
 764 از 1 صفحه 

 

 ه:مقدم

 !...ام باخته که رمیگ

 !ندازدیب رونمیب بازے ے اازصفحهیبزند دست بمن ندارد جرات اماکسے

 ...شطرنجم شاه من ستین که شوخے

 ...بسازم لمیم باب نتوانم راکه آنچه کنمیم بیتخر

 ...سازمیآرزوم کنمینم آرزوطلب

 !...کنےیتوفکرم که باشم همانے نداردمن مےعلزو
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 !...بکنے توانےینم راهم فکرش حتے که م همانے من

 رقابت باهرکسے فهمدمنیوهرگزنم رابرده کندبازےیاوفکرم و زنمیلبخندم

 ...کنمینم

 ...زنمینم زانو

 ...!باشد ترازقامتم کوتاه آسمان اگرسقف حتے

 ...زنمیزانونم

 ...بروند راه شانیزانوها روے مردم اگرتمام حتے

 ...زنمیزانونم مـــــن

 

 

 خدابه نام 

 

 پول بودم نتونسته نکهیا بخاطر.بود یوزخم کوفته شبید یبخاطرکتکا تنم تمام

 کشهیم دکی رو پدر اسم مردکه نیازا.زد کتکم تونستیتام ببرم براش یشتریب

 تنه ی دخترررره یهس یگوووور کدوم: شد بلند زنش بهم حال یصدا. متنفرم

 . کارت دنبال برو پاشوو.لششش

 ادم هی به چون کردمیم قفل شهیهم.کردم دروباز قفل و کردم عوض هامو لباس

 آخ.کنه تجاوز خودش دختر به یسرنئشگ از نبود دیوبع نبود یاعتماد معتاد

 ساختن مشغول.رفتم رونیب اتاق از...یدیدیم تنمو یزخما و یبود کاش مامان

 کردیم ضعف دلم.نبود براخوردن یچیه.کردم خچالی تو ینگاه.بود خودش

 شکممو و بخرم یزیچ تونستمیبودنم گرفته ازم منوچهر شبید پوالمو ی وهمه

 و کردم پام کفشامو کنمیم خودم خرج امروزو دشت نیاول نکهیا بافکر.کنم ریس

 یدست.دوربشم خرابشده نیازا شهیباهم و برم ک بود ییجا کاش.اومدم رونیب

 با.کردم باز رو کوچه ودر مقنعه تو کردمشون و دمیکش میپرکالغ یموها به

 افتادم یادروزی.افتاد جونم به یبد لرز.زد خشکم سرجام در یجلو یادما دنید

 که شونیکی.ما خونه بودن اومده ونوش شیع یمنوچهربرا یقایرف از چنتا که

 که بودم ظرف شستن مشغول حوض کنار منم.اطیتوح اومد بود کرده مست بد
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 کرده کوفت که یالکل و بدن عرق و تعفن یبو.شد حلقه دورم یدست پشت از

 از لباشو.بود افتاده لرز به بدنم ازترس هم یازطرف.زدیم بهم حالمو داشت بود

 و دمیکش یغیج که زد گلوم به یمحکم مک و کرد فرو توگردنم پشت

 فرار یبرا وتالش وپازدن دست به کردم شروع.شکست و افتاد ظرفاازدستم

 لمس وبدنمو تن خوندویم رجز رگوشمیز مدام واونم نداشت دهیفا که ازدستش

 هیهمسا گوش ش مستانه یها خنده یصدا که منوچهربود دمیام تنها.کردیم

 دستو شتریب شدو یجار اشکام گرفت دستش تو که نمویس.بود کرکرده هارم

 یدستا از خودمو یبدبخت با.افتاد نیروزم یها شهیش خورده به چشمم تا پازدم

 دمییدو توانم تمام وبا کردم فرو بازوش تو شهیش کهیت هیو دمیکش رونیب فشیکث

 ...ومدمین رونیب صبح تا و دروبستم اتاقمو یتو

 یجلو از لمیف مثل شب اون یها صحنه تمام روم روبه قدرتمند جوان دنید با

 !کجا اونا و کجا مرد نیا اما.شد رد چشمم

 دهیپوش رشیز از یرنگ کرم وبلوز بود تنش یرنگ یشکالت شلوار و کت

 مست آدمو ش ومردونه تلخ عطر یبودوبو گرفته دستش رو شیافتاب نکیع.بود

 با که هستن ییادما نیهمچ. دیباالپر ابروهام ازتعجب کلحظهی یبرا.کردیم

 ستادهیا مرد راست و چپ سمت گهید شه؟دونفریم باشن؟مگه منوچهرکارداشته

 جفت یمشک وشلوار کت.داشتن یبلند وقد دهیورز اندام خودش مثل که بودن

 یگاردیباد یمحافظ ومدیم نظر به. داشتن نکیع چشماشون یرو بودو تنشون

 از.گرفت منوچهرو اومدوسراغ زبون به شونیکی نکهیا تا.باشن یزیچ

 یجا.شدم خارج خونه از بهشون یسرسر جواب هیوبا اومدم رونیب الیفکروخ

 نکهیا تا.رفتمیم راه لنگان کردولنگانیدردم یحساب پام رون یرو کمربند

 برگشتم خونه سمت وکالفه رفته ادمی المویوسا یپشت کوله افتاد ادمی سرکوچه

 باال مدل نیماش اون اما.نبود در یجلو یکس دمیکش سرک که کوچه یدگیازبر

 یسر الیخیب.بود شده پارک در یجلو هنوز اوناباشه مال ومدیم نظر به که

 یصدا کردم باز دامیباکل اطوکهیدرح.شدم یراه خونه وسمت دادم تکون

 .دیچیپ گوشم تو منوچهر

 آخخخ کنمیم توینوکر آقا فتمیم پات به خوردم گوه من کررردم غلط من آقا_

 ...نززززن توووروخدا نزن کنمممیم جور پولتو آقا نزن



 764 از 4 صفحه 

 ناراحت لحظهی یبرا.شدیم دهیکوب یزیچ به که بود ییها ولگد مشت یوصدا

 افتاده باکمربند اون و نزنه منو کردمیم التماس که قبل شب ادی یوقت یول شدم

 !یالیخیب توفاز رفتم دوباره افتادم بجونم بود

 !شم راحت ازدستش رهیبم بذار درک به

 یرو بود کرده تنش یوشلوارمشک کت که ییاقا همون.تو ورفتم بستم درو

 عقب وکتش بود کرده فرو شلوارش بیج یتو چپشو بودودست ستادهیا وانیا

 که زد یچرخ پاشنه یرو.دادیم رونیب گارشویس دود اروم و بود رفته

 بزنن پدرمو شدیم مگه.شوک تو رفت لحظهی یبرا.خورد گره هم به نگاهمون

 باشم؟ تفاوت یب من و

 !شدمیم شوکه بودم اون یجا منم اگه خب

 .اومد نییپا پله هی و کرد خاموش نرده یرو گارشویس

 .دوخت بمن سوالشو پر نگاه.ها پله به دمیرس تا کردم یط رو ریمس یمابق

 .دارم برش اومدم بود رفته ادمی فموی؟کیزد زل یچ ه؟بهیچ:گفتم

 گرد یچشما درمقابل و شد جا جابه یکم سرجاش ک زدم بهش یا تنه وبعد

 درحد منوچهرو دونفر اون و بود دود اتاق تمام.شدم اتاق وارد تعجبش از شده

 میترم بدنم یها زخم از یکی خوردیم شکمش تو که یلگد هر با.زدنیم مرگ

 .شدم رهیخ بهش لذت با یا لحظه.شدیم

 .دیکش کار از افتادودست من سر پشت ییجا به زدیم لگد و مشت که یاون نگاه

 .کردمایم حال داشتم تازه.بابا یا

 .بود ستادهیا سرم پشت بود اطیح تو که یمرد. دمیوچرخ گرفتم نگاهشو رد

 .بود اعصابم رو منوچهر دار کش یها ناله یصدا

 .گرفت خندم که انداخت شینیب به ینیچ الکل یبو و اکیتر دود بخاطر پسره

 .... نیا و داشتم عادت من

 :دیومتفکرپرس دیکش لبش ریز انگشتشو

 ؟یدار منوچهر با ینسبت چه
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 .دخترشم: گفتم نموند دور چشمش از که ییتابلو پوزخند با

 .دخترشم که نبود مطمئن لحظه اون تا ایگو.دیپر باال ابروهاش

 با و چرخوند سمتم به سرشو بود نشده حضورم متوجه لحظه اون تا منوچهرکه

 :گفت التماس

 .بابا کن اکمکمیب دخترررررم

 .شونیبده دنبال اومدن. بدهکارررم فرخ آقا به من.باباجان ایب

 گفتم و زدم یکجک لبخند.اقا همون سمت برگشتم و کردم بهش ینگاه تفاوت یب

: 

 !ازش نیریبگ نین؟بریستین طلبکار مگه خب

 و ترقه پراز یپشت کوله رفتمو اتاق از یا گوشه. سیتن توپ اندازه شد چشماش

 .برداشتم فشفشمو

 :کرد خکوبمیم منوچهر حرف که رونیب برم در از خواستم

 دخترو هی نیهم ایدن دار از.نینیبیم که مویزندگ وضع ندارم یزیچ من آقا

 .نیدار برش میبده یبجا.اقا کنهیم تونویزیکن.دارم

 !سکوت و بود سکوت

 .برگردوندم سرمو.بودن مات من مثل همه

 .نمیبب متعجبشونو نگاه تونستمیم هم گاردهایباد نکیع پشت از یحت

 چشمام.فروشهیم ناموسشو راحت چه حرومزاده مردک.گرفت گلومو بغض

 !واشک شد اشک لبالب

 !ایخدا نمیبیم دارم یچ.دنیلرز به کرد شروع دستام

 .پست وونهیح: منوچهرکردم فیکث و یخون صورت به ینگاه

 ونگاه زد دورم یچرخ منوچهربود یها حرف ی شاهدوشنونده بحال تا مردکه

 :گفت و نشست لبش کنار یجون کم لبخند. کرد سرتاپام به یا دارانهیخر

 !یبهتر که یچیه از یول.یستین ارزش با باباجونت یبده اندازه به هرچند
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 .وارگرفتمید به دستمو و شد سست فمیضع بدن کبارهی

 :شد دهیشن بازم منوچهر زنه بهم حال یصدا

 یخوب خدمتکار. محشره دستپختش.آقا نکن بودنش زهیم زهیر به نگا.اقا آره

 .آقا شهیم

 به بشم فروخته کنم؟حاال کاریچ ایخدا.گرفت رو چشمام یجلو اشک از یا حاله

 آقا؟ نیا

 :گفتم جون یب و زدم کنار اشکامو دست پشت با

 ؟یفروشیم سرش ناموستو یدار که یعوض یدار یچقدربده

 ؟یاورد باال یبده که یکرد کاریچ. دمیم شونویبده کنمیم کار

 :گفت و زد یا قهقهه مرد

  قمار.دخترجون کرده قمار

 به نداره که حاال یول.خواستمیم پولمو منم.قمارکنه که کرده قرض پول ازمن

 !ام قانع توام

 رو خورد سر اشکام و بستم دیچیپیم وجودم تو که یدردوحس شدت از چشمامو

 .صورتش تو کردم تف توان وباتمام کردم باز چشامو.کرد یا قهقه دوباره.گونم

 منقبض چهرش و نشست خون ب چشماش کم کم اما بهم زد زل حرکتم مات

 نلرزه بغض از صدام کردمیم یسع کهیدرحال. بود وحشتناک تشیعصبان.شد

 :گفتم

 مرد؟ گذاشت شهیم شماهارو اسم.شماها مثل ییمردا زات به تف

 ن؟یکنیم معامله دختر هی سر

 .نداشتم نیشترازایب انتظار لشم تن یبابا اون از

 چرا؟ یزد ویفرهنگ یادما پیت که محترم اصطالح به یاقا شما یول

 چرا؟ شما

 شده نیزم نقش اومدم خودم به یوقت آن هی و کرد پر رو نمونیب فاصله

 .شنوهینم گهید گوشم کردمیم حس.کردم حس دهنم تو خونو یشور.بودم
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 ینیسنگ نیا به دستش چوقتیه یول خوردمیم ادیز کتک منوچهرم از نکهیا با

 . نبود

 .بود شده داغ صورتم راست سمت

 ؟یکنیم کاریچ میزندگ با یدار ایخدا. کردمیم هیگر ابربهار مثل

 .دیچیپ گوشم تو شیعصب یصدا

 رونیب ازاتاق و کرد گارداشیباد به یا اشاره.هرزه ی دختره کنمیم آدمت

 :وگفت کرد منوچهر به ینگاه و برگشت در جلو.زد

 .پختن غذا واسه نه یول. برمیم تویعوض دختر نیا

 .رفت رونیب اتاق از زدو من یرو به یپوزخند بعد

 یب دستاشون از ییرها یبرا تالشم تمام و کردن بلندم و اومدن سمتم گاردایباد

 .بود دهیفا

 .دادیم تکون خودشو و زدیم بشکن سرحال منوچهر

 ...دختررررجووووون یییخورد یدرررد هی به باالخرررره:

 از شدمیم دهیکش دونفر اون یدستا تو که هیدرحال و انداختم بهش ینگاه بارتنفر

 دونفر اون.کردیم دود گاریس و بود نشسته نیماش تو فرخ.اومدم رونیب اتاق

 حرکت نیماش و نشستن جلو خودشون و فرخ کنار نیماش تو کردن پرت منو

 .کرد

 .بودم افتاده هق هق به هیازگر

 ؟یشد رفهمیش.نکردم گورت به زنده تا هرزه ی دختره ببر صداتو:فرخ

 :گفتم و انداختم بهش نفرت با توام ینگاه

 پول با کسو همه زویچ همه ها حرومزاده شما.یعوض پولداره ادیم بدم ازت

 ...یآشغال هی تو.خرنیم

 نهادم از آه و کرد اصابت میکنار شهیش به شدت به میشونیپ خوردم که یلیس از

 .شد بلند
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 گرفتو چونمو.دیچرخیم سرم دور ایدن. نداشتم خوردن تکون توان درد شدت از

 رهیخ وبهش کردم باز چشمامو بزور چرخوند خودش سمت به منو

 :وگفت یزد یپوزخند.شدم

 خانم؟ بلبل کو زبونت

 :دمیغر لب ریوز ختمیر چشمام تو نفرتمو تمام

  جهنم بروبه

 هیکردوتو یکیریستیه خنده.بود شده متورم تیعصبان شدت از گردنش یرگها

 از یغیج.کرد خاموش بود رونیب شالم از که گلوم از یقسمت رو گارشویس آن

 :گفت و زد یلبخند.بودم کرده ضعف. دمیکش سوزش و درد

 .کوچولو خانم ینیبیم امروز از ویواقع جهنم

 .شد رهیخ رونیب به و نشست کردوسرجاش پرت عقب منو

 میشونیپ از وخون بود سوخته پوستم. گذاشتم گاریس یجا رو ناخودآگاه دستمو

 . برس دادم به.بود اولش تازه نیا ایخدا. بود یجار

 از خوردو یتکون نیماش که بودم خودم حال تو و کردمیم هیگر اروم فقط

 داخل نیوماش بازشد کنترل مثل یزیچ با یبزرگ عمارت در.ستادیا حرکت

 سنگ خودرو عبور عرض به وسطش که لیطو اطیح هی.کرد حرکت عمارت

 باغ هی مثل. بود درخت و اهیگ و گل پراز کنارش دوطرف و بود شده فرش

 ضعف شتریب هرلحظه.ستادیا عمارت یورود یجلو نیماش. وهیم بزرگ

 شد درباز که اومدم بخودم یوقت دیدینم رو ییجا درست چشمام و کردمیم

 جیگ یلیخ سرم.دنیکش رونیب نیشدومنوازماش حلقه محافظادوربازوم یودستا

 کهیودرحال ستادیا روم روبه فرخ. باشه شکسته میشونیپ دادمیم احتمال رفتیم

 و دیکش لبش ریز دستس راستش دست ای دیکشیم شلوارش بیج تو چپشو دست

 :گفت لبش یرو مزخرف پوزخند با

 برام؟ یبود شده بلبل که کو؟تاحاال کوچولو؟زبونت هیچ

 دست از بازوهامو کردمیم یسع کهیدرحال و زدم بهش یدرار حرص لبخند

 :گفتم ندم بروز دردمو و بکشم رونیب گاردایباد

 متنــــــــــفرم ازت
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 تا که دیکوب تودلم مشت با چنان دییدو صورتش تو خون که گفتم ظیغ با اونقد

 چمپاته اطیح فرش سنگ یرو.کردن ولم گاردایباد.دراومد م وناله شدم خم کمر

 دست و دراورد تنش از کتشو که دمیچیپیم بخودم درد از دیترک بغضم و زدم

 :گفت و دیکش رونیب کمربندشو.داد محافظا از یکی

 .یچ یعنی تنفر دمیم نشونت

 و شدم جمع خودم تو.رفت یاهیس چشمام خورد تنم به که یا ضربه نیاول با

 .گرفتم صورتم رو دستامو

 کتک از یحت.اوردیم درد به استخونامو و سوزوندیم تنمو کمربند یها ضربه

  بود بدتر هم خوردیم منوچهر از که ییها

 .بشه بسته چشمام و بشه حسیب تنم کل شد باعث خورد سرم به که یا ضربه

 و اومد نییپا ها ازپله دو به که دمید رو یرزنیپ تار یچشما با آخر لحظات

 :التماس به کرد شروع هیگر وبا ستادیا فرخ منو ونیم

 ....هیکاف آقا مردمو دختر نیکشت. بسته توروخدا بسه آقا

 ...شدم هوشیب و رفت یاهیس چشمام

 رو ییجا تونستمینم.کردم باز رو چشمام شد دهیپاش توصورتم که یسرد آب با

 هی با محافظا از یکی.شد تر واضح ریتصو کمی تا زدم پلک یچندبار نمیبب

 نیاول.بود دوخته بمن متاسفشو ونگاه بود ستادهیا روم روبه دستش یتو سطل

 بودن جذاب واقعا. بود نکشیع بدون ی چهره کرد جلب نظرمو که یزیچ

 و زدم یا خفه غیج و دیکش سوت درد از بدنم کل که شم بلند جام از خواستم.

 نگاه با و گذاشت نیروزم زانوشو هی محافظ.بمونم حرکت یب کردم یسع

 :دیپرس ینگران

 ؟یدار درد یلیخ

 با و فرستادم لعنت خودم بخت به شدو جمع چشمام یتو اشک درد شدت از

 .کردم دیتائ حرفشو زدن پلک

 :گفت و دیکش موهاش تو یدست کالفه

 درست عصاب آقا.نکن یجواب حاضر چوقتیه گهید یدار دوست جونتو اگه

 .برسه دادت به تونهینم ام یب یب گهید یسر.نداره یدرمون
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 فضا تو فرخ عطر تلخ یبو که بگه یزیچ خواست.دادم تکون دیتائ یبرا یسر

 کهیمردت.شدیم دهیشن هاش قدم یصدا کردم جمع پامو دستو ترس از دیچیپ

 ومدیم نظر به.انداختم ینگاه اطراف به.بود ساواک یاعضا از انگار یروان

 تر کینزد هاش قدم یصدا.بود توش سالم یول کهنه لیوسا یسری.باشه یانبار

 .دهنم تو ومدیم داشت قلبم و شدیم

 هی.زاشیچ هیبق به برسه چه.دمیترسیم مردهم نیا عطر تلخ یبو از گهید

 شلوار هی با.ذاشتیم شینما به کامال اندامشو که بود تنش دیسف جذب شرتیت

 جلوش از بندونک ودوتا داشت باشیج کنار سبز رد هی که یمشک یخونگ

 .بود زونیاو

 عقب و شد بلند جلوم از محافظ.انداخت بهم ینگاه و کرد باشیج تو دستاشو

 که دادم هیتک وارید به و دمیکش عقب خودمو شدکه کمینزد گهید قدم چند رفت

 و زد یبرق چشماش ضعفم دنیوباد کرد براندازم.شد جمع صورتم درد از

    نشست لباش رو یلبخند

 :گفت شدیم دور کهیدرحال و زد یچرخ پاشنه رو کردو بهم ینگاه اقیاشت با

 درازش زبون بابت کوچولو خانوم نیا تا ستین غذا از یخبر.ببند درو مانیپ

 .نکرده یعذرخواه

 ...اوشیس اما: وگفت رفت دنبالش مانهیپ اسمش دمیفهم که محافظ

 قدم با فرخ شد خفه تونطفه داد تکون هوا تو فرخ که یدست با حرفش یمابق

 . شد خارج انبار از عیسر یها

 وازانبار کرد زمزمه متاسفم مثل یزیچ لب ریز و انداخت بهم ینگاه مین مانیپ

 .رفت رونیب

 . دیکوبیم منوچهر تن به لگد و مشت با که هیهمون ادم نیا که سخته باورش

 ست؟ین فرخ اسمش یعوض نیا بود؟مگه یک اوشیس اما

 بوداروم سرد یلیخ انبار.شدم اطراف به نگاه مشغول هودهیب یفکرا از کالفه

 یرو مویشونیپ کردم بغل وزانوهامو نشستم یسخت به و شدم جمع وارید ریز

 دونمینم ختمیر اشک اروم اروم شدو بلند نهادم از آه دردش از که گذاشتم دستام

 که ینور درو یباصدا و بود برده خوابم که بودم مونده حال تواون چقدر
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 یلیخ.بود سرد یلیخ بودوانبار خی تنم کل.شدم داریب بود درافتاده درز از توانبار

 اهیس کفش جفت هی به و کردم بلند سرمو بزور.رفیم ضعف دلم و بودم گرسنه

 .بود مانیپ.بردم باال نگاهمو رد اروم واروم شدم رهیخ جلوم براق و

 ؟یخوب:کرد زمزمه اروم

 .کردم بسنده زدن پلک به موندو گلوم تو حرفم لبم کنار زخم از آره بگم خواستم

 توش یزیچ که اورد رونیب ازش یکاغذ دستمال هی کردو کتش بیج تو دست

 :وگفت گرفت جلوم بودن دهیچیپ

 هس حواسش و هیعصب دستت از هنوز اوشیس. ارمیب تونستم نویهم فقط دیببخش

 .نکنه یدگیرس بهت یکس

 ه؟یک اوشیس: کردم زمزمه بزور.شد تکرار ذهنم تو سواالت بازم

 .انداخته روز نیا توروبه که یهمون:گفت زدو یتلخ لبخند

 ...فرخ پس:کردم زمزمه اروم

 .فرخ اوشیس. اوشهیس اسمش:گفت که بود شده سوالم متوجه ایگو

 ...شهیلیفام فرخ پس...اوهوممم

 برم دیبا من:گفت رفتو عقب عیسر اومد اطیح از که ییباسروصدا

 .سرده یلیخ. ترسمیم نجایازا من:گفتم یزار لحن با و گرفتم کتشو ی لبه

 پتو برات.ستین دنیترس برا یزیچ نجایا نباش نگران:گفت و کرد ینیغمگ نگاه

 اونم و دمیکش رونیب کتش از دستمو اروم.بهتربشه اقا حال تا کن تحمل.ارمیم

 .رفت رونیب انبار از

 سرخ ینیزم بیس توش بودکه سنگک نون لقمه هی.کردم باز رو یکاغذ دستمال

 یول نکرد رمیس هرچند.خوردمش عیسر که بودم گرسنه اونقدر.بود ختهیر کرده

 یقیعم خواب به و کردم جمع خودم تو دستوپامو.گرفت دمویشد ضعف یجلو

 ....رفتم فرو

 دنیوباد کردم باز چشمامو یال وسردم یزخم ی گونه رو یگرم دست حس با

 .نشستم سرجام ها زده جن نیع اوشیس
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 بعد اما نبود روزید تیعصبان از یوخبر بود واروم نگران نگاهش اول

 .کرد نگاهم رغضبیم نیوع دیکش توهم اخماشو

 کهیدرحال. بود شده خشک ودهنم بودم تشنه.دادم فرو یسخت به گلومو اب

 :گفت شدیم پا ازجاش

 باش درعمارت یجلو گهید قهیدق تاپنج

 و فیکث انبار اون از نکهیا از خوشحال.درونبست اما رفت رونیوازانبارب

 کمربند یجا.افتاد لباسم به نگاهم که پاشدم جام از رفتمیم رونیب سردومرطوب

 اومده کجا از دونمینم که ییپتو.بود دایپ بودوبدنم شدو پاره وپشتم پهلوهام یرو

  رفتم رونیب انبار واز دمیچیپ دورم رو بود

 رفتمیم راه اهسته اهسته. داشتم درد و بود نیسنگ بدنم.زدیم چشمم تو افتاب نور

 که بودم نرفته شتریب قدم چند.وره کدوم از عمارت راه نمیبب کردمیم یسع و

 و زدن غیج کردم شروع ک رفتم عقب عقب ترس از.دییدو سمتم یبزرگ سگ

 دورم که ییپتو به پام لحظه هیتو.نبود ور دورو اون کس چیه.خواستن کمک

 کرم سگ به ونگاهم چرخوندم سرمو عیسر.شدم نیزم پخش و کرد ریگ بود

 یحت بودم درمونده. انداختم شدیم تر کینزد هرلحظه که یبزرگ رنگ

 هق هق و غیج دوبایپر روم پرش هی با سگ بخوام کمک و بزنم غیج تونستمینم

 به یدیام نیکوچکتر گهید.کردن هیگر بلند بلند کردم شروع و بستم چشمامو

 یها نفس.نداشتم حرکت توان. زدمیم زجه دل ته از.نداشتم کردن دایپ نجات

 سگ با ک یزیگر و بیتعق تو.دیکش صورتم رو زبونشو شدو تر کینزد سگ

 یپوچ احساس و شدیم یخال شتریب دلم ته هرلحظه.بود افتاده سرم از شالم داشتم

 هرلحظه سرم زدیم له له اقیاشت با و شد دهیکش گلوم رو سگ زبون.کردمیم

 باغ یتو یکس انگار که دیرس گوشم به ینامفهوم اصوات که شدیم تر سبک

 ...ریبگ فاصله ازش پسر کنار برو...جـــــک: زدیم ادیوفر دیدویم

 .جداشدم اطراف یایدن از و ستادیا قلبم آن هی یبرا

 متوجه درست هارو صدا.کردم باز کمی چشممو راستم دست یرو سوزش با

 کردنیم بحث باهم مرد دوتا انگار اما شدمینم

 باز قفسشو در ی؟براچیکرد نکارویا چرا.خطرناکه جک یدونیم توخودت+

 ؟یگذاشت
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 ...مـ بترسونمش کمی خواستمیم فقط.بشه ینجوریا خاستمینم من_

 .شناسمتینم اصال کنمیم حس ییوقتای.واقعاکه+

 وسط تخت بودم بزرگ نسبتا اتاق هی تو.کردم باز رو چشمام بهتربودو اوضاع

 شونیکی.بود دایپ یبخوب دونفر هیسا اما دید اتاقو در از رونیب شدینم و بود اتاق

 دویچرخیم کالفه یگرید و رفته که دیفهم شدیم پاش یصدا از و شد دیناپد

 .کردیم توموهاش دست

 لباس و دهیژول ییموها با اوشیس سرش پشت و شد اتاق وارد یانسالیم مرد

 نا بدنم اما بشم بلند خاستمیم.شد اتاق وارد بود یگل و یخون که دشیسف

 .گرفت گر هام گونه کردم حس و بودم معذب.نداشت

 :وگفت انداخت بهم یلبخند با توام نگاه انسالیم مرد

 دخترم؟ یخوب

  ممنون.بله: گفتم شدن دیسف و سرخ یکل با

 :وگفت شد کمینزد

 نکرد؟ تیزخم اینگرفت؟ گازت که سگ

 ومدیم بنظرم که مرد یبرا یسر و دیلرز بدنم اومد سرم که ییبال یادآوری با

 .دادم تکون باشه دکتر

 تیهوشیب باعث که بوده یعصب شوک هی ستین ینگران یجا:گفت زدو یلبخند

 احتمال هرچند.کن قیتزر حتما که سمینویم برات واکسن و آمپول چنتا اما.شده

 بیع یکار محکم از کار خورده زخمات به دهنش بزاق چون یول کمه یهار

 نگاه تنم رو یها زخم به زدو کنار یکم نمیس یرو از رو مالفه بعد.کنهینم

 ومنو بازکنه دهن نیزم خواستیم دلم.ستین تنم یزیچ دمیفهم تازه.کرد

 کردیم نگاه تنم رو گاریس یجا به کهیدرحال و چرخوند سرمو دکتر.ببلعه

 :دیپرس

 ه؟یچ مال زخم نیا

 و یعصب حال نیع در اما بود نگران نگاهش.دیچرخ اوشیس سمت نگاهم

 شهینم چوقتیه.بود ختهیر راستش چشم یرو لختش یموها از یا حاله.خشن

 .دید بشرو نیا کامل ی چهره
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 :وگفت اومد جلو قدم چند

 .مهرداد گارهیس یجا

 :گفت دادو تکون براش تاسف با یسر دکتر

 .بگم بهت یچ دونمینم گهید

 هم پمادوکرم چنتا:گفت دیکشیم روم رو مالفه کهیکردودرحال بهم یمهربون نگاه

 بشه ینجوریا سال و سن نیتوا فهیح.ببره نیازب زخماتو یجا که سمینویم برات

 .بشه یشکل نیا وبدنت تن

 و نوشت برگه رو زایچ یسری. برداشت فشویک و شد بلند جاش از بعد

 شاویس ی نهیس تخت رو کاغذ رفتیم رونیب کهیدرحال کرد جمع الشویوسا

 دکتر و کردن بدل و رد ینگاه.رفت عقب قدم هی نداشت انتظارشو چون.دیکوب

 .شد خارج اتاق از

 :وگفت انداخت بهم یسرسر نگاه.گرفت مشتش تو کاغذو اوشیس

 .ارنیب لباس برات گمیم.ریبگ دوش برو

 .شد خارج اتاق از

 بلند ازجام. بود حمام بنظرم که بود اتاق تو گهید در هی.کردم نگاه اطراف به

 ریز از یچجور من دادیم حیتوض یکی کاش.دمیچیپ دورخودم رو مالفه و شدم

 و رفتم حمام سمت.دراوردن لباسمو و اتاق نیا به دمیرس یوحش سگ اون

 .کردم ودروقفل تو رفتم حمامه شدم مطمئن یوقت

 رنگ به رنگ و مختلف یها ندهیپرازشو قفسه دوتا با بود بزرگ حمام هی

 !یخارج

 و کردم باز ولرم آب.بود توش بزرگ وان هی!دارنا یا یزندگ چه پولداراهم نیا

 بدنم کل اولش. نشستم توش اروم و ختمیر بدن شامپو توش کمی. کردم پرش

 موهامو بعد موندم کف تو کمی.نشستم راحت و شد یعاد کم کم یول سوخت

 با یول کردم هول.دراومد یصدا که شستمیم تنمو کف وداشتم زدم شامپو

 :شد راحت المیخ اومد ک یدختر فیظر یصدا

 .اوردم لباس براتون خانم
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 :گفتم و شستم بدنمو کف

 .در یجلو بذارش.ممنونم

 و خنک وبدنم بود شده کمتر دردم.داشتم یخوب احساس.ومدین ییصدا گهید

 حوله ستین اتاق تو یکس شدم مطمئن یوقت و کردم باز حمامو در اروم.سبک

 خارج حموم از و دمیپوش.بود کوتاه پوش تن ی حوله. برداشتم در یجلو از رو

 .شدم

 هی.چهارتا شد چشمام.لباسا سراغ رفتم بعد. تو ادین یکس تا بستم اتاقو در اول

 .بود وبراق یمشک ریز لباس ست

 به فقط باال از و دیرسیم پام رون به زور به قدش.خواب لباس هیشب یزیچی با

 یزیچ یشلوار یروپوش هی که کردم نگاه یهرچ.بودن کرده بسنده بند دوتا

 هست؟ بر و دور نیا یکس: وگفتم کردم باز اتاقو در.بود دهیفا یب ادیب رمیگ

 یا هیثان.امیم االن.هستم من خانم بله.:دمیشن دخترو همون فیظر یصدا

 بزرگتره ازمن بود معلوم ش افهیازق یول بود یا زهیر دختر.رسوند خودشو

 .داشت یواروم معصوم چهره.

 خانم؟ اومده شیپ یمشکل+

 :وگفتم روتخت یلباسا به کردم اشاره و برداشتم کردنش برانداز از دست

 بپوشم؟ نارویا من که نیندار ه؟انتظاریناچیا

 .دید لباسارو و گرفت نگاهمو رد دختر

 اقاست انتخاب ها لباس.اوردم براتون اونارو فقط من:گفت دادو تکوت یسر

 .ستمین یا کاره من.

 برام شلوار زیبل هی برو.پوشمینم نارویا من:گفتم و دمیکش توهم ابروهامو یعصب

 .اریب

 ...خانم اما+

  اریب کو؟همونارو خودم یها لباس اصال:دمیغر یعصب

 .زووود: گفتم و کردم بهش پشتمو بعد
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 بگم برگشتم.ومدیدرن دختره از ییصدا که زدمیم غر خودم واسه یا قهیدق چند

 دستاشو اوشیس.تخت رو افتادم و عقب رفتم متر سه ترس از که یستادیا چرا

 افهیق و پیت.کردیم نگام لذت با و بود داده هیتک وارید به و بود کرده بشیج تو

 تخت رو که اومد سمتم به قدم چند.نبود قبل چندساعت بودومثل زیتروتم ش

 اقیاشت با.بود رونیب رون از پاهام یول بود تنم حوله نکهیا با.رفتم عقب عقب

 :شدوگفت رهیخ شدنم دیسف و سرخ به

 شده؟ دراز زبونت ؟بازیکنیم بلند من خدمه سر ه؟صداتویچ

 .بخورم کتک باز دمیترسیم.کردمیم نگاه بهش ترس با فقط

 یرو سرم کنار دیکوب مشت با دستشو اومدو سمتم یعصب.دادم تکون سرمو

 :دیغر لب ریز داشت فاصله صورتم با وجب هی صورتش. شد خم و تخت

 اجرا هم میپانتوم رینگ آبغوره.بده جواب آدم نیع زنمیم حرف باهات یوقت

 مفهومه؟.نکن

 .چشم..چ:گفتم پته تته با و افتاد میدوزار که بدم تکون سرمو خواستم

 ه؟یچ مشکلش ؟لباساینداد خب؟جوابمو:وگفت شد آرومتر شیوحش یچشما

 :وگفتم شدم جا جابه یکم

 موقع که خواستمیم یمعمول لباس هی.بازه کمی فقط...فقط...ستین شیزیچ..چ

 .شلوغه عمارتتون...نباشم معذب یاشپز

 استفاده ازفرصت  نشست تخت رو کنارم و شد بلند روم از و زد یپوزخند

 لپام.کرد جمع خودشو عیسر یول گرفت خندش حرکتم از.نشستم عیسر و کردم

 شدم ابرو یب.رهیبگ پامو رو تا نییپا دمیکشیم رو حوله دست با.انداخت گل

 .رفت

 !برامن؟ یکن یاشپز تو قرار گفته یک:گفت منو سمت دیچرخ

 ....آقا پس:کردم نگاهش جیگ

 :سمتم دیکش خودشو گذاشتو پام رون رو دستشو

 ...یکن نیتام منو قراره تو.یینجایا یا گهید زیچ یبرا تو.زمیعز نکن اشتباه
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 شتریب و رونم به آورد فشار دستاش با که دمیکش عقب خودمو وخجالت ترس با

 ...که؟ یمتوجه:کرد زمزمه اروم و.شد کمینزد

 .دارم مویدخترونگ فقط من نکن ابروم یب ایخدا.گرفت گلومو بغض

 ...توروخدا...داره گناه...مینامحرم ما...اقا اما:گفتم خفه و بغض با

 اروم.سوختیم داشت پوستم هاش نفس التهاب از. کرد گلوم کینزد لباشو

 :کرد زمزمه وخمار

 ...کنمیم حلش

 رفیم رونیب کهیودرحال شد بلند جاش از و تخت یرو داد هلم بعد

 .بگم تاخودم یاینم رونیب اتاقم نیا از.کن تنت لباسارو:گفت

 نکرده داغ ینجوریا چوقتیه میزندگ سال ۱۶ تو. بود گرفته گر بدنم

 .ییییلعنت یلعنت.بودم

 با یهمونطور که کردم هیگر اونقدر افتادم دمرو و تخت تو دمیکوب مشت با

 ...برد خوابم تنم تو حوله

 نکهیا فکر با.بود کیتار جا همه. شدم داریب خواب از. کردیم درد یلیخ گردنم

 روش که ینرم تخت دنید با اما نشستم جام سر هول یانبار تو انداختنم دوباره

 واراید رو یدست برق زیپر دنبال و شدم بلند ازجام شد راحت المیخ بودم

 رو یها لباس عیسر.کردم روشنش و کردم دایپ دبرقویکل در یجلو دمویکش

 یجلو برسه چه.ییتنها تو دمیکشیم خجالت.بود زشت یلیخ.کردم تنم تختو

 ه؟یک گفتم اروم و سرجام خوردم تکون که خورد در به یا تقه.اوشیس

 داخل؟ امیب تونمیم:بود دختره همون یصدا

 اتویب: وگفتم روم دمیکش پتورو و روتخت رفتم عیسر

 گفتن آقا:گفت و گذاشت روتخت لباس یسری.داخل واومد کرد دروباز دختره

 .دارن امهمونیگو.اتاقشون دیدوبریکن تنتون نارویا

 شلوار مانتو.کردم لباسا به ینگاه.رفت رونیب ودختره کردم یتشکر رلبیز

 رونیب ازاتاق و کردم تنم لباسارو بود دهیپوش که خداروشکر بازم.شال و بود

 رفتیم که پله راه هی بعدشم!اتاق در تا ۷.۸ با بود یطوالن یرو راه هی.رفتم

 !نجا؟یا اوردن منو یچجور.نییپا
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 جیو و جیگ آقاس؟داشتم اتاق کدومشون حاال.کردم اطراف به یسرگردون نگاه

 با دید منو.اومد رونیب یعصب اوشیبازشدوس اتاقا از یکی در که دمیچرخیم

 تو منتظرم اونجا ؟منییکجا معلومه چیه:گرفت بازومو سمتمو اومد حرص

 ؟یریم کین کیپ رو راه یتو

 زتونیچ دونستمینم ینی.شد زیچ ینی.زهیچ بخدا آقا:دادم جواب وهول باترس

 بخدا کجاست

 .کرد یا خنده دویپر باال تعجب از ابروهاش

 بلده؟ ام خنده نیا بیغر ژنیب امامزاده ای

 منو.بود نشسته مبل یرو مسن یاقا هی.دیکش اتاقش سمت منو گفتو یا باشه

 سرمو کردمو یسالم رمردیپ روبه.نشست نشوندوکنارم روش روبه رومبل

 :دادوگفت تکون یسر اوشیس.انداختم نییپا

 .آقا حاج کن شروع

 ه؟یچ اسمت. دخترم خب:دیپرس اقا حاج که کردمیم نگاهشون تعجب با

  مایاِقل: وگفتم شالم تو کردم موهامو دست با

 گرفت نیتحس رنگ نگاهش کم کم و انداخت ینگاه بهم متعجب اوشیس

 ...مایاقل:کرد زمزمه رلبیوز

 

 :وگفت زد یلبخند آقا حاج

 کنم؟ یجار رو غهیص خب.خودتون مثل باستیز اسمتونم.احسنت

 ۱۶ همش اد؟منیم سرم به یچ تهش ایخدا.میشونیپ رو نشست یسرد عرق

 دمینفم اصال اقا حاج یحرفا آخر تا.شمیم مرد نیا یا غهیص زن ودارم سالمه

 بله؟:گفتم کرد فرو پهلوم تو اوشیس که یا سقلمه با که گفت یچ و شدیچ

 !شاهللا ان است مبارک:گفت اقا وحاج

 تکرار گفتو هم یعرب زیچ یسریآخه؟ مبارکه یچ. ها میشد یگرفتار عجب

 .آقا نیا زن شدم رسما و میکرد
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 .اتاقم برم خواست اوشیس آقا حاج کار شدن تموم از بعد

 رلبیز کالفه و کردم اطرافم به یجیگ نگاه اومدم رونیب که اتاقش در از

 بود؟ من اتاق کدومش آخه؟حاال هست در نهمهیا چرا نجایا.بابا یا:گفتم

 نگاه.کردم باز باشه من مال دادمیم احتمال که یاون جلو رفتم و شمردم در چنتا

 بزرگ تخت هی.بود شده دهیچ یعال واقعا.اتاق سر سرتا به دوختم متعجبمو

 یپا فرش یتخت رو ها پرده.بود شده بسته ریحر تورو با دوربرش که دونفره

 عکس هی.داشت وجود بالکن به در هی اتاق واز.بودن یآب کرنگی همه تخت

 به.بود گرفته راهنشویپ ی قهی شصتش با که بود وارید یرو اوشیس از بزرگ

 که بخورمش چشم با بود مونده کم!جذاب واقعا!بود یجذاب مرد.شدم رهیخ عکس

 که.یکنار اتاق تو دمیچپ و رفتم رونیب اتاق از عیسر منم و اومد سروصدا

 ریز و رفتمیم راه اتاقو عرض و طول دلهره با. خودمه اتاق دمید خوشبختانه

 اتاقو در دختره که گفتمیم ناسزا ومنوچهر شانس و یزندگ و خودم به لب

 دیبر دیکن تنتون ارویقبل لباس گفتن آقا:وگفت شد اتاق وارد من زدوبعدازاجازه

 .شام یبرا نییپا

 لباسمو.سپارمیم تو به خودمو ایکنه؟خدا کاریچ خوادیم یعنی.دمیترسیم یلیخ

 خدمتکاره.اومدم رونیب اتاق از اروم شدن دیسف و سرخ یکل با و کردم عوض

 بلد رو ییجا چون رفتم سرش پشت حایترج منم رفتیم نییپا ها پله از داشت

 یجا هی به دیرسیوم رفتیم نییپا هالل که یطوالن ی پله هی.خونه اون تو نبودم

 گرفته بزرگ یغذاخور زیم رو سالن طرفی.ییرایپذ و حال مثل بزرگ

 زیم پشت اوشیس.بود ومجسمه ونیزیتلو و مبل از دهیپوش سالن یومابق.بود

 شانس خدا.دنیچرخیم پروانه نیع سرش باال خدمتکار تا ودوسه بود نشسته

 یصندل رو اوشیس اشاره با و رفتم زیم کنار اروم لباسم از خجالت با.بده

 بمن توجه یب اوشیس جلوم گذاشتن و دنیکش برام غذا خدمتکارا.نشستم کنارش

 .بود غذاش خوردن مشغول

 که یرزنیپ.کنم بلند سرمو شد باعث ینگاه ینیسنگ.خوردم یا لقمه چند اروم

 قد.کردیم نگاهم لبخند با و بود ستادهیا روم روبه بود تنش خدمتکار یها لباس

 ناخوداگاه.داشت چروک و نیچ صورتش و بود تپل و داشت یکوتاه نسبتا

 دهیکش فکرم ناخوداگاه. داشت یبخش ارام چهره. دادم خنده با لبخندشو جواب

 خودش یعنی.ستادیا نمونیب یکس و خوردمیم کتک داشتم که یروز به شد
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 یب اره ؟ارهیب یکنه؟ننه؟مادر؟ب کمکت تونهینم یچ یچ گف مانیپ نمیبود؟بب

 با خوردم گهید لقمه چند.نداد قد ییجا به داره؟مغزم مانیپ با ینسبت یعنی.یب

 خدمتکارا نکهیازا.بخورم تونستمینم و نبودم راحت یول بودم گرسنه یلیخ نکهیا

 غذام با داشتم دمیکشیم خجالت هم میخوردیمام و کردنیم نگاه بودن ستادهیا

 :گفت جوونه دختر همون که کردمیم یباز

 .خوانیم ورود اجازه خان مانیآقا،پ

 :گفت کردیم پاک دهنشو دستمال با کهیدرحال اوشیس

 .اتاقت تو برو

 گفتم خدمه روبه و شدم بلند جام از خواسته ازخدا.بامنه منظورش دمیفهم

 از.رفتم باال ها پله از اوشیس متعجب یچشمها ودربرابر.شام بابت ممنون:

 :گفت شدم خارج که دشید

 .نیکن جمع زمیم. داخل ادیب نیبگ

 زخمام.نزنتم گهید کردمیم خدا خدا.رختخواب تو دمیکش دراز و رفتم تواتاقم

 به نگاهم.بود شده کمتر سوزشش یول دمیدینم پشتمم شدیم خوب داشت

 ضد قرص یسری با.آمپول و سرنگ چهارتا سه.افتاد زیم یرو یداروها

 گرفته گر بدنم! Ld قرص جعبه هیو پماد آخه؟دوتا ادیم کارم چه به نیا!استرس

 یکیت یباصدا در که بودم غرق افکارم تو.افتاد ادمی باز.برس دادم به ایخدا.بود

 ترس از.شد دایپ چهارچوب تو اوشیس ی بلندوچهارشونه قامت و شد باز

 نکهیازا.زد یبرق چشماش.برداشتم عقب به یقدم و افتاد دستم داروهااز لونینا

 به گهید قدم چند.دیفهم شدیم چشماش از نویوا ومدیم خوشش دمیترسیم ازش

 .اومد سمتم

 .عقب رفتم من.جلو اومد اون.عقب رفتم من.جلو اومد اون

 جلو از و وارید به خوردم پشت از که کرد دایپ ادامه یباز مسخره نینقدرایا

 تو کردن نگاه جرات و دیرسیم ش نهیس به زور به قدم.بهم دیچسب اوشیس

 وارید رو سرم کنار دستشو هی.لباسش قهی به دوختم نگاهمو.نداشتم صورتشو

 گلومو و افتاد جونم به یلرز تنم با بدنش تماس از.دیچسب بهم کامال و گذاشت

 خمار چشماش.اورد باال سرمو و گرفت چونمو اش گهید دست با.گرفت بغض

 :زد لب اروم.نشسته خون به بودو
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 ؟یترسیم من از

 :دادم جواب آروم یلیخ گلوم یتو سمج بغض با

 .آقا بله

 به خورد پشت از زخمام که کرد شتریب بدنم رو بدنشو فشار.دیدرخش چشماش

 .گفتم یبلند نسبتا آخ و وارید

 :گفت و انداخت باال ییابرو

 ه؟یچ برا کردنت اوخ و آخ!هنوز نکردم تیکار که من

 :گفتم و انداختم نییپا سرمو خجالت با

 .آقا پشتم یزخما

 خوشحال.گرفت فاصله ازم عیسر که اورده روزم به یچ اومد ادشی تازه ایگو

 :گفت و رفت اتاق در سمت.اوردم باال سرمو شده الیخیب نکهیا از

 تیحال یکیزیف دوم بار که نکن دوتا حرفمو.امیب تا تخت رو بخواب لخت

 .کنمیم

 .شده داغ خجالت از گوشامم کردمیم حس

 جمع چشمام تو گفتم؟اشک یچ که یدیشن:دیغر یعصب که کردم نگاهش مات

 .آقا بله: گفتم لرزون یصدا با و شد

 گونه رو یاشک قطره اوردمیدرم تنم از که یلباس هر با.رفت رونیب اتاق از

 خودم بخت از و دمیکش باال گلوم تا پتورو و دمیخز پتو ریز.نشستیم کبودم

 اوشیس. دمیکش سمیخ یها گونه به یدست عیسر در یصدا با.کردم هیگر

 اتاق ی گوشه و دراورد تنش از شرتشویت اومدن نیح.جلو اومد و دروبست.بود

 درست یکیتار تو.شد کترینزد و کرد خاموش چراغو.کرد پرت

 کنارم دمیفهم تخت شدن نییپا باال از.ختیر فرو اشکام دوباره.دمشیدینم

 گره نگاهش تو نگاهم و کرد روشن تختو کنار خواب چراغ.نشسته

 با زدو کنار روم از پتورو انهیوحش.شد یعصب دید که مویاشک صورت.خورد

 .بغلش تو دیکش منو گرفت پهلوم دور که دست هی
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 شدش دیکل یدندونا نیب از اوردیم فشار پهلوم یزخما به انگشتاش با کهیدرحال

 :گفت

 ؟ یریبگ آبغوره یندار حق من توعمارت نگفتم مگه

 تکون وسرمو گرفتم رو اشکام یجلو اما شد جمع صورتم پهلوم درد از

 من درد و شد شل پهلوم رو دستش.ختیر صورتم یرو موهام از یا حاله.دادم

 به صشویحر نگاه.زد کنار صورتمو یجلو یموها و اورد باال دستشو. کمتر

 گنجشک نیع قلبم و شدیم نییپا باال ترس شدت از نمیس ی قفسه.دوخت لبام

 دادیم دست بهم یخوب حس تنم یرو اش مردونه و گرم یدستا حس از.دیکوبیم

 اون مایاقل:زدم بینه خودم به.گرفتیم جلوشو وجودم تو ترس حس یول.

 .بزنه دست بهت که نداره یاشکال چیه.شوهرته

 .چشماش به دوختم نگاهمو

 به کنهیم ولت بعد.شوهرته شب چند واسه فقط اون:گفت وجودم ته از یحس

 .خدا امان

 لباش تو محکم لبامو.کرد کمتر باهام فاصلشو.زد چنگ گلومو شتریب بغض

 مردونه یبازوها تو ناخونامو درد شدت از که زد م نهیس به یچنگ و گرفت

 وا زود نقدریا دینبا.بود تنم درد از شتریب گرمش ی بوسه لذت اما.کردم فرو اش

 پا دستو داشتم و نداشتم نفس گهید.دیبوسیم یوحش و مدام قهیدق ۵ تا.دادمیم

 یجا به دیرس که دیچرخیم تنم رو داشت؟دستش اعتراض جرات که یول زدمیم

 .گرفتم قیعم نفس هی و دیکش عقب خودشو.باسنم رو کمربند

 :گفت و زد یپوزخند

 .زمختت و یزخم تن نیا با اونم.یندار برام یتیجذاب چیه

 هق هق.شد خارج اتاق از مبهوتم و یاشک یچشما درمقابل یحرف چیه یب و

 یناکس و هرکس یذاشتینم اونوقت.یبود کاش مامان آخ.شد بلند هام هیگر

 .کنه رمیتحق نطوریا

 دمیترسیم نه گهید.شد باز در که بودم غرق هام هیگر و خودم یهوا و حال تو

 اومدم خانم:کرد پر رو فضا دخترک یصدا.بود مهم برام اومد تو که یادم نه

 .بزنم پماد رو تنتون
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 دخترک یدستا.زدم زار و کردم فرو بالشت تو صورتمو تمیموقع به توجه یب

 تمیاذ هم ها زخم سوزش یحت گهید.زدیم پماد پشتمو و دیچرخیم تنم رو

 چشمام که رفت رونیب یک خدمتکار و موندم حال تواون چقدر دمینفهم.کردینم

 ...رفتم فرو خواب به شدو نیسنگ

 تا کردم نگاه نوراونورویا سرجام کمی.دارشدمیب یادیز یسروصدا با صبح

 منوچهر یصدا.صداها به کردم گوش قیدق.کجام دمیوفهم کردم درک تمویموقع

 من ادی که دهینرس بهش مواد باز حتما.شد خیس تنم به مو.زدیم ادیفر که بود

 و زدم دستوروم به یاب سرعت به و دمیپوش لباس و اومدم نییپا تخت از. افتاده

 شده جمع درسالن یجلو خدمه.رفتم نییپا ها پله دواز به و شدم خارج اتاق از

 به بودو کرده شلوارش بیج تو دستشو و بود لبش به یگاریس اوشیس. بودن

 زدیم ادیفر منو اسم پروا یب واونم بودن گرفته دستاشو محافظا که منوچهر

 قیعم یها کام و کردیم نگاه فقط و نبود صورتش تو یحس چیه.بود شده رهیخ

 .گارشیس از گرفتیم

 بود یکی یدندونا و زد یضیعر لبخند من دنید با منوچهر.رفتم رونیب سالن از

 کردمیم فکر شهیهم.افتاد مینیب به ینیچ.گذاشت شینما به زردشو نبود یکی و

 داده؟ یآدم نیهمچ به ازدواج به تن چطور بود ییبایز زن که مادرم که

 :زدن حرف به کرد شروع بلند بلند دارش خش یصدا با

 .خونه ببرمت اومدم.دنبالت اومدم. خوشگلم دختر.جان مایاقل.دخترم

 بلده؟ زامیچ نیا از رتیغ یب نیا.سیتن توپ اندازه شد چشمام

 .من سمت دیچرخ اوشیس نگاه منوچهر یحرفا با

 رگهام تو خونش باشه بد که ام یهرچ. بود پدرم اون.اومد درد به دلم یا لحظه

 اومده و مونهیپش که حاال.سمتش برم. برم نییپا ها پله از تا برداشتم یقدم.بود

 !رمیم باهاش منم دنبالم

 ولم که کردم بهش ینگاه وار تمنا.شد ریاس اوشیس قدرتمند یدستا تو دستم مچ

 .کنه

 :گفت منوچهر روبه نگاهم به توجه یب و دیکش خودش سمت منو

 !شیببر یتونینم.منه مال که یزن. شده زن گهید حاال تو دختر
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 هم با یا رابطه که گه؟مایم دروغ گفت؟چرایم داشت یچ نیا!زد خی بدنم

 یزیچ نکنه نمیبب که کردم مرور باخودم رو شبید!کردم شک م؟بخودمینداشت

 !خبرم؟ یب من شده

 جمع بازمو دهن که داد دستم به یفیخف فشار که کردمیم نگاهش مات

 یتالق مانیپ با نگاهم.چرخوندم منوچهر سمت نگاهمو زده خجالت.کنم

 سرشو و دیکش صورتش به یدست کالفه.خاص جورهی.بود یجوری نگاهش.کرد

 به ادم همه نیا یجلو اوشیس که دییدو صورتم تو خون. انداخت نییپا

 .شدم زن من که کرد اعالم مانیپ خصوص

 :زد داد تر خمار منوچهر

 .برمشیم باخودم.دخترمه باشه که یهرچ

 هی و کرد کتش یداخل بیج تو ودست کرد خاموش پاش ریز گارشویس اوشیس

 .اورد رونیب ازش تراول دسته

 :گفت منوچهر روبه

 باهاش شبامو دوسدارم اومده خوشم ازش منم.منه زن گهید اون.که گفتم

 .بگذرونم

 :گفت و انداخت منوچهر یپا یجلو رو شده دسته یها پول

 ارزه؟ یم.ارزه ینم که شتریب!پولش نمیا

 که.نزنه پوال به دست داشتم دوست. بود گرفته تیعصبان رنگ نگاهش مانیپ

 من ملتمس یچشما یجلو!نشد نطوریا اما.دنبالم اومده و شده عوض واقعا بفهمم

 :گفت یلش یصدا با و برداشت نیزم رو از پوالرو و شد خم

 ....ارزه یم.آقا ارزه یم شتریب

 و کرد رها دستمو مچ رمینم منوچهر سمت گهید دیفهم که اوشیس.شدم سست

 :کردوگفت پرت جلوش و دراورد گهید پول دسته هی

 پرداخت بهت یکیزیف دخترتو یبها نمتیبب خونه نیا وبر دور گهید یسر

 .کن گم گورتو.کنمیم

 !کردنیم معامله من سر راحت چقدر. نشستم نیزم یرو شدو سست زانوهام
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 گهید که دور اونقدر.شد دور و گفت یچشم و نشوند پوال رو یا بوسه منوچهر

 گونم رو یاشک.شد نیماش سوار رفتو نییپا ها پله از اوشیس.دمشیند

 .کردیم نگاهم نیغمگ و متاسف که افتاد مانیپ به نگاهم.دیچک

 خارج وازعمارت شد دورتر و دور هم مانیپ نیماش میاشک یها چشم درمقابل

 .شد

 و بود سیخ نگاهش.بود رزنیپ همون.چرخوندم سرمو بازوم دور یدست حس با

 .کردیم نگام لبخند با

 .ینیبش سرد نیزم رو وضعت نیا با ستین خوب.شو بلند دخترم+

 بگم کرده؟خواستم باور شدنمو زن دروغ وضع؟نکنه کدوم کردم فکر باخودم

 دروغشو بفهمه اوشیس اگه کردم فکر که فتادهین نمونیب یاتفاق و ستین میزیچ

 یرو.شدم بلند وازجام کردم هیتک رزنیپ به حرف یب.ذارتمینم زنده کردم رو

 نییپا گلوم از یزیچ.اورد صبحانه برام و نشوند عمارت تو مبل

 تا ومدنیم سمتم وارید درو انگار.رونیب برم خرابشده اون از خواستمیم.رفتینم

 ..دیبا.دیبا.برم دیبا من. خوردم یب یب بزور یا لقمه چند.کنن ام خفه

 بهم یشکیه دست که دور یجای رمیم.رمیم.اره.کنمیم فرار نجایا از من

 در از داشتم.شدم بلند ازجام افکار نیا با. رمیم.اوشیس نه.منوچهر نه.نرسه

 :ستمیبا شد باعث یب یب یصدا که رفتمیم رونیب سالن

 ؟یریم ییدخترم؟جا

 اونم.شدیم سه که کنمیم فرار دارم گفتمیم اگه.بگم بهش یچ که کردم فکر کمی

 .برو بفرما یکنیم یکار خوب گفتینم مسلما

 : گفتم و زدم بهش یلبخند برگشتم

 .توخونه دمیپوس.بخوره سرم به هوا کمی رمیم

 .افتاد چشماش کنار وچروک نیچ چنتا که داد خنده با لبخندمو جواب

 اطمیح از.بازه جک کنم فکر نرو عمارت پشت.نشو دور فقط. دخترم باشه+

 .نرو رونیب

 رونیب عمارت واز گفتم یا باشه.بود یمهربون زن.زدم یلبخند شینگران به

 وسط فرش سنگ کردن جارو مشغول یاستکان ته نکیع با یمسن مرد.اومدم
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 نیا که رونیب رفتمیم اگه.بابا یا.بود داده سر آواز خودش واسه و بود اطیح

 تو اونقدر. بود باغ اونطرفه یدرختا کنار یبزرگ استخر.زدم قدم یکم.دیدیم

 اطیح از رفتمو در سمت دو به.شد تموم مرد کار باالخره که رفتم راه اطیح

 دور عتریسر دیبا.شده آزاد قفس از که داشتم رو یا پرنده حس شدم خارج

 توانم تمام با.نهیبب منو و سربرسه یکس بود ممکن هرآن وگرنه شدمیم

 و تک یساختمونا از.دمیدویم اما بدووام راحت تونستمینم بود پام ییدمپا.دمیدو

 هواشم.ستین شهر داخل و دارن هیما همه نجایا که بود معلوم اطراف توک

 که یکم و دادم فرو هام هیر تو رو یبهار یهوا!درخت دارو پراز و بود زیتم

 برم؟ دیبا کجا حاال خب.:رفتمیم راه ارومتر شدم دور

 !کنم؟ کاریچ برم؟حاال که دارم کجارو!بودم نکرده فکر جاش نیا به

 اروم رو ادهیپ کنار از.کردنیم امد و رفت ادم توک و تک بودو خلوت ابونیخ

 بلند سرمو.رفتمیم کجاست دونستمینم که یمقصد به میمستق زنان وقدم اروم

 کنارم که یتنگ ی کوچه تو دمیچیپ عیسر اوشیس بلند یشاست دنید با و کردم

 دهید وقتی نکنه نمیبب که دمیکش سرک کوچه از رونیب به زنون نفس و بود

 دهیکش باسنم رو یدست که دمیکش یاسودگ سر از ینفس شدو دور نیماش.باشنم

 .شد

 اندام و بلند قد شونیکی.بودن ستادهیا جوون پسر دوتا سرم پشت. برگشتم هول

 دنید با چاقه.بود تر چاق و تر کوتاه اون از کمی یگریود.داشت یاستخون

 .المصب جنسه خود.هیزیچ عجب اشکان:گفت زدو یسوت ام چهره

 .بغلش تو دیکش منو و سمتم برداشت زیخ الغره که برداشتم عقب به یقدم

 دستو به کردم شروع. چاه تو افتادم دراومدم چاله از.نداشتم تکلم قدرت ترس از

 اورد فشار محکم و پام یال کرد و شیاستخون دست که.دنیکش غیج و زدن پا

 .مشیببر کن ش خفه.لیسه کهیفابر.جووون:وگفت

 . سمتم اومد و دیپاش دستمال یرو یزیچی. سازمشیم االن دار نگهش+

  صفا میبر انیب بچ برو و آرش بزن زنگم هی_

 .اونا به میزنگیم شب واسه میکن بازش خودمون اول. خره نه+

 و ینیب یجلو رو دستمال که زدمیم غیج بلند بلند و کردمیم هیگر ترس از گهید

 ...رفتم ازحال و شد سبک سرم اروم اروم و گرفت دهنم
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 و بودم جیگ.دارشدمیب بود گوشم کنار که یپسر ی مستانه ی خنده یصدا با

 تکون دستوپامو تونستمینم اما کردیم درد شدت به گردنم.کردیم ینیسنگ سرم

 هیتو.نهیبب واضح کامال چشمام تا زدم پلک چندبار.بودم شده نیسنگ انگار بدم

 و پیز.چرخوندم نگاهمو.نشد.بدم تکون پامو خاستم.بودم کهنه و کیکوچ اتاق

 بود دهیخاب پاهام رو پسرچاقه.بودنش دهیکش نییپا کمی و بود باز شلوارم ی دکمه

 کنارم که الغره پسر و بود باز هم مانتوم ی قهی.دیکشیم پام یال دستشو و

 .زدیم چنگ نمیس به یهرزگاه خوردیم مشروب و بود دهیخاب

 ریز زدم خواستمو کمک بلند بلند و دمیکش یبلند غیج تمیموقع درک از

   خنده ریز زدن بعد و دنیترس اولش پسرا.هیگر

 .مخه تو صداش.ببنده بذار دهنش تو بذار یاش_

 .چشم به یا: گفت شدو بلند جاش از بود اشکان اسمش که الغره

 دست از منو خوردم گوه.کردم غلط ایخدا.خاستمیم کمک و زدمیم غیج بلند بلند

 !اوردمیم اوشویس اسمش و زدمیم غیج بلند هیگر ونیم.بده نجاتم ایعوض نیا

 تر نییپا شلوارمو داشت یسع چاقه و بود شلوارش کردن باز مشغول الغره

 کمک و زدمیم غیج فقط.بودن بسته محکم یزیچیبا رو پام دستو مچ. بکشه

 پس نداشتم یدرد اما بودم هوشیب چندساعت دونمینم و بود کیتار هوا.خاستمیم

 که سمتم ومدیم داشت شدو لخت الغره.بودن نکرده باهام یکار یهوشیب تو

 نداشتم نجات به یدیام گهید.سوختیم غیج شدت از گلوم.بستم محکم چشمامو

 هردو پسرا شدو باز یبیمه یصدا با اتاق در چسبوند صورتم به که فشویکث بدن

 افتاده دوتا اون جون به لگد و مشت با یمرد.کردم باز چشمامو.  رفتن عقب

 مونده مبهوت.کرد باز ودستوپامو کرد مرتب لباسمو و شد کمینزد یدختر.بود

 !پسره و بود اوشیس ی خونه خدمتکاره!بودم

 کردن؟ دامیپ کردن؟چطوریم کاریچ نجایا نایا!بود مانیپ

 کتکشون خوردنیم تا و بستن بهم پسرارو طناب با و اومد تو در از پژمان

 تو.شد رهیخ بهم یعصب و اومد سمتم مانیپ.بزنم حرف تونستمینم هنوز.زدن

 زد یغیج دختره افتادم نیزم رو!دیپر سرم از برق که زد گوشم تو چنان لحظهی

 .رفتارش از بودم متعجب هنوز.کنه کمکم کرد یسع و نشست وکنارم

 .بود شده سرخ تیعصبان ازفرط ش چهره
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 مان؟یپ یکنیم یغلط چه:زد ادیفر دختره

 بروعقب. میمر کن ولش:گفت ک دیکش موهاش به یدست

 .بشکنم استخوناشو دیبا

 :گفت واروم گرفت جلوشو پژمان که ارهیب هجوم سمتم خواست

 .کنه کاریچ باهاش دونهیم خودش اقا.نداره یبماربط

 دوباره نکهیا فکر از.رفت رونیب اتاق از زدو پس پژمانو دست کالفه مانیپ

 .دادم فشار مویمر دست.شد یجار اشکام دوباره خونه تواون گردوننیم برم

 .خونه تواون برگردم خوامینم من.کن کمکم توروخدا:

 .میبرگرد زودتر دیبا.کشهیم هممونو آقا.شهینم:شدوگفت نیغمگ چشماش دختره

 کن کمکم توروخدا.ذارتمینم زنده. ترسمیم من+

 :دیکش صورتم رو مهربون دستشو

 فرارت با توام.ستین دلش تو یزیچ یول هیعصب کمی اقا.نباش نگران

 .داره یروز و حال چه ینیبب دیبا.یکرد کیتحر تشویعصبان

 :گفت رونیب رفتیم اتاق از کهیدرحال پژمان

 میمر ارشیب

 صورت تو نداشتم جرات.میرفت نیماش سمت وباهم پاشدم جام از میمر کمک با

 با و میشد ادهیپ در یجلو.نزد یحرف یشکیه عمارت به دنیرس تا.کنم نگاه پسرا

 گاریس بود نشسته شیچوب یصندل رو اوشیس.میشد سالن وارد میمر و مانیپ

 .خوردیم تاب و دیکشیم

 : توگوشم شد خم و گرفت بازومو مانویپ

 ام یاورد باال که یگند از.یزنینم حرف رهیبگ جونتم خواست اگه.یشیم خفه

 ؟یدیفهم.یزنینم حرف

 :گفت اروم.رفتم جلو قدم چند که داد هلم.دادم تکون سر هیگر با

 .بود سرگردون ابونیخ تو.میکرد داشیپ.آقا
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 .ستادیا حرکت از یصندل

 .ستادیا تپش از منم قلب

 سالن از همه خدمه.داد تکون یدست و کرد خاموش یگاریجاس تو گارشویس

 بود کیتار سالن.دیچرخ سمتم شدو بلند جاش از.دمیلرزیم دیب مثل.شدن خارج

 و بود ختهیر بهم موهاش.دمید چهرشو.نبود روشن شتریب جون کم چراغ هیو

 روم اومدوروبه سمتم شمرده یها قدم با.بود نشسته خون به چشماش

 .فروکرد شیخونگ شلوار یبایج تو ستادودستاشویا

 اره؟!یکنیم فرار و یزنیم منودور جوجه تو که دهیرس ییجا به کارم پس+

 و یوضع چه با منو ونگفت.نزنم حرف گفت مانیپ.کردمیم نگاهش بغض با

 .کشهیم منو مطمئنم بفهمه اگه.داکردهیپ کجا

 .نزدم یحرف

 دهنم تو خون یشور که زد توگوشم یجور هوا یب بعد.شد رهیخ بهم یکم

 .شدم نیزم نقش و دیچیپ

 شو بلند:گفت یاروم یصدا با

 .نبود خودم دست ارشیاخت و بود شده روان اشکام.شدم بلند سرعت به ترس از

 نیزم نقش دوباره.خوابوند صورتم چپ سمت دست پشت با دومو چک

 .کردمیم هیبودوبلندبلندگر آشکارشده هقم هق گهید.شدم

 .میرفت باال ها دوازپلهیکش خودش دنبال منو و گرفت بازومو

 .بودم افتاده سرفه به توگلوم خون و درد از.نیزم رو افتادم.اتاق تو کرد پرتم

 : گفت ارومش یصدا همون با

 شو لخت پاشو

 .دراوردم لباسامو دونه دونه هیگر با

 اریدرب اونارم+



 764 از 30 صفحه 

 داد هلم.حموم سمت برد و گرفت دستمو مچ.کرد باز کمربندشو.شدم لخت کامال

 دستش دور سرکمربندو.کرد میتنظ روم دوشو.حموم کف افتادم.حموم تو

 .کرد باز خوی آب.دیچیپ

 سرما و ترس از.اومد نییپا و ختیر تنم سرو رو خی اب.شد جدا تنم از روح

 صورتش یرو بلند یموها و صورت رو اب.شد تر کینزد.دمیلرزیم

 با که یوقت از کمربند درد.رفت آسمون به ادمیفر زد که اولو ی ضربه.دیپاشیم

 !خی اب ریز و بودم لخت که حاال.وبدتربود شتریب زدیم لباس

 یصدا. میمر یصدا. یب یب یصدا. ومدیم در پشت از نفر چند ادیفر یصدا

 !  مانیپ

 بود شده کر انگار اون یول.کنه ولم و رهیبگ اروم اوشیس کردنیم التماس که

 !دیشنینم انگار

 .ومدیم فرود فمیضع تن رو که بود بند کمر یها ضربه

 :کردمیم التماسش درد شدت از

 آقا کردم غلط

 رمینم ییجا گهید. خوردم گوه

 آقا دیببخش

 !بدهکار گوش کو اما

 .نبود تنم تو جون گهید.بود شده قرمز خونم از حمام دیسف یایکاش

 ...اوشیس..سـ:کردم زمزمه

 حموم واز کرد پرت حمام کمربندوگوشه.زدیم نفس نفس.ستادیا حرکت از

 .رفت رونیب

 و کردنیم کمکم عجله و هول با.حموم تو کردن پرت خودشونو یب یب و میمر

 !بود اوشیس رفتن ریمس به چشمم من
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 زخمام یب یب.اوردنم رونیب حموم از و گرفتم یدوش یب یب و میمر کمک با

 از.روقتید و بود شب اخر.خوابوندنم تخت یرو و.کرد یچیپ باند دقت با رو

 .برد خوابم که شدم غرق افکارم تو و رفتن رونیب اتاق

 کردم باز چشمامو یب یب یباصدا

 استخون و پوست. یا گرسنه حتما ینخورد یزیچ شبمید.دارشویب دخترم+

 .یایازپادرم یشیم تر فیضع بره شیپ نطوریا یشد

 .داد جوابمو یگرم به که کردم یسالم بهش لبخند با

 .کنه عفونت ترسمیم کنم عوض بانداتم دیبا.دخترم بلندشو+

 هیگر یوحش به نه.خدمه هیمهربون به نه.رفت باال محبتش از لبم ی گوشه

 !اوشیس

 دوطرف از لبم.بود داغون ام چهره.زدم وروم دست به یاب و شدم بلند ازجام

 جراحت هنوز شهیش برخورد از میشونیپ.بود کبود چپم چشم و بود جرخورده

 مادرم ادی.شدم رهیخ چشمهام ما؟بهیبودم؟اقل من نیا!شناختمینم خودمو.داشت

 :گفتیم و زدیم شونه رو موهام شهیهم.افتادم

 !...درانتظارشه یخوب سرنوشت که من یمایاقل.یمن یبایز تودختر

 ؟اصالیزدیم حرف ازش که یخوب ی ندهیوا سرنوشت ؟کو مادر کو

 .دیچک روگونم یاشک ؟قطرهینیبیم ؟منوییکجا

 روتخت صبحانه ینیس با یب یب.برگشتم اتاق به و زدم صورتم به یا گهید اب

 .گرفتیم لقمه برام بودو نشسته

 دایپ مسکن هی داروها تو.بود دهیبر امونمو ودرد بود کوفته تنم.نشستم کنارش

 چندسالته:گفت و داد دستم یا گهید ی لقمه یب یب.بخورم صبحانه تابعد کردم

 دخترم؟

 .سالم ۱۶:  گفتم اروم

 !؟یکتریکوچ اقا از سال ۱۵ یعنی:گفت و کرد نگاه بهم شده گرد ییچشما با

 !سالشه؟ ۳۱ اوشیس یعنی!شد گرد چشمام من نباریا

 .دادم تکون یسر
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 ؟یشد زنش نبود؟چطور ادیز یسن فاصله سال ۱۵:وگفت دیکش یاه یب یب

 !نبود خودم خواست به:گفتم و زدم یپوزخند

 !مادر؟ یچ یعنی+

 .دیخر معتادم یبابا از منو آقا!نیدید که روزید_

 ؟ینبود یراض تو یعنی+

 ر؟یش دهن تو بره شهیم یراض یک.نه که معلومه!زدم پوزخند

 و اومد باال میمر.انداختم قرصو.خورمینم گهید وگفتم دادم فرو رو لقمه بزور

 .کردن عوض رو زخمام باند یب یب با صبحانه کرد جمع بعداز

 :وگفت انداخت نییپا سرشو رفتن موقع میمر

 .میکن قفل درو گفتن.دیبر رونیب اتاقتون از نیندار حق گفتن آقا

 من بخاطر ندارم دوست.دیبد انجام گفته که یهرچ: وگفتم زدم بهش یلبخند

 .فتهیب دردسر تو یکس

 !بودم یزندان رسما گهید!کرد قفل درو رفتو رونیب و گفت یدیببخش میمر

 صبح.بودم مونده تازه یهوا حسرت تو.گذشتیم هیقض اون از ماه کی کینزد

 اون از.اتاق تو اوردنیم هم رو وشام ناهار و صبحانه و بودم اتاقم تو شب تا

 ها پنجره ی شهیش از فقط. شدمیم افسرده داشتم.بودم دهیند هم رو اوشیس روز

 شده خوب یحساب میمر و یب یب با.کردمیم تماشا هارو درخت یها شکوفه

 جاشون کمی بودن قیعم که ییاونا بودوفقط شده خوب بدنم و تن یزخمها.بودم

 هم وجاشون نکرد عفونت زخمام هاش مرحم و یب یب لطف به.بود معلوم

 شد باز در.تر دهیپر رنگ الغرترو هرچند.بود شده بایز بازم صورتم.نموند

 یخوش با و گذاشت تخت یرو رو ناهار ینیس.شد اتاق وارد خوشحال یب یوب

 .مژده.مایاقل بده مژده:گفت که کردم نگاش متعجب.کرد بغلم

 شده؟ی؟چیا مژده گه؟چهیم داره یچ. اوردمیدرم شاخ داشتم

 .شدهیچ بگو. گرفتم تهوع حالت نده تکونم نقدیا یب یب:وگفتم گرفتم بازوهاشو

 !کنمیم دارم کاریچ دمینفهم یخوش از مادر شرمنده: گفت و کرد ولم دستپاچه
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 .شدهیچ بگو حاال نداره یرادیا:گفتم

 :زدن حرف تندتند کرد شروع یب یوب مینشست تخت رو باهم

 مناسبت به فرداشب.جشن یبرا میش اماده گفتن آقا انیم دارن فردا بزرگ خانم

 .میکن اماده شمارو گفتن.رنیگیم جشن برگشتشون

 ؟یبراچ اد؟منیم ه؟ازکجایک بزرگ ؟خانمیگیم یچ یب یب+

 دارن دخترودامادشون با.کردنیم یزندگ لندن. آقاس مادر بزرگ خانم_

 نکهیا مهمتر همه از.رهیبگ جشن براشون خوادیم ام اقا. رانیا گردنیبرم

 !خوبه یلیخ نیا!میکن امادتون وگفته دهیبخش شمارو

 .برم رونیب اتاق نیازا تونمیم که شدم خوشحال دلم ته

 ؟یب یب:گفتم

 ؟یب یب جانه_

 نطورن؟یهم خانوادشم.خودخواه یعصب.هینجوریا اقا چرا گمیم+

 !ییوآقا یماه اون به ؟پسریتوگفت که هیینایا مادر؟کجاش اوا_

 ! یب یب:دمینال

 ...دخترجان بگم یچ راستش. نکن هیگر حاال خب:کردوگفت ینیریش خنده

 بتو شباهت یب که بود یدختر عاشق وار وانهید اقا.بود شیپ سال ۶ درست

 راه یتو که.کرد فرار یقاچاق گهید پسر هی با و کرد ولش امادختره.نبود

 یدختر چیه به آقا بعدازاون گهید.مردن دو هر اوناهم و زدن رو شونیکشت

 ادیز دختر دوست.نداد راه خودشون اتاق تو رو یدختر چیه و نکرد فکر

 نکهیا تا نبود ازدواجم دوبندیق تو!شبن کی مهمون همه یول.رنیوم انیم.داره

 .یشد زنش کردو غهیص تورو

 ...یب یب اما+

 .یتونیم که دونمیم.یکن کمک اقا به دیتوبا.نکن مادر؟بحث یچ اما_

 زنش من.داره دوست منو دادن عذاب فقط اون.یکنیم اشتباه یدار شما یب یب+

 .نزده دست بمن اون.بود دروغ حرفاش ی همه ستمین
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 :گفت لکنت با و زد خشکش تعجب از یب یب

 ؟یدختر هنوز تو...تو یعنی..عی

 تو دیکش محکم منو یول شهیم دیام نا االن گفتم.انداختم نییپا سرمو شرم با

 !شدم شوکه.شد یجار اشکاش و بغلش

 یلیخ نزده دست بهت اقا و ینبود شب هی مهمون که نیا!هیعال نیا:گفت هیگر با

 .هست یدیام هی یعنی.توخونه اوردهین دختر آقا یتواومد که یروز از!خوبه

 کهیدرحال ذوق و شوق با جلومو گذاشت ناهارو.ها زنهیم ییحرفا چه ام یب یب

 دهیپوش لباس هی خوردمو غذامو.رفت رونیب اتاق از زدیم حرف خودش با

 شده تموم حبسم.رفتم رونیب اتاقم از و انداختم هام شونه رو یشال. کردم انتخاب

 :شد بلند یب یب یصدا که سالن در سمت رفتم و دمیچرخ خونه کل تو!بود

 ؟هان؟یریم مادر؟کجا کجا

 فرار جرات گهید نترس.اطیتوح دوربزنم رمیم:گفتم و کردم نگاهش خنده با

 .ندارم کردن

 دردسر تو وخودتو یزد گول ینجوریا منو بارمی تو:دادوگفت تکون سر یب یب

 .یبر نکرده الزم.یانداخت

 تو برم خامیم.توخونه دمیپوس بخدا.رمینم در که گفتم.یب یب نترس:وگفتم دمیخند

 .نمیبش چمنا و باغ

 .کرد نگام وسیما یب یب

 .رمیدراونورترنم جلو از.کنمیم خواهش.:وگفتم کردم مظلوم چشمامو

 .زودبرگرد باشه:دادوگفت تکون یسر

 یبهار هوا.رفتم رونیب وازسالن کردم ماچ رو چروکش ولپ دمیپر یخوش با

 حیتفر مشغول و دمیچرخ اطیتوح بدوبدو.دیچرخیم درختا تو یمیبودونس

 نگاه باغو تو.کردم حس رو ینگاه ینیسنگ که دمییدویم خودم واسه.شدم

 رو ام یلبخند.بمن بود زده زل بودو داده هیتک سبز گوجه درخت به مانیپ.کردم

 سمتش اروم.گوشم تو زد که افتادم یشب ادی.گرفتم اروم زده خجالت.بود لبش

 یسالم رلبیز.ستادیا فرش سنگ یرو اومدو رونیب باغ از اونم که افتادم راه

 .داد جوابمو یگرم به.کردم
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 ؟یاومد رونیب حبس از ؟باالخرهیخوب:وگفت

 اجازه آقا چطوره؟بله شماحالتون.ممنون:گفتم دادمو تکون یسر زده خجالت

 .رونیب امیب دادن

 میکرد زدن قدم به شروع

 .هیگنجشک دلش یول.خشنه کمی اوشیس.خداروشکر+

 اومده شیپ برام یسوال هی راستش.اوهوم_

 ؟یسوال هوم؟چه+

 توگوشم یزد اونشب چرا شما نکهیا_

 .نبود خودم دست.بودم یعصب.متاسفم واقعا:وگفت کرد بهم ینگاه زده خجالت

 ن؟یشیم یعصب ینجوریا همه واسه و شهیهم شما_

 .شد قدم هم باهام وبعد ستادیا یا لحظه

 ...همه واسه نه+

 مانیپ.شد دهیشن سر پشت از اوشیس نیماش یصدا که چرا بپرسم خواستم

 بهش حرفامون از یزیچ.شکاکه اوشیس:گفت و گرفت فاصله ازم دستپاچه

 .میزنیم حرف بعدا.میدید همو یاتفاق بگو.نگو

 کرد؟ نیهمچ چرا نیا!شد دور سرعت وبه

 بازم نکهیازا.شه ادهیپ اوشیس شدم منتظر و انداختم باال یا شونه الیخیب

 باز براش نویماش در و برداشتم گهید قدم چند.شد یجوری دلم ته دمشیدیم

 مانیپ رفتن ریمس به ینگاه.شد ادهیپ و انداخت بهم ینگاه متعجب.کردم

 :کردوگفت

 نبود؟ مانیپ اون

 .بودن مانیپ اقا. اقا بله:دادم جواب اروم

 هم؟ به نیگفتیم یرفت؟چ چرا پس+

 . میدید رو گهید هم سالن در یجلو یچیه.آقا دونمینم_
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 .باالرفت ها وازپله!آها:وگفت انداخت باال ییابرو اوشیس

 .افتادم راه دنبالش و زدم یگشاد لبخند دیچینپ پروپام به نکهیازا خوشحال

 آماده مشغول همه شب تا.شد کاراش انجام مشغول اوشیس و میناهاروخورد

 یتو ماه به نشستمو روتختم و رفتم اتاقم تو.بودن جشن یبرا خونه کردن

 .شدم رهیخ اسمون

 یخال دلم ته شب اون یاور ادی با.شد اتاق وارد اوشیس و شد باز اروم در

 .ستادیا روم روبه. تو اومد و بست درو.ستادمیا و اومدم نییپا تخت از.شد

 . رباالیبگ سرتو+

 اونقدر منو گهید.شده خوب زخمات:گفت دویکش گونم رو دستشو.کردم نگاهش

  بندازمت حال اون به که نکن یعصب

 .آقا چشم+

 دویکش لبم رو انگشتاشو

 ادتی.ینکرد نیتام منو هنوز یول.یینجایا که چندوقته االن:کرد زمزمه اروم

 اوردمت؟ یچ یبرا رفته

 !گهیم یچ نیا کردیفکرم یچ اون.یب یب چارهیب گفتم باخودم

 .آقا نه:گفتم اروم

 !خوبه یلیخ+

 داغ ینفسها.زدیم تر تند قلبم. دیخواب روم آروم.تخت یدادرو هلم.شد کمینزد

 اروم اولش.دیبوس و گذاشت لبام رو لباشو.خوردیم گلوم پوست به ازشین وپراز

 از دستشو.اوردیم فشار بدنم به شتریب دیبوسیم تر خشن لحظه به لحظه اما بود

 رو دستمو.ومدینم باال نفسم گهید. داد حرکت کمرم رو و برد لباسم یتو پشت

 دستشو.دیکش عقب یکم اوردم کم نفس دیفهم.دادم هلش یکم و گذاشتم ش نهیس

 سالته؟ چند!یا بچه یلیخ:وگفت کرد موهام تو

 ۱۶: کردم زمزمه اروم و کردم تر زبون با لبامو

 !کرد نگاهم تعجب با و ستادیا حرکت از دستش
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 !؟یکتریکوچ ازمن سال چند یدونیم:وگفت داد گوشم پشت موهامو

 !سال ۱۵.اوهوم+

 نهیس رو دیکش منو و دیکش  بالشت رو سرمو.ادیم بهش خنده.زد یلبخند

 خوشحال یب یب فتهیب اتفاق نیا خواستیم دلم یازطرف.فتهیب یاتفاق دمیترسیم.ش

 !بشه

 :گفت و زد مینیب نوک به یآروم ی ضربه اوشیس

 ام خونده دختر عنوان به خوامیم.یش آماده جشن یبرا دیبا فردا.کوچولو بخواب

 .کنم تیمعرف

 دخترخونده؟: گفتم اروم.گرفت دلم

 ...دخترخونده. اره: گفت و دیکش روم پتورو

 .رفتم فرو یقیعم خواب وبه گذاشتم نشیس رو سرمو

 دمیترس.نکردم باز رو چشمام اما.شدم داریب گلوم یرو یگرم ی بوسه حس با

 روم پتورو و گذاشت متکا یرو سرمو اروم.کنه ولم دارمیب بفهمه اگه

 باز چشمامو.رفت رونیب اتاق از و گذاشت میشونیپ رو ی بوسه.دیکش

 دلم ته.زنهینم بهم دست بعد.یکنینم نمیتام گهیم!ادم نیازا بودم متعجب.کردم

 ازش اوشویس تن عطر و کردم بغل پتومو.بود ۶ ساعت.خورد تکون یزیچی

 .دمیخواب دوباره و دمیبلع

 .دارشدمیب شونم رو یدست یها تکون با

 میدار کار یکل شد خوابه؟ظهر وقته چه االن جان خانم توروخداپاشو داد یا:

 پاشو پاشوخانم.اومده شگرتونیآرا

  ادیم خوابم میمر سیه: وگفتم دادم تکون یدست

 گهید جوری ادیب خودش آقا گمیم.باشه:گفت و شد دادنم تکون الیخیب میمر

 .میمر به زدم زل و نشستم سرجام خیس.کنه دارتیب

 .گهید ادیم خوشم آقا ی جذبه نیا از:گفت و داد سر یا خنده

 صاف بالش و داد یجاخال که کردم پرت سمتش به تختو یرو شکل یقلب بالش

 .اوشیس صورت تو خورد
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 پته تته با.رفت رونیب وازاتاق گفت یدیببخش.بود شده کبود خنده زور از میمر

 :گفتم

 از.دیینجایا شما نشدم متوجه.کردمیم یشوخ میمر با داشتم آقا دیببخش...دیببخش

 ...خاستـینم رفت در دستم

 آخرت بار.رفت سرم دختر یزنیم حرف چقدر سیه:گفت و داد تکون یدست

 ؟یدیفهم.من صورت تو یزنیم متکا با باشه

 .آقا بله: گفتم آروم گرفت بغضم

 .رفت بهش زدم گند.بودا شده مهربون شب هی همش.دادم فحش خودمو تودلم

 لباسم.بکشه صورتت به یدست هی ارنیب شگریآرا گفتم.بزن صورتت به یآب هی+

 زنده زنده نمتیبب یشکل نیا اومد مادرم یوقت.ارنیب گمیم گرفتم برات خودم

 .مایاقل سوزونمتیم

 آقا چشم_

 بود کینزد.روتخت انداختم خودمو پوووووف.رفت رونیب اتاق از زدو یچرخ

 !ها بشه دیتمد امیکبود

 یساعتیو خوابوند منو.اومد شگریآرا خانم که خوردم صبحانه و شستم صورتمو

 و دنیرس اوشیس خانواده که دادن اطالع مسطا وسط اون.رفت ور صورتم با

 .دنبالشون فرودگاه رفتن

 .نمتیبب پاشو.تمومه خوشگله خانم خب+

 .ستادمیا نهیآ روبه و شدم بلند.سوختیم صورتم کل

 شده برداشته یهشت وابروهام بود شده تر دیسف صورتم!منم؟ نیا.شد گرد چشمام

 .بود رکردهیتغ یکل ام افهیق.بود

 .کنم شروع شتویآرا بزن صورتت به اب هی:گفت که کردم یتشکر

 انکه یب و.رمیبگ دوش قبلش خوامیم. نه نه نه: وگفتم دادم چندبارتکون سرمو

 .توحموم دمیوچپ برداشتپ حولمو بدم بهش دادن جواب مهلت
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 الیخ با.رونیب اومدم حموم واز کردم یباز کف یوکل گرفتم یحساب دوش هی

 صورتم خانم اوف:گفتم شگرهیآرا اتاق تو ستادهیوا بمن پشت که یخانم نکهیا

 نکنم؟ شیآرا شهینم حاال. سوزهیم یلیخ

 شیآرا!ییبایز خود یخود شمابه:گفت ییبایز لبخند با و برگشت سمتم به خانم

 !بهونس

 .بود تنم حوله هنوز.برداشتم عقب به یقدم ازترس

 میحسود اوشیس ی قهیسل به که الحق.بغلش تو دیکش ومنو شد کمینزد دختره

 !کرده یشکارخوب!شهیم

 :گفت که کردم نگاش تعجب با

 !اوشیس خواهر.هستم انایس من

 و زدم یجون کم لبخند.شد سرخ خجالت از هام گونه و شدم خارج بهت از یکم

 :گفتم

 نیهست آقا خواهر که شدمیم متوجه شباهتتون از دیبا.نشناختمتون دکهیمنوببخش

 .نیاومد خوش یلیخ.

 .سرداد یا قهقهه کردو شدنم دیوسف سرخ به ینگاه

 !کنمیم لهت وگرنه نزن حرف یرسم بامنم.نشو دیوسف سرخ نقدریا:

 تخت یرو.بود خونگرم و مهربون اوشیس برعکس!گرفت خندم تشیمیصم از

 .کنارخودش نشوند و دیکش منو دست و نشست

 .کردیم فیتعر اشونیبچگ و اوشیس واز زدیم حرف تاب و آب با

 تو انداخت منو که موقع همون یحت!بود خشک و یجد اولش از اوشیس:

 یول.کنه کمکم تا آب تو دیپر و دیترس یکل بعدشم!بود یهمونجور استخرم

 باز یکیت یصدا با در!باشه بلد کنمینم فکر اصال.نکرد یعذرخواه چوقتیه

 نیا!شدم مات بچه دنید از.شد اتاق وارد یا ساله دوسه ی بچه دختر و شد

 :گفت و کرد باز دستاشو انایس که کردمیم نییپا باال ذهنمو بود؟داشتم یک گهید

 .مامان بغل ایب بدو
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 پرت انایس بغل تو خودشو ذوق با بودن بسته یموش موهاشو که بچه دختر

 !کرد

 .بود یناز ی بچه چه!رفت ضعف دلم ته

 :گفت و دیکش بچه یموها به یدست انایس

 .کن سالم بهش.زمیعز تهییزندا خانم نیا

 :گفت وباخجالت من روبه و افتاد ش گونه رو یخوشگل چال که زد یلبخند بچه

 ییدندا شالم

 فشارش بغلم تو محکم و گرفتمش انایس از.رفت قنج دلم شیزبون نیریش از

 .دادم

 :گفتم و دمیکش لپش به یدست

 خوشگله؟ خانم هیچ اسمت!زدلمیعز سالم

 شتاله:گفت و داد نشونم کوچولوشو یبرنج یدندونا

 .ست ستاره اسمش:وگفت دیخند انایس که کردم نگاش تعجب با

 ه؟یرانیا شوهرت.یدار یخوشگل یکوچولو یلیخ:وگفتم زدم روش به یلبخند

 مشغول تخت رو شکل یقلب یمتکا با که گذاشتم تخت یرو رو ستاره.دیخند

 نیبهتر مانیوپ برسام ، اوشیس.بله:گفت دویکش بازوم به یدست انایس. شد یباز

 اوشمیس.خوند درس کشور از خارج برسام.دانشگاه دوران از بودن هم یدوستا

 وجود با مانمیپ.انداخت راه یمهندس یفن شرکت هی و خوند درسشو نجایهم

 .کهیشر یتاحدود اوشیس با و خوند درس یسخت به نجایهم مشکالتش

 خوند؟ درس مشکل با که یچ یعنی.دیچرخ مغزم تو حرفاش

 .بستم دهنمو در یصدا با که یمشکل چه بگم خواستم

 اتویب:

 شمارو کار خوانیم شگریآرا.شده تموم بزرگ خانم شیآرا کار خانم.بود میمر

 .کنن شروع

 .شدم بلند جام از
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 هنوز من.کنه شروع کارشو شونیا بعد.بزرگ خانم یبوس دست برم اول بذار+

 .شد رید گرفتمیم دوش دینبا هیادب یب تینها. نگفتم آمد خوش

 ریتاخ یب ما پرواز.زمیعز نکن فکرو نیا:گفت لبخند با و کرد بغل بچشو انایس

 ی وونهید داداش.انیم مهمونا ۷ ساعت برسم وضعم سرو به کمی منم.نشست

 .داده یمهمون میمابرس نذاشته من

 شال هی و دمیپوش کیتون شلوارو هی.رفت رونیب دادوازاتاق تکون یدست و

 به.دادیم نشون شتریب دمویسف پوست و یرنگ یچشما که انداختم سرم یا سرمه

 انگشتام و داشتم استرس یلیخ.رفتم بودن بزرگ خانم که یاتاق میمر کمک

 .زدم در به یا تقه.دیلرزیم

 .زمیعز اتویب

 فکر بود ستادهیا روم روبه که یزن دنید با.شدم وارد و کردم باز درو اروم

 بزرگش فرزند که ومدینم بهش!برازنده و جوان اریبس!اومدم اشتباه اتاقو کردم

 !باشه سالش ۳۱

 .کرد برانداز چهرمو دقت با و گرفت بازوهام به ودستاشو اومد جلو مشتاق

 !س بسته دهنم اوشیس ی قهیسل شیپ بازم:کرد زمزمه

 یک به دماغ گنده اوشیس نیا پس!مهربونن چه نایا.دیکش بغلش تو ومنو

 چشم وبا دیکش رونیب بغلش از منو که بافتمیم خزئوالت خودم واسه رفته؟داشتم

 :گفت یاشک یها

 !نموندم عروسم دنید دل به آرزو که خوشحالم

 لهیوس هی ای اوشمیس ی خونده دختر من!بزرگ خانم یدار یا خجسته دل چه هه

 !شتریب نه.نیهم!ازشین نیتام یبرا

 و بزرگ خانم کردن هیگر به شگریارا اعتراض که میکرد صحبت باهم یکم

 .رفتم اتاقم به و میشد جدا هم از من شیارا واسه وقت کمبود و شدن رید

 .دمیند لباسمم هنوز من آخه هیوضع چه نیا

 بهم زیزمیچ نقدیا.شدم چلونده شگریارا خانم دست ریز دوساعت به کینزد

 اون گهید.اورده وزن اضافه ییلویک ۲ سرم کردمیم حس که بود دهیمال

 شده ها نجورعمارتیا یها خانم هیشب شتریب.نبودم ساله ۱۶ ی دختربچه
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 و ۶ ساعت.بود ختهیر شونم یرو یطرفی رو ام شده داده حالت یموها.بودم

 ازم کردو ذوق یکل دنمید با و اتاق تو اومد لباسم ی جعبه با میمر بودکه ربع

 تنم لباسو میمر کمک با!شد خواهم باتریز چقدر لباس تواون که کرد فیتعر

 یترش اوشمیس نیا.بود شده دوخته من تن به وانگار ومدیم بهم واقعا. کردم

 و ام شونه رو بندازم که کردم دایپ ریحر و پهن شال هی!ها شهیم یزیچی نخوره

 کردم پام هم رو بود کرده سفارش اوشیس که ییها کفش.بشه تر دهیپوش لباسم

 حال واقعا یول.ادیب چشم به میدگیپر ر ذاشتینم صورتم رو دابیسف آب سرخ.

