلو  و گذشت کنارش از باشد،



 اش ساله چند قیرف ی شانه یرو دست. ستادیا

 : فشرد آرام  و گذاشت

 خودت یها یجوون  مثل... هیقو ش هیبن پسرت -

  یب. گذرونده سر از رو  خطر نباش نگران! رمردیپ

  شدن داریب قبل که باش قلبت فکر... نکن رو شیتاب

 ! نده دستت کار ایلیا

  و شد آزاد اش نهیس از   کوروش ی شده حبس نفس

 :گفت لیریام به رو دکتر و کرد تشکر رمق یب

 سرش باال ادیب بهوش  که یزمان تا خواستم  یم -

  برم  دیبا... دارم  عمل زود صبح یول بمونم 

 . مارستانیب

 دو آن از چشم  بعد، و  کرد نگاه ماهرو به یا لحظه

 : داد ادامه لیریام به خطاب و گرفت اشک غرق یشیم

  و ارتباطم  در جفتتون با. باشه مراقبش سپردم  بهش -

 تکونش عنوان چیه به روز دو تا. دیکن کاریچ  گم یم

 .زنم  یم سر بهش بازم  فرداشب من... دیند

 دنبالش به بدرقه یبرا  لیریام و شد خارج اتاق از و

 : گفت آرام  و رفت

 ...دارم  ازتون یخواهش هی دکتر -



  لبخند دکتر و ستادندیا ساختمان خروج در یجلو

 :زد یکمرنگ

  ا،ی لیا برگشتن... ی بگ یچ یخوا یم دونم  یم -

 ... مونه یم نفر چهار ما نیب شدنش یزخم و  ازدواج

  انی م یدست محکم  و کرد تشکر لب ریز لیریام

  خانه آن در ایلیا وجود از دینبا  یکس. دیکش شیموها

 همچنان که کوروش به ینگاه دکتر... شد یم باخبر

 : گفت و انداخت  بود داده هیتک اتاق در به

 یتنش نیتر  کوچک... ستین خوب کوروش حال -

  دیپاش نمک سال چند و ستیب که درسته! براش سمه

  یب هم  بعد و ایلیا تصادف از بعد یول ش بچه زخم  رو

 قبل مثل نتونست گهید و خورد نیزم بد رفتنش، خبر

 و ای لیا واسه. باشه جفتشون به حواست... بشه پا سر

 !نگرانم  بده نشون پدرش دنید بعد قراره که یواکنش

 خانه از باشد، لیریام از یحرف منتظر نکهیا یب و

  زانو یرو دست جا  همان لیریام و رفت رونیب

  گذرانده سر از که ییها ساعت... شد خم  و گذاشت

  یقیعم نفس... یواقع  یمعنا به بود جهنم  بودند،

  یها دکمه سمت برد دست... کرد راست کمر و دیکش

 سمت و کرد باز را  اول ی دکمه  دو و راهنشیپ



  با که او به رو و ستادیا کنارش. برداشت قدم  کوروش

 کرد یم نگاه پسرش به  سرخ یها رگه از پر یچشمان

 : گفت

 ...دیکن استراحت کم  هی بهتره -

  تخت کنار همچنان که افتاد ماهرو به کوروش، نگاه

  است بهتر و است مزاحم  کرد حس. بود ستادهیا ایلیا

  هم  ماندن پا سر توان. بگذارد تنها ایلیا با را دخترک

 اتاق  از یحرف چیه یب  و  روبرگرداند... گرید نداشت

 کوتاه نیا که کرد فکر خود با لیریام و رفت رونیب

 از دتریبع  قبل، سال چند احتشام   کوروش از ها آمدن

 ...بود دیبع 

 یوارید کمد سمت م یمستق و گذاشت اتاق به پا لیریام

 : رفت اش

 ! بدتر روت و سر... ان یخون لباسات -

  با و دیچرخ بود کنارش که یا یقد نهیآ سمت ماهرو

 انداخته رد اش چانه ر یز تا که اش ینیب خون دنید

 نامرد مرد آن که افتاد یمشت به ادشی تازه بود،

 به توجه یب. بود آورده فرود صورتش در محکم 

  کرد، یم حس اش ینیب در  داشت تازه که یدرد

 ته و افتاد اش یخون لباس به و رفت نیی پا نگاهش



 خون! لباسش یرو بود ایلیا خون... شد یخال دلش

  تن در چاقو آن دیشا شد، ینم سپرش اگر که یمرد

 ... رفت  یم فرو ماهرو

  دست در یراهنیپ با که د ید را لیریام نه،یآ درون از

 لیریام همزمان و روبرگرداند . آمد یم طرفش به

 : گرفت سمتش را  راهنیپ و ستادیا شیروبرو

 نهیا از بهتر یول بزرگه برات... دمشینپوش حاال تا -

  اول! نتتیبب وضع و سر نیا با و ادی ب بهوش ایلیا که

 ...م  نهی س رو ذارهیم منو سر همه از

 : داد  ادامه و فرستاد رونیب صدادار را نفسش

 ...کن صدام  یداشت یکار. رونم یب من -

 در سمت باشد، ماهرو از یحرف منتظر نکهیا یب و

 ماهرو نگاه... بست سرش پشت را در و رفت خروج

  یب و  افتاد دستش در راهنیپ به اتاق، ی بسته در از

 سرشانه. کرد عوض اش یخون راهنیپ با را آن حرف

 اما بایتقر زد یم زار تنش در و  بود افتاده شیها

 مستر سمت! بود خوب نداشت، خون  رنگ که نیهم

 چشم . شست را صورتش  و دست و رفت اتاق کوچک

  سرخش، چشمان و نهیآ  در سشیخ صورت به دوخت

 یزندگ  در بار نیاول  یبرا! زدند ادیفر را دلش درد



 از بعد یحت... بود ختهیر اشک مرگ حد سر تا اش

  و دست...  نبود قرار  یب حد نیا تا هم  اریکام مرگ

  را  شیموها. رفت رونیب و کرد خشک را صورتش

 مالفه آن از . برداشت  قدم  ایلیا تخت سمت و کرد باز

  رنگ که ایلیا دیسف راهنیپ از. نبود یخبر یخون ی

  با جانش، مهین مرد... نطوریهم هم  بود گرفته سرخ

 یبانداژ و بود بسته چشم  تخت یرو برهنه ی باالتنه

  چشم  در شد یم خار بود، پوشانده را شیها  زخم  که

 ... طاقت کم  دخترک  

 یب کوروش، یها حرف و نشست تخت ی لبه کنارش

  بود سالش  چهار ایلیا"  شدند تکرار سرش در رحمانه

 که بود سالش چهار...  داد   دست از رو مادرش که

 یب ی بچه که. زدم  یلیس بهش بار نیاول واسه

 ..." نکردم  بغل مادرمو

  یب و آمد باال دستش. انداخت چنگ شیگلو به بغض

  چهار و زد کنار اش یشان یپ از را ای لیا یموها اریاخت

  پدرش  و نداشت مادر که کرد تصور را یکودک  یسالگ

 لب... کرد ینم باز  او یبرا آغوشش در ییجا هم 

  یس مرد نیا بود دهیکش چه... نشکند بغضش تا دیگز

 ... اش یزخم یایلیا  بود دهیکش  چه... ساله کی و



  در نه اما بود داغ. نشست ایلیا یشانیپ یرو دستش

 رنگ   آن یبرا زد دل... بگذارد  تب را اسمش که یحد

  و شد خم  اراده یب و ها زخم  آن یبرا زد دل... دهیپر

  ای لیا تن یها زخم  یرو بانداژ  یرو از آرام  ش،یها لب

 پاره پاره قلب و دیچک اشکش... دیبوس و نشستند

  یمرد قلب به چسباند یشانیپ... دیتپ شیگلو در اش،

 :کرد زمزمه بغض با و  بود گردانده برش خدا که

 تیمردونگ رو، تیفداکار رو، کارت نیا یروز هی -

 !دمیم قول... کنم  یم جبران رو

  پوشاهیس#

 120_پارت#

  مرد که یآنقدر. است  خراب حالش دانست یم

. ببرد آشوبش درون به یپ یراحت به شیروبرو

 به اعترافش هنگام  که یاشک از بود سرخ چشمانش

  خانه ی  لعنت حس آن  به دادن، دل دوباره به عشق،

  یم درد شیگلو و بود دهیچک  چشمانش از کن، خراب

  و بود شکسته بار کی  تنها که ینیسنگ بغض از کرد

 ... بود فروخورده مدت تمام 

 ! شنوم  یم... خب -



 لبش کنج د،یشن که را  وشیدار جانب به حق یصدا

  چه دانست  یم خدا فقط و رفت باال یشخندین به

 ! زدن شخندین خون، دل با بود یزجر

 !سال سه -

  یقدم ویآر و شدند کی نزد هم  به وشیدار یابروها

 :ستادیا شیروبرو و  برداشت او زیم سمت

 ییتو به خدمت واسه گذاشتم م یچ همه از سال سه -

 !یبود سم یرئ که

 فرود زیم یرو محکم  را  دستانش کف و برد باال دست

 :د یچیپ اتاق در ادش یفر و آورد

 !سال سه -

  و بود ختهیر اش یشان یپ در سشی خ یمو تار چند

  تنها هنگام  را نیریآ نگران نگاه شد ینم فراموشش

  لرزان یصدا کرد ینم فراموش !  اتاق در گذاشتنش

  و" کن  خشک موهاتو حداقل" گفت یم که را یدخترک 

  عوض یشلوار و راهنی پ تنها هوا، یسرما الیخیب او

 ...بود  زده رونیب اتاق  از و کرده

 نجا،یا به اومدنت موقع تو! پسر ینداشت یچیه تو -

 ...ینداشت یچیه جونت جز



  را دردش... ویآر قلب  در  بردند فرو داغ خنجر انگار

  یب وشیدار که یفرض  خنجر آن  درد! کرد حس

  گفت یم راست ! آخ... و برد فرو قلبش در رحمانه

  جز یزیچ عمارت به ورودش موقع... نامرد نیا

 ی همه. بودند گرفته  را زشیچ همه. نداشت جانش

 یزندگ  تمام  پسرش،  همسرش،... را ندارش و دار

  قاتل آن یها حرف بار  ریز بود شده خم  کمرش! اش

  محکم . کرد راست کمر بود که یکندن جان هر به اما

 :دیخند کوتاه و دیکش گردنش پشت یدست

 نداشتم  یچیه من! سیرئ یگیم راست تو آره...  آره -

  کله... بدم  باند نیا بخاطر بودم  حاضر که یجون جز

 خطر دل به زدم  یم.  نداشتم  یچیه چون بودم  خر

  وشیدار یول. بترسم  بخاطرش  که نداشتم  یچیه چون

 ... خان

... دیتپ یم نامنظم  قلبش  و سوخت یم اش نهیس قفسه

  و هست تمام  که یمرد مقابل کردن تحمل بود سخت

  گذشت یم که هم  سال صدها. بود گرفته را ستشین

 ... همچنان بود سخت

  درخت، به شیبست چشمام  جلو امشب که یدختر -

 بلندش و گرفتن موهاش از ردستاتیز که یدختر



  بخاطر که کرد درمان رو  یمن زخم  که یدختر کردن،

 و قرمزمه خط تنها بودم، خورده ریت  تو جون نجات

 ! یکرد ردش تو

 ...یکرد ردش بار نیچند

  و د یدو وشیدار نگاه به که را یخشم دید چشم  به

 مرد نیا که دیفهم شد،  بلند شیجا سر از او که نیهم

 . کرده جنگ اعالن رسما

 ی ساله هفت و ستیب  جوون هی نجایا یاومد  یوقت -

 جا من یول کرد ینم حسابت آدم  یکس! یبود کس یب

  که ینیا به کردم  لیتبد رو تو من... بهت دادم  مکان و

 نفر چند که برسه یروز شدم  باعث من! یهست االن

 همه که ییتو... تو و... بشن راست و خم  جلوت

 رو نامته به ظاهرا که یعمارت نیا یحت رو، زتیچ

 ... و مقابلم  یبر یم باال صدا ،یمن ونیمد

     ادامه 

 

 وشیدار تیعصبان از کبود صورت یرو ویآر نگاه

 را خشمش نتواند گرید که انگار  وشیدار و شد قفل

 : دیکش ادیفر بلند کند، کنترل



  اون با یکن یم یهمکار! یدیم یفرار رو دخترم  -

  تو که یمار همون یشد تو... یعوض ی پسره

 ... کثافت یتو... دادم  پرورش نم یآست

 رم؟ یبم ینذاشت چرا پس -

  لب زنان نفس نفس وشیدار و دیپر حرفش انیم

 .بست

 کنم؟  اجرا و حکمم  خودم  ینذاشت چرا -

 یرو و دیکش رونیب شلوارش پشت  از را اش اسلحه

 : کرد  پرت وشیدار زیم

  صفتم، یب مار همون من اگه... کن خالص! بکش -

  شرم  از زودتر انتکارم،ی خ یرو و چشم  یب همون اگه

 اگه بکش د  . نزدم  شتی ن شتریب نکهیا قبل شو راحت

 !م یوفادار و من به یدار شک یا ذره

  که ییویآر به رهیخ و  داد محکم  را نفسش  وشیدار

  پشت از زد، یم یکبود  به تیعصبان از صورتش

 :ستادیا شیروبرو و آمد رونیب زشیم

 ! کن قانعم  -

  به محکم  اشاره انگشت با وشیدار و نگفت چیه ویآر

 :زد ویآر ی نهیس قفسه



  کن قانعم   ،یزن یم یوفادار از دم  که یی تو... تو یه -

 ... ینداشت ینقش دخترم  فرار تو که

 ت؟ دخترخونده ای دختر -

  باال ابرو ویآر و کرد نگاهش مبهوت  وشیدار

 : انداخت

  عمر هی و یبود کشته رو  مادرش و پدر که یدختر -

...  خواد ینم  که یکار به بده تن یبود کرده مجبورش

 خان؟  وشیدار ت دخترخونده ای دختر

 ...کجا از تو... تو -

 :ردیبگ آرام  تا بست چشم  یا لحظه ویآر

 ... دونست یم ماهرو -

 اعتماد دیبا. داد  یم نجات را نفرشان سه هر دیبا

 هدفشان به دنیرس از قبل تا کرد یم جلب را وشیدار

  یکوتاه نفس و کرد  باز چشم . ندهد دستشان کار

 :دیکش

 یکرد کاریچ دونست یم. ستین دخترت  دونست یم -

 ! مادرش و پدر با

 کجا؟ از  بود؟ دهیفهم یک  -



  اوج از نشان وش،یدار  سرخ صورت و گرفته یصدا

  دنید از  برد یم لذت ویآر  و  داشت بهتش و تیعصبان 

 ! حال آن در او

 ادیز... بهش بودم   کرده شک شیپ روز چند از -

  یع یطب وسط نیا یزیچ هی. گرفت یم ایلیا پر به پرش

 !نبود

  اتاق از بتواند تا کرد یم تبرئه را خودش دیبا

  را یمرد و زن تیامن و برود رونیب زنده وشیدار

 ...اند حال چه در دانست ینم که کند  نیتام

  اتاق تو ایلیا با که روز هی... بهش کردم  شک -

. رهیبگ انتقام  خواد یم  که دم یشن یاتفاق بود، مبارزه

  که یاری کام  خون انتقام ... مادرش و پدر خون انتقام 

 دونستم  یم! بود کرده بزرگش اما نبود شیواقع  برادر

 نقشه عمارت، از رفتنشون رونیب محض به ممکنه

 ... یول کنن یعمل رو هیچ دونستم  ینم که یا

     ادامه 

 

 :شدند مشت محکم  دستانش



...  برم  باهاشون نذارن که هات نوچه به یسپرد -

 !یکرد شک... ینکرد اعتماد

 !کن داشونیپ -

  وش یدار  و داد فشار هم یرو محکم  را  شیها دندان

 : آمد جلو یقدم

  داره ای مونده زنده ستی ن معلوم ... شده یزخم پسره -

 بد انگار یول زنه یم  پا و دست موندن زنده واسه

  ی مرده  و زنده... کن دایپ و جفتشون! شده یزخم

  به نجا،یا به برسه پاش یوقت چون نداره یفرق پسره

 ! کنم  یم ربارونشیت ماهرو خود دست

 نگاهش دیلرز ینم ی ا ذره یحت  که ینگاه با ویآر

  فرو اش نهیس در تر ق یعم یلعنت خنجر آن یول کرد

  را رشیشمش وشیدار. بود شده یزخم ایلیا...  رفت

  اگر مرد، نیا که نداشت شک ویآر و بود بسته رو از

 !کند یم یسالخ گوسفند یجا را ها آدم  بتواند

  من... دنیبر هم  رو ساله دو ی بچه سر من یآدما -

 ! ندارم  یترس انتقام  از

  تمام  با قلبش. شد اه یس یا لحظه ویآر چشم  شیپ

 حس! بوم ... و دیکوب  اش نهیس به را خودش قدرت

 اما بود ستادهیا محکم . ستادیا حرکت از قلبش کرد



  را پسرکش... دید یم یاه یس  همچنان چشمانش، شیپ

 را؟  ارشیمه گفت؟ یم

  به انتیخ تاوان ماهرو! خوام  یم زنده رو ماهرو -

 که یا اسلحه با... دهیم پس روانش و روح با منو

 ... سرش تو خالص ریت هی  با! ایلیا رو کشه یم

  وشیدار. شد  نییپا و باال درد با ویآر یگلو بیس

 : روبرگرداند

 ...کنم  ینم دتیتهد ت معشوقه با گهید... تو و -

  یصدا که یآنقدر. کرد  مشت دست تر محکم  ویآر

  نظر در" معشوقه" دانست  یم. درآمد شیها استخوان

 که بود آن از تر پاک نی ریآ. دارد ییمعنا چه وشیدار

... بماند آرام  ویآر و  کند خطابش معشوقه وشیدار

  ی معشوقه وشیدار که بود آن از تر معصوم  نیریآ

 ...کند تصورش  ویآر ی روزه دو

 ! کنم  ی نم دتیتهد جونش با حداقل -

 زیم پشت وش یدار. شد قفل هم  یرو محکم  ویآر فک

  شیاژدها طرح فندک و  پشیپ سمت برد دست. نشست

 : برداشت زیم یرو از را



  دست از واسه یزیچ که نم یب یم یکس همون رو تو -

 و تیزندگ  تا کن داشونیپ... جونش جز نداره دادن

 ینش مجبور امشب مثل  تا کن داشونیپ. یبد نجات

  ی م یا زنده یوقت تا چون خودت رو یبکش اسلحه

  یروز از امان یول یکن محافظت دختره اون از یتون

 ...ینباش که

  و داد تکان نیطرف به سر و زد پشیپ به یمحکم پک

 :کرد تکرار زیدآمیتهد

 !ینباش که یروز از امان -

*** 

 

  پوشاهیس#

 121_پارت#

 ماندن باز یبرا بودند تی کبر چوب ازمندی ن شیها پلک

 به... دنینخواب به بود کرده محکوم  را خودش یول

 رنگ یب ی چهره  به دوختن چشم  و ماندن داریب

  بار یبرا دستش... بود اش  ییدارا تمام  که یمرد

 در ختهیر یموها. رفت ای لیا بلند یشانیپ سمت هزارم 

 بدنش یباال یدما که نیهم و زد کنار را اش یشانیپ



  ظرف به دوخت چشم  و  دیگز لب دهیترس کرد، حس را

 سیخ مداوم  ساعت چند که یا پارچه و کنارش آب

 کنارش، مرد. بود گذاشته او یشانیپ یرو و کرده

 بدنش یدما یا هیثان و شد یم گداخته آتش یا هیثان

  از دیترس یم... دیترس یم دخترک و آمد یم نییپا

...  تبدارش تن از دیترس  یم... او ی ناله نیتر  کوچک

 مرد حال از شود غافل و بخوابد یا لحظه دیترس یم

  بود داغ. چسباند او ی گونه  به دست پشت... بدحالش

 یم خوب ایلیا و دی کش یم ریت کمرش... همچنان

 حالت کی در مداوم  ساعت چند دینبا دخترک دانست

  در یحت را مراعاتش که دانست یم خوب. ندیبنش

 نخورده زخم  اگر که... کرد یم هم  شانیها مبارزه

 مقابل کرد یم که یکار نیاول فرارشان از بعد بود،

  یطب کمربند ماهرو یبرا و ستادیا یم داروخانه کی

 را ایلیا بود  ممکن نکهیا  فکر از دلش ته. دیخر یم

  مرد یداغ کرد یم حس. شد یخال بدهد دست از هم 

.  کند یم خشک دهینکش قهیدق به را پارچه کنارش

...  بود شده یخال. انداخت کنارش آب ظرف به ینگاه

 یبرا خواست که نیهم و   برداشت را ظرف و دیگز لب

  در به ی ا تقه بردارد، قدم  ییروشو سمت کردنش پر

 :ستادیا شیجا سر ماهرو و خورد



 بله؟ -

 : دید چارچوب در را لیریام و شد باز در

 داخل؟  ام یب تونم  یم -

 ماهرو و سرخ سرخ   چشمانش و بود گرفته شیصدا

  همان مرد، نیا که انگار نه انگار کرد فکر خود با

 ات چارهیب ینبود ایلیا  زن اگر گفت یم که بود یکس

 !کردم  یم

 اتاق به پا لیریام  و داد  تکان مثبت ی نشانه به یسر

 : گذاشت

 ن؟ییپا اومد تبش -

 : دیچرخ  ایلیا سمت ماهرو نگاه

 ...ادیز نه -

  و برداشت قدم  تخت سمت بلند یها قدم  با لیریام

  ایلیا یشانیپ به دست و شد خم . ستادیا کنارش

 :چسباند

 ! که نییپا اومده -

 :کرد نگاهش تعجب با ماهرو

 ! سوخت یم تب تو داشت االن نیهم... االن نیهم -



 رونیب صدادار را نفسش و کرد راست کمر لیریام

 : داد 

 . یکرد خی  شما احتماال... داداش  زن نداره  تب  االن -

     ادامه 

 

 ایلیا دوست نیتر یم یصم سمت از که بود دوم  بار

  ماهرو که یکس سمت از. شد یم خطاب" داداش زن"

 قشیرف بخاطر اما  ندارد را دنشید چشم  نداشت شک

  یا لحظه و دیکش یقیعم نفس . دارد یم نگه حرمت

  از  بود کرده خی... گفت  یم راست لیریام. بست چشم 

 ... ینگران تمام  شب کی از! ترس

 د؟یخواب... ایلیا پدر -

 : زد  دور را تخت و داد تکان یسر لیریام

 آرامبخش با. ستین خوب حالش! زور  به... آره -

 .بذاره هم  رو چشم  تونست

 :کرد زمزمه دیترد با ماهرو

 نجایا رو پدرش و ادیب بهوش ایلیا اگه... اگه -

 ... نهیبب



  از یکی سمت برد دست. نشست تخت ی لبه لیریام

  و بود گذاشته شیبرا ای لیا پزشک که ییها سرنگ

 :دیپر حرفش انیم

 ... داشت نخواهد یخوب واکنش قطعا -

  دیچرخ ایلیا سمت یکم و کرد پر دارو از را سرنگ

 :کرد نگاهش اخم  با ماهرو که

 ؟ یکن یم کاریچ -

 : گرفت باال را سرنگ و کرد نگاهش یکالفگ با لیریام

 ؟یاوک . کنم  قیتزر و داروش  دیبا -

 از یحت. فرستاد نییپا یسخت به را دهانش آب ماهرو

 وحشت هم  ایلیا یبازو در کیبار دلین آن رفتن فرو

 ... داشت

 مگه؟ یبلد -

 :گفت یللا   اال اله ال لب ریز و زد شخندین لیریام

 . کنم  امتحانش ایلیا رو خوام  یم نه -

 : برداشت سمتش یقدم و شد تر ظی غل ماهرو اخم 

 .کنم  یم قیتزر و داروهاش خودم  بعد به نیا از -



  یرچشمیز و زد ایلیا ی بازو یباال یا ضربه لیریام

 : گذراند نظر از را ماهرو

 ! لرزه یم دستات ضعف شدت از که یوقت تا نه -

 و کرد پنهان سرش پشت را دستانش بالفاصله ماهرو

  کالفه و زد ایلیا یبازو یباال یا ضربه دوباره لیریام

 :کرد زمزمه

 ... بودنت رگ بد به لعنت -

  یکس. شد یم دایپ رگ سخت و بود نییپا فشارش

 در دلین که نیهم و انداخت چنگ ماهرو قلب به انگار

  تحمل. فشرد یرو چشم   محکم  رفت، فرو ایلیا یبازو

 . بود شده تمام  تشیظرف... گرید نداشت

 ...دار نگه نویا ایب -

     ادامه 

 

 با و کرد باز را چشمانش ل،یریام یصدا دنیشن با

  یم ایلیا یبازو یرو  لیریام که یالکل پنبه دنید

  با. نشست تخت ی لبه و  برداشت قدم  سمتش فشرد،

 :شد بلند لیریام  و داشت نگه را پنبه دستش

 . یبخور ارم یم یزیچ هی -



 : داد قرارش مخاطب ماهرو که روبرگرداند در سمت

 ...رهینم نییپا گلوم  از یزیچ! خواد ینم -

 بیج در  را دستانش و دیچرخ سمتش لیریام

 : برد فرو شلوارش

 ! کنه یم جور هم  با خوب رو تخته و  در خدا -

  سمت لیریام و گرفت لی ریام از نگاه اراده یب ماهرو

  ادی به خوب را ایلیا یرفتارها. برداشت قدم  خروج در

  تا بود، ناراحت یزیچ از  ی وقت نخوردنش غذا. داشت

  بد را قلبش که یاسمنی سر یباال ماندنش داریب صبح

 ! شیها یوانگید... اش یلجباز بود، کرده گرفتار

  نکهیا بدون شود، خارج نکهیا از  قبل و کرد باز را در

 : گفت برگردد ماهرو سمت

 ینوجوون از که دم ید رو یمرد سال پنج بعد امشب -

  زخم ! خون غرق... جون مهین! بود برادرم  مثل

  زدنش چرا دونم  ینم چه اگر که یینامردا از خورده

 نیا تو  باشه ریتقص یب ایلیا زنم  یم حدس یول

 ... ماجرا

 آن در دوخت چشم  و دیچرخ ماهرو سمت یکم

 :سرخ چشمان



 تو دهینکش درد کم ... دهینکش  یسخت کم  ایلیا -

 تا! نشده باز مارستانی ب به پاش کم ... شیزندگ 

  از یک  هر و شد بزرگ پدرش عمارت تو شینوجوون

  اون ی شاهزاده ایلیا کرد  یم فکر دشید یم رونیب

 رو بوکس سهیک   هی حکم  ایلیا! نبود یول مجلله قصر

 مرگ بعد که یمرد واسه... داشت پدرش واسه

 پدرش. دیرس یم ایلیا به زورش فقط و فقط همسرش

  از رو ایلیا چقدر دی فهم رید.  اومد خودش به رید

 ... حاال و... رونده خودش

 : داد  ادامه و فرستاد رونیب صدادار را نفسش

 ... شهیم روبرو پدرش با زود ای رید ایلیا -

  را دستش لیریام که دی بگو یزیچ کرد باز لب ماهرو

 : آورد باال سکوت ی نشانه به

  نشون یخوب واکنش قطعا گفتم  که همونطور و -

 ... پس ده؛ینم

 : داد  ادامه چشمانش به رهیخ و دیچرخ ماهرو سمت

 یا گهید چکسیه نه  من، نه! یکن کمکش دیبا تو -

 من. بشه روبرو پدرش با کنه کمک تونه ینم تو جز

  نجایا به اومدنتون از یکس  خودم  جز دادم  قول ایلیا به

  با خودش ی خواسته بدون نداشتم  قصد. نشه خبردار



 یم که یپزشک تنها دونستم  ینم. کنم  روبروش پدرش

  خودش با و کوروش  به زنه یم زنگ شناسم 

  دو نفع به بهتره پس افتاده که هیاتفاق... ارتشیم

 قلبش اوضاع که یپدر نفع به هم . شه تموم  طرف

  بدترش داره روز به روز الیخ و فکر و ستین خوب

  داره ساله شیش و ستی ب که ایلیا نفع به هم  و کنه یم

 ...کنه یم یزندگ  درد نیا با

     ادامه 

 

 شد قفل ایلیا ی دهیپر رنگ صورت یرو ماهرو نگاه

  قفل  ذهنش. فرستاد نیی پا یسخت به را دهانش آب و

  روبرو دانست ینم...  دیبگو چه دانست ینم. بود

  از دیترس یم... بد ای است خوب پدرش با ایلیا شدن

 از خبر در، شدن بسته یصدا! زیچ همه شدن بدتر

 جواب نکهیا بدون... بود رفته. داد لیریام رفتن

 ... ردیبگ

 رهیخ  رونیب به پنجره از  و دیکش یقیعم نفس ماهرو

  صبح دم  آفتاب   و بود مانده دیع به هفته کی. شد

  کمرش یرو دست. کرد یم ییخودنما قبل از شتریب

  اراده یب. بست چشم  یا لحظه دردش  از و گذاشت



  کرد، باز که چشم  و دی کش دراز تخت یرو ای لیا کنار

  شیها نفس یصدا. بود شیروبرو قایدق ایلیا مرخین

 تا شب ماهرو و دیرس یم گوش به نامنظم  چند هر

 کرده شکر بار نیچند ها نفس  نیا یبرا را خدا صبح

 دست آهسته کنارش، مرد یگلو بیس به رهیخ... بود

 یگلو بیس اراده یب  اش  اشاره انگشت و آورد باال

 نشستند اشک به دوباره چشمانش. کرد لمس را ایلیا

 و کرد یمخف بالشت در  سر او، گردن کینزد ییجا و

 را ای لیا فیخف ی ناله  یصدا که گذشت چقدر دینفهم

 :جانش یب ی  زمزمه آن، بند پشت و دیشن

 ... ماهرو... م  -

  و شیصدا نیی پا تن در زد  یم موج درد و اضطراب

 چطور دینفهم. ختیر فرو ماهرو قلب در یزیچ انگار

  یرو چرخاند چشم  چطور و نشست شیجا سر

  اراده یب بازش، مهین  چشمان دنید با و او صورت

 :افتاد هیگر  به همزمان و زد لبخند

 ؟ینیب  یم منو ؟یخوب ایلیا... ایلیا -

  چشم . شد یم نییپا و باال تند تند ایلیا ی نهیس قفسه

 : شد مشت شی ها زخم  یرو دستش، و بست

 م؟ یی کجا... کجا... ک -



  دستپاچه ماهرو... انگار آمد یم چاه ته از شیصدا

 : زد لب

 !لیریام ی خونه... دوستت ی خونه -

 :فرستاد نییپا یسخت به را دهانش آب ایلیا

 ... آب -

  خشک یها لب به دوخت چشم  خون دل با ماهرو

 :بود  برگشته مرگ از که یمرد

 سایوا... یبخور آب دی نبا ساعت چند تا گفته دکتر -

 .لبت به  کشم  یم سیخ دستمال االن

  مچ رمق یب ایلیا که  دیایب نییپا تخت از خواست و

 : زد چنگ را دستش

 ! عطرش... ع -

 :چرخاند ایلیا سمت گردن تعجب با

 ؟یچ عطر -

 : شد نییپا و باال درد با  ایلیا یگلو بیس

 نه؟ نجاستیا... نجاستیا نه؟... بوده نجایا...  ا -

 :کرد نگاهش دهیترس ماهرو

 نجاست؟یا یک  ؟یک  -



     ادامه 

 

 : فشرد را ماهرو  دست مچ تر محکم  ایلیا

 !م یبر دیبا... ب -

 رونیب یها رگ و بود شده سرخ درد  از صورتش

 یم شتریب را ماهرو گردنش، و یشانیپ ی زده

 :ترساندند

 م؟ یبر کجا حالت نیا با م؟ی بر کجا -

  چنان درد یول شود زیخ م ی ن شیجا  سر کرد یسع  ایلیا

 به درد از و کرد یبلند ی ناله که دیبر را امانش

 و فشرد ای لیا ی شانه یرو  دست ماهرو. دیچیپ خودش

  یزخم و او سرخ صورت نیب را نگاهش زده وحشت

  صدا ینگران با و چرخاند کند  یزیخونر دیترس یم که

 :برد باال

 دینبا ی اومد بهوش تازه ؟یکن یم کاریچ یدار -

 ! یبخور تکون

 : درد از فشرد هم  یرو چشم  ایلیا

 ...م یبر دیبا... ب -

 : زد  هق درمانده ماهرو



 ...ایلیا -

... دندیکش  چنگ به را دخترک یبازو ایل یا انگشتان

 : انگار گفت یم انیهذ. دید یم تار چشمانش

 ینم... عطرش... خوام   ینم... ن... بوده نجایا...  ا -

 ... نمشیبب خوام 

  نهیس در نفس همزمان و دیفهم را منظورش ماهرو

 یتلخ عطر یبو از بود؟ دهیفهم چطور. شد حبس اش

  قبل و کرد نگاهش بهت با شد؟ یم حس زور به که

  بلند کرد یسع  دوباره ایلیا بزند، یحرف بتواند نکهیا از

 که شد کبود درد از ش چهره  چنان بار نیا یول شود

  با بانداژ، یرو خون  دنید با ماهرو و رفت نفسش

 :دیکش غیج توانش تمام 

 !ایلیا... لیریام آقا... نجایا ادیب یکی -

*** 
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  به دوخت چشم  اخم  با و کرد کمتر را سرمش سرعت

  گچ از رنگش و بود روبرو به نگاهش که یمرد

 :دتریسف



 ؟ یبلرزون بار هر و دختر نیا تن یدار عادت -

  چشمان دنید با و دیچرخ ماهرو سمت آرام  ا،یلیا نگاه

  بد دخترک،. فرستاد لعنت خودش بر دل در سرخش،

  به ماهرو روز، شبانه کی  آن در که آخ و بود دهیترس

 ... بود دهیکش عذاب او بخاطر مرگ حد

 قرار مشغول دکتر و گرفت ماهرو از نگاه حرف یب

 : شد فیک  در لشیوسا دادن

  ییدستشو تا تخت ی  فاصله جز گه،ید روز دو تا -

  هشدار  بهت دارم ! یبر  راه شتریب یندار حق اتاقت

 یاطیاحت یب که ستین یعاد تو تیوضع... ایلیا دم یم

  مارستانیب دیبا االن تو طیشرا با یکی! یکن یم

  به ،یبمون نجایا یمجبور یوقت پس. باشه یبستر

  به کم  هی فقط و کن رحم  دختر نیا و خودت یجوون

 ... باش خودت فکر

 ش؟ یآورد چرا -

 چرخاند گردن سمتش ا،ی لیا ی گرفته یصدا دنیشن با

 :شد تر ظی غل ای لیا یابروها انیم اخم  و

 نجا؟یا شی آورد خودت با چرا -

 ! پدره چون -



  جان یب ا،یلیا و دیچیپ اتاق  در دکتر بلند نسبتا یصدا

 :دیخند

 ... پدر -

 یها خنده انیم انداخت باال ییابرو و داد تکان یسر

 : اش یعصب

 پدر؟  کدوم ! پدر آها -

 : شد کشینزد یقدم ماهرو

 ...ایلیا -

  دنیرس تا که یمرد حال  شدن بد دوباره از دیترس یم

 ...ببندد چشم  شهیهم یبرا بود مانده کم  دکتر

 خورد  تکان ایلیا قلب ته یز یچ نگران، لحن آن از

 شک... نداختین ماهرو  به ینگاه م ین یحت یول

  ینم ها چشم  آن تیمعصوم کند، نگاهش اگر نداشت

 ... دهد کش را بحث نیا از شتریب گذارد

 موندنش نجایا به یازین... عمارت ببرش خودت با -

 .ستین

 : گذراند نظر از را مارشیب ی چهره  اخم  با دکتر

 ؟یکن درک ی تون یم! ضهیمر پدرت قلب -



 محکم  اراده یب سالمش، دست و زد یتلخند ایلیا

 : شد مشت

 ؟یبعد سوال... داشتم  خبر -

 به یسر و فرستاد  رونیب صدادار را نفسش دکتر

 : داد تکان نیطرف

 ...شناست ینم... پسر شناسمت ینم -

 قبل و دیکش باال تخت ی رو را خودش یسخت به ایلیا

 را حرکتش نیا به اعتراض فرصت یکس نکهیا از

 : دیغر شیها دندان انیم از باشد، داشته

 که یکار  نیاول بشم، پا  سر  بتونم  نکهیا محض به -

  شده  خراب نیا از و رم یگ  یم رو ماهرو دست کنم  یم

 ماهرو و صاحبش و من جز یکس نبود قرار که یا

 ! رونیب زنم  یم م یبذار پا توش

     ادامه 

 

  هر یناراحت با و گرفت وارید  از را اش هیتک لیریام

  یزخم از قبل. برد فرو شیموها انیم را  دستش دو

 از چکسیه که بود  داده قول او به ا،یلیا شدن

  که یکس حاال، و نشود باخبر خانه آن در اقامتشان



  را اقامتش محل بود حساس شیرو همه از شتریب ایلیا

 ... بود دهیفهم

 ایلیا از را نگاهش بزند، یگرید حرف نکهیا یب دکتر

  تشکر آمدنش بخاطر ماهرو . رفت در سمت و گرفت

  به رو و کرد اکتفا یدادن تکان سر به تنها دکتر و کرد

 : گفت ینیی پا یصدا تن با لیریام

  یسع . گردم  یبرم دوباره فردا... باشه بهش حواست -

 ...عمارت برگرده باهام   کنم  یراض و کوروش کنم  یم

 :زد یکمرنگ لبخند لیریام

 ...دیکن یم لطف -

 یگرید حرف چیه یب و  زد اش شانه سر یدست دکتر

 . رفت رونیب اتاق از

 : داد تاب ایلیا سمت را اش خسته نگاه لیریام

 ... دونم  یم . کنم  عمل قولم  به نتونستم  -

 : گفت لب ریز ماهرو

 ... رونیب رم یم قهیدق چند من -

  هم  با تنها سال چند از بعد ق،ی رف دو آن داد حیترج و

  تر محکم  ایلیا رفت، رون یب  که ماهرو. کنند صحبت

 :انداخت نییپا  سر لیریام و کرد مشت دست



 و یکرد اعتماد بهم ... یکرد حساب من رو تو -

 ...ایلیا یول نیا شد آخرش

  چشمان در دوخت چشم  و ستادیا ایلیا تخت یروبرو

 : شیروبرو مرد سرخ

  شتریب... یگذاشت خبر ی ب خودت از رو ما سال پنج -

 غیدر یول م یگشت دنبالت در به در رو سالش چهار از

  هی تو سال چهار بعد! ازت یرد نی تر کیکوچ از

  هی و بپرسم  حالتو یحت نکهیا  قبل و دمتید یمهمون

  کله کهیمرت یهو" که  صورتت تو بخوابونم  مشت

 دیناپد دوباره" سال؟ چند نیا یبود یگور کدوم  خر،

 که هستن نفر چند شهر نیا تو ینگفت و یشد

 ! نگرانتن

 :بود  رفته باال اراده  یب شیصدا

 جلو یوقت کردم  غلط   من... گناهکار من باشه -

  قیرف که یدکتر به زدم  زنگ یمرد یم یداشت چشمام 

  که  شناختم  ینم رو یا  گهید کس دیببخش! باباته فاب

 هوشیب یوقت کردم  غلط من... بده نجات جونتو بتونه

 فقط... بار هی تو یول... بره نفرستادمش باباتو یبود

  مدت همه نیا بعد که یمن یجا بذار خودتو بار هی

 ...و دم ید خون غرق رو فکر یب نامرد یتو



  چنگ ای لیا یگلو به ی کس انگار د،یلرز که شیصدا

 : زد شیصدا شرمنده و انداخت

 ... ریام -

 چشمانش در زده حلقه اشک تا گرفت باال سر لیریام

 : زدینر اش گونه یرو

  یب یکرد بد... داداش یکرد بد... قیرف یکرد بد -

 ! معرفت

 مخاطب یناراحت با ایلیا روبرگرداند، که در سمت و

  تخت یرو را خودش کرد  یسع  دوباره و داد  قرارش

 :بکشد باال

 ... آخ... دا سایوا... لیریام -

  یا لحظه لیریام تا  بود یکاف پردردش آخ نیهم

 :برگردد سمتش ینگران  با و کند فراموش را کدروتش

 شد؟  یچ -

     ادامه 

 

 رونیب منقطع را  اش نهیس در شده حبس نفس ایلیا

 : زد لب خفه و داد



 .خوبم ... یچیه -

 شانه ی رو دست. آمد سمتش  بلند یها قدم  با لیریام

 : بکشد دراز دوباره کرد مجبورش و گذاشت اش

 گفت؟ یچ دکتر یدینشن  مگه ؟یشیپام یه یخر -

  قش،یرف حرص از پر  و نگران ی چهره به رو ایلیا

 :زد لبخند جان یب

  یم... یخوا یم باالخره... کن مشخص و فتیتکل -

 نه؟  ای  باشه تنم  به سر یخوا

  کمرنگ لبخند د،یچک اش گونه یرو که لیریام اشک

 : کرد شیصدا بهت با و شد محو ایلیا

 ! یه -

 :کرد اخم  و دیکش چشمش  ریز یدست محکم  لیریام

 زشتتو عادت نیا هنوز تو! کهیمرت کالت تو یه -

 ؟ینکرد ترک

 به را دستش لیریام که دیبگو  یزیچ خواست ایلیا

 : آورد باال سکوت ی نشانه

 به رسوندنت واسه شبید اتاق، نیا رونیب یکی -

  بعدا من! بود دهید چشمش شیپ رو مرگ نجایا

  فعال... کنم  یم صاف  یکی تو با کامل  حسابمو



 تو ی واسطه به چارهیب دختر اون تا کن استراحت

 .بذاره هم  رو چشم  ساعت چند

  مقدمه یب ایلیا که برود رونیب اتاق  از خواست و

 : گفت

 ...کن حالل -

  شلوارش بیج در دست و کرد یا خنده تک لیریام

 که یحال در و دی چرخ ایلیا سمت آرام . برد فرو

 : گفت  دیلرز یم شیصدا

 فقط! داداش حاللت یول... ادینم تو به حرفا نیا -

 پا سر زودتر... نلرزون و تنمون ینطوریا دوباره

  ی م ازت نویهم فقط... نیهم! نشو بیغ دوباره... شو

 ...خوام 

  از بلند یها قدم  با و بشنود یگرید حرف که نماند و

  ها کاناپه از یکی یرو  که ماهرو. شد خارج اتاق

  با بود، داده هیتک آن یپشت  به را سرش و بود نشسته

 : گفت لیریام و شد بلند شیجا سر از لیریام دنید

 ...دیکش طول  کم  هی حرفامون شرمنده -

 :زد لبخند یخستگ با ماهرو

 داره؟ یب... اصال نه -



 : جوابش در داد تکان یسر لیریام

 ... آره -

 نیهم و گذشت کنارش از یکوتاه"  دیببخش" با ماهرو

  قفل چشمانش یرو ایلیا نگاه گذاشت،  اتاق به پا که

 چند جز هاست ساعت که آمد ادشانی دو هر و شد

 ... اند نزده حرف هم  با کلمه

 چشما؟   نیا با یکرد کاریچ -

 به بغض د،یشن خودش به خطاب که را ایلیا یصدا

 اش چانه که کرد را تالشش  تمام  و انداخت شیگلو

 :نلرزد

 خودت؟ با یکرد کاریچ تو -

...  دیکش رونیب اش نهیس از را ایلیا قلب یکس انگار و

  که ییها اشک قطره آن گرفتند را جانش که انگار

 :ها آن به  داد ینم دنیچک اجازه دخترک

 ! نم یبب  نجایا ایب -

     ادامه 

 

 : انداخت رد اش گونه یرو ماهرو اشک



 ...م یترسوند -

 :کرد نگاهش نگران ا،یلیا

 ؟یدیند که یبیآس -

 : گرفت لرزش ماهرو ی چانه

 !یلعنت یمرد یم یداشت تو... تو یول خوبم  من -

 :کرد تکرار لب ریز ایلیا

 ... نجایا ایب -

  مجبور را ماهرو چشمانش، و صدا  در کرده رخنه درد

 :برود جلو ینگران با کرد

 ...ب دکتر بزنم  زنگ ؟یدار درد ؟یخوب -

 دیکش را دستش ایلیا کند، تمام  را حرفش نکهیا از قبل

  آغوشش در بایتقر و داد  دست از را تعادلش ماهرو و

 و ستادیا جفتشان ی برا زمان یا لحظه. شد پرت

  ریز درست یقلب تند یها تپش دنیشن با ماهرو

 : برد باال صدا و کرد بلند سر زده وحشت گوشش،

 وونه؟ ید یکن یم کاریچ -

  عیسر یها نفس نیهم و  زد یم نفس نفس ایلیا

 یرو چشمانش! ترساند یم مرگ حد تا را دخترک



  و  زدند یم دو دو خون  از یرد افتنی یبرا او بانداژ

  زخم  ی دوباره نکردن یز یخونر بابت از الشیخ یوقت

  سر باالخره بغضش و  دیلرز اش چانه شد، راحت او

 :کرد باز

! بستن و زخمت تازه... شعوریب یاومد بهوش تازه -

 ... خودت جون با چرا ؟یکن یم تم یاذ چرا

  گرفت قاب را صورتش  طرف کی  که ای لیا سالم  دست

  اشک کردن پاک قصد  به که او شست انگشت و

 در حرف شد باعث شد، دهیکش چشمش ریز شیها

  مسکن اثر  از که ییصدا با ایلیا و بماند ماهرو دهان

 :کرد زمزمه آرام  د، یرس یم نظر به تر خسته ها

 ...من به لعنت -

*** 
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 ...من به لعنت -



 یگلو بیس. زد حلقه دخترک چشمان در شتریب اشک

 :کرد زمزمه قبل از تر گرفته و رفت نییپا  ایلیا

 ...من به لعنت -

  ش،یصدا بغض و نشست ایلیا  دست یرو ماهرو دست

 :دیکش شیروبرو مرد جان به آتش

 ...نگو -

 :دیکش نفس یسخت به و بست چشم  ایلیا

 تیاذ من اشتباهات بخاطر زام یعز همه... شدن تی اذ -

 یمیصم... نبود من مال که یدختر... مادرم ... شدن

 !تو... قم یرف نیتر

 چشمان به زده بهت و دیلرز ماهرو قلب ته یزیچ

  هم  او...  زانشیعز بود گفته. شد رهیخ  ایلیا ی بسته

  او جان نجات یبرا که بود زشیعز بود؟ زشیعز

 غصه از دلش که بود  زشیعز کرد؟ سپر را خودش

 د؟یترک  یم داشت یاشک چشمان آن ی

 ...ایلیا -

  ایلیا که نیهم و کرد زمزمه را اسمش یکندن  جان به

  نییپا صورتش یرو از  را او دست کرد، باز چشم 

 : گرفت دستش دو هر انیم و آورد



 !یخوب یلیخ تو -

  یموها در که دید را ایلیا اشک و دیلرز اش چانه

 ... شد گم  اش قهیشق

 اشتباهت یپا مردونه و مرد که یخوب یلیخ -

  یآب چشم  دختر واسه  توانت نیآخر تا که! یسادیوا

  یبود شده دنشید بیآس باعث ناخواسته که یا

 که یدرد وجود با... یشد  بزرگ خوب که! یدیجنگ

!  یشد مرد.. یشد بزرگ خوب یدیکش یبچگ از

  یداد نجات رو یکس ارزش  یب جون... یشد یحام

 ! نداشت  دوستش چکسیه شیزندگ  تو که

 ... ستین ارزش یب تو جون -

 تمام  با را قلبش ش،ی ها اشک انیم ماهرو ی خنده

 : فشرد توان

 نجاتش تو که حاال! ست ین ارزش یب گهید...  آره -

  چون... باشم  مواظبش دیبا... ستین ارزش  یب یداد

 و بزنم  صدات که  کنم  تحمل تونم  ینم دوباره... دوباره

 ! یند جواب

 : زد  هق و چسباند  ایلیا یبازو به یشانیپ



  همشون که شدم  بزرگ ییمردا وسط یبچگ از من -

 یآدم من! ستم ین لوس من... من... داشتن چشم   تنم  به

  یوقت یحت من... باشه  مشکم  دم  اشکم  که  ستم ین

 شیپ یول! دم یخند یم گوشم  تو زد  یم یلیس وشیدار

 واسه... کردم  هیگر همه از شتریب تو شیپ... تو

 که یا یجوون واسه نداشتم، چوقتیه که یا خانواده

  بهیغر که ییتو شیپ دم،یکش که یدرد واسه نکردم،

 ...کردم  هیگر همه از شتریب یبود

     ادامه 

 

  کرد نوازش آرام  و نشست شیموها یرو ایلیا دست

 قطره هر با روزها  نیا که را یدخترک  یموها تار

 : دیکش یم درد اشکش

 ؟یبخش یم منو -

  یاشک چشمان به رهی خ ایلیا و آورد باال سر ماهرو

 :کرد زمزمه شیروبرو

  که یمن... یزیبر اشک شتریب شدم  باعث که یمن -

 یمن... یبش تیاذ نجایا  به رسوندنم  واسه شدم  باعث

 داریب سرم  باال صبح تا شب شدم  باعث که یمن... که

 ماهرو؟ یبخش یم... رو یبمون



 :کرد نگاهش خون دل با ماهرو

 که ییتو از دیبا من... انگار شده عوض ما یجا -

 یم یول... یول کنم  بخشش طلب یشد جونم  یناج

  دختر همون بشم  خوام   یم! واست بذارم  شرط خوام 

 ینم مبارزه تو و مراعاتش اول یروزا که ییپررو

 ...یکرد

 : انداخت باال  ابرو و زد یکمرنگ لبخند ایلیا

 شرط؟ -

 : داد تکان سر داشت اشک برق که یچشمان با ماهرو

  شرطم ... ببخشمت تا کن فراموش و االنم  حرکت -

 !نهیا

  و شد خم  بدهد، واکنش فرصت ایلیا به نکهیا از قبل و

  صورت یرو اشکش و گذاشت ایلیا یها لب یرو لب

...  مات مات  . بود مانده مبهوت ایلیا... دیچک او

  درست  و آمد ینم ادشی هم  دنیکش نفس که یآنقدر

  نهیس قفسه به یمحکم ی ضربه قلبش که یا لحظه

  چشمان به نکهیا بدون  و دیکش عقب دخترک  زد، اش

 را مچش ایلیا که کرد  شدن بلند قصد کند، نگاه ایلیا

 نشسته شیابروها انیم  اراده یب که یاخم با و گرفت

 : گفت بود



 کنم؟ فراموش چرا -

  کرد یسع  کند نگاه چشمانش به نکهیا بدون ماهرو

 : کند آزاد را مچش

 ... کن ولم  -

 قلب ضربان و شد تر ظ ی غل شیابروها انی م ایلیا اخم 

 ! بود هزار یرو شانیدو هر

 کنم؟   فراموش چرا کنم؟ ولت چرا -

  توانش و باشد شده طاق دخترک طاقت که انگار و

 سمت ان،یپا به رو یعصب فشار همه آن تحمل یبرا

 : زد ادیفر هیگر  انیم و برگشت ایلیا

  وشیدار همدست اسم  به  که یکی! مجرمم  من چون -

  تمام  بشه، منهدم  باند اگه که یکی... شناسنش یم

  واسه من! دنیم شهادت من بودن مجرم  به اعضاش

  پونزده از شتریب وش،ی دار  از مدارک اون کردن جمع

 چند! دادم  م یتعل و افرادش و نشستم  گود  خارج سال

 شدم  ییها یمهمون ثابت هیپا وشیدار اجبار به سال

  نیا االن من! کردن یم  معامله دختر و مواد توش که

 نیا... نکردن ریدستگ رو یکس هنوز چون رونم یب

... رهیم لو زیچ همه کنن  رم یدستگ اگه چون رونم یب



 یم تو و دهینرس ویآر  دست به هنوز مدارک چون

 شه؟یم یچ بعدش یدون

     ادامه 

 

 :دیکش  چشمانش ریز دست حرص با و دیلرز اش چانه

  یگیم که ییتو  چشم  جلو! کنن یم رم یدستگ هم  منو -

 چون آره! زنن یم دستبند بهم  کنم  فراموش چرا

  قائل فیتخف مجازاتم  تو  دیشا کردم  یهمکار باهاشون

 یمجرم من... کرد عوض شهینم رو تیواقع  یول بشن

 خودم  دست گهید دلم   اریاخت و نهیسنگ  جرمم  که ام 

 و فداکار تخس مرد هی به داده  دل که یمجرم! ستین

  ها وونهید نیع کندنش دل  قبل بار هی فقط خواست یم

 ... کنه یعاشق

 مردم؟  من مگه -

  اراده  یب را دستش مچ  ایلیا و شد یخال ماهرو دل ته

 : فشرد محکم 

 رگ   یب هی مثل روز اون یکن یم فکر که مردم  مگه -

 د   برنت؟ یم که  کنم  یم نگاه و سم یمیوا رتیغ یب

 ... آخ... ک یم م  وونهید یدار بزن حرف



  یرو دستش و رفت هم   در درد  از که اش چهره

 : کرد نگاهش زده وحشت ماهرو شد، فشرده زخمش

 ؟ یشد یچ ایلیا... ایلیا -

 دوباره ایلیا که برود لیریام دنبال خواست ترس با و

 خودش سمت محکم  را او و زد چنگ را مچش

  یم چشمانش در درد که دید ماهرو و چرخاند

 ... رقصد

...  کنم  ینم باطل و عقدمون! کنم  ینم... فراموش -

 ... که بکشه ییجا  به کار ذارم ینم! دم ینم طالقت

 : داد  ادامه و گرفت نفس یسخت به

  قرار اگه! یبش مجازات ییتنها یبخوا که ییجا به -

 !مجازاتم  مستحق تو از شتری ب من شدنه، مجازات بر

 : زد هق صدا یب ماهرو

 ... خدا رو تو کن بس... بسه -

 که یروز از شوند، جدا  که یروز از... دیترس یم

  یقرمز خط  جرمشان و  ببندند دل هم  به نیا از شیب

 ...دیترس یم شود انشانیم

 از تر یجد لحنش، و زد  دو دو نگاهش در ایلیا نگاه

 :دنیکش درد نیع در بود شهیهم



 ...کنارم  بخواب -

  بلکه فرستاد نییپا یسخت به را دهانش آب ماهرو

 :بفرستد نییپا هم  را بغضش

 ؟یگیم یچ -

  کرده برداشت حرفش از دخترک که یزیچ از ایلیا

 : زد یجان کم  لبخند بود،

 دونم  یم... یدینخواب و شب کل دونم   یم بخواب -

 ... دختر بخواب. کنه یم تتیاذ  داره کمرت

     ادامه 

 

  که یحال در بعد، و کرد نگاهش لحظه چند ماهرو

 یم توان نیآخر با دوباره او خاص توجه از قلبش

  یرو چشم   محکم  و دیکش دراز کنارش حرف یب د،یتپ

 و ششیپ قهیدق چند ی هیگر از شیگلو. فشرد هم 

  و کرد ی م درد بود نکرده شیرها هنوز که یبغض

 کنارش، مرد... انگار  سوختند یم شیها گونه

  حس نیتر  ناشناخته خجالتش، حس و بود شوهرش

 ! ممکن

 ...نجایا بذار و سرت -



  که یحال در و کرد باز  چشم   ا،یلیا یصدا دنیشن با

  به که یمرد به دوخت چشم  بود، شده حبس نفسش

 ... کرد یم اشاره شیبازو

 چرا؟ -

  کم  کم  که یمسکن اثرات انیم دیخند یخستگ  با ا،یلیا

 زیچ ماهرو نکهیا از قبل  و  کرد یم هوششیب داشت

 یبازو یرو و برد او سر ریز دست د،یبگو یگرید

 یا بوسه سوالش، به توجه  یب و گذاشت اش مردانه

 شیصدا که یحال در و نشاند دخترک ی قهیشق یرو

 :کرد زمزمه گوشش  کنار رفت، یم لیتحل

  به گهید کشم، یم نفس که یروز تا لحظه نیهم از -

 ! یصور یگینم ازدواج نیا

** 

 پوشاهیس#

 124_پارت#

 ( نیریآ شخص، اول یراو)

  بر نطوریا هم  سال صد اگر یحت... کردم  ینم عادت

 هم  گرید بار صد اگر یحت  تاختند، یم روحمان و جان



  گشت، یبرم سالم  بعد و سوختم  یم اش  ینگران در

 ...کردم  ینم عادت

  و  آمدنش یبرا زدم  یم دل ییتنها که نبود بار نیاول

  قاتل با که بار هر دانستم   یم... آمد یم رید او

  زخم  روحش آنچنان شود، یم جنگ وارد زانشیعز

 و گم  یساعت چند را خودش که دارد یبرم قیعم یها

... فتدین  گردنم  شیها زخم  بستن زحمت تا کند یم گور

  ،یخبر یب نیا که دانست یم هم  دیشا و دانست ینم

 کن خراب خانه ی  نگران نیا دنش،یند ها ساعت نیا

 ...ردیگ  یم را جانم  بدتر

... گذاشتم  شانیرو سر و دم یکش  شکمم  در را م یزانوها

 مرد. بود گردنم  یرو هم  هنوز شیها نفس یگرما

 که بود  کرده اعتراف... بود کرده اعتراف اهپوشم یس

  وجدان عذاب ام  شده که! عاشقش من   به بسته دل

 به داد  دل... یول ردیبگ انتقام  بود آمده که یمرد

 ! خودش  از تر کوچک سال ده یدختر

...  ام  کرده اش وانهید.  ام  کرده اش چارهیب بود گفته

  یا  یزندگ  به دواریام و  خودم  به ام   کرده اش وابسته

  و  بودند زده شیوارهاید تک تک بر اهیس  رنگ که

  به بستم  دل که گناهکارم   گناهکارم؟ من... ایخدا



 بند که کنم؟ آرامش خواستم  اریاخت یب و یزخم یمرد

  زخم  اگر... دیایب شیابرو به خم  اگر شود یم پاره دلم 

 یزخم بارها چشمم  شیپ که... روحش و جسم  بردارد

 بود شده یزخم بودم،  کرده شی دایپ یزخم! بود شده

 تا بود شده یزخم رد،ینگ  را جانم  تپه از شدن پرت تا

  مرگ یتصادف از  دهد نجات را زانشیعز قاتل دختر

  مثل مرا... بعد و دهد ام  یفرار تا بود شده یزخم بار،

  نیآخر و عمارت نیهم  به بود برگردانده ها وانهید

  ماشه اگر آخ و بود گذاشته اش قهیشق بر  اسلحه بار،

  یم پناه یب من   از را  خودش اگر آخ... دیکش یم را

 ... گرفت

 بود قرار که انگار نه انگار و بود دیع گرید روز چند

  خانه نه و بود دیع دیخر از یخبر نه... شود نو سال

  در را قبلش سال که  بودم  یدختر من، و... یتکان

  قبول دیام به و نیس هفت سفره کنار و یپدر ی خانه

  حاال و بود کرده نو اش عالقه مورد ی رشته در شدن

  و زندان در یپدر فکر با د،یع به مانده هفته کی

  در بد، ای است  خوب قلبش حال دانستم  ینم که یمادر

 !آمدنش انتظار به بودم  نشسته یاهپوشیس مرد اتاق

  به خوردند تکان اریاخت یب م ی ها لب و بستم  چشم 

 ... یشعر ی زمزمه



 تلخ آزمون ات  یدور یا ... خواهمت یم تابانهیب چه -

 !یگور به زنده

  شاعر شاملو که آمد ادم ی و گرفت  اشک نم  چشمم،

  شاملو حساب روزها نی ا که... است  اش عالقه مورد

 کتاب یحت که... است رفته در دستم  از م یها خواندن

 ! دهد یم را عطرش یبو شعرش،

     ادامه 

 

  سر چطور دم ینفهم دم،ی شن که را دیکل چرخش یصدا

 نگاهش. دیچرخ در سمت گردنم  چطور و کردم  بلند

 چند  که یچشمان دنید از ختی ر دلم  و شد چشمانم  قفل

  رونیب صدادار را  نفسش. بودند سرخ قبل برابر

  و چشمانم  از  برداشت چشم . بست را در و فرستاد

 : دم یشن را اش گرفته یصدا . کرد تند پا کمدش سمت

 ؟یدینخواب چرا -

  یم را لشی دل که نداشتم  شک و" چرا" دیپرس یم

 ... داند

 گفت؟  یچ وشیدار -



  نیهم و دیکش رونیب کمد از یمشک یشلوار و راهنیپ

  شیروبرو وارید به دست کف د،یشن را سوالم  که

 : زد  لب قبل از تر گرفته و چسباند

 ...ستین مهم  -

 اما ستین خوب حالش دانستم یم. آمدم  نییپا تخت از

 بود ستادهیا من به پشت! دم ید یم حاال که یحد در نه

 ...ترساندم  یم بدتر گردنش ی زده رونیب یها رگ و

 شده؟  یچ... ویآر -

  نییپا و باال که دم ید را شیگلو بیس و دیچرخ سمتم 

 :شد

 ؟یخورد یزیچ -

 :ستادم یا شیروبرو و برداشتم قدم  سمتش ینگران با

 ؟یدیم  جواب سوال با سوالمو چرا -

 ... ینخورد پس -

  از قبل  و شد دهیکش اش شده مشت دستان یرو نگاهم 

  شلوارش بیج در دست بپرسم، یزیچ  بتوانم  نکهیا

  نکهیا از  قبل و گرفت را یا شماره خشم  با و برد فرو

 : دیچیپ اتاق در ادشیفر  یصدا م،یبگو یزیچ بتوانم 



  یحرف هی اتاقش؟ دیببر رو نیریآ یغذا نگفتم  مگه -

 بزنم؟  دیبا بار چند رو

 :کردم  نگاهش بهت با

 ! ویآر -

  ناخواسته که بود بلند یحد  به بار نیا  ادشیفر یصدا

 ...رفتم  عقب  یقدم

  نجایا گهید قهیدق پنج تا! تو با کرد غلط وشیدار -

 ... یدون یم خودت ینباش

 یرو تیعصبان با را لشیموبا و کرد قطع را تماس و

  چشم  و دیکش گردنش پشت یدست محکم . انداخت تخت

... شد یم نییپا و باال  تند تند اش نهیس قفسه. بست

 اما شوم  کشینزد تی وضع  نیا با که بود یوانگید

 : زدم  شیصدا دهیترس و گذاشتم  شیبازو یرو دست

 چته؟ ویآر -

  حس سشیخ لباس یرو از  را تنش یداغ یحت دستم 

 ... ترساندم  بدتر نیهم و کرد

     ادامه 

 



 را دستم  که بردم  اش یشانیپ سمت دست وحشت با

 :کرد تند پا اتاق حمام  سمت و زد پس

 چند تا غذاتو خدمتکار... رم یبگ دوش خوام  یم -

 ... کن باز  روش درو. ارهیم گهید قهیدق

 و دم یدو بایتقر که بود دهینرس حمام  به هنوز و

 :ستادم یا شیروبرو

  حال؟  نیا با ؟یریبگ دوش  یخوا یم که یچ یعنی -

 بارون؟  ریز یرفت خودت؟ با یکرد  کاریچ

  دیبا اند، نی خشمگ  که مردها بود رفته ادم ی من و

  در دنیپرس سوال بود رفته ادم ی... گذاشت شانیتنها

 و بود رفته ادم ی! روح سوهان شود یم تیوضع  نیا

  مرد او، و... هم  سر پشت... تند تند... دم یپرس یم

.  نکشد ادیفر سرم  تا فشرد یم هم  یرو دندان که بود

 کم  روزش و حال ترس از که یمن مقابل بماند آرام  تا

 ...دهم  جان بود مانده

 ...نیریآ -

  دل در یحت نکهیا از قبل و آمد یم چاه ته از شیصدا

  لب قبل از تر گرفته و بست چشم  بدهم، را جوابش

 : زد



 ...کنار برو -

 اشک که کردم  را تالشم  تمام  و دادم  تکان سر تند تند

 : زم ینر

 خب؟... م یبخور غذا  هم  با ای ب فقط باشه... باشه -

...  م یبخور غذا ایب کن عوض و لباسات... رینگ دوش

 .ینخورد یزیچ روزید از

 نجا؟یا به رسوندتش یچ -

 چشمانش... چشمانش فقط... دیگو یم چه دم ینفهم

 ! گرفتند غم  رنگ شتریب برابر نیچند

  ی بچه هی دنیبر سر از که نجایا به رسوندتش یچ -

 زنه؟ یم حرف  افتخار با ساله دو

 : خورد گره نهیس در نفسم 

 ... ویآر -

  ساله دو ی بچه همون  پدر من! پدرشم  من نامردا د   -

  م  نهیس رو که ام  یا  پسربچه همون پدر من... م 

 ...گلوش ریز دیدیکش غیت شما و برد یم خوابش

 : شکست گلو در شیصدا

 ... م  بچه همون پدر من -



  از را اش چانه لرزش  تا چرخاند یگرید سمت گردن

 دست کف که شد چه  دم ینفهم و نم ینب غم  و خشم 

  در زدم  ینم هق که بود خدا  کار و قلبش به چسباندم 

 :تیوضع  آن

 باهات؟ کردن کاریچ -

 ...ترسم  یم خودم  از من -

     ادامه 

 

 ... زد یم نامنظم  دستانم  ریز قلبش

 از بدتر یجان هی بشم  انتقامم، روز که ترسم  یم -

 ! آدماش  و وشیدار

 ...دیلرز  ام  چانه

 بلند دست تو یرو تم،یعصبان اوج تو روز هی که -

 یکی  سر و تم یعصبان  قبل، قهیدق چند مثل که... کنم 

  و خشم  فقط که ییویآر از من... کنم   یخال گهید

  با داره ش بچه قاتل د یشن که ییویآر از ته،یعصبان 

 یم موند ساکت و زنه یم حرف کارش از افتخار

 ... ترسم 



...  بست لب. نشست اش یشانیپ یرو و آمد باال دستم 

... بگذارم  تب را اسمش که یحد در نه اما بود داغ

  خانواده داغ از. نزدن دم  و دنیشن از بود گرفته آتش

 ...گناهش یب ی

 !برسه روز اون ذارم ینم من -

 گرید دانستم  یم و کنارش وارید به داد هیتک شانه

 ... ندارد ستادنیا توان

 کم  ییروزا هی آدما همه... یجان هی یبش ذارم ینم -

... زنن یم زخم ... کشن یم درد ییروزا هی. ارنیم

 یریگ  یم زانوهات به دست دوباره تو! شنی م خسته

  ت خانواده قاتل روز هی . یشیم بلند قبل از تر یقو و

 یریگ  یم آروم  و یکن یم  مجازات درستش راه از رو

 !باشم  کنارت دم یم قول روز اون تا روز، اون تا من و

 ؟ یچ بعدش -

 خواست یم چه گفتم؟ یم دیبا چه... ستادیا زمان

 بشنود؟

 ؟یریم بعدش -

 :بدتر من ی چانه و دیلرز یم بمش یصدا

 برم؟ -



 ! نرو -

 یرو از دستم، که زد  جفتمان قلب به را خالص ریت

 نگاه چشمانم  به نکهیا  بدون او و خورد سر قلبش

 :گذشت  کنارم  از کند،

 غذا ام یم... کنم  یم عوض لباس... رم یگ  ی نم دوش -

 ! م یبخور

 در قلبم   شدن آوار... و  حمام  در شدن بسته یصدا و

  یم ام  یزخم مرد شود؟ مطمئن خواست یم! نهیس

 از بعد یحت مانم؟ یم که شود مطمئن خواست

 گناه ام، یزخم مرد... بود خسته ویآر انتقامش؟

  ی واژه درست فیتعر وجودش، که یمرد! داشت

  با شدن اتاق هم  ماه چند از بعد که یمرد! بود" مرد"

  نکرده عوض لباس  م یجلو هم  بار کی یحت من،

 ... بود

     ادامه 

 

 تا گرفتم  یقیعم دم  د،یرس گوشم  به که اتاق  در یصدا

 ریز یدست و اورندین  کم  ژنیاکس کمبود از م یها هیر

  کردم  مرتب سرم  یرو را ام  یروسر. دم یکش چشمانم 

  و چرخاندم  قفل در را  دیکل. برداشتم  قدم  در سمت و



  سن  کم   خدمتکار دخترک دنید با شد، باز در که نیهم

 با و  داشت دست به صبحانه ینی س که یسال و

 دلم  به عالم  غم  کرد، یم نگاهم  دهیترس یچشمان

 اکثر بود گفته قبال ویآر که آمد ادم ی و ختیر

  خانه از که هستند یدختران عمارت، نیا خدمتکاران

 گرفتار و اند  کرده فرار بهتر ییروزها قصد به شان

 یم فروششان و دیخر  که ینامردان چنگ در  اند شده

  و  درست یها خانواده  دخترها، نیا اکثر که... کنند

  معتادشان، مادر و پدر  دست ریز از و ندارند یحساب

  شیصدا غم ! شیها گرگ و ابانیخ به آورند یم پناه

  لبخند... بود ادم ی خوب ها حرف نیا کردن ادا   موقع را

 امانت بچه" گفت یم که یبم یصدا و هم  را تلخش

  یخوب دار امانت من... مادر و پدر  دست خداست

  نیبهتر او، که  بخورم  قسم  توانستم  یم من و!" نبودم 

 ! بود  اش ساله دو پسرک یبرا پدر

 که ییصدا با و گرفت سمتم را ینیس خدمتکار، دختر

 : گفت دیلرز یم

 ...ارم یب صبحونه براتون گفتن آقا... آقا -

  دستش از را ینیس و زدم  شیرو به یکمرنگ لبخند

 : گرفتم 



 . ممنونم  -

 ! یقربان... و بود  بایز... معصوم  و بود بایز

  که ییصدا با و گرفت آرام  یکم د،ید که را لبخندم 

 : گفت بود شده کمتر لرزشش

 ینی س ام یم دیبزن زنگ دیخورد  که رو تون صبحونه -

 ...برم  یم رو

 ییها قدم  با باشد، من  از یحرف  منتظر نکهیا بدون و

  صبحانه مانیپ و پر ین یس به ینگاه. شد دور عیسر

  به نگاهم  ببندم، را در نکهیا از  قبل درست و انداختم 

 سمت که یمرد مرخین دنید با و افتاد باال ی طبقه

 دم  در را جانم  که انگار رفت، یم  وشیدار اتاق

 و شد محکم  صبحانه ینیس دور لرزانم  دست! گرفتند

  زدند ادیفر سرم  در را ی نامرد اسم  صدا کی ای دن تمام 

 !اریداژ... بود کرده ام  چارهیب که

*** 

... نم یسرزم دختران تمام  دل   ته از لبخند دیام به    

  دیام به و... نم یسرزم دختران نشدن یقربان دیام به

     ...! نم یسرزم مردان بودن" مرد"

 



 

  پوشاهیس#

 125_پارت#

  رود، یم ادشی را بازدم  و ردیگ  یم دم  که یکس مثل

  وسط مهابا یب خردسالش کودک که یزن احساس مثل

 وحشت،  از پر و دهی ترس همانقدر پرد، یم ابانیخ

  به زدم  زل نفس، یب و مسخ و شده خشک همانطور

  چشمانم  شیپ از که یزمان  تا قایدق... م یآرزوها قاتل

 پلک بدون بگذارد، وشیدار اتاق به پا و شود محو

 یصدا با اهپوشیس یمرد  یوقت و کردم  نگاهش زدن

 م یها هیر سوزش داد، قرارم  مخاطب اش مردانه بم 

 ...رم یم یم نکشم نفس اگر که آوردند ادم ی

 !نیریآ -

 چرا سمتش؟  گشتم  یبرنم چرا و بود متعجب ش،یصدا

 مرگ؟ حد  به دندیلرز یم دستانم 

 خانوم؟  نیریآ -

  اسمم  ته که ی"خانوم " و نگرانش و یجد لحن

 گرفته آرام   یا ذره تازه مرد نیا که آورد ادم ی چسباند،



  و امروز  حداقل... ستین حقش شدن نگران دوباره و

 !ساعت نیا در

 تر  محکم  را صبحانه  ینیس و دم یچرخ سمتش آرام 

 ...نلرز... ام  یلعنت دست نلرز. فشردم 

 ده؟ یپر رنگت چرا -

  بود رسانده را خودش یک  بود؟ ستادهیا م یروبرو یک 

 مات؟  من   به

 شده؟ یچ ؟یزن ینم حرف چرا نیریآ -

 م یبرا یشوک  مثل رفت، باال ینگران از که شیصدا

  فرو را ام  نداشته دهان آب یسخت به و کرد عمل

 :بردم 

 ...خوبم  نشده یزیچ... یچیه... ه -

  از را ینیس. بود خشک م یگلو و داشت خش م یصدا

  وار ید به دست من و گذاشت تخت یرو و گرفت دستم 

  چشم  و مقابلش نشوند  خم  م ی زانوها که چسباندم 

  عوض لباس... اش دهیورز و بلند قامت به دوختم 

  شک و بود باز مهین تا راهنش،یپ یها دکمه و کرده

 که کرده تعجب یآنقدر حال، آن در دنم ید با نداشتم 

 ...ببندد کامل را شیها دکمه رفته ادشی



  تا یبود خوب که تو... نیریآ نکن فرض خر منو -

 ! شیپ قهیدق چند

 دنبال انگار وجودش تمام  ش،یصدا تن چشمانش،

 دنبال دارد که دانستم  یم  و گشتند یم حالم  یبرا یلیدل

  به شده باعث که ییخطا...  گردد یم خودش از ییخطا

 ...َمرد ینیتر گناه یب  تو که وهلل به و فتم یب حال نیا

 ... شم یم خوب... خوبم ... فقط کردم   ضعف کم  هی -

 ام  یخون دشمن وجود با بود کار در یشدن خوب و

  وش؟یدار به چه را اریداژ  و؟یآر ی خانواده  قاتل کنار

 که بردارم  یقدم خواستم  و گرفتم  وارید از را ام  هیتک

 جفت  بستنم، چشم  با  همزمان و نداد امانم  جهیسرگ 

  نهیس قفسه در سرم  و دندیچسب را م ی بازوها دستانش

 : رفت  فرو  اش

 ... آخ -

     ادامه 

 

  از یا  ذره یحت ام  یشان یپ و بود  اراده یب گفتنم  آخ

 با یول بود نگرفته درد ستبرش ی نهیس با برخورد

 از شتری ب تا  کنم  بلند سر دیبا که رفت ادم ی آن، وجود



  مانیهردو یقرمزها خط رفت ادم ی... نشود نگران نیا

 بود گوشم  ریز درست که یقلب تپش یبرا زدم  دل و را

  قلبش یرو از نکردن بلند  سر تنم، سلول به سلول و

  چون دیتپ یم نامنظم  که یقلب! کردند یم طلب را

 در تم یامن حس  تمام  که یقلب... بود نگران صاحبش

 ! بودم  عاشقش... که یقلب. بود شیها تپش

 ...م یترسون یم یدار نیریآ -

 محکمت شهیهم یصدا شدم  باعث  که یمن به لعنت

  را خوش روز کی  که ییها آن به لعنت... بلرزد

 ...اند کرده حراممان

 : نانی اطم به کردم  باز و بستم  چشم  و کردم  بلند سر

 .فقط کردم  ضعف... که گفتم  -

  بلند به بودم  نکرده دقت  چرا و بود سیخ شیموها

  را شیموها است  وقت چند نبود حواسم  چرا شدنشان؟

 دست انشانیم توان یم حداقل و دهینتراش ته از

 د؟ یکش

  صد از گفتنات" خوبم" ن یا که نی بش ای ب... نیبش ایب -

 ...بدتره فحش تا



 یرو کرد  کمکم  کند، رها را م یبازو نکهیا بدون و

  یم دلم  ترسم، و ینگران اوج در که آخ و نم یبنش تخت

  انیم اخم  و  بود شیصدا انیم که یحرص یبرا رفت

 ... شیابروها

 و شد گرفتن لقمه مشغول هم، در یها اخم  همان با

 چطور کردم  فکر خودم  با اش چهره به رهیخ من

 اگر ند،یبب مرا اگر که نجاست؟یا آرزوهام  قاتل م یبگو

  وشیدار یبرا ارید و خانه از  کرده فرار من   از

 سر به چه آمد؟ خواهد ویآر سر  به چه د،یبگو

 د؟ یآ یم جفتمان

 گوشم  در اش مردانه بم  یصدا و گرفت سمتم  یا لقمه

 ... خدا بود  نیسنگ سرم  و شد اکو

 ...ینرفت حال از تا بخور -

 : شد تر ظیغل شیها  اخم  که کردم  نگاهش رمق یب

 ...کن باز دهنتو -

 بپرسم  خودم  از شد باعث نگرانش، نگاه و صدا تحکم 

  بردند، یم حساب او از خانه  نیا افراد تمام  که ییویآر

 دل در بالفاصله و  گذاشت؟ یم دهانم  لقمه داشت

 م یبرا ها نیا از شتریب مرد نیا... دادم  را خودم  جواب

 ...شتری ب یلیخ! بود گذاشته هیما



 !نیریآ -

  را لقمه او و گرفتند فاصله هم  از  اراده یب م یها لب

 پخش دهانم  در که عسل نیر یش طعم . گذاشت دهانم 

  حال یفکر همزمان و کرد بهتر را حالم  یکم شد،

  ویآر بود؟ زندان در پدرم  چرا. دیکش آتش به را خوبم 

  سر بر چه... بود نداده و دهد یم حیتوض بود گفته

 بود؟  آمده ام  خانواده

     ادامه 

 

  تا گرفتم  باال دست گرفت،  سمتم  که را دوم  ی لقمه

  یزیچ تا کردم  باز لب که  نیهم و رم یبگ را لقمه

 : گذاشت دهانم  در را لقمه  م،یبگو

 ... کن تحمل گهید کم  هی فقط -

  را نفسش ویآر و انداخت چنگ م ی گلو به بغض

 : فرستاد رونیب صدادار

 ! دم یم قول... رونیب برمت یم نجایا از  یزود -

 و یگرید ی لقمه گرفتن مشغول و بود نیی پا نگاهش

  دکمه انیم از که قلبش یرو یخالکوب یپ من، نگاه

 ... کرد یم ییخودنما  یکم راهنشیپ باز یها



  که ییروزا تمام  مثل! شهیهم مثل... یکن یم آرومم  -

 ...ینذاشت تو و باشم  نشده یخنث بمب هی تونستم  یم

 چرا دم ینپرس! نگفتم ... و دیچک ام  گونه یرو اشکم 

 عمارت در را اریداژ نگفتم . است زندان در پدرم 

 مثل من و بود گرفته آرام  یکم تازه... ام   دهید  وشیدار

  چیه حالش، شدن  بد دوباره  ترس از ها وانهید

 ... نگفتم 

 ؟یکرد یخالکوب یک  نویا... نیا -

  ای بود م یها اشک دنی د از دانم  ینم و آورد باال سر

 یزیچ و دیلرز نگاهش که م یصدا بغض دنیشن

  من و زد رونیب که دم ی د را اش یشانیپ رگ... نگفت

  خودش در که را دردش! شناختم  یم خوب را مرد نیا

 به کردند یم شروع تنش یپ و رگ تمام  خت،یر یم

 ... زدن ادیفر صدا یب

 ...دیببخش -

 که یسوال از مانی پش شد، یطوالن که نگاهمان

  را اش  گرفته یصدا و انداختم نیی پا سر بودم  دهیپرس

 : دم یشن

  مرخص یروان مارستانیب از که یروز همون -

 ...شدم 



 دستش دم ید و نشکند بغضم تا فشردم  هم  یرو دندان

 ... بود شده مشت محکم  که را

  کاریچ خوام  یم بودم  ده یفهم حداقل. بود  بهتر حالم  -

 ! رو موندن زنده از هدفم . کنم 

 ... شیها خنده  غم  از آخ و کرد یا خنده تک

  لباس داشتم  سازمان  رختکن تو که روز هی ادمهی -

  یکل و دشید هام  مافوق از یکی کردم، یم عوض

 . شدم  خیتوب  بخاطرش

 چرا و زد لبخند کمرنگ و شد  چشمانم  قفل نگاهش

 مردم؟  یم ها چشم  نیا یبرا من

 ؟یکن یم هیگر خودت و یپرس یم خودت -

 انگشت یوقت زد م یگلو در قلبم   و آورد جلو را دستش

  پاک قصد به شد دهیکش چشمم  ریز آرام  شستش،

 : م یها اشک کردن

 تو؟  با کنم  کاریچ من آخه -

     ادامه 

 



 در م یها گونه دید که خدا  به و دیدو م یها گونه به خون

  ابرو با و دیکش عقب دست که سوزند یم دستش آتش

 :بخورم  را م یغذا کرد اشاره

 ...ای یریگ  یم لقمه خودت -

 تکه سمت دست عیسر و شود  تمام  حرفش نگذاشتم 

 :بردم  ینان

 !تونم  یم خودم  -

  که یلبخند آن یسخت به و گرفت اش خنده کردم  حس

 :شد بلند و کرد مهار  را ندیبنش لبش یرو رفت یم

 !باشه یخال دیبا  ینیس نیا برگشتم  یوقت -

 : شدم  بلند که برد شرتشییسو سمت دست و

 ...که  ینخورد یزیچ  ؟یریم کجا -

 ماهرو و ایلیا از یخبر هی دیبا... ستی ن م  گرسنه -

 ... رم یبگ

 یم لبخند من یرو به و یداشت ینگران آنقدر تو و

 ؟یگرفت یم لقمه م یبرا و یداشت  ینگران آنقدر ؟یزد

 قلبم؟ در کرده زتیعز  نینچن یا یحساب چه یرو خدا

 خطرناکه؟  -



 را لشیموبا و نیماش چیی سو و دیپوش را شرتشییسو

 :زد چنگ یعسل یرو از

  کن استراحت. م یگذروند سر از  رو ناشیا از بدتر ما -

  به کشه یم طول کارم... نکن فکر هم  یزیچ به

 ... ادیز احتمال

 ! ویآر -

  دنیپوش از فارغ که نیهم و زدم  شیصدا درمانده

 ماند دهانم  در حرف چرخاند، سمتم  نگاه شیها کفش

... زدیبر هم  به دوباره نخواستم ... ام  دهید چه نگفتم  و

  لحظه، آن در  حداقل... کنم شانشیپر دوباره امدین دلم 

 ... شک بدون بود؟ یوانگید و امدین دلم 

 !باش  خودت مواظب... یچیه -

  شیبرا مو به مو را  زیچ  همه لحظه، همان کاش و

 !کاش... بودم  گفته

*** 
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 ( شخص سوم  یراو)

  و زمان اول ی هیثان  چند کرد،  باز که را چشمانش

 است ساعت چند دانست ینم. بود کرده  گم  را مکان

.  بود خسته ذهنش... کجاست دانست ینم... دهیخواب

 داریب کما از ها سال از بعد  که یکس مثل... یخال ی  خال

  به را زیچ همه تا کشد  یم طول روز چند و شود یم

 و فرستاد رونیب صدادار را نفسش... اوردیب  خاطر

  بود نیسنگ اتاق یهوا . گرفت یقیعم دم  همزمان

  دیچرخ و دیچرخ اطراف یفضا در نگاهش... شیبرا

 تازه کرد، دایپ لیری ام اتاق  در را خودش یوقت و

 ساعت یرو نگاهش  که نیهم و کجاست آمد ادشی

 پلک زده بهت یبار چند شد، قفل شیروبرو یوارید

  بود گذشته شب دوازده  از. دید  یم درست انگار و زد

  مسکن آن بخاطر را روز نصف از شتریب یعنی نیا و

 !  قیعم ق  ی عم... بود دهیخواب یقو یها

 سمت گردن و فرستاد  نییپا یسخت به را دهانش آب

  خشک شیگلو و بود خشک گردنش. چرخاند راستش

 کنند ییخودنما داشتند قصد بدتر حاال شیها زخم ... تر

... رفته نیب از ها مسکن اثر که دانست  یم خوب و

  گرفت، یم شدت لحظه هر که یدرد به توجه یب

 کنارش درست که  شد قفل یدختر یرو نگاهش



 در نامرتب رنگش، شب لخت یموها و بود دهیخواب

  نفس یصدا توانست یم  ایلیا و بود ختهیر صورتش

 دنید با. بشنود یخوب به را کوتاهش  و منظم  یها

 و نشست لبش کنج  یلبخند ماهرو، دنیخواب مدل

 بالشت یرو از بایتقر سرش. دیچرخ سمتش شتریب

 دهیکش باال اش چانه ریز  تا درست را پتو و بود افتاده

  خواب غرق دخترک ی  رهیخ قهیدق چند دینفهم. بود

 نگاهش دردش به توجه یب قهیدق چند. ماند کنارش

 آن  بود آرامشش... نبود یدرد گرید انگار و کرد

 آن صاحب بود شده آرامشش... یمشک یموها

  دخترک یموها و آمد باال آرام  دستش! یمشک یموها

  یها چشم  که نیهم و  زد کنار صورتش یرو از را

  د،ید را بازش مهین یها لب و سرخ ینیب و کرده پف

.  فشرد  و انداخت چنگ قلبش به محکم  یکس انگار

  دانست یم! خوب یلیخ... شناخت یم را ماهرو

 چه او، و دیایدرب اشکش راحت که ستین یدختر

 یطوالن چه ماهرو! بود  درآورده را  اشکش راحت

  یزخم مرد شجاعانه چه و بخاطرش بود کرده هیگر

  لیریام ی خانه به تنها و تک نجات، دیام به را  اش

 !بود رسانده



  دهیخواب وقفه یب که یروز  نصفه آن در نداشت شک

  کرده مارشیت و کرده  باز چشم  بارها ماهرو بود،

  و نبود دستش رگ در گرید که یسرم دلین... بود

  ینم ماهرو جز یکس کار بودند، زده شیرو که یچسب

 ایلیا و داشت اخم  هم  خواب  در یحت... باشد توانست

  روز دو یکی نیا در  ماهرو که  یفشار بود مطمئن

 یحت کند ینم شیرها ها  یزود نیهم به کرده، تحمل

 مهین یها لب آن یرو  اراده ی ب نگاهش... خواب در

  به ذهنش. دیتپ تند دور یرو قلبش و خورد سر باز

  یب که دید را یدختر و زد بک فلش قبل ساعت چند

  یکس چه  و شان بوسه نیاول  یبرا شد قدم  شیپ پروا

  به یحساب چه یرو ترسواند؟ دخترها دیگو یم

 و یحام ،یباش که مرد  ف؟یضع  ندیگو یم دخترها

 به رزم  لباس محبوبت  دخترک ،یشو که  زخم  مرهم 

  ماهرو و! جنگد یم رکابت در شجاعانه و کند یم تن

  عاشقانه چه و بود دهیجنگ  او رکاب در شجاعانه چه

 یحام قلب وسط درست بود کرده  کیشل را خالص ریت

 زده جفتشان قلب یها تپش بر" عشق" مهر و اش

  خودش دست یا  ذره یحت او، سمت شدنش خم ... بود

  یرو آرام  شیها لب که آمد خودش به یوقت و نبود

 را چپش  چشم  بعد، و نشست ماهرو راست چشم 



  ماهرو که ییها اشک قطره  یبرا زد دل و دیبوس

  مطمئن و کرد بلند سر آرام ... بود ختهیر او بخاطر

  ذره یحت شود، داریب حال نیا در ماهرو اگر که بود

  سر ریز دست آرام ... کند ینم کتمان را کارش یا

  یب و داد قرار بالشت یرو را سرش و برد ماهرو

 : زد پچ لب ریز اراده

 ...یبدخواب انقدر دونستم  ینم -

     ادامه 

 

 آرام  و کرد لمس را دخترک ی گونه آرام  دستش پشت

 :کرد زمزمه تر

!  آروم  انقدر... دم یخواب خوب  انقدر که بود بار نیاول -

  داریب هم  یزد یم لگد بهم  خواب تو اگه که یاونقدر

 ! مبارز خانوم  ... شدم  ینم

  و زد اش نهیس قفسه به یمحکم ی ضربه قلبش

  را دخترک یهوا در ماندن نتوانست نیا از شتریب

  و شد زیخ  م ین شیجا  سر دردش تمام   با. کند تحمل

  درد از و بگذارد نیزم یرو را شیپاها تا داد جان

  را کیسرام یخنک که اش برهنه یپاها. نزند ادیفر

 رونیب صدادار را اش شده حبس نفس کردند، لمس



 ماندن تخت در یگاه که اعتراف  دل در و فرستاد

 را شدن شکنجه تاب نیا از شتریب او و است شکنجه

 یسخت به و گرفت کنارش وارید به را دستش. نداشت

 هم  یرو دندان توانش  تمام  با و ستادیا شیپاها یرو

  جان هر به. نکند یا  ناله نیکوچکتر یحت که فشرد

  سیسرو سمت و گرفت  وارید به دست بود، که یکندن

 را ماهرو نبود حاضر وجه چیه به. رفت یبهداشت

 ها نیا از شتریب. ردی بگ کمک یکس از و کند داریب

  کارش... شود تی اذ بخاطرش دخترک آمد ینم دلش

  ها کاناپه از یکی یرو  را اش خسته تن شد، تمام  که

  و دهیپر رنگ صورت دنید یادآوری با و کرد رها

 نهیآ در سرخش یها رگه  از پر و گودافتاده چشمان

  مرگ  از شد باورش تازه ،یبهداشت سیسرو ی

  به دوباره برگشت، که اش دهیبر نفس  ... برگشته

 رییتغ  یا ذره یحت که ماهرو دنید با و شد بلند یسخت

  را نفسش یآسودگ  با بود، نکرده جادیا دنشیخواب در

 ... خسته یلیخ. بود خسته دخترکش. فرستاد رونیب

  ی نم ادشی و برداشت یوار ید کمد سمت را شیها قدم 

 لیریام بدش، حال  اوج در که را ییروزها رفت

  ی خانه به و بماند خانه  نیا در کرد یم مجبورش

 اگر ایلیا که دانست یم  خوب قشیرف. نرود خودش



  از... گذرد یم الیخ و  فکر به شبش تمام  شود، تنها

 یب و زد تن و دیکش رونیب یدیسف راهنیپ او کمد

  قدم  خروج در سمت ببندد، را شیها دکمه نکهیا

 نشده تا شیزانوها هنوز که بود خدا کار و برداشت

  یوقت و نشست رهیدستگ یرو سالمش دست! بود

 خارج اتاق از  د،ید خواب غرق همانطور را ماهرو

 دتریشد که یباران یصدا  و گرفت وارید به دست. شد

 یها التماس و فتدیب قبل شب ادی شد باعث بود، شده

. شوند تکرار سرش  در آوردن طاقت یبرا ماهرو

 که را راهرو... انگار  بودند گذرانده سر از را جهنم 

 یرو که لیریام دنید با د،یرس ییرایپذ به و کرد رد

  نسبتا یفضا به توجه یب و نشسته ها مبل از یکی

  بود، شده روشن المپ  کی  با فقط که اطراف کیتار

  شانه  جا همان سوخت، یم انگشتانش انیم  یگاریس

 به لبش کنج و زد هیتک وارید به را راستش ی

 :شد کج یشخندین

 نه؟  شما واسه داشت، ضرر ما واسه -

 ا،یلیا دنید با و آمد باال دهینکش هیثان به ل،یریام نگاه

  از بهت با و خوردند گره هم  در سخت شیها اخم 

 :شد بلند بود ستادهیا پا سر که او دنید



 ستین ت کله تو عقل ؟یشد بلند جات سر از چرا -

 آخه؟

 باال را سالمش دست ای لیا که دیایب سمتش خواست و

 :متقابال کرد اخم  و آورد

 ینم نیا از شتریب. ندارم  دنیشن حتی نص ی حوصله -

 ...  بخوابم   تونستم 

  انی م یدست محکم  لیریام و نشست یمبل یرو و

 :دیکش شیموها

 ... تو از امان -

     ادامه 

 

 : انداخت باال ییابرو یتا و گرفت عمق ای لیا تلخند

 ...یدیکش ینم  گاری س ادمهی  که ییجا تا -

  یگاریجاس در را گارشیس. نشست شیروبرو لیریام

 ! بود تلخ بی عج  تلخندش، و کرد خاموش

  یول... نه. نکشم  کال  نکهیا نه... کشم  ینم هنوزم  -

  و نجاتم  راه تنها شهیم وقتا یبعض. برام  نشده عادت

 تازه مونه، ینم یباق ازش یزیچ  خاکستر جز یوقت

 ! نبوده یچی ه پوچ نیتلق هی جز فهمم  یم



 ! کرده هواشو بیعج دلم  -

 ایلیا و ماند اش رهیخ دیبگو  یزیچ نکهیا یب لیریام

 :دوخت چشم  زیم یرو گاریس جعبه به

  گهی م بهم  یکی نبود مهم  برام  که ییروزا اون  یهوا -

 ..." نکش گاریس"

 :فرستاد رونیب صدادار را نفسش لیریام

 ...ایلیا کن فراموشش -

 ! کردم  فراموشش -

  یقیعم درد و شد برقرار انشانی م سکوت یا لحظه

 :دیچیپ ایلیا قلب در

  که یا لحظه همون از قایدق ش،یپ سال پنج همون -

  دادم  قول خودم  به رون،یب زدم  خونه اون در از

  و جسم   رو شهیم حک ییزایچ هی یول کنم  فراموشش

 که یحرف اون مثل... چشماش  رنگ مثل... آدم  روح

 یکی  کنار گهیم یه و آدم  جون به افته یم خوره مثل

  نه ست گهید یکی ی بچه مادر تو، نه خوشبخته گهید

 ...تو نه خنده یم گهید یکی واسه تو،

 ...ایلیا -



  ینم قلبم  شیادآوری با گهید! کردم  فراموشش یول -

  تو دادم  راه رو گهید یکی که کردم  فراموشش. لرزه

  گهید یکی با دلم  هنوز اگه  قسم  نفساش به  که. م یزندگ 

 ... م  شناسنامه تو ادیب اسمش ذاشتم ینم بود

  جا لبش  کنج یلبخند و شد خم   جلو به یکم لیریام

 :کرد خوش

 ؟ یدار  دوسش -

 داشت؟   دوست را ماهرو...  کرد نگاهش حرف یب ایلیا

 نه؟ مگه یدار  دوسش -

 ... دونم  ینم -

 لیریام انگار و دیشن زور  به هم  خودش را شیصدا

  و گرفت عمق لبخندش که بود ها حرف نیا از زتریت

 : انداخت باال ییابرو

 ت؛یزندگ  تو ی نداد راهش فقط! ی دار دوسش  پس -

  ینم بگه که ستین یکس  ایلیا!  قلبت تو ی داد  راهش

  ی دار دوسش تو، و نه گهی م ای آره گهیم ای... دونم 

 ...!ایلیا

*** 
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 شد یپتک آورد، زبان به تیقاطع  با لیریام که یقتیحق

 دوست نکهیا نه... آمد  فرود ای لیا قلب بر محکم  و

  مانی پش نکهیا نه... نه. باشد داشته درد ماهرو داشتن

 شده خوانده انشانیم که یدائم تیمحرم از باشد

  گذشته در که یتلخ اتفاق  تکرار از دیترس یم... بود

 کردن باور از دیترس یم.  بود گرفته روز هر را جانش

  اش دوباره شکست بعد، و دارد دخترک به که یعشق

 که ییماهرو دنید بیآس از دیترس یم همه، از بدتر و

  خدا فقط و بود شده ذکرش  و فکر تمام  روزها، نیا

  هم  دنشید بیآس یا ذره  تصور یحت که دانست یم

 ! داد   یم عذابش

 کرد کج گردن لیریام شد، یطوالن  که انشانیم سکوت

 : قشیرف مات نگاه در دوخت چشم  و

 ...یبود دهینفهم حاال تا که نگو -

 : کرد یا خنده تک لی ریام و رفت باال ایلیا لب کنج



 کور یول! من برادر انکار یعنی پوزخندات د   -

 یجلو یحت شده؛ رو وقته یلیخ دلت دست... یخوند

 ! خودش

 : رفت نیی پا  ایلیا یگلو بیس

 ...بدم  طالقش خوام  ینم -

 : داد   ادامه تر آرام  ا،یلیا و  انداخت باال ابرو لیریام

 ...کنه بغلش یا گهید کس خوام  ینم -

 و ندیبنش لیریام یها لب یرو که رفت یکمرنگ لبخند

 :زد لب خفه ا،یلیا

  ینم... بترسه خوام   ینم... کنه هیگر خوام  ینم -

 ...زهیبر اشک خوام 

  که یدرد از و دیکش گردنش  پشت را سالمش دست

 :بست چشم  بود گرفته شدت

... دیترس! کرد  هیگر من  بخاطر شبید...  شبید یول -

! نخواستش پدرشم  یحت  که یمن بخاطر... ختیر اشک

 ... بخاطر

 ...ایلیا -

 :ماند ثابت لیریام یرو نگاهش و کرد باز چشم 



 ظاهر به اون که! قته یحق که م یدون یم جفتمون -

 ...پدر

 یکم تنش که ییصدا  با و دیپر حرفش انیم لیریام

 :کرد کامل را  ای لیا ی جمله بود، رفته باالتر

 وضع اون با و نیماش تو  تنها و تک که ساعته چند -

! شینیبب یخوا ینم یگفت  چون مونده سرما تو قلبش

  وگرنه باشه خونه نیا تو یخوا ینم یگفت چون

 ... یشیم گور و گم  دوباره

  صدادار را نفسش لیریام و کرد نگاهش مبهوت ایلیا

 : بماند آرام  کرد یسع  و فرستاد رونیب

 رو تیزندگ  رو، تیبچگ! قبول ... کرد بد بهت  پدرت -

!  قبول نم یا... کرد ش ساله نیچند درد و خشم  یقربان

  دم ید چشم   به تام، دو شما نیب ساله چند که یمن یول

 جلوش عالم  هی که یمرد! شد ریپ رفتنت بعد پدرت که

  رانیا از خبر یب دیفهم یوقت شدن، یم راست و خم 

 تو  ایلیا... شد خم  عالم  هی چشم  شیپ کمرش یرفت

 ینی امیبن  ادته؟ی یختیر اشک  ستادیا نیامیبن قلب یوقت

 که یمرد واسه هست، و بود عاشقش اسمنی که

  یدرم براش هم  اسمنی جون و بود عشقت عاشق

 دوباره توری مان صاف خط اون که یا لحظه تا رفت،



 چرا پس... یختیر اشک صدا یب و مات بشه شکسته

  شه؟ینم نرم  پدرت واسه  ذره هی فقط  المصبت قلب اون

. بودم  همراهش من کرد  سکته پدرت که یروز ایلیا

 بار نیدوم واسه رو توریمان یرو صاف خط اون من

  محض تو و کرد سکته  وجدان عذاب از  پدرت... دم ید

 قرص اگه که یمرد گرفتن آروم  محض خدا، یرضا

 بنده، یم چشم  شهیهم واسه برسه بهش رید قلبش

  اون... شینیبب شده که بارم  هی یحت یستی ن حاضر

  ینم خودتم  چون! باش مرد تو... باشه کرد؟ ینامرد

 مادر رو، جوونت زن اگه ،یبود جاش اگه که یدون

  یداد یم دست از یجوون اوج تو رو ت بچه تا دو

 ! یکرد یم کاریچ

     ادامه 

 

  شتریب لیریام  و زد یم یکبود  به ایلیا صورت رنگ

 حال ایلیا. ندانست زی جا را بحثشان ی ادامه نیا از

 نیا از شتریب داد یم حیترج لیریام و نداشت یخوب

 گرید و بود گفته را ها یگفتن. نگذارد فشارش تحت

 ... خودش و دانست یم ایلیا



  قفل را نگرانش نگاه و رفت سمتش و شد بلند

  شده یطوالن بیعج سکوتش، که کرد یمرد چشمان

 : بود

 جات سر از بود گفته دکتر... کن استراحت برو -

 اتاق؟  تا کنم  کمکت... ینخور تکون

  ته از انگار ش،یصدا و داد تکان نیطرف  به یسر ایلیا

 : آمد یم چاه

 . بخواب برو... یا خسته -

  خوب لیریام و" باشم  تنها خواهم  یم" یعنی نیا و

  ای لیا ی شانه سر یدست.  دیفهم یم را جمالتش یمعن

 : گفت لب ریز تنها و زد

 ...کن صدام  حتما یداشت یکار -

 لحظه چند و گرفت شیپ در  را ها اتاق از  یکی راه و

  ایلیا. دیرس گوش به اتاق در شدن بسته یصدا بعد،

  مشت محکم  را دستش و داد هیتک مبل یپشت به سر

 یم درد تارشان تار. نروند شیموها سمت تا کرد

  پرده یب چه لیریام... بود زده چنگشان که بس کردند

  قه،یدق چند در. بود  دهیکوب صورتش در را قتیحق

  دختر به کمال و تمام  را دلش که بود شده مطمئن

 و بود تشنه خونش به  لیاوا که داده یمبارز تخس



 را مرگش که خدا به و رفته مرگ یپا تا پدرش بعد،

 یزخم که یپدر مرگ! بود نخواسته خدا  از چوقتیه

  هم  بار کی یحت  را بود زده روحش به قیعم

 ...بود نخواسته

 یب را چشمانش شد باعث زد، که یدیشد برق و رعد

  به ها پنجره از که یرنگ یآب نور و کند باز اراده

  دتر،یشد برق و رعد یصدا  بندش پشت و خورد  چشم 

 نیخشمگ یهوا نیا در و نیماش در  یمرد آورد ادشی

 رود ینم و نشسته انتظار به تنها بهار، از قبل

 ... گذارد ینم راحتش... یلعنت

  سمت دست هدف یب شد، زده که سوم  برق و رعد

 شیجا سر و برد ز یم یرو فندک و گاریس  جعبه

 که کرد حس یدیشد درد چنان لحظه کی. ستادیا

 با را شیها دندان و گرفت مبل به را سالمش دست

 خانه در  ادشیفر یصدا تا داد فشار هم  به وجود تمام 

 اش یشانیپ عرق  اما بود سرد سرد   هوا. چدینپ

  در یکس. داشت  درونش آتش  و دیشد درد از تیحکا

 در لیریام حرف و" رحم  یب" دیکش یم ادیفر سرش

 تو... باشه کرد؟ ینامرد اون" شد یم تکرار سرش

 !"باش مرد



  توانست که دیبخش شیپاها  به دوباره توان خدا انگار

  قدم  در سمت ناخودآگاه و ردیبگ مبل از را اش هیتک

 که ی درد از بود متنفر و  خورد یم تلو تلو... برداشت

  یرو لرزانش دست. بماند محکم  گذاشت ینم

 باز در که نیهم و آورد نشیی پا و نشست رهیدستگ

 یلعنت و خورد صورتش به سرد  یهوا از یموج شد،

  قطرات به رهیخ... بود تنش نازک راهنیپ کی فقط

  آمد، یم فرود نیزم یرو وار شالق که یباران

  بپوشد یکفش نکهیا ی ب و نشست لبش کنج یتلخند

  یب او و گذشت تنش از ییسرما موج. رفت رونیب

  وارید به داد هیتک و بست  سرش پشت را در توجه،

 تن بر رحمانه یب چه باران و سرش پشت نمدار

 یب چشمان و آورد باال دست.  آمد یم فرود مارشیب

  و افتاد  دستش در فندک و گاریس پاکت به رمقش،

 شب یملود نی تر تلخ باران، آن در  دارش خش یصدا

 ! بود

 ...نکشم  گاریس دادم   قول بهت -

     ادامه 

 



  باعث که یا یآب چشم  دخترک. گفت یم را اسمنی

 آن به نزند لب که... کند ترک را گاریس بود شده

 ! تمام  سال   پنج... یساختگ آرامش

 ! چوقتیه... نبخشمت دادم  قول خودم  به -

  شیصدا دانست یم که بود یپدر مخاطبش، بار نیا

  درد هم  شیگلو و شد قیعم تلخندش... شنود ینم را

 : المذهب شکاندش ینم یبغض از کرد یم

 ! امشب نیهم... رو هام  قول از یکی شکنم  یم -

  اگر که... ها سال  از پس بست عهد خودش با و

  ساله پنج گاریس ترک دوران شود، روشن گارشیس

  به که یقول نشود، روشن اگر و رسد یم انیپا به اش

  کی با یسخت به... کند یم فراموش را داده خودش

 شیها لب انیم و د یکش  رونیب یگاریس نخ دست

  بیج در  را نمدار  گاریس پاکت بعد، و گذاشت

  در فندک به دوخت چشم  یا لحظه. گذاشت شلوارش

  روشن... و گاریس ر یز گرفت فندک بعد، و دستش

  خاموش باران با نشده ور شعله فندکش، آتش! نشد

 خاموش هم  سشیخ فندک آتش همان دوم، بار و شد

  گاری س نخ آوردن نییپا  با تلخش، ی خنده تک و ماند

. شد همزمان دستش انیم از فندک خوردن سر و



  که  انگار نه انگار  و فشرد زخمش یرو دست

 قدم  اطیح در سمت... تار و شد یم اهی س چشمانش

  تا خورد یم تلو تلو که  انگار نه انگار  و برداشت

 نه انگار و افتاد سرفه  به... یلعنت در آن به دنیرس

  تمام ... دنیکش نفس یبرا نداشت ییهوا که انگار

 خودش بدش، حال به  توجه یب او و بود سیخ تنش

... کرد بازش و رساند در یجلو یکندن جان به را

!  بود پدرش که دید را یمرد نیماش و کرد بازش

  گردن ا،یلیا توسط در شدن  باز با بالفاصله که یمرد

  گرفته بخار ی شهیش به لعنت و بود چرخانده سمتش

 ... ندیبب را پسرش صورت درست گذاشت ینم که یا

 دیخند جان مهین و خورد سر در یرو از ایلیا دست

 :اسفند رحم  یب باران   ریز

 ...رو شرط -

 :شد ادهیپ  نیماش از پدرش  و رفت لیتحل شیصدا

 ...ایلیا -

 ! باختم  خودم  به -

 ادیفر با همزمان و شدند بسته اراده یب چشمانش، و

 تا شیزانوها سرش، پشت از یدخترک  ی دهیترس

  محکم  یمرد خوردن، نیزم مرز در  درست و شدند



  و نگران یصدا ایلیا  و فتدیب نگذاشت و کرد بغلش

 : دیشن گوشش کنار درست را او لرزان

 !بابا ایلیا... ایلیا -

*** 
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 !بابا ایلیا... ایلیا -

  یبار نیاول! سال هفت و ستیب از بعد بود بار نیاول

  فرو  یمرد آغوش در جوانش،  مادر مرگ از پس که

 بد که آخ و دیکش یم دکی را پدرش نام  که بود رفته

 بود، خوب حالش اگر  که... آغوش آن با بود بهیغر

 با داد،  یم امانش درد و بماند پا سر توانست یم اگر

 به ها سال از پس که ی آغوش و پدرش از توان تمام 

  رمق  یب دستش،... کرد یم فرار بود شده باز شیرو

  بدتر اش خفه ی سرفه  تک و زد چنگ کنارش در به

 :ترساند را کوروش

 ؟ یخوب ایلیا... ایلیا -



 یم انگار و دیشن  یم را یدختر ی هیگر یصدا

 بود؟ ماهرو. بکشد رونیب نهیس از را قلبش خواستند

 نیچندم یبرا اشکش که  یمبارز تخس دخترک همان

  یبرا بود زده دل که همان بود؟ درآمده او بخاطر بار

  را او دلسوخته، یمادر مثل که ش؟یایلیا جان نجات

  و لیریام ی خانه به رساندن  تا بود گرفته دندان به

 ...جانش نجات یبرا بود کرده التماس

 داشت امکان مگر و نشست شیبازو یرو یدست

 صیتشخ دیترس یم  یوقت را ماهرو دست یسرد

 ندهد؟ 

 تو لباس نیا با بارون؟ نیا تو یکن یم کاریچ -

 ؟ یکن یم کاری چ بارون

... کرد یم هیگر شیماهرو. بود نیخشمگ  دخترکش

  توانست یم مگر و بود  کرده یزخم را ببرش ماده

 ببخشد؟ را خودش

 را توانش تمام  و شد  یآهن در بند تر محکم  دستش

 :نشوند تا شیزانوها فقط تا کرد جمع

 ... ماهرو... م  -

  را لیریام نگران ادیفر و ساختمان در شدن باز یصدا

 : گرفت را شیبازو ریز ماهرو و دیشن



 چه نیا...  تو ینذاشت یباق ییماهرو... ماهرو و درد -

 ... ایلیا یکن یم مرگم  دق آخ ه؟ی حال

..."  نکن هیگر" که سرش بکشد ادیفر خواست ایلیا

  که را او لرزان تن و کند جمع را توانش تمام  خواست

  در سفت دیلرز یم باران  ریز سیخ  ی جوجه مثل

  باز  به تالشش، تمام  یول  کند آرامش و ردیبگ آغوش

 پدرش به خطاب و شد  ختم  نشی سنگ  یها پلک کردن

 : زد لب

 ... کن ولم  -

 پسرش رنگ یب صورت یرو کوروش نگران نگاه

 :نکرد شیرها و دیچرخ

 . بابا ستین  خوب حالت... داخل م یبر ایب -

 پوزخند حال آن با حداقل که کرد را تالشش تمام  ایلیا

  دار خنده کوروش یها  گفتن" بابا! "نشد... و نزند

 ... جهان  تلخ طنز نی تر دار خنده... نظرش در بود

 ...کن ولم  خوبم ... خوبم ... خ -

     ادامه 

 



 را ماهرو جز هم  تارش نگاه همان یول بود تار دشید

 نبسته را شیموها. بود کم  هم  او تن لباس... دید ینم

 ...کرد یم هیگر. بود

  به کوروش گرفت، را گرش ید یبازو ریز که لیریام

  را خودش تا داد جان لیریام و دیکش عقب  ناچار

 : نزند ادیفر فکرش یب برادر سر و کند کنترل

  وجودت تو کردن مراعات ذره هی... گهید یخر کله -

 ! حالتو نیبب... ستین

  دست از  را شیبازو کرد یسع  ایلیا  و بست را در

 :بکشد رونیب ماهرو

 ... ام یم خودم  -

 نداشت هم  شدن فیحر توان... شد ینم لیریام فیحر

  ینم و داشت کمردرد ماهرو اما... لحظه آن در

 به و  بود برده خوابش تازه. کند تشیاذ خواست

  شیماهرو. بود شده داریب او بخاطر نحو نیبدتر

 آن سرد چشمان با بود کرده چه. داشت گناه بیعج

 جواب؟  حاضر دختر

 و کرد  حلقه ایلیا یبازو دور دست تر محکم  ماهرو

 :بار نیا بود لیریام مخاطبش



...  شده ریس جونش از دونم  یم... نزنه حرف بگو -

 !کشمش یم  خودم  وگرنه نگه یچیه بگو

 نگاهش فقط ایلیا و بود  شده یقاط اش هیگر و حرص

 نگاهش... دیکش ریت قیعم قلبش و کرد نگاهش! کرد

  آب... یزخم ببر ماده  آن یبرا رفت  دلش و کرد

 ش،یگلو دیشد سوزش و  برد فرو یسخت به را دهانش

 ریز دندیفهم یم کاش  و داد یسرماخوردگ  از هشدار

 که دانستند یم کاش. نبود خودش دست رفتنش باران

  یم یزندگ  پدر آغوش مشتاق یا پسربچه درونش،

  در ماندن تواند ینم یا لحظه یحت رون،یب از و کند

 ... اوردیب تاب را آغوش آن

 دندان حال، آن با اما بود گرفته لرزش سرما از فکش

  یصدا که فشرد یم هم یرو توان تمام  با را شیها

 شیپاها در  را توانش تمام . نشود بلند برخوردشان

  و خودش فقط و نکند  خم  زانو دوباره که بود ختهیر

  تنها غربت، در تمام  سال  چهار که دانستند یم شیخدا

 کم  و بود کرده یزندگ  نداشت  حس  که یدست کی با و

 با را شب کم ! سال چند آن در بود نخورده زخم 

 نبود یکس که ییها شب. بود نرسانده صبح به سردرد

 !دهد  دستش آب وانیل کی یحت



  تخت یرو چطور و  شد اتاق وارد چطور دینفهم

  چشم  کردن باز توان دانست  یم فقط... افتاد درازکش

  هم  را شیها زخم  درد گرید که... ندارد هم  را شیها

  و بود دهیبر دهیبر و کوتاه شیها نفس. کند ینم حس

 نگران ادیفر و ماهرو ی هیگر یصدا ت،یوضع  آن در

 : دیشن یم هم  در  را پدرش

 ... مارستانیب مشیببر دیبا... مارستانیب مشیببر -

 : اش هیگر  انیم ماهرو ادیفر یصدا و

 ... م یتون ینم... شهینم -

     ادامه 

 

 دستش و شد خم  سمتش یوقت و بود کینزد ماهرو

  را دستش مچ رمق یب ای لیا نشست، ایلیا بانداژ یرو

  یسخت به خشکش، یها لب انیم از و زد چنگ

 :کرد زمزمه

 ...برن بگو -

 و دیچرخ مردش رنگ یب صورت یرو ماهرو نگاه

  را سرش بود، نشده  متوجه را حرفش که یحال در

 :نکند هی گر کرد یسع  و برد تر کینزد



 ؟ی خوا یم یچ ه؟یچ... جونم  -

  جان و رفت فرو ایلیا قلب در یغ یت مثل شیصدا بغض

 :کند تکرار بلندتر تا داد

 ... تو... رونیب برن بگو... بگو... ب -

 شیصدا. فرستاد نییپا  یکندن جان به را دهانش آب

 :بود گرفته

 ...بمون تو -

  مقدمه یب و جوابش در  داد تکان سر تند تند ماهرو

 : کرد کوروش و لیریام به رو

 ... رونیب دیبر گهیم -

  یقدم و دیکش گردنش پشت یدست ینگران با لیریام

 :شد کینزد

 دکتر؟  بزنم  زنگ -

 : زد هق و چسباند  ایلیا دست به یشانیپ ماهرو

 فقط بکن یخوا یم یکار  هر... بزن زنگ... بزن -

 .رونیب دیبر االن

  چشمان دنید با و دیچرخ کوروش سمت لیریام نگاه

  یم خوب همه و کرد  مشت دست محکم  پراشکش،



  از  پس که است یپدر ا،یلیا بد حال لیدل که دانستند

 از بعد را پسرش که یپدر... کرده مالقات ها سال

 تند پا کوروش سمت... گرفته آغوش در سال نیچند

 : گذاشت کمرش پشت دست و کرد

 ... رونیب م یبر -

  داشت که ییماهرو و ایلیا یرو کوروش نگاه

 : زد دو   دو کرد یم باز را بانداژش

 ... یول -

 : دیپر حرفش انیم لیریام و دیلرز شیصدا

 ...م یبر بهتره. هست بهش حواسش ماهرو -

 او که شد منتظر و کرد باز را  در او از جلوتر و

 از نگاه لشیم برخالف کوروش. برود رونیب زودتر

 پشت هم  لیریام و شد خارج اتاق از و گرفت ایلیا

  یلرزان نفس ماهرو شد،  یخال اتاق که نیهم و سرش

 : درآورد ایلیا تن از را سیخ راهنیپ و دیکش

 یش خوب خوب   که یروز تا... خوابم  ینم گهید من -

 و قل دیبا رو تو نبود ادم ی... کردم  اشتباه. خوابم  ینم

 یکی ستین مهم  برات نبود ادم ی... تخت به کنن ریزنج

 ! رهیم یم تینگران از  داره



     ادامه 

 

 زخم  دنید با و کرد پاک را شیها اشک ساعدش با

  اش شده حبس نفس بود، نکرده یزیخونر  که ایلیا

 : شکست بدتر بغضش و  شد آزاد

  یچیه که یدختر برابر در ! یمسئول من برابر در تو -

  که یدختر مقابل...  آقا یمسئول زد ینم نشیزم

 اشکشو ،یکرد عاشقش ،یکرد خودت ی وابسته

 ...نامرد یمسئول یدرآورد

  چشمان با ایلیا و شد پانسمانش کردن عوض مشغول

 :کرد نگاهش باز مهین

 ... ماهرو -

  یها نفس و خورد گره  هم  در شتریب ماهرو یها اخم 

 ... گرفت دم  در را ایلیا جان منقطعش

 ...شیکشت  بار نیچندم واسه... شیکشت... ُمرد -

 !نگو -

  اخم  دنید با و دیچرخ ا ی لیا چشمان سمت ماهرو نگاه

  ایلیا و رفت باال یتلخند  به لبش  کنج ش،یابروها انیم

 : دیکش یا دهیبر نفس



 ...کنه ی م درد -

 چشمان حرص نی گزیجا ترس ده،ینکش  هی ثان به

 :کرد نگاهش دستپاچه و شد ماهرو

 ... ب لیریام به کنم؟  کاریچ ؟یدار درد یلیخ -

 !کنه یم درد قلبم ... قلبم  -

  یرو همزمان ماهرو اشک د،یپر حرفش  انیم  که ایلیا

  را شیها  نفس راه که یبغض  با ایلیا و دیچک اش گونه

 : گذراند  نظر از را او بود بسته

  درد سال هفت و ستیب... سال هفت  و ستیب -

 ... بسه... بسه گهید... دم یکش

 :سرخ چشمان آن یبرا زد دل ماهرو

 ؟ یریبگ آروم  کنم کاریچ برات؟ کنم  کاریچ -

 ...بزنم  حرف باهاش بتونم ... بتونم  کن کمک... ک -

  یموها تار و نشست ا یلیا یشانیپ یرو ماهرو دست

 :زد کنار را سشیخ

 االن؟  -

 ... االن -

 ...ستین خوب حالت -



 : رفت نیی پا  ایلیا یگلو بیس

 ترسوندمت؟ -

 :دیلرز ماهرو ی چانه

 ... آره -

 کنم؟  یم  تتیاذ -

 : گرفت  اشک رنگ ماهرو چشمان

 ... آره -

 ؟ یبر یخوا یم -

 :دیچک اشکش و انداخت باال سر ماهرو

 ...رم ینم -

 کنم؟ ینم تتیاذ... مگه -

 : ندینب را اشکش ایلیا تا برگرداند سر ماهرو

 ضربان قهیدق هر یک  اره؟ یدرب اشکمو یک  برم  اگه -

 هزار؟ رو ببره ترس از قلبمو

     ادامه 

 

 :نگذاشت ماهرو که  دیبگو یزیچ  کرد باز لب ایلیا



 بارون؟ ریز یرفت یحساب چه رو ... تنت داره زخم  -

 ؟ یخور یم سرما ینگفت

 یا سرفه تک ایلیا و کرد ادتریز را لتیاسپ ی درجه

 : زد

  بازم  اگه نزنم، حرف اگه... کنم  تمومش کن کمکم  -

 ...رم یبگ آروم  تونم  ینم باشه، دنبالم  ش هیسا

  از را ایلیا صورت یاجزا تک تک ماهرو نگران نگاه

 :گذراند نظر

 ت؟یوضع  نیا با -

 ... ماهرو -

  ایلیا زخم . فشرد محکم  را ماهرو قلب ملتمسش، لحن

 :شد بلند تخت ی لبه از و کرد پانسمان دوباره را

 یخوا یم بعد یموند داریب زور به... یلرز یم -

   ؟ینیبب  باباتو

 ادشی و دیکش رونیب کمد از لباس دست چند و حوله

  ایلیا  سمت... بود کرده پر شانیبرا را کمد لیریام آمد

 که نیهم و کند عوض لباس کرد کمکش و برگشت

 با ماهرو گذاشت، هم  یرو  یا لحظه را چشمانش ایلیا

  لبخند. شد سشیخ یموها کردن خشک مشغول حوله



  دست بدتر بغض و نشست ایلیا یها لب یرو یکمرنگ

  تا زد یم حرف پدرش با دیبا... کرد حلقه شیگلو دور

 بعد، و ابدی بهبود اش ساله چند  زخم  تا. ردیبگ آرام 

  بود شده قلبش صاحب که یگناه یب دخترک یبرا

  یآنقدر... را شیها اشک ی قطره قطره... کند جبران

  دلش ته از ی خنده ها، اشک آن یجا  که کند جبران

 . چدیبپ  شهر آسمان ریز

 ... ماهرو -

 :دیکش شیموها کردن خشک از دست ماهرو

 ؟ یخورد ماهرو قرص -

  هم  لبخند همان یول کمرنگ چند هر... بود زده لبخند

 کرده  اخم  عمرش تمام  که را یمرد دل کرد یم آرام 

 ...بود زده ادیفر  درون از و بود

 ... نکن هیگر گهید -

  چشم  و فرستاد نییپا یسخت به را دهانش آب ماهرو

 : برداشت ایلیا نگاه از

 ! یبذار اگه -

 ... ماهرو -

 :همچنان  دارد بغض دانست یم و دخترکش دیخند



 ه؟ یچ گهید -

 یبالشت  بالفاصله ماهرو و شود  زیخ م ی ن کرد یسع  ایلیا

 :دهد هیتک تخت  تاج به تا گذاشت کمرش پشت

 ... باش مواظب -

 موی زندگ  تمام  یکی انگار... انگار نمش،یب یم یوقت -

  تمام  دم،یکش که ییدردا تمام ! کنه یم مرور برام 

  کنه یم تکرار مو به مو رو دم یشن ازش که ییحرفا

  حرف و سخته باهاش زدن حرف... سخته... واسم 

 رو مونده دلم  تو یچ هر خوام  یم... تر سخت نزدن

 ساله چند درد نیا  کنم   تموم  خوام  یم. بگم  بهش

 ...ستم ین نرمال من... من... رو

     ادامه 

 

 : داد   ادامه و فرستاد شیها هیر به را هوا یسخت به

 هی گر. واسم  سخته دنیخند... یدون یم خوب خودتم  -

  یشونیپ سردرد شدت از ییشبا  هی... تر سخت کردن

 امشب مثل یشب هی... سرد کیسرام به چسبونم  یم

  یوونگید سردردام،... کنم یم دایپ بارون ریز خودمو

  حرف که نهیا اونم  و  داره درمان هی فقط دردم  هام،



... بزنم  حرف و سردردام  عامل یروبرو نم یبش! بزنم 

  سبک  م  نهیس قفسه که یاونقدر... کنم  گله... بزنم  داد

 !نترسونمت که... نشم  وونهید گهید که یاونقدر. بشه

  ریدرگ  شیها مژه با اشک تا زد پلک بار چند ماهرو

  قلب به را دستش بعد، و نچکد اش گونه یرو و شود

 :کرد  زمزمه آرام  و چسباند ایلیا

  ره،یبگ آروم  که قلبت... بزن حرف باهاش پس -

  هی! دهیم نشون بهت رو ش گهید یرو هی یزندگ 

 ...بد حال بدون   یزندگ  هی... یبخند یبتون که ییرو

 را دستش ایلیا که شود بلند تخت ی لبه از خواست و

  را تشیموقع  بتواند ماهرو نکهیا از قبل و دیکش

  و درآمدند ایلیا یها لب اسارت به شیها لب بسنجد،

  و آمد باال اراده  یب دستش... دیتپ شیگلو در قلبش

  که یا لحظه درست و زد چنگ را ایلیا یبازو

 به یشانیپ و دیکش کنار ایلیا آوردند، کم  نفس جفتشان

 : زد لب و چسباند ماهرو یشانیپ

 یب و صبر یب من و ییبدخو و طبع نازک تو -

 ...طاقت

  یکج لبخند و کرد باز ماهرو سیخ  چشمان در چشم 

 : بود کرده گرفتارش بد که ینگاه در زد



 ! دارد کارها کردن رام  را ییتو همچون من ز -

*** 
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. دیکش باال آخر تا را پشیز و دیپوش را شرتشییسو

  یخفگ حس شد یم باعث اش یاسک قهی بافت راهنیپ

  یمشک کپ کاله آن، به توجه یب یول باشد داشته

 یا لحظه اتاق، از خروج از قبل و  برداشت را رنگش

  یها نفس دنید با. ماند ثابت دخترک یرو نگاهش

 لبش یرو یکمرنگ لبخند خواب، در منظمش و آرام 

 کنار و شد کشینزد یقدم  چند اراده یب و نشست

  دنیخواب کاناپه یرو به بود کرده عادت. ستادیا تختش

  نکهیا بر یمبن نیریآ یها  اعتراض به یا ذره یحت و

 توجه کنند عوض را شانیجا انیدرم شب کی حداقل

 نیریآ تن یرو را پتو و  شد خم  سمتش یکم. کرد ینم

 را روز نصف از شتریب. کرد راست کمر و دیکش باالتر

 و ایلیا ی شماره وقفه ی ب و بود نرفته رونیب اتاق از

 یصدا دنیشن با بار هر و بود گرفته را ماهرو



  داد، یم اطالع تلفن بودن خاموش از که اپراتور

 یم حلقه گردنش دور دست توان  تمام  با یکس انگار

  حرف بودن درست از دیترس یم. داد  یم فشار و کرد

! افتنشین نجات و ایلیا شدن یزخم از...  وشیدار یها

  ترس هم  وشیدار یها حرف نبودن درست از

  یم! باشد خورده رودست که دیترس یم ... داشت

 و گفتند یم ها آن که یمدارک  نداشتن وجود از دیترس

  ماهرو ال،یخ و فکر از   شدنش وانهید  از قبل درست

  از  و است خوب  حالشان که بود زده امکیپ صبح دم 

 بتوانند بلکه شود خارج عمارت از بود خواسته ویآر

 را نفسش. کنند صحبت  هم  با سکیر بدون و یتلفن

  غرق ی چهره از چشم  و فرستاد رونیب صدادار

  یم حس اما چرا دانست  ینم و برداشت نیریآ خواب

  انیم اخم ... داده انتقال هم  او به را اش ینگران کرد

  و داشت اش آشفته درون از نشان نیریآ یابروها

  دادن قرار کیشر  بخاطر چوقتی ه که بود مطمئن ویآر

...  بخشد ینم را خودش شیها یسخت در نیریآ

 با را نیریآ او. نبود مهم  اش ناخواسته ای خواسته

  در نیا و بود برگردانده عمارت به خودش خواست

 !حماقت ت  ینها یعنی نظرش



 که بود برنداشته خروج در سمت را قدم  نیاول هنوز

 ...کرد متوقفش نی ریآ ی خفه ی ناله

 ... خوامت ینم... خوام  ینم -

  د،ید یم کابوس انگار که او دنید با و دیچرخ سمتش

 تر  ظیغل نیریآ اخم . برگشت سمتش را قدم  کی همان

 : خواب در افتاد هیگر به و شد

 ... خوام  ینم... خوامش ینم(... بابا)باوکه... ب -

  و گذاشت دخترک ی شانه یرو دست ینگران با ویآر

 : زد  شیصدا

 ...نیریآ -

  را ویآر دست مچ خواب در  اراده یب ن،یریآ دست

 : گرفت شدت اش خفه هق هق و دیچسب

 ...نه -

 دستش مچ تر محکم  نیریآ و کرد نگاهش مات و،یآر

 :دیچسب را

 ... ندارم ... ندارم  دوسش -

     ادامه 

 



 ویآر قلب به قیعم یزخم و برداشت غیت یکس انگار

 : زد  شیصدا و  رفت باال اراده یب ش،یصدا که دیکش

 !ینیب یم  خواب یدار پاشو... نیریآ -

 وحشت و شد باز آخر تا  دهینکش هیثان به نی ریآ چشم 

 و باال تند تند اش نهیس قفسه . ماند رهیخ سقف به زده

 دور به انگشتانش فشار  از یا ذره و شد یم نییپا

 فش،یظر  انگشتان که انگار. بود نشده کم  ویآر مچ

  باال هم  هنوز نفسش و  ویآر دست به بودند شده قفل

 حال به تا. ماند اش رهی خ ینگران با ویآر. بود امدهین

  یروز یحت. بود دهیند زده وحشت حد نیا تا را نیریآ

 یم که یشب ای بود، شده وشیدار  افراد ریاس که

 شدت نیا به هم  کنند  ردش مرز از یقاچاق خواستند

 و برد نیریآ گردن ریز  را آزادش دست. بود دهینترس

 درآورد نشسته حالت به دیلرز یم تنش تمام  که را او

 : زد  شیصدا و

  یدید  خواب... یبود خواب! منو نیبب... نیریآ -

 . ستین یزیچ

 نگران ی چهره دنید با و دیچرخ سمتش نیریآ گردن

 و دیکش یبلند نفس صورتش، یسانت چند در ویآر

 :دیلرز اش چانه



 ! بود  خواب -

 : جوابش در داد تکان سر ویآر

 ...شد تموم ... بود خواب آره...  آره -

 :افتاد هی گر به نیریآ

 !ببره منو خواست یم ... خواست یم -

  دهیفهم هم  اول همان  از...  دیفهم را منظورش ویآر

 :دیغر لب ریز . دهید یخواب چه دخترک بود

 ...کرده غلط -

 کنه عقدم  خواست یم زور به  بابام ... بابام  -

 ...باهاش

 :او ی آشفته حال    از  فشرد هم  یرو دندان ویآر

 ...ری بگ آروم ... نیریآ  بود خواب -

  و برد دندان ریز اریاخت یب را نشیی پا لب نیریآ

 :کرد زمزمه اش هیگر انیم زده وحشت

 ! ینبود تو -

  خون لبش و زد دو دو ویآر نگران نگاه در نگاهش

 : افتاد



 داشت بابام . شدم  یم زنش داشتم ... ینبود اونجا تو -

 ... فروخت یم منو

  سر لحظه همان درست و نبود خودش دست حالش

  دور دست پناه یب و گذاشت ویآر ی نهیس یرو

  و شد حبس اش نهیس در ویآر نفس. کرد حلقه کمرش

  به هم  روز کی اگر که  دیکش ادیفر سرش در یکس

  از  را ها اشک نیا تقاص باشد، مانده یباق عمرش

 یا جوجه مثل آغوشش در نیریآ. ردیگ  یم اریداژ

...  بود مانده مات ویآر و دیلرز یم مانده باران ریز

 آرام  و آمد باال دستش رد؟یبگ  آرام  تا کرد یم دیبا چه

 : گفت لب ریز و نشست نیریآ کمر یرو

 اول دیبا بفروشه رو تو بخواد هم  یکس... نجام یا من -

 !بشه رد من ی جنازه رو از

     ادامه 

 

  آرام  تا کرد صبر ویآر و شد دتریشد نیریآ ی هیگر

.  آمد رونیب آغوشش از  نیریآ بعد، قهیدق چند و ردیبگ

. کرد ینم هیگر گرید اما بود ده یبر دهیبر شیها نفس

  و بود شده رها نامرتب سرش یرو اش یروسر



  دو دو ویآر رونیب یها  لباس یرو ترس با نگاهش،

 : زد یم

 ؟ یبر یخوا یم -

 ختیر نیریآ ی برا آب یوان یل تخت، کنار تنگ از ویآر

 : داد دستش و

 ... برگرده نفست بخور -

  مخاطب ویآر و شد حلقه وانیل دور نیریآ لرزان دست

 : داد  قرارش

  باهاش بتونم  تا رونیب برم  دیبا. داده ام یپ بهم  ماهرو -

 هی دیبا... ادهی ز خطم  شدن  کنترل احتمال. بزنم  حرف

 . رم یبگ دیجد خط

 :دیکش یقیعم نفس و خورد آب از یکم نیریآ

 خطرناکه؟  -

 کرد فکر خودش با و داد تکان نیطرف به یسر ویآر

  خواست یم انگار. بود آشفته قبل روز از نیریآ که

  بود کرده تشیاذ یکس ای ... توانست ینم و بزند یحرف

  به کمتر کرد یم فکر شتریب چه هر... گفت ینم و

  و بود  خودش شیپ مدت  تمام  نیریآ. دیرس یم جهینت



 او حال یآشفتگ باعث توانست ینم خودش جز یکس

 ...شود

  را دهانش آب و گذاشت یعسل یرو را وانیل نیریآ

 :برد فرو یسخت به

 ...من -

  ریز یدست و گرفت ینفس... بود گرفته شیصدا

 :دیکش چشمانش

 . دیببخش... خوبه حالم  من -

 :نخورد تکان شیجا سر از ی ا ذره ویآر

 باشم؟  مطمئن -

 دیبگو دروغ اگر که فهماند نیریآ به اش، یجد لحن

  از  را نگاهش. شود یم رو لحظه همان دستش

 : گفت لب ریز و گرفت او چشمان

 . برس کارت به برو... خوبم  آره -

 ی لبه از بعد، و کرد نگاهش حرف یب هیثان چند ویآر

 :شد بلند تخت

 ... گردم  یبرم زود -



  قامت به رهیخ نیریآ  و خروج در سمت روبرگرداند

  در را او بار کی یحت که کرد فکر خودش با او، بلند

  رنگ نیا نشستن وجود با و دهیند یمشک جز یلباس

...  ردیگ  یم او دنیپوش اهیس از دلش هم  باز تنش، در

  قبل ماه چند خواب. بود  دهید  را پدرش و اریداژ خواب

  دیسف لباس در را  خودش... را یجهنم یروزها آن و

 د،یسف عروس لباس آن با و بود دهید اریداژ کنار و

 که نبود و،یآر و بود دهیدو ویآر اتاق تا نفس کی

  نبرده شان خانه به را او اول از که انگار! نبود

 یها آدم  و ماند یم  او رفت، یم که ویآر... باشد

  شده دایپ دوباره اش کله و سر که یاریداژ  و وشیدار

 سقف کی ریز دوباره شیآرزوها قاتل با حاال. بود

  ی لحظه تا و نگرفت و یآر از نگاه... دیکش یم نفس

  دوباره یوقت و کرد نگاهش اتاق از او شدن خارج

  شد جمع خودش در وار نیجن خودش، و ماند خودش

  او عطر یبو شیها لباس. دیکش سرش یرو را پتو و

 نیتر امن آغوشش، که یمرد عطر... دادند یم را

 محض به که داد قول خودش به! بود ایدن یجا

  روبرو از. دیبگو شیبرا را زیچ  همه ویآر برگشتن

 کردن یمخف از اما  دیترس یم اریداژ و ویآر شدن

 را اریداژ اهپوَشش،یس مرد... شتریب یموضوع نیچن



  در اتاقش ی پنجره پشت از هم  آن و بار کی فقط

 که داشت شک نیریآ و بود دهید نیریآ یپدر ی خانه

 ...باشد داشته خاطر به را او ی چهره

*** 

     ادامه 

 

  پوشاهیس#

 130_پارت#

 دیع دم . شد ادهیپ و کرد پارک ابانیخ  کنار را نشیماش

 نیاول یبرا... نو سال  دیخر یاهویه در مردم  و بود

  افراد نکهیا... بود یراض ابانیخ یشلوغ از بار

  او و نبود رممکنیغ کنند بشیتعق بخواهند  وشیدار

 .ندهد دستشان ییآتو نیکوچکتر داد یم حیترج

  را راهنشیپ ی قهی و  گذاشت سر یرو را کپش کاله

. نباشد د ید در  اش چهره حداالمکان  تا دیکش باالتر

  و انداخت گرشید یگوش  یرو و دیخر یکارت م یس

  را راستش ی شانه. شد یخلوت  نسبتا ی کوچه وارد

  تک حرکات نگاهش که  یحال در و داد هیتک وارید به

  ی شماره داشت، نظر ریز را اطراف یها آدم  تک



 به. چسباند گوشش به  را یگوش و گرفت را ماهرو

 گوشش در ماهرو ی خسته یصدا ده،ینرس سوم  بوق

 :دیچیپ

 الو؟  -

  َشک با ماهرو، و شد  مشت اراده یب چپش دست

 : گفت

 و؟یآر -

 نوک با را شیپا یجلو  ی زهیسنگر یعصب و،یآر

 :کرد پرت یا گوشه به کفشش

  کس من ریغ اگه!  دهی بع  تو از بودن یناش نطوریا -

 همه اسمم  کردن صدا با  فقط بود، خط پشت یا گهید

 ایب خودت به هست؟  حواست ؛یداد یم لو رو یچ

 باند هی که یستین وشیدار دختر گهید تو... ماهرو

  تشنه خونت به وشیدار همون حاال. بترسن ازت

 و بگردن دنبالتون که سپرده آدماش تمام  به! ست

  دیبد خبر که دینکرد فکر خودتون  با یحت تا دو شما

 ...خونه اون به دیدیرس زنده

 ... بود خورده چاقو... نبود خوب حالش ایلیا -

 : دیغر شیها دندان انیم از ویآر



  وشیدار اون ؟یبود خورده چاقو هم  تو ؟یچ تو -

 بود بسته بارون ریز رو نیریآ شما فرار شب یعوض

 ؟یکن ی م درک منو حال... درخت به

 !کن گوش ویآر -

 ... کرد سکوت به وادار را ویآر بلندش، نسبتا یصدا

 باال دکتر هم  حاال نیهم. نبود خوب ایلیا تیوضع  -

  از اشتباه... بهت زدم  ی م زنگ زودتر دیبا... سرشه

 ...ی ول... یول دارم  قبول. بود من

 به که ییصدا با بعد، و آمد نشیسنگ نفس یصدا

 : گفت دیلرز یم وضوح

...  یدون یم ت بچه و زن مرگ مقصر هم  منو تو -

 نه؟  مگه

 :دیکش گردنش پشت یدست محکم  و،یآر

 کجاست؟  مدارک  -

 واسه یراه دنبال ها سال نیا تموم  من... من ویآر -

  ورزش افرادش به فقط من. بودم  وشیدار زدن نیزم

 ... یول دادم  یم ادی یرزم



 بچه و زن یگلو ریز گذاشتن غیت افرادش همون و -

  یداد آموزش رو شترشونیب تو که یینامردا همون! م 

 ... شون نهیس رو  گذاشتن منو ی بچه و زن سر

 :دیشن را ماهرو دار بغض یصدا

 ... کنم  ینم انکار گناهمو من -

 : گرفت وارید  از را اش هیتک ویآر

 ... مدارک  -

  به قبلش فقط... فقط گم یم رو یچ همه... گم یم -

 .لطفا... بده جواب سوالم 

  ماهرو به سکوتش، و بست چشم  تیعصبان با ویآر

 : داد دنیپرس جرئت  

 نداره؟  یکار که  ایلیا با... با سیپل -

 : داد جواب لب ریز ویآر

  ای  خواسته. ستین ایل یا هیعل یمدرک ... نه احتماال -

  یهمکار من با پرونده  نیا روند تو ناخواسته،

 ... کرده

 دخترک الیخ. دیشن را  ماهرو ی آسوده نفس یصدا

  نیهم به ماجرا ته اما  بود شده راحت ایلیا بابت از

 ... شد ینم ختم 



 بپرسم؟  گهید سوال هی تونم  یم -

 :دیکش نفس یعصب و  انداخت  اش  قهی در دست ویآر

 ... بپرس -

 چند درست  و شد برقرار سکوت انشانی م یا لحظه

 لرزشش وضوح به که  ییصدا با ماهرو بعد، هیثان

 :شکست را  سکوتشان بود شده برابر چند

 بُرن؟ یم زندان سال چند من واسه... من واسه -

*** 

 

 

  پوشاهیس#

 131_پارت#

 بُرن؟ یم زندان سال چند من واسه... من واسه -

  و فشرد دهانش یرو را اش   شده مشت دست ویآر

 به بلندتر بار نیا ماهرو، لرزان یها  نفس یصدا

 ... دیرس یم گوش

 و؟یآر -



  کرد، صدا را خط پشت اهپوشیس مرد   که پربغض

 لب ریز و فرستاد رونیب صدادار  را نفسش ویآر

 : داد جواب

 ... دونم  ینم -

 بره؟ ادشی منو که هست یاونقدر... یاونقدر -

... سوخت قایعم وی آر ی نهیس قفسه انیم یزیچ

  خودش؟ شیپ کرد یم یفکر چه دخترک بود؟ قلبش

 کند؟ یم فراموشش ایلیا کرد یم الیخ

 خورد؟  چاقو یک  بخاطر ایلیا -

 : داد  بشینه بلندتر ویآر و نگفت یزیچ ماهرو

 ؟ یک  بخاطر -

 :دیشن خط پشت از را ماهرو فیضع  یصدا

 ...من -

  از و کرد رها و انتقامش مهین  نصفه یک  بخاطر -

 رون؟یب زد عمارت

 : دیشن را ماهرو ی خفه هق

 ...من -



  افراد! ماهرو ایب  خودت به خدا یرضا محض -

 حساب ازت یول کلشونهیه و قد  تو برابر دو  وشیدار

  ای مگه؟ اومده ایلیا سر  ییبال شده؟ چت... بردن یم

 برنت؟ یم دارن دست به دستبند االن نیهم

 ... ترسم  یم فقط من... فقط من -

  با اریاخت یب و دیکش شی موها انی م یدست محکم  ویآر

 :کرد متر را کوچه عرض شیها قدم 

  از کنه؟ فراموشت و زندان یفتیب نکهیا از  ؟یچ از -

 شیزندگ  تو هم  ییماهرو بره ادشی روز هی نکهیا

 بوده؟

  ندیبنش لبش کنج یشخندین شد باعث ماهرو، سکوت

 : دهد   ادامه و

  نفس تا رفت، مرگ یپا  تا بخاطرت که یکس! نترس -

 خنجر بهش پشت از نکهیا مگه کنه ینم ولت آخرش

 ... حالشو فهمم  یم خوب! َمردم  هی من... یبزن

  بخاطر عمد از که یروز  به زد بک فلش ذهنش، و

  طاقت را اش یدور نتوانست و خورد  ریت نیریآ نجات

 ...اوردیب

 ... ویآر -



  ویآر داشت حرفش گفتن در ماهرو یها کردن دل دل

 : کرد یم کالفه را

 .عمارت برگردم  دیبا تنهاست  نیریآ... بزن حرفتو -

 که را یحرف کرد یسع  و  دیکش باال را اش ینیب ماهرو

  شیها نفس و بود شده حلقه شیگلو دور طناب مثل

 :آورد زبان به کرد یم سخت را

 رو ت بچه و زن حرفم  نیا... حرفم  نیا دونم  یم -

 ینم کم  گناهم  از یز یچ دونم  یم... گردونه یبرنم

  نصف که ام  یکس همون من آخرش دونم  یم... کنه

 خفه نگم  اگه یول... یول  داده م یتعل رو وشیدار افراد

 ! شم یم

     ادامه 

 

  خون دل   با یا لحظه. برداشت زدن قدم   از دست ویآر

 : زد لب بغض با ماهرو و بست چشم 

 اگه یول... یول شهینم دونم  یم... سخته دونم  یم -

... منو... یتونست روز هی اگه... شد روز هی

 ... رو وشیدار ی دخترخونده

 : زد هق



 !کن حاللم ... ببخش -

. سوخت تر قیعم و یآر ی نهیس قفسه انیم ییجا

 سال سه که یدرد از وجودش تمام ... هم  چشمانش

  سرش در یکس و گرفت آتش بود کرده تجربه قبل

 التماس ؟یخواست ینم را نیهم مگر دیکش ادیفر

  ماهرو! مرگ حد  در  را اش یمانیپش... دشمنت

 ...نبود هم  دشمنش اما  نبود دوست... نبود دشمنش

  یا سرفه تک با و نماند ویآر از یحرف منتظر ماهرو

 : کرد صاف را شیصدا

  رمز... وشهیدار گاوصندوق تو مدارک ی همه -

 مدارک! شهیم باز  خودش انگشت  اثر با... نداره

 ... کشتن   تو که  ییآدما شب، اون به مربوط

 :گرفت ینفس یسخت به

 داشتن، دست م یرمستقیغ ت بچه و زن کشتن تو -

  از قبل و شیپ سال ده  از که ییدخترا شتریب تیهو

 که یمبلغ  شدن، رد  مرز از عمارت به تو ورود

  تر مهم  و ها واسطه و  ها خیش اسم  و شدن فروخته

... و انی پرن خسرو با یهمکار مدارک... همه از

 ! رادمنش



  قطع زودتر خواست یم  دلش و زد یم حرف تند تند

 ... آمد ینم باال نفسش. کند

 : نشست ویآر یابروها انیم یاخم

 ان؟ یپرن خسرو -

 مثل هیکی! کنه یم کار فیکث... رادمنشه ردستیز -

...  رانهیا خسرو! وشیدار از بدتر یحت... وشیدار

 تنها... رادمنش به برسونتت تونه یم و! مطمئنم  نویا

 . داره خبر بمش و ریز از که  هیکس

 به را دهانش آب ... کرد ینم شیرها یشرمندگ  حس

 خواست یم انگار که یحال  در و فرستاد نییپا یسخت

 : داد ادامه کند فرار مکالمه آن از

  اگه... اگه. روشنه م یگوش... ای لیا شیپ برم  دیبا من -

 ...قطع گهید... بزن زنگ خطم  نیهم به یداشت یکار

 ! ماهرو -

  دیند و بست لب ماهرو، و دیپر حرفش انیم ویآر

  با یکم فقط ،یکم که است کلنجار در خودش با یمرد

 ... دیایب راه شیها ترس و او

 ... حتما!  یکرد یهمکار سیپل با تو -



 حس. دیکش یقیعم نفس و انداخت  اش  قهی در دست

 ! کند اش خفه مانده کم   یاسک قهی راهنیپ آن کرد یم

 !شنیم قائل فیتخف مجازاتت تو حتما -

 و دینشن را بغضش انیم ماهرو جان یب ی خنده

  در توانست یم که بود  یکار تنها. کرد قطع را تماس

 دادن... دهد انجام   مهم  اطالعات آن دنیفهم قبال

 همه آن تحمل از بعد  دانست یم که یخاطر آرامش

 ... بود دشمنش ی دخترخوانده حق ،یسخت

 را کارت م یس  بالفاصله و دیپوش دوباره را کپش کاله

  ابانیخ سمت را  شیها قدم ... شکاند و درآورد

 را کمرش پشت ی اسلحه  اراده ی ب دستش، و برداشت

 !کینزد یلیخ... بود کینزد انتقامش به. کرد لمس

*** 

     ادامه 

 

  پوشاهیس#

 132_پارت#

 سر که دید یحال در را ا یلیا پدر شد، خارج که اتاق از

 مات  . بود ساکت... بود کرده یمخف دستانش انیم



  ریز و جان مهین را ایلیا  که یا لحظه از  درست... مات

 یم حس بود، دهیکش  آغوش به ماه اسفند تند باران  

! بکشند رونیب نهیس  از را قلبش خواهند یم کرد

  او، و بود شده ساله کی و یس یمرد پسرکش،

 چشم ... بود نکرده بغلش یسالگ چهار از نامردانه

. نشود یجار چشمانش در زده حلقه اشک تا بست

 و تیمظلوم یبرا اما نبود ختنیر اشک مرد کوروش

 !بود  کم  کرد یم هیگر  که هم  خون پسرش، تک درد

  شیروبرو درست و شد  کشینزد یقدم چند ماهرو

 نه که بود خودش حال در آنقدر کوروش و ستادیا

 را اش هیسا نه و دیشن را  ماهرو یها قدم  یصدا یحت

  کرد حس و دیگز را نشییپا لب ماهرو... دید

 بشینه ویآر... شوند پر دوباره مانده کم  چشمانش

 بود بسته عهد خودش با او و باشد محکم  که بود داده

  ردیبگ دست  در را اشکش اریاخت که! بماند محکم  که

 و کس هر یجلو" که چشمانش سر بر بکشد ادیفر و

 !" نبار یناکس

... کند صدا چه  را ش یروبرو مرد دانست ینم

...  زد دل در یتلخند بابا؟... ای احتشام  یآقا کوروش؟

 اگر ای کرد ینم صدا نطوریا را کوروش هم  ایلیا یحت

  یگرید لیدل طعنه جز  زد، یم شیصدا" بابا" یگاه



  که یمرد به دیبگو چه دانست ینم ماهرو و نداشت

 ...بود ایلی ا ی شده نصف وسط از بیس

 ها، دست فرم  فک، خط  چشم، رنگ شان،یباال و قد

 زد ینم مو گریکدی با شان یها اخم  یحت و لبخند طرح

  دید یم را ایلیا انگار کرد، یم نگاه که او به ماهرو و

  توانسته چطور مرد نیا ... ندهیآ سال   چند و ستیب در

 وسط از  بیس را، گناهش یب پسرک را، شیایلیا بود

 ادگاری... تر مهم  همه از  و وجودش ی شده نصف

 دهد؟   عذاب نطوریا را شیایدر

 براتون؟ ارم یب... رو قرصاتون -

 باال سر که کوروش و کرد باز را بحث سر انهیناش

  چشمانش سرخ یها رگه دنید  از ماهرو نفس گرفت،

  باال یتلخند به کوروش لب کنج. خورد گره نهیس در

 ... فشرد بدتر را ماهرو قلب   دارش خش یصدا و رفت

! کرد یم هی گر خون یزمان هی م  بچه گفت یم لیریام -

  یچیه انقدر گفت یم...  نه... ها کنه هی گر نکهیا نه

  و دردش   انقدر کرد، یم  یخودخور انقدر گفت، ینم

 یم سردرد با صبح تا  شب و خودش تو ختیر یم

  اون اگه که... شد یم  پاره چشمش رگ که دیخواب



 چند! بود سرخ چشماش از اومد یم هم  یاشک شبا

 کنن؟ یم هیگر خون آدما درصد

  کوروش و  انداخت ماهرو قلب به چنگ یکس انگار

 خود با ماهرو و دیکش شیموها انی م یدست محکم 

 ...زند ینم مو ایل یا با هم  حرکتش نیا کرد فکر

  و جونش که  کردم  کاریچ   م؟ بچه با کردم   کاریچ من -

  دل به زنه یم نازک لباس هی با و دستش کف ذارهیم

 و من از خودشو سال پنج که کردم   کاری چ بارون؟

 خون غرق  دمشید یوقت و دیکش  کنار اسمم  و شرکت

 خاک ام ی در کنار خودم   یدستا با بچمو روح من بود؟

 . کردم  خاک مادرش جسم   با رو ایلیا روح من... کردم 

  بمش یصدا یول نداشت هم  بغض... ختیر ینم اشک

  قلب ته از.  آمد یم شیدردها ی اهچالهیس از انگار

 ! اش  شده پاره پاره

 !متنفره من از پسرم ... نهیبب منو خواد ینم م  بچه -

     ادامه 

 

 شیجا سر از و کرد باز  را راهنشیپ یباال ی دکمه دو

 : داد قرارش مخاطب ماهرو که شد بلند رفتن قصد به



 ! ستین -

  تمام  ماهرو و دیچرخ سمتش کوروش سرخ نگاه

 :بماند محکم  که کرد را تالشش

. بزنه حرف باهاتون خواد یم ایلیا... ستین متنفر -

 .دیبر االن شهینم

 :کرد نگاهش بهت با کوروش

 ؟یچ -

 گفت خودش اد،یب دکتر نکهیا از  قبل... گفت خودش -

 . بزنه حرف باهاتون خواد یم

  نییپا بغض با که کوروش یگلو بیس یرو نگاهش،

 .ماند ثابت رفت

 گفت؟ ایلیا -

  به را بغض شد یم حاال! بود گرفته جان شیصدا

 ...دیشن مردانه بم  یصدا آن در وضوح

 مرد چشمان به رهیخ و داد تکان سر ماهرو

 : داد جواب شیروبرو

!  االن نیهم. دنشید  دیبر... گفت خودش آره -

 ...باهاش زدن حرف واسه دیبش قدم  شیپ خودتون



  برد، صورتش سمت دست و روبرگرداند که کوروش

 نیا. کند یم پاک چشم  از اشک  دارد که دیفهم ماهرو

  ی م دو هر. کرد یم  درک وجودش تمام  با را مرد

  که یمرد سمت از ماهرو! شوند دهیبخش خواستند

 کرده عام  قتل  را او ی خانواده تمام  اش پدرخوانده

 ! پسرش سمت از کوروش و بود

 او که نیهم و دیشن را  کوروش لرزان نفس یصدا

 : دید را لبخندش بار نیاول یبرا برگشت، سمتش

  نجات پسرمو تو... یزندگ  به یبرگردوند امویلیا تو -

  ایلیا واسه من... کنم  صدات یچ دونم   ینم. یداد

... یول کنم  خطابت عروس بخوام  که نکردم  یپدر

 ...یعاشقش که  ممنونم . یکنارش که  ممنونم 

  اش نهیس قفسه  درد از ی ا لحظه و دیکش یکوتاه نفس

  دیبگو یزیچ  که کرد باز لب نگران ماهرو. بست چشم 

 : نگذاشت و  آورد باال دست کوروش یول

  چطور دونم  ینم... فقط دارم  استرس... خوبم  -

 ...سال همه نیا بعد. بزنم  حرف باهاش

  گرید که یاشک انیم دیخند  و شکست مردانه بغضش،

 :کند کنترلش توانست ینم

 !نهیبب منو خواد یم پسرم  -



 نلرزد اش چانه تا برد دندان ریز را نشییپا لب ماهرو

  اشک برق که یچشمان با او  یها حرف جواب در و

  در که بود لحظه همان قایدق  و داد تکان سر داشت

  فیک  که یحال در شان یخانوادگ  دکتر  . شد باز اتاق

 و شد خارج اتاق  از  داشت دست در یسامسونت

  ینگران با د،ید که را کوروش سرخ چشمان و صورت

 :آمد کینزد

 قلبته؟ شده؟ یچ -

 افتاده شماره به که ینفس با و رفت سمتش کوروش

 :دیپرس بود

 داره؟یب ایلیا -

 اخم  و چرخاند او سرخ صورت در را نگاهش دکتر

 :کرد

 شده؟ یچ! َمرد سمه واست جانیه -

 : فشرد نهیس قفسه یرو دست کوروش

 داره؟ یب -

     ادامه 

 



  گرید کوروش و داد تکان جوابش در یسر دکتر

 که نیهم و برداشت قدم  اتاق سمت و نماند منتظر

 را شیجلو و کند باز اعتراض به لب خواست دکتر

 : نگذاشت و ستادیا شیروبرو ماهرو رد،یبگ

  با که خوبه دوشون هر  واسه... دیرینگ و جلوش -

  تموم  حرفاشون یوقت  تا  لطفا شهیم. بزنن حرف هم 

 د؟ یبمون نجایا شه

  بد از  دیترس یم... کوروش کردن سکته از دیترس یم

 نفسش، دادن رونیب با همزمان  دکتر... ایلیا حال شدن

 پشت مبل یرو و کرد اعالم  را موافقتش لب ریز

  دراز سر پسر و پدر نیا ی قصه. نشست سرش

 ... داشت

 خودش به یکم تا ستادیا در پشت یا لحظه کوروش

.  زد در به بار چند و برد باال دست بعد، و شود مسلط

 رو را رهیدستگ د،یشن که را لیریام" دییبفرما" یصدا

  نگاهش،. داد هل جلو به را در و داد فشار نیی پا به

  تخت یرو را ایلیا و گشت و گشت اتاق در تابانه یب

  تا بود گذاشته  ایلیا کمر پشت یبالشت لیریام. کرد دایپ

  مکان و زمان. دهد هیتک تخت تاج به تر راحت بتواند

 حال به تا عمرش در کرد یم  حس... رفت دستش از



  لیریام... نزده زل پسرش چشمان به یطوالن آنقدر

  و چرخاند کوروش و ای لیا انیم را متعجبش نگاه

  به خطاب لب ریز کند، ینم یاعتراض ایلیا  دید یوقت

 : گفت او

 ...کن صدام  یداشت یکار -

  شانیتنها و رفت خروج در سمت بلند یها قدم  با و

 بیس شد، بسته کوروش سر پشت که در... گذاشت

  توان تمام  با را سالمش  دست و رفت نیی پا  ایلیا یگلو

 حاال و بزنند حرف بود خواسته خودش... کرد مشت

 چیه یجا بود، آمده خودش  یپا با کوروش که

 ... نداشت  یاعتراض

  با کوروش رفت، یکبود به رو که اش دهیپر رنگ  

  که دیبگو یزیچ خواست  و  شد کشینزد یقدم ینگران

 جلو او که گرفت باال دست و زد شخندین اراده یب ایلیا

  گرفت یم گارد اراده ی ب. نبود خودش دست... دیاین

 یکندن جان به! پدرش مقابل... شیروبرو مرد مقابل

  کنج شخندین همان با و دیکش شیها هیر به را هوا

 : زد لب خفه لب،

 یگینم بهم  یول یزن یم حرف زنم؛ یم حرف -

 همخون نیا از متنفرم "... بابا " یگینم"... پسرم"



 رو" احتشام" اون یحت  بود، خودم  به اگه که... بودن

 !زدم  یم خط اسمم  کنار از هم 

*** 
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  یگینم بهم  یول یزن یم حرف... زنم  یم حرف -

 همخون نیا از متنفرم "... بابا " یگینم"... پسرم"

 رو" احتشام" اون یحت  بود، خودم  به اگه که... بودن

 !زدم  یم خط اسمم  کنار از

 که بود اشک... دیلرز شیروبرو مرد نگاه در یزیچ

  سال نیچند  ها چشم  نیا د؟یرقص یم چشمانش در

  با که یروز یحت ها،  چشم  نیا. بود نکرده نگاهش

  دشمن ی خانه از یزخم تن و شکسته دست

 نیا...  بود نکرده نگاهش هم  زد رونیب مشترکشان

 نگاهش یزمان فقط  ها چشم  نیا...  پدر نیا... مرد

 بودند گفته که. بود مارستانیب تخت یرو که کردند

 نیا...  است شتریب اش یزندگ  از پسرت مرگ احتمال



  دست مرگ که بود آمده خودش به یروز فقط مرد،

  رید...  روز آن و پسرش یگلو دور بود کرده حلقه

 ... رید یلیخ! بود

  تکان یسر آرام ! تلخ تلخ  . زد یکمرنگ لبخند کوروش

 : کرد مشت دست محکم  و داد

 .دونم   یم... ندارم  حق -

 پدر ینخواست... یکن  اداش ینخواست! یداشت حق -

 !یکن یپدر ینخواست. یباش

 : شد  کشینزد یمیقد کوروش

 ...من... ایلیا -

 :چشمانش در شد براق ایلیا

  پنج چهار  بچه هی سر  به یچ رفته ادتی... جلو این -

 بودم  زده صدات بابا نکهیا واسه فقط که ؟یآورد ساله

 که ییروزا... انگار رفته ادتی گوشم؟ ریز یدیکش

 که یپدر یجا اون و یعل  شیپ بردم  یم رو هام  هیگر

.  دیکش یم سرم  رو دست نداشتم  انگار یول داشتم 

.  افتاد ینم دهنش از" جان بابا" حرفاش ونیم

  باغبون! کرد یپدر  من واسه تو ی خونه  باغبون

  شدم  گناه یب دختر هی تصادف باعث یوقت تو ی خونه



...  بودم  مقصر من! گرفت گردن رو تصادف من یجا

 شدن رام  که یوحش گرگ هی. بودم  شده گرگ که یمن

  خواستم  بود پدرم  یجا که  یکس از من. نبود کارش تو

 !گهی نم نه دونستم  یم و  کنه یمعرف خودشو  من یجا

  یم ادیفر  را درد ش،یصدا و فشرد زخمش یرو دست

 : زد

 یکی! فکر یب ی وونهید هی... ازم  یساخت یچ نیبب -

  و بود یمهمون اون و یمهمون نیا روز هر پاش که

 طرحش بعد روز دو و زد یم طرح صبح تا آخرشب

 از و باباش شرکت مانکن تن رفت یم و شد یم لباس

 دوباره... گاریس دوباره... یمهمون دوباره... اول

  شده! نیبب رو کوروش پسر  که هیبق نی تحس و قیتشو

 رو شرکت! شرکته یداخل ریمد... باباش راست دست

  بازار تو طرحاش. چرخونه یم انگشتش  هی رو داره

... کنه یم افتخار بهش پدرش  حتما! ادیز داره طرفدار

 نرفته؟ که ادتی! جوابشون در یزد یم پوزخند تو

  هم  رو انداختنت باال ابرو اون یحت و یزد یم پوزخند

  از کردن یم فکر. ادمهی حرفاشون جواب در

 تو که یبود دهید منو  تو یول! افتخار از... غرورته

  یبطر یبطر و گاریس  پاکت پاکت که... غرقم  کثافت

 !رونیب رهیم یخال و عمارتت به ادیم مشروب



     ادامه 

 

  با انگشتانش و دیچک  اش گونه یرو کوروش اشک

  بود کرده چه... شدند دهیکش شیموها انی م توان تمام 

 او؟ با

  سالم  شیش و ستیب... نبودم  بچه! شدم  عاشق من -

  شدن فلج باعث خودم  که یدختر به دادم  دل که بود

...  براش  کنم  جبران خواستم  یم! بودم  شده پاهاش

  یم. بدم  بهش نداشته شی زندگ  تو یچ هر خواستم  یم

  و بره راه دوباره خواستم  یم. بشه درمان خواستم 

 که یی روزا اون باهاش؟ یکرد کاریچ ادتهی یول رفت

 یوقت ؟یکرد  کاریچ ادتهی بره راه تونست ینم هنوز

 که یفرستاد رو یعوض هی بود  تنها خونه تو

 ... من از یری بگ  چشم  زهر که! بترسوندش

  از نگران کوروش، و دیچیپ اتاق در  ادشیفر یصدا

 : زد داد او حال

 ... بزنم  حرف بذار... من به کن گوش ایلیا -

 نیا  از شیب تا روبرگرداند و شد شکسته شیصدا

... کند مهارش تا دیگز لب و ستیگر مردانه. نشکند

 او؟  حق یها حرف برابر در گفت یم دیبا چه



 اش نهیس قفسه. فرستاد رونیب یسخت به را نفسش

  از یا لحظه ایلیا و برگشت ایلیا سمت ... کرد یم درد

  ینم مرد نیا. ماند مات او سیخ صورت دنید

!  زد یم زخم  کوروش... باشد کوروش توانست

 ... سوزاند ینم دل هم  همخونش یبرا کوروش

! نفسش به بود بند نفسم ... بود زم یچ همه مادرت -

  من و ستهیبا زمان خواست یم دلم  دیخند یم یوقت

  بود قشنگ مادرت... بود  قشنگ ام یدر... کنم  نگاش

 نه... شدم  عاشقش شتر یب اومد ایبدن  که الناز! ایلیا

! نه... نسلم  ی ادامه واسه خواستمش یم نکهیا

  واسه بودن پدر قیال  منو چون شدم  عاشقش شتریب

 یلیخ... بود خانوم  یلیخ ایدر. دونست ش بچه

 مگه داشت نخواهد یا بچه گفت یم شهیهم! باسواد

 شه،یم بزرگ رفاه تو بچه اون باشه مطمئن نکهیا

 بزرگ شاد مادرش، و پدر سمت از نهیب یم محبت

  دونست ش بچه واسه بودن  پدر قیال منو اون! شهیم

 .شدم  عاشقش شتریب من و

  دست از یکی و دیکش شیها هیر به را هوا یسخت به

 : کرد کنارش وار ید بند را شیها



  باردار رو تو مادرت که نبود سالش دو هنوز الناز -

 بد حالش ایدر روز هی اما  بود خوب یچ همه... شد

 من و افتاد و ش نهیس  قفسه به زد چنگ زنم ... شد

  ی وقت... مردم  اومده سرش به یچ بگن دکترا تا! مردم 

  دایپ ادامه شیباردار اگه  و داره قلب یینارسا گفتن

 ازش... مردم  بشه تموم  جونش متیق به ممکنه کنه

 قبول... کردم  التماسش. نکرد... کنه  سقط خواستم 

  یم حسش گفت یم. بود عاشقت دهیند مادرت،! نکرد

... کشم  ینم رو م  بچه گفت یم! کرد یم حست. کنم 

! وجودم  ی همه سر دم یکش داد... سرش دم یکش داد

 آخر روز تا. بود گرفته و مشیتصم ایدر یول

 تو. شدم  زنده و مردم  دردش  هر یپا به پا شیباردار

  بهتر مادرت قلب یول... سالمت و سالم ! یاومد ایبدن

 گفت یم دکتر... دیکش ی م  درد خواب موقع شبا. نشد

 یول داشته شیباردار قبل از رو مشکل نیا مادرت

  مارستانیب از  وقت  هر...  کرده دشیتشد یباردار

  از وقت هر د،یکش ی م  درد وقت هر م،ی گشت یبرم

  که کرد یم التماسم  کنه، بغلت تونست ی نم درد شدت

 ...اگه یحت که... مون بچه با نکنم  یتند وقت هی

  خانه بغض آن به لعنت... دیکش شیگلو به یدست

 !کن خراب



 با ندارم  حق من هم  ارهیب طاقت نتوتست اگه یحت -

ت  من. کنم  یتند مون بچه  هر... ایلیا داشتم  دوس 

 تو. داشتم  دوست رو داشت دوست ایدر که یزیچ

ت شد یم مگه... یبود پسرم ... یبود همخونم    دوس 

 باشم؟  نداشته

     ادامه 

 

  خاکستر از انگار شیها حرف... آمد نییپا شیصدا تن

 ! شدند یم بلند قلبش

  رفت، نفسش چشمام  جلو مادرت یوقت یول... یول -

  وونهید هی. شدم  وونهید  داد جون بغلم  تو ام یدر یوقت

 یحرفا رفت ادم ی. شکست کمرم ... یجان هی! یروان ی

 همه تو، به ش عالقه و عشق هاش، قسم ... رو ایدر

 ... رفت ادم ی رو

 : سوزاند را جانش عمق تا ای لیا تلخند

 !بوکست سهیک  شدم  -

 :درد با بست چشم  کوروش

 ...بوکسم  سهیک  یشد -

 : دی چک اش گونه یرو ایلیا اشک



 ! یزد مشت -

 ... بشکنه دستم  -

 نلرزد اش چانه تا فشرد هم  یرو دندان محکم  ایلیا

 : دیلرز... و

 ... داشت  درد -

 دوخت چشم  و کرد مشت وارید یرو دست کوروش

 :ایلیا یاشک نگاه در

 !جونم  به دردت -

 ...یگرفت و جونم  -

  نتوانست گرید کوروش و زد  هق  صدا یب و مردانه

  به نکهیا  از قبل و کرد تند پا ایلیا سمت. اوردیب طاقت

  و ستیب از بعد را پسرش بدهد، مخالفت فرصت او

 : دیبوس را اش سرشانه و دیکش آغوش به سال چند

 ... بابا بمون آروم  قهیدق هی... قهیدق هی فقط -

  دلش. گفت یول دینگو"  بابا"  گفته ایلیا که بود ادشی

  دیکش یم پر دلش... شیایدر ادگاری یبرا زد یم پر

...  بود کرده شیدایپ ها سال از پس که یپسر یبرا

 را عضالتش شدن منقبض یول. نزد پسش ایلیا

 به پسرش. دیکش عقب و دیفهم یراحت به کوروش



 چشمان در دوخت چشم !  داشت تیحساس پدر آغوش

 ...ختندیر یم اشک شانیدو هر حاال، و ایلیا یمشک

  بخاطر یدیکش درد که م  شرمنده... م  شرمنده من -

  ی شرمنده... نداره  حس که دستت ی شرمنده... من

 پدر که م  شرمنده! ت  خورده زخم  روح و یزخم تن

 بلند روت دست که یدفعات تمام  از شرمنده. بودم  یبد

 ... باهات کنم  یم  کاری چ دارم  دم یند که. کردم 

 :زد تلخند کوروش  و رفت نیی پا  ایلیا یگلو بیس

...  فقط من... ندارم  رو شدن  دهیبخش اقتیل یحت من -

 شرمنده کردم  تتیاذ که ییروزا کل ی  اندازه به فقط

 !م 

  یشانیپ به لب شود، بلند نکهیا از  قبل درست و

 :دیبوس حسرت با و پدرانه و چسباند پسرکش

 ...بابا شو خوشبخت -

 و شد بلند باشد، او از یواکنش منتظر نکهیا یب و

 یکس اتاق، خروجش از  قبل  درست و  رفت در سمت

 : زد شیصدا سر پشت از

 ...بابا -



  یزمان... مستانه و بلند! دیخند شیرو به ایدن انگار

  متوقف زمان زند یم لبخند شیایدر یوقت داشت  آرزو

  بود زده شیصدا لبخند بدون  ایدر ادگاری حاال، و شود

 متوقف... بود لبخند همان  ینیریش به شیبرا نیا و

 ! زمانش بود شده

 ...بابا جان -

  در و بود خفه. دیشن زور  به هم  خودش را شیصدا

 !اش هزارساله یها بغض  انیم... گلو

  واسه بخشم  یم... نه یدلسوز  رو از... بخشمت یم -

 خوام  ینم که یدختر  آرامش واسه! خودم  آرامش

 ... بشه  من ی نهیک  یقربان

  کی ینی ریش مثل! تلخ اما نیریش... زد لبخند کوروش

.  گرفته آرام  قلبش درد کرد یم حس... تلخ شکالت

 دهیبخش لیدل به یا ذره... بود سبک اش نهیس قفسه

  دهیبخش که نیهم. کرد ینم فکر ایلیا توسط شدنش

  خوب  یول راحت و قیعم نفس کی یعنی بود، شده

  نخواهد را خودش چوقتیه خودش، که دانست یم

 !دیبخش

  او سمت نکهیا یب و فشرد در ی رهیدستگ یرو دست

 :کرد زمزمه آرام  برگردد،



 ! نبودم  من که یزیچ... یشیم یخوب پدر تو -

*** 

     ادامه 

 

  پوشاهیس#

 134_پارت#

 (نیریآ شخص، اول یراو)

 در را م یزانوها و دم یکش باال ام  چانه ریز تا را پتو

  داشت امکان که یآنقدر! بود سردم . کردم  جمع  شکمم 

  به یصدا و ردیبگ لرزش فکم  گرید ی لحظه چند تا

  یبد خواب صبح... شود بلند م یها دندان خوردن هم 

  یم که ییروزها کابوس! وحشتناک... بودم  دهید

.  خواستم  ینم من  و کنند عقدم  زور به خواستند

...  لبش کنج پوزخند... اریداژ فیکث نگاه کابوس

  در  را او هم  قبال! چشمانش  یگر یاغی و تمسخر

  نوع بار، نیا اما... بار چند و نیچند. بودم  ده ید خواب

 یکابوس در را نگاه نی ا من! بود آشنا م یبرا نگاهش

 بودم  من آن، در که یکابوس همان... بودم  دهید گرید

  یم یچ هر که یبرف پر و سرد کوهستان و ویآر و



 یمردها و اریداژ و م یبود ما... شد ینم تمام  م یدیدو

  م یجلو قد تمام  که ویآر و بودم  من! دست به اسلحه

  یم خون سرش از و  نم ینب صدمه تا و بود ستادهیا

 با بودم، دهید امروز که  یخواب در اریداژ نگاه... رفت

 ! زد ینم مو سرد کوهستان آن خواب

  اگر شدم  یم وانهید... کنم  آرام  را خودم  کردم  یسع 

 یم بود گفته ویآر! الیخ و فکر به دادم   یم ادامه

.  کنم  شروع نوع از که بخرد تست کتاب م یبرا خواهد

  از چه هر هدفم  به دن یرس دوباره تا بود داده قول

  گفتم  یم خودم  با من  و دهد انجام  دیآ یبرم دستش

  تمام  اگر یحت... باشند فرشته توانند یم هم  مردها

 کرده پر را قلبشان یبزرگ  یغم و بپوشند اهیس روزها

 ...باشد

  چشم  دوباره دم،یشن قفل در که را دیکل چرخش یصدا

  و بودم  داغان. دارم ی ب نفهمد که کردم  آرزو و بستم 

 و دهیپر یرو و رنگ با شهیهم مثل مرا خواستم  ینم

  یب من، و شد بسته  اتاق در... ندی بب سرخ چشمان

  هی ر به عطرش دنیکش  یبرا گرفتم  یقیعم نفس اراده

... انگار نبود او عطر اما بود... نبود  یعطر اما م یها

 پتو کردم  حس و فرستادم  نییپا یسخت به را دهانم  آب

 ستادیا تپش از نهیس در  قلبم . رفت کنار گردنم  یرو از



  یگرم نفس بچرخانم، سر یحت بتوانم  نکهیا از قبل و

  درست را  یا مردانه یصدا و شد پخش گردنم  یرو

 !نبود ویآر که یمرد یصدا... دم یشن گوشم  کنار

 !یفرار  عروس ... دارید مشتاق -

*** 

 

