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انداخته بود  نییام رو بهش دوختم که سرش و پا رهیخ ینگاه

 ریز یزیو چ کردیم یکه دستش بود داشت باز ییو با مهره ها

  کردیلب زمزمه م
 

 

شده بودم چرا داشت با  رهیگرد شده بهش خ یتعجب و چشمها با

 دمیکش یغیبا فکر کردن بهش ج وونستینکنه د زدیخودش حرف م

  و
 

 

مبل بلند شدم و به عقب قدم برداشتم که پسره بلند  یرو از

 :شد و  گفت

 !؟ یخوب؟! شدهیچ_
 

 

و بزور به  دمیکش یبلندتر غیبه سمتم برداشت که ج یقدم و

 :گفتم یفارس

 .وانهید کینشد تو هست  کیبه من نزد_
 

 

 !؟ وونستید یک یگیم یچ_ 
 

 :گفتم یبغض دار یدست بهش اشاره کردم و لرزون و با صدا با

 .تو خواست من کشت_
 

 :که حاال گرد شده بود بهم نگاه کرد و گفت ییچشمها با

 .خواستم تو رو بکشم یتو من ک یگیم یچ_

 :ترس گفتم با

 !خواست من کشت وانهید کیتو هست _
 

 

 :بودم که با حرص نگاهم کرد و گفت رهیبا ترس بهش خ هنوز

 اوردمتیاون همه آدم نم یبکشمت جلو خواستمیآخه اگه من م_

 .بکنم نکارویا گهید یجاها تونستمیخودم بعدش م یخونه 
 

 

 :گفتم یآروم یآروم شده بودم با صدا یکم حاال

 .دیتو با خود حرف زد من ترس_
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 یزیشد چ رهیبهم خ یحرف چیو به چشمام دوخت و بدون ه نگاهش

 :گفت یخشدار یبا صدا کردمیتو چشماش بود که درکش نم

 !دمیمن پول عمل خواهرت رو م_
 

 :شدم که گفت رهیبهش خ یخوشحال با

 !اما شرط داره_
 

 :گفتم یزبون آلمان با

 !؟ یچه شرط_
 

 

 :بهم انداخت و گفت یقیعم نگاه

بچه  کیبرام  خوامیم رانیا یایو با من ب یمن بش ی غهیص_

 !یاریب ایبدن

 :تعجب لب زدم با

 !ه؟یچ غهیص_
 

 :و گفتانداخت  نییو پا سرش

محرم  یحال راحت بودن مثل ازدواج برا نیتعهد و در ع هی_

 .کارا ی هیو گرفت و مثل بق گریبودن که راحت بشه دست همد
 

 

 :گفتم یالیخ یبا ب دمیاز حرفاش و فهم ینصف بایتقر

بم تا حامله بشم شرطت و باهات بخوا رانیا امیب دیبا یعنی_

 !نه؟یا
 

 

که سرخ شد و  دونمیرو نم تیعصبان ایاز خجالت بود  صورتش

 :گفت شدیم دهیکه بزور شن ییبا صدا

 ییو کارها یبمون رانیا دیکه من بخوام با یآره و تا وقت_

 .یبکن گمیرو که م
 

 

 .عمل بشه دیخواهر من االن با یول_
 

مدت که  نیتو ا زارمیو چندنفرو  م دمیپول عمل خواهرت و م_

تو هم  کنمیمراقبش باشن و همه امکانت براش فراهم م یرانیا

 یایو م یشیمن م ی غهیبعد از عمل خواهرت طبق قرارمون ص

 .رانیا
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 .شرطت قبوله_
 

خواهرم سالم  کردمیدعا م رفتمیکنار اتاق عمل راه م بااسترس

 یمن بخاطر نجات جونش حاظر به هر کار ادیب رونیاز عمل ب

 شدم

 

 

 یدو ساعت شده بود که خواهرم تو اتاقرعمل بود رو بایتقر

  خواستیدلم نم ختمیریداشتم اشک م صداینشسته بودم و ب زیم
 

 

رو نداشتم من  یو از دست بدم من بجز خواهرم کس خواهرم

 ستمیکردم اگه اون نباشه من هم ن یبخاطر اون هر کار

 

 

 !نکن هیانقدر گر شهیحالش خوب م_
 

 

 ینگاهم و بهش دوختم و با چشمها رسامیام یصدا دنیشن با

 :دمیشدم و با عجز نال رهیخ شیرنگ یبه چشمها یاشک
 

 .میمریمن بدون خواهرم م_
 

 

 ؛گفت یدورگه شده ا یصدا با

 .رونیب ادیسالم از اتاق عمل م شهینم شیزینترس خواهرت چ_
 

به سمت دکتر هجوم بردم و  با  عیباز شدن در اتاق عمل سر با

 :گفتم دیلرزیکه از ترس و استرس م ییصدا
 

 !به ؟خواهرم حالش خو_
 

 

 :زد و گفت یو به دکتر دوختم که لبخند نگاهم

 .بود خواهرتون حالش خوبه زیآم تیعمل موفق_
 

 

 :زد و گفت یشدم که لبخند محو رهیخ رسامیبه ام یخوشحال با
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 .شهیگفتم خواهرت خوب م_
 

 

 .رسامیهمش بخاطر کمک تو ام_
 

بزنه که در اتاق عمل  یو به چشمام دوخت و خواست حرف نگاهش

 دوختم که خواهرم روش بود ینگاهم و به تخت عیباز شد سر

 

 

نگاهم و به صورت  رنگ  اوردنشیم رونیداشتن از اتاق عمل ب و

  تیخواهرم تو اون وضع دنیو الغرش دوختم با د دهیپر
 

 :لب با بغض زمزمه کردم ریتو چشمام جمع شد ز اشک

 .یبکش یسخت زارمینم گهید_
 هیداشتم گر یبلند یبردن خواهرم بغض منم شکست با صدا با

 :شدبلند  رسامیام یو کالفه  یعصب یکه صدا کردمیم

 !؟یکنیم هیگر یچرا دار_
 

 

 :گفتم یگرفته ا یدوختم و با صدا شیو به صورت عصب نگاهم

 !نمیحال بب نیخواهرم و تو ا تونمینم_
 

 

 فتهیبراش ب یاتفاق زارمینم گهید شهیخواهرت حالش خوب م_

 !نکن باشه؟ هیپس گر
 

 

چرا صداش انقدر آرامش بخش بود که آدم و آروم  دونمینم

 اریاخت یشدم و ب رهیخ شیمشک یمسخ شده به چشمها کردیم

 

 

 :لب زدم یآروم یصدا با

 .باشه_
 

 

 یبم یانداخت و با صدا نییام سرش و پا رهینگاه خ دنید با

 :گفت

 !شش؟یپ میکم کم بر ادیخواهرت بهوش م_
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 :اسم خواهرم با عجله لب زدم دنیشن با

 .میآره بر_
رنگ  یو الغرش و تو دستم گرفتم و به چهره  فیبغض دست نح با

  نیرو تو ا دنشیشدم طاقت د رهیاش خ دهیپر
 

 

حال  نیاگه پول داشتم خواهرم به ا دینداشتم شا تیوضع

  شدم لیبه سمتش متما فشیضع یصدا دنیبا شن فتادینم
 

 

 :گفت یآروم یبا صدا که

 .نکن هیگر_
 

 

کرده بودند  سیکه صورتم و خ ییو اشکها دمیبه چشمام کش یدست

  زدم یشدم و لبخند رهیو پاک کردم و بهش خ
 

 

 تونستمیحال و روزشم نم دنیناراحتش کنم اما با د خواستمینم

شدم  رهیدوباره اش بهش خ یصدا دنیخودم و کنترل کنم با شن

 :که گفت
 

 !ه؟یاون آقا ک_
 

 

دوختم دوباره برگشتم به سمتش و با  رسامیو به ام نگاهم

 :گفتم یآروم یصدا

 .رسامیرو داد اسمش ام مارستانیاون آقا پول عمل ب_

 .رسامیممنونم ام_  
 

 یدوخت و با صدا یسام سرش و بلند کرد و نگاهش و به پر ریام

 :گفت یآرامش بخش

 .حالتون بهتر بشه دوارمیبود.ام فهیوظ_ 
 

 

 .ممنون_ 
 

 

 رونیرفت با ب رونیاز اتاق ب یبا گفتن بااجازه ا رسامیام

 خواهرم دوختم ییایدر یرفتنش نگاهم و به چشمها
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 :گفت شد و رهیو بلند کرد و به چشمهام خ سرش

 !مرد بهت پول داد؟ نیچرا ا_
 

 

 .رانیباهاش برم ا دیبا_
 

 

 :بهت لب زد با

 !؟یچ_
 

 :ناراحتش کنم پس به دروغ گفتم خواستمینم

 .کنم یمدت برم از مادرش نگهدار هیقراره _
بهم انداخت انگار حرفام و باور نداشت با  ینامطمئن نگاه

 :گفت یآروم یصدا

 !به من دروغ نگو_
 

 

 :بغض لب زدم با

 !؟ یپر_
 

 

 :هم بغض دار شده بود یپر یصدا 

 نیا یازت بخاطر چه کار پرسمینم یگیدروغ م یدار دونمیم_

 .یگیخودت بهم م یهمه پول بهت داده هر وقت خواست
 

 

 :و  ادامه داد دیکش یقیعم نفس

 .تو رو از دست بدم خوامیمواظب خودت باش نم_
 

 

با باز شدن در اتاق نگاهم و  دمشیو گرفتم و محکم بوس دستش

 :به پرستار دوختم که گفت

 .وقت مالقات تمومه_
 

 

 :انداختم و لب زدم یبه پر ینگاه

 .مراقب خودت باش یخواهر امیدوباره م_
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صورتم  یاتاق خارج شدم که بغضم شکست و اشکام با شدت رو از

اون  رفتمیو م ذاشتمیخواهرم و تنها م دیبا یبودن چجور یجار

 .رو نداشت یبه جز من کس
 ریاومده بود و حالش بهتر شده بود ام مارستانیاز ب خواهرم

  داداشش برد یاون و به خونه  یمراقبت از پر یسام برا
 

 

 یهست تا اومدن من اتفاق یهواسش به پر ینجوریداداشش ا گفتیم

  و اشک هیگر یبعد از کل فتهیبراش ن
 

 

 رفتمیبار داشتم م نیاول یاز خواهرم جدا شدم و برا یسخت به

 ادینه ز یول دونستمیم رانیمردم ا دیاز عقا یکمی رانیا

 

 

بعد  فتهیبرام ب رانیقراره تو ا ییچه اتفاق ها دونستمینم

و بچم و ترک کنم و  تونستمیم یاومدن بچه من چجور ایاز بدن

  برم
 

 

 

بخوابم.با  رانیبه ا دنیکردم تا رس یو سع دمیکش یتلخ اه

  آروم چشمام و باز کردم رسامیام یصدا دنیشن
 

 :بازم گفت یچشمها دنیبا د  که

 .میدیبلند شو رس_
 ییحس آشنا هیکشور اومده بودم  نیکه به ا داشتم یبیعج احساس

  اومده بودم نجایداشتم انگار قبال به ا
 

 

شده بودم  رهیشلوغ و  پر از دود و دم خ یها ابونیخ به

 میدیتا رس دیچقدر طول کش دونمینم

 

 

بزرگ روبروم  ییالیو  ینگاهم و به خونه  نیماش ستادنیا با

رو به  یداشت که هر کس یکیو ش بایز یکه از دور نما دوختم

  خودش
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از  ستادیداخل شد و ا نیبا باز شدن در خونه ماش کردیم جذب

 روبروم دوختم ییالیو یشدم نگاهم و به خونه  ادهیپ نیماش

 

 

 :شدم ناخواسته لب زدم رهیو سرسبز روبروم خ باغ بزرگ به

 .چقدر خوشگله_
 

 

 !خوشت اومده؟_
 

 :و گفتم و بهش دوختم نگاهمرسامیام یصدا دنیشن با

 .باستیز یلیآره خ_

 :بهم انداخت و گفت یبیعج نگاه

 .همه داخل منتظرن فتیراه ب_
 

 

 کیبه خونه نزد رسامیو همراه ام داشتمیاسترس گام برم با

  با باز شدن در سالن نگاهم و به خدمه زن دوختم شدمیم
 

 

از  یزیبند شروع کرد به حرف زدن چ هی رسامیام دنیبا د که

 .گفتیم یکه چ شدمیحرفاش متوجه نم
 

 

 .خانوم و همسرتون منتظرن داخل ریبه خ دنیرس نیسالم آقا خوب_
 

 

 .سالم ممنون سارا خانوم_
 

 

 :و بهم دوخت و گفت نگاهش

 .برو داخل_
 

 

توجه به نگاه کنجکاو زن داخل سالن شدم نگاهم و به  بدون

 و به روز بود بایروبروم دوختم واقعا ز یبایو ز سالن بزرگ
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زن مسن  هیشد  منیحرکت کردم که داخل سالن نش رسامیام همراه

بغلش کرد کنجکاو بهشون  یسام رفت و با خوشحال ریبه سمت ام

 ..شده بودم که رهیخ

که  یسام جدا شد و دختر جوون و محجبه ا ریمسن از ام زن

  رفت و بغلش کرد رسامیداشت به سمت ام ییبایصورت خوشگل و ز
 

 

کرده  یظیغل شیآرا هیکه برعکس بق گهیدختر د هیاز اون  بعد

از سرش رو  یمیکه رو سرش انداخته بود فقط ن یبود و شال

  پوشنده بود
 

 

شده بودن به سمت  ختهیصورتش ر یبه طور آزادانه رو موهاش

 سام گذاشت ریام یلبا یو لباش و رو  رفترسامیام

 

 

رو  دخترهرسامیشده بودم که ام رهیبهشون خ یالیخیب یب با

 :گفت یعصبان یاز خودش جدا کرد و با صدا

 !وشا؟ین  یکنیم کاریچ یدار_
 

 

 !جرمه؟ بوسمیدارم شوهرم و م_
 

 

بگه که نگاه  یزیبهش انداخت و خواست چ ینگاه عصبان رسامیام

  شده بودم رهیبهشون خ یزن مسن بهم افتاد که با کنجکاو
 

 

 :تعجب گفت با

 !ه؟یک نیا رسامیام_
انگار تازه متوجه من شد که به سمتم اومد و دستم  رسامیام

 :و گرفت و به سمت خانوادش برد و گفت

 .مامانم ای.سوفایسوف کنمیم یمعرف_
 

 

 یدستش و به سمتم گرفت که  دستش و گرفتم و با صدا مادرش

 :گفتم یبه فارس یآروم

 .شما خوشبخت دنیسالم من هست از د_
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 :زد و گفت ینیریسام لبخند ش ریام مادر

 .باهات خوشبختم دخترم ییسالم منم از آشنا_
 

 

 !ه؟یدختره ک نیا رمیام_
 

 

 ینگاه رسامیدختره نگاهم و بهش دوختم که ام یصدا دنیشن با

 :بهم انداخت و رو به دختره گفت

 !اون زنمه_
 

 

 !؟یچ_
 

 

 !نسترن آروم باش_
 

 یو پر از نفرت یاسمش نسترن نگاه وحش دمیکه حاال فهم دختره

 :بهم انداخت و گفت

 !زنته؟ یچ یعنی_

 :به مادرش انداخت و گفت ینگاه یبا نگران رسامیام خواهر

 .باز شروع کردن_
 

 

 .کرد مادر شهیچه م_
 

 :و نگاهش و بهم دوخت و گفت دیکش یآه

 !نه؟ یحتما خسته ا_
 

 

زدم و  یلبخند دادیم یچرا صداش بهم آرامش خاص دونستمینم

 :گفتم

 .هست خسته یبله کم_
 

 

 .فاطمه بلند شو دخترم اتاقش و بهش نشون استراحت کنه_
 

 

 :مبل بلند شد و گفت یاز رو فاطمه

 .اتاقت و نشونت بدم میبر ایزن داداش ب_
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 تعجب لب زدم؛ با

 !زنداداش  ستیاسم من ن_
 

بلند نسترن باعث  غیج یبگه صدا یزیتا خواست چ رسامیام مادر

 ..شد وحشت زده بلند بشه و به سمت باال بره

به سمت باال  یانداختم که با نگران رسامیبه خواهر ام ینگاه

  حرکت به دنبالش به سمت باال رفتم در اتاق باز بود
 

 

فاطمه داخل شد که به  ومدیم رسامیام دایداد و ب یصدا و

  ینسترن که رو دنیدنبالش داخل اتاق رفتم با د
 

 

با  ختیریگونه اش بود و اشک م یافتاده بود دستش رو نیزم

 شدم رهیخ رسامیتعجب و بهت به ام

 

 

 !چرا یاون نسترن زده بود ول یعنی
 

 

 تیشد با عصبان نهیمن چشماش پر از تنفر و ک دنیبا د نسترن

 :داد زد

 .خراب یدختره  رسمیحسابت و م_
 

 

به سمتم  شدیبفهمم چ نکهیبلند شد و قبل از ا نیزم یرو از

 ..دیهجوم آورد و موهام و تو دستش گرفت و کش

 

 

 :بلند شد رسامیام یعصب یگفتم که صدا یآخ

 .!ولش کن؟یکنیم یچه غلط یدار_

 ..خراب خونه خراب کن رو یدختره  نیا کشمشیم_

 

 

 زدمیکه نفس نفس م یجدا شدن دست نسترن از موهام درحال با

 وحشت زده نگاهم و به نسترن دوختم
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شده بود نگاه پر از  یزندون رسامیام یحاال  تو دستها که

 :بهم انداخت و داد زد ینفرت

 .ییهرجا ی کهیزن یو خراب کن میزندگ زارمینم_
 

 

به سمتم  رسامیشده بودم که مادر ام رهیبهت زده بهش خ هنوز

 :اومد و گفت

 .کنهیم کاریداره چ دونهینسترن ناراحته نمدخترم میبر ایب_
 

 

 از اتاق ها بردتم یک یکرد و به سمت  تمیهدا رونیسمت ب به

 :و در اتاق و باز کرد و گفت

 .اتاقت استراحت کن دخترم نمیا_
 

 

 :لب زدم یآروم یصدا با

 .ممنون_
 

 

فکر  شینسترن و پرخاشگر بیبسته شدن در اتاق به رفتار عج با

 ..کردیرفتار م ینجوریکردم چرا ا

به  یدر اتاق آروم چشمام و باز کردم نگاه یصدا دنیشن با

  دمیخواب ادیهوا معلوم بود ز یکیانداختم که از تار رونیب
 

 

 

بدون توجه به  دمیبه چشمام کش یتخت بلند شدم و دست یرو از

  لباس هام در اتاق و باز کردم تیوضع
 

 

 :بود گفت نییهمونطور که سرش پا رسامیام که

 .نییپا میبر ایشام آماده است ب_
 

 

 :خشدار شده از خواب لب زدم یصدا با

 .امیباشه االن م_
 

 

چشمهاش  دنیبدنم شد با د خکوبیو بلند کرد که نگاهش م سرش

  ینگاه شدیکه داشت قرمز م
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 دهیپوش یشیکوتاه سرخ  آت خودم انداختم که لباس خواب به

 کرده بود جادیا یتضاد جالب دمیبودم که رنگش با پوست سف

لبام  یصورتم  و چشمهاش رو یرو دیبدنم چرخ یاز رو نگاهش

  بفهمم نکهیثابت موند قبل از ا
 

 

لبام گذاشت  یگرمش و رو یهولم  داد داخل اتاق لبا رسامیام

 خواب کوتاهم لباس ریو دستش رفت ز

 

 

 یصدا دنیگفتم با شن یزیکرد به نوازش بدنم که آه ر شروع

  شده بود کیآهم انگار تحر
 

 

و نوازش بدنم بود  دنیومشغول بوس دیمالیخودش بهم م که

  ام رفت نهیبدنم سر داد و سرش به سمت س  یلباسم از رو
 

 

 :دمینال که

 ..اه_

 

 :دیچینسترن پ یکنه صدا یشرویخواست پ تا

 !عشقم؟ ییکجا ریام_
 

 

 :بهم انداخت و گفت یسرخ شده اش نگاه یچشمها با

 .آخر شب منتظرم باش_
 

 .رونیکه رو لبام گذاشت از اتاق رفت ب یداغ یبوسه ا با
  چقدر دمیبه لبهام کش یدست

بدنم حس  یدستهاش و رو یگرم و داغ بود هنوز گرم لبهاش

  با تکون دادن سرم کردمیم
 

 

 دنیبعد از پوش رونیب امیب رسامیکردم از فکر کردن به ام یسع

  لباس مناسب
  رفتم نییسمت طبقه پا به
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 !خانوم؟_
 

 

