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 كرب س يگ تعویص تو ابابش چضای بَ ابز.... ذلوت اکمال ذاکس تون و بود صسٍ قصوب اومس کَ دودش بَ

 زمزمَ دلش تو.. کيَ انهل.. کيَ گهل.. کيَ صاکیت اومس منی دلش.... زد زل.  صسٍ فصش امصوز اتٍز کَ

 هکص دوابٍر میضَ یـین... بسحور.. ُا لیَذا پض مت بسحور... هَ دوریت ویل حتمهل كابل چی مهَ حون اباب...کصد

 ابیش ایيجا ُوا اتریکی بـس هبایس ىگفتَ بت کیس....._  ذسا بَ دارم صک ؟؟؟ معیبت این بـس کمن راس

 درصت اهسام و بليس كس اومس چضم بَ کَ چزیی اولنی.... ببیٌَ رو اناص يا ظسای ظاحب ات کصد ابال دش)  ؟؟

  میکٌَ مالكات ایيجا زاید روز چٌس این کَ اوان از... ابابصَ اص ياُای از ییک زد حسس.... صَ چِارصوهَ و

 مصمصین س يگ روی دست و وضست بسٍ حوابضو ایيکَ بسون ویل کصد سالم... منیض ياسَ ُیچکسومضوهو و

 سن مک... کصد ىگاش چضمی زیص ىزدیک منای این از حلؼَ چٌس.... دوهسن فاحتَ کصد رشوع و هناد مضکی متام

 کَ ترٍی صلوار و کت.... روز بَ مه دییل سًش بَ وسبت و رس یسٍ دودش بَ حسایب دب ویل هبود سال و

 و ریش... مریس یس هؼص بَ گصون و دودت دوش دییل  ای دشمَ ای مضکیَ هبود مضرط  هور این در

 تلصیبا چضمِای ان... زد زل بش و بصداصت كرب از چضم حلؼَ یک... داصت مصتیب ویل بليس وسبتا سبیل

 پس)  بگم تسلیت مادرت بَ ابیس.. دوهتون_  ؟؟ کجا..+  بصمی پاصو_  داصت وكسریت هفوذ جعیب کوچک

 جمبور مه هامی... افتاد راٍ و صس بليس... من هسیسمش حاال ات چصا پس... ذاهوادگیَ دوست... هیست اص يا فلط

 دوس اظال وگصهَ کيَ دار ذسصَ ابصواب   حمرتم و فصوغ پص ی ذاظٍص منیرواست... بیفتَ راٍ دهبالش صس

 پضت اروم و انرایض...    بضَ الکم مه و مسری مه میساد دس تور فلط اول حلؼَ از کَ ادم این اب هساصت

 دیوار.. کصد بصدورد رو در رو هامی اب و بصگضت دشیؽ حلؼَ یک کَ اورد می در اداصو و مریفت راٍ دشش

 بَ کصد کيرتل دودصو خسیت بَ هامی ویل حسمِا تعادف این ىکصد وارد هبش ای لصزٍ  کَ ممیوهس رو س يگی

 ی مهَ_  تـمرٍی ماصیمن+  ؟؟ چصا ؟؟ اتکیس.._  اومسم اتکیس اب+ ؟؟ کجاست ماص یًت..._  هیفتَ پضت

 پلیس اکرگاُِای صبیَ اوهو کَ بصهسٍ و تزی ىگاٍ ان ابز)  دشویس فصس تادمضون.. بهل+  ؟؟ تـمرٍی ماصیٌاتون

 این بَ گفنت دروغ اىگار.... دودت زمنی بَ و گصفت ازش چضم هامی)  واكـا؟؟(_  میکصد زحوییاب مترعط

 و کصد سکوت... دادٍ حتویل بلیَ و مادرش بَ روز چٌس این  در راحت دییل کَ دروقی... هیست ذمکن ادم

 کیَ دیگَ رواین این ذسا ای.. داد ادامَ راُش بَ کَ اىگار صس دیال یب مه قصیبَ مصد ىگفت ُیچ

 مضکی بزن ماصنی سوار.... ؾوضیی... اظال چَ تو بَ.. پصرو رایض دود از... هساص مت مک دیگَ ایيو ذساییش...

 وضست خلو ظيسیل  احبار بَ مه هامی و صس



 زل هامی.... هیست راُامنیی بَ الزم و بدلٍ صو دوهَ راٍ قصیبَ بود مضرط کَ  بود مهصاُضون سومنی سکوت

 و رفت دش ش حوظهل بالدٍص... ببٌسٍ رو حصبت در و بسٍ وضون وضؽ این از انرضایتضو ات بریون بَ زد

)  ؟؟ چیَ این..._  صس متوكف ماصنی بسی تصمز اب کَ  زد رو اول پوک... دراورد پاکت از س یگار یک

 ببیٌَ کصد مکث حلؼَ چٌس)  ؟؟ میکین چیاکر داری  ُست مـلوم_ صسٍ؟؟ چی(+  زد زل بش متـجب

 بوی ماصنی ىگصاین.. ببرض یس... بهل...اُا+  ؟؟ میکضی س یگار_ ؟؟ چی..(+  کجاست مضلک ادكیل

 این کَ سالتَ چٌس مگَ اظال..  اُن تیکَ دو این هَ توام ىگصان... ماصنی ابابی گور_  بگرٍی س یگار

صماری  ُص چصا ویل تبیارمصزت ذسا اباب... میضًیس کَ حصفایی ازاین موهس ابز دًُش)  بسن بَ میکضی رو ُز

 رممم واكـا یـین...داری من چیاکر تو اظال اذَ... دودت دور  کصدی مجؽ  دهیاست تو چل و ذل ادم چی

 کَ زدن سیٌَ رو دست ذاکس پاری روز کَ مهوان... میکین ابزی فیمل داری دوس تان ی بلیَ مثل ای واست

 متاسامو حواب حیت دوردن بصگضت دکص  رشوع چکِا وكیت از ویل میکنن پص ابابمو ذایل خای بـس این از

 دیگَ ساؾت دو یکی کن حتملش و ابش داص تَ ظرب ینک... کصد ذاموش س یگارو و کض یس اویف یَ... منیسن

 دش.. پیازی هتَ تو بگَ بش هیست کیس... والا دارن مضلک مصدم... ذالص و اکرش پیی مرٍی بـسش...

 وسط اهسادیت دودتو رایيجو  کَ پیازی کجای دكیلا.. پیازی پوست... پیازی

 در اکمیل و لکی هؼص منیتووست... بود معمنئ موردش در هامی کَ چزییست تهنا این... بود جعییب ادم معمئيا

 اومس دشیؽ رحامن معو و زد بوق دوهَ ی درواٍز خلوی بَ رس یسن وكیت.... مهچيان ابصَ داص تَ موردش

 صااین اكا... وای...×  صس روصن کصیسمس دردت اغچص  مهچون قصیبَ مصد دیسن اب ویل کيَ ابز درو بریون

 و کصد ػِور لبش روی هکصىگی لبريس ابر اولنی بصای)  ؟؟؟  اكا سالمتیس... دوص یس.. دوبیس ؟؟؟ صامیی...

 دیگَ ینک... بسذلق چنسب ادم این صاایهَ امسش پس... کصد روبویس و داد دست رحامن معو اب و صس پیادٍ

 ُيوز... پریمصد تو دویب... دومب..._  میساد رو رحامن معو حواب وكیت اورد دست بَ ازش اظالؿات مه

 اكای و ست زهسٍ دس تَ پری این... مـصفتو یب دهیای میبیین.... صااین اكا ذسا تورو میبیین× ؟؟؟ تو ای زهسٍ

 گشاصت پریمصد کتف رو دست صااین... هساد ای اخاٍز مهچنی بلغ کَ بسٍ ادامَ هتووست.. اوجنوری صاُی

 یک...×  کصد میضَ چَ دیگَ كسمتَ... مهتون معص بلای کَ اوضاهلل... کيَ رمحتش ذسا_  داد ددلاریش و

 کَ فـال ُس تنی....×  والا رس یسم امصوز_  وكتَ دییل ای ذارخَ بالد تو گفنت ؟؟ اكا اومسیس

_  میضس حس دییل تونذالی  خای ذسا بَ.. قصبت تو رفتنی کصدین ول رو وظن اکریَ چَ اذَ....اوضاهلل



 ماصنی و صس سوار دوابٍر و صس متوم حصبتاصون بالدٍص... میضَ چی ببیمن ات.. کصمیَ ذسا... ُس مت کَ اوضاهلل

 …داذل بصد رو

 صًیسن اب صس دضک  ماصنی در ی دس تگرٍی رو دستش....)  گیاَُ و گل ؿاصق ُيوز ابابت کَ میببمن _

 در رو گشص تَ افـال  مهَ.. منیکصد حصبت ابابش مورد در یيجوریا کیس دیگَ بود وكت دییل.... حصف این

 ُيوز ابابش کصد حس حلؼَ چٌس واسَ کَ گفت رو مجهل این ظوری مصد این حاال و  میربدن اکر بَ موردش

ای این در.... ست زهسٍ  دوس... بهل... داد حوابضو مکیث بـس.... قيمیتَ مه حلؼات مهنی فصاق خست روُز

 كض يگَ دییل الامن مهنی.... ؿالیَ_  داد سفارش دیگَ کضورای از دعویص بـضیاصوهو حیت... دییل داٍر

 در من صایس.... هیست بس ایيلسرا مه صایس گفت دودش بَ)  داٍر ای دیگَ ی خلوٍ روز تو حامت ویل

 بَ را َبیٌاه دوش و مثبت افاکر کَ گفت چزیی کَ بود ىگشص تَ اثهیَ دو ُيوز ویل....کصدم اصتباٍ موردش

 و صس پیادٍ زود و کض یس اویف یَ)  صس ظبح دیگَ صو پیادٍ ؟؟  ایيجا بض یًمی دییل كصاٍر( _  داد فٌا

 )دوهَ اظیل سادمتون بَ رس یسن كبل کصد زمزمَ فش چٌسات مه  مه لب زیص... زد حمنک رو ماصنی درب

 .... مادرش و پسر دواب ااتق و ابال ی ظبلَ رفت مس تلمی

 .... صس وارد و در بَ  کواتٍ تق چٌس

 ی حوهل هشاص تَ راحتش  میگصن وحضتٌاک دشدردُای حلؼَ یک کَ اذری روز چٌس ؿادت بَ مادرش

 ... کض یسٍ دراز ختت رو و ص تَ گشا چضاش رو مصظویب

 و هیست اکر در خادویی ای منیضَ دضک وكت ُیچ رظوبتش کَ خادوییَ حوهل این هیست مـلوم حاال

 ... گصفنت بصؾِسٍ رو رمم این کيَ پهنون بلیَ از میروات کَ اصکِایی

  مامان سالم +

  هامی؟؟ اومسی... ؾزیزم سالم ×

 اومسم... بهل +



 گصفت رو ُوا در مـلق دست و رفت هامی... بصد سویش بَ دست ورداٍر چضش از رو حوهل ایيکَ بسون (

 ) وضست ختت ی گوصَ و

 روزا این میکضَ ظول ایيلسر چصا تداوضگا الکسای... ؾزیزم میای دیص میضم ىگصاهت ×

 ( انمصدیَ کصدن ىگصان اوضاع این اب مادرو کَ هساصت ای چاٍر ویل دروغ از اومس می بسش ) 

 ... میضَ دیص ببرض یس.. گشاصنت الـادٍ فوق الکسای اس تادا تصمَ ادٍص ىزدیکَ چون +

 ... حساسَ رچلس ابابت کَ میسوین مامان.. ابش دودت مصاكب فلط... هساٍر اصاکل ×

  ( میکٌَ داقومن و هل داٍر رشایط چعور تو بسون ببیین کجایی اباب بصم كصبوهت گفت دلش تو )

 .. میسومن مامان بهل +

  راَُ؟؟ روبَ چی مهَ رشکت؟؟ ىصفیت هامی ×.

  تسلیت واسَ اومسٍ پاییٌَ یکی راس یت... هباش ىگصان.. دوبَ چی مهَ مامان اٍر +

 ؟؟ کیَ ×

 هبش رو دشخ چضمِای و ورداصت ظورتش از  زود رو حوهل...) صاایهَ امسش ایيکَ مثل..منیسومن +

 ( دودت

  راد؟؟؟ صااین ؟؟؟ صااین ×

  بود ذارج میسومن فلط... چیَ فامیلیش منیسومن +

 زص تَ.. کمن ؾوض لباس پامش... اهتؼار از میات بسش... دب ىگفیت زودتص چصا...  ؟؟؟ میگی راس×

  کصد قص قص هکی و داد مل ختت روی

 ُامُيگی بسون صب وكت این  خشعیتَ اب و اداب مبادی دییل  اكازادٍ اگَ... میات بسش کَ درک بَ +

  منیضس مصدم مزامح



 چلسر رفت وكیت منیسوین.... سًضون ادتالف رمغ ؿیل بود ابابت دوست هبرتین... ؾزیزم هیست مزامح ×

  صس انراحت

 زردی و چضم زیص ُای کبودی اون ات هکصىگ ارایش یَ و  بست اصومُو و پوص یس بليسی مضکی لباس )

 (  کيَ پهنون رو ظورت

  م امادٍ من... مامان بصمی ×

 اوجنا مگَ ؟؟ ذاکس تون×  میکصد بسذللی مهش ایيجا ات ذاکس تون از... هسارم صو حوظهل... منیام من +

  بودی

کصد ؾوض حبثو زود  دستپاچَ )  )  

  پاینی هسیسمش... مامان کجاست ذاتون +

 ... اباب ذاظص بَ... هامی پاینی بصمی پاصو... امصوز بود دس تَ.. دوابیسٍ صایس.. منیسومن ×

   بیضـورٍ دییل... میسم حوابضو حامت ایًبار بگَ چی یَ ویل... بصمی... چضم +

حصفا این صًیسن اب گصفت گاز پایًضو لب ) ) 

 احیاان حاال... دهیاست دوبَ ادمای مـسود از یکی..  میکین فکص ایيجور منیض ياسیش چون... مامان زص تَ ×

 ... داٍر والایی روح و بزرگ دل  وگصهَ.   داٍر وسواس و  حساسیت چزیا بـیض رو

 بض يامسش این از بیش خبوام معصا ویل.. مشموم ابلیس من مـعوم حرضت ایضون اظال... مامان ابصَ +

  ذميون .. میکٌَ کفایت رو معصی ساؾتَ یک دیسار مهنی...

 کوبیسهَ ُاون تو اب تو اب حبث.. ُا ابابتَ تلعرٍی مه مهش. بودی جلباز مه اولش از... هامی تو دست از وای ×

 ذسا بَ

 صس بليس هامی مادر دیسن اب صااین... اومس پاینی ُا پهل از مادرش اب وكیت میباریس حصاکتش و چٍِص از انرضاییت

 و چعور تکصاری  حصفِای.. کصدن حصبت هکی و گفت تسلیت و داد ستد ابُاش... ورداصت كسم چٌس و



 یب هؼصش بَ کَ حبث این از دس تَ هامیی... اومس پیش انگِاین مصگ و وحضتٌاک اتفاق این چصا و چگوهَ

 مبل روی و رفت کيَ درک مغضوهو و درد منیتوهَ دهیا متام تو کس ُیچ وكت ُیچ کَ ست هتیجَ یب و مورد

  بضَ متوم انمعبوع و س يگنی مالكات این زودتص بلکَ ات وضست

 كٍِو واس تون بگم... ىکصد پشیصایی ازتون کیس رشمٌسٍ... ست رخیتَ مه بَ دوهَ اوضاع.  ببرض یس..صااین اكا ×

  ؟؟ دیگَ مهیضگی... بیارن

  بيسازیس زمحت بَ رو دودتون هیست الزم... ذميون _

 منیسوهیس... بیام در جخالتتون از ات میسیسمی رو مهسیگَ دوابٍر هبرتی رشایط تو اکش ای... اذَ زمحیت چَ ×

  ببیٌتتون دیگَ ابر یَ داصت دوس چلسر بیامصز ذسا

 بصمیگض مت زودتص وگصهَ بود من سـادیت مک.... رفنت بیمنون از زود ایيلسر کَ اتسفَِ ابؾثَ واكـا... بیضرت من _

 .. منیضسم حمصوم زایرتضون از و

 .. ذسمتتون میام الان من... میکمن دواُش بضًیس بفصماییس... متاسفاهَ گَدی هبود كسمت _

مستش اومس اصپزدوهَ مست رفت مادرش کَ مهنی )  ) 

 ؟؟؟ چی یـین گوهَ چبَ رفتار این...؟؟ منیکضی جخالت واكـا تو _

؟؟ صسٍ گفتَ او بَ دعاب دضمگنی لکامت این واكـا... صس ابز ادص ات چضاش )  ) 

  ؟؟ مین اب ؟؟ چی +

 فکصمش ویل... دواُصات بـس داصت مشکص فصزهس ارزوی سالِا کَ داٍر دوست دییل ابابت میسووس مت _

 ُای چبَ مثل ایس تادن بزرگرت دوات وكیت هیست زصت... کيَ اىگاری سِل تصبیتت در ایيلسر منیکصدم

  ؟؟ مبل رو بسی مل  هفِم و کوچیک



(  کوچیک  مورد یب دشزوش و هعیحت اب ایيعوری ایيکَ... گصفتبص  در وحودصو متام ظوفاین و كصمز  اتضی

 زد اتضش دیگص ظصیف از داد كصار ؾتاب مورد ایيگوهَ رو ذسابیامصزش پسر  و ظصف یَ کيَ  حلریش و

گصفت مستش بَ اىگضت گصاهَ هتسیس و پصیس خاش از مٌلل روی اسفٌس مثل...  ) 

 فکصی چَ و ُس یت دصی چَ هیست رمم وامس.... منوهَ اخ چزیی ات کن وا گوصاتو دوب... میگم چی ببنی +

 میگی چی ابش دُيت مصاكب پس هساری ارزیش کوچکرتین من واسَ... ؾيرتت دودٍ مورد در میکین

 پسری ی دوهَ رممون کَ ایيَ ىکصدم بریوهت دوهَ از ُيوز ایيکَ ؿلت تهنا کَ دار ىگَ دودتو احرتام...

  کمن رفتار ابت چعور میسووس مت وگصهَ بیضرٍت تو مثل راتُزا  از احرتامش و ارزش کَ  ُس یت

 دون رىگ بَ چضمِا و بصافصودتَ روبصوش ظورت کَ گشاصت اتجریصو بسحور کوبيسٍ پاخس این(

 ) قصیس ارام و گصفت صسٍ سادتَ س يگنی دشب و اُن از اىگار کَ  دس یت  اب ابزصو... دراومس

 ویل منیض يایس مٌو تو..    کین پصدادت بتوین کَ ابصَ اوین زا تص س يگنی اتواوش کَ ىزن حصیف... هامی _

 کین اظالح رفتارتو دودت  میسم ُضسار بت پس.. ادممی چجور کَ بپصیس میض ياسن کَ اوانیی از میتوین

  اکرمش بَ دست دودم بضم جمبور ایيکَ كبل

ا دستش از ابزوصو دشیؽ حصکیت اب ) زد پوزدٌسی و کصد ُر  ) 

 مرصف چی و اومسی ای دٍر هجمن کسوم از میسوهَ ذسا... رواین ابیش دودت اظالح کصف بَ هبرٍت تو _

 ... میکین سری دیاالت و تومه دهیای تو  ایيلسر کَ کصدی

زد ادصمش حصف مریفت ُا پهل ظصف بَ کَ مهوهعور و کصد پضت هبش )  ) 

 اومسی دوش.... سالمت بَ... کین پیسا میتوین رو دصوج راٍ پس بدلی رو ایيجا دوب ایيکَ مثل +

 .... دربیاری ابزی دیوهَ و چبصیخ مست ذميوؿَ ایصان تو... ىکٌَ ابزداصتت پلیس ابش مصاكب...

 بصىگضت دیگَ... صاایهَ کصدن تص ؾعیب اون از هیت کَ بود ای دٌسٍ اتضنی و تيس ی حوابگویَ این پسوهس )

 درو و  صس ااتكش  وارد و  امسٍ ابر بَ اینویص  و دصایب چَ و گصفتَ اتش دصمهنایی چَ  دش پضت ببیٌَ

بست   حمنک دشش پضت  



 

 ... صس حس ش گوهَ روی دس یت گصمای  بیساری و دواب بنی ص ياور

 دوابیسی؟؟؟ ؟؟؟ خان هامی... مامان ×

 ( اش درون کض یس اىگض تاصو ایًبار.... هپٍص دشش از دواب دامری ات مادرش بَ کصد پضت مُو  )  

  دارم اکرت.. حلؼَ یَ ارصوبیس....ؾزیزم هامی ×

  میات دوامب... ماماااان +

  هسارم اکریت دیگَ بـسش.. میکمن دواُش... فلط حلؼَ یَ ×

کيَ كِص دواب ىکٌَ کيَ ابز چضاصو ایيکَ بسون  وضست صس بليس و کض یس اویف )   )  

  ابهو مامان بفصماییس +

  رممون بَ احرتامی یب این ازت بود سبـی... صااین از کین ذساحافؼی هیومسی چصا اوال ؾزیزم ×

 ... پاینی میکمن پصت پيجٍص از دودمو کَ هیار اوهو امس مامان +

 ...کَ میکٌَ اجیاب مزیابن ؾيوان بَ وػایف ؾزیزم اذَ _

اکراش و ادم اون ایداوری اب پصیس دشش از مه ُوش ُیچی کَ دواب کَ کصد ابز چضاصو )  )  

  ؟؟؟ ای دیگَ امص... بزمن حصف دعوص بَ ادم این مورد در یرواممن ... ذسا تورو کن ومل مامان +

  ىزهمی حصف موردش در کَ منیضَ _

 ؟؟؟ اوهوكت چصا +

  ظبح ۹ ساؾت داری كصار ابُاش فصدا چون_

 ابمش داص تَ كصارا این از بکمن كلط من +



 دیگَ ىکن رفتار ُا چبَ مثل...  بزهَ حصف ابت رشکت اکرو مورد در بیات میروات... اذَ چیَ حصفا این _

 و ابصَ زمنی روی ادم ادصین اگَ یـین... اکری كری هَ اکری هَ.... مامان هسارم حصیف ُیچ ادم این اب من +

  هبیمن ىکبتضو رخیت و مبریم كبلش میسم تصحیح اون، گری من

 هامیاااا؟؟؟ _

  ماماااان؟؟؟ +

 تًت از کَ دشتو.. کيَ چیاکرت میروات َمگ... ذالص و ابش رشکت ۹ ساؾت.... دیگَ ىکن اذیت.. _

  فلط داٍر حصف ابت ینک.. منیکٌَ خسا

  هسارم  ابُاش حصیف من دوص برتاهَ +

صس بليس کيارش از  و گشاصت پیضوین رو دست بس تَ مسار این از دس تَ )  ) 

 درست تعممی کَ امیسوارم... هساٍر فایسٍ چون منیسم کش حبثو... دییل دردٍ دشم _

  ملابلش در مارو معصی ادص...دارمی رودروایس ادم این اب معصیَ ما.... کین راحت ماماهتو دیال و بگریی رو

  ىکن اؾتبار یب

وضس موفق دواب بَ بصگصدٍ دوابٍر کصد سـی چی ُص هامی ویل  بست درو دشش پضت و رفت ماماوش )  ) 

 کَ مهوجنا بصگصدوهَ تورو ذسا ای.... حوهت تو بيساٍز ؿالیج یب درد  ذسا ای... صااین کيَ لـيتت ذسا ای +

 بضنی اوجنا ایيلسر... حامت....تووو؟؟؟؟؟ اب دشكصار بیام من... َُ... هبیمن حنس تو ظورت اون دیگَ و بودی

 بستصکیب رواین بضَ سزب ؿلف مبارکت ابسن زیص کَ

 

 لکی دشالکس ُا چبَ...... رشکت بٍص کيَ جمبورش ماماوش قصای قص ىکٌَ داوضگاٍ بٍص صس بیسار زود ظبح

  بًیامنی دوستش هبرتین خبعوص کصدن اس تلبال ازش



 زدن زىگ... بزمن زىگ یَ دارم بسخبیت دوس تای.. هجمن بَ ایيا.. دارم درس.. دارم الکس منیگی حوهور تو ×

 ...  وضن ىگصان بسم مسجاصوهو و متاسا حواب الاكل دمشن دش تو خبورٍ

  اومسم صسم هبرت ینک امصوزکَ... هساص مت درس یت ی حوظهل و حال ذسا بَ... ُا چبَ رشمٌسٍ +

 ؟؟ راَُ روبَ چی مهَ... امحلسهلل دب ×

 ؟؟ مگَ چعور... بیش و مک +

 میضی کیف دص... بسوین اگَ.. گصفنت دشاقتو دذرتا وكتَ چٌس این چلسر بسوین اگَ.... مهیيجوری.. ُیچی ×

  هامی

 .... میکنن بیرود دذرتا +

گفت بًیامنی بَ رو و زد عوینص ی لبريس سپس ) ) 

  میسادی بضون رو مون دوهَ ادرس بودن احوامل حوایی دییل اگَ دب +

 ویل تصم این بضن دیالت یب زدمی حصف ابصون لکی... بگو رو اس تادا... حاال گوصَ یَ بشار رو دذرتا ×

  زاید قیبت ذاظص بَ میکنن حشفت دشویسا دُن احامتال

  وضـیت این اب الکسارو کمن پاس بتومن ىکمن فکص دوددم... هیست رمم... دشت فسای+

  ینک صَ ؾوض ُوات و حال الکس بـس خایی یَ بصمی میای هامی ×

  کجا؟؟ +

  صامل خادٍ ای لواسون بصمی گفنت ُا چبَ... خا ُص.. منیسومن ×

 ؟؟ مٌاسبت چَ بَ +

 ؟؟ مگَ میروات مٌاسبت... مهیيجوری ×

  هسارم حوظهل... مبیا ىکمن فکص... منیسومن +



  میضَ حس دییل مجـمون تو ذالیت خای... مهَ صسمی دلتيگت ذسا بَ... دیگَ وضو لوس ×

 .. اومسم مه صایس... میضَ چی ببیمن وكت ادص ات حاال +

 ات بود پصیسٍ ذًُش از رشکت و كصار و صااین ی مس ئهل الک... موهس متام ىمیَ حبث و اومس الکس بَ اس تاد )

 و ۹ ساؾت دیس و کصد دستش توی ساؾت ىگاٍ اندوداگاٍ.... داٍر متاس داد وضون کیف توی ی ویرٍب وكیت

 هَ کَ میگفت دلش تَ چزیی یَ ویل... هساٍر مو صامٍر کَ اون... هیست دودش گفت دودش بَ.... ربـَ

 بَ چصا منیسووست...صس ؾعیب ینک... داصت ادامَ دشمه پضت و توكف بسون ُا متاس.... دودصَ حامت...

 یب... چیَ حسابش حصف واكـا بییٌَ مریفت بود هبرت صایس... کصد صک بود گصفتَ اکمل اظمیيان اب کَ تعممیی

کیَ ببیٌَ گویش دشاغ بٍص ببٌسٍ رو درس اس تاد بود مٌتؼص ظرباهَ   ... 

 

 از پاخس یب متاس ۲۱... کيَ چک گوصیضو و ش پض یت دشاغ بٍص کَ بود این اکرش اولنی و صس متوم بالدٍص

  کصد ابز رو مسج زود..... مسج یک و انص يادتَ ای صامٍر

 میسادی وضون کَ مه اوهلسار حیت تو.... ابیش  امحق و چبَ حس این ات منیکصدم فکص... متاسفم واست واكـا ((

 پضت  ایدگارصَ  اظعالح بَ کَ رشکتش حفغ واسَ من تالش و سـی بَ ایيجور وگصهَ هساری دوس ابابتو

 )) دیمنزی  پا

 اگَ ؟؟؟ حصفَ مهش ایيا ای کيَ هککش میرواست واكـا.... صس دضک گویش ی ظفحَ رو چضاش

 کَ فـال.... بسٍ مٌفی حواب و بزهَ هبش رد دست اگَ حمضَ حامكت اکرش واكـا ؟؟؟ چی ابصَ حلیلت

 مجؽ کتاابصو و کیف تو اهسادت دوابٍر رو گویش.. ىزهَ زىگ بود ظالح بَ کَ مریسَ هؼص بَ ؾعباین ایيلسر

 ... کصد

  کجا؟؟ هامی×

  بصم ابیس اومس پیش اکر +

 .. صس چی كصارمون پس ×



  مزیمن زىگ بت... اوضاهلل دیگَ وكت یَ +

  دوابٍر هپیچوین... ُا حامت ×

  حامت... چضم +

 و بصافصودتَ  بالدٍص و صس مٌتؼص  متام همی و ساؾت یَ گفت مًضی... ببیٌتش اوجنا بلکَ رشکت رفت (

  ).. رفت کصد ول ؾعباین

  ؟؟ دادی بش  صام مو صامٍر +

  داصنت دودصون.. صاُی اكای والا هَ ×

  ؟؟؟ ىگصفت دشامغو ای دیگَ کس... ذميون.. ابصَ +

 ... وضس پاس چاکصون و ذالیَ حسابتون گفنت زدن زىگ هفص چٌس.. چصا ×

 ؟؟ کمن حور پوالصوهو ات بسن وكت ینک  ابیس اومسٍ پیش رشایط ذاظص بَ بضون گفیت +

  میسن وكت ُفتَ این ادص ات هنایتش گفنت ویل.. گفمت ×

 ... ذميون... ابصَ +

 رو اوجنا میضس تص س يگنی و س يگنی حلؼَ بَ حلؼَ کَ مغ و مهَ   ابری کوهل اب بـس و موهس دفرتش تو ینک (

 ) دوهَ رفت و کصد تصک

 بود مٌتؼصش میکصد ىگاش امخ اب و ضس تَو  ظالون توی مبل رو کَ مادرش دشزوش دشادش ُای ىگاٍ

  وضست کيارش و کصد سالم...

 احرتامی یب دودت از بزرگرت بَ دادمی ایدت ما... کصدمی بزرگت ایيجوری ما... هامی کصدی دودتو اکر ادصش _

  ؟؟ کین

  بصم وضس.. اومس پیش اکر.. ببرض یس +



 ؟؟ زدی زىگ بش... هیس مت من توٍ یدواُ ؿشر مس تحلَ کَ اوین دوما... ست هبوهَ ایيا اوال _

  هوچ +

   هبودی اوجنا چصا بسی توضیح هبش کَ  ایيَ ت وػیفَ حساكل ؟؟ اوهوكت چصا _

  میکٌَ بساذالیق لکی حامت... بزمن حصف ابش هسارم دوس مامان +

 بَ... بکضَ ردضون بَ افصادو اصتباُات کَ هیست ادمی مهچنی مضن در... داٍر حق کيَ بساذالیق اگَ _

 موهسمون ابصوی ىمیچَ این ات ابش اوجنا دشوكت ایًبار لعفا..... مٌتؼصتَ رشکتش بصی فصدا کَ گفتَ حال ُص

  بضَ حفغ

  ش صسٍ دصاب کجاست منیسومن +

 هامیاا؟؟ _

  کجاست رشکتش  منیسومن کَ ایيَ مٌؼورم +

  هیاری کصدوضو گم ی هبوهَ گوصیت تو میفصس مت بـسا ادرسضو _

  میکٌیس لعف... ىکٌَ درد دستت +

کصدن قصقص کصد رشوع لب زیص هامی و رفت و صس بليس مادرش )  ) 

  هجمنی کسوم از ذساتورو بسومن اگَ اخ.. كوز ابال كوز صسی مه تو دارم بسخبیت مک من... صااین بکضتت ذسا +

  منیکضَ جخالت گيسٍ مصد... زن مه بَ دو ادمای این از میات بسم... اٍ... میضس راحت دیامل کصد اوار  دشم رو

 هيَ چبَ  ُصکوهل... میکٌَ مامامن پیش مٌو  صاکیت

 و بود کييسٍ دوحشال كسمییش دوست دیسن فکص حیت.... میضس پرش اساوسور تو  خبضی ارام موس یلی

 ذاظص بَ بصگضتش ویل میکصد دؿا... ایصان بصگض تَ سال مهَ این بـس صااین.... منریفت کيار لبش  از لبريس

 مثل بصگصدٍ و بیفتَ دشش از  حمال ؾضق این رش و صور اگَ میضس چی.... هباصَ  میکٌَ فکصصو کَ یناو

  وضاط و زهسگی دشادش صااین مهون.. اول



 صنک و کصد  ایيَ تو دودش بَ ىگاُی کَ ظبح امصوز.... صس صوکَ دیسوش از کصد ابز کَ رو اپارمتان در

ای و بصامسٍ  یـین پصس یس دودش از ذوكش تو زد بسحور ظورت توی چصوک و چنی و حوگيسمی مُو

 بسن مهون.. وضسٍ ؾوض  ُیچ سالِا این تو برش این جعییب ویل... صسٍ صکس تَ و پری مهیيلسر مه صااین

ا و چٍِص مهون... ورزیش ی ورزیسٍ  مهون و پصخشبَ چضمِای مهون... پضت پص  سبیل و ریش و مُو

 در ریز چنی چٌس صایس و ُا صلیلَ روی  وضنی بصف بصاق گصد از كری بَ...اىاکر كابل كری لکیِ  خشابیت

 .... بودٍ رمصابن او اب جعیب معص گشر چضمِا زیص و پیضاین

  دیسار ُای بش و دوش و بلیل و لبريسی

اد دویب _   چعورٍ زهت... دوبن ُا چبَ.. فُص

  دارن سالم... دوبن مهَ... دویب تو.. دومب ×

  در دم موهسی چصا تو بیا _

صسٍ فصش و دیکوراس یون مسرن اکمال صلک بَ کَ بود ص یکی و بزرگ اپارمتان )  ) 

  ؟؟ گصفیت اتٍز ایيو ×

  فلط تورامه ساؾت سَ روزی دوهَ بصم خبوام... راحرتم.. صِص مصکز بَ ىزدیکرٍت اٍر _

  منیکصدمی کَ اکرایی چَ.... صااین داصتمی داوضگاٍ زمان رو دوهَ این میضس چی.. ؿالیَ ×

ش صوهَ رو زد یکی و دٌسیس )  ) 

اد هبودمی بیاکر مهچنی مه مهوجنوری _   ذان فُص

کصد تضکص مه صااین و دستش داد رو مرشوب ی صیضَ )  ) 

  هتصان صسٍ هکیاب ویل گض مت دییل....   ببرض یس...هیست میسی تصحیح کَ اوین ×

  نالا مریسَ دادم سفارش كشا... بضنی... ؿالیَ مهیمن.. دشت فسای _



 بَ  ُا کصدٍ کوچ  حرست مه اوكات بـیض و دٌسیسن و کصدن تـصیف ذاظٍص و زدن حصف و دوردن صام (

 دون رىگ بَ كصمز مایؽ ان لعف بَ ُا لیوان و صس ابز مرشوب ی صیضَ بالدٍص... دوردن رو ابیق دایر

 ) پصس یس رو میچصدیس شدش  تو مالكاتضون اول از کَ سوایل بالدٍص کَ بود لیوان سومنی ای دومنی...درامس

 ؟؟؟ دیسیش ×

گصفت حوابضو انگفتَ کَ بود معیق و گصم ایيلسر حرستش اٍ )  )  

 ....بود اون دیسم ایصان بَ رس یسن بـس کَ کیس اولنی.... دیسمش _

 دب؟؟؟ ×

 .. صسٍ اكا... صسٍ بزرگ _

زد تلری لبريس )  ) 

 متام بَ صازدٍ.... هساٍر مک ُیچی اكایی و زیبایی از کَ بصم كصبووش..... صسٍ بال و دراز زبون و ص یعون _

اد انبَ ظالی... مـياست  مک ُالکضومن و دصاب کَ چضمِا اون پیش حواُصات و املاس ؟؟ چیَ ظال... فُص

اد زد اتیضم چضاش تو مغ ویل...   میارن  مهَ... ؾزیزدمل صس متوم چی مهَ بگم کمن بللش داص مت دوس... فُص

 و زهسگی.. ُیچی کَ پول.... ؾضلم خبورٍ تکون دلت تو اب منیشارم دیگَ... ایيجام نم... هفسم صس متوم چی

 وحودم متام مرییزم پات بَ حومنم

 صسٍ ابؾث کَ مضلهل  مهَ اون دیسن ایيکَ اب.... بود  وضس تَ صااین اهتؼار دفرت تو وكیت از  صس ساؾیت ربؽ

 کَ کيَ رشمٌسگی احساس هکی.. هباصَ  پیی در پیی ُای متاس ادرماو  اون حوابگوی  مًضی دو وحود حیت

 دیگَ دكیلَ ۲۱ از بیش کَ بگرٍی هؼص در  التامیتیوم اتمی وضس ماهؽ این ویل گشاصت دشاکرش اوهعور دیصوز

  .... منوهَ مٌتؼص

 حصبت بود اهـلاد رشف در کَ خسیسی رمم كصارداد مورد در رشکتش مسیصؿامالی از یکی اب داصت صااین

 كری و اندوداگاٍ اکمال اومس لبش روی کَ لبريسی... دیس مزیش روی میيیاتور تو رو هامی عویصت کَ میکصد



 و معلق داصت  خاوش و حسم سلولِای تک تک و روان و روح بص پرس این کَ كسریت... بود ارادی

 .... بود کوبيسٍ

 ... بصم كصبوهت منیات دمل کَ حیف.... دیصوزت اکر حواب در مبوین مٌتؼص ساؾت یک بشارم ؾضلم حلتَ _

 ... داذل بفصس تتش داد دس تور مًضی وبَ  کصد مصدعضون و کصد مجؽ بلیَ اب حصبهتاصو زود

 پيجٍص بَ رو و چصدوهس ظيسلیضو بصكصارصس بود مٌتؼصش وكتَ دییل کَ رممی دییل متاس حلؼَ مهون

 .... کيَ مصتب افاکرصو منیتووست ؾضلش روی در رخ بود معمنئ کَ کصد حصبتاصو

 ...صس ؾعیب میکٌَ حصبت تلفین هبش پضت  داٍر دیس و داذل اومس کَ هامی

 .. وضست مزیش روبصوی ظيسیل ورو رفت  بضَ ردعتش و تـارف  مٌتؼص ایيکَ بسون 

ص میکصد حصبت فصاوسوی زبون بَ  داٍر زابن از کَ ای صکس تَ پا و دست اص يایی اب کصد سـی چی ُو

 حصفاش ی متوخَ

 ....  صس بیریال و دىکص  افاكَ بضَ

 کَ صس متوخَ... داد حتویلش پوزدٌسی مهصاٍ وار دشزوش ىگاٍ و چصدیس و صس متوم حصبتاش بالدٍص

 ای الـادٍ فوق حساسیت  میساوست داصت او از کَ ص يادیت اساس بص کَ حصکت این از چیَ مٌؼورش

 لبريسی اب پوزدٌسصو ؾوضش هامی ویل...  داٍر  احامتؾی مٌاس بات در افصاد رفتاری اظول و  تـارفات روی

 ... صس چضمش در چضم پصرویی کامل در و داد پاخس موذی هنایت یب

  ؟؟ هیس یت بدل مه کصدن سالم... هیست دوات یکی مضلکت کَ میبیمن _

  ؟؟؟ مبارکتون ظيسیل پضت... میکصدم؟؟ سالم ابیس یک بَ +

 ... میگریی اید مک مک... هیست رمم _

  متاسفاهَ مه صام هیس تنی اداب مبادی مهچنی کَ دارم صک ؟؟ صام ؟؟ یک از +



  ؟؟ میرورٍ رو ادب یب ُای چبَ زبونِ  گصبَ ىگفتَ بت کیس حاال ات _

  منیضَ ىزدیک برب بَ کَ گصبَ ؟؟ گصبَ +

 ؟؟ منیضَ برب ىزدیک اومن ؟؟ چی صری _

 مسل و   خاهواران دهیای بَ دویب ییاص يا  از مضرعَ......ایيکَ مثل میسوهیس هبرت صام... والا منیسومن +

  بصدوردارین رفتاریضون

  کمن تصبیتت اول از و بشارم وكت اسایس ابیس....  ست ریضَ و بن از مضلکت الک صام... خنری _

  راد... اكای هیس یت حصفا این حس در +

ِای این حیت جعیب ویل بود بستص حفش ظسات از داصت راد و اكا بنی کَ لبريسی و ىگاٍ و مکث (  رفتاُر

 ) بود دواستین و صریین صااین بصای  توُیًش دشادش

 دیصوز از من... زایدٍ وكت امور بلیَ واسَ... کيمی حصبت اکر مورد در هبرٍت.... بگشرمی گفت و زد لبريس

 مکصد حصبت وکیلتون اب مه... گصفمت كصار افتادٍ اذری مست این در کَ اتفاكایت و ابابت رشکت حصاین در اکمال

 دارن چک ابابت و تو از کَ افصادی و سِامسارا از هفص چٌس اب حیت و كصارتون ظصف ابىک رییس اب مه

 صس ابؾث ذسابیامصز صاُی اكای مصگ ویل رس یس حبصان مصز بَ پیش ماٍ ُضت ُفت تلصیبااز وضـیت ...

 .... کَ

 یـین... صسٍ رشوع حیاتش یسك  زمان در  ورصکس تگی این منیکصد فکصمش.... منیضًیس ُیچی  دیگَ هامی (

 یـین بصم كصبوهت اباب....  بسٍ ادامَ تپیسن بَ هتوهَ و بیات فضار كلبش بَ صسٍ ابؾث امص مهنی ذمکٌَ

 ُای ثصوت متام منیسووس یت.... ابیش کيارمون تو ویل کيمی زهسگی اب و دضک هون اب بودمی حارض منیسووس یت

 .... منیکمن ؾوض  رمصبوهت ىگاٍ یک اب رو دهیا

....  کوبیس وحودش كِلصای هتَ بَ و کيس سیٌَ از را  صااین دل کَ ىگاُی.... کصد صااین بَ ىگاُی انابوراهَ

 ؾوض رو حبث زود... بود تواوش از ذارج کصدٍ ؾزادار  چضمِارا اكیاهوس ایبِ  کَ اهسٍو و مغ ىگاٍ این  دیسن

 ... کصد



  واست بیارن بگم میروری چی _

  ُیچی +

کصد داغ اکاکئو یک و كٍِو یک سفارش و کصد بليس ور  گویش )  ) 

 ؟؟ بودی ؿاصلش چبگیات _

  میضن ؾوض  ادرما +

 ُص کَ کصد پیسات منیضس زمنی رو ُیچوكت....ابیش صسٍ ؾوض یکی تو منریسَ هؼص بَ ویل... درست _

  کصد انرجن هبار دردت ابالی بَ ىگاٍ یک بود اکیف مزید قیبت وكت

 و ساق الی البَ از کودیک ی پصاکيسٍ ذاظصات وس می مهچون داصتین دوس دردت ان ؾعص حلؼَ یک در )

 بگَ دودش بَ صس ابؾث صااین چضمِای در  دیگص ىگاُی و اورد جهوم مستش بَ ابد در ركعان  بصگِای

 .... دیسم خا یَ كبال اوانرو من... میض يامس چضمِارو این من.....چضمِا این

 کصد وضنی تَ ذاظصات اكیاهوس   كـص بَ دود اب و صست افاکرصو خاری ایب مهچون در روی تق ظسای

 هبش  انمصد ی مـسٍ ویل ىزهَ لب هبش صااین جل از کَ بود این هیت... پیچیس فضا در داغ اکاکئوی  بوی....

 راٍ ظسایی دشو چٌان هشاٍر کيار رو جلبازی اگَ و ىکصدٍ درایفت  ُیچی ػِص دیصوز از کَ کصد ایداوری

 بود دومشٍز واكـا... دورد داغ كلیغ مایؽ ان از لب یک و صس تسلمی... میسٍ فٌا بَ ابصوصو کَ یيساٍزم 

 ..... میساد تصحیح و داصت دوس کَ مهوجنوری درست..

 کَ میسوین ای دیگَ کس ُص از هبرت دودت!!!! ....دوب پرس ؟؟ببنی معلب اظل دش بصمی ؟؟؟ هامی _

 ابیس یـین..... ذالیضَ و دضک رگِای بَ ُيگفت پول تزریق بسٍ جنات رو کترش  میتوهَ فـال کَ چزیی تهنا

 بسٍ اجنام ایياکرو ش دشمایَ بصگضت حیت ای دشیؽ دُی سود بَ داصت چضم بسون کَ کین پیسا رو یکی

  ؟؟ میض يایس خشیص مهچينی صام....



  فلزی مرتسک بودم یيجاا الان میض يادمت اگَ اذَ. گفت دلش تو.. داد تکون هفی ؿالمت بَ دشصو(

 کصد پیسا کیلومرتی چٌسین صـاع ات منیضَ رو بودن دادٍ هکک كول کَ  ادمایی اون از یکی حیت.....؟؟؟

 ) اومسن در اب از ؾویض مهَ....

  بکمن رو ریسک این حارضم من _

 .. دارم رشوظی و رشط ممن دب ویل.... داٍر حق گصدمن دییل کَ ابابت ذاظص بَ اومن....

 )بـیسٍ ازت دلبازی و دست مهَ این وگصهَ... دیسی وامس دوایب چَ میسوهَ ذسا....میگی چی یَ الان گفمت(

  ؟؟  دب +

 بیام کَ هیس مت دیواهَ ممن و  هساری اکر دهیای از  ای دشرص تَ و جتصبَ ُیچ تو میات بوش کَ ایيجور والا _

 ... اول ی دوهَ بَ بصگصدمی ماٍ چٌس بـس ات کمن ُزیيَ مهَ این

دشصَ تو چی دكیلا ببیٌَ ات کيَ حفغ ارامضو بود هبرت.. کصد کيرتل دودصو ویل بگَ چزیی دواست )  )  

  مست یَ ات و بضم رشیک ابُات مه دودم میکمن کَ هککی ازای در کَ ایيَ مریسَ ذُمن بَ کَ راُی تهنا _

 این در مضن در..... بگریم ؾِسٍ بَ  رشکتتو مسیصیت

 ... بسم اموزش هبت اکرو مب و ریز متام فرشدٍ ی بصانمَ ظی مه مست

 ... ای خشیص دستیار یک مثل.... ابیش کيارم وكت متام ابیس بصس می موفلیت بَ مست این تو ایيکَ واسَ

 (.... هساصت رو اضایف حصف یَ صًیسن حتمل دیگَ کَ کيَ متوم حصفضو هشاصت)

 تو مثل یکی کَ رسوهسٍ خایی بَ اکرو کَ دهیا این دش تو ذاک یـین... ىکش جخالت.. دیگَ بگو....  كالم +

 بیفتَ اتفایق مهچنی هشارم و مبریم كبلش میسم تصحیح... ذان صااین دوهسی کور ویل... کيَ تلکیف تـینی وامس

  پادواست بَ او اب حصکتش امتساد در صااین کَ بٍص کَ صس بليس...

  کجا؟؟؟ _



داد پاخسضو امزیی ایَکي حلن اب ) ) 

 . وضَ تلف این از بیش گصاىهباتون وكت ات بصم +

  وضسٍ متوم حصمف ُيوز وایسا _

 ... صسٍ متوم من حصف ویل +

 حسم ابـاد میضس دروش رو کَ ایيجور.... بود ملابلش  در اثهیَ از درکرثی  صااین ویل بٍص کَ بصگضت(

 بَ مارگوهَ کَ كوی دست اون ابز ویل بضَ رد کيارش زا کصد سـی... اومس می چضم  بَ بیضرت درصتش

  ) بست رو رفنت راٍ دزیس ابزوش مست

  بضنی گفمت _

 کيَ رممووش س يگنی حصف چٌس حیت و  کيَ رفتار متوم دضوهت اب دواست... صس چضمش در چضم (

  ). بود نرمصاب و رمص پص توكؽ بصذالف کَ ىگاُی... کصد ساکتش صااین چضمِای توی ىگاٍ ویل....

  میکمن دواُش _

ا اىگض تان اُينی ی مٌگٌَ اون از دیسٍ فلک ابزوی و وضست دشخاش دوابٍر  پضت ایًبار صااین... صس ُر

  گصفت بودارام تص ىزدیک دییل کَ روبصوش ظيسیل روی و بصىگضت مزی

  ؟؟ ُس یت دوددواُی ادم تو هامی؟؟ _

 مٌؼور؟؟ +

 دوهَ تو چَ میکنن اکر پیض تون کَ ادمایی اون ی مهَ ؟؟ اُصات؟؟؟دو  هیست رمم واست ماماهت یـین _

  ؟؟ مریسوهَ هبضون تو ظصیق از ذسا روزیضوهو و رزق و رشکت تو چَ و

 وحود پول ذاظص بَ کَ هیست رایض کس ُیچ احامتال ویل بود درس حصفاش کَ البتَ..  بگَ هساصت حوایب(

  ) سوال زیص برٍب قصورصو و خشعیت و



 بسٍ دیگَ فصظت یَ رشکت این و دودت بَ..... هیس مت بسی ادم من میکین فکص کَ مه اوهلسرا ؟؟ هامی _

 سالمت بَ مارو و ذری بَ صامرو کین حتمل رو ابمن اکر منیتوین کَ رس یسی هتیجَ این بَ مسیت بـس اگَ...

 فوكش...  هیست الهَؿاك ببٌسی بضَ جناتتون ی مایَ میتوهَ کَ درو این من اب جلبازی روی از ایيکَ ویل..

  ؟؟ میضَ.. کَ منیضَ بستص ُست کَ ایین از وضـیت.... اول ذان دش بصمیگصدی

 رو پیض هناد این دیگَ یکی اگَ.... میکصد فکص و زمنی کف ُای پارکت بَ بود زدٍ زل... ىگفت چزیی ابز(

 ایياکرا از كعسش و هیت بَ الک کَ ادمی این... مصد  این بَ منیتووست ویل.. میکصد كبول بصگصد بصو یب میساد

 )کيَ اؾامتد داصت صک

 مهگاین كبل دارمی کَ فصظتیَ ادصین این میسومن کَ خایی ات.... دارمی وكت ظبح فصدا ات فوكش ما ؟؟ هامی _

 رفتَ دست از اؾامتد کيَ هکک منیتوهَ مه ؿامل پول دیگَ بضَ بسانم بصهس این اگَ.... ورصکس تگی ذرب صسن

 دود دیگَ... داری کَ دم صامٍر.. ُس مت حوابت مٌتؼص... بگریی تعممیتو داری وكت ظبح فصدا ات.... بصگصدٍ

 کيار گشاص یت ابزایرو وچبَ صسی بزرگ کَ کین اثبت مب فلط دارم دوس... داین

 صااین پیض هناد و حصفا درگری  ذًُش ظبحَ ىزدیاکی کَ  الان ات صب دش از کَ گصفت صسیسی دشدرد

 میضس حس بیضرت ابابش ذایل خای روز بَ روز..... یک ویل کيَ مضورت یکی اب میتووست اکش.... بودٍ

 مسجی یَ...هبرت چَ... دوابیسٍ صااین احامتال و صسٍ ۴ ىزدیک ساؾت.. اهسادت ىگاُی گویش ساؾت بَ....

  فصس تاد واسش و ،هوصت کواتٍ الـادٍ فوق

موافلم من... سالم ))  ))  

 زود و صس تزی اومس کَ پیام زىگ ظسای ویل برٍب دوابش بلکَ بست چضاصو و اهسادت کياری رو گویش

  دوهس پیامو

 دارمی اکر لکی کَ خبواب بگری  زود مه حاال..منیضی پض میون ابش معمنئ. گصفیت تعممی درست کَ دوحشامل ((

 )) فصدا

 ... دربیاٍر حصظضو تووست لکمَ چٌس مهنی اب فلط



 کمن هفصیًت بضیمن ظبح ات میروام...  اظال مبومن بیسار میروام... ؾویض چَ تو بَ...  صااین بگریی درد ای+

 ... مین بیساری و دواب مسوول مگَ تو...

 ساؾت ىگاٍ دكیلَ چٌس ُص  .. هربد دوابش الک کَ ایيلسر... بود وحضتٌاک ادم این دیسار و فصدا فکص تو 

 کصد صوت پا اب پتورو... زد داد  افاکر مهَ این دش ینؾعبا رس یسن ۱ بَ لـيیت ُای ؾلصبَ دیس وكیت و میکصد

 کيَ اسرتاحت ساؾت چٌس الاكل بتوهَ و کيَ هککش دشد صری لیوان یَ صایس... پاینی پصیس ختت از و

 رو ماهيس مخری موادی بزرگ ای اکسَ تو و وضس تَ زمنی رو کَ دیس رو ذاتون اصپزدوهَ تو اومس وكیت....

 .. میسٍ ورز

 ؟؟ صب ایيوكت چیَ ایياکرا.. مصییض هَ مگَ... ذاتون ینمیک چیاکر+

زد رمصبوین لبريس و کصد دشابال )  ) 

 و دورد ایرنوزا هیست حوامس میکین فکص... میکمن درس داری دوس کَ گوص یت ی لکوچَ... مامان ُیچی ×

  صسٍ مک چلسر دوراکت

 دوس مادرش از هکرت بیضرت هَ اگَ اوهو واكـا.... زد زل ؾضلش دشادش چضای بَ و وضست کيارش(

 ) بود مهیارش و مهبازی و مهصاٍ و مصیب و دایَ چبگی از کَ زین... هساصت

  ؟؟ ؾزیزم بیساری چصا تو ×

 میکصد تزریق هبش مهیضَ کَ ارامضی...  ارامش بَ داصت هیاز... ذاتون بلل گشاصت دشصو و کض یس دراز(

ای چَ..  ) اکبوس و تصس ُای صب چَ... تب و بامیری روُز

  دییل دس متَ ایيکَ اب... منیرٍب دوامب... منیسومن +

کض یس معیلی هفس و بست چضاصو هامی.... کصد فوت پیضوهیش تو و دوهس وردی اُس تَ )  ) 

 ؟؟ ذاتون +

  میکٌَ س يگیین دلت رو چی ُص بگو... ؾزیزم بگو... ذاتون معص و خان ×



  دییل.... ابابم دلتيگ +

  مبوین اوجنا دیصوكت ات و ذاکس تون بصی صب ُص ایيکَ.... هیست راُش این ویل.... ؾزیزم میسومن ×

 ( کصد ىگاٍ بش و کصد ابز چضاصو )

 ؟؟ فِمیسی +

  ؟؟؟ کین پهنون ذاتون از چزیی تووس یت حاال ات ×

  هَ +

 ابُات دبیث اروایح کَ میرتمس...  ذساست  خمتلف ذالیق ی مهَ تالیق ماکن اوجنا میسوین... ؾزیزم ×

  هشارن  راحتت دیگَ و بضن مهصاٍ

  المعب هیست مه کن ول کَ صسٍ مهصامه اوجنا از دبیث روح یَ فـال والا +

  ؟؟ میگی رو صااین ×

 ؟؟ میض ياسیش +

 در مهش روزا اون البتَ ؟؟؟ منیات ایدت چجور...بودٍ سالت هَ ُضت.. رفت وكیت هبودی کوچیک زاید ×

  کین فصاموش اگَ حلتَ.. بودی سوزهسن اتیش حال

  للزصَ یَ مٌتؼٍص فلط و چیسٍ دام وامس خا مهَ میکمن حس... متيفصم ازش...  . ىکبتضو وحود منیات ایدم+

  دادوضَ جنات هیت وكتا بـیض... هیست صاکر اهساذنت دام بَ واسَ ُا دام مهیضَ ×

 ... اوهَ مضلکم کوچکرتین کَ فـال.. منیسومن +

  بسٍ كصضاتو و بفصوش... هامی بفصوش رو َدوه ×

 و دوهَ این از بگم... کمن چیاکر ماماهو مه بـسش... منیضَ مه كصضا هعف دارمی چی ُص و دوهَ این والا +

  میضَ حایل چَ بکٌَ دل ذاظصاتش



  یکینم  فکصصو کَ ُستمی اوین از كویرت دییل زان ما... هباش ُیچکسوذمون ىگصان... هباش ماماهت ىگصان ×

 مه حاال... بسٍ اجنام درس تَ میکین فکص کَ اکری تو... رشایعی ُص اب بسمی وفق دودموهو راحت میتوهمی...

  هیست و ُست چی ُص و دهیا از فارغ... خبواب و ببٌس چضاتو

 در صااین  دٌجص چون چضمِای کَ میربد دوابش مک مک....  کييسٍ مسحور ُای فوت و خادویی وردُای ابز

 ُوص یاری تو هَ دواب تو هَ ورمنیساٍر دشش از دست چصا ادم این.... کصد پصیضووش و  زد حصكَ  لشملاب

 اول  کض یسٍ ُارو پصدٍ امحلی کسوم اذَ... .  میضس دوابش مزامح و  کصدٍ روصن را ااتق ی مهَ صسیس هوری 

 دوهَ این تو صسٍ حصوم دواب حیت دیگَ  یـین.........  ابصَ هور مٌبؽ بَ پضتش ات بصگصدوهس دشصو... ظبح

... 

 ای صس پیساش این ابزم... صس منااین ختتش روبصوی مبل روی  صومش ی سایَ و کصد ابز منَ یَ چضاصو

 و واحض و واحض ُی بلـکس ویل بضَ انپسیس س يگیًش ظیف بلکَ کصد بس تَ و ابز هکی چضاصو.... ذسا

 خاش از دشیؽ... اومس مستش بَ و بصذاست شخا از دبیث روح اون یکِو کَ خمعوظا.... صس تص واحض

 ... زد زل بش ابز ىمیَ دُاین اب و پصیس

  ؟؟ خبوایب زود ىگفمت مگَ _

 چلسر کصد حس حلؼَ یک...  بود گصیزان دوابش ىمیَ ذُيَ از  لکامت  صسکَ سلب ازش دادن حواب توان

 ات  گصفت بلل در و دود مست سکض ی ابلض تو زود....هبود تًش ُیچی رشت یک كری کَ سپٍص و دفاع یب

 ... خلت و ؾصاین پوست  مهَ اون بص ابصَ جحایب و سرت

  ؟؟ میسوهَ كصارمون مورد در چزیی ماماهت.... میگم _

ابصَ داص تَ میتووست کَ بود الـمیل ؾکس تهنا هفی حواب بَ دشی تکون )  )  

  هَ؟؟... هساٍر رشکت وضـیت و اومسٍ پیش رشایط مورد در  اظالؾی اظال _

لکامت از اس تفادٍ بسون هفی مه ابز )  )  



 اکرت و زهسگی خسیس ی بصانمَ این هباصَ جعیب واسش ات میسم بش توضیحی خمترص یَ من پس دب _

 موردصااین در گشرا فکصی بست دشش پضت درو و رفت کَ صااین....صس دیص... بصمی ات بپوش زود تومه...

 ... گشصت ذًُش از مادرش و

 بَ بگری دوش بصو پاصو.. پاصو...هساری اؾامتد مه مادرت بَ منیض يایس رو صااین حاال... دیووهَ... اباب بصو +

 زودی این بَ داری ای پاچَ لکَ مگَ... صااین کيَ لـيتت ذسا ای..... ربط یب و دشوتَ یب افاکر این خای

 حسم.... خسیت و سفت کَ بس هساٍر اتجریی مه میکمن لـيتت چی ُص معیبت.... دشمی ابال مـلق اخل  ؿنی

 چیيَ بليس دیوار هیست کَ

 اب و ابقچَ توی ُای دردتچَ و گل بَ زدٍ زل کَ حایل در حیاط وسط....   پاینی رفت و صس امادٍ دشیؽ

 .. کصد پیساش میکٌَ زمزمَ لکامیت دودش

( دیگَ داصتمی مک مهیيو..    ایرو  ایيکَ مثل داٍر هکم ذساروصکص  ) 

  ؟؟؟ بصمی... م امادٍ من +

  بصمی _

 ... گصفت ُوا تو اوانرو هامی و مستش کصد پصت رو ماصنب لکیسای

  اوضاهلل دوبَ کَ راهيسگیت _

  پیش وكت چٌس پیضم اومس دورٍ یَ الووسو.... داریس ادتیار +

 کَ دبو  افاکرش قصق چٌان هامی کَ دوابٍر کصد ابز رو خسن ابب صااین کَ بودن رشکت بَ رس یسن ىزدیاکی (

  )اومس منی در ظساش

 خنورٍ لعمَ درست بَ  کيمی ریزی بصانمَ حوری ات بسومن داوضگاتو الکسای دكیق ی بصانمَ الزمَ +

 

  حهل.... هیست ای مس ئهل داوضگاٍ_



  ؟؟؟ بسومن میضَ...  اوهوكت حهل چی یـین +

  بصسومن دودمو بتومن حماهل کَ تصم این افتادم ؾلب ایيلسر+

 مزیین خلو بلیَ از و مریسوین دودتو و میکین الزمَ اکری ُص.... ؾيوان ُیچ بَ منرٍی کمت تو صفاح این ببنی _

 ... کین تالش ابیس چلسر و چجوری هیست رمم وامس..