 کیدورونزد اقوام کل حتما.بود افتاده جونم به یدیشد استرس.نداشتم یدرست

 ایبه؟خدایغر آدم نهمهیا وسط برم خاستمیم یچجور.داشتن حضور اوشیس

 باهاشون یکل اتاقم تو.بود یزیآبرور ته کفشا اون با رفتن راه!امشب نره آبروم

 که دادیم میدلدار مدام ممیمر.دمیجو رو ام شده کوریمان یها ناخن و رفتم راه

 آخه؟ شدیم مگه یول.باشم نداشته استرس و ستین یزیچ

 .اتاق تو اومد یتند یب یب و شد باز در

 ی همه: گفت ازم کردن دیتمج و فیتعر یکل وبعداز کرد برانداز یحساب منو

 .نییپا نیایب شمام گفتن آقا.شده شلوغ یحساب نییپا.اومدن مهمونا

 !ختیر یهر دلم

 :گفت که خوامیم یچ دیفهم انگار.کردم نگاه یب یب به ملتمس

 ایزودب!ماهارو بعد شکونهیم تورو گردن اول نهیبب بتتویغ آقا.نکن فکرشم اصال

 .شد خارج اتاق از میمر وهمراه. نییپا

 ادمی مادر که ییدعا و دادم یدلدار بخودم یکم.بود گرفته وجودمو کل استرس

 که بود نیا به حواسم تمام.رفتم رونیب اتاق از و کردم زمزمه لب ریز بود داده

 یصدا آخر به مونده پله ۵!نییپا برم مخ با رو پله تا ۳۰ کفشم ریز نره لباسم

 یمیمال کیموز شدیم پخش سالن تو که ییصدا تنها و دیخواب جمع ی همهمه

 گرفتن خون خفه همه که شدیچ نمیبب گرفتم باال سرمو تعجب با.شدیم نواخته بود

 یکی انگار.بمن زدن زل توپ اندازه یچشما با ها دهیند آدم نیع همه دمید که

 نامردا.بودن گرفته خون خفه همه استثنا بال.بود زده رو همه استپ ی دکمه

 !مرده ای ان زنده بفهمم که خوردنینم تکونم
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 کفش تق تق یصدا.نشوندم لبام رو یزورک لبخند و چرخوندم سالن تو نگاهمو

 اوشیس.روش چرخوندم نگامو و گرفتم رو شدیم کینزد بهم که یا مردونه

 یبیترک کراواتش و داشت تن به یرنگ یمشک شلوار و کت.بود شده معرکه!بود

 دستشو و ستادیا ها پله نییپا.بود یوکالباس بنفش و یصورت ابروباد یرنگها از

 همه بود عیضا یول پله رو بشه پخش فکم بود مونده کم.کرد دراز سمتم به

 و اومدم تر نییپا.بدم بروز تعجبمو و کنم باز دومتر دهنمو کردنیم نگام داشتن

 :گفت جمع روبه و زد بهم یزورک لبخند. گذاشتم اوشیس دست تو دستمو

 زانیعز شما یفضول حس و تعجب رفع یبرا نمیبیم الزم!ونیآقا!ها خانم

 .دخترم مایاقل.کنم یمعرف بهتون رو ام ،دخترخونده

 پر رو فضا سوتشون و دست یصدا بعد و دنیخند اوشیس یرک به اول جمع

 نیع خواستنیم تافردا وگرنه دیرس دادم به رغضبیم بده رشیخ خدا باز.کرد

 !کنن نگام ماموت

 :زد لب آروم میرفتیم جمع سمت به کهیدرحال و کرد حلقه بازوش دور دستمو

 جز یهرچ. یگیم یکنیم جور یزیچی یاومد ازکجا و یهست یک دیپرس یهرک

 یرینگ فاز.دارم آبرو مهمونام یجلو چون شدم کتینزد اگه االنم.تیواقع

 ....وقتی

 السیگ و زد کردنیم پچ پچ و کردنیم نگاه مارو که ییمهمونا به رو یلبخند

 و کردن نکارویا متقابال هم اونا و اورد باال براشون دستشو تو مشروب

 .دیکش سر نفس هی رو وانیل تو اتیمحتو

 نطوریا به یازین.دارم یگاهیجا چه دونستمیم خودم من.شکست دلم حرفاش از

 اشکام یجلو اما زد چنگ گلومو یبغض.نبود کردن یآور ادی و کردن ریتحق

 بودن نشسته دورش اش خانواده که یزیم سمت به اوشیس همراه و گرفتم رو

 .میرفت

 دردم و بغض بود شده ها عروسک هیشب نشیچ پراز لباس با که ستاره دنید با

 دخترکوچولوش و انایس سمت و کردم ول اوشویس دست.رفت ادمی

 اش رابطه بامن انگار هم ستاره.کردیم نگاه حرکتام به مات اوشیس.دمیپرکش

 رو آبدار ماچ هی و کردم بغلش محکم کردو باز دستاشو بود خوب یتاحدود

 .فتهیب ش گونه رو غنچه نیع لبام عکس شد باعث که کردم ش گونه
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 نینکن یالک یفکرا خودیب...اوووومممم:گفت سرم ازپشت یا مردونه یصدا

 پسر دست دخترمو من بشه هم دار پسر اوشیس اگه یحت.خودتون واسه

 !سپارمینم خواهدبود بدتر ازخودش صد در صد که شیروان

 سرم پشت یا برازنده جوان.برگشتم صدا سمت به.شد بلند جمع ی خنده یصدا

 لبخند با و اومد جلو.باشه برسام که زد حدس شدیم وضوح به که بود ستادهیا

 :کرد دراز سمتم به دستشو

 بغلتونه که ییکوچولو اون یبابا.هستم برسام!بایز خانم سالم

 ... هستم مایاقل.خوشبختم:گفتم و دادم دست باهاش خجالت با

 !اوش؟یس ی خونده دختر وحتما:وگفت دیپر حرفم ونیم

 ..برسام:نشوندوگفت ابروهاش وسط یاخم اوشیس.دیپر باال ابروهام

 یبرا یدست دورکنه گوشش کنار از رو یا حشره بخاد که یحالت به برسام

 :گفت نشنوه یکس کهیجور گوشم کنار.شد خم سمتم به دادو تکون اوشیس

 .بکن خودتو یسع!بهت بازهیم اوشیس 

 !موندم حرفش مات.کرد حواله یچشمک رفتو عقب بعد

 بود؟ یچ حرف نیازا منظورش

 و جذاب شهیهم مثل. بود محشر پشیت. تو اومد مانیپ.افتاد سالن در به نگاهم

 باهمه تک به وتک.اومد ما سمت که کردن بدل ردو ینگاه اوشیس با.نیسنگ

 یلیخ بامنم!بود خوب یلیخ باهم رابطشون ایگو.گفت آمد خوش و داد دست

 !کرد بارونش بوسه و گرفت بغلم از رو ستاره و کرد برخورد یعاد

 نشستم انارومبلیس کنار.کردیم یباز باهاش ذوق با ام ستاره

 :وگفت آورد رگوشمیز اناسرشویس

 ؟یستین زنش ه؟مگهیچ یدخترخوندگ هیقض

 :گفتم رلبیز نشه متوجه اوشیس که یجور و دادم تکون یسر

 .همسر تا باشم دخترشون دادن حیترج آقام.نجامیا که ماههی همش من.نه

 .کرد گرم تودستش السیگ با سرشو و کرد بهم ینگاه متعجب انایس
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 هم و ها جوون هیکناربق رفتن و شدن جدا ازما مانیوپ برسام همراه اوشیس

 شدو خاموش چراغا بعد کمی.شناختنیم رو گهیهمد همه ایگو که کاراشون

 .وسط ختیر اکثردختراوپسرارو که شاد کیموز هی و گذاشتن نور رقص

 سمتم دستشو و اومد کینزد باشه سالش ۲۵.۶ خوردیم بهش که یپسرجوون

 :گفت اروم و کرد دراز

 !خانم؟ سرکار نیدیم رو دونفره رقص کی افتخار

 اوشیس دمیترسیم یازطرف شناختمینم رو آقا نیا یطرف از.بودم معذب

 !!!کنم بازش سرم از تونستمینم ام یازطرف.کنه اهیس روزگارمو

 بودم نشسته مدت اون تمام.شدم وبلند گذاشتم دستش تو دستمو ناچار به

 رقص ستیپ به باهم.بود رقص مشغول هم انایس یحت.بود رفته سر ام وحوصله

 یطالق اوشیس با نگاهم که بود نشده قهیدق چند.دنیرقص میکرد شروع و میرفت

 با و شلوارش بیج تو بود کرده فرو دستشو هی.دیچکیم خون ازچشماش.کرد

 !بشه خرد بود ممکن هرآن که اوردیم فشار تودستشو السیگ گهید دست

 بهونه رو جهیسرگ.بود یبد تیوضع!نگفتم دروغ کردم سیخ خودمو بگم اگه

 نیب از آب کمی و ها یدنینوش زیم کنار رفتم.شدم خارج رقص ستیپ از و کردم

 سرمو.یکس ی نهیتوس رفتم صاف که برگردم خواستم. خوردم و کردم دایپ اونا

 یدندونا نیب از.جداشد تنم از روح اوشیس هیعصب ی چهره دنید با و کردم بلند

 :دیغر شدش دیکل

 نه؟ ینکن یهرزگ یریبگ خودتو جلو یتونینه؟نم کرد ولت شهینم قهیدودق

 دیببخش.کردمینم نکارویا نیشیم ناراحت دونستمیم اگه...بخدا...آقا:گفتم لکنت با

 :وگفت کرد یکیریستیه خنده

 خودش منودنبال و گرفت دستمو مچ.برات دمیم حیتوض!؟باشهیدونستینم که

  مینشست مبل هیرو.کشوند

 مونده کم.دیکشیم سر هم پشت که بود مشروب السیگ.نداشتم زدن حرف جرات

 و شکستیم پام کاش.نبود درانتظارم یخوش عاقبت.بزنم زجه ازترس بود

 .دمیرقصینم
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 رغضبیم نیع! پسر چته اوف:گفت اوشیس روبه و اومد کینزد یمردجوان

 !یشد

 .گرفت خون خفه درجا که رفت بهش یا غره چشم اوشیس

 :گفت و انداخت بمن ینگاه پسره

 .شدما دامادت یدید هوی.بده قرض بما رقص هی اندازه دخترتو نیا.ایس گمیم

 :وگفت بخودش چسبوند ومنو کرد حلقه بازوهام دور دستشو اوشیس

 .باش مطمئن دمشینم بتو بندازمش یترش.بابک ریبم خفه

 :گفت زدو یلبخند هیعصب بود معلوم ش چهره از که بابک

 .جان پدرزن ارمیم دستش به ادیب خوشم یهرچ از من یول

 .شد ازمادور زدو یچشمک بعد

 .دیسرکش یا گهید السیگ و.حرومزاده کن گورتوگم:گفت رلبیز اوشیس

 .برداشت مشروبو ی شهیش یوازروعسل شد خم

 .نینخور ادیز هیکاف آقا:گفتم اروم

 .احمق ی دختره نداره یربط بتو شو خفه+

 و دیکشیم اونور نوریا باخودش منو مدام یمهمون آخر تا.دیکش سر رو شهیوش

 بود مونده کم هربار و شد دایپ خاستگار برام ام ییچندتا.کرد کوفتم رو یمهمون

 .بشه پاره اقا گردن رگ

 شتریب من ترس هرلحظه و رفتن واشی واشی مهمونا که بود شب ۱ ساعت

 که کرد زمزمه میمر گوش ریز یزیچ.نداشت یخوش روز و حال اوشیس.شد

 .هاباالرفت ازپله کردو بمن ینگاه میمر

 برام شال و مانتو هی.داد پژمان به فویوک برگشت دستش تو کیکوچ فیک هیبا

 :گفت لب ریز و  کردبپوشمیم کمک کهیاوردودرحال

 پره توپش یلیخ.یگردونیبرنم وجوابم یکنینم یدراز زبون گفت یهرچ آقا

 خب؟.ها

 :گفتم ناله با.رونیب ومدیم نهیس از داشت قلبم
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  ازش ترسمیم م؟منیمر منو برهیم کجا

 .ستین یزیچ شاالیا نباش نگران:گفت کردو ینیغمگ نگاه میمر

 به نبود یشکیوه بودن رفته باال استراحت یبرا هم ش خانواده.شد دور وازمن

 و کرد روشن نویماش پژمان.افتادم راه دنبالش اوشیس ی اشاره با.برسه دادم

 تنم تو جون و دیلرزیم دستام.شد دور عمارت از سرعت به شدنمون سوار بعد

 چند اپارتمان هی در یجلو.نشد گفته یا کلمه مقصد به دنیرس تا.بود نمونده

 :دیغر اوشیس.نگهداشت طبقه

 .شو ادهیپ

 پژمان.شدم ادهیپ نیماش از.بود خی دستام بودوکف نشسته میشونیپ رو سرد عرق

 و رفتیم راه یسخت به.افتادم راه اوشیس دنبال.شد دور دادو دستم به ساکو

 .بود کرده مست بد یلیخ

 یکی در. میشد خارج و ستادیا ۴ ی طبقه رو.میسوارشد و زد آسانسورو دکمه

 :گفت محکم و کرد باز داشیباکل واحدارو از

 تو برو

 پرت دراورد کتشو.کرد قفل درو شدو وارد سرم پشت.تو رفتم ولرز ترس با

 کردیم باز کراواتشو ی کهیدرحال.بود کامل ی مبله ی خونه هی.مبل رو کرد

 دیب نیع.شدیم بد داشت حالم الکل یبو از.ستادیوا روم روبه اومدو جلو

 .دمیلرزیم

 واسههه که دههههیرس ییییجا به کااااررررم:گفت یکشدار و مست یباصدا

 اررره؟ یدیم قرررر بمیرق پسررر

 سرم از شالمو.شد کترینزد.بود شده پر چشمام.رفتم عقب افتادو دستم از ساک

 دیکش یجور و گرفت دوطرف از مانتومو قهی. نیزم رو کرد وپرت دراورد

 ته یحس هی.بود شده روون اشکم گهید.طرفی شد پرت هرکدوم هاش دکمه که

 داشته رابطه و بشه کمینزد خواستینم دلم بودم محرمش نکهیا با.دیلرزیم دلم

 !.ومدینم ادشی یزیچ فردا مطمئنن و بود مست حاال که بخصوص.میباش

 به داغش ینفسها.بهم دیچسب پشت واروازید به چسبوند صورتمو و منوچرخوند

 و باز اروم بود پشت که لباسمو پیز.شدیم بد داشت حالم.خوردیم گردنم
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 شتریب روم فشارشو.دراورد تنم از کامل ولباسو لباسم تو کرد دستاشو

 چنگ بدنم به خشونت با.شدمیم له وارید و اوشیقدرتمندس بدن نیب داشتم.کرد

 توروخدا:گفتم زجه با.خودش سمت برگردوند منو.ختمیریم اشک صدا یب.زدیم

 .کن ولم. یمست تو.اوشیس

 یغیج که گرفت گاز گلومو شدت با و توگلوم برد صورتشو حرفم به توجه یب

 یرو کرد پرتم.خواب اتاق یتو برد و کرد بلندم.تنش به زدم چنگ و دمیکش

 لبامو انهیوحش.زد مهیخ وروم کند تنش از رنشویپ. گرفت درد بدنم کل که تخت

 .هام نهیس به زدیم چنگ و زدیم مک

 یال برد دستشو.بود شده کر انگار یول کردمیم التماس.زدمیم دستوپا

 ی مالفه به زدمیم چنگ درد شدت از.اوردیم فشار و دادیم تکون انهیوحش.پام

 هق هق.کردم حس دهنم تو خون یشور کرد جدا لبام از که لباشو.تخت یرو

 .کردم هیگر و زدم

 .کن ولممم توروخدا اووووشیس:

 :دیادکشیفر و گلوم به زد چنگ.توگوشم زد و برد باال دستشو

 فقط.مایاقل کشمتیم بخدا. نکننن هههیگر.شووو خفه. یلعنت شووووو خفهههه

 شوووو خفه

 دمرو و چرخوند منو.نداشت شدن قطع یلعنت اشک.بستم دهنمو ترس از

 .تخت رو خوابوند

  کمرم پشت گرفت دست هی با دستامو که زدمیپام دستو

 به یخوایم که حاال.نبود بد یدادیم قرررر ییعوض اوون با یوقت چطور+

 بده؟ یبد شوووهرت

 .دییییببخش کررردم اشتباه.آقا خوردم گوه.کردم غلط:کردم التماس

 رفت هوا به غمیج که زد باسنم رو یچک

 شوووو خفههههه+

 !کننیم داغ آهن با باسنمو پوست کردمیم حس که زدیم چک محکم اونقدر

 :دیغر گوشم ریز.دیخاب وروم زد موهام به یچنگ زدم هق هق
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 حرومزاده؟؟؟؟ پسرررره اون با یدار یصنم چه

 بهونهه داد رقص درخواست.ییییچیه بخدا آقا یچییییییه بــــــــــخدا:زدم غیج

 کرررردم غلط.آقا بودمش دهید همونجا فقط کنم دکش نداشتم

 .باسنم یال برد دستشو کردو ول موهامو.شد آرومتر کمی

 باهم غرض رو از و یگیم توراست که بدونم دیبا ازکجا:گفت ارومتر

 ن؟یدینرقص

 اقا:شد بلند ادمیفر دوباره دمیچیپیم بخودم درد از.فروکرد توباسنم وانگشتشو

 .ستییییین ما نیب یزیچ بخدا.نیبپررررس ازخودشون

 تکون توصورتم دیتهد با انگشتشو.گردوند برم بلندشدو ازروم کبارهی

 ...یباش گفته راست خداکنه:دادوگفت

 به زدم وزل شدم جمع تخت رو.گرفت شماره و دراورد بشیج از ویگوش

 .اوشیس

 بلندگو رو زد ویگوش

 :دیچیپ یگوش تو یمرد ییصدا دهینرس دوم بوق به

 اجووونیس جوووووووونم:

 ؟یشناختیم قبل از مارویاقل تو مسعود نمیبب:

 دمید تو خونه تو رو فررررشته نیا جووووونم نه:

 :دیغر تر یعصب

 بود؟ رقص فقط

 :گفت و کرد یا قهقهه مسعود

 ....شمیییییم دامادت شاالیا.همو میدیپسند یول اررره

 !اوشیس زدن شیات یبرا بود یکاف موقع یب یشوخ نیهم

 اومد جلو زدیم نفس نفس که یدرحال و کرد پرت وارید تو ویگوش
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 شیشونیپ رو. رفتم عقب عقب روتخت بزنم حرف تونستمینم.بودم کرده وحشت

 ازروتخت حرکت هیبازوموگرفتوبا.خون ی کاسه چشماش و بود عرق سیخ

 :التماس به کردم شروع پته تته با.نیزم کرد پرتم

 ...اقا مینزد حرف باهم مااصال...کرد یشوخ بخدا آقا...آقا

 موهام از.شب اون نیع بود شده.نبود خودش توحال گهید.کرد باز کمربندشو

 نه دیدیم نه یروان اون یول.فتادمیم پاش به.زدمیم زجه.کرد وبلندم گرفت

 ازموهام.خواستمیم وکمک زدمیم غیج.شدیم کنده داشت موهام ی شهیر!دیشنیم

 خرد هام مهره ی دونه به دونه کردم حس.وارید یتو دیومنوکوب گرفت

 رو نهیآ.شیزآرایم به دیکوب کردو بلندم دوباره.نبود بردار دست اوشیس.شد

 شهیش سمت رفت هردومون نگاه.شد ریخاکش د خرد یبد یباصدا و افتاد نیزم

 نیزم نیب.وارید به داد هیتک وپشتمو گرفت گلومو و اومد جلو اوشیس.ها خرده

 :زدیادمیفر یعصب.شدمیم خفه داشتم.زدمیم دستوپا و بودم معلق وهوا

 خونه ته نهههه؟که ینازیم تیخوشگل به.زیچ همه یب نشناس نمک ی دختره

 یمرد چیییییه که ارمیم سرت به یی؟؟؟؟بالیزیریم روهم بمیرق پسر با مننننن

 .یییییعوض کنهههه نگات نکنه رغبت

 نیزم رو خرد یها نهیازآ کهیت هی.نداشتم جون گهید.کرد پرت تخت رو ومنو

 و نداشت یروان تعادل مرد نیا.تومشتش گرفت و برداشت بود تر زیت نوک که

 که بود گرفته مشتش تو یجور رو نهیا.ادیب سرم قراربود که ییازبال دمیترسیم

 !دیچکیم دستش از قطره قطره خون

 :دمیکش عقب یکم جون یب

 بود دروغ.شناختمینم رو یعوض پسره اون من بخدا.کن رحم کنمیم التماست آقا

 آقا بود دروغ خورمیم قسم حرفاش

 :زد ادیفر هوا یب و زد یپوزخند

 شووو خفه مایاقل شو خفهههه

 هق هق بلندتر.گرفت باپاهاش نشستودستامو شکمم رو و تخت رو داد هلم

 دستش ریازز کردمیم یسع.کرد کترینزد رو نهیآ.گرفت دستش با چونمو.زدم

 تنم لبام سوزش از بستم چشمامو.شد کترینزد نهیآ نداشتم توانشو اما کنم فرار

 باز چشمامو زور به.دیچیپ تنم کل تو درد.افتادم تقال از شدو رمق یب



 764 از 51 صفحه 

 به یشدچینم باورم.افتاد دستش از نهیآ.بود شده رهیخ بهم نگران اوشیس.کردم

 ...دیچیپ رنجورم تن کل تو یسبک حس و افتاد روهم پلکام.اومده سرم

 سمتش اروم واروم دمید رو یپوش دیسف زن دور از.بودم یبزرگ باغ یتو

 نکرده فوت مادر مگه!شدینم باورم.دراوردم بال یازخوش مادر دنید با.رفتم

 که برسم بهش بود مونده یچندقدم.بود رهیخ بهم منتظر.شدم کینزد بود؟بهش

 خشکم سرجام اوشیس ی چهره دنید وبا برگشتم.شد یدست ریاس دستم مچ

 قهقهه.کردم تقال شتریب!نشد اما بکشم رونیب دستش از دستمو کردم یسع.زد

 مادر و بردیم باخودش منو. گرفتم سرم رو ازادمو دست اش خنده یصدا از.زد

 خارج ازگلوم ییصدا اما خواستم مادرمو و زدم ادیفر.کردیم نگاه بهم فقط

 ...نشد

 نشسته سرد عرق تنم تمام.زدیم تند قلبم و ومدیدرنم نفسم.کردم باز چشمامو

 لحظه نیاخر ادی.وبازکردم بستم محکم چشمامو کابوسم یاور ادی با.بود

 صورتم به یبوددست ییکذا اتاق همون.انداختم ینگاه اطراف به.افتادم

 اشک پراز چشمام.بسته لبام و بود ام تشنه.بود شده یچیپ باند گلوم تا لبام.دمیکش

 قدم یصدا با.بود شده بسته تخت به محکم پام حالمو؟دستو ینیبیم!مادر آخ!شد

 دوباره اومدم هوش به دیفهمیم اگه.بستم چشمامو ومدیم اتاق سمت که ییها

 کنارم دمیفهم تخت شدن نییپا ازباال.شد اتاق وارد اوشیس.کردیم ام شکنجه

 و خورد تکون پلکام دستش ازتماس.پام رون یرو دیکش اروم دستشو.نشسته

 فنجون.سمتش چرخوندم نگاهمو و کردم باز چشمامو اروم. اومدم بهوش دیفهم

 :وگفت گذاشت زیم رو شو قهوه

 !نه؟ یبباف ودروغ یبزن حرف یتونینم!یآخ

 ازروم رو مالفه.شد بلند ازجاش.افتاد بالشم رو و خورد سر یاشک قطره

 شده یچیپ باند راستش دست.بست تخت به جدا جدا و کرد باز پاهامو.کنارزد

 بیاد سرم قراره ییبال چه باز نمیبب که بودم رهیخ حرکاتش به.بود

 تا دیکش هام نهیس از یدست.شد رهیخ تنم به اقیاشت با و نشست تخت ی لبه

 یزندگ نیازا بکش منو.شد شروع دوباره ایخدا. بستم چشمامو.پام یپهلوهاوال

 لبش کینزد و برداشت زیم رو از قهوشو.کردم نگاش مظلوم.کن خالصم

 درد از.کرد یخال پاهام یال رو وانیل اتیمحتو و زد لبخند آخر لحظه اما.برد

 به خودمو تنم سوزش شدت از.رشدنیسراز اشکام.بزنم غیج تونستمینم لبام
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 خم.بود دهیفا یب اما.بشن آزاد طناب از تا دمیکشیم دستامو و دمیکوبیم تخت

 اشک و زدمیم پا دستو.دنیمک کرد شروع انهیوحش و.پام یال برد سرشو شدو

 تنم تو جون.زدمیم ادیفر رو ینامفهموم اصوات فقط بسته دهن با.ختمیریم

 لبش دور زبونشو.اورد باال سرشو زدو پام رون به یچک که بود نمونده

 :گفت و چرخوند

 فنجون هی دارم لیم.!دیچسب یلیخ نیا یول!داشتم دوست شهیهم رو تلخ ی قهوه

 درد.رفت رونیب اتاق واز برداشت فنجونو کردو یعصب خنده بعد!بخورم گهید

 تا ناف از.انداختم تنم به ینگاه و کردم بلند سرمو.بود دهیبر امونمو وسوزش

 به ییبال: )افتادم حرفش ادی.زنهیم تاول بودم مطمئن بودو شده سرخ پاهام رون

 !(بشه کتینزد نکنه رغبت یمرد چیه که ارمیم سرت

 !نکردم یگناه من:کردم زمزمه تودلم

 نگاش ملتمس.نشست پام دوتا نیب روتخت و شد وارد دستش تو فنجون با

 یال تا نهیس از رو داغ ی قهوه تمام.بود دهیفا یب اما برداره دست که کردمیم

 تر مشتاق فقط!واون زدمیم پا دستو.گرفت گر بدنم.گرفتم شیآت.کرد یخال پام

 کرد وشروع کرد بازشون شتریب و گرفت پاهامو رون دستاش با.شدیم

 سیخ اشکام از بالش.طرفی قشیعم یها مک درد!طرفی سوزش.دنیمک

 کی کینزد.نبود بردار دست اوشیس و شدیم کنده داشت هام نهیس.بود سیخ

 جدا تنم از لباشو گرفتن نفس واسه فقط و بود من شکنجه مشغول ساعت

 گونم به یدست.چشمام به زد زل.زد مهیخ روم و اومد تر جلو همونطور.کردیم

 :گفت و دیکش

 !!!نه؟؟؟ پردتوبزنم االن یدوسدار یلیخ

 !شدم رهیخ بهش حرفش مات

 .انداخت باال ییابرو و زد یلبخند

 ناله.یکن التماس.یبزن زجه که بازباشه دهنت اون دیبا!کنمینم نکارویا من یول:

 !یکن

 نقدریا.شد خارج ازاتاق سرعت بلندشدوبه روم از و زد توموهام یچنگ بعد

 .برد خوابم یچجور دمینفهم که ختمیر اشک

 .کردیم دارمیوب بود بازکرده دستوپامو.شدم داریب اوشیس دست یها تکون با
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 واسه لیدل بزنم زنگ ندارم یگوش تو لطف به.خونه میبرگرد دیبا پاشو:

 .شهیم نگران مادرم میبرگرد دیبا ارمیب بتمونیغ

 .زدم پلک

 .رسوند وجب هی به صورتم با صورتشو فاصله

 .کنمیم گورت به زنده یبگ یزیچ یبزن یحرف.مایاقل قسم بخدا+

 ام یبخوا اگه هرچند:گفت و انداخت دهنم دور باند به یبعدنگاه

 مفهومه؟!یتونینم

 .زدم پلک

 .روم کرد پرت دستشو تو یلباسا

 ازخونه رونیب میریم گهید قهیدق پنج تا کن پاشوتنت+

 و ها رون و بود تنگ شلوار.دمیپوش بودو داده که ییلباسا.رفت رونیب وازاتاق

 باز یپاها وبا بزور.گرفتنیم درد شتریب بودن سوخته قهوه یداغ از که پام یال

 .رفتمیم راه

 ! ارهیم روزم به یچ نبود معلوم وگرنه رونیب رفتم اتاق از قهیدق سرپنج

 ترم خوشگل یبود خوشگل.بشور صورتتو برو:کردوگفت سرتاپام به ینگاه

 یشد

 اون شیارا تمام.کردم بخودم ینگاه نهیتوا. کردرفتم اشاره که یسیسرو سمت

 ریز از.بود شده خشک هام گونه یرو خون و بود شده پخش صورتم رو شب

 صورتمو.داد جر لبامو نهیآ با یروان مردک.چونه ریز تا بود بسته دهنم ینیب

 راه سرش پشت لنگان لنگ منم.افتاد وراه کرد بهم ینگاه. رفتم رونیب و شستم

 .زد یثیخب لبخند و کرد آسانسور به ینگاه.افتادم

 میریم ها پله از+

 ناچار به.دادیم عذابم داشت.سخته برام رفتن راه پاهام یسوختگ با دونستیم

 رو طبقه ۴ مکافات هزار به!دونهی من.رفتیم تاپله ۵ اون.افتادم راه دنبالش

 جلورو در.نشست نیماش فرمون پشت کردو نگام روزمندانهیپ.میاومد نییپا

 بودم بازکرده پاهامو نمیبش راحت تونستمینم.افتاد راه.نشستم وکنارش بازکردم
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 نموند دور اوشیس نگاه از که یصندل به دادمیم فشار پشتمو سوزش وازشدت

 و کردیم لمس اروم اروم.پام رون رو گذاشت دستشو و کرد عوض دنده.

 اعتراض جرات.زدمیم چنگ یصندل به درد زور از ومن لرزوندیم دستشو

 تر باال دستشو.دادمیم فشار وپلکاموروهم بودم بسته چشمامو.کردیم بدتر.نداشتم

 کرد شروع اروم.سوختیم جا شترازهمهیب. مردمیم داشتم. پام یال برد اوردو

 و برداشت دستشو که بود نمونده تنم تو جون.کردن یوباز فشاردادن انگشت با

 کرد باز درو شعبون بابا. بود عمارت در یجلو.بازکردم چشمامو.ستادیا نیماش

 :گفت اخر لحظه.میشد وارد و

 .کنهیم درد پاهاتم شده پاره لبت یافتاد ازپله

 باال بزور در یجلو ی پله تا ۸ از و شدم ادهیپ یسخت به.شد ادهیپ نیماش از و

 همتا یب و مهربون یها زوج نیع و کرد حلقه کمرم دور دستشو اوشیس.رفتم

 !میشد سالن وارد

 اوشویس بزرگ خانم.اومدن سمتمون به باعجله بزرگ وخانم انایس ما ورود با

 هامون تن تماس از و بود چسبونده خودش به محکم منو.منو انایکردوس بغل

 پرتش نارویس بود مونده کم گهید.کرد سوزش به شروع نمیس یرو یسوختگ

 :وگفت رفت عقب خودش که اونور کنم

 .اومده سرت به ین؟چییکجا شبید از شمادوتا معلومه چیه

 ...ما؟یاقل اومده سرت به یچ

 .درد پر نگاه هی.کردم نگاه فقط

 :گفت وبالبخند دیکش بغلش تو منو کردو حلقه کمرم دور دستشو اوشیس

 .پله لب خورد لبش و چونه افتاد پله از شدم غافل ازش قهیدودق

 .زد هیبخ براش مهرداد دکتر شیپ بردمش

 ادیفر نگاهشون که کردنیم نگاه یطور هرسه بزرگ خانم و انایس. برسام

 !مینکرد باور ما: زدیم

 که فنگ و دنگ هزار و اطیاحت با.رفتم باال ها پله از یسخت به و میمر کمک به

 هی.زدم پماد سرخمو و زده تاول تن و گرفتم یدوش نشه سیخ صورتم یچیپ باند

 و کنه دوبرابر سوزشمو تنمو به نچسبه که دمیپوش پام رون تا گشاد سارافن
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 خوابم دهینرس سه به یول داشتم ضعف و درد نکهیا با.پتو ریز دمیخز

 .شدم داریب در یباصدا که بود ۸ ساعت یکاینزد.برد

 غم نگاهش.شد مانع شدت به که شم بلند احترام به خواستم.بود بزرگ خانم

 .دیفهمیم حالمو انگار و داشت

 :گفت آلود بغض و دستش تو گرفت دستمو

 رگ تو پدر اون خون نکهیا از غافل!کردم تیترب خوب پسرمو کردمیم فکر

 .هاشه

 پدر؟ ؟کدومیچ یعنی.دمینفهم منظورشو

 :گفت و خوند نگاهم از سوالمو

 فیتعر برات و خورمیم مغزتو فرصت سر.خوشگلکم مفصله منم یزندگ هیقض

 .کنمیم

 وارد میمر بعد قهیدق چند.شد خارج اتاق از و کرد بهم ینیغمگ نگاه.زدم پلک

 :گفت نیغمگ بعد و زد یلبخند خوبم دید یوقت و بود حالم نگران.شد اتاق

 شام زیم سر نییپا نیایب گفتن آقا

 هیزخم تنم دونستیم.شدم متنفر یعوض مرد نیازا شتریب و شتریب!گرفت بغضم

 .کنم تنم لباس و نمیبش راحت تونمیونم دارم درد و

 .کنمیم ضعف غذا یبو با و نخوردم یچیه شبید از دونستیم

 .شده پانسمان و خورده هیبخ شیگریوحش از لبام دونستیم

 .بده عذابم خواستیم و دونستیم نارویا ی همه

 .ببره لذت که دمینم نشون ضعف گهید.کنمینم هیگر گهید یول

 نه بخورم تونستمیم نه!بودم تر راحت کشتیم منو اوشیس اگه.داشتم درد دل

 به یاب و رفتم ییدستشو درد و مکافات هزار به.برم ییدستشو تونستمیم

 .زدم صورتم

 به.سرم انداختم دیسف شال هی و کردم تنم یمشک کیتون با گشاد یشلوار دامن هی

 .اومدم نییپا ها پله از ها نرده و میمر کمک
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 تیوضع نیا با من نکهیا از بودن معذب.نشستم انایس کنار.بودن زیم سر همه

 شدیم کردنشون دست دست از نویوا کنم تماشا خوردنشونو غذا و نمیبش

 که کردم اشاره دست با و انداختم چشمام کنار لبخند نشون به ینیچ.دیفهم

 .دییبفرما

 .ترحم پراز.بود پرازغم همه نگاه

 الشیخ نیع و خوردیم راحت که یکس تنها.شدن غذاشون با یباز مشغول همه

 دستم یانگشتا با و فتهین هیبق هاو غذا به نگاهم کردم یسع.بود اوشیس نبود

 یصدا با.شتریب ام ضعفه دل و شدیم بدتر لحظه هر حالم.شدم یباز مشغول

 دم!یپر ازجا بشقاب یتو یچنگال و قاشق شدن پرت

 و رفت ها پله سمت شدو بلند جاش از یعصب بزرگ خانم.چرخوندم نگاهمو

 تو یبرنجا چنگال با که برسام.افتاد راه دنبالش مادرش از تیتبع به اناهمیس

 سالن از و داد تکون اوشیس یبرا یبار تاسف سر کردیم جا جابه بشقابشو

 .رفت رونیب

 هو؟ی شدیچ!بودم مونده مات

 .میریم نجایا از امروز نیهم کن جمع لتویوسا انایس:بزرگ خانم

 نیا یچ یعنی:افتاد راه مادرش سمت و شد بلند و داد هل بشقابشو کالفه اوشیس

 شده؟ بهتون یاحترام یب مادر؟چه کارا

 پسرش ی وروبه برگشت بود رفته باال که یا پله دوتا زد یچرخ بزرگ خانم

 .ستادیا

 ؟منیکنیم کارارو نیا دختر نیا با من چشم یجلو نکهیازا شتریب یاحترام یب:

 بودم؟ کرده تیترب ینجوریا تورو

 آره؟

 ه؟یچ مادر؟منظورت کارا کدوم:گفت و دیکش بلندش یتوموها یدست اوشیس

 :وگفت زد یپوزخند بزرگ خانم

 .شدم که بودم نشده فرض خر یزندگ سال ۵۲ بعد.روشن چشمم
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 فقط!اوشیس بخاطر نه. رمیبگ ونشونویم که پاشدم جام از.رفت هاباال پله از و

 .نشکنه که بزرگ خانم دل بخاطر

 .شدم نیزم نقش و رفت یاهیس چشمام برداشتم اولو قدم نکهیا محض به اما

 .اومدم بهوش کم کم زدنیم حرف اتاق تو که یدوفرد یصدا با

 .بگو تویواقع.ستین حرفا نیا بحث دونمیم مهرداد:بزرگ خانم

 یدگیبر نیا!فرخ خانم بگم یچ:باشه مهرداد همون زنمیم حدس که دوم شخص

 .یزیچ نیهمچ هی ای.نهیآ ای شهیش.فلز مثل هیزیچی مال.ستین پله لب مال

 ...که یبگ یخوایم یعنی:بزرگ خانم

 یتو پا گهید هروقت از شتریب یلیخ!فرخ خانم دیباش اوشیس مواظب:مهرداد

 دووم.سالشه ۱۶.س بچه دختر نیا یول.کرده امرزیخداب خسرو کفش

 !!!فرخ خانم خداحافظ.ارهینم

 یتو سرم.کردم نگاه اطرافمو و کردم باز چشمامو یسخت به.بود نیسنگ سرم

 یدیشد درد دل.بود اخر یها قطره.بود شده زونیاو یرخت چوب از و بود دستم

 یکاغذ دستمال.کنه یزیخونر شد باعث که دمیکش رونیب دستم از سوزنو.داشتم

 .ییدستشو رفتم و گذاشتم دستم رو

 اشکاش دنمید با!واماده دهیپوش لباس.بود اتاق تو بزرگ خانم برگشتم یوقت

 .کرد بغلم و اومد سمتم.کردم نگاش یسوال.شد ریسراز کبارهی

 سهل ام بچه تیترب تو.دخترکم کنم نگاه چشمات تو دارم شرم:بزرگ خانم

 .ببخش دخترم ببخش.کردم یانکار

 .کردم جداش خودم از

 و بزنم حرف تونستمیم کاش.دادم تکون راست چپو به سرمو یاشک یچشما با

 !نتونستم اما!بزنه حرفارو نیا دیونبا ندارم ازش یانتظار من که بگم

 خونه تا یزیچ یهتل هی میریم.میریم نجایا از میدار ما دخترم:بزرگ خانم

 نگران. امیم دنتید به نباشه خونه اوشیس و بتونم که وقت هر یول.میریبگ

 .نباش

 .کاشت میشونیپ رو یا بوسه
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 و تو به اوشویس!ییتو فرد اون کنه عوض اوشویس بتونه که باشه نفری اگه:

 .زمیعز خداحافظ.سپارمیم خدا به تورو

 با و اومد اناهمیس.رفت رونیب اتاق از میاشک و ملتمس یها چشم مقابل در و

 دوست رو بودمشون دهید بود یکوتاه مدت که ییآدما.کرد یخداحافظ بغض

 به اشک.کردم فکر خودم روزگار به و نشستم تخت ی لبه!ادیز یلیخ! داشتم

 .من حال به بدا... من حال به بدا.دیچک صورتم یپهنا

 ...بعد هفته کی

 چپ سمت و لبام یباال از که قیعم زخم هی. بودم کرده باز کامل دهنمو پاسمان

 خورده هیبخ ییتا ۱۰.۱۲ هی و بود شده دهیکش ام چونه راست سمت تا

 یب یب کمک به که یزیچ تینها و بخورم غذا خوب تونستمینم هنوزم.بود

 صورتم یاستخونا.حلقم تو ختیریم که بود عاتیما و سوپ کمی خوردمیم

 !ایسرطان نیع.بودم شده تر دهیپر رنگ و تر الغر یلیخ و بود زده رونیب

 یب یب و میمر جز منم.اومد دنمید به بزرگ خانم باری فقط هفته هی نیا طول تو

 بهم یکار هم اوشیس وخوشبختانه.رمینم رونیب اتاقم از چون نمیبینم ویکس

 آقا که دمیشن یب یب از و شکرابه بدجور بزرگ خانم و اوشیس ونهیم.نداره

 حاضر یحت بزرگ خانم و کرده اقدام دنشونید و برگردوندن یبرا یچندبار

 !نتشیبب نشده

 باباشعبون.پنجره سمت دمیکش خودمو و شدم بلند ازجام وارید و در کمک به

 نیا انگار.بود ها پله کنار یگلدونا و باغچه تو یگال به یپاش آب مشغول

 و بود سکوت جا همه!بود شده نینفر و بود مرده ساکنانش ی همه با عمارت

 !سکوت

 از شویآفتاب نکیع و بود کرده فرو شلوارش بیج تو دستاشو کهیدرحال مانیپ

 یها لحظه تمام دنشید با.شد عمارت وارد بود کرده زونیآو کتش ی قهی

  نجایا اوردنم که یروز.اومد ادمی حضورش

 اورد لقمه برام یمکیقا که یروز

 گوشم در زد که یروز

 .موند نصفه حرفش اوشیس اومدن با و میدید هپو توباغ که یروز بار نیواخر
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 هی داشتن دوست یحت.ستین عشق حسم.داشتم ادم نیا به نسبت یبیعج شیگرا

 هیشب اش چهره ته و شناختمشیم سالها کنمیم حس.ستین ام یمعمول دوست

 خودم به اش رهیخ نگاه با!ادینم خاطرم به یزیچ کنمیم فکر یهرچ که هیادم

 زده زل دادیم گوش صحبتاش به کهیدرحال و بود ستادهیا باباشعبون کنار.اومدم

 رو ریز رو کهنه خاطرات داشتم و بود مانیپ به چشمم که یمن به!پنجره به بود

 و زد یکج لبخند.دادم تکون سالم نشان به سرمو یاروم به خجالت با.کردمیم

 نگاهش که اوشیس دنید با که شم دور پنجره از خواستم.داد جوابمو خودم مثل

 آدم نیا دونستمیم.دادینم فرمان مغزم!شدم خشک سرجام دیچرخیم مانیپ منو نیب

 کارم باز و کرده بیغر و بیعج یفکرا یکل باخودش االنشم نیهم و شکاکه

 تختم رو و شدم دور پنجره از تفاوت یب.کردیم نگام یبرزخ یچشما با.زاره

 بذار جهنم به!گهید رهیبگ جونمو خوادیم که نهیا تهش ؟تهیچ که آخرش.نشستم

 هم به وجودش تو شک حس از حالم.کنمینم سکوت کاراش یجلو گهید.رهیبگ

 .خورهیم

 رمیبگ دوش هی.برداشتم رو حوله و پاشدم ازجام.اوردیم فشار بهم یکاریب

 .شمیم تر سبک

 خونه نیتوا میسرگرم تنها!کردمیم یباز کف و بودم حموم تو تموم ساعت کی

 نجایا به میزندگ کار که بود اشتباهم و گناه کدوم تاوان دونمینم.بود نیهم

 نکهیا با.اومدم رونیب ازحموم و دمیکش آب عیسر افتاد بجونم ضعف یوقت.دیکش

 هی.داشتم تهوع حالت ضعف شدت از یول بودم نخورده یچیه و بود یخال معدم

 تونستمیم و نداشت درد گهید و بود بهترشده تنم یسوختگ. دمیپوش معقول لباس

 که ییها پماد و شدیم کنده پوستم یرو یسوختگ اثرات فقط بپوشم یهرلباس

 به ینگاه و نهیآ یجلو نشستم.کردیم عمل بردار هیال هی مثل کردمیم مصرف

 لب خمارو یچشما.دهیپر رنگ و الغر صورت!ها مرده هیشب شدم.کردم خودم

 !ام دشدهیسف و خورده هیبخ یها

 :گفتیم که افتادم مادرم ادی

 شهییبایز و ظرافت به زن ی جاذبه

 .شیدگیورز و غرور به مرد ی جاذبه و

 لطافت به باهام اوشیس که داشتم یانتظار چه! نداشتم یا جاذبه چیه من

 !کنه؟ برخورد
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 تویسع.یاریب درش پا از یتونیم تو:شد اکو سرم تو برسام یمهمان شب یحرفا

  بکن

 ضربه یوقت.بکنم کارو نیا دیبا من.افتاد جونم به یاسترس و شد تر تند نفسام

 اونه.بکشه درد دیبا که اونه واونموقع رمیم خرابشده نیا از زدم بهش رو یاصل

 ..بشه ریتحق دیبا که

 سمت به و انداختم سرم رو شالمو.خورد در به یا تقه که بودم غرق توافکارم

 یب یب!کنم باز درو بودم دمجبورییبفرما بگم کنم باز تونستمینم لب.رفتم در

 اونا از نیا یعنی پس شدنیم وارد بالفاصله زدن در بعد و دونستنیم میومر

 با و نشست دستام کف یسرد عرق باشه اوشیس ممکنه نکهیا بافکر.ستین

 رفتمگ رو رهیدستگ لرزونم دست

 با.کردم باز درو و دمیکش یقیعم نفس.بدم نشون ضعف دینبا.بترسم دینبا من نه

 رو نشه باز زخمم و نخوره جر هام هیبخ که یفیضع لبخند مهرداد دکتر دنید

 .نشست لبام

 شهیهم که باشه شونیخانوادگ پزشک کنم فکر.بود مهربون پدر هی مثل.زد لبخند

 .ادیم نیا

 دخترکوچولو؟ چطوره حالت:

 ادیدکترب تا رفتم عقب و کردم باز کامل درو و دادم تکون سر و زدم پلک

 .داخل

 :وگفت کرد یا خنده

 !یشد درخشان استعداد!ایزنیم حرف چشمات با خوب

 .انداختم چشمام ریز ینیچ و گرفت خندم حرفش از

 .کرد بازش و تخت یرو گذاشت فشویک و نشست تخت کنار یصندل یرو

 گهید.بکشم هاتو هیبخ اومدم:گفت اوردیدرم توش از لیوسا یسری کهیدرحال

 !سابق خانم خوشگل همون یشیم یزود به.ماشاال یشد خوب

 !خووو داره درد هم دنیکش هیبخ خب!دمینترس بگم اگه دروغه راستش

 . سرداد یا قهقهه دویفهم که کردم نگاش ترس با
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 .ینش متوجه اصال که کشمیم آروم نترس اکوچولویب:

 .نشستم تخت رو اروم.شدم سرخ ازخجالت

 بکش دراز:

 دمیخواب اروم.بودم معذب بازم یول بود دهید رختخواب تو منو هم قبال نکهیا با

 .اومد کیونزد.شد مشغول دکتر و

 مالفه اروم.بره ابروم هم بخوره جر لبام هم بزنم غیج نکهیا از دمیترسیم هرآن

 .بستم چشمامو و زدم چنگ رو

 : وگفت زد لبام به پنبه با یسیخ زیچی

 !توعه سال و همسن!دارم دختر هی منم

 نکرده حس یدرد هنوز و بود کارش مشغول.کردم نگاش و کردم باز چشمامو

 !کنم فکر بود نکرده شروع هارو هیبخ دنیکش هنوز.بودم

 :گفت بود کارش به حواسش تمام کهیدرحال و زد یلبخند

 !دمشیند که شهیم یدوسال

 !باشه؟ دهیند دوسال دخترشو شهیم مگه.شد گرد چشمام تعجب از

 !شد کمتر تعجبم از کرد باهام پدرخودم که یکار یاور ادی با

 :گفت که کردمیم نگاش همچنان

 بزرگترشم برادر چون یول بره نبود یراض دلم.بخونه درس خارج رفته دخترم

 .ستین تنها بیغر کشور تو که راحته المیخ کمی منم و رفت بود اونجا

 دنشید حسرت تو ینجوریا بعد کن بزرگ بچه بکش زحمت اونهمه.یطفل!یآخ

 .بمون

 دستش از هاشو دستکش مهرداد دکتر که دادمیم ناسزا و فحش دلم تو داشتم

 :گفت و دراورد

 !یشد خالص لبت رو یها هیبخ نخ شر از!خانما خانم شد تموم! خب

 بلند جام از ذوق با!نداشت؟ درد اصال یعنی!شد؟ تموم واقعا!چهارتا شد چشمام

 !بشکنه دماغم بود مونده کم که نهیتوا شدم خم و نهیا جلو رفتم و شدم
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 یول بود یزخم و ختیریب و زشت هنوزم.کردم نگاه ها جهت ازهمه لبام به

 هم به دستامو ذوق با.نبود صورتم رو اضافه یزایچ اون از یخبر گهید

 . کردم نگاه زیتشکرام دکتر به و دمیکوب

 .شد بلند وازجاش فشیک تو گذاشت الشویووسا دیخند

 پاک ذهنت از ت نامه لغت تا یبزن حرف آروم آروم کن یسع:ستادیا روم روبه

 .دیخند بلند و!نشده

 لب ریز و کردم باز لب اروم و انداختم نییپا سرمو خجالت با

 دکتر..یمرس..م:گفتم

 به دوباره.رفت رونیب ازاتاق و کرد یخداحافظ و دیکش سرم به یا پدرانه دست

 .زد یبرق چشمام و کردم نگاه لبام

 .هه!فرخ اوشیس یآقا دمیم نشونت

 .برد خوابم دهینرس سه به و دمیپر تختم رو

 !!!دمیخواب چقدر اووف.بود شده کیتار هوا شدم که داریب

 میمر.بود شده تنگ براش دلم.ومدین بزرگ خانم امروزم.افتاد ساعت به نگاهم

 رو شدم ولو شد کوفتم درد از که خوردن ریس دل هی وبعد اتاقم تو اورد مو غذا

 بشم کشینزد تونمینم ینجوریا  شه خوب کامال زخمام که کنم صبر دیبا.تختم

 حرف یتلفن بزرگ خانم با تونستمیم کاش.باالس سکشیر و هیروان احمق اون

 که شمردم ارویببع سرجام نقدریا!سالم دهن نه داشتم تلفنشو نه یول!القل بزنم

 .برد خوابم

 دارشدمیب زدیم غر مدام که یب یب یصدا با صبح

 .جونت به فتهیم مرض جور هزار فردا.یخوابیم چقدر پاشو گنده دختر یوا:

 .توصورتم خورد صاف افتاب که زد کنار هارو پرده

 بالش به یچنگ کالفه.سرم تو زد افتاب که مخالف جهت چرخوندم صورتمو

 کنم کاریچ پاشم.نکن تیاذ هات زنده ارواح یب یب: گفتم واروم لب ریوز زدم

 آخه؟

 :گفت ذوق با و خودش سمت چرخوند و گرفت هامو شونه سمتم اومد بدوبدو
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 ؟یزنیم حرف بشه مرگت شیپ یب یب

 یا دوهفته ها چارهیب.کرد ماچم یکل و بغلم تو کرد پرت خودشو شاالپ بعد

 بچه انگار. گمیم یچ و خوامیم یچ دنیفهمیم من یها اشاره و مایا با که شدیم

 !یطفل بود خوشحال که بس بود کرده باز زبون سالشی ی

 !کردم امیق و دیپر سرم از خواب که کرد میمال وتف چلوند انقدر گهید

 براش اومد شیپ یفور کار هی آقا:وگفت دیکوب هم به دستاشو ذوق یکل با

 کپک.بخور نییپا صبحانتو هم بخوره سرت به ییهوا هم نییپا میبر ایب.رفت

 !اتاق؟ نیتوا ینزد

 و کردم تنم دهیپوش لباس هی و زدم سروصورتم به یآب.گرفت خندم محبتش از

 تونستمیم که بود دووعده تازه.نشستم و دیچ زویم یب یب.رفتم نییپا ها پله از

 .دهنم بذارم درمون درست یغذا کمی

 .بجوم بتونم راحت و نکنم باز دهنمو یلیخ که گرفتمیم کیکوچ یها لقمه

 بندش پشت شدو دهیکوب شدت به درسالن که بودم نذاشته دهنم شتریب لقمه دوتا

 ؟ییکجا یب ی؟بیب یب:زد داد مانیپ

 شد عوض نگاهش بعد!کرد تعجب من دنید با اونم.برگشتم عقب به متعجب

 یزیچ انگار هوی بعد.دادم شویپرس احوال و سالم جواب لب ریز.کرد وسالم

 کجاست؟ اوشیس: گفت باشه افتاده ادشی

 !انداختم باال هامو شونه

 دهینرس.خونه ادیم داره گفت زدم زنگ بهش:گفت و دیکش ششیر ته به یدست

 هنوز؟

 . انداختم باال شونه بازم

 ؟یدیکش هاتو هی؟بخیتوچطور.رسهیم گهید االن توراهه حتما:گفت

 یلبخند.دادم یسوت دمیفهم زدو زل بهم گرد یباچشما که انداختم باال شونه بازم

 :گفتم رلبیز هیقض کردن جمع یوبرا زدم

 .دمیکش روزید آره.ستمین بد یا

 :گفت رلبیز.شد نیغمگ نگاهش.اومد تر کینزد
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 .کنم مواظبت ازت نتونستم

 شهیم شیزیچی نمیا!کنه؟ محافظت ازم دیبا چرا!شدم رهیخ بهش متعجب

 چرا؟ بگم خواستم.کنهیم پاره کهیت تعارف!ها

 . بود بار نیدوم نیا!دیرس سر معرکه خرمگس نیع اوشیس که

 باهم میدار که بود دهید اوشیس.بود رید یول. گرفت فاصله ازم عیسر مانیپ

 به توجه یب.انداخت باال ابروشو هی اخم با و بمن دوخت نگاهشو.میزنیم حرف

 .آقا سالم:گفتم رلبیز اخمش

 و سمتش رفت مانیپ که کردیم نگام یعصب همچنان.داد تکون یسر

  ام یجنابعال منتظر وقته یلیخ.رهید پسر بجنب:گفت

 :گفت مانیپ روبه و گرفت ازمن نگاهشو اوشیس

 .امینم باهات یریم کجا و هیبراچ ت عجله تاندونم من

 یچجور اخه...یدونیم یعنی...زشدهیچ:گفت و دیکش گردنش پشت یدست مانیپ

 ...بگم

 انه؟ی یگیم مانیپ یوااا:اوشیس

 نشه شوکه طرف که بگه یجوری کردیم یسع کهیدرحال و ستادیا خیس مانیپ

 :گفت یزرت

 .کرده تصادف برسام

 .افتاد دستش از اوشیس فیک!شدم خشک

 خوردهی نیماش فقط.بخدا نشده یزیچ:گفت کنه جمع گندشو خواستیم که مانیپ

 .خوبه برسام حال.شده له

 .کرد صدا شاالپ که میشونیپ تو زدم دست کف با

 یعنی.بودم نگران منم.بود دهیپر روش و رنگ و بود ستادهیا همچنان اوشیس

 .سمتشون رفتم و برداشتم زیم رو از پرتقالو آب وانیبوده؟ل تنها برسام

 به االن که بود زن هی اقا یآخه؟جا دادنه بد خبر طرز چه نیا:زدم غر رلبیز

 !شتافتیم یباق ارید
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 سین یزیچ داداش جون:گفت و گرفت اوشویس بغل ریز زده خجالت مانیپ

 لب یجلو گرفتم پرتقالو آب وانیل.باهاش بحرف یتلفن بهش بزنگم یخوایم

 سر بالهارو اون هیروح نیا با یچجور آدم نیا!نبود رخش به رنگ.اوشیس

 !اورد؟یم من

 میبر:گفت مانیپ روبه و زد پس دستمو که حلقش تو میختیر قلوپ هی بزور

 کرد یخداحافظ یسرسر مانیپ.رفت رونیب وازسالن افتاد راه سرعت به و

 که یب یب.باشن نبوده باهاش ستاره و انایس کنه خدا.بودم نگران.رفت رونیوب

 رفتن کجا دوتا نیمادر؟ا شدیچ: گفت کردیم نگاه مانیپ اوشویس رفتن به متعجب

 عجله؟ نیا با

 تو زد انگشت چهارتا با که دادم حیتوض اروم رو هیقض و یصندل به دادم هیتک

 :صورتش

 بگو؟ بمن مادر؟راستشو شدهیچ برسام.سرررررم به خاک یوایا

 !کردم نگاش منگال نیع

 !میشونیپ تو زدم دست کف با دوباره

 شهینم که هاپوام اوشیس از خبرمیب شما مثل منم!جان یب یب یخبرگذاشت چه

 از کمی. شد کوفتم ام صبحونه.ادیب مانیپ اقا تا میباش منتظر دیبا.دیپرس یزیچ

 دورش دهنم از چندش با.وانیل به افتاد نگاهم و خوردم دستم تو پرتقال اب

 دمیکوب.شیا.خوردم وخودم رفت ادمی چطور دادم اوشیس به نیازا اه اه. کردم

 .ومدهین یخوش ما به.باال رفتم ها ازپله و زیم رو

 جاش کنم استفاده مدام اگه گفتیم.لبام به دمیمال بود داده دکتر که ییپمادا از کمی

 !بوده یزخم که انگار نه انگار شهیم محو کال

 اتاق.کنم یفضول کمی گرفتم میتصم.شدمیم کالفه داشتم جدا.رونیب زدم اتاقم از

 .شناختمیم که بزرگو خانم و انایس

 راه به ینگاه.بود اتاقم یرو روبه کارش اتاق.بمن بود دهیچسب که اوشمیس اتاق

 و دم وترویکامپ با بزرگ زیم هی. اوشیس کار اتاق تو دمیچپ.نبود یکس.کردم پله

 عکس هی.انایس و بزرگ خانم و اوشیس از یخانوادگ عکس قاب هی.دستگاهش
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 براش دلم.داشت خوشگل چال هی رولپش و بود دهیخند که کوچولو ستاره از

 !رفت ضعف

 دمیکش پر!کتاب پراز قفسه چهارتا سه سرش پشت.بود مبل تا دوسه زیم یجلو

 .یاسیس و یفلسف یها کتاب.عاشقانه یها رمان پراز.کتابا سمت

 رفتم.مربوطه نایوا یمعمار کارشونو به بود معلوم وجناتش از که ییها کتاب

 .کرد جلب نظرمو شونیکی جلد.کردم نگاه همشونو تک به تک. ها رمان سمت

 ( تو جنس از) 

 .اوشیس یصندل رو نشستم و برداشتم کتابو

 :بود شده نوشته متن هی ییبایز خط دست با اولش صفحه.کردم باز کتابو

 !توست یها خنده نیهم عشق) 

 !تیها گفتن دارم دوستت نیهم

 !یخندیوم دارم دوستت یزنیادمیوارفر وانهید یوقت

 !...بلندتربگو

 ...رابشنوند بلندت یها دارم دوستت ی زمزمه نیزم اهل تمام آنقدبلندکه

 !میا شده هم وبدانندمامال

 ......بلندتربگو

 ...اند بخودگرفته قتیحق رنگ میآرزوها باورکندتمام تادلم

 ادبزنیوجودفر باتمام یا شده یافتنی دست روزهاکه نیا ام یافتنین دست یآرزو

 !...دارم دوستت

 کند زمزمه احساسش باتمام تادلم

 !...(دارم دوســــــــــتت هم من

 یکس انگار.بود پاره اشونیبعض و دهیچروک و فیکث کتاب صفحات. زدم ورق

 !ختهیر کتاب یها صفحه یرو اشکش و زده چنگ ها صفحه به
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 آخر توصفحه یعکس به نگاهم که ببندمش خواستم و زدم ورق تهش تا کتابو

 زنونه چهره هی با یول بودم من انگار.شد گرد چشمهام عکس دنید با.افتاد

 یموها و دیخندیم و بود گرفته لپش به اشارشو انگشت که یدختر.تر تروپخته

 باهمون متن همون.کردم نگاه عکسو پشت.شیشونیپ رو بود ختهیر شییطال

 !!! اسم به بود یفیظر یامضا رشیز و بود شده نوشته خط

 باشه؟ تونهیم یک یعنی.کردم نگاه اسم به تعجب با

 تو هیشب یدختر عاشق قبال اوشیس گفتیم که دیچرخ ذهنم تو یب یب یحرفا

 .بود

 ...رستگار سایآتر...دختره همون دختر نیا: کردم زمزمه لب ریز

 و چپوندم کتاب یال عکسو عجله با ومدیم باال ها پله از که ییقدمها یصدا با

 خودش اتاق تو یبهتر یزایچ احتماال یلعنت.رونیب زدم وازاتاق قفسه تو گذاشتم

 گردنشو کهیدرحال و خسته اوشیس.کردم نگاه در یازال و تواتاقم دمیچپ.باشه

 یب یب با دیبا.بود چشمم یجلو دختره ی چهره مدت تمام.شد اتاقش وارد دیمالیم

 .دونستیم یشتریبهتروب یزایچ مطمئنا اون.زدمیم حرف

 دمیرس تا رفتم یب یب دنبال.نبود توسالن یکس.نییپا رفتم و اومدم رونیب اتاقم از

 .اشپزخونه

 .بودن گهید نفر دوسه و میمر و یب یب

 دینباش خسته+

 با ایطفل اخالقه گند اوشیس نیا بسکه.دادن جوابمو لبخند با و سمتم برگشتن همه

 .کننیم ذوق یکل یخال و خشک دینباش خسته هی

 زدن اشپزخونه از دستشون تو لهیوس یسری با نبودن آشنا که ینفر دوسه

 .رونیب

 ؟یب یب:

 : گفت بود ینیزم بیس کردن سرخ مشغول کهیدرحال

 ؟یب یب جان

 :گفتم مقدمه یوب کردم مکث کمی
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 ه؟یک سایآتر

 و کرد بهم ینگاه بهت با میمر.دیپر یب یب رخ از رنگ که دمید وضوح به

 :گوشم تو شد خم و اومد سمتم یب یب.دیکش سرک آشپزخونه رونیب

 نیا که یکس خون.ارین خونه نیا تو اسمو نیا چوقتیه چوقتیه چوقتیه گهید

 !حالل و خودشه گردن ارهیب اسمو

 .سیتن توپ شد چشمام

 ه؟یچ هیقض شدهیگفتم؟چ برشاه مرگ ؟مگهیچ یعنی

 ...آتـ نیا ؟مگهیب یب یچ یعنی:گفتم

 ;گفت صورتش تو زدیم دستش اون با کهیدرحال و دهنم رو گذاشت دستشو

 سیه مایاقل ــــــــــسیه

 .کنه نابودت دفعهی که بشنوه آقا هیکاف

 میمر:دیکش خودش دنبال و گرفت دستمو مچ و برداشت رودهنم از دستشو

 .باشه غذاها به حواست

 منو یبریم کجا شد کنده دستم مچ یب یب ییییییآ+

 گوششو ستادویا اوشیس اتاق دم.میرفت باال ها پله از و.نمیبب اتاقت تو میبر

 . میشد اتاقم وارد بعد و کرد مکث کمی اتاقش در به چسبوند

 :گفت وار پچ وپچ اروم یلیوخ دیکش یآسودگ سر از نفس هی

 ؟یشناسیم ازکجا ساروی؟آتریدونیم کجا از اسمو نیا تو

 

 .دمید کتابا یال عکسشو.آقا کار اتاق تو رفتم:گفتم

 

 :گفت یدادوعصب تکون یسر

 .زارهیب سرکش یادما از اره؟آقایم روزت به یچ آقابفهمه اگه یدونیم

 ؟یبد منو جواب یخواینم شما حاال خب+
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 .دمیبرچ لب ها بچه نیع و

 :وگفت نشست تخت رو کنارم یب یب

 ش پسرخاله با بعدشم.بود آقا ی معشوقه گفتم که دختر؟قبال یبدون یخوایم یچ

 .شدن کشته توراه و کرد فرار

 .بدونم درموردش شتریب خوامیم.نیگفت هم قبال که نارویا+

 آقا یجلو اسمو نیا اگه.یکرد یباز جونت با یدونیم که نقدرمیهم.هیکاف مایاقل_

 .ذارتتینم زنده باش مطمئن یاریب

 حاال بگو.یب یب ارمین اسمشو دمیم قول+

 :دادوگفت تکون یسر کالفه یب یب

 .دختر تووووو ازدست امان

 ؟یبدون یخوایم یچ

 :گفتم تمیموفق از سرخوش

 کرد؟یم برخورد چطور باهاش اوشیس.بوده یچجور دختر اون بدونم خوامیم

 دیدیم چون آقام.زیچ توهمه.بود یآزاد دختر سایآتر که بگه برات جونم+

 گرم پسرا با ومدیم رفتیم.نداشت کارش به یکار راحته و خوشحال یاونطور

 دویرقصیم دست به دست گهید یپسرا با خوردیم مشروب ایمهمون تو گرفتیم

 .گفتینم بهش یچیه داشت دوسش چون آقا

 ی احمقانه یکارا لیدل فهممیم حاال.افتادم ییکذا رقص اون و یمهمون شب ادی

 بخاطر و. رهیگیم من از رو یعوض دختر اون انتقام داره اون. هیچ اوشیس

 .متنفرم دختر ازاون نیهم

 آقا.شد دعواشون خونه نیا تو یعقدوعروس به مونده هفته هی:داد ادامه یب یب

 کرد رها رو ش خانواده یحت زارهیب رفتن خارج از و خارج بره خواستینم

 و روز تمام.دیفهمینم بود داغ!بود پرازهوا سرش سایآتر یول!برگشت و اونجا

 ایفرنگ دختر نیا مدل و پیت دنبال یخارج یتایسا و ها ماهواره نیتوا شبش

 !باشه آزادتر که بره. بره خواستیم و.بود

 ...داد دستش کار سوداش پر سر...ییییییهع
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 شد؟یچ بعدش یب یب_

 نجایازا و گرفت خارج قول ش ازپسرخاله دختره یعروس به مونده هفته هی

 .کردن فرار

 باور آقا یول بود فرستاده نامه آقا برا رفتن قبل نکهیا با.بود شده وونهید آقا

 کردکه باور یوقت رفته که کرد باور یوقت و گشت دنبالش شهرو تمام!نداشت

 خواهرشون و مادر نیع آقا!عنوان چیه به.نبود سابق یآقا اون گهید رفته

 .شدن رحم یب و سنگ دل هیقض ازاون بعد یول بودن نازک دل و مهربون

 نبود مهم براشون یشکیه.بودن شب هی مهمون وهمه توخونه اوردیم دختر ادیز

 درسالن از.خونه نیا تو آورد تورو روز اون نکهیا تا.دادنینم نشون تعصب و

 و بوده زنده سایآتر کردم فکر.شدم شوکه دنتید با رونیب اومدم که

 کمک یبرا و اومدم خودم به آخر لحظات که بودم شوک تو اونقدر.برگشته

 .یرفت ازهوش که نییپا اومدم

 . توهم رفت اخمام نحس روز اون اوردن ادی به با

 . اومدم خودم به که داد تکون صورتم جلو دستشو یب یب

 هست؟ حواست اصال دختر ییکجا+

 من یازپا داره سارویآتر یکارا عوض که ستین انصاف نیا یب یب_

 ک؟یکوچ تشابه هی بخاطر فقط.ادیدرم

 .باشه حساس خودشه مال که ییزایچ رو دوسداره آقا.مادر بگم یچ+

 یغلط هر سابقش نامزد و بوده رتیغ یب اونموقع آقا که چه بمن یب یب یول_

 !باشم؟ اون مثل منم کرده؟قراره خواسته که

 سایآتر مثل بدونه که.یکن جلب اعتمادشو دیتوبا.شده نیبدب همه به آقا+

 .یهست یمعصوم و پاک دختر بدونه که.یستین

 شده که انتقامم واسه یول متنفرم اوشیس از من.فکر تو رفتم یب یب یحرفا با

 یکار از شدتش که زنمیم بهش یا ضربه.ارمشیدرب ازپا دیبا. کنم جذبش دیبا

 .باشه بدتر کرد باهاش سایآتر که

 .رفت رونیب اتاق از یک یب یب دمینفهم که کردم یرنگ یفکرا چقدر دونمینم
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 لباسا پوووووف. کردم مرتب و کمد و لباسا کمی و اتاقم برگشتم ناهار بعداز

 .... ! و بود اوشیس سفارش به همه

 .تخت رو شدم ولو و زدم لبام به پماد کمی

 ۲۰ دوش هی دمیپر ازجا.زد جرقه ذهنم افتاد برسام یبرا که یاتفاق یادآوریبا

 کردم تنم یسرخاب کوتاه و تنگ خواب لباس هی.رونیب زدم و گرفتم یا قهیدق

 زخمش چون لبامم و کردم اهیس چشمامو کمی.شونم رو ختمیر سمویخ یوموها

 بود شب میون ۷ کردم ساعت به ینگاه. نزدم یزیچ بود نشده خوب کامال

 کارش زیم پشت بود نشسته و بود باز کارش دراتاق  رونیب زدم اتاقم از اروم.

 زدم در به یا تقه.بود یکار انجام مشغول سخت تاپ لپ هیتو و

 اتویب: گفت کنه نگاه اونکه یب

 زشیم کنار و جلوتر رفتم.بستم درو و اتاق تو رفتم وازخداخواسته اروم

 اصال لیکد کرو ی پسره.گرفت حرصم.بود تاب لپ تو سرش هنوز.ستادمیا

 .سین بهم حواسش

 ....ـیب برام کیک کممی زیم رو بذار وییچا:گفت

 . کرد رها نصفه حرفشو من دنید با و کرد بلند سرشو

 و ششیر ته به دیکش دستشو و یصندل به داد شو هیکردتک نمییپا سرتا به ینگاه

 :گفت منو خوردیم چشم با داشت کهیدرحال

 . نیگذاشت گوشتون به گوشواره غالم ما چشم رو پا.شما نیکرد رنجه قدم

 .بهم زد زل لبش رو یمزخرف پوزخند با بعد

 :  گفتم کردمو دست اون دست نیا کمی

 . آقا دیکن معاشرت هاتون برده زیکن با نیدینم افتخار شما

 داد کنارسرمو یموها دست با.روم روبه اومد و زد دور زویم شد بلند ازجاش

 !یهست که جوابم حاضر.اومد خوشم. نه:گفت گوشمو پشت

 .بهم کرد پشتشو و دیکش دستشو عیسر بعد

 :وگفت شیخونگ شلوار بیج تو فروکرد دستاشو
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 بگو کارتو

 دیلرز تنش کردم حس.پهلوهاش رو گذاشتم دستامو و شدم کشینزد اروم

 .سمتم شد لیما کمی سرش.

 .شدم ستاره و انایس نگران افتاده اتفاق اون نیگفت صبح:گفتم ناز با

 !(کنه بپا شر یشد نگران مردم شوهر واسه بگه ارمیب برسامو اسم دمیترس)

 بودن؟ همراهش اونام

 .روش روبه اومدم و ش کهیت شیش شکم رو دمیکش دستمو بعد

 .  خوبه اول قدم واسه ولیا. بود شده سرخ صورتش

 . نشده شیزیچ برسامم نبودن ششیپ اونا نه:گفت عیسر

 !خداروشکر:وگفتم انداختم باال ییابرو طنتیش با

  شدم رد کنارش از واروم

 آقا نیآفر.زدم یلبخند انهیموز.ستادمیا برگردم اونکه یب.گرفت دستمو مچ عیسر

 !پسر بده وا.اوشیس

 ملتهب و داغ نفساش.بهم دیچسب پشت از و کمرم دور کرد حلقه دستاشو

 یول.افتاد جونم تو یبد ترس تنم با دستش تماس از تنم رو دیچرخ دستش.بود

 رفت دستش هی.م نهیس رو اومد دستش هی.دادم نشون خونسرد و اروم خودمو

 گر داشت صورتم.شدیم گردنم کینزد شتریب هرلحظه نفس.پام یال

 .برسرم خاک.اون تا بودم داده وا شتریب من.گرفتیم

 ریز گذاشت لباشو و کرد شتریب فشارشو. گفتم آخ که داد نمیس به محکم فشار هی

 .من ام جنبه یب چه!دیبر نفسم.روگردنم و گوش

 بکش آه:  گفت یهمونجور

 .گرفتم دندون به لبمو صدا یب

 و آورد پاهام یال به فشار هی.کرد درک شدیم نبودو خودش حال تو گهید

 .گرفت گاز گردنمو همزمان

  جووونم:کرد زمزمه گوشم ریز دمیکش یبلند آه
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 .داد کیکوچ فشار هی گرفتو دستاش با باسنمو و خودشو سمت برگردوند منو

 به یسرک و داد فاصله ازتنم و گرفت ربدوشاممو یقیقا ی قهی باال اورد دستاشو

 سرمو چونمو ریز گرفت دستشو.نییپا انداختم سرمو زده خجالت.دیکش هام نهیس

 .کترینزد اومد و کرد خم کمی سرشو. باال آورد

 زوده حاال. فتادیم اتفاق نیا دینبا.داشتم استرس.بهم برسه بود نمونده یزیچ

 یا تقه که بود نمونده یزیچ.عالقه نه شهوته سر از فتهیب یاتفاق هر االن.براش

 .خورد در به

 اووووف. دیکش صورتش به یدست و دیکش عقب عیسر حرکت هیتو اوشیس

 .کردم درست باسنم یباال بود رفته پشت از که لباسمو.کردم دایپ نجات

 تو ایب: گفت و دیکش لبش ریز یدست اوشیس

 .خورد جا اوشیس کار تواتاق من دنید با. تو اومد و کرد دروباز یب یب

 سرشو و گرفت دندون به لبشو.تنگش زدم چشمک هی و زدم یمرموز لبخند

 :وگفت نییپا انداخت

 .حاضره شام.زیم سر نیایب آقا

 . شد خارج ازاتاق باعجله دادو تکون یسر اوشیس

 راه دنبالش منم.رونیب رفت و کرد بهم یهیسف اندر عاقل نگاه یب یب

 اون منو نیب ام یب یب نگاه.نکرد بلند سرشم اوشیس شام زیسرم.افتادم

 .شدم بلند ازجام شام بعداز.دیچرخیم

 ن؟یدیم یمرخص اجازه آقا+

 .برم تونمیم که کرد اشاره دست با کردو بهم ینگاه لحظهی یبرا اوشیس

 .رفتم باال ها پله از و! ارهیدرب شاخ بود مونده کم که کردم خم براش یسر

 .کنمیم شتریب کارمو ازفردا.هیکاف امروز واسه.رختخوابم تو دمیخز

 یقیعم خواب به و شد نیسنگ چشمام که کردمیم یصورت یفکرا داشتم

 .فرورفتم

 .کردم باز چشمامو موهام رو یدست حس با
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 !ها؟ خانم خانم یدارشیب یخواینم+

 و دست با.بغلش تو رفتم ذوق با و دمیپر ازجام بزرگ خانم یصدا دنیشن با

 !!!!نشسته یرو

 بزرگ خانم:زدن غر کردم شروع تن تن.دیبوس وسرمو کردو بغلم یگرم به

 ....سـ هی س هفته هی ییکجا معلومه

 .بهم زد وزل دیکش رونیب بغلش از منو بزرگ خانم

 ؟یبزن حرف یتونیتوم+

 . کردم جمعش عیسر و سوخت لبم که زدم گشاد لبخند هی

 .گرفت ازلپم آبدار ماچ هی و توبغلش دیکش محکم

 .بشنوم تونستمیم که بود یخبر نیبهتر.مادر یباش سالمت شهیهم یاله+

 خوشحال نقدریا بزرگ خانم دیببخش:گفتم زده وخجالت رونیب اومدم بغلش تو از

   شما بغل تو بچپم امیب بعد بشورم دستورومو رفت ادمی که شدم

 :گفت و دیکش صورتم به یدست

 .گلم یباش که هرجور یماه تو

 .پاشدم جام از خجالت با

 .بزرگ خانم امیم االن+

 .امیوب بزنم سروصورتم به آب هی

 . رونیب اومدم و شستم دستورومو.رفتم یبهداشت سیسرو وسمت

 یکل و کرد فیتعر و نبود که هفته هی اتفاقات تمام ذوق یکل با بزرگ خانم

 .میزد حرف

 اروم.کرد لقمه برام خودش بزرگ خانم و اتاقم تو اورد صبحونه برام یب یب

 :کرد باز حرفو سر اروم

 چطوره؟ ما اوشیس با ات رابطه

 :وگفتم دادم قورت لقممو
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 حاال نکرده بلند روم دست آقام.میشینم هم چیپاپ یلیخ

 توگلوم دیپر بزرگ خانم باحرف که برداشتم پرتقالمو آب

 .خودش اتاق تو ببرتت یکن یکاری کن یسع

 خانم و کردم سرفه یحساب نکهیبعدا.شد یجار اشکام که کردم سرفه اونقدر

 ؟یچ یعنی:گفتم پشتم زد بزرگ

 یول داشته رابطه.نبرده خودش تخت رو ویدختر چیه اولش نامزد بعد اوشیس+

  یاریب بدست اتاقو اون دیتوبا.دونهیم همسرش به متعلق اونجارو.گهید یتواتاقا

 .نییپا انداختم سرمو نیشرمگ

 :خوردم جا کرد که یسوال با

 ؟یشد.هنوز ینشد که زن

 هنوز نه..ن:گفتم لکنت با

 .ارهیب دستت به عیسر و راحت نذار.خوبه نیهم.ام روشونه زد

 : گفتم اروم.زدم روش به یلبخند

 بزرگ؟ خانم

 جانم؟+

 کجان؟ اوشیس آقا پدر گمیم:گفتم

 .رفته خدا رحمت به که شهیم یسال  هشت هفت:گفت و دیکش یآه

 :گفتم و شدم شرمنده ازسوالم

 .امرزتشونیب خدا.کنم ناراحتتون خواستمینم خوامیم معذرت

 اشک شیاداوری با هنوزهم که داشته دوسش چقدر.نشست اشک توچشماش

 !زهیریم

 :وگفت زد یتلخ لبخند بزرگ خانم

 همه که نداره وجود چکسیه.ستین کسانی شهیهم آدما سرنوشت.دخترم یدونیم

 .باشه یوخوش تورفاه شیزندگ طول تمام ای.باشه گذشته بد عمرش ی
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 ام یدیام.بوده جهنم اولش از که من مال بزرگ خانم واال:گفتم و زدم یپوزخند

 .ستین شدنش خوب به

 :وگفت بازوم به دیکش یدست

 آدم اون یبچگ توعالم.شدم آشنا نییپا خان پسر با دیع جشن تو که بود سالم ۱۴

 !بود اسطوره برام

 بعدازاون.دنیرس آرامش به ده دوتا و شدن قیورف دوست پدرم با نییپا خان

 !شتریب وآمدها رفت و شد تر یمیصم دوخان نیب ی رابطه

 زاده خان یول نبود لیم یب بهم هم خان امکیوس دمیرسیم خودم به ایتومهمون

 !غرورش و بود

 ...سوم سال جشن تو باالخره

 یظرفا و اومد یب یب.کرد سکوت بزرگ خانم درخورد به که یا تقه یصدا با

 .کرد جمع رو صبحونه

 :کردوگفت ساعت به ینگاه بزرگ خانم

 و نمشیبب ندارم وطاقت رسهیم سر اوشمیس االن.شد رمید.زدم حرف چقدر

 برم که بهتر همون!گهید مادرم!نکنم بغلش

 اتاق خان اوشیس.موند نصفه حرفتونم. دیبمون بزرگ خانم: گفتم یزار بالحن

 و کاشت روگونم یا بوسه برداشت فشویشدوک بلند ازجاش.انینم من

 صورتم به خون.رفت زدوعقب یطونیش چشمک بعد.ادیب که کن یکاری:گفت

 .سرداد یبلند یا خنده که شدم سرخ وازخجالت دیدو

 بعداز و زدم یلبخند.برم دنتیکش خجالت اون قربون:گفت اش خنده ونیم و

 یآب بازوجلف لباس هی و دمیرس خودم به کمی.رفت رونیب ازاتاقم یخداحافظ

 به زور به نشییوپا.بود دایپ نهیس چاک تا و بود ریحر باالش.کردم تنم رنگ

 بودم مجبور هدفم به دنیرس واسه یول دمیکشیم خجالت.دیرسیم پام رون

 باال ها پله از خان اوشیس من با همزمان که رفتم رونیب اتاق از. بکنم نکارویا

 :وگفتم انداختم نییپا احترام به یسر لبخند و ناز با.میشد توچشم چشم اومدوباهم

 .دیاومد خوش.دینباش خسته.آقا سالم
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 وسمت داد تکون سرشو و دیدزد ازم متعجبشو نگاه.دیباالپر ازتعجب ابروهاش

 پنجه رو و گرفتم ازش دستشو رو کت و فیک روش روبه رفتم.افتاد راه اتاقش

 .دمیبوس آروم وگونشو شدم بلند پا

 !سیتن توپ اندازه شد چشاش

 :گفتم و زدم یچشمک

 .گهید روزاخوبه نیهم واسه داشتن دخترخونده

 به بود داده هیتک.کردم زونیآو براش وکتشو اتاقش سمت افتادم راه بعد

 .بمن بود نگاهشودوخته و در چهارچوب

 گذاشتم فشویک.باشه کارش اتاق که ییرو روبه اتاق تو رفتم و شدم رد ازکنارش

 .ش نهیس تو رفتم صاف که برگشتم و زشیم یرو

 .خاروندمش و گرفتم موینیب نوک انگشتام با

 :گفت اروم و کرد خم سرشو

 .ستین یصبور آدم ت پدرخونده!یند خودت دست کار بپا کوچولو خانم

 راحت منم بهترکار:گفتم تودلم.رونیب رفت و زد یا مسخره پوزخند بعد

 .شهیترم

 راه و دراوردم بود رفته رونیب ازش اوشیس که در یبرا زبونمو بعد

 اتاقشو تو.حمومه تو که بود معلوم آب شرشر یصدا نبودواز تواتاقش.افتادم

 درحموم یصدا با که کردمیم نگاه جارو همه فضوال نیع و کردم یبررس کمی

 .ستادمیا در روبه و برگشتم عیسر

 سشیخ یموها.اومد رونیب بود گرفته زانوشو تا کمر که تنه مین ی حوله هی با

 :گفت و کرد بمن ینگاه.صورتش رو بود ختهیر

 ؟یکنیکارمیچ نجایتوا

 :وگفتم دمیورچ لب ها بچه نیع

 .نمیبب موییبابا اتاق خواومدم
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 یحس چه دیفهم شدینم اصال.بود شده دار خنده بیعج اش چهره.شد یوری لباش

 تخت رو انداخت خودشو. خنده ریز نزنم پق که گرفتم خودمو یجلو بزور داره

 :گفتم کنارشو رفتم.

 .بلدما دادن ماساژ من

 منظور؟:گفت و باال داد ابروشو هی

 .بگم منظورمو تا بخواب دمرو: گفتم

 رو نشستم و تخت یباال رفتم.شد دمرو بعد و کرد نگاهم موشکافانه کمی

 لطف به کردم شروع هاش شونه از اروم.بشه تیاذ که نداشتم یوزن.پاهاش

 بدنش هرلحظه.بره رونیب تنش از یخستگ که بدم ماساژ بودم بلد منوچهرخوب

 کردم شروع و کنار دمیخز اروم.کردینم یمقاومت حرکتام یجلو و شدیم تر شل

 .دادن ماساژ

 نکنم یرو ادهیز گفتم.خورد یکیکوچ تکون که ش حوله تو بردمیم دستمو کمی

 یب کمی.رودستش دمیخواب و کردم تر اروم کمترو دستامو حرکت اروم.بهتره

 یال یول بودم زده خواب به خودمو.سمتم چرخوند سرشو بعد و موند حرکت

 .دمشیدیم تار و بود باز چشمام

 داد تخت طرفی از پتورو.شد بلند و دیکش رونیب سرم ریز از دستشو اروم

 ازاد پتو که یسمت برد.بغلش تو دیکش و برد گردنم زانوهامو ریز دستاشو.کنار

 دویلرزیم کمی انگشتاش.دیکش پام لخت یها رون به یودست خوابوند منو.بود

 کردمیم حس روتنم دستشو.دیخواب پشتم و تخت رو اومد.بود شده تندتر نفسش

 .نییپا دیکش کمی آروم رمویز لباس باسنم رو رفت دستش و زد باال لباسمو

 کنه باور که باشه منظم هام نفس و نلرزه تنم که رفتمیم کلنجار باخودم یلیخ

 . خوابم

 و گذاشت موهام رو یا بوسه.دیکش کردنم لمس از دست که شدیچ دونمینم

 لعنت.شده بلند ازکنارم دمیفهم تخت شدن نییازباالپا و.روم دیکش پتورو

 ره؟یدرگ خودش با ه؟چرایچ واسه مقاومت نهمهیا.بهت

 خوابم اش ممنوعه اتاق خواب تخت تو یجد یجد که کردم نقدرفکریا کالفه

 .برد
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 کمرمو و بود نشسته تخت کنار.کردم باز چشمامو اوشیس ی کالفه یباصدا

 دادیم تکون

 .بخوابم خوامیم تختم رو از پاشو.یخوابیم چقد بچه بسه اه+

 خوابالو یصدا با و هام هیر تو دمیکش عطرتنشو و بالشت تو کردم سرمو تخس

 ...بخوابمممم بابام شیپ خوامیم...خوامیییییینم:گفتم یکشدار و

 : گفت و برداشت دادنم تکون از دست

 دوساعته.ایریم خواب به خواب پاشو االن یول بخواب نجایا ایب شب باشه خب

 .نمیبب شو بلند د.ینخورد ناهارم یدیخواب

 .بدنم و تن به دادم یقوس و کش و سمش دمیچرخ

 چنده؟ ساعت مگه+

 :گفت زونیآو ی لوچه و لب با

 دیبا االنم.بخوابم چرت هی ینذاشت یکرد اشغال منو یجا شمام.چهاره ساعت

 .شرکت برگردم

 و کردم حلقه گردنش دور دستامو.نشستم خواب تورخت و زدم یگشاد لبخند

 .بغلش تو رفتم

 .اتاقت امینم گهید اصال.ییبابا دیببخش خو:گفتم گوشش ریز

 :گفت کمرمو رو گذاشت دستشو

 .نمیب پاشو.نشو لوس بسه بسه

 و گرفتم دستشو.پاهاش رو نشستم.اومدم نییپا تخت از و شدم جدا ازش خنده با

 .پاهام نیب ما رفت انگشتاش که پام رون نقطه نیباالتر رو گذاشتم

 ختمیر موهامو.صورتم تو موند ثابت نگاهش و داد قورت یسخت به دهنشو آب

 :گفتم و گردنش و شونه رو

 بشم؟ یبراک نشم لوس بابام برا خب

 :گفت یزار لحن با.رفت تر باال و خورد تکون پام رون رو دستش

 .ستماین امامزاده من.نذار من سر سربه نقدیا
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 :گفتم دهیورچ یلبا با و کردم زیر چشمامو

 بذارم؟ یکس سر سربه ادیم بمن اصال

 .شدم یباز یباز مشغول و گرفتم کراواتشو گره

 :گفت خمار و کرد حلقه کمرم دور دستشو آروم

 ها رخودتهیتقص بشه یهرچ

 یال دوخت نگاهشو و دیکش باال کمی لباسمو آروم.کردم نگاش مظلوم

 نییپا بکشه وخواست رموگرفتیز لباس ی لبه و لباسمو تو کرد دستشو.پاهام

 رونیب امیب بغلش از نکهیا قبل یول دیکش عقب دستشو عیسر در یصدا با که تر

 .کنم نگاش تونستمینم خجالت شدت از.شد وارد یب یب و دربازشد

 :گفت ترس با

 .آقا دیببخش ومدمینم اجازه یب وگرنه دیرفت کردم د؟فکریا خونه شما آقا..آ

 :گفت یسرسر.شد بلند ازجاش اونم و شدم بلند بغلش از آروم

 . رفتمیم داشتم گهید نداره یرادیا

 نگام انهیموز یب یب.رفت رونیب ازاتاق شدو رد یب یب ازکنار سرعت وبه

 از بکشم شترخجالتیب و بپرسه یزیچ نکهیا قبل. زدم بهش یلبخند که کردیم

 :آخرگفتم ی لحظه و رونیب زدم اتاق

  میخوریم نییپا آقا با شامو

 .اتاقم تو رفتم عیسر و

 که یا صحنه.منه مال اوشیس.بشه بشه خوادیم یهرچ.کنم تمومش امشب دیبا

 دلم ته یزیچی.چشمم یجلو اومد گرفت ازم که یا بوسه نیاول و کرد بغلم

 دیلرز

 به بدنم.وان تو رفتم و کردم پر ابو وان. حموم تو رفتم و برداشتم حولمو کالفه

 کن کمکم خودت ایخدا.داشت ازین آرامش هی

 .بزنم رژ تونستمیم یول بود رولبام ها هیبخ یجا هنوز.اومدم رونیب حموم از
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 میمال شیوارا دمیرس خودم به یکل رونیب رفتمیم شام یبرا که ۸ ساعت تا

 یطرفیموهامو یجلو و کردم جمع سرم پشت و دمیکش سشوار موهامو.کردم

 .صورتم رو ختمیر

 لب عکس روش که کردم دایپ ناف یباال کیکوچ قرمز تاپ هی.گشتم لباسا تو

  کوتاه یل شلوارک هی با.داشت یمشک

 نشستم و زدم نهیآ تو خودم به یچشمک.بود چشم تو یحساب اندامم و کیبار کمر

 .کنن صدام شام برا تا

 .دیماس دهنش تو حرف دنمید با.تو اومد زدو درو اومد یب یب

 دختر؟ یکن کاریچ یخوایم تو:وگفت بست درو و کرد سرتاپام به ینگاه

 .کرد آروم رو دم و شاخ یب غول و خان نیا بشه که یهرکار:گفتم و دمیخند

 .میدیچ زویم:دادوگفت تکون یسر

 یکس شام سر خوامینم کن مرخص رو خدمه ی همه. هیعال: گفتم و زدم یلبخند

 .باشه شمونیپ

 . رفت رونیب دادوازاتاق تکون یسر میتفه با

 صورتمو و کردم نگاه خودمو دوباره. نییپا بره اوشیس اول که کردم صبر کمی

 عذرشو من دنید با یب یب.رفتم نییپا ها پله از.بود خوب یچ همه.کردم چک

 غیدر.کردیم نگاه نوراونوریا به متعجب اوشمیس.رفت رونیب اتاق از و خواست

 نگران و عجله با.گلوش تو دیپر لقمه و بمن افتاد نگاهش نکهیا تا.خدمه هیاز

 با و شد بهتر حالش که بهش خوروندم بزور و ختمیر آب وانیل هی کنارش رفتم

 کرد بهم ینگاه اش شده سیخ یچشما

 کنارش نشستم.وابدم خودم دینبا.بودم نگرانش واقعا من یول شدیم ینجوریا دینبا

 .میشد خوردن غذا مشغول اروم و یصندل رو

 :گفتم شد تموم که غذام

 .س خسته چشماتم.بدم ماساژت که میبر بخور ییبابا

 و بازوش به دمیچسب پاشدم زود.افتاد شدوراه بلند ازجاش و دیسرکش شو نوشابه

 . میافتاد راه
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 ؟یکنیم نکارارویا یدار یچ یبرا:گفت اروم

 :گفتم طنتیش با بازوشو به چسبوندم سرمو. سوالش از شدم شوکه

 .ستمین یبد ی خونده دختر من یبدون شما نکهیا واسه

 بود شده خی دستام کف و بودم دهیترس. اتاقش تو میرفت باهم

 اه.شهیهم مونمیم خرتوش نیع کنمیم یکاری

 .کرد نگام یسوال.روم روبه ستادیوا

 .لباسش یها دکمه کردن باز کردم شروع

 !شتریب من ترس و شدیم تر تند هاش نفس

 شروع سرشو پشت رفتم.نهیبش تخت رو گفتم و کردم لخت رو اش تنه باال

 نفس.شکست قلنجش و داد تکون سرشو که دمیمال کمی.هاش شونه دنیمال کردم

 .دیکش یقیعم

 دیکش طرفی از منو و بغلم ریز گرفت و عقب اورد باال از دستاشو حرکت هیبا

 !جلو

 !بودم بغلش تو اومدم بخودم تا

 :گفت که بهش زدم زل تعجب با

 ؟یبخواب من اتاق تو امشب از یخوایم ینگفت مگه

 داره شرط:گفت و زد یبدجنس لبخند. کردم نگاش فقط

 .باال دیپر ابروهام

 !یعرب.یبرقص ییبابا یبرا دیبا+

 برقصم؟ بلدم یعرب من دونستیم کجا از نیا! موندم واج و هاج

 :گفت بگم یزیچ نکهیا قبل دید که تعجبمو

 .یبلد یعرب بود معلوم شبت اون ازرقص

 با.پاشو حاال:گفت و کرد نگاه کمویبار کمر لذت با و کمرم به دیکش دستاشو

 .برقص برام لباسا نیهم
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 با شدو بلند وازجاش تخت رو گذاشت منو!آخه یرقص چه.شدما یگرفتار عجب

 زل لذت با و تخت ی لبه نشست و کرد بلندم.کرد یپل یعرب آهنگ هی تاب لپ

 .بهم زد

 ازمادرم یبچگ همون رقصو نیا.رقص به کردم شروع آهنگ تمیر با و آروم

 .بودم ادگرفتهی

 .....دکر باز شلوارشو کمربند که بود آهنگ یآخرا.زدیم برق چشماش

 

 

 به مارو بود سال هی اشیع معتاد هی.بودم شده یسگ و کالفه منوچهر کار از

 .کردینم صاف شویبده و بود گرفته یباز

 یازکس که اوردمیم سرش به ییبال ای کردمیم صاف طلبمو ای رفتمیم امروز

 قبلش دیبا یول داشتم ازش سفته و چک یکاف اندازه به.بره ادشی کردن قرض

 .کردمیم ادبش گهید جوری

 محله هی.بود رفته قبال و بود بلد راهو پژمان فقط میشد یراه مانیپ و پژمان با

 در یجلو.ختیریم نییپا وارشید و در از یبدبخت و کثافت و فقر که یمیقد ی

 یها خونه کردن برانداز مشغول من میشد ادهیپ و داشت نگه کهنه ساختمون هی

 و شد باز یکیت یصدا با در که دینکش یطول.زد در پژمان که بودم اطراف

 رو نکویع.زد خشکم سرجام بود روم روبه که یزیچ دنید با.در سمت برگشتم

 ستادهیا روم روبه که یا بچه دختر به شدم رهیخ و کردم زونیآو لباسم ی قهی

 !وکبود متورم یا گونه و یزخم یلب با.بود

 . بمن دوخت چشماشو

 .زدیم ادیفر چشماش تو یقیعم ترس یول چرا دونمینم

 .هم تو بره ابروهام شد باعث نیا و داشت سایآتر به یبیغر و بیعج شباهت

 .شدم متنفر اومده کجا از و هیک دونستمینم که بچه دختر از لحظهی یبرا

 از ما به توجه یب و داد جواب یسرسر دختره و گرفت منوچهرو سراغ پژمان

 اونقدر من یول توخونه رفتن مانیپ و پژمان.افتاد راه و اومد رونیب خونه

 درو و خونه تو رفتم.شد محو چشمم یجلو از لنگان ییپا با دختره که ستادمیا
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 و ترس با واونم بودن ستادهیا منوچهر سر باال اتاق تو پژمان و مانیپ.بستم

 یرو عکس قاب به نگاهش بود خودش تو مانیپ.بهشون بود زده زل تعجب

 که مانیپ. شدم یعصب دستش از.بغلش تو نوزاد هی و زن هی عکس.بود طاقچه

 کنه؟یم نگاه ینجوریا زنو نیا چرا نبود زیه

 .باشه بوده مادرش که دادم احتمال. در یجلو ی دختربچه به داشت شباهت زن

 یها ناله بعدشم دویکش وسط طلبو و پول بحث که دراومد پژمان یصدا

 به بودم یعصب یکاف اندازه به.ندارم که زدیم ادیفر عجز ازسر که منوچهر

 به زدن لگد و مشت به کرد شروع خداخواسته از اونم و کردم اشاره مانیپ

 !منوچهر

 با چنان کنه بلند یروکس دست شدینم یراض چوقتیه که اون بودم کاراش مات

 گرفتیم دردم اون یجا من که زدیم منوچهر وبدن تن و دهن تو ولگد مشت

 یگاریس و رفتم بالکن رو صحنه نیا دنیازد کالفه.بود شده وونهید انگار.

 ظاهر چشمم یجلو باز دختربچه که کردمیم فکر گذشته به داشتم. کردم روشن

 .شد

 .باشه سالش ۱۵.۱۶ ومدیم بهش

 صحنه اون نره رمیبگ جلوشو که رفتم نییهاپا ازپله.میشد رهیخ هم به متعجب

 ها پله از ومدیم که ییسروصدا و منوچهر یها ناله به توجه یب یول نهیبب رو

 . دارم برش اومدم رفته ادمی فمیه؟کیچ:گفت و رفت باال

 !اتاق تو رفت و زد بمن یا تنه بعد

 یکس نداشتم دوست چیه.بودم ینطوریهم اول از.گرفت حرصم شییپررو از

 سوار و دادم رو سایآتر به که یباری همون و.فهیضع هی اونم ستهیوا توروم

 یحس چیه یب.ستادمیا در یوجلو باال رفتم.عبرت درس شد برام. شد گردنم

 تونستیم ینسبت چه یعنی.کردیم نگاه منوچهرو خوردن لگد مشت و بود ستادهیا

 .باشه؟ داشته باهاش

 تا دوسه.نبود بردار دست انگار مانیپ.هیکاف که گفتم پژمان و مانیپ به اشاره با

 .دیکش عقب و زد مرد به گهید محکم ضربه

 کمکم دخترم که التماس به کرد شروع افتاد بچه دختر به چشمش تا منوچهر

 !کن
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 نگاه باباش خوردن کتک به باعالقه اونقدر چرا یول!بود دخترش پس

 چه نیا رمیبگ حالشو بعدا دیبا.بود ریگ دختره رو نگاهش مانیکرد؟پیم

 مان؟یپ نیا شده ینجوریا ه؟چرایتیوضع

 پست تونهیم چقدر پدر هی!خوردم جا ببر یبده یجا دخترمو گفت منوچهر یوقت

 بکنه؟ دخترش با یکار نیهمچ که باشه حرومزاده و

 نگاه.دادینم نشون پدرش نجات به یلیتما چیه چارهیب دختر چرا که دمیفهم تازه

 .کردم دختره یسرتاپا به یقیدق

 !کرد استفاده شدیم که دوشب یکی واسه القل!نبود بد

 زبون به کرد شروع یوقت!.دمیخر رو دختره و میکرد معامله راحت یلیخ

 و شدم یعصب منوچهر مثل یادم با من کردن یکی و گفتن راهیبدوب و یدراز

 لذت ضعفش دنید از.شد نیزم نقش فشیظر بدن که زدم توگوشش چنان

 .بردمیم

 هرزه ی دختره کنمیم ادمت+

 ومدیدرنم خونم زدنیم کارد.رونیب زدم ازاتاق و کردم اشاره پژمان و مانیپ به

 تو رفتیم صداش و ختیریم اشک مدام.کنارم نشوندن رو ودختره اومدن بچه

 .بود کرده جادیا نیتوماش یظیغل مه گارمیس دود.مخم

 انه؟ی یدیفهم.نکردم گورت به زنده نجایهم تا هرزه ی دختره شو خفه+

 مخم رو یجوری ازحرفاش کدوم هر. دادن جواب هیگر و بغض با کرد شروع

 و پنجره به خورد سرش که گوشش تو زدم محکم.کردیم میعصب شتریب و بود

 درازه زبونش بازم دمید یوقت یول شدم مونیپش کارم از اول.شکست شیشونیپ

 .حقشه گفتم

 .بود معلوم لباسش از گلوش.سمتش دمیکش خودمو

 بزنم مک و ببوسم گلوشو بتونم که بود یجور تیموقع که خواستیم دلم یلیخ

 گردن رو گارمویس و زدم سرش یادیوفر داد.نداشتم بهش یحس چیه یول

 .کردم خاموش فشیظر

 .نرفت منم مخ تو.نبود خودش توحال و بود داده هیتک سست میبرس تا گهید

 .کردن اش ادهیپ ها بچه عمارت یجلو
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 به نداختیم که ییولگدا مشت به نه!کشتم آدم انگار کردیم نگام یجوری مانیپ

 .ش دوستانه انسان ی چهره نیا به نه منوچهر

 . کردم نگاه دختره فالکت و ضعف به لذت با

 تک ب تک تقاص که بزنمش نقدریا خواستیم دلم.دمیدیم رو سایآتر انگار

 .یوراج به کرد شروع باز.امیدرب ازپاش سارویآتر یکارا

 !ندارم ازش یخوش دل نیهمچ منم دونستینم.متنفره ازم گفت

 و بله جز که ارمیب سرش به ییبال.دراوردم کمربندمو و پژمان دست دادم کتمو

 .ادیدرن دهنش از یزیچ چشم

 دخترانه و فیضر وبدن تن به دنیکوب کردم شروع.خورد نیزم. توگوشش زدم

 که بودم یعصب اونقدر وگرنه.شد مانع یب یب شدو هوشیب که زدم اونقدر.اش

 .بکشمش همونجا و نکنم فکر کارم ی ندهیآ به

 ببرنش داشتن اصرار مانیپ و یب یب.باغ ته انبار تو بندازنش گفتم ها بچه به

 گرفتم دوش و تواتاقم رفتم کالفه.نداشتم یقصد نیهمچ من یول درمانگاه

 رهیبگ ادی بذار. بود حقش یول. سرده و داره رطوبت انبار اون دونستمیوم

 ممنوع براش وغذاروهم آب یحت.نداره یمعن من عمارت تو یدراز زبون

 دونستمینم شویکارودلسوز لیدل. برد لقمه براش مانیپ دمید که بماند.بودم کرده

 برام یازهرکس مانیپ.دمیفهم که اوردمین روش به!نزدم ام یحرف و

 !برادر زترازیعز.زتربودیعز

 بود بلف یول کنم وتجاوز یدراز دست بهش ندارم شو عرضه دونستمیم خودمم

 !گهید بودم زده

 بدم ازخودم.بود خواب و بود شده جمع توخودش.زدم سر بهش رفتم

 کردم؟ بلند یفیضع موجود نیهمچ رو دست چطور.اومد

 زدم انبار از کالفه ادیبرم ازش ییکارا چه فیضع موجود نیهم نکهیا بافکر

 . کنن خبرم اومد بهوش یوقت سپردم خدمه به و رونیب

 . انبار سمت رفتم.اومده بهوش دادن خبر که بودم مشغول کارم اتاق تو

 .اومد خوشم.دیلرزیم گنجشک نیع دنمید با

 .رونیب زدم و عمارت ادیب گفتم.کننیم بدبخت آدمو نبرن حساب اگه زنا نیا
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 کارم از بعدا بود گرفته میشوخ ها بچه نیع. کردم باز رو جک قفس در

 .شدم مونیپش

 کردم؟یم کاریچ داشتم من!رفت تنم از روح جک ریز جونشیب تن دنید با

 :زد ادیفر و دیدو سمتش مانیپ که بودم شده مسخ انگار بکنم تونستمینم یکار

 جک کنار برو پسرررر باش نداشته اون به یکار

 حرف به من بر عالوه جک که کردم خداروشکر.بودم رهیخ مانیپ به همچنان

 .کردیم گوش مانمیپ

   برام نبود مهم دختر اون جون

 !بودم شرمنده خودم کار از یول

 .مهرداد زدم زنگ و اتاقم یکنار اتاق تو مشیبرد

 .زندس دونستمیم و داشت نبض.بود افتاده جون یب و هوشیب

 کم یب رفاقت سال ۸ از بعد مانیپ.کرد ش نهیمعا و سرش باال اومد مهرداد

 .کرد بارم خواست دلش یهرچ و ستادیوا توروم وکاست

 .بگه بهم خواست یهرچ که دادمیم حق بهش

 .زد رونیب ازعمارت و شناسمتینم وقتا یبعض گفت بهم

 تعجب با سرووضعم به. بمن دوخت نگاهشو و بود اومده بهوش. اتاق تو رفتم

 .کرد نگاه

 دمیسف شرتیت و بغلم تو دمشیکش بفهمم خودم اونکه یب اوردش مانیپ یوقت

 .بود شده یخون و یخاک

 نهیتوس زد و نوشت دارو براش مهرداد و خوبه حالش شد راحت المیخ نکهیبعدا

 .دمیرس خودم به و گرفتم دوش رفتم ام

 باشم نداشته کارش کاربه بودم گرفته میتصم

 اوردمش چرا دونستمینم اصال

 خورد؟یم دردم چه به
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 همشون اونا.بودم نگرفته ازش ویکس بکارت یول داشتم ادیز همخواب من

 ...دختر نیا یول.بود همون کارش بودنو هرزه

 !باشه باکره نیا معلوم ازکجا

 گهید.شدم یعصب و دیدو صورتم به خون.دادهیم منوچهرو مواد خرج یچجور

 .دمیفهمینم کاراشو لیدل و گرفتینم لمیتحو زدمیم بهش حرفامو همه که مانمیپ

 .شده دختره عاشقه اون که بود نیا کردمیم فکر بهش که یزیچ تنها

 بود؟ یا گهید کس با دلش که اون اخه یول

 .فرورفتم یخبریب عالم به و شدم غرق توافکارم خودیب یفکرا از خسته

 .شد بلند صداش که برادختره ببرن بودم داده لباس. شدم داریب ساعته مین

 .گرفتیم رادیا ازلباسا و زدیم غر گرفت خندم حرفاش از

 من دنید با که کنه دادیب داد برگشت.بره کردم رد مویمر یواشکی تواتاقو رفتم

 .تخت رو افتاد یزرت رفتو عقب

 !بود بچه هی فقط من چشم به یول بود معرکه بدنش و تن

 .شتریب یزیچ نه

 .نییپا ادیب شام واسه و کنه تنش لباس کردم مجبورش

 باهم دوتا نیا نکهیازا.باال کردم ردش رو دختره ادیب خادیم مانیپ گفتن یوقت

 !چرا دونستمینم خودمم ومدینم خوشم روبشن روبه

 دمیبوس گرم لباشو.خواستمیم نویهم ومنم دیترسیم بدجور.تواتاقش رفتم اخرشب

 زدم و ادیم بدم ازش گفتم.رمیبگ جلوخودمو تونمینم بدم ادامه اگه دونستمیم

 یراه وداغون شونیپر صبح و بودم ریدرگ باخودم تواتاقم صبح تا.رونیب

 .شدم شرکت

 با یب یب تا.بودن سرکنده مرغ مثل همه.نبود یعاد یچیه برگشتم یوقت غروب

 .کرده فرار محرممه که یدختر که گفت پته تته جور هزار

 دایپ دیبا اش جنازه یحت.بشه دایپ دیبا دختر نیا.بستم ناسزا و فحش به رو همه

 .بشه



 764 از 89 صفحه 

 .دنبالش فرستادم رو خدمه و محافظا همه

 نیتوزم بود رفته بود شده ااب

 

 گفت مانیپ نکهیا تا دیدینم چشمو چشم توخونه که بودم دهیکش گاریس نقدریا

 .کردن داشیپ

 بکنم یکاری.کردم مرخص رو همه و سراغش رفتم.دادن بهم ارویدن انگار

 زدمش اونقدر و سرد آب ریز توحموم بردمش.سرش به نزنه فرار یهوا گهید

 .بود یخون و یزخم تنش کل.شد هوشیب که

 .نبودم خودم توحال یول کنم ولش که کردنیم التماس مدام مانیپ و خدمه

 بده انجام لمیم مخالف یکار یکس دوسنداشتم

 .بود گذاشته ضعفم رونقطه دست مایواقل

 اسم نیا عاشق اول همون.کردم تعجب اسمش دنیشن از غهیص روز چقدر!مایاقل

 ...اسم؟ فقط یول.شدم

 .شد حسیب بدنم و تن که کرد زمزمه لب ریز یاوشیس آخر لحظه

 . چرخهینم رگهام تو خون کردم حس

 زدم وکالفه گوشه هی انداختم کمربندو.بود بیعج برام کردنش صدا لحن

 گهید.بستم درو و اتاقم تو رفتم. کمکش رنیم میمر و یب یب دونستمیم.رونیب

 .رهیم دمیم شوهرش. خالص و دخترخوندمه گمیم.باشه دوروبرم خوامینم

 .کنمیم کارو نیهم اره

 .خوبه نیهم

 .بهش بودم سپرده رو مایاقل و بود وامد رفت در مدام مهرداد

 و حال دنید با اون که هرچند.بودم مطمئن وازش داشتم دوستش پدرم اندازه به

 .بود دلخور ازم مایاقل روز

 ! رانیا انیم فردا گفت زدو زنگ مادر که یروز تا

 ه؟یه؟کیچ کنم؟بگم کاریچ مایاقل با یول.دادمیم یمهمون دیبا.گرفتمیم جشن دیبا
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 یول کردمیم خر خودمو نکهیا با.دمیترسیم لیفام یپسرا و مردا زیه نگاه از

 !آل دهیا یهرمرد یبرا و جذابه دایشد مایاقل دونستمیم

 .دمیخر لباس ینترنتیا براش خودم و کنن ش آماده سپردم یب یب به

 و مامان.کردیم دینبا که کرد یکار بازم مایاقل و دیرس فرا یمهمون شب باالخره

 ۱۶ بچه هی که نداختیم کهیت مدام برسام و بودن شده عالقمند بهش دایشد انایس

 .کرد خواهد له پاش ریز غرورمو تهش ساله

 .دهنش تو بزنم خواستیم دلم

 اشنا باهم یسرباز تو بود جدا آدم و عالم از مانیپ و برسام حساب.شدینم یول

 .میشد

 ضشیمر و ریپ مادر یبرا شویجزئ حقوق که بود یشهرستان پسر هی مانیپ

 داده ازدست تصادف سانحه تو مادرشو پدرو که بود یپسر برسام و!فرستادیم

 و بود زاده خان هی مادر. داشتم انارویس مادرمو منم.بود کس یتنهاوب و بود

 که اونقدر.زیعز و فاب قیتارف سه میشد.چرخوندیم نبودم تو شرکتو راحت

 !.میبود انداخته خط مدل هی دستمون مچ یرو غیت با هممون

 .وکار درس سر میبرگشت یسرباز خدمت بعد!توپادگان میبود معروف

 سالی.خارج رفت درسش ی ادامه یبرا و شد هیبورس بود بخونمون که برسام

 .رفت ایدن از مانیپ مادر برگشتمونم بعد

 و من واسه بود برادر هی مثل.شهیهم واسه بمونه شمیپ خواستم مادرش فوت بعد

 .انایس

 دیکش لشیتحص وادامه انایس رفتن خارج به کار نکهیا تا

 ازم انارویس برسام و برگشتن سالی سر که برسام به سپردم انارویس مادرو

 یوقت یول برسام دست سپردمش چرا که شدم یعصب اولش.کرد یخاستگار

 برگشتن ازدواجشون مراسم بعد و دادم تیرضا ستین لیم یب ام انایس دمید

 .اومد ایدن به ییدا ی توله ازدواجشم بعد مین سالوی.همونجا

 !گشتنیبرنم چوقتیه کاش و رانیا بودن برگشته که حاالم
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 فیتعر ازش برم دورو یمردا یوقت.دیدرخشیم واقعا مایاقل یمهمون تو اونشب

 ازش نکهیا تا!بکشم رونیب حلقومشون از زبونشونو خواستیم دلم کردنیم

 .رقصه ستیپ تو مسعود با دمید و شدم غافل

 . ستین بشو آدم دختر نیا.ومدیدرنم خونم یزدیکاردم

 یول.کنهینم یاشتباه کار گهید کردمیفکرم زدم بهش حموم تو که یکتک بعد

 !کرد

 جمع تو همونجا که کردم کنترل خودمو شدو زهر برام یمهمون طول تمام

 .زمینر خونشو

 مایاقل برا کنه جمع لباس کیکوچ فیک هی گفتم میمر به شد تموم یمهمون یوقت

 .آپارتمانم برم خوامیم گفتم ام راننده به و

 که بودم خورده الکل و شراب یقدر.خرابم حد چه تا دونستیم خودشم.دیترسیم

 خودم دست کارام اریاخت و نخورم نیزم که کردمیم حفظ مویاریهوش بزور

 .باشه

 .کندم تنش از لباساشو. توخونه بردمش

 سمتش به شتریب و شدیم بدتر حالم هرلحظه التماساش و بدنش و تن دنید با

 .شدمیم دهیکش

 یالش مسعود اون به بزنم زنک دینبا خودیب مسئله هی سر دمینفهم که حد اون تا

 !زدم یول!باز دختر و

 دلم شیآت رو زمیه شد حرفش

 .نداشت التماسم ینا گهید که زدمش اونقدر

 شدم خودیب ازخودم افتاد نهیآ یها خرده به که چشمم

 اومدم خودم به یوقت که شدم یحال وچه داد دست بهم یجرات و دل چه دونمینم

 .بود افتاده جون یب دستام تو خون غرق مایاقل

 عیسر شهیهم مثل خودشو و مهرداد به زدم زنگ!نداشتم حرکت توان

 .کردیم نگام قاتال مثل.رسوند

 !سره ازمن دختر اون گفت بهم
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 !ندارم اقتشویل گفت

 !سانیآتر مثل ییآدما اقتمیل گفت

 خوابوندمش و کردم لختش. خوردیم خونمو خون.ادیب بهوش تا منتظرشدم

 تونمیم من و ستین یچیه اون کنم ثابت بخودم که بستم دستوپاشو و روتخت

 .رمیبگ خودمو یجلو

 و بود پانسمان دهنش.شد روون اشکاش پاش یال ختمیر که رو ام قهوه فنجون

 !بزنه تونستینم حرف حسیب

 !بود یکاف برام التماسش نیا.کردیم التماس چشماش با یول

 .بود یکاف ضمیمر روح کردن آروم یبرا

 .دمشیمکیم شتریب من و دیکوبیم تخت به خودشو سوزش شدت از

 ...مایاقل بهت لعنت.میتوزندگ بود معماشده دختر نیا وجود

 .بردمیم لذت دنشمیکش عذاب با که بودم شده حساس روش اونقدر

 یصندل به فقط درد از و ش سوخته یپاها یال دمیکشیم دست یوقت نیماش تو

 .شام زیم تاسر.کردمیم حظ زدیم چنگ

 !دیفهم و کنمیم کاریچ مایاقل با دارم که بفهمه مامان کردمینم فکر

 مایاقل دنید یبرا نبودم تو!رفت یول نهیبب منو نخواد و بره واقعا کردمینم فکر

 !نهیبب منو شدینم حاضر یول رفتیم و ومدیم

 گرفتینم لیتحو.رفتیم زود. ومدیم کم.بود مخم تو مانیپ یرفتارا یطرف از

 .دمیفهمینم کاراشو لیودل

 .بودم نشده رو روبه مایاقل با بود وقت یلیخ

 .شدم رو روبه باهاش که اومدم باال ها پله از ودرمونده خسته

 دمیفهم زد حرف آرامش با یوقت.بزنه حرف تونست نکهیازا شدم خوشحال

 .رهیبگ تونستیم که بود یانتقام نیبدتر نیا.بسته رو از ریشمش

 .گرفتمیم نظر ریز حرکاتشو مدت تمام

 !داشت سن من سن نصف که شدمیم بچه دختر هی وابسته داشتم
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 ! یرستانیدب ی بچه دختر هی

 !باخودم؟ کردمیم کاریچ داشتم

 رونیب سارویآتر از مونده یباق ی والشه عکس تنها و کارم اتاق تو رفتم

 .دمیکش

 یحس چیه انگار گذشته به گردمیبرم که حاال.شدم رهیخ عکس به ها ساعت

 !نداشتم بهش

 !شناختمشینم اصال انگار

 !نداره مایاقل به یشباهت اصال که کردمیم حس شتریب کردمیم نگاه یهرچ

 هیتخل سرش هامو عقده خودمو من که یگناه یب و یشهر نییپا ی بچه دختر

 .کجا کردمیم

 !کجا براش بودم رفتن خارج ی لهیوس فقط من که یعوض یسایآتر اون

 .بود پام دستو جلو مدام مایاقل

 .بود چشمم جلو مدام

 کنهیم کاریچ بامن داره دونستینم و کردیم کینزد بهم شتریب هرلحظه خودشو

. 