 

  پوشاهیس#

 135_پارت#

 !یفرار  عروس ... دارید مشتاق -

!  است یبی عج حال یکش یم نفس که یحال در مردن

  داده جان... داشتم  نبض که یحال در بودم  مرده من

  بارم  نیاول... دم یکش  یم نفس که یحال در بودم 

  پدرم  که یروز همان! بودم  مرده بارها من... نبود

  یبرا که روز همان ای ... داد خواستگار کی از خبر

 یدختر و پدر حرمت و  کرد بلند م یرو دست بار نیاول

  اشک مادرم  که یا لحظه ای... رفت دست از انمانیم

  من و گفت یم اش یاجبار  ازدواج از و ختیر یم

 اهپوشیس یمرد دنبال به بعد، روز که دانستم  یم



 شب همان ای... کرد خواهم  ترک را شهرم  و خانه

  سمت به ونیکام  کی  کیتار اتاقک در که یسرد

  که یبرف روز همان ای ... رفتم  یم ینامشخص مقصد

  یرو اسلحه که یشب و شد یزخم چشمانم  یجلو ویآر

  نیا تمام  من! ماندنم  زنده متیق به فشرد  اش قهیشق

 یکس بعد، و بودم  مرده وجودم  تمام  با را ها ساعت

 حاال، و... بود دهیکش رونیب گور از و گرفته را دستم 

  افتاده  اتفاق تیواقع  در که یکابوس و بودم  مانده من

  ینم دیبع  که ییآرزوها قاتل و بودم  مانده من... بود

 یبرا من،! باشد آمده جانم  گرفتن یبرا دانستم 

  وشیدار عمارت در اریداژ ... بودم  مرده بار نیهزارم

 کرد؟ یم چه

 از دهیبر دهیبر نفسم، و بود شده منقبض  عضالتم 

... ردیبگ انتقام  که بود آمده او. آمد یم رونیب ام  نهیس

 شیها نفس... کند پا به خون بود آمده! نداشتم  شک

  را اش زمزمه و کردم  حس  گردنم  یرو تر کینزد را

 :هم 

  چشم   تا بکشم  نازتو دیبا نکنه! یداریب دونم  یم -

 هوم؟  ؟یکن یباز



 انگار کرد، لمس را ام  گونه سرانگشتانش که نیهم

 ادیفر سرم  در یکس و گذشت  تنم  از تهی سیالکتر انیجر

  یصدا..." آورد ینم کم   دشمنانش مقابل نیریآ" دیکش

 دختر من... داشت شباهت  خودم  به بیعج سرم، در

  او نکهیا از قبل. نبودم  م یدردها مقابل شدن م ی تسل

  مچ به زدم  چنگ کند، دایپ  یشرویپ ی اجازه شتریب

  و نشستم  م یجا  سر آن، چاندنیپ با همزمان و دستش

 :دیچیپ اتاق  در دردناکش ادیفر یصدا

 !پدرسگ -

 دست ع،یسر حرکت کی در و کردم  رها را مچش

  م یبرا تخت کنار ویآر  که  بردم  یکوچک یچاقو سمت

  درد از نشان اریداژ  کبود ی چهره. بود گذاشته

 ینم و دیتپ یم تند دور  یرو قلبم . داشت دشیشد

  کنم  جلوه فیضع  خواستم  ینم. زم یبر اشک خواستم 

 دهیپاش ام  یزندگ  به اهی س رنگ که ینامرد مقابل

 اریداژ اما بودم  خورده مشکل به پدرم  با من... بود

  یکاف ی اندازه به او از. کند نیتوه او به نداشت حق

 ...بودم  دهیکش

 !فتویکث دهن ببند -



  کبودتر و چشمش در چشم  دم یغر م،یها دندان انیم از

  قدش... درد نه بود خشم  از بار نیا صورتش، شدن

  راهنیپ ریز از اش برجسته عضالت یول بود متوسط

  و بازو بیعج یها  یخالکوب! آمد یم چشم  به هم 

 به راهنشیپ باز یها  دکمه انیم از که اش نهیس

 مرد نیا. ترساندم  یم شتر یب بود شده گذاشته شینما

 .کند مات و شیک  حرکت کی با مرا توانست یم

 و بودم  گرفته او به رو خودم  از دفاع یبرا را چاقو

  نیتر آسان شیبرا کردنم  سالح خلع دانستم  یم خوب

  نیکم در یکفتار مثل... آمد ینم جلو! است کار

  دهم  نشان خودم  از ضعف که بود مانده منتظر طعمه،

 !تنم  دنیدر یبرا شود ور حمله و

 ! ینشد عوض هنوزم  -

     ادامه 

 

 : انداخت  باال ییابرو و حرفش بند پشت دیخند

  کنه یم فکر که یکی... احمق یکوچولو یوحش هی -

 !مونه  یم تاوان بدون حماقتاش



  عقب به یقدم  نفس ی ب من، و برداشت سمتم  یقدم

 :برداشتم 

 ... جلو این -

 : زد دور را تخت خونسرد و زد یکج لبخند

  تو کجا؟ اونم ! کوچولو عروس کردم  داتیپ تازه -

  شوهرش از دینبا که زن!  بزرگ خان   وشیدار عمارت

 ... بترسه

  و زن لفظ دنیشن از  دلم  ته و دیگز لب تمسخر با

  طعمه من، و بود وانهید شک یب او،. شد یخال شوهر

 ! شدن دهیدر یبرا یا

 ...جلو  این گفتم  -

  سمت دست. ستادیا شی جا  سر غم ی ج یصدا دنیشن با

  را شان یکی یکی خونسرد و برد راهنشیپ یها دکمه

 :کرد باز

  چه اریداژ یها نقشه به زدن گند یدونست یم کاش -

 ! هه... داره یتاوان

 در چاقو... کرد باز کامل را شیها دکمه و زد شخندین

  تپش شدت از کرد یم درد ام  نهیس قفسه. دیلرز دستم 



 ینم کنار چشمانم  یجلو  از ویآر ی چهره... قلبم  یها

 اهپوشم؟ یس مرد بود کجا. رفت

 ثابت دستم  در یچاقو یرو یا لحظه ار،یداژ نگاه

 :کند تن از راهنیپ همزمان و ماند

 !کنم  یم گرمت خودم ... جوجه نلرز -

  باالتنه دنید با من و کرد پرت نیزم یرو را راهنشیپ

 قدم  سه دو تنها... دم  در دادم  جان او ی برهنه ی

  اول قدم  او و کند پر را  انمانی م ی فاصله تا بود مانده

  و دیرقص یم نگاهش در هوس و خشم ... برداشت را

  دومش، قدم !  برد یم لذت وحشتم  دنید از دانستم  یم

 چاقو ی دسته دوره به انگشتانم  شدن محکم  با

  برداشت را سوم  قدم  که یزمان درست و شد همزمان

  یب را چاقو دستم، مچ گرفتن یبرا کرد دراز دست و

 تا چشم  ریز از درست... دم یکش اش گونه یرو مهابا

  را فرصت من و دیکش درد از یبلند ادیفر... لبش کنار

 رونیب دانستم  یم. کردم  یم فرار دیبا . شمردم  متیغن

  لحظه، آن یول اریداژ  از بدتر هستند ینامردان اتاق،

  جانم  و روح قاتل دست از ییرها از تر مهم  زیچ چیه

  اش  یزخم صورت دست کی با و بود شده خم ... نبود

 گرفته راه انگشتانش انیم از خون و  فشرد یم را



 اگر زد یم زخم  قیعم و بودم  زده زخم  قیعم. بود

 خروج در سمت توانم  تمام  با... انداخت یم رم یگ 

 که بودم  نشده دور شتریب قدم  چند هنوز اما دم یدو

  ویآر حضور بخاطر خواب هنگام  که یشال به زد چنگ

  یصدا. دیکش عقب را  تنم  م ی موها با و دم یپوش یم

... شد رها دستم  از چاقو  و دیچیپ اتاق در دردناکم  غیج

  و دیکوب سرم  پشت وارید به توانش تمام  با را کمرم 

 :گردنم  دور کرد حلقه دست

 ! نیریآ کنم  یم ت چارهی ب آره؟ ؟یدار دوست یوحش -

     ادامه 

 

 یم  م یها هیر... ژنیاکس  یا ذره یبرا افتادم  تقال به

 هنوز که یاشک از چشمانم  و ییهوا یب از سوختند

 !زدیبر بودم  نگذاشته

 وانهید و شد  تر محکم  گردنم  دور دستانش ی حلقه

 : دیخند وار

  ومدین! پس بکش نفس ؟یشیم خفه یدار ه؟یچ -

  ؟یتون ینم... آخ!  خب بزن صداش بده؟ نجاتت

 به یزد گند بخاطرش که شهیدوآت عاشق اون کجاست

 بده؟  نجاتت تا ادینم چرا  اعتبارم؟



 ایخدا د؟یرس ینم وی آر چرا... دید یم  تار چشمانم 

 سالمت تنش ایخدا... باشند اوردهین سرش ییبال

  هر که یخون و خشم  از سرخ  چشمان به رهیخ... باشد

  نصف و زد یم  رونیب زخمش از شتریب  لحظه

 :کردم  زمزمه نفس یب  بود، کرده سرخ را صورتش

 ! یبدبخت... بد ی  روان هی... ی  روان هی تو... تو -

 شیابروها انیم دهینکش هی ثان کی  به که یاخم بیترک 

  سرم  و کرد ترش وحشتناک صورتش، خون و نشست

 :دیکوب  سرم  پشت وارید به محکم  را

 !شو خفه -

  چشمانم  شیپ و دم یشن ابهام   از یا هاله در  را ادشیفر

 دیکوب وارید به  تر محکم  بار نیا را سرم ... شد اهیس

 : زد ادیفر و

 ...یم خودم ... سگ توله کشمت یم خودم  -

  حسم  یب تن و خورد سر ام  یشانیپ یرو یگرم عیما

 کور یول شود رها دستانش انیم از بود کینزد

  و سگ م ی بگو توانستم  یم کاش. بودم  خوانده

 پوست در ییها طانیش به دارد شرف اش یوفادار

  یبرا خواست و داشت نگهم  تر محکم ... انسان

  کردم  حس که بکوبد وارید به را سرم   بار نیسوم



  من و شد باز تنم  دور از دستانش. دیکش عقبش یکس

  دو هر با را سرم  و آمدم  فرود نیزم یرو زانو با

  ادیفر یصدا! دم ید ینم را ییجا... زدم  چنگ دست

 :دیچیپ اتاق در ییآشنا

 ناموس؟ ی ب کهیمرت یخورد یگه چه -

 دیکش یم ادیفر که اش مردانه بم  یصدا... بود خودش

 مثل... اهپوشم یس  مرد بود آمده! من از دفاع در

 ... بود آمده شهیهم

 یا لحظه ویآر یادهایفر  و آمد یم  خورد و زد یصدا

  یچشمان وحشت از زدم  یا  خفه هق... شد ینم قطع

 :دم یشن را اری داژ پردرد ادیفر و دید ینم که

 ...آشغال بکش دستتو... کثافت کن ولم  -

 و زدم  پلک یآنقدر... را دلم  جان بود بسته فحش به

  شیپ نور یا ذره  که کردم  التماس  خدا به دل در

  به تار چند هر م،یروبرو یفضا کم  کم  و دم ید چشمم 

 مشت توانش تمام  با که دم ید را ویآر من و آمد چشمم 

  شده جان یب اریداژ... او  صورت و سر در دیکوب یم

 کردند یم یسع  محافظ  دو. دیخند یم هم  باز یول بود

  ینم فشیحر و دهند  نجات ویآر دست  از را اریداژ



  تنم  چهارستون ویآر ادیفر با ختهیآم بم  یصدا. شدند

 ... لرزاند را

 ؟ یجرئت چه با هان؟ سگ؟ توله یگفت یک  به -

     ادامه 

 

  به... کشت یم را او. بود دهیشن را اریداژ یها حرف

  دم یکش ها آن سمت یسخت به را خودم ! کشت یم خدا

 : زد  داد یگرید به رو ها محافظ از یکی و

 !خان وشیدار بزن زنگ -

  م ی ن حالت  به همانطور  و گرفت را اریداژ گردن ویآر

 : د یغر و آورد درش زیخ

  پا یجرئت چه با تنش؟ به  خورد یجرئت چه با دستت -

  و حرمتش یحق چه به من؟ م یحر تو یگذاشت

 ؟ یشکست

  مهین ار،یداژ و کند سکته تیعصبان از بود مانده کم 

 : دیخند شیها حرف جواب در جان

...  بود قرار... متیحر تو شیآورد که یدختر...  د -

 ...که تو رخواب  یز نه! باشه من زن



 در سر با ویآر که بود نشده تمام  حرفش هنوز

 هی ثان. دم یکش غیج توانم  تمام  با من و دیکوب صورتش

  وضوح به را اریداژ ی نیب شدن خرد یصدا قبل، یا

 به دست ویآر که بود لحظه همان قایدق و بودم  دهیشن

  من و گذاشت اریداژ یشانیپ یرو و برد اش اسلحه

 و رساندم  او به را خودم  یتوان  چه با دم ینفهم

 :زدم  چنگ را شیبازو

...  من مرگ... خدا رو تو کن ولش ویآر... کن ولش -

 !کن ولش من مرگ

 چه ایخدا. زدم  زار و شیبازو  به چسباندم  یشانیپ

  ییویآر با بودند کرده  چه آرامم؟ مرد و من با کردند

 و بماند آرام  کرد یم  یسع  زانشیعز قاتل مقابل که

 بود؟ افتاده مم یحر به  متجاوز جان  به نطوریا حال

  بود کرده فوران کبارهی  به خاموشش خشم  تمام  انگار

  یم وارید به را سرم  کشت قصد به که ینامرد سر بر

  بود شده منقبض فکش...  زد یم نفس نفس... دیکوب

  ی کاسه چشمانش... قفل هم   یرو شیها دندان و

 :شهیهم از خشدارتر  ش،یصدا و بود خون

 ! کرد بلند روت دست -



  چرا. بود اریداژ ی  قهیشق یرو اش اسلحه هنوز

 و بود تار تار   چشمانم  کردند؟ ینم یکار ها محافظ

 ... آوردم  یم کم دینبا اما رفت یم  جیگ  سرم 

 ... زم یعز خوبم ... خوبم  من -

  مانیپش و بود  اراده یب کردنش خطاب" زمیعز"

  هنوز نگاهش،... بود  جانم  ز  یعز... انشیب از نبودم 

 :بودم  من مخاطبش،  و بود هوشیب ار  یداژ به رهیخ

 ! کرد  تتیاذ -

  آرام  و گذاشتم  دارش  شیر ته صورت یرو دست

  درد غرق چشمانش،. برگرداندم  خودم  سمت را سرش

 ...سرخت چشمان  یبرا رم یبم آخ و خشم  و بود

 به یکن آلوده و دستت نداره ارزش... ویآر کن ولش -

 ولش من جون... ارزه  ینم دردسرش به... خونش

 ...کن

  خی! اتیح از یرد دنبال به گشتم  یم چشمانش در

 ...گرفتن  آتش نیع در نگاهش بود زده

 !نخور قسم  و جونت -

     ادامه 

 



  و باال تند تند اش نهیس قفسه... هنوز بود نی خشمگ

  شده پاره ی قهی یبرا زدم  یم دل من و شد یم نییپا

 ...لبش کنج خون و

 ...خورم  ینم قسم  باشه... باشه -

 بود داشته نگه محکم  را اسلحه که دستش یرو دستم 

 بند. کنم  باز را انگشتانش گره کردم  یسع  و نشست

 استخوان  و بود شده دیسف فشار شدت از انگشتانش

 ...بود متورم  دستش

 !یکن یم سکته یدار... کن ولش... نداره  ارزش  -

  به انگشتانش، گره و شد نیی پا و باال شیگلو بیس

 از را اسلحه و کردم  شکر را خدا دل  در... باز یآرام

  بغل ریز ها محافظ. دم یکش  رونیب انگشتانش انیم

 به رو یکی دم یشن و کردند بلندش و گرفتند را اریداژ

 : آرام  زد پچ یگرید

  فرد چیه! اهیس نخود دنبال بودمون فرستاده پسره -

 گفت خان وش یدار... نبود عمارت  رونیب یمشکوک 

  رسه یم گهید قهیدق چند تا... هدفش از نداشته خبر

 !عمارت

 که در و بردند رونیب اتاق از کشان کشان را اریداژ

  که نیهم  و شد آزاد ام  شده حبس نفس شد، بسته



  حلقه اشک دنید با کردم، نگاه چشمانش به دوباره

 :ماندم  مات چشمانش در زده

 ... ویآر -

 یگرگ  مثل! درد  از پر حال نیع در و بود نی خشمگ

 که را خون یسیخ و گذاشت سرم  پشت دست... یزخم

  دهید که ییروزها تمام  از تر گرفته کرد، حس

 : زد لب بودمش،

 ... دم یرس یم رید اگه -

 محکم  و آوردم  نیی پا سرم  پشت از  را اش  یخون دست

 : فشردم  دستانم  انیم

 ... خوبم ... ویآر خوبم  من -

  سرخ  رنگ شتریب نگاهش و دیکش یکوتاه نفس

 : گرفت

 ! کشدت یم داشت  -

 حال دنید از شد پاره پاره قلبم  و زدم  لبخند جان، یب

 : اش آشفته

 !نیبب یداد نجاتم ... یداد نجاتم  تو -

 حق چکسیه! کنه بلند روت دست  نداشت حق -

 ... نداره



 و شد یم نییپا و باال شدت  به هنوز اش نهیس قفسه

  با دهم، نشان یواکنش بتوانم  نکهیا  از قبل درست

 در قلبم . دیکش خودش سمت را لرزانم  تن خشونت

  فرق و فشرد اش نهیس به  محکم  را سرم  او، زد م یگلو

 :دیبوس را سرم 

...  من از رهیبگ  رو تو تونه ینم چکسیه -

 نفس دیبا قبلش ای ازش، رم یگ  یم نفس ای... چکسیه

 !من از رهیبگ

*** 
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...  من از رهیبگ  رو تو تونه ینم چکسیه -

 نفس دیبا قبلش ای ازش، رم یگ  یم نفس ای... چکسیه

 !من از رهیبگ

 رونیب مانند آه  را بازدمش او و شیبازو  به زدم  چنگ

 ترسانده... اهپوشم یس مرد بود دهیترس. فرستاد

  از بود دهیترس... ام  یشانیپ یرو خون با بودمش

.  دیکوب یم وارید به را  سرم  بهیغر کی که یمن دنید



  جنون برسد، اوج  به که ترس و بود دهیترس

  چشمان شیپ را خون که یجنون! شود یم نشیگز یجا

  اریداژ توانست یم که نداشتم  شک و بود  آورده ویآر

 شیها نفس... بکشاند مرگ کام   به چشمانم  یجلو را

  کم   تنم  دور به دستانش فشار  از یا  ذره و دیلرز یم

  قلبش... شتریب من، و  خواست یم مرا او. بود نشده

 بود سخت مگر... بدتر من، قلب و دیتپ یم نامنظم 

 ؟یجوان در سکته

 یجوان در که یمرد شدن مرگ جوان از دم یترس یم

  حرام  او بر خوش روز کی که یمرد از! بود شده ریپ

...  بودم  دهیند خوش روز کی ها ماه که یمن از... بود

 .بود شده حراممان خوش روز کی که ییما از

  زده زانو... بود زده زانو او و سکوت و بود سکوت

.  زدم  یم نفس نفس بغض از  آغوشش در من و بود

.  سوخت یم آتش در انگار تنش و بود کرده سکوت

.  کرد ینم کم  درونش آتش از یا ذره تنم  یسرما یحت

  انگار که بود دهیچی پ تنم  دور محکم  چنان را دستانش

  رونیب یبرا یتالش من و داشت را کردنم  فرار ترس  

 یها عاشق خدا. کردم  ینم شیبازوها حصار از آمدن

 یواقع  یها عاشق نه؟ مگر... دیبخش یم  را یواقع 

  گرگ انیم بودند نیتر گناه یب داشتند؟ هم  یگناه مگر



...  دید یم را شیها داشتن نگه حرمت خدا... ها  زاده

 تا من از گرفت یم چشم  که ییروزها خدا نه؟ مگر

  یم خدا نه؟ مگر... داشت خاطر به نشکند را مم یحر

 توان بعد به ییجا  از ها آدم  که دانست یم و دید

  همرزم  جان یب جسم  که  یسرباز مثل. ندارند دنیجنگ

 یم پا یوقت بعد، و برد یم خط پشت تا را جوانش

  همان د،یآ یم استقبالش به یزن و اش خانه به گذارد

 کی آغوش در زند یم  زار و افتد یم زانو یرو جا

  در قهیدق چند... گذرد یم قهیدق چند دانستم  ینم... زن

 یا لحظه. است گرفته آغوشم  در و ام  مانده آغوشش

! ستادیا قلبم . کشد ینم نفس کردم  حس  که دم یترس

  همسر که یزن مثل. گرید امدین رونیب نهیس از بازدمم 

  گلوله زخم  از بعد، و گردد یبرم جنگ از سربازش

  دست! دم یترس ردیم یم آغوشش در غم  از بلکه... نه

  یرو فشردم  دست  و شد جدا راهنشیپ از لرزانم 

  ریز یتپش یوقت بود وحشت از ام  سکسکه... قلبش

  زد یم فیضع  آنقدر نبضش دیشا  و نکردم  حس دستم 

 ...دمشیفهم ینم که

 و؟ یآر... آ -

     ادامه 



 

  ییصدا برسد گوشش به  شد یم مگر و زدم  شیصدا

  بسته و باز یماه مثل م یها لب بودم؟ دهینشن خودم  که

 :شود خارج انشیم از ییصدا بلکه شد یم

 ... ویآر... ویآر... آر... آ -

  یم اوج  یا ذره فقط م،ی صدا یول زدم  یم ادیفر دل در

  مرد! بودند کشته مرا مرد... انگار نه انگار و گرفت

 اش نهیس تخت را دستانم  جفت... دیکش ینم نفس من

 :شد  خفه گلو در غم یج و فشردم 

 ... ویآر... خدا ای -

  ترس از من و شد باز تنم  دور از دستانش حصار

  چشمم  که بگذارم  کمرش  پشت دست خواستم  افتادنش،

 آن بود خون  ی کاسه! دیبر نفسم  و افتاد چشمش به

 یول اشک سیخ صورتش، و محبوبم  یها یمشک

... چشمانش در جز اتیح از یا نشانه از غیدر

 صاحبش مرگ از و دم یترس دردشان از که یچشمان

 ! شتریب

 و گذاشتم  گردنش یرو و آوردم  باال را لرزانم  دست

  شیها لب کنم، حس را نبضش نکهیا  از قبل درست

 : آرام  خوردند  تکان



 ! خوامت  یم -

 به چاه ته از انگار شیصدا و افتاد گردنش از دستم 

 :دیرس  گوشم 

 گناهه؟... خوامت یم نکهیا -

...  شیها لب اعتراف مات... ماندم  چشمانش مات

 ! جانم  دیکش یم  نفس... دیکش یم نفس

  قول بهش من... من! انتقام  واسه اومدم  من... من -

 نمشیب یم دوباره که  یروز تا... مرگم  روز تا دادم 

 ...من یول! نلرزه چکسیه واسه دلم 

 :چشمانش اشک انیم دیخند و دیلرز اش چانه

 !دختر برات دیلرز دلم  من -

  دردش و عشق از قلبم ... او مثل گرفت لرزش ام  چانه

 نفس نیسنگ و گذاشت قلبش  یرو دست ویآر و! ُمرد

 :دیکش

  درد قلبم  یدید بی آس وقت هر... وقت هر من -

  شد خم  کمرم  یسالگ  شیش و ستیب من...  گرفت

 ... من... نخورم  نیزم  یکرد کمک تو یول... یول

 : زد ی م نفس نفس



  انگار... که انگار خوامت یم رو تو... رو تو من -

... ینباش اگه که یجور ه ی... قلبم  از کهی ت هی یشد که

... یبکش درد اگه که!  نباشه چکسیه خواد یم دلم 

  که کنم  کهی ت کهیت رو شیبان و باعث خواد یم دلم 

  رو بذارم  اسلحه خواد یم دلم  یکن هیگر اگه... اگه

 !بنگ... و م  قهیشق

     ادامه 

 

  و شدند دهیکش  ام  گونه  یرو وار نوازش انگشتانش،

 ... خدا دیلرز یم دستش

  م  نهیس تو قیعم ی حفره هی... کنه یم درد قلبم  من -

  حفره هی با من... من... شهینم پر یچیه با که هست

  که یوجدان عذاب با! خوامت یم قلبم  تو قیعم ی

  عاشق توش که یا گذشته با... کنه ینم ولم  چوقتیه

  انتقام  تا من و بود م  بچه مادر زن اون و بودم  زن هی

 رو تو... رو تو من... شم ی نم آروم  رم ینگ رو جفتشون

 !نیریآ خوامت یم جونم  از شتریب

 من و دیبوس را دستم  کف و شد صورتم  قاب دستش

 : زدم  هق

 ... انم یگ  -



  یشانی پ به چسباند یشانی پ و دیچک دستم  یرو اشکش

 :ام 

 واسه یفیح یلیخ... یخوب  یلیخ... یفیح یلیخ تو -

 ...زده بند ینیچ هی

 ... ویآر -

... یباش دور که... ینباش کنم  تصور تونم  ینم یول -

 ...تو به خوردم  گره من... من از دور ییجا هی

... ویآر عاشقتم ... )دارتم  نیاو!  ویآر دارتم  نیاو -

 ( عاشقتم 

 غرق من، محکم  شهیهم مرد! بست لب چشمانم، مات

  یعاشق انیم یا جاده  در قلبم  و چشمانش بود اشک

  در  زد یم دو دو نگاهش... دی دو یم کردن دق و

  دست... شد یم نییپا  و باال شیگلو بیس و نگاهم 

 :اشک با دم یخند و گردنش رگ یرو گذاشتم 

ت من... اتتیح رگ به قسم  -  ! ویآر دارم  دوس 

 :نشست قلبش یرو دستم 

  دردت... جانم ! )دارتم  نیاو... کو م یل قزات... انم یگ  -

 ...( عاشقتم ... جونم  به

*** 
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  دردت... جانم ... )دارتم  نیاو... کو م یل قزات... انم یگ  -

 ...( عاشقتم ... جونم  به

 چه بود دهیفهم انگار اما شد ینم متوجه یکورد

 تن و بود گرفته آتش م ی ها گونه! کمال و تمام ... گفتم 

  ی درون آتش یبرا کردم  یم دیبا چه... بود تر داغ او

 یا پسربچه مثل چشمانش سوزاندش؟ یم ذره ذره که

  زخم  من و ماند چشمانم  ی رهیخ تنها و مادر یب

 : بغض با کردم  لمس را اش یشانیپ

 واسه یبود یخوب همسر تو... جونم  به دردت -

 تو... ارتیمه واسه یبود یخوب پدر تو... مهتابت

 ! یَمرد یلیخ تو... کشورت واسه یهست یخوب سیپل

 :نشست دستم  یرو دستش

 ...نیریآ -

 :خنده انیم  م یها اشک از امان و دم یخند



 که هم  کله! یکن دعوا ترسناک انقدر کردم  ینم فکر -

 ...خودت با یکرد  کاریچ نیبب... یزن یم

 : شد منقبض فکش

 ...کشتمش یم دیبا -

  حجم  آن از گرید دانستم  یم و بود آرام  ظاهر به

 بتواند نداشتم  شک چند هر. ستی ن یخبر تشیعصبان 

 ! داشت  حق... و بماند آرام  اریداژ مقابل

 به یآرام فشار م،یبگو ی زیچ جوابش در نکهیا از قبل

 جعبه از و شد بلند! کرد شیرها... بعد و آورد دستم 

  و آورد رونیب را پانسمان لیوسا هیاول یها کمک

 : گذاشت تخت یرو

 ...نجایا ایب پاشو -

 حالش. شدم  بلند و بردم  فرو یسخت به را دهانم  آب

.  بود داده قراره  تیاولو مرا هم  باز اما نبود خوب

  خودش اولش، تیاولو یک" که زد ادیفر سرم  در یکس

  یرو به کردم  یسع   اما رفت یم جی گ  سرم " بود؟

 ی لبه. بودم  کرده نگرانش یکاف حد به. اورم ین خودم 

  یم م یگلو در قلبم . نشست کنارم  او و نشستم  تخت

 نیاول یبرا قبل، قهیدق چند که  انگار نه انگار. دیتپ

 .بود نشسته سرم  یرو اش بوسه بار



 ! نیبش من به پشت -

  گرفت آتش دلم ! ادیز... داشت غم  اش یدستور لحن

 یم. روبرگرداندم   حرف یب و شیصدا غم  یبرا

 .شکند یم بغضم م یبگو  یزیچ اگر دانستم 

 من و نشست م یموها یرو آرام  دستش... بستم  چشم 

 دهیلرز  قلبم . نلرزند که  کردم  مشت محکم  را دستانم 

  فشردنش دندان یصدا و زد کنار آرام  را م یموها! بود

  که  بچرخانم  گردن سمتش خواستم . دم یشن را هم  یرو

 : داد بم ینه

 ...برنگرد -

  دشیشد وجدان عذاب از نشان اش، گرفته یصدا

 . کرد ینم شیرها که یعذاب از آخ  و داشت

 اد؟یب سرت بال عمارت نیا تو دیبا گهید چقدر -

     ادامه 

 

 محکم  را نم ییپا لب تنها من و سوخت قیعم زخمم،

 از نه. دیچک  چشمم  ی گوشه از یاشک و گرفتم  گاز

 ! شیها حرف از بلکه... الکل از یناش سوزش



 دیبا  گهید چقدر برسم؟ زود بعد دفعه معلوم  کجا از -

 ییپا و سر یب و نامرد هر  که ؟یبسوز  من انتقام  یپا

 بخوره؟  بهت دستش

 ... ویآر -

  بلندتر بار نیا که برگردم  سمتش کردم  قصد دوباره

 : داد بم ینه

 !نیریآ برنگرد -

 او و کرد خکوبم یم جا در ش،یصدا یبلند و لرزش

  و دیلرز یم دستش. شد پانسمان کردن تمام  مشغول

  که را زخمم  پانسمان کار ... کنم  نگاهش گذاشت ینم

  سمت را بلندش یها قدم  و شد بلند کرد،  تمام 

 و گرفتم  را رشیمس رد . برداشت یبهداشت سیسرو

 تخت یباال را م یپاها  شد، خارج م  دهید  از یوقت

 را قرمزش خط. فشردم  م یزانوها یرو سر و گذاشتم 

 دانستم  یم... هم  من و بود کرده رد شهیهم از شتریب

 سواالتش لیس ای دیگو ینم یزیچ ای برگردد، یوقت

 یم شتریب بعدش به  جا نیا  از. شود یم ریسراز

 !دم یترس

 قدم  یصدا دنیشن با که بود گذشته چقدر دانم  ینم

  ی حوله که ویآر دنید با و آوردم  باال سر ،ییها



  س،یخ شیموها و صورت و بود گردنش دور یکوچک

. ستادیا بسته ی پنجره یجلو او و کردم  یکمرنگ اخم 

  و بود کرده ترک را عادتش نیا که شد یم یوقت چند

  سرد آب ریز برده سر ،ی آشفتگ تینها در هم  باز حاال

 گرم  به رو هوا و بود ک ینزد بهار که شکر را خدا و

 ... رفت یم شدن

  ده یند وشیدار دستگاه و دم  تو حاال تا رو پسره نیا -

 ... ش افهیق یول بودم 

  را اریداژ! ستیا  نهیس در من قلب و کرد مکث

 : دی چرخ  سمتم  آرام  بود؟ نشناخته

  کجا دونم  ینم. بود آشنا برام  یلیخ ش افهیق -

 ...تو سراغ ادیب دیبا چرا دونم   ینم... دمشید

 محکم  را نفسش و دیکش  شیموها  انیم یدست کالفه

 :زدم  شیصدا که فرستاد رونیب

 ... ویآر -

  یم. بود نشسته راهنشیپ ی دکمه نیاول یرو دستش

 ستادیا م،یصدا دنیشن با اما کند عوض لباس خواست

  مانده م ی گلو در سنگ مثل یحرف. کرد نگاهم  منتظر و

!  دیفهم یم دیبا ویآر. بکشم نفس گذاشت ینم و بود

 از بودم  نگفته و بودم  کرده حماقت احمقانه چه



  را ام  یکار یمخف یوقت دانستم  یم... اریداژ حضور

 ...گفتم  یم دیبا یول نداشت  یخوب واکنش بفهمد

  با ام  جهی سرگ  به توجه  یب و آمدم  نییپا تخت از

 : ستادم یا شیروبرو فاصله

 !یدید کردستان تو رو اریداژ تو... تو -

 :نشست شیابروها انیم یاخم

 ؟یچ -

 : گرفتم  یباز به اضطراب با را لباسم   نییپا

  تو به ش خانواده و اریداژ... اریداژ  دست از من -

  بود  اومده امروز که ی کس  همون بخاطر. آوردم  پناه

 .کردم  فرار کردستان از نجا،یا

  را قدم  نیاول و شد تر ظیغل شیابروها انیم اخمش

 ... رفتم  عقب قدم  کی من برداشت سمتم  که

 خب؟ -

     ادامه 

 



  از تر محکم  دستانش، و بود  شده منقبض فکش

  را تالشم  تمام  یول دم یلرز یم درون از! مشت شهیهم

 . بمانم   پا سر که کردم  یم

  تو نکهیا بعد ساعت هی حدودا امروز...  امروز -

 ...و سرم  باال اومد... یرفت

 رونیب یها رگ به رهیخ... بست چشم  تیعصبان با

 : دادم   ادامه گردنش و ساعد ی زده

 زودتر دیبا من... من! ییتو کردم  فکر...  داشت دیکل -

 ...گفتم  یم بهت

  چشمانش یمشک در  تعجب از یرنگ. کرد باز چشم 

 : بود نشسته

 ن؟یا  از زودتر -

 از بعد لحظه چند فقط ویآر. کند تعجب داشت حق

 ... بود دهیرس اریداژ

  نکهیا از قبل و بستم   چشم . آمد یم باال سخت نفسم 

 :زدم  لب یسخت به شوم، مانیپش

... یول بودم  دهید نجایا   شبید رو اریداژ من... من -

 ! نگفتم ... دم یترس یول



  نهیس در را نفسم  شد، ظی غل  شیابروها انیم که یاخم

 : برداشت قدم  سمتم  ویآر و زد گره

 ش؟ یدید تو -

 ... رفتم  تر عقب و آمد  جلوتر. دادم  تکان سر آرام 

 ش؟یدید کجا -

 دمشید آورد، صبحونه  که خدمتکار... که خدمتکار -

 ... وشیدار شی پ... ش  یپ رفت یم داشت که

 !ینگفت من به تو و -

 ...بود شده کم  اش فاصله

 ...دم یترس -

 ! ی دید رو پسره اون ینگفت -

  به... نبود خوب حالت تو... دم یترس من... من -

 ... خدا

  را خودش بلند قدم  کی با او و دیچسب  وارید به کمرم 

 وارید به  سرم  کنار محکم  دستش کف و رساند مقابلم 

 :دیچسب

 ! درک به -



  چشمان در چشم  و  زدم  یغ یج ادشیفر از دهیترس

 نییپا و باال تند تند اش  نهیس قفسه. کردم  باز سرخش

 نیاول  یبرا... بود شده  ترسناک چشمانش و شد یم

 ... من مقابل هم  آن! بار

 ینگفت... نجاستیا فرارت باعث ینگفت! ینگفت تو -

 همه از که یمن به رو  یمهم نیا به موضوع! من به

 ! ینگفت یدار خبر م یزندگ 

  کوچک نکهیا یب. شد بسته و باز یماه نیع م یها لب

  خم  صورتم  یرو. شود خارج انشیم از ییصدا نیتر

 :دیغر  شیها دندان انیم از و شد

 چرا؟ -

 یم درد م یگلو. فرستادم  نییپا یسخت به را دهانم  آب

 ...کرد

 ؟یدیترس -

 :دیخند یعصب

 آرومم  خوبم؟ االن من؟ حال از ؟یدیترس یچ از -

  تو دم یکش  کم  مگه... بود بد حالم  که درک به االن؟

 تو؟ از دونم  یم یچ من ن،ی ریآ م؟یزندگ 

     ادامه 



 

 یم یسع  که یحال در  او و کردم  خفه گلو در را هقم 

 : داد  ادامه  نرود باال شیصدا کرد

 و خانواده از یاجبار ازدواج هی بخاطر نکهیا جز -

 هان؟ ازت؟ دونم  یم یچ یدیبر شهرت

 در دوختم  چشم  و دم یکش  م یها هیر به را هوا یسخت به

 :سرخش چشمان

  قبول... بود حماقت... ویآر دم یترس فقط من... من -

 ...دم یترس... یول بود حماقت دارم 

  یم خودم  از بهتر را او نکهیا با من و زد یتلخند

  تمسخر از شیتلخندها دانستم  یم نکهیا با شناختم،

 ! داشت  حق... او و شکست بد دلم  یول ست،ین

  یم و سرت ها یروان نی ع داشت یوقت! دم یترس منم  -

 حال ؟یکن یم درک حالمو . دم یترس وارید به دیکوب

  ی دار مرد هی دست ریز دم ید بار نیچند حاال تا که یمن

  از که یمن حال ن؟یریآ یکن یم درک رو ینیب یم آزار

 که ی من... یافتاد اسب از گنیم و گردم  یبرم یدب

 بودنت  بسته گلوت، ریز  بودن گذاشته غیت  چشمام  جلو

 بودن افتاده یجان هی مثل شیپ ساعت هی و درخت به

 ؟ یکن یم درک رو جونت به



 کنار از دست بعد، و کرد مکث چشمانم  در یا لحظه

 گردنش و صورت. ستادیا من به پشت و برداشت سرم 

  سر از من و رفت راه اتاق  در  یقدم چند... بود سرخ

 خودم؟  با او؟ با کردم  یم  دیبا چه. نخوردم  تکان م ی جا

  را شیصدا دوباره که بود گذشته قهیدق چند دم ینفهم

 :شهیهم از تر  خسته  بار، نیا اما دم یشن

  کردم  یم کاریچ من  آورد یم سرت ییبال اگه -

  که ییتو با دستم، یمادرت  امانت که ییتو با ن؟یریآ

 کردم؟  یم کاریچ یدلم امانت

  که را آرامم   هق یصدا. اورم ی ب تاب را بغضم  نتوانستم 

  امدین کم ینزد و زد چنگ  را شیموها کالفه د،یشن

 ...اهپوشم یس مرد بود دلخور... گرید

  نیهم یول برگردم  یک  ست ین معلوم ... کن استراحت -

 یغلط چه نجایا پسره نیا بفهمم  دیبا ... عمارتم  تو جا

 !کنه یم

 نیبدتر دنشیند دانست یم. کند هم یتنب خواست یم

  همچنان من و کرد عوض را راهنشیپ... است هیتنب

 و بود متورم  دستانش استخوان. بودم  مانده جا همان

 کرد؟ یم ماریت مرا مرد  یکس چه... سرخ اش یشانیپ



 دستش و گذشت کنارم  از د،یبگو یزیچ نکهیا بدون

 :زدم  لب بغض  پر نشست، رهیدستگ یرو که

 ...دیببخش -

 : چرخاند سمتم  گردن که  دم یفهم اما کردم  ینم نگاهش

 ! نکن... نیری آ نکن امتحان خودت با منو -

*** 

 

 

 پوشاهیس#

 138_پارت#

 که یقتیحق از ریدلگ بست، سرش پشت که را اتاق در

  م ی حر که ینامرد از نیخشمگ و بود دهیفهم تازه

 یصدا. کرد تند پا سالن سمت بود شکسته را امانتش

 ترش یعصب نیهم و دیشن یم را ها محافظ و اریداژ

  یم کنترل را خودش یسخت به روزها نیا! کرد یم

  یم فرو را خشمش شتری ب چه هر و بماند آرام  که کرد

 دلش... کند کنترلش توانست یم تر سخت خورد،

 دلش! دنیکوب مشت یبرا خواست یم یبوکس سهیک 



...  خواست یم را  دشیشد نوع از انتقام   یا ذره

 ! شود آرام  یا  ذره فقط  قلبش درد که یآنقدر

 که را عمارت یسلطنت سالن به یمنته کوتاه ی پله دو

 یمبل یرو او به پشت که اریداژ دنید با رفت، باال

 شیها زخم  پانسمان مشغول  یمحافظ و بود نشسته

 زد شخندین و نشست شی ابروها انیم یظی غل اخم  بود،

 :همزمان

 ست؟ ین کسر و کم  یزیچ -

 شخندشین و دید را اریداژ یها شانه فیخف دنیپر باال

  دیترس یم هم  شیصدا  از یحت گنده مرد. گرفت عمق

  اریداژ. ستادیا عقب و  کرد راست کمر محافظ! گرید

 نگاهش نکهیا یب ویآر  و چرخاند ویآر سمت گردن

 : گفت  بود ستادهیا او کنار که  یمحافظ به خطاب کند،

 ؟یکن کمکش داد اجازه بهت یک  -

  با همزمان ویآر و انداخت نییپا سر حرف یب محافظ

 : برد باال صدا اریداژ پوزخند

 ؟یک  -

  م یگفت داشت یزیخونر زخماش ... آقا خوام  یم عذر -

 ... ندشی بب ینطوریا خان وشیدار اگه



  فرو شلوارش بیج  در که را یدست اراده یب ویآر

 : برداشت  قدم  سمتشان و کرد مشت بود برده

 یم کاریچ دشید یم  ینطوریا اگه خان وشیدار -

  تو اومده یروان ز  یچ همه یب نامرد هی هان؟ کرد؟

 به شدن کینزد حق چکسیه که یحال در و عمارتش

! اتاقش رفته همه چشم  از  دور نداشته، رو نیریآ اتاق

 دستگاه و دم  تو یشکن قانون... شکسته قانون

  یسر صدقه از! مرگ ه؟یچ جرمش خان وشیدار

  سالم  جون بودش ترسونده مرگ حد سر  تا که یدختر

  یم جرم  ارتکاب بعد  خدمات داره  حاال و برد در به

 ره؟یگ 

  از بود آتش وجودش تمام ... خشم  و خشم  و بود خشم 

  پنهان از. دیایب نیریآ سر  بود ممکن که ییبال تصور

  کتک همه آن از بعد که یاریداژ از... دخترک یکار

 و نبود چشمانش در یمانیپش یا ذره یحت خوردن

 !پابرجا همچنان هم  پوزخندش

 ...آقا دیببخش -

  و کرد تکرار را  اش  یعذرخواه دوباره جوان پسر

 :بست چشم  تیعصبان با ویآر

 ...رونیب دیبر -



     ادامه 

 

 آن در و شد یخال سالن  که دینکش طول یادیز زمان

 اریداژ جانب به حق اما درد  پر یصدا  مرگبار، سکوت

 : دیشن را

 ! ستین یدار مهمون رسم ... نیا -

  دونه ینم رو خودش حد  که یمهمون یپا قلم  دیبا -

 !کرد خرد

  یروبرو قایدق را ویآر یزدن هم  به چشم  در اریداژ

  یحال در و برد فرو دهان  آب یسخت به. دید خودش

 زخم  مرد نیا و عمارت آن از خواست یم دلش که

 نییپا و باال ترس از شیگلو بیس کند، فرار خورده

 :دیپرس ی ا گرفته یصدا با ویآر و شد

 نجا؟یا یخوا یم یچ -

 که کند اعتراف خودش به بارها توانست یم اریداژ

  وشیدار از تر ترسناک برابر نیچند ویآر یها اخم 

 بودن شجاع یادا چرا  دینفهم هم   خودش و است

 : داد یگستاخ  با را جوابش و درآورد

 ... خوا یم و یک  بگو! یچ نپرس -



  شده پاره لب کنج ویآر مشت که بود نشده تمام  حرفش

  خشم  با ویآر و شد بلند پردردش  ی ناله و نشست اش

 :دیچسب را  اش قهی

  اسمش آوردن به دینبا یحت فتیکث زبون اون -

 ! بچرخه

 : دردش  اوج در زد پوزخند اریداژ

 شکارش از دست نگو  گرسنه گرگ هی به چوقتیه -

 ! بکشه

 اریداژ صورت در که یدوم مشت با ویآر ی خنده

 :بار نیا دیخند وضوح به و شد همزمان دیکوب

 !یستین شغالم  تو کهیمرت گرگ؟ -

 : رفت نیب از  یآن به اش خنده

 فکر! جونتم  قاتل منم  پس  توئه شکار نیریآ اگه -

 فکر ماشه؟ رو نرفت دستم  اتاق اون تو چرا یکرد

 سوخت؟  دلم  یکرد

 بشیج از را کلتش همزمان و انداخت ییباال ییابرو

 : گرفت  او سمت و دیکش  رونیب

 ! یندار مردنم  ارزش یحت چون نکشمت -



  یریت  خشم   با و یمعطل  یب و فشرد ماشه یرو دست

  ادیفر یصدا و کرد  کیشل اریداژ سر کنار درست

  و ساختمان در ها محافظ ختنیر با اریداژ ی دهیترس

 :شد همزمان  وشیدار ادیفر

 خبره؟  چه نجایا -

 از خون و بود نشسته چپش  گوش یرو اریداژ دست

  ی الله از قایدق گلوله. دیچک یم انگشتانش انیم

 ...بود گذشته گوشش

     ادامه 

 

 را اسلحه  زد، یم نفس نفس  خشم   با که یحال در ویآر

  حضور به توجه یب و  گذاشت شلوارش پشت دوباره

  کبود وحشت و درد از که اریداژ به خطاب وشیدار

 : گفت بود شده

  بازم ! رو گلوله کنم  یم  یخال مغزت تو یبعد دفعه -

 ! کن دعا نیریآ جون  به برو... گم یم

  طبل به سرش در همزمان  دارند نفر چند کرد یم حس

...  امروز  یبرا نداشت توان نیا از شتریب. کوبند یم



  هجوم  اش یزخم جان  و روح به هم  با زیچ همه

 ... ناکجاآباد به کند فرار خواست یم دلش. بود آورده

  قول خودش به و دیکش شیموها انی م یدست محکم 

  سمت هدف یب و بزندشان ته از  فرصت نیاول در  داد

 : داد  بشینه وشیدار که برداشت قدم  اطیح

 ...اتاقم  ایب -

 ینگاه نکهیا یب و کرد شیها محافظ از یکی به رو و

 : گقت ندازد یب زارش حال و اریداژ به

 حال نیا  تو شیَدد. دیکن درمونش  دوا دیببر هم  نویا -

 !فتهیم پس ندشیبب

  به یمنته یها پله سمت  و زد یپوزخند بندش پشت و

  با که یحال در  ویآر و برداشت قدم  دوم  طبقه

 دنبالش دیکش یم نشان و خط اریداژ یبرا چشمانش

 یشی گرما ستم یس. شد وش یدار اتاق وارد و افتاد راه

 !شدن خفه مرز  در ویآر و بود روشن عمارت

 !یکرد پاک به خاک و گرد -

 بلند یها قدم  با ویآر و نشست زشیم پشت خونسرد

 :ستادیا  شیروبرو و رفت سمتش

 کنه؟ یم  یغلط چه نجایا پسره نیا -



 ...م یدار پسره نی ا از تر مهم  یها بحث االن -

  نجایا کنه یم یغلط  چه پسره نیا پرسم  یم -

 خان؟ وشیدار

 : برد باال صدا متقابال وشیدار

 !نیبش... م یدار تر مهم  یها بحث گفتم  منم  -

 :دیکش گردنش پشت یدست محکم  و زد یشخندین ویآر

  از کدوم  چیه یداد قول!  یداد قول من به شما -

 نی ریآ به انگشتشونم  نوک عمارت نیا یآدما

 قصد به یروان هی نم یبب و برگردم  نکهیا نه... نخوره

 ! زندش یم داره کشت

 :نشست  وشیدار یابروها انیم یاخم

  ی دید خودت. نداشت یربط  من به پسره نیا حماقت -

 .بود دهیمال رهی ش رو ها محافظ تمام  سر! که

 : گذاشت زیم ی لبه دست و  رفت جلو یقدم ویآر

 !یگذشت خطاش از یراحت به شما و -

  حاضر مشغول و درآورد تن از را کتش وشیدار

 :شد پشیپ کردن



...  یکرد مجازاتش یادیز حد تا خودت تو! نگذشتم  -

 !من با ش هیبق

 ه؟یک  پسره نیا -

     ادامه 

 

  رونیب با همزمان و زد پش یپ به یمحکم پک وشیدار

 : گفت  دودش فرستادن

 تو! داد یم انجام  رو زیر خرده یکارا باباش -

  یم قاچاق مخدر مواد و  آدم  کردستان یمرز یشهرا

 ! هیفرار... االن و زدن رو ردش که کرد

 خواستند یم را نیریآ. شد  مشت زیم یرو ویآر دست

 روزگار پدرش و اریداژ اورند؟یدرب یکس چه عقد به

 ... بودند کرده اهیس را اش خانواده و نیریآ

 نجاست؟ یا  چرا خودش -

! یدب تو... کنم  پا و دست براش یکار هی بود قرار -

 ... مروت و رحم  یول ست عرضه یب

 :داد تکان نیطرف به یسر

  بود قرار. م یدار ازین اونور یآدم نیهمچ به! صفر -

 ...اوصاف نیا با یول یدب بفرستمش



 !من به بده لشیتحو -

  یحرف نگذاشت ویآر و  انداخت باال ییابرو  وشیدار

 : داد   ادامه و بزند

  کل قانون بعدا شکسته رو عمارتت قانون که یکس -

 هرز علف مثل یکس نیهمچ! شکنه یم رو التتیتشک

 نه؟  مگه... مونه یم

  داشت شک. بست یم یقیطر به را اریداژ دهان دیبا

 و بداند نیریآ به اریداژ ارتباط مورد  در وشیدار که

 ! گفت یم دینبا و بود نگفته یزیچ هنوز هم  اریداژ

 به را شستش انگشت و  کرد یا خنده تک وشیدار

 : آورد باال موافقت ی نشانه

 ! قبول -

 بعد، و کرد مکث وشیدار چشمان در یا لحظه ویآر

  اول قدم   هنوز یول روبرگرداند دیبگو  یزیچ نکهیا یب

  وش یدار ی مقدمه یب حرف که بود برنداشته را

 : زد گره نهیس در را نفسش

 ! زدم  رو ماهرو و ایلیا رد -

*** 
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 ! زدم  رو ماهرو و ایلیا رد -

  یها رگ در برد فرو  داغ سوزن یکس کرد حس

  یم چه وشیدار! مات مات  . بست چشم ... سرش

 گفت؟

 چطور؟ یبپرس یخوا ینم -

  حق. کند شک یزیچ به وش یدار گذاشت یم دینبا

 آرام ! اش یخون دشمن مقابل  کند جلوه فیضع  نداشت

  شلوارش بیج در را دستش کی و دیچرخ او سمت

 : برد فرو

 چطور؟ -

  و،یآر یابروها انیم  کمرنگ اخم  به رهیخ وشیدار

 خاموش نیح و زد پشیپ  به یگرید محکم  پک

 : گفت کردنش

 !ینشد خوشحال ادیز انگار -

 دست" که زد ادیفر خودش به خطاب دل در ویآر

 حرکاتش تک تک وشیدار دانست یم!" نکن مشت

 . دارد نظر ریز را



 ؟یکرد داشونیپ چطور -

  همچنان نگاهش، اما زد یخونسرد لبخند وشیدار

 !گرفتن مچ  دنبال به و بود موشکافانه

 ! یمیقد  کیشر  هی با... کردم   معامله -

 بخورد قسم  توانست  یم. داد تکان یسر آرام  ویآر

 نیتر سخت از  زد وشیدار جواب در که یکج لبخند

 : بود عمرش یها تالش

 خان؟ وشیدار  یخوا یم من از یچ! خوبه -

 لبخند بود مجبور او و  بود خطر در گناه یب دو جان

  یمحکم لیدل حتما وش یدار که نداشت شک. بزند

 .  دارد دادنش قرار انیجر در یبرا

 :کرد یا خنده تک و  انداخت باال ییابرو  وشیدار

 ! خوبه یلیخ نیا. گم یم یچ یریگ  یم زود -

.  برداشت قدم  ویآر سمت و شد بلند زشیم پشت از

 : نبود شیها خنده از یاثر گرید

 جور مدرک نفر هی شدن  شناخته مجرم  واسه دیبا -

 کرده رو گهید یکی هیعل  یجعل مدارک که یکی! یکن

 ! بزندش نیزم بد خواد یم و



  و ستادیا شیروبرو بپرسد، یزیچ ویآر نکهیا از قبل

 :کرد کامل را حرفش

  بزرگمهر فاروق پسر تک... بزرگمهر گانی شا هیعل -

 ... شی نشناس دونم  یم دیبع ! معروف

 ... شناسم  یم -

 : داد تکان سر وشیدار

  شیگناه یب. دوختن پاپوش پسرش واسه! خوبه -

  به و... شهیم ثابت یول! شاخشه رو اعدام  نشه ثابت

 ... کنه ینم یراض رو فاروق  نیا اما! آزاد  هم  یزود

 بکنم؟  دیبا  کاریچ -

 ... انیپرن  خسرو هیعل! کن دا یپ مدرک -

     ادامه 

 

 و بارها. شد تکرار ویآر سر در" خسرو" اسم 

 .بود دهیشن ماهرو از صبح را اسم  نیا... بارها

 ان؟ یپرن خسرو -

 یحت. برسد نظر به متعجب لحنش کرد یسع 

 ! چشمانش



!  پشت از زد خنجر یول ... کرد یم کار من با قبال -

  آدم   شد و رفت. خورد مشامش به گوشت یبو

 هم  از  راهمون وقته یلیخ رادمنش و من... رادمنش

  افرادمون همه که یاتیعمل اون بعد از  قایدق. جداست

  رو راهش  رفت، در قسر خودش و افتادن سیپل ریگ 

 ...خسرو یول کرد جدا من یآدما و من از

  دانست یم. کرد مشت دست محکم  اراده یب ویآر

  یب وشیدار... دیگو یم را اتیعمل کدام  وشیدار

 ادامه کرد یم یخودخور درون از که ویآر به توجه

 : داد 

 یول بود گرفته پا من شیپ! بود من آدم  خسرو -

  قبل از بهتر رو التشیتشک دوباره رادمنش که نیهم

  رادمنش مثل یول فاروق! آدمش  شد و رفت ساخت،

 یول بره خرشون اندازه هی به دو هر دیشا. ستین

 کارش تو قتل و آدم  قاچاق. کنه ینم کار فیکث فاروق

 جاسوس! انگار کرد یم  کار طرفه دو خسرو. ستین

 کشته ش بچه یوقت و  فاروق باند تو بوده رادمنش

  رو خودش و زندان ندازهیم رو فاروق پسر شه،یم

  یم فاروق حاال و! پسر برابر در پسر... دهیم لیتحو

 به و ش شده شکسته غرور انتقام . رهیبگ انتقام  خواد

 ! پسرش افتادن زندان



 :فرستاد رونیب صدادار  را نفسش ویآر

 تیفعال باند نیا تو من از قبل که یمرد هیعل مدارک  -

 کنم؟  دایپ چطور رو کرده یم

 :گفت و انهیموز یلبخند  به کرد کج یلب وشیدار

  اون  قتل از بعد قهیدق چند درست ش،یپ سال چهار -

  یاصل مدارک خسرو س،یپل  دنیرس و بچه و زن

 کنه یم چال گاراژ اون درخت تک ریز رو ها معامله

. دارن خبر موضوع ن یا از نفر چهار فقط!  الفرار و

 ...و خسرو رادمنش، من،

 : انداخت باال ییابرو

 ! تو -

 انگار یکس. نبود سخت وشیدار هدف  زدن حدس

 ... دیکش رونیب اش نهیس  از ویآر قلب و انداخت چنگ

 کج سر و گذاشت ویآر ی سرشانه دست  وشیدار

 :کرد

 که صورته اون در فقط ! اریب برام  و مدارک اون -

 یجا فاروق و درک به  رنیم هم  با رادمنش و خسرو

 !کنه یم دایپ رو ماهرو و ایلیا



 و روبرگرداند باشد، ویآر  از یواکنش منتظر نکهیا یب

 تا شیزانوها تا گرفت وارید به دست اراده یب ویآر

  رادمنش. بود ضینق و ضد اش لحظه آن حس. نشوند

 با اما بود خوب... نیا و  شود مجازات بود قرار

 با کرد؟ یم چه اش جگرگوشه و مهتاب قتلگاه

 خودش با! بود گرفته خون  رنگ شب آن که یگاراژ

  گلو و درخت تک همان به بود شده بسته شب آن که

  با را زانشیعز مرگ که خودش با کرد، یم پاره

  سیپل دنیرس از قبل درست بعد، و بود دهید اتیجزئ

 کرد؟ یم چه بود رفته هوش از

     ادامه 

 

... کند محافظت ماهرو و ایلیا از  تواند یم دانست یم

  دو آن اقامت محل روز شبانه همکارانش دانست یم

  بود کرده حلقه دست  ینگران یول دارند نظر ریز را

 ... کرد ینم شیرها و گردنش دور

 که یکن یم کمکم  تو! مونه  ینم پاداش بدون کارت -

 و ای لیا برام  فاروق تا کنم  کم  رو خسرو و رادمنش شر

 از نیریآ ذارم یم قبالش در منم ... کنه دایپ رو ماهرو

  و براش  یریبگ خونه هی یتون یم یحت! بره عمارت



! شهرش برگرده یحت ای... یبمون ششیپ اوقات شتریب

 ست؟ی ن یخوب شنهادیپ

  یبو شیوارهاید که یعمارت از... شد یم آزاد نیریآ

...  شد یم ریدستگ رادمنش! داد یم شکنجه و مرگ

  قتلگاه با یول! ارشیمه و مهتاب یاصل قاتل

 کرد؟ یم چه زانشیعز

 ه؟یچ نظرت... خب -

  دهینفهم یحت. آمد خودش به وش یدار یصدا با ویآر

  و نشسته زشیم  پشت دوباره وش یدار یک   بود

 یسخت به را دهانش آب! کند یم نگاهش موشکافانه

  را دنشیکش نفس اش نهیس قفسه درد. فرستاد نییپا

 :کرد یم تر سخت

 !قبوله -

 هم   در زیم یرو را انگشتانش و زد یلبخند وشیدار

 : کرد قفل

 ...یبرس اریداژ یگوشمال به یبر یتون یم -

 شد شیرو شیپ کاغذ  یرو یزیچ  نوشتن مشغول و

 : رفت  کشینزد یقدم ویآر که

 ؟یکن کاریچ  ماهرو و ایلیا با یخوا یم -



 و کرد بلند شیرو شیپ  ی ورقه یرو از  سر وشیدار

 : انداخت زیم یرو را خودکارش

 !مرگه باند نیا تو انتیخ مجازات -

 از یا لحظه ویآر که یچشمان با و کرد کج سر

 :داد  ادامه ماند مات شرارتشان

! کنه یم مجازات رو ایلیا  خودش ماهرو یول -

 به که یا اسلحه با! کنه یم مجازات خودشو خودش،

  از زهیر یم خودش که یخون با... دم یم دستش زور

 ! عشقش

  داد فشار دستش کف را شیها ناخن  محکم  چنان ویآر

! بود طانیش خود مرد، نیا... شد زخم  پوستش که

 یم خفه بماند اتاق در گرید یا هیثان اگر کرد حس

  از و داد تکان وشیدار  جواب در یسر تنها. شود

  آن در  بفرستدش خواست یم مرد نیا. شد خارج اتاق

 و ایلیا به دستش اگر  مرد نیا! مدرک یپ قتلگاه

 ... گرفت یم را جانشان ذره ذره دیرس یم ماهرو

  یرو دست و کرد باز مه ین تا را راهنشیپ یها دکمه

  یم ریت قلبش. فشرد  اش گرفته آتش ی نهیس قفسه

  را زیچ همه امروز اعصابش تیظرف از شیب. دیکش

  سرش اریداژ که یحال در نیریآ دنید. بود کرده تحمل



  اعتراف و نیریآ به اعترافش د،یکوب یم وارید به را

  یبرا وشیدار ی خواسته اش، یکار پنهان به نیریآ

  از وشیدار قصد دن  یفهم آخر، در  و مدارک کردن دایپ

 ...ماهرو و ایلیا کردن دایپ

     ادامه 

 

  از یموج. رفت رونیب و کرد باز را ساختمان در

  تنش آتش از ی ا ذره و  خورد صورتش به سرد یهوا

  چند در و رفت نییپا  یکی یکی را ها پله. نشد کم 

  و گذاشت زانو یرو دست  ش،یروبرو استخر یقدم

 :شد خم 

 ... آخ -

 : زانو یرو دست و فشرد هم  یرو پلک

 ... خدا آخ -

  صدا را  خدا... انگار بودند کرده روشن آتش قلبش در

  کرد باز چشم ! دهد صبرش که. دهد طاقتش که زد یم

  و کرد خاموش را مغزش ش،یرو شیپ استخر دنید و

  تر عیسر قلبش ضربان. رفتند جلو اراده  یب شیپاها

 شرف در یکس مثل... تر سخت شیها نفس . بود شده



 نکهیا از قبل و ستادیا استخر  به پشت! یقلب ی حمله

  چشم  کند، خاموش  را اش وسوسه چراغ منطقش

 رها استخر قیعم و  سرد آب در  را خودش و بست

  مثل سرد آب و شدند منقبض دم  در عضالتش. کرد

  گرفته آتش تن مقابل در کرد عمل یکیالکتر شوک

  ته به که کمرش. ستادینا قلبش که بود خدا کار و اش

 در یا هیثان چند و کرد  باز چشم  کرد، برخورد استخر

  یم دیبا یول خواست یم مرگ دلش. ماند حالت همان

  دنیدو از  دست نداشت حق یول بود خسته. دیجنگ

  زوج تیامن دیبا برد، یم رونیب را نیریآ دیبا. بردارد

  قاتل گردن دیبا کرد، یم نیتضم را یفرار گناه یب

 ! شکست یم را زانشیعز

*** 
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  دوست را بوردیک  یرو او انگشتان آمدن  فرود یصدا

  حس... داد یم طی شرا بودن   یعاد حس. داشت

  نگه  پنهان قلبش کنج  را اش ینگران یمرد! یزندگ 



 رونیب که یمامور دو به توجه یب و بود داشته

 مشغول ها سال از بعد دادند، یم کی کش واحدشان

! عشق با کرد یم نگاهش یدختر و بود لباس یطراح

  خدا فقط و بودند شده  لیریام یالیو ترک به مجبور

  تماس ویآر یوقت شد  یحال چه دخترک  دانست یم

  تر عیسر چه هر تا فرستد  یم مامور گفت و گرفت

  یول شد وحشت غرق وجودش تمام  که. شوند جابجا

 کامل هنوز َمردش. کرد حفظ را اش هیروح  ایلیا مقابل

  تر حرف کم  پدرش، با دار ید از  پس و بود نشده خوب

  هم  صبح تا شب اگر که  یآنقدر... تر آرام  و بود شده

  بدخواب دخترک تا گفت ینم آخ یحت د،یکش یم درد

  ارشانیاخت در سیپل که  یآپارتمان در رسما. نشود

 یم دو هر نکهیا با و  بودند شده یزندان بود گذاشته

 از چکدام یه هم  باز یول است، تشانیامن یبرا دانستند

 ایلیا نگاه از ماهرو را نی ا. نداشتند قرار و آرام  درون

 یم ماند یم رهیخ شیرو به قهیدق چند یگاه که

!  زیچ همه شدن تمام  از یحت... دیترس یم ایلیا. دیفهم

  از  دو آن یآزاد یمعنا به باند یاعضا شدن منهدم 

  چشمش یجلو دیترس  یم ایلیا. نبود شانیدردها

 نیا به تنها ماهرو و ببرند دست به دستبند را ماهرو

 یها خنده تفاوت ایلیا دانست  ینم و دیخند یم او فکر



!  دهد  یم صیتشخ خوب را اش یواقع  و یمصنوع

 زل بودند، کرده مکان نقل دیجد آپارتمان به که یروز

 را جانش و ماهرو رنگ یشی م چشمان در  بود زده

 که... دیایب سرش ییبال نگذارد که بود خورده قسم 

  دهیخند ماهرو و! است خودش کنار ابد تا او یجا

 و بود دهیخند دلبرانه اما نبود بلد یدلبر... بود

  یلیخ را ها نگاه یمعن ایلیا... داشت غم  اما نگاهش

 ! دیفهم یم خوب

  تمام  یطراح و فرستاد رونیب صدادار را نفسش ایلیا

  یم شتریب را کاغذ  با کار. کرد ویس را اش نشده

  شانیها محافظ از داد یم حیترج اما دیپسند

  که یتاپ لپ با و نکند ی طراح مداد و کاغذ درخواست

.  ببرد شیپ را شیکارها بود گرفته امانت لیریام از

 خودش شرکت اوضاع گرفتن آرام  از بعد خواست یم

 آرام  تا که دیکش یم ادیفر  دلش ته یکس و کند ثبت را

 چشم ! اند  راه  اول تازه دو   هر و مانده یادیز راه شدن

 نگاه و آورد باال سر و گرفت توریمان ی صفحه از

 :کرد شکار دم  در را ماهرو

  بار نیاول واسه م یسالگ هجده تو یوقت  یدون یم -

 گفتم؟  یچ  استادم  به یطراح کالس رفتم 



  ایلیا و داد تکان نی طرف به یسر حرف یب ماهرو

 :زد یکج لبخند

 رو آموزشت ای... کنم  یطراح  جلوت نخواه ازم  گفتم  -

 بدم  ارائه بعد  جلسه و کنم  یطراح خونه تو بذار و بده

 ! رونیب برو ای

 یسخت به را دهانش آب و کرد نگاهش بهت با ماهرو

 :فرستاد نییپا

 واقعا؟ یگفت -

 : جوابش در داد تکان سر ایلیا... بود فیضع  شیصدا

  که فیح گفت. بود کوروش یدوستا از استاده! گفتم  -

  اون یک  یجا دادم  یم ادتی  وگرنه یکوروش پسر

 ...رونهیب

     ادامه 

 

 بلند شیجا سر از و کرد یا خنده تک زور به ماهرو

  داد؟ یم  دست از  را تمرکزش او حضور با ایلیا. شد

 ...شکست او بودن رک  از دلش

 ... رم یبگ دوش رم یم من -



 که بود برنداشته قدم  کی هنوز یول روبرگرداند و

 : داد قرارش مخاطب ایلیا

 نگاهت؟ داره یچ -

 ...کرد ستیا نهیس در ماهرو قلب

 ؟یبردار ازم  چشم  خواد ینم دلم  که داره یچ -

 از بار نیا اما فشرد را ماهرو یگلو شتریب بغض

 مرد، نیا" که شد تکرار سرش در یی صدا و! شوق

 ..." دارد فرق هم  شیها محبت

 از براق یچشمان با زد لبخند  و دیچرخ ایلیا سمت آرام 

 :اشک

 !ینامرد یلیخ -

 :نشاند شی ابروها انی م یکمرنگ اخم  ایلیا

  خانوم ... یشناخت ی نطوریا منو که ییتو نامرد -

 !مبارز

 : دیخند یم قلبش یول کرد  اخم  متقابال ماهرو

 نم؟ یبب یذارینم هنوزم  -

 : داد هیتک  کاناپه پشت به نهیس به دست ایلیا

 رو؟  یچ -



 ! یرشیدرگ  ست هفته کی که یطرح اون -

 :کرد مکث ماهرو  چشمان در یا لحظه ایلیا

 ! وقتش  به... ینیب یم -

  شیپ در را اتاقشان راه  و انداخت باال یا شانه ماهرو

 : گرفت

 به ازین هنوز گفت دکتر. نینش تاپ لپ یپا ادیز -

 ! ی دار استراحت

  کمد از را اش حوله که یحال در و شد اتاقشان وارد

 : داد   ادامه  داشت یبرم

  یپا ساعت چند یروز لجبازش ضیمر بدونه اگه -

 نظرت؟  به دهیم نشون  یواکنش چه نهیش یم تاپ لپ

 را ایلیا که بست را کمد در و برداشت را اش حوله

 :دیکش یفیخف غیج  و دید  خودش یروبرو درست

 ...ایلیا -

 یوارید کمد ی بسته در به کمرش و  رفت عقب  یقدم

 کنار را دستش و انداخت باال ییابرو ایلیا و دیچسب

 :چسباند کمد در به ماهرو سر

 ! ستین مهم ... یواکنش هر -



  یرو ایلیا که کند باز لب خواست و کرد یاخم ماهرو

 :شد خم  صورتش

 !بسه نیهم... یمهم تو -

  ترس و  شد یم طاقت یب بود، که دخترک کینزد

 چند... اما بود نگفته او به. گرفت  یم شدت شیها

 دخترکش  دید یم کابوس هم  پشت که شد یم شب

 ! است دستبند ریاس دستانش ای کشد ینم نفس

     ادامه 

 

  یم خواب  از ها شب نصفه تمام  که شد یم شب چند

 مچ و کرد یم چک را ماهرو دنیکش نفس و دیپر

 مچ به دستبند دنید از . دیبوس یم آرام  را دستانش

 ششیستا خواست یم  دلش. داشت وحشت او یها

 براش که دیبگو او به و  بگذارد کنار را غرورش! کند

 بدست یبرا که... دارد دوستش که... است مهم 

 !کند یم صبر هم  ایدن آخر تا آوردنش

 : کرد کج سر و زد یلبخند ماهرو

 ...رم یبم قراره کنم  یم حس -



 اخم  دنید یول دیرقص یم شادمانه یدختر دلش در

 . آورد بند را نفسش ایلیا

... ماهرو نزن حرف مرگ  از چوقتیه گهید -

 ! چوقتیه

 نگاهش مانیپش ماهرو  و رفت نیی پا  ایلیا یگلو بیس

 :کرد

 ...دیببخش -

  آنقدر.  بود دهید خواب در هم  را مانیپش نگاه نیا

 ... بود مانده  ادشی به قیدق که واضح

 ...چشمات -

 :دینفهم را کالمش یمعن ماهرو

 ؟یچ  چشمام  -

 :کرد پر هم  را انشانیم  ی فاصله قدم  کی  همان ایلیا

 ماهرو؟ دارن ترس چرا چشمات -

 : گذاشت ایلیا  قلب یرو دست ماهرو

 !ترسم  ینم من... یهست تو -

 من؟ از یکن یم یمخف یدار   رو یچ... یترس یم تو -



  یحرکت در ایلیا که کند بیتکذ تا گرفت باال سر ماهرو

 پچ آرام  و دیبوس را شی گلو ریز و شد خم  رمنتظرهیغ

 : زد

 ! من از خودتو یرینگ... یمن ماه تو -

  ی بوسه یجا و دیچک اش گونه یرو ماهرو اشک

 : گرفت نبض شیگلو  یرو ایلیا

 ؟یقرار یب انقدر  چرا -

 :کرد حلقه ایلیا گردن دور دست

  مامور چقدر رونیب اون ستین مهم ... نجام یهم من -

  دامونیپ کنن تالش چقدر آدماش و وشیدار ای  باشه

  من. برم  جا چیه ستین قرار و نجام یهم من... کنن

  نجام یهم من! حالت شدن بهتر از خوشحالم  و نجام یهم

 گفته یکس... روز هر شهیم قرارت یب شتریب دلم  و

 چقدر  گفته من؟ یاخمو مرد قشنگه چقدر هات خنده

  از تر جذاب ت خنده... گم ی م من ؟یخند یم قشنگ

  بذار  روزه دو ایدن ؟یترس یم یچ از! جنتلمن اخماته

 خوش  حال ما به ایدن نیا... بگذره هات خنده با

 ! ازش ریبگ  زور به رو تیبده... بدهکاره

  به ازش رمتیبگ... ایدن از دارم  طلب رو تو من -

 زور؟
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  به ازش رمتیبگ... ایدن از دارم  طلب رو تو من -

 زور؟

  قلب یرو دستش و  گرفتند  رنگ ماهرو یها گونه

 :شد مشت ایلیا

 گه؟یم یچ دلت -

 ! خوادت  یم دلم  -

 یصدا که شد خم  ماهرو صورت یرو طاقت یب و

  عاشقانه حس انیم انداخت تیپاراز لشی موبا زنگ

 :دیکش یپوف ایلیا و دیخند آرام  ماهرو... شان

  مواقع نطوریا که لماستیف تو فقط کردم  یم فکر -

 ... خوره یم زنگ شونیگوش

 : دهد  جواب کرد اشاره و خورد را اش خنده ماهرو

 !انگار واجبه کارش هیک  هر...  بردار -



  از را لشیموبا و گرفت  فاصله ماهرو از یکم ایلیا

  صفحه، یرو ویآر اسم  دنید با. دیکش رونیب بشیج

 : داد جواب و کرد  شتریب ماهرو با را اش فاصله

 الو؟  -

 حرف دیبا... رسم  یم گهید قهیدق چند. نیی پا ایب -

 ! م یبزن

 : انداخت ماهرو  نگران چشمان به ینگاه ایلیا

 ...االن ام یم -

 را لیموبا  د،یچیپ گوشش  در که آزاد بوق یصدا

  برداشت را شرتشییسو  و برگرداند بشیج در دوباره

 :گفت دنشیپوش نیح و

...  نجایا رسه یم گهید  قهیدق چند تا گفت. بود ویآر -

 . نییپا برم  دیبا

  تا را ایلیا شرتییسو  پیز و داد تکان یسر ماهرو

 :بست آخر

 داره؟  کاریچ نگفت -

 : کرد اضافه لب ریز و

 ...یخور یم سرما -



 :چسباند اش گونه به را ماهرو دست کف ایلیا

 ...نگفت نه. نباش نگران -

 ... برگرد زود. رم یبگ دوش رم یم -

 و دیبوس را ایلیا ی گونه و شد بلند پا نوک یرو و

 از بایتقر بدهد، ایلیا به یواکنش ی اجازه نکهیا از قبل

  لیدل دخترک... دیخند ایلیا  و کرد فرار دستش ریز

 ! شیها خنده لیدل. بود شده شیها نفس

 لباس با که یجوان مامور به و شد خارج واحدشان از

  دانست یم. کرد نگاه بود ستادهیا در پشت یشخص

  یم کیکش ساختمان از رونیب ها آن از گرید یکی

  هم  باز یول است تشانیامن یبرا ها نیا تمام  و دهد

 یم تصور لحظه هر. دی ای ب کنار ها آن با توانست ینم

 ... زند یم ماهرو دست به دستبند ها آن از یکی کرد

 را ها پله د،یبگو یزیچ نکهیا ی ب و گرفت او از نگاه

.  خورد زنگ دوباره لشیموبا که رفت نیی پا یکی یکی

 : داد  جواب ویآر نام  دنید با و ستادیا ها پله وسط

 .نییپا رسم  یم االن -

 ...انگار دنبالمن! این -

     ادامه 



 

 : کرد اخم  ایلیا

 ا؟ یک  -

! براشون هیمهم شب امشب...  وشیدار یآدما -

 ...برام  هیسخت شب امشب،

 !سرگرد یند کشتن به خودتو -

  را او یها خنده. دیشن را ویآر تلخ ی خنده یصدا

 ... بود دهید کم  یلیخ

  نم یزم تونه ینم یچیه گهید ارم یب طاقت رو امشب -

  نشونیزم تونم  یم  نخورم  نیزم رو امشب ! بده

 باعث نه؟... یبود گفته برام  رادمنش از قبال... بزنم 

 ! تصادفت

 چشم  یا لحظه و داد هی تک وارید به را اش شانه ایلیا

 :بست

 ...بودم  گفته -

  وش،یدار از  راهش کردن جدا از قبل که یهمون -

  به ادیز داشته که یمامور ی بچه و زن قتل دستور

 رو حکم  وشیدار و دهیم رو دهیچی پ یم پاشون و پر

 !کنه یم اجرا



 :دیکش شیها هیر به را هوا یسخت به ایلیا

 ... دونم  یم -

 :بدتر ویآر  یصدا... داشت خش شیصدا

 رم یم دارم  امشب... مهتابم  قتلگاه رم یم دارم  امشب -

 ! داد جون  ارم ی مه که ییجا

 :کرد  باز چشم  بهت با ایلیا

 ؟یگیم یچ -

!  رادمنش زدن نیزم واسه خواد ی م مدرک وشیدار -

... شهیم مجازات رادمنش... مدرک یپ رم یم دارم 

... ایلیا یریگ  یم رو انتقامت! وش یدار از زودتر یلیخ

 !امشب ارم یب طاقت اگه... رم یگ  یم رو انتقامم 

 صبر ایلیا و شد برقرار سکوت انشانی م یا لحظه

 که یپدر یبرا خواست  صبر! شیبرا خدا از خواست

  که یمرد یبرا خواست صبر... بود دهید  فرزند داغ

 ! بود داده  دست از همدم 

  یخون بخاطر... یاریب طاقت دیبا! یاریم طاقت تو -

 از و خودت بخاطر ختن،یر ت خانواده از ناحق به که

  تک عمارت اون تو که  یدختر بخاطر... تر مهم  همه

 !یاریب طاقت دیبا یبرگرد منتظره تنها و



  بوق بندش، پشت و د یشن را ویآر یها  نفس یصدا

 دستش و فرستاد نییپا یسخت به را دهانش  آب...  آزاد

  چه ها سال ماهرو. دیکش  شیموها انی م محکم  را

  که یمرد وش؟یدار  بود؟ زده صدا" پدر" را یکس

 و ببرد سر را گناه یب یا بچه و زن بود گرفته دستور

! شیماهرو چارهیب بود؟ کرده اطاعت چرا و چون یب

  را اش هیتک... ها سال آن در دخترکش بود دهیکش چه

 ریت زخمش یجا. رفت باال  را ها پله و گرفت وارید از

  یم ادیز اش یعصب فشار یوقت ها یتازگ  و دیکش یم

 واحدشان وارد... آمد یم سراغش به درد شتریب شد،

  آب  یصدا. گرفت شیپ در  را اتاق راه م یمستق و شد

 و شرتییسو و شد اتاق  وارد. آمد یم حمام  از

  کرد رها تخت یرو را خودش . کند تن از  را راهنشیپ

. بست چشم  بود تخت نییپا شیپاها  که یحال در و

 ها سال خواست یم دلش که یآنقدر... بود خسته

 ... نشود داریب و ردیبگ آغوش  در را ماهرو

     ادامه 

 

  شیجا  سر ناچار به  و فشرد زخمش یرو دست

  قصد و شد یم شروع  داشت  دوباره  دردش. نشست



  برگشتن از قبل دیبا. کند نگران را ماهرو نداشت

 زیم سمت گردن... کرد یم یکار حمام  از ماهرو

 بود کرده زیتجو پزشکش که یپماد تا چرخاند یعسل

  ادشی... شد مواجه اش یخال  یجا با که بردارد را

  و بود کرده  پانسمان را زخمش  ماهرو بار، نیآخر آمد

 کالفه. بودند گذاشته جا  سالن در را پانسمان لیوسا

  را راهنشیپ نکهیا یب و دیکش گردنش پشت یدست

  نیهم و رفت در سمت بلند یها قدم  با. شد بلند بپوشد

  اتاق  وارد خواست همزمان  ماهرو کرد، بازش که

  تنها ایلیا.  رفت فرو ای لیا ی نهیس در محکم  که شود

  تعادلشان دو هر و کند حلقه کمرش دور  دست توانست

 ماهرو و  افتاد پشت از محکم ایلیا  و دادند دست از را

 که افتاد اتفاق یناگهان آنقدر زیچ همه... تنش یرو

  درد یحت ایلیا و ماندند مات حالت همان  در دو هر

 ماهرو وزن افتادن و خوردن نیزم از کمرش دیشد

 دو هر تا گذشت  لحظه  چند. نکرد حس را تنش یرو

. کرد بلند سر زده وحشت ماهرو، و ندیایب  خودشان به

 شده پخش ایلیا ی نهیس  یرو سشیخ و بلند یموها

  دهانش آب  ماهرو... زدند یم نفس نفس دو هر و بود

 هنوز ایلیا دست که یحال در و برد فرو یسخت به را

 : زد لب بود کمرش قفل محکم 



 ...من -

 :دیکش شیها هیر به را هوا یسخت به

 ... دمتیند... من -

 ریز شیشامپو عطر. بود کرده گم  را مکان و زمان

.  بود شده شل اش حوله ی قهی و زد یم ایلیا ینیب

 : زد لب ترس با و آمد ادشی را ایلیا زخم  یا لحظه

 ! زخمت یوا -

  حرکت  کی در ایلیا که شود بلند سرعت به خواست و

 یرو که بود او حاال و کرد عوض را شانیجا عیسر

  سر ریز دستش ساعد. بود زده مهیخ ماهرو تن

 ... او تن بر مسلط تنش و بود دخترک

 ...خوبم  -

 چشم  یا لحظه و ماهرو جواب در کرد زمزمه آرام 

 :بست

 ه؟ یچ یدون یم -

!  چشمش شیپ کرد یم جلوه شهیهم از باتریز دخترک

  و خوشرنگ یها یشیم  آن با... تر معصوم  و باتریز

  رژ که یلبان و یقلم  ینیب آن با... بلند یها مژه

 به ماهرو یها گونه! کرد یم اش چارهیب هم  نخورده



  ایلیا! شیموها عطر از  آخ و بود درآمده سرخ رنگ

 : زد لب و برد گوشش کینزد سر

  ینم یبگ هیکاف اما  خوامت یم و یکسم همه -

 ! نرم  اگه نامردم ... یخوا

     ادامه 

 

  مردانه یها حس تمام  او، به احساسش و عشق تمام 

  یم را دخترک و بود  شده داریب ها سال از  پس اش

 ... خودش خود   یبرا! خواست

 چشمانش در اشک نم  و  دیتپ تند دور یرو ماهرو قلب

 :نشست

 ! خوامت  یم  -

  دستانش با ماهرو و کرد  باز چشمش در چشم  ایلیا

 : گرفت قاب را ایلیا صورت

  یم... ایدن نیا تو کس همه و زیچ همه از شتریب -

 ! خوامت

 لبش کنج یلبخند و شد نیی پا و باال  ایلیا یگلو بیس

 :نشست

 ! یخواست خودت -



  دست بدهد، یواکنش فرصت  او به نکهیا از قبل و

  یدست با بود سخت و برد ماهرو کمر پشت را سالمش

  پسش از اما کند بغل را دخترک  نداشت حس مچ از که

 ماهرو یزانوها ریز  را گرشید دست ساعد. برآمد

  و گذاشت تخت یرو یشکستن یجسم مثل را او و برد

 : دیبوس قیعم را اش یشانیپ

 ...من ماه   -

 : دیبوس را چشمش دو هر

 !رنتیبگ ازم  ذارم ینم... یبر ذارم ینم -

  انیم یحت. شد  قفل انگشتانش انیم ماهرو انگشتان

 !حسش یب دست انگشتان

 ...رم ینم چوقتیه... رم ینم -

  دست د،یبگو جوابش در یزیچ ایلیا نکهیا از قبل و

  گذاشت شیها لب یرو  لب و کرد حلقه او گردن دور

 یعشق یپا زد مهر خدا،  که بود لحظه همان درست و

 ... ایدن تمام  از بود حقشان که

*** 
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 چپش سمت که یگاراژ یآهن و بزرگ در به رهیخ

  کرد یسع  و گذاشت شیگلو یرو دست داشت، قرار

  کرد یم رشد شیگلو در  یسرطان یا غده. بکشد نفس

 یب. برسد شیها هیر به ژنیاکس گذاشت ینم و انگار

 و بود گرفته ضرب نی ماش کف راستش یپا با اراده

 کف  محکم  که یکوتاه یها ناخن از بود یزخم دستش

 در نیهم! بود گاراژ نی هم. داد یم فشارشان دستش

 وارید یرو که یگاراژ همان... یلعنت رنگ اهیس

 یلعنت و ممنوع پارک بود شده نوشته بزرگ کنارش،

  سه به بود برگشته انگار! بود نکرده رییتغ  زیچ چیه

  و مهتاب دادند خبر  که یشب همان به... قبل سال

 لباس همان با او و اند گرگ  چنگال ریاس ارشیمه

 دیشد باران ریز  و شب نصفه. بود آمده ینظام

 ...تهران

 بود زده ضجه تلفن پشت از اری مه که یشب همان

 تازه اش جگرگوشه یخال  اتاق به رهیخ او و" بابا"

 تا که! اند  برده را  ارشیمه و مهتاب بود دهیفهم

  نیزم بار نیچند نش،ی ماش و نگیپارک  به دنیرس



 بود رانده ها ابانیخ در  سرعت با چنان و بود خورده

 یم را رنگ یمشک بلند یشاس آن یا راننده هر که

  محکم  را نشییپا لب... رفت یم کنار ترس از دید

  تر محکم  را شیها پلک و فشرد شیها دندان انیم

 که یدست با! آمد یدرم  جا از داشت قلبش... هم  یرو

  نیماش یجلو از را لشیموبا د،یلرز یم شدت به

  داد هیتک سر. گرفت را  وشیدار ی شماره و برداشت

 حداقل با  که ینیماش به نهیآ از و یصندل یپشت به

 ...کرد نگاه بود کرده توقف او از فاصله متر ستیب

 روباه؟  ای یریش -

 دندان انیم از د،یچیپ گوشش  در که وشیدار یصدا

 :دیغر شیها

  یم فرضم  خر نکهیا از متنفرم ! برن بگو آدمات به -

 ...یکن

 فکر  داشت. امدین وشیدار از ییصدا چیه یا لحظه

 ! بود ها حرف نیا از زتریت ویآر... انگار کرد یم

 !اونجان خودت  تیامن واسه آدما اون -

  هم  سر او که یدروغ از ویآر و آمد حرف به باالخره

 :دیخند کوتاه بود کرده



  برسونه؟ من به تونه یم یآزار چه ریپ  نگهبان هی -

  اون ریز رو یمدارک  نیهمچ داره خبر ما جز یک 

 کردن؟  چال درخت

 : دیشن را وشیدار یعصب نفس یصدا

! بجنب... شهیم روشن هوا گهید ساعت دو یکی -

 ...برگردن گم یم

 قطع را تماس باشد، ویآر از یجواب منتظر نکهیا یب و

 :زد لب تیعصبان با ویآر و کرد

 ! شرف یب -

     ادامه 

 

  و شد روشن بود کرده بش یتعق که ینیماش یها چراغ

  و زد دور  و گرفت عقب دنده که دینکش طول یزیچ

... نه ای رفته شود مطمئن که نکرد نگاه گرید ویآر

 یمشک ماسک و  گذاشت سر یرو را کپش کاله

  ابانیخ در. شد ادهی پ و زد صورتش به را رنگش

  یخبر گرید هم  نیماش آن از  و زد ینم پر پرنده

 در یباال که یا مداربسته نیدورب به ینگاه... نبود

  را بلندش یها قدم  و  انداخت بود شده نصب گاراژ



  و سوخت یم اش نهیس  قفسه.  برداشت یآهن در سمت

  در پشت. شد ینم کند قلبش ضربان یا ذره یحت

  آورد باال دست. دیکش یق یعم نفس یسخت به و ستادیا

 منتظر و زد گاراژ در به وقفه یب و محکم  بار چند و

  قدم  یصدا که گذشت قهیدق کی از کمتر دیشا. ستادیا

  تر کوچک در که دینکش طول یزیچ و آمد یکس یها

 : ستادیا چارچوبش در یرمردیپ و شد باز

 برسه؟  صبح نبود قرار مگه ده؟یرس دیجد بار -

 ویآر که ندازدیب رونیب به ینگاه تا دیکش گردن و

  یصدا با و  برداشت سمتش یقدم. نکرد تلف را  وقت

  نکهیا از قبل و..." ببخش" کرد زمزمه یا گرفته

  و آورد باال دست کند،  درک را حرفش یمعن رمردیپ

.  کرد هوششیب جا  در و زد گردنش به یا ضربه

  یول ردیبگ را جانش بود مانده کم  وجدان عذاب

  کشان را رمردیپ... کارها یبرخ انجام  به بود مجبور

 ینگهبان اتاقک کینزد. بست را در و برد داخل کشان

  گاراژ شلوغ و بزرگ یفضا در چشم  و خواباند را او

 را گاراژ کل بایتقر فرسوده یها نیماش. چرخاند

  با. ندارد یادیز وقت دانست یم ویآر و بودند پوشانده

  شد، یم دهید گاراژ کنج  هنوز که یدرخت تک دنید

 گوشش در یزن و ستادی ا جا همان  حرف یب یا قهیدق



...  کشتن بچمو ویآر... اریمه ویآر... ویآر" دیکش غیج

 ..." کشتنش  ویآر...  برس دادمون به ویآر

  یا دهیبر نفس و فشرد  اش نهیس قفسه یرو دست

 دو چنگال انیم درخت همان  یروبرو مهتابش. دیکش

  همان یمتر چند در را ارشیمه. بود ریاس نامرد

  محکم  و شد مشت دستش .  بودند دهیبر سر درخت

  و هیر انیم ییجا  نفسش. آمد  فرود قلبش یرو

 گردنش و یشانیپ یها  رگ. بود کرده  ریگ  شیگلو

 نفس جا همان بود مانده کم  و بودند شده  برجسته

 ...ببرد

  قدم  کردند، یم مقاومت شدن  خم  مقابل که ییزانوها با

  و برداشت شده نینفر  درخت تک سمت را شیها

 گاراژ، وسط شده رها  لیوسا انبوه انیم از همزمان

 : را اش نهیس قفسه راه انیم و زد چنگ را یلیب

 ... آخ -

  آن دست در که پسرکش بلند یموها به آمد ادشی

  زد یم ضجه پسرکش و شد یم مشت نامردها

 ..."درد بابا... درد"

  پاره پاره قلب آتش از زد  هق... اشک  بدون زد هق

 : اش شده چفت یها دندان انیم از کرد زمزمه و اش



 تک از زم یر یم  خون... ازتون ختنیر خون -

 ! تکشون

 بود خدا کار! خون یبو... جا آن داد یم مرگ یبو

 ... کرد ینم خم   کمر که

     ادامه 

 

 و رساند درخت تک آن  به یکندن جان به را خودش

 پشت به کرد یم یسع .  شد کندن مشغول یمعطل یب

  درخت آن به که دید یم را خودش. نکند نگاه سرش

 دیشا... برند یم سر را  اش بچه و زن و شده بسته

 مشغول قلبش درد به توجه یب که شد یم یساعت م ین

  که  یبار نیآخر  با همزمان درست و بود باغچه کندن

 یزیچ یصدا برد، فرو باغچه سفت خاک در را لیب

 نقطه آن شتریب دقت با و تر عیسر و دیشن را فلزمانند

  و نشست شیزانوها از یکی یرو و شد خم ... کند را

  نسبتا ی جعبه دنید با و زد کنار دست با را ها خاک

 رونشیب خاک ریز از  و زد یتلخند ،یآهن کوچک

 . دیکش

 آوردن طاقت و دیکوب  یم تم یر نیتر عیسر با قلبش

 شده زخم  که یدستان با! بود شده کار نیتر سخت



 دنید با و کرد باز را جعبه در تر، یزخم یدل و بودند

  از جعبه بود، شده خشک خون  شانی رو که ییکاغذها

 مقاومت نتوانست... بار  نیا زد زانو و شد رها دستش

 درخت تک به یشانیپ... انگار شکستند شیپاها. کند

  ی شماره و برد لشیموبا سمت دست و چسباند

 ...یجهنم سال   دو! سال  دو از  پس... گرفت را پدرش

 یگوش در  پدرش مقتدر یصدا که دینکش طول یزیچ

 :دیچیپ

 الو؟  -

  دانست  یم ویآر. نبود پدرش یصدا در خواب  از یاثر

  دل  دل... بود زده زنگ که شده داریب صبح نماز یبرا

  زد دل! بود دلتنگش سال دو که ییصدا یبرا کرد

 ... داشت را شیهوا دور  از شهیهم که یمرد یبرا

 د؟ییبفرما الو -

  انیم دیخند درد با د،یشن دوباره که را پدرش یصدا

 :بدش حال

 !سرهنگ... بودم  صداتون دلتنگ -

 و امدین هم  پدرش یها نفس یصدا یحت یا لحظه

 دهیشن سال دو از پس را ویآر یصدا! داشت حق



  ای است مرده دانست ینم که یپسر یصدا... بود

 ... زنده

 ! جان بابا ویآر... ویآر -

 را جعبه در... بدتر ویآر جان و دیلرز مقتدرش یصدا

 .شد بلند و بست

 ... بابا بزن حرف ویآر ؟یخودت ویآر -

  محکم  که یا جعبه با و گرفت نفس یسخت به ویآر

 : برداشت قدم  خروج در سمت فشرد یم دستش انیم

 حاج برام  کن دعا... برام  کنه دعا بگو مامان به -

 قاتل  دنید درد اره یب طاقت  قلبم  کن دعا! نیمع 

 یدستا با کن دعا... بهش کم ینزد... رو شونیاصل

 ! زم یبر و خونش خودم 

*** 
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 بعد ماه دو

 ... کنم  یم جمع من نیبش -



 : دیچرخ سمتش ماهرو  سرخ یها رگه از پر چشمان

 مونده یچ  کنم؟ جمع رو یچ ؟یکن یم جمع رو یچ -

 ما؟ از

 و ها لباس تند تند ماهرو و کرد نگاهش مبهوت ایلیا

 کرد یسع  و ختیر چمدان در نامرتب را لشانیوسا

 : ببندد را پشیز

 ... شهینم بسته -

 هیگر به و ببندد را چمدان پیز کرد یسع  حرص با

 :انشیم افتاد

 شه؟ ینم بسته چرا نیا -

 نگاه دند،یچسب را فشیظر مچ محکم   که ایل یا انگشتان

 : زد لب یجد اما نگران ایلیا و آمد باال سرخش

  خونه نیا در یکس نه! کنم  یم جمع من نیبش گفتم  -

  فردا تا بهتره گفتن... اومده سرمون ییبال نه زده رو

 !ینگران از یبد کشتن  به خودتو  نکهیا نه م ی ش جابجا

  دوباره خواست  و زد پس را ایلیا دست محکم  ماهرو

 را مچش تر محکم  ایلیا که ببرد چمدان سمت دست

 :دیچسب

 !کن نگاه چشمام  تو زنم  یم حرف باهات یوقت -



  بود، شده اش هیگر یچاشن که یتیعصبان با ماهرو

 :زد زل ای لیا چشمان در م یمستق

... بهت کنم  یم نگاه دارم ! نیبب... کنم  یم نگاه دارم  -

  ردمون وشیدار االن؟  شد درست یچ بعدش؟... خب

 یباز وشیدار با داره  وجدان یب فاروق اون نزد؟ و

  مون زنده برسه ما به دستش اگه  وشیدار... کنه یم

  بره ینم رو ما سیپل چرا یکن یم فکر! ذارهینم

  یکن یم فکر امنشون؟ اصطالح به یها خونه همون

 لرزه؟ یم بدنمون و تن روز هر چرا

 :دیخند یعصب و دیکش  چشمانش  ریز یدست محکم 

 هم  اونا! سیپل ی طعمه یحت... ایلیا م ی شد طعمه ما -

  مهم  سرنخ هی به برسن ما قیطر از ممکنه دونن یم

. دنیم مونیفرار باز و کنه  دامونیپ فاروق ذارنیم که

 رونیب گذاشتن مامور تا دو راحته الشونیخ

  یا حرفه هم  چقدر هر که مامور تا دو... واحدمون

 همزمان رو نفر نی چند تونه یم وشیدار باشن،

!  مون نهیس رو بذاره رو ما سر و کنه هوار سرشون

  از رو ویآر ی بچه و زن  رادمنش و  وشیدار یآدما

 ییآدما نیهمچ... رونیب دنیکش شده حفاظت ی خونه

 ! دنبالمونن



  و خشم  از پر ی هیگر  انیم بود افتاده سکسکه به

 چرا دیفهم ینم ایلیا و نبود یع ی طب حالش... ترسش

 . ندارد قرار و آرام  است یروز چند دخترکش

  را او  و فشرد دستش انیم محکم  را ماهرو سرد دست

 : دیکش آغوشش در آرام 

 ...شهی م تموم  همش... شهیم تموم  -

     ادامه 

 

 ته از انگار  شیصدا. شد ایلیا راهنیپ بند ماهرو دست

 : آمد یم چاه

 ...شهیم بد داره حالم  -

 چشم  و کرد جدا خودش از را ماهرو عیسر ایلیا

 :رنگش یب صورت در چرخاند

 ه؟ یروئ و رنگ چه نیا ماهرو؟ تو چته -

 :کرد زمزمه لب ریز و برگرداند ایلیا از رو ماهرو،

 ...باال ادیم داره  م  معده -

  سرش بند کبارهی به دستش شود، بلند خواست تا و

 : فتدین که گرفت را کمرش محکم  ایلیا و شد



 ... ماهرو -

 :کرد یمخف ایلیا ی نهیس در ماهرو

 ...بده حالم  -

 : گرفت را شیها شانه ایلیا

 ره؟یم  جیگ  سرت... زم یعز نمتیبب -

 ی گرفته گر آتش بر شد یآب ا،ی لیا گفتن" زمیعز"

  خطابش نطوریا ایلیا که آمد یم شیپ کم ... شیدردها

 ! شوق  از ردیم یم دخترک  قلب دانست ینم و کند

 ... فقط من -

 : داد تکان زحمت به را رنگش یب یها لب

  محکم  دادم  قول خودم   به من... م  خسته فقط من -

 ... م  خسته یلیخ االن... االن یول بمونم 

  یرو عرق یها دانه و  بود افتاده گود چشمانش ریز

  ایل یا یگلو انگار یکس. شد  یم دهید گردنش و یشانیپ

  خودش به را ماهرو تن... فشرد توانش تمام  با را

  سمت کرد یم کمکش  که یحال در و داد هیتک

 پچ آرام  گوشش کنار بردارد،  قدم  یبهداشت سیسرو

 : زد



 دختر همون هنوزم   تو... یبود یقو شهیهم تو -

  تو! آورد ینم کم  مبارزه تو که یهست یجواب حاضر

 ...یباش خسته  یدار حق... یشد خسته فقط

 یجلو دو  هر و کرد باز را یبهداشت سیسرو در

  و کرد باز را سرد آب ریش ایلیا. ستادندیا ییروشو

  بلند یموها. دیپاش ماهرو صورت به آب مشت چند

  راهنشیپ ی قهی و زد کنار گردنش  یرو از را دخترک

 : کرد شل را

 ؟یبهتر -

 سشیخ صورت به رهیخ و داد تکان سر آرام  ماهرو

 :کرد زمزمه نهیآ در

 .امشب نیهم... نجایا از م یبر فقط -

  و کرد بغل پشت از را ماهرو و بست را آب ریش ایلیا

 : دیبوس را اش شانه سر

 . م یریم امشب نیهم... م یریم -

     ادامه 

 

  از  را جانش... شی ماهرو تلخ لبخند یبرا زد دل

  کوتاه ریمس ماهرو یوقت انگار دندیکش رونیب حلقش



 که بود زده هیتک او به را اتاق تا یبهداشت سیسرو

  یکس چه و همدمش بود شده فیضع ... ضعف از فتدین

  چطور دانست ینم که را یمرد حال دیفهم یم

  تمام  ماه دو که یمرد حال دهد؟ نجات را خودشان

 دم  و شیها ینگران  با بود کرده نرم  پنجه و دست

 ...بترسد شتریب دخترکش مبادا که بود نزده

 یزیچ سمت دست ماهرو  نگذاشت و بست چمدان

  و کند عوض را ش یها لباس کرد کمکش. ببرد

 بکشد دراز  یا  قهیدق چند رفتنشان قبل کرد مجبورش

  و بست را اتاق در. برگشت سالن به خودش و

  خواست یم دلش. دیکش رونیب بشیج از را لشیموبا

 ... شیروبرو وارید  در آورد  فرود و کند پر مشت

 شیها قدم  با را سالن طاقت ی ب و گرفت را یا شماره

 ویآر ی گرفته یصدا که دینکش طول یزیچ. کرد متر

 : بزند حرف نداد امان ایلیا و دیچیپ گوشش در

  چون... حالمو یفهم یم دونم  یم چون زدم  زنگ -

  نه یعنی... یچ یعنی یچارگ یب و یفیبالتکل یدون یم

 جلو زتیعز یعنی! شیپ راه نه یباش داشته  پس راه

  ینتون یکار چیه تو و شه  آب شتریب روز هر چشمات

  خونه نیا رونیب شب و روز که ییآدما یگفت! یبکن



  یم  راست و کنن فدا و جونشون حاضرن دنیم  کیکش

  فتشونیش کردن عوض  تا  که چشم  به نم یب یم! یگفت

 بخواد یکس مبادا که مونن  یم پا سر ساعت نیچند

! سرگرد گرم  دمت... بشکنه رو ماهرو و من م یحر

 آب چشمام  جلو داره ماهرو یول یموند حرفت سر

  حرفت سر... براش کنم   یکار تونم  ینم من و شهیم

 یباز یقاط بد رو ما هات یباالدست یول یموند

  بگو یول م یش یم جابجا امشب  نیهم ما! کردن هاشون

  یم دارم ! یَمرد تو... کنه تشیزیو  تا بفرستن دکتر

 حالمو؟  ی فهم یم... شینگران از رم یم

  تماس بدهد، دادن جواب فرصت ویآر به نکهیا یب و

  برداشت اتاق سمت را بلندش یها قدم  و کرد قطع را

 : کرد باز را در و

 ... بر جان ماهرو -

  با که بود امدهین رونیب  دهانش از کامل حرفش هنوز

 شلوار ی تنه نییپا و در یجلو هوشیب یماهرو دنید

  دیچیپ اش نهیس در نفس بود، خون غرق که دشیسف

 : زد صدا نفس یب و

 ! ماهرو -

*** 
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  اش قهیشق رگ... انگار دیتپ یم شیگلو در قلبش

  دستان به بود مانده  رهیخ نگاهش و زد یم نبض

 را ماهرو سرد تن ها  آن با که یدستان... اش یخال

  سر بر دیکش یم ادیفر همزمان و بود کرده بغل

  که یدستان همان... ردی م یم دارد جانش که ماموران

  یموها مدت تمام  مارستان،یب راه در و نیماش در

 نجوا مردانه یبغض با و  بود کرده  نوازش را دخترکش

 ..."اریب طاقت" که گوشش در بود کرده

  حجم  آن لیدل...  آمده ماهرو سر بر چه دانست ینم

  ینم و دیفهم یم هم  دیشا. دیفهم ینم را خون

 احتمال آن حول را فکرش یا لحظه یحت خواست

  و شد مشت قلبش یرو سالمش دست. کند متمرکز

 ماند یاتاق ی بسته در به رهیخ دارش، رگ سرخ نگاه

... سرش یباال دکتر و بود یبستر آن در ماهرو که

 رسما بودند کرده رونشیب. شود وارد بودند نگذاشته

 ته و رفته راه اتاق در پشت تمام  ساعت کی او و



 یسالمت یبرا  بود کرده التماس خدا به دلش

 چند تا که بود آمده یدختر  سر بر چه... شیماهرو

 بود؟ شده ناآرام  کبارهی  به و کرد یم آرامش  قبل روز

 ی شانه اتاق، در پشت رفتن راه ساعت کی از خسته

  انیم محکم  را دستش و زد هیتک وار ید به را راستش

  به حتما را ماهرو بود سپرده ویآر... دیکش شیموها

  در یا یخصوص اتاق و کنند منتقل ینظام مارستانیب

  در کرده رخنه ی  نگران  ایلیا و بگذارند ارشیاخت

 ویآر...  بود دهیفهم هم  تلفن پشت از  یحت را شیصدا

  یم و کند دا یپ را رادمنش تا بود دهیدو تمام  ماه دو

 ینم آرام  ایلیا و نمانده انداختنش ریگ  تا یزیچ گفت

  یم مگر و بود دهید جان یب را ماهرو... گرفت

  را او دست خواست  یم دلش باشد؟ آرام  توانست

  یماموران و وشیدار  یها آدم  از کنند فرار و ردیبگ

  هر  از کردن فرار دلش... بودند تشانیامن مسئول که

  یا ذره  دلش... خواست یم را خودشان جز یزیچ

!  خواست یم ماهرو ی برا نه، خودش یبرا آرامش

 گناهش؟ یب مبارز دخترک با بودند کرده چه

 آن از یانسالیم زن پزشک و شد باز که اتاق در

 نکهیا از  قبل و شد کنده جا از ایلیا قلب آمد، رونیب



  ای لیا کند، تمام  را  پرستار به شیها هیتوص دکتر

 :رساند او به بلند قدم  دو با را خودش

 اومد؟  بهوش خوبه؟ حالش شد؟ یچ -
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  دکتر که کند نگاه اتاق داخل به او کنار از کرد یسع  و

 چشم  از را اش ی طب نکیع و  بست را اتاق در

 : برداشت

 !احتشام  یآقا -

  کم  ایلیا  آشوب از یا  ذره یحت زشیهشدارآم لحن

 از کشاندش جنون  به شتریب... برعکس و نکرد

 :ینگران

 خوبه؟  ماهرو دم یپرس -

 نهیس به دست و دیکش هم  در را شیها اخم  دکتر

 :ستادیا

  خانومتون! محترم  ی آقا نییپا دیاریب و صداتون -

  تشیوضع  دیبود دهینفهم االن تا چطور یول خوبه

 ست؟ی ن یع یطب



 که ییصدا با. ختی ر فرو اش نهیس در ایلیا قلب

 : زد لب دیشن یم زور به هم  خودش

 شده؟  چش ماهرو -

 :فرستاد  رونیب صدادار را نفسش دکتر

 !کرد یم سقط بچه داشت امشب خانومتون -

  گفتن به کرد باز لب بچه؟... کرد نگاهش مبهوت ایلیا

 دیپرس دوباره سرش در ییصدا... نتوانست و یحرف

 ؟ " بچه"

 : داد ادامه ایلیا حال به توجه یب دکتر

 من... انگار بوده خانومتون رو یادیز یعصب فشار -

 ندارم  یادی ز اطالع داشته وقت چند نیا که یطیشرا از

 شده  یزیخونر به منجر که نبوده یعاد  مطمئنا یول

 ...اما نداشتن یخاص یجسم  مشکل چون

 بچه؟ -

  دلش. کند تلفظ را یحرف  سه ی کلمه آن تا داد جان

  ماهرو. بکشد رونیب نهیس از را  قلبش خواست یم

 تکرار سرش در که یا  گذشته فعل بود؟ بود؟ باردار

 :بکشند ریت قیعم شیها قهیشق شد باعث شد یم

 ... یوا -



  یحت عمرش در. بست چشم  و شد سرش بند دستش

 داشتن به... بود نکرده فکر شدن پدر به هم  بار کی

 کند باور توانست یم چطور... خودش خون از یکودک 

 شد؟ یم  مگر رفته؟ امده،ین فرزندشان

 ...احتشام  یآقا -

 یگرید زیچ به نگذاشت دکتر و کرد  باز چشم  درد با

 :کند فکر

 هم  االن خوشبختانه... مارستانیب نشیرسوند زود -

 ...بچه هم  خوبه  خانومتون حال

     ادامه 

 

 چند از بعد که یاشک و ا یلیا بلند نفس با حرفش،  انیپا

 : شد همزمان دیچک سرخش چشمان از یجهنم ساعت

 ست؟  زنده -

  مطمئن بایتقر دم ید رو  خانومتون که یاول ی لحظه -

 ...اما شده سقط بچه که بودم 

 : داد  ادامه و زد یکمرنگ لبخند

 ...مونه یم معجزه هی مثل! ست زنده بله -



  اش مردانه بغض یصدا  یب شکستن با ای لیا خند تک

  یب در که ییها ساعت. روبرگرداند و شد همزمان

 و ماند یم شکنجه مثل درست بود، گذرانده یخبر

  وجدانش عذاب لیس ان یم خوش یخبر دنیشن حاال

 و او به بود کرده رحم  که ییخدا... بود خدا موهبت

 حاال، و آغوشش در بود مرگ حال  به که یدخترک 

 همسرش و همدم  فقط... نبود شیماهرو فقط گرید

 ینم که یحس از آخ و بود فرزندشان مادر... نبود

 .کند فشیتوص توانست

  چانه تا فشرد شیها دندان انیم  محکم  را نشییپا لب

 :دیشن را دکتر یصدا و نلرزد اش

 . دینکن ش خسته فقط دشینیبب دیتون یم... دارهیب -

 هیر به را هوا یسخت به ایلیا... گذشت ایلیا کنار از و

  در ی رهیدستگ یرو طاقت یب دستش و دیکش شیها

 و شود روبرو ماهرو با چطور دانست ینم. نشست

 یها یشیم آن  دنید تنگ   دلش اما دیبگو چه

 بود شده لشیدل نیتر  بزرگ نیهم و بود خوشرنگ

  نییپا به رو را رهیدستگ... او با شدن روبرو یبرا

  ی چهره همه از اول شد، باز که در  و داد فشار

.  ستادیا در کنار  جا همان  و دید را ماهرو رنگ یمهتاب



 پنجره از مهتاب نور و بود خاموش اتاق یها چراغ

 بدتر ایلیا دل و دیتاب یم ماهرو رنگ یب صورت یرو

 ... اش  دهیپر رنگ   از  گرفت یم آتش

 ... ماهرو -

  دل ایلیا و دیچرخ سمتش دهینکش هیثان به ماهرو نگاه

  یحد به دخترک... خونش غرق یها یشیم یبرا زد

  یول بود نشده متوجه را در  یصدا که بود خودش در

  تنش سلول به سلول با  را ای لیا توسط شدنش خطاب

 دیچیپ اتاق  در دارش بغض یها  نفس یصدا... دیشن

 : کرد دراز ایلیا  سمت دست طاقت یب و

 ...ایب -

     ادامه 
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 ... مرد یم کاش -

!  شکست وجودش در یزیچ و گفت نشیجن مرگ از

  عجز با چنان ماهرو... هم  شیروبرو مرد وجود در

. برد ماتش ایلیا که بود کرده  آرزو را فرزندشان مرگ



  آن در  حداقل... خواست ینم را فرزندشان ماهرو

  چنگ را ایلیا یبازو وحشت با... خواستش ینم  لحظه

 :شد زیخ  م ین شیجا سر و زد

  دینبا... ادیب  ایبدن دینبا...  خوامش ینم... تونم  ینم -

 ... ب

  برد باال صدا اراده یب  ایلیا که بود نشده تمام  حرفش

 : جوابش در

 ! ماهرو -

.  اوردین کم  یول دیپر باال  ایلیا یصدا خشم  از ماهرو

 یم شدت شتریب لحظه هر که یدرد به توجه یب

  اش، یاشک نگاه و نشست شیجا  سر بایتقر گرفت،

 : زد دو دو ایلیا سرخ نگاه در

  یم رو تو و من... وشیدار یآدما... کشنمون یم -

 بمونه زنده اگه... اگه... ادی ب ایبدن  اگه بچه نیا! کشن

 ... یم بزرگ مادر یب... شهی نم خوشبخت

  و نشست ایلیا قلب وسط درست یخار مثل حرفش

  دست از تیعصبان با را شیبازو چطور دینفهم ایلیا

 :شد بلند و دیکش رونیب او

 !کن تمومش -



  ماهرو نفس که بود بلند یحد به بار نیا شیصدا

  گردنش پشت یدست یعصب  ایلیا و شد قطع یا لحظه

 :دیکش

  وسط؟ نیا م یهست یچ تو و من شه؟ینم خوشبخت -

 شه؟ یم بزرگ مادر یب

 ایلیا و ترساند را ماهرو اش نشسته خون به چشمان

 :شد خم  صورتش یرو

  یب ینیزم بیس هی هان؟ ؟ینیب یم یچ شکل منو تو -

  نیع و ارنیب زنش سر ییبال هر ذارهیم که رگ

 من؟ مورد در یکرد فکر یچ ست؟ی ن الشیخ

 : گرفت لرزش ماهرو ی چانه

 ...ایلیا -

  عقب ایلیا که کرد دراز  ایلیا یبازو سمت دست و

 :دیکش

 خونه تو ماهه دو! نبودم   شدن نینش خونه آدم  من -

  دو... ادیب سرت ییبال خوام  ینم چون شدم  یزندان

  و دنیم کیکش  م  خونه در پشت مامور تا دو ماهه

 من و کنه دتیتهد ی خطر مبادا که گرفتم  یاللمون

 ...کنم محافظت ازت ییتنها نتونم 



     ادامه 

 

 با شخندشین و آورد  باال را اش دهید بیآس دست

 :شد همزمان دیچک چشمش از که یاشک

  کنم  یم محافظت جونم  با... باشه نداره؟ حس دستم  -

  یکس نم یبب تونستم  مگه  نکردم؟ بار هی مگه! ازت

  من... ماهرو ستم ین عرضه یب من بزنه؟ بیآس بهت

 بچه مادر؟ یب... بشه متولد گهید یایلیا هی خوام  ینم

  بچه! نه مادر، یب اما شه بزرگ پدر یب دیشا من ی

... شهینم بزرگ مادر یب... شهینم  دوم  یایلیا من ی

  دهیم و جونش پدرش ای... خوره ینم کتک یبچگ تو

 !کنه یم ی پدر براش ست زنده که یروز تا ای براش

 :ستادیا او به پشت ایلیا  و افتاد شماره به ماهرو نفس

  هفت ش،یش و ستیب یوقت  داره یحس چه یدون یم -

 و یایب بهوش روز هی و  یکن کار راستت دست با سال

 یا بچه نیع یش مجبور که نداره؟ حس دستت ینیبب

 کار دستت اون با رهیبگ دست مداد قراره تازه که

 تو رو شبت ب،یغر کشور تو ها وونهید نی ع که ؟یکن

  کتک فقط  اول یروزا و یکن صبح مبارزه نگیر

...  یکن استفاده یتون ینم دستت هی از چون یبخور



 هی  نباشه یکی و خونه یبرگرد یزخم و خرد که

 ! بده  دستت آب وانیل

. رفت سمتش بلند یها قدم  با و برگشت ماهرو سمت

 پر و دهیترس  چشمان در م یمستق و گرفت را شیبازو

 : زد  زل غمش از

 بعدش یول باختم  یم مبارزه نگیر تو اول  یروزا -

  یم روبروت که ییایلیا واسه دم یجنگ ! شدم  بلند

  ی خونه کنم  خراب  و بشم  لیس تا دم یجنگ... ینیب

  خرابم   خونه دونستم  ی نم... رو  رادمنش و وشیدار

 !یکن یم

     ادامه 
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 باال تند تند اش نهیس قفسه... بود افتاده نفس نفس به

  نگاه از یا لحظه یحت نگاهش، و رفت یم نییپا و

  درست و شد ینم برداشته شیروبرو دختر سرخ

  یرو آرام  و آمد باال ماهرو دست که بود لحظه همان

 :نشست ایلیا قلب



 ؟یمونیپش -

 لحظه ایلیا و کرد یم  دادیب ینگران سرخش نگاه در

 نداشت؟  باور عشقشان به ماهرو... گرفت دلش یا

 من؟ به یدار شک -

 از گرفت چشم  ماهرو و  داد پاسخ سوال با را سوالش

 : دار رگ نگاه   آن

 ... ختم یر هم   به رو هات برنامه تمام  من -

 ! بود شده مادر... بود شده حساس

 : شد ایلیا چشمان به رهیخ دوباره و زد یتلخند

  وشیدار که یکس! وشیدار ی دخترخونده... من -

 ...با کرد یم مجبورش

 ایلیا...  هم  نفسش و شد قطع ایلیا یها لب با حرفش

  و دارد را یزیچ چه گفتن قصد دخترک  دانست یم

  را خودش نداشت حق ماهرو! بشنود خواست ینم

 نفس دو هر که یحال در بعد، یا لحظه. بداند مقصر

  یشانی پ به یشانیپ و دیکش عقب ایلیا بودند، آورده کم 

 :دیخند آرام  ماهرو

 شه؟یم مونیپش شیزندگ  از آدم  -



  خودش قلب و شد مشت ایلیا  قلب یرو ماهرو دست

 در که یا زلزله مثل... قبل از بدتر... دیلرز نهیس در

 !کند یم رانیو را زیچ  همه هیثان چند

 ؟ی چ بده آزارش شیزندگ  اگه -

 :دیکش نفس قیعم را ماهرو تن عطر ایلیا

 ! بهت معتادم ... برام  یمسکن تو -

...  ستادیا زمان و دیچک اش گونه یرو ماهرو اشک

  رد  یرو دست و کرد باز او سرخ  چشم  در چشم  ایلیا

 :دیکش اشکش

 مون؟ یپش... نداره تَرک الیخ  که معتاد هی -

 : کرد کج سر و زد یشخندین

 !خوب  دختر ینشناخت منو هنوز تو -

 کینزد و فرستاد گوشش پشت آرام  را ماهرو یموها

 : زد لب گوشش

  خواستن از اما... بشم  مونیپش خودم  یزندگ  از دیشا -

 !نه تو

 یرو سر و دیکش آغوشش  در را ماهرو طاقت یب و

  به شروع فیخف که یا شانه... گذاشت اش شانه

 ! کرد یم  هیگر دخترکش... کرد دنیلرز



 نگفته... یشیم زشت ی کن یم هیگر بودم  گفته بهت -

 بودم؟

     ادامه 

 

 : دیشن زشیر هق انیم را ماهرو یصدا

 ؟یکن یم بغلم  نیهم واسه -

  ادامه حرص با ماهرو و نگفت جوابش در یزیچ ایلیا

 : داد 

 ؟ ینینب زشتمو صورت که -

 شیبازو  در محکم  ماهرو مشت و دیخند آرام  ایلیا

 :شد دهیکوب

 !نخند -

 : گرفت شدت ایلیا ی خنده

 یم جبران بد روز هی یول مقابلت دفاعم   یب االن -

 ! کنم 

 حرکت کی در ایلیا که رفت باال دوباره ماهرو دست

 :کرد شکار را حرصش  از پر نگاه و گرفت را مچش



 چون! رو ت هیگر  نم یبب ادی نم دلم  چون کنم  یم بغلت -

  که یاونقدر... یشیم تر خوشگل یکن یم هیگر یوقت

 ...باهام  یبش یکی تا کنم  بغلت محکم  خواد یم دلم 

 و نلرزد اش چانه تا فشرد هم  یرو لب محکم  ماهرو

  حس... کرد یعاشق شیروبرو مرد یبرا جانش  تمام 

  ایلیا!  کند یم یزندگ  شی ایرو انیم که داشت را یزن

  ماهرو ی شانه یرو  دست و دیکش یکوتاه نفس

 : گذاشت

 بهت؟  باشم  نگفته که مونده یزیچ -

 که شد باعث و برد را ماهرو دل کمرنگش لبخند

 : بزند لب بغضش از گرفته یصدا با دخترک

ت -  ! دارم   دوس 

 : دیبگو تا زد دل و نشست شکمش یرو دستش

 واسه! دم یترس فقط من ... فقط من! دارم   دوسش -

  تنها مبادا نکهیا واسه جونش، واسه... نه خودم 

 ...االن یول... یول... دم یترس بمونه

 : گذاشت شکمش یرو و گرفت را ایلیا دست

 چون... یپدرش تو چون... یهست تو چون -

 ! دارم  دوسش... خوامش  یم! آرومم  ،یمراقبش



 و بود تختش شکم  ی رو ایلیا ی بوسه جوابش، و

 و ماه کی نیجن به خطاب که یمرد یبرا رفت دلش

 :زد لب شان مهین

 از دلم ... یول نکردم  بغل  رو ها ین ین حاال تا من -

  بده قول! فندق  رهی م کردنت بغل واسه داره حاال

 چون! یبش هشیشب بده  قول... ینکن تیاذ رو مامانت

 ... منم 

 یرو بست چشم . دیکش یکوتاه نفس و کرد مکث

  عاشق"  که دیکش ادیفر گوشش در یکس و غرورش

 ..."است نیغرورتر یب معشوق مقابل

تون منم  -  !دارم  دوس 

*** 
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 :دیکش ادیفر و برگرداند  خشم   با را شام  زیم

 ! بهت لعنت -



  و رفت عقب یقدم و دیکش  یغ یج  خدمتکار دخترک

  قدم  با... نشد کم  تشیعصبان از  یا ذره یحت وشیدار

  با را نی شامپا یبطر و رفت بارش زیم سمت بلند یها

 :زد نیزم خشمش  تمام 

 ؟ یکن یم یباز من با -

  اش یزخم دست به توجه یب و ختی ر نیزم را ها جام 

 : دیکش داد دل ته از

 ر؟ یش دم  با -

  ن  یخشمگ  مرد. نشاند ویآر لب  کنج یشخندین حرفش

 ! بود  شده بازنده بی عج روزها نیا چشمش، شیپ

 ...بذار تنهامون -

  داد تکان ویآر جواب در یسر تند تند  خدمتکار دختر

  بار زیم ی لبه دست وش، یدار. گذشت شیجلو از و

 : زد یم  نفس نفس و بود گذاشته

 محض به... تمام  ماه دو ! دهیم م یباز داره ماهه دو -

  آزاد زندان از سگش توله و گذشت پل از خرش نکهیا

 کردنشون دایپ مرز تا بار سه! حرفش ریز زد شد

  یب فاروق اون... دم یرس رید بار سه هر و رفتم 



 صبر دیبا سال چند. خواد یم رو خسرو اعدام  ناموس

 کنم؟ 

 : کرد یا خنده تک یعصب و برگشت ویآر سمت

  تا  معلوم  کجا از شه؟  اعدام  تا کنم  صبر سال چند -

 باشن؟  نشده خارج کشور از ماهرو و ایلیا موقع اون

  توجه یب همچنان یول داشت یزیخونر دستانش جفت

  نفره دو مبل سمت تلوخوران تلو یمست مثل آن، به

 : نشست و  رفت یا

  سه شدن... ستنین ماهرو و ایلیا فقط االن... تازه -

 ... انداختن پس توله نرفته هنوز! نفر

 :دیخند  و داد هیتک مبل یپشت به سر

 ! شنیم ریتکث دارن دشمنام... ست حامله ماهرو -

  ظاهر همان ظاهرش، یول  کرد مشت دست محکم  ویآر

 توانش تمام  گذشته، ماه دو در. بود شهیهم خونسرد

 با حاال و نرسد دو آن به یبیآس تا بود برده کار به را

 شده برابر چند تشیمسئول ماهرو، بودن باردار وجود

  مارستانیب در ماهرو شدن یبستر از روز کی... بود

 باردار دخترک که بود دهیفهم فاروق و گذشت یم

  ماهرو و ایلیا که نداشت شک گرید  ویآر و... است



 زند یم را ردشان بالفاصله فاروق بروند، که جا هر

  بیعج و... ندازدی ب جانشان به را وشیدار تواند یم و

 !خواست ینم فعال که بود

     ادامه 

 

  یها جام  و شده برعکس شام  زیم یرو را چشمانش

  ریتحق با بار نیاول یبرا بعد، و چرخاند  شکسته

 : زد گره وشیدار نگاه به را نگاهش

  ینم خودمون مگه بود؟ فاروق به یازین چه -

 م؟ ی کن داشونیپ م ی تونست

 ش،یروبرو نامرد مرد  ... دانست یم  را وشیدار جواب

 !بود شده ریپ سال صد  ی اندازه به ماه دو نیا در

 پامون و پر به بد روزا نیا سیپل نبود ادم ی... آها -

 سر هامون آدم  از یک ی هیکاف نبود ادم ی!  چهیپ یم

  کل و بشه ریدستگ ماهرو و ایلیا کردن دایپ  انیجر

  حق... دارم  قبول! سکهی ر... وقت  اون بده لو رو باند

 ...یول! خان وشیدار ینکن سکیر یدار

  بود نشسته لبش کنج که یشخندی ن با و کرد کج سر

 : داد  ادامه



  ما فاروق قراره یک  تا م؟ی باش چهیباز قراره یک  تا -

 بچرخونه؟ انگشتش هی یرو رو

 ویآر که یتلخ قتیحق از ! خشم  از دیلرز ی م وشیدار

  صدادار را نفسش و یآر... دیکوب یم صورتش در

  فرو  شلوارش بیج در را دستش کی و فرستاد رونیب

 :برد

  وشیدار  یندار آدماش و فاروق به یازین شما -

 ...خودت قول به که ییشما ! خان

 : دهد ادامه تا داد جان و دیکش  چنگ به را قلبش یکس

  یا خونه از رو پرونده یمخف مامور ی بچه و زن -

  یم قطعا رون،یب یدیکش  بود مراقبش مامور تا صد که

 ... قبلش فقط! یکن  دایپ رو ماهرو و ایلیا یتون

 : برداشت  وشیدار سمت یقدم و کرد یمکث

  به م یبرگرد دیبا! قبل نفوذ   و قدرت به یبرگرد دیبا -

 ...بود چیه مقابلمون فاروق که ییروزا

  خوب ویآر و... کرد ی م نگاهش حرف یب وشیدار

 حرف یعنی کند، یم سکوت وشیدار یوقت دانست یم

 ...گذاشته را خودشان ریتاث شیها

 : انداخت باال ییابرو روزمندانهیپ و،یآر



  یدون یم که دونم  یم و...  رانهیا دونم  یم! رادمنش  -

 !کجاست

 :زد یکج لبخند ویآر و شد تر ظیغل وشیدار اخم 

  گفتن یم هم  شما به ییروزا هی رادمنش  یآدما -

 بگن؟  بازم  اگه شهیم یچ نه؟ مگه... سیرئ

 : شد بلند وشیدار

 ! چونینپ حرفتو -

     ادامه 

 

 : آورد باال را دستانش جفت ویآر

 یادآوری رو یزیچ هی ستین بد قبلش یول! م یتسل -

  تا م یکن حذف رو خسرو و  رادمنش بود قرار... کنم 

  هر االن، یول... کنه دایپ رو ماهرو و ایلیا فاروق

 دایپ بر عالوه و کنه دامونیپ سیپل  ممکنه لحظه

  هی... هوا رو بره شبه هی باند کل نفر، دو اون نشدن

 ست؟ ین زیرآمیتحق یادیز کم 

 : فشرد  هم  یرو دندان  وشیدار

 ...بزن حرف -



  فرو اش یجد الک  در و دیکش یقیعم نفس ویآر

 : رفت

 حال هر در خسرو م؟یکن عوض رو نقشه چطوره -

 ریگ  بود  قرار که! رادمنش مونه یم... اعدامه حکمش

  کم  رو شرش م یتون یم یراحت به االن یول فتهیب سیپل

  درست... ردستاشیز س یرئ یبش دوباره شما و م یکن

 رو فاروق که  م ییما موقع اون! شیپ سال سه مثل

 . م یچرخون یم انگشت هی یرو

 فکرته؟ تو یچ -

  دو  در. کرد یم اش وسوسه داشت ویآر شنهادیپ

 ریتحق عمرش کل ی اندازه به بود، گذشته که یماه

  حس... خواست ینم را حقارت نیا گرید و بود شده

 بود لحظه همان درست و بود برگشته اش یطلب جاه

 : زد  دشی ترد به را خالص ریت ویآر که

 !من با ش  هیبق... بذار رادمنش با مالقات قرار هی -

  شد دهیکش وشیدار ی شده مشت دستان یرو نگاهش

 : داد   ادامه و

... کنم  یم ستشین به سر خودمم ! قرار سر رم یم من -

 قرار هی... مالقاته قرار هی خوام  یم که  یزیچ تنها

 ...بیتعق تحت یفرار مجرم  هی با! رادمنش با مالقات



  قتل...  داد قتل دستور که  یکس با" کرد اضافه  دل در و

 ..."م خانواده قاتل با مالقات قرار هی! م خانواده

*** 
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...  دید وضوح به را گذشت وشیدار نگاه از که یبرق

 به کرد یم حسادت! حسادت... و بود شرارت برق

 به را شیها آدم  اریاخت  باطن در روزها نیا که یمرد

... بود اری دست کی فقط ظاهر در و بود گرفته دست

 دانستند یم خودشان  سیرئ را ویآر شیها آدم  یحت

 ...انگار

 !قبوله -

  به رشیت. انداخت باال جوابش در ییابرو یتا ویآر

  نیا وشیدار دانست  یم خوب و بود خورده هدف

  هوشش و ییتوانا محتاج  شهیهم از شتریب روزها

 شیبرا تمام  سال سه ویآر  که یدام  از خبر یب... است

 !کرده پهن

 ...دارم  شرط هی یول -



 شهیهم. نشست وشیدار یابروها انیم یکمرنگ اخم 

  او شهیهم... گذاشت یم شرط گرانید یبرا که بود او

 ورق حاال اما کرد ی م نگاه هیبق به باال از که بود

 ! بود برگشته هم  بد... بود  برگشته

 : کرد حرفش ی ادامه به مجبور را ویآر سکوتش

 روز... ذارم ینم تنها عمارت نیا تو رو نیریآ من -

 ... رادمنش با مالقات

 : زد لب یجد و  شد کینزد وشیدار به یقدم

 !خودم  با برمش یم -

 با. کند کنترل را خودش نتوانست گرید  وشیدار

 ویآر با اش فاصله قدم  دو و زد یشخندین تیعصبان 

  ویآر ی نهیس تخت محکم  دست کف با و کرد پر را

 :دیکوب

 !پسر  یکن یم م ی عصب یدار کم  کم  -

 و دیکش راهنشیپ ی شده کج ی قهی به یدست ویآر

 : نخورد تکان شیجا سر از  یا ذره

  وشیدار ساله سه! وسط گذاشتم  رو جونم  من -

  که ساله کی کینزد و... نجام یا که  ساله سه... خان

 قانون چون چرا؟... شده مجازات من یجا به نیریآ



  که ییکسا ،یبد انجام  یاشتباه کار  اگه گهیم باند نیا

  رو نیریآ من! شنیم مجازات  تو از  اول مهمن برات

  شون مسخره یقانونا و  خونه نیا یآدما ونیم دوباره

  گردم  یبرم و دم یم  انجام  رو کارم  من... کنم  ینم ول

 ...بشم  موفق دی با  که شم  موفق اگه... نجایهم

 : داد ادامه و زد یکج لبخند

  اما گردم  یبرم بازم  نشم، موفق اگه یول! خوب چه -

 ...یکن  مجازاتم  تا گردم  یبرم... تنها

     ادامه 

 

  یم خوب ویآر. نبود دروغ  از یاثر نگاهش در

  دل درد   تا بزند نگاهش به یخونسرد نقاب توانست

...  گشت یبرم ویآر. نخوانند چشمانش از را خونش

 شود، گرگ برگردد، شود، موفق که بود خورده قسم 

 ! بَدرد

  ذارم یم آدمات و شما واسه که یجون مقابل در -

  کنم  ینم فکر و خوام   یم رو نیهم ازت فقط وسط،

 ...باشه یادیز ی خواسته



  یصدا که بود نشده دور یقدم هنوز و روبرگرداند و

 : دیشن را وشیدار

 ! ببرش -

 یرو که یا روزمندانهیپ لبخند یجلو زور به ویآر

  وش یدار سمت و  گرفت را بست یم نقش لبش

 :برگشت

 ! برمش یم -

  کشینزد یقدم... دید  را وشیدار فک شدن منقبض

 :کمرنگ یلبخند با کرد کج سر و شد

 !گردم  یبرم... شم یم موفق -

 : داد تکان جوابش در یسر وشیدار

 !یبرگرد که نفعته به -

  آب نیهم و گذشت کنارش از و زد ویآر به یا تنه و

  از  برد یم لذت!  ویآر قلب آتش بر شد یسرد

 ... او تیعصبان 

  ی طبقه از که را وشی دار اتاق در شدن بسته یصدا

 و رفت آشپزخانه سمت بلند یها قدم  با د،یشن باال

 دنیشن  با بود، مشغول گاز   یپا که  یخدمتکار دخترک



  و،یآر دنید با و برگشت سمتش ییها قدم  یصدا

 : گرفت ترس  رنگ وضوح به نگاهش

 ... آقا -

 ی بسته و برد فرو شلوارش بیج در دست ویآر

 :آورد رونیب یکوچک

 ؟یگرفت رو متیتصم -

  هر. انداخت ویآر سر پشت به ینگاه ترس با دخترک

 ...برسد سر یکس دیترس یم لحظه

 : دیکش یپوف ویآر

  هم  رو ها محافظ... ستین ها نیدورب یپا یکس -

 ...ساختمون رونیب فرستادم 

 : برد فرو یسخت به را دهانش آب دختر

 ... اگه -

 : انداخت ویآر دست در ی بسته به ینگاه

... خان وشیدار یغذا تو... یغذا تو زم یبر نویا اگه -

 برم؟  نجایا از گهید روز چند دیذاریم واقعا

 وش؟ یدار ای یدار  اعتماد شتریب من به تو -

     ادامه 



 

 به را کشی ش فرم یونی نییپا اراده یب شیروبرو دختر

 :گرفت یباز

 ... شما... ش -

 ! بده انجامش پس -

  به که یدست با دخترک  و گرفت او سمت را بسته و

  بیج در و گرفت وی آر از را آن د،یلرز یم وضح

 : گذاشت فرمشیونی

 ... غذاش تو زم یر یم امشب -

 :کرد زمزمه آرام  ویآر

 که یحد در. کنه یم تیکفا  بسته نصف از کمتر -

 تو زیبر نخورد، رو  شامش اگه و... بخوابه قیعم

 بهم  و خوره یم که شو مطمئن و آخرشبش ی قهوه

 ...بده خبر

 رونیب آشپزخانه از ویآر و داد تکان سر آرام  دخترک

  که یدختران از بود پر شده، نینفر عمارت آن. رفت

  یجا به که بودند آورده شانس بعد، و شده ربوده

  عمارت خدمتکار ران،یا از خارج در شدن فروخته

 یبرا ممکن حالت  نیبهتر تازه نیا  و بودند شده



  یم وشیدار مثل ینامردان ریگ  که بود یدختران

 سمت و فرستاد رونی ب صدادار را نفسش... افتادند

 هشت و چهل از خسته... بود خسته. کرد تند پا اتاقش

  ساعت چند تا که دانست یم خوب و! دنینخواب ساعت

  شب امشب...  است حرام  چشمانش بر خواب هم  گرید

  برنامه شیبرا سال سه که یشب! شیبرا بود یمهم

 زد در به بار سه د،یرس که اتاق  در پشت... بود دهیچ

  با بار کی و هم  سر  پشت بار دو. ستادیا منتظر و

  پشت ویآر بفهمد توانست یم نیریآ نطوریا! فاصله

  یصدا. کند صادر ورود ی اجازه  و است در

  و شد اتاق وارد د،یشن  که را نیریآ گفتن"  دییبفرما"

 کتاب و بود ستادهیا یا کاناپه یجلو که دید  را او

 ...داشت  قرار کاناپه یرو تستش

 ؟ یاومد -

  یبرا مرد نیا حاال، و بود دهیند را ویآر تمام  روز کی

 !دیرس یم نظر به خونسرد یادیز دنشیند روز کی

  تن از را راهنشیپ و داد تکان جوابش در یسر ویآر

 ی افتاده گود چشمان دنید کرد یم  حس. درآورد

  هم  دخترک... سوزاند یم را جانش عمق تا نیریآ

 ... تمام  روز کی. بود دهینخواب



 دیکش سر نفس کی و  ختیر خودش یبرا یآب وانیل

  همان همچنان که دید را نی ریآ چشم، ی گوشه از و

 ...بود ستادهیا جا

 ... رم یبگ دوش رم یم من -

!" یکن یم ینامرد" که دیکش ادیفر سرش در یکس و

 ...نداشت یگناه نیریآ

 ؟ یبود کجا -

     ادامه 

 

 بلند قامت به رهیخ ن،یریآ و ستادیا راه ی انهیم ویآر

 رنگش یمشک جذب  رپوشیز در که او عضالت و

.  کرد یم درد قلبش. ماند کردند یم ییخودنما شتریب

 ... بود شده  تنگ مرد نیا تمام   یبرا دلش

 : چرخاند سمتش گردن تنها ویآر

 ... م  خسته -

  حیتوض خواهم  ینم یعنی . کن تمام  را بحث یعنی نیا و

 دروغ ویآر! شکست نیریآ وجود در یزیچ... دهم 

 یم التماس سرخش چشمان... بود خسته. گفت ینم

  او نداشت حق هم  باز اما  خواب یا  ذره یبرا کردند



! بود گذشته که یماه دو مثل. ردیبگ دهیناد نطوریا را

  رید ار،یداژ با شدنش ریدرگ  از بعد که یروز مثل

 بود نگفته و بود برگشته یخاک  یها لباس با و وقت

 اریداژ سر بر چه نگفت... گذشته حالش بر چه

  و... نگفت حالش از گرید بعد، به شب آن از...  آمده

  و بود دهیخواب سیخ  چشمان با تمام  ماه دو نیریآ

  ینم... ندیبب را شیها اشک ویآر بود نگذاشته

 امن آغوش محتاج وجودش تمام  بفهمد خواست

  نیا! کرد ی م غیدر و دانست یم دیشا و،یآر و اوست

... بود ادیز یادیز اش یکار پنهان یبرا مجازات

 برابر  نیچند و،یآر حال که نداشت شک چند هر نبود؟

  را شیروزها نیا یویآر... است یدلخور کی از بدتر

 رید بود، شده سنگ بود، شده سخت... شناخت ینم

 به روز هر اگر دیشا و  رفت ی م زود آمد، یم

  آخر تا را شیغذا نی ریآ که سپرد ینم خدمتکارها

 دستور که گفت ینم  دیتاک  با خدمتکار و بخورد

  شیجا  سر یزیچ که  شد یم مطمئن است،" ویآر"

 خودش  یجا سر گرید  زهایچ یلیخ دیشا و... ستین

 ...نبود

*** 

 



  پوشاهیس#

 149_پارت#

 و زد یتلخند د،یشن که  را حمام  در شدن بسته یصدا

 چشمانش از دنیچک معرض در که یاشک حرص با

  جان تمام ... روحش جسمش، قلبش،. کرد پاک را بود

 غم  دی د ینم... دید ینم ویآر و دیکش یم  عذاب تنش و

 اشک  کرد یم را تالشش تمام  یروز که را یچشمان

 ... زدینر ها آن از

  اراده  یب و انداخت کنارش تست یها کتاب به ینگاه

 سرش و نشست تخت ی  لبه. کرد پرتشان نیزم یرو

 : محکم  دیگز لب و فشرد دستانش انی م محکم  را

 ...یکن هیگر یندار حق -

 با... ردیبگ توانست  یم را اش چانه لرزش یجلو

 کرد؟ یم چه قلبش لرزش

 !یکن مجازاتم ینطوریا  یندار حق -

 پاره  جلدشان که نیزم یرو یها کتاب به دوخت چشم 

 : بود شده

 ؟یکن سرگرمم  که یدیخر رو نایا -

 : گذشت قلبش  از یدرد



  یخوا یم باهاشون که ییزایچ... خوامشون ینم -

 ...خوام  ینم یکن باز خودت سر از منو

  دانست ینم... بودن ینامرئ حس! داشت  مرگ حس

 بعد بود، که چه هر اما آورده اریداژ سر بر چه ویآر

 سرد ویآر ار،یداژ توسط مشی حر شدن شکسته از

 زیچ همه داشت شک نیریآ و... سنگ و بود شده

 و یخاک  یها لباس  و قبل ماه دو. باشد نیهم فقط

  آن از... بود ادشی خوب یلیخ را ویآر یخون چشمان

 ... نبود قبل یویآر گرید ویآر بعد، به شب

 عذابش بغضش پر یها نفس و حمام  از  آب یصدا

 تنگ از و شد بلند شیجا  سر از تیعصبان با. داد  یم

  قبل  درست و ختیر خودش یبرا یآب وانیل زیم یرو

  شد رها دستش از برسد، شیها لب به وانیل نکهیا از

 ناغافل و دیپر عقب یقدم وانیل  شکستن با همزمان و

  سوزش حس با.  گذاشت یدرشت ی شهیش یرو پا

 خفه گلو در را غشیج اش، برهنه یپا کف در یدیشد

  در مقاومتش... گرفت گاز توان تمام  با را لبش و کرد

 بود داشته نگه پلکش پشت زور به که یاشک برابر

  یخال دلش ته نیزم  یرو خون دنید با و شکست

  از. خورد یم  هم  به خودش از حالش... شد

  و بود اهپوشیس مرد ی وابسته که یقلب از... ضعفش



  او  یب... حاال و دید ینم را یکس او جز که یچشم

 یحت... ضعفش از بود متنفر! بود شده  نیتر فیضع 

 هم  گرفت  یم اش دهی ناد که یمرد از لحظه، آن در

 ...بود متنفر

     ادامه 

 

  اش لبه و رساند تخت به را خودش لنگان لنگان

  را دلش ته بود شیپا کف که یا شهیش دنید. نشست

 از خشم  با و دیلرز اش چانه اراده یب... کرد یم یخال

 : زد لب شیها دندان انیم

 ... بسه نلرز... نلرز -

 کرد یسع  و برد شهیش سمت را لرزانش دست

 و زد جانش به آتش مثل درد یول بکشد رونشیب

 :شکست بغضش

 ... آخ -

 که را چشمانش د،یشن که  را حمام  در شدن باز یصدا

 نگران ی چهره دنید با و کرد باز فشرد یم هم  یرو

 اش تنه نییپا دور ی ا حوله فقط که یحال در ویآر

  اش چانه تا فشرد هم  یرو دندان بدتر بود، دهیچیپ



  ویآر! دید یم نطوریا را ویآر بود بار نیاول و نلرزد

 حاال، اما کرد ینم عوض لباس شیجلو یحت چوقتیه

 تار از و بود ختهیر  اش یشانیپ در که ییموها با

  حمام  از برهنه ی تنه باال و دیچک یم آب تارشان

  یصدا که دانست ی نم دخترک و بود آمده رونیب

  چه دنشید بیآس از ویآر ترس   و یزیچ  شکستن

 چطور و کرده پاک به اهپوشیس مرد قلب در ییغوغا

 ...زده رونیب حمام  از

 !نیریآ -

 اتاق وسط که یخون و شکسته یها شهیش دنید

  یا شهیش و نیریآ سیخ صورت مقابل در بود، ختهیر

  صورت مات! بود چیه بود رفته فرو شیپا در که

  یم ادیفر سرش در یکس و بود مانده او  درد از سرخ

 !" یمقصر تو"  که دیکش

 : زد  لب مبهوت ن،یریآ سیخ نگاه در رهیخ

 خودت؟  با یکرد کاریچ -

 برد باال صدا نیریآ که بردارد سمتش ی قدم خواست و

 :بغضش انیم

 ...ختهیر شهی ش جلو این -



...  بود او نگران هنوز  که خودش بر فرستاد لعنت و

 فرستاد لعنت... سوزاند یم دل هنوز که فرستاد لعنت

 و آمد جلو ها شهیش خرده  به توجه یب که ییویآر بر

 :دیکش  غیج نیریآ

 ! جلو ای ن گم یم -

  شود، بلند یلجباز با  نیریآ نکهیا از  قبل درست و

 به مجبور و گذاشت اش شانه یرو دست ویآر

 :کرد نشستنش

 ... نیریآ نیبش -

     ادامه 

 

  اش نهیس در نیریآ قلب  شد باعث بلندش نسبتا یصدا

 با را ویآر دست بدش،  حال به توجه یب و زدیبر فرو

 : زد پس توانش تمام 

  یم دلت! نباش بازم   ینبود که یماه دو نیا مثل -

 سوزه؟

 ...پاتو نم یبب -



 و نشست شیزانوها از یکی  یرو نیریآ یپا نییپا

 عیسر  نیریآ که ردیبگ دستش در  را او یپا خواست

 :دیکش عقب

 ؟یریبگ دوش یخواست ینم مگه -

 یم یسع  که یتی عصبان با  و بست چشم  یا لحظه ویآر

 :فرستاد رونیب صدادار را نفسش کند، کنترلش کرد

 ! نکن لج نیریآ -

  باز نیریآ که ببرد او یپا  سمت دست دوباره خواست

 :شد مانعش

 و استراحت مزاحم  خوام  ینم نبود؟ ت خسته مگه -

 ! باشم  مزاحمت خوام  ینم... بشم  گرفتنت دوش

 لبه دست د،یلرز یم درد از جانش تمام  که یحال در و

 آن،  از زودتر یول شود  بلند خواست و گرفت تخت ی

 :ندیبنش کرد مجبورش و گرفت را شیپا مچ ویآر

 !ادیم خون داره پات نکن لج گفتم  -

 مرد نیا نگاه دلتنگ... برداشت  تقال از دست نیریآ

 !دستانش دلتنگ... بود

  چرخاند او یپا زخم  یرو  را نگاهش یناراحت با ویآر

 :کرد زمزمه لب ریز و



 ... لحظه چند باال ریبگ و پات -

  بلند هیاول یها کمک جعبه آوردن یبرا خواست و

 : کرد متوقفش جا در نیریآ حرف که شود

 ...برم  خوام  یم من -

  عمق در ها مدت از  پس و آمد باال که ویآر نگاه

  و کردند تمنا را او وجود جانش تمام  شد، قفل نگاهش

 :دیلرز اش چانه

 گهید! کشم  ینم گهید... رونیب ببر نجایا از منو -

 ... بسمه

*** 
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 گهید! کشم  ینم گهید... رونیب ببر نجایا از منو -

 ... بسمه

...  یدرماندگ  از پر چشمانش و  بود دل ته از حرفش،

  که یمرد یها یمحل کم  طاقت. نداشت طاقت گرید

 همه از شتریب روزها نی ا و بود شده اش یزندگ  تمام 

 . بود کرده تلخ کامش به را یزندگ 



 ... نکن هیگر -

 شده دیکل یها دندان انیم از  را ویآر ی گرفته یصدا

  گرفت را اش چانه لرزش یجلو یسخت به و دیشن اش

  ارشانیاخت که یچشمان اشک از امان... چشمانش اما

 . نبود خودش دست

 ! برمت یم -

 نیریآ قلب وسط درست یا گلوله مثل را حرفش

 دنبال به را نیریآ مات نگاه... شد بلند و کرد  کیشل

 آن به کند یتوجه یب تا داد جان و کشاند خودش

 :نگاه

  تحمل روز سه دو فقط! برمت یم... روزا نیهم -

 !کن  تحملم . کن

 یعنی روز؟ سه دو. کرد  یخال را دخترک دل ته حرفش

  گفت یم چه کند؟ تحمل را او نبود قرار گرید بعدش

 اهپوش؟یس مرد

  یکی یرو شیجلو ه،یاول یها کمک ی جعبه با ویآر

  مچ کند، نگاهش نکهیا   بدون و نشست شیزانوها از

 : برداشت یکوچک انبر  و گرفت دستش  در را او یپا



  راحت من تحمل از تحملش یول... رهیگ  یم دردت -

 !تره

 و کشاند ینابود به را نیریآ قلب لبش کنج تلخند

 دیکش  رونیب را شهیش وی آر که بود لحظه همان درست

. کند خفه گلو در  را پردردش غیج نتوانست نیریآ و

 چشم  و شد او ی برهنه ی شانه بند اراده یب دستش

 : درد از فشرد هم  یرو

 ...نامرد -

 یگلو بیس و آورد زبان به اراده  یب را دلش درد

 یم را جانش عمق تا او یها اشک. رفت نییپا ویآر

 : سوزاند

 ...شهیم تموم  االن -

 باز فشرد یم هم  یرو محکم  که را چشمانش نیریآ

  یجا. دیکش عقب  زده خجالت را دستش و کرد

 ی شانه یرو. بود مانده او ی شانه یرو انگشتانش

 : بود شده هول وضوح به که یمرد

 ؟یستین خودت مراقب چرا کجاست؟ حواست آخه -

...  دیخند اراده  یب نیریآ و شد  زخم  کردن  زیتم مشغول

 ! تلخ تلخ  



...  نگفتم  که بودم  نگران... بودم  نگرانت فقط من -

 شد یم مگه عمارته؟ تو اریداژ که  نگم  شد یم مگه

 ...آخ... یزیچ  نیهمچ کنم  پنهون

     ادامه 

 

  به که دید را ویآر دست  و زد یا خفه هق  درد از

 ... لرزد یم وضوح

 خواستم  یم... بگم  بهت خواستم  یم... خواستم  یم -

 حالت شب اون تو... تو... بگم  بهت شد بهتر که حالت

  بگم  بهت یبرگشت صبح  یوقت خواستم  یم! نبود خوب

 ...ویآر نشد... نشد یول... یول

 پانسمانش مشغول او، زخم  کردن زیتم از فارغ ویآر

 ...کرد ینم نگاهش هم  هنوز. نگفت یزیچ و شد

!  یکن مجازات نطوریا م ینگران واسه منو یندار حق -

 !کن  نگام  یلعنت... ازم  یریبگ چشم  یندار حق

 ادیفر با همزمان و زد او بانداژ به را گره نیآخر ویآر

 : گرفت باال سر او پربغض

 برات؟  داشتم  یچ من -



  از طاقت یب ویآر و  دیلرز نگاهش در نیریآ نگاه

  باال کرد یم یسع  که یی صدا با او، یها اشک دنید

 : داد  ادامه نرود

  تموم  نکهیا جز ؟یخوش  آرامش؟ دادم؟ بهت یچ من -

 بار هی شد بهت؟ دادم  یچ  انداختم  ت هیگر ماه چند نیا

 نگران روز هی شد بخندونمت؟ شد ؟یبخند کنارم 

... ستم ین یعاد آدم  من  چون نشد! نشد... نه ؟ینباش

  ها یلیخ واسه م یزندگ داستان دنیشن یحت چون

  وسط دارم  من... کردنش تجربه به برسه چه  کابوسه

  به هم  رو تو یپا من! کنم  یم یزندگ  کابوس نیا

 ار؟یداژ... کردم   باز کابوسم 

 :داد تکان  نیطرف به سر و زد یپوزخند

 !رم یدرگ  خودم   با من... اریداژ یبابا گور -

 یرو نیریآ نگاه و شد بلند  شیجا سر از تیعصبان با

 ...ماند رهیخ اش یخون دستان

... درک به رنیم آدما نیا تموم ... نجایا از  برمت یم -

...  رادمنش کینزد... کم ینزد! رونیب برمت یم

 بتونم  خودم  خوام  یم خدا از که یا گلوله اون کینزد

 نفس دنیبر به کم ینزد. کنم  کیشل قلبش تو

 یم شیآت شتریب داره قلبم ... قلبم  یول... وشیدار



 روز هر... کمه براشون مرگ کنم  یم حس! رهیگ 

 مهم  یآدما همه من. خودم  از شم یم  متنفر شتریب

  کشته  من بخاطر م  خانواده... کردم  تیاذ رو م یزندگ 

  هر خودم  و خودم  به کردم  دلبسته رو تو من... شدن

 که بعدش به یول... یول بهت بستم  دل شتریب روز

 ! خواد یم مرگ دلم  کنم  یم فکر

     ادامه 

 

 : آورد باال را اش  یخون دست

 یدار من کنار تو! من ی دستا رو توئه خون... نیبب -

  یآدما از یول رونیب برمت یم... یکش یم زجر

  از قبل روز هی... شتریب خودم  از! ترسم  یم رونیب

  قول مهتاب مادر و پدر  به باند، نیا تو بذارم  پا نکهیا

  قسم ... رم یگ  یم  رو دخترشون انتقام  که دادم 

 بهش کردن عمل تا  یزیچ و دادم  قول... خوردم 

 !ستین خوب  حالم  یول نمونده

 ؟ یکن تمومش یخوا یم -

  باعث آورد، زبان به یکندن جان به نیریآ که یحرف

  جان تمام  و برود فرو سکوت در یا لحظه اتاق شد

 : چشمانش جز زدیبر اشک دخترک



  یخوا یم منو دست!  یدار حق... خب سخته -

  باهام  که خر کله یفرار دختر  هی ه؟یک نیا یبگ یریبگ

! ستی ن سرگرد جناب شان در اصال...  اصال کرد؟ فرار

  دختر هی به بفهمن اگه مهتاب مادر و  پدر... یدار حق

  و پدر! ازت شکنه ی م بد دلشون ،یداد  دل یفرار

  یببر یریبگ منو دست یخوا یم ؟یچ خودت مادر

 براتون؟  آوردم  یفرار عروس ؟یچ یبگ ششونیپ

 :فشرد هم  یرو دندان خشم  با ویآر

 !بسه -

 ... گرفت ینم آرام  اما نیریآ

  به دل یبگ یخوا یم  حرفام؟ دروغه گم؟یم دروغ -

 زندانه؟  باباش که دادم  یکس

 !بسه... نیریآ بسه -

  از پر... بود درمانده هم  اهپوَششیس مرد ادیفر یحت

  نداشت  شک که یادیفر... خشم  و یخستگ از پر! غم 

 ...دندیشن ها یلیخ و گذشت اتاقشان در از

*** 

 



 

  پوشاه یس#
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 ادیفر از بار نیاول یبرا. کرد نگاهش حس یب ن،یریآ

 حرف شدن بیتکذ دلش مدت تمام. بود دهینترس او

  حال گرید حاال،  و خواست ی م را ویآر سمت از شیها

!  بود نکرده بیتکذ ویآر... دیفهم ینم  هم را خودش

 شده هم تر حرف کم روزها نیا حرفش، کم یویآر

 ندارد دنیجنگ ینا گرید که  کرد یم حس نیریآ و بود

 و است جهان در نفر نیآخر که یکس مثل! دیخند... و

  یپوچ به و کند یم روشن یگار یس مرگش از قبل

  تخت یرو  را خودش  پشت از... خندد یم شیایدن

  کبارهی به! نه... بخواهد خودش نکهیا نه. انداخت

. رفت یم جیگ سرش... داد دست از را  توانش تمام

 مهین و شد یم نییپا و باال  تند تند اش نهیس قفسه

  قیعم زخم درد یحت گرید! حال آن در د یخند یم جان

  یاشک از خبر یب... کرد ینم حس هم را شیپا کف

 چشم بود، گرفته راه اش بسته چشمان ی گوشه از که

 یم جمع را ها خرده  شهیش ویآر که دیشن و بست

 اهپوشیس مرد چشمان غم دیند و بست چشم... کند



 یم نیریآ و کرد تن به  اهیس هم باز که دیند... را

...  است متنفر  اهیس رنگ از که بخورد قسم توانست

  یول! باابهت...  کرد یم جذابش. آمد یم  ویآر به اهیس

 دنیپوش اه یس با روز هر ویآر... داشت مرگ رنگ

  یها دنیپوش اهیس دنید با نیریآ و داد یم جان شیها

  و شد زده اتاقشان در که د یشن تنها و بست چشم... او

  و آمد یدختر زیر یصدا. برداشت قدم  در سمت ویآر

 یا ذره یحت... شیها حرف جواب در و یآر بم یصدا

 آدم  . نداشت شانیها حرف برابر در یکنجکاو  حس

 که گذشته چقدر دینفهم... کرد ینم یکنجکاو که مرده

  یزیچ و د یشن را در شدن بسته و باز یصدا دوباره

 زد پچ و  نشست سرش ریز یدست که دینکش طول

 :آرام

 ...پاشو -

 او یصدا. دیچیپ گردنش دور یطناب   مثل بغض

 باز داشت، یبرم ترک الی خ که چه هر! بود مخدرش

 معتاد   کی مثل ... شد یم  خمار شیصدا دنیشن با هم

 فاصله هم  از یسخت به را  شیها پلک! تَرک رقابلیغ

  رنگش یب  یها  لب یرو را وانیل ی لبه  ویآر و داد

 :گذاشت



 .افتاده فشارت... نویا بخور -

     ادامه

 

 ن  یریش شربت  از یقلپ چند کرد مجبورش بایتقر و

 به سر  لیم یب نیریآ  یوقت و بخورد وانیل درون

  را نیریآ سر و دیکش عقب را وانیل داد، تکان نیطرف

 :داد هیتک اش شانه به

 ؟ یبهتر -

 و دیکش  یلرزان نفس... دندیلرز ن یریآ  یها لب

  یم ویافترش یبو... شد پر  ویآر تن عطر از مشامش

 ...مردانه تلخ ادکلن یبو. داد

 مهمه؟ -

!  بود دلخور بد یول است ینامرد سوالش دانست یم

  به پا گری د ی لحظه چند تا دیبا که یمرد  از دلخور

! دستش کف را جانش و گذاشت یم  وشیدار اتاق

 و زمان گذشتن به توجه یب که ییو یآر از دلخور

 دنیخواب  خبر که یخدمتکار دخترک از سکش،یر

  شربت نیری آ یبرا بود خواسته بود، داده را وشیدار

 ...دخترکش ندارد نا چون کند درست



 ... نبودم نجایا االن نبود مهم اگه -

 قلب سرخش چشمان. چرخاند سمتش گردن نیریآ

 ...فشرد نهی س در را ویآر

 ؟ یبر یخوا  یم کجا -

  یم دو دو  نگاهش در نی ر یآ نگران و  جان یب نگاه

  دخترک.  گرفت آتش او تی مظلوم یبرا  دلش... زد

...  شد یم  شکننده بیعج  ها وقت یبعض اش یاغی

 : آورد باال دوباره را وانیل

 ...رو شربتت بخور -

 :دیکش عقب سر نیریآ

 ...ویآر -

 :فرستاد رونیب صدادار را  نفسش ویآر

 !بگم  تا بخور -

. خورد او  دست از آخر تا  را شربتش ناچار  به نیریآ

  شیجا  سر یسخت به و کرد تنش ستون را دستش

 : نشست

 ...بگو -

 :انداخت نییپا سر و زد یکمرنگ لبخند ویآر



  کن دعا... بشه  کن دعا خب؟! کن دعا برام... نیریآ -

 ...بشه تموم که! بشم آروم که... که

 :شد قیعم تلخش  لبخند و  گرفت باال سر

...  نزدم حرف... کردم تتی اذ! دونم یم... شدم بد من -

 شناسم ینم  هم خودمو روزا نیا من! همشو دونم یم

 دونستم یم چون نزدم حرف... ینرفت ادمی از تو یول

  نجایا از... برنجونمت خواستم ینم چون! شدم تلخ

  که یزیچ اون از زودتر یلیخ! دمیم قول. برمت یم

 عذاب بسه... برمت یم نجایا از یکن یم فکر

 ...بودنم نامرد بسه. دنتیکش

     ادامه

 

  طاقت یب و  برد جلو سر شود، مانیپش نکه یا از قبل و

 ،یدلتنگ ماه دو از بعد و چسباند نیریآ  یشانیپ به لب

 اشک دنی چک با همزمان و دیبوس را  ارشی یشانیپ

 شدن چشم در چشم از قبل و اش گونه  یرو دخترک

  ی اسلحه به نیریآ چشم که  کرد شدن بلند قصد او، با

 :گرفت را مچش  و افتاد و ی آر کمر پشت

 چرا؟  اسلحه -



 !اطیاحت محض -

 سمتش و دیکش رونیب نی ریآ دست از آرام را مچش و

 : برگشت

 !عمارت  تو... نجامیهم... برگشتم یبش که داریب -

  ویآر که کند باز یحرف گفتن به لب خواست  نیریآ

 و داشت نگه او یها لب ک ینرد را اش اشاره انگشت

 :شد خم صورتش  یرو

 آروم پس... زنم ینم آب به گدار یب من! شیه -

 جمع  به کن شروع  کم کم هم فردا از... صبح تا بخواب

 خب؟... لتیوسا کردن

  بلندش یها  قدم باشد، او از یحرف منتظر نکهیا یب و

  خودش دنبال به را نیریآ  نگاه و برداشت در سمت را

 و بود آمده  شیپا به پا ها  ماه که یدختر نگاه. کشاند

 یم کار یجا  کی... نبود  خوب شانیدو هر حال  حاال،

 ...نبود ش یجا  سر یزی چ  کی! دیلنگ

 *** 
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 و یسنگ یها پله یرو کفشش آمدن فرود یصدا

  نبود ساختمان در یکس... دیشن یم یخوب  به را مجلل

... یمزاحم  هر از یخال! سکوت  از بود  پر عمارت، و

 !یخال ی  خال

 دیتاک و بود فرستاده اتاقش به را خدمتکار دخترک

 نیا از شتریب خواست ینم. دیاین رونی ب که بود کرده

 ...کند باز انتقامش به را یگر ید کس یپا

 رونیب  صدادار را نفسش د،یرس که ها پله یباال

 به و گذاشت ها نرده ی لبه دست یا لحظه و فرستاد

 یب خون با که یعمارت ابهت انیپا به. شد  رهیخ نییپا

 که یآنقدر... بود کینزد بودند کرده  شیبنا ها گناه

 به را شی ها آدم و وارهاید شدن نابود توانست یم

 لبش کنج یتلخند اراده یب و بست چشم! ندیبب چشم

  دیبا... حاال  و بود دهیجنگ  تمام سال  سه. گرفت جا

 است؟ تمام زیچ  همه گری د روز چند که کرد یم باور

  صحبت. شدند مشت ها نرده یرو محکم دستانش

 بود گفته... شد یم تکرار سرش در  مافوقش یها

 یم و است سخت که بود کرده دیتاک. بماند  آرام دیبا

  آخر در  و... اش خانواده قاتل دنید ی  سخت از داند



 همه تش،یمامور اتمام  از بعد که بود  کرده خواهش

 که بود داده  قول... بسپارد قانون دست به را زیچ

  تنها ویآر و شوند یم مجازات روحش  و جان نیقاتل

. نزند جوابش در یحرف تا بود کرده  قطع را تماس

  یم گود از خارج همه! زدند یم حرف  فقط همه

  زیعز قتل دانست ینم چکسی ه و قضاوت به نشستند

  مگر دانست ینم یکس... دارد ییمعنا چه چشم  یجلو

 یم خدا از روز  هر و،یآر  و کرد یم اش تجربه نکهیا

  تجربه بود دهیکش که را یدرد چکسی ه که خواست

  یزیچ نی چن  توانست ینم هم دشمنش یبرا... نکند

 ! بخواهد

 سمت کردنش، باز چشم با همزمان و رفت عقب یقدم

  دو...  زد صدا را خدا دل در و کرد تند پا  وشیدار اتاق

  محافظ تمام. بود ختهیر  برنامه یشب ن یچن یبرا ماه

 متوقف را ها نیدورب لمیف و بود فرستاده رونیب را ها

 آمدش و رفت  متوجه ها  نیدورب مسئول تا بود کرده

 ی دکمه دو  اراده یب د،ی رس که اتاق در پشت. نشود

  یقیعم نفس یسخت به و کرد باز را راهنشیپ اول

  باز کیت یصدا با همزمان و کرد وارد را رمز. دیکش

. شد اتاق وارد و انداخت اطراف به ینگاه  در، شدن

  و بود شده  هوشیب زشیم پشت که وشیدار دنید با



  شد، یم دهید کنارش اش خورده مین ی  قهوه فنجان

  که او به... کرد نگاهش فقط یا قهیدق و  زد یشخندین

  چند تا دانست ینم و بود گذاشته ها ورقه یرو سر

. شود یم کینزد اش یزندگ انیپا  خط  به گرید روز

 زشی م یروبرو و رفت  سمتش آرام ییها قدم با

 :ستادیا

 !نامرد بخواب آروم... خان وشیدار -

     ادامه

 

 :گرفت عمق  شخندشین و فشرد هم یرو دندان محکم

 بخواب آروم... راحتته خواب نیآخر که بخواب  آروم -

 !تویزندگ کنم جهنم  قراره که

  اراده یب دستش. دیلرز یم خشم از وجودش تمام

  توانست  یم. کرد لمس را کمرش پشت ی اسلحه

 بفرستد جهنم به را وشیدار  لحظه نیهم در و نجایهم

  به ینگاه... ماندن آرام به کرد مجبور را  خودش یول

  شد یم  باز انگشتش اثر با فقط که  او گاوصندوق

 کند، غلبه منطقش بر خشم نکهیا از  قبل و انداخت

.  کرد بلندش یسخت به و گرفت را وشیدار بغل ریز

  که یکس به زدن دست از شد مور مور  وجودش تمام



  حال، آن با اما بود کیشر اش خانواده قتل در

 شده نیسنگ تن و کشاند  گاوصندوق کنار را وشیدار

 زد کمر به دست یا لحظه. داد هیتک وارید به را اش

  دادن رونیب با همزمان و دیکش یقیعم نفس و

 ی اشاره انگشت  و نشست زانو کی ی رو بازدمش،

 گاوصندوق انگشت اثر قسمت یرو  را وشیدار

 تمام و بود شده حبس نفسش. ماند منتظر و گذاشت

 بود گاوصندوق در شدن  باز یصدا دنیشن به دشیام

 بکشد، عقب  خواست یم دیناام که یا لحظه درست و

  ویآر ی شده حبس نفس و شد باز گاوصندوق در

 یب و نشست شیها لب یرو  یکمرنگ لبخند... آزاد

  دستکش. کرد باز کامل را صندوق گاو  در یمعطل

  انگشتش اثر ماندن یباق یبرا یمانع رنگش  یمشک

  به. کند عمل پروا یب بتواند شد یم باعث نیهم و بود

 بود، چشمش شیپ که یی ها شمش و دالر به توجه

  بودند شده دهیچ  هم یرو که ییها پرونده سمت دست

 با پرونده ستیب از شتریب. دیکش رونشانیب و برد

 ها آن از یل یخ که ییها پرونده... مختلف یها عنوان

 ...شانی پا خودش یامضا و بود خودش دست ریز



 خدا به دل در و گذراند نظر از را همه  یکی یکی

 فیخف دستانش،. کند شیدایپ بتواند که کرد التماس

 : کرد یم زمزمه  لب ریز و دندیلرز یم

 ... و نود ید هشت... ید هشت... ید هشت -

  همان با یا  پرونده دنید با که بود نشده تمام حرفش

 هدف به که دیشن سرش در را یا گلوله یصدا خ،یتار

 و برد فرو یسخت به را دهانش آب... خورد یم

 ...باز و کرد مشت بار چند را دستانش

 ...نلرز -

     ادامه

 

  زد دل و... زد یم ایدر به دل دیبا. نبود زدن جا وقت

  و پرونده کردن باز ی برا رفتند شی پ دستانش، تا

 تند تند دیبا... شلوارش بی ج  از لیموبا دنیکش رونیب

 صندوق گاو درون را ها پرونده و گرفت یم عکس

  متوجه که بود آن از تر قیدق وشیدار. گذاشت یم

  توانست ینم ویآر و نشود یا پرونده شدن دیناپد

 از و کرد باز یکندن جان به را پرونده. کند سکیر

 و نداشت خواندن وقت. گرفت عکس صفحه نیاول

 ...  کرد یم تمام را کارش زودتر دیبا



  ورق یبرا که دستش و گرفت عکس صفحه نیدوم از

 رونیب پرونده انیم از عکس قطعه دو رفت، زدن

  تا چشمانش... اش نهیس قفسه از ویآر  قلب و افتاد

 هیر با کرد یبیغر یآن به هوا و شدند  باز حد  نیآخر

 ...شیها

  و زد یم دو دو شیرو شی پ یها عکس  یرو  نگاهش

  را لحظات آن تمام! قبل سال  سه به بک فلش ذهنش،

  کینزد مرگ به شیها عکس با حاال و  بود دهید زنده

  به چاقو مرد دو لبخند... خون غرق  نیزم. شد یم

  بدن   دو... و رنگ یمشک یها نقاب پشت از دست

 به را اش نهیس قفسه توان تمام با دستش! سر بدون

 :زد ناله  و دیکش چنگ

 ... آخ -

  در اش یخال ی معده و بود  هزار یرو قلبش ضربان

 ...آمدن باال حال

  شد یم دهی کوب صورتش در یرحم یب  تمام با قتیحق

 ...ها عکس آن از بردارد چشم توانست ینم او و

 ...  مهتاب... مهتابم آخ... بابا -

 دهان یرو دست و دی چرخ وشیدار  یرو  نگاهش

  و سوخت یم اش یخال  ی معده. نزند عق تا فشرد



  از خبر ساعت کیت کی ت یصدا... بدتر  چشمانش

  لحظه هر... بود مانده مات او و داد یم زمان گذشتن

  شده مسخ او و بزند را اتاق در یکس داشت امکان

 کی ازمندین... کرد یم  خس خس اش نهیس و بود

 اش حنجره که یآنقدر... دل ته از یادیفر! بود ادیفر

 ینم لحظه آن در! توانست ینم... و شود پاره

 را دستش کف شد باعث نتوانستن، نی هم  و توانست

 آنقدر. ردی بگ گاز محکم و بگذارد شیها دندان انیم

  شیها لب و شد پخش دهانش در خون  طعم که محکم

 :خوردند تکان

 ... ازم یگرفت منو تمام   -

 :بود افتاده نفس نفس به

 !وشیدار رمی گ یم ازت رو  زتیچ همه -

     ادامه

 