زن مسن نگاهم و بهش دوختم که دستش و تکون  یصدا دنیشن با

 :داد و گفت

 .همه منتظر شما هستنطرف  نیاز ا_
 

 

  که گفت حرکت کردم یبه سمت دنبالش
  دوختم یو به سالن غذا خور نگاهم

  نشسته بودند زیم یرو یهمگ که
 

 

 :سمتشون رفتم و با گفتن به

 .سالم_
 

 

جوابم و داد  ینشستم همه به گرم رسامیکنار ام یخال زیم یرو

  به جز نسترن که

 .کردینفرت بهم نگاه م با
بدون  یبهم دست داد ول ینگاه پر از نفرتش حس بد دنید با

  توجه بهش شروع کردم به غذا خوردن بعد
 

 

  داخل سالن یغذا خوردن همگ از

 :نسترن بلند شد یکه صدا میبود نشسته

 !عشقم؟ ریام_
 

 

 :نگاهش کنه گفت نکهیبدون ا رسامیام

 !بله؟_
 

 

 :و به نسترن دوختم که با حرص گفت نگاهم

 .میبخواب میوقته بر رید زمیعز_
 

 

 .ادیتو برو بخواب من فعال خوابم نم_
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 :بلند شد و گفت رسامیبزنه مادر ام یتا خواست حرف نسترن

 .میبخواب میوقته مادر بر رید_
 

 

  من هم بلند شدم رسامیرفتن مادر ام با
  به اتاقم رفتم ریبا گفتن شب بخ و

 ...از ساعت گذشته بود که یمین بایتقر

افتاد  رسامیباز شدن در اتاق اومد نگاهم به قامت ام یصدا

 :لب زدم یآروم یبا  صدا

 !شده؟یچ_
 

 

 :گفت یخشدار یسمتم اومد و با صدا به

 !فردا آماده باش یاومدم بگم برا_
 

 

 :تعجب لب زدم با

 !فردا چخبره؟_
 

 

 :بهم انداخت و گفت یا رهیخ نگاه

 !یفردا قراره زن من بش_
 

 

 !چرا  آماده بشم؟ یخوب باشه ول_
 

 

  رهیاون بود که با تعجب بهم خ حاال

 :بود شده

 !؟یترسینم_
 

 

 !بترسم؟ دیبا ینه از چ_
 

 

  بهم یا رهینگاه خ یحرف چیه بدون
  و بلند شد و از اتاق خارج شد انداخت

 .شده بودم رهیبهش خ متعجب

 !کار داشت با من؟_
 



 مجله هیلتندانلود شده از:  ی برادرانهرمان صیغه

  
 

 

16 Hiltun.ir 

 

 :گفت یآروم یصدا با

 .آره_
 

شدم که انگار تازه به خودش اومده باشه  رهیبهش خ یسئوال

  نگاهش و به

 :دوخت و گفت صورتم

 .صبحانه نییپا یایکنم ب دارتیمامان گفت ب_
 

 

 .باشه االن آمد_
 

 

بعد  رفتم سیو به سمت سرو دمیکش یا ازهیرفتن فاطمه خم با

  نکهیاز ا
 رفتم نییشدم به سمت پا آماده

 

 

 

 یگفتم که همه به گرم یریصبحانه صبح بخ زیهمه سر م دنید با

  جوابم
 نشستم رسامیکنار ام زیم یدادن رو و

 

 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه رسامیام

 .اتاقم کارت دارم ایبعد خوردن صبحانه ب_
 

 

 :لب زدم یآروم و متعجب یصدا با

 .باشه_
نسترن باعث شد  یصدا دنیخوردن صبحانه بودم که با شن مشغول

 :نگاهم و بهش بدوزم که گفت

 !ه؟یشغلت چ ایسوف_
 

 

که خودش بهم گفته  یانداختم و طبق حرف رسامیبه ام ینگاه

 :لب زدم گفتمیم دیبود و با

 .کار کرد من یتو مغازه عطر فروش_
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 !خانوادت کجان؟_
 

 

  شهیسئوال مثل هم نیا دنیشن با
  یزد به سخت به گلوم چنگ  یتلخ بغض

 :و فرو بردم و لب زدم بغضم

 !فوت کردن_
 

 

 .متاسفم_
 

 

 !؟یخوریم ییدخترم چا_
 

 

بلند شدم و با گفتن بااجازه به سمت اتاق رفتم  زیم یرو از

با باز شدن  دیترک یبد یداخل اتاق شدم بغضم با صدا نکهیهم

 ...در اتاق

کردن  هیبالشت فرو بردم و شروع کردم به گر یتو شتریو ب سرم

  یکه دست
  شد دهیچیکمرم پ دور
 

 

 میاشک یمشغول نوازش کردنم شد سرم و بلند کردم و چشمها و

  دوختم که محکم بغلم کرد رسامیو به ام
 

 

کردم که چشمام گرم شد و خوابم  هیچقدر تو بغلش گر دونمینم

  برد با حس
  تو موهام چشمام و باز کردم یدست نوازش

 

 

دوختم که با محبت و لبخند  رسامیامخمارم و به  یچشمها و

 شده بود رهیبهم خ یمحو

 

 

 :گفت یبم یصدا با

 !؟یشد داریب_
 

 :تر شد و گفت قیو تکون دادم که لبخندش عم سرم
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 !گربه زبونت و خورده؟_
تعجب دستم و به سمت دهنم بردم و زبونم و لمس کردم و  با

 :گفتم

 .نه هست زبون سرجاش_
 

 

شدم و  رهیمتعجب بهش خ رسامیبلند ام یقهقه  یصدا دنیشن با

 :گفتم

 !د؟یچرا خند_
 

 

 :از لپم گرفت و گفت یبرداشت و گاز محکم زیسمتم خ به

 .توله اخه ینیریچقدر تو ش_
 

 

 شده بودم رهیتعجب بهش خ با

صورت متعجبم لبخندش و جمع کرد  دنیبا د کردیم ینجوریا چرا

 :و گفت

 .ینخوردشب شده پاشون شامت و بخور نهارتم _
 

 

 !شد شب؟ یک_
 

 

 :بهم انداخت و گفت یبیعج نگاه

 .خوابت برد یخسته بود_

 :نسترن بلند شد یبود که صدا آخرشب

 !میبخواب میبر رسامیام_
 

 

  بهم انداخت و رو ینگاه رسامیام

 :نسترن گفت به

 .تو برو بخواب_
 

 

 :گفت یپر از ناز و عشوه ا یبا صدا نسترن

 .برهیمن بدون تو خوابم نم رمیام یوا_
 

 

 !برو بخواب ایامشب قراره برم اتاق سوف_
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 !؟یچ_
 

 

بهت زده و بلند نسترن نگاهم و بهش دوختم که با  یصدا با

 شده بود رهیخ رسامیو بهت زده به ام یاشک یچشمها

 

 

 !واضح گفتم_
 

 

 :دیبهت زده نال نسترن

 .یو با من بکن نکاریا یتونیم یچجور ریام_

 :زد و گفت یبه نسترن انداخت و پوزخند عصب ینگاه رسامیام

 !رفته؟ ادتیرو  یکه زد یینکنه حرفا_
 

 

 

 ..خواستمیبودم من نم یمن عصبان ریام_

 

 

  وسط حرفش تیبا عصبان رسامیام

 :و گفت دیپر

خودت  یکرد یاحترام یهمه  به مادر من و خود من ب یجلو_

رفته حرفات  ادتینازاست نکنه  یک نمیکنم بب غهیزن ص یگفت

 !و؟
 

 

 

فقط نظاره گر  یاشک یبه نسترن افتاد که با چشمها نگاهم

  ماجرا بود
  کردینگاه م رسامیبهت زده به ام و
 

 

  نگاهم و رسامیمادر ام یصدا دنیشن با

 :دوختم که گفت بهش

 !بسه ریام_
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به مادرش انداخت و از سرجاش بلند شد و رو به  ینگاه ریام

 :من گفت

 !میبر ایبلند شو سوف_
  یبلند شدم که صدا لیم یرو از

 :نسترن بلند شد لرزون

 .یمن و خورد کن ینجوریا یتونیتو نم_
 

 

 :زد وگفت یپوزخند رسامیام

 .یلینسترن خ یعوض شد یلیخ_
 

 

 سمتم اومد دستم و گرفت و به به

  اتاق حرکت کرد داخل اتاق سمت
  در قفل کرد و رفت میشد که
 

 

 :شده بودم که گفت رهیبهش خ جیگ دیتخت دراز کش یرو

 .میبخواب ایب_
 

 

 .من لباس عوض کرد_
 

 

دراز  رسامیعوض کردن لباسام به سمت تخت رفتم و کنار ام بعد

  دمیکش
  رسامیبه رفتار نسترن و ام داشتم

 

  که با قرار گرفتن دستش کردمیم فکر

 ..رون پام یرو

  دوختم که با رسامیو به ام نگاهم
نگاهم و با  دنیشده بود با د رهیخمار شده اش بهم خ یچشمها

  یصدا
 

 

 :گفت یو خشدار شده ا بم

 !ه؟یچ یطونینظرت با ش_
 

 

  شدم رهیتعجب و بهت بهش خ با



 مجله هیلتندانلود شده از:  ی برادرانهرمان صیغه

  
 

 

21 Hiltun.ir 

لبام گذاشت و شروع  یلباش و رو رونمیدر مقابل نگاه ح که

  کرد به
 

 

مور مورم شد انقدر  لبم یزبونش رو یسیلبام با حس خ دنیبوس

  که ناخوادگاه دیبوسینرم و آروم داشت لبام و م
 

 

بسته شد و دستام و پشت گردنش گذاشتم و شروع کردم  چشمام

  دنشیکردن کم شدت بوس یبه همراه
 

 

بدنم  یدستش داشت رو دنمیشد و خشن شروع کرد به بوس شتریب

  لباس خوابم و شروع کرد ریدستش و برد ز کردیم یشرویپ
 

 

 دمیکش یزیحساس بدنم ناخوادگاه آه ر ینوازش نقطه ها به

 ...که

آه و ناله کنم  شتریدستش رو تندتر کرد و باعث شد ب حرکت

 :دیچیتو گوشم پ رسامیخشدار ام یکه صدا

 !؟یدوست دار_
 

 

  دیلرزیت مکه از شدت لذ یصدا با

 :لب زدم لرزون

 .آه آره_
 

 

  و به سمت گردنم برد و شروع لباش
  گردنم داشتم با دنیبه بوس کرد
  و تو اوج کردیبلند آه و ناله م یصدا
 

 

جدا  رسامیمحکم در اتاق باعث شد از ام دنیکوب یکه صدا بودم

 :داد نسترن بلند شد یبشم که صدا رهیبشم و متعجب بهش خ

 !رونیب ایب_
 

 

شدم انگار اونم شکه شده بود از  رهیخ رسامیتعجب به ام با

 تخت بلند شد و به سمت در اتاق حرکت کرد یرو
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و داد نسترن قطع شد و  غیج یاتاق و باز کرد و که صدا در

 :بلند شد رسامیام یعصب یصدا

 !؟یکنیم یچه غلط یمعلوم هست دار_
  نشد با دهیاز نسترن شن ییصدا

  تخت بلند شدم و یاز رو ینگران
  به سمت تمیتوجه به وضع بدون

 

 

اتاق رفتم نگاهم و به نسترن دوختم که بدون زدن پلک زدن  در

 شده بود رهیخ رسامیبه ام

 

 

  نگاه نسترن رو گرفتم که رد
  رژ لب بخش شده ام دنید  با
 چرا ساکت شده دمیفهم رسامیام یلبا یرو

 

 

 .رسامیام_
 

  صدام نگاهش و به دنیبا شن نسترن

 :زد و گفت یپوزخند  تمیوضع دنیچرخوند با د سمتم

 !؟یهرزه گرم کرد یدختره  نیسرت و با ا_
 

 

 !خفه شو_
 

 

  بدون توجه به صورت قرمز نسترن

 :ادامه داد رسامیام تیاز عصبان شده

که بخاطر رفع  یهوسباز هیتو  گمیچرا خفه شم مگه دروغ م_

دختر بدکاره   هی یکه نازام و رفت یمن و بهونه کرد ازتین

 ...یکرد غهیرو ص

 تو گوش رسامیکه ام یمحکم یلیس با

  زد نسترن نتونست تعادلش رو نسترن
 

 

  نیزم یکنه و پرت شد رو حفظ
  شده بودم که رهیخ رسامیزده به ام بهت
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  و زدینفس نفس م تیعصبان از
  شده بود رهیخشم به نسترن خ با
 

 

صورت  یو به نسترن دوختم که هنوز بهت زده دستش رو نگاهم

  بود و شیخون
 

 

  شده بود رهیخ رسامیبه ام شکه
  سکوت و شکست و رسامیام بالخره

 :گفت یعصبان یصدا با

 !؟یدیفهم یزنیرو م ییحرفا نیآخرت باشه همچ یدفعه _
 

 

 :نسترن بلند شد یلرزون و بهت زده  یصدا

 !؟یدختر من و زد نیتو بخاطر ا_
  یسرد و ب یبا چهره  رسامیام

  شده بود و رهیبه نسترن خ روحش

 :ادامه داد  یعصب یتوجه به نسترن با صدا بدون

 !نه؟ ای یدیفهم_
 

 

  بهم ینگاه پر از نفرت نسترن

 :گفت یو با لحن بد انداخت

 .ریام یشیم مونیپش_
 

 

 !باتوام؟_
 

 

  زد رسامیکه ام یداد با

 :گفت یلرزون حرص یبا صدا نسترن

 .دمیفهم_
 

 

 .گشمو_
 

 

  یو نفرت نهینگاه پر از ک نسترن

 .انداخت و رفت بهم
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  رسامیرفتن نسترن نگاهم و به ام با
  تو موهاش یکه کالفه دست  دوختم

 ...و به سمتم برگشت که دیکش

  صورت پر از ترسم بهم دنید با

 :گفت یگرفته ا یشد و با صدا کینزد

 .بخواب نترسبرو _
 

 

 رسامیرفت رفتار ام رونیاز اتاق ب یا گهیبدون زدن حرف د و

  بود مطمئنم بیواقعا عج
 

 

  نسترن بود پس چرا داره عاشق
بخاطر  ایهوس  هیفقط بخاطر  دهیخودش و هم نسترن و زجر م هم

  بچه هی یعنیبچه  هی
 

 

براش ارزش داره که همسرش و ناراحت کنه پووف کالفه  انقدر

  و دمیکش یا
 

 

  یسع دمیتخت دراز کش یرو

 .و نسترن بخوابم رسامیام بیبدون فکر کردن به رفتار عج کردم
 

 

 انیب رسامیانگار قرار بود پدربزرگ و مادر بزرگ ام  امروز

  همه مشغول
 کردن و غذا پختن بودند کار

 !؟ییزنداداش کجا_
 

 

 :گفت یبلند یفاطمه نسترن با صدا یصدا دنیشن با

 .رو سرت یصدات و انداخت یخوایم یچباز _
 

 

رو کرد به سمت نسترن و با  زدیکه نفس نفس م یدر حال فاطمه

 :گفت یپر از حرص یصدا

 .کار دارم اجونمیبا تو کار ندارم با سوف_
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  بهم یا نهینگاه پر از ک نسترن

 :رو به فاطمه گفت یو با لحن بد انداخت

 !دختر شده زن داداشت؟ نیتا حاال ا یاز ک_
 

 

 

 بهش یتوجه نکهیبدون ا فاطمه

 :گفت یکنه با لحن شاد 

لباس  رونیب میلباس بپوش داداش گفت آماده ات کنم بر ایب_

 .میبخر
 

 

  قدم و بردارم نیخواستم اول تا

 :نسترن بلند شد یعصب یصدا

 !؟یگفت یتو چ_
 

 

 !یفک نکنم کر باش_
  فاطمه یبازو یبا حالت بد نسترن

  گرفت و به سمت خودش برگردوند و رو
  بتونم رفتارش رو درک کنم نکهیاز ا قبل
 

 

  در گوش فاطمه زد یمحکم یلیس
  شده بودم که رهیوحشت بهش خ با
 

 

  و پر از بهت و تعجب یعصب یصدا

 :فاطمه اومد مادر

 !نسترن_
 

 

گونه اش گذاشته بود  یو به فاطمه دوختم که دستش رو نگاهم

 کردیم هیو داشت مظلومانه گر

 

 

لب  یآروم یسمت فاطمه رفتم و دستش و گرفتم و با صدا به

 :زدم

 .نه هیگر_
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 !نسترن؟ یکرد یتو چه غلط_
 

 

  مادر فاطمه یعصب یصدا دنیشن با

 :پر از حرص نسترن بلند شد یو بهش دوختم که صدا نگاهم

 .کردم که حقش بود یکار_
  که یمحکم یلیس یصدا دنیشن با

شدم که به نسترن  رهیبهت زده به مادر فاطمه خ دیچیپ سالن

  زده یلیس
 

 

 یلرزون یشده بود با صدا رهینسترن شکه به مادرجون خ بود

 :گفت

 !د؟یشما من و زد_
 

 

من هنوز  یکنیآخرت باشه دست رو دختر من بلند م یدفعه _

 !؟یدیفهم یدست رو دختر من بلند کن ینمردم تو بخوا
 

 

 !چخبره؟_
 

 

نگاهم و بهش دوختم که نسترن به سمت  رسامیام یصدا دنیشن با

 :گفت هیرفت و با گر رسامیام

 .مادرت من و زد_
 

 

 !؟یچ_
 

 

 یشده بود که صدا رهیخ ریساکت به نسترن و ام رسامیام مادر

 :بلند شد رسامیام  یعصب

 !گه؟یداره م یمامان نسترن چ_
  فقط ساکت نظاره گره رسامیام مادر

 :داد زد رسامیکه ام بود

 !مامان؟_
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  مامانش ساکته به سمتم دید یوقت

 :و گفت برگشت

 !شده؟یچ ایسوف_
 

 

 :گفتم یآروم یصدا با

 .شد ینسترن فاطمه رو زد مامانت عصب_
 

 

 !؟یچ_
 

 

  به سمت نسترن برگشت و تیعصبان با

 :زد عربده

 !هان؟ یکرد یتو چه غلط_
 

 

 :گفت یلرزون یبا صدا نسترن

 .من رسامیام_
 

 :داد زد تیعصبان با

 !هان؟ یتو چ_

 ... من دمیم حیتوض ریام_

 

 

 :عربده زد تیبا عصبان رسامیام

 یتو رو خواهر من دست بلند کرد یبد حیتوض یخوایرو م یچ_

 !هان؟ یهست یک یهان؟!تو فکر کرد یبه چه جرئت
 

 

 رهیترسناک شده بود نسترن با ترس فقط بهش خ یلیخ رسامیام

 زدینم یحرف چیشده بود و ه

 

 

  به نسترن ینگاه ترسناک رسامیام

 :و گفت انداخت

 .کنمیآدمت م_
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  برداشت که زیسمت نسترن خ به
  نسترن بلند شد غیج یصدا
 

 

 !تمومش کن ریام_
 

 

 ...نیزده ا یلیبه خواهر من س نیمامان ا_

 

 ...و گفت دیوسط حرفش پر رسامیام مادر

 !ریبسه ام_
 

به نسترن انداخت و رو به مادرش ادامه  ینگاه عصبان رسامیام

 :داد

 !بسه مامان؟ یچ یعنی_
 

 .تمومش کن ریام_
 

به مادرش انداخت و از  یتینگاه پر از حرص و عصبان رسامیام

 مادر جون رسامیرفتن ام رونیبا ب رونیسالن زد ب

 

 

 :سمت نسترن برگشت و گفت به

باهات  یا گهیجور د یدست رو دختر من بلند کن گهیدفعه د_

 .کنمیرفتار م
 

به مادر جون انداخت و از سالن  یا نهینگاه پر از ک نسترن

  رونیرفت ب
 

 

 :گفتیفاطمه به سمتش برگشتم که رو به مادرش م یصدا دنیشن با

 !شیزدیم دیمامان نبا_
 

 

 :گفت تیجون با عصبان مادر

 !چرا ؟_
 

 .که عادتشه یدونیمامان م_
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ما رو مقصر  ریدختر ام نیساکت موندم و بخاطر ا یبسه هر چ_

 .ساکت موندم یدونست بسه هر چ
تعجب به رفتن مادرجون نگاه کردم به سمت فاطمه برگشتم  با

 :و لب زدم

 !شد؟یچ_
 

 :لب زد یناراحت با

 .میتو رو هم ناراحت کرد دیببخش یچیه_
 

 .من ناراحت نشد_
 

اومد  یبلند غیداد و ج یبزنه صدا یتا خواست حرف فاطمه

 :فاطمه با وحشت لب زد

 .مامان_
 

 