 !نبودم که سهیقد یول کنم یدراز دست بهش خواستمینم

 !داشت کرم اونم

 . ممکنه کار نیبدتر گذاشتن مرد هی ضعف نقطه رو دست

 بود ممکن اتفاق نیبدتر نیوا!شدمیم جذبش داشتم.بگم تونستمینم یزیچ یول

 !برام

 کنترل خودمو یسخت به برد خوابش کنارم دادن ماساژ وسط یوقت اونروز

 !مرد هی منم و بود جذاب دختر نیا.کردم

 !رمشیبگ دهیناد تونستمینم
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 و ساختم و ساختم خالصه. نبودم غمبریپ پسر منم و لماسیف تو مال زایچ نیا

 دونمیم.توگلوم دیپر غذام و سرشام اومد لباسا اون با اونشب نکهیا تا ساختم

 !نبود انکار قابل میداشت لیم هم به نکهیا یول ادینم خوشش ازمن

 .برقصه برام خواستم تواتاقم

 و کردم باز کمربندمو.کردیم تابم یب شتریب هرلحظه فشیظر تن و هاش عشوه

 .تخت لب نشستم

 .شد کمینزد خمارش نگاه و عشوه با.بود آهنگ یآخرا

 !باختم بچه هی به!باختم خودمو!باختم

 .کمرش دور گرفتم دستامو و شدم بلند ازجام

 .دهیترس بود معلوم یول کردیم نگام و زدیم پلک آروم جذابش یچشما با

 .بد یلیخ.بود بد حالم

 .گلوش تو کردم فرو صورتمو

 .بود داغ تنش

 :کردم زمزمه اروم

 ما؟یاقل بامن یکنیم کاریچ یدار

 :گفت آرومش یصدا با و شدم وونهید شتریب که موهام تو کرد پشت از دستشو

 ...کنمینم یکار که من

 .لباش به.چشاش تو.توصورتش زدم زل.عقب آوردم صورتمو

 .کنم حس تنم با تنشو که خودم به چسبوندمش شتریب

 ...!دمیکشیم نفس یسخت به

 

 

 شدم کشینزد

 .توبغلش دیمنوکش طاقت یوب شد بلند ازجاش
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 اوشیس نیا و ستین بد اوشیس اون گهید.ترسمینم ازش گهید کردمیم حس

 !هیواقع

 زدم چنگ و سرش پشت بردم دست.گلوم یگود تو فروکرد صورتشو

 .توموهاش

 !کنمیم کاریچ باهاش دارم دیپرسیم

 !نداشتم یجواب یول

 !اون به برسه چه کنمیم کاریچ دارم باخودم دونستمینم یحت

 !پرازخواهش.بود التماس پراز چشماش.بردعقب صورتشو

 .توصورتم چرخوند نگاهشو.چسبوند خودش به شتریب منو

 .زدیم برق باشه شده جمع توش اشک انگار چشماش

 :گفت یخشدار یباصدا

 ؟یشینم مونیپش کارت نیازا یمطمئن

 !حاال یول نبودم مطمئن قبال

 اره: گفتم

 گوشم پشت زد موهامو و اورد باال دستشو هی

 ...تـیم یبهتر یفرصتا.یکتریکوچ یلیخ توازمن.مایاقل+

 !رولباش گذاشتم لبامو

 .نبود خودم دست کارام اریاخت

 .بود آور عذاب نیا و شدمیم دهیکش سمتش شدت به

 .سرم پشت اومد دستش و اومد بخودش واشی واشی یول خورد جا حرکتم با

 .دادیم فشار خودش به منو و گرفتیم لبامو ولع با.همو میدیبوسیم گرم

 کرد جدا ازلبام ولباشو آوردم کم نفس نکهیا تا

 !باباتم؟ همسن من که سین مهم برات یعنی کارت نیا+
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 کنهیم اخم شهیهم که جذابه چقد یدنیخند دونهیم خودش.رفت قنج دلم ته.دیوخند

 !نهینب یکس خندشو

 .انداختم باال ابروهامو

 .دیخواب وکنارم روتخت خوابوند منو

 :گفت کردیم نوازش موهامو کهیدرحال

 ؟یبش من زن یحاضر

 !!!خوردم جا ازحرفش

 کجا؟ زنش و کجا آوردتش کردنش ریتحق عشق به که یزیکن و برده

 :گفت که کردم نگاش تعجب با

 ازم یکار کنمیم جبران و دیببخش بگم نکهیا جز.کردم تتیاذ یلیخ دونمیم

 هم رو عالقه عشقو دام تو دمیسر دوباره من شدیچ نکهیا اصال.ادیبرنم

 .آخرش تا بامن.یباش شمیپ خوامیم دونمیم فقط.دونمینم

 .شدینم یول!کنه خوشحالم تونستیم حرفاش نیا کاش

 .بود شده له غرورم و بود شکسته قلبم

 ازدواجه بعد مال عالقه و عشق:گفتم اروم

 شهینم لیدل یدختر هنوز چون ؟حاالیمن توزن رفته ادتی:وگفت دیخند بدجنس

 !ینکرد ازدواج یکن فکر که

 !بودم متعجب ام یازطرف.شد سرخ هام گونه

 !بشه؟ عوض بتونه نقدریا آدم هی شدیم مگه

 .کمرم دور ودستشوگرفت روپاهام انداخت پاشو شدو لیما سمتم شتریب

 !داره لذت دنتید یطیتوهرشرا.داره لذت واسم دنتمیکش خجالت+

 کردم حس که چسبوند خودش به یجور منو و گذاشت رولبام نرم لباشو دوباره

 .زدم بازوش به یچنگ.داد صدا استخونام

 کردم حس تودهنم خونو یشور که گرفتیم وگاز دیمکیم هالبامو وونهید نیع
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 ام زهیغر ازوین!بودم که دختر خب یول نبودم عالقمند اوشیس به  نکهیا با

 چه خب!شوهرمه مثال و محرم که دونستمیم ام یازطرف کنم شیهمراه دیطلبیم

 داشت؟ یرادیا

 دیکش عقب سرشو کالفه که کردم شیهمراه کمی

 .صورتش رو بود ختهیر موهاش

 :گفت یلرزون یباصدا

 .میسربد یوعروس میبگ مامان به که کنم صبر تونمینم.مایاقل بده حالم

 یکار ذاشتمیم دینبا یول.بود شده دار خنده ها بچه نیع ش افهیق بود زار حالش

 یعروس حرف اگه.گرفتیم ازم مویدخترونگ امشب اگه همه دنیفهمیم.بکنه

 زنونه ام چهره دوسندارم رهیبگ یعروس خوادیم که حاال یول داشت فرق زدینم

 .بشه

 .کردم نگاش ملتمس

 :گفت من بدترازنگاه نگاه هی با

 باشه؟.ندارم یکار بکارتت با. کمی فقط.توروخدا

 با و زد نمیس به یچنگ.کردما یغلط عجب.تودهنم ومدیم داشت قلبم!دمیترسیم

 زمیه انگار که گفتم یبلند آه که دیمک محکم یقدر وبه گرفت گلومو لباش

 م!جون به افتاد بدتر!ششیآت تو گذاشتم

 و شد بلند جاش از.بود شده کبودوخونمرده گلوم درصد صد یول نمیبب تونستمینم

 .دراورد تنش از لباساشو

 .بود شده خی بدنم و دیلرزیم دستام

 .دتوبغلشیمنوکش و روتخت اومد

 دست با.دیمالیم محکم و لذت با رونیب دیکش نمویس و بازوم رو داد تاپمو بند

 .زدن مک کرد شروع دهنشو سمت گرفت نمویس

 .لذت از.درد از.کردمیم ناله مدام و نبود تنم تو جون گهید

 .بود داغ داغ بدنش.دیخواب روم و دیکش رونیب تنم از لباسامو



 764 از 98 صفحه 

 باترس که نییپا رفت و گذاشت روش یا بوسه کرد کبود هامو نهیس نکهیا بعد

 .شدم مانعش

 بردار دستتو مایاقل زنمینم پردتو:گفت وخمار اروم

 حد در پاهامو و زد پس دستمو دمینم نشون یالعمل عکس دید یوقت.دمیترسیم

 .داد فاصله وازهم کرد بلند زانوهام شدن خم

 شدیم کیشترتحریب واون گرفتیم اوج هام ناله شدم یروان لباش تماس با

 توکمرم لرز همراه یبخش لذت درد که داد یباز پاهام یال زبونشو اونقدر

 .شدم یوخال دیچیپ

 :وگفت دیولباموبوس کرد بغلم محکم و باال اومد

 !؟یکن تحمل یتونیم.خشنم تورابطه کمی

 شویمردونگ و دیخواب روم کردو دمرو منو امیب بخودم تا و دمینفهم منظورشو

 .پاهام یال داد

 دهیفا اما کنه رهام کردمیم وتقال شدیشترمیبدتروب هرلحظه قلبم ضربان

 تو کرد فرو سرشو مکث هی بعد کرد باز پاهامو و شد بلند ازروم کمی.نداشت

 . دراومد غمیج کار اول همون.دمیفهمیم منظورشو تازه.باسنم

 .تو دادیم هل شتریب من یدستوپازدنا به توجه یب

 خوردمیم تکون مدام و خورمیم جر دارم کردمیم حس

 .توش داد هل ته تا و نگهداشت ثابت کمرمو بادست

 شروع و سرم باال گرفت دستامو و دیخاب روم یفور که رفت آسمون به غمیج

 :کرد زمزمه و گلوم و شونه دنیمک به کرد

 شهیم کم دردت کنهیجابازم االن ریبگ آروم سیییه

 یب اون و کردمیم تقال من ساعت مین کینزد.بود شده روون چشمم از اشک

 .کردیم کارشو من به توجه

 .نداشت دهیفا هام التماس.هام نهیس به زدیم چنگ

 .آخراشه گهید.کن ناله برم قربونت:گفتیوم زدیم چک روباسنم
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 توباسنم و پاهام یال یعیما حس با.فشرد خودش به دومنویخواب روم لحظهی بعد

 .ارضاشده دمیفهم

 اوشیس اریب درش+

 :گفت دویکش رونیب ازم اروم

 گلم یمرس.یعال.بود یعال

 . توبغلش دیمنوکش و دیخواب کنارم

 اومد؟ دردت یلیخ.گلم دیببخش

 زدم پلک بغض با

 .باسنم دنیمال کرد شروع و گذاشت چشمام رو یا بوسه

 .گرفت خوابم هم شدو کمتر دردم هم که دیمال اونقدر دست با

 :وگفت بهم دیچسب عیسر و شدم جا جابه یکم

 کجا؟

 .بپوشم لباس خاستمیم:گفتم تعجب با

 دادیم شیباز کهیودرحال تودستش گرفت نمویس و بخودش چسبوند منو

 .نکرده الزم:گفت

 خجالت از. یبخواب ینجوریا دیبا من تواتاق کن عادت:گفت دویکش روم ییپتو

 !ایح یب.شدم سرخ

 یقیعم خواب به دستش یها نوازش با و گذاشتم مردونش ی نهیس رو سرمو

 .رفتم فرو

 تا دیکش طول کمی.شد جمع صورتم و چشمم تو زد نور کردم باز آروم چشمامو

 .دمیپر ازجام و کنم درک تمویموقع

 گرفتم پتورو.بمن بود زده وزل بود نشسته تخت لب پوش تن ی حوله با اوشیس

 .گرفت گر هام گونه و تنم جلو

 .ریبخ صبح.سالم: گفتم خجالت با
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 هم ها اونقدر دم و شاخ یب غول نیا بابا نه.دراوردم شاخ که زد یگشاد لبخند

 !ستین تحمل رقابلیوغ بد

 :وگفت انداخت باال طنتیش با ابروهاشو

 ؟یکشیم خجالت هیچ.کوچولو ریبخ صبح

 .انداختم نییپا سرمو

 :زدوگفت کنار روم از پتورو بغلش تو دیکش منو و کرد کینزد خودشو

 !دمید بدنو نیا ی نقطه به نقطه من نشو لوس

 . گذاشت موهام رو یگرم ی بوسه و

 :کردوگفت یا خنده طنتیش با

 که شهیم داشونیپ مامانم و انایس گهید کمی تا.دتمونید وضع نیا با یب یب صبح

 کنن نتیج نیس

 ده؟ید چطور یب ی؟بیچ یعنی.شد توپ اندازه چشمام

 !ده؟؟؟؟؟؟؟ید یچ یب یب...یب یب...ب:گفتم پته تته با

 :گفت شدیپام جاش از کهیدرحال و دیخند بلندبلند

 یصدا کردم حس یوقت یبود خواب شمام کردمیم براندازت بغلم تو صبح

 .بستم چشمامو ادیدرم

 توصورتش زد ام دونهی کرد نگاه تعجب با سادیوا کمی کرد باز درو یب یب

 .رفت

 :گفت که خجالت از شدیپرم داشت چشمام

 یلخت بود معلوم ات شونه و کتف از یول بود رومون پتو.نکن هیگر حاال خب

 .رخندهیز زد ودوباره

 یرو ی مالفه به بردم پناه خجالت از.وارید تو بکوبم سرشو خواستیم دلم

 اونطرف بود انداخته شلوارکمم نبود استفاده قابل و بود جرخورده که تاپم. تخت

 اوشیس دمید که بپوشم کنم دایپ یچی کردمیم نگاه اونور نوریا داشتم.نیزم یرو

 .بهم زده زل یعصب
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 :گفت که کردم نگاش تعجب با

 ؟یفهمیانمیبخودت؟ چینپ اونو گمینم

 .یخورشت ابوی کشمیم خجالت خب رغضبیم.کردم نگاش ترس با

 سایوا پاشو+

 ...اخه: کردم نگاش ملتمس

 سایوا پاشو گمیم:گفت دادو یتکون حوله کاله تو موهاشو

 بودم سادهیوا لخت. دیکش ازدستم رو مالفه.اومدم نییپا تخت از.شد کینزد وبهم

 بچرخ:گفت و دیکش تنم به یدست.جلوش

 باسنم به یدست. دمیچرخ آخه؟آروم یکنیم تمیاذ نقدریا چرا. بشر کنه خدالعنتت

 : گفت و دیکش

 نشده شسته خوب موهام کف کنمیم حس

 کبودم وبدن تن به یدست لذت با که کردم نگاش جیگ.دمینفهم منظورشو

 :دوگفتیکش

 ارهیم جا حالمو گهید دوش هی

 .حموم سمت ازجابلندکردورفت منو حرکت هیوبا

 نیزم گذاشت منو.دیکشیم ریت هنوز شبید از باسنم کارکنمیچ دونستمینم گهید

 دست وبا دیکش دراز وتوش کرد آب کمی رو وان.دراورد تنش از رو حوله و

 .کترینزد برم که کرد اشاره

 :وگفت گذاشت ش نهیس رو سرمو بغلش تو وگرفت تووان دیمنوکش

  شمیم یعصب که نخور تکون.میبخواب کمی

 بودم شده داریب تازه نکهیا با منم.بست چشماشو و کرد زونیم کفو آبو کمی

   برد خوابم و بستم چشمامو شه خراب خوابش آقا نخورم تکون نکهیا ازترس

 باز چشمامو شدیم دهیکش روتنم که یدست حس با یا قهیدق ۴۵ چرت هیاز بعد

 شامپو موهام وبه شست کف با بدنمو اوشیس.میبود حموم تو اومد ادمیو کردم

 .زد
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 یناش یمادرا نیع درست.شدیم دهیکش موهام و وچالم توچشم رفتیم کف

 !داشت؟ اعتراض جرات یک یول شستیم موهامو

 خودمو یجلو نتونستم تاینها که بود گرفته خندم یازطرف داشتم درد یطرف از

 .خنده ریز زدم وبلندبلند رمیبگ

 :کردوگفت بهم ینگاه باتعجب اوشیس

 ؟یداد ازدست تو؟عقلتو یخندیم یچ به

 آقا خوامیم معذرت گفتم و دمیکش چشمام رو یدست

 ؟یدیخندیم یچ به نمیب بگو نکن آقا آقا نقدیا:دادوگفت باال ابروشو هی

 :گفتم و کردم کنترل خندمو

 ینشد مامان خوبه.خب اومد دردم.یشستیم موهامو ندرالیس ینامادر نیع

 ریز زد هوی بعد.هیقطع مرگم گفتم که یجوری بهم زد وزل هم تو رفت اخماش

 بغلش تو دیومنوکش خنده

 .نقدربلدمیهم.باشم بوده بلد قبال که نداشتم کوچولو خواهر ای بچه من خب+

 !بودا کینزد.شد راحت المیخپوووووووف!!

 دادن ماساژ کردم بعدشروع.تودستم ختمیر شامپو و اومدم رونیب بغلش از

 کردیم فیک بود سادهیوا راحت و کمرم به بود گرفته دستاشو اونم.موهاش

 :وگفتم دادم ماساژ شامپو با بلندشو یموها آروم آروم.

 .دست کف از نه نیکن استفاده ناخن از نه سر کف شستن واسه

 .نشه کنده سر پوست و نشه فیضع مو ی شهیر تا نیبد ماساژ انگشت نوک با

 خوب؟:کردوگفت ینگاه لبخند با

 ؟یبلد یچ گهید

 .گهید نیهم وگفتم زدم یلبخند

 میایب حموم از که داد تیرضا خودم و خودش به داد شستشو یحساب نکهیبعدا

 دیچیپ کیکوچ حوله هی خودشم. شدم گم توش که تنم دور دیچیپ حولشو.رونیب
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 بودم نشسته دستورش منتظر یروصندل یهمونطور. رونیب اومد و کمرش دور

 !تودستش سشوار هی با سادیوا جلوم اومد ومرتب دهیپوش لباس که

 .کنم خشک موهاتو برگرد

 با. کرد روشن سشوارو و برداشت سرم ازرو رو حوله کاله.نشستم نهیآ روبه

 سرمو پوست که بود حواسش و سرم یجا همه دیکشیم سشوارو دقت

 !بود بلد کارو هی نیانگارا.نسوزونه

  بهش شدم رهیخ نهیآ ازتو

 !اخالقش اما.بود یجذاب مرد

 !رمیبم خوادیم دلم فتمیم اومدنم اول یروزا ادی یوقت

 !ستین بد کردیم تظاهر که اونقدرهاهم نمیبیم ماه ۴ گذشت بعداز حاال

 !ستین بد ذاتش که دونمیم حاال اما ازش ترسمیم هنوز نکهیا با

 !تره آزار یب بچه هیاز وگرنه بترسونه رو هیبق خوادیم فقط اون یب یب بقول

 !منوکه یخورد:وگفت شونم به زد

 دییدو صورتم به خون

 د؟ید ینیبودم؟ زده زل بهش یازک من

 شد برسرم خاک

 من شد ۱۱ ساعت.نییپا ایوب بپوش لباس تواتاقت برو: زدوگفت یا قهقهه

 .گرسنمه

 .رفت رونیب ازاتاق زویم رو گذاشت سشوارو

 .میشونیتوپ دمیکوب دست کف با

 بزغاله؟ یزد زل یچ به آخه بگو.بردم خودمو آبرو که برسرم خاک

 دراوردم براش یشکلک.افتاد وارید یرو بزرگش عکس به نگاهم پاشدم جام از

 .رونیب زدم وازاتاق
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 بستم سرم پشت یاسب دم وموهامو دمیپوش و کردم دایپ توکمدم از لباس دست هی

 .رونیب زدم ازاتاق و

 !شدیم قلب داشت چشمام زیم دنید با بود خوردن صبحونه مشغول اوشیس

 شدم ومشغول کنارش نشستم و برداشتم آخرم چندقدم بدوبدو داشتم ضعف یلیخ

 !رن؟یگیم ازدستت مگه!آرومتر کمی+

 : گفتم و دمیسرکش پرتقالمو آب وانیل حرفش به توجه یب

 !گرسنمه خب

 کتشو کهیدرحال.شد بلند وازجاش کرد پاک دستمال با دهنشو و داد تکون یسر

 :گفت کردیم تنش

 حرف باهاشون تاخودم یچونیپیم دنیپرس ام اگه یگینم یزیاناچیس مادرو به

 مفهومه؟.بزنم

 آقا بله:وگفتم دادم قورت مو لقمه

 که برمیم لباتو یجوری آقا یبگ گهید باری واگه:کردوگفت نگاهم تیباعصبان

 ؟ مفهومه.بزنن هیبخ بهم نتوییپا و باال لب باشن مجبور

 .کردم هاپوش باز اوف

 ...آ بله: گفتم

 خان اوشیس بله

 واز برداشت فشویک و کرد نثارم ییپررو لب ریز و انداخت بهم یچپک نگاه

 .رونیب زد عمارت

  پوووووووووف

 شهیم بد خوبه یکنیم فک نه؟تایهمچ چرا آدم نیا

 شهیم خوب بده یکنیفکرم تا

 یاداوری با رونیب اومد اشپزخونه از یب یب که زدمیم یصورت توهمات داشتم

 کف افتاد یبد یصدا وبا شد چپه یصندل که پاشدم ازجام هوی اوشیس یحرفا

 .سالن
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 زیر چشماشو بعدباال داد ابروشو هیکردو بهم یهیاندرسف عاقل نگاه یب یب

 :گفت رهیبگ خندشو یجلو کردیم یسع کهیدرحال کردو

 . ننتیبب اومدن بزرگ خانم

 :سمتش دمیدو ذوق با

 ؟؟؟؟ بزرگ خانم کجاس کو

 :گفت و کرد یا سراشاره با

 .اونجا فرستادمشون دیکش طول اقا تواتاق کارشما.مهمان اتاق باال

 .دمیفهم حرفشو یمعن کامال

 شوهرمه خب.کردم رهیکب گناه انگار.بندازه کهیت نداشتم انتظار یب یب از

 .محرممه

 .باال رفتم و گرفتم ازش رومو یدلخور با

 ....یب یب یول خوردیبرنم بهم گفتیم یا گهید هرکس

 .باال ورفتم نکنم فکر بهش کردم یسع

 .تخت رو بود نشسته بزرگ خانم. تو رفتم و درزدم

 !ش مادرانه توبغل دمیپر و جلورفتم ذوق با منم شد بلند جاش از من دنید با

 .نیبش گفت و کاشت سروصورتم رو بوسه و ماچ یکل

 :گفتم یپرس احوال حال کمیبعد.روتخت مینشست باهم

 .موند نصفه حرفتون یاونروز بزرگ خانم یراس

 :کردوگفت زیر چشماشو بزرگ خانم

 مگه؟ گفتمیم یچ

 :گفتم اقیاشت با و خوردم وول توجام

 .نبوده لیم یب بهتون واونم اومد خوشتون پسرخان از نکهیا

 :وگفت زد یلبخند بزرگ خانم
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 ادم همون خان امکیس و!باشه خشن دیبا مرد کردمیم فکر یبچگ توعالم... آره

 !بود

 شاه و بود ختهیر بهم مملکت اوضاع که یزمان درست صلح سوم سال جشن تو

 عالقه ابراز بهم وفنگ دنگ یباکل خان امکیس بود کرده زهر همه به ویزندگ

 !کرد

 .دمیگنجینم خودم پوست تو

 نیا و بشن زنش داشتن آرزو دخترا همه!برازنده.بود یدیورش بایز جوون

 .داشتم خودمو ظرافت و ییبایز منم!بود شده من بینص تیموقع

 !یباالشهر و پولدار.مهندس دکتر و یشهر. داشتم ادیز خواستگارم

 !بس و بود آدم همون ریگ دلم یول

 .شد برگزار یعقدوعروس یخانوادگ یحرفا و رسومات و رسم انجام بعد

 ...بود یعال اول یماها میزندگ

 ...بود یعال خان امکیس

 ...اول یماها همون فقط یول.همتا یب.تک

 .شد عوض یچ همه ماه بعددوسه

 واشی واشی داشت که یگروه و خان امکیس و ختیریم بهم مملکت اوضاع

 .کردنیم یخرابکار

 دمیفهم نکهیا تا ومدیونم دمیکشیم رو اومدنش انتظار به تاصبح که بود ییشبا

 .افتاده عقب ام انهیماه

 !باردارم دمیفهم و زدم حرف مادرم با

 .شناختمینم سرازپا یخوش از

 .ادیب خان امکیس تا دمیرس سرووضعم به کمی

  اومدنش منتظر نشستم

 .حوصله یب و بود خسته.دیرس که بود شب یآخرا
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 .گفتن راه یوب بد و دادیب و داد کرد وشروع.شد تر یکفر افتاد بهم که چشمش

 !جونم به افتاد. کردم دوزک بزک یک و یچ یبرا که

 روستا ی کرده لیتحص تنها و بودن نگفته نازکتربهم ازگل پدرم خونه که من

 !بودم داده ازدست فرزندمو اومدم بهوش یوقت و شدم له پاش دستو ریز بودم

 .شدم مادر کردمیم حس که بود یساعت چند همون من یخوش تمام

  نشد ختم اون به زیچ همه یول

 !بود شده شروع تازه

 !بوده شکمم تو یک ی بچه که

 اون وبعد!داشت شک و زدیم بهم یحرف نیهمچ اهامیرو مرد شدینم باورم

 .شد شروع عذاب

 بود که ییوقتا و دمیکشیم عذاب جوری نبود که ییوقتا.بودم حبس توخونه مدام

 !گهید جوری

 .دادیم باد به مونویزندگ داشت شک نیوا بود شکاک

 نداشتم یخوش چندان وروز حال بچم سقط بعد

 !ضعف و داشتم یزیخونر مدام

 !رهیبم درد با که بهتره انتکاریخ زن گفتیم خانم امکیس

 !دینکش سالم هی به خان امکیس کنار من یخوشبخت

 گفتیم نکهیازا منظورش دمیفهمیم تازه. کردمیم گوش حرفاش به تعجب با

 هیچ اوشهیس یرگا تو پدر اون خون

 ن؟یداد نجات تونویزندگ یچطور بزرگ خانم آخه پس:گفتم

 :دادوگفت تکون یسر

 .خوردن و کردن دیلیت خون بود شده میزندگ تموم کسالی

 .خوراک نه داشتم خواب نه

 گروهش و خان امکیس رو بود شده ادیز مملکت فشار
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 .رومن بود ادشدهیز اونم فشار

 !نکردم انتیخ من و بوده خودش ی بچه دیفهم باالخره سالی بعد نکهیا تا

 .لیم یب یول میدیخوابیم باهم.نشد اول مثل یچ همه گهید بعدش اما

 نوع از دوباره.میبش هم عاشق و برگرده هردومون اعتماد که دیکش طول یلیخ

 .میکن شروع

 !نرفت ادمی از چوقتیه سالی اون یول

 توان که آورد سرم به ییبال یزیر خون و یبدحال و یضیمر اون تو شب هی

 !نداشتم رفتن راه

 .بود یچیپ باند و بسته دهنم ها مدت تا شکست فکم و داد هلم ها پله از یوقت ای

 و نشه کینزد پدرش به که کردمیم تالشمو تمام اوشیس آوردن ایدن به بعد

 !خانه ی نوه اونم.کردمیم اشتباه یول نکشه بجون اونو یاخالقا

 !نبره ارث شهیم مگه

 !دمیدیم خودمو گذشته داشتم انگار دمید روز و حال تواون روز اون تورو یوقت

 بازم بود شده تر کوتاه زبونش و دیچیپیم پروپام به کمتر اون از بعد نکهیا با

 بچه یول.باشم عاشقش قبل مثل نتونستم چوقتیه من و بود متکبر و خودخواه

 !داشتم هاشو

 وبهونه گفتمیم دروغ مدام گذشت بهم یچ دنینفهم مادرش ای مادرم چوقتیه

 . اوردمیم

 !بمونه داریب اوشیس وجود یتو یگریوحش یخو یبذار دینبا تو.جان مایاقل اما

 کنم عوض آقارو تونمینم من.بزرگ خانم اما:انداختم نییپا سرمو

 !کرد کار تشیترب رو بشه ستین بچه که شونیتونم؟ایم

 :گفت و دیکش ام گونه به یدست

 .کن عوضش توباعشق

 نهیبب رو اش جگرگوشه شدن خرد شهینم یراض چکسیه
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 یبکن نکارویا خوامیم من یول

 .کنه یزندگ بتونه بذار.کن خردش.بشکن غرورو کوه نیا

 .بهش شدم رهیخ تعجب با

 !ستین من ییتوانا درحد اصال!بکنم نکارویا تونمینم من بزرگ خانم اما

 .زد یلبخند

 االنم.خودش اتاق برده تورو اوشیس و شده ییخبرا هی که گفت بهم یب یب:

 .خودش اتاق کنن منتقل لتویلباساووسا که گفته خدمه به خبرداد

 !ها داره یلق دهن چه ام یب یب نیا.انداخت گل لپام

 نرم منو اوشیس کوچولوت دل با تو.خوبه یها نشونه همش نایا:داد ادامه

 .یاریب دستش به کامال یتونیم پس.یکرد

 . دمینم یقول یول بزرگ خانم کنمیم خودمو یسع.دادم تکون یسر

 دیبوس مویشونیپ.شد بلند ازجاش

 .گل خانم هستم خوبت یخبرا منتظر. برم دیبا گهید من:

 باال ها پله از اوشیس که میاومد رونیب دراتاق از و میکرد یخداحافظ ازهم

 .شدم خشک جا سر.اومد

 همچنان اما پسرش تنها دنید از دیلرز بزرگ خانم یدستا دمید وضوح به

 !کنه یتوجه یب بهش خواستیم

 .افتاد وراه کرد یخداحافظ من با

 کن صبر مادر+

 ستادیا بزرگ خانم

 میبزن حرف دیبا+

 !خان ی نوه میزد ماحرفامونوقبال_

 .ستادیا روش وروبه دیچیپ کالفه اوشیس.برداشت یوقدم

 ...ن؟یکن شرکت میتوعروس نیخواینم.کنمیم ازدواج مایاقل با دارم من+
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 !ومبهوت مات.کرد بمن ینگاه یبزرگ خانم!میشد شوکه

 . اوشیس رنیبگ گل دهنتو نیع.بود درچرخش اوشیس و من نیب نگاهش

 اومد قدم چند.کردمیم یمال رهیش سرشو داشتم کنهیم فکر بزرگ خانم االن

 منو دفعهی که بستم چشمامو و خوردم رو یدرگوش صد در صد گفتم که طرفم

 !بغلش تو دیکش

 و وارید به داد هیتک مرموز لبخند هی با اوشیس. کردم باز چشمامو شوکه

 .شد تماشا مشغول

 :گفت و گذاشت میشونیپ رو یآبدار ماچ بزرگ خانم

 !پسرم یزندگ ساختن واسه تو بهتراز یک.خوشحالم واقعا

 یا سرفه تک و وارگرفتید از شو هیتک اوشیس کردم نگاش لبخند با

 :کردوگفت

 .منما ام هیقض نیا طرفهی گمیم

 !کنه؟یم یحسود کشهینم خجالت مردگنده.شد گرد چشمام

 اوشمیس.بغلش تو دیکش اوشویس و سمتش برگشت یگشاد لبخند با بزرگ خانم

 بغل ویک یک نیبب گرفت خندم.شد گم بغلش تو بزرگ خانم!خرس اندازه که

 !کرده

 .کردن یآشت دمید نکهیا از شدم خوشحال

 :وگفت دیکش عقب اوشیس

 ...تا شهینم برگزار یعروس یول

 !؟یچ تا:بزرگ خانم

 .خونه نیتوا نیبرنگشت شما یتاوقت:دوگفتیکش لبش ریز یدست

 :دادوگفت تکون یسر بزرگ خانم

 مادر میشیم تو سربار نجایا.بزنم هاحرف بچه با دیبا

 :وگفت رو راه سمت چرخوند و گرفت بزرگو خانم یها شونه اوشیس
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 . هست اتاق بخواد دلت تا.کن نگاه

 شون وبچه اناوبرسامیس مال بزرگه که ته اون

 .مایاقل منو اتاق که نمیا. شما مال بود مایاقل مال که شیکنار اتاق نیا

 :گفت و کرد یا خنده بزرگ خانم

 با! مادر شکست کن ول شونمو حاال!یکرد نییتع که اتاقارم!خان ی نوه باشه

 .که نچلون رزنویپ منه زوروبازوت اون

 :وگفت کرد ول بزرگو خانم پاچه دست اوشیس

 .شرمندتم نبود حواسم اصال دمادریببخش

 :زدوگفت یا قهقهه بزرگ خانم

 .شهیم نگرانم انایس برم گهید من خب.برم پسرم تو قربون

 .گهید شمونیپ نیبمون. بزرگ خانم نینر:گفتم دهیورچ لب

 :وگفت دیکش پشتم به یدست

 !شهینم که ینجوریا گهید ارمیب طونممیش ی دخترونوه اون برم.دختر گل امیم

 :گفت و دستم داد کتشو اوشیس

   ارتتونیم و برهیم گمیم پژمان به

 تکون هوا تو یدست اوشیس که کنه باز دهن خواست بزرگ خانم

 ستین وارد اعتراض:دادوگفت

 .گرفت شیهارودرپ پله وراه

 یلیخ:گفت و کرد نگاه رفتیم نییپا ها پله از که پسرش به عشق با بزرگ خانم

 یدار چنته تو یچ نمیبب.خودته کار هم ش هیبق. بمن دوخت نگاهشو.شده عوض

 .ارهیم کم شتیپ ۲۰ نمره نجامیا تا هرچند.کن رو هنرتو.مادر

 !بزرگ خانم کارکردمیحاالانگارچ!اوف:دمیخند

 مامان بگو.میا بهیغر کنمیم حس.بزرگ خانم نگو بمن:توهم دیکش اخماشو

 .جون مامان چشم:وگفتم زدم یجون کم لبخند.افتادم مادرخودم ادی.گرفت دلم



 764 از 112 صفحه 

 .رفت نییپا ها پله از یخداحافظ بعداز و گذاشت روگونم یا بوسه

 جمع سشوارو و حوله و کردم یلباس چوب زونیاو کتشو.اوشیس اتاق تو رفتم

 .خورد دراتاق به یا تقه که کمد تو ذاشتمیم داشتم کردم

 اتویب+

 اتاق وارد من یالیوسا هاو لباس با دخترا از دوتا همراه یب یب و شد درباز

 .شدن

 .هم تو رفت اخمام و افتادم صبحش ی کهیت ادی یب یب دنید با

 :گفتم دخترا به رو کنم نگاه یب یب به اونکه یب

 .کمدا تو نیبذار مرتب الرویوسا

 .دیزینر هم به آقارم یها لباس

 خوشم ازش ازاول که دخترا از یکی که بودم در یجلو. رونیب زدم اتاق واز

 :گفت بود پررو یلیوخ ومدینم

 . ستین خونه خانم و اقاست رخوابیز خوبه حاال.بده شانس خدا!واه

 یپررو ی دختره رمیگیم حالتو بوقتش. زوده حاال یول.دراومد کفرم

 ییرایپذ تو میمر.نییپا زدم ها پله از بشنوم رو هیبق جواب نسادمیوا.یعوض

 به خونه نیا دمانیچ و نیتزئ یکارا بود زیم یرو توگلدون گذاشتن گل مشغول

 ناتیتزئ نامیوا ها مراسم تو. نداشت یا گهید کار و بود میمر ی عهده

  بود یخوب دختر واقعا شدم خوشحال دنشید با.بود میمر با غذا شیپ غذاودسرو

 ازجا که دادم یبلند بایتقر سالم سادمیوا سرش پشت و نییپا رفتم یسرخوش با

 :گفت و بازوم تو زد مشت با برگشت. دمیخند زیزریر.دیپر

 !؟ چته.دختر دمیترس

 :وگفت گرفت خندش که دمیورچ لب ها بچه مثل

 !برسه آقا داد به خدا.بخورتت خوادیم دلش آدم نکن یافتواونجوریق میتسل من

 شده تنگ ؟دلمییکجا تودوروزه معلومه چیه:گفتم.بغلم وگرفتمش دمیخند بلندبلند

 .برات بود
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 .زیکنارم یصندل رو مینشست و کرد بغلم اونم

 یب رفتار تا شیپ چندروز از بود اومده شیپ که ییزایچ ومنم میزد حرف کمی

 یخوشحال ابراز یکل بود شده خوب رابطمون نکهیازا.کردم فیتعر براش یب

 : گفت و کرد

 .رینگ دل به ازش ستین تودلش یزیچ یب یب

 پا و دست جلو شهیهم که اههیس دختره نیا یراست:وگفتم دادم تکون یسر

 ه؟یک دهیم مانور اوشیس

 !را؟یسم!؟یک:گفت باتعجب

 .یعوض ی دختره هیچ اسمش که دونمینم+

 کرده؟ کاریبازچ:گردشدوگفت چشماش

 .کردم فیتعر حرفاشو باحرص

 : گفت و خنده ریز زد بلند بعد کرد نگام کمی اول

 خواست تادلت اونوقت.یشیم خونه نیا خانم گهید چندوقت تا تو.دختر ولکن

  کار من به استثنااما من البته.فتنیب خوردن گوه به بذار بده دستور بهشون

  باش نداشته

 یدیم خرج به یچجور رو قهیسل نیا.یا خونه نیا خانم شماکه:وگفتم دمیخند

 .ادیم خوشش کنهیم نگاه خونه به تو؟ادم

 :دادوگفت سروگردنش به یتاب

 .ستین یادگرفتنی باشه ادم دتوذاتیبا زایچ نیا نیارداریاخت

 !گمشوها:توبازوش زدم مشت با

 تو رمیم: آوردوگفت نایوا عکس یسری.دراورد بشیج از شویدوگوشیخند بلند

 فرستمیم یبخوا دارم ام برنامه چهارتا سه.کنمیم دانلود نارویدتریجد نایوا تیسا

 .برات

 : وگفتم سرش تو زدم انگشتام نوک با

 ؟ دارم یگوش مگه من.کل عقل اخه
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 .ایگیم راست: خاروندوگفت سرشو

 خانما نیکرد خلوت خوب:اومد اوشیس یصدا

 : گفت و دیکش شیروسر به یدست عیسر میمر. میدیپر جا از ها زده جن نیع

 ...من خوامیم معذرت. آقا سالم

 : دادوگفت تکون یدست اوشیس

 !؟یهول نقدریا چرا!زنداداش میبر شوباهم ادهیپ

 شده لپاش.میمر به افتاد نگاهم!ه؟یا غهیص چه گهید زنداداش.چهارتا شد چشمام

 .رفت در وضوح به و کرد یعذرخواه یسرسر.گوجه بود

 !خانما خانم بهت رسهیم که دستم دربرو حاال هیچ هیقض فهممیم باالخره

 .اوشیس سمت ورفتم کردم مرتب ویصندل

 :دوگفتیکش موهاش به یدست نهیآ یرو روبه

 ش؟یدادتوگوشیم نشونت یچ

 نیا و خونه دمانیچ و نیزاید:وگفتم کردم مرتب لباسشو ی قهی پشت از

 اد؟ینم شیپ یسرکار؟مشکل نینرفت شما.زایچ

 .گوشم پشت داد وموهامو سمتم برگشت

 .ندارم یکس ی اجازه به ازین نرم برم سمیرئ من زمیعز

 .آها وگفتم انداختم باال ییابرو

 شده؟ یزیچ:گفت که کردم زونیآو افمویق

 : وگفتم انگشتم دور دمیچیپ موهامو و دادم تکون یسر

 .ستین یزیچ نه

 .باال اورد وسرمو گرفت چونمو

 شده؟یچ نمیب بگو+

 !بهش بچسبونم بهتره داغه تاتنور دمید
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 :گفت و شد درهم ش چهره.رایسم دختره ادن حرف کردن فیتعر کردم شروع

 ...نباشه تیتوکار کنم کارشیچ دونمیم خودم.یعوض ی دختره کرده غلط

 ی دختره دهیم چقدکره ماست من هی یفهمیم حاال.دمیخند دختره شیر به تودلم

 .گید ته

 گرم سرخودمو زدن الک با ومنم شد کاراش انجام مشغول اوشیس و باال میرفت

 .ناهار تا کردم

 باال بودن سادهیوا یب یوب دختره میشد خوردن مشغول و مینشست زیم سر

 .سرمون

 .من یپاها و نیزم رو ختیر و برداشت دوغشو وانیل اوشیس

 :گفت رایسم روبه که کردمیم نگاش تعجب با

 .کن زشیتم نیبش

 خانمو یپاها نیبش گمی؟میکر مگه:گفت اوشیس که بزنه حرف خواست یب یب

 .زکنیتم

 به دادم هیتک.ها کنه یریگ حال بلده خوب.گرفت خندم!هیچ قصدش دمیفهم تازه

 یا باپوزخندمسخره.شد زکردنیتم ومشغول جلوپاهام زانوزد رایسم.یصندل

 ی دختره حقته.کرد نگام باالوبانفرت گرفت سرشو که کردمیم نگاش

 شاکن!ساتمایوا.دهیم چقدکره ماست من هی دمیم نشونت حاال.هرزه

 شستمینم کنندیم پرواز خرها کتاب و ایهند لمیف نیع یول نبودم یبد و شر آدم

 .کنن بارم زیچ یکول دوتا گوشه هی

 :گفتم و دمیکش رونیب دستش از پامو

 نخور درد به. یدیکش گند به بدتر بسه

 .اتاقم سمت رفتم و پاشدم ازجام

 .اومد باال سرم پشت و کنن جمع زویم که کرد یا اشاره اوشیس

 :گفت رگوشمیز و کرد حلقه کمرم دور دستاشو ستادویا سرم پشت تواتاق رفتم
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 که یب یب یحت.یکن بحث ای یبش کالم هم یغربت یها دهیند نیا ادباینم خوشم

 .دارم دشویسف یمو  احترام

 .خانومه خودش واسه.ستین حمال و نوکر اونم.استثناس نایتوا میمر

 :وگفتم ش نهیس رو گذاشتم دستامو و سمتش برگشتم

 ش؟یشناسیم کجا از

 کار یوطراح نیزاید شرکت هیتو:تخت سمت ورفت بغلش تو دیکش

 یشخص طراح شد اومد خوشم ازکارش اومدن شرکت نیزاید واسه.کردیم

 .اونه عهده به توشرکتم کارامون.ما

 ؟یدار داداش شما گمایم.آها:وگفتم انداختم باال ییابرو

 رینخ دوما.شما نه تو اول+

 زنداداش؟ یگفت بهش چرا پس.چشم_

 یازفضول تاحاال یدینترک خوبه: خنده ریز زد

 .کردم نگاه سقفو مظلومانه

 بود مانیپ منظورم:گفت و دیکش لپمو

 .زنیریم آش توش که ها گنده اون از اونم.کاسه شد چشمام

 .کنارم دیخواب و تخت رو خوابوند منو

 !نامزدن؟ اونا یعنی:گفتم تعجب با

 :وگفت تخت لب یعسل رو گذاشت دراورد ازدستش ساعتشو

 شیپاپ االن ایگو یول بود کرده ریگ توگلوش اول ازهمون مانیپ.ینگ یبگ یا

 بره براش قراره بزرگ خانم.یخاستگار میبر که داده درخواست و گذاشته

 ! قهره بامن که حاال.خونه نیتوهم ارمیب خوامیم زنشم و خودش یخاستگار

 یمهم نیا به زیچ حاال.فقط برسه بهت دستم خانم میمر خب.زدم یثیخب لبخند

 هیقطع ؟مرگتیکنیم پنهون ازمن رو

 دهیکش که بزنه جوانه ختمیریم کود روش و کردمیم چال مویمر افکارم تو داشتم

 .اوشیس بغل تو شدم
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 :دوگفتیکش گونم رو یدست

 .ستمین یصبور آدم اصال من. دمیم سر ویعروس مراسم زودتر

 :گفتم که کرد باز لباسمو قهی آروم.خجالت از شدم سرخ

 بهم بندازه کهیت دهیند یب یب باز تا کنم قفل درو پاشم نیبذار آقا

 غلط بعدشم.آقا نگو گمیم که آخره بار نیا:وگفت تودهنم زد آروم دست پشت با

 یمن زن اونا؟تو به داره یربط چه کرد

 .بهم زننیم طعنه اونا اخه:گفتم و رولبام گذاشتم دستمو

 !وارید به داد هیکردوتک باز درو و شد بلند جاش از یعصب

 .ش نهیس رو دیکش منو و تخت رو دیخواب اومد

 یک یول.کرد باز چهارطاق درو رفت نیا ننینب گمیم من.ها هیخر آدم عجب

 !تودهنم بزنه باز داره اعتراض جرات

 :وگفت کرد حلقه دورم دستشو

 ادیدرن صدات.دارم کار یکل بعدش که ساعتی بخواب خوب یها بچه نیع االنم

 .رمیگیم سردرد زهیریم بهم خوابم

 ینفسا از نشده یا هیوثان چشمش رو گذاشت دستشو یکی اون.دادم تکون سرمو

 .یوحش یالیگودز اصال.خور آدم بهیبدترک خرس.دیخواب دمیفهم منظمش

 و شد نیسنگ چشمام کم کم که دمیکشیم یفرض یها یببع ش نهیس رو انگشتم با

 .دمیخواب

 اتاق تو.ومدینم باال نفسم ازترس که دمیپر جا از یجور اوشیس ادیفر یصدا با

 و شدم بلند ازجا سرعت به.ستمین من بحثش طرف که شد راحت المیخ نبود

 رو ستاره داشت یسع انایس و کردنیم نگاه مات برسام و مادر.رو توراه رفتم

 یسع و بود ستادهیا اوشیس یجلو مانیپ.کنه آروم بود سرداده هیگر ترس از که

 به تعجب و ترس با و دهنش رو بود گذاشته دستاشو ممیمر.بشه مانعش کردیم

 .کردیم نگاه دمشیدینم من و بود افتاده اوشیس یپا یجلو که یزیچ

 .جلو رفتم وترس تعجب با
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 .شدیم دهیشن وضوح به تیعصبان ازشدت اوشیس ینفسا یصدا

 .شدیم دهیشن آروم یدختر ی هیگر یصدا

 .رفتم جلوتر

 صورتش یورو بود نیزم نقش خورده جر لب و یخون صورت با!بود رایسم

 کل که بود نیزم یرو کنارش یگوش هی بود معلوم کامال انگشت پنجتا یجا

 .ینوع به بود دراومده گرشیج بود شده پخش اتشیمحتو

 .دستاش ونیم بود گرفته سرشو و نیزم بود نشسته یب یب

 نجا؟یا خبرشده چه!یچ یعنی

 اونم.داره کفاره رشدنیدرگ فهیضع هیبا.من داداش کن ولش:گفت آروم مانیپ

  یآدم نیهمچ

 .رایسم رو دیچرخ نگاهم

 !بمن بود زده زل نفرت با

 منه؟ دست بابات کردم؟خون کارتیچ من.کنهیم نیهمچ چرا دختره نیا وا

 با تا بودم ستادهیوا شل خبریب جا ازهمه منم.سمتم کرد حمله شدو بلند ازجاش

 یدست که نیزم خوردمیم داشتم و رفتم عقب عقب هام شونه رو زد دستش دوتا

 .خورد گره مانیپ یعصب یچشما به نگاهم و شد حلقه بازوم دور

 داد بانفرت.شد بلند رایسم یصدا ستین وقتش االن دمید یول افتادم میمر ادی

 :من سر زدیم

 دایپ ازکجا ت سروکله ستین معلوم که آشغاله و یپاپت ی تودختره ریتقص همش

 شده

 درموردم که بودم کرده کاریچ دختر نیا با مگه من آخه!بهش زدم زل

 زد؟یم حرف ینجوریا

 .بزنم یحرف شدینم باز لبام.شد اشک پراز چشمام

 !بهش بودم زده زل

 ...تـ ستین خبرا نیازا نه؟نه هیخبر یکرد فکر یشد خواب ریز دوروز+
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 !من یپا جلو افتاد خورد فر که خورد توصورتش یمحکم یلیس چنان

 .بود بنداومده زبونم کردمیم نگاه فقط

 اونطرف زد دست پشت با نباریوا کرد بلندش و گرفت لباسشو قهی اوشیس

 رایسم سر باال اومد و زد یغیج یب یب.شد نیزم نقش دوباره که صورتش

 .باش نداشته کارش به یکار ازشو بگذر آقا که التماس به کرد وشروع

 .بود شده کبود اوشیس

 خودتم تا رونیب یکنیم پرت نجایازا هرزتو خواهر نوه نیا االن نیهم:زد ادیفر

 .نیبش جک شب هی خوراک ندادم باهاش

 ؟یــــــــــدیشن

 .روگوشام رفت دستام جفت ناخودآگاه که زد یغیج چنان

 ه؟یب یب خواهر نوه رایسم یعنی

 !اوردیدرم یباز سیرئ همه واسه چرا بگو پس

 یب.دیکوب هم به محکم درو و تواتاقش رفت کردو رایسم یپهلو ی حواله یلگد

 برگشت رایسم پله نیاول دم.افتادن راه وباهم کرد بلند ازجا رارویسم هیگر با یب

 من.شهیم ختم نجایا به فکرنکن:زکردوگفتیتم شویخون لب دست پشت با

 .خانما خانم گردمیبرم

 !رفت نییهاپا ازپله دیکشیدستشوم که یب یب وبا

 !دیچک ام گونه رو یاشک قطره

 آخه؟ مگه بودم کارکردهیچ من

 حالم اگه کردکه ردوبدل میمر با یمرموز نگاه بعد کردو بهم ینگاه مانیپ

 .رفت نییهاپا ازپله برسام همراه و گرفتمیم مچشونو مسلما بود خوش

 آدم نیع نشد اصال.برد تواتاق بود بنداومده ش هیگر زور به که رو ستاره انایس

 .مامانجون تواتاق بردنم و سمتم اومدن میمر و مامانجون.بگم آمد خوش بهشون

 خوشگلت یچشما کلفت هی یحرفا بخاطر.دخترخوشگلم نکن هیگر:مامانجون

 .نشه یبارون
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 کردم؟ درحقش یبد کردم؟چه کارشیچ من مگه مادرجون آخه:گفتم بابغض

 باورم بودم دهیند باچشم اگه خودمم!مادر برات بگپ یچ: دادوگفت تکون یسر

 .شدینم

 ن؟یبد حیتوض شهیم:وگفتم کردم پاک اشکامو

 بهونتو ستاره یایب شهیم مادر:شد وارد درزدو انایس که بگه یزیچ بازکرد دهن

 .رهیگیم

 من کنهیم فیتعر برات جان میمر رو هیقض: شدوگفت بلند ازجاش جون مادر

 درو و رفت رونیانابیس وهمراه.نخور غصه توام.برسم کوچولومون به برم

 .بست

 :گفتم میمر روبه

 !خب

 !شنوم؟یم

 :تخت لب نشست و کرد یپوف میمر

 سرکش و پررو اولش از.عمارت نیا به شد باز پاش دختر نیا شیپ ماه هشت

 نکهیا تا.داشتن یلیفام نسبت چون کردیم رو یب یب مراعات شهیهم آقا یول بود

 به خواستیم و بزنه واکس دختر اون کفشاشم شدینم حاضر آقا دوماه یکی بعد

 نیا از آقا نفرت لیدل میدیفهمینمچرا میدونستینم مام.نباشه چشمش یجلو کل

 .هیچ دختر

 کنهیم یسع و اتاقش رهیم آقا یمست تو دختره شب هی دمیشن مانیپ از نکهیا تا

 ومن مانیپ فقطم.رونیب ندازتشیم و بوده اریهوش آقا خوشبختانه که کنه اغفالش

 .میبود مطلع

 . کنهیم ام یمانیپ مانیپ چه.کردم نگاش خباثت با

 .کرد کج بحثو عیسر دید که نگاهمو

 .کنهیم خودشوقالب وداره شده اوشیس عاشق که اومد عمل به کاشف خالصه+

 هرز ی دختره.گرفت حرصم
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 :دادوگفت تکون یسر افسوس با میمر

 آقامتوجه گرفتهیم عکس داشته نکهیا مثل.دهید شمارو اتاق تو اومده امروزم

  شده

 کشهیم داد و زنتشیم مدام دمید میاومد اومد باال از سروصدا که میبود نییپا ما

 .وفالن یکردیم یداشت یغلط چه که سرش

 !یدید خودت که شم هیوبق دیرس مانیپ که

 ؟یعنیکاریچ خواستهیم عکسو. نییپا شد کج لبم ی گوشه

 پررو ی دختره: گفتم رلبیز

 :  وگفت انداخت باال یا شونه میمر

 .کرد آقاباهاش بود قشیال که یرفتار.الشیخیب

 کردم زیر چشمامو و میمر به دوختم نگامو

 ؟یکشینم توخجالت+

 چرا؟: گفت اروم و کرد نگام دهیترس و دیپر رنگش وضوح به

 :وگفتم توسرش دمیکوب اروم و کردم مشت دستمو

 ؟هانننننننن؟یکنیم ازدواج مانیپ با یدار ینگفت بمن چرا

 :گفت زده خجالت و انداخت گل لپاش

 ...ـین معلوم یزیچ که حاال آخه

 :وگفتم برگردوندم رومو باقهر

 یگینم یچیه تو یول کنمیم باز شتیپ دلمو سفره رمنهیتقص. نزن حرف اصال

 .بهم

 :وگفت گرفت بازوهامو سر ازپشت

 !گهید نباش گل؟قهر خانم عهههه

 ندادم جواب

 !کنماینم فیتعر برات یقهرباش+
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 با و سمتش برگشتم عیسر و نداد اجازه میفضول حس که کنم مقاومت خواستم

 :گفتم ذوق

 .نمیبب کن فیتعر بدو

 آماده اتاقارو دیبا امیم زود صبح فردا.روقتهید برم دیبا االن:وگفت دیخند بلند

 .کوچولو عروسک تیعروس قبل کنم

 .کنمیم فیتعر برات کمکم یایم

 رفت کردو یخداحافظ میمر.رونیب میزد اتاق واز دادم تکون دیتائ یبرا یسر

 .مشترکمون تواتاق رفتم منم

 .کارش سر رفته احتماال.نبود فشمیوک لباس!نبود اوشیس

 .داشت مانیپ و برسام مثل یخوب قیرف که بود خوب چقدر

 کجاست؟ حاال یعنی.افتادم منوچهر ادی.سقف به شدم رهیخ و تخت رو افتادم

 کنه؟یکارمیچ

 !زندست؟ اصال

 رسه؟یم بهش مواد

 سمت رفتم و پاشدم ازجام نداشتم یسرگرم چیه زدم غلت کالفه!پوووووووف

 .کمدا

 تو ختمیر اوشویس یچرکا رخت.کمد تو دمیوچ کردم مرتب دونه دونه لباسامونو

 .ییلباسشو نیتوماش زنیبر تا نییپا بردم و حمام سبد

 .نکبت.شد جمع رایسم نحس ختیر دنید از صورتم شدم که اشپزخونه وارد

 .بود دستش ساکش و بود دهیپوش لباس

 :وگفت زد بهم یپوزخند

 .بدبخت یبشور چرکاشو رخت دیبا آخرش ام یخودتوبکش

 :گفتم و زدم یگشاد لبخند

 !یکنیم گم گورتو االن و یمونیم حسرت نمیا به توکه شد من بینص نیا باز
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 .کردیم نگام دلخور یب یب

 و زدم محکمتر من که ردشه و بزنه تنه بهم خواست و اومد جلو حرص با

 .وارید به خورد یوری

 :گفتم و انداختم باال ییابرو

  شهیم کم سرمون از شرت االن که هرچند.باش نداشته کارمن کاربه

 :گفتم یب یب به خطاب و زیم رو انداختم چرکارو رخت

 .باال ادیزبیوتم شسته شب تا

 .رونیب زدم و کردم رایسم به یزیرآمیتحق نگاه

 خواست یهرکار کنمیم نگاش نمیشیم لمایف نیع کرده فکر احمق ی دختره

  .بکنه

 ودراز اتاقمون تو رفتم و برداشتم کتاب هی.اوشیس کار اتاق تو دمیوچپ باال رفتم

 همخونه اسم به بود عاشقانه رمان هی.شدم کتاب خوندن ومشغول روتخت دمیکش

 خوابم کتاب رو یهمونجور شدو نیسنگ چشمام که بودم خونده یا صفحه ۲۰.

 .برد

 .بود کیتار بودو کرده غروب آفتاب.شدم داریب در شدن بسته یباصدا

 که زدم یچرخ.رمیم خواب به خواب آخرش خوابمیم نقدریا یکاریازب!پووووف

 .جعبه مثل یزیچی به خورد صورتم

 .بود شده چیکادوپ ی جعبه هی.نشستم سرجام

 که کنم بازش خواستم و روتخت نشستم وچهارزانو کردم روشن چراغو پاشدم

 !نباشه من مال دیشا کردم فکر باخودم

 .کنم بازش که دادیم قلقلکم یحس هی اما

 .ذارمیم درشو دوبار گهید س جعبه: گفتم باخودم

 !شد چهارتا چشام و برداشتم رو جعبه در

 !ایلمس بزرگ نیازا بود لیموبا یگوش ی جعبه هی
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 که کردمیم یوارس رو جعبه داشتم!داره یگوش که اوشیه؟سیک مال یعنی

 !قلبم رو رفت ودستم افتادروتخت ازدستم و باال دمیپر اوشیس یباصدا

 اد؟یم چطوره؟خوشت+

 :وگفتم دادم قورت دهنمو آب

 آقا؟ نیاومد یک

 :زدوگفت یگشاد لبخند

 ینشد متوجه یبود یفضول تومشغول.وقته یلیخ

 .شدم دستم یانگشتا با یباز مشغول زده خجالت

 :گفت و دستم داد رو جعبه. کنارم نشست اومد

 ومد؟ین خوشت

 منه؟ مال:وگفتم باال گرفتم سرمو

 ویگوش و کردم باز رو جعبه در ذوق با!نشدم خوشحال بگم اگه دروغه.زد پلک

 .دراوردم اتشویمحتو یمابق

 .بود براق یصورت پشتشم.بود خوشگل و بزرگ

 لپش رو گذاشتم آبدار ماچ و شدم گردنش زونیآو ذوق با

 هیارزش با ی هیهد.جونم ییبابا یمرررررس+

 .بغلش تو دیکش منو شدو حلقه بدنم دور دستاش

 . عقب بردم سرمو.زد گلوم رو یا بوسه

 :کردوگفت نگاه گلوم رو یایکبود به لذت با و باال داد چونمو

 ؟!انه،ی یبد عوضش یچی دیبا!شهینم که یمفت یمفت یول.نداشت قابلتو

 آخه؟ بدم دیبا یچ نداشتم یزیچ که من خو.شد زونیآو لبام

 :گفت و دیکش گلوم به یدست

 !!خب؟؟؟؟؟؟
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 : گفتم مظلوم و دهیورچ یلبا با

  بدم یچ. ندارم یزیچ که من آخه

 ۷ هی شارژ بزن اونم.شام زیسرم میبر حاال.گمیم شب:گفت و زد یطونیش لبخند

 و من جز شمارتم.هیگوش کارتن تو مکارتشمیس.کن روشن بعد بمونه یساعت ۸. 

 .مایاقل ذارمتینم زنده باشه داشته یهرک میمر

 .چشم گفتم و دادم تکون ها بچه نیع سرمو

 .میشد نییپا یراه وباهم شارژ زدم ویگوش.شد بلند جاش از یراض

 !مانیپ یحت!بودن زیم سر همه

 از چندتا و یب یب.میشد خوردن مشغول و مینشست.بود یخال اوشیس منو یجا

 .بودن ستادهیا خدمه

 :گفت بود بشقابش به چشماش و حواسش کهیدرحال اوشیس

 رفت؟ خواهرت نوه یب یب

 :گفت زدیم داد ازش یدلخور که یلحن با یب یب

 .رفت.آقا بله

 .انداخت بمن ینگاه بعد و

 .کنه قالب بوده آورده رو دختره نمیا!نداشتم انتظار یب یب از که واقعا

 :گفت و داد تکون یسر اوشیس

 همتون.نیمرخص شمام.هیعال

 .آشپزخونه تو رفتن و کردن خم یسر نفر سه هر

 :گفت بزرگ خانم روبه کردو پاک دستمال با دهنشو اوشیس

 ؟یکن داماد شب هی تو پسرتو دوتا یحاضر.مادر خب

 نگاه متعجب و بشقاب تو قاشقشوگذاشت و کرد ینگاه متعجب بزرگ خانم

 .کرد
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 برگشتن جمع کل که کرد اشاره مانیپ به چشم با و خودش به دست با اوشیس

 !یطفل گلوش تو دیپر غذاش و سمتش

 !دیکش خجالت بچم یاخ

 .رونیب بزنه قلب چشماش از بود مونده کم یخوش از بزرگ خانم

 یکی مرغا؟اون یقاط نیریم نیدار شمام.بشه فداتون مادر یاله:گفت ذوق با

 ه؟یک عروسم

 :حلقش تو کرد یخال ابو وانیل هی و مانیپ پشت زد خنده با برسام

 !ایریم ایازدن ناکام نکن ذوق نقدریا پسر خب یلیخ

 !شد بلند جمع خنده و گفت یآخ که برسام یپهلو تو دیکوب ارنج با مانیپ

 :گفت و داد یصندل به شو هیتک اوشیس

 ....خانم میمر.گهید یخاستگار براش دیبر شما قراره

 :گفت و دیکوب هم به دستاشو بزرگ خانم

 یخاستگار میریم فردا نیهم اصال چشمم یرو به!یییییییماااه انتخاب چه

 !رمیگیم شب هیتو تونمیعروس

 اوشیس دست که انداختم نییپا سرمو خجالت با.شد رهیخ بمن عشق با بعد

 .زد یا کننده دلگرم لبخند.کردم نگاش.پام رون رو نشست زیرمیز

 :گفت یدستور و مقتدر و گذاشت زیم رو دستاشو اوشیس

 . میدار بزرگ اتاق تا سه باال ی طبقه نکهیا همه از تر ومهم

 .ماسیاقل منو مال که شیکی

 .انایوس برسام مال شهیم هیراست سمت

 .خانم میمر و مانیپ هیچپ سمت

 . مادر مال خوابمم اتاق کنار ییرو روبه اتاق

 .زدن تیرضا سر از یلبخند همه

 !براش بود برادر مثل واقعا مانیپ
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 .ستین وارد اعتراض!سیه:گفت که کرد نگاه اوشیس به معترض

 !داشت برو حرفش.اومد خوشم.نشست برادر هردو لب رو یلبخند

 کوچولوت:نشستم انایس کنار.ونیزیتلو یجلو ییرایپذ تو مینشست شام بعداز

 کجاست؟

 : گفت سرخوش زدو یلبخند

 !دارم آرامش یدوساعت هی دهیخواب

 .کردیم ناله ازدستش ینجوریا که کردیم تشیاذ نقدریا وروجک.گرفت خندم

 .بود دهیورچ لب بودو کرده بغ که دمشید دعوا تو بار نیاخر

 انایس.میبود نشسته هم دور مام و بودن شرکت یکار یها صحبت مشغول پسرا

 عکس.بود کشور از خارج تو هاشون عکس دادن نشون مشغول شیگوش تو

 !شینوزاد و ستاره یبچگ یها

 .هیسرگرم یا خونه که ییوقتا واسه یریبگ خوب یگوش هی دیبا+

 : وگفتم انداختم باال یا شونه

  ارمیسردرنم یزیچ که من اخه

 :کردوگفت یا خنده

 .دمیم ادتی خودم.میعالف خونه نیتوا ازفردا

 :گفتم زدم یلبخندگشاد

 رسمیم خدمت صبح پس 

 ! ؟یدار مگه:گفت باتعجب

 برام دهیخر آقامون:گفتم و زدم پلک

 :گفت باخنده و سرم تو زد مشت با

 .نمیبب بده شمارتو زودباش.ارهیدرنم صداشم

 وگفتم دمیخند بلند بعدم شارژ بذارمش گفت دهیخر یعصر: وگفتم کردم کج لبمو

 .کشمتیم یبد یهرک به شمارتو گفته تازشم:
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 .خنده ریز زدم ودوباره

 :وگفت توبازوم زد یعصب انایس

 اوشیس یهو: زد داد بعد منم کار اصل کرده خودیب.کوفت یا

 یباال واز آورد باال سرشو برگه کاغذو یسری تو بود شده خم که اوشیس

 .انایس به زد زل متعجب نکیع

 :وگفت زد کمرش به دستشو انایس

 !نباشه حرفم.بده بمنم شمارشو دیبا مایاقل

 دیخند بلند وبعد کرد نگاه مات کمی اوشیس

 !یگیم زور بازم.یتخس و پررو اتیبچگ نیع االنم که حقا+

 :وگفت انداخت باال ییابرو و گرفت باال دماغشو انایس

 کلفته گردنم

 رفت بدوبدو انایس و اومد ستاره ی هیگر یصدا که بگه یزیچ خواست اوشیس

 :زد داد نییپا از و باال

 .گلم اومدم یمامان جانمممم

 یگوش یگفت چرا گهیم االن گفتم باخودم که کرد بهم یدار یمعن نگاه اوشیس

 .یبد دینبا شماره براتو گرفتم

 !شد کارش مشغول زدو یلبخند یول

 یباز انگشتام با حوصله یب و کردم نگاش چپ چپ کمی.ها شهیم شیزیچی نمیا

 . کردم

 و گرفتم ازش رو بچه و سمتش دمییدو ذوق با.نییپا اومد بغلش تو بچه با انایس

 .شد جمع صورتش و دراومد صداش که کردم بغلش سفت

 :گفت تعجب با اوشیس

 نیزم بذارش یکرد ش خفه مایاقل
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 لب.بود کرده اخم کمرنگ و کردیم نگاه صورتمو متعجب.بچه به کردم نگا

 ریز بزنه که االنه گفتم شد عوض صورتش حالت. کردم نگاش ومظلوم دهیورچ

 ! هیگر

 از ها بچه که شده ضبط ینوارا نیا نیع.دنیخند بلند بلند و سرهی کرد شروع

 !خندنیم دلشون ته

 بلند جمع یصدا و گرفت خندشون بعد و کردن نگاه مارو متعجب اول همه

 .دمشیبوس و فشردمش بخودم محکم.شد

 !بچه نیا هیلمیف عجب

 سرگرم باهاش هممون شب آخر تا و کردن جمع کارو پسراام اومد که ستاره

  شد بلند بزرگ خانم ازهیخم یصدا نکهیا تا میکرد یباز باهاش یکل.میبود

 بره نذاشتن مانمیپ و اتاقامون تو میرفت ریبخ شب با و شدن جابلند از همه کم کم

 .موند مهمان تواتاق و

 رو بود نشسته اوشیس اومدم یوقت.زدم مسواک و یبهداشت سیسرو تو رفتم

 مسواک بره شد بلند و روتخت انداخت ویگوش.رفتیم ور من یگوش با و تخت

 .سیسرو تو رفت و یصندل رو انداخت دراورد حرکت هیبا شرتشویت بزنه

 نوریا کمی و برداشتم ویگوش.پتو ریز دمیچپ و دمیپوش خوابمو لباس رفتم

 .کردم اونورش

 .اوشیس دست بودم دهید یول نداشتم یگوش قبال

 .کنم روشن صفحشو بودم بلد حداقل

 مهره شکل که ها برنامه از یکیتو رفتم و کردم اونور نوریا رو صفحه کمی

 یچ ب دستم دمیونفهم ها صدا قسمت تو رفتم بود نوشته زیم زیچ یکل. داشت

 کنم ساکتش که کردم اونورش نوریا هول زدن آهنگ کرد شروع خوردکه

 .دادم فشار و روش گذاشتم برداشتم بالشمو تخت رو گذاشتم.نشد

 .خنده ریز زد یبلند یصدا با اوشیس که کردمیم تالش داشتم

 نیا عجبا.ومدیم اشک چشماش از و دلش به بود گرفته دستشو که دیخند اونقدر

 کنه؟یم نیهمچ چرا رغضبیم
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 با و سمتم اومد کمترشد که ش خنده.دلش ته از ی خنده نیا به نه اخماش به نه

تخت پایین کشید وچنان تو بغلش فشارداد که از منو و گرفت کمرمو دست هی

 صدای ترق تروق استخونام دراومد!

 :گفت وتوگوشم دیخند

 .کوچولو کنهیم جذبم ربا آهن نیع داره تیسادگ نیا

 .زدم یلبخند

 .هم به خورد گره نگاهمون.گرفت بازوهامو و اورد رونیب ازبغلش

 .چنم خاموشش تونستمینن ییبابا خو:گفتم طنتیش با

  دمیبرچ لب و

 .حس پراز و شد خمار.زد برق چشماش

 :وگفت کمرم دور گرفت دستاشو

 وروجک؟ بابا یبگ بمن یخوایم یک تا

 :وگفتم زدم یگشاد لبخند

  دهید یباش بابام هروقت تا

 :دوگفتیکش ام گونه به یدست

 ؟یچ باشم شوهرت بخوام

 :وگفتم نگاکردم سقفو

 دهید ییبابا جمیم باژم

 !دمیخند.دیخند

  شد خم!دل ازته

 دیبوس قیوعم رولبام نشست آروم لباش

 شیوهمراه عقب صورتشودادم یجلو بلند یتوموها زدم وچنگ بردم دستمو

 .زد مهیخ روم و روتخت خوابوند منو دنیبوس نیدادودرح هلم عقب عقب.کردم

 دیبوسیم وقفه یب قهیدق ده به کینزد
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 دیبوسیکردومیم خم سرشو

 .اش نهیس به زدم چنگ که اوردمیم کم نفس داشتم گهید

 .رفت دوعقبیدادوبوس فشارم محکم اخر بار یبرا.ادینم باال نفسم دمیفهم

 .اش نهیس به خورد هام نهیس که دمیکش یقیعم نفس

 :دوگفتیکش رلبشیز یدست

 !دیچسب!بود خوشمزه

 .دمیدزد ازش نگامو یگل لپ

 و برداشت کنارمون از ویگوش.دیخواب وکنارم گذاشت میشونیروپ یا بوسه

 :زوگفتیروم گذاشت

 .سین یا عجله یریگیم ادی ریبگ کمک انایوس میمر از فردا

 رو نشست دستش.ش نهیس تو کردم فرو سرمو و دادم تکون یسر بالبخند

 .کردن نوازش به کرد شروع و موهام

  گذشته به رفت فکرم

 کرد درحقم که ییهایبد به

 رشدنامیتحق به

 !....حاال یول

 حالش هویو دادیم موضع ریتغ زود یلیخ که هرچند. نبود ادم اون اصال انگار

 ...یول شدیم دگرگون

 .رنینگ پروپال شتریب تا گرفتم مویصورت افکار یجلو

 بغلش تو خودمو.برده خوابش که بود معلوم ش نهیس منظم رفتن نییازباالوپا

 ...دمیوخواب کردم جمع

 یخوابیم چقد بچه پاشو مایاقل.مایاقل+

 تو کردم وصورتمو دراوردم ازخودم ینق یوصدا هم تو دمیکش ابروهامو کالفه

 .بالش
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 !ومدیم خوابم بازم

 .خانم میمر یخاستگار میبر قراره امشب بگم خواستمیم.پانشو باشه+

 .دمیپر ازجا فنر نیع و کردم مرور سرم تو حرفاشو کمی

 :گفتم و دمیمال تندتند چشمامو ذوق با

 ؟؟؟؟؟؟؟ اونم ادیم کجاست مانیپ نیریم یک با یک یییییوا

 .کردمیم سوال ازش تندتند که بهم بود شده رهیخ باز دهن با اوشیس

 :گفت نخنده و کنه حفظ رو ش جذبه کردیم یسع کهیدرحال

 !بچه بکش نفس کمی

 .دادم یسوت باز بود زشت یلیخ کارم یییییوا

 و کردم مظلوم چهرمو

 :گفتم تمام تیمظلوم با

 !کنم کاریچ گهید کردم ذوق خو

 :گفت و انداخت باال ییابرو اوشیس

 !؟یکرد توذوق س گهید یکی یخاستگار

 :گفتم دلخور

 کنمیم وذوق شمیم خوشحال که معلومه دوستمه میمر خب

 :دیپرس خشک و یجد

 م؟یمر بخاطر فقط

 کرد؟یم فکر یچ من مورد در نیا.که واقعا. موندم مات

 :گفتم یعصب

 منظور؟

 بود؟ زدن حرف چجور نیا.بیغر ژنیب امامزاده ای.دراومد حرصش

 :دیغر یعصب
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 دم؟یخند روت به دندونه زدنه؟دو طرزحرف چه نیا

 :گفتم اروم.نییپا انداختم سرمو و گرفت گلومو بغض

 خوامیم معذرت

 :وگفت شد بلند تخت رو از

 .زنیم سر همه گمشو پاشو

 .رفت رونیب وازاتاق

 !شد همون بازم

 .یچ همه به زد گند کرده رییتغ کردم فکر تا بازم

 .کردم خراب بازم

 .کردم نگاه اتاق ی بسته در به نفرت با

 !هه.  فرخ اوشیس یآقا کنمیم چارتیب

 . زدم سروصورتم به یآب و پاشدم جام از

 رفتم و بستم کش با سرم پشت و زدم شونه موهامو و کردم عوض لباسمو

 .اومد رونیب اتاقش از مانیپ من با همزمان.رونیب

 :گفت بعد و شد خشک سرجاش کمی

 ریبخ صبح.سالم

 :وگفتم زدم یجون یب لبخند

 .ریبخ صبح

 :زد صدام که ها پله سمت رفتم و برگشتم

 مایاقل

 .ستادمیا

 :شدوگفت کینزد بهم قدم چند که اومد پاهاش یصدا

 انگار یشده؟ناراحت یزیچ
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 !خوشبختانه دیند بود ستادهیا سرم پشت چون یول رولبم نشست یپوزخند

 :وگفتم دادم تکون سرمو

 .ستمین ناراحت!ستین یزیچ نه

 .چشمام تو کرد نگاه دقت با کمی و روم به رو اومد

 .بگم بهت دیبا که هست ییزایچیم؟یبزن حرف باهم یدار وقت یک

 :گفتم و زکردمیچشمامور

 ؟یحرف چه

 :گفت و دیکش گردنش به یدست کالفه

 .امیم تو بعد من نییپا برو االنم.سرفرصت بمونه.مفصله

 .ها شهیم شیزیچی نمیا.وا

 .رفتم نییپا ها وازپله شدم رد کنارش از و انداختم باال یا شونه

 .دادیم لقمه بهش زویم رو بود گذاشته بچشو انایس

 دیبوس رو ستاره و انایس ی گونه.شد خم و دیکش سر شوییچا هول و سرپا برسام

 .رفت رونیب ازسالن یخداحافظ با و برداشت فشویک

 داشتیم ونگه دیکشیم رونیب و زدیم هم عسلو ی الهیپ کیکوچ قاشق با اوشیس

 .ازاول دوباره.ظرف تو زهیبر آرامش با عسل تا

 .هیوعصب بودکالفه معلوم

 .بود اوشیس به حواسش یچشم ریز یول بود خوردن مشغول بزرگم خانم

 .کردم سالم و لبم رو نشوندم یزور لبخند

 .داد تکون دستاشو ذوق وبا سمتم برگشت صدام دنیشن با ستاره

 ودوباره کرد بهم یچپک نگاه اوشیس یول.دادن جوابمو بزرگم خانم اناویس

 شد شیباز عسل مشغول

 نذار محل که جهنم به

 یعوض
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 .شدم مشغول زویسرم نشستم

 !خوردن صبحونه تا بود ستاره با کردن یباز به حواسم شتریب البته

 :شکست سکوتو بزرگ خانم

 که خانم میمر ی خانواده از رمیگیم وقت فرداشبم.دیخر میریم امروز

 .ادیب مانمیپ سین خوب اول شب ستین خوب میریتوم منو.میبش مزاحمشون

 .داد تکون یسر گفت یچ بزرگ خانم دینفهم اصال بندمیم شرط که اوشیس

 .باال بلندشدورفت ازجاش کردوکالفه یباز عسل با گهید کمی

 .زیسرم نشست و کرد سالم یگرم به و اومد مانیپ همزمان

 !باش عمارتو

 !شناسهینم باباشو سگ

 تو ییسروصدا که کردمیم یباز ستاره با داشتم منم و شد خوردن مشغول مانیپ

 .شدیم کترینزد هرلحظه صدا که شد بلند اطیح

 بغل رو بچه انایس.اطیح سمت دیزودویم رو انداخت دستشو تو ی لقمه مانیپ

 .شد بلند جاش واز کرد

 !دیپر رخم از ورنگ شد کترینزد صدا

 .بود منوچهر یصدا

 باز که شده تموم بهش داد اوشیس که ییپوال حتما.بود نمونده تنم تو جون

 .اومده

 :زدیم ادیفر خمار

 ...نننننیبد پس دختررررررمو

 ...امممم جگرگوشه دنبالللل اومدم

 .دنیلرز به کرد شروع و کرد خی انگشتام نوک

 سرو با منوچهر و شد باز ضرب با درسالن.چشمم جلو اومد امیبدبخت تمام

 !سرش پشت پژمانم و مانیپ شدو سالن وارد یزن بهم حال وضع
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 .زد روم به یهیکر لبخند منوچهر.پاشدم جام از

 .دنیلرز به کرد شروع تنم

 باشه؟ سرم رو بود قرار یتاک مرد نیا فیکث ی هیسا

  شد تر کینزد

  رفتم عقب

 جلوش ستادیا مانیپ

 وهرلحظه شهیم یخال دلم یتو کردمیم وحس رفتیم یاهیس داشت چشمام

 !رمیم لیتحل شتریب

 یایدن به شدو یخال وجودم کل زد منوچهر صورت تو مانیپ که یمشت با

 ...فرورفتم یخبریب

 مایاقل+

 خوشگلم شو داریب

 .نشست میشونیپ رو یگرم ی بوسه شدو دهیکش سرم به یدست

 .چشمم تو زد نور.کردم باز آروم چشمامو

 . بازکنم چشمامو و کنم درک تویموقع بتونم که دیکش طول کمی

 و بود شیخونگ شلوار بیج تو چپش ودست بود ستادهیا پنجره لب اوشیس

 !لبش رو گاریس به راستش دست

 .کنه کم واسم مردو نیا تیجذاب تونستینم یچیه

 اوشیس که خوردم تکون.افتاد جونم به یبد تهوع حالت و دیچرخ تودلم یزیچ

 اومد و کرد خاموش پنجره لب یگاریتوجاس گارشویس عیسر و سمتم برگشت

 کنازم

 کنه؟ینم درد که تییارم؟جایب برات یخوایم ی؟چیاومد بهوش+

 .افتادم منوچهر ادی تازه

 :گفتم شدیم دهیشن یسخت به که ییصدا با
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 ر...منوچه...من

 !ادسراغتینم گهید چوقتیه گهید و ستین نجایا گهید نباش نگران+

 خواستمینم یول نبود اونجا بهتراز اوشیس خونه تو روزم و حال نکهیا با

 ام یهرچ اوشیس.بشم منوچهر یایکار کثافط یقاط و یدون سگ تواون برگردم

 .نبود خودیب وازخود اشیمعتادوع بود که

 سمت دمیدو و پاشدم ازجام سرعت به.شد جادیا معدم تو یچرخش دوباره

  ومدیم باال معدم اتیمحتو و زدمیم عق مدام.شد خی تنم تمام و یبهداشت سیسرو

 زدم صورتم به یاب.کردیم وصدام تو ادیب خواستیم و زدیم در به مدام اوشمیس

 !ش مردونه یدستا تو افتاد جونم یب بدن و دروبازکردم زحمت یباکل و

 یعسل ازرو یقرص و ختیر آب وانیل هی.تخت رو خوابوند و رونیب دیمنوکش

 .بخورم کرد کمکم و کرد باز برام و برداشت

 پتو ریز دمیخز و خوردم قرصو

 .دیلرزیم تنم و بود سردم

 ...رفتم خواب به سرم ینیسنگ احساس با یول

 .کردم باز چشمامو که بودم گرسنه و رفتیم ضعف دلم

 !!!!بود کیتار اتاق و بود دهیخواب مبل رو اوشیس

 !!!بودم؟؟؟ دهیچقدرخواب مگه

 .کردم روشن ویگوش ی صفحه زویم رو دمیکش دست

 !!!!بود شب نصفه ۱ ساعت

 .خورد قرص خشاب به چشمم

 .دمیخواب نهمهیا چرا دمیفهم تازه.بود آرامبخش جوری

 رو دهیخواب رفته حرف هی سر.اومد بدم ازش بازم.اوشیس به افتاد دوباره نگاهم

 ؟یچ که مبل

 .رونیب زدم اتاق از اروم اروم پامو جلو انداختم مویگوش نور.دیکش ریت معدم
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 هی و نییپا رفتم اروم ها ازپله.ضعف و یگشنگ نیا با ارمینم دووم صبح تا

  تواشپزخونه رفتم و کردم روشن کیکوچ چراغ

 .شدم خوردن مشغول زویم کنار نشستم و کردم دایپ کیک کمی خچالیتو

 نایا.بودن زده کتکم مفصل انگار خواستیم خواب هنوز وبدنم بود نیسنگ سرم

 .بود یلعنت قرص اون اثرات همش

 . تواتاقمون برگشتم و کموخوردمیک

 ییپتو.سردشه بود معلوم شدنش جمع از دمید خب یول  ومدیم بدم ازش نکهیا با

 باشم چطور دونمینم که واقعا.خواستیم هیگر دلم.تخت رو رفتم و دمیکش روش

 . کنم رامش و نباشه تلخ و بد نقدریا که بشر نیا با

 چشمامو یتند.خورد تکون سرجاش کردم حس که کردمیم مزخرف یفکرا

 .شد رمیگ بانیگر یقیعم خواب و بستم

 .صورتم تو زد میمستق افتاب و کردم باز چشمامو یدیشد یگرما حس با

 .بهم نخوره افتاب نور تا تخت اونور زدم غلت کالفه

 ذاشت؟یم آفتاب مگه یول بخوابم بازم خواستیم دلم

 به چشمم که کردمیم نگاه اونورو نوریا و بودم دهیخواب سرجام یهمونجور

 .افتاد نیزم

 یزیچ گرفتینم زبونم اصال.کردم وحشت بود روم روبه که یزیچ دنید از

 بگم

 نشستم روتخت اروم

 ...بهش زدم زل من

 ...بمن زد زل اون

 ...کردم نگاش من

 ...کرد نگام اون

  داد تکون شاخکاشو و اومد جلو کمی نکهیا تا



 764 از 139 صفحه 

 حنجره شدم مطمئن که دمیکش یبنفش غیج چنان ستادمیا روتخت و دمیپر ازجام

 !شد الزم هیبخ ام

 خودشو و کرد باز دراتاقو اوشیس بندش پشت و اومد یدر شدن دهیکوب یصدا

 !انایس و مانیپ اونم بعد.اتاق تو انداخت

 .کردیم نگاه تخت یباال بودم ستادهیا که یمن به مات اوشیس

 بمن؟ یزد زل چرا یعوض ادم

 .بکش ویلعنت سوسک اون برو

 :گفتم پته وباتته سوسکه به کردم اشاره دست با

 سوسک..سو...س

 .سوسکه به دنیگرفتنورس نگاهمو رد همه

 .بود شده کبود همه صورت

 تیعصبان از اوشیس

 ازخنده مانیاناوپیس

 از خنده ریز بزنه پق نکهیا قبل و گذاشت دهنش رو دستشو مانیپ.ها مسخره

 فتهین بمن نگاش که کردیم نگاه واریدرود و سقف به اناامیس.رونیب زد اتاق

 .تونیهمدرد احساس نیا با برسرتون خاک یا.خنده ریز بزنه

 کرد ش نفله و سوسک سر تو دیکوب و دراورد شویفرش رو ییدمپا اوشیس

 در عیوسر شد جمع نیزم یرو ی صحنه نیاورتر چندش از صورتش انایس

 .رفت

 :زد داد و سمتم برداشت زیخ یعصب اوشیس

 ارررررره؟ یگررررفت معرکه

 :وگفتم تخت رو نشستم ترس با

 زدم غیج شدم هول سوسک از ترسمیم من.آقا بخدا نه
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 و کردم جمع خودمو که گوشم تو بزنه کرد بلند دستشو و روتخت اومد

 .کردم صورتم محافظ ودستامو توشکمم کردم جمع زانوهامو

 !نشد یلیس از یخبر گذشت کمی

 سرخ چشماش.نگاهش به خورد گره نگام و کردم بلند سرمو.بود شده پر چشمام

 بود یعصب و

 !کنه؟یم ینجوریا چرا مگه شدهیچ اخه

 رون رو گذاشت دستشو و جلو اومد.دیکشیم یعصب و شمرده شمرده ینفسها

 بزور ش شده دیکل یدندونا نیب از که ییصدا با دادیم فشار کهیدرحال و پام

 :گفت شدیم دهیشن

 ؟ییییییچ که یدیم مانور  مانیپ یلباساجلو نیا با

 تو رفته ناخوناش صد صددر گفتم که زد پام رون به یچنگ چنان آخر یچ با

 پام گوشت

 .رشدیسراز اشکام و نزنم غیج که دهنم رو گذاشتم عیسر دستمو

 !کردم لباسم به ینگاه

 !برمن یوا یا

 .نبود نجاشیا به حواسم اصال

 به دیرسیم بزور نییپا از و بود متصل بند دوتا به ازباال که بود تنم ربدوشام هی

 پام رون

 .بود مشخص کامال پهلوهام که تورم از بود شده کار تور پهلوهاشم یرو

 !نبود تنم یلباس نیهمچ روزید که من اخه.شد گرد چشمام

 :اوشیس به دوختم نگاهمو ملتمس

 .نبود حواسم بخدا.ب... آقا..آق

 ...تـ اومدن دفعهی مانیپ آقا دونستمینم بخدا اقا.نبود ناتنمیا روزید من..من...م

 .دیچیپ دهنم تو یبد درد و دندونام ب خورد که لبام رو زد دستش پشت با
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 آره؟ یکنیم اندام عرضه تخت رو یدیپر.مایاقل شو خفه فقط+

 نهههههه؟ یبذار شینما به وبدنتو تن یدوسدار یلیییییخ

 .هیگر ریز زدم ک دادم تکون تند تند سرمو

  و شد بلند تخت لب از اوشیس

 .کرد قفل دراتاقو

 شد کمینزد کبودش صورت و نشسته بخون یباچشما

 !!!بذار خودم واسه یبذار شینما به یدوسدار حاالکه.خب یلیخ+

 .تخت لب کرد پرت دراوردو تنش از حرکت هی با شرتشویت

 رفتم عقب عقب تخت رو

 ...کردم یبچگ...کردم غلط آقا...اقا+

 ...دونستمینم بخدا

 .تخت رو شدم ولو گوشم تو زد که یچک با

 .روم اومد عیسر

 :دیغر و گرفت چونمو

 یکن مرگ یآرزو کنم یکار تا نمیبب صورتت رو اشک قطره هی هیکاف فقط

 .کردم پاک صورتمو عیسر

 !بودم مطمئن مرد نیا یها یگریوحش از

 !کنهیم عمل بزنه یحرف و ستین بردار یشوخ دونستمیم

 .دمیترس ی چهره به زد زل پوزخند با

 !ام نهیس به دوخت شویوحش نگاه.شدیم نییتندتندباالوپا ترس از نمیس ی قفسه

 .بودم کرده یته قالب کامال گهید

 .کردیم درد جام وهمه برم راه درست تونستمینم هنوز یقبل ی ازرابطه

 !!!داد جر و گرفت لباسم ی قهی دوطرف دستاشو
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 شصت_فصل#

 کرد صورتم به ینگاه

 !داره دنید ارزش!یبذار شینما به یدار حقم+

 که بودم وناتوان فیضع اونقدر درمقابلش من بدتربودو فحش صدتا از حرفاش

 .ومدیبرنم ازم یوکار بگم تونستمینم یچیه

 .گرفتن گاز و دنیبوس کرد وشروع لبام رو گذاشت لباشو

 .بده شکنجه منو خواستیم فقط!نبود لذت و رابطه قصدش

 .زدمیم دستوپا و ومدینم باال نفسم

 .نگهداشت سرم باال و گرفت دستامو مچ دست هی با و پاهاش ریز گرفت پاهامو

 .کنم مقاومت تونستمینم و خواستمینم ویاجبار ی رابطه نیا

 .نداشتم هیگر جرئت کردیم خفم داشت بغض

 اومد بدم خودم یازناتوان

 شده نیسنگ لبام انگار کردمیم حس کامال خونو یشور.برداشت رولبام از لباشو

 .بود

 .افتادم سرفه به توگلوم خون و نفس یتنگ از

 !کردیم نگاه لذت با

 .بست گهیهمد به دستامو  باهاش و داد جر لباسو ی مونده یباق

 .کردمیم نگاش ملتمس و بود پرازاشک چشمام

 .شد کتریتار اتاق.کرد باز هارو پرده و شد بلند ازجا

 .تخت رو اومد و دراورد ازتنش شلوارشو

 !زدیم گنجشک نیع قلبم

 .هام نهیس دنیمال کرد وشروع پاهام رو نشست

 و سفت دستاش حرکت واشی واشی یول کردیم کمیتحر و بود اروم اولش

 !شهیم کنده ازجا ام نهیس هرآن کردمیم حس که ییاونجا تا شد محکم
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 توتنم جون که گرفت دوگازیمک اونقدر.کرد یباز به شروع لباش با و شد خم

 ومدیدرم ازم ناله مثل ییصدا و کردمیم خفه هامو غیج.بود نمونده

 تر نییپا رفت سرش

 !افتادم شبش اون یها شکنجه ادی

 !داغ ی قهوه فنجون

 !رشیگ جون یها دنیمک

 .دراورد رمویز لباس و کرد باز پاهامو

 .دادمیم تکون وپاهامو بود بسته دستام.دستوپازدن کردم شروع

 برد سرشو!هم به بست پاهامو تخت یرو ی مالفه با و کرد اطراف به ینگاه

 .پاهام یال

 باال نفسم که دیمکیم و دیکشیم لباش با چنان و بود حرص از کاراش ی همه

 .ومدینم

 .دیمکیم محکم رسوندیم کیتحر و لذت به تا و زدیم زبون

 زدم غیج و ارمیب طاقت نتونستم

 .بهم زد زل تیعصبان با کردو بلند سرشو

 ؟هان؟؟؟؟؟؟یعوض ی دختره یکرد یغلط چه+

 افتادم نفس نفس به

 !کنهینم دوا ویدرد ام یعذرخواه تونستمیم

 !باسنم به کرد فرو خشک و باال گرفت پاهامو

 از و داشتم خوردن جر حس درد از.رمیبگ اشکامو یجلو تونستمینم گهید

 .شده زخم که دونستمیم سوزش

 نکن؟ هیگر گمینم مگه.+کرد نگام

  تو داد هل توانش نیآخر با

 !نکنم هیگر که نبود خودم دست اشکام دمیچیپیم بخودم درد از
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 روم زد مهیخ کردیم عقب جلو که کردوهمونطور خم و کرد باز پاهامو

 .چشمام به زد زل

 :گفت ش مسخره پوزخند با

 !زنم؟ینم پردتو چرا یدونیم

 کردم نگاش

 !دادتاته فشار

 جوابمو؟ دمینشن: دیغر

 .شد جمع صورتم درد از

 آقا نه.... ن: دادم جواب عیسر

 رونیب دیکش کمی

 :گفت آرامش با و پاهام یال برد نگاشو

 چسبهیم شتریب ینجوریا چون

 شترهیب لذتش هم

 !یکشیم درد شتریتوب هم

 : بگم بزنم داد خواستیم دلم

 مزاج یدم دم آدم متنفرررررررم ازت

 !تونستمینم اما

 .شده یزخم باسنم دورادور بودم مطمئن که کرد جلوعقب توانش تمام با اونقدر

  دیکش رونیب و باسنم تو کرد یخال خودشو

 کنارم افتاد حالیب

 !کوچولو عروسک یدیم حال خوب+

 حموم تو دیچپ شد بلند.کرد باز دستامو و زد یا قهقهه بعد

 بشور تنمو ایب خودتم. باشه آماده ام وحوله لباس+
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 !پاشم جام از دونستمینم

 .بودن دهیبر باسنمو غیت با انگار

 .نشستم سرجام هیگر با

 .افتاد دیسف ی مالفه به نگاهم

 !بود شده یخون

 و چرکا رخت سبد تو انداختم رو مالفه.بود یزخم باسنم زدمیم حدس درست

 .حموم تو رفتم ترس با و گذاشتم لباس اوشیس خودمو یبرا

 .کردیم یقاط حموم وان تو ویزیچی

 .کرد نگاه کبودم و یزخم بدن به اقیاشت با و ستادیا

 وان تو نیبش+

 کنه؟یم کاریچ داره باز.کردم نگاش متعجب

 !گرفت نفسم نمک پاکت دنید با. بود کف پراز وان

 فرخ یاقا یدیم تقاصشو سگ نیع.بود اریع تمام به هیروان هی مرد نیا

 کنمیم خواهش زخمه تنم.توروخدا اقا+

 .کرد یکیریستیه ی خنده

 .بکن نجاشمیفکرا یکنیم اندام عرضه که هیبق واسه.دیا هرزه همتون+

 .وان سمت برد و گرفت دستمو مچ

 !پرازکف نمک آب تو نشوند بزور و کرد بغلم

 .دیکشیرمیت استخون و مغز تا نمک آب برخورد با تنم رو یدندونا یجا

 پاهام یال برد ودستشو وان کنار نشست.زدمیم دستوپا و سوختیم باسنم

 پاهاتو کن باز+

 .بودم کرده سفت تنمو باسنمو به نخوره نمک آب خاستمیم

 داد فشار
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 .باسنم زخم رو نمک آب دنیمال به کرد شروع دست با. کردم شل زور به

 کردمیم نگاه دستش حرکات به و کردمیم هیگر

 و شد بلند ازجاش کرد تماشا خوب دنمویکش ودرد شد راحت الشیخ نکهیا بعد

 .رونیب دیکش وان از و گرفت دستمو مچ.کرد باز آبو دوش

 !شدم پرت بایتقر

 !آب ریز داد هلم

 افتادم شب اون ادی!جداشد تنم از روح

 .کردیم درد استخونام تا و بود خی یلیخ آب

 .خودتو بشور+

 .زدم کف و دمیکش بدنم و تن به یدست عیسر

 .شد تموم کارم.ومدینم باال نفسم

 کرد نمییسرتاپا از ینگاه

 رونیب گمشو+

 .برداشتم حولمو و رونیب زدم توان تمام با

 .یروان اشغاله

 تواتاق اومدم و دورم دمیچیپ رو حوله

 دنیکش مشغول و رونیب ختمیر ازکشو اومد رمیگ مرطوب دستمال پدو یهرچ

 سرم و سوختیم بدنم کل.بره نیازب سوزشش و نمک اثر تا شدم روزخمام

 .کردیم درد شدت به خی آب بخاطر

 ضعف یلیخ.سرم انداختم شالمو و دمیپوش کیتون و گشاد فاق شلوار هی

 ازاتاق رونیب زدم.داشتم

 .نییپا رفتم.نبود یکس

 بود نشسته ام ستاره بود مشغول شیگوش با بودو نشسته ونیزیتلو یجلو انایس

 .بود یباز مشغول اشیباز اسباب با نیروزم
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 .اشپزخونه تو دمیچپ زود

 .بودن کارشون مشغول هیبق و یب یب

 .بگم کارمو کردکه نگام یب یب

 : گفتم خدمه هیبق روبه بودم یعصب و دلخور ازش هنوز

 برام نیاریب سردردم قرص هی بخورم نیاریب یزیچی

 .گرفتم دستام با هامو قهیوشق زویم پشت نشستم

 .کردمیم وورجه ورجه سرجام مدام و نمیبش درست تونستمینم

 یب که دادم صیتشخ رشیپ یدستا از و گذاشت جلوم رو صبحانه ینیس یکس

 .هیب

 .دمیکش باال وهیابم با قرصو عیسر و خوردم دولقمه بهش توجه یب

 .خورمیم سرما مطمئنم

 .دستام رو گذاشتم سرمو و دادم هل وینیس

 یب باشه کرده کار هفته هی که کارگر هی اندازه بدنم و کردیم درد یلیخ کمرم

 . بود درد وپر کوفته و خسته. استراحت

 نشست شونم رو یدست

 چرا؟ یدیخواب نجایا مادر مایاوا؟اقل+

 رخش از رنگ که دید یچ ام چهره تو بزرگ خانم دونمینم و کردم بلند سرمو

 .دیپر

 :گفت و گذاشت میشونیپ رو دستشو عیسر

 مادر؟ یشد ینجوریا توچرا

 ؟یخورد ؟سرمایدار تب نمیبب.وارید گچ نیع شده صورتت

 .نبود یدادن حیتوض اورد سرم اوشیس که ییبال.بهش بگم یچ دونستمینم

 :زدم لب و دادم تکون سرمو

 .خوبم مادرجون ستین یزیچ
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 :گرفت بغلمو ریز نگران

 . نمیبب رونیب میبر نجایازا پاشو پاشو

 .انایس کنار مینشست.اومدم رونیب ازاشپزخونه همراهش

 .کردیم نگام متعجب

 کجاست؟ اوشی؟سیبود سرحال که دختر؟سرصبح یشدیچ+

 نییپا باال یه بود عذاب نشستنم مبل رو داشتم درد. گلوم به دمیچیپ شتریب شالمو

 . شدیم

 .رهیبگ دوش رفته آقا.خوبم ستین میزیچ:کردم زمزمه

 ییییییخرخودت زدیم داد نگاهش

 !بکنم؟ تونستمیم کاریچ خب یول

 ناهار یبرا گفتم.یسرماخورد گمونم:دوگفتیکش پشتم به یدست بزرگ خانم

 مادر یریبگ جون یبخور بپزن سوپم

 سرمو یه منم بود تابلو و بود کرده باد قشنگ لبام.زدم بهش یزورک یلبخند

 .نشن متوجه که نییپا نداختمیم

 گرفت و کرد جدا یکی.بود دستش شکالت دسته هی.اومد جلو اروم اروم ستاره

 .من سمت

 چنهیم حوبت یژود.ییژندا بخول+

 وروجکا نیا بشه همه قسمت.خدا هینیریش بچه چه!رفت ضعف دلم

 :وگفت دیخند بلند بزرگ خانم

 یلیخ.دهینم یشکیه به شکاالتاش از!ها کنهینم باباشم به لطفا نیا از ستاره

 .کنهیم یلطف نیهمچ که داره دوست

 .دمیبوس لپشو و گرفتم ازش شکالتو

 داشتنش دوست بچه نیا حاال.نداره باشه داشته دوست دیبا که یاون گفتم تودلم

 کنه؟یم دوا منو درد کدوم
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 :وگفت صورتم یجلو داد تکون دستشو بزرگ خانم

 !زنمایم حرف دارم باتو دختر ییکجا

 .نیگفت یچ نشدم متوجه خوامیم معذرت گفتم یشرمندگ با و کردم نگاش جیگ

 !مشخصه: دادوگفت تکون یسر

 .یخاستگار یبرا نایا میمر خونه میریم اوشیباس امشب گفتمیم داشتم

  میبر باهم دادن مثبت جواب اگه میبر تنها بهتره اوله شب چون

 :گفت کردیم پوست وهیم کهیدرحال دادو تکون یسر انایس

 اونام ک دیبر مانیپ با کردن قبولتون اگه دیبر تنها امشب.نهیهم درستشم

 .نشونیب نمونده یحرف تاحاال که هرچند.بزنن حرفاشونو

 .دیخند زیر زیر بعد

 !باشه؟ مونده نشونیب تونستیم یحرف چه گهید!گفتیم راستم.گرفت خندم منم

 .شد دهیشن باال از اوشیس یعصب یصدا

 .نشست میشونیپ رو سرد عرق و دمیلرز وضوح به

 دمیترسیم شمیعاد نگاه از یحت تلخش عطر.ش هیسا.صداش از

 :گفت و اومد نییپا پله چندتا کالفه

 کجان؟ خرابشده نیا ی خدمه

 :دوگفتیکش درهم ابروهاشو بزرگ خانم

 ؟ شدهیچ باز

 .اومدن رونیب آشپزخونه از هراسون دخترا هیبق و یب یب

 :خدمه سر زد داد بزرگ خانم به توجه یب اوشیس

 د؟یکن جمعش نیبد بخرج زحمت دینبا شماها کشتم من سوسکو اون

 کتابا؟ رو نشسته خاک من هی که کارم تواتاق

 آوردم؟ یاضاف خور خونه؟نون نیتوا هیچ شماها فهیوظ
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 !نبود بامن که شد راحت المیخ یازطرف

 .بود سخت واقعا.خدمه یجا گذاشتم خودمو یازطرف

 :گفت و داد تکون هیبق برا یدست عیسر یب یب

 .رو خونه براتون بندازن برق گمیم االن دیببخش خودتون یبزرگ به آقا چشم

 ایب مایاقل:گفت رفتیم هاباال پله از کهیدرحال دادو تکون توهوا یدست اوشیس

 .دارم کارت باال

 به.شدم یوراه گرفتم اجازه بزرگ ؟ازخانمیعنی شدهیچ باز.شد یخال دلم ته

 .اتاق به دمیورس رفتم باال هارو پله زور

 .گشتیم یزیچ دنبال توکمد کالفه اوشیس

 آقا اومدم:گفتم ترس با

 .کرد نگام اخم با

  من واسه نکن آقا آقا+

 اقا گهیم روزی

 بابا گهیم روزی

 اوشیس گهیم روزی

 .کن مشخص منو فیتکل

 .کردم نگاش مظلوم

 کجاست؟ من یشکالت شلوار کت.من واسه نکن یاونجور افتویق+

 !دمشید در یجلو که افتادم یروز ادی

 آرامش با. شلوار و کت همون با درست!اومد پیت خوش و جذاب بنظرم چقدر

 و داکردمیپ زود.توکمد بودم کرده زونشیآو.کردم باز درکمدو کنارش رفتم

 .سمتش گرفتم

 .ییبفرمابابا+

 .گرفت تعجب رنگ نگاهش
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 !گهید ببرم سر پنبه با مجبورم رسهینم بهش زورم منکه گفتم باخودم

 :گفت کردو بهم ینگاه تعجب با

 بپوشم خوامیم شب آماده بذارش

 باباجون چشم گفتم و دادم تکون یسر

 .تخت رو انداختم و دراوردم کاور از کتوشلوارو

 !ش نهیس تو رفتم صاف که برگردم خواستم

 :گفت و باسنم کمرو دور رفت دستاش

 !بشم؟ عاشقت که!؟یاریدرم صبورو و خوب یخانما یادا چرا

 .اوردمین روم به یول برخورد بهم

 ستمین یبد دختر من.باباجون نه:گفتم اروم

 .شد جمع درد از صورتم. باسنم یال برد دستشو

 :گفت و زد یپوزخند

 !ام یبد یبابا من یول

 موهاش اروم ماساژ و کردن خشک مشغول و گرفتم اش حوله کاله به دستامو

 :وگفتم شدم

 بده جلوه بد خودشو خوادیم!ستین بد من یبابا.نه

 خودش به چسبوند منو و باسنم به آورد فشار

 یباز من افکار با نکن یسع پس.کنهینم رییتغ یزیچ میکن ازدواجم اگه یحت+

 یکن

 کردم نگاش

 ازش.کرد ولم عیسر اوشیس و خورد در به یا تقه که بگم یزیچ خواستم

 .داد درو شد باز اجازه و گرفتم فاصله

 از و برداشت لباساشو اوشیس.بودن اومده اتاق کردن زیتم یبرا ازخدمه دوتا

 .رفت رونیب اتاق
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 .تخت لب نشستم

 ...کارکنمیچ.ایخدا کنم کاریچ

 اتاقشون درباز از انایس یصدا.رونیب رفتم و برداشتم زیروم از مویگوش

 .ومدیم

 .کردیم عوض لباساشو داشت و بود مشغول ستاره با

 .تو برم داد اجازه انایس تا ستادمیوا زدم در

 ییودمپا یعروسک رهنیپ هیو بود بسته یخرگوش براش موهاشو که رو ستاره

 کرد دعوتم ییرو وباخوش گذاشت نیزم ازروتخت بود کرده پاش یعروسک

 .تو برم که

 .نشستم روتخت یسخت وبه شد جمع درد از صورتم.نشستم وکنارش رفتم

 :کردوگفت نگاهم شک با انایس

 ؟یشینم ناراحت بپرسم یزیچیما؟یاقل

 :وگفتم کردم نگاش متعجب

 زمیعز بپرس بشم چراناراحت نه

 :گفت من من با و خاروند ابروشو کنار دست با

 باهم؟ دیداشت ام یجنس ی رابطه شما گمیم...زهیچ یعنی...گمیم

 !نشست سرد عرق تنم کل کردم دوحسییدو صورتم به خون

 :دادم بودجواب کردن گم رد محض که لبم رو ی مسخره و یزورک لبخند با

 مگه؟ چطور

 :گفت زده خجالت شدو زونیآو لباش

 .افتادم میعروس اول یروزا ادی دمتید صبح.یریم راه یجوری آخه

 بودم؟ تابلو نقدریا یعنی. دمیکش خجالت یلیخ. دادم قورت دهنمو آب

 :وگفتم دمیخند یالک

 !؟یکرد یفکر نیهمچ چرا!مگه؟ رمیم راه چطور
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 :گفت و زد یگشاد لبخند

 پنگوئن نیع

 خنده ریز زدم پق و کردم نگاش متعجب کمی.شد گرد چشمام

 از خجالت و درد و گرفت خندم بود داده شباهت پنگوئن به منو نکهیا تصور از

 .دیپر سرم

 :گفت رفته باال یابروها و تعجب با و سرم تو زد مشت با انایس

 !یخندیم یچ به!یهــــــــــ

 :گفتم ام خنده ونیم دهیبر دهیوبر دادم تکون هوا تو یدست

 !ت هیتشب به

 .شد ستاره یلباسا زدن تا مشغول و کرد نثارم یزهرمار

 :گفتم زود بحث موضوع کردن عوض یبرا و کردم جمع خندمو

 .یبد ادمی کارباهاشو آوردم مویگوش.رفتایم ادمی داشت.زهیچ

 .دیکش یبلند سوت و انداخت یگوش به ینگاه

 !براتا دهیخر بازارو یگوش نیبهتر!اوشیس هللا کیبار+

 :گفتم متعجب

  ارمیسردرنم که واقعا؟من

 !اوهوم+

 که دیکش بود کمد داخل یها لباس ختنیر بهم مشغول که ستاره سر یداد بعد

 !نییپا بندازه سرشو و نهیبش باقهر شد باعث

 تیترب یها روش یجلو شهیم مگه یول کنم بغلش برم خواستم شد کباب دلم

 !سادیوا انایس کودک

 و فرستاد برام خودش یگوش از برنامه یسری.دادن حیتوض به کرد شروع

 .داد ادی بهم ازشونو استفاده طرز

 !خوبه تنهام خونه تو که ییوقتا واسه القل!ها هیجالب ی لهیوس
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 :خورد زنگ انایس یگوش

 زم؟یعز جانم+

......._ 

 یباز مشغول دارهیب اونم.عشقم خوبم+

......._ 

 میعالف خونه یخاستگار بزن خوانیم نایا امشبم!ازخدامه که من ییییییوا+

......._ 

 !آخه بذارمش یک شیپ!بچم داره مش؟گناهینبر باخودمون یعنی+

........_ 

 دادمیم احتمال که تلفن پشت فرد وروبه زد یثیخب ولبخند کرد بمن ینگاه)

 :گفت باشه برسام

 .عشقم کنمیم خبرت باشه!ستاین ام یفکر بد+

......._ 

 زمیعز فعال.بوس.باش خودت مواظب توام+

 !کردمیم نگاش منگال نیع منم.کرد قطع ویوگوش

 :گفت کردو مظلوم چهرشو

 !بود برسام

 !!!!!؟؟؟!خب؟:گفتم متعجب

 :ترگفت مظلوم

 !ییدوتا.شیپ سال سه ادی به رونیب میبر امشب گهیم

 !خب؟: ترگفتم متعجب

 :داد وادامه گرفت بخودش رو چهره نیتر مظلوم

 .ندارم اعتماد یشکیه برم؟به بسپارم یک به بچمو!شهینم یول
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 عروسکش چشم درآوردن مشغول که کردم ستاره به ینگاه!افتاد میدوزار تازه

 !بود

 باش خوش برو.دارمیم نگهش:گفتم خنده با

 !دیبوس گونمو شاالپ شاالپ و کرد بغلم محکم و دیپر ازجا

 :گفتم باخنده و کردم جداش خودم از

 تمیگوش بده بهم یحیتوض مچهین هی!ستماین بلد یدار بچه من فقط!شدم یتف بسه

 .بود یمشکل اگه زنمیم زنگ باشه شتیپ حتما

 دیقاپ دستم از مویوگوش گفت یچشم ذوق با

 :گفت زدو زنگ خودش به

 ام یباز موقع بده شامشو وقت سر فقط آزاره یب و ساکت بچم.شمارم نمیا

 سرشو کنارش بکش دراز خوابم موقع.نره خطرناک یزایچ سر باشه حواست

 تخت تو بذارش دیخواب نکهیا بعد ت نهیس به بزنه چنگ بذار بازوت رو بذار

 !خوابش

 !!!داشتا ییرو عجب

 میبر شب احتماال رمیبگ دوش هی من باشه بهش حواست االنم:دوگفتیکش لپمو

 هتل

 :وگفتم کردم نگاش گرد یچشما با

 !!!!!!هــــــــــتل؟

 :گفت دادو نشونم دندوناشو

 !بچسبه بهمون نباشه یشکیه که هتل تو اونم کرده خلوت هوس آقامون

 :وگفتم بازوش تو زدم مشت با

 .یبد حیتوض خوادینم برو!ایح یب

 :گفت کردو زونیآو لباشو

 رو جامعه مشکالت اوشیس بغل تو هرشب خودش انگار ایح یب گهیم یجوری

 !کنهیم حل
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 !حموم تو دیچپ و دییدو که سمتش بردم هجوم

 !عجبا

 !کشهینم خجالت ذرهی دختر نیا

 !یخوووووودت ام پررو:زد داد توحموم از

 .کردم نثارش یا وونهید و دمیخند بلند

 افتادم راه و برداشتم پرتاش خرتو از کمی با کردم بغلش و ستاره سمت رفتم

 .اوشیخودموس اتاق سمت

 بودم ستاره با زدن حرف مشغول و کردم باز زحمت به درو

 !مایفتیم ستمین بلد یدار بچه من نخور وول خانم ووروجک:

 .بستم ودرو تو رفتم.داد تکون خودشو و دیخند زیر زیر

 که نمیبب چشممو جلو تا نیزم ختمیر عروسکارو میپابش کله باهم نکهیا قبل

 وکمرمو جلو اومد خوشبختانه که دمیکش یبلند نیه و اوشیس به خورد چشمم

 !نیزم نخورم بچه با که گرفت

 !نفرت نه.عالقه نه.یحس هر از یخال.کرد بهم ینگاه

 .بفهممش تونستمینم

 .نبود یعاد ادم مرد نیا

 :گفت زدنم زل از کالفه

 یمجبور یندار عرضشو یوقت.نمیبب من بده خانمو وروجک نیا.منو یخورد

 ؟یکن بغل عروسک من هیبا رو بچه

 !اوردمین رو به یول برخورد بهم

 .بغلش دادم رو ستاره!توخودم ختمیر شهیهم مثل

 کرد ماچش سفت و انداخت باال رو بچه ذوق با

 ه؟یک ییدا ی توله.ینخود شه فدات ییدا+

 :دادوگفت تکون دستاشو وذوق خنده با ستاره
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 دهید منم