  بچکد، ها ورقه یرو دستش خون نکه یا از قبل و

 دستش دور محکم و کرد  پاره را راهنشیپ از یقسمت

  حال، آن با اما دیلرز یم  یعصب که یدست دور. بست

  به مربوط ی پرونده دو و  صفحات تمام از کرد یسع

 عکس شد یم انجام که یا گسترده یها  قاچاق



  و بود نشده اریهوش یا ذره یحت وشیدار... ردیبگ

 قبال در... بود دهیرس خواست یم که ی زیچ  به ویآر

 که یعکس قطعه دو و بست را ها پرونده! قلبش مرگ

 و گذاشت پرونده وسط  را بودند شده روحش قاتل

 . گرفت انگشت نوک با محکم را اشکش

 ! یچیه... خان وشیدار نمونده برات یچیه یول -

  بمب دنید با و گذاشت گاوصندوق درون را ها پرونده

  توانست یم فقط شدنش فعال که یرفعالیغ و کوچک

 گاوصندوق در و زد یپوزخند باشد، وشیدار دست به

 : بست را

 ...یول ی ببر نیب از رو مدارک همه یبتون دیشا -

 :کرد کج  گردن و برگرداند بشیج به  را لشیموبا

  رو یچ همه اگه یحت که... نهیب یم که هست  نفر هی -

 هاش بنده خون  قطره قطره تقاص بازم  ،یببر نیب از

 !رهی گ یم ازت رو

 : داد ادامه و دیکش یا دهیبر نفس

  دعا...  کن دعا  گفتم یم وگرنه یندار اعتقاد خدا به -

 مجازاتت  ی لهیوس خدا که نباشم یکس اون من کن

 !دهیم قرار



 *** 
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  بود دوخته چشم! او به... روبرو به بود دوخته چشم

 یدختر... داشت اخم هم خواب  در یحت  که یدختر به

  که یدختر. بود انداخته اش هیگر خودش بار نیا که

 اش نهیس  قفسه... اش یزندگ در بود نیتر گناه یب

  آخر یها نفس که داشت را یکس حس. دیکش یم ریت

 یلیس مثل  قتیحق سال، سه از بعد...  کشد یم را

 سرش در یکس و بود خورده صورتش در یمحکم

 سرش در یکس" ؟یشد عاشق" که دیکش یم ادیفر

  نوزده دختر کی عاشق" دیکش یم ادیفر و دیخند یم

 یرحم ی ب با هم باز و" گناه؟ یب کی  عاشق ساله؟

 و شدند یسالخ ات خانواده" که... صدا آن دیخند یم

  تا یخار  مثل نیهم و" زده؟ سرت به عشق یهوا تو

 جان بار هزاران دردش از و رفت یم فرو قلبش عمق

 قلبش در سال سه که یدرد از داد یم جان... داد یم

  یم و بود زده صورتش به که ینقاب و بود کرده حبس



  فکر از دیبر یم نفس!"  است خوبم حالم " که گفت

...  وجدان عذاب! گناه حس از... دیجد  یزندگ کی

 وجدان    عذاب... شدن عاشق دوباره وجدان   عذاب

... آورش عذاب  یزندگ به گناه یب یدختر کردن وارد

  بوسه هر  و آغوش هر اش،  لحظه هر که یا یزندگ

 ...گذشت یم وجدان عذاب با اش

 و دیلرز... دیلرز  پلکش که ماند دخترک  ی رهیخ آنقدر

 با و افتاد او به همه از اول نگاهش، و  کرد باز چشم

  شیجا سر  عیسر شب،ید  یها لباس همان در دنشید

  خودش یرو به یول دیکش ریت شیپا کف زخم. نشست

 : اوردین

 ؟یاومد -

  باز سرش  در یصدا! نگران اما بود گرفته شیصدا

 تا شود ات یزندگ وارد اگر نیریآ" که داد بشینه هم

 ..."کشد یم عذاب عمر آخر

 :زد یکمرنگ لبخند و جوابش در داد تکان سر آرام

 ؟ یندار درد -

 !خسته... گرفته. آمد یم چاه عمق از انگار  شیصدا

 : انداخت باال یسر نیریآ



 و؟یآر... نه -

. ماند اش ره یخ حرف یب  ویآر و زد شیصدا نگران

 شد؟  ینم... شد یم تنگ معصوم نگاه نیا یبرا دلش

  یروزها یبرا کرد اش رهیذخ. کرد نگاهش حرف یب

 ! اش یدلتنگ

 ؟یبود رفته کجا -

 :کرد مشت شیزانو یرو  دست ویآر

 ... بودم جا نیهم -

 ! صدات -

     ادامه

 

 :زد یا سرفه تک و فشرد شیگلو یرو  دست ویآر

 ... دیشا خوردم  سرما -

 :کرد نگاهش مشکوک نیریآ

 شده؟ یزیچ -

 ...را تمامش بود حفظ از دختر نیا. بود نکرده باور

 دردناکش گردن پشت یدست و کرد یا خنده  تک ویآر

 :دیکش



 بودم؟ گفته برات -

  ویآر حال. فرستاد نییپا یسخت  به را دهانش آب نیریآ

 ...نبود یعیطب

 بهتره؟ یلیخ مامانت حال که -

 ...یبود نگفته -

! طیشرا بودن آرام به تظاهر... کرد یم  تظاهر ویآر

 باز را راهنشیپ یها دکمه... بودن خوب به تظاهر

 ی نهیس قفسه یرو نیر یآ نگاه که یحال  در و کرد

 مشخص رنگش یمشک رپوش یز  یباال  از که سرخش

  ییروشو  سمت خوران تلو تلو بود، مانده رهیخ بود

 :برداشت قدم

  خبر ازش  خواستم ها  بچه از! بهتره... یلیخ -

 ... گفتن... رنیبگ

 :فشرد اش  یشانیپ یرو دست و ستادیا

 ... که گفتن -

  شد یم ی خال  شیزانوها ریز... رفت یم جیگ سرش

 ! انگار

 ... فقط... فقط خوبه حالش -



 از قبل درست و شد اه یس چشمش ش یپ یا  لحظه

  توجه یب  نیریآ کند، سقوط نیزم سمت سر با نکهیا

 را شیبازوها  محکم و دیدو سمتش  شیپا زخم به

 :گرفت

 ! ویآر -

  ی شانه یرو سرش و شد خم جان مهی ن و،یآر گردن

 ...تنش بود  آتش! نداشت تعادل... آمد فرود نیریآ

 ... خواد یم رو تو... رو تو فقط -

 ..."هم من" زد هق مردانه دل، در و

 چته؟  ویآر -

 به ذهنش. شد  پخش مشامش در دخترک نیریش عطر

 بدون مهتاب    و اریمه عکس به. زد بک  فلش قبل شب

 خانواده خون به. زد بک فلش قبل ماه دو به... سر

 ... مدارک آن یرو اش

 ...کنار برو -

 حس... گرفت را وجودش تمام انتیخ حس  یا  لحظه

  انتیخ حس... نیریآ به انتیخ حس! مهتاب به انتیخ

 !اش ساله  دو کودک به



 افتادن ترس از که یحال در و رفت عقب یقدم نیریآ

 در چشم بود، گرفته را شی بازوها  محکم هم هنوز او

 :چرخاند سرخش صورت

 ... یکن یم  سکته یدار -

 !کنار برو گفتم -

  از خشم  با شیبازوها کردن آزاد با اش خفه ادیفر

 که بود لحظه همان قایدق و شد همزمان نیریآ دست

 سرخ چشم شیپ و داد دست از را تعادلش دخترک

 ... افتاد  نیزم یرو محکم و،یآر

     ادامه
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  همزمان  ویآر ی دهیبر نفس با اش خفه غیج یصدا

  مات یمرد  نگاه و ستادیا زمان... ستادیا زمان و شد

  ویآر و ستادیا زمان... یاشک یدختر چشمان و شد

 با را نیری آ  یگلو بغض و رفت عقب یقدم زده بهت

 که یبار ن یاول! بود بار نیاول... فشرد توانش تمام

 که یبار نیاول... گرفت او از مرگ حد به دلش



  اهپوَششیس مرد حال! د یکش درد جسمش او، بخاطر

 نگاه... نبود اش شهیهم  یویآر مرد نی ا. نبود خوب

 یزخم یپا به خودش که یبانداژ  یرو بر ویآر

  رهیخ گرفت یم خون رنگ حاال و بود بسته دخترک

 بیآس! کرد ینم باور... دیلرز یعصب دستش و ماند

 ندینب یبیآس بود کرده یسع مدت تمام که یکس به زدن

 ... کرد ینم باور را

  زیخ مین یسخت به و کرد تنش  ستون را  دستش نیریآ

  و بود افتاده نیزم یرو صورتش طرف کی با. شد

  زخمش شدن باز از نشان شیپا کف دیشد سوزش

 کرد ی سع بود، که ی کندن جان هر به یول داشت

  ویآر سمت  گردن که نیهم یول ندهد نشان را دردش

 : داد جان اهپوَششیس مرد اشک دنید از چرخاند،

 ...ویآر -

  دو دو صورتش راست  سمت یرو وی آر  سیخ نگاه

 تو" دیکش اد یفر سرش در یکس... بود شده  سرخ. زد

 !"رتیغ یب... یمقصر

 !زدمت -

 مرده مثل. رفت عقب یگرید قدم و کرد زمزمه مات

 یرو نی ریآ اشک... مرده یمرد مثل! متحرک یا



 عمق در یول بود شکسته قلبش. دی چک اش گونه

...  نبود ی عمد ویآر کار که دانست یم  قلبش، همان

 کرد باز لب... یمشک سرخ   نگاه آن به نداشت شک

  شیها لب تنها. نداد امانش بغض یول  دیبگو یزیچ

  کوتاهش  یموها انیم ی دست محکم وی آر و دندیلرز

 :دیکش

 ! زدمت من -

 به لرزشش. شد دهیکش او دستان یرو  نیریآ نگاه

 !دیترس که  بود ادیز یحد

 ...خوبم من ... من -

 :داد تکان نیطرف به سر تند تند ویآر

!  ادیم خون داره پات... پات... یافتاد من بخاطر -

 ...صورتت

 :افتاد هیگر به او بد حال از نیریآ

 ...وی آر خوبم من -

     ادامه

 

 را اش ی زخم یپا که یحال در و شد  بلند یسخت به

 :رفت سمتش دیکش ی م نیزم یرو



 ... نبود تو ریتقص -

 از دخترها،! اند بخشنده  بیعج دخترها... دخترها و

 و پدر مادر  ... فرزندشان مادر  . مادراند اول  روز همان

 !عشقشان مادر  ... برادرشان

  مرد  ... شد یخال اشک  از چشمش و زد یپلک و،یآر

 ... هق هق  بدون ... صدا  یب! کرد یم ه یگر  محکمش

 !کنم یم تتیاذ من -

  یگری د قدم  و داد تکان طرف دو به  یسر نیریآ

 : شد کشینزد

 !نبود یعمد... بود اتفاق -

 نگاه... مرگ حال به مردش! بود مرگ حال به دلش

 : دیچرخ یم  سرخش صورت و یزخم ی پا  انیم ویآر

 ... بمون دور ازم -

 اشک... بگردم دورت"  که دلش در زد هق نیریآ و

  مجنونش از یلیل مگر بماند؟ دور شد یم  مگر!" زینر

  ویآر که کرد باز یحرف گفتن به لب د؟یبر یم دل

 :زد چنگ را شیها  قهیشق محکم

 م خانواده من! دمیم کشتنت به من... ازم بمون دور -

 ... دادم کشتن به رو



  ی م درد... شد یم نییپا و باال  تند تند اش نهیس قفسه

 !دیکش

 ...بمون دور!  نفعته به... ازم بمون دور -

 دل ن،یریآ  که خروج در سمت روبرگرداند خواست و

 : برد باال صدا شکسته

 حق! یکن  مجازات و خودت  ینطور ی ا یندار حق -

  خودت ی  وابسته مرگ  حد سر تا رو نفر هی یندار

 ...بمونه دور یبخوا ازش بعد و یکن

  گرید و انداخت یم رد نی زم  یرو خون قدمش هر با

 سرخ نگاه و ستادیا درمانده. بردارد ی قدم نتوانست

 :زد گره ویآر نگاه عمق در را  اش یوحش

 ...یندار حق -

ت چون دارم حق -  !دارم دوس 

 *** 
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ت چون دارم حق -  !دارم دوس 

 غرق اتاق،  و ختیر  فرو اش نهیس  در نیریآ قلب

  به ویآر یعصب یها نفس یصدا تنها... شد سکوت

  دیکش ینم هم نفس یحت دخترک و دیرس یم گوش

 ... انگار

 !خوام ینم... یبکش عذاب خوام ینم چون -

  دلش حرف ن،یریآ مبهوت و سیخ چشمان به رهیخ

 را شی ها اشک دنید طاقت. روبرگرداند و زد را

 ...نداشت

 اشک من  مثل ینامرد بخاطر ... نیریآ  زینر اشک -

 ! زینر

 ؟ی دیم زجرم و یدار دوستم -

 یم شادمانه خشم و درد  ش،یصدا بغض  انیم در

 ... دیرقص

  کم ماه دو حالمو؟ یدینپرس ماهه دو و یدار دوستم -

  بخاطر  تاشیشخص که ستین لمیف یزندگ... ستین

 از ببرن دل گه،یهمد به دادن تیاهم و داشتن دوست

 دوستم! فتهین هم به چشمشون که ییجا برن و هم

 ؟یدار



 که یسخت هر به نیریآ و کرد مشت دست محکم ویآر

 :برداشت قدم سمتش بود

 که یآزار ی همه با بابام چون کنم ینم قضاوتت -

 کردن قضاوت که بود داده ادمی یبچگ از  رسوند، بهم

 دمید چون کنم ینم قضاوتت... ستین یقشنگ  کار آدما

 کردم لمس تنم  سلول به سلول با چون... دنتویکش درد

. یدیکش زاتیعز دادن دست از بخاطر که رو یزجر

 ...ویآر

 :بزند حرف محکم کرد یسع و ستادی ا سرش پشت

 ! کن نگام ... ویآر -

  و یدور طاقت... نداشت را او یها ی محل کم طاقت

 تا بودش دهیکش دندان به ماه چند که یمرد  درد دنید

 نگاه دنید از د،یچرخ  سمتش که ویآر . ندینب بیآس

  چشمانش یدیسف... ماند مات شیروبرو مرد یخون

 یم خودش در که یکس مثل. نبود مشخص  بایتقر

  چشمانش همه از اول اش، شکسته یها  تکه و شکند

 !کند یم یزخم را

 !بزن حرف...  کنم ینم قضاوتت... باهام بزن حرف -

 ازمندین... اند  شدن دهیشن ازمندین فقط ها، آدم یگاه و

 دلش ناخواسته اگر که یکس ازمندین! نشدن قضاوت



  زدن حرف فرصت بار کی حداقل ،ی شکاند هم را

...  ها زن و! دلت درد   به  دادن گوش فرصت... بدهد

 با یگاه... مهربان بیعج! اند بخشنده  بیعج ها زن

 یگاه. کنند یم آرامت یناآرام  اوج در و  شکسته قلب

 ...رندیم  یم تیپا به پا

     ادامه

 

 ؟ یبشنو یخوا  یم یچ -

 !دهیم عذابت داره ماهه دو  که یزیچ -

 :رفت  باال یتلخند به ویآر لب کنج

 ! شکنه یم و دلت -

 !خودش ن یع... زد تلخند نیریآ

 ن؟یا از شتریب -

 ... شم جدا تونم ینم من -

 ؟یچ از -

 !گذشته از -

 :شد کی نزد نیریآ به یقدم و گرفت  عمق تلخندش



  هی ،یکن یم  آرومم و کنم  یم نگاه چشمات تو یوقت -

 هیگر یوقت... ندارم گرفتن  آروم حق گهی م سرم تو نفر

..."  م بچه" کشه یم غ ی ج سرم تو نفر هی ،یکن یم

 سرم تو نفر هی برسونن،  بیآس بهت خوان یم یوقت

 یم یوقت..." یبد نجاتشون ینتونست" که  زنه یم داد

 ...یخند

 اهپوَشش؟ یس مرد داشت بغض. شد تر گرفته شیصدا

!  کشم یم درد کمتر... خنده یم قلبم یخند یم یوقت -

 ...سرم تو یصدا اون یول

 تا داد جان  و،یآر و دیچک  اش گونه یرو نیر یآ اشک

 : دهد ادامه

 یصدا تو بخاطر  نفر دو گه ی م بهم خطاب صدا اون -

 ... شد خفه  شهیهم واسه  هاشون خنده

  نیریآ اشک رد یرو آرام و آمد باال اراده یب دستش

 : شد دهیکش

 حق و... ندارم رو آروم یزندگ ه ی حق گهیم -

 !خودم داغون روان یپا  رو گهید نفر هی سوزوندن

 ؟یداشت دوست خودم واسه منو... منو وقت چیه -



 که یکس مثل. بود شده فیضع نیری آ قلب ضربان

 ... کشد یم را آخرش یها نفس

  منو قلبت با  سرت، تو یصدا  اون از جدا وقت چیه -

  و جونم یوقت بار هی... بار هی فقط شد ؟یداشت دوست

 فقط؟ یکن  فکر خودم به  یدیم نجات

 :گرفت ینفس ی سخت به ویآر

  ُمسکنم! یکرد آرومش شهیهم... عاشقته قلبم -

 گرفته آروم من! خوردن نیزم از یداد نجاتم... یشد

 قتلگاهشون تو فرستادم وشیدار که یشب یول بودم

 بدون عکس یوقت شبید من ... مردم مدارک، یپ

 !مردم بازم دمید و سرشون

     ادامه

 

 بود؟  دهید  چه ویآر. کرد نگاهش زده  وحشت نیریآ

 دارم روز هر رو م گذشته! شده کهیت دو وجودم من -

 با دلم حال! بودم شده بهتر من... کنم یم یزندگ

 تو شدن غرق از یبود داده نجاتم. بود خوب بودنت

 ! باختم من... یول آورد یم بند و نفسم که یا گذشته

 : دیخند آرام



 ! باختم من . شد برنده وشیدار -

 دوباره اشک که یچشمان از امان... چشمانش و

 : شان یسرخ  به زد شترین

 یم ریت قلبم یستین یوقت که خوامت یم  یجور هی -

  نفسات ترس از یخواب یوقت شبا که یجور هی... کشه

 ...یول کنم  یم چک و

 : زد چنگ  را شیموها دست  دو هر با

 ...سرم تو یصدا اون -

 از یکی و زد رونیب اش قهیشق  و یشانیپ رگ

 :نشوند خم  شیزانوها که شد وارید بند دستانش

 !کنه ینم ولم... کنه ینم ولم -

 *** 

 

 

  پوشاه یس#

 156_پارت #

 !کنه ینم ولم... کنه ینم ولم -



  حال در سرش یها رگ تک تک کرد یم حس

  قفسه دارد  قصد ضربان شدت  از قلبش و اند سوختن

  حال نیا به که نبود بار نیاول... بشکافد را اش نهیس

 اش خانواده مرگ از بعد  سال کی تا درست. افتاد یم

 را خودش درون از همزمان و بود حال نیهم به

  یبستر یبرا بود شده یلیدل نیهم... کرد یم سرزنش

  دهید چشم به را مرگ! یروان مارستانیب در شدنش

 خودش خاکستر  از. ردی بگ جان دوباره بتواند تا بود

 ی صفحه نیریآ دنید با! بود دهیجنگ... بود شده بلند

 که یا صفحه . بود شده باز اش یزندگ از یدیجد

 از بعد حاال و... نه هم اهیس اما نبود دیسف تمامش

 سر با کرد یم حس نخوردن، نیزم و دنیجنگ  روزها

! است دنیجنگ به محکوم همچنان و خورده نیزم

 اش یناتوان و دخترک چشمان اشک دنید به محکوم

 ...  او کردن آرام یبرا

  بود، که یسخت  هر به و گرفت  وارید از را اش هیتک

  رونیب اتاق از و برداشت نیر یآ سیخ  نگاه از چشم

 ی نهیس قفسه و گردن و  باز یها دکمه همان با. زد

  هر از یخال همچنان عمارت، و بود صبح دم... سرخ

 به را ساختمان به ورود ی اجازه هنوز... یمحافظ

  گونه هر از ی ریجلوگ  یبرا همه و بود نداده ها  محافظ



  رونیب ها ساعت رادمنش، افراد با یاحتمال  یریدرگ

  به را راهنشیپ یها دکمه... دادند یم ک یکش عمارت

  سکوت یادآوری از قلبش و  بست اول ی دکمه دو جز

 نگفته جوابش  در یزیچ دخترک... شد فشرده نیریآ

  یها یعسل آن از امان و!  بود کرده نگاهش فقط. بود

  بداند را زیچ  همه بود خواسته خودش نی ریآ... یاشک

  بود دهید چشم به و بود گفته شیبرا را ز یچ همه او و

 بد را دخترکش... را ها یعسل آن نور شدن خاموش

 که  یا لحظه... بدتر را خودش!  بود شکسته

 کنار چشمانش  یجلو از بود، داده هلش ناخواسته

 یکس با بود کرده چه... هم  مبهوتش نگاه. رفت ینم

  حاال، و بود دهیجنگ دنشیند بیآس یبرا ها ماه که

  درد با صاحبشان که بود ییپاها زخم مقصر خودش

 !  کند آرامش تا دیکش یم نیزم ی رو را ها آن

  قدم ساختمان خروج در سمت و دیکش یقیعم نفس

 ی قهیدق  چند تا دیخورش و بود صبح دم. برداشت

  متنفر ها شب  از وجودش تمام با. کرد یم طلوع گرید

 که بود شب کشتند، را اش خانواده که بود شب! بود

  در را عکسشان و دید مدارک یرو را  ها آن خون

!  شکست را نیریآ که بود شب وش،یدار گاوصندوق

 کی حد در خواست یم... بگذارد شیتنها نداشت قصد



 و عمارت ی خفه  یهوا از خارج دنیکش نفس

 یصدا که برود رونی ب ها  محافظ کار به یسرکش

 :داد قرار مخاطبش عمارت دوم طبقه از یا گرفته

 !پسر یه -

     ادامه

 

 و داد صی تشخ اول ی لحظه همان را وشیدار یصدا

 افتاد جانش به خوره مثل یحس. دیچرخ سمتش آرام

 وشیدار مدارک، برداشتن زمان و مدت تمام نکند که

 کرد یسع! دنیخواب به کرده  یم وانمود و بوده داریب

  صدا  صاحب سمت آرام و کند حفظ را موضعش

 و برد فرو شلوارش بیج  در را دستش کی. دیچرخ 

 ها نرده ی لبه دست که  را وشیدار تا  گرفت باال سر

 ... ندیبب کرد، ی م نگاه او به و بود گذاشته

 ...خان وشیدار بله -

  چشمش از وش یدار سرخ  نگاه هم فاصله آن از یحت

 و سر و بود دهیپر رنگ یکم صورتش،. نماند دور

 !داشت فرق شهیهم با بودن، مرتب نیع در وضعش

 ! دهی رس دیجد یخبرا... باال ایب -



 یم...  درآمد صدا  به ویآر گوش  در خطر زنگ

 یم حرف یخبر  چه از وشیدار بزند حدس  توانست

. فراخوانده اتاقش به را او صبح مین و شش که زند

  نکهیا یب و انداخت باال جوابش در ییابرو یتا تنها

  وشیدار. برداشت قدم ها پله سمت  د،یبگو یزیچ

 :ستادیا اتاقش در یجلو  ویآر و شد اتاق وارد زودتر

 رادمنش؟ -

  و کرد یم درد سرش. نداشت ینیچ مقدمه ی حوصله

 ...تمنا وجودش تمام  با را تازه یهوا  به ازین

 :برداشت یگار یس و  نشست زشیم  پشت وشیدار

 !رادمنش -

 دنیشن  یبرا ویآر اقیاشت و شد بلندتر خطر زنگ

 ی قهوه فنجان به نگاهش... شتریب  او یها حرف

 آتش را برگش گاریس وشیدار و افتاد زی م یرو  یخال

 و فشرد هم  یرو چشم یا  لحظه... محکم یپک و زد

 که دانست یم خوب ویآر و داد ماساژ را اش قهیشق

  ییباال دوز  آور خواب یدارو  اثرات از ف،یخف سردرد

 ... داده خوردش به که است



. گرفته ازم رو راحت  خواب هی یداد که یا دهیا -

 از دمیپر چطور و برد خوابم  چطور دمینفهم هم امشب

 ! خواب

 مین گاریس و زد گارشیس به یگرید محکم پک

 :کرد خاموش یگار ی جاس  در را سوخته

 !فرستاده آدرس... داده امیپ بهم شیپ  ساعت کی -

 : بست را  اتاق در ویآر

 قرار؟  سر ادیم خودش -

 و صحنه  پشت تو مونه یم اوقات اکثر رادمنش -

 جواب شخصا بار، نیا یول  جلو فرستهیم رو آدماش

 هم رو رمزش اسم و داده رو مالقاتم درخواست

 !یافع... نوشته

. کرد پنهان سرش پشت را اش شده مشت دست ویآر

 یزندگ جان به زهرآلود شین صفت، یافع نامرد همان

 ... بود زده اش

 کجا؟ و یک   -

     ادامه

 



... نگفت یزیچ و کرد نگاهش یا لحظه  وشیدار

 با ویآر کردن روبرو یبرا داشت دیترد هم  هنوز انگار

 داد هیتک اش یصندل پشت به حال، آن با یول دشمنش

 دست از قدرت زودتر چه هر  دیبا. کشت را دشیترد و

 !گرداند یبرم را اش رفته

 ...فرستم یم  برات رو آدرس! فرداشب -

 سال سه که یریت و داد تکان جوابش در یسر  ویآر

  کی تنها! شد تر کینزد هدف به بود کرده  رها شیپ

 گرفتن  تا... زیچ همه شدن تمام تا بود مانده شب

 از که ییها اشک  قطره قطره و زانشیعز خون انتقام

 !بود دهیچک  نیریآ چشم

 کل به استتیر... گردم  یبرنم زمینر رو  خونش تا -

 ! سیرئ مبارک  شیشاپیپ باند

.  دید یم تر کینزد را شدن سیرئ یایرو وش،یدار و

 ! بود شده پهن شیبرا سال سه که یدام  از خبر یب

  شدم یراض که یاونقدر. کردم اعتماد بهت من -

 فهیح... پسر برگرد موفق! یببر خودت با رو دختره

 !بشه ختهیر عمارت نی ا تو خونت که

 ...نماند دور چشمش از و یآر  شخندین و



 !سربلند... گردم یبرم -

 *** 
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 پشت ی بالشت ایلیا و د یکش باال تخت  یرو را تنش

 :داد قرار کمرش

 ؟ یبهتر -

  یسر آرام نفسش، فرستادن رونیب با همزمان ماهرو

 :زد لب کالفه و داد تکان

 ...شدم خسته -

  از شتریب هم آن... نداشت یطوالن دنیخواب  به عادت

 کرده مبارزه را اش یزندگ یها  سال شتریب! روز کی

  از شتریب مطلق،  استراحت یبرا اجبارش حاال و بود

 . داد یم آزارش یز یچ هر

 :زد او یابروها انیم اخم به یلبخند ایلیا



  حداقل نجای ا... میریم نجای ا از یکن تحمل گهید کم هی -

 ... راحته  المیخ تتیامن بابت از

 ایلیا... یخصوص اتاق در و بودند مارستانیب در هنوز

  که شد یم  روز شبانه ک ی از شتریب. بود خسته هم

 به خواب هم یخستگ اوج در و  بود دهینخواب

  قبل را ماهرو که بود سپرده ویآر. آمد ی نم چشمانش

  به خطر هنوز  یعنی نیا  و نکنند مرخص اتیعمل از

 ... کرد یم دشانیتهد یجد  طور

 م؟یریم یک -

 تر قیعم طاقتش کم دخترک چشمان شی پ  ایلیا لبخند

 گذاشت او دست یرو سر  شه،یهم از تر خسته و شد

 :بست چشم یا  لحظه و

 .فردا نیهم دیشا... زود یلیخ -

 تمام حال، آن با اما شکننده و بود شده حساس   ماهرو

  ایلیا سرخ چشمان . بماند محکم که کرد یم را تالشش

 به و دارد سردرد دانست یم. زد یم  آتش را قلبش

 بیعج ش،ی روزها نیا یا یلیا. آورد ینم خودش یرو

  زخمش سرم دلین که آزادش دست!  بود شده َمرد

 آورد باال را بودند نکرده ش یجدا هم هنوز و بود کرده

 آرام انگشتانش سر. گذاشت  ایلیا یموها  یرو و



  بعد که کرد  حس ایلیا و دادند ماساژ را او  یها قهیشق

 دایپ انیجر سرش  یها رگ در خون ساعت، نیچند از

 ... کرد

 ...ایلیا -

 :دیرس گوشش به ایلیا ی گرفته یصدا

 ...هوم -

 .بخواب  کم هی -

 :آورد باال سر و دیکش یقیعم نفس ایلیا

 ... بره ینم خوابم -

 کف یا بوسه و گرفت دستانش انیم را ماهرو دست

 نگاه بند  . بود شده او جان بند جانش. زد دستش

 در که نداشت ادی به و ها دست آن یگرم بند! شیها

 .باشد داشته دوست قیعم آنطور را یکس اش، یزندگ

 کنه؟  یم درد  یلیخ سرت -

 :داد تکان نیطرف به سر ایلیا

 ...نه گهید -

 . خوبه حالم من پس؟ یقرار  یب چرا -

 ...شهیهم.  ماهرو باش خوب  شهیهم -



     ادامه

 

 دایپ اتاق  در هوشیب را او که یا لحظه یادآور ی با

  یب... فشرد توان تمام با را قلبش یکس  بود، کرده

. کرد بازش و برداشت قدم اتاق ی پنجره سمت اراده

 جمعه عصر...  شیم و گرگ هوا و بود جمعه عصر

 !ریدلگ  هوا و بود

 شده؟ یزیچ -

 :دیکش  شیها هیر  به را بهار خنک یهوا  ایلیا

 ...بذارم تنهات  ساعت چند امشب مجبورم -

  ای رید. داد قرار انیجر در  را ماهرو و زد ایدر به دل

 که نبود یکس ماهرو و گفت یم را زیچ همه دیبا زود

 .کند نرم پنجه و دست یخبر یب با

 : دیپر درهمش افکار انیم نگران  ماهرو،

 ؟ یبر یخوا  یم کجا -

 دست او، نگران  نگاه دنید با و دیچرخ  سمتش ایلیا

 یاسترس بخاطر  ماهرو. کرد مشت محکم را سالمش

  رفته نیجن  سقط مرز تا بود، دهیکش ماه  دو نیا در که



 امشب که دی بگو شیبرا چطور دانست ینم  ایلیا و بود

 ...شود  تمام وشیدار  کار است قرار

 یمخف رو یچ همه قراره بچه نیا اومدن ایبدن تا -

 ازم؟ یکن

 اخم و دیکش دردناکش گردن پشت یدست محکم ایلیا

 :نشست شیابروها   انیم یکمرنگ

 ...ماهرو باش آروم -

 را لباسش ی قهی. بود افتاده نفس نفس به دخترک

  بکشد، قیعم نفس داشت یسع که یحال در و کرد شل

 :شد ره یخ ایلیا چشمان یاهیس به

 ؟یبر  یخوا یم کجا... آرومم -

 ...بشه درست یچ  همه قراره -

  یزیچ نکه یا از قبل و  کرد نگاهش متفکر  ماهرو،

 :زدن حرف یبرا  شد قدم شی پ ایلیا بپرسد،

 من به سیپل! کنن محاصره رو عمارت قراره امشب -

 و ها  ستمیس از یسر هی دیبا... ماهرو داره ازین

 و سر یب  بتونه سیپل که بندازم کار از رو رهایدزدگ

 .بشه وارد صدا



 به دل در  ایلیا د،یپر یآن به که ماهرو  صورت رنگ

  تخت ی لبه. رفت سمتش و فرستاد لعنت خودش

  و گرفت قاب  را او صورت  سالمش دست با و نشست

 :رفت  یم شدن سیخ به رو که یچشمان  در زل

 یحت من خب؟... کنه ینم دیتهد منو  یخطر  چیه -

 شروع از قبل من کار. بشم عمارت وارد ستین قرار

 رو یچ همه  که سهیپل بعدش و شهیم  تموم اتیعمل

 .بره یم شیپ

 نا؟ یدورب  هک واسه برن ینم رو گهی د یکی چرا -

     ادامه

 

 بود نیخشمگ... شکسته دل و بود نیخشمگ دخترکش

 ! نگران و

 : داد رونیب صدادار را  نفسش ایلیا

 وارد عمارت اون ستمیس به من مثل چکسیه -

 یم قسم و گردم یبرم  و رمیم سیپل با من... ستین

 .کنه ینم دمیتهد یخطر  که خورم

 ! بخور قسم -



  ایل یا یبازو  بند اراده یب ماهرو، دست و بست لب ایلیا

 :شد

 ! بخور قسم بچه نیا و من جون به -

 ...ماهرو -

  را ایلیا یبازو یعصب و  گرفت لرزش ماهرو  ی چانه

 :داد تکان

 که صبح از من یلعنت  ؟ینبود مطمئن مگه ه؟یچ -

  از. دهیم فشار و قلبم داره یکی  انگار کردم  باز چشم

 هی یول کردن قیتزر بخش  آرام بهم بار چند صبح

 هی دونستم یم... بذارم هم  رو چشم نتونستم هم  لحظه

 ...که دونستم یم. شده یزیچ

 ! ماهرو -

  ماهرو و دی پر حرفش انی م یبلند نسبتا  یصدا با ایلیا

 :کرد زمزمه لرزانش یها  لب انیم از

 ... دوباره خوام ینم. دادم دستت از بار هی من -

 !خورم یم قسم -

 ... دیبر را کالمش ا یلیا قاطع لحن

 سالم خورم یم قسم یجونم که خودم جون به -

 .برگردم



 دل ته یکم نیهم و نبود دروغ از یاثر  لحنش در

 :شکست بغضش همزمان  و کرد  گرم را ماهرو

 ...شدم خسته -

  را سشیخ صورت  و دیکش آغوشش در اطیاحت با ایلیا

 نقطه نیتر بزرگ ماهرو یها اشک. فشرد  نهیس به

 بلند یموها آرام سالمش  دست انگشتان. بود ضعفش

 :دیبوس را شیموها یرو و کردند  نوازش را او

 ...شهیم تموم همش  امشب... شهیم تموم -

...  باشد آخرش امشب، که خواست خدا از دل در و

  یها اشک آخر... شی ها  تیجنا و وشیدار آخر

. بود نگفته را  زهای چ یلیخ!  اش خنده شروع و ماهرو

 ...دیبگو  توانست ینم را  زهای چ یلیخ

 *** 
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 ویآر که دیفهم یم و رفت یم راه او ی  شانه به شانه

 یبرم قدم آرام. کند یم رفتن راه در را مراعاتش

 کی. نشود ت یاذ شیپا زخم وجود با دخترک که داشت

  که یآخر ی لحظه جز  بودند نزده حرف تمام روز

  نیریآ و" ؟ یکرد جمع رو لتیوسا" بود دهیپرس  ویآر

  تمام... ببرد  عمارت از یزیچ  خواهد ینم بود گفته

  خواست ی نم اما بود دهی خر شخصا ویآر  را لشیوسا

 یروزها ادی کدامشان هر به کردن نگاه با بعدا

  یعاشق! بود شده عاشق عمارت نیا در. فتدیب سختش

...  را اش یزخم مرد بود کرده ماری ت... بود کرده

  بودند ختهیر اشک بود، ختهیر اشک بود، شده یزخم

 گرفته فاصله ویآر بعد، یی جا  کی از و  هم یپا به پا

 و بود گفته  را دلش درد   ماه دو از بعد قبل، شب و بود

 قلبش. دهد جواب یا کلمه یحت بود نتوانسته نیریآ

 شبید از  قلبش، یول  نه عشقش! بود شده ساکت

 ... نداشت جان  انگار

 بود کنارش که ییروزها   تمام. کرد یم  درک را ویآر

  حس ش،یها حرف دنیشن از بعد یول بود کرده درکش

  یها شب تا است شده نیگز یجا که داشت را یکس

 را ویآر... شود صبح تر راحت اهپوَششیس مرد سرد  

 یول بود حفظ از را او جز  به جز! شناخت یم خوب



  شان عالقه سر  بر نینچنیا  وجدانش عذاب دانست ینم

 از! بود ادیز او از توقعش دیشا... شود یم آوار

 از را اش خانواده یسالگ  شش و ستیب در که یمرد

  سال کی که یمرد... هم را خودش و بود  داده دست

 و انتقام به بست کمر بعد، و بود روح بدون یجسم

 ویآر بود قرار که یشب! بود شب  همان امشب،

 اش ساله دو کودک و  همسر نیقاتل از  را انتقامش

 ... ردیبگ

 اسلحه... شهیهم مثل. بود دهیپوش یمشک  پا تا سر

  لباس آن در دنشید با نی ریآ و بود کمرش پشت اش

 با را او هم  بار کی یحت که آمد ادشی ،یمشک یها

 و کرد خانه شیگلو در  بغض... دهیند یگرید رنگ

 و او حال  به نبارند که دیکش ادیفر چشمانش سر

 ...خودش

  ینگاه ین یسنگ که بودند ساختمان خروج در کینزد

  با و چرخاند گردن. کرد ستادنیا به مجبور  را ویآر

  دوم طبقه یها نرده به داده هیتک که وشیدار دنید

 نیآخر... شد پر خشم از وجودش تمام بود، ستادهیا

 خاک به. دید یم اوج در نطوریا را او که بود یبار

 به دوباره یوقت که بود خورده قسم اش خانواده

  یبرا و زدیبر را او خون خودش برگردد، عمارت



  خواست یم ... بود کرده ساکت را منطقش بار نیاول

 به را بعدش یامدهایپ و کند اجرا را عدالت خودش

  هیثان سال سه روز، نیا به دنیرس یبرا . بخرد جان

 ... بود شمرده را ها

     ادامه

 

 دست و  دیچرخ نیریآ  یرو وشیدار  ی رهیخ نگاه

  مبهوت تنش یسرد از و شد نیریآ  مچ بند و،یآر

 یرو چرخاند چشم و گرفت  وشیدار از نگاه. ماند

  یدختر یرو... نیریآ روح یب و دهیپر رنگ صورت

  یکوک یعروسک  مثل و نبود تنش در جان انگار که

 . شد یم دهیکش دنبالش

 :زد  لب آرام اش، شده دیکل یها  دندان انیم از

 ...میبر -

 از و کرد  شتریب نیریآ مچ دور را دستانش فشار و

  را یورود در به یمنته یها پله. شد خارج  ساختمان

 محافظ نگاه به  توجه یب وی آر و رفتند نیی پا یکی یکی

 :گفت لب ریز  و کرد باز را نیماش در ها،

 .شو سوار -



  به یا لحظه و گذاشت ن یماش در یرو دست نیریآ

 به. دوخت  چشم عمارت ابهت با و  یسنگ ینما

 نیبدتر به درون از و بود بایز  ظاهر به که یعمارت

 ! کند تصور  توانست یم که یشکل

 !نیریآ -

 نگاه و شود سوار تا کرد شیصدا هشدارگونه ویآر

  اهشیس و نافذ چشمان. دیچرخ صورتش یرو نیریآ

  که یا اهچالهیس مثل... انگار بود تر قی عم شهیهم از

 خود عمق به را کس  همه و زیچ همه خواهد یم

 ...بکشد

 هیتک یصندل یپشت به را سرش و شد سوار حرف یب

 و بزند زل او به قهیدق چند  خواست  یم دلش. داد

 حفظش! کند  نگاهش فقط. ندینگو یزیچ  چکدامشانیه

 یم را  قلبش. لرزاند یم را دلش ته یحس... کند

  نگاه فقط... کن نگاهش گفت یم که ی حس! ترساند

 !کن

 نشست راننده یصندل یرو کنارش ویآر که یزمان از

 شوند، خارج تا کرد باز را در شانی برا  نگهبان و

 ی جاده که نیهم و دی کش طول قهیدق کی از کمتر

 وارد و گذاشتند سر پشت  را عمارت فرش سنگ



  اراده یب نیریآ شدند، شانی رو  شیپ ضی عر ی کوچه

  شتریب پلکش پشت یها اشک و دیکش یقیعم نفس

  و... کند هی گر خواست ینم ! دنیچک یبرا کردند تالش

  به تنها است قرار ویآر کند فکر خواست ینم! نکرد

  شهیهم از شتریب جانش و برگردد مخوف عمارت نیا

 دست ش،یگلو تا معده سوزش حس با. است خطر در

  ی پنجره. شد خم یکم و کرد مشت اش معده یرو

  حالش تازه یهوا دیشا تا دیکش نییپا شتریب را نیماش

 بودند، شده خارج عمارت از که حاال. کند بهتر را

 کردنش نابود مشغول درون از استرس دیفهم یم تازه

  پنجره از نگاهش! کند یم  انکار همچنان او، و است

 شود پرت  حواسش دیشا تا افتاد رونیب  به نیماش ی

 آدم و ها ابانیخ دنید نسبت بود تفاوت  یب! نشد... و

 ... ها

     ادامه

 

 خالصه یمرد امن آغوش در ماه، چند نیا در شیایدن

 گردد یبرم زنده برود، یوقت دانست ینم  که بود شده

 ...نه ای

 ؟یخوب -



 سمتش گردن آرام و،یآر  نگران یصدا دنیشن با

 :آورد نییپا اش معده ی رو از را دستش و چرخاند

 ...خوبم -

 جانش! ماند مات هم خودش یحت کالمش، یسرد از

 رفت یدرم  هم یبرا جانشان... رفت یم  در او یبرا

 را بودنش مزاحم حس یجلو  توانست ینم یول

 یب با و کند اش وانهید داشت  قصد که  یحس. ردیبگ

 پا و دست فقط ماه، چند  نیا در که گفت یم یرحم

 هم به محکم را شیها  دندان... است  بوده ویآر ریگ

 یم را فردا به پرش دلش. بست چشم و داد فشار

 تا شب نیا و شد یم کیتار کم کم آسمان. خواست

 چقدر دینفهم! کرد یم وانهید را جفتشان شدن، صبح

  آپارتمان ی جلو و دیچیپ یا کوچه در و یآر که گذشته

 :ستادیا  یا طبقه پنج

 .میدیرس -

 کرد باز چشم. ستادیا اش نهیس در نیری آ قلب انگار و

  بود، شده آغاز که یشب و  هوا کامل یکیتار دنید با و

 سمت دست حرف یب و شد یخال شتر یب دلش ته

 :گرفت را شیبازو و یآر که برد در ی رهیدستگ

 ! باهات دارم حرف -



     ادامه
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 و شد متوقف در ی رهیدستگ به دهینرس ن،یریآ دست

 : دیکش عقب را  دستش ویآر

  نظر ریز شی پ سال سه رو  ساختمون نیا از واحد هی -

  خونه هی صرفا کنه یم فکر وشیدار. دمیخر  سازمان

 امیم ندارم رو عمارت  ی حوصله یوقت که هیمجرد

.  منتظرتن داخل سازمان، ی ها  بچه از نفر چند... نجایا

  نظر ریز نجا یا تا رو ما وش یدار یآدما شک بدون و

 !داشتن

 و افتاد سرشان  پشت به نیماش ی نهیآ از نگاهش

  یرنگ یمشک یپژو به و  گرفت را نگاهش رد ن،یریآ

 : داد ادامه وی آر و شد حبس اش نهیس در نفس. دیرس

 یم ساختمون یپشت در از  ها  بچه گهید ساعت چند -

 .رونیب برنت

 ! امن خونه برم دوباره خوام ینم من -

 :زد او ی ابروها  انیم  اخم به یکمرنگ لبخند ویآر



 ی خونه کرده ثابت تجربه. امن خونه برنت ینم -

 !نداره یریتاث شما رو هم امن

 به را خودش که یشب  یادآوری با نی ریآ  یها گونه

 بعد و برود رونیب امن ی  خانه از تا بود زده یضیمر

  رنگ کردستان، سمت به بود کرده فرار مارستانیب از

  به ردیبگ را جانش بود مانده کم که یتصادف و گرفتند

 ... گرفت ویآر  از چشم و آمد ادشی وضوح

 بهت حواسشون. عمارت کینزد یا یم سیپل با -

 کارم که ی ا  لحظه تا یشینم ادهیپ نیماش  از. هست

 .  شم ملحق بهت و شه تموم

 نگاه و داد قورت ترس  با را دهانش آب نیریآ

  هزار دلش در. زد دو دو  ویآر چشمان در نگرانش

  ها قطره چشمانش، در و گفتن یبرا داشت حرف

. گرفت یم را شانی جلو یول ختنی ر  یبرا اشک

  نیا یول  دانست ینم ،یگر ید زیچ ا ی بود یلجباز 

 خودش مهربان یویآر نگاه همان لحظه آن در نگاه،

 !بود

 ادهیپ نیماش از و داد تکان  جوابش در یسر  حرف یب

  ویآر!  خواست یم زدن  زار ها ساعت دلش. شد

 وارد. شد ادهیپ و  داد رونیب صدادار را نفسش



 تنها و زد را  آسانسور ی دکمه ویآر و شدند  ساختمان

  یوقت یحت!  شد یم بدل و رد انشانیم که  بود سکوت

  زد را پنجم طبقه ی دکمه ویآر و شدند آسانسور  وارد

 باز لب  از لب چکدامیه طبقه آن به دنیرس تا و

  بعد، و شود خارج نیریآ اول کرد اشاره ویآر. نکردند

 و زد یزنگ تک. شد خارج  آسانسور از  سرش پشت

  جوان یزن  توسط ساختمان در که دینکش طول  یزیچ

. باشد سیپل که زد حدس نیریآ و شد  باز محجبه و

 یافراد و،ی آر یها گفته طبق  اما داشت  یشخص لباس

  یروهاین از دندیکش یم را انتظارشان خانه نیا در که

 تا ستادیا کنار  و زد یکمرنگ لبخند زن. بودند سیپل

 : شوند داخل

 ...داخل دییبفرما -

     ادامه

 

 شود وارد ن یریآ اول که کرد اشاره شهی هم  مثل ویآر

 نگاه. بست را در و شد وارد سرش پشت بعد، و

 ییطال و یمشک دکور و ینقل یفضا  از نیریآ

 یشخص لباس  با که یجوان مرد دو یرو  آپارتمان،



  بلند جا از ویآر دنید با و بودند نشسته مبل یرو

 ...ماند ثابت دادند ینظام سالم و شدند

 ست؟  آماده یچ همه -

 یم نظر به یگرید از تر سن کم که مامورها از یکی

 :آمد  جلو دیرس

 میتون یم دستورتون  افتی در محض به...  قربان بله -

 . میکن خارجشون یپشت در از

 : داد تکان جوابش در یسر  ویآر

 ...خوبه -

  سیپل قالب در نطوریا را او ن،یریآ که  بود بار نیاول

 !قبل از ترابهت  با و دید یم

 د؟یبذار  تنهامون لحظه چند شهیم -

 دو هر و انداخت یگرید به ینگاه مامورها، از یکی

 باز شانیبرا را در که یزن. کردند اطاعت بالفاصله

 یحال در و آمد  رونیب ها اتاق  از یکی از هم بود کرده

 کردنش پر مشغول و داشت دست در  یا اسلحه که

 .شد خارج خانه  از ها آن سر  پشت بود،

 یتون یم! سازمانَن  یمامورا نیبهتر از تا سه -

 ... ضمن در. یکن اعتماد بهشون



 : داد ادامه و کرد اشاره آشپزخانه به

  یزیچ هی حتما . هست خچالی تو یخوراک یسر هی -

 . نکنه تتیاذ ت معده بخور

 صورتش جز به جز! قیعم... کرد نگاهش فقط نیریآ

 یم درد دانست یم وی آر. بود حواسش ویآر... را

 ... کشد

 ؟ یبگ یزیچ  یخوا ینم -

 نلرزد اش چانه  که فشرد هم یرو دندان محکم نیریآ

 :کرد زمزمه ها، دندان همان انیم از و

 بگم؟ یچ -

 یکم. ستادی ا شیروبرو و  برداشت سمتش یقدم ویآر

 :کند نگاه نمدارش چشمان به میمستق بتواند تا شد خم

 ...یهست  خودت  مواظب نکهیا مثال -

 ...لرزاند را نیریآ قلب لبش کنج لبخند و کرد یمکث

 !یمون یم منتظرم نکهیا -

 و کرد حلقه نیریآ گردن دور دست تر محکم بغض

 برخالف درست ش،یها حرف  یسرد چرا دیفهم ینم

 :گذشت یم دلش در که بود یزیچ



 ؟ یبرنگرد قراره مگه -

     ادامه

 

  که یغم وضوح به نیری آ  و انداخت باال ییابرو ویآر

  کی یبرا فقط ! دید را دیدو نگاهش به  لحظه کی در

 خنده یبرا نیریآ دل و کرد یا خنده تک بعد، و لحظه

 ...دیلرز اش

 دونه؟ یم یک -

 نوشت خوش   خط با وی آر چشمان در  یکس انگار و

 ..."است زتریانگ غم هیگر از من  تلخ ی خنده"

 او، چشم در چشم و کرد  یخال را نیریآ  دل ته حرفش

 در یکس!  سکوت هم باز و دیچک  گونه یرو  اشکش

... توانست ینم و" بزن حرف" دیکش یم  ادیفر سرش

 وانهید سکوت نیا. گرفت یم را جانش سکوت نیا

  یزیچ کرد باز لب ویآر... نداشت شک!  کرد یم اش

 و بست لب یول..." نکن هیگر" مثل  یز یچ. دیبگو

 بازدمش، داد رونیب با همزمان و دیکش یقیعم نفس

  دلخور دخترکش... گرید یقدم و رفت عقب یقدم

 اشک آن یبرا زد یم دل و... او به داد یم حق. بود

.  بود شده شان قطره قطره دنیچک باعث خودش... ها



  اشک و انشانیم نی سنگ جو از کرد مشت دست

  هنوز و خروج در سمت روبرگرداند بعد، و او چشمان

  نیریآ دار بغض یصدا که بود برنداشته را اول قدم

 :دیچ یپ گوشش در

 ! یبرنگرد یبر نکنه -

  خودش دست نشست وی آر  یها لب یرو  که یلبخند

 در یبیعج ینی ریش ،یتلخ  نیع در که یلبخند... نبود

  نکهیا از قبل و برگشت نی ریآ سمت. کرد پخش قلبش

 و رفت سمتش بلند یها قدم  با کند، مانشیپش  یزیچ

 با او  صورت طرف  کی گرفتن قاب با همزمان

 و گذاشت اشکش  از سیخ  یها  لب یرو لب دستش،

 پشت را منطقش و عقل  و بست چشم... بست چشم

  احساسش به  و بست چشم. فرستاد ذهنش یپستوها 

 و دیتپ تند  دور یرو قلبش  و بست چشم. داد جان

 تنها... دیکش ینم هم نفس ! بود مانده مات دخترک

 جان تمام... تپش و بودند  تپش تنها! قلب و بود قلب

. داشت را شان بوسه ن یاول در یهمراه لیم نیریآ

  وجودش تمام... یخداحافظ ی بوسه حکم با یا بوسه

  به محکم... را دنشیبوس. کرد یم تمنا را او وجود

 بودند حرکت یب اما شیها لب... را دنشیکش آغوش

  و بود کرده  رشیزنج یکس انگار! خاموش مغزش و



 مقابل و دیکش عقب ویآر که بود لحظه همان درست

  قدم با و روبرگرداند ن،یر ی آ سیخ و مبهوت چشمان

 ...شد خارج خانه  از بلند یها

 *** 
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 لب یسرد کرد یم حس هم هنوز... کرد یم حسش

  و داده کف از اریاخت قبل، ساعت چند که را ییها

 پنج دانست یم که یحال در و بست چشم. بود دهیبوس

  دیبا و گذرد ی م بامداد دوازده از ساعت گرید ی قهیدق

 فرمان یرو سر کند، دارید ش خانواده یاصل قاتل با

 تصور را ن یریآ چشمان اشک... کرد تصور و گذاشت

 را دلش... را چشمانش غم ... را شیصدا بغض! کرد

  شکسته  را مهربانش صبور  سنگ دل  . بود شکسته

 دانست یم... ها بهیغر دست بودش سپرده و بود

 با دانست یم. برگردد زنده تا زند یم دل دخترک

  یخار رفتن از هم هنوز ش،ی ها یدلخور تمام وجود



 یکمرنگ لبخند. دارد وحشت اهپوَششیس  مرد یپا به

 :زد لب اراده یب  و نشست شی ها لب یرو

 ... خانوم  نیریآ -

  شیها زخم بستن. کرد تصور را نیریآ  یها  یمهربان

 ...را چشمانش اشک غرق و خوشرنگ یعسل... را

 !ی کن یم دعا برام دونم یم -

 دشمن یبرا دنیجنگ  سال سه... نبود کم سال، سه

 ریشمش سوزاند یم جگر!  گرفت یم جان. نبود آسان

 !انتقام  دیام به دشمن رکاب در زدن

. برگردم سالم یکن یم دعا... ارمین کم  یکن یم دعا -

 ... دونم یم

  قطره کی یحت  نگذاشت و زد شترین چشمش به اشک

 . بچکد اش

 دورم ازت ساعته چند فقط. گرمه دعاهات به دلم -

 ! دختر تنگه چشمات واسه دلم... یول

  یرو از سر. زد یا سرفه تک و دیکش یلرزان نفس

  و پنجاه و ازدهی که ساعت دنید با و کرد بلند فرمان

  و نشست لبش کنج یتلخند داد، یم نشان را قهیدق نه

  نگاهش. شد ادهیپ رنگش یمشک ماسک زدن از بعد



 و ماند ثابت شیرو شیپ  گاراژ رنگ یمشک  در یرو

  توسط گاراژ ن یا انتخاب که داد هشدار سرش در یکس

...  باشد یاتفاق تواند ینم مالقات قرار  یبرا رادمنش

 تمام بار، ن یا و زانشیعز قتلگاه به بود برگشته باز

  محکم که. نبازد را خودش که بود کرده را تالشش

! اش ینابود عامل ی  نابود به ببندد کمر و بماند

. برداشت قدم گاراژ سمت و انداخت اطراف به ینگاه

  اش یمتر صد تا و شد  ینم دهید اطرافش کس چیه

 افراد نداشت شک یول  نبود پارک هم  ینیماش یحت

  محض به هم سیپل و  دارند نظرش ریز رادمنش

 در پشت... کند یم محاصره را گاراژ دادنش  عالمت

 رونیب آرام را اش شده حبس نفس و  ستادیا گاراژ

  با و کرد وارد در به یفشار و آورد باال دست. فرستاد

 شدنش، باز و زده زنگ در   ژیق ژیق یصدا دنیشن

 رادمنش. کرد بازش کامل و انداخت باال ییابرو

 که داشت نظرش تحت رونیب از یکس و بود منتظرش

 !بودند گذاشته باز را در

     ادامه

 



  دانند یم افرادش و رادمنش نکهیا فکر با یا  لحظه

  به خطر یبو امده،ین  قرار سر شخصا وشیدار

 ینم زی چ همه. رفت  عقب یقدم و د یرس مشامش

 پشت از را ینگاه ین یسنگ! باشد ی اتفاق توانست

 روبرگرداند اگر دانست یم و کرد یم  حس سرش

 نصب ی مداربسته نیدورب... دهد یم  لو را خودش

! بود بودنش  نظر تحت یایگو هم در یباال شده

 از غیدر و بود کرده پر را یقیعم یکیتار ش،یروبرو

  ابانیخ  یها چراغ نور تنها... چراغ کی بودن روشن

 در را فرسوده یها نیماش شد یم  باعث اطراف

 و بست سرش پشت آرام را در. ندیبب اطراف و گوشه

 روشن یالمپ که کرد لمس را کمرش پشت ی اسلحه

 یشاس ن یماش و گرید المپ دو بندش، پشت و شد

 هیسا و آورد باال دست! زد  باال نور چشمش در یبلند

  بود، کرده زیر چشم که یحال  در و کرد  چشمانش بان

 یحال در همه. دید نیماش اطراف اسلحه با را نفر چند

 را شان اسلحه سر بودند، پوشانده را صورتشان که

 چشمانشان برق تنها و گرفته نشانه ویآر سمت

 رهیخ هم  به طرف دو هر یا قهیدق. بود مشخص

  باز نیماش عقب در که د ینکش طول یز یچ و ماندند

 بعد، و آمد رونیب ی مرد مجلل یعصا اول. شد



  و شد ادهیپ نیماش از خونسرد و مغرورانه خودش

 توانست یم کم نور آن در و فاصله آن از ویآر

 بود بسته سرش پشت که را بلندش یجوگندم  یموها

 و بست شی برا را نیماش در ها  محافظ  از یکی. ندیبب

 : انداخت  باال ابرو و دیچرخ   ویآر سمت رمردیپ نگاه

 جوون ... ساخته وشیدار به چه نبودنم سال چند نیا -

 ! شده

  یرو تر محکم را دستش و فشرد هم یرو  دندان ویآر

  رادمنش... بود کرده پنهان کمرش پشت  که یا اسلحه

 چند زد یم نیزم به محکم را شیعصا که یحال در

 :آمد جلو یقدم

 !بردار و ماسکت -

 که دانست یم خوب وی آر و بود زیهشدارآم لحنش

 به صرفا ماسک، نیا  و اند دهید را اش  چهره همه

 !کند یم کمک  یخبر یب در کردنش  تظاهر

 حوصله! ادینم خوشش کردن یباز از خان وشیدار -

 ...نداره رو ش

 :شخندین به کرد کج یلب رادمنش

 ؟یدار تو -



 یرو تر  قیدق ها اسلحه و شد کینزد یقدم ویآر

 : شدند میتنظ قلبش

 !کنم یم یباز  دارم هاست سال من -

 :کرد یا خنده  تک رادمنش

 ؟یکن ی باز  یخوا یم پس... آها -

 :برد فرو  شلوارش ب یج در را دستش کی  ویآر

 !دارمیبرم و  ماسکم منم. رونیب بفرست رو افرادت -

     ادامه

 

  یطوالن و بلند و،یآر جسارت از متعجب رادمنش

 :دیخند

 بهت رو مالقاتمون قرار شروط انگار ستیرئ -

 که ییپادو ی جنازه وگرنه ادیب تنها بودم گفته! نگفته

 !عمارتش فرستم یم رو فرستاده

 !بود نیطرف اومدن تنها مالقات،  قرار شروط -

 را دست به اسلحه افراد که یحال در و کرد کج یسر

 : داد ادامه گذراند یم نظر از

 !نمیب یم هم الشخور تا چند ،یافع جز نجایا من یول -



 رادمنش یها دندان شد  باعث شکنش، دندان جواب

 گرید قدم  کی جسارت با ویآر و شوند  چفت هم یرو

 : رفت جلو

 !یمساو  کی ک،ی . میشکست قانون جفتمون -

 یجد قه،یدق چند نیا در بار نیاول  یبرا رادمنش

 : کرد نگاهش

 ! دهیم باد به رو سرت جسارتت -

 حرف که میاومد  ما... ومدمین ختنیر خون واسه من -

 منم رون،یب  بفرست رو افرادت... گفتم بار  کی! میبزن

 . دارم یبرم  و ماسکم

 !رونیب همه -

 باعث افرادش، به رو رادمنش عیسر و  قاطع دستور

 : بچرخد سمتش  همه متعجب نگاه شد

 ...قربان یول -

 !رونیب گفتم -

 به کرد  مخالفت که یمرد  جواب در رادمنش ادیفر

  اسلحه که یحال در و حرف یب همه که بود بلند یحد

 و فشردند یم انگشتانشان انیم محکم را شانیها



 در سمت  دیچرخ یم وی آر یرو شان یبرزخ نگاه

 .برداشتند قدم خروج

 !رونیب فرستادم رو آدمام من... خب -

 چشمان به رهیخ و برد ماسکش سمت دست ویآر

 :آورد نشییپا رادمنش

 ! سمیرئ سابق   سیرئ... دارید مشتاق -

  یا لحظه چند و شد عوض یآن به رادمنش نگاه رنگ

.  ماند رهی خ ویآر دار رگ چشمان به حرف یب

 یحت که یحال  در و کرد  پرت یا گوشه را شیعصا

 نداشت، رفتن راه سخت از یا نشانه نیتر کوچک

 متوقف اش یمتر چند در و برداشت قدم  ویآر سمت

 :شد

 !دمیشن ادیز وشیدار اریدست از -

 ! یافع ه ی یها یدگیمارگز از منم -

 : گذراند نظر از را ویآر یپا تا  سر رادمنش

 گفته؟ برات من از یا دهیمارگز کدوم -

  نفس آن، ی جا به یول..." خودم" زد لب  دل در ویآر

 بازدمش فرستادن رونی ب با همزمان و  دیکش یقیعم

 :گفت



 ! نشهیتر بزرگ سمیرئ -

     ادامه

 

 !تمسخر با... زد  یینما دندان لبخند  رادمنش

 وفادار بهش یچ بخاطر سال چند... احمقت سیرئ -

 ؟یموند

. گذراند نظر از را شیروبرو مرد یپا تا  سر هم ویآر

 !مغرورانه... نه زیرآم یتحق

 سال چند دی با. داد ینم نشون و خودش راحت یافع -

 ! آخر راند به برسم تا کردم یم یباز

  یخوب تی ن نجایا به اومدن از که یبگ یخوا یم -

 من؟ دنید واسه یکرد  یباز ها سال که ؟یدار

 ینم قمار  ارزش یب یزایچ سر رو جونم  چوقتیه -

 !کنم

 ... کن ثابت پس -

  سلول به سلول... بود نفرت غرق وی آر  وجود تمام

 !بود نیخونسردتر ظاهرش و دیلرز یم  خشم از تنش

 ! کن ثابتش... رو  تیوفادار -



  اسلحه بالفاصله و کرد کامل را اش  جمله رادمنش

 :دیکش رونیب کمرش پشت از را اش

 نیهم  ییجا هی آدمات و یومدین تنها دونم یم -

 حداقل... نیزم میذاریم  رو هامون اسلحه! اطرافن

 ... کنه یم  ثابت هم به رو مونیوفادار نیا! هم مقابل

 که بود دهیکش چشمانش یرو اهیس ی ا پرده انگار

  مرد، نیا. بخواند را نگاهش حرف توانست ینم ویآر

  یپوزخند د،ید را تعللش که رادمنش! بود طانیش خود

 :چرخاند دست در را اش اسلحه و زد

 !شمیم خسته دارم -

 تماس که یحال در. برد کمرش پشت دست ویآر

 را اش اسلحه کرد ی نم قطع او با  را اش یچشم

 : شد خم نیزم سمت یکم رادمنش  و آورد رونیب

 !نیزم  میذاریم هم  با رو هامون  اسلحه حاال -

 یم کار یجا کی یول نبود کالمش در دروغ  از یاثر

  اش اسلحه رادمنش با همزمان و شد خم  آرام. دیلنگ

 دستان رادمنش. کردند راست کمر و گذاشت نیزم را

 : داد تکان سر و زد هم به بار چند را اش یخال

 !شیدیشن مطمئنم. هست معروف مثل هی -



 به آرام آرام و کرد پنهان سرش پشت را دستانش

 :شد  کی نزد ویآر

 ! گرده یبرم  جرم ی صحنه به شهیهم  مجرم گهیم -

 در رادمنش و شد بلندتر ویآر گوش  در خطر زنگ

 :ستادیا اش یقدم چند

 !یاومد هم تو... برگشتم من -

 کمرش پشت  از یگرید  ی اسلحه حرکت کی با و

 از پر ادیفر با گلوله کیشل بلند یصدا و دیکش رونیب

 : شد همزمان خشمش

 !آژند و یآر سرگرد -

 *** 
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 !آژند و یآر سرگرد -

 را خودش عمد از و دیچیپ  ویآر  یبازو در  یدیشد درد

  بود کرده خفه را پردردش ادیفر. انداخت نیزم یرو

 اش یزخم یبازو  یرو دست! دشمنش چشم شیپ



 ینم. فرستاد رونیب دهیبر دهیبر را نفسش و فشرد

  یخون دست... کند فرار دستش از رادمنش گذاشت

 لمس را ساعتش ی گوشه و آورد نییپا آرام را اش

  زخمش... عمل وارد  و شود متوجه سیپل تا کرد

 رد شیبازو کنار از ریت که دانست یم و نبود قیعم

  لحظه همان نداشت قصد  رادمنش احتماال  و شده

. بود گرفته هدف را شیبازو که ردیبگ را جانش

 به سی پل ریآژ و گاراژ رونیب از یرانداز یت یصدا

 یم! نبود تنها گرید یعنی نیا و دیرس یم گوشش

 رادمنش و  بسپارد سیپل به را رادمنش  افراد توانست

  را او آرام یها قدم یصدا! خودش انتقام غیت دست را

 دیبا و بود دهیرس سیپل  که انگار نه انگار. دیشن یم

 کرد وانمود و دیچیپ خودش به درد از. کرد یم فرار

 یم صبر او کامل شدن  کینزد تا دیبا!  کشد یم درد

 فکش و بودند شده قفل هم یرو شیها دندان. کرد

 و شود ک ینزد رادمنش بود منتظر... دیکش یم ریت

 و دیرس سرش یباال رادمنش که لحظه همان درست

 کرد حبس را نفسش نشست، شیزانوها   از یکی یرو

 دل در رفت یم زخمش از که یخون به  توجه یب و

 ..."خدا" زد صدا



 و کرد حس کمرش یرو  را رادمنش  ی اسلحه سر

 : گوشش کینزد  را او خشم از خفه یصدا

  یروز همون! جون بچه یگرفت کم دست یادیز منو -

  دیبا دادن جون من یآدما دست ریز ت بچه و زن که

 ...گ کم دست ویک یدیفهم یم

  سمتش عیسر حرکت کی با ویآر که نشده تمام حرفش

 با و خورد سر کمرش ی رو  از اسلحه سر. دیچرخ 

 گاه جیگ  به یمحکم ی  ضربه اش دهی د بیآس دست

 در و شد بلند او پردرد  ادیفر یصدا. دیکوب رادمنش

 ! خاموش اوج،

 را خورد یم  سر شیبازو یرو که یخون یسیخ  ویآر

 را رادمنش ی اسلحه چپش دست با و کرد حس

 را ساعدش! دهید بیآس  یبازو همان با. برداشت

 حلقه بود  هوشیب مهین که رادمنش یگلو  دور محکم

 درشت یها دانه. دیکش باال خودش با را او و کرد

 به خم و کرد یم ییخودنما اش یشانی پ یرو عرق

 برابر در زدن جا یبرا بود زود هنوز! آورد  ینم ابرو

 ...دشمنش

 و فشرد رادمنش ی قهیشق یرو  محکم  را اش اسلحه

 :دیغر گوشش کنار



  بچه پدر و یکشت که یزن  شوهر یدینفهم تو یول -

 !شهیم جالدت روز هی ش

  خر و دیشن را رادمنش جان یب ی خنده یصدا

 : دنی کش نفس یبرا را شیخرها 

 ... ی لیخ! بود خوشگل... زنت -

     ادامه

 

 او، و شد  تر محکم گردنش دور ویآر  دست ی حلقه

 :زد زخم نفس یب و نامردانه

 یلیخ... یل یخ  ها بچه حتما... یول نه که  من ... من -

 ! کردن حال  باهاش

 !شو خفه... کثافت شو خفه -

  وحشتناک یصدا انیم یحت پردردش ادیفر یصدا

 ماشه اراده  یب انگشتش، و بود مشهود  هم یراندازیت

  کیشل رادمنش گوش کنار از درست یر یت و فشرد را

 تر نیخشمگ  و کرد حس را او تن یناگهان لرزش. کرد

 :برد باال صدا قبل از

  مگه کهیمرت بخند د   مردن؟ از یدیترس ؟یدیترس -

 ؟یدیخند ینم



 !سیرئ -

  روبرو به  ویآر شد باعث یجوان پسر ادیفر یصدا

  یرو ماسک که او افراد از یکی دنید با و کند نگاه

 نشانه ها  آن سمت را  اش اسلحه و داشت صورت

 :رادمنش به خطاب دیخند یعصب بود، رفته

  کدوم بدن؟ نجاتت انینم چرا کجان؟ شون هیبق -

 پس؟ ان یگور

 :دیشن را شیروبرو مرد زیهشدارآم یصدا

 !کنم ی م کیشل وگرنه کن ولش -

 و بودند گرفته هم به رو  را شانیها  اسلحه دو هر

 ...خشم از زدند یم نفس نفس

 !کن کیشل -

  خوب ویآر و دیچرخ رادمنش و ویآر نی ب محافظ نگاه

 یم را رشیت رفتن خطا احتمال دارد که دانست یم

 را سشیرئ تا بود یکاف اشتباه حرکت کی. سنجد

 !ردیبگ  نشانه

 بفرست رو سیرئ... نی زم میذاریم رو ها اسلحه -

 !من طرف

 :انداخت باال  ابرو و زد ی شخندین ویآر



 ...کن کیشل  گفتم! منه جون قاتل تو سی رئ س؟یرئ -

 و فشرد را ماشه محافظ  که بود لحظه همان  درست و

 را کتفش ر،یت و دیکش خودش  یجلو را  رادمنش ویآر

  ویآر دل آتش بر شد یآب اش خفه ادیفر! کرد سوراخ

 ... دید را شیروبرو نامرد مرد   مبهوت  نگاه و

 یب سیرئ که یاونقدر... کن  کیشل بازم! کن کیشل -

 !بشه سوراخ سوراخ  چشمات جلو شرفت

  هوا یریت و شد قفل چشمانش در مرد یبرزخ  چشمان

  ریت و گذشت ویآر گوش  کنار از درست و شکافت را

 از خون. شد همزمان رادمنش پردرد ی  ناله با سوم

 چهارم ریت  نکهیا از قبل  درست و گرفت راه شیپهلو

 هدف را او یشانیپ وی آر شود، کیشل  ویآر سمت

 نیزم یرو محافظ جسد که دینکش هیثان  به و گرفت

 داشت یبرم قدم عقب به که همانطور ویآر و افتاد

 :دیکش عقب خودش همراه را یزخم  رادمنش

 ...سیرئ  یخورد یخود از! نزدم من داره؟  درد -

     ادامه

 

 : بود شده دهیبر دهیبر رادمنش یها نفس



 !ستین... آخرش... آخ نیا -

 :کرد یا خنده تک پردرد ویآر

 مردن بیغر داره؟ یحال چه دنیکش و  آخر ینفسا -

 داره؟ یحال چه

 غرق ریتصو و دیرقص یم سرخش  نگاه در اشک

 را رادمنش د یبا! چشمش ی جلو  ار،یمه و  مهتاب خون

 خون یول! دانست یم... داد یم  سیپل لیتحو

 خشم وجودش تمام. داد ی نم دنید ی اجازه چشمانش

  سرش پشت به ینگاه! قفل قفل   همچنان فکش، و بود

 . دید را شده نینفر درخت آن و انداخت

 آدمات ا ی یدید خودت یچشما  با شب اون نکهیا -

 یم! بماند  کشتن، مظلوم  چطور که دادن نشونت بعدا

 ... آشنا یجا هی ببرمت خوام

 را رادمنش بعد، و برداشت عقب به رو گرید قدم چند

 یروبرو  درست. کرد پرت نیزم یرو توانش  تمام با

 :زد ادیفر و  درخت همان

 !بود  جا نیهم -

 گرفت را اش قهی ویآر و زد یا سرفه درد از رادمنش

 :زد ادیفر صورتش در و



 همشو من... دمید من! درخت نیهم یجلو  درست -

 !کثافت دمید

 رادمنش و  نشست او صورت در توان تمام  با مشتش

 :دیکش یا دهیبر نفس

... بر و  ماسکت نکهیا از قبل... از قبل یحت... ح -

 ! شناختمت... یبردار

 :پوزخند رحمانه یب و زد و یپردرد ی سرفه

  اون تو! رنینم ادمی چوقتیه... چوقتی ه چشما نیا -

...  ال من یآدما به... هم  چشمات با یحت... یحت شب

 !یکرد یم التماس

 را او و نشست صورتش گرید طرف کی  ویآر مشت

 : دیکش باال لباسش ی قهی با

 التماس من به دارن تو یچشما! شده عوض  نایزم -

  ها لهیم اون پشت افتادن! مرگ التماس  ... کنن یم

 ... بدتره مرگ از بزرگ رادمنش  واسه

 لهیم اون... اون پشت عمر آخر تا... اگه یحت... ح -

  خوشگل... خ یلیخ... زنت گمیم بازم... بپوسم... ب

 !بود



  باال مشتش! زد ویآر  جنون به را آخر ریت نیهم و

 :آمد فرود رادمنش دهان در توان تمام  با و رفت

 !شرف یب -

 ...دوم مشت

 !شرف یب نامرد   -

  توانست ینم و دیشن یم را نفر چند  دنیدو یصدا

 ...بردارد زدن مشت  از دست

 !یگرفت ازم  زمویچ همه -

     ادامه

 

 در یکس و رفت اش اسلحه  سمت اراده یب دستش

  محاکمه، بدون مجرم کشتن که داد یم  هشدار سرش

 چشم یدختر که... شود یم قاتل که ! است جرم

  انگار اما مغزش! برگردد دیبا و است  انتظارش

  اسلحه! قلبش از دیچک یم خون... بود شده خاموش

 شده جان یب بایتقر که رادمنش ی قهیشق  یرو را اش

 :زد ادیفر و فشرد بود

  یوال به! کشمت یم قسم خاکشون به... کشمت یم -

 ...کشمت یم یعل



 !نیزم یبذار رو ت اسلحه دمیم دستور آژند سرگرد -

. دیلرز دستش در اسلحه و دیشن را  ییآشنا یصدا

 ! دیلرز تنش

 نیهم! نیزم یبذار رو اسلحه نیهم نفعته به -

 ...االن

 دیچرخ صدا  صاحب سمت آرام اش، شده  خشک گردن

 :خورد سر اش گونه ی رو یاشک و

 ! سرهنگ -

 که یپدر! بود دهیند سال سه که یپدر. بود پدرش

  حاال، و مرده ای است زنده پسرش نداشت خبر یحت

 ... دید یم اتیعمل  در را او ویآر

 ! نفعته به... نیزم بذارش -

 یاصل مسئول یموحد سرهنگ و پدرش از وی آر نگاه

 پشت که افتاد یدست به  اسلحه ماموران به پرونده،

 در داشت را  یمرد حس...  بودند ستادهیا دو آن سر

 :خورد تکان طرف دو به آرام سرش ! خط ته

 ... تونم ینم -

 اطیاحت با پدرش. آمد یم چاه ته از انگار  شیصدا

 :آمد جلو یقدم



 ! تی جوون به کن رحم... بابا قانون دست بسپارش -

  کی قالب  در دید یم یا  شکسته یها تکه پدرش،

... بماند یجد  نتوانست. دینگو" بابا" نتوانست ! مرد

  نگرانش پدر چشم به  اشک ویآر جان یب ی خنده

 .نشاند

 ؟ یجوون -

 یبرگرد منتظره مادرت... بابا انتظارته چشم  مادرت -

 . خونه

.  شد قفل  رادمنش رنگ یب صورت یرو  وی آر نگاه

  حال به و  بود فیضع ش یها نفس که  ینامرد یرو

 ...مرگ

 خون به نکن آلوده و دستت... ویآر کن ولش -

 !کنه یم  مجازاتش قانون... فشیکث

  در دیسف  عروس لباس با یزن شاد یها خنده یصدا

... تولد از بعد ینوزاد ی هیگر یصدا.  دیچیپ سرش

 اش چانه و دید الشی خ در را یزن ی اشک چشمان

  کرد یم التماسش که یگناه یب زن چشمان . دیلرز

 ..."نکن"



... یول اسلحه دنیکش عقب  بود تر سخت  دادن جان از

  یها  نیتکنس و سیپل! دیکش عقبش و داد جان

  با ویآر پدر و رفتند رادمنش سمت بالفاصله اورژانس

 در چشم و  نشست زانو  کی یرو شی روبرو نگران

 :چرخاند پسرش  سرخ صورت

 ...جان بابا -

     ادامه

 

 فشرد را زخمش  و گذاشت ویآر یبازوها یرو دست

 :رد یبگ  را یزیخونر  یجلو  تا

.  کنن یدگیرس زخمت به دیبا پاشو... یشد یزخم -

 ... بابا پاشو

 در پسرش و دیشن یم  را ویآر یها دندان یصدا

 بدون یقلب ستیا  کی معرض در! بود شوک

 ...بازگشت

 !نیبب منو ویآر... هم رو نده فشار رو دندونات -

 به انتقال حال در که  رادمنش یرو  بر وی آر نگاه

!  منقبض تنش تمام و بود مانده رهیخ بود برانکارد

 رادمنش کرد یم حس... دیشن ینم را پدرش یصدا



 آتش... یول ردیگ یم آرام ندی بب حال  نیا در که را

  که یمحکم یلیس با! سوزاند یم بد هم  هنوز خشمش

 آرام سرخش چشمان  نشست، صورتش طرف کی

 کرده بغض. دیکش یبلند نفس و دیچرخ پدرش سمت

 از بود شکسته بار نیهزارم یبرا دلش...  پدرش بود

 بزند اش جگرگوشه گوش در شد مجبور که یا یلیس

 ...دیایب  خودش به تا

 ... بابا ویآر -

 ؟ یجوون -

 یم زور به هم خودش که یی صدا با و جان  مهین و،یآر

  شدن یخال با همزمان و  کرد تکرار را حرفش دیشن

 : نشست لبش کنج یتلخند اشک، از سرخش چشمان

 ... کشتن... بابا کشتن یجوون تو منو -

 *** 
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  انگار و بود داده هیتک ن یماش ی پنجره به را سرش

 بسته را ش یبازو. دیفهم یم را زخمش سوزش تازه

 و اورژانس یها نیتکنس اصرار برخالف و بودند

 با مارستان،یب به رفتن بر یمبن پدرش یها ینگران

 یم و  بود افتاده راه  عمارت سمت  روهاین ریسا

. است کرده محاصره را عمارت سی پل که دانست

 یول کرد ینم جادیا اتیعمل روند در یر ییتغ نبودنش

!  دیکش یم را انتظارش ها سال که بود ی زیچ بودنش،

 نیماش سمت دست به دستبند را وشیدار که یا  لحظه

  یم حظ  مبهوتش نگاه  دنید از او و برند  یم سیپل

  فرد به اعتماد از... خوردنش یباز سال سه از! کند

 را یدست و فرستاد رونیب پردرد را نفسش! اشتباه

 آرام اش خسته چشمان. کرد حس اش یشانیپ یرو

  پدرش دنید با. چرخاند چپش  سمت گردن و شد باز

 پاک را عرقش تا دیکش یم  اش یشانیپ به دستمال که

  چشمان آن در را نگاهش و زد یکمرنگ لبخند کند،

 : دوخت نگران

 ...خوبم -

 تکان شی ها لب تنها و دینشن هم خودش را شیصدا

 که یچشمان. بود سرخ هم پدرش چشمان. خوردند

  ی لحظه! بود دهید را  ختنشانیر اشک بار دو تنها



 در را پسرش که یروز و عروسش و نوه  یخاکسپار

 ...گذاشت یم تنها یروان مارستانیب

 !یبراومد پسش از خوب... بابا بود  خوب کارت -

 حاال، یول داشت ازین پدرش از یزیچ نی چن دنیشن به

 از ی خانواده. شد یم تکرار سرش در  زیچ  کی تنها

  نکهیا یب! گشتند یبازنم چوقتیه اش رفته دست

  افکار تمام انیم. بست چشم دوباره  د،یبگو یزیچ

  یم نظرش در مدام یدختر منتظر چشمان اش، یمنف

  یم ادامه دنیتپ به یول  سخت، چند هر قلبش و آمد

... بود خوب  دیکش یم را انتظارش  یکس  که نیهم! داد

 چقدر دینفهم... بود خوب ندادنش جان یبرا نیهم

  خسته یها  پلک. ستادیا  حرکت از نیماش که گذشته

  که یمجلل عمارت دنید با و داد فاصله هم از را اش

 سمت دست یمعطل یب نبود، و بود اش  خانه سال سه

 مچش و آمد جلو پدرش دست که برد در ی رهیدستگ

 :گرفت محکم را

  فرار تونه ی نم یکس... ویآر شده محاصره عمارت -

 . ستین رفتنت  به یازین. کنه

 صبر امشب واسه سال سه ... باشم اونجا خوام یم -

 !کردم



 و بود گرفته... دیشن زور به هم خودش را شیصدا

 !دار خش

 سه نهیبب دیبا وشیدار. بزنم جا راه وسط خوام ینم -

 ...قربان بله گفتن  یم یک به افرادش سال

     ادامه

 

 را مچش باشد، پدرش از یحرف  منتظر  نکهیا بدون و

  با و رفت جیگ سرش یا لحظه. شد ادهیپ و کرد آزاد

  حفظ را تعادلش کرد یسع نیماش به دستش گرفتن

 و آمد  سمتش عیسر ژهیو  یروهاین از یکی. کند

 بدون ویآر  و بپوشد گلوله ضد ی قهیجل  کرد کمکش

 در را توانش تمام کند، نگاه سرش پشت  به نکهیا

  یورود سمت را بلندش یها قدم و خت یر  شیپاها

  قهیجل یرو" Police" ی کلمه. برداشت عمارت

 یبرا نیهم و کرد یم  ییخودنما رنگش یمشک ی

  یصدا! بود یکاف افرادش و وشیدار  ماندن مبهوت

  اش اسلحه. دیرس یم گوش به شیب و  کم یراندازیت

 در روهاین از یکی و آورد  رونیب شلوارش پشت از را

 در ها یر یدرگ شتریب. کرد  باز شیبرا را ساختمان

  یها  محافظ  اول، ی طبقه در و بود عمارت دوم طبقه



 یرو که شدند یم دهید یادیز دست به دستبند

 ی کلمه و ویآر دنید با و بودند نشسته شانیزانوها 

 باز حد نی آخر تا چشمانشان لباسش،  یرو" سیپل"

 را صورتش که یحال در یا ژهیو مامور. بود شده

 :شد کینزد وی آر به عجله با بود، پوشانده

 !قربان -

 : دیپرس ویآر و گرفتند پناه یوارید پشت اطیاحت  یبرا

 شده؟ ریدستگ وشیدار -

 : داد تکان  نیطرف به یسر مامور

 گذاشتن  رو توانشون تمام  محافظاش... هنوز نه -

. ست محاصره عمارت تمام! اتاقش از محافظت  واسه

 ... کنه فرار  تونه ینم

 : انداخت باال ی طبقه به  ینگاه ویآر

 اتاقشه؟ تو دیمطمئن -

 داشته یا گه ید لیدل تونه ینم مراقبت از حجم نیا -

 .باشه

 شدن دتریشد با و داد تکان جوابش در یسر  ویآر

 و شد دور ع یسر کنارش مرد  ها، یراندازیت ی دوباره

  را لشیموبا زنگ یصدا ویآر که دینکش طول  یزیچ



  بیج در دست. دیشن  صدا همه آن ان یم یسخت به

 فکش وش،یدار اسم  دنید با و برد  فرو شلوارش

.  کرد لمس را تماس یبرقرار  کونیآ و شد منقبض

 ی خنده و داشت نگه گوشش کنار حرف  یب را لیموبا

 :دیشن را وشیدار یعصب

 !سرگرد... یایب  بودم منتظر -

  تمام اریاخت. کند یم شی تماشا  وشیدار کرد یم حس

 وشیدار نداشت شک و  بود سیپل دست ها نیدورب

  را ها نیدورب تمام یجا که است نیا از  کارتر محافظه

 ...باشد گفته ویآر به

  یا حرفه ی خالفکارا  نقش سال سه! تمام سال سه -

... گمیم ن یآفر بهت! ستین یزیچ کم کردن  یباز رو

 !سرگرد

     ادامه

 

  منتظر و کرد یم تکرار را"  سرگرد" اش جمله هر در

 نگذارد داد  یم حیترج که ییویآر. بود و یآر  از یجواب

  ینم یجواب  و کند اش یعصب ها حرف آن  با وشیدار

 ... داد



 و آب به زننیم و خودشون دارن یادیز  روهاتین -

 ! شیآت

 :دیخند

 ! باختم من... قبول -

 !وار وانهید... دیخند بلندتر

 !فداکار پدر و همسر... یبرد تو و باختم من -

  از ییها هیما  ته گرید شیصدا و دیکش یقیعم نفس

 :نداشت خنده

 که ییآدما نیا! یبزن دستبند بهم خودت خوام یم -

  پا به خاک و گرد شونیر یدستگ بخاطر دارن افرادت

  من... نه اما من! مشتتن تو گهید قهیدق چند کنن، یم

 !افتم ینم یکس هر ریگ

 داره؟  یحال  چه  خط ته زدن بال بال -

  اسلحه اون به انقدر بهتره اوه! زنم ینم بال بال من -

 فقط ما. باش آروم... سرگرد یارین فشار چارهیب ی

 .میزن یم حرف میدار

  محکم را اسلحه که انگشتانش به ینگاه خشم  با ویآر

 : داد ادامه وشیدار و انداخت فشردند یم

 !ادیم بهت بیعج... س یپل ی قهیجل اون یراست -



 از چکدامیه که ینیدورب با... دشید یم وشیدار

 .بودند نکرده ش یدایپ  روهاین

  منو اتاق به شدن کینزد  حق یکس بگو افرادت به -

  تک تک که یا لحظه تا ... کنم یم صبر من. نداره

 ...یول کنم یم صبر فتنیب افرادت ریگ آدمام

 : داد ادامه زیهشدارآم  و آمد کوتاهش نفس یصدا

 باز من اتاق به تو جز  شونیکی یپا هیکاف فقط -

 ! هوا رو فرستم یم و عمارت کل... شه

  یخطر زنگ د،یچ یپ ویآر گوش در که  یآزاد بوق و

 یکس با وشیدار! وشیدار  هشدار یادآوری یبرا شد

  به طانیش کی  توانست یم وشیدار. نداشت  یشوخ

  بایتقر. انداخت دوم طبقه به ینگاه... باشد  معنا تمام

  یها  جنازه  و بودند شده  ریدستگ وشیدار افراد تمام

 یب اما داشت جهیسرگ. بود افتاده نیزم یرو یادیز

  از قبل درست و کرد تند پا  ها پله سمت  آن، به توجه

 در ی رهی دستگ یرو  مامورها از یک ی  دست نکهیا

 :زد ادیفر توانش تمام  با ند،یبنش  وشیدار اتاق

 !اتاق اون تو رهینم یکس -

 و شد  همزمان یا گلوله کیشل یصدا با ادشیفر

  سیپل برابر در که وشیدار افراد از نفر نیآخر  جسد



  مامور دست. افتاد نییپا ها نرده از کرد یم مقاومت

  را ها پله ویآر و شد دهیکش عقب در به ده ینرس جوان،

 :رفت باال عجله با

 ! زود... نییپا دیبر همه -

     ادامه

 

 : آمد جلو ع یسر ارشد ماموران از یکی

 ...ن ریدستگ شون  سردسته  هنوز قربان -

 انیم یظی غل اخم با ویآر که بود نشده تمام حرفش

 : دیپر حرفش

 و افرادت تمام ؟یشنو ینم رو مافوقت دستور -

 ...نییپا ببر االن نیهم رو شدن ریدستگ که ییمجرما

 آن تمام از اش، درجه  اما نبود اتیعمل ی فرمانده

  اتیعمل یها  مهره نیتر مهم از یکی... باالتر افراد

 دستور با  دستورش و  حرف! نشیتر یاصل و بود

  از یچیسرپ و کرد یم یبرابر  اتیعمل مقام نیباالتر 

 .بود فرمانده  دستور از یچی سرپ مثل آن،

 ...قربان بله -



 دو از کمتر و کرد اطاعت ناچار به ش یروبرو مرد

 یافراد تمام و بود یخال عمارت دوم طبقه بعد، قهیدق

 نییپا ی طبقه در کردند، یم یهمکار  وش یدار با که

  یصدا. بودند افتاده شانیزانوها یرو دست به دستبند

 اسم ی دوباره دنید. شد بلند ویآر لیموبا  زنگ

  لیموبا دور  محکم انگشتانش تا بود یکاف وشیدار

 ...  ماند  منتظر و کرد  برقرار را تماس. شوند حلقه

 ...انگار خونته تو یفداکار! بود  خوب کارت -

 بدون تو! خان  وشیدار یکن میتسل خودتو نفعته به -

 نرفته؟ که ادتی... ینبود یچیه آدمات بدون من،

 !یبزن دستبند بهم تو خوام یم... گفتم که بهت -

 :کرد اضافه ویآر مثل و

 نرفته؟ که ادتی -

. کرد بازش و نشست در ی  رهیدستگ یرو  ویآر دست

 وشیدار... برگشته سمتش ها نگاه تمام کرد یم حس

 بر از را زدنش حرف لحن و ها حرف. شناخت  یم را

  یب توانست ینم او جانب از یخونسرد همه نیا! بود

 با تر محکم  را اش اسلحه! نداشت شک... باشد لیدل

 دست با  را لشیموبا  و داشت نگه  راستش دست

  توجه یب اش  یزخم یبازو درد به کرد یسع... چپش



  کرد یا خنده  تک وشیدار و گذاشت اتاق در پا. باشد

 : خط پشت از

 رو رادمنش ینش موفق اگه یبود گفته ادتهی -

 رو؟ ت معشوقه نه کنم مجازات رو خودت  ،یبکش

  و زد نبض"  معشوقه" لفظ دنیشن از ویآر گردن رگ

 :داد ادامه یرحم ی ب با وشیدار

 ! بمونم قولم سر خوام یم -

 و دیرس ویآر گوش به  کوتاه بوق دو زیر یصدا

  از هیثان کی ی فاصله به که آرام بوق دو . شد تکرار

  دنید با و دیرس اتاق وسط به. دیرس یم گوش به هم

 تا برد زمان هیثان چند تنها وش،یدار  یخال  یجا

 گاوصندوق سمت نگاهش. شود منظورش متوجه

  مریتا یرو که یبمب و  آن باز در   دنید با و دیچرخ 

  یول برگشت خروج در سمت توانش تمام با بود، رفته

 گوشش در وشیدار نی خشمگ یصدا.  بود شده رید

 : شد تکرار

  سقوط تنها من! سرگرد...  ذارمیم دلش به و داغت -

 ... کنم ینم

  تمام انفجار، وحشتناک یصدا که دینکش هیثان به و

 ... کرد  پر را عمارت



 *** 

 

  پوشاه یس#

 163_پارت #

 ( شخص اول  یراو ن،یریآ)

 یسنگ دیسف ینما  آن یرو از یا لحظه نگاهم

  تنها سیپل نیماش... دمشید یم. شد ینم برداشته

 از و بود شده پارک عمارت از تر آنطرف کوچه کی

  و نمیبب را عمارت دوم ی طبقه  توانستم ی م اش پنجره

 نفس یسخت به و گذاشتم قلبم یرو دست! رمیبم

 سه... نداشت شدن تمام قصد امشب کابوس. دمیکش

  انتظار. دمیکش یم انتظار که بود قهیدق سه و ساعت

 بازنگشتنش از را دلم ته  رفتنش، نیح که یمرد آمدن

... برگشتش دیام به شمردم یم هیثان! بود کرده یخال

 چشمانم و نشستند لبم  یرو آرام انگشتانم  نوک

 بوسه که یا  لحظه از درست قلبم... اشک از سوختند

... نگران و  دیتپ یم نامنظم رفت، و زد میها لب یرو

 از یاشک قطره و بستم چشم. برگردد سالم فقط ایخدا

  یم چنگ  را دلم یکس. خورد  سر ام بسته پلک کنار

 ... انگار زد



 چراغ! هم سر  پشت و دیشد. آمد یم یرانداز یت یصدا

  من قلب و شد یم روشن و  خاموش مدام عمارت یها

 ... دیتپ یم  باز و ستادیا  یم حرکت از

 ن؟ییپا فرسته یم داره رو  هیبق چرا -

 یرو. کردم باز چشم نگران ا،یلیا یصدا دنیشن با

 کار تاپش لپ  با مدت تمام و بود نشسته جلو یصندل

  کنارش جوان مامور سمت را تاپش لپ. کرد یم

 یابروها  انیم یمعطل یب که یاخم دنید با و گرفت

 ...خورد گره نهیس در نفسم نشست،  مامور

 .ست ین جاش سر یزیچ هی -

 و برداشت نیماش یجلو  از را مشی سیب بالفاصله

 :دمیپرس ایل یا به خطاب زده وحشت من  و شد ادهیپ

 شده؟  یچ -

 هیثان و ستادیا حرکت از  تاپ لپ بوردیک  یرو دستش

  و داد ادامه کارش به دهد  جوابم آنکه یب بعد، یا

 :دیچرخ  مرخشین و عمارت نیب ام زده وحشت نگاه

 ... خدا  رو تو بزن حرف شده؟ ش یز یچ ویآر -

. زد یم نبض گردنش رگ و بود دهیپر صورتش  رنگ

 ... دیشن ینم را میها  حرف  انگار



 !ست تله... ست تله -

  دلم بند نگرانش یصدا و  نشست بوردیک  یرو مشتش

 :کرد پاره را

! ستین نی دورب اتاق تو نمشیب ینم... نمشیب ینم -

 ...ب دینبا... اتاق تو بره دینبا

 یوحشتناک  انفجار یصدا  که بود نشده تمام حرفش

 به. افتاد ایلیا دست از تاپ  لپ و لرزاند را تنم تمام

 ریتصو دن ید از را شی ها شانه دنیپر  باال وضوح

...  و دمید اش  صفحه شدن اهیس بعد، و  تاپ لپ درون

 تنها. ستادیا دنیتپ از قلبم تنها... دمینکش غیج! مردم

 میها هی ر به را هوا کردم یسع... رفت تنم از جان

 . نچرخانم راستم سمت گردن و بکشم

 ...خدا ای -

     ادامه

 

 نفس   به یخالص  ریت ا،یلیا مبهوت و زده وحشت لحن

  و کرد یم نگاه راستش سمت به مبهوت. زد ام دهیبر

 ...بچرخانم گردن نداشتم جرئت من



.  بود مانده  مات هم ایلیا. بود لرزان هم  او یها نفس

 عمارت از  توانست ینم که یانفجار مات  چه؟ مات  

 !باشد عمارت از دی نبا که یانفجار مات  ... باشد

  دمید من و شد ادهیپ و برد  در ی رهیدستگ سمت دست

  ییجا به اش یخون نگاه و  دیکش شیموها انیم دست

  یم من  که... نمیبب خواستم ینم من که ماند رهیخ

 نیماش ی بدنه به و آمد عقب عقب! نمیبب اگر مردم

  شعله انعکاس... انگار نداشت تن در یجان . داد هیتک

  و دمید یم  صورتش یرو  را آتش قرمز و یآب یها

 !اش گونه یرو انداخت رد که یاشک

 و دیچیپ گوشم  در ویآر آرام یصدا" خانوم؟  نیریآ"

  و شد تکرار شیصدا... دنیکش نفس یبرا کردم تقال

  دنید با و  چرخاند راست سمت را گردنم انگار یکس

... سوخت قلبم تمام بود، سوختن حال در که یعمارت

 ! جانم تمام

 ...ویآر -

 بود درد فقط! بهت و بود بهت فقط. دیلرز ینم میصدا

 ینم ها شعله نیا.  دمید یم خواب من... درد و

 ویآر... بود خوب ویآر حال... باشند یواقع  توانستند

 .بود منتظرم شهر  نیهم آسمان  ریز  ییجا کی



 ! ویآر -

. دهد جوابم بود قرار انگار که یجور زدم یم شیصدا

 تمام و دیبگو " خانوم نی ریآ" دوباره دی شا  که یطور

 .شوند خاکستر میها غصه

  نکهیا  از قبل و رفت  در ی رهیدستگ سمت دستم

 نیماش از  رد،یبگ را می جلو بتواند کنارم زن مامور

 یصدا! آمد یم دود یبو... دمیدو و شدم ادهیپ

 یسیپل نیماش یصدا... سرم پشت از گفتن " ستیا"

!  کردم ی نم هیگر... دمیدو یم من و شد روشن که

 هیگر من! ترس و بودم خشم... خشم و بودم خشم

 ینم هیگر من. بود خوب حالش ویآر... کردم ینم

 دیبا چرا. بود نشده خراب جانم سر بر عمارت... کردم

 و آمد یم سرم پشت از سیپل نیماش کردم؟ یم هیگر

!  دنیدو از کردنم متوقف یبرا شد ینم ادهیپ یکس

 سپرده ها آن به مرا مظلومم یویآر آخ... من یویآر

  به انگشتشان نوک که. نکنند تمیاذ بود گفته ویآر. بود

  جانم قاتل که  یضیعر و پهن ی کوچه از... نخورد تنم

 ینم پا  از یول نداشتم توان. شدم خارج بود شده

  به دمیدو ی م! بود خوب  حالش من یویآر... افتادم

... تنش عطر دنییبو یبرا دمیدو یم... آغوشش دیام

 کوچه یتابلو! تنش یگرما یبرا دمیدو یم. بود سردم



 دو بود یکاف تنها. ستادمیا اما دمید که را ازدهی ی

 دو تنها... آغوشش و او  به برسم تا کنم  رد را خانه

 دو تنها...  شده نینفر عمارت   آن تا بود  مانده خانه

  تجمع یها آدم... یول ژنیاکس به دنمیرس  تا خانه

 داشت یسع سیپل گفتند؟  یم چه عمارت یجلو کرده

 شیپ درست  چشمم، شیپ و کند یمتوار  را مردم

 راه از آمبوالنس چند و  یآتشنشان نی ماش  چشمانم

 .دندیدو عمارت درون ها نیتکنس و دندیرس

     ادامه

 

 ...ویآر -

 دیبا که دیفهم یم داشت  تازه میصدا! لرزش  یا ذره

  نیا بودن کابوس فکر است خام الیخ که. بلرزد

 زرد ینوارها . رفتند جلو  آرام آرام م یپاها! تیواقع

 جز و بود شده دهیکش  عمارت یجلو ممنوع ورود

  شدن وارد  ی اجازه یکس امداد یروهاین و سیپل

 ویآر ن  یریآ من! نبودم یکس هر اما من... نداشت

 را حسابشان ویآر دادند ینم راه اگر  را من... بودم

 نه؟ مگر. دیرس یم



  و بود شده اهیس دود از صورتش که یجوان مامور

 تمام با و بود گرفته وارید به دست زد، یم نفس نفس

 :دیکش یم ادیفر میس یب در توانش

...  نییپا فرستاد رو همه!  بود بمب... دوم ی طبقه -

 دنبال. نمونده باال سرگرد جز یا گهید کس گمیم دارم

 .دیبگرد آژند سرگرد

 مردانه! بود آشنا اش چهره چقدر و دی لرز اش چانه

 ویآر! یمان ... شناختم یم را مرد نیا من و زد هق

 سپرده افرادش و مرد نیا به امن، ی  خانه در مرا

  و ویآر دوست نیتر یمیصم دانستم یم که یمرد. بود

 وارید یرو  آزادش دست... است وفادارش همکار

 :برادرانه ی ونیش ادش،یفر و شد مشت

 ... بود باال  ویآر فقط -

. دیچرخ عمارت سمت روح یب یربات مثل گردنم،

  شتریب و سوخت  یم آتش در نصفش که یعمارت

 جانم سر بر. بود ختهیر  شیوارهای د و ها پنجره

 مرد  سر بر شده نینفر عمارت نی ا بود؟ ختهیر

 بود؟  شده آوار اهپوشمیس

  در ویآر و آوردند یم رونیب یکی یکی را ها مصدوم

 مرد... نبود کجا چیه  من، یویآر. نبود انشانیم



 ماموران  و دیکش یم ادی فر ینظام لباس در یانسالیم

 من یویآر مرخین مرخش،ین. شود وارد گذاشتند ینم

 ش،یادهایفر... تر بزرگ سال چند و  ستیب اما بود

 !بود من جان قاتل

 دستور بهتون. افتاده ریگ تو اون پسرم... پسرمه -

 ... کنار دیبر دمیم

  بودند، مقتدر شهیهم دیشا  که یچشمان و زد یم ادیفر

 ... دندیبار یم پدرانه  بار نیا

 دیبر گفتم. دیریبگ رو مافوقتون  یجلو دیندار حق -

 ...کنار

  عقب بود؟ من یویآر او، پسر بود؟  ویآر پسرش،

 ی فرمانده دیرس یم نظر به که یانسالیم مرد... رفتم

  شیرها که دیکش ادیفر مامورها سر بر  باشد، اتیعمل

 با و گذاشت ویآر پدر ی  شانه بر دست بعد، و کنند

 قرارش  مخاطب دیلرز یم اقتدار کمال در که یلحن

 : داد

 ؟یفهم  یم! نیمع حاج بوده اتاق اون تو پسرت -

...  گذاشتن بمب توش که  بوده یاتاق همون تو پسرت

  تا ریبگ آروم. کنه ینم حل   رو یزیچ اونجا  تو رفتن  

 !یحاج ری بگ آروم... برسن کارشون به ها بچه



  رحمانه یب آنطور بود الزم...  تر عقب و رفتم تر عقب

 قول من یو یآر! نبود قتیحق... نه د؟یبگو  را قتیحق

 ینم قولش ریز ویآر. باشد مراقبم خودش بود داده

  دمید و کرد برخورد سرم پشت وارید  به کمرم... زد

 :دیلرز ویآر پدر ی شانه که

 مرده؟ م بچه -

     ادامه

 

  را جگرم  شیروبرو مرد سکوت... دندیلرز میزانوها 

 یپرست یم که ییخدا به  را تو... بزن حرف ! سوزاند

  یها شانه د،یلرز که ویآر  پدر یها شانه. بزن حرف

 نیزم محکم و شدند تا  میزانوها د،یلرز که ارمی پدر  

  به میزانوها برخورد  یصدا  از که محکم آنقدر. خوردم

  به کردم نگاه من و دیچرخ سمتم نفر چند  سر ن،یزم

  خشک چشمانم. سوخت یم آتش در که یعمارت

 ...اشک یا قطره از غیدر! آب یب ر  یکو. بودند

 ... نکردم بغلش -

 ینم چکسیه که یا ناله مثل. بود جان یب میصدا

 مرا یکس. آمد  یم همهمه یصدا! خودم یحت... دیشن

  شانیها نگاه دمید ینم  که بودم من دیشا و دید ینم



 در را و یآر و فشردم  میها گوش یرو دست... را

 یبرا  سوالم جواب در که ییوی آر. دمید المیخ

 من و" دونه؟ یم یک"  آرام بود دهیخند برگشتنش،

  یم که بشنود خواست یم ویآر... بودم نکرده بغلش

  من... کردم تعلل من و..." برگرد" میگو

 ! نکردم بغلش من... دمشینبوس

 !یداد قول تو -

 :شد  خشک سوختن حال در عمارت به چشمم

 ...یباش مراقبم یداد قول -

 :آمد  ینم باال نفسم

 !تنهام من... نیبب -

 :شد مشت ام نهیس قفسه یرو دستم

 !یستین تو... نیبب -

 ...سوخت یم چشمم! یعصب... کردم یا خنده تک

 !یداد قول تو  دونن ینم... یمرد گنیم -

 ...سوخت بدتر چشمم

 !مونه یم حرفاش  یپا من یویآر... یمن  یویآر تو -

 :دادم تکان نیطرف به سر تند تند



 !کنم ی نم باور. زنن یم حرف خودشون واسه -

 وسط... بود  سردم. خوردند هم به محکم میها دندان

 !تابستان یگرما

 مگه... مگه. کنم ینم باور یکش ینم نفس نمینب تا -

 ؟ینکش نفس شهیم

 :آمد فرود نیزم یرو  محکم و شد مشت دستم

  فقط نجایا من! رحم یب بودم تو ن  یریآ فقط من ... من -

 یم منو بگو ایب... کن بغلم ایب... رحم یب دارم رو تو

 !م وونهید کنن یم فکر نایا... نشونیبب! یشناس

 یم قلبم در یمرد  یخال یجا. سوخت یم قلبم

 ینم خودم چشمان با تا! کردم ینم باور... سوخت

 حرف یب دورتر، متر چند  ایلیا... کردم ینم باور دمید

! چشمانش در دیرقص یم خون و کرد  یم نگاهم

 : زد صدا هیگر با و شد تا میروبرو ی پدر یزانوها 

 ... خدا -

  یم انگار قلبم. کرد یم یبیغر میها ه یر با ژنیاکس

 من یهوا! خواستم یم هوا من. بپرد رون ی ب خواست

!  خواستم یم هوا من... بود گرفتار ها شعله آن انیم

 ...بود آوار  ریز من یهوا



 ...انمیگ آخ -

 ینم باور. بود دهیرس لب به جانم... شد  سیخ ام گونه

 ... کردم

 ...( نمیزتریعز... )باوانم -

 :آمد فرود قلبم  یرو مشتم و  دیلرز ام چانه

 ...یباش رحم یب انقدر یتون ینم تو -

 ینم باور دمشید ینم تا... بار نیا دمیکش یم غیج

 پر من! گشت یبرنم نفسم و دمیکش یم غیج... کردم

 ! دردش از مردم یم من... دردش از بودم

 

  پوشاه یس#

 164_پارت #

  با! میها  خواب انیم ییجا کی... دمید  یم را او من

 یم را او من... یمشک پا تا سر یها  لباس همان

 با! خاصش ژست همان با وارید به زده هیتک... دمید

 قسم خدا به که... لب کنج محو لبخند همان

...  دمید یم  را او من! بود مهربان شهیهم  شیلبخندها

 تا که! ختیر ینم که یاشک از سرخ چشمان همان با

 دنیچک ی اجازه شیها اشک به و رفت یم مرگ مرز



  ی لحظه آخرش نگاه با... دمید یم را او من. داد ینم

  رفته جانم  که آخ! بود مرده قلبم که آخ... یخداحافظ

 ...بود

  شدنش، بلند پا دو یرو و  شکالت ی ههیش یصدا با

 وحشت روبرو دنید با و  گرفتم تر محکم را افسارش

 فاصله پرتگاه با متر دو یکی تنها. دمیکش ینفس زده

...  بود یحتم  مرگم ستاد،یا ینم شکالت اگر و داشتم

...  کردم یم اش یزندگ روزها نیا که یا واژه! مرگ

 کردم یم فکر من و میبود  ستادهیا پرتگاه یمتر دو در

 گره نهیس در باز نفسم شود؟ یم چه  رم،یبم اگر

 دهیبر نفس دمش؟ید یم مردم، یم اگر. بود خورده

 :دمیکش یا

 ... بدقول -

 : دمیکش غیج

 !نامرد بدقول   -

  عادت... نکرد رم یول دیلرز وضوح به شکالت تن

 به بود کرده عادت! شکسته ن  یریآ نیا به بود کرده

 لب و گذاشتم الشی یرو سر... اش  وانهید صاحب

 لبم که ی عصب و محکم آنقدر... نزنم هق تا دمیگز

  به خودآزار کی! بودم شده وانهید من. افتاد خون



 در و بود آرام مادرش مقابل که یکی... معنا تمام

 یم وجودش تمام با که یکی! وانهید اش، ییتنها

  محکم! وانهید د  یناام کی... یخودکش برابر در دیجنگ

. گرفتم فاصله پرتگاه از و دمیکش چشمانم ریز دست

 سپرم آن، از افتادن هنگام روز کی که یپرتگاه از

 که بود  زده غر آمدن  بهوش ی لحظه و بود شده

  ریز تر محکم!" نکن هیگر من گوش کنار انقدر"

 : ها اشک رد کردن پاک یبرا گرفتم هدف  را چشمم

 ... کنم ینم هیگر -

 از. خوردم یم فرو که ییها بغض از بود خفه میصدا

 ...کشتم یم گلو در که یادیفر

 !چوقتیه... نبود مهم برات. ستی ن مهم برات -

  باال صدا اراده یب و کردم  تیهدا ینییسرپا به را اسب

 :بردم

! یدیند تو و حالمو دنی د مدت تمام... دنید آدمات -

 ...ستین یلعنت ستین... ستین مهم برات

     ادامه

 



 کی من!  بودم دهید را جانم رفتن خود چشم به من

 ریز از دنشیکش رونیب زنده یبرا صبح تا تمام شب

  و بودم کرده هیگر خون  من ... بودم کرده صبر آوار

 دنید یبرا میزد دل ما! صبح تا میمرد ما... هم پدرش

 به مرا بعدش... بعدش و م یمرد شبه کی ما... جانمان

 ...امنشان یها   خانه همان به بردند زور

 تمام سر بر آمده چه و شده چه نگفتند!  نگفتند اولش

 ینم فراموش را میروزها آن خود   من  و... ام یزندگ

 تب که یمن! ترس از دمیلرز یم تنها  که یمن... کنم

  که یمن... شود کمینزد یکس گذاشتم ینم و بودم کرده

  تیتسل و چشمانم در زدند زل مقدمه بدون و آمدند

  میصدا نه ها،  لمیف مثل کردم غش نه که یمن... گفتند

  من... ها وانهید مثل دمیخند نه و شد خفه  روز چند تا

 زار دنشید حسرت در و نکردم باور من! زدم زار

 دوباره دنید یبرا التماس... کردم التماسشان! زدم

 چشمانش، رنگ... دمید هم را پدرش یحت من! اش

 چشمان غم همرنگ غمش و بود ویآر چشمان رنگ

 به،یغر من   با زدن حرف  یبرا کرد باز که لب... ویآر

 و بود دهیپوش یمشک... افتاد ینم دهانش از" دخترم"

 گفت یم تنها بودم، شده الل  مقابلش که  یمن جواب در



 مرهم که یمن و پسرش ی شرمنده... است شرمنده

 . بودم شده پسرش زخم

 یبرا یزخم من   به کردنش کمک از رفت یم طفره

 گفت و زد را خالص  ریت آخر، و جانم دنید

 شیپ... گردانند یبرم کردستان به مرا همکارانش

 !مادرم

  دنشید بدون خواستم ینم... ببرند مرا خواستم ینم

 یبرا شده ! دمشید ی م دیبا من... بروم  تهران از

  زخم ن  یریآ من و نگذاشتند... نگذاشتند  اما بار نیآخر

 ینیریآ... است ادمی خوب را شیپ ماه چهار ی خورده

 و بگذارند غیت دم از  را همه خواست یم دلش که

 زد یم له له که ین یریآ! همه از اول  را خودش

 نیریآ... دادند  ینم و" دیده نشانم را قبرش  حداقل"

...  بود مرده دیدو گرفته آتش عمارت   تا که یشب همان

  برگردانده مادرم شیپ را جسدم و بودم  مرده من

 پچ پچ و روستا مردم ی  رهیخ یها نگاه من. بودند

.  بودم دهیشن  را شاهرخ یفرار  دختر مورد در شانیها

 در را بود شده ریپ سال نیچند انگار که را مادرم من

  که یدرد از شدنش، فیضع از و بودم گرفته آغوش

 اشک بودم دهید که یداغ  از و بود دهیکش نبودم در

  ام شده یمرد عزادار دیفهم ینم یکس  و بودم ختهیر



...  کردم ینم یعزادار دلم  در  من... شناسند ینم که

  فقط من. کردم ینم یعزادار هم خودم  خلوت در من

  خواستم یم... کنم باور خواستم  ینم! کردم ینم باور

 از... همکارانش تمام از! امدنشین از باشم  نیخشمگ 

 ...دلم جان آخ! خودش از آخ... خودش

     ادامه

 

 و زرد رنگ  را اطرافم که آمدم خودم به یا  لحظه

  نیآخر در من و بود زییپا لیاوا. بود کرده پر ینارنج

 زده خی شب همان از و بودم داده دستش از بهار روز

 قلبم تمام... را بهار شدن خزان دمیفهم یم تازه. بودم

 تهران، از دورتر لومتری ک نیچند ییجا  و بود زده خی

  که یدرخت همان سمت را شکالت اراده یب روز هر

 و بردم یم  بودم کرده دایپ یزخم را اهپوشمیس مرد

  روز کی من مرد... محکمش ی تنه به زدم یم هیتک

 !  بود زده هیتک  درخت  همان به جان  مهین و یزخم

 یروزها  تمام مثل. بودم خسته... شدم ادهیپ اسب از

 تا کردم رها چشمه کینزد را شکالت! ماه چهار نیا

 شکالت... اطی احت یبرا نبستمش یحت و بخورد آب

  قدم... کرد ینم رها تنها  مرا! من به بود نیوفادارتر



 زد یم یزرد به شیها برگ که یدرخت  سمت را میها

  استخوانم مغز تا که ییسرما  به توجه یب و برداشتم

 و نشستم مشیضخ ی تنه به داده هیتک  کرد، یم نفوذ

  شد یم  تکرار سرم در بمش یصدا... بستم چشم

  سر چشمانم کنج از یاشک..." دختر نم ینب و داغت"

 : خورد

 !یکرد خودت  اهپوش  یس  منو... دمید  و داغت من -

     ادامه
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 !یکرد خودت  اهپوش  یس  منو... دمید  و داغت من -

! قبل ماه چهار از تر آرام یلیخ... بودم گرفته آرام

 هم یا هیگر  و غیج اگر و  خلوت در ختمیر یم اشک

 دانست ینم یکس و کرد ی نم تجاوز ام یی تنها از بود،

  مرده بودن زنده نیع در من! ام یخال از پر درون از

  نیا ن  ی ریآ... یجیتدر یها مرگ از امان و بودم

 اگر یکس و بود شده شه یهم از آزارتر یب روزها،

 ها ماه که باشم یهمان کرد ینم باور د،ید یم را حالم



 مرد همان و کردم ترک را ام  خانه بهیغر  یمرد با قبل

 ینم نفس گفتند  یم... کند ترکم فقط که نه! کرد ترکم

 باور دمید ینم را قبرش تا من، و آسمانم ریز کشد

.  دمیکش م یها هیر به را  هوا یسخت به... کردم ینم

 یب میها لب... تر نی سنگ قلبم. بود نیسنگ نفسم

 ...وار زمزمه. خوردند تکان اریاخت

 قایدق امروز! باالت و قد دلتنگ... چشماتم دلتنگ -

 روز سه و ماه چهار. یستین که روزه سه و ماه چهار

 ینگفت که روز  سه و ماه  چهار. دمینشن و صدات که

 ..."خانوم نیریآ"

 :فشرد را  میگلو توانش تمام با بغض

 ماه چند بعد رو مامانم که  یاول ی لحظه یدون یم -

  من... اونقدر من یدون یم! یچیه گفت؟ بهم یچ دمید

 از که یدرد ومدین دلش یحت که بودم  داغون اونقدر

  بود دهیکش دخترش  تک از یدور و یدلتنگ ماه نیچند

 !بودم  مرده من...  یدون یم... بده بروز رو

 :سوزاند را چشمم  شتریب اشک و دمیخند

 ای دارم خبر بابام از دینپرس... رفتم  چرا دینپرس -

  آخه! دونست ی م... اومده سرم به یچ دینپرس... نه

 همون. بودن گفته براش رو زایچ یل ی خ همکارات



 من مراقب و دنبالمن کنم ی م حس یگاه که ییهمکارا

  تو بشم حل که محکم اونقدر... کرد بغلم فقط! مادرم و

 از و کن  هیگر گفت... بگو  ازش گفت بهم! آغوشش

 ...بگو اشیخوب

 : میها اشک اوج در کردم یا خنده تک

  داشت آرزو یول نخونده شتر یب ییابتدا تا من مامان -

  به یسالگ زدهیس منو  مامان. بخونه درس ش بچه

  دهیا مرد دخترش داشت آرزو و بودن داده شوهر زور

 هی یپا عمر  هی من مادر! کنه  انتخاب خودش رو آلش

 شده ریپ یبچگ تو من مادر بود، سوخته  تعصب یسر

 آره ازم، بود گرفته دلش آره... کرد درکم یول بود

 یول بودم کرده بد حقش در من... ازم  بود دلخور

 گفت! رمیم  یم دارم دید.  دینکش داد سرم اول همون

 !بکش  غیج گفت... بزن حرف

 شانی رو سر و کردم جمع شکمم در را میزانوها 

 :گذاشتم

 که بود یدختر هی... نبود  یکی بود یکی!  براش گفتم -

  به آخه...  دیسف روپوش یآرزو! داشت آرزو یکل

 و دکتر نبود   از انشی اطراف چطور بود دهید چشم

  بود دهید . کشن یم یسخت  روستاشون تو یبهدار



 قصه دختر... یامکانات یب  از رو جوون  یمادرا مرگ

  یروستا تا رو یطوالن ریمس هی باباش با روز هر

...  کنه تموم رو رستانشیدب بتونه که رفت یم مجاور

  و بود دهی جنگ آرزوش واسه سال نیچند قصه دختر

 و سر زد، یم لبخند بهش ایدن که یا  لحظه درست

 دختر اون  یآرزوها به  و شد دایپ نامرد هی ی کله

  دختر و پدر  نیب خوب ی رابطه به... دیپاش  اهیس رنگ

  شده متنفر اهیس رنگ از قصه دختر... یدون  یم... هم

 ...یول بود

     ادامه

 

 : دیلرز ام چانه

! اهیس یلباسا با... نه دیسف اسب با! یاومد تو یول -

  ها شاهزاده یبعض دمیفهم اونجا من و... یزخم تن با

 داشته اهیس  اسب هی ممکنه مثال. انینم دیسف اسب با

  رو یمخف یتتو هی ای... باشه" بلک" اسمش که باشن

  من ... نبودم متنفر اهیس رنگ از گهید من! قلبشون

 ی شاهزاده اهپوشیس  یباال و قد به بودم داده دل

 از اهیس روز هی کردم یم آرزو دلم، ته اما یزخم

 !شمیم اهپوششیس خودم دونستم ینم... ارمیدرب تنش



 از سوتر کم چشمانم، و بود  اشک سیخ  صورتم تمام

 دیخورش  کامل غروب تا ساعت کی از کمتر... شهیهم

 نگران مادرم بمانم شتریب اگر دانستم یم و بود مانده

  و بود شده  کسم تنها روزها، نیا که یمادر. شود یم

 هم و بود پدر هم پدرم، نبود در که یمادر! زمیچ همه

 و بود نشده  آزاد زندان از هنوز که یپدر... مادر

 بدرقه هنگام ویآر پدر که را یروز است ادمی خوب

 ستین یازین  و هست پدرم  به حواسش که گفت کردنم،

  در شدن ریگ یپ یبرا مییایب تهران به مادرم و من

 دمیپرس یم  خودم از هنوز من و... اش پرونده مورد

  و،یآر مثل  بود ینظام دانست؟ یم کجا از او، که

 من مورد در که یاطالعات از حجم آن اما... درست

 فرستادم رونیب لرزان را نفسم  آمد؟ یم کجا  از داشت،

! بستم تر محکم را( یکورد یروسر) نمیسرو و

  را یریمس  گوشیباز خوردن، آب از فارغ شکالت

 فقط ،یکم ام نهیس قفسه. گشت یبرم و کرد یم یط

 آمدن ها وانهید مثل روز هر. بود شده  تر سبک یکم

 یم آرامم اهپوشیس مرد  با زدن حرف  و نجایا به

 باال صدا و برداشتم شکالت سمت را  میها قدم. کرد

 :بردم

 ...رفتنه وقت -



  شهیهم اسب از دیبع ،یقرار یب نیا و بود قرار یب

.  دمیکش الش ی به یدست و ستادمیا کنارش! من رام

 یب شد  باعث نیهم و دیکش باال شدت به را سرش

 : بروم عقب یقدم اراده

 ! آروم شکالت یه -

 را رفته عقب قدم کی . دیکش یم آرام  یها ههیش

  بیعج  امروز اسبم و بودم خسته. برگشتم  دوباره

  پا و بزنم ایدر به دل خواستم! خواست ی م یباز دلش

 به لیتبد آرامش، یها ههیش که بگذارم رکاب یرو

 زده وحشت. ستادیا پا دو یرو و شد ی بلند ی ههیش

...  نبود خودم دست  بلندم غیج و رفتم عقب یقدم

 کردم باز بودم بسته ترس از اراده یب  که را چشمانم

 تمام  با ،یگرید ی ههیش با همزمان شکالت و

 ... ناکجاآباد سمت تاخت  سرعتش

 *** 

 

  پوشاه یس#

 166_پارت #

 د؟یبدون رو تشیجنس  دیخوا ینم هنوزم -



 دکتر  خانم لب کنج لبخند  از ماهرو، سیخ نگاه

  کمرنگ لبخندش چه اگر که  دیچرخ ایلیا  سمت جوانش

 ... دیدرخش  یم چشمانش اما بود،

 !میکن یم صبر -

 یدستمال و انداخت باال ماهرو جواب در یا شانه دکتر

  شکمش یرو از را یسونوگراف ژل تا  داد دستش به

 :کند پاک

 یم رو قلبش یصدا که دفعه هر باشه قرار اگه -

 ینم ازت ی زیچ اومدنش ایبدن تا که یکن  هیگر یشنو

 ! دختر مونه

 و کرد یا خنده تک داشت گلو در که یبغض  با ماهرو

  یسع. دیکش نییپا را راهنشیپ ژل کردن پاک از بعد

  تا نشست کمرش پشت ایلیا دست که شود زیخ مین کرد

 :کند کمکش

 ؟یخوب -

 دست یرو دست و داد تکان یسر لبخند  با ماهرو

  یکم روزها نیا که یدست. گذاشت ایلیا ی دهید بیآس

 !داشت جان

 ...شمینم تر خوب  نیا از -



  سوابق به کردن نگاه  حال در که دکتر به خطاب و

 : داد ادامه بود اش یپزشک

 یب شنوم یم که رو صداش. ستین خودم دست -

 .رهیگ یم م هیگر  اریاخت

 :نشست زشیم پشت و گرفت عمق دکتر لبخند

  یچ همه... خداروشکر  خوبه یلیخ تونین ین حال -

 ...فقط. نرماله

 :ختیفرور ماهرو دل ته یزیچ

 ؟یچ فقط -

 :کرد دعوتش آرامش به دکتر

  یادیز  روزا نیا انگار فقط. ستین ی نگران یجا -

 گم؟ یم درست! یدار استرس

 نگاه نکهیا از قبل و انداخت  ایلیا به  ینگاه ماهرو

 چشم آن از  گرفت چشم عی سر ند،یبب را او  گر سرزنش

 ادش،یز ی اصرارها بخاطر که بود یماه  سه... ها

 کند شروع را دستش یوتراپیزیف بود شده یراض ایلیا

  انگار یتیموفق نیتر  کوچک با دانست یم خدا فقط و

 ادشی خوب. کردند یم ماهرو میتقد یدست دو را ایدن

  انگشتان از یکی توانست ایلیا که یبار  نیاول بود



  اشک با ماهرو دهد، تکان را اش دهی د بیآس دست

  حاال، و بود زده بوسه را انگشتانش بند بند شوق

 و دهد حرکت یحدود تا را دستش توانست یم ایلیا

 ...نداشت وجود گرید مطلق یحس یب آن

 !خوبه حالم روزا  نیا یول... یول کم هی -

 دکتر و  دیکش شیموها انیم یدست نگران ا،یلیا

 :کرد قفل هم در را انگشتانش

 از فشارخونت و قلب تپش فقط. ستین ی نگران یجا -

  یحدود تا  خب و رفته باالتر یاومد که یبار نیآخر

 بهتره... یول هیعیطب نیجن وزن رفتن باال بخاطر

 !یکن کنترل رو استرست

     ادامه

 

 حرف یب و کرد مشت توان تمام با را دستانش ماهرو

  منهدم و باند یاعضا یر یدستگ از بعد. داد تکان سر

 ها آن ی رو از را دشیشد مراقبت سیپل شدنش،

  چند ایلیا که یآپارتمان در دو هر حاال و  بود برداشته

  یم یزندگ بود دهیخر رانیا از رفتنش قبل سال

 بود نگفته ش یبرا کمال و  تمام چوقتیه ایلیا... کردند

 ماهرو! آمد وشیدار سر  به چه و گذشت وی آر بر چه



  و برگشته خودش یعاد یزندگ به ویآر کرد یم فکر

  ا،یلیا و دهد آزارشان که ندارد وجود یوش یدار گرید

  نگه دور قتیحق از را  ماهرو داشت یسع مصرانه

  داند یم خودش که یقتیحق دانست یم  خوب و دارد

 مستقر از پس ماه کی درست! ست ین کامل هم

 خودشان به متعلق که یدیجد ی خانه در شدنشان

  کنار در ایلیا تا بود زده آتش و آب به را خودش بود،

 حاال و کند شروع را یوتراپیزیف شرکتش  ثبت یکارها

  ینم وجه  چیه به ش،یها تالش بودن موفق  وجود با

 یسالمت یپا دانست یم  خوب یول بزند جا  خواست

 حاضر ا یلیا باشد، انیم  در که فرزندشان و خودش

 تا دستش بهبود از یحت ! بگذرد یزی چ  هر از است

 ... عشقشان ی ثمره آمدن ایبدن زمان

 :کرد زمزمه دکتر  به رو لب ریز

 ...حتما -

  یها هیتوص دنیشن از بعد و آمد نیی پا  تخت از و

  خارج  مطب از و کردند یکوتاه یخداحافظ  دکتر،

 به... کند نگاه ایلیا چشمان به دیترس یم. شدند

 دکتر، یها  حرف دنیشن زمان از که  یمرد چشمان

 ! بود شده  ساکت بیعج



 دست که ی حال در ایلیا آمدند، رونیب که درمانگاه از

  نشیماش راه حرف یب بود گذاشته ماهرو کمر پشت

 شیبازو یرو دست  ماهرو که گرفت شیپ در را

 :ستادیا و گذاشت

 ...ایلیا -

 یم وضوح به را او فک ی زده رونیب ی ها  استخوان

 یم را مراعاتش  جوره همه  روزها نیا ایلیا. دید

 یم در کوره از عیسر قبل ماه چند تا که ییایلیا... کرد

 مقابل را خشمش کرد یم یسع توانش تمام با رفت،

 .کند کنترل ماهرو

 . ارمیب و نیماش تا بمون جا نیهم -

 سمت را اول قدم! کند گوش خواست ینم یعنی نیا و

  شیبازو بند دوباره ماهرو دستان که برداشت ابانیخ

 :شدند

 ... نه نیماش -

  ایلیا... دنی بار حال در یسبک  باران و بود زییپا لیاوا

 :چرخاند سمتش گردن

 ...یخور  یم سرما. ادیم بارون -



 یم یخودخور درون از مردش. بود گرفته شیصدا

 .کرد

  قدم کم هی. ستین دیشد هم بارون... هیعال هوا -

 . خوبه  هم بچه واسه خب؟... میبزن

     ادامه

 

  کلمه تک تک انیم که یلحن  آن با ماهرو یاصرارها

 آرام و شود نرم ایلیا شد باعث گرفت، یم  نفس شیها

 :بچرخد  سمتش

 ! کنم دعوات خواد یم دلم -

 :برد را دلش ماهرو مظلوم نگاه

 ... ادینم دلم یول -

 شیها خنده  یبرا ایلیا دل و کرد یا خنده تک ماهرو

 :رفت

 ...کوتاه ریمس هی فقط -

 و کرد حلقه ایلیا یبازو در دست لبخند  با ماهرو

  یا قهیدق چند. گرفتند شیپ در رو ادهیپ  در را یریمس

 تالش در ماهرو، و رفتند یم راه حرف یب که بود

 :یزی چ گفتن یبرا



 ا؟یلیا -

 : داد جواب  لب ریز کند،  نگاهش نکهیا بدون ایلیا

 ...هوم -

 ... خوبه حالم من -

 :زد لب  تر آرام ماهرو و شد منقبض ایلیا فک

 خب؟... ستین ی نگران یجا -

  شیابروها انیم اخم یپ  ماهرو نگاه  و ستادیا ایلیا

 ...رفت

 نمیب یم چشم  به روز هر یوقت نباشم نگران چطور -

  کشم یم یوتراپ یزیف واسه که یدرد نیتر  کوچک سر

 نگران یچطور بگو خودت هان؟ شه؟یم  یخال دلت ته

 نباشم؟

 در چشم تا  گرفت باال سر و ستادیا شی روبرو ماهرو

  به دادند ینم یتیاهم دو هر. بدوزد قدبلندش مرد چشم

 ...ها آدم و رو ادهیپ یشلوغ

 یچ دکتر که یدید! یبزن جا  وسطش یندار حق ایلیا -

 از منم خب؟. هیعیطب یحدود  تا مشکلم گفت... گفت

 . هست خودم  به حواسم شتریب بعد به نیا

 .یوتراپ یزیف جلسات رمیم تنها خودم فردا از -



  را انگشتش ایلیا که دیبگو یزیچ کرد  باز لب ماهرو

 :داشت نگه او یها لب کی نزد سکوت ی نشانه به

 ... گفتم که نیهم! میندار  مخالفت -

 در داشت کم کم که یباران و یابر آسمان به ینگاه

  یلحن با و  انداخت گرفت یم شدت یزیی پا عصر کی

 :گفت تر یجد

 ...میبرگرد بهتره. شهیم دیشد داره بارون -

  خواست و گرفت دستانش انیم را ماهرو  دست و

 . کرد متوقفش او حرف که  روبرگرداند

 ...اونجا میبر اول -

  رد بعد، و  انداخت ماهرو ی گرفته مرخی ن به ینگاه

 یسمونیس فروشگاه دنید با و گرفت را  نگاهش

 : نشست لبش کنج یلبخند

 ؟یباش دهینخر که مونده  یزیچ -

 دیکش رونیب  ایلیا دست از  را دستش حرص  با ماهرو

 قدم کی با ایلیا که برگردد نیماش سمت خواست و

 :گرفت را دستش و رساند او به را  خودش بلند

 ...خانوم نکن قهر! یه یه یه -

     ادامه



 

  ی چهره در شهیهم از شتریب روزها نیا  یباردار  آثار

  نشانیجن و  بود کرده اضافه وزن. بود انینما  ماهرو

 ایلیا و کرد  یم ییخودنما  بطنش در شهی هم  از شتریب

  ییبایز که کرد یم فکر  خودش با شهی هم  از شتریب

  و بودند نی باتریز مادرها! است شده برابر چند  ماهرو

  با ماهرو. بود شیماهرو عاشق  شهیهم از شتریب ایلیا

 اگر دانست یم. نگفت یزیچ و کرد نگاهش اخم

 فرزندشان آمدن ایبدن تا است ممکن ایلیا کند، یمخالفت

  ماهرو و دیبشو دست یوتراپیزیف جلسات از کل به

 با و کرد کج گردن ایلیا... خواست ینم  یزی چ نیچن

 : فروشگاه به ی ا اشاره ابرو

 اونجا؟  میبر یخواست ینم مگه -

  یمظلوم  همزمان و تخس ی پسربچه مثل نگاهش،

 دلش گری د ماهرو و دارد ییدلجو قصد که بود شده

 و برداشتند قدم فروشگاه سمت. کند  مخالفت امدین

  اسپرت شرتیت یپ ماهرو نگاه. ستادندیا  نیتریو پشت

  دیلرز قلبش و دیچرخ یا  پسرانه کوچک شدت به و

 :اش یدل  تو کوچک تن در آن تصور خوش  حس از

 ...پسره کنم  یم فکر همچنان من یول -



 برخالف  شه،یهم مثل هم  باز و ستادی ا کنارش ایلیا

 : گرفت را یا  دخترانه کوچک راهنیپ چشمش  ماهرو

 . نکرده یریی تغ من نظر -

 با! ماهرو هیشب درست خواست یم  یدختر دلش

  با یدختر... لپ یرو  چال و یشیم  چشمان همان

 خنده مثل درست ییها خنده و بلند ی مشک یموها

 جز به  جز که یپسرک ماهرو، و... ماهرو یها

  دو هر... هم اش یمردانگ و باشد ایلیا  مثل صورتش

 خواهند ینم که دانستند یم خوب دلشان، ته اما

  یم شدن دختردار از ماهرو. شود  تکرار گذشته

 شدن سرنوشت هم فکر   از کرد یم وحشت و دیترس

 داشتن از دیترس یم ایلیا و... خودش با دخترش

 دلشان ته دو، هر یول خودش با سرنوشت هم یپسر

  پسر، چه باشد دختر چه فرزندشان که بودند مطمئن

 !دهند یم شیبرا هم  را جانشان

 براش؟ میبخر -

  جا ماهرو قلب در بی عج پسرانه، کوچک  راهنیپ

  راهنیپ آن اگر دانست یم خوب و بود کرده خوش

 که رود یم  یگرید نوزاد تن نشود، فرزندش قسمت

 ست. ندارند نوزاد لیوسا دیخر  ییتوانا اش خانواده



 بودند دهیخر یصورت و یآب  رنگ دو در  را یسمونیس

 فرزندشان، تولد از بعد که هم با بودند بسته عهد و

... ببخشند ازمندین یا خانواده به را ها ست از یکی

 بود نشسته لبش یرو اراده یب که یلبخند  با ماهرو

 :داد تکان ایلیا جواب در یسر

 ...میبخر -

  را یخوش یرو ،یزندگ  که کردند یم آرزو  دو هر و

  یم نفس قیعم. کند حفظ بود داده نشانشان تازه که

 نفس خواستند یم خدا از... روزها نیا دندیکش

 !کند  حفظ هم یبرا  را شانیها

 *** 

 

  پوشاه یس#

 167_پارت #

 ( نیریآ  شخص، اول یراو)

 به زد یم شخندین یکی تار. بود رفته دستم از زمان

 وقفه یب ساعت چند ای گذشته چقدر دانستم ینم! حالم

  هشدار سرم  در یخطر زنگ تنها... دمیدو و رفتم راه

 اگر و نرسم اگر نکنم، دایپ را راهم اگر  که داد یم



  کیتار و  سرد کوهستان نیا در برنگردد، شکالت

 رد یصدا  بار، کی قهیدق چند هر! است یحتم مرگم

 تنم به لرز شتریب و دیرس یم گوش به ینیماش شدن

 اگر و بود یقاچاقچ از پر روستا اطراف. افتاد یم

 ینم رحم آوردند یم ریگ پناه یب و تنها  را یدختر

 .  کردند

  ها نیماش یصدا با ،یوحش واناتیح ی زوزه یصدا

  شب کی من... تکرار می برا  زیچ همه و شد یم یکی

  من... رفتم یم کوهستان نیا در یمرد با  ادهیپ و تنها

  اهیس جز که زدم کوهستان دل به یمرد با شب کی

 یصدا یوقت که یمرد... دیپوش ینم یگرید رنگ

 میپا یوقت و دیشن دور از بودند دنبالش که را نفر چند

 سرش که است ادمی و شد  جانم سپر د،یلغز  پرتگاه لب

  یرو را مادرم شال که است ادمی... داشت یزی خونر

  که... که است ادمی... بستم اش شانه ی شده باز زخم

 نیزم به نگذاشتم اما شدند  تا میزانوها! ندارمش  گرید

  کی نگذاشتم اما زد خونیشب  چشمانم به  اشک. برسند

  ها سال من...  آوردم یم کم  دینبا من! بچکد اش قطره

  باز اسب، بدون حاال و  بودم رفته تنها را ریمس نیا

  یمادر ا،یدن  تمام از... برسم خانه به توانستم یم هم

 نگران کردنم رید از نداشتم شک که بود مانده میبرا



  انتظارم که داشتم یمادر ا،یدن دار از من ! است شده

 ... دیکش یم را

.  بود سرد. داشتم یبرم جلو به رو زور به را میها قدم

  دادم، ینم فشار هم یرو را میها دندان اگر که یآنقدر

  یم کرد  را فلک گوش  هم یرو برخوردشان یصدا

  از غیدر و بودم تشنه... دید یم تار چشمانم. کرد

 کی دنیند با شد مصادف ام یبعد قدم!  آب یا قطره

 که بود لحظه  همان قای دق و یکیتار در سنگ تخته

 فرود نی زم یرو صورت با و دادم دست از تعادل

 یا  لحظه و  گرفت یسنگ  تخته ی لبه ام یشانیپ. آمدم

  یکیتار در که یکم نور همان. شد اهیس  چشمانم شیپ

 گلو در ها ساعت که یبغض و رفت نیب از هم دمید یم

 !شکست صدا با بودم، کرده خفه

 ... آخ -

     ادامه

 

 ناله! دنیند از نزدم ناله... ام یشانیپ درد از نزدم ناله

 نیهم در خاطراتش مرور از... ی دلتنگ از زدم

 !دلم  داغ از زدم ناله... کوهستان

 ...ستی ن  خوب حالم -



 انیم را خاک  یمشت و فشردم سرد نی زم به یشانیپ

 :دستانم

 یگفت  ینم مگه... رهیم یم تیدلتنگ  از داره قلبم -

 ...نامرد  آخ ؟یمواظبم

 اما بودند باز مهین چشمانم. نداشتم شدن بلند توان

 میها دندان برخورد ی جلو گرید. دمید ینم یزیچ

  هیگر جان و دیلرز یم تنم تمام... نگرفتم را هم یرو

 بلند تا فشردم نیزم یرو دست... گرید نداشتم هم

 سرم. دمیکش  جلو به نیزم  یرو را تنم... نشد. شوم

  و! نشد... باز آمد فرود خاک  یرو صورتم. رفت جیگ

 یبرا دنیکش  انتظار ماه  چهار از بعد لحظه  آن دیشا

  شهیهم ویآر. شد خاموش آرام آرام دمیام نور آمدنش،

 یم مارمیت یبرا  شهیهم ویآر. دیرس یم  نجاتم یبرا

  بودم من... سرما و کوهستان و بودم من... اما دیرس

 یقلب و بودم من! دید ینم که یچشم و سرد نیزم و

 یسخت به میها لب... داغش از بود شده خاکستر که

 : خواندم و خوردند تکان

 عکس در...  کادر از یرفت خودت و یآمد  خودت" -

 ! دمید مرده  را تو ییدوتا



  کنارت را خودم ک،یتار و  تار و یخیتار عکس آن در

 !"دمید خورده نیزم

 و شب من... نداشتم او از عکس کی یحت من و

 یم سر اش چهره کردن  فراموش کابوس با را روزم

 :دندیلرز میها لب. کردم

  و چک انیم! باز ام یکرد رها... اما کردم غلط" -

 یها قدم در ام یکرد رها... دندان و  شین و چانه

 ..."زمستان... زمستان... زمستان... زمستان! تکرار

 حس. شد یم کمتر داشت ضربانم. بستم را چشمانم

 اگر! رمیم یم بخوابم، اگر دانستم یم  و... کردم یم

  را میپاها و دمیخواب پهلو به دمش؟ید  یم مردم، یم

 :دندیخند جان یب لرزانم، یها لب... دمی کش شکمم در

 !ها تنگته... هنوزم... هنوز دلم -

.  بود نیسنگ  میها نفس... دیشا بود زده خی ام هیر

. دیچک چشمم  ی گوشه از یاشک... آمد یم خوابم

 :زدم  هق جان مهین

 ... سرده -

 از خواستم یم یآغوش... خواستم ی نم گرم لباس

... نداشتمش بود ها ماه که یمرد جنس از! او جنس



  مردم، یم اگر ... آمد یم خوابم. کردم بغل را میبازوها

 دمش؟ ید یم

     ادامه

 

  به میها نفس. شد رها کنارم جان یب راستم، دست

  یصدا... چهار... سه... دو... کی. بود افتاده شماره

  صدا. کرد داریب یکم را مغزم یاسب تاختن نعل چهار

  از زور به را میها  پلک! کی نزد یلیخ... بود کینزد

 کردم حس  و دمید را یفیضع نور تنها. دادم فاصله هم

 هم یرو اراده یب میها پلک. کشد یم ری ت سرم فرق تا

 یکندن جان به. شد تر کینزد صدا و آمدند فرود

 باز بودند خورده چسب  انگار که را چشمانم دوباره

  کینزد  که دمید وار هیسا را یاسب دور، از و کردم

 بود؟ برگشته شکالت... د یلرز یم جانم  تمام. شد یم

 بلند کردم یسع... انگار بودم زده استخوانم به سرما

  خی یپاها و دست در توان یا ذره از غیدر... اما شوم

  بعد، و دمیشن را اسب آرام  ی ههیش ی صدا! ام زده

  میها پلک... یکورد یها لباس با دمید را یقدبلند مرد

 یم کمینزد کردم حس و آمدند فرود هم یرو دوباره

 هنوز دیشا... داریب مغزم اما بود خواب تنم. شود



 و نشست سرم  ریز یدست... مرگ با داشتم ها فاصله

 مشامم در ییآشنا  عطر و  میزانوها ریز  یگرید دست

 کردم حس و  شد تر عیسر  ام زده خی قلب تپش. دیچیپ

 یکم میها پلک تا کندم جان. ستمین نیزم  یرو گرید

  یکیتار ان یم اما دمید ی م تار. رندیبگ فاصله هم از

 که دمید را یمرد اطرافم، کم یی  روشنا  بر قالب

 را صورتش که یمرد. کرد یم نگاه روبرو به میمستق

 ...بود پوشانده

 *** 

 

 

  پوشاه یس#

 168_پارت #

 که یمرد ... بود پوشانده را صورتش که یمرد

  یم... اما شناسمش ینم کرد یم فکر دیشا... دیشا

 را قلب ضربان و ها نفس تمیر نیا من! شناختمش

 تنم که یدستان و آغوش نیا یگرما من... شناختم یم

 پوشانده را صورتش ! شناختم یم بود گرفته بر در را

 یمرد قالب در کرد؟ یم  چه شیها نفس تمیر با بود،



  گوشم ریز درست قلبش یصدا  با بود، رفته فرو کورد

  ویآر" زد تشر سرم در ی نامرد با یکس کرد؟ یم چه

  و مرده جانم دیکش ادیفر گوشم در رحم یب..." ُمرده

 ! شناختمش یم که قسم خدا به... من

 جان یب و گرفت راه تارم  چشم ی گوشه از اشک

 :کردم زمزمه

 ...ویآر... آ -

  مثل... کند نگاهم تا اوردین نییپا سر ی ا لحظه یحت

  یبرم جلو به رو را شیها قدم حس، ی ب یا مجسمه

 از دی ترس یم! ناشناس ظاهر به مرد نیا داشت

 یم چشمانش دنید بدون من بشناسمش؟ چشمانش

 ! شناختمش

  و چرخد ی م سرم، یباال صاف آسمان کردم یم حس

 و یزخم بودم یدختر رون،یب از من و چرخد یم

!  ماندن داریب یبرا زدم یم له له درون، از اما ساکت

 کنار! وار هیسا چند هر... تار چند هر دنشید یبرا

 اسب ی رو را سستم تن حرف یب  و ستادیا اسب

 باز کمرم دور از را دستانش بود یکاف فقط. نشاند

 یمرد من، یویآر و خوردم یم نیزم سر با... کند

  تشر باز سرم در یصدا.  نمیبب بیآس بگذارد که نبود



 و اسب یرو شد یم خم کمرم..." ُمرده ویآر" زد

 :زدم هق جان یب. رفت یم یاه یس چشمانم

 ...ویآر -

 کردم حس و افتی شدت کمرم دور دستانش  فشار

  کی با محکم  را تنم و شد اسب سوار سرم، پشت

 حرف... یلعنت نامرد   زد ینم حرف. داشت نگه دست

 حرکت به شروع شکالت... آشنا ناشناس   مرد زد ینم

... ادتریز را سرعتش هیثان هر سرم، پشت مرد و کرد

 یشال وجود با یحت گردنم یرو را گرمش یها نفس

... شیها نفس ایخدا و کردم یم حس بودم بسته که

 !نفسم

 :دیلرز شکست یم که یبغض و سرما از ام چانه

 ...نامرد یخودت نه؟... یخودت... خ -

... باالخره کرد  باز لب. گرفت شدت شی ها نفس تمیر

 :شیصدا بود بم! وار زمزمه

 همون تو... یزخم!  کردم داتیپ من  دفعه نیا -

 ...کوهستان

     ادامه

 



 داشت! خدا شیصدا...  صدا همان. بود خودش

 !خدا بود خودش... کرد یم اعتراف

 نه؟... میشد یمساو هم با حاال -

 یم له له صاحبش، که یقلب. قلبم به دیکش غیت سوالش

 حرف یلعنت  بزن حرف...  شیصدا دنیشن یبرا زد

 بزن حرف...  تیصدا به  محتاجم که بزن حرف! بزن

  آوار سرت یرو نامرد سقف   یوقت  رفت جانم که

 ... شد

 !ماه چهار... چ -

 ها کلمه یادا یبرا دادم یم جان. بود زده خی میها لب

 ...اورین کم! نیریآ اورین کم... اما

 !یرفت... ماه چهار -

 خب؟ -

 یم آغوشش در یزمان که  یدختر به جوابش  ن؟یهم

 یم خی داشت آغوش همان در سرما از حاال و فشرد

 بود؟ نیهم زد

 !یمرد گفتن ... گفتن -

 :شیصدا شد تر بم

 خب؟ -



 :انداخت نیطن کوهستان در زمی ر هق یصدا

 !بود سخت -

 یبرا دمیجنگ  یم. رفت  یم یخاموش به  رو چشمانم

 درست. بود  کینزد بار نیا شیصدا! ماندن بهوش

 :گوشم کنار

 چقدر؟ -

 تُن دیلرز یم بود؟ توهم ای بمش یصدا دیلرز یم

 بود؟  الیخ ای شیصدا ی مردانه

 !یلیخ... خ -

 :شد تر تنگ کمرم دور  دستش حصار

 ...یلیخ منم -

 ؟یچ یلیخ... خ -

  یها خنده همان. داشت خنده از ییها هیما ته شیصدا

 :تر تلخ هیگر از

 ! بگو خودت -

 !ینامرد... یلیخ -

 :گذاشت ام شانه یرو  چانه

 ...بگو بازم -



 ...بغض از امان. رفت یم  لیتحل میصدا

 ...یبد یلیخ -

 :دیلرز بدتر شیصدا

 ...بازم -

 ... نیا شهی م! تنگته دلم...  دلم یلیخ -

     ادامه

 

 :بستم چشم... شکست مقاومتم

 نباشه؟... خواب شهیم -

 :دمیشن یداریب و خواب انیم را شیصدا

 ...خوابه کن فکر -

 :یحال یب اوج در زدم هق

 ؟ یبر یخوا  یم بازم -

 ...برم که ومدمین اصال کن فکر -

 !یاومد یول... یول -

  ماه چهار مرد   داشت بغض. دمیشن را قشیعم نفس

 مفقودم؟ 



 ... برم دیبا -

 کجا؟ ... ک -

 ! خوابت از رونیب کن فکر -

 :دنینخواب  یبرا دیجنگ  یم تنم سلول به سلول

 ...ستمی ن خواب من -

 مرد بزن حرف... صامت! شد ساکت.  نگفت یزیچ

 ... میوفا  یب یباوفا

 !یاومد واقعا تو... تو -

 و دیکش  باال را تنم... شد خم اسب  الی یرو سرم

 :دمینال

 !یبر یخوا یم بازم... بازم تو -

  رید... اطرافم یفضا بود آشنا . بودند باز مهین چشمانم

 آدم تمام از یخال  روستا، یها  خانه رون  ی ب و بود وقت

 رفتنش،... خواهم ینم را مقصد به دنی رس ایخدا! ها

 ...خواهم ینم را  شیبرا یعزادار نبودنش،

 کجا؟ -

 !یمرد بگن بازم... باز که ییجا هی -

 نمردم؟ -



  خواب! بود گرم. نشست دستش  یرو ام زده خی دست

 ...نبود

 ...ینمرد -

 :دمیشن را آرامش ی خنده تک یصدا

 !دیشا -

...  رفت تنم از مقاومت توان. شدند بسته چشمانم

 ! یداریب  آخر لحظات در ختمی ر اشک

     ادامه

 

  که یا لحظه در درست... ی دلتنگ اوج در ختمی ر اشک

 یم باز که گفت یم  حسم و داشتمش خودم کنار

... جانم به افتاده درد   و مانم یم من و رود یم... رود

  شکالت  الی یرو آرام سرم! جانم به دردش که آخ

 دور هنوز که دستش از آخ... دستش و آمد فرود

 خواب شود یم نرود؟  شود یم... خدا و بود کمرم

 قلبم کام  به فلک چرخ  بار کی فقط شود یم نباشم؟

  یصدا. ستادیا حرکت از شکالت کردم حس بچرخد؟

 کردم حس بعد، و دمیشن را در به یکس دنیکوب فیضع

... آخر شد باز کمرم دور از دستش! رود یم جانم که



 باز توان یحت من و دی تپ یم توانش نیآخر  با قلبم

 پاره از قبل  یا  لحظه تنها. نداشتم را چشمانم کردن

 حس ام یشانیپ یرو را ییها لب یگرم  دلم، بند شدن

 :گوشم کنار درست را اش زمزمه و کردم

 !خانوم نیریآ... شدن داریب واسه زوده هنوز -

. شوند یم دور که دم یشن را ییپاها یصدا من و

  مادرم غیج بعد،  و دوند یم در سمت که  ییپاها یصدا

 :محمد عمو ادیفر و

 !نیریآ -

 *** 

 

  پوشاه یس#

 169_پارت #

  با روزها نیا که اش دهید بیآس  دست به رهیخ

  محکم را نفسش د،یلرز یم یتیعصبان نیکوچکتر

. برد فرو شلوارش بی ج در دست و  فرستاد رونیب

  به توجه یب و چسباند  سرش پشت وار ید به شانه

  چشم یا لحظه اطرافش، یشلوغ و ها آدم یاهو یه

 به که نبود بار نیاول . ردیبگ آرام دلش تا بست



  هم بار نیآخر  دانست یم خوب و آمد یم سازمان

  و شدند یم تکرار دفعه هر که یسواالت... ستین

 اعصابش ی  شهیر به شهی ت اش، یتکرار یها جواب

  کند باز چشم شد باعث لشیموبا زنگ یصدا ...زد یم

 گوشش به را یگوش حرف یب ل،یریام اسم دنید با و

 : چسباند

 ... درم یجلو شد؟ تموم کارت -

 ... آره -

 :دیپرس  محتاط اش، گرفته یصدا دنیشن با لیریام

 دن؟یپرس یچ -

  خروج در سمت و گرفت وارید از را اش هیتک  ایلیا

 :برداشت قدم

  یهشدارها همون... یشگیهم یسواال  همون -

 ! یشگیهم

 پا از داشت ینگران اما آورد ینم خودش یرو به

... گناهش ی ب یماهرو  یبرا  ینگران! آورد یم درش

  و شده تمام زیچ همه کرد یم فکر که  یدخترک یبرا

  وانهید مرز  تا ینگران از نفرشان  دو هر یجا  به ا،یلیا

 تیوضع! آورد ینم  ابرو به خم و رفت یم شدن



  ایلیا و داشت یخطرناک یباردار... نبود خوب  ماهرو

  یپا سیپل تا شده باعث  یز یچ چه بود  دهینفهم هنوز

  هنوز. نکند  باز اتشیعمل از بعد قات  یتحق به را ماهرو

 تا را ماهرو که شده واسطه  یکس چه دانست ینم

.  دارند نگه دور پرونده از اش بچه آمدن ایبدن زمان

  یم ماهرو دست به که یدستبند کابوس با شب هر

 کنارش آرام که او دن ید با و شد یم داریب زدند

  در... ماند یم اش رهیخ  صبح خود تا بود، دهیخواب

 یم محسوب اش یاصل مجرم  وشیدار که یا پرونده

  نام وشیدار ی دخترخوانده عنوان به ماهرو  از شد،

 ینم چوقتی ه گناهش یب  دخترک کاش و بودند برده

 یحت که. دارد نظر تحت را  شان خانه سیپل که دیفهم

... شوند یم بیتعق  هم ساده دی خر  کی یبرا

  بیج درون را لشیموبا! دیفهم یم دی نبا شیماهرو

  دنید با. شد خارج ساختمان از و برگرداند شلوارش

 کرد باز را راهنشیپ اول ی دکمه دو ل،یریام نیماش

 سمت را بلندش یها قدم و  برسد شیها  هیر به هوا تا

  که یروز یبرا کرد یم یروزشمار . برداشت نیماش

 یبرا بود زده لک دلش. کند یرانندگ دوباره بتواند

 ینم یوانگید گرید که دانست یم خوب و سرعت

 .کند



     ادامه

 

  یروزها از یکی... نبود  خودش مسئول فقط حاال

 و بود  گرفته را مچش لیریام سازمان، به رفتنش

 همه نگذاردش، انیجر در اگر که بود  کرده دشیتهد

 نبود یزیچ نیا شک یب و دیگو یم پدرش به را زیچ

 ! خواست یم ایلیا که

 چند نیا در را ایلیا بودن فشار تحت چشم به لیریام

 شده او راز محرم بعد، به  ییجا کی از و  بود دهید ماه

 ینم را موضوع خودش اگر که نداشت شک و بود

 ایلیا د، یکش ینم حرف ایلیا از دیتهد با و دیفهم

  کله... داد ینم قرار انیجر  در را چکسی ه چوقتیه

 تنها که یمرد... فداکار! اش  ساله چند ق یرف بود شق

  سال چند  یایلیا با شدنش، پدر تا بود مانده ماه چند

  ینیسنگ و شد نیماش سوار! داشت ها  تفاوت شیپ

 به را سرش. کرد حس  خودش یرو را  لیریام نگاه

 را اش دهیکش و بلند انگشتان و داد هیتک یصندل پشت

 :برد فرو شیموها انیم محکم

 !نپرس  یچیه -



  دست ایلیا و کرد روشن را نیماش حرف یب لیریام

 یم ریت اش قهیشق. کرد مشت  توان تمام با را سالمش

  جواب و  سوال جلسات نیا از بعد شهیهم... دیکش

 ماهرو یروز نکهیا از دیترس یم و گرفت یم سردرد

 یسع که یدرد  با... بفهمد را شیسردردها پشت لیدل

  لیریام به خطاب  نکند، دایپ نمود شیصدا در کرد یم

 :زد لب

 ن؟یماش تو یدار مسکن -

  از را ایلی ا ی دهیپر رنگ صورت ینگران با لیریام

 :گذراند نظر

 .داشبورده تو -

 باز را داشبورد ایلیا که بود نشده تمام هنوز حرفش

  یمسکن دندیلرز یم اراده  یب که یدستان با و کرد

  قرص زهرمانند طعم. خورد آب بدون و برداشت

  صدادار را نفسش لیریام و کرد تر تلخ را کامش

 و داشت نگه را نیماش ابانیخ کنار. فرستاد رونیب

 : داد قرارش  مخاطب ایلیا که شود ادهی پ خواست

 کجا؟ -

 :چرخاند سمتش گردن لیریام



 ...باش بدبختت ی معده فکر به. رمی بگ آب رمیم -

 :شد مانعش ایلیا که شود ادهی پ خواست و

 .تنهاست ماهرو. لطفا خونه برو... خواد ینم -

 ادتی. یبرگرد  تا بمونه ششیپ بره الناز شد قرار -

 ست؟ ین

     ادامه

 

  شست انگشت با را اش خسته چشمان  ی گوشه ایلیا

 :فشرد اشاره و

 ...انگار آوردم کم -

 :داد تکان نیطرف به سر و کرد یا خنده تک

 مشخصه؟! آوردم کم -

 :کرد نگاهش یناراحت با لیریام

 ...ایلیا -

 بهش! یعال  گمیم خندم یم ؟یخوب پرسه یم ازم -

 نیا تو بچه ی خنده یصدا گهید ماه سه دو گمیم

  ینم باور  نباشم؟ خوب شهیم مگه... چه ی پ یم خونه

  هر. گمینم بهش و شده یزیچ هی فهمه یم... کنه



 از ،یچ همه بودن خوب به کنم وانمود هم چقدر

 مسکن از دارن، یبرنم سرم از دست که ییسردردا

  یم نداره دردم رو یریتاث چیه گهید که  ییها خوردن

. شهیم چمیپاپ... گمینم بهش و شده ی ز یچ هی فهمه

 قرمزه؟ چشمات چرا شده؟ یچ ؟یخوب پرسه یم یه

  نشده یزیچ بابا نه که! حالم به خندم یم  یه من بعد

  هزار و یخواب یب بخاطر  شرکته، یکارا بخاطر... که

  ماهرو و ارمیم لیدل من... ست گهید زهرمار و کوفت

 یپا که ی دختر  به گمیم  دروغ من... کنه ینم باور

 بهش یچ... کنه ینم باور اون و موند زمیچ همه

  به دادن جواب از بعد سازمان رمیم وقت  هر بگم بگم؟

  نشییپا که  کنم یم امضا رو  یا برگه ری ز سواالشون

 یچ ؟"زاهد ماهرو  مجرم"  همسر   احتشام، ایلیا نوشته

  نگرانه؟ من بخاطر هم  حاال نیهم یوقت  بهش بگم

 اد؟یب سرش ییبال اگه ببخشم  خودمو چطور

  لیریام دست و گرفت لرزش یعصب دوباره دستش،

 :شد مشت فرمان یرو

...  دونه یم خوب نویا هم  سیپل. ستین مجرم ماهرو -

  اجازه و داشته رو ماهرو یهوا االن تا که یکس اون

 و پرونده قاتیتحق به پاش تشیوضع اون با نداده



 هواتون هم بچه اومدن ایبدن بعد قطعا بشه، باز دادگاه

 ... داره و

 مسکن تا برد داشبورد سمت دست دوباره ایلیا

 بست را داشبورد در محکم لیریام که بردارد  یگرید

 :کرد نگاهش اخم با و

  خودت فکر قرص؟ به یبست  خودتو یه یچ یعنی -

  یایدرب پا از اگه که باش  ت حامله زن فکر  به یستین

 ...گردنش  فتهیم زحمتت

 یها دندان انیم از و روبرگرداند  پنجره سمت ایلیا

 :زد لب اش شده چفت

 ...ریام خونه برو فقط -

     ادامه

 

 یکس و بخوابد ها سال خواست یم دلش. بود خسته

 یحال در بخوابد! کابوس بدون بخوابد. نکند دارشیب

 به دست ای لیا و چسبانده اش نهیس به  سر ماهرو که

  حس را فرزندشان یلگدها  تا چسباند یم شکمش

 و درآمد  حرکت به یزمان چه نیماش که  دینفهم. کند



 ریز. شد متوقف آپارتمان در یجلو که گذشت چقدر

 :گفت یا گرفته یصدا با و  کرد تشکر لب

 ...داخل ایب -

  یدستور لحن از لیریام. نبود تعارف هیشب حرفش

 :دیخند اش

  خدمت گهید روز هی کن استراحت برو... داداش برو -

 .میرس یم

 :شد اش رهی خ یکمرنگ اخم با ایلیا

 ناهار ایب پاشو. باشم ونیمد یکس به  ادینم خوشم -

 ...برو بعد بخور

  ساختمان سمت و دیکوب  هم به محکم را نیماش در و

 را سرش پشت از را لیریام ی خنده یصدا. رفت

  یم محبت ایلیا دانست یم که یمرد ی  خنده... دیشن

 کی و یس ق یرف که. ستی ن بلد هنوز را راهش اما کند

 تواند یم  تنها و است شدن پدر مرز در اش ساله

!  کرد یم  دعا و... کند  ابراز نفر کی  به را محبتش

  را ایلیا و  بگذرد یخوب به  زیچ همه که کرد یم دعا

  قلب ماهرو... ندینب سردرد از سرخ چشمان با گرید

 یم نفس سخت که بود کرده ایاح را یمرد ی زده خی

  ی پسربچه یبرا بود نفس ماهرو... انتقام از دیکش



"  مادر قاتل  " ها سال پدرش که یا ساله کی و یس

 ... بود زده شیصدا

 *** 

 

 

  پوشاه یس#

 170_پارت #

  دهید من... دمیلرز یم!  نبود سرما از... دمیلرز یم

  یرو سی خ  ی پارچه مادرم... دمیلرز یم! بودمش

  صدا یب  مادرم... دمیلرز یم. گذاشت یم ام یشانیپ

... دانستم ینم بود؟ گذشته ساعت چند! زد یم هق

...  دمیفهم ینم ؟یداریب اوج در بودم  دهیخواب چقدر

... رفت گرفت، جان آمد، که بود یکس از پر فکرم تمام

... میها لباس یرو بود مانده عطرش اما نبود خودش

 نبود خودش. بود گوشم در شیصدا اما نبود خودش

 ... ام یشانیپ یرو بود مانده اش بوسه رد اما

 (برادر) کاکه ایب محمد... محمد -

  یها پلک زد، صدا را محمد عمو هیگر با که مادرم

  با را میها دندان  و دادم فاصله هم از یکم  را نمیسنگ



 یگناه مادرم. نلرزد فکم که فشردم هم یرو  توان تمام

 یب یادیز مادرم. بلرزانم را تنش نطوریا که نداشت

 ... بود گناه

 ی پرده پشت از و دمیشن را یعیسر یها قدم یصدا

  اتاق به پا هراسان محمد عمو که دمید چشمانم، تار

 :گذاشت

 بده؟ یلیخ حالش شده؟ یچ -

 در دوباره را ام یشانیپ یرو  سیخ ی  پارچه مادرم

 :برد  فرو آب ظرف

  حاضر رو نیماش... م بچه  سوزه یم تب تو داره -

 .یبهدار مشیببر کن

  یها حماقت جور یک تا... مظلومم مادر زد یم هق

 : زدم چنگ را مچش جان یب د؟یکش یم را من

 ...کهیدا -

 : شد خم صورتم یرو آمدنم بهوش  از زده جانیه

 ...( زمیعز جانم... جانم ... )نازار انمیگ... انمیگ -

 بود لوت ر یکو. بردم فرو یکندن جان به را دهانم آب

 ...خشکم یگلو

 !خوبم من ... من -



 :زد زار و نشست ام یشانیپ  یرو دستش

 یسوز یم یدار...( جانم  به دردت... )کو میل قزات -

 ...شبید از

  روبرو ی  پنجره به نگاهم بود؟ شده صبح شب؟ید

  روز شبانه ک ی مگر؟ نبود شب. بود کی تار هوا. افتاد

 بود؟ گذشته

 !کن روشن و نیماش محمد -

 دهیترس همه! من بخاطر... کرد یم هیگر مادرم

 با کاش... نبودم کاش که  یمن! من بخاطر... بودند

 بمینه سرم در یکس. بودم مرده عمارت آن در ویآر

 دییتا قلبم زدن؟  خی از نداد نجاتت مگر  شبید که داد

 ..."  نمرده من یویآر" کرد

 ...خوبم... خو... نه یبهدار... نه... ن -

     ادامه

 

 به رساندن آزار حس...  داشتم بودن یاضاف حس

 تمام بودم برگشته که یزمان از مادرم! می ها نیزتریعز

 به لب موردم در تا بود ستادهیا روستا یاهال  یجلو قد

  زد، یم زخم یکس اگر و نکنند باز  گفتن ناحق



  که دمیشن یم یول بست یم لحظه در  را دهانشان

! خندد یم من چشم شیپ و کند یم هیگر  ها آخرشب

 از دور دمید یم... ام یقو مادر بود فیضع قلبش

 محمد عمو. خورد یم  قرص مشت مشت  من چشم

 حرف خودم چشم شیپ بار  نیچند پدرم و من بخاطر

 که ستیا خانه خدمتکار گفتند ی م. بود دهیشن

 معلوم صاحبخانه دختر و است زندان اش  صاحبخانه

  یزیچ  چه به سرش و بوده کجا ماه نیچند ستین

 که یمحمد عمو یبرا مردم یم و دمیشن  یم من! گرم

 و پدر برادر   مثل که یمرد یبرا... نبود خدمتکار فقط

 بلند کردم ی سع... من یبرا  پدر مثل و ماند یم مادرم

! فقط مردم یم کاش. شوند نگران خواستم ینم. شوم

 دراز کرد مجبورم و نشست ام شانه یرو مادرم دست

 : بکشم

  بخواب... یبهدار میری نم... نمیریآ باشه... باشه -

 ...ریبگ آروم... انمیگ

 حرف یب و نیغمگ  یچشمان با که محمد عمو به

  ی پارچه و برود رونیب کرد اشاره کرد  یم نگاهم

 :گذاشت ام ی شانیپ یرو دوباره را سیخ



  دنبالت چقدر یدون یم زکم؟یعز یبود  کجا آخه -

. سیپل شیپ بره خواست یم محمد آخرش  م؟یگشت

  که خودمون با میببر ازت عکس هی تا خانه میبرگشت

 یوقت بود خی  تنت چرا نم؟ی ریآ یکرد تب چرا... یاومد

 ؟یاومد

  ینم ام ی حام اگر دانست ینم. دانست ینم مادرم

 ... زدم یم خی کوهستان در صبح تا د،یرس

 ...کهیدا...  د -

 : گرفت چشم از اشک و کرد نگاهم  بغض با

 ... انمیگ -

 ! دمشید من... من ... م -

 : گرفت تعجب  رنگ  نگاهش

 ؟ید ید ویک ؟یک -

 :زدم  هق جان مهین

  من... من!  رفت شکالت...  شکالت... بود خودش -

 ...دمشید من! دمش ید... اومد... بود سردم

 :گرفت شدت ام هیگر...  زدم یم حرف وار انیهذ



 اگه یحت... یحت! که یدا حفظشم از من ... من -

( سربند)نیسرو اگه یحت ... بپوشونه رو صورتش

... چشما  اون آخه شناسمش یم بازم...  بازم ببنده،

 ... خودش یدستا! بود خودش  یچشما اون

     ادامه

 

 را زیچ همه من! بود حرف از پر  مادرم چشمان

.  بود دهی شن جانش تمام با او، و بودم گفته شیبرا

 وفا یب من   از بود دلخور... دخترکش  از بود دلخور

 یا مرده مثل که یمن. بود نکرده  سرزنشم یول

 یم را ویآر... روستا به برگشتنم  زمان  بودم متحرک

  هنگام گفت یم اما بود دهیند را اش چهره !  شناخت

  نهیهز تمام نفر کی مارستان،یب از شدنش مرخص

 گفت یم...  بوده کرده پرداخت  را صشیترخ یها

  لیوک شیبرا یسرگرد برد، را پدرم سی پل که یروز

 آن نام اما  من... دانستند ینم را نامش که بود گرفته

 که یمرد نام. بودم گفته  شیبرا را ناشناس سرگرد

  من... من یول شغلش راه در داده جان گفتند یم

 ! بودم دهید ها چشم  همان با را یمرد شبید



 رفتش! رفت... و  خونه تا رسوند منو... منو -

 ...دوباره

 و نشست دستم  یرو دستش... قلبم درد از زدم هق

 : فشرد محکم

 تا چند تا محمد خونه،  به برگشتنت از بعد شبید -

 !نیریآ نبود یکس... گشت رو تر اونطرف  کوچه

 :دمیچسب را شیبازو  و شدم زیخ   مین میجا سر

...  اومده که  دمشید! دمشید من... گمینم  دروغ من -

 !کردم حسش

 دور دیچرخ  یم اتاق و بود پوشانده را  صورتم اشک

  و چسباند اش نهیس به را  سرم ترسان مادرم... سرم

 :کرد نوازش را میموها

 ...  نمی ریآ باشه... زکمیعز باشه -

 :کرد باز سر بدتر بغضم و زدم چنگ  را راهنشیپ

 نبود خواب... ینیب یم  خواب یدار کن فکر گفت -

 ... بود خودش... دمشید من! کهیدا

 :نشست سرم فرق یرو  اش بوسه

 انمیگ گرده یبرم... گرده یبرم باشه خودش اگه -

 ... کنم یم باور من... ری بگ آروم



 توجه یب مادرم و آمد خانه در به یکس دنیکوب یصدا

  پشت دست و گذاشت ام یشانیپ یرو چانه صدا، به

 :کرد زمزمه و دیکش کمرم

 ... اگه یحت... کنم یم باور -

 !شاهرخ -

 دو هر نگاه شد باعث اط،یح از محمد عمو ادیفر

 حبس نفسمان و بماند هم به رهیخ زده وحشت نفرمان

  تکان  نیطرف به سر  ناباور مادرم شاهرخ؟ . شود

  بود؟ پدرم شاهرخ،  از محمد عمو منظور پدرم؟ ... داد

 ی گونه  یرو یاشک قطره و دمیکش یا دهیبر نفس

 : دیچک مادرم

 ...بمون نجایهم تو... تو -

     ادامه

 

  نکهیا از قبل... انگار داشت بغض. بود خفه شیصدا

 به مات من و زد رونیب اتاق  از م،یبگو یزی چ بتوانم

 آزاد پدرم بود؟ برگشته پدرم. ماندم ره یخ  میروبرو

 لرزانم یزانوها یرو یتوان چه با دمینفهم بود؟ شده

 به دست... ضعف از فتادمین چطور دمینفهم. شدم بند



  اطیح به پا . ندارم یروسر نبود ادمی و  گرفتم وارید

 اوردین ادمی کردستان یها شب سرد   نیزم و گذاشتم

 در یجلو محمد عمو و مادرم. ام دهینپوش ییدمپا که

 دست مادرم. سرشان پشت  روناک و بودند ستادهیا

 یم اشک روبرو به رهیخ و بود گذاشته دهانش یرو

 میها قدم... انگار بودند کرده ری زنج را  میپاها. ختیر

 یقدم چند در درست... تر نیسنگ سرم! بود نیسنگ

 سمتم  نگاهشان و شدند ام متوجه که بودم شان

 در یحرف و زد یم دو دو مادرم سیخ نگاه. دیچرخ 

 جان به را دهانم آب... دمیفهم ینم که بود نگاهش

  لرزانم دست. رفت کنار محمد عمو و بردم فرو یکندن

 را مادرم تا مانده قدم کی و کردم مشت  محکم را

  یموها با یا شکسته مرد دنید با... و برداشتم

 :رفتم عقب یقدم مبهوت دست، در یساک و یجوگندم

 (بابا؟) باوکه؟ ... ب -

 پدرم! دیبار چشمش و نشست لبش یرو  یتلخ لبخند

!  کرد یم ه یگر بار نیاول یبرا پدرم... بود شده آزاد

 به مجبور شی اجبارها که یپدر... بود آمده پدرم

  اراده یب و خورد سر ام گونه  یرو یاشک! کرد فرارم

  سرش پشت  از نگاهم، که یحرف گفتن به کردم باز لب

  مرد  ... ستادیا قلبم! یمشک راهنیپ با افتاد یمرد به



 جان. ستادیا پدرم کنار و  آمد جلو یقدم سرش پشت

  میزانوها لرزش به ام چانه لرزش... رفت تنم از

  به رهیخ داشت غم رد که ینگاه با او، و شد اضافه

 ! کمرنگ... زد لبخند  و شد چشمانم

 !خانوم نیریآ... دارید مشتاق -

 *** 
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 !خانوم نیریآ... دارید مشتاق -

... گرید دینرس بازدم به بودم، گرفته هوا از که یدم

 یاجزا  تک تک در گشتم! مات مات  . شد مسخ نگاهم

... یمشک یابرو  و چشم آن یرو شدم قفل! صورتش

  ته و فک خط یرو... بود دهینتراش که ییموها یرو

  در اتیح از  یاثر دنبال به گشتم... اش مردانه شیر

 من یویآر! بود نمرده... و مرده گفتند یم که یمرد

 و بود برگشته ماه چهار از بعد... حاال و بود نمرده

 دارمید مشتاق گفت یم و  بود ستادهیا خونسرد... حاال



 بود حبس نفسم... شد خفه گلو در هقم است؟

! اهپوششیس ی  لعنت خود  ... بود خودش! همچنان

 مشق ماه  چهار که انگار نه انگار! آرام سالم، زنده،

  دید نگاهم در چه دانم ینم . نوشتم زور به را مرگش

  پا سر چطور دانم ینم. شد  نگران نشی غمگ نگاه که

  قهی و آمد باال دستم! تنم سوختن اوج  در بودم مانده

  افتاده، رونیب آب از ی  ماه مثل. زد چنگ را لباسم ی

  هم هوا...  ایخدا و دنی کش نفس یبرا کردم باز لب

  نگاهش و شد تارتر چشمم من؟ با کند یم یبیغر

 ای و مادرم غیج یصدا... مات رشیتصو و تر نگران

 ی پرده پشت از بعد، و دمیشن را محمد عمو گفتن خدا

  جهان و برداشت زیخ سمتم که دمید تنها تارم چشمان

 ...شد خاموش

 *** 

 یم اعصابش یرو ق یعم خط زن ی هیگر یصدا

  یخال ذهنش! بدتر قلبش. کرد یم درد سرش. دیکش

 سرش! دخترک چشمان ر یتصو از پر همزمان، و بود

 جان مهین تن عطر از پر همزمان، و بود یخال

 سر به بود آمده چه او؟ با بود کرده چه... دخترک

 یها چشم آن صاحب به بود گذشته چه خودش؟

 نیهم با. دی چرخ دستانش  یرو آرام نگاهش ؟یعسل



  از ها دست نیهم. بود کرده بغل را ن یریآ ها دست

  بود باال تبش نه؟ مگر... بود سوخته او تن یداغ

  بود دهیدو و  بود کرده بغلش ها دست نی هم... دخترک

  دهیلرز ها دست نیهم نکهیا نه مگر... نیماش سمت

 دست نیهم...  نیماش کردن روشن یبرا عجله از بود

 به بود  دهید و بودش برده یبهدار اورژانس   تا ها

  به... را دستانش یرو فی نح جسم کردن تشنج چشم

... را نشیریآ فیضع بدن دیشد لرزش بود دهید چشم

 و را مادرش و پدر  یها اشک بود دهید چشم به

 را گناه یب مادر آن ترس سر از یها غ یج بود دهیشن

 آتش او تن یداغ از قلبش، وسط ییجا  کی درست و

 ...گرید بود نمانده هم خاکسترش و بود گرفته

 از نگاهش شد، مشت یمرد دست در  که اش قهی

  محمد خشم  از پر چشمان  به و آمد باال خودش  دستان

 نگاه در اشک که  یمرد چشمان به. ماند رهیخ

 هم هی گر توان یحت ویآر و دیرقص یم سرخش

 ...نداشت

 ؟ی برگشت چرا -

     ادامه

 