که فاطمه انقدر وحشت  شدهیچ دوستمینم دیبه سمت باال دو و

 زده شد دنبالش به سمت باال رفتم

 

 

افتاده بود وحشت زده بهش  نیزم یمادر فاطمه که رو دنید با

  شدم که رهیخ
 

 

 :شد دهیچیداخل اتاق پ رسامیام یصدا

 .مامان_
 

بردن  مارستانیبه همراه فاطمه به مادر جون و به ب رسامیام

  قبل رسامیام

 .کرد و رفت دیرفتنش نسترن و تهد از
  زدمیمداخل خونه قدم ینگران با

بود  دهیاز مادرجون بودم نسترن هم انقدر ترس یخبر منتظر

  که اصال
 

 

  دنیبود با شن ومدهین رونیاتاقش ب از
  جواب دادم عیسر میزنگ گوش یصدا
 

 

 :شد دهیچیپ رسامیام یصدا که
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 .سالم_
 

 

 !مامان خوبه؟ رسامیسالم ام_
 

 

 :بلند شد رسامیخسته ام یصدا

 .شهیبمونه فردا مرخص م دیآره خوبه امروز و با_
 

 !ن؟یایامشب نم_
 

 

 .ادیفاطمه م یول امیمن نم_
 

 

کردم و  یمادر جون خوبه خداحافظ حالدمیفهم نکهیاز ا بعد

 ...رو قطع کردم و به عقب برگشتم که یگوش

  بهم تینسترن که با عصبان دنید با
  بعدش بدون توجه بهش عقب گرد اول متعجب شدم کردیم نگاه

 

 

 :گفت یعصبان یبه سمت اتاقم برم که با صدا کردم

 !گفت؟یم یرچیام_
 

 

 :لب زدم یآروم یصدا با

 .خوب است فردا آمد خانهمادر _
 

 

 :لب زد تیخواستم حرکت کنم با عصبان تا

 .تو ریهمش تقص_
 

 

شدم که با نفرت لب  رهیخ شیوحش یعقب برگشتم و به چشمها به

 :زد

 !؟یو خراب کن میزندگ یچرا اومد_
 

 

  رهیبهش خ یحرف چیزدن ه بدون

 :زد ادیبودم که فر شده
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 .ییهرجا ی کهیباتوام زن_
 

 

 ....سمتم حمله ور شد که به

 :خدمتکار اومد یصدا

 !خانوم آقا فرهاد اومدن_
 

 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه عصب نسترن

 .رسمیحسابت و م_
 

 

  باال انداختم و به سمت باال یا شونه
  واقعا رسامیکردم زن ام حرکت

 

 

  خواستیبود همش م وونهید
  بچم که قرار بود چارهیو کتک بزنه ب ارهیب ریرو گ یکی
 

 

 .بزرگ بشه وونهیزن د نیدست ا ریز
 

 

خمار  یدر اتاق چشمام و باز کردم و با صدا یصدا دنیشن با

 :شده لب زدم

 !ه؟یک_
 

 

 !رمیام_
 

 

 ... تر شده بودم اریانگار هوش رسامیام یصدا دنیشن با

 !د؟یبرگشت یک_
 

 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه خسته ا رسامیام

 .شهیم یکساعتی_
 

 

 !مامان خوبه؟_
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 .دهیآره االن خواب_
 

 

 :لب زدم یآروم یصدا با

 !فاطمه کجاست؟_
 

 

 .دهیتو اتاقش خواب_
 

 

 :آروم و بمش گفت یبا صدا رسامیام

 .میبخواب ایب_
 

 

و خودم  دراز شده اش کردم و به سمتش رفتم یبه دست ها ینگاه

 و دیچیو داخل بغلش انداختم دستاش و محکم دورم پ

 

 

 :گوشم آروم زمزمه کرد در

 !بخواب آرامشم_

 !من نبود ریتقص ریام_
 

 

 نیا یدست رو خواهر من بلند کن یکنیجرئت م یخفه شو!چجور_

بعد اونارو مقصر  یهمه سال رو خواهر مامانم دست بلند کرد

 !که زدنت؟ یدادیجلوه م
 

 

 

 ...دروغه گوش کن من زمیعز ریام_

 

 

 :حرفش و قطع کرد که گفت رسامیام یعصبان یصدا

 !؟یبد حیتوض یخوایرو م یدروغه هان؟!چ یچ_
 

 

  نسترن دادیو داد ب یصدا دنیشن با
رو با چهره  رسامیآروم در اتاق و باز کردم که ام رسامیام

  تیقرمز شده از عصبان
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فاطمه هم  کردنیبود و داشتن دعوا م ستادهینسترن ا مقابل

  گوشه هیبا ترس 
 

 

 .شده بود رهیبود و بهشون خ ستادهیا

 !شده؟یچ_
 

 

 :با ترس لب زد فاطمه

 !شده وونهیداداش د_
 

 

 :تعجب لب زدم با

 !وانه؟یچرا شد د_
 

 

 !خفه شو_
 

و به نسترن  میزد هر دو داخل اتاق شد رسامیکه ام یداد با

  میشد رهیافتاده بود خ نیزم یرو هیکه با گر
 

 

 :داد زد تیما با عصبان دنیبا د رسامیام

 !داخل دیایگفت ب یک رونیب دیگمش_
 

 

 :با ترس لب زد فاطمه

 .داداش_
 

 

 :پر از حرص نسترن بلند شد یصدا

 !؟یکار خودت و کرد_

 .خفه شو تا دهنت  و پر خون نکردم_
 

  رسامیام یعصبان یصدا دنیشن با
که نسترن با  میبر رونیفاطمه رو گرفتم تا از اتاق ب دست

 :گفت یعصب یصدا

 .خفه بشم دیچرا من با_
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 !ینسترن به نفعته که صدات و ببر_
 

 

 

 :زد و گفت یپوزخند نسترن

 !؟یمن و بزن یخوایخفه نشم م هیچ_
 

 

 :به فاطمه کردم و لب زدم رو

 .میبر_
 

 

 !؟یبر یخوایم یکجا تازه اومد_
 

 

 :داد زد یبلند یسام با صدا ریام

 !هان؟ یتو حرف بزن گهیم یک_

 !چخبره؟ نجایا_
 

  به ریمادر ام یصدا دنیشن با
 دنیبا د ریبود ام ستادهیکه داخل اتاق ا میدیچرخ سمتش

  یمادرش با صدا
 

 

 :لب زد یآروم

 !یکردیاستراحت م دیبا یمامان چرا بلند شد_
 

 

 !؟یبهت اجازه داد رو زنت دست بلند کن یک_
 

 

 .مامان من_
 

 

 :لب زد یعصب یبا صدا مامان

بخاطر ما دست رو زنت بلند  خوادینم احترام زنت و نگه دار_

 !؟یدیفهم یکن
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 .باشه_
 

نسترن  رسامیرفتن ام رونیرفت با ب رونیاز اتاق ب عیسر و

 :به مامان انداخت و گفت ینگاه پر از نفرت

 .از خونه رونیب ندازمتیم یروز هی_
  به یبا تأسف نگاه رسامیام مادر

 رونیانداخت و از اتاق رفت ب نسترن

 

 

  و فاطمه هم به دنبالش از اتاق من

 .میرفت رونیب
 

 

  یبرا چکسیبود ه یبیعج روز
 انگار همه باهم ومدین رونیاز اتاقش ب شام

 

 

  هم  رفته بود رسامیبودند ام قهر
  بود تازه چشمام داشت ومدهیو ن رونیب
 

 

  تو خواب شدیخواب م گرم
 باز شدن در اتاق یصدا یداریب

 که دورم حلقه شد یگرم یو دستها دمیو شن 

 

 

 چشمام و باز کردم آروم

 روبرو شدم رسامیام یبسته  یبا چشمها که

 

 

  دهیخواب نجایا شبیاز د رسامیام یعنی
  باشه وگرنه باز دهیکنه نسترن ند خدا

 .شهیم وونهید

 !ری!امرسام؟یام_
 

  چشمهاش و باز کرد و با آروم

 :گفت یخشدار یصدا

 !ساعت چنده؟_
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 :به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

 !ساعت ده_
 

 :شد و گفت زیخ میتخت ن یو رو دیکش یا ازهیخم

 .رونیب میبر دیصبحانه بعدش با نییپا ایلباست و عوض کن ب_
 

 

 .باشه_ 
 

 

  عیاز اتاق سر رسامیخارج شدن ام با
  رفتم نییو به سمت پا شدم آماده

  مشغول خوردن رسامیام
 

 

 :گفت یآروم یبا صدا دنمیبود با د صبحانه

 !ییجا میبر دیصبحانت و بخور با ایب_
 

 

 .باشه_
 رسامینشستم و مشغول خوردن شدم که مادر ام رسامیام کنار

 :رو بهش کرد و گفت

 !ر؟یام دیبر دیخوایکجا م_
 

 

 :به مادرش انداخت و گفت ینگاه رسامیام

 .میلباس بخر ایسوف یبرا دیخر میریم_
 

 

  پوزخند نسترن یصدا دنیشن با
 شده بودم که رهیخ زیبه م یحرف چیه بدون

 

 

 !انیمامان و بابام امشب قراره ب_
 

 

  رو رسامیام یشدن دستها مشت

 :گفت یپر از ناز یکه نسترن با صدا دمید

 !مگه نه؟ یبریمن و م رسامیام دیخرامشب برم یبرا خوامیم_
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  بهم انداخت ینگاه رسامیام

 :بلند شدم و گفتم زیم یاز رو که

 .اتاقم به خواهرم زنگ بزنم رمیمن م_
 

 

 .برو دخترم_
 

 !د؟ییسالم بفرما_
 

اشک تو چشمام جمع شد بالخره صداش و  یپر یصدا دنیشن با

 :لب زدم یلرزون ییبودم با صدا دهیشن

 !سالم دور دونه_

 !؟ییتو ایسوف_
 

 :بغض لب زدم با

 !؟یخوب یآره خواهر_

 :بلند شد یبغضدار پر یصدا

 .ایتنهام زود ب یلیخ نجایدلم برات تنگ شده ا_

 !؟یندار ازین یزیمواظب خودت باش چ امیزود زود ب کنمیم یسع_
 

 .اینه فقط زود ب_
 

کردن  هیتخت نشستم و شروع کردم به گر یقطع شدن تلفن رو با

 رسامیهر چه زودتر با ام دیرو نداشتم  با یمن جز خواهرم کس

  تا حامله بشم شدمیهمخواب م
 

خواهرم خواهرم  شیو برم پ ارمیب ایبتونم بچه اش رو بدن و

وقتم  تونمیداره نم ازیتنهاست و به من ن گهیکشور د هیتو 

 گفتمیم رسامیبه ام دیو تلف کنم امشب با

 

که  ییاز خوردن شام طبق معمول اومدم داخل اتاق روزها بعد

اومده بودم همش مشغول  یواقعا کسل کننده بود از وقت گذشتیم

  ایبودم  دنیخواب
 

باز شدن  یصدا دنیبا شن رسامینسترن و ام یدعواها یتماشا

با  دنمیبا د ریافتاد ام رسامیدر اتاق نگاهم به قامت ام

 :گفت یبم یصدا

 ؟یدیچرا نخواب_
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 !میحرف بزن دیبا_
 

تخت نشست و با  یاتاق و بست و به سمتم اومد کنارم رو در

 :گفت یآروم یصدا

 !شنوم؟یبگو  م_
 

 !برگردم کشورم دیمن با ریام_
 

 !؟یچ_
 

شدم  رهیقرمز شده اش خ یبه چشم ها شیعصبان یصدا دنیشن با

 :و لب زدم

شما  یبرا رانیمن خواهرم منتظرمه قرار بود اومدم ا ریام_

 .و برگردم کشورم ارمیب ایبچه بدن کی
 

 :لب زد تیعصبان با

 !کشورت آره؟ یزودتر برگرد یحامله بش یخوایم_

 :لب زدم یآروم یصدا با

 .آره_

 :زد و گفت یعصب لبخند

 !آره؟ یبر یحامله بش یخوایکه م_
 

اگه  دونستمیشدم م رهیتو سکوت بهش خ یحرف چیزدن ه بدون

بهم  یتخت نشست نگاه یرفت رو شهیم یعصبان شتریبزنم ب یحرف

 :انداخت و گفت

 !شروع کن یزودتر حامله بش یخوایمگه نم_
 

 یشدم که به سمتم اومد دستم و گرفت و رو رهیتعجب بهش خ با

 یشد لباش و رو کیتخت انداختم لباساش و در آورد و بهم نزد

 دنیلبام گذاشت و شروع کرد به بوس

 

 :دو رگه شده گفت  یلبام برداشت و با صدا یو از رو لباش

 !کنمیامشب حاملت م_
 

شروع کردم  یبلند یکه صدا دیکشیبدنم م یو نوازش وار رو دسش

زد  یگوشم گذاشت و بوسه ا یالله  یبه اه و ناله لباش و رو

 :و آروم زمزمه کرد

 !رقاص کوچولو یشیامشب زن من م_
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 هویکرد و  یچشمهام زل زد و دستش به سمت شلوارم برد مکث تو

شلوارم برداشت و از روم بلند شد متعجب بهش  یدستش و از رو

  شده بودم که رهیخ
 

 :لب گفت ریز یعصب

 !شهینم_
 یدستهاش رو یهنوز جا رونیو از اتاق رفت ب دیو پوش لباساش

شده بودم چرا رفت  رهیخ شیخال یمتعجب به جا سوختیتنم م

 یکیبا  تونستیحد عاشق زنش بود که نم نیتا ا یعنی ییهوی

 !باشه گهید
 

به  تونهیکرد اگه انقدر عاشق زنشه که نم غهیچرا من و ص پس

 برام قابل درک نبود رسامیبشه رفتار ام کینزد گهید یکی

 

 یچشمام و بستم و سع زدمیتر حرف م یفردا باهاش جد دیبا

بخوابم تا بتونم فردا رو بهتر  یزیکردم بدون فکر کردن به چ

 .شروع کنم
باهاش حرف  تونستمینم یبود حت یعصبان یلیامروز خ رسامیام

 .صبحانه هم نخورد یحت رونیاز خونه رفت ب عیبزنم سر
 

 !مامان_

 !بله؟_

 :به نسترن انداخت و رو به مامان گفت ینگاه فاطمه

 !بود؟ یداداش چرا عصب_

 !دخترم دونمینم_
  پوزخند نسترن بلند شد با یصدا

 :گفت یپر از حرص یصدا

 .نیشوهرم ازم گرفت  نیدیو به گند کش میزندگ_
 

 یحرف یحت نکهیشده بود بدون ا رهیفقط ساکت بهش خ مادرجون

 زیم یاز رو یشده بود که نسترن عصب رهیبزنه با آرامش بهش خ

 بلند شد و رفت

 

 :شد و گفت رهیرفتن نسترن فاطمه به مادرش خ با

 !؟یگیبهش نم یزیمامان چرا چ_

 !اون االن دلش شکسته حق داره_
 

 :گفت یعصب یبا صدا فاطمه

 یعنیکنه؟! نیبه ما توه دیمامان جون دلش شکسته با یچ یعنی_

 !هفت سال دلش شکسته بود؟ نیتموم ا
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 !فاطمه تمومش کن_

 !؟یکنیمامان چرا تمومش کنم چرا سکوت م_

 :با آرامش لب زد مامان

 !اون همسر داداشته_

 !کتکم بزنه؟ دیکنه؟!با نیبهم توه دیچون همسر داداشمه با_
فاطمه دست  یرو شهینسترن هم یعنیشدم  رهیبهت به فاطمه خ با

چرا؟!چرا انقدر از فاطمه و مامانش بدش  یول کنهیبلند م

 ادیم

 

 !مورد نیبشنوم در ا یحرف خوامینم گهیفاطمه د_
 

 :زد و گفت یپوزخند فاطمه

 !مونمیساکت م شهیباشه مامان من مثل هم_
 

به مادر فاطمه انداختم  یاز آشپزخونه خارج شد نگاه عیسر و

 :گفتم یآروم یو با صدا

 چرا سکوت؟_

 

 !وقتا سکوت خوبه یگاه_
 

 نیبزنه  از آشپزخونه خارج شد چرا ا گهیحرف د نکهیا بدون

درک کرد رفتارشون  شدینم یبودن حت بیغر بیخانواده انقدر عج

  همه دست دست نیا لیدل زدمیحرف م رسامیبا ام دیبا
 

 

 هینکرده بود تا براش  غهیمگه من و ص دمیفهمیرو نم کردنش

چرا وسط  شبید شدینم کیپس چرا بهم نزد  ارمیب ایبچه بدن

 دمیفهمیاز کاراش رو نم چکدومیه لیرابطه من و پس زد دل

 

 

 خانوم!؟_

 

 یآروم یخدمتکار نگاهم و بهش دوختم و با صدا یصدا دنیشن با

 :لب زدم

 !بله؟_
 

 .آقا تو سالن منتظر شما هستن_
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 رسامیشده بود ام یچ یعنیتکون دادم و به سمت سالن رفتم  یسر

 نیبهتر نیا زدمیدرمورد بچه باهاش حرف م دیداشت با کارمیچ

 فرصت بود

 

 یآروم یمبل نشسته بود با صدا یرو یکه عصب رسامیام دنید با

 :لب زدم

 !سالم_
 

 :گفت یآروم یصدام به سمتم برگشت و با صدا دنیشن با

 !کارت دارم نیسالم بش_
 

 

داشت  کارمیچ یعنیشدم  رهیبهش خ یمبل نشستم و سئوال یرو

 ...شده بودم که رهیو منتظر بهش خ یسئوال رسامیام

 !امشب آماده باش_
 

 :شدم  که گفت رهیبهش خ یسئوال

که  یتا موقع یو با من همخواب بش یکن نیتمک دیاز امشب با_

 !یحامله بش
 

بار گونه هام از خجالت رنگ گرفت سرم  نیاول یکردم برا حس

 :شدم که گفت رهیخ نیو به زم نییو انداختم پا

 !؟یشد رهیخ نیچرا به زم_
 

 :بهش انداختم و گفتم یو بلند کردم و نگاه سرم

 !ینجوریهم_
 

شدم که  رهیسرم و بلند کردم و بهش خ رسامیبلند شدن ام با

بهم انداخت و رفت با رفتن  ینگاه یحرف چیبدون گفتن ه

  دمیکش یقینفس عم رسامیام
 

زدم چه  یبشم پوزخند رسامیاز امشب قرار بود همسر ام یعنی

بشم تا حامله بشم و بچه  رخوابشیمن فقط قرار بود ز یهمسر

 اون و نسترن یبرا ارمیب ایبدن یا

 

 

 دونمیتو وجودم نشست نم یبیفکر کردن به نسترن حسادت عج با

 کردمیم یچرا به نسترن حسود
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 !ا؟یسوف_
 

فاطمه  سرم و بلند کردم و نگاهم و بهش  یصدا دنیشن با

 :لب زدم یآروم یدوختم و با صدا

 !بله؟_
 

 !؟یتو خواهر برادر دار_
 

 !خواهر کیآره فقط _
 

 :زد و گفت یلبخند

 !خواهرت ازدواج کرده ؟!االن کجاست؟_
 

 !نه ازدواج نکرد اون هست آلمان_
 

 :ذوق گفت با

 !یسوف یزنیچه خوشگل حرف م_
 یشدم که فاطمه با صدا رهیخ نیبهش زدم و به زم یتلخ لبخند

 :گفت یآروم

 !من از نسترن متنفرم_
 

شدم که  رهیپر از غمش خ یمشک یو بلند کردم و به چشمها سرم

 :لب زدم یآروم یحاال اشک توش جمع شده بود باصدا

 !چرا؟_
 

 :زد و گفت یپوزخند

کنه داداش من و  یکار خوادیاون از من و مادرم متنفره م_

شده  رسامیکه ام یاز وقت رونیخونه بندازه ب نیمامان و از ا

 زدیمن و کتک م یبه هر بهانه ا شهیچون داداش دوستش داشت هم

من به نسترن  کردیفکر م رسامیام کردیو مامان فقط سکوت م

 .کردیم زنشمن و دعوا و سر شهیکردم و هم یاحترام یب
 

 :بهت لب زدم با

 !چرا؟_
 

 .. کارهاش و اون لیدل دونمینم_

 

 !فاطمه ؟_
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 :گفت یبلند یمادرش حرفش نصفه موند با صدا یصدا دنیشن با