 توبغلش ی بچه با و بود شده بچه که یاوشیس به زدم زل.لبم رو نشست یلبخند

 .زدیم حرف

 :گفتم ستاره و اوشیس روبه آوردم نشویدورب عیسر و دراوردم مویگوش

 رمیبگ ازتون خوشگل عکس هی نیکن نگاه ،کوچولو،منوییبابا

 سمتم برگشتن هردو

 کرد نگاه نیدورب به بالبخند و باشه بچه قد هم تا بود کرده خم سرشو اوشیس

 و نیدورب سمت بود کرده دراز دستشو ام وستاره

 !ـــــقیچ

 خوشگل دو هر چقدر.کردم نگاه میتوگوش عکس نیاول به ذوق با.گرفتم عکسو

 !بودن افتاده

 .میگوش ی نهیزم ریتصو یرو کردم میتنظ عکسو زحمت هزار به

 !اوشیس ی چهره به شدم رهیخ دوباره.بود شده قشنگ یلیخ

 !بود خورده گره ابروهاش یول دیخندیم نکهیا با

 !داشت جذبه یول نداشت اخم

 یرو یپال و پخش یعروسکا.تخت رو انداختم و کردم قفل ویگوش کالفه

 تخت رو بود دهیکش دراز اوشیس.تخت لب ختمشونیور کردم نوجمعیزم

 .ش نهیس رو بود نشونده رو وستاره

 پخ هی اوشیس تا.بود اوشیس صورت به زدن چنگ مشغول ناجوانمردانه اونم

 !بخنده غش غش اونم بکنه بهش

 .کردم نگاشون و تخت لب نشستم

 !هه!میشد بزرگ یچجور ماها شنیم بزرگ یچجور ایشهر باال نیا یها بچه

 شهرستان از باری بود سالم شیش پنج یوقت اونم که داشتم خاله هی ایدن دار از

 !شناختمش و دمید منم و اومد دنمونید یبرا
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 فوت شوهرش گفتیم شهیهم مادر که ییاونجا وتا بود ازما تر بدبخت اونم

 ! پسربچه هی با بود مونده اون و بود کرده

 بود زنده مادر یوقت نذاشت چوقتیه و ومدینم خوشش وامد رفت از منوچهر

 !ش خانواده دنید میبر

 .ومدینم ام یکس کردیم یاحترام یب ام هیبق به وچون

 تو؟؟؟ ییکجا یهوووووووو+

 : گفتم ومتعجب اومدم رونیب فکر از اوشیس ی کالفه یصدا با

 هان؟

 .بله و نه هان:گفت بااخم

 :وگفتم انداختم نییسرموپا

 .خوامیم معذرت بله

 :وگفت تخت رو گذاشت رو بچه

 میبر که امیم غروب خورمیم همونجا ناهارمم رونیب رمیم دارم من

 .مانیپ واسه یخواستگار

 .یاوردین سرش ییبال هیتا بده انایس لیتحو رو بچه توام

 : گفتم و کردم فیتعر برسامو و انایس رفتن هیقض مظلوم

 .هتل برن احتماال شبم رونیب برن شامم و بچرخن برن خوانیم

 :گفت گرفتیم خندشو یجلو کهیدرحال

 خوابشه وقت گهید ساعتی.بخوابونش اریب بعد بده غذاشو نییپا اریب پس!باشه

 .کنهیم ات کالفه زنهیم نق بشه بدخواب

 !یدار بچه تو بود وارد چه نیا.کردم نگاش تعجب با

 .دادم تکون عانهیمط سرمو

 .رونیب زد کردو تنش لباس شد بلند جاش از

 .سالن تو اومدم اطیاحت وبا کردم بغل رو بچه منم
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 .رونیب دیپر اتاقش از کیش و کرده شیارا و دهیپوش لباس انایس

 :گفت شدیم کینزد کهیودرحال کرد ما به ینگاه خنده با

 !داداشم خان و تو قسمت شاالیا!ادیم بهت چقدرم

 متعجبم یچشما درمقابل بگم یزیچ نکهیا قبل و دیبوس رو ستاره منو لپ بعد

 !رفت در

 ی بچه خداروشکر.اومدم نییپا ها پله از اطیاحت با.افتادم وراه کردم یپوف

 !نبود ینیسنگ

 زیم رو نشوندم رم بچه!یصندل رو نشستم یسخت به و رفتم.دنیچیم زویم داشتن

 بمن رو ستاره که کردم فیتعر انویجر اومدو هم بزرگ خانم.شدم منتظر و

 .سپردن

 مجبور و لباساش به زدم گند که هرچند کرد کمکم بهش دادن غذا تو ام یکل

 .انایس اتاق تو برم اجازه یوب کنم عوض براش همشو شدم

 !کردیم یباز یباز داشت.دمیخواب کنارش و تخت رو خوابوندمش

 !مایکرد یریگ عجب

 !ادیم خوابم من بخواب ریبگ بچه

 از اونم بازوم رو گذاشتم سرشو و بغلم تو دمیکش رو بچه.افتادم انایس حرف ادی

 .بهم دیوچسب ام نهیس به زد چنگ خداخواسته

 خوابم واشی واشی منم و بست چشماشو که کردمیم ناز موهاشو اروم اروم

 .  برد

 .دادیم تکونم که یطرف به نگاکردم و کردم باز چشمامو یدست یتکونا با

 .بود اوشیس

 :گفت اروم

 یبفهم یخوایم یچجور شه داریب بچه.یخوابیم چقدر بسه پاشو

 :گفتم و دمیمال چشمامو

 چنده؟ ساعت مگه
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 چهار:گفت دادو تکون دستشو

 .بود دهیخواب من به پشت بود زده غلت ستاره.پاشدم هول

 .وپاشدم روش دمیکش رو مالفه

 شویشکالت شلوار و کت وهمون کرد عوض لباساشو اروم اروم پاشدو اوشیس

  دیپوش

 ست؟ین د؟زودیریم ازاالن:گفتم تعجب با

 :کردوگفت درست شو مردونه رهنیپ ی قهی

  نایا ۶ ساعت شهیم اونجا میبرس رونویب میبر ازخونه تا. دوره خونشون

 !آها گفتم

 .بود رفتن ی آماده.رونیب اومدم و زدم صورتم به یآب و یبهداشت سیسرو رفتم

 .شدم بلند پنجه رو و کردم مرتب رهنشیپ رو کتشو ی قهی.روش روبه سادمیوا

 !لباش رو گذاشتم لبامو اروم

 .نخورد تکون و کرد تعجب اول

 .کرد میهمراه و کمرمو پشت نشست دستش بعد

 .عقب رفت اونم دمیکش عقب و بستم چشمامو اروم

 :وگفت دیکش لبش ریز یدست

 !نبود بد

 .رونیب زد اتاق از برداشت فشویک

 !آقا اولشه تازه نیا!لبم رو نشست یلبخند

 .کرد باز چشاشو آروم و خورد یتکون ستاره

 .بهش زدم زل لبخند با و شدم تماشاش محو

 !شد سرخ چشاش دور شدو زونیآو لباش واشی واشی و کرد نگاهم کمی

 !اخدای
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 !شد؟یچ

 !حاال؟ کنم کاریچ

 !!!کردیم هیگر آروم آروم

 !کال لتهیسا رو بچه رمیبم

  گردنم دور کرد حلقه دستاشو بغلم گرفتمش

 شده؟هوم؟ یاشک چشماش مینفس شدهیچ جونم دلم زیعز جووونم+

 .دادم تکونش تکون و شدم بلند

 .نهیآ یجلو بردمش

 !نجاستیا کوچولو فرشته هی!س نهیآ تو یک نیبب کن نگاه خانم ستاره!ستاره+

 !!!شد ساکت ش هیگر

 .نهیآ به کرد نگاه و برداشت ام ازروشونه سرشو اروم

 : وگفتم دمیکش سشیخ لپ به یدست

 !نازه چه کن نگاش

 . دمیکش اش شده یموش یموها به یدست

 !هاش یموش به زد چنگ کالفه

  خانم عسل کنم بازشون یشیم تیاذ: گفتم

 !داد تکون دیتائ به سرشو

 .بازکردم موهاشو یرو زیر یرنگ کش آروم و تخت رو گذاشتمش

 !داد تکون سرشو خنده با

 !دیکش هوا مغزش بچه یطفل

 !سرش دور شد پخش موهاش

 . بود روشن یا قهوه و دار حالت کمی

 !عروسکا نیع درست
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 گرفتم رو انایس ی شماره و برداشتم زیازروم مویگوش و دستش دادم خرس هی

 :داد جواب سوم بوق

 خوبه؟ ؟ستاره شدهیجانم؟چ

 !خب نبود یول کردمیم نگاه چپ چپ بهش بود شمیپ اگه مسلما

 بدم؟ سالم هی من یدیم امون+

 :کردوگفت مکث کمی

 گلم سالم!دیببخش

 !گرفت خندم

 خوره؟کالفهینم یزینداره؟چ یسرگرم شب تا بچه نیا فقط.خوبه ستاره: گفتم

 !شهینم

 :وگفت دیخند انایس

 .بده بهش اونو خچالی تو هست آماده ریش شهیش هی.دخترمو بشم فداش

 .کیکوچ ی کهیت هی!ایند ادیز فقط.یشکالت کیک کممی

 .کردم بچه به ینگاه

 !بهم بود زده زل

 نگام مظلوم بزن حرف دوکلمه بچتم با ایب.گهید نزن حرف یلیخ انایس خب+

  کنهیم

 حاله درچه پدرسوخته نمیبب ویگوش من بده:اومد برسام یصدا

 :وگفت دیخند سرخوش انایس

 .ویگوش بهش بده

 !ستاره دست دادم ویگوش

 !رهیبگ نتونه ستین که قنداق س ساله سه بچه

 .کرد گوش دقت با و درگوشش گذاشت زود ویگوش
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 !لهیوس نیا اصال هیچ دمیفهمینم بودم من حاال!کردم نگاش مات

 . لبش رو نشست یا گنده لبخند

 زیر و کردیم گوش فقط اون یول کردنیم وصداش زدنیم حرف یه اونور از

 .دیخندیم زیر

 :اومدگفت یگوش اونور از برسام یصدا تا

 ییبابا شالم

 .گنیم یچ که دمیشنیم واضح

 بابا؟ نفس یخوب.بشه زبونت باباقربون سالم+

 :دیخند ستاره

 ؟ییبابا بالم یدیخل یش یش.حوبم

 !دیخند بلند برسام

 !خوادیم دلت یزیچی یشنویم منو یصدا تا توام تولسگ+

 ی قهقهه و ستاره زیر ی خنده بندش پشت و شد بلند ازاونور انایس غیج یصدا

 !برسام

 .بودن خوشبخت و خوش چقدر!خوردم غبطه حالشون به

 .بود عشقشون ی ثمره بچه نیا و زدیم موج عشق هردو یتوچشما

 .زدم پوزخند خودم افکار به

 .زدمیم یصورت توهمات داشتم باز

 .میباش اونا مثل میتونستینم چوقتیه اوشیس منو

 دست و بغلم انداخت خودشو ستاره که بودم خودم توحال چقدر دونمینم

 !ام گونه رو دیکش کوچولوشو

 !کردم؟ هیگر یک من

 .دمیبوس دستاشو و کردم پاک صورتمو زود.کرد نگام کرده بغ

 م؟یبخور ریش و کیک میبر خانما خانم
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 .دیخند

 میبل+

 . میافتاد راه و کردم ماچش محکم بغلمو تو دمشیکش ذوق با

 .خونه آشپز به میدیرس و رفتم نییپا اطیاحت با ها پله از

 :گفتم خدمه روبه

 توسالن دیاریب رو ستاره ی عصرونه

 . کردن یباز کرد شروع نیزم گذاشتمش.مبل رو نشستم و سالن میرفت باهم

 !زیم یتو و ها یعسل ریز رفتیم

 !کنم چپش ی لقمه هی خواستیم دلم

 .شدم یباز مشغول وتاب آب با باهاش و نیزم رو نشستم

 .برگشتم ینگاه ینیسنگ حس با

 .آماده و دهیپوش لباس!بود مانیپ

 .زد یلبخند

 !یدار شدنم مادر نبوغ که نمیبیم!سالم+

 ن؟ینرفت شما پس:کردموگفتم سالم و زدم یلبخند زده خجالت

 !نبردن منو:گفت مظلومانه و انداخت باال وابروهاشو دیخند

 .گرفت خندم.بود شده دوساله یها بچه نیع

  شرکت رمیم دارم االن میبزن دحرفی؟بایدار وقت شب:شدوگفت یجد کمی

 ؟یمورد درچه:.وگفتم دادم تکون دیتائ به یسر

 :کفت دادو تکون سرشو

 .شهینم بگمو خوامیم شیپ وقت یلیخ از که یمورد همون

 ! کردم نگاش متعجب

 !؟یچ یعنی
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 برسام.باش ام توله اون مراقب.خداحافظ فعال. شد رمید: گفت و زد یلبخند

 .بخورتمون ادین هاپوعه

 .فرستاد ستاره یبرا یبوس و

 .دمیخند هشیتشب از

 .پدرسوخته گنیامی توله گنیم ای یماه نیا به بچه

 !گهید س عالقه ابراز جوری نمیا

 و گذاشت زیم رو وینیس.اومد بدست ینیس یب یب و رفت رونیب مانیپ

 خانم دییبفرما:گفت

  گفتم یممنون لب ریز.ربودمیدلگ ازش هنوز

 :کردوگفت بهم ینگاه تمام ییپررو با

 شنیم یعصب بفهمن آقا

 :گفتم و دادم باال ابرومو هی

 !؟ بفهمن ویچ!د؟یببخش

 :گفت کنه نگاه بمن اونکه یب

 .نیدار رابطه مانمیپ اقا با نکهیهم

 گوشام تا!دیپاش بدنم تو میمستق خون و شد پاره رگام ی همه کردم حس آن هیتو

 .شد داغ

 .شده بدتر نگو شده بهتر ندادم محل کردمیم فکر باش منو

 روش روبه ستادمیوا پاشدم ازجام حرص با

 :دمیغر لب ریز

 ن؟یکشیم سرک هیبق کار تو نیدار یلیخ سرخدمتکار هی عنوان به نیکنینم حس

 :گفت دویپر رنگش وضوح به

 ...گفـ خودتون بخاطر من

 :دادموگفتم تکون دستمو
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 .نشنوم گهید.هیکاف.سیه سیه

 نه؟ کردم تنگ وبازتونو ولنگ خواهر ی نوه اون یجا یلیخ انگار

 کارمه همه و آقا اوشیس نکهیا حاال.شهرم نییپا ی بچه من.جان یب یب نه یول

 نیبگ نیخواست یهرچ شماها دمینم اجازه

 .بهش زدم زل باخشم

 .شد دهیشن سرم پشت ییصدا

 یشد یزیچ یکنیم فکر و گرفتت فاز که یشهر نییپا بچه.جون دختر آره+

 .خودت واسه

 !بود رایسم یصدا

 .داشتم بهش نسبت یبد العاده فوق حس هی.شد یخال دلم ته

 و گرفتم اوشویس ی شماره سمتش برگردم نکهیا قبل و دیرس ذهنم به یزیچ

 !بمیج تو گذاشتم ویگوش

 :گفتم و سمتش برگشتم

 .شهرم نییپا ی بچه من.آره

 دادن ازدست یبرا یچیه االنم.بوده قاتال و دزد و معتاد و یساق با سروکارمم

 !هـــــرزه دختره باش خودت مواظب پس.ندارم

 !شد ور حمله سمتم هار سگ نیع که گفتم محکم آخرو ی کلمه اونقدر

 بودم یحرکت هر ی اماده

 .ستادمیوا محکم یول شدم جا جابه کمی که کتفام رو زد دستش دوتا با که

 .وسط اومد یب یب

 .بسته دخترا هیکاف+

 نفس و نشسته خون به ییچشما با رایسم و آرامش کمال در من.هم به میزد زل

 !زنان نفس

 :گفت دیتهد به و برام داد تکون هوا تو سبابشو انگشت
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 .یپاپت ی دختره کنن هیگر حالت به آسمون یمرغا ارمیم سرت ییبال هی

 :وگفتم زدم یدرار پوزخندحرص

 ؟یبلد یچ گهید!عــــــــــه؟

 .گرفتمش هوا تو که گوشم تو بزنه کرد بلند دستشو

 دودو چشمام تو چشماش.میستادیا هم صورت یوجب هیتو و کردم کم رو فاصله

 .زدیم

 :گفتم پوزخندم با

 اهیس تو که ممنوعه میحر به هرزه هرگونه ورود میسیبنو در دم حتما دیبا

 ینچپ و ستین تو آخور و لهیطو بود باز یدر هر یبفهم یریکبیا ی سوخته

 !توش؟

 !مامیاقل هنوزم هیبق واسه یول بودم فیضع اوشیس مقابل در!دمیخند دلم تو

 .بردنیم حساب ازش آدم محل هی که یا ساله ۱۶دختر همون

 .احتماال کرد رد رو یناقص ی سکته تیعصبان شدت از

 .داد هلم و دیکش رونیب دستم از دستشو حرص با

 . شدم جا جابه قدم هی

 :زد داد

 .اوشیس واسه یخواب ریز هی فقط.یآشغال ی هرزه هیتو

 .یخوند کوووور یول یدار خونه نیا واسه کردن یخانوم الیخ

 منننن منممممم خونه نیا خانم

 :وگفتم زدم قهقهه بلند

 !ستین بیع جوانان بر آرزو

 :گفت و اومد جلو بود تماشاگر که یب یب

 .براش بهتره یک که رسهیم بهتر عقلش خودش آقا.هیکاف

 .کردم تعجب رزنیپ ییازپررو
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 :اشپزخونه سمت دادزدم

 .بخوره عصرونشو توآشپزخونه ببر رو بچه نیا ایب ــــــــــبایز

 .شد آشپزخونه یراه وبچه ینیس وهمراه گفت یاومدوچشم رونیب دستپاچه بایز

 :ستادمیا یب یب روبه و زدم یچرخ

 !اوش؟یس برا نیدار ییها نقشه چه گهید!نطوریا که

 یجا که زد خودش به یمحکم یلیس رایسم.نییپا انداخت سرشو یب یب

 .صورتش رو افتاد انگشتاش

 :وگفت کرد یا جادوگرانه ی خنده

 یکرد حقوقش دنبال بوده اومده که ساده ی خدمه هیبا کارو نیتوا نهیبب آقا

 !گذرهینم ازت مسلما

 .کردم نگاهش صبورانه یول دلم تو نشست یترس

 !گوشش تو زد دوباره

 !کردیم یزن خود ابله ضیمر

 :رفت کینزد یب یب

 .نداره ارزششو دخترم نکن

 :گفتم و روکاناپه نشستم

 !شه؟یم تموم چند ساعت سلایر

 .کردن نگام یهردوعصب

 زدم غیج بایتقر و کردم باز.درسالن سمت رفتم و پاشدم ازجا

: 

 ست؟ین خرابشده نیتوا یشکیه

 .سالن سمت اومدن مهیسراس باغبون و نگهبانا

 .کردنیم ونگاه بودن اومده رونیب آشپزخونه از خدمه
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 .اومدن باال نگهبانا

 کارم و فتادمیم ها ازپله بود نگرفته نگهبان اگه که داد هولم پشت از رایسم

 شدیم کسرهی

 نقش یورود توهمون که زدم توگوشش چنان هیثان چند تو و برگشتم حرص با

 .شد نیزم

 :گفتم نگهبان روبه.ومدینم باال تیعصبان از نفسم

 رفتم و زدم بود ماجرا شاهد که یب یب به یا تنه و رونیب نیبنداز آشغالو نیا

 .سالن تو

 .کنه روشن فتونویتکل ادویب خان اوشیس تا نباش چشمم یجلو شمام+

 خودتون فیتکل بپا ییکوچولو شما.میدار گل و آب حق خونه نیماتوا:یب یب

 .نشه مشخص

 هم هیدرست آدم کردمیفکرم که روم روبه مزخرف رزنیپ با ندونستم زیجا گهید

 رفتم و دمیکش رونیب بایز بغل از بود هیگر ی آماده که رو ستاره. بشم کالم

 .باال

 همتوووووون به لعنت.بهتون لعنت

 .دمیکوب بهم درو اتاقو تو رفتم

 تر نیریش ترو مظلوم ی گهید ازهروقت که بغلم یتو ی بچه به افتاد نگاهم

 !بود یشکالت دورلبش نکهیا با بود شده

 .دمیبوس شویشونیپ

 .کوچولو خانم ببخش+

 .بشه مشغول تا دستش دادم سرمو ی رهیگ و روتخت گذاشتمش

 .کردمیم حس سروگوشام تو رو یداغ هنوز و بودم کالفه

 .نشستم یوعصب دستام ونیم گرفتم سرمو

 .کردم نگاش و دراوردم عیسر.افتادم میادگوشی

 .بود شده قطع ییییلعنــــــــــت
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 .شدمیم کشته اوشیس دست به مسلما اونا یها یساز صحنه با

 .زد چنگ گلومو بغض

 .جلوم بذار یراه هی.کن کمکم ایخدا

 خودم حال به گذاشت کردیم درک حالمو بزرگ آدم هی مثل انگار که ستاره

 .بود یباز مشغول ییصدا چیه یب و باشم

 .وارید درو به بودم زده زل سردرگم هنوزم شدومنیم کیتار داشت هوا

 .فکر تو رفتمیم دوباره و دادمیم رو ستاره جواب یهرزگاه

 !کردم فکر یزیهرچ به

 .اوشیس دست به شدن کشته و موندن تا یخودکش ازفرارو

 .خورد در به یا تقه

 اتویب+

  تو اومد آروم بایز

 :گفت دستمو داد دستشو تو تلفن

 .نییپا دیایب بعدتلفنتون حاضره شامم.کارداره باشما خانمه میمر

 .رفت رونیب بایز و گرفتم و تلفن

 روشو یالیووسا ادکلن تا عقب دمشیکش کمد یجلو واز گرفتم رو ستاره دست

 :شدم تلفن مشغول وهمزمان روخودش زهینر

 زمیعز جانم

 :شد دهیشن یگوش ازپشت میمر آروم یصدا

 .نداشتم شمارتو یول بزنم زنگ خودت به خواستمی؟میخوب زمیعز سالم

 بدم بهت رفت ادمی دیببخش پوووووف+

 دارم کارت ریبگ گمیم شمارمو حاال خب:میمر

 .گهید بگو خب.وا: گفتم متعجب
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 انه؟ی یکارکن خودت یگوش با یبلد نمیبب خوامیم:دوگفتیخند

 .رو شماره بگو: وگفتم گرفت حرصم

 .برداشت ویگوش اول بوق. بهش زدم زنگ.کرد وقطع گفت رو شماره

 برداشته نییپا از ویگوش یب یب نکهیا احتمال زدم حرف یاونجور دیببخش:میمر

 .بفهمه نخواستم ادهیز باشه

 !خودش واسه هیزرنگ!کردم قشیتشو تودلم

 :داد ادامه

 .رایوسم یب یب با نیشد ریدرگ واقعا داد امکیپ خالصه بایشده؟زیچ

 .شد یخال دلم ته دوباره شیاور ادی با

 .کردمیم خرابش دینبا.میمر یبرا بود یخوب شب امشب اما

 :وگفتم کردم یمصنوع ی خنده

 چه اونجا بگو االن. میزنیم حرف درموردش بعدا.شد حل بود یمشکل هی یچیه

 طون؟یش خبره

 :وگفت دیخند زیزریر

 .نشسته مجسمه نیع ام آقا زننیم حرف بزرگترا

 !ادیب روزم به قراره یچ!اوشیس اه!دمینال تودلم

 .بمیتوج کردمش اطیاحت ومحض کردم قطع مویگوش و میزد حرف کمی

 .نییپا میورفت کردم بغل رو ستاره

 یجلو ام یب یب و رونیب بودن انداخته رو رایسم بودم خواسته که همونطور

 !نبود چشمم

 .زیم سر مینشست راحت الیخ با

 :دمیپرس بود سوپ دنیکش مشغول که بایز از

 ستن؟ین دوم یآقا

 !کرد نگام یسوال و متعجب
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 :وگفتم کردم سوپ از پر و برداشتم ییکوچولو قاشق

 محسوب خونه نیا دوم یآقا و کننیم یزندگ نجایا بعد به نیازا مانیپ آقا

 .برسام آقا مثل.شنیم

 .دادم تکون یسر میتفه به

 :داد جواب لبخند با اونم

 .هنوز ومدنین.سرکارشونن خانم نه

 .دادم بهش رو ستاره یغذا اطیاحت با.کردم مرخص و دادم تکون یسر

 بچه نیا کنار امشبو حداقل بذار اومده سرم به یچ نموقعیا فردا ستین معلوم

 .باشم خوش

 .میشد خوردن مشغول کنم فکر ندهیآ به اونکه یب

 خوردمیم خودم لقمه هی

 .دادمیم ستاره به کیکوچ لقمه هی

 !بود فرسا طاقت و سخت یدار بچه بازم یول بود یآروم ی بچه نکهیا با

 دخور زنگ میگوش که بستمیم اتاقو در داشتم.باال میرفت شام خوردن از بعد

 بمیج از ویگوش و عروسکاش سمت دیدو ذوق با که گذاشتم نیزم رو ستاره

 .دراوردم

 .بود انایس

 !!!!یزنیم چقدرزنگ فداکار مادر پووووووف

 جانم؟+

 ؟یخوب.زمیعز سالم_

 تاره.س کنار نشستم و تواتاق رفتم

 گذره؟یم ؟خوشیتوچطور.زمیعز خوبم+

 دیخند

 کجاست؟ من ی؟کوچولو چطوره اوضاع.ادیز یلیخ اوووف_
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 کنه؟ینم که تتیاذ

 : گفتم و دمیکش ستاره سر به یدست

 ام گهید کمی تا بردمش ییدستشو خورده شام کرده یباز.یتیاذ چه بابا نه

 !خوابهیم

   میایم صبح فردا.هتل میریم میدار مام!گهید باش بچم مواظب.بشم فداتون_

 :گفتم ظیغل و گرفت خندم

 بگذره خــــــــــوش

 .میکرد قطع ویگوش یخداحافظ بعداز و کرد نثارم یآروم کوفت

 تخت رو آوردم رو ستاره

 یبخواب دیبا!بسه گهید یباز کوچولو خانم یها+

 بشابم خامینن_

 نشیریش زبون با چهره شترازیب.دمشیبوس و کردم بغلش محکم حرفش با

 .وروجک کردیم یدلبر

 :وگفتم گرفتم دماغشو نوک

 یشابیم خوبشم یشابیم. رمینخ

 و کردم خاموش اتاقو چراغ و کردم روشن تختو کنار خواب چراغ پاشدم

 یصورت یکوچولو ینخ خواب لباس هی و دراوردم رهنشویپ.تخت رو نشستم

 و کردم تنش بودم اورده انتیس ازاتاق و داشت روش یرنگ یتوپا یکل که

  کنارش دمیوخواب خوابوندمش

 تو دمشیکش!نخوابه که دادیم تکون پاهاشو دستو و کردیم وورجه ورجه مدام

 . بزنه چنگ نمیس به دادم اجازه ظهر مثل و بغلم

 .رفت خواب به موهاش نوازش با که دینکش یطول

 .دمیخواب کنارش و برداشتم نمیس رو از دستشو و گذاشتم بالش سرش ریز

 !بود ها فرشته مثل توخواب
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 دهنش یهرزگاه و ینییپا یها مژه رو بودن دهیخواب بورش و بلند یها مژه

 !خوردیم تکون

 که در سمت دمیودو پاشدم هول.خورد در به یا تقه که شدیم گرم داشت چشمام

 .بشه داریب بچه نزنن دوباره

 !بود مانیپ

 :کردوگفت اتاق به ینگاه سرم باال از

 ده؟یخواب ستاره.سالم

 :وگفتم زدم یا روزمندانهیپ لبخند

 !!خوابوندمش باالخره اوهوم.سالم

  دیخند

 م؟یبزن حرف:شدوگفت یجد بعد

 !نجا؟یا: وگفتم دادم تکون یسر

 :وگفت خودش اتاق به کرد اشاره راست دست با و بشیج تو کرد چپشو دست

 .داره گناه شهیم بدخواب.بشه داریب بچه ممکنه نجایا.اونجا میبر نه

 !گفتم دروغ دمینترس بگم اگه شییخدا

 باشن اتاق هی تو تنها زن هی و مرد هی اگه:گفتیم بودم بچه یوقت شهیهم مامانم

 .مهیرج طانیش سوم نفر

 مانیپ ی افهیق به اخه.کنن برسرت خاک گفتم وباخودم خودم سر تو زدم تودلم

 !شیخاستگار شب اونم!حرفا؟ نیا ادیم

 .افتادم راه سرش پشت و بستم اطیاحت با درو و رونیب زدم اتاق از اروم

 بست ودرو تو اومد سرم پشت.برم من اول ستادکهیا کردومحترمانه دروباز

 فرق لشیوسا رنگ دکورو فقط بود ما اتاق هیشب.بودم دهید قبال اتاقو نیا

 .کردیم

 : دوگفتیکش گردنش پشت یدست خنده با
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  ندارم ییرایپذ لهیوس نجایا دیببخش

 .میبزن حرف میاومد ستین ییرایپذ به یازین:دمیخند

 :گفت دویکش صورتش به یدست کالفه مانیپ

 !کنم شروع کجا از دونمینم راستش

 .لطفا نیمان؟بگیپ آقا بدونم دیبا من که هست یزیچ+

 .کنارم تخت لب نشست و دیکش یقیعم نفس

 باشه؟.نگو یچیه و بده گوش یدیشن یهرچ فقط:مانیپ

 .دادم تکون سرمو عانهیمط

 :زدن حرف به کرد شروع

 درس و میکن کار که.نجایا میاومد شهرستان از مادرم همراه که بود سالم ۱۳

 !مثال میکن یزندگ آلونک هیوتو بخونم

 که خاله هی جز مینداشت ویکس چیه و بودم داده ازدست یسالگ شش ۵ تو پدرمو

 نبود بهترازما روزش و حال اونم

 !بود سرحال و زنده شوهرش نکهیا با

 وزننده بد یلیخ رفتارشوهرش خونشون میرفت که بار نیبارواخر نیاول یبرا

 ! کرد هیگر یکل مادرم برگشتنمون بعد که ییاونجا تا بود

 یجلو خواهرش بخاطر که اومد بدم خالمم از یحت.اومد بدم خالم شوهر از

 متوجه چوقتیه که داشت سالهی ی بچه هی.نکرد یابرودار و ستادینا شوهرش

 !نشدم تشیجنس

 یریبخورونم حقوق و کردمیم ییپادو یبر چوب هیتو کردمیم کار مدت تمام

 !شدینم شترازاونیب بچه هی حقوق بازم شدمیم ام اوستا اگه یحت.گرفتمیم

 خونه.کردیم کار اونم البته.دادمیم مادرمو خرج و خوندمیم درس حال اون با

  شستیم ظرفاشونو.کردیم یکلفت مردم

 و دیکشیم دستمال هاشون خونه یانچنان و مجلل یها سالن تو کفشاشونو یجا

 !دیشنیم وحرف دیشنیم حرف و دیشنیم حرف
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 !ومدیبرنم یکار چیه ازمن و شدیم تر افسرده و رتریپ روز روزبه

 .دیدیم خواهرشو و رفتیم خونشون بشه متوجه خالم شوهر اونکه یب یچندبار

 !کردم رفتن یسرباز عزم نکهیا تا

 ییوقتای یحت کردمینم قبول مامان از قرونم هیو ساختمیم چندرغازم حقوق با

 ...فرستادمیم هم پول براش

 خودش بقول و نهیبب نجایا ومنو ادیب اوشیس مبادا که کردم ساعت به ینگاه

 !شه حالل خونم

 .بود ده به ربع هی

 .مانیپ به سپردم گوش دوباره

 .شدم آشنا برسام و اوشیس با دعوا هی تو که بود نگذشته یزیچ+

 !شوخ و بود خونگرم و مهربون برسام

 حرف کم یول ذاشتینم کم رفاقت از!خوردش شدینم عسل من هی با!اوشیس اما

 .بود عنق و

 !تخس و نچسب و لوس من ازنظر

 ستین ینجوریا که دمیفهم دونفرشون توجمع رفتن و کامل ییاشنا بعد نکهیا تا

 زاده خان و اش خانواده به گردهیبرم بخصوصش یاخالقا و هیخوب پسر و

 !بودنش

 که ادمارو رگ تو خون یول بود شده تموم یباز خان و خان ی دوره درسته

 !کرد عوض شدینم

 ی هیسرما هیبا یسرباز بعد.میانداخت راه کاروبار و کرد کمکم یلیخ یزندگ تو

 اونم!اوشیس همراه شهیهم و برادر شدم مادرم وبعدمرگ.میانداخت راه یکاسب کم

 !برام شد یبرادربزرگتر

 اون به استویر.بود تر کرده لیوتحص تر وعاقل تر بزرگ ما ی همه از اوشیس

 .میسپرد

 .بودم کنارش اناومادرشیوس برسام رفتن بعد
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  بودم کنارش داشت سایآتر با که ییروزا تمام

 .بودم کنارش دیکشیم عذاب سایاتر بعدرفتن که ییروزا تمام

 .میشد وهمراه کیشر شرکت تو که ییاونجا تا!بودم شهیهم من

 !حساب هیتسو یبرا میبر!داره یطلب هی گفت صبح روز هی

 خونه یحت ومحله کوچه ابونایخ.بود رفته قبال و گفتیم پژمان که ییجا میرفت

 .بود آشنا برام

 !در دم یاومد تو نکهیا تا

 !افتادم بود فمیتوک شهیهم اشیازجوون که یعکس و مادرم یایجوون ادی دنتید با

 باز و دراورد پولشو فیک.شلوارش بیج تو کرد دست شدو بلند ازجاش

 یدیسف یروسر که یوکمان یوندیپ یابروها با افتاده جا زن.جلوم کردوگرفت

 !من هیشب اریوبس!بود زده لبخند و داشت سر به

 !بود باور رقابلیغ بهشم کردن فکر!کردم مانیپ به ینگاه شک با و متعجب

 :انداخت بهم ینیغمگ نگاه مانیپ

 ازش یمیقد و خورده خاک ریتصو هی و حاله هی بود آشنا منوچهربرام ی چهره

 .بود ذهنم تو

 !طاقچه یرو یعکسا به افتاد چشمم توخونه

 !دیبر نفسم

 !شدینم باورم

 !بغلش تو سالهی ی بچه هی با یزن عکس

 !عکس ی گوشه یمشک روبان هی با زن همون یتک وعکس

 !بود دهینکش عذاب کم مرد اون شیپ خالم.نبود خودم دست حالم

 مام و جونش به افتاد کمربند با مهمونا بخاطر خونشو میرفت که افتادم یروز ادی

 .کرد هیگر وخواهرش خودش حال به مادرم تاصبح شب هی و میرفت

 !مانیپ به زدم زل مبهوت.افتاد دستم از پول فیک و دیچک گونم رو یاشک
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 !شدینم باورم

 !مانیپ یعنی

 ! مانیپ

 اوشیس به و یتواومد که ییاونجا تا!زدمش خوردیم تا!زدمش تونستمیتام+

 !فروختت

 دمینفهم!نکردم اوشویفکرس یول!اوردم رونویب ارمتیب ازاونجا خواستمیم فقط

 !اوشیس دست ریز یموند و نجایا متیاورد و کنمیم کاریچ دارم

 ردم ک زمزمه

 ...تو یعنی...ینیع

 :کرد زمزمه یخشدار یصدا با

 !هیآس پسر!پسرخالتم من

 !پاشدم ازجام

 !نه

 !محاله

 !رممکنهیغ

 !رممکنهیغ یاتفاق نیهمچ

 .رونیب زدم اتاق از و رفتم عقب عقب

 !دمیدینم جلومو و بود اشک لبالب چشمام

 اومد سرم پشت مانیپ

 ...صبـ مایاقل+

 !میشد خشک درجا هردو بود ستادهیا رومون روبه که اوشیس دنید با

 !بود شده رهیخ بهمون شدویم تر کبود هرلحظه اوشیس

 !کنهیم خودش با یهرفکر االن دونستمیم
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 .اومد جلو.ستادمیا اشک از سیخ صورت باهمون و ستادیا تپش از قلبم

 بهش داره یفشار چه بود معلوم هاش رگ از و بود کرده مشت و دستش هردو

 !.ادیم

 .افتاد لرزه به بدنم

 .میشد رهیخ بهم حالت تواون چقدر دونمینم

 سخت.زدم حدس رو بکنه موردمون در تونستیم اوشیس حاال که ییفکرا تمام

 !بود

 بودم ستادهیا پاهام رو زور به و بود کرده خی بدنم

 :اومد حرف به مانیپ

 .ستین یکنیم توفکر که یاونجور اوشیس میبزن حرف دیبا

 !من ملتمس یچشما به بود رهیخ فقط اما اوشیس

 :گفت یا شده کنترل یصدا با و مانیپ سمت گردوند چشم آروم

 !ــــــــــق؟یرف داره وجود حیتوض یبرا یزیچ

 :وگفت زد یکیریستیه پوزخند مانیپ

 !یدوخت و یدیبر ایچ خودت واسه االن ضتیمر فکر تو دونمیم آره

 خوردم محکم پشت از که زد کنار منو و نمیس تو زد حرکت هی با اوشیس

 .اومد بند نفسم و واریتود

 !ستادنیا هم یرو روبه نهیس به نهیس

 هم به بود نشسته خون به که ییوچشما شده مشت ییدستا با و یدوعصب هر

 .بودن شده رهیخ

 :دیغر اوشیس

 کرد؟یم یغلط چه اتاقت تو هرزه نیا بگو سالمه فکرت توکه

 و خوردم سر وارید یرو.کردیم اصابت قلبم به یریت مثل حرفاش از کلمه هر

 .رو راه کف نشستم
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 از برق که زد اوشیس گوش تو چنان و برد باال دستشو ها وونهید مثل مانیپ

 .اوشیس به رسد چه دیپر منم سر

 رو اش شده خم سر و صورتش رو گذاشت دستشو مبهوت و مات اوشیس

 .مانیپ به زد زل و برگردوند

 :دیغر یوقت هر تراز یعصب مانیپ

 برخورد چطور و یبزن حرف چطور دیبا یدونینم هنوز که یا بچه نقدریا

 !یکن

 :دیکش وداد اومد فرود مانیپ گوش تو و رفت باال که بود اوشیس دست نباریا

 !دم؟یپرسیم تو از دیبا زنمم مورد در زدن حرف روش و راه

 !دیباریم صورت یپهنا به اشکام

 ادیب که نبود بزرگم خانم یول نبود توعمارت خدمه از یکس و بود وقت رید

 .ستهیبا دونفر نیا ونیوم

 بلندم حرکت هیوبا گرفت لباسمو ی قهی و کرد حمله سمتم به اوشیس

 وارید به کردوچسبوند

 شدمیم خفه داشتم گلوم رو اش مردونه یدستا فشار از

 مهره تمام کردم حس که دیکوب وارید به و کرد بلندم عروسک مثل محکم دوبار

 :دیکش ادیفر وار وانهید همزمان و شد ریخاکش و خرد پشتم یها

 ؟ییییییشد اللللللل خورده؟چرا گررربه ــــــــــه؟زبونتویچ

 !بنالللل؟؟؟؟؟ تو

 .کردیم خفم داشت گلوم دور که دستاش به زدم چنگ دستام با

 باز گلوم دور از دستاش که رفتیم یاهیس داشت چشمام و ومدیدرنم نفسم گهید

 افتادم سرفه به و شدم نیزم پخش و شد

 وکنار  اوشیس صورت تو بود زده مشت با مانیپ دست باپشت.دیدیم تار چشمام

 !مانیپ به بود زده زل بهت با و بود شده یزخم لبش

 .سمتش شد ور حمله
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 :دیکش ادیفر و زد صورتش تو یمشت

 چنــــــــــدوقتهههههه؟؟؟

 !؟!!بهم؟هانننننننن؟؟؟؟ یپریم ینجوریا بخاطرش که چندوقته

 :وگفت داد هلش کالفه مانیپ 

 انتیخ برادرم به که نشدم معرفت یب اونقدر احمق؟هنوز ی پسره یگیم یچ

 .کنم

 :داد هلش اوشیس

 !!!؟؟،یییییییییچ پـــــــــس

 دیکش و اوشیس سر پشت یموها به زد چنگ بود دراومده کفرش که مانیپ

     اوشیس یشونیپ به چسبوند شویشونیپ و خودش سمت

 !زنان نفس نفس و یعصب هردو بودن زده زل هم یچشما تو

 و کنار بره اشکام تا چشمام رو دمیکش دستمو و وارید کنار دمیکش خودمو

 .نمشونیبب درست

 :دیکش ادیفر مانیپ

 بنـــــداز وبرت دور به نگاه هی

 ی دخترخاله اون.ات بچگانه یشکها نیسرهم یکرررد دور خودت از رو همه

 .منههههههه

 !شد شل وضوح به اوشیس

 .گرفت فاصله مانیپ از و دیپر صورتش از رنگ

 وارید به داد هیتک و رفت عقب عقب

 .دیچرخیم مانیپ منو نیب نگاهش

 دیچیپیم پشتم و گردن تو یبد درد

 ؟یخوب: زد زانو پاش هیورو اومد سمتم مانیپ

 !دروغ به یول دادم تکون سرمو
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 !کردیم درد جام همه

  اش نهیس به دادم هیتک درد از اریاخت یب.کرد بلندم و گرفت بازومو

 .بود مات هنوز اوشیس

 شده آرومتر حاال که ییصدا با و گوشم پشت زد و دیکش موهام به یدست مانیپ

 :گفت بود

 .شناختمش اول روز همون

 .شیپ ماه شش همون

 .ونشد افتاد یاتفاق بگم خواستم هربار

 یآورد برده که یکردیم افتخار بخودت یلیخ.بگم یزیچ تونستمینم بتوام

 .براخودت

 .قبول یمن از بزرگتر.قبول درحقم یکرد ادیز لطف.قبول یداداشم اوشیس

 .داره یحد یهرچ گهید یول

 گوشت تو خوب نویا.یبگ بهش نازکتر گل از یبخوا پشتشم من بعد به نیازا

 .کن فرو

 هیتک وارید به همچنان اوشیس.برد باخودش منو افتادو راه اتاق سمت اروم

 .بود فکر تو و بود کرده

 :وگفت اوشیس روبه کرد خم سرشو مانیپ

 .ادهیز گفتن واسه حرف امیب تا سایوا

 یتو ستاره مظلوم ی چهره به ینگاه.تخت به رسوند منو کردو باز اتاقو در

 .انداختم خواب

 !بود نشده داریب سروصدا نیا با خوبه

 .روم دیکش رو پتو و بکشم دراز کرد کمکم مانیپ

 :گفت کردو بهم یارامبخش نگاه
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 هیزیچ نیا.کنمیم قانعش یول زنمیم بزنم حرف باهاش صبح تا شده.نباش نگران

 .دوتا ما نیب

  زدم بهش یلبخند

 گونه و لب کنار  درد از صورتش.نمونده صبح تا یزیهرچندچ: وگفت دیخند

 نخوره یهرک.گله داداش کتک:گفت اش خنده باهمون و شد جمع ش کرده باد ی

 گهید خله

 ده ساعت کردم میگوش به ینگاه.بست ودرو رفت رونیب اتاق از اروم.دمیخند

 !بود شب نصفه سه به قهیدق

 .برد خوابم که بودم غرق المیتوفکروخ

 کیتار هوا.شدم داریب خواب از ودلم کمر تو دیچیپ که یقیعم درد حس با

 اومدم نییپا تخت از. داشتم یدیشد ضعف حس و دیبریم امونمو داشت درد.بود

 روشن صفحشو و برداشتم مویگوش.بود کیتار.کردم اطراف به ینگاه و

 اش صفحه نور به نیهم بخاطر کنم استفاده اش قوه چراغ از نبودم بلد.کردم

 کردم بسنده

 .رفتیم جیگ سرم و دیلرزیم دستم

 یجور مکافات با.بود تخت لب و اونور بود زده غلت.ستاره رو انداختم نورو

 !بود صبح پنج ساعت تخت وسط دمشیکش نشه داریب که

 رفتیم یروشن و شیم و گرگ روبه هوا

 اتاق دور انداختم نورو

 .نبود اوشیس از یخبر

 کنه؟ قهر بازم نکنه.اومد یبد حس هی دلم ته

 .کنه قهر که جهنم به...کردم خفه صدارو

 .یبهداشت سیسرو سمت دمیدو

 بود اومده در میتنظ از یحساب بدنم ومدیم سرم که ییبالها بخاطر ماه چند نیتوا

 بیعج درد نیا یول بود خورده بهم میقاعدگ زمان معموال یعصب یوازفشارا

 .بود دهیبر امونمو
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 !کردمیم فکر درست

 رو مالفه. بشورم بعدا که حمام تو ختمیر ویخون یرختا و کردم عوض لباسامو

 .بود دهینرس اون کاربه و بود زیتم خوشبختانه تخت

 خودمو بزور.پله راه سمت رفتم و رونیب اومدم اتاق از مکافات با و دوال دوال

 . نییپا رسوندم

 .بود روشن و بود افتاده صبح جون کم نور ها پنجره از خوشبختانه

 دردو و کنه عمل عتریسر تا خوردم و دراوردم مختلف قرص تا هی جعبه تو از

 .کنه خفه

 که هیا ضربه بخاطر افتادن جلو نیا زدمیم حدس و کردیم درد یلیخ کمرم

 زد اوشیس

 .یعوض کنه لعنتت خدا

 مبل رو بخوابم وهمونجا بزنم هارو پله دیق خاستمیم بود شده پر درد از چشمام

 .بذارم تنهاش شدینم.افتادم ستاره ادی یول

 .بود باز مانیپ اتاق در.رفتم باال هارو پله مکافات با

 .نکنم یفضول شدینم یول نبود خوش حالم نکهیا با

 تواتاق دمیکش سرک

 شد چهارتا چشمام!شدینم باورم

 اتاق کف بودن دهیخواب

 هم شیپ سراشون دوتا

  یصندل رو اوشیس یپاها

 تخت رو مانیپ یپاها

 !!!!!!!هم یروبازوها سرشونم

 ای بخندم دونستمینم!هم؟ دهن تو زدنیم شیپ دوساعت تا که ستنین ییهمونا نایا

 !کنم هیگر درد از
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 !بود جالب یلیخ برام دنشونیخواب

 .داشتم یزیچ یبرادر یخواهر هی منم کاش!شد میحسود

 .دراوردم یمسافرت پتو دوتا اتاقمو تو برگشتم

 سرما بذار القل یول داشتن درد بدن هردو فردا دنیخواب فرش رو با نکهیا با

 . بستم درو و دمیکش پتو روشون و اتاق تو رفتم اطیاحت با!نخورن

 و کردن عمل قرصا که شدیم روشن کامال داشت هوا گهید تورختخواب برگشتم

 .دمیشدوخواب کمتر دردم

 .کردم باز چشمامو اوشیس یصدا با

  بود کرخت و سست بدنم

 ..صبحـ دنیچ زویم پاشو+

 .توگوشم بودن کرده پر آب انگار

 !بزور اونم دمیشنیم ازش ینامفهوم اصوات هی

 اومدم نییپا تخت از

 زیم به گرفتم دستمو که نیزم خوردمیم داشتم

 .شدیم نییپا باال انگار روم روبه ریتصو و دمیدیم تار چرخوندم نگامو

 .کردیم نگاه منو متعجب و بود ستادهیا اوشیس

 !باال اومد و دیچرخ بود معدم تو یهرچ آن هی

 کل و یبهداشت سیسرو سمت دمیدو و گرفتم واروید درو خوران تلوتلو

 .اومد باال معدم اتیمحتو

 رونیب اومدم و زدم صورتم به یاب

 .کردینم یاری پاهام بازم یول بود شده بهتر دمید

 کردیم نگاه وارویدرود خوابالو سرجاش و بود شده داریب ام ستاره

 . سمتم اومد و برداشت رو بچه اوشیس

 .عقب رفتم قدم هی ترس با
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 :گفت مظلوم و کرد مکث کمی

 ندارم تیکار نییپا میبر کنم کمکت خوامیم فقط

 !شد تر راحت المیخ

 .اش گهید دست هی با منو یبازو و گرفت دستی با رو بچه

 و اومد سمتمون عجله با انایس اخر ی پله سر میاومد نییپا هارو پله یسخت به

 :دیپرس نگران و گرفت رو بچه

 اوش؟یس شدهیچ

 وارید درو تو خورهیم یه فهممینم اصال:گفت و گرفت کمرم به دستشو اوشیس

 :گفت دویکش میشونیپ به یدست نگران انایس

 !ایس سین رخش به رنگ یول نداره تب

 چرا یشد ینجوریا توچرا سرم به خاک:وگفت اوشیس سمت دیچرخ نگاش

 کبوده؟ و بادکرده ات گونه

 :گفت زبردویم سمت منو اوشیس

 .گمیم فرصت سر مفصله اش هیقض

 :گفت نگران برسام

 سین خودش توحال مارستان؟اصالیب مشیببر ایس

 !خوبم بگم و بزنم لب تونستمینم

 :گفت و نشست کنارم اوشیس

 ن؟؟؟یخورد.نینخورد که صبحونه شمام نینیبش. مشیبریم بخوره دولقمه بذار

 ورو دست و سیسرو برد رو ستاره انایس.زیم سمت اومدن و دادن تکون سر

 .زیم سر اورد شسته

 کجاست؟ مامان پس:انایس

 :گفت و داد دستم یکیکوچ ی لقمه مانیپ
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 قیرف هی عنوان به بمونه که کرد اصرار مادرش.نایا میمر ی خونه مونده

 .همو شناختنیم ایگو.یمیقد

 !نبود شبید بزرگ خانم چرا دمیفهم تازه

 چشمم که رمیبگ اوشیس از رو لقمه جلو بردم جونمویب دست و کردم بلند سرمو

 !یب یب به افتاد

 !مـــــردم کلمه یواقع یمعنا به

 دویچیپ وجودم توکل ترس.بود بدتر برام دیتهد و فحش ازصدتا نگاهش طرز

  شد بدتر حالم

 …زیم رو افتاد سرم و رفت یاهیس چشمام

 .دمیشنیم دوروبرم ینامفهوم یصداها

 یب و مست ینجوریا ادمو یقو یآرامبخشا.خورده که هییقرصا بخاطر نیا+

 .خورده ییچهارتا سه ایگو کنهیم جون

 گند نمیا حتما.یقوط تو پرنکنه اشتباه قرصارو گفتم یب یب نیا به هزاربار_

 .اونه

 ! دادم سر یبلند آخ و گرفت درد گردنم که دادم تکون سرمو

  اومد بهوش+

 .کنارم نشست یکس.رفت نییپا تخت

 شیوحش یچشما به خورد گره نگاهم.کردم چشماموباز آروم

 .نبود دایپ یحس چیه

 !یچیه

 ؟یبهتر+

 اومدم خودم به تازه

 شده؟یکجام؟چ من_

 :وگفت رفت باال ابروهاش
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 !ست؟ین ادتی یعنی

   کردم نگاش یجیگ با

 .دیچرخ منم نگاه و کرد عوض نگاشو جهت نگران

 : زدوگفت یمهربون لبخند.بود مهرداد یاقا

 کوچولو؟ خانم یخوب

 زدم پلک

 دیشا رو باشه تنش تو قرص اثر که یمیتا اون نباش نگران: گفت اوشیس روبه

 .توهم و هیداریب و خواب نیب چون ادین ادشی

 

 ؟یبود خورده قرص چنتا: گفت من روبه دادو تکون یسر اوشیس

 تا سه: کردم زمزمه اروم

 یبخور بعد هیچ ینیبب ینکرد نگاه روبستشو چرا:گفت یعصب

 مسکن بود نوشته: گفتم مظلوم

 .در سمت چرخوند شویعصب نگاه

 چشمم یجلو اومد روزید یها صحنه.بود یب یب.کردم نگاه

 :گفت اوشیس ی غره چشم به توجه یب

  میبزن حرف دیبا آقا

 !دیپر رخم از رنگ کردم حس قشنگ

 یخداحافظ یک مهرداد دکتر دمینفهم که موندم یب یب دهن به رهیخ نقدریا

 !کردورفت

 هی دنبال و بود اوشیس به توجهش و ننداخت بمن ینگاه نیکوچکتر اونم

 .بزنه حرف که فرصت

 بود جون یب و حسیب بدنم یول بود کم دردم نشستم تخت رو یسخت به

 :گفت اوشیس روبه و اتاق تو کرد پرت خودشو هوا یب مانیپ
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 وضعه؟ نیتوا مایاقل پسر؟چرا شدهیچ باز

 : گفت و برد باال دستاشو جفت اوشیس

 .داره ضعف خورده قرص یاشتباه.نکن شلوغش سیه

 :تخت لب نشست شدو کمینزد ارومتر مانیپ

 خودت؟ توبا یکنیکارمیدختر؟چ یخوب

 :وگفتم زدم شیمهربون به یلبخند

 !ستین میزیچ خوبم

 .دنیخند گهیهمد داغون ی چهره به هردو و کرد اوشیس به ینگاه

 :گفت یب یب

 م؟یبزن حرف شهیم آقا

 .بودم گرفته یدیشد استرس.شمیم خفه دارم کردمیم حس

 .شدن رهیخ یب یب به ساکت هردو

 !گرفتیم ام دهیناد و کردینم نگاه بمن بدجنس یلیخ یب یب

 :وگفت تخت لب نشست اوشیس

 شنوم؟یم بگو

 .تو اومدن و زدن اتاق باز در به یا تقه برسام و انایس

 :شد باز نطقش یب یب

 .اومد کتاب حساب یبرا خواهرم ی نوه نینبود شما که روزید آقا

 .کردیم کار نجایا که یمدت اون بابت بهش میداشت یبده اخه

 خب؟: گفت شده زیر یچشما با و دیکش لبش ریز یدست اوشیس

 :گفت و کرد بمن ینگاه یب یب

 .رونیب انداختنشون عمارت از و زدن کتکشون خانم مایاقل یول

 نداشت انتظارشو اصال چارهیب دختر
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 !چاره؟یب.اوردمیدرم شاخ داشتم

 !را؟یسم

 !ممکنه ریغ

 !بزنه؟ ییحرفا نیهمچ تونست چطور یب یب

 .بمن دوخت نگاهشو.بود کرده مشت دستاشو و بود یعصب نگاهش اوشیس

 ...نکردم نکارویا من بخدا..ب...دروغه...د:گفتم لکنت با

 :گفت و شد بلند تخت رو از یعصب

 .خانما خانم شهیم معلوم

 .باال انیب خدمه ی همه که زد داد و رفت رونیب اتاق در از

 .اتاق تو برگشت

 شصتش انگشت با و گرفت بود تخت رو که دستمو.شدم رهیخ مانیپ به ملتمس

 .کرد نوازش

 .بودن باال عمارت یداخل خدمه ی همه بعد یا قهیدق

 :کردیم متر اتاقو عرض و طول و بشیج تو بود کرده دستاشو اوشیس

 کن؟ فیتعر گهید باری. یب یب خب

 :گفت و کرد فیتعر رایسم خودشو نفع به هارو صحنه تمام آرامش با یب یب

 .داخل ادیب که شماست ی اجازه منتظر نجاستیا االنم

 !بودن داده لیتشک یا منصفانه دادگاه چه واقعا

 .دمیکشیم نفس بزور

 بود یعصب و کالفه اوشیس

 !کردینم نگام

 !نکنه باور کنم التماس نگاهم با که کردینم نگاه یحت

 تو اومد رایسم و کرد صادر رو اجازه
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 !!!!برد ماتم دنشید با

 .بود شده یزخم لبش وکنار بود متورم و کبود اش گونه

 !رفتیم راه لنگان ولنگ دیکشیم پاشو هی

 !بزنمش حد نیدرا تونستمینم بودمم حاالم برابر ده اگه من

 .مانیپ دست تو کردم فرو ناخونامو

 :گفت رلبیز

 ...؟یکارکردیما؟چیاقل یکرد کاریتوچ

 زدم یلیس هی فقط من بگم!ستین من کار بگم و بزنم حرف گرفتینم زبونم

 !نیهم

 .بود ستادهیا هیگر با که کرد رایسم یسرتاپا به ینگاه اوشیس

 :گفت خدمه روبه

 د؟یکنیم دیتائ رو یب یب یحرفا خب؟شما

 !کردن سکوت ینفر چند و دادن تکون سر ینفر چند

 !بترسن یب یب از نقدریا کردمینم فکرشم

 .داد تکون مخالفت به سرشو و کرد نگاهم نشسته اشک به ییچشما با بایز

 !ومدیدرنم اوشیس از خون یزدیم کارد

 پاره هرآن دستش رو یرگا کردمیم فکر که بود کرده مشت چنان دستاشو

 .شهیم

 :دیغر

 درسته؟؟؟ انداخته روز نیا به خانمو نیا مایاقل پس

 !بایز جز دادن تکون سر همه

 :کرد یپل ویزیچی و دراورد شویگوش یعصب اوشیس

 !بله؟:اوشیس
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 پس.ومعتادودزدوقاتالبوده یساق با سروکارمم.شهرم نییپا ی بچه من آره+

 ...هرزه ی دختره باش خودت مواظب

 !بود ما یصدا

 !یعنی

 !دهیشن اونروزو ی مکالمه کل اوشیس یعنی

 نشست لبم رو یلبخند و زدم کنار صورتم رو از اشکامو

 .نبود رایسم و یب یب رخ به رنگ و کردنیم گوش دقت با همه

 !ببوسم مغرورو مرد نیا یپا خواستیم دلم یازخوش

 کرده یته قالب ازترس که کرد برانداز رو همه تک به تک و ستادیا آرامش با

 .بودن

 .باال آورد چونشو دست با و رفت رایسم یجلو

 :گفت ننیبیم و شنونیم دارن ام هیبق نکهیا به توجه یوب

 !یکن یباز لمیف یبلد خوب یلیتوخ

 یکردیم یسع و اتاقم تو یومدیم بودم مست من یوقت که موقع همون مثل

 !!!!یکن قالب خودتو

 !برام گهید نداره یرنگ حنات یول

 .بود دختر نیا یهرزگ به مربوط بحث و افتاد جمع ونیم ی همهمه

 :دوگفتیکش رلبشیز یدست ارامش با اوشیس

 یبر یخال دست فهیح یاومد نجایا تا که حاال

 نیزم نقش رایسم دویپر سرم از برق که زد توگوشش چنان هوا یوب

 .توبغلش دیکش منو و سمتم برگشت دستپاچه مانیپ که گفتم یبلند ـــــنیه.شد

 و صحنه اون دنید با بکشه شیپ مانویپ بحث تونهیم کردیفکرم که یب یب

 .باخت کامال اوشیس یخونسرد

 :وگفت نشست تخت لب اوشیس
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 !یببر باخودت دیبا که دارم ونیاشانت ام عالمه هی

 کرد اشاره خدمه به دست وبا

 .نکرد دیتائ رو یب یب یدروغا که بایز جز دیاخراج همتون

 .گذاشتم مانیپ ی شونه رو سرمو زدمو یلبخند

 .افتادن التماس به همه

 ...دیننداز خوردن نون از مارو کنمیم خواهش آقا

 ...دیببخش خودتون یبزرگ به کردم غلط آقا

 ...دینکن آواره مارو خدا توروبه کرد اغفالمون یب یب آقا

 :دادوگفت تکون توهوا یدست کالفه اوشیس

 !بسه بسه

 جمعتون ادیب مامور نزدم زنگ تا نیکن گم گورتونو همتون نیکن جمع نیپاش

 .کنه

 .ماروسستهیب نطوریا افکارتون که دییشماها یواقع هرزه

 :گفت مانیپ روبه

 .ندارم حوصلشونو نییپا زهیبر کنه جمعشون نارویا ادیب پژمان بزن زنگ

 !!!لبام دنیبوس کرد شروع همه چشم یجلو بغلش تو دیکش منو اروم

 .خجالت از شدمیم آب داشتم

 کردن برخورد تفاوت یب باشن دهید یعاد کامال زیچی انگار که برسام و مانیپ

 شدن خدمه کردن رونیب ومشغول

 رفت رونیب زدو یلبخند انامیس

 !بود شده زوم روما که بود رایسم نفرت پراز نگاه،نگاه تنها

 :کردوگفت جدا لبام از لباشو اوشیس رفتنشون رونیب محض به

 .بود الزم چزوندنشون شتریب یبرا
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 و وجودم تو یداغون حس و موندم من!رفت رونیب شدوازاتاق بلند ازجا و

 :شدیم اکو سرم تو مدام که ییصدا

 ...ستین بخاطرخودت کاراش از کدوم چیه

 .زدیم چنگ گلوم به یتلخ بغض

 .بشکنه ذاشتمیم دینبا اما

 اومدم و زدم روم سرو به یآب.یبهداشت سیسرو سمت رفتم و پاشدم ازجام

 .رونیب

 بزرگ خانم و خورد در به یا تقه که تخت رو نشستم و کردم عوض لباسامو

 .تو اومد

 :گفت وهول جلواومد نگران

 خوبه؟ حالت. برات رمیبم یباز؟اله اومده سرت ییبال دخترگلم؟چه شدهیچ

 ! دینباش نگران مادرجون خوبم: گفتم آرامش با

 :دوگفتیکش یراحت نفس

 .شدهیچ صبح که کرد فیتعر انایس

 افتاده؟ یاتفاق چه شبید نمیب حاالتوبگو

 هم؟ یبرا ساختن اوشیس و مانیپ هیسرووضع چه نیا

 .کردم فیتعر براش شبوید حوادث کل اروم اروم و لبخند با

 !دارم ویکس منم و ماست یآشناها از واقعا مانیپ که امیکنارب بودم نتونسته هنوز

 !کردیم هضم انویجر داشت و بود توبهت من نیع ماجرا دنیبعدشن بزرگ خانم

 :فشردوگفت اش نهیس به منو گذشت که کمی

 عمر آخر تا گهید دونمیم دارم مانیپ ازپسرم من که یباشناخت!خوشحالم یلیخ

 !کوه مثل پشتته

 !بود شده قرص خودمم دل ته

 :وگفتم اومدم رونیب ازبغلش
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 ی خانواده ن؟نظریومدین شبید شد؟چرایچ ازدواجشون هیقض جون مادر یراست

 بود؟ یچ میمر

 :گفت بزرگ خانم

 یکس که هست ازخداشونم!بزنه من مانیپ ی نهیس به رد دست یکس شهیم مگه

 و یجمع دسته گهید باری دیبا حاال گرفتم رو بله!باشه دامادشون مانیپ مثل

 ...میبر مانیپ خود با یرسم

 شهرستان از خان امکیس همراه یوقت شناختم خانمو زهره میمر مادر شبمید

 آشنا تودانشگاه ام بازهره.بخونم درس تونستم و شدم ازادتر کمی تهران میاومد

 .شدم

 یهاوآلبوما صندوقچه سر میبر و بمونم که کرد اصرار میشناخت همو شبید

 .دانشگاهمون زمان شویمیقد

 ...مادر میکردیم روچک گذشته

 .گذاشتم اش گونه رو یا بوسه

 :کردوگفت نگاهم لبخند با

 خدمه تا ازامروز میبکن هامون شکم حال به یفکری نییپا میبر پاشو گهید خب

 .یطفل داره گناه تنهاست دست بایز انیب دیجد ی

 وروز حال و تلخ ی گذشته به و باشم سرگرم خواستمیم.پاشدم ازجام سرخوش

 .نکنم فکر شومم

 .میرفت نییپا و اومد ما شیپ بود خوابونده رو ستاره اناامیس

 یول شد بلند اوشیس یغرغرا یصدا دویکش طول کمی شه اماده ناهارمون تا

 !خنده و یشوخ به.گذشت خوش یکل

 و مرغ ی نهیس خوراک بپزم بود داده ادمی مادرم که ییزایچ از کمی تونستم منم

 !شد استقبال ازش یحساب زمیسرم که گهید زیچ یسری

 تنها گفت شدو مانع شدت به بایز یول میکرد جمع ظرفارو ناهار شدن تموم بعد

 .بوده یادیز لطف میکرد کمکش غذاام توپختن نکهیهم و شورهیم

 !گهید دونمیم رهیبگ گازش بشه هاپو اوشیس دیترسیم یطفل
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  که ییرایتوپذ مینشست

 :گفت بزرگ خانم

 دیخر میبر مفصل و میبذار وقت یچندروز دیبا.دیبش آماده دیبا کم کم گهید

 .یعروس عقدو واسه

 .یرستم یآقا ی خونه میمهمون فرداشبم پس

 :گفتم وآروم زدم انایس به ی سقلمه

 ه؟یک یرستم یآقا

 !گهید مهیمر یبابا!واشی بابا شد سوراخ پهلوم:دوگفتیخند زیزریر

 .گفتم یآهان و رفت باال ابروهام

 مویمر حد تاچه و خوشحاله چقدر دمیفهمیم وضوح به یول زدینم حرف مانیپ

 .دوسداره

 ...اره اونام بودم برده بو بایز و پژمان یرفتارا از که یاونجور

 زادهیعل_نیش#

 !بود دونفره یها رابطه پراز دوروبرم"

 .داشتن یعاد یزندگ هی همه یول نداشت یفرق بودنش یواشکی آشکارو

 ها رممکنیغ و ها یسخت تمام که بودم من فقط ونیم نیا

 !..."بود شده ممکن سرم رو

 نگام موشکافانه همه.جمع سمت دیچرخ نگاهم.شد گرفته بازوم از یشگونین

 !کردنیم

 !!!گرفتنم جرم ارتکاب نیح انگار

 :گفت بزرگ خانم

 یچ توفکر روته روبه ارتی توکه.کردم صدات چندبار مادر کجاست حواست

 ...یهست

 زادهیعل_نیش#
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 یبرا بلکه!دورن ازشون که ییکسا یبرا نه شنیم تنگ دل ها آدم یگاه"

 ..."تره سخت یلیخ یتنگ دل نیوا کنینزد بهشون که ییاونا

 آرنجش که اوشیس به یونگاه رولبم نشست بود پوزخند هیشب شتریب که یلبخند

 .کردم بود اش چونه به دستش و بود مبل ی دسته رو

 :گفتم بزرگ خانم روبه

 .نشدم کالمتون متوجه شد پرت حواسم لحظهی جون دمادریببخش

 :گفت و نشست لبش رو یلبخند

 .یباش آماده فرداشب پس یبرا گفتمیم داشتم فقط نبود یخاص زیچ

 داماد باهم جفتشونو مانیپ یعقدوعروس قرار شدن مشخص بعد شاهللا ان که

 .کنم

 ...آفتاب پنجه ارمیم عروس دوتا.مرد ریش دارم پسر دوتا

 :گفت زونیآو یا لوچه و لب با برسام

 ...یسبز قرمه که منم

 چقدر!دیخندیم اونم!اوشیس سمت شد دهیکش نگاهم.شد بلند جمع ی خنده یصدا

 !ومدیم بهش خنده

 ینبود بد کاش. دادم رونیب ینفس و دمیکش گلوم به یدست.زد چنگ دلم به یزیچ

 ...اوشیس

 تو نفرت جز یزیچ حاال یول یلعنت باشم داشته دوست تونستمیم دیشا اونوقت

 ...ستین وجودم

 به رفتن یبرا انایس یها اصرار تمام به.خودش سرکار رفت یهرک یازچا بعد

 دهیند عمارت نیا وباغ اطیح جز یزیچ مدت نیتوا نکهیا با.زدم رد دست دیخر

 .نداشتم کردن دیخر به یرغبت یول بودم

 .عمارت ی دهیکش فلک سربه یدرختا به زدم زل و اتاقم تو رفتم

 !داشتن وهیم و بودن سبز همشون

 .بود شدنشون دار وهیم فصل فصل
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 .بزنم باغ به سری گرفتم میتصم

 بودن خواب همه احتماال.رونیب زدم و انداختم شونم رو گوش سه بافت شال هی

 بحث.ومدیم برسام و مانیپ با صحبتاشون یصدا اوشیس کار اتاق از یول

 .بود یکار

 سفرقندهار گهید باغم تو.شدم الیخیب یول بگم اوشیس به خواستم.نکردم یتوجه

 .بدم خبر بهش رمینم که

 ساعت هوش و هول و شدیم عصر داشت گهید.شدم یراه و برداشتم مویگوش

 .بود ۴

 سگ اون.کردم یدار خود انتهاش به رفتن از ممکن حد تا و زدم یچرخ توباغ

 زونیآو زور به.زدیم چشمک اهیس توت درخت.اونجاست هنوز حتما یوحش

 .ردرختیز نشستم و دمیچ گنده مشت هی شدن

 .کردم باز چشمامو اوشیس ادیفر یصدا با

 .دادم تکون تندتند خودمو و دمیپر جام از و دمیکش یبلند نیه.چرخوندم نگاهمو

 .عمارت سمت دمیدو و بمیج تو کردم برداشتم نیزم رو افتاد میگوش

 . بود کیتار هوا

 .کشتمیم اوشیس برد خوابم چرا ایخدا

 پله یجلو متر چند کالفه اوشیس و عمارت یجلو بودن سادهیوا ینفر چند

 :زدیم داد و کردیم وامد رفت هارو

 ن؟یفهمیم.نیکن داشیپ ــــــــــدیبا.شه دایپ دیبا

 

 .کردم فرار کرده فکر حتما!دیپر ازرخم رنگ

 .سمتم برگشتن.دنید همه دمیرس که نور ریز رفتم جلو اروم

 .سمتم شد ور حمله باحرص و کرد نگام مات کمی اوشیس

 .شد تر یجر که عقب برداشتم قدم هی

 .چمنا تو افتاد میگوش رفتم عقب عقب
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 و رتمیگیم دونستمیم حال نیودرع رفتمیم عقب ترس از کنم کاریچ دونستمینم

 !نهیالکاتب کرام با حسابم رهیبگ اگه

 .نداشتم ستادنمیا جرات یول

 :دیکش داد

 احمــــــــــق؟؟؟؟ ی دختره یبود کجا

 !!!هیگر ریز زدم

 درخت..ریز بود برده خوابم..خو...باغ تو بخدا... بخدا...ب:گفتم پته تته با

 :زد داد و سمتم دییدو!گذاشتم ششیآت تو زمیه انگار

 بگردن دنبالت نایا درخت ریز یبکپ یبر توان مچل آدم همه نیا یروان احمق

 دشت؟ درن شهر نیتوا

 باغ سمت دمیدو هق هق با

 یلعنت اونجا افتاد ممیگوش دمیدیم جلومو بزور و بود کیتار

 :زد داد اوشیس

 .کنمیم ات مهیق مهیق بهت برسه دستم بخدا مایاقل سایوا

 !گهید ستمینمیوا ترسمیم نیازهم جون احمق خب گفتم تودلم

 !تودلم فقط یول

 هیقطع مرگم بگم بلند

 .خوردم یسکندر و برگ و شاخ به کردم ریگ چهاربار سه

 .سمتم دیدویم ناجوانمردانه کلیه اون با اونم

 .بود ادیز اش فاصله کردم نگا ی برگشتم

 :زد داد دوباره

 سایوا آدم ی بچه نیع گردونمیم برت رمیگیم یبر جهنمم یریم یدار کجا آخه

  اعصابم به نینر بدتر

 !!!نداشتم جرات یول خواستمیم



 764 از 200 صفحه 

 .باغ ته دمیرسیم داشتم گهید

 .شدم نیزم نقش و یزیچی به رکردیگ پام که نمیبب رو فاصله برگشتم

 !پاشم تونستمینم که دیپبچ پام مچ و زانو تو یدرد چنان

 :کردوگفت بهم یزیآم ریتحق نگاه بیج به دست شدو کینزد اوشیس

 حاال؟ یعجله؟بود نیا با کجا

 شد کینزد گهید قدم چند

 !آره؟ یریم در گرفته تیباز حاال که:

 رونیب دوسر وید نیا ازدست منو تا کنم صدا مانویپ بزنم غیج خواستیم دلم

 نداشتم حنجره انگار یول بکشه

 بلند ای برگردم تونستمینم!کردم یته غالب سرم پشت یممتد ینفسا حس با

 .بود ستادهیا کمینزد اوشمیس.شم

 .ستادیا تپش از قلبم کرد حمله بهم سگه که یروز یاداوری با

 .اوشیس به بودم زده زل ملتمس و ختمیریم اشک صورت یپهنا به

 .بودم افتاده نفس نفس به ادیز دنیدو و ترس فرط از

 .شد جمع صورتم دیچیپ تنم تو که یچندش حال و ترس از و شد تر کینزد نفسا

 .بود ستادهیا پوزخند با همچنان اوشیس

 !!!کتفم به خورد پشت از سگ ی پوزه

 .زدم غیج و باال دمیپر ترس از

 که دهنش فیکث بزاق و حلق از اومده رونیب زبون با جلوم اومد ام سگه

 شدیم تر کینزد بود کردن شره درحال

 کرررررردم غلط:زدم زجه

 امییییینم باغ سمت گهید

 رمییییییینم ییجا گهید اطالعتون یب بخدا

 ترسمییییم ازش من شهههه کممممینزد نینذار توروخدا آقا
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 :گفت کردو یکیریستیه ی خنده اوشیس

 !!!برات دهیم نشون یاقیاشت چه نیبب اومده خوشش ازت اون که فعال

 کردن سکته مرز در و بود میوجب هی تو سگه کردمیم التماس و زدمیم غیج ممتد

 :گفت دادو تکون یدست اوشیس که بودم

 پسر کنار بکش هیکاف جک

 !!!رفت عقب و داد تکون سر عانهیمط یوحش سگ

 زد خشکم

 چشمم یجلو اومد باغ تو اونروز ی صحنه

 ...روم اومد سگه

 ...رفتمیم ازحال داشتم

 کرد دور ازم سگو کهیکس یصدا

 !!!حقارتم به بود شده رهیخ اوشیس به کردم نگاه

 .زدنیم حرف اتاق در پشت که افتادم یدونفر ادی

 !مانیپ و اوشیس

 باغه ته جک یدونستیم تو: گفت مانیپ

 ...بترسونمش خواستمیم فقط یول:اوشیس

 !یعنی

 !بود اوشیس کار بارم اون

 !بود یعمد بارم اون

 !شدمیم متنفر مرد نیشترازایب روز هر!شدینم باورم

 .خودش دنبال دیکش و کرد بلندم حرکت هیبا و بازوموگرفت

 .عمارت یجلو تا دمیدو دنبالش اردک جوجه مثل

 !نشه کنده بازوم تا بدوام بودم مجبور!اون قدم هی با برابربود من قدم سه
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 .عمارت در یجلو بودن ستادهیا نگران هیبق و بزرگ خانم

 دادیم حیتوض بهش رو یزیچ اروم داشت برسام که بود دهیرس تازه ایگو مانمیپ

 .بود دستش فشیوک بود یرسم لباساش اونم

 ...دینرس یول کنه تمیاذ اوشیس ذاشتینم دیرسیم مانیپ اگه

 افتادن همهمه به دنمید با هیبق و بزرگ خانم

 ؟یریم خبریب چرا اخه رفت راه هزار دلمون مادر خداروشکر:بزرگ خانم

 :وگفت جلو کرد پرتم اوشیس

 سمبه سوراخ کل کردم ریاج نفر ۱۵ منم دهیخواب باغ وسط کین کیپ رفته خانم

 بگرده شهرو یها

 :گفت پژمان به رو یعصب

  بده فردا پولشونم نگردن شد دایپ بگو بهشون بزن زنگ

 .عمارت داخل شدورفت رد هیبق ونیم از بعد

 :وگفت گرفت سمتم مویگوش انایس

 .سالمه نشده شیزیچ داشتم برش بود نیروزم

 .داخل میرفت و گرفتم ازش

 !ییجا به نخورم که رفتمیم راه یجوری

 عقب رفتم قدم چند که کنه بغلم خواست بزرگ خانم

 !!!بهم شدن رهیخ متعجب

 :گفتم ریز سربه و آروم

 دیببخش. نجسم کنمیم حس بهم خورد سگه نفس

 .نشست همه لب رو یلبخند شد برطرف که سوتفاهم

 .شهیم راحت التیخ ریبگ دوش هی برو ایب مادر نداره عب:گفت بزرگ خانم

 !شامه وقت که ایب زود



 764 از 203 صفحه 

 :گفت مانیپ وبه شد تموم تلفنش پژمان

 .کردم مرخصشون که دیبد اطالع

 ! رفت پژمان و داد تکون سر مانیپ

 !دادنه تکون سر نیدرحدهم خدمه با حرفاشون کل پولدارام نیا

 .حموم تو دمیچپ و برداشتم لباس سرعت نیاخر با منم کاراشون سر رفتن هیبق

 ! رفت نیب از پوستم کردمیم حس که شستم خودمو نقدریا

 ام یاونجور یول حموم ومدمیم تمیموقع نیتوا دینبا.بود خون کل به حموم کف

 .که بمونم سگ اون نفس با شدینم

 .یعوض اوشیس بهت لعنت

 .کنمیم نکارویا خورمیم قسم کنمیم چارتیب روزی

 لباسم از نانیاطم بعداز.کردم خشک موهامو و اومدم رونیب حموم از یبدبخت با

 .کمکشون ورفتم کردم شتریب سرعتمو.بودن زیم دنیچ مشغول.نییپا رفتم

 .زیم دنیچ مشغول بایوز انایس و اونطرف بودن نشسته مردا

 .دیکشیم غذاهارو ایگو بزرگم خانم

 ای کنه نگام نکهیا وبدون اروم انایس که بودم قاشق و دستمال گذاشتن مشغول

 :گفت کنه توجه جلب

 بود کرده یقاط بدجور!ینیبب اوشویس حال ینبود

 :گفتم اروم

 کردن ضمیمستف گلشون اخالق از.بله

 :وگفت دیخند زیر زیر

 .کرده گم خودشو از کهیت هی انگار بود دنبالت بدجور.وونهید گمیم یجد

 .سمتش دیچرخ نگام

 دادیم حیتوض روش ویزیچی برسام که بود روش روبه یها برگه به نگاهش

 .بود گهید یجا انگار حواسش یول
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 :گفتم و انداختم باال یا شونه تیاهم یب

 کجاس؟ ستاره.حقشه

 :گفت یشوخ زدوبا بازوم به

 !ها داداشمونه نکهیا مثل!عمو یه

 :گفتم و باال دادم تعجب با ابروهامو

 !دیببخش

 :وگفت دیخند بدجنس

 .مامانم کنار س اشپزخونه تو ام ستاره.کردم یشوخ

 .دادم تکون یسر

 :دوگفتیکوب بهم دستاشو انایس

 .زیم سر نیایب نیبشور دستاتونو نیپاش بسه گهید کار ونیآقا

 .عیسر تند زود

 .اومدن و پاشدن جا از هرسه

 !نباشم اوشیس چشم یجلو کردمیم یسع بود ممکن که ییتاجا

 تا دوسه همون و داشتم درد دل.میشد خوردن مشغول و زیم سر مینشست همه

 .کردم ستاره سرگرم خودمو شتریب و خوردم زور به قاشقم

  برگشتم ینگاه ینیسنگ حس با

 !بهم بود زده زل اوشیس

 .شد غذاش با یباز مشغول و انداخت نییپا سرشو عایسر نگاهمون یتالق با

 با.کرد اش حواله یچشمک و زد یطونیش لبخند برسام که کردم هیبق به ینگاه

 .اوشیس به کرد اشاره ابرو

 !گرفتم گر خجالت از

 .شدم بهش دادن غذا مشغول و ستاره سمت برگشتم عیسر
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 :کردوگفت پاک دستمال با دهنشو بزرگ خانم

 دیدار که یدیخر هر میفتیم راه ۵ ساعت.میهست یرستم یآقا مهمون شب فردا

 به یا واشاره لهیتعط کارتونم.دیباش اطیح تو  ۵ ساعت راس نیبد انجام صبح

 :کردوگفت اوشیس و برسام و مانیپ

 تا سه شما الخصوص یعل

 :وگفت گرفت باال دستاشو برسام

 .فردا پس تا ام یمرخص االن نیهم از من اصال

 :وگفت اش کله پس زد مانیپ

 .کنا استفاده کار ریازز رفتن در واسه فرصت نیکوچکتر از

 .اتاقامون به میبرگشت شام بعداز.دنیخند همه

 .دمیترسیم اوشیس با ییتنها از هنوزم

 کهیدرحال و تخت رو رفت شلوارک هی با لباساش کردن وعوض بعدمسواک

 .دیکش دراز حرکت یب چشماش رو بود کرده عمود دستشو ساق

 ک زدم مسواک رفتم و کردم عوض کوتاه ساتن خواب لباس هی با لباسمو

 . برگشتم

 .بود منظم هاش نفس و خوردینم تکون

 .خاموش اتاقو چراغ و کردم روشن خوابو چراغ

 دهیکش آهنربا نیع اش کهیت چند و زونیم بدن به افتاد نگاهم.کنارش دمیخواب

 !سمتش شدم

 خودمو و اش نهیس رو گذاشتم سرمو و کردم نوازش لبشو ریز انگشتام با آروم

 !توبغلش جاکردم

 !دمیکشیم خجالت.نبود خودم دست رفتارم

 .بغلش تو دیکش شتریب منو و شد حلقه کتفم دور دستش دفعهی

 بوده؟ داریب یعنی!دیدو صورتم به خون
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 آرامش با و رفتم فرو بغلش تو دارمیب بدم نشون اونکه یب.دادم یسوت عجب اه

 .برد خوابم

 

 .دارشدمیب روبازوم ینوازش حس با

 بود اوشیس

 !!!کنم باز چشمامو خواستینم دلم

 دید بهم بود دهیخواب پشتم چون.بکشه نوازشم از دست دارمیب بفهمه دمیترسیم

 .دادمینم تکون پلکامو منم نداشت

 .دیبوس یطوالن و نرم و گذاشت بازوم رو لباشو اروم

 .شد صورتم کینزد نفساش هرم

 :گفت گوشمو پشت زد موهامو

 !!!یداریب دونمیم کوچولو پاشو

 !شد بلند تخت رو از و دیبوس گوشمو

 فهمه؟یم شهیهم چرا بشر نیا. اووووووف

 اه

 !!!دارمیب ارمیب روم به که اوردمین کم یول کردم لعنت خودمو تودلم

 :گفت و برداشت حوله و رفت کمد سمت

 !یخواب دمیفهم بابا باشه

 . شب واسه دنید تدارک یچ هیبق نیبب نییپا برو پاشو

 !اوردمین مبارک یرو به بازم

 .کردم نگاش یچشم ریز

 گذاشت لبش رو دستشو و دیخند

 !حموم تو رفت و داد تکون یسر
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 .جام سر نشستم خیس پاشدم حموم در شدن بسته با

 زدم یگند چه یییییییوا

 . االن نمیا شبید از اون

 .بالش تو کردم پرت صورت با خودمو ایغش نیع

 .بودم یعصب خودم دست از

 رو روبه اوشیس با دوباره خواستمینم.شستم دستورومو و پاشدم ازجام کالفه

 !کنه بارم کهیت بشم

 .نییپا رفتم و کردم عوض یلباس

 جوابشون سوال ییرایپذ سمت اون بزرگ خانم و بودن ستادهیا نفر دوسه

 .کردیم

 توموهاش بود زده چنگ یزار حالت با انایس و کردیم هیگر بلند بلند ام ستاره

 !کنه هیگر بود مونده کم و

 کردم وسالم رفتم جلو

 نگام یاشک یچشما و زونیآو یلبا با و کرده بغ وستاره داد تکون سر انایس

 .کرد

 :گفتم تعجب با

 انا،؟یس شدهیچ

 :گفت یزار حالت با

 خوادیم گنجشک

 !الهیپ ی اندازه.چهارتا شد چشمام

 خواد؟؟؟؟یم یجانممممم؟؟؟؟چ

 عرض و طول به دهنشو ساعته مین:گفت توموهاشو زد چنگ هیگر حال با انایس

 .خوادیم جوجو و کرده باز دومتر

 کرد فرار برسامم
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 .خنده ریز زدم یپق و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم کردم تالش یهرچ

 .سمتم برگشتن بودن ششیپ که ینفر چند و بزرگ خانم که دمیخند بلند اونقدر

 .خنده شدت از ومدیدرم اشکم داشت گهید

 .کردنیم نگام متعجب و یعصب انایس و کرده بغ و منگ ستاره

 .بشم ساکت شد باعث سر پشت از اوشیس یصدا

 داره؟ خنده نقدریا بچه اون ی هیگر.میدید شمارم ی ماخنده عجب چه+

 .بود رفته ادمی کامال شیپ چندلحظه اتفاق.سمتش برگشتم

 .دادم تکون حرفش دیتائ به سرمو کرده باد ییلپا و کبود یصورت با

 .گرفت خندش

 !!!شدم خندش محو

 !بهش زدم زل خودیب خودم از

 .سمتش برگشتم و اومدم بخودم  ستاره ی هیوگر ادیفر یصدا با که

 اوردیدرم ازخودش هیگر یصدا و زیم به دیکوبیم سرشو انایس

 :وگفتم کردم بلندش زیروم از و کردم بغل رو ستاره

  میاریب گنجشک میبر

 !شد ساکت

 !بست حلقشو کلمه یواقع یمعنا به

 به ام هیبق ایوگو. میرفت رونیب عمارت از هم با همه مبهوت یچشما درمقابل

 !ومدین دنبالمون یشکیه که دنیرس آرامش

 :گفتم و رفتم نییپا ها پله از

 کار؟یچ یخوایم نمیبب بگو میریبگ جوجو نکهیا قبل.خب

 :کردوگفت پاک اشکاشو دست پشت با

 .خودم بال دالمیم نگهش توقفس.دوشدالم جوجو
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 :گفتم باتعجب

 !خودت؟ برا ینگهدار قفس تو شیبنداز دیبا یدوسداشت یهرچ

 چلدم ببل دوشدالم تولم.آله:وگفت کرد حلقه گردنم دور دستاشو

 :وگفتم دمیخند

 ؟یدار نگهش زور به و یاریب دست به و یدوسداشت یهرچ که داده ادتی یک

 :گفت و دیکش باال دماغشو

 میژون ییدا

 چشماش به زدم زل.ستادمیا

 !اوشیس به داشت شباهت چقدر

 :وگفتم گذاشتم اش گونه رو یا بوسه

 یحت.بگن زور بهش دوسنداره یشکیه؟هیبد کار نیا که یدونیم تو خب

 .جوجوها

 :گفت و نییپا شد خم لبش ی گوشه

 نگهداشته؟ تولو چلده یبد کال ییدا یعنی

 . بهش زدم زل تعجب با.زد خشکم

 :گفت دیکشیم دست رولپم کهیدرحال و داد گردنش به یچیپ

 دالم دوشت جفتم منم.دالهیم نگهت ام شهیتاهم دوسداله تولو گفته ژونم ییدا خو

 .بمن نداد تولو یول

 !دم؟یشنیم داشتم یچ.شد سست بدنم و تن

 روش نشستم فتمیب فرش سنگ رو نکهیا قبل و تاب به رسوندم خودمو عیسر

 :وگفتم

 گفته؟ بهت زارویچ نیا یک ییدا

 :کردوگفت باغچه به ینگاه

 م؟یلیجیم جوجو یک پش
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 :گفتم کالفه

 .نداره دوست رو زورگو یآدما خداام.باشن قفس تو دوسندارن جوجوها یول

 :گفت دهیورچ یلبا با

 چنم؟ چالیچ دوشدالم جوجو که من پش

 :وگفتم دمیکش لرزونش ی چونه به یدست

 کنهینم هیگر یه دخترخوب هی اوال

 !داد قورت بغضشو

 :دادم ادامه

 وباهات انیب اونام تا براشون یاریب غذا یتونیتوم.هستن شهیهم جوجوها دوما

 .بشن دوست

 دیکش نییپا تاب رو از خودشو

 :وگفتم گرفتم دستشو

 !پس؟ کجا

 :کردوگفت عمارت به یا اشاره

 دهید المیب غذا بلم

 :وگفتم دمشیبوس و کردم بغلش سفت!اوردمین طاقت

 قبوله؟.میاریغذام جوجوها یبرا بعد یخوریم صبحونه خودت اول

 باجه: گفت و دیخند

 .عمارت سمت میبرگشت باهم

 زده؟ حرفارو نیا واقعا اوشیس یعنی.بود ستاره یحرفا ریدرگ ذهنم تمام

 :کردوگفت بهم یا اشاره بزرگ خانم شدم وارد که سالن در از

 حرف حرف.هستن خان اوشیس همسر خونه خانم شونمیا.اومدن خودشون آها

 .شونهیا
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 :گفتن عانهیمط بودن ششیپ که ینفر چند

 .خانم بله

 :گفتم انایس روبه و رفتم جلو

 ان؟ یک نایا

 :گفت شده ساکت که دادم ستاره دست ییجوجو چه نهیبب دیکشیم سرک اناکهیس

 شد؟ ساکت یکرد کارشیچ.دیجد ی خدمه

 .آها وگفتم انداختم باال ییابرو

 .اومد نییپا مرتب و بدست فیک و دهیپوش شلوار و کت اوشیس

 .شد اکو توذهنم ستاره یحرفا

 :گفتم بلند بایتقر و انایس روبه

 آدم شهینم و نداره دوست زورگورو یآدما خدا که دادم ادی بهش فقط یچیه

 .کنه یزندان داشت دوست ویهرچ

 !خورد کهی وضوح به اوشیس

 . سمتمون اومد کرد جمع خودشو عیسر بعد و ستادیا کمی

 :گفت ستاره روبه زویم پشت نشست

 کو؟ بچه؟جوجوت پس شدیچ

 :دوگفتیکوب بهم دستاشو ستاره

 غذا براشون داده قول.بشن یژندان دوشندالن اون مشل جوجوهاام جفته ییژندا

 .باهاشون بجم دوس تا میببل

 بود پرتقالش آب خوردن مشغول ستاره یحرفا به کردن گوش نیح که اوشیس

 !افتاد سرفه به شدت به ستاره حرف با

 هول ینجوریا اوشیس که بوده راست حرفاش بچه نیا که شدم مطمئن گهید

 .کرد

 !رفتیم قنج دلم ته یزیچی
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 .اومد سرجا حالش که خوروند بهش یآب وانیل زور به انایس

 من به یدار یمعن نگاه سرفه ازشدت سیخ یچشما با و کرد یا سرفه تک

 .کرد وستاره

 .کردم نگاش باشم گرفته مچشو انگار که یجور و کردم زیر چشمامو

 :گفت رلبیوز انداخت نییپا سرشو عیسر

 خدافظ شده رمید برم دیبا گهید من

 شد بلند ازجاش و

 .ایبمون روقتید تا نره ادتی:گفت بزرگ خانم

 ایب زود

 !!!چاک به زد سرعت به و داد تکون یسر اوشیس

 !نبوده دهیفا یب تالشم انگار خب

 !!شدمایم دیام نا کم کم داشتم

 .باال ی طبقه رفتم سرعت به و کردم ماچ محکم رو ستاره

 ...کنمیم شروع امروز نیهم از

 م؟یدار یچ نمیبب خب خب.کمد سمت رفتم و دمیکش اتاق یرو سرو به یدست

 .تخت رو انداختم و دراوردم یا سرمه بلوز هی با یطوس شلوار و کت دست هی

 بیار یخطا روش که یطوس کراوات هی تابتونم ختمیر بهم یحساب رو کشو تو

 !!!کنم دایپ بود یا سرمه

 .تخت نییپا گذاشتم خوشگلشم یکفشا از جفت هی و اونجا گذاشتم اونم

 دارم؟؟؟؟ یچ خودم حاال

 .کمد تو رفتم دوباره اووووم

 !بود ها لباس ،کمد خونه نیتوا یزندگ ی مرحله نیتر جذاب

 و کیش همشون یول بودمشون دهینخر خودم و بودم دهیند رو ازاونا کدوم چیه

 .بود اندازم
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 !کرده انتخاب اوشیس همشونو که دمیشن قبال ادمهی

 اووووم؟؟؟؟.شدم رهیخ لباسا به و لبم رو نشست یلبخند

  یطوس تنگ نیج شلوار به خورد چشمم

 بود کوتاه که راوردمیگ ام یطوس یل طرح یمانتو هی.رونیب دمشیکش

 !کیش وصدالبته.وراحت

 .نازه یلیخ.شد یعال

 .کنار انداختم و دراوردم ام یا سرمه شال هی

 .هیعال یچ همه.خب خب

 بپوشم؟ یچ کفش حاال

 یورن کفش جفت هی به خورد چشمم تا کردم رو رویز خوب توکمدو و نشستم

 .یا سرمه یسانت هفت پاشنه

 !خوووووودشه

 !ایس عاشقتم

 .تودهنم دمیکوب دستام جفت با

 !هیزیچ خوب ؟خجالتمیچ یعنی حرفا نیا سرم به خاک

 .ازلباسامون نیا.دمیخند زیر زیر کردمیم حتینص خودمو خودم نکهیازا

 !موند؟ یزیچ بازم

 قشنگ که دیکش پاتو ریز شهیم یچجور نمیبب اوشیس آقا خب.دمیخند ثانهیخب

 !یبُِسر

 دخترونه پرو.بودم نزده دست بعد به یمهمون ازاون ابروهامو.نهیآ یجلو نشستم

 بود شده

 حال به یفکر هی دیبا یول ستین اصالح به یازین پس مونداشت یلیخ صورتم

 .بکنم ابروهام

 ستمین بلد که من یول
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 .زد جرقه توذهنم یفکر که نهیآ به زدم زل توموهامو زدم چنگ

 .میتونه سیانا!خودشه اره

 بیرون زدم ازاتاق و زدم گشادی لبخند

 :گفت که زدم اتاقش در به ای تقه

 بفرمایید؟

 تو رفتم اروم

 ناخن اروم واروم روش روبه بود نشسته خودشم و روتخت بود نشونده رو ستاره

 .میزد صورتی الک رو ستاره کوچولوی های

 :کردوگفت بالبخندنگام

 .وایسادی در جلوی بیاتوچرا

 .بستم درو و تو رفتم

 :گفتم کنارشونو نشستم

 !برات کنم درست دردسر اومدم راستش

 !دردسری؟ چه:خندیدوگفت

 ؟!چیست جریان

 .باال به کردم اشاره چشم با و انداختم باال ابروهامو

 :کردوگفت ابروهام به نگاهی

 !!!خب؟؟؟

 :گفتم و گذاشتم نمایش به دندونامو

 کن تمیزشون برام

 :گفت ابروهامو به کرد نگاه بادقت یکم

 .بعد نکرده پیاده سرمون صبحو ی برنامه تا بزنم اینو دستای الک بذار
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 .شه تموم تاکارش تخت لب نشستم مودب و خندیدم

 :وگفت بست الکو در

 بشه خشک زود کن فوتشون.ها جایی نمالی دستاتو مامان خب

 

 !شد کوچولوش های ناخن کردن فوت مشغول اروم ستاره

 :گفت و برداشت میز روی رواز کیفی سیانا

  کنم میزون ابروهاتو توبخواب حاال خب

 :گفتم دستشو زیر خوابیدم

 .نشه نازک کنا تمیز فقط

 .داد تکون سر مطیعانه

 

 :گفت سرمو کنار نشست مامانش مخالف جهت ستاره

 میچنی؟ چیچالش دالی مامانی

 :خندیدوگفت سیانا

 :گفت و کشید هاش ناخن کردن ازفوت دست ستاره.مامان میکنم خوشگلش دارم

 بشم خوجل میشام منم

 !سیانا دراومد کارش!گرفت خندم

 :گفت جدی و پیشونیش رو نشوند اخمی سیانا

 .کنی خوشگل اینجوری میتونی شدی زندایی قد شمام هروقت. نخیر

 .بهم زد زل مظلومانه و کرد آویزون لبولوچشو ستاره

 !بخورمش خام خام میخواست دلم یوفتایی
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 کارش تا خوابیدم خوب دخترای عین میسوخت زیرابروهام و داشت درد اینکه با
  شد تموم

 :وگفت

 .ازت ساختم چی ببین پاشو پاشو

 .گلو تو برو هلو به به

 !میدونم دیگه کنی نفله بدبختمو داداش میخوای

 .شدم بلند و کردم نثارش حیایی بی زیرلب

 حجم از خیلی اینکه با بود کرده تغیر خیلی چهرم.کردم بخودم نگاهی تواینه

 !بود نشده کم ابروهام

 .میداد نشون زیباییشونو بازم ولی بود شده سرخ زیرابروهام

 :وگفتم بوسیدم میکرد نگاه منو و روتخت بود نشسته که سیانارو لپ و شدم خم

 !میشیا یچیزی نخوری ترشی.طال دستت.شده عالی

 :گفت باخنده و توپهلوم زد اروم ولی مشت با

 ...توام گمشو

  .اتاقم تو برگشتم و کردم تشکر

 .باشه روغن خروار یه روش بپزم برات آشی یه سیاوش اقا

 .برگشتم و بشه کشیده زیرابروهام التهاب تا زدم صورتم به ابی

 گرفتم خودم از عکسی اتاق وسط بودم ایستاده که همونطور و برداشتم گوشیمو
 کردم نگاش و صندلی رو نشستم و

 ...بود شده خوب

 .عکس پشت به افتاد چشمم

 .بود اش سینه تو من ی چهره که بود افتاده سیاوش عکس بزرگ قاب دقیقا

 .کردم وارسی هامونو چهره
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 .فشردم ام سینه به گوشیمو و روتخت کردم پرت خودمو

 !....من جذاب مرد آه

 دیگه  پاشدم و اومدم بیرون صورتیم ازفکروخیاالی دراومد که شکمم صدای

 .ناهاره وقت

  پایین رفتم

  تلویزیون جلو بود نشسته بزرگم خانم میچیدن میزو داشتن خدمه خوشبختانه

 کردم بوس لپشو و شدم خم ازپشت

 :گفت بعد خورد جا اول

 بشین بیا خانم شیطون

 روش روبه نشستم و جلو رفتم

 :گفت لبخند با و کرد آنالیز صورتمو

 بلدی دلبریو راه خوب!هستی زرنگی دختر میاد خوشم

 .پایین انداختم سرمو زده خجالت

 :گفت و زد ی قهقهه

 .میز سر بریم پاشو بشی سفید و سرخ نمیخواد حاال

 .شدیم خوردن مشغول و اومد هم سیانا و نشستیم

 :گفت خباثت با بزرگ خانم

 بده دستمون کار میترسم داده وا بدجوری سیاوش ولی

 !توگلوم موند لقمه

 .دادم فرو لقممو بزور و کشیدم باال آبمو لیوان سریع

 خندید بازم

 !اینا ان آدمایی عجب
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 میخندید ریز ریز سیاناهم

 نکردم بلند سرمو غذام شدن تموم تا

 یک ساعت.اتاقم تو چپیدم و شدم جیم منم شد بلند بزرگ خانم اینکه محض به

 .حاال دارم زیاد وقت.بود

 . سیاوش جای و تخت رو کشیدم دراز و هشدار رو گذاشتم گوشیمو

 .میداد تنشو بوی عجیب پتوش و بالش

 ...خوابیدم و بالش تو کردم فرو صورتمو

  بود موقع به.شدم بیدار گوشیم االرم با

 .ظهر بعداز ونیم دو ساعت

 .کردم بازی کف کلی و گرفتم یساعته دوش یه و حموم تو چپیدم و برداشتم حولمو

 بود شده عوض عمارت تواین زندگی به نگاهم انگار

 داشت کیف چی همه

 میچسبید

 !بود جذاب

 کشیدم سشوار موهامو و بیرون زدم

 .کردم خودم ی حواله چشمکی و بستمشون سرم پشت شالقی و صاف

 .آینه جلوی نشستم

 کنم؟ شروع چی از خب

 های مژه اون پشت چشمام حالت. چشمم رو کشیدم باریک چشم خط یه.اوهوم

 .بود عالی بلند

 !دربیاد ازاب تمیز و شیک ریمل و چشم خط تا گذاشتم وقت کلی و زدم ریمل یه

 .برسه سر سیاوش بود ممکن هران و بود نمونده چیزی دیگه

 .میپوشم رفتن دم مانتومم. شلوارم با کردم تنم تنگ بندی قرمز تاپ یه
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 !میزد چشمک عجیب میزکه روی قرمز لب رژ به افتاد چشمم

 .توسرم نشست خبیثی فکر

 .شدم لب رژ زدن مشغول دقت با

 !کاستی و کجی کوچکترین بدون

 !!!واردما منم

 بهداشتی سرویس تو چپیدم و پاشدم جام از سریع.اومد رو راه از سیاوش صدای

 .کردم خیس دستامو الکی و

 شلوار و کت به و بود ایستاده من به پشت سیاوش اومدم بیرون که سرویس از

 .میکرد نگاه تخت رو

 !!!!!!!!عزیزم نباشی خسته. سالم:گفتم آروم

 !شد خشک دیدنم با و برگشت و گفت سالمی

 !شد خشک وضوح به

 . کرد برانداز تنگ لباسای تواون سرتاپامو

 :گفت باشه تفاوت بی میکرد سعی درحالیکه و توهم رفت ابروهاش

 .بیار حولمو بگیرم فوری دوش یه من

 .توحموم رفت در و دراورد لباساشو

 سر شالمو و پوشیدم مانتومو اومدنش بیرون تا!میده وا زود چه. گرفت خندم

 .شدم گوشیم با بازی مشغول و صندلی رو نشستم و کردم

 !!!!!نمیکرد نگاه منو اصال.اومد بیرون حموم از

 .پوشید لباس و کرد خشک موهاشو تند تند

 :وگفت کرد چک گوشیشو

 .بریم

 .توش گذاشتم وگوشیمو برداشتم رو ایم سرمه ورنی کیف و پاشدم ازجام
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 :وگفت کرد مانتوم به نگاهی

 میای؟ این با

 :وگفتم کردم بخودم نگاهی

 داره؟ ایرادی

 :کشیدوگفت لبش زیر دستی

 نیست؟ تنگ

 :وگفتم انداختم باال ای شونه تفاوت بی

 .دارم دوسش من ولی

 :گفت بده جلوه اهمیت بی میکرد سعی که حالتی با

 کن پاک رژتو اون ولی!اکی

 کنی پاکش باید خودت.گرفتم یاد کتابا تو از دیگه اینو بیچاره ای.خندیدم دلم تو

 پاک سامورایی روش یه به االن سیاوشه این اگه زد داد دلم ازاونور حسی یه

 !کنن ثبت کتابا تو که میکنه

  کن پاکش مگه؟میگم نیستم باتو+

 :گفتم ومظلوم اومدم خودم به صداش با

 !میاد بهم خب دارم مگه؟دوسش چشه

 

 !ایستاد قدمیم تویه و  اومد جلو عصبی

 :نترسیدم بگم اگه دروغه

 نه؟ نمیکنی پاک

 .انداختم باال ابروهامو

 :کردوگفت ای قروچه دندون
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 .یخواست خودت.باشه

 .خودش سمت دیکش منو و گردنم پشت گرفت دستشو هی و جلو اومد

 !وسط تا کرد زیتم و لبام دوطرف گذاشت شصتشو و سبابه انگشت

 .بودم یعصب هم بود گرفته خندم هم

 کیرمانت یها صحنه تو نهیبر که استاده یعنی

 .کرد پاک دستشو و دیکش جعبه از دستمال هی کرد ولم

 :زوگفتیم رو انداخت دستمالو

 .فتیب راه حاال

 نیع و کنم پاک هم رو بود مونده یباق که یا یچیه اون تا تودهنم دمیکش لبامو

 .افتادم راه سرش پشت جوجه

 تعجب با که بهش دمیچسب و بازوش دور کردم حلقه دستمو میدیرس که ها پله به

 .کرد نگام

 :وگفتم انداختم باال ابروهامو

 شم؟ نصف نییپا فتمیب امیب تنها کفشا نیا با یدار انتظار ه؟نکنهیچ خب

 .داد تکون سر قانع و کرد کنترل خندشو

 . بود کرده پیت خوش و خوشگل یحساب مانمیپ

 .میافتاد راه نیماش دوتا

 ومادرجون اوشیمنوس

 کوچولوش و انایس و برسام و مانیپ

 :گفت بزرگ خانم که میبود رفته رویازمس کمی

 میریگیم جای ویعقدوعروس.نایبذار زودتر هرچه ویعروس قرار جان اوشیس

 زود یول

 :گفت کردیم نگاه رونیب به بغل نهیآ از کهیدرحال و کرد عوض دنده اوشیس

 مگه؟ کردن مادرمن؟دنبالشون چرا



 764 از 222 صفحه 

 :گفت بزرگ خانم

 .اره تورو یول نه اونارو

 .ترمز رو زد اوشیس

  مادرجون یصندل به شدم دهیکوب یحساب بودم نشسته عقب یصندل که من

 :گفت بزرگ خانم

  دخترمو یکرد ناقص یکنیم کاریچ اوشیس عه

 :گفت من وروبه عقب برگشت بعد

 نشد؟ که تیزیچ

 : افتادوگفت راه اوشیس. دادم تکون سرمو

 من؟ مادر حرف نیا اخه یچ یعنی

 شتریب سرعتشو کردو عوض رو دنده حرص با

 :گفت شمرده شمرده بزرگ خانم

  برو واشی اوال

 گفتم؟ یبد زیچ مگه دوما

 دیباش اتاق هیتو دینبا.ستین درست اصال کارشما

 :وگفت داد عقب موهاشو اوشیس

 نکردم که گناه غمهیص.ها زنمه اون نکهیا مثل مادر

 :گفت و توهوا داد تکون یدست بزرگ خانم

 .نیبکن رو هیقض قال زود.بشم مامانبزرگ یعروس قبل دوسندارم هرحال به

 . کرد یپوف کالفه اوشیس

 و نشد یحرف دنمونیرس تا گهید. پشت اون بودم شده گوجه نیع که منم

  میدیرس مقصد به توسکوت

  هستن متوسط قشر از بود معلوم.بود یآپارتمان و یمعمول خونشون
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  همزمان. میشد ادهیپ کردو پارک یسخت به نویماش اوشیس

 .منزل سمت میرفت و دنیرس هم نایا برسام

 .میشد ومنتظر زد زنگ بزرگ خانم

 .بازشد یکیت یباصدا در و فونیتوآ دیچیپ یمرد یصدا

 .تو میرفت و کردم مرتب مانیپ دست یرو رو ینیریش و گل

 دیکش منو و کمرم دور کرد حلقه دستشو خواسته ازخدا اونم اوشیس به دمیچسب

 .خودش سمت

 :گفت رگوشمیز اروم

 .دارن بهیغر مهمون اونام.یباش انداخته راه هروکر نمینب

 .مخالفش سمت برگردوندم رومو و کردم نگاش چپ چپ

 .نبود آسانسور به ازین و بودن اول طبقه خوشبختانه

 .مهمونا هیحراف و ومدیم توخونه از یاروم یقیموس یصدا

 بود شلوغ چقدر

 .اوشیس به دمیچسب شتریب

 وارد مهیمر مادر دیفهم شدیم شباهتشون از که یمسن زن ییگو آمد خوش با

 .میشد خونه

 و بودن بهیغر تیاکثر.داخل میرفت و میکرد صحبت گهید نفر چند با

  شناختمشونینم

 .اوشیس کنار رومبل نشستم

 .بود بپا ییایب برو و بود شلوغ یحساب

 .کردم بلند سرمو ییاشنا یصدا با

 !!گرفت نفسم

 اون با بزنم حرف تونستمینم ماه کی تا دمید مردو نیا که یبار یوآخر نیاول

 ...حاال کردو باهام اوشیس که یکار
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 .اوشیس سمت چرخوندم نگامو شده مسخ

 !مسعود به بود زده زل و چشاش از دیچکیم خون

 :گفت یمزخرف لبخند با مسعود

 !جوان یبانو نمتونیبیم دوباره که حالم خوش

 .اوشیس به دمیچسب

 :گفت رولبش پوزخند با و کتفم دور کرد حلقه و مبل یباال برد دستشو اوشیس

 !باشه خوشحال یلیخ اون کنمینم فکر یول

 :دادوگفت اوشیس درجواب یلبخند مسعود

 ...مستر یریبپذ یداماد به منو تا امیم و رمیم نقدریا من یول...اووووممم

 :گفت یمصنوع لبخند با و چسبوند بخودش منو یعصب اوشیس

 .ام دخترخونده نه بندس زن حاال شونیا یول

 !خورد کهی وضوح به مسعود

 :گفت اش شده دیکل یدندونا نیازب

 .ارمیم بدست بخوام ویهرچ من یول

 :وگفت انداخت باال یا شونه اوشیس

 .بعد دفعه شاالیا.نشد که نباریا

 کرد بهم ینگاه حسرت با مسعود

  زیه کهیمردت

 :گفت کنه جدا ازم نگاهشو خواستیم که اوشیس

 ؟یکنیکارمیچ نجایتوا یراست

 :داد جواب حوصله یب مسعود

 .منه ی عموزاده میمر

 :وگفت انداخت باال ییابرو اوشیس
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 دونستمینم. یاک

 :گفت شدیم دور ازما کهیدرحال مسعود

 ...یدیفهم که حاال

 : کرد زمزمه لب ریز اوشیس

 یبرنگرد که برو

 .شد دور مسعود و

 توصورتم شه خم متعجب اوشیس شد باعث که رونیب دادم دار صدا نفسمو

 کنه ونگام

 :وگفتم کردم نگاش مظلوم

 بودم دهیخب؟ترس هیچ

 :دادوگفت باال ابروشو هی اوشیس

 ؟!!!اون؟ از

 :وگفتم کردم نگاش چپ چپ

 .هیخبر بازم یکن فکر تو نکهیازا.نه

 :وگفت رفت بهم یا غره چشم

 نشو پررو خب خب

 و کردن خاموش چراغم.وسط ختنیر جوون عده هی و بردن باال آهنگو یصدا

 .بود روشن وسط یرنگ نور رقص هی با فیضع نور هی

 یکارا سرگرم همه.سمتش برگشتم شتریب و اوشیس یپا رون رو گذاشتم دستمو

 نبود ما به حواسشون و بودن خودشون

 میشد هم کینزد اروم.بهم زد زل و اورد نییپا مشروبو السیگ

 شد باعث برسام ی سرفه تک یصدا که دیبوسیم اروم و لبام رو نشست لباش

 .بشم جدا ازش هول

 .بود سر پشت از صدا
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  کرد یپوف کالفه اوشیس

 :وگفت اوشیس ی شونه رو زد برسام

 !داداچ؟ بدنگذره

 :دوگفتیسرکش السشویگ ی هیوبق رفت یا غره چشم اوشیس

  یبود معرکه خرمگس اول ازهمون

 :گفت و نشست یکنار مبل رو و اومد جلو برسام

 رمیگیم چشمامو من ها بده ادامه یخایم گمیم.خودتونه از نیدار اریاخت

 .خنده ریز زد و بده ادامه اش غره چشم به نتونست اوشیس

 :زدوگفت یلبخند برسام

 دنبالته مادرجون بگم اومدم

 .ششیپ یبر توام گفت کننیم صحبتاشونو دارن سالن اونور نشستن بزرگترا

 :گفت برسام که کرد بمن ینگاه دل دو بعد.داد تکون یسر اوشیس

 هس بهش حواسم هستم من داداش برو

 .بزرگ خانم سمت رفت و برسام ی شونه رو زد پاشد لبخند با اوشیس

 :گفت کردیم نگاه اوشویس رفتن ریمس کهیودرحال مبل رو کنارم اومد برسام

 .شده عوض یلیخ

 :وگفتم شدم متوجه نگاهش جهت دنید با که کردم نگاش متعجب

 نظر؟ ازچه

 :وگفت سمتم چرخوند نگاهشو برسام

 !گفت کیتبر بهت دیبا.داده وا کال. نظر ازهمه

 .کردم نگاش منگ و نییپا شد کج لبم ی گوشه

 :وگفت کرد یا خنده
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 کوه نیا یتونست که بهت گفت کیتبر دیبا گمیم جان بابا.یشد ستاره هیشب

 یبد تکون غرورو

 به دقت با و بود نشسته بزرگ خانم کنار که اوشیس به ینگاه و زدم یلبخند

 . کردیم گوش میمر پدر یحرفا

 .جابشه جابه متر یلیم هی غرور کوه نیا تا دمیسر خودم من

 .خودمو بازمیم...بشه متحول کال که یروز به یوا

 :وگفت گرفت سمتم ویالسیگ برسام

 .بخور نویا نخور اوشویس

 .شد گرد چشمام دستش تو السیگ دنید با و سمتش برگشتم باخجالت

 : وگفت باال داد ابروهاشو جفت برسام

 ریس ازجونم مگه باو آلبالوعه شربت.فرش رو زهیریم چشات االن اوووووو

 کنه؟ ام کهیت چهل اوشیس بهت بوخورونم یزیچ شدم

 .گرفتم ازش السویگ و خنده ریز وزدم رمیبگ خودمو یجلو نتونستم

 . ختیر مشروب خودش یبرا و  دیخند

 .کردم مزه مزه و خوردم قلوپ هی اطیاحت محض

 .شربته گفیم راست نه

 دیکوب دست کف کردوبا نگام شده زیر یچشما با دمید که سمتش دیچرخ نگام

 .شیشونیپ تو

 کنم؟یم مزه مزه دارم دیفهم برسرم خاک

 سر السشویگ اونم.شدم شربتم خوردن مشغول تمام ییپرو وبا برگردوندم سرمو

 .دیکش

 :وگفتم کردم جمع کل به ینگاه

 نم؟یبینم مویمر

 ؟ینیبیم مانویپ مگه گفت و گذاشت زیم یرو السشویگ برسام
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 !هان؟: گفتم خنگا نیع

 شیشونیپ تو زد دست کف با دوباره

 . هیچ منظورش افتاد میدوزار تازه

 !بودا یکلک چه برسامم نیا

 !گرفته اونارم مچ نیا کنن خلوت رفتن بدبختا اون

 :گفت باخنده برسام.دمیخند زیزریر

 !!!عجب چه

 .ها نهیبش مودب ادم ذارهینم اصال برسام نیا.شد باز شمین نباریا

 ستادیا روم یجلو یا هیسا

 .باال تا گرفتم نییپا از نگاهمو

 بود اوشیس

 .نهیشیم خونم و توگوشت شتریب تشیجذاب کنمیم نگاه بهش شتریب یهرچ

 !شهیم قیتزر رپوستمیز یزیچ ازش انگار

 :گفت بیج به دست و داده باال یابرو هی با

 نقد؟یا نیخندیم چرا برسام یگرفت یا معرکه چه باز

 :پاشدوگفت جاش از برسام

 !معرکه؟!من؟

 !اد؟یم شمیر ته به اصال

 !داداچ یزنیم حرفا چه

 .دمیخند دوباره

 :زدوگفت بهش یچشمک اوشیس

 .یباش ریگ معرکه ادینم بهت اصال بود ازمن اشتباه باو اره!گاد یما

 :وگفت کرد مرتب شو قهی یساختگ غرور با برسام
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 میکردیم حل رو جامعه مشکالت میداشت... جانم بله

 . خنده ریز زد اوشمیس نباریا

 برسام تو دست از+

 :گفت جانیه وبا داد تکونش یدرپ یپ چندبار و گرفت اوشویس یبازوها برسام

... گمایم.یهست که پولدارم.یدنیخند یشیم جذاب چقدر هاپو مایخودمون ییییییوا

 ؟یخواینم دوم زن

 خنده ریز زد یپق اوشیس بعد و میکرد نگاش متعجب هردو اول

 .کنارم نشست و کرد نثارش ییگمشو وبرو زد کنار برسامو پشه مثل

 !ییخدا شد میحسود شون رابطه به

 !آخه؟ ستمین پسر من چرا خب

 !کردمایم یصورت یفکرا داشتم باز

 ;گفت برسام وروبه بغلش تو دیکش منو کردو حلقه دورم دستشو اوشیس

 عوض نظرش دیشا مانیپ به کن قالب خودتو برو.بسه برامن زن دونهی نیهم

 .گرفت تورو میمر جا شد

 :وگفت سالن اونور دیدو عجله با برسام

 گفته بردما آبروتونو اومدم دیبزن یراسالمیغ حرکت مانیپ سراغ برم من

 ...باشم

 .شد دور ازمون واونم میدیخند هردو

 اونجا؟ نیگفتیم یچ:گفتم اوشیس روبه

 : سمتم برگشت کردو ساعتش به ینگاه

 .امروز گهید ماه شد.بود یعقدوعروس درمورد

 !!زووووود؟ چقدر:  گفتم متعجب

 :وگفت انداخت باال یا شونه
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 نباشه ادیز نایوا دیخر یبرا وقت ماه هی گفتن مادر یول گهید ماه دوسه گفتم من

 .کنم قبول شدم مجبور انداخت بهم ام کهیت هی.ستین کم

 :گفتم شده زیر یباچشما

 ؟یا کهیت چه

 :گفت و کرد نصفش و برداشت بشقاب یتو از یاریخ

 .نایوا شدن مامانبزرگ هیقض همون

 .زد ارتودستشیخ به یوگاز

 .نذاشتا برامون آبرو بزرگم خانم نیا پوووف

 .سمتم برگشت و بشقاب تو کرد پرت ارویخ ته

 میریم باخودم روزی لباستم گرفتن واسه دنیم انجام هیبق رو زهیر خرده یدایخر

 یبر ییجا من یب دوسندارم

 .دادم تکون سرمو

 از پامو نداشتم واجازه ومدمیم که بود ییجا نیاول نجایا ماهم هفت شش نیتوا

 ...برم ییجا اوشیس بدون نکهیا به برسه چه.بذارم رونیب عمارت

 :اومدم خودم به میمر یصدا با

 !خانما خانم سالم

 . هم بغل تو میرفت و پاشدم ازجام عیسر!جلوم بود سادهیوا

 .کردن کالفه هردومونو و کردن صداش بار ۲۰۰۰ میکن صحبت قهیدقی تا

 .بره شد مجبور تهشم

 .اش نهیس رو شدم وپرت دیکش دستمو یعصب اوشیس که سرجام نشستم

 .نبود مست یول دادیم الکل یبو بدجور دهنش

 :وگفتم کردم نگاش متعجب

 ؟یکنیم ینجوریا چرا اوشیس هیچ

 .بغلش تو دیکش شتریب منو و لبام رو گذاشت لباشو
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 کالفه نگاهش.شدم جدا لباش از بزور و اش نهیس رو کردم عمود دستامو

  .بود یوعصب

 چشماش تو کردم نگاه

 کرد نگام اونم

 سالن اونطرف چرخوند نگاهشو اروم

 .گرفتم نگاهشو جهت کنم توجه جلب نکهیا بدون اروم و اومدم رونیب بغلش از

 . مسعود بازم آآآاآآه

 .رفتیم باال مشروب کیپ کیپ و بمن بود زده زل

 :وگفتم اوشیس دست رو گذاشتم دستمو

 .نده تیاهم بهش

 .کرد نگام

 .زدم بهش یبخش نانیاطم لبخند

 .شد عوض نگاهش

 .تیمظلوم و التماس نیب یزیچ

 .زدم پلک

 .گرفت ازم نگاهشو و زد یجون کم لبخند

 با نگاهم کردم بلند سر هربار منم و نشد زده نمونیب یحرف زیم شدن دهیچ تا

 .بود اعصابم رو ونگاهش بود زده زل مدام.کرد یتالق مسعود

 .زیم سمت میرفت و پاشدم ازجام

 :گفتم اوشیس به اروم

 بشورم؟ دستامو برم

 .داد تکون تیرضا به یسر

 .رفتم و دمیپرس میوازمریبهداشت سیسرو محل
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  نبود دمید تو مسعود خوشبختانه

 گهید طرف و ییدستشو و حمام به در دوتا طرفی که بود کیبار راهرو هی

 .بود خواب اتاق در دوتا

 .شستم دستامو و سیسرو تو رفتم

 .رونیب اومدم و کردم مرتب مویموهاوروسر

 نکهیا قبل شدو دهیکش پشت از دستم که کردمیم خشک دستامو دستمال با داشتم

 عقب دیکش منو دهنمو دور نشست یدست ادیدرب ازم ییصدا

 .بست درو و خواب اتاق تو دیکش منو که کردمیم یته قالب ترس از داشتم

 .کرد ول دستاودهنمو

 سمتش برگشتم ترس با

 !!!بود مسعود

 :وگفت گرفت شینیب یجلو انگشتشو

 .منم نترس سیه

 .در به دمیچسب که عقب رفتم و کردم نگاش ترس با

 .چشمام تو زد وزل جلواومد

 یشد زنش.بفهمم گهید جوری شمیم مجبور وگرنه بگو راستشو پرسمیم یزیچی+

 انه؟ی

 آخه؟ بفهمه خوادیم یچجور گفتم باخودم

 .ندادم جواب

 بود کننده خفه کامال ام یمتری از الکلش یبو

 جلوتر اومد

 مگه؟ ستمین باتو+

 .کردم نگاهش ترس با

 :وگفت بهم دیچسب کالفه
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 افتاد میدوزار تازه که شلوارم سمت رفت دستش و سین سخت دنشیفهم خب

 :وگفتم نشیس رو دادم هل دستام جفت با

 یعوض کن ولم ستمین زن ستمین نه نه

 کرد نگام لذت با و رفت عقب

 چیه دونمیم کوچولو خودم شیپ ارمتیم.باشه زده زر که کردمیم فکرشو دیبا+

 .یندار ایس به یحس

 باز اروم درو.در ی رهیدستگ سمت بردم دستمو و وارید سمت دمیکش خودمو

 :گفتم و کردم

 یهست یروان ابله هیتو

 .رونیب زدم ازاتاق سرعت نیاخر وبا

 .رتمیبگ تونستیم راحت ومدیم اگه چون ادیب دنبالم نخواست مسلما

 .اوشیس کنار ورفتم  زیسرم برگشتم اضطراب با

 :دیغر یعصب

 ما؟یاقل یکجابود

 :گفتم شده وکنترل ومظلوم نشستم سرجام

 .دیکش طول دیببخش.گهید ییدستشو

 سمتم دیکش ساالدو ظرف و کرد بهم یچپک نگاه

  کردم یباز باهاش شام آخر تا و دمیکش غذا کممی

 .شدیم بپا خون دیفهمیم ای دیدیم اوشیس اگه یوا

 من؟ جون از خوادیم یچ احمق ی پسره نیا

 .کن کمکم خودت ایخدا

 بازوم به زد اوشیس

 ؟ی؟دوسنداریخورینم چرا+
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 :وگفتم دادم تکون یسر

 ستین خوب حالم ندارم لیم

 :سمتم برگشتم دستپاچه و بشقاب تو گذاشت قاشقو

 دکتر؟ می؟بریشد ضیمر شدهیچ چرا

 کردم نگاش تعجب با

 !بود دیبع اوشیس از من واس ینگران نیا

 جانب به حق ی چهره عیسر که زده آب به یگداریب چه دیفهم خودشم انگار

 .گرفت خودش به یوعاد

 مونیزندگ به زده گند که ببره آشغالتو غرور نیا مردشور

 : وگفتم چرخوندم نگامو یعصب

 ستین میزیچ نکرده الزم

 شد غذاش ی هیبق با یباز مشغول و داد تکون یتفاوت یب سر

. 