  زاید قیبهتای ذاظص بَ کصدن حشمف مه اس تادا.. هیس مت من فلط مضلک اذَ +

 .. اوجنا دارم اص يا دودم... من بَ بس پار اوهو _

  ) منن نحو ؿشابَ مهَ اص ياُات کَ مبریی ای(

 ؟؟ بصمی کجا... میرومن... چضم +

  ....اوجنامٌتؼٍص مه وکیلت.... رشکتت مریمی _

 مٌعفاهَ از رشکت وکیل مه هامی مه حلیلت در.... ىکض یس ظول زاید الزم اوراق کصدن امضا و كصداد هوصنت

  سود دودش هفؽ بَ حبصاین، اوضاع این از  دیگَ یکی احامتال کَ صسن صوکَ َصاایه مسهؼص کَ رشایعی بودن

  حالش هکک ات کصد مٌتلل رشکت این بَ صو جتصبَ اب و زبسٍ اکرمٌسای از هفص چٌسین حیت صااین.... میربد

 .. ابصن

 ... بود ػِص ىزدیاکی رس یس پااین بَ خلسَ وكیت

  گالیَ کصد رشوع و بگرٍی دودصو خلوی هتووست دیگَ کَ  پاینی مریفنت داصنت اساوسور تو

 ای کین دفرتم مًضی دایياسورُارو ؾرص از ماهسٍ خا این میروای خسی خسی واكـا.... ذان صااین +

 از حمرتم ذامن این دیسن اب هیستیس مصاحـنی فکص واكـا  ُیچی من ؟؟حاال زدٍ فلک مٌَ اب گصفتَ صودیت

  هیس یت؟؟؟ ُا؟؟...تصحیح كصار روبص و فصار و بضن پض میون اومسن



 زهسگمی تو کَ دفرتاییَ مسیص هبرتین از یکی واكؽ در ویل ابال رفتَ کوچولو یَ صون سن درس تَ ذامن این اوال _

  و بریون بیات ابزوضس تگی از کصد كبول  دواُش و ارصار لکی بـس کَ کین صکص ذسارو ابیس... داص مت

  کيَ اکر پیضت

  هبیيَ ی اس تفادٍ جتصبیاتش از ابیس و میضَ حمسوب گيج اوسان این صام مثل ای جتصبَ مک خشط واسَ دوما

  کین

 از رو اکر و زهسگی گصاىهبای دروس من ات فصما ؾعا بضون دوابٍر معصی ؾبا ال تن پيج حق بَ.... الِیی +

  ... صسوضون فس یل كبل کمن درایفت ایضون

 .... بود توكـش و ُنذ از دور هامی ظبـی صوخ و صور کَ گصفت ش دٌسٍ(

 ) وضَ لبريسش ی متوخَ هامی کصد ای دیگَ مست بَ روصو

  ؟؟؟ الان بصمی کجا دب +

 ..... هنار بصمی _

 کجا؟؟ +

  میسوین هبرت تو ایصان هبودم وكتَ دییل... خا ُص _

  ذان صااین بربی حالضو و دوب خای یَ میربمت... چضضم +

  ظلوات هسی نتکض بَ مارو... کيمی تـصیف و ببیٌمی _

 دودم حون  بَ گض مت یک بَ یک رو هتصان رس توراانی ی مهَ.... دیگَِِِ ىگری مک دست مارو +

 ( قصیس هباصَ بليس زاید میکصد سـی دییل  کَ ظسایی اب و صس ؾوض حلًش هیو)  

  ؟؟؟ فِمیسی.... ابر ادصین....  میسی كسم دودتو حون ابصَ ابرت ادصین_ 



 یک بصگصد بصو یب و صک یب اكا این.... صس اتییس موجق، و رمسی مٌبؽ از اکمال... هَ.... زد زل بش تـجب اب 

 چزیی مگَ... چَ تو بَ... خبورم كسم دودمو حون  دارم دوس من دب.... هکَ ختتش سَ دو.. هَ  کَ ختتَ

  ؟؟؟ میضَ مک ازت

ا کَ بود ارومی و ذلوت رس توران..... صهؼ مورد رس توران بَ  رس یسن ات کض یس ظول ساؾیت یک  و مزُی

ا بنی مـلویل و دوب ی فاظهل... داصنت خالیب ظصح ظيسلهیاش  خشیص حصمی بَ احرتام و راحیت واسَ مزُی

 ... بود صسٍ  گصفتَ هؼص در مضرتی

 ...ؿالیَ كشاُاش واكـا ویل میاد سادٍ هؼص بَ میسومن+ 

  منیسم كعـی هؼص چزیی دمور در امور ػاُص از دیگَ وكتَ دییل_  

 ( پلکیسی اوجنا کَ بس مٌعلت و فکص ذارحکیَ دیگَ بهل کصد زمزمَ اروم) 

 ؟؟ گفیت چزیی ؟؟ چی_ 

  ؿااالیَ صون ماُیچَ البتَ... مسرن مه ایيجا میضَ دشو ش سًیت مه... داریس میل چی گفمت+ 

  میسوین هبرت... بسٍ سفارش دودت_ 

 ... چضضضم+ 

ای ُا رسونگا هساصت توكؽ)   بودن صسٍ تص مٍز اب  یکسست فصرمای اب کَ سال و سن مک و دوصلک دذرُت

 كشا سفارش ی هبوهَ بَ کَ هامی بَ داری مـین لبريس و ىگاٍ اومس مستضون بَ کَ دذرتی وكیت.... بضَ روبصو

صاگنی و رىگ زرد حیس.. کصد بود مهعحبت ابُاش  صاف  وحودصو ی مهَ کييسٍ ختصیب س ییل مهچون ُز

 .. بصذاست خاش از دشیؽ و بیاٍر ظاكت هتووست بالدٍص و صس خسترت و خست کض یسن هفس...  گصفت

  بصمی پاصو_ 

  ؟؟ کجا+ 

  دوهَ_ 



 ؟؟ چی هنار+ 

 کوفت منیروام_ 

 درست ایرو داذیل پیچی س می ایيکَ مٌعق اب دودصو مه هامی... منیگفت ُیچی بودن مسری تو کَ وكیت متام

 میضَ  بیین پیش كابل كری رفتارای این ابؾث اؾعابش دعوِط  اتعایل یکبار وكت چٌس صُ و وضسٍ اجنام

 ... ىگصدٍ رفتاراش مـلول و ؿلت دهبال زاید گصفت تعممی و کصد راحت دودصو

 از مسرن و هوساز چیش مهَ... دادٍ خای دود در رو صااین اپارمتان کَ سادامتین ممیوهس رو ظبلَ ظس بصج

 و لعیف هورپصدازی اب ص یک دییل راُصوُای ات.... داٍر راٍ خمتلف ظبلات بَ اساوسور اب کَ پارکیيگی

 .... دُيسٍ ارامش

 حور و مجؽ و ،سادٍ راجی ابزهیای صلوغ از دور بَ کَ بود هامی میل ابب و سلیلَ بَ مه اپارمتان دودٍ

  بود کصدٍ هوازتصش چضم دوهَ سالن مبلامن در رفتَ اکر بَ مضکی و سفیس مت و صسٍ دیکوراس یون

 بَ بصای هؼصش بَ و کيَ زهسگی اپارمتان تو  داصت دوس وكتَ دییل کَ هامیرو و ااتكش رفت مس تلمی صااین

 گشاصت تهنا رو هیست خسیس ؾرص زهسگی حوابگوی دیگص ویالیی ُای دوهَ کَ ست گزیيَ هبرتین بودن روز

 .. کيَ چک و بزهَ دیس رو خا مهَ ات

 ... وضست   توپص و تپل راحیت مبل رو رفت مس تلمی

 ..مبل پض یت بَ.داد تکیَ  رو گصدن دشو و کصد دراز روبصویی مزی روی پاُاصو

 س يگنی چضمِا و  داد وضون  اتجریصو  امصوز س يگنی ی بصانمَ و دیضب دوایب مک ویل بود سلف بَ ىگاُش

 .... رفت دواب  بَ مک مک و صس

 

 و كریت درد....  بگرٍی اروم دشدردش بلکَ ات داد ماساژ  رو پیضوین ظصف دو هکی و کض یس دراز ختت رو

 .. بضَ اضافَ اون بص مه دشزوش ات بود مک حسادت



 میروای... چی بضَ متوخَ.... دیووهَ دب کن کيرتل دودتو.....میکین كلعی چَ داری... صااین تو بَ لـيت

 ؟؟؟ اوهوكت  کین چیاکر

 ... ااتق از زدن بریون و دود کصدن مصتب و ایيَ در ىگاُی و معیق هفِس  یک و صس بليس خاش از

 ... قصق روایُا، و دواب درایی در کَ هبود اهتؼارش در  ذاهَ رمامن تهنا ویل

 دوص بریت دشادش وحودصو متام میضس اللا هبش ارامش این دیسن از کَ[ ۲]ُسویئ کَ اومس لبش بَ لبريس

 ....میکصد

 ... ُست بودو كایت و ارزو تهنا هامی هفسِای صـاع ی حیعَ در وحودش کَ توكـی مک و كاهؽ دل چَ

 زهسٍ کيَ ،بیسارش کيَ رایض دلضو هتووست و زد زل هبش  دواب در دوساؾیت یَ کَ ظبح امصوز ذاظصات

 .... صس

 تلیری جعییب صلک بَ ات ابیش مـضوق و ایر کيار در اکفیست کَ.... زمان این ست گصی حیهل ظبیـت جعیب

 .... بگشرد حمااب یب ابد دشؾت بَ انحوامنصداهَ ، مهیضگی ی کييسٍ دس تَ مامتدیِ  ُای ساؾت و بسٍ حالت

 .... بسٍ سفارش كشا گصفت تعممی و کصد خسا فضا اون از دودصو خسیت بَ بالدٍص

 ... خنوردٍ ُیچی حاال ات ظبح کَ بصم كصبووش گضًضَ حامت

 .... کصد مکث دستش گصفت رو گویش وكیت

؟؟؟ دوس چی ؟؟؟ ریمبگ واسش چی   داٍر

  ؟؟؟ میات دوصضون بیضرت چی از سن این تو حووان مـموال

 .... حامت فودی فست كشای

 ...مهربگص مه داد سفارش پیزتا مه و زد زىگ و گشاصت کيار رو تصدیس

 ... رس یس سفارصون ات کض یس ظول ساؾیت همی



 ... پصیس دواب از دوهَ زىگ اب هامی

 ... گشاصت دوری كشا مزی روی پالستیاکرو صااین

  ایيکَ مثل بصد دوامب....صااین اكا ببرض یس+ 

 ... خبور هنار بیا... هیست مضلکی_ 

  بصم ابیس... منیضم مزامحتون دیگَ هَ+ 

 سَ دو داٍر ارزصضو... دارمی اکر لکی ػِص از بـس ؟؟ دوهَ بصی بکویب راٍ مهَ این ؟؟؟ بصی کجا_ 

  ؟؟؟ کین امس و رفت رصف ساؾت

  میکمن ؿادت... هساٍر اصاکل+ 

  میکٌمی حصبت موردش در بـس... حاال خبور هنارتو بیا_ 

 كشادوری مزی ظيسیل رو اومس و صس بليس

 

 .… كشاُا اون دیسن اب صس بليس هنادش از اٍ ویل

  ؟؟؟ هوصابَ ای دوغ... کن رشوع دب_ 

  هسارم دوس ایيارو من ویل.. کض یسین زمحت.. ذميون.. ذان صااین+ 

  چصا؟؟؟ ؟؟ هساری دوس_ 

 چزیارو ایيجور منیرورم+ 

  ؟؟ خنورٍ  فودی فست کَ حووین ُست مگَ ؟؟؟ میضَ مگَ_ 

  روبصوتوهَ خشط این اومن کَ ُست یکی.. متاسفاهَ بهل+ 



 ظول لکی بسٍ سفارش خبوات ای دیگَ چزی ُص دشیؽ و دشاىگض یت ی حماس بَ اب....  کصد مکث حلؼَ چٌس) 

 ... میکضَ

 ... صس قیب اصپزدوهَ تو ات کصد تـلیبش ىگاُش اب هامی و صس بليس

 ....بود ش گض يَ واكـا... کصد كشا مهَ اون بَ ىگاُی

 ... متيفٍص كشاُا هوع این از کَ حیف

 یک و بود وضسٍ اروم ولزش خلز ظسای ُيوز کَ  ىمیصو کوچک ی اتٍو کَ سیین یک اب ان یک صااین

 ... صس پیساش سزبی و هون س بس اب.. پیاز و گوخَ و دیار اببضل

 وامسون حسایب درس كشای یک و میکین اصپزی دودت دیگَ ی دفـَ اوضاهلل.. ببرض یس دیگَ....بفصما_ 

  میپزی

 ماست حسایب درس كشای از مٌؼورت اگَ ذان صااین والا... کض یسی زمحت.... ىکٌَ درد دستت+ 

 ... هیس مت بدل اومن  صسومنب ؾصضتون بَ ابیس دیاٍر

 میگریی اید_ 

 مه حصیف فن مهَ مًضی ذامن  اون از.... روش ایمن اموزش تو صکوهسمی رکورد امصوز ما والا... چضم+ 

 ... اتٍز بگریمی هکک میتوهمی

 منیروری چصا راس یت... پصس یس بگرٍی گاز  یک بزرگ و پصمالط مهربگص اون از ایيکَ كبل درس  صااین 

  ؟؟ ایيارو

 و گصبَ گوصت مهش چون گفت میيسادت دًُش تو دیار حللَ چٌس کَ حایل در دوورسدی کامل در هامی

 ....سگَ

 ىزدیک کَ کصد صسیس ُای دشفَ چٌان پس راٍ هَ داصت پیش راٍ هَ و بود حللش تو درس للمَ کَ صااین

 .... بضَ دفَ بود



  زد هکصش تو حمنک ی رضبَ چٌس هامی

  هباصَ زاید ش گصبَ گوصت یکی این اوضاهلل... ذان صااین ىکن انراحت دودتو صام حاال+ 

 ... کصد پاک رو بودن صسٍ پصاب و كصمز فضار این زور از کَ  چضمی ی گوصَ  و دورد اب ینک صااین

  میسادی کضنت بَ مٌو داص یت... کيَ چیاکرت بگم ذسا_ 

  گصفت ظصفش بَ کوچکی ی للمَ و دٌسیس هامی

 تص سامل مه تٍص دومشٍز مه میسم لكو ... بفصما+ 

 ....گصفت دستش از رو اون صااین

 .... چض یسٍ زهسگیش ظول تو کَ بود چزیی تصین دومشٍز واكـا

 .... زودٍ ُيوز ایيکَ دیال بَ میکصد ذاموصش ابر ُص ویل دورد زىگ چٌسابر گوصیش ُضسار

 صااین اپارمتان صب سَ دو ای ُفتَ کَ دبو  چٌسوكیت.... بود صسٍ دیص حسایب اومس دودش بَ وكیت بالدٍص

 ....  مورد یب درددش یک رفنت دوهَ و میکض یس ظول اکرصون وكت دیص ات واكـا کَ ممیوهس

ًضو ُای دهکَ ایيکَ بسون و گصفت دشدشی و دشیؽ دوش یَ  دهبال بسٍ زمحت دودش بَ ای ببٌسٍ پرُی

 ،بگصدٍ کصدن کز کصدوضون مصتب ابزو تؼاراه  در ااتق ی گوصَ کَ  درص یت و ریز ُای ساک تو حوراابش

 .... کيَ هبیيَ ی اس تفادٍ ذملو، و مصتب مهیضَ ُای کضاب از ات صااین ااتق رفت..

 .... دیگَ بضَ بیسار کَ وكتضَ گفت دودش بَ ویل بود دواب ُيوز صااین

  ؟؟ ظبح اول چیَ ابز_ 

  خبری ظبح... سالم+ 

  ؟؟ هَ..  هساٍر خایگاُی دیگصان وسایل از اس تفادٍ سَوا گصفنت اخاٍز و زدن در كاموست تو_ 

  ذان صااین هیست کَ حصفا این ما بنی... اباب هَ+ 



 ؟؟ چٌسٍ ساؾت_ 

 ....وضسٍ دیصت ات پاصو..  دیگَ ظبحَ+ 

 ... هیست زود_ 

  داری اکر لکی پاصو.... هوچ+ 

  الک  اکری فکص بَ چلسر کَ حصایمن در.. بهل_ 

 ( وضست ختت ور  هبش پضت اومس)  

 ... منوین دواب ات اومسم...  والا ست هبوهَ حوراب....چلسر؟؟ منیبیین.... دیگَِِ فکصم بَ+ 

 تکیَ ختت اتج بَ ابال کض یس دودصو... بود صسٍ ابز ینک چضاش اتٍز کَ صااین و دٌسیس بليس ظسای اب) 

ای و خلت ىمیَ بسن ی متوخَ اتٍز... بسٍ  .... صس ذیسش مُو

 کَ بود اور وضاط و کييسٍ مست چٌان اوردٍ وحود بَ صامپو و ظابون مهصاٍ.. تن این صکیبت کَ ؾعصی

  داصت، دود خای کَ ص یسا و ؿاصق اوسان این .. کيَ دود دودیب از رو کیس ُص میتووست

ای کَ اورد ابال دست اندوداگاٍ  بَ  متيای از منیضس کَ بودن اىگزی وسوسَ  چٌان چسبیسٍ مه بَ  تٍص مُو

 میگفنت خسن او اب کَ اىگار.... ذاص بس یار.... داصنت ذایص و ىصم ملمس..... گشصت گصفتًضان ستد

  اتر بَ اتر و تک بَ تک

ای در ؾؼمیی موج چٌان صس مٌتلل   دست رگِای بَ پوستش از کَ معبوع دٌکی این  پا بَ تن خاری هنُص

 کيَ تیکَ تیکَ و دشىگون و کيسٍ خا از وداوهوب ىزدیک  کَ کوبیس كلبش  ساحل بَ كوا متام اب دون  کَ کصد

.... 

 ظس  صااین ایيو....  صس بليس ختت از حلؼَ ،مهون صسٍ پا بَ بیساد مهَ این از كافل هامیی کَ صکص ذسارو

 .. ذساروصکص.. صکص ذسارو... کصد تکصار اثهیَ یک در ابر ُزار

 .... داصت پیی در ؾواكیب چَ اتمل هکی میساوست ذسا کَ



 میبالیس داصت احساسش و حسم روی بص کَ کيرتیل كسرت بَ مهیضَ کَ بود حریان و متـجب دودش از

 ...  چَ اکيون ویل

ایش ی مهَ کَ هنفتَ پرس این در خادویی چَ  .... میکصد ذاکسرت و پودر میکوبیسو مه در این بَ را سپُص

 .... کصد پص دودصو و ونبری  اورد رو ُا صیضَ از یکی و رىگارىگ ؾعصای هکسِ  مست رفت هامی

 ... ن ؿایل ؾعصات واكـا+ 

 (  ماهسٍ حبس  سیٌَ تو ُيوز هفس کَ وضس ویل هسارن كابلتو کَ بگَ دواست) 

   واست میکمن متومضون اومنوكؽ ات کَ بگری دودمت واسَ البتَ... بگری ممن واسَ ریسپا رفیت کَ ایيسفـَ+ 

  صس بیسار وكیت از هساصت سکون و ارامش دكیلَ یک کَ بسخبیت دل ابز و كض يگش ی دٌسٍ ابز

اصو و بست ُاصو دگمَ   کصد مجؽ مه مُو

اتو چصا_    ؟؟ منیکین دضک مُو

  دیگَ میضَ دضک دودش... هسارم ؿادت+ 

 ... میضی مصیغ_ 

  راحت دیالت... منیضَ ُیچمی+ 

 ... اهسادت گصدوش تو و دراورد حیبش از گصدین مسال یک و میکصد مصتب دودصو ایيَ تو

 .... ِبکن ایيو_ 

  ؟؟ چی واسَ+ 

  داوضگاٍ بصی ایيجور زص تَ چون_ 

  دارن دوس دییل دذرتا مضن در... مزیىن مهَ... چی واسَ زصت+ 



 .. میگم بیار درش... میکنن بیرود دذرتا_ 

 كری اؾضای از یکی و   بودی افلاوس تان مست مهَ این میکصدم فکص منیسووس مت اگَ موال بَ ذان صااین+ 

 .... ظالباین رمسی

 .... میکصد روی زایدٍ داصت ابز کَ کيَ ؾوض حبثو ابیس میسووست

 میسووست ذسا....کض یس كلیؼی اٍ و کصد متياسبش رخ و تصاش دوش ابالی و كس اون بَ ىگاُی  حرست اب

 ....میسووست ذسا فلط.... میضن مهبوتش هفص چٌس روزاهَ

  ؟؟؟ میکین درس وامس كٍِو یَ دردٍ دییل دشم هامی_ 

  میضَ دیصم... هسارم وكت... هَ+ 

  ىکٌَ درد دستت_ 

 .. میکمن دواُش+ 

 (  جعیب داصت دوس موذیضو ُای دٌسٍ حیت) 

  ؟؟ بربم ای میربی ماصیٌو+ 

  بفصسنت ماصنی یک رشکت مزیمن زىگ ای مریم اتکیس اب... ابصَ پیضت ماصنی... هَ_ 

  ؟؟؟ رشکتت مریی بـسش

 هیو بودم مضلول دفرت تو روز اون....  کمن چیاکر ُارو ِحن ی ملکَ... ىصم  دارم حصات مگَ.... والا اٍر+ 

 بـس...  خام از پصیسم مرت ظس... مزی رو اهسادت بصگَ لکی  و دشم ابال اومس بزهَ در ایيکَ بسون و ظسا یب

 ُا بصگَ تو چی منیسومن حیت.... دادم اجنام دشیؽ گفت ریاک ُص بودم تصس یسٍ ایيلسر.... کن امضا رو ایيا گفت

 .... مرٍی پیش کَ ایيعور دربیاٍر دودش ؾلس بَ مارو ادصش میرتمس... بود



 تو ُست چزیی الک....داصت دوس زدهناصو حصف چلسر.... بگرٍی لبريسصو خلو هتووست کصد اکری ُص

  هباصَ داصتین دوس کَ پرس این

  دیگَ هیست مه ایيجورای... حاال دوب دییل_ 

 میروام پصوهسم خلوش روز اون کَ من....  صس چی ُص دودتون مسولیت بَ.... ىکن ابور صام.... ابصَ+ 

 .... فـال... رفمت من... صس دیصررم... حتعیل گفمت وای ای...  صَ بیریامل بلکَ بسم حتعیل ادامَ

 ُوا.... و.... ،زهسگی.،وضاط صور.، ،صلوقی دٌسٍ، هامی از.... صس ذایل صااین بصای ذاهَ  ان یک و رفت

 .... ىٍص هامی حبص تو زاید و کيَ متصکز بود پرش حال در تلوزیون از کَ مستٌسی فیملِ  رو میکصد سـی

 ... ورمنیساصت گوصیش ی ظفحَ از چضم میضس ساؾیت یک کَ هامییی

  خشایب حبث میساد وضون.. اتیپ اسَو  اىگض تان دشیؽ حصکت و اومس می لبش رو دكیلَ چٌس ُص کَ لبريسی

 ... داٍر جمِول خماظب اب

 .... ابصَ رابعَ در دذرتی اب هامی کَ کصد صک ابر اولنی واسَ

 ... میضسم متوخَ... هَ... ذمکٌَ یـین

 هساٍر حق کیس... من مال فلط... مٌَ مال اون... میکصدم حس... میضسم متوخَ... منیسومن... اذَ چجوری

 .. هساٍر حق... ضَب  ىزدیک هبش

 ... بیاٍر ظاكت هتووست کَ بود ازاردُيسٍ و س يگنی دروین درگریی این ایيلسر

 .... حامم رفت صس بليس و کصد پصاتب مسیت بَ مض یت اب رو مبل روی کوسنِ 

 ... دیس خنواُس احامتال و هسیسٍ معصش تو ادم این از  تص جعیب واكـا یـین.... کصد ىگاٍ هبش تـجب اب هامی

 .... چَ من بَ اظال کَ اهسادت ابال صوهَ

  ... کصد قصق ظابون کف و گصم اب در را دود و وضست وان تو



 ... هَ امضب ویل بو و ؾعص دوش اب توسط صسن احاظَ این میکصد هبرت حالضو مـموال

ا این ، امضب فلط هَ ا این اب ویصان حال..... هَ الک روُز  ... منیضس اابد اکُر

 ......؟؟ ُست مه درماین رىگ، و اب دوش ظلباکرِ  چضمِای ان از كری بَ گصم را دصاب حال

 ... ؿامل ػاملِ  زیباتصین ورودِ  و در روی تق چٌس

  ؟؟ ذان صااین ُست اخاٍز+ 

  بلـکس هَ و میضن داذل بـس میگرین اخاٍز اول َمصُدم_

ای حون دیگَ سال و سن این تو کَ صام.... ذان صااین بیریال+  ... هساری رو ریمًضو  اکُر

 ؟، دیگَ چیَ واسَ دادهت گری

  بزهَ مسواک ات روصویی مست رفت و دٌسیس

  ساملَ چٌس من هؼصت بَ.... ؟؟ سال و سن این_ 

 دٌسٍ و کض یسن را ان حور ایيَ در چضمِای ویل  بست را پاخس راٍ مسواک و دهسان مخری از ِاصلال دُانِ  

 ... میکصد پصاتب مستش بَ کَ بود ص یعيت و

 .... بگو دب هَ_ 

 ... بصگضت و کصد تف روصویی در را دهسان مخری کف

 هَ؟؟.. احامتال داری ی هَ و چِل.. ُضت و چِل یَ حساكل ... والا بگم چی+ 

  داد تاکن دشی و کض یس معیلی هفس

 ... کن راحت دودتو  و دیگَ پيجاٍ بگو_ 

  ُااا ینموهس دوب ویل.. دوبَ.. ُست مه ُرهس ؟؟ پيجاٍ ؟؟ ؿَ+ 



  میات مب هکرت میگن مه مهَ... صسٍ م ساهل ۹۹ اتٍز_ 

 .... ابوریس زود ایيلسر چصا صام... هساٍر دم و صاخ کَ تـارف اباب+ 

 ... هعیحت کصد رشوع دست بَ مسواک و وضست وان ی لبَ رو و اومس

 .... ابیش گصفنت زن فکص بَ زودتص چَ ُص صام هؼصم بَ ذان صااین میگم

  میضَ خست صسن دار چبَ و  ضـیف دییل اسپصما بـس بَ سن َی از اذَ

  راحت دیالتون... دوبَ دوب حالضون... ابص یس من اسپصمای فکص ىکصدٍ الزم صام_ 

  داین ودد دیگَ.. بود گفنت ما از.. ابصَ+ 

  دؾومت خایی... هیس مت فصدا راس یت...

  دیساری وكت و مساری و كصاری و ذربی حامت... بودٍ تدرس حسسش پس... مه تو رفت ادامش

  ؟؟ دؾویت کجا_ 

  ابمش حامت کَ ُا چبَ کصدن ارصار دییل.... دوس تاهَ رمموین یَ+ 

  منیضَ فصدا... دیگَ ی دفـَ اوضاهلل_ 

 چصا؟؟+ 

  ابص می خا یَ ابیس_ 

 کجا؟+

  دیگَ خا یَ_ 

  ؟؟ کجا دب+ 

  دوس مت ی دوهَ_



  ؟؟ اذَ چیاکر یامب  دوستت ی دوهَ+ 

  برب حالضو دوس تات اب بصو مه صام دوس تام اب بصم من

   کمن  اص ياتون مه بَ ابیس ُسنت هفص چٌس.. ابیش ابیس... منیضَ کَ گفمت_ 

  بـس ی دفـَ واسَ بشار اص ياییاتو.... ىصفمت بریون ُا چبَ اب یک از میسوین.... دیگَ بیریال... ذان صااین+ 

 .. میکین حبث ابز ویل میات بسم زدن چوهَ از میسوین دوبَ_ 

   میکصد قصقص اُس تَ دودش اب صسو بليس و کض یس انرضاییت اوف یَ

  درت بَ در اسپصمای کَ هبرت مهون... ُیتلِصانزی  بَ بصمیگصدٍ  ت ریضَ از رگ یَ معمئمن من اظال+ 

 اکرش پیی بٍص بضَ مٌلصض وسلتون و صَ ضـیف

 ؟؟ دودت واسَ میگی داری چی_ 

 بَ ابیس.... صس حمو لبريسش زود ویل دٌسیس صااین .... خبری صب... خبوامب رفمت من میگم دارم... ُیچی+ 

اد  زماین ی حمسودٍ این در  ُست اماکوش ویل.... صب فصدا واسَ بسٍ رمموین یَ تصتیب ات بزهَ زىگ فُص

 ... کواتٍ

 ..... بضَ امادٍ هامی وكیت ات کيَ درس دودش واسَ كٍِو  گصفت تعممی

 ... رفت اید از چی مهَ و رمموین و دوهَ و كٍِو ویل دیسوش اب

 .... اومس می هبش وحضتٌاک کَ صریی رىگ بَ تيگ و اهسامی الـادٍ فوق صلوار و کت

ن و  اب از كری کَ کيس پا بَ قوكایی  کَ رساهسٍ حسی بَ چضمِارا ان  زمصدی اهـاکس  کَ  دو ان زیص ایب پرُی

 ..... وضود رایض  بیًٌسٍ وحود و خان و دل زدن اتش

 را  رمتاب رخ حیت کَ... بگرٍی كصار انکیس و کس ُص پصمنِک  ُای ىگاٍ تریرس در ایيگوهَ بسٍ اخاٍز هبود ذمکن

 .... حسود ادرمای زدن دیس کصد، لک پص



 .... من ماٍِ  بيساٍز سایَ   پصهورت ی چٍِص صـاع رو کیس حرست اٍ منیشارم... منیشارم.. هَ اما

  کن ؾوض لباساتو لعفا هامی_

  چصا؟؟؟+ 

  هیست مٌاسب_ 

  کَ دوبن...؟ هیسنت چصا+ 

  دواُضا هامی_ 

  ؟؟ هیست مٌاسب کجاش ؟؟؟ چیَ مضلک منیفِمم دب+ 

  اظال مضلکَ دشاتدشش... چیش مهَ... منیسومن_ 

 مه دودت دوش... اومسٍدر  دوب رىگش ُارموین دییل میگن... کصدٍ تـصیف دیسٍ یک ُص حاال ات والا+ 

  ُست

  بسٍ اجنام میگم کَ اکری... هسارم مهَ بَ اکری من_ 

 .... اباب ای+ 

 ( کصد بليس ظساصو تلصیبا) 

  ىکن حبث ابُام هامی_ 

 منیکصد درک را ان مًضاء کَ بود اور حریت دضمش پص ی ،چٍِص حلن از بیش.... زد زل هبش تـجب اب) 

..... 

 روی و کض یس معیق هفس چٌس و اومس دودش بَ هامی ىگاٍ دیسن اب کَ داٍر دود کيرتل در سـی بود مضرط

 (  کصد ارومرت دییل ظساصو.. صس ولو مبل

 ... ىکن اذیمت میکمن دواُش... هامی_ 



 هَ دیگَ الان ویل بود متيفص ازش  وكیت یَ.... لصزوهس دلضو کَ بود صااین پصدرد ىگاٍ حصفا این از بیش) 

ای این مهیار و مهصاٍ او ثلم  ُیچکس کَ....  مه صایس و دوست یک ی اهساٍز..... هیست و هبودٍ خست روُز

 ادم این داٍر مضلک واكـا ىکٌَ.... اورد می درد بَ دلضو حاالتش این دیسن و داصت ؿالكَ هبش بیضرت

 و میات سعح بَ وكتا بـیض کَ هنفتَ مزمین رواین بامیری قصور دشادش و متنی و كوی ادم این پضت ىکٌَ...

ای این ابؾث  فلط میسوهَ ذسا... میضَ ىصمال كری رفتاُر

  کصد ابز رو صویخ ابب ابز و وضست کيارش مهوجنا

 حاال.....  هیست اهساٍز کَ مه صام لباسای.... ن دوهَ بلیَ صلوار، و کت این كری... بپومش چی حاال دب+ 

  ذان صااین بودی القصتص کیلو یس بیست میضس چی

 (  صس ذارج ُوا و حال اون از هکی و حصبهتا این از اومس لبش بَ يسلبر ) 

 ؟؟ کین چیاکر  میرواس یت رو بليسی بودم القص کَ بلفصض_ 

  دوم مضلک ایمن... بهل+ 

  ابال و كس این آ رزوصوهَ مهَ مضلک؟؟_ 

 رمم ظصاحای.... َمیض حمسوب هجاین اس تاهسارد من اهسام و كس میسوین حامت وگصهَ... ن سلیلَ یب کَ بس+ 

  میضیٌَ كض يگ تمنون رو چی مهَ  کَ چون میسازن لباس ما واسَ دهیا لباس

 چیاکر حاال.. امللیل بنی تیپ دوش... ابهس حمیز اكای ابصَ_ 

  کيمی 

 یب و ذایک ایيلسر کَ دوس تام پیش بصم من هسارم مٌاسب لباس چون کَ ایيَ میات ذُمن بَ کَ حیل راٍ تهنا+ 

   ایت ؾلسٍ و الکس اب دوس تای پیش بصو مه صام...  وضـم دشو بَ منیسن گری  ادؿان

  رواییی هَ.. واكـی حل راٍ گفمت_ 

 دیگَ بود مهنی بصانمَ مه اول از... . دب چصا رواییی+ 



  ؟؟؟ گفتَ یک_ 

  کيمی چیاکر بگو صام... چَ من بَ اظال ابصَ.... اباب ای+ 

  بگریی مٌاسب لباس میتوین مه مهوجنا... دوس مت واسَ بگریمی چزیی اکدویی یَ دصیس بصمی میروامی_ 

  بصمی پاصو... موافلم... ابصَ+ 

 ( در مست بٍص صس بليس) 

 این اب میکمن كبول کصدی فکص دودت پیش کَ حاال صسٍ چی... مصدم ی دوهَ منیربمت ایيجوری میگم من_ 

 ... ابزار بصمی وضؽ دشو

 ( مهیضَ مثل یواصکی کصدن قص قص کصد عرشو و ااتكش مست رفت و بصگضت) 

 این گری کصدم گياُی چَ من اذَ.... روز یَ مزیمن بیابون بَ دش  این دست  از ادصش میسومن کَ من+ 

  ذسا افتادم

  بگم بت ات بگو بليس داری حصات... ابز میکین كسكس داری چی_ 

  ذان صااین دیگَ میگفمت بليس اول از کَ داص مت.... هسارم حصات+ 

 بگرٍی صو دٌسٍ خلوی هتووست ، داصت را ظوفان بـس  سستِ  اکُیِ  ی ذاهَ حس کَ بسش حال متام اب) 

).... 

 مصدد کصیس تال ُای فصص تَ بزرگ ُای جمسمَ و صسٍ اباکری ظالی كاب اب الکس یک اتبلوی  اهتزاب بنی

 ... بود

  ؟؟ هبرٍت کسوم ؟؟ چیَ هؼصت هامی_ 

 (  اتبلو مست اومس مییل یب اب بود رفتَ دش ش حوظهل الک کَ هامی) 

  ؟؟ میکنن صویخ دارن ای كمیتاصَ ایيا+ 



  بگریم خبوام کَ حسایب درس چزی ُص كمیتا حسودٍ مهنی تو مـموال دب_ 

 بَ بیضرت بگریمی، ذامنش واسَ ظال ای حواُص ست یَ بصمی الاكل.... اظال هساٍر ارزصضو... ذرٍب چَ اباب+ 

 ... ابزای سوسول این خای بَ میاد چضم

 ... پس ىصس یس دودم ذُن بَ چصا....ُا میگی راس_ 

  بسخبتَ مٌَ بَ دادن گری مضلول ذُيت کَ بس+ 

  میضَ دیص داٍر کَ زودتص بصمی_ 

 و زرد ظالی ست همی بص هامی هؼص و سفیس ظالی و بصلیان ست اهتزاب بص صااین هؼص فصویش ظال در) 

 ( یچصدیسم  فریوٍز

اد واسَ ابیس بگریم رو ست همی ویل... ابصَ_   .. بگریم ساؾت یَ مه فُص

 مه ساؾت میروای... مٌاس بَ!كمیتش چون کصدم اهتزاب ایيو من اظال... ذسا تورو ذان صااین کن ول+ 

  ؟؟ اذَ ذرٍب چَ... بگریی

اد منیسوین اذَ هامی_   ُاصو چبَ تودل اکدوی ابیس یـین... ش دوهَ ىصفمت سالیَ ۲۱ یَ.... دوس متَ هبرتین فُص

  بگریم هؼص در مه رو سوكایت... صو دوهَ دصیس...

 میرٍص  تیرشت یَ وامس میات ابر یَ سال صیش... اتصیضَ ساهل بیست دارم معو یَ ممن ؟؟ چی کَ دب+ 

 مهون یـین.... تومن صعت میضَ لک در هیومسی ساهل ۲۱ صام و کمن حساب تومن ۱۲  ایيو خبوام.... میاٍر

 ... صرییین و گل

 ... داین دود حال ُص بَ

 ... درددش ی مایَ بضَ ىکین ورصکس متون وخلصحیا این اب فلط

 ی گوصَ بیفمت دیگَ روز دو اگَ منیسودت دمل بود من واسَ ساؾت اگَ حاال... سودتَ دُن و خنوردٍ اش

  زهسان



  زهسان بیفیت بشارم ات ابمش مصدٍ من مگَ مضن در.... ىزین؟؟ حصف ایيلسر میضَ_ 

 ست اون بَ چضمش ُيوز..... کصد صااین ىگاٍ و ورداصت بود بصدٍ دلضو کَ ماریک ُای ساؾت از چضم) 

 مثل..... روزمصگهیاست حصفِای تصین مـمویل اىگار.... گفتَ اندوداگاٍ رو حصفِا این بود مضرط و  حواُصاتَ

 ... ذساحافؼی ای  مهیضگی تـارفات و کصدن سالم

 بسم ادرس بزن زىگ صس متوم اکرت.... ورایست دور مهنی.... میکمن دصیس ازش کَ بوتیکی این بصم من +

 ابصَ وضسٍ متوم حٌابـایل از زودتص اکرم اگَ البتَ...

 

 ...... بود کصدن پصو حال در ُيوز هامی  تو اومس کَ صااین

 

  چیَ هؼصت گفت  ابصو و چضم اب و کصد هبش ىگاُی ایيَ تو از

 ....هیست بس کَ کصد اصاٍر دست اب و کصد پیسا ظيسیل یک ااینص

 ... رس یس دش صلوار و کت چٌس اب حنی مهنی در بود حووین پرس کَ فصوص يسٍ

 .... ُست مه ایيا صاُی اكای ×

 ... ببیمن رو ذاکسرتیَ این کت... ذميون+ 

 میکض یس ُاش صوهَ روی کَ دس یت.کف... کصد تًش رو بـسی کت و بیاٍر در کتضو کصد هککش فصوص يسٍ) 

ا بصای رضوریت هؼصش بَ.... کصد ؾعیب رو صااین لباس ی دشصاهَ کصدن ظاف واسَ  میضَ و هیست ایياکُر

 .... بضَ اجنام متاس و اتعال حسااكل اب لباس پصوی

 پوس یت رىگ و اهسام فیت از راست و چپ کَ مضرتیَ خشب بصای ُا فصوص يسٍ مـمول تـارفات مهَ از بستص

 کبود چضضو یَ حلضَ میگفت دودش بَ صااین ... میکصد متجیس و تـصیف داصت تياسب رىگِا ی مهَ اب َک

 ... ؾویض ببیٌَ س یاٍ رو رىگِا ی مهَ ات کمن



 ... بود مٌاس برت مهَ از... ؿالیَ این هؼصم بَ ×

 .. ذميون... میربم مهیيو... دوبَ بهل+ 

 پسر فوت ذرب حصاین در البتَ... صاُی اكای دصیس سینهیوم وكتَ دییل.... ابصَ مبارکتون.. چضم ×

  کيَ رمحتضون ذسا... ُستمی بزرگوارتون

 پسرش واكـا.... صس کسر چضمِا رىگ  ابزو چضمِایش مصدمکِای... کصد تلیری ایيَ در هامی ىگاٍ ان یک) 

  ؟؟ سادگی نیمه بَ ؟؟ صسٍ فصاموش بود صِصت رمصبوین و دویب در کَ پسری... مهیضَ واسَ... رفتَ

 بَ بصگض یت زودی این بَ... اىگار هَ اىگار.. میکین دصیس.  میريسی.. میگی... چعور... میتوین چعور تو هامی

 هیس یت و مغ پصتگاٍ ی لبَ دودصو.... میضَ مه وفا یب و  دلس يگ حس این ات مگَ ادم. .. مـمویل زهسگی

 بَ چضم هککی و مسد دهبال.... اهسادت صامٍر بَ هفسِاصو کَ ترٍی و معیق چٌان پصتگاُی.... کصد حس

..... بود ارامش دشادش ای كٍِو چضمِای..... بود کيارش اثهیَ از کرسی در صااین... دودت اظصاف

 بَ رمح یب ای دورٍ مهچون دُيسٍ ازار افاکر این ُيوز ویل.. کصدن مک را پصیضاین امواج تالظم اندوداگاٍ

ا دیال و افتادٍ خاوش  ظسُا دلش تو..  صس احوالش و حال ی متوخَ زود کَ صااین.... اصنتهس کصدن ُر

 مه گفنت تسلیت منیسوین کَ حلتَ چضم کصدن کبود کَ حلا... کصد بصگض تَ خبت ی فصوص يسٍ ی رواهَ حفش

 ... میعلبَ دودصو اداب و داٍر زماین

 دٌسون هامیی  کَ بود رداورد حالت این تو دیسوش....منیگفت  ُیچ و کصدٍ سکوت مهیضَ بصذالف ماصنی تو

 ...  دل این میعلبیس رو مهیضگی صوخ و

  ؟؟؟ هامی_ 

 (  بود ابصی چضمِا ایب امسون.... کصد ىگاش و بصگضت) 

  ؟؟؟ بهل+ 

  وخَ ُیچ بَ تهساص انراحتیتو دیسن حتمل کَ ایيلسر... داصت دوست دییل ابابت میسوین_ 



 .. گفت مزید حصف دودش اب اىگار کَ ظوری بـس و سکون حلؼَ چٌس) 

 ... مسفوهَ دشد ذاک لکی زیص.... رفت ابابم+ 

 چضمِای درچضم چضم ابز.... میکصد ذارحش حالت اون از ابیس..... ظالبت اب و حمنک... کصد ظسا امسضو

  خبش ارامش حصفِای و.... ای كٍِو

 .... ُاست امسون ساکن و میگرٍی اوج اون مثل بزرگی روح.... هیست ذاک زیص ابابت_ 

  واكـا؟؟؟+ 

 . . ىکن صک_ 

 ( هبرٍت حالش داد وضون صس کض یسٍ لبش روی کَ کوچکی لبريس) 

اد مزنل   مه صااین بصای بلکَ هامی واسَ فلط هَ  ُا چٍِص... بود حوری و مجؽ  تلصیبا دوبلکس سادمتون فُص

 ..... بودن قصیبَ و اناص يا

  ؟؟ واسش کصدی دشویس رو دُمنون کَ حوهیت حون دوست اون کو... دب+ 

 ... ابصَ ابیس ورا دور مهنی_ 

  گض يگی از مصدم دارن چی ببیمن بوفَ بصم من اؿالحرضت کيَ منایی رخ ات.... ابصَ+ 

  مرٍی کجا میروری کَ كشا مهَ این  جعیبَ.... ای گض يَ مهیضَ کَ صام ماصاهلل_

 ( کصد دشدویش ی دٌسٍ)

 مبارکش روی بَ  اظال بسن این و میکٌمی میل میکضَ ؾضلمون چی ُص... ذان صااین یَذساداد هـمت+ 

  منیاٍر



 یکی روی مهوجنا صااین و رفت بوفَ مست بَ هامی... حون هوش گفت اروم  ظساكت کامل در و کصد مکث) 

اد بود این هیت.... وضست مبلِا از  و رخ زا كری کَ میضس چضمِا حصیف مگص ویل کيَ حس تجو رو فُص

 ..... منیپس يسیس ملعسی هامی روی

اد بالدٍص   وضست کيارش و اومس فُص

  کصدی متومش.... ذان صااین دیگَ بسَ ×

 ( پصس یس احوال و حال و داد دست ابُاش و اومس دودش بَ) 

  کصدم متوم رو چی_ 

 ... میگم رو مـضوق رخ ×

اد بیریال_    ىزن زمخ دیگَ یکی تو... خان فُص

 هیست تو حیف... صااین  میضی فصسودٍ داری.... اوردی دودت روز بَ چَ کصدی توخَ ویل.... ابصَ ×

  ؟؟

اش اتر یَ فسای چی مهَ ؟؟ حیف+   ... حصفا این بیریال حاال..... مُو

 ( گصفت مستش بَ دو بود دستش کَ پاکیت) 

  هیست تون سلیلَ ابب اگَ رشمٌسٍ... هساٍر كابلتو_

  اذَ کض یسی زمحت چصا ×

  مک وكت این تو دادی رو رمموین این تسارک کَ کض یسی صام رو زمحت... زمحیت َچ_

 صسم جمبور دیگَ... داصنت اکر بیان هتووسنت  مضرتک دوس تان حیف فلط... کصدم چیاکر مگَ... ذرٍب چَ ×

  بضم مهسایَ و اص يا و فامیل دامان بَ دست

 (  صس گم بود ایس تادٍ دشصون ابال دست بَ  بضلاب کَ هامی ظسای تو ش دٌسٍ) 



  ؟؟ بیارم واست میروری چی... صااین اكا+ 

  ذميون هسارم میل_ 

 این... خبوری مرشوب و كشا ظسمش یک ی اهساٍز یَ ابیس حساكل... دادی اکدو پول لکی... میضَ مگَ+ 

  اظهل یک

اد زود صااین)   ( ىکصدٍ روی زایدٍ ات کصد مـصیف رو فُص

ادٍ ایضون هامی_    روزگار دوب ادمای از یکی و ظاخبوهَ و زیابنم... فُص

اد)   ( داد دست هامی اب و صس بليس فُص

  ؟؟ ُستیس دوب... کيمی زایرتتون صس سـادت بالدٍص×  

 .... ذميون... بسهیس مت+ 

  منودین دشافصاز.... اومسین دوش حلریاهَ ی لکبَ بَ ×

  دراوردٍ ابزی دز دییل تونداذلی  رميسس حیف فلط... داریس كض يگی ی دوهَ... ذميون+ 

  ذامنمَ اکر.... هیوردمی رميسس ×

 ( میکصد حصبت بوفَ كشای دشو مسوالی اب و بود مضلول حسایب کَ ذامنی مست بَ کصد اصاٍر) 

  پوص یسوضون لباس هوع از مزیدم حسس ابیس.... اُا+ 

 ( کصد ظسا امسضو گصاهَ دشزوش ویل صااین... ص یعيت مهَ این بَ بود گصفتَ ش دٌسٍ) 

 ... چَ من بَ اظال... ؟؟ مگَ گفمت چی ؟؟؟ دب چیَ+ 

  بس و صامییس الکس اظل....ذان هامی دز ما اظال... ابش راحت.. اباب هَ ×

  دوات صام دوستیس ابمه یک از... میگم+ 



 ( هبرت ایداوری بصای کصد صااین بَ ىگاُی متفکصاهَ) 

 ... صااین هَ.... ُست سایل پيج و بیست چِار و بیست ×

  داوضگاٍ اول روزای از... بهل_ 

 بود؟؟ داوضگاٍ مه صام زمان مگَ ؿَ؟؟+ 

 (میگَ خسی ای صودیَ منیسووست... زد زل هبش تـجب اب) 

  میگَ؟؟ چی این صااین ؟؟ چی یـین ما؟؟؟ زمان ×

 (  کض یس اُی و داد تکون دشی صااین) 

اد دیال یب+   .... ست فایسٍ یب شابُا حبث... ىکن دس تَ دودتو.... فُص

 م هوح کض یت ابزماهسگان از کصدم حس هیو.. اذَ چی یـین ×

  دٌسیس گصاهَ موذی

  دیگَ كبلياییس وسل از مه صام... مریفنت مکتب كبليا دوهسم اترخی تو مگَ؟؟؟ چیَ دب+ 

  هسارمی س ین کَ ما....ست ما كبل دییل كبليیا اون  من ؾزیزِ  ×

  حووهیتوهَ اول اتٍز.. زموهَ دورٍ این تو هیست س ین کَ اهلس صعت پيجاٍ.... اباب اٍر+ 

 ... میگَ چی   منیبیین.... دیگَ بگو این بَ چی یَ صااین ؟؟؟؟ صعت پيجاٍ ×

 ....(  کيَ دخلورش کَ   میساد رضایت ؿاصق دل این مگَ.... زد لبريس و کصد دٌسون هامیی ىگاٍ صااین) 

 ..... بگم چی_ 

 ... ُا هیست رمسش این هامی اكا ویل... بگی چزیی اتمنیرو  صام... ُیچی ×

  ؟؟؟ میکٌیس دشو چی مرشوب میگم.... میکٌَ فصق  الک ما وسل.... هبود رمس صام زمان تو صایس+ 



 ....   ُست چی مهَ ×

 ....  کمن تست چٌساتصو بصم من دب+ 

  هوش ×

 .....( فالع ىکن روی زایدٍ  هامی..گفت هبش صااین کَ مریفت داصت هامی) 

 ... منیضم مست کمن قصق مه مرشوب درایی تو   دودمو من. راحت دیالت...ذان صااین داریس ادتیار+ 

اد)   ( وضست صااین حفت دوابٍر و اومس فُص

 ... کيَ  دودش اوسلکِ  ایيجوری رو حمرتم مصد دوات چبَ الف یَ میشاٍر کَ بسوزٍ ؾضق پسر ای ×

 ... دودیت این منیضَ ابورم نصاای یـین.

اد هفسمَ میسوین کَ تو_   من بَ اگَ حیت... ُاش دٌسٍ یـین دوص بریت..... فُص

 رو ذلوت ماکین در سالن ی گوصَ  تو رفت و گصفت بسی ی دشگیجَ لیوان سَ دو بـس ادؿاش بصذالف 

 .  وضست زاهو رو روبصوش.... رفت مستش بَ و صس حالش ی متوخَ  زود صااین.... وضست زمنی

  دوبَ حالت ؟؟ هامی_ 

 (   ساظح اظصاف بَ رىگی ایب صـاع کصدو ابز هکی رو مس یت از دامر چضمِای) 

 ... میات دوامب... دومب+ 

 ... بصمی پاصو... ابصَ_ 

  کجا پصس یس اروم ، گیج 

  دوهَ_ 

  دوبَ دییل دوهَ.... دوبَ گفت و دٌسیس 



اد... صَ بليس کصد هککش و گصفت ابزوصو صااین  پض میووش صااین ىگاٍ کَ کيَ هککش خلو بیات دواست فُص

 .....کصد

 .... بود ماصنی ات مضایـتضون بسٍ اجنام میتووست کَ اکری تهنا

اد اب  کصد سوار کَ رو هامی   کصد تضکص و داد دست فُص

 ؟؟ صااین ×

  دهبو  گفنت بَ الزم و بسٍ تضریط دوب میتووست رو هعیحت و دشزوش دشادش ىگاٍ

 ىگفمت دودم بَ كبلش مصتبَ ُزار ظس حاال ات کَ بگی   هیست چزیی کَ ىگو.... ىگو ُیچی_ 

   ىصسَ اهفجار مصز بَ ابیش  داص تَ توكؽ و بشاری مه کيار رو اتیش و ابروت منیتوین ویل.. منیگم..  چضم ×

 حال در سالِا کَ کیس بفِمَ منیتوهَ دوستش هبرتین  مٌجمهل ُیچکس ُیچوكت... گصفت مغ رىگ ىگاُش 

 ... هساٍر  َاابیی اتش از سودتيَ

ا   ذاکس تان در دیسار ان از روز چٌس و ماٍ ۲۲.... میگشصت دلسودتَ ددلادگان بَ توخَ یب و دشیؽ روُز

 و کيار در میکصد فکص دودش روایی و دیال در.... میضس بستص روز بَ روز صااین بس حالِ  و میگشصت

ی ویل ٌسمیک  کفایت بودن او ىزدیک  دشادش وحود این بصای هیافیت دست مامیهس افیوین کَ ابظل دیال ُز

 .... دهسان و لب و دست دوراز  و وهؼص چضم  امتساد در... دواسنت و هیاز و اؾتیاد

 

 بصیس هفسضو و صسٍ مٌتلل حسم بَ روح بامیری و کصد دودصو اکر مزمن ُای حرست و اٍ و درد روز ان

 ... مـسٍ سوزش و درد

 تلیری منیضس کَ رو ردسار روی و رىگ ویل.. پهنون رو زمخِایش و ابصَ دوددار مهیضَ مثل میکصد سـی

 ... بسٍ

  بود درداورتص اظیل درد دود از حیت هامی ىگصان و کيجاکو ُای ىگاٍ



  ؟؟ دویب ؟؟؟ صااین+ 

  دومب_ 

  مضرعَ.. هیس یت دوب.. هَ+ 

  فلط ردٍد م مـسٍ ینک... هیست چزیی... میضم دوب_ 

   دکرت بصمی+ 

  هیست الزم.... هَ_ 

 ... دیگَ بصمی پاصو دب ؟؟ بکضی درد میروای داری سادیسم مگَ ؟؟؟ چی پس+ 

 ...( کض یس معیلی هفس حوظهل یب) 

 ... بصداری دشم از دست میضَ... هیست الزم کَ گفمت_ 

 .. منیضَ هَ+ 

 هامی؟؟؟؟؟_ 

   ایيجوری اندوصَ حالت وكیت مبومن بیاکر کَ منیضَ ؟؟ دب چیَ+ 

  لکیَ دودش بشاری راحمت کَ مهنی... بکین اکری منیروات تو_ 

  بیارمی صام اب کَ  اوردمی صاوس یک اب ما... ابصَ.. ذان صااین ابصَ.... ىکٌَ درد دستت+ 

 ؟؟ کین اضافَ مه دشدردو  منیروات اکفمیَ مـسٍ درد.. کن بس... هامی_ 

  کيمی امتحان رو سًیت ظب بشار لالاك منریی دکرت... ابصَ+ 

  ؟؟ ایَ ظیلَ چَ دیگَ سًیت_ 

 میضی متوخَ الان وایسا+ 



 

 .... مستش اومس و صس بليس

  بکضی دراز ابیس پاصو+ 

  ؟؟ صسی دیووهَ ؟؟ بکضم دراز کجا_ 

 ... میکٌَ انزم چَ... دیگَ پاصو+ 

  ُا ایيکَ مثل اکٍر دفرت ایيجا_ 

  صو خلت میگم مگَ... ابصَ دب+ 

 .. من خان... وردار دشم از دست... خان هامی_ 

  ىگو میگی میسی گری من بَ و گفیت.... من خان گفیت... ؿَ ؿَ ؿَ+ 

  میکمن فصق من_ 

  بسومن میضَ.... فصیق چَ+ 

  منیضَ هَ_ 

  دیگَ ینک بصمی ابیس صس دیص پاصو.. پاصو... بیریال اظال.... دیکتاتوووور+ 

  منیضَ... بکضم دراز کجا_ 

  ىگو کَ اؾامتدمی كابل و دوب پرس ایيلسر من.. هرتس... مبل مهنی رو.. میضَ+ 

 ( زد کوچکی لبريس مه صااین و دٌسیس) 

  ؟؟ اؾامتد كابل.....تو؟؟؟_ 

 الک حممل مـمتس... والا اٍر+ 



 

 متسادِ ا  ودر مبل لبَ و اومس... کض یس دراز دفرت وسط مبل رو دراورد کتضو و صس ش دواس تَ تسلمی

ًش ظصف بصد دست... وضست هپلوش   و پصیس خاش از صااین چٌان ویل بریون بکضَ صلوار زیص از کَ پرُی

  گصفت ش دٌسٍ هامی کَ گصفت هکصبيسش رو دستضو

  ؟؟ دب چتَ+ 

 ؟؟ میکین چیاکر داری_ 

  ابال بسی پریهتو ابیس.... ُیچی+ 

 ؟؟ یدکرت ىکٌَ ؟؟ کین م مـایيَ میروای مگَ.. چی واسَ_ 

  فلط بسٍ امون ینک صام.. هَ+ 

 ( هشاصت و داد فضار ُاصو صوهَ هامی ویل...هبود ظالح بَ ىزدیکی مهَ این کَ صَ بليس خاش از دواست) 

  ىکن اذیت دیگَ وایسا.. ؾَِِِ+ 

 .... تو ای میکمن اذیت من_ 

 ؟ داری اظوار و ادا ایيلسر ای ساهل ۲۴ ی ابکٍص دذرت مگَ اذَ... صام+ 

  ابش ودبم_ 

 ( دوددارش الـادٍ فوق ذللیات این بَ دٌسیس ابز) 

 ... اظال هساٍر مه درد اتٍز... ىگو کَ دوبَ ایيلسٍ... دیگَِِ میکین انز ؾضلم دب+ 

 ( زیصپوس یت ُای فش این بَ دٌسیس بیضرت هامی و کصد زمزمَ چزی چٌسات لب زیص) 

 



 و زدٍ زل بش ای ابمٍز امخ اب چگوهَ کَ کصد صااین بَ یىگاُ... درد انحیَ مست رفت زود ابال زد کَ لباسضو

 ... زد لبريس

 ُصچٌس تزلزیل منیتواهس چزی ُیچ و کس ُیچ کَ دیسٍ معصش تو کَ ادمیَ تصین كوی خبورٍ كسم میتووست

ای بـیض در کواتٍ دكایلی در ویل کيَ اجیاد بصگتش كابل كری هؼصات و تعمامیت در کوچک  ... ذاص روُز

 مامیهس را ای ه صسٍ گم ختس کودک مـعوم، و دردمٌس گاُا ُای ىگاٍ این اب

 

  ؟؟ هامی کین چیاکر میروای_ 

 ( کصد فوت صوکش ابالی مست بَ و دواهس لیب زیص و کواتٍ ورد چٌس) 

  میسم تسکنی دردتو دارم+ 

 بلکَ.. هَ سگ کَ اتضنی ِاییچضم  و میکصد فوت دشد ابدی کَ ی ُا لب و حصکت این دصاب و مسخ) 

 گفت خسیت بَ..  کيس پاٍر تکَ کوچک كسمت ُزار بَ را بیچاٍر دل ات داصت چتيَ در گصگ ُزار ُزارن

 ؟؟؟ چعور

  کصد دوب رو چی مهَ خمعوص وردُای اب میضَ میسووس یت... داد ایدم اون... میض يایس رو ذاتون+ 

 ؟؟ خادوگٍص مگَ ؟؟ ذاتون_ 

  صایس ویل... دیگَ حس اون ات هَ گفت و دٌسیس 

 ات دادٍ اموزش هبت رو خادو و حسص  فٌون  ایيچينی کَ خادوگٍص حامت... من هامیی بهل گفت دودش بَ

 ... کین ظلسمم

 .... کصدٍ تصش حمنک و تص كوی کِيگیش و وضکس تَ سالِا بـس ُيوز کَ ظلسمی

 ورتص صـهل اظیل درد و صس متام  حسم درد کَ بست را چضمِایش



 

 بَ بزهَ دش وضس وكت الک ُفتَ این کَ دوهَ بٍص بود كصار امصوز.... ىگفت ُیچ  صااین دوهَ رس یسن ات

 ... بشاٍر تهنا حال این اب اوهو منیضس ویل..  مادرش و ذاتون

  میرورٍ چی صام کَ بود این پصس یس ازش کَ چزیی اولنی رس یسن وكیت

 ...  بست رود و دواب ااتق رفت بسٍ حوابضو ایيکَ بسون ویل

 .... کصدن قصقص کصد رشوع وكتش یب و وكت بسذللهیای این بَ بود کصدٍ ؿادت تلصیبا کَ اهسادت ابال صوهَ

 گصفت كشا ی روٍز ابیس الک کَ برشٍ این بَ اگَ... کصدم ُوس وكتَ دییل  کَ کمن درس مااکراین بصم اظال

 راحت میساری ىگَ دشپا و سادیت جورچ رو  گوصت و ُیلک مهَ این بسومن اگَ من..... روز و صب

 ... میضسم

 .... صسن هل حال در واحور حور افاکر مهَ این فضار حتت و صسٍ ولو ختت روی  ویل صااین

 حال در کضون کضون و هساٍر ادامَ توان دیگص... حال مصیغ و بامیر كلب و منیات ابال هفسش میکصد حس

 ... هفسِاصَ ادصین کض یسن

اد بَ پیام یک و  گصفت رو گویش  ... فصس تاد فُص

اد))   ...(( دصاب دییل.... دصابَ دوستت حال!!... فُص

 .... کض یس ظول اپارمتان زىگ اومسن در ظسا بَ و پیام ارسال ات دكیلَ بیست

اد اب هامی ُای بش دوش ظسای  ختت ی لبَ بليسصس... صسوش وارد و ااتق در بَ تق چٌس بـس دكایلی و فُص

اد و وضست  .. وضست روبصوش و اورد ظيسیل یک فُص

 دود خای کَ دوستش هبرتین.. اورد می درد بَ رو کیس ُص دل مغ دشادش چضمِای اب س يگی ظورت

 ... داصت



  ؟؟ دویب... سالم ×

اد.... دور دییل... میمنود دور چلسر بودن دوب کَ... اُی و پوزدٌسی)   گصفت دودصو خلوی دییل فُص

 حالت این در هیازمٌسٍ ان بَ کَ بود چزیی ادصین ؾتاب و دشزوش کَ.. هیاٍر ونزب بَ رو گفمت هبت کَ من ات

 ) 

  ؟؟ صااین ×

 ... یش دور ابیس

 .. موكت حساكل

 ... هبرٍت دییل ایيجوری.... وكت چٌس واسَ

  هباص یس مه پیش فـال کَ اوهَ و دودت هفـَ بَ

  منیتومن_ 

 این میکصد زمزمَ دود اب کَ.... صسن صًیسٍ واسَ داصت رو اکیف ارتفاع هَ و الزم كسرت هَ ظساش) 

اد گوش بَ ات گصفت اوج ظوت مک مک... را ُا انتواانیی  ( بصسَ مه فُص

اد میرتمس_   ... هیستیَ و مصگ اب مساوی  او از صسن دور میکمن حس....فُص

 دودیت این اكـاو ... ؟؟ چیَ حصفا این صااین ×ابسی صسن ذاموش كبل هباصَ چضم خلو اون و مبریم میرتمس

 ... ابیس تَ خلوش هساصت حصات کیس کَ ای ارادٍ اب و كوی ادم اون ؟؟

 ....منیگصفت اروم اورد منی دست بَ ات میرواست چزیی اگَ کَ کیس

اد سوی بَ ىگاُی ابز)   چزیی اوسان اون از ای سایَ كری کَ کيَ درک کَ کیست.... تلخ لبريسی و فُص

 خاین دیگص و است ؾضق این اتش ی کض یسٍ ظلیب حسمش و روان و وحر  سالِاست کَ... منوهسٍ ابیق

 ... مناهسٍ



 ...بود ااتق بـسی رمامن هامی

 میرورم مهضو   دشمزی هیاین دیگَ ساؾت ربؽ ات یـین...  گض يگی از مصدم... وضس متوم حصفاتون اباب+ 

اد... داهیس دود دیگَ....  ... زد زل زكصم ی چسبیسٍ مه بَ مـجون ان بَ تـجب اب فُص

 ؟؟ چیَ این هامی ×

 ... ابصَ مااکراین بود كصار کصدمی کَ رشوع بصسومن ؾصضت بَ والا+ 

  کصدم ابساع خسیسی كشای گمومن بَ.... چیَ میسوهَ ذسا فلط مه الان و التزاهیا بَ صس تبسیل بـس

  کین بامیرس تامنون راُی صب ادص وض می مسموم....هساٍر دعصی این دوردن معمئین ×

  میسومن بـیس بامیرس تان ویل صایس درموىگاٍ حاال... بکضَ اوجنا بَ ىکمن فکص.. هَ+ 

 دستش توی مرشوب لیوان از كری بَ هَ و میکصد رشکت حبث تو هَ کَ کصد صااین بَ ىگاُی و  دٌسیس) 

 دودش بَ اوهو هامی حصکت این و بود قصق افاکر درایی تو... گصفت دستش از رو لیوان... میرورد چزیی

 ...( اورد

  دردٍ ت مـسٍ هَ مگَ... خنور ایيو الاكل منیروری كشا+ 

 ىگصاوش و ؿاصق هامی روایُا، دهیای در کواتٍ چٌس ُص دكایلی بصای... بود صریین  زدهنایش قص این چلسر) 

 (  بود

  هبرتم دییل... دومب_ 

 حٌابـایل رشکت ظلباکرای اوهوكت  حون از دور ممیریی میفیت... هسارمی صاوس کَ ما والا... امحلسهلل ابزم+

   زهساهَ ی گوصَ خام ادصش و اول میسومن کَ من.... دهبامل میفنت مه

   حصفاچیَ این... ؾَِِ ×

  ؟؟ میگم دروغ  ؟؟ چیَ+ 



اد)   ( گفت هامی رو و صااین ی صوهَ رو زد یکی فُص

 داص تَ مه این از بستص ُای موكـیت... صرٍی ما دوست این... هباش ىگصان صام ×

  بیاٍر ابصوش بَ مخ منیتوهَ ُیچی ویل

 از رو ما و کيَ حفؼش ذسا کَ اوضاهلل... ُستمی  کضور لبًیایت ُای فصاوردٍ تولیس  حصاین در بهل بهل+ 

 ... ىکٌَ حمصوم وحودش

 و بود کيارصون وكت دیص ات ُادفص ...  مزید لبريس دكیلَ چٌس ُص و میساد گوش دو این ُای کصدن لک لک بَ) 

 هباصَ هامی تزی چضمِای تریرس در ات بصد پياٍ ختتش و ااتق بَ مه صااین رفت و کصد ذساحافؼی بالدٍص

  اومس ااتكش  بَ دست بَ  پصتلال اب لیوان کَ پتو زیص  رفتَ کَ هبود دكیلَ دو ویل.....

  بگریی حون ینک الاكل  خبور ایيو... خنوردی کَ صام+ 

 ... ذميون_ 

 ...  هساصت كابیل میکمن دواُش+

 ؟؟ رفنت كبل کین ذاموش رو چصاغ میضَ_ 

 ؟؟ میکین بریومن+

  دس متَ...  بهل_ 

 حاال ات قصوب از احوالت و حال بَ توخَ اب من بگم دواس مت دس متَ گفیت.. اُا+ 

 

  رس یسم هؼصیَ یَ بَ

 ؟؟   ای هؼصیَ چَ کيَ؟؟ رمح ذسا_ 

 .. صسین گصگیيَ بامیری دچار صام احامتال کَ بصسومن ؾصضتون بَ ابیس+ 



 ؟؟ گصگیيَ ؟؟ چی_ 

 هسادین وضون مـمویل ادمای ما كشاُای بَ مییل و اندوصَ حالتون اکمهل ماٍ  کَ امضب  چصا وگصهَ.. بهل+ 

  بیضرت اوسان دون و گوصت بَ  گض يگیتون و ؾعش کَ ایيَ كری...

  هسادی رد بیضرت ات حون چبَ خبواب بگری بصو... هیست دوب حالت_ 

 (   پتودزیس زیص  بَ و رفت ختت مست اون بَ) 

 تًش از رو بسخبیت یَ دش بصی ىکٌَ بشارم تهنات منیتومن و مس ئومل کضورم و ملت كبال در من... رشمٌسٍ+ 

  مبکی دووضو کین خسا

  مصموز ىگاُی اب ارام...ابلضت یک روی بص دشُا و رو در رو اکمال... کصد ىزدیک دودصو و زد لبريس) 

 .... ؟؟ خبورم تورو منیرتیس ؟؟ چی دودت.. کصد زمزمَ

    ابال کض یس پتورو و زد لبريس

 پیسا من از هبرت دیگَ مگَ..... دستیار مه اصپز مه راهيسٍ مه...  منیروری کَ مٌو.. برتمس چی واسَ.. هَ+ 

  ؟؟ میضَ

 .... هَ.. داد حواب ظساكت کامل در

 .... بست چضاصو و گفت خبری صب  كض يگی يسلبر  اب هامی

 ...کصد حصام صااین چضمِای بص  ظبح ات رو دواب اکرش این اب کَ میسووست چَ

 هفسِا بوی و رخ این دضک و مسخ چٌان ویل دودش ابلضت بَ بصگصدٍ و بضَ دورتص  ابیسهکی میسووست

 ....میمنود  حمال و انذمکن حصکت کوچکرتین کَ بود

 ... ست سلیلَ و میل ابب ایيلسر چیش مهَ چصا وگصهَ کصدی ذلق من واسَ ایيو سومنمی کَ من ذسا

   بود ماهسٍ مصدد ماهسن و رفنت میان مهچيان



   میکصد هباهَ را دوریش دامریِ  دردِ  میضس زمصدین چضمِای ان چضم در چضم کَ ابر ُص ،ویل

 ....  دُس تصحیح را ماهسن ات

   معق ات افتادو می خاوش بَ گاٍ یب و گاٍ کَ هیاز و دواسنت كویِ  و تزی احساس ان از امان اما

   میمنود خلوٍ تص مٌعلی را حوایل ان در هبودن و میکصد، رسوخ وحودش

 ..کصد لربیز را ظربش حیت کَ بود اتضنی و سوز پص چٌان ماهسن و فنتر  میان بصزخ

 

ای ی هبوهَ بَ و منیساصت ور او از چضم ظبح از..... صس اذش تعممی بالدٍص امصوز  مهَ ماهسٍ  ؾلب اکُر

 .... میکض یس دود دهبال بَ خا

ای بصای میکصد ذذرٍی را ظصاوتش پص و ابراین ظیِف  ایيگوهَ دود دیال بَ  خستِ  ی  گوهَ کویص دضِک  روُز

 ....  دوری و جهصان

 ... اهسازی كلط و ابظل دیال چَ ویل

 .. بیضرت وابس تگی ُای رص تَ چَ ُص کَ

 ....  تص خست  و درداورتص ان كعؽ

 .....گصفنت سلفی گویش اب کصد رشوع و رفت دش ش حوظهل صااین توضیحات از مک مک

 

 ...  ایيکَ مثل مزیمن حصف دارم کيار بشاری رو ماسک ماس اون لعفا میضَ_ 

   ؟؟ دیگَ چیَ ماسک ماس ؟؟ ماسک ماس+ 

   ای وس یهل اب ایَ مسرٍص رفتار چَ دیگَ این ىمیفِمم من... منیفتَ دستت از کَ کوفیت مهنی_ 



   پس و ابصَ رضوری مواكؽ واسَ ابصَ ارتباظی ی وس یهل یَ فلط كصاٍر کَ

 ....  صام َواس درکش خستَ دب اٍر گفت و زد لبريس

 ُا وسل ادتالف میگن این بَ

 

   دیسی کجاصو ؟؟ دیگَ ُا وسل ادتالف_ 

   صَ متوسل مه دضوهت بَ رضوری مواكؽ در بدلٍ دوب چَ ما وسل کَ ببیین ابیس....