 !بله مامان؟_
 

 !؟یرو  کجا گذاشت یخواینم یکه گفت یلباس قرمز_
 

 !تو کمد مامان_
 

 !نکردم دایپ_
 

 .خودم امیاالن م_
 

واقعا نسترن فاطمه  یعنیرفتن فاطمه به فکر فرو رفتم  با

 رسامیمادر و خواهر ام خواستیچرا چرا م یول زدیرو کتک م

 ...رونیرو بد کنه و از خونه بندازه ب

 رسامیبودم و مثل هر شب منتظر اومدن ام دهیتخت خواب یرو

و بخاطر  میمن بود قرار بود دخترانگ یبرا یبودم امشب مهم

 خشمخواهرم بب

 

 ییبشم که همسرش تو اتاق روبرو یبود همخواب مرد متاهل قرار

قدم  یبود با باز شدن در اتاق از فکر کردن دست برداشتم صدا

  رسامیام یها
 

 

 رسامیآروم خشدار ام یکه دورم حلقه شد صدا ییو دستها اومد

 :بلند شد

 !؟یدیخواب_
 

 !نه_
 

 یشدم با صدا رهیرنگش خ اهیس یو به چشمها دمیسمتش چرخ به

 :گفت یخشدار شده ا

 !؟یآماده ا_
 

 :و ترس لب زدم  باخجالت

 .آره_
 

کرد و بعد از چند لحظه  یموند مکث رهیلبام خ یرو نگاهش

 لبام گذاشت نرم شروع یلباش و رو
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لبهام  یگرمش رو یلبهام با تکون خوردن لبها دنیبه بوس کرد

 یکارم وحش نیاز لبهاش گرفتم که باا یکردم و گاز شیهمراه

 تر شد و خشن شروع کرد به

 

 

 یاز لبم خارج شد که صدا یزیو گاز گرفتن لبهام آه ر دنیبوس

 :و خشدارش در گوشم بلند شد یعصب

 !یجون بد رمیز دیامشب تا صبح با_
شده بودم بخاطر خواهرم  رهیخ یخون یدرد به مالفه  با

شدم  حاال توسط  رسامیام ی غهیو فدا کردم و ص میدخترونگ

  زن شده بودم با اشک بهش رسامیام
 

 

 :اومد رسامیخشدار ام یشده بودم که صدا رهیخ

 !؟ی!درد دار؟یخوب_
 

 هیشدم با گر رهیبهش خ یاشک یسرم و بلند کردم و با چشمها 

 :لب زدم

 .آره_
 

دلم با  ریو شروع کرد به ماساژ دادن ز دیو تو بغلش کش من

 .نوازش دستهاش کم کم چشمهام گرم شد و خوابم برد
 

 

کنار گوشم آروم چشمهام و باز کردم با  ییصدا دنیبا شن صبح

 یریشکمم ت ریکه ز زشدمیخ میزدم و ن یفاطمه لبخند دنید

 دمیکش غیبا درد ج دیکش

 

 

 :نگران فاطمه اومد یصدا که

 !؟یخوب_
 

 ...تکون دادم یمنف یسرم و به نشونه  یاشک یچشمها با

 !.گمیبه داداش م رمیاالن م_

 

از اتاق خارج شد و رفت  عیبگم نه فاطمه سر نکهیاز ا قبل

و با درد به سمت  دمیچیفاطمه شدم و مالفه رو دورم پ الیخیب

 حموم رفتم داخل حمام
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در حموم اومد و پشت بنرش  یاب و باز کردم که صدا ریش شدم

 :اومد رسامیام یصدا

 !؟یخوب ایسوف_
 

 

 :درد لب زدم با

 .آره_
 

 

 دنیحمام کردم و بعد از پوش عیسر رسامیام یقطع شدن صدا با

با درد به سمت تخت رفتم و روش   رونیلباس از حمام اومدم ب

 که در دمیدراز کش

 

 

 :دیچینسترن پ یعصب یباز شد و صدا اتاق

 !کشمتیم_
 

 

به سمتم حمله ور شد  تیشدم که با عصبان رهیتعجب بهش خ با

تو گوشم زد با بهت بهش  یمحکم یلیبفهمم س نکهیو قبل از ا

 :شده بودم که گفت رهیخ

 .کشمتیآره؟خودم م یریشوهرم و از من بگ یخوایم_
 

 

 دمیاز درد  کش یبلند غیکه ج  دیموهام و گرفت و  کش دوباره

داشتم جداش  یسع دیکشیو موهام و م دادینسترن داشت فحش م

 شدینم یکنم ول

 

 

 !؟یکنیم یچه غلط یدار_

 !؟یفهمیهرزه رو بکشم م نیا خوامیم_
 

 :نسترن و ازم جدا کرد و داد زد رسامیام

 !سرجات سایوا_
 

 :با حرص لب زد نسترن

 !هان؟ ستمیوا دیچرا با_
 

 .نسترن_
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نسترن  رسامیشده بودم ام رهیبهشون خ یاشک یترس و چشمها با

کردن دلم  هیاز اتاق برد و رفت با رفتنشون شروع کردم به گر

  کار نسترن نیگرفته بود باا
 

 

فاطمه سرم  یصدا دنیکنم با شن یشد  تا خودم و خال یا بهونه

 :شدم که گفت رهیبهش خ یاشک یو بلند کردم و با چشمها

 !شده؟ یچ یخوب_
 

 :تونستم لب بزنم فقط

 .نسترن_
 

 !؟ینسترن چ_
 

 !رونیفاطمه برو ب_
 

 :فاطمه بهش نگاه کرد و گفت رسامیام یصدا دنیشن با

 !کنه؟یم هیداره گر ایچرا سوف شدهیدادش؟!چ یچ یعنی_

 !!فاطمه_

 

با  رونیانداخت و از اتاق رفت ب رسامیبه ام ینگاه فاطمه

بهم انداخت  یبه سمتم اومد نگاه رسامیرفتن فاطمه ام رونیب

 :و گفت

 !؟یخوب_
 

 !نه_
 

 !چرا؟_
 

چرا حالم  دونستینم یعنیشدم  رهیزدم و به چشمهاش خ یپوزخند

 من و به فحش بست و کتکم زد شیزن وحش یچجور دیبده ند

 

 :لب زدم تیعصبان با

 !چرا؟ یدونینم یعنی_
 

 :ادامه دادم یشتریب تیبا عصبان دمیسکوتش رو د یوقت

 غهی!من بخاطر پول عمل خواهرم مجبور شدم صستمیمن هرزه ن_

 رمیم نجایآوردن بچه مطمئن باش از ا ایات بشم و بعد از بدن

کنه و القاب خودش و به من  نیهمسرت حق نداره به من توه

 ...بچسپونه اون
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گوشم  یکه تو گوشم زد بهت زده دستم و رو یمحکم یلیس با

شدم چرا االن دست رو من بلند کرد  رهیخ رسامیگذاشتم و به ام

 شدم رهیپر بهش خ یبا چشمها

 

 :قرمز شده اش زل زد تو چشمام و گفت یچشمها با

و دهنت  فیاراج نیا ای یکن نیبه زن من توه گهید کباریفقط _

 !؟یدیفهم کنمیو پر خون م
 

 نینبود چرا ا رسامیاون ام نیشدم ا رهیترس و بهت بهش خ با

من دست بلند  یشد و بخاطر نسترن رو یشده بود چرا عصب یشکل

 کرد نیکرد نسترن به من توه

 .بخورم یلیس دیمن با اونوقت
 

 !گفتم؟ یچ یدیفهم_
 

قلبم گذاشتم   یزد وحشت زده دستم و رو رسامیکه ام یداد با

 :و گفتم

 .آره_
من  یشده بودم نسترن دستش رو رو رهیبغض و ترس بهش خ با

 یکرده بود مقصر نسترن بود ول نیبلند کرده بود و بهم توه

 دنیحق من نبود با شن نیا خوردمیکتکش رو من داشتم م

 

 رهیبهش خ یاشک یسرم و بلند کردم و با چشمها رسامیام یصدا

 :گفت یشدم که با لحن بد

 !یکن نیتمک دیامشب با_
 

رفت با  رونیبزنه از اتاق ب یا گهیحرف د نکهیبدون ا و

 گونم افتاد یرو یرفتنش قطره اشک رونیب

 

 

صبور باشم تا حامله  دیانقدر زود خودم و ببازم با دینبا من

 یصدا دنیبا شن رمیآوردن بچه م ایبشم اون موقع بعد از بدن

دو رگه شده از  یو با صدا دمیبه صورتم کش یدر اتاق دست

 :لب زدم هیگر

 !بله؟_
 

 !زن داداش منم فاطمه_
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 !داخل ایب_
 

با  هیه کرد و بعد از چند ثانبهم نگا یبا کنجکاو فاطمه

 :گفت ینگران

 !؟یخوب_
 

 :بغض لب زدم با

 .آره_
 

 !بود؟ یچرا داداش عصبان_

 :بغض لب زدم با

 !بخاطر نسترن_
 

 :با حرص لب زد فاطمه

 !کرده؟ کاریباز چ تهیاون عفر_

 نیبه زنش توه نکهیهم بخاطر ا رسامیاومد من و کتک زد ام_

 .زد یلیکردم بهم س
 

 !؟یچ_

 !دست روت بلند کرد؟ رسامیام_
 

 .آره_

 !چرا؟_

 :لب زدم هیگر با

 !چون به نسترن گفتم هرزه_

 :بغلم کرد و گفت یبه سمتم اومد و با ناراحت فاطمه

 !مونهینکن داداش حتما از کارش پش هیگر_
 

جا برم  نیو از ا ارمیب ایهر چه زودتر بچه رو بدن خوامیم_

 .شدن رو ندارم ریمن طاقت تحق
 

مادر  یعصب یکه صدا میبود یشکالت کیفاطمه مشغول خوردن ک با

 :جون اومد

 !م؟یکرد کاریباز چ_
 

و به سمت  میبلند شد زیم یبه فاطمه انداختم و از رو ینگاه

روبروم با بهت بهش  یصحنه  دنیبا د میاتاق مادر جون رفت

  شدم نسترن گردنبد مامان رو رهیخ
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افتاده بود فاطمه  نیزم یدستش گرفته بود و مامان رو تو

زودتر از من به خودش اومد و به سمت مادرش حرکت کرد و با 

 :گفت یعصب یصدا

 !؟یکنیم نکارارویا یتو با چه جرئت_
 

 :زد و گفت یپوزخند نسترن

 !مامان جونت دزده کوچولو_
 

 .آشغال کشمتیم_
 

خواست به سمت نسترن بره که مادر جون بازوش رو گرفت  فاطمه

 :گفت یآروم یو با صدا

 !فاطمه_
 

 :به مامان انداخت و گفت یزیآم رینگاه تحق نسترن

 .بهش گمیم ادیب ری! امیتو  دزد_
 

 هیبهم زد و رفت فاطمه با گر یکنارم که رد شد تنه ا از

 :گفت

 بهش بگم!؟ یچیه یزاریمامان چرا نم_

 !حق داره_

 :لب زد هیبا گر فاطمه

 !مامان چرا حق داره؟ یچ یعنی_
 

 !شهیبهش نگو درست م یزیفاطمه تمومش کن دخترم چ_

 یدرست بشه تا حاال شده بود چجور خواستیمامان اگه م یچ یعنی_

کنه و تهمت بزنه اون اصال  یاحترام یبهتون ب دیدیاجازه م

 !ه؟یک
 

 !دلش شکسته بهش حق بده_
 

 ... اما_

داشت آروم  یکه سع ییحرف فاطمه رو قطع کرد و با صدا مامان

 :باشه گفت

 .بحث رو ادامه نده نیا گهیفاطمه د_
 

 .باشه_
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بعد از رفتن  میتخت خوابوند یرو با کمک فاطمه رو مامان

به سمت مامان برگشتم که حاال به تاج تخت  رونیفاطمه به ب

 .داده بود  هیتک
 

 :لب زدم یآروم یصدا با

 !د؟یچرا سکوت کرد_

 :بهم انداخت و گفت یقیعم نگاه

 !پسرم خراب بشه یزندگ خوامینم_
 

 یطیاما اون به شما تهمت زد دخترتون رو کتک زد تو هر شرا_

 !د؟یبکن یکار دیخوایچرا نم کنهیم ریداره شما رو تحق
 

 !سکوت کرد دیوقتها با یگاه_
 

 ...یول_

 

 !یحرفم رو درک کن یبعدها معن دیشا_
 

 بیواقعا رفتار مادرجون عج یاومدن فاطمه سکوت کردم ول با

رفتار  رسامیشکل با مادر ام نیبود نسترن داشت به بدتر

خراب نشه  شیزندگ رسامیام نکهیو مادرجون بخاطر ا کردیم

 .سکوت کرده بود

 !آماده شو_
 

تو چهارساعت همش  رسامیشدم ام رهیبهش خ یاشک یچشمها با

باهاش باشم  تونستمینم گهیباهام رابطه برقرار کرده بود د

 :لب زدم هیبا گر

 !کنهیبدنم درد م تونمیمن نم_
 

 :لب زد یشد و عصب رهیبهم خ تیقرمز شده از عصبان یچشمها با

 یکه حامله  نشد  یتا موقع یکن نیتمک دیبهت پول دادم با_

 .یتو تختم باش دیهر شب با
 

 !نسترن شیبرو پ تونمینم گهیمن د ریام_
 

 :گفت یخشدار یصدا با

 .کردن از منه نیتمک فتیپول دادم وظبهت _
 

 :درد لب زدم با
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 !نبود نیقرارمون ا یول_
 

 .شهیامشب وگرنه برات بدم یزود آماده شو برا_
 

که نسترن به دروغ گفت  یکرده بود از شب ریتغ یلیخ رسامیام

ترسناک شده بود  یلیعوض شده بود خ رسامیکرده ام یمادرش دزد

  خشن و دردناک یبه رابطه ها کردیهر شب مجبورم م
 

 

فاطمه و مامان  کردیم ریهر روز مامان و فاطمه رو تحق نسترن

شده بود انگار  تفاوتیهم ب رسامیفقط سکوت کرده بودن ام

 عوض شده بود نجایا یلیخ میمادر و خواهرش وجود ندارن زندگ

 

 

 یچرا ول دونمیدرخواست کردم بزاره من برم نم رسامیام از

تو تا  یبر رانیاز ا زارمینم چوقتیشد گفت ه یانعصب یلیخ

 رونیبهتره فکر رفتن  رو  سرت ب یمونیمن م ی غهیآخر عمرت ص

 .یبنداز
 

 !خانوم_
 

 یتخت نشستم و با صدا یخدمتکار با درد رو یصدا دنیشن با

 :لب زدم یآروم

 !بله؟_
 

 !شام دیایآقا گفتن ب_
 

 !ندارم لیم_

 ... خانوم یول_

 ..که گفتم نیهم_

 

 ...یم یخانوم آقا عصب_

 :گفتم یعصب یو قطع کردم و با صدا حرفش

 !رونیبرو ب_
 دونستمیتخت انداختم م یرفتن خدمتکار خودم و رو رونیب با

اما برام مهم نبود اون من و آورده بود  شهیم یعصب رسامیام

  ایتا براش فرزند بدن نجایا
 

رفتارش  یباهام مثل فاحشه ها رفتار کنه معن نکهینه ا ارمیب

 یصدا دنیفکر هام بودم که با شن نیتو هم کردمیرو درک نم
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افتاد که با  رسامیباز شدن در اتاق نگاهم به قامت ام

  ستادهیداخل اتاق ا تیعصبان
 

 یعصبان یبا صدا ستادمیتخت بلند شدم و روبروش ا یاز رو بود

 :گفت

 !نییگمشو پا_
 

 .ستیگرسنه ام ن مایمن نم_

 :زد و گفت یعصب پوزخند

 !نییگفتم گمشو پا انهی یگرسنه ا دمیمن ازت نپرس_
 

 !امینم_
همچنان  یبهم انداخت که باعث شد به عقب برم ول یترسناک نگاه

 :گفت یعصب یبهش زل زده بودم با صدا

 !ینداشتم پرو شد تیامشب کار نکهیمثل ا_
 

 :لب زدم تیعصبان با

 !قرارمون ریز ینبود تو زد نیکشورم!قرار ما ا گردمیمن برم_
 

 :زد و گفت یپوزخند

 !یمن ریکدوم قرار!تو تا آخر عمرت اس_
 

 .یکار و بکن نیا یتونیتو نم_
 

 :داد بزنم یبلند تر یزد که باعث شد با صدا یپوزخند

 !یهست یعوض یلیتو خ_
به سمتم اومد و فکم  رو داخل دستاش گرفت و با  تیعصبان با

 :گفت تیقفل شدش با عصبان یدندونا یاز ال

 !؟یگفت یتو چ_
 

 :لب زدم شدیم دهیکه به زور شن ییصدا با

 ...یهست یعوض هیتو _

گونه  یدستم و رو نیزم یکه زد پرت شدم رو یمحکم یلیس با

 دنیشدم با د رهیخ رسامیبه ام یاشک یام گذاشتم و با چشمها

 تیو با عصبان اوردیخودش ن یبه رو یصورتم انگار کالفه شد ول

 :داد زد

بهم زنده ات  یبباف فیو اراج یدهنت و باز کن گهید کباری_

 !؟یدیفهم زارمینم
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 :عربده زد  تیشده بودم که با عصبان رهیدرد بهش خ با

 !؟یدیفهم_

 :لب زدم شدیم دهیکه به زور شن ییصدا با

 .آره_

 .زیسر م ایگمشو ب_
 

بلند شدم و بعد  نیزم یبا درد از رو رونیاز اتاق رفت ب و

  رونیسر و سامون دادم از اتاق رفتم ب تمیبه وضع نکهیاز ا
مشغول خوردن شام بودند با  رسامیمامان نسترن و ام فاطمه

 :لب زدم یآروم یصدا

 .سالم_
 رسامیمنسترن و ا یجوابم رو دادند ول یو مامان به گرم فاطمه

کنار فاطمه  یخال زیم یجوابم رو ندادند بدون توجه بهشون رو

 :نسترن اومد ینشستم که صدا

 !؟یخونه ببر نیفاحشه رو از ا نیا ستیبهتر ن رسامیام_
 

بلند  رسامیام یعصب یبگم که صدا یزیخواستم چ تیعصبان با

 :شد

 !خفه شو_
بار بود که بعد  نیشدم امروز اول رهیخ رسامیبهت به ام با

انگار نسترن هم تعجب کرده  زدیاز چند مدت سر نسترن داد م

 :گفت یبهت زده ا یبود که با صدا

 !ر؟یام_
 

 یبافیم فیاراج یکنیدفعه آخرت باشه دهنت  رو باز م_

 !؟یدیفهم

 :عربده زد دیسکوت نسترن رو د یوقت

 !؟یدیفهم_

 :گفت یبهت زده ا یاز ترس با صدا نسترن

 .آره_
 

بهم  یبلند شد و رفت نسترن نگاه عصب زیم یاز رو رسامیام

 رسامیبلند شد و رفت با رفتن ام رسامیانداخت  و پشت سر ام

  و نسترن نگاهم و به
 

شده  رهیخ رسامیام یخال یو مامان دوختم که به جا فاطمه

 :بودند فاطمه به سمت مامانش برگشت و گفت

 !شد؟ یمامان داداش چرا عصب_
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 .دونمینم_
 دونستمیلبخندش رو نم یزد معن ینگاهش و بهم دوخت و لبخند و

 :لب زدم یآروم یبه مامان و فاطمه انداختم و با صدا ینگاه

 !برم خوامیمن م_
 

 !کجا؟_

 :گفتم یآروم یمامان فاطمه دوختم و باصدا یو به چشمها نگاهم

 .خواهرم شیکشورم پ_
 

 !؟یبرگرد یخوایچرا م_
 دهیسئوال رو ازم پرس نیو به مادر فاطمه دوختم که ا نگاهم

 :لب زدم یآروم یبود با صدا

اما  ارمیب ایبچه بدن کی رسامیام یمن فقط اومدم تا برا_

 .به قولش عمل نکرده رسامیام
 

که مدت ها بود  یدوختم و سئوال رسامیو به مادر ام نگاهم

 :دمیذهنم رو مشغول کرده بود ازش پرس

 سئوال دارم!؟ هیمامان من _

 

 :گفت یآرامش بخش یو بهم دوخت و با صدا نگاهش

 !جانم؟_

 رسامیام کنهیم تیچرا نسترن از شما متنفره ؟!چرا شما رو اذ_

 !گه؟ینم یچیچرا ساکته و ه
 

 :زد و گفت یلبخند تلخ رسامیام  مادر

و  میباعث مرگ بچشون شد کننیفکر م رسامیچون نسترن وام_

 .ماست ریحامله بشه تقص چوقتیه تونهینسترن نم نکهیا
 

 :تعجب لب زدم با

 !کنه؟یم یفکر نیچرا همچ_
 

 ...من_

 !؟یکنیم یچه غلط یدار_
حرف مامان  ومدیم رونیکه از ب رسامیداد ام یصدا دنیشن با

 :لب گفت  رینصفه موند ز

 !چخبر شده باز_
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 میبلند شد و رفت من و فاطمه هم همراهش بلند شد زیم یرو از