 سمت پدرش نگاه. گرفت آرام نیریآ مادر یها ضجه

 : داد تکان را ویآر محکم  محمد و دیچرخ ها آن

 یپ یاومد چرا وقت؟ همه نیا بعد ی برگشت چرا -

 مرد؟ روز هر مردنت فکر  از که یدختر

  نکهیا از قبل و انداخت نیطن  یبهدار در بلندش یصدا

  نیریآ مادر برود، جلو کردنشان جدا یبرا  شاهرخ

  دندان انیم از محمد و ستادیا شیروبرو  قد تمام

 : دیغر شیها

 رتیغ! میمعروف  رتمونیغ به روستا نیا یمردا ما -

 رتیغ اما دهیم یا یمعن  چه تو نظر از دونم ینم

 چپ که  رو ینامرد می کن یم چارهیب یعنی ما واسه

 من یعنی ما  خاندان تو رتیغ! دخترامون به کنه نگاه

 و یگرفت رو نیریآ دست که ییتو نفس دیبا پدرش و

 شد؟ یچ یدون یم یول میببر رو شی برد خودت با

 همه که گفت یم ییتو  از نجایا برگشت یوقت نیریآ

 اومدنش ایبدن زمان از که یمن و یبود شده زشیچ

 تا گذاشتم گر یج رو دندون دونستمش ی م دخترم مثل

 رتیغ از پدرم که یزیچ اون و نکنم گرشی ج به خون

! نگفتم ی چیه... روش  نکنم ادهیپ رو  بود داده ادمی



 تو و شد یم  نابودتر داشت روز به روز چون یچیه

 رت؟یغ  یب یبود کجا

 اش قهی تر محکم  محمد و ادشیفر از بست چشم ویآر

 :کرد مشت را

 تو و عمرم تمام من! َمرد سالمه هفتاد کینزد من -

  من. شدم بزرگ بسته فرهنگ هی با و روستا نیا

 از فتونیتعر و جوونا  شما یایروشنفکر از یزیچ

 نبود زندان پدرش اگه یدون یم یول دونم ینم رتیغ

 با بودن همخونه  ماه چند بعد دخترش تک دید یم و

  رو دختره آورد؟ یم سرش به یچ برگشته مرد هی

  جنازه ؟یچ دنبال یاومد حاال  و خدا امون به یفرستاد

 که ییتو ش؟ یبکش یاومد تو... نکشتش پدرش ش؟

  دختر تونه یم روستا ن یا یمردا تفکر یدونست یم

 کنه؟ یسالخ رو گناه یب

  یخال چشمانش. کرد یم نگاهش  یحرف  چیه یب ویآر

  از نیسنگ و  بود یخال قلبش! غم از پر همزمان  و بود

 ی افتهی  بهبود یسوختگ یجا کرد ی م حس... غم

...  سوزد یم قبل از بدتر برابر  نیچند کمرش، و شانه

 بود ممکن. بود لرزانده را تنش محمد یها حرف



 به و گناه یب که باشد یدختر  نیچند از یکی  نشیریآ

 شد؟ یم کشته خانواده دست

 ! بکش و دستت محمد -

  شخندین با دستش داد، بشی نه زیهشدارآم که شاهرخ

  ساله چند قیرف سمت و شد  باز ویآر راهنیپ ی قهی از

 : برگشت اش

 چیه! آقا... شد شروع شما حماقت از یچ همه -

 ...کنه  ینم فرار خونه از یدلخوش  رو از یدختر

     ادامه

 

 کند، باز یحرف گفتن به لب شاهرخ نکه یا از قبل و

 ادامه گذشت یم او کنار از که همانطور  و زد یتلخند

 : داد

 مبارک تانیآزاد... خانه از میریم روناک با امشب -

 !آقا

  اراده یب شاهرخ، و زد رونیب یبهدار ساختمان از و

 ی دهیترس غیج. دیکوب وارید به بار نی چند را سرش

 : شد همزمان همسرش ادیفر یصدا  با نیریآ مادر

 !گه یم راست -



 :دیخند  کی ستریه

 ریتقص اومد دختر نیا سر که ییبال هر! منه ریتقص -

 ...منه

  شیزانوها یرو دست. گرفت راه اش قهیشق از خون

 :شد خم و گذاشت

 دختر   آخ... )گناهم یب یکچ آخ... منه ریتقص همش -

 ...(گناهم یب

 و دی چی پ یبهدار در اش مردانه ی هیگر یصدا

 تنها! شدن  ساکت یبرا دهد هشدار که  نبود چکسیه

 آن ماری ب نیتر بدحال و بود نیریآ شبشان آن ماریب

 و مردانه که یپدر یرو  بر ویآر نگاه... شبشان

  شانه یرو دست آرام که یزن و زد یم  هق مانیپش

 اتاق، در شدن باز یصدا با و دیچرخ  دیکش یم اش

 که برگشت یجوان دکتر خانم سمت شان  همه نگاه

  را یدختر دست زخم قبل، ها ماه و بود طرحش   اواخر

  ،یاجبار یعقد از فرار یبرا که بود کرده درمان

  با نیریآ  مادر و پدر... بود دهیبر را مچش  تا ساعد

. فشرد وارید به را مشتش ویآر و رفتند  سمتش عجله

  و دیچرخ نفرشان سه هر سمت دکتر گر  سرزنش نگاه



  اتاق داخل به کرد یم یسع که یحال در  نیریآ مادر

 :دیپرس هیگر با  بکشد سرک

 خوبه؟  دخترم... دخترم -

 را نفسش و دیچرخ ویآر  سمت یا لحظه دکتر نگاه

 :فرستاد رونیب صدادار

. اومده بهوش تازه... نشیرسوند زود  آورد شانس -

 فردا تا دیبا ی ول میاریب نییپا یحد تا رو  تبش میتونست

 ... باشه نظر تحت

  یرو را دخترک ی گرفته آتش تن و،یآر که بود دهید

 به رترید قهیدق چند اگر فقط... دود یم و گرفته دست

 یم تمام تلخ  انیپا با زیچ  همه د،یرس ی م مارستانیب

 ... شد

 حبس نفس پدرش، و زد لبخند هیگر انیم نیریآ مادر

  سرش یزی خونر به توجه یب و کرد رها را اش شده

 : گفت لب ریز

 مش؟ینیبب میتون یم -

  درد که نداشت شک... کرد نگاه ویآر به  هم باز دکتر

 !است مرد نیهم مارشیب درمان و

 ؟ ییشما ویآر -



 چشمان به رهیخ دکتر و داد تکان سر حرف یب ویآر

 : زد یکمرنگ لبخند دارش رگ و خسته

 !ندتیبب خواد یم ایب. گفت رو اسمت اومد بهوش تا -

 *** 
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 !ندتیبب خواد یم. گفت رو اسمت اومد بهوش تا -

  به و،یآر و  دیچرخ ویآر  سمت نیریآ مادر و پدر نگاه

  دخترش که دید را یپدر فک شدن منقبض وضوح

 و گرفت  اجازه نگاهش با... ندشیبب بود نخواسته

 که چه هر حبس، از برگشته تازه مرد  . ماند منتظر

 دیبر یم نفس چشمانش که  یدختر پدر! بود پدر نبود

 یسر د،یبگو یزیچ نکهیا یب... اهپوشیس مرد   از

 یصندل یرو نیریآ مادر. شد صادر اجازه و داد تکان

  هیتک سرش پشت وارید به را سرش  و نشست یا

 تمام از بعد داشت حق و بود کرده ضعف . داد

  را ویآر می مستق اما نگاهش! بود دهیکش که یاسترس

 نگاه... نبود دوستانه که ینگاه. بود گرفته هدف



 سمت را بلندش یها قدم! نبود دوستانه  چکدامشانیه

 چیه یب دکتر. کرد باز کامل را در و  برداشت اتاق

  مهین دختر و،یآر و گذشت کنارش از یگرید حرف

 یسرم و بود دهیکش دراز تخت یرو که دید را یجان

 کنارش پرستار. شد یم رگش وارد قطره قطره

 ویآر و کرد یم میتنظ را سرم سرعت و بود ستادهیا

. ندیبب را نی ریآ ی دهیپر رنگ  ی چهره  توانست ینم

  کردن میتنظ  از فارغ پرستار که دینکش طول  یزیچ

 دو در وی آر نگاه و کرد ترک را اتاق سرم، سرعت

  یها چشم نیا. خورد گره یعسل باز مهین چشم جفت

 ! کردند یم  اش چارهیب سرخ  یها رگ  انیم محصور

 ... ایب... ب -

 جان یب و شدند باز هم از که نیریآ خشک  یها لب

 به توان تمام با ویآر قلب برود، جلو که کرد زمزمه

  آن صاحب با بود کرده چه. شد دهیکوب اش نهیس قفسه

 نفس نیری آ  و رفتند جلو  اریاخت یب شی پاها ها؟ چشم

 نداشت نفس و گلو در داشت بغض. دیکش یا دهیبر

 افتاد، خس خس به که اش نهیس... زدن  هق یبرا

  صدا به کرد باز لب و شد خم سمتش ینگران  با ویآر

 سر و آورد باال دست  ن،یریآ که اسمش زدن

 ... کردند لمس را وی آر صورت انگشتانش



 ! نگو یچ یه... نگو -

  یگرما را،  ششیر ته یزبر. کند حسش خواست یم

 از یرد دنبال  صورتش  در... را واشیآر را، تنش

 ته و کرد ینم دایپ! زخم یجا دنبال... گشت  یم هیبخ

  حالش اگر ویآر... اما او بودن سالم یبرا شکر دلش،

 کرد؟  یم چه  تمام ماه چهار بود، خوب

 ... که شب اون... شب اون -

  تر نگران ویآر  و شد یگری د خس خس به  لیتبد هقش

 :گرفت را دستش قبل از

 !نیریآ -

... ماه چهار... یُمرد گفتن... گفتن که شب اون از -

 !گذشته ماه چهار

     ادامه

 

 :فشرد انگشتانش انیم را نیریآ سرد دست ویآر

 ... دونم یم -

  رو روز یس تا چهار  من یعنی... یعن ی ماه چهار -

 ... ها  وونهید مثل



 :اش هیگر انیم دی خند جان مهین

... یوونگید! یمرد نکردم  باور ها وونهید مثل -

 !خوبه یوونگید

 : اش خنده انیم زد هق

 ! بعد ماه چهار... چ... یاومد تو -

 گردن رگ  به رهیخ نیریآ  و بست چشم  ناراحت و،یآر

 :زد لب کنارش مرد

 ؟ی بود یزخم -

 :بود خفه  شیصدا. کرد  باز چشم ویآر

 ... بودم -

 : شد فشرده اش نهیس  در نیریآ قلب

 دست  یگوش یتونست ینم وقت چند وقت؟ چند -

 روز چند... روز چند ؟یبود هوشیب روز چند ؟یر یبگ

 م؟ زنده یبگ تا... تا یخواست یم زمان

 درد قلبش... دخترک سی خ نگاه از گرفت چشم ویآر

 . کرد یم

 ...  ماه هی -



 یوقت نداشت روح شیصدا. کرد خی شتری ب نیریآ دست

 : کرد تکرار

 !ماه هی -

  بود دهیکش او فراق در که ییدردها ی لحظه  به لحظه

  حد چه تا مگر دیپرس قلبش. شد رد چشمانش شیپ از

  منطقش و بوده هوشیب ماه کی که تنش داشته زخم

 چرا بود؟ نداده خبر چرا. دیپرس یم سوال وقفه یب

 بود؟ برنگشته چرا است؟ زنده بود نگفته

 ؟یبرنگشت  چرا -

 ... کرد ینم نگاهش ویآر

 !نشد -

 :نلرزد اش چانه تا فشرد هم یرو دندان نیریآ

 !کن نگام -

 نییپا شی گلو بیس و زد گره چشمش در چشم ویآر

 ...رفت

 نه؟ مگه ! خونه یرسوند  منو شبید تو... تو -

! دنبالت اومد که... که کرد حس رو تو اومدن شکالت

 نه؟ مگه



  یگرید سمت گردن و زد شتر ین ویآر چشمان به اشک

 ... درد از بود هزار یرو قلبش ضربان. چرخاند

... خب یگفت  یم فقط حرفام، جواب در که یبود تو -

 ...خب

 نفس یب و شد مشت نهی س قفسه یرو  گرشید دست

 :دهد ادامه کرد یسع

 ...که یبود تو -

 ویآر شد، کبود که اش چهره رنگ و امدین باال نفسش

 : صورتش یرو شد خم زده وحشت

 !منو نی بب نیریآ... دختر بکش نفس... نیریآ -

     ادامه

 

 کبودتر چشمش  شیپ لحظه به لحظه دخترک ی چهره

 که بزند صدا را دکتر  خواست ینگران با. شد یم

 :زد چنگ را شیبازو رمق  یب نیریآ

 ! یبر یندار حق... حق -

 : کرد نگاهش بانهیغر ویآر

 ...بکش نفس ن یریآ رمینم... رمینم ییجا -



  با نیریآ  بغض و دیچک گونه یرو باالخره اشکش

 شده سنگ. برگشت نفسش و شکست او اشک دنید

  لبه کنارش  ویآر... شیگلو در المذهب  بغض آن بود

  عضالتش. کرد بغل را سرش آرام و نشست تخت ی

 ...دیفهم ینم را دردش چکسیه. بود شده منقبض

 ! اریب لیدل هی  برام... برام -

  یرو ی چانه و فرستاد رونیب صدادار را  نفسش ویآر

 ...بود آشنا شیموها عطر. گذاشت دخترک یموها

 من خب؟... میزن یم حرف فردا. ستین  خوب حالت -

 ... رمینم ییجا

. کرد آزاد او دستان حصار ار را  خودش نیریآ

  مرد. بود کرده حس را ویآر  ی شده منقبض عضالت

 !کرد یم یبیغر اهپوششیس

 ...یبود هوشیب ماه کی -

 : گرفت لرزش باز اش چانه

  داغ ماه چند و جونتم یگفت  که یمن جون به دردت -

 لیدل بعدش ماه سه اون واسه... یول دلم به یگذاشت

 !ازت خوام یم لیدل  هی فقط... ماه چند بعد  ! اریب



  نگه باز را چشمانش زور  به. رفت یم جیگ سرش

 حرف ویآر  کاش... بود اریهوش مغزش اما بود داشته

 !زد یم حرف دیبا ویآر. زد یم

...  بودم خورده ریت! شدم یزخم که ادمهی من ... من -

 ازم ادمهی. یبود سرم باال کردم باز چشم یوقت ادمهی

. ازم یدیترس ادمهی... کردستان از ببرمت یخواست

 ...یول دستم از یکرد فرار ادمهی

 با داد تکان  نیطرف به سر  و! تلخ... کرد یا خنده تک

 :یدرماندگ

 یعسل چشم جفت هی فقط رو بعدش به نجا یا از یول -

 یمن و سوزونه یم قلبمو هم تصورش یحت که ادمهی

 کنم یم زمزمه گذشته تو  ییجا  هی انگار که یمن... که

 ...ستین ادمی یچ یه گهید ؛"خانوم  نیریآ"

 *** 
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 چشمانم از را نگاهش... هم قلبم. ستادیا زمان

  شیگلو بیس. کردم یم  نگاهش فقط من... برداشت



  نبض گردنش رگ... کردم نگاهش. شد نییپا و باال

 ادمی یچ ی ه گهید" کرد زمزمه سرم  در یکس. زد

  نگاهش را  فراموشکارم ی گمشده من، و..." ستین

 ... کردم

 ست؟ ین ادتی... منو -

  مات مات  ! بود یخال. نداشت بغض رنگ یحت میصدا

  را جانم  چشمانش غم.  کرد نگاهم و  کردم نگاهش

 ... من مرد   بود شانیپر. زد آتش

 ... سقف هی  ریز ماه چند... ماه چند تو  و من ... من -

 !شد خشم... شد سنگ. شد بغض م یگلو در حرف

 ...تیمامور اون به رفتنت از قبل تو -

  ما" میبگو خواستم..." ی دیبوس مرا" م یبگو خواستم

 " ست؟ین ادتی! عشق از میشکاند قرمز خط

 هی به داره که هیکس هی شب  چرا چشات... چشات -

 کنه؟ یم  نگاه بهیغر

 نمینب که کرد مشت... توانش تمام با کرد مشت دست

 .لرزند یم دستانش

 ام؟  یک من -



 که یا  جهیسرگ به توجه  یب و گرفتم را شیبازو

 :کردم نگاهش دیبر یم را امانم داشت

 داد؟ نجات و جونت که  ام یدختر فقط... فقط من -

 کرد؟  فرار دستت  از که یدختر

 :زد لب خفه ویآر و ام گونه یرو شد  لیس اشک

 ...نکن هیگر -

 بغض با! ممکن حالت نیتر یعصب با... دمیخند

 ...ممکن  حالت نیدارتر

 ینم که یا بهیغر واسه نکنم؟ هیگر  چرا چرا؟ -

 ؟یسوزون یم  دل شیشناس

 : دیغر شیها  دندان انیم از

 !نیریآ -

 بود؟ شده مرگم چه... دمیخند

 ! کرد ینم  ترحم من یویآر ؟یکن یم  ترحم ه؟یچ -

...  کرد  یم بغلم... کرد یم آرامم" زدم زار دل در

 ..."کرد یم مارمیت

 بودم؟  کرده اش یعصبان. شد رهیت  نگاهش



 که یماه سه نیا تو هم  بار هی یحت... بار هی یحت -

  دنید با بار هی یحت! نکردم ترحم دمتید یم دور از

 ! سوخت قلبم. نکردم یدلسوز هات هیگر

 ...شی صدا انیم زد یم موج خشم

  اون تک تک که یمن ؟یدید یم دور از منو ماه سه -

  جلو  یول سوخت قلبت مردم؟ بار چند رو روزا

 !رو تو بود ادمی که من... نبود ادتی منو تو ؟یومدین

     ادامه

 

 ...خدا چشمانش غم. افتاد میبازو  از دستش

 یب خواستم یم. برگردم بابات با خواستم یم -

 .برگردم و کنم  ثابت شویگناه

  یدید... کشم یم زجر دارم که یدید منو ماه سه تو -

  خواستم یم فقط ازت؟ خواستم یم یچ من! ینگفت و

  خدا... یکش ی م نفس... یا زنده! یهست و یباش زنده

 منو اگه یحت ... یول شکر نفسات تک  تک واسه رو

 ... اگه یحت  نبود، ادتی

 : دردم تمام با زدم هق



  دیبا بازم گذشت نمونیب یچ یدونست ینم اگه یحت -

 !یا زنده که یگفت یم دیبا بازم... جلو یاومد یم

  چشمانش  برق از آخ و نشست  لبش کنج یتلخ لبخند

 یصدا در که یغم. بچکد گذاشت ینم که یاشک از

 ... کرد اللم زد یم موج بمش

  ادمی که یا حادثه بعد ماه  هی... اومدم بهوش من -

 به یچ دونستم ینم یحت... کجام دونستم ینم! ستین

 تو ام ینفوذ  هی هنوز کردم یم فکر! اومده سرم

  و شده یزخم دیشا که ینفوذ  هی... وشیدار عمارت

  دکتر! کرده شیبستر مارستانیب تو انهیمخف وشیدار

 اسممو. کرد  عوض رنگ یچ همه سرم باال اومد که

 شدنم یزخم  از یز یچ نکهیا... رو مشخصاتم... دیپرس

  کردم یسع قبل، ماه چند یو یآر مثل من و! نه ای ادمهی

 هی تو ام ینفوذ هی نفهمه دکتر که کنم رفتار یطور

 سر یز یچ هی که دیفهم  دکتر همونجا! خالف باند

 مات! مادرم  بعدش... سرم باال اومد پدرم. ستین جاش

  وسط من"  داد یم هشدار بهم سرم تو یکی. موندم

 برام پدرم..." باشن نجایا دینبا مادرم و پدر . تمیمامور

 چند تو  بمب گفت. اومده سرم به یچ کرد فیتعر

  پنجره از خودمو آخر ی لحظه من و شده منفجر میقدم



  گفت. بودم کما تو تمام ماه  هی گفت. نیی پا کردم پرت

 ...وشیدار و شده ریدستگ  رادمنش

 :شد  منقبض فکش

 !کرده فرار وشیدار -

 ... کرد خی  جانم تمام اما تب از بودم داغ. کرد خی تنم

 ؟یچ -

. نشست دستم یرو دستش . دید را  نگاهم وحشت

 !معذب ... خودش اما بود آشنا دستش یگرم

 تمام. بزنه  بیآس تو به تونه ینم یکس. بهیتعق تحت -

 محافظت تحت رو نبودم و بودم نجایا که ییروزا

 ...نطوریهم هم بعدش به نیا از. یبود سیپل

 ...بزن حرف -

  لیدل من. دیرس یم گوش به چاه ته از انگار میصدا

  بهوش از بعد چرا کند قانعم که یلیدل... خواستم یم

 و دیکش  یقیعم نفس. نداد نشانم را خودش  آمدنش

 :فرستاد رونیب صدادار را بازدمش

! گرفتم رادمنش از انتقاممو که گفت یم نیمع حاج -

  ی لحظه خودم گفت یم. ستمین ینفوذ هی گهید که

  دمیپرس چرا؟ دمیپرس... کشتنش از شدم مونیپش  آخر



 ماه چند من بگذرم؟ م بچه و زن قاتل  از شهیم مگه

  زنده زنده داشت انتقامم شیآت. نبود ادمی رو قبل

  که محکم لیدل هی. یداشت  لیدل گفت. کرد یم خاکسترم

 !یگذشت ت بچه و زن قاتل کشتن از بخاطرش

     ادامه

 

 :گرفت عمق تلخش لبخند

 واسه ماه چند  که هست یکی گفت. گفت برام تو از -

 که یکی. ید یجنگ آدماش و وشیدار با  دنشیند بیآس

...  که یکی... کنه ینم باور یول یمرد گفتن بهش

 !عاشقشم که یکی

 ؟ یعاشقم -

 :زدم لب تر گرفته... میصدا انیم انداخت خش بغض

 هنوزم؟ -

 با کرد باز لب و برداشت چشمم از چشم... کرد مکث

 :اش شده بم شدت به یصدا

 ... دمید و  خوابت من -

  قاب را صورتم طرف کی  و آمد باال دیترد با دستش،

 :گرفت



 از شدنم مرخص زمان تا بار چند و نیچند -

 خوابام... یکرد یم هیگر  خوابم تو یگاه! مارستانیب

  من ،یبست یم  و زخمم ،یبود  اسب سوار. بود واضح

  من... یکرد یم آرومم دم،یکش یم درد بودم،  شونیپر

 یکس ادیم شیپ کم. کنم ینم هیگر راحت چوقتیه

  دیکش یم دست نفر هی خواب تو یول  نهیبب و اشکم

 سیخ چشمام شدم یم  که داریب... سمیخ  چشم ریز

! بدتر سرم. کرد یم درد قلبم شدم یم که داریب! بود

  دختر   ربط. دمیرس ینم ییجا به کردم یم فکر یچ هر

...  دمیفهم ینم نبود ادمی که یتیواقع با رو خوابم تو

  مرخص بعد بالفاصله که یکی. داشتم گمشده هی انگار

  خودت... نمشیبب که اومدم مارستان،یب از شدنم

 یکورد دختر همون... خواب  تو دختر   همون! یبود

 ! داد نجات و جونم که

  چشمم ری ز آرام را شستش انگشت... دیچک اشکم

 :کردنش پاک یبرا دیکش

 ! خوابم از تر قشنگ... ی بود قشنگ -

 *** 
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 ! خوابم از تر قشنگ... ی بود قشنگ -

  مخصوص یرپوستیز یها  محبت همان... بود همان

 به اما کرد  یم ابراز سخت که یمحبت همان ! خودش

 ! من از کرد یم پاره دل بند بد وقتش،

  سه هر... روستا تو موندم شب سه و روز سه -

  روزش سه هر. کوهستان یرفت اسبت با رو روزش

...  شناختمت ینم یول یبود آشنا... دنبالت اومدم رو

...  یزد ی م داد... یکرد یم هیگر! کردم یم حست

  تو بار هزار... جلو امیب  خواستم! گرفت یم درد قلبم

  گهید یروزا  تو بار نیچند... شب سه و روز سه اون

!  نشد... کردم یم یرانندگ کردستان تا تهران از که یا

 !دمیترس... نتونستم

  ییروزها تمام  از تر سرخ. بود شده سرخ چشمانش

 !خسته... بود شانیپر. میبود  گذرانده که

 ...ویآر -

  یقیعم نفس و کرد باز را  راهنشیپ اول ی دکمه دو

 :دیکش



 یم لباس مردم نیا هیشب... دور از دمتید یم -

 یبرم و موندم یم روز سه دو یا هفته. دمیپوش

 هنوزم. بودم روانپزشک نظر تحت. تهران گشتم

 ! هستم

 : داد ادامه و زد یتلخند

 به یبد دل... انتقامت واسه یبجنگ ماه چند کن فکر -

 یگرفت رو انتقامت بگن و یش داریب هوی  بعد... نفر هی

  یکی بگن...  رهیبگ درد قلبت . ادینم ادتی یز یچ یول

  یم لیدل... ادینم ادتی تو  یول زتریعز جونت  از بوده

 ؟ یخوا

 !دمیترس. بود سرخ اش نهیس قفسه

  پا کوهستان دل به یزد یوقت روزید...  برات گمیم -

 هی و یرفت یم ادهیپ شتر یب شهیهم. اومدم پات به

 یول! کنم داتیپ تونستم یم... اسب  با رو یریمس

...  کردم گمت. ینشد ادهیپ اسب از هم لحظه هی روزید

 یم... نکردم داتیپ . گشتم دنبالت!  بهت دمینرس

 یم. رمیبگ  اسب یکی از  که روستا برگردم خواستم

 تو. دنبالت بگردن هم ها بچه بسپارم خواستم

 اسبت یول... داد ینم آنتن تلفن ی حت کوهستان

 منو اسبت. دیکش ههی ش پام جلو درست! برگشت



 من و نبود خوب حالت که ییتو... تو به رسوند

 زمان تا بودم داده قول خودم به که یمن! بودم مقصر

 . ندم نشون خودمو پدرت شدن آزاد

 تو یلعنت ؟یبد نشون خودتو یخواست ینم  چرا چرا؟ -

 یدید  یم... رمیم یم  ذره ذره دارم من یدید یم

 ...نامرد

     ادامه

 

 جان خواست یم دلم که یآنقدر... بودم یعصبان

.  رفت باال یکم شیصدا.  رمیبگ هم با را او و خودم

 :صحبتمان لحظات تمام از باالتر

 ینم نشون  خودمو بازم شدم ینم مجبور شبید اگه -

 تا شد یم  آزاد هم گهی د سال چند پدرت اگه ... دادم

... رونهی ب اون وشیدار. کردم یم صبر موقع اون

 دست همه از اول م زنده  من بفهمه اگه وشیدار

 نفر هی دیبا! یمهم برام دونه  یم که ییتو رو ذارهیم

 یم نشون خودمو تا بود یم بهت حواسش من جز

 . دادم

 :دمیخند یعصب



 محافظ؟  همون آدمه؟ همون پدرم و -

. برود رونیب در از میصدا است ممکن دانستم یم

  یکس کردم  یم حس... بود بد حالم. دادم ینم یتیاهم

  زور به را خودم یصدا. دیگو یم طبل به گوشم کنار

 : دادم ادامه حال آن با اما دمیشن یم

  قاتل و یقاچاقچ یکل وسط  تو... کنه ینم قانعم لتیدل -

 کنار ننیبب یخواست ینم! یکرد یم محافظت من از

  ساده تلفن هی ارن؟یب سرم ییبال یبود نگران ؟یمن

 نامرد؟ یا زنده یبد  خبر بهم یتونست ینم ؟یچ

  هم یرو چشم و زدم چنگ  را سرم دست  دو هر با

 را دستم دو هر مچ اش مردانه قدرتمند دستان. فشردم

 :گرفتند

 !نمتیبب نی ریآ... نیریآ -

  چشمش در چشم یکندن جان به. نبود واضح شیصدا

  داده جان چشمانش  ی دوباره دنید یبرا. کردم باز

 ... بودم

 کنم؟  صدا و دکتر ؟یخوب -

 چرا؟ بگو بهم فقط... فقط -



 انیم  یدست محکم  و کرد رها را دستم مچ آرام

 :د یکش شیموها

! مرد عاشق  که یکن یزندگ ییوی آر فکر با بود بهتر -

 ... گذشت نمون یب یچ ستین ادمی و م زنده که یمن نه

 :کردم نگاهش مبهوت

 ؟ یچ... چ -

 بهیغر مثل چرا یگفت خودت... ازم یدی پرس خودت -

 ... کنم یم نگات ها

  یلیخ که یمرد آغوش یول... واسم یست ین بهیغر تو

! کنه یم تتیاذ نه؟ مگه... سرده ادینم ادشی  رو زایچ

  بخاطر... تو  بخاطر نه! هستم... معذبم یکن یم حس

  کردم یم رفتار چطور قبال دونم ینم که خودم

 سرم تو داره یکی  لحظه هر  که خودم بخاطر... باهات

 بشه تیاذ نکنه... یکن  تشیاذ نکنه" زنه یم داد

 !" تو بخاطر

     ادامه

 

 !یری بگ میتصم من  یجا ینداشت حق تو... تو -



 را عاشقش ی ُمرده  که بود؟ کرده فرض چه مرا

  خواستم ی م فقط من پرستم؟ یم اش زنده  از شتریب

 حداقل که کردم یم آرزو ماه چند من... بکشد نفس

 دهیپرس خودم از بار نیچند. باشد زنده ها دستگاه ریز

  تخت یرو عمر آخر تا و  ماند یم زنده اگر که بودم

"  نه" کی جوابم  بار هر و  کردم؟ یم شی رها افتاد یم

  فرض چه  مرا اهپوشمیس مرد. بود خودم   به قاطع

 بود؟  کرده

  یم کاری چ شد یم عوض ما یجا اگه ... اگه تو -

 تو یول کشم یم نفس یبفهم یداد یم ح یترج ؟یکرد

 با هنوز التیخ تو و باشم مرده ای ست ین ادمی رو

 ؟یکن یزندگ قبل نیریآ همون

 هر ما. دانستم یم را جوابش... سوالم از ماند مات

 یم نفس دو هر ما. میکرد یم انتخاب را  زیچ کی دو

  اش شده مشت دست یرو نگاهم! هم ی برا میخواست

  زدم یتلخند من و رفت نیی پا شیگلو بی س. شد دهیکش

 :درد با

 سرگرد بخشمت ینم. ..بخشمت ینم یول عاشقتم -

 ! چوقتیه... آژند ویآر

 *** 
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 سرگرد بخشمت ینم... بخشمت ینم یول عاشقتم -

 ! چوقتیه... آژند ویآر

 مات خودم. دمید را دیدو سرخش  چشمان به که یبهت

 مرد  ! نداشت دروغ از یاثر که  یلحن از ماندم

 مگر... اما دمیفهم یم من و دیکش یم درد اهپوشمیس

  روز هر تمام  ماه چهار مگر بودم؟ دهینکش درد من

 نبود حقم باشم؟ یعصبان نبود حقم بودم؟ نداده جان

  به داغ و بود زمیچ همه که یمرد از کنم گله بخواهم

 چه آمد ینم ادشی  بود؟ کرده فراموشم زد؟ قلبم

  من م؟ینگذراند سر از که  ها چه و جفتمان به گذشت

  که من... بودم نکرده فراموشش که من! بود ادمی که

  و دید یم! بار هر دید یم دور از او و دم یکش یم درد

 اگر! بودم مردن مرز در  که یزمان مگر آمد ینم جلو

  از پدرم ها یزود  نیهم به اگر رفتم، ینم مرگ یپا تا

 آمد؟  ینم شد، ینم آزاد زندان



 : نشست لبش کنج یتلخند

 بعدش؟  -

  دمید یم تار. دیکش یم ریت سرم ی شده یچی باندپ زخم

 کینزد یقدم ... را رشیتصو کرد یم تارتر اشک و

 غم یبرا زدم دل بودن، دلخور نیع در من و شد تختم

 ! چشمانش

 بعدش؟  یکن یم کاریچ ،ینبخش اگه -

... خواهدش یم وجودم بند بند دانست یم! دانست یم

  یم... ام دهی کش انتظار دنشید یبرا ها ماه دانست یم

 مرگ از ام،  کرده شیدای پ که حاال کردنش رها دیفهم

  نگاهش که دمید و دیلرز ام چانه! است تر سخت هم

 ...لرزد یم

 رفته ادمی که رو یچ هر! ادمهی خوب رو چشما نیا -

  بخاطر ها چشم نیا! ذهنم تو شده حک چشمات  باشه،

  حق ؟یبخش ینم. ختنیر  اشک وقته یل یخ نامرد من  

 یول! یدار حق آره... شدم روحت قاتل من! یدار

  که خامه الیخ  هی ازت، برم یم دل یکن یم فکر نکهیا

 کنم یم صبر ایدن ته تا سرت از کردنش رونیب واسه

  اگه یحت... نیریآ رمینم اومدم، که حاال! رمینم یول

 .بجنگم ایدن کل و پدرت با  باشم مجبور



 :شد خم صورتم  یرو و آمد جلو یگرید قدم

 !کن فرو سرت تو نویا -

  من و برگرداند خروج در سمت رو و کرد راست کمر

 زخم... شدم سنگ... شدم تلخ که شد چه دمینفهم

 :زدم

 یزخم زمان خاطرات و  ادتهی چشمام  فقط من از -

 قبل؟ ماه چند  به یبرگشت انگار یگینم مگه... شدنت

 هم رو ت خانواده سرگرد؟ شد یچ انتقامت؟ زمان به

 ؟ یبجنگ یخوا یم من واسه که رفته ادتی

     ادامه

 

 یول... من از بود روبرگردانده! دمید... شکست

 کردم حس. دیبر نفسش کردم حس! دمید... شکست

  و پهنش یها  شانه یرو  زد دو دو چشمانم! کشتمش

 چه  اهپوشمیس مرد به من  بودم؟ گفته چه من... ایخدا

  اش خانواده انتقام یبرا که یمرد به من  بودم؟ گفته

 بودم؟  گفته چه بود دهید چشم به را مرگ

 و؟یآر... آ -



 ی  مانی پش کی اوج در ... زدم شیصدا جان مهین

 بودم؟ گفته چه من... بودمش  شکسته! وحشتناک

 ...یچ دمینفهم من ... من و یآر... ویآر -

  چشمانش  خون ی کاسه از من و دیچرخ سمتم آرام

 یبرا. بود زده رونیب اش یشانیپ و گردن رگ. مردم

... نکرد نگاهم! مردم شدنش پاره مرز در یها رگ

 کرد، باز که  لب و ماند ثابت سرم زخم یرو  چشمانش

 ... مردم هم اش گرفته یصدا یبرا

 ...  کن  استراحت -

  یتالف که نماند کند، گله که نماند! بشنود که نماند و

  صدا من و  شد خارج اتاق از بلند یها قدم با... کند

 :زدم

 ! ویآر -

 :میایب نییپا  تخت از کردم یسع. شد اتاق وارد مادرم

 ...خدا  رو تو ویآر -

 رفته و برود دوباره دمیترس یم. برود دمیترس یم

 زخم من بار نیا! بودم مقصر خودم بار نیا... بود

  محکم را  میها شانه یا مردانه دست...  بودم زده

 :میایب نییپا  تخت از نگذاشت و گرفت



 ...نیریآ -

ُرم دلین. کردم تقال یول  کردن تقال یبرا نداشتم جان  س 

 :گرفت را می ها شانه تر محکم او و کرد زخم را دستم

 ...نمیریآ -

  چشمان  من و شد قفل چشمانش در شانم،یپر نگاه

 ... بود شده رتریپ که دمید را  یپدر سرخ

 (بابا... )باوکه -

 :گرفت قاب  را صورتم  و نشست تخت ی لبه کنارم

 ... انمیگ...( زم یعز جانم... )نازار انمیگ -

 :جان یب زدم هق

 ... بره نذار -

 یم او از که بودم وانهید من، و شد رهیت  نگاهش

 بودم وانهید  رد؟یبگ را زمی چ همه رفتن ی جلو خواستم

 آرام یا گوشه مادرم! رحم یب ی وانهی د کی... حتما

 کردم یم فکر که یا لحظه درست و ختیر یم اشک

 آغوش در را سرم دهد، یم نشان یبد واکنش پدرم

 :کرد زمزمه و دیبوس را ام یشان یپ و گرفت

 ...نمیریآ رهینم... رهینم -



     ادامه

 

 مشت تا. کند باز سر شتریب بغضم تا بود یکاف نیهم و

!  دلتنگ هم ،یعصبان هم...  دستم در را  راهنشیپ کنم

  و بود کرده یپدر سال هجده که یپدر... بود پدرم

 آغوشش در مرگ حال  به! ینامرد سال دو کینزد

 از قبل را سرمم دلین یکس کردم حس و زدم زار

 بندش پشت و دیکش رونیب دستم شدن یزخم شتریب

  طول قهیدق چند فقط که ییویدار. کرد ق یتزر ییدارو

  آرام را سرم  که پدرم با همزمان و کند کرختم  تا دیکش

 راست سمت  گردن اراده یب گذاشت، بالشت یرو

 را یمرد بلند  قامت اتاق، باز ی پنجره از و چرخاندم

  مهین گاری س کی با یمرد! اهیس یها لباس با دمید

 داشت یبرم قدم که یمرد... انگشتانش انیم سوخته

 به زده هیتک بعد، به ییجا کی از و یبهدار  اطیح در

. کردم حس را نشیسنگ نفس من و  ستادیا وارید

  از... ام گمشده یویآر بود مانده! من مرد بود نرفته

 لبخند... بزند زخم هم او مبادا که  بود رفته اتاق

 درست و بست نقش خشکم  یها لب یرو  یکمرنگ

 نگاه خواب،  عالم در رفتن فرو از قبل هیثان چند

  چشمم ی  گوشه از یاشک. شد چشمانم قفل سرخش



 انگشتانش انیم یلعنت گاریس آن... ایخدا و خورد سر

 کرد؟ یم چه

 *** 
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 لرزه؟ یم دستات وقته چند -

.  دیکش یقیعم  نفس و کرد مشت را دستانش ماهرو

 افتاده جانش  به روزها  نیا که یضعف از بود متنفر

 ...بود

 ... ماه پنج چهار، -

 ماهته؟  چند -

 ... هفت -

  از را نکشیع. فرستاد رونیب صدادار را نفسش دکتر

 گوشش پشت را بلندش  یها  یچتر و  برداشت چشم

 :فرستاد



 برام. بره رونیب مطب نیا از ستین  قرار حرفات -

 ده؟ ی م آزارت نطوریا یچ... بگو

 ماهرو ... بخش نانیاطم و بود نیدلنش کمرنگش لبخند

 اعتماد قابل  که یروانشناس کردن دایپ یبرا  هفته چند

 هر به اعتماد از دیترس یم. بود کرده قیتحق باشد

 ... یکس

 همش کنم یم حس که وقته چند... که وقته چند -

  ایلیا با یوقت یحت... تنهام که ییوقتا فقط نه! دنبالمن

 ...رونمیب

 ادامه و دوخت دکتر چشمان به میمستق را  نگاهش

 : داد

 . دنبالمونن کنم یم حس بازم... گمیم  رو همسرم -

 پشتشه؟ منطق ای حسه هی فقط یکن یم  فکر خودت -

 . کنه هیتوج رو ترس نی ا که یزیچ هی

 دیسف انگشتانش بند. کرد مشت دست تر محکم ماهرو

 . بود شده

 .هست پشتش وحشتناک منطق هی... هست -



 یب نهیس در قلبش و بود شده وار زمزمه شیصدا

 به یدست و کرد باز را شالش یعصب. کرد یم یقرار

 ...بود شده سخت شیها نفس. دیکش گردنش

  لرزان دست با ماهرو و خت یر یآب وانی ل شیبرا دکتر

 زیم یرو  را وانیل و کرد تر یلب. گرفت  را وانیل

 :گذاشت

 کار یرزم سال نیچند.  ستمین ییترسو دختر من -

 یم چون بگه بهم یزیچ  نداشت جرئت یکس. بودم

  به ییجا هی از یول... یول ادیبرنم پسم از دونست

 ...  بعد

 :فرستاد نیی پا یسخت به  را دهانش آب

 از االن که شد میزندگ وارد یکی بعد به ییجا هی از -

 و نداشت کم  برام چوقتیه که یکی... زترهیعز جونم

  چشم به و  رفت مرگ یپا تا من بخاطر یحت! ذارهینم

 ...رو من از محافظت واسه تالشش دمید

 حال، آن با و گفت یم  سربسته را زی چ همه ماهرو

 دور چشمش از یخونسرد نیع در دکتر کنجکاو نگاه

 ...نماند

     ادامه



 

  ییزایچ. میکرد عبور یوحشتناک یزایچ از هم با ما -

... بچه نیا و... ارهیم بند نفسمو شیادآور ی یحت که

 االن اما شد مونیزندگ وارد ناخواسته بچه نیا

 از یول! جفتمون... میبود یقو ما. بنده بهش نفسمون

  رییتغ یچ  همه میباردار اول از دیشا بعد، به ییجا هی

 میبود توش که یطیشرا و نبودم نفر هی  فقط من. کرد

 ... نبود خوب

 از هر گناهش  یب نیجن. دیکش یم ری ت  شکمش ریز

 هم او انگار. دیکوب یم مادر بطن به را خود یگاه

 ... را مادرش بد حال بود دهیفهم

 میکرد عبور ما بود،  سخت هم چقدر  هر طیشرا -

  به ییجا هی از... اما بود خوب یچ همه اولش... ازش

 دنبالمون می ر یم که جا هر  بهیغر تا چند کردم حس بعد

 حس بهم که  ینگاه! کنن یم نگاهمون فقط. کنن یم

 ! ترسونتم یم... دهینم تیامن

 یچ واکنشش ؟یگفت مورد نیا در ایل یا به حاال تا -

 بوده؟

 بهم حواسش  یادیز ایلیا...  دیدون یم! نشد ... نگفتم -

 . هست



 :بود سرخ چشمانش که یحال در کرد یا خنده تک

 یمیصم با یحت. رهیگ یم گرم یکس با  سخت یلیخ -

 ... من با یول هیجد مواقع  اکثر هم دوستش نیتر

 :دیلرز یم  هم لبخندش

 ...هست بهم حواسش شهی هم... خوبه شهیهم من با -

 :کرد پاک  دهینچک را اشکش حرص با

.  کنه یم کنترل  خودشو یول شهیم دعوامون یگاه -

 بعد رو دستش یوتراپیزیف شد حاضر یحت  من بخاطر

 که هست یز یچ هی یول...  یول کنه شروع سال چند

 ! گهینم بهم

  ادامه یسخت  به ماهرو  و کرد نگاهش منتظر دکتر،

 : داد

 یبعض دونم یم که یحال در... شرکت  رمیم گهیم -

  حالش خونه ادیم که وقتا یبعض! نرفته  شرکت مواقع

. نده بروز کنه یم یسع یول هیعصب. ستین خوب

  پا از تونه یم که وحشتناک سردرد هی... داره سردرد

 !ارهیب درش

 سردرداش لیدل ای ره؟یم  کجا یدیپرس ازش  حاال تا -

 رو؟



... شرکت ی کارها به دهیم ربطش! گهینم ... دمیپرس -

 بار چند ... بار چند  یحت من... ادیز یخستگ به

  عطر یبو ... کردم بو گشت یبرم یوقت رو لباساش

 ... من! دهینم زنونه

     ادامه

 

 :دی لرز اش چانه

 ایلیا... وحشتناکه نیا و بودم کرده شک ایلیا به من -

 که بار هر! خوبه یادیز من با حداقل. خوبه یادیز

...  ارهیم بند نفسمو وجدان عذاب کنم ی م شک بهش

  یرو رو  ینگاه ینیسنگ و رونیب میر یم که بار هر

 به دمیم  ربطش. رهیگ  یم نفسم کنم ی م حس خودم

  دونم یم... ستین نیا هی قض دونم یم ی ول شک اون

 !ست  گهید زیچ هی هیقض و کنه ینم  انتی خ ایلیا

.  دیکش چشمش ریز و برداشت زیم یرو از یدستمال

 : داد ادامه یا گرفته یصدا با و زد  یا سرفه تک

 کابوس کنن یم بمونیتعق دارن  کردم حس یوقت از -

  انگار... انگار که یی ها کابوس. شد شروع هام

  شب هر دشیجد قسمت که ترسناک سلایر هی! النیسر

 .ستون هی به بستنش که نمیب یم رو ایلیا . شهیم پخش



 :دیکش یا دهیبر نفس

  یم غیج من! بزن گنی م و دستم دنی م اسلحه هی -

.  نداره یا دهیفا یول کنم یم مقاومت... خواب  تو کشم

  شب... بپرم  خواب از که  یا لحظه تا کشم یم زجر

 چاقو ایلیا.  شهیم عوض  ویسنار یول بعد  شب... بعد

 تونه ینم  ایلیا! منه دست  یخون یچاقو  و خورده

 و خورده ریت ایلیا... منه دست طناب  و بکشه نفس

 ...اسلحه

 : دیچیپ اتاق در دردناکش هق

 !منه دست  اسلحه -

 *** 
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 : دیچیپ اتاق در دردناکش هق

 !منه دست  اسلحه -



  اش چهره یخونسرد اما شد عوض دکتر نگاه رنگ

  ای خت،یر یم اشک شی روبرو  که یباردار زن... نه

  همه ای و  بود گذرانده سر از را یوحشتناک یروزها 

 ...بود الیخ  و توهم زیچ

 !ینگفت بهم رو زهایچ  یلی خ هنوز کنم یم حس -

  سرفه تک و کرد پاک دوباره را شیها  اشک ماهرو

 هیگر خواست ینم گرید  اما بود نشده سبک. زد یا

 ... کند

 ... تونم ینم -

 : زد یکمرنگ لبخند دکتر

 بدونم دیبا من نه؟ مگه... میکن اعتماد هم به دیبا ما -

 .میکن حلش هم با تا  بوده یچ مشکلت ی شهیر

  چپ سمت  دستش و داد تکان  نیطرف به یسر  ماهرو

 سمت شتریب روزها نی ا نشیجن. شد  مشت شکمش

 ادیز  استرس یعنی  نیا و دیچرخ یم بطنش چپ

 ...مادر

 فقط من...  فقط من... تونم  ینم واقعا...  تونم ینم -

. ستمین  خودم نگران. رهی بگ آروم فکرم  خوام یم



 ها استرس نیا! م بچه نیا نگران... امیلیا نگران

 ... ذارهیم روش یبد ریتاث

  نوشتن مشغول. زد چشم به دوباره را نکشیع دکتر

 :گفت نیح همان در و شد پرونده در یزیچ

 هی. کنم ینم  تیمعرف روانپزشک به تیباردار بخاطر -

 پس بذاره نیجن رو یبد ری تاث ممکنه  داروها یسر

 . مینکن شروع رو یدرمان دارو بهتره فعال

 :گذاشت  پرونده یرو را خودکارش و آورد باال سر

 دیشا. کنه میتنظ  برات گهید وقت هی بگو یمنش به -

 .کنه یم تتیاذ که ی بگ ییزایچ از یبتون کم کم

  خوب یول کرد گرم را ماهرو دل یکم لبش یرو  لبخند

  برمال چکسی ه شیپ چوقتی ه را رازش که دانست یم

  بودند، گذرانده سر از ایلیا با که یاتفاقات. کرد نخواهد

 را دکتر لبخند جواب... ماند یم خودشان نیب شهیهم

 بدرقه در دم  تا دکتر. شد بلند و داد یکمرنگ لبخند با

  سمت ماهرو برگشت، مطبش به که نیهم و کرد اش

  ردیبگ وقت گرید روز چند یبرا تا رفت یمنش زیم

  نشسته ها یصندل از یک ی  یرو که ایلیا دنید با یول

  نیزم یرو  شیپاها کرد، ی م نگاهش حرف یب و بود

 خود  نشیجن کرد یم حس... حبس نفسش و شدند قفل



. خورد ینم  تکان و ترس از کرده جمع یا گوشه را

 بود؟ دهیفهم را  مادرش ترس

 در چشمانش مردمک و دیپر یآن به صورتش  رنگ

 یرو خونسرد  ظاهر  به. دیلرز ایلیا دار رگ نگاه

  یم ماهرو... چشمانش از امان اما بود نشسته یصندل

 که یمرد از ها مدت از  بعد که کند اعتراف توانست

 !دیترس بود جانش

     ادامه

 

  که یگرید زیچ ای شد بدش  حال متوجه ایلیا دینفهم

 را دستش. آمد سمتش بلند یها قدم با و شد بلند

 فرصت ماهرو  به ای دیبگو  یز یچ نکهیا یب و گرفت

 و برداشت قدم خروج در سمت بدهد، زدن حرف

 آرام اما داشت یبرنم قدم عیسر... دنبالش به ماهرو

  انگار و آمد یم شیپا  به پا شهیهم ایلیا... نبود هم

 از. دیشن ینم  را ماهرو زدن  نفس نفس یحت بار نیا

  یبازو آزادش دست با ماهرو شدند، خارج  که مطب

 :ستادیا و  گرفت را ایلیا

 ...سایوا... ادینم باال... نفسم -



 قفسه یرو  دست ماهرو. د یچرخ سمتش  و ستادیا ایلیا

.  دیکش یم ق یعم یها نفس و بود گذاشته اش نهیس

 ی روزه و دیکش شی موها انیم یدست محکم ایلیا

 : شکست را سکوتش

 !نمتیبب ؟یخوب -

 دخترک تن. گذاشت ماهرو صورت طرف کی دست

  یشانیپ یرو  عرق درشت یها دانه و بود کرده خی

 : خوردند  تکان لرزان ش،یها لب. شد  یم دهید اش

 ... فقط خواستم یم من... من ایلیا -

 شد باعث د، یشد ینگران نیع در ایلیا ن یخشمگ نگاه

 تابو رفتن روانشناس شیپ. بماند دهانش در حرف

 که ییروزها در یول! چکدامشان یه نظر  از... نبود

 به هم را لشیدل و نرود رونیب تنها کرد یم دیتاک ایلیا

  قرمز خط کردن رد دخترک کار گفت، ینم ماهرو

 رگ. فرستاد رونیب صدادار را نفسش ایلیا... بود

 : بود زده رونیب اش قهیشق

 ؟یبر راه یتون یم ؟یشد بهتر -

 را دستش  دوباره ایلیا و داد تکان یسر آرام ماهرو

  بود شده پارک شانیروبرو که ینیماش  سمت و گرفت

 !قبل از تر میمال یکم بار نیا. برداشت قدم



  ایلیا مرخین  به ینگران نگاه نشانیماش دن ید با ماهرو

 : انداخت

 نجا؟ یا تا یکرد یرانندگ خودت -

 : شکست ماهرو قلب در یزیچ و نداد یجواب ایلیا

 یرانندگ بشه خوب کامل دستت  تا نگفت دکتر مگه -

 ... ن

 و کرد رها را دستش ایلیا که بود نشده تمام حرفش

 :گفت  کلمه کی تنها

 ...شو سوار -

  سوار ماهرو تا ماند منتظر و کرد باز را نیماش در

 نیبدتر نیهم و کرد  ینم نگاه چشمانش به. شود

 شد سوار حرف  یب ماهرو! بود ماهرو  یبرا شکنجه

 کرد، روشن را نیماش و نشست  رول پشت که ایلیا و

 تا بود قرار که یسکوت به نتوانست یحت  ماهرو

 فکر ردی بربگ در را نی ماش یفضا خانه به دنیرس

 :کند

 ...ایلیا -

  به نگاهش که یحال در و کرد روشن را  نیماش ایلیا

 :گفت یا گرفته یصدا  با بود روبرو



 .ببند و کمربندت -

     ادامه

 

  لرزانش دست. داد قورت یسخت به را بغضش  ماهرو

 کمربند، بستن از بعد بالفاصله و برد کمربند سمت را

 به ترس با ماهرو و شد کنده جا از بایتقر نیماش

  شتریب لحظه هر نیماش سرعت. دیچسب اش یصندل

 ورم گردنش رگ... تر سرخ  ایلیا صورت و شد یم

 چه نبودش لحظات در دانست ینم ماهرو. بود کرده

 لپ بردن یبرا یوقت دانست ینم... گذشته  ایلیا به

  یبال چطور ترس د،یند را او و برگشت خانه به تاپش

  ها ابانیخ در آزاد دشمنشان دانست ینم... شد جانش

... ردیبگ را  جانشان روز کی تواند یم  و چرخد یم

  آخر، در و بود گشته را خانه اطراف یها  ابانیخ تمام

  جا همه که بود شده یماموران  دامن به دست

 توانست یم ماهرو  حرکت هر. بودند مراقبشان

  خواست ینم ایلیا و  باشد زی برانگ  شک شانیبرا

  گناهش یب یماهرو   یبرا یدردسر نیتر کوچک

  حرکتش نیهم   با ماهرو و  خواست ینم... شود درست

  هر فکر ایلیا. بود کرده  جادیا شبهه و  شک هزاران



 مطب در کردنش دایپ جز کرد یم را ییجا

 بود؟ گذشته  ماهرو بر چه...  روانشناس

 ... تر  آروم ایلیا -

 سال چند به بود برگشته انگار. نبود خودش دست

 هر و شد یم  خاموش مغزش که یزمان همان به! قبل

 ... فشرد یم گاز  پدال یرو پا  شتریب  لحظه

 ...برو تر آروم خدا  رو تو ایلیا -

 در یکس. دیشن ینم را  ماهرو یصدا...  دیشن ینم

  ریگ ریمس تو اگه" کرد یم تکرار رحمانه یب سرش

  شتریب س یپل اگه ؟یچ افتاد یم آدماش و وشیدار

  یها رگ کرد یم حس" ؟یچ شد یم  مظنون بهش

 که بود لحظه همان قایدق و انفجاراند مرز  در سرش

  دنید با و شد مشت شکمش یرو ماهرو دست

 : دیکش غیج زده وحشت آمد، یم روبرو از که ینیماش

 ...ایلیا -

 *** 
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 178_پارت #

 ...ایلیا -

 با نیماش  و چرخاند را فرمان حرکت کی  با ایلیا

  وجود با ماهرو. شد متوقف ابانیخ کنار یبد یصدا

 یکم نیماش یناگهان توقف از بود، بسته که یکمربند

 یرو کمربند آوردن فشار از قبل و شد پرت جلو به

 تا گذاشت  اش شانه یرو دست محکم  ایلیا شکمش،

  یم ماهرو و زدند یم نفس نفس دو هر. ندینب بیآس

  ینم باور  انگار... دیلرز یم روبرو به رهیخ. دیلرز

  را ایلیا یرو ن یا... اند زنده و نداده رخ یتصادف کرد

 و بود دهینشن را شیادهای فر که ییایلیا! کرد ینم باور

  تصادف کرد، ینم کنترل  را نیماش آخر ی  لحظه اگر

 .زد یم رقم را یوحشتناک

 ! ماهرو -

... لرزان. دیشن کینزد ی فاصله از را ایلیا یصدا

 !نگران... دهیترس

 :زد ناله اراده یب و دیکش ری ت  شکمش ریز

 ... آخ -



  دستپاچه و کرد باز را  ماهرو کمربند  بالفاصله ایلیا

 :دیپرس

 ؟ یخوب...  نمتیبب ماهرو شد؟ یچ -

 :شد خم و فشرد را درد محل تر محکم ماهرو

 ... خدا آخ -

 باز. زد دو دو ماهرو رنگ یب صورت ی رو ایلیا نگاه

. ندیبب ب یآس  زانشیعز از یکی بود شده باعث هم

 !بودند دهید بیآس او بخاطر اش بچه و ماهرو

 ...نترسون منو ماهرو -

  را ماهرو قلب شیصدا وحشتناک  یگرفتگ و لرزش

 قهیدق چند  از بعد نشیجن.  شکست بار ن یهزارم یبرا

 و کرد ییخودنما و زد بطنش به یلگد یجهنم ی

 :بشکند صدا با ماهرو  بغض شد باعث نیهم

 !خورد ینم... ن تکون -

 خودش سمت را ماهرو صورت زده وحشت ایلیا

 :برگرداند

 یم زنگ االن! نیبب منو زمیعز ریبگ آروم... ماهرو -

 نترس خب؟... مارستانیب میریم بعدش دکترت به زنم

 ...ستی ن یزیچ



  بشیج از دیلرز  یم محسوس که یدست با  را لشیموبا

  ماهرو که بود نگرفته یا  شماره هنوز و دیکش رونیب

  شیها  نفس اما کرد ینم هیگر. زد چنگ  را مچش

 :بود دهیبر دهیبر

 ...خوبم... خو -

 یاشک چشمان با و گذاشت شکمش یرو  را ایلیا دست

 :زد یکمرنگ لبخند لرزان یها لب و

 ...میخوب... خوبه حالش ؟یکن یم حسش -

     ادامه

 

 حبس نفس دستش، ریز آرام  یا ضربه  حس با ایلیا

  یگرید سمت را سرش... کرد رها را اش شده

 اش چانه تا فشرد دهانش یرو مشت و چرخاند

 رخ بود خدا کار که  یتصادف و بود خسته. نلرزد

  کینزد هم باز. بود گرفته را توانش تمام ندادنش،

! باردارش زن به بار نیا... بزند بیآس یکس به بود

...  بود داده کف از اریاخت و نشسته رول پشت هم باز

 تخس،... قبل سال چند  یایلیا به بود  برگشته انگار

 !فکر یب ،یعصب



 :نشست شی بازو یرو ماهرو دست

 ...ایلیا -

 هر و شد ادهیپ. کند تحمل را نیماش یفضا  نتوانست

 دست مچ. دیکش شیموها انیم محکم را دستش دو

. بود خورده  ریت انگار که کرد  یم درد یطور  راستش

 دست با را دردناکش مچ و داد هیتک نیماش  ی بدنه به

 ذره توانست ینم هم زییپا  خنک یهوا. گرفت  گرشید

  ماهرو سر ییبال اگر. کند خاموش  را درونش آتش یا

  توانست  ینم اگر کرد؟ یم چه آمد یم فرزندشان و

 شد؟ یم چه کند کنترل را نیماش

 ...شو سوار... یخور یم سرما کمه  لباست ایلیا -

  باز مهین ی  پنجره انیم از که را ماهرو نگران یصدا

 را دردش با ختهیآم خشم نتوانست  گرید د،یشن نیماش

... ماهرو از! خودش از... بود نیخشمگ. ندهد بروز

  یم... کردند یم بشانیتعق لحظه هر که ییها آدم از

 یتخس دخترک از خودش، درون یوالیه از! دیترس

  و وشیدار از بود، شده مظلوم یادیز  روزها نیا که

  هم به محکم  را در اراده یب و شد سوار... شیها آدم

...  کردن دود یبرا خواست یم یگار یس دلش. دیکوب



 ببرد نفس و فتدیب سوزش به اش نهی س که یآنقدر

 ... وقت  چند یبرا

 کنم؟  یم محدودت دارم یکن یم فکر -

 ... کرد نگاهش حرف یب ماهرو

 کدومش؟ بهم؟ یکرد شک ای -

  بار کی. نلرزد شیصدا تا زد یا سرفه تک ماهرو

 :زد یم را شی ها حرف دیبا شهیهم یبرا

 ! چکدومیه -

 :زد شخندی ن و انداخت باال ییابرو ایلیا

 شیپ یرفت ییتنها پوچ و چی ه سر... آها -

 به و جفتمون داشتم پوچ و چیه سر...  روانشناس

 !دادم  یم کشتن

     ادامه

 

 یم! یدون یم خوب خودتم... ستین پوچ و چیه -

 از شمیم وونهید دارم. یگ ی نم یچیه یول دردمو یدون

  کاری چ یدار! ینگران از ارمیم کم دارم... الی خ و فکر

  شب هر چرا ؟یستین یول  شرکتم یگیم چرا ؟یکن یم

 شن؟یم بدتر  سردردات



.  دادم جواب  بار کی و  هزار و یدیپرس بار هزار -

 نگران بخاطرش خودتو  یبخوا که ستی ن یزیچ

 .فتهیب یبد اتفاق ستین قرار... یکن

 ست؟ ین قرار -

 :بود ممکن حالت نیتر نیغمگ در چشمانش یشیم

 !کردم دایپ اسلحه کارت اتاق یکشو تو من -

 ...دیلرز شیگلو بیس. شد عوض ای لیا نگاه رنگ

 نشدن؟ ریدستگ آدماش مگه نمرده؟ وشیدار مگه -

 هی سر چرا ؟یدار یم  نگه اسلحه هنوز  چرا پس

 ؟ یزیر یم هم به انقدر من ی ساده رفتن رونیب

 :شد مشت فرمان یرو  ایلیا دست

 ...یفهم ینم  منو حال تو -

 : بغض و  خشم با برد باال صدا ماهرو

 تو دارم وی چ حکم من  بفهمم؟ که  یگفت ؟یگفت -

 ت؟  بچه مادر فقط  ای همخونه؟ هی ت؟یزندگ

 ... کن تمومش ماهرو -

 :کرد یم تر یعصب  را دخترک شی ها رفتن طفره



  روز هر شده باعث یچ ینگ تا! کنم ینم تمومش -

  تو... کنم ینم تمومش بشه شتریب دتیسف یموها  تار

 دستم از یکار و یشی م شکنجه چشمام  جلو یدار

 یمرهم چه دونم ینم... هیچ دردت یگ ینم! ادیبرنم

 !زخمات رو بذارم

 از ماهرو و شد مشت فرمان یرو  گرشید دست

 :دی ترس او دستان دیشد لرزش

  خوب باباش حال فهمه یم! فهمه یم م بچه -

! فهمم یم... فهمه ی م رو هات ینگران ... ستین

 با... دنبالمونه بهیغر نگاه تا چند کنم یم  حس همش

  توهم یعنی تو حال نیا! ستین یول توهمه گمیم خودم

 ...ستین

 ی روزه. نشست دردناکش ی قهیشق یرو  ایلیا دست

 :او  چشمان به ره یخ  شکست بد  را سکوتش

  آره... سن یپل! مراقبمونن بهیغر یها  نگاه اون -

 !مرده وشیدار

 ...دیبگو توانست ینم. بود نمرده

 رونیب اون ییجا هی ممکنه آدماش از یبعض یول -

 .بگردن خودشون واسه



  توانست ینم. گشت یم شهر در آزادانه  وشیدار خود

 ...دیبگو

     ادامه

 

 برات یاتفاق ترسم یم چون  رونیب نرو تنها گمیم -

 مظنونن جفتمون به هنوز چون نرو تنها گمیم. فتهیب

 وگرنه... بشه مونهیعل بر تونه یم  یحرکت هر و

  اگه من به لعنت! کنم محدودت بخوام اگه من به لعنت

 سخته... بهت گفتم... بچرخه تو ریغ یکس حول فکرم

 ییایدن تو کسم همه... یزمیچ همه تو... قبال گفتم یول

  رنتیبگ خوام ینم! آوردن سرمون به بد مردمش که

 .بزنم  بیآس بهت خوام ینم... ازم

  بود سکوت فقط یا قهیدق و برگرداند پنجره سمت رو

 حس مرخشی ن یرو را ماهرو سیخ نگاه... سکوت و

 او ی زده  خی دست که د ینکش طول یز یچ و کرد یم

 : نشست  شیبازو یرو

 فقط... فقط تو! ینزد  بیآس بهم چوقتیه تو -

. یکن کمی شر هات ی سخت تو ینخواست چوقتیه

 من چشم جلو من، بخاطر... یدیکش درد تنها شهیهم

 یکن یم فکر آسونه؟ یکن یم فکر! یرفت مرگ دم تا



 به و دردت من خاطر آرامش بخاطر یوقت  خوشحالم

  ازم ییتنها  یکن یم یسع همش یوقت ؟ یارینم زبون

 کنم؟  یزندگ اطرافم اتفاقات الیخیب من و  یکن مراقبت

 رگ نگاهش اما بود یجد. کرد نگاهش یجد ایلیا

 :دار

 من دست نکهیا. ستین  طرفه هی تو از من مراقبت -

 تو اگه قسم نفسات به که!  توئه بخاطر داره حس االن

  جلوم رو یوتراپ یزیف اسم یکس ذاشتمینم  یحت ینبود

 گذاشتم پا انتقام فکر با  من ... بود بد حالم  من. ارهیب

 از دمیکش یم دست نبود تو بخاطر اگه! عمارت تو

!  دمیکش ینم دست... نه نداشت؟ یعاقبت  چیه که یکار

 تو... وحشتناک مرگ یباز  هی از یدی کش رونمیب تو

 سکیر جونت سر نخواه ازم یول یبود مراقبم  شهیهم

  خودتو ی ندار حق باشه وسط که جونت یپا! کنم

. هست حساس یکاف حد به  تو تیوضع...  یکن ریدرگ

 !نکن ترش حساس

 :کرد نگاهش  نشسته اشک به چشمان  با ماهرو

 ... فقط من -

 روشن را نیماش و کند تمام  را حرفش نگذاشت ایلیا

 :کرد



... مارستانی ب میریم. تمومه شهیهم واسه بحث نیا -

 .شه راحت المونیخ یکن چکاپ هی

  به محکم. دینگو  یزیچ گرید داد حی ترج ماهرو و

  دوباره ایلیا. شد رهیخ روبرو به و دیچسب اش یصندل

 یم ماهرو و بود رفته فرو اش دنده کی قالب در

 ... برد  ینم ییجا به راه او با مخالفت دانست
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 در که انگار. ندارم وجود که انگار... کرد ینم نگاهم

 و خودش  و هست خودش  تنها نش،یماش سرد یفضا

.  کند یم یرانندگ خاصش ژست با روبرو، به رهیخ

 یصندل  یرو کنارم مادرم، و بود نشسته جلو پدرم

  یهوا و بود سکوت... سکوت و بود سکوت. عقب

 و بود سکوت... ریدلگ عصر کی ی  گرفته و یابر

 در کامل روز کی! بودم آورده کم نفس که یمن

 یفشار یعن ی... حالم وخامت اوج یعنی ماندن یبهدار

. نداشت آمدن نییپا قصد که یتب و آمد ینم باال که



 که یا لحظه از! بود نرفته. رود یم کردم یم فکر

 رفتم مرگ خواب به و  دمید انگشتانش انی م گاریس

 شده داریب بار نیچند شدنم مرخص ی لحظه تا انگار،

 گرفت یم آتش قلبم! بود جا همان هنوز او، و بودم

  غذا ای خدا که... همدم یبرا نگران یها زن مثل

  غش... دهینخواب ایخدا که نکند؟ ضعف! نخورده

 نگران! مینگران  ابد تا ها زن ما... ها زن ما و نکند؟

 ! میباش جانش دیشا... ما و شده جانمان که یکس

  را صی ترخ ی برگه دکتر و آمد نییپا تبم که بود عصر

 و پدر آنجا، در بودنم ی بستر مدت تمام. کرد امضا

 که نداشتم شک. بودند نرفته خانه به یا  لحظه مادرم

 چه... ایخدا و دهید یبهدار  اطیح در را ویآر پدرم

 گذشته چه  بود؟ گذشته پدرم  و اهپوشیس مرد انیم

 برخورد یصدا  داد؟ ینم  نشان تیحساس پدرم که بود

 سوزمان خانمان  سکوت ن،یماش به باران یها قطره

  آسمان. انداختم رونیب به ی نگاه پنجره از . شکست را

 ..."چشمانش مثل" کرد زمزمه قلبم... بود سرخ

 هم مادرم... نبود پدرم. کردم حس را ینگاه  ینیسنگ

  جفت کی از... روبرو ی نهیآ از... بود نهیآ از! نه

  برنگردانم سر! شیبرا دادم یم جان که یمشک چشم

 یم چشم کردم، یم نگاهش اگر. کند یتالق نگاهمان تا



 را چشمم دوباره اشک! شناختمش یم... گرفت

 مقاومتم نفهمد شد یم مگر و زدیبر نگذاشتم. سوزاند

  بردار... َمرد را نگاهت بردار ختن؟ینر اشک  یبرا را

 و درد یبرا ردیگ یم دلم! سرم زخم از  را  چشمانت

 ! سرم و زخم همان  جان   به دردت ... غمت

 نگاه و نکردم  نگاه... برداشت نگاه  و نکردم نگاه

 مگر... معجزه یعنی بود مانده که نیهم... گرید نکرد

 خط یرو از  من... رفت یم بود، او یجا  که هر نه؟

 ! بودم شده رد  قلبش یرو از... نه قرمزش

 یم زمان دمیفهم تازه ستاد، یا کوچه اول که نیماش

 ینم  و بود کیبار کوچه . دمیفهم ینم و گذشت

  یب یگنجشک مثل قلبم. برود داخل نیماش با توانست

  خواست یم و بود رسانده را ما. زد یم نهیس در پناه

 برود؟

 ...پسرم ید یکش زحمت -

     ادامه

 

  شد تکرار گفتنش" پسرم" و دیچرخ پدرم سمت سرم

  و بود داده یفرار خانه از مرا مرد،  نیا. گوشم در

 هم مادرم کرد؟ یم صدا" پسرم" را  ام یناج حاال،



 در یسر آرام و،یآر! من مثل درست... بود مانده مات

  از تر خسته... بود خسته ایخدا و داد تکان جوابش

 ! بودمش دهید که ییها شب و روز تمام

 کم هی داخل ایب. مونده یلیخ هنوز  آخرشب تا -

 ...کن استراحت

  قرار آخرشب کرد؟ یم دعوت داخل به را ویآر پدرم

 شود؟ چه بود

 ... شمینم مزاحم -

 کنارش مرد! لرزاند سرما از را قلبم اش، یجد لحن

 زودتر و یآر که کرد باز یگرید حرف گفتن به لب

 :گفت

 ... دیی بفرما شما. دارم کار تا چند اطراف نیا -

 :شد میتسل و داد رونیب صدادار را نفسش پدرم

  به شهیهم خونه نیا در بدون فقط... یراحت طور هر -

 . بازه روت

 به چه بود رفته ادشی. زد جانم به خنجر انگار یکس

 کرد؟  یم تعارف او به نطوریا حاال که آورده سرم

 ... ممنون -



 را پدرم احترام. شده منقبض ویآر فک کردم یم حس

 نیبدتر در دانستم یم من و بود داشته نگه  مدت تمام

 ینم یاحترام  یب ام خانواده و من به  هم تیوضع

 ... کند

 بندش پشت  و مادرم بعد، و شد ادهیپ پدرم همه از اول

 نه اما دندیلرز یم ضعف  از هم هنوز می زانوها... من

 به. کرد بدتر را لرزم هوا یسرما... قبل شدت به

 را  نگاهش ینیسنگ... دید او یول اوردمین خودم یرو

 چشم... بار نیا کردم  نگاهش هم من و کردم حس

 بعد، و ماند ام رهیخ حرف  یب یا لحظه. برنداشت

 قطره انیم  اشکم. گرفت  عقب  دنده و زد یکوتاه بوق

 شیها  کیالست شدن دهیکش یصدا. شد  گم باران یها

  رفت یطور... بعد و آمد  روستا ناهموار نیزم یرو

 ماند یم کندن جان مثل! بود امدهین اول از انگار که

  شکسته را دلش  من... رفتنش ریمس از برداشتن  چشم

  دمینفهم... بود رفته شکسته دل اهپوشمیس مرد! بودم

.  کردند ام یار ی خانه به دنیرس تا می زانوها چطور

 دیترس یم پدرم دیشا و بودم زده مادرم  به هیتک

  که خانه به پا. کرد یم  حفظ فاصله که شود کمینزد

 که خانه به پا... شد سردتر انگار هوا م،یگذاشت



 کجا و دیکش رخ به را خودش بدتر سکوت م،یگذاشت

 محمدم؟  عمو بود

 (عمو؟) مامو؟ -

 از گرفته یصدا با  اطیح همان از  کردم شیصدا

. افتاد ام شانه از مادرم دست و کردم شی صدا! بغضم

 . ستادیا اطیح  وسط پدرم و  کردم شیصدا

 روناک؟ محمد؟ مامو -

 یبرنم سرم از  دست سرما چرا سوخت؟  یم قلبم چرا

  و ختمیر  میپاها در را ام نداشته توان تمام داشت؟

 :زدم صدا و خوردم تلو تلو. دمی دو خانه داخل

 مامو؟ -

     ادامه

 

  دیخر یبرا محمدم عمو است ممکن کردم ینم فکر

 نبودن، نیا  که بودم مطمئن انگار. باشد رفته رونیب

  سمت ها وانه ید مثل! ستین یعاد یها نبودن آن از

  از رفت جانم و شدم وارد  زدن در بدون. رفتم اتاقشان

 ...ها آن از ی اثر نه و بود  یاثاث نه... یخال  اتاق دنید

 ...نیریآ -



 به داشتم که یخشم تمام زد، میصدا آرام که پدرم

 که افتاد  یزی خونر به دیشا قلبم. کرد  فوران کبارهی

 سمتش...  درد از گرفت آتش آنطور ام نهیس قفسه

 :دیشا دیبار یم خون  چشمانم از و دمیچرخ 

 رفتن؟ کجا -

 بود؟ خودش کار. کرد سکوت

 : شد دهیکوب اش  نهیس تخت جان یب مشتم

 ؟ یگفت یچ بهشون؟ یگفت یچ رفتن؟ ،یاومد  تا چرا -

 زور به مادرم و انداخت نیطن خانه در غمیج یصدا

 : دیکش عقبم

 ...نکن نیریآ -

  یدفاع! خودش از نکرد هم دفاع یحت پدرم ... پدرم و

 محمدم؟ عمو با بود کرده چه مگر؟ داشت هم

 دلم؟ رو  یگذاشت درد بازم و یبرگشت  ماه چند بعد -

 به یچ یدون یم مثال؟ ینگرانم  و یاومد ماه چند بعد

 ماه؟ چند نیا اومد سرم

 : دمیکش غیج



 یم منو یداشت خودتم چون یدون ینم! یدون ینم -

  تجاوز بهم زور به داشت قصد که یمرد به یفروخت

 !کنه

 : سوخت میگلو. افتاد نییپا سرش

  تیشونیپ  رو اسلحه یکس  حاال تا چون یدون ینم -

 به نبستنت بارون ریز چون یدون ینم... نذاشته

  چاقو نامرد هی حاال تا چون یدون ینم... درخت

 !دنیبر قصد به گردنت ریز نذاشته

 شد مشت گرشید دست و گرفت وارید به دست مادرم

 :شکست  صدا با بغضم. نرود قلبش  سمت که

 یبود کجا کرد؟ عمل و قلبش مامانم یوقت یبود کجا -

 رت؟ یباغ

  یعسل نگاه در زد حلقه اشک... شد  سرخ چشمش

 : دیچک اش گونه یرو یا قطره و اش

 ... م شرمنده -

 !وار وانهید... کیستر یه. دمیخند

 از کرده آزادت چون چرا؟" پسرم؟" یگیم بهش -

 یکرد یم تعارف بازم کرد ینم آزادت اگه زندان؟



 با یدیبر یم  خودشو و خودم سر ای تو؟ ادیب که بهش

 خودت؟  یدستا

 یرو شدند  مشت دستانش... اتاق وسط کرد خم زانو

 :کرد  تکرار و زانو

 ... م شرمنده -

  بار نیاول و دمید یم را اش هیگر که  بود بار نیاول

 :دی لرز ام چانه... کرد یم یعذرخواه که بود

 کجاست؟  محمدم عمو -

 :خورد گره چشمانم در سرخش نگاه

 . کنم یم داشیپ... بابا کنم یم داشیپ -

 سر بر چه ... ضعف از نشستم اتاق وسط  جا همان

 بود؟ آمده  خوشبختمان ی خانواده

 *** 

     ادامه
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 یم نیزم! کابوس همان مثل درست...  دمیدو یم

 همه. بود دپوشیسف نیزم... دمیدو یم  باز و خوردم

 سرم پشت  از یمرد...  برف و برف و برف جا

 !" قشنگه دنتمیدو یحت" دیخند  یم حانهیوق

 از یدست...  بود زده خی میپاها. زد یم میگلو در قلبم

  غیج با همزمان و زد  چنگ را لباسم ی قهی پشت

  من و آمد یمرد پردرد ادیفر یصدا ام، زده وحشت

  لباس با یمرد پشت! دمی د یبلند قامت  پشت را خودم

 ...پهن ییها  شانه و اهیس پا تا سر یها

 زمیر یم رو خونتون بخوره بهش انگشتتون نوک -

 ! جا نیهم

 نیا کاش! وقت سر هم باز ... بود آمده. بود خودش

!  جماعت نیا گرفتند یم را جانش... آمد  ینم را بار

 ...هم افرادش.  دیخند شیروبرو نامرد مرد  

 ... نی بب و سرت پشت! سرگرد خطه ته نجایا -

  دنید با و سربرگرداندم من، اما نخورد تکان ویآر

  دنیکش یصدا.  آمد باال گلو  تا جانم سرم، پشت پرتگاه

 :فرستاد پشتش کامل مرا و یآر و دمیشن اسلحه  گلنگدن

 !ببند و چشمات -



 :زدم  هق لرزان

 ...ویآر -

 سردتر انگشتم در ی حلقه از تنم. گرفت را چپم دست

 .بود

 ! چشماتو ببند گفتم -

  قهقهه اریداژ و فشردم اش شانه به سر  و بستم چشم

 :زد

  بشه یتلخ انیپا چه که  آخ! بارون ریت  ای سقوط ای -

 ...مجنون و یلیل مرگ

  یم خواب  از و کند یم سقوط  یبلند از که یکس مثل

! هم نفسم. بود آمده بند زبانم... دمیپر  خواب از پرد،

 بار نیا! بدتر اما بار نیا... بود کابوس همان

 ! تر رحم یب بار نیا... بود شتریب تعدادشان

  از سمیخ نگاه. شد مشت ام نهیس قفسه یرو دستم

  یم بد باران، و بود شب مهین. افتاد رونیب به پنجره

! نشد. بکشم نفس کردم یسع! وار شالق... دیبار

 یب دستم،. شد یم تکرار گوشم در ها خنده یصدا

 کردم، لمس که را شالم و زد چنگ را نیزم هدف



 از و دمشیپوش  ها زده خواب مثل که شد چه دمینفهم

 ... رفتم رونیب اتاق

     ادامه

 

 هیر. رفتم جلو  یکیتار همان در و بود ک یتار جا همه

  رونیب خانه از نفس یب. داشتند ژنیاکس کمبود میها

 هیثان به... رفتم رونیب پابرهنه! بود خی هوا... رفتم

 در س،ی خ تن همان با. شد سیخ تنم تمام دهینکش

 من انگار من. رفتم رونیب و کردم باز را اطیح

 ته به نگاهم. داد یم هلم   جلو به رو  یکس... نبودم

 دلم رنگ،  یمشک یبلند  یشاس دنید با و افتاد کوچه

 آرام اولم قدم... رفتم  جلو بد حال همان با و دیلرز

 نیماش در و دمیدو را بعد  به دوم قدم...  لرزان. بود

 شد یم بسته و باز یماه مثل دهانم و دمیدو. شد باز

  رونیب اهپوشیس یمرد و  دم یدو... دنیکش  نفس یبرا

 :کرد نگاهم مبهوت او و دمیدو. آمد

 !نیریآ -

. زد چنگ ی صندل یرو از را اش یباران کت و دمیدو

 :دمیبر نفس اش یقدم چند در و دمیدو

 !یرفت... کردم فکر -



  چتر اش یباران و دیدو سمتم بلند یها قدم با او و

 ...باران در شد جفتمان

 :داشت خشم... بود نگران. داشت خش بمش یصدا

 تب! رونیب یاومد ینطور یا و یداشت تب تو -

 ... یداشت

 

 :ش و پ ه ا ی س
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 تب! رونیب یاومد ینطور یا و یداشت تب تو -

 ... یداشت

 کمبود از سرخ چشمان قفل نگاهم تا  گرفتم باال سر

 آن در دنشی د با دیدو بغضم انیم خشم.  شود خوابش

 : حال

 یخواست یم چون یکرد رد رو پدرم دعوت تو -

... بارون  نیا تو! یینجایا حاال یول یبرگرد  آخرشب

 دوست انقدر چرا ؟یلجباز انقدر چرا! سرما نیا تو

  نمیبب و یبد نشونم خودتو تا ؟یکن تیاذ منو یدار

 نبود؟ بست! یداد زجرم  شبش و روز یکش یم نفس



 حال؟ نیا تو دنتید به شمی م محکوم بازم که نبود بس

 رو دادنت دست  از دوباره ترس هم خواب تو یحت که

 دارم؟

.  کند آرامم کرد ینم یسع او و بود رفته باال میصدا

  غم من! غم  از پر حال ن یع در و بود  یخال  نگاهش

 مشت دستان یرو  نگاهم... بودم بر از را  ها چشم نیا

! درک به آورد؟ ینم ادی  به مرا. شد دهیکش اش شده

 و رفت مچش سمت دستم... داشتم ادشی به که من

 :خانه  در سمت روبرگرداندم

 قبول  دعوتشو که بود بهیغر برات صاحبخونه -

 ست؟ بهیغر هم  صاحبخونه  دختر! ینکرد

 نتوانستم گرید که بود دهینرس یدوم به میها قدم

  قصد و بود ستادهیا شی جا  سر محکم. بروم جلوتر

 ...اهپوشیس ی وانهید نداشت آمدن

 ...شهینم -

 آرام و افتاد  مچش از دستم دم،یشن که را بمش یصدا

 یباران و آمد جلو یقدم شد؟ ینم چه. برگشتم سمتش

 :انداخت م یها  شانه یرو بود جفتمان پناه که را اش

 ! نکن م درمونده انقدر... ن یریآ شهینم -



  یم زخم یکی  یکی بودمش دهید یوقت از شیها حرف

 نبود؟ بس... قلبم یرو شد

 کنم؟ یم ت  درمونده من -

 و دیکش اش یشانیپ ی رو محکم را دستش دو هر

 : زد باال را سشیخ  یموها

  اونم سقف هی ریز تو و  من بودن ؟یفهم ینم چرا -

 ! ستین درست مادرت و پدر گوش بغل

  بار نیاول یبرا  لحظه آن دیشا و! مردم. شد سست تنم

 به مرا او. کردم حس را شدنم بهیغر جانم تمام با

 از را بدمان و  خوب خاطرات تمام او. آورد ینم خاطر

 یم که بودم یا بهیغر...  من و بود برده خاطر

 ...ببرمش خانه به زور به خواستم

     ادامه

 

 ست؟ین درست -

 جان میصدا. خوردند تکان اریاخت یب میها لب

 ی مانده ته  اش یجد نگاه و آمد جلو یقدم ... نداشت

 : گرفت را جانم



 هی موندن  هم شیپ شب نداره؟ یمشکل تو نظر از -

 به؟یغر مرد و زن

 مغز تا نگاهش. شد تکرار سرم در" بهیغر" ی واژه

  و دیق یب دختر  هیشب نظرش در. لرزاند را استخوانم

  خانه به را یا بهیغر مرد خواست یم که بودم یبند

 گرید که زد جانم  به را خالص ریت ببرد؟ اش یپدر ی

 ینم یزیچ که ها مرده. نکردم حس هم را سرما

 ... دندیفهم

 به؟یغر -

  نگاهش رنگ... دهیبر ! گرفته... بود مات میصدا

 بیس که دیفهم  را حرفش یمعن تازه دیشا. شد عوض

  یزیچ کرد باز لب شانیپر  و دیلرز نگاهم در شیگلو

 :نگذاشتم من و دیبگو

 یزندگ سقف هی ریز  ماه هشت بهیغر نیا با تو -

  از رو بهیغر نیا بار نیآخر  و نیاول واسه تو! یکرد

 ...رفتنت از قبل

 از که ها بهیغر... نگفتم". یدیبوس" میبگو آمدم

 !کردند ینم دفاع خودشان

 !مبهوت. شد سخت  نگاهش



 کردم؟ کاریچ من -

  عذاب. بودم بر از هم را نگاهش وجدان  عذاب نیا من

 دست از همسر به انتیخ مرا به محبت که یوجدان

 را یلعنت وجدان عذاب نیا  من. کرد یم یتلق اش رفته

  همکارانش شیپ خواست یم که یآخر ی لحظه فقط

  یا لحظه همان . بودم دهی ند نگاهش در  بگذارد میتنها

  یتلخند به لبم کنج! برود عاشق تا بود دهیبوس مرا که

 : شد کج

 ؟یخوا یم حیتوض بهیغر هی از -

 :شست یم  را میها اشک  باران... شدم کشینزد یقدم

 کنه یم دعوتت داره شب نصفه که بهیغر دختر هی -

 ش؟  خونه به

 :بردم گوشش  کینزد سر و ستادمیا  پا نوک یرو

 ...رفتنت قبل که م بهیغر دختر همون من -

 : دیلرز ام چانه

 قرار چوقتیه گهید که  انگار شیدیبوس حرف یب -

 !ی برگرد ستین

     ادامه

 



 همان با و برگشتم عقب را آمده جلو قدم کی همان

 ام شانه  یرو از را  اش یباران لب،  کنج تلخند

 :انداختم

  از یحت وگرنه... رفته ادتی وقته یلیخ رو دختر نیا -

 !بهیغر یگفت ینم بهش هم یفراموش  یرو

 :رفتم عقب یگرید قدم

 تو امشب یول  شکسته بد ازت  دلش بهیغر دختر نیا -

  بهیغر دختر نیا... کنه ینم  ول بارون ن یا تو تنها رو

 ترس از که باشه احمق عاشق هی خواد یم امشب

 عاشق هی! بره ینم خوابش صبح تا خوردنت  سرما

 ...تو و آورد پناه تو به  کابوسش از بعد که احمق

 :اشک با دمیخند

 !بهیغر یگفت بهش تو -

 : آرام دمیخند

  یپا! یموند بهیغر نیا ی  خونه تو روز چند قبال تو -

 مگه! بار  نیا وسطه  جونم یپا. بود وسط جونت

 اد؟یم بارون یگینم

 :دارم تب تن بر زد شالق باران و کردم  باز را دستانم



!  نرفت هرز نگاهت یول  میبود همخونه ماه هشت -

 به یحت  نخواستم تا ی ول میبود همخونه ماه هشت

  من! یداشت  نگه حرمت تو... ینکرد نگاه موهام

  خاطراتش  با قبل نیریآ اون یول داشتم نگه حرمت

  که مرده... مرده یول نه یبگ دیشا! قلبت تو مرده

 ! بهیغر یگیم بهش

 :دیلرز یم نهیس در قلبم. دیدو چشمانم در خشم

 بار نی آخر واسه من! کنم یم تیراه خودم من -

  حساب به بذار نویا... یبمون بارون ریز ذارمینم

 ریز صبح تا  یاین داخل! به یغر هی عشق ابراز نیآخر

 دیشا بارون که یصبح همون تا! مونم یم بارون نیا

. کنه رهات وجدانت عذاب تا یبر... ی بر و ادیب بند

 ... من که ییجا  یبر

 : شکست  گلو در میصدا

 !نباشم من -

  نگاهش. بودم ستادهیا همچنان و دندیلرز یم میزانوها 

  چشمانش غم نتوانستم! بار نیا داشت  حرف هزاران

 یب باران تا ماندم منتظر  و بستم چشم. اورمیب تاب را

  عاشقان... عشق ینام نام به. بزند شالق تر رحمانه

 !رقصند  یم باران ریز امشب



     ادامه

 

 شدند، گرفتار قدرتمندش دستان انیم در که میبازوها

 :شد خم صورتم یرو او و کردم حبس نهیس در نفس

 اگه... نجایا اومدم ینم اول  از ینباش بود قرار اگه -

 اومدم! کردم ینم داتیپ  چوقتیه ینباش  بود قرار

 یدار المصب  قلب نی ا تو ییجا هی... یهست چون

 دلتو منطقم یول ادشهی رو تو قلبم... یکش یم نفس

 یا بهی غر نیآشناتر تو! من به لعنت و شکنه یم

  خواستم یم . مونده ادشی خوب رو تو که یقلب واسه

 رو  دلت... ادیب ادمی کم کم یچ همه تا کنم صبر

  منطقم... مخالفن قطب دو منطق و قلب!  بدتر شکستم

  امتحان خودت با منو یخوا یم تو و شکست رو دلت

 باشمت دهیبوس نداره امکان گهیم منطقم  که یمن! یکن

 یم قلبم  یلرز یم چشمام جلو ینطوریا یوقت یول

 !ادیدرب جا از خواد

  لب یرو لب بزنم، یحرف دهد فرصت نکه یا از قبل و

 تنها او و ستاد یا نهیس در قلبم! دیبوس و  گذاشت میها

 تنم کوتاه، ی فاصله همان در و گرفت نفس یا  لحظه

 جفت. چسباند سرم پشت سیخ واری د به محکم را



  و باران ریز. دیبوس و کرد قفل سرم یباال  را دستانم

 عقب یا لحظه و دیبوس ی رهگذر گذشتن به توجه یب

 : شد یم نیی پا و باال تند تند اش نهیس قفسه که دیکش

 تو قلبم و قرمزه چشمات چون گذشتم قرمزم خط از -

  یم داد! آشناست یادیز بهیغر نیا زنه یم داد نهیس

  نیآخر واسه رفتن قبل یی جا هی. شیدی بوس قبال زنه

 !وجدان عذاب بدون... بار

! شدم رنگش یمشک چشمان به رهیخ و  گرفتم باال سر

 سلول... میگلو در بغض و  دیرقص یم نگاهم در اشک

 بودم دلتنگش. زد یم ادیفر  را خواستنش تنم سلول به

 بود آتش تنم! داشتمش خودم کنار که حاال نیهم یحت

 قلبش اعماق در ییجا کی مرا او... بدتر او تن و

  هر یبرا ویآر شود یم مگر... ایخدا و بود ادشی

 خودت تو " دیکش ادیفر قلبم کند؟ رد قرمز  خط یکس

 دستش و  کرد رها را دستانم !" یهست قرمزش خط

 لمس را اش گونه من و شد سرم بان ه یسا  چتر مثل

 : بغض با زدم پچ و آرام کردم

 ... درمان و  درد یا... جانان جان یا -

  خواستم یم..." نرو میگو ینم هرگز"  نگفتم گرید و

 !بود لیتکم  میها  ناگفته تیظرف... نرو میبگو



  حاال، که دانستم یم و  چسباند ام یشانیپ به یشانیپ

 :زند یم  شالق شتریب را او تن باران

 !نکن امتحان جونت با... خودت با منو گهید -

 : دیچک اشکم و زدم ی کمرنگ لبخند

 شه؟یم یچ -

 !نشه ختم بوسه هی  به فقط ممکنه موقع اون -

  یصدا رند،ی بگ رنگ می ها گونه یحت نکه یا از قبل و

 نهیس در که بود نفس و میدیشن را خانه در شدن باز

 ...خورد گره ام

 *** 

 

  پوشاه یس#

 182_پارت #

  یصدا رند،ی بگ رنگ می ها گونه یحت نکه یا از قبل و

 نهیس در که بود نفس و میدیشن را خانه در شدن باز

 از قبل و چرخاند در سمت گردن ویآر... خورد گره ام

  پشت عیسر مرا آمده، رونیب یکس چه   نمیبب نکهیا

 ... دمیشن را پدرم یصدا  من و دیکش کنارمان  وارید



 و؟یآر -

 یقلب یرو دست و دادم قورت صدادار  را دهانم آب

 دوباره ویآر! بود هزار  یرو ضربانش که فشردم

 یبرا مردم من و زد باال را اش یشانیپ  یرو یموها

 ...حرکتش نیا

 ... سالم -

. کرد نگاهم یرچشمیز و یآر و دمید را پدرم ی هیسا

  نیا در را ما پدرم اگر!  نگران همزمان و پرحرص

  یخوب واکنش قطعا د،ید  یم هم با تنها  و شب ساعت

  فتدیب بود ممکن که یبد اتفاق از من و  داد ینم نشان

 لب یرو  هنوز را ویآر  یها  لب یجا. دمیترس یم

 آرام یا ذره نداشت قصد قلبم و کردم  یم حس میها

 کند ثابت تا بود دهیبوس  باران ریز  مرا او. ردیبگ

 خودم به خواستم ینم... است نبرده ادی  از مرا قلبش

 وارید پشت شدن یمخف نیهم یحت... اما کنم اعتراف

 نیاول یبرا  نکهیا! بود نیریش دنمیترس نیع در هم

 مچمان بود ک ینزد و میبود کرده یوانگی د دو هر بار،

 . رندیبگ را

 تهران؟ یبرنگشت  مگه -



 وارید پشت شتریب و دمیشن  تر کینزد را پدرم یصدا

 .گرفتم پناه

 نصفه گفتم. گرفتم یم ازتون مدارک ی سر هی دیبا -

 !نشم مزاحم شب

  در. دمید را اش شده مشت دست و دمیگز را نمییپا لب

 پدرم داشت یسع حداالمکان و بود نگاهم  ررسیت

 .نشود تر کینزد

 در یوقت اونم  بارون؟ و سرما نیا تو  یموند تنها -

 بازه؟  روت به من ی خونه

 از من و دیلرز یم و  بود نگران بیعج ش،یصدا

 !دمیترس یم دادم یم  که یاحتمال

 خوبه؟ حالتون -

 د،یپرس  را حالش پدرم سوال به توجه یب که ویآر

  یپ شیصدا یرعادیغ لرزش به هم او یحت که دمیفهم

 ... برده

 ...نیریآ -

 .بپرد رونیب نهیس از داشت قصد قلبم

! ستین... گشتم  رو خونه کل! ستین اتاقش تو نیریآ -

 ... دیشا گفتم



     ادامه

 

 کرد یم فکر. خواندم را حرفش ته تا من و نداد ادامه

 به خواست یم یحت و  باشم ویآر شی پ است ممکن

 خدا؟ بود گذشته پدرم و و یآر نیب چه اورد؟یب زبانش

 گذاشته  کجا حالش اون با دختر نیا ... وقته رید -

... ستین نی ریآ بگم و کنم  داریب مادرشو دمیترس رفته؟

 ...کجا دوباره

  شیبازوها  ویآر و فشرد محکم  را قلبم ش یصدا بغض

 :د یپر حرفش انیم و گرفت را

 دور ادیز تونه  ینم هیبارون هوا... میکن یم داشیپ -

 .باشه شده

 دمیشن را یمرد ی هیگر یصدا بار، نیاول  یبرا من و

 :آورد ینم ابرو به خم ی طی شرا هر در و شهیهم که

  من که ی ا خونه تو بودن... ارهیب طاقت نتونسته -

 نمیریآ. ارهی ب طاقت نتونسته رو کشم یم نفس توش

 حال؟  اون با رفته کجا . داشت تب

 خب؟... میبر من نیماش با. میکن یم داشیپ -



 مرد. خواندم ویآر یصدا از را وجدان عذاب

 من! ها آدم  به گفتن دروغ از بود متنفر اهپوشمیس

  شب کی در مرد، نیهم حاال و شناختم یم را مرد نیا

 ! بود کرده رد  قرمز خط بار دو من بخاطر

 ...پسرم شرمندتم -

  پشت شتریب من و کرد باز شیبرا را نی ماش در ویآر

 یصدا آنجا  از که یوارید پشت. شدم یمخف وارید

 اش یشرمندگ ابراز. بودم دهیشن را پدرم ی هیگر

 ...را

 انیم که یاخم  با ویآر شد، سوار حرف یب که پدرم

  رفتنشان  از پس کرد اشاره بود نشسته شیابروها 

  تکان یسر  آرام. گرفت خواهد تماس و بروم داخل

  که دمید را پدرم من و... نشست فرمان پشت و دادم

  من. دیکش یم شیموها انیم دست نگران و کالفه

... فرمان پشت خاصش ژست همان با  دمید را ویآر

 از  ذره ذره جان که کردم حس و کرد روشن را نیماش

 هم من جان برود، او  اگر که انگار. رود یم تنم

 کردن حرکت از قبل را نگاهش... رود  یم همراهش

 شیپ از یوقت و کردم رهیذخ جانم  تمام با نیماش

 سمت سرما از لرزان ییها قدم با شد، محو چشمم



 چارهیب. دادم هل جلو به را  باز مهین در و دمیدو خانه

 سیخ... ببندد را اطیح در بود رفته ادشی یحت پدرم

 یم هم یرو دندان که یحال در و شدم  اتاق وارد آب

 و کردم عوض لباس تند تند نلرزد، فکم تا فشردم

 .نشستم تشک یرو

     ادامه

 

 برگشت، پدرم اگر که گذاشتم روشن  را اتاق چراغ

 نشود نگران که... ام  نرفته که... هستم  که ندیبب

...  کرد ینم آرامم شیها هیگر که قسم خدا به! آنقدر

  هم هنوز من و بود دهیکش زجر و بود داده زجر پدرم

 ...دانستم ینم را لشیدل

  یم. گذاشتم شانیرو سر و کردم بغل را میزانوها 

 یول کند یم بدتر را حالم باران و سرما نیا دانستم

 ماه، چند نیا در دلم حال... بود خوب بار نیا دلم حال

 ! بود خوب بار نیاول یبرا

 و دمیشن را   اطیح در یصدا  که گذشته چقدر دمینفهم

 پدرم دانستم یم دیبع. دی تپ تند دور یرو  دوباره قلبم

  چک کردنم دایپ یبرا را روناک و محمد عمو اتاق

 باور که بودم دواریام نیهم به فقط من و باشد کرده



 نصفه ها وانهید مثل کند باور که... ام بوده آنجا کند

 یقربان به بردن پناه یبرا  ام نزده باران دل به شب

  یم تکرار وقفه یب وجدانم... میها کابوس اهپوشیس

 ..."کند لعنت مرا خدا" کرد

 *** 

  پوشاه یس#

 183_پارت #

  دینکش طول یزیچ و دمیشن  هم را ساختمان در یصدا

  در دمید را پدرم بلند قامت من و... شد باز اتاقم در که

 صورتش. دیچک یم  شیرو و سر از  آب که یحال

 کاسه چشمانش... برجسته گردنش رگ و بود سرخ

 حبس نفس دنمید با! تر خون شیبرا دلم. بود خون ی

 :همزمان کرد اخم و داد رونیب را اش شده

 ؟یبود کجا -

  اراده یب  من... میگلو دور  شد یطناب وجدان عذاب

  مثل. بودم کرده ترک اهپوشمیس مرد یهوا به را خانه

  دهیدو شی هوا به دنیرس تا نفس کی  ها زده خواب

 که هم چقدر هر... دانست ینم که پدرم یول بودم



  شده نگران مرگ حد سر تا هم باز بود، داده  عذابم

 !اش ینگران از دیکش یم عذاب وجدانم و بود

 ... بودم نرفته ییجا -

 شک یب  چشمانم و آمد یم چاه ته از انگار میصدا

  دنید از من و شد اتاق وارد... دادند یم  لو را قتیحق

...  زد  ینم پدرم. دمیترس اش شده مشت دستان

 اش خانواده و اریداژ که یزمان  جز! چوقتیه

 گرید که نداشتم ادی به بودند، کرده کور را چشمانش

 . باشد کرده بلند میرو دست

  نیا یجا چیه... ینبود اطیح تو! ینبود اتاقت تو -

 !ینبود  خونه

 نگران. نرود باال شیصدا که کرد یم کنترل را خودش

 !مادرم چارهیب... آخ و بود مادرم

  لحظه هی شب نصفه... بودم محمد عمو اتاق تو -

 .شنوم یم و صداشون کردم حس

 یم بغض یواقع ش،یها گفتن دروغ  انیم آدم مگر

 بودم؟ کرده بغض چرا من کند؟

 ! انگار بودم شده یاالتیخ... نبودن -



...  نبودنشان تصور از شد فشرده قلبم  و زدم یتلخند

 شده خواهرم مثل که یدختر  و محمدم عمو بود کجا

 من و شد شتریب پدرم چشمان یسرخ بود؟

  ها سال که یمرد شکستن... نمینب که سربرگرداندم

 که اتاق چراغ... نمیبب خواستم ینم را بود ستونم

  و دادم دنیچک ی اجازه میها اشک به شد، خاموش

 :دمیشن را اش گرفته یصدا

 ...بابا بخواب -

  شکستن  با در، شدن بسته و اتاق از  رفتنش رونیب

 دانستم ینم درست من و شد همزمان بغضم یصدا یب

 و ویآر برگشتن شوق از... کردم یم ه یگر چه یبرا

  نیا... زانمیعز از یخبر یب درد ای مانیها عاشقانه

 ! بود گنگ بی عج میروزها 

     ادامه

 

 ویآر که حاال. دمیکش  چشمانم ریز  یدست محکم

 آزاد، پدرم و بود سالمت  تنش که حاال بود، برگشته

 از را ییها قدم یصدا. کنم هیگر خواستم ینم گرید

  قلبم... نفر چند زدن حرف یصدا بعد، و دمیشن اطیح

. آمدم نییپا تخت از و دیتپ ام نهیس در توانش  تمام با



. زدم کنار را پرده و  رساندم پنجره به را خودم

 صحبت پدرم با که یحال در خانه وانیا ریز دمشید

  و یمشک نمدار یها لباس همان با دمشید... کرد یم

  و ختندیر یم  اش یشانیپ در سرکشانه که ییموها  تار

 دمیشن ینم درست را شانیصدا... فرستادشان یم باال

  ویآر و دیایب داخل کرد یم اصرار پدرم  انگار اما

 دست نشست میها لب یرو  که یلرزان لبخند... انکار

  خوب را حالم  هم کنار پدرم و ویآر دنید. نبود خودم

 و گذاشت یم پدرم به  ویآر که یاحترام. کرد یم

  یم دلم به بیعج بود، قائل  شیبرا پدرم که یاحترام

 باالخره و، یآر که گذشت قهیدق چند دمی نفهم! نشست

 اش شانه سر یدست پدرم و داد تکان ت یرضا به سر

 یحت! دمشی د یم همچنان  من و... برگشت داخل و زد

  باال سر و برد فرو شلوارش بیج در دست که یوقت

 شانه و مردانه قامت یبرا دلم! آسمان سمت گرفت

... خوردنش  سرما ترس از زدم دل و رفت  پهنش یها

 ها ماه من و داشت عادت سرد آب به اهپوشمیس مرد

 حس را نگاهم  ینیسنگ!  عادت نیا از بودم دهیترس

 از قبل و چرخاند پنجره سمت گردن که دیشا کرد

. خورد  گره هم در نگاهمان ندازم،یب  را پرده نکهیا

 را قلبم تپش که ینگاه. نبود بهیغر گرید که ینگاه



 یکمرنگ لبخند. زد آتش را میها گونه و رساند اوج به

  نگاهش... شود قرص  دلم که داد تکان یسر و زد

  یا لحظه امشب مرد نیا... هم شیلبخندها. بود بینج

  به بود شده  لیتبد باز حاال، و بود داده کف از اریاخت

 یب و کردم اشاره شیها لباس به... قبل یو یآر همان

 ..."یخور  یم سرما" زدم لب صدا

  یواکنش نکهیا از قبل و انداخت یورود  در به ینگاه

 و شد خارج ساختمان از  که دمید را پدرم دهد، نشان

  مرد... شود داخل کرد اشاره ویآر به بعد، لحظه چند

 ویآر... بود  رفتهیپذ را دعوتش باالخره اهپوشیس

 !بود  ما ی خانه  مهمان امشب

 *** 

     ادامه

 

  پوشاه یس#
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  مثل قلبش اری دنید شوق از که ینوجوان دختر مثل

 یبرا باشد، نیبهتر خواهد یم و زند یم گنجشک

  چهره شیآرا. کردم نگاه نهیآ در را خودم بار نیچندم



 کم اثرات و یدگیپر رنگ که بود یحد در فقط ام

 تن به  یرنگ چند بلند لباس. بپوشاند را ام یخواب

 یم روح صورتم به که یرنگ یآب بافت شال و داشتم

  لباس روستا نیا دختران تمام مثل امروز من ... داد

 بار نیاول که  ییها لباس همان سبک در! بودم دهیپوش

 و انداختم ساعت به ینگاه... بود دهید ها آن با مرا

 از. کردم مرتب سر یرو  را شالم بار نیآخر یبرا

 و بود  کرده میصدا صبحانه یبرا مادرم که یزمان

  قهیدق ده از شتریب بپوشم، یمناسب لباس داشت دیتاک

  یم رخت دلم در شتریب  انگار قهیدق هر و گذشت یم

  خانه در ویآر حضور چطور پدرم دانستم ینم. شستند

 بود، که  چه هر اما بود کرده هیتوج مادرم  یبرا را

 ...دمید ینم اش چهره در یتینارضا  از یاثر

  بازدمم، دادن رونیب با همزمان و دمیکش یقیعم نفس

  از صحبت ی صدا. رفتم رونیب اتاق از و  روبرگرداندم

 قلقلک را مشامم تازه نان یبو و آمد یم خانه هال

 مثل مادرم که یا سفره دور دنشانید با. داد یم

  حال با میرو به ایدن بود، انداخته نیزم یرو  شهیهم

 اما بود تنش شبید یها لباس همان... دیخند خوش

  در یراحت یها  لباس شبید پدرم نداشتم شک! مرتب

 و کند عوض  سشیخ  یها  لباس با تا گذاشته ارشیاخت



 یکورد شلوار  و راهنیپ در تصورش از یحت من

 دوباره شدنش داریب از بعد. نشست یم لبم  یرو  لبخند

  مردم یم  من و بود دهیپوش را خودش  یها لباس

 دانستم یم ... اش زده باال  آرنج تا یها نیآست یبرا

 و پدر اصرار به هم مانده  صبحانه ی برا که نیهم

  که بود آماده او، و بود آمده بند باران... است مادرم

 به رو رد،یبگ  رفتنش فکر از قلبم نکهیا از قبل! برود

 تازه. برگشت سمتم نگاهشان تازه و کردم سالم جمع

 :میرو به زد لبخند پدرم و شدند ام متوجه

 ...ری بخ صبحت دخترم؛ سالم -

  ریبخ صبح و سالم جواب و زدم جوابش در یلبخند

 کرد مکث میرو  نگاهش یا  لحظه. دمیشن  را ویآر آرام

 به را مادرم مهربان نگاه من و برداشت چشم بعد، و

 دل در زود  یلیخ احترامش، با مرد نیا... دمید شیرو

 ...بود کرده باز  جا ام خانواده

 *** 

 

 

  پوشاه یس#



 184_پارت #

 جا ام خانواده دل در زود  یلیخ احترامش، با مرد نیا

. نشستم مادرم کنار و رفتم سمتشان... بود کرده باز

 یم یبیغر وجودم بند بند. بود انمانیم ی بیعج  سکوت

 و گرفته شکل دوباره ی  خانوادگ جمع  آن با کرد

... یخانوادگ جمع  نیهم دلتنگ! بودم دلتنگ همزمان

 خودش که را ییها نان مادرم! ویآر حضور با بار نیا

. گذاشت سفره در و آورد  رونیب سبد از بود پخته

 دستان به رهیخ. انداختم ویآر به ینگاه یرچشمیز

 با که یمادر... شهیهم از تر آرام دیشا و بود مادرم

 نییپا. بود کرده حاضر  صبحانه شیبرا خود دستان

  بودن یطوفان از نشان  و،یآر یگلو  بیس رفتن

  از بهتر را اهپوشمیس  مرد من... داشت آرامشش

 لیدل من و داد یم آزارش یزیچ... شناختم یم خودم

 .دانستم ینم را حالش نیا

 ...هللا بسم -

 و گفتم  هللا بسم لب ریز دم،یشن که را پدرم یصدا

 به خطاب ویآر  تشکر. میبرد صبحانه سمت دست

 :دمیشن را مادرم

 ... دید یکش زحمت -



  ینیسنگ نفس و دوباره رفت نییپا شیگلو بیس

 بارد؟ یم غم نگاهش از کردم یم حس چرا... دیکش

 :جوابش در زد لبخند مادرم

 ...پسرم بخور -

 لبخند متقابال و داد تکان جوابش در یسر  ویآر

 چشم به من و برد صبحانه سمت دست. زد یکمرنگ

 شیغذا با. بخورد نتوانست هم لقمه سه دو که دمید

  یچشم ریز. نفهمند را حالش  هیبق که کرد یم یباز

 یبرا دیکش یم گلو به دست بدتر و کرد  یم نگاهم

  گذاشته دهان به زور به که یا لقمه فرستادن  نییپا

 راه چرا شمردم؟ یم را ش یها لقمه چرا من و... بود

 به که را اش لقمه نیسوم بود؟ شده سد من یگلو

 :کرد مادرم به رو  برد، فرو زور

 ...خوام یم عذر. رمیبگ ی ضرور تماس هی دیبا من -

 : داد ادامه پدرم به خطاب و

  بعد لطفا. تهران برگردم دیبا گهید ساعت مین تا -

 .دی اریب برام رو گفتم  که یمدارک اون صبحانه

 از من و کرد نگاهم یا لحظه فقط. نماند جواب  منتظر

... وحشتناکش غم از! رفتم مرگ مرز تا نگاه آن دنید

 بود؟  شده چه  کبارهی به



     ادامه

 

 و یآر. دیکش جانم  به آتش بغض. کرد ریگ  میگلو در غذا

. کند زهر همه دل به را غذا بخواهد که نبود یمرد

 دست پدرم و فرستاد رونیب صدادار را نفسش مادرم

 وی آر ی واسطه به فقط خانواده نیا. دیکش  صبحانه از

 نیا او، حضور  بدون حاال  و بودند شده  جمع هم دور

...  و بود داده  دست از را خودش یمعنا دوباره جمع

  کرد تشکر لب ریز پدرم بود؟  آمده سرمان به چه! آخ

  لحظه چند و رفت اتاق به. شد بلند سفره کنار از و

... گذاشت اطیح به پا  سند و کاغذ ورقه چند با بعد

 به لب نکه یا از قبل و گرفت لقمه می برا اما مادرم

 :داد بمینه کنم باز مخالفت

 توقع ازم! گردوند برت بهم دوباره خدا روزید -

 .یش بلند سفره سر از گشنه بذارم باش نداشته

 :گرفت شدت تیجد نیع در اش یمهربان از بغضم

 ...کهیدا -

 او... داشت بغض هم او. گرفت خودش  یبرا یا لقمه

  تا بخورد غذا خواست یم اما نبود خوش  حالش هم

 در مادرم و شدم دنیجو مشغول  زور به... نباشم تنها



  کرد یم نگاه اطیح به سالن باز ی پنجره از که یحال

 :گفت

  یلیخ  رو بنده یم چشم شهیم عاشق یوقت آدم -

 شهیهم مرد، نیا نکهیا رو  یبست چشم  هم تو... زایچ

 .باشه ناآروم  ممکنه طیشرا  نیتر آروم تو

 ...انداختم نییپا سر

 از رو ش  حافظه ویآر که گفت. گفت برام پدرت -

 ماه چند بازم شیفراموش وجود  با که گفت! داده دست

  خاطرت مرد نیا. دهیدو زندان از کردنش آزاد واسه

! نره ادتی رو یزیچ هی خوام یم یول خواد یم رو

 و ی آر! چشمش جلو. داده دست از رو ش خانواده ویآر

  بچه و مشترک یزندگ طعم... بوده پدر... بوده همسر

 ش تجربه هنوز تو که یزیچ. دهیچش  رو داشتن

.  بندازه گذشته ادی اونو ممکنه یزیچ  هر... ینکرد

 براش که یشدن جمع هم دور و صبحونه نیهم مثل

 . کنه یم زنده رو  خانواده ادی

 !بود  مادر... بود دهیفهم را ویآر درد خوب چه

 سمیخ چشم ریز یدست آرام و گرفت قاب  را صورتم

 :دیکش



 قطعا... یکرد  انتخابش ی نطوریهم تو! نکن بغض -

 که... ستین  خوب حالش یدید که نبوده بار نیاول نیا

. زهیر یم هم به همه نیا ساده زیچ هی دنید با

 یقو... سایوا  انتخابت ی پا پس! ستی ن هم  شیآخر

 ! شیخوا یم اگه سایوا

 :زدم لب پربغض

 ...خوامش یم -

     ادامه

 

 ینم. ختی نر اشک یول شد سرخ چشمانش که دمید

 :کند هیگر چشمم شی پ خواست

 ! یایبرم پسش از تو -

 در شکاندم بغض من و دیبوس را ام ی شانیپ آرام و

  نیآخر یبرا  من و دیکش کمرم پشت دست... آغوشش

  در غذا لقمه لقمه. کردم هیگر شدن مقاوم از قبل بار

 به یوقت. میکرد جمع را سفره هم با و گذاشت دهانم

  هنوز زدم، کنار را پرده ی  گوشه آرام و  برگشتم اتاق

  ویآر و بودند ستادهیا پدرم با اطیح در. بود نرفته

 پدرم یها حرف جواب در دستش، در مدارک به رهیخ



  یب. زد یم حرف کلمه چند یگاه و داد  یم تکان سر

  داد..." نکن بغض" که  دمیکش داد خودم سر صدا

 آروم پس بره شهیهم  یبرا ستین قرار" که دمیکش

 !" ریبگ

 از قبل کردم یم آرزو دل  در و بود نشده ام متوجه

 قطعا و... نمیبب  را چشمانش گرید بار کی  فقط رفتنش

  برگشت داخل یکار یبرا پدرم که دیشن را میصدا خدا

 شده متوجه را حضورم مدت تمام که  انگار ویآر و

...  زد گره  نگاهم در نگاه و چرخاند سمتم چشم بود،

 یلبخندها  همان از. زد لبخند یول بود سرخ چشمانش

 فقط ما و! کرد یم قرص را دلم که معروفش کمرنگ

 فقط ما! حرف یب... میکن  نگاه هم به میداشت فرصت

 چشمان با او. میبزن لبخند هم به میداشت فرصت

 برگشت، پدرم یوقت و... سرخ  چشمان با من... سرخ

 مادرم نداشتم شک که داد ویآر دست را یا لقمه

... مادرها و... نماند گرسنه راه در تا گرفته شیبرا

 تا دمیکش چشمم ریز یدست! اند مهربان بی عج مادرها

 را پرده برود، ویآر نکهیا از قبل و نچکد اشکم

  قرار ویآر. نمیبب را رفتنش خواستم ینم... انداختم

  کی به حالش، شدن خوب به من... برنگردد نبود

 !داشتم مانیا دنمانید خوش روز



 *** 

 

 

  پوشاه یس#
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 و بود داشته نگه شانه  با را لشیموبا که یحال در

  نهیآ از بست، یم را دشیسف راهنیپ یها دکمه

  یصدا تن با و انداخت خواب غرق یماهرو به ینگاه

 :گفت ینییپا

 شرکت رمیم سرم هی نشده داریب تا... خوابه -

 زود دیبا... ستین خوب ادی ز ماهرو  حال. کوروش

 .برگردم

 :د یشن خط پشت  از را لیریام متعجب  یصدا

  یکار  جلسه هی کرد  تیراض بابات باالخره پس -

 ؟ یبذار باهاش

 :شد راهنش یپ یها نیآست زدن باال مشغول ایلیا

...  تمام و بزنم حرفمو شهی هم واسه بار هی خوام یم -

 ... شرکت دم فرستاد آدم بس از شدم خسته



 ؟یکن قبول یخوا ی نم یمطمئن -

 :زد نهیآ در خودش  ی چهره به یپوزخند

  جبرانش پول با بخواد حاال که نکرد یپدر سال یس -

 کنه؟

 : دیخند  آرام لیریام

 وارث بزرگ، احتشام ایلیا تو... شدم قانع باشه -

  تخت و تاج  اون به یازین  چیه بزرگ احتشام کوروش

 .یندار

 :گرفت عمق ایل یا پوزخند

 ...نداشتم چوقتیه -

. برگرداند نهیآ از رو و بست را اش یطب بند مچ

 :داد ادامه و گرفت سالمش دست با را لیموبا

 .برم دیبا -

 .باش خودت مواظب... داداش برو -

 ستادیا تخت  کنار یا لحظه چند کرد، قطع که را تماس

 و بحث آن از بعد یوقت. گذراند نظر از  را ماهرو و

 هم کلمه ده دیشا ماهرو بودند،  برگشته  خانه به جدال

  بود برده پناه شهیهم از زودتر شب و بود نزده حرف

  که بود دهیفهم ایلیا یوقت یحت... خواب  تخت به



  کرده بغلش پشت از و زده خواب به را خودش   ماهرو

 ...نکرد باز لب از لب هم بود

 که ییها اشک رد به رهیخ و شد خم صورتش  یرو

 :زد لب صدا  یب بودند، مانده اش گونه بر مظلومانه

 ... بگردم  دورت -

 لشیدل تنها. بود دهیچسب جانش به روح  مثل ماهرو

...  آمدن خانه یبرا... خواب از شدن دار یب یبرا بود

 در میمستق توانست ینم هنوز! دنیکش  نفس یبرا

 اش صدقه قربان یداریب در و کند نگاه  چشمانش

 یبرا حد  چه تا دیبگو توانست ینم هنوز... برود

 به لب و شد خم اراده یب! دهد یم جان حضورش

 کمر که نیهم و دیبوس آرام. چسباند اش یشانیپ

 :کرد  شیصدا آلود خواب ماهرو کرد، راست

 ...ایلیا -

     ادامه

 

 سمتش و  نشست ایلیا ی ها  لب یرو ی کمرنگ لبخند

 : برگشت

 کردم؟ دارتیب -



 اخم یبرا تواند یم که دیپرس خودش از دل در و

 رد؟یبم ماهرو  کمرنگ

 شرکت؟ یریم یدار -

 سکوتش نکهیا! بود خوب زد، یم حرف  ماهرو نکهیا

  و نشست تخت ی لبه ایلیا... بود خوب بود  شکسته را

 :فرستاد گوشش پشت  آرام را او مواج یموها

 .گردم یبرم زود. بخواب تو... کوروش شرکت رمیم -

 ؟یگرفت و متیتصم  باالخره -

 :جوابش در داد تکان سر ایلیا

 .م یندار ازین مونیزندگ تو یکس پول به ما -

  یم. زد ش یها حرف به یدییتا مهر ماهرو  سکوت

  امروز رنگش یشیم چشمان که بخورد قسم توانست

 !است نیتر مظلوم

 شت؟یپ ادی ب الناز بگم یخوا یم -

 : انداخت باال یسر  ماهرو

 .یبرگرد تا خوابم یم... خوبم -

 یرو دیکش دست و زد جوابش در یکمرنگ لبخند ایلیا

 :ها اشک آن رد



 ...خودمو رسونم یم. بزن زنگ یداشت یکار -

 رمق ی ب را مچش ماهرو که شود بلند خواست و

 : زد چنگ

 ...ایلیا -

 سر یسخت به ماهرو و  کرد نگاهش  حرف یب ایلیا

 ای لیا شیها  زدن نفس نفس انیم. شد ز یخ  مین شیجا

  ادامه دیترد با ماهرو و گذاشت کمرش پشت یبالشت

 : داد

 قلبش  خب؟. نکن یبدرفتار  باهاش... بابات با -

 . داره گناه... ضهیمر

 نیا تخسش ی ماهرو . رفت  اش یمهربان  یبرا ایلیا دل

  گواه دلش اما  ماهرو! بود شده مهربان  بیعج روزها

 که بود دهیشن! دارید نیا از دیترس ی م. داد یم بد

  او و... شود یم تیتقو شان  یباردار در  ها زن حس

 !دیترس یم دارید نیا از وجودش تمام با

 گه؟ی د امر. کنم ینم  یبدرفتار -

 دیکش ایلیا دست پشت آرام را شستش انگشت  ماهرو

 وحشت ایلیا نیخشمگ یرو  از... زد لبخند زور به و

 مهربان، یرو نیا... اما آمد یم بند نفسش. داشت



  پشت ها سال  ایلیا که همان! بود یواقع یایلیا همان

 ... بود کرده یمخف تشیجد و خشم

 *** 

 

 

  پوشاه یس#
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  باال سر و برداشت چشم  از را اش یآفتاب نکیع

... انگار زد  یم پوزخند شیرو شیپ بلند برج. گرفت

  پسر" لقب آنجا در که  ییروزها به زد  یم پوزخند

  او چوقتیه  سیرئ و داشت" ارشد طراح"  و" سیرئ

 به زد یم  بک فلش ذهنش. بود دهیند پسرش  مثل را

  یخفگ مرز تا به! قبل سال چند در شی ها یوانگید

...  ها کردن مست صبح خود تا به... ها دن یکش گاریس

... ستیپ و ابانیخ در ها گذاشتن کورس  آخرشب تا به

 و بود اش یوانگید یروزها  ادآوری بلند، برج نیا

... خوبش نوع از بار نیا! بود وانهید هم  هنوز... حاال

 یزن ی وانهید! یمشک مواج یموها با یزن ی وانهید

  که ییماهرو ی وانهید... رنگ  یشیم جذاب چشمان با



  جهنم از  بود داده نجاتش و بود فرزندشان مادر

... کشیتار ی گذشته در زدن پا و دست از! انتقام

 ! بود داده نشانش را دی خورش  ماهرو

 فکر نکهیا از قبل و فرستاد رونیب صدادار را نفسش

  قدم با کند، رانیو را مغزش سلول به سلول گذشته

 و رفت باال یالب به  یمنته یها پله از بلند یها

  نیآخر. برداشت قدم یا شهی ش آسانسور سمت میمستق

 بعد! داشت ادی به خوب را  بود آمده آنجا به که یبار

  و گچ در آرنج تا دست   با وحشتناک،  تصادف کی از

 مارستانیب از خودش  تیرضا با شکسته، ی دنده

 پدرش به را ها حرف نیآخر تا بود شده مرخص

 ...  برود و برود و برود بعدش، و بزند حرف تا... بزند

 به را اش شانه و داد فشار را دهم طبقه ی دکمه

 یم باال که طبقه هر. زد هیتک آسانسور ی وارهید

 رخ به یرحم یب با را خودشان شتریب خاطرات  رفت،

 ستاد،یا دهم ی طبقه در  که آسانسور. دندیکش یم

  دکمه دو. کند یم یبیغر  شیها هیر با  هوا کرد حس

 اش قهی به را نکشیع و کرد باز را راهنشیپ  یباال ی

  دادن رونیب با همزمان و دیکش یقیعم نفس... بند

  مجلل یتابلو... گذاشت رونیب آسانسور  از پا بازدمش

 کرد جلب  را نظرش که بود یزیچ  نیاول شرکت



 لبش کنج یکمرنگ  لبخند". افرا لباس یطراح  شرکت"

 که دینکش طول یزیچ. فشرد آرام را زنگ و نشست

 نگاه یا لحظه. کرد باز را در یجوان  داریسرا

 کنار حرف یب بعد، و ماند ثابت ایلیا ی رو  متعجبش

 به ایلیا حد از شیب شباهت. شود وارد ایلیا تا دیکش

 !بود نامه یمعرف نیمعتبرتر پدرش،

     ادامه

 

  اطرافش بزرگ یفضا در و  ستادیا جا همان هیثان چند

 تهران تمام شه، یش سرتاسر یها  پنجره.  چرخاند چشم

.  بود کرده ر ییتغ زیچ همه...  گذاشتند یم  شینما به را

 از یول شناخت ینم را دی د یم که یافراد شتریب یحت

 را او ها آن که دیفهم یم شانیها پچ پچ یصدا

  هیثان چند  تنها اطراف به کردنش نگاه... اند شناخته

 پدرش یمنش  زیم سمت بلند یها قدم  با. دیکش طول

 :گفت و رفت

 ...لطفا دیکن اعالم حضورمو سیرئ به -

 و کرد نشستنش به  دعوت احترام  با جوان دختر

  یرو چشم توجه، یب اما  ایلیا. گرفت را یا شماره

 ریمد... احتشام کوروش"  چرخاند شیرو شیپ  یتابلو



 درد عمر کی قد شیبرا  ل،یفام و اسم نیا" عامل

 !داشت

 ...داخل دییبفرما -

 صادر کوروش طرف از را ورود ی اجازه که یمنش

 و گذاشت اتاق به پا شدن مانیپش از قبل کرد،

 :ستادیا دنشید با بالفاصله کوروش

 ...ایلیا -

 صالبت،  با پوش، کیش... بود همانطور هم هنوز

  راهنیپ و یمشک شلوار و کت آن در! وارانهس یرئ

 . داد یم نشان کمتر سال ده حداقل سنش د،یسف

 : چرخاند دفتر در چشم و بست  سرش پشت را در ایلیا

...  برگردم زود دیبا. ستی ن خوب حالش  ادیز ماهرو -

 !لطفا کن خالصه رو حرفات

! نه... نکند نگاه او چشمان به عمد از  بخواهد که نه

 نیچند همزمان که یچشمان دنید از دیکش یم درد

.  کردند یم  قیتزر  روحش و جسم به را مختلف حس

 ...خاطرات تکرار درد، غم،

 شده؟ یزیچ -



  بود سخت. داد ها چشم آن به باالخره را  نگاهش

 ...ماندن رهیخ

 ...گذشت ریبخ -

  پا یرو پا و  نشست پدرش زی م یروبرو یصندل یرو

 : انداخت

 ...مونیاصل یحرفا  سر میبر زودتر  بهتره -

 : نشست و  فرستاد رونیب  صدادار را نفسش کوروش

 چون خودم طرف از میمستق نه! یدیشن  منو یحرفا -

  یلیخ لمیوک... تیزندگ  تو امیب دوباره خواستم ینم

! یکرد ش کالفه یبدجور تو و رهیدرگ باهات وقته

 هست؟  حواست

     ادامه

 

 : انداخت باال ییابرو ایلیا

 شرکت اطراف گهید که گفتم یجد یلی خ لتیوک به -

 ینم که گفتم بهش  یجد یلیخ! نشه داشیپ من

 رو اسمش که یچ هر... صدقه ارث، ه،یهد... خوام

 !خوام ینم و  نخواستم چوقتیه د،یذاریم



  تو. دمیم بهت  رو حقت دارم! ستین صدقه... حقته -

  یم حاال... باال یدیکش رو شرکت نیا تو! یمن پسر

  سر باال خودت  خوام یم! یباش سیرئ خودت خوام

 . یباش شرکت نیا یها  بچه

  چه الناز؟ ای بودم دستت کمک من سال همه نیا -

 دخترت؟  و من نیب هیفرق

 : داد تکان  سر و کرد یا خنده تک

... وجدان عذاب یشگیهم  بحث سر می رس یم! آها -

 !جبران... نید  

 تونه ینم  تو مثل چکسیه دونه یم خوب هم الناز -

  وقت هر رو  االرثش سهم من! کنه تی ر یمد رو نجایا

 نه! برابره تو با که یارث... نامش به زنم یم بخواد

 ... کمتر نه  شتریب لایر هی

 قهوه ینیس با داریسرا دهد، یجواب ایلی ا نکهیا از قبل

  را خودش کرد دایپ فرصت ایلیا و شد  وارد کیک و

  مهارش زور به که یخشم   خواست ینم. کند آرام

  که را در شدن بسته یصدا. برگردد دوباره بود کرده

 نلرزد کرد یم  تالش که یلحن  با و آورد  باال سر د،یشن

 :گفت



! ست کننده خفه برام شرکت  نیا یوارهاید و در -

 ینم فقط... کنم یکالبدشکاف رو گذشته ندارم قصد

 ادی منو  وارهاشید و در  یحت که ییجا  برگردم خوام

 ... ندازنیم روزا اون

  باال دست  ایلیا که دیبگو یزیچ کرد باز لب کوروش

 :نگذاشت و آورد

 یبعض! شهی نم حل ابد تا که هست ما نی ب یزیچ هی -

  کنم یم یسع  دارم من... مونه یم جاش ابد تا زخما

! حداقل کنم کمرنگش... رو روزا اون کنم فراموش

 همون من. ستین وسط انتقام و نهیک بحث گهید

  سرم باال تو و اومدم بهوش لیریام ی خونه که یروز

 ! حالم به رو گذشته  دمیبخش یبود

 : داد ادامه و دیکش دردناکش یها قهیشق به یدست

  باز خودمو شرکت... شمیم پدر گهید ماه چند تا من -

  یم خواهش... لطفا پس! خوبه   حالم ماهرو با... کردم

 ادشی به خوام ینم که یا گذشته انقدر... ازت کنم

  هست منم  از بهتر قطعا! نکن من حال ی قاط رو ارمیب

  تموم جا  نیهم بحث نیا دوارمیام. شرکت نیا واسه

 ... باشه شده

     ادامه



 

 و شد بلند باشد، پدرش از یحرف منتظر نکهیا یب و

 متوقفش کوروش حرف که برود در سمت خواست

 :کرد

 تونم ینم چوقتیه من... ایلیا ندارم یادیز وقت من -

  پسربچه اون یاشک یچشما  چوقتیه! ببخشم  خودمو

 ...لطفا پس... رهینم ادمی  چهارساله ی

 :بود ا ی لیا مثل درست هم لحنش و زد یتلخ لبخند

 پدر برات بار هی فقط بذار... ازت کنم  یم خواهش -

 !باشم

 که ییایلیا... کرد تیسرا  هم ایلیا به تلخش لبخند

 سمتش آرام و برد  فرو شلوارش  بیج در دست

 : برگشت

 یزمان! گذشته گهید بگذره، که زمانش ییزایچ هی -

! ینبود پدر بودم، مادر یب  کیکوچ ی پسربچه  هی که

 !لطفا... نباش پدر بازم... شمیم پدر دارم خودم االن

 مانند زری ل ی رهیدا یرو زده وحشت کوروش،  نگاه

  شد یم نییپا  و باال ایلیا دی سف راهنیپ یرو  که یقرمز

 :زد لب مبهوت و دیچرخ 



 !ایلیا -

 ته از حرفش اما نشاند  لب کنج یلبخند زور به ایلیا

 :بود دل

  دخترت و شرکت نیا... یکن یزندگ دیبا حاالها حاال -

 !سیرئ دارن  ازین بهت

 !باش  مواظب ایلیا -

 فرصت یحت  ایلیا و دیچی پ اتاق در پدرش بلند ادیفر

 در محکم  کوروش. بسنجد را تشیموقع نکرد

  شدن خرد  با گلوله کیشل یصدا و دیکش آغوشش

 ... شد همزمان ها شهیش

 *** 
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 .ستادی ا زمان و دیچی پ اتاق در یمرد ی خفه آخ

 ایلیا و شد دهیشن اتاق رونیب از ادیفر  و غیج یصدا

 شماره به نفس کوروش، ی دهیبر نفس... ماند مات

 و بود گوشش کنار درست همخونش و پدر ی افتاده



 بیس و دیکش چنگ به را راهنش یپ یدست... مات ایلیا

 آمد فرود اش شانه یرو یسر. رفت نیی پا  ایلیا یگلو

 سمت ییزانوها... دیچک  اش گونه یرو ایلیا اشک و

  را دستانش. آمد خودش به  ایلیا و کردند سقوط نیزم

  محکم و  آورد باال بودند رها تنش کنار مدت تمام که

 انیم تر محکم راهنشیپ. گرفت آغوش در را پدرش

 :دیشن را دردناکش ی زمزمه و شد مشت او انگشتان

 ... ایلیا... ا -

 خود   کوتاهش، یها نفس... زد یم دو دو ایلیا نگاه

  نتوانست که یا لحظه درست و بود دنیکش زجر

  محکم زانو دو یرو پدرش و دارد نگه را کوروش

 و شد خم او مقابل هم خودش  یزانوها خورد، نیزم

 گشت خون رد یرو زده وحشت دارش، رگ نگاه

 و بود خون غرق پدرش، دیسف راهنیپ!  کرد دایپ... و

  یم دهید اش نهیس قفسه یرو درست ی ا گلوله یجا

 و شد باز ضرب به اتاق  در! قلبش کینزد... شد

 ادیفر یمرد... دینشن ایلیا  و بلندتر ادیفر  و غیج یصدا

 چشمان به ره یخ کوروش و  کنند خبر آمبوالنس که زد

 :درد با زد لبخند پسرش

 ... جان بابا... ب -



 :داد تکان طرف دو به سر شوکه ا،یلیا

 !نه -

 چه کبارهی به... کند باور  توانست ینم. کرد ینم باور

  شیها حرف که او... رفت یم داشت که او بود؟ شده

 .برود خواست یم  و بود زده یرحم  یب با را

 یبرا داد جان و شد ایلی ا یبازو بند کوروش، دست

 :زدن حرف

 ... بابا... کن گوش... کن  گوش... گ -

 کف و  دیچک ایلیا ی  گونه یرو دوم اشک قطره

  رحمانه یب که نشست یا گلوله یجا  بر دستش،

 انگشتانش انیم از خون و بود گرفته هدف را پدرش

 : شد یجار

 ! یدار یزیخونر... خون -

 :داد تکان نیطرف به سر تند تند

 !نزن حرف... نزن حرف -

     ادامه

 



  کوروش  و ردیبگ را یز یخونر   یجلو  توانست ینم

 که دانست یم... است آخرش که دانست یم انگار

 :زدن حرف یبرا  کرد یم تالش

 !یمن پسر... تو ! یامیدر ادگاری تو... تو -

 با دیکش ادیفر و شدند قفل  هم یرو ای لیا یها دندان

 : منقبض فک همان

 ...نزن حرف -

 : شکست گلو در شیصدا

 ... کنم  یم خواهش -

 دستش فشار و رفت هم  در درد از کوروش ی چهره

 : شد شتریب ایل یا یبازو دور

ت شهیهم... شهیهم... نامرد من  ... من -  !داشتم دوس 

  یم بد  چشمانش، و بود  افتاده نفس نفس به ایلیا

 :دندیبار

 !نزن حرف -

  من... من! شهیهم... بدتو حال دمید ... دمید من -

...  یول یداشت  بغض نکهیا... نکهیا... رو سردردات

  یول... دمید شهیهم! دمید... رو یزد یم پوزخند یول



 یپدر چوقتیه... نشدم مرهمت  چوقتیه... چوقتیه

 ! نکردم... ن

  یزیچ چشمش رگ. بود زده رونیب ایل یا یشانیپ رگ

 جواب در کرد باز که لب. شود پاره بود نمانده

 :داشت خش بیعج اش گرفته یصدا کوروش،

 !یبر  ینطوریا یندار حق... یندار  حق تو -

 کوروش نکهیا قت  یحق او، توسط جانش نجات قت  یحق

  انداخته گلوله یجلو را خودش او نخوردن ریت یبرا

 پدرش، نکهیا قت  یحق! گرفت یم را جانش داشت بود

  بود افتاده مرگ  آغوش در او بخاطر بد، هم چقدر هر

 !کشاندش یم جنون مرز به داشت

 یندار حق من جون  نجات واسه... من بخاطر -

 ! یریبم

 : دیچیپ اتاق در ادشیفر

 ! یندار حق -

 دست و  او خون غرق ی نهیس قفسه  یرو  نگاهش

 :دیچرخ  خودش یخون

 !خورده  ریت نحسش پسر بخاطر احتشام کوروش -

 :دی چک اشکش و دیخند یعصب



 ! خورده ریت زنش  قاتل بخاطر -

 ادش،یفر و بود شده دنشیکش نفس راه سد بغضش،

  یجا دست تر محکم! بغض  همان یرو  یسرپوش

 پدرش  و ردیبگ را یز یخونر   یجلو  تا فشرد گلوله

 دوخته چشم د،یکش یم  را آخر یها نفس  که انگار

 :بزند حرف کرد یم یسع  و ایلیا سیخ  نگاه در بود

 ... کن گوش -

. فشرد هم یرو دندان تر  محکم و دیلرز ایل یا ی چانه

 درست و شد خم طرف کی به پدرش جان مهین تن

  حاال و گذاشت گردنش ریز دست  ایلیا افتادنش، از قبل

 .داشت آغوش در را پدرش که بود او

 ؟یداد نجاتم چرا -

     ادامه

 

 :زد لبخند جان یب کوروش

 !یمن پسر... تو -

 بود متنفر... اش گونه ی رو اشک از بود  متنفر ایلیا

 ! خودش از



 دقت ی  نهیآ ها سال ن یا تموم من! زنتم قاتل من -

 ... بودم

 :زد سرفه درد با کوروش

 !حقت در کردم  بد... یلیخ  من... من و یمن پسر تو -

 ...دیلرز یم  پدرش زخم  یرو وضوح  به ایلیا دست

 !نزن حرف خدا رو تو... نزن حرف -

  تک تک در  کرد یم حس. دیکش یم ریت اش قهیشق

 یها  همهمه! کنند یم فرو داغ خیس سرش یها رگ

 باعث نیهم و زدند یم  دامن بدش حال به اطرافش

 : بکشد ادیفر بد حال با شد

 !بسه... بسه...  دیش خفه -

  یها زمزمه. رفت فرو یمرگبار سکوت در اتاق

  ایلیا که یحد به. شد یم  تر آرام رفته  رفته کوروش

 آرام ی زمزمه تا شود خم صورتش یرو  شد مجبور

 ...بشنود را او

 ...ایلیا -

 کوروش و فشرد دندان ریز  محکم را نشییپا لب ایلیا

 : داد ادامه یکندن جان به

 بابا؟  یبخش یم... منو -



 :زد بغضش انیم  یتلخند ایلیا

 ؟یبر ی خوا یم هم ی شد یخوب یبابا  که حاال -

  ایلیا ی  گونه یرو و آورد باال دست  آرام کوروش

 :گذاشت

 ...تو یول بودم یبد یبابا من ... من -

 :دیبر نفسش و رفت هم در درد از اش چهره

 !یشیم... یخوب یبابا... یبابا تو -

 ینم مو گچ با صورتش رنگ! درد از افتاد سرفه به

  وحشت   از ایلیا. بود داده دست از یادیز خون و زد

 : داد تکان  نیطرف به سر او مرگ

 ... نه... نه -

 :برداشت ترک بغضش و دید را پدرش اشک

 ... نه من جون نجات بخاطر... نه ینطوریا -

 :دیکش ایلیا چشم ریز آرام  را شستش انگشت کوروش

 !ستین... تو ریتقص... ت... یچیه -

 کند، باز یحرف گفتن به لب ای لیا نکهیا از قبل درست و

 بود، گذاشته ایلیا ی گونه یرو که یدست و بست چشم

 ...شد رها کنارش جان یب



 *** 
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  ی صحنه از گرفت یم عکس  ینظام لباس  با یمرد

 یصدا مثل درست صدا همان و! ک ی لیچ... جرم

  یم تکرار ایلیا گوش در طبل به یکس  محکم دنیکوب

 یکس تا بودند دهیکش اتاق یجلو  یزرد  ینوارها. شد

 ن،یا از شتریب یکس تا... قاتیتحق مانع  و نشود داخل

.  ندینب را وارهاید و پارکت یرو شده ختهیر خون حجم

 جان جهنم نیا از نفر کی قبل، یساعت  نکهیا از غیدر

 در ترش مسن خود   انگار و بود برده در به سالم

 ! بود داده  جان آغوشش

  حرکاتشان به فقط شوکه که یکارمندان از مامورها

  شرکت تر  عیسر  چه هر خواستند یم کردند یم نگاه

 و ایلیا به  یکس استثناعا ان،یم نیا و کنند ترک را

 دفتر از رونیب که ییایلیا. نداشت یکار لیریام

 نگاه فقط و  بود نشسته یوارید به زده  هیتک پدرش،



 فقط و بود نشسته یخون دیسف راهنیپ با! کرد یم

  یگرید و  بود خم شیزانوها از یکی... کرد یم نگاه

 تنش طرف دو جان یب یفرد مثل دستانش،... آزاد

 ...  نبود مشخص  چشمانش یدیسف و بودند شده رها

 یم نگاهش نگران و بود ستادهیا کنارش  لیریام

 شیبرا که  یسیرئ دادن دست از درد   با  غم، با... کرد

  و دوست روح و رنگ یب صورت به بود، پدر مثل

  محکم بار، ک ی لحظه چند هر و کرد یم  نگاه برادرش

  شیها اشک یکندن جان به و دیکش یم مو انیم یدست

  یمحکم سد مثل ایلیا... زندینر که کرد یم کنترل را

  دینبا لیریام  و بود شده آوار  مرگبار لی س کی از بعد

 که ییایلیا آغوش در کوروش مرگ... شکست یم

 مرگ خود   بود،  کرده یزندگ وجدان عذاب با عمر تمام

 ! آورد ی نم طاقت ایلیا... خدا و بود

 جان یب جسد خواستند یم که بود دهیرس یوقت

 وارید به دست ا،یلیا و بگذارند  کاور در  را کوروش

 جسد یوقت یحت... کرد یم نگاه فقط و بود گرفته

... نرفت دنبالش هم بردند رونیب اتاق از  را کوروش

 برود، رونی ب اتاق از کند مجبورش سیپل  که یزمان تا

 و بود مانده  جا همان بخورد تکان یا ذره نکهیا بدون

 با ایلیا و بود آمده لیریام... انگار دیکش ینم هم نفس



  یها سوال جواب  در! بود نکرده باز لب از لب دنشید

  وارید کنار. بود نزده حرف یا کلمه ی حت ماموران،

 دهیبر یها نفس و بود کرده خم زانو اتاق،  یروبرو 

 یم شتریب را لیریام بار کی  لحظه چند هر اش

 !بدش حال  از ترساند

     ادامه

 

 یم لیریام و بود زده رونیب اش یشانیپ یها رگ

  مرگ مرز در سردرد شدت از ایلیا که بفهمد  توانست

 ! کند یم نگاه فقط... آورد  ینم ابرو  به خم و است

 که یوقت الناز دردناک یها هیگر و  غیج  یادآوری

  و شد یم یداغ  سوزن بود، دهید حال آن در را پدرش

 و رفت یم فرو  ایلیا چشم  و سر یها رگ تک تک در

  از سیخ نگاه... سرش  دور دیچرخ ی م شتریب اتاق

 را کوروش داشتند که  یا لحظه الناز خون و اشک

  حس چرا ایلیا و بود مانده ثابت ایلیا یرو بردند، یم

 نگاهش نفرت با رفتن ی  لحظه تا خواهرش کرد یم

 رفت؟ و کرد

  راهنیپ  دنید با و شد  خم نییپا سمت آرام گردنش

  یجلو از دردناک یسکانس مثل زیچ همه اش، یخون



 در گرش شکنجه پدرش،  کوروش،... شد رد چشمش

 در درست بود، داده نجات  را جانش که یمرد ،یکودک

  و بود انفجار مرز در سرش! بود داده  جان آغوشش

 که سوخت یم یطور زدن، پلک هر با چشمانش

  دنید با  لیریام. دیایدرب کاسه از خواست یم انگار

  مامور و رفت جلو آمد، یم سمتشان که یجوان مامور

 بود شده قتلگاه که  یاتاق و ایلیا نیب را  نگاهش

 :چرخاند

. دیکن ترک رو نجایا گهی د ی لحظه چند تا لطفا -

 فقط و فقط  قاتیتحق اتمام تا شرکت به ورود  ی اجازه

 .شهی م داده پرونده نیمسئول به

  ایلیا سمت و داد تکان جوابش در یسر آرام لیریام

  روبرو به  همچنان سرخش نگاه که یی ایلیا. دیچرخ 

  نشست شیروبرو زانو کی  یرو  لیریام... مات و بود

  ختیر ینم هم  اشک گرید ایلیا. فشرد را  اش شانه و

 :ترساند یم بد را لی ریام نیهم و

 ...نجایا ن ینش پاشو. میبر  دیبا پاشو داداشم... ایلیا -

 تنها و نخورد تکان هم  سانت کی یحت  ایلیا گردن

  سنگ بغض لیریام. دی چرخ او سمت سرخش نگاه



  گرشید دست و برد فرو یسخت به را شیگلو ی شده

 :گذاشت او ی شانه یرو هم را

 ... داداشم پاشو -

. نداشت ی تفاوت جان یب  یجسد با ا،ی لیا تن یسرما

  حرفش دوباره خواست یم  لیریام که یا  لحظه درست

 و کرد تنش ستون را  دستش ایلیا  کند، تکرار را

 کرد کمکش و گذاشت  شیبازوها ریز  دست لیریام

  نگاهش کاش و  ختنشیفرور از دیترس یم. شود بلند

 داشت یبرم چشم کاش! ی لعنت اتاق آن از  شد یم کنده

 تلو که بود برنداشته را اول قدم... خونبار جهنم آن از

  را شیبازو دوباره لیری ام نکهیا از قبل و خورد تلو

 :زد لب خفه و کرد راست  کمر یسخت به رد،یبگ

 ... تونم یم خودم -

     ادامه

 

 عادت ایلی ا. شناخت یم  خوب را مودش نیا لیریام

  ییتنها به داشت عادت... نگرفتن کمک  به داشت

 تا بود مراقب که یحال در ایلیا سر پشت! کردن تحمل

 دهد، نشان  واکنش عیسر  خوردنش نیزم  صورت در

 شهیش آسانسور دنید با ایلیا و شد خارج شرکت از



  و زد چنگ  محکم را شیموها  آفتاب، دی شد نور و یا

 :فشرد هم  یرو چشم

 ... آخ -

  در که داد هشدار لیریام به دردناکش، و  گرفته ی ناله

 !سم شیبرا نور و  است گرنیم  ی حمله مرز

 ؟ یایب پله با یتون یم -

 دهیبر نفسش و داد هیتک وارید به را دستش کف ایلیا

  قدم با دهد، یجواب نکهیا یب. شد خارج نهیس از دهیبر

  لیریام و رفت آسانسور سمت ناهماهنگ ییها

 :برد باال صدا زده وحشت

 ...ایلیا -

 نور، از حجم آن  معرض  در خودش دادن قرار

  را خودش  خواست یم ا یلیا و بود محض یوانگید

 یم تکرار سرش در" قاتل" ی کلمه! کند مجازات

  دکمه و شد  آسانسور وارد... بدتر پدرش یصدا. شد

  یب د،یدو ینم سمتش لی ریام اگر و زد  را همکف ی

 ... شد یم بسته شیرو  به در شک

 هیثان چند تنها کرد، حرکت به شروع که آسانسور

  هم یرو چشم... درد از شود کبود ایلیا  تا دیکش طول



  یا شهیش ی وارهید به چسباند  سر عمد، از و فشرد

  کرده قصد د یخورش که یسمت  از درست... آسانسور

 اگر و کند منفجر را چشمش  و سر  یها رگ بود

  خودش سمت را ایلیا ینگران از یناش خشم   با لیریام

 یم قتلگاهش آسانسور نی هم شک یب گرداند، یبرنم

 !شد

 ؟یشد وونهید -

  شیها رگ در خون. شد تکرار سرش در لیریام ادیفر

!  شدند یم دهیشن واضح یول صداها... بود بسته خی

...  گوشش در بود شده برابر صد آسانسور یصدا

! مرگ صدا، نور،. داشت ارتعاش هنوز لیریام ادیفر

 کار از را شیها عصب  توانست یم که یعنصر دو

 ...ندازدیب

 *** 
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  سکته بود خدا کار... آوردنش طاقت بود خدا کار

 اش وانهی د توانست یم  نور از حجم آن... نکردنش

 طبقه که آسانسور ! نشدنش وانهید بود خدا کار. کند

  یرو را نگاهش ینگران  با لیریام ستاد،یا همکف ی

 خودش. چرخاند او یخون راهنیپ و صورت و دست

  خروجشان  از قبل بود کرده فراموش که کرد لعنت را

  مجبورش  و اوردیب یزی تم راهنیپ شی برا شرکت از

  ها خون نیا. دیبشو را اش یخون صورت و دست کند

 شک... خانه به دنشیرس تا شد یم ای لیا دق ی نهیآ

 نیدورب فلش یصدا شد،  باز که آسانسور در! نداشت

 ریت بودند کرده تجمع که یاد یز تیجمع  و خبرنگارها

  و آمد باال ا یلیا سرخ نگاه! زد جفتشان  به را خالص

 وقفه یب نفر چند که دید ل،یریام ی  شانه پشت از

  به لیموبا  یا عده و زارش حال از رندیگ یم عکس

 گرفتند را دورشان عیسر ها  نگهبان. اند ستادهیا دست

  را شیبازو لیریام اگر و  نشوند کینزد یخبرنگار  تا

 ینم برود، رونیب کرد  ینم مجبورش و گرفت ینم

 ... بردارد قدم از  قدم توانست

 :دیشن یم  شهیهم از تر  واضح را خبرنگارها یصدا



 خوردنشون  ریت ی لحظه درسته؟ دیپسرشون شما -

 یچ دیبگ برامون شهیم د؟یشد یزخم د؟یبود ششونیپ

 شد؟

 ی حمله تا بود شده شروع معکوسش شمارش

 فکش که یحال در متحرک، یا مرده  مثل... یعصب

 ان یم از مشت،  دستانش جفت  و بود منقبض

  یم جلو  بودند کرده تجمع که یافراد و خبرنگارها

 حد از شی پ خبرنگار کی که یا  لحظه  درست و رفت

 ادیفر و کند  تحمل نتوانست گرید لیریام شد، چشیپاپ

 :سرش بر زد

  دنبال گهی د جا هی دیبر بده؟ حالش دین یب ینم مگه -

 . دیبگرد سوژه

 و رساندند نیماش به  را خودشان یکندن جان به

  را خبرنگارها به شتریب ی شرویپ ی اجازه ها نگهبان

 دست و کرد  باز شیبرا را نیماش در لیریام. ندادند

 :گذاشت اش شانه یرو

 ...شو سوار -

 حرف یب  اطرافش، یصداها از یخالص  یبرا ایلیا

 در که یسر. گذاشت شی پاها یرو سر و شد سوار

 ... درد از بود انفجار مرز



     ادامه

 

  یصدا کرد  حس و زد چنگ را سرش دست  دو هر با

 کردن حرکت و لیریام توسط در شدن بسته و باز

 مشامش در خون یبو. کرد بدتر را  حالش نیماش

 که نشست شیگلو یرو دستانش، از یکی و دیچیپ

 نیماش کرد حس که بود نگذشته یزیچ. نزند عق فقط

 : کرد شیصدا نگران لیریام  و داشت نگه ابانیخ کنار

 ...ایلیا -

 اش یخال ی معده اتیمحتو که دیکش یم نفس تند تند

 کردنش باز چشم و دیلرز یم قبل از بدتر. ندیا ین باال

 ...وحشتناک یا جهیسرگ با بود یکاف

 ! نمتیبب داداش ایلیا -

 ینم و اوردی ب باال سر ایلیا که کند یکار خواست یم

 ...توانست

 ! میترسون یم یدار ایلیا -

 ی زمزمه شد، بلندتر معمول حد از که شیصدا

 :دیشن را ایلیا دردناک

 ... خونه برو -



  و شد خارج  خشکش ی ها لب انیم از یدردناک آخ

 ...شوند  یم کنده شهیر از دارند شیموها  کرد حس

...  برو... خودت  ی خونه... نه ماهرو شیپ... ش  یپ -

 ! خودت ی خونه برو

 :کرد نگاه دنشیلرز به ترس با لیریام

 ... ن خوب حالت مارستان؟یب مینر -

 حس و آورد  باال سر ایلیا که بود نشده تمام حرفش

 هم از شی ها رگ تک تک د،یکش که یادیفر با کرد

 :دندیپاش

  خونه برو... خونه برو گمیم صدامو؟ یشنو ینم -

 ...فقط برو ریام

 : کرد نگاهش بهت  با لیریام

 ! چشمات -

 سر  ییبال چه باز بزند حدس توانست یم ایلیا

  شده پاره چشمش  رگیمو دانست یم. آمده چشمانش

  کرد؟ یم هیگر خون  بود بارش نیاول مگر و

 یا دهیبر نفس و کرد چشمانش بان هی سا را دستش

 :دیکش

 ... شمیم کور دارم -



 حالش شدن بدتر از لیریام و دیلرز یم  بد ش،یصدا

 به دنیرس تا و کرد روشن دوباره را نیماش... دیترس

  پارک اطیح در که را نیماش. نکرد باز لب  از لب خانه

  ادهیپ کند  کمک ایلیا به نکه یا از قبل و  شد ادهیپ کرد،

  دکمه که یحال در و شد ادهیپ نیماش  از ایلیا شود،

 به پا تلوخوران تلو کرد، یم باز را راهنش یپ یها

 :گذاشت ساختمان

 برم  ینطوریا اگه ترسه  یم ماهرو... ماهرو -

 ...خونه

     ادامه

 

. شد یبهداشت سیسرو وارد و کند تن از  را راهنشیپ

  یرو خون دنید با و گذاشت ییروشو ی لبه دست

 :ماند مات نهی آ در صورتش

 !رمیم کنم پاک رو نایا... رو نایا -

 دست و دیچرخ بود ستادهی ا در یجلو که لیریام سمت

 : گرفت باال

 ...صورتم رو! دستامه رو خونش... نیبب آخه -



... همزمان زد هق و شد باز یعصب یا خنده به لبش

 گرفت،  آب ریز که دست و دیچرخ یی روشو سمت

 مشت. دیلرز شد یم پاک که یخون دنید با شیزانو

  یرکاب کی با... دیپاش صورتش  به و آب از کرد پر

  شده سرد بیعج که ی ز ییپا در رنگ یمشک جذب

 هم از درونش و دیپاش یم صورت به سرد آب بود،

 :دیپاش یم

 !گفت یم  راست کوروش... کوروش -

 ی لبه دست زنان نفس نفس و بست را آب ریش

 :گذاشت ییروشو

 تو زد یم  زل... گفت یم  راست! نحسم... قاتلم من -

...  گفت یم راست! یکشت  مادرتو تو گفت یم... چشام

 یحت. اومد سرش ییبال هی من سمت اومد یک هر

 ...بغلم تو خودش! خودش

 :دی لرز اش چانه

 ...که یوقت داد جون بغلم تو -

 : داد تکان نیطرف به  سر و زد چنگ  را شیموها

  من... من  و دمشیبخش بشنوه ازم بود  منتظر یوقت -

 !نگفتم



 :زد هق  مردانه و شد  تا شیزانو

 ...نگفتم... دمشیبخش نگفتم -

     ادامه
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 را المپ لیریام آمد، فرود نیزم یرو  که زانو با

 :کرد تند پا سمتش ینگران با و کرد روشن

 ...ایلیا -

  چشمانش یرو  دست ایلیا که بود برنداشته را دوم قدم

 :زد ناله و فشرد

 ... کن خاموش و المپ -

  درد. ندیآ یدرم کاسه از دارند چشمانش کرد یم حس

  یرو چشم  تر محکم د،یچ ی پ سلولش به سلول در که

 :زد داد جان مهین و فشرد هم

 ! آخ... ک  خاموشش -



 خودش به را لیریام یول کرد بدتر را حالش  ادشیفر

 یرو را  لیریام دست و شد خاموش  المپ. آورد

 :کرد حس  شیبازو

 ... ستین خوب حالت پاشو... ایلیا پاشو -

  یرو یسخت به و زد پس را  دستش حال  همان با ا،یلیا

 :شد بند شیپاها

 ... مردن  من بخاطر تاشون دو هر -

 :دیکش ریت اش قهیشق و رفت در سمت تعادل یب

  به نگاهش... نگاهش! دونه یم مقصر منو الناز -

 ...بود قاتل  به مقتول دختر   نگاه مثل من

 یالمپ نکه یا یب و کرد باز را ها اتاق از یکی در

  محکم را  سرش و نشست تخت ی لبه کند، روشن

 :گرفت دستانش انیم

 دنید بیآس از دمیترس یم شهیهم... ترسم یم من -

  ماهرو داشتم شیپ روز چند نیهم! من بخاطر یکس

 یم کشتن به روانپزشک شیپ رفته نکهیا سر رو

 رفتم ی نم امروز اگه من... خدا آخ... من... دادم

  بخاطر... کشتمش من! بود زنده االن کوروش شرکت،

 ... مرد من



  توانست یم هم نور کم اتاق آن در لیریام و دیلرز یم

  سکته از دیترس یم. ند یبب را صورتش کبود رنگ

  بغض با... اوردیب طاقت نتواند دیترس یم! کردنش

 بود،  نشسته شیگلو در او درد از که یا مردانه

 :فشرد آرام را اش شانه و برداشت قدم سمتش

! بفهم ا؛یلیا نبوده خدا به... نبوده تو ری تقص یزیچ -

  جونش. بده نجات و جونت   خواست  خودش پدرت

  یخوا یم  یچطور... بنداز خودت به نگاه  هی! یبود

 ماهرو؟ شیپ یبر  حال نیا با

 :زد پس اش شانه  یرو از را لیر یام دست ایلیا

 اون به رفتن ران،ی ا به برگشتنم! بود اشتباه -

 به شیزندگ زدن گره ماهرو، کردن عقد عمارت،

 شرکت به رفتنم... خدا آخ بچه اون... بچه اون خودم،

 ...کوروش

     ادامه

 

 دهیبر نفسش و دیلرز ی عصب اش دهی د بیآس دست

 : شد خارج نهیس از دهیبر

 ... من! بود اشتباه همش... همش! بود اشتباه -



  حال. گرفت نم لیریام چشمان و دی لرز اش چانه

 ...کرد یم هیگر کاش و نبود خوب  برادرش

 بخاطر اگه ؟یچ بشم ماهرو جون ی بال اگه من -

 ؟یچ ادیب بچه  ای خودش سر ییبال من  بخاطر... من

 تمام با بار نیا لی ریام و کرد ناله خفه درد، از

 برد لشیموبا سمت دست یمعطل یب. دی ترس وجودش

 : گرفت محکم را مچش ایلیا که کند خبر آمبوالنس تا

 ...نزن زنگ یکس به -

 : برد باال  صدا و زد پس را دستش نگران ل،یریام

  یغلط چه! چشمام جلو  یریم یم یدار کهیمرت د   -

 کنم؟

 کرد یسع و برد فرو یسخت  به را دهانش آب ایلیا

 : درد و درد از حجم آن انیم بزند حرف

 ساعت نیا...  نیا... بکش کامل رو پرده... رو پرده -

 رو شهیم خی م صداش... صداش...  نجای ا از بردار رو

 !عصبام تک تک

  یوارید ساعت دنید با و  گرفت را نگاهش رد لیریام

 از و رفت  سمتش یمعطل یب تخت، یروبرو  بزرگ

 حرف یب  و دیکش آخر تا را پرده. کرد  شیجدا وارید



  تاک کیت آرام یصدا دانست یم. رفت رون یب اتاق از

 حال بد مرد   یسردردها ی برا شود یم سم هم ساعت

  را حالش تواند یم نور یا ذره دانست یم... اتاق در

 و گشت مسکن  دنبال آشپزخانه در تند تند. کند بدتر

 از قبل یا لحظه درست و کرد پر آب از یوانیل

  شیجا سر و زد سرش به  یفکر  اتاق، به برگشتنش

 نگاهش و  برد لشیموبا سمت دست دی ترد با. ستادیا

 نیا با دانست یم. کرد  توقف اتاق ی  بسته در یرو

 مهم شیبرا اما شود ی م یشاک بدجور ایلیا کارش

 قبل! کردنش سکته به دیارز یم شدنش یشاک. نبود

 یگوش و گرفت را یا شماره شود، مانیپش نکهیا از

 یا یلیا توانست یم نفر کی  فقط. چسباند گوشش به را

!  بود دردش درمان نفر کی فقط... کند  آرام را آشفته

  لیریام و شد برقرار تماس که دینکش طول  یزیچ

 :زد لب گرفته نفسش، فرستادن رونیب با همزمان

 خانوم؟  ماهرو ... الو -

 *** 
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...  سوخت یم درون از همزمان و بود سردش

...  کشت ینم  دم در که بود یسالح تیحکا  سردردش

ر که شد یم ها سال! گرفت یم  جان ذره ذره  شده س 

 به بار  نیا که یدرد... اما شیدردها مقابل در بود

ر بود، افتاده جانش   قیعم... شد ینم که شد ینم س 

  و شد یم  تر خسته پمپاژ هر با قلبش! زخمش بود

 به رهیخ نگاهش و بود دهیخواب باز طاق... تر خسته

  و سوخت یم زدن پلک هر با که ینگاه... سقف

  در خواب ساعت چند فقط. زد یم جانش به درد شتریب

 غیدر یول کند بهتر را حالش یکم توانست یم سکوت

 که نیهم! لحظه  کی یبرا یحت چشمانش شدن گرم از

 از تلخ انیپا با یلمیف مثل زیچ همه بست، یم چشم

  خواب که شد یم ها سال... گذشت یم  پلکش پشت

 هم دنشیخواب  زجر با همان  حاال، و  نداشت راحت

 !بود شده حرام

 دانست ینم. چرخاند پنجره سمت را دردناکش گردن

  اتاق در را خودش ساعت چند و است یساعت چه

 به! بود کرده گم هم را خودش یحت...  کرده حبس

 فشرد بالشت یخنک در را اش قهیشق و  دیچرخ پهلو



 بسته دوباره شیگلو راه... ردیبگ آرام یا ذره بلکه

 گوشه از که اشکش! حرام هم دنیکش نفس . بود شده

 و فشرد هم یرو دندان  د،یچک بالشت  یرو چشم ی

 :رفت نییپا شیگلو بیس

 ...قاتل -

 خارج خشکش یها لب انیم از اراده یب  که یحرف از

 در ها سال. ماند رهیخ ش یروبرو  وارید به مات شد،

  که بود دهید یقاتل نقش در را خودش ناخوداگاهش،

  نجات بخاطر پدرش... حاال  و گرفته را مادرش جان

  محکم را ساعدش! بود داده جان آغوشش در او جان

  خارج نهیس از نیسنگ نفسش و فشرد چشمانش یرو

  شیها ناخن که بس بود افتاده خون دستش کف. شد

 و بود خشک  شیگلو... پوستش در بود فشرده را

  کند خالصش که یمرگ! فقط خواست یم مرگ دلش

  خواست یم  دلش... اش ساله هر ی  ج یتدر مرگ از

 میمستق! بنگ... کند کیشل  و ردیبگ دست یا اسلحه

 دانست ی م خودش جز یکس چه و... اش قهیشق در

 به یخودکش فکر بار نیچند حال، به تا یکودک از که

 اما بود داده انجامش بار نیچند و بود زده سرش

 ناموفق؟ 



     ادامه

 

  لیریام تا بست  پلک د،یشن که را در شدن باز یصدا

  ینم. بزند حرف خواست ینم... است داریب نفهمد

 شد بسته آرام که  در... کند یزندگ را روز آن خواست

 در را  ییآشنا عطر د، یشن را ییها  قدم یصدا و

 یم را عطر نیا! دیتپ قلبش و کرد  حس مشامش

 نییپا حس با... را زنانه میمال عطر نیا... شناخت

 کنارش عطر آن صاحب که دیفهم تخت، رفتن

 دهیکش شیموها  انیم آرام یفیظر انگشتان... نشسته

 :نشست اش قهیشق یرو یا بوسه و شدند

 ... جونم به دردت -

 سرخ نگاه در کرد باز چشم و دی لرز اش چانه

 جان به دردم" دیبگو خواست یم...  شیروبرو

 یم گران ید جان به دردم افتادن از من... خودم

 بست  چشم. دینچرخ  یحرف گفتن به اما زبانش!" ترسم

 بوسه... یول  ندینب را چشمانش نامرد   اشک ماهرو که

 نوک با آرام و نشست اش بسته پلک یرو  ماهرو ی

 :فشرد را دردناکش یها قه یشق انگشت

 ...ایلیا -



 او ی قهیشق یرو انگشتانش حرکت که دانست یم

 یم خودش فقط که دانست یم. کند یم  کم را دردش

 کی و ی س ی پسربچه یها رگ در  را خون تواند

 ...درآورد انیجر به اش ساله

 ؟یزن ینم حرف -

 اتفاق از بود داده خبر و بود گرفته تماس که لیریام

  از حس یا  لحظه ا،یلیا بد حال و افتاده که یوحشتناک

 لیریام. بود مانده  محکم او بخاطر یول بود  رفته تنش

  تر عیسر  بود خواسته و دنبالش بود فرستاده راننده

 دیایب! قیعم زخم آن یرو شود مرهم و دیایب... دیایب

 ...را  العالج درد آن کند درمان و

 !برام یموند تو فقط -

  بغضش د،ی چیپ گوشش در که ایلیا ی گرفته ی زمزمه

... کمرنگ. زد لبخند یول  دواند شهیر  گلو در شتریب

 !تلخ

 ...آخرش تا مونم یم -

 :دیلرز نگاهش در ای لیا سرخ نگاه

 !ازم رنتیگ یم -

     ادامه



 

 به را شی ها  ترس بار  نیاول یبرا و بود داغ تنش

 بار نی چند دانست یم یکس چه... آورد  یم زبان

 زد لبخند ماهرو ده؟ید  را دادنش دست از کابوس

 : ختیر یم اشک که یچشم با همزمان

 ... تونن ینم -

  ایلیا سر کنار سر و د یکش دراز پهلو به ایلیا کنار

 :گذاشت

 !نیبب منو... هم از رهی بگ رو ما تونه ینم یکس -

  آن در دوخت چشم و گذاشت ایلیا صورت یرو دست

 :خون غرق نگاه

 ! میینجایا ما... نجامیا من -

 .گذاشت شکمش یرو آرام و گرفت را ایلیا دست

 ...  می کنارت ما! میدار همو ما ؟یکن یم حسش -

  گرید دستش، ریز آرام  یا ضربه  حس با ایلیا

 و دیلرز اش چانه. کند یمخف  را شیها اشک  نتوانست

 :برد فرو ماهرو گردن یگود در سر

 ...بخوره من به بود قرار ریت اون -



  دیایب ایلیا سر بود ممکن که ییبال تصور از ماهرو تن

 :زد هق خفه ا،یلیا... کرد خی

 !دمشیبخش نگفتم یحت...  یحت من -

 تا کند جان و شد حلقه ایل یا ی شانه دور ماهرو دست

 :نشکند  بغضش

 بچه دل حرف مادرا و پدر... ستین گفتنش به یازین -

 که دونه یم! خونن یم چشماشون تو  از رو هاشون

 ... شیدیبخش

 :دیشن گوشش کنار درست را ایلیا دردناک ی زمزمه

 ؟یمطمئن -

 دییتا است، مادرش دییتا  منتظر که یا  پسربچه مثل

 خون دل   با  ماهرو که نی هم  و خواست  یم را ماهرو

  تا ماهرو و د یلرز آغوشش در ایلیا ی شانه کرد، دییتا

 پشت دست... نکرد باز لب از لب او گرفتن آرام زمان

 انیم دست د،یبوس را اش قهیشق د،یکش کمرش

 قیعم نفس که یا لحظه درست و برد فرو شیموها

 را ششیر  ته یزبر و دیکش عقب سر  د،یشن را ایلیا

 :کرد لمس

 ؟ یبهتر -



     ادامه

 

  گرم ماهرو دل ته کرد، باز  و بست پلک آرام که ایلیا

 گوشش پشت  را او خوشرنگ یموها ایلیا و شد

 :فرستاد

 ...گذرم یم لیریام از  نکن فکر -

  یساختگ یاخم  ماهرو! دار خش... بود گرفته شیصدا

 :نشاند ابرو انیم

... حالت از بود دهیترس یکل! داد خبر کرد خوب -

 کرد؟  ی م دیبا کاریچ

 :زد یتلخ  لبخند ایلیا

 ... مردم یم داشتم -

 خسته. رفت یم شدن بسته  به رو داشت چشمانش

 بدتر و چسباند اش یشانیپ به یشانیپ ماهرو... بود

 :کرد بغض

 ...نکنه خدا -

 ی زمزمه. دیکش آغوش در را او که بود ایلیا بار نیا

 :دیشن گوشش کنار را  ماهرو آرام



 پسش از ما یول هیسخت روز فردا. بخواب  کم هی -

 نه؟ مگه... میایبرم

 مقاومت  چشمانش بستن مقابل نتوانست گرید ایلیا

 لب شد یم دهیشن زور به که یا گرفته  یصدا با. کند

 :زد

 ...نرو ییجا -

 یخستگ  د،یبگو  یزیچ  ماهرو نکه یا از قبل و

... ختیر اشک صدا یب  ماهرو و دیبلع را چشمانش

 بیعج بودن، تخس نی ع در اش دهیکش  درد یایلیا

 ! بود مظلوم

 *** 
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 از یموج در، شدن باز  با همزمان و انداخت دیکل

  غم از. دیلرز قلبش... خورد صورتش  به سرد یهوا



 یول دانست ینم اش؛ اندازه از شیب  یدلتنگ ای بود

 بار هر... کرد یم منجمد را تنش تمام بود، که چه هر

  تکرار شیبرا  زیچ همه گذاشت، یم خانه نیا در پا که

 را عروسش دست که یاول روز از... تکرار و شد یم

 تن با که یروز تا گذاشتند، خانه نیا  به پا و گرفت

 زد زار پسرکش یخال تخت یروبرو و برگشت  یزخم

 دور یرو بود افتاده زیچ همه رفت، هوش از و

...  رفت یم  یکیتار به رو هوا و بود عصر... تکرار

 تن از خسته را شرتشییسو و کرد روشن را المپ

 مبل یپشت به را سرش و  نشست یمبل  یرو. درآورد

 گوشش در یزن ی دلبرانه ی خنده یصدا . داد هیتک

  چشمانش یرو دست زن همان الش،ی خ در و دیچیپ

  جناب ینباش  خسته" زد پچ گوشش کنار  و گذاشت

 !" سروان

 هیگر یصدا. داد ماساژ را شیگلو و آورد باال دست

. نبود یواقع که یا هیگر. دیشن یم اتاق  از بچه ی

 ...نداشت وجود گرید که یکودک ی هیگر

  ارشیمه.  نشست قلبش یرو و رفت نییپا دستش،

 عادت. بخوابد و بگذارد قلبش یرو سر داشت عادت

 پسرکش،! قلبش ضربان یصدا دنیشن به داشت

 !بود ییبابا  بیعج



 از تر خسته و شد خارج نهیس از ن یسنگ نفسش

... رفت اریمه  اتاق سمت اراده  یب و شد  بلند شه،یهم

. دهد رییتغ را دکورش چکسیه بود نگذاشته که یاتاق

  نکهیا از  قبل و دیلرز  در ی رهیدستگ یرو دستش

 دانست یم  یکس چه... کرد بازش شود مانعش یزیچ

  یها لباس کردن بغل با فقط روزها نیا ویآر که

 یوقت فقط دانست یم یکس چه رد؟یگ یم  آرام پسرکش

  یرو چرخاند چشم بخوابد؟ تواند یم اوست  اتاق در

 یلباس کمد یرو. بود نخورده دست هنوز که یلیوسا

 را یقد مین و قد یها لباس و بود باز مهین درش که

  که یکوچک توالت زیم یرو. گذاشت یم شینما به

.  شد یم دهید  شیرو بر یا  خورده دست ی پودربچه

  تخت  آخر، در و یباز  اسباب یها نیماش یرو

  دهید آن یرو را ارشیمه  بار نیآخر  یبرا  که یکوچک

  باز مهین تا را اش یمشک راهنیپ یها دکمه... بود

  خواست  یم دلش. زد باال  را شیموها خسته و کرد

 ...بزندشان ته از و ردیبگ دست موزر دوباره

     ادامه

 