   یکی صسن وارد و دفرت در روی تق ظسای... زد لبريس مه صااین صس مٌفجص کَ بليسش ی دٌسٍ) 

 ( گشاصت صااین مزی روی پاکیت کَ صااین ُای مًضی از

   اوردن الان مهنی... راد اكای رس یس بلیعتون ×

 ذميون ابصَ_ 

 

   هیست ای دیگَ امص ×

   بربیس ترشیف میتوهیس هَ_ 

   ص یعوین لبريس اب کَ ىگاُی... بکٌَ هامی بَ داری مـيا ىگاٍ ایيکَ بسون هَ ویل بٍص کَ بصگضت) 

 ....  صس دادٍ پاخس

 ( صس روصن اثهیَ چٌس ؾصض در دفتَ اتضفضان و مناهس دور صااین تزی ازچضمِای اُ حصکت این

   بسومن؟؟ میضَ.. داٍر مـین چَ اکرا این_ 

 ..( کصد ىگاش و بصگضت تـجب اب)



 

  ؟؟ صسٍ چی+ 

   ىزن راٍ اون بَ دودتو... میسوین دوب دودت_ 

  چیاکر من مضن در... میضسم حترا چیَ واسَ ُات حساسیت این بسومن اگَ من....؟؟ دب چیَ+ 

   اتٍز تٍص خاافتادٍ مه دییل.... دارم دوصلکرتصو یَ دودم.. دارم مًضیت

   و بضَ مسلط دضمش بص کض یس معیق هفس چٌس.... هباصَ روش در رو ات چصدوهس رو ظيسیل)

   لکَب...زد زل سلف بَ و داد تکیَ ظيسیل بَ دروین دوهنی درگریی و حٌگ این از دس تَ بالدٍص

 ...( کيَ حس تجو رو رفتَ دست از ارامش

 

   ؟؟ ذان صااین کجاست بلیط+ 

   دوابٍر کصد دؾواش هباهَ کوچکرتین اب پیش دكیلَ چٌس کَ مصدی ان اىگار... داد پاخسضو ارام)

 (  دادٍ رمصابن ی دس تَ صااین بَ را خایش

   پاریس_ 

  ؟؟ چی واسَ ؟؟ پاریس+ 

   بصم ابیس اومس پیش اکری یَ_ .

 میام ممن+ 

 

   منیضَ_ 



 ..   منیضَ چصا+ 

   مهیضگی سپصِ  ان کَ.. کييس گم را گوصِایش راٍ مه هامی ظسای بلکَ بست را چضمِایش)

 ( هساصت ملاومیت کوچکرتین مـضوق ملابل در توامنيسش

   اموزص می ی دورٍ حزو ذاریج مضرتاین و رشاک اب هؼص تبادل و ماللات و تـامل ؟؟ چی یـین+ 

 ...  دیگَ برب ممن دو ؟؟ هیست

 ... میضس اکش... بربم تورو منیضَ... منیضَ_ 

 

   مغ مهَ ان از دورد خا هامی... دهیاست معل فصساتصین ظاكت اىگار... میکصد ادا خسیت بَ را لکامت

 ....  کصد سکوت و بود حلًش در کَ ترضؾی و

   حس تجوی در.... پمیود را سام تُف و اسامن و سلف ىگاُش و کصد ابز را چضمِایش صااین

   مهیيو مگَ... میکمن الامتست.. میکمن دواُش.. کن هکنک ذسا....  گصفتَ ابزیش او اب کَ ذسایی

   الاكل... میروای کَ صس مهون الان دب.. ؟؟ منیرواس یت افتادٍ و صکس تَ مٌو مگَ... منیرواس یت

 ... کن راحمت ای بُُکش مٌو ای... هسارم ظاكت دیگَ.. . ابر ادصین بصای.. بگری دس متو

 

   حوراب... زیص لباسِای.. مزید تیک رضورایت متام خلوی ذًُش در و میکصد مجؽ را ساکش

  کصدن مصتب خمعوص كیچی و مسواک و ؾعص... بریوین لباسِای.. دواب و راحیت لباسِای..

   ریز حزییات تک تک تو کَ اذَ میروای حومن از چی... ؟؟ هامی ؟؟ چی.... هامی و.. سبیلش و ریش

   میان و سیٌَ وسط.. هیست ساک تو کَ تو خای ؾضلم اذَ... میکضی دشک زهسگمی درصت و



   كلمبَ

   ذان صااین منیروای هکک+ 

   دهبال بَ بود صسٍ گم ُا کصوات کامن رىگنی میان... وضست بزرگ ساک کيار ختت روی و امس) 

   در کَ اویی.. صس کض یسٍ او مست بَ اخاٍز یب ِایشچضم  ابز ویل میکصد حس تجو کَ مسلِایی

 ..( ُوش و.. دل.. احساس.. ىگاٍ.. میضس دمت او بَ چی مهَ وحودش زمان

 

   میضَ متوم داٍر.. ذميون... هَ_ 

   مجؽ ساک میکمن من کَ اکری اون فِمیسم دیسم ساکتو کَ االن... ىکمن هککت کَ هبرت مهون+ 

 ..  مض تَ و لگس اب رضوری كری و وریرض  وسایل چپوهسن هیست کصدن

   این کصدٍ رشاب مو دون دیگَ کَ خنيس... خنيس لـيیت اذَ... ابز ابز ابز... دٌسیس ابز... دٌسیس ابز).

 ( ُایت مس تاهَ

 گشصت وظيزاهَ بسون و سفص در معصم متام کَ بس صسم بص از ایياکرو_

 

  کپیی اخاٍز اب.. الیک.. س يگیین ی مجهل چَ... اٍو+ 

  ؟؟ چبَ میگی چی_ 

   منیکین كبول واست کمن هعب میگم ُی.. دیگَ هساری ایًس تا... ُیچی+ 

 ...  اکفیَ اابدام و خس ُفت واسَ کصدی هعب کَ مهوانیی... ىکٌَ درد دستت_ 

  ؟؟ وامس بیاری میروای چی سوكایت راس یت+ 



 .. داری دوس چی ُص_ 

 

   دب ویل.. سوكاتمی ؿاصق من کَ بگم خمترصا فلط... ادبَ از دور.. بگم تب منیضَ کَ من دب+ 

   راضمی مه انایب و كمیت گصون چزیای از پص کوچولوی ساک یک بَ یـین.. كاهـمی ادم لک در

   كٌاؾتمت این دصاب من یـین_ 

 ( ببٌسن رو ساک كفل کيَ هککش صس بليس و دٌسیس) 

  ؟؟ صام بصمی+ 

   هیست م گض يَ_ 

 ،؟؟ صام ای زهسٍ چجور... میضَ كشا مک ایيلسر ادم چعور اذَ سواهل وامس من.... اباب ای+ 

 

   م زهسٍ تو ُوای بَ گمومن بَ... م دوردٍ من اىگار خبوری صام_ 

 ...( در مست رفت و دٌسیس) 

   ؟؟ خبوری ُواپامی تو کمن درس هنار واست.. فضایی اكای دب دییل

   هیست سامل و دوب زپصوا ُا رشکت كشای میگن

   كربس تون ی گوصَ هَ بامیرس تان میفصس تَ مٌو فوكش ابصَ انسامل چلسر ُص.... ذميون هَ_ 

 هساٍر حصفارو این کَ گصدو و پيری و هون یَ... دیگَِ وضو حوگری اباب+ 

 

   ذميون... کن درس منیضَ زمحتت اگَ.. ابصَ_ 



   خبوایب دوب.. خبری صب+ 

ای ذکص و فکص از روح ای امضب کَ ذریی چَ... زد تلری لبريس)     هَ و دوب هَ تو بسون روُز

 ( دیس دواُس دواب هَ و ذری

 ...  مهیضگی دشدردُای ابز و فصودگاٍ مسری تو

   منیکصد هککی مه موس یلی بليس ظسای

   اوردی ؾصوس مگَ.. رفت دشم.. کین ذاموش ایيو میضَ_ 

 ( کصد مک ظساصو هکی و دٌسیس)

 

 .....  منیسمی پا کَ مایمی... ارزوصوهَ دیلیا.. هکَ چمیون مگَ... اوضاهلل+ 

   رو ای دیگَ کس اواب دیسن ظاكت واكـا... اورد ابصویش بَ مخ و بود دُيسٍ ازار مه فکصش حیت) 

 ( بود دواُس مصگش روز ان احامتال.. هَ ؟؟ داصت دواُس

   درصت و ریز دخلویش چٌسات یَ و َادم دب... هسارمی دل بسخبت سیٌگالی ما مگَ مه بـسش+ 

 ؟؟ ابصن من اؾعاب رو بيس یَ ابیس مهضون دخلوص یات یـین_ 

 

 ...  دیگَ ىکن دصامبون ذان صااین+ 

   بَ اگَ داری فاظهل گصیگوری بَ للبت هنایی صسن تبسیل ات اىگضت بيس ی اهساٍز ذسا بَ یـین

   بسی ادامَ دادانت گری این

   ُا مت کض تَ... بض يوم چزیی و ابمش اوجنا حالت بَ وای... ذان هامیُيوز هسیسی دادن گری_ 



  ؟؟ چی مثال+ 

   میسوین هبرت دودت... چی ُص منیسومن_ 

 ...( هساصت کيسن دل توان ُيوز ویل... فصودگاٍ روبصوی بودن رس یسٍ) 

 

   دش از مضن در... لعفا کن ذایل مه مارو خای.. بگشٍر دوش.. ابیش داص تَ دویب سفص+ 

 ..  کن بریون بصی تهنا بشارم رو بـسی سفص ایيکَ فکص مبارکتون

 ( کصد دضک را هامی لهبای روی لبريس ىگاُش.... چضم گفت و زد تلری لبريس) 

  ؟؟ ابزم دشدرد ؟؟ صسٍ چزیی+ 

   ؟؟؟ هامی... دومب هَ_ 

 ( صس ظوالین بس یار امس ادامَ در کَ مکیث) 

   ابال گيس منیشاٍر مه رشکت تو مـلق اخل اون... ُس مت چی مهَ كبمصا... ذان صااین هباش ىگصان+ 

 راحت دیالت... بیارم

 

   هیس مت رشکت و اکر ىگصان_ 

   ؟؟؟ چی پس+ 

 .....  من..... من هامی_ 

 ( میکصد گیج را هامی کَ اندواان و انمفِوم ىگاٍ ابز) 

   ؟؟ چی صام ؟، چی+ 



 . .. ابیش دودت مصاكب بسٍ كول... ُیچی_ 

 ...  حامت.. چضم+ 

   رفتار و ُا ىگاٍ این بلکَ ات وضست خا ُامن حلؼَ چٌس....رفت و رابست ماصنی در صسو پیادٍ) 

   این... کصد حصکت و کصد روصن را ماصنی و صس تسلمی ؿاكبت ویل کيَ حتلیل و جتزیَ را صااین

 ست حیل كابل كری مـامی ادم

 

 .... اومس شاید کَ بود هنار دشو وكت ُواپامی تو

 ... منیکصد ؾوض ؿامل كشاُای  تصین دومشٍز اب رو پیچیسٍ واسش هامی کَ پيریی و هون ُای للمَ

  کصد ابز و دراورد کیفش از رو پالستیک

 .. کصد تصش گض يَ و پیچیس  فضا در سزبی و هون  ؾعصدوش

  افتاد بللش در اهنا میان از ای بصگَ ویل ورداصت رو  صسن دورٍ سفیس  دس امتلِای اب کَ هوهنا از یکی

   صس روصن هامی زیبای دط حامل بَ چضم کصدوش،هور ابز اب کَ بود ای صسٍ ات و کوچک سفیس ی وركَ

 ... کواتٍ ایداوری یک)) 

 ((   دوهَ منیسم رات وگصهَ ىٍص ایدت ُا سوكایت

  بود ص یعيهتایش این ؿاصق کَ دٌسیس

  کصد ذاموش متام رمحی یب اب را صادی کوچک ُای صـهل نای زود و رس یس فصا  ؾؼمی س ییل چون مغ ابز

 را معصی ویل جهصان و دوری ی حلؼَ از هیست چٌس ساؿایت کَ اصتیاق و دلتيگی زاید جحم فرشد رو دلش

 ظوالین و فصسا ظاكت مامیهس



 ُای بوق از كری.... مپیا حیت ای کواتٍ پاخس یک از دریف ویل گصفت متاس و گصفت متاس و گصفت متاس ابز

 ..... میکصد تص معیق و بیضرت اؾعابضو  ی ظفحَ ُای دعی دط کَ کواتٍ ذمتسد

 ... میکصد حصبت هامی اب ساؾت این دش صب ُص و میگشصت پاریس بَ سفصش رشوع از ُفتَ دو

 چاران بَ رسوایی تصس از ویل  ش؟ احوال حوایی و بزهَ زىگ او بَ ظسابر روزی هساصت دوس ایيکَ هَ

 ... میگصفت رو وسواس و دیواىگی و حٌون  مهَ این  خلوی

 .... خبضش زهسگی ظسای صًیسن امیس میِکض یسبَ دود دهبال بَ رو دوردٍ زمخ ی دس تَ  دلِ  روز، متام و 

  ؟؟ يسک  چَ خان ارام از یذرب یب و تصس و ىگصاین دشادش دشگصدان روح این اب... کيس چَ حاال ویل 

 .... کصد ترصف را  خاوش و حسم سزب و دضک زمیهنای کيان ِدرو ، دضم دشخ ارتِش 

 ...  منریس یس ملز بَ اکیف اکسژین مهچيان ویل صس ظسا اب و معیق هفسِایش

 ... داد رخ اهفجار و کصد رو دودش اکرِ  بالدٍص زاید فضار

 .... داد پس  روبسحور هامی  بَ الاتع وضسن بصكصار اتوان کَ بود گياٍ یب گویش كصابین اولنی

 ... پاص یس اظصاف بَ درصتش و ریز ی تیکَ ظسُا کَ صس کوبیسٍ دیوار بَ چٌان

 ... صس واژگون لگسی اب  ، ارمیسٍ ان روی چَ ُص اب پا خلوی مزی

 .. افتاد  ذاهَ خانِ  از هتیی وسایلِ  ی بلیَ خان بَ مک مک

ا... تزییین ُای جمسمَ... ُا گدلان  .... سرتیو و تلوزیون حیت.. ؾکس ُای كاب... اتبلُو

 ؾضق این بَ لـيت... مسافت این بَ لـيت... سفص این بَ لـيت... دوری این بَ لـيت... صِص این بَ لـيت.

 ... دهیا این بَ لـيت... من بَ لـيت... درد این بَ لـيت....حس این بَ لـيت..

 ... ؟؟؟ سیمنی حوامبو چصا اذَ... کجایی.... لـيیت کجایی

 .... کصد فصوکش صااین کوٍ اتش و صس متام مشاب مواد مک مک



ا دورد مهَ ان میان  .. وضست ریُز

 منیض يادت را دود.... گصفت ركعیسن ایيَ و صیضَ درصت ریزو ی تیکَ ُزاران در تعویصش اهـاکس

 ....ابصَ صااین كعـَ ُزار ادم این هیست ذمکن...

 .... بودٍ بزیار ضـیف ادرمای از مهیضَ کَ بود متيفص شضـف هلعَ  این و دودش از چلسر

 و میکضم دودمو و میکضمت دودم دس تای اب.... میکضمت وگصهَ میکمن فکص کَ هباصَ اوین کن دؿا هامی

 .... میضم راحت

 .... مزیین اتش درووش مٌو روز ُص کَ ابصَ بصزیخ این از بستص مصگ هیست ذمکن

 ... هیست ذمکن هَ

  سادیت دهیا این تو بصام تو کَ هجمنی بص میسم تصحیح رو   دهیا اون و ذسا هجمن

 

 ... منیسادن اخاٍز ظسکیلویی ی وزهَ از تص س يگنی پلکِای ویل کيَ ابز میکصد سـی چضمِارو

 ... کصد بليس رو ظورت دشو لکيجار لکی بـس بالدٍص

  کصد اظصاف بَ ىگاُی

 ... بصد  وكت حلؼَ چٌس دیضب اتفاكات ایداوری

 بـس ویل صس زهسٍ  چضمش خلو بـسش ساؾت چٌس ات کصد دؾوتش تودل بصای و زد زىگ بًیامنی کَ وكیت از

 .... حافؼَ از صسٍ حشف اکمال اون

 ....  مرشوب مرصف در کصدٍ روی زایدٍ ابز احامتال

 ... کصد بصاهساز رو دوابیسٍ کيارش در کَ دذرتی



ای معمئيا  هیست ذمکن وگصهَ میامنیس چٌنی اورا رخیتَ مه بَ لبَ رژ و رایشا و رىگ اکُی معيوؾیَ بليس مُو

 ... مس یت زمان در حیت ابصَ دادٍ دصج بَ سلیلگی یب ایيلسر

ًش.. سو یک کفضش... گضت لباسِایش دهبال و کيس ختت از رو دودش  مه صلوار و.. دیگص سویی پرُی

 ...  بود گویش  کصدٍ هنانپ را دود دشخستاهَ  کَ چزیی تهنا.. صس ایفت حوایل ُامن در

 افتادٍ مبیل روی را بًیامنی.... بودن دواب  و صسٍ ولو ای گوصَ کسام ُص مهَ ُا چبَ.... بریون زد ااتق از

 .. زد زىگ دودش ی صامٍر بَ و دراورد رو حیبش توی گویش.. . ایفت

 یک ویل کصد پیسا ور  گویش و رفت مست ان  بَ... صس صًیسٍ ابر مزی زیص از  گویش زىگ ضـیف ظسای

 .. بود رفتَ دواب بَ ُامجنا مٌاسب چٌسان هَ وضـیت اب دذرت

 سیٌک مست بَ و گشاصت حیبش تو رو بًیامنی گویش... اهسادت دذرت روی و کض یس رو بزرگ رومزیی

 ... صست رو ظورت و دست و رفت اصپزدوهَ

  گشص تَ مه ػِص ۱ از...  ببیٌَ رو ساؾت کصد چک گوصیضو صس ماصیش سوار وكیت

 ... صااین از  پاخس یب متاس پيج و یس و ذاهَ از متاس دو

  بزهَ زىگ بش بود جمبور ویل هساصت زدهناصو قص و دؾوا ی حوظهل اظال  دصاب وضـیت این اب کَ وای

.... 

 ... هساد حوابضو کَ صکص ذسارو

 .... هبرت چَ

  بسٍ فٌامون بَ ایيکَ كبل بیات خا حاملون ینک الاكل

 ... کصد حصکت دوهَ مست بَ و کصد روصن رو ماصنی و پوص یس را دودیش ؾیيک

 



  کصد کوچکی امخ دیسوش اب مادرش و  صسٍ چیسٍ هنار مزی

  ببرض یس+

 ؟؟!!!روز دو تودل حضنِ   این وضس ×

 (  بوس یس صو گوهَ و  صس مخ و مستش اومس هامی) 

 امون مگَ ذان صااین اون..... بودم وندلتيگض هسیسم رو ُا چبَ بود وكت دییل....  دب کمن چیاکر+ 

  دیسٍ فلک ی بیچاٍر من دش مریخیت اکر کَ ایيلسر خبورٍ ُحم ادم میساد

  زد زىگ دیضب... صااین گفیت راس یت ×

 ؟؟ دب+ 

  صسم ىگصان منیسٍ گوصیضو حواب هامی میگَ ×

 ؟؟گفیت بش چی.. صلوقی اون تو رو گویش ظسای وضًیسم اظال... بیچاٍر میگَ راس+ 

 حواب.. میکٌَ چیاکر وداٍر کجاست میسوهَ ذسا دودش از بیاکرتص دوس تای پیش رفتَ گفمت... بگم چی ×

  منیضَ متوخَ بیات مه زلزهل حون از دور ُیچی گویش

 اؾامتدی و حمبت و ؾضق مهَ این از  میضَ مجؽ ادم چضم تو اصک یـین.... حون مامان ىکٌَ درد دستت+ 

  میسین وضون ُا قصیبَ خلو و داریس حلری ی بيسٍ بَ وسبت کَ

  ىکن لوس  دودتو خبور هنارتو بضنی ×

 ... اول بگریم دوش یَ بصم.. ذميون+ 

 ؟؟ بضم مٌتؼصت ×

  میکضَ ظول من دوش....کيیس رشوع صام.. من دوصلکِ  مادرِ  هَ+ 

   داٍر سابیسن مهَ این بَ احتیاج کَ  میکصدٍ چیاکرا و  تن این بودٍ کجا مگَ ×



  میسوهَ ذسا فلط واكـا گفت  واروم دٌسیس... مریفت ابال ُا پهل از اصتد 

  صاایهَ ظصف از دیس... اومس مسج زىگ ظسای بضَ محوم وارد ایيکَ كبل درست

 (( ابش  فصودگاٍ... هتصان مریمس ۸ ساؾت من)) 

 

  ملسمَ؟؟ یب و هیویی ایيلسر چصا ؟؟ میضَ مگَ ؟؟ امصوز

 ....داٍر دودصو دالیل حامت... چَ من بَ اظال

 .... صااین اپارمتان رفت و دورد ُولکی ُول هنار یَ و گصفت دشیؽ دوش یَ و محوم تو پصیس) 

  صسٍ دلتيگ حورایی یَ و هیومسٍ ایيجا میضس وكیت چٌس

 چزی یَ دوهَ نای هفسش و صااین بسون کَ اومس منی ایيجا این از بیضرت چصا فِمیس اتٍز رس یس وكیت ویل

 ...( داصت مک حیایت و اسایس

 امخ و دضم  صسوش سوار اب..... صس پیساش صااین ۸ ساؾت راس کَ ىکض یس ظول اهتؼارش دكیلَ چٌس

  کصد پص رو ماصنی کَ بود

  گشصت؟؟ دوش.. خبری رس یسن.. سالم+ 

  کن حصکت_ 

 ( ایيکَ مثل مه بَ رخیتَ  برش این ابز.... زد زل بش متـجب) 

  صسٍ؟؟ چی+ 

  کن حصکت گفمت.. ىگو ُیچی.. ىگو ُیچی هامی_ 

 ... هساصت صااین ظصف از رو رفتار و سلوک این اهتؼار کَ مه تو رفت ادامش) 



  کصد حصکت و کصد روصن رو ماصنی....  ىگَ  چزیی فـال داد تصحیح ویل

 .... گشصت مه دكایق این دُيسٍ ازار سکوین در و  وضکسنت ُیچکسام رو بیًضون ،سکوت این بـس

 وكیت ویل.... داذل بٍص صااین ات رفت کيار و کصد ابزش و در كفل تو اهسادت لکیس هامی... رس یسن وكیت

 .چیَ بصای اتمل  ببیٌَ زد زل ظورتش بَ دیس مکثضو

 ... تصس یس  اوسان این از ابر اولنی بصای و افتاد دلش تو لصزیش صس کَ اتضنی و دشخ چضمِای در چضم 

  صازدٍ اول بفصماییس صام_

  ایيکَ مثل هیست دوب حالتون اظال امصوز اومسٍ؟؟ پیش مضلکی+ 

  گفمت داذل بفصماییس ؟؟ بزهمی حصف در دم_

 و زد تيَ هامی بَ... بست بسی ظسای اب درو و اومس دشش پضت مه صااین... داذل رفت و کض یس اویف یَ) 

 ( گصفت ارام روبصوییش مبل روی احبار بَ مه هامی... وضست رفت و گشصت کيارش از

 ؟؟؟ بودی گوری کسوم دیضب_ 

 ( بصدٍ اکر بَ لکامت گفتاررو حلن از صس ابز ادص ات چضاش) 

 ؟؟ مگَ چعور.. بود تودلش... دوس مت دوهَ+ 

  ؟؟ بسی اظالع ایيکَ بسون.. ذرب یب ؟؟ اخاٍز یب_ 

 داص تَ  حٌابـایل ردعت و اخاٍز بَ هیاز کَ  هیس مت ساهل  سَ ی چبَ دیسم  کصدم چک کَ ابر ادصین والا+ 

  ابمش

  هکرٍت مه ساهل یک از ت موهسٍ ؾلب ملز اون ذاکوت و ُوش... بودی ساهل سَ اکش ؟؟؟ ساهل سَ_ 

 (  ابال بصد ظساصو  کيَ کيرتل دودصو منیتووست میضس ؾعیب وكیت کَ مهیضَ مثل) 



 وكت چٌس ات هتوین بضورمت ظوری ىکن اکری.... ُا ذربیَ منیگم بت ُیچی ایرنوزا ىکن فکص صااین_ 

  کین مجؽ دودتو

 و ُصزگی بضَ زهسگیت مهَ  ببیین دور چضمو ایيکَ هَ... میکصدی مجؽ دودتو بودی ادم اگَ تو ؟؟ تو+ 

  ابزی حٌسٍ

 ..منیتو كلعی ُیچ تو و  میکمن زهسگی میروام ُصحور.... هساٍر ربعی ُیچ یکی تو بَ من زهسگی_ 

 پضت از بفِمَ ات کض یس ظول حلؼَ چٌس.... گشاصت متام ىمیَ حصفضو ش گوهَ روی وحضتٌاک سوزش) 

 الـمل ؾکس راٍ.... هساصت بسین تيبیَ از ای جتصبَ ُیچ زهسگیش ظول در کَ دوردٍ س ییل صااین دست

 و رفنت بنی.... اومس دودش بَ کوبیس حمنک رو دوابش ااتق در صااین وكیت اتٍز و صسٍ سلب او از دشیؽ

 ادص ىگاٍِ   میبست را دصوج راٍ و میچصدیس وار حصكَ دیالش و ذُن تو کَ چزیی تهنا... مصددماهس ماهسن

 .... بود صااین

 

 رو و اورد بریون فصیزر از زدٍ خی سزب لوبیا بس تَ یَ اکضن فیلمِای خشعیهتای از تللیس بَ و صس بليس

 .... گشاصت ظورتش

 .. صس رواهَ بزرگوارش اخساد از هفص چٌسین و صااین مست بَ میون این فش چٌسات یَ

...  کض یس دراز مبل وروی مزی رو اهسادت اوهو... میکصد بیضرت دردو کَ کيَ حتمل هتووست رو خی سوزش

 بصد دوابش مک مک  کصدو دودصو اکر  دیضب دوایب مک و دس تگی دكیلَ چٌس بـس

 

 ش سیٌَ روی س يگیین... میضس خسرت و خست و خست کض یسن هفس... مزید پا و دست اکبوس و تب میان

 ... ؾصق ذیس پوستضو تن و خان الهتاب و بصیسٍ امووضو



 و حلق و دُان در رظوبیت کوچکرتین کَ بسٍ كورت دًُضو اب منیتووست حیت... کصد ابز چضاصو خسیت بَ

 .... منیضس ایفت زابن

  ختت از دس تَ و بامیر تن ان کيسن بود معیبیت

 بَ چضمش اتٍز ابزگضت راٍ در... دشکض یس اب لیوان چِار سَ و اصپزدوهَ رسوهس دودصو کضون کضون

 .... افتاد هامی

 ُامجنا و کصد ویصان را ایس تادگیش توان کَ بود درداور چٌان هامی ظورت روی اىگض تان رد  کبودی دیسن

 ...  افتاد زاهو روی و کصد سلوط کيارش

 رو میکصدن فصویش خلٍو روصًش پیضاین روی کَ س یاٍ ارتش از ماهسٍ دور وحضی اتر چٌسین ارامی بَ

 .. زد کيار هوازصگوهَ

  رخینت هامی ظورت روی  گوهَ زمزمَ لکامت

 ... ؾضلم دس مت بضکٌَ

  هفسم بکضَ مٌو ذسا

 ...  معصم میکین ؾعبمی چصا اذَ

 ... دمل ؾزیز ت ماٍ ظورت رو بيسازم سایَ میشاری چصا

 .. مس مت و دیواهَ و در دربَ کَ ببرش....  ببرش

 ( ایفت گصاین و تص و ذیس و بصد چضمِا مست بَ دست... انواحض ایر رخ و صس اتر تعویص ان یک) 

 مگَ اذَ... کمن چیاکر بگیس... کمن چیاکر ؟؟ صسٍ متوم ظاكتتون دیگَ مه صامُا ؟؟ مصگتوهَ چَ ؟؟ چیَ_ 

 ؟؟ مٌَ دست



 ااتق بَ بصگضت.... اهسادت هامی روی و اورد ااتق از پتویی... صس بليس مبل ی دس تَ  هکک بَ و خسیت بَ) 

 ... مغ و تهنایی ماهيسِ  كار اتریِک 

 و حسم امضب بامیریش... بود  ُوش و روح فصای امضب بامیریش کَ رفت ُوش از و صس ولو ختت روی

 مریفت پیش و مزید اتش و میضاکفت مه را تًش

 بَ ؿادت انزپصوردٍ بسن این کَ.. گصدهَ هکصو ی انحیَ تو درد کصد حس کَ چزیی اولنی کصد ابز کَ چضاصو

 بود اتمل كابل  پتو دیسن ویل داد كوس و کش دودش بَ هکی.... هساصت مبل روی دواب خسیت

 یَ دیگَ حساكلش... میبرضمت راحتیا این بَ کصدی فکص اگَ ذان صااین دوهسی کور.. زد پوزدٌسی....

 كری مه دودش بصای حیت امصی مهچنی اماکن ولیکن..... هیست کَ این هکرتاز. حسابیَ درست مـشرختواُی

 و صس بليس...... هیس مت هامی ىگصفمت حالتو اگَ.... وایسا ویل..... معصا... دواسنت وؿشر صااین. بود ابور كابل

 قصیباهَ کَ صااین ساک بَ لگسی ‘’رفنت بریون توراٍ.... کصد ؾوض لباساصو و صست رو ظورت و دست

 زیبا تهنای دذرت یک.....افتاد ای مٌتؼٍص كری اتفاق ویل اساوسور تو... کصد واژگووش و زد بود کصدٍ کز در دم

 بَ...... هساد وضان دوش روی  ویل هامی.....کيس خلب را ش توخَ داصت سـی دلصابیی دشادش ىگاُی اب

 موهسٍ مهیمن... دور بَ بال گفت و دٌسیس... میضی صااین مثل داری مه تو هامیىکٌَ صسٍ چت میگفت دودش

 این ُی ماصنی تو...   ُصزگی و گصی حٌسٍ اُا... دیضب میگفت چی....بضم  رواین ای ؾلسٍ این مثل

 ؿادت کَ پیوست گشص تَ بَ و صس دود دیضب انراحیت و دضم.... میريسیس و میکصد تکصار را لکامت

 لکَ ظبوهَ واسَ بود این هیت..... مبوهَ  دخلور ظوالین مست بصای ؾزیزن و رمم بصاش کَ ادرمایی از هساصت

 هون و اش سعل یَ و حلمی سعل یَ خاش بَ و صس ؾوض تعممی ویل کيَ اذیت رو صااین ینک بگرٍی پاچَ

 را رمصی یب مهَ این از دیسٍ زمخ ساک... اصپزدوهَ تو دصیسا گشاصنت بـس و دوهَ رس یس وكیت.... گصفت گصم

 تصک رو ااتق بضَ حضورش ی متوخَ ایيکَ بسون بودکَ این هیت... کض یس صااین ااتق مست بَ هوازصگصاهَ

 بسن.... انمٌؼم و بليس ُای هفس ظسای.... گصفت اندیسٍ بتوان کَ هبود ظوری صااین احوال و حال ویل کَ

 ...... بود کييسٍ ىگصان صسیسا الهتاب پص و دشخ ظورت... تب اتش از  ذیس لباسِای و

 



 سـی.... بود میمنود اچنَ از بستص حیت وضـیت..... گشاصت پیضوهیش دستضورو اندوداگاٍ و رفت مستش بَ

 ذرب دکرت؟؟امبوالوس بزمن دوبَ؟؟زىگ حالت..... صو بیسار.... ذان صااین.... صااین_+ کيَ بیسارش کصد

 ویل صااین..... کصد تکصار را سوالِایش ابز هامی.... صسن ابز بالدٍص دون در قصق چضمِای.....؟؟؟؟ کمن

 امس رویش و کض یسش ختت خمالف مست بَ زدو چٌگ ُایش صاهَ بص اهفجاری و دشیؽ حصکیت در انگِان

 بصیس را هفسش دیگص سویی از مـمول كری حصکت این و ظصف یک صااین تن س يگیین......

 و تصس بص  صًیس درپاخس کَ حصفِایی.....( صو بیسار صااین....هامی... ممن.... میکین چیاکر صااین؟؟صااین....+

 دواُش... بسٍ جنامت.... منوهسٍ حوین دیگَ... ممیریم دارم هامی_ کض یس داد دشش تلصیبا... افزود حریتش

 صااین( + هیافت میکصدرو حس تجو اچنَ و زد زل بود مسد و ارامش معسر روزی کَ چضمِایی بَ)میکمن

 مصیغ... مصیضم.. دارم تب.... لـيیت اٍر....._ میگی ُشیون داری. داری تب....  هیست دوب حالت تو....

 منیتومن دیگَ بسٍ پس دودم بَ دودمو.... بسٍ پس دودم بَ دودمو.... پیش سالِا... کض یت مٌو تو هامی... تو

ا دودصو بلکَ زدن التل کصد رشوع   بود درک و فِم كابل كری  حصفِاش) بیارم ظاكت  صااین ویل کيَ ُر

 و س يگنی حسم ان بَ تاکین کوچکرتین هتووست و  اوست از تص كوی بس یار وبیحایل بامیری اوج در حیت

 .....((  بسٍ اُین

 

  زهسگی  ی ادامَ بصای میکصد حس.... هیاز  بود صسٍ روحش و خان و حسم متام کَ منیسیس را ایهنا ویل صااین

 صس ازاد حسم زهسان از روح وضست لهبا روی کَ لهبا.....حیاٍ ی چضمَ از هوص یسن حز هیست ای چاٍر

 روی مٌجمس ىمیَ و دشد ایب بامیری و تب اتش میان در..... رس یس ذمکن ماکن اؿالتصین بَ و گصفت اوج.....

 بوس یسن ی جتصبَ مهَ ان اب و سن این در....لصزاهس را وحودش متام صسیس ای رؾضَ و صس دشازیص حسمش

 در هیست بیش خاُیل میفِمیس ابر اولنی بصای و کيون ویل میساوست ؾضلبازی ذسای را دود خمتلف لهبای

 ای پيجٍص اوساین فوق ی بوسَ این.... دم این. و حلؼَ این ات ىکصدٍ درک را ان حلیلی ابـاد کَ مکتب این

 رس یسن بصای فلط پمیودٍ را کيون ات تودل از مسریمعص متام کَ.... ذللتش از هیت و بیین هجان مست بَ میمنود

 ..... لهبا این و  ماکن این بَ



 حسمش از متام رمحی یب اب را روحش کَ مصگی بَ رو اوسان احساس دكیلا کَ کصد خسا را دود کيسین خان اب

  و ذیس اما رىگ فریوٍز چضمِای......ؾضلش  دُان و لب از صسن دور اب کصد درک رو میکضاىن

 اوج.مک مک ویل بود حون یب و ضـیف ظسا ابتسا در.... زدن حصف کصد رشوع بالدٍص.....   سلف میرکوب

 کَ ُس یت ادمی تصین کثیف تو.... میات بسم ازت.... متيفصم ازت....+ کيَ ویصان و ختصیب رو صااین ات گصفت

 ازت... متيفصم ازت صااین..... دودت زیص بَ بکضی مٌو کَ بود هلضَ مهش... بود فیمل مهش..... دیسم معصم بَ

 و ؾضق دشیص سپس او روی از صااین..)  داص مت ابور تورو من.. ؾویض کصدم اؾامتد هبت من... میات بسم

 خاین. هفیس. رویح دیگص کَ اىگار..... زد زل روبصو بَ س يگی ىگاُی اب......صس زمنی رمامن و للزیس دردش

 کصد زمزمَ میضس صًیسٍ تهناییش چاٍ كـص تصین معیق از کيون.کَ ظسای اب.... هساٍر حصاین حسم این در

 از افتادٍ گری زهسگیش اکبوس تصین جفیؽ میان کَ تهنا و دشگصدان رویح مهچون...... بصو ایيجا از هامی.....بصو

 این از... حنس ساؾت این از.... صوم روز این از.. ذاهَ این از..... قصیبَ صااین این از..... کصد فصار اجنا

 کَ اصکی صکست کَ دیل صس ذاکسرت کَ اؾامتدی میکصدبلکَ راهيسگی دشؾت متام اب...... ُولياک ی حلؼَ

 و مزیدن كسرت متام اب کَ... ابظیل دیال چَ ویل کيَ تـلیبش وهتوهَ کيَ گم سویش بَ راُضو...صس دشازیص

 زص یت این بَ هتصان زهسگیش ظول در کَ بود س یاٍ و ترٍی خا مهَ چضمش بَ... میکصدن ذاکسرت و میکوبیسن

 بضَ متوم چی مهَ اکش بود متيفص دودش مجهل من کس مهَ و چی ازمهَ... بود خنواُس و هبودٍ ی کصیَ و

 میمنود صریین چَ مصگ.... ذالص و مبرٍی اکش.. بضَ هل س يگنی ماصنی یک زیص اکش... کيَ تعادف اکش...

 (   پصدرد ی زاویَ این,از

 

ایی بَ امیسی و افتادٍ گری س يگیین تصافیک توی رشکت از بصگضت راٍ  زودی این بَ هَ حسااكل... هساصت ُر

  داد حوابضو زود بًیامنی امس دیسن اب دورد زىگ  کَ گوصیش...

  دیوهَ سالم+

  پس ُس یت گوری کسوم..... رواین سالم_

  میضکَ ظول ینک بیام و کمن ؾوض ات دوهَ مریم دارم اتٍز+



  دیگَ ایيور بیا مس تلمی... چی واسَ دوهَ_

 دٍو ساؾت اتٍز... مگَ ذربتَ چَ....هیست مٌاسب لبامسم.. الاكل بگریم دوش یَ..... منیضَ+

 دارمی اب حبصان اباب... ابَ ذیسَ مهش... مصكابیَ اىگار.... گصفتيت دوش این اب مه تو مارو ساییسی اباب_

  انسالمیت

 ..... کضوری  درصت.و ریز ُای حبصان فکص بَ تو مه چلسر حصایمن در بهل بهل+

  پارسال مثل بضَ هَ.... ىٍص ایدتَ اکدوم راس یت هامی..... فکصمی بَ ادم الک.... چی پس بهل_

 دور ایيلسر ؟؟؟چصا یـین گشص تَ سال یک فلط...  میضس تکصار ذًُش تو لکمَ این.... پارسال... پارسال)

 .. (  ظوالین و دار ،کش خست...ممیوهس رو  كصین....  مریسَ هؼص بَ

 کجایی هامی.... هامی_

 ُا؟؟+

 چصا؟؟؟ ساکیت... کوفت و ُا_

 ...  دس متَ....ُیچی+

  حاال بشاری الکس وامسون منیروات   رشکیت ظاب فِمیسمی اباب ابصَ_

  داٍر الکیس چَ  کيسن حون و کصدن اکر دص مثل.... دیوهَ چیَ الکس+

 اظال خبوای راستضو.... ابزار تو کصدی در امسی دوب میگَ ابابم.. صویخ از دور ذساییش ویل هامی_

  تًبل ی ؾصضَ یب توی از هساص مت توكـضو

 مچَ مگَ.... بیضـور معتَ ؾصضَ یب+

 بیا زودی..... اکردارم لکی بصم ابیس من..... گفیت چی میگم م معَ بَ... چتَ میگم بت اومسی وكت ُص_

 .... مٌتؼصم



 .. فـال...   اوجنام دیگَ ساؾت دو یک بسٍ جنات تصافیک این از مارو ذسا اگَ... ابصَ+

 

 .. داصت توكؽ کَ بود ُامین بًیامنی تودل حضن

 دلش مسهتاست کَ خا بَ و مٌاسب چَ واكـا..... حسایب  و ظسا دشو پص حضن یک بصای بود رمیا چی مهَ

ای رىگ از حسایب حال و ؾضق و  ذوق و صور  ... میرواست  پیضنی روُز

ا  اب دوش و س بک...  بصق و پصزرق و رىگارىگ ُای پصواهَ مهچون رىگی بليس و کواتٍ لباسِای اب دذرُت

 صسن اهتزاب مض تاكَ و مٌتؼص مرشوب ُای لیوان....  بودن کصدٍ زیباتص رو ظالون ساحت رىگ و

 بسن بص کَ بود ركط ظينی دوش و  دشیؽ ریمت اب  بليس موس یلی ظسای...    میکصدن دلصابیی زانن چضمک

 .... وضیین ؾلب خای بَ میکض یس رخ بَ را دود تيگاىگ ركابت این در مه هزی  هور ركط..... مریخیت هکص و

 ....ویل

 و روز مسهتاست کَ مٌتؼٍص كری و انمعبوع... انجبا و ازاردُيسٍ حس این.....  حس این از اخ..... ویل

 .... کصدٍ اتر و ترٍی را ص هبایش

 و کيس مست و خبيساهس و خبيسد بگویس خک.... کيس صویخ.. بگویس.... ابصس مهیضگی هامیی ُامن کصد سـی

 ..... بصكعاهس

 .. کو ویل

 خای بَ چزیی او از روح یب و هتیی تعویصی حز کَ... دٌسان و مرشب دوش و دشزهسٍ هامیی ان کجاست

 .... مناهسٍ

  است دشور و بزم از وضاط هَ و وحود معق از صادی هَ و دل تَ از دٌسٍ هَ کَ بود تؼاُص چی مهَ

 ... بود واكـی كری و دروغ و فیک و فیمل چی مهَ.....

 .... دلتيگی دشادش اهسٍو و سیٌَ بص مغ این چیست دلیلش.... چصا اما



  چیَ مصضش و درد هسوهَ ادم میضَ مگَ

 ... دوبَ چی مهَ هَ مگَ

 .... میکصد ارزو و میرواست کَ اوهَ چی مهَ و مصادٍ وفق بص زهسگی و درس اکرو هَ مگَ

 ... مصگتَ چَ دیگَ پس

 !!!؟؟؟ هامی مصگتَ چَ

 هیویی صسن دودی كری قصیباهَ چَ بود اهنا از  یتجزی ال حزیئ روز یک دوس تاین.... کصد اظصافش بَ ىگاُی

.... 

 .... اهـاکیس ُایضان دٌسٍ هَ داصت خشابییت حصفِایضان هَ دیگص کَ.. دور و انص ياس

 ... كبول كابل زهسگیضان س تایل هَ و بود اىگزی چالش افاکرصان هَ

 ... کصدوش درگری بصای الزم معق بسون و سعحی چی مهَ

 ..... ُوس دشادش و پوصایل ىگاُا

 ... ُسف بَ رس یسن بصای و زودگشر ُای ؾضق

 .... هلاب و زیف پص ی ؿاصلاهَ ُای زمزمَ

 .... اتب و پیچ پص دروكَ  تـارفات

 .. حوو این از میکصد دفگی احساس

 ... صسٍ حتمل كابل كری  بصایش اکيون ویل  داصت رو كبل سال رمامین  رشایط ُامن دكیلا کَ فضایی

 ... مریفت ابیس

 .... داصت الزم اتٍز ُوای



ای و دم و دود این از دور بَ کض یس هفس ان در بتوان کَ خایی  تزی ؾعُص

 

 ..... زدن كسم کصد رشوع و صس ماص یًش بیریال

 ... دود اب حسایب ذلوت یک بَ داصت هیاز

 ... کيس منایی رخ ایيگوهَ و صسٍ پهنان وحودش پود اترو در سوال مهَ این حواب کَ صایس

 ... داصت انمهگوین  تصکیب اسفالت روی جملیس خمعوص چصم  کفضِای کف ظسای

 .... کنن تسلمیضش بلکَ کصدٍ بليس را ليسصان قصو ظسای و دارن تضاد ابمه میساوسنت ایهنا حیت گوای

 را ص یک و اؾیوین دیاابن ان ظصف دو تزییین دردتان ُای صاذَ  ؾعباین و دشد ُوای

 .....میکوبیس مه بَ دضوهت اب

 دادٍ دودمنایی فصظت ُا ذاهَ و دیاابن ُای چصاغ بَ و صسٍ پهنان س یاٍ ابص  ی پصدٍ پضت ُا س تاٍر و ماٍ

 .....میساد ادامَ راُش بَ مهچيان گسس تَ مه از و پصیضان افاکر در قصق هامی ویل

 دور بًیامنی ی دوهَ از دییل  کَ فِمیس اورد دودش بَ اوهو   دوروور اناص يای مٌاػص و پاُا درد وكیت اتٍز

 ... صسٍ

 ... كوا جتسیس و اسرتاحت هکی بصای بود مٌاس یب ی گزیيَ پارک یک خلوی ی گوهَ ىمیکت ظيسیل

 امسون  بصق رؿسو  صسن رشوع اب اتٍز ویل..... کيَ ذذرٍی گصما هکی ات  کصد تص ىزدیک  مه بَ رو کتش ی یلَ

 ... صس زدٍ ذًُش در ُای حصكَ

 .... صااین....کصد زمزمَ لب زیص ارام

 مستش بَ صکس تَ مه در را سس یکباٍر بَ و صسٍ زهساین سسی پضت کَ دصوصان رودی مهچون ذاظصاتش

 .... اورد جهوم



اش... حصفِاش..... ای كٍِو مزنل ان در پهنان ی ترٍی مغ.... چضمِایش  تیکَ مهچون.. حساسیهتاش... اکُر

 .... صس روصن بصایش چی مهَ گصفنت كصار مه کيار وكیت صسٍ گم پازیل ُای

 .... بودم امحق چلسر من ؟؟؟ صااین

 

 ُص بَ  دب.. میضَ دوستش دلتيگ ادم هَ مگَ ویل.. فِمیس پیش وكت دییل ایيو.. دلتيگضَ کَ میسووست

 و  احساس ُای ااتكک در ذالء اجیاد ابؾث خساییش و دوری و میکین ؿادت خشط یک بَ حال

 ....  میکٌَ حس تجو اورو و میضَ ؾواظفت

 .... میگرٍی دشچضمَ او وحود ؿسم از  صورخبیت تلزَ احساسات مهَ این منیکصد فکصمش اما

 اظصاف بَ وسبت حیس ُیچ... منیسیس ُیچ و زدٍ زل روبصو بَ انابوراهَ... حلیلت این صسن  ػاُص دضکَ

 .... منیساد امهییت کوچکرتین بریون من من ابران بَ درون قوكای کَ هساصت

ا  ... صسن ذیس ُا لباس و مُو

 ... زدن خی دش و ظورت و پا و دست

 تاکن اورا للزیس چضمش  ی گوصَ از کَ داقی اصک یک ان ی اهساٍز اسامن اصک ُزار ُزاران این ویل

 .... هساد

 ..... صااین.. صااین... صااین... کصد زمزمَ امسضو ظسابر لب زیص

 یک فلط.... انم یک صسٍ مهَ تصمجَ زمان در ویل صسٍ تضکیل ظفحَ ُزاران از کَ مامیهس را ای انمَ توبَ

  درد یک و حس یک و انم

 و تومه حس این بضَ معمنئ ات  میسیس رو اون ابیس..... میافت راُی ابیس... میکصد اکری ابیس... صس بليس

 صسن کض یسٍ  و س بکی احساس و بوق و تصمز حیف ظسای کَ بود ىصفتَ بیضرت كسم چٌس.... هیست دشاب

  اتر و ترٍی مهچيان.... بود اسامن بَ ىگاُش.... صسن  دیاابن کف  رمامن   و اسفالت روی ماصنی ُای چصخ



ا دشخستاهَ کوچک ای س تاٍر ویل.... اصک پص و ابراین مهچيان...  مزید چضمک هامی بَ و صاکفتَ را ابُص

 صس بس تَ مک مک چضمِا و  کوداکهَ دلربی این پاخس در زد لبريسی...

 

 چضمِایش سوی بَ کَ سفیس و تزی هوری...اللک تيس بوی....  انمفِوم حصفِای و ظساُا...  زاهو و هپلو درد

 ..... داد تضریط میضس مه بس تَ چضمِای اب را بامیرس تان فضای کَ هبود خست زدوش حسس.... اورد جهوم

 .... وضست ختت روی و صس بليس خسیت بَ

 ..بود ارامش دمی حمتاج و بود صلوغ ورش دور دییل

 ااتق ی صسٍ ظصد اولنی پلیس مامور و بصگض تَ خبت ی راهيسٍ و کصد امضا رو انمَ رضایت ی بصگَ زود

 ..... اوراژوس کوچک

  ظبح بَ رو تصدیط زمان و داد تضریط هببود بَ رو را وضـیت دشدشی و کواتٍ ای مـایيَ بـس هزی  دکرت

 ..... موکول بـس روز

 ای میضَ ایفت بسن این تو َامل و درد از دور و سامل خای یک ببیٌَ و بسٍ كویس و کش دودش بَ کصد سـی

 .... هَ

 ..... کصد میرکوبش ویل، بود زدٍ زل بش کَ اص يا چضم  حفیت ىگاٍ

اد   اومس مستش ىگصان فُص

  دوبَ؟؟؟ حالت صسٍ؟؟؟ چی تویی؟؟ هامی؟؟ ×

اد اكا سالم+    ؟؟؟ دویب... فُص

  مه بَ رخیمت دیسمت ایيجا هیو ببرض یس.... السالم ؿلیک ×

  هیست مضلکی... میکمن دواُش+ 



 صسٍ؟؟؟ چی ×

 ... فلط حزیی تعادف یَ... والا ُیچی+ 

 ؟؟؟ گفت چی دکرت  ؟؟ وضکس تَ کَ خاییت دوبَ؟؟ حالت دب؟؟×

اد)   .... ( کصد چک دشاتپاصو موصاکفاهَ فُص

 ظبح حوابش و گصفنت ازمایش و ؾکس دشی یَ ویل هیست چزیی گفت.. وضسٍ چزیی... دومب... هَ+ 

  هیست ُیچمی وگصهَ... هبرٍت مبومن صب گفت مهنی واسَ میضَ امادٍ

  حامت؟؟؟ ×

  ختت دیالتون...حامت... بهل+ 

  ؟؟؟ هساری مهصاٍ ؟؟ کجان ذاهوادٍ ؟؟ تهنایی چصا_ 

  دیگَ الان مریسن.... راُن تو... ُسنت+ 

 ابصَ تهنا میسٍ تصحیح وگصهَ  ذالص و ببیٌَ میرواست رو یکی  فلط فـال کَ بگَ بش میتووست چعور) 

) ... 

 ؟؟ میکین چیاکر ایيجا صام+ 

  دیسمت کَ دیگَ مریفتمی داصتمی.. ویصوسَ گفنت بود کصدٍ تب ُا چبَ از یکی.. والا ُیچی ×

  حامت مٌتؼصتوىن.... بربیس ترشیف+ 

  بـس بصسن ت ذاهوادٍ میضم مٌتؼص ×

  ذميون... دیگَ ىزدیکن... هیست الزم.. هَ+ 

 ؟؟؟ بشارم تهنات چجور ×



  دیگَ دكیلَ دو مریسن... بامیرس تاىن پارکیيگ الان... کَ هیس مت تهنا+ 

  ابصَ هبرتی ماکن و رشایط تو میبیمنت کَ دیگَ دفـَ اوضاهلل... ابش دودت مصاكب.... پس ابصَ ×

اد..... اوضاهلل داد پاخس دل تَ از)   ُزاران رفتًش اب اتٍز ویل... رفت و کصد ذساحافؼی و داد دست فُص

اد.... چصدیس ذًُش تو سوال  بفِمَ وكیت صااین ذمکٌَ... ؟؟  میکٌَ ذربش یـین... صاایهَ مصمییَ دوست فُص

 ..... سال یک بـس بضکٌَ بیًضون خی ذمکٌَ ؟؟ بیاد مالكاتش بَ بامیرس تاهَ

 خلسات تو حیت... وضًیس ظساصو مه ابر یک.... هسیسش مه ابر یک بـس بَ روز اون زا..... سااااال یک

 ... منیکصد رشکت مه مضرتک اکری

 مثل  ای جتصبَ یب ادم واسَ حیت کَ داٍر ُواصو و ُست هبش  حواسش دورادور بود مضرط کَ البتَ

 ..... هیست ؿادی و ىصمال مست این تو خمتلف كصادادُای اهـلاد از جحم این کَ بود روصن روز مثل هامی

م اومس کَ پصس تار  ..... صس گسس تَ افاکرش ی رص تَ کيَ چک رو دِشُ

  کصد پاینی ابال رو بریىگ مایؽ ان ی کیسَ  ی درخَ هکی و زد هامی بَ رمصبوین لبريس

ات  ... خنوری دشما...  ؟؟ ُيوز ذیسَ مُو

ایی بَ کصد پصتش  حصفش این ان یک   صسٍ فصاموش میکصد فکص پیش ساؾیت ات کَ روُز

اتو این_    ظسابر این... کن دضک مُو

  بیرودی کمن لفت وكمتو حاال اکریَ چَ.... دب دودش میضَ دضک+ 

 ..بضَ رشوع هجاین حٌگ ذمکٌَ بصیس دیص دكیلَ پيج و ملیل سازمان لک دبری کَ هیست_ 

 حاالاا+

اتو دوایب کَ روز یَ..... هساٍر فایسٍ ابتو حبث اظال_    ذالص و مزیمن تَ از مُو



 خس از...  َژهتیکی هیست اکتسایب گفتار و رفتار در دضوهت این.... ُا هیست دودت دست میسوین؟؟؟+ 

  بصدین ارث بَ ُیتلص بزرگتون

 مضاُسٍ گوهَ مستٌس رو کصد اؾامل هیود كوم بص خسم کَ اکرایی  ات ُا خبوری دشما دارم دوس فلط یـین هامی_ 

 .... کین

 واسَ ای میضَ تکصار ابز یـین.. حلؼاتَ اون تيگَ دلش چلسر.... دٌسیس صااین حصف این بَ روز اون چلسر) 

 پتورو و کض یس دراز... احامتل این از گصفت صسیس دلش.... صریین جتصبیات این پیوست اظٍصذ بَ مهیضَ

  معبوؾش و گصم وحود حمتاج و میرواست رو صااین وحود متام اب.. بود گصفتَ ش گصیَ... کض یس دشش روی

 بود

 

 تض يَ... دس تَ.... مریفت راٍ میکصدن مٌـکس رو دورص یس هور وار ایيَ کَ سفیس ص هنای اب حصصایی در

 صسیس و هور پص افتاب این در خست و سوز پص دشمای این مًضاء بود جعیب.... دشما از لصزان و گض يَ...

 یک بهیودٍ روی پیادٍ این از دس تَ بالدٍص ات  دورد دُش  و کصد ظـود را درصت و ریز ی تپَ چٌس.....

 .... وضست گوصَ

ایش  .... کض یس معیق هفس سچٌ و هناد اهنا روی دش و کصد بلل را زاهُو

 .... پصاهس خا از اورا ىزدیک مسافیت از ماهيس زوٍز ظسایی

 هبود دشدضان چضمِای اگص و بودن یکی ص هنا بَ... بودن کصدٍ ش دورٍ دضم پص ىگاُی اب سفیس ُای گصگ

 .... بسٍ تضریعضون منیتووست

 پص فکِای اهتؼار در بست چضامصو.... هباصَ درداور زاید مصگ کصد ارزو فلط هساصت ملاومت و فصار توان

 ... تزی و دهسان

 بسون امس  رودٍ و رگ و پوست صسن پاٍر تیکَ و  گوصت صسن دریسٍ و ُا گصگ قصش ظسای ویل

 ..... کيس حس دردی ایيکَ



 .... منیسُس صسن ىزدیک ی اخاٍز اهنا بَ و گصفتَ را خلویضان  بزرگ و مضکی گصگی دیس و کصد ابز چضم

 .... بودن ولو اظصافش خاریست اهنا از س یاٍ و ترٍی دوین کَ  مصدٍ گصگ چٌس ی الصَ

  بصاق و سفیس... بود هور رىگ بَ دووش ویل  ورداص تَ  زمخِایی مه  مضکی گصگ

 .... انپسیس حصصا ص هنای در و کصدن وضیین ؾلب مک مک تصسش از ُا گصگ..

 .... صس ىزدیک هبش و بصگضت هامی مست بَ گصگ

 .... هسیس دوس یت و ؾضق از كری چزیی ای كٍِو چضمِای ان در کَ  هرتس یس او از جعیب

  هَ؟؟ مگَ.... میض يامس تورو من کصد زمزمَ ارام

 ىصمش و مضکی  ُای یل روی دست ارام هامی... چسبیس ش سیٌَ وبَ کصد تص ىزدیک رو دودش گصگ

 .... کض یس

 ... کصد بللش حمنک و کصد گصدوش دور دست مک مک

 ..  گفت دودش بَ رمصابین و ىصم و گصم بلل جعب

   صس انپسیس لصزش و  مغ و تصس و درد... بست را چضمِایش... اص يا  ای راحیَ.... داصت   دویب ؾعص 

 .... حلؼَ یک در صس دوب وحودش اب چی مهَ

 چی مهَ

 

 ... بست دوابٍر و کصد ابز چضاصو کوچولو یَ

 .. بضَ متوم  صریین يچينیای  کَ اکبویس زیبا چَ ویل  دوابَ میسووست

 .... اوردٍ واكـی دهیای بَ دودش اب ایدگاری رو اىگزیش دل ؾعص حیت کَ رواییی ایيلسر



 .... زد لبريس  صااین حضور ردپای این بَ بیساری و دواب بنی

 .... پصیس خاش از و صس ابز ادص ات چضمِا و چصدیس ذًُش تو دشیؽ افاکری ان یک

 ... کض یس سیٌَ َب وحود متام اب رو ؾعص

 مزیدن فصاید رو صااین مسری ردپای وحود متام اب و وضسٍ دشد ُيوز ُوا در مـلق ؾعص ذرات.... بود دودش

.... 

 ... بریون زد ااتق از و پاینی پصیس ختت روی از زود

 .... گشروهس ىگاٍ از دشیؽ رو خا مهَ حس تجوگص  چضمِای

 .... کصد ظی میتووست کَ دشؾیت متام اب رو بليس راُصوی اون متام ليگون ليگون و رفنت راٍ بود خستش

 .... اهتؼار سالن بَ رس یس

 ... ىکصد پیسا اوهنا بنی رو صااین ویل بود حوش و حٌب پص و صلوغ

 ... هبود کَ هبود ویل....  بریون زد  مه داذیل سادمتون وردی در از

 دیضب ابرون ااثر ىکصدٍ وكت ُيوز کَ ص تَىگش افتاب ظلوع از دییل احامتال ویل چٌسٍ ساؾت منیسووست

 .... کيَ پاک رو

 .... بودن ظصاوت دشادش و  مصظوب ُيوز کوچک ُای دردتچَ و گل ُای بوتَ

 ... دشد و ذیس رىگ سزب  ىمیکهتای حیت

 .... میًضست ابیس و بود دس تَ

 ..... صسٍ کض یسٍ  ورودی درواٍز ات حموظَ ظول در کَ بود راُی  میرکوب ىگاُش

  کصد زمزمَ ارام



 .... لـيیت دلتيگمت.. میکمن دواُش ىصو... ىصو صااین+ 

  بصگصدٍ  امیسداصت  صایس... وضست مهوجنا ساؾیت دو یک

ای اب   كض يگی و مٍز اب ی چبَ دذرت  میکصد ابزی مهوجنا بليسی كصمز اکپضن و الکٍ اب مضکی فصفصی مُو

  زد لبريس و اومس هامی مست بَ....

  سالم_ 

  ؾزیزم المس+ 

  ؟؟ چیَ تو امس.... انزهیٌَ امسم_ 

  هامیم ممن... كض يگی امس چَ+ 

  میضم دار داداش دیگَ امصوز از... بیاٍر دهیا بَ بصادرمو رفتَ مامامن_ 

  یدرمیا تهنایی از... دوب چلسر... مبارکَ+ .

وم_    مصییض؟؟...ایيجایی چصا تو.... اُو

  هَ+ 

 ؟؟ چی پس_ 

  کصدٍ كِص ابم دوس مت+ 

 چصااا؟؟؟_ 

 ( کيَ مصور حلؼَ بَ حلؼَ دیسارو ادصین میرواست اىگار... صس ارومرت دییل ظساش) 

  کمن فکص کصدم انراحتش+ 

  بسٍ اص تیش.... کَ هساٍر اصاکل دب_ 



  چجوری منیسومن+

 ( گصفت مستش بَ و دراورد اکپضًش حیب از ظوریت چویب ابًبات یک دذرتک) 

  کيَ اص یت ات بسٍ بش ایيو_ 

 ( گصفت ازش اوهو و زد ای دس تَ لبريس هامی) 

  ختسَ و امخو اذَ... زودی این بَ کيَ اص یت ىکمن فکص+ 

 ( داد هبش سزب رىگ بَ ایًبار دیگَ ابًبات یَ انزهنی) 

  بسٍ بش دوات دب_ 

  ؟؟ میضَ رایض ایيجوری هؼصت بَ.... چضم... کصد تضکص لب زیص و صس بیضرت لبريسش) 

  بساذالكا حیت میکنن اص یت مهَ ابًبات دوات اب... اٍر_ 

 فصظت یک صااین......ابًباات بَ زد زل هامی.... بصد دودش اب و کصد ظسا رو انزهنی بامیرس تان داذل از مصدی) 

 فصظت یک فلط... بسٍ مب دیگَ

 

 ... بگرٍی دشاقی بلکَ ات داد وكت صااین بَ ُفتَ یک

 ..... مـمویل پیام یک حیت زا دریف ویل

 .... بود ذاموش ش دط ویل  گصفت متاس ابُاش بالدٍص

 ....  صااین بَ کصد وظلش بش و دوش هکی بـس و ص ياذتش زود مًضی و زد زىگ دفرتش بَ

 ..... کصدٍ تلیری درووش چزیی یَ فِمیس صًیس رو صااین  ظسای وكیت اتٍز) 

 .... کصد اصلال وحودصو جعیب اسرتیس



 ....   گصفت دشؾت كلبش ظپش 

 ... کصد كفل یکباٍر بَ ذًُش و مه بَ رخیت هفسِاش ریمت

 ... کيَ سالم تووست بالدٍص  ات کض یس ظول ینک

 .... موهس پاخس یب کَ سالمی

  وضس صًیسٍ چزیی هفسِاش ظسای كری دط اوهور ویل کصد مکث حلؼَ چٌس

  ؟؟؟ دویب+ 

  ؟؟؟ دوبن ذاهوادٍ

 ... بزمن حصف ینک تاب میرواس مت صااین

  ؟؟؟ ُست اماکوش

 فکصصو کَ اوهیَ از خسترت امور کَ کصد حس تجو ای هباهَ.... بود ؿامل ذامویش تصین ازاردُيسٍ کَ سکویت ابز)

 (میکصد

 اگَ موهسٍ خا ت دوهَ کتاب و وس یهل دشی یَ اذَ...   صسم جمبور واكـا ویل صسم مزامح ببرض یس+ 

  بربم بیام کین تـینی وكیت هیست مضلکی

 (  خمترص و کواتٍ بیس پاخسی و داد رضایت بالدٍص ات ای اثهیَ چٌس مکیث ابز) 

 ... برب وسایلتو بصو داص یت دوس وكت ُص.... هشاص مت پا دوهَ اون وكتَ دییل من_ 

 (  دیایل صااین اب کصدن قص قص کصد رشوع... بود اؾعاب رو بسحور بـسش ذمتس بوق ظسای) 

 میکین كعؽ تلفٌو مهیيجور... ذساحافؼی هَ.. سالمی هَ... اذَ ادیب یب چلسٍ ؟؟؟ مصگتَ چَ ُست مـلوم+ 

 ... میضم دیالت یب الک دیگَ و میضم انراحت منیگی... ظورمت تو

  ُا؟؟.... تو میيازی چیت بَ اذَ



 ... بگم بت چی  میسووس مت وگصهَ گرٍی دمل کَ حیییف... حیف

 .... وامس یشاریم  ابال ظاكچَ ایيلسٍ داری چی مگَ

 ... ىگو کَ دیکتاتور ی رس یسٍ دوران بَ اتٍز ی حٌبَ یب ادمای از میات بسم ایيلسٍر اٍ اٍ اٍ

 ... دخلوری کَ کصدم چیاکر من مگَ... منیفِمم من اذَ

 ابیس حاال.. متسن از دور ی وحض یاهَ رفتار اون ذاظص بَ ابمش كِص ابیس من اتٍز... ُا بود دودت تلعرٍی

 ؾویض... کضمب  انزمش

 

 ویل کيَ مک ؾضلضو لِیب حورایی یَ دضم این داصت دوس چلسر.... مبوهَ ؾعباین داصت دوس چلسر

 ... کصد چیاکر و گفت چی و بود یک میکصدن  ایداوری راست و چپ ذاظصاتش ایيجوری وكیت  چگوهَ

  صااین اكا+ 

  خامن_ 

  ؟؟ وضسی ؿاصق... الان ات ىکصدی ازدواج چصا+ 

  ؟؟؟ هسارن مـضوق جمصدا مهَ ای کصدن ازدواج ؾضق اب متاُال مهَ گفتَ تب کیس_ 

  مبوهَ جمصد ابیس چصا سال و سن این اب صام مثل یکی سواهل وامس ویل... دب هَ+ 

  سال و سن گفت ابز_ 

  دیگَ ابابمی مهسن دب+ 

   ؟؟ هیست حساب ایيا ای... ایيکَ مثل بزرگرٍت سال۲۱ ازمن بیامصز ذسا_ 

  هَ ای صسی ؿاصق.... بسٍ مٌو حواب... ىصو ظفٍص... حصفا این بیریال.... االاااح+ 



  پیش وكت دییل.... یکبار..... بهل_ 

 ؟؟ صس چی ؟؟ دب+ 

 ...  الان ویل......... هبود مٌاسب رشایعش_ 

  ؟؟ اوکیَ رشایعش ؟ چی؟؟ دیگَ الان+ 

  ؟؟ بگم چی_ 

 ؟؟ گفیت بش....بگوووو دب+ 

  هَ_ 

 اااچصا+ 

 هسارم مه رو م زهسٍ امیسش بَ کَ  هوری ی روزهَ این حیت دیگَ اوهوكت... کيَ ردم میرتمس... میرتمس_ 

 مهیضَ واسَ... میضم ذاموش... میضم متوم.... هسارم ُیچی دیگَ اوهوكت....