 کردیدعوا م یکیداشت با  اطیکه وسط ح ریام دنیبا د میو رفت

 ..بود یبود اون مرد ک شدهیشدم چ رهیبهت زده بهش خ

 

 :بلند شد رسامیداد  ام یصدا

 !هان؟ نجایا یایب یتونیگفته تو م یک_

 !ام؟یب دیخونه مامانمه چرا نبا_
بود اصال مگه  رسامیاون مرد برادر ام یچ یعنیشده بود  چخبر

برادر داشت نگاهم و به مامان دوختم که با اشک به  رسامیام

 شده بود رهیروبروش خ یصحنه 

 

 !؟یمامان خوب_
و اون پسره به  رسامیفاطمه تازه نگاه ام یصدا دنیشن با

 .کردیمامان افتاد که بااشک بهشون نگاه م
 

 !مامان؟_
پر از  یبه سمت مامان پرواز کرد و محکم بغلش کرد صدا پسره

 :درد مامان بلند شد

 !؟یپسرم کجا بود_
 

تنهات  گهیمامان د امیب تونستمیبودم فقط نم نجایهم_

 .ذارمینم
 

شد فاطمه هم  ریمنم سراز یهاشون اشک ها هیگر دنید با

 ختیریشده بود و اشک م رهیمظلومانه به برادر و مادرش و خ

 برادر داشته باشه هی رسامیام کردمیفکرش رو هم نم یحت

 

 !نجایگمشو از ا_
 

که مامان رو بغل کرده  یپسر رسامیام یعصب یصدا دنیشن با

 :شد و گفت رهیخ رسامیاومد و به ام رونیبود از آغوشش ب

 .برمیاما مامان و خواهرم رو هم م رمیم_
 

 :بلند شد رسامیام یعصب یصدا

 .انیجا با تو نم چیخفه شو مامان و خواهرم ه_
 یعصب یشده بود که صدا رهیفقط تو سکوت بهش خ بهیغر پسر

 :مامان بلند شد

 !بسه_
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مامان جفتشون ساکت شدند و به مامان  یعصب یصدا دنیشن با

 تیدوخت و با جد بهیشدند مامان نگاهش و به پسره غر رهیخ

 :گفت

 نجایمن و خواهرت ما از ا دنید یایب یتونیم یهر وقت خواست_

 .میرینم ییجا
 

 :دوخت و ادامه داد رسامیو به ام نگاهش

 .یرینگ میمن تصم یبهتره بجا_
 

و پسره داخل  رسامیام یگشاد شده  یبدون توجه به چشمها و

خونه رفت پسره بعد از رفتن مامان تازه به خودش اومد 

 :زد و گفت یپوزخند

 .گفت یمامان چ یدید_
 

رد شد و رفت با رفتن پسره  رسامیام یعصب یچشمها یاز جلو و

 :لب زمزمه کرد ریز رسامیام

 .کشمتیم یلعنت_
 

 یانقدر عصبان رسامیبود چرا ام یشده بود اون پسر ک چخبر

که نگاهش بهم  دیتو موهاش کش یکالفه دست رسامیشده بود ام

 :گفت یعصب یبا صدا دنمیافتاد با د

 !؟یستادیچرا اونجا ا_
 

 

 :داد زد تیشده بودم که با عصبان رهیبهش خ یحرف چیه بدون

 .گم شو داخل_
که  یپسر دنیبا د رسامیبه سمت خونه حرکت کردم ام عیسر

نشون داده  یشده بود و واکنش بد یعصبان یلیخ شناختمشینم

هم  بهیپسر غر دنیمامان با د یدرکش کنم ول تونستمیبود نم

  خوشحال شده بود هم ناراحت اون
 

شده بود  یانقدر عصبان دنشیاز د رسامیبود چرا ام یک پسر

فاطمه و مامان به سمتشون  دنیکالفه داخل خونه شدم که با د

 :دمیفاطمه رو شن یعصب یرفتم که صدا

 .تو ریهمش تقص_
 

فاطمه داشت با نسترن  ستادمینسترن متعجب سرجام ا دنید با

و پر از حرص  یعصب یبود صدا شدهیچرا چ یول کردیدعوا م

 :نسترن بلند شد

 !خفه شو_
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 رسامیزن ام یاز وقت یرو خراب کرد مونیتو خفه شد! زندگ_

برامون بابام مرد!داداشم بخاطر تهمتت  یآورد یهمش نحس یشد

 میخوریم میطرد شد من و مامانم هر روز از دستت کتک دار

  .نجایاز جون ما؟!گمشو برو از ا یخوایم یچ گهید

 

بزنه با  یحرف نکهیبدون ا زدینفس نفس م تیاز عصبان نسترن

 نباریمامان ا یبود ول بیشده بود عج رهینفرت به فاطمه خ

 :داد فاطمه بلند شد یصدا گفتینم یزیساکت بود و چ

 !گمشو_

 !نجا؟یچخبره ا_
بترسه به  نکهیفاطمه بدون ا رسامیام یعصب یصدا دنیشن با

 :برگشت و با عصبانبت لب زد رسامیسمت ام

 !به زنت بگو گمشه_
 

 !ساکت شوفاطمه _

ببر چرا اومده  نجایساکت بشم هان؟!زنت و از ا دیچرا با_

 شیرو زخممون هان؟!چرا داره ن  پاچهیداره نمک م نجایا

 !از ما؟ خوادیم یچ زنهیم
 

به نسترن  یدستاش و مشت کرده بود نگاه تیاز عصبان رسامیام

 :از ترس بگه یلرزون یانداخت که باعث شد نسترن با صدا

  نگفتم یزیمن چ_
 

 !فاطمه بسه_

 :داد زد هیمامان فاطمه با گر یصدا دنیشن با

دختره ازدواج  نیبا ا رسامیام یرو بس کنم؟!از وقت یمامان چ_

 کنهینابود شده همش داره ماها رو از هم دور م مونیکرد زندگ

 !نگم؟ یزیو چ نمیبب دیچقدر ساکت بمونم؟!چقدر با گهید
 

شده بود  تیافتاد که چشمهاش از عصبان رسامیبه ام نگاهم

 یخون و دستهاش و مشت کرده بود انگار به زور جلو یکاسه 

 :ادامه داد رسامیخودش رو گرفته بود فاطمه بدون توجه به ام

 !د؟یمونیمامان چرا ساکت م_
 

 یفاطمه با صدا زدینم یحرف چیسکوت کرده بود و ه مامان

 :داد زد یبلند

 ..با شمام؟!چرا_
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 یبه صورت فاطمه افتاد که کبود شده بود دستش و رو نگاهم

شده  رهیقلبش گذاشته بود و صداش قطع شده بود نگران بهش خ

 خواهرش دنیبا د رسامیافتاد ام نیزم یبودم که رو

 

به سمتش  عیافتاده بود سر نیزم یقلبش بود و رو یدستش رو که

 :رفت و داد زد

 !فاطمه؟_
 

 :داد زد رسامیشده بودم که ام رهیوحشت بهش خ با

 !ادیآمبوالنس ب دیزنگ بزن عیسر_
 

انگار تازه به خودش اومده بود که رفت زنگ بزنه  نسترن

شده بود  رهینگاهم به مادرجون افتاد که خشک شده به فاطمه خ

 به سمتش رفتم و لب زدم؛ عیسر

 !د؟یمادرجون خوب_
 

بلند شد و به سمت فاطمه  عیتازه به خودش اومد که سر انگار

بردند  مارستانیرفت بعد از اومدن آمبوالنس فاطمه رو به ب

 رسامیمادرجون و نسترن هم همراهشون رفتند منتظر تماس ام

 زدمیحال فاطمه چطوره داشتم تو سالم قدم م نمیبودم تا بب

 ... زنگ خونه اومد به سمت یکه صدا

 

 :لب زدم یاگرفته  یرفتم و برش داشتم با صدا فونیآ

 !د؟ییبفرما_

 :اومد که گفت یمردونه ا یصدا

 !مامیباز کن در و ن_

 :لب زدم متعجب

 !نشناختم؟_

 !؟ دیدر و باز کن شهی.!حاال مرسامیبرادر ام_
 

 .دییبفرما_
شدم با  مایکنار در سالن منتظر اومدن ن و باز کردم و در

دعواشون شده بود  رسامیکه با ام بهیهمون پسره غر دنید

  نیا یعنیمتعجب تر از قبل شده بودم 
 

داشت باهاش  رسامیبود پس چرا ام رسامیبرادر فاطمه و ام پسر

 نیبه ا میاز قبل از اومد شتریب گذشتیم یهر چ کردیدعوا م

  یادآوریبا  یول شدمیم مونیکشور پش
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 دنیبا شن زدمیرو پس م هودهیو افکار ب شدمیساکت م خواهرم

 :اومدم و نگاهم بهش دوختم که گفت رونیپسره از فکر ب یصدا

 !سالم مامانم و خواهرم هستن؟_
 

 :لب زدم یآروم یصدا با

 .داخل دییبفرما ستنیسالم نه ن_
 

بهم نگاه کنه داخل خونه شد همونطور که حرکت  نکهیا بدون

 :گفت یبم یبا صدا کردیم

 !وقت ظهر ؟ نیکجا رفتند ا_
 

بهش  دیبا یچجور دونستمیشدم نم رهیبهش خ یترس ونگران با

 یکه با صدا دیتو صورتم د یچ دونمیبگم به سمتم برگشت نم

 :گفت یآروم

 !؟یخوب_
 

 :شدم که گفت رهیو تکون دادم و بهش خ سرم

 !؟یمطمئن_

 .آره_
 

 :گفت یگرفته ا یو با صداباال انداخت  یشونه ا تفاوتیب

 !کجان؟ نایمامانم ا ینگفت_
 

 .فاطمه_

 :بمش گفت یشد و با صدا رهیچشمهام خ به

 !؟یفاطمه چ_

 :لب زدم یلرزون یصدا با

 .مارستانیفاطمه حالش بد شد بردنش ب_
 

 !!فاطمه چش شده؟؟یچ_
 

 :هول زده گفتموبه صورت نگرانش دوختم و نگاهم

 .مارستانیفقط حالش بد شد بردنش ب_
 

 !مارستان؟یکدوم ب_

 :ترس لب زدم با

 .دونمیمن نم_
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از استرس  رونیرو در آورد و از خونه رفت ب شیعجله گوش با

  از فاطمه نشده بود یخبر چیه ردمیمیو دلشوره داشتم م
 

 ازدهیو منتظر بودم حدودا ساعت  زدمیشب تو سالن قدم م تا

نسترن با عجله به سمتش  دنیشب بود که در سالن باز شد با د

 :لب زدم یرفتم و با نگران

 !شد؟یفاطمه چ_
 

 :گفت یگرفته ا یقرمزش زل زد تو چشمام و با صدا یچشمها با

 .رو رد کرد یسکته قلب_
 

 !؟یچ_
 گفتیداشت م یشدم چ رهیگرد شده از وحشت بهش خ یچشمها با

 :باورش برام سخت بود نسترن با گفتن یفاطمه سکته قلب یعنی

 .بخوابم رمیم_
 

 یه اشکبودم قطر ستادهیسمت باال رفت سرگردون وسط سالن ا به

دوست داشتم  یشد من فاطمه رو مثل خواهرم پر یگونم جار یرو

  انقدر دیچرا فاطمه با نمشیوضع بب نیتو ا خواستیدلم نم
 

مبل  یحد از نسترن متنفر بود رو نیتا ا یعنیبد بشه  حالش

بودم تا از حال فاطمه  رسامیو منتظر تماس ام دمیدراز کش

  چقدر دونمیبود نم دهیفایب یبهم خبر بده ول
 

 

 ...صبح بودم که خوابم برد یبودم دم دما منتظر

 

 !؟ایسوف_

 

و خوابالود آروم چشمام و باز کردم  رسامیام یصدا دنیشن با

 :گفت یخسته ا یشدم که با صدا رهیبهش خ

 !؟یدیخواب نجایچرا ا_
 

 مین عیفاطمه سرو روزید یآور ادیبه مبل انداختم با  ینگاه

 :لب زدم یگرفته ا یشدم و با صدا زیخ

 !فاطمه حالش چطوره؟_
 

 .شهیخوبه فردا مرخص م_

 !؟یمامان چ_
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 .مونهیفاطمه م شیپ_
 

تو بغلش لم دادم من مبل نشست و یاومد کنارم رو رسامیام

 .باهاشون شد یداخل موهام و برد و مشغول بازدستش و
 

 :لب زدم یناراحت با

 !چرا فاطمه انقدر ناراحت شد؟_
 

 :گفت یخشدار و گرفته ا یبا صدا رسامیام

 .من بود ریتقص_

 !چرا تو؟_
 

مواظبش نبودم انقدر خودم و غرق تو کار کرده بودم که _

رفته بود انقدر خودم و غرق کرده بودم  ادمیخانواده ام رو 

انگار همه  یاز دست دادم ول یبره که بچه ام و چجور ادمیتا 

 !رو فراموش کرده بودم خواهرم مادرم زیچ
 

 :لب زدم یمتعجب یصدا با

 !؟یتو بچه داشت_
 

 :زد و گفت یو به چشمهام دوخت لبخند تلخ نگاهش

 !آره دختر بود_
 

 :لب زدم یکنجکاو با

 !پس؟ شدیچ_

 .از دست دادامش_
 

 .متاسفم_
 

 :گفت یگرفته ا یوبا صدابه چشمهام دوخت  قیو عم نگاهش

 !داشته باشمتو هیدختر شب هی خوادیدلم م_
 

 !من؟ هیشب_
 

جوابم رو بده  نکهیتازه به خودش اومده بود بدون ا انگار

 :گفت یسرد یو با صدامبل بلند شد  یاز رو

 .نکن دارمیب بخوابمرمیم_
 

 :لب زدم یآروم یبد اخالق با صدا رسامیشده بود همون ام باز
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 .باشه_
 

 

 رونیبه ب یمبل بلند شدم نگاه یکالفه از رو رسامیرفتن ام با

 اطیرفتم داخل ح بردیانداختم که هوا روشن شده بود خوابم نم

  یلیخ خواستیتازه م یدلم هوا
 

ازش نداشتم  یزنگ نزده بودم و خبر یحرف سایبود به پر وقت

 کردیم کاریاالن داشت چ یعنیدلم براش تنگ شده بود 

 

 

من و فراموش کرده بود  دینه شا ایمن تنگ شده بود  یبرا دلش

خواهرم  زاشتینم رسامیشد چرا ام یگونه هام جار یاشکام رو

 .بهش زنگ بزنم ای  نمیو بب
 

ساکت شده بود امروز  یلیخونه خ یروز گذشته بود فضا چند

رفته  رسامیفاطمه مرخص شده بود و قرار بود برگرده خونه ام

  نیا ارهیبود تا مادرش و فاطمه رو ب
 

شده بود  ریشه گساکت و گو یلیروز که گذشته بود نسترن خ چند

هم اصال حرف  رسامیبه کار من هم نداشت و با ام یکار یحت

  شده بود ینجوریاز رفتارش متعجب بودم چرا نسترن ا زدینم
 

از  عیسر ومدیکه م ییصداها دنیبخاطر فاطمه بود با شن دیشا

فاطمه که کنار  دنیرفتم با د نییاتاق خارج شدم و به سمت پا

 ستادهیگوشه ا هیهم  رسامیبود و مامان و ام بهیپسر غر

 بودند

 

 :گفتم یبلند یبه سمت فاطمه رفتم و با صدا یشاد با

 .سالم_
 

اون دوتا  یو مامان با لبخند جوابم رو دادند ول فاطمه

شده بودند بدون توجه  رهیفقط مثل بز بهم خ خیداداش کوه 

گوشش  بهشون به سمت فاطمه رفتم و محکم بغلش کردم و کنار

 :زمزمه کردم

 !؟یخوب_
 

 .زمیآره عز_
 

 :از فاطمه جدا شدم که گفت ماین یصدا دنیشن با

 . مینکن تشیاستراحت کنه بهتره اذ دیخوب االن فاطمه با_
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ساکت  یمنظورش منم ول دونستمیبهم انداختم م رهینگاه خ و

و  رسامینزدم فاطمه رو به سمت اتاق برد ام یشدم و حرف

 رسامیام یعصب یمبل نشستند که صدا یمامان داخل سالن رو

 :بلند شد

 !بره؟ نجایاز ا خوادیپسره نم نیا_

 :محکم مامان بلند شد یصدا

 !رسام؟یام_
 

 :نگاهش و به مامان دوخت و گفت رسامیام

 !.بمونه نجایشب ا خوادیمامان دلم نم_

 .مونمینم نجایداداش نترس من شب ا_
 

 رسامیام یگره خورده  ینگاهم به مشت ها ماین یصدا دنیشن با

تا  کردیافتاد انگار داشت خودش رو کنترل م شیو صورت عصبان

 .نگه مایبه ن یزیچ
 

 :زد و رو به مامان گفت یپوزخند ماین

 !؟یندار یکار امیمامان فردا دوباره م رمیمن دارم م_
 

 .نه پسرم مواظب خودت باش_
 مایکرد و رفت با رفتن ن یکوتاه یبا گفتن چشم خداحافظ اینم

 :به مادرش انداخت و با گفتن ینگاه

 .پسرت و تحمل کنم تونمینم_
 

 .شد و رفت بلند
 

به رفتن  یبه مامان دوختم که با تأسف و ناراحت نگاهم

 :لب زدم یآروم یشده بود با صدا رهیخ رسامیام

 !د؟یخوب_
 

 :گفت یگرفته ا یوبا صداصدام نگاهش و بهم دوخت  دنیشن با

 .استراحت کن رمیخوبم ممنون دخترم من م_
 

مبل بلند شد و به سمت اتاقش رفت  یپشت بند حرفش از رو و

مبل  یو خودم و رو دمیکش یکالفه پوف رسامیبا رفتن مامان ام

  نجایداشتم از ا گهیپرت کردم د
 

از آدم هاش  نجایاز ا خواستیدلم فرار م شدمیخسته م بودن

  من برم به سمت اتاقم حرکت زاشتینم رسامیام شدینم یول
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تا استراحت کنم در اتاق و باز کردم و داخل شدم با  کردم

 شیزدم انگار امشب پ یتلخند رسامیام یخال یجا دنید

 

 شیناراحت شدم که امشب قرار بود پ یچ یبرا دونمیبود نم زنش

  خواستمیو نم نینسترن باشه مگه من هم
 

زنش باشه پس چرا االن ناراحت شده بودم دستم  شیپ رسامیام که

 :لب زمزمه کردم ریو ز دمیقلبم مشت کردم و کوب یروو

 .یلعنت ریآروم بگ_
 یزیکردم بدون فکر کردن به چ یو سع دمیتخت دراز کش یرو

 .هم شد نطوریبخوابم که هم
 

و به نسترن دوختم که آروم نشسته بود و مشغول خوردن  نگاهم

و اومده بود  مارستانیفاطمه رفته بود ب یوقت شامش بود از

  کردیکلکل م ای زدیکرده بودکمتر حرف م ریرفتار نسترن هم تغ
 

مادرجون  یصدا دنیبا شن دونستمیرفتارش رو نم ریتغ لیدل

 :گفت رسامینگاهم و بهش دوختم که رو به ام

 !.میقربون کن دیبا ریگوسفند بگ هیفردا _

 

 .چشم_

 !مامان؟_
فاطمه مامان نگاهش و به سمت فاطمه چرخوند  یصدا دنیشن با

 :و گفت

 !جانم؟_

 !؟ ادیم مایفردا داداش ن_
که صورتش خونسرد  دیچرخ رسامینگاهم به سمت ام ناخودآگاه

دستاش رو مشت کرده بود انگار داشت خودش رو کنترل  یبود ول

 رسامیاز ام مامان باعث شد نگاهم و ینگه صدا یزیچ کردیم

 .رمیبگ
 

 .آره_

 ... چرا مایمامان داداش ن_

 

 :با گفتن رسامیفاطمه ساکت شد ام رسامیام ییهویبلند شدن  با

 .نوش جان_
مامان جون سرزنشگر  رسامیسالن خارج شد و رفت با رفتن ام از

 .باال انداخت یشد که شونه ا رهیبه فاطمه خ

 :فاطمه بلند شد یبلند شد بره که صدا زیم یاز رو نسترن
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 !نجا؟یا ادیب تونهیم امیداداش نم یناراحت هیچ_
 