 . بهم بود زده زل زن بهم حال لبخند هیبا مسعود دمیچرخیم که هرطرف

 نبود من بهتراز اوشمیس روز و حال و بودم شده کالفه گهید

 :وگفتم زدم پهلوش به ی سقلمه اروم

 م؟یریم یک

 :وگفت سمتم برگشت یخوش با

 م؟یبر یخوای؟میشد خسته

 . غرور جلد تو برد خودشو که کردم بهش یهیسف اندر عاقل نگاه

  گهید نمیبش تونمینم ستین خوش حالم اره:گفتم اروم

 :دادوگفت تکون یسر

 .میریم ما که بگم هیبق به بذار
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 دادم سرتکون عانهیمط

 .هیوبق بزرگ خانم سمت دورفتبلند ازکنارم

 دونگاهیکش سرک اوشیس ازپشت و کرد خم سرشو بزرگ خانم که گفت یزیچ

 .کرد بهم ینگران

 نیکنیم نگام ینجوریا نگرفتم که سرطان شدم خسته باوووو

 .میشد وبلند کرد یعذرخواه ممیمر پدر و مانیازپ اوشیس

 کردم بهونه دردو سر و گفتم کیتبر بهش و میمر کنار رفتم

 ...خورهیم بهم مسعود لتونیفام نیازا حالم بگم تونستمیم کاش یول

 .رونیب میزد باهم

 افتاد راه وآروم نیتوماش مینشست

 .بودم شده ارومتر

  کردمیم نگاش یدودل با و بهش بگم شدینم روم.اوشیس سمت برگشتم

 :گفت سمتم برگرده اونکه یب

  بزن حرفتو هیچ

 :گفتم کردمیم یباز شالم یها شهیر با کهیدرحال

 ...خوادیم زیچ دلم...زهیچ

 روش روبه زد زل کردوباز بهم ینگاه تک

 ه؟یچ زیچ+

 :گفتم مظلومانه و کردم نگاش یچشم ریز

 یبستن

 سمتم برگشت گرد یچشما با

 فالن و یخوایم یبستن دمیخند روت به بگه توگوشم بزنه که االنه گفتم

 .داد تکون یسر و خنده ریز زد بلندبلند که کردمیم یتلریه یفکرا داشتم
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 !گهید هیچ دنتیخند خرمینم بگو خب یروان مردک

 ادهیپ نیازماش کنم یالبافیخ نکهیا وقبل نگهداشت مغازه هیدر یجلو نیماش

 .مغازه سمت شدورفت

 .برگشت دستش تو گنده یفیق یبستن هی با

 .ایباقاال یقاط برم کارش یپ بره نایا و یدست ترمز بزنم ذوق از بود مونده کم

 .نیتوماش دادونشست دستم ویبستن

 :گفتم ذوق با

 اوشیس عاشقـــــتم ییییوا

 .دمیبوس لپشو و نشه خراب میبستن که یجوری توبغلش کردم پرت وخودمو

 .کمرم رو نشست دستش بعد موند مات کمی

 عاشقتم؟ یچ ینی.زدم گند بازم یییییوا

 ه؟یچ ایباز سبک نیا

 .دیبوس گونمو آخر ی لحظه که عقب رفتمیم داشتم

 .میصندل رو برگشتم

     کنهیم گرم وجودم عمق وتا گذاشتن کار یبخار گونم رو کردمیم حس

 کرد نگام

 بیوغر بیعج نگاه هی

 ازش بودم دهیند تاحاال که ینگاه

 نگاش عمق تو هیحس چه بفهمم تونستمینم

 !بود قشنگ یول

 .حسش هم نگاهش هم

 :زدوگفت یجون کم لبخند

 .شد آب بخور
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 تنها دوسنداشتم یول بود خوشمزه یلیخ.شدم مشغول و کردم میبستن به ینگاه

 بخورم

 .آخه دینخر براخودش چرا خو

  افتاد راه

 :گفتم بودم نخورده که یطرف واز جلوش گرفتم ویبستن

 خوادینم دلم ینجوریا بخور گاز هی

 :وگفت دیخند

 خودت بخور.خوامینم ستمین بچه که من

 :گفتم مظلوم

 فقط گاز هی آقا خب

 :گفت خنده باهمون

  مایکنیم تصادف اونور ریبگ بچه

 :گفتم و سمتش شدم خم شتریب

 .توروخدا.کوچولو هی

 :گفت بود روش روبه به حواسش همه کهیدرحال

 تو ازدست

 .زد میبستن به یوگاز

 .رولبم نشست یلبخند

  بود یقشنگ حس

 یبستن به کردم نگاه و عقب اومدم

 بودم خورده من که بود خورده ییازاونجا قایدق

 : گفتم

 .نباشه یدهن بخور اونور از که گفتم نجایازا چرا عه
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 :وگفت دیخند

  کردم نگاش منگ.بود تر خوشمزه اونجا

 ستادیا و ابونیخ کنار دیکش اروم

  سمتم برگشت

 ؟یکنینگام یاونجور بچه؟چرا هیچ+

 :وگفتم کردم نگا یبستن به

 تربود؟ خوشمزه چرا

 

 .گردنم پشت گرفت دستشو و سمتم شد خم

 شد کینزد

 .شدم کشینزد منم ناخودآگاه

 لبام رو نشست لباش و کرد پر رو فاصله

 !دیبوس

 دیبوس گرم

  بودم گرفته گر

 ...نباریا یول بود دهیبوس منو هم قبال

 شهیهم با داشت فرق بار نیا

 .بود خوب یلیخ

 !انگار بود هوا تو تنم کل شدمیم یخال داشتم

 !!!کردمیم پرواز یازخوش داشتم

 بودما یا جنبه یب چه

 .کرد باز چشماشو و رفت عقب آروم

 :کردوگفت لبام به ینگاه
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 ...دادیم نجارویا ی مزه

 نبودم خودم توحال گهید

 

 یجلو دمید که شد تموم یک راه و خوردم مویبستن چطور دمینفهم ریمس ی هیبق

 !میعمارت

 .تو میرفت و شد درباز

 .خونه سمت میشد یراه و شدم ادهیپ اروم

 .باال میرفت و کرد روشن چراغارو

 .کرد شل کراواتشو و شیتک مبل رو شد ولو تواتاق میدیرس تا

 !شیآخ+

 :گفتم باخنده

 نایا خسته یحساب آقا

 :کردوگفت باز چشماشو کالفه

 دادم تذکر ؟صدبارینزن حرف بامن یرسم نقدیا شهیم

 : گفتم ومظلوم دهیورچ لب

 چشم

 انداختم نییپا وسرمو

  روم روبه ستادیا پاشدو ازجاش

 :وگفت اورد باال وسرمو چونم ریز برد دستشو

 ایزد حرف یاونجور نشنوم گهید یول. نشو بچه حاال خب

 .دادم تکون سر عانهیمط

 بخند حاال+

 .زدم یلبخند
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 .شد لباساش دراوردن مشغول و رفت عقب و زد یلبخند متقابال

 کمرم دور پشت از یدست که کردمیم زونشیآو داشتم و کندم تنم از مانتومو منم

 .شد حلقه

 کنه؟؟؟یم ینجوریا امشب چرا نیا

 فه؟یضع قلبم من فهمهینم

 ندارم؟ جانیه نهمهیا طاقت

 

 گردنم تو کرد فرو سرشو

 افتاد ازدستم مانتو

 .دادم وا که زده برق چشماش االن که دیفهم شدیم قشنگ

 :کرد وزمزمه گذاشت گردنم رو یا بوسه

 بود؟ تفاوت یب بهت شهینم ؟چرایهست یجنس چه تواز

 لبم رو نشست یلبخند

 گردنش دور کردم حلقه دستامو و سمتش برگشتم

 :گفتم آروم

 "...مایاقل ازجنس!"معلومه خب

 .گردنم یگود تو کرد فرو صورتشو و فشرد بخودش منو

 گرفت فاصله ازم و دیبوس اروم

 دیکش دراز من یجا به پشت و تخت تو رفت کردو بهم ینیغمگ نگاه

 .یلعنت نداره یعیطب حال چوقتیه

 ره؟یگیم خودشو یجلو نقدریا چرا اخه

 کنه؟یم خفه نطفه تو حسو نیا چرا

 .کردم زونشیآو و زدم چنگ مانتومو کالفه
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 خواب رخت تو رفتم و کردم عوض خواب لباس با لباسامم ی هیبق

 . بود دهیخواب من به تفاوت یب اون یول کنه بغلم خواستیم دلم

 شد نیسنگ چشمام که کردم نگاش اونقدر و شدم جمع خودم تو

 .بازوش رو دیکش منو و نشست گردنم ریز یدست کردم حس

 .بود الیخ همش یول

 ...باطل الیخ یزه

 کنم باز چشمامو نداره ارزششو

 .رفتم فرو یقیعم خواب به اوشیس عطر تند یبو با

 کاشتمیم بودم کنده که ینیزم یتو و گل هی و بودم نشسته باغ هیتو

 شونم رو نشست یدست

  سمتش برگشتم

 !بود مادرم

 !وآراسته بایز شهیهم مثل

 دیسف یلباسا با

 .انداختم بغلش تو خودمو و شدم بلند عیسر

 :دوگفتیبوس گونمو

 ها یباش نجایا دینبا االن تو دخترقشنگم

 :وگفتم کردم نگاش مظلومانه

 چرا؟ آخه

 :کردوگفت راست  سمت به یا اشاره سر با

 .تونهینم تو بدون اون ششیپ برو.گردهیم دنبالت داره

  ش اشاره جهت به انداختم ینگاه

  گشتیم یزیچ دنبال سرگردان ما از دورتر یلیخ یکس
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 مامانم سمت برگشتم نمیبب چهرشو درست تونستمینم

 !نبود

 !بود رفته

 مرد اون سمت برگشتم

 سمتش شدم یراه و برداشتم قدم آروم آروم

 ! دمیرسینم رفتمیم یهرچ اما

 زدم داد کالفه

 ومدین رونیب ام حنجره از ییصدا اما

 زدم داد و گلوم به زدم چنگ ترس با

 !ومدین ییصدا بازم

 ینیبیم کابوس یدار نترس زمیعز کن باز چشماتو...مایاقل+

 !!!اوشیس نگران ی چهره به زدم زل ترسان و اشک از سیخ یچشما با

 بود؟؟؟ خواب همش یعنی

 :دوگفتیبوس مویشونیپ

 شتمیپ ست؟منین یزیچ یدید

 ..داد دستم و ختیر یآب وانیل یعسل رو از شدو خم

 . دمیکش سر نفس هی آبو اوشیس کمک به لرزون یدستا با

 گذاشت زیم ورو گرفت ازم وانویل

 .روم دیکش پتورو و بغلش تو دیکش منو

 گرمش بغل تو رفتم فرو و کردم حلقه لختش کمر دور سفت دستمو

 .بود اوشیس میزندگ گاه هیتک و پشتوانه تنها

 .دادینم یتیاهم بمن یشکیه اوشیس جز

 بدم؟ دستش از دیبا چرا حاال
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 باشم؟ متنفر چرا

 باشم؟ بد من دیبا چرا سمتم ادیم داره اونم که حاال

 ...برد خوابم یک دمینفهم که داشتم یذهن یریدرگ اونقدر

  لبام رو دستمواوردم یخفگ حس با

  نشد اما

 بود مینیب و دهن رو یزیچی

 دمیکش نفس زور به و دادم تکون کمی سرمو

 .نداشت دهیفا

 .کردم نگاه و کردم باز چشمامو اجبار به

 !بود اوشیس

 .بود مینیب و دهن رو گلوش و روم بود انداخته پاشو دستو

 .شدمیم خفه داشتم

 کردم صداش زور به

 ...اوشیس..ـــــیس_

  نخورد تکون مترم یلیم هی

 دادم بازوش به یتکون دست با

 نخورد تکون بازم

 گرفتم پرش و مردونه یگلو از یبزرگ گاز و کردم باز دهنمو تمام ینامرد با

 نگاه اونورو نوریا تعجب با و گرفت فاصله ازم و کرد باز چشماشو عیسر که

 کرد

 گذاشتم شینما به دندونامو

 :کرد نگام دویکش گلوش به یدست

 :گفتم اروم
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 ینشد داریب کردم صداتم شدمیم خفه داشتم خب

  سمتم کرد حمله و کرد نگام منگ کمی

 .دمیم نشونت سایتوله؟وا یریگیم گاز منو+

 کرد شروع و پاهام رو نشست و روم انداخت دستوپاشو دربرم خواستم تا

 دادن قلقلک

  کنه ولم کردمیم التماس و دمیخندیم بلند بلند

  شعوریب ضعفم نقطه رو بود گذاشته دست نمیوا بودم یقلقلک دایشد یبچگ از

  گرفت چونم از یآروم یول گنده گاز و شد خم

 : دمینال

 ...مردممم بسههه...توروخدا...تووو

 .شد باز و دهیکوب یبلند تق یصدا با در

 در سمت رفت نگامون هردو و ستادیا حرکت از اوشیس

 کتک بحث که افتاد شیدوزار یوقت و کرد نگامون کمی ترس با بزرگ خانم

 :گفت یثیخب نگاه با نبوده نایا و یکار

 !روشن چشمم

 .تخت رو نشست ومظلوم مودب یها بچه نیع و رفت کنار روم از اوشیس

 :داد ادامه کمر به دست بزرگ خانم

 .رهیبگ یعروس رمید خوادیم تیوضع نیا با حاال

 مادر؟ یکن آبرومون یب یخوایم

 کنم؟ تنش عروس لباس اومده جلو شکم با فردا

 :گفت کردومظلوم موهاش تو یدست اوشیس

 رهینگ گازم که دادمیم قلقلکش داشتم فقط نداشتم شیکار بخدا

  بود شده کبود خنده از بزرگ خانم
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 :گفت رونیب رفتیم کهیودرحال داد تکون هوا تو یدست

 ...گلم پسر یخودت

 !بست درو تق و

 .کنم هیگر خجالت از ای بخندم دونستمینم

 :کردوگفت بهم یچپ چپ نگاه اوشیس

 ندازهیم کهیت یه.کن جمعش ایب حاال!یکرد کاریچ نیبب

 :گفتم مظلوم کردمو نگاه سقفو

 ...شه بمن

 .خنده ریز زد وپق اوردین طاقت تیدرنها و کرد نگام یکفر

  دمیخند منم

 .سقف به زد زل و دیخواب باز طاق و سرجاش کرد پرت خودشو

 بغلش تو دمیچپ و زدم غلت

 بخودش چسبوند ومنو دورم کرد حلقه دستشو بعد کرد نگام کمی

 .دیبوس موهامو رو نرم

 .خورد زنگ میگوش که میدیخواب حال توهمون کمی

 .برداشتم ویگوش و پاشدم اوشیس ی نهیازروس

 .بود آشنا نا شماره

 ه؟یک دیپرس وابرو چشم با که کردم اوشیس به ینگاه

 سمتش گرفتم ویوگوش انداختم باال یا شونه

 کرد وصل تماسو و کرد هیتک ارنجش هیورو شد زیخ مین

 بله؟+

......+ 

 خوبن؟ شما؟خانواده نیخوب سالم+
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......+ 

 .من دست داد بود بیغر شماره هست اونم نه.باشن سالمت+

 ه؟یک دمیپرس اشاره با ک کرد ینگاه

 خانم میمر:کرد زمزمه رلبیز

 .بخنده بعد کنه تعجب اول اوشیس شد باعث که زدم یگشاد لبخند

 .دستم داد ویگوش و کرد یخدافظ

 یسراغ ازم چرا که میسرمر کردن غرغر و زدن حرف بلند بلند کردم شروع

 !وفالن نگرفته

 .حموم تو دیوچپ برداشت حولشو و پاشد ازجاش اوشیس

  نه ای بهتره حالم بپرسه که بود زده زنگ.شد تموم حرفام یا قهیدودف منم

 ...یقاض ب دمیچیپ درد سر بهونه به شبید اخه

 :اومد اوشیس یصدا

 دارم کارت ایب مایاقل

 ستادیا قلبم کلمه یواقع یمعنا به

 افتادم حموم ششیپ بودم رفته ک یاخر بار ادی

 ....و ها زخم و نمک اب

 پاشدم جام از لرز با

 !نداشتم نرفتنم جرات

 .تو رفتم اروم بود باز در

 !دوش ریز اوشیس لخت ی نهیس رو شدم پرت شدو دهیکش دستم

 لخت اون و لباس با من

 .صورتم رو بود ختهیر موهامو  اب

 اوشیس به بودم زده زل ترس و شوک تو
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 گوشم پشت داد موهامو

 :گفت و گونم رو دیکش دست اروم+

 ؟؟؟یترسیم ازمن

 

 دادم قورت دهنمو اب

 بگم یزیچ گرفتینم زبونم

 :کردوگفت تر تنگ دستشو ی حلقه

 

 بده جواب زنمیم حرف باهات یوقت.مایاقل باتوام

 

 : گفتم آروم و لبم رو دمیکش زبونمو

 

 بله

 

 :وگفت شونم رو یموها رو دیکش نوازشگرانه دستشو

 

 چرا؟ آخه

 کردم؟ کارتیچ مگه

 

 .مرغ تخم اندازه شد چشمام

 بدم؟ حیتوض بود داده خرج به روم که ییابتکارا تمام یعنی
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 :دادوگفت تکون سرشو کالفه

 

 .نکن نگام یاونجور حاال خب

 بوده خودت ینکردنا گوش حرف بخاطر کردم یکار اگرم

 :وگفتم نییپا انداختم سر مظلوم

 

 بسته دهنم ماهی من یروان پسره اون یوشوخ شما اشتباه قضاوت بخاطر یول

 بود

 :وگفت لبام رو دیکش شصتشو

 

 .هیبق نیع.میبساز یعاد یزندگ هی.مایاقل یبترس ازم خوامینم گهید

  بهش شدم رهیخ متعجب

 .کرد بندلباسموباز و گردوند برم اروم

 !ازش دمیکشیم خجالت هنوزم

 بغلش تو دیکش بدنمو لذت با و کرد لختم

 

 ! نبود خودش توحال اصال.بودم مونده کاراش مات

 :دوگفتیبوس رگوشمویز

 

 بود؟ یچ گفتم بهت که یدروغ نیاول یدونیم

 باسنم و کمر تا پهلوهام رو دیکش دست و اورد رونیب بغلش از اروم

 

 :گفت ک کردم نگاش یسوال
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 ندارم بهت یلیم چیه که گفتم دروغ

 که یعاقبت از دمیترسیم.زمختت و یزخم تن با یحت شدم جذبت اولش ازهمون

 ...باشه نیا

 !نیا شد تهشم

 

 .ازش دیچکیم قطره قطره آب و بود صورتش رو لیحا بلند یموها

 عقب دادمشون و موهاش به زدم چنگ و باال بردم دستامو

 دیبوس لبامو ولع با و میبش قد هم تا شد خم

 !باشه اوشیس روم روبه آدم شدینم باورم

 .بدم رشیتغ بتونم واقعا خداکنه

 چسبوندیم ومنو تنم به زدیم چنگ ها وونهید نیدوعیچرخیم تنم رو مدام دستاش

 بخودش

 

 !رونیب میبر حموم از که داد تیرضا یعشقباز یکل بعد

 رونیب میزد و میشست خودمونو

 

 نهیآ یجلو نشوند منو و میکرد تنمون هامونو حوله

 !بود ادیز برام اوشمیس یخلق خوش ذرهی نیهم.بودم توآسمونا انگار

 .کرد خشک و دیکش سشوار حوصله با موهامو

 .پشتم ختیر و زد شونه اروم

 .زیم رو کردوگذاشت خاموش سشوارو

 ستادمیا روش روبه شدم بلند

 .باشم باهاش خواستیم دلم شدت ب نبود خودم دست
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 بغلش تو رفتم و رونیب ادیب لختش ی نهیس تا کردم باز حولشو بند

 پشتم نشست دستاش

 !ندارما صبرواستقامت توله؟من یکنیکارمیچ:کرد زمزمه

 .دمیخند زیر زیر

 کرد جدا ازخودش منو کرد ساعت به ینگاه

 :دوگفتیبوس گلومو شد خم

 دارم کار شهینم االن اریب طاقت تاشب یول یهول دونمیم که من

 زدم روش به یلبخند خجالت با

  رفت عقب و گذاشت میشونیپ رو یا بوسه عقب داد موهامو

 .رونیب میرفت اماده و دهیپوش لباس

 صبحانه مشغول زیم سر و بودن نییپا همه

 :زدوگفت یثیخب لبخند بزرگ خانم

 

 !میبخور صبحونمونو ما القل نیبگ کشهیم طول دوساعته؟کارتون شما نییکجا

 

 ;گفت بشنوم من فقط کهیجور و چرخوند کاسه تو چشماشو اوشیس

 

 شیاول نیا

 

 .هیبق شیپ میرفت و گرفتم خندمو یجلو

 جون کم لبخند همون به یول کردیم برخورد خشک و سرد هیبق یجلو هنوزم

 !ام یراض اشمییتنها تو
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 لقمه براش و خودم شیپ زیم رو نشوندمش.دمیبوس محکم و کردم بغل رو ستاره

  گرفتم کوچولو یها

 خوردیم تندتند عروسکش چشم دراوردن مشغول اونم

  کردم سربلند

 خورد گره اوشیس با نگام

 کردیم نگامون یخاص لبخند هی با

 .زد هم یالک شوییچا و نییپا انداخت سرشو منو دید تا

 ...نایبب تویترب یب

 :گفت دهنش تو ی لقمه با ستاره

 

 ببلم حودم با لو ییژندا شامیم ژون ییدا

 

 :کردوگفت بلند سرشو اوشیس

 

 کجا؟

 :گفت و برداشت پرتقالشو اب وانیل انایس

 

 شه تموم ماهه هی میکن شروع االن از دیبا.گهید دیخر

 :وگفت داد تکون یسر اوشیس

 

 .بکن کارارو خودت ستین مایاقل اومدن به یاجیاحت

 :کردوگفت یچپک نگاه انایس
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 گهید ادیب بذار یگرفت ریاس مگه ایس وا

 :گفت دادو تکون یسر اوشیس

 

 رهینم جا چیه مایاقل

 

 .نشدم ناراحت بگم اگه دروغه

 ..  اوشیس یول بخوره سرم به ییهوا رونویب برم خواستیم دلم یلیخ

 .. کردمینم درکش اصال

 

 یمربا زد هم مشغول و نییپا انداختم سرمو دلخور بزنم یحرف اونکه یب

 شدم الهیتوپ

 برداشت فشویک و شد بلند جاش از اوشیس

 :کردوگفت برسام گردن پس ی حواله یکی

 بخور کم رهید پاشوپاشو

 . شد بلند و دیکش سر شوییچا برسام

 .شد دهیکش اوشیس دنبال اردک نیع و فرستاد انایس یبرا یبوس دور از

 :گفت انایس

 

 ؟یایب یدوسندار خودتم

 :گفتم و دادم تکون سرمو

 

 که شهینم ستین یراض اوشیس یوقت یول خدامه از که من

 



 764 از 253 صفحه 

 :گفت و داد تکون سرشو

 

 .میگردیبرم اونام برگشتن قبل میریم یایم چنده ییلویک اوشیس

 

 : گفتم و دادم تکون تندتند سرمو

 .نه نه.  نه یوا

 بگذره خوش دیبر شما. کرد سکیر شهینم اصال

 

 .شد حرفش الیخیب اونم و دادم تکون دستمو که بگه یزیچ خواست انایس

 .اتاقم تو دمیچپ و رفتم باال ها پله از

 

 .بود گرفته یلیخ دلم

 ...اوشیس یول برم منم شدیم کاش

 .پنجره لب نشستم و برداشتم مویگوش

 !افتادم خودم ادی وسطاش و کردم یپل آهنگ هی

 یزد یساز هی هرروز

 یداد یباز منو دل

  من مثل روزآرومی

 دیفازجد هی فرداش

 یپریم روزازخوابی

 یول رهید یمونیپش

 رمیم دارم که ینیبیم

 ...ینر شهیم یگیم بهم
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 "اشتباه_یساس"

 افتاد راه پژمانم و شدن نیماش سوار آماده که افتاد مادرجون و انایس به نگاهم

 .کردم یپل و برد یانگر ی افتاده چشم از یباز و تختم رو رفتم

 .برد سر حوصلمو که کردم یباز ییتا دوسه

 .بود ختهیر انایس که یا برنامه تو رفتم

 : بود نوشته باالش

 ...درانتظارشبکه

 !ارم؟یب کجا از شبکه حاال

 کردم روشن بود باال اون یهرچ دونه دونه و نییپا دمیکش باالرو ی صفحه

 شروع میگوش و داد جواب یآخر تو که.بده نشون العمل عکس تا ستادمیووا

 !رفتن برهیو تندتند کرد

 !!!امیپ پشت امیپ

 کردم نگاه رو همه

 ...منزل نیزاید کانال

 !کردیم فیک آدم داشت ییعکسا چه

 ...شب لباس کانال

 ...عروس لباس

 بود توش زیم زیچ یکل

 !دسر و یاشپز کانال

 .بود همشون ی هیته طرز و ها عکس

 .ومدیم بنظر خوشمزه یلیخ

 دمیپر وازجام زد جرقه توسرم یفکری

  نییپا رفتم عجله با و برداشتم مویگوش
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 .بودن مشغول اشپزخونه تو خدمه

 .نبودم آشنا یلیخ دیجد ی خدمه با

 شناختمشونینم اصال یعنی

 .دادن سالم نییسرپا و برگشتن احترام به همه

 

 .گفتم دینباش خسته و دادم یگرم سالم

 .تر مسن خانم هی با جوون تادختر دوسه

  زدن یگرم لبخند

 

 :گفتم روبهشون

 ه؟یک با نجایا کردن دیخر مسئول

 .یوآقاسام من:دادوگفت تکون یسر مسن خانم

 :وگفتم باال دیپر ابروم

 

 ه؟یک گهید یسام

 :دادوگفت تکون رونیب ی اشاره به یسر مسن خانم

 هستن راننده.عمارته اطیح تو شهیهم که ییآقا همون

 

 :گفتم متفکر

 س؟ین پژمان اسمش اون مگه پس

 

 :گفت مهربون و زد یلبخند خانمه
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 ماها ی راننده یسام آقا یول خانوادس ی راننده پژمان آقا.هیا گهید کس شونیا

 .خونس ی اچارفرانسه و

 

 .خودم یشونیپ تو خوابوندمیم یکی وگرنه کردنیم نگاه داشتن هیبق فیح

 .شناسمینم ویکس هنوز نجامیا ماهه چند که برسرم خاک

 

 :دادم وادامه گفتم لب ریز یآهان

 دارم دیخر یسری من خب

 ره؟یم یک

 

 :دادوگفت تکون یسر خانمه

 .شهیم فراهم ساعتهی نیبد نیسیبنو ستیل شما

 

 :زوگفتمیم پشت نشستم و زدم یگشاد لبخند

 نیاریب وقلم کاغذ پس

 

 .رفت رونیب اشپزخونه از دادو تکون یسر خانمه

 .دخترا سمت چرخوندم نگاهمو

 :گفتم روبهشون

  باال نیریبگ سرتونو

 .ستادنیا صاف همه

 بود بایز شونمیاول

 :وگفتم زدم روش به یلبخند
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 .شناسمیم که تورو

 .نیکن یمعرف خودتونو هیبق

 

 یموها و سبزه ی چهره با بود یواستخون الغر بود ستادهیا بایز بعد که یاون

 !پر یابروها و یمشک

 :گفت یواروم فیظر یباصدا

 .س مائده من اسم

 .ومدیم یخوب دختر بنظر.زدم روش به یلبخند

 یلبخند.روشن ی قهوه یبوروچشما یموها با بود تر پر کمی یبعد نفر

 :زدوگفت

 سانازم من

 .ختیریم کرم چشماش از

  دادم تکون یوسر گرفت خندم

 :گفت بود خودم مث و داشت یتر بلند قد که آخر نفر

 .داهستمیآ منم

 :وگفتم زدم روشون به یلبخند

 ماسیاقل منم اسم.تونییآشنا از خوشبختم یلیخ

 کردن نگاه گهیهمد به متعجب

 !بود نخورده گوششون به اسم نیا تاحاال انگار

 !دمیدیم یکس از رفتارو نیا که نبود یاول بار البته

 :گفتم خنده با

 تعداد و شهیم مد یزود به نمیبیم من که نجوریا یول هیمیقد یلیخ اسم هی مایاقل

 شناخت میخواه اسم نیا با رو یشتریب

 .دنیخند همه
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 :گفتم دخترا روبه

 د؟یهست یراض کارتون از

 

 :گفت بایز و دادن تکون سر همه

 .رسنیم بهمون یلیخ م؟خداروشکرینباش یراض شهیم مگه

 نبود؟ یراض شهیم مگه.ودستمزد پوشاک خوراکو خواب یجا

 

 .کردن دیتائ حرفشو و دادن سرتکون بایازز تیتبع به ام هیبق

 

 دیرسیم یلیخ خدمه به بود که یهرچ اوشیس

 .ذاشتینم کم براشون یول زدیم غر سرشونو کردیم دادیب داد یگاه هرچند

 .جلوم گذاشت یخودکار و کاغذ و شد وارد مسن خانم

 به دادم و برگه تو نوشتم داشتم الزم که ییزایچ توش از و دراوردم مویگوش

 .خانمه

 نکردم ول یول گرفت رو برگه طرف اون

 :گفتم که کرد نگام متعجب

 

 دونم؟ینم شمارو اسم

  

 :گفت و زد یلبخند

 .ام فاطمه من
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 عیضا!کنم صدا یخال یخال سالو و سن نیا با زنه زشته یول.بود ناز چه.یآخ

 !بود

 

 :وگفتم کردم ول رو برگه

 .خانم فاطمه خوشبختم

 

 :گفت محجوب و انداخت نییپا سرشو

 

 .خانم نیدار لطف

 .شد وارد پژمان که شدن کارشون مشغول دخترا و اومد ییها قدم یصدا

 

 که تو  اومد محافظه همون هم سرش پشت.داد سالم و کرد خم برام یسر

 .کرد سالم اروم.هیسام اسمش بود گفته خانم فاطمه

 به سر با و دیکش دشیسف ی مقنعه به یدست دستپاچه بایز دمید که نوریا برگشتم

 .کرد سالم پژمان

 

 شد؟یچ نمیبب نیسیوا آقااااا آقا

 شد؟ چطور

 آررررره؟؟؟ هم نایا

 .پژمان به زدم زل موشکافانه و کردم زیر چشمامو

 بایز یبرا داد تکون آروم یسر لبخند با و دراورد نکشویع

 !زرشــــــــــک که ام هیبق

 

 .سمتم برگشتن همه که گفتم یبلند اهم
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 :گفتم ثانهیخب

 ن؟ینرفت انایس و بزرگ خانم با مگه شما خان پژمان جناب

 :گفت کردو بند لباسش بیج به نکشویع

 هروقت خونه امیب گفتن بمنم هست ششونیپ کمک یبرا محافظا از یکی

 .دنبالشون برم زننیم زنگ شد تموم کارشون

 :گفتم و کردم اشاره بایز به چشم با و گفتم یآهان

 !برس کارت به شما پ

  

 !هیخبر که شدم مطمئن و انداخت نییپا سرشو نیشرمگ

 

 آره؟ یکس با اونم نمیبب که یسام پسره به زدم زل شک با

 .کدومه ندادم صیتشخ درست یول داسیآ و ساناز به حواسش دمید که

 کهههه یفضول از ترکمیم خب دهههههه

 

 :گفت و گرفت یسام سمت کاغذو خانم فاطمه

 .نیبرگرد عیوسر نیبد انجام دارویخر نیبر دخترا از یکی با

 .داد تکون سر عانهیمط

 ..داد هلم سالن  در یجلو و یباز یهوچ بود اومده رایسم که افتادم یروز ادی

 .بود هیسام نیهم داشت نگهم عقب از که یاون

 دادا گرم دمت

 :گفتم و زدم یگشاد لبخند ثانهیخب

 

 بره ساناز با
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 داد قورت دهنشو آب و خورد جر فکش کلمه یواقع یمعنا به

 .دادمیم قر نجایهم وگرنه نبود زیجا که فیح

 !هدف تو بودم زده

 !بود خودش خود

 

 :وگفت دیکش اش مقنعه به یدست یعاد یلیخ ساناز

 خانم چشم

 

 .نداره خبر یزیچ از بود معلوم

 : گفتم تودلم و دمیخند زیر زیر

 .انهی یایم لکسیر نقدریا ام یبرگشتن نمیبب برو

 بایز و پژمان ی عاشقانه ینگاها مزاحم که رونیب زدم منم و رفتن رونیب اونا

 !نشم

 

  استخر لب رفتم و زدم فرش سنگ رو یچرخ و اطیح تو رفتم

 !کردم تعجب بودو زیتم آبش

 !دارنیم نگهش زیتم ام کنهینم شنا توش یکس

 :دراومد باغبون یصدا که رفتم راه استخر لب کمی

 تو نیفتیم نکرده ییخدا خورهیم سر پاتون سهیخ حوض کنار یسنگا جان خانم

 .اب

 گرفتم فاصله استخر از آروم

 .افتادم منوچهر ادی یول نداشت یشباهت چیه نکهیا با
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 ییبال چه شدو یچ نجایا بود اومده منوچهر که آخر بار نمیبب بپرسم رفت ادمی

 .اومد سرش

 بپرسم نایا انایس از حتما دیبا

 .شدم میگوش با رفتن ور مشغول و اطیح تو تاب رو نشستم و برگشتم

 گرفتمیم ادی باهاشو کار و فتادمیم راه داشتم گهید

 .کردم نگاه اعضاشو و ها روم چت از یکیتو رفتم

  برسام#

 میمر#

 اوشیس#

 مانیپ#

 انایس#

 !من و

 خخخخ داره به نه باره به نه حاال بود ممیمر  گرف خندم

 

 : نوشتم مکافات با و آروم

 ��سالم

 :نوشت میمر که دینکش طول یزیچ

 ��زمیعز سالم

 : اوشیس سرشم پشت و

 سالم

 !باحال چه

 :نوشتم یزود

 ��م؟یمر ییکجا
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 �😊�ینباش خسته میییییآقا

 

 :داد جواب عیسر میمر

 دیخر ی ادامه میبر میبخور یزیچی.گهید دیخر میاومد

 ��خوشبحالتون: نوشتم

 

 .برم رونیب خونه از دهینم اجازه اوشیس که افتاد ادمی دوباره

 .رفت سر حوصلم

 بمیج تو گذاشتم ویگوش و بستم رومو چت

 .شد اطیح وارد یسام نیماش که عمارت سمت رفتمیم داشتم

 !اومدن زود چه هللا کیبار

 و کرد سالم هول و سرخ صورت با برداشت لونینا چندتا و شد ادهیپ ساناز

 .سالن تو دیدو

 .خنده از شدمیم منفجر داشتم

 !گ؟ید تو افتاده میحل هول از ینجوریا که بهش یسام نیا گفته یچ

 

 تو رفتم و برداشتم لونوینا هی مقاومتش وجود وبا یسام کمک رفتم

 .رونیب زد اشپزخونه از و اورد یسام شمیبق

 

 شدم مشغول تواشپزخونه

 بایز کمک با و قالب تو ختمیر و کردم اماده میگوش لطف به کویک  ریخم اول

 فر تو گذاشتم

 .خچالی تو گذاشتم و کردم اماده شو خامه بعد
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 .خچالی تو گذاشتم و کردم اماده رو دسر و ژله بعدشم

 .بخورم غذامو خدمه شیپ دادم حیترج.ناهار وقت و بود ظهر

 .نداختنیم هم به دار الو نگاه یه که بایز پژمانو

 .کردن یباز غذاشون با آخر تا که سانازم و یسام

 !یفضول از شمیم منفجر قطعا گرنه و گذشته نشونیب یچ دمیفهمیم کاش

 .استراحت برن کردم مرخص رو هیبق بایز و ساناز جز و خوردم غذامو

 وگذاشتم توقالب ختمیر دومو ریخم زویم رو گذاشتم کمویک.میشد تنها ییتا تاسه

 .فر تو

 .کمکم اومدن ام دخترا شدم کیک یرو یمال خامه مشغول و زیم پشت نشستم

 .شد مشغول اونورترو رفت.کنه آبشون که خواستم و بایز به دادم شکالتارو

 :گفتم ساناز به آروم

 ؟یدار دوسش

 :کردوگفت نگام هول

 و؟ی؟کیچ

 :وگفتم انداختم باال ییابرو

  ویسام.نکن اهیس منو بروووو

 

 !دیدو هاش گونه به خون   دیپر رنگش

 خو دمیفهم نیبود تابلو.نکن هول خب هیلیخ گفتم خنده با

 :وگفت نییپا انداخت سرشو

 آشنا شتریب کمی داد شنهادیپ بهم امروز خبرنداشتم منم.ستین نمونیب یزیچ بخدا

 .میش

 :گفتم خنده با
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 !مبارکه پ خب

 

 :کردوگفت مرتب بندشو شیپ خجالت با

 

 ...خانم ستین یزیچ که حاال

 

 :وگفتم اش شونه رو زدم

 خنده ریز زدم و شاالیا شهیم یزیچ

 دیخند خجالت با

 .کردم نشیتزئ یحساب و کمیک رو ختمیر و آورد شکالتو بایز

 .خودمون مال نمیا و خدمه یبرا بودم کرده درست ام قالب هی

 

 :گفتم و زدم هام ژله به سر هی

 م؟یبخور ینیریش یک خانم بایز خب

 

 .کرد نگام یسوال و تعجب با

 :وگفتم کردم بود نگرفته کامال هنوز که ها ژله به ینگاه

 

 ...پژمان وآقا تو ازدواج ینیریش

 زده زل گشاد یچشما با سانازم و ییظرفشو تو افتاد یزرت دستش تو بشقاب

 !بما بود

 :گفتم خنده با

 .دییتابلو خودتون ناموسا
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 : گفتم  هردوشون به اشاره با

 

 تو هم و تو هم

 

 .خنده ریز زدن بعد و کردن نگام زده خجالت اول

 :گفت خنده وسط بایز

 

 بره؟ ساناز با یاقاسام نیگفت یعمد ادیم بوش که نجوریا پس

 :وگفتم دادم تکون یسر

 برن گفتم خورتشیم داره چشم با بزنن حرف ستین تشیموقع دمید!گهید اره

 .بزنن حرفاشونو

 .خنده ریز میزد هرسه

 .اتاقم برگشتم و کردم مرخص اونارم شد تموم کارم نکهیا بعد

 .تختم تو رفتم و دادنیم لیوان یبو کردم عوض لباسامو

 .خب بزنم یبعدازظهر چرت هی ندارم یکار که من

 !برد خوابم ام شماره سه دمیزوخوابیم رو انداختم مویگوش

 تخت رو نشستم خیس و کردم باز و چشمام هول یدست دیشد یتکونا با

 گرفته؟ شیآت کجا مرده یک شدهیچ جانم+

 رونیب امیب شدارهپروت باعث انایس بلند ی خنده یصدا

 حمله کردهیم دارمیب یاونجور داشته اون دمیفهم یوقت و کردم نگاش تعجب با

 سمتش کردم

 عقب رفت دادو یجاخال خنده با اونم

 .دیخندیم هرهر و دلش رو بود گذاشته دستشو
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 :گفت دهیبر دهیبر کردو سرم به یا اشاره که کردم نگاش چپ چپ

 نگا...ن...رو نهیآ..یآ..آ

 نهیآ سمت برگشتم کمر ب دست

 ! افتاده زعقبیچنگ امامزاده ای

 !؟ منم نیا

 !چشمم ریز بود ختهیر ملمیر و توهم بود دهیچیپ موهام

 

 بود سرخ کامال بالشم یجا صورتمم طرفی

 سیسرو تو دمیدو و زدم انایس به یگشاد لبخند و دمیکش موهام به یدست عیسر

 !یبهداشت

 

 صورتمو و دمیکش دستمال چندتا و بستم آبو و گرفتم نهیآ از نگاهمو!شیآخ

 .رونیب واومدم توسطل انداختم و کردم خشک

 .کردیم نگاه منو انهیموز و تخت لب بود نشسته انایس

 

 :وگفتم رفتم بهش یا غره چشم

 داداش زن یب کنمیم سکته یگی؟نمیکرد دارمیب یاونجور بود یچ خب؟دردت

 ؟یشیم

 

 :گفت و باال گرفت دستاشو و دیخند زیزریر

 یمرد دیشا گفتم کردمیم صدات و زدمیم در بود وقت یلیخ آخه

 

 خنده ریز زدم یوپق نتونستم که برم غره چشم خواستم
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 :گفت باشه افتاده ادشی یزیچی انگار هوی بعد دیخند اونم

 

 نیبب ارمیب دارویخر بذار

 رونیب دیپر عجله با اونم دادم تکون یسر

 .کردم ساعت به ینگاه و تخت لب نشستم

 !بود پنج

 !دمایخواب چقدر

 

 ختیر رو همه و بست درو پاش با و تو اومد لونیونا پاکت عالمه هی با انایس

 .نیزم رو نشست و تخت لب

 کردم نگاه و نییپا رفتم تخت از منم

 ازش شیارا لوازم بزرگ ی جعبه دوتا و کرد باز محتاطانه اولو پاکت انایس

 !اورد رونیب

 

 !کامل و بود هم جفت

 !داشت یچ همه توش

 :گفت جلومو گذاشت شویکی

 

 میمر اونم تو مال نیا

 لبم رو نشست یلبخند

 !!!نرفته ادشونی منو خوبه

 

 تو باشه دهیپوش که یا توخونه و یراحت لباس یسری و کرد باز دومو پاکت

 .دراورد خانواده جمع



 764 از 269 صفحه 

 پاکت تو گذاشت ممیمر مال و دستم داد مرتب و کرد جدا اطیاحت  با یلیخ

 

 !یخرس ییدمپا با بودن گرفته میمر و برامن پوش تن ی حوله دوتا

 

 .پاکت تو دمیچیم و کردمیم نگاه همشونو ذوق با

 

 :گفت ذوق با و جلوش دیکش پاکتارو از یکی

 

 !!!ایکار اصل به میدیرس به به

 

 دمیند یزیچ اما پاکت تو دمیکش سرک و بهش شدم رهیخ متعجب

 

 !سیتن توپ شد چشمام که جلوم گذاشت دراورد ریز لباس ست چهارتا سه

 

 !ن؟یبخر نارویا شد روتون یچجور!؟ هیچ نایا!جانممم؟

 

 :گفت ثیخب زدو برق چشماش

 

 ...پخ پخ تورو اوشیس اونوقت یشیم یخوردن لباسا نیتوا مطمئنم

 .گردنش جلو دیکش دستشو و

 :وگفتم بازوش تو زدم مشت با

 

 بکش خجالت. منحرف گمشو
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 :وگفت خنده ریز زد بلند

 نپوش یدار جرات

 

 : گفتم و دادم تکون سرمو

 پوشمینم که معلومه

 

 :گفت ثانهیخب

 کنه تنت خودش که ایس واسه فرستمیم عکساشونو منم!خوب یلیخ

 

 :گفتم و دادم تکون تندتند سرمو!یوا یوا

 !نپوشم چرا یخوشگل نیا به اصال!نپوشم کنم غلط من

 

 پاکتا رو شد وپخش خنده از دیترک هوی

 

  کردم نگاه واروید در و سقف

 :کردوگفت بهم ینگاه شد تموم که اش خنده

 !یباحال یلیخ

 

 تو؟ واسه حال شد منم دنیترس!یزک!باال رفت ابروم هی

 

 :وگفت توپاکت کرد دستشو

 ...یدیند نارویا حاال
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 !شد زار افمیق

 !مگه؟ هست نامیبدترازا

 

 :کردوگفت بهم ینگاه

 .ارین ام نو و نه بوده ایس خود سفارش نایا!نداره راه اصال

 

 !دستش به دوختم چشم کنجکاو

 !بود خواب لباس و ربدوشام همش

 بود تابلو شیچ همه که تور

  رونیب ختیریم ادم یبازو طرفی از و داشت یقیقا قهی که یراحت هی

 یبند ساتن تا دوسه

  ریحر و ساتن

 !شلوارک تاپ و

 !!!دیرسینم پا رون به کدومشونم چیه و

 

 !خجالت از مردمیم داشتم گهید

 :گفتم حرص با

 ؟یدیخر آخه هیچ نایا انایس

 :وگفت باالانداخت هاشو شونه

 

 رمیبگ خودم قهیسل با ازتوشون وگفت فرستاد برام لباسارو کانال اوشیس

  دمیخر یحضور نداشتم ینترنتیا دیخر حس منم

 !یکنیم کاریچ ینیبب کانالو اون یعکسا اگه حاال
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 !س دهیپوش همشون که نایا

 

 .بابا یا

 .طاق تو بکوبم سرمو خواستمیم

 ه؟یچ بازش دسیپوش نایا حاال

 

 :وگفت کنار گذاشت ام فیک و کفش یسری

 .دستمون رو مونهیم ای شهیم پات نمیب بپوش یول دمیپرس ایس از پاتو زیسا

  کردم پام جفتشم سه هر یکی یکی و نشستم تخت لب رفتم

 !بود اندازه همشون

 

  دونستیم ازم قیدق نقدریا اوشیس که لبم رو نشست یلبخند

 :وگفتم کردم اشاره رایز لباس به شد ریدرگ فکرم

 ؟یناروچیا زیسا

 

 :گفت و زد یگشاد لبخند

 !جونم داداش

 

 ؟!!!!!جمع؟ حواس نقدریا ادمم. ها هیادم عجب اوشمیس نیا.زد خشکم یییییییوا

 

 :گفت رونیب رفتیم کهیدرحال و کرد جمع مویمر لیاناوسایس

 

 .مانیپ اتاق بذارم نارویا منم کن جمع خودتو مال پاشو توام
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 پووووف و لباسا به زدم زل افسرده

 .تخت رو شدم پهن و شد یخال بادم

 شد باز دوباره در که کردمیم نگاه سقفو داشتم

 :گفتم

  کن اعتراض یدار اناجراتیس

 .هم رو دادم فشار چشمامو و کنمینم جمع نارویا من

 

 :گفت اوشیس بندش پشت و افتاد چشمام رو یا هیسا

 چشونه؟ مگه چرا

 

 .ستادمیوا صاف و نییپا دمیپر تخت واز گفتم یبلند ــــــــــنیه

 بشیج تو کرد دستاشو و کرد نگام ثیخب اوشیس

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 ن؟یاومد یک دینباش خسته...یچیه...یه

 لباس از یکی و شد خم مزخرفم سوال به توجه یب و کرد کنترل خندشو

 انداخت و برداشت یا روزهیف رنگ به بود دهیپوش نسبتا و ساتن که خوابارو

 .تخت رو

 :گفت و دیکش لبش ریز یدست

 

 .کن جمع دستوپا ریز از نارمیا.نمتیبب لباس نیتوا خوامیم امشب

 .یبهداشت سیسرو تو رفت ردشدو نیزم رو یلباسا و رخت ونیم از و
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 :گفتم و تخت لب نشستم

 مایاقل یاله یش الل یا

 

 :اتاق تو دیچیپ صداش

 ...نکنه خدا

 !!!دلم تو شد آب قند لویک لویک هم گرفت خندم هم حرفش از

  پاکتاشون تو گذاشتم لباسارو و تخت لب نشستم

 :کردوگفت مکث رونیب اومد کنار زدیم بلندشو یموها کهیدرحال

 

 ؟؟؟یکنیم کاریچ یدار

 

 :وگفتم کردم نگاش جانب به حق

 !گهید کنمیم جمع دارم

 

 :کردوگفت نگام هنگ اوشیس

 ساختن؟ یبراچ توپاکت؟کمدو یذاریم چرا گمیم!ستمین کورکه

 

 :وگفتم گردکردم چشمامو

 !؟یگفت کلمه چند تواون نارویا ی همه

 

 نخنده که کرد جمع لباشو یول شد باز اخمش

 :وگفتم دادم تکون یسر

 .بکنم مجلس قبل یتکون اتاق هی دارم قصد
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 نداره؟ که رادیا.بکشم اتاق سروگوش به یدست هی خوامیم

 

 :کردوگفت واریدرود به ینگاه

 !اتاق؟ چشه

 

 :گفتم و تخت اونور بردم رو پاکتا شدم بلند و پاکت تو گذاشتم لباسم نیاخر

 

 یبرا.ارمیب روشن یآب ها وسرمه رهیت یآب یبجا خوامیم فقط سین شیزیچ

 بهتره هیروح

 داره؟.نداره یرادیا که ام یزکاریتم هی

 

 :گفت و اتاق در سمت رفت و داد تکون یسر

 .شمیم بدخواب که زینر بهم شبا خوابمو یجا فقط بکن عشقته یهرکار یآزاد

 

 آقا چشم: گفتم ذوق وبا زدم یگشاد لبخند

 

 کردم جمع رو پاکتا منم و رفت رونیب در از اوشیس

 .رونیب زدم ازاتاقم

 !تاب لپ تو سرش بودو کار مشغول کارش اتاق تو

 

 .نییپا رفتم بدو ها پله از

 .نبود توسالن یا گهید کس و بود برده خوابش حال مبل رو برسام
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 کار اتاق راستی و باال بردمش کیک کهیت هی با و کردم آماده قهوه هی عیسر

 !اوشیس

 .چشماش جلو ختیر موهاش کرد بلند سرشو زدم در به که یا تقه با

 تو برم داد واجازه کرد زدونگام کنار موهاشو انگشت هی با پرده نیع کالفه

 

 پختم خودم.عصرونه یجا رهیگیم دلتو ته:وگفتم جلوش وگذاشتم کیوک قهوه

 

 :گفت کردو نگاه کیک به تعجب با

 !!!!خودت؟؟؟

 !؟یکنینم رو یبلد کارام نیازا

 :وگفتم چرخوندم سرمو یمصنوع قهر با

 ...بلدم که بلهههههه

 

 :کردوگفت نگاه کیک به مشکوک

 !توش؟ یختیر اسهال ای خواب قرص کتابا و لمایف نیا نیع حتما

 

 .خنده ریز زدم یپق بعد شدو گرد چشمام

 !ها هیآدم عجب

 :وگفتم دادم تکون سرمو

 !سادس یشکالت کیک هی ختمینر توش یچیه رینخ

 

 :گفت یا مسخره لبخند با کردو نگاه کیک به دل دو
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 ات مهیق مهیق یاریبازبادرب جلف نیازا یندار جراتشو چون یگیم راست

 !کنمیم

 

 .انداختم باال یا شونه

 :کرد مزه ومزه گذاشت دهنش باچنگال کیک از کهیت هی

 ...خوبه...دواربودیام بهت شهیم...نه

 

 !دارما محبت بود کم دیکن فکر اگه دیونیمد!کردم ذوق یکل

 .عقب بردشون موهاشو به زد چنگ کالفه و تاب تولپ کرد سرشو دوباره

 

 سنجاق یکشو و تواتاقمون دمیدو متعجبش یچشما درمقابل.زد سرم به یفکر

 .کردم باز سرامو

 ینینگ گل هی اش گوشه هی فقط. دراوردم بود کش مثل که یمشک ی ساده تل هی

 !داشت

 .شد ساده ی وساده کندم گلشو

 .کردیم نگام مات همچنان.کارش اتاق برگشتم

 .باال دمیکش و گردنش دور انداختم تلو و زشیم پشت رفتم

 .باال رفت منظم و صاف موهاش

 !دمید کاملشو رخ باالخره!بچم شهیم باز چه صورتش یییییاله

 :وگفت دیکش سرش به یدست متعجب

 

 !بود؟ یچ گهید نیا

 

 :گفتم و زدم یگشاد لبخند
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 .یشینم ام کالفه کنهینم تتیاذ کار موقع موهات ینجوریا!یکش تل

 

 :گفت گرفتیم خندشو یجلو کهیدرحال وبعد کرد نگام مات کمی

 

 .زننیم ستاره سر که یینایازا.سرم بزن ام شکوفه و سنجاق ایب دفعهی

 

 :گفتم دهیبرچ لب

 اوردم خودت بخاطر.اریب درش یدوسندار اگه خب

 

   تابش لپ تو برگشت و داد تکون یسر

 ! انهی توصورتش زهیریم باز موهاش نهیبب خواستیم انگار کرد مکث کمی

 .شد کارش یا ادامه مشغول ختینر یوقت

 .نشه پرت حواسش که رونیب زدم اتاقش از باز شین با منم

 .بودن نییپا و بودن شده داریب همه

 جمع به بردم ظرف با و رونیب گذاشتم خوشگلمو یها وژله آشپزخونه تو رفتم

  خانواده

 

 :کردوگفت ینگاه برسام

 !زنداداش یکرد چه!به به

 بخوره؟ ویخوشگل نیا به یزایچ ادم یچجور آخه

 .برداشت اونم و کردم تعارف بهش خنده با

 دنبالم اومد بود پرست ژله ارمیبس و بود شده دارهیب خواب از تازه که ام ستاره

 .بدم بهش تا
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 کنار بودم گذاشته اوشمیس سهم و میبود خوردن مشغول همه

 دوست یلیخ زنت مادر که کردن تشیاذ یکل دیرس خوردن سر چون مانمیپ

 ...یدیرس موقع به که داره

 

 بدنش به که یقوس و کش با اوشیس که کردنیم فیتعر یلیخ و خوردنیم همه

 .اومد نییپا ها پله از دادیم

 

 دور بود انداخته دور دو کشو و صورتش رو بود ختهیر دوباره لختشو یموها

 !مچش

 

 یباز ورق سراغ رفتن انایس و پسرا هم ها ژله خوردن بعد و مینشست جمع تو

 

 :گفت بود کارتا زدن بر مشغول که انایس

 

 .گذرهیم خوش ایب توام

 :گفتم ستاره دهن ذاشتمیم رو ژله قاشق نیآخر کهیدرحال

 

  ستمین بلد من آخه

 :گفت و خودش کنار زد دست با اوشیس

 دمیم ادتی خودم نجایا ایب

 .اوشیس به زدن زل گرد یباچشما و بازشد متر هی همه دهن

 

 :گفت و ابروهاش تو نشوند یاخم کرده خراب دیفهم

 !داره؟ تعجب هیچ خب
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 .دادن تکون سر هماهنگ همه

 کنار رفتم و بزرگ خانم به دادم رو ستاره و نخندم که گرفتم خودمو جلو

 .نشستم اوشیس

 بهم دیکشیم کهیکارت هر دادو حیتوض بهم کامل ویباز نیقوان.شدن یباز مشغول

 .بهتره کارت اون چرا و کنم کاریچ که دادیم حیتوض و دادیم نشون

 

 .برسام به خورد نگام که کردم بلند سرمو

 .زد یچشمک و اوشیس به کرد اشاره چشم با

 .اوشیس ی مردونه یدستا به شدم رهیخ و زدم یخجالت با توام لبخند

 

 اوش؟یس ادینم بدم ازت قبل مثل گهید چرا

 

 م؟؟؟یشد عوض نقدریا چرا

 

 !باشه شیزندگ سر باال اوشیس مثل یمرد که بود یهردختر یارزو

 !نداشت کم یزیچ یمردونگ از

 ازش؟ باشم یناراض دیبا چرا

 !شیمردونگ!غرورش و مرده

 !شمینم متنفر ازش کنهیم دعوام یوقت گهید

 !شمیم دلخور فقط

 کردم نگاش خیس زد بهم مانیپ که یا سقلمه با

 

 :کردوگفت اوشیس به یا اشاره
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 !که شیخورد

 نییپا انداختم سرمو خجالت با

 

 شد بلند جمع ی خنده یصدا

 اه اه اه. زدم گند اوخ

 

 .کردم نگاه اوشویس و باال اوردم نگامو

 کرد نگام ثیخب

 هوا رو رفت جمع که چرخوندم سرمو و دراوردم براش زبونمو

 !کردن؟یم نگا منو ناداشتنیا یییییییوا

 

 .که رفت ابروم خوردم شکر کردم غلط ایخدا دیدو صورتم به خون

 !شام میبر و امادست شام گفتن که شدمیم ذوب داشتم گهید

 شد شام وقت زود چه اووف

 

  بود مشخص کامال معدم ضعف از هرچند

 شد خودش اتاق یراه یهرک و میخورد شامو

 

  اتاق تو اومد بغلشو ریز زد تابشم لپ اوشیس

 شد کار مشغول و اش نهیس رو گذاش تابو لپ و تخت رو دیخواب

 

 .زدم کننده مرطوب بدنمو و دمیپوش بود کرده انتخاب برام که یخواب لباس

  نبود حواسش اصال که اونم
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 .بود تاب لپ تو کامال چشماش

 حس که کردم یباز کمی. برداشتم مویگوش و دمیخواب کنارش و تخت رو رفتم

 .پام رون رو نشست یگرم دست کردم

 .اوشیس سمت برگشتم

 !کنار؟ گذاشت تابشو لپ یک نیا

  کردم قالف مویگوش

 !کردیم براندازم و سمتم بود شده خم و بود کرده هیتک چپش دست ارنج رو

 

 ومدینم بدم یول دمیکشیم خجالت

 .شد قفل لباش رو و صورتش تو دیچرخ نگام

 !من یلبا رو اونم نگاه

  کمرم دور رفت شدو دهیکش پهلوم رو راستش دست

 .گردنش سمت دمیکش آروم و اش شونه رو گذاشتم دستمو

 !لبام رو نشست لباش و میشد هم کینزد

 گرمش بغل تو کمرم پشت دستش فشار با و موهاش تو زدم چنگ سر پشت از

 .رفتم فرو

 ...چونم سمت خورد سر لباش

 !گلوم

 دستش تو شدم شل و دراومدم ازپا

 شد شتریب گلوم رو لباش فشار که کرد مزه بهش یلیخ

 دراومد نالم که زد گلوم به یمحکم مک

 .چشمام تو زد زل و و آورد باال سرشو

  کردم نگاش خمار



 764 از 283 صفحه 

 ! دارم دوسش بگم خواستیم دلم یلیخ

 !تونستمینم اما

 !گرفتیم جلومو یحس هی

 

  میشونیپ رو نشست گرمش یلبا که بودم غرق توافکارم

 :وگفت رفت عقب و دیبوس یطوالن

 

 کنم تتیاذ خوامینم کوچولو بخواب

 

 باری نداشتم دوست چیه قبل عیسر ی رابطه یاداوری با.لبم رو نشست یلبخند

 کنم امتحانش گهید

 !عقب رفتم و کاشتم اش گونه رو یا بوسه

 .اش نهیس تو شدم غرق و بغلش تو دیکش منو

 ...برد خوابم که دینکش یطول موهام تو دستش نوازش با

 

 زمزمه لب ریز دارم دوست مثل یزیچ و دیبوس رو روچشمم یکس کردم حس

 .کرد

 

 .شدم داریب انایس یتکونا با که پرداختم خوابم ی ادامه به و کردم جمع خودمو

 :گفت و داد نشونم یباز شین

 رونیب میبر دیبا میبخور صبحونه زود پاشو

 

 : وگفتم دمیمال چشمامو
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 ؟یسالمت به کجا

 

 ;دادوگفت لمیتحو یالک لبخند

 دیخر متیببر امروز که کردم یراض اوشویس التماس و ترفند هزار به

 نشده مونیپش تا پاشو د

 :گفتم کردمو نگاش گرد یچشما وبا متعجب

 !داد؟ اجازه چطور!واقعا؟

 

 :زدوگفت یا قهقهه

  خودم به ببندمت ریزنج با دادم قول بهش

 

 :گفت رفتیم رونیب اتاق از کهیودرحال

 

 نییپا ایب بپر نشده مونیپش تا زودباش فقط

 

  یبهداشت سیسرو تو دمیچپ و شدم بلند ازجام ذوق با

 رفتم و کردم عوض لباسمو و رونیب اومدم و دادم انجام رو مربوطه یکارا

  نییپا

 بودن زیم سر همه

 کرد بهم ینگاه نگران و دل دو اوشیس

 

 !نرم که کردیم التماسم چشماش با داشت انگار
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 :کردوگفت یمصنوع ی سرفه انایس که دادمیم وا داشتم!شد کباب دلم

 شد رید خانم نیبش بفرما

 

 نشستم و کردم همه به یرلبیز سالم.رفت بهم یتوپ ی غره چشم که کردم نگاش

 زیم سر

 

 توچشم چشم و نکنه ریگ اوشیس نگاه به نگام صبحونه شدن تموم تا کردم یسع

 !مینش

 میحاضرش که میرفت اوشمیس منو اتاقاشون تو رفتن و پاشدن همه خوردن بعد

 :دمشیبوس سفت و شدم اوشیس زونیاو و دمیپوش لباسامو

 .خورمینم جم کنارشم از رمیم انایس با!گهید نباش نگران

 

 :گفت رلبیز دادو تکون یسر

 باش خودت مواظب

 !!!رونیب زد ازاتاق وجلوترازمن

 

 نگرانمه؟ االن نیا

 !شهینم باورم ییییییوا

 رفتم کله با و ادیدرب یروح یب از صورتم که کردم بسنده کمرنگ لب رژ هی به

 .نییپا

  ببره مارو پژمان بود قرار

 رفتنیم باهم که مانمیپ و اوشیس و برسام

 .بودن منتظرمن عمارت اطیح تو هیبق و بودن رفته پسرا و اوشیس.نییپا دمیرس

 .میشد نیماش سوار انایس یغرغرا با و  رونیب دمیپر عیسر
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 نیبش که کردیم دعوا ستاره با مدام نمیماش تو

 نخور تکون

 شلوارم به نمال کفشتو

 یفتیم نیبش

 نکن روپرت راننده حواس

 بهم نچسب

 ...سقف به خورهیم سرت

 

 حواسمو کل کردمیم یسع من یول دییجو مغزمونو یحساب میبرس تا خالصه

 نمیبب ابونارویخ کوچه کمی و کنم رونیب پرت

 !توخونه موندم بسکه زدم کپک

 

 .شم ادهیپ گفت انایس و نگهداشت بزرگ پاساژ هی یجلو پژمان

 ادیب و کنه پارک نویماش پژمانم تا پاساژ یجلو میسادیوا

 

 : گفت و بغلم داد رو بچه انایس

 کجاست نمیبب میمر بزنم زنگ ریبگ نویا

 

 داشتم نگهش یسخت به و کردم بغل رو بچه

 قدوقواره نیا با نکهیا ترس از منم کنه بدوبدو و نییپا ادیب که زدیم دستوپا یه

 که کردمیم اخم بهش ام یهرزگاه و ذاشتمینم نیزم بدوام دنبالش باشم مجبور

 !سهیوا جای

 

 :گفت و فشیک تو کرد ویگوش انایس
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 باالست ی طبقه میمر میبر

 

 !طنتیش به نکنه شروع که زد سرش یداد و گرفت ازم رو وبچه

 :گفت بزرگ خانم که میافتاد راه دنبالش بزرگ باخانم

 

 ادیب میسیوا یچ پژمان پس

 

 : کردوگفت سرمون پشت به یا اشاره انایس

 ادیم داره اون نیایب

 

 .سمتمون اومد و شد رد ابونیخ از پژمان سرم پشت به کردم ینگاه

  میشد پاساژ سالن وارد و باال میرفت ها پله از

 !!!بود شلوغ چقدر اوووووووووف

 

 رو ش سبابه انگشت دیتهد به گرفت دستشو و گذاشت نیزم رو بچه انایس

 :دادوگفت تکون

 . بزنن نوکت کالغا دمیم یکن ول دستمو یکن شلوغ یکن تیاذ

 

  سقف به کردم نگاه منم رفتو غره چشم بمنم انایس که دمیخند زیر زیر

 یبرق پله سمت میافتاد راه

 ! ومدیم دنبالمون اردک و خوب ی بچه هی نیع پژمان

 و غش به خنده از بچه که اوردیدرم ستاره یبرا یشکلک پشت از ام یهرزگاه

 !فتادیم ضعف
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  میشد ها مغازه تو گردش و دیخر ومشغول میرفت باال یبرق پله از

 مغازه اون به مغازه نیازا

  غرفه اون به غرفه نیا از

  میکرد دارویخر همه و باال میرفت هارو طبقه دونه دونه

 خودمون یبرا میمر و من ی قهیسل به طال

 ...میدیخر کامل هارو زهیم زهیر و کفش و فیک و  ساعت

 

  بود گرسنه. زدیم نق و بود شده خسته ستاره

 !!!بود ظهر بعداز ۱ ساعت. شد گرد چشمام و کردم میگوش ساعت به ینگاه

 !میگشت چقدر

 کردیم گزگز داشت پاهام

 

 !!!!عیگر به کرد شروع و دیکش یبنفش بایتقر غیج ستاره

 س خسته و گرسنشه بچه یطفل میدیفهم که بهش میزد زل تعجب با همه

 !ادیب خوادیونم

 

 شکستیم داشت و بود پاکت پراز دستاش که پژمان به ینگاه بزرگ خانم

 :گفت کردو

 

 . نییپا میبر دیکن جمع

 یطفل میبخور یزیچی و نییپا نیهم رستوران میبر بعدشم نیماش تو بذار نارویا

 شد تلف یگرسنگ از بچم
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 که یا طبقه چنتا یبرق پله با و میافتاد راه همه بزرگ خانم حرف از تیتبع به

 .نییپا میاومد باال میبود رفته

 

 :گفت پژمان

  نیماش تو ببرم بهم نیبد پاکتارم اون خانم مایاقل

  بود دستش تو پاکت چهارتا کردم دستاش به ینگاه

 دستش هیتو تا پنج

 .بغلش ریز بود زده عروسکم هی ستاره لطف به

 گرفت خندم

 بغلش ریز زده نیشاسخ گنده مرد

 

  میمر دست ام یکی بود من دست پاکت تا سه

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 نیببر نیتونینم ادهینازیا امیم باهاتون منم ستین یازین

 

 :گفتم میمر وروبه

 ببرم بده اونم

 

 !افتادم راه جلوترازاون که شه مانع و بگه یزیچ خواست پژمان

 . نیماش سمت میرفت و رونیب میزد پاساژ از هم با

 پاساژ یرو روبه نگیپارک بود برده نویماش
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 ای رمیم سرش پشت شه مطمئن گشتیبرم یهرزگاه و رفتیم نایماش ونیم از

 !شدم وگور گم

  نیماش تو میگذاشت الرویوسا و بهش دمیرس باالخره هن و هن با منم

 :وگفت کرد راننده سمت عقب کیالست به ینگاه پژمان

 

 آزار مردم مادرتو پدرو یا

 

 : گفتم شده گرد یباچشما

 !من؟!؟یک!هان؟

 

 .نه نه:گفت هول دویکش لبش ریز یدست

 ستین یاعتماد هاام نگیپارک نیا به گهید کردن یخال کامل کویالست باد

 .بود یخال هیخال گفتیم راست کیالست سمت شدم خم

 :گفت و بشیج تو کرد دست

 

 کنمیم عوضش گردمیبرم هیبق شیپ برمیم شمارو کنم عوض کویالست دیبا

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

  نیبرگرد دوباره نیایب باری شهیم دردسر ستین الزم نه نه

 رمیم خودم من بکن کارتو شما

 

 ...خانـ اما:وگفت برداشت یقدم
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 :کردم قطع حرفشو

 ایب کن زودتموم کارتو شما برم تونمیم خودم ستمین که بچه بابا

 

 که دیکش طول یوکل بود یلیطو نگیپارک افتادم راه و نشدم جوابش منتظر

 !نمیبب رو یخروج در بتونم باالخره

 

 یکس که نییپا بودم انداخته سرمو منم کردنیم وامد رفت توش مرد ام یلیخ

 نکنه بارم طعنه کهیت

 

 : گفت سر پشت از یکی هوی

 ...خانم خانم

 

 باشه داشته یواجب کار انگار

 :گفت مظلومانه کردو یوسیما نگاه سمتش برگشتم

 ؟یدیم بما یساعتی هی

 

 دیچیپ جونم تو یبد لرز افتاد میدوزار نکهیا بعد و کردم تعجب اول

 .شنایم دایپ ییآشغاال چه نیبب روشن روز تو

 گردنش دور فیکث لنگ هی و بود تنش یکیمکان سرهم لباس

 

 کثافت  بود سیوگر نیبنز و روغن پر لباساشم

 زد بهم حالمو

 یزیچی تو خوردم صاف که برم راهمو برگشتم
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 اروی ی نهیس به بود خورده که مینیب رو گذاشتم دستمو و رفتم عقب

 گشاد لبخند با ها ماموت نسل ی مانده یباق به هیشب بیبدترک زشت کچل هی

 .بود گذاشته شینما به اهشویزردوس ونیدرم یکی یدندونا

 آشغال بزنن گندت

 

 :گفتم بلند

  زنمیم داد وگرنه کنار برو راهم ازسر

 

 :وگفت کرد یا خنده

  خودت واسه نه یکنیم جور کیشر ما واسه یبزن داد همکارن همه نجایا

 !محافظ

 

 پژمان شیپ رمیم اصال خوردم شکر کردم غلط من بابا!ومدیدرم داشت اشکم

 شه تموم کارش تا نمیشیم

  هیقبل همون بغل تو رفتم صاف که برگردم دوباره خواستم

 :گفت یچندش لحن با و باسنم رو نشست دستاش خواسته خدا از

 !ایجنس خود جووون

 

 گرفت دهنمو دور دست هی با پشت از کچله که بزنم غیج خواستم کرده بغض

 که ییها غرفه غرفه از یکیتو دیکش عقب عقب منو و شکممو دست هی وبا

 نایماش یبرا بودن کرده درست

 برسه دادم به که نبود یشکیه لحظه اون تو نداشت دهیفا دستوپازدم یهرچ

 !زدمیم یا خفه یغایوج بود دهنم رو که دستش به زدمیم چنگ
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 !کن کمکم ایخدا

 .بود باز شمیبند جلو که قراضه نیماش هی پشت دنمیکش

 :گفت هیسیریگ روغن

 خونه؟ میببر ای میبساز نجایا صمد گمیم

 :گفت صمده اسمش دمیفهم که ماموته

 بکن تو دارمیم نگهش من میبساز نجایهم کنمیم سکته من خونه تا داداش جون

 بکش نگهداشتنشو زحمت تو بعد

 

 کردو خشک صورتشو عرق بود گردنش دور که یلنگ با و جلو اومد هیروغن

 .کرد نگام یحیکر بالبخند

  کشوند خودش با منم و نشست یزیچیرو و عقب رفت کچله

  نداشت دهیفا زدن پا دستو

 بود گرفته محکم یلیخ نشد اونم رمیبگ گازش کردم یسع

 !بود یجار رودخونه نیع اشکام

  خودش رو دیکش منم و داد لم صمد

 که باال دیکشیم مانتومو و کردیم نگاه دقت با و بود اورده شونم کنار از سرشو

 نهیبب پامو یال

 !بود من چهاربرابر کم د؟کمیرسیم زورم مگه یول شم مانع که زدمیم دستوپا

 

 دراورد لباسشو ی وباالتنه نییپا دیکش سرهمشو لباس یجلو پیز هیروغن

 شد پشتش زونیواو

  شدیم بد حالم وروغنش تن عرق گند یبو از شدیم که کینزد

 نداشت دهیفا یول کچله یدستا رو زدمیم چنگ و زدمیم پا دستو

 :گفت هیروغن به رو کچله
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 بکن نییپا بکش یکنینم فتح که قله رسهیم سر یکی االن باش زود مونیسل بابا

 توش

 

 : گفت اوردیم رونیب تنش مین از آلتشو داشت که اون

 گهید اومدم سایوا قهیدقی بابا یییییا

 

 یصدا هی و بود بسته دهنم یول اوردمیدرم گلوم از ییصداها توانم نیاخر با

 !شدینم دهیشن شتریب خفه

 دیدیم تار اشک از چشمام

 ناخون منم کنه باز شلوارمو کمر کردیم یسع و باال بود داده مانتومو کچله

 !زدمیم چنگ و دستش یرو کردمیم فرو هامو

 

 پام یال کرد شلوار رو از صورتشو و پاهام یجلو نشست و شد کینزد مانیسل

. 

 عقب آخ با که توسرش دمیکوب محکم مشتامو پاهام یال نفسش حس با

 :دوگفتیکش

 کرد رم ریبگ دستاشو پستونشو ولکن صمد یکنیم یغلط چه

 :گفت وتوگوشم گرفت دستامو جفت دست هی با کچله

 

  یکن صفا کنهیم یجوری وارده مونیسل اق جوجه ریبگ اروم کمی

 

 ستادیوا پاشد الغره که دادمیم تکون پاهامو

  بود شده یعصب دستم از

 :وگفت رفت یاهیس چشمام که زد هام نهیس به یچنگ چنان
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  کنمیم ات پاره خودم ای میکن حال جفتمون بذار خفشو ای نیبب

 

 !بودم افتاده زجه به هیگر شدت از گهید

  شد شلوارم کمر کردن باز مشغول

 !انداختن لگد کردم شروع

 :گفت لباسشو تو گذاشت آلتشو

 

 مشیببر کن جمع ندازهیم جفتک خر نیع بکنم ذارهینم شهینم ینجوریا صمد اه

 خونه

 :گفت صمد

  شم بلند بذا رشیبگ گرفته تیباز عرضه یب توام بابا یا

  سمتم شد خم و دیکش باال لباسشو پیز الغره

 دونستمیم دیبع خودم از که ییصدا با بذاره مانهیسل که برداشت دستشو صمد تا

 :دمیکش ادیفر

 ....پـــــــــــــــژژژژژژژمـ

 

 :گفت و دهنم رو نشست دستش عیسر

 مینیب شو خفه بابا داره ام ییصدا چه هرزه اه اه

 

 خورد گوشم به یفیضع یصدا که زدمیم هق هق داشتم

 ....خانمممم مایاقل:

 کردم زیت گوش و شدم ساکت

 ؟یییییکجا ماخانمیاقل:



 764 از 296 صفحه 

 

 !شدم خوشحال

 !کردینم خوشحالم پژمان یصدا دنیشن اندازه به دادنیم بهم ارویدن اگه

 که الغره یدستا تو کردم فرو و بلندم یناخونا دستامو تو ختمیر توانمو تمام

 :بنفش غیج دوباره و کرد ول دهنمو عیسر و نداشت زور کچله مثل

 ...پـــــــــــــــژژژژمانننننن

 

 کنار رو پرده پژمان که زدن دستوپا کردم شروع گرفت دهنمو جلو عیسر کچله

 !تو اومد و زد

 ...ومدیم جلو یعصب و شدیم کبودتر هرلحظه صورتش

 :گفت یالت وبا جلوش رفت الغره

 !؟یباش کارهیچ شما

 :دیغر دندوناش نیماب پژمان

 ...کارشششش همه

 !شد پهن سفره نیع اروی که دهنش تو دیکوب یومشت

 .عاشقتممممممممم عاشقتم هزارم بار یبرا ایخدا

 تو کردم پرت خودمو هوا یب و پژمان سمت دمیدو دیکش ازم دستاشو کچله تا

 !بغلش

 !نجاتمه ی فرشته پژمان دونستمیم فقط دمیفهمینم کارمو وغلط درست اصال

 :گفت و کتفم دور کرد حلقه دستشو

 ؟یدیفهم. داخل یگردیبرنم افتاد ام یاتفاق هر. امیب تا رونیب برو

 !دادم تکون سر هیگر با

 رونیب سمت داد هلم

 .کردمیم نگاه سرمو پشت گشتمیبرم یه و افتادم راه بالرز
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 !دراورد چاقوشو کچله و وپاشد کرد وجور جمع خودشو هیروغن

 .دیلرزیم یچ نیع بدنم

 اد؟یب پژمان سر ییبال نکنه

 :دیکش داد پژمان

 ...ـــــروننننیب برو گمیم

 !رونیب زدم هیگر با و گوشام به گرفتم دستامو

 !ومدیبرنم ازم یکار چیه و ومدیم داخل از یکار کتک یصدا

 !شدم خشک سرجام شد باعث پژمان آخ یصدا که وارید به دادم هیتک هیگر با

 

 افتاده؟ یاتفاق چه یعنی

 !نداشت جون پاهام ومدیم لگد و مشت یصدا بازم

 کردینم یاری پاهام یول تو برم بازم خواستمیم غرفه سمت برگشتم

 !..کنم کاریچ ایخدا

 

 غیج شد باعث که خودش سمت چرخوند ضرب با منو و نشست شونم رو یدست

 !بکشم یبلند نسبتا

 !چشمام به بود زده زل ینگران با که یشخص به افتاد نگاهم

 !!!اوشیس

 !بهش دمیچسب سفت و کردم حلقه گردنش دستامودور

 :دیپرس نگران و نشست کمرم رو دستاش

 

 ما؟یاقل شدهیچ
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 نگران بودو ستادهیا کنارش مانیپ رونیب اومدم بغلش از عیسر و افتاد ادمی تازه

 نایا پژمان که ییاونجا به کردم واشاره رفتم کنار جلوش از عیسر کردیم نگام

 !بودن ریدرگ

 :وگفت اوشیس ی نهیس تخت زد مانیپ که افتادن راه هردو

 .رمیم من دهیترس باش زنت مواظب تو

 

 !داخل دیدو باشه جواب منتظر اونکه یوب

 .کرد بهم ینگاه اوشیس

 !بود یقاط نگاهش

 !تیعصبان از

 !ینگران از

 !حرص از

 

 :گفتم اروم و زدم پس دست پشت با اشکامو و دادم قورت بغضمو

 ...من..م...اوشیس..س

 

 :دیغر دندوناش یال ازالبه

 !نگو یچیه!سیه

 

  انداختم نییپا سرمو

 که غرفه به میدوخت هردونگامونو اومد دوم ی غرفه از نفر چند دنیدو یصدا

 :گفت نگران و رونیب اومد یخون یدستا و پاره لب با مانیپ

 بجنب اورژانس بزن زنگ ایس
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 گهید دست با گرفتیم شماره کهیدرحال و دراورد بشیج از شویگوش اوشیس

 بسته دستم تورگ خون راه کردم حس که گرفت محکم راستمو دست مچ اش

 !غرفه داخل تا دیکش خودش دنبال منو و شد

 ! خون غرق و بود شکمش رو دستش پژمان

 !رهیبگ دنشویخواب یجلو کردیم یسع و کنارش بود نشسته مانیپ

 !گرفتم جهیسرگ و کرد خی بدنم

 !!!پژمان...پ

 !من بخاطر

 زدیم چنگ زخمش به و کردیم سرفه

 !بود پژمان دست رو دستش و پاش رو بود گذاشته پژمانو سر مانیپ

 

 :دیکش ادیفر یعصب

 اورژانــــس؟ نیا شد یچ پس

 سر باال زد زانو رفت و کرد ول دستمو شد تموم تلفنش یک دمینفهم که اوشیس

 :وگفت پژمان

 االن رسهیم

 :گفت یآشکار بغض با و دیکش پژمان یشونیپ و موها به یدست

 !پهلوون ضعفتو نمینب

 بروز دردشو کردیم یسع کهیدرحال و زد یزورک لبخند اش سرفه ونیم پژمان

 : گفت نده

 ...باو نینکن..ن شلوغش...شل...ش 

 

 !اوشیس ی گونه رو دیچک اشک قطره هی

 !بود؟ اوشیس نیا
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 !فرخ؟ ی خانزاده

 !من؟ مردمغرور

 

 :وگفت پژمان یشونیپ تو زد دست کف با و زد یاجبار لبخند

 

 ...یشینم آدم یکیتو

 

 .نداشتم سادنیوا جون گهید زدم زانو

 !!!شد بسته چشماش پژمان

 !اومد بند نفسم

 !نه!نه ایخدا

 

 !دیبوس شویشونیوپ شد خم و اش نهیس به چسبوند سرشو مانیپ

 ! بود یاشک چشماش اونم

 ...رفتم فرو یدیق یب عالم تو و رفت یاهیس چشمام

 .کردم باز چشمامو و زدم پلک اروم

 بود سبک سرم نمیبب درست تا زدم پلک چندبار و بود تار دمید

 خدا سرم یوا میشونیپ رو گذاشتم راستمو دست

 چرخوندم سرمو و گفتم یآخ چپم دست سوزش از

 .خبره چه دمیفهم تازه  کردم نگاه دوروبرمو

 برگشت اخم یصدا با که بود ستادهیا بمن پشت اوشیس

 

 .زد چنگ گلومو بغض انداخت بهم یتفاوت یب نگاه
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 ...من بخاطر پژمان شدینم باورم

 : کردم زمزمه

 ...پژمان

 

  بستم چشمامو ازترس که  باال برد مشتشو و سمتم کرد حمله یعصب اوشیس

 سرم کنار بالش رو اومد فرود مشتش یول

 کردم باز اروم چشمامو

 :دیغر اوشیس

 

 کردم؟؟؟؟؟یم کارتیچ ومدیم پژمان سر ییبال اگه یدونیم

 ؟؟؟؟یییییفهمیم

 

 سرم تو کردم یهج کلماتشو

 ومد؟ین سرش ییبال یعنی

 

 .بست چشماشو دمید خودم یباچشما یول

 

 :شکنهیم االن استخوناش کردم حس که گرفت سفت چونمو اوشیس

 

 برگشت و رفت مررررگ لب تا پژمان نفهم ی بچه تو بخاطر یلعنت آخه د

 

 !دمیخند یخوش از هیگر و درد ونیم

 !برگشت
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 !پژمان یعنی

 !زندست

 !کرد نگام مات اوشیس

 دمیخندیم هیگر با ها وونهید نیع

 

  کردمیم هیگر شدت به لحظهی

 !زدمیم قهقهه بلند لحظهی

 

 !نبود خودم دست کارام اریاخت

 : صورتم دور کرد قاب دستاشو اوشیس

 مایاقل بسه

 

 دمیخند تر بلند

 داد تکون هامو شونه نگران

 هیگر ریز زدم

 نشستم تخت رو که منم دیکش عقب

 کرد نگام مات کمی

 !طرفی شد پرت سرم و شد داغ صورتم طرفی

 

  خودم حال به برگشتم

 ختمیریم اشک همچنان

 ینگران از

 ترس از
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 شوک از

 فتادیون فتهیب تونستیم که یاتفاق از

 !!!یخوش از

 

 چسبوند خودش به و کرد بغل سرمو اوشیس

 

 :زدم زجه

 ...دمیبخشینم خودمو چوقتیه شدیم شیزیچ اگه

 

 :دوگفتیکش سرم به یدست اوشیس

 یچ تهیحال گهید یشد بزرگ کردم فکر که بود من از تیخر.ستین تو ریتقص

 .هیچ به

 دردسر تو همه ینجوریا حاال که شدمیم یوراض دادمیم گوش انایس به دینبا

 فتنیب

 

 باشم ازاد که نداشتم نویا اقتیل من.گفتیم راست دیشا

 به کاش!کردمیم گناه احساس!فتادینم اتفاقا نیازا کدوم چیه موندمیم خونه اگه

  رفتمینم وتنها کردمیم گوش پژمان حرف

 !رفتمینم رونیب ازخونه و کردمیم گوش اوشیس به اصال کاش

 ...کاش کاش کاش

 سرجام دمیخواب و اومدم رونیب اوشیس بغل از

  کرد بازش و پنجره سمت برگشت اوشیس

 لبش ی گوشه گذاشت و دراورد یگاریس بشیج تو از

 !دیکشیم گاریس حال هیتو فقط و فقط اوشیس
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 !تیعصبان تو

 

 .تو اومد یخوراک لونینا هیبا زیتروتم و مرتب مانیپ و شد درباز

 :گفت و زد یلبخند

 !خوشگلم ی خاله دختر به سالم به

 و پنجره سمت برگشت دوباره کردو مانیپ به ینگاه برگشت لحظهی اوشیس

 کرد فوت گارشویس دود

 !فتادهین یاتفاق چیه انگار که کردیم برخورد یجور مانیپ

 بشکنه سرمن شتریب ها کوزه کاسه که تلنگره هی منتظر اوشیس دونستیم

 

 :گفت زویم رو گذاشت لونوینا

 ؟یخوب

 دادم تکون سرمو و زدم یزور لبخند

 :وگفت زد یجون کم لبخند

 کشن؟ینم گاریس مارستانیب مثل یطیمح تو ندادن ادی شما به فرخ یآقا

 

 کرد خم در سمت گردنشو اخم با مانیپ که انداخت مانیپ به یچپک نگاه اوشیس

 !!!رونیب برو یعنی که

 

 اتاق از سرعت به و انداخت بمن یرغضبیم نگاه کرده بغ و کالفه اوشیس

 !دیکوب درو و رفت رونیب

 :کردوگفت بهم یمتاسف نگاه مانیپ

 

 بهت؟ نگفت که یزیچ
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 :وگفتم دادم سرموتکون

 بود من ریتقص.داره حق بگه ام یهرچ

 

 :وگفت تخت لب نشست مانیپ

 !ادیب شیپ ممکنه یهرک واسه اتفاقه.ایبزن حرفا نیازا نشنوم

 .انایس یاحتی توباشه یجا میمر بود ممکن

 

 :وگفت اورد باال سرمو و گرفت چونمو. نییپا انداختم سرمو

 گذشت ریخ به یچ همه الحمدهللا حاالکه!ایباش کرده بغ نمینب خانم کوچولو. عه

 

 :گفتم آروم

 اونجا؟ نیدیرس چطور خبرداد؟اصال یشماک به

 

 هی و دراورد ازتوش وهیآبم هیو ها یخوراک لونینا سمت رفت شد بلند مانیپ

  مصرف کباری وانیل

 :گفت وانیل تو ختیریم کهیدرحال و کرد باز رو وهیآبم

 

 .شده گم مایاقل که گفت هیگر با و اوشیس به زد زنگ انایس که میسرکاربود

 

 :دستم داد رو وهیآبم وانیل و کنارم نشست

 .شهیم گرم بخور
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 سکته داشت شهینم باورت مایاقل یوا. دنبالش منم افتاد راه کله با اوشیس

 !ینگران از کردیم

 

 !؟!برامن اونم!؟ ینگران!اوش؟یس هه!زدم یپوزخند دلم تو

 

 گمینم شویبق یتانخور:کردوگفت یاخم مانیپ

 

 خوردم قلوپ چند و کردم کینزد لبام وانوبهیل

 

 زدم زنگ.نداد بهم درمون درست جواب اوشیس یول شدهیچ گفتم یه راه تمام

 دمیپرس انویجر و میمر

 

 به زنهیم زنگ میمر یگردیوبرم یشیم جدا ازپژمان تو نکهیا بعد قهیدق چند

 و گهیم کویالست هیقض پژمانم شما ی ساده برگشت و رفت هیشدیچ که پژمان

 !ششونیپ یتوبرگشت که گهیم

 خبربودنیازتوب اونام که یدرصورت

 گردنیم دنبالت ابونیخ و پاساژ تو انیم شونیپ یرینم یوقت و کننیم صبر کمی

 !اوشیس به زنهیم زنگ اناامیس و دنیم خبر پژمانم به و

 

 .میدیرس سر ما و کنهیم داتیپ پژمان که بعدشم

 

 :وگفتم اوردم نییپا رو بود شده نصف که یوانیل

 چطوره؟ حالش االن
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 :دوگفتیکش صورتش به یدست

 شناسمشیم یازوقت پژمانم.بود رفته ازش یادیز خون یول نبود قیعم زخمش

 مشیرسوند که شد رفتنش هوش واز ضعف باعث اونم!وداره داشته یخون کم

 تحت االنم.زدن هیبخ و میداد خون کمی خوردیم بهش من یخون گروه نجایا

 تاصبح مراقبته

 

 . شد راحت المیخ

 :وگفتم کردم راستم دست سرم به یا اشاره

 کنن؟ بازش انیب یگیم شهیم تموم داره نیا

 .ستین خوش حالم پاشم خوامیم

 :گفت رفتیم رونیب کهیدرحال شدو بلند جاش از مانیپ

 .کن تموم وانویل اون قبلش یول البته

 .یکنار کمد رو گذاشتم وانویل و خوردم رو وهیآبم

 .سرشون پشت هم اوشیس و شد وارد پرستار هیبا مانیپ که بود نگذشته یزیچ

  رفت صمیترخ یکارا یبرا مانیپ و دراورد دستم از سرمو

 :گفتم ذاشتینم محلمم حاال که اوشیس به رو

 

 نم؟یبب پژمانو آقا شهیم

 :گفت ابروهاش وسط ی گره همون با

 دردسر نیشترازایب کنم روشن فتونویتکل تا خونه نیاریم فتونویتشر.نکرده الزم

 هیکاف نینباش ساز

 

 افتادم راه اوشیس وکنار کردم پام کفشامو و اومدم نییپا تخت از یناراحت با
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 واریدرود کمک به داشتم ضعف منم گرفت وراهشو جلو افتاد من به توجه یب

 .رفتمیم راه

 باباشون ترس از که ها بچه نیع ذارتمینم زنده خونه میبرس اگه ایخدا

 !بود گرفته ام هیگر خونه برن دوسندارن

 یول. درست داره تاب عقلش مزاج یدم دم آدم نیا بودمیم محکم دیبا یول

 .کنه خودش مثل منم ذارمینم

 کنارش نشستم و رسوندم نیماش تا خودمو زور به

 ترس از که رفتیم سرعت نیاخر با و نزد حرف ام کلمه هی ریمس طول تو

 !کمربندم به بودم زده چنگ و کردمینم نگاه جلومو

 خونه چکسیه انگار میرفت باال ها پله از میشد ادهیوپ ستادیا عمارت اطیح تو

 !ترس اخر یعنی نیا و نبود

 :گفت خونسرد و رفت هاباال پله از اوشیس

  اباالیب

 دم.افتا راه ودنبالش شدم ها نرده زونیاو

 !ختیریم فروخت هوی بدنم یداخل اتیمحتو انگار و خوردیم چیپ دلم

 شد اتاقمون وارد

 تو رفتم سرش پشت

 :کردوگفت اشاره تخت به

 نیبش

 !دمینشن حرفشو انگار بهش زدم زل

 :زد ادیفر

 ــــــــــــــــــــنیبش

 

 نشستم زود و گوشم رو گرفتم دستامو و دیلرز بدنم
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 .روش نشست و جلوم دیکوب و برداشت دست هیبا زویم یرو روبه یصندل

 

 شنوم؟یخب؟م

 

 چشماش تو زدم زل و باال آوردم سرمو

 رون رو گذاشت دستاشو و یصندل به داد هیتک بعد و لبش ریز دیکش شصتشو

 پاهاش

 

 :گفتم کردمیم یباز بالباسم کهیودرحال انداختم نییسرموپا

 

 شه ینجوریا خواستمینم من..من...بخدا

 

 :زد ادیفر صورتم تو و سمتم شد خم

 ؟یییــــــــــخواستینم

 !یکرد ییییباز ادم هی جون توبا

 ؟یخواستینم ویچ

 ؟یییییچ یعنی یفهمیم رفته مرگ لب تا یکی تو بخاطر

  ینادووووون ته ته ته یعنی

 

 .بود نییپا همچنان سرم و شد ریسراز اشکام

 . کرد بلند سرمو دستشو کف گرفت چونمو

 !بود یوحش چشماش
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 .اول یروزا مثل

 :دیغر

 ؟؟؟یندار هیگر حق من عمارت تو نگفتم مگه

 

 !نداشتم یجواب اصال یعنی!ندادم یجواب

 !بوده خودم دست اشکام انگار

 

 تخت رو افتادم که کرد ول و داد هل ضرب با چونمو

 نیزم رو شد دهیکوب یصندل شدو بلند محکم ازجاش

  زدم کنار اشکامو و ونشستم کردم جمع خودمو

 !سوختیم خودم حال به دلم

 !ومدیم بدم بودم فیضع نهمهیا نکهیازا

 

 شهیش تمام ی پنجره یجلو ستادیا بهم پشت توموهاشو کرد دست کالفه اوشیس

 .اتاق ی

 

 .سرش پشت رفتم و پاشدم جام از بابغض

  باشم تفاوت یب اشیمحل یب و یسرد به قبل مثل تونستمینم گهید

 یتکون متعجب.پشتش رو گذاشتم سرمو و کردم حلقه دورش دستامو ازپشت

 ستادیا سرجاش بعد و خورد

 

 :گفتم اروم

 ...اوشیس دیببخش
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 ...بشه ینجوریا خواستمینم من

 ...کردمینم فکرشم اصال بخدا

 

 سمتم برگشت و کرد باز دورش از دستامو

 ؟یکنیم کار دهینسنج و نکرده فکر چرا؟چرا:

 ست؟ین سرت تو عقل

 نییپا انداختم سرمو

  شد مشت دستش

 

 .رفت رونیب اتاق از و اتاق وسط افتادم که داد هلم کالفه

 

 درد یلیخ بدنم شدم جمع توخودم وسط یکوچولو فرش رو اتاق کف همونطور

 یک دمینفهم که کردم هیگر همونجا اونقدر و گونم رو کرد باز راه اشکام کردیم

 ...برد خوابم

 

 .اتاق نبود روشن کردم باز چشمامو یال بودم گرسنه و رفتیم ضعف دلم

 دم؟یخواب چقدر یعنی

 زیروم از برداشتم مویگوش و تخت لب خوردم غلت

 

 .نشستم خیس و بودم دهیخواب که ییجا به دمیکش دست تعجب با

 تخت؟ رو اومدم یک من

 !بودم؟ دهیخواب اتاق وسط که من

 نبود اتاق تو اوشیس انداختم ینگاه
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 !بود ۷ کردم چک مویگوش ساعت

 پوف

 !بود تنم گشاد ربدوشام هی کردم لباسام به ینگاه

 !دم؟یخواب رونیب شلوار مانتو با که من

 !شد سرخ هام گونه کرده عوض لباسامو اوشیس نکهیا فکر با

 !کشمیم خجالت هیچ خب

 

 .رونیب زدم اتاق از و دمیپوش موجه لباس هی

 کله سرو ستاره با که ومدیم جون خانم و میمر یصدا و بود باز انایس اتاق در

 .زدنیم

 .سمتم برگشتن همه که زدم یا تقه درو سمت رفتم اروم

 رو یا بوسه و بغلش تو دیکش منو و سمتم اومد پاشدو جاش از بزرگ خانم

 :گذاشت موهام

 

 کنه؟ینم درد که تییدخترم؟جا یبهتر

 

  دادم تکون راست و چپ به سرمو و زدم یجون کم لبخند

 .ششونیپ نشستم و هیبق سمت دیکش منوباخودش

 

 :گفتم آروم

 ن؟ینبود شما خونه میاومد ما

 :گفت بستیم کش با رو ستاره یموها کهیدرحال انایس و دادن تکون سر همه
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  ستین یخاص زیچ و نباشن نگران میبگ که پژمان مادر خونه میرفت سر هی

 

 :گفتم اروم

 داره؟ مادر هی فقط

 

 :دادوگفت تکون یسر میمر 

 خرج. بخته دم خونهیم درس شمیکی کرده ازدواج شیکی داره خواهرم دوتا نه

 همون دهیم پژمان رو خانواده

 

 :گفتم بزرگ خانم روبه

 نمشیبب برم نذاشت اوشیبود؟س چطور پژمان حال

 

 :لبخندگفت با بزرگ خانم

 بوده مالقات ممنوع نیاومد شما که اونموقع نبوده قیعم یلیخ ستین شیزیچ

 .حتما

 

 کردم اوشیس نثار یفحش تودلم

 تیترب یب. شینیبب نکرده الزم گهیم مالقاته ممنوع گهینم

 

 :گفتم رلبیز و انداختم نییپا سرمو

 رفتمینم رونیب ازخونه و دادمیم گوش بحرفش دیبا.بود من ریتقص همش

 :توبازوم زد مشت با انایس
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 غش دهید خون بچم ستین شیچیه پژمانم اون گرفته یهند فاز چه!گمشوها

 خورده هیبخ تا سه کال زخمش وگرنه کرده

 

 لبم رو رفت دستم اراده یب و افتادم خودم یلبا ادی

 

 !کردمیم نینفر شویبان و باعث دلم تو چقدر اونموقع

 !کنهیم نینفر منو پژمانم حتما حاال

 

 :گفتم دفعهی!پوف

 ن؟یگفت بایز به

 !من سمت برگشت مشکوک چشما همه

 !دونستنینم که نایا زدم گند یوا

 :زدوگفت یلبخند ثیخب و مشکوک میمر

 مگه؟ هیخبر

 

 !کن اوجمعشیب حاال.گرفتم دندون به لبمو

 :وگفت خنده ریز زد بزرگ خانم

 

 !ریبگ رو چارهیب ی خدمه نیا مچ یه که توام

 . دنیخند همه

 :وگفتم خاروندم سرمو پشت

 

 !خو بودن تابلو خودشون
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 بمن رو یچشمک بخوابه که دادیم تاب و پاش رو بود گذاشته رو ستاره انایس

 :زدوگفت

 

 ؟یک گهید

 

 :گفتم و زدم یگشاد لبخند

 ساناز و یسام

 

 :وگفت دیخند زیر زیر

 !شدا باز همه بخت عمارت تو یاومد تو

 

 .کنن اقدام اونا بعد برداره یقدم هی ما داداش خان بودن منتظر همه

 .نییپا انداختم سرمو باخجالت

 

 :وگفت لپش رو زد انگشتاش با بزرگ خانم

 مادر؟ یا گرسنه صبح از تو برسرم خاک اوا

 :گفت که کردم نگاش مظلوم

 روز تا مادر یشیم فیضع شام وقت تا بخور یزیچی نییپا میبر نیپاش نیپاش

 مونهینم ازت یچیه تیعروس

 

 یعروس نیا به داره ام یاقیاشت چه ها خوشه دلت بزرگ خانم گفتم تودلم

 !یسور

 رهیبگ مراسم خادیم دوروبرش یدخترا کردن پرپر یبرا اوشیس دونمیم که من

 .سابقم ی خدمه همون اوشیس برا من وگرنه ببنده رو همه دهن که
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 :هاگفتم روپله میاومد نییپا باهم و تختش تو گذاشت شو بچه انایس

 !نجایا یتواومد عجب چه میمر یراست

 

 :وگفت شد سرخ لپاش و زد یلبخند

 بکنم خونه نیزاید حال به یفکر هی اومدم

 

 :گفت طنتیش با انایس

 !ــــــــــرینخ

  نهیبچ آقاشو خودشو اتاق اومده خانم عروس

 

 . لبو نیع شد میمر چارهیب. گرفت خندم

 .بدتره ازمن نیا یول شمیم لبو من فقط کردمیم فکر من

 : وگفتم انایس پشت زدم اروم

 

 .مایکنیم تتیاذ میدوتاش!کن تیاذ مویمر منو کم

 

 :باالوگفت گرفت دستاشو

 !آخه؟ کاردارمیچ شما به من اقا

 !یمظلوم نیا به من

 

 .توخونه دیچیپ برسام یصدا

 :گفت بلند و کرد پاش ییدراوردودمپا توراهرو کفشاشو
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 .من ی توله هی یمظلوم تو هی

 .برسام به زد زل دهیبرچ لب انامیس خنده ریز میزد هممون

 .داد جمع لیتحو یا گنده وسالم شد وارد برسام

 .بود یانرژ بمب بشر نیا اصال

  ستادیا انایس یول اشپزخونه سمت میرفت و میداد سالمشو جواب همه

 ؟ یاینم تو انایس بگم برگشتم تو رفتمیم آشپزخونه در از داشتم

 !مشغوله سخت خانم دمید که

 مشغول ولع با و بود گرفته کمرشو برسامم و بود شده برسام گردن زونیآو

 !بودن هم دنیبوس

 !تایترب یب

 .بزرگ خانم شیپ زیم پشت نشستم و آشپزخونه تو برگشتم زود

 

 انایس که دمیبریم کمیک از وداشتم برامون اوردن یخوراک و کیک مقدار هی

 :گفت بلند شدو وارد خندون و خوشحال

 

 گذره؟یم خوش!بخت دم یعروسا به به

 

 :وگفتم کردم اشاره رونیب به باچشم و زدم بهش یچشمک

 

 !!!گذرهیم خوش شتریشماب انگاربه

 .کرد نگام هنگ و شد سرخ گوجه نیع هاش گونه یییییوا

 !؟یبلد دنیکش خجالت توام جونم یا
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 !کردنیم نگاه مارو مات قراره ازچه هیقض دونستنینم که میمر و بزرگ خانم

 

 :زدوگفت یلبخند انایس

 !کنم کارتیچ دونمیم تو سایوا شوریب خب

 

 .خنده ریز زدم وبلند خوردم کمویک

 !شد اشپزخونه وارد اوشیس که دونشستیکش رومو روبه یصندل

 .بودن ازخونه رونیب پس.یشگیهم هیرسم پیت با

 .نگاهم به خورد گره نگاش کردو کیعل سالم اروم باهمه

 

 .بدتر فحش ازصدتا کردیم نگاه یجوری

 :زدوگفت یکج لبخند

 سرکارخانم یخندیم ینجوریا تو و مارستانهیب روتخت هنوز تیکار نیریش

 

 که همونطور و بشقاب تو کرد پرت چنگالشو انایس که نییپا انداختم سرمو

 :گفت بود اوشیس به پشتش

 شب گفت دکترم ستین شیزیچ که پژمان اریدرن شورشو ایس بابا اه

 .میباش خوش قهیدودق بذار نده غم فاز.مرخصه

 

 دشیکش و اش شونه رو نشست برسام دست که بگه یزیچ خواست اوشیس

 :گفت جمع روبه و اشپزخونه از رونیب

 

 میبخور کیک میخوایم ما بخور غصه ییتنها توبرو
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 !برسام:گفت اوشیس

 :وگفت انایس کنار نشست برسام

 !سین حست گهید!سیه

 

 .بود اوشیس شیپ فکرم من یول خنده ریز زدن همه

 :کردوگفت برسام به یچپک نگاه تو اومد

  نهیبوز دلقکِ 

 :گفت کردوبلند خم گردنشو بزرگ خانم.رونیب رفت و

 اوش؟یس یریم کجا

 

 :گفت اوشیس

 .میگردیبرم باهم اونجاست ظهر از مانیپ میکن صیترخ پژمانو مارستانیب برم

 

 :دادوگفت تکون یسر بزرگ خانم

 .سالمت به مادر باشه

 

 .آشپزخونه اونور افتاد نگام.نداشتم لیم گهید!پوووف

 .بهم بود زده زل نگران ییچشما با بایز

 !بابا یا

 !بگم؟ یچ نیا به

 !برگردوندم؟ بردم مرگ دم تا عشقتو بگم
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 !ستین یزیچ که براش زدم پلک آروم!پوف

 . شد آرومتر کمی نگاهش

 

 .دمینفهم یچیه برسامم و هیبق یها خنده یازشوخ و شدم کمیک با یباز مشغول

 

 .باال میرفت میمر همراه و رونیب میزد آشپزخونه از

 قشنگه تاشم دوسه اتاقشون رو کنه کار خوادیم گرفته دیجد یمدال یسری گفت

 !میکارکن ما اتاق رو اومد خوشم اگه نمیبب من

 

  میومر مانیپ اتاق تو میرفت

 .دوراتاق چرخوندم نگاهمو کنه دایپ عکسارو و ارهیب شویگوش میمر تا

 !نجایا اومدم قبلنم

 

 !پسرخالمه مانیپ و دارم وکار کس هی منم دمیفهم که یشب

 

 :هوگفتمی و افتادم منوچهر ادی

 

 کاریچ اوشیس رفتما؟اونروز ازحال من نجایا اومد منوچهر روزی میمر گمیم

 کردباهاش؟

 

 :وگفت انداخت باال یا شونه میمر

 نورایا گهید داده بهش یدرس هی اوشیس که دمیشن مانیپ از یول نبودم نجایا من

 .نشه داشیپ
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 :گفتم هنگ

 ؟یچ یعنی

 

 :دادوگفت تکون یسر

 نیبب ایب کردم داشیپ آها!گهید یکار کتک و کتک حتما

 

 !کردم نگاه عکسارو شیتوگوش و نشستم کنارش رفتم

 !بود جالب

 !بودن خوب یلیخ

 

 شده محشر که بودن کرده استفاده نیتزئ یبرا زیر دور لیوسا یسری از یحت

 !بود

 

 .شهیم جالب و اتاقمون یبرا کنم درست که داد ادمی دیجد زیچ یکل

 .کنم کار وازروشون باشم داشته تا برام فرستاد عکسارم از یسری

 

 :گفتم آروم

 م؟یمر

 جونم؟؟+

 ؟یشناسیم مانویپ یازک_

 :متفکرگفت

 ی خونه هی خودش.نه مانیپ یول نجایا ومدمیم ادیز من.دوسال یکی کینزد+

 مال طبقشم هی کنم فکر که شهر اونور آپارتمان هی از واحد هی داشت جدا

 .خانه اوشیس
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 اونجا رفتم بار نیواخر نیاول یبرا که ینحس روز و ییکذا ی خونه همون ادی

 !افتادم

 

 ...ادمهی...آره: کردم زمزمه اروم

 و؟یچ+

 :وگفتم دادم تکون یسر

 !داره؟ عالقه بهت یدیفهم یک.یچیه

 

 :زدوگفت یگشاد لبخند

 !شیپ سال کی

 .داد ازدواج درخواست و رستوران هی به کرد دعوتم یواقع جنتلمن هی مثل

 

 ما نکرده ازدواج اون تا کارشه همه و برادر و بزرگ اوشیس گفت بهم یمنته

 !کردم قبول منم میبمون دوست

 بهتره که گفت میکن یعروس زود کنهیم اجبار بفهمه اوشیس اگه گفتیم چون

 .بمونه یمخف

 

 :وگفتم زدم روش به یلبخند

 ؟یدار دوسش توام

 

 :دوگفتیکوب هم به دستاشو

 !!!ادیز یلیخ

 .دمید دوروبرم یادیز یمردا و کردم کار ادمهی یوقت از من مایاقل یدونیم
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 !ان ییاستثنا برادر تا سه نیا که بخورم قسم تونمیم واقعا یول

 وتوکارباهاشون کردنیم نگاه به یداشت چشم چیه یب که بودن ییتنهاادما

 !نداشتم یمشکل

 شکنجه ادمو نگاهشون با زیه یمردا نیا کاررفتم یبرا گهید یهرجا وگرنه

 کردنیم

 

 !میمر یحرفا تو شدم غرق

 !رفتاراشون شیپ رفت فکرم

 !کردنیم یشوخ و هم ی سروکله تو زدنیم که مانیپ و انایس به

 !دیخندیم و گفتیم میمر با راحت که اوشیس به

 

 هیواز تابرادرن سه نیا شهیم مطمئن نشناسه یکس اگه!میمر گفتیم راست

 !خانواده

 

 !!افتادم دعواشون ادشبی

 !بود نیریش دعواشونم دنید یحت

 !لبم رو نشست یلبخند

 

 :وگفت ام قهیشق تو زد انگشت با میمر

 !یزنیم ژکوند لبخند خودت واسه چته!یاو

 

 . دمیخند زیزریر

 .کردمیم فکر حرفات به داشتم بابا یچیه:

 :گفت خانم خوردوفاطمه در به یا تقه که بگه یزیچ خواست
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 شام دیاریب فیتشر خانم

 

 :گفتم میمر به گرد یچشما با

 !م؟یزد حرف ماچقد!چنده؟ ساعت مگه

 : گفت دیکشیم دستمو کهیدرحال شد بلند دویخند

 گرسنمه میبر پاشو.مهیهشتون ساعت

 

 .نییپا میورفت افتادم راه دنبالش

 !زیسرم بودن ونشسته بودن اومده مانمیپ و اوشیس

 !بود بزرگ خانم زیم راس

  اوشیس راستش سمت

  برسام

 !بودن نشسته مانیوپ

 . بود من یبرا یخال یجا هی چپشم سمت

 بود نشسته بغل بچه انایس بعد

 !میمر یبرا مانیپ یرو روبه یخال یجا بعدم

 

 !یوانضباط نظم چه

 !عجب چه

 .میشد مشغول آروم و زیسرم مینشست

 .کردم حس روخودم وینگاه ینیسنگ که بودم خورده غذام از کمی
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 !روشم روبه اوشیس یچشما با تونستمینم

 اوردمین باال سرمو

 

 بلند انایس غیج و ستاره ی سرفه یصدا که زدمیم یصورت توهمات خودم واسه

 شد

 سمتش برگشتم

 ارهیب باال گلوشو تو ی لقمه تا زدیم ستاره پشت تند تند

 .نطرفیا بودن اومده اوشمیس و برسام و بودن کرده هول همه

 

 !تر فیضع نفسش و شدیم کبودتر هرلحظه ستاره

 

 !افتادم مادرم ادی

 !کهیکوچ بچه یگلو راه گفتیم

 .کنهیم اش خفه زود نکرده ییخدا وگرنه دهنش یبذار کیکوچ ی لقمه دیبا

  نکرده زخم گلوشو تا یاریب درش زود دیبا موند گلوش تو لقمه اگرم

 

 به آب کردیم یسع و ختیریم اشک صورت یپهنا به که انایس به افتاد نگاهم

 بده بچه خورد

 

 پس انارویس دست اب وانیل ستاره صورت رو شدم وخم پاشدم ازجام عیسر

 ! بازشه شتریب دهنش تا دادم فشار رو ستاره یلپا چپم دست با و زدم

 !کردنیم نگام مات همه

 رو لقمه زور به دهنشو تو بردم راستمو دست ی سبابه و شصت انگشت دوتا

 !!!دمیکش رونیب
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 !افتاد هیگر به ستاره

 !خداروشکر!رولبم نشست یلبخند

 !کردیم هیگر و زدیم هق هق راحت

 

  فشرد اش نهیس به رو بچه انایس

 

 !شکرت ایخدا!!خداروشکر گفت یپ در یوپ

 دادمیم ازدست گرگوشمویج داشتم مایاقل یمرس

 

 :وگفتم زدم یجون کم لبخند

  بهش بده آب کمی

 

 .دیکش سر یخواست ازخدا ام وستاره بچه سمت گرفت ابو وانیل عیسر

 دیبوس رو ستاره سر شد خم برسام

 .اوشیس ی نهیس تو رفتم صاف که بشورم دستامو برم برگشتم

 

 !زد بهم نیتحس پراز یلبخند

 

 !آشپزخونه تو دمیچپ و رفتم در نگاهش ریز از عیسر

 !یوا

 !دادمایم وا نگاهش به داشتم

 .رونیب رفتم و شستم دستامو
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 !بود شده تیم نیع یطفل بزرگ خانم

 ! بزنه تونستیم حرف نه داشت رخ به رنگ نه

 !شهیم هول معلومه خب داشت دوست یلیخ رو ستاره

 

 .اتاقامون تو میرفت و میخورد قهوه هی شام بعد

 عمارت موند شبو ممیمر

 

 دستمو و کردم باز موهامو.نهیجلوآ نشستم و دمیپوش راحت شلوارک تاپ هی

 .بخوره سرم به هوا تا دادم وتکون توش کردم

 

 !اوشیس به افتاد نگاهم

 !بهم بود شده رهیخ نهیازتوآ و بود ستادهیا سرم پشت نهیس به دست

 

 .ستادمیا روش وروبه شدم بلند و دمیکش خجالت

 

 :وگفت بشیج تو کرد دستاشو

 

 جون بخاطر ای کنم هتیتنب یانداخت خطر به که گاردمیباد جون بخاطر دونمینم

 !کنم قتیتشو یداد نجاتش که زادم خواهر

 

 .نییپا انداختم سرمو

 .باال اورد چونمو و شد کمینزد

 !کدومش؟+
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 !ق؟یتشو ای هیتنب

 

 چشماش به زدم زل مظلوم

 !فکرشه تو یچ دیفهم ازنگاش شهینم یلعنت

 :کردوگفت نگام ثانهیخب

 

 !قیتشو بعد کنمیم هتیتنب اول یندار یجواب که حاال!خب

 

 !لبام رو نشست لباش که سرشه تو یوچ گهیم یچ کردمیم فکر داشتم

 

 .شدم مات و شد باز درجه نیاخر تا چشمام

 

 !دیبوسیم ولع با و بود بسته چشماشو

 

 .کنم یهمکار فهموند بهم اورد کمرم به که یفشار با

 

 !دمشیبوس اروم و بستم چشمامو

 

 !آرامش به نبود قانع اما اون

 .شد جمع صورتم و دهنم تو پرشد خون مزه که گرفت یگاز

 

 !نییپا ختیریم یهر دلم تو یزیچی کردیم حرکت پشتم دستاش
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 دمیم وا زود نقدریا که بهم لعنت یا

 !نداشتم گفتنم آخ جرات من و شدیم یعصب و محکم حرکاتش

 گرفت کمرمو سفت که شدمیم ولو داشتم شد حسیب تنم که گردنم رو دیکش لباشو

 .عقب برد سرشو و

 فرو صورتشو لبشو رو نشست یثیخب لبخند واشی واشی بعد کرد نگام متعجب

 گردنم تو کرد

 

 .گرفت ضعف نقطه من از شعوووووریب

 .تخت رو کرد پرتم و کرد حرکت یهمونجور.بغلش تو وارفتم

 

 .نبود خودم دست حالم شدمیم یروان داشتم

 

 !موهاش تو زدم چنگ

 .جداشد ازم شدو آروم حرکتش

 چشمام تو زد زل

 .نییپا دادم سر ازتوموهاش دستامو

 

 :گفت و زد یمزخرف لبخند

 !هتیتنب نیا

 

 !!!یبهداشت سیسرو سمت رفت و شد بلند وازروم

 

 . احمق یروان ضیمر مردک بهت لعنت
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 .هستتتتت یول ستین هیتنب اسمش نیا نیبگ دیشا

 !بدتره فحش صدتا از

 

 !کنه ولت یشد کالفه که خوب و کنه یکینزد بهت نکهیا

 دلش یهرکار اون و دمیوام راحت نقدریا که خورهیم بهم خودم از حالم

 !کنهیخوادمیم

 رونیب ادیم یوقت خواستمیم برداشتم زیم رو از مویگوش و شدم بلند تخت رو از

 !شدینم یول باشم تفاوت یب

 !خواستیم تنشو عطر دلم

 !گرمشو بغل

 

  اه

 خودمو. روم دمیکش پتورو و رختخوابم تو رفتم و زیم رو کردم پرت ویگوش

 !خواب به زدم

 !شد پر مشامم تو اش مردونه تلخ عطر یبو بندش پشت و شد نییپا باال تخت

 !هام هیر تو کردم پر عطرشو

 

 !خوابم بشه مطمئن که کردم تالشمو تمام

 !!!شدم هم موفق

 

 ! میشونیپ رو نشست لباش هوی شدو کینزد نفساش

 

 :کرد زمزمه اروم یلیوخ گونم به دیکش شصتشو انگشت
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 ...الزمه زایچ یسری...گلم ببخش

 

 !کردمیم سکته داشتم!واقعاکه

 مرگشه؟ چه یروان نیا

 !ندازهیم کار از قلبمو که سمتم ادیم ینجوریا بارمی زنهیم پس منو باری

 

 !بود عیضا خب یول کنم ماچش بغلش بپرم خواستیم دلم

 

 به و پاهام رو کرد قفل پاشم هی و شکمم دور انداخت دستشو هی و دیخواب کنارم

 !شد منظم هاش نفس که دینرس قهیدق ۵

 

 کردم باز چشمامو آروم

  بود صورتم مماس صورتش

 .هم تو رفت خواب تو ابروهاش

 

 .ابروش دو ونیم گذاشتم سبابمو انگشت ناخواسته

 !اخمالو

 !دمیبوس ابروهاشو وسط و سمتش بردم صورتمو اروم

 

 !!شد باز اخماش بچه هی مثل

 یقیعم خواب به دیچرخیم وجودم تو که یبد حس با و اش نهیس تو رفتم فرو

 ...رفتم فرو
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 بستهههههه توروخدا یییییییییوا

 

 انایس به زدم زل و نشستم تخت رو کالفه و توموهام زدم چنگ

 صدا اسممو یه تکرار رو ی شده ضبط نوار هی نیع و سرم باال بود سادهیوا

 زدیم

 

 : وگفت شد باز ششین نشستم دید تا

 دیخر میبر میخوایم شد رید پاشو

 

 :گفتم و دادم باال ابروهامو

 سرم به کردن دیخر فکر گهید باری اگه باشم دهیخند عمم گور به من

 ــــــــــامینم.بزنه

 

 :اومد جلو و هم تو دیکش اخماشو

 رهید پاشو االی یاین یکن خودیب تو نمیبب پاشو

 

 نــــــــــه: گفتم قاطع و محکم

 

 :وگفت کرد بهم یچپک نگاه

 چرا؟ خب

 گفته؟ یزیچ ایس

 

 !نبود.اوشیس یجا به کردم نگاه و دادم تکون یسر
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 !دارن فیتشر حموم اردک یآقا که دمیفهم اب شرشر یصدا با

 

 :وگفت انداخت باال یا شونه انایس

 برات رمیگیم بده امیپ یخواست یهرچ یراحت طور هر باشه

 

 !کرد حرفش ی حواله یوچشمک

 

 یمرس وگفتم زدم بهش یلبخند

 

 :گفتم که رونیب رفتیم در از داشت

 اون هم یشیم تیاذ تو هم نبرش. نگهدارم رو ستاره تونمیم یبخوا اگه یراست

 .شهیم خسته

 

 رو شدم ولو که کرد بغلم چنان و سمتم دیپر ذوق با!بود تلنگر هی منتظر انگار

 روم افتاد خودشم تخت

 

 سرعت به اناامیس تواتاق دیچیپ اوشیس یصدا که شدم له پاشو انایس بگم اومدم

 !کردیم یمال تف صورتمو نور

 !خانما؟ نیکنیکارمیچ!روشن چشمم+

 

 :وگفت تکوند روشو و پاشد زود انایس

 .سالمه سالمه نکردم شیکار بخدا
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 داده یسوت چه دیفهم انایس که بود گرفته خندشو یجلو بزور و شد کبود اوشیس

 !چاک به زد و کرد اوشیس نثار یسر تو خاک و

 

 خشک بلندشو یموها کهیدرحال و یصندل رو نشست تن به حوله اوشیس

 :گفت کردیم

 

 !تو؟ رو بود افتاده بود چش نیا

 

 :دوگفتیخند بلند اوشیس که کردم فیتعر رو هیقض خجالت با

 !بود طلب راحت نطوریهم ادمهی یازوقت

 .زدم روش به یآروم لبخند

 

 :وگفت برداشت سرش رو از رو حوله کاله

 

 .بکش سشوار پاشوموهامو

 

 :وگفتم اومدم نییپا ازتخت

 .امیم االن. چشم

 

 .رونیب اومدم و زدم صورتم به یوآب یبهداشت سیسرو تو دمیچپ

 

 ! کردم خشک موهاشو تار به تار حوصله با و اروم اروم و برداشتم سشوارو
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 :اتاق تو دیچیپ ستاره یصدا کردم خاموش سشوارو تا

 

 ؟یچن خسک موهاتو یشتین بلد خودت مجه ژونم ییدا

 

 . در سمت میبرگشت هردو

 . در یجلو بود ستادهیوا مظلوم و بغلش ریز بود زده یخرس عروسک هی

 .رفت ضعف دلم اوخ

 

 :گفت اوشیس که سمتش رفتم زویم رو گذاشتم سشوارو

 

 !ایرسیم سربزنگاه بابات نیع توام.توله سالم

 

 .اتاق تو اوردمش و بغلم تو گرفتم رو ستاره

 :گفت دستشو یکی اون داد عروسکشو

 

 چجاس؟ دهید بژنگاه شر

 

 : کردوگفت یا خنده اوشیس

 !گهید نیرسیم شهیهم تووبابات که همونجا

 

 !گهیم یچ افتاد میدوزار تازه

 !بچه واسه دهیم حمیتوض چه تیترب یب
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 :گفتم اوشیس روبه و تخت رو گذاشتم رو ستاره

 !بچه به نده حیتوض!حاالتوام خب

 

 : دوگفتیخند زیر زیر

 گم؟یم دروغ مگه

 

 . گهید ییایح یب.شد سرخ لپام

 که در اونور رفت و نشه معلوم که کرد باز درو کمد سمت رفت پاشدو ازجاش

 .کنه تنش لباسشو

 

 :وگفت عقب برگشت ستاره

  یشد میدا شال ییدا

 

 .کنهیم تنش لباس داره ییدا:گفتم

 

 :گفت اوشویس سمت شد خم و روتخت شد بلند ستاره

 .بوپوشونه ییژندا لباشاتم ایب یچن خسک موهاتو یشتین بلد چه تو ییخودا

 

 !خنده از شدمیم منفجر داشتم یییییییوا

 .دهنم رو گذاشتم دستمو

 .رونیب اومد در پشت از گشاد یچشما با و دهیپوش شلوار اوشیس

 !مردم خدا یوا

 !کنم اوشیس شلوارتن من کن فک
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 :گفت ستاره به رو متعجب اوشیس

 !؟یکنیم ماها بار یاریدرم ازکجات زارویچ نیتوا توله

 

 :وگفت حلقش به کرد اشاره انگشت با و  کرد باز دهنشو ستاره

 دهید نجایا اژ

 

 لختش ی نهیس تو چپوند و دیقاپ تخت رو از رو بچه و دیخند بلند اوشیس

 کرد ماچش وتندتند

 

  حلقم تو احساساتت ابراز!اوهو

 

 :وگفت رولپاش دیکش دستاشو کالفه ستاره

 شدمممم یتف دهید بشه ییییییدا

 

 .تخت رو گذاشت رو بچه و گفت یچشم خنده با اوشمیس.دمیخند من نباریا

 

 :وگفتم دمیکش لپش به یدست

 گرخانم؟یج شما یخورد صبحونه

 

 .زد یبرگشت و رفت حرکت هی موهاش که داد تکون سرشو

 

 :گفتم اوشیس روبه



 764 از 338 صفحه 

 ن؟ییپا برم هست اجازه

 نخورده صبحونه بچه

 

 :کردوگفت تنش شویرکاب اوشیس

 !نداره؟ مامان مگه بچه

 

 :وگفتم کردم خم یسر

 باشم مواظبش قراره من دیخر رفتن

 

 :گفت وکالفه دراورد کمد تو از مردونشو راهنیپ

  دارم خدمه دارم زن سرم ریخ یزدیم نایا به اتو هی یدار بچه یجا

 

 .دنده اون رو بود افتاده باز.گرفت دلم

 . کنهیم عوض رنگ یا هیثان بشر نیا

 :گفتم یباناراحت

 .کنمیم اتوشون امروز چشم.دادن انجام خدمه کردمیفکرم

 

 .کمد تو رفت دادو تکون یسر

 !اتاق وسط کردیم پرت اوردیدرم دونه دونه لباساشو

 

 !بود مرتب و دهیاتوکش هم شترشونیب نصف که بود نجایا جالب ی ونکته

 

 :گفت توکمدبود همونطورکه
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  کن جمع نارویا ایب بعدش یول یبر یتونیم

 

 !برام کرد درست کار یکل!پووووف

 میافتاد وراه تخت نییپا گذاشتم کردم بغل رو بچه و کردم بارش یضیمر دلم تو

 و اتاق تو کرد سرشو ستاره که رونیب میرفتیم در از میداشت

 :گفت

 ژون ییدا ژون ییدا

 

 :کردوگفت تنش لباسشو اوشیس

 !؟ییدا جونه

 

 :وگفت دراورد براش یزبون ستاره

 ندالم دوشت دهید یا سلخته یلیح

 

 !ها پله سمت رفت بدو بدو و

 عیضا اصلنم بگه بخواد مثال که یجور بعد و انداخت بمن یچپک نگاه اوشیس

  نهیآ سمت چرخوند نگاشو یخودت عیضا و نشدم

 

 .فهمهینم ام ساله سه بچه اندازه سالشه ۳۱ وانهید مرد

 .نییپا میرفت ها پله از وباهم گرفتم دستشو و ستاره سمت رفتم

 !نبود خونه ام یا گهید کس کردنیم یزکاریتم داشتن خدمه

 صبحونشو گفتم خدمه روبه و زیم رو گذاشتم رو بچه و یصندل رو نشستم

 .نخورده صبحونه ام آقا ارنیب
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  میشد مشغول و دنیچ زویم

  خودم برا گرفتمیم لقمه هی

 .ستاره یبرا کوچولو دوتا

 

 که نهیهم وبخاطر نداره پر االغ صیشخ شخص که دادمیم حیتوض بهش داشتم

 اوشیس که دیپرسیم تر یتخصص فوق یسواال یه اونم و کنه پرواز تونهینم

 .نییپا اومد ها ازپله

 

 تونمینم شده رمید گفت و دیکش سر ش وهیآبم از کمی و زیم سر اومد عجله با

 بخورم

 

 :دستش دادم و گرفتم براش مربا کره چیساندو هی عیسر

 

 یبر شهینم که صبحونه یب بخور توراه نویا

 

 هی لب ریز و گرفت ازم رو کردولقمه بهم یخاص نگاه هی بعد کرد تعلل اول

 .رونیب دیدو و دمیشن بزور که گفت یمرس

 

 :وگفت داد قورت لقمشو ستاره

 ؟ییژندا

 :گفتم دستشو دادم گهید لقمه هی

 ؟ییزندا جونه
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 :کردوگفت نگاه رو لقمه

 کنه؟ینن کیج کیج اوشا چال

 

 .سیتن توپ اندازه شد چشمام

 .ام یناراض االغ جناب نیا نشیآفر از شخصه به من خدا یا

 

 :وگفتم گرفتم یزار حالت

 بدونم که لیفام ها جوجه با نه بودم هیهمسا اوشاها با نه من برم قربونت آخه

 ارهیدرنم نویا یصدا اون چرا

 

 :وگفت دهنش تو کرد رو لقمه متفکر

 ؟یچ ها یشیپ با

 

 کوبمیم سرمو بکنه سواال نیازا بازم کاکتوس امامزاده ارواح به ییییییییییییوا

 !وارید تو

 : وگفتم زدم توموهام یچنگ کالفه

 یاشتباه گمیم یزیچی ندارم اطالعات زمونیعز واناتیح با دررابطه اصال من

 یخرابکار باال میبر یشد ریس اگه شما. شهیم دردسر خورهیبرم بهشون بعد

 .میکن جمع توییدا

 

 .شد بلند زیروم و داد تکون یسر

 .باال میرفت و نییپا وگذاشتمش کردم بغلش

 

 .کردم جدا اوشویس یلباسا دونه دونه
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 جدا چرکارو

 جدا رو اتوشده یزایتم

 جدا هم الزمارو اتو

 

 . دستم دادیم یه لباسا از و کردیم کمک ام ستاره

 صدا و اتاق در یجلو گذاشتم سبد تو ختمیر رو هیبق و کمد تو گذاشتم مرتبارو

 .نیماش تو زنیبر ببرن انیب خدمه زدم

 

 :وگفت تخت رو نشست خیس ستاره که کردمیم آماده اتورو زیم داشتم

 

 لهیم شر حوشلم دهید بالم بشون شعر ییژندا خو

 

 !ارم؟یدرب ازکجام شعر من حاال بابا یا

 .اومد ادمی هیقلقل دارم توپ هی تا کردم فکر یکل و برق تو زدم رو اتو

 :گفت کردم شروع تا

 

 بوخون دیجد.بالم موخونه مامانم هیتچرار نیا یییییژندا

 

 .انایس به بده صبر خدا!پوووووف

 !کشه سر بچه نیا چقدر

 

 !یترک شعر هی.اومد ادمی تا کردم فکر کمی

 بودم عاشقش من و خوندیم برام شهیهم مادرم



 764 از 343 صفحه 

 

 بودم بلد بایتقر و دمیپرسیم شویمعن شهیهم منم خوندیم یعال و بود ترک مامانم

 !هیچ به یچ

 

 هرچند کردم شروع و اتو زیم رو کردم پهن اوشویس از یشکالت راهنیپ هی

 در سر رونیب دادیم بخار و کردیم سیپ یه که دیجد مدل یاتو نیا از یلیخ

 !اوردمینم

 

 !خوندمیم آروم آروم

 

 !شدیم رد لمیف هی مثل چشمم یجلو میزندگ یها لحظه و

 !اوردیم سرش منوچهر که ییبالها و مادرم تیمظلوم

 

 !من ییتنها و مادرم یناگهان شدن مرگ دق

 

 !اوردیم سرم که ییمنوچهروبالها

 

 !اوشیس به شدنم فروخته

 

 !اوردیم سرم به اوشیس که ییبالها

 !خدا یه

 !شکر کرمتو

 

 !بود اشک پهنا به صورتم اومدم بخودم و شد تموم خوندمیم که یشعر
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 !ستاره سمت برگشتم و کردم پاک واشکامو گذاشتم کنار اتورو

 

 !بود برده خوابش مظلومانه

 لبم رو نشست یلبخند

 

 !بردیم خوابم شعر نیا ته شهیهم منم

 شهیهم مادرمم یول نبود نیغمگ آنچنان متنش هرچندکه داشتم بغض هنوزم

 !گذشته به گردوندیبرم منو شعر نیا و کردیم هیگر

 !یبچگ به

 !مادرم به

 

 .شدم لباسا ی هیبق دنیکش اتو مشغول صدا یب و ستاره رو دمیکش پتورو

 

 یصندل رو نشستم و دمیکش برق از اتورو شد تموم که کارم

 

 .کردم بهش ینگاه و برداشتم مویگوش

 !نبود یخبر چیه

 

 !کردم روشن نترنتویا و موبوگرام ی برنامه تو رفتم

 !اومد امیپ یکل اوووووف

 .کاناال نیا تو خبره چه
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  دیجد لباس یکل

 ینیریش و دسر و کیک یکل ی هیته طرز

 !ناتیتزئ و نیزاید یکل

 !عاشقانه امیپ یکل

 

 .کردم نییپا باال رو همه

 :امایپ از یکی به خورد چشمم

 زادهیعل_نیش#

 ...فالن وزنها فالن مردها مییبگو هرچقدر

 !خوب آن است بد نیا

 !ورزدیم عشق آن کندیم ظلم نیا

 !بایز آن است زشت نیا

 !تپدیم تندتر یکس یبرا قلبمان یروز بازهم

 

 !خودم تو شدم غرق

 !دیکوبیم براش قلبم اوشیس یها یبد باتمام که یمن تو

 

 م؟؟یزندگ با یکنیم یدار کاریچ ایخدا

 . کردم چک امارویپ ی همه

 یخانوادگ روم چت به دمیرس

  دمید مانویپ و انداختم یسرسر نگاه اماشونویپ

 نهیآنال

 .شد راحت المیخ خوبه گفت یوقت و دمیپرس پژمانو حال یزود
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 .شدم کردنش نگاه مشغول و ستاره کنار تخت رو دمیخز

 

 !اوشیس به داره یبیغر و بیعج شباهت چه

 

 .دمیکش لپش به یدست

 اتاق از رونیب وزدم پاشدم کنارش از

 .اوشیس کار اتاق تو رفتم و شه دانلود زدم بود اومده دیجد آهنگ یسری

 کتابا ی قفسه کنار رفتم

 افتادم عکس اون ادی

  گشتم کتابا ونیم

 

  کردم داشیپ ها قفسه زدن دید ربع هی بعد

 !نبود یعکس یول زدم ورق رونیب اوردم

 

 !چه؟ یعنی

 !بود کتاب نیهم ادمهی من

 . نه ای کتابه همون نمیبب اولش ی صفحه زدم

 !نبود اولش ی صفحه

 

 !بودن کنده داشتو امضا و متن روش که یا برگه اون

 

 !لبم رو نشست بغض با یپوزخند
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 نمینب من ای باشه خودش با شهیهم که کنده حتما

 .اوشیس یصندل رو نشستم و سرجاش گذاشتم کتابو

 

  کردم یپل شویکی. بود شده دان آهنگا

 حال وصف دمید خورد بگوشم که وسطش یول بودم فکر تو اهنگ یوسطا تا

 !خودمه

 

 !شکست بغضم

 یزنیم پس مرا گه"

 یکشیم شمیپ باز گه

  ام داده دستت آنچه

 ..."نه افسار است دل نامش

 

 .شد بلند ستاره ی هیگر یصدا که اهنگ حس تو بودم رفته

 زیم کنار آشغال سطل به گرفت پام که رونیب دمییدویم داشتم و برداشتم مویگوش

 .اتاق کف ختیر آشغالش و

 

 . یلعنت

  اتاقم تو رفتم شدمو کردن جمع الیخیب

  کردم آرومش و کردم بغل رو ستاره

 !شد رد چشمم جلو از آشغاال لحظهی

 

 !اوشیس کار اتاق برگشتم بغل بچه و دمیپر جا از فنر نیع



 764 از 348 صفحه 

 

 آشغاال یپا نشستم

 

 کاغذ

 نقشه

 گاریس پاکت

 یادار نامه

  گاریس ته

 !کردمیم فکرشو که یهمون آخر در و

 

 !شده زیر زیر عکس هی

 .دمیچ هم کنار یسخت به هاشو کهیت

 !بود خودش

 

 !مهیزندگ رو هنوزم اش هیسا که یدختر همون عکس

 !سایآتر

 

 چرا؟ یول

 کرده؟ پاره عکسشو اوشیس چرا

 

 کردم دایپ کتابم اون اول ی صفحه ها کاغذ خرده تو

 



 764 از 349 صفحه 

 در یپ یسواال و برداشتم عکسو یها کهیت و سرجاش برگردوندم رو آشغاال

 یدرد چه به نایا هیک اون هیچ نیا هیچ واون کنمیم کاریچ دارم که ستاره یپ

 !ندادم جواب خورهیم

 

 .اتاقم میبرگشت و گرفتم دستشو

 برات ینکن شلوغ و گوشه هی ینیبش اگه گفتم و دادم نشونش الک ی شهیش هی

 !زنمیم

 

 .بمن زد زل و تخت رو نشست عروسک هی نیع اونم

 .چسبوندمش هم به چسب با و هم کنار دمیچ عکسارو

 

 دهیم فرمون مغزم فقط االن یول بخوره یدرد چه به قراره عکس نیا دونمینم

 !آشغال سطل تو زمشیبر دینبا که

 

 دمیپوشیم کمتر که ییلباسا یال البه لباسام کمد تو بردمش و کردم میترم عکسو

 !کردم مشیقا

 

 :اومد در پشت از خانم فاطمه یصدا

 ناهار دیاریب فیجان؟تشر خانم

 

 ستاره سمت شدم یراه و گفتم یا باشه

 

 ؟یژنینن الک بالم ییژندا پش عه:ستاره
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 :وگفتم دمیبوس لپشو و دادم تکون یسر

 .گرخانمیج کنم خوشگل ناخوناتو بعد میایب میبخور ناهار میبر

 

 .شد گردنم زونیدادوآو نشونم دندوناشو

 .نییپا میرفت و شستم جفتمونو یدستا و یبهداشت سیسرو تو میرفت

 

 .بود ریدرگ ذهنم

 .دهنش گذاشتم قاشق قاشق رو ستاره یغذا زویم سر مینشست

 سس شدم مجبور تهشم ختنیر قارچ شیماکاران سس تو چرا که زدیم غر مدام

 .غذاش رو زمیبر یخرس

 

 !ها کنهیم تیاذ ندارم اعصاب دونهیم ام بچه نیا امروز

 

 . کنه یباز بره که زیم از نییپا گذاشتمش دادم که غذاشو

 .باهاش کردم یباز یباز و خوردم قاشق چند بود شده سرد که غذام از خودمم

 

 اوش؟یس چرا

 چرا؟

 ؟یکرد پاره عکسشو چرا یدار دوسش اگه

 ؟یدیم شکنجه اون عوض منو چرا یندار دوسش اگه

 

 . باال میرفت و کنن جمع زویم گفتم. پوووووف

 !چهار بود شده ساعت
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 بود ختهیر یکیپالست ظروف و ظرف یسریو بود نشسته اتاق وسط ام ستاره

 .کردیم یباز دوروبرش

 

 .زیم یرو قرمز الک ی شهیش به خورد چشمم

 

 :گفتم

 خواد؟ینم الک دلش من یکوچولو خانم

 

 :وگفت بلندشد ازجاش ذوق با

 شامیم شامیم

 

 .کردن بپربپر سرجاش کرد شروع

 .نیبش ایب گفتم خنده با

 .ششیپ نشستم و برداشتم الکو

 

 !خوردیم وول چقدر ییییییییوا

 فوت ناخوناشو ی هیبق دیکشیم دستشو ناخنش به بچسبونم الکو خواستمیم تا

 !کردیم

 

 نده تکون دستتو قهیدق هی یییییوا وگفتم موهام تو زدم چنگ کالفه

 

 .بهم زد زل و دیبرچ لب

 :گفتم و کردم تر نرم چهرمو



 764 از 352 صفحه 

 

 .کن فوت بعد شه تموم نگهدار دستتو قهیدقی ییزندا شدم یآس اخه

 .نیزم رو روم روبه گذاشت دستاشو

 

 زدم انگشتشم نیآخر

 وروجک شد تموم+

 

 !تو اومد اوشیس و شد باز اتاق در

 

 بود خسته بسکه زدیم زاررر چهرش

 !براش رفت ضعف دلم

 !نیبب ارویدن کار

 !شده عوض جامون

 !..... برامن بره ضعف دلش اون نکهیا یجا

 

 .پاشدم ازجام

 سالم+

 

 .داد تکون سرشو و کرد بهم یا خسته نگاه

 :گفت شه خشک دادیم تکون توهوا تندتند دستاشو ستاره

 

 ژونم ییدا شالم
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 : وگفت زد یا خسته لبخند اوشیس

 ییدا سالم

 

 :گفتم توهم دمیچیپیم انگشتامو کهیدرحال

 ارم؟یب یخوریم یزیچ...ینباش خسته

 

 .کند تنش از زشویبل و کت و داد تکون یمنف عالمت به سرشو

 .خورهیم یشیپ زبونشو رسهیم که من به

 

 :کردوگفت زیت گوش ستاره اومد رونیب از ییسروصدا

 ادیم ژونم مامان یشدا

 .رونیب رفت بدوبدو و

 :گفت اوشیس که دنبالش برم خواستم

 

 ببند درو

 ....فـیم رفت تنها آخه+

 

 :تخت لب نشست

 ببند درو گفتم

 

 بستم اتاقو در.لجباز ی دندهی اه

 

 بود یجوری اش چهره
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 یعصب

 نیغمگ

 !خسته

 

 نیبش ایب+

 

 !نداشتم جرئتشو!کنم دوتا حرفشو شدینم

 .روش روبه یصندل رو نشستم

 

 :دوگفتیکش صورتش به یدست

 ؟ینگفت قتویحق چرا

 

 ؟یقتیحق ؟چهیچ یعنی

  کردم نگاش متعجب

 

 :دیغر رلبیز

 ؟یقاپ فیک نه بوده تجاوز قصدشون دونفر اون اونروز ینگفت چرا

 

 !کرد خی بدنم

  اونا یاداوری از هم

 !دهیفهم اوشیس که حاال درانتظارمه یچ نکهیازا هم

 بوده یدزد دله و یقاپ فیک که بوده گفته بهش پژمان مارستانیب تو اونروز

 ده؟یفهم ازکجا حاال
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 جلوم و اتاق تو دیچیپ دادش یصدا که کردمیم فکر بهش رهیوخ مات داشتم

 :توصورتم شد خم و ستادیا

 !؟یکرررر مگه باتوام

 !گم؟یم یچ یشنوینم

 دوتا؟؟؟؟ اون با یکردیم یداشت یا یکار کثافط چه ینگفت چرا

 ومدههههینم بدتم دیشا

 ! صورتم و گوش رو اومد دستام ناخوداگاه و بستم چشامو

 !گرفت بغضم

 

 .شدیم کبودتر هرلحظه اوشیس صورت

 .کرد قفلش و دراتاق سمت رفت و گرفت فاصله ازم

 :گفت کردیم باز کمربندشو کهیدرحال

 

 یکنیم ام یکار پنهون نبود بس اتیگندکار همه.ذارمینم زندت گهید نباریا

 آررررره؟؟؟؟؟؟

 :کردم باز لب بزور

 ...دونستمینم بخدا ااقا...آق

 

 شدم مجبور که باال سمت دیکش و دستش تو گرفت چونمو و سمتم شد ور حمله

 ستمیبا

 :دیغر صورتم یوجب هیتو

 وووو؟یچ

 ؟یدونستینم ویچ
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 !شد یجار اشکام

 !تونستمینم یول یتوخبرندار که دونستمینم بگم خواستمیم

 !باشم کرده فرار هیتنب از که گفتمینم یزیچ و دمیپرسینم عمدا

 

 دراورد شلوارش از کمربندشو و نیزم رو کرد پرتم دید که اشکامو

 

 شدم زیخ مین و کرد جمع خودمو

 :گفت دستشو دور دیچیپ کمرو سگک

 ؟هانننننن؟یکن هیگر یندار حق نگفتم مگه

 !کردم نگاش

 

 .دیچرخ خودم تودل اتیمحتو که ینگاه هی

 .آورد نییپا آروم تنم به بکوبه کمرو بود برده باال که دستشو

 !میاشک یچشما به خورد گره نگاهش

 

 !شد عوض نگاهش رنگ

 !کالفه نه بود یعصب نه گهید

 !بود تر مظلوم دوساله ی بچه هی از نگاهش

 

 انداخت نییپا بندو کمر کردو زمزمه یزیچ لب ریز

 

 :کرد زمزمه و توموهام زد چنگ و صورتم تو شد خم

 ندارم بهت نسبت یحس چیه من
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 کن نیریش برام خودتو نه

 کن درست دردسر برام نه

  یریمیم من خواست به و یا زنده من خواست به یمن ی توخونه یوقت تا

 که بشنوه و نهیبب همکار آشناو و دوست هی اگه نکهیا واسه شمیم یعصب اگرم

 یارزش چیه توبرام وگرنه سوال ریز رمیم من بازه و هرزه فرخ اوشیس زن

 ...یندار

 

 !بود قیعم زخم هی مثل حرفاش از هرکلمه

 !زدیم کاش

 !زدیم کمربند با

 !نه زبون با یول

 !ختیرینم دستم رو  ویپاک آب ینجوریا

 !براش نبودم شتریب یباز شب مهیخ عروسک هی من

 

 :دیکش موهامو شتریب

 .یبود قبال که یا هرزه نه کن یزندگ آدم نیع داشتم نگهت یتاوقت

 و یا خونه وخانم یشد یکس ینکن فکر رفت تنت که عروس لباس فردا پس

 .یکن بچه بچه یببند پام به زنگوله یبخوا

 و بشن دور ازم ها هرزه یمابق که یباش میزندگ تو. یدار نقش هی فقط تو

 .بس و یدیم ام یحال هی یهرزگاه

 مفهــــــــــومه؟

 

 !زدیم موج حرفاش تو یدورنگ.چشماش تو بودم رهیخ

 !دادمیم یدلدار خودمو داشتم من دمیشا
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 دم؟؟؟؟؟؟ینشنـــــ:دیکش ادیفر

 

 . گونم رو ختیر چشمام تو اشک که زدم پلک آروم

 !بزنتم که دمیترسینم گهید

 !بود زده دلم به ویاصل زخم اون

 

 :کردم زمزمه آروم

 آقا بله

 . عقب شدم پرت که کرد ول حرص با موهامو

 

 !دیکوب درو و رفت رونیب اتاق از

 

 ! دیچک اشکام

 !شدن یجار راحت

 .شدیم اکو سرم تو حرفاش

 !داشت دهیفا التماس کاش

 !کردمیم التماسش اونوقت

 ! فتادمیم پاش به

 !براش باشم آدم هی مثل القل یول خونش خانم نه که

 !نداشت یول

 

 !نداره دهیفا التماسم یسنگ آدم نیا واسه
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 اوشویس تن عطر و بالش تو کردم فرو صورتمو و تخت رو دمیکش خودمو

 . هام هیر تو پرکردم

 .برد خوابم و شد بسته چشمام که ختمیر اشک اونقدر

 

 ...خانم؟+

 ...ماخانم؟یاقل

 شامه وقت دیپاش کیکوچ خانم

 

 :گفتم لب ریز و کردم باز چشمامو کالفه

 بذار راحتم خورمینم

 

 ....خانم اما:بود بایز

 

 :گفتم شمرده شمرده و بلند روبهش. سمتش برگشتم و دمیپر فنر نیع

 .خانم نگو بمن

 .ستمین خرابشده نیا خانم من

 ؟یدیفهم

 دارم اسم من

 مایاقل

 یکن عادت کن تکرار

 ...نکن خانم خانم پس تو نیع ام یکی منم
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 !بایز سر کردمیم یخال وجودمو حس تمام یرگبار داشتم

 

 ...دیباش آروم دیببخش چشم گفتیم یه و بهم بود زده زل کرده بغ و مات اونم

 .بود باز اتاق در

 :گفت بایز روبه و تو اومد مانیپ

 رونیب برو

 

 ...اقا اما+

 .کرد اشاره اروم مانیپ

 .بست درو و رفت رونیب بایز

 

 :کردم ناله هام هیگر هق هق وسط و شد یجار اشکام موهامو تو زدم چنگ

 .....خانمممممم نینگ بمن

 

 .صورتم دور کرد قاب دستاشو مانیپ

 چشمام به زد زل

 کردم نگاهش

 !نبودم یعصب گهید

 .کردمیم هیگر فقط

 

 ریز زدم بلند شدو هیتخل کبارهی وجودم حرص کل که کرد نگام اونقدر مانیپ

 !هیگر

 .ستبرش ی نهیروس گرفت سرمو و بغلش تو دیکش منو



 764 از 361 صفحه 

 

 چته دیپرس نه

 شدم ینجوریا چرا دیپرس نه

 !کرد جوابم سوال نه

 

 !بشم آروم و زمیبر اشک گذاشت فقط

 . چمه که بپرسه یکس خواستینم دلم چیه

 !کرد نوازش موهامو اونم و کردم هیگر فقط قهیدق ده کینزد

 

 !بود برادرم مانیپ کاش

 !کتربودینزد هست که ینیازا کاش

 

 .دمیکش رونیب بغلش از آروم جونمو یب بدنم! شدم یخال

 :زدوگفت روم به یجون کم لبخند

 ؟یبهتر

 

 .دادم تکون سرمو

 :پاشدوگفت تخت لب از

 نباش اوشمیس نگران باال ارنیغذاتوب گمیم

 

 :گفتم و دادم تکون یسر

 .کنهیم درد سرم فقط خورمینم
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 :وگفت کرد ینیغمگ نگاه

 ارنیب قرص گمیم

 

 .ممنون وگفتم دادم تکون یسر

 بست ودرو رفت رونیب اروم

 !نبوده اتاق تو چوقتیه که انگار

 .شدم غرق اتاق یکیتار تو

 .دیکشیم سرک اتاق تو ازپنجره که بود ماه نور اتاق تو نور تنها

 !تنها ماه به زدم زل و شدم جمع توخودم

 !من مثل

 !!تنها یتنها

 ...ییتنها من مثل توام: کردم زمزمه آروم

 و قرص بشقاب تو اومد زدو در بایز که موندم حال همون تو چقدر دونمینم

 .زیم رو گذاشت ابو وانیل

 گه؟ید نیخواینم یزیچ+

 

 .ندادم یجواب

 .آسمون یتنها به بودم زده زل

 

 .پنجره سمت اوشیس یتوجا رفتم و خوردم قرصو.رفت رونیب اتاق از

 . شدیم دهید تر واضح ماه

 شد نیسنگ سرم خوردم که قرصو

  نامعلوم حال هی
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 پرازهوا ی کله هی

 !بودم خواب یول داربودمیب

 .یلعنت آرامبخش بود کرده معلقم

 کرده جمیگ جهیگ ستین شونیحال اطراف یایدن از یچیه که مست یآدما مثل

 بود

 . شدیم بسته و باز یه چشمام

  اتاق تو دیچیپ اوشیس تلخ عطر یبو و اومد در یصدا

 دمیخواب بهش تفاوت یب و بستم چشمامو

 شد نییپا باال تخت

 خورد تکون

 !سمتم اومد

 گونم رو دیکش انگشتشو

 .دارمیب وبفهمه بکنم یحرکت که بودم ترازاون جون یب

 شد دور ازم کالفه

 !روح برسه چه کردینم ارضا جسمشو هم جسمم یحت گهید

 .خورد تکون تخت دوباره

 !فندک تق یصدا

 !گاریس دود یبو و

 کردم نگاش یرچشمیز

 رونیب به زد زل و پنجره یجلو اومد

  گارشیس به زدیم قیعم پک

 ...شدم غرق خواب عالم تو و شد نیسنگ پلکم
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 دهیخواب.کردم باز چشمامو.ومدیم باال حلقم تا و انگار دیچرخیم یزیچی معدم تو

 .اوشیس یجا درست تخت راست سمت بودم

 .انگار بود یخال سرم

 دم؟یخواب نوریا من چرا

 

 .اومد ادمی روزید یاتفاقا

 .خوردنم قرص تا

 گهید دمیخواب حتما بعدشم

 

 .اومدم نییپا تخت از اروم

 .کردم نگاه رو یزیروم ساعت

 !بود ۱۲ به قهیدق ده

 

 .نبود اوشمیس از یخبر

 یبهداشت سیسرو تو رفتم

 !خودم به خورد چشمم نهیا تو که بشورم صورتمو خواستم

 

 !بودم داغون

 .بود رفته گود و کبود رچشمامیز

 انگار بود شده جمع صورتم

 بود شده خشک لبام

 .بهتره نگم گه موهامم

 .زدم خودم به یپوزخند
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 چهره نیا به کنم عادت بهتره دیشا

 شیپ یچ ستین مهم و ندارم یزندگ واسه یا یدلخوش نیکوچکتر بعد به ازحاال

 .ادیم

 !باد بادا هرچه

 .رونیب اومدم و صورتم به زدم یآب

 

 .رونیب رفتم اتاق از اروم

 .ومدینم ییسروصدا و نبود یکس

 .نییپا رفتم

 

 .کرد سالم ییخوشرو با خانم فاطمه

 .دادم جوابشو یجونیب لبخند با

 :کردوگفت صورتم به ینگاه

 

 صبحونه؟ یجا کنن حاضر ناهارتونو ها بچه بگم.ظهره گهید

 

 .بودم گرسنه کردویم درد معدم. دادم تکون یسر

 

 با و شد ییرایپذ وارد دست به ینیس ساناز که دینکش یطول و زیم پشت نشستم

 .دیچ زویم سالم

 !!!نداشتم لیم یول بودم گرسنه

 .بخورم غذا ومدیم سختم انگار

 :گفت شد تموم که کارش
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 خانم؟ دیخواینم یا گهید زیچ

 

 .دادم تکون یسر

 :گفتم یا گرفته یباصدا که بره خواست

 .ماستیاقل من اسم نجامیا که هروقت تا االن از

 ؟یدیفهم.بگو ام هیبق به.توهم رهیم کالهمون بشنوم خانم

 

 .گفت یچشم و کرد نگام متعجب

 .بره که کردم اشاره دست با

 که زیم یرو ی مهیق خورشت ظرف زدن هم کردم شروع و برداشتم قاشقو

 .کردم حس وینگاه ینیسنگ

 .سالن در سمت برگشتم

 !!!بود اوشیس

 

 !بهم بود زده زل بود ستادهیوا

 به گفتم یچ دهیشن و نبوده رونیب یعنی پس بود یخونگ شلوار و شرتیت با

 .ساناز

 

 .ستین مهم گهید.درک به

 .بشقابم سر برگشتم و کردم چشماش به یتفاوت یب نگاه

 

 !بزنم حرف ادیم سختم یحت گهید

 !شدم خرد من
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 !شکستم

 

 .رفت رونیب سالن از اوشیس

 .پاشدم ازجام و خوردم قاشق چهارتا بزور

 !اتاقم تو برگشتم

 

 .اتاق تو زدیم صاف افتاب نور پنجره از

 .پنجره سمت رفتم

 !ومدیم رونیب از فیضع یصدا هی و بود نشسته باغ وسط تاب رو اوشیس

 .کردم باز رو پنجره یال

 

 یآروم آهنگ ماهرانه و دیکشیم لباش رو ویرنگ ییطال یدهن ساز اوشیس

 !زدیم

 !دلچسب و آروم یلیخ

 

 .بشه یجار یاشک نیکوچکتر ذارمینم اما گرفت گلومو بغض

 قیدق ذاشتنینم ام درختا وبرگ شاخ و چشماش رو بود ختهیر بلندش یموها

 .نمیبب چهرشو حالت

 .دستاش ونیم گرفت صورتشو اوشیس شدو قطع صدا

 !دمیکش اتاقو رنگ یا سرمه یها پرده و بستم رو پنجره

 !شد کیتار کیتار

 

 . شدم جمع توخودم و تخت رو نشستم
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 .میگوش به خورد چشمم

 کردم روشن صفحشو

 !!!بود ۹۴ ریت ۱۰  خیتار

 !مونهیعروس روز فردا یعنی

 !هه

 !یباشکوه عروس چه

 !نشستم شدم تباه یآرزوها ی همه یعزا به وامروز مهیعروس فردا

 !عزادار عروِس  بشه باشکوه چقدر

 

 .بودم اتاقم تو تاشب

 . اورد عروسمو لباس و اومد انایس یعصر

 .کمد یجلو بندازه گفتم

 .نبود مهم دنشید

 

 یصدا که سرم پشت بستم کش وبا کردم شونه موهامو و پاشدم جام از

 :بااومدیز

 .شام دییبفرما ماجانیاقل

 .زدم یلبخند

 !شهینم تازه دلم داغ و کنهینم خانم خانم یکس گهید که خوشحالم

 اومدم

 .رفتم نییپا ها پله از اروم

 .بودن نشسته ومنظم مرتب همه

 .بود یخال بزرگ خانم کناردست و اوشیس یرو روبه یصندل
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 .دادن جواب وهمه کردم یسالم

 .ستمین یشوخ فاز رو چیه دونستنیم انگار که بودن اروم یجوری

 !نشستم و دمیکش عقب بزرگو خانم یرو روبه یعنی زیم ته یصندل

 .کردن نگام متعجب همه

 شد غذاش با یباز مشغول و کرد ینیغمگ نگاه اوشیس

 .شد خورده سکوت تو شام و نزد یحرف یکس

 اتاق تو برگشتم اوشیس از قبل

 

 !!!!نبودم گرمش آغوش دل به حسرت بگم اگه دروغه

 !بودم

 !ادیز ام یلیخ

 .ومدیبرنم ازم یکار خواستینم خودش یوقت یول

 !کردمیم خفه خودم تو حسمو دیبا

 

 روش و اتاق کنج ی دونفره مبل رو انداختم و برداشتم تخت رو از متکا هی

 .دمیخواب

 

 !!!شمیم عروس فردا من

 .بستم چشمامو و زدم خودم به یپوزخند فکر نیا با

 !انهی اومد اصال ای اومد یک اوشیس دمینفهم که برد خوابم زود نقدریا

 

 کردم باز چشمامو انایس یباصدا

 ؟یرفت یزمستون خواب مگه نمیبب پاشو بابا یا+
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 یایبدبخت تمام یوبان باعث که یاله خبرمرگت منوچ آخخ گردنممممم ییییییوا

 آخ ییییتو من

 

 :وگفت دیخند زیر زیر داغونم ی افهیق به انایس

 حموم رفته ممیمر شگاهیآرا میبر دیبا ریبگ دوش هی پاشو بجنب

 

 :وگفت سرم تو دیکوب مبل کوسن با نخوردم تکون که بعد

 گمیم پاشو د بابا یا

 

 حموم تو دمیچپ و برداشتم حولمو کردمیم غر غر یدرحال و کردم یپوف کالفه

 . آخه جونم از نیخوایم یچ صبح ۷ ساعت یعروس یجا یریبگ عزامو یا

 

 دستاش جفت با.اومد انایس یصدا دوباره که کردم میتنظ ابو و حموم تو دمیچپ

 .حموم در به دیکوبیم زرت زرت

 :زدم داد

 اممممیم زود باشهههه انایس باشه یییییوا

 

 :زد داد متقابال

 ریبگ نویا ایب.عشقم درمون یب درد و باشه

 

 .رونیب بردم سرمو و کردم باز درو رفتم پوووف

 ندازهیرام عیسر کارتو موبره.نویا گفت سمتم گرفت جعبه هی
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 .رفت در حرفشو تنگ زد یچشمک. ایح یب

 رونیب اومدم مپل زوتپلیتروتم ساعتهی و کردم شروع کارمو و حموم تو رفتم

 آب ریز موندم بسکه شد قرمز دماغم نوک

 

 هی راست رهیم دستش گرفته اریخ هی آقا دمید که رونیب زدم و کردم تنم حولمو

 بهش زنهیم گاز هی چپ رهیم بهش زنهیم گاز

 ریز زده شویزندگ زارو کل نشویماش مدارک شویدست فیک شلوارشو و کت

 .رهیم اونور نوریا یه بغلش

  خدا خنگ

 

 بود دهیند منو هنوز

 برگشت که سشوار سمت رفتم و نییپا دمیکش کمی بود پام رون تا که حولمو

 .همانا گلوش تو اریخ دنیپر همانا شدن توچشم چشم و سمتم

 

 یحس هی یول شدما نگران البته. کردم نگاش سادمیوا منم کرد سرفه کمی

 .اصن رهیبم بذار نداره یربط بتو خفه گفت یبلند یباصدا

 

 .بهم کرد نگاه هی شد تموم که اش سرفه

 :گفتم و رفتم بهش یا غره چشم

 ؟یدیند ه؟فرشتهیچ

 

 :وگفت باال رفت ابروش هی

 .بودم دهیند پررو ی فرشته  دمید فرشته
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 .دنیکش سشوار مشغول نهیا تو رفتم و برگردوندم چشمامو!شیییا

 :جلووگفت اومد

 کنم؟ کمک

 

 .میبچرخ تا بچرخ شده شروع تازه اوشیس اقا!هه

 

 :گفتم لب ریز و نکردم نگاشم

 شدم کارم مشغول و نکرده الزم

 

 رونیب باقهررفت دوساله یها بچه نیع اونم

 .یلیخ اوشیس ییپروو یلیخ

 

 دمیپوش لباس و کردم خشک موهامو

 انداختم مویگوش و برداشتم میعروس کفش و فیک با عروسمو لباس مثال ی جعبه

 اومدن انایس اتاق از انایس و میمر همزمان که رونیب زدم ازاتاق و فمیتوک

 .رونیب

 

 .شگاهیارا ببرتمون پژمان قراربود میشد یراه انایس یغرغرا با

 تشیاذ بچه چون بهتره خونه تو ادیم شونیخانوادگ شگریارا گفت ومدین ام انایس

 کردیم

 

 .میشد سوار

 :گفتم پژمان روبه
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 پژمان؟ اقا خوبه حالتون

 :کردوگفت یا خنده

 .رفت شد تموم بود وخش خط هی باشم بد شهیم مگه نیدار اریاخت

 

 رونیب زدم زل شهیش از و زدم یلبخند

 .کردن حمله نفر دوسه شگاهیارا تو میرفت تا

 بود گرفته ووقت بود کرده انایس کارارو همه

 !گهید یجای منم گهید یجای بردن مویمر

 .بودم شگریارا دست ریز بعدازظهر ۴ تا ۸ ساعت از یییییوا

 بود گرفته ام هیگر

 .مویمر نه نمیبب نهیآ تو خودمو ذاشتنیم نه شعورایب

 :گفت و صورتم رو دیکش یزیچی

 .خوشگله خانم شد تموم یکن تن لباستو یپاش یتونیم

 

 .شدا خشک بدنم دمیپر فنرازجام نیع

 .برداشتن نهیآ رو از رو پرده

 !منــــــــــم؟ نیا

 !باشم خودم شدینم باورم

 !!! شناختمینم خودمو

 ! بود عروسک بود نهیتوآ که یاون

 .شده خشک بدنم ستین حشیتوض حس دینیبیم چهرمو ذارمیم عکسامو

 !اومد ممیمر و دمیپوش لباسمو شگرهیارا کمک به

 !بود شده ماه
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 برسه اوشیس داد به خدا یشد خوشگل یلیخ زدوگفت روم به یلبخند

 :دادم ادامه و گفتم یکج دهن با اوشویس اسم

 .اوشیس نه برسه مانیپ داد به خدا

 .برداشتم خورد زنگ میگوش

 .بود اوشیس

 هان؟+

 م؟یایب شد تموم تونیباز مسخره.ایشد پررو یلیخ_

 دیاریب فیتشر.یکرد توشروع که هیا یباز مسخره+

 

 یبرا که یباغ بعد و یعکاس باغ.هیاتل میبر بود قرار. گذاشت ویگوش یزرت

 بودن گرفته یعروس

 .سرم رو دمیکش کالهشو و کردم تنم شنلمو

 .بهیغر یمردا یوجلو باغ تا باشه دهیپوش لباسم دیبا بودن دستورفرموده اقا

 .بود شده حاضر ممیمر. کردم پام بلندمو پاشنه یوکفشا دیسف فیک

 .بود سرش رو یوری تاج هی بودنو کرده جمع وهمشو بود کرده رنگ موهاشو

 حالت شویبق و بودن کرده جمع کمشوی ساده یلیخ و بود یمشک موهام من یول

 . سرم کنار بود ختهیر دار

 گردنم و دست زونیاو وزهرمار کوفت و حلقه و طال یکل انایس صبحم سر

 .کرد

 

 .خورد زنگ میگوش که یصندل رو بودم نشسته

 بود رغضبیم

 

 .گوشم رو گذاشتم و کردم وصل تماسو
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 :گفت یتر یپ ام کامال بصورت

 میدر دم ما نییپا نیایب

 

 .کرد قطع ویگوش!وتق

 :وگفتم کردم یگوش ی صفحه به ینگاه

 تیترب یب

 

 .میپاشد ازجا میمر با

 .رونیب میزد آروم.تو ادیب مرد که نبود یطور شگاهیآرا طیمح

 .شگاهیآرا یجلو بودن سادهیوا عروس نیماش هی به زده هیتک مانیپ و اوشیس

 بهش بیعج یداماد وشلوار کت یول بود یعاد شیشلوار و کت پیت اوشیس

 .ومدیم

 

 .نهیبب چهرمو نتونه که صورتم رو دمیکش شنلمو

 .بگه بخواد که دهینم اجازه غرورش و یفضول از ترکهیم دونستمیم

 

 نشستم و کردم باز شاگردو سمت عقب در یحرف چیه به

 

 درست و راننده سمت کنارم نشست و کرد ینیریش خود مانیپ واسه ذرهی ممیمر

  مانیپ پشت

 

 .میافتاد راه و نشست اوشمیس

 !دمینفهم بوقاشونم بوق نیا از یچیه اصال بودم ریدرگ باخودم راه کل
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 .میشد ادهیوپ سادیوا باغ یجلو نیماش

 .بود سخت یلیخ کفشا اون با رفتن راه

 .میداشتیبرم قدم اروم و شمرده شمرده

 .اومدن بردار لمیف و عکاس و باغ داخل میرفت

 .دیبردار سرشون رو از خانمو عروس شنل خب+

 

 رو از اروم و کرد باز شنلو یجلو بند حوصله با و روم به رو ستادیا اوشیس

 .داشت برش سرم

 

 !زد خشکش

 .چرخوند صورتم کل تو نگاهشو

 

 :گفتم خمار یچشما با و زدم پلک آروم

 خانزاده؟ اومده شیپ یمشکل

 

 .گرفت خودش به یعاد ی چهره و توهم دیکش اخماشو

 گوش عکاس یحرفا به ما از دورتر که میمر و مانیپ به تفاوت یب نگاه هی

 .بمن زد زل دوباره و انداخت کردنیم

 .گهید سمت چرخوندم چشمامو و زدم پلک اروم و انداختم بهش یچپک نگاه

 

 یوقت بخصوص دادیم نشون قشنگ برابر ده چشمام داشتم یمصنوع پلک چون

 .رفتمیم غره چشم
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 .اومدن بردار لمیف و عکاس

 .زدن حرف بند هی کردن شروع

 ازمون مختلف یژستا با عکس تا ۲۰۰شدو تموم باهامون که عکاس کار

 کرد شروع بردار لمیف و کارش یپ رفت گرفت

 

 پل رو دیبر

 ریبگ دستشو

 بزن لبخند

 برقص

 کن بغلش

 دیبزن قدم

 :گفت که میبود شده کالفه یحساب

  سکانس نیآخر خب

 دیببوس رو گهیهمد

 

 !رفتم وا کردم هضم حرفشو تا یول هیآخر گفت که سمتش برگشتم ذوق با

 !جانمممم؟

 همو؟ میببوس

 !تووو؟ یجلو

 !پووووووووووووووف

 

 .کرد نگام ثیخب و زد یبرق چشماش اوشیس

 ...شیا: وگفتم انداختم مینیب به ینیچ
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 !صحنه نیاخر یبرا میرفت

 شدیم کیتار داشت گهید

 .گردنم پشت برد دستاشو و ستادیا روم روبه آروم

 .کرد خم سرشو

 !لبام رو نشست لباش و بستم چشمامو متقابال

 

 : گفت بردار لمیف که شدیم خودیب خودش از داشت اوشیس گهید

 .خورهیم بهم خانم عروس شیآرا نیشترازایب هیکاف

 

 زدم پس اوشویس خواسته خدا از

 !ادایب بدم نکهیا نه

 !!!!نبودم یراض گذشتیم خوش اوشیس به چون یول

 

 .یعروس باغ سمت میافتاد راه دهیپوش شنل و اومدن ناهمیا مانیپ میبرگشت

 !من هستم یعروس چه

 بودم دهید عروسمو لباس نه

 مویعروس محل ادرس نه

 نایا دست عروسکم هیانگار

 

 !میمر حال به خوردم غبطه

 

 !بود خوشحال چقدر
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 !دید شدیم توچشماش

 نبودن بند روپا کدومشون چیه

 

 !اوشیس منو اما

 !میکنیم یباز لمیف میدار انگار

 !سلایر شده مونیزندگ کل

 

 !یعروس باغ به میدیرس

 ! ۷ کینزد ساعت و بود کیتار گهید

 

 !بودن اونجا ادم یکل

 شناختم قبل ی دفعه یماندن ادی به یمهمون تو رو ایسری

 شناختم و بودن میمر ی خانواده از ایسری

 !نشناختم کال که ام گهید یسری

 

 !ششونیپ ام ما و بودن ستادهیا هم ی شونه به شونه پسرا

  و اوشیس راسته سمت من

 .مانیپ چپه سمت میمر

 

 .زدنیم سوت و دنیکشیم کل مردم

 .لبم رو نشوندم یزود لبخند هی
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 رو که بود یشاد برف و رفتیم باال که بود ییآبشارها پراز ریمس یها کناره

 !شدیم یخال ماچهارتا سر

 

 .مینشست و میدیرس داماد عروس گاهیجا به

 

 ییانمایس محض اوشمیوس گفتنیم کیتبر و ومدنیم جلو دسته دسته مردم

 .کردیم شونیمعرف

 

 .اومد جلو ظیغل شیآرا هی و نقش زیر ی چهره با دختر هی

 !!!!!!!لباسش یول بود خوشگل

 .بپوشم شدینم روم اوشمیس یجلو که بود ییخوابا لباس هیشب

 

 :گفت اوشیس روبه و داد دست باهامون

 

 !!!بچه دختر هی با اونم یبد ازدواج ی تله به دم کردمینم فکرشم اوشیس یوا

 

 .کرد نمییپا سرتا به یا دارانهیخر ونگاه

 با و گرفتم بود افتاده ریگ دختره دست تو که اوشویس دست جوانمردانه نا اریبس

 .کرد نگام ومتعجب کرد ول که آوردم دختره دست به یفشار میمصنوع ناخن

 لمس دستشو عاشقانه کردم، کاریچ دختره با نشه متوجه اوشیس که یجور

 :وگفتم کردم

 

 .زده کنار هاشو تجربه با و ها دهید دوره از یلیخ دختربچه نیهم زمیعز
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 .دادم لشیتحو یکش پسر وچشمک

 !گرفت گر دختره

 :زدوگفت یپوزخند

 .شد دور ازمون و باشه مبارکت یاوک

 .کردم رفتنش ریمس به ینگاه

 

 !چشمام به زد زل تعجب با شدو خم اوشیس

 

 :وگفتم سمتش کردم پرت بود تودستام که دستشو

 .ایکنیم نگاه یلیخ یدار امروز گهید تو

 

 .اونور چرخوندم کنون مل مل وچشمامو

 

 .هیبق سمت برگشت یمصنوع لبخند با و کرد نثارم یشیا دخترا نیع

 .شد ساکت اهنگ و تیجمع و اومد عاقد

 

 یول الزمه پدرم ی اجازه من عقد واسه افتاد ادمی که کردیم شروع رو خطبه

 !ستین نجایا که منوچهر

 .اوشیس سمت برگشتم نگران

  زد پلک نهیطمأن با

 

 .خوند رو خطبه و کرد شروع عاقد

 .بره شه تموم بگم رو بله نذاشت و کرد علم یزیچی انایس بار هر
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 !بهم دادن رو یرلفظیز سوم بار

 !!!انیبرل سیسرو هی

 

 .شدیم کور ادم چشم برقش از

 !ستاین بدم نیهمچ پولدارا تو یزندگ

 

 .هوا رفت مردم سوت و کف و غیج و دادم رو بله اروم

 .شد خونده هم نایا مانیپ عقد

 

  سمتمون شد ریسراز کادوها

 :گفتم لب ریز و اروم اوشیس روبه

 !بود؟ یواقع عقد نیا

 

 :گفت رلبیز مردم به رو اش خنده باهمون

 .میریبگ حقوق میکنیم اجرا تئاتر پ ن پ

 

 . پهلوش تو زدم آرنجم با

 . سمتم برگشت اخم با

 :گفتم

 منوچهر؟؟؟؟ ی اجازه پس

 

 و زد اوردنیدرم چشمشو داشتن که دخترا به رو یا مسخره لبخند دوباره

 :دوگفتیچسب بهم شتریب



 764 از 383 صفحه 

 حلش یقانون و یدادگاه...رمیبگ اجازه ازش من که ستین یدرحد منوچهر

 .کردم

 

 .نشستم راحت الیباخ و گفتم یآهان

 !دنیرقصیم که ییپسرا و دخترا از پربود بود فرش سنگ که باغ وسط

 

 رقص انیب دامادا و عروس و کنار برن همه که شد بلند یجید یصدا دفعهی

 !!!!تانگوووو اونم

 

 زونیاو خودتو که نکهیهم. خوادینم بودن بلد و هیا مسخره رقص اوردم شانس

 !گهید رقصه یبخور وول درجا و یبکن داماد

 

 .دنیرقص میکرد شروع و وسط میرفت ییچهارتا

 

 .بودن گذاشته نور رقص و بودن کرده کم باغو نور

 

 .میبود رقص مشغول اروم

 !اوشیس ی رهیخ نگاه به خورد گره نگاهم و اوردم باال سرمو

 !!!لبام رو گذاشت لباشو رقص نیب و کرد خم سرشو  که شدیچ دونمینم دفعهی

 !شد بلند تیجمع سوت و دست و غیج یصدا

 !شدیم خشکم وگرنه خوردمیم تکون اوشیس یحرکتا زور به

 

 !وعاشقانه بود گرم اش بوسه

 کنه؟یم من خرج زایچ نیازا آقا که شدهیچ
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 الیخیب عالقمو ننیبب ببوسم نویا گفته اوردهیدرم چشمشو داشته یکس باز حتما

 شن

 

 کنه فکر دلم باز نزنم یصورت توهمات که کردم آروم ینجوریا خودمو

 ...هیخبر

 

  میکرد باز چشمامونو و برداشت لبام رو از لباشو

  شد بلند یجید یصدا

 

 !!!االیاالیاالی ببوس دامادو عروس حاال

 

 .دهیبوس اون که گفتن زایچ نجوریا قبلم عیسر حتما پس

 پس؟ نبود حواسم چرا

 

 !کنم گرفتار خوشگلمو داماد وقتشه اومده شیپ تشیموقع که حاال

 

 زدم چنگ پشت از و دمیکش باال گردنش رو و بود اش شونه رو که یدست آروم

 !توموهاش

 !لباش رو گذاشتم گرم لبامو و دمیکش باال خودمو

 

 !ستادیا هیثان چند واسه

 !!کرده هنگ احتماال

 

 .خوردن تکون کرد شروع اروم وبعد
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 .تیجمع یصدا سرو بازم

 

 برگشتم یقبل تیموقع به و شدم جدا ازش اروم

 

 .چرخوندم نگاهمو

 !بودن رقص مشغول ازما فاصله با مانمیپ و میمر

 

 !زدیم دست و کردیم نگاه بهمون ذوق با بزرگ خانم بغل تو ستاره

 درحال رقصشون و بودن ستادهیا زور به جوونا ی هیبق مثل ام انایس و برسام

 .بود زشیر

 کردن شروع و وسط شد ریسراز تیجمع از یلیس وسط برن هیبق گفت یجید تا

 .دنیرقص

 

 :گفتم و کردم اوشیس به ینگاه دلبر و مظلوم ییچشما با بعد کمی

 !بسته؟ شهیم.شدم خسته

 

 .میرفت رونیب رقص ستیپ از باهم و زد یآروم لبخند

 

 .اومدن مانیپ و میمر ماهم بعد کمی

 

 .شدن خوردن مشغول و دادن شامو که بود ۱۰ کینزد ساعت

 !میبود موت روبه یگرسنگ شدت از میمر منو

 موهامونو نقدریا خوردنش نیح اونم دادن بهمون چیساندو هی شگاهیآرا تو

 .رفت شد کوفتمون دنیکش
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 .کردن سرو اونجا چهارنفرو ما یغذا و باغ سالن داخل میرفت

 

 !کشون عروس بعدشم بودو برقص و بزن کمی شام خوردن بعد

 .ببرنمون بوق بوق با عمارت یجلو تا خواستنیم

 

 !شد شروع سروصداها و میزد رونیب باغ از اماده

 

 نارنجک نیع یزیچی یهرزگاه بود گذشته انداختن ترقه از کارشون

 !ترکوندنیم

 !!!!کننیم خفه خودشونو چرا نایا دونمینم من ماهاست یعروس

 !نییپا ختنیر نایماش از همه و و میشد ادهیپ عمارت در یجلو

 .کنن پرت گالرو عروسا گفتن و کردن یکار شلوغ و برقص و بزن کمی

 

 !پوووف.ارویباز بچه نیا دیکن ول بابا یا

 .میکرد پرت گالرو و میستادیا تیجمع به پشت

 بود نایا میمر ی فهیطا از خوشگل ی زهیم زهیر دختر هی دست من گل.برگشتم

 .شدیم خالش دختر کنم فکر که

 !!!گوجه نیع بود شده لپاش که بایز دست ممیمر گل

 !بودن شده خوشگلم چه کلک یا

 !!بودم حوصله یب و بود شلوغ بسکه دمشونیند مراسم اول از

 .توخونه میرفت مام و شدن متفرق باالخره
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 !بود یعال خونه یوا

  راهرو داخل تا ها پله و نرده از رویمس کل

 !!!اتاقامون یجلو تا بودن دهیچ شمع

 

 .اتاقمون تو میدیچپ و میجداشد مانیپ و میمر از ریبخ شب با

 !مبل رو شد پخش کراوات کردن باز درحال اوشمیس و یصندل رو وارفتم

 بودن دهیچ قلب رز گل با تختو رو

 بودن گذاشته اوشیس یبرا یکی و من یبرا خواب ست هی تخت لب

 زونیآو دمونویجد و یرنگ یرنگ پوش تن یها حوله و بود باز درکمدامون

 !بودن کرده

 !بود یعال اتاق نیزاید

 .اناسیس کار مطمئنم

 !اتاق کنار بودن گذاشته باغ تو یعکسا از یکی از یشاس تابلو هی

 لباس دورتادورمو و نیروزم بودم نشسته ومنم بود داده لم مبل هی رو اوشیس

 !بود گرفته عروسم

 !!خوشگلما

 هاش دکمه که یرهنیپ با اوشیس که کردمیم اب تودلم قند خودم واسه داشتم

 . روم روبه ستادیا بازبود

 .ستادمیوا دادم قورت دهنمو اب باترس

 .خودش سمت دیکش منو و پهلوهام رو نشست دستاش

 .صورتم تو چرخوند خمارشو نگاه

 :کرد زمزمه آروم

 ما؟یاقل
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 :وگفتم دادم قورت ترس با دهنمو آب

 بله؟

 

 :زد کردولب کمتر رو فاصله

 ...کنمیم تمومش امشب

 

 !لبام رو نشست لباش بفهمم منظورشو و کنم یحالج حرفشو اومدم تا

 

 .دیبوسیم لبامو اروم و صورتم رو ختیریم بلندش و لخت یموها

 !تونستمینم یول کنم یهمراه خواستمیم

  دمیترسیم یول بده ادامه خواستمیم

 !کنه رهام و بشم خودیب ازخودم دوباره که

 

 .یکن رها یتیموقع نیهمچ تو زنو هی که ستین نیبدترازا یچیه

 

 .بغلش تو رفتم فرو و دورم کرد حلقه دستاشو

 .کردمیم حس قلبشو ضربان و بود داغ اش نهیس

 

 !اوردمین دووم

 !نتونستم

 بود معلوم کاراش از که کردم یهمراه باهاش و سرش پشت بردم دستمو

 !اومده خوشش
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 عروسمو لباس پشت پیز یک دمینفهم که بودم رفته فرو وهواش حال تو اونقدر

 !کرد باز

 .گرفت فاصله ازم اروم

 

 .چشماش تو کردم نگاه

 !زدیم موج توش یدوگانگ

 !بود آدم نیا وجود تو قیعم غم هی

 !بزرگ زخم هی

 !اتاق کف افتاد و خورد سر لباسم و کرد رها لباسو

 

 !بغلش تو دیکش منو و دراورد تنش از رهنشویپ اروم

 روم و تخت رو خوابوند آروم و کرد جام جابه همزمان و لبام رو نشست لباش

 .زد مهیخ

 

 داشتم استرس یطرف از

  دمیترسیم یازطرف

 !بودم زده جانیه یازطرف

 

 .گردنم رو دیکش لباشو آروم

 !رفتم وا دوباره

 .کرد مکث

 فقط روزم و حال به نهیبر خوادیم امشبم.شده ادم کردمیم فکر منوباش

 !نه اما
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 .گلوم رو نشست داغش یلبا دوباره

 

 .موهاش تو زدم چنگ نبودم خودم توحال بودم شده کالفه

 .اومد باال و کرد جدا لباشو آروم

 .زدم پلک اروم خمار یچشما با و گرفتم دندون به لبمو ی گوشه

 

 :گفت یزار حال وبا کرد بهم یقیدق نگاه

 م؟یزندگ با یکنیم کاریچ یدار

 :گفتم و دادم یباز موهاش تو دستمو

 اوش؟یس یکنیم کاریچ باخودت یدار خودت

 .گرفت ازم نگاهش

 .خودم سمت چرخوندمش گونشو رو دمیکش دست

 

 !سیه گفتم که بگه یزیچ خواست

 .دمیبوس گرم لباشو به چسبوندم ولبامو

 

 :وگفت زد یمحو لبخند.شدم جدا اروم

 کن تحملم امشبو هی

 .بدنم رو دیچرخ دستاش

 ! بودم هوا تو گهید

 !بود شوهرم خب یول ازش دمیکشیم خجالت یلیخ نکهیا با

 .شد جمع درد از صورتم که زد ام نهیس به یچنگ

 :وگفت چسبوند گوشم به لباشو
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 ...ستمین یآروم آدم اصال من

 ؟یاریم طاقت

 

 تحمل دیبا شدینم تکرار برام گهید شب نیا. کردمیم تحمل بود شده هرجور

 .کردمیم

 :زدم لب

 ...اوهوم

 . شد مورمور بدنم که گذاشت گوشم رو ینفس پر ی بوسه

 !تنم دنیبوس کردن شروع و نییپا رفت اروم

 .دیبوس تنمو کل

 !اوردمیدرنم سر کارش از اصال

 یکلفت هی حد در فقط گفتیم باری

 .دیبوسیم دستامو تا باری

 خونمرده و کبود اش نقطه به نقطه بودم مطمئن که بود زده مک بدنمو نقدریا

 .شهیم

 

 !کرد باز کمربندشو و گرفت فاصله ازم

 !!!برابر ده شد استرسم

 

 .تر باال دیکش منو و تخت رو اومد و لباسا ی هیبق شیپ انداخت شلوارشو

 .سمتم شد خم و بازوش رو گذاشت سرمو

 .کردن نوازش کرد شروع و پام یال برد دستشو

 .کردیم شتریب دستشو فشار و گرفتیم لبامو ومدیدرم نالم یصدا تا
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 .کرد حفظ ضعفامو نقطه کل رابطه نیهم تو

 

 .کردم حس دهنم تو خونو یشور که گرفت نمییپا لب از یگاز

 غیج بود مونده کم ناله یبجا لذت و درد شدت از که اوردیم فشار تنم به اونقدر

 !بکشم

 .....شدیم صتریحر بهم هرلحظه اونم

 

 ...آخخخخخ

 .جاشدم جابه و گذاشتم دلم ریز دستمو

 بخورم تکون تونستمینم داشتم درد یلیخ

 .صورتم رو شد خم و کرد باز چشماشو هول اوشیس

 ؟یدار ؟دردیخوایم ی؟چیخوب شدهیچ:

 

 !رفت ادمی دردم

 نشوند شویشگیهم اخم اون و کرد جمع خودشو که کردم نگاهش متعجب کمی

 .ابروهاش وسط

 /-: کردنا عوضش که کردمیم شک داشتم خودشه خدا شکر

 

  بخودم زدم چنگ شدو جمع صورتم که دیکش ریت دلم ریز دوباره

 .زد کنار ازروم رو مالفه اوشیس

 .لبو نیع شدم یییییوا

  گهید نکن ایح یب خب

 :گفت و دستم رو گذاشت دستشو
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 نجاست؟یا

 

 :گفت و بغلش تو دیکش لختمو تن.دادم تکون سر معذب

 

 دکتر؟ ببرمت

 

 .دادم تکون سر

 .کردیم درد که ییجا دنیمال کرد شروع و روم دیکش پتورو

 :دوگفتیبوس مویشونیپ

 .صبحه ۵ ساعت بخواب

 

 دردمو که اوشیس دست یها نوازش با و کردم غرق بغلش تو شتریب خودمو

 .برد خوابم که دینکش یزیچ کردیم کمتر

 

 .شدم اریهوش گوشم شدن داغ حس با

 :کرد زمزمه آروم

 ...دارم دوست یلیخ

 

 کردم باز چشمامو تینها در که رفتمیم کلنجار خودم با یداریب و خواب نیب

 

 .که نبود یکس

 .زدم یصورت توهم باز

 .کردیم درد جام همه خدا آخ پاهام دلم کمرم ییییآ
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 .کردم مونگاهیگوش و خودم به گرفتم رو مالفه

 .بود صبح ۱۰ ساعت

 !پوف

 !دمایخواب چقدر

 

 . دیدو صورتم به خون شبید یاداوری با کردم نگاه اوشویس یخال یجا

 .بارههههی که بهتر همون واه واه بود سخت یـــــلیخ

 

 خودشم چارهیب رهیبگ سروصداهامو یجلو تونستینم گرفتنم لب با گهید اوشیس

 .بود شده کالفه

 

 واه واه.کنه تمومش تا دراومد میگر

 .ادیم بدم خودم از رمیبگ دوش دیبا

 .کردم اتاق به ینگاه

 !زشت چقدر ییییییوا

 .بود پال و پخش لباسا ی همه

 .ریز تا گرفته رو لباس از

 .ها هیادم عجب اوشمیس نیا

 .طرفی کرده پرتاب ویهرچ

 کرده؟یم دوره کشویزیف یدرسا ای کردهیم یباز برد یانگر لباسا با

 

 ینیس هی با اوشیس و شد باز یزرت در که پاشدم سرجام از کنون غر غر

 .تو اومد بزرگ



 764 از 395 صفحه 

 

 جلوش باز یلباسا با شدینم روم ییروشنا تو بازم بود دهید ندارمو دارو نکهیا با

  بچرخم

 .داشتم نگه خودم یجلو سفت رو مالفه

 .ستادمیوا خیس دید که نوریا اومد و بست درو پاش با

 

 .تخت رو گذاشت وینیس و کرد بهم ینگاه

 :کردوگفت اسکن سرتاپامو

 

 !؟یسالمت به کجا

 

 ...سالم:گفتم اروم

 ...رمیبگ دوش خواستمیم

 

 :وگفت انداخت باال طنتیش با ابروهاشو جفت

 !باشم؟ داده اجازشو ادینم ادمی

 

 .شد گرد چشمام

 !ده؟یجد قانون!هللا بسم

 

 :زدوگفت ینیس به یا اشاره

 .یکن کاریچ گمیم بهت بعد یخوریم نارویا اول
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 کردم نگاه ینیس اتیمحتو وبه کردم بند نمیس یباال رو مالفه

 

 !وهیآبم مربا کره و تازه یبربر گریج خیس چنتا یکاچ الهیپ هی یعدس ظرف هی

 

 !بخوره؟ نارویا خوادیم یک!اووووه

 .شد مشغول و نشست اوشیس که کردمیم نگاه ینیس به زار حال با داشتم

 !همشو بخورم تنها ستین قرار خدا شکر بازم

 

 :گفت کالفه

 نکن؟ دوتا منو یحرفا بدم حیتوض چندبار.نمیبب نیبش د

 

 :گفتم واروم تخت لب نشستم

 ... دیببخش

 

 !گرفت یلیخ دلم

 !میموندیم شبید توهمون کاش

  بود االن از بهتر وضع بازم اوشیس یوونگید دردمو وجود با

 

 .القل بازشه گلوم راه تا خوردم قلوپ هی و برداشتم ورویآبم

 .بودم گرسنه و داشتم ضعف ام یلیخ

 .کردمینم نگاه اوشیس به

 !کرد دعوام یوقت گرفت قهرم ییجورای

 :وگفت سمتم گرفت یکیکوچ ی لقمه
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  بخور ریبگ.خودتو نکن لوس حاال خب

 کردن فیرد زیم زیچ نهمهیا که بودن میمر و تو فکر به یکل خدمه یطفل

 .براتون

 .انداخت باال ابرو طنتیش با

 

 !ازخجالت شدم دیسف و سرخ

 .ایح یب ترسناک ی نهیبوز نکشتت خدا

 

 .دهنم گذاشتم رو لقمه اروم

 .بود گریج ییییییا

 .شد جمع صورتم

 

 .کرد نگام متعجب اوشیس

 .خوردم رو وهیابم و دادم قورت درسته و دمیجو دندونه دو رو لقمه

  کنهیم نگام منگال نیع اوشیس دمید که کردم یاه اه و دراوردم زبونمو

 

 :وگفتم کردم یعاد خودمو

 دوسندارم گریج من

 

 :وگفت توهم دیکش اخماشو

 خودیب

 توعه؟ داشتن دوست به مگه

 یبخور خمیس تا هرسه دیبا
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 .اوشیس به زدم زل ملتمس

 بخدا خوبم سین ممیزیچ بسه خورمیم یکاچ ویعدس من!توروخدا نه+

 

 :گفت یجد یلیخ و دستم داد گهید ی لقمه

 .کن کوفت.صبح سر نکن سگ منو.حلقت تو زمیریم ای یخوریم ای

 

 .گرفتم ازش رو لقمه دهیبرچ لب و کرده بغض

 قلوپ هی ای یعدس قاشق هی تند و دادمیم قورت و دمیجویم دوتا بزوووووور

  کنه خفم نمونه توگلوم هم شه عوض دهنم مزه هم که خوردمیم وهیابم

 

 .خوروند بهم تمام ینامرد با کاملو خیس دوتا

 !توچشمام بود شده جمع اشک

 :وگفتم دلم رو گذاشتم دستمو که سوم خیس سراغ بره خواست

 . ترکمیم دارم.ندارم جا گهید بسه تورووووخدا

 

 .نیزم گذاشت خویس و کرد بهم ینگاه

 :گفت مقتدر یلیخ

 بخور تویکاچ

 

 !ومدیدرم اشکم داشت جدا گهید

 :دمینال

 ترکمیم دارم بخدا
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 :دیغر

 .بامن نکن دو به یکی مایبخوراقل

 

 .گونم رو دیچک اشک قطره هی.خوردم قاشق تا سه بزور و برداشتم رو الهیپ

 .هیزور کارش همه بشر نیا

 .ینیس تو دیکوب و گرفت ازم رو الهیپ دید که اشکمو

  گمشو برو.ومدهین یخوب بتو+

 

 حموم تو داد هلم و کرد باز دورم از رو مالفه دیکش و گرفت دستمو

 

 . حموم تو رفتم هیگر با

 مرد نیا کنه رفتار ادم نیع تونهینم

 بشه ادم اصال ادینم بهش

 

 شد حلقه تنم دور یدست پشت از که کردمیم زونیم آبو داشتم و زدم پس اشکامو

 .دهنم رو نشست دستش عیسر که دمیکش یغیج و دمیپر ازجا که

 

 :وگفت گوشم به چسبوند سرشو

 !صدایب!شیه

 

 یطرفند هی قبل ی دفعه مثل اومده باز نکهیا فکر با.شدم تر اروم.بود اوشیس

 .تنم رو نشست یسرد عرق کنه ادهیپ روم
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 :گفت یشگیهم باحالت و خودش سمت برگردوند منو

 

 .امیم خودم شهیهم.یریبگ دوش تنها یندار حق بعد به نیازا

 

 .کردم نگاش مات

 :دوگفتیکش تنم به یدست لذت با

 رحم گهید االن یول.سوزهیم سوزهیم یگفت بسکه کردم رحم شبید درضمن

 !یچیجاسوئ کنمینم

 

 !جانم؟

 !؟یچیجاسوئ

 !من؟

 .گهید بود کم نمیهم

 .بود دیجد دهیجد اصن نیا

 . نییپا شد کج لبام گوشه

 .بازکرد روموهامو یسرا سنجاقاوگل تمام اروم

 دهیمال زیم زیچ بسکه کردیم خرت خرت بود شده خشک چوب نیع موهام

 .نکردم بازش که شبمید.بودن

 !نشد وقت اصن

  شد که تموم

 .سرم طرف دو گذاشت دستاشو و حموم خی یایکاش به چسبوندم پشت از

 !نه یوا
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 !نه االن

 بدنم کمی اب تو نمیبش  خواستمیم.سوختیم پام یال شدت به و داشتم درد هنوزم

 !داشت یا گهید ی نقشه اقا انگار یول شه اروم

 

 :وگفت دراورد تنش از شرتشویت.کردم نگاش مظلوم

 .بده یاساس حال هی فقط.سیه

 

 .شدمیم مشیتسل دیبا بازم.نداشت دهیفا.نچ

 ...دمیبوس اروم گلوشو رو گذاشتم لبامو

 

 .رونیب میاومد و دیچیپ دورم رو حوله

 . بودن برده وینیس و بود شده مرتب اتاق

 خجالت از مردم

 !باز؟ کنم بلند سر خدمه جلو تونمیم مگه

 

 .دلم به گرفتم ودستمو شدم خم و نشستم تخت لب

 .برم تونستمینم راهم گهید

 و دادیم تکون موهاش تو رو حوله کاله کهیدرحال تن به حوله اوشیس

  کردیم خشکشون

 و خوند روشونو.اورد رونیب قرص چنتا و دیکش رونیب تختو کنار یکشو

 .زیم رو انداخت دوتاشو

 .بخور نارویا+

 

 .مسکن شیکی بود یریشگیپ شیکی.قرصا به کردم ینگاه
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 .شدم الزم یریشگیپ کرده یکاری دونستیم خودشم

 زمان هم و دراوردم قرص دوتا و ختمیر اب وانیل هی تخت کنار پارچ از

 .باال رفتم وابو دهنم گذاشتم

 

 . مونده شبید از حتما.بود گرم یلیخ اب یییییییا

 .تخت رو زدم چمپاته زویم رو گذاشتم وانویل

 :زوگفتیم رو گذاشت سشوارو اوشیس

 یخوریم سرما کن خشک موهاتو پاشو

 

 :دمینال

 .کنهیم درد بدنم بخابم بذار شهیم خشک خودش

 

 :کرد نگام کالفه

 ندارم تو سرفه و عطسه و ناله ی حوصله پاشو گمیم د

 

 .پووووف

 .نشستم پاشدم

 کرد شروع اروم اروم و دیکش سرم رو از رو حوله و برق به زد سشوارو

 !موهام دنیکش سشوار

 

 !اوهو

 .ها نداره یروان تعادل گمیم
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 .شدن ینجوریا اقا سایاتر بعد گفتیم که افتادم یب یب ادی

 

 .هیماریب جوری یعنی

 درمانه قابل

 !پزشک با یول

 

 !روانپزشک؟ شیپ میبر بگه اوشیس به کنه جرات که هیک حاال

 

 !تونمینم عمرا که من

 

 حرف پزشک هی با میکن شیراض چطور نکهیا فکر و بودم احواالت نیتوهم

 .شد خشک کامال موهام شدو تموم کارش که بزنه

 

 :وگفتم زدم روش به یلبخند

 .ممنون

 

  داد تکون یسر

 .بده تکون شوییلویک چند ی کله یگرم چند زبون یجا دوسداره کال

 

 .شیا

 :وگفت کرد خشک یسرسر خودشم یموها

 .نییپا یبر خوادینم بخواب تو



 764 از 404 صفحه 

 .یا خسته گمیم

 

 .تخت تو دمیخواب و زدم یمحو لبخند

 !؟ بودن کرده عوض رو مالفه

 !کو؟ هیخون اون

 !اووف

 

 دیکش رفتیم رژه اتاق تو کمر به دست کهیدرحال و برداشت مسکن هی اوشیس

 .سرش

 :گفت و کرد نگاه وانیل به چپ چپ

 

 .ببره رو خونه نیا ی خدمه مردشور

 .دمیخند زیر زیر

 .یطفل شد مچاله صورتش بود گرم اب

 

 .کرد ساکت دردمو مسکن

  شد نییپا باال تخت که رفتمیم ور میگوش با داشتم

 خط هی که یمشک شلوار هیبا بود تنش دیسف تنگ شرتیت هی کردم نگاش برگشتم

 .دیسف زونیآو بندونک دوتا و داشت کنارش دیسف

  پهیخوشت ام توخونه بچم

 

 :وگفتم سمتش دمیچرخ

 ؟یرینم سرکار
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 :دادوگفت تکون سرشو

 !م؟یباش نداشته یمرخص روز هی.میداماد تازه سرمون ریخ

 

 .دمیخند اروم

 :کردوگفت بهم ینگاه

 ؟یا حوله با هنوز توکه

 .کردم نگاش مظلوم.کن تنت لباس پاشو

 :وگفت باال داد ابروهاشو

 !باو یبر دور راه خادینم بپوش تخته لبه که یینایهم

 

 .تخت لب کردم ینگاه

 !کوتاه ینارنج یبند خواب لباس هی با بود ریز لباس ست هی

 

 !ترم نیسنگ که نپوشم نویا

 :گفت که کردم نگاه لباسا به متفکر

 

 .یکن ذوبشون رهیخ نگاه با نکن یسع پاشوپاشو

 

 .شعوریب.خنده ریز زدم یپق

 !خو بپوشم لباس جلوش دمیکشیم خجالت

 . دمیپوش رمویز لباس و نییپا کردم زونیاو تخت از پاهامو

 . کردم باز حولمو اروم
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 رسهینم پشتش به بالش که یپنگوئن نیع بودم تالش در و کردم تنم لباسمو

 .شده کمینزد دمیفهم و پشتم به خورد اوشیس یدستا ببندم بندشو

 .کردم تنم خوابو لباس بود بهش پشتم که همونجور و بست رمویز لباس بند

 !!! بود بهتر یچیازه

  گلوم پشت داد نفسشو و زد کنار موهامو پشت از

 

 !گذاشت من ضعف نقطه رو دست نیا باز یییییییوا

 .بغلش تو دیکش منو پشت به یهمونجور و شکمم دور گرفت دستشو

 

 منظم هاش نفس و موند نمیروس که دستش یول رهیبگ شیطونیش باز دمیترسیم

 .دهیخواب دمیفهم شد

 

 !بشر نیا خوابهیم چقدر

 .بود پاشده یک نبود معلوم که صبحم میدیخواب رید شبید نداره ام یریتقص

 

  کرد قالب پاهام دور پاهاشو و خودش به داد فشار منو توخواب

 .شدم له آخ

 . برد خوابم و شد نیسنگ چشمام که موندم یهمونطور نقدریا

 رو گذاشتم دستمو و کردم باز چشمامو هول گرفت گونم از اوشیس که یگاز با

 .گونم

 :گفت و انداخت باال طونیش ابروهاشو

 .رمیبگ گاز خواست دلم یبود بامزه توخواب

  رسنینم دارن پرواز نایا مانیپ ناهار میبر بپوش درست زیچی پاشو
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 ...شوریب

 .پاشدم ازجام و دمیمال گونمو

 

 :گفتم کمد سمت رفتمیم کهیدرحال

 رن؟ی؟کجامیپرواز چه

 

 :دوگفتیکش موهاش به یدست نهیآ یجلو و نییپا اومد تخت از

 

 .شیک رنیم!عسل ماه ایقرت بچه اصطالح به

 

 .خونه نیا تو دمیپوس میرفتیم مام کاش.دراوردم یشلوارتنگ و رهنیپ ازتوکمدم

 ...یچ ما داشتن عسل ماه بود یواقع اونا ازدواج یول

 

 :گفت یبهداشت سیسرو تو رفتیم کهیدرحال اوشیس

 دمیپوس میریم دوروزه سفر هی مام برگرده بره مانیپ.کرد ول شرکتو شهینم

 .تهران ی گندگرفته یهوا نیتوا

 

 .دادم قورت دهنمو اب

 !خونه؟یم ادمو ذهن نیا

 !داد؟ منو افکار جواب یچجور

 

 بزنم پس افکارمو مثال که دادم تکون سرم باال ازادمو دست
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 ادین که کردم عوض لباسمو یتند منم و یبهداشت سیسرو تو رفت اوشیس

 .شم اب ازخجالت دوباره

 

 رو حوله کردو خشک صورتشو و برداشت گردنش دور از رو کوچولو حوله

 .یصندل یپشت رو کرد پرت

  سرش پشت منم رونویب سمت افتاد راه

 تاپ که بود نشده کنده چنتاشون هنوز که امیمصنوع ناخن به کردمیم نگاه داشتم

 .یزیچی به خوردم

  اوشیس به کردم نگاه و دمیمال دماغمو

 .ترکنه ظیغل اخمشو کردیم یسع یول بود کرده باد خنده از لپاش

 ینیبش خودم یرو روبه جز ییجا نمینب+

 

 .دادم تکون سر عانهیمط

 . سرش پشت منم.رونیب کردورفت دروباز

 لباس با میمر و مانیپ و بود ها پله نییپا زنونه یدست فیک هی و چمدون دوتا

 .زیم سر بودن نشسته رونیب

 .مینشست و کردم سالم اروم

 .نمونده پروازشون به یزیچ بود معلوم مانیپ ی عجله از

 :گفتم انایس روبه

 کجاست؟ ستاره

 

 :وگفت انداخت باال ییابرو.شد باز ششین و کرد بهم ینگاه

 .ادیم االن اطنیتوح برسام با

 .بهتونا شبید گذشته خوش یلیخ
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 .نبود حواسشون خدا شکر کردم نگاه رو هیبق عیسر

 انایس به کردم نگاه چپ چپ

 :وگفت انداخت باال ی شونه

 

 .نگا گردنتو چه بمن

 !نییییه.کردم خم سرمو

 !دم؟یند نارویا من چطور

 گردنمم! بود نممیس رو تا اوشیس یدندونا و دهن یجا و یکبود و یخونمردگ

 !دمیدینم درست که

 :دوگفتیخند زیر زیر انایس که گردنم رو خوابوندم موهامو از دسته هی

 