  کوچک بالشت و رفت تخت سمت نیسنگ ییها قدم با

 وارید به هیتک  و رفت عقب عقب. برداشت را پسرکش

 ینیب و کرد جمع را شیزانوها  از یکی. نشست و زد

  بچه پودر یبو. دیکش نفس قیعم و بالشت به چسباند

  که یا یزندگ! یزندگ یبو...  بچه شامپو  یبو. داد یم

 ...نداشت گرید که یا  یزندگ... بود داده  دستش از

 و گذاشت بالشت همان یرو قایدق ش،یزانو  یرو سر

 فرار یبرا  اش بسته چشمان  در اشک  . بست چشم

  ینم... داد ینم فرار ی اجازه ویآر و  کرد یم تالش

 توان هم کردن هیگر ی برا یحت. کند هی گر خواست

 ...نداشت

 !مادر... ویآر -

 د،یپر درهمش افکار انیم  کبارهی که یا زنانه یصدا

  صاحب سمت گردن یطور و آورد باال سر شد باعث

  سرخش، چشمان... زد جانش به درد که چرخاند صدا

 را آمدنش چطور. بود مادرش قامت در یزن مات

 دست و برد فرو یسخت به را دهانش آب بود؟ دهینفهم

 :شد بلند و گرفت  وارید به

 ... مامان -



  در که ی بالشت و سرخش چشمان و گرفته یصدا

...  گذاشت مادرش جان  به داغ شد، یم  دهید دستش

 از ماه چند  که حاال و بود دور پسرش از سال سه

 دل یا ذره  گذشت، یم  تیمامور از وی آر برگشت

 و خودش یها تالش... بود نگرفته آرام خونش

 یب یپدر ی  خانه در ویآر کردن یزندگ ی برا  همسرش

 از شدن مرخص بعد بالفاصله ویآر و بود مانده جهینت

 ... بود برگشته خودش ی خانه به  مارستان،یب

  خواست ینم که یحال در و زد یا سرفه تک ویآر

 لبخند زور به ندش،یبب تیوضع آن در مادرش

 تا مادرش قد. رفت جلو و نشاند لب یرو  یکمرنگ

 دهد  جان توانست یم ویآر و دیرس یم اش نهیس یرو

 را مادرش یشانیپ و شد خم... اش مادرانه عطر یبرا

 :زد پچ  آرام و دیبوس

 ؟ یاومد یک   -

 :ندیبب  را ویآر چشمان تا گرفت باال سر مادرش

. تهران یرس یم شب گفت بابات. ست قه یدق سه دو -

 شام برات... رو خونه کنم مرتب کم هی امیب گفتم

 .آوردم



  یغذا ظرف  یرو نگاهش و گرفت عمق وی آر لبخند

 : دیچرخ او دست در

 ... چشم رو قدمت -

     ادامه

 

  نیا. ندیبب را مادرش چشمان اشک توانست یم

 را مادرش همه از شتریب خودش از بعد رفتارها،

 و گذاشت تخت  یرو دوباره را بالشت. داد یم عذاب

 گذاشت و اش شانه پشت دست . برگشت مادرش سمت

 :گفت آرام و

 ...مامان رونیب میبر -

 که اتاق از... نداشت  را مادرش اشک دنید طاقت

 و نشست یا یراحت مبل یرو مادرش شدند، خارج

 :شی روبرو ویآر

 بخوره؟ شام عصر پنج آدم هیعیرطب یغ یلیخ -

  کرد، یم  باز را شالش که ینیح در ش یروبرو زن

 :شد اش رهی خ نگران

 ؟ ینخورد ناهار مگه -

 :داد تکان نیطرف به یسر  ویآر



 ... دمینرس -

 دلش. برد را دلش مادرش یابروها انی م کمرنگ اخم

 ... کند بغلش  محکم زند یم غر یوقت خواست یم

 رسه ینم خودش  به بچه  نیا گمیم بابات به یه من -

 مادر؟ یکن یم یلجباز  یک با... کنه یم انکار

 : آورد باال میتسل ی نشانه به را دستانش جفت ویآر

 .هست خودم  به حواسم من... خدا به چکسیه با -

 :شد بلند و رفت یا غره  چشم مادرش

 !مشخصه -

 وی آر یها مخالفت  برخالف و گذاشت آشپزخانه به پا

  را یخوشرنگ یسبز قرمه. دیچ شیبرا یمفصل زیم

 کنار و دیکش ییجدا ظرف در بود کرده درست که

 :گذاشت برنج بشقاب

 ... دمی چ و زیم ایب -

... نداشت اشتها. شد بلند و گرفت مبل  به دست ویآر

  یم خوب  و خواست یم  خواب ساعت نیچند دلش

 دنیخواب ی اجازه مادرش نخورد، غذا اگر دانست

  غذا به  رهیخ و نشست زیم پشت... کند ینم صادر

 : زد یلبخند



 ...نکنه درد شما دست -

 . جونت  نوش بخور -

 ...ب خودتم -

  حرفش انیم مادرش  که بود نشده تمام  اش جمله

 :دیپر

 . مادر بخور... خوردم من -

     ادامه

 

 به که را  قاشق نیاول و داد تکان یسر  آرام ویآر

  لک او دستپخت یبرا دلش دیفهم تازه گذاشت، دهان

  شیبرا روز  هر بایتقر مادرش ماه، چند  ن یا در... زده

.  کرد ینم  یتوجه شیها  مخالفت به و  آورد یم غذا

  یمهربان از امان و اش جگرگوشه وی آر و بود مادر

  به را قاشق چند اش، ییاشتها یب برخالف... مادرها

 :کرد باز را صحبت  سر مادرش و فرستاد نییپا یسخت

 از رمیم یم یبرگرد که ی روز  تا ،یریم که خبر یب -

. کنه ینم  آرومم هم بهت زدن زنگ یحت ... تی نگران

 ؟ یریم کجا یبگ یخوا ینم هنوزم

 .گذاشت بشقاب در  را چنگالش و قاشق ویآر



 ...رمینم  یبد یجا -

 :گذشت مادرش نگاه از ی برق کرد حس

 ه؟ یخبر -

 آن در مهتاب یروز که یا  خانه در خواست ینم دلش

. دیایب انیم به یگرید زن از حرف کرد  یم یزندگ

 مادرش بلکه شد خوردن مشغول حرف یب دوباره

 مادرش دست... خورد سنگ  به رشیت  و دیایب کوتاه

 شوق  اشک برق که یچشمان با و نشست دستش یرو

 :شد اش رهیخ داشت

 مادر؟ هی خبر... ویآر -

 دست مادرش نزند حرف که یزمان تا دانست یم

 شد کج یکمرنگ لبخند به لبش کنج. بود نخواهد بردار

 : انداخت باال ابرو و

 د؟یشا -

 *** 

  پوشاه یس#

 193_پارت #

 د؟یشا -



  و شکست اعترافش از  بعد بالفاصله مادرش،  بغض

 بلند اش هیگر یصدا تا فشرد دهانش یرو دست

 به جانش... کرد یم هیگر و دیخند یم قلبش. نشود

 یبرا کرد یم هیگر... رفت یم نییپا و دیرس یم لب

 عشق و فرزند داغ که یمرد یبرا! پسرکش خون دل  

  یویآر دادن دل دوباره یبرا دیخند یم... بود دهید

 یب ویآر... سال چند بعد دادنش دل دوباره! اش یزخم

. رفت مادرش سمت و شد بلند زیم پشت  از حرف

  و بود کرده هیگر فراقش در  سال نیچند که یزن سمت

 نه؟ مگر... شود خوش یا ذره دلش داشت حق

 سر و کرد  بغل محکم را مادرش  ی هیگر از لرزان تن

 و دیبوس را اش یشانیپ . چسباند اش  نهیس به را او

 :زد پچ گوشش کنار آرام

 ینطور یا دونستم یم اگه... برم قربونت نکن هیگر -

 !گفتما ینم یکن یم

  چشمان ریز دست تند تند و گرفت فاصله یکم مادرش

  در... بود شده یقاط اش خنده و هیگر. دیکش سشیخ

  را شیها  اشک زشیر ی جلو کرد یم یسع که یحال

 و گرفت قاب را ویآر صورت دستش دو  هر با رد،یبگ

 :اش خسته چشمان در چرخاند چشم



  که کردم دعا رو شبش و  روز سال، چند نیا تموم -

 که شه دایپ نفر هی کردم دعا... دلت به بده آرامش خدا

 مینتونست برادرت و  پدر و من. کنه آروم و قلبت

...  جان مامان میکن آرومت مینتونست. میباش  مرهمت

 ... نفره هی ریگ دلت که حاال یول

 !دیبار یم  شوق از چشمانش. دیلرز  بدتر اش چانه

  یم حاال... نیزم بذارم سرمو  راحت تونم یم حاال -

 ! یبخند دل ته از باز  یروز هی باشم دواریام تونم

 اش مردانه دستان انیم را مادرش سرد دست ویآر

  قد و زد دستش یرو یا بوسه و شد خم. فشرد

 چشم و چسباند دستش به  یشانیپ سال، چند یدلتنگ

 :بست

 ...باشه سرمون باال شهی هم ت هیسا -

  نظر از را دارش شیر ته صورت لبخند با مادرش

 مهار را بغضش  کرد یم یسع که یحال در و گذراند

 : گفت کند

 ؟یکن شیمعرف بهمون قراره یک -

     ادامه

 



  ها چه نفهمد چوقتیه مادرش کرد آرزو دل در ویآر

  شیپ موانع  از نفهمد کرد آرزو... نگذراندند سر از که

 درمان و بود قلبشان در  که یقیعم درد از! شانیرو

 اش، یگوش زنگ یصدا شدن  بلند... المذهب نداشت

  صدادار را  نفسش! نزدن حرف یبرا آمد  کمکش به

 کنیآ . گرفت فاصله مادرش از و  فرستاد رونیب

 به را یگوش که نیهم و کرد لمس را تماس یبرقرار

 فرد نگران و یجد لحن دنیشن از چسباند، گوشش

 که یخطر  زنگ... ماند  مات یا لحظه خط پشت

 یب کرد مجبورش درآمد، صدا به گوشش در بالفاصله

 : بزند لب تنها دشیشد یخستگ به توجه

 ... فتمیم راه االن -

 مادرش نگران نگاه جواب در و کرد  قطع را تماس

 : گفت عیسر

...  اومده شیپ یفور کار هی سازمان برم دیبا -

 راه؟ سر برسونمت

 نمود شیصدا در یآشفتگ که کرد یم را تالشش تمام

 ویآر و افتاده یاتفاق که دیفهم مادرش یول نکند دایپ

 :دیپرس و گذاشت  جلو یقدم نگران. ندارد گفتن قصد

 شده؟  یچ -



 :زد یکمرنگ لبخند و داد تکان نیطرف به یسر  ویآر

 .نباش نگران... ست ین یزیچ -

 از رد،ی بگ قرار مادرش سواالت هدف نکهیا از قبل

  مبل یرو  از را شرتشییسو و شد خارج آشپزخانه

  آشپزخانه یورود در که مادرش  به ینگاه. زد چنگ

 :گفت و انداخت بود ستادهیا

 .رسونمت  یم... مامان میبر -

  شیروبرو زن چشمان از را ینگران توانست یم

 . بود دهیکش زجر شیپا به  پا ها سال زن نیا... بخواند

 یم مرتب رو نجاهایا کم هی من... مادر خواد ینم -

 ...برو تو. دنبالم ادیم یحاج  بعدش کنم

 که دانست  یم ویآر و داشت اشک نم سرخش،  نگاه

...  پسرش دادن دست از دوباره از دارد ترس

 :دی پرس مستاصل

 ؟یمطمئن -

  خواست ینم دلش هم یطرف از. نداشت اصرار  فرصت

  زور به مادرش. بگذارد تنها خانه در حال آن با را او

 :داد تکان سر  و زد یلبخند

 ...همرات به خدا برو... زمیعز آره -



     ادامه

 

  یا بوسه. کرد پر را انشانیم ی فاصله قدم چند ویآر

  که نی هم و گذاشت مادرش یشانی پ یرو  عیسر

 :دیشن سرش  پشت از را او یصدا روبرگرداند،

  هوا رونیب... جان مامان  بپوش هم رو  شرتتییسو -

 ... سرده

 تار انیم یدیسف اگر یحت شود، سالت یس اگر تو و

  هست نفر کی هم باز بدود، رنگت شب  یموها  تار به

  سرما  ماندنت، گرسنه نگران! باشد نگرانت که

 اگر یحت... یزیر یم ییتنها در که یاشک  خوردنت،

 مادر ای پدر  را خودت یکس اگر یحت شود، سالت یس

 بدرقه رشیخ یدعا که هست  یکس هم  باز کند، صدا

... مادر جنس از! زن جنس از نفر کی. باشد راهت ی

 ... نباشد چه باشد،  تیایدن در چه

 *** 

  چشم یا لحظه و دیکش اش چانه به یدست یآشفتگ با

...  نه که ناراحتش دستگاه همه آن ریز او دنید. بست

 :دیشن کنارش از را یمان ی صدا! کرد یم  نشیخشمگ 



  یم زنده یول ستین خوب  تشیوضع گهیم دکتر -

  از یادیز  خون مارستانیب رسوندنش یوقت... مونه

  یساختگ یدعوا هی عصر نکهیا مثل. بود  داده دست

  چاقو کشت قصد به نفر هی و زندان تو ندازنیم راه

  یا حرفه بوده یک هر... رادمنش گردن به زنه یم

 ونیم  احتماال و... گرفته هدف شاهرگشو! بوده

 ضربه و کنه  تموم رو کار نتونسته رادمنش یتقالها

 ...بزنه یکار ی

 ساعت دو. فرستاد باال یخستگ با را  شیموها ویآر

 و دیایب رونیب دکتر تا بود رفته رژه عمل اتاق پشت

  قاتل با ویآر کار... بدهد را دشمنش ماندن زنده خبر

 !بود نشده تمام هنوز زانشیعز

 ه؟یک کار نشده مشخص ؟ یچ نایدورب -

 :فرستاد رونیب یکالفگ با را نفسش یمان

  دست تو چاقو...  ستین مشخص یریدرگ اون ونیم -

  قصد که می مطمئن همه بایتقر یول! بوده رادمنش خود

 ... کرده یساز  صحنه نفر هی. نداشته یخودکش

 ؟یچ  انگشت اثر -

 همه از شتریب... چاقوئه رو نفر چند  انگشت اثر -

 ... کنه یم قیتحق داره سیپل! رادمنش خود



.  نشست یا یصندل یرو و شهیش از روبرگرداند ویآر

 :زد لب  گرفته و گرفت دستانش ان یم را سرش

  و بکشه زجر دیبا... ستین مردن نطوریا حقش -

 هم خودش، هم... بکشه زجر روز هر  دیبا! رهیبم

 یم و ترسن یم زدنش حرف از که ییشرفا یب اون

 !کنن ش  خفه خوان

     ادامه

 

 :فشرد را اش شانه  آرام و نشست کنارش یمان

 ... هست  هم گهید موضوع هی -

 :زد تلخند ویآر

 بازم؟ -

 را آرامش  یا لحظه جسمش  و روح... بود خسته

 .بزند را  حرفش بود مجبور یمان و دیکش یم ادیفر

 !شده کی شل شرکتش تو  ایلیا پدر به صبح امروز -

 :نشست ویآر یابروها انیم یاخم

 ؟یچ -



 ندازهیم خودشو پدرش... انگار بوده ایلیا هدفشون -

 ...و  گلوله جلو

  که دید و فهماند را حرفش ی ادامه ویآر به سکوتش،

 مشت توان تمام با دستش و فشرد هم یرو  چشم ویآر

 ! بود تحمل  به مجبور توانش از شتریب مرد  نیا... شد

 نشده؟ ریدستگ  قاتلش -

 انیم که ی مرد و شیروبرو ی شهیش  به رهیخ یمان

  نیطرف به یسر بود، شده گرفتار دستگاه همه آن

 :داد تکان

 از که نفر هی... بودن کرده استخدام رانداز یت تک -

 یک هر... رهیبگ هدف  رو ایلیا برج ه ی ستمیب طبقه

  یهمزمان و!  هیا حرفه شک بدون ست هیقض نیا پشت

 ...رادمنش شدن یزخم و احتشام کوروش  مرگ

 :دیپر حرفش انیم ویآر

 !ستین یاتفاق -

 :شد بلند و  انداخت باال جوابش  در ییابرو  یتا یمان

 !  دهیم تکون دم برامون داره نفر هی... قایدق -

 *** 
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  دوخت چشم و نشست او راهن یپ ی دکمه یرو دستش

 : شیایلیا سرخ چشمان در

 ام؟ین من -

 : دیشن را ایلیا  نیسنگ نفس

 !نه... که گفتم -

  شترشانیب که یجمع در ماهرو  حضور از دیترس یم

 در بردنش رونیب از دیترس یم... شناخت ینم را

 . داد یم جوالن آزادنه قتلشان یبرا نفر کی که یحال

 :بست را او اهیس راهن یپ از دکمه نیاول  ماهرو

 ... امیب باهات یذارینم نکهیا با -

 ... دکمه نیدوم

 ...کنم آرومت تا امیب یذارینم نکهیا با -

 :گرفت باال سر و  بست یکی یک ی را ها دکمه

 ! یایبرم پسش از تو... همرات به خدا -



 را ششیر ته یزبر و گذاشت ایلیا صورت یرو دست

 :کرد لمس

 یداد دست از پدرتو تو! ییعزا صاحب امروز تو -

 اگه... کن هیگر ،یکن هیگر یخواست اگه... ایلیا

  امروز  چکسیه... کن وداع ،یکن وداع  یخواست

 ! کنه سرزنشت نداره حق چکس یه. کنه ی نم سرزنشت

 ؟یچ خودم -

 ... فشرد محکم را ماهرو  قلب اش خفه یصدا

 کنم؟ کاریچ خودم با -

 او چشم ش یپ نکهیا از قبل  و گرفت فاصله ماهرو از

 بود اهیس  شیها لباس تمام. دیپوش را کتش بشکند

 و گرگ ی هوا به اتاق ی  پنجره از ینگاه ... امروز

  پنهان بغض   با زد یتلخند و انداخت صبح دم شیم

 :شیگلو

 صاحب... رسهینم یخاکسپار سر فقط عزا صاحب -

  تا سردخونه برن یم زشو یعز که یا  لحظه از عزا

  عزا صاحب من! ششهیپ قبر  تو ذارنشیم که یا  لحظه

 ...کشت مادرشو که  ام یاضاف آدم هی من. ستمین

 :شد  منقبض فکش



 خواهرش  که ام یاضاف  آدم هی من... کشت پدرشو -

 ... شد پدر یب بخاطرش

 ...محافظت زنش از نداره عرضه یحت که

  ایلیا لب یرو انگشت ماهرو که بود نشده تمام حرفش

 :کرد سکوتش به مجبور و گذاشت

 !شیه -

     ادامه

 

 فاصله قدم کی  و دیچک  گونه یرو بالفاصله اشکش

 :کرد پر  را انشانیم ی

  سرزنش نطوریا خودتو گهید بار هی اگه قسم خدا به -

 ،یبدون مقصر خودتو نطوریا گهید بار  هی اگه... یکن

 !نبودم چوقتیه  انگار که تیزندگ از رمی م یجور

 : داد ادامه و گذاشت شکمش یرو  را ایلیا دست

  ریبگ ادی! خواد یم پناه... خواد یم پدر بچه نیا -

 رگ نکه یا قبل ریبگ ادی! ارین کم یول یکن هیگر

 یبد دنیچک  ی اجازه اشکا اون به شه پاره چشمت

  و شناسمت یم که ساله  کی از شتریب ! نزن جا یول

  من... میدیرس کجا به ماه چند و سال کی نیا تو نیبب



  قرص دلمو یاونقدر یعنی نیا! باردارم  رو تو ی بچه

  شدم که برام یبود پناه یاونقدر خودت، به یکرد

  یماهرو اون کرد یم فکرشو یک وگرنه!  ت بچه مادر

 بشه؟  مادر یروز هی چموش

 ی برآمده شکم یرو فرزندشان حس  از ایلیا دست

  بغض با اما قبل از تر  محکم ماهرو و  دیلرز ماهرو

 : داد ادامه

 بلند قبل از تر یقو بعد، و  یشیم خاکستر امروز تو -

  ییخدا اگه... سوزوندن دلتو! خودت خاکستر از یشیم

... خودش  به بسپارش! سوزونه  یم و  قلبشون باشه

 !نکن ... خودتو نکن سرزنش

 بندش پشت  و زد باال را ای لیا یشانیپ در  ختهیر  یموها

 :کمرنگ یلبخند

 ...یبرگرد تا میمون یم  منتظرت ما -

 ایلیا یول نشکند او مقابل بغضش تا ایلیا به کرد پشت

  شانه یرو سر ها پسربچه مثل و کرد بغلش  پشت از

 :گذاشت اش

  کم یدون یم خوب  پس! یکن یم دیتهد خودت با منو -

 از تا ارمینم کم. یکش یم نفس که یروز  تا ارمینم



  ییایلیا گهی د ،ینباش روز هی اگه چون...  ندم دستت

 .کنه  سرزنش خودشو بخواد که نداره وجود

  بوسه ایلیا و کرد پا به ماهرو دل در ی آشوب حرفش

 :گذاشت اش قهیشق یرو یا

 ...بزن زنگ یداشت یکار -

...  نداد دادن جواب فرصت ماهرو به و  روبرگرداند و

  ماهرو دیند و شد خارج  ساختمان از بعد، و اتاق از

. نشست تخت ی لبه و رفت شیپاها از حس  یا  لحظه

  شیماهرو بدون ایلیا. نبود ایلیا لحن در  دیترد از یاثر

 ... ماند ینم زنده

 *** 

     ادامه
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 ؟یخوب -

  جواب در و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش

 :زد یپوزخند  لیریام



 ...خوب -

  یزیچ و فرستاد رونیب صدادار را  نفسش لیریام

  زده پس پدرش  طرف از ها سال که ییایلیا... نگفت

  بود پدر همان یعزا صاحب کبارهی به حاال  بود، شده

 در کوروش کرد؟ تصور را دردش شد یم مگر و

  را تابوتش ری ز دیبا  ایلیا حاال و بود داده  جان آغوشش

 چکدامیه و  گذشت سکوت در راه تمام... گرفت یم

 با همزمان نیماش. نکردند شکستنش یبرا یتالش

  یرو دست ایلیا. دیرس زهرا بهشت یجلو  آمبوالنس

 ادهیپ نیماش ترمز از پس بالفاصله و گذاشت رهیدستگ

... لرزند یم دستانش که  دید وضوح به لیریام و شد

  دو هر همه، از اول و شد ادهیپ نیماش از  او سر پشت

 با و روبرگرداند ایلیا... دندیشن را الناز ی هیگر یصدا

 از را پدرش تا بود ستادهیا منتظر که او دنید

 همان و کرد مشت دست محکم  کنند، خارج آمبوالنس

  بغلش محکم برود، جلو خواست یم دلش. ستادیا جا

 دو تنها الناز... توانست ینم یول شود  آرام بلکه کند

 شیبرا ها  سال حال، آن با اما بود تر  بزرگ سال

 ینم. شود  مرهم نبود بلد ایلیا و بود کرده یمادر

 را تو که یکن آرام را یکس شود یم  چطور دانست

 ... داند یم پدرت مرگ باعث



  متوجه یکس  هنوز و بودند شده جمع یاد یز تیجمع

  که... نشناسدش چکسیه کرد یم آرزو. نبود اش

 سر که نیهم  یول نشود آمدنش  متوجه هم  الناز یحت

 فقط هیگر انیم حرف یب و دیچرخ  سمتش الناز

ر هیثان چند یبرا تنش تمام انگار کرد، نگاهش   س 

  لحظه. اوردین زبان به هم کلمه کی یحت  الناز... شد

  بعد، و ماند اش رهیخ اشک  از سرخ  چشمان با یا

  آمبوالنس از داشتند که  یتابوت سمت روبرگرداند

  و زد ایلیا یبازو  به آرام لیریام... کردند یم خارجش

 :کرد زمزمه

 ... ر ی بگ پدرتو تابوت ریز برو -

 از داشت خبر... کشد یم  یزجر چه ای لیا دانست یم

  فیوظا امروز ایلیا اگر بود مطمئن یول قلبش درد

 نیا با  که یروز تا اورد،ین جا به  را اش یپسر

...  دیشن خواهد حرف شود یم چشم در  چشم جماعت

 پچ یصدا. برداشت قدم تابوت سمت حرف یب اما ایلیا

  از ها سال که یپسر. شد بلند اطراف و گوشه از پچ

 پدرش تابوت ریز تا بود  آمده حاال بود، دور خانواده

 از یا گوشه و ستادی ا همه از جلوتر... ردیبگ را

 از یبد درد گرفت، قرار اش شانه یرو  که تابوت

  به... گذشته به زد بک فلش ذهنش و شد رد قلبش



 که یروز به... یسالگ  شش و ستیب تا اش یکودک

 تا بود خورده پدرش  از یکودک در را  یلیس نیاول

  رونیب رادمنش ی خانه از شکسته دست با که یروز

 ذهنش... بود روبرگردانده تفاوت یب پدرش و زده

 و بود ساله  کی و یس ! قبل روز به زد بک فلش

 خودش... حاال و بود داده جان آغوشش در پدرش

! گرفت یم را کوروش تابوت ریز که بود یپسر همان

 ...بودنش خوانده" نحس" ها سال که یپسر همان

 *** 
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 ال یصدا. برگشته سمتش ها نگاه تمام کرد یم حس

 ی هیگر  یصدا. دیشن ی م را مردم گفتن هللا اال اله

 ...همه از بلندتر  را شیعمو گفتن" داداش" و الناز

 .االن شهی م تموم اریب طاقت... داداش دارم هواتو -

 ریز هم او. دیشن سرش پشت از را لیریام یصدا

  که یدرد از  داشت خبر هم او... بود گرفته را تابوت

  دهید بیآس دست که ییایلیا. بود افتاده ایلیا جان به

  توانست یم که زد یم  جانش به یدرد چنان اش،



 جسم درد   که ایلیا یول آورد درش پا از  لحظه همان

 فقط که بود برداشته زخم  چنان  روحش...  دیفهم ینم

 به یوقت ... بس و کند درمانش توانست یم خدا

  تیم نماز ی برا  را تابوت خواستند یم که آمد خودش

.  گذشت یم کند دور یرو  زیچ همه. بگذارند نیزم

 حس وجود تمام با را اش  هیثان به هی ثان که یآنقدر

 دست که گرفت فاصله تابوت از یقدم چند! کرد یم

  زمزمه بغض با و نشست اش شانه یرو  یا مردانه

 :کرد

 . یسیوا جلو دیبا... جان عمو یاوالدش -

 بیس و دیچرخ  حسامش عمو سمت آرام گردنش

 سر بر را پدرش و عمو یدعواها . رفت  نییپا شیگلو

 کی که بود ساله پنج چهار،. بود ادشی  خوب خودش

 روز آن از  و خورد یلی س کوروش از  او یجلو روز

  را کوروش شیعمو که دیشن یم سال چند تا بعد، به

 یب پسر دادن آزار است گناه که... کند یم حتینص

.  نبود بدهکار یحرف چیه  به کوروش گوش  و گناهت

  یب... بود  آورده کم بعد به  ییجا از هم  حسامش عمو

 با را دردناکش دست مچ و ستادیا شی جا  سر حرف

 به همه از جلوتر   یروحان یفرد. گرفت  گرشید دست

  با رنگ، یمشک تابوت به رهی خ ایلیا  و ستادیا نماز



 ینم! دیجنگ بود زده حلقه  چشمانش در که یاشک

  ماهرو ش یپ را شیها هیگر... زدیبر  اشک خواست

 که نماز. ندی بب را اشکش ی کس خواست ی نم. بود کرده

 و گذاشتند شان  شانه یرو را تابوت دوباره شد، تمام

 را تابوت. افتادند راه شان یخانوادگ آرامگاه سمت به

 ایلیا و کردند بلند دوباره و گذاشتند نی زم  یبار چند

 یا مرده مثل... دانست ینم  را کارشان نیا لیدل یحت

 پچ پچ و رفت یم جلو کوروش پسر نقش در متحرک،

 . دیکش یم قلبش به زخم شتریب مردم یها

     ادامه

 

  سنگ با یقبر  به چشمش دند،یرس که آرامگاه  یجلو

.  بودند کنده یگرید قبر کنارش  درست  که افتاد دیسف

  هم خسته و سرخ چشمان همان با و فاصله همان از

..." یعباد  ایدر. "بخواند را سنگ یرو اسم توانست

  چشمش اشک! زد قلبش به را خالص ری ت یکس انگار

  قبل از بدتر قلبش زخم و  دیچک و اوردین طاقت گرید

 یم آرامش به شیایدر  کنار کوروش... دیبار خون

...  دیرس یم ش یایدر وصال به دوباره کوروش. دیرس

 تو را نفرشان دو هر" که زد ادیفر گوشش در یکس



 شیعمو که نیهم و گذاشتند نیزم را تابوت!" یکشت

  سر و خواند را  حرفش ته تا ایلیا کرد، شیصدا دوباره

 : داد تکان نیطرف به

 ... تونم ینم -

  انتظار  چطور... انگار آمد یم چاه ته از شیصدا

  خاک به را پدرش خودش  دستان  با ایلیا داشتند

 نداشتند حق یول... درست بود؟ پسر تک بسپارد؟

 که دیفهم را  حالش لیریام . کنند اش شکنجه نطوریا

  داد تکان نی طرف  به یسر  ایلیا یعمو به رو. آمد جلو

  یصدا خدا دی شا و!" ردیم  یم... آورد ینم  طاقت" که

. نکرد اصرار یکس گرید که دیشن را ایلیا یصدا یب

 یب و نشست راهنشیپ ی دکمه نیاول یرو  ایلیا دست

  ساله چهار. بود شده تنگ نفسش. کرد بازش نفس

 یکس و دید چشم به را  مادرش یخاکسپار که بود

! ندیبب دینگذار... دارد  گناه... است بچه نگفت

 از که یا پسربچه به حواسش امتیق آن در چکسیه

 که دانست ینم یکس هم هنوز. نبود د یلرز یم هیگر

  عییتش مراسم به گرید بعد، به روز آن از ایلیا

 کنند، باز را جنازه یرو نکه یا از قبل. نرفت  چکسیه

 تک تک الناز غیج... گرید یقدم و رفت عقب قدم کی

 که نیهم و رساند انفجار مرز به را سرش یها رگ



  لیریام رفت، جیگ سرش اش قهیشق درد شدت از

 :دیپرس و گرفت  را شیبازو ریز نگران

 م؟یبر  یخوا یم ؟یخوب -

 یم را  حالش او فقط جماعت، نیا انیم که آخ

 یبرا مکان نیا دانست یم که بود او فقط... دیفهم

 . دارد مرگ خطر ایلیا

 ... نه -

 نیآخر. دیشن  زور به هم خودش را اش گرفته یصدا

 دهد، انجام کوروش یبرا توانست یم که یکار

 که هم جانش متیق به ایلیا و بود مراسمش در حضور

 تمام با کوروش. کند غیدر را نیا خواست ینم شده

 خورده  ریت او یجا به  آخر دست ش،ی ها ینامرد

  یم یخال  قبر آن در امروز  دیبا ایلیا وگرنه... بود

 . دیخواب

     ادامه

 

 نشان رخ  کم کم داشت دی خورش و بود آمده بند باران

 ندینب یکس تا زد چشم به را اش یدود نکیع. داد یم

 هم باز د،یچک چشمش از  یاشک اگر تا... بسته چشم



 خواند، یم نیتلق که یمرد... خودش جز نفهمد یکس

 را کوروش خواست یم مردم از شی ها حرف انیم

 ته از بار نی ا اما بار نیچندم یبرا ا،یلیا و کنند حالل

 که خواست او از دل در و دیبخش را  کوروش دل

. بود رفته که یجان یبرا  کند حاللش...  کند حاللش

 نگذرانده پسر و پدر مثل که ییروزها تمام یبرا

 :زد لب گرفته لیریام دند،ی چ که را لحد سنگ... بودند

 ... شد تموم -

  هم را سنگ دل تلخندش و کرد باز چشم درد با ایلیا

 :زد آتش

 ... من  بخاطر بازم -

  مرگ وجدان عذاب عمر، آخر تا و بود نیتر گناه یب

 و بود نیتر گناه یب. کرد ینم شیرها اش خانواده

 در عمر کی... خودش دانستن مقصر به داشت عادت

 خودش با عمر کی..." قاتل" بودند خوانده گوشش

 از تر خسته  را نفسش..." قاتل" کرد  یم تکرار

  خواست ینم  انگار که یجور . فرستاد رونیب شهیهم

 و کوروش با داشت ها حرف. ردیبگ دم دوباره

 فقط و  بروند همه زودتر کرد یم آرزو ! مادرش

 برداشت چشم  از را نکشیع... خودش و  بماند خودش



 را اش خسته  چشمان ی  گوشه تا آورد باال دست و

 دورتر که اهپوشیس یمرد  دنید با یول  دهد ماساژ

 و ماند هوا در دستش کرد، یم نگاهش و بود ستادهیا

 :کرد زمزمه مات

 و؟یآر -

 *** 
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 و؟یآر -

...  شناختش اما بود ادیز شان فاصله! بود خودش

  اوردین خاطر به شد یم  مگر نشناسد؟ شد یم مگر

  در او و بود شده منفجر عمارت یوقت را  اش ینگران

  بود؟ دهید مو  به مو را زیچ  همه ش،یرو شی پ توریمان

 یم او مرگ از مدت تمام.  کرد یبدقلق نهیس در نفسش

 بود؟ ستادهی ا شیروبرو سالم  و حیصح  حاال، و گفتند

 به سردردش. ندیبب درست دیشا زد پلک  یبار چند

  توهم یول کرد یم ممکن  را زدنش توهم که بود یحد

  روبرو به  نگاهش که است قهیدق چند دینفهم... نبود



 یم مگر... ایخدا" که دل در زند یم لب و مانده رهیخ

...  دینشن و خواندند فاتحه. دیند و ختندیر  خاک" شود؟

  چشمانش مقابل  یمیضخ ی پرده. بود هم در صداها

 ... دید ی م تار... انگار بودند دهیکش

 داداش؟  ایلیا... ایلیا -

  شیبازو شدن فشرده حس و لیریام یصدا دنیشن با

 از یکی دنید با و  شد جمع حواسش  او، توسط

 گرفته بود، ستادهیا شی روبرو که پدرش همکاران

 :کرد زمزمه

 بله؟ -

 :فرستاد رونیب صدادار را  نفسش لیریام

 تیتسل عرض واسه داداشم؟ کجاست حواست -

 ... اومدن

  انداخت انسالیم مرد ی شده دراز دست به  ینگاه ایلیا

 :فشرد را دستش آرام و

 .دیاومد که ممنونم -

 از فیتعر و یهمدرد به شروع مرد نکه یا از قبل و

 ی شانه سر یدست کند، پدرش مثبت اتیخصوص

 :کرد زمزمه و زد لیریام



 ...بوسه  یم خودتو دست ش هیبق -

  پرحرص نگاه  برابر در. کند مخالفت لی ریام نگذاشت

 و کرد تند پا ویآر سمت بلند یها قدم با  او، مبهوت و

 دراز دست و ی آر یز یچ هر از قبل د،یرس  که شیروبرو

 :سمتش کرد

 ... گم یم تیتسل -

 چشمان به رهیخ بعد، و انداخت دستش به  ینگاه ایلیا

 :بود برگشته مرگ از که شد یمرد

 چند بعد  ؟یاومد که یمرس ممنون؟ بگم  دیبا االن -

 شده؟  ماه  چند... ماه

 که یمرد شد ینم باورش هم هنوز... کرد ینم باور

  مدت که ییویآر همان... است  ویآر ستادهی ا شیروبرو

 را ماهرو یگناه یب توانست  یم یراحت  به قبل ها

  یم... بود  مرده... نبود کجا  چیه! نبود... و کند ثابت

  چطور  حاال و دهیبر نفس عمارت همان در گفتند

 بود؟ برگشته

 تکان نی طرف  به یسر  و دیکش عقب را  دستش ویآر

 : داد



  نجایا واسه دارم لیدل یول... ندارم یکس از یتوقع -

 !اومدنم

     ادامه

 

 گردنش پشت یدست حرص  با و زد  یشخندین ایلیا

 :دیکش

  مرگ از... میبگ  کیتبر دی با. ستین تیتسل به یازین -

 !سرگرد مبارک برگشتنت

 ...یدون ینم که هست  زایچ یلیخ -

  او به داد یم حق... تند ایل یا آتش و بود  خونسرد ویآر

 ... شود شوکه که داد یم حق. باشد یعصبان که

 : شد تر ظیغل ای لیا شخندین

 چند تا من ی وقت نکهیا مثال! هست زایچ یلیخ... آره -

 رفتم ینم  یکوفت تاپ لپ اون سمت مرگت بعد هفته

  تو چشمم، جلو اومد یم  انفجار ی صحنه همش چون

  هیثان هر م حامله زن یوقت نکهیا مثال! یبود زنده

  اضطراب از هنوزم و  بشه بازداشت داشت امکان

 ببرنش و بزنن دستبند بهش چشمام جلو بخوان نکهیا

 و یبود زنده...  یبود زنده  تو ندارم راحت خواب شب



 دختر نیا ینگفت  بار هی فقط بار، هی خدا  یرضا محض

  یم جمع مدرک داشته  سال همه نیا که! گناهه یب

 روز هر... شرف یب وشیدار همون هیعل کرده

 یامضا و نوشتن تهش و  ییبازجو روز هر... دادسرا

  حالمو یتون یم! مجرم همسر عنوان به حرفام

 ؟یبفهم

 ...وجدان عذاب رنگ... گرفت غم رنگ وی آر نگاه

 ...بگم یزیچ تونستم ینم -

 در یدیام  نور. انداخت شیپا تا سر به  ینگاه ایلیا

  را ماهرو  بتواند ویآر دیشا که بود شده روشن دلش

 نیا به خشمش آتش یول  دهد نجات تیوضع آن از

  در زهر مثل سرش درد  ... شد ینم خاموش ها یزود

 : کرد یم تلخ را کالمش  و شد یم پخش بدنش کل

 از که یکس از تر خوب... ادیم نظر به خوب حالت -

 که لیدل هی... اریب برام یمنطق  لیدل هی! برگشته مرگ

 !کنه  هیتوج رو نبودنت  هفته چند  و ماه چهار

 ی نهیس به نهیس و شد  کج یتلخند به ویآر لب کنج

 : ستادیا ایلیا

 خوب؟ یگی م حالم به بازم... شناسمت ینم -
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 خوب؟ یگی م حالم به بازم... شناسمت ینم -

  یاثر! مات مات  ... ها چشم آن در شد مات  ایلیا نگاه

  کرد، یم  دقت که حاال. نبود ویآر نگاه در دروغ از

 ...نداشت یتفاوت ها بهی غر با نگاهش

 ؟یچ -

 :گرفت عمق وی آر تلخند

 یم که باره نیاول انگار ... شناسمت ینم! آره -

  چون. میبزن حرف دیبا چون نجامیا بازم یول. نمتیب

 نبود یزندگ و مرگ بحث اگه نبود، مهم کارم اگه

 ...نجایا اومدم ینم پدرت مراسم وسط

  رحمانه یب  بود، شده روشن ایلیا دل در که یدیام نور

 ادیفر تا  فشرد هم یرو دندان ایلیا و  شد خاموش

. نکند پا به آتش  وحشتناکش یدیناام حس   از تا. نزند

 توانست یم ماهرو نفع به دادن شهادت با ویآر



 همه اش، یفراموش با  حاال و کند تبرئه را دخترک

 !چیه به بود شده  لیتبد زیچ

 گرفته و برد فرو شیموها انیم یدست یناراحت  با ویآر

 : داد ادامه قبل از تر

 دیشا که یاونقدر! سازمان تو یشد معروف -

  پدرم... باشه گناهکار همسرت نخواد دلش  چکسیه

 شب که ییمامورا. کرد فیتعر برام رو  زای چ یلیخ

  جفتتون یگناه یب به. نطوریهم هم بودن باهات حادثه

 ...مطمئنم

 ...بزن حرفتو -

  چند ایلیا  ی شده دیکل یها دندان انیم  از یسخت به

 اش یعصب سردرد از بود مانده کم و شد  خارج کلمه

  را شیها عصب  تک تک نفر کی  انگار! بزند ادیفر

  ختهیر  چشمانش در شه یش خرده انگار. دیکش یم

 !بودند

 حرفش کرد یسع که دیفهم را بدش حال  شک یب ویآر

 :کند خالصه را

 یم کمکت  من. میکن یم ثابت  و همسرت یگناه یب -

 ... کنم



 نشه؟ اگه و -

 :گذاشت جلو یقدم ایلیا و  بست لب ویآر

 ...منو  گناه یب زن -

 :دیکوب قلبش یرو درست اش، نهی س یرو دست

 ! کنن یم  اعدامش... منو  یماهرو -

 باال شیصدا  و دیکوب ویآر  ی نهیس تخت یدست محکم

 :رفت

 ست؟ین ادت ی یزیچ یگ یم یاومد -

     ادامه

 

  را شیجلو نکه یا از قبل و شد کشانینزد دو با لیریام

 در و دیکوب وی آر ی نهیس  تخت تر محکم ایلیا رد،یبگ

 شروع اش یعصب ی حمله بود مانده کم که یحال

 : زد داد قبل از بلندتر شود،

 یفراموش حق یحت تو... یکن فراموش یندار حق -

 !یندار



  که ویآر یجلو  از و گرفت را شیبازو  محکم لیریام

 عذاب با و بود ستادهیا برابرش در یواکنش  چیه یب

 :دیکش عقبش کرد یم نگاهش وجدان

 ...بسه ایلیا -

 را شیبازو کرد یسع و  ویآر سمت دیکش گردن ایلیا

 :بود شده یقاط اش هیگر و خنده. کند آزاد

 ولم! ستین ادمی گهیم... ستین ادمی یز یچ گهیم د   -

 ...شناسمت ینم گهیم... کن

 :دیخند  کی ستریه

 ... با گور به تو -

 در رهیخ  لیریام نشود، تمام حرفش  نکهیا از قبل

 :برد باال صدا سرخش چشمان

 !بسه... ایب خودت به ایلیا -

 درمانده لیریام و نگاهش در زد دو دو ایلیا نگاه

 :شد اش رهیخ

  به. کنن یم نگاه دارن مردم... یپدرت مراسم  وسط -

 ! ایب خودت

  شهیهم از  تر تلخ قتیحق.  رفت نییپا ایل یا یگلو بیس

. بماند پا  سر نتوانست گرید و شد دهی کوب سرش در



 یسنگ تخته ی لبه و رفت عقب عقب تعادل یب

 : نشست

 ... کنن ی م اعدامش -

... نکرد شیها اشک زدن پس یبرا یتالش گرید

  چند قد... داشت درد. بود نیسنگ اش نهیس قفسه

 را اش شانه  لیریام د،یلرز مردانه که اش شانه! سال

 به داشت ازین ایلیا... نزد حرف یکس و فشرد آرام

 بغض اگر کرد یم سکته ایلیا! دردش ختنیر رونیب

 ی هیگر به که گذشته قهیدق چند دینفهم... شکاند ینم

 که دینشن. شد بلند و زد انیپا مهر دردش سر از

 خواهرش  دیند یحت... دی پرس را حالش نگران لیریام

 نه کند  یم نگاهش یدلواپس با دور از  بار نیا

 کرد یم یسع یسخت به که یحال در! نیخشمگ 

  شیروبرو و رفت ویآر سمت کند، حفظ را تعادلش

 :ستادیا

 گفتنش واسه که مهمت حرف همون... بزن حرفتو -

 !یاومد پدرم مراسم وسط

     ادامه

 



 و برد فرو  شلوارش ب یج در را دستش کی  ویآر

  شهیهم از شتریب. فرستاد رونیب صدادار را نفسش

 برده ادی از که یا گذشته و خودش از بود نیخشمگ 

 مرد به خواست یم دلش یزمان هر  از شتریب. بود

 :کند  کمک شیروبرو ی شکسته

 به! زنت  نه امنه تو واسه نه گهید رونیب نیا -

 زنده ستی ن معلوم... کردن حمله زندان تو رادمنش

 واسه آزاد داره رونی ب اون وشیدار. نه ای بمونه

 دفتر تو کردن کیشل تو به... چرخه یم خودش

  نیا... ببندن رو رادمنش دهن خواستن یم! پدرت

 ما خوان ینم و دونه یم  که هست زای چ یلیخ یعنی

. شهیم مربوط زنت و تو  به که زایچ  یلیخ! میبدون

 ...پس

 : داد ادامه قبل از تر محکم  و گرفت  یکوتاه نفس

  فقط... امن ی خونه دیای ب و یر یبگ زنتو دست دیبا -

  که طور  هر... کن شیراض! دیامان در که اونجاست

 ! شده

  یم. دیکش چنگ به گذشته یادآور ی با را قلبش یکس

 یب تینها پرده یب آنطور شیها حرف انیب دانست



 در یدیترد چیه تا آورد زبانش به یول  است یرحم

 :نگذارد یباق ایلیا

  چه هر هست، دونم یم که مهمه برات جونش اگه -

 ساله دو ی بچه از جماعت  نیا... کن شی راض زودتر

  شکمش  تو ی بچه به زنت،  به خودت، به! نگذشتن

 ...ایلیا کنن ینم رحم

 *** 
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  یرو شهی هم از تر خسته و گرفت کمرش به دست

 ریز بود، کرده درست که یسوپ یبو. نشست یصندل

 بود گرسنه. کرد کی تحر را شیاشتها و زد اش ینیب

 دلش و دست... انگار بودند بسته را شی گلو راه یول

 نفر کی بود منتظر. رفت ینم خوردن غذا ییتنها به

 رفته بد حال   و سرخ چشمان با که یمرد ... برگردد

  که شد یم ساعت چهار و ستیب از شتریب و بود

  یبهتر یغذا خواست ی م دلش. بود نخورده  یزیچ



. دیترس یم ایلیا واکنش از یول کند  درست شیبرا

  بود کرده ممنوع را یباردار در ادیز تحرک پزشکش

 درد از خواب در دخترک که دیشن یم شب  هر ایلیا و

 درست غذا ی اجازه و کند یم ناله صبح تا کمرش

 ...  داد ینم او به کردن

 بازدمش، دادن رونیب با همزمان و دیکش یقیعم نفس

 به و گرفت اپن به دست ماهرو و شد بلند در یصدا

  ی خانه به مراسم از بعد بود قرار. ستادیا یسخت

  که کرد یم دیتاک مدت تمام لیریام و برگردند خودشان

.  نکنند یبیغر احساس و است  خودشان  ی خانه  نجایا

  کرد ینم حس  را برادر نداشتن  ل،یریام وجود با ایلیا

 نداشت، را ش یها برادرانه ایلیا اگر دانست یم خدا و

 ... آورد یم کم تر قبل یلیخ

  رساند آشپزخانه یورود  یجلو را خودش قدم چند با

  باز مهین تا  را راهنشیپ یها دکمه که دید را ایلیا و

 نشده او متوجه هنوز. دیکش گردنش به یدست و کرد

 کج اتاق  سمت را راهش که یا لحظه درست و بود

 : داد قرارش  مخاطب ماهرو کرد،

 ؟یاومد -



  در او دنید با. چرخاند سمتش گردن  و ستادیا ایلیا

 و دیرس مشامش به غذا  یبو تازه آشپزخانه، درگاه

 :نشست ش ی ابروها انیم  یکمرنگ اخم

 ؟ یکرد درست غذا یپاشد -

  با یبیعج تضاد و بود سرخ گردنش و نهیس قفسه

 ... داشت رونیب یسرما

 ...یبرگرد تا گفتم. بود رفته سر م حوصله -

 با و شد تر  ظیغل ایلیا اخم که بود نشده تمام حرفش

 : رفت سمتش بلند یها قدم

 رم؟یگ یم غذا رونیب از نگفتم مگه -

 یادیز واکنشش، نیا... کرد نگاهش  بهت با ماهرو

 نبود؟ ادیز

 ...ن درست یزیچ من -

     ادامه

 

  حبسش شیبازوها  انیم ایلیا که بود نشده تمام حرفش

 :زد لب گوشش کنار و کرد

 ...نگو یچیه -



 ریدرگ شی ها مژه با اشک تا زد پلک  تند تند ماهرو

 :شود

 ؟یخوب -

 و برد فرو ماهرو یخوشبو یموها ان یم ینیب ایلیا

 :دیکش نفس مادر دلتنگ یا  پسربچه مثل را عطرش

 نکن؟ خسته خودتو  نگفتم مگه -

 :گذاشت  ایلیا کمر یرو دست ماهرو

 ... نکردم یکار واقعا -

  و کرد یم حس گوشش ری ز را ایلیا نامنظم قلب تپش

 رونیب او آغوش از کرد یسع! کرد نگرانش  نیهم

 :نگذاشت  ایلیا که ندیبب را صورتش تا دیایب

 !بمون ینطوریهم -

 نبود قرار انگار که بود گرفته آغوشش در یطور

 :او درد از کرد بغض ماهرو... ندشیبب گرید

 ...ستین  خوب حالت -

 :گذاشت اش شانه یرو  سر ایلیا

 ...رستوران نرفتم باهاشون -



  کند یم اعتراف بدش یکارها  به که یا  پسربچه مثل

  یم ماهرو و زد یم حرف است مادرش  هیتنب منتظر و

 :است نیتر پناه یب امروز ا یلیا که دانست

 ... سرت فدا -

  خاکش سر نرفتم هم رفتن همه یوقت یحت... یحت -

 .بزنم حرف  باهاش

 : دیچک  اش گونه یرو ماهرو اشک

 ... سرت فدا -

 ... انگار که  کنه یم درد قلبم یجور هی -

 که بود یبغض ی نشانه سکوت، نیا  و کرد سکوت

 ...بشکند گذاشت ینم

 درا همه انگار! دادم دست از و زمیچ   همه انگار -

 !بدم دست از زمویچ همه قراره انگار... ست بسته

 شده؟  یچ ایلیا -

 نهیس قفسه. فرستاد رونیب یسخت به را  نفسش ایلیا

 :بود نیسنگ اش

 ! مراسم بود اومده... دمید رو  ویآر امروز -



  حس بهت شدت از را ماهرو عضالت شدن منقبض

 ... کرد

 ؟یچ -

 !میبر نجا یا از دیبا -

 عقب ایلیا و  دیایب رونیب آغوشش  از کرد یسع ماهرو

 :زد دو دو نگاهش در ماهرو نگاه... دیکش

 م؟یبر نبود قرار مگه اصال... اصال ست؟ زنده ویآر -

     ادامه

 

  مگر و بود  داده خبر مقدمه یب ایلیا. بود دهیپر  رنگش

 باشد؟  زنده ویآر شد یم

.  کنم یم فی تعر برات رو یچ همه بعدا...  ست زنده -

 !امن ی خونه میریم. میرینم خودمون  ی خونه

 :رفت عقب  یقدم و کرد یا خنده تک زده بهت ماهرو

 !نه -

 :کرد پر را انشانیم ی فاصله قدم کی ایلیا

 تو واسه... بدتر خودمون  ی خونه. ستی ن امن نجایا -

  زیچ همه یب وشیدار اون یآدما! ناامنه همه از بدتر



  به. چرخن یم خودشون واسه آزاد رونیب اون دارن

 ! شد کیشل من یجا پدرم

  آشفته وضع و سر و ی خاک یها لباس به یا اشاره

 : داد ادامه و کرد اش

 ام؟ یم کجا از امروز من! نیبب منو -

 ساعت نی چند از خسته  ایلیا و دیلرز ماهرو  ی چانه

 :برد باال صدا و دیکوب  اپن یرو مشت  ،یجهنم

 واسه... میبر گمیم که اشکاست نیهم واسه د   -

  ییایلیا گهید بشه کم سرت  از مو تار هی اگه نکهیا

 راه دوباره گلوله اون اگه  نکهیا واسه. نداره وجود

 ...رهیبگ هدف منو قلب بار نیا و کنه دایپ خودشو

 :دیپر حرفش  انیم ماهرو

 !نگو -

 همان با. خورد سر ایل یا مشت یرو  نگرانش نگاه

 ...اپن یرو بود دهیکوب مشت اش دهی د بیآس دست

. گرفت را  شیها شانه و برداشت سمتش یقدم ایلیا

  مانع ماهرو سیخ نگاه یول ماندن آرام  بود سخت

 : شد یم تشیعصبان بروز



  یچ همه یبذار هم رو چشم خب؟... وقته چند فقط -

 ...تمومه

 اد؟یب ایبدن امن ی  خونه تو قراره مون بچه -

 با که افتاد یاتاق ادی. زد  آتش را قلبش ماهرو بغض

 اسباب آن ادی... بودند کرده نیتزئ فرزندشان یبرا هم

 را کدامشان هر که قد مین و قد یها لباس و ها یباز

 :زد لب گرفته... بودند دهیخر عشق با

 ... کشه ینم طول انقدر -

 نیهم ادی به که است کی نزد یروز دانست ینم

 ! اشک یجا بارد یم  خون حرفش،

***_ 

  پوشاه یس#
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...  روبرگرداند و زد یکمرنگ لبخند دانهیناام  ماهرو،

 سرخ یها  چشم آن به نیا از شیب اگر دانست یم

 گونه بر شود یم آوار  شتریب اشکش کند، نگاه

 و شود صاف شیصدا تا زد یا سرفه  تک... شیها

 :کرد خاموش را گاز ریز



 میبر بعدش... اول میبخور  سوپ کم  هی... کم هی -

 . کنم جمع لیوسا  دیبا خونه

 :کرد حس  سرش پشت را  ای لیا حضور

 ...فرستم یم رو  نفر هی بعدا -

 و برگشت سمتش ماهرو که بود نشده تمام حرفش

 :شد اش  نهیس به نهیس

 ! کنم جمع خوام یم خودم -

  ینم... مانند یم امن ی خانه  در روز چند دانست ینم

 ینم... نه ای دیآ یم ا ی بدن آنجا فرزندشان دانست

  تک و ها  لباس به خودشان جز  یگرید  کس خواست

 ینم. بزند دست بودند دهیخر  عشق با که یلی وسا تک

  پا خوبشان یروزها  از ی ا نشانه چیه  بدون خواست

  یمخالفت ایل یا... خواست ینم که بگذارد یا خانه در

 با آمدن کنار. داد تکان یسر  جوابش در تنها و نکرد

 بود مانده ماه دو فقط یوقت هم آن ر،ییتغ نیا

  ایلیا و بود سخت رندی بگ آغوش در را فرزندشان

  ایلیا و داشت یحساس تیوضع ماهرو... کرد یم درک

  تحمل را تنش  و استرس نیا از شتریب  خواست ینم

 ... کند

 ...ستین خوب برات موندن پا سر همه نیا نیبش تو -



  مخالفت ی ب ماهرو و دیکش عقب شیبرا یا یصندل

...  بود آشوب دلش و دیکش یم ریت کمرش. نشست

 سوپ دنیکش مشغول و خت یر شیبرا ی آب وانیل ایلیا

  ماهرو یجلو را ها  کاسه از یکی.  شد کاسه در

 :نشست و دیکش عقب یا یصندل هم خودش و گذاشت

 ؟یخوب -

 سوپ در و برداشت لرزان دست با را قاشق ماهرو

 :برد فرو

 . سوپتو بخور... خوبم -

 دلش ریز. کند نگرانش خواست ینم یول  نبود خوب

 ها آن کرد؟  یم چه دستانش لرزش با... دیکش یم ریت

  لرزانش  دست که ایلیا... کند یمخف توانست ینم که را

 چشم و دیکش  شیغذا با کردن یباز از دست گرفت، را

 : ها چشم آن در دوخت

 نه؟ مگه... شهیم درست یچ همه -

  داد یم نانیاطم دیبا. کرد باز و بست چشم   آرام ایلیا

 ... شیماهرو کوچک  قلب به

 ... شهیم درست -



  حرفش، با همزمان چرا دینفهم و بود گرفته شیصدا

 ...گذشت قلبش از یقیعم سوزش

 *** 

     ادامه
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 چسباند ژهیو  یها مراقبت سرد  ی شهیش به دست کف

  بهشت از میمستق. فرستاد رونیب خسته را نفسش و

 آمدن باال از خبر دکتر و آمده مارستانیب به زهرا

 بود هوشی ب هنوز. بود داده رادمنش یار یهوش  سطح

  سوال او از که باشد ینفر نیاول خواست یم ویآر و

 چند که بود کرده فیتعر شیبرا پدرش... پرسد یم

 گرفته را ش یجلو یسخت  به ات،یعمل روز در قبل ماه

 بار هزار یروز گفت یم. نشود رادمنش قاتل تا بودند

  ی محاکمه یبرا  ستین مجبور که کند یم  شکر را خدا

  با ویآر و... برود ینظام دادگاه به پسرش عمد قتل

 و رادمنش مجازات کرد یم آرزو وجودش بند بند

 !بود کم شانیبرا هم مرگ. ندی بب را وشیدار



 فاصله شهیش از اش، یگوش  زنگ یصدا دنیشن با

  ان یم یکمرنگ اخم ناشناس، ی شماره دنید با و گرفت

 : داد  جواب و نشست شیابروها 

 بله؟

 : دیچیپ گوشش در یمرد بم یصدا

 آژند؟ و یآر سرگرد -

  جواب شک با و کرد ی مکث... شناخت ینم را صدا

 : داد

 شما؟. هستم خودم -

 .سرگرد نزدم زنگ خودم یمعرف واسه -

 :انداخت شماره به ینگاه دوباره ویآر

 ... من اما باشه آزاد وقتت دیشا تو -

 یب. گفت چه ویآر که اوردین خودش یرو به اصال

 : داد ادامه و دیپر حرفش وسط الیخ

 به که یهمون ! یشناس یم خوب که رو وشیدار -

 . خودش برا چرخه یم  راست راست داره شما لطف

 :گرفت  خشم رنگ ویآر لحن

 ! کن یمعرف خودتو گفتم -



 :بود خونسرد اما خط پشت فرد

 که فرداس امروز. کرده دایپ شو خونده  دختر یجا -

 امن جاشون. شه ینم الیخ  یب نکشتش تا. سرش بره

  داخل ی بچه یحت نه و شوهرش نه دختره نه. ستین

 دیتون ی م باشه دختره به حواستون اگه! شکمش

 . دیکن ریدستگ رو وشیدار

 انیم ی محکم ی پنجه و دیکش یقی عم نفس ویآر

 یم یکس چه... بود شده منقبض فکش... شیموها

 از اطالعات همه نیا ناشناس؟ مرد آن باشد توانست

 آمد؟ یم کجا

  خبر وشیدار از که یهست یک شما میبدون دیبا ما -

 یم منو داره؟ منو ی شماره که یهست یک. داره

. یحت رو شوهرش و وشیدار خونده  دختر. شناسه

 .داشتنش باشه یاتفاق تونه ینم اطالعات همه نیا

 دیترد ای ترس از ینشان چیه خط، پشت  مرد لحن

 :نداشت

 دارم بهت! بچسب  رو وشیدار. سرگرد کن ول منو -

 از مفت. یکن لیتکم انتقامتو که دمی م نویا شانس

 ! نده دستش



  قطع را تماس باشد، ویآر  از یحرف منتظر آنکه یب و

  که اپراتور. گرفت را اش شماره بالفاصله ویآر و کرد

 محکم ویآر انگشتان داد،  تلفن بودن خاموش از خبر

 :زد  لب نیخشمگ و شد فشرده لیموبا دور

 ...بهت لعنت -

 و مادر کی ! اش بچه و  ماهرو. بود خطر در ماهرو

 !گناه یب ی  بچه و مادر و پدر کی... گناه  یب ی بچه

 *** 

     ادامه
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  به خواست ی نم... گفت ینم و بود شده شتریب دردش

 نیماش یها تکان. کند اضافه ایلی ا یها ینگران

  نطوریا کمرش که نبود بار نیاول... کرد یم بدترش

. بود بدتر  شهیهم از بار نیا یول کرد یم تشیاذ

 خدا ماهرو و نداشت قرار  و آرام یا  لحظه نشیجن

 و بود  خسته ایلیا... فتدین یبد اتفاق کرد یم خدا



  تا خواست ینم دلش ش،یها ینگران تمام با ماهرو

 .دیبگو ی ز یچ ایلیا به دردش گرفتن شدت  ی  لحظه

  جمع واسه یا عجله. سادهیوا مامور خونه  رونیب -

 که ییزایچ  راحت الیخ با  پس ستین ها لهیوس کردن

 هی بعدش رمیگ یم دوش هی  من... بردار  رو یدار ازین

 ...شهینم باز  چشمام خب؟. میخواب یم کم

 چه. کرد نگاه ایلیا ی خسته مرخین به غم با ماهرو

  دادند؟ یم پس تاوان نطوریا دیبا که بودند کرده یگناه

 بودن؟ آواره نیا بود یدرد چه

 ...ایلیا -

  ایلیا یول نشود مشخص شیصدا در  درد کرد یسع

 نیماش سرعت و چرخاند سمتش گردن نگران. دیفهم

 : کرد کم را

 شده؟  یچ ؟یخوب -

 دخترک یشانیپ  یرو عرق درشت یها دانه

 ...ترساندش

 یم هم لبش یحت. زد یکمرنگ  لبخند زور  به ماهرو

 :دیلرز

 ...یچیه -



  یم ؟یکن یم چه نباشم من اگر بپرسد خواست یم

 ببرم، نفس یجوان در مادرت مثل اگر بپرسد  خواست

 امدین دلش ؟یکن  یم چه گناهمان یب فرزند با

  بود یروز چند! خودش فکر  از برد ماتش... بپرسد

 یزمان از درست حاال، و کرد یم فکر  یمنف مدام که

  یم یباف  یمنف شتریب  بود شده شروع دردش که

 یروبرو و شد شان کوچه وارد  نیماش... کرد

  سمت ایلیا  ن،یماش ترمز با همزمان. ستادیا آپارتمان

 نفس یصدا . کرد باز را  کمربندش و شد خم  ماهرو

  یرو را دستانش از یکی... دیشن یم را  او کوتاه یها

  تر نگران دارش رگ نگاه و گذاشت ماهرو  صورت

 :شد

 ؟ یخی چرا -

     ادامه

 

 هم خودش. کرد دنیلرز  به شروع ماهرو  ی چانه

 یحت... نبود ادیز دردش... کم کم دیترس یم داشت

 یول گرفت یم شدت کمرش درد که نبود بارش نیاول

 از اش، بچه آمدن ایبدن ماهه هفت از. بود دهیترس



 اش یمنف افکار و خودش  از اطرافشان، دیشد یناامن

 ... بود دهیترس

 ادهیپ و کرد  باز هم را خودش کمربند ی معطل یب ایلیا

 قدم نیاول یحت و بود نبسته را نیماش در هنوز. شد

  ماهرو سمت در   کردن باز و نیماش زدن دور یبرا را

.  شد کشانینزد سرعت با ینیماش که  بود برنداشته

 که نیهم  و درآمد صدا  به ایلیا گوش  در خطر زنگ

  دید فرمان پشت  را یمرد چرخاند، نیماش سمت گردن

 از کمتر شان فاصله... بود پوشانده را صورتش که

 زده وحشت که ماهرو غی ج  با همزمان و بود متر دو

 درست را  خودش توانست تنها کرد، صدا را اسمش

  محکم و بکشد کنار نی ماش دنیرس از قبل یا هیثان

  که راننده. خورد نیزم اش دهید بیآس  دست یرو

 ریز شدن ادهیپ هنگام درست را ایلیا داشت قصد

 نیزم یرو. دیکوب نیماش در به سرعت با رد،یبگ

 نیا! خبر یب شیماهرو تیوضع از و بود افتاده

 ینم. بودند بسته کشتنشان به همت کمر جماعت

... نیماش  برخورد از بعد را قشنگش ماه حال دانست

 که ندیبب را یا صحنه و  شود بلند جا از دیترس یم

 ...دینبا

 *** 
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  باال نفسش. انداخت یم  چنگ قلبش به  انگار یکس

 یب از! دینترس... کرد ینم  حس را دستش. آمد ینم

 از... دینترس اش افته ی بهبود تازه دست یحس

 رد از یحت... دینترس بدنش در یاستخوان شکستن

 کوچه وسط  محکم که یحال در شیرو از ینیماش شدن

  زد یم صدا  جانش تمام. دینترس هم بود خورده نیزم

 یم او رفتن از... بود آمده بند زبانش و" ماهرو "

  یصدا... شیمو تار کی به دنیرس بی آس از! دیترس

 و دیچیپ یم گوشش در  ماهش ی دلبرانه یها خنده

  کرد؟ ینم  شیصدا ماهرو چرا! است الیخ دانست یم

 باال سر زد، ترمز کشینزد محکم که یشخص  ینیماش

  ادهیپ نی ماش از یشخص لباس با مامور دو و آورد

  به ماه چهار  نیا در که ینفر  چند از مامور دو. شدند

  ماهرو سمت در   نفرشان کی ... بودند مراقبشان نوبت

  شیبازو ری ز و دیدو ایلیا  سمت نفر کی و کرد باز را

 :گرفت را



 ؟ی دید صدمه -

  شیگلو بیس و زد دو دو نیماش یرو  ا،یلیا نگاه

 ماهرو کمک که یمامور نگران یصدا. رفت نییپا

 :دیشن را بود رفته

 !دیبفرست آمبوالنس... هوشهیب دختره -

 آسمان و نیزم. شد ایلیا قلب بر یخالص  ریت حرفش

 ...دیچرخ سرش دور

 ...ماهرو -

 که را او دست! چشم اشک   یجا قلبش از دیچک خون

 تلو.  شد بلند و زد پس کند کمکش داشت یسع

  در یجلو از را مامور و دیدو نیماش سمت تلوخوران

  یکس انگار... گذشت مرگ از کارش! آخ و دیکش کنار

! کرد کی شل بار نیهزارم یبرا جانش یب جسد به

  و دیچرخ  ماهرو دست یرو اش، زده وحشت نگاه

 تمام فرزندشان، از محافظت یبرا دخترک... داد جان

  چشم حاال، و بود گذاشته شکمش یرو دست مدت

...  بود شده خم طرف کی به گردنش و بود بسته

  تکانش آرام و نشست شی بازو یرو ایلی ا لرزان دست

 : داد

 ... زمیعز ماهرو... ماهرو... م -



 ایلیا نفس شد، رها کنارش جان یب که ماهرو دست

  یزیچ تا کرد باز لب... خورد گره اش نهیس در

  التماس بزند، ادیفر بزند، شیصدا حداقل تا د،یبگو

 رونیب آب از یماه مثل یول گرفتن جواب یبرا کند

  کوچک از غیدر و شد بسته و باز دهانش تنها افتاده،

 ... اش دهیبر  یها نفس جز ییصدا نیتر

     ادامه

 

 اش یشانیپ کنج تنها... نداشت رو به رنگ  شیماهرو

 یب دستش،  بود؟ شده تمام... تمام و زد  یم یقرمز به

 را یفیضع نبض و رفت ماهرو گردن رگ سمت اراده

 گرفت دنیتپ دوباره قلبش کرد، حس انگشتش ریز که

 :را دخترکش سرد صورت کرد قاب و

... دختر می ترسون یم یدار! کن باز چشماتو ماهرو -

 ...ماهرو... منو نترسون چشماتو کن باز ماهرو

  نگاهش،... او سمت از یواکنش نیتر کوچک از غیدر

 از داد جان و  خورد سر ماهرو شکم یرو زده وحشت

  همهمه یصدا... اش بچه و ماهرو دنید  بیآس تصور

  بودند شده  جمع دورشان  مردم. دیشن یم  اطرافش از

 محکم. کنند متفرقشان داشتند یسع مامورها و



 با ها آن از  یکی به رو و  دیکش چنگ به  را شیموها

 :زد ادیفر دیلرز ی م که ییصدا

 آمبوالنس؟ نیا رسهیم یک پس -

 به یشانیپ و افتاد هی گر به... کند تحمل  نتوانست

 : چسباند  ماهرو یبازو

 ...رینم خدا رو تو رینم... ماهرو رینم -

  ایبدن هنوز ی  بچه آن و ماهرو بودند اش یزندگ تمام

 دست از داشت چشمش شیپ که یا یزندگ ... امدهین

 یکبود به کم کم که ماهرو یشانیپ یقرمز... رفت یم

 چند به بزند بک فلش ایلیا ذهن شد باعث زد، یم

 را او کمربند شدن ادهیپ از قبل خودش... قبل قهیدق

 کرده باز را او کمربند خودش دستان با. بود کرده باز

  شده باعث خودش ! قلبش سوزش از دیبر نفس... بود

 و شود پرت جلو  به ماهرو ن،یماش برخورد موقع بود

 .ندیبب بیآس سرش

 ... بود من ریتقص -

 یب دست... دیشن زور به هم خودش را شیصدا

  شیجا کس هر که دیکش یم ریت یطور حاال حسش،

  لب مبهوت تنها او، و زد یم ادیفر درد شدت از بود

 :زد



 ...من ریتقص -

  دهانش در حرف د،یشن  که را آمبوالنس ریآژ یصدا

 آتش را وجودش عمق تا کشنده یسم  مثل و ماند

 امروز نیهم من" بکشد ادی فر خواست ی م دلش... زد

  به رو بکشد ادیفر خواست یم!" کردم  خاک را پدرم

 سر از دست بگو تیها  بنده به... ایخدا" که آسمان

 سرعت به نیتکنس دو..." بردارند جانمان مهین جان

  شد مجبور ایلیا و شدند ادهیپ آمبوالنس از  برانکارد با

 . ستدیبا کنار

     ادامه

 

 بعد و بست ماهرو یبرا یطب گردنبند  ها آن از یکی

  خواست همکارش از اش، یاتیح عالئم کردن چک از

 .بگذارند برانکارد یرو را ماهرو کند کمک

 . باش مواظب... بارداره -

 : دیپرس ایلیا از بالفاصله و

 د؟یدار  ماریب با ینسبت  چه شما ماهشه؟  چند -

 : رفت نییپا ایل یا یگلو بیس



... شهیم خوب حالش... حالش! همسرشم... هفت -

 نه؟ مگه

 گرفت، قرار برانکارد یرو  که ماهرو جان مهین تن

 :داد جواب  آمبوالنس سمت به بردنش نیح  نیتکنس

 ...بشه مشخص تشیوضع تا مارستانیب میبرس دیبا -

  شدن مشخص تا مرد، نیا که دانست ینم  شک یب و

 از بعد بالفاصله ایلیا! دهد یم جان همسرش تیوضع

 سوار آمبوالنس،  داخل به ماهرو کردن منتقل

 پوست که یسرم سوزن یبرا زد دل و شد آمبوالنس

  ماسک یبرا زد دل... شکافت را شی ماهرو دست

 دست آرام. گرفت قرار  صورتش یرو که یژنیاکس

  و دیچک اش گونه یرو یاشک  و شیموها یرو دیکش

 !ات  دهیکش درد ی بنده اشک دارد درد ایخدا

 ... خدا رشونینگ ازم -

 *** 
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  بودن، ماهرو کنار  یبرا  شیاصرارها برخالف

  داخل یبرا  نگرانش یادهایفر و ها التماس برخالف

 خم کمر  و صورتش در شد بسته اتاق در  شدن،

 :شد خم کمرش و فشرد  قلب یرو دست... کرد

 ... خدا آخ -

 دور شد یطناب بغضش و دیکش ریت اش قهیشق

 :گردنش

 ...بسه... بسه ایخدا -

 جان مهین ا،یلیا  و نشست اش شانه یرو مردانه یدست

  صحنه سر که یماموران از یکی دنید با. کرد نگاهش

  شیابروها انیم یظیغل اخم بود، کنارش تصادف ی

 گرفت را اش قهی. زد پس را او دست محکم و نشست

 در بود افتاده جانش به که یدرد و خشم با و

 :دیغر صورتش

 اطراف ماه چند ؟یچ واسه گذاشتن اونجا رو شما -

 بود قرار هان؟ ؟یچ واسه دیزد پرسه من ی خونه

 ...ادیب سرش ییبال دینذار بود قرار... د یباش مراقبش

 :دیلرز  شیصدا و کرد اشاره اتاق ی  بسته در به



 دست مرگ با داره اتاق نیا در پشت من زن! نیبب -

 مراقبش دینتونست... دینتونست . کنه یم  نرم پنجه و

 مراقب دینتونست... جهنم به  من... درک به من! دیباش

 ... د ینتونست. دیباش م بچه و زن

  تک تک نفر کی  انگار. دیفهم ینم را  خودش حال

 به دست دیفهم ینم. دیکش یم را سرش یها عصب

 هیشب  سرش در صداها! قانون مامور با شده قهی

  مارستان،ی ب جریپ یصدا.  دندیرس یم نظر  به همهمه

 یصدا یحت مار، یب همراهان و پرسنل یها قدم یصدا

 ینم باز لب از لب شیروبرو مرد! خودش یها نفس

 یب و بود شرمنده! کرد ینم نگاهش یحت. کرد

 تصادف یجلو توانستند ینم  یقیطر چیه به... ریتقص

 خوب... دانست یم خوب  هم خودش ایلی ا و رندیبگ را

 یدرد خواست یم دلش  فقط لحظه، آن و دانست یم

  آوار نفر کی سر بر را آورد یم درش پا از داشت که

 ... کند

 ...ایلیا -

 حال آن از سرش، پشت از ییآشنا یصدا دنیشن

  افتاد مامور ی قهی از دستش... انگار د یکش رونشیب

 و ویآر دنید  با... صدا صاحب سمت چرخاند گردن و



  تلخند و رفت نییپا شیگلو بیس او، چشمان ینگران

 :زد

 ؟یاومد چرا -

     ادامه

 

 ستادنیا ینا  یحت. نداشت زدن ادیفر توان یحت گرید

 گرفت عمق و دیچک اش گونه یرو یاشک.. نه هم

 : تلخندش

  چرا... ادینم ادتی رو  ماهرو و من یحت یوقت -

 ؟یاومد

  را چشمش  ریز اشک خشم با و دیکش یا دهیبر نفس

 :کرد پاک

 ...که حاال -

 :بود خفه شیصدا و د یکوب قلبش یرو  مشت آرام

 ؟ یاومد چرا سوزه یم داره  قلبم که حاال -

  حلقه اشک و نشست ها  یصندل فیرد  از یکی یرو

 انیم را سرش گفت؟ ی م چه ویآر چشمان در زده

  مردانه بغض که دیکش نفس تند تند و گرفت  دستانش

 ...نشکند اش



 !فهممت یم خوب یول... ادین ادمی دیشا -

 را او حضور بعد، یا هیثان و دیشن را  ویآر یصدا

 :کرد حس کنارش

  خوب! همسرت بد حال   از قلبتو درد فهمم یم خوب -

  هنوز یحت که یا بچه بخاطر  رو تینگران فهمم یم

 به چطور آدم نفس فهمم یم خوب... ومدهین ایبدن

 از مو تار هی شدن کم تصور از فتهیم شماره

 !سرشون

 از را و ی آر همسر که بود دهیشن عمارت در ایلیا

 را پسر بود دهیشن! دندیکش یم نیزم ی رو شیموها

 یجلو  را مادر و بودند کرده یقربان مادر و پدر یجلو

 یاشک بود؟ آورده طاقت  چطور ویآر... ایخدا و پدر

 بار نیا  و گرید یاشک و دیچک ایلیا  ی گونه یرو

 :دیلرز شیصدا و کرد باز لب... نگرفت را شانیجلو

...  دادم دست از رو آدما یلیخ میزندگ تو من -

 دست از یبچگ تو رو دوشون هر... پدرمو... مادرمو

  چوقتیه... نداشتمش انگار یول بود زنده پدرم! دادم

 ...اواخر نیا جز

 ینم... داد ماساژ و گذاشت شیگلو یرو دست

 : بشکند بغضش خواست



 دست از بود پدرم مثل  که رو یعل من! نداشتمش -

  رو بهش  دادم دل میجوون اوج تو که ی دختر...  دادم

  باهاش دختر اون دل که یکی... گهید ی کی به سپردم

 ... من ر  یغ یکی! بود

     ادامه

 

  تنگ نفسش. کرد باز را راهنش یپ ی دکمه نیسوم تا

 : بود شده

 عادت سال  چهار دن،یکش  ییتنها سال چهار بعد من -

 برگشتم نداشت، حس که یدست هی با یزندگ به کردن

 تمام با... ماهرو به دادم دل یول رم یبگ انتقام تا

 آب هی نذارن بودن بسته کمر که ییآدما و ها یسخت

  پاش... بهش  دادم دل بره، نییپا گلومون از خوش

 ...هم برا  میدیجنگ! موند پام... موندم

 : چرخاند ویآر سمت گردن

  فکرشو یک شم؟ پدر یروز هی کرد یم فکرشو یک -

 زخم ه ی انتقام واسه  بودم اومده که یمن کرد یم

 از مارستانیب نیا اتاق  در پشت روز  هی ق،یعم

 تنها جون با که ره؟یبگ  نفسم م بچه مادر ینگران



 کرد یم فکرشو یک بشم؟ امتحان مونده برام که یکس

 باشه؟  رحم  یب باهام ایدن  انقدر... انقدر

 :فشرد آرام و نشست اش شانه یرو  ویآر دست

 که یا حافظه  بخاطر م  شرمنده... م  شرمنده من -

 تونستم یم  که یکمک بخاطر م شرمنده...  دادم دست

 ...نتونستم که م شرمنده... تونم ینم  حاال و بکنم

 :دیپر حرفش انیم ایلیا

 !نگو -

  لحظه نیهم  تا ویآر. خواست ینم را و یآر یشرمندگ

 ویآر... شانیبرا بود گذاشته هیما دل و جان از هم

  نفسش. باشد شرمنده نبود حقش... بود یفیشر مرد

 یز یچ خواست که نیهم و فرستاد رونیب صدادار را

 ایلیا. آمد رونیب یزن دکتر و شد باز اتاق در د،یبگو

 سمتش و  ستادیا سستش یپاها یرو چطور دینفهم

 :رفت

 ... دکتر -

 :برداشت  چشم از  نکیع دکتر

 ... احتشام یآقا -



 ترس با ایلیا... گفت ینم را یخوب  زیچ  نگاهش

 ... نداشت دی د ماهرو به. انداخت  اتاق داخل به ینگاه

 خوبه؟ حالش -

 در را دستش کی و بست را اتاق باز مهین در دکتر

 :برد فرو شلوارش  بیج

 ... اومده بهوش -

 زد لبخند و شد رها اش نهیس از آسوده ایلیا نفس

 :چشمش در زده حلقه اشک انیم

 نمش؟یبب تونم یم -

 بهتون رو یموضوع هی دیبا قبلش اما دیتون یم -

 .بگم

     ادامه

 

 ماه چند ن یا در زن نیا.  کرد نگاهش ی نگران با ایلیا

 تنش از یلیخ انی جر در و بود ماهرو  پزشک  

 ...شانیها

.  نبوده دیشد  شده وارد جگاهش یگ به که یا ضربه -

 ...اما رفتن  هوش از ساعت کی و یکوفتگ هی حد در



 :زد دو دو چشمانش  در ایلیا نگاه

 ؟یچ اما -

 تیوضع اون با رو خانومتون که یروز همون از -

  کی نیجن  موندن زنده گفتم  من و مارستانیب دیآورد

 هر از دیبا که کردم دیتاک ست، معجزه ش ماهه

 در بچه و مادر! نبوده و باشه دور یتنش  و استرس

 به تونه یم  یباردار ی ادامه... ستنین ی خوب تیوضع

 !بشه تموم جونشون متیق

 ...شیها  تپش شد تمام. گذشت ایلیا قلب از یدرد

  انجام رو  شدنش یبستر یکارها  االن نیهم لطفا -

 یم نشیسزار فردا بره ش یپ  خوب یچ همه اگه. دیبد

 ...میکن

 لبخند. سوزاند  را دلش ایلیا سرخ نگاه ترس و غم

 : داد ادامه  و زد یکمرنگ

 ریز ماه دو تا بچه... احتشام  یآقا دی نباش نگران -

  که میکن یم رو تالشمون  تمام ما و مونه یم دستگاه

 ...بره شیپ خوب  یچ همه ماه دو نیا تو

 :کرد دیتاک دوباره و



  انجام رو  شدنش یبستر یکارها  همه  از اول لطفا -

 .دیبد

. چسباند وارید به دست کف ایلیا و گذشت ایلیا کنار از

  اش بچه و  ماهرو ماندن سالم  بخاطر را  خدا یطرف از

 را خودش یطرف از و کرد یم شکر تصادف در

  ماهرو ی برا  یآرام طی مح بود نتوانسته! سرزنش

 تمام و دارد  نگه دورش غصه از بود نتوانسته. بسازد

 وجدان عذاب از هیثان هر ا،یلیا که دانستند یم شهر

 ...قلبش درد از بار نیا و ردیم یم

 ...رشیپذ رمیم من -

 در یسر  ویآر. آمد یم چاه ته از انگار  شیصدا

 بود ستادهیا دور که یمامور به و داد تکان جوابش

  ایل یا به خطاب و بماند ماهرو اتاق در پشت کرد اشاره

 :گفت

 رونیب بذارن هم مامور هی کنم یم هماهنگ -

 .نباش یزیچ نگران. مارستانیب

 ... ممنون -

. داشت قلبش قیعم درد از نشان اش، گرفته یصدا

 که یقلب. دیتپ یم فرزندشان و ماهرو یبرا که یقلب

 !بود برداشته  ترک شه یهم از بدتر



 *** 
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 با که را ییروزها کرد مرور... کرد مرور و زد امضا

 ،یلباس دنید از که ییروزها... رفتند یم  دیخر به هم

  خوب دلشان  حال روز چند  تا یریش شهی ش ،یعروسک

  یصدا که ی بار نیاول کرد مرور و زد امضا ! شد یم

 کرد مرور و زد امضا... دندیشن را  شان بچه قلب

...  دندیخر  را ماهرو یباردار  لباس نی اول که یروز

 گرفتند یم امضا. دیچک کاغذ یرو اشکش و زد امضا

 پدر افتاد، بچه  ای مادر یبرا یاتفاق عمل نیح اگر که

 ! داده ت یرضا قبل از

  یا نهیس قفسه با و کرد رها کاغذ یرو  را خودکار

  خبر چکسیه به... گرفت فاصله رشی پذ از نیسنگ

  گذرانده سر از را یوحشتناک ی حادثه چه بود نداده

  نه.  کند یم نرم پنجه و دست یترس چه با و اند

  جان خواست ینم دلش! چکسیه... الناز نه ل،یریام

 تا شد یم مجبور اگر یحت... ندازدیب خطر به را یکس

 !کند  یدور ها آن از  نفس نیآخر



 درد یحت و رفت  باال را ها  پله آسانسور، به توجه یب

 در. نبود خوب حالش... دینفهم را دستش دیشد

 خسته... انگار بودند خته یر شهیش خرده  چشمانش

 ماهرو عطر فقط دلش! خواب یا هیثان از  غیدر و بود

 یم را یدخترک یهوا در بودن  دلش... خواست  یم را

 ...  بدهد دستش از بود کینزد امروز که خواست

 را اش خسته چشمان کنج اشاره و شست انگشت با

  آنقدر... زد تنه اش شانه به محکم نفر کی و فشرد

  حفظ را تعادلش تا رفت عقب یقدم اراده یب که محکم

  و سر با یمرد ... دید شیروبرو  را جوان یمرد و کند

  ممنوع برخالف که یگاری س و مرتب چندان نه وضع

 یم انگشتانش انیم مارستان،یب در اش استفاده بودن

 ! سوخت

 مگه؟  یکور یهو -

 یوقت و  توان لحظه آن در ایلیا و گشت یم شر یپ

 از خواست حرف یب . کند تلف او ی پا که نداشت

 :دیکوب اش  نهیس تخت  محکم مرد که  بگذرد کنارش

 !پس یهست اللم -



 بود یا ی جد هشدار ا،یلی ا یابروها ان یم ظیغل اخم

  به گفت یم  که یاخم... تیموقع آن در  کس هر یبرا

 !یکن گم را گورت است نفعت
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  ایلیا از تر کوتاه یسانت چند... دینکش پس پا اما مرد

 به اعتماد چه با او که دیفهم ینم ایلیا و  الغرتر و بود

 یم رخ به را بودنش  الت و ستادهیا مقابلش ینفس

 :دیغر  اش شده دیکل یها دندان انیم از. کشد

 !کن گم گورتو -

  تر محکم بار نیا مرد که بگذرد  او کنار  از خواست و

 :زد اش  نهیس تخت

 !جون  بچه یهو -

 مرد و" باش آرام" دیکش یم ادیفر ایلیا سر در یکس

 :کند تمامش نداشت قصد شیروبرو

 ندادن؟  ادتی یعذرخواه بابات ننه -

 مادر؟ و پدر! داد یم مانور ای لیا قرمز خط یرو داشت

 که یپدر ای  بود داده دست از شیپ ها سال  که یمادر

 بودند؟  کرده خاکش صبح همان



 ! یالل واقعا نکه یا مثل نه -

 مشت بدهد، یواکنش فرصت ایلیا به نکه یا از قبل و

 ی خفه آخ. آورد فرود ا یلیا صورت در محکم و کرد

 دوم مشت مرد نکهیا از قبل و شد خفه شی گلو در ایلیا

 که چاندی پ چنان و گرفت را دستش مچ کند، پر را

  خودش نتوانست گرید ایلیا و  رفت باال ادشیفر یصدا

  یبرا خواست یم یبوکس سهیک دلش. کند کنترل را

 خودش ناخواسته ای خواسته مرد، نیا و زدن ضربه

 ینم یحت. بود داده قرار  او یها مشت  معرض در را

 یم تا چند! ردیبگ نفس ای لی ا یها مشت  انیم توانست

 شده جمع اطرافشان مردم ... زد یم  یکی و خورد

  افتاده نیزم یرو مرد! دیکوب یم مشت ایلیا و بودند

  یها رگ تک تک در... دیکوب یم مشت ایلیا و بود

  از داد یم جان و بردند یم فرو داغ خیس انگار سرش

  کینزد نداشت جرئت یکس... ها رگ همان یزی خونر

...  زد یم ایلیا و داد یم فحش وقفه  یب مرد. شود

 :مرد بلند ادیفر با  شد همزمان آخرش، مشت

 ...مادر ی کهیمرت -

 دور محکم ایلیا دست که بود نشده تمام حرفش

 :زد ادیفر و شد حلقه گردنش



 ؟یخورد یگه چه -

 :بلندتر ایلیا ادیفر و شد کبود ییهوا  یب از مرد

 که؟ یمرت  یخورد یگه چه هان؟ -
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  بود که یسخت  هر به و نشست  شیبازو یرو یدست

 نفس به ایلیا و افتاد سرفه به دایشد مرد.  دیکش عقبش

 پشت که یمامور  دست از محکم را شیبازو... نفس

  یصدا دنیشن با و داد  یم ینگهبان ماهرو  اتاق در

 و دیکش رونیب بود رسانده پله راه به را خودش دعوا

  ببرد هجوم او سمت دوباره خواست یم که یحال در

 :دیغر

 ... دستتو  بکش -

 شیروبرو... اوردین کم اما کنارش جوان مامور

 :داد هشدار مردانه و ستادیا

 یم! صداتو شنوه یم... ستین خوش  زنت حال -

 ... شیترسون

!  کرد آرامش . شد ایل یا خشم آتش بر  یآب حرفش

  یجلو خون از یا پرده که یخشم از د یکش رونشیب



  لب ریز یها فحش به توجه یب! بود دهی کش چشمانش

 وارد و روبرگرداند ت،ی شکا به شیدها یتهد و مرد

  حس بایتقر  را راستش دست. شد مارستانیب یراهرو 

 را بلندش یها  قدم! بود دهیکوب مشت که بس کرد ینم

 ماهرو اتاق باز مهین در دنید با و برداشت اتاق سمت

  نفس یب! دیدو و شد حبس نهیس در نفسش دور، از

 وارید به  دست ،یخال  تخت و اتاق دن ید با و دیدو

 :زد لب زده وحشت و گرفت

 ! ماهرو -

 *** 
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 ! ماهرو -

  در خار مثل  ،یخال تخت... نبود اتاق در دخترک! نبود

 عقب به یقدم! رفت فرو قلبش در نه، که چشمش

... گرفت جان سرش در  احتمال هزاران و برداشت

  ایلیا و آورد یدرم پا از را سالم فرد که یاحتماالت

 شماره به نفسش... نداشت جان یب جسم کی با یفرق



  کار و دیدو رونیب اتاق از ده، یبر نفس   همان با و افتاد

 آن با دنشیدو بود خدا کار! نخوردنش نیزم بود خدا

 نیاول یجلو... باردارش همسر کردن دای پ دیام به حال

  زدن نفس نفس انیم و گرفت دید که را یپرستار 

 :دیپرس  شیها

 کجاست؟  هجده اتاق ماریب... مار  یب -

 : انداخت  شیروبرو ی آشفته مرد به ی نگاه پرستار

 آورده تصادف بخاطر که یباردار خانوم  همون -

 بودنش؟

 :داد تکان سر تند تند ایلیا

 بردنش؟ کجا... آره -

  کرد دل دل یا  لحظه و شد  عوض پرستار نگاه رنگ

 :برد باال صدا ایلیا که دادن جواب یبرا

 خانوم؟  بردن کجا منو زن -

 ایلیا چشمان سرخ رنگ. دیترس دادش از پرستار

 !داشت دش یشد یروح  فشار از نشان

 نیهم... داشت دیشد افت  همسرتون قلب ضربان -

 !ژهیو  یها  مراقبت کردن منتقلش قبل قهیدق چند

 :گرفت دم در را ایلیا جان  یکس انگار و



 ؟یچ -

 یم آب هم سنگ دل... بود غمزده هم پرستار نگاه

 گرید که یی ایلیا و گناه ی ب یدخترک تی مظلوم از شد

 ...نداشت توان

 کجاست؟ ژهیو ی ها مراقبت -

 صورتش  کبود رنگ و  بود افتاده خس  خس به ایلیا

  پرستار... ندارد یا فاصله مرگ تا که زد یم ادیفر

 : داد جواب بالفاصله

 ...چهارم ی طبقه -

 تمام با! زد یم شیگلو در قلبش. نکرد تعلل  گرید ایلیا

  آسانسور منتظر یحت و دیدو ها پله سمت توانش

 ماهرو قلب که چه یعنی... داد  یم بد گواه دلش. نماند

  حق ماهرو مگر؟ بود خودش دست بود؟ آورده کم

 را دشیام نیآخر  نداشت حق... کند ترکش نداشت

  خنده ماهرو، ی چهره... کند دیناام دنیکش  نفس یبرا

  چشم یجلو  از شیها گونه  یبایز چال  یحت ش،یها

 در د،یرس که چهارم ی  طبقه به. رفت  ینم کنار ایلیا

 پا یپرستار ستگاهیا سمت زد یم نفس نفس که یحال

 رونیب یاتاق  از که ماهرو دکتر دنید با یول کرد تند

 :شد راهش سد و دیدو سمتش چطور دینفهم آمد،



 ...ماهرو... دکتر -

 یم شیها هیر... زدن حرف یبرا نداشت نفس

 :کرد نگاهش بهت با دکتر... ییهوا ی ب از سوختند

 ؟ یستین زنت شیپ چرا پسرم شده یچ -
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  دنید با دکتر! تمام... شد ایلیا خالص  ریت حرفش،

 انیم یکمرنگ  اخم باخت، یم رنگ که  او ی چهره

 :دیپرس متعجب  و نشست شیابروها 

  یکارها! کردم ش نهیمعا شیپ قهیدق چند نیهم -

 د؟ یداد انجام رو یبستر

 اش، خفه ی صدا... دینشن را شیها حرف  گرید ایلیا

 و اند گرفته را دشیام تنها که داشت را  یمرد تیحکا 

 :بودند گرفته

 !بردنش -

  محکم... دیچرخ سرش دور مارستانیب ساختمان

 :کرد تکرار و زد چنگ  را شیموها

 ... بردنش -



 با گردانند؟ یروبرم هم  ها مرده مگر  و روبرگرداند

  دوند؟ یم هم ها مرده مگر و دیدو توانش نیآخر

 :دیشن سرش پشت از را ییها قدم یصدا

 !احتشام یآقا -

  ماهرو محافظ مامور یصدا  هم بدش حال اوج در یحت

 فلش قبل قهیدق چند یدعوا به ذهنش... شناخت را

...  بود کرده پا به شر لیدل یب که یمرد و زد بک

 اتاق از را محافظ  اش، یساختگ  یدعوا با که یمرد

...  خدا بودند برده را دخترکش و بود کرده دور ماهرو

 قلبش ضربان افت از پرستار که او با بودند کرده چه

 بودند؟ برده  را حالش بد یماهرو  چطور گفت؟ یم

  ساختمان از مامور، یها زدن صدا  به توجه یب

 :زد صدا محوطه در و رفت رونی ب مارستانیب

 ...ماهرو -

  کجا را شیماهرو... دیچرخ  یم خودش دور شانیپر

  و دیچرخ و د یچرخ اطراف  در تارش نگاه بودند؟ برده

 در! نبود که نبود ماهرو از ینشان چیه... نبود یکس

  نشیماش سمت برود، کجا دیبا دانست ینم که یحال

 و رفت یاه یس چشمش ن،یماش یقدم کی در و دیدو

 :گرفت را شیبازو محکم یدست



 !ایلیا -

 یسخت به  و شد خارج نهیس از دهیبر دهیبر نفسش

 یحال در گرن،یم ی حمله کی اوج در. کرد باز چشم

 چند در را باردارش زن اش یخون دشمن افراد که

 که یآفتاب نور  ریز بودند، دهیدزد مارستانیب از قهیدق

  یها رگ و  کند ییخودنما  زییپا در داشت قصد بیعج

 را ویآر یصدا. بود ستادهیا بسوزاند را چشمش

 :بار نیا داد صی تشخ

 ه؟یحال  چه  نیا شده؟ یچ  ؟یخوب ایلیا -

 که یمرد چشمان به رهیخ  و چرخاند ویآر سمت گردن

 دهیبر نفس ها صفت گرگ نیهم را اش  بچه و زن

 :زد لب نفس یب بودند،

 ... بردنش -

 *** 
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 ینم را ییجا! شدن خفه حس... داشت مرگ حس

  حرکت  توانست ینم  را شیپا و دست یحت... دید

 هر با و بود شیها لب انیم یمیضخ ی پارچه... دهد

 یم زخم را  صورتش پوست سرش، دادن تکان بار

 ...  کرد

 یم واضح را یخاک نیزم یرو نیماش  حرکت یصدا

  حالت شد یم باعث نیماش دیشد یها  تکان! دیشن

 ینم خودش یبرا یا ذره... ردیبگ شدت اش تهوع

... شکمش در ی بچه بند جانش و بود مادر! دیترس

  یم... دیا یب گناهش یب طفل  سر ییبال که دیترس یم

. ندیبب یبیآس دادنش نجات یبرا ایلیا نکهیا از دیترس

  را زیچ  کی یول کجاست نیماش مقصد دانست ینم

  یب و بود کرده شیدایپ وشیدار! دی فهم یم خوب

 ...  داد یم جان انیم نیا یکس شک

 دیفهم ینم! بود کرده لرز. نداشت یا دهیفا شیتقالها

  نطوریا را باردار مادر کی دیآ یم دلش یکس چطور

  گناهش یب ی بچه به... چی ه که خودش به! دهد زجر

   کردند؟  ینم رحم چرا

 منقبض اراده یب عضالتش ن،یماش ستادنیا حس با

  خودش یا گوشه! بود دهیترس  انگار هم نشیجن. شد



 مشغول یدست... خورد ینم  تکان و بود کرده جمع را

 از قبل و شد شیپا مچ دور یها طناب کردن باز

 به و گرفت را شیبازو دهد، یواکنش  فرصت نکهیا

  درد از ماهرو  غیج. دیکش  رونشیب نی ماش از ضرب

 از زن نیا که نگفت یکس و شد خفه گلو در شیبازو

 ...  کنند مراعاتش یا ذره حداقل که! برگشته مرگ

  داخل به زور به بعد، و دیشن را یدر شدن باز یصدا

 نفر کی و افتاد شیزانوها  یرو تعادل یب. دادند هلش

  نکهیا از قبل  و برداشت  را شیها لب انی م ی پارچه

 هم چشمش  یرو ی پارچه کمک، یبرا بکشد ادیفر

 که یموبلند مرد دنید با! شد خفه و رفت کنار

  کرد یم  دود برگ گاریس و بود ستادهی ا شیروبرو

 قدم و نشست مرد یها لب یرو یکج لبخند! شد خفه

 :شد کشینزد قدم به

 ! بابا دختر   -

 :شد باز هم از ماهرو خشک  یها لب

 ... نه... ن -
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 یول شود  روبرو یکس  چه با است قرار دانست یم

 لباس در  یکس کرد ینم باور! نداشت  باور هم هنوز

 را خودش بعد، و کند قیتزر رگش در ییدارو پزشک

! وشیدار مقابل  حاال و کند دایپ ینیماش  در بسته چشم

 و ایل یا جان   قاتل مقابل... اش پدرخوانده مقابل

  لذت انگار وشیدار و بود آمده بند زبانش! خودش

  از یکی یرو  ماهرو یروبرو... بدش حال  از برد یم

 :گرفت عمق لبخندش و نشست شیزانوها 

 بود؟ نشده تنگ برام دلت -

 آرامش، ن  یجن... بود هزار یرو  ماهرو قلب ضربان

 دو هر... دیکوب یم مادر بطن در پا وقفه یب بار نیا

 از گرفت نگاه  نیخشمگ   و زده وحشت! دندیترس یم

 :رفت شیموها  سمت وشیدار دست او

 ! یبمون تنها ستین قرار... نباش  نگران -

 دخترک برسد، ماهرو یموها  به دستش نکهیا از قبل

  یمحکم یل یس رحمانه یب وشیدار و دیکش عقب سر

 :زد صورتش به

  چشماش تو زنه یم حرف باهات داره پدرت یوقت -

 !کن نگاه



 وشیدار به دوباره اش بچه جان ترس از ماهرو،

 چانه! شکاند  شتریب را دلش او یلیس درد و کرد نگاه

  یصدا و شد فشرده وشیدار انگشتان انیم محکم اش

 : انداخت جانش به لرز او دار خش

 شینیب یم  رفتنمون قبل... یبمون تنها ستین قرار -

 !بار نیآخر واسه

 یم خوب یول دینفهم رفتن از را منظورش ماهرو

  طانیش نیا... ندیبب را یکس چه است قرار دانست

 ی ذره نیآخر تا. گذاشت ینم راحتشان صفت

 داشت یبرنم سرشان از دست د،یمک ینم  را خونشان

  با بارها! خواهد یم چه وش یدار دانست یم ماهرو و

 خواست  یم حاال و  بود کرده دشی تهد ایلیا جان

 پدر یب را اش بچه خواست  یم! کند یعمل را دشیتهد

  بلد خوب  و دیچک اش گونه  یرو یاشک تنها... کند

 :نشکند بغض دشمنش چشم  شیپ بود

 !بابا گفتم یم بهت من -

 باز راه  اش گونه یرو یگر ید اشک و زد یتلخند

 :کرد



 که یمادر... مامانم قاتل! یبود بابام قاتل تو یول -

 تو از رو ش  ماهه چند ی  بچه منو، و ش یکشت خودت

 !رونیب یدیکش بغلش

     ادامه

 

 یفضا در چشم ماهرو. شد  عوض وشیدار نگاه رنگ

 چشمان به پروا یب دوباره و چرخاند اطرافش نور کم

 و بودند یبزرگ یانبار در. کرد  نگاه وشیدار

 ...رآهنیت و چوب  خرده از  پر اطرافشان،

 و پدر یخوا یم ؟یکن نکارو یهم منم با  یخوا یم -

 ؟یکن  بزرگش خودت  و یبکش رو بچه نیا مادر

  خشمش از نشان وشی دار چشمان سرخ یها رگه

 دل ته حرفش و برد ماهرو گوش کینزد سر! داشت

 : کرد یخال  را دخترک

  سر خوام یم که ییبالها از یا ذره نیا باش  مطمئن -

 ! ستین ارمی ب تیعوض شوهر اون و تو

  یکج لبخند با و دیشن را ماهرو  ی دهیبر نفس یصدا

 : داد ادامه



 یدستا با رو  ایلیا ای نه؟...  بودم گفته بهت هم قبال -

 ! رگبار به بندمش یم چشمت جلو ای ،یکش یم خودت

 چنان... ماند مات ماهرو که زد زخم رحمانه یب چنان

 چند دیشا. آورد کم دخترک که کرد د یتهد نامردانه

 در سمت رفتنش و وشیدار شدن بلند از هم هیثان

 یب و دیچی پ ماهرو دل ریز یبد درد که بود نگذشته

 :دی کش غیج نفس

 ... خدا آخ -

  از ماهرو نفس و دیچرخ سمتش مبهوت وش،یدار

 به جان مهین. دیبر کرد  ینم شیرها که  یدیشد درد

  لب. شد فشرده سرد نیزم  به اش گونه و افتاد پهلو

 ادیفر یبرا... یول درد از بکشد ادیفر که کرد باز

 !نداشت نفس هم دردش از دنیکش

 *** 
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 به نگران و فشرد انگشتانش انیم محکم را فرمان

 :کرد نگاه ایلیا

...  گردن یم دنبالش دارن مامور یکل ما با همزمان -

 قول بهت میکن یم داشیپ خب؟! میکن یم داشیپ

 ... دمیم

 یم ساعت  پنج از شتریب! کرد ینم باز لب  از لب ایلیا

 حرف اما اولش. بود اوردهین زبان بر یا کلمه که شد

 ی فرشته نجات  یبرا کرد التماس... زد ادیفر! زد ها

 ش،یگلو یسرطان ی غده. بست لب  آخر و نجاتش

  چنان... کرد ریدرگ هم را قلبش و دواند شهیر شتریب

 ! سوخت جانش تمام که زد آتشش

  بخاطر که یدست ... کرد ینم  حس گرید هم را دستش

  و کرد ینم  حس را بود رفته درمانش یبرا  ماهرو

 مهم و بود افتاده شماره به نفسش! نبود مهم شیبرا

  و بودند برده را دنشیکش نفس لیدل نیتر مهم... نبود

  یم یعصب دستش بکشد؟ نفس توانست یم مگر او

  پاره دوباره از دیکش یم  خجالت چشمش رگ و دیلرز

 جان به دنی بخش درد شتریب از دیکش یم  خجالت! شدن

  تخت ی رو از را باردارش زن که گناه یب یمرد

 . بودند دهیدزد  مارستانیب



 ... ترسم یم -

 گرفته یصدا. شد شکسته ساعت چند بعد زبانش قفل

 !دیلرز یم بد اش،

 و رفت نییپا شیگلو بیس  تنها... نکرد نگاهش ویآر

 ... زد یم حرف دیبا ایلیا. داد گوش

 یصدا که  یا خونه تو بذارم پا روز  هی نکهیا از -

 !ترسم یم نباشه هاش خنده

 اش نهیس قفسه و شد  مشت محکم سالمش،  دست

 : تر نیسنگ

...  یفهم یم خوب نه؟... یفهم یم  خوب حالمو -

! یچ یعنی شهیم جونت بند یکی یوقت یفهم  یم خوب

 یعنی سوزه یم دنشیکش درد فکر  از قلبت یوقت

 ...یچ

 گونه  یرو نامردانه اشکش و کرد یا خنده تک

 : دیچک

 یبو! داشتم مادر انگار داشتمش یوقت من ... من -

 ! نه نه... داد یم مادرمو

  اشک از بود متنفر. دیکش  چشمش ریز  یدست محکم

 ! ختنیر



 گذشته فعل از ندارم حق! دهیم مادرمو  یبو هنوزم -

  هی االن ماهرو چون... چون ندارم حق...  کنم استفاده

 !کنم داشیپ  منتظره ییجا

     ادامه

 

 ... شد یم تکرار سرش در ماهرو پزشک یها حرف

 چون! گرفتن ازم و جونم چون... جونمه بند چون -

. لرزه یم  تنم سرش از مو تار هی شدن کم فکر از

 ...ستی ن خوب حالش  من یماهرو... ماهرو چون

 و دی کوب نیماش ی پنجره در یعصب را مشتش

 :رفت  باال کیستریه ش،یصدا

... چون...  ادیب ایبدن مون بچه بود قرار فردا چون -

 ...خدا آخ

 خدا دارد یدختر  تر، طرف آن لومترهایک دانست ینم

 ...کند یم صدا دردش انیم را

 ... قسم قلبش به -

 نفس نفس و دیکش چنگ به را راهنشی پ چپ سمت

 :زد



  تک تک نفس اد،یب سرش ییبال اگه قسم قلبش به -

  همه از آخر و برم یم درآوردن رو اشکش که ییآدما

 ! خودمو نفس

 یم اگر ماهرو. نبود ش یها حرف در یدیترد چیه

 اشک قطره یبان و باعث از گرفت ی م جان رفت،

  یم عشق خونخواه که یمرد تصور از و ی آر و  شیها

! دید یم ایلیا در را خودش.  افتاد یم تنش به لرزه شد

 باز لب! مهتابش بدون خود  ... را اش  پسرمرده خود  

  لشیموبا یصدا آن، از قبل  یول دیبگو  یزیچ که کرد

  یکمرنگ اخم ناشناس، یا شماره دنید با. شد بلند

 : داد جواب یمعطل یب  و نشست شی ابروها  انیم

 بله؟ -

 بود، ده یشن بار کی قبال که یا مردانه بم یصدا

 : دیچیپ گوشش در دوباره

 !سرگرد اشتباهه یریم یدار که یراه نیا -

 مرد نیا. شد تر ظی غل ویآر  یابروها انیم اخم

  ماهرو مراقب که بود داده هشدار صبح  ناشناس،

  چند درست... بود گرفته تماس دوباره حاال و باشند

 !هشدارش شدن یعمل از بعد ساعت

 ...بزن حرف -



 و داند یم زهایچ یلیخ مرد، نیا که بود مطمئن

  تماس یاعتبار خط با. کرد نخواهد یمعرف را خودش

  را خطش تماس،  اتمام از پس بالفاصله و گرفت یم

 ... کرد یم خارج دسترس از

 و یفهم یم خوب... یپرس  ینم یزی چ که خوبه -

  حال در کنارت که رو یمرد حال فهمم  یم خوب

 !مرگه

     ادامه

 

. انداخت سرش پشت به ی نگاه نیماش ی  نهی آ از ویآر

  مرد... نیماش از پر اطرافشان  و بودند ابانیخ در

 در شیها آدم ای خودش ای بود، که یکس هر خط پشت

 شان گذشته از بود که یکس هر! بودند  بشانیتعق حال

 ...داشت خبر

 کجاست؟ ماهرو -

  از... داند یم زهایچ یلیخ مرد نیا که نداشت شک

 کمک قصد بود، که کس هر اما دانست ینم را کجا

 !رساندن بی آس نه داشت



 که ییجا ی  محدوده... فرستم یم شنی لوک واست -

 ینم رو قشیدق محل! باشن برده رو  دختره ممکنه

 !دیکن دایپ د یبا خودتون رو بعدش به اونجا از... دونم

  قطع را تماس باشد، ویآر از یحرف منتظر نکهیا یب و

  نیماش ویآر... شد فرستاده شنیلوک بالفاصله و کرد

 :دیپرس نگران ایلیا و داشت نگه ابان یخ کنار را

 کردن؟  دای پ رو ماهرو -

 :کرد زمزمه لشیموبا  ی صفحه به رهیخ  ویآر

 مورد در ناشناس  ی شماره با صبح امروز نفر هی -

 گهیم! فرستاده شنیلوک حاال و داد هشدار وشیدار

 ...باشن برده رو ماهرو ممکنه که هیا محدوده نیا

 لی موبا یمعطل یب ایلیا و گرفت  ایلیا سمت را لشیموبا

 :دیکش دستش از را

 بلدم یول رهیمس بد... تهران اطراف روستاست هی -

 !بزن دور ... راهشو

 را اش نهیس قفسه داشت قصد دوباره قلبش

 در ناشناس ی بهیغر کی  به کردن اعتماد... بشکافد

 دایپ دیام به ها ابانیخ در دنیچرخ  از ت،یموقع آن

 حرف یب ویآر... بود بهتر ماهرو از یرد کردن



 نییپا را نیماش ی پنجره ایلیا و چرخاند را فرمان

 صورتش  به سرد یهوا  برخورد با همزمان و دیکش

 یم حسش!  دیکش یم را انتظارش  ماهرو. بست چشم

  شده روشن قلبش ته یدیام نور که یحال در... کرد

 :زد لب بود،

 ...لطفا... لطفا... باش اونجا لطفا -

 *** 
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!  درد از دیچ یپ خودش  به و زد چنگ را سرد نیزم

 در ساعت چند... دانست ینم بود؟ گذشته ساعت چند

  بود کرده خفه  را شیها غیج و بود دهیکش درد خودش

 ادیفر دشمنش چشم یجلو خواست ینم ش؟یگلو در

.  بود اوردهین طاقت گرید اما قبل یساعت از... بزند

  یم یانبار سرد یفضا در دردناکش یها  غیج یصدا

!  است شدن خرد حال در کمرش کرد یم  حس و دیچیپ



 خرد بود خدا کار که فشرد یم هم یرو دندان چنان

 ... نشدنش

 کمرش درد   که زد یم بک  فلش ییروزها به ذهنش

  شیجا سر از گذاشت ی نم یحت ایلیا و شد یم ادیز

 یکی! کرد یم مارشیت... شد یم مرهمش. شود بلند

 گفته و بود  کرده نییتع مانیزا وقت دکتر قبل، ماه دو

 یعیطب کمردردش بخاطر  تواند ینم  دخترک بود

 در سرد  یانبار کی نی زم کف حاال، و کند مانیزا

 یم رژه سرش یباال دشمنش که یحال در ناکجاآباد،

 کنارش... نبود ایلیا و بود افتاده مرگ حال به رفت

  را خودش کردنش دایپ ی برا  ایلیا دانست یم... نبود

 یپ و رگ درد یوقت لحظه، آن یول کند  یم فدا هم

  ماهه هفت نیجن یوقت کرد، یم جدا  هم از را تنش

  جانش تمام آمدن، ایبدن یبرا کرد یم ی قرار یب اش

 ینم و زد یم ادیفر دل در! زد یم  ادیفر را ایلیا

 مگر... کند یم نگاهش نگران وشیدار چرا دانست

 به مگر ند؟یبب را دنشیکش درد خواست ینم وشیدار

 خواست؟  ینم را افتادنش مرگ حال

  ی لحظه چند تا کرد یم  حس. دید یم  تار چشمش

 هم خودش، هم... ردیم  یم یانبار نیهم کف گر،ید

  یبرا بود  کرده تالش تمام ساعت هشت که یا بچه



 تار، چشمان همان با... بود نتوانسته و  آوردنش ایبدن

 سمت دست بار نیچندم  یبرا وشیدار که دید

 پشت فرد به خطاب یعصب بار نیا و  برد لشیموبا

 :زد داد خط

  هی شده  خراب نیا تو  هنوز یعنی تو؟ یموند کجا -

 ؟ ینکرد دا یپ هم رو نفر

  یم حرف چه از وشیدار که دانست ینم ماهرو

  وشیدار. بود افتاده شماره  به شیها نفس... زند

 پشت ی دست یعصب بار نیا و کرد مکث  یا  لحظه

  مرگ حال در یماهرو  یرو  نگاهش و دیکش گردنش

 :دیچرخ 

 داره دختره... ارشیب خودت با دیتهد و زور به شده -

  ت فاتحه ینباش نجایا گهید قهیدق چند تا! رهیم یم

 ...ست خونده

     ادامه

 

 پشت فرد سمت  از یهیتوج ای حرف منتظر نکهیا یب

 به بلند یها قدم با و کرد قطع را تماس باشد، خط

 دست یول  کرد دل دل ی ا لحظه. شد ک ی نزد ماهرو

 نگاه... ا یخدا و نشست زانو کی یرو کنارش آخر،



  یرو از را  ماهرو یموها د؟یلرز یم چرا رحمش یب

  خم صورتش یرو و زد کنار اش کرده عرق یشانیپ

 :شد

 ! باهات دارم کارا یلیخ هنوز ... یریبم یندار حق -

.  شد یم نییپا و باال  تند تند ماهرو ی نهیس قفسه

  یها لب. شدند یم کشدارتر لحظه هر شیها نفس

 تشیمظلوم از خدا عرش شد، باز هم از  که خشکش

 :دیلرز

 ... من ... من -

 : خورد سر پلکش ی گوشه از یاشک

 !بخشمت ینم من -

  دهیشن! د یلرز وشیدار تن که بود بار نیاول دیشا و

  هر از شتریب مان،یزا حال در مادر نینفر ای دعا بود

 و نفرت با چنان ماهرو... دارد داریخر خدا شیپ یکس

  ینم بود گفته دل ته از چنان و کرده نگاهش درد

  یزیچ کرد باز لب. بود مانده مات وشیدار که بخشد

 یم دیبا چه... یحرف نیتر کوچک از غی در یول دیبگو

  ماهرو سی خ چشمان از نگاهش جوابش؟ در گفت

 که یدختر... خورد سر اش شکسته یها  ناخن یرو

 ساعت نی چند حاال کرد، یم شیصدا  پدر روز کی



  شیها ناخن که بود زده  چنگ را نیزم درد از چنان

 آتش حالش به دشمن یسنگ دل یحت و  بودند شکسته

 وشیدار در، شدن باز یصدا  دنیشن با... بود گرفته

  که یحال در شیها  محافظ یکی و شد بلند  یمعطل یب

  یانبار در پا دیکش یم را یا دهیترس رزنیپ دست

 :گذاشت

  شدم مجبور... آقا اومد ینم خوش زبون با -

 !بدم شیگوشمال

  اش، زده وحشت  نگاه و دیلرز یم ترس از رزنیپ

 یب محافظ. بود گردش در وشیدار و ماهرو نیب

  و اسلحه زور به و بود شده اش خانه وارد اجازه

  یبزرگ نکیع ... برود او با بود کرده مجبورش دیتهد

 دست و دیسف تماما یموها و بود زده چشم به

 سمتش تیعصبان با وشیدار شد باعث لرزانش،

 :برود

 تونه ی م چطور! گوره لب پاش هی  که نیا ن؟یا -

 هان؟ کنه؟ کمک

 : کرد هیتوج عیسر محافظ

 که یاهال از... بود قابله هی فقط روستا کل تو آقا -

 که کنه کمک تونه یم رزنه یپ نیا فقط گفتن دمیپرس



 گهید گفتن ... اوردهین  ایبدن یا بچه  ساله چند نمیا

 ...خونه تو رو ش بچه یکس

 ! شو خفه -

 هشدار با دهد، ادامه زدن حرف به نکهیا از قبل

 گرفت را رزنی پ یبازو وشیدار و شد ساکت وشیدار

 :کشاند ماهرو  سمت و

 ادیب سرش ییبال... بکن براش یتون ی م یکار هر -

 ! یرینم رونیب زنده شده خراب نیا در از

     ادامه

 

 : انداخت رزنیپ تن به لرزه  هشدارش

 ... نداره سو چشمام... آقا تونم ینم من ... من -

  گونه یرو رزنیپ اشک و کرد یا ناله  درد از ماهرو

 : دیچک اش

 دووم دختره د؟یآورد معصوم طفل نیا سر ییبال چه -

 ... مارستیب  دشیبرسون دیبا ... آقا ارهینم

 در وشی دار محکم یلیس  که بود نشده تمام حرفش

 :دیچ ی پ یانبار در ادشیفر و نشست صورتش



 برام! یدیم نجاتش... ستی ن مربوط تو به اونش -

 سر ییبال اگه یول شهیم یچ ش بچه ستین مهم

 !کنم یم یخال  سرت تو ریت ه ی ادیب خودش

 یسخت به. بست دم در را زن دهان اش، یجد دیتهد

  از دلش که یحال  در و نشست نیزم یرو ماهرو کنار

 وشیدار به خطاب بود سوخته تیوضع آن  در او دنید

 :گفت محافظش و

 ... رونیب دیبر شما -

 :دیغر شیها دندان انی م از وشیدار

 ! بکن کارتو -

  کوچک ی  بقچه از را لش یوسا که یحال  در رزنیپ

 :افتاد التماس به بار نیا کرد، یم خارج کنارش

 ینم دیباش نجایا... رونیب دیبر کنم  یم خواهش -

 ... کنم یم خواهش. بزاد راحت تونه

 با... نگفت یزیچ و فشرد هم یرو دندان وشیدار

 هم خودش و  برود رونیب کرد اشاره محافظش به سر

  بغض با رزنیپ... شد  خارج یانبار از  سرش پشت

 و دیکش ماهرو  سرد عرق از سیخ یشان یپ به یدست

 : زد لبخند یسخت به



 ... مادر یکن کمک دیبا خب؟... یکن کمک خودتم دیبا -

 :بود دهیبر نفسش. افتاد هی گر به ماهرو

 ... رمیم یم... یم  دارم...  دارم -

.  نشست ماهرو یپا نییپا و  دیگز لب بغض از رزنیپ

 تمام و بودند دهیدزد مارستانیب لباس با را دخترک

 مشغول لرزان دست با... بود عرق سیخ   شیها لباس

 :دی کش را نازش همزمان  و شد

  بچه و خودت جون از دور... دخترکم جونت از دور -

 ... مادر نبند و پات... ت

 :زد چنگ را دستش مچ جان  مهین ماهرو،

 ...  بده نجات  بچمو... م بچه... ب -

 دانست یم  خدا و نشست رزنی پ یابروها انیم یاخم

 :بود پا به دلش در ییغوغا چه

  نفس... ت بچه بشه خفه  ممکنه ینکن کمک اگه -

 ... دختر بکش

     ادامه

 

 :دیکش یا دهیبر نفس ماهرو



 ... ندارم مادر من ... من -

 :شد خم عقب به گردنش و زد هق درد با

...  کن... ک یمادر برام مردم اگه...  مردم اگه -

 ... ببرن خودشون با بچمو نذار... نذار

 :برد باال صدا همزمان و افتاد ه یگر به رزنیپ

 رشی ش خودت! یریگ یم بغل بچتو خودت تو -

...  رهیگ یم قهرش خدا نزن مرگ از حرف... یدیم

 ... بزن زور... دخترکم بزن زور

  ریز رزنیپ و دیچیپ فضا در  ماهرو پردرد غیج یصدا

 ...خواند ذکر لب

 یم حس  را قلبش ضربان افت. نداشت توان دخترک

 توانش نی آخر با کرد یم یسع حال، آن با یول کرد

 غیج کردن خفه گرید... دهد انجام دیگو  یم او چه هر

 رزنیپ و د یکش یم غیج بلند بلند. نبود کارساز  شیها

 :بود افتاده وال  و هول به هم

  یزیچ... قشنگم بکش نفس... دخترکم بکش نفس -

 ! یایبرم پسش از یدار ... نمونده

 گذاشت شیها دندان انیم  را خودش دست کف ماهرو

 اش تنه نییپا کرد حس که بود لحظه همان قایدق و



  و خورد گره نهیس در نفسش... شود  یم جدا دارد

 گوشت در  دندان اراده یب بلندش، غی ج  با همزمان

 فضا در ینوزاد ی هیگر یصدا و برد فرو دستش

 در رزنیپ و شد رها کنارش  جان مهین دستش... دیچیپ

 یرو را  یخون نوزاد زد، یم نفس نفس که یحال

 : زد لبخند خسته و گذاشت ماهرو ی نهیس

...  مادر روشن چشمت... خانم ماه ی نباش خسته -

 !دختره

 *** 
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...  مادر روشن چشمت... خانم ماه ی نباش خسته -

 !دختره

  و شد خارج اش نهیس از دهیبر دهیبر ماهرو، نفس

 را کودکشان مادرها بود دهیشن! ستادیا  شیبرا زمان

...  شود یم تمام دردشان رندیگ یم آغوش در که

  ی رهیخ و شد چشم وجودش، تمام! گفتند یم راست



 و بود کوچک تنش. ماند آغوشش در انیگر نوزاد

 نفس درست  توانست ینم انگار! خفه  اش هیگر

  جان مهین و کرد نگاه رزنیپ به زده وحشت... بکشد

 :زد لب

 ...ب نفس تونه ینم... نفسش... ن -

 سرعت به را نوزاد رزنی پ که بود نشده تمام حرفش

 افتاده خر  خر به دخترکش. دیکش رونی ب آغوشش از

  با ماهرو. شد یم کبودتر لحظه  به لحظه  رنگش و بود

 :زد زار و شد زیخ مین شی جا  سر ترس

 ... بکن یکار هی خدا رو تو... شهیم خفه داره م بچه -

 چند و  گرفت شیپا از  را نوزاد یمعطل یب رزنیپ

  یکم که  نوزاد ی هیگر. زد پشتش به  آرام ی ضربه

  یمجار کردن زیتم مشغول  بالفاصله گرفت، اوج

 را او بلند نفس یصدا دو هر و شد اش یتنفس

 یبرم یعاد حالت به داشت کم کم رنگش... دندیشن

 :دیخند اش هیگر انیم ماهرو... گشت

 ...بکش نفس جانم... مامان جانم ... جانم -

 نوزاد رزنیپ . کرد دراز رزنیپ سمت دست هیگر با و

 وارید به کرد کمکش و گذاشت آغوشش در را نارس

 :بپوشد لباس و دهد هیتک



! گچ مثل شده رنگت... مادر  یدار یزی خونر یلیخ -

 ...مارستانیب یبر زودتر دیبا... نارسه هم ت بچه

  یصدا تن با و انداخت بسته در به ینگاه  ترس با

 : داد ادامه یتر نییپا

 دارن؟ کارتیچ ان؟ یک نایا آخه -

. کرد خفه گلو در را اش هیگر یسخت  به ماهرو

 :زد لب درد با و دیبوس را دخترکش یموها

  رحم نایا... نایا... کن فرار نجایا از... دنیدزد منو -

 ... ن

. شد باز ضرب به در که بود نشده تمام حرفش

  دنید با و شد داخل دستش در یا اسلحه با وشیدار

 ... ماند مات یا لحظه ماهرو، آغوش در نوزاد

     ادامه

 

 از نگاه. دینکش طول  شتریب هیثان چند اما تعجبش

. رفت رزنیپ سمت بلند یها قدم با و  گرفت ماهرو

 از را کلتش وشیدار و  شد بلند زده وحشت  رزنیپ

  همانطور و  زد یکج لبخند. دیکش رونیب  کمرش پشت

 :گفت رفت یم سمتش که



ت -  !بود  خوب کار 

 و گلوله ک یشل یصدا و دیکش را ماشه بالفاصله و

 :شد همزمان ماهرو غیج

 ! نه... نه -

  یب بود، شده سوراخ اش یشانیپ که یحال  در رزنیپ

 و افتاد  نیزم یرو پشت از باز چشمان با و جان

  ی هیگر یصدا... گرفت راه سرش ریز خون از ییجو

 پشت را  اش اسلحه وشیدار و شد دتریشد نوزاد

  یروبرو زانو  کی یرو و خونسرد. برگرداند کمرش

 :کرد کج گردن و  نشست ماهرو

 و تو نجات بخاطر که  ینفر نیاول از نیا... خب -

 داره؟ یحس چه! داد جون ت توله

 یحت و دیلرز یم نفرت و ترس از... دیلرز  یم ماهرو

 نوزاد سمت وشیدار دست... کند هیگر توانست ینم

  به محکم را  آغوشش در کوچک جسم ماهرو  که رفت

 : گرفت قرار دفاع حالت در  جانش تمام و چسباند نهیس

 !نزن دست بهش... بهش -



  یم دفاع کودکش از  حال آن با و بود شده شوکه

 عقب را دستش و انداخت باال  ییابرو وشیدار... کرد

 :دیکش

 !یبخوا  تو طور هر... باشه -

 : داد ادامه منزجرکننده شخندین همان با و شد بلند

 یکن یمادر... یکن بغلش یتون یم  صبح دم تا -

 ! باهاش یکن وداع... براش

 و ستادیا نه یس در وشیدار آخر حرف از ماهرو قلب

 : داد ادامه تر رحمانه یب بهتش، دنید با وشیدار

 بعدش، و... یسوم ایلیا!  نفر نیدوم شهیم بچه نیا -

 آدماش و خاک  نیا به یا  یوابستگ چی ه گهید یوقت

 !میشیم رد مرز از هم با ،ینداشت

 نفرتش تمام با ماهرو که  خروج در سمت روبرگرداند

 :کرد باز لب

 رمیم سرشون پشت اد،یب م بچه و ایلیا سر ییبال -

 ...تو با یول

 :خشم از دیلرز شیصدا و فشرد هم یرو دندان

 ! امینم هم بهشت تو با من -

     ادامه



 

 و برد فرو شلوارش بیج  در را دستش کی وشیدار

 :چرخاند سمتش گردن

 ...یایم  باهام هم جهنم ته تا بخوام، من! یایم -

 باال صدا  و رفت باز مهین در سمت بلند یها قدم با

 :برد

 !حسام -

 :شد کشینزد ع یسر یمحافظ

 ...آقا بله -

 :کرد اشاره سرش پشت ی جنازه به وشیدار

 ...دیکن جمع نجا یا از نویا -

 .آقا چشم -

 گرید یمحافظ  با بود، شده خطاب حسام که یمرد

 یآهن در. بردند رونیب را  رزنیپ جسد و شدند داخل

 فشرد هم یرو چشم  محکم ماهرو شد، بسته محکم که

 یدرد به توجه یب و ندی نب را نیزم یرو  خون رد تا

  یموها  بار نیچند گرفت، یم را توانش تمام داشت که

 هق و دیبوس را دیکش یم  نفس سخت که دخترکش

 :زد



... ادیب سرت ییبال میذاری نم... دهیم نجاتمون ییبابا -

 ...اری ب طاقت... مامانم اریب طاقت

***_ 
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 روستا سنگالخ ریمس یرو  بر نیماش  حرکت یصدا

  از یا لحظه نگاهش... کرد یم کی تحر را اعصابش

 بود شب مهین سه کینزد... شد ینم جدا ساعت یرو

  را ماهرو که شد یم روز نصف از شتریب یعنی نیا و

  را ماهش یرو که روز نصف از شتریب.  بودند دهیدزد

...  شد یم تکرار سرش در دکتر یها حرف! بود دهیند

 ینم یحت حاال،  و دیایب ای بدن فرزندشان فردا بود قرار

 دست!  است یحال چه در صبورش  سنگ دانست

 چند که بود رفته ادشی. شد مشت محکم  سالمش

 شیبرا. ندارد حس اش دهید بیآس دست است یساعت

 که یدختر  جز کس  چیه و زیچ چیه... نبود مهم

 مهین یفضا...  نبود مهم داد یم جان فکرش از داشت

 اکثر چراغ. کرد یم بدتر  را حالش اطراف  کیتار

  ینم یخوب به هم نیماش چراغ و بود خاموش  ها خانه

 نیماش. ببرد نیب از را شانیرو شیپ یک یتار توانست



  کی از و رفت یم جلو سنگالخ ریمس یرو  یسخت به

 سمت گردن  ایلیا... ستادیا حرکت از بعد، به ییجا

  گاز یرو از  خسته از را  شیپا و،یآر و چرخاند ویآر

 :دیکوب فرمان به یآرام مشت و برداشت

 ... کرده ری گ کشیالست -

. کند تحمل نتوانست گرید ایلیا و شد ادهیپ یمعطل یب

 که ویآر به رو و شد ادهیپ نیماش از  سرش پشت

 و بود نشسته نیماش کی الست  یجلو زانو  کی یرو

 : گفت کند حل را مشکل داشت یسع

  با میبتون اگه یحت... کنم صبر تونم ینم گهید من -

 یلیخ سنگالخ ی جاده ن یا با هم میبر جلوتر نیماش

 ... رمیم ادهیپ من. کشه یم طول

 به او بدون  خواست و نماند ویآر از یحرف  منتظر

 : شد بلند ویآر که دهد ادامه راهش

  و جونت  ییتنها بذارم تونم ینم... راهه تو سیپل -

 !خطر تو یبنداز

 : دیکش شیها  هیر به را هوا یسخت به ایلیا

 نه؟ مگه... حالمو یفهم ی م خوب! شمیم خفه دارم -



 کل حال، نیهم با که زد بک  فلش یشب  به ویآر ذهن

 آخر و گذاشت پا ریز ارشی مه و مهتاب  یبرا را شهر

  یم خودش از بهتر را او حال... دیغلت خونشان در

 ادامه یتلخند  با و شد کشینزد یقدم ایلیا... دیفهم

 : داد

 !سرگرد ندارم ت اجازه به یازین -

     ادامه

 

 پشت و بست را نیماش در ویآر که  روبرگرداند و

 :افتاد راه سرش

  متوجه خطر اون کنه، دتی تهد یخطر  باشه قرار اگه -

  مهین قیرف حد نیا تا منو! تو فقط نه... شه یم جفتمون

 ؟یدید راه

  یم خوب...  شد قدمش هم  ویآر و نگفت یزی چ ایلیا

  یها یفداکار. ستین راه مهین قیرف وی آر که دانست

 کرد ینم کمکشان ویآر  اگر... رفت ینم ادشی را او

 ینم خطر  در را خودش و کنند فرار عمارت از

  شیها یی تنها همدم ماهرو چوقتیه  دیشا انداخت،

 هم باز اش، یفراموش وجود با که ییویآر... شد ینم

 ! بود کرده تمام حقش در را یمردانگ



 شیرو شی پ ریمس لشیموبا  نور با که همانطور ایلیا

 :گفت ویآر به رو بود،  کرده روشن یحد تا را

  اگه... هیک یکوچ یروستا. بهتره میبر ریمس دو از -

  دهید نفر چند ممکنه نجایا باشن آورده رو ماهرو

 ...باشنش

 خانه دنید با ایلیا و داد تکان جوابش در یسر  ویآر

 :داد ادامه بود روشن چراغش  که یکوچک ی

 ...رمیم طرف نیا از من -

  ی اسلحه ویآر و رفت خانه  سمت بلند یها قدم با و

 مشامش به خطر یبو. کرد لمس را کمرش پشت

  ی کوچه وارد ا،یلیا  ریمس برخالف! بود خورده

 یسع لش یموبا نور با  که همانطور  و شد یکیبار

  شیپا ریز نیزم کرد حس کند، دایپ را  راهش داشت

 و نشست ش ی ابروها انیم  یکمرنگ اخم... است سیخ

 که نیهم و دیکش نیزم یرو را انگشتش. شد خم

  خطر زنگ خون  یبو حس با گرفت، اش ینیب کینزد

 سرنخ که یحال در... درآمد صدا به گوشش در بلندتر

 دنبال را شی رو شیپ خون  رد بود، آمده دستش یمهم

  یزیچ و زد در به یبار چند ایلیا تر، طرف آن و کرد

 با یا ساله زدهیس دوازده دخترک که دینکش طول



 ا،یلیا بلند قامت دنید با. کرد باز را در دهیترس نگاه

  را شیپا ایلیا که ببندد را  در خواست و دیترس  شتریب

 :زد لب آرام و داد قرار در انیم

 ... ندارم ت یکار نترس -

 ایلیا و آورد فشار در به شتریب دخترک لرزان دست

 :فرستاد رونیب صدادار را نفسش

 ...ازشون دارم سوال تا چند دارن؟یب  بابات مامان -

 از دست. کرد کم را دخترک  ترس از  یکم حرفش

 یلرزان یصدا با و برداشت در بستن یبرا تالش

 :گفت

 ... مردن ... م -

     ادامه

 

 ایلیا! زده وحشت چشمانش و بود یرعادیغ ترسش،

 ینم. نگذاشت داخل به پا یول کرد باز شتریب را در

 . بترسد شتری ب  او خواست

 ؟یکن یم یزندگ تنها -

 : داد  تکان نیطرف به  سر دخترک



 !بزرگم مامان با... با -

 کجاست؟   مامانبزرگت -

 در چشم دوباره و انداخت کوچه ته به ی نگاه دخترک

 :دوخت ایلیا چشم

 ... بردنش -

 :کرد یم کالفه را ا یلیا داشت شی ها رفتن طفره

 کجا؟ -

  یتر آرام لحن با ایلیا... زد یم دو دو دخترک نگاه

 :گفت

 ... ی کن اعتماد من به یتون یم -

 :برد فرو یسخت به را دهانش آب دخترک

 !کشنش ی م بزنم یحرف  یکس به اگه گفتن ... گفتن -

  بود مانده کم. شد تر ظ یغل ای لیا یابروها انیم اخم

 شک یب قتل، به دیتهد نیا در... دهد کف از طاقت

 ... بودند لیدخ افرادش و وشیدار

 کجا. یگفت من به یزیچ  تو بفهمه ستین قرار یکس -

 بردنش؟



 هیگر به و  شد پر دخترک چشمان که دی نکش هیثان به

  و کرد اشاره یا سوله بلند سقف به دست با. افتاد

 :گفت

 منو... دنبالشون رفتم یواشکی... اونجا... اون -

 مامانبزرگم یول... ی ول موندم منتظر یکل. دنیند

 ! رونیب ومدین

 بردنش؟  چرا -

 :کرد پاک را چشمش ریز  اشک دخترک

...  عصر امروز. بود روستا ی قابله قبال مامانبزرگم -

 به گفتن و سراغش اومدن نفر دو عصر امروز

... آخه... کرد مخالفت مامانبزرگم. دارن ازین کمکش

! بردنش زور به اونا یول ضهیمر مامانبزرگم آخه

 !داشتن اسلحه... اسلحه

...  بود گرفته آتش قلبش. فشرد هم یرو دندان ایلیا

  ی شانه یرو دست بودند؟ آورده ماهرو سر بر چه

 :باشد هشدارگونه لحنش کرد یسع و گذاشت دخترک

 در یندار حق! یذارینم رونیب پاتو خونه نیا در از -

 ؟یدیفهم... یکن باز چکسی ه یرو و

     ادامه



 

 با. بست را در ایلیا و داد تکان سر تند تند دخترک

  سوله یها یکینزد و کرد یط را کوچه بلند یها قدم

 پا تا سر یها لباس با که دید را یمرد د،یرس که

  یم ینگهبان سوله در پشت دست در ی کلت و یمشک

  کینزد ماهرو به که گفت یم سرش در  ییصدا. داد

  محافظ آن جز  آمد ینم نظر به! کینزد یلیخ... است

 شد باعث نیهم و دهد ینگهبان  در پشت یگرید کس

 وارید به و بردارد ن یزم یرو از ی کوچک سنگ

  به سنگ برخورد با همزمان... کند پرت شیروبرو

 گلنگدن و دیچرخ صدا سمت محافظ گردن وار،ید

 و کرد لمس را گوشش در هدست. دیکش  را اش اسلحه

 سمت بلند یها قدم  با بعد و گفت ی زیچ  لب ریز

  ایلیا. برداشت قدم بود ستادهیا پشتش ای لیا که یوارید

  شیروبرو او که نکهیا محض به! نداد امانش اما

 گردنش حساس ی نقطه  در یمحکم ی ضربه د،یرس

 دستش از را اش اسلحه! کرد هوششی ب دم در و زد

  کیشل ی آماده کلت. دیدو سوله سمت و دیکش رونیب

 با را  سوله یآهن در و داشت نگه  سرش کنار را

 ماهرو که بود مطمئن. داد هل جلو  به اطیاحت

  به محکم قلبش. کرد یم حس را حضورش... آنجاست



 و گذاشت داخل به پا... دیکوب یم اش نهیس قفسه

  ی هیگر زیر  یصدا که بود برنداشته را  اول قدم هنوز

 تپش از پرتپشش قلب  و دیچیپ گوشش در ینوزاد

  چشمانش... ستادندیا ها هیثان... ستادیا زمان! ستادیا

 ای دیرقص یم چشمش در اشک... ایخدا و شدند تار

  ی هیگر یصدا و رفتند جلو اراده یب شیها قدم خون؟

  و دیچک اش گونه یرو یاشک... شد تر  کینزد نوزاد

  گردن کرد، یط که را شی رو شیپ مانند راهرو ریمس

  شده ختهیر خون دنید با و چرخاند  راستش سمت

 و لرزان تن  با که یحال  در شیماهرو  و نیزم یرو

  یکوچک نوزاد و بود زده  هیتک وارید به بسته چشمان

  و خورد گره نهیس در نفسش فشرد، یم نهیس به را

 : شکست شیگلو در صدا

 !ماهرو... م -

 *** 
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 !ماهرو... م -



 در چشم که دینکش هی ثان به و دیلرز  دخترک پلک

 مات   ا، یلیا و دیلرز ماهرو  ی چانه...  شدند چشم

  گونه یرو  اشکش قطره ن یدوم دید یم که یا صحنه

  روز کی از بعد! بود  کرده شیدایپ... کرد باز راه

  در نوزاد و بود کرده دایپ را شیماهرو ،یجهنم

  دیچرخ نیزم یرو نگاهش خدا؟ گفت یم  چه آغوشش

 ها، چوب خرده... فشرد دهانش  یرو دست و

  ماهرو! خون... خون... خون ،یخاک ن یزم رآهن،یت

  نیا در شان جگرگوشه بود؟  دهیکش درد جهنم نیا در

 گچ از ماهرو رنگ   چرا بود؟ گذاشته ای دن به پا جهنم

 چرا بودند؟ خورده ترک ش یها لب چرا بود؟ دتریسف

  زد؟ یم یکبود به آغوشش در کوچک نوزاد رنگ

 زد آتشش چنان ! نبود توهم گذشت قلبش از که یدرد

 بغض... نزد دم یول شد انینما اش چهره در درد که

 :زد هق دهیترس و دلتنگ و شکست صدا یب ماهرو،

 !ی اومد... او -

 ساعت نیچند که یکس مثل داشت؟ خش چرا شیصدا

  یها غیج با کرده پاره گلو که یزن مثل... دهیکش ادیفر

 !دردش سر   از

 :دیلرز ایل یا ی چانه



 ... اومدم -

 به را دستش جان یب و د یخند اش هیگر انیم ماهرو

 خودش به ایلیا که شود بلند کرد یسع و  گرفت وارید

  را شیبازو ر یز و رفت سمتش بلند یها قدم با... آمد

 :گرفت

 تنها که ببخش... اومدم زم،یعز اومدم... ایلیا جان   -

 ... کردم ر ید که ببخش... یدیکش درد

 نفس یسخت  به که ماهرو آغوش در نوزاد به نگاهش

 جسم دن  ید از اش مردانه بغض و افتاد دیکش یم

 سخت بود دهیکش ماهرو که یدرد تصور و او کوچک

 : شتریب خشمش و شد تر

 پس تاوان... کشمشون یم خدا به! کشمشون یم -

 پس تاوان... یدیکش که یدرد ذره ذره واسه دنیم

 !یختیر که یاشک  قطره قطره واسه دنیم

 شده یزخم  یگرگ مثل... نبود  لحنش در  دیترد از یاثر

 یبرا یول درخشد یم  چشمانش در اشک که بود

  و وارید کمک به ماهرو. کشد یم زوزه  دشمن دن  یدر

 از یول ستدی با توانست بود ایلیا دست در  که شیبازو

 شیزانوها   و باخت رنگ اش چهره بعد، به ییجا کی



 مهین تن محکم ایلیا که کردند سقوط نیزم سمت

 :دینال ینگران با ماهرو و گرفت را جانش

 ...بچه -

 :زد لب جان مهین. بود داشته نگه را نوزاد یسخت به

 ...ری بگ رو بچه -

     ادامه

 

  روز آن به  تا چکدامشانیه که دانست یم خدا فقط و

  بیآس تصور از دو هر... بودند نگرفته بغل ینوزاد

 یم ایلیا! رفتند یم مرگ مرز   تا کوچک جسم آن دنید

... نکرد دیترد یول دنشیکش آغوش در از دیترس

  یا پارچه انیم که را کوچک نوزاد و  برد جلو دست

 کاه پر از. گرفت سالمش دست با بود شده دهیچیپ

 انیم ماهرو! تر شکننده شهیش از و  بود تر سبک

 :د یخند یسخت به شیها اشک

 پسر؟... ای دختره... یبپرس یخوا ینم... ن -

  بار چند و نیچند را شی موها و ماهرو یشانیپ ایلیا

 :دیبوس

 ... من جون به دردش...  من جون به دردت -



  بود پدر. سوزاند یم شتری ب لحظه هر را  جگرش یکس

  ماهرو! کوچکش طفل و همسر درد   از جگرسوخته  و

 :فتدین که گرفت دستش دو هر با را  ایل یا یبازو

 !یگرفت بغل و دخترت... دختره -

 یمرد چیه کاش... خدا نداشت نامرد ت یایدن کاش و

 کاش. کرد  ینم بغل حال نیا در را عشقش ی ثمره

  دخترکشان ی نهیس... د یکش ینم درد  تنها یزن چیه

 که یدرد از دندیترس یم دو هر. کرد  یم خس خس

 به را دخترکش کوچک تن ایلیا... بود ش یها نفس در

 :گفت ماهرو به خطاب و داد هیتک اش نهیس قفسه

  دیبا. نکن ول و بازوم... نداره حس راستم دست -

 .میبر نجا یا از زودتر

  به خطاب یا کلمه لحظه آن در نداشت فرصت یحت

 به را تنش عطر نداشت فرصت یحت. دی بگو دخترکش

  و داد تکان سر تند تند ماهرو... بکشد شیها هیر

  ایلیا دست از رفته حس   یبرا نداشت فرصت یحت

 یم حس داشت، یبرم که یقدم هر... شود نگران

 که یقدم هر با! شکنند یم را فقراتش ستون کرد

 و دیچک یم ن یزم یرو قطره قطره خون داشت، یبرم

 ... دید ینم را خونش غرق لباس ایلیا  چوقتیه کاش



 .بده هیتک من به... رونیب میریم االن... میکینزد -

 جان شیصدا. گرفت را  ایل یا یبازو تر محکم ماهرو

 :نداشت

 ... رهیم جیگ سرم... سرم -

  یجلو ایلیا اشک. بود داده دست از  یادیز خون

 :کرد تار  را چشمش

  درست یچ  همه. اریب طاقت... نجایا از رون یب میریم -

 . شهیم بهتر حالت ... شهیم

  چند هنوز و بود آهسته ماهرو بخاطر شانیها قدم

 در نامردانه یکس. داشتند فاصله خروج در تا یمتر

 بغلش یتوانست  یم کاش" دیکش یم  ادیفر ایلیا سر

 یم یسع!" افتاد یم تو جان به دردش کاش... یکن

 که ی خطرناک تیموقع از را ماهرو حواس کرد

 :کند پرت بودند گرفتارش

 االن تا  حتما هم سیپل... نجاستیا  رونیب ویآر -

 .دهیرس

  لبخند به لبش  و چسباند ای لیا یبازو به گونه ماهرو

!  بود خوب بود، کنارش او که نیهم. شد باز یکمرنگ

  خوب جهنم، آن از نجات به داشتند دیام که نیهم



  به یانبار یآهن در که دیبگو یزیچ کرد باز لب... بود

  مرد دنید از رفت دم در ماهرو  نفس و شد باز شدت

  یشخندین با و بود ستادهیا  در چارچوب در که یقدبلند

 یم دست در را اش اسلحه  خونسردانه لب، کنج

 ...چرخاند

 *** 
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  و گناهش یب طفل نیب ماهرو، ی زده وحشت نگاه

  و دیچرخ بود ستادهیا شانیروبرو که ینامرد مرد  

. برداشت قدم سمتشان قبل  از تر خونسردانه وشیدار

 آمده ایبدن تازه نوزاد سمت درست اش، اسلحه سر

  را یفرار و  مقاومت گونه هر توان نیهم و بود شان

  زن کرد ینم  باور یکس... گرفت یم ماهرو و ایلیا از

 ینم فشانی حر مبارزه در  یکس روز کی که یمرد و

  یم دیتهد معصومشان طفل جان با نطوریا حاال شد،



 تمام جانشان متیق به بود ممکن یحرکت هر و شدند

 ...شود

 ام؟ یشب نیهمچ  منتظر وقته چند یدون یم -

 به گردنش و دیرقص یم خون وش،یدار نگاه در

...  دغدغه یب! بود آرام لحنش یول زد یم یسرخ

 هدف دفاع یب سه سمت را کلتش که انگار  نه انگار

  ی چهره و داد هیتک سرش پشت وارید به... گرفته

 :گرفت خود  به یمتفکر

 و عمارت که یشب همون از ! روز ازدهی و ماه هشت -

 به فرار فکر  و دیندونست خودتون قی ال رو آدماش

  به لحظه ه،یثان به هیثان  شب، و روز زد، سرتون

 ا؟ یلیا نه مگه... بودم دنبالتون  لحظه

 بیس و چرخاند ایلیا سمت گردن زده وحشت  ماهرو

 :رفت نیی پا  ایلیا یگلو

 !شو خفه -

 بود نگفته  و داشت  خبر مدت تمام... بود نگفته

 که بود نگفته! نشانیکم در و است زنده وشیدار

 و نباشد  فشار تحت نیا  از شتریب باردارش همسر

  ی خنده! دیخند یم  رخشان به رخ دشمن حاال،

 : دیچیپ یانبار سرد یفضا در وشیدار



  مدت نیا تمام من یکرد یم فکر که کنم باور یعنی -

 نیا تا پدرتو! آخ... من  الیخ  خوش دختر آخ مردم؟

 ؟یگرفت کم دست حد

  با یاشک و  دیچرخ وشیدار سمت دوباره ماهرو نگاه

 : دیچک اش گونه یرو نفرت

 ! ینبود چوقتیه... یستین من پدر تو -

 : کند جمع را اش خنده تا زد یا سرفه  تک وشیدار

! ادمهی خوب من... یول  باشه رفته ادتی تو دیشا -

 پدرت. ادمهی  خوب رو ت مرده مادر   بغل تو هات هیگر

 هم رو بود  داده جون باز  یچشما با تو  به رهیخ که

 بغل از رو تو خودم یدستا با خودم، من... نطوریهم

 !رونیب دمیکش  کهیزن اون

     ادامه

 

 :دیکش غیج  ماهرو

 !بسه -

 :کند بس خواست ینم  اما وشیدار

 مادرت و پدر قاتل به من، به... کردم بزرگت  خودم -

 ...بابا یگفت یم



 جان مهین و گرفت را گوشش دست دو هر  با ماهرو

 :زد ادیفر

 ...نگو... نگو... کن  بس... بسه -

 تازه و دیلرز یم درد سر   از و یعصب تنش، تمام

 به کم نور آن در وشیدار نگاه که بود لحظه همان

 تا ضعف از  ماهرو یزانوها! افتاد خونش غرق لباس

 را شیبازو توانست ایلیا که بود خدا کار فقط و شد

 :فتدین تا کند حلقه او جان مهین  تن دور محکم

 ...جان ماهرو! ماهرو -

 که یمرد.  بود شده سرخ خون از شی پا ریز نیزم

 آمد یم دلش  چطور کرد، یم خطاب پدر  را خودش

  کند؟ زجرکش نطوریا را  اش کرده مانی زا تازه دختر  

  ایلیا ادیفر و دیچیپ یانبار در نوزاد ی هیگر یصدا

 :بندش پشت

 یوجدان یب چه تو وون؟یح  حالشو ین یب ینم مگه -

 آخه؟ یهست

...  بود ستادنیا مرز در او جان ترس   از قلبش

  ایل یا یبازو  به که ییماهرو! مرگ مرز    در شیماهرو

 گچ از اش چهره رنگ. بماند پا سر تا انداخت چنگ

 :خفه شیصدا و بود دتریسف وارید



 یبکش هم  رو ایلیا و من یخوا یم... یخوا یم -

 بچه هی مادر و پدر دوباره... دوباره یخوا  یم آره؟

  رو شون بچه خودت... خودت و یبکش رو گناه یب ی

 ؟یکن بزرگ

 یرو خنده از یاثر... شد  عوض وشیدار نگاه رنگ

 :نبود شیها لب

 !کشم ینم رو تو من -

 :دیغر اش شده دیکل یها  دندان انیم از

 ... ی من دختر تو -

 :دیخند  درد با ماهرو

  تو! دهی نم زجر نطوریا دخترشو... دخترشو  آدم -

 ...فقط

 :د یلرز یم نفرت از تنش تمام

 و چشم ی ب قاتل هی فقط... فقط من چشم یتو تو -

 ...  کنه ینم رحم هم ش بچه و حامله زن به که ییرو

. انداخت آغوشش در نوزاد و ایلیا به ینگاه  وشیدار

 :بود  شده کبود خشم از صورتش

 نیا یکرد فکر! کرده محاصره رو روستا کل سیپل -

 منه؟  آخر  



     ادامه

 

 :دوخت  ایلیا چشمان در میمستق را چشمانش

   شد؟ تموم یکرد فکر و  یکرد هوشیب  منو محافظ -

 :کرد ینچ

 اون یحت! بود ستادهیا اونجا عمد از محافظ اون -

 ریاج من هم رو کجاست ماهرو  گفت بهت که یا بچه

 ... بودم کرده

 ادامه یا  نامردانه لبخند با و کرد اشاره خودش به

 : داد

 یم راستشو داشت... نه که ریاج ر  یاج البته! من -

  گهید و نجایا اومد خودش یپا با مادربزرگش! گفت

 از من ه؟یچ یدون یم آخه... دیند  رو برگشتنش

 چارهیب دختر اون... کنه  یم میعصب! متنفرم یشلوغ

 رو مادربزرگش شده طور هر خواست یم هم

 کار یوقت دونست ینم... غافل دل یا ی ول برگردونه

 !درک به رفت  راست هی  شد، تموم نجای ا مادربزرگش

  تند ماهرو و بفرستد پشتش را ماهرو کرد یسع ایلیا

 مقاومت بد  حال همان با. داد تکان نیطرف  به سر تند



 به رو. اوردیب طاقت نتوانست گرید ایلیا و کرد یم

  کردن فدا از ایلیا که دانستند یم همه و کرد وشیدار

 :ترسد ینم خودش

 بخاطر ماهرو... رونیب برن بچه نیا و  ماهرو بذار -

 یگناه هم بچه نیا! رونیب اومد عمارت از من

 ... نداره

 :کرد زمزمه مبهوت  ماهرو

 !ایلیا -

 نییپا موضعش از یول گرفت  آتش ایلیا قلب در یرگ

 :امدین

  اگه... نداره یریتقص ماهرو! منم تو حساب  طرف -

 ...رونیب برن بذار وجودته تو یپدر حس ذره هی

 !رونیب  رهیم ماهرو -

  در یمرگبار سکوت وش،یدار حرف از پس بالفاصله

 وارید از را  اش هیتک وشیدار و کرد صدا گوششان

 :گرفت

  رهیم نجایا از منم با منه؛ دختر ماهرو!  من با یول -

 جون من... بکنه تونه ینم  یغلط چیه س یپل و رونیب

 !رمیگ  ینم دخترمو



 از ییها مانده ته خودخواهش، و رحم یب نگاه عمق

  به رحم از ییها ماننده ته... شد یم دهی د پدرانه حس

 ...ماهرو به فقط و فقط! بود کرده بزرگش که یدختر

 :کرد کج یلب و انداخت اش اسلحه به ینگاه

 مونده؟  اسلحه نیا تو گلوله تا چند یدون یم -

     ادامه

 

 : شد کشانینزد یقدم

  اسلحه نیا  نه؟ مگه... زارمیب یشلوغ از  بودم گفته -

 گلوله هی ایدن اون به نفرتون سه هر فرستادن  واسه

 !ستین یغم ی ول... داره کم

 : داد ادامه دیتاک با دوباره و

  با رو اشتباهش تقاص  ! منه دختر... ماهرو که چون -

 ... دهینم  پس جونش

 و ایلیا و گرفت  نشانه نوزاد سر   سمت  را اش اسلحه

 :دندید شانیروبرو را طانیش خود   ماهرو،

  ت بچه  سر از گلوله نیا... ایلیا قلبته رو سرش -

 ...نشون دو و ریت هی تیحکا  همون! قلبت به رسهیم



 رهیخ و رد یبگ هدف قیدق تا بست را چشمش  کی و

 شخندین که ی حال در ماهرو، ی زده وحشت چشمان به

  انگشتش داشت، لب کنج هم هنوز را اش رحمانه یب

  یصدا که دینکش  هیثان به و رفت ماشه  یرو نامردانه

  با گلوله دو کیشل و گفتنش" نه"  و ماهرو غیج

  آنجا یوارها ید فقط نه هم، از هیثان  چند ی فاصله

 !لرزاند هم را خدا عرش بلکه

 *** 

 

 

  پوشاه یس#

 214_پارت #

  یمرد آخر نفس یصدا و افتاد نیزم یرو  یا اسلحه

 را اش خانواده که یکس چشم شیپ و دیچیپ فضا در

 یم که یستون مثل و باز چشمان با بود،  کرده عام قتل

 سوراخ ی شانیپ و افتاد  نیزم یرو پشت از شکند،

 ریز از خون یجو! بود زی چ همه یایگو اش شده

 یم نفس نفس که یحال در ویآر و شد  یجار  سرش

  خواست ی نم چکسیه. آورد نییپا را  اش اسلحه زد



!  اند دهیشن را گلوله دو  کیشل یصدا که کند باور

 یب تن دوم، ی گلوله  کند باور خواست ینم یکس

 ...  است دهیدر را یگناه

  ماندن زنده یبرا که یمادر  نگاه ماهرو، سرخ نگاه

 یزن نگاه بود، دهیکش درد  ها ساعت اش جگرگوشه

 فرزند و همسر یابرو به  خم یول نباشد بود حاضر که

 ایلیا ی زده وحشت نگاه در د،یاین اش آمده ایبدن تازه

  که ماهرو! دید خودش یروبرو  را او ایلیا و شد قفل

  هدف که ماهرو... که ماهرو... بود ستادهیا کنارش

   نه؟ مگر... بود نگرفته قرار اول ی گلوله

 در ماهرو، دست و شد بلند نوزاد ی هیگر یصدا

 بغل محکم را ایلیا کی شل از قبل یا  هیثان که یحال

 از نرسد، یبیآس فرزندش و او جان به تا بود کرده

 :کرد  باز لب ایلیا و شد شل ایل یا یبازو دور

 !نه -

... دیدو ویآر و خورد سر  اش گونه یرو ماهرو اشک

 را اش نهی س خواست  یم درد شدت از که یقلب با

 و گرفت ایلیا از را انیگر نوزاد و  دیدو بشکافد

 تنش از را  ایلیا جان تمام... شد خم ماهرو یزانوها 

 حلقه او تن دور دست نفس یب! انگار دندیکش رونیب



 دهیکوب نیزم به هم با نفرشان دو هر یزانوها  و کرد

  افراد یاهوی ه  و آمبوالنس و سیپل ریآژ یصدا... شد

 ی دهیبر یها  نفس انیم شدند، یم داخل که یمسلح

  یسیخ ایلیا که یا لحظه درست و بود گم دخترک

 یا لحظه درست کرد، حس را او ی شانه پشت خون

  ماهرو سر شد،  یجار انگشتانش انیم از او خون که

 وارید  به رهیخ ایلیا و آمد فرود اش شانه یرو

 در وش،یدار سوراخ یشانیپ به رهی خ  ش،یروبرو

 گوشش در  جانش تمام  ی دهیبر یها نفس که یحال

 :زد لب مبهوت و فشرد نه یس به را ماهش د،یچیپ یم

 !ماهرو... م -

     ادامه

 

 آغوشش نداشت عادت ماهرو... نداد یجواب دخترک

 تمام با را   شیگلو انگار یکس. بگذارد جواب یب را

  از را ماهرو. شد بسته شیها نفس راه که فشرد توان

 و گذاشت شیپا یرو را او سر و کرد جدا خودش

 ش،یماهرو اش، ییدارا تنها کند باور خواست ینم

  نطوریا بود گذاشته ایدن به پا تازه که یا بچه مادر



 یرو لرزانش، دست. کند یم ترکش دارد مظلومانه

 : خوردند تکان شی ها لب و نشست او ی گونه

 ...جان ماهرو... ماه -

. دیلرز لبش و دیچک  ماهرو چشم ی گوشه از یاشک

 :داد تکان نیطرف به سر تند تند ایلیا

 ... ماهرو  یبر مبادا! یکن ترکم مبادا ... مبادا -

 اورژانس یها نیتکنس از یکی به را نوزاد ویآر

 در خیتار. زد چنگ را شی موها پشت محکم  و سپرد

 ایلیا ؟یلعنت شوم   خیتار همان بود؟ شدن تکرار حال

 خانواده داغ بود قرار شود؟ سرنوشتش هم بود قرار

 دهیرس ری د هیثان دو تنها گر؟ید ی قهیدق چند تا ندیبب

. بود کرده کی شل وشیدار  به رترید هیثان دو تنها! بود

  یزخم تن پس نه؟ مگر... بود گرفته را انتقامش

 گفت؟ یم چه گناه یب یمادر

 تنها... نتوانست و دیبگو یزیچ کرد  باز لب ماهرو

 بودند، آنجا که ییها آدم  تمام و اشک و  ختی ر اشک

 خون همه آن یکس شود یم  مگر دندیپرس خودشان از

  اورژانس یها  نیتکنس بماند؟ زنده و بدهد دست از

  شیایلیا از ماهرو  و شدند داخل برانکارد با یمعطل یب

! فرهاد از نیریش... مجنونش از یلیل... شد جدا



  بود خدا کار و گذاشتند برانکارد یرو  را دخترک

 آن با نخوردنش نیزم و برانکارد کنار ایلیا دنیدو

  کرد یم التماس! مغرور  مرد   کرد یم التماس ... حال

 خود   به کرد یم التماس... کسش تنها جان نجات یبرا

 چند در زیچ همه... خدا به ها، نیتکنس به ماهرو،

  آنطور کدفعهی شد یم مگر و بود افتاده اتفاق هیثان

 پا هم گناه یب و شود مجازات گناهکار برگردد؟ ورق

 ییها قدم با و یآر شد، بسته که آمبوالنس در ش؟یپا به

 وشیدار سر یباال و رفت جلو کرد ینم احساسش که

 یول بود شده تمام... بود گرفته را انتقامش. ستادیا

 را نیهم که بود سال نیچند سوخت؟  یم قلبش چرا

 دستان با گرفتن انتقام... را لحظه نیهم. خواست یم

  را ارشیمه  و مهتاب قاتل از گرفتن جان... را خودش

  رترید هیثان دو تنها دن،ی رس رترید هیثان دو تنها یول

  و بود شده حلقه گردنش  دور طناب مثل کردن کیشل

 تماس از بعد  نکهیا نه مگر! کند اش خفه داشت قصد

  بود؟ آمده آنجا سمت توانش تمام با ناشناس، مرد آن

 یگناه ی ب یپا  به خار  خواست ینم  نکهیا نه مگر

 :د یشن سرش پشت از را یمان یصدا برود؟

 ...ویآر -

     ادامه



 

 بودند تیمامور وسط و شد  یم محسوب یمان مافوق  

 او که دانست یم خوب هم اش ساله چند  قیرف یول

  بلکه... ستین" آژند  ویآر سرگرد"  لحظه، آن در

  شیروبرو را ششیپ سال  چند خود   که است یمرد

  نتوانست. کرد  یبدقلق شی ها هیر با هوا... آخ و دهید

 برداشت وشیدار باز چشمان از چشم... اوردیب طاقت

 شیها دندان. شد خارج  یانبار از بلند یها قدم با و

  یم تکرار لب ریز وقفه یب  و بودند شده  قفل هم یرو

 :کرد

 ...نبود رسمش... نبود رسمش نیا -

 پشت از را یمان یصدا و داشت یبرم بلند یها قدم

  سال چند به بود برگشته زیچ همه. دیشن  ینم سرش

 از جان مهی ن  یماهرو و ا یل یا مبهوت ی چهره... قبل

  یکیتار و  رفت جلو. رفت ینم کنار چشمش   یجلو

 و رفت جلو . دیکش خجالت بلندش قامت از هم شب

 عدالت یبرا  ها سال که ییپاها از هم  ناهموار نیزم

  به ییجا کی از و رفت جلو . دیکش خجالت بود دهیدو

 و کرد پر مشت... ستادیا و کند جان و دیبر نفس بعد،



  یا خانه محکم و زبر  وارید یرو توانش، تمام با

 :زد ادیفر و آورد فرود

 ...خدا نبود رسمش نیا یول -

 دیلرز اش شانه ! شکست  کمرش انگار و شکاند زانو

 مشت درد  ...  یکیتار و سرما آن در زد  هق مردانه و

 بود قلبش درد  . کرد ینم حس را اش یزخم  و متورم

 بعد... ختیر یم فرو چشمش از و شد یم اشک که

 مقاومت توان گرید خوردن، فرو  بغض ها سال

 دهیبر دهیبر را ییها  صحنه انگار یکس و نداشت

 آغوش در را خودش... آورد یم چشمش   یجلو

  کرد یم فکر! کردن  هیگر حال در دید یم یدختر

  کند یم  هیگر داغ آن از بعد که است بارش نیاول

 و پناه یب! قبل ها ماه بود شکانده بغض... اما

 !یعسل  چشمان با یدخترک آغوش در شکسته

 *** 

     ادامه

 

  پوشاه یس#
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 !کنه یم افت داره  ماریب ضربان و  خون فشار -

  و داد هشدار همکارش به رو ینگران با نیتکنس

  ماسک ریز از دنیکش نفس یبرا کرد تقال ماهرو

  شد یم سردتر و سرد ایلیا دست در دستش... ژنیاکس

 ...را پناهش یب  پسرک ترساند یم شتریب و

 طاقت... زمیعز اریب طاقت... جانم ماهرو... ماهرو -

 ! وقت هی ینکن ترکم ماهرو... قشنگم اریب

.  زدیبر اشک آنطور ایلیا بود  دهیند یکس لحظه آن تا و

 ... زبانش  از را ها حرف آن بود دهینشن یکس

 !برو تر عیسر. داده دست از خون  یلیخ ماریب -

  چه هر نیتکنس  یول خلوت  ها ابانیخ و  بود صبح دم

  یرو پا هم چقدر هر راننده و داد یم  هشدار شتریب

 مین حالت  نیتر نانهیخوشب در فشرد، یم گاز پدال

 جان دخترک و دندیرس یم تهران به گرید ساعت

 یم وارد ایلیا دست به که یفیخف فشار... گرید نداشت

 تمام داشت، یبرنم او چشمان از که  ینگاه و کرد

 مرگ از دیترس ینم... بود شده مظلومش مرد دیام

  یپناه او جز که یمرد کردن ترک از دیترس یم یول

 که یدخترک شدن بزرگ مادر یب از دیترس یم. نداشت

 ... گذشت یم تولدش از ساعت دو از کمتر



  انیم یسخت  به و زد ماهرو دست پشت  یا بوسه ایلیا

 : نشاند لب یرو  یلبخند اش چانه لرزش

  و من یگفت یم ادتهی ؟یگفت یم بهم یچ ادتهی ادته؟ی -

 ما مثل ستین قرار بچه نیا یول میشد  بزرگ میتی تو

  آرزو ادتهی م؟یدیخر یم لباس  براش ادتهی بکشه؟ درد

 تنش؟ تو ینیبب رو لباسا اون یداشت

  یموها در و دیچک پلکش ی گوشه از ماهرو اشک

  کرد یم تقال... دید یم تار را ایلیا. شد  گم اش قهیشق

  ژنیاکس ماسک ریز از شی صدا یول زدن حرف یبرا

 یرو یا بوسه ایلیا. دیرس یم نظر به نامفهوم

 :برد گوشش ک ینزد سر و زد  اش یشانیپ

  رو لباسا اون دیبا خودت تو... ماهرو اریب طاقت -

 بزرگ من بغل تو فقط ستی ن قرار بچه اون! یکن تنش

 ...شه

 :دیشن  یسخت به را  ماهرو یصدا

 !بودم... خوشبخت... خوش من... من ... م -

     ادامه

 



 یکندن جان   به ماهرو و فشرد دندانش ری ز لب ایلیا

 :زد لبخند

  خوشبخت... خ شهیهم... شهیهم... تو با... با من -

 !بودم

. دیبگو جوابش در  یا کلمه نکرد  فرصت ایلیا و

 به و رفت باال ماهرو سر یباال یها دستگاه یصدا

.  دیند را  چشمانش رنگ گرید ایلیا که دینکش هیثان

  نیتکنس و بست چشم  و رفت دخترک لب از لبخند

 :همکارش  به رو برد باال صدا

 .میکن یم شروع رو آر یپ یس... یقلب ستیا -

  دیند یکس! داد جان دم در که را یمرد دیند یکس و

  یها دست  یرو که را یمرد دار رگ و   مبهوت نگاه

 ی نهیس قفسه به که ییفشارها و شد  قفل نیتکنس

 چند آوردند، یم قلبش ی دوباره دنیتپ  یبرا  ماهرو

 ؟یقلب ستیا. شد وارد خودش قلب  به بدتر برابر

  محال تمام؟ و زد ینم ماهرو قلب که یعن ی یقلب ستیا

 ماهرو... کند ترکش نطوریا توانست ینم  ماهرو! بود

 ادیفر یکس. بگذارد دلش ی رو داغ نطوریا نداشت حق

 مانده مات. بود شده الل... دینشن را  ایلیا ی خفه

  از مو تار کی اگر دانست ینم یکس! مات مات  ... بود



 به را شی ها یبان و باعث ایلیا شود،  کم ماهرو سر

  یرو خودش  آخر، دست و کشد یم  خون و خاک

 چیه شی ماهرو بدون ایلیا... ردیم ی م خاک همان

 ...چیه! بود

 *** 

 

  216_پارت #

 ( نیریآ  شخص، اول یراو)

 و نشستم یم  پنجره پشت صبح تا که بود شب نیچندم

 که ییجا همان به اش؟ ی خال یجا به ماندم یم رهیخ

 شب نیچندم بود؟ کرده نگاهم و ستادهیا بار نیآخر

 کردستان، سوز استخوان ی سرما  به توجه یب که بود

  آتش ی چاره  هم هوا یسرما و کردم یم  باز را پنجره

 کرد؟ ینم را درونم

 هر قه،ی دق هر شب، هر روز، هر... سوختم یم من

 و رفت که ی ا لحظه از درست گرفتم آتش من... هیثان

 در عشقش، آتش در سوختم. گردد یبرم داد قول

  کردم، یم تصورشان لحظه هر که چشمانش  نجابت

 !اش  یدلتنگ از آخ... اش یدلتنگ در سوختم



 قلبم یرو دستم. برداشتم میها شانه ی رو از را پتو

  چرا و دیکوب یم ام نهیس به  نامردانه امشب. شد مشت

  بود؟ شده تنگ نفسم شب  سر از چرا بود؟ آشوب دلم

  از. شد دهیکش لیموبا خاموش ی صفحه  یرو نگاهم

 که ییویآر شد یم مگر  و بود نگرفته  یتماس روزید

  و من حال  از را خودش د،یپرس یم را  حالم  روز هر

 بگذارد؟  خبر یب خودش  حال از مرا

.  شد دهیکش لیموبا اهیس ی صفحه یرو دستم

  امیپ ستیل وارد. دمیفهم ینم و بود کرده خی انگشتانم

 که جوابم در. خواندم را امشیپ نیآخر  و شدم ها

..."  کن دعام" بود نوشته تنها بودم، دهی پرس را حالش

  دیشا... بودم دهینپرس را لشیدل و بود نداده حیتوض

  تنها نظرش در دیشا شناخت، ینم قبل مثل مرا او

 به مرا قلبش فقط و بودم  آشنا چشمان  با یدختر

 دوستش قبل از برابر صدها من یول آورد، یم خاطر

 و بودم دهیکش را داغش ها ماه که  یمن... داشتم

 بسته را شی ها زخم که یمن ! بودمش کرده دایپ دوباره

  ختیر یم  یسخت به که ییها  اشک یپا  به پا و بودم

. باشد معذب خواستم ینم  فقط... بودم ختهی ر اشک

 در قبال که برود کلنجار خودش با خواستم ینم

  خواستم یم... داشته یرفتار چه مشابه  یها تیموقع



  خواستم ی م... اجبار با  نه بزند حرف  خودش لیم با

  صدادار را  نفسم! کند دایپ مرا... کند دا یپ را خودش

 شد،  خارج دهانم از که یبخار. فرستادم رونیب

  را قلبم انگار یکس. کرد یادآور ی را هوا دیشد یسرما

 ... فشرد یم توانش  تمام با
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 و سالمت تنش و باشد خوب دلش حال بودم  کرده دعا