به فاطمه نگاهم هم بکنه از سالن رفت  یحت نکهیبدون ا نسترن

شد که با  یحرکت نسترن عصب نیفاطمه انگار با ا رونیب

 :لب زد تیعصبان

 .ازت متنفرم_

 !فاطمه ؟_

 :نگاهش و به مامانش دوخت و گفت فاطمه

 .و خراب کرد مونیزندگ_

 .یبحث رو تموم کن نیبهتره ا_

 ..یول_

 فاطمه!؟_

 :لب زد یآروم یبا صدا فاطمه

 .چشم مامان_
درک کنم چرا فاطمه  تونستمیهمه تنفر فاطمه رو نم نیا لیدل

 .بودند بیخانواده  واقعا عج نیحد ازش متنفر بود ا نیتا ا
 

 !؟ ایسوف_

 :و به فاطمه دوختم و لب زدم نگاهم

 .جونم_
 

 .داداش سامم زنگ زد_

 :شدم که ادامه داد رهیبهش خ منتظر

دلتنگت بود گفت  یداداشم بود باهاش حرف زدم کل شیخواهرت پ_

 . یزنیچرا بهش زنگ نم

 

 یشد منم دلتنگ خواهرم بودم ول یگونم جار یاشکم رو قطره

 بزنمبهش زنگ زاشتینم رسامیام

 

 !؟یخوب ایسوف_

 :گفتم یآروم یو با صدا رو به فاطمه دوختم  نگاهم

 !آره.خواهرم حالش خوب بود ؟_
 

 .دلتنگت بود یآره ول_

 :شده بودم که گفت رهیبه فاطمه خ یاشک یچشمها با

 !؟ینیخواهرت رو بب یریچرا نم_
 

 :درد لب زدم با

 .تونمینم_
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 :لب زد متعجب

 !؟یتونیچرا نم_

 .فاطمه شهینم_
 

 !؟ یبا خواهرت حرف بزن یتونی!چرا نمه؟یچ لشیدل_

 :بغض لب زدم با

 .زارهینم رسامیام_

 !چرا؟_
 

 :اومد رسامیام یبزنم صدا یخواستم لب باز کنم حرف تا

 .کارت دارم ایب ایسوف_
رفتم  رسامیگفتن بااجازه بلند شدم و به سمت اتاق کار ام با

 :بلند شد رسامیام یزدم که صدا یتقه ا

 .داخل ایب_
 

 :اومد رسامیام یاتاق شدم که صدا داخل

 !.جلو ایاتاق و ببند ب_

 

ازش متنفر شده  یاتاق و بستم و به سمتش رفتم که صدا در

من با  ذاشتیخواهرم اون نم دنیمن برم د زاشتیبودم اون نم

  خواهرم حرف بزنم
 

 :لب زدم دیلرزیکه م ییاون بود با صدا بخاطر

 .ازت متنفرم_
 

حرفم به سمتم اومد فکم و تو دستاش گرفت و با  دنیشن با

 :گفت یعصب یصدا

تو  تا دندونات رو یبزن یحرف نیهمچ گهید کباری هیفقط کاف_

 !؟ یدیدهنت خورد کنم فهم
 

 :ترس زمزمه کردم با

 !.آره_

 .خوبه_

 !هان؟ یکن نیاز شوهرت تمک هینظرت چ_

 :گفتم تیبا عصبان شهیموقع باز م یکه ب یبر دهان لعنت

 !.یستیتو شوهر من ن_

 

 !؟یزر زد یچ_

 :ساکت شدم که داد زد شیصورت عصبان دنید با



 مجله هیلتندانلود شده از:  ی برادرانهرمان صیغه

  
 

 

67 Hiltun.ir 

 !تو هان؟ یزر زد یچ_
 

 ..من من رسامیام_

 !هان؟ یتو چ_
 

راحت  دینزنم االن شا یصداش ساکت شدم بهتر بود حرف دنیشن با

و  و باز داد  شدیم یعصبان رسامیام زدمیم یاگه حرف شدمیم

  کردیم دادیب
 

 .ولم کن بزار برم ریام_
 

در  یخشدار یبا صدا دیچسپوندم و بهم چسپ واریبه د محکم

 :گوشم زمزمه کرد

 !؟یدیفهم یتکرار نکن حرفات رو نیا گهید چوقتیبهتره ه_
 

 .آره حاال بزار برم_
 

 .اول به شوهرت برس خوشگل خانوم یبر یخوایکجا م_
 

 !؟یکنیم کاریچ یولم کن دار ریام_

 !.هوم یبه شوهرت برس یخواینم_

 .ریام_
تنم و تو دستاش گرفت  نییلبام گذاشت و محکم پا یو رو لباش

لبام حرکت  یلباش و خشن رو عیسر دمیاز درد کش یبلند غیکه ج

  لبام یلباش و از رو یداد وقت
 

شدم  رهیقرمز و خمارش خ یبه چشمها یاشک یبا چشمها برداشت

 :گفت یخشدار شده ا یبا صدا

 !؟یخشن دوست ندار هیچ_
 

 .یکنیم کاریچ یدار یوحش آره دوست ندارم ولم کن_
 

نسترن داخل اتاق  یکنه در اتاق باز شد و صدا یخواست کار تا

 :دیچیپ

 ..عشقم شب_

 

با  میبود یبد یلیخ تیکه با وضع رسامیمن و ام دنید با

جدا شدم  رسامیاز ام عیشد سر رهیگرد شده بهمون خ یچشمها

 :نسترن اومد یعصب یکه صدا

 .تنها باهات حرف بزنم خوامیم ریام_
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از من جدا شد و  لکسیر یلیدوختم که خ رسامیو به ام  نگاهم

 :گفت

 .یبر یتونیم ایسوف_

 !ا؟یسوف_

 :فاطمه نگاهم و بهش دوختم و لب زدم یصدا دنیشن با

 !جانم؟_

 .انیداداشم و خواهرت دارند م_

 :زده لب زدم بهت

 .!؟یچ_

 ؟ یخوشحال نشد رانیا انیدارند م_

 

 !؟ یگیم یدار یجد_

 .آره_
 نیبلند شدم و فاطمه رو بغل کردم ا عیسر ادیز یخوشحال از

 ومدیبهم بده  خواهرم داشت م تونستیکه م هیخبر نیبهتر

 .نجایا
 

 !؟ نجایچخبره ا_
 ییمامان فاطمه از فاطمه جدا شدم و با چشمها یصدا دنیشن با

 :توش حلقه زده بود بهش گفتم اشک یکه از شاد

 .نجایا ادیداره م خواهرم_
 

 :زد و گفت یلبخند مامان

 .یو شاد یبسالمت_
 

 !چخبره؟_

 :شد و گفت رهیمامان بهش خ رسامیام یصدا دنیشن با

 .رانیا انیدارند م ایخواهر سوفداداشت و_

 .دونمیم_
 

 خواستیم  دونستیو بهش دوختم چرا به من نگفت اگه م نگاهم

  یلیخ رسامیسنگدل بود ام یلیزجرم بده خ
 

 !مامان؟_

 !جانم پسرم؟_
 

 .انیامشب قراره خانواده نسترن ب_
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با لحن  بست و خیچهره اش  رسامیحرف ام نیا دنیبا شن مامان

 :گفت یسرد

 !خوب؟_

 .کم باشه یزیچ خوامینم_
 

 .باشه_

 :فاطمه با حرص گفت رسامیرفتن ام با

 !اماااایمامان من شب نم_

 .فاطمه_
 

 هیندارم  متلک بندازند من اعصابشون رو خوانیم امیباز ب_

 .گمیبهشون م یزیچ
 

 گرفتندیبه خانواده نسترن انداختم چقدر خودشون رو م ینگاه

بد و  یلیهم خ رسامیبا مادر ام یزشت بود حت یلیرفتارشون خ

مدل  نیتعجب کرده بودم از ا یلیخ کردندیکننده صحبت م ریتحق

  بودند فاطمه یشکل نیرفتارشون چرا ا
 

آخر سر بخاطر مامان مجبور  یول امینم گفتیحق داشت م واقعا

و چشم  زیه یلیبود خ ریشد و اومد برادر نسترن که اسمش ام

  کردیآدم و نگاه م یچرون بود جور
 

پر افاده  یلیمادر و پدرش هم خ یلخت جلوش نشست کردیم حس

  یصدا دنیخودش بود با شن یبودند خواهرش هم که کپ
 

کرد  رسامینسترن نگاهم و بهش دوختم که رو به مامان ام مادر

 :و گفت

 !د؟یدختر من کرد یدختره رو هوو نیا_
 

 :خونسرد گفت رسامیام مامان

 .نداره یو نسترن بوده به ما ربط رسامیام نیموضوع ب نیا_
 

 نیمادر نسترن پرو تر از ا یبهش گفت خفه شو!ول رسما

 :حرفهابود و گفت

خجالت  یاریتا براش هوو ب ینازاش کرد یدخترم و کشت یبچه _

 !د؟یکشینم
 

 !.دیبهتره احترامتون رو نگه دار_
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کرد  یبلند یمامان نسترن خنده عصب رسامیام یصدا دنیشن با

 :و گفت

 !گم؟یمگه دروغ م هیچ_
 

 .دیتمومش کن_
 

براش هوو  یحاال رفت یتموم کنم دخترم و بدبخت کرد رو یچ_

 !؟ یآورد
 

 .نسترن به مامانت بگو ساکت باشه_
زده  یو به سمت نسترن دوختم که خودش و به موش مردگ نگاهم

 رسامیکارش ام نیبا ا زدینم یو ساکت شده بود و حرف بود 

 :بلند شد و گفت تیبا عصبان

 .خونتون دیبهتره برگرد_
 

 

 :گفت هیکه نسترن با گر ستادندینسترن ا یبابا مامان

 .ریام_
 

بود مامان نسترن  ستادهیساکت انزد فقط سرد  یحرف رسامیام

 :لب زد دیبا حالت تهد

 شهیبرات گرون تموم م_

 :کرد به بچه هاش و گفت رو

 .میبر_
 یپسرشون اومد کنارم و با لحن چندش رفتندیداشتند م یوقت

 :گفت

 .خوشگله نمتیبیم_
 

نزنه با رفتن  یدستاش و مشت کرد تا حرف تیاز عصبان رسامیام

 :به نسترن انداخت و گفت ینگاه عصبان رسامیام هیبق

 !.فقط از جلو چشمام گمشو_

 

زد و  یمبل بلند شد پوزخند یرفتن نسترن فاطمه از رو با

 :گفت

 .شدیکه چ دیدید امیاز اولش گفتم من نم_

 !!فاطمه_

 

 :باال انداخت و گفت یبه سمت مامان برگشت و شونه ا فاطمه

 .گمینمدروغ که _
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 کردیم یکه سع ییبه سمت مامانش برگشت و با صدا رسامیام

 :آروم باشه گفت

 .از طرف خانواده نسترن خوامیمامان من معذرت م_
 

 .تو نبود پسرم ریتقص_

 :گفت یآروم یفاطمه با صدا رسامیرفتن ام با

 .میراحت بش رنیگیطالق م یک_
 لب زدم؛ ینزد با کنجکاو یدفعه مامان حرف نیبود که ا بیعج

 !بودن؟ بیچرا انقدر عج_
 

 .خانواده از اول چندش بودن نیا_

 !؟یچ یعنی_
 

 .کنم فیبرات تعر نیبش ایب_

خوشگل و لوند بود  یلیخ دید یمهمون هیداداشم نسترن و تو _

کم کم رفت و آمد کردن عاشق هم شدند خانواده نسترن بخاطر 

 نکهیاز ازدواجشون گذشت تا ا پول داداشم قبول کردند.چندماه

 ماین نکهینسترن حامله شد داداشم عاشقانه دوستش داشت تا ا

 .عوض شد زیهمه چ مایاومد با اومدن ن
 

و به مامان دوخت نگاهم و به سمت  شیاشک یکرد و چشمها یمکث

انگار اونم به  کردیم هیمامان چرخوندم که اونم داشت گر

 .گذشته رفته بود
 

 مایبود و ازش حامله بود عاشق ن رسامیکه همسر ام ینسترن_

 !.شد

 

 !؟یچ_

زد  یبهم انداخت پوزخند یشدم فاطمه نگاه رهیزده بهش خ بهت

 :و گفت

رابطه برقرار کنه تا  مایبا ن کردیم یشد سع مایعاشق ن_

 ستیداخل خونه ن چکسیه کردینسترن فکر م یروز وقت هی نکهیا

پسش زد من و مامان  ماین مایبا لباس خواب رفت اتاق داداش ن

 میدیو د زیخونه همه چ میخراب شد دوباره برگشت نیچون ماش

ما با اون لباس یمامانم با اومدن نسترن از اتاق ن میدیشن

 یشده بود و وقت یعصب میبود دهیکه شن ییهاو اوضاع و حرف

د و بچش سقط شد اما زد نسترن از پله ها افتا یلیبه نسترن س

 .تموم نشد نجایا زیهمه چ
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ها حرف نیتموم ا یعنیشده بودم  رهیزده به فاطمه خ بهت

با نسترن  رسامیداشت پس چرا بعد از گذشت چندسال ام تیواقع

 . و عاشقش بود کردیم یزندگ

 

 یگرفته ا یهاش و پاک کرد و با صدازد اشک یپوزخند فاطمه

 :ادامه داد

 .تموم نشد نجایا زیاما همه چ_
 

 :ادامه داد قهیکرد و بعد از چند دق یمکث

خواسته بهش  ماینسترن بعد از به هوش اومدنش به دروغ گفت ن_

 ادیب خواستهیم یتجاوز کنه و نسترن به زور فرار کرده وقت

و بهش بگه مامانم از پله ها پرتش  قتیو حق  رسامیام شیپ

نسترن وباور  یحرف ها ادشیهم از عشق ز رسامیام نییکرده پا

همه سال به  نیا نو من و ماما رونیرو انداخت ب مایکرد ن

 .میکرد یزندگ نجایا ریتحق
 

 

 !د؟ینگفت رسامیرو به ام قتیچرا حق_
 

 :زد و گفت یپوزخند فاطمه

 .اما قبول نکرد میبارها گفت_
 

 

 !چرا قبول نکرد؟_

 .چون عشق مسخره اش کورش کرده_
 

خواهر و مادرش رو باور  یحرفها رسامیام یعنیکردم  سکوت

همه سال  نیباور کرده و ا دروغ نسترن و ینکرده و حرفها

 یبرادرش و طرد کرده و خانوادش و عذاب داده فقط بخاطر حرفها

 دروغ

 

عوض  یلیخ رسامیام کردیم ینجوریدرکش کنم چرا ا تونستمینم

 .شده بود
 

 !؟یرسامیپس تو زن دوم ام_
 ی غهینبودم فقط ص رسامیشدم من همسر ام رهیبهش خ متعجب

 یبا صدا ارمیب ایبدن یشده بودم تا براش فرزند رسامیام

 :لب زدم یگرفته ا

 !.هستم رسامیام ی غهینه من فقط ص_
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 !؟یچ_
من  یدوختم که فاطمه بجا مایمتعجب ن یو به چشمها نگاهم

 :جواب داد

 ارهیب ایبچه بدن هیشده تا براش  ریداداش ام ی غهیص ایسوف_

 .کشورش گردهیاومدن بچه برم ایو بعد از بدن
 

 !چه جالب خانواده ات کجان؟_
 

 .خانوادم فوت شدن_

 .متاسفم_

 :گفتم یگرفته ا یو با صدازدم  یمحزون لبخند

 .اشکال نداره_
 

 رسامیام مینزد یو حرف میساکت شد یهمگ رسامیاومدن ام با

دورم حلقه کرد متعجب از کارش بهش  رو دستش کنارم نشست و

خونسرد  ماین یشدم انگار فاطمه هم تعجب کرده بود ول رهیخ

 .بود تفاوتیو ب
 

 :گفت مایکه شده بود رو شکست رو به ن یسکوت طوالن رسامیام

 !همه سال ؟ نیا یکجا بود_
 

 :زد و گفت یپوزخند ماین

 !.خواب یجا یمشغول کار کردن برا_

 

حرف رو انگار نداشت از  نیا دنیساکت شد توقع شن رسامیام

هم  ماینزد و ن یحرف گهید رسامیبا اومدن مامان ام ماین

 مایشب بود که ن ازدهیمشغول حرف زدن با مامان شد ساعت 

 .بلند شد
 

 

 :گفت یآروم یبا صدا مامان

 !بمون؟ نجایکجا پسرم امشب و ا_
 

 :زد و گفت یبه مادرش انداخت و لبخند ینگاه ماین

 .دنتونیبه د امیبمونم بازم م شهیبرم سرکار نم دیصبح با_
 

 !؟ یکنیکجا کار م_

 :گفت تفاوتینگاهش و بهش دوخت و ب رسامیام یصدا دنیشن با

 !.رستوران_
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 !؟ یا کارهیچ_

 .گارسون_
 

مامانش و  نکهیبعد از ا مایچند لحظه همه ساکت شدند ن یبرا

دست داد و رفت بعد از رفتنش  رسامیفاطمه رو دوخت با ام

 .دیبه سمت اتاقش دو هیفاطمه با گر
 

 !خونه ؟ نیتو ا ادیاون ب یدیاجازه م یتو چجور_

 :داد زد رسامیسکوت ام دنیبا د نسترن

 !؟ دهیاجازه م رتتیغ یچجور ریام_
دستاش رو مشت کرد و بدون توجه به نسترن از خونه  رسامیام

فاطمه به سمت نسترن  رسامیرفتن ام رونیبا ب رونیرفت ب

 :برگشت و گفت

 !؟ یسوزیم یدار هیچ_
 

شده بود فاطمه با  رهیو نفرت بهش خ تیفقط با عصبان نسترن

  یبلند یصدا

 :گفت

و عوض  نیا زیچ چیو ه گردهیداداشم بعد از چندسال داره برم_

 !.گمشو یبکن یغلط چیه نباریا یتونیتو هم نم کنهینم

 

 !.یدیکارت و پس م نیجواب ا_

رفتنش  رونیبا ب رونیحرف رفت ب نیبعد از گفتن ا نسترن

 :زد و گفت یفاطمه لبخند شاد

اون و از من جدا  تونهینم یکس نباریا ادیداداشم داره م_

 .کنه
 

 :گفت یبلند یبهش زدم که با صدا یلبخند

 .من برم آماده بشم_
 

زدم چقدر خوشحال بود از اومدن داداشش  یرفتن فاطمه لبخند با

 رسامیشب ام هی مایبود چند شب بعد از رفتن ن شدهیچ دونمینم

 دوباره مایاومد خونه و فرداش گفت ن شونیپر

 

شد نسترن  یخبر ناراحت و عصب نیا دنیکه بعد از شن یکس تنها

که زد ساکتش کرد  یبا داد رسامیام یشده بود ول وونهیبود د

 .خبر نیخوشحال بودند از ا یلیمامان و فاطمه خ
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 نیبود معلوم بود تو ا یپسر خوب مایبودم ن یهم خنث من

 .دهیکش یادیز یها یچندسال سخت
 

 !؟ ایسوف_
 

 !بله مامان؟_

 :لبخند گفت با

 .داخل اتاقتون کارت داره رسامیام_
 

 .رمیاالن م_
 

 !؟یکارم داشت_
 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه

 !داخل در اتاق و ببند ایب_
 یآروم یاتاق شدم در و بستم و به سمتش رفتم و با صدا داخل

 :گفتم

 بله!؟_

 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه

 !.کنه یخونه زندگ نیداخل ا ادیداره م ماین_

 

شدم بعد از  رهیمنتظر بهش خ یبا چشمها یکرد که سئوال یمکث

 :دوباره ادامه داد هیچند ثان

 !؟ یدیفهم یبش کیبهش نزد ای یکنارش باش خوامینم_
 

 :لب زدم متعجب

 .باشه_
 

من به نسترن  یبهتر بود بجا گفتیبه من م نارویداشت ا چرا

 .چندش یدختره  چسپونهیکه خودش و به داداشش م گفتیم
 

 

 !و مطلب دوم_
 زدیبرق م طنتیو بلند کردم و به چشمهاش که حاال از ش سرم

 :شدم که گفت رهیخ

 .ینکرد نیوقته تمک یلیخ_
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 نییحرفش حس کردم گونه هام رنگ گرفت سرم و پا دنیشن با

 اومد شدیم کیقدم هاش که داشت بهم نزد یانداختم که صدا

 

 :صداش کنار گوشم بلند شد قهیاز چند دق بعد

 !؟ یدیباور کنم خجالت کش_
 

شدم  رهیخ زدیو بلند کردم و به چشمهاش که داشت برق م سرم

 :بم شده اش گفت یهمونطور که تو چشمهام زل زده بود با صدا

 !.امشب آماده باش_

 