 .دمید گهید سین یازین زمیعز باش راحت

 

 !شدم دیسف و سرخ

 .ها هییایح یب عجب

 :زد داد دهینرس تو پاش و شد سالن وارد بود دوشش رو ستاره کهیدرحال برسام

 شد کنده شهیر از موهام نکن بچه یاآااااآ

 

 .سمتش میبرگشت همه

 زدیم برق چشاش!نگو که موهاش تو بود زده چنگ یخاص عشق هیبا ستاره

 .اصال

 .خنده ریز زدن همه
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 .اورد نییپا برسام دوش رو از رو بچه و پاشد انایس

 :گفتم میمر روبه

 

 ن؟یگردیبرم یک

 :دادوگفت تکون یسر

 

 .گهید هفته هی احتماال

 

 . شد بسته میمر به من دید و وسط نشست دوباره انایس

 

 :گفتم ستاره روبه

 خانم؟؟؟ عسل یچطور

 

 :کردوگفت بهم ینگاه

 ییژندا شوبم

 :وگفت سرش تو زد دستاش جفت با هوی بعد

 خولده موش نجاتویا ییژندا ــــــــــنیه

 

 .کرد اشاره گلوش وبه

 سرفه کرد شروع و توگلوش دیپر وهیابم اوشیس سمت تابرگردم دویپر رنگم

 .کردن
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 و رونیب ختیر یطفل اون یجا من گریج  که اوشیس پشت زد تندتند برسام

 :گفت بچش روبه

 

 خوردتش گنده ییصحرا موش هی باباجون اره

 

 .داد نشون ویبزرگ ی اندازه هی وبادستاش

 .خنده ریز زد یپق نشده تموم اش سرفه تا اوشیس

 ...ختیریم اشک چشماش از داشت گهید

 

 .بکشم خجالت ای بخندم دونستمینم منم

 .شوریب برسام خود جز دنیخندیم همه

 

 . رفتیم موت به رو داشت چارهیب اوشیس

 :گفت دهیبر دهیوبر برسام ی کله پس کوبوند یکی

 

 ...یشینم آدم تو...ت

 

 :گفت برسام به رو خنده دادوبا اوشیس دست یاب وانیل بزرگ خانم

 .بچمو یکرد داغونش نزن بسه عه

 

 .نییپا انداختم سرمو

 .دیترس دیبا وبچش زن و برسام نیازا

 :بودوگفت زیروم دست به قاشق که دستم رو گذاشت دستشو مظلومانه ستاره
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 .موکونم گاژش چنم دایپ ویموش منم.داشت دونا ییژندا چالهیب.یاوخ

 

 .هوا رفت جمع ی خنده یصدا دوباره

 .نموند برام آبرو

 :زدوگفت پس چشماشو اشک اوشیس

 ! گهید یسگ توله

 کرده ستی،پیکپ باباتو قشنگ خدا

 

 :گفت و اوشیس پشت زد دوتا برسام

 !کنما یمعرف بهش وییصحرا موش نکن یکاری!یه یه

 .دخترم گل داره ییدندونا چه که یدونیم

 

 :وگفت گرفت باال دستاشو جفت اوشیس

 !!!دیبگ شما یهرچ اصال

 .خوردم چنتاقاشق زور به و کرد فروکش بحث کم کم

 نیهمچ اصال خانواده نیا کهیدرحال زومه رومن هیبق نگاه کردمیم حس همش

 !گهید حسه خب یول کردنینم ییها یفرهنگ یب

 :گفت باعجله و پاشد جاش از مانیپ که بود غذا یاخرا

 

 .میرسینم پرواز به شهیم رید میمر پاشو

 

 .شد بلند عانهیمط ممیمر
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 کرد ردشون قران ریز از در جلو از و اورد یقران بزرگ خانم. میپاشد هممون

 .کرد بهشون سفارش یوکل

 .وبرگرده ببرتشون فرودگاه تا پژمان بود قرار یول داشت نیماش مانیپ

 

 .کردم یخداحافظ میمر از

 :گفت نشنون هیبق که یجور کردواروم حلقه کتفم دور چپشو دست مانیپ

 .یاریب کم مبادا بکن خودتو یسع بازم یول باخته بهت گهید اوشیس

 .زدم یلبخند

 :دوگفتیبوس مویشونیپ

 

 .باش خودت مواظب

 

 :گفتم بالبخند

 .نطوریهم شمام

 

 :گفت کردیم نگاه مارو رهیخ که اوشیس به ینگاه

 دونصفت وسط از باشه شده کم عروسک نیا ازسر مو تار هی برگردم ایس

 .کنمایم

 

 باال یا شونه یدیق یب با و دیخند کردو شیخونگ شلوار بیتوج دستاشو اوشیس

 .انداخت

 

 .توسالن میبرگشت کردنشون یراه بعداز

 !شده خفه و یخال خونه انگار!بهم میداشت عادت چقدر
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 :گفت نشستیم مبل رو کهیدرحال بزرگ خانم

 خورمینم گهید که من

 

 :گفت دیتائ به اوشیس

 زویم کنن جمع نیبگ اره

 

 .دونفره مبل رو ونشست

 

 :کردگفتیم بغلش کهیدرحال و گرفت رو ستاره دست بزرگ خانم

 مایاقل ماهه ۷ کینزد االن شدیم عوض وهواتون حال نیرفتیم شمام کاش

 .نینذاشت  رونیب ازخونه پاتونو نجاستیا

 

 :وگفت مبل رو کرد باز دستاشو اوشیس

 واسه آلمان بره دیبا که برسامم. خدا امون به کنم ول شرکتو که شدینم مادر

 دنبال افتادم مایاورد مارویاقل ی شناسنامه تازه ام یطرف از. شدینم برگرده کارو

 .نایوا پاسپورت یکارا

 

 !کردم نگاش تعجب با

 .روش به رو گرفتن رو قهوه خدمه

 :وگفت برداشت فنجونشو

 !ه؟یچ

 

 : گفتم متعجب
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 !شناسناممو؟ یاورد ازکجا

 

 :دادباالوگفت ابروشو هی

 گرفتم ازمنوچهر

 

 !؟یریبگ یتونس یچطور+

 

 :کردوگفت نگام چپ چپ

 ازش گرفتم خودتو که یهمونجور

 

 .شدم قانع کامال.شد بسته دهنم

 !گهید گفتیم راست

 !که نبود یدرمون درست منوچهرادم

 

 .شهیهم مثل بود تلخ. خوردم ام قهوه از قلوپ هی

 زیم رو ذاشتنیم شکرم ظرف هیو اوردنیم تلخ کال خوردیم تلخ اوشیس چون

 .کردیم نیریش خواستیم یهرک

 .خوردن تلخ به بودم کرده عادت منم یول

 .کردم بو فنجونو

 !بودم بوش عاشق

 

 :گفت اوشیس روبه برسام
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 شرکت یاصل ی مهره تو هرحال به.سفرو نیا یومدیم توام کاش ایس گمیم

 .بهتره یباش یهست

 

 :اوردوگفت نییپا فنجونشو اوشیس

 !نوچ

 کننیم فکر وگرنه کنن موس موس سایمئ سیرئ دنید واسه دیبا ایخارج نیا

 .ارنیدرم یباز شاخ و هیخودیب زیچی شرکت

 .بهتره بره ندهینما

 

 :وگفت دادباال ابروشو هی برسام

 . باو نه

 .ایشیم یچی ینخور یترش

 

 .کرد بارش یا مسخره لب ریز و دیخند اوشیس

 .باال برگشتم قهوه شدن تموم بعد

 .کردیم درد و.بود کرخت بدنم هنوزم

 :گفت زدیم شونه موهاشو کهیدرحال نهیا وجلو زد اسپرت پیت هی اوشیس

 بازه باشه جک به حواست باغ تو یبر یخواست

 

 :وگفت داد وتکون گرفت صورتم یجلو گونه دیتهد دستشو بعد

 .رهینگ چرتت توباغم

 

 :گفتم و دادم تکون سر مظلوم
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 !؟یریم کجا

 

 :کردوگفت بهم یهیسف اندر عاقل نگاه

 .یعروس باغ

 چون اومده اضافه ینیریش و وهیم ام یسری جامونده مهمونا از زیم زیچ یسری

  بهمون گردوننیبرم میگرفت خودمون

 میریبگ لیتحو میبر بابرسام

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 مونده؟ یلیخ

 

 :گفت گلوش رو کردیم یخال ادکلنو کهیدرحال و انداخت باال یا شونه

 .خبره چه نمیبب برم ستین معلوم

 

 .رفت رونیکردوب یخداحافظ و کردم زمزمه یا باشه

 

 .کردم نگاه رونویب پنجره از

 .رونیب زدن و شدن سوار برسام همراه

 زمیبر که کردم جدا رو کهنه شیارا لوازم از یسری و شیارا زیم یجلو نشستم

 .خوردینم درد به و بود شده خشک کامال میقبل ملیر.دور

 

 .لونینا هیتو کردم پر آشغاالرو

 .نییپا رفتم بدست لونیونا کردم جمع سرم پشت موهامو
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 :گفتم ساناز وروبه یآشغال تو انداختمش

 کجاست؟ یسام

 

 :وگفت انداخت گل لپاش

 .ادهیز لهیوس ببرن نویماش گفت زد زنگ اقا باغ رفتن

 

 :گفتم اروم

 ن؟یدیرس کجا خب؟به

 

 :ستادوگفتیا حرکت از دیکشیم زیم رو دستمالو

 ...یچ کنه مخالفت پدرم و بذاره شیپاپ اگه.خانم ترسمیم یلیخ

 

 مبل رو مینشست.رونیب بردمش اشپزخونه از و گرفتم دستشو.توهم رفت ابروهام

 :وگفتم

 !کنن؟ مخالفت چرا

 

 :دادوگفت تکون سرشو

 ستمین کارم سر شهیم دردسر ادیب اقا آخه خانم

 

 :وگفتم دادم تکون دستمو کالفه

 .دارم اسم من نکن خانم خانم اوال

 .بهت گهینم یزیچ اوشیس نترس دوما
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 :گفت کردیم یباز لباسش با کهیدرحال

 ادم هی به دمتیم گهیم کنهیم مخالفت یول داشتم خواستگار ییچندتا.معتاده بابام

  خوادیم منو دوستاشم از یکی.کنه خوشبختت که پولدار

 

 :وگفت توچشماش نشست اشک

 .ماخانمیاقل سالشه۵۰

 هیخوشبخت فکر به اونم دونمیم.شمیم خوشبخت کنهیم فکر خوبه وضعش چون

 ....یول منه

 

 !کننیم بدبخت هاشونو بچه که ییادما ادهیز تعدادشون چقدر!افتادم منوچهر ادی

 !روش هی به کدوم هر

 برده عنوان به من شدینم باورش یطفل.کردم فیتعر براش مویزندگ داستان

 !!!اوشیس به شدم فروخته

 :گفتم

 کنهیم خوشبختت.ستین بد که وضعش خداروشکر.ادیب یسام کن توهماهنگ

 گهید نمینب کن پاک اشکاتو االنم کنمیم کمکت خودمم شد اگرالزم.نباش نگران

  ایکن هیگر

 

 :کردوگفت خشک اشکشو یکاغذ دستمال با

 .خانم مایاقل دیباش خوشبخت شاالیا باشه یراض خداازتون

 

 .زدم روش به یلبخند

 .تو اومدن برسام و اوشیس شدو باز درسالن
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 .ستادیوا پاشد عیسر ترس از ساناز یطفل

 .باال دیپر ستاره یهوا به و کرد یکیعل سالم برسام

 .کارش یپ دیچیپ سانازم

 :کردوگفت بهم ینگاه  اوشیس سمت رفتم

 کجا؟

 

 :وگفتم کردم رونیب به یا اشاره ابرو با

  رونیب خنکه االن.رفت سر حوصلم بزنم قدم.باغ

 

 :دادوگفت تکون یسر

 .خطرناکه یباز جک امیب کنم عوض لباس سایوا

 

 .زدم بهش یلبخند

 .باال رفت فشنگ نیع کردو اخم عیسر

 :گفت اوشیوس کمرم پشت نشست یدست که کردمیم نگاه رونویدرب از

 .میبر

 

 .باغ سمت میرفت زنون قدم و میرفت رونیب در از باهم

 !بود فکر تو بیعج ومدیم شونم به وشونه بشیج تو بود کرده دستاشو

 :گفتم.ادیدرب حال ازاون خواستم

 !شد؟یچ الیوسا

 

 .روش به رو به زد کردوزل بلند سرشو
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 .استخر لب میدیرس

 :گفت

 .ازمنداین نیب کنه شهرپخش نییپا ببره یسام دادم.بود ادیز

 .داشت یصاف دل!بود ادم نیا مغرورمن مرد.زدم یلبخند

 :افتادوگفت دوراهیچرخ

 اونطرف میبر

 

 خودمو نکهیا وقبل خورد سر استخر لب پام که برم دنبالش برگردم خواستم

 .دمیکش یبنفش غیج و استخر تو شدم پرت کنم اوشیس زونیاو

 .دمیترسیم یچ نیع نایا و استخر و گود آب از بودم بچه یازوقت

 ! نبودم بلد شناام

 !شمیم خفه دارم کردمیم حس صورتمو گرفتمینم دوش ریز یلیخ حموم تو یحت

 !استخر تو بودم افتاده حاال یول

 

 استخر لب اوشیس دستوپازدن کردم شروع و گرفت میگر یکار اول همون

 :زد داد و نشست

 من بده دستتو نترس مایاقل

 

 !شدمیم خفه داشتم!تونستمینم

 .گرفت نفسم و دماغم تو شد پر آب

 پرت لباس با خودشو رمیبگ دستشو و کنم کینزد خودمو تونمینم دید که اوشیس

 .آب تو کرد

 

 !!دمیلرزیم من یول نبود سرد آنچنان آب
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 !دمیلرزیم بدجورم

 به چسبوند منو شدو حلقه کمرم دور اوشیس دست که آب ریز برم بود مونده کم

 .خودش

 

 !بود شده پر مینیب و حلق و گوش تو آب افتادم سرفه به شدت به

 !کرد بغلم محکم دفعهی و استخر یها پله سمت دیکش دومونو هر اوشیس

 !یطفل شد خفه نطفه تو ام سرفه

 !کنه؟یم نیهمچ چرا نیا

 

 .دیبوس قیعم و گلوم تو کرد فرو صورتشو

 .توام چته حاال که نمردم باوووو

 !چشماش تو زدم زل متعجب و اومدم رونیب ازبغلش

 !زدیم موج توش ینگران

 

 :کردم زمزمه اروم

 ...خوبم من

 

 .گرفت جبهه اخمش پراز نگاه پشت عیسر بعد و زد یلبخند

 :گفت و پله سمت دیکش

 باال برو نجایا بذار پاتو

 

 .کرد کمکم و گرفت کمرمو خودشم

 !..میبود شده سیخ یحساب و ختیریم هردومون سروتن از اب
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 اومد باال سرم پشت خودشم

 که دادم فشار و گرفتم بود جمع پشتم خداروشکر که موهامو استخر از فاصله با

 .نکنه چکه یه و زهیبر موهام تو آب

 .عقب دشونیکش و بلندش یموها به زد چنگ من مثل اوشمیس

 !بچم صورت به خورد نور یآخ

 !ینیبب کامل آدمو نیا صورت ادیم شیپ کم یلیخ

 

 :گفتم و رفتم جلو آروم

 .ترسمیم شیوآت آب از یلیخ من...یمرس

 

 :گفت و داد تکون یسر

 ... وقتی نکردم یکار

 

 :دادم ادامه ادیفر با حرفشو وسط دمیپر!دینرس مغزم به خون

 

 هســـــت حواسم اررررررره

 هی نبود و بود داره یتیاهم تو یبرا نکنم فکر و نزنم یصورت توهمات که

 ...برده

 ....ــــــــــهیبق یگوشا کردن دراز یبرا یشینما و هیسور هیهرچ

 

 نگاه کنمیم بلغور دارم یچ دمیفهمینم اصال که یمن به بود ستادهیا باز دهن با

 !کردیم

 !اوشیس به برسه چه نداشتم انتظار خودم از خودم
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 :دمیکش داد

 خــــــــــوب تو بابا

 تــــــــــک تو

 زوروووو تو

 نتــــــــــرس

  زنمیم یصورت توهمات ات احمقانه یکارا مورد در نه کنمیم فکر بهت نه من

 کردم که کنم تشکر بود ام فهیوظ یداد نجات جونمو چون

 

 چندقدم که اش نهیس تو دمیکوب یپ در یپ بار چند اشارمو انگشت و رفتم جلو

 :کرد نگام مات و عقب رفت

 

 گههههید زیچ نه بود تشکر هی فقــــــــــط.مغزت تو کن فرو تو حاال یییییول

 .نده پرورش سبز افکار خودت واسه

 ...ـــــــــــــــزارمیب ازت بلکه ادینم خوشم ازت تنها نه

 

 !بود زده خشکم خودم یحرفا به خودم

 !خوبه نده باد به سرمو دادم خرج به من که یجرعت نیا

 !کردیم نگاهم رهیخ همچنان اوشیس

 .سالن سمت برگشتم یبزرگ یقدما با و کردم گرد عقب

 .بودم شده نیسنگ ییلویچندک که بود لباسام تو آب نقدریا

 آدم و عالم و اوشیوس ومنوچهر خودم به و کردمیم غر غر لب ریز مدام

 !گفتمیم راهیبدوب

 .زدیم صدا باغبونو که دمیشن اوشویس یصدا
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 .خودمون اتاق تا کردم یط باعجله هارو پله و شدم سالن وارد بهش توجه یب

 !کردیم چکه آب ولباسام سروکله از ناودون نیع

 سمت رفتم و عقب برگشتم آن هی کردم باز لگد با درحمومو و برداشتم حولمو

 .پنجره

 احتمال به که یگاریوس بود ستادهیا سیخ یلباسا همون با استخر لب اوشیس

 .کردیم دود بود گرفته باغبون از ادیز

 !یفرض یجا هی به رهیخ

 

 .بستم درو و حموم تو دمیچپ و کردم زمزمه لب ریز ینفهم

 !شد روون اشکام و شکست بغضم ستادمیا دوش ریز تا

 یاداوری بهم مدام مقابلم طرف که یا طرفه کی عشق از بودم شده خسته

 !ندارم شیزندگ تو هم ییجا بلکه نداره بهم یحس تنها نه که کردیم

 .رونیب اومدم ازحموم و گرفتم یا قهیدق ۵ دوش هیگر با

 !نهیا یجلو ستادمیا

 .بود شده قرمز هام وگونه بود کرده باد چشمام

 !انینما در چهارچوب تو اوشیس شدو باز دراتاق

 !خورد گره هم به ونگاهمون سمتش برگشتم

 .دیلرز چونم

 !زارمیب ازش گفتم

 !بهش ندارم یحس گفتم

 !بگم؟ یچ دلم و خودم به گفتم دروغ اون به!هه

 ازم یحت دیشا ای نداشت بهم یحس نیکوچکتر که بودم شده یکس عاشق من

 .بود متنفر

 .رونیب برم اتاق از گرفتم راهمو که بگه یزیچ کرد باز لب



 764 از 426 صفحه 

 !بستمه گهید!بشم ریتحق نیا شترازیب خواستمینم

 

 !ستمیبا ومجبورشدم کرد حلقه بازوم دور دستشو

 .ستادیا روم روبه و دیچرخ

 !توچشمام شد رهیخ

 !بزنه حرف نگاهش با خواستیم انگار

 

 ! وحالش حس از دمیفهمینم یچیه چون!کردم نگاش فقط

 !وجودشه تو که یزیچ از

 !ریوتحق نفرت یگاه بود عشق یگاه توچشماش

 رونیب اتاق از و دمیکش رونیب دستش از دستمو و دادم تکون تاسف به یسر

 .رفتم

 .بستم درو و مهمان اتاق تو دمیچپ

 !فکر تو رفتم درو پشت نشستم

 چرا؟

 !شد؟یم ینجوریا من یزندگ دیچرابا

 :گفتم بغض و هق هق با و گرفتم باال سرمو

 .کن تمومش ارویبدبختـــــ نیا فقط ازت ــــــــــخوامینم یخوشبخت ایخدا

 !برد خوابم یک دمینفهم که کردم هیوگر نشستم در پشت اونقدر

 

 .کردم زیت گوش و کردم باز چشمامو ومدیم راهرو ازتو که ییسروصدا با

 !بودم دهیخواب موکت رو بود شده خشک بدنم

 :برسام



 764 از 427 صفحه 

 دیبا میدار عمر تا یکنیم یکاری تیعصبان تو باش آروم من داداشه اوشیس

  میبکش یبدبخت

 :اوشیس

 شده؟ شاخ من واسع حاال.دستش کف بذارم حقشو برم بذار برسام کنار برو

 

 !منه؟ با صحبتشون یرو یعنی!شد خیس تنم به مو

 !رفتن رونیب راهرو از هردو و اومد شدیم دور که ییقدمها یصدا

 .اتاقم تو برگشتم و رونیب اومدم اتاق از عجله با

 رو انداختم شال هی و کردم عوض تنگ شلوار و کیتون هی با لباسمو عیسر

 .رونیب زدم اتاق از و دارم نم یموها

 .کنم نگاه پنجره از دینرس عقلم به که بودم هول نقدریا

 نهیس تو دیکوب رو شناسنامه دوتا اوشیس دمید و اومدم نییپا عجله با هارو پله

 :دیکش ادیفر و سهیپل بود معلوم لباساش از که یمرد هی ی

 ببره؟ و کنه جدا ازم مدرک و سند با منو زن خوادیم یخر کدوم حاال

 !زد خشکم

 !؟یچ یعنی

 .نداشتم دید برسام و اوشیس قامت بخاطر یول بودن ستادهیا گهید نفر چند

 به داد و برداشت هارو شناسنامه و شد خم بود کمتر اش درجه که ییاقا هی

 !داره درجه آقا همون

 .رفتم نییپا آخرو یها پله

 !هست بمنم مربوط هیهرچ

 .خونه آشپز در یجلو بودن ستادهیا ترس با خدمه

 وهمه کرد جادیا یبد یصدا که نرده تو خورد النگوهام و ها نرده به خوردم

 .سمتم برگشتن
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 .زدیم یکبود به حرص از اوشیس

 !نیحاضر ی هیبق نیب دیچرخ نگاهم

 ها نرده به دمیچسب و دادم قورت زور به دهنمو آب حشیکر ی چهره دنید با

 !فتمین که

 .گرفت بازومو و سمتم اومد بود تر نطرفیا که یسام

 !موند رهیخ نگاهم

 :کردوگفت ها شناسنامه به ینگاه داره درجه

 

 ...نداره یمورد که نایا...کامالدرسته

 :دراوردن یباز یکول کرد شروع منوچهر

 ساخته نارمیا دهیدزد منو دختر اروی نیا...هیجعل نایا دینکن باور...سروان جناب

 .ببنده قانونو دهن

 

 !یوا

 !ومدیدرنم خونش اوشیس به یزدیم کارد

 !بود شده گرد چشمام خودمم مرد نیا ییوپررو وقاحت از

 .داره ییرو عجب

 

 بود یکی یدندونا که گشاد لبخند هی و باز آغوش شدوبا رد اوشیس یجلو از

 !.سمتم اومد ذاشتیم شینما به زردشو نبود یکی

 .ستادیا منوچهر یرو روبه و جلوتررفت ازم کمی یسام

 :گفت سروانه به رو منوچهر

  نمیبب دخترمو من دنینم اجازه یحت سروان جناب نیبب

 !رفت کنار یسام سروانه ی اشاره با
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 !روم روبه ادم به کردم نگاه انزجار و تنفر با

 !امیبدبخت عامل

 :دیغر اوشیس

 نیا از زنده بخوره مایاقل به دستت اگه.ستین میحال عرف و شرع و قانون من

 !یرینم رونیب در

 

 .کردم مشت دستامو و دمییسا هم به دندونامو حرص شدت از

 .وبلرزم باشم فیضع خواستمینم

 .بترسم قبل یها دفعه مثل خواستمینم

  کردم مشت. دستام تو ختمیر نفرتمو تمام

  شهیم پاره داره رگام کردم حس که سفت اونقدر

 شده بند سرجاش زور به اوشمیس و کردیم نگام ینگران با بزرگ خانم و انایس

 !بود

 .بود داشته نگهش برسام

 

 قدم چهار که اش نهیس تو دمیکوب چنان مشتام جفت با شد کمینزد منوچهر تا

 !عقب رفت

 

 .بود مونده باز همه دهن

 !خودم ازجمله

 .بودم داده خرج به جرعت و دل یلیخ گهید امروز

 نشون و خط ابرو و چشم با ها موقع همون کردومثل نگام اخم با منوچهر

 !دیکش
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 :وگفتم زدم یپوزخند

 نجامردک؟یا یاومد ییرو باچه

 هوم؟

 

 !شد آروم اوشیس

 !رفت وا پنجر کیالست نیع

 بزنم دیتائ مهر ای.کنم ترکش و بابام به ببرم پناه کاراش ترس از دیترسیم دیشا

 !منوچهر یحرفا رو

 !کردمینم نکارویا یول

 !عالقم و عشق بخاطر نه

 دایپ من کردن بدبخت واسه یبهتر سیک حتما منوچهر دونستمیم نکهیا بخاطر

 !که بود نبرده تیانسان از ییبو آدم نیا وگرنه اومده که کرده

 .بوده نحس قدمم کال من خودش بقول

 

 !اش نهیس تو دمیکوب مشتامو دوباره

 !عقب رفت قدم چند

 

 :گفتم لبم رو پوزخند با

 !؟یچ که یکشیم نشون و خط من واسه

 !باهام؟ یکرد کاریچ رفته ادمی یکرد فکر

 

 !زدم مشت

 آشغال آت راه چهار سر یکردیم مجبورم شب تا صبح رفته ادمی یکرد فکر+

 اد؟یدرب تو ی شهیوش اکیتر پول که بفروشم
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 !زدم مشت

 یقایرف بخاطر بار چند و خوردمیم کتک چقدر رفته ادمی یکرد فکر+

 !؟یبود تینئشگ و یخمار یتو تو و رفتم ییابرو یب دم تا حرومزادت

 

 !زدم مشت

 یفروخت خودت از بدتر یکی به عروسک هی مثل منو رفته ادمی یکرد فکر ای+

 ؟یش خالص یبده از و یبزن بیج به پول تا

 

 !زدم آخرو مشت

 .سربازه بغل تو شد پرت منوچهر

 به شد رهیخ و داد برسام به هارو شناسنامه بود دهیفهم ویچ همه حاال که سروانه

 !من

 

 :زدم ادیفر منوچهر روبه

 تـــــــــو

 همــــــــون

  موقــــــــــع

  مــــــــــن واسه

 ...یمــــــــــــــــــــرد

 

 .بود شده دار خش صدام و سوختیم گلوم ادیفر شدت از گهید

 

 :دمیغر شده قفل یدندونا با
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 .برنگرد چوقتیه گهیود برو نجایازا

 ....درکــــــــــ به برو

 

 .رفت عقب بود دهیترس سگ نیع که منوچهر

 دست و دیکوب ییپا احترام به که کرد اشاره سربازش به سروانه جناب

 .رفت رونیب ازسالن و گرفت منوچهرو

 

 !کردنیم ام خفه داشتن انگار و دمیکشیم نفس یسخت به

 

 :گفت اوشیس به اشاره وبا ستادیا روم روبه سروان

 

 .براتون میکن یریگیپ میتونیم دیباش داشته یتیشکا هم شونیا از اگر خانم

 

 !اوشیس به افتاد نگاهم

 !نبود یترس چشماش تو گهید

 .ترسهینم حرفا نیا و یباز تیشکا از دونستمیم

 

 :کردم زمزمه و زدم یپوزخند

 ....تیشکا

 

 !؟یچ از تیشکا:گفتم تودلم

 !؟یک از

 !دارم؟ دوسش کهیکس از
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 !شده؟ میزندگ همه کهیکس از

 

 .زدم یپوزخند و کردم اوشیس به ینگاه و نشست چشمام تو اشک

 .باال رفتم ها وازپله برگشتم یحرف چیه یب

 

 !بود دیجد اتفاق هی منتظر دیبا هران خونه نیتوا

  شهیم نازل دیجد یآسمون یبال هی هرآن

 !نجایا نداره یمعن آرامش اصال

 !منه ریتقص همشم

 .نداشتن آرامش ام هیبق اومدم من یازوقت

 

 ...یب یب...رایسم...منوچهر

 .بود من بخاطر دردسرا تمام

 

 .دادیم هولم داشت یکی انگار

  کردم باز بومو پشت ودر رفتم باال دوم یراهرو یها پله از

 

 .زدم صدمه هیبق و خودم به یهرچ هیکاف گهید

 

 !کردم ارتفاع به ینگاه

 ! بود وحشتناک

 .فتادیم اتفاق هیثان چند تو اما

 .نبود ترس به یازین
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 !بوم دورادور ی وارهید رو ستادمیا و رفتم باال وارید ی  لبه از اروم

 

 !کردم مرور مویزندگ اتفاقات تمام

 !نبودم خوشبخت چوقتیه

 !نکردم یزندگ جاشو چیه

 !یچ همه با ساختم فقط

 

 !نییپا انداخت و کرد باز سرم از شالمو و موهام تو دیچیپ یجون کم باد

 .نیزم یرو وافتاد خورد تاب یکل

 .زدم لبخند افتادنش ریمس به

 

 :دیکش داد باغبون

 

 نییپا برو ناکه خطر کاریچ یرفت اونجا جان خانم.رضا امام ای

 .زدم لبخند و گونم رو دیچک اشک

 .دادیم تاب و بردیم راست سمت لباسمو باد

 !دمیشنینم اما عقب برم که خوندیم هیوا وقسم زدیم صدا باغبون

 !مادرم یبرا بود تنگ دلم

 هق هق انایس!بهم بود زده زل ترس با و اطیح کف بود نشسته بزرگ خانم

 !بده مادرش خورد به آب خواستیم زور به و بود داده سر هیگر

 

 .باال گرفتم سرمو
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 اومد سرم پشت از ییقدما یصدا

 ...این جلو اوشیس این جلو+

 

 .شهیهم مثل!نکرد گوش اما

 :وگفتم سمتش دمیچرخ

 

 نییپا کنمیم پرت خودمو یبردار گهید قدم هی

 

 !کرد نگام ملتمس

 رو دیچک یاشک و شد سرخ چشماش.بود کرده مشت دستاشو و دیلرزیم لباش

 !اش گونه

 

 :زد لب آروم

 ...مایاقل..اق..ا

 میبزن حرف...حر...نوریاایب

 

 !زدم یپوزخند

 .اومد تر جلو

 تر عقب رفتم

 اوشیاسیجلون+

 

 :وگفت آورد باال دستاشو التماس با. شد خشک سرجاش
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 اونجا تر نوریا ایب کمی.اصال عقب رمیم من.جلوتر ایب کمی فقط.امینم باشه.باشه

 خطرناکه

 

 !شیاشک یچشما به کردم نگاه تفاوت یب

 !کردیم هیگر

 !اوشیس

 !خان ی نوه

 !زاده فرخ

 !بودم ستادهیا زور وبه بود حسیب بدنم

 .…شدم پرت عقب به و خورد چیپ پام

 

 

 

 .شد گم اوشیس داد یصدا تو ادمیفر یصدا یول دیچیپ موجود تو یترس اخر دم

 . بستم چشمامو

 .بشم یکی نیزم با بودم منتظر آن هر

 

 .اومد کش شکمم یها عضله و دیچیپ کمرم تو یبیعج درد

 

 !بده نجاتم دیشا که ییجا به زدم چنگ بسته یچشما با

 

 !اوشیس ی گونه به خورد دستم
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 نفس اوشیس و بودم شده زونیآو عقب به بوم از کمر تا.کردم باز چشمامو هول

 !زدیم نفس

 

  شده زخم که دمیفهمیم سوزشش از و دیسابیم کمرمو مانیس

 

 بود انداخته وزنشو اوشمیس بود کم مانیس یزمخت. شد جمع درد از صورتم

 !بهم بود دهیوچسب رومن

 

 . خودش سمت دیکش و کرد حلقه کتفم دور  دستشو اوشیس

 کرد صورتم قاب دستاشو

 

 .کردم نگاش تفاوت یب

 !دیلرزیم دستاش

 بود معلوم نبود اطیح تو یکس.بود ادیز ارتفاع واقعا. کردم نگاه سرمو پشت

 .باال انیم دارن همه

 !اوشیس بغل تو شدم پرت هوا به

 !موندم حرکت یب

 !کنم بغلش منم تونستمینم

 !خواستینم دلم

 

 !دیبوس گلومو

 !دیبوس گونمو

 !دیبوس چشمامو

 . گلوم تو کرد فرو سرشو 
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 ...کردم غلط...کردم غلط+

 

 .شدیم یخال بدنم و رفتیم جیگ سرم

 ... رفتم حال واز دمیشن بزرگو خانم و انایس و برسام وداد غیج یصدا

 

 و تخت رو بودنم خوابونده صورت به. چرخوندم صورتمو و دمیکش یا خفه آه

 .بود گرفته درد صورتم

 !لباسم به افتاد نگاهم

 !بود پاره و یخون کامال کمرش و بودنش دهیبر یچیق با

 .گفتم یبلند آخ و کمرم تو دیچیپ یبد درد که بزنم غلت خواستم

 باز چشماشو تخت لب بود گذاشته سرشو و بود نشسته نیزم رو که اوشیس

 .کرد نگام هول و کرد

 هیزخم کمرت نخور ؟تکونیخوایم یزیچ شدهیچ+

 

 .بالش تو کردم صورتمو

 !پوف

 .برگشت مهرداد با رونیب رفت و پاشد جاش از اوشیس

 

 :زدوگفت روم به یلبخند مهرداد

 دخترجون؟ یاومد هوش به

 !شوهرتو یکرد عمر نصف که تو

 

  کردم نگاش تفاوت یب
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 .نبود خودم دست

 .بدم نشون یالعمل عکس تونستمینم

 :دوگفتیکش روش یزیچ و کرد کمرم به ینگاه مهرداد

 نیبزن وقت سر پمادشم.شهیم خوب زود دیکن عوض پانسمانشو موقع به خوبه

 

 !تو ختنیر ادم از یلیس شد درباز هوی

 انایس

 بزرگ خانم

 !خانم فاطمه

 خوبه؟ حالش نیکنیم کاریچ چطوره اومد بهوش شدیچ که

 !!!دنیکشینم نفس

 

 هیگر با و کنارم نشست بزرگ خانم و رونیب رفتن شد راحت که همه الیخ

 .گرفت دستمو

 چوقتیه...چوقتیه گهید اما...دخترم یدیکش عذاب یلیخ دونمیم...ماجانیاقل+

 ... نکن امتحان ینجوریا مارو

 ...کردمیم سکته داشتم خداشاهده

 

 .کردم نگاش نیغمگ

 .رفت رونیب اتاق از نگرفتن جواب از خسته و دیبوس دستمو

 ورو پشت و نهیا جلو رفتم و پاشدم ازجام مکافات به.بزنم حرف خواستینم دلم

 .کردم نگاه کمرمو و ستادمیوا

 .بود دارشده خطوخش جاهاشم هیبق بود وپانسمان بودن بسته چهارجارو سه
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 .باشه کیتار خواستمیم.دمیکش هارو پرده و پنجره لب رفتم

 .شدم هوشیب و تورختخواب رفتم دوباره

 

 .بودم زده زل کیتار اتاق از گوشه هی وبه بودم نشسته تخت رو

 !نبودم خودم حال تو اصال من و گذشتیم اناتیازجر یچندروز

 

 !ادیز یلیخ اونم!خواستیم ییتنها دلم

 .داشتم ارامش و نداشتن کارم به یکار ام هیبق

 .انداختم ساعت به ینگاه

 .بود ومدهین هنوز اوشیوس بود شب میون ازدهی

 !!!نبودم نگران بگم دروغه

 .سقف به زدم زل و تخت رو دمیخواب

 !شد باز هوا یب در که کردمیم مرور مویتکرار یزندگ

 کمک به که روم روبه آدم به زدم زل مطلق یکیتار تو و نشستم تخت رو

 .رفتیم راه واراید

 

 .کردم روشن خوابو چراغ و کردم دراز دستمو آروم

 .نیزم افتاد بود نگهداشته اش شونه رو انگشت دوتا با که کتش

 

 !انداختم وضعش سرو به ینگاه

 !نبود یعاد حالش

 !نبود یعاد اصال

 . بود چپش دست تو یخارج ی نوشته یکل با یرنگ ی شهیش هی
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 !!!دیکش سر نفس هیرو شهیش یومحتوا داد هیتک وارید به بازوشو

 

 منگاهینش رو افتاد و خورد غلت که مبل ی دسته رو گذاشت یسخت به رو شهیش

 .مبل

 

 .چشماش تو کردم نگاه و دادم قورت دهنمو آب

 !باز یکی بسته یکی هاش ودکمه بود شل کراواتش

 

 .اومد جلو آروم آروم و درآورد سرش واز دیکش کراواتو

 ! صورتش رو بود ختهیر نامرتب بلندش یموها و بود کرده عرق شیشونیپ

 روش روبه ستادمیوا شدم بلند

 .بود شده یقاط عطرش یبو با نفساش الکل یبو

 :گفت یا دهیکش و دار خش یباصدا و چشمام تو چرخوند نگاهشو

 

 ...چرررررا...چرا

 !بودم دهیترس وحالش تیوضع از!شد تند نفسام

 . کمرم دور کرد حلقه دستاشو و شد کینزد

  بود کرده یزیر خون و بود ابروش کنار کیکوچ زخم هی

 !کردم نگاش مات

 

 ...چررررررا  بگوووووو+

 ...ادیییییم بدت مننننن از چرررررا
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 .شد خم لبم ی گوشه

 !بدم نداشتم یجواب

 !چرا؟ فهمهینم خودش یعنی

 کردم نگاش موشکافانه

 

 :وگفت کرد جمع صورتشو

 ...خودمممممم مهم...درررررک به

 

 !تخت رو شدم پرت که داد هلم کنم یهج حرفشو تا

 

 هاش دکمه از کدوم هر که دیکش و گرفت دوطرف از مردونشو رهنیپ ی قهی

 !طرفی دیپر

 

 !زد مهیخ روم و کند تنش از رهنشویپ پاشم جام از خواستم تا

 .مینداشت رابطه باهم مدت نیتوا

 و.شدیم خوب داشت تازه کمرم یوازطرف بزنه دست بهم خواستینم دلم اصال

 !نبود اریهوش اصال که حاال یول کردیم درک اونم

 !بود مست

 

 !کردم حس دهنم تو خونو که زدیم چنگ تنمو و دیبوسیم لبامو چنان

 

 !کنم ادیدادوفر نکهیا به برسه چه بکشم نفس دادینم امون
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 .داد جر تنم تو حرکت هی با خوابمو لباس

 

 .تر نییپا دیکش سرشو و گذاشت دهنم رو دستشو

 !داشت؟ ریتاث مگه یول دادمیم هلش پاهام با و زدمیم چنگ مدام

 !شدن جا جابه سانت هی از غیدر

 

 !دیبوسیم.گرفتیگازم.دیمکیم گلومو

 .شدیشترمیب هرلحظه دستاش فشار هامو نهیس به زدیم چنگ

 

 .چشمام تو کرد نگاه و کرد بلند سرشو لحظهی

 

 !کرد هواواردم یب و لبام رو گذاشت لباشو و دراورد تنش از شلوارشو

 

 !گرفت نفسم

 !نبود الشیخ نیع یول کمرش و کتف به زدمیم چنگ درد شدت از

 !نشد جدا ازم خودش شدن هیتخل منو ینابود مرز تا

 !ختمیریم اشک صورت یپهنا به داشتم گهید

 

 .بود تجاوز اسمش یزور ی رابطه نیا یول بود شوهرم نکهیا با

 

 .دیخواب وکنارم گرفت فاصله ازم و شد یخال

 :خودش سمت چرخوند سرمو و گرفت چونمو
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 ...یبود یعال...شهیییییهم...مثل

 

 .برده خوابش دمیفهم منظمش ینفسا از هیچندثان یط و تخت و انداخت خودشو

 

 .حموم تو دمیچپ هیگر با و اومدم رونیب دستش ریز از جونیب

 . بود کرده وباد کبود لبام

 گلوم

 !هام نهیس

 !پاهام رون و بازوم

 . نبود تنم تو سالم یجا

 

 .رونیب زدم و گرفتم یدوش هیگر با

 ...بود نمونده صبح به یزیچ گهید دمیخواب و شدم مچاله مبل رو حوله همون با

 

 مبل رو نشستم عیسر و کردم باز چشمامو پام رون رو یگرم دست باحس

 

 :کردوگفت ینگاه پام رو یایکبود به متعجب و نگران اوشیس

 ...نایا...مایاقل...ا

 

 .باشه ادشی دینبا ام یچیه که مسلمه.هه

 :وگفت سادیوا جلوم عیسر که پاشدم جام از بهش توجه یب

 

 منه؟ کار نایا
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 !زدم یپوزخند

 !رفت وا

 !شدینم باورش خودشم!جالبه

 !کرد باز رو حوله حرکت هی با

 .بدنم به کرد نگاه مات

 

 : کردم زمزمه

 متنفرم...ازت

 

 :گفت یجانب به حق حال با

 !شدم مست...چقدرخوردم دمینفهم...بشه ینجوریا قرارنبود...دونمینم... من..م

 

 .کمد سمت رفتم و دمیکش رونیب دستش از رو حوله

 .سرم پشت بستم وموهامو کردم تنم و دراوردم توش از لباس هی

 

 شبموید ی خورده جر یلباساها رفت حموم سمت یجواب یب از وسیما اوشیس

 .آشغال سطل تو چپوندم و کردم جمع تخت رو از

 پوشوندم امویکبود و کردم چک نهیآ تو خودمو

  رونیب زدم ازاتاق و زدم مات رژ هی

 .مومدیسروصدام نییازپا

 ...صدا نیا

 !صدا نیا
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 !بود میمر ی سرزنده شادو یصدا

 

 .کردم سالم و بهشون دمیرس و کردم یط هارو پله آهسته

 

 !سمتم اومدن بدوبدو و شدن جدا جمع از دنمید با

 !!!ستاین خوش حالشون کدوم چیه زنوشوهر

 

 .شدم چلونده توبغلشون و کردن میمال تف یحساب

 !خوشحالن دونفر نیا القل که خوشحالم

 

 .بود سرد باهمه رفتارم چندوقت نیتوا

 بودن دهیفهم نویا ام هیبق انگار و باشم تنها خواستمیم همش!نبود خودم دست

 

 .نداشتن یریتقص که نایا نبود درست کارم یول

 .شد باز ازهم انایس و بزرگ خانم ی گرفته ی چهره که زدم یلبخند زور به

 

 .ییزندا بغل بدو: وگفت گذاشت نیزم یرو رو ستاره انایس

 

 و شوق با و بغلم دیپر اومد بدوبدو خواسته خدا از ستاره و نیزم رو زدم زانو

 !کرد سالم ذوق

 

 :گفتم دماغشو نوک زدم یکی.دادم سالمشو جواب و دمشیبوس

 !ایخوشحال یلی؟خیعسل شدهیچ
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 :وگفت دیکش دماغش رو یدست

 .دهید خوشحالم دوباله خندهیم مییژندا خو

 

  زدم یلبخند محبتش از

 !شدیم مگه یول باشم جمع نیا با شتریب و امیدرب وهوا حال نیا از شدیم کاش

 !دادیم اجازه اوشیس مگه

 .دیجد زیچ هی هربار

 

 .شد جمع چهرم دوباره شبید یاداوری با

 .یروان احمق

 

 .ها پله سمت رفت بدو مانیپ که بودم غرق اعصابم جنگ تو

 .کردم نگاه سرمو وپشت برگشتم

 .بودن کرده بغل رو گهیهمد اوشیس با

 :اوشیس

 !شما از عجب چه!خان مانیپ!به به

 !ایبست فلنگو یچوندیپ ویزندگ و کار روزه ده خوب

 یشونیپ به نگاهش که بگه یزیچ وخواست اومد رونیب اوشیس بغل از مانیپ

 :کرد عوض حرفشو و افتاد اوشیس

 اوش؟یس شدهیچ نجاتیا...اریاخت

 

 :وگفت دیکش زخمش یرو به یدست دستپاچه اوشیس
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 نیماش در به خورده سین یزیچ

 

 و سمتش رفت عجله با بود دهیند که بزرگم خانم و کردم نگاش مشکوک

 !زخمش کردن یبررس

 

 :وگفت دیکش عقب سرشو کالفه اوشیس

 اونوقت سالم ۳۲ شهیم گهید هفته هی که ستمین ساله ۵ بچه!بسه من مادر یوا

 !!!!باهام یکنیم رفتار یدبستان بچه هی نیع االنم شما

 

 دیکشیم خودش دنبال اوشویس کهیدرحال و گرفت اوشیس گوش بزرگ خانم

 :وگفت اوردش نییهاپا ازپله

 اوردیم ریگ وقت تا که یهست یلوس و تخس پسر همون بشه سالتم ۱۲۰ اگه تو

 .زدیم چسب انارویس یموها

 

 .شد بلند جمع ی خنده یصدا

 .زدم یلبخند

 

 :وگفت توموهاش کرد دستاشو جفت انایس

 خوادیم دلم فتهیم ادمی یوقت هنوزم.خونه که نذار دلم رو دست مادر یییییوا

 !بجوام پسرتو نیا خرخره

 

 .دنیخند جمع دوباره

 :گفت و کرد حلقه انایس دور دستشو برسام
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 .کن تر لب توفقط زمیعز

 بدم داداشت خان نیا مبارک سر خورد به ظیغل تف و وچسب شیسر محلول هی

 .ادیدرب یموخوشگل از کامال که

 

 صورتم اوشیس سر یبرا بود دهیکش نقششو برسام که یفرض محلول فکر با

  شد جمع

 !!!!ظ؟؟؟؟یغل تــــــــــف آخه

 

 !رفتیم سهیر من بغل تو ام ستاره گهید نباریا

 !شهیم متوجه باباشو یحرفا قشنگ ادیم خوشم

 

 .میشد خوردن صبحانه مشغول و نشستن زیم سر همه خنده و یشوخ با

 

 !کنم عرض چه که خوردن

 !خوردم غذا قبلنا مثل که ستین ادمی

 .وافتاده شده الغر چقدر صورتم نمیبیم وضوح به ستمیمیوا نهیآ جلو یوقت

 

  شه تموم ام هیبق خوردن تا کردم یباز یوباز خوردم زور به ی لقمه چند

 :گفت رفتیم باال ها پله از کهیدرحال و برداشت چمدوناشونو مانیپ

 .امیم و رمیگیم یفور دوش هی منم نیش آماده شما تا داداشام

 

 :گفت یا دخترونه دادوبالحن گردنش به یتاب برسام

 !جون مانیپ اوا
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 !شه؟یم مزاحمتون صاحاب یب شرکت نیا روز ده بعد نباشه سختتون وقتی

 

 .کرد مل مل اوشیس یبرا چشماشو صاحاب یب گفتن وموقع

 !هوا رفت جمع ی خنده یصدا دوباره

 :گفت دهیبر دهیبر مانیپ

 .. شاالیا خدمتتون رسمیم بنده دستم فیح

 

 :وگفت انداخت باال ابروشو هی برسام

 (انایس)دارم رو کوچولو یایس من

 ....فنیحر تنه هی رو همه راحته التیخ یباش ها زاده خان نیا با

 .دیخندیم زیر زیر که زد انایس به یوچشمک

 

 !اوشیس سمت دیچرخ نگاهم

 !!!راحته؟ الشیخ آدم واقعا یعنی

 

 !نبودم؟ راحت چوقتیه من چرا پس

 !یستین قماش نیازا تو چون زدکه ادیفر وجودم ته یحس هی

 !کجا نایا و توکجا

 !خودم الک تو رفتم دوباره پسرا رفتن بعد

 .مشترکمون اتاق تو دمیچپ و رفتم باال حوصله یب هارو پله

 .بودن زده کنار دوباره هارو پرده

 .کار نیازا ادیم بدم یا

 اخه؟ باشم راحت یکیتار تو ذارنینم چرا
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 .تخت تو رفتم و کردم باز هارو پرده

 همراه مهرداد دکتر ام اجازه با و دراومد صدا به اتاق در که بود ناهار بعداز

 وارد باشه اوشیس از بزرگتر یچندسال خوردیم بهش که تر جوون مرد دکتر هی

 .شدن

 

 :گفتم و زدم مهرداد دکتر به یمصنوع لبخند

 د؟یکنیم کاریچ نجایشماا! خوبم که من

 :وگفت کرد کیتار اتاق به ینگاه مهرداد

 !سربزنم دخترم به اومدم

 !داره؟ یرادیا

 . دادم تکون یسر

 .نداشتم زدنم حرف ی حوصله

 .کردیم درد شبید لطف به ام بدنم و تن کل

 

 .مبل رو نشستن گهید مرد و مهرداد

 .جوون مرد به کردم نگاه یسوال و نشستم تختم ی لبه

 

 .داشت یمهربون و افتاده جا ی چهره

 . بود شده ترم جذاب مردونه شیر ته هی با

 

 :وگفت زد روم به یلبخند

 ... هستم پارسا من
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 !پارسا یعل

 !یروانکاو تخصص فوق

 

 .هم تو رفت اخمام

 !روانکاو؟

 .سرم باال آوردن ارویروان دکتر که ام وونهید من مگه

 

 :گفت بود دهیفهم حالمو انگار که مهرداد

 ...دخترم

 .وشناختمت دمتید خونه نیتوا یاومد که یاول روز از

 دختر اون شده غرق اتاقش یکیتار تو و کرده کز که یآدم نیا دونمیم خوب

 !ستین شیپ ماه ۸ شاد ی بچه

 .بوده تو امثال با زدن سروکله کارم و بشم خام که ستمین ام بچه

 ....کنهیم کمکت بزن حرف پارسا دکتر با

 

 .کردم مشت دستامو و پاشدم ازجام کالفه

 . ستمین یروان من+

 .ندارم یازین ام یکس کمک به

 

 .باغ به زدم زل پرده ی رفته کنار ی گوشه از و پنجره سمت رفتم

 

 :داد ادامه پارسا

 !ستمین ایروان دکتر منم
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 !ام ساده مشاور هی فقط

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 .ندارم یاجیاحت هم مشاوره به من یول

 .من سراغ نیایب شما گفته که هیکس همون اونم نداره شتریب یروان هی خونه نیا

 

 .سمتم واومد شد بلند جاش از مهرداد

 .خودش سمت چرخوند منو و گرفت دستمو

 .کردم نگاش یناراحت با

 

 :زدوگفت یجون لبخندکم

 !میایب که نخواسته اوشیس

 !یکن صحبت وارد و متخصص آدم هیتوبا که بود خودم شنهادیپ

 باشه؟ حوصله یب و افسرده کم سال و سن نیتوا که ستین تو مثل یدختر فیح

 

 .نییپا انداختم سرمو

 !گفتنیم راست دمیشا

 .انداختم پارسا دکتر به ینگاه دل دو

 

 :وگفت دیبوس مویشونیپ پدرانه مهرداد

 !ساعت هی فقط

 

 .نده ادامه گهید تا بگو یشد تیاذ هرجاام
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 باباجان؟ باشه.ذارمیم تنهاتون منم

 

 .تخت ی لبه نشستم و دادم تکون یسر

 .پارسا به پشت و پنجره به رو

 

 .بست درو رفتو رونیب مهرداد

 .پنجره سمت اومد و پاشد جاش از پارسا

 

 :وگفت زد کنار هارو پرده آروم

 !میکن شروع نجایا از!خب

 :داد ادامه و انداخت رونیب به ینگاه

 !واو

 !یا منظره چه

 !؟یبکش پرده یا منظره نیروهمچ ادیم دلت یچطور

 فلک سربه یساختمونا یبجا زنمیم کنار اتاقمو ی پرده یوقت که آرزومه من

 ؟؟؟؟یدوسندار ویقشنگ نیا به یجا تو اونوقت نمیبب کیکوچ گلدون هی دهیکش

 

 !گفتیم راست

 .بود باغ و عمارت اطیح روبه اتاق ی پنجره

 !درخت پراز بزرگ ی باغچه هی کنارش و شده فرش سنگ لیطو راه هی

 ! کوچولو تاب هی و بزرگ استخر هی

 

 :وگفت تخت لب نشست کنارم پارسا



 764 از 455 صفحه 

 ؟یدیکش ینقاش یا منظره نیازچن تاحاال

 

  دادم تکون سرمو

 :دادوگفت باال ابروشو هی

 !چرا؟

 

 :وگفتم کردم باز لب زور به

 .ستمین یخوب نقاش من

 

 :وگفت انداخت باال ییابرو متفکر پارسا

 ؟یندار دوست ای یستین بلد

 

 :وگفتم انداختم باال یا شونه یدیق یب با

 ستمین بلد

 

 :زدوگفت یلبخند پارسا

 بهم هیهد هی عنوان به و یکشیم برام رو منظره نی؟ایچ بدم ادتی من اگه

 !؟یبخشیم

 

 !آخه؟ رهیگیم زور به رو هیهد یک.زدم شییپررو به یلبخند

 :زدوگفت یچشمک پارسا

 عالقه چون رفتم کالسشو یلیخ من.ارمیم لشویوسا خودم با بعد ی دفعه پس

 .دمیم ادی بتو حاالم.داشتم
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 .دادم تکون باشه و دیتائ به یسر

  زد حرف گهید کمی پارسا

 !بده دست بهم بودن یروان حس که کننده ریتحق نه بود دهنده آزار نه حرفاش

 !نداختیم مادرم یایمهربون ادی منو شتریب

 !شد پارسا رفتن وقت شدو تموم یچجور ساعتی دمینفهم اصال

 :شدوگفت بلند ازجاش

 !دیببخش

 !نه؟ کردم ات خسته امیوراج با

 

 !دادم تکون مخالفت به یسر

 !داشتم دوست کالمشو تو ارامشه ام یلیخ

 .رفت رونیب ازاتاق و کرد یخداحافظ یگرم به

 .کردم نگاه رونویب ازپنجره

 .ورفتن کردن یخداحافظ بزرگ خانم و برسام از پارسا و مهرداد

 

 .برداشتم مویگوش و تخت رو نشستم

 .دمیخواب و کردم یپل آهنگ هی و تواهنگا رفتم نداشتم تلگرامم و یباز حوصله

 : ادکردمیز اخر تا آهنگو یصدا

 

 دونمیم یسوزونیم یزنیم شیمنوآت"

 رمیمیم یتونباش دونستمیم ازاول کاش

 نمیبیوچشاتونم یستین گهید نکهیفکرا
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  تونمینم خودم تاکه کنهیم خوردم یبدجور

 تورو ندارمت گهید

 برو که یگفت یروزی

 یندار دوسم که یگفت

 دلو نیا یتنهاگذاشت

 برو یبر یخوایم اگه

 یکنیم خرابم چرا

  یندار دوسم اگه

 ..."یکنیانکارم چرا

 

 .ختمیریم اشک صورت یپهنا به

 !وجود ازعمق

 !نداشت بهم یحس کهیکس واسه

 نافرجام عشق هی واسه

 تلخ انیپا هی واسه

 

 با افکارمو و نبود یا هرزه آدم اوشیس لمایف و کتابا از یلیخ نیع نکهیا با

 !نبود من مال بازم یول گرفتینم یباز به شیزندگ تو هرزه زن هی وجود

 !نبودم دلش مالک

 

  بودم شده فیضع حد نیا تا یآدم نیهمچ بخاطر که بودم بدبخت چقدر

 گفتیم راست پارسا

 سمیوا خودم یوروپا باشم محکم دیبا
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 .شدیم یقاط آهنگ یصدا تو اومد ازتوراهرو که ییقدما یصدا

 .خواب به زدم خودمو و پنجره سمت دمیچرخ و زدم پس اشکامو

 

 !تواتاق دیچیپ اوشیس تلخ عطر یبو شدو باز یکیت یباصدا دراتاق

 کردم استشمام وجودم تمام با

 

 روم پتورو اوشیس.شد قطع آهنگ یصدا  بندش پشت و شد نییپا باال تخت

 . دیکش

 .زارمیب ترحم حس نیازا. دیکش موهام تو یدست و کرد مکث

 

 .در یصدا و شد نییپا باال تخت دوباره

 !رفت

  رفتیم یکیتار به رو هواداشت. رونیب به زدم زل و کردم باز چشمامو

 .کردیم درد یلیخ بدنم

 .رونیب رفتم اتاق واز پاشدم ازجام

 

 زیم دور برسام و اوشیس و مانیپ. دمیرس و کردم یط هارو پله شمرده شمرده

 .کردنیم حساب رو ییزایچی و بودن نشسته مبال وسط

 .کردنیم پچ پچ تندتند اناامیس و میمر

 .کردیم دادوقانعشیم جواب ستاره ینشدن تمام یسواال به باحوصله بزرگم خانم

 .کردم سالم اروم

 .سمتم اومد بدوبدو و نییپا اومد دادو سر بزرگ خانم بغل از خودشو ستاره

 !دوسداشتم وروجکو نیا من چقدر
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 .بود مهربون و خونگرم هیبق مثل

 

 :وگفت کرد نگاهم اوشیس

 کردم؟؟؟ دارتیب امنی.یخواب کردم فکر

 

  دادم تکون یسر

 .نداشتم دادن جواب حوصله

 نییپا انداخت سرشو و کرد نگام وسیما اوشیس

 .باشن کرده دعواش که یا بچه مثل

  سمتشون کردم کج رامو نمیبش ششونیپ برم کردیم اشاره که انایس سیپ سیپ با

 

 :وگفت زد یلبخند میمر

 ... ماخانمیاقل ایریگینم لیتحو

 

 :وگفتم زدم بهش یجون کم لبخند

 ...خانم میمر ایشد لوس

 

 :وگفت دیخند انایس

 زدیم حرف سفرشون از داشت میمر

 

 :وگفتم روپام نشوندم رو ستاره

 گهید بشنوم منم کن فیتعر خب
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 !نداشتم حرف حوصله اصال یول

 یزیچ یجالب چه یآهان هی یهرزگاه منم اون مثل ام انایس زدو حرف یکل میمر

 !ستین بهشون حواسم نفهمن که گفتمیم

 !بهم دادن ارویدن انگار شام یبرا میبر گفت که خانم فاطمه

 .حرفاشون از ینفهم یچیه تو و بزنن حرف انتیاطراف بده یلیخ

 !یباش ریدرگ باخودت فقط

 

 .میشد خوردن مشغول و زیم سمت میرفت

  بخوابم خواستیم ودلم بودم حوصلهیب یلیخ

 .شدم بلند و کردم یعذرخواه ازجمع شد تموم غذام تا

 میصندل به کنم بند دستمو تا و رفت جیگ سرم شدم بلند یصندل رو از هوی چون

 .نیزم رو افتاد بهشو خورد ،دستم

 

 چون کردمیم حس گرفتم چشمامو راست دست با و زیم رو گذاشتم چپمو دست

 !شهیم درست رمیبگ چشمامو اگه رهیم جیگ سرم

 

 :توگوشم دیچیپ اوشیس نگران یوصدا شد حلقه بازوم دور یدست

 کنم کمکت شد؟بذار چت مایاقل

 

 خودمو.شمینم یکس زونیاو یول ستمیمیوا خودم یروپا.ترحم از زارمیب!هه

 . کنمینم هم لیتحم

 

 :وگفتم دمیکش رونیب اوشیس دست از بازومو نشه توجه جلب که یوجور  اروم

 .تونمیم خودم.ستین یازین ممنون
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 !بهت تو رفتن همه

 .دیکش عقب ناراحت اوشیس

 .شدم باال یراه اروم اروم و گرفتم کار به توانمو تمام و کردم جزم عزممو

 

 .برد خوابم دهینرس شماره سه به و کردم پرت مبل رو خودمو دمیرس اتاق به تا

 

 شدم غرق اوشیس وسرد تلخ عطر تو و شد حلقه گردنم زانوو ریز یدست

 ولع با تنشو عطر یداریوب خواب توعالم و اش نهیس تو کردم صورتمو

 .دمیبوکش

 و کردم باز چشمامو باشه داشته یاجبار رابطه بخواد باز نکهیا به فکر با ان هی

 .رونیب دمیکش بغلش از خودمو

 :گفت وهول تخت رو گذاشت منو

 

 ...کنم دارتیب خواستمینم دیببخش

 

 : کردم نگاش یعصب

 نجا؟هان؟یا یاورد منو یچ یبرا

 

 :کردوگفت نگاه تخت به متعجب

 یریگیم درد گردن یبود دهیخواب مبل رو اخه

 

 :وگفتم زدم پس دستاشو

 .یکردینم کارارو یلیخ یبود من درد فکر به تواگه
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 زوره؟؟؟.بخوابم کنارت خوامینم

 

 :وگفت هم تو دیکش اخماشو

 اونوقت؟ چرا

 

 :گفتم رفتمیم رونیب اتاق از کهیدرحال و برداشتم تخت رو از بالشمو

 .ادیم بدم ازت چون

 

 روبه ادم ی وابسته نیشترازایب نکهیا واسه!کردم تعجب خودم حرف از خودم

 !گفتمیم ییدروغا چه نشم روم

 

 :وگفت اورد باال دستاشو و ستادیوا روم روبه

 .رونیب رمیم من منم مشکلت بمون تو باشه باشه

 

 کردم نگاش کالفه

 .رفت رونیب اتاق از و گرفت دستم از بالشمو

 .کردم بغل زانوهامو و تخت لب نشستم

 ازش یهرچ.بشکنتم اشیمهر یب با اون که نهیبهترازا بشکنم خودمو خودم

 نفعمونه به باشم دورتر

 

 که اوشیس ی کرده بغل بالش با صبح یدما دم وتا تورختخواب رفتم هیباگر

 یدما دم و پنجره از رونیب جون کم ییروشنا به شدم رهیخ دادیم عطرشو یبو

 .برد وخوابم شد نیسنگ پلکام صبح

  دادم بدنم به یقوس و کش و کردم باز چشمامو که بود صبح ۱۰ ساعت
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 .کردم نگاه تختو اونور

 !نبود اوشیس

 .اتاقمون تو برگرده و شمیپ ادیب خوابم یوقت که خواستیم دلم دیشا

 ! بود ومدهین اما

 

 !ییجا یب انتظار چه

 .نباشم دوروبرش هست خداشم از اوشیس

 .پاشدم وازجام کردم ساعت به ینگاه

 نشسته مشتاق منم کنه کار یطراح باهام تا ادیم صبح امروز بود گفته پارسا

 !منتظر بودم

 .رونیب اومدم عیوسر گرفتم خالصه دوش هی و توحموم رفتم

 .کردم خشک موهامو و کردم عوض لباسامو

 .بود شده روح نیع صورتم

 .رفته گود یچشما و دهیپر یورو رنگ

 !بود کبود اوشیس لطف به لبامم

 

 پشت لبامو یکبود و کردم دایپ نباشه توچشم ام یلیخ که یصورت لب رژ هی

 کردم میقا رنگش

 

 .نییپا رفتم و شونم رو ختمیر صاف موهامو

 .کردیم شونه رو ستاره یموها بزرگ خانم و کارشون دنبال بودن رفته پسرا

 داد تکون دست برام اقیاشت با ستاره و جلو رفتم سالم با

 .دمیکش لپشو و زدم یلبخند
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 بستیم یموش رو ستاره یموها کهیدرحال زدو روم به یلبخند بزرگ خانم

 :گفت سرش دوطرف

 هی.بخور صبحونتو برو ننیبچ بگم بذار کردن جمع زویم دخترم یراومدید

 .یشد واستخون پوست

 

 :وگفتم زدم یلبخند

 .ناهاره وقت گهید کمی رهید گهید خورمیم یزیچ یکیک هی مادرجون نه

 

 :گفت وبلند داد تکون سرشو

 .نیاریب کیکوچ خانم یبرا وقهوه کیک هی خانم فاطمه

 

 :وگفت بهم بعدروکرد

 ؟یبود حموم.داره نم موهات

 :وگفتم دادم تکون اقیاشت به یسر

 .اوهوم

  کنم یطراح بدن ادمی دادن قول انیب خوانیم پارسا یاقا

 

 !کرد نگام دهیپر باال ییابروها وبا متعجب

 .کنن فکر دوسدارن هرطور ندادم یتیاهم

 :وگفتم دمیکش رو ستاره لپ

 .وروجک کجاست مامانت
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 :دادوگفت گردنش به یتاب

 کنن این چمدوناشونو می مل ییباژندا لفته

 

 :وگفت دیخند زیر بزرگ خانم

 .باالان کنن باز اشونویسوغات چمدون کنه کمک کرد صداش میمر

 

 .دمیبوس لپشو شدم خم

 ...وروجک یشیم یدلبر خوب زبونت نیا با توام

 

 .در سمت میبرگشت درسالن یصدا با

 .اون رو بود انداخته فشمیک که دستش تو بزرگ کارتن هی با بود پارسا یاقا

 

 :کردم سالم و پاشدم ازجام لبخند با

 .پارسا یاقا نیاومد خوش

 

 .کرد استقبال یگرم به بزرگم خانم

 

 :گفتم پارسا روبه

 .باال میبر

 

 .دوتاکنه رو قهوه و کیک گفتم خانم فاطمه به و اشپزخونه سمت افتادم وراه

 .اتاقم تو میرفت و میباالرفت ها پله از باهم

 :وگفت نیزم رو گذاشت الرویوسا کارتن پارسا
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 .رفت شدم کمر یب آخ

 

 .دمیخند زیزریر

 :وگفت زد یچشمک

 . ها بشه کمر یب وراج آدم نیا خداته از

 

 .شد تر بلند خندم نباریا

 .شد کارتن بازکردن ومشغول دیخند اونم

 به زدم زل اقیاشت با و نشستم نیزم رو پارسا کنار شد باز که کارتن در

 !الیوسا

 

 !بود ادیز یلیخ

 .دستم دادیم و اوردیدرم الرویوسا دونه دونه پارسا

 !کردمیم نگاشون اقیاشت با منم

 

 وتراش کن وپاک یطراح مداد

  گواش

 آبرنگ

  روغن رنگ

 دیسف ی برگه یادیز تعداد یآهن یش هیبا روش که یچوب بزرگ ی صفحه هی

  بودن کرده وصل

 شده لوله بزرگ دیسف ی برگه یسری

 یروغن نازک ورقه تعداد هی
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 سه هی و کرد وصلشون هم به پارسا که تخته و هیپا یسری و بزرگ ی تخته هی

 .پنجره یرو روبه گذاشتش و بزرگ ی تخته همون یبرا کرد درست هیپا

 .داد ادی بهم باهمشونو کار و کرد شروع اروم اروم

 

  قلم اهیس با دنیکش

 کردن رنگ

 !رنگا بیترک

 

 .دارم استعداد یلیخ که گفتیم بهم خودشم

 .دمیکش دمیدیم که ییزایچ ی همه پارسا یاییراهنما با و ستادمیا پنجره روبه

 !بود نشده بد اول بار یبرا

 .کرد قمیتشو ام یکل

 

 .میخورد اتاقم تو ناهارم

 اورد باال ییرایپذ لیوسا و ژله و وهیم یسری بایز که عصربود

 .خوردن یپا مینشست و میشست دستامونو

 :وگفتم کردم دستش ی حلقه به ینگاه

 ن؟یدار ام بچه پارسا؟شما یآقا

 

 :گفت لبخند وبا اورد باال سرشو

 !آره

 .دارم طونیپسرش هی
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 .شد باز شمین

 .داره یمهربون یبابا چه

 !خوشبحالش

 :گفتم کردمیم یباز ام ژله ظرف با اروم

 نمشونیبب دیاریب پسرتونم و خانم روزی کاش

 

 :وگفت زد یلبخند

 !اتاق؟ نیتوا

 رون؟یب یایب خودت دور یدیکش که یحصار نیازا یخوایتونم

 

 .نییپا انداختم سرمو و ظرف تو گذاشتم قاشقو

 

 :کرد بلند سرمو و گذاشت چونم ریز دستشو پارسا

 ؟یدار دوسش

 

 !شد شروع اعصابم جنگ

 افتادم شدم له غرور ادی

 بود دروغ نه گفتمیم اگه

 !شدمیم خرد شتریب آره گفتمیم اگه

 

 .کردم نگاش

 :زدوگفت یمهربون لبخند پارسا

 !بودم نجایا اوشیس بخاطر یزمان هی من
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 !ناموفقش ینامزد بعد

 .بود داغون یلیخ

 دور که یحفاظ تو کرد حبس خودشو نخواست اما کنم کمکش کردم یسع

 !بود دهیکش خودش

 !هست االن که ینیا شد تهشم و

  روحش نه

 جسمش نه

 عقلش نه

 !قلبش ونه

 !ندارن یهمخوان باهم کدوم چیه

 فتنیم کار از هیبق دهیم دستور نیا

 !شنیم خفه هیبق دهیم دستور اون

 

 :ستادوگفتیا بهم پشت و شد بلند ازجاش

 .دختر یفیح

  یفیح

 .ادیب اومدسرتوام اوشیس سر که ییبال نذار

 برش و یریبگ اوشویس یجلو یتونست که یبود یادم تو هیبق ی گفته به

 .شیواقع خود به یگردون

 ؟یاریب کم یخوایم خودت حاال

 

 :گفتم بغض با

 دکتر؟ یشد زده پس تاحاال
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 ؟یشد ریتحق

 شده؟ لگدمال غرورت

 

 :وگفت سمتم برگشت پارسا

 !مایاقل جنگه وجودش تو اوشیس

 !بلند دهیکش وارید هی قلبش و مغزش نیب

 !آره گهیم اون نه گهیم نیا

 رفتارش تو یدوگانگ نیا

 تعصب و شک نیا

 .هیماریب هی همش

 !یاریب کم توام نکهیا نه یکن کمکش دیتوبا

 

 :وگفتم پاشدم ازجام

 ؟یچجور

 کارکنم؟یچ

 بسازم؟ شیباچ

 سنگش؟ دل ای گندش اخالق با

 شدن ریتحق از شدم خسته

 

 :دادوگفت تکون یسر پارسا

 .کنمیم درکت

 .سخته توام واسه

 !؟؟؟یفیضع نقدریا یعنی تو یول
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 !مایاقل یزن هیتو

 رن؟؟؟؟یبگ ارویدن توننیم بخوان زنا اگه یدونیم

 .رینگ کم دست خودتو

 

 .زدم یلبخند و دادم تکون یسر

 .کردمیم جمع خودمو دیبا گفتیم راست

 !بده هیروح آدم به تونستیم خوب

 

 :کردم زمزمه اروم

 ...کنمیم خودمو یسع

 

 :دوگفتیکش لپمو پارسا

 .دخترخوب نیافر

 .دمیم نشونت پسرمو عکس یشد یخوب بچه که حاال

 

 . هم به دمیکوب دستامو ذوق با

 .دستم داد و کرد نوراونورشیا کمی و دراورد بشیج از شویگوش

 .بود یپسر چه جونم ییییا

 !دیباریم طنتیش ازچشماش

 .درشت ییچشما با و بور

 

 :وگفتم کردم نگاه رو بچه ذوق با

 !ه؟یچ اسمش. نیکن دود براش اسفند هی حتما. داره ییچشا چه یوا
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 :وگفت دیخند پارسا

 رمحمدیام.شهینم شیچیه طونیش نیا.نداره افت بم بادمجون

 

 :وگفتم دستش دادم ویگوش و دمیخند

 !نمشیبب کینزد از شد واجب گهید

 !حتماها

 

 :وگفت باال گرفت دستاشو

 !چشم

 .بگو بهم یداشت الزم یهرکمک

  کنمیم کمکت هم یریادبگی کامل رو یطراح یتاوقت

 

  کردم تشکر و دادم نشونش دندونامو

 .شد یوراه کرد جمع الشویوسا اونم

 

 :وگفتم کردم ینقاش لیوسا به ینگاه

 ؟یچ لهیوس نهمهیا پول پارسا یاقا عه

 

 :گفت رفتیم رونیب اتاقم در از کهیدرحال و داد تکون یسر

 .دیخند بلند و رمیگیم اوشیس از آخرشو قرون تا نترس

 

 رهیگینم پولشو اوشمیس از دونستمیم.کرد باز سرش از منو راحت.گرفت خندم
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 .رفت رونیب اتاق از یباخداحافظ

 .تخت لب نشستم و اتاق ی گوشه کردم مرتب لویوسا

 !خورد میتقو به چشمم

 !اوشهیس تولد فردا

 !یوا

 !نبود ادمی چطور

 .مغز نیا به لعنت یا

 

 تیزیو کارت به خورد چشمم که کردمیم نگاه اتاقو اونور نوریا درمونده

 !پارسا

 !خودشه ولیا

 

 یروانکاو تخصص پارسافوق یعل

 .بود رشیز شمارشم و مطب آدرس

 م.زدیم زنگ دیبا یول بود ۷ ساعت.رفتم میگوش سمت باعجله

 ...بوق هی

 ...دوبوق

 ...بوق سه

 :دیچیپ توگوشم که اش مردونه یوصدا

 د؟ییبفرما بله

 

 :وگفتم لبم رو نشست یمحو لبخند
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 ...سالم

 پارسا؟؟ یآقا همراه

 

 :داد جواب نیمت و مودب یلیخ

 شما؟.هستم خودم بله

 

 :گفتم و یصندل رو نشستم

 !...شدم مزاحمتون دوباره من دیببخش

 ...مامیاقل

 

 :گوشم تو دیچیپ پارسا شاد یصدا

 ...نیداد یافتخار چه نیخوش نیخوب کوچولو خانم به به عه

 

 : وگفتم دمیخند زیر

 .بدم زحمتتون کممی.رمیبگ مشورت ازتون زدم زنگ راستش

 

 :دوگفتیخند

 ... هیحرف چه نیا نیارداریاخت

 خوب؟ دختر بگو

 

 :وگفتم کردم مکث کمی

 ...اوشهیس تولد فردا

 .براش رمینگ یزیچ ومدین درست بنظرم
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 .بپرسم شمارو نظر خواستم

 

 :کردوگفت مکث کمی

 !؟ینگفت زودتر چرا

 

 :گفتم مظلوم

 میتقو به خورد چشمم هوی. چندمه امروز دونستمینم که بودم خودم تو نقدریا

 .خیوتار

 

 :داد کردوادامه یهوم

 .هیعال بنظرم

 .براش دیریبگ خوب تولد هی

 .کنه حس همتونو حضور که دیباش دوروبرش همتون

 

 .میبود نظر هم.زدم یلبخند

 :گفتم وسیما شدو جمع لبخندم هوی

 ...براش دمینخر یچیه من یول

 .ندارم رفتن رونیب حق خونه نیتوا حبسم که خودمم

 

 :وگفت سادیوا کمی

 براش؟ یبخر یخوایم یچ هیچ نظرت خب

 .برات ارمیم رمیگیم من بگو

 .یگرفت کادوام و ینرفت رونیب خونه از تو که شهیم زمیسورپرا
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 :گفتم خواسته خدا از!بود یخوب شنهادیپ

 .باشه ششیپ شهیهم که خوب زیچی

 

 :وگفت کرد یاووووم هی پارسا

 چطوره؟ ساعت

 

 .خوبه یول هیتکرار هرچند.کردم فکر کمی

 :گفتم

 خوبه یلیخ

 

 :پارسا

 برات فرستمیم رمیگیم عکس.شناسمیم خوب یفروش ساعت هی رمیم من خب

 .رمیگیم برات یخواست هرکدومو

 

 :گفتم یمتشکر لحن با

 ...یمرس واقعا

 .باشه تک فقط ستاین مهم متشیق

 

 میکرد یخداحافظ وازهم گفت یوچشم دیخند پارسا

 

 .نمیوبب بفرسته برام تلگرام از عکسارو شد قرار
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 . گشتم کمدو وتو پاشدم ازجام

 . دارم لباس خوبه

 .اومد میگوش یصدا که کردمیم رو رویز کمدو داشتم

 .دمید عکسارو سمتشو کردم حمله

 .گرفت چشممو یبدجور شیکی

 : دادم امیوپ کردم یپالیر روعکس

  خوامیم نویهم

 

 .شد اف و فرستاد برام یکیال

 .زدم در و میمر اتاق سمت رفتم و رونیب زدم اتاق از

 سفارش کیک گفت انایس که دمیپرس تولد درمورد و رفتم.بود ششیپ ام انایس

 وجور وجمع یخانوادگ تولد هی و ادینم خوشش یشلوغ از اوشیس و دادن

 .میریگیم

 !...اوردمین خودم یرو به اصال و براش گرفتم کادو که نگفتم منم

 

 که بودم شده یرنگ یحساب و بودم دهیکش موینقاش از گهید کمی اتاقم تو برگشتم

 !شد اتاق وارد اوشیس

 

 :گفت هول که زدم میزد زل کمی

 بردارم لباس اومدم

 

 :وگفتم زدم یآروم لبخند

 ینباش خسته
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 !خورد جا

  رهیدستگ رو شد خشک دستش

 :گفتم ومتعجب زدم دور تختو و پاشدم دستام تو رنگ و قلمو همون با

 !؟یزد زل یچ به هیچ

 

 ضدو یرفتارا یفهمیم حاال خوبه.باشه یعاد کرد یسع و داد قورت دهنشو اب

 .مقابل طرف واسه داره یحال چه بودن حال به حال و ضینق

 

 اومد جلو ترس با قدم چند

 .رمیبگ گازش هوی شم یوحش دیترسیم

 

 زدم لبخند ثیخب و سرم رو دراومد شاخ دوتا و کردم دستم تو یرنگا به ینگاه

 

 .دماغش نوک تا دمیکش اوشیس یشونیپ از و سبز رنگ تو کردم قلمورو

 

  شد چپ چشاش که قلمو به کرد نگاه و زد خشکش چارهیب

 !بچم شد قورباغه هیشب

 .خنده از شدم منفجر هوی و کردم نگاش

 

 .کرد نگام و ستادیا شده مسخ گهید کمی اوشیس

 :گفت باال اومد ندوزشیو انگار بعد

 !االن؟ یکرد کاریچ تو.نمیب سایوا
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 :گفتم تخس و انداختم باال ابروهامو

 !یکار رنگ

 

 رفتم در عقب عقب و زیم رو گذاشتم رو قلمو و رنگا. سمتم دیپر اوشیس

 .تخت رو دیکش منو و دورم کرد حلقه دستاشو

 

 ها وونهید نیوع زدمیم قهقهه. بود گرفته خندم شدت به هم دمیترسیم هم

 .دادیم قلقلکم و پاهام رو بود نشسته نامرد واونم دمیخندیم

 !کنم هیتخل جای خواستمیم مدتو نیتوا شده حبس یها خنده تمام انگار

 .شد جدا ازم دراومد اشکم و داد قلقلکم یحساب نکهیا بعد

 کردن ینقاش کرد شروع و برداشت رو قلمو و رنگا و کرد بهم ینگاه لبخند با

 ینقاش صورتم ورو بود کرده قفل پاهاش با محکم پامو دستو صورتم رو

 .کردیم

 

 :وگفت زد یثیخب لبخند

 !شد تموم

 

 .کردم نگاه خودم به نهیوتوا دمیپر ازجام و برداشت پاشو

 .خنده ریز بلندزدم بعد و زد خشکم

 .بودم شده گربه

 !یصورت دماغم نوک بود دیوسف اهیس صورتمو

 !داشتم لمیبیس تازه

  دمیخند ریس دل هی و تخت لب نشستم

 .کردیم نگام لبخند با.کردم بلند سرمو شدو تموم خندم اروم
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 .لباش رو گذاشتم ولبامو سمتش شدم دهیکش خودآگاه نا

 .کرد میوهمراه بست چشماشو اونم

 نهیس رو دیومنوکش کرد حلقه کتفم دور دستاشو که عقب ورفتم دمشیبوس کوتاه

 .اش

 .تخت رو میدیخواب و گذاشتم اش نهیس رو سرمو

 :وگفت کرد نوازش موهامو

 بود؟ چطور پارسا

 .کنم عوضش یستین یراض اگه

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 .هیخوب مرد

  شب هی کنم دعوتش اش خانواده با خوامیم

 

 :شدوگفت متوقف روموهام دستش

 ؟یچ یبرا

 

 :وگفتم انداختم باال یا شونه

 .بشم آشنا باهاشون دوسدارم

 

 :داد وادامه گفت یآهان اوشیس

 .ستین خوب پوستت واسه هییایمیش رنگا بشور صورتتو بلندشو

 

 .یبهداشت سیسرو تو رفتم و شدم بلند جام از
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 .بود شده یرنگ جاش همه نبود استفاده قابل گهید اوشمیس شرتیت

 

  رونیب اومدم و شستم زیتم صورتمو

 واه واه.اهشیس یقسمتا شدیم پاک مگه بودم دهیساب بسکه سوختیم پوستم

 

 صورتشو اونم تا شد یبهداشت سیسرو یراه و زد یلبخند من دنید با اوشیس

 .بشوره

 .بعد یبرا گذاشتم وینقاش و کردم جمع المویوسا

 خوردیم بهم ام هیروح کردمیم یخرابکار همش نبودم بلد یلیخ چون

 .شام یبرا نییپا میرفت خانم فاطمه یباصدا و اومد رونیب سیازسرو اوشیس

 

 :کردوگفت یاهم مانیپ

 ایس گمیم

 

 هوم؟: گفت پر دهن با یهمونجور اوشیس

 

 :کردوگفت جمع به ینگاه مانیپ

 نجایا ادیب خوادیم فرداشب گفتیم بود اومده مسعود

 

 .کرد مشت دستاشو و بشقاب تو گذاشت چنگالشو و قاشق اوشیس

 

 :گفت کنه نگاه ویکس اونکه یب اروم

 ؟یگفت یتوچ
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 :کردوگفت بزرگ وخانم بمن ینگاه مانیپ

 یزیچ ؟منم نیکن رونمیب نیخوایم. تولدش امیب خوامیم گفت یچ یبرا گفتم

 .بهش بگم نتونستم

 

 .زدیم یکبود به که بود کرده مشت چنان دستاشو اوشیس

 :زد لب

 .رونیب ندازمشیم ادمیب ستین مهم

 

 :کردوگفت نگاش چپ چپ بزرگ خانم

 !اوش؟یس

 کنه؟یم یرفتار نیهمچ آدم مهمون با

 

 :وگفت بزرگ خانم یچشما تو شد رهیخ اوشیس

 .نیدونیم خودتونم ستین اومدن یمهمون قصدش.مارهیب هی اون

 

 :دادوگفت تکون یسر بزرگ خانم

 .پسرم کن رفتار درست اومد اگر باشه که ام یهرچ

 .کردم تیترب یا گهید جور شمارو من

 ...باشه؟

 

 .شد غذاش با یباز مشغول و داد تکون یسر اجبار به اوشیس

 !کردم؟یم کاریچ خب یول نداشتم مسعوده نیا به نسبت یخوب حس منم
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 و شد خود ی خانه نخود نخود یهرک وقهوه بعدشام

 .اتاقامون تو میرفت

 

 :کردوگفت بهم ینگاه مظلوم اوشیس تخت تو رفتم و دمیپوش یراحت لباس

 برم؟ بازم

 

 !سوخت دلم

 !دلم شد کباب اصال

 .دادم تکون سرمو زدمو یلبخند

 .دیکش دراز کنارم و تختخواب تو اومد ذوق با

 

 !خواب به زدم خودمو و دمیخواب پنجره روبه بهش پشت

 و موهام تو کرد فرو صورتشو و کرد بغلم پشت از برده خوابم شد مطمئن تا

 .شکمم دور انداخت دستشو

 

 ...برد خوابم فردا به فکر وبا بستم چشمامو و گرفتم شموین شدن باز جلو بزور

 

 .نبود خونه اوشیس شدم داریب که صبح

 دوتا بود بهتر نبود خب یول تولدشه دونستیم. بودنش برده زودتر پسرا

 !القل میکردیم باد بادکنک

 

 .میشد مشغول میمر و انایباس و نییپا میرفت یزود
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 به حواسش بود مشغول بادکنکا با بچم که هرچند بود ستاره مراقب بزرگم خانم

 !نبود یشکیه

 

 !بود ما نفع به نیا و ومدنین خونه ونیاقا ناهارم واسه

 .شد تموم کارا که بود چهار کینزد ساعت

 

 . دراومدم و گرفتم مختصر دوش هی. حموم تو دمیچپ و باال رفتم

 .انیب تولد یبرا پسرش و خانومش با وشب ادین بودم گفته پارسا به امروز

 برسام و مانیپ که بودن اوشمیس یهمکارا و کینزد یدوستا از چهارتا سه

 .بودن دهیکش زحمتشو

 

 .دمیرس خودم به یکل و نهیا جلو نشستم

 !هیچ واسه ذوقم نهمهیا دونمینم

 .سین الشمیخ نیع که اوشیس

 

 . کردم تنم و دراوردم کمد تو از سبزمو لباس

 !شش بود شده ساعت

 

 .بودن ایخودمون همه نییپا رفتم

 : خورد زنگ انایس یگوش

 بله؟؟؟

 .باشه باشه
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 : گفت زود

 .انیم دارن نییبدو

 

 :گفت زدو بهم یچشمک

 …داداشم خان یگلو تو ینکن ریگ

 

 .دمیخند زیر زیر

 .بود مسعودم.بودن اومده مهمونا

 متوجه یکس که یجور پارسا و اومدن که بودم کرده دعوت خانوادشم و پارسا

 .دستم داد رو شده چیکادوپ ی جعبه نشه

 .میکرد خاموش چراغارو و سالن تو میشد جمع همه

 

 یصدا بندش پشت و سالن در تو خورد صاف یزیچی که میبود سادهیوا منتظر

 .شد بلند مانیپ ی قهقهه

 :گفت و سرش تو زد برسام

 اس؟ بسته در یدیند توام کورم من کنه لعنتت خدا

 یشد برسام یب که ییکجا ننه آخ

 

 .هوا رو رفت سالن

 .دیخندیم غش غش بود گرفته دلشو و بود شده خم که مانمیپ

 تو اومدن عجله با

 

 :وگفت رفت جلو نگران انایس
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 صورتتو؟ نمیبب زمیعز شدیچ

 

 :وگفت داد تکون یسر برسام

 .دمیخند دوباره.باشم نداشته دماغ گهید من شد روشن چراغا یوقت احتماال

 !ها هیآدم عجب

 

 :گفتم مانیپ روبه

 پس؟ کجاست اوشیس

 

 :گفت میمر سمت رفتیم کهیدرحال

 .ادیم االن کنه پارک نویماش گردنش میانداخت

 

 .میسادیوا منتظر

 از یلیس و شد روشن چراغا اوشیس تلخ عطر اومدن تو و سالن در یصدا با

 !اوشیس سمت شد ریسراز وفشفشه شمع و یشاد برف و یرنگ کاغذ

 

 .زد یلبخند اروم بعد و کرد نگامون زده تعجب اول

 .بمن دیرس نگاش و چرخوند چشم تیجمع ونیم

 

 .کرد اسکن نییسرتاپا از

 !ستین سابق آدم نیا کنم فکر و کنم فراموش رو گذشته کردمیم یسع

 کرد مد یک دونمینم من اخه بشم شتک نیزم نخورم که سمتش رفتم اطیاحت با

 د؟یپوش دیبا بلند پاشنه کفش مجالس تو که
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 چشه؟ یکتون مگه

 

 .کرد حلقه کمرم دور دستشو و چرخوند چشمام نیب نگاهشو

 :گفتم و دمیبوس گونشو

 

 ... مبارک تولدت

 

 :وگفت زد یلبخند

 !!!باشه مهم برات کردمیفکرنم

 

 :وگفتم انداختم باال یا شونه

 .نییاپایب کن عوض لباساتو برو

 

 .تیجمع شیپ میبرگشت.رفت باال عانهیمط دادو تکون یسر

 تولدت جان اوشیس بود شده نوشته روش که قلب شکل به بزرگ کیک هی

 .مبارک

 

 کیعل سالم باهمه و اومد نییپا یمشک کتان شلوار و شرتیت هی با اوشیس

 .گفت خوشامد کردو

 و کن آرزو که رفت باال همه وسوت دست و ستادیا کیک پشت و کنارم اومد

 ...کن فوت هارو شمع

 

 .گذاشت یسالگ ۳۲ پابه و کرد خاموش شویسالگ ۳۱ شمع اوشیس

 



 764 از 488 صفحه 

 !شمع رو موند رهیخ نگاهم

 داره؟ سن من دوبرابر که شدم یمرد عاشق یچجور من

 .اوشیس خود به کردم ینگاه

 ۳۰ به اصال که کردینم فکر یکس معموال و خوردینم اش افهیق به سالش و سن

 !میدونستیم که خودمون یول باشه دهیرس

 

 !اوشیس به زدم زل دمید اومدم بخودم

 .بمن زده زل اقیاشت با اونم

 .گرفتم دندون به لبمو و انداختم نییپا سرمو

 .کنن قسمت آشپزخونه تو و ببرن که خدمه دست میداد کویک

 .شد پخش یمیمال کیموز یصدا

 . بودن یباز مشغول سالن از گوشه هی ستاره و رمحمدیام

 ! کردنیم بحث فقط که هرچند

 

 :گفت ومدیم جلو کهیدرحال برسام

 داداش، ایس

 .یدیم منو میتی دماغ نیا یجراح خرج یفروشیم یبریم یگرفت کادو یهرچ

 

 .رفت باال جمع ی خنده یصدا

 :وگفت کرد جمع لباشو اوشیس

 ...دماغتو!جوووون

 

 :گفت یا زنونه لحن با و اش گونه تو زد انگشتاش نوک با برسام
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 ...زیه ی پسره!سرم به عالم خاک!نیییییه

 .انایس کنار رفت و کرد نثار یشیا بعد

 

 !نداشت قرار و اروم اصال بشر نیا

 .اومدن جلو همه و دیرس کادوها دادن به نوبت

 .ها کادو کردن باز کرد شروع وسط اون نشست اومد برسامم

 . میدیخند و دراورد یباز مسخره یکل

 .دیرس برسام خود کادو به نوبت

 :گفت و اوشیس دست داد کوچولو جعبه هی

 ... من کادو نمیا

 .شهیم الزمت رمیبگ گفتم یشد یخوب ی بچه چون

 

 .برداشت رو جعبه در اطیاحت با و کرد نگاش موشکافانه اوشیس

 .دراومد چشمام از اشک که دمیخند چنان جعبه داخل یش دنید با

 .من دنیخند به بود زده زل لذت با اوشمیس

 رونیب ارهیب جعبه از اونو اوشیس بودن منتظر کردنیم نگاه منگال نیع ام هیبق

. 

 

 :وگفت اوشیس به کرد رو مسعود

 .خندهیم ینجوریا خوشگله خانم نیا که بود یچ مینیبب رونیب اریب بابا

 .کردم اوشیس نگاهه و کردم کم خندمو

 !ومدیدرنم خونش یزدیم کارد

 .رونیب آورد کوچولورو یآب پستونک و جعبه تو کرد دست حرص با
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 . شد بلند جمع ی خنده یصدا نباریا

 !انگار نه انگار اصال که برسامم

 :گفت و نشست کنارم مبل ی دسته رو

 .کن استفاده براش وعده سه یروز خوشگلم زنداداش

 . داره ام یخوب کن خفه صدا تیقابل

 حلقش تو بکن دراومد صداش تا

 .دمیخند دوباره

 . کرد تشکر یکل برسامم و کرد نثارش یزهرمار خنده با اوشیس

 :دوگفتیکش رونیب مبل ریز از جعبه هی و

  بود کادو شیپ اون

 هیاصل کادو نیا

 

 :کردوگفت جعبه به ینگاه شک با اوشیس

 بچس؟؟؟؟؟ خواب سیسرو حتما نمیا

 

 :کردوگفت زمزمه یتوسر خاک برسام

 . ــــــــــریخ

 آخه؟ کرد جا شهیم خواب سیسرو تو رو گنده خرس تو

 

 .کرد باز و گرفت رو جعبه خنده با اوشیس

 !بود تاب لپ

 :زدوگفت یچشمک برسام
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 دمیم طالقتو وگرنه نگهدار سالم نویا ناموسا یسوزوند که رو هیقبل

 

 .دمیخند

 . شد من نوبت

 .دستش دادم رو جعبه

 کادو یچطور بودم نرفته رونیب ازخونه که من داشت حقم!کرد نگام متعجب

 !گرفتم

 

 .کرد باز رو جعبه تند

 . کردم پارسا به ینگاه

 .تنگش زد یوچشمک زد یلبخند ارامش با

 

 !اوشیس سمت برگشتم

 !بچم شوک تو بود رفته

 .کرد نگام ماتو دراورد جعبه از ساعتو

 

 :کرد زمزمه

 ...یواقعامرس

 

 .زدم لبخند فقط

 .کرد دستش رو دهیجد   دراورد دستش از خودشو ساعت

 .خودمون اتاق تو ببرن خدمه میداد و میپرکرد کادوهارو هیبق
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 شام بعدشم و داشتن برقص و بزن کمی کیک خوردن بعد

 

 .افتاد اوشیس یمشتا به نگاهم که میبود نشسته غذا زیسرم

 گمونم که اوردیم فشار چنان و مشتش تو بود گرفته وچنگالشو قاشق ی دسته

 .شد کج جفتشون ی دسته

 .گرفتم نگاشو رد و اوردم باال سرمو

 .بمن بود زده زل خیم که بود نشسته مسعود تر اونطرف یچندتاصندل

 .دیدو صورتم به خون

 .انداختم نییپا سرمو

 .کردیم پا به یزیابرور شدیپام اوشیس دادیم ادامه ینجوریا اگه

 .دستش رو گذاشتم دستمو

 .چشمام تو کرد نگاه بعد و کرد دستم به ینگاه

 

 :وگفتم زدم پلک اروم

 ...بخور شامتو زمیعز

 

 .شد مشغول غذاش با و انداخت نییپا سرشو

 دست و مهیزندگ مرد تنها اوشیس که بدم نشون مسعود به رفتارم با خواستمیم

  برداره کاراش نیا از

 یکار هی اوشیس نیا که بود نیا به حواسم مدام مهمونا رفتن و شب آخر تا

 !نده مسعود دست

 

 یباز طونشیش پسر با یکل و پارسا به دادم زور به و یواشکی ساعتو پول

 .کردم
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 . بود ها بچه ریدرگ روانش و روح نداشت من از یکم دست اوشمیس

 

 .اتاقمون تو میرفت مهمونا رفتن بعد شب اخر

 :وگفت کرد تنش یراحت لباس اوشیس

 .زیچ همه بابت یمرس

 .بود یخوب تولد

 

 :گفتم بستمیم کش با موهامو کهیودرحال نهیآ جلو نشستم

 .بود همه زحمت

 .بودن کرده کمک همه

 .بهم دوخت چشم ومتفکر نشست تخت لب

 

 .نییپا انداخت سرشو و کرد تر زبونش با لباشو

 !ندن اون به و بخورن شکالت بچه هی یجلو انگار

 

 !هیچ دردش دونستمیم

 . دراوردم کفشامو و پاشدم یصندل رو از

 پاهاش رو نشستم اوشویس سمت رفتم

 

 .گردنش دور انداختم دستامو منم کرد حلقه کمرم دور دستاشو خواسته ازخدا

 

 .شد قفل روهم لبامون و میشد هم کینزد آروم آروم

 .دیچرخیم تنم رو دستش و دیبوسیم ولع با
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 .دراورد تنم از و کرد باز لباسو پیز و بند آروم

  دیخواب کنارم و تخت رو خوابوند منو

 :دوگفتیکش موهام و صورت رو گونه نوازش دستشو

 ....من ینخوا اگه

 

 .لباش رو گذاشتم انگشتمو

 .دهنش به زدم سکوت مهر

 .بهم چسبوند خودشو و زد یبرق چشماش

 

 .داشت کردنمو تیاذ قصد نه بود انهیوحش نه اش رابطه

 

 حرکاتش همه

 نوازشاش

 دنشیبوس

 کردنش بغل

 کردنش لمس

 .بود آرامش و عشق با کاراش همه

 

 .کردیم مراعاتمو یلیخ یول داشت درد رابطه تو هرچند

 بود میزندگ شب نیبهتر شب اون

 

 !داد نشونم خوششو یرو یزندگ که یشب نیآخر دمیشا
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 دنیکش سبابه انگشت با کردم شروع و کردم جا جابه اش نهیس رو سرمو

 .اش نهیس رو یفرض یاینقاش

 .ستادمیا حرکت از سرم رو یگرم حس با

 :وگفت برداشت روموهام از لباشو

 !ریبخ صبح

 ؟یدیخواب خوب شبید

 

 :گفتم و زدم یجون کم لبخند

 .ریبخ صبح

 .بود خوب یلیخ اره

 ؟یتوچ

 

 :گفت طونیش و سمتم دیچرخ شتریب

 !بود یعال!اووووه

 

 .انداخت گل لپام

 :وگفت زد قهقهه

 ؟؟؟یکشیم خجالت ازمن توهنوزم

 

 .جولیب.گرفتم دندون لبمو

 

 :کرد زمزمه واروم دیبوس مویشونیپ

 ...یدار فرق همه با که نهیهم
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 !شد آب قندتودلم

 .اش نهیس تو کردم فرو صورتمو

 !بهم باز خندهیم داره دمیفهم اش شونه خوردن تکون از

 

 !یجولیب یلیخ

 !آقا عن

 

 :دوگفتیکش نمیس به یدست

 .میریبگ دوش هی میبر پاشو

 

 دیکش ومنو زد کنار رو مالفه که شم بلند و نمیس دور رمیبگ رو مالفه خواستمیم

 .شد بلند ازجاش و بغلش تو

 

  رمیمیم خجالت از نجایا من آخرش ییییییوا

 .میاومد رونیب حموم از و میگرفت یحساب دوش هی

 .نییپا میرفت و میکرد تن لباس خانم فاطمه یصدا با

 .بودن صبحونه زیم سر همه

 

 . میشد مشغول و زیسرم مینشست

 و تو اومد عجله با باغبون و بازشد سالن در که میبود نخورده شتریب لقمه چند

 .زدن حرف کرد شروع هول
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 . باغبون به میدوخت چشم نگران همه

 .بود افتاده پته تته به رمردیپ

 :گفت کالفه اوشیس

 

 .نمیبب بزن حرف درست اخه شده یچ د

 

 :وگفت دیکش یقیعم نفس باغبون

 .اقا اومدن یشهربان از

 

 .بود یکالنتر منظورش حتما.کرد خی رگم تو خون

 .کردم نگاه اوشیس به نگران

 

 :وگفت داد رونیب نفسشو

 داره؟ ترس نمیا

 .تو انیب بذار

 

 .میفتیب پس هممون بده بروز بود یکاف یول نگرانه خودشم دونستمیم

 .شد وبلند داد عقب شویصندل

 .میشد بلند جامون از عیسر ماهم

 .شدن سالن وارد سرباز هیبا یسروان جناب هی

 .گرفتم بزرگو خانم دست نگران

 .نداشتم هیقض نیا به نسبت یخوب حس چیه

 .داد دست باهاشون و رفت جلو قدم چند اوشیس
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 :وگفت کرد ما به ینگاه

 د؟ییبفرما

 

 :وگفت کرد بهش ینگاه سروانه جناب

 فرخ؟؟ اوشیس یآقا

 

 :وگفت بشیج تو کرد دستاشو اوشیس

 هستم خودم

 

 :گفت سروانه

 یکالنتر دیایب ما با دیبا شما

 

 !دادمیم جون استرس از داشتم

 

 :گفت جون یب لبخند هی با و داد تکون سرشو اوشیس

 ؟یچ یبرا

 

 :وگفت کرد سربازه به یا اشاره سروان

 .آقا شهیم مشخص اداره تو یچ همه

 

 :وگفت کرد ماها به ینگاه

 ....مایاقل خانم
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 !دمینفهم حرفشو هیبق

 !خورد گره هم به نگرانمون نگاه

 :گفت اوشیس

 .میکن عوض لباسامونو دیکن صبر

 

 .میرفت باال ها پله از

 . نبود تنم تو جون

 .بود فکر تو.اوشیس به زدم زل.زدیم شور دلم

 :گفت خنده با کردو بهم ینگاه

 

 بچه؟ چته

 ده؟یپر چرا وروت رنگ

 .میگردیبرم و میریم.که نداره ترس شده یزیچ یسوتفاهم یاشتباه هی حتما

 

 .کردم نگاش فقط ها بچه نیع

 !!!باشم نیخوشب تونستمینم

 

 .دیبوس مویشونیپ و شد کمینزد اوشیس

 میبر بپوش.نباش نگران+

 

 .موهام رو انداختم مویمشک شال و کردم تنم یل مانتووشلوار هی

 

 :گفت بهم نهیتوآ و دیکش بود ختهیر رونیب شالم از که ییموها به یدست اوشیس
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 .کن جمع نارویا

 

 .کردم سرم شالمو دوباره و کردم جمع باال پسیکل با موهامو

 .میرفت نییهاپا ازپله باهم و گرفت دستش تو رو ام زده خی یدستا

 .انیب که بودن شده آماده مانمیپ و برسام

 .کرد اوشیس دست کینزد دستبندو و اومد جلو سربازه

 

 :گفتم وآروم ستادمیوا اوشیس یجلو

 ؟یبراچ دستبند

 

 .کرد شیدست باال به ینگاه سربازه

 

 : وگفت گذاشت سرش رو کالهشو سروانه

 .خانم بده انجام فشویوظ دیبذار

 

 :وگفتم دادم تکون تندتند سرمو

 .دیبزن دستبند بهش دیندار حق

 .بره تونستیم یراحت به باال میرفت که موقع همون بود فرار به قرار اگه

 

 ...مایاقل: کرد زمزمه و گذاشت شونم رو دستشو اوشیس

 

 :وگفتم دادم تکون هوا تو دستمو

 گفتم که ـــــنیهم



 764 از 501 صفحه 

 

 سربازه به اشاره با و کرد بهم یمتعجب نگاه سروانه که بود محکم اونقدر لحنم

 .کنار بره که گفت

 

 . رفتم رونیب سالن از و شدم یراه یمحکم یقدمها با

 .اومدن رونیب سرم پشت هیبق

 

 .افتادن وراه برسام نیماش تو نشستن برسام و مانیپ

 نیهم با نبود عمارت اطیح تو اصال بود یروز دوسه که اوشمیس نیماش

 .ومدنیوم رفتنیم

 

 .عمارت دم تا میکرد یط ویسنگ اطیح و میافتاد راه سروانه دنبال اوشیس منو

 گفتیم ذکر لب ریز مدام و کرد باز برسام واسه درو باغبون

 

 .بودم داشته نگه یزور خودمو یول بزنم غیج خواستیم دلم ینگران از

 .شد یراه بود فرمون پشت که دوم سرباز و مینشست یکالنتر نیماش تو

 هم دست به که یکیکوچ یفشارا وبا میبود گرفته همو دست ریمس طول تو

 .میکردیم آروم همو میاوردیم

 .میشد ادهیپ یکالنتر اطیح تو

 : گفت و گرفت اوشویس دست سربازه

 .نطرفیا از دییبفرما

 

 .گهید یجا میبر دیبا.نیماش تو دینیبنش شما گفت سروانه که دنبالش برم خواستم

 .کردن بهم ینگاه بودن شاهد که مانیپ و برسام
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 .اوشیس دنبال برو تو رمیم مایاقل با من گفت برسام

 .نیماش تو نشستم کرده وبغض بود اوشیس رفتن ریمس به چشمم

 .افتاد راه یکیت با نیماش و گفتن هم به یزیچ سروان و برسام

 .کردمیم یباز شالم یها شهیر با و زدمیم گره هم به دستامو مدام

 بردن؟ کجا اوشویس یعنی

 

 .ستادیا بزرگ ساختمون هی یجلو نیماش

 .شدم ادهیپ اروم

 .دیچسب بازومو برسام که رفتمیم وا داشتم و زد خی مغزم ساختمون تابلو دنید با

 و برسام کنار آروم و توپاهام ختمیر جونمو مونده یباق و دادم قورت دهنمو آب

 .میشد وارد سروان سر پشت و برداشتم قدم بهش هیتک با

 . دنبالش میبر که کرد اشاره بما و گفت یکس به یزیچ سروان

 

  میافتاد راه شخص اون دنبال

 شد سردخونه وارد

 .دیلرزیم وضوح به دستام و برسام به بودم دهیچسب

 

 .رونیب دنیکش رو یا جنازه و کردن باز هارو شکل خچالی از یکیدر

 

 جلو برم که رفتن کنار و کردن باز رو پشیز

 

 :وگفت ستادیوا کنار سروان
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 د؟یشناسیم رو شونیا

 

 .رفتم جلو برسام دست تو دست

 .بود افتاده لرز به تنم کل

 .کردم صورتش به ینگاه و باال گرفتم سرمو اروم

 

 !گرفت نفسم

 .کردنیم خفم و بودن گذاشته گلوم رو دست انگار

 !بدم صشیتشخ تونستمیم گهید طرفی از و بود شده له صورتش طرفی

 !بود خودش

 

 .اومد باال اتشیمحتو کل و خورد چیپ معدم روم روبه ی صحنه از

 .رونیب زدم هیگر با و گرفتم دهنم جلو دستامو

 

 !شدم ناراحت مرگش از بگم اگه دروغه

 !بود پدرم یول

 !بود اور عذاب واقعا تیوضع اون تو دنشید بود کرده یبد که ام یهرچ

 .جوب لب نشستم و زدم رونیب مجتمع از

 .اومد رونیب معدم اتیمحتو کل

 تنم و اوردمیم باال دمیدیم ییها صحنه نیهمچ هروقت بود نیهم یبچگ از

 .دیلرزیم

 .سمتم اومد و گرفت یمعدن آب مجتمع در دم ی بوفه از عجله با برسام

 .شستم دهنمو صورتمو سرو رو ختمیر ابو
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 :دوگفتیکش کمرم به یدست برسام

 زنداداش؟ یخوب

 دکتر؟ میبر

 .دادم تکون یسر

 

 :وگفت اومد جلو سروان

 خانم؟ خوبه حالتون

 

 .شدم بلند ازجام برسام کمک به

 . نبود تنم تو جون

 . کرد مرتب لباسمو برسام

 

 .سروان به دوختم چشم هیگر با

 :کردوگفت نیماش به یا اشاره

 .یکالنتر میبر دیبا دییبفرما

 

 . افتادم راه دنبالش

 .بود شده همراه میا مورچه یقدما با و بود برسام ی نهیس رو سرم

 :گفت سروان روبه برسام

 ...سروان جناب

 .ستین خوب حالش ارمشیب خودم نیماش با شهیم اگه

 .دمیم ضمانت مدارک از نیبخوا یهرچ
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 :کردوگفت بهم ینگاه سروان

 .دینکن ادیز رو فاصله دیایماب سر پشت

 

 شد یراه و کرد یتشکر برسام

 .نشستم یصندل یرو کمکش به و کرد باز برام جلورو در

 .بود چشمم یجلو مدام بود شده اهیس که منوچهر ی شده له و داغون صورت

 باشم نکرده تب که دیکشیم میشونیپ به دستشو و دیپرسیم حالمو مدام برسام

 !بود شده سرخ صورتم چون

 

 :وگفت نگهداشت یکالنتر یجلو

 میبر بذارم گرو یزیچ ییشناسا کارت برم ستین خوب حالت اگه ماجانیاقل

 درمانگاه؟

 

 .دادم تکون یسر

 تونستمینم

 شدهیچ دمیفهمیم دیبا

 .بردن کجا اوشویس

 