 

 .... صااین اپارمتان مست بٍص کيَ پیسا ازاد وكت کَ کض یس ظول روز دو

 کيَ مجؽ وپصت دصت چٌسات  بود هبرت وضَ دروقش ی متوخَ ایيکَ  واسَ ویل هبود بیش ای هبوهَ ایيکَ اب

 .... دوهَ بیاٍر

 .... ایيجاست دلتيگَ چلسر کصد حس صس وارد و زد لکیس وكیت اتٍز

 .... ست مرتوکَ وكتَ دییل اپارمتان این... میگفت راس صااین ویل

 .... ضسٍو  جبت مزنل این در حضوری... دمی... هفیس مسهتاست،

 ُيوز.... اهسادت تًش رو دفیفی ی لصزٍ دیسار ادصین ایداوری حیت... گشصت صااین ااتق خلوی از اول

 .... بصد پياٍ ااتكش بَ زود پس هساصت رو اتفاق ان اب مواهجَ امادگی



 .... کصدٍ کز مچاهل و مغگنی ختت ی گوصَ کَ محوم ی حوهل حیت... کصدٍ تصک کَ بود ُامهعور چی مهَ

 ....  کصد خلب صو توخَ میان این چزی یک

 ...  میکصد دودمنایی ختتش وسط کَ دشخ پاپیون اب مضکی بزرگ وسبتا ی حـبَ

 .... صَ بیریالش بتوهَ کَ بود اون از بیضرت کيجاکویش ویل کصد مکث حلؼَ چٌس

 بودن  صسٍ چیسٍ ذمکن صلک زیباتصین بَ کَ دیگَ چزی چٌس و ؾعص رىگی ی صیضَ لکی و کصد ابز رو حـبَ

 .... زدن لبريس هبش

 

 ..  . ورداصت رو حـبَ ی گوصَ کوچک اکكش بصگَ

 .... ىکٌَ فصاموش سوكاتیارو..کصد ایداوری صااین بَ کَ بود دودش ی بصگَ مهون

 

 .... بود هوص تَ لکمَ چٌس بصگَ زیص كض يگش الـادٍ فوق دط اب صااین

 .... داصت دود پضت صفح  دهیا یک کَ ای مجهل

  خان هامی ىصفت ایدم رو سوكاتیا)) 

 ((  ؾزیزدمل دوهَ هسادی رام ابز ویل

 ...... بصگَ بَ بود زدٍ زل لکامت این مسخ 

 ...ریزش  کصد رشوع ذٍر ذٍر کَ بود كلبش انزِک  ُای خساٍر   

 بص بود ُایی ،وضوهَ دُيسٍ رازا ی ساهل یک سکوت این...  دخلوری دشادش لکامت این... صااین ادص ىگاٍ 

  رفت دست از و صکست بسحور کَ دیل



 .... افتاد بصگَ روی و للزیس ظسا یب یتمی و تهنا  اصکی

 وضسٍ دورتص و تص معیق صاکف این ات  ببیمنش بصم زودتص ابیس.... ببیمنش بصم ابیس... هساٍر فایسٍ

 

ایی از یکی... کصد تن بَ ص یکی دییل صلوار و کت..... رس یس دودش بَ حسایب و دوهَ رفت زود  کَ ؾعُص

اصو... پوص یس رو بود گصفتَ اکدو واسش اوهبار کَ ساؾیت.... زد رو بود اوردٍ واسش صااین  داصت مُو

 .... ااتق تو اومس ماماوش کَ دیگَ مزید مسل

 .... بال ص یعون ذربیَ ىکٌَ.... دودت اب کصدی چَ.... ماصاهلل ُزار ماصاهلل ×

 ....( زد لبريس ایيَ تو مادرش تعویص َب) 

   میضَ؟؟.. بصم  صلرتَ کَ منیضَ.... رمم ادم اب رممی كصار.... دارم كصار دب..... مثال ذربی چَ+ 

 ابیس حامت و دؾوتمی ؾصویس  ُفتَ مهنی صًبَ پيج بگم دواس مت فلط منیضم مزامحت.... ؾزیزم ابیش موفق ×

 .. ىگفیت ىگی بکن ریزیتو بصانمَ حاال از پس منیکمن كبول مه هبوهَ.. ابیش

  پیچوهس منیضَ و ؾزیزن ایيلسر کَ ُسنت یک ؿاصق ُای كٌاری حاال.... حامت... ؾزیزابهو چضم+ 

 چی دیگَ میسوهَ ذسا..... صاایهَ داماد ویل... منیض يامس کَ رو دذرٍت....... بپیچوین هساٍر خا ابسا و اظال_ 

 ..... سال مهَ این ـسب کَ دیسٍ چی دذرٍت تو و صسٍ

ی و مغ س يگنی موج... صس ذایل افاکر از ذًُش....  منیضًیس چزیی ویل مزید حصف مهچيان مادرش)   اهسُو

 صس حس یب و کصدت بسن اهسام متام..  . کصد کيس و حال یب و س يگنی را رضابوش  وضست كلبش بص کَ

 الامتسضون و زد زل ایيَ در دود چضمِای بَ.... وضست ظيسیل روی اُس تَ و هساصت ایس تادن توان.....

 کيَ چَ میرواست رو صس ذایل دون و رىگ از یکباٍر بَ کَ رویی و رخ ویل.... کنن ابصوداری کَ کصد

 ،هَ صااین..... صااین کصد زمزمَ  زیصلب ارام....



 بریون هَ.... کض یس ُارو پصدٍ و کصد ذاموش چصاكارو... کصد حبس ااتق تو دودصو اهفلوىزا ی هبوهَ بَ روز دو

 .... ببیٌَ رو کیس میضس رایض هَ مریفت

 .... کيَ مٌرصف رو صااین و بضَ پیسا راُی بلکَ کيَ فکص و ابصَ تهنا میرواست

 .... ؿاصلضَ واكـا ىکٌَ.... چعوری ویل

 .... چی حصفاش پس

 .... چی ؾواظف و احساسات و ؾضق مهَ اون

  ؟؟؟ بود دروغ

 .... رشکتش زد زىگ و دز  درای بَ رو دل بالدٍص

 ؟؟؟؟؟؟ صااین......الو+ 

 ایيگوهَ صااین وكیت بگَ چی منیسووست..... بود بستص بریاٍ و بس و فش ُزارات از کَ دط اوهور سکوت ابز) 

 ... میگصفت سکوت ی روٍز

 .... داد گوش هفسِاش ظسای بَ و بست چضاصو.... ىکصد ویل کيَ كعؽ داصت توكؽ

 .... دارن اُيگی دوش ریمت چَ  کَ بود ىکصدٍ توخَ الان ات

 .. گفت اُس تَ صااین  بالدٍص

 بهل؟؟؟_

  ؟؟ کین ازدواج میروای صااین+ 

 مضلکیَ؟؟.... مگَ چعور..... بهل_ 

 ..... ویل..... هَ+ 



 ( لـيیت بکین ایياکرو هساری حق... مضلکیَ...  بهل.... میگفت دودش بَ) 

 ؟؟؟ ویل_ 

 ؟؟؟؟ ابمش ؾصویس  ضنح  تو ممن میروای واكـا+ 

 تو  داٍر دوس کَ مصبوظَ دودش بَ دیگَ.... ابصَ  داص تَ حضور میروام یـین کصدم دؾوت رو کیس ُص_ 

  هیست مه ارصاری  ُیچ البتَ..... هَ ای ابصَ داص تَ حضور. مٌتؼصمش مسهتاست کَ حض ین مصامس

   منیکٌَ حالش بَ فصیق هبودم  بودو. ىگفتَ مب حمرتماهَ ایيلسر کیس معصم تو+ 

 ( میکصد بستص  بسو حال جعیب کَ صااین سکوت ابز) 

  انراحیت؟؟؟ دس مت ؟؟؟از صااین+ 

 ... کَ متاسفم واكـا من

 .... ىکن افاکر این درگری ذُيتو.... حصفا این دیال یب... ببنی_ 

 .... ممن خشط اون کيَ دواُی مـشرت ابیس کیس اگَ

 .... ابیش دوش.... بکن زهسگیتو و کن فصاموش رو چی مهَ

 

 .. هبودی تالیف اُل کَ تو ؾضلم.... صس دشازیص اصکش دط بوق ظسای اب درست

 ... کض یس دشش روی پتورو و کض یس دراز

 .... دربیارن دلش از وكیت ات کيَ حبس تهناییش پییل تو دودصو انراحیت وكت داصت ؿادت چبگی از

 ... چی حاال ویل بود ابابش دجلو  ادم این مـموال

 .... ایيکَ بَ بصسَ چَ بسٍ حوابضو حسایب درس منیسٍ زمحت دودش بَ حیت انراحتَ دستش از کَ ادمی



 ..... بصد پياٍ بللش بَ و کض یس کيار پتورو.... ص يادت پتو پضت از حیت رو ذاتون دست هوازش

  ممیریم دارم.... بکن اکری یَ ذاتون+ 

   دهل و كلب  بامیری  هساٍر وحود دوا واسش کَ دردی تهنا ؾزیزم_ 

  مبریم  ممن کَ اکش.... مبرٍی کَ اکش.... متيفصم ازش... میات بسم ازش... دیلیییی.... داٍر درد دییل+ 

 ...  میکصد اروومش خادویی وردُای و لکامت اب و بود احساستش ظوفاهنای سکون ساحل مهیضَ مثل) 

 وضیب و فصاز پص توی ُزار دالان این کَ بضَ ؿاصق هبایس ُیچوكت هامی ظاكیت یب و حوظلگی مک بَ خشیص 

  میعلبیس رو کوٍ حتمل و ایوب ظرب

  میسم كول بت....  ؾزیزمک میضَ درس چی مهَ_ ..

  میاد بسش من از.. هساٍر دومس دیگَ+

 ( کصد پاک ظورتضو و زد ای دس تَ لبريس) 

ای مهیضَ.... میات هؼص بَ کَ هیست اوهعور امور ُیچوكت_   تو ای... پهنوىن هکیاب و انب و دوب چزُی

 .... ادما دل تو ای... ظيسوق گاو دل تو ای.. زمنی دل

 

 .... صس ولو ظيسیل رو کصد كعؽ کَ مهنی

 ..... بصیس امووضو و صسٍ بصابص ظس دكیلَ یک تو بود هشاص تَ ارومش حلؼَ یک ظبح از کَ لـيیت دشدرد

 یکسال این تو میکصد فکص کَ گفت دودش بَ ابر ظس ایيو... بزرگ امحق کی.... امحلی یک تو صااین

 .... بس تَ هامی بص رو هفوذ راٍ کَ کض یسٍ حعار احساسش و كلب دور چٌان



 اکٍ است س امین و بتون و اُن از گاموش بَ کَ سسُایی و دیوار کَ واكـییت از دور و دوص بیٌاهَ دیال چَ

 اىگار کَ کوبیس مه  در ای اثهیَ در را اهنا چٌان ؾضلش ظسای سنصًی  ظوفان کَ  هبود بیش بصگی و

 .... هبودن ُیچوكت

 ... دادی ابد بَ لکمَ سَ دو اب را یکساهل  تالش و زمحت کَ ؾضلم كسرت مهَ این بَ بيازم

 اون و حصفا و كض يگ ظسای اون كصبون...  دواُیت مـشرت كصبون.... ؾزیزدمل گصفتيت دشاغ  كصبون

   دخلوریت

 .... چیاکر ؾصویس بیای ،میروای من بضم فسات اذَ

  ؟؟ کین بستصم میروای

 ؟؟؟ کین تصم هل 

 ؟؟؟ کین داقوهرتم

  ؟؟ کین دصابرتم

 ؟؟ کین دوردتصم

 .... هسارم حون دیگَ ؾزیزتصیین کَ دودت خان

 .... من بصم ابالت كسو  اون كصبون دیگَ بسَ

 مهچون کوچک ای كعٍص و بست چضاصو... کصد ابرظسا چٌس رو ذسا سلف،  بَ زد زل و داد تکیَ دشصو)

 ....(  صس حمو صلیلَ موی در و للزیس چضمش ی گوصَ از هکیاب و  صفاف حواُصی

 .... میکین ایيجوری من اب چصا..... چصا اذَ ذسا

 ... حصامَ حسم منیگی مگَ

 ... گياَُ منیگی مگَ



 ...  ادایهَ از دور و ص یعاین منیگی مگَ

 .. حاللت مست مریم رمدا من دب

 .... کن هکنک

 .... کجایی پس کن هکنک

 ... کصدم ظسات کَ بس صسم دس تَ کجایی ذسا کجایی

 کصدی؟؟؟ ىگاش میکصدی ذلق ایيو وكیت اظال ذسا

 .دیسیش؟؟

 . چضاصو اون و ىگاُا و لبريسا... دلربایصو... كض يگیاصو دیسی

 .... بشاٍر كسم دهیا این تو گشاص یت و دیسی

  بضَ ذللت حون كاتل زمنی بفصس تبش ایيکَ خای بَ بضَ ؾصصت ی فصص تَ بشاری ىگفیت و دیسی

 ... بیضرت این از ػمل اذَ

 ... ىکصدی ذسایی حلم در ذسا

  ىکصدی ذسایی حلم در كسم ملسسات متام بَ

 .....  مش  درموهسٍ و پری دامریش تو ایيجور بـس و بیفتَ بش چضمم گشاص یت چصا وگصهَ

 ... کصدم چیاکر اذَ

 .... میگریی ازم داری گياُو کسوم اتوان

 .. گياٍ کسوم

 ... گياٍ کسوم



 

 ... داصت انسازگاری دش او اب این حیت امصوز کَ کصد بس تَ و ابز رو کصوات ی گٍص ابر دٍ ؾعباهیت  اب

 بَ بل زیص ابر ظس کَ بود  اؾعاب رو و دُيسٍ ازار چٌان پاینی ی ظبلَ از لِک  و دس و موس یلی ظسای

 ... گفت بریاٍ بسو زمان و زمنی

 ... اومس ااتكش در روی تق چٌس ظسای 

  راحت دیالت منیضَ دیص...  میضَ متوم الان... چضم... من مامان چضم_ 

اد اهتؼار ذالف بص  و صس ابز در)  ( بود فُص

 .. تیپ دوش وكت یَ خنوری چضم بپا.... ایصاهیا دلون الن کصدی چَ ... دوماد صاٍ.... هبَِِ×

اد_ .   ...  ىکصدم ش تیکَ ُزار ىصفمت ات کنن مک رو ظامبصدٍ اون ظسای بگو فُص

 ....( صس تص ىزدیک متـجب) 

 بیچاٍر...دیگَ میکنن صادی دارن دب... هیست کَ دمت جملس... ؾصوسیتَ انسالمیت... چتَ  صااین ×

   روٍز این مٌتؼٍص یک از میسوین ماماهت

 ( وضست رفت و کض یس یلَ از حمنک رو کصوات دضمگنی) 

  امصوز هَ دوص میَ روز اون... اکااش... ابصَ دمتم جملس کَ اکش_ 

 .. صسٍ چی ببیمن بگو درست.... ای چبَ مگَ... بکش جخالت... مصگتَ چَ ُست مـلوم ×

  ُیچی_ 

 مه بَ رخییت کَ صسٍ چی بگو...  مبریم بصم ابیس وض يامس رو یکی تو سال مهَ این بـس  اگَ من.... ُیچی ىگو ×

 ... هبود ُیچیت دیسمت پیش روز چٌس...

 ( هبود رشمٌسٍ مک مه دود کَ وضَ چضمش در چضم میکصد سـی) 



اد_    منیتومن فُص

 مٌؼور؟؟ ×

اد_   ... اومس اگَ  کمن چیاکر من اذَ..... ؾصویس بیاد میرواد امصوز ایيکَ مثل.... زد زىگ هامی فُص

 ...س متهی  کَ س يگ... اددم ممن ذسا بَ

   هیست کَ گچ دوهَ و گوصت از دل این

  هساص مت ذرب صسی ضـیفی ادم حس این ات یـین ؟؟ هبیٌیش ُیچوكت دیگَ كصاٍر مگَ.... بیاد دب ×

  فکصی چَ  واكـا من... بود اصتباٍ مهش اول از تعممی این اظال... ... ارادٍ یب من.. ضـیف من اٍر... اٍر_ 

  مبگری  زن گصفمت تعممی کَ کصدم

 اون.. هیست ؾصویس و ؾلس كبل ساؾت دو مال... ُا هیست الان مال حصفا این... مٌو ىگاٍ.. صااین ×

 ؟؟؟ میکین فکص داری اتٍز صام اوهوكت  حٌابـالیَ مٌتؼٍص ارایضگاٍ تو بیچاٍر دذرت

 این االح...  معمئمن معمنئ... اٍر کَ زدی ت سیٌَ بَ دست معمئین صااین گفمت هبت پیش ماٍ چٌس وكیت

  میض يوم چیَ خسیس حصفای

 این دیگَ... هیست وظالش بَ مه امیسی... هیست تو سِم کَ اون... کن فصاموصش... کن متومش صااین...

؟؟ ؟؟ میضَ  هبرت حالت ایيجوری... هیاد بگم هبش بزمن زىگ میروای...... دراوردی چیَ ابزای  اٍر

اد بَ درموهسگی و مغ دشادش ىگاُی)  (  کصد فُص

اد میکٌَ دوب حاملو  یکی فلط_   ... یکی فلط... فُص

 

 ..... هساصت صسن پیادٍ دیال و وضس تَ ارایضگاٍ روبصوی ماصنی تو



 بَ کَ مسل ادصین  مضکی ماصنی اون اب ابال كسو دوش داماد این بَ  چضمش کَ   دذرتی و ُصزن

 اما میرورد كبعَ صاوس دوش ؾصوس بَ   افتاد می صسٍ مزین   ظوریت و سفیس گلِای بَ صلک زیباتصین

ای  از کیس چَ  .. داٍر ذرب دلِا در هنان راُز

 .... کصد افتادٍ ظيسیل روی کيارش کَ ؾصوس  گل دست بَ ىگاُی

 .... حواین دور سالیان بَ کض یسش وار مس تاهَ اىگزیش دل ؾعص

 .... دوستش هبرتین ابغ

 از پص سزب ی حموظَ دران. زدن كسم بصای را زماین حامت مالكات ُص در کَ داصت دوس را اجنا چلسر

 .... میساد ادتعاص گل و دردتچَ

 .... میرواهس فصا دود مست بَ اورا انز و ؾضٍو پص مهیضَ مثل مه انرجن هبار دردت ان

 ُوا در ات  مستش بَ دویسن و کودیک حیف و ای صاذَ صسن صکس تَ ظسای کَ رفت مستش بَ و زد لبريس

 ....  گرید اقوش در اورا

 روح ات زد زل او بَ خاهب بَ حق و ظلباکر  ىگاُی اب  رىگش ای فریوٍز  تصاش دوش چضمِای اب کَ اویی

 .... کيس دود مال و اسری ابس ات ای افساهَ و رمح یب    موحودی مهچون را  خاوش و

 .... حاال و کصدی ؿامل اواٍر و و در بَ در. مٌو سالِا... هامی کصدی چَ من اب

 ... چی ادصش.... چی حاال

اد صااین  ... میگَ راس فُص

  زهسگیَ از پص و حوون و رمصبون.. کيَ دوص برتت میتوهَ تصاهَ

 ... بسٍ فصظت اون و دودت بَ

 .... صس پیادٍ و گصفت دست بَ رو گل کض یس معیلی هفس



 گشاصت مٌتؼص این از بیش هبایس رو ؾصوس

 

 .... میکصد روایياک چصا دكیلا منیسووست

 ... میکصد حسادت ؾصوس بَ

 ... کيَ اذیت رو صااین میرواست ای

 او از كبل زهسگی بَ بصگصدٍ میتوهَ و  هیست رمم واسش اظال کَ کيَ اثبت دودش بَ میرواست مه صایس

.... 

 

 دادن دست از احامتل بَ ىکصد وكت حیت کَ بود  درگری ظبح از چٌان بود یک ُص و بود چی ُص دلیلش

 .... کيَ فکص صااین

 .... دصیس رو میضس ایفت کَ صلواری و کت تصین ص یک و  گصوهرتین

  هبود گری وكت مک مه  کفش و ساؾت دصیس

 ... بود گری اوجنا مه ساؾیت دو و رفت هتصان مصداهَ ارایضگاٍ هبرتین بَ

 ..... رفنت امادٍ مهَ و بود صسٍ قصوب دوهَ رس یس ات

 ... بودن رس یسٍ صوُصاصون اب یواص   و ص یسا دوكلوش دواُصای

  بود امادٍ تلصیبا مه مادرش

 ... میگرٍی وكت بپومش ات من... بصیس دذرتا اب صام خان مامان+ 

  بصمی مه اب ینک میکٌمی ظرب دب ×



  بصیس ات میکضَ ظول... دورٍ مه صون  دوهَ... بصس یس دیص زص تَ... بصو صام..... ابهو ؾزیز هَ+ 

 حامت.... دوهَ هَ لواسون کصدٍ درس اکخ میگن..... صو دوهَ ببًمی دارم صوق ایيلسر تفاكاا... ؾزیزم ابصَ ×

 ُیچی... چجوریَ کَ دیسی وگصهَ.. کيَ خلب صو توخَ بالدٍص تووس تَ کَ تکَ و دوصلک دییل مه زوش

 .... ست سلیلَ خست کَ بس هیست میلش ابب

  خیی سسی مهچون کَ حیس یب و کصدیت.... یگفتمن  ُیچ و میساد گوش مادرش حصفِای بَ پوزدٌسی اب) 

 حورٍ مهَ صسٍ  انزهل معیبتَ بزرگ جحم ی متوخَ اتٍز کَ ادمی مثل و    رفت وا  مک مک  میکصد  حامیتش

 .. صکست

ا صور و رش.... صس ذایل ذاهَ دكیلَ دٍ ظی  .....مادر حصفِای و... دامادُا انمتام ُای حبث... دواُُص

 .... هبود ُیچ گشاصت تهنا افاکرش اب را او کَ رملک سکویت كری

 .. زد زل زمنی بَ و وضست ختت ی گوصَ

 .. بود رفتَ حتلیل توان و  صسٍ ذاموش اثهیَ یک در

 .... ابصَ اوجنا کَ داٍر رضوریت چَ اظال... کصد صک  تعممیش بَ

ا این هساٍر هبش وسبت حیس دیگَ وكیت  ... میسٍ مـین چَ اکُر

 .... هسیس  را ایس تادٍ کيارش کَ را ذاتون کَ بود مٌفی افاکر ینا در قصق ایيلسر

 

 ..... اومس دودش بَ کصد سفیس را ااتق اسفٌس  دود وكیت بالدٍص

 اهسادت می اتش در را اسفٌسُا و میرواهس وردی دشش ابالی مـصوفش ی ؾتیلَ کن دود اسفٌس اب ذاتون

.... 

 .... کصد تلری لبريس



 ... منیضَ این از بستص حامل دیگَ بزىن چضم مه چلسر ُص...... ذاتون ىکش زمحت+ 

 و میضاکفت را اوسان روح معق ات انفشش چضمِای... صس مخ هکی و گشاصت ش صوهَ رو دست ذاتون) 

 رس یس وزین یب و وار ذلسَ حالت بَ مک مک هامی.... میکصد تکصار زیصلب کَ وردُایی ابز.... مریفت پیش

 ..... کيس مسوا ات سپصد او بَ را زمخی وحر  و بست را چضمِایش...

 .... میبلـیس دود در را چی مهَ و میضس بیضرت و بیضرت اسفٌس دود

 میضود تللنی او بَ  ش زهسٍ و فـال مهیضَ  ُوش از ای   میضَ ذارج دُاوش از منیساوست واكـا کَ لکامیت

 . چصدیس ذًُش در

 ..... هامی ابصَ تو ركیب منیتوهَ ُیچکس ×

  ؿاملی فصد ماهيستصین یب تو

 ىکن صک ابیش داص تَ میتوین خبوای رو کیس ُص کَ هَ ای بیاری دست بَ اوهو بتوین کَ هیست این سوال

 ..... هَ ای میروای اوهو واكـا کَ ایيَ سوال.....

 ...  زد زل ذاتون بَ و کصد ابز را چضمِایش

   دارم دوسش کن ابور... ذاتون دارم دوسش+ 

  تویی ابصَ داص تَ امیان و ابیسابور کَ اوین ویل.... ارمد ابور من_ 

 دیگَ حاال.... کيَ دور ازش رو س یاٍ و دشخ ص یاظنی ان ی مهَ بود تووس تَ ذاتون ... بود صسٍ اروم

 .... بگرٍی تعممی درست و کيَ فکص درس میتووست

 .... بيویسَ دودش دشهوصتضو و کيَ ؾوض رو تلسیص میتووست دیگَ حاال

 



 صس اس تلبال ازصون  ی صکوٍ اب و زیبا ابزی اتیش و مسؾوین حمنک کف اب گشاصت ابغ بَ پا تصاهَ اب وكیت

...... 

 ... بودن هواز چضم و دلًضنی جعیب اش ذاهَ پضت سزب بزرگ ی حموظَ ان در صفاف سفیس ُای دمیَ

 را ُا دمیَ دور ات دور بود گصفتَ اوج دشخ ضیات  كلبضان در کَ س یاٍ رىگ بَ و فلز خًس از  ُایی چصاغ

 ..... افسود می زیباییضان بص و کصدٍ حمارصٍ

ای  .... اهنا وسط گل س بس و سفیس رومزیی اب رمامهنا گصد مزُی

 ... صسٍ زرکویب ی حاص یَ اب سفیس چیین ػصفِای

  صسٍ کض یسٍ اهنا ی لبَ بص ظالیی هواری کَ   ػصیف پایَ کصیس تال ُای لیوان

  میکصدن مٌـکس را  ماٍ هور کَ ای هلٍص چٌگالِای و اصقك

 ... بلورین مشـی خا اب بليس ُای مشؽ

  تصین ذاص و اىگزی ذاظٍص از یکی بَ را مصامس این و ماکن ان کَ رفتَ اکر بَ خا بَ و زیبا چٌان مهَ و مهَ

 .... کيس تبسیل اذری وكت چٌس ُای ؾصویس

 ... میکصد تضکص صانحضور بصای مهَ از لبريس اب صااین

 .... بود صسٍ اروم جعیب ؾلس ی ظیلَ صسن دوهسٍ بـس

 .... میکصد ُسیَ صااین بَ ؾضق دشادش  ىگاُی گاُی چٌس ُص و صسٍ زیبا واكـا تصاهَ

 ... رفت مزیصون ظصف بَ هامی ی ذاهوادٍ دیسن اب صااین

 .... هسیس میاوضان در رو هامی وكیت کض یس راحیت هفس

 .... بصد ذلت صب بلیَ از راحت دیال اب ضسمی  دیگص حاال



اد مه صااین و رفت مستضان بَ کيان حیف دوس تاوش دیسن اب تصاهَ  اهتؼارش در رمصابین لبريس اب کَ رو فُص

 .... کصد بلل رو بود

 ب داماد و ؾصوس بصای صسٍ تـبیَ ماکن

 بَ رىگارىگ ُای پیچک و گل از پص الاچیلی زیص کَ زیبایی و بزرگ ظيسلهیای... بود تص مصتفؽ زمنی از هکی

 ..... میسردض یس ابغ وسط سیٌسرال ُای كعَ کتاب از هلضی سان

اد اب و ایس تاد ُامجنا  ... اومس ش صوهَ روی دس یت انگَ کَ مزید حصف فُص

 ... داد اس تـفا زدن از كلبش لکمَ مـین متام بَ اثهیَ چٌس کَ کیَ ببیٌَ کَ بصگضت

 من بضَ چزییت بزىن چضمت.. هجمن بَ من... دودت اب کصدی چَ... هامی کيَ لـيتت ذسا... کصد زمزمَ دلش تو

 .. بصیزم دشم بَ ذایک چَ

 ... اکری رشیک بضی دوص برت... ذان صااین ابصَ مبارک+ 

 ُوا یب.... ان یک... کَ بسٍ وضون واکًضی کَ ىکصد وكت...  ست ظـيَ و هیش از پص حلًش کصد حس) 

 بست را چضمِایش... گصفت حصاین حسمش در کَ بود كوی ولتاژ اب بصق ولت ُزار ُزاران.... کصد بللش

 ... کيَ ذوب رو مهَ و بضَ ساظح اظصاف بَ اهنا از  اتش و هور   ذمکٌَ حلؼَ ُص میکصد حس کَ

 ظسای کَ داد پاخس رو بللش چٌان کيَ رؿایت منیتووست رو وسعی حس ُیچ هامی اب تـامل در کَ مهیضَ مثل

 .... میضس هل كویش ابزوان بنی وكیت صًیس را هامی اس ترواهنای

 ..... صس گم زمان و ماکن..... صسن حمو  ادرما و ظساُا.... صس انپسیس چی مهَ دم یک

 هبضت جماورت در ماکین..... زمان و ماکن از ذالءی.. صسن پصاتب ؿامل این و دهیا این فصای ماکین بَ..  

 کَ بصیین فصدوس.... میضس منااین حلیلیش ابـاد و صلک و میافت  مـین دوص بریت و صادی کَ اکینم....

 ... ان این و حلؼَ این ات ىکصدٍ درک  رو حلیلتش ویل صًیسٍ توظیفاصو دییل



 متودل دوابٍر و مبرید.. صود پری.... کيس ظی  را معصش  میتووست...... بیایس کش ابس ات  حلؼَ این کصد ارزو

 .... بگرید اوج اسامن در ابس ات و کيس پصواز و بگرید ابل و صود یکی او اب میتواوست... صود

 کض یس بریون فصازمیین بلل ان و رواییی ؿامل ان از رحامهَ یب و کض یس و گصفت را ابزویش دس یت حلؼَ یک

اد حیت کَ  میکصد مالمتش اص يا ظسایی....  ... هبود ص ياسایی كابل حلؼَ چٌس بصای فُص

 . میگن چی مصدم...  میکین چیاکر.... صااین دیگَ بسَ ×

 هامییش وكیت هیست و ُست چَ ُص و مصدم پسر گور... مصدم کسام ؟؟ مصدم.... این میگفت چَ) 

 کَ کيَ ىگاش کَ بصگضت... خامن ارام و ؾزیزدل... هامی.... ایيچنی دارد بلل در تيگ را ؾضلش... زهسگیش...

 .... وضس تَ ش ذاهوادٍ مزی روی رفتَ دیس کَ میجست اورا مض تاق و  ىگصان اچضمِ... هیست دیس

 .... افتاد ظيسلیش روی بص خمصب و ظوالین حٌگی از دس تَ ای رزمٌسٍ مهچون

 دود میکٌَ مٌحصف هامی از را دلش و فکص  خسیس زهسگی این کَ  دادٍ امیس دود بَ چَ ُص.... صس متام چی مهَ

 ... صس ُوا

  ای انخبضودٍ و بزرگ ٍاصتبا جعب

 صااین ؾلست هَ کصدی امضا را مصگت حنک.

 

 ص يوی حصف او از چضمِا حیت امضب ویل وضسٍ کض یسٍ زوش و صااین مست بَ   ىگاُش میکصد سـی

 ..... هساصنت

  میکصد س يگیین ش سیٌَ روی ؾؼمی مهی و درد

 حتمل كابل كری جعیب و میکصد َجتصب رو كریت و حسادت انمعبوع حس زهسگیش  ظول در ابر اولنی بصای

 ..... بود



ای این از بیش ات مریفت زودتص ابیس... مریفت ابیس.... صس بليس  ىکصدن بیضرت را زمخِایش مسی و زرد دٌجُص

... 

 مامان؟؟ مریی کجا ×

 .... هیست دوش حامل.... دوهَ بصم دیگَ من مامان+ 

 .. صااین از زص تَ... مبون دیگَ ینک الاكل.... ؾزیزم صس چت ×

 ... منیکٌَ حس قیبمتو حیت کَ صلوكَ ورش دور ایيلسر.... هیست زصت... مامان هباش ىگصان+ 

 ... میام ممن بسٍ حالت دییل اگَ ×

 .... مزیمن زىگ دوهَ رس یسم... وضو ىگصان.. هَ+ 

 .. . ابش دودت مصاكب.... امی دوهَ دیگَ ساؾت سَ دو ات مه ما... ؾزیزم ابصَ ×

 دور صوم ویل زیبا ماکن ان از رمامهنا و ظيسیل و مزی میان از اُس تَ و کصد اتییس  کوچکی  دشی نتاک  اب) 

 کصد سـی حارض  مهیضَ  مصمیی دوست ویل..... افتاد راٍ دهبالش بَ و صس ش متوخَ زود صااین.... صس

 ( بضَ ماهـش

 کجا؟؟؟ صااین ×

 ... الان میام_ 

  مهَ میضن متوخَ دارن دیگَ ذسا بَ... کن ابصوداری ینک ذسا تورو صااین ×

اد_   ..... مه بَ بصیزم رو چی مهَ و مش مهَ بیریال ىکن اکری فُص

 اتر یَ برشی بین ُیچ و ُیچی... هیست رمم وامس اون ی اهساٍز ُیچی میسوین دوب مه دودت کمن فکص

 .... منیضن اون موی



اد)  ایی از..... بٍص کَ گشاصت و صس تسلمی فُص  کَ صاایین.... میرتس یس  بسٍ اجنام صااین این بود ذمکن کَ اکُر

 (  منیض يادت

 درست منیتووست و بست هفسضو راٍ جعییب بلغ..... بیاٍر ماص یًضو کَ گفت ماصیهنا پارک مسوءل بَ

 ..... بصگضت و ص يادت زود ویل كسرماصو ظسای..... بکضَ هفس

 .... صسٍ بصازهسٍ و زیبا دامادی لباس در چلسر کَ بود ىکصدٍ توخَ صب اول از

  مریی کجا خان هامی_ 

  هیست دوب حامل+ 

ای و اومس ابال دستش.... ىزدیک دییل دییل.... صس ىزدیک)   ُسایت ؾلب بَ رو هامی ی صوهَ روی مُو

 .....( کصد

  چتَ؟؟؟..... ؾزیزم چصا_ 

 ( صسن دشازیص اصکِا و کصد بیضرت رو ضـفش لکامت این و حصکت این) 

  صااین ممیریم  دارم میکمن حس.... ومنمنیس+ 

 مٌو ذسا بگَ میرواست.... بضم مصگت پیش من  اوضاهلل بگَ میرواست.... ىکٌَ ذسا بگَ میرواست) 

 ... بود لهبا و چضمِا  ان كفل.... بزهَ حصیف منیتووست ویل کصدم انراحتت اگَ بکضَ

 .... کيَ حبس َسیٌ در و ببلـَ میتووست هفسِاصو ؾعص ىزدیک مسافت این از

 .... صس ذماس پیضاین روی پیضاین و کصد ىزدیکرت ظورتضو

 بیش كارصی اهسام زابن.... ؾلل و چضم و دل و احساس گفتگوی در کَ هبود حصیف ُیچ گفنت بَ الزم) 

 ... صسن رابط این كعؽ بَ جمبور و اوردن رو هامی ماصنی کَ حیف ویل.... هیست



 کَ اکش.... منیشارن راحمتون چصا....  زمنی موحودات ی مهَ بَ لـيت... ادرما بَ لـيت... مزامحِا بَ لـيت

 کَ بود ؾضلش  حٌون ابز.... منوهَ زهسٍ کیس هامی ؾضلم و من از كری و بضن حمو زمنی روی از مهضون

 .... گصفت دست بَ را صااین ُوش و ؾلل افسار

  گصفت لکیسارو صااین ویل... گصفت هامی مست بَ رو لکیس و صس پیادٍ ماصنی از پرسٍ

 .... کن ظسا رو رضایی بصو_ 

 ( رفت زود و کصد اظاؾت) 

 .. مریسوهتت_ 

  دومب... هیست الزم+ 

  ىکن حبث من اب مریسوهتت گفمت_ 

 (   بود صدهنایشک هنیی و امص دلتيگ واكـا کَ زد لبريس)

 ... ابصَ+ 

 ... ویل  اومسم می دودم میضس اگَ_ 

 خسا ذامن ؾصوس از رو صام میضَ مگَ.... داٍر من از تص رمم اکرای دییل دوماد صاٍ.... داری ادتیار هَ+ 

 .. کمن

 ( بصگضت مستش بَ صااین.... بود س يگنی و درداور دو ُص بصای حصفِاش) 

 ... من کن ابور.... هامی_ 

 هامی و کصد ابز بصاش رو ماصنی در صااین.... بودن رس یسٍ پرس یکی ان و رضایی کَ ماهس متام ىمیَ حصفش) 

  کصد ذساحافؼی لب زیص.... صس سوار

 ... دکرت بربتت بشار وضسی هبرت دیسی اگَ هامی_ 



 . چضم+ 

  وضو ىگصان... ویل دومب

 ..... بلل ی ایيَ از بودن مه چضم در چضم حلؼَ ادصین ات... رفت و کصد حصکت ماصنی 

 ... بود خنواُس و هبودٍ اىگزی هفصت ایيچينی دوری و صکتح و مسافت  زهسگیضان ظول در

 

ای و وضس تَ ایيَ بَ رو هبش پضت  تصاهَ  .... میکصد صوهَ رو بليسش  مُو

 ..... بود دادٍ دیگص ای خلوٍ زیباش و یکسست پوست بَ کواتٍ و صفاف ظوریت دواب لباس

 ..... دذرت این هلعَ یب و اکمل چزیی مهَ چلسر

 دامر ىگاٍ و دٌسون مهیضَ لب و كض يگ روح بص ؿالٍو کَ رمصابین ی الَِ این مصدیَ ُص ارزوی حامت

 .... هساٍر مک ُیچی مه زیبایی از ارومش

 ... صااین بودی حزوصون روز یک مه تو کَ مصدُایی

 .... روز یک

 .... صسن اسری كبل

 .... صسن ؿاصق كبل

 ..... صسن صِیس كبل

 .... یسیسمتمن  ُیچوكت اکش دمل،،، ؾزیز هامی

 ..... من بصم چضات اون كصبون

 .....اصاکت اون كصبون



 ؟؟؟ ؾزیزم بودی انراحت چصا

  ؟؟؟ دلگریی من دست از

 ؟؟؟ وضاهت حواُص ىگاٍ اون فسای اذَ چصا

 چَ.... هساصت حوایب کَ لبريسی.... زد لبريس بود زدٍ زل بش ایيَ تعویص اهـاکس در کَ صاایین بَ تصاهَ) 

 مایل ُزار ُزاران روحش کَ منیضود ایفت حسم این در چزی ُیچ احساس یب ای جمسمَ حز کَ میساوست

 .... اورد دودش بَ اوهو کَ بود گویش زىگ ادص در...... میکٌس سری ایر کيار در دورتص

اد امس دیسن اب  ..... بست دشش پضت درو و تصاس بَ رفت و صس بليس فُص

 ... سالم ×

 ... دویب... ؾزیز سالم_ 

 وكت این میگن ؟؟ میگشٍر دوش.... داماد اكا میکین چَ تو چعورٍ؟؟؟ تصاهَ ؟؟؟ دویب تو.... مادوبمی ×

  ؿالیَ ُرم سال

اد  کض یس کَ اُو پص و معیق هفس)   بتوهَ تصاهَ کَ داصت امیس... مه تو رفت  ادامش....  گصفت حوابضو فُص

 بس تَ دودش بَ هفوذو راٍ  خست ادم این ویل... کيَ مٌحصف هامی فکص از ذًُضو روز چٌس واسَ الاكل

 ( بکٌَ میتوهَ چیاکر بیچاٍر...

 ؟؟؟ صااین ×

اد دویش چَ_    ؟؟؟  دهل و میل ابب  مهصاٍ هَ و حال هَ و ُوا هَ وكیت ؟؟ دویب کسوم.... فُص

  حصفا این بـیسٍ ازت.... هساص مت توكؽ ازت واكـا... صااین ×

 ازش ذربی چعورٍ؟؟؟ هامی...... ابش داص تَ توكؽ  من از چی مهَ بـس بَ این از.... ابش داص تَ توكؽ_ 

  ؟؟؟ هساری



  هسیسمش ؾصویس روز از ×

  دییل ىگصاوضم... هبود دوب حالش روز اون.... بگریی ذرب لعفا میضَ_ 

 ؟؟؟؟!!!! صااین ×

  رو کوفیت ؾسل ماٍ ینا خنواس مت... زودتص ایصان بیام پامش دودم ای ؟؟؟ بفصس مت رو دیگَ یکی ای میتوین_ 

  ابش اروم فلط تو.... مریم دودم... ابصَ... ابصَ ×

  ؟؟ میسوم دیابون تو خلت و میکضم موُامو دارم گفتَ بت کیس_ 

 ....( تعور این از اندوداگاٍ گصفت ش دٌسٍ) 

 ... ذسا بَ هیست ادم و ؿامل مثل مه صسهت ؿاصق حیت... چی مهَ  بصمیات تو از والا ×

  هساری اکری... دیگَ مبص  من_ 

 .... فـال.... فلط ابش دودت مصاكب....هَ ×

 .... کيَ ابزی هلش تصاهَ پیش مریفت  و مزید ماسک ابیسدوابٍر.... کض یس معیق هفس چٌس و کصد كعؽ) 

 ... صب رو ظبح فصدا ات کيَ روز رو صب ابیس ابز

 !!!!؟؟؟ میضَ مه تص صوم و تص حنس این از زهسگی

 

 ..... زد لبريس دیس کَ رو امیه پری مًضی

 ..... دیس میضس وضوح بَ رو صااین ُای حساسیت اتجریات

 .... دفرت تو بصدش گویی امس دوش لکی اب و بریون اومس دفرت از خشعَ بَ مٌتؼٍص بریون فِمیس کَ مهنی هامی

  مریفت مزیش پضت بَ کَ مهوهعور



اد میکٌیس میل چی+   ؟؟؟..ذان فُص

 .. ىکش زمحت.... ُیچی ×

  سفارصَ یَ و زىگ یَ مهش... کمن چیاکر میروام مگَ... اذَ زمحیت چَ+ 

  لعفا كٍِو یَ ×

  کصدین فلصا فلری  از ایدی.... جعب چَ....  چضم+ 

 ... رشمٌسٍ... والا زایدٍ مضلهل..... داریس ادتیار ×

  هیست مضلکی... دمشيت+ 

  هبرتی؟؟... چعورٍ حالت ×

 .... کيمی تحصب وضس وكت ؾصویس تو

  بودم احوالتون حوایی    تعادف اون بـس وگصهَ

  صام داریس لعف.. ذميون.... دومب+ 

 ( کض یس وسط رو صااین بالدٍص هامی کَ گشصت بش و دوش بَ دیگصی ساؾت همی یک) 

 ؟؟ میکنن چَ ذان صااین+ 

 .. ؾسهل ماٍ_ 

  ؟؟؟ میارن ترشیف یک... سالمیت بَ.... اُا+ 

اد)   ( ماهس مصدد ىگفنت و گفنت بنی ویل داصت دلش تو حصف دییل.... کصد واتُیک مکث فُص

 ازت کمن دواُضی یَ میضَ..... ؟؟ هامی ×

  بفصماییس... داریس ادتیار+ 



 هیاز.... کض یس  خسیت  اکیف ی اهساٍز بَ صااین.... بسی  تصاهَ و صااین بَ فصظتو این کمن دواُش میضَ ×

  اسایش دم  یک بَ داٍر

 (  بیضرت  حصفاش اتجری و ابصَ تص ىزدیک ات صس مخ خلو بَ هکی... صس بصاق  امیه) 

 ؟؟؟ بسٍ هبش رو دوص بریت و اسایش این میتوهَ تصاهَ کین فکص صس ابؾث چی+ 

 .. زوضَ الان اون دب ×

 چی؟؟؟ ؟؟؟؟کَ دب+ 

 

 ... گصفت دیگصی  رىگ هامی  چضمِای

 ..... دیس اوهنا در رو  كابتر  و هربد  بصق میضس

اد میگَ راس صااین  ... گفت دودش بَ   فُص

 ... ابصن  ظبیـی هیست ذمکن چضمِا این

 ..... خادوگصن یک چضمِای ایهنا

 ... وضسٍ جبت ؿامل خای ُیچ این از كبل کَ انایب و ذاص رىگی اب ُایی ؾيابیَ

 دو رو بليس مضکی ُای مٍژ ان سلیلَ دوش و حوظهل اب  ابقباین  کَ صلک ابدمی ی کض یسٍ و زیبا مٌحین

 ... کيَ تص کوبيسٍ  چضمِارا اتجری ات اکص تَ ظصفش

 .... میسن رىگ و صلک تلیری خمتلف ُای زمان و حاالت در کَ  گوهَ پصست افتاپ چضمِای ان

 ...  کصدٍ پهنان دود در  ادرما ی بلیَ فصای چزیی هامی معمئيا

اد هکی  حصف کَ میساد دست ابُاش داصت... امس در کيار ات مضایـتش  بصای هامی و   کصد رفنت ؾزم  بـسفُص

 ..... کصد میرکوبش هامی ادص



اد مٌَ مال صااین+    هیس مت من اضافیَ و مزامح کَ اوین.... بود من مال اولش از.....  فُص

....    دهیاست لکامت ینتص  افتادٍ پا پیش و تصین مـمویل اىگار کَ مزید ودوورسد اروم رو حصفِا این چٌان)

 تو ایيو..... صسٍ ؾوض چلسر هامی..... بریون رفت و کصد ذساحافؼی پس.....بسٍ حوابضو چی منیسووست واكـا

  .. اکری ُص... بصمیات اکری ُص ارادٍ و تعممی پصاز خسیس ادم این از.... کصد تکصار چٌسابر دلش

 

 ..... بپصسَ هؼصصو دمیسا وضون صااین  بَ ابر ُص و کصد ؾوض لباس چٌس

 ..... سپصد دودش بَ رو هنایی رای و میکصد اتییس رو مهَ دس تَ لبريسی اب صااین

 

 .... ویل بکٌَ اکری ُص حصف مک و اروم مهیضَ صااینِ  چضای تو اصتیاق ىگاٍ دیسن بصای بود حارض

 .... منیکٌَ دوحشال رو ادم این ُیچی میکصد حس حورایی یَ

 این اب ویل هساٍر اتزگی واسش ُیچی دیگَ سفص و جتصبَ مهَ اون و سن این اب ااینص مثل خشیص کَ البتَ

 ..... کيَ زهسٍ ادم این تو رو  دشزهسگی و ُیجان و ؾضق ُای رشاٍر بتوهَ کَ داصت امیس اوظاف

ای و است زاید وكت ویل هبودٍ موفق کَ فـال  ..... فصاوان ایت روُز

 از دییل حضور اب بزرگی حضن صااین مادر ارصار بَ بصگضنت صسف از هیست بیضرت روز دو ایيکَ اب

 رو صااین اهتزاب حسن  مهَ کَ بسٍ وضون دودصو ظوری داصت دوس و دادٍ تصتیب اص ياُا و دوس تان

 ..... کنن اتییس

 ... پاینی رفت رو دوهَ ُای پهل صااین ابزوی در دست و صس وكتش بالدٍص

 .... کيَ ابز رو اص يایی اباب ات میکصد حصبت َمه اب گضادٍ رویی و زیبا لبريسی اب

 .... پیوست دوس تاوش بَ و صس خسا او از و بوس یس را دستش مه صااین



 ویل میرورد گٍص  صااین  ىگاُِای اب مه ىگاُا این اکش... مزید زل هبش ؿاصلاهَ لبريسی اب ُصازگاُی

 ... است دیگصان اب حصبت مضلول دییل کَ افسوس

 

اد کَ مهنی  ... گوصَ یَ کض یسش و رفت مستش بَ دیس رو فُص

 ؟؟ دب_ 

  حاملت بَ دب ×

اد ىکن اذیت_   ... فُص

 صسٍ؟؟ چی... دب چیَ ×

  ؟؟ دیسی رو هامی!! ....؟؟ هامی_ 

 ... فلط دوبَ حالش... دیسم بهل ×

  ؟؟ چی فلط.... فلط_ 

اد بَ و سوال بود صسٍ وحودش متام)   کَ بليسی ی دٌسٍ ظسای کَ گَب میروات چی ببیٌَ بود زدٍ زل فُص

 چٌس صسن حصيَ اون دضک دو ُص بصگضنت وكیت...... کصد خلب حفتضوهو توهجَ اومس می هؼص بَ اص يا

اد.... حلؼَ  بصای صایس... مهسردی ابصاز بصای صایس.... صااین دست ساق رو گشاصت دست اندوداگاٍ فُص

 بیٌیضو پیش كابل كری و صسیس الـمل ؾکس خلوی لزوم ظورت در ایيکَ بصای مه صایس ای کصدوش اروم

 ..... بگرٍی

 تعور کَ بود ُاش دٌسٍ و حصبهتا خشب چٌان ُا ىگاٍ... مزید الس سالن ی گوصَ  هفص چٌس اب کَ بود هامی

 ..... ُست اهنا توسط صسوش بلـیسٍ اماکن حلؼَ ُص میضس

 ....هبود ُضم كابل وهَگ ُیچ   داصت تن بَ کَ لبایس و صامیل و صلک کيار بَ ایهنا متام



ن  .... داد تضریط را ش سیٌَ  اتضنی ُای دایٍص میضس حیت کَ انزک چٌان سفیسی پرُی

 .... هبود موفق بپوصاهس را ؾصاین ىمیَ تن ان از هکی  میکصد اکری ُص تيگ و کواتٍ کت

ن ُای دگمَ بیضرٍت ایيکَ بستص  بکضس رخ بَ مهزمان را هامی ؿایج پوست و بليس گصدهبٌس ات بودن ماهسٍ ابز پرُی

.... 

 سالمیت بَ حصکت اب و اورد ابال را مرشوبش لیوان و کصد پصاتب مستضان بَ ىگاُی موزایهَ لبريسی اب هامی

 .... کض یس دش رو لیوان متام...

 

 ...... زد زل بش دضک حلؼَ چٌس

 ؟؟؟ هامیست این

  ؟؟؟ او هامیی

 ... هَ

 ... هساٍر اماکن هَ

 و میچصذس  حصیط چضمِای مهَ این میان پوصش و سرت یب ایيگوهَ  کَ  ابصَ او هامیی کَ هساٍر اماکن

 .....؟؟؟ میکٌس دلربی

 زیبایش اُوی ات صاایىن قفلت کوچکرتین  مٌتؼص کَ اهس گض يَ حیواانیت مهَ  رمامهنا اىگزیش حٌون دیال در

 ..... بسرهس مه از را

. 

 ..... هامی تو بَ لـيت_ 

 اوردی؟؟؟ کجا زا حصاتو مهَ این



  ؟؟؟ میکین امتحامن داری

؟؟؟؟؟  اٍر

 ؟؟؟؟ مهش ابزیَ میکین فکص

 تووووو؟؟؟ ابزایی حٌسٍ ساحت ،صسٍ زهسگمی... ؾضلم.... دردم.... احسامس

 .... امحق  ی  پرسکَ بیفتَ دشت از ص یعيتا این متام کمن اکری

 ....هیس مت صااین من ىزدم اتیضت اگَ

 

 مال رو ركط میسان دصم و دشدوش هامی وكیت میپیچیس دود بَ.. كصار یب و مپصدض... زمخی صریی مهچون

 ..... منیگصفت اروم حلؼَ یک و کصدٍ دود

 ..... ىصكعیس ابُاش کَ هبود رمموین تو دذرتی احامتال

 .... ىکصد تست کَ مناهس رشایب ُیچ

 . یسىکض   دود مست بَ کَ مناهس چضمی ُیچ

 میکض یس دش مه دش پضت  کَ بود س يگنی مرشوب لیواهنای  و  زد زل بش و وضست گوصَ یک.. صااین

 .... کيَ اروم دودصو بلکَ

 و احساس و حافؼَ بص اتجریی ُیچ مرشوب کَ است زمنی روز ادرمای مـسود از کَ ارامش کسام ویل

 .... هساٍر ُوص یاریش

 ..... میضس تص حصی و واتصپص  یب مریفت ابال دووش اللک چَ ُص بلـکس هامی ویل

 وضاهس ای بوسَ ركعش رشیک  لهبای بص وكیت کصد فصو صااین اکلبس  در رو ادص تری بالدٍص

 



 بَ صااین کَ فضاری اثص بص بیچاٍر لیوان هبودکَ متوخَ   وضس خاری دستش رو كلیؼی و گصمی مایؽ وكیت ات

   کصدٍ زمخ بسحور رو دست کف ملػ این پاخس در و صسٍ صکس تَ و دورد کصدٍ وارد بصاو  انحق

 ... رفت دسضویی مست بَ و گصفت  حمنک دستضو

 .... صس دضک حلؼَ چٌس وضست کَ سفیس روصویی روی دشخ دون كعصات

 امص تسلمی وحودصو متام و  میکصد پیرشوی  بیضرت حلؼَ بَ حلؼَ حصيَ این  دیسن اب کَ بود حٌون ُای رگَ

  دویش

 .... زد زل یيَا در دود تعویص اهـاکس بَ

 ... منیض يادت را خشط این

 ... بودن تص دوین مه دستش روی بُصش خاری دون از کَ چضمِایی و بصافصودتَ ظوریت اب کَ قصیبَ این

  دفلان حال در هبضِای تک تک میضس کَ صسٍ کبود و بصامسٍ چٌان پیضاین و گصدن  رىگ ایب ُای رگ

 .... مشصد  رو

 .... گزیيَ ادصین  از كری  هیست احوال و حال  این بصای حوایب صایس

 

 .... ابصَ دیگَ یکی بصای هبایس هیست من مال هامی کَ حاال

 .... بسم ای اخاٍز مهچنی منیتومن

 .... منیتومن

 حفمتون حون كمیت بَ حیت

 

 ..... گصفت بسی ی دشگیجَ



 .... ظسا دشو و موس یلی و صلوقی این از دور بَ میگضت ذلویت خای دهبال بَ

 .... مریفت حال از داصت  احامتال و کصدٍ روی زایدٍ میسووست مه دودش

 .... کض یس معیق هفس چٌس و وضست دیوار بَ پضت تصاس اتریک ی گوصَ

 زن چضمک ی س تاٍر افتاد امسون بَ کَ  ىگاُش..... کض یس دراز دشد ُای دشامیک روی و للزیس مک مک

 ... دیس رو  اص يا

 ... زد تلری لبريس

 .....  میض می ؿاصق وكیت ادما ما درمیارمی ابزی مسرٍص چلسر ذسا تورو بیینمی + 

 .... میضَ بصابص چٌس دردمون ؾوضش ویل صَ دٌک دملون میکٌمی اذیت ؾضلموهو

 ... صسم دس تَ.... بضَ متوم میروات یک  حرست و درد ی بس تَ مسار این

 ... للزیس چضمش ی گوصَ از اصکی كعٍص

 .... کصد زمزمَ

 ...... صااین نصاای

 ....مرییزم هبم  مه رو دهیات مش جمبور اگَ

 . هیست چزیی کَ رمموهیت. 

 

 ..... بود دواب دشش ابال اومس وكیت

 ... مامیهس را صسٍ گم ای فصص تَ کَ  گصفتَ اروم ایيچينی وكیت مریس یس هؼص بَ بیگٌاٍ و مؼلوم چلسر



 تص کَ  بود اهسادتَ راٍ بَ ابزی اتش چٌان پیش یلَدك  چٌس کَ ست کوچکی ص یعان ُامن کَ اىگار هَ اىگار

 ... سوزاهس ابمه رو دضک و

 ..... بصگضت اثهیَ یک ؾصض در  دضم و امخ حلؼات، اون ایداوری  اب

 ...کيَ بیسارش کصد سـی

 ، کصدن سـی گشاصت زدن ظسا امسضو  چٌسابر انمِ  میضس اگص البتَ

 .. کصدوش بلل بَ داصت هیاز کَ

  کصدوش ملس

 کصدوش حس

  مهیضَ واسَ بٍص دست از الک ایيکَ كبل

 کَ گصفت بلل در تيگ و کصد بليسش و بصد زدٍ خی زمنی اب جماورت  ؿلت بَ دشد تن اون زیص دست

 .....  میکصد محل را ؿامل   موحود  ارزمشيستصین

اد ی لکَ دشو کَ میضس سوار داصت  و گشاصت ماصنی تو  .... صس پیسا فُص

 ... وضًیسن و هسیسن بَ بود زدٍ دودصو و منیکصد ییتوهج  حصفِاش بَ

 .... صااین.... میکمن دواُش صااین ×

 ... میگصدٍ دهبالت تصاهَ صااین.... بزهمی حصف بشار صااین... وایسا صااین

 ... بصسومنش دودم بشار میکمن دواُش

اد حیت مک مک)   (ابال رفت ظساش ارومَ مـموال کَ فُص

   ابزی دیووهَ و حٌون بسَ.... دیگَ کن بس صااین ×



  رو لکامت.... زد زل بش  تصس ياک و قصیباهَ ىگاُی اب... پاینی اورد رو صیضَ و کصد روصن رو ماصنی) 

اد کَ ظوری میکصد ادا دشد و اروم  (    زد خی فُص

 ... زدن ادص س می بَ وكتضَ.....دیووىگی  وكتضَ حاال..... صس؟؟ ؿایسم چی.... بودم مٌعلی  معصم متام+ 

اد و بصد پیش دراومس چصذا حیف کَ ظوری دشیؽ حصکیت اب رو ماصنی)   دشش پضت مهیضَ از تص ىگصان فُص

 منیکضَ ظول زاید  ذلوت دیابوانی این اب و صب وكت این تو میکصد فکص دودش اب.....  گشاصت خا

 ...... اپارمتان بَ رس یسن

 کصد ظسا امسضو ارام.... زد کوچکی لبريس و داد ضریطت  رو صااین ؾعص بیزربی و دواب ؿامل تو ویل هامی

 ... زد زل روبصو بَ دوابٍر پس دوابَ ُيوز دیس....  کصد ىگاش و  دشبصگسوهس صااین....

 .... کيَ ىگاش زاید هبایس

 ... هبایس... هَ

 بضَ پض میون و بیات رمح دلش ىکٌَ

 

 فضار اب کَ دشد اب ان متاس کَ  صس کِض یسٍ دواب ؿامل از ذمکن صلک تصین رمح یب بَ بليسی صِیق اب

 .... بود اور صوک بسحور کصدٍ خست رو تيفس حیت و میضس پاص یسٍ ظورتش بَ صسیسی

 ... چیَ كضیَ و کجاست ببیٌَ کيَ ابز منیتووست چضاصو حیت

 و گصفتَ گلوصو گیس ي و كوی دس یت ویل کيَ ذارج وحضتٌاک وضـیت او از دودصو و بضَ بليس کصد سـی

 ... منیساد دوردن تکون ی اخاٍز

 ... داصت  امزیی هتسیس  ظبیـت لکامت ایيکَ اب کصد راحت ،دیالضو ویل اص يا ظسای

 ....؟؟ دش ذرٍی ی پرسٍ وامس صسٍ دواٍر می_ 



 ..... چی مهَ بَ مزیهَ لگس و میکٌَ  دشکضی و میکٌَ مست و میرورٍ دص مثل

 ...؟؟؟ هساٍر  اکریش کیس بکٌَ یكلع ُص ایيجوری کصدٍ فکص

 .... بسٍ پس حساب هیست الزم ایيجوری کصدٍ فکص

 ....  بسٍ پس اتوان هیست الزم و میضَ خبض یسٍ چی مهَ ایيجوری کصدٍ فکص

 .... کصد پیسا اظصافش و موكـیت بَ وسیت هبرتی درک مک مک) 

   دست یکی اون اب و.... سفتش ُای دیواٍر  بَ بود زدٍ چٌگ  ازادش دست اب کَ ابَ وان تو میسووست

ن ی یلَ  ...  گصفتَ رو صااین  پرُی

   منیکصد توهجیی ش زدهنا پا و دست بَ و افتادٍ حووش بَ دس یت دوش اب  کَ صاایین 

 مریفت پیش دفگی مصز ات و مریخیت حللش تو اب لکی لب کصدن ابز ُص اب ویل بزهَ حصف کصد سـی...

ا لکمَ چٌس  بسخبیت ُزار اب بالدٍص.....  ... صس ازاد حامم فضای در و  ُر

  میکین چیاکر.... کن ومل صااین..... صااین+

 ... منیکمن ولت وضی بیسار ات_ 

 ... کتاب حساب  وكتضَ

 .... حساب تسویَ وكتضَ

 ... بصمیاد ازش اکرایی چَ و کیَ واكـا صااین بفِمی وكتضَ

 .. کن ومل.... صسم بیسار ذسا بَ.... صسم بیسار صااین+ 

 و حال...  ایس تاد  و صس بليس صااین.... کيَ ابز ابر اولنی واسَ چضاصو تووست و صس بس تَ  اب بالدٍص) 

 کَ هساصت هامی از هکی دست روزش

ین از اب و صسٍ ذیس اکمال کصدٍ ات ارجن ات اس تیٌاصو ایيکَ اب  .... میکصد چیکَ چسبیسٍ هبش کَ پرُی



 

 .... صس پصت ظورتش  مست بَ ای حوهل بالفاظهل ویل بگَ چزیی دواست

 .... واست میکمن درس كٍِو  کَ ای فاظهل تو میکین ؾوض مریی زود_ 

 ..... دارم الزمت ُوص یار ُوص یاٍر و امضب دارمی اکر لکی

 ....  رفت و کوبیس حمنک رو محوم در

 ....کصد اظصاف بَ ىگاُی

 ...اص يا محوم

 .... صاایهمی اپارمتان پس

 .... تهنایمی مه احامتال

 ... صسٍ وحضی حسایب کَ ادمی این اب اومن

 .... هیست رمم ویل

 ... صَ متوم ابیس امصوز مهنی ابزی این

  صَ روصن  چی مهَ  مهیضَ واسَ یکبار وكتضَ

.. 

 ... بودن صسٍ س يگنی و اب پص اکمال  صلوار و کت و داصت دشگیجَ.. صس بليس و داد تکیَ دیوار بَ) 

 (  دشامیکی کف رو   تص کفضای اون اب خبورٍ لزی ابر چٌس بود ىزدیک

 اوردی درمی ساؾمتو و کفش الاكل....  ایيارو بپومش معصا دیگَ. درک بَ لباسا.... صااین کيَ لـيتت ذسا+ 

 .... مثلضو یکی  بگریی وامس میکصدم جمبورت وگصهَ ابَ ضس دوبَ حاال.... دب



 .... مه تو میگی داری چی

 ....  کوفتییت ساؾت فکص منریی بریون ایيجا از زهسٍ درظس ۹۹ احامتل بَ

 ..... دارمی ما هیست کَ صاوس

 .... صسمی رواین ادم یَ ؿاصق

 .... لکیَ دودش ىکٌَ  رشحَ رشحَ مارو کيار بَ ؿاصلوهَ حصفای و ابزی روماهتیک

 .... والا هوبٍص دضن و بساذالق ایيلسر ادم

 

 .... بریون زد و بست هکصش دور حوهل یَ و صس متوم اکرش بالدٍص.... مزید قص و اورد می در لباساصو

 .... بود وسایلش و لباسا از ذملو ُيوز ااتكش

 .... مواهجَ این از داصت تصس حورایی یَ کَ داد کش رو پوص یسن لباس میتووست ات

 هیست ذربا این از داد وضون توپیس هبش کَ ظسایی موج ویل مست این تو صَ اروم هکی صااین داصت امیس

.... 