 :لب زدم یجیبا گ ناخودآگاه

 !؟یچ یبرا_
 

زد و با  مینیبه ب یکرد و باانگشت شصتش ضربه ا یخنده ا تک

 :که خمار شده بود گفت ییصدا

 .از شوهرت بره کوچولو نیتمک_
 

 

 :گرد شده لب زدم یچشمها با

 .استی!اسم من که سوفه؟یبره چ_

 :لب گفت ریحرفم شروع کرد به قهقه زدن ز دنیشن با

 .بره کوچولو گهید یمن یزندگ_

 رسامیام#

 

 شدیخم و راست م هیبق یداشت برا نکهیا مایکار ن دنید با

مشت  تیدستام از عصبان شیادامه زندگ یبرا ارهیتا پول درب

  شد بخاطر حماقت من برادرم تو سخت
 

بزرگ شده بود چندسال تنها بدون خانواده پشت و  طیشرا نیتر

  بزارم تنها باشه تونستمینم گهید یبزرگ نیپناه تو شهر به ا
 

 

هممون  یاون و طرد کردم زندگ کباریبخاطر دروغ نسترن  من

 گهیسکته کرد د نابود کردم خواهرم بخاطر نسترن رو

ساکت بمونم به وقتش حساب نسترن و اون خانواده  تونستمینم

 دنیاموال من نقشه کش یگدا گشنه ها برا رسمیحرومزادش م ی

 کنمیبدبختتون م دمیم تونیباز نیداد میکه باز یهمونجور

  آب خوش از گلوشون هی زارمینم
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از قبل شد  شتریحس انتقام درونم ب ماین دنیبره با د نییپا

 دهیو زجر د دهیکش یسخت یلیخ یداداشم بخاطر اون نسترن عوض

 .حاال وقت انتقام
 

 

 !داداش؟_
 

 یشدم چشمهاش از خوشحال رهیبهش خ یسمت فاطمه برگشتم و جد به

از همه خوشحال  شتریبرگشته بود فاطمه ب ماین زدیداشت برق م

 .بود
 

 !بله؟_
 

 .ممنونم_
 

 :شدم که ادامه داد رهیبهش خ یسئوال

 .مایبخاطر ن_
 

 .گشتیبرم دیبا_
 دینبا رونیبزنم از اتاق رفتم ب یا گهیحرف د نکهیبدون ا و

که نسترن شک کنه البته اون  کردمیم یکار ای گفتمیم یزیچ

 .کنه شک یزیحرفها بود که به چ نیاحمق تر از ا
 

 !رسام؟یام_
 

و به عقب برگشتم که داشت  ستادمیا ایسوف یصدا دنیشن با

 میحاال شده بود زندگ یدختر دوست داشتن نیبه سمتم ا ومدیم

 یکه نسترن باهام کرد عاشق بشم ول یبعد از کار کردمیفکر نم

  االن
 

 .دختر شده بودم نیا عاشق
 رهیبهم خ تیشدم با ترس و مظلوم رهیبهش خ سمتش برگشتم و به

 یآروم یشدم که با صدا رهیبهش خ یشده بود منتظر و سئوال

 :گفت

 !اد؟یم یخواهرم ک_
 

 

بهش  رهیداره که اومده نگاه خ یسئوال هیحتما  دونستمیم

 :انداختم و گفتم

 !گهید یهفته _
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 :شد و گفت رهیخ بهم

 !درسته ؟ نجایا انیم_
 

 .آره_

 :شد و گفت رهیبهم خ یخوشحال با

 .ممنونم_
 یاز کنارم رد بشه که بازوش رو گرفتم متعجب و سئوال خواست

 :آروم لب زدم یخشدار یشد که با صدا رهیبهم خ

 !کننیتشکر نم ینجوریا_
 

 :شد وگفت رهیگرد شده بهم خ یچشمها با

 !کنن؟یتشکر م یپس چجور_
 

 !ینجوریا_
 دنشیلبهاش گذاشتم و نرم شروع کردم به بوس یو رو لبام

کم کم اونم  نمیگرد شده از تعجبش رو بب یچشمها تونستمیم

 ریشد دستم ز شتریکرد شدت بوسه هام ب میبخودش اومد و همراه

 .اومد یغیج یلباسش رفت که صدا
 

شدم که داشت بهت زده  رهیجدا شدم و به نسترن خ ایسوف از

هول زده  ایشدم سوف رهیسرد بهش خ کردینگاه م ایبه من و سوف

  لبهاش شد بعد از چند ی رهیکه نسترن خ دیبه لبهاش کش یدست
 

چند لحظه دلم  یشد برا رهیبهم خ یاشک یبا چشمها هیثان

  گذشته افتادم که چقدر با  االن تفاوت داشت با ادیو  دیلرز
 

چشمهاش  یچشمهام پر از نفرت شد سرد شدم جلو ماین یآور ادی

 حرکت ایرو گرفتم و به سمت اتاق مشترکم با سوف ایدست سوف

  انگار هنوز ایکردم سوف
 

 

دنبالم حرکت کرد و اومد  یحرف چیبهت بود که بدون زدن ه تو

  ایدر و قفل کردم نگاهم و به سوف میداخل اتاق که شد
 

 

لب  یگرفته ا یشده بود با صدا رهیکه با بهت بهم خ دوختم

 :زدم

 !لخت شو عیسر_
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 !؟یچ_
 

 :لب زدم یسرد یصدا با

 !گفتم ؟ یچ یدینشن_
 

 :گفت یآروم یصدا با

 ...من_

 

 :گفتم یعصب یرو قطع کردم و با صدا حرفش

 !لخت شو عیسر_
 ستادهیجلوم ا ریترس لباس هاش رو در آورد حاال با لباس ز با

لبهاش گذاشتم و شروع  یبود به سمتش رفتم و خشن لبهام و رو

 تمیعصبان خواستمیلبهاش فقط م دنیبا بوس دنیکردم به بوس

 .آخش بلند شد یاز لبهاش گرفتم که صدا یکنم گاز یرو خال
 

 

 .... زدم که مهیتخت خوابوندمش و روش خ یرو بردمش

به بدن برهنه و کبودش انداختم محکم لبهاش و  یلذت نگاه با

دختر من و به اوج  نیو با آرامش داخل بغلم گرفتمش ا دمیبوس

آروم به جز نسترن  یدختر چیبا ه کردمیفکر م شهیهم رسوندیم

دختر شده  نیمن عاشق ا کردمیانگار اشتباه فکر م یول شمینم

 .شدمیبودم و فقط با خودش آروم م
 

 

رو  شیشونیزدم و پ یقیبسته اش لبخند عم یچشمها دنید با

 .هم شد نطوریکردم آروم بخوابم که هم یو سع دمیبوس
 

کنار گوشم آروم چشمام و باز کردم و به  ییصدا دنیشن با

خشدار شده از  یشدم که کنارم نشسته بود با صدا رهیخ ایسوف

 :خواب لب زدم

 !جونم ؟_
 

 

 .کنم دارتیصبحانه آمادست مادرجون گفت ب_
 

 .امیباشه االن م_
رفتم  نییحاضر شدم و بعد از حموم به سمت پا ایرفتن سوف با

هم کنار فاطمه نشسته بود و مشغول  مایمشغول بودند ن یهمگ



 مجله هیلتندانلود شده از:  ی برادرانهرمان صیغه

  
 

 

80 Hiltun.ir 

مثل  شدیدرست م زیهمه چ یزدم بزود یمحو یبود لبخند طنتیش

 .گذشته
 

هنوز با من  ماینشستم و مشغول شدم ن ایکنار سوف زیم یرو

دلش باهام صاف نشده بود البته حق  و زدیحرف م نیسر سنگ

 یسخت یاون زندگ کردمیم رونیاون و از خونه ب دیداشت من نبا

 .گذشته رو جبران کنم دیسال ها با نیرو گذرونده تو ا
 

 

 :بلند شد که بره گفتم مایاز تموم شدن صبحانه ن بعد

 !؟ ماین_
 

 

 :سمتم برگشت و گفت به

 !بله؟_
 

 .کارت دارم نیبش_
 

 .شد رهینشست و منتظر بهم خ یصندل یرو

 :لب زدم یآروم یصدا با

 !سرکار یبر خوادینم_

 :لب زد متعجب

 !؟یچ یعنی_
 

 :و به چشمهاش دوختم و محکم لب زدم نگاهم

 ندتیآ یتونیپس م یو تو شرکت هم سهم دار یخودت ارث دارتو _

بهتره  یکار کن یبر ستین یازیپس ن یکن نیتأمو یرو بساز

 .یشرکت و کارت و شروع کن یایب
 

 

 !ر؟یام_
بهت زده  ینسترن به سمتش برگشتم و به چشمها یصدا دنیشن با

 :لب زدم یسرد یبا صدا شدم و رهیاش خ

 !بله؟_
 

 ...یتو چجور یگیم یدار یچ_

 :گفتم یبلند یو قطع کردم و با صدا حرفش

 !ساکت شو_
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که تو فکر بود  مایبلند شدم و رو کردم به سمت ن زیم یرو از

 :و گفتم

 !میپاشو بر_
 

 !کجا؟_

 .شرکت_
 

به مامان انداخت که چشمهاش رو باز و بسته کرد  ینگاه ماین

نسترن بلند  یعصب یبلند شد که خواستم حرکت کنم صدا ماین

 :شد

 !؟ یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار_
 

 

نزنم  یرو کنترل کنم و حرف تمیرو مشت کردم تا عصبان دستهام

 رهیروح بهش خ یسرد و ب یبه سمت نسترن برگشتم و با چشمها

 ...شدم که گفت

 !؟ یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار_
 دیسکوتم رو د یشدم وقت رهیو باال انداختم و بهش خ ابروم

 :ادامه داد یشتریب تیبا عصبان

 !!باتوأم_

 

 یدخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن یتو کار ستینسترن بهتر ن_

 !؟یو حرف نزن
 

 !؟ یگیم یدار یچ ریام_
 

 :گفتم مایتوجه بهش به ن بدون

 .میزود باش بر_
 

 نیهم دنبالم حرکت کرد  سوار ماش ماین رونیاز خونه زدم ب و

 کردمیم یسع دیاز امروز با میو به سمت شرکت حرکت کرد میشد

 تیداداشم بخاطر من اذ زارمینم گهیگذشته رو جبران کنم د

 !بشه
 

 

 ایسوف#

 

 غیها فقط ج وونهینسترن مثل د مایو ن رسامیاز رفتن ام بعد

شده بودند که  رهیفاطمه و مامان خونسرد به کارهاش خ زدیم

 :فتنسترن به سمت مامان برگشت و گ
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 .رسمیحساب همتون رو م_
 

 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه

 !مخصوصا تو_
 

 یرفتن نسترن به سمت مامان و فاطمه برگشتم مامان با صدا با

 :گفت یآروم

 !هیعصب مایاز برگشتن ن_
 

 

 .یعوض یغلط کرده دختره _
 

 .داره ینقشه ا هیحتما باز هم _

 :به فاطمه انداخت و گفت ینگاه مامان

 !رمیبره اگه رفت منم باهاش م ییجا نباریپسرم ا زارمیمن نم_

 :زد و گفت یلبخند فاطمه

 .امیمنم م_
 

خوشحال بودند  یلیو مامان خبود فاطمه  یروز خوب امروز

 کینزد بایبود تقر یعصب یلیاما نسترن خ مایبخاطر برگشت ن

 .رونیاز خونه زد ب تیشب بود که با عصبان یها
 

 .از سرکار برگشتند رسامیو ام ماین

 :به فاطمه انداخت و گفت ینگاه رسامیشام ام موقع

 !نسترن کجاست؟_
 

 خونسرد لب زد؛ فاطمه

رو شکوند چندساعت قبل هم با  لیو داد کرد وسا غیج یکل_

 .رونیاز خونه رفت ب تیعصبان
 

 

هم مشغول خوردن شدند  هیزد و مشغول شد بق یپوزخند رسامیام

 کردیرفتار م ینجوریبود چرا ا بیبرام عج رسامیرفتار ام

  که انگار براش مهم بود نسترن یجور
 

 

 .مشغول شدم الیخیبودند ب بیعج چقدر
 

 !مامان؟_



 مجله هیلتندانلود شده از:  ی برادرانهرمان صیغه

  
 

 

83 Hiltun.ir 

مامان بلند  یشدم که  صدا رهیبهش خ رسامیام یصدا دنیشن با

 :شد

 !جانم؟_
 

 

 !انیم سایفردا بابک و پر_
 

 نجایخواهرم فردا ا یعنیبکشم  غیبود ج کینزد یخوشحال از

 رهیخ رسامیبه ام زدیکه برق م ییو چشمها یبود با خوشحال

 :بلندشد ماین یشده بودم که صدا

 !؟یتو چرا انقدر خوشحال شد_
 

 

 ... سمتش برگشتم که به

 :شاد و خوشحال فاطمه بلند شد یصدا

 .اسیخواهر سوف سایپر_

 :بهم انداخت و گفت ینگاه ماین

 !؟یدیوقته خواهرت رو ند یلیخ_
 

 :لب زدم یناراحت با

 .آره_

 :گفت یشاد یبحث رو عوض کرد و با صدا فاطمه

 !؟ یداداش عاشق نشد_
 

 :زد و گفت یپوزخند ماین

 .نه_

 .کنمیم دایخودم برات زن پ_
 

 رهیخ نیزد و به زم یشدم که فقط لبخند تلخ رهیخ ماین به

اش  رهیچرخوندم که نگاه خ رسامیشده بود نگاهم و به سمت ام

 .پسر نیا بیچقدر عج دمید ماین یرو رو
 

 

نسترن به عقب برگشتم که با سر  یباز شدن در سالن و صدا با

 .اومده بود یو وضع بد
 

 

مبل بلند شد و  ینگاهش و بهش دوخت و از رو یعصبان رسامیام

 :به سمتش رفت و گفت
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 !موقع شب؟ نیتا ا یکجا بود_
 

 

 :زد و گفت یپوزخند نسترن

 !مگه مهمه ؟_
 

 :کنترلش کنه لب زد کردیم یکه سع یتیبا عصبان رسامیام

 !یسر خود شد یلیخ_
 

به  ینسترن رو گرفت و به سمت باال رفتن با ناراحت یبازو

باعث شد سرم و بلند کنم  ماین یشده بودم که صدا رهیخ نیزم

 .بشم رهیو بهش خ
 

 

 !؟یدوستش دار_
 

 

به مامان و فاطمه انداختم که کنجکاو به ما  یزده نگاه هول

 :لب زدم دیلرزیکه به وضوح م ییشده بودند با صدا رهیدوتا خ

 .نه_
 

 

 !دختر؟ دیرنگت چرا پر_
 

 :و هول زدم گفتم دمیبه صورتم کش یدست

 .دینه نپر_

 :زد و گفت یپوزخند ماین

 !؟یعاشقش شد_

 .نه_
 انداخت و گفت؛ مایبه ن ینگاه مامان

 .کشهینکن مادر خجالت م تشیاذ_

 :شد و گفت رهیبا عشق به مادرش خ ماین

 .دیشما بگ یباشه مامان هر چ_
 

وحشت زده به مامان و فاطمه  دادیداد و ب یصدا دنیشن با

بود و وحشت زده شده  دهیشدم اونا هم مثل من رنگشون پر رهیخ

 :متعجب لب زد  مایبودند ن

 !چخبر شده؟_
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 :با ترس لب زد فاطمه

 .کنندیباز دارند دعوا م_

 !؟یچ یعنی_
 

نسترن مامان بلند شد و فاطمه پشت سرش  غیج یصدا دنیشن با

که هنوز متعجب بود انداختم  مایبه ن یبلند شد و رفت نگاه

 .و به سمت باال حرکت کردم
 

به  یهم انگار بلند شد و همراهم اومد به باال نگاه ماین

 !شدیدوتا تموم م نیا یدعوا ها یانداختم ک رسامینسترن و ام
 

 

 !خونه نیاز ا رونیشو بگم_
 

 :زد و گفت یپوزخند نسترن

 .بدبخت مونمیم نجایا یفکر کرد رمیم_
 

به سمتش حمله ور شد که مامان جلوش رو گرفت و با  رسامیام

 :گفت رسامیخطاب به ام یبلند یصدا

 !ریام_
 

 شد رهیو به مامانش خ ستادیا ریام

 :گفت دیقبل از رفتنش با تهد یول رونیاز خونه رفت ب نسترن

 !دارم برات_
 رسامینسترن رفت ام نکهیاتاق تنها نشسته بودم بعد از ا داخل

تنها بمونه بغض کرده داخل اتاق نشسته بودم و  خوادیگفت م

بخوابم به  تونستمیشده بودم نم رهیخ رسامیام یخال یبه جا

 !بودنش عادت کرده بودم
 

 انیافتاد که نما رسامیباز شدن در اتاق نگاهم به قامت ام با

گرفته  یتخت نشسته بودم با صدا یکه رو دنمیبا د رسامیشد ام

 :لب زد یا

 !؟ یدیچرا نخواب_
 

 !بدون تو بخوابم تونستمینم گفتمیم دیبا

 :لب زدم یگرفته ا یصدا با

 .بردیخوابم نم_
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بهش انداختم  ینگاه دیتخت خواب یاومد رو اتاق و بست و در

 :که گفت

 !؟ نجایا ایب_
 

 

 دمیو داخل بغلش دراز کشبه بغلش اشاره کرد به سمتش رفتم و

 !دیداخل موهام کش یقیمحکم فشارم داد و نفس عم
 

 

 !؟ ادیم ینسترن ک_
 

 !ادینم گهید_

 :لب زدم متعجب

 !؟ ادیچرا نم_
 

 !بخواب انقدر سئوال نپرس_
 رسامیام یگرفته  یکه صدا دمیگفتم و گرفتم خواب یا باشه

 :بلند شد

 !؟ ایسوف_
 

 :لب زدم اریاخت یب

 !جانم؟_
 

 

 !؟یتو تا حاال عاشق شد_

 !سئوالش ساکت شدم دنیشن با
اون زن داشت و من فقط  یعاشق شده بودم عاشق خودش ول آره

 یبگم قطره اشک یزیچ تونستمیبخاطر پول باهاش بودم پس نم

 !گونم سر خورد یرو
 

 

 !پس یشد عاشق_
 

 :هق هق لب زدم با

 .آره_

 :دورگه شده بود گفت تیکه از عصبان ییصدا با

 !؟ یکنیم هیبخاطر اون گر یدار_
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من عاشق خودش شده  کردمیم هیشدم بخاطر خودش داشتم گر ساکت

 :بودم!محکم فشارم داد و گفت

 !نکن هیگر_
 

 ومدیبند نم هیشده بود گر شتریب میصداش شدت گر دنیشن با

داخل خونش  یمن عاشق خودش شده بودم اما فقط تا مدت کوتاه

 .بودم چون خودش زن داشت و عاشق زنش بود
 

 

 یبخاطر کدوم نره خر یدار یسگم نکن تو االن زن من ایسوف_

 !هان؟ یکنیم هیگر
 

 

 :دمیدرد نال با

 !!رسامیام_

 

 .نکن هیگر_
من و به  رسامیام رمیخودم رو بگ یکردم جلو یسع تونستمینم

  شد و با رهیسمت خودش برگردوند به چشمهام خ
 

 

 :گفت یخشدار شده ا یصدا

 !نکن هیگر_

 :لب زدم یگرفته ا یصدا با

 !؟یتو تا حاال عاشق شد_
 

 

 .آره_

 :دمیدرد چشمام و باز بسته کردم و پرس با

 !نسترن؟_
 

 .نه_
 

 !؟یپس ک_
 

 .بشم داریب دیخستم صبح با میبهتره بخواب_
 

 

  باال زودتر جوبن ادیامار ب  یچه وانشات میدار وانشات

 !شدهیچ یدونینم ایسوف_
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 :شدم و لب زدم رهیفاطمه بهش خ یصدا دنیشن با

 !؟ شدهیباز چ_
 

 !نسترن درخواست طالق داده_

 :شدم و داد زدم رهیگشاد شده بهش خ یچشمها با

 !؟یچ_
 

 !آروم چخبره_
 

 :بهت لب زدم با

 !دونه؟یم رسامی؟! ام یزود نیبه ا_

 .آره_
 

 !گفت؟ یچ_
 

 :گفت هیکرد و بعد از چند ثان یمکث فاطمه

 !بود بیرفتارش عج_

 :لب زدم متعجب

 !؟یچ یعنی_
 

 هی دیعاشق نسترن بود پس با خبر طالقش با رسامیام نیبب_

 کنهیرفتار م یاما اون جور دادیاز خودش نشون م یواکنش

 .ستیانگار اصال نسترن و دوست نداره و براش مهم ن
 

 