 طلوع قصد کم کم دیخورش... نبود خوب  خودم دل حال

... سوخت یم  یخواب یب از چشمانم من و داشت کردن

 سرم در یکس... دارتریب قلبم! بود داریب اما مغزم

  حاالها حاال دانستم یم... نخواب که داد یم هشدار

 و بستم را پنجره... شد  نخواهد خواب  غرق چشمانم

 دمیشن را لمیموبا زنگ یصدا  که بودم نشده بلند هنوز

  ینگاه ینگران  با. بست نقش صفحه ی رو اسمش و

 که نداشت سابقه و بود صبح شش. انداختم ساعت به

  تماس یبرقرار کنیآ... ردیبگ تماس موقع  نیا ویآر

 : شدم بلند اراده یب و کردم لمس را

 و؟یآر -



 که ییها نفس... دیچیپ گوشم در شیها نفس یصدا

 در رفتن رو قدم  به کردم شروع! بودم بر از را دردش

 !بود  هزار یرو ترس از قلبم ضربان... اتاق

 ؟یخوب ... ویآر -

 ... نه -

 چرا. گرفتم وارید به دست من و کرد  زمزمه گرفته

 دند؟یلرز یم میزانوها 

 م؟یبزن حرف یخوا یم -

 حیتوض را  بدش حال لی دل شود مجبور خواستم ینم

 یوقت که یآدم! باشم امنش آدم خواستم یم... بدهد

 گوش فقط. خواهد ینم حیتوض است بد حالش  ندیب یم

 ... کند یم

 !کردستانم راه تو من -

 *** 
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 !کردستانم راه تو من -

  یویآر... آوردم کم نفس که داد خبر مقدمه یب چنان

 بند زبانم بود؟ کردستان راه در میروزها نیا محتاط

 هم نیماش یصدا... زد  ینم یحرف هم او و بود آمده

  دهانم آب شد،  یطوالن که سکوتمان... گرید آمد ینم

  نفس دنیشن  از که یحال در و بردم فرو یسخت به را

 نشسته دلم یرو درد ایدن کی قدر دارش خش یها

 :دمیپرس بود

 شده؟ یزیچ -

 !دمید رو تو -

 کجا مرا لرزانش؟  و گرفته یصدا انیم گفت یم چه

 بود؟  دهید

...  پاهات رو بودم گذاشته سر که دمید خودمو -

 ...تو شیپ که دمید خودمو

 یبرا که یحرف  آوردن زبان به بود سختش. کرد مکث

 ... زد یم  دل دل گفتنش

 ! کردم یم هیگر -



  نشیریش و تلخ هم با که یا گذشته بود؟ آمده ادشی

 ناگهان و د یچک ام گونه ی رو یاشک م؟ی بود دهیچش را

 :شیصدا رفتن باال از دمیپر باال

 کردم؟  تتیاذ انقدر ینگفت چرا -

 ! ویآر -

 شیصدا بدتر او و کردم زمزمه را  نامش مبهوت

 :دیلرز

  نفس چشمام جلو رو م خونواده که یشب  اون از بعد -

. نکردم هیگر مادرم بغل تو بارم هی یحت من دن،یبر

 یم فکر من... نکردم قبول پدرمو آغوش بار هی یحت

 نبود یکی... کنن یم ترحم بهم دارن آدم و عالم کردم

 عروس هم اونا نامرد" که صورتم تو بزنه دهیکش هی

  تا... دمیفهم ینم" دادن دست از رو شون نوه و

  هی ی بچه و زن واسه نکهیا از قبل تا امشب، نیهم

 !دمیفهم ینم رهیبگ  شیآت قلبم نطوریا گهید نفر

 :ام ینگران اوج در زدم هق

 و؟یآر یدید یچ -

 ...لرزانش یصدا یبرا گرفت  آتش دلم



 سمت بود گرفته اسلحه یجور هی نامرد... نامرد -

  تونست ی نم یحت بچه... خدا آخ... که بچه اون سر

...  داد یم جون داشت مادرش ! بکشه نفس درست

 ...نامرد وشیدار اون

 و دمیشن را نیماش فرمان به مشتش دنیکوب یصدا

 :داشت درد که یادیفر  بندش پشت

  رو شیپ  سال چند اتفاق داشت نامرد وشیدار اون -

  بچه جون  با رو مادر و  پدر داشت... کرد  یم تکرار

 . کرد یم دیتهد شون

 شیصدا زده وحشت که  یمن و گرید یمشت یصدا

 :زدم

 ! نکن ویآر -
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 :دیکش یم ادیفر... کرد یم هیگر

 ریت ش بچه  و ایلیا چشم جلو... خورد  ریت ماهرو -

 جون چشمام  جلو... وشیدار به کردم کی شل... خورد

 هیثان دو فقط! هیثان دو... گرفت جون قبلش یول داد

 ... من به لعنت و دمیرس رید



 :زد ادیفر بلندتر

 ...من به لعنت -

 : شکست شیگلو در صدا و

 یول گرفتم و  انتقامم... آمبوالنس دنبال برم دمیترس -

  مارستانیب به  دختره چون تهران تو موندن از دمیترس

  یمرد یچشما تو زدم یم  زل دیبا چون...  دیکش ینم

  به... آخ... بودن نوشته براش منو  سرنوشت که

  سمت رونم  یم دارم و م جاده تو دمید اومدم که خودم

 کردم هیگر و پاهات رو گذاشتم سر نکهیا. کردستان

  یعنی. یفهم یم خودم  از بهتر دردمو یعنی... یعنی

 و یدید دردامو فقط یبود کنارم که ییروزا تمام

 من   و هم به میداد دل! یشد  مرهم یه... یشد مرهم

 ...خر

 :شد پاره قلبم در که یرگ  و گرید یمشت

 !خدا  رو تو ویآر -

 بغلت تو کردنم هیگر ی لحظه و چشمات  جز خر من   -

  نکهیا با بازم... بازم من بعد... ستین ادمی یچی ه گهید

 زده زل بهیغر هی یکن یم حس کنم یم  نگاهت یوقت

 داشتم بازم! تو شیپ اومدم یم داشتم بازم بهت،

 حقت! ستین نیا حقت...  تو شیپ آوردم یم دردمو



 ستین  هیزخم تنش تموم که یمرد یزخما  بستن

 ...نیریآ

 تو که ها  حرف همان  از د؟یبگو خواست یم چه

 ندارم؟ را تو اقتیل من و  هاست نیا از شتریب اقتتیل

...  زد قلبم به زهرآلود خنجر یکس انگار لحظه کی در

 خشم. اورمی ب طاقت نتوانستم... دندیبر را  نفسم انگار

 :دیدو بغضم انیم قدرتش  تمام با

! باشه ؟یکن تمومش یخوا یم ؟یبگ یخوا  یم یچ -

  ماه چهار... اول بزنم حرفامو بذار یول کن تمومش

 یزد. کردم ینم باور و یُمرد گفتن یم بهم تمام

 من ی خونه به اومدن به رو جاده اون تو بودن کنار؟

  یوقت... نگفتم یچیه ماه چهار  من ویآر ؟یداد حیترج

  کردم یسع  ادته،ی چشمام فقط من از دمید و یبرگشت

  نکردم هیگر کم منم. ینداشت یگناه تو چون کنم درک

 مرهم کم ما...ینبست منو  یزخما کم هم تو... تو شیپ

 که امشب مثل... ادیم ادشی کم کم گفتم! هم برا مینشد

 رو انتقامت که امشب مثل. اومده ادتی ییزایچ هی

 یدید رو یا صحنه و ست ین خوب حالت یول یگرفت

  شیپ یایب ی خواست یم که نیا. ست گذشته ادآوری که

 رو کردستان ریمس ر،یمس همه نیا ونیم نکهیا من،

  ست،ین حقت  یگیم نکهیا یول! خوبه  یکرد انتخاب



 ،یشیم تیاذ یدار یمن کنار یوقت کنم ی م حس نکهیا

 !دهیم زجرم بد

 ...نیریآ -

     ادامه

 

  نگذاشتم... تر لرزان. بود قبل از تر گرفته شیصدا

 : بزند حرف

  حاال و ازت  دورم نکهیا از گرفته دلم... شکسته دلم -

  از مانع تیلعنت  وجدان عذاب اون بازم هی زخم قلبت که

 ...من شیپ یایب که شهیم نیا

 حرف  قاطع  نطوریا و دمیکش  چشمانم ریز  یدست محکم

  من از کردم یم خفه گلو در که یا هیگر انیم زدن

 :بود دیبع

  یچطور ه؟یک نیریآ ید یپرس خودت  از وقت هر -

 یچ و  کرده یم خوشحالش یچ کرده؟ یم رفتار

  بعد به ییجا هی از که یکی  بگو خودت به ناراحت؟

 تو اگه یحت  ستین مهم براش و شیزندگ همه یشد

 از ییدردا با سازه یم  که یکی... اد ین ادتی اونو

 خواد یم دلش فقط که یکی. مونده جا به ت گذشته



 یم تشی اذ بد یزیچ هی... یول باشه خوب  دلت حال

 حس... باشه داشته بودن یاضاف حس نکهیا! کنه

  با هیثان هر  مقابلش طرف  نکهیا حس... بودن زونیآو

 .کنه  یم نگاهش وجدان عذاب

 !کنم تمومش خوام یم -

  خواست ی م. گرفت دم در  را جانم اش قاطعانه لحن

 خواستم ینم و دانستم یم کند؟ تمام را یز یچ چه

 خودم و  بودم دهیکش ش یپ را بحثش  خودم... بدانم

 فشردم دندان یول دیلرز ام چانه... مردم یم زودتر

 جگر عمق از میصدا. رمیبگ  را شیجلو که هم یرو

 : شد یم بلند  ام سوخته

 ...یخوا یم تو که هیزیچ نی ا اگه... اگه -

 :دی پر حرفم انیم

 ادمهی رو خاطراتشون که یآدم همه اون ونیم یوقت -

 یوقت توئه، شیپ اومدن کنه  یم آرومم  که یزی چ تنها

  بغض ششیپ که یکس تنها  وحشتناک اتفاق اون بعد

  زجر من بخاطر یدار نطوریا حاال و یبود تو شکوندم

 !کنم تمومش دیبا یعنی یکش یم

  چرا ایخدا و زد شترین چشمانم  به قبل  از بدتر اشک

 و رفتم را  تهش تا میبگو خواستم د؟یلرز یم دستم



  لحظه زمان زد، که یحرف  با یول گرید  دینگو یزیچ

 : شد متوقف میبرا یا

  امیم بازم یول تهران گردم یبرم. ستی ن  خوب حالم -

  بله ای یدیم  بله ای موقع اون! امینم تنها... روزا نیهم

  واسه تو از بعد من ؛یدون یم خودتم... ازت رمیگ یم

 یدور نیا...  طاقتم کم یلیخ دردام کردن تحمل ییتنها

 !خانوم نیریآ کنم یم  تمومش رو

 *** 
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 وا نیزم یرو من و کرد قطع مقدمه یب را تماس

 یم ام نهیس قفسه به  توانش تمام با قلبم... رفتم

  داشت قصد... انگار بپرد رونیب داشت قصد. دیکوب

 حکمت ایخدا ! عشق... ینگران... درد از! بزند ادیفر

  چه اهپوشمیس مرد توسط ها صحنه آن دنید دوباره

  بود؟



 تا کندم جان  و پوشاندم دست دو هر با را صورتم

 درست را ماهرو  من ایخدا. نشود بلند ام هیگر یصدا

 بودمشان دهید بار چند تنها... هم را ایلیا . شناختم ینم

 یعنی اری دادن دست از درد   دانستم  یم خوب یول

  جانت که یکس شدن یزخم از دانستم یم  خوب... چه

 ...است بند جانش به

. دیرس گوشم به اتاق باز مه ین ی پنجره از  اذان یصدا

 یم نگاه پنجره به که بار هر... آخ محمدم عمو آخ

  یسرما  در که دمید یم را یمرد بلند قامت کردم،

 یبرنم دست  حوض آب در گرفتن وضو از  هم زمستان

 با و دمشید یم تیوضع آن در که یگاه و داشت

 کینزد هم به ابرو دم،یخند یم دنشیلرز  از طنتیش

 کجا... شی ها گفتن" هللا  اال اله ال" از آخ و کرد یم

 مثل که  یا خانواده بودند کجا محمدم؟ عمو بود

   بودند؟ ام خانواده

...  بندش پشت هم را پرده و بستم را پنجره دلتنگ

 چند پدرم  کنم باور خواستم ینم! نمیبب خواستم ینم

 گذاشته پا  ریز را اطراف یروستاها کل است یروز

  برادرتر  شیبرا برادر از که یمرد کردن دایپ یبرا

 ینم! ستین که ستین  کنم باور خواستم ینم... بود

 گناه یب یزن قبل، یساعت چند که کنم  باور خواستم



  شیپا به پا یمرد و برداشت زخم ارشی چشم  یجلو

 یم مرا ویآر که کنم باور خواستم ی م فقط... مرد

 نفسمان هم  دوباره روناک و محمدم عمو... شناسد

  دل و کند یم شانه را دلبرکش یمو ایلیا شوند، یم

 عشقشان ی ثمره نی ریش یها خنده یبرا دو هر

 گرید که یمرد  یپا به پا من... من و رود  یم ضعف

  یم اهشیس اسب با را کوهستان تمام پوشد ینم اهیس

  یم عاقد...  داماد او شوم، یم عروس  من... گردم

  کنار صورتم  یرو از تور او و میده یم  بله ما خواند،

  یسخت هر بعد که یگفت خودت... ایخدا و زند یم

 !ستیآسان

 *** 
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.  بود شده خشک  عمل اتاق ی بسته در  یرو  نگاهش

 رفت مرگ مرز  تا که یدختر از تر خی... بود خی تنش

  نیتکنس چشمش، یجلو   که یدختر... برگشت و



 بود خدا کار و  کند اعالم ید یناام با را مرگش خواست

 ... آخر ی  لحظه در ضربانش برگشتن

  یها استخوان... شیادهای فر از سوخت یم شیگلو

  دهیکوب  لحظه هر درد   از زدند یم ادیفر دستش

 او خون رد که یدستان... وارید و در به شدنشان

  بود گفته... شی ماهرو تی مظلوم از آخ و  بود شانیرو

  چاقو و عمارت از فرارشان بعد! کند یم جبران

  بود گفته م یرمستقیغ بارها او، یجا به ایلیا خوردن

  که حاال بود؟  کرده جبران حاال و کند یم جبران که

 که حاال زد؟ یم پا و دست یزندگ و مرگ انیم

 بود؟  گذشته ادگاری او دستان یرو  را خونش

 ینم رونیب  گوشش از یا  لحظه نوزاد ی هیگر یصدا

... کجاست گناهش یب دخترک دانست ینم  یحت. رفت

 شکاندن زانو از قبل  یا لحظه که بود  ادشی تنها

 رونیب حسش یب دستان ان یم از را بچه ویآر ماهرو،

 ...  بود دهیکش

  بلند بود شده سخت که ینفس با و گرفت  زانو به دست

 یم را دخترکش سراغ و شد یم داریب اگر ماهرو. شد

 کم دخترکشان سر از ییمو اگر گفت؟ یم چه گرفت

  یم نگاه ماهرو خوشرنگ چشمان در چطور شد، یم



 که اش نهیس ادی. افتاد دخترکش  یها هیگر ادی کرد؟

 ! دنشیکش نفس سخت ادی... کرد  یم خس خس

  زد پلک یبار  چند و شد دهیکش ساعت  یرو  نگاهش

  منتظر همراه   تنها او و بود صبح شش. ندیبب واضح تا

 در سرش!  کس یب... تنها یتنها... عمل اتاق پشت

  یتیاهم و  کرد یم اش چارهیب نور و بود انفجار مرز

  که یحال در و عمل اتاق در از روبرگرداند... داد ینم

 راه بخش  یخروج سمت  هدف یب خورد، یم تلو تلو

 یدخترک از تر سخت... بود شده سخت نفسش. افتاد

... یماهگ هفت در آمدن ایبدن به بود شده محکوم که

  در... مادر و پدر یب! شده رها که دید یم را خودش

 هنوز. ردیگ ینم هم را  سراغش یحت یکس که یحال

  یجلو که بود  نکرده یط  را شیرو شیپ  بلند یراهرو 

. ستادیا و گرفت وارید به دست... شد اهی س چشمانش

 و زد پلک... نشد برطرف  چشمانش یاهیس و زد پلک

  یچشم با و  زد پلک. دیچی پ شیها قهیشق در بدتر درد

 ییزانوها  با بود، شیگلو در که یقلب با  د،ید ینم که

 کم و برداشت یگرید قدم شدن، خم یبرا رفت یم که

  یروز از بدتر عمرش، یروزها  تمام از بدتر... آورد

  کم داد، جان  آغوشش در پدرش و رفت مادرش که



 از دستش... شد سیخ اش ینیب ریز کرد حس و آورد

 :دیشن را یزن  غیج یصدا و افتاد وارید

 !رش یبگ ریام -

 و دیشن را یمرد ی زده وحشت گفتن" داداش"

 یرو تنش شدن آوار  از قبل یا  لحظه درست

 یدست در شیبازو مارستان،یب سرد ی ها کیسرام

 ... خاموش  جهان و شد گرفتار

 *** 
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 یا هیگر... دیشن یم اطرافش را یا هیگر زیر یصدا

 از بدتر... شد فشرده  نهیس در محکم قلبش! زنانه

 یصدا. بود گرفته را سردش دست یکس! شهیهم

 بار نیاول یبرا... کی نزد یلیخ. بود کینزد هیگر

 هر با. باشد ماهرو به متعلق صدا کاش کرد آرزو

 کردن هیگر بار، نیا یول  داد یم جان او  اشک قطره

 از یحت را یکم نور... بود خوب حالش که یعنی او



 یم ری ت شیها قهیشق. دید یم شی ها  پلک پشت

  باز چشم بود سختش... قبل به شدت به نه اما دندیکش

 از را شی ها پلک یکندن جان به حال، آن با یول کند

 چشم دوباره نور هجوم با بالفاصله و داد فاصله هم

 گوشش  در ینگران و آشنا یصدا... فشرد  هم یرو

 : دیچیپ

 ! داداش ایلیا... ایلیا -

 یا ناله. شد خارج شیها  لب انیم از  یفیخف ی ناله

 به متعلق  زنانه یصدا آن! سوزاند یم جگر که

  ساعد. کرد امضا را مرگش حکم نیهم و نبود ماهرو

 یصدا بالفاصله و گذاشت چشمش یرو  را دستش

... دکتر" یصدا که ی زن و دیشن را برق دیکل زدن

  به خطاب نگران و کرد پر  را مارستانیب گفتنش" دکتر

 :زد لب گرید یفرد

.  اومده بهوش آره آره... خودتو برسون زود لیریام -

 ...بشم فشیحر تونم ینم ییتنها  بره بخواد

 یم چرا. آورد نییپا چشمش یرو از را دستش ساعد

  یدست بود؟ مرده  ماهرو مگر شوند؟ فشیحر خواستند

 : نشست اش یشانیپ یرو



 رو برقا چشماتو کن باز... برم قربونت یاله -

 . کردم خاموش

... بود الناز. داد صی تشخ بدش حال اوج در را صدا

.  شناخت یم خودش از  بهتر را دردش که یخواهر

.  بود دهید را اش یعصب  ی حمله بارها که یخواهر

 نگاهش با را او پدرش،  ختم مراسم در که یخواهر

 !بود دانسته مقصر

 بعد، یا لحظه و شد اتاق وارد یگرید کس کرد حس

 در نور مقدمه  یب و دیکش  باال را شیها  پلک یمرد

 و کند چک را شیها مردمک  تا انداخت چشمانش

 :د یپرس همزمان

 ؟ییکجا یدون یم ه؟یچ اسمت -

...  اند کرده فرضش وانهید که داشت را یکس حس

 بود؟  ساده فشار  افت کی از بدتر مگر حالش

 صدامو؟ یشنو یم -

     ادامه

 

 : داد فاصله هم از را  خشکش یها  لب یسخت به

 کجاست؟  ماهرو... م -



  روپوشش  بیج درون را اش یپزشک قوه چراغ دکتر

 :برگشت الناز سمت و گذاشت

 ... ادشهی -

 ستون  را سالمش دست برود؟ ادشی شد یم مگر

 یم سرش دور که یاتاق  به توجه یب و کرد تنش

  یرو دست دکتر که شود زیخ مین کرد یسع دیچرخ 

 :شد مانع و فشرد اش شانه

 خیب از یمغز  سکته خطر... بود باال ی لیخ فشارت -

  یکن استراحت یساعت چند دیبا! جوون گذشت گوشت

 بد رو  برادرت و خواهر. شه بلیاست تتیوضع تا

 ! یترسوند

 زبانش... افتاد آخر ی لحظه در شدنش دماغ خون ادی

 :دیچرخ  یم اسم ک ی به فقط اما

 ...ماهرو... م -

 :گرفت را دستش و آمد جلو عی سر الناز

 ... شده تموم عملش... خوبه حالش ماهرو -

 از را دستش اراده یب ایلیا  و رفت رونیب  اتاق از دکتر

  آتل را اش دهید بیآس دست . دیکش رونیب او دست



 و گرفتند  غم رنگ شتری ب الناز چشمان. بودند بسته

 :زد  لب یا خفه  یصدا با ایلیا

 ...نمشی بب خوام یم -

 به را سرم دل ین... نداد مخالفت فرصت یحت الناز به و

 دیکش رونیب  بسته آتل دست همان با بود  که یسخت هر

  را الناز نگران یصدا که شد زیخ مین  شیجا سر و

 :دیشن لیر یام به خطاب

 نیا با خواد یم... سرش به زده آخه؟ یموند کجا -

 ... ماهرو  شیپ بره حال

 ستاد،یا شیپاها یرو که نی هم و گرفت وارید به دست

  سر با نکهیا از قبل و شد  اهیس چشمش یجلو  دوباره

 :شد مانعش یا مردانه دست هم باز  بخورد، نیزم

  چرا و سرمت... یحساب مرد جات  سر بخواب -

  یبر یخوا یم. المالقاته ممنوع ماهرو ؟یدرآورد

 ژه؟ یو یها مراقبت در دم ینیبش بست

  لب شیها دندان  انیم از او،  نگران نگاه به رهی خ ایلیا

 :زد

 ...حالمو یفهم ینم -

     ادامه



 

 :کرد یا خنده تک یعصب لیریام

  ینطوریا وگرنه یفهم ینم خودتم! فهمم ینم نه -

  هوشیب تمام ساعت پنج... ما و خودت با یکرد ینم

 یب اونطور یوقت میشد یحال چه یفهم یم. یبود

 ...جون

 :زد  پس محکم را  دستش ایلیا

 رو افتاد  چشمام جلو! خورد ریت چشمام جلو -

 یتوقع چه ! ستادیا قلبش چشمام جلو... زانوهاش

 من؟ از یدار

 : آمد جلو یقدم لیریام

  ینم بهتر  رو حالش اتاقش در پشت دنیکش انتظار -

 برمت یم خودم کن استراحت کم هی...  داداشم کنه

 .ششیپ

 تمام ترس. دیلرز نگاهش در ایلیا  چشم مردمک

 ند؟یبب را شی ماهرو گذاشتند ینم چرا. گرفت را جانش

 مرده؟ ماهرو -



 که زد جانش به یدرد چنان جمله آن آوردن زبان به

  یدست محکم لیریام و نشست تخت ی لبه اراده یب

 :دیکش ش یموها  پشت

... نه یزتر یعز برام برادر از که خودت جان به -

 المالقاته ممنوع یول شده تموم هیساعت چند عملش

 . هنوز

 :دیپوش تخت  نییپا از را  شیها کفش  و شد خم ایلیا

 ...نمشیبب نذاره که رو یک هر دهن  رمیگ یم گل -

 :فرستاد رونیب صدادار را  نفسش لیریام

 ؟یکن یم یلجباز  یک با -

 به آتش نگاهش درد. کرد راست کمر یسخت به ایلیا

 :زد ی م ها آن جان

  با... ریبگ دکتر از رو یکوفت  صی ترخ ی برگه اون -

 . شمیم مرخص  خودم تیرضا

 باال صدا طاقت یب ایلیا که دیبگو یزیچ  خواست الناز

 :برد

 !مونم ینم شده خراب نیا تو من -

!  شود کنده جا از داشت قصد قلبش... بود گرفته دلش

 پدرش مرگ در را او که یخواهر  ینگران  و ترحم



 یحت کرد یم حس. خواست ینم بود دانسته مقصر

 یواقع ی برادر مثل و منت یب شهیهم  که یلیریام

 .کند یم ترحم نگاهش با هم ماند یم کنارش

 :آورد باال  را دستانش جفت لیریام

 .فقط باش آروم تو باشه... باشه -

     ادامه

 

 اتاق از  صی ترخ ی برگه  آوردن یبرا  ناچار به و

  شدن بد دوباره از دندیترس یم دو هر... رفت رونیب

  ی سکته بار نیا که دانستند یم خوب دو  هر! حالش

 را گردنش پشت... شود ینم رد گوشش  خیب از یمغز

 :کرد شیصدا پربغض الناز و زد چنگ  محکم

 ...من... ایلیا -

 : زد یتلخند و  چرخاند سمتش گردن ایلیا

 قاتل... شدم م خانواده قاتل من! یگفت یم راست -

  یپدر قاتل. خاک ریز رفت یجوون اوج تو که یمادر

 ...قاتل  ! خورد ریت من بخاطر که

. بود زنده  هنوز شی ماهرو. دهد ادامه  نتوانست

 ...هم دخترکشان



 : دیچک اش  گونه یرو الناز اشک قطره

 ... گفتم یک من ایلیا -

 دنیشن  هیتوج توان. د یبر را حرفش هم  باز ایلیا و

 ...نداشت

  حق که خدا به... الناز یداشت حق! یگفت چشمات با -

 ... یداشت

 یرو دست  محکم و شکست صدا  با الناز بغض

  نکهیا از قبل. نشود بلند شیصدا تا فشرد دهانش

 دستش در یا برگه و خودکار با لیریام  بزند، یحرف

 امضا را  صی ترخ ی برگه  نخوانده ایلیا و شد وارد

 سر بر و شد بلند بدش،  حال به توجه یب. کرد

 از امان یگاه و نلرزند که زد ادی فر شیزانوها 

  و شد خارج  اتاق از نگران و جان مهین... ها ینافرمان

  یزیچ نکهیا از قبل... اش شانه به شانه هم لیریام

 :کرد دادن حیتوض به شروع ل یریام بپرسد،

 هیر جز گفت ی م دکتر. شده  یبستر ویس یآ ا ن بچه -

  یا گهید مشکل فعال نگرفته، شکل کامل هنوز که ش

 ریز ماه دو م،ین و ماه هی دیبا کم دست یول نداره

 ...باشه دستگاه



 به زد شتری ن اشک و شد  مشت محکم ای لیا سالم دست

 :دیلرز یم خشم از شیصدا. سرخش چشمان

 یب هی. کنم یم دایپ رو بدشون حال یبان و باعث -

  داده لو  وشیدار به  رو ما یجا وجدان یب شرف  

  به یحت  وشیدار دونست یم نکهیا با نفر هی... بود

.  بود گفته  بهش رو یچ همه کنه ینم رحم  حامله زن

  قسم ماهرو گناه یب خون قطره  قطره به...  کشمش یم

 !کشمش یم

 *** 
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  زدند یم اد یفر سرخش چشمان... بود یجد دشیتهد

 کند ینم رحم کند، دایپ را اش یبان و باعث اگر که

...  نکردند رحم دخترکش و ماهرو به که همانطور

 و بود یزندگ و مرگ انی م شیماهرو که همانطور

 یزیچ داد حی ترج  لیریام! نفس یب و نارس دخترکش

 دیترس یم  نبود ایلیا لحن در که یدیترد از... دینگو



 بود دواریام... دینگو  یزیچ فعال  داد یم  حیترج یول

 یول کند فکر یمنطق بود دواریام. شود تر آرام او که

  وسط که  ماهرو یپا دانست یم خوب هم خودش

 شیپ بلند یراهرو... شناسد ینم منطق ایلیا باشد،

  مراقبت یتابلو دنید با ایلیا کردند، یط که  را شانیرو

 بخش نیا در قبل سال پنج خودش... ستادیا ژهیو یها

 و دیفهم یم خوب را دنیکش درد خودش. بود یبستر

 بخش نیا در زشیچ همه  کند باور توانست ینم حاال،

 کرد باز را راهنش ی پ یباال ی دکمه دو... است یبستر

  پر یبرا رفت یم چشمانش. دیکش یقیعم نفس و

 .دی جنگ یم چشمش اشک با لجبازانه و شدن

 ؟یخوب -

 :داد تکان سر  خسته و دی شن را لیریام آرام  ی زمزمه

 ...خوبم -

 فقط و نبود خوب که دانستند یم دو هر! نبود خوب

  لیریام نکهیا از قبل. ندی بب  را شیماهرو خواست یم

 باز در که گذاشت جلو به یقدم بپرسد، یگرید زیچ

.  آمد رونیب دیسف روپوش با یانسالیم مرد و شد

  و انداخت ایلی ا ی دهیپر رنگ رخ مین به  ینگاه لیریام

 : کرد تند پا دکتر سمت



 ... دکتر -

  جلو از دیترس یم. بود مانده شیجا سر  هنوز ایلیا و

  ریز لیریام...  نیا از شیب شیایدن شدن  آوار و رفتن

  سر تنها او و کرد صحبت دکتر با یا  کلمه چند لب

 و آمد  ایلیا سمت آخر، در و جوابش در داد تکان

 :زد ی کمرنگ لبخند

 . همسرتون معالج پزشک... هستم ینیمع -

  گفتن به زبانش... ُمرده و مات. کرد نگاهش تنها ایلیا

  ایلیا سکوت به توجه یب دکتر. دیچرخ ینم یحرف

 : داد ادامه

 لطفا. میکن  صحبت همسرتون تیوضع مورد در دیبا -

 ...اتاقم دیایب

 یکوک یعروسک مثل ایلیا و افتاد راه جلوتر خودش و

 پشت دکتر و شدند اتاق وارد... دنبالش جان یب و

 که ییایلیا.  ندیبنش کرد اشاره ایلیا به و  نشست زشیم

  حال در یماهرو از یکم دست اش دهیپر یرو  و رنگ

 یب و نشست ها کاناپه از  یکی یرو... نداشت مرگ

 کم استرس. گرفت ضرب نیزم یرو شیپا با اراده

  اش یپزشک یگوش دکتر. اوردیب درش پا از بود مانده

 :برداشت چشم  از را نکشیع و گذاشت زیم یرو را



 ...ممکنه بزنم خوام یم که ییحرفا -

     ادامه

 

 : نگاهش در  شد یجد ایلیا

 ...دکتر مطلب اصل سر برو -

  تحملش حد از شیب. نداشت دنیشن ینیچ  مقدمه تحمل

  و داد تکان یسر دکتر! روز چند نیا  در بود دهیکش

 :کرد قفل هم در را انگشتانش

 و داشته یسخت یباردار خانومت... پسرم نیبب -

 مارستانیب بوده شده  یبستر شیپ  روز دو نیهم

 ی ادامه  یعنی نیا... یماهگ  هفت در ن یسزار واسه

 بوده خطرناک براش کردن مانیزا یعی طب و یباردار

 ... که یت یوضع تو اونم

  ایلیا ی شده مشت دست یرو نگاهش و بست لب

 نیبدتر در ماهرو ا! خواند را تهش تا  ایلیا و دیچرخ 

  نیا و بود آورده ایبدن را فرزندشان ممکن  تیوضع

 رونیب ی ناراحت با را نفسش  دکتر... نبود زیچ همه

 :فرستاد

 ؟یدونست یم... داره یخون کم مشکل خانومت -



 از گردنش عضالت. داد تکان سر یکندن جان به ایلیا

 .دندیکش  یم ادیفر درد

  هم... داده دست از یادیز خون که یدون یم نمیا -

 ...که یزمان هم مانشیزا بعد

  از. بود شده خارج یعیطب  حالت از ایلی ا دست لرزش

 : انگار د یچک یم خون سرخش نگاه

 ...بزن  حرفتو دکتر -

 را ایلیا جان یکس کرد، باز لب مقدمه یب که دکتر و

 ... دیکش رونیب تنش  از رحمانه یب

  رو الزم اقدامات همه. نهییپا  یلیخ شیاریهوش سطح -

 ندهیآ ساعت هشت و چهل تو میدواریام و میداد انجام

 ...اما باالتر ادیب

 اما؟ -

 دیرس یم گوش به قیعم  یچاه ته از انگار  شیصدا

  تمام  ... شد تمام ایلیا کرد، باز لب دوباره که دکتر و

 !تمام

 سطح کن  دعا... پسرم کماست  تو خانومت -

  باهات یخواست خودت... باالتر ادیب شیار یهوش

 اگه یول میکن یم رو تالشمون همه ما. باشم  روراست



 وارد ممکنه ن،ییپا ادیب شیار یهوش  سطح همچنان

 ... تیوضع نیبدتر در و بشه ینبات یزندگ

 آن به رهیخ  نتوانست و  برداشت ایلیا  چشم از چشم

 ...بزند را حرفش پناه یب نگاه

 !یمغز مرگ -

 *** 
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 !یمغز مرگ -

  یخاکسپار  از روز کی  فقط که حاال!  نداشتند حق

  ریت چشمش  یجلو  ماهرو که حاال گذشت، یم پدرش

  یم نفس دستگاه لطف به دخترکش و بود خورده

 مرگ و رندیبگ را جانش  نطوریا نداشتند حق د،یکش

  منظور و ردیم یم مغز که یعنی یمغز مرگ ؟یمغز

  بود؟... نبود ماهرو که  شیروبرو دپوشیسف مرد

. آورد ینم طاقت کند ترکش اگر دانست یم ماهرو

...  است چی ه او بدون ایلیا که دیفهم یم  خوب  ماهرو



 یقیطر به کس هر تا کرد  ینم باز چشم و دانست یم

 ؟یمغز مرگ ؟ینبات یزندگ  دهد؟ عذابش ذره ذره

  طاقت نتوانست. دندیکش یم ادیفر سرش در کلمات

 بلند حال همان با! بود افتاده رعشه به تنش... اوردیب

  کندند یم جان  شیپاها. رفت دکتر زیم سمت و شد

 پاها، نیا که کرد یم باور یکس چه و رفتن جلو یبرا

 یبرم قدم نگیمدل ی صحنه  یرو غرور با یروز

  از ردیبگ چشم  یا  لحظه  توانست ینم یکس و داشتند

  ش؟یباال و قد

  دندان انی م از و شد فشرده زیم یرو محکم مشتش

 :زد لب اش شده دیکل یها

 ...یحق چه به -

  به لحظه فشارش. بود خورده گره اش نهیس در نفس

 خیس سرش ی ها رگ در یکس و رفت یم  باالتر لحظه

 ...انگار برد یم فرو داغ

 زنده یوقت یزن یم حرف مرگش از یحق چه به -

 ؟یحق چه به کشه؟ یم نفس یوقت ست؟

 هیگر خون وارها ید و دیچی پ اتاق در دردناکش ادیفر

 ! خونبارش چشمان حال  به کردند یم



  بارش نیاول. شد بلند شی جا سر از یناراحت  با دکتر

  یم که نبود بارش نیاول... ها واکنش  نیا دنید نبود

 یم نیزم به را آسمان معشوق درد از عاشق دید

  دنید! شد ینم یعاد  یول نبود بار نیاول... آورد

  ساله، کی و یس یپدر ساله، کی و  یس یهمسر

  در کدام هر را جانش  یها وصله که یعاشق دنید

 ...شد ینم یعاد بودند کرده ی بستر  یبخش

 ... احتشام یآقا -

 : بزند یحرف نگذاشت ایلیا

  ویچ! االن نیهم... گهید  مارستانیب هی برمش یم -

 کنم؟ امضا دیبا

  شیماهرو بود کجا و بود شده پاره چشمش رگیمو

  بزند بوسه  و ها چشم آن  در بچکاند قطره بغض با که

 :فرستاد رونیب صدادار را نفسش دکتر  پلکش؟ پشت

 ... ک گوش احتشام یآقا -

 دکتر بار نیا که بپرد حرفش انیم دوباره خواست ایلیا

 :برد باال صدا



  مارستانیب! براش داره مرگ  خطر کردنش منتقل -

  نجایا که بدن انجام تونن یم یکار  چه  گهید یها

 شه؟ینم

     ادامه

 

 و برداشت زیم یرو از را  ماهرو یها شیآزما  جینتا

 :گرفت ایلیا سمت

  یمارستانی ب هر تو یدکتر هر به ببر ری بگ! ریبگ -

 نفر هی فقط نفرشون، هی  اگه... بده نشون یخواست

 .دمیم رو انتقالش دستور خودم زد ی ا گهید حرف

 ساکت دم در را ایلیا که  بود مصمم ی حد  به لحنش

 نفس زد، دو دو نگاهش در که ایلیا سرخ نگاه... کرد

 شیبرا آب  یوانیل زیم  یرو تنگ از و  دیکش یقیعم

 سمتش که یآب وانیل از ایلیا دار رگ نگاه. ختیر

  شیروبرو مرد یا قهوه چشمان یرو بود، شده گرفته

 :اری اخت یب خوردند تکان شیها لب و شد قفل

 که هیزن  ساله، کی و یس یزندگ نیا از من تمام   -

...  که یدختر و نکرده باز چشماشو ساعته چند

 ما... ماهرو و من! دستگاه به بنده نفساش که یدختر

  واسم... من واسه ماهرو!  دکتر میاومد رو  یدراز راه



...   منه  زیچ  همه ماهرو. نداشتمش که  هیمادر مثل

 .دکتر بده نجات زمویچ همه

 :دیلرز اش چانه و دیچک  اش گونه یرو یاشک قطره

 ... کنم ی م التماست -

 همان را اش پاره پاره غرور. بشنود ی حرف که نماند

 پس بالفاصله لیریام. زد  رونیب اتاق از و گذاشت جا

 با و شد بلند ها یصندل فیرد یرو از دنشید از

 :رفت سمتش ینگران

 !ایلیا -

  و گردن ی زده رونیب یها رگ و سرخ یرو  و رنگ

  شانه یرو  دست... گفت  ینم یخوب زیچ   ایلیا یشانیپ

 :صورتش در چرخاند  چشم نگران و گذاشت اش

 ؟یخوب -

 نگفته ی خوب زی چ قطعا و گفته چه دکتر که دینپرس

 ها حرف آن کردن مرور  دوباره یبرا ای لیا حال... بود

 کند بدتر  را حالش نداشت قصد لیریام و نبود خوب

 :داشت حالش شدن بهتر یبرا ی راه که یوقت

 ؟ین ی بب و دخترت یخوا ینم... داداشم ایلیا -



 تر، سرخ نگاهش و شد شتریب که ایل یا چشم اشک

 رفت، نیی پا که شیگلو بیس و دیلرز که اش چانه

 یکمرنگ لبخند و گذاشت اش  شانه پشت دست لیریام

 :زد

 ...ششی پ ببرمت ایب -

 *** 
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  تک تک یرو نگاهش و بود ستادهی ا شهیش پشت

 از برد یم دل کوچکشان تن... دیچرخ یم نوزادان

 که بس شکاند یم دل همزمان و ها آدم نیتر سنگ

  و آمد باال اراده یب دستش! معصوم و  بودند فیضع

 دخترک بود؟ او دختر   کدامشان. نشست شهیش یرو

  نکهیا به  فکر داشت درد خودش؟ و  ماهرو یبایز

 درست بود نتوانسته یحت ماهرو، کردن دایپ ی  لحظه

 .ندیبب را دخترکش صورت



 در و بود نشسته  ها دستگاه از یکی کنار یجوان زن

  انگشت د،یبار یم اش چهره از یخستگ که یحال

 در اشک و بود گذاشته نوزادش دست در را کوچکش

 بود یکس  دلتنگ   هم او د یشا... دیرقص  یم چشمانش

  یبرا داشت عجله که ینوزاد یبرا زد یم دل دیشا و

 نییپا شیگلو  بیس... ها  ینامرد یایدن به گذاشتن پا

 :چرخاند سمتش گردن ل یریام و رفت

 برو... داخل یبر کنه یم اشاره داره پرستار  نیبب -

 ! دخترتو نیبب

  پرستار دنید با و چرخاند  نوزادان بخش در چشم ایلیا

 اشاره و  داشت لب بر کمرنگ یلبخند که یانسالیم

  دخترکش  یبرا نهیس در قلبش شود، داخل کرد یم

 روز از بود نیسنگ سرش... زد ایدر به دل و دیتپ

  یم که یزن شد باعث نیهم و بود گذرانده که یسخت

 تنه اراده یب و ندینب را شود  خارج بخش از خواست

 زن   دهد، نشان یواکنش نکهیا از قبل... او به بزند

 و کرد  حفظ یکس کمک با را تعادلش انگار جوان

 وجدان  عذاب... دیشن  همزمان را یمرد  ی زمزمه

  نتوانست یحت  که بود انداخته شیگلو دور دست چنان

 تنه... یعذرخواه یبرا کند زمزمه یا کلمه و برگردد

  از حجم آن انیم بود گم اش ناخواسته  زدن



  دستگاه ریز نوزادان آرام ی هیگر یصدا... یمانیپش

 دست و آمد جلو  پرستار.  کرد دگرگون  را قلبش تمام

. دیکش ریت  آرنج تا انگشت نوک از ایلیا ی دهید بیآس

 دوباره و داشت حس هنوز که یعنی دستش دنیکش ریت

 معجزه که  بود چه فرزند دارید شوق و  بود نشده فلج

 کرد؟  یم

 درسته؟... دیهست زاهد ماهرو همسر -

 ایلیا و کرد خطابش ماهرو همسر عنوان   با پرستار

 یم را مادر نام نوزادان دستبند یرو که آمد ادشی

 دخترکش؟   مادر   بود کجا آخ... سندینو

     ادامه

 

 تا افتاد راه جلوتر پرستار و داد تکان سر حرف یب

 :کند  اش ییراهنما

 ...منتظره که وقته یلی خ دخترتون -

  ای بود بغض. داد فشار تر  محکم را ایل یا یگلو یکس

 بست؟ یم را شیها نفس راه نطوریا که یگرید زیچ

  به یکوچک نوزاد آن ریز که یدستگاه کنار پرستار

  اراده یب  ایلیا اشک و ستادیا دیکش یم  نفس یسخت



 چشمان و او  کوچک تن دن ید... دیچک اش  گونه یرو

 دستان و او مانند پنبه و تنک یموها اش، بسته

 را قلبش وکتیآنژ و دلین  اثرات از اش  یزخم کوچک

 تکه دنید با گرفت جان همزمان و فشرد توان تمام با

 جگر نیهم و بود اش ین یب در یا لوله!  جانش از یا

 حیتوض مشغول پرستار... جوانش پدر از سوزاند یم

 :شد

 چون یول... خداروشکر خوبه کل در شی عموم حال -

 ینم نارسه هنوز ش هیر  و مارستانیب به دهیرس رید

  لوله میشد مجبور و کنه تنفس یراحت به خودش تونه

 ...میکن یگذار

  ایلیا تا گرفت فاصله... نماند ایلیا از یواکنش منتظر

 خبر یب. کند خلوت خانمش شاهزاده با یا قهیدق چند

 باز راه ای لیا ی گونه یرو  دوم اشک قطره نکهیا از

 و دیکش ک ینزد را یا ی صندل... سوم اشک و کرد

 قرمز شدت از دخترکش تن. نشست دستگاه کنار

 تند کوچکش ی نهیس قفسه و زد یم یکبود به بودن

  زیسا نیتر کوچک  پوشکش. شد یم نیی پا و باال تند

  کف. بود پوشانده را تنش تمام حال نیا با و بود

 دست مچ و بود پوشانده استمپ  یآب جوهر  را شیپاها

  لب یرو که یلبخند! مادر نام با یدستبند را فشیظر



 د؟یام جز داشت؟ معجزه  جز یاسم مگر نشست ایلیا

 یها شب و روز انیم بود دهیدو که ینور  جز

 :خوردند تکان اری اخت  یب شیها لب کش؟یتار

 ...ییبابا سالم -

  یموها نوازش الیخ به  نشست شهیش  یرو دستش

 فلش یشب به ذهنش و شهیش پشت از ی حت دخترکش

  یباز به را ماهرو خوشرنگ یموها تار  که زد بک

  هنوزم"  گوشش کنار کرد یم زمزمه و بود گرفته

  بود زده  لبخند دلبرانه که  ماهرو و" همونه؟   نظرت

  اشک" نفس؟ میبذار اسمشو شد دختر اگه که"

 در ماهرو یصدا و دیچک  اش گونه یرو  یگرید

  دهیم نفس بچه نیا! نفس... آره" شد تکرار  گوشش

!" نباشم من اگه یحت... تو به دهیم نفس ... من به

  یخال او حرف از دلش ته  چطور که بود ادشی خوب

  شیابروها ان یم دست ماهرو و کرد اخم چطور و شد

 ...کند باز را  اخمش تا برد

 !نفس -

     ادامه

 



 یکم دخترکش! بار نیاول یبرا... اسم به کرد شیصدا

 ای لیا لبخند و کرد ینوق و نق  و خورد تکان شیجا در

 :گرفت عمق

 ...جانم... بابا جانم -

  یرو دست و افتاد هیگر به کدفعهی اش خنده انیم و

 یقاط اش هیگر و خنده... نزند هق تا فشرد دهانش

! درمانش و درد... بدش و خوب حس! بود شده

  یسالگ  دو تا خواهد  یم گفت یم شه یهم ماهرو

  خواهد یم گفت یم. دهد ریش او به خودش فرزندشان

 بود کجا. کند قلبش بند را او  است کوچک که یزمان تا

 بودند توانسته چطور کند؟  ریس را دخترکش خودش تا

 عاشقشان؟ یها قلب انیم ندازندیب ییجدا  نطوریا

 گرفت یلرزان نفس و دیکش  چشمش ریز  یدست محکم

  نشاند لب یرو  یلبخند یسخت  به. بزند حرف  بتواند تا

 :یاشک چشمان آن با

 ... ادیم زود خب؟... ادیم مامان -

 به داشت دیام... ماهرو شدن داریب به داشت دیام

 دل یسخت به!  اش یزندگ به بود داده نفس که ییخدا

  یا لحظه. شد بلند و کوچک جسم آن ی تماشا از کند

  سرخ صورت دنید با و شد خم اراده یب  رفتنش، قبل



 مسکن خدا انگار که کرد پر  را قلبش یعشق چنان او،

 : شیها  رگ تک تک  در کرد یجار

 ... من دختر  ... یمن قشنگ دختر   تو -

 بود نشده ریس او دنید از هنوز که یحال در

 قبل ینی سنگ به بار نیا شیها قدم و وبرگرداند

 خارج بخش از... هم اش نهیس قفسه ین یسنگ. نبودند

 یصدا ل،ی ریام دنبال به  چرخاند چشم که نیهم و شد

 :دیشن  سرش پشت از  را یمرد ی  گرفته و آشنا

 ...ایلیا -

 آن در که ییها لحظه تمام یادآور ی با  سالمش دست

 سمت آرام و شد مشت بودند گذرانده سرد یانبار

 شیبرا دوباره داشت زیچ  همه. برگشت صدا صاحب

  با و انداخت شیپا تا سر  به ینگاه... شد یم مرور

  یزانوها سر و قبل شب ی  مشک  یها لباس همان دنید

 جلو یقدم و نشست  لبش کنج یتلخند شلوارش، یخاک

 :رفت

 ! سرگرد... یبرگشت  خوش -

 *** 
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 درست  یغم! داشت غم  شیروبرو مرد نگاه رنگ

 شب آن در  هم او که انگار... خودش چشمان  همرنگ

 که انگار! نش یزتریعز جان ترس   از بود دهیبر نفس

...  بودند داده قرار گلوله هدف هم را او دلبند دخترک  

 لب و کرد  باز لب. دیبگو یزیچ که کرد باز لب ویآر

. نتوانست و یا کلمه یادا یبرا زد دل... بست

  تر خسته ایلیا و فشرد دهانش یرو محکم را مشتش

 به سر و نشست  ها یصندل از یکی یرو  شهیهم از

 :داد هیتک وارید

 خونه؟   ینرفت هنوز -

 به او، یروبرو  درست و رفت عقب یقدم چند ویآر

 : خوردند تکان شیها لب و زد  هیتک وارید

 برم؟ چطور -

! یگرید زمان  هر از تر  گرفته... بود گرفته شیصدا

 :فرستاد رونیب صدادار را  نفسش ایلیا



  رو دخترم و  من جون قصد که یکس به ی کرد کیشل -

 !یگرفت و انتقامش... زد رو ماهرو یول داشت

  خم شهیهم  از تر خسته و فشرد هم یرو  چشم ویآر

 :دیلرز بد شیصدا و گذاشت زانو یرو دست. شد

 ... دمیرس رید بازم -

 که ییایلیا... بود گرید ییایلیا  و،یآر دیشا و

 او با عشقشان ی ثمره و بود نمانده زنده  شیماهرو

 را یمرد نگاهش  با... بودند داده جان چشمش   یجلو

 باز چشم به. گذراند نظر از بود کرده خم کمر که

 با  ویآر یول داشت مانیا وجودش تمام با ماهرو کردن

 گرید که  یا بچه و زن  با کرد؟ یم چه  سرنوشتش

 ینم تمام ابد تا که یدرد با... گشتند یبازنم هرگز

 شد؟

 ! حالتو فهمم یم خوب من...  یدون یم -

 ایلیا. شد قفل نگاهش در و آمد باال وی آر سرخ نگاه

 :شد خم  جلو به یکم و زد یتلخند

  خودتو خودت، نکهیا... بدونن مقصر رو  تو نکهیا -

 ینامرد زمان فقط... ینباش مقصر یول یبدون مقصر

 ومدهین  راه باهات ها  هیثان فقط! باهات باشه کرده

 ...رترید هیثان دو فقط... باشن



     ادامه

 

  از یکی یرو ویآر. داد ماساژ را شیگلو و بست لب

 دستانش ان یم را سرش  و نشست ها  یصندل فیرد

 :کرد ی م آب را سنگ دل شیصدا  لرزش. گرفت

 ...منه ریتقص -

  کیشل وقفه  یب انگار یکس... شد تر قی عم ایلیا تلخند

 :اش پاره پاره قلب به کرد یم

 بود قرار  بار هی! بخورم ریت بود قرار من... نیبب -

 همون از. شدم یزخم جاش به من و بهش بزنن چاقو

 گفت یم یجور  هی. کنم یم جبران گفت یم یه روز

 ...نیبب. زد یم خی تنم تمام که

 :زد پس خشم با را اش گونه یرو اشک

  جلوش مینتونست تو نه من، نه! کرد عمل حرفش به -

 یم بک فلش یه ذهنت تو حاال و مینتونست. میریبگ و

 یم زودتر هیثان چند اگه نکهیا به... گذشته به زنه

 ینم  تنش تو گلوله اون چوقتیه  دیشا یدیرس

 ... ماهرو یول. نشست

 :نلرزد اش چانه که فشرد هم یرو دندان



 و مشیتصم شیپ وقت ی لیخ از من لجباز یماهرو -

...  تو نه رم، یبگ و جلوش تونستم من نه! بود گرفته

 ...لطفا پس

 :بلرزد کمتر شیصدا تا داد جان

 تنها اونقدر  هنوزم! سرگرد ایب خودت به لطفا -

. کشه یم  رو انتظارت هنوزم که هست یکی... ینشد

 رو تو اون یول اد،ی ن ادتی اونو تو دیشا که یکی

 یباش کرده فراموش دیشا که یکی ! ادشهی خوب

  نجات واسه ی دیجنگ دندون و چنگ با دفعه هر چطور

 !ادمه ی خوب من یول جونش،

 :کرد مرور شیبرا ایلیا و  دیرقص ویآر  نگاه در اشک

 یگذاشت اسلحه! بارون وسط درخت به بودنش بسته -

 ینم گوش  حرفت به! کشت قصد به... ت قهیشق رو

 به یکرد یم کیشل کردن ینم باز دستاشو دادن،

  جونش ینطور یا... شیخواست  یم ینطوریا! خودت

 !بود  جونت بند

 شیگلو بغض  با یکندن جان به و زد ی کمرنگ لبخند

 : داد ادامه



  معطل! چشات از خونم یم... یدار دوسش هنوزم -

  یم یوقت منتظرته؟ یوقت یینجا یا چرا پس؟ یهست یچ

 ؟یباش کنارش یتون

 ... ترسم یم -

     ادامه

 

  شکستن و داشت دل در که یترس به ویآر اعتراف

 فیرد  هم سر پشت کلماتش شد باعث غرورش،

 :شوند

 و کنارشم نکهیا از بشکنه دلش شتریب ترسم یم -

 شغلم بخاطر من، بخاطر ترسم  یم... ادینم ادمی  یزیچ

  کنم یم ترحم دارم کنه فکر  ترسم یم... نهیبب بیآس

 !خوامش یم که دونه ینم. بهش

 ... بهش  ینگفت -

 ...نکرده باور که نمیب یم  چشماش تو و  گفتم! گفتم -

  باور یدیترس ... ینکرد  قرص دلشو! ی نکرد ثابت -

 !یدیکش عقب پس نکنه

 دردناکش یها قهیشق به یدست ایلیا و  بست لب ویآر

 :دیکش



...  کشه یم نفس راحت دخترم... شهیم  داریب ماهرو -

  منتظرته االن که یکس دل نا،یا ی همه از  قبل تو یول

 به نه رو نتید   ینطوریا! خودت  به یکن  یم قرص رو

 خودت به تو ! یکن یم ادا خودت به ن،ی ریآ به نه من،

 آرامش ذره ه ی خودت به... یبدهکار! سرگرد یونیمد

 ! یبدهکار 

 *** 
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 ( نیریآ  شخص، اول یراو)

  هر از تر یعاد ظاهر به...  گذشت یم یعاد میروزها 

 کی... او ی ب ی  ظاهر بودن یعاد کی! یگرید زمان

 به بودم، مادرم کمک  ! بودن یعاد به قیعم تظاهر

 یبرا پدرم  یها تالش از  کم کم  دادم، یم غذا شکالت

  دیناام خانه به بازگرداندنش و محمد عمو کردن دایپ

 شده جادیا قلبم وسط که یا حفره آخر،  در و شدم یم

 ... شد یم تر قیعم بود



  گذشت یم تماسش  نیآخر از ساعت هفت و هفته کی

  که ییها ساعت و روزها تمام وار وانهید من، و

.  بودم شمرده دلم در را  بودم شده شیصدا دلتنگ

 راه انیم و آمد یم کردستان سمت بد حال با که یشب

 از زدنمان حرف و بود تماسمان نیآخر شد، متوقف

  چهار و ست یب در امکیپ دو یکی به روز  آن یفردا

 ...  شد محدود ساعت

  پدرم از... دیپرس یم محمد عمو از خوبم؟ دیپرس یم

 حرف تمام آخر و... داشت دادگاه گری د روز چند که

... را خودم خود   حال  . دیپرس یم را خودم حال ش،یها

  در که زد یم  بک فلش یروز به مدت تمام من ذهن و

 گرفت تماس عمارت از یزخم  او و بودم امن ی خانه

 سرم در رحمانه  یب ییصدا. بشنود را میصدا فقط تا

 و ینگران از حجم آن! شد تمام که کرد  یم تکرار

 که یا حافظه  با بود،  انتانیم که یشور و عالقه

  احمقانه  دیشا من، و شد تمام گرفتند او  از نامردانه

 ...  کردم ینم باور

 از و بود زده گرفتن بله از  حرف تماسمان نیآخر در

.  میبود دهینشن را هم یصدا یحت ما بعد به شب آن

  آب را ظرف  نیآخر و فرستادم رونیب صدادار را نفسم

  و دیچرخ سمتم مادرم  نگاه که دمید اپن از. دمیکش



 تمام روزها نیا افکارم. کرد قطع را دستش در تلفن  

 فاصله در مادرم که یحد به... دندیبلع  یم را حواسم

 ینم و کرد یم صحبت تلفن با بلند بلند من، از کم ی

  را میها دستکش خسته و  بستم را آب ریش... دمیفهم

 یدست! معنادار و بود شده یطوالن نگاهش. درآوردم

 :شدم خارج آشپزخانه از و دمیکش ام خسته گردن به

 بود؟  یک -

 : زد یکمرنگ لبخند و انداخت باال ییابرو

 ...خانوم حاج -

 :دندیچسب هم به تعجب از یکمرنگ اخم با میابروها 

 خانوم؟  حاج -

     ادامه

 

  در را آشپزخانه راه. شد بلند و گرفت  زانو به دست

 :گفت  حال همان در  و گرفت شیپ

. بزنه حرف   یحاج پسر مورد در بود زده زنگ -

 !فرداشب واسه خواست یم اجازه

 کمال در گفت  یم چه... کردم نگاهش مات

 :زدم لب مبهوت و رفتم سرش پشت ؟یخونسرد



 ...فرداشب یچ واسه ه؟یک  یحاج پسر -

  خونسرد و شد اجاق یرو یغذاها کردن چک مشغول

 :دی پر حرفم انیم

 ش؟یشناس یم! نیمع  حاج پسر -

 از مادرم کمرنگ لبخند و شد کنارم زیم بند دستم

 :نماند دور چشمم

 !یشناس یم -

 :بردم فرو یسخت به را دهانم آب

 خانوم؟ حاج... گفت یم یچ -

 : دیچرخ سمتم و بست را قابلمه در

 ...نباش نگران! رهی خ امرشون -

 مثل بود، بار هزار  یرو ضربانش که یقلب با و کالفه

 :دمیکوب نیزم پا  ها دختربچه

 (مامان... )کهیدا -

 رم؟ یبم شیها خنده یبرا شود یم و دیخند

 و گرفته تماس پدرت با شونمیحاج گفت! گهید نیهم -

 ننیبب انیب فرداشب خواستن یم... من با خودش

 .نه  ای میدیم دختر



 : زدم پلک مبهوت

 بهشون؟ یگفت یچ... یچ -

 :کرد نگاهم مهربانش لبخند با و داد هی تک کانتر به

 نیا غرقه خودش تو انقدر دخترم یوقت نه؟  گفتم یم -

 ستادهیا میمتر چند تو مون مکالمه مدت  تمام که روزا

 د؟ینشن حرفامو از چکدومیه و بود

 از بهتر! بود مادر... شد کم ینزد که انداختم نییپا سر

 . گذرد یم  دخترکش دل در چه دیفهم یم یکس هر

     ادامه

 

 نشست ام گرفته  آتش ی گونه  یرو آرام گرمش دست

 :آورد  باال را سرم و

 با که خواد ی م خاطرتو اونم! یدار دوسش دونم یم -

 ه؟یتودار مرد یگفت ینم مگه. کرده مطرح ش خانواده

 پا ش خانواده با خواسته  بازم زا،یچ یلیخ  وجود با

 با نکردم یمخالفت من... نهیهم درستشم و بذاره شیپ

 تونم یم ی نخواست هم درصد هی اگه یول  اومدنشون؛

 ...ن بگم



 خواند، نمدارم و زده خجالت نگاه از که را دلم حرف

 گرفته را  جوابش. گرفت عمق لبخندش و بست لب

 رونیب آشپزخانه از و دیبوس مادرانه را ام گونه! بود

 :رفت

  هم شاهرخ به دیبا... م یبخر لباس بازار میبر دیبا -

 ...ینیریش  و وهیم بگم

 ضربان. شد  غرق افکارم انیم شیها حرف ی ادامه

  خشم همزمان و دیایب نییپا  یا لحظه نداشت قصد قلبم

 تمام چون نیریش. دی جوش یم وجودم در ینیریش

  حال در او بودم، دلخور  شیصدا دنینشن از که یمدت

 و بوده اش خانواده  با یخواستگار ینیچ مقدمه

 اممانیپ ن یآخر! من به  نگفتنش زودتر از نیخشمگ 

... یا اشاره نیتر کوچک از غیدر و بود امروز صبح

 داشت عادت دیجد یویآر بدانم؟ زودتر نداشتم حق

 صدا و سر یب و مرز و حد یب یخونسرد با نطوریا

  بدهد حرص همزمان و ببرد  دل شیکارها بردن شیپ

 مرد بود ایدن نامرد   نیمردتر نباشد؟ الش یخ نیع و

 !اهپوشمیس

 *** 
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 و میایب خودم به شد باعث تلفن، یصدا دوباره دنیشن

 در و انداخت باال ییابرو. دیچرخ  مادرم سمت نگاهم

 چرخاند یم  چشم دستش  در تلفن و من  انیم که یحال

 :گفت

 ! شدن مونی پش کنم فکر -

  کرد یم یسع که یحال در مادرم و دمیخند اراده یب

 :داد جواب و باشم  ساکت کرد اشاره نخندد

 الو؟ -

  از لبخند  که دمید چشم به  و بود داده جواب  لبخند با

 ...رفت لبش

 کاکه د؟یخوب شما... شکر یاله میخوب. سالم -

 خوبه؟  حالشون نیشاه ،(شاهو آقا)شاهو

  گرید مادرم و کرد بغل  را جانم یب یعج استرس

 یصندل  نیتر کینزد یرو. بماند پا سر نتوانست

 : زد لبخند زور به و نشست



 کژال روشن چشمت! ر یبخ دنیرس... یسالمت به -

 .انیگ

 شیها  یپرس احوال و بود میعمو زن مخاطبش،

  را سال شتریب که داشت ییپسرعمو و عمو از تیحکا 

 اش خانواده دنید یبرا یماه  چند از هر و نبود رانیا

 یبازم تهران در شان  کارخانه امور به یدگیرس و

 .گشت

 !چشم رو قدمتون... بله -

 تمام. شد لی تبد تیواقع به کمال و تمام ترسم! شد تمام

  شیپ قهیدق چند  یها حرف از که یجانیه و خوب حس

  قبل سال دو به ذهنم و دی کش پر یآن به داشتم، مادرم

 ام یزندگ در یاریداژ نه که یزمان به... زد بک فلش

.  دهد نجاتم  که یاهپوشیس مرد نه و  داشت وجود

  بحث عمو و نداشتم شتریب سال هجده که یزمان

 از پدرم و کرد مطرح پدرم شیپ را نیشاه با ازدواجم

  را دخترش خواست ینم!  مخالفت اول ی  لحظه همان

 به کند یکس ی خانه یراه دهینرس یآرزوها با

 به و باشد ترش بزرگ  برادر پسر اگر یحت... اجبار

 سال پنج  و ستیب! تمام  زیچ همه ل یفام اهل قول

 راه از شتریب و تنه کی  حال، آن با و  نداشت شتریب



 قسم اسمش یرو و کرد یم تیریمد را  کارخانه دور

 چشم به فقط اول همان از اما من! خوردند یم

 یحت که ییپسرعمو... بس و دمشید ی م میپسرعمو

 .دمشید یم دیع به دیع تنها و نبود ام یهمباز

     ادامه

 

 به کمک و دیسف روپوش یایرو در ساله  هجده من  

 در پزشک  و امکانات نبود از یگاه که یمردم

  خواستم یم دادند،  یم جان  روستاها نیتر دورافتاده

... لرزاند یم را تنم ازدواج حرف یحت و  بخوانم درس

  دهید که یزمان هر از  تر یجد یول احترام  با پدرم

  یجنجال به شد لیتبد یخواستگار و گفت نه بودمش

 را اش خانواده دست بزرگ، خان   شاهو! وحشتناک

  و نگذاشت  کوچکترش برادر ی خانه پا  گرید و گرفت

  قدم؟ کدام و بودند گرفته تماس  ها مدت  از پس امروز

 چشم؟ کدام

 ...خداحافظ. دیبرسون سالم... میهست منتظرتون -

 که بپرسم  یزیچ کردم باز لب آورد، نییپا که را تلفن

  در محکم را گر ی کدی شیها  اخم که یحال در و شد بلند

 :آمد سمتم بودند گرفته آغوش



 نیهم گفت یم کژال... برگشته روزید نیشاه -

 یم. نجایا انیب کنه یم یراض  رو شاهو  که روزاست

 ... و شده  یطوالن انقدر کدورت نیا ستین خوب گفت

 (مامان...)کهیدا -

 لب و دمیپر  حرفش انیم بود رفته لیتحل که ییصدا با

 مادر بود ض یمر قلبش و  دیکش ینیسنگ نفس. بست

 ...گناهم یب

 ... انمیگ -

...  شیها  گفتن" جانم" یبرا دادم یم  جان که آخه

  یحرمت یب از بعد هم باز را تنش نطوریا و بود جانم

  شیبازو یرو دست. لرزاندند یم شیپ  سال دو یها

 : زدم لبخند یکندن جان به و گذاشتم

  همون نیشاه  و من ی پرونده خب؟... شهینم یزیچ -

  راه دلمون به بد ایب! شد بسته نشده، باز شیپ سال دو

 !کنن یآشت خوان یم واقعا دیشا... میند

 زیچ  درونم یندا و گفت یم یگرید زی چ زبانم

  شاهو مغرور پسر که میدانست یم دو  هر... یگرید

  از هنوز غرورش! گردد یبرنم یخوب لیدل با خان

 بود یزخم شیپ سال دو ی قاطعانه دنیشن رد جواب

 درست هم آن... دمیترس یم دیجد یبتیمص از من و



 کردستان به اش خانواده  با ویآر بود قرار که یوقت

 و عشق همان  با قبل یویآر همان اگر شک یب و دیایب

  نیتر وحشتناک نیشاه با شدنش روبرو بود، تعصب

 ! شد یم  ممکن اتفاق

 *** 
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 را دلم ته نشست، مادرم لب یرو که ی کمرنگ لبخند

  یول ستین یواقع لبخندش دانستم یم. کرد گرم یکم

 محکم همچنان یعن ی کردنش ظاهر  حفظ نیهم

  جنس از! زن کی جنس از یکوه مثل... ستادهیا

. ستدیا یم دخترکش  پشت حال هر در که یمادر

  ،یکودک ادی به من و نشست میموها  یرو آرام دستش

  شانه یرو سر و دمیبوس را دستش کف رانهیغافلگ

 کنار من و گرفتند برم در  محکم دستانش. گذاشتم اش

 : کردم زمزمه  گوشش

 خب؟... شهینم یزیچ -



 لب ریز کرد، یم نوازش را کمرم پشت که یحال در

 :داد جواب

 ... شهینم یزیچ -

 انیم نی ا زیچ چیه که میدانست یم خوب  دو هر و

  کم میکرد ینم  انکار اگر و میدانست یم... ستین یقطع

 و کردم حلش خود در یوقت! بود یقطع  آوردنمان

 اتاق به فرستادم، هیر به بار نیچند را عطرش

 یدرم دستم  از ها هیثان. نشستم تخت ی  لبه و برگشتم

 صفحه به ره یخ است قهیدق چند آمد ینم ادمی و رفتند

 از زودتر داشتم حق... ام مانده لمیموبا خاموش ی

 داشتم حق نه؟ مگر... آمدنش از شوم خبردار  ها نیا

  پا خواهد یم که بشنوم وی آر خود   از یکس  هر از قبل

 آمدنش، لی دل بپرسم تا بدانم داشتم حق. بگذارد شیپ

 بعد یحت که یتعهد ای آورد ینم ادی به که است یعشق

  دادم یم جان من داشت؟ من به اش یفراموش از

  خواستم ینم... یول دانست یم هم خودش و شیبرا

 از دانستم ی نم! خواهد ینم که شود یکار  به مجبور

 حس هزاران... خواهد ینم ای خواهد یم دلش ته

 یم ریت مغزم. آوردند هجوم  سمتم همزمان مختلف

  طاقت نتوانستم! الیخ  و فکر از حجم آن از دیکش

 یقاط جانم یه و ینگران و یشاد و خشم ... اورمیب



 یرو اراده یب انگشتانم شد باعث نیهم و بود شده

  بهم زودتر  چرا"  ندیایدرب رقص به چتش ی صفحه

 و زدم را  سند شوم، مانیپش نکهیا از قبل" ؟ینگفت

 و فرستادم رونیب صدادار را نفسم... شد  ارسال امیپ

 از تر  خسته. انداختم تخت یرو پشت از را خودم

  هیسا ریز  بارها که یدیسف  سقف به زدم زل شهیهم

  که لمیموبا  امکیپ یصدا.  بودم کرده فکر  او به اش

  چطور دمی نفهم و نشستم میجا سر اراده یب شد، بلند

 "کنه؟ یم یفرق مگه" کردم  باز را امشیپ

     ادامه

 

  خواست یم تنها کرد؟ ینم فرق. گذشت قلبم از یریت

  یصدا ن؟یهم برود؟ و کند یرسم را زیچ  همه و دیایب

 یتوقع چه که  انداخت وسط را خودش باز  سرم نامرد  

 ! ال ی خ خوش دخترک   ؟یداشت

 ارسال اش یبعد امیپ که گرفتند یم نم داشتند چشمانم

 ،یبدون زودتر چه... برمت یم امیم حال هر در" شد

 و گرفتند یم جان یگاه که کلمات بودند چه!" نه چه

  شکانند یم  دل که بودند  چه دند؟یبخش یم جان یگاه



 وندیپ هم به  را قلب ی شکسته یها تکه همزمان و

   زدند؟ یم

  و خوب حس و حرص با کردم یا خنده تک اراده یب

  یرو انگشتانم. کرد فرار چشمانم حصار از یاشک

..." یای ب و یبر دیبا حاالها   حاال" نشستند بوردیک

!  یسالگ ک ی و یس مرز در او، و بودم ساله ستیب

  از بکشد ناز خواست یم دلم یگاه و بودم ساله ستیب

 گرفتار که یمن... نداشتم کردن ناز فرصت که یمن

  و جانم و  قلب نگهبان او، و بودم دشمنش عمارت

 دارد یاشکال چه و نداشت دنیخر ناز  یبرا یفرصت

 یب تلخ، اتفاقات آن تمام به توجه یب  بار کی فقط

   بخرد؟ ناز او و کنم ناز خودم و او ی گذشته به توجه

 جمله از من و..." ندارم وقت " شد ارسال یدیجد امیپ

  که کردم  بغض ها دختربچه مثل اش،  رحمانه یب ی

  داره کردم یم نگاهت دور از که یزمان اون" نوشت

  یرو دست..." خودم با  ببرمت امیب دیبا ! شهیم تموم

 یم چشمانم. شکست صدا با بغضم و فشردم دهانم

 گونه یرو دیرقص یم دلبرانه که بود اشک و دندیخند

 پسرک   از گناهم،  یب یویآر از که بود بار نیاول... ام

  و دمید  یم طنتیش اهپوشمیس ی ساله کی و یس

  نطوریا ت؟یواقع ای بود ایرو ها لحظه نیا... ایخدا



  ایرو کلماتش با بردن دل بندش،  پشت و  کردن طنتیش

 جبران بعد  یا لحظه و داد یم حرصم نه؟ مگر... بود

 ... شک یب برد یم لذت و کرد یم

  نیریآ"  نوشت تنها شد،  یطوالن که ندادنم جواب

 که یا ساده  کلمات از خوبم حس غرق   من  و" خانوم؟

 در نوشتم" انمیگ" کردند، یم پا به غوغا دلم در

  و نوشت" سالمت انتیگ" بعد، یا هی ثان و جوابش

  کلمه کی تنها اهپوشمیس مرد! دیخند لبم و کرد ارسال

 کلمه کی دیبا یکس شد یم مگر و بود بلد یکورد

  مثل ذهنم رد؟یبگ دست به را چشمم  اشک اریاخت

 به و برد ادی  از را میدردها تمام عاشق،  یا دختربچه

  که ینیسرو و یکورد یها  لباس با او که دیدو یشب

  من و آمد نجاتم یبرا بود، پوشانده را صورتش

 به اسبش با که یشب همان... شناختم  را چشمانش

 یبرا که یشب همان. نداد نشان رخ و گرداند برم خانه

 !بود دهیپوش اهی س از ریغ یرنگ بار، نیاول

 *** 
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  استراحت یحت. سوخت یم یخستگ  از چشمانش

 سرخ  یها رگه بود نتوانسته هم راه نیب کوتاه

 به بود خواسته  بارها پدرش. کند پنهان را چشمانش

.  بود نکرده قبول ویآر  و ندیبنش رول پشت او یجا

 نیا بار نیچند که خودش و دانست یم  خودش تنها

 چیه  یب و بود آمده کردستان تا را  یطوالن راه

  ییها شب و روزها چه که... بود برگشته یاستراحت

 کرده شیتماشا  دور از دخترک  آوردن ادی به د  یام به

 را شهیش و فرستاد رونیب صدادار را نفسش. بود

 صورتش به که یسرد  یهوا بلکه دیکش نییپا یکم

 ساعت به  ینگاه. کند کم را اش یخستگ خورد یم

 شب هفت! بودند دهیرس موقع به... انداخت  نیماش

 از... هشت تا هفت نیب شان  یخواستگار  قرار و بود

  عقب یصندل که مادرش به ینگاه ن،یماش ی نهیآ

 به متعجبش  نگاه دنید با و انداخت بود نشسته

...  نشست شیها لب یرو  یکمرنگ لبخند اطراف

  یروستاها به نسبت یول بود یکوچک یروستا

 مغازه و مارکت سوپر چند جز... تر بزرگ اطرافش

  نشیساکن و  نداشت یادیز  زیچ بزرگ، و  کوچک یها

. بروند شهر به شانیکارها شتریب یبرا بودند مجبور



  محل از یگر ید توقع مادرش بزند حدس توانست یم

 دنید با حاال و داشت اش عالقه مورد  دختر   سکونت

 حد تا بود شده واقع کوهستان وسط درست که یمکان

 .  بود خورده  جا یادیز

  اش خانواده و نیریآ  ی خانه که یا  کوچه رونیب

 آرمان، نیماش و داشت نگه  را نیماش بود شده واقع

  ی کوچه. شد متوقف سرش  پشت درست برادرش

. شوند داخل  نیماش با  توانستند ینم و بود یکیبار

 چشمان همان با زد یچشمک و دیچرخ  مادرش سمت

 :سرخ

 !میدیرس -

  ویآر و  نشاند لب یرو  یلبخند زور به مادرش

  شیبازو ی رو که پدرش دست. کرد باز را کمربندش

  نانیاطم با پدرش و چرخاند او سمت گردن نشست،

 :داد تکان سر

 ... خودت  با شیاریب نره ادتی -

 کردستان،  سمت به حرکت از قبل یا لحظه! بود دهید

 لبخند تنها و دهید را بود دهیخر که یانگشتر  پدرش

 ی مظلومانه مرگ از بعد که بود بار نیاول ... بود زده



 نگاه در دنیکش نفس شوق یکم اش، نوه و عروس

 ... دید یم پسرش

 ...یحاج ادمهی -

     ادامه

 

  گوشه از اشک مادرش و  داد را پدرش  جواب لب ریز

  خواست یم  که بود روزید  نیهم انگار. گرفت چشم ی

... کند یخواستگار اش ساله چهار و ستی ب پسر یبرا

  داغ اش ساله هفت و ستی ب یویآر که روزید نیهم

 به بود داده دل ،یسالگ کی و یس در حاال و دید

 حاج! بود دهیند هم بار  کی یحت مادرش که یدختر

 و نکند هیگر کرد اشاره همسرش به نگاه با نیمع

 به را ماه آذر  خنک یهوا. شد ادهیپ نیماش  از ویآر

 با داداشش زن و داداش همزمان و دیکش  شیها هیر

 را شان یعروس نه. شدند ادهیپ نیماش از دخترشان

 برادرش شدن   پدر روز بود توانسته  نه و بود دهید

 به را یزن مادرش،  و بود برگشته. باشد کنارش

  کی دخترک و بود کرده یمعرف داداشش زن عنوان

 ینم ادشی... برادرش دختر عنوان به  را یا ساله

 مو و رنقشیر دخترک مهر   چطور اول  همان از رفت



 اسمش که بار  نیاول  چطور و افتاد دلش به یخرگوش

...  رفت ضعف دلش دیشن او زبان از مهین و نصفه را

 و برداشت نیماش عقب یصندل از را  ینیریش و گل

 هم به را کوچکش دستان ذوق با برادرش دختر تا،یبن

 :دیکوب

 ...ویآل -

 یم همه و گرفت عمق وی آر یها لب  یرو  لبخند

  با ویآر که است یکسان معدود از یکی تایبن که دانستند

 نرم ی گونه و رفت سمتش! خندد یم یواقع دنشید

 :دیبوس بود برادرش بغل که را دخترک

 ...ویآر جان   -

  یسع ادیز بود، دهید را شی عمو تایبن که یاول روز از

  و کند صدا"  عمو" را ویآر که دهند ادشی بودند کرده

 اسم به را او اش دخترانه نیریش لحن با همچنان او

  آرمان لب  یرو تلخ لبخند! برد یم دل  و زد یم صدا

 یول آورد ی نم خودش یرو  به. نماند دور چشمش از

  غم با همه گذراند،  یم وقت تایبن  با که وقت هر

  ذهنشان در که نداشت شک... کردند یم نگاهش

  چند امروز ماند یم زنده اریمه اگر کنند یم حساب

 و برود ویآر بغل که کرد دراز دست تایبن... بود ساله



  آغوشش در نتوانست دستانش بودن پر  بخاطر ویآر

  ریز خواست که نیهم و  دیبرچ لب دخترک. ردیبگ

 از جلوتر و کرد بغلش زودتر  پدربزرگش بزند، هیگر

 قرارش  مخاطب آرمان و افتاد راه خانه سمت همه

 : داد

 م؟ بزرگه داداش من امروز -

 برادر حاال و بود تر بزرگ آرمان از سال چهار

.  کند تمام حقش در را یبرادر خواست یم  کوچکترش

 :داد تکان سر لبش کنج لبخند همان با

 ...یهست -

     ادامه

 

 و یزندگ حس   از پر یویآر آرمان، جز یکس و

  با یواشکی یوقت  که ییویآر... شناخت ینم  را طنتیش

 مشغول ساله نوزده آرمان   گذاشت، یم  قرار مهتاب

  که بار کی  حال، آن با و  شد یم پدرش کردن سرگرم

 بدتر و گرفت را مچش پدرش نبود، پستش سر ویآر

  ویآر بود گفته دروغ به که کرد هیتنب را  آرمان او از

  کینزد شاپ   یکاف در و است  پستش سر یکالنتر در

  از بهتر ی کس... بود کرده شیدایپ مهتاب با یکالنتر



 بعد ویآر یزندگ حس   چطور  که دانست ینم آرمان

 سر   از ی ها  طنتیش چطور که... مرد اش خانواده

 یب و  تیجد نقاب چطور و شد خاموش عشقش

  تیشخص نقابش، که یآنقدر ... زد چهره به یتفاوت

  یکس... یجد  و کار محافظه یتیشخص. شد دشیجد

 اخم اراده یب مدت تمام و زد یم لبخند زور به که

  یپا به پا و گذاشت کمرش پشت دست آرمان... داشت

  همسرش  کنار ویآر مادر. افتادند راه خانه  سمت هم

  و قد کرد، یم  جمع را چادرش که یحال در و ستادیا

  دلش در قند لویک لویک و کرد برانداز را  پسرش یباال

  دوخت   خوش شلوار و کت آن در و یآر... شد آب

  و بود شده  جذاب بیعج همرنگش،  راهنیپ و یمشک

! بپوشد یگر ید رنگ که بود نشده یراض هم باز

  کی تنها ویآر و بود درآمده مادرش یصدا که یآنقدر

 !" وقتش به" بود  گفته جمله

  خطاب و کرد جابجا آغوشش در را اش نوه نیمع حاج

 :دیپرس  ویآر به

 بزنم؟ رو زنگ -

  و داد تکان  سر آرام و  رفت نییپا وی آر یگلو بیس

  دینکش طول  یزیچ. نشست زنگ یرو پدرش دست



  لحظه  ویآر و دیرس گوش  به ییها  قدم یصدا که

. ندیبب را زشیسوپرا به ن یریآ واکنش تا  کرد یشمار

 تا بود گذاشته پا ری ز را کردستان  تمام روز چند

...  برگردد خانه به که یراض و کند دایپ  را اش گمشده

 نیریآ ی گمشده خودشان، از قبل قهیدق  چند درست و

  خانه  به دخترش دست در دست اش  خانواده و

 محمد عمو دنید با ویآر شد، باز که در. بودند برگشته

 نگاه  . کرد شکر را خدا  دل در و دیکش یراحت نفس

  اراده یب و نماند دور چشمش از محمد عمو ی پدرانه

  شال با یدختر دنید با. چرخاند پنجره سمت گردن

  در شوق اشک و بود زده کنار را پرده ی لبه که دیسف

  یروزها به خدا که انگار د،یدرخش  یم چشمانش

 صورت و د یلرز نهیس در قلبش! دیپاش رنگ   کشیتار

 ... شد پنهان پرده پشت دخترک  یبایز

 *** 

 

 

  پوشاه یس#

 229_پارت #



 دعوت ییخوشرو  با و کرد باز کامل را در محمد عمو

 :شوند داخل کرد

 ... دیآمد خوش... داخل دییبفرما -

 لبخند   وجود با دو هر و دیچرخ  سمتش وی آر نگاه

 که خواندند هم نگاه   از را یغم لبشان، یرو  کمرنگ

 ینم ادیز! دندیفهم ی م را شیمعنا  خودشان فقط

 به را روستا به روستا  ویآر که ییروزها از گذشت

 تالش و گذاشت سر پشت محمد عمو کردن  دایپ دیام

 که شد یکوچک ی خانه مهمان  . داد جهی نت آخر شیها

 او بارشان نی اول یدعوا به  توجه یب موقتش، صاحب  

 لشیدل از... گفت شیبرا  ویآر و رفتیپذ پدرانه را

 بهوش که یحال  در نیریآ به نزدن سر ماه چهار یبرا

 اتفاق و تلخ ی گذشته از اش، یفراموش از بود، آمده

 از آخر، دست و بود گذرانده سر از  که یتر تلخ

 گفته مو به مو... بود زنده قلبش در هنوز که یعشق

 و ش یعمو فراق در  دخترک یها هیگر از بود

 یبرا بود گذاشته پا ریز را روستاها تمام که یشاهرخ

  و بود دهید  رمردیپ نگاه در را اشک نم! کردنش دایپ

  زیچ همه دارد قصد که بود گفته او به یکس  هر از قبل

 و بود گرفته اجازه همه از شیپ او از... کند یرسم را

  یخواستگار مراسم در محمد عمو بود  کرده خواهش



 نداختهین نی زم را شیرو رمرد یپ و باشد  داشته حضور

 که یاتفاقات از شاهرخ،  رفتار از بود دلشکسته . بود

 قبول حال، آن با یول  نبود مقصر چکدامشانیه در

 و،یآر و برگردد خانه  به مراسم از قبل که کرد

 محمد، عمو و بود دهیبوس را دستش متواضعانه

 ...  را اش  یشانیپ پدرانه

  یجلو از  مدام بود، کرده دایپ یزخم را او که یروز

  نصف   که دانست یم خوب  ویآر و گذشت یم چشمش

 را گرشید نصف و است نیریآ ونیمد را جانش

 عمو با احترام با مادرش و پدر... محمد عمو ونیمد

  آرمان ها  آن بعد   و کردند یپرس احوال و سالم محمد

 را او گرم دست  ! خودش همه  از آخر  و همسرش و

 او و خودش فقط که ییصدا با و فشرد دستش انیم

 :گفت دندیشن یم

 ...دیننداخت نیزم و روم که یمرس -

  پدرانه لبخند با و زد اش شانه سر یدست محمد عمو

 :داد جواب یا

 ...یباش زنده -

 از هم نی ریآ مادر و پدر که بود لحظه همان قایدق و

 شاهرخ. آمدند استقبالشان به و شدند خارج  ساختمان



 سر به نیسرو و دهیپوش یکورد راهنیپ و شلوار

 یکورد لباس نیریآ مادر! هم محمد عمو... بود بسته

 زنان ی وهیش به را نشیسرو و داشت تن به یبلند

 نیا مردم  که بود دهیشن ویآر... بود کرده سر کورد

 یرسم یها مراسم در دارند رسم اطرافش و روستا

 ای عروس شهر از اگر یحت . بپوشند یمحل لباس شان

 ...اورندیب داماد

     ادامه

 

 مادر و کردند استقبال ییخوشرو  با نیر یآ مادر و پدر

 کرد یپرس احوال  و سالم و یآر مادر   با یگرم  به نیریآ

 و شد باز مادرش  کمرنگ اخم که دید چشم به ویآر و

  پشت دست شاهرخ... افتاد دلش به خانواده آن مهر

  ساختمان داخل به را  مهمانان و گذاشت ویآر کمر

 : کرد ییراهنما

 .دییبفرما... داخل دییبفرما... دیراه ی خسته -

 :زد  لب ویآر به  خطاب آرام و

 جان؟ پسر کنم جبران رو لطفت نیا چطور -



 غرق وجودش تمام و بود محمد آمدن  به منظورش

  به یسر کمرنگ لبخند همان با ویآر! برادرانه  یحس

 :داد تکان نیطرف

 ...بود فهیوظ -

 رونیب را شانیها کفش همه خانه، صاحب احترام به

  در خواست محمد عمو که نیهم و درآوردند ساختمان

. داد هل جلو  به را در و شد مانع یدست ببندد، را اطیح

 و انداخت ش یروبرو مرد   به ینگاه بهت با محمد عمو

 سمت   همه شد باعث دهیرس راه از تازه مهمان   یصدا

 ...بچرخانند گردن در

 داداش؟  مینشد که مزاحم -

 به یادی ز شباهت پوش، کیش اما مسن نسبتا مرد

 برادر گفتنش،" داداش" نیهم و  داشت شاهرخ

  به یدوخت خوش شلوار و کت. کرد ثابت را بودنشان

 به همه از  شتریب لبش کنج محو شخندین و داشت تن

 و بزند لبخند کرد یسع زور به شاهرخ. آمد یم چشم

 بود نشسته شیابروها انیم یکمرنگ اخم که یحال در

  لب ریز جه،ینت یب زدن لبخند یبرا ش یها تالش و

 :کرد زمزمه

 ...دیمراحم -



  پشت و گذاشت داخل به پا و انداخت باال ییابرو شاهو

 نگاه و شدند وارد نیشاه پسرش و همسر  سرش،

  و کت. دی چرخ ینیریش و  گل با یجوان  مرد یپ ویآر

 یم توجه جلب هم ادیز ی فاصله از مارکش  شلوار

 از کمتر سنش... بود بسته شل را کراواتش و کرد

 پروا  یب حال، آن با یول دیرس یم  نظر به ویآر

  از تر یطوالن وی آر یرو  و دیچرخ همه  یرو  نگاهش

 یکج لبخند و کرد شاهرخ به رو آخر، دست و همه

 :زد

 ! جان عمو... دارید مشتاق -

 *** 

 

 

  پوشاه یس#

 230_پارت #

 ! جان عمو... دارید مشتاق -

  رگ ویآر و  شد تر ظیغل  شاهرخ یابروها انیم اخم  

 یکس و بود ینیسنگ جو.  دید را گردنش ی  برجسته

 به که یحال  در نیریآ مادر. کرد ینم  باز لب از لب



  آرامشش داشت یسع یول بود شده دستپاچه وضوح

  جلو و نشاند لب یرو  یظاهر یلبخند کند، حفظ را

 :رفت

 ... کاکه نیآمد خوش -

  یجلو یسخت به که یحال  در و کرد  نیشاه به رو

 :گفت بود گرفته را خودش

 پسرم؟  خوبه حالت -

 زن به رهی خ و شد برداشته شیعمو از  نیشاه نگاه

 :زد یکمرنگ لبخند  شیعمو

 ... ممنون -

 و گرفت آغوش در کوتاه را اش یجار ن،یریآ مادر

 :گفت

 ...انیگ کژال  یآمد خوش -

  به پوزخند که بود یکس تنها جمع آن در کژال دیشا

. زد یم ادیفر را تیمیصم شفافش نگاه و نداشت لب

  چشمانش  در ینگران که یحال در و کرد جمع به رو

 :گفت زد یم موج

 دیدار مهمون میدونست ینم... میاومد سرزده دیببخش -

 ...مزاحم وگرنه



  قدم برادرش  سمت و دیپر حرفش انیم شاهو

 :برداشت

  خبر ما به که میبود بهیغر انقدر! یمهمون چه اونم -

 داداش؟  ینداد

. کرد دراز سمتش دست و ستادیا شاهرخ یروبرو 

 حاکم فضا بر دوباره که رفت یم ین یسنگ سکوت

 و فشرد یسرد به را برادرش دست شاهرخ که شود

  ساختمان در  و ستادیا کنار ،یگرید حرف هر از قبل

 :کرد باز کامل را

 ...دییبفرما. سرده رونیب... داخل دییبفرما -

  ویآر همه، از آخر و شدند داخل یکی ی کی ها مهمان

. نماند دور  ویآر چشم از شرورش  نگاه  که ینیشاه و

  با ویآر و کرد یم نگاه او به  پنهان یخشم و غرور با

  را خانواده نیا با او ی گذشته  توانست یم نگاه کی

  روناک،  به در یجلو را ینیریش و گل. بزند حدس

. نشست نیزم یرو آرمان کنار و سپرد محمد دختر  

 : دیشن خودش به خطاب را او آرام یصدا

 !داداش یکرد دایپ بیرق کنم فکر -

     ادامه



 

  دخترش که یحال در آرمان و کرد نگاهش اخم با ویآر

 که فشرد هم یرو لب بود، نشانده  شیپا یرو را

 و بود نشسته ویآر  یروبرو قایدق  نیشاه. نخندد

 نیهم و زد ینم حرف یکس... شاهرخ  کینزد پدرش

  تک یبیعج  حرص با شاهو تا بود کرده جادیا یفرصت

  ویآر به همه از بدتر. بگذراند نظر از را مهمانان تک

  یزیچ کرد  یم تالش چه  هر ویآر و کرد یم نگاه

 شد باعث نیهم و داشت یبرنم دست شاهو د،ینگو

  را آمده بوجود ن  یسنگ جو کند یسع ویآر پدر که

 : بشکند

 قسمت اگه باالخره... جناب دارتونید از میخوشبخت -

 مراسم نی ا تو حضورتون. میبش لیفام قراره باشه

 .افتخارمونه باعث

  شیروبرو مرد و بزند حرف محترمانه  کرد یم یسع

 : شناخت ینم احترام

  نه مگه...  معذبه ما حضور از شاهرخ انگار یول -

 داداش؟ 

 در نیریآ مادر و گفت یاستغفرالله  لب ری ز شاهرخ

 : کرد صدا را دخترش دیلرز یم شیصدا که یحال



 ... انیگ نی ریآ... نیریآ -

 و دیچرخ  آشپزخانه یورود سمت اراده یب و،ی آر نگاه

 در بلند یکورد لباس با یدختر که دینکش طول  یزیچ

 با داشت، سر به یدیسف دار طرح نی سرو که یحال

 اما کم شیآرا. شد خارج آشپزخانه  از یچا ینیس

  شیبایز  تینها یب نیهم و داشت چهره به یحیمل

! یگرید زمان هر از تر معصوم  و باتری ز... بود کرده

 اش نهیس قفسه به را خود توان تمام با ویآر قلب

 که دیشن و  برداشت نیریآ  از چشم یسخت به و دیکوب

  سالم جمع به رو داشت، لرزش یکم که ییصدا با او

  نظر از را اش ندهیآ عروس نیتحس با ویآر مادر. کرد

  زده حلقه  چشمانش در اشک که یحال در و گذراند

 : داد  را جوابش یمهربان  با بود،

 ...  قشنگم دختر   ماهت رو سالم -

 کم نیریآ استرس  از یکم مهربانش، و  مانهیصم لحن

  شروع ویآر پدر از و شد  کمتر دستانش لرزش. کرد

  شد، یم تر  کینزد ویآر به چه هر. کرد ییرایپذ به

 از یحت او عطر   و دیکوب یم نهیس در تر محکم قلبش

 در د،یرس که شیروبرو... دیچیپ یم مشامش در دور

  نگاه او چشمان به میمستق کرد یم یسع که یحال



  آرام و گرفت شی جلو را یچا  ینیس نکند

  جذاب تینها یب اهپوششیس مرد. گفت  ی"دییبفرما"

 مثل دنشیپوش یمشک پا  تا سر هم باز یول بود شده

  یگلو بیس. رفت یم فرو  نیریآ قلب و چشم   در یخار

  لب ریز  شیچا برداشتن از بعد و رفت نییپا ویآر

 را قلبشان یصدا کردند آرزو دو هر  و کرد تشکر

 .نشنود خودشان جز یکس

     ادامه

 

 که را نگاهش رد و دیچرخ نیشاه یرو  وی آر نگاه

  یپروا یب  نگاه از دستانش و دیرس نی ریآ به گرفت،

 در که انگار نه انگار نیشاه. شدند مشت محکم او

 را نیر یآ اندام و صورت بودند، ترها بزرگ جمع

 گرفت، یچا  شیجلو که نیریآ و کرد یم برانداز

  یصدا. کرد دایپ یچران  چشم یبرا یشتر یب فرصت

 سمتش دست تایبن اگر و شد بلند ویآر دست  استخوان

  بدون رفت، ینم فرو آغوشش در و کرد ینم دراز

  فارغ نیریآ! کرد یم خرد او دهان در را مشتش شک

  مادرش کنار و گذاشت زیم  یرو را ینیس ،ییرایپذ از

  چنگ وی آر کت به کوچکش دستان با تایبن. نشست



 دست آرمان که نیهم و کرد ینوق و  نق و انداخت

 :شد  مانع ویآر رد،ی بگ را دخترش تا کرد دراز

 ...بمونه بذار -

 اگر که نداشت شک یول بود معروف یخونسرد  به

 با شدنش قهی به دست نباشد، آغوشش در تایبن

 را نفسش آرمان! است یقطع نیر ی آ یپسرعمو

 :کرد نیری آ  به رو ویآر پدر و فرستاد رونیب صدادار

 خوبه؟  احوالت و حال... دخترم  بودم دارتید مشتاق -

  ستین بار نیاول که کند اشاره جمع در خواست ینم

. کرد شکر را خدا دلش  ته ویآر و ندیب  یم را نیریآ

 لبخند نیریآ. شود  معذب دخترک خواست ینم

 :داد تکان سر  و زد یکمرنگ

 .شکر یاله  خوبم؛... نطوریهم منم -

  لبخندش و  گرفت چشم ی  گوشه از اشک ویآر مادر

 :شد تر قیعم

  یلیخ... دخترم بود کرده رو فتیتعر ادیز ویآر -

 !یقشنگ  و خانوم

 نییپا سر  خجالت با و  گرفت رنگ ن یریآ ی گونه

 :کرد نیریآ پدر به رو نیمع حاج  و انداخت



 اصل سر  میبر کم کم بدن اجازه خان شاهرخ اگه -

 ... مطلب

 :نشاند لب یرو یلبخند و داد تکان یسر  شاهرخ

 ...دیدار اریاخت -

 :کرد شروع و زد یا سرفه تک  نیمع حاج

 خدمت امشب ... مجلس یبزرگا از اجازه کسب با -

 پسرمون واسه رو دخترخانومتون که میدیرس

 .میکن یخواستگار 

  دنید با  و انداخت ویآر به ینگاه یرچشم یز نیریآ

 .زد  تر رحمانه یب  قلبش او یابروها انیم اخم

     ادامه

 

 لیدل نیریآ و کرد اشاره نیشاه به چشم  با ویآر

  چشم از شک بدون نیشاه زیه نگاه. دی فهم را اخمش

 را امانش بود مانده کم دلشوره! ماند  ینم دور ویآر

 چهره. کند تیاذ را ویآر  یکم آمد ینم بدش یول ببرد

 و انداخت باال  یا شانه و  گرفت خود به یخونسرد ی

  و ردیبگ اش خنده شد باعث و،یآر اخم شدن تر ظیغل

  را ویآر  یها  امیپ هنوز. کرد کنترل را خودش زور به



  داده اش سکته اهپوشیس  مرد  ... بود نکرده فراموش

 که بود  نیریآ  نوبت حاال و کند عالقه ابراز تا بود

  نفس نیمع حاج... آمد ینم دلش چند هر دهد حرصش

 : داد ادامه و  گرفت یکوتاه

  هر از قبل یول... همه با دلشون جوون تا دو نیا -

 .بشه زده ها حرف یسر هی که بهتره یزیچ

 از گرفت  نگاه ویآر و آورد باال سر ینگران  با نیریآ

 نوازش یآرام به را تایبن دست پشت که  یحال در و او

 ... ماند پدرش  یها حرف ی ادامه منتظر کرد، یم

  بعد... داشته شیزندگ تو  یتلخ یلیخ ی  تجربه ویآر -

 سر از رو یسخت یروزا م نوه و عروس فوت از

  اون بعد شی پ ماه چند رو  پسر نیا جون    خدا. گذرونده

  دییتا لحاظ همه از رو پسرم من... دیبخش ما به حادثه

 چون کنم یم دشییتا... پدرشم چون نکهیا نه. کنم یم

  ش،یمردونگ به... بهش دارم اعتماد چشمام از شتریب

 به که یا عالقه و بودنش یکار به ش،ی پاک چشم به

  کرد انکار  شهینم رو ییزها یچ هی اما! داره  شما دختر

 شیپ یمشکل بعدا تا بشه مطرح اول  همون ازهین و

 دست از رو ش خانواده چشماش  یجلو من پسر. ادین

 ...رو  ش حافظه از ی قسمت هم قبل  ماه چند و داد



 :دیپرس  پدرانه یلبخند  با و کرد نیریآ به رو

  و زدم که ییها حرف تمام با... جان بابا بگو خودت -

 عمر هی یتون یم  ،یدار ویآر  از که یشناخت

 ...کنارش

 :شد بلند تی عصبان با شاهو که بود نشده تمام حرفش

 !شاهرخ  ستین رسمش نیا -

 برادرش یروبرو  شاهرخ و شد یخال نیریآ دل ته

 :ستادیا

 داداش؟  خان یگیم یچ -

 که دینکش طول ی زیچ و زد یپوزخند  شاهو

 :شد لیتبد یعصب یا خنده  به پوزخندش

 نیشاه ؟ی زد نیزم رو  ما یرو  چطور رفته ادتی -

 ُمرده؟  زن ی پسره نیا از داشت کم یچ

 خشم با شاهرخ و خورد گره نیریآ ی نهیس در نفس

 :برد باال صدا

 ! شاهو -

 *** 
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 ! شاهو -

  ینگاه و بهت با نیریآ و  شکست ویآر  قلب در یزیچ

 تکان نیطرف  به سر او  به رهیخ داشت، اشک نم که

 :شد بلند  تیعصبان با آرمان و داد

 !کهیمرت بفهم و دهنت حرف -

 یبازو ویآر که ببرد هجوم شاهو سمت خواست

 و خشم از گرفته یصدا با  و گرفت محکم را برادرش

 : داد هشدار قشیعم درد

 ...آرمان نیبش -

 نیشاه و و یآر که آمد جلو و کرد یا خنده تک شاهو

  ویآر ی  نهیس به نهیس شاهو و شدند  بلند همزمان

 :ستادیا

  با شدن دهن به دهن اقتیل داداشت اون هم تو هم -

  تو گذاشتنتون پا چ،یه که دیندار رو م خونواده و من

 !اره یم بار به ینحس  هم روستا و خونه نیا



  شاهو همسر  به ینگاه مین و شد کینزد یقدم ویآر

 در میمستق دوباره و انداخت دیلرز یم ترس از که

 :دوخت  چشم شاهو یآب نگاه

 رو دهیترس که خانومت و  مجلس نیا صاحب احترام -

  نگه و سنت احترام! گمی نم بهت یچی ه دارمیم نگه

 !بفهم و دهنت حرف... دارمیم

  با د،یبگو یزی چ نکهیا از قبل و زد یشخند ین نیشاه

 غیج یصدا. د یکوب ویآر ی نه ی س تخت محکم دست کف

 : زد داد نیشاه و شد بلند  ویآر مادر

  ؟یکن یم  یغلط چه مینفهم  و دهنمون حرف مثال -

 ...تیزار دو ی خونواده و خودت

 را اش چانه   ویآر مشت که بود نشده تمام حرفش

 :دیچی پ خانه در ادشیفر یصدا و گرفت هدف

  یب کهیمرت رمیگ یم گل رو یکی تو دهن  من یول -

 !شرف

 یب نیشاه که بود ادیز یقدر به که اش ضربه شدت

 وحشت با مادرش و شد پرت نیزم  یرو تعادل

 : رفت سمتش

 ...نیشاه -



  یحال در وی آر و نشست ن یشاه یروبرو درست کژال

 کرد کنترل را خودش یسخت به زد، یم  نفس نفس که

  هر تحمل. نخواباند او صورت در یگر ید مشت تا

 ن،یشاه و اش خانواده به نیتوه جز داشت را یزیچ

 !بود کرده رد را قرمزش  خط بد

     ادامه

 

  بود افتاده ن یزم یرو که  پسرش به یبد نگاه شاهو

  او خوردن کتک از بود مشخص که یحال در و انداخت

  طعنه  با و برگشت شاهرخ  سمت است، یعصبان

 : داد قرارش مخاطب

  حق خوب دفعه هر! داداش نکنه درد دستت -

  دخترتو خواستم شیپ سال  دو... یکن یم ادا تویبرادر

 روم خوندنش درس ی بهونه به و کنم پسرم عروس

  دخترت دانشگاه و درس  شد؟ یچ... یانداخت عقب و

  خشک برگشتنش راه از عرق   هنوز ای شده تموم

 نشده؟

  یزی رآمیتحق حالت   با شاهو و شد منقبض شاهرخ فک

 : کرد کج گردن



 دهیچیپ  روستا کل تو  دخترت شاهکار ی آوازه -

 ! شاهرخ

  در و دی چک اش گونه  یرو ناباورانه ن،یر یآ اشک

  صدا یب  شیها لب بود، کرده خی تنش تمام که یحال

 زد پس را مادرش دست نیشاه که شدند بسته و باز

 پاک را  لبش ی گوشه  خون که یحال  در. شد بلند و

 : داد ادامه را پدرش حرف گستاخانه کرد، یم

 و بوده یا دره جهنم کدوم ماه چند ست ین معلوم -

 ...یا یباز هرزه چه مشغول

  تینها با  ویآر و بست خی نیری آ یها رگ در خون

 ستون ادشیفر و برد  هجوم نیشاه  سمت خشمش

 :لرزاند را خانه یها

 !شو خفه یکی تو... شو خفه -

 نداشت  حق یکس... خورد یم یکی و  زد یم تا ده

 یپاک نداشت حق. برنجاند  نطوریا را گناهش یب نیریآ

 به اشک یحق  چه به نیشاه و ببرد سوال ریز را اش

 کند شیجدا داشت یسع ویآر پدر بود؟ نشانده او چشم

 به که دیترس یم برادرش شدن قاتل از فقط آرمان و

  را ویآر توانستند ینم دو هر و بود رفته پدرش کمک

  ویآر مادر و بود افتاده هیگر به نیریآ... کنند مهار



  زد یم صدا را پسرش اسم اش دهیترس  هق   هق انیم

  دخالت حد در را خودش!  بود یتماشاچ تنها شاهو و

 از وجودش تمام با و  دید ینم ها جوان یعوا در

...  کرد یم یسرخوردگ  احساس نیشاه خوردن کتک

 احساس نیشاه خوردن کتک از وجودش تمام

 ی هیگر و ها زن غیج یصدا ... کرد یم یسرخوردگ

  یا لحظه ن یشاه لب ریز  یها فحش و دهیترس یتایبن

  کنار را ویآر یسخت به پدرش و آرمان. شد ینم قطع

 برادرش مرخین به رهیخ  ینگران با آرمان و دندیکش

 .شد

     ادامه

 

 ی زده رونیب رگ و بود  شده کبود صورتش  رنگ

 یم ییخودنما یزی چ هر از شتریب اش یشانیپ و گردن

  نیریآ قلب اش ینیب یزی خونر و شده پاره لب... کرد

 از حجم آن نتوانستند شیزانوها و  کند جا از را

  که کرد سقوط نیزم سمت. کنند تحمل را استرس

 که نیهم  و دیچیپ حسش یب تن دور مادرش دست

 داد تیعصبان با شاهرخ د، یبگو یزیچ خواست  شاهو

 :زد



 من ی خونه از و بردار دهنتو  چاک یب پسر   لش تن -

 ! رونیب برو

  که بود قاطع یحد به لحنش و ادیز یحد  به خشمش

 قبل از شی ب را خودش داد، یم را جوابش شاهو اگر

 اش نهیس قفسه که یحال در ویآر... کرد یم کوچک

  و داد  هیتک وارید به شد یم نییپا و باال تند تند

 برادرش و جان  مهین ن  یری آ انیم را نگاهش شاهرخ

 از صورتش که یحال در و  زد یپوزخند تنها. چرخاند

  الش و  آش ن  یشاه به رهیخ بود، شده سرخ خشم

 گرفت را دستش رغبت یب و داد تکان تاسف به یسر

  یپهنا به که کژال به رو. کرد بلندش نی زم یرو از و

  با و برود جلوتر کرد اشاره  ختیر یم اشک صورتش

! نکند باز لب از لب داد هشدار نیشاه به نگاهش

 یحال در و  انداخت ویآر به یا خصمانه نگاه نیشاه

  راهنشیپ ی  قهی و بودند شده مشت محکم دستانش که

 ...شد خارج خانه از پدرش سر پشت پاره،

 *** 
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  توانست ینم مادرش و کرد یم هیگر وقفه یب تایبن

 شده رهیخ  ساختمان در به  بهت با نیری آ. کند آرامش

 بخاطر را خودش جان خواست یم دلش و بود

 رفتند؟ و زدند تهمت و آمدند... ردیبگ سکوتش

 و کردند خطاب" ُمرده زن" را گناهش یب یویآر

 گشت یم جماعت نیا ذهن در چه هرزه؟ را خودش

 گناه یب را یکس دادند یم اجازه خودشان  به که

  کرده گم را مکان و زمان که یکس مثل  کنند؟ مجازات

 : داد تکان نی طرف  به یسر  ناباور باشد،

 نگفتم؟ یزی چ چرا...  چرا... چ -

  کی ستریه و دیکش رونیب مادرش دست  از را شیبازو

 :دیخند

 جلوشون؟ شدم الل چرا... چ -

 که بودند اطیح در   یقدم چند  در اش خانواده و شاهو

 هم مادرش و ختیر شی پاها در را جانش تمام نیریآ

 و کرد تند پا خروج در سمت. شود مانعش نتوانست

  ویآر رد،یبگ را شیجلو کند فرصت یکس نکهیا از قبل

 : زد صدا درد با را اسمش



 !نیریآ -

  از خواست یم دلش که یآنقدر ... کرد یم درد سرش

  کرده سوراخ را مغزش یکس انگار! بکشد ادیفر درد

  به دهیبر دهیبر را گذشته از  یمبهم یها صحنه و بود

  به خروج در شدن بسته  یصدا... کرد  یم قیتزر آن

 تمام! رفتند. ستادیا شی جا سر نیریآ و دیرس گوش

 یحال در و دیکش اش یشانیپ به یدست نیمع حاج شد؟

  کرد، یم آرامش  به دعوت را اش دهیترس  همسر   که

 و گفت قبل لحظه  چند آشوب از یالله اال اله ال لب ریز

 اند دهیچ را  بالش و پر که  یلرزان گنجشک مثل ن،یریآ

  اهپوششیس مرد   صورت رنگ. دیچرخ  ویآر سمت

  رگ... زد یم یکبود به و بود شده قبل از تر سرخ

  سرخش، نگاه در و بود شده تر برجسته اش یشانیپ

 دل نداشتند حق! زد یم موج ینگران  همچنان

 خواست... نداشتند حق. بشکانند نطوری ا را دخترکش

  و چشمانش در بزند زل خواست باش، آرام  که دیبگو

  درد یول هستم، من دیبگو یکس حضور به توجه یب

 یک ی  یکی چنان خاطرات و آورد هجوم سرش به چنان

 با را سرش اریاخت یب که شدند تکرار چشمش   یجلو

 :شد خم درد از و زد چنگ دست دو هر

 ... آخ -



  ترس با وی آر مادر و کرد نگاهش زده  وحشت نیریآ

 :دیدو سمتش

 !مامان... ویآر -

     ادامه

 

...  دادند یم نشان را  خودشان یکی  یکی خاطرات

 و است یزمان  چه به مربوط دانست ینم که یخاطرات

  نیریآ  یگلو  ریز غیت  یمرد. شده چه بعدش و قبل

 بودند بسته  درخت به باران ریز را نیریآ بود، گذاشته

 بود، گذاشته خودش ی  قهیشق یرو  اسلحه ویآر و

 و کند یدراز دست نیریآ  میحر به داشت قصد اریداژ

... نشست ی م تنش یرو وی آر طرف از که بود مشت

 زانو نفس یب که نیهم و  شدند خم درد  از شیزانوها 

  و دیچک  اش گونه یرو وحشت با نی ریآ اشک زد،

 که یا هیگر انیم و کرد بغل  را پسرش  سر ویآر مادر

 لرزان دست با و مادرانه کند، مهارش داشت یسع

 :کرد نوازش را ش یموها  پشت

  ری بگ آروم... مادر جونم به  دردت... جونم به دردت -

 . برم قربونت



 و دی کش چنگ به را اش یروسر  که ویآر دست

 به رو دهیترس آمد، فرود اش شانه یرو که او یشانیپ

 : زد شیصدا هیگر انیم و  کرد همسرش

 ...بکن یکار هی خدا رو  تو یحاج -

 فیضع یصدا که برود  سمتشان خواست نیمع حاج

 :دیرس مادرش  گوش به ویآر

 ...مامان... م -

  سر اش جهی سرگ به توجه یب کرد یسع یکندن جان به

 قاب را سرخش صورت  هیگر با مادرش و کند بلند

 :گرفت

 ... دلم جان... جانم -

 به خم اگر حاال و بود گرفته پس خدا  از را ویآر

 دست! مرد یم ینگران از قلبش آمد، یم شیابرو

 کمتر که یدرد انیم و نشست اش شانه یرو  ویآر

 سر آرام داشت اشک نم که یچشمان با بود، شده

 :داد تکان

 ... خوبم... ست ین یزیچ -

  قبل و چرخاند پسرش سرخ چشمان در چشم مادرش

 و گرفت وارید به دست وی آر بپرسد، یز یچ  نکهیا از



 تیعصبان  و ینگران از که یاخم با آرمان. شد بلند

 :دیپرس بود  نشسته شی ابروها  انیم

 داداش؟ یخوب -

 شدند خاموش اطراف یصداها تمام... دینشن  اما ویآر

  چشم جفت کی اش، لحظه  آن یایدن تمام و انگار

  ادشی خاطره سه تنها قبل  یا لحظه! شد یعسل یاشک

 کرده خرابش خانه  خاطره سه همان و بود آمده

  را نشیریآ دل  نطوریا یکس که نبود بار نیاول... بودند

 و یجسم... بودند داده آزارش بارها. شکاند یم

 بود دهیفهم  تازه! بود آورده  خاطر به تازه او و یروح

 یم خدا و ده یکش چه عمارت آن در شی روبرو دختر  

  به هنوز  و بود افتاده هم  یگرید اتفاقات چه دانست

 دهینرس شی پاها  و رفت جلو یقدم چند... آورد ینم ادی

 صورت به رهیخ دارش رگ نگاه. شدند متوقف او به

 :بدتر شیصدا ی مردانه تن و دیلرز او  ی دهیپر رنگ

 من؟  گناه   از ختنی ر اشک چقدر... چقدر چشما نیا -

 *** 
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 من؟  گناه   از ختنی ر اشک چقدر... چقدر چشما نیا -

 و باز افتاده رونیب آب  از یماه مثل ن یریآ  یها لب

  یگرید قدم ویآر... کلمه کی از غیدر و شد بسته

 : شد کشینزد

 عمارت؟ اون تو یدیکش یچ -

 بزند ادیفر توانست یم کاش و زد هق صدا یب نیریآ

 خواست... نندی بب نتوانستند و هم به میسپرد دل فقط ما

 نتوانستند و هم یبرا میداد یم جان ما بزند ادیفر

 یم دستش. ستادیا اش یقدم چند در ویآر... ندیبب

  توانست یم نیریآ. بود کرده مشتش محکم  و دیلرز

  ینم که آخ و ندیبب فاصله آن از را گردنش زدن نبض

  یرو ویآر دست! کردنش  آرام یبرا کند یکار  توانست

 بلکه داد ماساژ را شیگلو نفس یب و نشست  گردنش

 :دیلرز یم بدتر شیصدا. بکشد نفس بتواند

 ! گلوت ریز بودن گذاشته غیت... غیت -

  تار یبرا نیریآ دل و رفت شیموها سمت دستش

 ...رفت تارشان

 ! بارون ریز... درخت به بودنت بسته -



 :درد سر   از زد ادیفر و شد  منقبض فکش

 ...خواست یم شرف یب اریداژ اون -

 قلبش سمت  اریداژ نام دنیشن با نیر یآ مادر دست

 :فرستاد رونیب یسخت به را نفسش ویآر و رفت

 ...یوا -

 : زد چنگ  را شیموها دست  دو هر با

 ...خدا یوا -

 : شد کشینزد  هیگر با نیریآ

 ...ویآر -

  توانست یم کاش... کند بغلش توانست یم کاش

! غیدر و کند آرامش  و ردیبگ آغوشش در محکم

 یم را او دوباره اهپوششیس مرد بود؟ آمده ادشی

 فقط ای بود آمده ادشی را شان هیگر و خنده  شناخت؟

  یرو گلوله زخم که یشب همان مثل دنشان؟یکش درد

 ای بود آمده ادشی را شانی ها هیگر نشست، ماهرو تن

  کرده گم را مکان و زمان دو هر شان؟ یها خنده

 و آمد صورتش سمت ویآر لرزان  دست... بودند

.  شد متوقف او سیخ  یها گونه به دهینرس درست

 : داد تکان سر خشم با و نشست لبش کنج یتلخند



 ...هم رو، نامرد ار  یداژ اون هم! کشتمش یم دیبا -

 لحظه همان و  اوردیب زبان  به را نیشاه  اسم خواست

 و بود نیریآ یعمو  پسر نیشاه! آمد  خودش به

 ستادهیا شاهرخ ی خانه در... شاهرخ ی برادرزاده

 دیتهد را خانه صاحب ی برادرزاده خواست یم و بود

 کند؟ مرگ به

     ادامه

 

 مظلومانه یها اشک آن کردن پاک یبرا که یدست

 و شد مشت هوا در بود برده نیریآ یها  گونه سمت

  اش شده دیکل یها دندان انیم از شیصدا. آمد نییپا

  یها هیگر انیم که یا زمزمه. دیرس یم گوش به

 :دندیشن نیریآ و  خودش تنها و شد گم تایبن

  شتریب واسه تونم یم که  چشماته ریگ دلم یاونقدر -

  من ریغ ی کس... یول بگذرم ازت ختنشونی نر اشک

 ... نداره حق! بخوادت نداره حق

  به خطاب لب ریز و گرفت نیری آ مبهوت    نگاه از چشم

  ساختمان از و گفت ی" دیببخش" نیر یآ مادر و پدر

 یها یعسل آن بماند، اگر دانست یم . رفت رونیب

 که یوجدان عذاب و کنند یم اش چارهیب یاشک



  سکته جا همان  بود انداخته جانش به گذشته خاطرات

 آرام به... دنیکش نفس به داشت ازین ! دهد یم اش

  سمت تنها ن یریآ و رفت... خودش با خلوت و گرفتن

! مردند اطرافش یصداها  تمام و دیچرخ باز مهین در

  را ویآر  ی خانواده لب ری ز یخداحافظ یصدا یحت

 نیهم و بود او ریمس به رهی خ تنها چشمانش... دینشن

  از ها آن ی بدرقه یبرا یشرمندگ با مادرش و پدر که

  سوت دخترک یها نفس قطار  رفتند، رونی ب ساختمان

  و دیخند  شیها اشک انیم! دیخند و دیکش انیپا

  درست نگاهش... رفتند یم که یتیجمع از  روبرگرداند

 متوقف بود ستادهیا قبل قهیدق چند تا او  که ییجا در

 بود؟ حرامشان  خوش روز کی. دیکش ریت قلبش و شد

  نطوری ا را خوششان حال بود آمده دلشان هم باز

   کنند؟ ناخوش

  نتوانستند ش یزانوها و شد همزمان اش هیگر و خنده

 و شدند خم... کنند تحمل را شیها شانه  یرو بار

  دیسف کوچک ی جعبه به نگاهش  افتادنش، با همزمان

 یم جیگ سرش. بود افتاده نیزم یرو که  افتاد یرنگ

  قبل از بدتر قلبش... شد  بلند یکندن جان به اما رفت

  یم که ییها قدم با... دیکوب یم اش نهیس به را خود

 یم دلش ته. شد خم  و رفت جعبه  سمت دندیلرز



  ی جعبه...  کشد یم را  انتظارش یزی چ چه دانست

 یا پرنده مثل و گرفت دستانش انیم را  مخمل دیسف

  در... برد پناه  اش النه به بودند شکسته را بالش که

  یرو دست. نشست آن به داده هیتک و بست  را اتاقش

...  نشود بلند اش هیگر یصدا تا فشرد دهانش

  نشییپا لب...  نندیبب را شانیها خنده بودند نتوانسته

  یم که یدست با و فشرد شیها دندان ان یم محکم را

 که یفیظر و  بایز  انگشتر. کرد باز را جعبه در د،یلرز

 را لبش و شد خالصش ریت زد، برق چشمانش  شیپ

 از قبل  که یسرباز مثل... کرد باز ی تلخ لبخند به

 نهیس به را انگشتر! بُرد یم نفس ارشی اد  ی با مرگ،

. گذاشت شی زانوها یرو سر  شکسته دل و فشرد اش

 ...نندیبب بودند نتوانسته

 *** 
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  بود کرده عادت... دیکش ی نم طول ادیز  اش یوانگید

 دشمنش، عمارت در تمام سال سه! یخونسرد  به

 آرام به بود کرده تظاهر اش  خانواده قاتل چشم شیپ



 بدها آدم نقش تمام سال سه! بودن همراه به... بودن

  احساساتشان که ییبدها آدم آن از. بود کرده یباز را

 و بارها داشت عادت وشیدار ... کشند یم  لحظه در را

 شده مرتکب که یا بچه و زن قتل از افتخار  با بارها

  و شد یم پاره قلبش در یرگ  بار هر او، و دیبگو بود

 ی بچه و زن. زد یم چهره به را اش یتفاوت  یب نقاب

 یدرد چه کند درک توانست ینم یکس و بودند خودش

 رونیب  را اش اسلحه  توانست ینم یوقت دیکش یم

 ...ردیبگ هدف را وشیدار ی گلو و بکشد

  که یوقت بود، شده تمام زی چ همه که یوقت درست حاال

 یزندگ در بار نیدوم یبرا و بود گرفته را انتقامش

  یدختر ی  خانه به پا ها کندن جان تمام از بعد اش،

 ینامرد کند، اش یخواستگار یرسم تا بود گذاشته

 کرده خطابش" مرده زن"  و چشمانش در بود زده زل

 را اش یعسل چشم دختر یگرید نامرد   و بود

 از را کنترلش نطوریا آمد یم شیپ کم"... هرزه"

 خون   خواست یم دلش لحظه آن یول بدهد دست

  در را نی ریآ لرزان تن و  زدیبر را پسرش و شاهو

 هرزه بزند ادیفر خواست یم دلش... بکشد آغوش

 یکس هرزه! کند یم قضاوت نامردانه که است یکس



  خوب حال و پاشد یم  نمک ها زخم  یرو که است

 ... کشاند ی م خون و اشک به را یکس

 ندیبنش فرمان پشت او یجا به بود کرده اصرار پدرش

... شناخت یم را خودش. بود نکرده قبول ویآر و

 گاز پدال ی رو پا فکر یب شد ینم باعث تشیعصبان

  مثل درست. ندازدیب خطر به را یکس جان  و بفشارد

  یخونسرد همان با بودند، کردستان راه در که یزمان

 و پدر سکوتش نیهم و  کرد یم یرانندگ سکوت و

 به هنوز اش چهره رنگ . ترساند یم را مادرش

 یصدا.  داشت نبض گردنش رگ و زد یم یسرخ

 :دیشن کنارش یصندل از را پدرش

 کنم؟ یرانندگ من یخوا یم -

 چند را نیماش ندازد،یب پدرش  به ینگاه نکهیا بدون

 دکمه سمت دست و کرد متوقف جاده کنار جلوتر متر

 نفس به ازی ن یبرا را یدوم و یاول. برد راهنشیپ ی

 : برگشت پدرش سمت و کرد باز دنشیکش

 دوباره بخورم تازه یهوا کم هی... یحاج خواد ینم -

 ...رول پشت نمیش یم خودم

     ادامه

 



 نشست، اش شانه یرو  ینگران با که مادرش دست

 :نشاند او  دست پشت یا بوسه و زد ی کمرنگ لبخند

 ...شمیم خوب... مامان خوبم -

 نیماش در اما را کتش. شد ادهیپ و نماند یحرف  منتظر

  تنها سرما سوز  ... خواستش ینم! گذاشت جا عمد از

  کی مثل. کرد یم طلب  لحظه آن در که بود یزیچ

 را دستش دو هر و ستادیا جاده کنار! خی آب دوش  

 که انگار... بود قرار یب. دیکش شیموها انیم محکم

 دایپ یبرا گشت یبرم  دیبا و داشت یا گمشده

 آورده سرش به چه نمدار یها یعسل آن! کردنش

 بودند؟

 ریمس چقدر و ستادیا جاده کنار قهیدق چند دینفهم

 از یکس... شد ینم آرام . رفت رو قدم را یکوتاه

  یرو که یکت! بود دهی کش دندان به را قلبش درون

 اش یالیخ  یایدن از که یفرد مثل نشست، اش شانه

 پدرش و برگشت عقب به شود یم دهیکش رونیب

 :فرستاد رونیب صدادار را نفسش

 ...رفت ادتی رو کتت -



 در و برد فرو ها نیآست درون را شی ها  دست ویآر

  لبخند همان سوخت یم درون  از هنوز  تنش که یحال

 :داد پدرش لیتحو را اش یشگی هم کمرنگ

 ... ممنون -

  یکوهستان ر یمس به و ستادیا کنارش درست که پدرش

 کرد فکر خود با یا لحظه شد، رهیخ جاده  طرف آن

  چقدر... داشت کم اش یزندگ در را او حضور چقدر

 هم پدرش. بود شیها  تیحما دلتنگ  تمام سال   سه

 او یها حرف گفتن به لب  که خواند را  ذهنش انگار

 :کرد باز خودش زبان از

 ...ینبود که یسال سه -

 :شد ش یها لب مهمان یتلخ لبخند

  که یا خونه! بود سخت یل یخ... جان بابا بود سخت -

  هوی دیچیپ ی م توش اریمه یها خنده یصدا  روز هر

"  مامان" و گفتن" یحاج" یصدا. بود شده ساکت

  سر از بار هر که تو یصدا... اومد ینم مهتاب گفتن

 ...گذشت که یسال سه. دنبالشون یاومد یم کار

 :دیکش  ینیسنگ نفس

 ...یشد ریپ! سال سه نیا تو شدم ریپ... آخ بابا آخ -



     ادامه

 

 یا غده . فرستاد نییپا یسخت  به را دهانش آب ویآر

 ...انگار بود کرده رشد به شروع شیگلو در یسرطان

  کم عمر هی قدر سال، سه ی اندازه فقط نه رو تو من -

 چیه بدون   خوام  یم. برات کنم یپدر خوام یم... دارم

  و بدم دلت به  دل م،یهمشگ  یها یریگ سخت  از کدوم

  یبرگرد یبخوا اگه... ببرمت یشیم آروم که ییجا هر

  میبرگرد حاال نیهم  یبخوا اگه... گمینم یچیه تهران

!  باهات امیم فقط... گم ی نم یچیه بازم خونه اون

 م نوه و عروس مرگ بعد   رو مرگشون که ییچشما

  چشمات... زد یم برق دختر اون دنید با امروز دم،ید

 !بابا زد یم برق

 به رهیخ و کرد پاک را چشمش  ی گوشه اشک ویآر

 :گرفت باال سر داشت دنیبار یهوا که یآسمان

 !نیمع حاج خوبه یلیخ... بودنت -

 :شد  باز یلرزان  لبخند به لبش

 ... که خوب  اونقدر -



  بزرگ یسرطان ی غده . داد ماساژ نفس یب را شیگلو

 ... شد یم تر

  تیحما بدون   سال سه چطور پرسم یم خودم از که -

 تو ذاشتمیم پا بار هر  چطور آوردم؟ دووم هات

  ارمیمه و مهتاب عطر... مامان شما، عطر که یعمارت

 نبود؟ روش

 :داشت غم نگاهش. چرخاند پدرش سمت گردن

.  بود مرده روحم ... بابا بودم مرده تمام  سال   دو من -

...  اعصاب  قرص به! خواب قرص به بودم شده معتاد

  دمید یم  کابوس یداریب تو یحت تمام سال   دو من

 ...یول

  و بود کوه. دوخت شی روبرو ریمس به را  نگاهش

 ... کوه

 از معامله هی نیح و کوهستان نیهم تو که روز هی -

  کم کم که یجون  با خوردم،  ریت وشیدار یجا به عمد

 بودن دنبالم که ییآدما دست از رفت، یم تنم از داشت

 هی کینزد کشوندم خودمو بزنن، بهم خالص ریت تا

 دختر هی اومدم که بهوش... رفتم هوش از و روستا

! بابا ادمهی خوب  رو نایا... بود برده خوابش  سرم باال

  سیخ ی  حوله صبح تا شب... بود بسته رو زخمم



 زیچ. ارهیب نییپا و تبم تا میشونیپ رو بود گذاشته

  که ییزایچ...  ادینم ادمی عمارت  تو بودنش از یادیز

  ناقص یها  کهیت مثل! ست کهیت کهیت ادیم ادمی یگاه

 ... پازل هی

     ادامه

 

 !دیلرز یم که یدست. گذاشت قلبش یرو دست

  یم نگاهش یوقت! بابا ادشهی رو یچ همه قلبم یول -

 ادی از چوقتی ه که انگار. شهیم تندتر ضربانش کنم

  زیچ همه یب ی پسره اون امروز یوقت... نبردتش

  جاش از خواست  یم قلبم زد، یم تهمت بهش داشت

 اون از  من... بدتر دمی د و اشکاش یوقت... ادیدرب

  رو اشکا اون تونستم ینم چون رونیب زدم خونه

 .  نکنم یکار چیه و نمیبب

 که حاال... بست چشم یا  لحظه و دیکش یقیعم نفس

 .بود شده تر آرام بود زده حرف

 که االن! االن نه یول... روستا برگردم خوام یم -

  تو رو امشب. سنندج میبر... نه م آشفته ینطور یا

 ...فردا و میریگ  یم اتاق هتل



 :زد لب قبل از تر آرام و  دوخت پدرش  چشم در چشم

 د؟یایم باهام  دوباره -

  یلبخند به لبش و گذاشت کمرش پشت دست پدرش

 :شد  باز پدرانه

 ام؟ین  شهیم مگه -

 لبخند... نبود قبل یسرخ به  گرید ویآر ی  چهره رنگ

 اش نهیس قفسه  ینیسنگ که یحال در و  زد یا خسته

 :زد لب بود شده کمتر

 ...یحاج گرم دمت -

 سمت دو هر که یحال در و انداخت باال  ییابرو پدرش

  ینگران با که همسرش به رهیخ رفتند، یم نیماش

 :گفت  ینییپا یصدا  تن با کرد یم نگاهشان

  ساخته کارمون... میکن یراض  و مامانت دیبا که میبر -

 !ست

 *** 
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  بالکن ی لبه دست و داد گرشید دست به را لیموبا

 یب ی خنده  و بست چشم  شهیهم از تر خسته . گذاشت

 :دیشن  خط پشت از را ایلیا رمق

 !سرگرد یبدو دیبا حاالها حاال -

 کارش از بعد روز هر بود، تهران که یروز  نیآخر  تا

  دخترش و ماهرو احوال یا یجو و زد یم  سر ایلیا به

 ایدر به دل ویآر بود شده باعث که ییایلیا... شد یم

 با ن،یر ی آ با اش رابطه کردن یرسم یبرا و بزند

  که شد یم یساعت سه. دیایب کردستان به اش خانواده

  اتاق کی در مادرش و پدر. بودند  دهیرس هتل به

 وقت رید... گرید یاتاق در همسرش و آرمان  و بودند

  روز کی بعد  ... است داری ب ایلیا نداشت  شک یول بود

 و بپرسد را  ماهرو حال تا بود گرفته تماس ،یخبر یب

 بود داده لشیتحو را  یشگیهم جواب همان ایلیا

 شدن آشفته  ویآر ی گرفته  یصدا از..." نکرده یفرق"

 یم را حالش که بود او حاال و بود دهی فهم را حالش

  کند؟ درکش  ایلیا از بهتر توانست  یم یکس  چه. دیپرس

 خوردن هم به از شی برا سربسته و کلمه چند در

 همه که  بود داده دیام ا یلیا و بود گفته یخواستگار 



 دیبا حاالها حاال ویآر چند هر. شود یم  درست زیچ

 رونیب  صدادار را نفسش! بدود عروسش دنبال

 :گفت اطرافش دیشد یسرما  به توجه یب و فرستاد

 . بزن زنگ بهم شد یخبر -

 خنده همان  با لب ریز و گفت  یا"باشه"  لب ریز ایلیا

 رمق یب بود، دهیبخش شیصدا به زور  به که یا

 :کرد اضافه

 ...یباش موفق -

  فردا. داد انیپا تماس به و کرد یا خنده  تک ویآر

 یم یخوب به هم ایلیا و داشت شیپ در را  یسخت روز

 . کرد یم تیموفق یآرزو شی برا که دانست

  یقیعم نفس ش،یروبرو  یکوهستان یفضا  به رهیخ

  یکنار اتاق بالکن از را مادرش و پدر یصدا و دیکش

 ...دیشن

 نکهیا بعد برگرده؟ خواد یم دوباره آخه؟ یچ یعنی -

 کردن؟  خمونی  رو سنگ

 خوبه بود؟ ش خانواده و دختره ریتقص مگه خانوم -

...  رو خوبشون برخورد یدید و یبود اونجا خودت



  بهم رو مجلس و شد داشی پ سرزده هوی  عموش نکهیا

 اوناست؟  ریتقص مگه ختیر

     ادامه

 

  حد به امروز یبرا... شد  خم بالکن یرو  یکم ویآر

 پدرش سنندج، به رفتنشان از قبل! بود دهیکش یکاف

  بهتر و است خسته ویآر که بود گفته مادرش به تنها

 وقت در خواست یم. برگردند تهران به فردا است

  و دیبگو او یبرا را ماندنشان ی  اصل لیدل یمناسب

  بود داده نشان را یواکنش همان قایدق مادرش حاال،

 مادرش،  دار بغض یصدا... زد یم حدس  ویآر که

 :دیرس گوشش به قبل  از تر آرام

 نیا یول  رنیتقص یب دونم یم... یحاج دونم یم -

 اول همون از بخواد که ومدهین سرش به بال کم بچه

 شد؟ یحال چه یدیند مگه. بشه نیریآ مشکالت ریدرگ

. کنه یم  سکته االن الل  زبونم جونش از دور گفتم

  دو نیا نیب یچ  یحاج ؟یدینشن رو زد ی م که ییحرفا

 گذشته؟ تا

  آرام یلحن با پدرش و شد  سکوت انشانیم یا  لحظه

 :داد جواب تر



 که یزیچ  تنها... برات  گهیم ویآر خود وقتش به -

  بعد. میبذار احترام ش خواسته به که نه یا مهمه االن

! بوده دردش مرهم که  یکس به داده دل سال چند

 ...پاشون جلو میبنداز سنگ اگه گناهه

 دست محکم ویآر و آمد بالکن در شدن بسته یصدا

  بعد. شناخت یم را مادرش یها  ینگران... کرد مشت

  و مهتاب مرگ بعد   را یسخت  نیشتریب  او خودش، از

 و افتاده جدا پسرش از سال سه... بود دهیکش اریمه

  دهید چشم به را مرگ دنش ید بیآس فکر  از بار هر

 را دلش تواند یم دانست  یم و کرد یم  درکش... بود

 یکم او زبان از ها حرف آن دنیشن یول  اوردیب بدست

 ... داد یم آزارش

.  کرد یم نفوذ شیها استخوان به داشت کم کم سرما

  هنوز حال، آن با و بود دهیپوش یکوتاه نیآست شرتیت

 پا که نیهم دانست یم... برگردد داخل نداشت قصد

 نفس راه اش نزده یها حرف تمام بگذارد، اتاق در

 ینم فراموشش نیریآ سیخ نگاه... بندد یم را شیها

... شکسته او از یدل بد رفتنش با دانست یم. شد

 اش صفحه دیترد با و دیچرخ   لشیموبا  یرو  نگاهش

  انگشتانش و دیکش ریت قلبش در یرگ. کرد روشن را

 از هم هنوز تنش. شدند ققفل لشیموبا دور محکم



 صفحه یرو اراده یب دستش... سوخت یم درون

 را نیریآ اسم شود، مانیپش نکهیا از قبل و نشست

 عذاب.  چسباند گوشش به را یگوش و کرد لمس

  راحتش صبح تا ها چشم آن  دنید از غمش و وجدان

  جواب از دیناام و گذشت یا قهیدق... گذاشت ینم

...  شد برقرار تماس که کند قطع خواست نیریآ ندادن

 آزادش دست و دیشن را او لرزان یها نفس یصدا

  یجلو از ها چشم آن ریتصو. شد مشت تر محکم

 شیصدا شهی هم از تر گرفته... رفت ینم کنار چشمش

 :زد

 ن؟یریآ -

 دهیبر دهیبر دخترک لرزان یها نفس... دینشن یجواب

 :کرد تکرار خون دل با  ویآر و شد تر

 خانوم؟ نیریآ -

 *** 
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 خانوم؟ نیریآ -

  آتش قلبش و دیرس نیری آ گوش به شیصدا لرزش

 با... نداشت را او غم طاقت   یول بود دلشکسته! گرفت

 :داد جواب کرد ینم شیرها که یبغض

 بله؟ -

 بار  نیا و گفت یم " انمیگ" جوابش در شهیهم

  او یبرا دلش که نه نخواهد، که نه... دی بگو نتوانست

. دیشن را ویآر  قیعم نفس  یصدا... نتوانست نزند، پر

 . بودند یسخت تیوضع در دو هر

 ...نکن هیگر -

  یم. کند تصور را او یاشک چشمان توانست یم ویآر

  اش چانه که ندیبب بسته چشم با و ببندد چشم توانست

 ...لرزد یم

 !کنم ینم هیگر من -

 رفتن یناگهان از! داشت حق و بود کرده لج دخترکش

  یرو یکمرنگ لبخند... داشت حق و بود دلخور ویآر

 یکوهستان یفضا  به پشت و نشست ویآر لب

 :ستادی ا شیروبرو

 .یکن ینم هیگر تو... باشه -



 : داد ادامه ویآر و دی کش باال را اش ینیب نیریآ

 .نمون ساکت ینطور یا... بزن حرف پس -

 : زد یم موج نیر یآ بغض انیم خشم  از ییها رگه

 کنه؟ یم تتیاذ -

 : بست چشم ی ا لحظه ویآر

 !کنه  یم تمیاذ -

. اوردیب زبان به را دلش درد   نیریآ خواست یم دلش

 ...نداشت را بودنش  نیغمگ طاقت

 ...آژند و یآر سرگرد -

 اش خنده...  نخندد غم با که فشرد هم  یرو لب ویآر

  با نیریآ. داشت سرخش چشمان با یزیانگ  غم تناقض

 : داد ادامه حرص همان

 ...جرم   به تو -

 هیگر خواست ینم و بود  شکستن مرز در بغضش

 ... کند

 منو ینداشت  حق!  یمحکوم رفتنت یاونطور جرم   به -

 جلوه ارزش یب اونقدر خودم شیپ و م خانواده جلو

 ...ب



  حرفش انیم  و نشست ویآر  یابروها انیم یظیغل اخم

 :دیپر

 !یستین ارزش یب تو -

     ادامه

 

 بلند اش هیگر یصدا داشت یسع که ی حال در نیریآ

 : دیخند حال همان  با نشود،

 هم رو سرت  پشت ؟یرفت  یاونطور نیهم واسه -

 یم فکر  که یرفت یجور هی... یرفت و  ینکرد  نگاه

 ریگ نمی ب یم شب هر که ییها کابوس وسط کردم

 همه نیا که رو یقلب غرورمو، منو، تو ویآر... افتادم

... یرفت و یکرد  له پاهات ریز زد یم عشقت به وقت

 .یرفت و  یشکست منو  نامرد ن  یشاه  اون از شتریب

 را تالشش تمام. دیکش گردنش پشت یدست محکم ویآر

 :نزند ادیفر که کرد یم

 ...ارین زبونت به رو کثافت اون اسم -

 اون و؟یآر شه یم یچ شه؟ی م یچ ارمیب زبون به مثال -

 از یا نهیک چه تو! م خونواده از... داشت نهیک من از

 ...یاونطور  که یداشت من



 اتاقش به پا خشم با. بماند آرام نتوانست گرید ویآر

 که یبالکن در با بلندش  نسبتا ادیفر یصدا و گذاشت

 :شد همزمان دیکوب بهم

  یم اگه چون رفتم! بفهم... نیریآ یگیم یچ بفهم -

 شب اون چون رفتم. نکنم بغلت تونستم ینم موندم

 وقتش که یروز  تا خوام ینم... نرفته ادمی رو یبارون

  چون رفتم... خوام ینم بشکنم؛  رو متیحر دهینرس

 یم سمتت منو یزیچ ه ی بازم ازت دورم یوقت یحت

 !کشه

 ی لبه ویآر... شد حبس اش نهیس در نیریآ نفس

 :گذاشت اش یشانی پ یرو دست و  نشست تخت

 انیم  چشمات از که ییاشکا... بود من ریتقص -

  من یعوض ی پسره اون برابر صد. منه ریتقص

 ...لطفا پس مقصرم

 :دیکش شی ها هیر به را  هوا یسخت به

 ... نکن هیگر لطفا -

  شهیهم از تر طاقت یب و  بود کرده اعتراف خالصانه

  چشمان  صاحب از یجواب منتظر! بود جواب  منتظر

  اشک قطره  قطره یبرا شدن دهیبخش منتظر... یعسل

 . بود دهیچک ها چشم آن  از که ییها



 یم آرزو... سکوت و بود سکوت انشانیم یا قهیدق

 کرد یم آرزو. ندیبب را نیر یآ صورت توانست یم کرد

 شده ساکت بی عج دخترکش! است یحال چه در بفهمد

  صدا را اسمش خواست یم  که یا لحظه درست... بود

 :دیشن را  نیریآ آرام ی زمزمه کند،

 !ببرش ایب... نجاستیا تیامانت -

     ادامه

 

! بود گرفته آرام... دیلرز ینم قبل مثل گرید شیصدا

  قبل درست یول" ؟یامانت کدام" بپرسد خواست ویآر

 زد حدس را  نیریآ  منظور سوالش، آوردن زبان به از

  بود افتاده تخت  یرو که کتش سمت بلند یها قدم با و

 و گشت انگشتر  ی جعبه یپ عجله با دستش  و رفت

 با اش یریدرگ نیح که بود مطمئن... نکرد دایپ

 با... دهینفهم و افتاده بشیج از انگشتر ن،یشاه

  یا پسربچه مثل و ختیر هم به را شی موها یکالفگ

 :فشرد هم  یرو چشم کرده خطا که

 ش؟ یدید -

 :کند حفظ را تشیجد کرد یم یسع نیریآ



 ...ببرش ایب -

 اش هیهد کردن گم از را  ویآر یکالفگ توانست یم

 او یها حرف یول هنوز بود  دلخور یکم... کند تصور

 یم را ویآر  یقرمزها خط! بود کرده آرامش  بیعج

 حس. بود  هم هیشب یادیز  حد تا تفکرشان... شناخت

 دایپ ادامه تماسشان گرید ی هیثان چند اگر کرد یم

 درست و شکافد یم را اش نهیس قفسه قلبش کند،

  ویآر کند، قطع را تماس بخواهد نکهیا از قبل یا هیثان

 :شد مانعش برد یم را دلش که یتیعصبان با

 نه؟ مگه یگیم خودتو ببرش؟ ایب یچ یعنی -

 نیهم و داشت یبرنم دست هم تشیعصبان اوج در

  محکم را نشییپا لب. فتدیب خنده به نی ریآ شد باعث

 :گفت لب ریز و نخندد که گرفت گاز

 ...انگشتر -

 ساعد و انداخت تخت یرو  پشت از را خودش ویآر

  یها رگه. گذاشت چشمانش یرو را آزادش دست

...  کرد یم آرامش بود دهیشن او یصدا در که یا خنده

 ایدن کی  او و خودش به... دخترک به بود بدهکار

 ! بود بدهکار خوش حال



  مواظبش! دستت ندازمیم امیم... ببرم امینم اونو -

  قرار چوقتی ه گهید انگشتر اون چون... فردا تا باش

 !ادیدرب دستت از ستین

 *** 
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  خطاب بست، یم را نشیسرآست  ی دکمه که همانطور

 :دیپرس  پدرش به

 ؟یحاج یکرد صحبت مامان با -

 یاتفاق را شانیها حرف شتریب که دیبگو خواست ینم

 یول مادرش یها حرف  از بود دلخور  یکم... دهیشن

 مادرش. داد یم حیترج را  یخبر یب به کردن وانمود

 مادر. کرد یم درک را اش ینگران... داشت حق هم

  بودند، گذرانده سر از که یبد اتفاقات تمام بعد و بود

  از خبر یب... بخواهد آرامش پسرش یبرا  داشت حق

 ... کرد یم دایپ نفر کی وجود در فقط ویآر  که یآرامش

 و قد شهی هم از تر دلتنگ و زد یلبخند نیمع حاج

  که شد یم یماه چند. گذراند نظر از را  پسرش یباال



  مثل هنوز یول بود گرفته پس خدا از را او دوباره

 که یپسر دلتنگ! بود  دلتنگش اول ی روزها همان

 ... بود داده نجاتش خدا

 . باهامون ادیم امشب... آره -

 : نشست کاناپه یرو شی روبرو ویآر

 ه؟یراض دلش -

. بشکند را مادرش دل اول همان از خواست ینم

 اگر دانست یم و خواست یم جانش تمام با را نیریآ

 نرم دلش ببرد یپ جفتشان عاشق قلب به هم مادرش

 ... شود یم

 و گذاشت شی زانوها یرو را دستانش آرنج نیمع حاج

 : شد خم جلو به یکم

  نیا! کرد ی م نگاه نیریآ  به چطور که یدید خودت -

 تو شد یم رهیخ  مهتاب به یوقت فقط رو نگاه

 ... بودم دهید چشماش

 را نفسش پدرش و  رفت نییپا وی آر یگلو بیس

 : داد رونیب صدادار

 مادرتم! گرفته میدید اونجا که یرفتار از دلش کم هی -

 خانواده، اون با شییآشنا  اول روز تو... بابا داره حق



  یم خوب  خودشم. شده شکسته  حرمتا  ینطوریا هوی

 ش خانواده و نیریآ که کنه یم درک خودشم دونه،

 اون ترسه یم! ترسه یم یول بودن ریتقص یب

 ...ینکن دایپ رو یدنبالش که یآرامش

  و آورد باال دست پدرش که دیبگو یزیچ  خواست ویآر

 : نگذاشت

  فقط... شهیم یراض... بابا  شهیم یراض هم دلش -

 .یبزن حرف  باهاش خودت. یبزن حرف  باهاش الزمه

     ادامه

 

 : زد یکمرنگ لبخند ویآر

 . ششیپ برم خواستم یم -

 :شد بلند و کرد یا خنده تک پدرش

 بر عالوه که نشیبب برو  بابا؟ یهست یچ معطل -

 !یاریب بدست دیبا هم  رو گهید یک ی دل مادرت

.  شد بلند هم ویآر  و انداخت باال ییابرو بندش پشت و

 یبرا شود خم خواست و ستادیا پدرش یروبرو 

  در محکم و  نگذاشت نیمع حاج که دستانش دنیبوس

 یحت که بود یپسر تن عطر دلتنگ. گرفت آغوشش



 آرام که یحال در... بود نشکسته را حرمتش  بار کی

 لرزش که  ییصدا با د،یکش یم کمرش پشت دست

 :زد لب داشت

 هاش بنده ذارهینم خدا... بابا  شهیم درست یچ همه -

 .ننیبب غم رو عمرشون کل

  سرشانه بود، شده سنگ شیگلو در که  یبغض با ویآر

  در بود خدا لطف او بودن  . دیبوس را پدرش ی

  یا سرفه تک آمدند، رونیب که هم آغوش از... حقش

 :گفت و زد

 .مامان شیپ رمیم من -

. بزند شی ها  محبت جواب در یحرف چه دانست ینم

 لبخند با نیمع حاج... دیچسب یم قلبش به  ییها محبت

 رفت یم در سمت که همانطور و داد یم تکان یسر

 :گقت

. رونیب ببرم کم هی رو تایبن برم منم... جان  بابا برو -

 .نشده قطع ش هیگر یصدا شبید از

 از او سر پشت و داد تکان جوابش در یسر  ویآر

 کرد باز شی برا را اتاق در نیمع حاج. شد خارج اتاق

 ینگاه ویآر... رفت و کرد تیموفق یآرزو  شیبرا و

 بود صبح ده ...  دیکش یقیعم نفس و انداخت داخل به



 داریب زود صبح از شهیهم مثل مادرش دانست یم و

 همان. نکرد یط را شیرو شیپ کوتاه ی راهرو . است

 : زد صدا آرام و ستادیا جا

 مامان؟ -

 :دیشن را مادرش یصدا بعد یا  لحظه

 .مادر  دارمیب... بگردم دورت ایب -

  بلند یها قدم با و زد مهربانش لحن از  یلبخند ویر

 و بود نشسته تخت ی لبه. رساند او به را خودش

.  بود فیک در دادنشان جا و لیوسا کردن جمع مشغول

 کی با. شد بلند و کرد  رها را کارش و،یآر دنید با

 :زد لب  نگران و گرفت قاب را ویآر صورت  دستش

 ؟یخوب -

     ادامه

 

  ویآر... اش بچه نگران   یحال هر در و بود مادر

 هر. کرد نشستنش به دعوت و دیبوس را  اش یشانیپ

 انیم را او دست ویآر نشستند، تخت ی لبه که دو

 :گرفت دستش

 .خوبم... مامان خوبم -



 :زد لبخند یسخت به مادرش

 داشتم... داشتم منم... یخوب که  خداروشکر -

 امشب گفت بابات آخه. کردم یم جمع و المونیوسا

 ...میخوا یم دوباره

 !مامان -

 از دنشیدزد نگاه نیهم و دیدزد یم نگاه ویآر از

 .نماند دور  وی آر چشم

 ...جانم -

 :دیچرخ سمتش شتریب ویآر

 ...سالمت جانت -

 مادرش و داشت دیترد و بزند حرف خواست یم

 :دیفهم

 .برم  قربونت دلتو درد   بگو -

 دستش دو هر  با را او دست و دیکش یقی عم نفس ویآر

 :گرفت

  چون نگفتم... مامان نگفتم چوقتیه رو ییزایچ هی -

 از چون نگفتم. یشیم  نگران بگم اگه دونستم یم

... یول نداشت یا دهیفا گفتنش و بود گذشته  زمانش

 !بگم  خوام یم االن



  ویآر و جوابش در داد تکان یسر تند تند مادرش

 : داد ادامه

 ... شدم یزخم  شهر نیهم تو قبل، سال  هی از شتریب -

 ...گرفت ترس رنگ مادرش نگاه

! شیدید  شبید خودت که داد نجات و جونم یکس -

 کف گذاشت رو جونش ش، خونواده  چشم از دور

 ... مامان... بده نجات مرگ از رو بهیغر هی تا دستش

 آرام  وی آر و دیچک اش  گونه یرو  مادرش اشک

 :کرد پاک را اشکش

  داد، ینم نجاتم روز اون  اگه... نبودم منم نبود، اگه -

 داستانش. خونه برگردم  تونستم ینم چوقتیه

 یول! ستین ادمی رو جاهاش یلیخ خودم... هیطوالن

 از دور ماه چند... دیکش زجر من یپا به پا دختر اون

  من گفتن بهش  آخر و دیکش  زجر من کنار ش خانواده

 زنده که ختی ر اشک یکس واسه تمام ماه چهار! مردم

 ...مامان...  بودنش زنده به داشت باور اون و بود

 :دیلرز یم که ینگاه. گرفت مادرش از نگاه

 یادیز... گناهه یب یادیز... خوبه ی ادیز نیریآ -

 ...یول من با بودن واسه فهیح



  او خواست یم. گذاشت  قلبش یرو را مادرش دست

 ...کند حس دستش ریز را ش یها تپش هم

 الشیخیب  یچطور... قلب نیا آرامش شد و اومد -

 بشم؟

 *** 
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 الشیخیب  یچطور... قلب نیا آرامش شد و اومد -

 بشم؟

 حرف! بود واضح یادیز ها دست آن ری ز شیها تپش

  هجوم از مادرش که واضح یآنقدر... زد یم را دلش

 دو هر با و افتاد هیگر به مختلف حس  چند همزمان  

 :گرفت قاب  را پسرش صورت دست

 نیا مگه مادر؟ خوام یم نیا جز یز یچ من مگه -

 که ییروزا تمام خواستم؟ نیا جز یز یچ  سال همه

  آرامش داغدارت قلب به خدا که کردم یم دعا ،ینبود

 خوام؟  یم آرامشت جز  یزیچ  من مگه. بده



 :گذاشت مادرش دست یرو  دست ویآر

 ... دونم  یم... مامان دونم یم -

 :دیکش اش هیگر انیم یا دهیبر نفس مادرش

  باز دلت نکهیا از دمیترس  یم... دمیترس  یم فقط من -

 دایپ رو یدنبالش که یآرامش  اون نکهیا از بشکنه،

 یوقت آرامشت، شده دختر اون یوقت... یول ینکن

  یزیچ من مگه  نه؟ بگم چرا تپه یم براش قلبت انقدر

 خوام؟ یم  آرامشت جز

  دست کف که ییویآر. لرزاند یم را ویآر  قلب اشکش

 :دیبوس را مادرش

 ...نه... مامانم نه -

  یرو سر مادرش و دیکش آغوش در را او  فینح تن و

 و یخوشحال. زد هق و گذاشت او  ستبر ی نهیس

  یعشق از  خوشحال... بود شده همزمان اش یدلتنگ

  بود، کرده قیتزر فرزندش جان به دوباره خدا که

 با ها آسمان از که یا نوه و عروس یبرا دلتنگ

 ... کردند یم نگاهشان لبخند

 *** 

 ( نیریآ  شخص، اول یراو)



  یزیچ از تر عیسر... افتاد اتفاق عیسر ی لیخ  زیچ همه

  هنوز بود، دهیخر میبرا که یا حلقه. کردم یم فکر که

  یکیتار به رو هوا و شد یم  دهید اتاقم ی  طاقچه یرو

 نهیس در وقفه یب قلبم... دیای ب تر عیسر او تا رفت یم

.  بود افتاده جانم به یدی شد اضطراب و دیکوب یم ام

 شب پدرم... میبود گذرانده سر از را سخت روز کی

  به توجه ی ب و بود کرده  سکوت صبح تا را گذشته

 و بود نشسته ها پله در مدت تمام رون،یب سرد یهوا

 و شد  ینم صحبتش هم برادرانه محمد عمو اگر

 همان در همچنان د،ی ایب داخل کرد ی نم مجبورش

 یزندگ یمردها بود عادتشان... ماند ی م سرد یهوا

 جان که بخرند جان به را  سرما چنان داشتند عادت! ام

 ن،یغمگ و  شدند یم که  یعصبان... برود من تن از

 صفر ریز  یسرما  یحت و گرفت یم آتش  درونشان

 ... دندیفهم ینم  هم را درجه

     ادامه

 

 قبل شب مادرم که کنم  فراموش خواستم ینم هرگز

 هم باز صبح و کرد ناله قلب درد   از صبح  تا چطور

  لبخند یول غم از پر چند هر... دیپاش صورتم به لبخند



 یبرا مان  همه ها، مدت  از پس کرد مجبورمان و زد

  مان جمع به  روناک و محمد عمو. میشو  جمع صبحانه

 ...  بود شده تر گرم خانه نیا و  بودند وستهیپ

 تمام از قبل درست و  میخورد صبحانه سکوت در

 انیم اخم من و خورد زنگ پدرم تلفن شدنش،

 من و رفت اطیح به حرف یب... دمید  را شیابروها 

  دست. دمید یم پنجره از را اش یعصب رفتن رو قدم

  آخر یول  دیکش یم نفس تیعصبان با کرد، یم مشت

  از هر  نگاهش. کرد یم گوش و بود شده  تر آرام کار،

 نگاه عیسر من و دیچرخ  یم من یرو پنجره از یگاه

 که یاخم رد با کرد، قطع که را تلفن... دمیدزد یم

 دوباره امشب که گفت بود  مانده شیابروها انیم هنوز

  یخواستگار  یبرا اش خانواده و وی آر است قرار

 ینم اگر که گفت و زد زل چشمانم در میمستق... ندیایب

  من و بگذارد خانه نیا در پا یکس گذارد ینم خواهم،

  آنجا دوباره حاال و... کردم سکوت و دمیدزد نگاه تنها

  یها لباس با قد تمام ی نهیآ آن ی روبرو! بودم

.  بودم دهیپوش لباس ساده... سر به ینیسرو و یکورد

 ییبایز یها رگه و بود میها  لباس غالب  رنگ   یمشک

 فقط کرد یم فکر. شد یم دهید انشانیم دیسف از

  بپوشد؟ اه یس یخواستگار  روز در است بلد خودش



 و آورد هجوم میگلو به قلبم شد، بلند که زنگ یصدا

  دیشا... دیلرز یم میپا و دست ... برگرداندم نهیآ از رو

  قدم. دهد رخ نبود قرار که یگرید بد   اتفاق  ترس از

  کنج و شد دهیکش پنجره سمت اراده ی ب لرزانم یها

 به مادرم و پدر و محمد عمو. زدم کنار را پرده

 یم داخل  یکی یکی ها مهمان و بودند رفته استقبال

  گذراند یم نظر از را تکشان تک دلتنگم نگاه... شدند

 جانم نکهی ا از قبل درست و دلبرش کردن دایپ دیام به

  با که دمید را یاهپوشیس مرد بلند قامت برسد، لب به

  و احترام با و شد وارد دستش در یا  ینیریش و گل

 و کرد یاحوالپرس و سالم ام خانواده با  کلمه چند در

  ساختمان، به شدنش وارد از قبل ی ا لحظه دیشا

  پنجره سمت نگاهش که کرد حس را نگاهم  ینیسنگ

  قلبم یرو دستم و انداختم را پرده یمعطل یب. دیچرخ 

 !دیفهم... نشست

 پشت مصممش نگاه و فشردم هم یرو چشم  خجالت با

 تا بود آمده که یمرد نگاه... گرفت جان  میها  پلک

 !کند خود عروس را کورد ی قهی طا  از یدختر

 *** 
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 را شانیها صحبت... بود افتاده تند دور یرو زمان

  از تر حرف کم که چند هر. دمیشن یم یا  همهمه هیشب

  نکهیا از قبل... تر بهیغر دیشا و بودند شده قبل بار

 با و بودم رسانده آشپزخانه به را خودم نند،یبب مرا

 ینیس در را یچا کردم یم یسع دیلرز یم که یدست

  لحظه آن در. ردیبگ ام هیگر بود مانده کم... زمینر

 هم به عروس آوردن یی چا  ی مسخره رسم از حالم

  لحظه آن در که خدا به. نداشتم را توانش... خورد یم

 ...نداشتم را توانش

  منتظر و ختمیر  ها استکان در یکندن جان  به را یچا

  یصدا. دیدو یم سرد عرق کمرم ی رهی ت یرو. ماندم

 بدتر تنم و شد تندتر قلبم ضربان دم،یشن که را مادرم

  قبل قهیدق چند تا که یمن بود؟ آمده سرم  بر چه. دیلرز

 یعصب ی  حمله هیشب درست یز یچ حاال بودم، آرام

 ینیس  دور دست... اوردیب درم پا  از داشت قصد

 که یطور دمیکش یقیعم نفس. بستم چشم و گذاشتم

  یم می ها هیر به را ژن یاکس بود بار نیآخر انگار



 دوباره نبود قرار. فتدیب یبد اتفاق نبود قرار . فرستادم

 تر آرام کردم باز که چشم. شود تکرار دردها همان

 مانده شی جا  سر هنوز اما  میگلو بغض... بودم شده

 آرامم که یآغوش در... خواست یم هیگر دلم! بود

 دستم لرزش که یحال در و زدم یا سرفه تک! کند

  محکم کردم یسع و کردم بلند را ینیس بود، شده کمتر

 ها نگاه تمام گذاشتم، که سالن به پا. بردارم قدم

  لب ریز من  و دیچرخ سمتم قبل ی دفعه مثل درست

 شبید مثل و زد یلبخند ویآر مادر...  کردم سالم

 : داد را جوابم مانهیصم

 مادر؟ یخوب... زدلمیعز سالم -

 اسمم کنار پدرش. کرد دتریشد را بغضم  شان یمهربان

  یم خطابم" زدلیعز" مادرش و چسباند  یم" دخترم"

  جوابم احترام با دو هر هم  همسرش و آرمان... کرد

! مردانه  بم یصدا همان با خودش و  بودند داده را

  شیابروها انیم یکمرنگ اخم م،یها لباس  به رهیخ

  ینم شیها دنیپوش اهیس از مگر من دل. بود نشسته

  لب یرو ی کمرنگ لبخند  کردم؟ یم اخم دیبا شکست؟

 :دادم جواب مادرش به خطاب و نشاندم

 .ممنونم... شکر یاله -



     ادامه

 

 من استرس و بود شده کمتر انمانیم  جو  ینیسنگ

 که یقدم هر و کردم ییرایپذ به شروع پدرش از... نه

. دیلرز یم شتریب دستم شدم یم تر کی نزد ویآر به

 بردم فرو یسخت  به را دهانم آب دم،یرس  که شیروبرو

 :زدم لب و

 ...دییبفرما -

 نگاه. شد  قفل نگاهم در  یا لحظه و آمد باال نگاهش

  زد لب صدا یب و گرفت ینگران  رنگ دم در اش یجد

  دیچرخ یم سرم دور سالن... نبودم خوب"  ؟یخوب"

 و کردم باز  و بستم چشم بودنم  خوب ی  نشانه به یول

 نشده،  راحت الشیخ بود مشخص که  یحال در او

 همان قایدق و برد ها  استکان از یک ی سمت دست

! یخال من دل  ته و شد بلند زنگ یصدا که بود لحظه

 سر دستم از ینیس بود کینزد و رفت جیگ بدتر سرم

 تا گذاشت دستانم یرو  دست عیسر وی آر که بخورد

... برگشت ها استکان از  یکی و شود  افتادنش مانع

 یرو داغ  یچا! افتاد اتفاق لحظه کی  در زیچ همه

  با همزمان و  ختی ر راهنشیپ ی شانه قسمت و شلوار



 ی زده وحشت گفتن" یوا" و مادرش گفتن" خدا ای"

 دستم و شد جمع درد از چشمانش  ی گوشه تنها من،

 یول بود شده  سرخ درد از صورتش... نکرد رها را

 :داد تکان نیطرف به سر تند تند

 .ست ین یزیچ خوبم... خوبم -

  یقدم. شد بلند و گذاشت ش یروبرو  زیم  یرو را ینیس

  در چشمانم نشدن  سیخ یبرا  میها تالش و رفتم عقب

  که کردم مشت  محکم را دستانم... رفت نیب از لحظه

  ساختمان در همزمان و  دیایب چشم به  کمتر لرزشش

 لیدل  یب... گذاشت داخل به پا روناک و شد باز

 دوباره نبود قرار اش خانواده و نیشاه. بودم دهیترس

...  بزند هم  به را مراسم خواست ینم یکس... ندیایب

 در اما من چشم! بافت یم الیخ مدام اما من ذهن

 . دید یم کابوس  یداریب

 :دمیشن سرم پشت از ویآر مادر نگران یصدا

 نشد؟ تی زیچ تو دخترم مادر؟ یسوخت... ویآر -

 یول دیکش  یم درد! دمیفهم یم... دیکش یم درد ویآر

 :آورد ینم  ابرو به خم

 .خوبم... مامان ست ین یزیچ -



     ادامه

 

  را شیگلو بیس رفتن نیی پا و دیچک گونه یرو اشکم

  مادرم! من... بار نیا جانش به زدم بی آس من. دمید

  میبازو ریز و شد بلند عیسر که دیفهم  را حالم  انگار

 :گفت روناک به رو و نم یبنش کرد کمک... گرفت را

 ...اریب قند آب  وانیل هی -

 مشت دستان با. بود ستادهیا شیجا سر  هنوز ویآر و

  و بودم من فقط که انگار ... نگران نگاه و شده

 :دمیشن را  پدرش آرام یصدا! خودش

 ... جان بابا نیبش -

 بردارد رنگم یب صورت از چشم نکه یا یب ویآر

  اال اله ال  محو، یلبخند  با لب ریز پدرش و نشست

  داماد! میبود یدار خنده داماد و عروس... گفت یهللا

 ... کند غش بود مانده کم عروس  و بود سوخته

 *** 
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 نصف زور به مادرم و برگشت قند آب وانی ل با روناک

  از ویآر یها غره چشم و ختیر حلقم در را وانیل

 آب تمام گفت یم که ییها غره چشم. نماند دور چشمم

  جمع  یجلو کردن جلوه فیضع از من و  بخورم را قند

 خودم به خطاب را ویآر مادر یصدا! بودم متنفر

 :دمیشن

 مادر؟ یخوب -

 : دادم تکان سر آرام

 .رفت جیگ سرم لحظه هی... ممنون  خوبم -

 میصدا سوختنش یادآوری  از و انداختم و یآر به ینگاه

 :دیلرز

 ...ب ینطوریا خواستم ینم دیببخش -

 :د یپر حرفم انیم  عیسر پدرش

 .نکن ناراحت و خودت ... دخترم ادیم شیپ -

 رو پدرم که مهربانش نگاه از برداشتم چشم  خجالت با

 : گفت ویآر به

 ... یکن  عوض و لباست یخوا یم اگه پسرم -



 :کرد مخالفت ویآر و آوردم باال سر

 . خوبم... نشده یزیچ .  ستین یازین ممنون نه -

 ینم درست مرا دیشا! دم یفهم یم... گفت یم دروغ

  عادت... بودم بر از را زش یچ همه من یول شناخت

  درد به اهپوشمیس مرد. خودش از گذشتن به داشت

  ویآر پدر و  نشست کنارم مادرم... داشت  عادت دنیکش

 :دیکش شیپ  را یخواستگار  معمول بحث

 یسر هی گفتن نیا از شتریب که ستین روا  نظرم به -

 مادر و پدر ی  اجازه با. میبنداز  قیتعو به رو ها حرف

 . مطلب اصل سر  برم خوام ی م جان نیریآ

  و داد تکان سر جوابش در یکمرنگ لبخند  با مادرم

 .گفت ی"د ییبفرما" پدرم

  جوون تا دو نیا که میدون یم خوب خانواده دو هر -

 .خوان ی م همو چقدر

 : داد ادامه و دوخت و ی آر به یا لحظه را  نگاهش

  از شتریب شی مردونگ و تی انسان به پسر، نیا به من -

...  نطوریهم هم انتخابش به. دارم  اعتماد چشمام

  بحث باعث متاسفانه که دمیکش شیپ رو یحرف شبید

  برداشت سو  من ریخ تین از دوارمیام یول شد دعوا و



  رو ها تیواقع از یسر هی  خواستم یم فقط من. دینکن

 .ادین شی پ یمشکل بعدا نکرده ییخدا که کنم انیب

 پدرانه لحن در که یتیجد با و دیچرخ  سمتم نگاهش

 :دیپرس زد یم موج اش

 با ،یدون یم من پسر از که ییزها یچ تمام  وجود با -

  فکراتو خوب... بپرسم ازت خوام یم ش گذشته وجود

 جان؟ بابا یکرد

     ادامه

 

  مشت دست محکم ویآر که دمید و انداختم نییپا سر

  پشت یها  رگ یبرا. رفت اضطرابش یبرا قلبم. کرد

  جانم از را مرد نیا که گفتم؟ یم دیبا چه... دستش

 است؟ ضربانش بند ضربانم که خواهم؟ یم شتریب

.  کرد پدرم  به رو ویآر پدر و زد را دلم حرف سکوتم

 !شوق از... داشت  خنده از ییها رگه شیصدا

  یول... میکن نیریش و دهنمون دیبا کم کم کنم فکر -

 یا قهیدق چند جوون تا  دو نیا دیبد اجازه  شما اگه

 .کنن صحبت هم با تنها

 :داد تکان سر و  زد جوابش در یلبخند پدرم



 ...دیدار اریاخت -

 خودم به تا زد میپهلو به یآرام ی سقلمه مادرم و

 :میایب

 ...اتاقت کن شونییراهنما جان، نیریآ -

  جلوتر! زد یم دهانم در قلبم... هم من و  شد بلند ویآر

 :گفتم لب ریز و افتادم راه

 ... طرف نیا از -

 را قلبم یها تپش سرم پشت از شیها قدم یصدا

  رهیخ ها نگاه تمام کردم یم حس. کرد یم تر عیسر

. زدم را برق دیکل و کردم  باز را اتاق در... است مان

  ماه او و من... شود داخل ماندم منتظر و  ستادمیا کنار

  میها گونه  حاال و میبود کرده یزندگ اتاق کی در ها

 سرش پشت که را در  و شد وارد. بود گرفته آتش

 قلبم و دمید را گردنش یع یرطب یغ یقرمز تازه بست،

. انداخت دستش سر و درآورد  را کتش... ختیفرور

 :دی پرس و برد باال ییابرو یتا

 اد؟یم خوشتون  یرنگ چه از شما... خب -

 ت؟یموقع ن یا در کرد؟ یم  یشوخ و بود سوخته تنش

 با شد باعث نیهم و داشت  خنده از ییها رگه شیصدا



 به اشک که یحال در و بردارم  سمتش یقدم حرص

 :گفتم بود  نشسته چشمم

 !کن باز و رهنتیپ یها دکمه -

 : گرفت بهت  رنگ  نگاهش

 کم؟  هی ستین زود -

 تنها و دیفهم یم شک بدون... دیفهم ی م را منظورم

  بود مانده کم. کند عوض  را میهوا و حال خواست یم

 ی دکمه سمت دست! ینگران و حرص  از بکشم غیج

 : گرفت محکم را مچم که بردم راهنشیپ

 !نیریآ -

 :دیچک  گونه یرو  چشمانش به  رهیخ اشکم

 ! سوزوندمت -

 :شد باز یکمرنگ  لبخند به لبش

 ... سرت فدا -

 *** 
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 ... سرت فدا -

  آرام یول رفت کلماتش پشت یمخف ی  مهربان یبرا دلم

 یحس! گفت ینم دروغ  چوقتیه من حس ... نگرفتم

 دو یمعطل یب و کنم آزاد  را دستم مچ کرد مجبورم که

 از یکم که را راهنیپ! باز  را راهنشیپ اول ی دکمه

 نم،یبب را یسوختگ  محل تا زدم کنار اش شانه یرو

 یکس. رفتم  عقب یقدم و خورد گره ام نهیس در نفس

  زده وحشت  نگاه... انگار بود دهیکش چنگ به را قلبم

 اش بسته چشمان و رفته کنار رهنیپ  انیم سمیخ و

  یم که را ی زیچ کردم ینم  باور شتریب  و دیچرخ یم

 :خوردند تکان یکندن جان به میها لب! دمید

 ه؟یچ  نیا... نیا -

 با همزمان و فرستاد رونیب یناراحت با را نفسش

 ببندد را راهنشیپ ی دکمه خواست کردنش باز چشم

  چه در و میهست  کجا بود رفته ادمی! نگذاشتم که

 را راهنشیپ و گذاشتم جلو پا دوباره... یتیموقع

  که بردند فرو قلبم در ی سم خنجر. زدم کنار شتریب

 : شکست  آنطور بغضم

 ...یوا -



 و زدم یم هق نفس یب. بود شده خفه  گلو در میصدا

 : دادم یم تکان  نیطرف به سر وقفه یب

 ... خدا یوا -

  باور را دنشیکش درد از حجم نیا! کردم ینم باور

 قدم کی من و برداشت سمتم قدم کی ... کردم ینم

 باز ی قهی ! بدتر او نگاه... دیلرز یم تنم. رفتم عقب

  بودم دهید که یزیچ تصور از من و بست را راهنشیپ

 نیزم یرو  تنم نکهیا از  قبل درست. کردم خم زانو

 محاصره را میبازوها  قدرتمندش دستان شود، آوار

 :زدم پس را دستش حال همان با من و کردند

 ... کن ولم -

 :زد یم موج ینگران چشمانش ی  مشک در

 .حداقل نیبش... ی کرد ضعف -

 داشت؟ من از یتوقع چه! خواستم ینم... ننشستم

 : دیچیپ هم  به ام معده و دیدو اش شانه یرو نگاهم

 بود؟ یچ  اون... اون -

 : گرفت را جانم اش یدرماندگ

 ...نیریآ نیبش -



     ادامه

 

 لحن که د یایب میبازوها  سمت  خواست دوباره دستش

 نداشتم را کنترلش توان که یا هیگر اوج در نمیخشمگ 

 ... کرد متوقفش جا در

 تازه... ویآر نبود تازه ها یسوختگ  اون... اون -

 !نبود

 دور اش ینگران از یناش  خشم   با بار نیا دستانش

 و نمیبنش تخت  ی لبه کرد مجبورم و دندیچ یپ میبازوها

 : نشست زانو کی یرو میروبرو  خودش

 .فقط باش آروم تو گم؛یم... برات گمیم -

 :گذاشتم اش شانه یرو را لرزانم دست

 ست؟ حادثه اون مال... مال   -

 آن دوباره امشب اگر رمیم یم که دانستم یم

 یسوختگ  دنید که دانستم یم نم،یبب را ها یسوختگ

  کند یم نابودم جا در کتفش و راست ی  شانه یها

 که بردم  لباسش سمت دست دوباره حال  آن با یول

 نییپا و  گرفت دستانش انیم محکم را دستم همان

 :آورد



 ...نکن -

 :بودند گذاشته مسابقه هم  با میها اشک

 نه؟ مگه... ست حادثه اون به مربوط -

 :بود گرفته شیصدا. برداشت چشمم  از چشم

  یسوز ش یآت به مربوط گنیم یول... ستین ادمی -

  ی پنجره از نکهیا از قبل  هیثان چند انگار . عمارته

 و شونه و بهم رسه یم  شیآت بپرم،  وشیدار اتاق

 . سوزونه یم رو کتفم

 :زدم لب  خون دل   با

 ...برات رمیبم -

 :کرد اخم

 ! نکنه خدا -

 به را قلبم که انگار و  بود دستش انیم هنوز دستم

 .بودم سپرده ها دست آن نوازش

 کنه؟ یم درد یل یخ... یلیخ -

 : داد تکان طرف دو به سر

 ... نداره درد و شده بهتر که  وقته یلیخ... نداره درد -

 . بخرم جان به را دردش توانستم یم کاش



 نسوخته؟  تی ا گهید یجا -

.  کرد جمعش عیسر و شد باز یلبخند به لبش که دمید

 چنان میها گونه و شدم وحشتناکم  یسوت متوجه تازه

. نماند دور چشمش از نداشتم  شک که گرفتند آتش

 !کردم یخداحافظ میآبرو با... شد تمام

     ادامه

 