 ... بریون اومس مه تو امخِای اب و کصد قص قص دیگَ ینک

 ..... هبود ُیچی صااین ی بصافصودتَ و دضم پص ظورت ملابل در ادامش ویل

 مٌتؼص اومس می ابال ازش  كٍِو دوش ؾعز و خبار کَ بزرگ ماگ یک اب و وضس تَ كشادوری مزی پضت

.... 

 (  داد ُل مستش بَ رو لیوان مه صااین.... وضست ظيسیل رو روبصوش) 

  زود دییل.... میروری مهضو_ 



 گصمای مسد بَ گصفت دست دو اب رو لیوان... ىگفت ُیچ ویل چصدوهس انرضاییت ؿالمت بَ چضاصو) 

ص تلری بَ ظـمی کَ خنورد بیضرت حصؿَ یَ... بضَ مک تًش لصز  معبوؾش  دواست.... کصد مجؽ ظورتضو ُز

 .... ىکصد حصاتضو کَ بود زدٍ زل بش دشدش و تزی ىگاٍ اون اب چٌان صااین ویل کيَ اؿرتاض

 ... بشاٍر میون در دودش اب ظسا یب حصفِاصو بود جمبور

  مه تلخ صالکت من.... میضس مک چیت این تو میيسادیت كٌس دوات اذَ.... صااین کيَ چیاکرت بگم ذسا+ 

صماری این اوهوكت  میات بسم منیرورم  .... کصدی درس وامس رو ُز

 .... دیگَ صسی ایيجوری میروری  ایيا از کَ بس

 .... داد كورتت منیضَ مه ؾسل َمن ظس اب

 رو صااین و   بسٍ کش رو حلؼات داصت دوس دشخستاهَ صس متوم کَ حاال ویل.... صس ذایل لیوان یک هفِمیس

 .... بشاٍر مٌتؼص

 دش حال در اروم کَ س یاٍ مایؽ اون از كعٍص ادصین  صس  مٌتؼص و کصدٍ واروهَ ذمکن خای ادصین ات رو لیوان

 کوبیس حمنک و کض یس دستش از رو لیوان صااین بصسَ ملعس بَ ایيکَ كبل ویل.... بیفتَ زبووش رو بود دوردن

  مزی رو

  تو؟؟ مصگتَ چَ ُست مـلوم+ 

 .... کصد زمنی ولوی رو ٍبیچار  ظيسیل مه اوهو مه وضست ظورتش رو کَ حمنک س ییل) 

 .... هکصبيسش کصدن ابز کصد رشوع و صس بليس صااین کَ بود انگِاین حصکت این گیج ُيوز

 ( تصس احامتال و حریت از صسن ابز مه اب دُان و چضمِا

 دكیلَ یَ کن ظرب.... میسم توضیح واست من. وایسا... وایسا... میکین چیاکر داری صااین... صااین...صش+ 

 صااین اب صو فاظهل ات میکض یس دودصو و مریفت ؾلبگصد زمنی روی مهوجنور و صَ بليس  هساصت حون) ....

 (  میضس تص ىزدیک ُی هتسیس ؿامل کَ هساصت سودی ویل کيَ حفغ



 ... بزهمی حصف بشار و ابش اروم ذسا تورو... ذسا تورو صااین+ 

 

 ..... تو ذاظص بَ کصدم پضت هبضتش و اون بَ کَ مهوین ؟؟؟ ذسا کسوم ؟؟؟ ذسا_ 

 ..... تو ذاظص بَ دصیسمی حون بَ هجمنضو کَ مهوین

 ..... هشاص یت  ابصَ هبضت  تو اب دهیام الاكل دواس مت

 .... چبضی ُس مت توش کَ هجمنی از ینک وكتضَ پس

 بزهَ داد هتووست  و گصفت هفسضو کَ بود زاید چٌان دردش و وضست هپلوش رو  رفت ابال کَ هکصبيس

 .... هبود رمح یب چصمیَ اون درد هکرتاز لکامت درد کَ صس دشازیص زود ویل اصکش....

  ؟؟؟ مجؽ ُص ی ُصزٍ صسی حاال ات یک از_ 

 کَ بضَ پضت بَ کصد جمبورش و بود صنک رو بـسی ی رضبَ)  ؟؟؟ میکنن دساملیت وكیت داری دوس

 .... هساصت  رو بسن مست این روی  دیگص ی رضبَ یک حتمل

 .. ابصَ درداور ایيلسر ذمکٌَ هکصبيس ُای هیش منیکصد رمشتعو  حیت

 ( هساٍر دردصو ظاكت بسن خای ُیچ فِمیس وضست ابزو و پاٍ و رون و هکص روی بـسی رضابت..

  ؟؟؟ ُا حٌسٍ اون  تًت رو میکضن دست وكیت داری دوس_ 

  میکنن ملست وكیت

  میبوسًت

  میچس بوىن بت دودصوهو و میضکن تًت بَ تًضوهو

 ؟؟ اٍر



  ؟؟؟ داری دوس

  س يگیيَ چلسر  ؾضلم اب ابزی جمازات بفِمی ات میَکمن رو کض یسن دست کَ خا ُص  پوست امضب

 ( بیات رمح دلش بلکَ کصدن الامتس کصد رشوع داد و اٍ و اصک بنی مک مک) 

....  ببرض یس صااین.... دیگَ منیتومن ذسا بَ صااین..... کصدم كلط.... ذسا تورو صااین.... کصدم كلط صااین+ 

 ....ممیریم دارم منیتومن کن ابور....

  ؟؟؟ دیگَ کصد ؾفوین ضس  ابیس رو کجا..... ؟؟؟؟ بود  تًت کجای کثیفضون دس تای.. بگو دب_ 

 .... هساصت اون روی کيرتیل ُیچ و رس یسٍ بصگض یت كابل كری مصز بَ حٌووش) 

  تلالیش...  منیچض یس رو میکصد حتمیل او بص کَ وحضتٌایک درد.... منیضًیس رو مـضوكش ُای ترضع ظسای

  دضم از كری هیست چزیی ؾضق واكـا صایس... درد از كری هیست چزیی ؾضق واكـا صایس.... منیسیس رو

 ...  دشد ذاموص یَ و مصگ از كری هیست چزیی ؾضق واكـا صایس...

  حصف یک و كسم یک و الکم کی....  بضکٌَ  سفیت و خسیت اوج در اوهو   میتووست ُيوز ویل هامی) 

 ( بود اکیف

 ..... من خانِ  صااین+ 

 بسَ من خانِ  صااین

 

 ..... ُمصد  هکی  و صس خسا  روحش از  حزیئ وكیت کصد حس

 ....  این در صس حون یب و حس یب تًش متام

 صس ولو مبل روی و ورداصت كسم چٌس خسیت بَ.... للزیس دست از هکصبيس و افتادن تن ظصف دو بَ دس هتا

... 



 را پهناوش و اتریک زواایی متام امضب ات صس ،خاری هامی خلوی قصورش سس ادصین صکسنت بصای اصک هنص

 ....کيس رو خلویش

 ( بود ابروین چضاش از بیضرت حیت میکصد ادا رو لکامت وكیت ظساش) 

 .... اول مهون از کصدی حومنو كعس میسومن کَ من.هامی_.

  بُکش بیا

 ....چصا  دیگَ کضی زحص...  صمب كصبوهت بُکش

 کضون کضون بود معیبیت ُص اب ویل میپیچیس دط و زمخ پص تن در کَ بود درد کوچک حصکت ُص اب) 

 ( بود ُیچ  صااین  اصکِای  دیسن ملابل در دردُا بستصین کَ رسوهس هبش دودصو

  ؟؟؟ صااین+ 

 گوش و گصدن بَ ظورتضو و کض یس و تگصف رو دس هتا. مچ.... بود پهنان ظورت دشو دس هتا  جحاب در) 

 (  کصد زمزمَ گوصش در ارام... کصد ىزدیک

 .. ؾضلم ممن میضَ ویصون و میضکٌَ کَ اوین خبوری تصک.... تو مین زهسگی س تون.... صااین+ 

ای..... زد خی تًش متام)   زدن پلک حیت و زدٍ زل روبصو بَ چضمِا.... ایس تاد زدن از كلب و س یخ تن مُو

 بَ و داد دست از رو دادن بصوز توان حسم کَ صس مٌفجص واحس ان در احساس ایيلسر....کصدن موشفصا رو

 .... افتاد اکر از یکباٍر

 .... افتاد بود دوین و  صسٍ ابز زمخش دوابٍر هکصبيس  فضار ذاظص بَ کَ صااین دست کف بَ هامی ىگاٍ

 .... زدٍ صااین بَ امضب کَ ِایستزمخ   ردپای کوچکرتین این میساوست کَ هبود پصسش بَ الزم

 ... صس دوین لهبا و بوس یس را زمخ خای ارام



 اكیاهوس در کَ ظال رىگ بَ  ُایی دوهَ ابر اولنی بصای کَ چضمِا ان بَ.... بود زدٍ زل بش انابوراهَ صااین) 

  ... کصد کضف دراهنا را است ص ياور ابیش

 مه از و میًضسنت كلبش بص پیی در پیی رحامهَ یب کَ اتض ینن ای گلوهل کسام ُص کَ خبورٍ كسم میتووست

 .... رو دیسٍ درد دل میگسست

  ؟؟ حلیلتَ این واكـا یـین

 ... هیست بیش رواییی و دواب ای اتفاق حال در و واكـییت این

 ... هساٍر ذرب و مصدٍ کَ مستیَ حامت

 و سودتَ حالش بَ دلش بالدٍص ذسا و صسٍ قصق  درای در ای کصدٍ سلوط ُواپامیش ای کصدٍ تعادف حامت

 .... دیسٍ و کض یسٍ ؿامل این در کَ بصزیخ و ؿشاب مهَ ان كبال در کصدٍ ؾصضَ او بَ را هامییش... هبضتش

 ویل کصد ظسا امسضو کَ بود معمنئ.... کصد ظسا امسضو مه ابر چٌس حصفِایش میان در.... مزید حصف هامی) 

 صسٍ انتوان و ؿاحز ایيلسر  چصا... بسٍ وضون الـمیل ؾکس منیتووست چصا....بسٍ حوابضو منیتووست چصا.

 ..... ان یک

 .... کصد زمزمَ گوصش در کَ حصفِایی ابز و صس ىزدیک ابز هامی

 .... وضست گصدن بص کَ  صس گصمی هفسِای ان  مًسوخ و مفتون فلط وضًیس کَ حصفِایی

   .. کيَ جبت رو هفسِا ان از ماهسٍ خا بَ ااثر خای خای ات بست را چضمِایش

 ... وضست لهبایش  بص دون صوریِ  و ظـم اب لهبا ان یک کَ

ا اهتؼار در صس ظف در پلکِا پضت اصک ظسُا کَ ىکصد ابز را چضمِا  .... صسن ُر

 و حصکت  و رس یس اس ترواوش ملز ات صسیسش گصمای اب و کصد پیرشوی مک مک صس رشوع ُا لب از کَ اتضی

 .... صس كفل هکصش دور و امس ابال دس هتا.... بصگصداهس اؾضایش بَ رو تاکپو



 ... مه هزی  خاوش و  رسس پااین بَ بوسَ این ىکٌس.. ببٌسٍ هامی  وضیین ؾلب بص رو راٍ ات

  ؟؟ بوسَ

  ؟؟؟ ست بوسَ این

 ... بس و است دادن خان و گصفنت خان کَ... گشاصت بوسَ رو این انم میضَ مگَ

 ... بس و است دادن هفس و صفنتگ هفس

 ... بس و است دادن ؾضق و گصفنت ؾضق

 هَ... هیست دویش ماکن در چزی ُیچ و صسٍ پا بص كیامت..... ذالص و صس متام چی مهَ.... صس متام دیگص

 چَ رس تگاری.... کصد ظـود اسامن ُفت بَ و گصفت اوج بالدٍص.... اكیاهوسِا هَ و درای هَ ُا کوٍ هَ دهیا

 .... منیساوست و بودٍ دسرتس در و دیکىز 

 

 ..... میبلـیس و میبرورد بلکَ منیبوس یس  لهبارا

 .... کصدٍ جتصبَ اتکيون چَ ُص اب متفاوت داصت ظـمی

 ... دواستین و صریین

 .... تبسار و گصم

 .... لعافت پص و ىصم

 لب انزک پوست زیص در دون حصکت ی ذٍر ذٍر واکًش...حصکت ُص اب کَ میکصد وارد زایدی فضار احامتال

 ..... س يگنی ابر این زیص میضود ذایل و پص چگوهَ ک میکصد حس  رو

 .... ویل

 .... هفس دم یک بصای حیت بکٌَ دل کيَ رایض رو دل هتووست کصد چَ ُص



 .... کيَ تصک رو لهبا ،گص اتریکی ؿامل در سلوط تصس از و است بيس  اتری بَ کَ دشگصداین روح مهچون

 ..... اکسژین حس تجوی در  کيَ وضیین ؾلب کصد سـی وكیت صس بیضرت هامی هکص دور دس هتا فضار

 ی حللَ حلؼَ ُص و امس می دهبالش بَ مرصاهَ صااین ابز ویل کيَ کج  رو گصدن و دش ایًبار صس جمبور

 میکصد تص تيگ رو حمارصٍ

 

 .... صَ َبس ت اکمال فصار راٍ ات زد دمیَ روش و گشاصت مبل روی اورا ادص در

 هکبود از مریفت حال از داصت کَ بکضَ سیٌَ بَ را صااین ُای ریَ اکسژین ی ماهسٍ تَ بالدٍص صس جمبور

 ..... هفس

 انس و ذلق مثل  ُایش بوسَ حیت لـيیت ویل میساوست پیش وكت دییل را این هیست ىصمال  اوسان این

 .... هیست

 

 اب امسن پای پاای ظاكت را ایرش کَ فِمیس میضس صسیستص ُی شرفتهنای پاینی ابال کَ ای سیٌَ و تن لصزش از

 .... هیست ابتلاء و دواسنت حٌون این

 ..... کصد خسا کیان و خان ارامِش  و اسایش مٌبؽ از را دود زحص و رجن ُزار  اب

 میضود هتیی پصو او ُوای از  فلط  ابزدم و دم  بـس بَ زین کَ بضَ دور هفسِاش صـاع از  کَ اهلسر هَ ویل

..... 

 ابیس را هامی سلول بَ سلول و حز بَ حز و تک بَ تک کَ كٌاؾت، مک بَ چصا ویل بود لهبا میرکوب ىگاُش

 ..... کصد ابران بوسَ

 ... رس یس چضمِا بَ و امس ابال ىگاٍ



 ..... چضمِا این از اٍ.... ااااٍ

 .... حواُص دو این ست ای ذاظٍص پص ذاظص چَ

ا چَ  .... ىصفتَ اهنا اب سفُص

 .... ىکض یسٍ اهنا اب ُا خسیت چَ

 .... هسیسٍ اهنا اب دردُا چَ

ا و  و زمزمَ  و ُا هلمَ چَ.... لبريسُا چَ.. اصکِا چَ  .... هساص تَ اهنا اب   راُز

 را حالش  لهبا بص بليس ُای مٍژ ان کصدن حس کَ گصفت بلضش و هناد بوسَ چٌس یک بَ یک  چضمِا بص

 کصد دگصگون و رو و زیص

 

 در اورا پیاپیی رضابت  اب حفااکر و رمح ،یب دیسار ُص اب کَ  دٌجصن و دص يَ اتر بَ اتر و یک بَ یک

 .... مریساهسن كتل بَ  ارزو و متيا مسلخ

 ..... زدن بوسَ   خان كاتلِ  مشضری بص   ابصکوُی و دوصایيس  دودازاری چَ و

 

 ... وضس فصاموش ظورت اؾضای از ُیچکسام ُا بوسَ تلس می این در

 ..... وضست پصهور رخ ان خای خای و چاهَ و گوهَ ابصو دو مخ  و پیضاین و بیین هوک بص لهبا کَ

 راٍ انز واب ارام پیضوین از مو رویش پااین مصزی دط از درست کَ  ؾصق كعٍص یک بَ چضمش ان یک

 ....افتاد کصدٍ رشوع پاینی بَ را للزیسن

 .... وضس تَ دردت روی دشخ  سییب  بص  ظبح دمای دم کَ مامیهس را صبمنی   پصظصاوت



 کض یس حمنک را حصکت مسری متام و رفت  پیضوازش بَ زابن اب کَ بود رس یسٍ گوهَ بصحس تگی الیَ مٌهتیی بَ 

..... 

 .... کصد مستش اورش وضاط و ذاص ی مٍز و هبود صور توكؽ ذالف بص

 ؾعاٍر حیت کَ دوابوهسی گالب و ُگل تو سال چٌس ایيو ِگل  واكـا مبوهَ دودمون بنی میگم چزی یَ ذسا

 ؟؟؟ گواراست و ظـم دوش ایيچينی تًش ُای

 

 .... رس یس گصدن بَ  پمیود ساهت بَ ساهت و ایيچ بَ ایيچ کَ را فک تيس ُای زاویَ

 فصدوس و هبضت ی ظبلَ ادصین بَ میکصد فکص مریس یس خا ُص بَ کَ ست احوایل قصیب و حال جعیب

 .... دعایست پص افاکر چَ و ابظل  الدی چَ بفِمَ ات رس یسٍ

 و دشدرگم و مصدد دویش اظیل بوی و  پاص یسن سعحش بص کَ  ؾعصگصاهلمییت پوص یسن  میان کَ گصدن 

 بَ و صسٍ مٌلبغ وریسُا کَ گصفت كصار صااین دهسان و زابن و لب انگِاین ی محهل مورد چٌان بود حریان

 ُیچ وضسن موفق بص کَ صاایین کَ ای بهیودٍ و ضـیف  ی دفاؾیَ چَ ویل امسن سعح بَ اؿرتاض ی وضاهَ

 ....میکصد جتصبَ را ذالط   مسُویش و مس یت ابر اولنی بصای میبالیس کصدوش مست بص رشایب

 و دوابٍر خاین کَ.. ... او در صسن قصق دارد ؿاملی جعب.... ُوص یاری ؿسم و دامری دارد ؿاملی جعب و

 میگصفت  گصدوش از کَ گازی ُص اب میچض یس را زمیین كری رواییی و اتٍز ُوایی و هو معصی

 

 ......  هبودن امان در محالت این از بیچاٍر گوصِای حیت

 ..... ىزد اتش را اهنا رخیت اهنا در وار زمزمَ کَ لکامیت ماهيس چزی ُیچ ویل

 .  .. ؾضلم؟؟؟ کمن تلسمیت چی_.

 .... رس یسٍ لب بَ این منوهسٍ شاز  چزیی.... هَ ویل ؟؟  حومن



 ؟؟؟؟ منیروای اوهو ؟؟ چی معصم

 ...  زدم اتیش  افتزارت  بَ بصگضو  بصگ اومن

  ؟؟؟ میضی رایض بسم اوهو ؟؟؟ چی دمل

 ُست؟؟؟.... هیست دویب پیضکش  کَ توٍ جهص ی زدٍ داغ  ش هلعَ بَ هلعَ کَ  ای دس تَ دل ویل

  ؟؟؟ اورد روزم بَ چَ تاومسه دیص میبیین ؟؟؟ کسم مهَ میبیین

 

 ....مش فسات دیگَ منوهسٍ ازم چزیی.

 ..... کيَ ىگاش اورد ابال دش کصد تلیری کَ هفسِاش ریمت) 

 .... اورد بيس هفسضو ذیس چضمِای

 ایر دالرام دلرب بَ حیت... گفت هبایس ُیچوكت حصفارو بـیض.... بود کصدٍ روی زایدٍ

 .... کصد ذماس هامی ضوینپی  رو پیضوهیضو

 .... میکصد هوازش گصدوضو و گوهَ اىگض تان هوک اب

 .... میضس دود یب دود از میپاص یس ظورتش تو وكیت کَ هفسِا ؾعص این از ااااٍ

 زحص و رجن حفمتون ی اهساٍز بَ.... کض یسم درد و مغ  حفمتون ی اهساٍز بَ..... ىکن گصیَ.... هَ... ؾضلم هَ_ 

 .... مسیوهَ هبم یاده ..... دیسم

 .... هیاد چضش بَ اصک ست زهسٍ خاانمن کَ روزی ات کَ مسیوهَ

  ؟؟؟ صااین.. گفت  اروم

  چی مهَ.... میضَ خربان چی مهَ بـس بَ این از... میضَ خربان چی مهَ.... ؾزیزم خامن_ 



 .... بلل بَ کض یسش و گصفت دستضو.... وضست و صس بليس روش از

 ..... کصد ابرون بوسَ رو صسٍ اصاکر ماکن و کصد ابز رو دگمَ اولنی

 ..... دضمش ردپای این اورد درد بَ دلضو و بود رس یسٍ گصدن ىزدیکی ات هکصبيس دشخ رد

  .... است ذسایش و الَِ ملسس ؛ساحت حسم این

َ در و اوردٍ امیان او بَ کَ  بیت  .... کض یسٍ مضلهتا وظالش  ُر

 ..... کيس گشر حوایل این در هساصت حق  ای قصیبَ و اکفص ُیج

 برشی بین ُیچ

 کس ُیچ

 

 ..... مریفت پیش و کصدٍ زایرت رو ابالتيَ ان خای خای زابن و لهبا

 ... میگصفت تربک و میرواهس را ان خمعوص ی زایرتيامَ مریس یس کَ ملام و  بلـَ ُص بَ

 دست و دسرتس در ایيچينی کصدٍ ارزو سالِاست کَ خشیص این.. حسم این..   روح این کَ منیضس ابورش

 ..... ؿاكبت است

ا بسن این.... مریفت ابالتص کَ بود هامی بسن دمای.. گصم ی بوسَ ُص اب  بصدن ذلت و دادن ذلت هیت بَ ابُر

ای توسط  .... کيون ویل صسٍ بوس یسٍ و ملس گوانگون دذرُت

 میضود بوس یسٍ است ابر اولنی گاراى .. میضود ملس  است ابر اولنی کَ اىگار .... میمنود اناص يا چزی مهَ

 ..... میضود داغ است ابر اولنی اىگار...

ایش بص دست چرٍی ای هوازهسٍ مهچون صااین  .... اورد می ركط بَ را احساساتش و مزید اتُر



 ملاومت توان دیگص کَ میکٌس سلوط بليسی از ان ُص میکصد حس.... میضس دشیـرت و دار ظسا ُایش هفس

 .... هساصت

 صس مخ پضت بَ گصدن و صس حالش دگصگوین ابؾث بریون مواج اتش و درون ظوفان ایقوك

 

 ..... کصد ش دورٍ صااین كوی دس هتای  ُوا و زمنی میان

  رفت حتلیل اکمال اىصژیش و کصدٍ دودصو اکر امضب ُیجاانت و اتفاكات توایل

 ..... میچصدیس دشش دور زمان و زمنی و داصت دشگیجَ

 .... هبود ُوص یاری بَ الزم کَ داصت اؾامتد چٌان ادم این بَ ویل

 .... هبود مه فکص و ؾلل از اس تفادٍ بَ الزم

 ..... میساد  هلش و صلک تلیری میرواست او کَ صامییل ُص بَ موم مهچون و صسٍ ذوب دس تاوش میان در

 مهیضَ بصای و دوردن پیوهس روهحا.... صسن یکی  و تصکیب مه در حسمِا صِوت و ؾضق اتش ان میان در

 .... صسن حل مه در

 قصیباهَ چَ چضمِا در ىگاٍ.....زد زل صااین بَ..... درد تزی ُای حصكَ و حسم صسیس ُای تض يج ان میان

 .... ان یک صس

 ..  هساصت ابزگضت دیال و کضاهسٍ دیگص دهیایی بَ اورا ُوس و ؾضق مس یت

 .....هبود ایيجا  دیگص ادم این

 

 ..... ست اندوداگاٍ و یاراد كری حصاکتش حیت

 ....گشاصت دُاوش در را دود دست هامی کصدن ارام بصای



 .... صس پرش دُان در رگِا دون و صس دریسٍ گوصت و پوست کَ کصد وارد اهنا بص فضاری چٌان هامی

 حسم مک مک.... هسیس صااین از الـمیل ؾکس کوچکرتین ویل کصد ابز ادص ات را چضمِا دون ظـم کصدن حس اب

 .... رفت حال از و صس س يگنی پلکِا و کصد ریزش صااین حسم و فضار س يگنی ابر زیص

 ... هسیس را ایهنا صااین ویل

 .... هبود ایيجا دیگص او واكـا

 ... میکصد سری فضا در و رس یسٍ ارج بَ روحش

 ... ىکصدٍ رویت و هسیسٍ كبال این از كبل کَ ماکین

 ..... کصد صک بودوش اوسان بَ حیت کَ وزن یب و س بک چٌان

 ... گضت خنواُس ابز زمنی بَ ُیچوكت دیگص

 ... ابصس کصدٍ جتصبَ را حیس مهچنی او از كبل کَ بودٍ کیس اای

 ... هَ

 .. هیست ذمکن.. هَ

  هساصت وحود هفصیت دیگص وگصهَ

  منیگصفت صلک ای کیيَ

 ... میضس کن ریضَ اٍ و اصک و  مغ.. . بامیری و انؿسالیت و ػمل.. گض يگی... دمشین... دؾوا..حٌگ

 .... هسارد خایی مصارت و اتریکی.. روص ین و زیبایی و هور و ؾضق مهَ این میان کَ

 ...   هسارد خایی

 ... هسارد خایی



 

 ..... هساصت صسن بیسار دیال و رفتَ فصو معیق دوایب تو ُيوز ویل ختت رو اوردتش  کَ میضس ساؾیت دو

  از رد بَ رد و زمخ بَ زمخ  وار زمزمَ و میبوس یس دعیضو دط بسن خای خای ،  مست این در چٌس ُص

 .... میکصد خبضش ظلب دضمش ااثر

 ... کصدٍ دودش ایياکرو منیضس ابورش

 كصار رویح و حسمی اذیت و ازار مورد ؾضلضوهو تـعب و كریت ی هبوهَ بَ کَ ادمایی از مهیضَ کَ اویی

 ..  متيفٍص میسن

 ....هساصت ازاوان هکی دست دود حاال.

یرتَ كریممتسن، حس یک ؾضق واكـا صایس  .... است بصبص و انفُص

يگ و صـور و حتعیالت و ست  انصسین رام  و وحضی صایس  ... هساٍر روش کيرتیل ادرما فُص

 .... مه صایس ای و

 ... ذالص و هامیست جميون او

 .. مریسَ اوج بَ تو اب چی مهَ چصا اذَ ؾضلم

  درد

  رجن

  دواسنت

  ازهی

  ُوس



  ؾضق

  كریت

  تـعب

  حسادت

  و

  دضضضضم

 

 ىگصاوش رفتَ ابال کوچولو یَ کَ بسین دمای کَ کيَ رشوع رو دشادشی ُای بوسَ بـسی دور دواست) 

 ....  داٍر رو دیسٍ دود بَ امضب کَ ُایی خسیت  ظاكت کجا گلربگش چون ی انزپصوٍر بسن ادص.....کصد

 .... کيَ بیسارش کصد سـی و اورد بص تب یک و مسکن كصص یَ لخیچا از و صس بليس

 کض یسٍ هکصش رو دست هوازصگصاهَ

 

 .... بوس یس رو بود دوابیسٍ صنک بَ و هبش پضت کَ ُاصو صوهَ و صس مخ وضس موفق وكیت

 .... ؾزیزم هامی_ 

  بصم كصبوهت بیسارصو

 (  کيَ ابز چضاصو ایيکَ بسون زد لبريس) 

  مش ساتف پاصو_



 در کَ لیواین اب از هکی و گشاصت دُن بَ كصظارو بالدٍص... کصد قص قص هکی و داد دود بَ کوچکی تاکن) 

 (  دوابیس دوابٍر و دورد بود صااین دست

 .... زد زل بش و کض یس دراز روبصوش

 ..... کيَ ابور منیتوهَ چصا

 مریسَ هؼص بَ  حلیلی كری و رواییی چی مهَ چصا

 

ا پضت کَ ماٍ هور ان یک  دشک ااتق داذل بَ پيجٍص از و صس ذارج جحاب از دشدوصاهَ بود حمبوس ابُص

 .... کض یس

   چضمش روبصوی ی حصيَ از امضب ابر ُزارمنی بصای ایس تاد كلبش

  رمتاب تضـضؽ در هامی مصمصین و ایج لُرت پوست دردضش

ای  .... گوهَ و پیضاین روی رخیتَ مضکی مُو

 ... بس تَ ضمِایچ  مٌحین و کض یسٍ دط

 ... رساهس اس ترووش ملز ات را اتش مهَ و مهَ

  کصد زمزمَ

  اذَ کصدی ذلق چی ذسا بصم كصبوهت

  ست فصص تَ این

  پصی

  ص یعان ای



 ... بکن اکری یَ میضم دیووهَ دارم ذسا

 .... بودن مه درذماس ظورهتا حاال و کصد تص ىزدیک ظورتضو

 .... گالیَ کصد رشوع  کیابمن صلک بَ هامی و ش گوهَ رو کض یس دست

  منیروایب چصا... دیگَ خبواب صااین؟؟؟+ 

 .... میپصستیس کَ اویی... او حیت... میگشٍر دلش تو چی منیسووست  کس ُیچ کَ اخ.... زد لبريس) 

 ..... بود مهصاٍ چضمِایش ی گوهَ دامر  صسن ابز ىمیَ اب ایًبار کَ اؿرتاضش ظسای ابز و بوس یس ىصم لهبارو

 ( بیاٍر بيس هفسضو  و  صَ ذارج رىگ  ایب هور صـاع  ات بود اکیف ابریک ذمتسد دط مهنی

 !!!صاایااااان؟؟+ 

 ..... ؟؟ صااین خااااان_ 

  هفسم  صب و روز و روز و صب بٍص كصبوهت صااین

 ... دس متَِِِ.... دیگَ خبواب دب+ 

  میروامب چضم.... چضم_ 

 ...(کصدد بللش حمنک و سیٌَ بَ کض یسش و بسوش زیص بصد دست)

  میروامب وكیت چبس بَ مب کیس هسارم دوس....  منیتومن من.... صااین+ 

 ... ؾزیزم میرٍب دوامب ایيجوری فلط من دب... خبوامب منیگی مگَ_ 

  ایيجوری منیرٍب دوامب ذسا بَ... ىکن اذیت صااین+ 

  ؾضلم میکین ؿادت..... میکین ؿادت_ 

 (  فرشد دودش یَ رتبیض و کصد تص تيگ بللضو)  



 ..... صسم هل صااین وای+ 

ای روی ابزدم این گصمای حس.....  انرضاییت ؿالمت کض یسبَ معیلی هفس هامی و ىگفت ُیچ و دٌسیس)   مُو

 ...داد كلللک پوستضو ش سیٌَ

 ....؟؟ داٍر وحود مه بیضرت این از دوص بریت

 .... ست اهساٍز بَ  و وجبا بمٌاس چلسر میساد وضون بللش تو هامی حسم صسن حور و حفت

 (  ؟؟ چیست پس هیست مـجٍز این اگَ

 ... صااین؟؟+

 (  هساٍر اماکن هَ..... کيَ خسا دودش از اوهو  هساٍر اماکن.... زد دواب بَ دودصو) 

 .. ُیتتللللص.... دیکتاتور.... زورگو+ 

 ..( کصدن ؿادت كری هساصت  راُی ُیچ واكـا ایيکَ مثل.... بصد دوابش بالدٍص و کصد قص قص دیگَ ینک) 

 

  کصدن دل درد ابُاش کصد رشوع بصدٍ دوابش صس معمنئ وكیت

 ؟؟ دوابَ وكت  الان هفسم اذَ_ 

  ؟؟؟ میروابَ صسٍ زهسٍ و مصدٍ ابر ظس روزی اهتؼارش در سالِاست کَ ص یب تو ادم

اصو از مض یت)   .....  پاص یس دودش ظورت روی و گصفت مُو

 .... میساد زهسگی بوی

  هبارانرجن بوی

  ایس گلِای بوی



  بو دوش ایب ُای صکوفَ بوی

  ابران بـس دشخ گل ی بوتَ بوی

  ظوفان بـس  درای ساحل بوی

 ..... گصفت ان یک دلش

 ... کصد دگصگون حالضو و رخیت دلش تو ُولياک و بزرگ تصیس

 .... بگرین ازش اوهو ذللش ای ذسا و تلسیص و دشهوصت و دهیا و رشایط ىکٌَ

 ... هَ

  منیشارم

  منیتومن

  هَ دیگَ ایيسفـَ ویل کن حالمل هامی

  مین مال احبار و زور بَ ای ادتیار و دوش زبون بَ

 .... بس و من مال

ای اسری و دورد دش کَ اصکی كعٍص ابز و بست چضاصو   صس در بَ در هامی مُو

 ... کصد تص تيگ بللضو اندوداگاٍ

 ... کيَ حفغ ابیساوهو صسٍ كمییت ُص اب

 كمییت ُص بَ

 

  بودن کصدٍ رشکت مضرتیک ی خلسَ تو مسهتا بـس



 .... دیگصاهَ هؼص  رممَ واسش کَ چزیی ادصین ویل....دوهس اکرمٌسا ىگاٍ تو میضس رو تـجب و حریت

 چٌس ُص ذلیل   منیتووست کس ُیچ و چزی ُیچ و کصدٍ دود مال رو دهیا متام اىگار داصت رو هامی کَ حاال

 .... کيَ اجیاد دوبش احوال و حال در کوچک

 ...... منیضًیس ُیچ صااین ویل بود دادن توضیح و حصبت حال در اکرمٌسا از یکی

 .... برٍب دود اب میکض یس میلش خا ُص ات سپصدٍ او بَ را ؾلل و ُوش و زدٍ زل وضس تَ کيارش کَ هامی بَ

 .... صااین تو بَ لـيت_ 

 ؟؟   میپوصَ داٍر چی هسیسی و بودی کور  ظبح  

  هساٍر فایسٍ ایيجوری...  اظال بزمن اتیش داٍر رىگی لباس چی ُص ابیس

 ... سفیس و مضکی فلط دیگَ

  ُست مه س يگنی و دش و رمسی

  منیاد؟؟ بش سفیس ای مضکی فکصرمیکین واكـا

 ..... دراورد بلیَ و تو از پسری چَ سفیس لباسای مهون اب ؾصویس تو رفتَ ایدت

 ... هامی تو اب  کمن چیاکر

 .... بریون بیای بشارم هبایس اظال صایس.

  مصدم ی تًضَ و دریسٍ چضای از کمن پهنوهت و دوهَ تو کمن حبست

 .... ىکصدی درس  مـمویل ایيو چصا اذَ ذسا

 ...  زصت حیت ای

 ... میضسم رایض مهومن بَ کن ابور



 .... بود راحت دیامل الاكل ایيجوری

 .... بسوزوین مٌو کَ بودٍ  ،این  ذللتش از كعست و هیت ممتا الک صام اظال رفت ایدم.. اخ

 .... میسوین دودت فلط داری من اب دمشین چَ واكـا حاال

 .... صس چضمش در چضم  و بصگضت کصد حس ىگاُضو س يگیین کَ هامی) 

 کصد دگصگون یکباٍر  بَ رو صااین  حال کَ چضمکی  و لبريسی و کصد گل ص یعيتش

 

 .... گصفت دشؾت كلبش ظپش و رفتَ ابال بسوش دمای

 .... بسٍ حصص بیش از بیش را صااین ات  کصد بیضرت لبريسصو و صس متوخَ هامی

 .... داد دُش  مستش بَ و کصدٍ ات هوصت چزیی بصگَ روی

 .. دوهس و ورداصت رو بصگَ هامی

 ... هامی کن بس)) 

 ....ووو دوهَ بربمت و مش چی مهَ بیریال هشار

 ((     دیگَ میسوین دودت

 ... بصگصدن  مستضون بَ مهَ و بضَ بليسش ی دٌسٍ اهفجار  ابؾث  حصفِا این منیکصد فکصمش صااین

 .... هساصت خایی پرس این كاموس تو ابصوداری و بودن دوددار اظال

  ؟؟  چیَ؟؟چتوهَ گفت مهَ بَ رو پصرویی کامل در

 ...خبوریس مٌو بیاین.. . دٌسیسم اومس ایدم خک یَ



 حال حوری یَ داصنت توكؽ داصنت بودوش ملصاریت و خسی و او از کَ ص يادیت اب... کصدن ىگاٍ صااین بَ مهَ

 واست کَ رفت هامی بَ ای قٍص چضم و اکرصون بَ بصگصدن کصد دؾوت رو مهَ دوورسد دییل  ویل بگرٍی رو هامی

 .... دارم

 زد لبريس و اهسادت ابال صوهَ پوس یت صزی هتسیسات این بَ توخَ یب هامی

 

  رس توران بصن صام واسَ کصد پیض هناد هامی ابز کَ بودن ماصنی تو

 ؟؟ میکین بریون كشای ُوس کین درس صام توٍ هوبت کَ ص یب فلط کصدی توخَ میگم_ 

 (کصد صادی از لربیز رو صااین دل و ماصنی فضای کَ ش دٌسٍ ظسای ابز)

 ... ىکصدم خَتو  اظال و اظال... هَ+ 

  ؟؟ دودمَ دست مگَ... خا مهَ میکضَ... ادمَ میهل دب

  هیست  مٌؼور رو از و صسٍ ریزی بصانمَ اظال و اندوداگاَُ اکراتون مهَ الک صام .. داریس ادتیار... هَ_ 

 . .م سادٍ و ظاف دییل من.... ذسا بَ اٍر+ 

  میگن مهَ الک

 ... میسوین دودت گض منَ گفیت  ابز صب هعف اگَ ویل... حصایمن در.. بهل بهل_ 

 ... زود میضَ ش گض يَ ادم میکنن درس ظوری كشاصوهو چیَ من تلعری دب+ 

 ... خنوردی ُیچی اىگار

 ... بیچاٍر ی مـسٍ میکٌَ ذایل صارژ  بریون میشاری رس توران صـاع از پاتو کَ مهنی المعب

 ... حهل راٍ هبرتین این... دودم اب میربم دوات و میرورم  پصس یَ بـس بَ این از... چیَ میسوین اظال



 (افتاد چزیی اید هیو ویل ىگفت ُیچ و داد تکون دشی)  

  خایی بصمی ابیس كبلش هامی راس یت_ 

 کجا؟؟+ 

  میگم بت بـس_ 

 ؟؟ سوپصایٍز ىکٌَ.... بگو الان دو+ 

 ( صایس گفت اُس تَ و زد رمصبوین لبريس)

  دارم دوس سوپصایز... ؿالیَ+ 

 .... زد زل روبصو بَ و صس تساک) 

 میساد اخاٍز تصاهَ بَ وسبت وخسان ؿشاب ی دُيسٍ ازار حس اون فلط اگص ابصَ ؿایل میتووست چی مهَ

.... 

 .... ىزدٍ دوهَ اون بَ دش میضس ُفتَ دو

 .... بسٍ حواب میتووست چلسر مگَ صِص وسط از دوهَ دوری و  اکر ی هبوهَ

 .... بود تضریط كابل مه تلفن پضت از حیت انراحتیش و دخلوری دشادش ظسای

صش پیش وكتَ چٌس این کَ بود این حلش کوچکرتین و بود ؾصوس اتٍز اظعالح بَ  دریف ویل.... ابصَ صُو

ص این کَ  تصمح از كری  تلسمی واسَ دیگَ هساٍر چزیی و ابدتَ پیش سالِا  احساسضو متام و ؾضق و دل صُو

 گياٍ احساس و دلسوزی و

 

 دوس تای  از یکی  ،ظاحبش صااین ی گفتَ بَ کَ ظبلَ چٌس و بزرگ دییل ماصنی بيگاٍ یک بَ رس یسن

 ..... كسمییضَ



 تهنا فصوش خلوٍ و زن چضمک ماصنی مهَ اون بنی رو هامی و رفت بود ابال ی ظبلَ کَ اظیل دفرت بَ صااین

 .... گشاصت

 ... زدن چصخ بیًضون کصد رشوع و اومس لبش بَ لبريسی اندوداگاٍ

 ابزار کصد رشوع و ظصفش اومس بود پویش ص یک و بليس كس ذامن دذرت اهتؼار ذالف بص کَ ای فصوص يسٍ

 ...... گصمی

 ...... مه تو رفت ادامش و کصد بصاق رو صااین کَ بود  بليسصون ُای دٌسٍ ظسای

 بصیق بزرگ ربد اون وكیت ات  کَ پض یت  درب مست بَ کصد ُسایتش و کصد ظسا رو هامی و اومس پاینی زود

 .... پهنوهَ پضت اون بزرگی پارکیيگ و حموظَ چَ منیکصد فکصمش ىصفت ابال

  کَ بود مضکی مازارایت صون اتج هامی چضم بَ کَ بودن مجؽ مه دور اوجنا مسل ادصین و اس ماصنی چٌسات

 .....  میسردض یس  بیًضون املاس چون

 .... صَ سوار راهيسٍ مست از صدک اصاٍر هامی بَ و یکی مهون مست رفت صااین اتفاكا

 ... میضس کض یسٍ ماصنی خای مهَ رو دس تاش و چضام اصتیاق و ذوق اب

 ..... صااین كض يگَ چَ+ 

 ؟؟ داص یت دوس_ 

  ص یکَ دییل... ؿاااالیَ...؟؟ دارم دوس+ 

  ؟؟؟ گصفیت اتٍز

 

 ....گصفمت پیش ماٍ پيج.... هَ_ 

 ؟؟اذَ؟ خبورٍ ذاک ایيجا مهَ این گشاص یت چصا+



 .... تودلٍ اکدوی دب_ 

 .... وخلصحیات و تو دست از اخ+ 

  ؟؟؟ چزیی مهچنی اومن ؟؟ میگرٍی ماصنی تودل اکدوی ادم اذَ

 ... اذَ ؾزیٍز ادم یک واسَ_ 

 ... والا مصدم دوص بحال+ 

 ... ُیچی  اکدو کَ تودلم

 .... ذایل و دضک تربیک پیام یک از دریف

 ( زد زل بش ینمغگی ىگاٍ اب و داد تکیَ دشصو) 

  هامی؟؟؟_ 

  خامن؟؟+

  دارم؟؟؟ دوست چلسر میسوین_ 

  هَ+ 

  ؟؟؟ منیسوین_ 

 (  زد لبريس و صس درروش رو و ظيسیل بَ داد تکیَ مه دودش ای ابمٍز صلک بَ) 

  بگو ابزم ویل..... چصااااا+ 

 ... وضس مت  ت دوهَ روبصو صب ات ظبح تودلت کَ ایيلسر_ 

  ببیمنت ابمش َداص ت امیس ایيکَ بسون

  بزمن حصف  ابُات ابمش داص تَ امیس ایيکَ بسون



  بگم تربیک تودلتو ابمش داص تَ امیس ایيکَ بسون

  بسم بت اکدوتو حیت ابمش داص تَ امیس ایيکَ بسون

 ..... صس مجؽ لبريسش) 

 ( میضس صوکَ ادم این ؾضق جحم از وكتا بـیض

 ؟؟.مٌَ ماصنی این یـین_ 

  صس دیص ایيلسر کَ ببرض یس.... مبارک تودلت+ .

  ؟؟؟ صااین+ 

 ؟؟ ؾزیزم دمل خان_ 

 ....زد زل مغگیًش مهیضَ چضمِای بَ) 

 (  بگرٍی صادی رىگ مهیضَ واسَ ابر یَ چضا این  کصد اکری میضَ یـین

 ... ُییچی+ 

  بگو دب هَ_ 

 میکصد حصبت دشیؽ و رفت ابالتص اشظس تن... وضست ظاف  ذوق اب کصدو دعور ذًُش بَ چزیی هیو) 

 ( داصت کَ ای هلضَ اصتیاق از

 ؟؟ صامل بصمی صااین+ 

 .؟؟ مضِس ای

 ... بگی تو خا ُص اظال... صریاز ای

 ... افصین بصمی فلط



  چجوریَ ببیٌمی کمن راهيسگی صِص ذارج  اتوابانی تو ماصنی این اب دارم دوس

 ( سکض ی ظسایی اب هفس و داد تکون دشی صااین) 

 .... دودت واسَ میچیین بصانمَ مگَ ساهل ادص تـعیالت_ 

 ... داری داوضگاٍ

 ... دارمی اکر لکی حفمتون

  فلط ُفتَ دو یکی داٍر اصاکل چَ دب... دیگَ وضو لوس صااین+ 

 .... روز یَ بگو تو!!! ....ُفتَ؟؟ دو یکی.... اص هتا دوش چَ_ 

  ىصفنت خایی وكتَ دییل مه اوان.... کنن اس تلبال کمن ؟؟فکص  بصم ُا چبَ اب دب+ 

 هَ؟؟ کَ چصا_ 

  واكـا؟؟+ 

 ت چل و ذل دوس تای اون اب داص یت دوس خا ُص   دواب تو میتوین دوابیسی کَ صب... دیگَ اٍر_ 

 ... بصی

 صاایااااان؟؟؟+ 

 .... خایی بصی ایيا اب بشارم من کن فکص درظس یک_

   ؟؟ اذَ چصا.... اباب ای+ 

 ...... منیاد دومش ازصون اظال_ 

  هیسنت درس یت ادمای

  دویب این بَ چضوهَ+ 



 .... ؾزیزم دودتَ از دویب_ 

  منیض ياسیضون کَ تو+ 

 ... میض يامس دوب اتفاكا.... داری ادتیار_ 

 ُست  حضور  مـصف گيساکرایصون و کثافت

 

  ذرٍب چَ... اووٍو+ 

 ؟؟؟ ابزی کثافت و گيساکری میضَ پاریت و مهی دور چٌسات دیگَ حاال

  پاریت هَ   جفور داٍر میضَ ظصفَ حتتاین اهسام بَ رس یسن  اون تو رشکت از هیتش تهنا کَ مهی دور_ 

 ُااا بودی کضور از ذارج معصتو هعف حاال دوبَ.... ؾزیزم میگریی خست چلسر.... اباباا ای+ 

  اذَ خسیت و سفت و سًیت ایيلسر چصا

 دوس تان مجؽ دودش  ملاظس و ذللیات و خشعیت بَ توخَ اب کس ُص مه بودمی کَ صسٍ دصاب مهون تو_ 

 ... میکٌَ اهتزاب رو  میکٌَ پیسا حضور  کَ رمموهیایی و اماکن و

 کيَ سلوط ات بللٍز پاش ینک اکفیَ ادم و رمیاست چی مهَ دهیا خای مهَ وگصهَ

 

 ... کن راحت دودتو و مجـی ُص حال ضس بگو..... اُا+ 

 ... دوس تات بیچاٍر

 ... حال ضس ما... هامی اكا ابصَ_

 .... منیگصفیت گصم کیس ُص اب زود ایيلسر مه صام اکصکی ویل



  ؟؟؟ یک مثال+ 

 ... صس بليس خبيسصون بگو اص يایی  دكیلَ دو بـس وض يادتَ و هسیسٍ کَ بـضیا مثال_ 

 ..... دٌسیس صااین حصف بَ بليس ظسای اب) 

  صااین ای تَدس   و پری چلسر گفت دودش بَ و زد زل هبش

 ....( کيَ رو و زیص و کضف رو دهیا پاش بَ پا داٍر الزم دودش مثل یکی  زهسگی و صور از پص هامیی

 .. اوهعصف بصم دش یَ ابیس من دوهَ بصو تو... هامیخان_ 

  ؟؟؟ ظصف کسوم+ 

  میکصد رشمٌسگی احساس. صایس... چصا منیسووست مه دودش..... کصد مک دییل ظساصو) 

 ....( موكت و کواتٍ گص حیت  جهصان و دوری حلؼات این  بود خست دییل  مه صایس

  دوهَ اون_ 

 ... داصت بسی حس.... کيَ فصار و ذساحافؼی زود کَ بود مٌاس یب فصظت هامی سکوت) 

 رو یکی این ظاكت واكـا .... بییٌَ چضا اون تو رو دخلوری ای انراحیت ای دشزوش  ىکٌَ میضس دور ابیس

 (هساصت

 

 زمحت واسش دییل کَ ابصکوٍ منای اون اب درهسصت ی دوهَ اون روبصو  ماصنی تو میضس ساؾیت کی

 ..... هساصت صسن  وارد  كعس و وضس تَ ابصَ متفاوت صسٍ سادتَ حاال ات چی ُص اب کَ کض یس

 ؟؟؟ چصا اذَ

 ؟؟ ابصَ مٌتؼصش دوهَ این تو هامی هبایس چصا



  دیواری چِار یَ بگو تو میکٌَ دوهَ رو دوهَ کَ اوست کَ

 .... کيَ حمصوم بودن اون اب از دودصو بلیَ احساس از ذایل كواهنی كواؿسو و مصدم ذاظص بَ چصا

 .. درست کصد اصتباٍ

 ... درست  وسط این صس ػمل تصاهَ بَ

 ؟؟ میضَ حل چزیی ایيجوری ویل درست ایمن کصد  ابزی احساسش و زهسگی اب

  کمن ابزی فیمل میروام چلسر

  حتمیل چلسر

  احبار چلسر

 ... کيمی دیگَ یکی دصج و  تلف صو دكیلَ یک حیت خبوامی کَ وفا یب دهیای این تو دارمی وكت چلسر مگَ

  او از كری یکی دصج

 .... اومس لبش بَ لبريس امصوزش ص یعيهتای و ُا دٌسٍ اوری اید اب

  کيَ س يگیین دلش رو دهیا مغ ات ابصَ دور ازش كسم یَ اکفیَ و داص تًیَ دوس ادم این چلسر کَ ذسا

 ... زد ؾلب دهسٍ و کصد روصن رو ماصنی

  منیضَ اظال.... بود اون از دور منیضَ رو امضب

  دیگص وكیت صایس

  دیگص ص یب

  دیگص زماین

  هَ امضب.... هَ امضب ویل



 .... بضَ رشوع ابزی بود مٌتؼص و وضس تَ بزرگ کورن پاپ اکسَ یک اب تلوزیون روبصو

 ... صاایهَ دیس و بصگضت در ظسای صسن صًیسٍ اب

 .... پاش خلوی مزی رو اهسادت لکیسارو و صس ولو مبل رو کيارش اومس وكیت میکصد ىگاش تـجب اب

 ؟؟ اومسی+ 

  ایيکَ مثل بهل_ 

  اوهور مریی ىگفیت مگَ ؟؟ صس چی+ 

  ؟؟ بصگصدم ؟؟ بَسٍ.... ایيورم کَ فـال_ 

 ... دوبَ مه دییل... هَ+ 

 ...( مستش گصفت رو اکسَ و زد لبريس) 

 منیروری؟؟+ 

 ... ذميون هَ_ 

  داور سوت اب درست... اومسی وكیت دوب+ 

 تلوزیون ی ظفحَ از چضم و صس متوخَ دكیلَ چٌس بـس کَ ایيلسر.... ورهساصت ازش چضم و زد لبريس) 

 ( کصد ىگاٍ هبش و گصفت

 ؟؟ هساری دوس فوتبال+ 

 ... دارم دوس رتبیض تورو_ 

 ابزی بَ بصگضت دوابٍر و اهسادت دًُش تو ذرهتا اون از مضت یَ و گفت ای دیوهَ یَ لب زیص و دٌسیس) 

.... 



ا مست بَ اندوداگاٍ صااین اىگض تان  ....رفت  مُو

 .... میکصد ابزی ابصون و میساد اتبضون اىگض تان دور

ای  صااین  ات دادٍ وضون واکًش دست گصم صاکتح تک تک بَ و گصفت ابزیضان مه دار اتب مضکی اتُر

   تص رواین  ُست کَ ایین از رو

 هامی؟؟_ 

  بهل؟؟+ 

 ؟؟ خبوابمی بصمی_ 

 ؟؟ ابزمی این مٌتؼص یک از میسوین ؟؟ گصفتَ صودیت+ 

  ببنی فصدا ضبط بزن_ 

  دیگَ داٍر فایسٍ چَ فصدا اذَ... ؾزیزم بودوضَ الیو بَ ش مٍز متام+ 

 ... دس متَ هامی_ 

  خبواب بصو صام دب+ 

  منیرٍب دوامب تو بسون میسوین دوبَ_ 

 ( دٌسیس) 

  صب وكت این اومن... هیس یت دواب اُل الک  میسومن کَ خایی ات والا+ 

 ؟؟ میسوین کجا از... دوابیسم مه صایس... بصمی حاال_ 

 ... رشمٌسٍ... منریم خا ُیچ وضَ متوم ابزی ات من+ 

 



 .... کصد گصدن ؾزم و  وداع اظوار اداو پص  موی اب  دست، و کض یس معیلی هفس

 ... میکصد كافاگریش ابر ُص و ابر ُص پوست این ظصوات و لعافت

 ... میکصد وارد فضار حساس هلاط بص و میساد ماساژ رو گصدن ُای رمٍص 

 ... صسن س يگنی پلکِا و کصدن دودصوهو اکر خادوگص اىگض تان این مک مک بالدٍص

 بص کَ صااین داغ هفسِای ُوای در کَ كعؽ گزارصگص بليس ظسای و صس ذاموش تلوزیون وكیت ىکصد حس

 صس گم میيوادت گصدوش

 

 ... کوچک الـمل ؾکس یک از دریف ویل کصد ظساش ابر ُزارمنی بصای و میبست کصواتضو ایيَ روبصو

 .... کض یس پتورو و اومس مستش بَ و صس متوم ظربش بالدٍص

  صس دیص.... اصوپ منیگم مگَ هامی؟؟_ 

 بسحور رو صااین  کَ داد دودش بَ پیچضی و گشاصت وظورت دش روی رو کياری ابلضت تفاوت یب) 

 ... کصد  ُوایی

  الزم اىصژی منیتوهَ   بسن و تن این چض یسن مثل ُیچی وگصهَ بٍص ابر زیص  قصو قص هامیی بود بـیس کَ حیف

 .... کيَ اتمنی رو پصاکر روز یک بصای

 ( کض یس رو ابلضت و کض یس یلیمع  هفس) 

 ... هیس مت تو اب مگَ.... پاصو هامی_ 

 (  مه هزی ظساش و اومس ابال ابُاش و بود گصفتَ حمنک اوهو دشخستاهَ هامی) 

  زوٍر مگَ... بصم منیروام... میاد دوامب دو.... کن ومل... ؾَِِِِِ+ 

صمار_  ... ببیمن پاصو.... ورداص یت دور گفمت حومن و ؾزیزم یَ ابز... پاینی بیار ظساتو... ُز



 دواب بسون کَ رابمت مگَ اباب... هسارمی دواب ظبح پيج چِار ات.. توٍ تلعرٍی مهش اظال... منریم... منیروام+ 

 ... دودصن مثل مهَ کصدٍ فکص ؟؟ بیارم دووم

 ( کصد رمصبوهرت ظساصو حلن.... صَ اروم ات کض یس معیلی هفس) 

 بصگصد الکس بـس... یش دشحال بگری دوش یَ پاصو.... امصوز داری کيفصاوس هَ مگَ... ىکن اذیت هامی_ 

 ... صس متوم کَ اکرم رشکتت مریم دودم اظال..  کَ هسارم اکریت... کن اسرتاحت دوهَ

 کصدن مصتب کصد رشوع و زد لبريس صااین... رفت در مست بَ و کيس دل ختت از بالدٍص کيان قص قص) 

 (ختت

  میکمن درس روقین هون استو  بپویش دشیؽ_ 

 ( الود دواب و ابز ىمیَ چضای اب کصد ىگاش و بصگضت دشیؽ) 

 موز؟؟ اب+ 

  موز اب.. چضم_ 

  مه فصىگی توت+ 

  چضم اومن_ 

 خیچال تو موحود ُای میٍو  ُای ظـم متام اب اظال... ابال اورد ظساصو صااین کَ بگَ چزیی ابز دواست) 

  بصووووو طفل تو  میکمن درس روقین هون

 .... محوم مست رفت زود و دٌسیس

 .. منیگرٍی رو دواب خای ُیچی  کَ راس یت

 دارن متفاویت و ذاص ظـم واكـا کَ صااین هوهنای اومن... دوبَ مه روقین هون ویل

 



 .... میکصد زمزمَ ریمتضو اص يا موس یلی اب اساوسور تو

 ... کيَ سوپصایزش ات اینصا دفرت مرٍی داٍر کَ بود دوحشال

 ... کصد ؾوض ُیچی اب منیضس رو افتاد می هامی  بَ وكیت چضاصو تو ىگاٍ بصق واكـا

 ..... میکٌَ ساظؽ اىصژی و صور و میضَ روصن دیسار ُص اب کَ ممیوهس رو رىگ و هور پص کصیسمس دردت

 ..... صس روبصو خشط دیسن مات درب صسن ابز اب

 .... دمیکص  چیاکر ایيجا تصاهَ

 .... وضس پیادٍ ىزد رو مهکف ی ظبلَ ی دگمَ تصاهَ وكیت ات و کصد مکث حلؼَ چٌس

 ... منیضس ایفت ػاُصش در بسی و ازاردُيسٍ چزی ُیچ کَ ابصَ متيفص دذرت این از منیتووست

 .... رایض دود از حیت هَ بود ملصور هَ ویل مریس یس هؼص بَ هامی مهسن

 ...  اومس می مه  اذالق دوش و اروم هؼص بَ

 .... ابالتٍص مه پهل چٌس ابظن در و هساصت مک ازش چزیی ػاُص از ملایسَ ابب در یـین

 .... کيَ اهتزاب رو تصاهَ و کيَ رو ملایسَ مهنی دودش پیش روز یَ صااین ذمکٌَ یـین

 .... صس دفرت وارد بسی امخ اب کَ بود س يگنی و دُيسٍ ازار افاکر این چٌان

 ... وضست میکصد امضا رو ُایی بصگَ داصت کَ صااین روبصو و رفت سالم بسون

 ... بساذالمق ؾضق بص سالم_ 

 ؟؟ ؾزیزم چتَ

  ُیچی+ 

 .. کن اسرتاحت دوهَ  ساؾت دو یکی بصو ىگفمت مگَ_ 



 .... میضَ بسؾيق هبم بصیٍز کوچولو یَ دوابش ساؾت م چبَ الک

 .... ىگفت ُیچ و کصد ىگاُش) 

 رو انمصیی و ػصیف چٌس ُص تفاوهتایی ات میکصد اسکن چضاش اب رو ادم این مب و یصز  متام داصت کَ اىگار

 .... ببیٌَ رو تصاهَ اب مالكات اتجری و کيَ رظس

 ... هساٍر اصاکل_ 

  .. دوایب ػِص ات یـین ست مجـَ کَ مه فصدا.... کمن اذیتت کَ هیس مت.... میروایب راحت امضب ؾوضش

 ... هیس یت امضب پس+ 

  دیسم رو تصاهَ وكیت مزیدم سسضوح ابیس

 رفتار و ىگاٍ ویل بگرٍی اجنام ذمکٌَ  دسارت هکرتین اب رساین اظالع این بود امیسوار.... کض یس معیلی هفس) 

 ( هیست اماکوش کَ میساد وضون هامی

 

 

  داٍر مه حق... بود صایک لکی.... بصم جمبورم... ؾزیزم_ 

  کصد فصاموش هبایس ایيو... راد اكای متاُلیس حال ُص بَ... صام ابص یس راحت... البتَ... بهل+ 

 .... هساصت واكـا. ... هساصت انراحتیضو حتمل) 

 .... میيساٍز اکر از كلبضو گشرا و  کوچک چٌس ُص ادم این انراحیت و مغ میکصد حس

 ... بود ؿاصلش کَ  دس هتایی.... فرشد و گصفت دستضو.... وضست روبصوش و صس بليس

 .... داصت چتيَ در رو دهیا اىگار میکصد بلل دس تاش اب رو دس هتا نای وكیت



 ....( بوس یس یک بَ یک کفضوهو و ابال اورد ارام

 ... میضَ مهون خبوای خا ُص... بگی چی ُص.. خبوای چی ُص.... کمن خربان فصدا میسم كول... میکمن خربان_ 

 ... چیاکر تهنا مبومن.... مامامن و ذاتون دلتيگ... دوهَ مریم ممن... هیست رمم+ 

 کوفت صست بَ رو ابز مهیضَ  حٌون ااتكکِای درب دلش و فکص و ذُن.... صس دضک صااین حلؼَ یک) 

 ... صس وارد و

 .... بود من پیش تودلش روز از هامی میضس چی

  من از كری کيَ بللش کیس منیسادم اخاٍز ُیچوكت ُیچوكت

  من از كری کيَ ملسش

 واسش... بسٍ درسش... مسرسَ بربتش.. رمس بربتش.... خبوابوهتش.... خبيسوهتش... کيَ ارومش... ببوستش

 ... کيَ پاک اصاکصو... بپٍز كشا

 ... منیسادم اخاٍز

  منیسادم

 .... منیضس وابس تَ ُیچکس بَ اوهوكت

 ... منیکصد پیسا ؿالكَ و ذاظص تـلق ُیچکس بَ

 ... منیضس کیس تيگ دلش

 .... بس و بود من مال امشمت و اکمل و حورٍ مهَ

 ... میاد بسم مهَ از

  کصدٍ ملس دلضو و روح و حسم چبگی از کَ کیس ُص ای... دواُصاش... ذاتون... ماماوش از



 ... میاد بسم

 ...(  دراومس ادش کَ داد فضار اندوداگاٍ رو هامی دس هتای کَ بود حٌون این قصق چٌان) 

 !تو؟؟ چتَ..صاایآ اان_ 

 حضورش کَ میسیس اوكات دییل.... میض يادت  دوب رو صااین ىگاُای این.... زد زل بش کيجاکوی اب)

 .... میضَ ؾوض ش چٍِص صلک و حالت  و میضَ هکصىگ

 ...( میکٌَ سری کجا دكیلا بفِمَ میتووست اکش

  صااین میکین فکص چی بَ+ 

 .. هیست ذربی دوهَ از ببنی... ؾزیزم ُیچی.... ُیچی_ 

  م دوهَ وكت اول ظبح من...  ممیوین ؼصممٌت مون دوهَ مریی

 .. اذَ صااین+ 

  بکن میگم کَ اکری میکمن دواُش... میکمن دواُش... ىکن حبث ببنی_ 

  داٍر ارصار دییل مه  ذاتون.. چی مامان+ 

  هیست اماکوش فـال... بیام منیتومن بگو_ 

 ... ویل+ 

 منتمیبی  وكت اول ظب فصدا گفمت ک مهنی...دیگَ بسَ هامی_ 

 اب و حمرتماهَ بود هبرت.... هیست خمالفیت و اؿرتاض و حصف ُیچ خای یـین میبست رو حبث ایيجوری وكیت) 

 ( ىکصدٍ ساکتش ای دیگَ حورٍ و هیوردٍ ابال ظساصو صااین ات کيَ سکوت متيا و دواُش

 



 ....صس دشد خنوردٍ دست  بضلااب تو کض یس زمحت واسش لکی و کصدٍ درس دودش دس تای اب کَ صامی

 ... دودسوزی حلؼَ ادصین ات و میکصدن مصادىگی دشد و س يگنی فضای اون در خان ىمیَ و دس تَ مشـِای

 ..... حاال ویل چصدیس دودش دور اصپزدوهَ تو ساؾت چٌس و کصد مصدط رو اصپز صویق و ذوق چَ اب

  ؟؟ میرواست چی واكـا ادم این.... کصد هبش مغگیین ىگاٍ

 ؟؟ میکصد دوحشالش چی

 ؟؟  میضَ زدٍ خی و روح یب ایيلسر ادم مگَ

  بزهمی حصف میضَ صااین ×

  دیگَ وكت یَ بشاری میضَ... دس متَ ینک من ؾزیزم_ 

 ؟؟ هیس یت ُیچوكت وكیت یک؟؟ یـین دیگَ وكت یَ یک؟؟+ 

 ...منیکصد ادا ؾعباهیت ای دضم اب رو حصفاش) 

 ... منریفت ابال ظساش تُن کوچولو یَ حیت

 (  بس و بود دخلوری و مغ دشادش

  ؾزیزم؟؟؟... صااین ×

 ؟؟ زهسگیتَ تو کیس

 .. بگو مب میکمن دواُش

 .. بسومن دارم حق کمن فکص

 ..... زد زل روبصوش زیبای دذرت بَ) 

 .... زمیین روی ادم تصین ؾویض تو صااین



 .... منیبرضَ کصدی دذرت این بَ کَ ػلمی ذاظص بَ تورو ُیچوكت ذسا

 ....( ُیچوكت

 ... ؟؟ تصاهَ بسوین میروای چی_ 

 .... فِمیسی الان ات حامت کَ ابصَ گفنت بَ الزم ىکمن فکص

 ... کین اکری ُص و بگی چی ُص داری حق...  زمیمن روی ادم بستصین من... گياُاکرم من تصاهَ

 ... بسم اجنامش و کمن لكبو  تصدیس حیت ای اؿرتاض بسون میسم رشف كول هبت و کن اهتزاب جمازامتو

 .. ست ؿادالهَ هؼصت بَ کَ دساریت و خربان و اتوان ُص

 .... کن امص فلط... برب انم فلط

 .... سادمت ت واسَ کَ هیست زهسگی این ویل

 ... حصفاست این از ابالتص دییل ارزصت

 ادم اون نم متاسفاهَ...بگصدٍ بپصس تَ،دورت رو تو روز و صب کَ ابیش کیس اب کَ ایيَ لیاكتت

 زهسگیت دهبال بصو...تصاهَ کمن دصحت خبام کَ هسارم ؾضلی من هیس مت،متاسفم

 ( میکصد ظوفاین كض يگضو چضامی ساحل و میللزیس مشؽ دل اصک مهصاٍ اصاکش) 

  ؟؟؟ جمازات ×

 اتوان؟؟

  ؟؟؟ دسارت

 .... ابصَ

 ... کین خربان رو چی مهَ میتوین



 ... ویل میتوین

  ؟؟ صااین چی دمل

  ؟؟ چی امساحس

  .. میشاری؟؟ كمیت مه اوان واسَ

 ...( زد زل  صااین بَ و ورداصت مشـِا از ىگاُضو) 

 .... صااین دارم دوست ×

 .. میکمن تلس میت دیگَ یکی اب  حیت ابمش جمبور

 ... ىکن دور دودت از ایيجوری مٌو ویل...  ابمش زهسگیت دوم هفص کَ هیست رمم وامس کن ابور

 ... بسٍ فصظت مب الاكل

 .... کَ تووس مت صایس.... صایس بسٍ فصظت مب

 صکسنت دیسن خستَ چلسر و   گياٍ یب و مـعوم احساسات این.. ىگاُِا این... اص ياست حصفِا این چلسر) 

 .... دود اهـاکس

 .... کصد پاک اصاکصو و بصد خلو دست

 ... کس ُیچ.... رو  تصاهَ احوال و حال منیکٌَ درک اون مثل ُیچکس

 دیگَ خا یَ دلش کَ احساس یب و دس تَ ادم یک پای بَ تو ایيسٍ و دشهوصت... ىکن ایياکرو ؾزیزم_ 

 ... ىصیز گرٍی

 ... منیضَ ویل رشمٌسمت دارم معص ات من

 ..منیتومن...منیضَ کن ابور



 ..  . کن حالمل

  کصد دضکش تصاهَ بـسی حصف کَ ُا پهل مست رفت صس بليس و بوس یس پیضوهیضو

  ؟؟؟ یچ ت چبَ ×

؟؟ احساست و دل از  سِمی اومن  هساٍر

 

 

 ... صس خا بَ خا ختت تو ابر ُزار

 هساصت فایسٍ ویل پتو بسون پتو اب.. ابلضت بسون... ابلضت اب.. افلی حیت و راست بَ ابر یَ چپ بَ ابر یَ

.... 