 .شکه شده دیشا_
 

 !میدونیشده اما طبق معمول ما نم یزیچی ستین نطوریا_
 

از طالق گرفتن  رسامینزدم حق با فاطمه بود چرا ام یحرف

 .نشون نداده ینسترن ناراحت نشده و واکنش
 

 

  باال زودتر جوبن ادیامار ب  یچه وانشات میدار وانشات
چرا  دونستمینم زدمیداشتم همش تو سالن قدم م یبیعج استرس

زنگ خونه با وحشت به  یصدا دنیانقدر دلشوره داشتم با شن

  شدم رهیدر سالن خ
 

 



 مجله هیلتندانلود شده از:  ی برادرانهرمان صیغه

  
 

 

89 Hiltun.ir 

 :دیچیشاد فاطمه پ یصدا که

 !اومدن_
 

به سمت  رسامیبهش نگاه کردم که همراه مامان و ام متعجب

پس چرا من خبر  ادیمگه قرار بود امروز ب یرفتن کس رونیب

  که وارد سالن ییکسا دنینداشتم با د
 

 

 !چشمهام از تعجب گرد شد شدن
بالخره اومد بالخره نگاهش  یعنی نجایبود اون ا خواهرم سایپر

  شده بودم رهیبهش خ یاشک یبه من افتاد با چشمها
 

 

 :لب زدم یبعضدار یصدا با

 !یپر_
 

 

 ستادمیخواستم بغلش کنم که نزاشت متعجب اسمتش رفتم و  به

 :سردش بلند شد یشدم که صدا رهیو بهش خ

 !نشو کیبه من نزد_
 

 

 :درد لب زدم با

 !سا؟یپر_
 

 

 رسامیکه ام نیزم فتمیبود ب کیاز کنارم رد شد نزد تفاوتیب

سام  ریام یقرمز شده  یبه چشمها یاشک یبازوم گرفت با چشمها

 .شدم رهیخ
 

 

 :با درد لب زدم و

 .خواهرم ریام_
 

 سایپر یآور ادیتخت نشستم با  یدرد چشمام و باز کردم رو با

 یصورتم جار یوقفه رو ینزاشت بغلش کنم اشکام ب نکهیو ا

  شدند
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انقدر از من متنفر شده  یعنیکرد چرا  یازم دور سایپر چرا

افتاد به سمتم  رسامیبود با باز شدن در اتاق نگاهم به ام

  اومد
 

 

 :لب زدم تیبا عصبان و

 .رونیبرو ب_
 

تخت  یبه حرفم بکنه به سمتم اومد و رو یتوجه نکهیا بدون

 :خشدار شده اش لب زد یشد و با صدا رهینشست به چشمهام خ

 !؟ یخوب_
 

 

 :داد زدم هیگر با

 .تو ریهمش تقص_
 

 

 !حالت خوبه ؟_
 

 :لب زدم هیگر با

از من متنفر شده همش  زنهیبا من حرف نمبخاطر تو خواهرم _

 .تو ریتقص
 

 

 :شدم و لب زدم رهیقرمز شده اش خ یچشمها به

 ...ازت متنفرم من_

 

لبام گذاشت و شروع کرد به  یادامه بدم لباش و رو نزاشت

 ...دنیبوس

 رسامیام#

 

 

بود  دهیآروم تو بغلم خواب یلیبهش انداختم که خ ینگاه

نزاشتم با خواهرش  یمقصر خودمم که بخاطر خودخواه دونستمیم

  در تماس باشه تا مبادا دلش
 

 

چرا انقدر دوستش  شدیم میرفتن بکنه به خواهرش حسود هوس

 .دوست داشته باشه یشکل نیداشت کاش بشه که من و هم هم
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در اتاق آروم بلند شدم از کنارش و به سمت  یصدا دنیشن با

 :لب زدم یگرفته ا یفاطمه با صدا دنیرفتم با د رونیب

 !بله؟_
 

 

 .حالش چطوره خواهرش نگرانشه ایسوف_
 

 

 زدم و گفتم؛ یپوزخند ناخواسته

 .نگران_

 .داداش_
 

استراحت  یداره کم ازیحالش خوبه االن بهتره فقط ن ایبرو سوف_

 .کنه
 

 

 یتوجه از کنارش رد شدم و به سمت اتاق کارم رفتم رو بدون

همش فکرم  شدینم یکردم خودم سرگرم کنم ول ینشستم و سع زیم

  ایسمت سوف رفتیم
 

 

جلوش  چوقتیبهم گفت ازت متنفرم کاش ه شدیازم دور م یچجور

 .به خواهرش زنگ بزنه زاشتمیم گرفتمیرو نم
 

 

 ....که دمیداخل موهام کش یدست کالفه

دوختم که  ایاتاق با شدت باز شد نگاهم و به خواهر سوف در

با  اخم کردم و دنشیداخل اتاق اومده بود ناخودآگاه با د

 :لب زدم یعصب یصدا

 !؟ یاشتباه گرفت لهیرو با طو نجایا_
 

 

 :لب زد یگرفته ا یانداخت و با صدا نییخجالت سرش و پا از

 !خواهرم_
 

 

 !خوب؟_

 .نمشیبب خوامیکجاست م_
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 :گفتم یزدم و با لحن تلخ یپوزخند ناخودآگاه

 !باز ؟ یبزن شین یخوایم هیچ_
 

 

 .اون خواهرمه_
 

اونم  یکردیباهاش رفتار نم یاگه خواهرت بود اون شکل_

 .که هر لحظه منتظر اومدنت بود ییایسوف

 ...من_

 

 

 !یبر یتونیم_
 

 

 یلیخ یصندل یرفتنش از اتاق خودم و پرت کردم رو رونیب با

رو تا سر حد مرگ کتک بزنم  سایپر خواستیبودم دلم م یعصبان

  حال نیمن و به ا یایاون سوف
 

 

 ایسوف تونستمیزجرش بدم نم خواستمیروز انداخته بود فقط م و

 .نمیحال بب نیرو تو ا
 رهیبهش خ یفاطمه به سمتش برگشتم و سئوال یصدا دنیشن با

 :شدم که گفت

 !داداش کارت داره_
 

 !کجاست؟_
 

 .تو اتاقش_
داشت البد بخاطر  کارمیچ یعنیرفتم  ریسمت اتاق آرشاو به

 .سئوال ازم بپرسه خواستیم ایو سوف سایپر
 

 :زدم که صداش بلند شد یا تقه

 !د؟ییبفرما_
 

 

 یبود با صدا ستادهیکنار پنجره ا ریاتاق شدم  آرشاو داخل

 :لب زدم یگرفته ا

 !؟ یداشت کارمیچ_
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 یعصب یبا صدا ومدیکه به سمتم م یسمتم برگشت در حال به

 :گفت

 !؟ یکه بهت سپردم مواظبت کن ییاز امانت ها ینتونست_
 

 

 !مایفاطمه و ن دمیرو فهم منظورش

 :انداختم که ادامه داد نییو پا سرم

 !باتوام؟_
 

 

 !شرمنده_

 :گفت یعصب یبه صورتم زد و با صدا یمحکم مشت

 !! آره؟ن؟یفقط شرمنده هم_
 

اگه هم  یعنینداشتم بزنم  یانداختم حرف نییو پا سرم

انداخته بودم  نییبزنم فقط سرم و پا تونستمینم تونستمیم

 :اومد ریپوزخند آرشاو یکه صدا

 .تیمسئول یب یبود یشکل نیهم شهیتو هم_
 

بگه باز  خوادیم یچ دونستمیبه حرف هاش کوش کنم م خواستمینم

کنه پس بهتر بود ساکت بمونم و  میبا حرف هاش عصب خواستیم

 نزنم یحرف

 

 

 

هوا  کمی دیرفتم با رونیاز اتاق خارج شدم و به سمت ب عیسر

 ! کردمیو فکر م خوردمیم

 

 

 

 ایسوف#

 

 

داشتم  یبیدلشوره عج رونیوقت بود رفته بود ب یلیخ رسامیام

چرا امروز انقدر  دونستمیتو راه بود نم یانگار خبر بد

  دلشوره داشتم
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فقط  یزیبود نه چ مهم ساینه پر گهید زدمیتو سالن قدم م همش

 !ادیب رسامیام خواستیدلم م
 یزنگ تلفن به سمتش رفتم و برداشتم با صدا یصدا دنیشن با

 :لب زدم یگرفته ا

 !د؟یبله بفرمائ_
 

 !د؟یدار یچه نسبت یتهران رسامیام یشما با آقا_
 

 :لب زدم دیلرزیکه داشت م ییصدا با

 !همسرشم شما؟من _

منتقل شدن  مارستانیتصادف کردن و به ب شیچند ساعت پ شونیا_

 .متاسفانه شوهرتان فوت شدن
 

 

حرفش  نیا یچ یعنی دادمیزده داشتم به حرف هاش گوش م بهت

  ومدیاز دستم افتاد فاطمه به سمتم م یگوش
 

 

 !شده؟یچ ایسوف_
 

 .مطلق یاهیو س رسامیتونستم بگم ام فقط
کنار گوشم آروم چشمام و باز کردم که  ییصدا ها دنیشن با

 یبا تعجب به لباس ها دمیفاطمه و مامان رو کنار خودم د

  شدم رهیقرمزشون خ یو چشمها اهیس
 

 

 :لب زدم یلرزون یصدا با

 !کجاست؟ رسامیام_
 

 

کردن وحشت زده  هیحرفم شروع کرد به گر دنیبا شن فاطمه

 :لب زدمنگاهم و به مامان دوختم و با ترس 

 رسامیام نیدیپوش اهی؟!چرا س کنهیم هیفاطمه چرا داره گر_

 !کجاست؟
 

 

 :حرف نزدن داد زدم یوقت

 !با شماهام؟ دیزنیکجاست چرا حرف نم رسامیام_
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 .ستیدخترم آروم باش حالت خوب ن_
 

 

 !کجاست هان ؟ رسامیمن حالم خوبه ام_
 تونستمیم یچجور شدیماه گذشت حالم هر روز بدتر از قبل م چند

فرصت  یرو فراموش کنم من تازه عاشقش شده بودم حت رسامیام

  نشد بهش بگم کاش زنده
 

 

بهش بگم چقدر دوستش دارم کاش اما نه  تونستمیکاش م بود

 !اصال نبود گهیزنده نبود اون د گهیاون د شدینم
 

 

اما  دادیزجرم م کردیم تمیکاش بود اذ ختمیریاشک م داشتم

 بود که داشتمش نیحداقل ا شمیبود کنارم پ

 

 

 دادمشیاز دست نم چوقتیاز دور کاش فقط داشتمش کاش ه یحت

حسم رو به فاطمه و  یو ب یبا باز شدن در اتاق نگاه اشک

 دوختم که مثل هر روز سایپر

 

 

 یبودند داخل اتاق تا حالم رو بپرسند اما من حت اومده

تنها باشم و  خواستیحرف زدن هم نداشتم فقط  دلم م ییتوانا

 .خلوت کنم
 

 

 یزنده بمونم من حت رسامیبعد از رفتن ام تونستمیم یچجور من

 .مردمیم رسامیام یبهش نگفته بودم عاشقشم کاش من بجا
 

 

 

 !؟یآبج_
 

چرا  نمشیبب خواستمینم گهیشدم چرا د رهیخ سایروح به پر یب

 !نمیرو بب چکدومشونیه خواستمینم
رو باور  رسامیدو هفته گذشته بود هنوز هم مرگ ام بایتقر

دو  نیزندس تو ا رسامیام کردمیداشتم حس م یحس هینداشتم 

  افتاد برام یادیز یهفته اتفاق ها
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از  یادگاری هیبود حامله بودم خوشحال بودم که  دوماه

 یخبر رو به مامان هم بدم ول نیا خواستمیدارم!م رسامیام

 .بودم یهنوز ازش دلخور عصب
 

 

 چوقتیازدواج کنم من ه ریمن با آرشاو خواستیم اون

خواهرم هم  سایازدواج کنم پر رسامیبا برادر ام تونستمینم

در حق اون دوتا و  تونستمیم یبود من چجور ریعاشق آرشاو

 .خودم ظلم کنم
 

 

 نییمتعجب بلند شدم و به سمت پا دادیداد و ب یصدا دنیشن با

که داشتن دعوا  ریمامان فاطمه آرشاو سایپر دنیرفتم با د

 متعجب لب زدم؛ کردنیم

 !چخبره؟_
 

 

 :به سمتم برگشت و با نفرت لب زد سایپر

 .خدا لعنت کنه یانقدر هرزه باش کردمیفکر نم_
 

 

 گفتیداشت م یشده بودم چخبر شده بود چ رهیزده بهش خ بهت

شده  رهیخ سایبه پر جیچرا نگاهش پر از نفرت شده بود هنوز گ

به  یکه با برخورد دست دادمیبودم و داشتم به حرفاش گوش م

 .شدم نیصورتم تعادلم رو از دست دادم و پخش زم
شدم که  رهیگونم گذاشتم و به مامان خ یزده دستم و رو بهت

 :داد زد تیبا عصبان

 !خونه دختره هرزه نیگمشو از ا_
 

 

 :تونستم لب بزنم فقط

   !شده؟یچ_

 

 :زد و گفت یپوزخند ماین

 یدار یتا داداشم و بکشه حاال راحت نشست یکرد ریآدم اج_

 !آره؟ یکنیم یباز لمیف
 

 

 !نکردم دروغه یمن کار_
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 تمیهدا رونیبه سمتم اومد و بازوم گرفت و به سمت ب مامان

و قدرت  شدمیم دهیرو نداشتم دنبالش کش یکار چیکرد قدرت ه

رو باز  اطیبزنم مامان در ح یرو نداشتم که بخوام حرف نیا

  کرد و پرتم
 

 

افتادم از شدت سرما لرز  سیسرد و خ یبرف ها یرو رونیب کرد

مامان و  ینداشت هنوز تو بهت حرف ها یتیکردم اما برام اهم

  من آدم یچ یعنیبودم  سایپر
 

 

کرده بودم تا عشقم رو بکشه چخبر شده بود چرا داشتن  ریاج

 !کردمیم کاریسرد چ نیزم یمن االن رو زدنیحرف م ینجوریا
 

 

 !شده؟یچ_
 

 

 :زد ادیفر مامان

 هی؟!تو  یدیفهم یکنیما گورت رو گم م یاالن از زندگ نیهم_

تا  نجایحاال هم گمشو از ا یبخاطر پول پسرم رو کشت یهرزه ا

 .پارت کنند کهیندادم سگ ها ت
 

 

 .... بسته شد اطیبزنم در ح یخواستم لب باز کنم حرف تا

کردن  ینجورینکردم چرا ا یشد من که کار ینجوریچرا ا ایخدا

شده بودم حاال با  رهیروبروم خ یبه در بسته  سیخ یبا چشمها

  شناختمیرو نم ییمن که جا رفتمیداخل شکمم کجا م یبچه 
 

 

انقدر  دیمن با یچرا زندگ ایرو نداشتم خدا یکس نجایکه ا من

 !چرا ایکرده بودم خدا یبد یبه کس یبد بشه مگه من جز خوب
 

 

 هیاز بق یخواهر خودم هم به اعتماد نداشت هه چه توقع یحت

بلند  نیزم یاز رو یبه سخت رفتمیکجا م دیداشتم حاال با دیبا

 شدم
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از اون خونه  دیبا دونستمیکجا فقط م دونستمیحرکت کردم نم و

قضاوت کردند  یرحم یکه با ب ییو آدماش دور بشم از آدم ها

  از من یسئوال یحت نکهیمنو بدون ا
 

 

داخل شکمم  یبا بچه  یرحم یمن و قضاوت کردند و با ب بپرسند

 دیدنبالمه شا یکس کردمیانداختند حس م رونیمن و از خونه ب

  کردمیاشتباه م
 

 

ضعف کرده بودم  یراه رفتم که از شدت سرما و گرسنگ انقدر

باز هم خودم رو کنترل کرده  یول رفتیم یاهیچشمام داشت س

  بودم
 

 

 یاهیستار شد و و رهیچشمام ت یجلو ایکه دن شدیچ دونمینم

 ...مطلق

 

که  یینا آشنا یبه خونه  یدرد چشمهام و باز کردم نگاه با

بودم با  نجایکجا بود چرا من ا نجایداخلش بودم انداختم ا

 هیکه افتاده بود شروع کردم به گر ییاتفاق ها یآور ادی

  دیکردن حاال با
 

 

!چرا ایخدا کردمیم کاریکه داخل شکمم بود چ یبچه ا با

  با باز رفتمیکجا م دیمن حاال با یشده بود زندگ ینجوریا
 

 

که داخل  یرو به زن و مرد جوون میدر اتاق نگاه اشک شدن

 :زن جوون بلند شد یاتاق اومده بودند دوختم که صدا

 !زم؟یعز یخوب_
 

 

 :لب زدم یگرفته ا یصدا با

 .دیبله ممنون کمک کرد_
 

 

شماره خانواده ات رو بده بهشون خبر  زمیعز کنمیخواهش م_

نگرانت  یلیحتما خ یکه دار یتیوضع نینگرانت نشن با ا میبد

 .شدند تا حاال
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من  کردمیم کاریچ دیحرفاشون بغضم گرفت حاال با دنیشن با

 .رو نداشتم که نگرانم باشه چکسینداشتم من ه یخانواده ا
 

 

 !؟ یخوب_
 

 :شدم و لب زدم رهیبهشون خ یسمتشون برگشتم و با چشمها به

 .شمیمزاحم نم نیاز ا شتریممنون از کمکتون ب_
 

 میوقت شب شماره خانواده رو بده بهشون زنگ بزن نیکجا ا_

 .نگرانت شدن یحتما کل یینجایا میخبر بد
 

 :زدم و گفتم یپوزخند ناخودآگاه

 .شهینگرانم نم یکس نجایندارم من ا یخانواده ا_
 

 !؟یچ یعنی_
 

 .کنمیرفع زحمت م شمیمن مزاحم نم دیببخش_
 

 :لب زد یگرفته ا یصدا با

 !خطرناکه خانواده ات کجان شوهرت؟ رونیوقت شب ب نیکجا ا_
 

 .ندارم_
 

 !شه؟یمگه م یچ یعنی_
 

کردم  فیرو تعر میزندگ یلب باز کردم و همه  اریاخت بدون

 هیاز گر سیصورتم خ یکرده بودم که همه  هیگر یک دونمینم

 شده بود

 

 

 .زمینکن عز هیگر_
 

 

 هیسمتم اومد و محکم بغلم کرد داخل بغلش زار زار گر به

 :گرفته اش بلند شد یکردم صدا

 .از امروز خودم خواهرتم_
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 نجایا دیبا کردمیم کاریچ دیتخت نشسته بودم با یرو کالفه

زن و شوهر!بهم گفتن بهمون اعتماد کن بهت  نیکنار ا موندمیم

 نیا ایاما آ یخودت رو بساز یدوباره از نو زندگ میکنیکمک م

 !بود یشدن
 

 

 دنیخواهرم بدون د دنیبدون د ارمیطاقت ب تونستمیم من

 نیا دیبا یچجور رسامیبدون خود ام یحت رسامیام یخانواده 

  از دمیترسیم کردمیبچه رو بزرگ م
 

 

خدا خودت بهم کمک  ادیب شیپ یقرار بود چ نکهیاز ا ندهیآ

  رسامیام یادگاریبخاطر  بودمیم یبخاطر بچم قو دیکن من با
 

 

تخت بلند شدم و به سمت  یخودت بهم کمک کن از رو ایخدا

زدم و  یلبخند تلخ نایو شوهرش س میمر دنیرفتم با د رونیب

 :لب زدم یآروم یبا صدا

 !؟ میحرف بزن شهیم_
 

 

 :گفت یآروم یزد و با صدا یلبخند مهربون میمر

 .زمیآره عز_
 

 

 :گفتم یآروم یمبل نشستم با صدا یرو

 .من فکرام و کردم_
 

کردم و ادامه  یشده بودند مکث رهیو منتظر بهم خ یسئوال

 :دادم

 خوامیبه عنوان خدمتکار م یبمونم ول نجایا خوامیمن م_

 .سر بار باشم ینجوریهم شهیبراتون کار کنم نم
 

 

 :بلند شد دیسع یصدا

اومدن بچه کارت رو شروع کن االن  ایبعد از بدن یباشه ول_

رو هم خانواده  میمرمن و یکار کن دیاومدن بچت نبا ایتا بدن

 .یمونیخودت بدون تو مثل خواهرم م ی
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 . زدم شونیهمه مهربون نیبه ا یلبخند

که  فتهیب ییخونه قراره برام اتفاق ها نیتو ا دونستمینم

 .بده ریرو تغ میزندگ
 

 فصل اول انیپا
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