  از طاقت شد باعث نیهم و  من نه زد یم  یحرف او نه

  همزمان را  خجالت و غم  از حجم آن تحمل. بدهم کف

 :زد ی م دامن بغضم و خشم به نی هم و نداشتم

 ؟ینگفت بهم چرا -

 بوسه! کرد  یصبور شهیهم مثل که دیفهم را دلم حال

 ... شد گرم دلم و نشست ام یشانیپ یرو  آرامش ی

 ...اشکا نیا فیح... گذشته ازش یلیخ -

 : چشمش در شدم براق

 بهم؟ ینگفت و اومده سرت ییبالها چه گهید -

 درست و  آورد کینزد را  رمی تحر زیم مقابل یصندل

 :نشست میروبرو



 پسره! ها نرفته  ادمی رو شبت ید یها یلجباز  هنوز -

  تو و داد یم  قورتت داشت زشیه نگاه با یعوض ی

 تو من واسه ینداختیم باال شونه... خونسرد که هم

 ت؟یوضع اون

  پس... شد موفق فتد؟ین پس که بود گرفته شیپ دست

 :افتادم پس و فتادین

 ... ن یکار چیه نیشاه با من -

 :کرد اخم و د یپر حرفم انیم  یجد لحن با

 ! یاریب و اسمش  یبخوا که تو فیح -

 : دمی کش چشمم ریز  یدست محکم

 یایم و ی پوش یم یمشک چرا دمیپرس تو از من -

 ؟یخواستگار 

 :نشست لبش کنج یمحو لبخند

 ؟ی دیپوش یمشک چرا تو... دارم لیدل من -

 :دواند  شهیر میگلو در دوباره بغض

  دلم منم! شدم  ناراحت منم اومد؟ بدت ؟یشد  ناراحت -

 رو تیمشک هم  یخواستگار تو  یوقت گرفت

 ... یاوردیدرن



 ! یاریدرب  تنم از رو یمشک تو وقتش به خوام یم -

 *** 
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 ! یاریدرب  تنم از رو یمشک تو وقتش به خوام یم -

 مات  ! زد چشمم در چشم  که یحرف مات... ماندم مات

 اما من اشک. ختیر ینم که یاشک از براق نگاه

 چشمم ر یز آرام انگشتش و آمد باال  دستش! دیچک

 :دیلرز یم بمش یصدا. شد دهیکش

 گن؟یم یچ  اشکا نیا -

 : کردند ادا را کلمات اراده یب میها لب

 ... گنیم... گنیم -

 فرود اش شانه یرو سرم و شکست گلو در بغضم

 :آمد

ت گنیم -  !دارم دوس 



!  بود من  مال که یعطر. دیچیپ مشامم در عطرش

 وار نوازش دستش... بود من مال که  یمرد عطر

 :زد لب گوشم کنار و شد دهیکش  کمرم یرو

 ... یمن  ن  یریآ تو -

 ریس تا ماند حرکت یب و آغوشش در شکاندم بغض

 و گرفت آغوشم در تر محکم... حضورش از شوم

  کی و او و ماندم یم من. ستادیا یم زمان کاش

 میگرفت فاصله که گذشت چقدر دمینفهم...  امن آغوش

 بلند ترس با و افتاد ساعت به یا لحظه نگاهم. هم از

 :شدم

 !میشد  بدبخت یوا -

  زمان که شد متوجه  تازه من مثل و گرفت را نگاهم رد

 مشغول عجله با... گذشته ما حواس  از دور یادیز

 سرخم ی چهره دنید با و  شدم میها اشک کردن پاک

 و بود خون  رنگ چشمانم. شد حبس نفسم نهیآ در

 بکشم غیج بود  مانده کم که یحال در... بدتر  میها گونه

 :برگشتم ویآر سمت

 رون؟یب برم یچطور االن من -

 :آمد جلو یقدم



 ...نیریآ -

  کردم یسع و رفتم شمی آرا لیوسا سمت حرص با

 : بپوشانم را صورتم  یسرخ

 بابام؟ به بگم یچ! بابام ... ویآر -

 اش خنده شدنم دستپاچه آنطور از بود مانده کم

 : ردیبگ

 درآورد؟ و دخترمون اشک اول همون از پسره نگن -

     ادامه

 

 یبرا بودند گذاشته مسابقه دستانم و شد دور شیصدا

 :صورتم یسرخ  پوشاندن

 داره؟ خنده  االنم تیوضع  داره؟ خنده -

 نهیس که روبرگرداندم صورتم، یاجبار  شی آرا از فارغ

 در را یسرخ  مخمل ی جعبه و شدم اش نهیس به

 ... دمید دستش

 ... نیا -

 :دی پر حرفم انیم

 !توئه مال -



  با همزمان و گرفت را دستم... میبگو یز ی چ نگذاشت

 دوباره که یکت بیج  در انگشتر ی جعبه گذاشتن

 رونیب  که پا و رفت  اتاق در سمت بود، دهیپوش

 ها نگاه تمام. کرد رها را دستم ناچار به میگذاشت

 یسرخ که کردم خدا خدا من و دی چرخ سمتمان

 یبرم  که یقدم هر... دیاین چشمشان  به چشمانم

 که نیهم و  شد یم کم می ها جان از جان کی م،یداشت

 ... زد خی تنم تمام کرد، باز لب ویآر پدر

 جان؟  بابا دیزد  و حرفاتون -

 تکان سر آرام و بردم فرو یکندن جان به را دهانم آب

 . دادم

 یم  را جوابم. نشست شیها لب یرو یلبخند

 ...دانستند

 م؟یکن نیریش و دهنمون دخترم؟ گهیم یچ دلت -

 در چشم مادرم و پدر با یا  لحظه و انداختم نییپا سر

  با. زد یم برق  اشک از نگاهشان دو هر. شدند چشم

 التماس... دادند تکان سر دو هر و گرفتم اجازه نگاه

 :زدم لب آرام و زدینر که اشکم به کردم

 ... بله -



 کردم حس و دیکوب ام نهیس قفسه به توان تمام با قلبم

  یلبخند وی آر پدر. شنوم یم کنارم از را قلبش یصدا

 :شد بلند و زد

 . انشاهلل هم ی پا به دیبش ریپ... مبارکه -

 اشک مادرش که دمید  و داد دست یگرم به پدرم با

  یروبوس مادرم با و زدیر  یم شوق اشک... زدیر یم

  ییجا درست ها، سال بعد اش دهید داغ پسر. کند یم

  یم طلب او یبرا  شیدعاها در بار هر که بود ستادهیا

 آرامش و ی خوشبخت دوباره خواست یم خدا از. کرد

 بودم؟ اهپوشمیس مرد آرامش من... ای خدا و ندیبب را

     ادامه

 

 مهمان لبخند و بود سیخ همسرش و آرمان نگاه یحت

  و کرد یم  نگاهم پدر مثل محمد عمو... شانیها لب

  را خواهرش که بود یمهربان دختر مثل روناک نگاه

  انگشتر ی جعبه ویآر  که دمید! اند کرده عروس

 انیم را انگشتر . آمد سمتمان مادرش  و آورد رونیب

 نگاه. گرشید دست با را دستم و گرفت انگشتانش

 !دیخند یم اما لبش... بود سی خ  مهربانش



...  دلش به یداد آرامش که ممنونم... ازت ممنونم -

 درمانش که ممنونم! بود قیعم یلیخ  من پسر زخم

 ...یشد

 در یآرام  به را انگشتر  او و دیچک گونه یرو اشکم

 نگاه. دیبوس را ام یشانی پ و انداخت ام حلقه  انگشت

  گرم را دلم لبش  یرو لبخند و دیچرخ ویآر   یرو سمیخ

.  کرد باز  و بست چشم و داد تکان سر آرام. کرد

 م،یها نفس بند کنارم،... هست که گفت یم نگاهش

 ! آخرش  آخر   تا دلم، و  جان به بسته

 *** 
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 یرو... دیکش اش یشانیپ  یرو آرام را  سیخ دستمال

  وکتیآنژ از کبود که ییها  دست یرو... شیها گونه

 همان یرو  ،یشانیپ همان یرو! زد بوسه و بودند

 کنار و کرد باز لب... ها دست همان ی رو ها، گونه

 :زد پچ او گوش



...  خونه مشیببر م یتون یم گهید  ماه هی گفتن -

  بار نیاول واسه شبید! خوبه  حالش گفت یم دکترش

  خوردنش غذا واسه گهی د. دادن ریش بهش  شهیش با

 ... نداره  اجیاحت ها لوله اون به

  نبض گردنش رگ. بود  شده داغ دوباره اش یشانیپ

 دلش و نشست یصندل  یرو  او تخت  کنار... زد یم

 :کند رها را دستش امدین

...  دستاش ونیم رهیگ یم  انگشتمو! بهم کرده عادت -

 ...کهی کوچ یلیخ ! دستاش آخ

 در که یفرد گفت یم دکتر... نلرزد شیصدا  کرد یسع

  خواست ینم. شنود یم را اطراف یصدا کماست

 ... بفهمد را بغضش  ماهرو

  فرشته خواب تو داره انگار! خنده یم  خوابه یوقت -

 .نه یب یم رو ها

 به را او دست کف و زد  ماهرو دست ی رو یا بوسه

 :چسباند صورتش

 یم رو تو مطمئنم من نه؟ مگه... نهیب یم رو تو -

 !نهیب



  دردش... بود گرفتن شدت حال در اش یشانیپ یداغ

 بدتر شیها رگ در خون خت،یر یم دلش در که را

 اگر که هشدار! بود داده هشدار دکتر  و دیجوش یم

 ساده یهوشی ب  کی به زیچ همه  رد،ینگ یجد را دردش

  کی به کی نزد از خسته اما دواریام... شود ینم ختم

 که ژهیو یها مراقبت از و  شد بلند دن،یکش  انتظار ماه

 که یاهپوشیس مرد بلند قامت دنید با رفت، رونیب

 کرد یم متر شیها قدم با را  مارستانیب کوتاه  یراهرو 

 .ستادیا

 و؟یآر -

 و شد اش متوجه تازه و دیچرخ  سمتش وی آر نگاه

 او سرخ صورت دنید از د،یرس شیروبرو که نیهم

 :ماند مات

 ؟یخوب -

  چشمش  ریز یاهیس و  دهیپر رنگ و بود شده الغر

 ... داد یم شیها یخواب یب از خبر

     ادامه

 



  سوال به توجه یب و کرد یا خنده تک یخستگ  با ایلیا

 :دیپرس  ویآر

 سرگرد؟ خبرا چه -

. کرد پر یآب وانیل و رفت  کنارش آبسردکن سمت

 همان در و آورد رونیب شلوارش بیج از یقرص ورق

 :داد ادامه نیح

 باالخره؟ یگرفت  رو بله -

  سطل در را وانیل و برد  فرو آب یکم  با را قرص

 از قبل و کرد  نگاهش ینگران  با ویآر. انداخت آشغال

 : داد را جوابش ایلیا بپرسد، یزیچ  نکهیا

 اومدن بهوش تا بمونم زنده دیبا... فشارخونه قرص -

 . ماهرو

...  بود مرده یزندگ چشمانش در اما  داشت شخندین

 و دست یزندگ و مرگ با ها دستگاه ریز اش یزندگ

 پا سر یبرا کند یم جان او و کرد یم نرم پنجه

  یم. نماند دور چشمش  از ویآر نگاه غم... ماندن

 که است یکس تنها او دیشا  و کند ینم ترحم که دانست

  از... بود خسته یول فهمد یم وجود تمام با را دردش

 فیرد از یکی  یرو را خودش. بود خسته ها نگاه نیا

 . نشست  کنارش مکث با  ویآر و کرد رها  ها یصندل



 خوبه؟ دخترت -

  لحظه و داد هیتک سرش پشت  وارید به  را سرش ایلیا

 :بست  چشم یا

 .کنم بغلش ذارنیم گهید حداقل... خوبه -

 سمت گردن... کند باز چشم شد باعث ویآر سکوت

 :زد یکمرنگ لبخند  و چرخاند کنارش مرد

 یگرفت بله باالخره... ینگفت  ن؟یغمگ  انقدر داماد -

 ازش؟

  مثل درست... زد لبخند و داد تکان یسر  آرام ویآر

 !خودش

 ... گرفتم -

 :فشرد آرام و گذاشت اش شانه یرو  دست ایلیا

 ...سرگرد برات خوشحالم -

  که یدختر حسرت! زد یم موج حسرت لحنش در

 دنیشن حسرت... گذشت ی م نگاهش نی آخر   از روزها

 و دیفهم و یآر و نبود خوب حالش! شی ماهرو یصدا

 یبرا یادیز زمان. بزند  را حرفش زودتر داد حیترج

  یبرا گرید روز چند دیبا و نداشت تهران در ماندن

 .گشت یبرم کردستان به عقد مراسم



 ... اومده بهوش رادمنش -

     ادامه

 

 ادامه ویآر  و نشست ایلیا یابروها  انیم  یکمرنگ اخم

 : داد

  باهات خواد یم گفته اما... نشده مرخص هنوز -

 . بزنه حرف

 من؟  با -

 :فرستاد رونیب صدادار را  نفسش ویآر

  حکم صدور و زندان به انتقالش زمان تا... آره -

 سازمان از رو ش اجازه شهیم اما المالقاته ممنوع

 ...ایلیا. دونه یم رو  زهایچ یلیخ مرد نیا. گرفت

 :داد هشدار ویآر  و کرد نگاهش منتظر ایلیا

  یجا یک میدون ینم هنوز ما! نزن آب به گدار یب -

 یکس چه می دینفهم هنوز... داد لو وشیدار  به رو شما

  ماهرو که داد یم اطالعات بهمون داشت مدت تمام

 رادمنش  ممکنه که هست زای چ یلیخ. بردن کجا رو

 بخاطر قطعا نهیبب رو تو خواسته نکه یا... بدونه

 .ستین بخشش طلب و یمونیپش



 کوچک... ندازدی ب خطر در را خودش ا یلیا دیترس یم

 یم باعث رادمنش سمت از  یکی تحر و اطالعات  نیتر

 تمام که ییایلیا... بخواند را خط  ته تا ایلیا شد

  بد حال مسبب اگر شک یب و بود خشم از  پر وجودش

 جان از گذشتن متیق به یحت کرد، یم  دایپ را ماهرو

  ایلیا لب کنج شخندین... گذاشت ینم اش زنده خودش

 انتقام در که یا خورده زخم یایلیا. شد  جوابش تنها

 !داشت تبحر گرفتن
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 د؟ یا آماده -

 به شد باعث گوشش کنار  از مامور یصدا دنیشن

 یم را وجودش تمام روزها نیا افکارش. دیایب خودش

 اتاق ی رو درست که حاال مخصوصا... دندیبلع

 شک یب که یمرد! رادمنش... بود ستادهیا دشمنش

  ویآر. کند تر تازه را قشیعم یها  زخم بود قرار

  حضور و بود  سازمان دستور  ... بود امدهی ن همراهش

  خاطر به خودش دیشا! غدقن  رادمنش  کنار در ویآر

 که داشتند خاطر به خوب همکارانش ی ول آورد ینم



 بدون ویآر شد، ینم مانع پدرش اتیعمل روز در اگر

 یمنطق مرد ویآر... ختیر یم را رادمنش خون شک

 چطور که بودند دهید چشم به همه اما بود یآرام و

 قاتل بود خدا کار  و داد کف از طاقت  او مقابل

 تا بودند فرستاده ایلیا همراه یگرید مامور! نشدنش

 یب ایلیا. کند اش یهمراه رادمنش با دارشید در

  اتاق  سمت و داد تکان جوابش در یسر حرف

 داشت، یبرم که یقدم هر. افتاد راه  به شیروبرو

 پر دلش! تر داغ اش یشان یپ و شد تر سخت نفسش

 دستان یبرا... نفس  دخترکش، عطر یبرا زد یم

 یم نفر دو آن فقط... حرکت یب چند هر ماهرو،

 مامور... نفر دو آن فقط و فقط! کنند آرامش توانستند

 سروان. شود وارد کرد اشاره و داد هل  جلو به را در

  عمد از سازمان... خودش سال و سن هم بایتقر و بود

 تک تا بود کرده انتخاب یا باتجربه و کارکشته مامور

 ریز شان مکالمه نیح را رادمنش و ایل یا حرکات تک

 .باشد داشته نظر

 و کرد باز را راهنشیپ نیاول ی دکمه دو اراده یب ایلیا

 با یا یخصوص اتاق. بکشد نفس تر قیعم کرد یسع

 داخل به  پا هنوز و بود شیرو شیپ  زاتی تجه تمام

  آشنا بیعج که دید تخت یرو را یمرد  نگذاشته،



...  یجوگندم و یاسب  دم یموها با یمرد! بود

  دار حفاظ ی  پنجره از ،یگر ید زمان هر از خونسردتر

  نداشت شک ایلیا و بود دوخته چشم رون یب به اتاق

 ینم خودش یرو به و شده  متوجه را  حضورش که

 و بست  را در و شد وارد ایلیا از بعد مامور. آورد

  و کند نگاهشان داد زحمت خودش به تازه رادمنش

 دیکش ادیفر ایلیا ی گرفته آتش قلب اعماق از یکس

 مرگ با تمام ماه کی د یبا گناهش یب  یماهرو چرا

 الغر ببرد؟ در به سالم جان  نطوریا دشمنش و بجنگد

 غرور یول رتریپ  یسال چند انگار و بود شده

 ... زد ینم مو بود اوج در  که ییروزها با چشمانش

     ادامه

 

 کی داشت،  لب کنج یشخندین. بود همانطور هم هنوز

 فرد  یپا تا سر برد، یم باال را شی ابرو یتا

 زد یم زخم آخر، در و کرد یم برانداز را  شیروبرو

 :زد و

 ...پدرت واسه هم. گم یم تیتسل -



. شد مشت  محکم ایلیا دست و گرفت عمق شخندشین

 ادامه توجه یب برد، یم لذت  که انگار و دید رادمنش

 : داد

 !مرگت جوون زن بخاطر هم -

  ی نقطه به ای لیا یها رگ در را خون یکس انگار

  یادآوری ی برا  دیجنگ یم واحد آن در. رساند جوش

 مقابل خودش کردن کنترل ی درباره وی آر یهشدارها 

  برود جلو که کرد یم تمنا  وجودش تمام  همزمان و او

  استخوان که رادمنش دهان در بکوبد مشت یطور و

  را خطر ی بو مامور... شود خرد خودش دست یها

 در بار هزار ایلیا و  ستادیا کنارش که کرد حس

  دندان انیم از و نرود جلو تا شد زنده و مرد خودش

 :دیغر اش شده دیکل یها

 !کهیمرت بفهم و دهنت حرف -

  ماهرو گفت؟ یم تیتسل شیماهرو  یبرا یحق چه به

  دهیکش درد وجود به دیبخش یم جان و دیکش یم نفس

  انکار را شیها نفس یحق چه به... اش  خانواده ی

 گرفت خودش به یمتفکر ی چهره رادمنش کرد؟ یم

 :آورد باال را دستانش جفت و



 دل یعاشقا  نیع نبود ادمی! آروم... باشه باشه -

! یجون ی ب گوشت کهیت هی شدن داریب  منتظر خسته

  خوب نمیا... سخته اولش! دونم یم... سخته باورش

 صداش اول... کم کم یکن  یم عادت یول! دونم یم

 خودت به هم روز هی چشماش، رنگ بعد ره،یم ادتی

 قلبش ضربان دستگاه ممتد بوق جز گوشات و یایم

 .شنوه ینم یزیچ

 و گرفته  خون چشمان به رهیخ و کرد یا خنده تک

 :داد تکان نیطرف به سر لذت با ا،یلیا دار رگ

 !روز اون  بشه یروز چه که آخ -

     ادامه

 

 چنان و زد ای لیا تحمل به را خالص ریت آخرش، حرف

 مامور یحت که زد ادیفر و برد هجوم رادمنش  سمت

 :شود مانعش نتوانست هم

 !شو خفه... شو خفه... زی چ همه یب کثافت شو خفه -

 ضرب و نشست رادمنش فک در توان تمام  با مشتش

  و برگشت رادمنش سر که بود ادیز یحد به دستش

 خون. شد جدا دستش از سرم که افتاد پهلو به چنان



  در درد از اش چهره و گرفت راه دستش و دهان از

 :گرفت را اش قهی ای لیا و رفت هم

 چه به ؟یزن یم حرف من زن مورد در یحق چه به -

 حرومزاده؟  یحق

  حال در ایلیا و کند شیجدا کرد یم  یسع مامور

 قدرتش بود شده باعث دشیشد خشم... نبود خودش

 رادمنش. شد ینم جلودارش یکس و شود  برابر چند

 یبرنم زدن  شخندین از دست هم تیوضع آن در یحت

 که یطور  و برد ایل یا گوش کینزد سر. داشت

 : زد لب ایلی ا به خطاب نرسد، مامور گوش به شیصدا

 ...یگرد یم دنبالش که  یکس... یسلطان سورن -

 عقب محکم را ایلیا مامور که بود نشده تمام حرفش

 :برد باال صدا و دیکش

!  احتشام یآقا ممنوعه مجرم با یکی زیف یریدرگ -

 !االن نیهم... رونیب دیبر

  سرخش نگاه زد، یم  نفس نفس که  یحال در ایلیا

.  دیچرخ یم رادمنش خونسرد و شرور  چشمان انیم

.  بود شده سرخ  خون از رادمنش  لباس یپهلو  قسمت

 صورتش ی ها رگ و بود کرده باز سر  شیچاقو زخم

  ابرو به  خم مغرورانه یول درد از بودند زده رونیب



  زور به  و گرفت را ایلی ا یبازو  مامور... آورد ینم

  دوباره یبرا یتالش رادمنش و برد خروجش در سمت

  عمد از! بود دهیرس هدفش به... نکرد زدن حرف

  کینزد را او  بتواند تا بود کرده کی تحر را ایلیا خشم

 با که مامور! بزند را آخر ی ضربه و  بکشد خودش

 بستند، ایلیا صورت در را در و شد اتاق وارد دکتر

 شد باعث وارید به برخوردش و رفت عقب عقب

  اسم کی تنها و دیکش یم ریت دستش استخوان. ستدیبا

  یکس از! یسلطان  سورن...  شد یم تکرار سرش در

  تنها حاال  بود، داده لو وش یدار به را آدرسشان که

 نیا یول نبود یاعتماد رادمنش به... داشت  اسم کی

  انگار. شد  ینم دهید چشمانش در دروغ از یاثر بار،

 !ریش دهان در ایلیا فرستادن از برد یم لذت که

 *** 
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 دوباره به! کردنش یزندگ دوباره به... بود کینزد

 از که ی دختر فیلط دستان پناه در  کردن یعاشق

 روز به  بود کینزد...  بود دهیکش رونش یب جهنم

  تمامش دیبا که داشت یناتمام کار آن، از قبل و وصال

 و کرد پارک ساختمان  یروبرو را نیماش. کرد یم

 و طبقه دو ساختمان ینما... دیکش یقیعم نفس

 مگر! بود آشنا یادیز اش دهیکش فلک به  سر درختان

  بود؟ کرده یط  کوچکش ی  خانواده با را ریمس نیا کم

 گذاشته خانه نیا به پا مهتاب دست در دست کم مگر

  و مهتاب دنبال کارش اتمام از بعد کم مگر بودند؟

  از... بود شده نیسنگ شیها نفس بود؟ آمده پسرکش

 دهیند محبت و مهر جر  یزی چ شیها آدم  و خانه نیا

... شوند سخت شیها نفس شد یم باعث نیهم و بود

 پدال یرو پا اراده یب و شود مانیپش نکهیا از قبل

 در سمت بلند یها قدم با و شد ادهی پ بفشارد، گاز

 دوست... دندیلرز یم نامحسوس  شی زانوها . رفت

  خوب دلش، ته یول دهد ربطش  هوا یسرما به داشت

  قدم یصدا...  است یگری د زیچ لشیدل که دانست یم

  یرمردیپ یصدا بندش، پشت  و دیشن را ییآشنا یها

 :بود آشنا  بیعج که

 ... اومدم -



  طول  یزیچ و دواند شهیر شیگلو در یسرطان  ی غده

  دستان انیم که یکوچک  گلدان. شد باز در که دینکش

  هزار و شد رها ویآر دنید محض به بود، رمردیپ

  شیها لب و زد دو دو ویآر  نگاه در نگاهش... تکه

 :خوردند تکان وار زمزمه

 بابا؟ یخودت  و؟یآر -

  گلدان   آن از صداتر با... شکست ویآر  قلب در یزیچ

  ی چهره! قلبش شد تکه هزاران... شده تکه هزار

 چیه  د،ید یم که یق یعم یها چروک  و شکسته

  شده ریپ... نداشت گذشته باصالبت مرد  آن به یشباهت

 ... ر یپ یلیخ. بود

 بازه؟ روم به تون  خونه در هنوزم... هنوزم -

.  آمد جلو یقدم و زد شترین رمردیپ چشمان به اشک

 یم سالم و حیصح را دامادش کرد ینم باور که انگار

 .ندیب

  نباشه باز روت به خونه نیا در شهیم مگه... مگه -

 بابا؟ 

     ادامه

 



  یقدم. کرد یم اش شرمنده شتریب او یها  گفتن" بابا"

 اش چانه که فشرد هم یرو دندان  و گذاشت جلو

 و گرفت چشم  از اشک ش یروبرو مرد  که دید. نلرزد

 به یتن هزار  یا وزنه  انگار. شود داخل کرد اشاره

 به پا حال، آن با یول بودند کرده وصل ویآر  یپاها

  یصدا شد، بسته سرش پشت که در و  گذاشت داخل

 :دندیشن را یزن

 ... دا مهمون ه؟یک... نیحس -

. ماند مات ویآر دنید با که بود نشده تمام حرفش

 سرش یرو از بود، داشته نگه دست با که یچادر

 :گرفت  ها نرده  ی لبه به دست و خورد سر

 و؟یآر... آ -

 گردنش پشت دست محکم و گذشت ویآر قلب از یدرد

 :دیکش

 ...  من -

 توانست ینم... بود شده پاک مغزش لغات رهیدا

  ش،یروبرو زن سیخ نگاه. بگذارد هم  کنار را کلمات

 نفس... داشت مهتابش چشمان به ی بیعج  شباهت

 :دیکش یا دهیبر



 ... دونم  یم... اومدم یم دینبا من -

.  بود دهیند را ها آن که شد یم سال چهار  از شتریب

 مارستانیب تمام سال کی اش، خانواده مرگ بعد

 در سال به کینزد آن، از بعد و بود یبستر  یروان

 که نه! اش خانواده نیقاتل  انیم و وشیدار عمارت

 مادر و پدر... خواست یم ند؛یبب را ها آن نخواهد

 عذاب یول نخواهد؟ شد یم مگر و  بودند مهتاب

 دار طناب مثل یشرمندگ... کرد ینم ش یرها وجدان

  و تشیمامور شروع از قبل! دیچیپ یم  شیگلو دور

 دور از تیمامور  انجام نی ح یگاه یحت آن، اتمام بعد

  یصدا. آمد  ینم جلو چوقتی ه یول داشت را شانیهوا

 همه ی  خاکسپار روز در مهتاب مادر یها ضجه

  که را اش نوه و دختر. داشت ادی به خوب  را زشیچ

  ویآر ی نهیس به مشت توان تمام با بودند، کرده خاک

 ینم رونی ب او گوش از  هنوز شیصدا و بود دهیکوب

  از ینتونست... ازشون یکن  محافظت ینتونست " رفت

 قول! نامرد یداد قول... یکن محافظت م نوه و دختر

 !" یداد قول... یباش مواظبشون یداد

 از ردیبگ اجازه بود آمده... ردیبگ تیحالل که بود آمده

 !داشتند را مهتابش تن عطر که یمرد و زن



 *** 
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 را ها نرده و گذاشت قلبش یرو دست مهتاب مادر

 تنها د،یدو سمتش  ینگران با که همسرش و زد چنگ

 :زد لب رمق یب و آورد باال دست

 ... خوبم... خوبم -

 :دهید ها سال بعد را پسرش که انگار... کرد یم هیگر

 مهتابم؟   ز  یعز یخوب مادر؟ یخوب -

  چشم از اشک نیحس. سوزاند را وی آر چشم اشک

 و رفت مهتاب  مادر سمت یقدم چند  ویآر و گرفت

 ...برود جلوتر توانست ینم. ستادیا او به دهینرس

  ییزانوها با و کرد جدا ها نرده از دست مهتاب مادر

 همان با. آمد نییپا یکی یکی  را ها پله د،یلرز یم که

 و ستادی ا ویآر یروبرو لرزان، تن و  سیخ صورت

 :رساند او صورت به ناباور را انگشتانش نوک



 ؟یخودت آره؟... یخودت -

  باز و بست چشم و گذاشت او دست یرو  دست ویآر

 آغوش  در دیبا که بود او... دییتا ی نشانه به کرد

 یول گشت ی م جانش یب ز  یعز عطر دنبال مهتاب مادر

 قلب   که بود او... کرد بغلش که بود مهتاب مادر

 جان   که بود او... دییبو و دیکش آغوش  به را مهتابش

  ویآر دست... زد هق و دیکش آغوش در  را مهتابش

  یصدا. شد دهیکش کمرش یرو وار نوازش و آمد باال

 :دیشن گوشش کنار وار زمزمه را او

 از شکست دلت نه؟ مگه... من از شکست  دلت -

 دلت ؟یروان  مارستانیب اون به دیکش کارت که حرفام

 یرفت  خبر یب شدنت مرخص بعد  که شکست

 و دلت نه؟  مگه... شکوندم بد و دلت ت؟یمامور

 دل تو یرفت و خودت جون رو یگذاشت  پا که شکوندم

 خطر؟ 

  یصدا... برد فرو یکندن جان به را دهانش آب ویآر

 :بود شهیهم از تر  گرفته بمش

 ... دیداشت حق -

 :داد تکان نیطرف به سر تند تند مهتاب مادر



  دهید چشم به که یمن... نبود حق حرفام نه... نه -

 اون دینبا رهیدرم م نوه و دختر واسه جونت بودم

 یول نه، من از شتریب  دیشا تو... زدم یم رو حرفا

  مارستانیب دمیشن یوقت! یبود  نسوخته منم از کمتر

 چشم تو کردن نگاه و  اومدن یرو  ،یشد یبستر

.  دمید یم رو  مهتاب خواب  شب هر. نداشتم رو مادرت

 تو اسم فقط  حرفاش تو... کرد یم هیگر... بود ناراحت

  امیب خواستم یشد مرخص دمیفهم یوقت! آورد یم رو

 خونه در رفتم. تیمامور  یرفت گفتن یول شتیپ

 ت بچه و زن خون انتقام یرفت گفت نیمع حاج... تون

  یم بود، دلواپس کرد، یم هیگر مادرت. یر یبگ رو

 قبل از بدتر... بهشون یبزن زنگ یتون ینم یحت گفت

 هم رو  تون خونه به  رفتن یرو گه ید. شکستم

 ...نداشتم

     ادامه

 

 از دهیبر دهیبر نفسش و دیکش چشمش ریز یدست

 : شد خارج اش نهیس

 یم سر یگاه کنه؛ حفظشون خدا... داداشت و پدرت -

. آوردن ینم خودشون ی رو  به یچیه. بهمون زدن



 گریج و ندارن خبر گفتن یم م،یدیپرس یم و حالت

 دمیفهم که شیپ ماه چند. سوخت یم شتریب من

 مهتابم ز  یچ همه دمیفهم ی وقت ،یمارستانیب و یبرگشت

 قسم خدا به اومده، بهوش تازه و بوده کما تو ماه چند

 تو تونستم ینم... برگشتم و اومدم مارستانیب تا که

 ...نداشتم و توانش. کنم نگاه مادرت چشم

 :گذاشت همسرش یبازو ی رو دست ینگران با نیحس

 سرده هوا. میبزن حرف داخل میبر ایب... خانوم میمر -

 ...قلبت نکرده ییخدا

 : آورد باال دست و دیپر همسرش حرف انیم میمر

 حرف اومده که حاال نجاست،یا که حاال بذار  نه... نه -

 .بزنم و دلم

 :بود ویآر  سرخ چشمان به رهیخ همچنان  نگاهش

 و یگذشت جونت از دمیفهم... یگرفت انتقام دمیفهم -

  که دمیفهم. دیبخش ت خانواده به رو تو دوباره خدا

 ... عا دوباره... دوباره

  انیم مهتاب مادر و دیچک اش گونه یرو  وی آر اشک

 :دی خند اش هیگر

 !یشد عاشق -



  ویآر  قلب یرو یتن  هزار چند یا وزنه  که انگار

 کرد باز لب یسخت به. بود شده سخت نفسش... افتاد

 :فشرد دستانش انیم را میمر ی زده خی دست و

 داخل؟  میبر شهیم... دیخور یم سرما -

  یول سرما به داشت عادت.  بود کرده خی  بدتر خودش

 :دیکش باال را اش ینیب میمر! بود کرده خی درون از

 .داشتم نگهت سرما تو دیببخش... میبر... میبر -

 او کمر پشت دست. زد  یکمرنگ لبخند زور به ویآر

 به گوشه... رفتند ساختمان یورود سمت و گذاشت

  خاطرات. بود خاطره  شیبرا اطیح نیا ی گوشه

 بود، کرده یباز فوتبال پسرکش با که ییروزها 

  یبرا درخت از شیها دنیچ انار و السیگ خاطرات

 ...مهتابش اریو

     ادامه

 

  مخالفت برخالف مهتاب مادر و نشست یمبل یرو

 و رفت  آشپزخانه به ی چا آوردن یبرا  و،یآر  یها

 وارید به دهیچسب عکس ی ها یشاس یرو  وی آر نگاه

  و مهتاب و  خودش یعروس عکس یکی... ماند ثابت



 که یحال در ی ماهگ شش در ارشیمه عکس ،یگرید

 اش خفه داشت ساختمان یفضا... دیخند یم دل ته از

  ذره بدون... بود قبل مثل درست زیچ همه! کرد یم

 باز نفس  یب را راهنشیپ اول ی دکمه دو! رییتغ یا

 یحت اش چانه. دیکش ی قیعم نفس یسخت  به و کرد

 در و دیلرز یم هم یرو شیها دندان فشردن برخالف

 هم د یپرس را حالش  ینگران با که نیحس  جواب

  یچا ین یس با که میمر... دیبگو یز یچ  نتوانست

 شود خنک  نکهیا از قبل را شیچا وانیل وی آر برگشت،

.  دینفهم هم را دهانش سوختن و دیکش  سر نفس کی

 :دیپرس ینگران با نیحس... دیلرز یم درون از

 پسرم؟  یخوب -

 : دیکش شیموها انیم محکم را  دستش ویآر

 ... م شرمنده -

 :دیرقص یم اشک سرخش، نگاه در

 ...نتونستم. باشم مراقبشون نتونستم... م شرمنده -

 در بود شده سنگ بغضش. کند هیگر توانست ینم

 ...شیگلو



  رمیبگ اجازه... رمی بگ اجازه اومدم من ... من -

 ...واسه

 :بود گرفته نفسش... کند تمام را اش جمله   نتوانست

 نتونستم... ام ین نتونستم... دیمن مادر و پدر مثل شما -

 ...یول  نطلبم تیحالل

  با مهتاب پدر  و نشست اش نهیس قفسه یرو دستش

 اش شانه یرو دست و نشست کنارش ینگران

 :گذاشت

 تازه ؟یکرد گناه مگه... آروم... پسرم باش آروم -

 گناهه؟ شدن عاشق مگه... تهیجوون اول

  یا لحظه وجدان عذاب... بود نگرفته آرام اما ویآر

  مانع یکس نکهیا از قبل  و شد بلند. کرد ینم شیرها

 شیزانوها   از یکی یرو مهتاب  مادر یپا  نییپا شود،

 :کرد مشت دستش در را او دامن و نشست

 تونم ینم! کن حالل بگم که ندارم نوی ا یرو یحت -

 نیا نکهیا واسه... میمعرفت یب واسه کن حالل بگم

  حالل گمینم! یمادر شما.  امیب جلو نتونستم سال همه

 پر پر من شغل بخاطر که گناهت یب دختر  واسه کن

  چوقتیه  خودم چون... م شرمنده چون گمینم. شد

 .بخشم ینم خودمو



     ادامه

 

  را شیموها خون دل   با مهتاب مادر و دی لرز اش چانه

 :کرد نوازش

... تیجوون واسه رمیبم... دردت واسه رمیبم من -

 ... کردن  جداتون هم از  ینطوریا نکهی ا واسه رمیبم

  صدا یب بغضش و گذاشت او یزانو ی رو سر ویآر

 : داد ادامه مهتاب مادر و کرد باز سر

 نمینب...  یبدون مقصر خودتو گهید نمینب یول -

 مگه تو از مردتر... یبد عذاب خودتو ینطور یا

 خون نشدن مال یپا واسه یگذاشت هیما جون از هست؟

 گرفتن واسه میونیمد تو به نیحس و من... ت خانواده

 من نکنم؟ حالل شهیم مگه. مون جگرگوشه انتقام

 یم گناه رو شدن عاشق که خونت دل واسه رمیبم

 ... واست رمیبم  من... دونه

  از را اشک لرزان  دست با میمر و کرد بلندتر سر ویآر

 :گرفت وی آر چشم



 یم چون... مادر خوام ی نم یز یچ تیخوشبخت  جز -

 دونم یم چون. خواد یم مهتابم که هی زیچ نیا دونم

 ...آرامشه در روحش  اونم ینطور یا

  و چسباند  شیها لب به را او ی دهیچروک دست ویآر

 قفسه ینیسنگ. دیبوس را اش  یشانیپ میمر  و زد بوسه

  هم نیحس و میمر و شد بلند . بود شده کمتر  اش نهیس

 او که ببوسد هم را نیحس  دست خواست... شیپا به پا

 :گرفت آغوشش در مردانه و نگذاشت

 ... یبش  خوشبخت... پسرم یبش خوشبخت -

  نگاهش. زد  یکمرنگ لبخند و گرفت فاصله یقدم ویآر

 :گفت دل ته از و چرخاند نیحس و میمر نیب را

 اگه یحت...  دیبگ بهم بود یکار هر بعد به نیا از -

 .فرستم یم رو  نفر هی نباشم تهران خودم

 :داد جواب نیحس و زد  یلبخند میمر

 . باشه راحت ما از التیخ ... بابا باشه سالمت تنت -

 محترمانه ویآر و بماند شام یبرا کرد اصرار میمر

 هم با رادمنش و ایلیا بود  قرار ابشیغ در. رفتینپذ

 به زودتر دیبا جهینت دنیفهم یبرا او و کنند دارید

 مادر و پدر  یبرا یبوق تک. گشت یبرم  مارستانیب



 تا اش بدرقه یبرا او یها مخالفت برخالف که مهتاب

 شد، خارج کوچه از که نیهم و زد بودند آمده در دم

  یرو که یمان اسم دن ید با... خورد  زنگ تلفنش

 گوشش در را هدستش شد، یم نییپا و باال یگوش

 : داد جواب و گذاشت

 رادمنش؟ شیپ رفت ایلیا... مارستانمیب راه تو -

 :دیرس یم نظر به مضطرب یمان یصدا

 ...یول رفت... رفت -

 :نشست ویآر یابروها انیم یاخم

 ؟یچ یول -

 ! کرده یخودکش رادمنش... ویآر برسون زود خودتو -

 *** 
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! بکشد ادیفر خشم از که خواست یم وجودش بند بند

  بود شده باعث غفلت ی ا هیثان  کوچک، اشتباه کی

 نیتر بزرگ و شود خراب لحظه کی  در زیچ همه



  مسئول که یمامور دو! نابود شان، زنده مدرک

 سر   با و گرفته ویآر از چشم بودند، رادمنش حفاظت

 کنترل یحد به. بودند ستادهیا شیروبرو افتاده نییپا

 به اش قهیشق رگ زدن نبض که بود سخت  خشمش

 ییها دندان انیم از شیصدا... شد یم  دهید وضوح

 یم گوش  به داد یم فشارشان هم یرو اراده یب که

 :دیرس

  از دهید  آموزش  محافظ   تا دو با ،یجان  مجرم   هی -

  هوا سرنگ با ینظام مارستانیب تو سازمان، طرف

  یتیمسئول یب نیا واسه  یهیتوج چه! کرده یخودکش

 از رو پرونده نیا ی مهره نیتر مهم هان؟ د؟یدار

 د؟یدار یهیتوج  چه...  میداد دست

 که ها  محافظ از یکی. بود رفته باال اراده یب شیصدا

 :زد لب گرفته یصدا با بود، تر باتجربه یگرید از

 ...قربان میندار  یهیتوج -

  یا لحظه و  دیکش شیموها انیم یدست محکم ویآر

 تا بود داده قول نیریآ  به. ردیبگ آرام تا بست چشم

 وگرنه نزند شیموها به دست شان یعروس و عقد

.  زد یم ته از  را تارشان تار  و گرفت یم  دست موزر



  چشمانش کردن باز با همزمان و دیکش یقیعم نفس

 :کرد تر جوان  محافظ به رو

 افتاد؟ اتفاق  نیا چطور... مو به مو!  کن فیتعر -

  نییپا ویآر کرد، باز که لب و گذاشت جلو یقدم محافظ

 :دید را شیگلو  بیس رفتن

 ششیپ بردم رو احتشام  ایلیا خودتون،  دستور طبق -

  قصد از انگار رادمنش اما بود آروم ایلیا... قربان

 از. کنه ک ی تحر رو خشمش که زد یم  ییها حرف

 یاونقدر! همسرش از... گفت یم ایلیا ضعف نقطه

 رادمنش با و کنه کنترل خودشو  نتونست ایلیا که گفت

 دست! خورد ینم کتک یول زد، یم. شد ریدرگ

 واسه یا ذره یحت حال، نیا با یول بود  بسته رادمنش

 فقط. کرد ینم تقال ایلیا  یها مشت از خودش  نجات

 رو ایلیا و کنم جداشون تا دیکش طول  هیثان چند

 کنه مقاومت داشتم توقع. اتاق از رونیب فرستادم

 ... رونیب رفت یحرف چیه یب یول  رفتن واسه

  ظیغل اخمش. درآمد صدا  به ویآر گوش  در خطر زنگ

 :شد تر

 خب؟ -

     ادامه



 

 تو خودمم. رادمنش سر باال اومد دکتر بالفاصله -

 مشغول دکتر. بود کرده ی زی خونر زخمش. بودم اتاق

 یساعت  چند میبذار بهتره گفت و  شد پانسمان

 ...رونیب میاومد که اتاق از. کنه استراحت

  دندان انیم از ویآر...  بود شده سخت زدن حرف

 : دیغر شیها

 ... بده ادامه -

  تو... کرد یقلب ستیا که دیکش طول قهیدق دو فقط -

 . بود کرده تموم دم در!  بود یخال سرنگ هی دستش

 نهیس به نهی س و شد کشینزد یقدم تیعصبان  با ویآر

 :ستادیا اش

  نیهمچ دیبا چرا حفاظت تحت مجرم هی اتاق تو -

 به د؟یبرندار ازش چشم نگفتم  مگه بمونه؟ جا  یزیچ

 د؟یگذاشت تنهاش یحق چه

 :زد یم موج شانیصدا و چهره در یشرمندگ

 ...قربان  میا شرمنده -

 را رادمنش یشرمندگ که بزند  ادیفر خواست یم دلش

 اعدام انتظار یکس هر از شتر یب خودش! کند ینم زنده



 که یوقت  نه... زمان نیا در نه یول دیکش یم را او

  یکندن جان به. بود نشده باز ها گره  از یلیخ  هنوز

 سمت که  همانطور و کرد خفه گلو در را ادشیفر

 :گفت رفت، یم بخش  یخروج

  یبستر زمان از که یافراد تمام از شخصا  خودم -

...  کنم یم  ییبازجو بودن ارتباط در باهاش  شدنش

 کجاست؟  ایلیا

 :افتاد راه سرش  پشت تر جوان  محافظ

 ...حفاظته تحت ها اتاق از یکی تو -

 :نشست ویآر لب  کنج یشخندین

 ! حفاظت -

 او با رادمنش پزشک از قبل که بود ینفر نیآخر ایلیا

 یم ویآر و بود شده ریدرگ یحت  و کرده دارید

 نیا از شتریب و گناه یب ش یپا که دیترس یم... دیترس

 ...شود  باز پرونده به

 *** 
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 !سرگرد هستم سرزنشات منتظر -

 : بست سرش پشت را در و  شد وارد ویآر

 ... شده یچ که یدار  خبر پس -

 :د یکش شیموها انیم یدست یخستگ  با ایلیا

 ! لهیتکم  امروزم تیظرف... کن خالصه  رو حرفات -

 :نشست ش یروبرو و دی کش کینزد یا  یصندل ویآر

 .کنم سرزنشت ومدمین -

 : انداخت باال ییابرو ایلیا

 !عجب -

 یوقت هستم، که بودم،  تو یجا منم اگه چون -

 ینم زدن یم حرف زنم  مورد در ناحق به یاونطور

 وشیدار یوقت  تمام، سال سه یول بمونم آروم تونستم

 م بچه و زن کشتن از افتخار  با و کرد یم باز دهن

 دو اون پدر و شوهر من دونست  ینم و زد یم حرف

 ... نفرم

 : داد ادامه و زد قلبش یرو آرام



 یم قلبم رگ به رگ... نجایا ختمیر  یم و دردم -

 ینم ابرو  به خم یول شد یم خاکستر  و سوخت

 چون! رمی بگ انتقام خواستم یم چون چرا؟... آوردم

  هنوز زنت که تو یول... انتقام شیآت جز  نداشتم یچیه

 از گهید وقت چند دخترت  که تو کشه، یم نفس

 آروم به  یمحکوم تو شه،ی م مرخص مارستانیب

 خم اگه که  ییآدما بخاطر!  خودت بخاطر نه... موندن

 . کشن یم درد  ادیب ابروت به

  شیزانوها  یرو  را آرنجش و شد خم جلو به یکم ایلیا

 :بود سرخ چشمانش. گذاشت

...  دمی شن اتاق تو یا ی ب نکهیا از قبل رو حرفات -

 ...بهیعج من مقابل موندنت آروم نیا! بود  تند شتیآت

 :زد یتلخند ویآر

  نکهیا واسه آرومم! یمن خود تو نکهیا واسه  آرومم -

  نکهیا واسه... بودم تو مشابه تیوضع یتو بارها

 رادمنش و وشیدار ی خرخره خواست یم دلم شهیهم

  خودت واسه. کنم ینم دییتا  یول رو کارت... بجوم رو

  دخترت و  ماهرو که یحال  در... ایلیا ی ساخت پرونده

 رادمنش. یساخت پرونده خودت واسه دارن رو تو فقط



  تو به رو  آخر ی ضربه مرگش قبل   عمد از... مرده

 !باشه بوده نیهم همش دارم شک  من و... زده

 و من یر ی درگ ی لحظه سازمانتون معتمد مامور -

 بوده یا گهی د زیچ بپرس ازش. بود اتاق تو رادمنش

 ...نه ای

     ادامه

 

 دل ته یقو  یحس و زد یم موج یکالفگ لحنش در

 .ستین یسادگ نیهم به زیچ همه که گفت یم ویآر

  هم یول... داد لمیتحو رو تو  یحرفا نیهم... دمیپرس -

 ینم فقط رادمنش می دون یم خوب خودت هم من

 !کنه کی تحر هیثان چند واسه رو خشمت  خواسته

 : کرد کج گردن  و داد هیتک اش یصندل  یپشت به ایلیا

 کالم؟  ی خالصه -

 : شد بلند و فرستاد رونیب صدادار را  نفسش ویآر

 البته! یآزاد قهیوث دیق به رو امشب ادی ز احتمال به -

 ازت رو  زایچ نیهم  پرونده بازپرس نکهیا از بعد

  پزشک از قبل که یبود ینفر نیآخر تو... بپرسه

 قهیدق چند رادمنش و یکرد مالقات باهاش رادمنش



 قتل ای بوده یخودکش واقعا نکهیا! کشته خودشو بعد

 رو ها حرف یلیخ اگه یول... ستین مشخص  هنوز

 هی حد در ی چ همه واقعا اگه. ایلیا نفعته به یبزن االن

 یول... ستین یمشکل ادیز که باشه ساده یکار کتک

 ... اگه

 :دیپر حرفش انیم ایلیا

 !بوده نیهم همش -

...  دیفهم یم خوب وی آر که بود یزی چ  نگاهش در

  کرد یم دییتا  را شیها حرف تمام ا،یلیا  همراه   مامور

 نیهم به زی چ همه که کند  باور توانست  ینم ویآر یول

 اتاق از خواست  حرف یب و شد بلند... بوده یسادگ

 :کرد متوقفش ایلیا حرف که  شود خارج

 !سرگرد مبارک تیعروس -

 نییپا شی گلو بیس و شد مشت محکم ویآر دست

  روز کی که بود ستادهیا یمرد سرش، پشت... رفت

  و کرد یم یطراح  عروس  لباس ماهرو  یبرا عشق با

  مارستانیب تخت  یرو تمام ماه کی وجودش تمام حاال

 :زد لب و برگشت ایلیا سمت آرام. بود افتاده

 ... ممنون -



 :شد بلند و گذاشت یصندل ی  لبه دست ایلیا

...  کردستان بفرستن گفتم رو تیعروس یکادو -

 نیا بخاطر مبادا! دیریبگ  لشیتحو نی ر یآ و خودت

 ...یبذار  منتظرش ی بخوا پرونده

 ته یول داشت غم سرخش  نگاه. ستادیا  ویآر یروبرو 

 یم نیریآ  و اهپوشیس مرد  وصال یبرا نگاه، همان

 :دیخند

 تکون دلش تو آب نذار شیدار خودت کنار تا -

 و خوردن  حسرت میدون یم خوب جفتمون... بخوره

 . کنه ینم دوا رو  یدرد چیه وجدان عذاب

     ادامه

 

 تنها. کند تحمل را اتاق یفضا نتوانست گرید ویآر

 شه،یهم از تر  خسته و رفت رونیب و داد تکان یسر

 روز دو. بست چشم یا لحظه و داد ه یتک وارید به

 که ریدرگ خودش با روز تمام او و بود حنابندان گرید

...  نرسد مراسم به است ممکن دیبگو نی ریآ به چطور

  برخالف! خواهد ینم یعروس بود گفته نیریآ

 اش، خانواده  یتینارضا و و یآر مادر و پدر یاصرارها

  و خانه سر عقد یفردا دهد یم حیترج که بود گفته



  نه ویآر خواست، یم یعروس اگر... برود اش یزندگ

 مرد! داشت خبر که دلش از ی ول آورد ینم

 یم که  حاال و بود ده ید یبزرگ داغ اهپوششیس

 در آمد ینم  دلش کند، میترم را قشیعم  زخم خواست

 مراسم بود نتوانسته... دهد قرارش یسخت  تیوضع

 هم توانست یم اگر و  کند حذف را عقد از قبل یها

  اول همان  از نیریآ خواست ینم... گذاشت ینم ویآر

  امکی پ یصدا. بگذارد اش خانه به پا حسرت با

 نیریآ اسم دنید با. دیکش رونشیب فکر از لشیموبا

 لبش یرو  یکمرنگ لبخند اراده یب  صفحه، یرو

  نایا مامانت... ویآر" خواند را امشیپ دل در و نشست

 یم مامانت. ارنیب عروس چمدون خوان یم فردا

 و عروس لباس دیخر واسه  میبر دیبا  عصرشم گفت

 " نه؟ مگه...  عصر فردا تا یرس یم... شلوار و کت

 عروس  لباس حسرت  خواست ینم عنوان چیه به

 ینم بود گفته نیریآ . بماند نیریآ دل به دنیپوش

  یرو انگشتانش. بود نرفته بار ریز  ویآر  و خواهد

 نیریآ رسم یم" نوشت و درآمدند حرکت به بوردیک

 تا شب شد یم مجبور اگر  یحت." رسم یم... خانوم

  حرام چشمانش بر را خواب اگر یحت کند، کار صبح

 نداشت یغم برسد، کردستان به وقت سر تا کرد یم



 و او دل نشکاندن به ش،ی ها یسخت  تمام آخر اگر

 ... شد یم ختم لبخندش

 *** 

 

 

  پوشاه یس#

 249_پارت #

 ( نیریآ  شخص، اول یراو)

 یبرا و فشردم  انگشتانم انیم استرس با را فمیک بند

  خطاب و کردم برانداز نهیآ در را خودم  بار نیهزارم

 :دمیپرس  روناک به

 خوبم؟ -

 از دیخند یم او نگاه و دیلرز یم جانیه از میصدا

 :ذوق

 من؟ خواهر یپرس یم بار چند! یشد محشر خوب؟ -

  دندان ریز اراده یب را  نمییپا لب و برگشتم سمتش

 :بردم

 ؟یمطمئن -



 :کرد اخم

 !  یخورد رژتو همه... لبتو رینگ گاز -

 : برگشتم نهیآ  سمت دوباره

 ینطور یا جلوش  چوقتیه من  ست؟ین پررنگ یلیخ -

 .نکردم شیآرا

 :چرخاندم در سمت و گرفت را ام شانه

 سرما نیا تو ست قهیدق چند چارهیب برو ایب -

 یم همو باره نیاول  انگار حاال ش؟یآرا کدوم . منتظرته

 !ننیب

 دهد، هلم رونیب به نکهیا از قبل و کرد باز  را اتاق در

 :زد لب  گوشم کینزد  و زد یچشمک

 درسته باشه  حواست! ها ست گهید روز دو  عقد -

 ...امشب نده قورتت

 :زدم شیبازو به یآرام مشت و شدند داغ میها گونه

 .دارم استرس شمینطوریهم... نگو -

 یم که ییزانو و ماندم من و گذشت کنارم از و دیخند

 مادرم و پدر دنید با و رفتم رونیب ساختمان از. دیلرز

  صدادار  را دهانم آب بودند، ستادهیا  در یجلو که

 گلش از  گل. دیچرخ سمتم مادرم نگاه و دادم قورت



  کرد یم براندازم نیتحس با که همانطور و شکفت

 :گفت

  بخور ییچا  هی حداقل داخل ایب گمیم بهش یچ هر -

 .کنه یم تعارف یه

  قامت م،یرو  شیپ باز مهین  در از. زد یم میگلو در قلبم

  لبخند مادرم به رو توانستم تنها و دمی د را ویآر بلند

 دیبوس را ام ی شانیپ پدرم و دمیبوس را اش گونه. بزنم

 :گفت مادرم به  خطاب متواضعانه ویآر و

 یم وگرنه می بر زودتر دیبا... کم هی هیطوالن راهمون -

 .شمیم مزاحمتون . آخرشب به کشه

     ادامه

 

 کت و یمشک  کتان شلوار و یا سرمه اسپرت کت

 یبرا که نیهم! برد را دلم کلمه کی در همرنگش

  هم یگرید رنگ  یمشک جز  شیها لباس در بار نیاول

 قبل مثل دلم خواست ینم یعنی بود، کرده استفاده

  وجودش کل و او از یحس چه بود مهم یعنی. بشکند

 چند که  یکس مثل... بود سرخ چشمانش! رمیگ یم

 و کرد باز را من سمت در. بخوابد  نتوانسته روز

 شده کمتر میزانوها لرزش. شوم سوار تا ماند منتظر



 و بست را در. دیلرز یم قبل از بدتر قلبم اما بود

 خانواده کنار از یبوق تک با و شد سوار هم خودش

 حال نیا با اما بود گرم نشیماش یفضا . گذشت ام

 :دمیپرس

 ؟یکن یم روشن رو یبخار -

 روشن را یبخار  حرف یب  و نشست لبش کنج یلبخند

 درون از هم بود ممکن چطور دانستم ینم. کرد

  سکوت در یا قهیدق چند. باشد سردم  هم و بسوزم

 :کرد باز را  حرف سر خودش تا گذشت

 رفتن؟  و اومدن نایا مامان -

 به وادار مرا خواست یم تنها  و دانست ی م را جوابش

 : دادم تکان سر آرام. کند زدن حرف

 یم بهانه تا یبن یول موندن یساعت سه دو...  اومدن -

 .بزنن یدور هی رفتن. گرفت

  که یمجلل و سرخ یکورد لباس از فکرم یا  لحظه

 حنابندانمان یبرا و بود عروس چمدان ات یمحتو جزو

 گفته گوشم در مادرش...  شد ینم جدا بودند آورده

 تا یمرد شد ینم باورم من و است ویآر ی قهیسل بود

 !باشد قهیسل  خوش حد نیا



 زبان مرد ویآر... یحرف  گفتن یبرا داشت دیترد

 زبان است سختش چقدر دانستم یم  و نبود ختنیر

 ...ها عاشق تمام ی وهیش به ختنیر

 ش؟ یدید -

 :دمیپرس حال نیا با اما دانستم ی م را منظورم

 و؟یچ -

 ... دانم یم که دانست یم

 !یدون یم خودت -

  یم اگر شد یم چه... حرص هم بود گرفته ام خنده هم

 صبر لباس آن در دنمید ی برا تواند ینم مثال که گفت

 ییابرو! بپوشمش یوقت شد خواهم باتریز چقدر ای کند

 :کرد یا خنده تک و انداخت باال

  هی امروز فقط من. داد انجام مامان رو  کارا همه -

 و کنم عوض لباس خونه رفتم مارستانیب از لحظه

 .افتادم  راه که بعدشم

     ادامه

 

 نگران. شد تکرار سرم در" مارستانیب" ی کلمه

 :دمیپرس



 ؟یچ واسه مارستانیب -

 .بود کار به مربوط... نباش  نگران -

 .بود تر پررنگ چشمم در حاال چشمانش یسرخ

 شده؟   یز یچ ویآر -

  را ام زده خی دست و برداشت دنده یرو از را دستش

 :گرفت

 نهیا مهم. ی باش یزیچ نگران خواد ینم... که گفتم -

 . میبخر لباس میریم میدار و نجام یا االن که

 .کرد ترم آرام  بخشش نانیاطم لحن و دستش یگرم

 ؟ی نکرد انتخاب  خودت رو لباسه اون پس -

 :شد طانیش

 لباسه؟ کدوم -

 :کردم اخم

 ! ویآر -

 ...شیها خنده یفدا به من و دیخند کوتاه

 دست چند عکس عصر روزید مامان! لباس اون آها -

  هی کال. حنابندونه  واسه گفت فرستاد  یکورد لباس

 .کنم انتخاب داشتم وقت قهیدق



 : خوردم زور به را لبخندم

 !بود یخوب انتخاب قه،یدق هی واسه -

 حس. فشرد تر محکم را دستم و کرد باز و بست چشم

 کنار یعاد آنطور او، و من! نمیب یم خواب کردم یم

  یم داماد و عروس لباس دیخر یبرا که یحال در هم،

 و میبود زده رقم را ممکن اتفاق نیتر محال م،یرفت

  اش خانواده... نشست یم دلم به بی عج محال نیا

. میبرو دی خر  یبرا تنها خودمان بودند داده شنهادیپ

 یم خوب را  پسرشان اما بودند یمذهب مادرش و پدر

 کنند یم تی رعا را قرمزها خط دانستند یم. شناختند

 یراض را ام خانواده مادرش بود شده  باعث نیهم و

 مان ینامزد. میبرو رونیب دیخر یبرا تنها که کند

  را عقد از قبل کم زمان خواستند یم و  نبود یطوالن

  دم،ید که را سنندج به ورود یتابلو. می بگذران خوش

  لحظه به لحظه اطرافم یفضا و شد تندتر قلبم ضربان

 ستادیا یمزون یجلو... کوچکم یروستا از تر مدرن

 :آمد حرف به خودش بپرسم یزیچ نکه یا از قبل و

 بعدش...  بشه راحت  شما لباس از المون یخ اول -

 .شلوار و کت دیخر واسه میریم

     ادامه



 

  از یکی. دندیپر باال اراده یب میابروها و شدم ادهیپ

 گرفت را دستم. میبود آمده سنندج یها  مزون نیبهتر

 توجهم شتری ب اطرافش کیش یفضا م،یشد که وارد و

  زشیم پشت  از یپوش کیش و جوان زن. کرد جلب را

 :گفت ییخوشرو  با و آمد رونیب

 بکنم؟  تونم یم یکمک چه...  خدمتم در -

 :دیپرس و فشرد دستش انی م تر محکم  را دستم ویآر

 م؟ینی بب رو عروستون لباس ژورنال میتون یم -

 ...حتما بله -

 از یکی یرو و داد دستمان به یژورنال یمعطل یب

  را ها لباس تک تک و زدم یم ورق. می نشست  ها مبل

! بودند باتریز یکی از یکی. گذراندم یم نظر از

  انتخاب را یک ی توانستم ینم ذهنم در یحت  که یآنقدر

 :دمیشن گوشم  کینزد را ویآر یصدا. کنم

 کرد؟ جلب و نظرت  یزیچ -

 :دمیکش یقیعم نفس

 !قشنگن همشون -

 .میخر یم و همشون -



 :دیخند که  کرد نگاهش گرد  چشمان با

  وقت حاالها  حاال. کن پرو یدار دوست رو کدوم هر -

 . هست

 سرم به سر و دیخند یم تر راحت امشب که ییویآر

  میها گونه. دمیپرست یم  جانم تمام با را گذاشت یم

 لباس کردن دایپ یهوا  به دوباره  و گرفتند آتش

 یم فیخف که یدست با و انداختم نییپا سر عروس

 دنباله و  یپرنسس عروس لباس و زدم ورق د،یلرز

 کمر از و  بود تنگ کمر، تا. کرد جلب  را نظرم یدار

  یها نیآست. داد یم نشان را اش جلوه  تازه نییپا به

 دست مچ تا شد یم شروع نهیس یباال از  که پورشیگ

  لباس. داد یم  لباس به یشتر یب ییبایز  داشت، امتداد

 دلم به بیعج لباس نیا و نبود مدنظرم باز یها

 ویآر شد، یطوالن آن ی رو  که نگاهم! بود نشسته

 :دیپرس

 ازش؟ اومده خوشت -

 میبگو دروغ اگر دانستم یم یول بود گران شک یب

  نشست لبش کنج یلبخند. دادم تکان سر پس فهمد یم

  که گفت فروشنده به و شد بلند یحرف  گفتن بدون و

 .کنم  پرو تا اوردیب  میبرا را لباس



     ادامه

 

 را نفرمان دو هر و کرد ن یتحس را ام قهیسل فروشنده

  لباس اکثر که ییجا... کرد ییراهنما دوم ی طبقه به

  یم دهید رگال  یرو بودم، دهید ژورنال در که ییها

 ته افتاد،  که ام یانتخاب  عروس لباس به چشمم. شد

  به. داد دستم به را لباس فروشنده و رفت غنج دلم

  شد داخل فروشنده و کردم تن را نیسنگ  لباس یسخت

 انجام که را کارش. بکشد باال را لباس پشت پیز تا

 :کرد  نگاهم نیتحس با و رفت عقب  یقدم داد،

 قشنگ چقدر! یشد تر خوشگل ،یبود خوشگل -

 !تنت  تو نشسته

 راست. دمیکش لباس به یدست و دمیچرخ نهیآ سمت

. بودند دوخته من یبرا را  لباس که انگار... گفت یم

 :داد  ادامه ینییپا یصدا تن با  و زد یچشمک

 ... نذار منتظرش ادیز! داماد آقا از یببر یدل چه -

  یموها. گذاشت تنها خجالتم با مرا و  رفت رونیب و

 نیآست و دیرس یم کمرم نییپا تا دارم حالت و بلند

  من. زد یم دامن میها گونه یداغ به لباس پوریگ یها

 و بودم نشده ظاهر نطوریا ویآر یجلو   حال به تا



 دانستم یم. رساند یم هزار به را قلبم ضربان نیهم

 به را دهانم آب. بذارم  منتظرش نیا از  شتریب دینبا

  پا زد، یم میگلو در که یقلب با و بردم فرو یکندن جان

 ...گذاشتم اتاق رونیب

 *** 

 

 

  پوشاه یس#

 250_پارت #

  هم یرو  را بلندش یپاها و بود نشسته یمبل یرو 

 را میها قدم  یصدا. شد مشغول لشیموبا با و انداخته

 او و ستادمی ا سالن وسط من و آورد باال سر د،یشن که

  دمید را شی گلو بیس رفتن نییپا... ستادیا کبارهی به

  نینچنیا حال به تا. فروخوردم زور به  را لبخندم و

  شیها لب و آمد جلو یقدم ... بودمش دهیند مبهوت

 آتش در  شتریب میها گونه. خوردند تکان صدا یب

  حس شتری ب را لباسم و بلند یموها ینی سنگ. سوختند

  یقدم خودش مثل و گرفتم لباس به دست. کردم یم



  میصدا کردم  یسع و زدم یچرخ لبخند با. آمدم جلو

 :نلرزد

 چطوره؟  -

  نگاهش یمعن  حاال بودم، بر از را چشمانش که یمن

 یسرخ کردم یم حس. نگفت یزیچ... دمیفهم ینم را

 پر پر عروس بود؟ ناراحت... شده شتری ب چشمانش

 یمزاحم یصدا کردم؟ یم یادآوری را اش شده

 سال مرد، نیا چشمان که  کرد تکرار سرم در نامردانه

 یم لباس نیا در یگرید زن دنید با شیپ ها

 :خورد درون از را قلبم یکس! دیدرخش

 بَده؟  -

  جلو به یگرید قدم آمد، خودش به  تازه که انگار

 :زد  لب و برداشت

 به ینیتر محرم تو درگاهش، تو که دونه یم هم خدا -

 نه؟ مگه... من

 قلبم یرو دست و بردم فرو صدادار  را دهانم آب

 ...رفت که رفت مزاحم ی صدا. گذاشتم

  متیحر نخواستم چوقتیه که دونه یم هم خدا خود -

 نه؟ مگه...  رفت خطا دلم و دست یگاه و بشکنم رو



 :آمد جلو یقدم او  و دیجوش چشمم در اشک

 یکل ونیم! یداد نجات و جونم... میزندگ تو یاومد -

 ...یشد آرامشم یجان   و خالفکار

  یبرا چشمانش، یسرخ یبرا  ش،یها حرف یبرا دلم

 :زد لب و رفت  جانش بند بند

 تا مونده روز دو فقط نه؟  مگه... مونده روز دو -

 ! یبش خانومم

     ادامه

 

  بود، کرده فوران قلبم در که یعشق و ذوق شدت از

 یفیخف  غیج که یناگهان چنان. کرد بغلم و دیچک اشکم

 و نیچند بود گرفته را کمرم که یحال در او و دمیکش

 با و کردم حلقه گردنش دور دست... چرخاندم بار چند

 : دمیخند دهیبر نفس  

 ...لباسشون... افتم یم ویآر! نیزم بذارم... ویآر -

 :زد لب وار زمزمه و آورد گوشم کینزد سر

 آخه؟  یقشنگ انقدر چرا... تو لباس -

 نمییپا باالخره  و زدم اش شانه به یمشت  خجالت از

 از دست یصدا... کردم یم  ریس ها آسمان در. گذاشت



 یاطیخ و  طراح زنان متوجه تازه و شد بلند اطراف

 با و بودند کار مشغول مجاور  یها اتاق در که میشد

 و لب یرو لبخند  ... بودند آمده رونیب ما یصدا

  برابر چند  میروبرو مرد به  را عشقم شانیها قیتشو

 مزون به ورودمان اول از که یا فروشنده دختر. کرد

 :گفت لبخند  با و آمد جلو بود، کرده  مان ییراهنما

 ! شد پسند کنم فکر -

 یادیز. کردم یم حس وی آر  یرو را ها نگاه ینیسنگ

  شیبازو دور دست عمد از! امشب بود شده جذاب

 :گفتم و کردم حلقه

 ... بله -

  نیهزارم یبرا  دم،ید یم ها  نگاه یبرخ ته  که یحسادت

 مرد   نیمردتر همسر است قرار که آورد یم ادمی بار

 صدقه قربان دل در که بود امدهین شیپ کم ... شوم ایدن

 امدهین شیپ کم. بروم شی ابرو و چشم  و باال و قد ی

  و شیها  گونه چال و مردانه لبخند یبرا دلم که بود

 یول کند غش افتاد یم اش یشانیپ در که ییموها  تار

  هم را باال و قد نیا اگر که دانست یم  خوب میخدا

  خودش سمت به مرا چشمانش اگر یحت  که نداشت،

  وجود تمام با هم باز نبود، بایز لبخندش و دیکش ینم



  دهید چشم به را قلبش من، که چون دمشیپرست یم

  زخم بار هر و بودم زده بند  را شیها شکسته... بودم

 را مرد نیا من. شود خوب تا بودم دهی بوس  را شیها

  طول یا قهیدق چند! خواستم یم خودش  خود   یبرا

 و بگذارند مخصوصش باکس در را لباس تا دیکش

 بود مردانه مزون سومشان، ی طبقه. دهند لمانیتحو

 نیهم هم را شلوار و کت دیخر میداد حی ترج دو هر و

 شلوارها  و کت تک تک که همانطور. میده انجام جا

 یرنگ یمشک  شلوار و کت م،یگذراند  یم نظر از را

  ییابرو و  نشست لبم کنج یلبخند. کرد  جلب را نظرم

 تنش از را اهیس دیبا من بود گفته. انداختم باال

 کت ی شانه قسمت به یدست نه؟ مگر... اورمیدرب

 : دمی پرس و دمیکش

 چطوره؟  -

     ادامه

 

  را یرنگ هر  داشت انتظار. برد باال ییابرو یتا هم او

  خوب و داد تکان یسر... یمشک جز   کنم انتخاب

 پسر که فروشنده به رو کرد، دییتا که را بودنش

 :گفت بود یجوان



 کنم؟ پرو تونم یم رو شلوار و کت نیا -

 :آمد رونیب زشی م پشت از عیسر  جوان پسر

 ...حتما بله... بله -

 من و اوردیب را شلوار و کت نیهم ی نمونه  که رفت

  یمشک  کراوات یرو دست ها، کراوات قسمت از

 :گفتم و گذاشتم یرنگ

 !دیسف رهنیپ  هی و کراوات نیا نیهمچن -

 یرو عمد از. نمیبب را واکنشش تا برگشتم ویآر سمت

 یدرم تنش از اهیس دیبا من . بودم کرده دیتاک" دیسف"

  و شد نیی پا و باال چشمم در شیگلو بیس... آوردم

  از... شی گلو یرو درست خواست  یا بوسه قلبم

 به سلول درون، از و خوددار و بودم خونسرد رون،یب

 با یفرق هم او و شد یم دهیکش سمتش  به تنم سلول

  کراوات  و شلوار و کت با جوان پسر... نداشت من

  داخل به را وی آر من و برگشت دیسف راهنیپ و یمشک

 :دمیشن  را آرامش ی زمزمه و دادم هل پرو اتاق

 ...نیریآ -

 است سخت. شناختم ی م که بود یغم نگاهش، ته

 به و یبپوش  اهیس یز یعز یبرا تمام سال چهار



  نگاه در زدم لبخند... یاوریب درش  تن از کبارهی

 : سرخش

 نه؟ مگه... یگفت خودت -

 و بست چشم دییتا ی نشانه به و زد ی کمرنگ لبخند

  حبس نفس آن به داده  هیتک و بستم را در. کرد باز

  از حجم آن چطور قلبم. فرستادم رونیب را ام شده

 ینم و کرد یم تحمل را اضطراب و غم و یشاد

  گرید  که بود گذشته قهیدق پنج از کمتر ستاد؟یا

  یم یوقت  که انگار نه  انگار. کنم تحمل  نتوانستم

 مین از  شتریب او کنم، پرو عروس لباس خواستم

 :دمیپرس و زدم در به یا  تقه. بود کرده صبر ساعت

 ؟یدیپوش -

 :دمیشن در پشت از را شیصدا

 ! فتهیب فشارت ترسم یم -

 : نخندم که کردم جمع را میها لب

 حد تا کردم انتخاب من که یلباس تو  هیعیطب خب -

 !اومدما... داخل امیم دارم. یبش جذاب مرگ

     ادامه

 



 به نبود قفل که را یدر و دمیشن را آرامش ی خنده

  نهیآ یجلو  کت بدون  که او دنید با. دادم هل جلو

  در نفس بود، بسته شل را کراواتش و بود ستادهیا

 :زدم لب اراده  یب و شد  حبس ام نهیس

 !قلبم -

!  اهیس جز یراهنیپ با... دمش ید یم که  بود بار نیاول

 :آمد جلو یقدم و دیخند... عزا لباس جز یلباس با

 شدم؟ جذاب مرگ حد تا -

  زیچ ای  بود شوق اشک. دیجوش چشمم در اشک

 یب روز کی که ییها  حرف یول دانم ینم ،یگرید

 دیچیپ گوشم در بودم زده  او به خطاب دلم در صدا

  قول همان از! دهم یم قول. خندانمت یم روز کی"

 تنت از اهیس روز کی! مردانه خودت  قول به یها

! است تلخ بیعج بودن، پوش اهیس نیا... آورم یدرم

 دو نیهم تی حکا تیها دنیپوش اهیس... جذاب ی  لعنت

  جلو!" یلعنت  همانقدر... جذاب همانقدر. است کلمه

 و گرفتم باال سر... شد کراواتش بند دستم و رفتم

 :دیچک  اشکم چشمانش به رهیخ

 ...ممنونم -

 :کرد پاک را اشکم رد وار نوازش دستش،



 چرا؟ -

 :بستم را کراواتش

... شمیپ یبرگشت ،ید یجنگ  ،یموند یقو  نکهیا واسه -

 !یشد َمردم ،یشد مرهمم نکهیا واسه

.  میبود زده را  مانیها حرف نیتر عاشقانه امروز، ما

دل نیتر عاشق   امروز، ما.  میبود کرده را مانیها درد 

  شلوار و  کت! میبود دهی کش نفس حال در فقط و فقط

 ممکن  شکل نیتر جذاب به تنش یرو  ام یانتخاب

  کنارش درست نیماش در که حاال یحت. کرد یم جلوه

 و گشتم یبرم یا قهی دق چند از هر بودم، نشسته

  عقب یصندل  از را شلوار و  کت و عروس لباس باکس

 ینم خواب شوم مطمئن خواستم یم. کردم یم نگاه

 نیبهتر از یکی او و میبود گرسنه دو هر... نمیب

  مخالفت  من و داد شنهادیپ را سنندج ی ها  رستوران

  که خواست ی م فیکث یها  یچیساندو آن از دلم. کردم

 از پر زشیم یرو و دارد کوچک یها یصندل و زیم

 بودن یعاد کی دلم... است رنگ چند یها سس

 و کرد استقبال شنهادمیپ  از! خواست یم او با ساده

  یحت. میدیخند و میزد حرف و میخورد چی ساندو دو هر

 ابرو به خم  و خوردم هم را او چیساندو نصف من،



 سس عاشقانه، یها لمیف تمام مثل بود می آرزو. اوردین

 او، و  من... میکرد و  میکن پاک هم لب کنج از را

 !میکرد  یعاشق عمر ک ی قدر امشب

 *** 
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  قطع یا لحظه دهل و ساز و یکورد یقیموس یصدا

 زنان دنیرقص ! رنگ و بود رنگ جا همه... شد ینم

  دمید یم سرخم تور پشت از  را شانیبایز یها  لباس با

 ...  کرد ینم باور را دنشیرس وصال به هنوز قلبم و

 رفتار و بودند دهی رس وی آر کینزد یها لیفام

 یشب نیآخر. کرد یم کمتر را استرسم خونگرمشان

 هم مال ابد تا بود قرار فردا... نبودم محرمش که بود

  به هوا. گرفت ینم آرام یا ذره شوق از قلبم و میشو

  کرده برف  ی  نیب شیپ فردا یبرا و بود سرد شدت

 دوست... نداشتم و داشتم دوست را برف! بودند

 یبرف آدم دلم... او با یباز برف یآرزو بخاطر داشتم



 نداشتم دوست همزمان، و  خواست یم را او با ساختن

 چشمم شی پ بار کی ویآر... باشد یبرف عقدمان روز

 خواب بارها من. بود خورده ریت یبرف روز کی در

 یحال در بودم دهید وحشتناک برف کی در را فرارمان

 . ماند یم جا به خون رد سرمان پشت که

 رونیب صدادار را نفسم و  بستم یا لحظه را چشمانم

  خراب را شبمان نداشتند حق یمنف افکار. فرستادم

 نیتزئ یسبدها  که یحال در جوان یدخترها ... کنند

 یکی یک ی بودند، داشته نگه سر یباال  را یا شده

 یبرا را داماد ی خانواده یدها یخر و شدند یم وارد

 ی هیزی جه بود نگذاشته ویآر. آوردند یم عروس

  خواهم، ینم یعروس که  حاال گفت یم. رمیبگ  نیسنگ

  کیشر ی ادیز حد تا هی زیجه  دیخر در دیبا هم داماد

 نیهم هم  باز خواستم یم یعروس اگر یحت و باشد

 ینم که بود گفته رک اول، همان. داد یم  انجام را کار

  بودند نشده ی راض ام خانواده و اورمیب ه یزیجه خواهد

  بخت  ی خانه به هیز یجه بدون را دخترشان تک

  فروخته آن داخل  لیوسا شتریب با را اش  خانه. بفرستد

  را لشیدل دو هر و بود  دهیخر یدیجد  ی خانه و بود

 مشترکمان یزندگ خواستم یم شهیهم...  میدانست یم

.  دهد یم یزندگ یبو که میکن شروع ی ا خانه در را



  کارها تمام  ویآر یول بودم اوردهین زبانش به چوقتیه

 . بود داده انجام را

  را ویآر گرید سنندج، از برگشتمان بعد و شبید از

 از قبل گر،ید ی قهیدق چند دانستم یم  و بودم دهیند

  دلتنگ  آنچنان من و روند  یم دنبالش گذاشتن حنا

  با دخترها! دمشیند است سال هزار انگار  که بودم

  دندیرقص یم  و دندیچرخ یم  اطرافم شانی بایز یسبدها

 .خواندند یم میبرا یکورد به و

     ادامه

 

! است یاشک ویآر مادر و مادرم چشمان که دمید یم

.  بودند دهیکش درد فرزندشان یپا به پا که یمادران

!  بودند زده دل شان جگرگوشه آخ   هر با که یمادران

 که بود خوشحالشان اما یاشک  چشمان به  رهیخ  نگاهم

  لباس  با که دمید را یقدبلند مرد سرشان پشت از

  با یا لحظه! ستادیا تپش از قلبم. شد وارد یکورد

  مجلس وارد که است پدرم کردم حس دور از دنشید

...  بودم بر  از را قامت و  قد نیا بند بند من یول شده

  تن به یرنگ  یا سرمه و یکورد ی  مردانه لباس

  که شد باورم دند،یکش کل مهمانان که نیهم و داشت



 تن از حنابندانمان مراسم در را اهیس اهپوشمیس مرد

 کرده تن مرا ارید مردان لباس یحت  و درآورده

 ... است

 و مادرم  دست که دمید و زد شترین چشمم به اشک

...  خواندند یم همچنان  دخترها. دیبوس را مادرش

  آب نشست، کنارم که نیهم و تر کینزد و شد کینزد

 یصدا  کردم آرزو و دادم قورت صدادار را دهانم

 به نفرمان دو هر نگاه... نشنود را قلبم ضربان

  که دمید! نگاه  کی یبرا  تاب یب قلبمان و بود روبرو

  اکثر. اند شده مجلس وارد برادرش و پدر و پدرم

 داماد قول از همچنان اما بودند کرده حجاب   دخترها

 :خواندند یم  عروس یبرا

 شب چند امشب ) ومخهدهیت هین وهشه ن چه  ومشه یئ"

 (ییآ ینم من خواب به که است

  کرده قهر یکس چه با) وم؟چه یگالره دهیایتور یک له

 ( "چشمانم؟ ییروشنا  یا ،یا

 بگذارد حنا عروس یبرا عروس خواهر میداشت رسم

  روناک و نداشتم خواهر... داماد یبرا داماد برادر و

  و  ویآر برادر که دمید. بود گرفته عهده به را نقش نیا



  و آمدند سمتمان دستشان در ییحنا ظرف با روناک

 :خواندند ی م دخترها. نشستند مقابلمان

 بوسه من به  اگر) مده یناو وه ماچ میپدهیبه رگهئه "

 (یبده لبانت از یا

 ها ده یروز) مخوه وه مخه  زاتقه ترهکهده یروژ

 ...("جانم به تیبال و درد بار

 میببر  جلو  دست کرد اشاره نفرمان دو  هر به روناک

 م،یبشنو خودمان فقط که  یطور ویآر برادر که دمید و

 :کرد زمزمه  خنده با

 براتون؟ بزنم حنا... سرگرد جناب -

     ادامه

 

 را دلم کمرنگش اخم و کردم نگاه ویآر به  یچشم ریز

 شده مجبور که  بود شده یتخس  ی پسربچه هیشب. برد

 رسم. نکنند  محرومش یباز از تا کند گوش حرف

 و بگذارند حنا هم داماد دست  کف که بود مانیروستا

 بود رفتهیپذ یول نبود، لیما ادیز که یحال در ویآر

 اش خنده آرمان  لحن از بود  مشخص... دهد انجامش

 :داد هشدار یجد  یول گرفته



 !آرمان -

  فرو حنا ظرف در را رنگ ییطال  کوچک قاشق آرمان

 :انداخت باال  ییابرو و برد

 !ییحنا سرگرد -

 و نشود بلند ام خنده یصدا که گرفتم گاز محکم را لبم

 گرید و یآر... نداشت  من از یکم دست هم روناک

  لب آرمان به  خطاب و کند کنترل را لبخندش نتوانست

 :زد

 !ینزن ادیز... آرمان بهت لعنت -

  دستم کف را حنا روناک که نیهم و کردم باز را مشتم

 کف حنا اندازه همان به عمد از هم آرمان  گذاشت،

 شدن مشت. دندیکش کل ها مهمان و گذاشت ویآر دست

 بار نیچندم یبرا و دمید را حرص از  گرشید دست

 . نخندم که بردم دندان ر یز را لبم ه،یثان چند نیا در

 و گذاشت دستم کف یا سکه و آمد جلو  ویآر مادر

  یا پارچه روناک. دیبوس تور یرو از را ام یشانیپ

 نیهم آرمان و زد گره و گذاشت دستم کف را سرخ

 هر و داد انجام برادرش یبرا دیسف ی پارچه با را کار

  قطع یا  لحظه یشاد و  کل یصدا. دندیکش عقب دو

  صورتم یرو از را تور و دیچرخ سمتم ویآر. شد ینم



  چشمانم نمش،یبب پروا یب توانستم که نی هم و زد کنار

 از هم او نگاه که دمید  و شدند پر دهی نکش هیثان به

  م،یبود گذرانده هم با که یلحظات تمام. زد برق اشک

  تمام. دیچک  اشکم و گذشت چشمم یجلو از لمیف مثل

  تجربه هم با که ییها غم  و یشاد... مانی ها یسخت

 نبود مهم میبرا... مانیها هیگر و خنده...  میبود کرده

  که من. آورد ینم ادی به را خاطراتمان شتریب او که

  لحظه نیا به دنیرس یبرا دانستم یم که  من! بود ادمی

 دمیشن یول بود آرام شیصدا... میداد جان  بار هزاران

  شکسته پا و دست را یا  جمله چشمانم، به رهیخ که

 :کرد زمزمه یکورد به

 دور نمید از منو چشمات)  کرد یم در نید له پاواکت -

 !(کرد

 *** 
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 دور نمید از منو چشمات)  کرد یم در نید له پاواکت -

 !(کرد

 و ماندم من... شد متوقف میبرا  لحظه همان در زمان

 تمام که یمرد و ماندم من... یمشک چشم   جفت کی

 به لبم و آورد هجوم چشمم به بدتر اشک! بود جانم

  دمید... دی لرز یم بغض  از که یلبخند.  شد باز لبخند

 آن با توانستم  تنها و  رفت نییپا شی گلو بیس که

 :کنم زمزمه بغض

 ( نمیزتریعز... )باوانم -

  حنا که را یدستان همان و آمد مادرم که  یا لحظه تا

 هم از نگاهمان گذاشت، هم دست در میبود گذاشته

 و گذاشت  دستانمان یرو دست... نشد که نشد جدا

 :زد لب و ی آر به خطاب

...  پسرم دستت سپرم یم دارم رو میزندگ تمام -

 ...یبود االن تا که همونطور. باش  مواظبش

 :داد تکان سر نانیاطم  با و زد یکمرنگ لبخند ویآر

 ... مواظبشم میزندگ از شتریب -

  بودم دهید چشم به من. نبود دیترد از یاثر  لحنش در

 لحن. بود داده حیترج اش یزندگ به مرا بارها که



  هر یشانیپ. کرد راحت را مادرم  الیخ بخشش نانیاطم

 با... میدیبوس را دستش دو هر و دیبوس را نفرمان دو

 یقیموس یصدا و رفت عقب اشک از  سیخ چشمان

 و انداختند هم  یبازو در بازو  دخترها. شد بلند دوباره

  من و شد پا به یشاد و رقص. کردند درست یا حلقه

 در دیبا داماد و عروس. دانستم یم را حلقه نیا یمعن

  از! زد لبخند و زدم لبخند... دندیرقص یم حلقه نیا

 به را ش یها گونه چال که یجذاب یها  خنده همان

 وارد دستم به که یآرام فشار... گذاشت یم شینما

 آهنگ یصدا. دیبخش قلبم به یبیعج یگرما کرد،

  ییبایز  یها لباس. شد ینم قطع یا  لحظه یکورد

 حرکتشان هر با شی طال یزهایآو که بود تنشان

 یم یشاد قلبم به و کرد یم صدا نگیلی ج نگیلیج

 بودم مطمئن من و میبرقص داشتند اصرار... دیبخش

 و است معذب بود مشخص. ستین رقص مرد   ویآر

  آورد گوشم کینزد سر. بود گرفته اش  خنده همزمان

 :گفت  وار زمزمه و

 م؟یکن فرار -

 :گرفتم را ام خنده  یجلو زور به

 ! ویآر -



 بلندم خودش با همزمان و گرفت تر محکم  را دستم

 فقط که یطور  آرام که کردم نگاهش مبهوت. کرد

 :زد لب می بشنو خودمان

 دنیرقص حسرت خواد ینم دلم یول رقصم ینم من -

 ...بمونه خانومم دل به حنابندون شب تو

     ادامه

 

 :رفت غنج" خانومم" لفظ از دلم ته

 ؟یکن یم کاریچ ، یرقص ینم -

 :گرفت خودش  به یمتفکر ی چهره

 خوبه؟... زنم یم دست -

 کردم آرزو  بار نیهزارم یبرا من و دی خند و دمیخند

 یشب! بود مان یزندگ ی معجزه  امشب... نگذرد زمان

 را عشق و کرد ینم غیدر خودش از را  خنده ویآر که

 زن. میرفت مجلس  وسط و دمیکش را دستش... من از

.  دیتپ میگلو در جانیه از قلبم و دندیکش کل ها

  هم به رهیخ  تنها یا لحظه و میگرفت قرار هم یروبرو 

 اش یزندگ  به که دمید را یمرد  نگاهش در... میماند

 و بردم  فرو یسخت به را دهانم آب. بود شده رهیخ



 را کوهستان که یدختر! بودم نیریآ من. زدم لبخند

 و یزخم مرد که یدختر.  تاخت یم اسبش با پروا یب

 بال هزاران از و بود کرده درمان را  یمرگ حال به

 عروس  ! بودم نیریآ من. بود برده در به سالم جان

 را شی ها زخم و بود  بسته را میها زخم  که یمرد

  شوق در بار کی خواستم یم. بودم گذاشته مرهم

 را ام یشکرگزار  خدا که آنچنان... برقصم وصالش

 با همزمان و آوردم  باال دست! ندیبب ام یشاد در

 دست لبخند با و دمیرقص... آورد باال دست شروعم،

.  دمید نگاهش  در را عشق و دمیرقص... میبرا زد

 اشکم و دمی رقص. دمید را چشمانش یسرخ و دمیرقص

 مادرش و شدم کشینزد و دمیرقص. دمیخند و دیچک

 در د،یرس آخر به که آهنگ  و دمیرقص... دیکش کل

  در شد، یم  نییپا و باال تند تند ام نهیس قفسه که یحال

  به شتریب چشمانش یسرخ و ستادمیا اش یقدم کی

 یم را چشمانش یرو زدن بوسه قلبم. آمد چشمم

 من تنها را شیصدا و دیبوس را تورم نیی پا... خواست

 :دمیشن

 ...بشه تو هیشب دخترمون کاش -

 *** 
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  زیچ ای جانیه از! دمی د یم... دیلرز یم دستانش

 او از یکم دست هم من یول دانم ینم ،یگرید

  و بودم کرده یمخف لباسم شنل ریز را دستانم. نداشتم

  چند به بک فلش مدام ذهنم، و زد یم میگلو در قلبم

 شگریآرا دست  ریز از که یا لحظه به... شیپ ساعت

  گفتند که ی ا لحظه به. کردم تن را لباسم و شدم بلند

  قهیدق به... نگرفت آرام لحظه  آن از قلبم و آمده داماد

 میها کفش دن یپوش یبرا لباس  آن با بود سختم که یا

. نشست میجلو زانو کی یرو پدرم و شوم خم

 پدرم و رفتند رونی ب اتاق از مادرم و شگریآرا

 لب ریز بپوشم، را کفشم کرد یم کمک که همانطور

  روز کی که یجگر یبرا... است شرمنده کرد تکرار

 که یدست یبرا... من از کرد خون اریداژ رفتنیپذ با

 برد باال که ییصدا یبرا... کرد بلند میرو روزها همان

 شدنم آواره  یبرا خواست تیحالل... شکاند که یدل و

 دیبوس آرام را ام یشانیپ  زد،یبر اشکم نکه یا از قبل و

 در کنار که  دمید را مادرم من و رفت رونیب اتاق از و

  من نه. کرد  یم نگاهم سی خ  چشمان با و بود ستادهیا



 یم خودشان یرو به ها آن نه گفتم، یم یزیچ

 بد مادرم به که دانستم یم خوب خودم یول آوردند

 درد خت،یر اشک نبودم در او که بار هر... کردم

.  کند حاللم خواستم یم خدا از و افتاد جانم  به یشتریب

 ...خواند یم چشمم از را دلم حرف مادرم

 که رونیب و ماندم آغوشش در حرف یب یا قهیدق

 و کت همان با... دمید ها  لباس همان با  را ویآر رفتم،

 که همان...  دیسف راهنی پ و یمشک کراوات و شلوار

  لبخند و زد لبخند! بودم کرده انتخاب شیبرا من

  آن در دنمید با و گذراند نظر  از را میباال و قد... زدم

 را سرخ ی ها رگه و رفت نییپا شیگلو بیس لباس،

 گرفت سمتم را سرخ رز  گل دسته. دمید  چشمانش در

...  بود شده جذاب. کرد  ثبت را لحظه نیا عکاس و

  من... بودمش دهید که  یزمان هر از تر  جذاب! ادیز

 و لباس آن در دنمید از قلبش! بودم  بر از را ویآر

 بود گرفته آرامش  ماجرا همه آن بعد وصالمان به فکر

 کی که یفات یتشر تکرار از دیکش یم درد همزمان و

 از را عروسش بعد، سال چند و بود داده انجام بار

 را فاتی تشر نیا تمام  دانستم یم... بود  داده دست

 مشیتصم در گفتنم نه یحت و داده انجام من دل بخاطر



 و رفت سنندج تا روستا، جز به. نداشت  یریتاث

 ...چرخاند شهر در عروس نیماش با  را عروسش

     ادامه

 

  توجه و عروس نیماش دلش ته یحت یدختر کدام

 دوست را کردند یم نگاه آن به اقیاشت با که یمردم

  روستا به عقد ی  خطبه خواندن یبرا یوقت نداشت؟

  و رقص محضر تا روستا یورود از م،یبرگشت

  و بود شده  عروس شاهرخ دختر. بود پا به یکوبیپا

  را شیبازو دخترش؟ یبرا  بگذارند کم شد یم مگر

 تا شنلم کاله. انداختم شی بازو در دست و گرفت سمتم

 شتریب من از  و،یآر حواس و بود صورتم یجلو  یحد

  ی لحظه تا . نخورم نیزم ها پاشنه آن  با تا بود جمع

  و ختندیر  سرمان یرو نقل و دندیکش  کل نشستنمان

  یم مانیبرا یکورد به ها زن. کردند دود اسفند

 ...  دندیرقص یم ها بچه  و خواندند

 و شد کمتر صداها و سر کرد، باز را دفترش که عاقد

 چشم به لرزششان تا کرد  مشت را دستانش ویآر دمید

 کاش و دستانش گرفتن یبرا زد یم پر دلم. دیاین

 دستش همه نگاه ریز تا خواندند یم را خطبه زودتر



 و گرفت را مانیها  شناسنامه عاقد... رمیبگ را

 :خواند را اسممان

 .دیجاو نیریآ زهیدوش و آژند ویآر داماد، شاه -

. کرد تر عیسر  را قلبم تپش هم کنار اسممان دنیشن

 صلوات عاقد. بگذرد ریبخ  زیچ همه کردم یم خدا خدا

 دلم ته یزیچ  انگار و کرد خواندن به شروع و فرستاد

 یصدا... گذرد یم چطور زمان دمیفهم ینم. شد یخال

 :دمیشن بود افتاده جانم به  که یاسترس انیم را عاقد

 لم؟یوک خانوم عروس -

  پرت حواس میتا یب قلب دم؟ینفهم و خواندند  را خطبه

!  متعجب  ها مهمان نگاه و امروز بود شهیهم از تر

 فروش و دیخر ازدواج... بودم نخواسته هیمهر من

  ام دهیعق یرو  ها خانواده مخالفت وجود با من و نبود

 به یول رفت یپذ ینم اول ویآر. بودم کرده  یپافشار

 یجلو  یخواستگار  شب و گذاشت احترام ام دهیعق

 به را ام ی انسان حقوق تمام  ریز که گفت ها خانواده

 اگر یحت  و کند یم امضا عقد ضمن  شروط عنوان

  حاال. کرد یم امضا هم باز دمیبخش ینم را ام هیمهر

 فرزند، حضانت و طالق حق با بودم یدختر من

  لیتحص از  توانست ینم یکس! خودش با  برابر درست



 یم. داشتم کشور از خروج حق و کند منعم کار ای

 هم با  یهمفکر با شهیهم مان یزندگ در دانستم

  جنس   به وی آر احترام حس یول گرفت م یخواه میتصم

 عشق و کردی م ثابت شتریب  را اشیمردانگ بودنم، زن

 ...برابر نیچند قلبم در را  احترامش و

 :دمیشن را  ویآر مادر یصدا  و دمیکش  یقیعم نفس 

 ...نهیبچ گل رفته عروس -

  بار کی فقط. دوختم دستم در گل دسته به را نگاهم

 رز گل دسته او و دارم دوست سرخ رز بودم گفته

. گرفت اش یمهربان از میگلو. بود دهیخر  میبرا سرخ

 ...کرد یم میرها روز کی نیهم  بغض کاش

     ادامه

 

 بودم یعروس نقش در بار نیا و خواند دوباره عاقد

 انیم را نامم که بار نیسوم یبرا و آورد یم گالب که

 عنوان به را یدستبند وی آر مادر و دمیشن عاقد سوال

 و کردم توکل خدا به دل در انداخت، دستم در یرلفظیز

 لب بود گرفته جانیه شدت از که ینفس به توجه یب

 :زدم



 !بله... مادرم و  پدر و بزرگترا ی اجازه با -

  و گفتم بله. دندیکش کل و  اهپوشمیس مرد به گفتم بله

 سرخ نگاه تور پشت از... شد رها ام شده حبس نفس

 و دیخند یم که ینگاه. دمید یم را مادرمان و پدر

  یاشک ابهتش آن  با سرهنگ چشمان یحت... دیبار یم

...  اش خورده زخم پسر وصال از خوشحال و بود

 گفت، بله ویآر که نیهم و دیپرس هم ویآر از عاقد

 را تورم ،یشاد و کل و دست یصدا انیم درست

 من تنها را اش زمزمه و زد کنار صورتم از یرو

 :دمیشن

 !خانوم  نیریآ... یمن جان   تو -

 و دیبوس را ام یشانیپ. د یچک چشمش در  چشم اشکم

  یا لحظه دمید و دیدو جانم  به آرامش. دیخند لبمان

  نگاهم. شد  مات و دیچرخ   لباسم ی شانه  یرو  نگاهش

 مانند رهیدا  و زریل نور دنید با و برگشت لباسم یرو

 تنها شد، یم نییپا و  باال لباس یرو  که یکوچک

 یرو محکم دو هر و  دمیشن را ویآر ادیفر یصدا

 :میافتاد نیزم

 ... نی زم دیبخواب -



 درک را  تیموقع نکهیا از قبل و زد مه ی خ تنم یرو

  و پنجره شکستن و اسلحه مداوم کیشل یصدا کنم،

 ادیفر زده وحشت که یمرد با شد همزمان  ها زن غیج

 :دیکش

 ! رگبار به بستن رو داماد و عروس خدا ای... خدا ای -

 *** 
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 ! رگبار به بستن رو داماد و عروس خدا ای... خدا ای -

  حسش و داشت لیدل آشوبم قلب ی  تاب یب... داشت لیدل

 آغوشم در محکم چنان که یمرد تن یگرما! کردم یم

...  بودم بسته چشم. بودم جانش که انگار بود گرفته

 ینم... نمیبب توانستم ینم... نمیبب خواستم ینم! محکم

  ی شده سوراخ سوراخ تن و کنم باز چشم خواستم

 یصدا  و دمیکش یا دهیبر نفس.  نمیبب را جانم

 ینم کیشل گرید... شد تکرار سرم  در یراندازیت

...  کشتند. دمیشن یم را ش یصدا هنوز من یول کردند



  یم غیج وقفه یب ها زن...  کشتند را اهپوشمیس مرد

 : ادیفر مردها و دندیکش

 ...سالن  تو دیبر... سالن تو دیبر -

 و دیچیپ گوشم در یدر شدن بسته و باز یصدا

  گوشم... نشد نرم یا ذره ام شده منقبض عضالت

  کنار درست را شیها نفس  یصدا. دی کش یم سوت

 تنم یرو تنش فشار کردم حس. دمیشن ینم گوشم

 یلیس آرام و نشست صورتم یرو یدست. شد کمتر

 :زد

 ...نیریآ... چشماتو کن باز نی ریآ... نیریآ -

  نیا من. دادم صی تشخ یول فیضع چند هر را شیصدا

  زدند یم یلیس صورتم به  ینگران از که را ها دست

 پشت دستش و کردم باز چشم ترس با... شناختم یم

 : نشست کمرم

  چشماتو نبند... نمتیبب نشد؟ تیزیچ یخوب  ؟یخوب -

 !نی ریآ... بگو یز یچ هی. دختر

 :خوردند تکان جان  مهین میها لب

 ...ویآر... آ -



 و نیچند... چشمانم... ام گونه... دیبوس را ام یشانیپ

 ! بار چند

 ...ستین یزیچ. ستین یزیچ جانم ... جانم -

 را پدرش بلند یصدا و  آورد درم زیخ مهی ن حالت به

 :دمیشن

 رو اطراف ها بچه! بجنب ... رونیب  ببرش ویآر -

 . رونیب ببرش  نجایا از.  دادن پوشش

 :چرخاند پدرش سمت گردن ویآر

 ...مهمونا -

 گلنگدن پدرش... دمید را گردنش زخم تازه من و

 :دیکش  را اش اسلحه

 دو شما فقط هدفشون. ادیب سرشون ییبال میذارینم -

 خون یحت. نشده کی شل شما جز یکس به. دینفر

 ... یکس دماغ از ومدهین

     ادامه

 

  و بودند کرده را جانمان  قصد عقد مراسم در یا عده

 با یمان! بودم  خیتار عروس نیتر زده وحشت من،

 : گفت ویآر  به خطاب و شد داخل عجله



  ببر روستا از و خانومت... دنبالشون رفتن  ها بچه -

 ...امنه روستا یخروج . رونیب

 یمیصم دوست هم و داشت دست به اسلحه پدرش هم

 همکاران ها بچه از منظور... ها بچه گفتند یم... اش

 مسلح گروه  کی عقدمان روز در بودند؟ مسلحش

 به بودنمان بسته یا عده هم باز و بودند محافظمان

. آمد یم مجاور سالن از ها  زن ی هیگر یصدا رگبار؟

  بود ویآر مادر و مادرم غیج یصدا همه، از تر واضح

  داد قرارشان خطاب بلند یصدا با نیمع حاج یوقت و

  دست ویآر و گرفتند آرام یکم است، خوب حالمان که

 :کرد بلندم دست یرو و  انداخت کمرم  و زانوها ریز

 ...ریبگ آروم... شهیم تموم... رون یب میریم -

  ریز یسرما در که انگار! کی ستریه... دمیلرز یم

 برف رونیب.  بودند کرده می رها لباس بدون درجه صفر

 :زدم لب جان یب! ام یلعنت کابوس  آخ... آمد یم

 ... گردنت -

 :دیبوس را ام یشانیپ

 . ختهیر شهیش خرده... ست ین یزیچ -



  به اش یفداکار یبرا دلم! تحملش از گرفت آتش قلبم

 شده خرد  تنش یرو درست پنجره. افتاد مرگ حال

  زخم چه دانست یم خدا... جانم به دردش آخ و بود

 پدرش یروبرو. دمید ینم و داشت هم یگرید یها

 :ستادیا

 ... ما دست امانتن مردم نیا... نیمع حاج -

 بود حاضر! رفتن یبرا کرد یم دل دل. بود نگران

 نیمع حاج. دیاین یکس یابرو  به خم و ردیبم و بماند

 :گذاشت پسرش یبازو یرو دست

  هم جونمون متیق به. رونیب ببرش... بابا کن عجله -

  زنتو رونیب ببر. ادیب یکس سر ییبال میذارینم شده که

 .فتادهین پس تا

 یها قدم. کردم یمخف اش نهیس در سر  و بستم چشم

 دمیفهم خورد تنم به که سرد باد و شد  تر عی سر ویآر

 و آمد نیماش در شدن باز یصدا. می محضر رونیب

 :زد لب یمان بندش پشت

 فاصله پاسگاه نیاول. دیبر روستا یاصل یخروج از -

 .نداره روستا از یادیز ی

     ادامه



 

 را کمربندم  ویآر و گرفت قرار نیماش یصندل  یرو تنم

 د،یبگو  یزی چ  نکهیا از قبل و کرد یمان  به رو و بست

 :گفت و داد ویآر دست به را اش اسلحه یمان

 ...میندار وقت برو... داداش برو -

  تینها با و شد نیماش سوار یول داشت دیترد ویآر

  و رفت روستا یخروج سمت داشتم، سراغ که یسرعت

 رونیب گردنش رگ. دمیچسب ام یصندل  به محکم من

 یگاه از هر... فشرد یم هم یرو دندان و بود زده

 پا تر محکم و خوبم شود مطمئن تا کرد  یم نگاهم

 :دمیکش یا دهیبر نفس. فشرد یم  گاز پدال یرو

  سیپل یحت  که بودن یک و؟یآر بودن یک نایا... نایا -

 نشد؟ اومدنشون متوجه هم

 :کرد مشت انگشتانش انیم را فرمان

 ... دونم ینم...  دونم ینم -

! دستانش... زدنش پلک... شیها نفس... شیصدا

  یم... یکرد یم غشیدر من از اگر مردم یم ایخدا

 ... مردم

 !یریبم بود مونده کم -



 :بود روبرو به نگاهش

 گرفته هدف و قلبت... بهت کنن کیشل خواستن یم -

 کردم؟  یم  کاریچ! بودن

  باز چشم دنشید خون غرق ترس از که  یا لحظه فکر  

 : کرد ینم می رها کردم ینم

...  اگه... بهت خورد یم  ها گلوله اون از یکی اگه -

 ...خدا آخ

  با ویآر و  زدم چنگ را ام نهیس قفسه. دیکش ریت قلبم

 :کرد  نگاهم ینگران

 شد؟ یچ -

 که یشیآرا پدر گور و کرد باز راه صورتم یرو اشک

 :بود شده خراب

 ...اومد یم سرت ییبال اگه -

 :کرد عوض را  ریمس و چرخاند را فرمان

 ادیب من سر  یچ هر باشه  امان در تو جون یوقت تا -

 ...ستین مهم

 :لرزاند  را تنم تشیجد

 ...ویآر -



     ادامه

 

  یب من و کرد یم تحمل را  یدیشد فشار... داشت اخم

!  اش یعصب فشار گرفتن شدت به زدم ی م دامن اراده

 از ادشیفر  با قلبم و نشست فرمان در محکم مشتش

 :شد کنده جا

  جونت چشمام جلو ذاشتمیم کردم؟ یم کار یچ ه؟یچ -

 یب منو انقدر من؟ از یدار یتوقع  چه رن؟یبگ و

 و قلبت تا بذارم دست رو دست که یکرد فرض رتیغ

  حرف هوا رو یجونم گفتم  یوقت کنن؟ سوراخ سوراخ

 میرس یم یوقت تا پس بودم گفته بهت قبال... نزدم

... منه  جون   تو جون. کن تکرار خودت  با پاسگاه

 !بفهم نیریآ بفهم

 آنطور بود ها مدت! بدتر تنم... دیلرز یم دستش

 و کرد  شل را کراواتش... بومش دهیند نیخشمگ 

. کرد پرتش عقب یصندل  یرو و آورد درش یعصب

  متوجه نگاهم تازه و دمیچسب ام یصندل  به محکم

  یجلو و بود  زخم دستش دو هر پشت. شد دستانش

 شدت از و  میبگو یزیچ  دمیترس... یخون   راهنشیپ

 خون که بردم دندان ریز چنان را لبم. کند سکته فشار



  یخروج دنید با. زد ترمز  یرو بالفاصله ویآر و افتاد

 از جان مسلح، و اهپوشی س پا تا سر مردان و روستا

 :زد لب وی آر و رفت تنم

 ...نیحس ای -

 یحت که یمردان. بودم شده میروبرو خکوبیم

 در کلت و نکفیکالش با بودند، پوشانده  را صورتشان

 یم جلو و دندیخند یم و دندیرقص یم دستانشان

 ... آمدند

 *** 
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 یحت که یمردان. بودم شده میروبرو خکوبیم

 در کلت و نکفیکالش با بودند، پوشانده  را صورتشان

 یم جلو و دندیخند یم و دندیرقص یم دستانشان

 است؟ امن روستا یخروج بودند نگفته مگر. آمدند

 با و  گذاشت ام یصندل پشت دست ویآر که دمید

  یجا به مسلح مردان و گرفت عقب دنده سرعت



 دتریشد دومش ترمز! دندیرقص یم همچنان کیشل

  جلو به یحد  تا هم کمربند وجود با که یآنقدر. بود

  به نگاهش که یحال در و یآر  یگلو بیس و شدم پرت

 :رفت نیی پا بود روبرو

 ؟یبدو یتون یم -

  گروه دنید با و کردم نگاه عقب به ن،یماش  ی نهیآ از

 یم کینزد پشت از که مسلح مردان همان از یگرید

...  میبود افتاده ریگ. خورد گره ام نهیس در  نفس شدند،

 ینم را هدفشان که یجان و قاتل گروه دو انیم

  غیج من و شد ادهیپ. نماند جوابم منتظر! میدانست

 :دمیکش

 ...ویآر -

 :بندش  پشت را کمربندم و کرد باز را من سمت در

 .ادیب سرت  ییبال ذارمینم... کن جمع و تیانرژ -

 میپا از را میها کفش همه از اول و گرفت را میبازو

 :دمیشن را اش زمزمه. درآورد

 ... جونم به دردت -

 با و بدوم برهنه پا دیبا نی سنگ برف آن در دانستم یم

  ویآر و میدانست یم دو هر. شود ینم ها پاشنه آن



. بود گرفته وجدان عذاب میپاها دنید  بیآس از شیپ

 :شد ینم کنده روبرو از نگاهم

 !بهمون کنن یم کیشل... ش -

 :دیکش رونمیب ن یماش از و گرفت را میبازو

 ...وقتش به تا بدن مونی باز خوان یم...  کنن ینم -

 :گفت لب ریز و گرفت را دستم

 !بدو توانت تمام با -

  و دیدو یکوهستان  ریمس سمت و نماند جوابم  منتظر

 یم تر کینزد مردها دنیخند یصدا! دنبالش به من

 :خواندند یم بلند بلند را  یآهنگ و شد

"I need a gangsta 

 دارم ازین گانگستر  هی به

To love me better 

 باشه عاشقم  بهتر تا

Than all the others do 

 نمیتونن  بقیه  که جوري

To always forgive me 



 ببخشه   منو همیشه تا

Ride or die with me 

 بمیره  یا  بیاد راه باهام

That’s just what gangsters do 

 "كنن یم گانگسترا که كاریه همون این

     ادامه

 

  بود سخت لباس آن با دنیدو. سوخت یم میپاها کف

 داشتند. گفت یم راست ویآر... زده خی  میپاها کف و

 !کردند یم یباز  جانمان با

 :بود نگران ویآر و زدم یم نفس نفس

 ...هست یفرع راه هی  اریب طاقت... اریب طاقت -

 به را خودشان راحت نتوانند که میدیدو ی م یریمس از

 یول میبود بر  از را کوهستان نیا دو هر. برسانند ما

 با ویآر. شد یم تر کینزد لحظه هر شانیپاها یصدا

  گرشید دست با و بود گرفته  مرا دست دستش کی

  حلقه چشمم در اشک کنارم، پرتگاه دنید با... اسلحه

. دمیدو تر عیسر کرد ینم حسشان که یی پاها با و زد



  نیا یحت! افتاد یم اتفاق  اتیجزئ با  داشت خوابم

  ویآر و میشد  پرت آن از دو هر روز کی که یپرتگاه

  دهید خواب در هم را نمینب بیآس تا کرد بغلم محکم

 یا لحظه درست و دیرس ی م میزانو ریز تا برف. بودم

  گلوله کیشل یصدا بردارم، یگرید قدم خواستم که

  غیج همزمان و دیچیپ میپا  ساق در یدیشد درد و آمد

  ها برف یرو شنلم. خوردم نیزم صورت با دردناکم،

  ها برف یرو عروسم لباس ریز از خون و شد پرت

  برف یرو از را صورتم  زده وحشت وی آر. گرفت راه

  نگاهش. رفت میپا دیشد  درد از نفسم و کرد بلند ها

 رفت یم میپا از که یخون  و رنگ یب  صورت یرو

 : دیچرخ یم

 ...نیریآ -

 :زدم چنگ  را شیبازو

 . شم بلند کن  کمکم... ک -

 دستم در را شیبازو توانم تمام با درد از اراده یب

 : دادم یم فشار

 ... کن کمکم... فقط خراشه هی... ی -

 یم حس استخوانم  در را دردش... نبود خراش کی

  مرَدم چشمان در زده  حلقه اشک دمید یم و کردم



  گاز را میها لب  من و انداخت میبازوها ریز دست... را

 دمیفهم تازه و فرستاد پشتش مرا. نزنم غیج تا گرفتم

 از مسلح  دندان تا مردان  . ندارد یا دهیفا گرید فرار

  سپرم یطور و،یآر و شدند یم کمانی نزد طرف هر

 !کنند ربارانشیت توانستند یم یراحت به  که بود شده

  شیصدا. نگذاشت  که میا یب رونیب پشتش از خواستم

 :بود گرفته

 ... بمون همونجا -

 :زدم زار

 ...ویآر -

     ادامه

 

  پشت فقط و بودند کرده مان محاصره طرف هر از

  ستدیبا پرتگاه در توانست ینم یکس... نبودند سرمان

 که یمرد. میداشت فاصله  پرتگاه با قدم  چند تنها ما و

 را قلبش و یآر ی اسلحه و بود ستادهیا  همه از جلوتر

 اش شانه به را نکفشیکالش سر بود، گرفته هدف

 صورتش ی رو ی پارچه  گرشید دست با و داد هیتک

  شل میزانوها و شناختمش اول نگاه در. زد کنار را



 از و بود گرفته سرخ رنگ میپا ریز برف. شد

 و زد یشخندین... دم یلرز یم سرما و یزی خونر

 : شناختم یم  خوب هم را نحسش  یصدا

 و شمینما ! خانوم عروس بودم دارتید مشتاق -

 ؟یداشت دوست

 حاال رفت،  و زد ام یزندگ به آتش روز  کی که یمرد

! اریداژ... دیخند یم و بود ستادهیا میروبرو اسلحه با

...  بودمش دهید یداریب و خواب در بارها که یکابوس

 :کرد زیر چشم و آمد جلو یقدم

 یم! بلندت یموها  نیهم واسه رمیم یم  من که آخ -

 یم مشت موهاتو کردم تصور خلوتم تو  بار چند یدون

 ؟یکش یم غیج درد از تو و دستم تو کنم

 :دیغر شیها دندان انیم از ویآر

 !ببند و  فتیکث دهن -

 :نشاند شیابروها ان یم یساختگ  یاخم اریداژ

 تو دیشا... سرگرد اوله راند تازه! آروم... آروم -

 ! ادمهی خوب من یول یکرد  کاریچ من با ادین ادتی



 یم شیپا و بود اش گونه  یرو یبزرگ زخم یجا

 یم جیگ سرم. دیچسب و یآر کمر به ام  یشانیپ. دیلنگ

 ...دمیشن زور به را اریداژ یصدا. رفت

!  یشد صاحب رو باشه من مال بود قرار که یدختر -

 و تو! یکرد دود و هام نقشه تمام  اومدنت با

 یوقت و قبرستون ی نهیس دیفرستاد و پدرم  همکارات

  وجب خواستم یوقت رم،ی بگ پس ازت و  مالم خواستم

 ... کنم  تصاحب و  تنش وجب به

 :زد  ادیفر خشمش  تینها با ویآر

 !شو خفه... شرف یب شو خفه -

 یم اشاره  صورتش و پا  به که یحال در اریداژ ادیفر

 :بود بلندتر کرد

 ! یآورد سرم  رو بال نیا -

     ادامه

 

 : دیخند وار وانهید

 چه که آخ... دهیم جون درد از داره عروست که آخ -

 !نتیزتریعز از انتقام داره یلذت



  که ییها اسلحه و دی لرز  ماشه یرو ویآر انگشت

  یم. شدند  کردنش کیشل از مانع رفتند نشانه سمتم

 یم جلو و میرو یم  عقب عقب میدار که دمیفهم

 یجلو  زور به اریداژ! پرتگاه سمت به درست... ندیآ

 : کرد من  به رو و گرفت را اش خنده

 شهیم هم کوهستان نیا امروز... خانوم عروس -

 ! قبرت سنگ هم ت،  حجله

  خطاب را وی آر ی زمزمه. بروم هوش از بود مانده کم

 :دمیشن خودم به

 ؟یدار اعتماد من به -

 یب را راهنشیپ. میداشت فاصله پرتگاه با قدم کی تنها

 :زدم هق و فشردم مشتم در جان

 ... دارم...  د -

 :دیخند زده قلبش به دانستم یم که یدرد با

 ...هیکاف نیهم -

 یحال در و گرفت آغوشم در محکم حرکت، کی در و

  و شد یخال  مانیپا ریز  بود، سرم حفاظ دستش که

  و یزخم عروس سند؛یبنو ها قصه در روز  کی دیشا



  به دره از هم آغوش به آغوش یا خورده زخم داماد

 !شدند پرت نییپا
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 (( شخص سوم یراو

  یا تکه انکار بود گرفته آغوش در را  دخترک چنان

 یم حس  را شیموها انیم یسیخ! است  جانش از

 یول دیشن یم نامفهوم را صداها بود؟ خون... کرد

  بسته یها  پلک پشت از و  کند باز چشم  توانست ینم

 یدختر... شد  یم رد سرعت به ییآشنا ریتصاو اس،

 افتادنشان  هنگام امروز مثل  درست قبل، سال کی که

  یعسل چشمان با یدخترک! بود آغوشش در دره از

... اسب بر سوار یدختر... بسته دست دختران   انیم

 کرد یم اخم کرد، یم خشک را شیموها که یدختر

 ترس از کرد یم هیگر  خوردنش، سرما ی  نگران از

  با یدختر! دیایب اهپوششیس مرد سر ییبال نکهیا

  کی با ن،یغمگ شهیهم چشمان با ،یمشک بلند یموها



 چشم با... گلو  ریز غ  یت با  یدختر... خالص یمهربان

  که یحال در اهپوششیس مرد خوردن  ریت از انیگر

...  ببردش امن  ی خانه به تا دیکش یم را دستش یمان

 در که یحال در تصادف کی از یزخم یدختر

 برف آن یرو  حاال، که یدختر... دیلرز یم آغوشش

  جان مهین هم باز برف، متر  کی با یا دره نییپا ها،

... خورد ینم  تکان! دیلرز ینم... و بود آغوشش در

 . دیشن ینم را ش یها نفس یصدا وی آر یحت

 آنقدر. آوردند یم هجوم سرش  به یکی  یکی خاطرات

  حال در مغزش کرد یم حس که هم سر  پشت و عیسر

  با یدختر شیها پلک پشت... است شدن یمتالش

  شیها پلک پشت... دیرقص یم یکورد سرخ لباس

  پلک پشت... ختیر یم اشک یعسل چشم   جفت کی

 سرما! دیخند یم الشیخ در دیشا ی دختر  ش،یها

 چشم کرد ی م مجبورش ی کس. دیدو جانش به شتریب

  استخوان تمام کرد یم حس بود؟ خودش. کند باز

  شیموها انیم یسیخ همه از بدتر و شده خرد شیها

 شد خارج بازش  مهین یها لب انیم از یا ناله... بود

.  داد فاصله هم از را  شیها پلک یکندن جان به و

  شیها لب ! بود نشیزتریعز سر ریز  هنوز دستش

 :خوردند تکان وار زمزمه



 ...نیریآ... یآ -

 :زدند بوسه را او بلند یموها شیها لب

 ...نمیریآ -

     ادامه

 

 دست! جان یب یا ناله از غیدر... داد ینم جواب

 چنان یول شود بلند که کرد تنش ستون را آزادش

  اراده یب که دیچ یپ آرنجش تا انگشت نوک از یدرد

  چشمان در چشم... افتاد  جا همان و گفت یپردرد آخ

 یصدا...  آمد یم یرانداز یت یصدا! او ی بسته

  زیچ همه به توجه یب! سیپل گفتن" ستیا... ستیا"

 دست کمک   بدون بار  نیا بسته، چشمان آن جز

  ریز از را  گرشید دست و شد زیخ می ن اش شکسته

 خون از سرخ که یدست . دیکش رونیب نیریآ سر

 او سر.  نشست لبش  یرو یجان یب لبخند... نبود

  دهیکش درد  قلب یبرا بود یکاف نیهم و بود نشکسته

  شیبرا یا ذره و رفت یم  خودش سر از خون! اش

 دخترک ی  گونه یرو سالمش  دست. نداشت تیاهم

 :زد  لب و نشست

 ...نیریآ -



  یجلو از کرد یم شی تماشا دور از که ییروزها 

 آمدن بهوش بعد بالفاصله چرا... گذشت  چشمش

  اراده یب یگاه  چرا بود؟  نداده نشان او به را خودش

 ادشی را زیچ همه بود؟ داده جواب سرد  را شیها امیپ

 !مو به مو ... بود آمده

 ...نیریآ ... چشماتو کن باز نیریآ -

 بوسه. کرد ناله جان یب  و خورد تکان دخترک پلک

 به جان انگار و نشست اش یشانیپ  یرو  ویآر ی

 : برگشت تنش

 ... چشماتو  نمیبب جانم ... جانم -

  ناله. خورد  سر نیریآ چشم ی گوشه از یاشک قطره

 :دی شن زور به وی آر که بود آرام یحد به اش

 ... نذاشتن ... ن -

 نگذاشته! بود حرف هزاران تی حکا کلمه کی همان و

 گلوله...  داماد و عروس تازه آن بخندند که بودند

  یا دهی بر نفس ویآر... بودند آورده  هیهد شانیبرا

  سرما از اش چانه که فشرد  هم یرو  دندان و دیکش

  او ی زده خی تن یرو و درآورد تن از را کتش. نلرزد

 خون رنگ شتریب که یعروس لباس دنی د با و انداخت

 بغضش سد و بماند محکم نتوانست گرفت، یم



 با را عروس لباس بلند ی  دنباله از یا تکه. شکست

 یجا دنید با. زد باال یکم را لباس و کرد  پاره دندان

 و افتاد هیگر به بدتر او،  یپا دیشد یزی خونر و گلوله

 .زد گره محکم و بست یز یخونر محل ی باال  را پارچه

... نیریآ  نخواب... شهیم تموم االن... شهیم تموم -

 .میکن یم دایپ نجات االن نخواب

     ادامه

 

  هنگام که  ییها برف یرو  را خودش زور  به دوباره

 دیکش باال بودند  کرده کم را  بیآس شدت  شدنشان پرت

 :گذاشت ن یریآ ی گونه  یرو دست و

  چشماتو کن باز! نمتیبب کن باز... چشماتو کن باز -

  خودمو باز وگرنه... خی  آب ریز رمیم  دوباره وگرنه

 ...نیریآ... گلوله جلو ندازمیم

  لحظه از ترس. آورد یم ادشی به را نی ریآ  یها ترس

 به تازه ویآر و کرده تجربه بارها دخترک که ییها

  زنده که کند دشیتهد خواست یم. بود آورده خاطر

  اریاخت یب د،ید که را دخترک سرخ یها یعسل. بماند

 :دیخند  اشکش انیم



... نجایا از  میریم االن... نبندشون نیآفر... نیآفر -

 ... چشماتو نبند  میریم االن

 ...ویآر... آ -

  از... او زبان  از اسمش دنیشن یبرا مرد یم که آخ

  بیعج  و داد ینم تکانش نیریآ دنی د بیآس ترس

 !جان نجات  یبرا انتظار بود سخت

 .کن تحمل جانم ... جانم -

 کرد باز لب و دیکش شی ها هیر به را  هوا یسخت به

 : ادیفر یبرا

 ...آخ... نجایا  ما... کمک -

 به گفت یپدر گور دل در. دیکش ریت اش نهیس قفسه

 :زد ادیفر دوباره و اش شکسته ی  دنده دو یکی

 ...نییپا  نیا... نیا... میینجایا ما -

 :داد صی تشخ را یمان یصدا

 طاقت... رسه یم امداد االن د؟یخوب و یآر... ویآر -

 ...دیاریب

 داشت بغض! همکارش و دوست یصدا  داشت بغض

...  است امن  روستا یخروج بود گفته که یمرد یصدا

 امداد یروهاین... شد رها نیریآ کنار جان  مهین تنش



 یم حس. ند یایب نییپا کوه یبیسراش از داشتند یسع

...  رود یم دست از دارد  هم توانش ی  مانده ته کرد

 و فشرد سالمش دست انیم را دخترک سرد دست

 ...ها برف  به شد فشرده اش گونه

...  رو بدمون  و خوب  یروزا تمام... ادمهی... ای -

 !کنم جبران  تا... تا کن تحمل... یکن تحمل دیبا! ادمهی

     ادامه

 

  او چشم ی گوشه از که بود  یاشک هم باز  جوابش، و

 یصدا  و بست چشم دستش در دست. خورد سر

 :بزند لب توانست تنها د،یشن که را امدادگران

 ...خورده ریت پاش... پاش -

 سال صد قدر بود، که چه  هر یول گذشت چقدر دینفهم

  آتل دست  با را خودش دره،  یباال یوقت! دیکش طول

  لب توانست تنها کرد، دایپ پدرش آغوش در بسته

 :بزند

 ... نیریآ... آ -

 :دیبوس را پسرش ی  شانه ینگران با نیمع حاج



 کنن یم منتقلش دارن  خوبه حالش... خوبه -

 ... مارستانیب

 شد رها اش نهیس از باالخره و،یآر ی شده حبس نفس

 :بست  چشم شهیهم از  تر خسته و

 ...بابا -

 یم بغض هم  پدرها مگر... داشت بغض هم نیمع حاج

 کردند؟

 ...جانم... بابا جانم -

 : بست چشم و آمد فرو پدرش ی شانه ی رو ویآر سر

 ...ادیم خوابم -

  شدن خم  با همزمان و گذشت پدرش تن از یلرز

 :دیکش ادیفر زده وحشت و،ی آر یزانوها 

 ! ویآر -

 *** 
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 کرد یم هیگر یزن. کرد یم لمس را ششیر ته یدست

 ...گوشش کنار درست

  چشماتو کن باز... مامانم... جان مامان... ویآر -

 ... کردم دق کن باز. مادر

 اندازه به یبار ... نیسنگ سرش و بود  اریهش مغزش

 . کرد یم  ینیسنگ اش نهیس قفسه یرو  ایدن کل ی

 تا گفت  دکتر یدید که خودت... خانوم  ریبگ آروم -

 .شهیم داریب گهید ساعت چند

 از شیها  پلک و است فلج تنش تمام کرد یم حس

 ! بدتر همه

 نصف...  شد روز نصف ؟یحاج کنم صبر چقدر -

 سال سه من  یحاج. دمینشن رو م بچه یصدا که روزه

 کما تو یوقت تمام ماه کی. ساختم و سوختم نبودش با

 روز نصف هی حاال یول... جونش به  کردم دعا بود

  طاقت گهی د! بره یم و امونم داره بودنش هوشیب

 ... ندارم

 :افتاد هیگر به



 بکشن؟ یسخت انقدر دی با که هیچ ها بچه نیا گناه -

  تابشه یب یاونطور  که عروسش از نمیا م بچه از نیا

 م؟ یبگ بهش یچ ... یزخم و

 واضح ویآر   یبرا زیچ همه کرد، اشاره که نیریآ به

 و دیکش  شیها هیر به را هوا یسخت به. شد تر

. کرد باز چشم اش نهیس  قفسه دنیکش ر یت با همزمان

 یحال در مادرش و دیچرخ سمتش مادرش و پدر نگاه

  را ویآر دست د،یدرخش یم  شوق از سشیخ نگاه که

 :دی خند اش هیگر انیم و گرفت

 باز چشماتو  خداروشکر... پسرم...  دلم جون -

 سرتون دور . شکر مرتبه صدهزار رو خدا... یکرد

 . دینیبب خوش روز هی ذارنینم که بگردم

 خش و خوردند تکان یکندن جان به خشکش  یها لب

 :کرد زمزمه دار

 ... نیریآ... آ -

 سرخ مقتدرش شهی هم نگاه. آمد جلو  نیمع حاج

 ...بود

 چند. درآوردن پاش از رو گلوله... بابا خوبه -

 ... اومده بهوش که  هست یساعت



 یب قلبش یول شد کمتر  ویآر ی نهیس قفسه  ینیسنگ

.  کرد ینم باور دید ینم خودش چشم  با تا. بود تاب

 سر در همزمان یدیشد درد  که شود زی خ  مین خواست

 هم در از صورتش... دیچ یپ شیها دنده  و دست و

 :برد مادرش تن از جان پردردش آخ و رفت

 از تا دو.  بگردم دورت یکن استراحت دیبا... ویآر -

  نکن ینطور یا... مادر شکسته چپت دست و هات دنده

 .دلم با

     ادامه

 

 دست مچ و یآر و رفت دکتر یپ ینگران با نیمع حاج

 :زد چنگ را مادرش

 ...نمشیبب دیبا... دیبا -

 : کرد نگاهش غم با مادرش

  دندون کم  هی. باشه خواب دیشا... مادر شبه نصفه -

 . برم قربونت بذار  گری ج رو

 دکتر و پدرش د،یبگو یز یچ ویآر نکهیا از قبل

 حال آن در دنشید با دکتر و شدند اتاق وارد  یانسالیم

 :کرد اخم



 بد کالهمون یکن یناسازگار یبخوا اول همون از -

 !هم تو رهیم

 که شود  بلند خواست و فشرد هم یرو  دندان ویآر

 :شد  مانع و گذاشت اش شانه یرو دست دکتر

  یبر یخوا یم یشب نصفه... یحساب  مرد بخواب -

 ش؟ یبترسون زنت سر باال

 : دیکش یا دهی بر نفس ویآر

 .االن نی هم... نمشیبب دیبا... دیبا -

 :فرستاد رونیب صدادار را نفسش دکتر

 .کن صبر... که بدتره خانومت از تو وضع -

 مشغول دکتر و فشرد هم یرو چشم درد با ویآر

 دینفهم... گذشت یم تند دور یرو زمان. شد نهیمعا

  یپزشک یگوش نه،یمعا از فارغ دکتر که  شد قهیدق چند

  بیج در را دستانش و انداخت گردنش دور را اش

 :برد فرو  روپوشش

 ضرر به شدن جابجا باشم مطمئن یوقت معموال من -

  مطمئنم هم  االن. دمینم اجازه عنوان چی ه به ماره،یب

 ...ترم مطمئن یز یچ هی از یول



  پدر و ویآر نیب  را نگاهش و نشست لبش کنج یلبخند

 : چرخاند مادرش و

 ... مهیوخ قلبش وضع -

 :داد  ادامه نیمع  حاج به رو و

  یکی دست قلبش درمان. ارنیب  لچریو  براش گمیم -

 ! ستین ساخته یکار ما از. ست گهید

 اتاق از  یگرید حرف یب و گرفت  عمق لبخندش

 و کرد تنش ستون را سالمش دست ویآر. رفت رونیب

 با نیمع  حاج. شد زیخ  مین شیجا سر یکندن جان به

  تخت  نییپا را شیپاها ویآر و شد  کشینزد اخم

 :گذاشت

 .ترسه یم... نه لچریو -

     ادامه

 

  قبل درست و دیلرز شیزانو  یول شود بلند خواست

 :گرفت را بغلش ریز نیمع حاج  افتادنش،

 حالتو؟  ینیب ینم آخه؟ یکن یم یلجباز  یک با -



  صدا یب و  فرستاد رونیب دهیبر دهیبر را  نفسش ویآر

 زد لب کرد یم نگاهش  ینگران با که مادرش  به رو

 : داد ادامه پدرش به خطاب  و..." خوبم"

 ...امیب تونم یم خودم -

 دانست یم. گفت ی"هللا اال  اله ال" لب ر یز نیمع حاج

  دست کی با  را ویآر سرم ی هیپا... شود  ینم فشیحر

 را پسرش یبازو گرش،ید دست با و داشت نگه

 تکان نانیاطم به یسر نگرانش همسر به  رو و گرفت

  یطوالن ن،یر یآ یخصوص اتاق  تا ویآر اتاق ریمس. داد

 خود توان تمام با قلبش. آورد بند را نفسش یول نبود

 که اتاق در پشت. دیکوب یم اش نهیس قفسه به را

 :دیپرس و کرد  رها را شی بازو دیترد با پدرش د،یرس

 ؟یخوب -

 :کرد باز و بست  چشم جوابش در ویآر

 ...خوبم  باشه، خوب -

 نیمع حاج که نیهم و گرفت پدرش از را سرمش هیپا

 از که افتاد یدلبر به نگاهش کرد، باز شیبرا را در

 اتاق ی پنجره از مهتاب  نور! بود ختهی گر وید چنگ

 رنگ نیع  در و بود افتاده اش یمهتاب  صورت یرو

  را ویآر قلب  یکس انگار. کرد یم باترشیز یدگیپر



  را در... ختی ر جانش به آرامش  یکس انگار. کرد آرام

 داشت، اشک نم که یچشمان با و بست سرش پشت

 تمام که یآنقدر. کرد نگاهش فقط و ستادیا یا  لحظه

 گذاشت، جلو یقدم که نیهم و شد او غرق تنش

 یفضا در او بلند قامت دنید با و کرد باز چشم نیریآ

 یب و زد  چنگ را شیگلو  بغض اتاق، کی تار مهین

 : شد زیخ  مین جا سر دردش به توجه

 ...ویآر -

 یعسل که بود امدهین رونیب دهانش از دوم ی کلمه

  عیسر با... کردند طاق  را ویآر  طاقت  سرخش یها

 بردارد، تیوضع آن در توانست یم که ییها قدم نیتر

 در او چنان سالمش دست با و رفت نیریآ سمت

 اش نهیس  قفسه به محکم نیریآ سر که دیکش آغوش

 ... دینفهم را شیها دنده دیشد درد یحت وی آر و خورد

 ...جانم -

     ادامه

 

 نفس و برد فرو  دخترک شانیپر و بلند ی موها در سر

 :دیکش



 ...خداروشکر... خداروشکر -

 که نیریآ! فشرد یم نه یس به را قلبش که انگار

  قلبش یها  شکسته د،یکش آغوشش در سفت  همانطور

 باصدا نیریآ  بغض! دیبار صدا یب چشمش و شد کامل

 : شکست

 ؟ یبود کجا... دمیترس یل یخ... یلیخ -

 :دی بوس  را شیموها یرو  ویآر

 ... اومدم... زمیعز اومدم -

 دست با و داد فاصله خودش از یکم  را دخترک

 :کرد پاک را اش مظلومانه  یها  اشک سالمش

 ...ازت کنم مواظبت نتونستم... من به لعنت -

 :داد تکان  نیطرف به سر تند تند نیریآ

 ...نگو -

  دیچرخ اش شده پانسمان سر و ویآر دست یپ نگاهش

  نیریآ یپا به رهی خ ویآر د، یبگو یزیچ نکه یا از قبل و

 :دی پرس ینگران با بود شده پنهان پتو ریز که

 ؟یدار درد یلیخ -



 در دارش نم نگاه. دیلرز یم شیصدا ی مردانه تن

  بغض شتری ب او چشم اشک از نیریآ... بدتر او نگاه

 :کرد

 ... نه -

 :زد چشمش  یرو ی ا  بوسه ویآر

 !دروغگو -

 پشت دست  نیریآ بکشد، عقب نکهیا از قبل درست و

 در قلبش... لبش یرو  لب و گذاشت ویآر گردن

 اشک... بود  دلتنگ وجودش تمام و دی تپ یم شیگلو

 انیم دست و یآر و کرد باز راه شان گونه یرو دو هر

  که گذشت چقدر دندینفهم...  برد فرو دخترک یموها

 پشت را ن یریآ بلند یمو ویآر و هم از گرفتند فاصله

 :دیخند تلخ و زد گوشش

  عیسر بلک نمیبب خوام  یم... یش پا سر زود دیبا -

 ! شکالت  ای تره

  لحظه مخصوصا. برد را دلش نیریآ سرخ یها گونه

 :شد بی ترک نشیریش اخم با که یا

  بیآس یبود داده قول... باش خودت فکر به تو -

 .ینینب



 چشمات فقط نه... ادمهی رو تو... برگشته م حافظه -

  هات هیگر... رو هات خنده ادمهی! کمال و تمام... رو

 ... من. بودم نکرده فراموشت چوقتی ه انگار... رو

     ادامه

 

 قاب را صورتش نی ریآ و دیکش ینفس  یسخت به

 : داد ادامه او سیخ چشمان  به رهیخ  ویآر. گرفت

  بگم زودتر تونستم یم... بودم سرد... بودم بد من -

"  ویآر" جواب در تونستم یم نگفتم، یول م زنده

 برابر در شدم رحم یب من"... بله" نگم فقط گفتنات

 با نبود، ادمی یز یچ چشمات جز یوقت  یحت که ییتو

 ...یول گرفت یم درد قلبم اشکت قطره هر

 !عاشق... دلتنگ... خسته... بود کالفه

 ...یول تونستم یم -

  نگذاشت و گذاشت ویآر لب یرو را انگشتش نیریآ

 : دهد ادامه

 !نجامیا من... یینجایا تو... شد تموم -

 :کرد بغضش انیم  یا خنده تک



...  خورده ریت یپا با من... شکسته دست با تو -

 گذشته تو گشتن که خسته اونقدر! میا خسته  جفتمون

 رو االنمون خوام یم. کنه  ینم دوا ازمون یدرد ها

 آدماش و اریداژ یر یدستگ با کنم فکر خوام یم. نمیبب

  خوب یچ همه بعدش به  نیا از و شده  تموم یچ همه

 ...خوام یم... رهیم شیپ

 :دی لرز اش چانه

 و شد یخون عروسم لباس کنم فراموش خوام یم -

  یچ همه کنم فکر خوام یم... پاره پاره  تیداماد لباس

... یهست! یینجایا تو چون... چون رفته شیپ خوب

 !یباش دیبا

 نیتر  بخشنده به... کرد نگاهش  عشق با ویآر

 چشم دخترک به همدمش، نیباتریز  به همراهش،

 !اش یعسل

 :کرد زمزمه و زد نیریآ دماغ نوک  یا بوسه

 ...هستم -

 مادر و شد باز اتاق در  که بود لحظه همان  درست و

  عیسر و دیکش  ینیه ت،یوضع آن در دنشانید با نیریآ

 نیریآ و نخندد که زد یا سرفه  تک ویآر. بست را در

 :کرد یمخف اش نهیس در  سر خجالت با



 !نامرد نخند -

 *** 
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  بود گرفتار  دخترکش تپل دست انیم کوچکش انگشت

 یم مک  پستانکش به توان تمام با که او دنید با و

 آزاد دست. شد یم تر  قیعم لبش یرو  لبخند زد،

 بد از حاصل یها یکبود یرو و آورد باال را نفس

 :زد بوسه را  بودنش رگ

 ...بابا نفس   -

 نفس کنار  که یا دخترانه کوچک یها لباس دنید با

 نیاول. دیلرز پدرانه یحس از قلبش بود، کرده فیرد

  دخترش کوچک تن   لباس خواست یم که  نبود بارش

 بود قرار  دخترکش. داشت فرق بار نیا یول کند

  و خوب حال از تر نیریش  یحس چه و شود مرخص

 نفس انگشتان انیم از آرام را انگشتش او؟ ی  سالمت



 عیسر شد،  اشک پر او چشم که نیهم و دیکش رونیب

 :دیمال دخترکش شکم به را اش ینیب

 . کنم دخترم تن لباس خوام یم... بابا جونم... جونم -

 برد ادی از را  هیگر شکمش شدن قلقلک حس از نفس

 از را کوچکش  یپاها و دست که همانطور ایلیا و

 : زد حرف شیبرا کرد، یم رد لباس

 بابا؟ آره آره؟ خونه؟ یایم یدار -

  نبود، دهانش در گرید که ی پستانک از فارغ حاال نفس

  لباس ایلیا. برد را پدرش دل شتریب و کرد ینوق و نق

 چشمش یباال تا را او کاله آخر در و کرد تنش را ها

 :دیبوس  را کوچکش دماغ نوک و دیکش نییپا

 !میبر بزن -

  شده گم گرم  یها لباس آن در که یحال در را دخترکش

  یلبخند دنشانید با نفس پزشک و گرفت بغل بود،

 :زد

 خونه؟ رهیم داره هم دخترمون پس -

 نفس پزشک ماه، دو نیا  در که بود دهید  چشم به ایلیا

 به یکمرنگ لبخند. بود نکرده غیدر یتالش چیه از



 در دست دکتر. کرد تشکر و زد انسالیم دکتر خانم

 : گفت جوابش در و برد روپوشش بیج

 . بشن مرخص زودتر چه  هر هم خانومتون انشاهللا -

  همچنان که تشیوضع و ماهرو یادآور ی با ایلیا

 :بزند لب  گرفته توانست تنها بود، نکرده یرییتغ

 ... ممنون -

  دنیند ماه دو بعد   یحت. بود نداده دست از را دشیام

  بخش  از... شیصدا دنینشن و او ی با یز چشمان

  و الناز و لیریام دنید  با شدند، خارج که کودکان

 در الناز و  انداخت باال یی ابرو کنارشان، ی کالسکه

  جلو رفت، یم اش برادرزاده ی صدقه قربان  که یحال

  شانه سر یدست لیریام. گرفت ایلیا از را نفس و آمد

 :گفت و زد برادرش ی

 ... داداش روشن چشمت -

     ادامه

 

 و داد تکان  جوابش در یسر  و زد یکمرنگ لبخند ایلیا

 یماه دو نیا در. دیچرخ  الناز و لیریام نیب  نگاهش،

 دو هر بود، گذرانده مارستانیب در را شب  و روز که



  به الناز و لیریام معنادار نگاه. بودند کنارش منت یب

 که یمرد  و خواهرش. ماند ینم دور چشمش  از هم

 و هم به بودند باخته دل بود، زتریعز شی برا برادر از

. ندیگو ینم یزی چ او بخاطر که دانست یم خوب ایلیا

  به رو ایلیا و گذاشت اش کالسکه در  را نفس الناز،

 :گفت ها آن

 دیبش نیماش سوار تا... بزنم ماهرو به سر هی من -

 .امیم

  به توجه یب ایلیا و دادند  تکان سر جوابش در دو هر

  را لشیموبا  همزمان و رفت پله راه سمت آسانسور،

 شماره از داشت یدیجد امیپ. آورد رونی ب بشیج از

  روز" افتاد  یم لشیموبا ی رو  ادیز روزها نیا که یا

  رو هشدارهام. فرستم ی م برات رو معامله ساعت و

 فشرد انگشتانش انیم محکم را لشیموبا!" نره ادتی

  لحظه و رفت  باال را ها پله دهد، یجواب نکهیا یب و

  مراقب یها  شهیش پشت که کرد دایپ  را خودش یا

 ... نشیزتری عز به رهیخ نگاهش،  و بود ستادهیا ژهیو

  رهیخ شب و روز ماه کی از کرد یم درد گردنش

 کی از دیکش یم ریت شیها قهیشق! تاپ لپ به شدن

! نشدنش وانهید بود خدا کار... یداریب شب تمام ماه



 یم دتری شد لحظه هر که  یخشم مهار بود خدا کار

 گفته مرگش قبل یا قهیدق چند رادمنش  که یاسم. شد

 خطر به را  دخترکش و ماهرو جان توانست یم بود،

  هم لحظه نیهم تا که دانست یم خوب  ایلیا و ندازدیب

  ویآر برگشت از هفته سه. بود رفته شی پ حد از ادیز

  ایلیا و گذشت یم مشترکشان یزندگ شروع و نیریآ و

  که یاطالعات. کند یمخف  را یزی چ گری د نداشت قصد

 دانست یم  خدا و ردیبگ را  جانش توانست یم داشت،

 دست. نداشت تیاهم شیبرا یا ذره خودش جان که

. کرد  مکث ویآر ی شماره یرو و برد لشیموبا سمت

  زنگ خواست یم دخترکش و ماهرو بخاطر فقط

  رهیخ... بودند جانش که  ینفر دو بخاطر فقط... بزند

  یدلتنگ از که یقلب با ماهرو، رنگ یب  ی چهره به

 زمزمه دیکوب یم اش نهیس قفسه به محکم را خود

 :کرد

  ی خونه به نذار... خونه برم یم و دخترمون دارم -

 !کنه عادت مادر بدون

 یول کند لمس را تماس یبرقرار  کنیآ که رفت دستش

 و رفت  باال ها دستگاه یصدا آن، از قبل یا هیثان

 و دکتر مبهوتش،  و زده وحشت  چشمان شیپ



 کی  یرو تنها ایلیا نگاه و دندیدو اتاق داخل پرستارها

 !قلبش قلب   ضربان صاف خط... شد قفل زیچ

 *** 
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 شیپ  و چسباند شهی ش به ترس با را دستش کف

 قفسه به را دستانش توان تمام با یپزشک چشمش،

  ها دستگاه ممتد بوق یصدا. داد فشار ماهرو ی نهیس

  و بود آمده بند زبانش. زد گره نهیس در را نفسش

 کشند؟  یم نفس چطور ایخدا... نفس

  یپرستار و داد را ییدارو قیتزر دستور  پزشک

 را شیماهرو قلب تر محکم ها دست. گرفت را شیجا

  او با ایلیا  یها  لحظه تمام و اتیح یبرا فشردند یم

  را جانش کرد یم حس. گذشت یم چشمش  یجلو از

 مثل هم ماهرو. کشند یم  رونیب انگشتانش نوک از

  از نه؟ مگر...  بود برده ادی از را دنیکش نفس خودش

  اجبار به  آنطور  پرستارها و پزشک که بود برده ادی



 خنده یصدا. فرستادند ی م شیها هیر به را ژنیاکس

 که یی روزها! دیچیپ یم گوشش در  ماهرو یها

  یسونو نی اول شان، بوسه نیاول کردند، یم مبارزه

 نیاول... ها گفتن" دارم دوستت" نیاول  دخترشان،

 همان. شد  دهیکش چپش دست یرو نگاهش ! یلیس

  حماقت بخاطر ماهرو، با  اش ییآشنا لیاوا که یدست

 کاش! آخ... و بود آورده فرود صورتش در دخترک

 یروبرو  چوقتیه کاش. برگردد عقب به زمان شد یم

  یبرا ماهرو دیشا آنطور... گرفت ینم  قرار ماهرو

. انداخت ینم گلوله یجلو  را خودش او جان  نجات

 ...  شد ینم  بزرگ مادر  یب یدختر چی ه دیشا آنطور

 یکس. کرد دنیلرز به شروع یعصب چپش دست

 پرده حداقل بود رفته ادشانی و آورد را  شوک دستگاه

 کندن جان... ندینب ایلیا که بکشند را تخت اطراف ی

 تن شوک نیاول با. ندی نب را جانش  جان   یب جسم

 : زد دل او ی جا  به ایلیا و گرفت فاصله تخت  از ماهرو

 ... آخ -

 قلبش تمام. دیفهم ینم و بود اشک سی خ صورتش

  یم زنگ وقفه یب لشیموبا... دیفهم ینم و بود درد

  ستیب  بود؟ گذشته قهیدق چند. دیشن  ینم و خورد



 گشت؟  یبرنم شیماهرو چرا ساعت؟ مین قه؟یدق

 را قلبش توان تمام با ها  دست آن که بود بار نیچندم

  تخت، از تنش گرفتن فاصله بار هر با و فشردند یم

 :زد لب یکندن جان به شد؟  یم زنده و مرد یم ایلیا

 !ماهرو... ماه -

     ادامه

 

 نداشت حق. کند ترکش نطوریا نداشت حق  ماهرو

... یمادر یب به کند محکوم خودشان مثل را دخترکش

 حس و چسباند  شیروبرو سرد ی شهی ش به یشانیپ

  زنگ یصدا  یکس کاش. شد سیخ لبش  پشت کرد

 یرو بود شده قفل نگاهش! دیبر یم  را لشیموبا

 من" خواند یم سرش در یکس صافش  خط  و توریمان

  و..." رود یم جانم که دمید شتنیخو  چشم به خود

 از دستش که نیهم و  رفت او جان با  جانش! رفت

 یکس شد، خم  شیزانوها و خورد سر شهیش یرو

 :زد لب نگران یمرد و داشت نگه را  تنش محکم

 ... داداشم ایلیا... ایلیا -

  خوردنش نیزم مانع نتوانستند هم ها دست آن یحت

  نبود سخت  و خورد نیزم محکم زانو دو یرو. شوند



 و گرفت یم تماس مدت  تمام لیریام  نکهیا حدس

 او، کردن ری د و شیها تماس ماندن جواب یب بخاطر

  کی یرو  ای لیا یروبرو... بود آمده و شده نگران

 بیج در گشتن مشغول زده وحشت و نشست شیزانو

 :شد شیها

 ... ک فشارت  یقرصا... قرصات -

  با و چرخاند شهیش سمت  گردن و ماند ناتمام حرفش

  که یقلب ضربان و توریمان یرو ی شکسته خط دنید

 و زدنش نفس نفس انیم زد لبخند بود، برگشته

 :گرفت را  ایل یا یبازو

 !برگشت... نیبب! برگشت ایلیا... ایلیا -

 پزشک دنید با و دیچرخ  شهیش سمت ا ی لیا مات   نگاه

  یخط و بودند ماهرو ی نهی معا مشغول که پرستارها و

 دهیبر دهیبر اش شده حبس نفس نبود، صاف گرید که

 :گرفت را شیبازو  ریز لیریام و شد  آزاد نهیس از

 ... یصندل اون رو نیبش پاشو... داداشم پاشو -

 :زد لب خفه ایلیا

 ...برگشت -



  تکان سر تند تند داشت اشک نم که ینگاه  با لیریام

 : داد

 ...برگشت آره... آره -

 و ستدیبا  شیپاها  یرو ایلیا کرد کمک یسخت به

 و کند پاک را اش ینیب خون تا داد دستش یدستمال

 و آمد رونی ب اتاق از دکتر که بود لحظه همان درست

 :شد حیتوض مشغول بپرسد یز یچ ایلی ا نکهیا از قبل

  انجام شی آزما تا چند دی با. بلهیاست فعال تشیوضع -

 ...لیدل تا میبد

     ادامه

 

  خواست یم. دینشن را شی ها حرف ی ادامه گرید ایلیا

  بود داده وشیدار به که یاطالعات با نفر کی کند؟ چه

 و دست  مرگ با روز هر   شیماهرو بود شده باعث

  انیجر در را ویآر داشت قصد ایلیا و  کند نرم پنجه

  ها یجان آن  ی محاکمه ی برا دیبا سال چند بگذارد؟

 درست کار دانست یم خوب  منطقش کرد؟ یم صبر

 را یفرد کند، رفتار یمنطق بود قرار اگر که... ستیچ

 در ایلیا و کند شیدایپ بود نتوانسته ها  سال سیپل که

  یول داد یم  لیتحو  سیپل به بود زده را ردش ماه کی



  مرده افتاد کار از قهیدق چند که یقلب همراه منطقش،

 ...  بود

 از لیریام و برگرداند بشیج در را لشیموبا

 عدالت بود بلد خوب ایلیا. کرد وحشت اش  یخونسرد

 !کند اجرا خودش روش به را

 ** 
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 که عشق با آنچنان... کرد یم نگاهش و بود ستادهیا

...  اند بوده هم کنار تمام ی هفته سه انگار  نه انگار

  یایدن یدردها تمام از دور به! خودشان ی خانه در

  و عقد روز از هفته سه از شتریب... خانه  از رونیب

 نداده اجازه وی آر مافوق و  گذشت یم شدنشان یزخم

  ویآر یپ نگاهش. برود کار سر کاملش ی بهبود تا بود

  هنوز چپش دست. دیچرخ یم اش برهنه ی  باالتنه و

  کی با داشت یسع یسخت  به و بود گچ در آرنج تا

 یناش که  یکمرنگ اخم. کند حاضر را موزرش  دست

 یم را  نیریآ دل بی عج بود، تمرکزش و دقت از



  که یحال در و کند تحمل نتوانست که یآنقدر... برد

 د،یلنگ یم  اش دهید بیآس   یپا بخاطر  یکم هم هنوز

  شیابروها ان یم یساختگ یاخم ویآر مثل و رفت جلو

 :نشاند

 ام؟یب یگینم من  به چرا خب -

  بود داده انجام را کارش باالخره که یحال در ویآر

 : کرد نگاهش

 !تونم یم خودم -

 یتخس یها  پسربچه هیشب  اخم و نامرتب یموها آن با

  انجام ییتنها را شانیکارها دارند اصرار که بود شده

 یا یصندل و  خورد را اش خنده زور به نیریآ. دهند

 و گذاشت وی آر ی شانه یرو دست. دی کش کینزد را

 :کرد نشستنش به مجبور

  مامانت یمهمون گهی د ساعت دو... نمیبب نیبش -

 .میا کوچه هی خم اندر هنوز ما شهیم شروع

 پشت که یحال در نی ر یآ و نشست  ناچار به ویآر

 زمزمه و برد گوشش کینزد لب بود، ستاده یا سرش

 :کرد



 و شتیر ییبایز خانوم نی همچ یدید ینم  خوابتم تو -

 نه؟... بزنه

  و دید را و یآر لب کنج لبخند شان،یروبرو ی نهیآ از

 سمتش گردن ویآر کند، راست کمر خواست که نیهم

. نشاند  اش گونه یرو عیسر یا بوسه و چرخاند

  یموها بود، نکرده شیرها هنوز که یخجالت  با نیریآ

 : ختیر هم به شتر یب را ویآر

 ؟یکن یم ریغافلگ -

 در نیریآ و  انداخت باال ییابرو و دیخند  دل ته از ویآر

  بایز. رفت ش یها خنده ی  صدقه قربان بار  هزار دلش

  شد، یم انی نما شیها  چال که بار هر و دیخند یم

  فرو شیها چال در انگشت خواست یم دلش نیریآ

 ! داد یم انجامش باالخره روز کی و کند

     ادامه

 

 که دیفهم یم. کرد روشنش و برد موزر سمت دست

. نخندد بودنش یناش به  کند یم یسع ی سخت به ویآر

 و داد فشار وی آر ی شانه یرو  محکم را آزادش دست

 :کرد دیتهد



 ...هوی برم یم و صورتت! نخند -

  را موزر که همانطور نیر یآ و زد یا سرفه تک ویآر

 :گفت آورد یدرم  حرکت به صورتش  یرو

  رو پاگشا خانوم  حاج کاش... دارم استرس یلیخ -

 نیا با تو... پا نیا با من. گه ید وقت هی واسه  ذاشتیم

 ...دست

 ادیز حرف رو حرف گفت یم. نشدم مامان  فیحر -

  خودم نظر... ومدهین تا دو  شما سر بالها چه که شده

 ومدین دلم یول مردم حرف پدر گور گمی م ،یبخوا و

 .بشکنم  و دلش

 : زد ویآر یموها  یرو یا  بوسه نیریآ

 . یکرد خوب -

  که ویآر  به رهیخ و ستادیا عقب شد، تمام که کارش

 : زد یطانیش لبخند  شست یم  را صورتش

 !کردم چه -

 از آورد،  رشیگ تنها یا  گوشه ویآر نکه یا از قبل و

  را خودش یها  لباس که همانطور و رفت رونیب حمام

. کرد حاضر  شیبرا هم را  وی آر یها لباس د،یپوش یم

  شتریب ویآر و داشت لباس انتخاب در یخوب  ی قهیسل



 مشغول.  کرد یم نیتحس را اش قهیسل یکس هر از

  با را صورتش که یحال در ویآر که بود کردن شیآرا

  نیریآ و شد اتاق وارد کرد یم خشک  یا حوله

 :د یچرخ سمتش

 ...یبپوش و رهنتیپ کنم کمک بذار -

  ریز خواست یم ویآر که برد یرپوشی ز سمت دست

  کرد، یم کمکش که یلحظات  تمام و بپوشد راهنشیپ

  که ویآر دیسف راهنیپ. بود اش رهیخ  وقفه یب ویآر

 :دیشن  را او بم یصدا برداشت،

 ؟ی خوبم کار کدوم پاداش تو -

  چشمانش به میمستق بتواند  تا گرفت  باال سر نیریآ

!  کردند یم  نگاهش عشق با که یچشمان. کند نگاه

 نگاه سرخ یها گونه با و نشست لبش کنج یلبخند

 رد راهنیپ نی آست از را ویآر  ی گرفته گچ دست. دیدزد

  که همانطور. زد باال آرنج تا را نشیآست بعد و کرد

 :زد لب آرام بست، ی م یکی یکی را  شیها دکمه

 خب؟... نشو یزخم... نینب  بیآس گهید -

     ادامه

 



 دهد یجواب  ویآر  نکهیا از قبل ها، دکمه بستن از فارغ

 سرخ رژ. شد ششیآرا مشغول  دوباره  و روبرگرداند

 تا سر و رفت عقب یقدم د،یکش شیها لب به که را

 بلند راهنی پ بیترک. گذراند نظر از یقد  نهیآ در شیپا

  محشر دیسف شال و بلند پاشنه کفش با رنگش یآب

  برگشت، ویآر سمت که نیهم و زد یلبخند. بود شده

  شهیهم  از شکسته دست آن با یحت  که او دنید با

  خواست تا  و انداخت باال ییابرو بود، شده تر جذاب

  نیریآ به را خودش بلند قدم کی  با ویآر  د،یبگو یزیچ

  نفس... دیبوس  و گذاشت شی ها لب یرو لب و رساند

. افتاد سرش از شال و شد حبس اش نه یس در نیریآ

  یهمراه او  با که همانطور و دیچسب وارید به کمرش

  فرو شیموها انیم دست  ویآر و بست چشم کرد، یم

 آوردند،  کم نفس دو هر که یا لحظه درست و برد

 تمام نیری آ لب کنج کوتاه یا بوسه با را  کارش ویآر

 :کرد زمزمه گوشش کنار و کرد

 !یبود شده خوشگل یادیز -

 اتاق از ن،یری آ مبهوت  چشمان مقابل  و زد یچشمک

 توان تمام با  که قلبش یرو دست نیری آ. رفت رونیب

  نیهم و گذاشت دیکوب یم اش نهیس قفسه به را خود



 شدت به که رژش دنید با برگشت،  نهیآ سمت که

 :شد بلند غشیج یصدا بود، شده کمرنگ

 ! ویآر -

 *** 

 

 

 و داد تکان  جوابش در یسر  و زد یکمرنگ لبخند ایلیا

 یماه دو نیا در. دیچرخ  الناز و لیریام نیب  نگاهش،

 دو هر بود، گذرانده مارستانیب در را شب  و روز که

  به الناز و لیریام معنادار نگاه. بودند کنارش منت یب

 که یمرد  و خواهرش. ماند ینم دور چشمش  از هم

 و هم به بودند باخته دل بود، زتریعز شی برا برادر از

. ندیگو ینم یزی چ او بخاطر که دانست یم خوب ایلیا

  به رو ایلیا و گذاشت اش کالسکه در  را نفس الناز،

 :گفت ها آن

 دیبش نیماش سوار تا... بزنم ماهرو به سر هی من -

 .امیم

  به توجه یب ایلیا و دادند  تکان سر جوابش در دو هر

  را لشیموبا  همزمان و رفت پله راه سمت آسانسور،



 شماره از داشت یدیجد امیپ. آورد رونی ب بشیج از

  روز" افتاد  یم لشیموبا ی رو  ادیز روزها نیا که یا

  رو هشدارهام. فرستم ی م برات رو معامله ساعت و

 فشرد انگشتانش انیم محکم را لشیموبا!" نره ادتی

  لحظه و رفت  باال را ها پله دهد، یجواب نکهیا یب و

  مراقب یها  شهیش پشت که کرد دایپ  را خودش یا

 ... نشیزتری عز به رهیخ نگاهش،  و بود ستادهیا ژهیو

  رهیخ شب و روز ماه کی از کرد یم درد گردنش

 کی از دیکش یم ریت شیها قهیشق! تاپ لپ به شدن

! نشدنش وانهید بود خدا کار... یداریب شب تمام ماه

 یم دتری شد لحظه هر که  یخشم مهار بود خدا کار

 گفته مرگش قبل یا قهیدق چند رادمنش  که یاسم. شد

 خطر به را  دخترکش و ماهرو جان توانست یم بود،

  هم لحظه نیهم تا که دانست یم خوب  ایلیا و ندازدیب

  ویآر برگشت از هفته سه. بود رفته شی پ حد از ادیز

  ایلیا و گذشت یم مشترکشان یزندگ شروع و نیریآ و

  که یاطالعات. کند یمخف  را یزی چ گری د نداشت قصد

 دانست یم  خدا و ردیبگ را  جانش توانست یم داشت،

 دست. نداشت تیاهم شیبرا یا ذره خودش جان که

. کرد  مکث ویآر ی شماره یرو و برد لشیموبا سمت

  زنگ خواست یم دخترکش و ماهرو بخاطر فقط



  رهیخ... بودند جانش که  ینفر دو بخاطر فقط... بزند

  یدلتنگ از که یقلب با ماهرو، رنگ یب  ی چهره به

 زمزمه دیکوب یم اش نهیس قفسه به محکم را خود

 :کرد

  ی خونه به نذار... خونه برم یم و دخترمون دارم -

 !کنه عادت مادر بدون

 یول کند لمس را تماس یبرقرار  کنیآ که رفت دستش

 و رفت  باال ها دستگاه یصدا آن، از قبل یا هیثان

 و دکتر مبهوتش،  و زده وحشت  چشمان شیپ

 کی  یرو تنها ایلیا نگاه و دندیدو اتاق داخل پرستارها

 !قلبش قلب   ضربان صاف خط... شد قفل زیچ

 *** 
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 شیپ  و چسباند شهی ش به ترس با را دستش کف

 قفسه به را دستانش توان تمام با یپزشک چشمش،

  ها دستگاه ممتد بوق یصدا. داد فشار ماهرو ی نهیس



  و بود آمده بند زبانش. زد گره نهیس در را نفسش

 کشند؟  یم نفس چطور ایخدا... نفس

  یپرستار و داد را ییدارو قیتزر دستور  پزشک

 را شیماهرو قلب تر محکم ها دست. گرفت را شیجا

  او با ایلیا  یها  لحظه تمام و اتیح یبرا فشردند یم

  را جانش کرد یم حس. گذشت یم چشمش  یجلو از

 مثل هم ماهرو. کشند یم  رونیب انگشتانش نوک از

  از نه؟ مگر...  بود برده ادی از را دنیکش نفس خودش

  اجبار به  آنطور  پرستارها و پزشک که بود برده ادی

 خنده یصدا. فرستادند ی م شیها هیر به را ژنیاکس

 که یی روزها! دیچیپ یم گوشش در  ماهرو یها

  یسونو نی اول شان، بوسه نیاول کردند، یم مبارزه

 نیاول... ها گفتن" دارم دوستت" نیاول  دخترشان،

 همان. شد  دهیکش چپش دست یرو نگاهش ! یلیس

  حماقت بخاطر ماهرو، با  اش ییآشنا لیاوا که یدست

 کاش! آخ... و بود آورده فرود صورتش در دخترک

 یروبرو  چوقتیه کاش. برگردد عقب به زمان شد یم

  یبرا ماهرو دیشا آنطور... گرفت ینم  قرار ماهرو

. انداخت ینم گلوله یجلو  را خودش او جان  نجات

 ...  شد ینم  بزرگ مادر  یب یدختر چی ه دیشا آنطور



 یکس. کرد دنیلرز به شروع یعصب چپش دست

 پرده حداقل بود رفته ادشانی و آورد را  شوک دستگاه

 کندن جان... ندینب ایلیا که بکشند را تخت اطراف ی

 تن شوک نیاول با. ندی نب را جانش  جان   یب جسم

 : زد دل او ی جا  به ایلیا و گرفت فاصله تخت  از ماهرو

 ... آخ -

 قلبش تمام. دیفهم ینم و بود اشک سی خ صورتش

  یم زنگ وقفه یب لشیموبا... دیفهم ینم و بود درد

  ستیب  بود؟ گذشته قهیدق چند. دیشن  ینم و خورد

 گشت؟  یبرنم شیماهرو چرا ساعت؟ مین قه؟یدق

 را قلبش توان تمام با ها  دست آن که بود بار نیچندم

  تخت، از تنش گرفتن فاصله بار هر با و فشردند یم

 :زد لب یکندن جان به شد؟  یم زنده و مرد یم ایلیا

 !ماهرو... ماه -

     ادامه

 

 نداشت حق. کند ترکش نطوریا نداشت حق  ماهرو

... یمادر یب به کند محکوم خودشان مثل را دخترکش

 حس و چسباند  شیروبرو سرد ی شهی ش به یشانیپ

  زنگ یصدا  یکس کاش. شد سیخ لبش  پشت کرد



 یرو بود شده قفل نگاهش! دیبر یم  را لشیموبا

 من" خواند یم سرش در یکس صافش  خط  و توریمان

  و..." رود یم جانم که دمید شتنیخو  چشم به خود

 از دستش که نیهم و  رفت او جان با  جانش! رفت

 یکس شد، خم  شیزانوها و خورد سر شهیش یرو

 :زد لب نگران یمرد و داشت نگه را  تنش محکم

 ... داداشم ایلیا... ایلیا -

  خوردنش نیزم مانع نتوانستند هم ها دست آن یحت

  نبود سخت  و خورد نیزم محکم زانو دو یرو. شوند

 و گرفت یم تماس مدت  تمام لیریام  نکهیا حدس

 او، کردن ری د و شیها تماس ماندن جواب یب بخاطر

  کی یرو  ای لیا یروبرو... بود آمده و شده نگران

 بیج در گشتن مشغول زده وحشت و نشست شیزانو

 :شد شیها

 ... ک فشارت  یقرصا... قرصات -

  با و چرخاند شهیش سمت  گردن و ماند ناتمام حرفش

  که یقلب ضربان و توریمان یرو ی شکسته خط دنید

 و زدنش نفس نفس انیم زد لبخند بود، برگشته

 :گرفت را  ایل یا یبازو

 !برگشت... نیبب! برگشت ایلیا... ایلیا -



 پزشک دنید با و دیچرخ  شهیش سمت ا ی لیا مات   نگاه

  یخط و بودند ماهرو ی نهی معا مشغول که پرستارها و

 دهیبر دهیبر اش شده حبس نفس نبود، صاف گرید که

 :گرفت را شیبازو  ریز لیریام و شد  آزاد نهیس از

 ... یصندل اون رو نیبش پاشو... داداشم پاشو -

 :زد لب خفه ایلیا

 ...برگشت -

  تکان سر تند تند داشت اشک نم که ینگاه  با لیریام

 : داد

 ...برگشت آره... آره -

 و ستدیبا  شیپاها  یرو ایلیا کرد کمک یسخت به

 و کند پاک را اش ینیب خون تا داد دستش یدستمال

 و آمد رونی ب اتاق از دکتر که بود لحظه همان درست

 :شد حیتوض مشغول بپرسد یز یچ ایلی ا نکهیا از قبل

  انجام شی آزما تا چند دی با. بلهیاست فعال تشیوضع -

 ...لیدل تا میبد

     ادامه

 



  خواست یم. دینشن را شی ها حرف ی ادامه گرید ایلیا

  بود داده وشیدار به که یاطالعات با نفر کی کند؟ چه

 و دست  مرگ با روز هر   شیماهرو بود شده باعث

  انیجر در را ویآر داشت قصد ایلیا و  کند نرم پنجه

  ها یجان آن  ی محاکمه ی برا دیبا سال چند بگذارد؟

 درست کار دانست یم خوب  منطقش کرد؟ یم صبر

 را یفرد کند، رفتار یمنطق بود قرار اگر که... ستیچ

 در ایلیا و کند شیدایپ بود نتوانسته ها  سال سیپل که

  یول داد یم  لیتحو  سیپل به بود زده را ردش ماه کی

  مرده افتاد کار از قهیدق چند که یقلب همراه منطقش،

 ...  بود

 از لیریام و برگرداند بشیج در را لشیموبا

 عدالت بود بلد خوب ایلیا. کرد وحشت اش  یخونسرد

 !کند اجرا خودش روش به را

 *** 
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 که عشق با آنچنان... کرد یم نگاهش و بود ستادهیا

...  اند بوده هم کنار تمام ی هفته سه انگار  نه انگار

  یایدن یدردها تمام از دور به! خودشان ی خانه در

  و عقد روز از هفته سه از شتریب... خانه  از رونیب

 نداده اجازه وی آر مافوق و  گذشت یم شدنشان یزخم

  ویآر یپ نگاهش. برود کار سر کاملش ی بهبود تا بود

  هنوز چپش دست. دیچرخ یم اش برهنه ی  باالتنه و

  کی با داشت یسع یسخت  به و بود گچ در آرنج تا

 یناش که  یکمرنگ اخم. کند حاضر را موزرش  دست

 یم را  نیریآ دل بی عج بود، تمرکزش و دقت از

  که یحال در و کند تحمل نتوانست که یآنقدر... برد

 د،یلنگ یم  اش دهید بیآس   یپا بخاطر  یکم هم هنوز

  شیابروها ان یم یساختگ یاخم ویآر مثل و رفت جلو

 :نشاند

 ام؟یب یگینم من  به چرا خب -

  بود داده انجام را کارش باالخره که یحال در ویآر

 : کرد نگاهش

 !تونم یم خودم -

 یتخس یها  پسربچه هیشب  اخم و نامرتب یموها آن با

  انجام ییتنها را شانیکارها دارند اصرار که بود شده



 یا یصندل و  خورد را اش خنده زور به نیریآ. دهند

 و گذاشت وی آر ی شانه یرو دست. دی کش کینزد را

 :کرد نشستنش به مجبور

  مامانت یمهمون گهی د ساعت دو... نمیبب نیبش -

 .میا کوچه هی خم اندر هنوز ما شهیم شروع

 پشت که یحال در نی ر یآ و نشست  ناچار به ویآر

 زمزمه و برد گوشش کینزد لب بود، ستاده یا سرش

 :کرد

 و شتیر ییبایز خانوم نی همچ یدید ینم  خوابتم تو -

 نه؟... بزنه

  و دید را و یآر لب کنج لبخند شان،یروبرو ی نهیآ از

 سمتش گردن ویآر کند، راست کمر خواست که نیهم

. نشاند  اش گونه یرو عیسر یا بوسه و چرخاند

  یموها بود، نکرده شیرها هنوز که یخجالت  با نیریآ

 : ختیر هم به شتر یب را ویآر

 ؟یکن یم ریغافلگ -

 در نیریآ و  انداخت باال ییابرو و دیخند  دل ته از ویآر

  بایز. رفت ش یها خنده ی  صدقه قربان بار  هزار دلش

  شد، یم انی نما شیها  چال که بار هر و دیخند یم



  فرو شیها چال در انگشت خواست یم دلش نیریآ

 ! داد یم انجامش باالخره روز کی و کند

     ادامه

 

 که دیفهم یم. کرد روشنش و برد موزر سمت دست

. نخندد بودنش یناش به  کند یم یسع ی سخت به ویآر

 و داد فشار وی آر ی شانه یرو  محکم را آزادش دست

 :کرد دیتهد

 ...هوی برم یم و صورتت! نخند -

  را موزر که همانطور نیر یآ و زد یا سرفه تک ویآر

 :گفت آورد یدرم  حرکت به صورتش  یرو

  رو پاگشا خانوم  حاج کاش... دارم استرس یلیخ -

 نیا با تو... پا نیا با من. گه ید وقت هی واسه  ذاشتیم

 ...دست

 ادیز حرف رو حرف گفت یم. نشدم مامان  فیحر -

  خودم نظر... ومدهین تا دو  شما سر بالها چه که شده

 ومدین دلم یول مردم حرف پدر گور گمی م ،یبخوا و

 .بشکنم  و دلش

 : زد ویآر یموها  یرو یا  بوسه نیریآ



 . یکرد خوب -

  که ویآر  به رهیخ و ستادیا عقب شد، تمام که کارش

 : زد یطانیش لبخند  شست یم  را صورتش

 !کردم چه -

 از آورد،  رشیگ تنها یا  گوشه ویآر نکه یا از قبل و

  را خودش یها  لباس که همانطور و رفت رونیب حمام

. کرد حاضر  شیبرا هم را  وی آر یها لباس د،یپوش یم

  شتریب ویآر و داشت لباس انتخاب در یخوب  ی قهیسل

 مشغول.  کرد یم نیتحس را اش قهیسل یکس هر از

  با را صورتش که یحال در ویآر که بود کردن شیآرا

  نیریآ و شد اتاق وارد کرد یم خشک  یا حوله

 :د یچرخ سمتش

 ...یبپوش و رهنتیپ کنم کمک بذار -

  ریز خواست یم ویآر که برد یرپوشی ز سمت دست

  کرد، یم کمکش که یلحظات  تمام و بپوشد راهنشیپ

  که ویآر دیسف راهنیپ. بود اش رهیخ  وقفه یب ویآر

 :دیشن  را او بم یصدا برداشت،

 ؟ی خوبم کار کدوم پاداش تو -



  چشمانش به میمستق بتواند  تا گرفت  باال سر نیریآ

!  کردند یم  نگاهش عشق با که یچشمان. کند نگاه

 نگاه سرخ یها گونه با و نشست لبش کنج یلبخند

 رد راهنیپ نی آست از را ویآر  ی گرفته گچ دست. دیدزد

  که همانطور. زد باال آرنج تا را نشیآست بعد و کرد

 :زد لب آرام بست، ی م یکی یکی را  شیها دکمه

 خب؟... نشو یزخم... نینب  بیآس گهید -

     ادامه

 