  کَ  میسفِ  امضب ویل کصد حبث حصو و زد قص صااین  خست و سفت بللِای دشِ  صب ُص متام ُفتَ دو

 ...  حصامَ بسووضون دواب  حیت کَ گصفتَ دو سفت و حمنک ابزوُای ان بَ چٌان

 ... صس ؾعیب ان یک

 .... کصد دور دودش از ابلگس پتورو

  کض یس الکفگی روی از داد یک و کصد مضت دس تاصو 

 .... صااین کيَ لـيتت ذسا+ 

 ... تو تلعرٍی مهش

 .... اذَ کيَ چیاکرت بگم ذسا

 ... گویش مست رفت و صس بليس



 .... بود بریون  ُا چبَ اب صًبَ پيج ُای بصانمَ ؿادت بَ و مهیضَ مثل... داد بًیامنی بَ پیام یَ

 ... صَ ذارج ُوا و حال این از و  ملحق بضون میضس اکش

  ؟؟ صااین ی اخاٍز بسون ویل

 .... میکٌس پوستضو کَ میفِمیس اگَ

 ... دادن ُضسار هبش و کصدٍ حضور اؿالم هکصبيس رد از ماهسٍ خا بَ  ُای کبودی دفیف سوزش ان یک

 صاکیتش مریم کيَ بليس روم دست دوابٍر داٍر حصات مگَ... بود صسٍ دیوهَ... میکٌَ فصق روز اون اباب هَ

 ... دربیارن پسرصو میکمن

 .... اورد لبش بَ لبريس و بود دار دٌسٍ تعورش حیت

  چی؟؟ اوهوكت داصت حصاتضو و اومسمی حاال

 ... میسی وضون مصدوىگیتو و مـصفت اتٍز میضَ مک چیت مگَ بسٍ ذرب یَ و کن اكایی و بیا

 ... بسخبت تصسوی.. حصفا این اب کن دوش دلتو... ت معَ حون اٍر

 ؾوضش داد  کواتٍ پیام یَ.. صس مٌرصف ویل بزهَ زىگ دواست 

 "...پوکیسٍ م هلحوظ.. ُا چبَ اب بریون بصم میضَ صااین ؟؟ دویب... سالم" 

 دورد زىگ گویش کَ ىکض یس ظول مه اثهیَ دو

 

 ... سالم.... الو+ 

  هامی؟؟_ 

  بهل؟؟؟+ 



 دوبَ؟؟ حالت_ 

 ... دومب... بهل+ 

 زمنی؟؟ هیفتادی_ 

  هَ ؟؟ زمنی+ 

  ؟؟؟ خنوردٍ خایی دشت_ 

  ؟؟  هَ کَ مـلومَ+ 

  ؟؟؟ خنوردی چزیی ملزی رضبَ و ساملی اکمال یـین_ 

 ؟؟؟ دب چی یـین+ 

  اوضاهلل؟؟؟ هیس یت  کَ مه مست_ 

 هَ کَ مـلومَ مست؟؟+ 

 امحلسهلل کَ حاال:صسٍ ؾعیب بود مضرط ىٍص ابال ش ولووم میکصد سـی کَ مهوهعور کَ کصد تلیری ظساش حلن

 وكت این داری توكؽ کَ کصدی فکص دودت پیش چی ُس یت  حسمی و ؾليل سالمت و حصت کامل در

  بریون بصی مض يگت تایدوس   اون اب بشارم صب

 ... صااین رفتَ دش م حوظهل.... داٍر اصاکل چَ دب+ 

  کن ىگاٍ تلوزیون_ 

  هساٍر ُیچی+ 

 خبون کتاب_ 

  هسارم دوس+ 



  خبون درساتو بضنی_ 

 .. درس میگَ دس هتمَ میگم.... اووووٍ+ 

 .... کن  بریون دشت از رو بریون بصی تهنا ایيکَ فکص... دیگَ منیسومن_ 

 بسٍ وضون انرضایتیضو اوج ات کض یس ظسایی اب اوف یَ

 

 و میضس  ُوا پرش وس می، ص یعيتِ  اب بو صب گلِای ؾعص..... کيَ حصبت راحت ات بریون بود اومسٍ

 ... میکصد ُسیَ رو ظصاوت

  میضکست رو صب سکوت و  کصدٍ هوازش رو ُوش و گوش بیسجميون بصگِای میاد ابد ركط ظسای

 ... وضست ظيسیل یک روی و کض یس معیق هفس چٌس

 .. صن اروم ینک حفتضون صس ابؾث بیًضون ای دكیلَ چٌس سکوت

 ؟؟ هامی_ 

 ُوم؟؟+ 

 ؟؟؟ دویب_ 

  هَ+ 

  چصا؟؟؟_ 

 ... دلتيگم+ 

 اندوداگاٍ اومس لبش بَ لبريس 

 بصم؟؟ كصبوهت یک دلتيگ_ 



 ... بللت+ 

 .. کصد دوب حلؼَ یک در حالضو كوی خمسری مهچون و گصفت حصاین رگِاش تو معبوع و گصم حیس

 ..حودت ی مهَ دلتيگ.... دلتيگمت ممن...ؾزیزم بضم فسات_

 ... کن حتمل دیگَ ساؾت چٌس فلط... دیگَ ساؾت چٌس مهش

  مش فسات پیض مت کین ابز چضم.... خبواب کوچولو یَ

 ... منیاد دوامب ایيکَ اب.... ابصَ ُوم+

 .... میکین ملاومت کَ جلبازی ایيلسر فلط..... میاد دوابت... چصا_ 

  ىکن فکص ُیچی بَ و ببٌس چضاتو مه حاال

 ....خبوایب ات منیکمن كعؽ من

 ؟؟ میگی مه كعَ: اومس  دط اوهور از بليسش ی دٌسٍ ظسای 

 .... خبواب فلط تو.... داری دوس اگَ میگم مه كعَ_ 

  ذان صااین ُا مش وضنی دوهَ من فلط بکین اکری ُص حارضی یـین+ 

 ...  مش فسات بصی بشارم کجا صب ۱ ساؾت اذَ_ 

 دیگَ و  صس س يگنی چضمِا و بگرٍی اروم کَ بود اکیف هفسِاش ظسای کَ ىگفت كعَ واسش صب اون

 هفِمیس ُیچ

 

 اثهیَ چٌس میکصد حس کَ مزید موج وحودش تو اصتیاق و ؾعش چٌان کَ بیاٍر در کتضو رس یس فلط...

 .... ابصَ کض يسٍ َذمکٌ مه  اتذری



 .... کصد بللش پضت از و اومس ختت روی

ای  و بوس یس و بوییس و زد کيار  تصاش دوش بليسِ  و سفیس گصدن کيار از رو  ایقی و دشکش  مضکی اتُر

 ... گصفت کوچک گاز چٌس و چض یس

 .... ملمس و ؾعص و ظـم در مامیهس را هبضت ُای درواٍز

  ُوص یار مه و میکٌس مست مه

  سریاب مه و میکٌس يَتض   مه

  ذاکسرت مه و میکٌس  ور صـهل مه

 ش سیٌَ بَ و  زد چصیخ بیساری و دواب بنی و داد دود بَ تاکین وحضی ُای بوسَ ان کصدن حس اب هامی

 .... بصد پياٍ

  صس فرشدٍ مه در  دون و گوصت و اس تروان و  تيگرت  بلل

  کصد ظساش وار زمزمَ

 اومسی؟... صااین+ 

 بصم كصبوهت اومسم... وحودم اممت اومسم_

 یَ... ذسا... میکصد زمزمَ دودش اب...... صسٍ روای و ذربی یب ؿامل قصق ابز میساد  وضان هامی اروم هفسِای

 ... دارم ازت دواُضی

 ... کنن جتصبَ رو بللضون تو مـضوق دوابیسن حس  ابر یَ حساكل مصدم متام بشار

 .... اورهس می امیان هبضتت و تو بَ ایيگوهَ حامت 

 ... صس خنواُس ایفت اکفصی  ُیچ صِص این در اىگاٍ و 

 .... صس خنواُس ایفت



 .... صس خنواُس ایفت

 

 ..... ابمهن کَ ماَُ چٌس هامی و صااین میسووست دورادور

 ..... هساص تَ صااین اب مالكایت ُیچ تلفین متاس چٌس از كری ماٍ چٌس این تو

اد ات حاال میضس احوالش حوایی و مزید زىگ بش ابر یَ ای ُفتَ اكلحس بود ذارج وكیت حیت کَ کیس  فُص

 ... منیگصفت ذرب ىگرٍی دشاقضو

 و دلتيگی از تصکییب حس حورایی یَ ویل  ایفتَ دست ش ساهل چٌسین ؾضق بَ کَ میساد هبش رو حق البتَ

 .... داصت صااین بَ وسبت دخلوری

 ..... بگرٍی كصار زمیيَ پس در  راحیت این بَ کَ هبود چزیی دوس تیضون کَ

 ... بیان دووش بَ صام بصای هامی اب کيَ دؾوتش و بزهَ زىگ گصفت تعممی بالدٍص

 ابصن راحت میتووسنت ایيجوری و  رفتَ کواتٍ مسافصت یَ بَ  ُا چبَ و ذاهوادٍ  کَ خمعوظا

 

 .... داد حوابضو بالدٍص ات زد بوق تلفن ابر چٌس

 ..... دوس یت این وضس اباب ×

  منیگریی رو مون زهسٍ و مصدٍ دشاغ ىزمن زىگ من ات منیکضی جخالت

اد دویب_   ... فُص

 .... حصفیَ چَ این حوهت از دور

 .... گصفتارم ذسا بَ  ویل بگی چی ُص داری حق



 .... مت رشمٌسٍ

اد و هبود ظبیـی ظساش تن   ؟؟ صااین صسٍ چی: کصد ىگصان رو فُص

  ؟؟؟ دوبَ حالت

  فلط... دومب_ 

  ؟؟ چی فلط ×

 ... صسم ىگصان... هیست ازش ذربی و ذاموصَ هامی گویش حاال ات ػِص.... ُیچی_ 

  داوضگاست صایس دو ×

 ..... هبود ویل اوجنا رفتَ صایس گفمت زدم زىگ مه ش دوهَ... امصوز هساٍر الکس_ 

 .... ىصفتَ مه رشکت

  اظال میضم دیووهَ دارم

 ... اوضاهلل ذرٍی ×

 .. میضَ پیسا.... هیست چزیی.... هباش ىگصان

 ؟؟ الان کجایی

 اومسٍ من بـس صایس گفمت ویل بودم اوجنا پیش ساؾت دو...   دوهَ ابصَ رفتَ صایس....  اپارمتان مریم دارم_ 

 .. ابصَ

 ... ابصَ ×

 ....  ست دوهَ کَ اوضاهلل

  میبیمنت اوجنا... ظصفت میام دارم ممن



اد؟؟؟_   فُص

 ؟؟ خامن ×

  ؟؟؟ چی کمنى پیساش_ 

 ... میضس صًیسٍ دشگصداوش وحود كـص از ظساش 

 است امس و رفت در زهسگی و مصگ پصتگاٍ ی لبَ در و بس تَ تليگصی بَ کَ  زمخ پص و تهنا رویح

 !!! ؟؟ صااین ×

 .. هباش ىگصان کَ گفمت

 میسم كول.. میکٌمی پیساش

 

 .... یرورٍمن  تکون و وضس تَ ماصنی تو صااین دیس پارکیيگ بَ رس یس وكیت

 ... وضست راهيسٍ کيار ظيسیل رو و مستش  رفت و صس پیادٍ زود

 دست رو دست ىگصان... هسیس الـمیل ؾکس و کصد ظساش چٌسابر.... منیرورد تکون و بود زدٍ زل روبصو بَ

 ... گشاصت خیش چون

اد بَ و اومس دودش بَ بالدٍص  .. کصد ىگاٍ  فُص

 ... منیضس ایفت حیات از ای حصكَ کوچکرتین چضمِا این در ویل

 ؟؟ صااین ×

اد... هیست_   ... هیست فُص

 .. هیست پارکیيگ تو ماص یًش



 ... ىکٌَ

 ... صسٍ چزیی ىکٌَ

 .... ماصنی ذاظص بَ ىکٌَ

  کن ابور صااین وضسٍ چزیی ×

 ... منمیوهَ بریون صب وكت این ات ُیچوكت... هَ_ 

 .. میضم ىگصان کَ میسوهَ

 .. میسوهَ

اد و میکصد ادا روح یب و اروم رو لکامت    کصد ىگصاهرت رو فُص

 ... ابال بصمی پاصو... پاصو×

 ؟؟ ست دوهَ اتپش لپ

 . منیسومن_ 

 . منیسوىن چزیی ببیٌمی کيمی پیسا  اون از دوس تاصو بصمی.... ... ست دوهَ حامت+ 

اد دل مریفت کبودی بَ داصت َک لهبایی و پصیسٍ رىگ ویل داد تکون اتییس ؿالمت بَ دشصو  ذایل رو فُص

 ... کصد

 ... بود معمنئ ایيو.... ىکنن پیسا رو هامی اگَ منیاٍر دووم ظبح ات ادم این

 

 ... صسٍ پریتص  سال چٌس صااین کصد حس هؼص مورد ی ظبلَ بَ اساوسور رس یسن ی فاظهل در

 ... هبود ذربی افصاص تَ ی صاهَ چِار اهسام و مس تحنک  ُای كسم اون از



 وحضتٌاک اتفاق واكـا ىکٌَ کَ اهسادت می صک بَ رو ادم و میکصد رفتار دیسٍ معیبت ُای اوسان مهچون

 ....افتادٍ خرباین كابل كری و

 ... بضیٌَ ظيسیل رو کصد جمبورش و  اصپزدوهَ بصدش مس تلمی

 ... کيَ هکرت رو ورٍ صـهل درووش کَ اتیضی  هکی بلکَ رخیت دشد اب لیوان یَ واسش 

  ؟؟ کو اتپش لپ ؟؟ دب ×

 ؟؟ ااتكَ تو

اد منیسومن_   ... فُص

 ... منیسومن

 ... صایس

 .... کصد دضک رو حفتضون روبصو ی حصيَ کَ بٍص اصپزدوهَ در مست بَ دواست

ای و ابز ىمیَ چضمِای کَ حایل در اصپزدوهَ در دم تيگ و کواتٍ مضکی صلوارک و  اتپ یک اب هامی  مُو

  بود زدٍ زل بضون صسٍ بیسار دواب از اتٍز میساد وضون رخیتَ مه بَ و ژولیسٍ

 .... سالم+ 

  ؟؟ چتوهَ

 ؟؟؟ مصدٍ کیس

 ... ابمش گفتَ.. ُا هسارم رفنت ایيا و دمت  و ذاکس تون ی حوظهل من

 ... دشکض یس رو صااین خلوی مزیِ  روی لیوان خلو اومس و مالوهو چضامصو از یکی



اد و صااین  ویل... صس بليس بود صسٍ ذارج اولیَ صوک از مک مک  کَ صااین... کصدن مه بَ ىگاُی یَ فُص

اد پضت مست بَ و گصفت فاظهل ازش اندوداگاٍ هامی کَ بود هتسیسگصاهَ و هتامجی چٌان حصکتش  و رفت فُص

 بيساٍز فاظهل صااین و دودش بنی ات کصد اس تفادٍ اوساین سپصی مهچون اون از

 

اد  .... بود گصفتَ دس تاصو و داصت شدوست کصدن اروم در سـی فُص

 ... بیاهسیضَ ای چاٍر منیتووست میکصد بیساد و داد و صسٍ بليس الـادٍ فوق کَ ظسایی واسَ دیگَ ویل

 ُاااا؟ بودی گوووری کسوم_ 

 ؟؟؟. صسٍ چی... ذسا بَ بودم دواب... دواب+ 

  ؟؟ ذاموصَ چصا گوصیت_ 

  صسٍ؟؟؟؟ چی..... دوب صس متوم صارژصش+ 

  ؟؟؟ هیست پارکیيگ تو چصا.... کو  اص یًتم_ 

 ... کض یسم چادر روش ویل ُستش.... ُستش+ 

  روش، بیفتَ ذاک میگن ُا چبَ

 ... میضَ دصاب رىگش

  ؟؟؟ دب صسٍ چی بگَ مب یکی

اد؟؟ میبیین_   دورد مه تٍص من حصفای واسَ  ویل.... س يسٍ چلش و ذل و دٌگ دوس تای حصف فُص

  منیکٌَ

 خا  و صس مخ کَ بود فصز ایيلسر هامی ویل کيَ وارد ای رضبَ دواست و  کيَ ازاد تووست دس تاصو از یکی

اد هکص روی حمنک و اور درد دییل کف این و داد ذایل  ..... دراورد رو ادش و وضست فُص



 ... ابزای چبَ این خای بَ چیَ كضیَ ببیٌمی بزهمی حصف بضنی... دیگَ کن بس صااین.... ؾَِِِِ ×

 کيرتل دضمضو و کض یس معیق هفس چٌس ، انجبا و اصتباٍ گریی وضوهَ این از بود صسٍ رشمٌسٍ َک صااین 

 ..... بگرٍی صو دٌسٍ خلو هتووست کصد اکری ُص هامی ویل وضست  ظيسیل رو و کصد

  ؟؟؟ بودٍ گوری کسوم بپصس صازدٍ از... وضس مت... ابصَ_ 

  ورداصت خیچال از سیب یَ رفت و گصفت خاهیب یَ حق ی چٍِص هامی 

 کمن روصن رفت ایدم صارژ گشاص مت گوص میم... اذَ بگم زبوین چَ بَ دیگَ... دوااااب... بودم دواب+ 

 ... ىکض مت کَ ادم... دیگَ میاد پیش...

 دست.... هیست  مزیون زاید حالش میساد وضون  میضس دیسٍ گصدوش و پیضوین روی کَ ؾصیق و كصمز رخ

 گشاصت ش صوهَ رو

 .... بزن ظورتت و دست بَ ایب یَ بصو... صااین_ 

 ىگاٍ دشزوضگصاهَ مزید گاز س یبضو داصت دوورسد کَ هامی بَ... حامم مست رفت صس بليس و کصد اتکیس دش اب 

  کصد

 ... امضب اوردی روزش بَ چَ اذَ؟؟میسوین چیَ ایياکرا هامی ×

 .. کصدم چیاکر مگَ.... جعبااااا+ 

ای و وظورت دش اب صااین  اد و وضست اومس ذیس مُو  ... کصد اب از پص لیواوضو فُص

  دکرت؟؟؟ بصمی ؟؟ دویب ×

 ... هیست چزیمی... هَ_ 

ارو ادصین و وضس تَ اصپزدوهَ اکهرت رو هامی    مزید بسخبت سیب یَ گاُز

 !!!گض منَ صااین+ 



 

 

 ببیٌَ کصد ىگاٍ صااین َب و بصگضت.... دودش واسَ بود ای اجعوبَ واكـا پرس این.... زد زل هامی بَ تـجب اب 

 ىگفت ُیچ و داد تکون دشی فلط ویل چیَ الـملش ؾکس

  صس صب هعف دارمی چی صام.... گض منَ.... صااین+ 

 ... بسٍ سفارش چی یَ بصو_ 

 صامست هوبت کَ مه امضب... گض منَ الان من... میضَ صب ۲۱ ساؾت بسم سفارش ات... اووووٍ+ 

  كلالا کن درس حارضی چزی یَ پاصو...

 ....  حصفِاش این از اومس لبش بَ لبريس

اد.... خبيسٍ ابزایش پصو بَ میتووست.... راحتَ دیالش و بود دوب هامی حال کَ حاال  این از متـجب ویل فُص

 کصد رد هامی ویل.... کيَ درس صام دودش کصد پیض هناد بود هسیسٍ او از كبال کَ صااین رفتارای

  دارم دوس رو نصاای اصپزی فلط من... منیروام+ 

 .... هیست دوب حالش صااین ×

 دشمه چی یَ حلری این بسین اخاٍز ای اکرص یس بَ دس دودتون کيیس بزرگواری رو امضب هیست مضلکی اگَ

 ... کيَ

 فتر  و کصد ات اس تیٌاصو و کيَ پیسا ادامَ حبث هساد اخاٍز صااین ویل... چصدوهس انرضاییت ؿالمت بَ ىگاُضو

 .. فصیزر مست

 صام گصدن میفتَ ساالد کصدن درس و مزی چیسن زمحت ویل... منیکضَ ظول زاید... میکمن درس استیک_ 

 ... دوات



 

 اصاٍر و ابصو و چضم اب صس هامی وضؽ دشو ی متوخَ  بیاٍر هامی پضت اکبیًت از رو ماُیتابَ رفت وكیت صااین

 .. کيَ ؾوض اصولباس بٍص زودتص هفـضَ بَ کَ فِموهس هبش

 ... وضس پیسا ش لکَ دشو ىکصدن امادٍ  مزیرو و ساالد و صام وكیت ات و زد قیبش دشیؽ  مه هامی

 ... کض تَ مٌو ص ياسیت اتمی این یـین ×

 ... ممن كضا از کَ بسخبت رمامن و صااین گصدن افتاد اکرا ی مهَ هباصَ زصت وكت یَ

 دٌسوهس مه رو اتدو اون و پیچیس فضا در کَ بود ش دٌسٍ صلیک

اد اكا داریس ادتیار+   ... فُص

 اب هبایس... ست ظاخبوهَ مهون رممون کَ ایيکَ ما صـار....هسارمی حصفارو این کَ صام اب.. دودتوهَ دوهَ...

  کصد مـشبش ابزای سوسول این و تـارف

   کنن قصییب احساس ىکٌَ میکض یس اکر ازصون چجور و ُستیس بلیَ فکص بَ چلسر کَ م متوخَ.. بهل ×

 .. کصد میضَ چَ... دیگَ ایًمی ما+ 

 .. بسوهَ كسر کَ کیَ اما

 ... التامیتیوم مهش... وؾیس و هتسیس مهش.. اسرتس مهش

 .. میکمن زهسگی بسی حو تو الک

 .. صام حون بَ میض می حمسوب دوىگی دضوهت ی بللوٍ ُای کیس از یکی

اد بضلاب تو رو استیکِا صااین    دودش واسَ رخیت مرشوب یک امافلط کض یس هامی و فُص

 ذان هامی  میض یس اص يا دوىگی دضوهت از خسیسی ابـاد اب رفنت رمموان ایيکَ بـس صب ادص اوضاهلل حاال_ 

... 



 (   میکصد مسوا  رو صااین  بسٍ احوالات و حال کَ بليسش ی دٌسٍ ظسای ابز) 

  منیروری؟؟ توچصا صااین ×

 ... ذميون هیست م گض يَ_ 

  گشاصت صااین دُن تو و بصیس رو استیک از تیکَ یک هامی

  مک مک میضَ وا اص هتات ینک خبور... صسٍ ؿایل+ 

  کصد تضکص هامی از لبريس اب و کصد پاک دًُضو دور سفٍص دسامل اب 

  ؟؟؟ هَ... صسٍ دضک ینک ت سلیلَ بَ وسبت کمن فکص ویل... صسٍ دوب دییل اٍر ×

 ... میاد بسش ابسار الک... ذَا میپس يسٍ ایيجوری ذان هامی_ 

 ... اهسادت راٍ ابصوریزی چَ فصیس رس توران تو پیش وكت چٌس منیسوین

 ... صس دوبضون+ 

 .. هیسنت بدل اصپزی اظال

 ... واست میشارن مه الکس اتٍز خلوت میيسازن میارن دوین گوصت تیکَ یَ 

 ... صسٍ ذاریج صون سلیلَ مهَ حاال ات یک منیسومن من

 .... دارم دوس سًیت سًیت من اباب

 ... ذكال تیکَ یَ بضَ بللعوهیس اتیش تو ایيو ایيلسر

   میاد دهسوهت زیص کَ دوین  ظـم از بگریی هتوع حالت ایيکَ هَ كصوچش كصچ از برٍب ذلت ادم

 ( دٌسیسن حصفاش بَ دو ُص) 

 ... صسٍ افتتاح کَ خسیسی سویش رس توران بَ کمن دؾوتتون میرواس مت ابش مٌو ×



 

 .... مادربزرگمَ ی سلیلَ مه  هامی اكا ىگو

 ... دیگَ خبورم هپرتَ ماُی بصم موهسٍ مهیمن+ 

 كمیَ... بصگ.. کوبیسٍ... الو و مصغ دورصت...ؾضلَ سزبی كصمَ اباب... این بَ بصسَ پَ میاد بسم مش پرتَ من

 ... پاچَِِِ لکَ مهَ از هبرت...

اد ویل صس مجؽ ظورتش  صااین)   ( پیض هناد این از کصد لاس تلبا فُص

 ... اتفاكا دارم دوس پاچَ لکَ ممن_ 

 ... دوبَ دییل ذسا بَ اٍر+ 

  بسن بَ بزهمی دبش ی پاچَ لکَ یَ ظبح ات ابص یس داص تَ ترشیف رو امضب

  پاینی میض یس پصت پيجٍص از پاچَ لکَ مهصاٍ دوات صام کَ بسن بَ بزین بصیس ىکمن فکص_ 

 من؟؟ حیت صااین+ 

  دلرباهَ  وچضمِای ىگاٍ بَ زد لبريس

اد ویل... هَ تورو.. هَ_    میضن پصت حامت پاچَ لکَ و فُص

 ... ذميون دییل دییل... ذان صااین ىکٌَ درد دستت ×

  کيَ مافات خربان چجور توش ممیوهَ ادم داریس لعف من بَ صام کَ ایيلسری

 هیاسود ُصگز حسود گفنت كسمی از میسووس یت+ 

 

 . صذاستب صس سری کَ مهنی



 ... بگریم دوش یَ بصم من دب+ 

  ؟؟ میکض یس رو سفٍص کصدن مجؽ زمحت دیگَ صام

 ... هباصَ ذان هامی رممون ویل صَ تیکَ تیکَ ظالبان اب حٌگ تو بٍص ادم یـین ×

 ... ُا ىکن تـارف...چزیی.. خارویی... گصدگریی... بسمی اجنام هیست ای دیگَ اکری میگم

 

 ُیچ و هیست هوبمت الک امضب... ُا حلم در میکٌیس لعف ىکٌیس فکص حال ُص بَ....  هیست الزم....هَ+ 

  هسارم ایيا و ػصف و صام كبال در ای وػیفَ

 .... ذرٍب چَ واكـا ببیمن حٌابـالیَ هوبت کَ بیام  روز یَ دارم دوس دییل ×

 ( زدی پوزدٌسی صااین)

  رس توران ىَکضوهَ مٌو الک اگَ البتَ.... ریوهَب از امادٍ کَ صام... راحت دیالت..  هیست ذربی ُیچ_ 

 .... گصدوش بیفتَ لیوان دوات یَ  صسنت زمحت ىکٌَ گصفتَ مرصف ابر یک لیواانی صازدٍ  اتٍز

 .... بضَ کييسٍ دس تَ و تکصاری ی جتصبَ یَ واسش صام ىکٌَ فکصمش بَ کَ ابش مٌو.... کَ واكـا+ 

 ...؟؟؟ ُیجان بسٍ

 ... ؟؟؟ تلیری بسٍ

 

 ... تضکصصَ ایخ

 میضس دور و مزید قص مهوهعور 

 



اد  ....کيَ دضک  ات صااین  دست میساد میضست کَ ػصفارو فُص

 .. گصفت رو تصاهَ دشاغ ازش حمتاظاهَ بالدٍص

 ؟؟؟ داری ذرب کَ پصس یس مکث مک بـس

 .... صااین مبوهَ پهنون کَ چزییَ این مگَ ×

اد_   .. افتادم گری  خایی بس تو... فُص

 ... منیکمن ارزو مه دمشمن واسَ رو رشایط این

 ... کصدم تصاهَ اب کَ اکری ذاظص بَ متيفصم دودم از

 ... اذیتیش و ازار ؿامل  صسم ایيجوری من اوهوكت هیست دهیا تو دذرت این مؼلومیت و گياُی یب بَ ادمی

 ... بسازم واسش میرواس مت کَ هبود دهیای این اظال كسم ذسا بَ

 ...  ازدواج این بود میزهسگ حامكت بزرگرتین

 ..... میسٍ  پس مٌو اصتباٍ اتوان داٍر بیچاٍر این مه حاال

   ؿسالیت یب و انمصدی هنایت یـین

 ..... صااین میسومن ×

 ... منیکٌَ حل رو چزیی این ویل

 .. منیکٌَ دوا رو دردی کَ پض امیین و هسامت 

 ... میوهَ در سوم هفص یَ پای کَ الان خمعوظا

  ؟؟؟ میسوهَ هامی

 .... هَ کَ مـلومَ_ 



 ... بفِمَ کَ روزیَ از تصمس متام

 ... ابصَ میتوهَ چی الـملش ؾکس منیسومن واكـا

 

اد ذساحافؼی بـس  ... رفت محوم بَ فُص

 .... کيَ ظرب این از بیضرت منیتووست

 .... داصت هیاز بش حلؼَ مهون کَ منیتووست واكـا

 ... صس ملحق ایس تادٍ دوش زیص هبش پضت کَ هامی بَ و هیورد در صولباسا حیت

 مٌهتیی مهیضَ مثل کصدٍ تصش کييسٍ ذرٍی حیت ش ایفتَ ظیلیل سعح روی اب للزش  کَ   زیبا و ذیس تن

 ... کصد بللش حمنک و گصفت را هکصش دور دس هتا....  ارزوست و امال متام الهیَ

 ..... اورد لبش بَ لبريس صااین لباسِای لمسم ویل کيَ ىگاٍ بش کَ بصىگضت هامی

 .... ست دیواهَ ادم این

 .... ذالص و ست دیواهَ

 .... بست را چضمِا وضست ش صوهَ روی کَ  ملهتب لهبای

 ظبیـت  وضسٍ دشد،ابؾث و دٌک اب میان  حیت کَ ىکصدٍ ذلق دُان و لب این از تص داغ ذسا احامتال

 ....  دُيس دست از را   صان اتضنی

 گصم دود مهچون را دل کَ لکامیت ابز و رس یس ُا گوش بَ کَ بود ارتفاع حال در گصدن بَ صاهَ از ُا بوسَ

 ... میکٌيس

 هیست دشبَ واسَ راٍ ُزار ُزاران بودم بیزرب ازت کَ ساؾیت چٌس این تو... اوردی دشم بَ چی منیسوین_ 

 ... میکصد ؾوض رو هؼصم و میضس پیسا  درداورتصی راٍ ابر ُص ویل کصدم پیسا دودم کصدن



 ایًبار کَ بود بلغ و... صسن مه ذماس ُا پیضوین... صس چضمش در چضم و بصگضت... صس مجؽ لبريس) 

 ( صس هامی سِم

 .... صااین+ 

 .... صس گم زابن دو و دُان دو و لب دو میان لکامت

ا ککوچ ااتكک این بریون را چی مهَ و  متعل احساس، اهفجاری و كوی مسار  ... کصد ُر

 ... صس صکوفا دیگص ؿاملی بود خشط دو كسم پا ی اهساٍز کَ  حمل این ابـاد در

 .. مغ یب ؿاملی

 ... انراحیت یب

 ... دُيسٍ ازار افاکر یب

 ... گياٍ احساس یب

 ... تصس یب

 ... درد یب

  و

 ... اوساین ُای حمسودیت و ابـاد از ذارج

 ... داد حوابضو دٍصبال بوق چٌس بـس

 ؟؟؟ ؾضلم خامن+ 

 کجایی؟؟؟.... سالمت حوهت_ 

 ... والا ورا دور مهنی+ 



 ؟؟ کجایی دكیق ببیمن بگو وضو لوس_ 

  من دوصلک رشکت+ 

 ... دهبامل بـسش بیا... دوبَ_ 

 .... دصابَ ماص یًت ىکٌَ ؟؟ چصا ؿَ؟؟+ 

 .. رو كصاضَ این کن ؾوض اباب

 (اندوداگاٍ اورد صااین لب بَ لبريس ش دٌسٍ از پص حلن) 

 ؟؟؟ كصاضَ  صس ما ماصنی دیگَ حاال.... ىکٌَ درد دستت_ 

 ... امصوز هسارم راهيسگی حوظهل من..  هیست ُیچیش

 ...هساٍر حون مه دس تات... فصسودٍ مه بسهت.... صسٍ سو مک چضات دیگَ....  ؾضلم صسی پری+ 

    اکری اجنام واسَ دیگَ  هساری ان الک

 گفت بليس ظسای اب منیضس حصفارو بـیض صایس.... چصا منیسووست مه دودش.... کصدٍ مک دییل صوظسا) 

 (وتهنایی ذلوت در حیت...

  ؿَ؟؟_ 

 ...؟؟ ست فصسودٍ پس

 .. ابصَ

 پصرو چبَ دربیاد اصکت کَ بیفتَ حوهت بَ فصسودٍ تن این چٌان امضب

 ( ابال بصد ابمه رو كلب شتپ ریمت و بسن دمای کَ دط اوهور ی دٌسٍ اهفجار ابز) 



 رضایت بالدٍص کيَ پیسا هؼصصو مورد بستین و ددش و صام ات  چصدیس صِص سعح تو ساؾت سَ ایيکَ بـس

 .... بصن دوهَ بَ داد

 .... میيسازی کصدن كلط بَ رو ادم یـین هامی_

 ... دس متَ امصوز من گفمت بت دوبَ

 دارم دوس کَ بستین... صٍِص اوهور دوبَ كشاش کَ ینرس تورا مگَ مٌَ تلعرٍی..... ؾضلم کمن چیاکر دب+

 ... صِص ایيور

 ... ایيجا بیای بکویب راٍ مهَ این پاوضی روز ُص بگری بستین کیلو دٍ دیگَ ی دفـَ ویل... ابصَ_ 

 ... اذَ چصا+ 

 .... ابصَ اتٍز تصو کَ ایيَ بَ ش مٍز ی مهَ

 ... هسارم دوس فصیزری

 ... صِص تو زدن چصخ و دیابوان تو زدن ویصاژ واسَ ست هبوهَ مهش بستین ای هساری دوس فصیزری_ 

 .... ىگو ُیچی ؾضلم+ 

 .. صاکمی دستت از لکی کَ کَ ىگو ُیچی

 ... کین اؿرتاض هساری حق پس هربدی  روٍز یَ مسافصت یَ مٌو

 ... اوضاهلل تـعالت.... کَ گفمت_ 

 .... کيمی تـصیف و ببیٌمی+ 

 ... مریم تهنایی دودم هربدی مٌو ایيسفـَ اگَ

  بصو میتوین اگَ.... ابصَ_ 



 میرتمس  کصدی فکص ىکٌَ....  چی پس... مریم+ 

 (  هیضريسی و کصد هبش ىگاُی) 

 ؟؟ منیرتیس_ 

 تو تصس کوچولو یَ وگصهَ.... میشارم احرتام دودم از بزرگرت بَ و ادابمی مبادی ادم الک..... هَ کَ مـلومَ+ 

  منیضَ ایفت وحودم

 ... زدن فَک بسَ حاال صو پیادٍ.... بگی تو چی ُص.. . ابصَ_ 

 و  رس یسن بضون کصدٍ پارک رو ماص یًضون اتٍز کَ  ُا مهسایَ  از یکی و هبود موفق صااین معل دشؾت

 ... صسن سوار بـسصون حوون پرس یَ و دذرت دوات

 ابمه کصدن رشوع و یس تادنا هبضون پضت و کصدن سالم مودابهَ ویل  هساصنت ص يادیت مهسیگَ از البتَ

 ...کصد مزید اندوىک بس تًهیا بَ داصت اوان بَ توخَ بسون کَ کصد هامی بَ ىگاُی صااین... کصدن حصبت

 ی دیواٍر بَ کَ ظوری کصد ُسایتش تص ؾلب بَ و گشاصت ش سیٌَ رو دست صن متوخَ بلیَ ایيکَ بسون

 .... چسبیس اساوسور

 ... گصفت ش دٌسٍ و صس  مٌؼورش متوخَ بـسش ویل کصد تـجب اول هامی

 دچار  ادما ی مهَ صااین دیس تو کَ میکصد حس وكهتا بـیض... منیکصد درک رو صااین ُای حساسیت

 ..... کنن مٌتللش هامی بَ متاس کوچکرتین اب حیت ذمکٌَ کَ دعصانکنی دییل واگریدار بامیری

 رٍیبگ ش دٌسٍ مه صااین صس ابؾث کَ چضمکی و لبريسی مهیضَ مثل

 

 ... هشاصت صااین کَ اکرصَ بَ دس دواست و گشاصت مزی روی كشارو پالستیک  زود

 .... بیار ػصف بصو هامی_ 



 ... تٍص دومشٍز ایيجوری... منیرواد.... اووووٍ+ 

  ػصفاش این....  هباش ىگصان میضورم دودم ػصفَ دوات....  چیَ مضلکت میسومن کَ من... هیار هبوهَ پاصو_ 

 .. پاصو... ذان تًبل پاصو... حون از دور میضی مصیغ منیاد تاهسارداس   هؼص بَ

 .... میکٌَ حصبت گوصیش اب داٍر صااین دیس بصگصدٍ ات ویل اصپزدوهَ مست رفت و کض یس اویف یَ) 

 تصاهَ خماظب کَ میساد وضون کصدٍ مک ذمکن خای ات ظساصو و  صسٍ بليس  دوری هنار مزی پضت از ایيکَ

 .... ست

 .... صس کور اص هتاش جعیب ان یک

 ... مه تو مریفت بیضرت میضًیس کَ ؾزیزم لفغ دفـَ ُص اب ادامش

 .... بس و میسووست دودش مسمل حق رو لکمَ این

 .... میکٌَ چیاکر  اوجناست وكیت صااین یـین

 ... میکٌَ بللش چجور

 ... میبوستش چجور

 ... میکٌَ ملسش چجور

 ... بکٌَ مه اون اب رو میکٌَ هامی اب کَ رو مهوىاکرایی ذمکٌَ یـین

 .. دواب وكت حمنک بلل مهون

 ... وحضی و داغ ُای بوسَ مهون

 .. وحضتٌاک گوش تو ُای زمزمَ مهون

 ؟؟؟ ذمکٌَ یـین



 ترصف اثهیَ یک در حسمضو سلول بَ سلول حسادت و دضم و کيَ دگصگون حالضو کَ بود اکیف تعورش

 ... ضستو  اومس و کصد كعؽ و ذساحافؼی بالدٍص

 ....  بودن افتادٍ دُن از و دشد دو ُص هامی و كشا کَ بود صسٍ دیص ویل

  خنوردی چصا.... ؾزیزم چتَ_ 

 .. سریم... منیروام+ 

  ؟؟ میضَ مگَ... تو؟؟.... سریی؟؟_ 

 ... صسٍ کَ فـال+ 

 ... سریم میگی حاال.... این واسَ کصدی مـعلمون ساؾت سَ_ 

 .. منیضَ تکصار اوضاهلل... صس حلری ی بيسٍ  این دصج نگصاىهباتو وكت کَ ببرض یس+ 

  انراحیت؟؟ چی از دكیلا ببیمن بزن حصف درس.... چتَ ُست مـلوم هامی_ 

  ُیچی+ 

 .. پیش دكیلَ دو ات بودی دوب ؟؟ صسٍ چی..... ُیچی ىگو_ 

  کصدٍ مضلول ذُمنو سوال یَ فلط... دومب الامن+ 

  سوایل چَ_ 

 ممن واسَ  یکی اکش.. ؿالیَ ش سلیلَ بگم ابیس کَ ماماهت اگَ... ماماهت ای توٍ اهتزاب تصاهَ بسومن اس متدو + 

 .... کيَ پیسا

 و صس بليس و کصد ،فوران صسٍ فـال اتضفضان کوٍ مهچون کَ صس روصن  لکامت این از اتضی چٌان) 

 ..... بزهَ گوصش تو یکی ات بصد ابال دستضو



 (صس چضمش در چضم و ایس تاد ملابلش در مه هامی

 ... بزن ابش زود... بزن+ 

 ...  حصف حیت... ذميوؿَ چی مهَ من واسَ

 ... حمفوػَ اكا حرضت واسَ اکری ُص حق ویل

 منیضس ابؾث این ویل میگَ راس میسووست حورایی یَ..... کصد کيرتل دضمضو و کض یس معیق هفس چٌس) 

 ..... صَ مک او بَ وسبت عبشتـ  و كریت حس از ذٍر یک حیت کَ

 ... کصد وضیین ؾلب دواب ااتق مست بَ و ىگفت ُیچ پس بکضَ ابریک خاُای بَ دؾوا و حبث منیرواست

 .... زد زل خنوردٍ دس كشاُای بَ و وضست مهوجنا دكیلَ چٌس هامی

 ... تلخ رو حفتضون اکم بیرودی و کصدٍ روی زایدٍ احامتال

 بصانمَ و ارامش و س یاست  مـادهل از ركیب کصدن ذارج حیت کَ گفت دودش بَ هیست راُش این اظال

 .... میعلبیس  دكیق ریزی

 ... ااتق مست بَ رفت

 ....کيَ پهنون ظورتضو ات گشاص تَ پیضوین روی دستضو ساق و  بود کض یسٍ دراز ختت روی

 .... هناد گصدن و صوهَ فاظل حس روی ظورتو و دش و کض یس دراز کيارش و رفت 

اش تو صااین گصم ِایهفس   .... کيَ ىگاٍ هبش ىکصد حصات ویل میضس ذایل مُو

 .. رمصابن و تيگ و گصم مهیضَ بلل ابز و دزیسن هکصش دور بَ زود دس هتا

 ... ببرض یس+ 

 یَ... زمنَ حال ُص بَ اومن ؾزیزم ویل... میسادم حوابضو هبایس... بود ممن تلعری... ؾزیزم هساٍر اصاکل_ 

 .. دارم كبالش در وػایفی حسااكل



 هساری؟؟ وػایفی... چی من كبال در+ 

 .... ست وػیفَ روی از میکمن تو اب کَ اکری من مگَ.وػایف؟؟؟_ 

 .. میکین حسادت یک بَ بصم ماُت صلک كصبون اذَ.

 ... چی بَ

  ؟؟ کيَ اصلالش بتوهَ دیگَ یکی کَ ُست خایی دیگَ دل این تو مگَ اذَ

 .... بصیس  هفسضو   هامی ىگاٍ و صس چضمش در چضم بالدٍص) 

 ( رمح یب رىگ مهَ رىگ بَ رىگ چضمِای... چضمِا این دارن خادویی جعیب

 ... میکین ػمل اتیمیون سَ بَ داری ایيجوری. کن ابور... منیضی خسا ازش چصا پس... صااین+ 

 .. منیتومن الان... منیضَ_ 

 .. ىکٌَ... چصا+ 

 ... بیاٍر زبون بَ اوهو حیت منیتووست.... صس روصن اتریک ااتیق در چصاقی مهچون چی مهَ حلؼَ یک در) 

 ... میرتس یس

 .. میرتس یس  صااین اتکیس از

 ... صک این صسن حلیلی از

ا صااین بلل از دودصو... افتاد اکر از ملزش و کض یس تری دلش  ...( وضست و کصد ُر

 :؟؟؟ ابرداٍر تصاهَ....؟؟ تصاهَ.... صااین+ 

 .... صس دصاب دشش روی کَ  بود اوار ُزار زارانُ صااین سکوت

 ... میضس تص تيگ و تيگ و تيگ دهیا



ای  .... میفرشد اورا و ىزدیک مه بَ ااتق دیواُر

 .... میضس ابیسذارج

 ..... هیفتادٍ گری ترٍی و س یاٍ كرب این در ات میضس ذارج زودتص چَ ُص ابیس

 ... منیضًیس ویل.... مزید حصف صااین

 .. میکض یس حیف ملزش در کَ بليسی سوت از كری چزی ُیچ

 .... بسٍ اجنام میرواد کَ اکری روی کيَ متصکز میکصد سـی

 لـيیت اهسام از یک ُیچ اذَ چصا... بودن زدٍ خی لـيیت اىگض تان ویل ببٌسٍ لباساصو ُای دگمَ میکصد سـی

 .... هبودن فصماوش بَ گوش

 ات کصد پاک ابر ظس را روان اصکِای

 

 حمنک و فرشد صسن كعؽ مصز ات  گصفت ابزوُاصو کَ بود صااین كوی دس هتای بالدٍص... کيَ پیسا اُضور  فلط

 .....داد تاکوش

 ... میکمن حلش میسم كول.. میکمن حلش... میگم چی کن گوش.... کن گوش هامی_ 

 ...( منیضس ساکت صااین چصا... منیرواست... بض يٍو منیرواست گشاصت گوصاش رو دس تاصو) 

 ... بصررم بشااار... بصم بشار صااین... صااین+ 

 ... بزهمی حصف بشار فلط.... میکمن دواُش هامی_ 

 .... لـيیت میاد بسم ازت... متيفصم ازت... منیروام+ 

 ... میگفیت کَ ؾضلی بود این



 .... دروغ مهش

 ...  فصیب مهش

 ... فیلمبازی مهش

 ... حال و ؾضق واسَ تو مـضوكَ مه  تو چیَ مه داری زهتو مه ؟؟؟؟ مٌو میرواس یت ایيجوری

  کن ومل... صااین کن ومل

 ... میگی چی میفِمی اظال.... تو میگی چی هامی_ 

 ... زحصمو منیبیین ؟؟ دردمو منیبیین...؟؟ اظال مٌو  منیبیین هامی ؟؟؟ حال و ؾضق کسوم

 ... ریمممی تو بسون کن ابور... منیتومن.... بسم دست از تورو منیتومن هامی

 اکسژین هکی بلکَ ات بصد گصدوش ظصف بَ دستضو... میضس هکرت و مک و مک ُی ُوا و مریفت س یاُی چضاش) 

 (  ِبکضَ سیٌَ این بَ

 ... کن ومل صااین+ 

 ... بکضم هفس منیتومن

 ... کن ومل

 .. بصم ابیس کن ومل

 ... بکضم هفس ایيجا منیتومن

 ... میضم دفَ دارم

  بکضم هفس منیتومن

 ....رفت و کصد  ازاد دودصو بالدٍص )



 ... هساصت حصکت حصات و بود ایس تادٍ میرکوب ُامجنا صااین

 ... میرتس یس

 ... بضَ حمو مهیضَ واسَ و بصیٍز مه بَ هامی حضور گصم ردپای ىکٌَ میرتس یس حصکت کوچکرتین از

 ... کيَ حسش هتوهَ و بضَ گم.. ُواش.... هفسش.... ؾعصش ىکٌَ

 هیست    هبودش از  تص ُولياک و بزرگرت دردی ُیچ ویل  کض یس تری سیٌَ ی كفسَ در سیسص و تزی دردی

.... 

 ...دردی ُیچ

 هجمن درهبای صسن ابز بصای دكیلَ یک فلط..... صس ترٍی و س یاٍ زهسگیش و ویصان دهیاش مهَ دكیلَ یک در

 دكیلَ یک فلط.....بود اکیف

 

 

 ..... میگصفت اروم ست ویرٍب رو روٍز سَ کَ گویش هور مگَ ویل بود ذاموش چصاغ

 کَ رو  پیی در پیی متاسِای خلوی ویل  ىٍص بریون اظال و مبوهَ دوهَ تو.  مالكاتش از فصار بصای میتووست

 .... بگرٍی منیتووست

 ؟؟ ُيوز بود ؾعیب

 ...  مـلومَ دب

 ؟؟؟ بود دخلور و انراحت

 ... البتَ

 ..... بود صریین واسش حورایی یَ صااین پااین یب صِایتال و ارصار این ویل



 .... بضَ ىصم زودی این بَ هبایس... هَ ویل

 .... صَ ُاش دواس تَ تسلمی ابیس  بصصگصدوهَ میرواد و ؿاصلضَ  اگَ صااین

  ؟؟؟ چیَ ش دواس تَ واكـا ویل

 .... کيَ دور ش چبَ از رو صااین خستَ اون مثل دوددواُی ادم بصای حیت

 .....دشدرگم الکف این واسَ کمن پیسا حل راٍ ابیس من چصا..... چَ من بَ ظالا

 ..... کيَ حلش ابیس دودش و ابصن موكـیت این تو صس ابؾث صااین

 كضیَ این صسن متوم زودتص واسَ ابصَ مفیس میتوهَ فضار اؾامل  و كِص دوردٍ یَ حاال

 

 ... گصفت دست بَ رو گوصَ یَ بود صسٍ پصت کَ گویش

 ... دلتيگضَ چلسر کَ اهسادت ایدش میضس ذاموش و روصن گویش ظفحَ رو کَ صااین امس

 .... صس كعؽ متاس حلؼَ مهون ویل بزهَ متاس بصكصاری ی دگمَ رو دواست

 ... زد لبريس

 ... هساٍر اصاکل

 .... مزیهَ زىگ ابزم ، هبود کن ول ظبح ۴ ات کَ دیضب مثل حامت

 ... بپٍص خاش از صس ابؾث و کصد دضک لبريسو کَ اومس پیام یَ انگِان ویل

 ؟؟ بسی حواب منیروای... هامی)) 

 .. هیست رمم... ابصَ

 کین؟؟ اص یت منیروای



  هیست مضلکی اومن

 ؟؟ کین متوم رو ابزی چبَ این منیروای

 ... داصت ای دیگَ توكؽ منیضَ چبَ یَ از کَ... درکَ كابل 

 ... منیسم كسم رو کیَ میسوین دوب دودت کَ رو م کس ؾزیزتصین حون... هامی ویل

 داری معص ات  کَ کمن اکری ، میسی اجنام ای امحلاهَ معل داری  جلبازی و جل دش از بفِمم اگَ   دودم خان

 ...((  ىکین فصاموش

 .... کصد روصن وحودش تو پیام این کَ دضمی  اتش از مزید هفس هفس

  گویش تو صااین دیایل تعویص اب کصدن لک لک کصد رشوع

  ؟؟؟ میکین هتسیسم+ 

 ... صااین میکین هتسیسمی

 .... میرتمس ازت کصدی فکص

 .... ُس یت یک میکین فکص اظال

 ... دادم رو بت کَ مٌَ تلعرٍی مهش میسوین

 میروام میفصس مت واست  میگریم فیلمضو و  میسم اجنام منیکضَ و میکضَ میمل اکری ُص صس ایيعور کَ حاال 

 ....بکین میروای كلعی چَ ببیمن

 لباس.... گصفت رو بودن گصفتَ  حضن اوجنا امضب کَ  دوستش ی دوهَ ادرس و بًیامنی زد زىگ زود

 .... بریون زد و کصد ؾوض

 .... کيَ انامیسش چصا  میکٌَ دؾوا ىکصدٍ  اکر حصم  بَ اوهو صااین کَ حاال

 



 

 .... مزی رو سادتاه رو گویش و صس انامیس هساد مه پیامو حواب  هامی دیس وكیت

 .... زد زل سلف بَ و مبل رو کض یس دراز

 .....  بود دس تَ

 .... میشاصت اتجریصو داصت دوراک و دواب یب  ظوالین ص هبای  کَ

 .... ؾزیزم هامی_ 

 ؟؟؟ اذَ  میکین ایيجوری چصا.... بصم ماُت صلک اون كصبون

  ؟؟؟ اٍر ؟؟ بِضکین مٌو میروای

 .... توام داقون و دصاب  سالِاست  من منیسوین مگَ ؾزیزم اذَ

 ... منزیىن زمنی دوابٍر رو صسٍ تیکَ ُزار و صکس تَ کَ چزیی دیگَ

 !!مزیىن؟؟؟

 .... مش فسات کيَ زمخیت پات زیص بٍص  وحودم  تزی  ریزای دوردٍ کَ ایيَ از تصمس  تهنا

 

 

 

 ....صَ داذل کيَ رایض دلضو منیتووست ویل وضس تَ ماصنی تو ویالیی ی دوهَ اون بریون میضس ساؾیت همی

 ... داذل کضوهسش و بریون اومس و ص يادت ماص یًضو کَ بود بًیامنی ادص در

 .... کيَ ؿادت  دود پص اور دفلان  ُوای و هور کپ فضای اون بَ تووست ات کض یس ظول دكیلَ چٌس



 ... بود  کوچک ادم از  زاید جحم این واسَ ماکن اون واكـا

 .... میلولیسهس درمه ركط ی هبوهَ بَ ذاک وحب یک تو کَ يسمامیه  را ذایک کصرمای

 .....میسیس ایيارو صااین اگص وای

 .... گيساکری و جفور دار... اُا ؟؟ ابر یَ گفت چی

 .... بودن او اب حلؼات ایداوری از اومس لبش بَ لبريس

 مریسَ هؼص بَ ینداصت دوس و كض يگ مه وحضتٌاکش ُای حساسیت و وكریت  ابزی دیوهَ حیت کَ اویی

 ... الان

 ىگفت هَ  ظـم دوش  ُای دلرباهَ اون بَ میضس مگَ و... چصدیسن دورش کصدن رشوع رىگی ُای لیوان

.... 

 .... هساصت دویب حس

 کصد زمزمَ گوصش تو ای رشماهَ یب لکامت و کض یس ابزوش رو دست دذرت اون وكیت هساصت دویب حس

... 

 ... بصد ابال ی ظبلَ بَ و گصفت دستضو وكیت هساصت دویب حس

 ... بست درو و کض یس ااتیق بَ وكیت هساصت دویب حس

 ... بوس یس لهباصو وكیت هساصت دویب حس

 ... کيس یکی یکی لباسِاصو وكیت هساصت دویب حس

  وضست ش تيَ پاینی رو و ختت رو اهساذتش وكیت هساصت دویب حس

 ... وضاهس ؾصایوش پوست  رو کَ بود ُایی بوسَ امضب حلؼات بستصین ویل



  احٌیب اناص يای ُای لب این بَ رو اؿرتاضضون و ،انرضاییت تن روکش این سلول بَ سلول و تک بَ تک

 ....میسادن وضان

 اب ات کصدٍ گشاری منی رو  تن این متام صااین کَ فِمیس دیص چلسر.....  فضار مهَ این از صسن ذیس چضمِا

 .... کنن فصاید دس هتاصو و لب و اص يا رفیق  ان بَ هیاز  و صسٍ مٌفجص متاس کوچکرتین

 

 .... کصد دور دودش از  و متوكف رو منیسووست امسضم حیت کَ دذرتی

  هکی صسن ابؾث و زدن تيَ هبش هفص چٌس ُا پهل از اومسن پاینی تومسری..... بریون زد و پوص یس لباساصو

 .... خبورٍ تلو تلو

 رو چی مهَ میکصدن الامتس ٍاتز  ُوای حس تجوی در  کَ ُایی َری و درد مـسٍ و چضمِا سوزش و  دشگیجَ

  اهسادت اکر از

 .... معیق بس یار هفیس و بریون اومس

 .... بیاٍر ابال ست مـسٍ تو چی ُص صس ابؾث کَ صسیس هتوؾی حالت ان یک و رفت ماصنی مست بَ

 ..  وضست ماصنی چصخ بَ پضت مهوجنا

اش حلؼَ یک کيون ات صب اول از کَ کیس.... میکصد ظسا رو یکی ُوصش و ؾلل و خان و روح  ىکصد ُر

.... 

 .... ابدت رىگ چی مهَ  احتیاج و دامری   این ملابل در 

 دؾوا و دوری این مسبب اچنَ ُص مریس یس هؼص بَ رمم كری و  افتادٍ پا ،پیش روصن ی زوایَ این از چلسر

 .. صسٍ جهصان و

 .... اورد بریون گوصیضو..... ...کصد زمزمَ مسضوا و تصکیس بلضش



 .... بود تص كوی  بس یار بس یار  هیازش حس کَ صس تصدیس ابؾث اثهیَ چٌس فلط تيبیَ از تصس

 

 

 ..... دورد زىگ گوصیش   کَ صَ هکرت دشدردش بلکَ بست اثهیَ دو چضاصو

 .... داد حواب زود و پصیس خاش از هامی امس دیسن اب

 ....بصد پیش كلیب سکتَ مصز ات اوهو کصد ظسا امسضو وكیت ؾضلش یونگص  ظسای ویل

 ؾزیزم؟؟؟ چیَ_ 

 صسٍ؟؟؟؟؟؟ چی

 .... هیست دوب حامل صااین.... صااین+ 

  ؟؟؟ هفسم دردٍ خاییت ؟؟؟؟؟ اذَ چصا_ 

 ... بکن اکری یَ... صااین دردٍ خام مهَ... خام مهَ+ 

 ... میکمن دوبت دودم...  دمل زیزؾ چضم... چضم... بصم كصبوهت حومن بَ دردت_ 

 ... کمن راهيسگی منیتومن.. دهبامل ؟؟؟؟بیا صااین+ 

 ؟؟؟ ای دوهَ ؟؟ کجایی.... خان و دل ؾزیز چضم... چضم_ 

 ...(  افتاد گصدوش روی و للزیس کَ  رشمٌسگی اصک  و مکث  هکی) 

 .... هیس مت دوهَ... هَ+ 

 ( داصت حصف لکی دط اوهور صااین سکوت) 

 .... م دوس تان از یکی دوهَ+ 



 ....  ؾزیزم میام دارم.. ماصیمن تو بسٍ ادرس... ابصَ_ 

 ... دشدمَ صااین+ 

 ... وحودم متام میکمن گصمت میام_ 

 ...  دردٍ م مـسٍ  صااین+ 

  مش فسات میکمن دوبش_ 

 ...  تيگَ دمل.... دمل صااین+ 

 تزریق دووش تو كوی مورفیین مهچون لکامت این نصًیس از کَ ذلیت ات  میکصد توكف مهوجنا داصت دوس) 

 .( بصسَ حساکرث بَ صس

  کن ابور... ىکن گصیَ  فلط..... هفسم میکمن درس اومن.... میکمن درستش... ؾزیزم بصم دلت كصبون_ 

 .... کمن راهيسگی  منیتومن ایيجوری

 ... چضم+ 

 .. هفسات تک تک و لبا اون كصبون... چضات كصبون.. گفتيت چضم كصبون_ 

 اس تفادٍ لکامت این از ابزی ؾضق زمان در حز بَ ملصور صااین کَ.... حصفِا این از اومس لبش بَ لبريس) 

 ... بست چضاصو و صس اروم و کصد دودصو اکر ایر ظسای صًیسن مک مک.....منیکصد

 ... ؾزیزم ساکیت چصا... هامی_ 

 ... میاد دوامب+ 

  دیگَ ىزدینک.... بیام ات خنواب.... ُا خنوایب.... بگصدم دورت هَ.... دمل ؾزیز هَ_ 

  ُاش حساسیت این از دست مه رشایط این تو صااین  کَ اٍ و درد و اصک میان گصفت ش دٌسٍ ابز) 

 ( ورمنیساصت



 

 .... دشصَ ابال دیس کَ ىکض یس ظول دكیلَ چٌس

 .. صس ذیس ابز دیسوش اب چضمِا

 پیش فصظیت کيون   و صسٍ میرس دیساری مسهتا بـس  کَ ذاهَ لاُ از ماهسٍ خا بَ داصت  کودیک احساس

 ... ست دوری زمان این ُای گالیَ و  صاکیت کصدن ذایل  بصای امسٍ

 .... کصد بليسش و گصفت رو هامی ُای صوهَ حصیف بسون

 و كایت مه صایس.... بود صسوش گوصت و پوست خشبَ و جتزیَ اماکن حلؼَ ُص کَ فرشد سیٌَ بَ اوهو چٌان

 ...   است مهنی هیت

 مهیضَ واسَ روح و حسم و دل تو هامی کصدن حل

 

 بضَ دوب چی مهَ بود اکیف بلل اون تو صسن پصس مهیضَ مثل کَ صس انپسیس حلؼَ یک در دشما و دلتيگی

... 

 .... میضس بیضرت حلؼَ بَ حلؼَ کَ ست مـسٍ درد مضلک تهنا

 رو ظيسلیش هکصبيس و کصد سوارش و بصدٍ ماصنی مست بَ.... کصد ىگصان رو صااین  ش پصیسٍ روی و رىگ

 .... بست

 !!! ماصیمن... صااین+ 

 در چَ ُص و ؿامل و دهیا دیگَ میسیس حال این در رو هامی وكیت.... هتوپَ هبش کَ گصفت دودصو خلو دییل) 

 (  داصت دود خای کَ  اُن تری تیکَ  دوسَ... هساصت امهییت کوچکرتین است ان

  دهبالش بیاد میفصس مت رو یکی فصدا... کن ولش_ 



 ؟؟؟ چی بيسازن دط روش..... بیفتَ ذمکٌَ اتفاق ُزار فصدا ات.... منیروام+ 

 .... میکنن اکری دوب_ 

  هشاری خاُا ایيجور پاتو دیگَ ابیش تو ات

  ؟؟؟ صاایااااان+ 

 .... اهسادیت کصدن كلط بَ رو صااین کَ ىگو ُیچی هامی_ 

 ؟؟؟؟ ایيجوری... ودیتد مصاكب ایيجوری

 ..... میسی حتویل مب رو  اماهتَ دستت کَ  حسمی ایيجوری

صماری این جمبوری مگَ هساری صو حٌبَ کَ تو اذَ  ....ت مـسٍ تو بصیزی رو ُز

 ... بکٌَ  فکصاصو ابصَ راحت.... مست یَ ابصَ  تهنا بشار گفمت.... مٌَ تلعری... ُا هیست تو تلعری

 .....یش دور چضضمم خلو از دكیلَ یَ بشارم خبيسم ماباب گور بَ دیگَ ویل

 ....  دوابیس و بست چضاصو ُامهعور و میساد گوش زدهناش قص بَ

 .... ابصَ ارامبرش و داصتین دوس ایيلسر کصدهناش دؾوا حیت یکی، میضَ مگَ

 

 

 بود صلکی جلین مـجون از پص کَ لیوان یَ اب بـسش دكیلَ دو.... اصپزدوهَ رفت و گشاصتش مبل رو

 ... اومس ابالدشش

 .. خبور ایيو پاصو.... ؾزیزم پاصو... هامی_ 

 ( وضست صس بليس و گصفت رو صااین دست و کصد ابز چضاصو) 



 چیَ؟؟ این+ 

 .... ؾضلم خبور... واست دوبَ_ 

 صااین هکک اب بالدٍص....  هتووست  کَ بود صسیس چٌان ضـفش ویل بگرٍی دستش از رو لیوان دواست) 

 ( بصگصدوهس وصور  زود  صس ابؾث كوی و تيس دییل بوی ویل کصد دًُش زدیکى

  منیروام.... کوفتیَ چَ دیگَ این+ 

  کنن ت مـسٍ صستضوی بامیرس تان بربمت جمبورم ای... میکٌَ زدایی مس... خبور یوکضو.. ىکن اذیت هامی_ 

 ... فلط یوکضو... ؾزیزم یال...

 .... هوص یس کوچولو یَ و گصفت بیٌیضو صسٍ مجؽ ظورت و متام اییتانرض اب) 

 .... دویس محوم مست بَ کَ گصفت ؾوكش چٌان رس یس ش مـسٍ بَ كلیغ جلٍز مایؽ اون کَ مهنی ویل

 ... اوردن ابال کصد رشوع ابز و وضست فصىگی توالت کيار

 .... ساوم منی ابال چزیی اس یس از كری...  ذایل ی مـسٍ  ذاظص بَ ویل

 .... دراورد اصکضو و سوزوهس حلق ات رو مسری متام کَ اس یسی

اصو و میساد ماساژ ُاصو صوهَ.... بود دشش ابال کَ وضس اثهیَ دو صااین  این ویل  وضَ کثیف مزید کيار مُو

 صس گم مـسٍ ی دُيسٍ ازار ُای ریفلکس در  ش گصیَ ظسای و کصدٍ ضـیفش بسحور حسمی بس وضـیت

.... 

اش ان یک  ... کصد ابز رو اب صری و رفت وان مست بَ و کصد ُر

 .... صس راحت دیالش دیس رو اب خبار وكیت ویل صس تًش تو لصزیش ابؾث اص يا ی حصيَ این

 دراوردن لباساصو کصد رشوع و بضیٌَ وان تو کصد هککش و مستش اومس

 



 دردُای مک مک و گشاصنت ادویضوهوخ اتجری رخیت اب تو  کَ مـعصی  ُای مایؽ و ظابون زاید کف... گصم اب

 ... صس هکرت بسن و تن حورواحور

 .... موهس اثبت  ىگاُش ان یک کَ مزید لیف حوظهل اب بسوضو داصت

ای و لب رژ خای.... رس یس دود گصدن و سیٌَ بَ و کصد تـلیب چضاصو صـاع  ... دذرت اون گاُز

 ... ببرض یس.. صااین.... صااین+ 

 ....( صس بليس و اومس دودش بَ) 

  بیارم بصم دارمی اکبیًت تو کمن فکص.... صسٍ متوم صامپو... هساٍر اصاکل_ 

 رو صااین ؾعباهیت و چلسردضم کَ فِمیس امضب..... کصدٍ کَ اکری ذاظص بَ صس متيفص دودش از) 

 ..... مغگیًش ىگاٍ  این بص میسٍ تصحیح

 مسهتاست کَ ست چضمِایی کصدن زادارؾ این و  اکریَ کتک ینک و حسایب ی دؾوا یک فوكش اون کَ

 .... بس تَ بضون حووش

 .. زد رمق رو زهسگیش ی جتصبَ بستصین بگَ بش میضس اکش....  هبود دوب اظال بگَ بش میضس اکش

 و است یکی بَ متـلق حسمش و خان و دل کَ منیکٌَ دیاهت هبش ُیچوكت دیگَ بگَ بش میضس اکش

 ... بس

 ....  او از كری منیپشیصد  ابقباین ، دیسٍ هبار زمنیدش  این دیگص بگَ بش میضس اکش

 ابز چضاصو منیتوهَ و ست دس تَ دییل کَ هَ امضب.... هَ امضب ویل میگَ بش روز یک رو ایهنا ی مهَ

 .... داٍر ىگَ

 زایدٍ دییل وكت..... صسٍ تليبار دلش رو کَ حصفِایی گفنت واسَ زایدٍ وكت

 



 

 .... ىصسوهَ امتام َب اکرصو کَ وضس ابؾث بودوش دواب

اصو اروم و حوظهل اب ای ان دلربهیای بَ و صست مُو  و میروردن پیچ اىگض تاش دور وكیت وحضی اتُر

 ... دٌسیس میکصدن ابزی

 ... کصد هوازش و.کض یس ظابون رو  لعیف و ىصم ای ذامَ پوست

 ... کض یس اب ابر ُزار رو  چاهَ و لب و پیضوین و گوهَ و ظورت

 ..... ذیس اس توایی ُای بوسَ اب ابر هَ و هود و هنعس و  ریص اب اب ابر یک

 حساکرث  بَ دل این دیگص میگومی دود بَ کَ ابر ُص کَ هنادی ادم این در کَ ست دشی چَ دیگَ این ذسا

 ؾضلش کَ اصتباُی ی اهسیضَ چَ و حمال فصض چَ کَ میضَ اثبت مب ابز رس یسٍ ؾضلش گيجایش هنایت و

 بَ.....  صود مٌبسط ان ی مهَ اتساع بصای است جمبور بیچاٍر دل و میضود تص كوی و صسیستص و بیضرت ابز

 بَ.... چضمِایش کِکضان ریز رىگی ذرات ان متام ی اهساٍز بَ.... زمان و زمنی و دهیا و ؿامل متام ی اهساٍز

 كیامت ات و کيون ات ذللت اول از اترخی ظول در ؿاصق ادرمای متام ی اهساٍز

 

 ... کصد دضکش وبد حوهل اب

 ....  کصدوش گصم ی هبوهَ بَ کصد بللش حمنک و پیچیس دورش رو پتو

 دمای ایيکَ هبوهَ بَ بضَ ذایل گصدن تو هفسِاش کصد تيؼمی ظورتضو ظوری و گشاصت پیضوهیش رو لهباصو

 .. بضَ متوخَ زود ابال بٍص بسوش

  صَ ؾوض روش و رىگ ىکٌَ ابصَ مصاكبش ایيکَ ی هبوهَ بَ زد زل بش و هشاصت مه رو چضم

 .... بود کَ بود چزیی ُامن این ویل



  ...  ذایل تو و واُی ُای هباهَ  دشی یک فلط

 ... کيَ کيرتل رو حٌووش ات میسادت دودش واسَ کَ ُایی هبوهَ

 .... دیگَ حور یَ بودوش اب میسٍ وضون دودصو حوری یَ  هبودش اب کَ حٌوین

 .... فرشد صااین بَ دودصو بیضرت و کصد مادش  احساس بیساری و دواب بنی هامی

 ... هفس یک و روح یک و حسم یک... صود یکی او اب ات فرشد دودش بَ بیضرت و بیضرت اوهو کَ صاایین

 فضای در ُوا ریز ذرات حیت.... صس یکی ابمه هفسِا ریمت حیت. ..   زد ُامُيگ ابمه كلب تپش  هوای حیت

 ان... کياری ؾسیل ان... دواب چصاغ ان حیت.... ختت ان حیت....  ن ٍمـجز  یک صاُس کَ میساوسنت ااتق

 یب ای مـجٍز.... مزید لبريس حصيَ این بَ کَ انػص مهیضَ ی س تاٍر ان... پصدٍ و ُا مالفَ ان... پتو و ابلض هتا

 این كتظسا و پایک و زالیل  ُیچوكت کَ ادمکِایی.... اوساهنا مزامح چضمِای و ىگاُا فصای و وضان و انم

 ... کصد دواُيس جتصبَ هَ و حس هَ و درک هَ رو ؾضق

 .. چَ یـین اتش بسون سوذنت میفِمن مـمویل ادرمای کجا

 ... چَ یـین زمخ بسون درد

 ... چَ یـین صکٌجَ بسون زحص

  چَ یـین اب بسون  قصق

  چَ یـین ارتفاع بسون سلوط

 چَ یـین  ؾضق... ؾضق...ؾضق میفِمن کجا

 

 

 ..خبورٍ تکون هَ..... ورداٍر ازش چضم میتووست هَ ویل گشاصنت هو روز بَ كسم یضسم  ساؾیت چٌس



 .... بیروایب صب چٌس این خربان بَ بشاٍر مه رو چضم حیت هَ

 و پوست رو خمتلف هورُای تاللوء اتجری بَ ، دوابیسٍ ش سیٌَ رو و بللش تو کَ هامی مسحور و مفتون 

 .. میکصد ٍىگا ش چٍِص

 .. روز همی گصم و زرد روص يایی ات  سفیسظلوع و دشد هور ات... رمتاب  متومه ظیف از

 و فضا ُص و رشایط ُص در میتواهس اوسان یک چگون کَ  صسٍ کضف اتٍز حلیلت این حریان و درماهسٍ

 ابصس  زیبا و افسوىگص  ،  حٌون حس ات حوی

 

 

 ..... کصد ابز رو اچضمِ مک مک و داد دودش بَ تکوین بالدٍص

 زدن لبريس  لهبا امتساد در چضمِا ذمتسد ،دعوط  زدن زل دس تَ ای كٍِو ىگاُای ان بَ کَ رىگی ُای تیهل

..... 

 ..... صَ روصن مشؽ ُزاران درووش کَ بود اکیف  الکم بسون خبری ظبح مهنی

 .... پصهور مه   کصد گصمش مه

 .... بیاٍر دووم بوییسوش و ض یسنچ   و دیسن بسون صب سَ و روز سَ تووست چعور

  ؟؟ چعور واكـا

 رو حسادت و دضم و رفتَ،،حرست دست از مامیهس را معصی کَ ساؿات و دكایق و حلؼات اون ایداوری

ارو هوازصگصاهَ کَ دس هتایی.... اورد سعح بَ مک مک ارو و صسٍ مضت میکصدن ملس مُو  کض یسن ؾلب بَ مُو

..... 



 بَ رو  لهبا... کصد دودش یب دود از  صس مخ پضت بَ کَ بلوریین گصدن ای  کواتُش ی انهل و اخ هفِمیس

 .... بپصدازن رو او از كری  اب مالكات اتوان ات گصفت دهسون

 صس ازاد ویل ُایش انهل.... .. کيَ حتمل رو صااین دضن ی بوسَ این ظسا یب ات فرشد مه بص را چضمِا هامی

 .... دادن كصار مٌگٌَ در رو نگصد پوست و گوصت زابن و دهسان وكیت

 وضوهَ  اتبریحامهَ افتاد صسٍ گشاری ؿالمت و  اصلال انص ياس دذرت توسط کَ ماکهنایی خان بَ وار دیوهَ

 دشسزب ُوای و اب دوش دشزمنی ان دشاتدش بص رو دود مالکیت ؿمَل و برٍب بنی از را حضورش  ُای

 .... بًضاهس

 وضان ات صس ارقواین و كصمز و بيفش ُای ؿالمت از پص س تایلکصی  سفیس پوست کَ ىکض یس ساؾت یک بَ

 منیپشیصد رمامن و توریست   دشزمنی این خسیس پادصاٍ و مالک دُس

 

 

 .... گصفت كصار  صااین روی ایًبار و چصدیس فضاری اب   كسرت اؾامل مهَ این بَ مـرتض هامی

 ... مهیضگی پصص یعيت ىگاٍ و لبريس

  موردٍ یب ابزای وحضی مهَ این و هیفتاد اتفایق یچُ  دیضب اظال میسووس یت+ 

 (ای اثهیَ در بود رو ابز و  زد دور بسهیش كسرت از اس تفادٍ اب صااین) 

  ؟؟؟ کض متت دیگَ دفـَ و میکمن رمح ابٍر ادصین این میسووس یت_ 

 ( اماکن تـویغ و چصدش ابز و هامی ظسای اب ی دٌسٍ)  

 ؟؟ ؾضلم میضی دوصلک دییل  میکین هتسیس میسووس یت+



 کصد دود پاُای كفل رو هامی پاُای ظوری ایًبار ،،ویل هامی روی صااین س يگنی تن دوابٍر و زدن دور دوابٍر) 

ایی واسَ رو الزم معل  ازادی هتوهَ  ( ابصَ داص تَ  رو چصدیسن  و ُر

 دارم؟؟؟ دوست چلسر میسووس یت_

 ( هَ گفت  دشدوصاهَ حلین اب) 

 ؟؟؟ منیسوین_ 

 بگو ابزم ویل.....اچصااا+ 

 

 .... ت روٍز سَ كِص این کصد مک معصم از سال یس کَ ایيلسر_ 

 ( کصد تلیری کَ ىگاُی رىگ و صس مجؽ کَ لبريسی ابز) 

 ..... من..... صااین+ 

 ( کصد كعؽ حصفضو) 

؟؟؟ یَ بودهت میکین فکص  هامی_   دوص برمت و صاد.... میسٍ رو و رىگ زهسگمی بَ کَ چزیی.... .... امتیاٍز

؟؟؟.... میکٌَ   اٍر

 ... زد زل  مغگنی  مهیضَ چضامی بَ) 

 (  ارامبرش و زیبا و بصاق.....مک مسافت این از ممیوهس  رو دوردٍ ابرون ذاک

 .... موهسن زهسٍ واسَ رضورتَ یَ من واسَ ؾضلت هامی_ 

 .... كشا مثل... اب مثل... ُوا مثل

 ؟؟؟ میضَ ورچج کین  ش دفَ میروای کَ ادمی دیسی هامی



 ..... مزیهَ اتیش و اب بَ دودصو چجور

 .... من فلط هَ بسوزوهَ  رو ؿامل و دهیا مهَ  اتش این کَ ایيَ از تصمس تهنا هامی

 ..... دادم معصم و دون و حون اب رو بودن تو اب اتوان من هامی

   میکٌَ غحف صسٍ کَ كمییت ُص.... كمییت ُص ،بَ کصدٍ ُزیيَ  واسش ایيلسر کَ چزیی ادم

 .. زهسگمی ماحعلِ  و ،مثٍص بفِم.... ایيو بفِم

 دشیؽ و انگِاین سپس و هفسِاش بوی از بگرٍی اىصژی ات  بست چضاصو و کصد پیضوهیش ذماس رو پیضوین

 ... صس بليس

 ... کمن درس توپ ی ظبوهَ واست پاصو... ؾضلم پاصو_ 

  هیست م گض يَ.... منیروام+ 

 ... میضَ وا ص هتاتا خبوری کَ ینک... پاصو_ 

 ... دردٍ م مـسٍ... منیروام... هَ+ 

 ...  میکٌَ اذیت ایيجور کَ رخییت بسخبت این تو تو چی میسوهَ ذسا.... تو اب کصدٍ كلط ت مـسٍ_ 

 ( موذایهَ  لبريس ابز) 

  دوب دوب چزیای+ 

   گفت هبش اروم و صس ىزدیک هبش و بصگضت

 .... ىکٌَ كلعا این از دیگَ ات بسم دوردش بَ دوبرت چزیای ابصَ ایدم پس ؿَ؟؟؟_ 

 ....معصاااااا زد داد میووش در کَ هامی ی دٌسٍ اهفجار) 

 ( کض یس اصپزدوهَ  بَ دودش دهبال و کصد بليسش و گصفت دستضو



 

 .... کصدٍ اکر ضـیف  ایيلسر تصم این چصا منیسووست مه دودش

 ..... ُست مه صسوش مرشوط احامتل حیت کَ صس مک منصاتش ایيلسر

  بود اؾعاب رو بسحور بسٍ صااین بَ ذربو این چجور ایيکَ ظصف یَ ایيا مهَ حاال

 

 .. دشصام میکصد ابزی كشاش  درمه ادامی اب

 واست؟؟ کمن درس دیگَ چی یَ هیومس؟؟ دوصت ؟؟ منیروری چصا... هامی چیَ_ 

  سریم... دوبَ... هَ+ 

 ( ظورتش رو   صس دكیق  و ریزتص چضاش) 

  ؟؟ صسٍ چزیی... ؾزیزم چتَ_ 

 (  احامتال بود دؾواش ددو  از بستص اسرتسش کَ  ذالص و بگَ هبش گصفت تعممی و کض یس معیق هفس یَ) 

  داص مت توكؽ کَ هبود اوجنور و اومس امتحاان هتاجی فلط... ُیچی+ 

 ( صس ؾعیب داصت اهتؼار کَ  اوین از زودتص) 

  ؟؟؟ چی یـین_ 

 ... صس بس دییل یـین+ 

 !ىکن صویخ هامی_ 

  میاد پیش... کمن چیاکر... دیگَ صس.... بود کجا صودمی+ 

 ... ُس یت ظلباکرم...  کَ واكـا_ 



 ... روز ُص میکین چیاکر صسٍ دصاب اون تو واكـا یـین

  ؟؟ تللیتون یلیل و ابزی بنی میروهیس مه درس اظال

  صس رشوع ابز+ 

  اظال وضـضَ چَ این.... منیکضی جخالت واكـا تو_

  بـس تصم میکمن خربان.... صااین بیریال+ 

 مصور ابُات  صو ظفحَ ظفحَ  صب ُص خشعَ بَ دودم مش جمبور اگَ حیت... میکین خربان کَ مـلومَ_  

  کمن

 ؟؟ اولمی الکس مگَ+ 

  میروهس ابمه ؾللت اب سًت اوهوكت... بودی کَ اکش_ 

  ساکمت میبیین وكیت دیگَ ىکن یرو زایدٍ  لعفا صااین+ 

  بکین میروای كلعی چَ مثال ببیمن هباش ساکت_ 

 تو رفت و صس بليس  ؾعیب صااین.... صَ متوم  زودتص حبث  این ات کصد سکوت ویل بگَ چزیی دواست) 

 ... کصدن قص قص کصد رشوع  لب زیص و کض یس معیق هفس یَ.... بست درو و دواب ااتق

 ... چَ تو بَ... اظال دارم دوس+ 

 .. ُیتلص ی ابزماهسٍ.. رواین ی دیوهَ...  داوضگاٍ منریم دیگَ صس ایيعور کَ حاال

 (تصسو دب بگو روش تو داری حصات... گصفت ش دٌسٍ ان یک) 

 

 .....  بود دوابیسٍ كِص حالت بَ  صااین بَ پضت ختت ی لبَ هلاط اكیص در



  ؾزیزتصیًش کض یسن تمٌ کصد رشوع لبريس اب بود صسٍ اروم کَ صااین

  خبٍص دل و حون اب انزصو داٍر ارزصضو چضمش بَ کَ کیس تهنا

 ؾضلم؟؟_ 

  ؟؟ من هامیی

  اذَ دوری ایيلسر چصا.... بصم كصبوهت بیا

  ىزن حصف ابم... منیروام+ 

 اذَ؟؟؟ چصا_ 

  بصات ممیریم و دارم دوست کَ مین میاد؟؟ دلت

  پیضکش صسن پیضمصگم ىکن ماکهزٍی صستضوی مارو دكیلَ بَ دم صام+ 

   دارم اکرت اذَ بیا_ 

  میرورٍ پسریتون تصحیحا  ىزدیک فامیالی بـیض درد بَ اکرات.. ىکصدٍ الزم+ 

 ( ُا دوب دوب اکرای گفت و صس بیضرت ش دٌسٍ) 

  ااتق اون تو  رفت وضسم بليس ات خبوامب بشار.... ىزن حصفضم+ 

  بصو میتوین اگَ... ابصَ_ 

 ( داد ابسار فش ات چٌس لب زیص و دشش رو کض یس پتورو و کصد هبش صیصح پص ىگاٍ) 

 میروری رو حلؼات این حرست هیس مت کَ فصدا.... دیگَ کيمی اص یت بیا... ؾضلم ىکن اذیت هامیاااا؟؟_ 

  کصدم اذیتش چلسر صااین داصت گياٍ میگی

 (کصد ىگاش امخ اب و بریون اورد دشصو) 



  ؟؟ َدوه اون ؟؟ سالمیت بَ کجا+ 

 بصم ابیس حامت و املللیَ بنی  مسیياٍر... صس هیویی... کیش... ؾزیزم هَ_ 

 ( وضست صس بليس  تـجب حالت بَ) 

 ؟؟؟ چی یـین+ 

  بفِمم ابیس الان من و مسافصت مریی داری

  بصمیگصدم زود... مهش روٍز دو وضًیسی؟؟... صس هیویی کَ گفمت_ 

  میام ممن+ 

  ببٌسن كصداد میروان تو اب انسالمیت.... هیومسن من دیسن واسَ کَ املاین اکیپ اون... ضَمنی _ 

 (  منیکض یس واكـا دیگَ کَ ابال اورد ظساصو) 

 ... رشکت.. داوضگاٍ.. اکر ابابی گور... كصداد ابابی گور+ 

  ؟؟؟ هیس مت ادم من اباب

 ....  تکصار و روتنی این از میضم دفَ دارم گفمت دفـَ ظس

  کن راحت رو دودت و مبری بصو بگو هسارمی  امهییت کوچکرتین کَ  ُام دواس تَ و من اظال

 ( لصزوهس رو بود ان در چَ ُص و ااتق بليسش ظسای کَ زد اتیضش مجهل ادصین این چٌان) 

 ... هامیاااا_ 

  ؟؟؟ مبوهَ ایدت ات تًت تو بشارم ؿالمت ابیس حامت.... هیار رو مصگ امس گفمت ابر ظس

 اص یت ُیچ خای و کصد روی زایدٍ دیگَ واكـا...  بصگضت پتو زیص  بَ حصیف ُیچ بسون بَ و گصفت بلضش) 

 ..... هشاصت



 .... سیٌَ بَ کض یسش و  کصد ش دورٍ كویش دس هتای هیو کَ   میربد دوابش داصت مغگنی و دخلور

 ... کن ومل صااین+ 

 کصدی دؾوام شمه حاال ات صب دش از...  اظال هسارم دوست دیگَ

 (بود صسٍ دٌسون و رمصبون حلًش پیش دكیلَ چٌس ذالف بص) 

 ...  هفسم بسم ایيلسر کَ بکضَ مٌو ذسا_ 

 ... ؾزیزم ببرض یس

 تکصار چصا حسامس حصفا این بَ من میسوین اذَ.... بصم كصبوهت ُست مه تو تلعری دب.... هیو صسم ؾعیب

 دب  میکین

 

 .... سفص این بَ  وسبت هساصت دویب حس ویل چصا تمنیسووس..... صس فرشدٍ دلش هیو

 .... افتاد ش سیٌَ رو و دورد دش چضمش ی گوصَ از اخاٍز یب اصکی

  کض یس ابال و گصفت ظورتضو زود کصد حس پوستش روی رو داغ ی كعٍص  اون کَ صااین

 ؟؟؟ میکین گصیَ داری هامی_ 

 گصیَ اذَ.... میضَ دٌک دلت ایيجوری اگَ نبز  مٌو بیا... هفسم کض یسم داد دشت کصدم كلط من اظال

 ... مش فسات چی واسَ

 ... ببرض یس کَ گفمت

 ....  بگشروهمی دوش حسایب فصاوسَ بصمی بصگض مت کَ مهنی کَ كوووول.. میسم كول... چیَ میسوین

  ؟؟ ایيجوری دوبَ



 ؟؟؟ میضی رایض

 ( اتییس ؿالمت بَ داد تکون دشصو و زد لبريس) 

 .... بصم كصبووش+ 

  ؟؟ بصی داری دوس کجا

 ... ایفل بصج مریمی

  لزٍی صاىٍز مریمی

 ورسای اکخ مریمی 

 لوکزامبورگ ابغ مریمی

 هوتصدام لکیسای مریمی

 گارهری پاریس اپصای مریمی

  هسارم دوس اپصا+ 

  کَ دوبَ دییل... اذَ چصا_ 

  دیگَ هسارم دوس+ 

 ...( مش فسات بفصمایی امص صام چی ُص... ریسوا ابلون مریمی اظال... ؾزیزم ابصَ گفت و دٌسیس) 

 

 

 بسنت کصد رشوع و محوم فصس تادش..... صَ بیسار کصد راضیش ات  بود درگری  هامی اب ساؾت یَ ابز ظبح

 .... میضس  تص س يگنی هزی او از دوری  ابر میشاصت کَ  لبایس تیکَ ُص.....ساک



ای و بسن و هکصش دور حوهل یک اب بالدٍص  .... صس اشپیس ذیس مُو

اصو کصد رشوع و ایس تاد ایيَ روبصو   ش ذرٍی ىگاٍ و صااین بَ مه حواسش ویل کصدن دضک حوهل اب مُو

  بود

 ... کيَ  تصش دیووهَ  ات کصد ش حواهل چضمک و لبريس یک ایيَ تو

 ... دارم جعهل میسوین چون میکین معس از ایياکرارو میسومن کَ من_ 

 ... پصرو چبَ واست دارم ویل

 ... منمیومن صسٍ دصاب اون تو کَ ابس ات

 ظابون و صامپو ؾعص و صس ىزدیک هبش پضت از... کصد پص ابمه را صااین دل و فضا هامی ی دٌسٍ صلیک) 

 حس بَ مس یت ات کصد دور دودصو زود.... گصفت گصدوش از کوچکی گاز و کض یس سیٌَ بَ را ذیس پوست و

 ( ىصس یسٍ اؿال

   امحلسهلل کصدی کوفمتون کَ دیض مب صام... گض منَ دییل کَ کن درس چی یَ لعفا... دوش بصم من_ 

  هیست من ی صسٍ تـصیف وػایف حزو کصدن درس ظبحاهَ... چَ من بَ+ 

  ااکدمیک خمعوظا... حسایس وػایفت اجنام رو مه چلسر کَ حصایمن در... بهل_ 

 ؟؟؟ ىٍص ایدت ات بشارم تًت تو ؿالمت  یَ ابیس حامت... هیار رو ااکدمیک امس گفمت ظسابر+ 

 (دٌسٍ اب صااین) 

   ببیمن ىٍص ایدم ات بشار ؿالمت بیا... كبول ابصَ_ 

 ... اوضاهلل دیگَ ی دفـَ... هسارم وكت کَ فـال+ 

 ... مٌتؼصم پس... ىکٌَ درد دستت_ 



 خربان کن یفرد رو ظبوهَ و بسٍ اجنام درحلمون رو لعف این کن بزرگواری رو ایًبار صام حاال حال ُص بَ

 .. اوضاهلل میضَ

 .... صس حمو مه ایيَ در هامی ی دٌسٍ بریون رفت  کَ ااتق از

 

 ... ظبحاهَ امیس بَ اصپزدوهَ رفت و در دم گشاصت ساکضو و کیف لباساش پوص یسن بـس

 ... ىکصدی؟؟ درس... ... هامیااا_ 

  ُا دواس مت ازت اکر یَ مهش

 ( داد ُل مستش رو میٍو س بس و  ورداصت موز یَ و اهسادت ابال صوهَ بیریال) 

  مه جماز كری جمازو افزودىهیای گوهَ ُیچ اتٍز.. ظبیـی مه... ملوی مه.. ساملَ مه... خبور موز.... ؾضلم بفصما+ 

  هساٍر

 كارچی و ای ص تَ و ویصویس بامیرهیای بیضرتین موز دردت میسومن کَ خایی ات ویل... خان هوش... ذميون_ 

  داٍر رو

 (  گصفت ش دٌسٍ صااین و صس بليس و مزی رو اهسادت ىمیَ هعف رو وزم) 

  ظبوهتو اکمل ؾزیزم خبور.... صس چی_ 

  پاصو... بصمی پاصو... کوفت خنواس مت... منیروام+ 

 .... دهبامل بیا ۲۱ ساؾت ابصَ ماص یًت تو ساک... رشکت بصم دش یَ هامی_

 .. صس دیصم زودتص بصمی... ابصَ+ 

 

 .... مبوهَ مٌتؼص صس جمبور و وضسٍ متوم ُيوز ش خلسَ صااین ویل بود اوجنا ۲۱ ساؾت راس



 گصفت تعممی و رفت دش ش حوظهل زود منیضس حمسوب   اذالكیش سامت زوح بودن ظبور کَ مهیضَ مثل

 .... بصسوهَ حسااكل بَ رو اهتؼار اتمی

 مًض یا اب رو دٌسٍ و صویخ ابب ُست بریون بَ حواسش دفرت تو ماهتیور از مهیضَ صااین ایيکَ بَ ؿمل بَ

  کصد ابز

 .... اومس بریون مـصوفش امخ اب صااین بـسش و اکرمٌسا و صس ابز دفرت در کَ ىصس یس دكیلَ پيج بَ

 .... دشش پضت مه هامی و رفت اساوسور مست بَ   ظصفضون کصدن ىگاٍ بسون

 .... منیساد وضون ُی توخَ هامی پوس یت زیص ُای دٌسٍ بَ و دبو  ساکت اکمال ماصنی حیت و اساوسور تو

 ... گصفت ابزوصو هامی کَ میضس پیادٍ داصت فصودگاٍ وردی درب روبصو ویل

 

 ؟؟؟ ذساحافؼی بسون کجا صااین+ 

  رفنت كبل بگریم  حالتو هشار.... بصم بشار و ىگو ُیچی هامی_ 

  ؟؟ اذَ میضی تانراح چصا.... بود کوچیک صویخ  یَ مهش ؾضلم+ 

 ( قصیس اروم و تصرصس بصافصودتَ ظورتش) 

  توووو دشگصرمی و تفصحی ی هبوهَ صسٍ  احساساس مت کَ دودم واسَ متاسفم_ 

 ... کصدم انراحتت اگَ ببرض یس.... ذسا بَ هساص مت مٌؼوری.... ؾزیزم حصفیَ چَ این صااین+ 

 (  گشاصت دستش رو دست ایًبار و هشاصت کَ صَ پیادٍ دواست ابز) 

 ...... صااین+ 

 (    دضمش اتیش رو رخیت  دشدی اب کَ لبريسی بـس و ای دكیلَ چٌس سکوت) 



  دارم؟؟؟ دوست چلسر منیسوین+ 

 (   انحمسوس دییل لبريس بالدٍص) 

  هَ_ 

  ؟؟؟ منیسوین+ 

  بگو ابزم ویل... چصا_ 

 ( بوس یس کفضو و ابال اورد دستضو صااین حریون چضمِای ملابل در) 

 پس هبم زهسگمیو و بیای ات ممیریم و میضم زهسٍ.... میضم زهسٍ و ممیریم ابر ُزار روز دو این تو کَ ایيلسر+ 

  بسی

 تض يَ مهیضَ بود صسٍ ابؾث احساساتش ابصاز در هامی دساست کَ ؾضق اؿالن این از  اومس بيس هفسش) 

 ویل بگرٍی کصدٍ ُسیَ بش رو ؾسل پص حصفِای این کَ دُان این از لیب دواست.... مبوهَ لکامت این  دامر و

 .... کصد بلیَ و دودش ی رواهَ فش چٌسات دلش تو و صس ورش دور ی متوخَ

  مریخیت  گوصِا از یکی تو بوسَ ُص بـس کَ لکامیت و مکث اب مهصاٍ و اروم دییل روبویس و اومس خلو

  هفسمی_ 

  ؾضلمی

  زهسگمیی

  وحودمی

  می گوصَ حیگص

  چضامی هور

 ( کصد خسا دودصو دٌسٍ اب هامی بالدٍص) 



  وامسون هیومسن مٌکصات ات دیگَ بسَ.... صاایااااان+ 

 ........ کصدن كلط_ 

  کض متت... اوردی دودت دش بالیی ببیمن بیام حالت بَ وای.... ؾزیزم  ابش دودت مصاكب

  ابش دودت مصاكب مه صام...... بساذالق  اكای مصاكمب..... چضم+ 

 .... موهس کيارش در مهوجنا و صس کيسٍ خاش از دلش وكیت کصد حس و کصد هبش رو ىگاٍ ادصین) 

 .... رفت و بصد ماصنی ظيسوق از ساکضو و صس پیادٍ

 .... بصگصدٍ گصفتَ گصو هفسضو دیضب از کَ بلیض  کَ بود اکیف رفتًش

 .... زد گاز و کصد روصن رو ماصنی زود

 صَ دور بود خساییضون ی درواٍز َک صومی ماکن اون از زودتص میرواست

 

 

 .... لـيیت سفیس حصصای مهون دوابٍر

 حلیلی اکمال اهسادت لصزٍ بَ حسمضو دشادش کَ تهنایی و تصس احساس ویل میبیٌَ  اکبوس داٍر میسووست

 .... بود واكـی و

 ..... س یاٍ گصگ حس تجوی در صایس چصدیس دودش دور ابر چٌس

 .... هبود دیگص کَ گصگی

 .... هبودٍ ُیچوكت راىگا

 .... صس دشازیص دلش روی س يگنی مغی



 .... رفتَ دست از یکی

 ..... رمم بس یار و ؾزیز خشیص

 ... وضس ذارج ظسایی ویل بزهَ زخَ دواست

 ..... پصیس دواب از کَ بود دفگی حال در و میضس خست حلؼَ بَ حلؼَ کض یسن هفس

 .... ض یسک  ُا ریَ بَ بود اکسژین چَ ُص معیق هفس چٌس اب

ین  .... کصد دشما احساس ان یک و  صسٍ  ؾصق ذیس  سفیسش زیصپرُی

 .... کصد خسا تًش از زود

 .... هیس یت وكیت حیت مش خلت ابیس حامت.... صااین میبیین

 ؟؟؟ صااین

 .... چصدیس دلش و ذُن تو ابر ُزار امسش

 اکبوس حیت... منیساد صسن ىزدیک ی اخاٍز چزی ُیچ بَ خستش و سفت بلل کَ اویی.... بود دلتيگش چلسر

 ... دبیث ارواح و

 .... ظبح ۴... کصد ىگاٍ ساؾت بَ

 ... بزهَ زىگ بش میضس اکش

 اسرتاحت بشار و هامی هباش دوددواٍ ایيلسر... دوابَ حامت... متاس ادصین از ىگشص تَ بیضرت ساؾت سَ دو

  .. فصدا داٍر اکر لکی کَ کيَ

 ... بکش جخالت... ای چبَ مگَ اظال

 ؟؟؟ میروابیسی چجور صااین كبل مگَ



 ... منیاد ایدم

 ؟؟؟ منیاد ایدم صسن ما از كبل رو من چصا

 .... خبوابَ کصد سـی و کصد پضت هبش بالدٍص و کصد ىگاٍ گویش بَ چٌسابر

 منیکصدن مهاکری دل هَ و ُوش هَ و چضم هَ کَ ای فایسٍ یب سـی چَ و بهیودٍ تالش چَ

 

: 

 فضا در ذاهَ زىگ ظسای کَ بود بیساری و دواب بنی ویل صس س يگنی چضمِا ٍصبالد  ظبح ىزدیاکی

 ... پیچیس

 .... صسٍ دیاالیت ای حلیلیَ ظسا هبود معمنئ کَ زد پلک ابر چٌس

 ؟؟؟ اظال بیساٍر یک روز وكت این اذَ

 .... مٌتؼٍص در پضت کَ ذرب حامل این بَ هساصت دویب حس وخَ ُیچ بَ کَ صس فرشدٍ کَ دیل ابز

 .... صس بليس خاش از پیاپیی زىگ چٌس بـس ویل بود مصدد ماهسن و رفنت بنی

 .... کصد زمزمَ امسضو اروم و کصد ىگاٍ گویش بَ ابز

اد دیسن ویل رفت در مست بَ کيس و س يگنی حصکت اب  ... کصد بستص حالضو فُص

ادی  .. وضَ چضمش تو چضم میکصد سـی جعیب کَ فُص

 ... سالم ×

  ؟؟ صسٍ چی... سالم+ 

  ؟؟ تو بیام میضَ ×



 (چصا منیسووست دكیلا گصفت بلضش و رفت کيار در روبصو از) 

اد ؟؟ صسٍ چی+    ؟؟ صسٍ چزیی فُص

 ( بست دشش پضت درو و داذل اومس ادُفص ) 

 ؟؟ بزهمی حصف بض یًمی میضَ هامی ×

  راحمت... بگو هَ+ 

  بضنی دكیلَ یَ فلط ×

 ( ابال بصد ظساصو ینک ؾعیب) 

اد صسٍ چی... راحمت میگم+   ....صااین ؟؟ فُص

 ( ببیٌَ چضاصو كصمز ُای رگ تووست هامی و ابال اومس ىگاُش  ابر اولنی واسَ صااین امس صًیسن  اب) 

اد+   ؟؟؟ صسٍ چی ذسا تورو... ذسا تورو فُص

  مامیهس رو فصسا ظاكت و دراز و دور سالِایی کَ حلؼایت... کصد مکث حلؼَ چٌس و داد كورت  دًُضو اب) 

 

 زىگ ُصچی ویل... موهس دواب اگَ کنن بیسارش بود سپصدٍ... داصت كصار.... زود ظبح صااین..... هامی ×

 ... منیسٍ حواب مزیىن

اد دُان بَ چٌان..... گوش بود صسٍ ؾللش و ُوش و دل و چضم متام)    ی رص تَ اىگار کَ بود زدٍ زل فُص

 ( بود فصاری هامی از کَ ىگاُی ابز و مکث ابز.... بس تَ است پهنان اجنا کَ لکامیت بَ  معصش

 ...... و ااتق تو مرین بالدٍص ×

 .... کَ میبینن



 ... کَ میبینن

ااااد+    ممیریم دارم بگو ؟؟ صسٍ چی.... فُص

 ( صس دشازیص اصکش و زد زل هساصت  رىگی کوچکرتین دیگص کَ هامی ظورت بَ) 

 .. ىکض یسٍ درد یـین... دواب تو کصدٍ سکتَ احامتال ×

 و ابز دُاوش حلؼَ چٌس....گصفت زدصو خی دست... افتاد زمنی رو هامی وكیت بسٍ وضون الـمیل ؾکس ىصس یس) 

 ...( بکضَ هفس منیتوهَ میساد وضون مزید کبودی بَ کَ ظوریت.... بضَ ذارج ظسایی ایيکَ بسون میضس بس تَ

 .... هامی ؟؟ هامی ×

 ( گصفت اوج مک مک کَ ظسایی... صس صًیسٍ ازش ضـیفی دییل ظسای بالدٍص... داد تکووش چٌسابر) 

اد+  اد... ذسا تورو فُص اد... ُات چبَ حون فُص  ... داری دوس یک ُص خان فُص

اد  ... ست زهسٍ بگو ذسا تورو فُص

 .. بامیرس تاهَ بگو

 ... هیست دوب حالش بگو

 ... ست ٍزهس بگو فلط... فلط .. ست زهسٍ بگو فلط

اد سکوت)  اااااااد کض یس فصاید... کصد پاٍر تکیَ وحودصو مهزمان کَ بود مشضری و دٌجص ُزاران فُص  فُص

 تووست چجور...  چجور.... میسوهَ.... کمن زهسگی بسووش منیتومن میسوهَ... میسوهَ  اون.... ذساااااا تورو....

.... 

 مست بَ دست... هبود ُوایی ویل... کصد سـی... بکضَ هفس کصد سـی.... صس ذایل ُوا از فضا اکمال مک مک) 

 پوست كری ویل کيَ دور رو صسٍ کض یسوش هفس ماهؽ اچنَ بلکَ زدن دصاش کصد رشوع و بصد گصدن و سیٌَ



اد... وضس زمخی و دریسٍ چزیی گوصت و  در بهیویش كبل کَ بود چزیی ادصین واین گصفت حمنک دس تاصو فُص

 صس جبت ذاظصش

 

 

 ... بود مهصاٍ ابُاش اثهیَ چٌس فلط اناگاُی و ذربی یب هـمت کصد ابز کَ چضم

 تو یک ُص کَ کض یس دردی فصاید چٌان کوبیس مه در اورا صااین فلسان مغ رمح یب و سِمگنی موج کَ مهنی

 .... لصزیس دلش صًیس ظساصو بامیرس تان

 ... یناوسا كری ظسای این مامیهس را بصزخ در صسٍ گم دشگصداین روح ی هـٍص

اد  ُای مالفَ رو صسٍ پرش دون و اومسٍ بریون دشم سوزن کَ کيَ اثبتش کصد سـی و اومس مستش بَ فُص

 .... بود سادتَ وحضتٌایک ی حصيَ  ااتق کف ُای دشامیک و سفیس

 .... کنن تزریق بش ارامبرش امپول ات اومسن مستش دوپصس تار

اد)   ارامش رىگ ُیچوكت دیگَ ادم این میساد وضون هامی فِایحص  ویل ابصَ اروم میکصد الامتسش گصیَ اب فُص

 ( دیس خنواُس رو

اد+   ... وضم بیسار دیگَ بزىن چی یَ بگو ذسا تورو...ذسار تورو فُص

 ... منیتومن ذسا تورو

 .... کمن حتمل منیتومن

 .... کمن حتمل دردصو منیتومن

اد  ... داٍر درد چلسر منیسوین..... منیسوین فُص

اد  .... میگریمی اتیش دارم فُص



اد  ... میسوزم دارم فُص

اد  ... خبوامب ابس ات بشارن بگو ذسا تورو فُص

 ... بسووش کمن زهسگی  منیتومن بضون بگو

 بگوووو...هیست اون وكیت مبومن زهسٍ هبایس بگو

اد  ... بکٌَ من اب ایياکرو تووست چعور ذسا فُص

 .... بگرٍی من از اوهو تووست چعور.... تووست چعور

 ....هسارم رو یکی این ظاكت من میسوهَ کَ اون

 منیتومن بسووش من منیسوهَ چعور... منیسوهَ چعور ذساست هَ مگَ..  هسارم دوریضو حتمل میسوهَ

  ؟؟. منیسوهَ چعووور...

 ( هیست دیگص میگفنت کَ کیس حس تجوی در زد زل سلف بَ) 

 صااین...هساٍر دوس مٌو ذسا صااین... دودت پیش برب ومٌ تو الاكل صااین... بکن اکری یَ صاایااان... صااین

 ... ُس یت کَ مهوجنا برب مٌو تو الاكل  منیسٍ گوش حصفام بَ ذسا

 رفیق کَ تو صااین... هبودی انمصد کَ تو صااین... هبودی دروقگو کَ تو ؾضلم... هبودی بسكول کَ تو صااین

 تووس یت چعور.. بشاری تهنام بصی تووس یت چعور ااینص..... هبودی دلس يگ کَ تو صااین... هبودی راٍ ىمیَ

 ... صااین.... صااین تووس یت چعور.... تووس یت چعور... من بسون بصی

 

اد ُق ُق... بودن زدٍ کَ امپویل لعف بَ رفت حال از مک مک کَ میگفت وار زمزمَ رو لکامت ادصین)   گم فُص

 کن هکک دودت ذسا.... دس تاش بنی مریفت دست از داصت کَ هامییی و ورش دور صلوقی میون در صس

 بسٍ میضَ پص پص   داٍر کَ ادم این بَ ظرب ینک میسم كسمت بزرگیت بَ بضم دوهفص ؾزادار هشار....

 



 ... کصد ساؾت بَ ىگاُی

 ... دواب مهچيان هامی و بود صسٍ صب

 ..... هَ ای ُست حظال بَ داص تًش ىگَ  بهیویش  حالت در منیسووست و بود احوالش و حال این ىگصان

 .... کصد هبش ىگاُی دوابٍر

 ... ابصَ ابیس صلک مهنی احامتال ویل بود هسیسٍ مصدٍ کيون ات

 ... منیضس ایفت پصیسٍ رىگ پوست اون وت زهسگی صور و حصارت از ای حصكَ کوچکرتین

ای  ... میکصدن حضور اؿالم صسیسا و دٍکص  اصلال حسمضو دشاتدش مهیضَ از کبودتص   رگِا ابریک هنُص

 و گصدن  روی دون دط کَ معیق تلصیبا دصاصِای...  ترٍی و فصورفتَ چضمِای.... دضکیسٍ سفیس لهبای

 .... منیض يادت کَ بود سادتَ هامییی او از و اهسادتَ ش سیٌَ

 چبَ این  اتیب یب و كصاری یب اب من... کمن چیاکر بگو تو ویل... کن حالل.... هبودم دویب اماهتسار من صااین

 ی مهَ و من ات ببنی بیا.... اومسٍ روزش بَ چَ ت دردوهَ ؾزیز و گوصَ حیگص ببنی بیا.... اذَ کمن چیاکر

 ىصفتَ دست از هامی ات کن اکری یَ و بیا... كسمیی دوست بیا... بکضی اتیش بَ توصَ یک ُص و بامیرس تان

 

 .... وضس هامی ی متوخَ کَ بود افاکر این مضلول ایيلسر

ای بسحور میساد وضون کَ  ارومی و دار دش ظسای بالدٍص اد دیسٍ اسیب ظوتیش اتُر  دودش بَ رو فُص

 ... اورد

اد+    دارن توكؽ ازت بالدٍص....  ش ذاهوادٍ پیش بصو.... بصو فُص

 .... کصد  چضاش بَ مغگیین ىگاٍ) 



 دل  و صسٍ ص ياور دون درایی تو ایب ُای َؾيبی کَ کصدٍ دوىصیزی چضش داذیل رگِای از یکی احامتال

 (میکصد ازاردٍ رو ای بیًٌسٍ ُص

  بشارم تهنات بصم کجا.....ُست اکیف ی اهساٍز بَ دُيسٍ تسیل اوجنا... هباش چزیا این ىگصان تو ×

اد.... هتووست ویل بليسصَ دواست)   کصد هککش و گصفت رو بود دس تاش روز یک کَ خیی تیکَ دو فُص

 .(... بضیٌَ

اد+   .... ببیمنش ابیس ذسا تورو فُص

 ... حالت این اب ویل.... مریسَ دیگَ ساؾت سَ دو احامتال... بامیرس تان مهنی بیاروش دادم تصتییب ×

اد میکمن دواُش.... دومب ذسا بَ هَ... هَ+    ىکن حمصوم  دیسوش از مٌو فُص

 کن ؾوض اوردم مه لباس... خبوری میارم چی َی واست.... ببیٌیش پاینی میربمت هبرتی دیسم اگَ.... ابصَ ×

 ... بیام ات

اد بَ کَ ىگاُی)   در رو صااین دیسن ایيجور  انمصدیَ چلسر میسووست... بود ترضع و درد دشادش کصد فُص

اد و داد تکون اتییس ؿالمت بَ دشصو هامی...هساصت ای چاٍر واكـا ویل گشاصنت گصو  زد ااتق از زود فُص

 ... دهیاست اکر خسترتین حال این تو هامی دیسن اواكـ....  بریون

 .... رفت ااتق تو  دسضویی مست بَ و کصد خسا ختت از دودصو کيسین حون اب

 ... صست ظورتضو و دست و کصد ابز رو اب صری

اش رو رخیت اب ینک  .... مُو

ای  .... چوب تیکَ یَ بَ بود صسٍ تبسیل صور اصکِای س یل لعف بَ بود ؿاصلضون صااین کَ مضکی اتُر

 .... کيَ ىگاٍ ایيَ تو دودش بَ هساصت حصات

اد کَ لباسایی دهبال  ... کصد پیساصون ظيسیل یک روی ااتق ی گوصَ بالدٍص و گضت زدٍ حصفضو فُص



 .... هبود تًش ُیچی صلوارک و صسٍ پاٍر ش یلَ کَ سفیس راکیب یک كری

 ..... گومشَ بزرگم تیکَ ببیٌَ ایيجوری مٌو بیاد کَ صااین کصد زمزمَ حلؼَ یک

 ... زد دضکش ُامجنا دست بَ لباس  ان یک

 صسن ظف بَ مه پضت ىکصدین ابور دشؾیت اب کَ اصکِایی كری بَ افتاد اکر از بسوش اهسام متام

 

 

اد  ... صس پیساش میٍو و کیک  و امبیٍو  از پص پالستیکی اب بـسش ساؾت ربؽ  فُص

  زمزمَ انمفِومی حصفِای دودش اب و  زدٍ زل روبصو بَ و وضس تَ ختت ی گوصَ و کصدٍ ؾوض لباساصو هامی

 ....میکصد

 ... رفت مستش ىگصان

  هامی؟؟؟ ×

 .... کصد ىگاٍ بش و بصگضت) 

 .... کصد ذایل دلضو فکص این و وض يادت اوهو حلؼَ چٌس  کصد حس

اد دیال هکی و گصفت اص يایی رىگ چضمِا بالدٍص ات کصد ظساش دیگَ ابر چٌس  کصد راحت ور  فُص

 ... کيارش گشاصت رو پالستیک....

 .... دهبالت بیام و کمن ردیف اکرارو پاینی بصم من خبوری ات×

اد  ... کصد تص فرشدٍ دلضو بیًضون موز دیسن و کصد دوراکیا ىگاٍ رفت کَ فُص

 پاکت تو رو ین خبواد هکک پصس تار یَ از صس جمبور کَ لصزیس دستش ایيلسر ویل کصد خسا کیک و امبیٍو یک

 ... بشاٍر



 صس  کیک دیال یب کَ  رفت پاینی زمخی گلوی از خست چٌان امبیٍو کوچولو یَ مهون

 

اد بالدٍص  .... بصن پاینی ی ظبلَ بَ ات صسن اساوسور سوار ابمه و دهبالش اومس فُص

  صیناد مست بَ بصد رو فکصش کَ بود حتمل كابل كری و س يگنی  صااین روح یب حسم دیسن تعور ایيلسر

 ..... ؾضق اب تلفین گفتگوی

 ؟؟؟ هفسم بیارم واسش میرواد چی سوكایت_  

  كض يگَ هؼصت بَ و میبین چی ُص+ 

  میاد دومش هؼصت بَ و میبین چی ُص

  میرورٍ دردم بَ هؼصت بَ و میبیین چی ُص

  منیضَ پیسا ایيجا  هؼصت بَ و میبیین چی ُص

  بیارم واست کمن ابر رو کیش متام بگو دیگَ ؾضلم_ 

 هسارم؟؟؟ ارزصضو ىکٌَ...داٍر اصاکل چَ+ 

 .... بصم چضات اون كصبون داری دهیارو ارزش تو_ 

  ؾزیزم رو وس یهل مهَ این منیکنن رد کَ گمصک  ویل

 .... اوردی وامس سوكایت دوب.... صااین ىکٌَ درد دستت) 

 

 



اد ابزوی صس بورجم   و  رفت س یاُی چضش گشاصت اساوسور بریون  بَ کَ  رو كسم اولنی  بگرٍی رو فُص

 .... هیفتَ زمنی

اد   کصد بصاهسازش دكیق و بصگضت زود فُص

  بصگصدمی بشار ... منیتوین کن ابور... منیتوین هامی ×

 ( کصد ىگاش ملمتساهَ و ؾلب کض یس دستضو دشیؽ) 

  مهنی... اساوسور از رفت گیج دشم ینک... دومب ذسا بَ... دومب+ 

 دستضو...منیضس.... گفت هَ دس تَ ی صکس تَ هامیی این بَ منیضس.... صس تسلمی و کض یس معیلی هفس) 

 ...( گشاصت ابزوش رو و گصفت

  حامت افتادٍ فضارت... الاكل بسٍ تکیَ مب... ابصَ ×

 .... میکنن محل دود اب وزهَ ظن ُزارن اىگار.... میضس تص س يگنی پاُاش  مریفنت خلو کَ كسم بَ كسم) 

 ... ؾضق حرضت اب مالكایت كصار.... مرٍی ایر دیسن بَ داٍر کَ میساد تسیل دودش بَ

 ...........فلط...........

 ... هبود اوجنا دیگَ کَ ایری 

 .... هبود مالكات دیگَ کَ  دیساری

ای اب بزرگ ااتق  اون وارد وكیت  .... لصزیس اندوداگاٍ صسن سزب دیواُر

  دوابیسٍ هفص یک ؾزیز کسامضان ُص پضت میساد احامتل کَ بود کوچک فلزی ُای ربد از پص ااتق یکعصف

 کيارش بزرگ ُای دس تکش اب مصد یک کَ میضس دیسٍ مالفَ زیص بصامسگی ااتق وسط ختت یک روی

 ... ایس تادٍ

اد از و کصد مٌتلل چضمِا بَ ایفت دود در الامتس و دواُش چَ ُص  ... ابصن تهنا صااین اب دواست فُص



 رو و داذل اورد دشصو زود ویل.... بریون رفنت ااتق از مصد اون اب و کصد كبول بالدٍص تصدیس و صک لکی اب

 مالفَ و ختت اون بَ  مغگیین و مکث اب ىگاٍ... درم کيار مهیيجا من... کن ظسام صس بس حالت گفت هامی بَ

 بریون  رفت و کصد

 

 ..... ایس تاد  دكیلَ چٌس مهوجنا

 ... هیست ابزگضتش بَ امیسی دیگَ و رفتَ مهیضَ واسَ واكـا بضَ معمنئ دیسوش اب کَ بود این تصسش متام

 ...منریفت کيار  حلؼَ یک اصک جحاب کَ میسیس اتر چضاش

 .... ایس تاد  ختت کيار و رفت خلو مک مک

 ... کصدن ذیسش و افتادن مالفَ رو بودن کصدٍ پیسا ملعسی دیگَ کَ اصکِا

 .... صس منااین ش چٍِص دعوط و چسبیس ظورتش بَ ذیس ی پارچَ  مک مک

 .... صس مٌفجص بليسش ُق ُق و زد کيار رو مالفَ اروم و دودصَ صس معمنئ

 ... بود ابصکوٍ و زیبا ُيوز

 ... بود اروم و كوی ُيوز

 رو کض یس دست.... ىکصدٍ مک ش خشبَ و متاهت و خلوٍ از هکی و وضسٍ صاایوش حصیف مصگ دشیص حیت

 .... بوس یس اروم لهباصو و تشظور

  ؟؟ صااین+ 

 ... صو بليس ذسا تورو... ؾزیزم صااین

 ... میسم كسمت دودم حون بَ تورو

 ... صو بليس ؾضلمون بَ تورو



 ... ممیریم تو بسون من صااین

 ... هبایش پیضم تو اگَ منمیومن زهسٍ کن ابور

 ... منیکمن اذیتت دیگَ کن ابور بسٍ مب دیگَ فصظت یَ صااین

 ... منیکمن ىگاصون حیت منزیمن حصف دذرتا اب دیگَ

 .. منیپومش مه هساری دوس کَ لباسایی.... میرومن درسادم

 ... میضَ مهون بگی تو چی ُص اظال

 ... منیکمن مه دؾوا.... منیکمن جلبازی دیگَ

 ... ذسا بَ منیکمن مه كِص

 ... بریون بصمی ابمه پاصو فلط

 ... بگری دس متو پاصو فلط

  پاصو ؾزیزم ذسا تورو... صااین ذسا تورو... منیروام ازت ُیچی دیگَ کن بلمل پاصو

 میضس تيگرت داصت بسحور کَ هفیس راٍ ات کض یس بليسی صِیق و گشاصت صااین پیضوین رو پیضوهیضو) 

 ( کيَ ابز رو

 ... دیگَ هسارم رو کیس تو حز کَ من.... هشار تهنا مٌو...  صااین+ 

 اظال... کن دؾوام پاصو.... میسم كسم حومنو دارم ببنی پاصو.... پاصو من خان صااین.....وپاصوووو صااین

 .... هشااااار... تهنام.... فلط... فلط گومش تو بزن

 ی رضبَ دشش کَ اىگار.... وضست زمنی رو و داٍر ىگَ دودصو هتووست و رفت س یاُی چضاش یکِو) 

 ( ُيوز بود ختت بَ ىگاُش ویل صس ولو زمنی رو  مک مک دوردٍ س يگیین

 .... صااین... کن هکنک صااین... صااین+ 



 ُزاران کَ بود خست ویل بگرٍی دستضو کصد سـی... ماهس مـلق ُوا رو و للزیس ختت رو از دست یکِو) 

 .... گصفت حمنک دستضو و صس موفق بالدٍص.... بود صسٍ درمه تعویص

 بست چضاصو و صس گم ماهيسی توهل و ذمتسد س یاُی توی و کصد ارومش  بود دشد ایيکَ اب

 

 

 ... بود زدٍ زل امسون بَ و کض یسٍ دراز سفیس حصصای تو

 ... کس یب و تهنا.... تض يَ... دس تَ

 ...ست زهسٍ ُيوز میساد وضون  بود مهصاٍ درد اب کَ ابزدمی و دم ویل بسٍ تکون بسوضو منیتووست

 .... صس خبار زود و افتاد ص هنا روی و للزیس چضمش ی گوصَ از اصکی

 ... صااین پیش برب مٌو میکمن دواُش... رو زهسگی منیروام.... دس متَ... میکمن دواُش... ذساای

 . .. ویل صسم ؿاصلش کَ کصدم كلط من اظال... کصدم گياٍ میسومن ذسا

  بگو تو اظال.... ابمش پیضش بشار و ببرش.... ببرش.... ای خبض يسٍ... رمصبوین کَ تو.... ذسایی کَ تو ویل

 .... ابمش پیضش  فلط... فلط.. هجمن

 ؾضلش بسون کَ.... او ؾضق كری مهَ.... کصدم کَ اکرایی ی مهَ از میکمن توبَ.... میکمن توبَ من... ذسا

 منیکمن اذیتتون حتملتون و ظاكت از بیش گفیت چلسر... ذسا.....کین کتابش حساب خبوای هسارم رویح

 ؟؟؟ ىگفیت مگَ....

 کن ابور... منیتومن رو یکی این  کن ابور ویل.... کصدم ظرب چلسر دیسی.... کصدم حتمل گصفیت ازم ابابمو دیسی

 دش و هباش بسكول یکی تو الاكل ذسا.... بیارم دووم منیتومن هباصَ اون اگَ.... اوهَ حتممل و ظرب و ظاكت

 پسش....ذسا بسٍ پسش.... بسٍ پس هبم رو صااین... میکمن الامتست... میکمن دواُش ذسا.... ابیست حصفت

 ... بسٍ



 

 ..... کصد پص دهیاصو اص يا دودی کَ بضَ  انپسیس و هیست مهیضَ واسَ کَ بود امادٍ

 ..... کصد روون ابز اصکضو کَ  رمصبوین لبريس و کصد ابز چضاصو

 .... کصد ارومش هکی ذاتون دیسن ویل بود گم تهناییش حصصای تو ُيوز

 ؟؟؟ صس چی دیسی ذاتون+ 

 ؟؟ صس انزل دشم رو معیبیت چَ دیسی

 ..... کيَ پیساش منیتوهَ کس ُیچ ُیچوكت دیگَ.... رفت دست از دیگَ هامی ، ذاتون

 .... اصکِاش کصدن پاک و هوازیش و لبريسی ابز

 .... منیشاٍر تهنات... پیضت... ایيجاست ذاتون.... ؾزیزم...هامی ×

 پیضش بصم کَ کن اکری یَ.. گصفتَ كِصش مه ذسا.. منیسٍ گوش حصمف بَ صااین....  کن ریاک یَ ذاتون+ 

 کمن فکص.... صسٍ ذایل تو و سوراخ  و هتیی چجور ىگاٍ.... ست تیکَ تیکَ چجور ىگاٍ... دملو ىگاٍ....

 ... کصد تصممیش منیضَ دیگَ کمن فکص... صکس تَ

 ( دواهس وردی و کض یس ش سیٌَ رو دست) 

 ... میضَ رسد ×

 چیاکر میروام رو روح و حون و حسم اظال..... چیاکر میروام رو دل صااین بسون.... ؟؟ صااین بسون+ 

 چیاکر میروام رو دهیا دیگَ هیست کصد هامی رو هامی کَ چضایی وكیت.....

 

 

 



 میگَ دروغ نمبو وكتا بـیض گوصامون و چضا... میاد هؼص بَ کَ هیست اون امور مهیضَ گفمت بت چٌسابر ×

 ... دملوهَ ظادكَ و راس تگو مهیضَ کَ چزیی تهنا.....

 .... اوهَ حلیلی راُرب تهنا کَ بصو.... دهبالش بصو

 .( کصد زمزمَ گوصش تو و بست اوانرو و چضاش رو کض یس دست) 

 .... میسٍ حوابتو کین ظساش اکفیَ.... مصگ ی فصص تَ حیت هیست حلیلی ؾضق حصیف ُیچکس ×

  كض يگش ظسای کَ میضس انامیس داصت دیگَ.... ظسابر ابر سَ دوابر ابر یک و کصد ظسا ضوامس  اروم) 

 ( اومس

  هفسم خامن_ 

 ورصو دور.....  خمتلف دس تگاُای ظساُای و اللک بوی و سفیس متام ااتكک..... کصد ابز دشیؽ چضاصو) 

اد دیسن ویل حست  .( کصد انامیسش اومس می دکرت هؼص بَ کَ میاوسایل مصد و فُص

 ؟؟ دویب هامی ×

 .... بودی کام تو ُفتَ یک ؾعیب صوک ذاظص بَ... هیست چزیی هرتس

 بتوهَ کَ کض یس ظول ساؾت چٌس... هتووست کَ بود دضک ایيلسر دًُش ویل بگَ چزیی کصد سـی) 

 ( کيَ حصبت لکمَ دو و کيَ پیسا دودصو

اد+   بود؟؟؟ ایيجا ذاتون فُص

 ؟؟ کیَ ذاتون ذاتون؟؟ ×

 ؟؟ ایيجام میسوىن م ذاهوادٍ... چیُی+ 

 .... کمن صون توحیَ چجور و بیارم ای هبوهَ چَ منیسووس مت.... هَ خبوای راستضو ×

  دوهَ بصم میتومن یک+ 



 .... ظبح فصدا اوضاهلل ×

اد+   ....فُص

 ( چیَ سوالش بفِمَ صس ابؾث کصدوش من من ویل بزهَ میرواد کَ حصیف اهتؼار در بصگضت) 

 ... هامی ببرض یس ×

 ... کصدن دفًش پیش روز دو.... کيمی ظرب این از بیش هتووستمی

 ىگاُای از بود صسٍ دس تَ.... صس ذایل درووش ابر این کض یس کَ فصایدی.... بست حمنک چضاصو) 

 .....  کيَ ذایل دودش تو زحصصو و مغ میکصد ؿادت ابیس و دیگصان دلسوزی

اد از و داد تکون دشی  کصد گصیَ ظبح ات و رفت پتو زیص بَ و صَاب تهنا دواست فُص

 

 ... گشص تَ هبش چی و داص تَ بسی ص یب چَ بفِمَ کَ بود اکیف ىگاٍ یک دهبالش اومس کَ ظبح

  کيَ ابز رو حصبت ابب صس جمبور... منیگفت ُیچی و زدٍ زل بریون بَ هامی ماصنی تو

  مضاورٍ بصن ابیس میضن کام وارد صوک ذاظص بَ کَ بامیریی متام گفتَ دکرت ×

اد حصف بَ زد پوزدٌسی)   (فُص

 .... حامت... ابصَ..... مضاورٍ+ 

  واست الزمَ واكـا.... میگم خسی هامی ×

 .... مریم.... ابصَ+ 

  ؟؟ میکین وا دشت از مٌو داری هامی ×

  بصم دش اب ات بگو بصگصدٍ صااین کَ کيَ اکری میتوهَ اگَ ؟؟ کيَ هکنک میتوهَ مضاورٍ میکین فکص واكـا+ 



 .... هساصت ای فایسٍ ابُاش حصبت واكـا) 

 ( بود کَ بود مهون ش دشتلی و جلبازی ویل  صسٍ ؾوض دییل وكتَ چٌس این تو

اد؟؟+   ؟؟ ذاکس تون بصمی میضَ فُص

 ( کصد كعؽ زود حصفضو)  گفت دکرت.... کین اسرتاحت ابیس تو ؟؟ الان ×

  ست مـامهل فصق زمان ساؾت دو یکی فلط  وامس ٌَمنیک  فصیق.. مریم دودم بـسا ای میربی مٌو ای+ 

 میضس حصیفش کَ کیس تهنا.... بضَ هامی حصیف کَ کیَ.... کصد ؾوض مسریصو و صس تسلمی و کض یس اویف) 

 .( هیست دیگَ

  داد تکون ابزوصو و صس ىگصان زدٍ زل كرب بَ مهوهعور دكیلَ چٌس دیس وكیت

 دوبَ؟؟ حالت ؟؟ هامی ×

 ( بالدٍص اومس دودش بَ) 

اد... دومب.... دومب.....ُا؟؟+    رفت ایدم... بگریی گل بصی میضَ فُص

 .... اذَ مبوین تهنا ×

 .. میکمن دواُش... کن ابور.... دومب+ 

 ... بصمیگصدم زود من پس... چضم ×

 صس پوص یسٍ گلِا اب کَ ذیس ذاک کيار اروم... رفت و گشاصت تهناش تصدیس اب و کصد مکث حلؼَ چٌس) 

 ...( کصدن زمزمَ کصد رشوع مک مک و ضستو 

  واكـا؟؟ ایيجایی ؟؟ ؾضلم... ؟؟ ایيجایی ؟؟ ؾزیزم صااین.... صااین+ 

 



 ( مه هزی ُلش ُق و ابال اومس ظساش و زد کيار گلِارو) 

 سابی.... بگرٍی اروم منیتوهَ ایيجوری اون.... منیرٍب دوابش ایيجوری اون.... رخیتنی روش چیَ ایيا لـيتیا+ 

 .... خبوابَ منیتوهَ... منیتوهَ وگصهَ ابمش بللش تيگ

 کصد رشوع و کصد بلل ذاکِارو.... افتاد روصون و کصد ضـف بالدٍص ویل کيار مزید اىگض تاش اب رو ذاکِا) 

 ( درددل

 هتوین ات رخینت روت ذاک دصوار دصوار کَ ببرش... ببرش تو... منیسوىن... منیفِمن ایيا ؾضلم.... صااین+ 

 ... کین لملب

 بلمل منیروای..... تيگتَ دمل صااین.... دارم درد صااین..... دشدمَ زهسگمی صااین... ؾضلم صااین... ؾزیزم صااین

 حصمی تو منیروای ؟؟ کین گصدم منیروای ؟؟ کین راحمت منیروای ؟؟ کین دوب حاملو ؾزیزم منیروای ؟؟ کین

 ... ؾضلم منیروای ؟؟ کین م هل بللت

اش و گوهَ و ظورت بَ ذیس ذاک اصکِا ذاظص بَ)   و ىزدیک و ىزدیک اص يا ؾعص مک مک و چسبیس مُو

 اهسادت اکر از رو كلبش کَ افتاد اتفایق انگَ کَ کيَ حسش بیضرت ات فرشد حمنک چضاصو.... صس تص ىزدیک

... 