 دهد یجواب  ویآر  نکهیا از قبل ها، دکمه بستن از فارغ

 سرخ رژ. شد ششیآرا مشغول  دوباره  و روبرگرداند

 تا سر و رفت عقب یقدم د،یکش شیها لب به که را

 بلند راهنی پ بیترک. گذراند نظر از یقد  نهیآ در شیپا

  محشر دیسف شال و بلند پاشنه کفش با رنگش یآب

  برگشت، ویآر سمت که نیهم و زد یلبخند. بود شده

  شهیهم  از شکسته دست آن با یحت  که او دنید با

  خواست تا  و انداخت باال ییابرو بود، شده تر جذاب

  نیریآ به را خودش بلند قدم کی  با ویآر  د،یبگو یزیچ

  نفس... دیبوس  و گذاشت شی ها لب یرو لب و رساند

. افتاد سرش از شال و شد حبس اش نه یس در نیریآ



  یهمراه او  با که همانطور و دیچسب وارید به کمرش

  فرو شیموها انیم دست  ویآر و بست چشم کرد، یم

 آوردند،  کم نفس دو هر که یا لحظه درست و برد

 تمام نیری آ لب کنج کوتاه یا بوسه با را  کارش ویآر

 :کرد زمزمه گوشش کنار و کرد

 !یبود شده خوشگل یادیز -

 اتاق از ن،یری آ مبهوت  چشمان مقابل  و زد یچشمک

 توان تمام با  که قلبش یرو دست نیری آ. رفت رونیب

  نیهم و گذاشت دیکوب یم اش نهیس قفسه به را خود

 شدت به که رژش دنید با برگشت،  نهیآ سمت که

 :شد بلند غشیج یصدا بود، شده کمرنگ

 ! ویآر -

 *** 

 

 

 

  پوشاه یس#

 261_پارت #



 آرام و چسباند  شیها لب  به را دخترکش کوچک دست

  یعطر! ردیبم تنش عطر یبرا توانست یم. دیبوس

 به ینیب. کرد یم مستش ناب شراب کی مثل که

 : دیکش نفس را عطرش و  چسباند نفسش تنک یموها

 ... گردم یبرم... ییبابا گردم یبرم -

 از دخترکش. بود چسبانده اش نهیس به را نفس

  نهیس یرو  بود کرده عادت آمدند، خانه  به که یروز

 پشت و درآمد  صدا به که اتاق در. بخوابد پدرش ی

 شد زیخ مین ش یجا سر گذاشت، اتاق به  پا الناز بندش

 :آمد سمتشان لبخند با الناز و

 د؟یخواب -

 بلند تخت یرو  از و سپرد خواهرش به را نفس ا،یلیا

 :شد

 .شهیم یا قهیدق چند... آره -

  که کرد یم فکر الناز و بود تنش رونیب  یها لباس

. برود مارستانیب به شب  هر مثل است  قرار برادرش

 یم شیرو را نفس کوچک یپتو که همانطور  الناز

 :گفت دیکش

 . شیببر نره ادتی. اپن رو گذاشتم برات و شامت -



  مرتب را شی موها که همانطور و دیپوش را کتش ایلیا

 :شد اش رهیخ نهیآ از کرد، یم

  اگه. دیکن یمخف و حستون ستین الزم  من بخاطر -

  یک! ترم یراض همه از من باشه، یراض قراره یکس

 هم؟ واسه شما از بهتر

  یم آخر  حرف و تیوص یبو شیها حرف  نکهیا از

 و نفس یبرا... خودش یبرا نه. دیترس یم داد

. نداشت را یکس پدرش جز که ینفس یبرا ! ماهرو

  یها گونه... بود کسش  همه ایلیا که یی ماهرو یبرا

 بزند یگرید حرف نکهیا  یب ایلیا و گرفت رنگ الناز

 خوردن شام وقت که دانست یم. رفت رون یب اتاق از

  از را غذا ظرف شده، که هم الناز دل ی برا اما ندارد

 درونش. رفت رونیب خانه  از و برداشت اپن یرو

 از اما کرد یم  رفتار خونسرد... بود مرده یزندگ حس

  چنان انتقام حس... خشم و خشم و بود خشم درون،

 ینم یحت که بود دهیچیپ گردنش دور  طناب مثل

 را ریمس دینفهم. کند کردنش باز یبرا ی تالش توانست

 فقط. د یرس مارستانی ب تا چطور و کرد  یط چطور

 ماهرو اتاق ی شهیش پشت که آمد خودش به یوقت

 .کرد یم نگاهش و بود ستادهیا



     ادامه

 

 دانست یم  خوب. دیچرخ  ینم یحرف گفتن به زبانش

 یم مانعش همه از اول بود، بهوش  ماهرو اگر که

  یبرا ایلیا که بگذارد نداشت امکان ماهرو. شد

 لب بار نی چند. برود ریش دهان در پروا یب انتقامش

.  شدند ینم فیرد سرش در کلمات. بست و کرد باز

  هیثان کی یحت بود گذرانده شیپ روز چند که یلحظات

 درست ماهرو. رفت ینم کنار چشمش  یجلو از

 یم مگر  و بود برگشته و رفته مرگ ی پا تا مقابلش

   کند؟ فراموش شد

 از و شد  یاشک قطره اش،  نگفته یها  حرف تمام

 اول ی دکمه دو و  روبرگرداند. دیچک چشمش

  چشمانش ی جلو خون. کرد باز نفس یب  را راهنشیپ

  یبرا را آدرس شد، که نیماش سوار! بود گرفته را

. نشست لبش کنج یشخندین و کرد مرور بار نیچندم

  با همزمان و  انداخت کنارش یصندل یرو را لشیموبا

 از یبد یصدا با نیماش گاز،  پدال یرو شیپا فشردن

 سرعت با خشمش، اوج در شهیهم. شد کنده جا

 را خودش بار نیا یول کرد یم یرانندگ یشتریب



  به تظاهر بود قرار اگر! بودن خونسرد به  کرد محکوم

 یم را مقدماتش یمهمان قبل از دیبا کند، یخونسرد

 را نشیماش که بود گذشته هشت از  ساعت. دیچ

 و طبقه سه یعمارت. داشت نگه عمارت یروبرو 

 حد تا عمارت  اطراف! دیسف یسنگ  ینما با مجلل

. دانست یم  خوب را لشیدل ایلیا و بود پرت یادیز

  برگزار شهر وسط توانست ینم ییها  یمهمان نیچن

 یم تر راحت  ییها مکان نیچن در ن یهمچن. شود

 از یکی! کنند آب ریز را افراد سر توانستند

 را شهیش ایلیا که نیهم و آمد سمتش خدمتکارها

 :دیپرس د،یکش نییپا

 رمز؟ اسم -

 :شد تر  قیعم ایلیا لب کنج شخندین

 ! هکر -

. کنند باز را در کرد اشاره و داد تکان یسر  خدمتکار

 کرد پارک عمارت مانند باغ اطیح در را نشیماش ایلیا

 و آمدند سمتش محافظ دو  شدنش، ادهی پ  محض به و

  اسلحه یوقت و شد اش یبازرس  مشغول  ها آن از یکی

 ورودش ی اجازه نکردند، دایپ یخطرناک جسم ای

 : داد هشدار  یمحافظ و شد صادر



 ! ست ساخته کارت  یکن خطا پا از دست -

 *** 
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  رفت باال را ساختمان  به یمنته  یها پله  حرف یب ایلیا

 یم وضع نیبدتر با که ییپسرها  و دختر دنید با و

  دست محکم مشروب، و  گاریس تند یبو و دندیرقص

. بود گرفته سردرد حاال نیهم از. کرد مشت

 اول ی طبقه ر  یز ی ا طبقه سمت  به خدمتکارها

  دنبالشان مخالفت بدون ایلیا و کردند  اش ییراهنما

  یبرا ییها اتاق! داشت  ییآشنا ها اتاق نیا به. رفت

 نیچن نیرزمیز در معموال که یپ یآ یو افراد مالقات

 . شد  یم ساخته  ییها عمارت

  همه از اول ها محافظ از  یکی و ستادیا یاتاق در پشت

 اطراف به ینگاه ا یلیا. بست را در و شد وارد

 در چند که بود یکی تار نسبتا و بلند یراهرو. انداخت

 یزیچ. داشتند قرار هم از متر سه دو ی فاصله به



 ایلیا به محافظ و شد  باز اتاق در که دینکش طول

 به را خود توان تمام با قلبش. شود وارد کرد اشاره

 یم. نبود استرس از... دیکوب یم اش نهیس قفسه

 رگ در عی سر آنطور را خون که بود خشم... دانست

 با یمرد ش،یروبرو. آورد یدرم انیجر به شیها

 و بود ستادهیا و کرده پشت اهیس پا تا سر  یها لباس

 :گفت  شیها  محافظ  به خطاب که دیشن تنها ایلیا

 یصدا اگه یحت ،یطیشرا چیه تحت! رونیب همه -

 .اتاق ن یا تو ذاره ینم و پاش یکس دیدیشن گلوله

  و انداخت ایلیا به یشکاک  نگاه ها محافظ  از یکی

 :رفت جلو یقدم

 ... یول -

 !رونیب گفتم -

 به. بزند حرف حرفش  یرو یکس نگذاشت تشیجد

...  ماندند نفر دو تنها و شد  یخال اتاق که دینکش هیثان

 را توانش تمام کردنش دایپ یبرا که یمرد و ایلیا

 !بود گذاشته

 یم شه؟ینم باز اتاق نیا به پاش یکس هر یدون یم -

 عمارت نی ا کینزد از تونه ینم یحت یکس هر یدون

 بشه؟ رد



 یم نبض گردنش رگ. کرد مشت دست  تر محکم ایلیا

 باالخره شی روبرو مرد شد، یطوالن که  سکوتش. زد

  صورت به یرنگ یمشک  ماسک. د یچرخ سمتش

 از پر! بود قیعم نافذش و اهیس چشمان و داشت

 ...حرف

 یوقت! کردم تعجب یدیفهم و اسمم گفتن بهم یوقت -

 معامله هی بی ترت یتونست هفته چند تو دمیفهم که هم

  ثابتش  بودن خواسته  ازت... شتریب  یلیخ یبد رو

 تو رو رقبامون از یکی  اطالعات تمام! یکرد. یکن

  کارت تو یادیز! براوو... و یکرد دایپ ساعت چند

 گم؟یم درست... احتشام ایلی ا یماهر

     ادامه

 

 : آمد جلو یقدم سورن و فشرد هم یرو دندان ایلیا

  گفتم. کنم مالقاتت شخصا  که شد ینم لیدل نیا یول -

 ! شهینم باز اتاق نیا به پاش یکس هر... که

 :کرد لمس نامحسوس را کمرش پشت ی اسلحه



 ای بود، یقاچاقچ ای اطرافم اد،یم ادمی که  یا لحظه از -

 یول! چوقتیه... ستمین و  نبودم یخوب آدم! آدمکش

 ... بار هی یحت

 :کرد دیتاک

 از که ییآدما! نگرفتم رو گناه یب جون  بار هی یحت -

 ...گناهک همه گذشتن، من غیت دم

 ریز توان تمام با ایلیا مشت که بود نشده تمام حرفش

 :ادیفر و زد ایلیا به یمشت متقابال و نشست اش چانه

 ! نبود گناهکار تو زن -

  پس. کرد نگاهش  زد یم  نفس نفس که  یحال در ایلیا

 باز و ندارد یگناه ماهرو که دانست یم! دانست یم

 ... بود گفته وشیدار به  را زیچ همه

 !یدونست یم تو -

 :آورد  باالتر را ماسکش سورن

 ...دونستم یم -

 :دیغر شیها دندان انیم از ایلیا

 ...  ست حامله یدونست یم -

 :زد ادیفر



 !یدونست یم -

.  برد هجوم  سورن سمت و بماند آرام نتوانست  گرید

 مشت کشت  قصد به! بودند یا حرفه مبارزه در دو هر

 یم مهار را  شیها ضربه یسخت به سورن و زد یم

 فرود اش  یاتی ح نقاط یرو اگر که ییها ضربه. کرد

 یکس چه... بود یحتم شک بدون مرگش آمدند، یم

  شدن زنده و  مردن که کند  مهار را یمرد توانست یم

 بود؟  دهید چشم  به را اش یزندگ تمام

 اگه یدونست یم... شرف یب یدونست یم تو -

  یم. گذره ینم ازش ارهیب ریگ رو ماهرو وشیدار

  یم... بهش یداد رو ماهرو آدرس بازم و یدونست

 ! ادیب جلو حد نیا تا یگذاشت و یدونست

 ادیفر و  زد ایلیا ی نهیس  تخت یلگد خشم  با سورن

 :دیکش

 ... بدم نجاتش خواستم یم من -

  یسخت به و شد پخش ایلیا ی نهیس  قفسه در درد

 :کرد حفظ را تعادلش

 !شو خفه -

     ادامه



 

 : رفت سمتش پروا یب سورن

  رو ماهرو و  وشیدار محل که بود یک یکن یم فکر -

 داشت مدت  تمام یک یکن یم فکر گفت؟ سرگردتون به

 داد؟  یم اطالعات بهتون

 د،یبگو یزی چ نکهیا از  قبل و ستادیا  ایلیا یروبرو 

 و کرد حس اش یشانی پ یرو را یا  اسلحه یسرد

 :زد شخندی ن خشم با ایلیا

  ی اسلحه با... دهیم باد به و سرت ادیز  یاطیاحت یب -

 ! خودت

 سورن که یا لحظه درست شان، مبارزه نیح

 سورن... بود برداشته را او ی اسلحه نبود حواسش

 دار رگ یچشمان با بود، شده ریغافلگ که یحال در

 : کرد نگاهش

  بودم، داده لو وشیدار به رو ماهرو اگه من -

 پدرت اگه من! بدم نجاتش کردم ینم یسع چوقتیه

 تو یبذار پا ذاشتمی نم  چوقتیه بودم، کشته رو

 دستم از حسابش  که کشتم آدم یاونقدر من! قلمروم

  یجان هی به رو حامله زن هی  چوقتیه یول... خارجه

 !باشه گناهکار اگه ی حت. دمینم لو



 نگاه. شد  یم نییپا و باال تند تند ایلیا ی نهیس قفسه

  ماشه یرو دستش... گفت ینم دروغ ش یروبرو مرد

  ریز محکم سورن که بود لحظه  همان درست و دیلرز

 بسنجد، را تیموقع ای ل یا نکهیا از قبل و زد اسلحه

 فرود گردنش حساس ی نقطه  یرو یمحکم ی ضربه

. کرد خم زانو و گفت درد از یا خفه  آخ ایلیا. آورد

  اش اسلحه و  نشست زانو  کی یرو شی روبرو  سورن

 و گذاشت کمرش پشت و برداشت نیزم  یرو از را

 از را اش یار ی هوش ایلیا نکهیا از قبل یا  هیثان درست

 :زد لب دهد دست

  یم که بود یکار نیآخر نیا. نگرد گناهکار دنبال -

 گهید تو و من! جونت نجات... بدم انجام برات تونستم

 ...میندار هم به ینید

 *** 
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 :برد گوشش کنار سر و نشست ویآر کنار



. بزنم دیسف و اهیس به دست ذارهینم خانوم حاج -

  شب تو ذاشتمینم هم یبود نشده یزخم اگه  یحت گهیم

 ...خب کشم یم خجالت. ی کن کار پاگشا

 :برد فرو  را لبخندش زور به ویآر

 ...فقط بشه  تو فیحر بتونه مامان اگه -

  هات، یمهربون تو، پرسم یم خودم از وقتا یبعض -

 ... رفته یک به هات یفداکار

 :کرد کج گردن ویآر

 رفتم؟  یک به -

  نوازش را  ویآر دست پشت آرام و زد  یلبخند نیریآ

 :کرد

  هر یها ی خوب! هردوشون به... مادرت و پدر به -

 .ی دار وجودت تو  رو دوشون

 :زد لب گوشش کنار و  کرد نگاهش  عشق با ویآر

 ...میهست یمهمون وسط که فیح -

 با وی آر و کرد نازک یچشم پشت  خنده با نیریآ

 :شد بلند لشیموبا یصدا دنیشن

 .گردم یبرم االن -



 سابقش اتاق وارد و کرد یعذرخواه  ها مهمان از

  و بود افتاده لشیموبا ی رو ناشناس یا شماره. شد

. نداشت ناشناس یها شماره از یخوب ی  خاطره ویآر

 : داد  جواب َشک با

 الو؟ -

 :دهد  جواب  خط پشت فرد تا دی کش طول یکم

 نه؟ مگه... سرگرد می نزد حرف هم با  وقته یلیخ -

 یم مگر! داد صی تشخ را شیصدا لحظه همان ویآر

 ی درباره مدت تمام که را یناشناس فرد  یصدا شد

 کند؟ فراموش بود داده اطالعات ماهرو

 :دهد  ادامه شد باعث ویآر سکوت

  هکرت دوست  ... فرستم یم برات که یآدرس  به ایب -

 . کرده پا به  خاک و گرد

 :فشرد هم یرو دندان خشم و ینگران  با ویآر

 ؟یآورد ایلیا سر ییبال چه -

 !خونسرد یادیز... بود خونسرد  خط پشت فرد

 در. ادینم سرش ییبال تنها و یایب زود اگه... یچیه -

 ...صورت نیا ریغ



 : داد ادامه و کرد یمکث

 به حساسن که هستن یاد یز یها شغال و گرگ -

 !آژند و یآر سرگرد... ایب تنها کنم یم دیتاک... آدما

     ادامه

 

  و کرد قطع را تماس دهد، یجواب ویآر نکه یا از قبل و

  پا نیریآ و  شد باز اتاق در که بود لحظه همان قایدق

 :گذاشت اتاق به

 و؟یآر -

.  بود کرده نگران را نی ر یآ اش یطوالن نسبتا بتیغ

 : گفت و برگرداند بشیج در را لشیموبا

  مجبورم...  اومده شیپ  برام یضرور کار هی من -

 .برم

 : کرد نگاهش  ترس با نیریآ

 شده؟  یچ -

 :داد تکان نیطرف به سر تند تند ویآر

 ...آخرشب تا گردم یبرم. ست ین یزیچ -



  کرد نگاهش بود گرفته اشک نم که یچشمان با نیریآ

 :زد لب  تیجد با و

 !ی بر ذارمینم -

 :گذاشت قلبش یرو و گرفت را نیر ی آ دست ویآر

  سالم و حیصح آخرشب تا که قسم قلب نی ا یتپشا به -

 قولم به حاال  تا یک من! دمیم قول... شتیپ گردم یبرم

 نکردم؟ عمل

  لب بغض با و  دیچک اش گونه یرو نیری آ اشک قطره

 :زد

 ...ویآر -

 :دیبوس را اش یشانیپ و گذاشت جلو یقدم ویآر

 که توام ی شرمنده  همه از شتریب من... جانم -

 و بتمیغ یجور  هی لطفا. کردم  خراب و شبت  ینطور یا

  یچ همه خودم  آخرشب. کن هیتوج نای ا مامان واسه

 . دمی م حیتوض رو

 ویآر داد،  تکان سر ناچار به و خون دل با که نیریآ

  ساختمان  یخروج راه میمستق و رفت رون یب اتاق از

  ها مهمان که یسالن به خروج  در. گرفت شیپ در را

 بدون توانست یم و نداشت دید بودند نشسته آن در



 نیماش سوار. برود رونیب یکس به دادن پس جواب

 شماره همان طرف از که یشنیلوک و آدرس شد، که

. کرد چک را بود شده فرستاده شیبرا  ناشناس ی

...  شمال تهران اتوبان از یقسمت کنار یخاک  یا منطقه

 خاموش اپراتور یوقت و گرفت تماس شماره با

 پا و گفت لب ریز ی"لعنت" داد، اطالع را بودنش

  درد نی بدتر یخبر یب یگاه. فشرد  گاز پدال یرو

 ! بود ممکن

     ادامه

 

  مین و ده از ساعت د،یرس  که نظر مورد مکان کینزد

 لب ریز و دیکش نییپا را شهیش. بود گذشته شب

 :کرد زمزمه

... کشمت  یم دوباره خودم باشه اومده سرت ییبال -

 .یبمون زنده نفعته به... ایلیا یبمون زنده نفعته به

  شیبرا یدیجد امیپ د،یرس که نظرش مورد  مکان به

 :آمد

 ! درخت تک اون ریز... جلوتر متر چند -



 یمعطل یب و برداشت داشبورد از را اش اسلحه ویآر

  یول انداخت اطراف به ینگاه. شد ادهیپ نیماش از

 سمت! دارند نظرش ریز نداشت شک. نبود چکسیه

 که ایل یا دنید با و دی دو شیرو شی پ  درخت تک

  کی یرو کنارش زده وحشت بود، افتاده آنجا هوشیب

 : نشست زانو

 !ایلیا -

  حس با و گذاشت گردنش رگ یرو دست یمعطل یب

 شد آزاد نهیس از اش شده حبس نفس فش،یضع نبض

  زخم از یاثر  دنبال شیها  لباس یرو که  همانطور و

 :گفت لب  ریز گشت، یم جراحت و

 ا؟ی لیا یکرد کاری چ خودت؟ با ی کرد کاریچ -

 و نداشت  یگرید جراحت لبش، کنج زخم جز... نبود

.  خورد زنگ دوباره تلفنش که بود لحظه همان قایدق

  تماس یبرقرار کنیآ... دیجد اما ناشناس یا شماره

 : دیغر شیها  دندان نیب از و کرد لمس را

 ؟یهست یک -

 :دیرس گوشش به مکث  با خط پشت فرد یصدا



. ستین مهم ام یک من نکهیا... بودم گفته  هم قبال -

. ادیم بهوش هم گهید ساعت چند تا. سالمه ش؟یدید

!  بوم... و رهی م لو خالفکار و یجان از پر عمارت هی

  بهشون یاز ین گهید که یی آدما. ترکونه یم بمب مثل

 ست؟ین ی عال... درک به رنیم ندارم

 درست و شد یجد  لحنش.  دیبگو یزیچ  ویآر  نگذاشت

 :گفت زیهشدارآم تماس، کردن قطع از قبل

 دنبالم نفعته به! سرگرد بود من لطف نیآخر نیا -

 قلب تو می مستق گلوله هی  کیشل من واسه... ینگرد

 یجد و هشدارم! خوردنه آب مثل  عروست تازه

 ... ریبگ

 *** 
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 ینم هم را خودش یحت  یا لحظه کرد، باز که چشم

 ینم یحت  که کرد یم درد یحد به گردنش. شناخت

  را اطرافش بیغر یفضا تا  دهد حرکتش  یکم توانست

 نییپا بود، سرش یباال که یسرم از نگاهش. بشناسد



 هوا بود؟ مارستانیب. شد متوقف دستش یرو و آمد

  لحظه همان قایدق و دیکش شیها هیر به یسخت به را

 :داد قرارش مخاطب  یا مردانه بم یصدا

 !یشد داریب پس -

. ستادیا تختش کنار ویآر تا دیکش طول هیثان  چند تنها

 و خشم نگاهش  و یخستگ از بود سرخ چشمانش،

 و آورد باال  را دستش ا یلیا. داشت هم  با را ینگران

  زیچ همه  داشت کم کم. گذاشت دردناکش گردن یرو

 ن،یرزمیز  مجلل، عمارت آن. آورد یم  خاطر به را

 گردنش به که یدیشد  ی ضربه آخر، در و سورن

  زیخ مین شی جا سر خواست! اش یهوشیب و شد وارد

 که یحد به. زد شترین  جانش به بدتر درد که شود

  شیجا سر. اوردین کم یول شد کبود صورتش  رنگ

  ویآر به بود دردش از یناش که یاخم با و نشست

 :شد رهیخ

 نجام؟ یا چرا... من -

  شیموها در دست یعصب و کرد یا خنده  تک ویآر

 :برد فرو

  حالت که فیح... ایلیا ست ین خوب حالت که فیح -

 ! ستین خوب



  شیبرا وی آر خشم تصور. کرد نگاهش  حرف یب ایلیا

 :کرد مشت دست توانش تمام با ویآر... نبود سخت

 که یکرد دایپ رو یمرد تو! ادیز... یباهوش تو -

 ازش یرد نیتر کیکوچ  بود نتونسته سال  چند سیپل

  همه... هدفش کارش، همدستاش، تش،یهو. کنه دایپ

 مالقات قرار یحت و یدیفهم ماه هی از کمتر رو یچ

  و هوشت... بهت نیآفر... نیآفر! باهاش یگذاشت

 !کنم یم نیتحس

  کنترل را خودش یسخت به و شد کینزد ایلیا به یقدم

 :دیاین فرود ایلیا صورت در مشتش که کرد

 بودنت، باهوش از برابر صد ه؟یچ یدون یم یول -

 !  یخر کله

 : دیغر شیها  دندان انیم از

  و خالفکار یکل با عمارت هی ،یکن باز دهن که تو -

 سردسته ه؟یچ یدون یم یول شنیم  ری دستگ یجان

  تو هوش با تو، کمک با که یمرد! کرده فرار شون

 یزد گند. کرده فرار سیپل دام تو فتهیب تونست یم

 !یزد گند... احتشام ایلیا

     ادامه



 

 یب و درآورد دستش از تیعصبان با را سرمش ایلیا

  را شیپاها زد، رونیب سرم یجا از که ی خون به توجه

. بود قتی حق وی آر یها حرف. گذاشت نییپا تخت از

  یا لحظه! بود  ختهیر همش  به آنطور که بود قتیحق

 از بود رفته  مرگ یپا تا چشمش یجلو  ماهرو که

 یم هم با قلبش و عقل. رفت ینم کنار چشمش   یجلو

 و کرد راست کمر د،یپوش که را شیها کفش. دندیجنگ

 یاجزا تک تک. ستادیا ویآر ی  نهیس به نهیس

 !زد یم ادیفر را درد صورتش

  جلو یوقت یول ! رو یچ همه... بگم خواستم یم من -

  یرو  یلعنت خط اون یوقت رفت، نفسش  چشمام

 !اومد ادمی  خوب رو  یزیچ هی شد، صاف دستگاه

 خشمش، ان یم و زد ویآر ی نهیس قفسه به انگشت با

 :دیخند یعصب

 محافظت ماهرو از دی نتونست  تو، یهمکارا  و تو -

  یهمکارا و  تو... دنیدزد مارستانیب از منو زن! دیکن

 ریت من یجا که یا  لحظه  تا دیبد نجاتش دینتونست تو

  بزنم زنگ خواستم یم... بگم خواستم یم من! خورد

!  زدم گند... آره. نتونستم ستادیا که قلبش یول! بهت



 یحت گذشت، ینم جونم از پسره اون اگه... دونم یم

 یم خوب نمیا! دیکن دایپ دیتونست ینم  رو م جنازه

 بهم؟ یبزن دستبند ؟یکن  کاری چ یخوا یم... دونم

 :آورد جلو را دستانش

 ه؟ یرنگ چه یاهیس  از باالتر! سرگرد بزن ایب -

 یم ویآر بم یصدا! بود  خون رنگ جفتشان چشمان

 :دیلرز

...  دمیرس رید! مقصرم ماهرو خوردن ریت واسه من -

  تو یمالحظگ یب بخاطر امشب من زن یول. دونم یم

  جونت که ییتو... یدار دختر هی که ییتو! شد دیتهد

 ییبال هر اگه درک به یبگ که ستین خودت واسه فقط

 .ادیب سرم

 :زد لب چشمش در چشم و شد کینزد ایلیا به یقدم

  بخاطر امشب که یقرمز خط! منه قرمز خط نیریآ -

 ... کردن ردش تو کار

 انیم  انداخت فاصله و،یآر  لیموبا زنگ یصدا

 رهیخ هم به حرف یب  یا لحظه دو هر ... بحثشان

 :داد جواب ردی بگ ایلیا از چشم  نکهیا یب  ویآر و ماندند

 الو؟ -



  رنگ که گفت ویآر به چه  خط پشت فرد دینفهم ایلیا

 به را خود توان تمام با ایلیا قلب  و شد عوض نگاهش

 ...دیکوب اش نهیس قفسه

 *** 
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  رنگ که گفت ویآر به چه  خط پشت فرد دینفهم ایلیا

 به را خود توان تمام با ایلیا قلب  و شد عوض نگاهش

 که بپرسد یزی چ کرد باز لب...  دیکوب اش نهیس قفسه

  یگلو بیس رفتن نییپا ای لیا و کرد قطع  را تماس ویآر

 ! دید وضوح به را او

 ماهرو؟... م -

  شده پاره دلش بند... آمد یم چاه عمق از شیصدا

  رنگ یشی م چشمان یادآوری با همزمان قلبش و بود

  شانه یرو دست ویآر... دیتپ یم تند دور یرو ماهرو

 :زد یکمرنگ لبخند و گذاشت  ایلیا ی

 ! ماهرو -



  را زیچ همه  بود، کرده فروکش که یخشم و لبخندش

. شد حبس نهیس در نفسش و کرد مشخص ایلیا یبرا

 که دینفهم یحت و دیدو رونیب اتاق از توانش  تمام با

  عشیسر یها قدم یصدا... زد تنه ویآر به اراده یب

 یحت. دینشن  را مارستانیب سرد یها ک ی سرام یرو

 و ردی بگ را شیجلو  خواست که یپرستار  یصدا

 ...  هم  را نتوانست

 با یکس انگار  سرش در رفت، یم خون دستش از

 یکی را شیها عصب و دی کوب یم طبل به  توانش تمام

  حلقه اشک از بود تار چشمش، شیپ و دیکش یم یکی

 چه. شدند ینم  دنشیدو مانع چکدامیه یول آن در زده

  همزمان و  ردیبگ را جانش آنطور توانست یم یکس

 رگ در شود خون اش؟ مرده قلب به  ببخشد جان

 یوقت که دیدو  آنچنان اش؟ نهیس در شود قلب ش؟یها

  کرد، دایپ ژهی و یها  مراقبت ی شهیش پشت را خودش

 شهیش به دست کف. نداشتند توان گرید شیزانوها 

 و دکتر انیم و دیخند اشکش  با همزمان و چسباند

  که دید را  ییماهرو تخت، دور زده حلقه  یپرستارها

 نفس یبرا گرید که یدختر... نبود بسته چشمانش

  هر که یدختر... نداشت ها  دستگاه آن به ازین دنیکش



 یها یش یم همان با ها مدت بعد اما  رمق، یب چند

 !کرد یم نگاهش خوشرنگ

 *** 
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 ...بعد ماه هفت

 انگشتان و برد فرو یکندن جان به  را دهانش آب

 تهوعش نی ماش یها تکان. گرفت یباز به را دستش

 .کرد یم بدتر را

 ؟ یبزن رو کولر شهیم -

  به یدست نی ریآ و برد کولر سمت دست حرف یب ویآر

 :دیکش عرقش از سیخ یشانیپ

 ؟ یچ نشم قبول اگه ؟یچ باشه نشده اگه -

 : نشست ویآر یابروها  انیم  یکمرنگ اخم

 !نیریآ -

 :داد تکان سر استرس با نیریآ



  یم... کردم شلوغش دونم یم خودم...  دونم یم -

 هم نیمع حاج و مامان دونم یم... کردم  ت کالفه دونم

 ... یول اوردنین روم به و امروز مرگمه هی دنیفهم

 کنار نی ماش و چرخاند رمنتظرهیغ را  فرمان ویآر

 و گذاشت نصفه را حرفش نیریآ. شد متوقف  ابانیخ

 :برگشت سمتش  تیجد  با ویآر

 شه؟یم  یچ ینش قبول اگه درصد هی...  درصد هی -

  من رسه؟یم آخر به ایدن اد؟یم نی زم به آسمون

 ن؟ یریآ شهیم یچ ست؟ین دکتر زنم شمیم ناراحت

 از کرد مانشیپش نشست، نیریآ چشم به که یاشک

  یادیز روزها نیا دخترکش...  زدن حرف تند آنطور

 با و فشرد ن یریآ دست یرو دست! بود شده حساس

 :گفت یتر  میمال لحن

 یک هر. دمید ماه چند نی ا تو رو تالشت تمام من -

  رو یسخت  یروزا چقدر که دونم یم خوب من ندونه،

. یشیم قبول که مطمئنم. امروز به میبرس تا یگذروند

 ...س فدا ینشد اگه هم درصد هی

  صدا با نیر یآ بغض که بود نشده تمام حرفش

 : شکست

 ... نشه اگه یوا -



  از که انگار  بعد و کرد نگاهش بهت با ی ا لحظه ویآر

  جوش به خونش او ی  مظلومانه یها اشک دنید

 :برد باال صدا تیعصبان با اراده یب د،یرس

  یبخوا  اگه کنکور یبابا گور... نشه که درک به -

 !یکن  هیگر ینطوریا بخاطرش

     ادامه

 

 دانست ینم نیریآ دل و بود شده یکی محبتش و خشم

  بود کرده خفه گلو در که یا هیگر با... بشکند  ای برود

.  دیکش گردنش پشت یدست کالفه ویآر  و روبرگرداند

  ابرو به خم  یحت ماه چند  نیا در که یمقاوم  دخترک

 نیتر  کوچک با که بود ی وقت چند  حاال بود، اوردهین

  صدادار را  نفسش ویآر. ختیر یم اشک یا بهانه

 :زد شیصدا و  فرستاد رونیب

 ن؟یریآ -

 .نگفت یزیچ و دی کش باال را اش ینیب نیریآ

 خانوم؟ نیریآ -

 : داد  جواب لب ریز  کند نگاهش نکهیا یب نیریآ

 ... بله -



 کنم؟ تخته -

 : برگشت  سمتش تعجب  با نیریآ نگاه

 رو؟ یچ -

 : زد یکمرنگ لبخند ویآر

 ! سنجشو سازمان در -

  یبرا ویآر دل و خورد را لبخندش  زور به نیریآ

 :رفت لبخندش و اشک از براق یها یعسل بیترک

 بمونم؟ آروم چطور یکن ی م هیگر ینطوریا یوقت د   -

 را  اش چانه ویآر و فشرد هم یرو را شی ها  لب نیریآ

 :گرفت

 ! نمیبب بخند -

 و برد ادی از لحظه در را اش یدلخور تمام نیریآ

 دیکش را لپش ویآر نشست، لبش یرو لبخند  که نیهم

 :کرد روشن دوباره را نیماش و

 یم گهید قهیدق چند تا. نداره که هیگر... شد حاال -

 نفس ه ی هم تو میفهم یم رو جهینت خونه؛ میرس

 خب؟... یکش  یم راحت



  تک تک ذهنش در و داد تکان سر حرف یب نیریآ

 دیترد یوقت. کرد مرور را ماه هفت نیا یروزها 

 هدف با هم آن خواندن درس دوباره یبرا داشت

  و قیتشو همه از اول ویآر اش، عالقه مورد  ی رشته

  توانسته، بار  کی اگر که مطمئن و بود  کرده تشیحما

  شد یم مجبور که ییها شب شتریب... تواند یم هم باز

 ماند یم داریب شیپا به پا وی آر بخواند، درس صبح تا

 !شیبرا بود ی دلگرم نیتر بزرگ  نیهم و

     ادامه

 

 مانده جینتا اعالم تا قهیدق چند فقط که  یحال  در حاال

 خودش هم که  بود افتاده جانش به چنان استرس بود،

 یم خوب دلش ته یول کرد یم کالفه را ویآر هم

 تا! شود یم یعنی شود، یم  دیبگو ویآر اگر که دانست

 به که آمد  زبانش نوک تا بار هزار مقصد به دنیرس

 دهیبر را امانش تهوع. نگفت و بزند کنار دیبگو ویآر

 توقف آپارتمانشان نگیپارک  یجلو که نیماش... بود

.  شد ادهیپ و کند تحمل نتوانست گرید نیریآ کرد،

  شدنش ادهیپ زودتر نیهم و زد یم شی گلو در قلبش

 . کرد چک  لشیموبا در را یزی چ ویآر ندینب شد باعث



 نیماش ویآر  که یا لحظه تا و شد وارد و انداخت دیکل

 را هوا تند تند شدند، آسانسور سوار و کرد پارک را

 دکمه ویآر. نکند غش جا همان تا دیکش  شیها هیر به

 دستش در  را نیریآ سرد دست و زد را  سوم طبقه ی

 یبیعج تضاد او دست یسرما با دستش یگرما. فشرد

  ی طبقه در که آسانسور... کرد یم گرمش. داشت

  بهانه به ویآر شدند، ادهیپ و کرد توقف نظرشان  مورد

 از قبل و گذاشت خانه به پا  زودتر یاضطرار تماس ی

 تعجب شان شده نیتزئ ی خانه دنید با  نیری آ نکهیا

  در نی ریآ قلب. برگشت دستش در یکیک با کند،

 دیبوس را  شیگلو ریز رانهیغافلگ ویآر  و دیتپ شیگلو

 :زد لب اش زده بهت و سرخ چشمان به رهیخ و

 !دکتر خانوم... مبارک تیقبول -

 *** 
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 !دکتر خانوم... مبارک تیقبول -



 که یاشک  و دیلرز نگاهش در زده بهت ن،یریآ نگاه

 :شد همزمان دلش ته از  لبخند   با د،یچک  چشمش از

 شدم؟ قبول -

  لحظه هر را  شکش و،یآر دست در ی  پزشک طرح ک  یک

  یرو را دستانش جفت. کرد یم لیتبد ن یقی به شتریب

 :دندیبار شوق از شی ها یعسل و گذاشت  دهانش

 تهران؟ شدم؟ قبول واقعا... واقعا -

  جوابش در یسر و شد تر  قیعم ویآر  لب کنج لبخند

  انگشتش با و گذاشت اپن یرو را کیک. داد تکان

 :زد نیریآ ینیب نوک به یآرام  ی ضربه

 ؟یدار شک -

 دور دست و دیکش ذوق از یفیخف  غیج مهابا یب نیریآ

 : دیخند و انداخت ویآر گردن

 ...شهی نم باورم یوا... خدا یوا -

  سر نیریآ و  انداخت او کمر دور را دستش کی  ویآر

  نکهیا از قبل درست و ندیبب را چشمانش  تا گرفت باال

 و نشست لبش یرو وی آر ی بوسه  د،یبگو یزیچ

  لحظه در را اش هیگر. گرفت فاصله نی زم از شیپاها



 مشت د،یخند یم دهیبر دهی بر که یحال در و برد ادی از

 : ویآر ی شانه  به دیکوب

  بد حالم نچرخونم... نیزم بذارم و یآر... ویآر -

 ...شهیم

  یوارهاید به دیبخش یم روح شانی ها خنده نیطن

 دخترک حق ... ویآر قلب به دیبخش یم  جان... خانه

 که بود حقش! دنیخند نطور یا بود اش یعسل چشم

  چند مگر... باشد دانشگاه و درس تنها اش دغدغه

 جان به را یدرد هر بود شده مجبور که داشت سال

 انیم دنشیچرخ! آرامش  یا لحظه بود حقش بخرد؟

  دینکش طول ادیز اهپوششیس مرد عاشق یها دست

  اش یخال ی  معده کرد حس گذشت، که  یا لحظه یول

 ی شانه به  یجان یب مشت. است آمدن باال حال در

 :فشرد هم ی رو  چشم محکم و زد ویآر

 ...نیزم بذارم... بده حالم و یآر... ویآر -

 یول است حرکت نیا عاشق بود گفته  بارها خودش

 دور ایدن که داشت را یکس حس درست بار، نیا

 از بالفاصله را نیریآ  حال ویآر! چرخد یم سرش

 که یحال در. گذاشت نشییپا و دیفهم شیصدا لرزش

 نیزم از تا بود انداخته کمرش دور دست هنوز



 در چرخاند چشم کند، یر یجلوگ اش یاحتمال  خوردن

 :دیپرس نگران و رنگش یب صورت

 ؟یخوب -

     ادامه

 

  لب خواست که نیهم و داد تکان سر حال  یب ن،یریآ

...  بدتر اش جهیسرگ و شد دتریشد تهوعش کند، باز

 بود مانده شیبرا که یتوان  نیآخر  با  و روبرگرداند

 سرش پشت را در و دیدو یبهداشت س یسرو سمت

  یپ در یپ  یها زدن عق یصدا تنها ویآر. کرد قفل

 بلکه در به زد یم مشت وقفه یب و دیشن یم را اش

 :کند باز را در

 ؟یشد یچ نیریآ... نمیبب درو کن باز... نیریآ -

  قبلش هیثان چند  حرکت بخاطر نیریآ که گفت یم یحس

.  کرد یم بش یتکذ یگرید حس و افتاده حال نیا به

 دور بود کرده حلقه دست رحمانه یب وجدان عذاب

 ... کرد ینم شیرها یا  لحظه ینگران و گردنش

 ...نیریآ ... درو نیا کن باز نیریآ -



 را در ویآر که نیهم و دیشن را قفل شدن باز یصدا

 خم ضعف شدت از دخترک یزانوها داد، هل جلو به

 : دیچیپ کمرش دور دست محکم ویآر و شد

 ؟یخوب -

 داشته نگه باز  را چشمانش زور به که ی حال در نیریآ

 : داد تکان سر تند تند نداشت، رو به  رنگ و بود

  روزید از... روزید از... ستین تو ریتقص ... خوبم -

 .بود بد حالم

 اگر دانست ی م. شناخت یم  خوب را اهپوششیس مرد

 را خودش همه از اول  ویآر برود، شی پا به خار

 ... داند  یم مقصر

 ...ییروشو ی لبه بذار و دستات -

  ینگران و تیعصبان از نشان  و،یآر ی گرفته یصدا

  ویآر شود،  خوب که حالش دانست یم. داشت اش

 . کند یم  سرزنشش بدش حال کردن یمخف بخاطر

  ویآر و گذاشت ییروشو  ی لبه را دستانش حرف یب

 انیم از و دی پاش گردنش و  صورت به آب مشت مشت

 :زد لب شیها دندان



  نیریآ آره بده؟ روزید از حالت بفهمم دیبا االن من -

 خانوم؟ 

 از آب که یحال در و زد  چنگ را ویآر راهنیپ نیریآ

 :کرد نگاهش نهیآ  از د،یچک یم  شیرو و سر

 ...شمیم  خوب... استرسه از... از -

 تن تشیجد و فرستاد رونیب صدادار را  نفسش ویآر

 :لرزاند را نیریآ

  و بدت حال  باشه آخرت بار... نیریآ باشه آخرت بار -

 !یکن یم یمخف ازم

 سر جان مهین بود، شده سیخ که یچشمان با نیریآ

 راه کرد کمک و گرفت را  شیبازو ریز و یآر. داد تکان

  بخاطر خودش از. ندی بنش مبل نیاول یرو و برود

! نه مان،یپش یول بود یشاک اش اندازه  از شیب تیجد

 ...بود قرمزش خط  او روح و جسم یسالمت

     ادامه

 

  کی یرو  نیر یآ یروبرو و آورد یکوچک  ی حوله

  کردن خشک مشغول حرف یب. نشست شیزانو

 :دیلرز نی ریآ  ی چانه و شد صورتش



 ...نباش یعصبان -

.  بود شده حساس حد از  شیب  روزها نیا دخترکش

  حفظ را اش یجد موضع امدین دلش وی آر که یآنقدر

 : زد یکمرنگ لبخند و کند

 اتاق؟  تو ببرمت... ستمین -

 :دیچرخ  اپن سمت نیر یآ سرخ نگاه

 ! هنوز می نخورد کیک -

  دل و بود شده هم شکمو بودن، حساس بر عالوه

  یجلو زور به. رفت یم ش یبرا شتریب لحظه  هر ویآر

 صورت  کردن خشک از فارغ و گرفت را لبخندش

  را خانه ناتی تزئ توانست تازه نیریآ و شد بلند نیریآ

 :ندیبب قیدق

 ؟ یک   ؟یداد انجام تنها خودت رو نایا -

  یم ها بشقاب در را چنگال و کارد که همانطور  ویآر

 : جوابش در  انداخت باال ییابرو گذاشت،

 گذاشتم رو تو که ظهر... امروز بودم آف اد؟ینم بهم -

 .سازمان نرفتم نا،یا مامان شیپ

 :نشاند شیابروها انیم یساختگ یاخم نیریآ



 م؟یکن چک هم با نبود قرار مگه ؟یچ  جینتا! آها -

 ؟یدید تدارک که شدم قبول یبود مطمئن کجا از اصال

 کنم؟ زتیسوپرا ینطوریا تونم یم بار  چند مگه -

 من یول یباش داشته شک  خودت به تو د یشا... بعدشم

 !ینیب یم و تالشت  ی جهینت  بودم مطمئن

 نیهم و شد یشاد غرق او اعتماد حس از نیریآ دل

 ببرد، شی برا را کیک  از یا تکه خواست ویآر که

 :شد بلند غشیج یصدا

 . برم یم خودم نبر! نبر -

 : کرد نگاهش زده بهت ویآر

 تولده؟ کیک مگه -

  اش جهیسرگ.  شد بلند و دی کش ینفس حرص با نیریآ

 :ستادی ا کنارش و رفت ویآر سمت. بود شده کمتر

 ...کنار برو. دیکن ینم درک رو زایچ نیا مردا شما -

 به دست که او نگاه ر یز و گرفت وی آر از را چاقو

 را کیک از ی ا تکه ذوق با بود، شده اش رهیخ نهیس

 کیک در انگشتش بردن فرو مقابل در نتوانست و دیبر

 :کند مقاومت ویآر ینیب  نوک به طنتی ش با زدنش و

 ! شد حاال -



 *** 
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 و تنک  یموها و  چسباند نهیس به  را دخترکش

 :دیبوس  را شیخوشبو 

 ...مامان نفس -

  یزمان هر  از شتریب روزها نیا اش، ماهه ده دخترک

 دو خنده، از شیها کردن غش! شیبرا کرد یم یدلبر

 شبش مهین  یها هیگر یحت بود، درآورده که یدندان

  یماهگ سه از را نفسش... برد یم را  ماهرو دل هم

 را اش یزندگ اول ماه سه بود نتوانسته... بود دهید

 از را او  یا لحظه یحت  حاال، و باشد مادر شیبرا

 .  کرد ینم  جدا خودش

  هم ایلیا گذاشت ینم توانست یم اگر که نفس، فقط نه

 تمام که  ییایلیا. بخورد تکان کنارش از هیثان کی

  یبرا فقط و بود کرده  منتقل خانه به را شیکارها

 طرح صبح تا شب. رفت ی م رونیب یضرور یکارها



  یطراح تا دیکش یم  طول روز چند تنها و زد یم

  در شود عرضه و برود مانکن تن و شود لباس شیها

 پدرش شرکت یکارها! پرطرفدار بندش، پشت و بازار

 در بود ن یبهتر و گرفته عهده به لشیم برخالف را

 و کارمندانش یبرا سیرئ  نیرتریپذ تیمسئول ! کارش

 یب گرید... اش خانواده  یبرا پدر و همسر نیمردتر

 پخته کرد، یم عمل تر دهیسنج زد، ینم آب به گدار

 یم شیبرا شتریب روز هر  ماهرو قلب که یآنقدر! تر

 ...  دیتپ

  شیجا سر بود رفته فرو یقیعم خواب به که را نفس

 چند تازه. فشرد دردناکش کمر یرو دست و گذاشت

 و یوتراپیزیف از بود شده خالص که شد یم روز

 هم هنوز بودن کما در و یتحرک یب ماه سه اثرات

  و بود کرده اضافه وزن دخترکش. بود نکرده شیرها

  بود شده پا سر تازه که ییماهرو  یبرا کردنش بغل

 که را ییها شب رفت ینم ادشی... شد ی م سخت یکم

 استراحت او  بلکه داشت یم نگه را نفس صبح تا ایلیا

 و دست مردانه که را یدستان بود نرفته ادشی. کند

 در فقط نه ایلیا... دادند یم  ماساژ را دردناکش یپاها

 یمردانگ شان  ییآشنا روز نیاول از که ماه، چند نیا

 .  بود کرده تمام حقش در را



.  نشست تخت ی لبه و فرستاد رونیب درد با را نفسش

  دادگاه امروز. کرد ینم  شیرها یا  لحظه استرس

  حاضر جلسه در او یجا به لشیوک و  ایلیا و داشت

 اگر آخ و شود صادر یینها یرا بود قرار. بودند شده

 ... ختیر یم هم به دوباره زیچ همه

 

 

 دیکل یصدا  که کرد یم  حس دهانش در را قلبش

 بلند یسخت  به دوباره نکهیا از قبل و آمد انداختن

 آرامش دنید با ماهرو قلب و شد اتاق وارد ایلیا شود،

 :گرفت آرام ی کم چشمانش

 ؟یاومد -

 و گذاشت ی عسل زیم یرو را لشیموبا  و چییسو ایلیا

 :دیبوس  قیعم را ماهرو  یشانیپ

 ...هوم -

 :برد فرو یکندن جان  به را دهانش آب ماهرو

 بود؟ یچ دادگاه یرا شد؟ تموم -

  ماهرو لخت یموها  از یا  طره و نشست کنارش ایلیا

 :فرستاد گوشش پشت را



 ... بودن دادگاه امروز نیریآ و وی آر بگم اگه -

 :گذاشت ماهرو کمر دور دست

  ت،یگناه  یب به دادن شهادت دوشون هر بگم اگه -

 ...بگم اگه خوبه، یچ همه بعد به نیا از بگم اگه

 یگود در  سر ایلیا و نشست جفتشان چشم  در اشک

 :زد پچ و برد فرو ماهرو گردن

 ؟یکن یم کاریچ... شده  تبرئه قشنگم ماه بگم اگه -

 با را فشیظر  تن ایلیا و شکست  صدا با ماهرو بغض

 :گرفت بغل اطیاحت

 ! لیتعط هیگر گهید بعد به نیا از -

  دهیبر دهی بر و دیکش چنگ به را ایلیا راهن ی پ ماهرو

 :زد لب

 شد؟ تموم واقعا... واقعا -

 :دیبوس را شی موها بار چند  و نیچند ایلیا

 از! نفس و تو و منم بعدش به نیا از... شد تموم -

 ... بعد به نیا

  زل سشیخ  یها یشیم با و گرفت فاصله یکم ماهرو

 : داد ادامه را  او حرف و ایلیا نگاه در زد



 نه؟ مگه... رهیم شیپ خوب یچ همه بعد به نیا از -

  یشانیپ و داد تکان سر دیلرز یم که ی لبخند با ایلیا

 :چسباند ماهرو یشانیپ به

 ...رهیم شیپ خوب یچ همه -

 اشکش رد ای لیا و دیچک  اش گونه یرو ماهرو اشک

 بار نیا و را اش ینیب نوک را، چشمانش د،یبوس را

 شیپ و گذاشت ایلیا یها  لب یرو لب  که بود ماهرو

 یگاه و! بود آرامش غرق که یا بوسه یبرا شد قدم

  اگر که ییخدا به خطاب  است یشکرگزار ها، بوسه

 یها بنده روز کی و  دهد یم هم درمان دهد، درد

 ! کند یم  تماشا ها آسمان از لبخند با را عاشقش
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  دینکش طول یزیچ و کرد باز چشم یتشنگ  شدت از

 اخم. شد جلب کنارش یخال یجا به اش توجه که

 : نشست شی جا سر و نشست شیابروها   انیم یکمرنگ

 ن؟یریآ -



  دیند را او یوقت  و چرخاند اتاق  کی تار یفضا در چشم

 نیریآ و گذشت یم جینتا اعالم از روز دو. شد بلند

  نکهیا بدون... دهیپر رنگ و بود اشتها یب همچنان

  دنید با  و رفت رونی ب اتاق از بزند، را برق دیکل

  قدم بود، باز  که خچالی در و آشپزخانه روشن چراغ

  یروبرو که نیریآ و  برداشت تر عی سر را شیها

  ویآر. دینشن را شیصدا یحت بود ستاده یا خچالی

 یا شهیش ظرف که او دنید با و ستادی ا اپن کینزد

  خورد، یم لذت با و داشت دست در را ارشوریخ

 اش متوجه همچنان نی ریآ و ماند اش رهیخ  متعجب

 یم دهان به دانه دانه را  کوچک یارشورهایخ. نبود

 بود نتوانسته شب سر  که یدختر از نیا و گذاشت

 سمت دست. بود بیعج کند تمام را  شامش یحت

 :کرد شیصدا وی آر که برد یگرید ارشوریخ

 ن؟یریآ -

 که بود رمنتظره یغ نیر یآ  یبرا یحد  به حضورش

 با فش،یخف غی ج  با همزمان و شد رها دستش از ظرف

 و گذاشت قلبش یرو دست! شکست یبد یصدا

 : دیپر لحظه در رنگش

 ! ختی ر قلبم یوا -



 با و رفت سمتش ن،یریآ ی  برهنه یپاها دنید با ویآر

 : داد هشدار  ینگران

 ...پات تو  رهیم شهیش  نخور تکون -

  دخترک کمر و زانوها ریز دست حرکت کی در و

 نیری آ یها گونه. کرد بلندش دست یرو  و انداخت

 :نشاند اپن یرو  را او ویآر  و گرفت رنگ

 شب؟ نصفه سه یکن یم کاریچ -

 :کرد زمزمه و شد شتریب نیریآ یها گونه یسرخ

 . خوردم کم شام... شد م گشنه -

  یها لب دنید با را لبخندش  یجلو  نتوانست ویآر

 : ردیبگ او  سرخ یها گونه  و دهیبرچ

 ... که  رهیم ضعف دلت بدتر ارشور؟یخ آخه -

 

 

 : دیدزد را نگاهش  نیریآ

 ...خب کردم هوس -

 با و  دیچرخ شکسته یها شهیش  یرو  نگاهش

 :زد لب یمانیپش



 ... شد فیح -

 گوشش پشت را نیریآ یشان یپ در ختهیر  یموها ویآر

 :فرستاد

 ... سرت فدا -

 :کرد  زمزمه حسرت با نیریآ

 ...ارشوریخ همه اون -

  عروسک که ریگ بهانه یا دختربچه مثل بود شده

 بوسه اراده یب ویآر. رندیگ یم دستش از  را محبوبش

 اپن ی رو از و گذاشت سرخش ی  گونه یرو یا

 :آورد نشییپا

 االن؟ یخور ینم  یزیچ... خرم یم فردا -

 : انداخت باال یسر نیریآ

 ... رو  نایا کنم جمع قبلش فقط. م یبخواب میبر -

 که برود  ها شهیش سمت و بپوشد ییدمپا  خواست و

 :گرفت را  شیبازو ویآر

 االن منم بخواب برو تو. کنم یم جمع من  کن ولش -

 .امیم

 ... یول -



 :چرخاند اتاق سمت و گرفت را نیریآ یها   شانه ویآر

 .امیم منم برو -

  سمت ویآر  نگاه ریز و کرد موافقت ناچار  به نیریآ

 ...برداشت قدم اتاق

 *** 
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 رو یکس هر دنید توقع دارم، یمالقات گفتن یوقت -

 ! تو جز داشتم

 با. گذراند  نظر از را شی روبرو مرد حرف یب ویآر

 مالقات، سالن  ی شهیش پشت از و زندان  یها لباس

  به بود دهید قبال که یگستاخ و مغرور مرد هیشب گرید

 ییابرو و شد  خم جلو به یکم نیشاه. د یرس ینم نظر

 :انداخت باال

!  خب یدار حق سرگرد؟  یکن یم فیک یدار ه؟یچ -

 .کردم یم فیک بودم تو یجا منم

 چرا؟ -



 ... بست  را دهانش وی آر ی رمنتظرهیغ سوال

 ؟یکرد و کار اون ن یریآ با چرا -

 : کرد نگاهش متفکر  ن،یشاه

 باشم؟ روراست باهات تونم یم چقدر -

 : داد ادامه و آورد تر نییپا را شیصدا

  که بودم من ار،یداژ و تو از قبل که حد  نیا در مثال -

 من سهم اولش از نیریآ نکهیا داشتم؟ دوست و نیریآ

 ...و بود

 : نشست ویآر  یابروها انیم یظیغل اخم

 که مستقله آدم هی! ستین چکسیه سهم نیریآ -

 . رهیگ یم میتصم شیزندگ  واسه خودش

 : کرد یا خنده  تک نیشاه

 تو اگه  بپرسم تونم یم ! فکر روشن چه... اوهو -

 پس من یجا  تو اگه ،یبود نشسته من یجا  امروز

 ؟یزد یم و حرف  نیا بازم  یشد یم زده

 : نداد ویآر به دادن  جواب فرصت

 .یزد ینم! نه... سرگرد نه -

 :کرد مشت  محکم را آزادش دست ویآر



 ... یزمان هی که یکس حق در آدم -

 جان به . اوردیب زبان به را جمله آن  بود سختش

 :داد ادامه یکندن

  در! کنه ینم بد ینطور یا داشته دوستش یزمان هی -

 ... خودش همخون حق

 :شد یجد  نیشاه نگاه

! قبول بازم... همخونشم! قبول... پسرعموشم من -

 عنوان به من اگه. مجهوله  یزیچ  هی نجایا یول

 و پدرش کار کردم، بد حقش در لی فام و همخون

 خواست ینم پدرش مگه ؟یکن یم هیتوج  چطور

 به بده زور به رو ن یریآ نیزم یسر  هی بخاطر

  و چشماش پول که یپدر! پدرش... کن دقت ار؟یداژ

  و دیند هم  رو خودش دختر که یاونقدر. کرد کور

 آدم کدوم آخه نکرد فکر  خودش با  لحظه هی یحت

 از گرفتن بله و شدن عاشق ی بهانه به یاحمق

 نام به زنه یم رو نیزم یکل عروس، ی خانواده

 ش؟ ندهیآ پدرزن

     ادامه

 



 و دیچرخ  ویآر گردن ی  برجسته رگ  یرو  نگاهش

 : زد یشخندین

  کرد ینم فرار  نیریآ اگه نه؟یا از ریغ گم؟یم دروغ -

  فروخته نفر چند به ها نیزم اون شد ینم  مشخص و

 عموم، گردن انداختن ینم رو یچ همه و شدن

 پدرش نظرت؟ به  شد یم یچ نی ریآ  سرنوشت

 کردن بدبخت یدست یدست از شد یم مونیپش

 دخترش؟ 

 : انداخت باال یسر

  غالب رو دختره لگد و چک با شده... شد ینم! نه -

 از هیتوقع چه! پدرش کن؛ دقت... اریداژ به کرد یم

 ار؟ یداژ امثال و من

  آزار را ویآر  شتری ب لحظه هر شیها حرف تلخ قتیحق

 . داد یم

 تو رو داماد و عروس که شهیم لیدل نایا ی همه و -

 و تو چون  که رگبار؟ به دیببند شونیعروس روز

 که دیزی بر نقشه هم با د،یدینرس هدفتون به اریداژ

 یبود پسرعموش تو عزا؟ به دیکن لیتبد رو یعروس

 اون و اریداژ راه و یبود پسرعموش! نامرد

 ،یکرد هموار روستا به رو شی جان  یهمدستا



  فکر که حاال یول! یکرد ینامرد ،یکرد مجهزشون

 که ییایدن تو ! یگیم راست... آره فهمم یم کنم، یم

 هفت از ه یتوقع چه کنه، ینم رحم دخترش به پدر

 تر؟ بهیغر پشت

...  بودند کرده ریدستگ سورن  ی  مهمان در را نیشاه

 را سورن با  مالقاتش محل ایلیا که یشب  همان درست

 بودند دهیفهم ش،یها اعتراف در. بود داده لو سیپل به

 اریداژ به اگر و کند یم  دارو قاچاق که هاست سال

  توانست  ینم عنوان چی ه به اریداژ کرد، ینم کمک

 در  ندازدیب راه خون حمام تا کند استخدام قاتل

  آن... شیبرا بود شده ن یسنگ جا آن جو... یعروس

  شد بلند رفتن قصد به. کرد ینم باور را ینامرد همه

 : داد قرارش مخاطب نیشاه  روبرگرداند، که نیهم و

 تو داشتم دست  من که یگفت بهش دونه؟ یم نیریآ -

 اتفاق؟ اون

.  زد یم موج یمانیپش  از ییها رگه ش،یصدا در

 سمتش نکه یا یب و نشست ویآر لب کنج یتلخند

 :زد لب برگردد

 ...خورده  یخود از بازم بفهمه خوام ینم! نگفتم -

 *** 
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  یب د،یدو پوستش  ریز که خانه یگرما و انداخت دیکل

... بست سرش پشت را در  و زد یکمرنگ لبخند اراده

 یم نفس اش یعسل  چشم دخترک که ییجا ! خانه

 انیجر یزندگ. نبود سرد گرید که ییجا. دیکش

 عوض ییدمپا با در یجلو  را شیها کفش ... داشت

  یها سهی ک از پر دستش دو هر که یحال  در و کرد

 :زد صدا بود، دیخر

 ن؟یریآ -

 تند پا اتاقشان سمت و گذاشت اپن یرو   را دهایخر

 :کرد

 خانوم؟ نیریآ -

 ساخته شیبرا نیشاه با مالقات که یسخت روز از بعد

 یم آرامش عطرش دن  یکش نفس و او دن ید فقط بود،

 جمع پتو ریز که نیریآ دنید با و شد اتاق وارد. کرد



  را پتو و رفت سمتش نگران  د،یلرز ی م و بود شده

 :زد کنار

 ن؟یریآ -

  رنگ و یشانی پ یرو عرق درشت یها قطره دنید با

 گردنش پشت دست. شد یخال دلش ته اش، دهیپر

 :آورد درش  زیخ  مهین حالت به و انداخت

 ه؟یحال  چه نیا بزن حرف شده؟ چت -

 : زد چنگ را ویآر دست مچ رمق  یب نیریآ

 ؟ییدستشو تا یبر یم منو... منو -

 اش نهیس در سر ن،یریآ و کرد بغلش حرف یب ویآر

 :یمخف

 ولم تهوع حالت صبح از فقط... فقط ست ین میزیچ -

 .کنه ینم

  بار چند که بودند دهینرس یبهداشت سی سرو به هنوز

  ویآر که نیهم و دیکوب  مشت ویآر ی  شانه به آرام

 عق یصدا و دیدو داخل یمعطل یب گذاشت، نشییپا

 با. د یرس ویآر گوش به در پشت از شیها زدن

 :زد شیصدا و دیکش گردنش پشت  یدست ینگران



 میبر دیبا کن باز... نمتیبب درو نیا کن باز... نیریآ -

 .دکتر

 شد باز در  که دینکش طول  یزیچ تصورش، برخالف

  ینگران از یاخم سش،یخ  صورت و نیریآ دنید با و

 : نشست شی ابروها  انیم

  من. مارستانیب میریم االن نیهم کن عوض  لباس -

 بده؟  حد  نیا تا حالت بفهمم دیبا االن

 

 

 خواست . زد یم  آتش را قلبش نیریآ اشک پر چشمان

 و شد رد  دستش ریز از نیریآ که ردیبگ  را شیبازو

 : رفت دیخر یها  سهیک سمت

 ؟یدیخر -

 :شد تر ظ ی غل ویآر اخم

 ؟یچ -

 :کرد رو و  ریز را دیخر ی ها  سهیک بغض با ن،یریآ

 ؟یدیخر... پفک -



  و دیکش رونیب ها سهیک از یکی از را ی پفک ی بسته

 :دیچک  گونه یرو  اشکش

 ! هیموتور نیا... ریبگ ییطال گفتم من ه؟ییطال نیا -

  ش،یها هیگر که نداشت شک ویآر. نبود یعیطب حالش

  کشینزد  یقدم... انواعش و پفک جز دارد یلیدل هر

  لبه را دستانش از یکی و آورد باال دست نیریآ که شد

 :کند حفظ را تعادلش تا گذاشت اپن ی

 چندمه؟  امروز... امروز -

  به شتریب لحظه  هر شکش! خواند را خط   ته تا ویآر

 :شد یم لیتبد نیقی

 ... کم ی و ستیب -

  کبارهی به و ماند رهیخ  نگاهش در مات ن،یریآ نگاه

 :زد هیگر ری ز ها بچه مثل

 !یکرد بدبختم منو تو -

 د،یتپ یم اش نهیس  در امان یب که یقلب با ویآر

  لب و دوخت نیری آ تخت  شکم به مبهوت را  نگاهش

 :خوردند تکان شیها

 ... تو -

 :رفت وا نیزم یرو جا همان نیریآ



 هفته هی  من! یکن یم  فکر که همونه آره... آره -

 ... بعد ... بعد شهیم شروع دانشگاهم گهید

. بماند دهانش در حرف شد باعث و،ی آر چشم اشک

 ی ثمره یبرا دلش، ته که کند انکار توانست ینم

 را تنش ندهیآ فکر همزمان و رفت یم قنج عشقشان

  نشست، زانو  کی یرو شی روبرو که وی آر. لرزاند یم

  شکمش یرو دست وی آر و دیلرز  بدتر اش چانه

 :گذاشت

 ... که یداد رو  یزیچ من به...  من به تو -

 دست نیر یآ و دیچک اش  گونه یرو یگر ید اشک

 ... گذاشت اشکش رد یرو

 !سوزم یم حسرتش  تو هاست سال که -

 

 

 که او سر و دیکش خودش سمت را نیری آ یمعطل یب و

 و گذاشت شیموها یرو لب آمد، فرود قلبش یرو

  از اشکش قطره هر یبرا که یمرد. د یبوس یطوالن

  اشک یجلو توانست ینم حاال گرفت، ی م تاوان خود

 عشق با ن یریآ گوش ریز که یقلب. ردیبگ را شیها



 دتریشد اش هیگر و شود  گرم دلش شد باعث د،یتپ یم

 ریز یدست عی سر ویآر گرفتند، فاصله که نیهم و

  چشمان با و گرفت قاب را صورتش. گرفت  چشمش

 :دیخند سرخ

  کی ترم بعد فوقش. نباش دانشگاهت نگران -

  هستم بتونم که ییجا تا خودم من. یریگ یم یمرخص

 ...بچه نیا... هستن مامانت و مامانم . کمکت

 دوباره. نلرزد اش چانه تا فشرد هم یرو دندان محکم

 :زد لب اراده یب و گذاشت نیریآ شکم یرو دست

 ...ست معجزه بچه نیا -

 :دیبوس را  اش یشانیپ و  دوخت نیریآ  چشم در چشم

 !یا معجزه تو -

  اش ینگران و یشاد. دیفهم ینم را خودش حال نیریآ

 یم اش نهیس در یگرید قلب انگار و بود شده یکی

  مثل شتریب لحظه هر شدن مادر نیری ش حس. دیتپ

 : شد یم  پخش وجودش در مسکن

 ...دمیترس لحظه هی فقط... فقط من -

 :داد تکان سر تند تند ویآر

 ...یدار حق فهمم یم...  فهمم یم -



 :زد چنگ زیم یرو  از را چشییسو و شد بلند

  رو چشم آره؟ گهید بود ییطال ؟ییطال پفک یگفت -

 ...برگشتم یبذار هم

 :دیخند  جوابش  در بغض با و شد بلند نیریآ

 ! ویآر -

 وضوح به اهپوشش،یس مرد ذوق و یدستپاچگ

 نیاول بخورد قسم توانست یم نیریآ و  بود مشخص

 ...دید یم خوشحال حد نیا تا را ویآر بود بار

 *** 

 

 

  پوشاه یس#

 272_پارت #

! بود نشسته  تنش در بیعج اش دخترانه شلوار و کت

  عقب یقدم و زد نهیآ در خودش به ی کمرنگ لبخند

 یم کمرش  نییپا تا که شیموها به یدست. رفت

 دخترکش نوق  و نق یصدا که نیهم و دیکش دندیرس

 دونفره تخت سمت! شد پر  یزندگ حس از دلش آمد،



 با و بود دهیخواب آن وسط درست نفس که شان

  را او کوچک تن و رفت زد یم پا و دست یگوشیباز

  یرو را نفس و نشست تخت  ی لبه. دی کش آغوش به

 : نشاند شیپا

 ... نفسم... مامان دختر   -

. داشت شباهت ایلیا به ی ادیز حد تا نفس، ی چهره

 بوسه... رنگش یشیم چشمان جز به زی چ  همه بایتقر

 مادرش، آغوش حس از نفس و گذاشت  لپش یرو یا

  دخترانه لباس. زد مک پستانکش به یشتر یب ذوق با

  دار، پف دامن آن با رنگش یصورت و  یعروسک ی

 برابر در ی سخت به ماهرو و بود کرده  دلبرش بیعج

  کفش. کرد یم مقاومت زانشیآو  یها لپ نگرفتن گاز

 هنوز! کم وقت و بود تخت  نییپا اش یمجلس یها

  نکرده جمع  کوچکش ساک در را نفس لیوسا تمام

 را دخترکش خواست. نداشت هم یادیز وقت و بود

 دستان با نفس که اوردیب رونیب آغوشش از یا  لحظه

 را نفسش ماهرو و کتش به زد چنگ  کوچکش

 نشسته که همانطور  کرد یسع. فرستاد رونیب صدادار

 دست با و دارد نگه را نفس دست کی با بود،

 یادیز وزن دخترکش. بپوشد را شیها کفش گرشید

 ییماهرو  یبرا کردنش بغل یطوالن آنطور یول نداشت



 و ریگ در.  بود سخت یادیز بود برگشته مرگ از که

  با ایلیا و شد باز اتاق در ناموفقش، ی ها تالش دار

 : زد یلبخند  ماهرو آغوش  در نفس دنید

 ؟یا آماده -

 :بود افتاده نفس نفس به ماهرو

 یم رو  نفس لحظه هی فقط... م آماده آره... آره -

 ؟یریگ

  یرو ماهرو یپا نییپا و  شد کشینزد  حرف یب ایلیا

 و گرفت دست در آرام را شیپا مچ. نشست زانو کی

 :زد لب بپوشد را کفشش کرد یم کمک که همانطور

 ؟ینکرد صدام  زودتر چرا -

 

 

  نظر از را  ایلیا یمشک شلوار و کت عشق با ماهرو

  جشن کی  به خواستند یم که بود بار نیاول. گذراند

. کند انکار را ذوقش توانست ینم و بروند یخانوادگ

 کمک از فارغ ایلیا و گذاشت ایلیا ی شانه یرو دست

 : گرفت باال سر شیها کفش دنیپوش در او به کردن

 !ممنوع  بلند پاشنه یوتراپیزیف انیپا  تا گفت دکتر -



 :دیبوس را ا یلیا ی گونه و شد خم  ماهرو

 امروز! خواهرته عقد بعدشم... که ستین بلند ادیز -

 .بپوشم اسپرت ای یطب  شد ینم رو

 را او بلند یموها  و زد جوابش در یکمرنگ لبخند ایلیا

 :فرستاد گوشش پشت آرام

 !هیکاف نیهم... باش خوب  فقط تو -

 و زد  دخترکش یخوشبو یموها ی رو یا بوسه

 و گذاشت بچه ساک در را نفس ازین  مورد لیوسا

  با و انداخت سر یرو را  شالش ماهرو. کرد بغلش

 :دیپرس روبرو یقد نه یآ در نفرشان سه هر دنید

 م؟ی ریبگ عکس -

  که یحال در و دیکش رونی ب بشیج از را  لشی موبا ایلیا

 ماهرو کنار بود، داشته نگه گرشید دست با را نفس

 :داد تکان ی سر و ستادیا

 ! میریبگ -

  ایلیا و زد دست ذوق با نهیآ در خودش  دنید با نفس

 سه که بود ها مدت... را  اش لحظه به لحظه  کرد ثبت

  شب گرید که بود ها مدت! دیتپ یم اش نهیس در قلب



  و برد ماهرو گوش کنار سر. دیخواب ینم سردرد با ها

 :کرد زمزمه

 ! چشمات آخ... چشمات -

  نگاه کی  حسرت در که افتاد یم ییروزها به ادشی

 یم صبح  مارستانیب در که ییها شب. سوخت یم او

  یباال او و کند باز چشم ماهرو نکهیا ترس از کرد

 ها چشم آن بارها و بارها روز هر  حاال. نباشد سرش

 ماهرو. دیبوس یم دنشانید دوباره ی  شکرانه به را

 :دیخند بغض با و نچکد اشکش تا  گرفت باال سر

  خراب شمی آرا اول همون یکن یکار یتون یم نیبب -

 شه؟
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 همه یعنی ن،یا و بود خوب روزها نی ا دلشان حال

 که محضر یجلو ! شان آرامش محتاج   قلب  یبرا  زیچ

 ی شده یکار گل نیماش دنید با ایلیا شدند، ادهیپ

 :کرد یا  خنده تک برادرانه ل،یریام



 ... شده داماد! سگ توله شده بزرگ -

 :نشاند شیابروها ان یم یساختگ یاخم ماهرو

 .مثال شوهرخواهرته... ایلیا زشته -

 : انداخت باال ییابرو ایلیا

 !نشده هنوز -

 کند کنترلش توانست ینم  گرید که یلبخند  با ماهرو

  شدند، که محضر وارد  و داد تکان نی طرف  به یسر

 و آمدند استقبالشان  به ییخوشرو  با الناز  و لیریام

  لبخند دشیسف یمجلس لباس  در الناز دن ید با ماهرو

 :زد

 ! خانوم عروس یشد  خوشگل چه -

  کند انکار توانست ینم یول بود دل ته از اش یشاد

 عروس لباس یآرزو یبچگ از یحت  شهیهم که

  عقد ادی... عقدش یبرا یدیسف لباس ی حت ای! داشت

 تلفن پشت و انهیمخف که یعقد. افتاد ا یلیا و خودش

 گردنبند ایلیا و  شد انجام عمارت یها اتاق از یکی در

  یمهربان با الناز. انداخت او گردن در را مادرش

 :گرفت  ایلیا از را نفس ل،یریام و کرد تشکر

 !رو عمو  تپل نمشیبب -



 از اول و  رفت فرو لیر یام آغوش در ذوق با نفس

 دندان کینزد. گرفت دندان به را گوشش همه

 در لیری ام. دیخار یم  شیها لثه و بود درآوردنش

 هم در چهره  ظاهر به بود، گرفته اش  خنده که یحال

 :دیکش

 یم پاچه یرفت بابات  به! پدرسوخته نکن آخ آخ -

 ؟یریگ

  کنار سر و دیخند صدا  یب ماهرو و  کرد اخم ایلیا

 :برد گوشش

 که یسگ توله  اون یجا... ها نهیا گنیم که کارما -

 .یگفت  محضر رونیب

 رونیب صدادار را نفسش  و شد باز ایلیا  یساختگ اخم

 :فرستاد

 ...ست بسته نجا یا بالم و دست که فیح -

 

 

 کی نشستند، عروس گاه یجا در که الناز  و لیریام

 خانواده از. آمد چشم به ادیز ها مهمان کم تعداد لحظه

 از و داشتند حضور اش خانواده و ایلیا تنها الناز، ی



  که یخواهر و رشیپ مادر  تنها ل،یری ام ی خانواده

  کم،  تعداد نی هم یول بود تر  بزرگ لیریام  از سال چند

  جان توانستند یم که بود ک ینزد هم به ی آنقدر دلشان

 و انداخت ا یلی ا به ینگاه  لیریام... گریکد ی یبرا دهند

  جوابش در یلبخند ایلیا و داد تکان سر  نانیاطم با

  برادرتر  برادر، از... نبود دوستش فقط لیریام. زد

 ایلیا و بود دهیدو شیپا به پا ها سال  و شیبرا بود

  یبرا است نیمردتر و نی تر مناسب او که بود مطمئن

  را تور  طرف دو لیری ام مادر و ماهرو! خواهرش

 قند لیریام  خواهر و گرفتند داماد و عروس سر یباال

  و دادند بله که  داماد و عروس... سرشان یباال  دیساب

  را خواهرش  یشانیپ ایلی ا انداختند، هم دست در حلقه

  بار چند. گرفت آغوش در  برادرانه را لی ریام و دیبوس

 اشک نم که  یچشم با لیریام و زد پشتش به مردانه

 :دیخند داشت

 ! یجد یجد میشد لیفام -

 : داد را لبخندش جواب ایلیا

 ... یداداشم -

 یبرادر به واضح آنطور که بود بار نیاول دیشا و

 که را یساعت و گردنبند ماهرو. کرد یم اشاره شان



. داد ایلیا دست و آورد رونیب فشیک از بودند دهیخر

 یوقت... الناز یبرا گردنبند و بود لیریام یبرا ساعت

  اشک بست، یم خواهرش یبرا را گردنبند ایلیا که

 :زد لب و دیچک دستش یرو  الناز

 ... داداش -

  وار زمزمه بشنوند، خودشان فقط که  یطور ایلیا و

 :گفت

 آب دلش تو قند دنتید با  تا ستین که ی مادر واسه -

  منو باشه پشتت کوه مثل تا  ستین که یپدر واسه شه،

 ؟یبخش یم

 :گرفت دستش در را ایلیا دست و دیلرز الناز ی چانه

 تو. نبود تو ریتقص چوقتی ه یچیه... ایلیا نگو -

 . برام یپناه و  پشت خودت

 گوشش کنار و دیبوس را اش یشانی پ دوباره ایلیا

 :کرد زمزمه

 ... یبش خوشبخت -
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 گذشته شب ازدهی از ساعت برگشتند،  خانه به یوقت

  و بود کرده دعوت یرستوران به را همه لیریام. بود

 شدت به را ماهرو بودن، خانه از رونیب ساعت چند

  حس. داشت یخوب حس دلش ته یول بود کرده خسته

  تخت در را  خوابش غرق    دخترک ا،یلیا ... بودن زنده

 آب یصدا. شد خودشان اتاق  وارد و گذاشت کوچکش

 تا بود فرصت نیبهتر و آمد یم یبهداشت سیسرو از

! ندیبچ را  زشیسوپرا  مقدمات ماهرو، آمدن از قبل

 را کراواتش گره و گذاشت تخت یرو را  لباس باکس

  یکوتاه نفس و دیکش شی موها به یدست. کرد محکم

 و دیتپ یم اش نهیس در توان تمام با قلبش. گرفت

 وارد گردنش دور یکوچک ی حوله با ماهرو که نیهم

  و بود نکرده عوض لباس که ایلیا دنید با شد، اتاق

  به را دهانش آب. برد ماتش تخت یرو لباس باکس

 :دیپرس و برد فرو یسخت

 ه؟یچ  نیا... نیا -

 :کرد اشاره باکس به  ابرو با ایلیا

 !کن بازش -



 با. دیتپ یم اش نهیس  در گنجشک مثل ماهرو قلب

 باکس سمت  توانست یم که ییها قدم نیتر عیسر

  چشمش  شیپ یدیسف عروس لباس. کرد  بازش و رفت

. شد حبس اش نهیس در ماهرو نفس و کرد  ییخودنما

 باکس از را شده یدوز سنگ لباس لرزان  دست با

 : دیچرخ ایلیا سمت نگاهش و کرد خارج

 ...عروس لباس نیا -

 :زد یکمرنگ لبخند و داد تکان سر نانیاطم  با ایلیا

  هنوز یوقت... شد تموم شیپ وقت یلی خ  شیطراح -

 تنت تو زودتر  خواستم  یم! بود ومدهین ایبدن نفس

 ...یول نمشیبب

 رد چشمش شیپ از بودند گذرانده که  یتلخ اتفاقات

 :شد

 از و شد  تموم دوختش روزید تازه...  نشد یول -

 ... من. گرفتم لشیتحو شرکت مزون

  کشینزد ای لیا و دیچک  اش گونه یرو ماهرو اشک

 :شد

  بدم نشون بهت قتهیال که یاونطور نتونستم من -

 ... که نتونستم من! یمهم برام چقدر



 

 

...  شد گم ماهرو سرخ یها لب انیم حرفش ی ادامه

 دور ماهرو دست  و دیخز او کمر پشت دستش

  یسخت چه  دانستند یم خودشان و خدا فقط... گردنش

 سر پشت روز نیا به دنیرس یبرا را ییدردها و

 مرهم بار  چند و هم یبرا زدند دل چقدر. گذاشتند

 با یمرد بعد، قهیدق چند... گری کدی زخم یرو گذاشتند

  شیماهرو ی کننده رهیخ  ییبایز به ماند رهیخ عشق

 عروس لباس که ییماهرو... سرخ چشمان آن با یحت

  شب رفت ینم ادشی و بود  نشسته تنش در یخوب به

 لباس گفت ینم و زد یم  طرح ایلیا که را  ییروزها  و

 .  کند یم یطراح را او عروس

... سرش پشت ایلیا و بودند ستادهیا  نهیآ یروبرو 

  در شتریب لحظه هر بود، شوقش حاصل که یبغض

 دور دست ایلیا که نیهم و دواند یم  شهیر شیگلو

  اشکش برد، گوشش کنار سر و کرد حلقه کمرش

 وار زمزمه او که دیشن و کرد باز راه  گونه یرو

 :دی گو یم شیبرا



 ماه عاشق پلنگ ؟یدیشن  رو پلنگ و  ماه ی قصه -

 رهیخ آسمون به ها ساعت ماه عشق به شب هر! بود

 یبرا... تصاحبش یبرا داشت یبرم زیخ... موند یم

 دوباره شب، و گشت یبرم یزخم بار هر ! دنشیبوس

  ماه گفتن یم  بهش! ماهش و آسمون به شد یم رهیخ

  یول... شی الیخ  خوش به دنیخند یم کجا؟ پلنگ کجا،

  یم یک! بود عاشق فقط. نبود الیخ  خوش پلنگ

 تا زده سی ل  رو هاش زخم خلوت تو بار چند دونست

 اره؟یب دووم

 با را صورتش و برگرداند خودش سمت را ماهرو

 :گرفت  قاب دستانش

  پلنگ ی سرگردون یهمپا تونه ینم ماه  گفتن یم -

 باشه داشته  پرواز پر دیبا پلنگ گفتن یم... بشه

 دستم تو... نداشتم پرواز  پر   من! ماه به دنیرس واسه

 چون یشد همپام تو... بودم سرگردون من! یگرفت و

 !یمن ماه... تو که

 *** 
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 به خطاب  لب ریز و گذاشت نیریآ کمر پشت دست

 :گفت مادرش

 باش داشته و هواش. ستین خوب  حالش ادیز -

 ...مامان

 یرو نی ریآ یبرا و داد تکان یسر آرام ویآر مادر

  و او یاصرارها برخالف  و کرد باز جا یا دونفره مبل

 :گفت و گذاشت کمرش پشت یبالشتک خجالتش،

 . خودته خونه نجایا نکن تعارف... بگردم  دورت -

  خطاب ویآر مادر و کرد تشکر یجان کم لبخند  با نیریآ

 :زد  لب پسرش به

 . هست بهش حواسم من... مادر  برو تو -

 لشیم برخالف ویآر و بود زنانه سالن طرف آن جمع  

 مهمان به  ینگاه معذب نیریآ. گذاشت  تنها را نیریآ

  شد یم یساعت چند. دیکش یقیعم نفس و انداخت ها

  برخالف یحت و  بود برگشته دانشگاه از که

  دوم ماه. بود مانده تنش در یخستگ هنوز استراحتش

 گفت ینم  ویآر به یگاه  و گذراند یم را اش یباردار

 به آمدش و رفت ی هفته دو یکی نیهم در که

.  برد یم را  امانش تهوع و یخستگ چطور دانشگاه

  هم حاال نیهم. کند حساس  را ویآر خواست ینم



 نبود تیوضع آن با رفتنش دانشگاه به یراض چندان

  را ینگاه ینیسنگ... گفت  ینم یزیچ او دل بخاطر و

 به یسر نگرانش، چشمان و ویآر دنید با و کرد حس

 ..." خوبم"  یعنی که داد تکان نانیاطم

 قاچ ی وهیم بشقاب و نشست  کنارش  که ویآر مادر

  و دیدزد  ویآر از را نگاهش گرفت، سمتش را شده

 :گرفت را بشقاب بدش  حال برخالف و کرد یتشکر 

 .کندم یم پوست خودم... دید یکش زحمت -

 !دهیپر رنگت جون؟  نیریآ یخوب -

 درست که جوان  یدخترها از یکی یصدا دنیشن با

  صدا سمت گردن بود، نشسته روبرو مبل یرو

 :زد یکمرنگ لبخند و چرخاند

 .ممنون... خوبم -

 مادر که  دیشن نیریآ و  انداخت باال ییابرو دخترک

  به خطاب و فرستاد رونیب صدادار را  نفسش ویآر

 :گفت شی روبرو دختر

 یدرسا... جان نایم بوده دانشگاه صبح از م بچه -

 .شهی م خسته نهیسنگ هم یپزشک

 



 

 که بود بار نی دوم نیریآ و  بود ویآر ی دخترعمه نا،یم

 همان از اما کند یباف یمنف خواست ینم.  دید یم را او

 مادر اصرار به  یمهمان. نداشت او به یخوب  حس اول

 یروشن چشم  به خواست یم. بود شده برگزار ویآر

  سور کینزد و دور یها  لیفام به نیری آ بودن باردار

 برد فرو یپرتقال در را چنگالش لیم یب نیریآ... دهد

  ی معده کرد حس گذاشت، دهانش در که نیهم و

 تهوع یول بود  نخورده یز یچ... شد منقبض اش یخال

  قورت را پرتقالش تا کند جان و دیبر یم را امانش

 مادر به  خطاب آرام و رفت ضعف بدتر دلش. دهد

 : گفت ویآر

 بخورم؟ بعدا شهیم مامان، -

 از را بشقاب ویآر مادر  یول شود ناراحت دیترس یم

 : کرد نگاهش ینگران با و گرفت دستش

 برات؟  ارمیب  خواد یم دلت یزیچ دخترکم؟ نشه چرا -

  صحبت انیم نایم مادر دهد، جواب نیریآ  نکهیا از قبل

 : دیپر شانیها

 یم عروسش دور پروانه مثل جون  بایز ماشاهللا -

 !امرزیخداب مهتاب   از شتریب  یحت... گرده



 نایم و کرد مشت دستش در  را نیریآ قلب انگار یکس

 : داد ادامه را مادرش حرف یمحو شخندین با

 که ادتی... مامان نداشت ناز انقدر مهتاب آخه -

 نیزم هم لحظه  هی شیحاملگ آخر ماه تا  یحت نرفته؟

 . نشست ینم

  نیریآ به  رهیخ و گرفت خودش به ینی غمگ ی چهره

  فکر خودش با و بود شده  دیسف گچ مثل  رنگش که

 :زد لب دارد، دل به یا نهی ک چه دختر نیا کرد یم

 و جون  بایز و ویآر! عقله شرط اطی احت چند هر -

... کنن اطیاحت  دیبا یلیخ حادثه اون بعد باالخره یحاج

  یهوا ینطور یهم هم موقع اون ویآر  ادمهی چند هر

  نیاول یزیچ  هر باالخره! شتریب دمیشا. داشت و زنش

 ! جزوش هم شدن پدر... تره  قشنگ بارش

 *** 
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  تیرضا با کرد، کیشل نی ریآ قلب به که را خالص ریت

 دست یرو دست ویآر مادر و داد هیتک مبل یپشت به



  ی چهره به  ینگران نگاه. گذاشت نیریآ ی کرده خی

  نایم سمت یوقت نگاه  همان و انداخت گچش رنگ

 سر صاف  نایم که یحد به! بود خشم از  پر برگشت،

 :گفت ویآر مادر و نشست شیجا

 شهیهم... هست  خانومش  به حواسش خودش  ویآر -

 حرفا نیا... جان نایم دار  نگه و خودت احترام! بوده

  زن دل تا ادینم کوتاه من مثل  برسه ویآر گوش به اگه

 ! بشکنن رو ش حامله

 یرو گذاشتن سرپوش و ماندن آرام  بود سخت

  یجلو نکهیا یبرا فقط یول تیوضع آن  در خشمش

  بست را نایم دهان تذکر کی  با نشود، یز ی آبرور جمع

 :گرفت را  نیریآ دست و

 مامان میبزن غذاها به سر  هی آشپزخونه تو میبر ایب -

 ...جان

 نا یم ی خصمانه نگاه یوقت  و شد بلند حرف یب ن،یریآ

 مادر سر پشت و کرد اش حواله یبدتر نگاه د،ید را

 درون از  و بود کرده خی تنش که درست. رفت ویآر

 و نشود بحث  تا بود بسته لب که درست د،یلرز یم

 که ییها غره چشم یول نرسد، ویآر گوش به یزیچ

  توانست  یم که را شد  یم حواله سمتش ناحق به



  از... نبود خوردن حرف دختر   نیریآ! داد و دهد جواب

  شیپا تا سر وی آر نگران نگاه گذشت، که  ویآر  یجلو

 : زد صدا را مادرش و گذراند نظر از را

 ... مامان -

 : گفت نی ریآ  به خطاب و یآر مادر و ستادندیا دو هر

 ...امیم االن من. برم قربونت برو تو -

 مادر و دینگو یزیچ که کرد التماس نگاهش با نیریآ

 که نیهم و کرد باز و  بست پلک نانیاطم با ویآر

 گوشه به را مادرش ویآر  شد، آشپزخانه وارد نیریآ

  شیابروها انیم اراده یب که یاخم با و دیکش یا

 :دیپرس بود نشسته

 ن؟ یریآ به گفت یچ نایم -

 دنینشن و خانه یشلوغ وجود با ی حت و بود زیت

 میمستق شیها حرف  که بود دهیفهم نا،یم یصدا

  دنیپر! شکاندن دل قصد به و بوده نی ریآ به خطاب

  خشمش اگر و بود دهید چشم به را نیری آ رخ از رنگ

 شک بدون کرد، ینم مهار دستانش کردن مشت با را

 .بست یم را نایم دهان و رفت یم

 



 

  نفس بود، شده هول وضوح به که یحال  در ویآر مادر

 :گذاشت پسرش یبازو یرو دست و  دیکش یقیعم

 دختر نیا زبون... یشگیهم مفت یحرفا  همون -

 گفت یحاج! یدون یم خوب خودتم داره شین

  خواستم ینم . نگفتم یزی چ گهید منم میکن دعوتشون

 ...ب  سرتون پشت حرف تونیزندگ اول همون

 مامان؟ گفت یچ -

 مادرش حرف انیم شده دیکل یها دندان  با و طاقت یب

 :کرد  باز و بست چشم  یا لحظه مادرش  و دیپر

 گهید پس دادم و جوابش! مفت حرف... که گفتم -

  فقط تو... یمهمون شدن تموم تا کنه ینم باز و دهنش

 ... م بچه نداره رو به  رنگ. برندار نیر یآ از چشم

 با مادرش و  دیکش شیموها انیم یدست یعصب ویآر

 :داد ادامه بود افتاده دلش به که یپنهان ترس

 و نیریآ تن گهید تو... مامان  ینکن یکار  دهینسنج -

 داشته هم رو تو استرس نذار... نجایا بهیغر. نلرزون

 مامانم؟ باشه... باشه



 داد تکان یسر  ناچار به او، دل آرامش یبرا  ویآر

  جواب یب را نایم یها حرف که دانست  یم خوب یول

  برگشت،  آشپزخانه به که مادرش. گذاشت نخواهد

 که یدستان با و بود نشسته زیم پشت که دید را نیریآ

 دلش، ته که ینیریآ. کرد یم درست ساالد دیلرز یم

  رنجاندنش ی برا فقط نایم  یها حرف دانست یم خوب

  یب و باشد مفت که هم چقدر هر حرف یول بوده

  هر نیریآ و گذارد یم را  خودش ریتاث هم  باز ارزش،

 کند، رونیب ذهنش از را ها  حرف آن خواست یم چه

 حس دیفهم یم بهتر و بود شده مادر... توانست ینم

! اش جگرگوشه دادن دست از ی لحظه را مهتاب

  حاال نی هم  از را ویآر کردن یپدر و  بود شده مادر

 توانست ینم و دید یم اش ماهه دو نیجن  یبرا

 را اش ساله دو پسر یوقت دهیکش یدرد چه کند تصور

 دیکش باال را اش ینیب! اند دهیبر نفس چشمانش  یجلو

  تند و داد نسبت ازیپ کردن خرد به را چشمش اشک و

 زن قبال ویآر نکهیا فکر. نچکد  اشکش که زد پلک تند

 داشته، دوست شتریب دیشا و شدت همان  به را یگرید

 ینم شیرها و بود شده حلقه گردنش دور  طناب مثل

 دانست؟ ینم قبال مگر... کرد

 



 

 عذاب مهتاب؟ و ویآر انیم عشق از نداشت خبر مگر

 یم نشان را  خودش شهیهم از شتریب داشت وجدانش

 ها حرف آن به ادشیز تی حساس که دانست یم. داد

...  دیکش یم درد هم باز یول است اش یباردار  بخاطر

 از آشپزخانه، به شدن وارد محض به که یآنقدر

  خواهش بود آمده یمهمان در کمک یبرا  که یخانم

 حرف. بسپارد او به را ساالد کردن درست بود کرده

 انقدر مهتاب آخه" رفت ینم خاطرش  از لحظه نایم

  آخر ماه تا  یحت نرفته؟  که ادتی... مامان نداشت ناز

 ادی." نشست ینم نیزم  هم لحظه هی شیحاملگ

 هیگر ادی... افتاد یم دشیشد یها تهوع و جهیسرگ

 که ویآر ادکلن یحت زیچ  همه به تیحساس از شیها

 یکارها و دانشگاه ادی! بود عاشقش شهیهم

  یم کردن  ناز را شیها شدن تیاذ اسم... نشیسنگ

 گذاشتند؟

 ن؟یریآ -

  از کبارهی  به کرد، شیصدا رمنتظرهیغ  که ویآر مادر

 اش اشاره  انگشت و شد دهیکش رونیب افکارش لیس

 :دیبر قیعم را



 ... آخ -

  یرو باالخره اشکش و درد از فشرد هم  یرو چشم

 یبرا بود شده  یا بهانه دستش درد. کرد باز راه گونه

 سمتش ینگران با ویآر مادر! دلش درد ختنیر رونیب

  لبش رفت،  یم انگشتش از  که یخون به رهیخ و رفت

 :گرفت گاز محکم را

 شد؟ یچ... بده مرگم خدا یوا -

 *** 
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 شد؟ یچ... بده مرگم خدا یوا -

  دستش. کرد باز چشم و  شد رها نیریآ  دست از چاقو

 به. رفت یم جیگ سرش. شد بلند و گرفت زیم به را

  ویآر مادر و رساند نکی س یجلو را خودش  یسخت

 رو و کرد باز  را آب ریش. گرفت را شی بازو و دیدو

 :گفت بود آمده یمهمان  در کمک یبرا که یخانم به



  خبر هم وی آر به. اریب زخم چسب و باند جان ایرو -

 ...مارستانیب برن باشه ازین دیشا دهیبر قیعم. بده

  آشپزخانه  از خواست و داد تکان سر تند تند ایرو

 :چرخاند سمتش گردن رمق یب نیریآ که  شود خارج

 ...دینگ ویآر به نه... نه -

  یب که بود خون و ختیر یم دستش  یرو سرد آب

 دلش لحظه  کی. شد  یم یجار انگشتش از وقفه

 حس بیعج لحظه کی! کرد را مادرش یهوا  بیعج

 یرو اراده یب سرش که یآنقدر. است پناه یب کرد

  یپ عیسر ای رو. زد هق و آمد فرود ویآر مادر ی شانه

 بغض که یحال  در ویآر مادر و رفت زخم چسب و باند

 :د یبوس را نیریآ سر بود کرده

 ؟یدار درد یلیخ... مامانم نکن هیگر -

 و تمام مهین ساالد سمت نگاهش و کرد بلند  سر نیریآ

 :دیچرخ شیرو بر شده رها  یخون  یچاقو

 ... شد خراب... خ -

 یرو  محکم را یدستمال و  بست را آب ر ی ش ویآر مادر

 :داد فشار  نیریآ  انگشت

 ... زکمیعز موت تار هی فدا...  سرت فدا -



 !نیریآ -

 در سمت نفرشان  دو هر نگاه و،یآر یصدا دنیشن با

 :رفت ن یریآ سمت بلند یها قدم با و یآر و دیچرخ 

 دستشو؟ دهیبر شده؟ یچ -

! دیفهم یم نیریآ فقط که داشت یلرزش بمش، یصدا

 کرد اشاره ایرو... بود  او به مخصوص که یلرزش

  در پانسمان لیوسا  دادن نشان با و  نگفته یزیچ

  آن دنید با  ویآر که فهماند هیبق به میرمستقیغ دستش

 ... آمده آشپزخانه به سرش پشت و شده  نگران ها

 مارستان؟یب مشیببر خواد ینم نیبب... م بچه آره -

 

 

  نیریآ کرد کمک و دی کش کینزد یا  یصندل ویآر

 دستش و نشست زانو کی  یرو شیپا ی جلو . ندیبنش

 :گفت مادرش به خطاب همزمان  و گرفت دست در را

... لطفا کن درست براش قند وانیل آب هی مامان -

 .دهیپر  رنگش

 :کرد زمزمه جان مهین ن،یریآ

 ...خوبم -



  در نکهیا یب کرد آغشته نیبتاد به را یا  پنبه ویآر

 : گفت کند نگاه  چشمانش

 ... کم هی بسوزه ممکنه -

. گذاشت نیری آ انگشت یرو یمعطل یب را پنبه و

  اشکش و کرد خفه گلو در را پردردش غی ج نیریآ

  محکم را وی آر یبازو اراده یب. دیچک وی آر دست یرو

  مشغول حال همان در ویآر  و فشرد سالمش دست با

 :شد پانسمان

 .ادیم بند خونش االن شد تموم... شد تموم -

  نیا لیدل نیریآ و کرد ینم  نگاه چشمانش در میمستق

  آب وانیل با ویآر مادر. دی فهم ینم را ها دنیدزد نگاه

 لب انیم را  وانیل ی لبه و شد کینزد  دستش در قند

 :گذاشت نیری آ یها

 .دهیپر  رنگت بخور... مادر بخور -

 لب ری ز و خورد را قند آب از یکم  زور به نیریآ

 ن،یری آ دست پانسمان از فارغ ویآر . کرد تشکر

  صدا که را مادرش و  داد رونیب صدادار را نفسش

 هم با شد، خارج آشپزخانه از ناچار به او و کردند

 وار نوازش را شستش انگشت ویآر... شدند تنها



 مخاطب بغض با نیریآ و دیکش نیر یآ دست پشت

 :داد قرارش

 ! نمتیبب -

. آوردند یم بند را نفسش ویآر نیسنگ یها نفس

  رگه دنید با شد، قفل او نگاه در باالخره که نگاهش

 :دی پرس ویآر و ماند مات چشمانش  سرخ یها

 خونه؟  میبر -

  اشک... دیفهم را شیها دنیدزد نگاه  لیدل تازه

  حواس  یب اهپوشش؟یس مرد چشم به  بود نشسته

 :گفت

 ؟یچ -

 ! خونه میبر -

  خواست که نیهم و بود یامر و،یآر  یبعد ی جمله

 :گرفت را دستش نی ریآ شود، بلند

 ...گرفتن ما بخاطر رو یمهمون نیا االن؟ -

 

 

 :نشست ویآر لب کنج یتلخند



  بخاطر دنتی کش درد ده؟یم  عذابم انقدر یچ یدون یم -

 ! دارن نسبت من با که ییآدما و من

 خودش یرو به یول دیفهم را منظورش نیریآ

 :گفت و برد فرو یکندن جان به را دهانش آب. اوردین

 ...به یربط چه... دمیبر و دستم خودم -

 :کرد قطع را  حرفش ویآر ی خنده تک

  رو تو بخواد که یا ی مهمون به لعنت ؟یمهمون -

 ... بده عذابت

  ببرد خودش دنبال خواست و گرفت را نی ریآ دست مچ

 او و ستادیا  نیریآ  آشپزخانه، یخروج به دهینرس یول

 :کرد ستادنیا به مجبور هم را

 شام بعد... ما بخاطر دهید تدارک یکل مامانت  نیبب -

 ... ب مامانت  بخاطر خب؟... میریم

 محکم و دیچرخ سمتش ویآر که بود نشده تمام حرفش

  یآغوش دلتنگ...  بود دهی ترس! بود دلتنگ. کرد بغلش

 کند حسش کمال  و تمام توانست ینم بود وقت چند که

 تا نیریآ دست... دخترک گفتن آخ هر از دهیترس و

 فکر. شد  متوقف کبارهی  به و آمد باال  راه یها مهین

  محکم او مثل را یگرید زن قبل سال چند ویآر  نکهیا



  یب و کرد پر را جانش تمام ده،یکش یم آغوش در

. گرفت فاصله و گذاشت وی آر ی نهیس تخت دست اراده

 :زد آتشش  شتریب ویآر  مبهوت نگاه

 !نزدم ادکلن  که من -

 یم کاش... کند فیتوص  را حالش توانست یم کاش

  به تشیحساس بخاطر گرفتنش فاصله د یبگو توانست

  شیها هیر  به یسخت به  را هوا. ستین او ادکلن یبو

 :زد یا سرفه تک و دیکش

 ... شده یطوالن بتمونیغ! رونیب میبر... میبر -

 به را خودش بلند قدم کی  با ویآر که رفت در سمت و

  با چشمش، در چشم و گرفت را دستش مچ. رساند او

 : زد لب تیجد

 ! یخور ینم جم کنارم از یمهمون شدن تموم تا -

 *** 
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 کرد یم یباز شیغذا با ش،یروبرو ی ره یخ  نگاه ریز

  اتیمحتو از یا ذره  خوردن یبرا کند یم جان و

  آشپزخانه، از آمدنشان رونیب ی  لحظه از... بشقابش

  یم... ویآر نه بود زده حرف یا کلمه خودش نه

 اهپوششیس مرد و گرفته دلش ناخواسته دانست

 یول زد ینم  حرف... ها گرفتن فاصله از  شده دلخور

 شام مدت تمام در. داشت را شی هوا همچنان

 با و گذاشت یم نیریآ بشقاب در غذا خوردنشان،

 که ییجا تا... خوردن به کرد یم مجبورش نگاهش

 و نداشت  تیحساس  امشب شام به نیریآ دانست، یم

 درست نا یم. بود یگری د زیچ اش ییاشتها  یب لیدل

 نگاه از لبش کنج شخندین  و بود نشسته شانی روبرو

 توجه نی ری آ به ویآر که بار هر. ماند  ینم دور ویآر

 حق ویآر و شد یم شتری ب نگاهش حرص کرد، یم

 سکوت... مغذب و شود  ناراحت که نیریآ به داد یم

 :شکست ویآر مادر را شام زیم  سر وحشتناک

 مادر؟ یخور ینم یز یچ چرا -

 لبخند و فشرد انگشتانش انیم را  قاشقش نیریآ

 : زد یا خسته

 . نکنه  درد دستتون... ممنون خوردم... خوردم -



  و نکند اصرار که کرد اشاره مادرش به نگاه با ویآر

 :زد  نیریآ جواب در یکمرنگ  لبخند مادرش

 ...جونت نوش -

 یبرا حرف یب نیریآ شدند، بلند که شام زیم سر از

 گفت مادرش به تنها وی آر و رفت شی مانتو دنیپوش

  ستین صالحشان به یمهمان در بودن نی ا از شتریب که

  نصف کرد یم حس. دارد استراحت به ازین نیریآ و

...  شده کم ساعت چند نیهم در ینگران از عمرش

  از شتریب یلی خ رنگش آمد،  رونیب اتاق از که نیریآ

 یبند بسته که ییغذاها  با ویآر مادر. بود دهیپر قبل

 :گفت نیری آ به خطاب و شد کشانینزد بود کرده

 ! ها یکرد یآشپز  نشنوم روز چند تا -

 : داد ادامه  ویآر به رو و

  یم. شده فیضع م بچه...  ببر غذا ایب هم فرداشب -

 خودت به و دخترم یول  هست بهش حواست دونم

 .سپردم

 چشم به اشک ن،یریآ به نسبت لطفش از حجم نیا

  یم. دیبوس را مادرش یشانیپ ویآر و  نشاند نیریآ

  یدور کمتر نیریآ او، یها   محبت وجود با که دانست

 یخداحافظ که ها مهمان از . کند یم حس را مادرش



  تا انداخت ن یریآ  یها شانه یرو را کتش ویآر کردند،

 را نیریآ سمت  در. نکند  اثر جانش در  اطیح  یسرما

 کرد حس ویآر شد، سوار او که نی هم و کرد باز

 صدادار را نفسش. گذاشته  جا داخل را لشیموبا

 :شکست را زبانش قفل باالخره و  فرستاد رونیب

 االن. گذاشتم جا داخل کنم فکر. ستین باهام  لمیموبا -

 ... گردم یبرم

 

 را نیماش در باشد، او از یواکنش منتظر نکهیا یب و

 پا که نیهم  و رفت خانه سمت  بلند یها قدم با و بست

 انیم اخم و دید شیروبرو را نایم گذاشت، داخل به

  کنارش از  توجه یب خواست. شد تر ظی غل شیابروها 

 :کرد سد را راهش نا یم که بگذرد

 ...ویآر -

 :زد لب  شیها دندان انیم از ویآر

 ... منتظره نیریآ -

 :انداخت باال ییابرو و شد راهش سد دوباره نایم



  به مهتاب بعد و قبل که یمرد اون! یشد عوض -

 نفر هی واسه داره بد االن ذاشتینم محل یدختر چیه

 ... دهیم چاک نهیس

  یشخندین با را نایم شخندی ن و شد کشینزد یقدم ویآر

 :داد پاسخ یعصب

 ! اصال... ینشد عوض تو یول -

 دست!" کن خراب خانه همانقدر"داد  ادامه دلش در

  را مچش  هوا در ویآر و  آمد ویآر راهنیپ سمت نایم

 :گرفت

 !دمیم هشدار بهت باره نی آخر... نایم بدون و حدت -

 در مچش  به ینگاه و نشست  نایم لب کنج یلبخند

 : انداخت ویآر دست

  با شوهرش دونه یم خانومت نیریآ! آروم  یه یه -

 کنه؟ یم برخورد چطور محترم خانوم هی

 : انداخت تنش به لرزه ویآر ترسناک اخم

  که؟ یدون یم خودت! ماهرم گرفتن انتقام تو من -

 یم چشماش  از ناحق به که یاشک قطره هر واسه

 یم تاوان شیبان و باعث از بدتر صدبرابر زه،یر

 ...پس.  باشم شیبان و  باعث خودم اگه یحت! رمیگ



 :دیغر  چشمانش رهی خ و شد کینزد یگرید قدم

  ابروش به خم تو ی مسخره ی نهیک  بخاطر نمینب -

 !نمینب... ادیب

 مچ خواست د،یلرز یم درون از که یحال در نایم

 را یکس حضور  لحظه کی یول کند آزاد را دستش

 انیم را  نشییپا لب و کرد یا خنده تک . کرد حس

 :گفت  قبل از بلندتر عمد از و فشرد شیها دندان

  یلیخ دو هر! ویآر بود شده تنگ واست دلم منم -

 !مزاحم بدون... میبود لحظه نیا منتظر

  چسباند اش نهیس به سر  و،یآر مات چشمان مقابل و

 ... کرد حلقه کمرش دور دست  محکم و

 *** 
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  دود یم جانش و تپد یم شیگلو در قلبش کرد حس

  از خارج  دید یم که یز یچ... لبش به دنیرس یبرا

  قبل یا  لحظه  درست را ویآر اخم. بود امشبش تیظرف

 یسرخ. بود دهید نا یم ی رمنتظرهیغ حرکت از



  نایم شرور نگاه مین یحت... هم را خشم از صورتش

... ویآر دنیکش آغوش در از قبل یا لحظه درست را

 کند حس وجودش تمام با را نایم ی فتنه توانست یم

  زنده که  انگار! بود مرگ هیشب دلش  ته یحس یول

 دو از کمتر دیشا... کردند یم گورش به زنده و بود

  یها  شانه یرو دست ویآر که دی کش طول هیثان

  عقب به خشم  با و گذاشت شیروبرو گستاخ  دخترک

 :داد هلش

 ؟یکن یم یغلط چه یدار -

 سالن از ها  مهمان یصدا انیم بلندش، نسبتا یصدا

  یسخت به نایم. دیرس نیریآ گوش به یول شد گم

 دستش که ن یریآ به یرچشمیز و کرد حفظ را تعادلش

 :کرد نگاه فتدین تا بود کرده باز مهین در بند را

 زود دوباره دوارمیام! خوب یلیخ... بود یخوب شب -

 !هم تو خانوم  . منتظره نی ماش تو مامان...  همو مینیبب

  هر با که یبلند پاشنه یها کفش با  یمعطل یب و

 که نیهم و  رفت خروج در سمت کرد یم  صدا قدمش

 نهیس در نیریآ دنید با ویآر نفس کرد، باز  کامل را در

  که زد نی ریآ به یا تنه چنان نایم و خورد گره اش

 گرفت، ینم  را شیبازو و داشت یبرنم  زیخ  ویآر اگر



 با که نایم  به یبد نگاه. خورد یم نیزم  شک بدون

 چشم ینگران  با و انداخت شد یم دور بلند یها قدم

 : چرخاند نیر یآ رنگ یب صورت در

 نشد؟ تی زیچ ؟یخوب -

  از را شیبازو دش،یشد ی  جهیسرگ به توجه یب نیریآ

 اشتباه از دیترس ویآر و دیکش رونیب ویآر دست

 گناهش؟ یب ن  یر یآ بود آنجا یک از... کردنش برداشت

 د،یبگو  یزی چ  نکهیا از قبل و رفت نییپا شیگلو بیس

 دیلرز یم درون از که یحال در و روبرگرداند نیریآ

 :زد لب

... تیگوش... خورد زنگ تیگوش دمی د من ... من -

 ...برات گفتم... گفتم... بود نیماش تو تیگوش

 سر شیپا ی ا خفه  غیج با و دیند را شی روبرو ی پله

 سرش. کرد حلقه کمرش دور دست وی آر و خورد

 : دیچک  اشکش و آمد  فرود ویآر پرتپش قلب یرو

 ...ستی ن خوب حالم... خونه میبر -

 

 



  زد دل و  کرد تر محکم او کمر دور را  دستش ویآر

 :بدش حال یبرا

 . بده ه یتک من به میریم... میریم -

 که نیهم و  داد هیتک ویآر به نیماش تا ناچار  به نیریآ

 را کمربندش ویآر گرفت، جا نیماش یصندل یرو

 : بست شیبرا

 بخوابونم؟  رو یصندل -

 از بعد ویآر و کرد دیی تا چشمانش بستن  با نیریآ

  را نگیپارک در باغبان. شد سوار یصندل خواباندن

  ابانیخ به دنیرس از پس  ویآر و کرد باز شانیبرا

  یم. داد رییتغ مارستانیب سمت را رش یمس یاصل

  یزیچ  نداشت جرئت. شود بدتر نیر یآ  حال دیترس

  و بود دهید را  زیچ همه نی ر یآ دیشا نکهی ا فکر. بپرسد

. کرد  یم نگرانش شتر یب خت،یر یم خودش در

 شد باعث  او یصدا دنیشن  مارستان،یب  یها  یکینزد

 . کند کم را سرعتش

 م؟ یریم کجا -

 بدتر رنگش. چرخاند سمتش گردن ی ا لحظه ویآر

 .بود دهیپر



  فشارت یداد دست از خون یکل... مارستانیب -

 .یبزن سرم هی  بهتره. نهییپا

 سر تند تند و نشست شی جا سر صاف  کدفعهی نیریآ

 : داد تکان نیطرف به

 ! خونه میبر -

 :کرد یم نگران را  ویآر  شتریب  شیها واکنش

 ... یم سرم هی اول -

 :دیکش غیج یعصب نیریآ که بود نشده تمام حرفش

 !برو... برو... خونه برو -

 شانه و کرد متوقف ابونی خ  کنار عیسر را  نیماش ویآر

 :چرخاند  خودش سمت را نیری آ یها

 ... کن گوش نیریآ -

  یرو دست و کرد آزاد را اش شانه ضرب به نیریآ

 :گذاشت شیها گوش

 ... من به نزن دست... نزن دست بهم -

 داشبورد از یآب یبطر و کرد  نگاهش ینگران  با ویآر

 مچ. بشکافد را اش نهیس بود مانده کم قلبش. برداشت



 سر و گرفت دستش  کی با را نیری آ دست دو هر

 :گذاشت شیها لب ی رو را یبطر

 ...بخور آب کم هی -

  صدا ینگران با اراده یب  ویآر و برگرداند سر نیریآ

 : برد باال

 حالتو؟  یدید خودت... خونه  میرینم ینخور یوقت تا -

 

 

  سر دفاع یب. شد منقبض دلش ریز و دی لرز نیریآ تن

 چند متی مال با دادش، از  مانیپش ویآر و ماند شیجا

 : داد خوردش به را یبطر آب از قلپ

 ؟یخوب -

 اش یصندل یپشت به سر و بست را چشمانش نیریآ

 : چسباند

 ...خونه میبر -

  ویآر. دیرس یم نظر به یجان  یب ی ناله هیشب شیصدا

 شیپ در را خانه ریمس و  چرخاند را فرمان حرف یب

 انشانیم هم کلمه کی یحت  ر،یمس طول تمام. گرفت

  در را نی ماش وی آر نکهی ا محض به و نشد بدل و رد



  منتظر یحت و شد ادهیپ نیریآ کرد، متوقف نگیپارک

 و فشرد را آسانسور  ی دکمه. کند کمکش ویآر نماند

  شدند، که سوار. زد پس کمک یبرا  را ویآر دست

 هوا تند تند  و گرفت آسانسور یها لهیم به را دستش

  تهوعش آسانسور یها تکان. دیکش شی ها هیر به را

 از بعد بالفاصله که یآنقدر. بود کرده دتریشد را

 ریز و دیکش ویآر دست از را دیکل آسانسور، ستادنیا

 شیبرا در ویآر تا نداد فرصت یحت او، نگران نگاه

 سیسرو در را خودش و شد خانه وارد. کند باز

  یصدا. کرد قفل سرش پشت را در و انداخت یبهداشت

 به ینگران از را ویآر اش، یپ در یپ یها زدن عق

 با شد، بلند که نیریآ  هق هق و رساند مرگ مرز

  سیسرو در پشت و دیکش گردنش پشت ی دست یناراحت

 :ستادیا یبهداشت

 .میترسون یم یدار کن باز... نیریآ کن باز درو -

 هق دلش ته از و گذاشت  ییروشو ی لبه دست نیریآ

  ویآر آغوش یحت او، آخر حرکت نا،یم ی ها حرف. زد

  حال به همه و همه داد، یم را نایم  عطر یبو که

  لحظه هر فشارش کرد یم حس. زدند ی م دامن بدش

 در سمت تعادل یب. است کردن افت حال در شتریب



.  دید خودش مقابل را ویآر کرد، که  بازش و رفت

 :شد راهش سد  ویآر که برود کنار خواست

 .میبزن حرف دیبا -

  ویآر که بگذرد ویآر کنار از دوباره خواست  نیریآ

 وارید به  او سر کنار درست را دستانش از یکی

 : چسباند

 یکن یم  فکر که اونطور ،یدید امشب که یزیچ -

 . ستین

  ویآر چشم در چشم و  گرفت باال سر  باالخره نیریآ

 :شد

 !کرد بغلت -

 

 

 :دیلرز یعصب  اش چانه

 !کرد بغلت دختره اون -

 :دیکش  غیج و آمد فرود ویآر قلب یرو مشتش

 !کرد بغلت... کرد بغلت...  کرد بغلت -



 تمام با ن یریآ که بکشد آغوشش در  خواست ویآر

 :زد پسش توان

 وجدان عذاب یکن یم نگاه من به وقت هر قراره -

 مون، بچه ی خنده و ه یگر نیاول با قراره ؟یر یبگ

 ت گذشته ادی هاش قدم نیاول خوردنش، ریش نیاول

  نه؟... برات میهست دوم شهیهم م بچه و من ؟یفتیب

  دهیم اجازه خودش به ییپا و سر یب هر که میدوم

 بغلت و نهیب یم منو که میدوم! کنه رمی تحق همه جلو

 ... کنه یم

 :بود شده یکی  ویآر  ینگران و غم و خشم

 یدوم تیاولو تو دوم؟ ؟ یشناخت ینطوریا منو تو -

  برام؟

  یگرید قدم ویآر و د یلرز نگاهش در  نیریآ نگاه

 : شد کشینزد

 منو هم ذره  هی اگه... ست ی ن یچیه نای م و من نیب -

 که! ستین یچ یه اون و من نیب که یدون یم یبشناس

 دستم گرفتم، ینم و خودم  جلو اگه قسم نفسات به

 !صورتش تو شد یم مشت

  چانه طاقت یب به ویآر و دیدزد نگاه بغض  با نیریآ

 :گرفت را اش



 !نکن... ن یریآ نکن مجازات نکرده گناه   واسه منو -

  تخت دست و کرد باز راه  اش گونه یرو نیر یآ اشک

 :گذاشت وی آر ی نهیس

 !متنفرم... ازت متنفرم امشب یول عاشقتم -

 بست، سرش پشت که را در و گذشت ویآر کنار از

 نیریآ و داد هیتک وارید  به شهیهم از تر  خسته ویآر

 خودش به  که نگاهش و کند تن از را  شیمانتو  تنها

 پف چشمان  و گچ رنگ صورت دنید از. افتاد نهیآ در

  سال کی هنوز . ماند مات یا  لحظه اش هیگر از کرده

 اش یباردار از ماه دو و  بود نگذشته اش یزندگ از

 یم یبدبخت احساس وجودش تمام با لحظه آن یول

 ینم کنار چشمش   یجلو  از ویآر نیغمگ نگاه... کرد

  بر یمنطق یب یول رفت یم در او یبرا جانش. رفت

  یب ی چهره از چشم. بود شده غالب شی ها حس تمام

. دیخز پتو ریز شهیهم از  تر خسته و  گرفت رنگش

 ... رسد ینم صبح به شبش کرد یم حس

 *** 
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  هر یکیتار  و بود گذشته شب نصفه سه از ساعت

 به داده هیتک. دیکش یم رخ به را خودش  شتریب  لحظه

 از یکی. بود نشسته سرد  کیسرام  یرو وار،ید

 را شی پاها  از یکی و بود کرده خم  را شیزانوها 

  بود نکرده عوض هم  را شیها لباس یحت... دراز

 قلبش و بود باز راهنشی پ اول ی دکمه سه... هنوز

 که بود شب نیاول... دنیتپ یبرا نداشت توان گرید

  رخنه قلبش در یبیعج  درد. ماند یم  نیریآ از جدا

 خم را گردنش و نشست لبش کنج یتلخند! بود کرده

...  بود شده تمام گران شی برا نیریآ یها  حرف. کرد

 ... عاشق و بود  دلخور! نگران و بود دلخور

 بلند ساعت چند بعد باالخره و گرفت وارید به دست

 آرامش و او از بماند  دور توانست ینم گرید. شد

 سمت نبود محکم بار نیا که ییها قدم با... وجودش

 پتو ریز شده جمع را نیریآ شد، که وارد و رفت اتاق

 و کرد باز یک ی یکی را راهنشیپ یها دکمه . کرد دایپ

 پشت آرام را نیریآ   یموها. نشست تخت ی لبه

 نور... شیها  اشک رد یبرا زد دل و فرستاد گوشش



 دانه ویآر و بود افتاده صورتش یرو پنجره از مهتاب

 یب دستش. دید اش یشانی پ یرو را عرق درشت یها

 مات اش ی سرد از و نشست او یشانی پ یرو اراده

 و دیلرز دستش ! شد یخال  دلش ته لحظه کی. ماند

 یحد به شی ها نفس. گرفت او ینیب ری ز  را انگشتش

 زده وحشت... دیکش ینم  نفس انگار که  بود فیضع

 :زد شیصدا و چرخاند خودش سمت را دخترک

 !نیریآ -

 ویآر! یحرکت  نیتر کوچک از غیدر. داد ینم جواب

 :داد تکانش ترس با و گرفت را اش شانه

 ...چشماتو کن باز نی ریآ... نیریآ -

... غیدر و کند باز را  چشمانش بلکه زد یم داد

 به را جانش که یکس  مثل. داد ینم جواب   نشیریآ

 دیکش آغوش در را او جان مهین تن چسباند، یم قلبش

 او تن یسرد و ستادیا یم داشت قلبش. شد بلند و

 که یکس  مثل دیدو... کرد یم اثر جانش در شتریب

  ها پله و نماند آسانسور منتظر! دود یم  دنبالش مرگ

  زمزمه لب به جان و رفت نییپا توانش نیآخر  با را

 :کرد

 ... اریب طاقت... نیری آ  اریب طاقت -



  عیسر و،یآر و دیدو یم باردارش زن دنبال به مرگ 

 !مرگ از تر

 *** 
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 و برد هجوم سمتش نگران اتاق، از دکتر  خروج با

 :دیپرس

 خوبه؟   بچه و نیریآ حال... دکتر -

 و برداشت  چشمش از را  نکشیع انسال،یم دکتر خانم

 :داد تکان یسر

 ! ها بچه همه خودش، هم... خوبن -

 گره نهی س در" ها بچه" لفظ دنیشن  از ویآر نفس

 : خورد

 ها؟  بچه -

 : کرد نگاهش  تعجب با دکتر

 ! باردارن دوقلو خانومتون د؟ینداشت خبر -



 قلبش در  ینیریش حس و  رفت نییپا وی آر یگلو بیس

 به یسر! بود زده بهت هنوز  اما نگاهش... شد پخش

 :زد لب  ناباور و داد تکان نیطرف

 .نگفتن یزیچ  اول یسونو تو آخه... نه -

 :زد شیروبرو جوان پدر    بهت به یکمرنگ لبخند دکتر

 که نهیا خوب خبر. شهینم مشخص اول همون یگاه -

  خانومتون یول... سالمن سه  هر ها، بچه و خانومتون

 اگه که یحد به. داشتن یدیشد فشار افت خواب موقع

 مارستان،یب نشونیرسوند یم رترید قهیدق چند فقط

 .میبد دست از رو ها بچه ای کما تو برن بود ممکن

  کینزد نکهیا فکر یحت. گذشت  ویآر قلب از یبد درد

 یم را جانش  دیایب ها بچه ای نیریآ سر ییبال بود

 ...گرفت

 ...فشارش افت علت -

 :دیپر حرفش انیم دکتر

  یها گفته  طبق! استرس... دیشد یعصب فشار -

 از یول نداشتن یپرخطر یباردار اول از خانومتون،

 فشار گونه هر. دیباش مراقب  یلیخ دیبا بعد به االن



 رقم رو امشب  اتفاق از بدتر یاتفاق تونه یم یعصب

 .بزنه

 کاش. برد فرو شیموها انیم یدست یناراحت  با ویآر

 کلمه چند...  گذاشتند ینم یمهمان آن در  پا چوقتیه

  ویآر از که یکس سمت از شرمانه یب یحرکت  و حرف

 و بود برده  مرگ مرز تا را  نیریآ داشت، دل به نهیک

  یا عده  چطور دیپرس یم خودش از لحظه  هر ویآر

 از کنند؟ یباز نفر دو یزندگ با حد نیا تا توانند یم

 فشرد یم هم یرو اراده  یب که ییها دندان انیم

 :دیپرس

 نمش؟یبب تونم یم -

 : داد تکان یسر دکتر

  تحت بهتره صبح تا. دینکن  ش خسته ادیز فقط بله -

 مرخص صبح ومدین  شیپ یمشکل اگه . باشه نظر

 .شهیم

 

 

  آرام گذشت، کنارش از که دکتر و کرد  یتشکر ویآر

 نگاه. شد اتاق وارد و داد فشار نییپا به  را رهیدستگ



 سمتش  در یصدا دنیشن از پس بالفاصله نیریآ

 : گرفت اشک نم را چشمانش و دیچرخ 

 ...ویآر -

  قدم با... مرد صدا آن ی برا بار هزار دلش در ویآر

  تر دلتنگ را  اش یشانیپ و  شد نیریآ کی نزد بلند یها

 :دیبوس  یطوالن و قیعم  شه،یهم از

 ؟یخوب جانم ... جانم -

 : زد چنگ  جان مهین را و یآر ی مردانه راهنیپ نیریآ

 ...دیببخش -

 هیگر به  نیریآ و زد  دو دو نگاهش در وی آر نگاه

 :افتاد

 اون فقط من... فقط من. دیببخش... زدم  یبد یحرفا -

 ... لحظه

 !شیه -

. شد قطع لبش یرو وی آر  انگشت نشستن با حرفش

  یا بوسه و گرفت دست در را اش کرده  خی دست ویآر

 :نشاند دستش پشت

 یم خودم منه ریتقص امشبت، بد حال... منه ریتقص -

  حالت نیا با گذاشتم چطور کنم یم فکر وقت  هر. دونم



  فقط من دنید با شون عده هی که ییآدما جمع تو یبر

  اون بعد کنم یم فکر یوقت فته،یم ادشونی زدن زخم

 و گوشش تو زدم یم لحظه  همون دی با نایم حرکت

  و خهی تنت دمید و شتیپ اومدم شب نصفه یوقت نزدم،

 ...بغلم تو جون ی ب اونطور و فیضع نفسات

 یرو یتن هزار  یا وزنه انگار... دهد ادامه  نتوانست

 یرو نیریآ دست... کرد یم ینیسنگ  اش نهیس

 :کرد زمزمه  بغض با و نشست صورتش

  بد... حرفام  با شکستم  رو دلت بد... بگردم  دورت -

 !شکستم رو دلت

 انیم اشکش و گذاشت شکمش یرو  را ویآر دست

 : شد گم اش  قهیشق یموها

 یکس هر  از تو... بود شکسته  دلم امشب ،یمامان -

 دست حرفام که بگو بابات به خودت! یدون یم بهتر

  شتریب چشمام از که بگو  بابات به خودت. نبود خودم

 ...دارم اعتماد بهش

 

 



!  بطنش در قلب دو وجود از نداشت خبر   هنوز پس

...  دارد انیجر  بطنش در یزندگ دو دانست ینم هنوز

 که ییها  بچه یبرا دلش و دیکش یقی عم نفس ویآر

  جانش از ی ا تکه یول بودند نگرفته شکل یحت هنوز

  را ها  سوتفاهم اول داد یم حیترج... رفت بودند

 دستش. دهد نیریآ به را خوب خبر بعد  و کند برطرف

 دیکش نیری آ ی برآمده یکم  شکم یرو وار  نوازش را

 :گفت و

 پنج، و ستیب دیشا... شه یپ وقت یلیخ مال هیقض -

 حاج اومد، ایبدن که نایم! شیپ سال  شش و ستیب

 برا کردن نشون رو نایم و من خواهرش و نیمع

 و گذشت. نبود شتریب سالم شش پنج،  که یمن... هم

  یشوخ جفتمون واسه هیبق یحرفا و  میشد بزرگ

 واسه میبود ریپن و کارد مثل درست یبچگ  از... بود

 !لجباز اول همون از نایم و هم

 دعوت نیریآ  اگر و زدن حرف بود سخت... کرد مکث

  توانست ینم دیشا کرد، ینم حرفش  دادن ادامه به

 . دهد ادامه

 همه از شتریب نیمع حاج شدم، آشنا که  مهتاب با -

 و رهیم خواهرش دختر ی آبرو گفت یم ! بود مخالف



 من. نرفتم بار ریز... هم برا میبود نشون یبچگ از ما

 ورق هو ی یول مینداشت هم به یحس چیه نایم و

 اومد، کوتاه نیمع حاج که یزمان درست. برگشت

 یخواستگار روز تو و اومدن نای م و خواهرش

 تونستم یم...  شد ینم باورم. انداختن راه یبد یدعوا

... ستی ن قلبش شکسته، نایم از که یزیچ بفهمم

  بودن خونده گوشش تو طرف  هر از انقدر! غرورشه

 رو دختره ، یداشت یمشکل حتما ای یشد آبرو یب که

 نیا غاز، هی من صد یحرفا نیا... بودن کرده وونهید

 یزندگ به بود دهیکش شی آت کن، خراب  خونه  یحرفا

 و نایم دل تو بود انداخته یا نهیک بد ... طرف دو

 ...که یاونقدر! مادرش

 :دیکش شی ها هیر به را  هوا یسخت به

  اریمه و مهتاب  یخاکسپار روز یوقت که یاونقدر -

 من فقط و  چشمام تو زد زل نایم خاک، سر اومدن

 ..."مبارک دادنت تاوان" گفت که دمیشن

. دیچک اریاخت یب اشکش و  کرد نگاهش  بهت با نیریآ

 در یرحم یب همه آن شد  یم مگر... شد ینم باورش

 امشب مردم ناحق حرف شود؟ جمع نفر  کی وجود

 چند و بود انداخته  خطر به را اش بچه و  خودش جان



  دیشا که بود ختهیر هم به را یدختر روان قبل، سال

  داغدار یمرد زخم یرو نمک کرد ینم  فکر چوقتیه

 ...بپاشد

     ادامه

 

 و شد دهیکش چشمش  ریز وار نوازش ویآر دست

 :زد یتلخ لبخند

 یمخف نمونیب یزیچ که گفتم ... یکن هیگر که نگفتم -

 و اشکت ینطور یا یناکس و کس  هر که. نمونه

 ...ارهیدرن

 ویآر گردن دور دست و شد زیخ مین شی جا سر نیریآ

...  غصه و  خشم از بود  پر وجودش تمام. کرد حلقه

 :زد هق و گذاشت ویآر ی شانه  یرو سر

 ...یدیکش یچ -

 :کرد  زمزمه و گذاشت کمرش پشت دست ویآر

 ... گذشت -

 :زد پچ و برد نیریآ گوش  کنار سر

 شه؟ خوب مامانشون حال کنم  کاریچ بپرس ازشون -



 که یا هیثان یول دینفه را حرفش اول ی  لحظه نیریآ

  جمع از متعجب و آمد رونیب ویآر آغوش از گذشت،

 :دیپرس زدن حرف موقع  کلماتش بستن

 مامانشون؟ -

...  باشد داشته را یواکنش چه توقع دانست ینم ویآر

 :زد لب آرام

 ! تان دو -

  در بعد، و دیچرخ  شکمش سمت زده بهت ن،یریآ نگاه

 :شد قفل وی آر نگاه

 دوقلو؟ -

 !دوقلو -

 و خنده تا  فشرد دهانش یرو دست اراده یب نیریآ

 اگر داشت آرزو  شهیهم. نشود بلند همزمانش ی هیگر

 دوقلو پسر و دختر کی صاحب کند، ازدواج  یروز

 نبود، مشخص ها بچه تی جنس هنوز نکهیا با و شود

 یم قتیحق به داشت شی آرزو از یقسمت انگار یول

  یها درس فکر و دیکش یا دهیبر نفس. وستیپ

 ضربه قلبش... گذشت ذهنش  از بچه دو با نشیسنگ

 دو وجود و دیکوب اش نهیس قفسه  به یمحکم ی



  یروزها  دانست یم! کرد  یادآوری را معصوم موجود

 ذره یحت... نبود ناراحت یول دارند شی پ در یسخت

 !یا

 

 

 اش چانه تا فشرد شیها دندان انیم  را نشییپا لب

 :نلرزد

 سالمن؟ -

 پشت را نیر یآ یشانیپ در  ختهیر  یموها  لبخند با ویآر

 :فرستاد گوشش

 .نباش نگران... آره -

 ما؟  یها بچه  ما؟ واسه بچه؟ تا دو -

 ینیب به را اش ینیب نوک و کرد یا خنده  تک ویآر

 :دیکش نیریآ

 ...ما یها بچه -

 از براق چشمان و یساختگ  یاخم با  دیخند نیریآ

 : اشک



 رمیم خودت  شیپ ذارمشونیم ان،یب ایبدن یوقت -

 .دانشگاه

 : انداخت باال ییابرو ویآر

 خودم؟  با سازمان ببرمشون -

  آب. دیلرز فیخف" سازمان" اسم دنیشن از نیریآ تن

 :گرفت شدت اخمش و داد قورت صدادار را دهانش

 برمشون یم خودم با باشه شده...  کن ولش -

 ...یول دانشگاه

 عشق با  دستش. شد گم ویآر ی بوسه انیم حرفش

 :زد لب گوشش کنار و ی آر و دیخز وی آر گردن پشت

 ...هستم نوکرتون ایدن ته تا خودم -

 *** 
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 ؟ی رس یم یک -

  یم موج دی شن یم خط پشت از که ییصدا در یخستگ

 :زد



 ...حدودا گهید ساعت مین هی ... رسم یم -

 :دیپرس دیترد با و دیکش لب  یرو زبان

 ؟یدیخر -

 :دیشن  را ویآر آرام ی خنده یصدا

 ...لیپاست  هم لواشک، هم پفک، هم... دمیخر -

. نشست اش برآمده شکم یرو اراده یب  نیریآ دست

  شیها بچه  د،یترس یم  ای شد یم نگران وقت هر

 ... زدند یم لگد تر محکم

 ؟یخوب -

... ویآر حال دنیپرس برابر در کند مقاومت نتوانست

 بیغر و بی عج یارها یو بخاطر  روزها ن یا که ییویآر

  کرد یم یسع امکان حد تا حساسش، تی وضع و نیریآ

  سفارشات تمام حاال، و کند دورش ناسالم یغذاها از

 .بود دهیخر مخالفت بدون و جا کی را نیری آ ناسالم

 مگه؟  چطور... خوبم -

 ... صدات -

 :دیبر را کالمش ویآر که بود نشده تمام حرفش

 . باهات رمیگ یم تماس. دارم یخط پشت -



 را تماس باشد، نیریآ از  یجواب منتظر نکهیا یب و

 نهم ماه کینزد. افتاد شور بدتر نیریآ دل و کرد قطع

 یبیتقر زمان  گرید ی هفته سه و بود اش یباردار

 مان،یزا  از قبل هفته  کی از بود قرار... مانشیزا

 اول ترم. باشد حالش کمک و دیایب تهران به مادرش

  گذرانده ی سخت به تشیوضع  به توجه  با را دانشگاه

...  شیبرا بود گرفته یمرخص را دوم ترم ویآر و بود

! نیری ش یول بود سخت گذراند، یم که ییروزها 

  شیدوقلوها از یکی. بود وستهیپ قتیحق  به شیآرزو

  خوبشان حال  و ویآر ذوق... پسر یگرید و بود دختر

. رفت ینم ادشی  تیجنس شدن مشخص ی لحظه را

 کمک کرد یم  فکر که آنچه از شتریب اهپوششیس مرد

 از زودتر او بخاطر روزها شتریب  و بود حالش

  یول سخت،  چقدر هر شی روزها . گشت  یبرم سازمان

 !بود خوب دلش حال

 فونیآ سمت متعجبش نگاه  زنگ، یصدا دنیشن با

 و رسد یم گرید ساعت مین بود گفته ویآر. دیچرخ 

 .داشت دی کل هم شهیهم

 

 



 بلند یکندن جان به و گرفت مبل ی لبه به را دستش

 بردارد، تر  عیسر کرد ی م یسع که ییها قدم با. شد

 در، پشت ناشناس مرد  دنید با و رفت فونیآ سمت

 :داد جواب زنان نفس نفس

 بله؟ -

 .دیدار بسته... یپستچ -

 ... تیوضع آن با رفتنش نیی پا بود سخت

... نگی پارک تو دیبذار رو بسته کنم یم باز درو -

 .دارهیبرم همسرم

 :انداخت بسته به ی نگاه یپستچ

 نیر یآ  خانوم دست به برسه کردن دیتاک آخه -

 ...دیجاو

 :فرستاد رونیب صدادار را  نفسش نیریآ

 .امیم االن دیکن صبر -

 انیم یکمرنگ  اخم که  یحال در و گذاشت را فونیآ

  چه. دیپوش  را شالش و مانتو بود، نشسته شیابروها 

 حتما کرد یم دیتاک و بود فرستاده بسته شیبرا یکس

  تا رفتنش و دنیپوش لباس برسد؟ خودش دست به

 یم خدا خدا و دیکش طول قه یدق ده از شتریب  نگ،یپارک



  مرد دنید و در کردن باز با... باشد نرفته یپستچ کرد

  کوچک ی بسته یپستچ و  شد راحت الشیخ در، پشت

 شیرو فرستنده نام یجا که یا بسته. سپرد دستش را

  حرکت خواست و کرد روشن را موتورش. بود یخال

 : زد شیصدا نیریآ که کند

 کنم؟ امضا  رو ییجا  ستین الزم ه؟یک طرف از -

  صورت به یرنگ یمشک  ماسک که یحال در مرد

  جواب نکهیا یب و کرد  نگاهش یچشم ریز داشت،

 باعث مشکوکش رفتار. رفت و گرفت را راهش دهد،

 بهتر گفت یم یحس. شود شتریب نیریآ  قلب تپش شد

  حس و دهد خبر ویآر  به و نکند باز  را بسته است

  وارد... بسته کردن باز به کرد یم کشی تحر یگرید

 یها دست که آمد خودش به یوقت و آسانسور

 نبود یزیچ پاکت، ته. بودند کرده باز را  بسته لرزانش

  و شد تر ظیغل  اخمش! کوچک یممور  فلش کی جز

  خانه وارد. درآمد صدا  به بلندتر شیبرا  خطر زنگ

 و درآورد تن از یمعطل  یب را شیمانتو و شال و شد

.  بود شده شتریب دستانش  لرزش. نشست تاپ لپ پشت

 شیپ نام یب یفولدر و زد  تاپ لپ به دیترد  با را فلش

 و کرد ک یکل آن یرو  دیترد با. شد انی نما چشمش

 ی صفحه کی... باز را ییویدیو لیفا بندش، پشت



  یرو یصدا تا دیکش طول  هیثان چند تنها و بود اهیس

 .داد قرارش مخاطب لمیف

 !"خوبه ؟ییتنها"

 

 

 از که دیکوب اش نهیس قفسه به را خودش چنان قلبش

 تنش تمام  بلکه دستش،  فقط نه. گفت یفیخف آخ درد

 بدون یویدیو ی ادامه شد  باعث نیهم و  بود شده قفل

 ...  شود یپل ریتصو

 ی هفته سه  دیشا... نمونده مانتیزا تا ی ز یچ دمیشن"

 !"الدیم مارستانیب... گهید

 به شروع تنش و دیکش ی نیه ترس از اراده یب نیریآ

 و زمان از شان خانواده و وی آر جز یکس. کرد دنیلرز

 ...نداشت خبر مانشیزا مکان

 یلیخ حتما  سرگردت  شوهر... پسر  هی دختر، هی"

 !"دوقلو اونم... شدن بابا دوباره از خوشحاله

 خنده یصدا  و کرد یا  سکسکه نفس یب ن،یریآ

 ...دیشن



! یبترس کم هی ستین بدم... خب البته. نترس  نترس"

  یزیچ هی دیبا قبلش فقط مطلب اصل سر برم خوام یم

 ."بدم  نشونت رو

 به یشلوغ ابانیخ لمیف و شد محو اهیس ی صفحه

 یم نگاه  کی با تنها نیریآ. شد گذاشته  شینما

  است ویآر کار محل اطراف ابانیخ  آنجا بفهمد  توانست

  دینکش طول یزیچ! کادر از یا گوشه و یآر نیماش و

  در بود، ده یپوش امروز  که ییها لباس با را ویآر که

 سرعت با ینیماش و دی د نشیماش سمت رفتن حال

  را  خانه یوارهاید نیریآ ی دهیترس غیج! شد کشینزد

 خودش ن،ی ماش اصابت از قبل یا هیثان وی آر و لرزاند

 ی صفحه دوباره و خورد ن یزم محکم و دیکش کنار را

 یها نفس و  نشست شکمش یرو نیریآ دست! اهیس

  شیها بچه کرد یم حس. شد یقاط اش هیگر و دهیبر

  یصدا... بشکافند  را پوستش زدن لگد با دارند قصد

 .شد یپل دوباره ناشناس مرد

  هشدار هی فقط نیا! خوبه  حالش... باش آروم ؟یدید"

 !" بار نیآخر و بار نیاول واسه... بود

  و داد یوحشتناک تیجد به  را شیجا صدا، یخونسرد

 . گرفت دم در  را نیریآ جان



 که یا بهانه هر با... تهران از کن دور و شوهرت"

 پاش که یجور هی! تره کننده قانع براش یکن یم فکر

 واسه کنه یم کار روش داره  که یا پرونده اون از و

 ..."وگرنه رونیب بکشه شهیهم

 .دیشن را شخندشین یصدا نیری آ و کرد یمکث

 فقط نه... شهیم رد روش از بار نیا نیماش اون"

 تو و درک به رنیم هات بچه جفت بلکه  شوهرت،

 فرصت بهت  روز دو! ی بکش زجر تا یمون یم زنده

  بچه مرگ  و ویآر ی جنازه  منتظر سوم روز... دمیم

 !" باش هات

 و آمد انداختن دیکل یصدا همزمان و شد تمام ویدیو

 وحشتناکش، تهوع و  جهیسرگ به توجه یب نیریآ

 ...بست توانش تمام  با را تاپ لپ در  زده وحشت

 *** 
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 : زد صدا و گذاشت در یجلو را دیخر یها  سهیک ویآر



 خانوم؟ نی ریآ... نیریآ -

 فلش و دیکش  سشیخ چشمان ریز یدست تند تند نیریآ

  نداشت شک که یحال در. کرد یمخف مبل ی گوشه را

  زند، یم ادیفر را بدش حال ملتهبش و  سرخ صورت

 :شد بلند و گرفت مبل به دست

 ؟یاومد -

 :شد محو دم در نیری آ بد حال دنید با وی آر لبخند

 ه؟ یحال چه نی ا شده؟ یچ -

  شیبازو و رساند  نیریآ به بلند قدم چند  با را خودش

 :گرفت را

 کنن؟  یم ت یاذ ها بچه ؟ی دار درد ؟یکرد هیگر چرا -

  زخم چسب یرو  ینگران با و آورد باال دست نیریآ

 : گذاشت بودند زده ویآر ی قهیشق کینزد که یکوچک

 شده؟  یچ سرت -

 :آورد نشییپا و گرفت را نیریآ دست  مچ ویآر

 مهمه؟ نیا االن -

 هیگر به و کرد آزاد ضرب به را دستش مچ نیریآ

 :افتاد



 ییبال چه صورتت؟ رو ه یچ  ها خراش و زخم نیا -

 اومده؟ سرت

 و ندی بنش مبل یرو کرد مجبورش زور به ویآر

 :نشست زانو کی یرو   شیروبرو

. نیزم خوردم   ابونیخ  تو. ستین یزی چ... یچیه -

 هم مییجا... کهی کوچ خراش تا چند ینیب یم که خودت

 . نشکسته

 پس. کرد دنیلرز به شروع کی ستریه  ن،یریآ دست

 حرف در را تصادف قسمت فقط ویآر! داشت قتیحق

. داشت قتیحق  زیچ همه  و بود کرده سانسور شیها

 به سرش و شد قفل هم یرو که نیر یآ یها دندان

 و دید را ویآر  ی زده وحشت نگاه تنها برگشت، عقب

 کوچک پسر و همسر... افتادند کار از هم شیها گوش

 دهیبر سر  وی آر چشم  یجلو  قبل سال چند را ویآر

 شی ها بچه  و همسر با داشت که بود او  حاال، و بودند

  چطور  و رفت چطور ویآر دینفهم.  شد یم دیتهد

 قفل فک ویآر که آمد خودش به یوقت فقط... برگشت

  در ذره ذره را قند آب و  کرد باز زور به را اش شده

 . ختیر حلقش

 



 

 یصدا تازه شد، پخش دهانش در که قند آب ینیریش

 را وانیل و یآر. کرد باز را  چشمانش و  دیشن را ویآر

 :گرفت قاب را صورتش و گذاشت زیم یرو

  حرف خدا رو تو... بگو یزیچ هی نی ریآ... نیریآ -

 !یدیم م سکته یدار بزن

  نفس. برد فرو یکندن جان به را دهانش آب نیریآ

  مهین و،یآر ی دهیترس چشمان به رهیخ و  دیکش یقیعم

 :زد لب جان

 ...خوبم -

 :داد تکان نیطرف  به سر ویآر

  بد حالت اومدم که لحظه همون از. شهی نم  ینطوریا -

 زده؟  یحرف یکس شده؟  یچ. بود

 زانوها ریز  دست خواست. نماند نیریآ  جواب  منتظر

 :زد لب حال همان در و کند بلندش و ندازدیب کمرش

 . مارستانیب میبر دیبا -

 مانعش داشت که یتوان ی مانده ته همان  با نیریآ

 :شد

 . بودم دهید بد خواب... خوبم... نه مارستانیب نه -



 یکار یمخف نیهم و کرد یم یمخف اراده یب داشت

 یم ادیفر درونش از یحس. لرزاند یم را  تنش شتریب

 ی  صحنه همزمان و بگو را قتیحق که دیکش

  در ناشناس  مرد یهشدارها و بود دهید که یوحشتناک

 گذاشت ویآر صورت یرو  دست. شد یم تکرار سرش

 :کرد زمزمه بغض با و

 ؟یخوب  یمطمئن -

 دست کف و فرستاد رونیب صدادار را  نفسش ویآر

 :دی بوس را نیریآ

 ...بپرسه خودت از نویا دیبا یکی -

 *** 
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 ( نیریآ  شخص، اول یراو)

  ویآر تا بودم گذاشته دهان به غذا قاشق چند زور به

 کی! بود مرگ خود   حالم. نشود حساس نیا از شیب



  کرده را ام خانواده جان  قصد نفر نیچند دیشا و نفر

 از ساعت دو تنها... دمیلرز یم درون از و بودند

  کردم یم حس یول بود گذشته ییویدیو لیفا آن دنید

 از قلبم بگذارم، دست یرو دست ای کنم سکوت اگر

 و بود ییجنا  سیپل اهپوشمیس مرد. ستدیا یم حرکت

 یآنقدر... خطرناک شهی هم دستش ری ز یها پرونده

  حاال و بود  داده دست از را  اش بچه و زن  بار کی که

.  شدم یم دیتهد میها بچه و او جان با که بودم من

  بخش آن از بودم نکرده مجبورش اول همان از چرا

  داشت؟ یاشکال  چه بودن یعاد سیپل د؟یایب رونیب

 کم سازمان  یجلو. رندیبگ را جانم داشتند قصد افکارم

 ! رندیبگ را جانش بود مانده

  تخت یرو من و بود نشسته اتاق در کارش زیم پشت

  یاهیس چشمانم و کرد یم  درد کمرم. بودم دهیکش دراز

 رفتن نیب از و ها دندان شدن  قفل ی لحظه. رفت یم

 با یا لحظه را مرگ و فشار افت ام، ییشنوا و یینایب

  ینم دادم  به ویآر اگر و  بودم کرده لمس وجودم تمام

  دستم... کردم یم تمام لحظه همان شک بدون د،یرس

. شدم زیخ م ین میجا سر یسخت  به و کردم تنم ستون را

 :دیپرس و  آورد نییپا را  اش یمشک قاب نکیع ویآر

 ارم؟ی ب برات یخوا یم یزیچ -



 تاج به دادم هیتک و گذاشتم کمرم پشت را بالشت

 : شدند یم ی جار زبانم یرو اراده یب کلمات ... تخت

 ...مامانم ش یپ ببر منو -

 اخمش و کرد رها ها ورقه یرو را دستش در خودکار

 :رساند  لب به را جانم

 ؟یچ -

 ...بود میگلو در قلبم

 .باشه شمیپ  روزا نیا دارم ازین... دمشیند ماهه سه -

 :شد بلند زشیم پشت از ویآر

 ...زودتر دیشا یحت. تهران ادیم گهید ی هفته هی -

  دردم و خشم شد باعث نیهم و نداشتم بحث توان

 :بپرم حرفش انیم و شود یکی

 یم رو مون خونه دلم... ششیپ برم من خوام یم -

 داره حالم... روستا محمد، عمو روناک، بابام،. خواد

  روزا شتریب کشم یم خجالت. خونه نیا تو شهیم بد

 ...کار  سر یریم و خانوم  حاج شی پ یذاریم منو

 

 



 یول دانستم یم! عمد از... کردم یم یانصاف یب داشتم

 سراغ ویآر کردن متقاعد یبرا که بود  یراه تنها

 یم دورش تهران از یمدت شده طور هر دیبا. داشتم

 از یآب وانیل... کردم یم  مرتب را افکارم دیبا. کردم

 درهمش  یها اخم همان  با و ختیر تخت  کنار تنگ

 :گرفت سمتم

 ...بخور ن یا از کم هی -

! گذاشتم قلبم یرو پا انگار و زدم پس را دستش

 :شد پر لحظه در چشمانم

 .کردستان برم خوام یم -

  یرو را وانیل باشد، شده تمام طاقتش که انگار

 :برد باال صدا  ینگران با و کوباند یعسل

  حالت نیا  با چطور رو؟ تتیوضع ینیب ینم مگه د   -

  یخوا ینم ؟ینیبش نیماش تو ساعت چند یخوا یم

 فردا از  شکسته گردن من   ؟یحاج  خونه بذارمت

... ینباش تنها  تا خونه تو نمیش یم رمیگ یم یمرخص

 ؟یشیم یراض ینطور یا خوبه؟

 !من به لعنت... شدم رحم یب



 که رمیم یجور  هی خدا به! رمیم خودم  ،ینبر منو -

 . ویآر رمیم... چشمات جلو از شدم محو چطور ینفهم

  یتلخند.  دینگو یزیچ  که فشرد یم هم یرو دندان

 : داد تکان  سر و نشست لبش کنج

 ؟ یکن یم  دیتهد خودت با منو گهید است؟ینجوریا -

 ... من به لعنت و بودم کرده ناراحتش

 انیم از رفت یم در سمت  که همانطور  و روبرگرداند

 :دیغر  اش شده دیکل یها دندان

  شب! گهید یکرد و فکرات... من حرف یبابا گور -

 باشه؟ یک  خر ویآر... می کن یم حرکت

 در را میها هیگر من و بست محکم سرش پشت را در

 !دیرس  یم دادم به یکس  کاش... کردم خفه بالشت

 *** 
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 به رهیخ من، نگاه و بود روبرو  به نگاهش مدت تمام

  راه طول در کلمه کی یحت! کردنش یرانندگ و مرخین



  جمع از را نی ا... داشت یول را میهوا. بود نزده حرف

 با کردنش صحبت  انهیمخف و ازمین مورد لیوسا کردن

 بعد و بود گرفته را او دییتا اول. بودم ده یفهم پزشکم

 فشارم، افت  مشکل بخاطر... جاده دل به میبود زده

  شدن یعصب کی یگاه. شود مانعم توانست ینم ادیز

 به را جانم یا جاده کوتاه سفر کی از شتریب ساده،

... بردم فرو یسخت به را  دهانم آب. انداخت یم خطر

 اگر دیترک ی م غصه از دلم! بود خشک خشک   میگلو

 :زدم ینم حرف

 تهران؟ یبرنگرد م،یدیرس یوقت شهیم -

 :فشرد انگشتانش انیم را فرمان  که دمید

 چرا؟ -

 :افتادم وال و هول به برگردد؟ خواست یم

 ...هوی  آخه... آخه -

 : دیبر را حرفم

 منم خوره؟ یم هم به خونه   از حالت  ینگفت مگه -

  و خونه اون و بمونم من! گهید روستا برمت یم دارم

 !واراشید

 : شکست دلم



 ...ویآر -

  یا لحظه و دیکوب فرمان  به آرام مشت چند یعصبان

 : چرخاند سمتم گردن

 ما. کن مرور رو ماه چند  نیا خودت با  بار هی ه؟یچ -

 همه تو من  یپا به پا تو م؟یگذروند سر از یسخت کم

 تتیوضع که یوقت درست حاال و یاومد مشکالتمون

 یریگ یم بهانه بچه هی مثل تره، حساس شهیهم از

 خوام؟ یم و مامانم که

 دهید چشم به را تصادفش میبگو توانستم یم کاش

 چشمم یجلو جانم م یبگو توانستم  یم کاش... ام

!  نشد... نتوانستم... نگفتم. رفت یم دست از داشت

 کمرم در و شد یدیشد درد ام، نگفته یها  حرف تمام

 متشنج وجود نتوانستند گرید میها بچه دیشا و دیچیپ

  از نزنم ادیفر که دمیگز لب... کنند تحمل را مادرشان

  و شکم به  دتریشد یلیخ بار نیا درد که یوقت اما درد

 :دمیکش  غیج و کنم تحمل نتوانستم د،یکش میها ران

 ... خدا آخ -

 

 



 :دیچرخ سمتم نگران و،ی آر نگاه

 ؟یدار درد  شد؟ یچ -

 یکندن جان به و شیبازو به دمیکش چنگ درد شدت از

 :گفتم

 ...آخ... شده شروع دردم ... دردم -

 افتاده جوش و جنب به  میها بچه. آمد  ینم باال نفسم

  و کرد متوقف را نیماش جاده کنار زده وحشت . بودند

 :دیچرخ سمتم

 ساعت هی حداقل  هنوز نجا؟یا کنم کاریچ  کنم؟ کاریچ -

 .مونده روستا تا

 شب دوازده از ساعت. دیچرخ اطراف به تارم نگاه

 از چنان را لبم... خلوت شدت به جاده و بود گذشته

  با ویآر و افتاد خون که فشردم میها دندان انیم درد

 :چرخاند خودش سمت را  صورتم ترس

  ها یکی نزد نیا... بزن حرف... من با بزن حرف -

 هست؟  یبهدار

 یعیطب مانی زا پزشکم. دمید یم چشمم ی جلو  را مرگ

 شدن شروع وجود با حاال و بود کرده غدقن میبرا را

 افتاده ری گ کیتار مهین  و خلوت یا جاده  در دردم،



 زمزمه و دمیکش میها هیر  به را هوا یسخت  به. میبود

 :کردم

 ...جلوتر لومتریک ده حدود... ده -

  یبازو دور  انگشتانم و دمیکش یا دهیبر نفس درد از

 : شدند تر  محکم ویآر

 .داره یبهدار... یبهدار... هست روستا هی -

 پدال یرو پا و کرد روشن را نیماش یمعطل  یب ویآر

 ینم تمیوضع  بخاطر و  نبود صاف جاده. فشرد گاز

 شده جان  یب درد از. کند یرانندگ سرعت با توانست

 را تنفسم و قلب ضربان شدن  کند که یآنقدر... بودم

 رم؟یبم نطوریا بود قرار. کردم یم حس  وجود تمام با

  ویآر از ناخواسته که یدل با قلبم؟ در یدتریشد درد با

 گور به خودم با که یوحشتناک دیتهد با بودم؟ شکانده

 مثل... دمیشن یم فیضع  را ویآر یصدا  بردم؟ یم

 !نامفهوم یا زمزمه

 یم االن اریب  طاقت... اریب طاقت میکینزد... میکینزد -

 .میرس

 :کند  یم تکرار خودش با لب ریز که دمیشن و

 ... من به لعنت... من به لعنت -



 

 

 کرد شتریب را نیماش سرعت د،ید که را  روستا یتابلو

  یکیتار آن انیم یبهدار یتابلو دنید بود خدا کار و

  یرو و شد ادهیپ یمعطل یب... شب مه ی ن سکوت   و

 :دیدو داخل و کرد بلندم دست

 ... دکتر هست؟ یکس -

  رونیب یجوان دکتر خانم و  شد باز ها اتاق از یکی در

 :آمد

 بله؟ -

 : داد جواب زد یم  نفس نفس که یحال در ویآر

 .شده شروع دردش خانومم -

 عطر من و کرد مان ییراهنما یاتاق سمت عیسر دکتر

 یکس مثل... دمیکش میها  هیر به وجود تمام با را ویآر

  شیها هیر  به را زشیعز عطر بار نی آخر یبرا که

 توانم از شتریب ینگران و  استرس همه ن یا... کشد یم

  یرو را تنم! امشب بود دهیرس آخر به طاقتم و بود

 تا کرد یم رونشیب اتاق از دکتر یوقت و  گذاشت یتخت



  بخواهم دکتر از که نداشتم جان یحت کند، ام نهیمعا

  گر؟ید دمشید ینم اگر شد یم چه. کند صبر

 *** 
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  نشیریآ... رفت یم رو قدم اتاق در پشت ینگران با

 یم نگرانش شتریب نیهم و دیکش ینم هم غی ج یحت

 ریت شدن مشت شدت از دستش یها استخوان. کرد

 قفسه به  را خود وجود  تمام با قلبش و دندیکش یم

  ینگران از  که یتلخ یها حرف. دیکوب یم اش نهیس

 قلبش در خار  مثل آخرشان، بحث و بود زده نیریآ به

!  کیتار شب آن شد یم صبح کاش و رفت یم فرو

. بروند کردستان به شد ینم یراض  چوقتیه کاش

 از دستش در یفرم با دکتر که گذشت چقدر دینفهم

 : گفت و آمد رونیب اتاق



 دیتون یم. ستین خوب اصال خانومتون تیوضع -

  دوره راه ی ول سنندج تو  مجهز مارستانیب هی دشیببر

  امکان حد  تا. کنم ینم نی تضم رو یزی چ چیه من و

 .میکن  جابجاش دینبا

 :رفت نییپا فرم  به رهیخ وی آر یگلو بیس

 کنم؟ کاریچ دیبا -

 :گرفت ویآر سمت را فرم دکتر

 بشه، یاورژانس  نیسزار جا نیهم دیخوا یم اگه -

  پزشک من . دیکن امضا رو تنامهیرضا فرم نیا دیبا

 یم خودتون که هم همونطور... تنها دست  و طرحم

  از سکشیر یول نداره یادیز  امکانات نجایا دیدون

 .کمتره  کردنش جابجا

 گرفتن نیح دستش! بود  اش یزندگ یدوراه  نیبدتر

 :بدتر شیصدا و دیلرز یم بد فرم،

 !منه یزندگ همه نیریآ -

 :فرستاد رونیب را نفسش یناراحت  با دکتر

 کنم ینم نیتضم یول کنم یم و تالشم همه من -

  دو حد در دیتون یم. بشم حاضر دیبا من... رو یزیچ

 .دشینیبب عمل قبل قهیدق سه



 سرش پشت را در و  شد ها اتاق از یکی وارد و

 پا و دیکش ش یموها انیم  یدست ینگران  با ویآر. بست

  صورتش یرو ژنیاکس ماسک. گذاشت نیر یآ اتاق به

 بودن رگ بد و نییپا فشار علت به که یسرم دلین و

. زد آتش را ویآر قلب بود، کرده کبود را دستش پشت

  ویآر و  کرد باز چشم و،یآر  حضور  حس با نیریآ

 :فشرد دستش ان یم محکم را او آزاد دست

 ...نمیریآ -

 

 

  درد از. شد  گم اش قهیشق  یموها انیم نیر یآ اشک

  یرو عرق درشت ی ها دانه و بود شده جان یب

. سوزاند یم را ویآر قلب بدتر گردنش و یشانیپ

 و خودش فقط و آورد نییپا را ژنشیاکس ماسک

 :کشد یم یدرد چه دانستند یم شیخدا

 ... دیببخش... ب -

  یموها ی رو  و نچکد اشکش  تا گرفت باال سر ویآر

 :دی بوس را نیریآ

 . نیریآ  نگو... نگو -



 :دیکش ویآر صورت  یرو آرام را  دستش نیریآ

 ... کنم... تت یاذ خواستم  ینم... ینم -

  با را ویآر نداشت قصد یا ذره یحت... خواست ینم

  توانست یم کاش و دهد  آزار رفتارش و ها حرف

 ... بود دهید امروز که یوحشتناک یها صحنه از دیبگو

 :دیبوس را دستش پشت ویآر

... سرت زدم  داد که من  به لعنت. رو حرفا نیا نزن -

 !یا یبرم پسش از تو خب؟. کن جمع   و تیانرژ

  گذاشتن برابر در و بود افتاده نفس نفس  به نیریآ

 : کرد یم مقاومت صورتش یرو ژنیاکس ماسک

 ... بده قول... قول -

  همان ریز یدست نیریآ. بود سرخ سرخ   وی آر چشمان

 : داد ادامه یسخت به و  دیکش ها چشم

...  سازمان... سا تو بخش اون از... از بده قول -

 !رونیب یایب

  التماس یزی ر هق با نیری آ و کرد نگاهش مات و،یآر

 :کرد

  که... که  بخور قسم! من جون سر  ... بخور قسم -

 ! رونیب یایم



 و معصوم  چشمان آن برابر در توانست یم مگر ویآر

 یزندگ تمام که یوقت هم آن کند؟ مخالفت دهیکش درد

  لحظه هر که را نیریآ  دست بود؟ مرگ حال به اش

 :فشرد تر محکم شد یم سردتر دستانش انیم

 نیا از سالم ها بچه و تو فقط دمیم قول...  دمیم قول -

 ... رون یب دیایب در

  نیریآ آشوب قلب به آرامش ش،یها حرف  با که انگار

 :شد  اتاق وارد دکتر لحظه همان  و کرد قیتزر

 د؟یکرد امضا رو فرم -

  یبرا و  انداخت چپش دست در فرم به  ینگاه ویآر

 و قیعم را نیریآ یشانیپ عمل، از قبل  بار نیآخر

 :زد پچ گوشش کنار و د یبوس یطوالن

 همه من ن  یریآ نرفته؟ که ادتی! یمن  نیریآ تو -

 ... ذارهیم سر پشت رو ها یسخت

  را اشکش از سرخ چشمان د،ییتا ی نشانه به نیریآ

 را دستش  یسخت به ویآر و کرد باز و بست بار کی

 با دکتر به خطاب  و دیکش رونیب اش یزندگ دست از

 :گفت یا گرفته یصدا

 ... کنم یم امضا -



 *** 
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...  در به نگاهش  کی و بود ساعت به نگاهش کی

 ینم یخبر چرا و بود گذشته ساعت کی  از شتریب

 و دیکش گردنش پشت محکم را دستش دو هر شد؟

 و روستا سکوت. داد رونیب صدادار را نفسش

 شک. زد یم  دامن اش یمنف  افکار به شتر یب یبهدار

 شود، کم ها بچه ای نیریآ سر از ییمو تار  اگر نداشت

 از که یلحظات ... بخشد ینم را خودش  عمر آخر تا

 ینم رونیب ذهنش از بود  دهیکش داد سرش بر ینگران

 فرصت اگر یوا و بود شکانده را دخترکش دل. رفت

  خط لش،یموبا زنگ یصدا ... کرد ینم  دایپ جبران

  نام دنید با و دیکش اطرافش سکوت  انیم یقرمز

 :داد جواب و  دیکش یقیعم نفس پدرش،

 ؟یحاج جانم -

 ... دی دو پوستش ریز نیمع حاج ی صدا آرامش

 خوبه؟  نیر یآ بابا؟ دیدیرس سالمت به -



 به تا بپرسد تشانیوضع از یکس داشت ازی ن انگار

 دهد هیتک و کند  یخال شیزانو تا. ببرد یپ  فاجعه عمق

 ...کنارش وارید به

 ...بابا -

 ... فتادهی ن یخوب اتفاق که دیفهم شیصدا از پدرش

 لرزه؟ یم صدات چرا و؟یآر شده یزیچ -

  چشمانش یا  لحظه و دیکش اش یشانیپ  به یدست ویآر

 : بست را

 . عمله اتاق تو...  بابا کن دعا نیریآ واسه -

  قفسه شد،  یادآوری شیبرا دوباره زیچ  همه که انگار

 :دیپرس ی نگران با نیمع حاج و دیکش  ریت اش نهیس

 د؟یمارستان یب کدوم چرا؟ -

 :گرفت وارید از را اش  هیتک ویآر

 هی میا یب میشد مجبور... نبود خوب تشیوضع -

 ...بابا کن دعاش. نیری آ یروستا  کی نزد یبهدار

  اضطراب با نیمع حاج و  شکست وجودش در یزیچ

 :گفت

 .میفتیم راه االن بده آدرس... بابا بده آدرس -



 نوزاد ی هیگر یصدا یول  دیبگو یزیچ  خواست ویآر

 بسته در سمت و ماند دهانش در حرف شد، بلند که

 نهیس در قلبش و رفت نیی پا شیگلو بیس... برگشت

 :دیلرز یم هم پدرش یصدا. دیلرز

 بود؟  بچه یصدا شد؟ یچ -

 

 

 :برد فرو یسخت  به را دهانش آب ویآر

 .بابا باهات رمیگ یم تماس من... من... آره -

 دستش. رفت در سمت بلند قدم با کرد قطع را تماس و

 که بار نیدوم یبرا  و نشست بسته در یرو آرام

 بعد اشکش د،یچیپ گوشش در نوزاد ی هیگر یصدا

 یشانیپ و خورد سر اش گونه  یرو تحمل ساعت چند

 :چسباند بسته در به

 ...خدا  بخشش بهم... ببخش بهم و  نیریآ ایخدا -

  صدا را شیخدا دل در بار چند و گذشت چقدر دینفهم

.  دید چشمش شیپ را دکتر و شد باز اتاق در که زد

  شهیهم  از تر نگران و  دیچرخ اتاق درون نگاهش

 :دیپرس



 ...ها  بچه و نیریآ حال  ... دکتر -

 آورد نییپا را  ماسکش دکتر که بود نشده تمام حرفش

 :داد تکان یا خسته لبخند با و

.  خوبه حالشون ها بچه همه مادر، هم... خوبن -

 ... روشن چشمتون

 نیتر دل ته از نشست، ویآر لب یرو  که یلبخند

 :بود سال چند نی ا در لبخندش

 خوبه؟  حالشون واقعا... واقعا -

 : داد تکان  سر ویآر  سرخ چشمان به رهیخ دکتر

  آمبوالنس سنندج از که گرفتم تماس... خوبن واقعا -

 االن شونیعموم حال... نارسن ها بچه. کنن اعزام

 دیبا هم خانومتون. باشن دستگاه ریز دیبا  یول خوبه

  آمبوالنس دنیرس تا دیتون یم. مارستانیب شن منتقل

 ...بهوشه. ششیپ دیبر

 :کرد تشکر یقدردان  با ویآر

 ...ممنونم یلیخ... ممنونم -

 :کرد باز شتریب را اتاق در دکتر

 .ست فهیوظ -



 شیگلو در که یقلب با ویآر و افتاد راه اتاقش  سمت و

  مارستانیب  لباس با. گذاشت نیریآ اتاق به پا دیتپ یم

  به رنگ یا ذره یحت و بود دهیکش دراز یتخت یرو

 دو انیم شده دهیچیپ کوچک  نوزاد دو. نداشت رو

  بود تخت یرو  طرفش دو رنگ،  سبز کوچک ی مالفه

 نگه باز  زور به که  یا خسته چشمان با نیریآ و

  که کرد یم  نگاهشان عشق با چنان بودشان، داشته

  وجود با... اند گذاشته کنارش را جانش  تمام انگار

 فیخف همچنان تنش بودند، دهیکش شی رو که ییپتو

 چنان... بماند داریب کرد یم تالش زور به و دیلرز یم

  را ویآر حضور که بود کنارش  کوچک  جسم دو محو

 ... بود نشده متوجه

 خانوم؟ نیریآ -

 

 

 با و افتاد روبرو  به نگاهش د،یشن که و یآر بم یصدا

  شهیر شتریب ش یگلو در بغض اهپوشش،یس مرد دنید

 : رفت او شوق اشک   از سرخ نگاه یبرا دلش و دواند

 ... انمیگ -



  ویآر  یها رگ در یآرامبخش مثل آرامش، ی زمزمه

 یدست نیر یآ. ستادیا تختش کنار ویآر و  افتی انیجر

  شوق با اما خسته و دیکش پسرش تنک یموها یرو

 :زد لب

 ... اکوید -

 به رهیخ و بچکد  اشکش شد  باعث و،یآر لرزان لبخند

 :دهد ادامه دختر نوزاد

 ...اناید -

 : کرد تکرار و داد تکان سر  لبخند با ویآر

 ... اناید و اکوید -

 کرده انتخاب قبل ماه چند از را شانی ها بچه اسم

 اسم به داشت عادت اول همان از نیریآ. بودند

 د،یبگو قصه  کند، درددل شانیبرا و بزند شانیصدا

 یم نشان واکنش  و شنوند یم گفت یم...  کند فیتعر

  زند، یم شانیصدا اسم به یوقت داشت اعتقاد. دهند

  طبق زیچ  همه دیشا حاال... زنند یم لگد تر محکم

  شیها بچه دیشا بود، نرفته شیپ شان  یز یر برنامه

  و یکوچک یبهدار در مجهز  یمارستانیب یجا به را

 نیهم یول بود، آورده ایبدن پزشک کی  کمک با تنها

 سالم ها  بچه و بود رفته  شیپ خوب  زیچ همه که



  لبخند شی رو به ایدن انگار دند،یکش یم نفس کنارش

  چسباند، اش یشانیپ به لب و شد خم که ویآر. زد یم

  کنار ویآر و دیتپ اش نهیس در عشق  با نیریآ قلب

 :کرد زمزمه  گوشش

 قشنگ... یداد بهم رو ای دن یها هیهد ن یتر قشنگ -

 !دنتیکش نفس استیدن  ی هیهد نیتر

 در نشسته یها ترس تمام با اشکش، انیم نیریآ

  محکم را  اش کرده خی  دست ویآر و دیخند قلبش،

 :فشرد دستش دو هر انیم

 سردته؟ -

 :داد تکان طرف دو به سر آرام ن،یریآ

 ...نه گهید -

 یم مک را انگشتشان که ها بچه یرو  و،ی آر نگاه

 : نشست لبش کنج یلبخند و  دیچرخ زدند

 ...  ما یها بچه -

 

 

  و بود داده دست از را اش جگرگوشه  قبل، سال چند

  به بود دهی بخش تر سخاوتمندانه را نعمتش خدا  حاال،



  یها یعسل نیریآ... اش خورده زخم  قلب و او

 : دوخت وی آر مرخین به را  خوشرنگش

 ...تو و من  یها بچه -

 اشکش و دیکش  ها بچه تنک یموها یرو  یدست ویآر

 : زد لب بغض با نیریآ... شوق  از دیچک

 ...قشنگن -

 :شد  شیها یعسل به رهیخ  ویآر

 !یقشنگ -

 رفت ها، یتلخ  تمام انیم دلچسب  یا قهوه مثل حرفش

  پشت آرام  را شیموها وی آر یوقت و دیچسب دلش ته و

 ادی از را شی ها ترس تمام یا لحظه فرستاد، گوشش

 !شد عاشقش قلب قوت او، آرام ی  زمزمه و برد

 ... یبدن در جان که رفته من دل در چنان تو -

  گفته! تنش در شود یم جان که... بار کی بود گفته

  بود گفته! دردش بر شود یم مرهم که... بار کی بود

 کی بود گفته! لبش بر شود  یم لبخند که... بار کی

 یدرم اهیس دور، هم چقدر  هر روز کی که... بار

 ! تنش از آورد

 



 ...انیپا

 *** 