 کصد سـی چی ُص ویل صااین انلیس.... گصفت دستضو بود ص ياسایی كابل دست میلیوهنا میان کَ گصمی دست

 وضس موفق کيَ ابز چضاصو

 

 ..... معمئيَ ایيو هبود ذاکس تون تو دیگَ

 ...... لـيیت بامیرس تان بوی ابز

 متام کَ کصد حس ش سیٌَ و حلق تو   بزرگی وسبتا  لوهل....  بستٍص دییل وضـیت ایيکَ مثل ایًبار ویل

 ... میسوزوهس   و کصدٍ زمخی ور  مـسٍ ات مسری



 ... کصدٍ تبسیل اکرافتادٍ از اهسامی بَ رو زابن و اصلال  بیین و دُان مسری کَ بزهَ حصف منیتووست

 ُزاران کصد احساس داد دودش بَ کَ تکوین  کوچکرتین اب... گصفتَ ازش رو حصکت اماکن و دِش  بسوش متام

 ... دراومس ش اٍ و رفت فصو گوصتش و پوست تو بليس و تزی سوزن ُزار

 ... بس تَ راُضو کَ كوی کن مکتوم مهَ اون لعف بَ بضَ ذارج هتووست کَ اُی

 .... هیست رمم ایهنا ی مهَ ویل

 .... میکصد حس دستش تو ُيوز  رو صااین دست کَ هیست

 میکمن دواُش... بسین تکوین دودتون بَ میکمن دواُش... س يگینن ایيلسر چصا لـيیت پلکِای

 

 تو تعویص میضس ابؾث و چس بوهسٍ مه بَ ُارو مٍژ  كلیؼی و سفیس مایـی ویل صسن ابز بالدٍص مِاچض 

ای  . مبوهَ  زهسوین  تودرتو اتُر

 ُا مٍژ کَ کيَ بس تَ و ابز ایيلسر چضمِارو بتوهَ بکضَ ظول دییل صس ابؾث و منیکصد هککی مه صسیس هور

ا مه بلل از و  دضک  ... صن ُر

 دستضو کَ  حمبوب بزرگ دست اون دیسن اب گصفت هفسش.... بود راستش دست چضمِا ملعس اولنی

 ... رس یس مو و دش و صوهَ و ابزو و ساق بَ و ابال رفت مک مک ىگاٍ تصس و تصدیس اب... گصفتَ

 وكت الان... بگرٍی اروم دمل ات ببیمنش بشاریس میکمن دواُش... کيار بصیس.... بگرٍی اصاکرو خلوی هتووست

  لـيتیا کمن ىگاش سری بشاریس ؟؟ تس گصیَ

  ؟؟؟ ؾضلم

 ... صو بیسار میکمن دواُش



 زیباست چلسر ذسا.. بود رفتَ دواب بَ  و گشاص تَ ختت ی لبَ رو ظورت و وضس تَ ظيسیل رو) 

 صو بیسار... ؾزیزم صو بیسار..  دس تَ ی بس تَ چضای اون كصبون... ابالت و كس اون كصبون... صااین....

 ....( منمیک دواُش...

 

 

 .... بسٍ حصکت دس تاصو تووست و گشاصت دودصو اتجری دیسارش صادی گصم موج مک  مک

 .... داد فضار رو صااین دست کف و کصد مجؽ رو اىگض هتا کيَ پیسا تووست کَ تواین متام اب

 و دودش دست بَ اول.... صس ولو زمنی روی بسی ظسای اب ظيسیل و صس بليس و پصیس دواب از صااین

 ... کصد ىگاٍ زدٍ زل بش ذیس چضمِای اب کَ هامییی بَ ـسب

 ... صَ ذارج لکامیت ایيکَ بسون کصد بس تَ و ابز چٌسابر دُاوضو و صس رىگ بَ رىگ ش چٍِص 

 ... اومس خلوتص و کيَ کيرتل دودصو تووست بالدٍص

 ... هیست دواب صس  معمنئ  هامی و میپاص یس ردش روی داقش هفسِای دیگَ حاال

 .... منیضس ویل کيَ ُق ُق کيَ زخَ بزهَ داد استمیرو 

 ...صَ بس تَ تيفسش راٍ صس ابؾث  هساصت صسن ازاد واسَ راُی کَ صسیسی بلغ فلط

 ... صسی بیسار بالدٍص... هفسم... هامی_ 

 .. گصفت وضوهَ رو خا مهَ صااین  اتضنی لهبای ُای بوسَ مسلسل

 ... دس هتا بالدٍص و سیٌَ و دنگص  و چاهَ و گوهَ.. لهبا ی گوصَ.. ی پیضوهَ

 



 بگرٍی دستضو  دست دو اب کَ داد كسریت هبش صس پرش ُا بوسَ خادوی از دس هتاش تو کَ  گصمی موج

 .... بسٍ دستش از دوابٍر ىکٌَ

 صااین ُای صوهَ رو دست یکیضون.... کصدن ش دورٍ سفیسپوش ادمکِای و  ابزصس ااتق در ان یک

 .... کيَ دورش کصد سـی و گشاصت

 ..... حصکت این دیسن اب صس انزل هامی پود اترو بص کَ بود حٌون

 ...کصد زمخیش صسو کض یسٍ پوست روی اندهناش وكیت کصد حس کَ زد چٌگ  رو صااین دست چٌان

 ذسا تورو.... کيیس خساش ازم دوابٍر میرواین چصا.... بربیًش میرواین کجا انمصداااا.. ؾوضیااا.....لـيتیا) 

 میکمن دواُش..... میکمن الامتس تون هَ دوابٍر.... هَ دوابٍر.... ىکٌیس خساش ازم ذسا تورو... مبوهَ ضمپی  بشاریس

 ( هَ میپصستیس ُصیک تورو...

 این دیسن... میکوبیس ختت بَ صست یَ هکصصو و تن و میضس صًیسٍ ازش انمفِومی ظساُای لکامت خای بَ

 ... کصد دیووهَ رو صااین احوالش

 ... کصد ىزدیک هامی بَ دودصو و زد داد دشصون منیفِمیس هامی َک زبوین بَ

 کام تو ماٍ چٌس.... کنن چکت فلط میروان... ؾزیزم هرتس... ابش اروم... مش فسات ابش اروم.... ؾضلم_ 

 .... ؾزیزم بودی

 یىگاُا این دراورد رو صااین اصک....   بود زدٍ زل بش  اصک پص چضمِای اب فلط منیضًیس ُیچی) 

 ..( الامتس دشادش

 این منیروای مگَ..... ؾضلم میکمن دواُش... فلط میکضَ ظول دكیلَ چٌس ذسا بَ... ؾزیزم بصم كصبوهت_ 

 ؟؟ بزین حصف بتوین کنن خسا ازت رو دس تگاٍ و دم

  داد تکون اتییس ؿالمت بَ دشصو

 ... هفسم مبومن اتقا تو من منیکنن كبول... کنن رشوع اکرصوهو بتوىن ات بریون بصم بشار دب_ 



 

 .... داد تکون ظصف دو بَ صست بَ دشصو صس کَ رفنت حصف

 ..... اذَ بفِمَ منیرواست ُیچکس چصا

 ...  ان یک حیت هَ.. اثهیَ چٌس هَ.. دكیلَ چٌس هَ.... صَ خسا ازش منیرواست... منیضس... منیتووست.

  ... کض یس و فرشد بیضرت دس هتاصو

 ... هیست دویب چزی کَ میساد وضون صااین خمالفت ویل میضس بسل ردو ضونبیً  کَ اناص يا لکامت ابز

 .... فِمیس رو كعسصون و هیت کصدن ذایل دشم تو امپول یک وكیت

 .... بٍص دست از چی مهَ دوابٍر   میرتس یس کَ صس دصاب دشش رو دهیا

  میکمن الامتس تون... ىکٌیس بهیومش ذسا تورو..... منیکمن اذیت دیگَ ببرض یس....  ىکٌیس ایياکرو...  ىکٌیس.. هَ) 

 ....دودت میکصدن دورش کَ صاایین َب ابز و گصفت پصس تار از ىگاُضو.... ....

  ىصووووووو... ىصوووو... ىصو.. ؾزیزم... صااین

 ذمتسد اتریکی ابز و صس بس تَ چضمِا

 

 

 ظورت و دش دست مست بَ و بسٍ وضون واکًش ٍاندوداگا صس ابؾث   گوهَ روی گصمش اىگض تای متاس

 .... کيَ مخ رو

 .... گصفت دشؾت كلبش  تپش و زد لبريس بیساری و دواب بنی 

 ... اهسادت اکر از رو كلب رخیت گوصش تو  دستش از گصمرت ظسای اب کَ لکامیت ویل



  ؟؟ من هامیی_ 

 ت دس تَ.... چٌسماٍ این دوابیسی چی ُص بسَ.... زهسگمی پاصو... ؾضلم پاصو... هفسم پاصو..... ؾزیزم پاصو

 من زیبای  ی دفتَ ابزای تًبل مهَ این از وضس

 ... زد اتش دلضو و افتاد صااین دست رو صس دشازیص بس تَ چضمِای ی گوصَ از کَ اصکی) 

 صس بليس و کض یس سیٌَ بَ میل کامل اب صااین و بللش حس تجوی در صس ابز کَ دس هتایی و صس ابز چضمِا

 .... ضستو 

 ....  کصد دگصگون  حالضو  بصیسٍ بصیسٍ لکامت و صسیس ُق ُق ویل

 داص مت.... اذَ.... بصی تووس یت چجور..... تووس یت چجور... چجور.... بودی... کجا... صااین....صای+ 

 اذَ... اذَ.... ذممیصدم... داص مت.... صااین.... تووس یت... چجور.... دادی كول... كول اذَ.... ممیریدم داص مت...

 تووس یت چجور.... صااین منیسوین.... گشصت بصمن چی منیسوین... کض یسم چی منیسوین... منیسوین... منیسوین

  صااین.... بشاری تهنام... مهَ این...

 ؾعیب ی محهل این ذاظص بَ هبود موفق کَ  تالیش.... کيَ ارومش کصد سـی و فرشد دودش بَ اوهو بیضرت) 

 (  دادٍ دست بش کَ ُسرتیکی و

 

ایی و اومس پصس تار یک بالدٍص  ... رفت و داد حوابش صااین کَ گفت چزُی

  ؟؟ ؾضلم_ 

 .... میکمن دواُش

 ... ُا مزیىن ارامبرش میان دوابٍر.... ایياکرا ؾزیزم هیست دوب واست...  من بصم كصبوهت ابش اروم

 ویل...  کيَ ساکت دودصو  صااین ی صوهَ گصفنت گاز اب کصد سـی و فرشد گصدوش دور بیضرت دس تاصو) 

 .....  کصد پهنون  ابیس چعور رو اصکِا ظوفان



ًش صسن ذیس کصدن حس اب کصد دشایت صااین بَ کَ بلیض  این تو..... صس تص س يگنی هامی، اصکِای از پرُی

 ایيعور و  اومسٍ ُوش بَ ماٍ صیش بـس هامی کَ حاال.... هیست گصیَ وكت کَ حاال ویل  ىکصدٍ گصیَ مک مست

 ؟؟؟ ُست...  هیست وكتش کَ دس تاصَ بنی و بللش تو

: 

 ......صس صل  بود سفت هامی هکص دور کَ  ابزوُایی

 .... بوس یس  حمنک لهباصو اسا بصق و ملسمَ یب و کصد خساش دودش از و گصفت ظورتضو

 .... ورهساصت ازش چضم هببودی کوچکرتین اهتؼار در  کَ  ُایی روز اون تک تک س يگیین بَ ای بوسَ

 ...  رخیت تهنایی و دفا در کَ اصکِایی  اون متام ذییس بَ ای بوسَ

 ... اهسادت پیضوهیش تو  مست این زحص و مغ کَ چصوکِایی اون  معق بَ ای بوسَ

 ... بود اهسادتَ حووش  بَ دادوش دست  از احامتل دضم کَ اتضی گصمای بَ ای بوسَ

   ادم این بَ دشگصدان روح این وابس تگی  زایدٍ و هپن ُای رص تَ.. چسبٌسگی بَ ای بوسَ

 ىگصاین و تصس و دس تگی و دوایب یب ص هبای اون متام  درازی بَ ای بوسَ

 رو ، ؾضلش تن روی خبیَ و حصایح تیف و سوزن خای دیسن اب کَ زمخِایی اون متام موهسگاری بَ ای بوسَ

  وضست كلبش

 کض یس صسوش اب  ٍرذ ذٍر دیسن اب کَ ُایی اٍ كلؼت بَ ای بوسَ

 

 ..بود افتادٍ هفس هفس بَ ُوا حس تجوی در کَ صس دضک هامی اصکِای

 .... وضس خسا دُان و ازلب مه دم یک صااین ویل صس ولو ختت روی و اهسادت پضت بَ رو دودش

 .... گصفت فاظهل ُوا هکی  وروری ی اهساٍز فلط و کصد رمح بالدٍص



 ... سمیض ذایل هامی دُان در ایًبار لکامت

  میکصد تزریق   دردمٌس مخود حسم بَ رو زهسگی  وضاط و صور کَ لکامیت

 گلوم از راحت اب یَ مست این تو کَ  بيومش لب این  از حصؿَ  ُزار یش بیسار وكیت بودم کصدٍ هشر_ 

   ىصفتَ پاینی

 .... ظلبت ات ۹۹۹ یکی،، این حاال

 ( صفتگ ارومی گاز و صس دشازیص گصدن مست بَ دُان و لب) 

 كشای یَ مست این تو کَ  دومشٍز سفیس گوصت این از بگریم گاز ُزارات یش بیسار وكیت بودم کصدٍ هشر_ 

 .... خبورم هتووس مت حسایب درس

  ظلبت ات ۹۹۹ ،، یکی این حاال

 ( دوهَ بَ دوهَ زد چضمِا بَ بوسَ ایًبار و اومس ابال دش ابز) 

 ظبح هور رىگ مست این تو کَ.... چضا این بَ کمن روصن رو لبا  ابر ُزار یش بیسار وكیت بودم کصدٍ هشر_ 

 ... ىگاٍ این روهسیسٍ

 ... ظلبت ات۹۹۹،، یکی این حاال

 

: 

 ... صااین اکرای بَ گصفت ش دٌسٍ

 .... بود ابزایش دیوهَ این دلتيگ چلسر

  ؟؟ کصدی هشر چی دیگَ+ 

 ....  میضن ادا وكتش بَ اومن.... چزیا دییل_ 



 ... کین اسرتاحت سابی حاال

 ... دس تگی از ممیریم دارم ممن

 ( زد زل بش ىگصان و کصد بليس دشصو) 

 ؟؟؟ بصی میروای+ 

  پیضت میروامب مهیيجا ؟؟ بصم کجا_ 

 .. ایيکَ مثل ست هفٍص یَ ختت+ 

 .... مست این دوابیسی روش اکیف ی اهساٍز بَ.... مٌَ واسَ ختت این اوال_ 

  وامبخب زمنی ؟؟رو چی من پس+ 

   ممن ابلضتت و تضک مهیضَ مثل..... هَ کَ مـلومَ_ 

 ( بود بللش تو و  سیٌَ رو هامی ای اثهیَ در و چصدیس) 

  ایيا خلو زص تَ صااین+ 

  ؿادیَ واسضون چزیا این میگی کَ ایيا مه بـسش..... اظال هیست رمم وامس_ 

 ؟؟؟ کجاست ایيجا صااین+ 

 بامیرس تان_ 

 

  بامیرس تاهَ میسومن+ 

  هیست ایصان میگم

  املان..... ُامبورگ بامیرس تان..... اُا_ 



  املاهَ تو صِص یَ ُامبورگ میسومن+ 

 ..... صامیی حئوگصافیکی وض يال الک.... میسوین یسومنم _ 

  میکصد ابزی ایيجا کیا رمسوی هَ مگَ.....  دیگَ بدلم ؟؟؟ چی پس+ 

 (   حصفاش نای بَ دٌسیس دلش تَ از) 

  دیگَ خبواب حاال ابصَ.... تو دست از_  

  صس ایيجوری کَ صس چی....صسصااین چی+ 

 ؟؟ هیست ایدت... فصودگاٍ رسوهسمی ایيکَ بـس.... کصدی تعادف_ 

  فلط... هیست ایدم ُیچی.... هَ+ 

 کصد داوریای كلبش ظسای صًیسن کَ.... بصگضت بلغ صااین ی سیٌَ بص گشاصت رو  ظورت دشو وكیت) 

 (  گشاص تَ دش پضت ساؾهتایی چَ

  ؟؟ چی فلط_ 

 رو صااین هوازصِای وكیت اتٍز.....کصد سکوت پس کيَ ابز رو ُق ُق راٍ ابز ىکٌَ بزهَ حصف منیتووست) 

 موش الک دشش از مست یَ... کض یس دشش رو دست و پصیس تـجب اب کصد حس دشش پوست روی

 ( بود خلت دش پوست و بود صسٍ تصاص یسٍ

ام... صااین+    مُو

اتو ی مهَ الاكل دکرتا این اب  داص مت اؾعایب حٌگ چَ منیسوین.... ىگو ُیچی_   مه حاال....  ىکنن کچل مُو

  کچل ظصف یَ بليس  موی ظصف یَ ایيجوری کمن فکص اظال مسهل... صسی دوصلک... وضسٍ بس

 ( صس ؽمج لبريس و اومس ایدش چی یَ هیو ویل حصفا این بَ گصفت ش دٌسٍ) 

 ؟؟ بود ایيجا ذاتون صااین+ 



 ... ااتق تو واست کمن دودش گفت کصد پست موادی یَ وامس پیش روز دو ویل.... هَ_ 

 ویل بامیرس تان از الک کنن بریومنون بود ىزدیک و دراومس سوزی اتش ُضسار زىگ ظسای کَ مباهس حاال

 حوامب دکرتا و هیومسی هبوش و گشصت معل از ُفتَ دو وكیت میکصدم سکتَ داص مت کَ  داصت ارزصضو

 تسلمی داری کَ دیسٍ دوابتو میگفت..... قصیبضم جعیب  روصِای این و ذاتون میسون دارم معص ات..... کصدن

 .... بزهَ حصف ابت و بصسَ بت کَ کيَ پیسا راُی ابیس و میضی

  اسفٌساش و لدمب و دود اون داد حواب واكـا بود چی ُص ویل مٌؼورصو درست هفِمیسم راستش

 ( بوس یس كلبضو روی ابر چٌس  و کصد خا صااین بلل  تو بیضرت دودصو) 

 .. حمنک دییل.... حمنک...... کن بلمل صااین_ 

 ( صس تيگرت بلل  و فرشدٍ مه در ابزوُا) 

 ُا اومس می بست ایدمَ_ 

 ....  منیاد بسم دیگَ... منیاد بسم+ 

 ..... بگَ هبش میتووست چعور.... افتاد نصاای كلب روی درست و للزیس اصکی كعٍص) 

 و دادٍ گوش الامتساش بَ و کصدٍ رمح هبش ذسا کَ... هیست حلیلی و روایست ایيا ی مهَ کَ بگَ هبش

 ..... ابصَ صااین پیش گشاص تَ

  صسٍ هبضت صااین وحود لعف بَ کَ بصزیخ

 .... ىکصدٍ ش دیوهَ س يگنی افاکر این از بیش ات بست چضاصو مک مک

 رمم چی ُیچ دیگَ.... ُست حموکش بلل.... ُست هفسِاش گصمای... ُست كلبش ظسای... ُست ااینص

  ُیچ... هیست

 ..... زدٍ زل بریون بَ و وضس تَ ختت روی کَ افتاد هامی بَ چضش کَ میکصد حصبت دکرت  اب بریون سالن تو



 ..... هیست مهیضگی هامیی اون میکصد احساس اومسٍ ُوش بَ کَ روٍز چٌس این تو کَ دییل بود ىگصاوش

 ..... دشگصداین و تصس و حزن بَ بود دادٍ خاصو چضاش روصن وضاط و دشزهسگی و صادایب

 هکی حیت حصفا این.... دب ویل بصمیگصدٍ ظبیـی حالت چی مهَ مک مک و موكتَ ایيا مهَ  میسادن اظمیيان دکرتا

 ... منیکصد مک ىگصاىهیاش از

 .... صس چضمش در چضم بصگضت و صس ُشىگا ی متوخَ هامی بالدٍص

 .... هساصت رو مهیضگی ص یعيت کَ چضمکی و لبريسی بالدٍص ویل کض یس ظول هکی

 کصد رمح هبش چلسر ذسا و صسٍ حلش در بزرگی لعف چَ کَ کيَ ایداوری صااین بَ کَ بود اکیف مهنی ویل

..... 

 .... کصد س يگیین دلش رو کَ دردی و چصدیس ذًُش تو کَ  اتری و ترٍی افاکر از گصفت بلضش

 .... صس ردوبسل بیًضون کَ دلتيگی و ؾضق راز و رمز پص ی كعَ ابز.... ىگاٍ و چضم گفتگوی ابز

 ..... هیست دوددار او چون ایرش بسٍ وضون ات للزیس اما،اصکی ذمتسد ىگاٍ مست اون

 ... کيَ مٍز مِاروچض  اكیاهوس صوری ات گصفت لب بَ رو در بَ در ی كعٍص و رفت مستش بَ زود

 ؟؟؟؟ ؾضلم خامن_ 

 .... ایيجا از دس متَ... بصمی صااین+ 

  تصدیعت اکرای دیگَ صس متوم.... بصمی... ؾزیزم بصمی_ 

 هبت؟؟؟ میگفت چی دکرت+ 

 ... بسم گوش هشاص یت.. دیگَ کصدی ص یعيت کَ بس.... میکین ابور هفِمیسم لکمَ یَ بگم بت_ 

 (  اویل مهون  بصگصدٍ مک مک هامی صایس... میگن راس دکرتا صایس.... مهیضگی ُای دٌسٍ خًس از... دٌسیس) 



 .... چَ من بَ چصوین چضم تو+ 

 ( بوس یس اروم لهباصو و کصد  پیضوین ذماس پیضوهیضو و کصد بليسش ختت از و گصفت دستضو و زد لبريس) 

 بصم كصبوهت ابیش تو  مصتؽ و ملعس وكیت چصان در مهیضَ چضام_ 

 

  بامیرس تان روبصو ماصنی اون دیسن اب اومس لبش رو سلبري

 من؟؟ کمن راهيسگی.... انٍز چَ صااین+ 

  بضیین فصمون پضت ببیین دواب تو دیگَ...  سوارصو اوهور بصو بسو....اوهور بصو_ 

 ؟؟؟؟ چصاادب+ 

  بگم بت ات بضنی_ 

 (  کصد حصکت و روصن ور  ماصنی صااین.... وضست کيارش و  زد دور رو ماصنی  انرضاییت اب) 

  بگو دب+ 

 .... بسوین اگَ یـین..... بودی کام تو حلؼَ اون کَ کصد بت رمحی چَ ذسا بسوین اگَ هامی_ 

 .... یش کبود و س یاٍ کَ بزمنت ایيلسر روز یَ دودم خان بَ

 ( مه تو رفت ای ابمٍز صلک بَ ادامش) 

  کصد یضَمن  اکریش ؾضلم ذاتتَ تو  دضوهت...... دردىکٌَ دستت+ 

  کین راهيسگی ادم مثل بودی دادٍ كول هَ مگَ..... وضـضَ چَ این اذَ_ 

  هبودم ملرص کَ معمئمن ویل منیاد ایدم تعادفَ کَ من+ 

  مریفت کيار رات خلو از ابیس کَ بسخبتَ دیوار اون تلعری.... صامست اب حق بهل... بهل_ 



  کصدی حلاظ رو تعادف ادص ی حلؼَ فلط... هیست لکی و حمسودٍ ىگاُت ی زوایَ صام... ؾزیزم ببنی+

 از رو ادم لکی اکرم این اب صایس.... بضم مٌحصف صسم جمبور چصا و بودم رشایعی چَ در میسوین کجا از

 هبییيَ اسیب ای دیگَ کس کصدم دودگشص تگی از صایس.... دادم جنات مصگ

 .... اظال سرمنس پای و بمتن و سوپصمن صام بهل بهل_ 

 .... کین گشص تگی دود از میکین كلط صام مضن در

 .... کین اون و این دصج خبوای  کَ توٍ مال میگی کَ دودی این مگَ

 .....بضیین فصمون پضت ببیین دواب تو دیگَ.... اول ی مجهل تکصار در و ادص در و

 

 ...مریمی دارمی کجا حاال صااین+ 

  دوهَ_ 

  ؟؟ زودی این بَ ؟؟؟ دوهَ+ 

 ... میگصفیت رو هتصان بلیط بـس  مبوهمی روز چٌس میشاص یت اباب

 .... بامیرس تاوش كری ایيجا از هسیسم چزیی کَ من

 هتصان؟؟؟_ 

 ؟؟؟ هتصان مریمی گفتَ یک

 ؟؟؟ کجا پس+ 

 .... هیست اوجنا دیگَ مون دوهَ_ 

 ... ابزدیس و دیس واسَ مگَ ایصان بصمنیگصدمی ُیچوكت  دیگَ



  ؾزیزم میکمن ؾوضش هساص یت دوس... بـس ات کيمی زهسگی اوجنا مست یَ فـال.... دارمی اپارمتان پاریس تو

 ( اثهیَ چٌس زد زل بش تـجب اب) 

 ؟؟؟ چی ت ذاهوادٍ ؟؟؟ چی م ذاهوادٍ ؟؟ میگی چی.... صااین+ 

 ؟؟؟ چی ت چبَ و تصاهَ

 (  صسٍ ؾعیب بود مضرط....کصد رتبیض دشؿتضو و کصد هامی بَ مغگیین ىگاٍ) 

 .... وكت چٌس ُص میان اوان ای میبیمن مریمی.... ُسنت ت ذاهوادٍ و م ذاهوادٍ_ 

 ..... مه تصاهَ

اد و  کیش صسم پیادٍ ُواپامی از کَ حلؼَ اون... هامی صسمی خسا مه از  ذسا بَ کصدی تعادف کَ زد زىگ فُص

 .... صس خسا تمن از رومح  كسم

 چَ منیسوین.... میگم چی و میکمن چیاکر دارم منیسووس مت اظال افتاد اکر از  فکصم و ؾلل.... هامی صسم دیوهَ

 .... مهَ خلو اومن بامیرس تان تو صس ابصوریزی

 چی مهَ میکصدن اىاکر مه صایس ای.... ای میسوىن کَ هیوردن دودصون روی بَ ای حاال فِمیسن مهَ کَ معمئمن

 .... ..... بوده  رمم  حال ُص بَ.... رو

 .... بس و بود رمم سالمتیت فلط حلؼَ اون

 ..... کنن خمالفت تعمامیمت اب منیکصدن حصات میسیسن روزمو و حال دودت ی ذاهوادٍ حیت

 ..... ویل کيَ ارودم کَ مزید حصف ابم دییل.... بود  تص مٌعلی مهمون از ذاتون رفتار  وسط این

 ..... میگصفمت حٌون وظهل بت لـيیت  دس تگاُای اون و  افتادی ختت ور  اوجنوری میسیسم ابر ُص.... منیضس

 اوجنا بصگصدم منیتووس مت دیگَ...... بصیسم رو میکصد وظل اوجنا بَ مٌو کَ ُایی رص تَ ی مهَ املان بیام ایيکَ كبل

 ..... منیتووس مت...



 رو چی مهَ صس بزرگ وكت صُ.... مهیضَ میفصس تَ ؾکساصو تصاهَ... اومس دهیا بَ پیش ماٍ یَ مه دذرتم

 ... کيَ درک و بفِمَ کَ امیسوارم..... میسم توضیح واسش

 داٍر خا دمل تو هبامش کيارش اگَ حیت.... داصت هیاز مب وكت ُص ُس مت  پضتش  و دارم دوسش کَ بفِمَ

 ...  مهیضَ واسَ

 هفسش پسرش کَ ایيَ اظصذ بَ.... بودمنَ ؿاصق ذاظص بَ هیست انمصدمی ذاظص بَ بودمن كایب کَ کيَ درک

 .... هساٍر وحود مه صاایین هباصَ  اگَ کَ بيسٍ یکی هفس بَ

 

 

 ..... حصفا این از گصفت بلضش

 .. صس معمنئ دیگَ حاال دهیا این بودن حلیلی كری بَ داصت صک اگَ

 ..... َرفت بنی از ىگصاىهیاش و ُا دكشكَ متام و صسٍ حل چی مهَ ببیٌَ صَ بیسار خبوابَ ادم میضَ مگَ

 گشاصت دشصو  کض یس دراز و  کصد ابز رو امیین هکصبيس زود.... بضَ بسش حال ی متوخَ صااین منیرواست

 ... گصفت حمنک دستضو و صااین رون رو

 .... ؾزیزم خامن_ 

 ؟؟؟ صس ت دس تَ

 ..... بصس می ات ینک خبواب... بصم كصبوهت کن اسرتاحت...  زدم حصف دییل ببرض یس

 رمم..... گشاصت ش گوهَ رو و بوس یس و بوییس کفضو و اورد ابال رو صااین دست  و بست چضاصو) 

 کَ هیست رمم. ....  تومهَ کَ هیست رمم...  دروكَ کَ هیست رمم.... میکصد تکصار دودش پیش هیست

 افتادن گری توش  کَ ای دٍر هجمن ُص ای... روای تو...  دیال تو... دواب تو... بصزخ تو..  تللبیَ،،،،،

 ... اکفیَ مهنی... پیضمَ... ُست صااین...



 

 .... کصد ىگاٍ بود دواب پاش رو ُيوز کَ هامی بَ کصد پارک رو ماصنی وكیت

ایی  .... زد لبريس و زد کيار رو کصدٍ ریزش ظورتش و پیضوین روی کَ مُو

  پیچکِای این  اتر بَ اتر و تک بَ تک ؿاصق کَ داصت رو دکرتا اب زدن چوهَ مهَ اون ارزش واكـا

 ....صس رفنت دست از کَ اوهنایی ؾزادار چلسر و بود وحضی

 ....  کصد هوازش زابن و لب دو اب صو گوهَ و صس مخ و گفت دودش بَ دوابٍر میضن بليس هیست مضلکی

  بصم ماُت صلک كصبون رس یسمی....بیسارصو....؟؟؟ ؾضلم_ 

 لبريس  لهبا از زودتص چضمِا ذمتسد دط مهیضَ لمث..... زد زل صااین چضمِای بَ و کصد ابز اروم چضاصو)

 .. بصد  دودش اب رو صااین دل و زد

 (  میسووست ذسا فلط ؟؟ کجا بَ

 ؟؟؟ صااین+ 

 ؟؟؟ هفسم دمل خان_ 

 .... ُیچی+ 

 ؟؟؟ میروای چی... ؾزیزم بگو_ 

  میپصوهس دش از بدوا  مه.... مامیهس را ظبح اول گصم صالکیت کیک و كٍِو....  بود مچش در چضم ُيوز) 

 ( میساد ارامش مه

  بسی حوامب  مه تو و  کمن ظسات داص مت دوس فلط....  ُیچی+ 

 ؟؟؟ ؾصوسنک هسم حوابت میضَ مگَ_ 

  ابمش مصدٍ ابیس روز اون



 ....گصفت رو صااین هفس کَ  صس پا بَ چضمِا اكیاهوس تو ظوفاین چٌان  ان یک) 

 حمنک درو و  اومس پاینی ماصنی از دضم اب و  کض یس ابال شبلل از دودصو و  صس صااین ی یلَ بَ دست

 مهیيجور داصت.... افتاد راٍ دشش پضت و صس پیادٍ.. کصد ىگاٍ بش متـجب صااین.... کوبیس دشش پضت

 بليس كسرمای اب صااین...  صس گصمش و بزرگ اىگض تان كفل دستش کَ مزید حصف  ابدودش و مریفت پیش

 .... میکض یس  خمالف هجت  ظصف بَ دودش الدهب بَ اوهو و مریفت راٍ

 ... مستَ این مسریمون.... بصم كصبوهت اذَ مریی داری کجا_ 

 مصدم  حصفِای و ىگاٍ ىگصان کَ هیسنت ایصان دیگَ.... کصد ىگاٍ ورش دور بَ و اومس لبش بَ کوچکی لبريس) 

 ؿادت کصد زمزمَ دودش اب اروم....  اوجنا اب میکصد فصق دییل  مه ؿام مال  در ااینص رفتار احامتال.... ابصن

 .... ( میکین

 

 ..... اپارمتان اون دیسن اب صس ابز چضمِا مه دُان مه

 اب  ای صیضَ متام اساوسور اون  و  ىگِبان مهَ اون اب کييسٍ ذرٍی و ابصکوٍ  ورودی و بریون منای دیسن اب

 بود دیال و تعور  فصای میسیس کَ چزیی این ویل ابصَ كض يگ یلدی ابیس مزید حسس ظالیی ُای س تون

.... 

 بزرگ دییل ی پيجٍص و ظالیی و سفیس متام مت اب بود هتصان تو صون دوهَ بصابص ۴ تلصیبا کَ دوبلکس اپارمتان

هل در  و ُسایت داذل بَ را ؿامل اىصژی و هور مهَ کَ  و دشزهسگی و ظصاوت جمشوب را کیس ُص اول ی ُو

 .. میکصد فصدش بَ مٌحرص باییزی 

 بریون بَ كسم و کصد ابز رو  کضایب درهبای.... رفت هور مٌبؽ مست بَ و کصد ول رو صااین دست اندوداگاٍ

 ... گشاصت



 اون از ایيچ یک ادم ات بود صیضَ  صسٍ کض یسٍ وس یؽ تصاس دور کَ کواتُی ُای دیوارک و زمنی متام

 زل میسردض یس اتیج بص املاس ىگنی مهچون مٌؼٍص وسط درست کَ فلای بصج بَ.... هسٍ دست از رو مٌؼٍص

  هبض تَ ایيجا ؟؟ صااین... کصد زمزمَ اروم و زد

 ؿامل اصزاص  و ومٌاػص اص یا زیباتصین کَ میکصد ىگاٍ هامی بَ فلط مهیضَ مثل و بود ایس تادٍ پضتش کَ صااین

 ..... زد کوچکی ،لبريس میباذنت رىگ ملابلش در

 .... هفسم هبض تَ ابیش تو خا ُص_

 ....دوهَ و صِص   این تو زهسگی.... بود ارزوش بزرگرتین این روز یک گفت دودش بَ هامی) 

 ... روز یک

اصوهو ادما کَ  ببیٌَ دودش چضم اب ایيکَ كبل.... بفِمَ ایيکَ كبل..... کيَ درک ایيکَ كبل  دصج هبایس ارزُو

 هیست رمم ُیچی دیگَ هباصن اگص و دارمی دوسضون کَ  نیادرمای رممَ کَ چزیی تهنا کَ کنن چزیا این

 ُیچی....

 

 ... معيوؾی اگَ حیت ابصَ صاد و کيَ دور دودش از رو افاکر این کصد سـی

  بصگضت صااین مست بَ کوداکهَ ذویق اب و کوبیس مه بَ دس هتاصو

 ؟؟ خبوابمی ایيجا رو امضب+ 

 ... ؾزیزم هیست اماکوش.... ص با میضَ دشد_ 

 ات کصد بليستص ظساصو.... رفت ابال و کصد ظی دشیؽ رو ُا پهل و صس رد کيارش از صااین خمالفت بَ توخَ یب) 

 (  گفت صویخ بَ بض يٍو حصفاصو موهسٍ ؾلب کَ صاایین

  دارم دوسش... كض يگَ دییل... کن اندم بَ ایيجارو.... اذَ صااین تو پودلاری چلسر+ 



 ... هفسم انمتَ بَ گصفیت دامئی اكامت کَ مهنی... میکمن انمت بَ.... چضم_ 

 (  هیست چزیی کَ دیواری چِار این... توٍ بَ متـلق وحودم متام کصد زمزمَ پسوهسش اروم) 

 یَ حارضم اکرا تسِیل بصای دودگشص تگی از کامل در من... بگو داص یت مضلکی اكاممت گصفنت بصای صااین+ 

  کمن ؾلس رو فصاوسویی دوصلک كسبليس بلوهس دذرت

 ( مه تو رفت ای ابمٍز صلک بَ صااین ادامی...میکض یس دشک ااتكا بَ کَ میگفت حایل در رو ایيا) 

 صسی مصدط کَ روزی مهون دكیق کَ ابیش این فکص گشص تگی دود از خای بَ هیست هبرت میگم+ 

 .... بامیرس تان بصىگصدی

 ( دٌسیس بليس ظسای اب هامی) 

 ؟؟ هیست دوب وامس اسرتس و هتسیس ىگفت بت دکرت+ 

 .....ىگفت هَ_ 

 .... بگریی ، دراورد مست این  تو  ازمون کَ پسری اهتلام ات بکن پوستضو میتوین ات گفت اتفاكا 

  بزرگ ُیتلص بَ بصمیگصدٍ  وسبتون و اظل و ریضَ حفتتون... داٍر وسبیت صام اب حامت..... بساذالیق دکرت چَ+ 

ایش و ختت و بود بزرگرت بلیَ از کَ ااتق یکی این)   دییل ی ایيَ و سلف بَ ات صسٍ اکری ایيَ دیواُر

 ( صس مکثش ابؾث بضن مٌهتیی بزرگش

 ؟؟ هَ مگَ... ماست ااتق این+ 

 .... ؾزیزم بگی تو چی ُص_ 

 ( دیگَ ااتق یک مست رفت و کصد خاکوزیش و ش پیرشفتَ فوق دوش اب محوم بَ گشرا ىگاُی) 

  ؟؟ هَ... کصدی جتصبَ رو خمتلف ُای ملیت از دذرت دوس لکی امتح  دوبَ زابهت مهَ این میگم+ 

 ( زد موذی لبريس) 



  فلط دامناریک یک و اىگلییس دوات.. امصیاکیی یَ.... املاین یک... فصاوسوی دوات... زاید هَ_ 

 ( داد حوابضو حصص اب) 

 ... اص هتا دوش...  فلط؟؟؟؟+ 

 ( سیٌَ بَ کض یس و تگصف دستضو کيَ ابز رو ااتق در ایيکَ كبل) 

 ؟؟ دارم دوست چلسر میسوین_ 

 (زد رمصبوین لبريس....هَ گفت امخ اب) 

 ؟؟ منیسوین_ 

 (  داد بسذللی اب رو رمصبون ىگاٍ این حواب منیضس کَ داد پاخس  بالدٍص لبريسصو) 

 ... بگو ابزم ویل... چصا+ 

 ....( گصفت چیکیکو  گاز گوصضو ی الهل ابال اومس و بوس یس گصدوضو  و صس ىزدیک)

 ... کنن مٌحصف ازت  فکصمو و روح و دل و ذُن دكیلَ یک هتووسنت ُیچکسومضون کَ ایيلسر_ 

 . ان یک...هفس یک. .. دم یک بگو تو... چیَ دكیلَ یک

 

 ..... بصگضت و داد كورت بلضضو

 ؟؟؟ چصا اذَ... برٍب ذلت دوص بریت حلؼات این از منیتووست چصا.... هساصت دویش حال

 و ریز ُای چصاغ و کصدٍ اتر و ترٍی وحودصو ی مهَ  کَ ابصَ معیق میتوهَ دادن دست از تصس و زمخ لسرچ

 .... میکصد ذاموش  دشزهسگیضو و ظصوات و صادی درصت

 ... داصت اهتؼارصو کَ هیست اوین بود پضتش  اچنَ ویل کصد ابز و در



 ... صسٍ گم ابالکیس و ص یک بوتیک تو میکصد حس

 ... رىگارىگ چصم ُای کفش از پص ااتیق

ای و کت  .. دار مارک رىگی صلواُر

ن و کصوات و ساؾت و ؾعص  ... دیگَ كمیت گصون و لوکس چزی لکی و پرُی

 ... ورداصت رو یکییضون و رفت ساؾهتا مست بَ تـجب اب

  ؟؟؟ چیَ ایيا صااین+ 

 حلؼَ یک منیتووس مت دودم اذَ بگرٍی  واست ستیارامد از یکی دادم... هیست ت سلیلَ ابب اگَ ببرض یس_ 

  دصیس  بصمی  ابمه بـس ات کن اس تفادٍ فـال موكت.... کمن تصک رو بامیرس تان

  کَ دستت رو ممیوهس مهش ممیصدم اگَ.... کصدی دصج چلسر... چیَ ایياکرا دیووهَ اذَ+ 

 صااین کصد ارزو و بست چضاصو.... تگصف گاز لبضو زود و کصدٍ اصتباُی چَ صس متوخَ مه دودش) 

اش تو   پضت از کَ داری ظسا هفسِای و صس ىزدیک هبش کَ كسرمایی ویل ابصَ وضًیسٍ حصفاصو  مُو

 ...حمایل ارزوی چَ کَ داد وضون صس ذایل

   وضًیسم بگو، دوابٍر ؟؟؟ گفیت چی_ 

 ( کيَ ارومش کصد سـی دلصابهَ لبريس و ىگاٍ اب و بصگضت دشیؽ) 

  پصیس دُمن از... ببرض یس مؾضل+ 

  کمن رمموهت  حسایب درس کتک یَ اول روز مهنی و بٍص ایدم چی مهَ ىکن اکری هامی_ 

 ( کصد بللش و دٌسیس) 

 ... ُيوز هیوردٍ دست بَ اکملضو سالمیت  وكیت ؟؟اومن بزین ؾضلتو میاد دلت+ 

  میاد هکصبيسم مه دس مت مه دمل مه دوب چلسر ببنی و بزن حصفا این از دیگَ ابر یَ صام_ 



 زمزمَ بض يٍو دوب كلبضو اتظسای بود چس بوهسٍ ش سیٌَ بَ گوصضو کَ مهوجنور و گصفت ش دٌسٍ ابز) 

 ( ُیتلص... زورگو... دیکتاتور.. کصد

 

 

 ..... پصیس خاش از زود کصد ابز کَ چضاصو

 ...... اناص يا ماکن اون از ایس تاد كلبش

 ..... هیست انااص يا.... هَ اما

 ..... صسٍ ؾوض مهَ این چصا ویل..... صاایهَ ارمتاناپ

 ..... بود اتریک پيجٍص صـاع امتساد از كری خا مهَ و بصدٍ دوابش پيجٍص روبصو مبل روی

 زایدی جحم کَ بود سادتَ قصییب و جعیب فضای چٌان قصوب حال در دورص یسٍ هور صـاع رىگارىگ تاللوء

  اندوداگاٍ رخیت دلش تو وحضت و تصس  از

 قصوبگون، كصمز و انرجنی هور  ی زمیيَ پس در کَ ذاهَ وسایل بليس و دوفٌاک ُای سایَ ان ی مهَ 

 ..... میکصد تص تصس ياک حلؼَ بَ حلؼَ را اکبوس مریكعیس

 ... وضًیس حوایب وكیت صس دشازیص اصکش.... کصد ظسا ابر چٌس رو صااین امس

  ؟؟؟ هَ مگَ... اکبوسَ... میکمن الامتست... میکمن دواُش..... هَ ذساای

 ..... سلب حصکیت کوچکرتین توان و صس دضک اهسامش و بسن

 ....کصدن ش دورٍ و گصفنت حون مک مک ُا سایَ

 ..... هیست اکبوس میکصد زمزمَ گوصش تو

 .... صسی تهنا ابس ات کَ ایيَ حلیلت..... ایيَ حلیلت



 ....  صااین وحود و دوب اتفاكات اون متام بود دواب

 ..... منیبیین رو دوص بریت روی ُیچوكت یگَد

 .... حمکومی

 .... حمکوم

 بسوزی تهنایی  صوم ی دٍر كـص تو ابس ات کَ

 

 مهَ این اب الان و کصدٍ رد ُارو درابن از یکی هکک پیض هناد چصا کَ فصس تاد لـيت دودش بَ اساوسور تو

 ..... بگرٍی ض یتک  ُا دگمَ اب جمبورٍ كشا پاکت و حوراحور ُای پالستیک و دصیس

 .... اپارمتاهَ دٍر کصدن ابز خسیس چالش حاال ویل رسوهس دودصو بود درددشی ُص اب بالدٍص

 .... دوابَ ُيوز هامی کَ صس معمنئ اتریکَ خا مهَ دیس و صس وارد وكیت

 .... کصد میرکوبش روبصو ی حصيَ دیسٍ ویل زد ُارو چصاغ لکیس ارجن هکک بَ و بست درو پا پضت اب

 ..... میکصد زمزمَ دود اب  لکامیت و ایس تادٍ پيجٍص بَ رو  وسط اون هامی

 ... کصد ظساش اندوداگاٍ.. وضس حضورش ی متوخَ حیت

 ... کصد بليستص ظساصو  و رفت خلوتص كسم چٌس هسیس کَ الـمیل ؾکس

 .... زد زل بش و بصگضت کصدٍ ورم و دشخ چضمِای ان اب بالدٍص

 .... وض يادت اوهو هامی صدک حس وكیت صس ذایل دلش تَ

 ... کصد پصت بللش تو دودصو ىکصدین ابور دشؾیت اب هامی و صس اصک از پص چضمِا حلؼَ یک در ویل



 از واحس دران رو ؾلل و كلب و میلصزیس ش سیٌَ تو میساد تضکیل ذالط ؾضق را اش ذٍر ذٍر کَ جحمی

 .... اهسادت اکر

 .... صس ولو زمنی رو  دصیسُا ی مهَ و رفت وا دس هتاش

 .... فرشد دود بَ و کصد  ش دورٍ حمنک كوی دس هتای

  ؟؟؟؟؟ صسٍ چی_ 

 ویل کيَ ارومش میرواست... میضس صسیستص ُی ُلش ُق کَ دعوص بَ هساصت رو ش گصیَ ظاكت) 

 اصکش مـضوق احوال و حال این دیسن اب کَ گصفت دودصو خلو دییل.... هساصت هکی دست دودش حال

 .... وضَ دشازیص

 (پصس یس دوابٍر و داد كورت بلضضو

  بصم كصبوهت چتَ ؟؟ هامی ؾضلم؟؟_ 

 .؟؟؟ رفیت... کجا....کجا+ 

  ؟؟؟ گشاص یت.. تهنام... چصا

 ..  ممیریم.. ایًبار... .. هسارم.. حون... دیگَ من... بفِمی.... منیروای....چصااا.... صااین

 ...  ممیریم هبایش

 کَ بود س يگنی چٌان لکامت این صًیسن کَ بود وضسٍ پض میون ایيلسر سوایل پصس یسن از زهسگیش ظول تو) 

اش  مزید حصف وكیت مزید هفس هفس.... فرشد دودش بَ بیضرت رو هامی و وضست زمنی رو.... صس مخ  زاهُو

 کَ بود حصكَ و بزنین هامی صسیس ی گصیَ..... کيَ ؾصضَ هامی بَ کَ هساصت ارامضی مه دودش دیگَ اىگار...

 .(  کض یس اتش  بَ متاما رو وحودش

 مب بگو... كصاری یب ایيلسر چصا.... بصم كصبوهت چتَ اذَ... واست بیارم صام رفمت... ببرض یس.... ببرض یس_ 

  میکٌَ اتیب یب ایيجور کَ اومسٍ هامیم روز بَ چَ بگو... مش فسات بگو.... ؾزیزم بگو...



 صااین کَ میکٌَ ابور  یک.... دادٍ دست از للضوؾ  کيَ فکص صااین منیرواست.... بگَ چزیی منیتووست) 

 معمنئ ات گصفت مضتش تو رو صااین لباسِای.... داد پسش و سودت حالش بَ دلش ذسا ویل بود مصدٍ

 (داد ادامَ دیس سکوتضو کَ صااین... منرٍی و ُست بضَ

 كلط من اظال... هامی ىکن گصیَ ذسا تورو... ىکن گصیَ... منیشارم تهنات ُیچوكت....  منریم خا ُیچ دیگَ_.

  منیرورم تکون کيارت از دیگَ... ابش دوب تو فلط... گشاص مت تهنات کصدم

ًش... کصد خساش سیٌَ از و بوس یس دشصو)   (اصاکش صسیس ابرون از دیگَ بود صسٍ ذیس پرُی

 خبوابمی؟؟ تصاس تو امضب میروای.... ببنی.... ذسا تورو..... هامی_ 

 ؟؟ داری دوس هَ مگَ

 ... ىکن گصیَ تو فلط میکٌمی اکرو مهون بگی تو چی ُص... میروابمی اوجنا

 (  فرشد دود بَ دوابٍر و کصد دضک بوسَ ُزاران اب ظورتضو)  

 ... میسی ابد بَ رو هیست و ُست چَ ُص و صااین داری کَ ابش اروم... ؾضلم  ابش اروم_ 

 .... میسی فٌا بَ  ادصتضو و دهیا ؿامل دو داری کَ  ابش اروم

 ابش اروم.... من بصم كصبوهت ابش اروم

 

 .... زد زل صسٍ مچاهل ختت تو کَ حسمی بَ انراحیت اب

 .... اومس منی بص اکری ُیچکس از اىگار ایيکَ بستص و میکصد ش دیووهَ داصت هامی احوالات این دیسن

 بَ کصدوش حواهل اذَ..... هساد حتویلش  ُیچی. پصت و چصت لکی كری و زد حصف دکرتش اب  پیش دكیلَ چٌس

 و صفا  الان و کيون ، ظرب مک صااین وكیت میرورد دردش چَ بَ میکٌَ پیسا هببود هامی  اون در کَ ای ایيسٍ

 .... میرواست  دشیؽ  درماین



 ؟؟؟میگفت چی... کصد ارومش هکی بود انمفِوم حصفِاش ایيکَ اب... ذاتون بَ بود زدٍ زىگ بـسش

 ... منیفتَ پا از اومن اس تواری تو وكیت ات کَ... صَ درست چی مهَ ات وضو مزتلزل تو ، توٍ از هامی كسرت....اُا

 ... بوس یس صو صوهَ و کض یس دراز پضتش اروم

 بصم كصبوهت خنوردی ُیچی حاال ات ظبح ؟؟ هیست ت گض يَ.... پاصو ؟؟ ؾضلم_ 

 

 .... كشا واسَ هَ ویل بود گض يَ واكـا.... صدمیک ضـف احساس..... کصد ابز اروم چضاصو

  هیس یت و اتریکی مست بَ اوهو  انمصیی و حنس موحودایت و هساٍر رواوش و روح روی کيرتیل میکصد حس

 .... میکضن

 و چصدیس.... میگصفت وام صااین المتياُی كسرت از ابیس پس... هساصت رو اوان اب ملابهل بصای اکیف كسرت

 ... کصد ظساش

 ... مش فسات خامن_ 

 ... اکصت گصدن روی ای بوسَ اروم و کصد پهنون صااین گصدن تو ظورتضو و اومس ش سیٌَ روی) 

 اب و میچصدیسن حوایل ُامن در ىصم ُای بوسَ.... رفت ابال بسوش دمای و هامی اکر این بصیس رو صااین هفس

 واكـا کَ بست چضمِاصو... میضس تص داغ و غدا حلؼَ بَ حلؼَ  و افتاد هفس هفس بَ... میگصفنت ارتفاع اتین

 کصد سـی و اومس ایدش چزیی ان یک... هساصت ملاومیت و سس ُیچ هامی  ص یعاین ُای وسوسَ ملابل در

 ... کيَ دور دودش از رو هامی

 ... کَ گفت.... گفت دکرت... هامی_ 

 .(.. بوس یس لهباصو و صس ىزدیک ظورتش بَ و زد امزیی ص یعيت لبريس هامی) 

 ؟؟؟ ؾضلم گفت چی دکرت+ 



 حیت کَ مزید انمفِومی حصفِای... اهسادت اکر از رو صااین ُوش و ؾلل و بود کصدٍ دودصو اکر بوسَ) 

 (هبود درک كابل دودش واسَ

  یش دوب... ابیس.. اسرتاحت..... واست دوب......... هیست کَ_ 

 در صااین...  گصفت رو حواب تصین کوبيسٍ بلکَ ُیچ کَ مناهس پاخس یب ایًبار کَ ای بوسَ ابز و زد لبريس هامی) 

 صسن گصفتَ گصوگان بَ رمح یب دهساهنای  میان در هامی لهبای و گصفت دس در رو معل ابتاکر اثهیَ چٌس ؾصض

.... 

 صااین کَ داد وضون ببٌسٍ رو فصار راٍ ات  گصفت رو ش چاهَ و اومس گصدن روی کَ كوی و بزرگ دست

 دو و روح دو و دوتن  پیچضِای و صِوت و ُوس و ؾضق ابزی این پااین ات و فـال ىگصان، و رمصبون

 ..... صسٍ  قیب و انپسیس حسم

 

 

 ان دكیلَ چٌس از بیش و میضس کض یسٍ هامی بسن  روی  المتياُی ؾعضی و اصتیاق اب  بزرگ دس هتای

 .... هیوردن اتب را پارچَ و خن اتروپود از متضلک جحاهبای

 میان دارد س يگیین اتوان چَ میساد ،وضان کض یس صسن دریسٍ ذاظص بَ ، هامی ی بیچاٍر پریاُن کَ دردی حیف

 ....  اهساذنت  خسایی ؾضاق

 .... گصفت كصار صااین ی محهل مورد گصدوش وكیت افتاد صامٍر بَ ایًبار کَ بود هامی هفسِای

 .... صس ازاد فضا در و بریون لهبا میان از دفیفی اٍ و بست چضمِاصو

 زهسٍ ُيوز کَ کيَ اثبت منیتووست ،، ؾضلش توسط گصدوش صسن حویسٍ ذلت و درد ماهيس چزی ُیچ

 ....   میکضَ هفس و داٍر حون... ...ست



ای و مکیسهنا  ابؾث کيَ خسا اس ترون از رو گوصت و پوست بود ذمکن ان ُص کَ درداوری و حمنک گاُز

ای ظصف بَ دس تاش ادتیار یب صس  ..... اسرتاحت دمی بصای بزهَ چٌگ اوان بَ و بٍص صااین مُو

 از کَ مبادا بصد جهوم گصدن دیگص مست بَ و کصد كفل ظصف دو بَ و بوس یس و گصفت را دس هتا ویل صااین

 .... مبوهَ بیٌعیب    هلط یب  و بليس  بلوریيَ بصافصاص تَ  ان  یکجای

 ..... هکوکی ، مسدی ، رمحی امیس بَ بیسمیکو  سیٌَ ی كفسَ بَ را دود و رس یسٍ اهفجار حس ات دو ُص كلب

 .... صود مهصاٍ او اصکِای اب ات افتاد صااین ظورت روی للزیس هامی چضم ی گوصَ از کَ اصکی

 .... صود تصکیب و تلفیق و امیرتَ مه ابمه چی مهَ بود كصار امضب

 ... چی مهَ

 ... اصکِا

 ... دردُا

 ..... ُا دلتيگی

 ... ُا دس تگی

 ... تصسِا

 ...  ُا سٍؾل

 و      

 ُا بلغ 

 

 



 .... میضس ذایل هامی بسن و پوست بسن روی مه لکامت صس دشازیص گصدن از کَ دهسان و زابن و لب

 ..... رو روحش و دل لکامت و مزید اتش رو هامی صنک و سیٌَ پوست صااین ُای بوسَ و هفس گصمای

 بَ حلؼَ و دكیلَ بَ دكیلَ و ساؾت بَ ساؾت و روز بَ روز مٌو.... ؾضلم کض یت مٌو..... هامی کض یت مٌو_ 

 منیسوهَ ذسا حیت..... کيَ حس میتوهَ یک.... بفِمَ میتوهَ یک.... ؾضلم کض یسی ظلیب بَ و کض یت حلؼَ

 از بستص مگَ..... منیکصد ابمن ایياکرو وگصهَ...  کض یسم چی منیکٌَ درک اون حیت... منیفِمَ اون حیت....

 اؿسام از بیضرت مگَ..... ُست گياُاکر ی بيسٍ واسَ اون از ابالتص ی تيبیَ مگَ ؟؟؟؟ ُست مه صگم

 زحص و صکٌجَ بستصین کَ بپصس من از... من هامیی ُست.... ُست ذسا بَ... ُست..... ُست مه جمازات

 ......چض یسم و دیسم رو ؿامل

 ..... اومس ابال صااین تصکیس هامی بـغ وكیت) 

 مه.... گصفت هفسضو مه کَ بود زاید ایيلسر تًش س يگیین....  میکصد پاک را اصکِا و میبوس یس ور  لهبا

 دواستین..... بسن و تن ُای الایش فصای هیازی.... دواسنت و هیاز گصدابد میان صسن گم.....  کصد ارومش

 ... دهیوی و اوساین ُای وابس تگی اوسوی

 ...  زهسگمی ودمب هجمن تو..... صاایمن بودم هجمن تو+ 

 دو ُص سِم بلغ و اصک... بودن صسٍ یکی خایی خابَ کسام... هَ اما.... اصک و بلغ در خایی خابَ ابز) 

 (بلغ یکی ان مریخیت اصک این وكیت و مریخیت اصک یکی ان میکصد بلغ این وكیت کَ بود

 خست دییل... تص  پست دییل... بود تص اسفل دییل من ی ظبلَ حامت.... اوجنا هسیسمت کَ..... کَ جعیبَ_ 

  دییل...  تص

 ویل... بودٍ حامت....  ؟؟؟ صسوضان یکی درد درد؟؟؟..... صسن ویکی  رفتَ فصو درمه احسام ان یک در) 

 ....  هبضت در هساٍر  ذاریج وحود درد کَ  وضس حس

 از... ؿامل ان از... کضور ان از... صِص ان از... ذاهَ ان از... ااتق ان از.... گصفنت اوج و صسن خسا ختت از

 صااین گصدن دور هامی دس هتای.... میکصدن سری کِکضِان اسامهنای ابالتصین در و صسٍ خسا دهیا ان



 ؿاملیان و ؿامل ی مهَ از هیاز یب.... هیست و ُست چَ ُص از هیاز یب.... هامی هکص دور صااین دس هتای....

 .... ُیچ دیگص و درامسن وازپص  بَ کصدن ذلق دود بصای کَ دهیایی در....

 

 

 .... میاکصت بوسَ خلتش ُای صوهَ روی و کصدٍ بللش حمنک پضت از

  صام بصمی بگریمی دوش یَ پاصو... هیست دواب وكت.... پاصو ؾضلم_ 

 اومس منی دلش کَ   داصت دویب حس صااین  گصم بلل  تو چٌان فلط... اومس منی دوابش ؟؟ دواب) 

 کصد پهنون ش سیٌَ تو ظورتضو... چصدیس صسٍ چفت ابزوُای ان میان خسیت بَ و زد سلبري.... خبورٍ تکون

 متام تو لصزیش  کَ بود اکیف مهنی..... زد تپش ظسای مٌبؽ رو کواتُی و ىصم ی بوسَ... کض یس معیلی هفس و

  کصد ص یعوین ی دٌسٍ ؿامل مصد كویرتین ضـفِای این کصدن حس اب هامی..... بیفتَ صااین بسن

 ... ىکن ُوایمی.... چبَ دیگَ ىکن_ 

 ( بوس یس رو صااین ی چوهَ و ابال اورد ظورتضو) 

 ...  وامس کصدی هشر چی دیگَ... ىگفیت صااین+ 

  چزیا دییل_ 

 .... ؟؟ مثال+ 

  هیست ایدم_ 

 .... کَ منیضَ......ؾَِِِ+ 

  مثال ىکضی داد دشم ای ىکین دؾوام دیگَ ىکصدی هشر 

 ( مه تو رفت ای مٍزاب صلک بَ ادامش) 



  بسم کفارصو و كضا جمبورم... هیست صسن ادا كابل یکی این ویل..... اتفاكا چصا_ 

  کین دؾوام میاد دلت چعور اظال... دویب این بَ من... هیست صسن ادا كابل چصا.... صاایاااان...ؾَِِ+ 

 ...  مٌَ از مضلک... دویب دییل تو.... بهل بهل_ 

 کَ بس کمن دؾوا دودم اب بیاد دمل معصا میبیمن ایيَ تو رو دودم مهیضَ کَ من.... صااین س يگی دل تو اظال+ 

  مؼلودم و دوصلک

 ؟؟ میگفیت بود چی دیگَ... زورگو... دیکتاتورم من... بهل_ 

 ... ُیتلص ی ابزماهسٍ+ 

 ... مهون اٍر_ 

 ؿامل اكیاهوس زمصدتصین ینا.... چضمِاست این ؿاصق ایيلسر کَ هیست جعیب... زد زل چضمِاش بَ) 

 میلیون... هکَ هَ... زد بوسَ چضمِا این رو ابر ُزار روزی ابیس ... بوس یس رو هامی پلکِای دشیؽ و اندوداگاٍ...

 ( هکَ مه ابر میلیوهنا و ُا

 .. كصظات بـسش و خبوری صام ابیس.... صس دیص کَ پاصو.... ؾزیزم پاصو_ 

  هسارم دوس كصص منیروام+ 

 ..کَ گفت دکرت... خبوری جمبوری دب ویل... هساٍر دوس ُیچکس_

  میفِمَ چی دکرت... کن ولش... اووٍو+ 

  اروپا و املان دکرت هبرتین صسٍ کَ میفِمَ چی یَ حامت_ 

  میسن وسبت دودصون بَ دوبَ چزی چی ُص... ایيعورین مهضون ذارحیا این... اذَ میکین ابور چصا تو+ 

  بزهَ م دردوهَ ؾزیز بَ دست گشاص مت ات دمکص  حتلیق موردش در لکی_ 

  ىکن ابور میروین چی ُص میگن وضًیسی+ 



 چَ و دوش زبون بَ چَ و هساٍر اتجریی کوچکرتین ظصف رو وكیت هساٍر فایسٍ رخینت زبون میگن وضًیسی_ 

  بسی اجنام میگَ کَ اکری ابیس اندوش زبون بَ

 ... صاایاااااان+ 

 .... دیگَ بسَ... پاصو_ 

 ....( محوم مست رفت و کض یس دستضو و صس بليس )

ای ات ابالتص اورد پتورو امخ اب  .... بپوصوهَ رو دار من مُو

ارو این گفمت ابر ُزار ظس_    کض متت خبوری دشما.... کن دضک مُو

 .... زد لبريس ذوق اب بود روبصو ی مٌؼٍص میرکوب و مفتون کَ هامی

 ....  دیسی؟؟؟ این از كض يگرت چزیی حاال ات  صااین

 از چضم هامی.... بهل.. کصد زمزمَ اروم بيساٍز ىگاُی هؼص مورد ی مٌؼٍص بَ و ورداٍر هامی از چضم ایيکَ بسون) 

 چضم در چضم و ورداصت میکض یس دود مست بَ ىگاُارو زانن چضمک  رىگی چصاكاىهیای اب کَ ایفل بصج

 احساسات مهَ این بیان از بودن ماهسٍ ؿاحز امتلک دیگَ واكـا کَ زدن زل مه بَ سکوت در.....صس صااین

... 

. 

 ( داٍر ىگَ دور ؾزیزتصیيًش از رو دشما کَ هساصت اؾامتد پتو بَ... صس سفت دورش صااین دس هتای) 

 کيمی؟؟ ىگاٍ رو ظلوع ظبح ات مبوهمی بیسار صااین+ 

 .... دس تگی از ممیریم دارم ؾضلم_ 

 ؟؟ كبلش میکین یسارمب  پس... ابصَ+ 

  چضم صسم بیسار اگَ_ 



  منیروابمی پس ابصَ.؟؟؟ اگَ+ 

  هساص مت دواب  وكتَ چٌس واكـا..  هامی میکمن دواُش... میکمن بیسارت.. چضم چضم_ 

 صوهَ و گصدن فاظل حس رو ظورت و دش و بوس یس لبضو ی گوصَ اروم و صااین الامتسِای بَ دٌسیس) 

 رو هامی حصفِای ی بلیَ و بصد دوابش زود ویل.... ؟؟ ُوم گفت مه صااین.... دکص  ظساش اروم.... گشاصت

 ( وضًیس

 ؟؟؟ دارم دوست چلسر میسوین ؾضلم+ 

 القصتص....  کصد بلغ و کصد ىگاٍ انپشیصش دس تگی مصد ی دس تَ ی چٍِص بَ و اورد ابال دوابٍر دشصو) 

ای و افتادٍ ظورتش رو یا اتٍز چصوکِای و صسٍ گود چضاش... القصتص دییل... صسٍ  بیضرت سفیسش مُو

 صااین بَ رو و داد كورت بلضضو... تلیری مهَ این ىکصدٍ مک ش خشبَ و زیبایی از ُیچی ویل.... بود صسٍ

 .منیسوین؟؟؟ گفت دوابیسٍ

  افتاد صااین ظورت روی و صس دشازیص اصکش

 بَ  دادم  تلیری رو ادصت و دهیا اهنیكو  کَ ایيلسر... گصفمت ت پس و حٌگیسم مصگ ی فصص تَ اب کَ ایيلسر

 .... تو ذاظص

 هورُای مک مک کَ زد زل روبصو بَ ایيلسر.... هتووست ویل خبوابَ کصد سـی و گشاصت ش سیٌَ رو دش دوابٍر

 .... زد لبريس هبش و صس منااین افق از ظالیی

 کَ صس وضاط و صادی دشدشا دلش و ؿامل  ُای روزمصگی ی مـجٍز زیباتصین این بَ زد لبريس اصک بنی

ای بص  ابصَ ای وضوهَ منیتووست این مثل چزی ُیچ  .... دارن رو پیش  کَ دویب روُز

 ..... ذميون.... ذميومن ذساای کصد زمزمَ

 بٍص ؿامل دواب راحرتین بَ صااین گصم  بلل و هفسِا بنی ات بست چضمِاصو و

 پااین