 به میدادیم لیتحو در جلو دیبا چون نیماش تو انداختم مویگوش.شدم ادهیپ اروم

 .هرحال

 

 .مینشست در هی یجلو سروانه ییراهنما به و تو میرفت

 .تو میرفت و دیرس ما به نوبت شد خارج که مراجع



 764 از 506 صفحه 

 

 .نشست کنارم و یصندل رو نشستم برسام کمک به

 .گفت یزیچ بود نشسته زشیم پشت کهیکس گوش تو سروان

 .کردم لباسش ی نهیس به ینگاه

 یاریاله سرگردمحمود

 

 :وگفت کرد قالب هم به دستاشو و کرد پرونده به ینگاه سرگرد

 .دخترم خب

 ن؟یکرد تیهو صیتشخ رو جنازه

 

 یپهنا به و زدن هق هق به کردم شروع جنازه گفت تا که بود نشده باورم انگار

 .ختنیر اشک صورت

 .روم روبه اومد زدو دور زشویم سرگرد

 :وگفت بده بهم که برسام دست داد و کرد پر یآب وانیل زیم رو ازپارچ

 گه؟ید وقت یبرا میبذار ستین خوب حالتون اگه

 

 : وگفتم زدم پس برسام دست تو وانویل

 شدهیچ نیبگ

 اومده؟ سرش ییبال چه

 

 :وگفت داد هیتک سرگرد

 پدرته؟
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 .دادم تکون یسر هیگر با

 .نکنم هیگر که کردیم تکرار و دیمالیم پشتمو مدام برسام

 

 :زدن حرف کرد شروع اروم سرگرد

 ... باشه آخرتون غم

 شهر خارج یها ازجاده یکیتو که دادن اطالع ما به ناشناس تماس هی با روزید

 ...کرده وفرار زده بهش خودرو با یکس.هست جنازه هی

 نیا یقانون یپزشک گزارش وطبق کردن منتقلش و کردن داشیپ گشت یها بچه

 .نبوده یکس دید تو مدت نیا تمام جنازه و افتاده شیپ ی هفته کی اتفاق

 شما همسر فرد اون ناشناس شخص اون ی گفته به که کرده فرار و زده یکس

 !شونهیا وداماده

 !متاسفانه بوده عمد قتل ها یکروک وطبق

 

 !زد خشکم

 .گرفت نفسم

 .کردم بازش گلوم دور از و زدم چنگ شالم به

 اصال اوشیس!سرگرد جناب رممکنهیغ نیا:وگفت کرد یعصب ی خنده برسام

 !ستین یآدم نیهمچ

 :وگفت داد تکون سر سرگرد

 کجاست؟ نشونیماش نیدونیم شما

 

 .قبل چندروز به برگشت فکرم

 : زد داد اوشیس

 .امیب منم نیسیوا
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 :گفت کالفه مانیپ

 خودت؟ آخه یندار نیماش مگه دارم قرار من بدو ایس بابا یا

 :وگفت دیدو باال هارو پله اوشیس

 .گاهه ریتعم نه

 گلوم به زدم چنگ.افتادم خس خس به

 شده؟یچ نجاتیا داداش ایس:مانیپ

 

 .نیماش در به خورده سین یزیچ:اوشیس

 ....شد نیسنگ رفتوسرم یاهیس چشمام

 کرد مجبورم که چشمم تو زد یادیز نور.کردم باز اروم پلکامو دستم سوزش با

 .شه جمع صورتم و ببندم چشمامو

 

 :توگوشم دیچیپ یا دخترونه و فیظر یصدا

 ؟یاومد بهوش...زمیعز

 

 .کردم باز پلکامو دوباره

 .بود ستادهیا باالسرم دیسف یلباسا با یا زهیم زهیدخترر

 .بود نیسنگ و سوختیم چشمام

 :دیپرس برسام بندش پشت و شد دهیکش میشونیپ رو یا مردونه دست

 پرستار؟ خانم چطوره حالش

 

 :دوگفتیکش رونیب دستم از سرمو سوزن آروم پرستار
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 شیآزما هی اطیاحت محض یول شد حل که بود فشار اُفت و کیکوچ ضعف هی

 ...ها یماریب یمابق بابت از باشه راحت المونیخ که بدن

 

 .گرفتم کار مخموبه

 .رفت رونیب ازاتاق دختره

 :گفتم برسام به رو کرده بغ

 یکالنتر برم خوامیم

 

 .کردمیم ضعف هنوزم.شدم بلند تخت رو از

 

 :وگفت گذاشت شونم رو دستاشو برسام

 .شهینم عوض یزیچ توکه حال نیا با ریبگ آروم ماجانیاقل

 کار؟یچ یکالنتر یبر

 ؟یبکن یخوایکارمیچ یبگ یخوایم یچ

 هیگر ریز زدم و کردم نگاش ملتمس

 ...توروخدابرسام+

 .نمیبب اوشویس دیبا.دبرمیبا

 .باهاش بزنم حرف دیبا

 

 .بغلش تو دیکش منو و کرد نگام داغون و کالفه.نبود بهترازمن برسام حال

 :وگفت اش نهیس رو گذاشت سرمو

 ...باشه

 .نکن ینجوریا باخودت تو فقط برمتیم یبخوا هرجا باشه
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 باخودت نکن ینجوریا توروخدا من دست یاوشیس امانت تو

 

 !نبود خودم دست حالم

 !کردمینم باور بودم دهیشن که ییزایچ اصال

 اتاق وارد مرد دکتر هی با پرستار هی که اومدم نییپا تخت از برسام کمک به

 .شدن

 

 .نیبد شیازما دیبا شما خانم کجا گفت پرستاره

 

 :وگفتم دادم تکون توهوا دستمو

 خوبه حالمم ستین میزیچ من

 

 :گفت دکتره

 .لطفا.داره تیمسئول ما یبرا خانم

 

 :گفتم کالفه

 به بازم نمییپا کنم پرت خودمو نجایازا.خودمه گردن تشمیمسئول خودمه جون

 .ستین مربوط یکس

 .رمیوم برم دیبا االنم

 .نینخوا چه نیبخوا شما چه

 

 :گفت پرستاره وروبه کرد نگاهم متعجب دکتره

 .کنن صشیترخ خودشون تیبامسئول بگو
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 .رفت رونیب وازاتاق

 .میاومد رونیب برسام باکمک و کردم مرتب سرم رو شالمو

 .میشد یراه و داد وانجام صیترخ یکارا از یسری برسام

 .شد قطع ممیگوش زنگ نیماش تو نشستم تا

 . گشتم دنبالش

 .نیماش کف بود افتاده بود خورده برهیو

 .کرد روشن نویوماش نشست برسامم

 .انداختم تماسها به ینگاه

 .بود خونه از یبار دوسه

 .انایس از

 .مانیازپ

 . ناشناس ام دونهی

 .دمینم جواب شناسمیم هارو شماره چون کردنیم فکر احتماال

 

 :گفتم برسام روبه

 بهت؟ نزدن زنگ ازخونه

 

 .شلوارش بیج رو گذاشت دستشو

  نبود

 .نبود بشمیج یکی اون

 :وگفت شیشونیپ تو زد دست کف با

 !یوا

 .بودم داده لیتحو در یجلو یتوکالنتر مونده
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 .یصندل به دادم هیتک و دادم تکون یسر

 :وگفتم سمتش گرفتم مویگوش

 .زدن زنگ یلیخ

 .نگرانن حتما

 .بزن بهشون زنگ هی

 

 .کرد پارک ابونیخ کنار و گرفت ازم ویگوش

 .گوشش در کردوگذاشت نییپا باال ها توشماره کمی

 

 ...زمیعز سالم+

 .....خبرته چه ریبگ اروم انایس سیه+

 ....نیشد نگران یالک یتوکالنتر مونده ممیگوش.ستین میچیرهینخ+

 چه ازمادرجون گهید یکنیم ینجوریتوا ستین معلوم یچیه زمیعز اناجانیس+

 م؟یباش داشته یانتظار

 اه کنمایم انابخداقطعیس سییییییه+

 ومده؟ین خونه مانیپ.نیافر+

 یکارا دنبال بفرست کن دایپ پژمانو و یسام بگرد نیبب.ازش خبرندارم منم نه+

 ....شهیظهرم داره شرکت

 .شهینم ینجوریا دمیم حیتوض خونه میایحاالم+

 خداحافظ.باش مادرت مواظب زمیعز باشه+

 

 .سمتم گرفت و آورد نییپا ویگوش کالفه
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 :گفتم حالیب

 کجاس نینیبب نیبزن زنگ هی مانمیپ به

 

 .گرفت رو وشماره داد سرتکون

 :کردوگفت قطع

 .اونجا میبر.هیکالنتر هنوز احتماال ستین دردسترس

 

 روشن نویماش برسام جاده به دوختم چشم و گرفتم ویوگوش کردم یاوهوم

 .میشد یکالنتر یکردوراه

 

 که نیماش کف انداختم ویگوش دوباره.میشد ادهیپ و کرد پارک نویماش یسخت به

 و کردنیم خرد مردمو نیماش شهیش یوگوش فیک و ضبط واسه. نباشه چشم تو

 .بردنیم

 .شلوغ یتوجاها بخصوص

 

 .یکالنتر تاداخل میرفت ادهیپ رویمس مونده یباق

 .شه وارد ونیاقا در از برسام تا ستادمیوا یبدن یبازرس بعداز

 :گفت بپرسم یزیچ نکهیا وقبل اومد باالخره یول دیکش طول کمی

 یبخشک اه.نایازا رمیبگ یگوش شهیم مگه حاالها حاال کردم گم ویگوش قبض

 .تو میابریب شانس

 

 .میشد یراه و سمتش رفتم

 طرفم دو بود کرده باز دستاشو برسامم یطفل دمیکشیم پاهامو و خوردمیم تلوتلو

 .رتمیبگ بتونه افتادم پس اگه که



 764 از 514 صفحه 

 .یکی پشت رفتم صاف که بود نییپا جفتمون سر

  انگار شد تازه دردم افشیق دنید با و سمتم برگشت هول طرف

 .شد خفه نطقش مانیپ دنید با که فالن دیببخش بگه خواست برسام

 

 .کردم صورتش به ینگاه

 !بود داغون

 .بود ختهیر بهم وموهاش بود کرده باد چشماش

 :دوگفتیکش گونم به یدست

 ؟یخوب

 

 .کردم نگاش فقط

 :کرد زدوزمزمه برق اشک با چشماش

 .گرفتیسراغتوم همش بود نگرانت یلیخ اوشیس

 

 .سالن سما میورفت خودش سمت دیکش و گرفت بازومو برسام

 .شدن زدن حرف مشغول اروم آروم مانیپ با و یصندل هی رو نشوندن منو

 !داشتم مارویتی بچه حس

 !منوچهر مرگ بخاطر نه

 !اوشیس یکارا بخاطر

 .باشه کرده یحماقت نیهمچ شدینم باورم

 . مانیپ به دوختم نگامو

 .دادیم حیتوض برسام واسه کالفه و داد فشار انگشتاش با چشماشو

  در سمت برگشت کردو موهاش تو دستاشو برسام
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 .سمتم کردواومد جور  جمع خودشو مانیپ

 :گفتم باناله

 .نمشیبب دیبا.نمشیبب خوامیم.مانیپ کجاست اوشیس

 

 :وگفت کنارم نشست

 .کرد بهم تورو سفارش همش اونم!دمشید لحظهی فقط نجامیا ازصبح منم

 

  گذرهیم یچ دوروبرم دمیفهمینم اصال

 یزیچ سروان زدو حرف دنبالمون بود اومده صبح که سروانه همون با برسام

 .دستش داد و کاغذ تو نوشت

 :وگفت سمتمون اومد تشکر با

 .مینیبب اوشویس میتونینم

 ذارنینم

 

 :گفتم و کردم نگاه مانیپ به ملتمس

 کرده؟ تصادف واقعا

 

 !دروغه بگه کردمیم التماس انگار که کردمیم نگاش یجوری

 

 :وگفت انداخت نییپا سرشو

 بود نجایا صافکار شما یپا شیپ

 .بوده داغون نشیماش یجلو

 !گهینم یچیه المصبم اون اوشهیس هیعل شواهد همه فعال
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 !کنهینم انکارم یحت

 

 .توسرم دنیکوبیم گرز با انگار شدیم پخش توسرم صداش

 کنهینم انکار

 کنهیانکارنم

 کنهینم انکار

 

 .شدم خم و گرفتم دستام با سرمو

 .شد بلند جاش از باعجله مانیپ

 .سمتم اومد و کرد باز آب برام سردکن آب از

 !نداشتم انتظارشو اوشیازس

 !!!قتل

 !عمد؟ اونم

 کارداشته؟یچ یشهر خارج ی توجاده اوشیس اصال

 

 :وگفت گرفت سمتم آبو مانیپ

 .هستم نجایا من.خونه رسونتتیم برسام نوبخوریا

 

 :وگفتم دادم سرموتکون

 .بمونم خوامیم

 

 :زدوگفت یلبخندزور مانیپ
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 بمونم ابونیتوخ تونمیم رونیب کنن پرتم اگه ام یاضاف نجامنمیا.زدلمیعز شهینم

 ؟یتوچ یول

 

 !شد خشک روم روبه به نگاهم که کردیم قانعم داشت مانیپ

 !دستاش رو کردم زوم

 .بهش بودن زده دستبند

  سمتش دمیدو و افتاد دستم از آب وانیل

 

 .اومدن جلو مانوبرساممیپ

 .توچشماش کردم نگاه

 .کرد نگام فقط اونم

 توبوده؟ کار که زدم تشر نگاهم با

 

 .نییپا وانداخت داد تکون اروم سرشو

 اش نهیتوس دمیکوب محکم و رفتم جلو باحرص

 .نکرد بلند سرشو یول رفت عقب قدم هی

 :زدم داد

 شدهههه مررررررگت چه

 ییییکنینم انکارررر چرا

 شدهههه اشتباه دروغه یفهمونینم بهشون چرا

 

 :گفت و جلو اومد بود کنارش که یسرباز

  نیکن تیرعا خانم
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 !بود نییپا سرش همچنان اوشیس

 

 :دمینال

 یلعنت بگو یزیچی د

 

 .کلمه هی از غیدر

 .کرد مانیپ به ینگاه

 !بردن اوشویوس رفتم فرو مانیپ گرم بغل تو

 .بود سرم تو ناجور یفکرا وتمام کردمیم هیگر هق هق

 !باشم آروم گفتیم مدام و دیکشیم پشتم دستشو مانیپ

 !شد؟یم مگه یول

 .یریبگ قرار ممکنه یحال توچه که یکنینم درک چوقتیه ینباش تیموقع تو تا

 

 !بود دردسر نبودنش و بودن زنده منوچهر

 !همه یبرا

 !کنم؟ کاریچ دیبا حاال

 !بخوام؟ بابامو قاتل قصاص حکم

 ؟یک قصاص

 ؟یک اعدام

 عشقم؟

 شوهرم؟

 م؟یمردزندگ
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 :کردمیم ناله هیتوگر

 .....مانننننننننیپ کارکنمیچ

 ...کنممممم کاریچ

 

 

 .دمیکش دراز و سرم ریز گذاشتم دستمو

 .بود چشمم جلو مدام ونشیگر صورت

 !شدینم یول کنم باز زبون تونستمیم کاش

 !ادینم ادمی یچیه که بودم مست یقدر به اونشب

 !نزدم یکس به من

 !کنهینم باور مستو آدم هی حرف یکس یول

 

 .بودم نگرانش

 دلم بازم یول هست بهش حواسشون مانیپ وهم برسام هم بودم مطمئن نکهیا با

 .نبود یراض

 !باشم کنارش خودم خواستمیم

 

 :زد داد یسرباز و شد باز بازداشتگاه در رو کیکوچ ی پنجره

 فرخ اوشیس

 

 .کرد باز درو و بست رو پنجره.پاشدم ازجام

 .افتادم راه دنبالش

 .میافتاد راه دستم به زد دستبندو
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 .نشستم زیم پشت و اتاق هیتو میرفت

 .تو اومد محمدرضا و بازشد اتاق در گذشت که کمی

 .نشست روم روبه اومد و کرد نگاهم

 :وگفت زیم رو گذاشت رو فشیک و ها پرونده

 .باشم اوردهین کم یزیچ خداکنه اومدم یچطور دمینفهم زد زنگ که برسام

 

 :وگفتم زدم یجون لبخندکم

 .زحمت تو یافتاد توام

 

 .چشماش به زد نکشویع و دراورد برگه یسری

 :کردوگفت برگه به ینگاه

 

 ؟ینگفت یزیچ اظهاراتت تو چرا

 

 .نییپا انداختم سرمو

 :کردوگفت قفل هم به ودستاشو دراورد چشماش رو از نکشویع

 انجام درست کارمو من و یکن کمک بخودت یخوایم واقعا اگه اوشیس نیبب

 .بهم بگو راستشو بدم

 .بدونم قتویدحقیبا

 

 .کردم نگاش

 :وگفت یصندل به داد هیتک
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 شنوم؟؟یم. خب

 

 :وگفتم کردم یباز انگشتام با

 .شرکت اومد مسعود اونشب

 . اعصابم به دیر چرتوپرتاش با یکل

 .بودن تنها و بودن رفته ام هیبق

 .گاریس و مشروب سراغ رفتم رفتنش بعد نبود خودم دست

 خوردم یچ و خوردم چقدر ستین ادمی

 

 :دوگفتیکش صورتش به یدست کالفه محمدرضا

 فرمون؟ پشت ینشست مست یعنی

 .کنن فیتوق نامتویگواه ممکنه یحت یباش نکرده ام یکار اگه ینجوریا

 

 :وگفت کرد یپوف.نییپا انداختم سرمو

 شد؟یچ بعدش خب

 

 :وگفتم دمیکش چونم به یدست و اوردم باال رو ام شده زده دستبند یدستا

 .شدم یراه چند ساعت سین ادمی درست

 

 .نبودم خودم حال تو توراه

 کردم تصادف جاده تو یول رفتم یک دونمینم

 

 !دیپر محمدرضا یرو از رنگ
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 .کرد نگام منتظر

 :وگفتم نییپا انداختم سرمو

 .قبول نبودم خودم توحال.بودم مست

 !ادین ادمی و آدم هی به بزنم که بودم نشده خودیب خودم از یاونقدر یول

 

 :دوگفتیکش یا آسوده نفس

 ؟یکرد تصادف یباچ پس

 

 :وگفتم بود شده بادخوبیتقر که ابروم رو زخم به دمیکش دستامو

 .لیگاردر

 

 :وگفت کرد ابروم به ینگاه

 ابون؟یوخ جاده توکدوم

 اد؟؟؟؟؟یم ادتی

 

 :گفتم و دادم فشار روهم چشمامو

 .خونه به شرکت توراه

 

 :کردوگفت نگام مشکوک

 ؟یمطمئن

 

 :وگفتم دیپر باال ابروهام

 .آره
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 :کردوگفت پرونده به ینگاه محمدرضا

 شهر از خارج جاده هی نوشته نجایا یول

 

 :وگفتم دادم تکون تند سرمو

 نرفتم ییجا دونمیم.ادمما یول بودم مست

 

 :وگفت زد یلبخند محمدرضا

 .کنهیم کمکمون نیا خوبه یلیخ

 خونه؟ یدیرس یک تو.بوده شب نصفه ۲ ساعت هوش و هول تصادف

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 .ستین ادمی

 

 :گفت دستشو گرفت نکشویع محمدرضا

 اد؟یب کارمون به شهادتش که دتیند یکس!پووووف

 

 :وگفتم کردم نگاهش متفکر

 باغبون و زنم فقط

 

 :دادوگفت تکون سرشو

 !نداره یتیاهم ممکن یتاجا اونا شهادت
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 : وگفتم هم تو دمیکش اخمامو

 چرا؟؟؟

 

 :دوگفتیکش موهاش به یدست

 !دهینم شهادت تو هیعل  زنت مسلما چون

 !نطوریهم باغبونتم

 .نهیهم قانون

 

 :کردم وزمزمه نییپا انداختم سرمو یناراحت با

 .بده شهادت باباش نفع به بخواد زنم دیشا

 

 :شدوگفت گرد محمدرضا یچشما

 زنته؟ پدر مقتول

 

 .کردم دیتائ

  بزنه پسم مایاقل دمیترسیم!بود آشوب تودلم

 

 :وگفت باالانداخت ابروهاشو محمدرضا

 .کنم شیکاری بتونم دیشا

 

 .کنمیم درستش داداش نباش نگران

 .کردم نگاش بالبخند

 .گرفت عهده به وکالتمونو محمدرضا کردم سیتاس شرکتو یازوقت
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 .بود یعال کاراش

  بود نداده باخت تاحاال یحقوق یتوکارا

 .کنه کمکم بتونه ام پرونده نیا تو نبودم مطمئن یول داشتم نانیاطم بهش

 .کردورفت یخداحافظ وازم کرد ادداشتی ییزایچیمحمدرضا

 .بازداشتگاه تو برگردوندن منم

 !خوردیم چنگ دلم

 !مابودمیاقل دلتنگ

 

 .شدم سالن وارد یحالیب با

 .رمیبگ گاز که ابروعه چشمم باال بگه یکی بودم منتظر سگ مثل

 .بهم بگه یزیچ دینبا دیفهم اشاره و مایا با برسام که سمتم اومد بدو بدو انایس

 

 .تخت رو انداختم خودمو و رفتم باال هارو پله رمق یب

 .اتاق سقف به بودم زده زل و بودم دهیخواب مدل هی ساعت کی قایدق

 .خورد در به یا تقه

 .نشستم تخت رو و اومدم رونیب ازفکر

 .شد اتاق وارد پارسا و شد درباز

 نبود خودم دست ارمیاخت

 .اش نهیس رو گذاشتم سرمو و سمتش دمیدو پاشدم

 .کنه آرومم کردیم یسع و کرد بغلم

 .کردمیم وناله بودم سرداده هیگر ادیفر منم

 

 :وگفت دیبوس سرمو اروم
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 .مایاقل باش اروم

 .باش صبور کن یخال گهید جور خودتو

 .شهیم درست یچ همه

 

 .خودش سمت چرخوند صورتمو و نشوند منو و تخت سمت میرفت اروم

 

 :گفت آروم و کرد قیتزر مسکن بهم انگار نگاش ارامش با

 .اوشهیس کار بنظرت

 

 .دادم تکون سرمو و کردم مکث

 :زدوگفت یلبخند

 .شهیم حل.باشه قرص دلت پس

 

 .کردم نگاش متعجب

 :وگفت انداخت باال ابروشو هی

 

 .زنهیم اولو حرف مسائل توهمه عشق

 .ستین پس ستین عاشق کار بگه معشوق اگه

 

 .زدم زور به یلبخند

  کنه آرومم تونستیم خوب

 :گفت ینقاش لیوسا سمت رفتیم کهیدرحال و شد بلند اروم

 .نمیبب کاغذا نیا رو کن هیتخل خودتو ایب حاال
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 . بستم بود شده یرنگ گهید که یدیسف شبندیپ و دراوردم مانتومو

 

 .میکرد شروع

 .داد ادمی دیجد زیچ یکل

 .دادیم ادمی کردنو یطراح و قلم اهیس با کار شترمیب

 

 .داشتم دوست شتریب خودمم

 به نسبت هم کنار شونیذاشتیم یوقت که بودم دهیکش وجق اجق یها تابلو یکل

 ...بود کرده یریگ چشم شرفتیپ یقبل

 

 با و توخونه بودم نگهداشته زور به خودمو همچنان ومن گذشتیم یروز چند

 .بودم سرگرم امینقاش

 

 کمکم ومدیم پارسام و دمیکشیم دیجد یزایچ

 

 که بود کرده جوابم سوال و بود اومده اوشیس لیوک یچندبار مدت نیتوا

 !شدیچ اصال و اومد چطور و اومد یک اوشیس

 

 .خورد زنگ میگوش

 .سمتش رفتم و شبندمیپ رو کردم پاک دستامو رنگ

 .بود ناشناس

 . دادم جواب

 .گفتن بله بله من از یه
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 .کردن فوت اون از یه

 .کردم قطع ویگوش و کن یمعرف اباد نیام به خودتو گفتم کالفه

  مینقاش سر برگشتم

 شینقاش و اوشیس بزرگ عکس یجلو ستادمیوا که نیا بود شده شبم و روز

 !کنم

 بودم دهیکش تا ۲۰ کینزد

 

 بود ییفضا آدم و یزامب هیشب که ایاول البته

 .شدیم بهتر رفته رفته یول

 

 . ینقاش با گذروندن بود شده روزوشبم

 .کردمیم یخال خودمو

 .کردمیم یخط خط

 .کردمیم ناله

 !کردمیم هیگر

 !نداشت دهیفا یول

 !نداشت که نداشت

 

 .ردمیمیم داشتم یدلتنگ از

 .دمیکشیم بو ولع با و زدمیم اوشویس ادکلن اتاق واریدرود به مدام

 .نبود خودم دست کارام

 .دیرسیم بخودم زورم فقط که بودم کالفه نقدریا

 .باال بود رفته ووزنم خوردمیم مدام
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 .انداختم میتقو به ینگاه

 آوردم؟ دووم اوشیس یب مدتو نیا چطور

 

 .دمیکش بو عطرشو

 .بوها از یسری به بودم شده صیحر یلیخ

 اوردمیم و دستم تو ختمیریم ییدستشو عیما و یبهداشت سیسرو تو رفتمیم

 .کردمیم بو و نهیآ جلو نشستمیم

 شدیم سرد که داشتمیم نگه مینیب ینقدرجلویروا قهوه فنجون

 .رفتمیم عقب عقب خوردیم بهم انایس عطر یبو تا اما

 ریخم تا باال آوردم کشون کشون هارو پله تمام و گرفتم مانویپ ی قهی بارمی

 .بهم بده تراششو شیر

 

 !شدم خل.گرفته ازم عقلمو.سرم به زده یدور کردنیفکرم همه

 

 !نبود خودم دست یول

 !بودم شده دمیشا

 

 .زدم اوشیس ی چهره از طرح هی و گذاشتم وقت صبح از روزی

 !بود شده یعال

 !زدینم مو

 .تخت کنار یعسل رو گذاشتم و کردم قابش
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 .قهیدق چند یول نمشیبب گذاشتن یچندبار

 !شدمینم ریس

 ناخونامو مدام و تونستمینم یول اش گونه رو بکشم دست حرص با خواستمیم

 !...دستم کف کردمیم فرو

 

 .اوشیس برگرد

 .شه تموم زودتر نحس یروزا نیا کاش

 

 !شد لیتشک دومم دادگاه

 !بود جهینت یب قبل مثل

 .اوردیم کم داشت شییتوانا تمام با محمدرضا

 درخواست و کنه معلق رو جینتا و رهیبگ رو حکم یاجرا یجلو تونستیم فقط

 .بده گاه داد دوباره لیتشک

 

 آزاد تا شرکتو و اموالم تمام و نوشتم تام وکالتنامه هی محمدرضا و یقاض یجلو

 مشکل بشه اونم ادین باال دردسر و یبده حداقل تا مانیوپ برسام به سپردم شدنم

. 

 

  کردم خوردیم شکالت و بود نشسته راهرو یصندل رو که مایاقل به ینگاه

 .بود شده چاق یلیخ بنظرم

 

 : گفت دید رمویخ نگاه که مانیپ

 گهیم یزیچ نه

 کنهیم یتیشکا نه
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 کنهیم یزار و هیگر نه

 

 .کنهیم یوطراح ینقاش و اتاق تو کرده حبس خودشو

 .حرصه سر از خوردناشم نیا

 .شده داغون یطفل

 

 .زدم روم روبه دختر به یلبخند

 دادگاه سالن تو که یا بچه پسر به داد شکالت هی و گشت یزیچ دنبال فشیک تو

 .دیکش سرش به یدست و دیچرخیم

 .سمتم اومد عجله با و بمن افتاد چشمش که پاشد ازجاش

 !شد تر کینزد خودم تلخ عطر یبو

 !بخودش؟ زده منو ی مردونه عطر چرا نیا

 !گرفت خندم

 :گفتم میکنار سرباز به

 .نمشیبب چندلحظه فقط

 

 :گفت و داد تکون یسر اکراه به

 .کن کوتاهش

 

 .ستادمیا روش روبه

 !دختربچه نیا دربرابر بودم فیضع چقدر

 !!!داشتم دوسش چقدر
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 از قصدم اصال که بشم یکس عاشق ینجوریا کردمینم فکرشم چوقتیه دیشا

 .بود یا گهید زیچ میزندگ تو آوردنش

 

 .دمیدیم چشماش تو رو قدرت

 !نداشت ضعف نگاهش گهید

 .بود ساخته سرسخت آدم هی ازش نیا و خودش تو ختیریم. بود شده مردا مثل

 

 :وگفت زد روم به یلبخند

 ؟یخوب

 

 !ببوسمش دارم تانفس و بغلم تو بکشمش تونستمیم کاش

 !تونستمینم یول

 

 :کردم زمزمه آروم

 .شدم خوب دمید تورو

 

 :گفت بعد و شد متعجب اول نگاهش

 یشد الغر

 

 :گفتم باخنده

 !یشد چاق تو عوضش

 .نییپا انداخت سرشو و انداخت گل لپاش
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 .توله کشهیم خجالت هنوزم.گرفت خندم

 

 : گفت سربازه که دهنم ذاشتیم داشت و کرد باز شکالت هی

 

 .مثال متهمه شونیا دینکن خانم

 

 :وگفت هم تو دیکش اخماشو یعصب مایاقل

 تیترب یب ییتو متهم اوال

 بتوچه؟ باشه متهم اصال دوما

 

 !بود گرفته خندم

 !خودش برا بوده یالت وگرنه بودم بسته من پرشو بالو دخترو نیا

 :وگفت سربازه به داد شکالتم هی

 .میبزن حرف ما بذار نزن حرف بخور

 

 !شد خفه سربازه یطفل

  کردیم نگاه منگال نیع بود زده خشکش

 .سمتم برگشت مایاقل

 :وگفتم کردم فشیک به یا اشاره

 !ایشد شکمو یلیخ

 

 :زدوگفت یلبخند

 .فمیک تو زمیریم شکالت رهیم ضعف دلم چون.... آره
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 :چشماش تو زدم زل.شد نیغمگ نگاهم

 !مایاقل دلتنگتم یلیخ

 

 : کرد زمزمه و گرفت غم رنگ اونم نگاه

 ...شتریب من

 

  شدم یراه یسخت به و داد اخطار سربازه

 .کنم تماشا مارویاقل من سهیوا زمان و نیزم خواستیم دلم

 .داد تکون برام یدست اروم

 .بود یجوری نگاهش

 !دمیترس بدجور

 !نبود شهیهم مثل

 .بود حرفاش و نگاش تو قیعم غم و ینگران هی

 

 .شدم موقت زندان نیماش سوار و نییپا انداختم سرمو

 .بود مایاقل شیپ فکرم مدت تمام

 !بپرسم که نشد.دمینپرس یول شدهیچ که دمیپرسیم ازش کاش

 

 .بودم دیام نا کل به بشم تبرعه نکهیازا

 .میزدیم درجا نطوریهم که بود ماه کی به بیقر

 

 .خودمون سلول تو برگشتم
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 .بودم یسلول هم ارازل و الت چهارتا سه با

 :گفت دار سابقه و بود یدزد دله جرمش که شونیکی

 !به به

 !پیخوشت آقا

 بوده جهینت یب بازم معلومه تیپژمردگ نیا از یول هیچ جرمت میدینفهم ماکه

 ...دادا دادگاهت

 کنه یزندگ تونهیم جوری فقط آدم لوتا و الت نیا نیب

 !بترسن ازت که یجوری اونم

 

 .جلوش رفتم

 .ستادیا پاشد خنده با

 .بود من از تر کوتاه کمی قدش

 :وگفتم شیشونیپ رو گذاشتم مویشونیپ

 

 ه؟؟؟؟؟؟یچ جرمم یبدون دوسدارس یلیخ

 

 .کردنیم پچ پچ و دنیخندیم یه ام هیبق

 :گفت خنده با

 .یکنیم کاریچ نجایا سرووضعت و پیت نیا با تو میبدون باالخره باس

 

 :وگفتم دادم باال ابرومو هی

 ؟یمحل مفتش پ!عه

 !گمیم باشه
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 !کردم قتل

 !عمد قتل

 

 .شدن ساکت ام هیبق و دیپر روش از رنگ

 :اش شونه به دمیکش یدست و رفتم عقب

 دارمیم برش راه سر از ادین خوشم یهرک از کال من

 

 .خواستمیم نویهم منم خوبه!گرفت نفسش گهید!چارهیب

 .دمیکش دراز روش و بود ییباال تخت و راست سمت که تختم سمت رفتم

 

 :گفت بود دهیترس یبدجور بدبخت و بود اومده دستش کار حساب که اروی

 !آها

 نجایا یمیقد.کنمیم فراهم سوت سه بگو خودم به یداشت وکسر کم یزیچ اگه

 .منم

 

 : گفتم روبهش و برداشتم چشمام رو از دستمو

 !گاریس

 .خوامیم گاریس فقط

 

 .شد میج چشمم جلو از جت نیع و گفت یچشم

 

 .مایاقل فکر تو رفتم و چشمام رو گذاشتم دوباره دستمو ساق

 !شدیم تر خوشگل روز روزبه
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 .ومدیم بهش یلیخ و بود شده تپل صورتش

 

 !دارم دوسش واقعا بقبولونم بخودم که بود نیا اتفاقا نیا دحکمتیشا

 .قلبمو حال و حس کردمیم انکار و باخودم داشتم یریدرگ که یمن واسه

 

 .دادم باخت یک دونمینم

 !عشق دام تو دمیسر ودوباره دیلرز رپامیز یک

 .گمیم بهش و سراغش رمیم بذارم رونیب نجایا از پامو نکهیا محض به یول

 .دارم دوسش چقدر گمیم بهش

 .بشه سایآتر مثل ذارمینم

 .دارمیم نگهش زور به شده قبل مثل

 

 .افتادم رونیب اوردمش استخر از که یروز ادی

 !اوردمینم زبون به حرفارو اون کاش

 .کنمیم خر خودمو دارم و شدم اش وونهید که دونستمیم خودمم

 !ختیر یهر قلبم متنفره ازم گفت بهم یوقت

 .باشه عاشقم من نیع اونم داشتم دوست

 .بود عادت همش یول

 .نمشیبیم و دادگاه ادیم که حاال یحت

 .ادیم ترحم از

 دادم فشار هم رو چشمامو کالفه

 

 !چشمم جلو شد ظاهر بوم پشت رو اش چهره
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 ومد؟یم سرم به یچ کردیم پرت خودشو اگه که کردم فکر نیا به لحظهی

 !افتادم خوردن گوه به

 !کردم غلط گفتم و دمشیبوس و کردم بغلش سفت

 

 !گفتمیم زور همه به که یمن

 !کردم غلط گفتم بچه دختر هی به

 

 .دادیم عذابم بودم آورده سرش که ییبالها فکر

 !آزار اونهمه

 .یجنس شکنجه اونهمه

 !دادم؟یم آزار ویک داشتم بود کرده فرار و بود ولکرده منو کهیکس خاطر واسه

 !عشقمو؟

 !مارو؟یاقل

 هرزه؟ یسایآتر اون به داشت شباهت مایاقل یکجا

  کنهینم ترکم چوقتیه بشم مطمئن که نمیبب ضعفشو داشتم دوست

 !مونهیم پام شده که ترسم از بدونم که

 به ختیریم اشک صدا یب فقط اون و ختمیر فشیظر تن رو قهوه که یاونروز

 !؟یچ حاال یول دمیبالیم خودم

 !کارام؟ از ام یراض االنم

 !نه

 !ستمین

 

 .کنم پاک ذهنش از رو گذشته تونستمیم کاش
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 !کنم شروع براش دوباره

 !منو ببخشه کاش

 

 ارمیب طاقت تونمینم دمیفهم رفتم باهاش رابطه یبرا که اول شب همون

 !دربرابرش

 !زدم پسش یول برام بود جذاب زخمشم بدن نکهیا با

 !نداره تیجذاب برام گفتم

 

 !شکستمش چقدر

 دمیم حق بهش بکنه باهام بخواد یهرکار االن

 کتریبار مو از گردنم

 !نکنه ولم فقط

 

 دل ازم مادرم شدم باعث و غذا زیم سر ادیب بسته دهن با گفتم که اونروز

 !اومد بدم ازش بشه نیچرک

 .بود کرده باز مادرم دل تو جاشو ومدهین

 کردم باز رو جک ریزنج و خونه ادیب باغ از گفتم بهش اول یروزا یوقت

 !دمیترس خودمم

 .ببخشم خودمو تونستمینم چوقتیه ومدیم سرش ییبال اگه

 

  دهیکش زجر چقدر دمیفهمیم دنبالش ومدیم منوچهر که هربار

 

 !بودم شده رام بره مثل کرد رونیب اتاق از منو که اونشب

 .کردم فکر بهش مهمان اتاق تو صبح تا
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 !دمشیبوس توخواب و اتاقش تو رفتم بشه روشن آسمون نکهیا قبل زود صبح

 

 !دارم دوسش بودم گفته بهش خواب تو بارها

 

 !بودم ییترسو آدم

 !.نداشتم رو در رو رو تیواقع گفتن جرعت

 

 .هیچ عشق دمیفهمیم داشتم تولدم شب تازه

 .هیچ زن

 .هیچ یزندگ

 

 .سرم اومد مکافات نیا که

 !ببرمش مسافرت هی نشد فرصت

 

 !براش رمیبم

 .باهاش رفتم تند پژمان هیسرقض

 تو یوقت و کنن تجاوز بهش خواستنیم دونفر اون که بود نگفته بهم پژمان

 !دیرسینم مغزم به خون گهید دمیفهم نویا شدنشون بازداشت بعد یکالنتر

 ..!.شیپ سال کی به برگشتم

 . سراغم اومد ساسان  میبود شرکت تو روزی

 .نبود یدرمون یدرست ادم

 !مواد و قاچاق و قمار تو بود شاخ
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 .کارا نیا با بود زده هم به یا وپله پول خودش واسه

 پولمو و من زیناچ ی هیسرما با کنهیم کار اونم زمیبر هیسرما یکی رو گفت

 .رهیبگ کارش اگه دهیم بهم ام یسود هی گردونهیبرم

 !فالن و کنم کمک رهیخ کار ثوابه

 دادم سفته و چک با رو هیسرما و گهیم راست ادم نیا کردم باور خرم من

 .بهش

 .بودم ارتباط در شخص نیا با پژمان قیطر از و میمستق ریغ

 .کردیم کارامو همه پژمان کال

 بود شده ادیز ام هیسرما و بود دهیرس ریخ ازش یبار دوسه

 هیسرما اون و کردهیم قمار پول اون با دهیفهم یاتفاق یلیخ گفت پژمان نکهیا تا

 .رسهیم بمن ام یسود هی قمارش هر با و بهم برگشته قمار از ام

 

 .ساسان دست از دیرسینم مغزم به خون

 .خوادیم قمار واسه بود نگفته بهم مخالفم ایکار کثافط نیا با دونستیم

 

  شرکت اومد پژمان روزیو گذشت یروز چند

 . باخته کردهیم قمار من هیسرما با که ییاروی گفت

 بکشه باال منو پول خواسیم باز قمار هی یول نبود یادیز پوله پول که نیا با

 .مردمیم نیزم ذاشتمیم سرمو دیبا

 

 .شدم خونش یراه پژمان و مانیپ با

 .طرفم یک با بشناسم و نمیبب خودم بودم مشتاق

 بردمینم توخونه هم گرفتمیم پولو اون اگه یحت
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 بود نداده ادمی یخور حروم مادرم

 .شدم یراه یول

 !یکنجکاو سر از دیشا

 

 .خونه اون به برم کردیم کمیتحر یزیچی یول

 !مایاقل و منوچهر به دمیرس تهشم که

 

 .شدمینم دهیکش خونه اون به چوقتیه من نبود من مال مایاقل اگه

 !کجا منوچهر و کجا من

 

 بود من مال دختر اون پس

 بود من سهم

 .خودم شیپ ارمشیب و برم بودکه قسمت اصال

 !بود نیهم اونم باشه کرده شیزندگ طول تو درست کاری ساسان اگه

 !من یمایاقل

  رو"مایاقل جنس از" یدختر

 !کنم؟ دایپ تونستمیم کجا

 ؟یدختر نیهمچ به دنیرس بود راحت مگه

 

 .برام داشت فرق باهمه اون

 .بود خاص

 !نبود آدما ازجنس

 .تربود باال هم فرشته از
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 .خودش جنس از بود یکی فقط اون

 !"مایاقل جنس از"

 

 !همتا یب و تک

 

 .یانتخاب نیهمچ تو بودم سرسخت که یمن واسه

 !دمیدیم چشم کی به رو همه

 !بودم شده زن ضد که یمن واسه

 زادهیعل_نیش#

 ...مردهافالن مییبگو هرچقدر

 ...فالن زنها

 ...خوب آن است بد نیا

 ...بایز آن است زشت نیا

 !...تپدیم تندتر یکس یبرا قلبمان یروز بازهم

 

 .خورد تکون بالشم

 .کردم باز چشمامو عیسر

 :شدوگفت هول بود زیچنگ اسمشم که مرده

  بالشتت ریز بذارم خواستمیم یخواب دمید گارتواوردمیس

 

 خودمم ک کردم تشکر زور به و گرفتم ازش رو جعبه و کردم بهش ینگاه

 .دمینشن

 .وارید به زدم وزل پاشدم تخت رو از
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 .عاقبتم به رفت وفکرم کردم میقا بالش ریز گارویس

 

 .سلولم تو رفتم و برگشتم یهواخور از

 .نداشتن کارم به یکار بودن دهیترس گهید

 .بودم دهیکش نخ تا سه یواشکی دادیم گاریس بو لباسام

 

 .سقف به زدم زل و روتخت دمیخواب

 ....ییییییهع

 .بود تنگ دلم

 . دورم ازش که روز ۳۸ شده امروز

 دمیخواب وارید روبه و زدم غلت کالفه

 .بودن یباز مشغول اممیسلول هم

 حیتوض به زدن نفس نفس وسط کرد شروع و شد سلول وارد مهیسراس زیچنگ

 !دادن

 ...بده یمژدگون...مژ.... بده مژده...فرخ آق..آق...ا

 

 : وگفتم نییپا کردم زونیاو پاهامو.تخت رو نشستم و سمتش برگشتم تعجب با

 !شده؟یچ

 

 :وگفت کرد پاک عرقشو گردنش دور بود انداخته که یدستمال با

 .یشد ازاد دیرس خبر...خب

 

 .شد گرد چشمام
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 !شه؟یم مگه

 کنن؟یم ول آدمو مگه ییهوی ینطوریهم

 محمدرضاس؟ کار یعنی

 

 :وگفت جلوتراومد زیچنگ

 .سروانه جناب اون خوند شمارم اسم خوندنیم ویاسام داشتن اقا نیبب برو پاشو

 

 .زدم پس زویچنگ و نییپا دمیپر تخت از

 .دمیپرس سروانه جناب واز راهرو سر رفتم

 !گفتیم راست

 ششیپ برم ساعته کی و کنم الموجمعیوسا گفت سروانه

 .سلول تو برگشتم

 .سلول یها بچه به دادم بودن اورده برام نو لباس یهرچ

 .بمونه یباق میزندگ تو خرابشده نیازا یزیچ خوامینم

 

 .رونیب زدم ساعت کی سر

 .دادن لیتحو در جلو المویوسا

 !ساعتم

 : کردم وزمزمه کردم نگاش باعشق

 ...عشقم امیم دارم

 

 .مانیپ بغل تو رفتم ومدهین رونیب در از

 !براداداشام بود شده تنگ دلم چقدر اخ
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 : گفتم و کردم اطراف به ینگاه

 ؟یتنهااومد

 

 :وگفت نییپا انداخت سرشو

 .داداش اره

 .میبر ایب

 

 .نبودم بند پا رو یازخوش

 .وناراحت بود خودش تو مانیپ

 .افتاد کردوراه نوروشنیماش

 : گفتم

 

 چرا یخودت تو شده؟ یزیچ

 

 .داد تکون سرشو

 .بگه خواستینم

 .کنم خراب مویخوش خواستمینم منم

 نداد درمون درست جواب و فالن شدم ازاد هوی شد چطور دمیپرس یچندبار

 .دونهینم خودشم چون شهیم یچ مینیبب یکالنتر میبر دیبا گفت

 

 .رونیب به زدم زل جواب سوال الیخیب

 .ریمس به بود زده زل فکر تو و بود گرفته دندون به رو ش سبابه انگشت مانمیپ
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 .شدم ادهیپ و ستادیوا عمارت اطیح تو نیماش

 .سالن تو دمیچپ و رفتم باال ها پله از اقیاشت با

 

 .چرخوندم همه نیب نگاهمو

 .بود مایاقل دنبال یه نگاهم و کردم بغل رو همه

 !شد سیخ ام نهیس و کرد بعلم محکم جون مادر اخرش

 :وگفتم کردم نگاهش

 

 .مادر شه فدات اوشیس آخ

 چرا؟ هیگر

 

 :وگفت زد پس اشکشو دست پشت با

 .هیخوش از. مادر یچیه

 

 : گفتم و چرخوندم یسر

 کجاس؟ مایاقل

 

 !نییپا انداختن سرشونو همه

 ؟یچ یعنی

 :گفتم تعجب با

 باالست؟

 

 .ومدیدرن یکس از صدا بازم
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 .شدمیم نگران داشتم کم کم

 .باال سمت افتادم راه کالفه

 :گوشم تو دیچیپ مادرم بغض پراز یصدا که بودم پله نیاول دم

 

 ....رفته. اوشیس ستین

 

 

 .نرده به گرفتم دستمو و شد حسیب زانوهام

 .سرم تو شد اکو مادر حرف

 

 !رفته؟

 !رفته؟ کجا

 !رفته؟ که یچ یعنی

 

 .سمتشون برگشتم

 .بود گرفته مانیپ چرا فهممیم حاال

 :گفتم نلرزه صدام کردمیم یسع کهیودرحال آروم

 !رفته؟...که یچ یعنی...یعنی...ی

 

 :وگفت دیکش صورتش به یدست برسام

 .رفته ظهر روزید

 .ستین ازش یاثر

 .میرفت یبکن فکرشو که هرجا
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 .میزد زنگ یبکن فکرشو یهرک به

 .ستین که ستین

 

 :وگفتم کردم یکیریستیه خنده

 هوا؟  بره که دوده ای نیزم تو بره که آبه مگه!هه

 

 :گفت و سرش پشت دیکش دست مانیپ

 .میندار ام گهید یارتباط راه چیه کرده خاموش شویگوش

 .میریبگ ردشو میتونینم شیگوش تو نندازه مکارتیس تا

 

 !اس مسخره

 :گفتم خنده با

 گرفته تونیشوخ

 .نیبنداز دست منو نیخوایم

 

 .باال رفتم کله هی هارو پله

 .شدینم باورم

 . محاله

 

 

 .تو رفتم و کردم باز حرص با اتاقو در

 !برد ماتم

 !من یعکسا از بود پر اتاق تادور دور
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 .شده دهیکش قلم اهیس یعکسا

 !روغن رنگ

 .بود چسبونده واراروید دورتادور

 !بود زده طرح ازم حال توهمه

 !افهیق همه با

 .رفتم جلو و وارید به گرفتم لرزونمو دست

 !بود یعال اینقاش

 !بود یعال همشون

 .زدینم مو میواقع ی چهره با

 سادمیوا یعسل زیم یجلو

 .نهیآ به بودن چسبونده رو شده تا کاغذ هی

 .دمیکشیم نفس یسخت به

 .اومده سرم یبتیمص چه کنم درک تونستمینم

 .کردم بازش و کندم نهیآ از کاغذو

 

 ...سالم زمیعز اوشیس"

 !میدورباش ازهم یلیمنوتوخ یخونیم رو ام نامه حاالکه دیشا

 جهینت نیا به واقعا من یول کنم قبر نبش هارو گذشته ای بگم تیحکا خوامینم

 .میخورینم هم درد به ما که دمیرس

 !کنم فراموش تورو کنار تلخم یها گذشته تمام تا دور یجا هی به رمیم من

 .میباش درارامش هردومون وبذار نگرد دنبالم

 شمیم ممنونت که یداد طالقم یابیغ اگه

 !کرد نخواهم فکر ازدواج به چوقتیه گهید چون نداره یفرق بازهم که نه اگرم
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 .برسن آرامش به نفر چند تا بره دیبا نفر کی همه یخوشبخت یبرا یگاه

 .نبردم باخودم اموالت و مال از یزیچ

 .تخته کنار یکشو تو میبانک ی ودفترچه بانک عابر کارت و طالها ی همه

 نفرت یجا که داشهیپ یکس و یبرس یهست دنبالش به که یخوشبخت به دوارمیام

 .یبکار ات نهیس تو عشقشو تخم

 ...متنفرنباش ازمن توهم.ستمین هم متنفر ازت یول نبودم عالقمند بهت من

 ...     باش خودت مواظب

 "مایقل"ا

 

 .تخت لب کشوندم خودمو و گرفتم زیم به لرزونمو دست

 و جادکردیا یبد یشدوصدا خرد همشون شدو نیزم پخش زیم رو یالیوسا

  دیچیپ اتاق یهوا تو عطر یبو

 

 .رفتیم و ومدیم خس خس با نفسم

 !خوندم اول از چندبار رو نامه

 !شدینم باورم بازم

 !نبود یادم نیهمچ مایاقل

 ؟!وکشک کرد خودش عاشق منو یعنی

 !بود؟ ازمن گرفتن انتقام واسه حاالش و حس همه یعنی

 

 .دادم قورت دهنمو آب

 نه یول

 .شه تموم ینجوریا میزندگ داستان ذارمینم من
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 : انداختم خودم به ینگاه نهیآ تو و پاشدم جام از حرص با

 کنمیم داشیپ

 کنمیم داشیپ باشه سنگم ریز

 

 .نهیآ تو دمیکوب مشت با

 افتاد جای اش کهیت هر و شکست یبد یصدا با

  شد پخش و زد فواره دستم از خون

 .اتاق تو ختیر هیوبق برسام و شد باز اتاق در

 .اومده دستم سر به یچ دمیفهم تازه و رفت یاهیس چشمام

 ... شد نیسنگ چشمام و رفتم فرو برسام بغل تو که فتادمیم داشتم شد نیسنگ سرم

 

 . کردم باز یسخت به چشمامو رفتو هم تو ابروهام دستم درد از

 کردم اطراف به ینگاه

 .بود خودم اتاق

 .اومد ادمی بتمیمص افتاد اینقاش به که نگاهم

  شدم پا و کردم ینگاه شدمو یچیپ باند دست

 .خوردمیم تلو تلو و رفتیم جیگ سرم هنوز

 .بودن کرده جمع هارو شهیش خرده و نهیآ و بود شده زیتم اتاق

 خوندم دوباره و برداشتم رو نامه

 بار هی

  دوبار

 !بار سه
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 .داره قتیحق رفتنش که شدیم باورم شتریب خوندمیم شتریب یهرچ

 .کردم نگاه رونویب پنجره از

 .بود شده غروب

 .مایاقل کنمیم داتیپ

 .کنمیم دایپ

 .کمد سمت رفتم و تخت رو انداختم رو نامه

 .دستم دم اومد که بود یزیچ نیاول یطوس دار کاله سوشرت هی

 . کردم تنم زور به

 !سخته یلیخ چپ دست با کار

 

 فهیتوق هنوز ام نامهیگواه و نیماش افتاد ادمی

 .نامهیگواه یبابا گور

 .نییپا رفتم کله هی هارو پله و رونیب زدم اتاق از

 .نیزم کف برم مخ با بود کینزد و خوردم یسکندر ام یچندبار

 

 .هم کنار دخترا و بودن نشسته هم کنار مانیپ و برسام

 !بود سکوت تو خونه

 !مایاقل بدون خونه نیا زنه بهم حال چقدر

 !!!!دمیفهم رید چقدر یول

 

 .پاشدن جاشون از همه من دنید با

 :دمیکش داد

 ؟یییییبراچ نیکرد بغل غم یزانو
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 کنممممیییییم داشیپ من

 گردونممممیم برش

 

 صدامو که سمتم اومدن مهیسراس و رونیب زدن آشپزخونه از پژمان و یسام

 !سرم رو بودم گرفته

 

 !گفتینم یزیوچ زدینم حرف ازترس یشکیه

 اش نهیس تو دمیکوب سالمم دست با و پژمان سمت کردم حمله

 بده چاتویسوئ+

 

 کرد نگام نگران

 ترحم از زارمیب

 

 :ام کله پس انداختم صدامو

 چچچچیسوئ گمیم ییییکر مگه

 

  برسام سمت چرخوند نگاهشو

 :گفت اومدو جلو اروم برسام

 ....بـیم خودم بگو هستم نوکرتم خودم داداشم یبر یخوایم کجا

 

 :زدم داد ناله با و توهوا دادم تکون دستمو

 چیسووووووئ فقط
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 :گفت و گرفت باال میتسل به دستاشو

 باشه؟ باش مواظب.فقط باش آروم باشه باشه

 

 .پژمان سمت برگشتم

  دراورد بشیج از چارویسوئ

 

 .رونیب دمیدو و دمیقاپ مشتش از

 .رونیب زدم عمارت از تا گرفتم عقب دنده سرعت با و شدم نیماش سوار

 .کردمیم عوض دنده هم و بودم گرفته فرمونو هم چپ دست با

 داشتمیبرنم گاز رو از پامو یول رفتیم راست و چپ سمت نیماش یه 

 

 !کردمیم نگاه ابونویخ اونور نوریا احمقا مثل

 !کنم؟ داشیپ من که سادهیوا رو ادهیپ تو رفته روزید از کهیکس

 !یزک

 .دمیچرخ تونستمیم تا

 !نبود که نبود

 .افتاد نیماش ساعت به نگاهم

 .بود شب نصفه ۱ ساعت

 !بودم شده عاجز گهید.شدم ادهیپ ابونویخ لب کردم پارک

 !بودم درمونده

 

 !مایاقل بگردم دنبالت کجا درندشت شهر نیتوا

 ! بگردم کجا
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 تنها بود دهید بعدشم دنبالش بود رفته و بود دهید باغبون کرد فرار که قبل یسر

 !حاال یول میکن داشیپ میتونست که پژمان به بود زده زنگ کنه کمکش تونهینم

 !کارکنمیچ حاال

 .چشمم جلو اومد مانیپ ی چهره

 خبرنداره؟ اونم یعنی

 !محاله محاله

 پسرخالشه اون

 رفته کجا دونهیم صد در صد

  باشه شده میج راحت نقدریا تونهینم کمک یب تنهاست ست بچه هی اون

 

 .خونه برگشتم و فرمون پشت نشستم

 جور هزار نایدورب مطمئنا که ترمز رو زدم و دمیکش ییال ها توجاده اونقدر

 .کردن فیرد هم نیماش نیا واسه مهیجر

 !بهش افتاد نگاهم که بودم دهیچسب محکم فرمونو میزخم دست با

 

 !!!!!سیخ فرمون و بود شده قرمز دستم دور دیسف باند

 !نشدم شدت نیا با نیا درد ی متوجه که بودم ریدرگ نقدریا

 !شام نه بودم خورده ناهار نه

 .کردمیم ضعف شتریب و بود راه به دستم خون ام یازطرف

 . کرد باز درو عیسر باغبون و عمارت به دمیرس

 .باال رفتم سرعت با و نگهداشتم ها پله یجلو

 میاناومریس و زدنیم قدم و کردنیم متر رو سالن عرض و طول نگران همه

 .دمیرس سر که دادنیم مادرجون خورد به قند آب
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 :وگفت اومد جلو برسام

 .یاومد خداروشکر

 آخه ینبرد چرا تویگوش ینگران از میمرد

 

 .مانیپ سمت افتادم راه و عقب دادم هولش و اش نهیس تخت زدم دستم با

 !کرد نگام متعجب

 :وگفتم مانیپ ی نهیس تخت زدم

 کجاست یدونیم تو

  اررررره

 یدار توخبر

 

 :وگفت زد یپوزخند

 !بدونم اگه بخدا

 

 :وگفتم کردم یکیریستیه ی خنده

 یپسرخالش تو

 بره بتوبذاره گفتن بدون محاله

 .نکرده توکه از کرده فرار من از

 

 .کنم ول مانویپ که کردنیم صدام مدام سر ازپشت

  دمیکشیم هوار و بودم گرفته قشوی دستام جفت با

 :گفت دیچکیم چشمش از که یاشک با و کرد قالب صورتم دور دستاشو



 764 از 558 صفحه 

 !دونمینم بخدا

 !دونمینم غمبریپ به ریپ به

 یفتیب حال نیا به ذارمینم و گمیم بهت بدونم جاشو اگه  دونستیم اون اوشیس

 .بهم نگفته یزیچ نمیهم بخاطر

 

 .بود شده یخون رنگش یآب رهنیپ

 :دمینال

 یگیم دروغ

 نیگیم دروغ همتون

 نیکن زجرکش منو نیخوایم

 

 .نرده به دادم هیتک سرمو و پله رو نشستم مایتی بچه نیع و کردم ول قشوی

 :زدن حرف کرد وشروع جلوم اومد مانیپ

 ...بهم زدن زنگ یدادگستر از روزید

 .یالخروج ممنوع یول یشیم ازاد صبح گفتن دادن تویآزاد خبر

 .کرده یمعرف خودشو اومده منوچهر به بوده زده کهیکس گفتن یدادگستر رفتم

 .گدشته حقش از مامیاقل

 .کرده نکارویا چرا بگم که خونه برگشتم

 .خودش بحال کرده ول طرفو چرا ازش بپرسم که

 ...یول

 

 :کرد زمزمه و نییپا انداخت سرشو

 ...رفته دمید اومدم



 764 از 559 صفحه 

 .اوشیس میگشت دنبالش جارو همه بخدا

 

 !گونم رو دیچک اشکم

 :گفتم و زدم یلبخند

 

 ... شکست؟ کمرم یدید

 

 .بود کرده پر سالنو ومادرم انایس و میمر یزدنا هق هق یصدا

 همه بود معلوم مانمیپ لرزون یها شونه از و نییپا بود انداخته سرشو برسام

 !ام یحال توچه دوننیم

 

 !باختم دوباره

 !دخترباختم هی به دوباره مویزندگ

 .رفتم باال هارو پله سالنه سالنه ها نرده زونیاو و پاشدم جام از اروم

 .بستم درو اتاقو تو دمیچپ

 

 !ایخدا کنم کاریچ

 !کنم کاریچ

 ؟!دنبالش کجابگردم

 !کنم؟ داشیپ یچجور

 

 .تخت به دادم هیتک و نیروزم نشستم

 :دمینال خود به خود



 764 از 560 صفحه 

 کردم غلط ایخدا

 خوردم گوه

 

 :دستم پشت با زدم پس اشکامو

 کنم داشیپ کن کمک ایخدا

 کنمیم شوینوکر

 !فتمیم پاش به

 کردم غلط گمیم

 کنمیم جبران اشتباهتمو همه

 

 .برگرده کن کمک ایخدا

 م؟یزندگ با یکنیم کاریچ یدار ستین قشنگ شمیشوخ نیا

 ما؟یاقل بدون من تونمیم مگه

 

 رمیبگ جلوخودمو نتونستم گهید

 !رهیبگ جلومو نتونست غرورمم

 !هیرگریز زدم یها یها

 !ها بچه مثل

 

 .کردم روشنش و برداشتم زیم رو از مویگوش

 آوردم داشتم ازش که یعکس تنها و میگالر تو رفتم

 ! بودم گرفته ازش بفهمه نکهیا وبدون یواشکی که خواب تو عکس هی

 !عکس به زدم زل و نیزم رو زدم چمبره



 764 از 561 صفحه 

 :باخودم زدن حرف ها وونهید نیع کردم شروع

 ...مایاقل دونمیم

 کردم تتیاذ یلیخ دونمیم

 !مونمیپش بخدا یول

 !کردم غلط بگم بهت خواستمیم بخدا

 !شدم عاشقت و بهت باختم بگم خواستمیم

 .برات بسازم ییایرو یزندگ هی خواستمیم

 !کنم خوشبختت خواستمیم

 

 .بده خودت از ینشون هی فقط

 .ها شماره تو رفتم یجواب یب از خسته

 :روگوشم وگذاشتم گرفتم مارویاقل شماره

 ...باشدیم موردنظرخاموش مشترک دستگاه

 

 !مایاقل ییکجا

 ....؟ییکجا

 

 کردم باز چشمامو دستم درد با

 رفتیم جیگ وسرم خوردیم چیپ معدم

 

 .کردم جمع نیزم رو از خودمو بزور

 .حسیب دستم و بود شده یخون بود برده خوابم روش که یپاتخت

 .دستمو کردمینم حس آرنج تا



 764 از 562 صفحه 

 که راهرو تو انداختم خودمو و کردم بازش بزور و در سمت دمیکش خودمو

 و رونیب دیپر اتاق از لخت مهین مانیپ همزمان و داد یبد یصدا خوردنم نیزم

 .مهرداد به بزنن زنگ که زد داد

 

 توگوشم زدیم مدام مانمیپ دیلرزیم و بود شده سرد بدنم

 .بود کرده بغلم محکم

 . من  نسبت به بود داغ اش نهیس

 ...رفتم فرو یدیق یب عالم تو و شد بسته اروم اروم چشمام

 

 .توچشمم زد نور کردم باز چشمامو

 .کردم وباز  گهید سمت هی چرخوندم سرمو

 .بود دیسف جا همه

 .بود برده خوابش تخت لب برسام

 !داداشام یطفل

 بودم؟ شده گردنشون وبال که بود یچ نایا گناه

 

 .کردم دستم به ینگاه

 .بود شده یچیپ باند دوباره

 حسهیب هنوز ای تونمیم نمیبب دادم تکون انگشتامو

 .خورد تکون کمی زور به

 

 افتاد نگاهش و کرد  باز چشماشو هول برسامم تو اومد مانیپ و شد باز اتاق در

 . بمن
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 :وگفت دیمال چشماشو

 داداش؟ یخوب برد خوابم یک دمینفهم اصال

 

 .زدم پلک اروم

 :گفت یشوخ با مانیپ

 برده؟ خوابت االن یکردیم کاریچ شبید

 

 :وگفت داد بدنش به یقوس و کش برسام

 .داداچ مارتیب مخ تو خاک

 .میبخواب نذاشت ۳ تاساعت گرفتیم بهونه ستاره

 .کنهیم درد دهنم گفتیم زدیم غر ارهیدرم دندون داره

 

 .رونیب به زدم زل پنجره از

 !بود شده تنگ مایبرااقل دلم

 کنم داشیپ تونستمینم که بودم شده فیضع چقدر

 !!!بودم درمونده و بدبخت چقدر

 

 ییاونا باشم داشته اونارو القل رمیبگ ویعروس یلمایوف عکسا و هیآتل برم دیبا

 .کرده کاریچ سین معلوم بودم توخونه که

 

 .دراوردش دستم از و سرم باال اومد یجوون پرستار هی شد تموم که سرمم

 :گفت و نوشت کاغذ تو ییزایچی

 



 764 از 564 صفحه 

 گهید دست نیا بره دستتون از خون اونهمه و بشه باز هاتون هیبخ نبارمیا اگه

 .بخوره جوش تا نیکن تیرعا چندروز هی لطفا ها شهینم دست براتون

 نیکن مصرف ساعتم سر نیریبگ براتون نوشته دکتر مسکن و دارو ام یسری

 

 .رونیب میزد مارستانیب از و دمیپوش لباس برسام کمک به و پاشدم ازجام

 .داروها دنبال بود رفته مانمیپ نمیبش نیماش تو کرد کمک برسام

 

 :گفت فرمونو پشت نشست برسام

 

 داره؟ خبر مانیپ یکنیفکرم هنوزم

 

 .دادم تکون سرمو

 .مطمئنم ازش گفتینم دروغ بمن مانیپ

 :گفت و گرفت ضرب فرمون رو انگشتاش با برسام

 

 .مایاقل کردن دایپ برا بود ریگیپ یلیخ خودشم.نکنم فکر

 

 :وگفتم چشمام رو دمیکش چپمو دست

 .کنن یاگه روزنامه دمیم عکسشو

 .کنمیم داشیپ

 

 :وگفت سمتم دیچرخ برسام

 ؟یداد دست از عقلتو



 764 از 565 صفحه 

 ؟ دشمنات دست یبد سوژه یخوایم

 سا؟یاتر هیقض بشه بفهمن ختهیفره و مسعود امثال

 

 :وگفتم زدم یپوزخند

 ستین مهم

 .کنم داشیپ که نهیا مهم

 .خورهینم من بدرد نامه اون.کنم باور تا نداره دوسم بگه بهم چشم تو چشم دیبا

 

 .شد کینزد ها دارو لونینا با مانیپ

 :وگفت بست بندشو کمر و کرد روشن نویماش برسام

 

 .شه خوب دستت تا دنبالش میفتیم ما نباشه تیکار تو

 

 .شهیش به دادم هیتک سرمو و بستم چشمامو

 !شه عوض هوام و حال مثال تا کرد روشن ضبطو برسام

 !زدیم دلمو حرف آهنگ یول

 

 کنمیم زنده یستین یهاتووقت خاطره"

 کنم یزندگ اخه تو یب یدیام چه به

 یبرد مویزندگ ی همه

 یسپرد یک دست منو

 ...یلعنت یاورد ایچ سرمن

 



 764 از 566 صفحه 

 من یازچشا یگرفت چطور خوابو

 من یصدا یب یها هیگر باعث

 یمونیم اخرش تا یگفت

  ینشون یب یرفت اما

 ..."یلعنت یتوجوون یکرد رمیپ

 

 !توخاطرات شدم غرق من و کرد خاموش ضبطو حرص با برسام

 .انداختم میتقو به ینگاه

 !ستین مایاقل که ماهه چهار قایدق امروز

 !بوسمشونیم و زنمیم حرف عکساش با ها وونهید نیع من که ماهه کی

 

 .کردم تخت رو شیخال یجا به ینگاه

 .روتخت بودم گذاشته ازش عکس هی

 

 .عکس رو دمیکش یدست

 ! بود یعروس روز مال

 !دیسف لباس اون تو

 !خودش واسه بود شده یا فرشته

 !شده خوشگل چقدر که بگم بهش نداد اجازه غرورم یول

 

 کنمیم نگاه عکس نیا به صبح روز هر حاال یول

 !باستیز چقدر که کنمیم یاور ادی و

 :وگفتم دمیکش عکس قاب به یدست



 764 از 567 صفحه 

 .زمیعز ریبخ صبح

 !یخوابیم چقدر گهید پاشو

 

 .پاشدم جام از و زدم عکس به یلبخند

 .برگشتم و یبهداشت سیسرو تو رفتم

 .ربات هی نیع

 .نبود زدنشون حس و بود شده بلند شامیر

 .صبح روز هر مثل

 .سرکار برم تا شدم آماده و کردم تنم لباسامو

 .کردم مرتبشون و توموهام دمیدستاموکش نهیآ یجلو

 !شیپ چندوقت به برگشتم عقب رفت که موهام

 نشم تیاذ کار موقع که بود داده بهم دخترونه یکش تل هی

 

 .کتم بیج تو کردم دست و زدم خودم به یلبخند

 . اوردم رونیب رو یکش تل

 .برمشیم باخودم شهیهم

 !کننیم نگام تعجب با هیبق و کنمیم استفاده شرکتم تو یحت

 !کننیم مسخرم یحت

 

 !ارزشه با برام چقدر کش نیهم فهمنینم که اونا یول

 .گردمیم دنبالش هنوزم

 !ستین

 .زدم سر دیرسیم ناقصم عقل به که ییهرجا به



 764 از 568 صفحه 

 !یکالنتر رفتم یحت

 شرکت تو و بود شده دار خبر مسعود یول کنم یآگه عکسشو نذاشتن ها بچه

 !زدیم طعنه بهم

 وقاحت با و رفتیم و ومدیم مدام بود شده باز پاش هم رایسم نوکره دختر نیا

 .کردیم عالقه ابراز تمام

 .رفتم رونیب اتاق از مایاقل عکس قاب از یخداحافظ با گذاشتم بمیج تو تلو

 .نبود قبل مثل گهید خونه

 ! تمام سکوت و بود خودش توکار سرش یهرک

 میبود ربات مثل همه

  میکردیم کار فقط

 و میخوردیم

 میدیخوابیم

 !معجزه هی منتظر

 ! اتفاق هی

 !کجا؟ یول شهره نیهم تو مایاقل دونستمیم

 .بانک رفتم شیپ ماه چهار سه

 !دمشید اونجا

 !دید منو اونم

 !کرد فرار کنم اعتماد چشمام به و امیب بخودم تا

 !دمیدو دنبالش

 .کردمیم دنبالش ابونایخ تو آهو و گرگ مثل

 !کردم گمش مترو تو و دیدو هیگر با

 !بودم شده تر عاجز



 764 از 569 صفحه 

 !ستین کنارم و کشهیم نفس شهر نیهم یهوا تو دونستمیم نکهیا از

 . نییپا رفتم یمصنوع لبخند هی با

 !میخوب همه و نشده یزیچ کنن تظاهر خواستنیم همه

 !خودم شیپ ومدیم حاال اوردمشیم مایاقل حال شدن خوب یبرا که پارسا

 !گردهیبرنم چوقتیه گهید مایاقل کنم باور کنه قانعم که

 .گفتنیم دروغ همه یول

 .گردهیبرم مایاقل

 .مطمئنم من

 

 .زدم رونیب عمارت واز شد خورده صبحونه

 از شده که بارمی تونستم شهر نیا از گوشه هی دیشا برم مترو با دمیم حیترج

 .نمشیبب دور

 

 .ندارم یکار هم مانیپ و برسام یاصرارها به

 .شدم رو روبه باهاش باز رونیب اومدم که عمارت در از

 !زمیبر خونشو خودم یدستا با تونستمیم کاش

 :دیچیپ گوشم تو اش پرعشوه یصدا که افتادم راه بهش تفاوت یب

 ارزش براش سوزن سر اندازه که یکی یها خاطره با یخوایم یتاک...چارهیب

 !؟یکن یزندگ کرده ولت و یندار

 

 . سرجام ستادمیا

 بشه؟ اور ادی بهم نارویا که ومدیم روز هر

 



 764 از 570 صفحه 

 :گفتم یتفاوت بس لحن با و سمتش برگشتم

 .ارنیب تورو مرگ خبر که هروقت تا

 فکر یا گهید کس به و کردم فراموش عشقمو دیشا هم شمیم خوشحال هم

 .کردم

 .بود ینخواه تو مسلما نیگزیجا اون و یمرد اونموقع تو که فیح چه یول

 

 :اومد جلو سرعت به و کرد مشت دستاشو و دیدو صورتش به خون

 نیا لیدل دیشا گفتمیم نبود فیضع قشر از من مثل یحروم ی دختره اون اگه

 .دارا وشما میندار ماها که نهیا زدنات پس

 ...تـ حرومزاده ی معشوقه اون یول

 

 نقش رو ادهیپ تو رایسم و افتاد گز گز به خودم دست که گوشش تو زدم چنان

 .شد نیزم

 کردم نگاه اطرافو

 

 .تماشا به بودن ستادهیوا مردم

 کردیم پاک لبشو کنار خون کهیدرحال و کرد جمع نیزم از خودشو رایسم

 :گفت

 .خونته تو یاقتیل یب

 

 .شرکت سمت افتادم راه و زدم بهش یپوزخند

 ....!دمیکشیم نفس هنوز که بود مایاقل دنید دوباره عشق به

 

 



 764 از 571 صفحه 

 

 :وگفت سمتم اومد ذوق با پرستو

 سما؟ حاله

 

 :گفتم و زدم روش به یلبخند

 خاله؟ جونه

 

 :وگفت دیکش شکمم به یدست

 چنم؟ یباژ باهاش من ادیم تین ین یک پش

 

 !گرفت بغضم و افتادم ستاره ادی زدنش حرف با

 .بودم دلتنگشون چقدر

 :وگفتم پاهام رو گذاشتم اطیاحت با پرستورو

 . بشه دیع هروقت

 

 :وگفت دیورچ لب

 ؟؟یآج ای ادیم یداداش

 

 !وروجک که دونمینم:وگفتم دمیکش موهاش به یدست

 .بخواد خدا هرکدوم

 

 :گفت و کرد بهم ینگاه متفکر

 ندالم دوشش من یول



 764 از 572 صفحه 

 

 :وگفتم باال دیپر ابروهام

 پس؟ چرا

 

 :گفت ومظلوم کرد خم گردنشو

 یدوشندال منو دهید تو ادیب اون آخه

 

 :وگفتم دمیخند

 .عروسک رهیگینم تورو یجا یکس نترس

 

 :وگفت تو کرد اتاق از سرشو دست به لباس سبد مژده

 سما؟ خاله بغل تو یرفت باز اوا؟پرستو؟تو

 

 .کرد یباز انگشتاش با و نییپا داد سر بغلم از خودشو دهیورچ لب پرستو

 :وگفت کرد نگام چپ چپ مژده

 اد؟یم فشار شکمت به نکن بغل بچه بگم چقدر ستین خوب تو واسه زمیعز

 

 .باال گرفتم میتسل به دستامو

 :زدوگفت یلبخند

 .داره کارت ونسی حاج باال برو پاشو

 

 . پاشدم جام از زور به و گرفتم یصندل لب به دستمو

 .شد یباز مشغول و ها بچه هیبق کنار رفت بدو بدو ام پرستو



 764 از 573 صفحه 

 .بود سختم یلیخ ماها نیا

 .فتادمیم خس خس به رفتمیم باال که پله چهارتا ومدینم باال نفسم

 .ستادمیوا ونسی حاج اتاق در یجلو و رفتم باال کنان هن هن هارو پله

 .قیعم نفس هی و دمیکش میروسر به یدست

 :گوشم تو دیچیپ ونسی حاج مهربون یصدا که زدم در به تقه دوتا

 تو ایب

 

 .تو رفتم و شکمم رو انداختم شالمو و دمیکش مانتوم به یدست

 :وگفت کرد نگاهم نکیع یباال از و شینیب رو گذاشت نکشویع لبخند با

 چطوره؟ دخترگلم

 

 :وگفتم زدم یلبخند

 ...سالم

 ن؟یخوب شما اقا حاج خوبم

 

 :کردوگفت سرشوخم

   الحمدهللا

 

 :شدوگفت بلند زشیم پشت از

 ؟یرینم چرا.دکتر شیپ یبر دیبا گهیم مژده

 

 : وگفتم نییپا انداختم سرمو

 . بشه دردسر و بشناسنم رسمم و اسم از ترسمیم



 764 از 574 صفحه 

 

 :کردوگفت یصندل به یا اشاره

 .نیبش ایب

 

 .نشستم و جلو رفتم اروم

 .گرفتمایم درد کمر داشتم اوف

 :زوگفتیم رو گذاشت دراورد نکشویع ونسی حاج

 

  خب برو سما ی شناسنامه با

 

 :وگفتم دادم یباز شالمو یها شهیر

 .کشهیم بو سگ مثل کرده شک و اومده نجایا تا که یمسعود.اقا حاج ترسمیم

 از امروز تا کردم فرار و دمید شوهرمو بانک تو که یوقت اون از ام یطرف از

 .باهاش بشم رو رودر باز رونیب بذارم پامو ترسمیم نرفتم رونیب رخوارگاهیش

 

 :وگفت سمتم گرفت تویسکوئیب بشقاب ونسی حاج

 نشنوم ضمن در.شهیم همون صالحته یهرچ.خدا به بسپار برو تو مهیکر خدا

 .ایباش رفته تنها

 یبرا یمشکل نکرده یخدا دکتر یب شهینم که نجوریا.ادیب باهات مژده گمیم

 .ادیم شیپ بچت و خودت

 

 .رونیب اومدم اتاق از و برداشتم تیسکوئیب هیو زدم شیمهربون به یلبخند

 .دمیکش شکمم به یدست

 !دارم شکمم تو اوشویس ادگاری شدینم باورم هنوزم
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 .اتاقم تو رفتم و زدم گاز تمویسکوئیب اروم

 یآب یلنزا و کردم رنگ پر ابروهامو یوندیپ کمی مداد با و نشستم زیم یجلو

 .چشمم تو گذاشتم رو

 .شدمیم سما هیشب شتریب ینجوریا

 .پاشدم و کردم تر رهیت پوستمو رنگ کمی کرم با

 .کردم خودم به ینگاه نهیا تو و کردم عوض لباسامو

 .زنمیم ماسکم اطیاحت محض یول بود خوب

 .کردم باز درو و اومدم رونیب ازفکر در یصدا با

 :گفت کردیم سرش یسر رو کهیدرحال مژده

  شد رید میبر ایب

 .وقتی شهیم الزم نره ادتیسما شناسنامه

 . فمیک تو انداختم رو شناسنامه و زدم یماسک

 .افتادم راه اروم و برداشتم زیم رو از رو ام ساده یگوش

 !بود سخت برام رفتن راه واقعا

 .نییپا بودم انداخته سرمو

 ...عقله شرط اطیاحت یول شناختینم دیدیم یکس اگرم افهیق نیا با نکهیا با

 

 .میشد ادهیپ و ستادیا دکتر مطب جلو یتاکس

 .دکتر اتاق تا باال رفتم هارو پله اطیاحت با و مژده کمک به

 .رهیبگ نوبت و بره مژده تا یصندل رو نشستم

 .کردم هیبق به ینگاه

 !ونسی حاج جلو بخصوص دمیکشیم خجالت شکمم از
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 چند درمورد ای بگم یزیچ زایچ نیا و شدن دار بچه درمورد شدینم روم اصال

 بدم سوالشو جواب شونیماهگ

 !ایشهر باال نیا یول

 براشون پیت جوری بود شده شکمم اومدن ور

 دادیم نشون شکمشو شتریب بود دهیپوش لباس مدلی یهرچ

 صاف یمرجستگ یبرجستگ اصال کردمیم تنم یگشاد یزایچی منم اونوقت

 .کارش یپ رفتیم شدیم

 

 .بودن نشسته روم روبه که یجوون شوهر و زن به افتاد نگاهم

 .آخرشه یماها بود معلوم و بود اومده جلو شکمش یلیخ دختره

 .بود یجوری و بود کرده باد لپاشم و لبا و دماغ

 .داشت یخوشگل سیف یول

 بود حالیوب زدیم حرف آروم وآروم شوهرش ی شونه رو بود گذاشته سرشو

 .کنه پرت حواسشو و بده جوابشو یشوخ و باخنده کردیم یسع شوهرشم

 .اوشیس یپ رفت حواسم

 داشته بچم یبابا کنار!شوهرم کنار یعاد یزندگ هی هیبق نیع تونستمیم منم کاش

 !زایچ به چه منو یول باشم

 .دراوردم بود دهیخر برام اوشیس که یقبل یگوش و فمیک تو کردم دست

 .کجام نفهمن روشنه میگوش یوقت تا ارمیدرب مکارتویس دیبا بود گفته بهم مسعود

 از ینقاش چنتا و بود لباس کهیچنتات اوردم خونه اون از باخودم که یزیتنهاچ

 .یگوش نیا و اوشیس

 

 .نهیزم ریتصو به شدم رهیخ و کردم روشن صفحشو

 .بودن کرده اشاره نیدورب به دو هر که بغلش تو ستاره با اوشیس عکس
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 .لبم رو نشست یلبخند

 .نمشونیبب شده که بارمی شدواسهیم کاش

 :وگفت کنارم نشست مژده

  شیپ پزشکه دوتا مطب نجایا

 . پاشو برات گرفتم وقت یطارم فاطمه

 خوردم همزمان و شد باز در که پزشک اتاق سمت میرفت باهم و پاشدم ازجام

 .افتاد دستم از فمیک و یکس به

 :گفت تشر با مژده که کردمیم نگاه ختمویر نیزم یالیوسا داشتم

 .رفتنه راه طرز چه نیا کجاست حواستون آقا عه

 

 :گفت فیتوک ذاشتیم الرویوسا کهیدرحال و نیزم نشست عیسر پسره

 نشد؟ تونیزیچ که خودتون.دیببخش خوامیم معذرت من

 

 

 دیبر نفسم پسره یباصدا

 .شد تار و اهیس چشمم به ایدن کردم حس

 .افتاد لرزه به دستم

 در یال از و دکتر اتاق تو دمیکش خودمو کنه نگاه بهم و کنه بلند سرشو پسره تا

 .کردم نگاه پسره همسر به

 !بود خودش

 !بودن میمر و مانیپ

 .شمیم چارهیب بشناسنم اگه یوا
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 .کردیم یخواه معذرت مژده از و بود شده یجوری صورتش میمر

 رونیب مطب واز شدن جدا یخواه عذر یکل بعد و مژده دست داد فویک مانیپ

 رفتن

 

 زدم یلبخند کردیم نگاه بهم متعجب که دکتر به و دمیکش یاسودگ سر از ینفس

 .نییپا دمیکش ماسکمو و

 .کرد سالم و تو اومد ام مژده

 وول وول شکمم تو بچه و دیلرزیم بدنم چهارستون شد وارد بهم که یشوک از

 . خوردیم

 .یصندل رو نشستم و جلو رفتم دکتر اشاره با

 

 :وگفت زد روم به یلبخند باشه سالش ۲۹ حدودا خوردیم بهش که دکتر

 چندماهته؟.خوشگله خانم خب

 

 : گفتم خجالت وبا انداخت گل لپام

 .ماه پنج

 

 :وگفت داد تکون یسر

 ؟یرفت سونو قبال

 

 .دادم تکون سرمو

 :وگفت کرد ینگاه متعجب

 ه؟یچ بچت تیجنس یدونینم هنوز یعنی

 



 764 از 579 صفحه 

 :وگفت پاش رو گذاشت فمویک مژده

 قبال سونو ادیب نشده وقت

 

 و نطرفیا آورد زیم پشت از رو پرش تو کلیه و زد یمهربون لبخند دکتر

 :گفت

 ؟؟ینزد حدس یزیچ ارتیو ؟ازیچ خودت

 

  دادم تکون یسر یمنف نشونه به

 :وگفت دیخند زیزریر مژده

 .بهیغر بیعج ارشمیو آخه

 

 :داد ادامه ومژده کرد نگاش یسوال دکتر

 .بودم دهیند کینزد از حامله زن من راستش

 .لیفام و آشنا دوست تو

 .داشته تهوع حالت دختره دمید ونیزیتلو یلمایف تو هم توکتابا هم یول

 .داره اریو بو به نمونه مادر نیا یول

 

 :کردوگفت یا ینمک ی خنده دکتر

 ادیم شیپ ندرت به یول شنیم ینطوریهم ایلیخ ستین بیغر بیعج البته

 .نمیبب نجایا ایب پاشو حاال

 

 .رفتم دنبالش و پاشدم یصندل رو از

 :وگفت کرد اشاره تخت به دیسف ی پرده هی پشت
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 ؟ینخورد که یزیچ

 

 :وگفتم کردم فکر کمی

 .تییسکویب دونهی و ییچا وانیل هی

 

 .داد تکون سرشو

 :گفت و تخت به کرد اشاره

 بخواب کن باز شلوارتم کمر.باال بده یدار رهنیپ اگه رشمیز از درار مانتوتو

 .تخت رو

 

 .ازخجالت مردمیم داشتم

 . کردما یغلط عجب

 :وگفت رفت ور کمی وور دور یدستگاها با

 سالته؟ چند

 

 :وگفتم تخت رو دمیخواب و مژده دست دادم مانتومو

 .۱۷ تو رفتم تازه

 

 :وگفت دیپر باال ابروهاش

 .یشد مادر زود چه!اوه

 

 :وگفت کرد شکمم به یمتعجب نگاه

 ماهته؟ ۵ یگفت
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 .کردم دیتائ و دمیکش شکمم به یدست

 :وگفت داد نییپا کمی شلوارمو

 .هیادیز یماهگ ۵ واسه شده بزرگ یلیخ شکمت

 ؟یریگیم هم نفس یتنگ رفتن راه موقع

 

 ;وگفتم کردم یاخم

 .جلوچشمم اومد اجدادم باال اومدم پله دوتا االن.اوووه

 :وگفت کرد نگاه شکمم به متفکر

 .بخواب راحت کن دراز پاهاتو

 

 .شکمم رو دادن ماساژ کرد شروع اروم و دستش رو ختیر ژل مثل یزیچی

 

 .بود خنک

 .میزدیم حرف مژده با نگاه با یتلگراف یه

 دادیم لیتحو لبخند یه اون

 .کردمیم نگاش وخسته نگران بز هی نیع منم

 .اورده ریگ وقت نمیا

 

 تا داد تکون و شکمم رو گذاشت ویدستگاه هی شد تموم شیمال ژل که دکتر

 .سرم باال یکوچولو ونیزیتلو رو اومد یبرفک یزایچی
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 و زد یگشاد لبخند هوی بعد کوچولو توریمان به زد زل متعجب و نگران اول

 :گفت

 

 !کوچولو مامان گمیم کیتبر یییوا

 !!!!یباردار دوقلو

 

 .کما تو رفتم بخورم قسم تونمیم که گفت یا دفعهی نیهمچ

 .کردن وداد غیج کرد شروع و باال دیپر بعد کرد نگام مات کمی مژده

 .دیخندیم یه وخودشم گفتینم یچیه هیخوشحال از بود دهیفهم دکترم

 !شدینم باورم

 باردارم؟ دوقلو من یعنی

 !بشم؟ بچه دوتا مادر تونمیم دفعهی

 نکنه فکر دکتره که گرفتم خودمو جلو یول ارمیدرب بال خواستمیم یازخوش

 !دادم ازدست عقلمو

 داد ماساژ بدنمو کمی دست با و تر نییپا داد شلوارمو کمی و دیکش رو پرده

 :وگفت

 .باشه جمع یلیخ حواست دیبا ها بچه بودن دوقلو و کم سال و سن بخاطر

 .باشه پسر دمیم احتمال یول داد صیتشخ تشونویجنس قیدق شهینم االن

 

 ؟؟یندار یدرد که نجایا

 

 :گفتم اروم

 نه
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 :وگفت رفت عقب

 .یباش خودت مواظب دیبا فقط.خوبه

 !یباش نداشته زودرس مانیزا اگر انیم ایدن به هم ماه نیفرورد احتماال

 

 .رونیب رفت و زد کنار رو پرده و کنم زیتم رو شکمم رو که داد دستم یدستمال

 :گفت و آشغال سطل تو انداخت هاشو دستکش

 .کن مصرف حتما سمینویم که یینایتامیوو داروها نیا

 .نشه فراموش اونم بهت دمیم ام ییغذا میرژ هی

 .انیب ایدن به موقع به و وسالم حیصح خوشگلت یکوچولو دوتا شاالیا تا

 .ایب سر هی گهید ماه سمینویم ام گهید تیزیو هی

 

 .کردم تنم مانتومو و اومدم نییپا تخت از مژده کمک با

 

 اتاق از یخداحافظ و تشکر وبا گرفت دکتر از مویورژ نسخه و ها برگه مژده

 .رونیب میرفت

 !دیچرخیم سرم تو دکتر یحرفا مدام و شکمم رو بودم گذاشته دستمو

 شه؟یم مگه یوا

 !دوقلوباردارم واقعا بفهمم که کشهیم طول یچندماه میحاملگ نیع

 

 !گهیم یچ دمیفهمیم مگه یول زدیم حرف ذوق با مدام مژده

 :وگفت دیکش دستمو میاومد رونیب که ساختمون از

 ضعف دلم من میبخر ایگوگول نیا برا لباسم دست چند میبر میاومد نجایا تا ماکه

 .ییییییوا رهیم
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 :وگفتم دمیخند زیزریر

  نکن فکرشم اصال

 .خونه میریم میمستق ریبگ آژانس هی

 :کردوگفت نگاهم مظلوم

 اخه؟ چرا

 

 :وگفتم سمتش دمیچرخ کالفه

 ؟یدید بهش خوردم دکتر اتاق یجلو که یاون

 !بود پسرخالم اون

 شد؟یم یچ شناختیم ای دیدیم صورتمو اگه یدونیم

 !شدمیم بدبخت

 .ندارم شانس من کنم سکیر خوامینم االنم

 

 !بهم بود شده رهیخ باز دهن با مژده

 :گفت پته تته با

 !ینگفت زودتر چرا...چ

 

 :وگفتم دادم تکون سرمو

 گفتم؟یم دکتر جلو

 .که شدینم

 من اونوقت شهیم دایپ اوشیس قماش از یکی سروکله االن دوباره میبر زودباش

 .باتو دونمیم
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 افتاد راه کنارم مظلوم

 یزیچ که اون به وگرنه  داشت ذوق هام وبچه من بخاطر ام یطفل اون

 !دیرسینم

 :وگفتم شونش دور انداختم دستمو

 

 ...کوچولو نکن قهر حاال خب

 !فتمیب پس بود مونده کم دکتر اتاق جلو.ترسمیم بخدا یول.دیببخش

 

 :وگفت داد تکون سرشو

 .ناراحتم یول...نکردم قهر

 یکرد یا احمقانه یفداکار نیهمچ چرا که کنم قانع خودمو کنمیم یسع یهرچ

 ما؟یاقل یکن یزندگ ینجوریا یخوایم یک تا آخه.تونمینم

 

 ;وگفتم دهنم جلو گرفتم دستمو

 بزن حرف تر واشی. مایاقل زهرماره. بابا سیه عهههه

 .نکردم احمقانه یفداکار من

 دادم انجام درستو کار

 

 :وگفت سمتم برگشت حرص با

 درست؟ کار کدوم

 نه؟یا درست کار یداد صیتشخ ییتنها خودت

 ؟یریگینم شالتم ی شهیر به نظرشونو که بوقن هیبق
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 .کردم ابونیخ به ینگاه کالفه

 .بود اژانس هی تر اونور متر ۲۰

 :گفتم مژده روبه و کردم آژانسه به ینگاه

 ه؟یک هیبق

 

 :وگفت خودش سمت ومنوچرخوند گرفت دستمو مچ

 .شکمت تو یمعصوما طفل اون یبابا

 

 .شکمم تو زد انگشت وبا

 : انگشتش یجا گذاشتم شدودستمو جمع صورتم

 ...شوریب اومد دردم

 بهم بارها نویا و ستین مهم من ونبود بود ها بچه نیا یبابا تو بقول یبرا بعدشم

 نشده دایپ یکس نهیا خاطر واس دنبالمه ینیبیم اگه االنم بود شده اور ادی

 افتاده من ادی دوباره بده عذابش و کنه رشیتحق

 

 :وگفت انداخت بهم ینیغمگ نگاه مژده

 ؟یچ تو واسه

 ؟ ستین مهم توام واسه

 مهم یریبگ براش یتونینم ام شناسنامه یحت فردا و ندارن پدر هات بچه نکهیا

 ست؟ین

 

 :کردم زمزمه کرده بغض

 .ستین مهم نه
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 :گفت یعصب مژده

 یکرد آواره خودتو ، خودت از تر ابله شوهر اون نجات واسه یکرد غلط پس

 

 :وگفتم سمتش برگشتم یعصب

 اوشونکشیس یپا یالک یگیم یدار رخوارگاهیش تو اومدم نکهیا بخاطر اگه

 کنمیم گم گورمو رمیم ام یبگ واضح و رک وسط

 

 .بغلش تو دیکش منو و شد عوض اش چهره حالت

 :وگفت دیبوس گونمو

 .نبود نیا منظورم بخدا

 .خودته بخاطر گمیم یهرچ من

 .یدار دوسش دونمیم که من ندونه یهرک آخه د

 .یخوریم مشکل جور هزار به مانیزا یبر یفردابخوا

 یبر اون تیهو با یتونینم ه! مجرده سما

 که یکالنتر دهیم گذارشتو عیسر مارستانیب یبر خودت تیهو با ام یطرف از

 .دنبالتن در دربه

 

 !بود حق حرفاش

 !گفتینم که دروغ

 !نداشتم یا چاره یول

 بودم درمونده و بدبخت چقدر

 !افسوس یول بودم کرده خالص خودمو تاحاال نبود میباردار ی هیقض نیا اگه
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 !بود دهیکش نقشه برام ینجوریا سرنوشت یباز که

 .رخوارگاهیش میبرگشت

 !انداختم تابلوش به ینگاه میشد ادهیپ که در یجلو

 !داکردمیپ نجارویا تا دمیچرخ ابونایخ درمونده که افتادم شیپ ماه ۴ ادی

 منو شهیم شب وداره ندارم چکسویه دید یوقت و دید منو در یجلو ونسی حاج

 .رخوارگاهیش تو داد راه

 .اتاق تا سه با بود رخوارگاهیش ساختمون کنار کیکوچ واحد هی

 تونمیم که گفتن بهم گفتم سما دخترش و ونسی حاج یبرا مویزندگ ی قصه یوقت

 !بمونم اونجا

 کنم مراقبت و یپرستار ها بچه از روزا

 !باشم داشته خوردن برا نون لقمه هی و خواب یجا شبام

 !کردم کم بازم دختر و پدر نیا یپا به زمیبر ارویدن اگه

 

 .حقم در کرد یپدر ونسی حاج

 :وگفت بازوم به دیکوب مژده

 .کردم صدات دفعه ده ییکجا!یهو

 بهش؟ یزد زل یاونجور یدار اریو رخوارگاهمیش تابلو به نکنه

 

 .تو رفتم و کردم نثارش ییگمشو برو و رفتم بهش یا غره چشم

 کنمیم حس رمیبگ دوش برم دیبا.دراوردم تنم از لباسامو و اتاقم تو رفتم صاف

 .مارستانیب تخت به خورده که فهیکث لباسام و تن کل

 .خودم به زدم زل و نهیآ جلو نشستم

 !!!بودم شده تپل چقدر
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 زنگ مدام نفری و داشتم یتلفن مزاحم بود بازداشت اوشیس یوقت شیپ ماه ۴

 .کردیم فوت زدیم

 از گورمو خودم اگه بده نجات شوهرمو تونهیم وگفت زد حرف وقتم بعدچند

 !!!!رونیب کنم گم شیزندگ

 راسته حرفاش دمیفهم واقعا که گفت ییزایچ کهیوقت تا گرفتمینم یجد اول

 باجه هی از هربار

 !شماره هیبا هربار

 

 .برگرده اوشیس تا برم اوشیس ی خونه از دیبا گفت بهم نکهیا تا

 !بکنم دل میزندگ و اوشیس از تونستمینم

 یکار من و افتاده دردسر تو یاونجور اوشیس نمیبب تونستمینم ام یطرف از

 !ندادم انجام

 کنم فرار تونمیم کنم گوش حرفاش به اگه گفتیوم زدیم زنگ مسعود مدتی بعد

 !ششیپ برم و

 !کنهیم عقدم و داره دوسم گفتیم

 خط حرفش نیاخر دور اما رونیب زدم خونه از و کردم گوش حرفاش تمام به

 !دمیکش

 .بشم مسعود زن خواستمینم من

 .گردهیم دنبالم دمیفهم مدتی بعد و رفتم ازش خبر یب

 !شدم محکوم خودم یول شد تبرعه اوشیس

 یول بهیغر آدماس با  شهر نیا از گوشه هی تو انهیمخف و سخت یزندگ هی به

 !خانوادم بودن شده که ییآشنا

 که یماه چند نیتوهم که قد مین و قد ی بچه عالمه هی یسما خاله شدم نجایا

 فقط و بردن یفرزند به شدنینم دار بچه که ییها خانواده اشونویلیخ بودم نجایا

 !موند ازشون یادگاری عکس هی
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 مکافات هزار با و انداختم عقب دوماهه که دمیفهم تازه اومدنم بعد ماه هی

 .گفتم مژده به رو موضوع

 !باردارم که شدم متوجه تست بعد و گرفت چک یب یب اونم

 !خون چشمم هی و بود اشک چشمم هی دمیفهم که لیاوا

 بودم بلد یدار بچه نه

 خواستمیم پدر یب ی بچه نه

 دفتر تو ویخانوم هی روزی نکهیا تا کنم سقط برم بود زده سرم به یحت

 دار بچه تونستنینم که شوهرش خودشو مشکل بخاطر که دمید رخوارگاهیش

 !!!کردیم هیگر دل ته از یچجور بشن

 .شدم دوارتریام و گرفتم خدا از یا هیهد چه دمیفهم تازه

 .بانک رفتم چک هی کردن وصول یبرا روزی

 خودم اصرار به من نبود چون اونروز یول کنهیم یآبدارچ معموال کارارو نیا

 .شدم بانک یراه

 !میبود شوکه دومون هر هیثان چند تا شدم رو در رو اوشیس با یوقت بانک تو

 . کردم فرار سرعت نیاخر با و پاهام تو ختمیر توانمو

 ومدیم پام پابه اونم

 و بیتعق نیا تو ادین شیپ برابچم یمشکل فقط یچ همه یبابا گور گفتمیم دلم تو

 !زیگر

 ! کردم فرار و مترو تو کردم پرت خودمو تهشم

 فالن با دخترو فالن که بود گرفته ونسوی حاج خر رخوارگاهیش دم مسعود بارمی

 !رشیز بود زده ام یحاج یدیند ور دورو نیا مشخصات

 و مژده اصرار به امروزکه تا کردمیم شب صبحمو ها بچه با ینطوریهم

 !باردارم دوقلو دمیفهم و دکتر شیپ رفتم یحاج

 !ایخدا

 !نبودا رسمش نیا
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 !تو یرضا به ام یراض یول

 نشست لبم رو یلبخند و دمیکش شکمم به یدست

 !دارم اوشویس یایادگاری که خوشحالم

 ...توحموم دمیچپ دست به حوله و پاشدم ازجام

 

 

 

 

 شد اتاق وارد دست به ینیریش مانیپ و خورد در به یا تقه

 

 :وگفتم زدم روش به یلبخند

 ه؟ی؟خبریکرد بتیج تو دست تو شدهیچ خب خب

 

 :وگفت سمتم گرفت وینیریش و کرد باز ششوین

 بگم تا بخور

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 .مناسبتش اول.شهینم نه

 

 :شدوگفت دیوسف سرخ دخترا نیع

 شمیم بابا دارم

 

 !برد ماتم
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 !خوشتر؟ نیخبرازا

 !بود نخورده گوشم به خبرخوشم هی که چندماه نیتوا

 

 .بغلم تو دمیکش مانویپ و پاشدم جام از

 .کرد بغلم واونم زیم رو گذاشت وینیریش

 

 :گفتم گوشش دم

 !داداش مبارکه

 !شدم خوشحال یلیخ

 .ادیب ایدن یسالمت به شاالیا

 

 .میاومد رونیب هم بغل از

 :گفت سمتم گرفتیم دوباره وینیریش که همونجور

 !ادیب ایدن به کوتا حاال اوه

 .تازه اس هفته ۶ میگرفت مویمر شیازما جواب میرفت امروز

 

 :وگفتم برداشتم جعبه از ینیریش هی

 ! پسر نکن عجله

 !ایا گنده مرد

 !عجول؟ نقدریا

 

 .رفت رونیب اتاق از و دیخند زیر

 !زدم یپوزخند و کردم نگاه دستم تو ینیریش به
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 !رفتیم نییپا گلوم از مگه

 ؟یچ خودم دل یول داداشم و قیرف نیبهتر هیخوشحال از بودم خوشحال درسته

 

 !بشم پدر تونستمیم منم

 !مایاقل کنار

 !مانیپ نیع باشم خوش تونستمیم

 .شد خراب یول

 !شد خراب یچ همه

 

 .افتادم زدم مایاقل به که ییحرفا ادی

 !نچسبونه بخودش منو و نبنده پام به زنگوله گفتم بهش

 ازش یا بچه که بود نیا عشق به داشتم باهاش که ییها رابطه تمام کهیدرحال

 !باشم داشته

 

 کنه فکر دلش تو نشه دار خدشه غرورم که دادم بخوردش قرص اول روز

 !هولم چقدر

 .زمیم رو یها برگه رو افتاد و دیچک اشکم

 .زدم دور زویم ویدست شیپ تو گذاشتم وینیریش

 مر و شلوغ شهر به زدم زل و کردم شیآت گاریس هیو ستادمیا پنجره یرو روبه

 !روم روبه دم و دود از

 !نبود دایپ سروتهش

 !کنهیم شویزندگ راحت داره من یب شهر نیازا گوشه هی ام مایاقل

 !منم مرد خواهم دنشید حسرت تو که ینیوا
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 زادهیعل_نیش#

 بـــــعــد ســــــــالها"

 ...؟!نه ای خوشبختے که کنمیم فکر نیا به وفتم،فقطیم ادتی وقتے هوا بے

 !!...دخترم یرو گذاشتم تورو اسم دیشا

 بعــــــــــد ســــــــــالها

 !رهیمیم داره وجدان عذاب از که ام مردے من

 !گستید زن کی اماکنار کنهیم فکر تو به که مردے

 اما دهیم پاسخ گهید زن هاے داشتن دوست به که مردے

 ...دل ته از نه

 بـــعـــــــد ســالــــــــهــا

 خوابن همه وقتے

 خواب چراغ سوے کم نور اون کنم،تویم روشن گاریس هی و آشپزخونه تو رمیم

 ...کنمیم فکر تو به

 رم،یگیم قیعم هاے کام گارمیس از

 بودے؟ من با تو اگه شدیم چجورے میزندگ که کنمیم فکر نیا به و

  اتمامه به رو گارمیس شمیم غرق فکرت تو دارم که حالے در

  غم از پر یدل با و عذاب با من و

 .بودے اون جاے تو کنمیم آرزو شهیهم که بخوابم زنے کنار برم دیبا

 بــــــــــعد ســــــــــالها

 ، اما دارے دوستش که هستے کسے کنار تو موقع نیا 

  که میكس کنار من

 ...ام خونه هم باهاش فقط

 بعـــــــد ســالــــــــــهــا
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 ... خسته اے چهره و دیسف موهاے با هستم مردے

 ...ستین آشنا تو ادی جز چکسیه با اون اما شناسنشیم ها لےیخ که مردے

 کی باحسرت عمرش سالهاے ومابقے گذشت ازتو غرورش بخاطر که مردے

 ..."گذرونهیم تو دنید لحظه

 

 !کنه پر برام تورو یجا تونهینم چکسیه چوقتیه اما

  کنمیم داتیپ

 نشدم دیام نا هنوز من یول گذشته ماه ۵

 کنمیم داتیپ باالخره که دونمیم هنوزم

 .دونمیم

 .خورد در به یا تقه که بودم غرق توافکارم

 اتاق وارد مسعود و کردم خاموش آشغال سطل تو گارویس و زیم سمت برگشتم

 شد

 

  کردم نگاش اخم با

 :وگفت زیم رو انداخت پرونده هی شدو اتاق وارد شیشگیهم ییپرو با

 بنداز نیا به ینگاه هی رونیب یدیکش سابقت یوفا یب ی معشوقه از اگه

 .کن درست اتویگندکار

 

 :گرفتم قشوی و دورزدم زویم حرص با

 کن؟؟؟؟؟؟ تکرار یکرد که یغلط گهیباردی

 

 :وگفت انداخت دستام تو شدش مچاله ی قهی به ینگاه

 گم؟یم دروغ مگه یکنیم رم حاال چته هووو
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 !گرده؟یبرم بازم یکنیفکرم یکنیم یابافیرو خودت واسه ینشست ماهه۵

 !عمرا

 

 :دمیوغر آوردم گلوش به یفشار

 .ینکن دخالت سین مربوط بهت که یرتومسائلیادبگی ومدهیبتون شیخور گوه نایا

 

 .زیم پشت برگشتم و کردم ولش ضرب با

 :وگفتم ش نهیس تو کردم پرت رو پرونده

 تو نحستو قدم گهید تمام شد والسالم بعدشم کنه حلش برسام بده داره مشکل اگه

 .نسناس یذارینم من شرکت

 مفهومه؟

 

 بودن شده جمع که ینفر چند مبهوت یچشما مقابل در و زد بهم یپوزخند

 .بست درو میمنش و رفت رونیب اتاقم در یجلو

 .توموهام زدم چنگ زویم پشت نشستم

 ما؟یاقل یآورد سرم به یچ ینیبیم

 !بزنه حرف باهام ینجوریا دهیم اجازه خودش به یسگ هر که شدم ریحق نقدریا

 زادهیعل_نیش#

 !کرد نینش خانه و فیضع مرا یا بره عشق که بودم یگرگ"

 !ام شده ها سگ و ها بره ی مضحکه که آنقدر

 !!!بپرد سرم از بره آن عشق که یروز به یوا اما

 ..."ــــــــــدرمیم را همه

 ...شدم غرق گذشته خاطرات تو و زیم رو گذاشتم سرمو
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 !براش گذاشتن باز لباس چرا که کردیم بحث خدمه با

 لباسارو اون کردیم دیتهد که دمیخندیم اشیباز قلدر به و بودم ستادهیوا در پشت

 !پوشهینم

 .رونیب بره میمر وگفتم تو رفتم اروم

 !هم به بود کرده قفل دستاشو تخس یها بچه نیع و بود ستادهیا بهم پشت باحوله

 !ینش کشینزد و ینیبب رو یدختر حوله اون تو بود سخت

 .انداخت گل لپاش و شد دیسف گچ نیع رنگش دید منو تا یطفل

 !...دیکشیم خجالت یوقت ازش ومدیم خوشم

 

 !نبود یول بود سایآتر هیشب

 .امیب کنار و کنم قانع خودمو تونستمینم خودمم

  برداشتم زیم رو از سرمو

 کردم بد

 کردم بد یلیخ

 بدم تقاص دیبا هم حاال حاال

 !بود بچه دختر هی فقط اون

 !!!بچه هی

 اومد؟ دلم یچجور

 !تونستم چطور

 

 رفت؟ نیا بخاطر یعنی

 !داشته حق

 .جواب یب یسواال از بود پر سرم
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 .تو اومد دستش تو قهوه فنجون با شرکت یآبدارچ و خورد در به یا تقه

 .رونیب رفت و زیم رو گذاشت رو قهوه

 

 .مینیب یجلو گرفتم و برداشتم فنجونو

 بودم تلخ یبو نیا عاشق

 رولبم اومد یلبخند

 بود گرفته ادی مامیاقل ایآخر آخر

 .دیکشیم بو ولع با و داشتیم نگه لباش یجلو فنجونو شدن سرد تا ینجوریهم

 

 .شهینم تموم نگذره اشتباهاتم از خدا یوقت تا یدور نیا دونستمیم

 .پاشدم ازجام و دمیکش سر رو ام قهوه

 .برداشتم زیم رو از مویگوش و چیسوئ و فیک و ساعدم رو انداختم کتمو

 تو رفتم و زدم برسامو اتاق در رونویب رفتم

 کردنیم یوارس رو نقشه هی و زیم رو بودن شده خم مانیپ با

 یسرجا برگرده بشه لوله نقشه شد باعث که کرد ول کارشو دید منو تا برسام

 .اولش

 

 :کردوگفت کاغذا به ینگاه مانیپ

 زرشک؟ میبود گفته یهرچ بابا یا

 .صاحابو یب چرا یکنیم ول آخه د

 

 !بود نیهم شهیهم

 شدیم بحثشون خودیب یزایچ نیهم سر
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 سمتم اومد و داد تکون یدست برسام

 :کردوگفت المیوسا به ینگاه

 ؟یکرد کاله و شال یسالمت به کجا

 

 .ارهیب باال نییپا بود افتاده که یمداد که زیم ریز بود رفته مانیپ

 : گفتم یمطمئن لحن هی به

 ....مایاقل دنبال

 

 به که یشدت اون با کنم فکر که کرد بلند سرشو چنان مانیپ بگم حرفمو هیبق تا

  شد خرد اش جمجه خورد زیم

 .کردم نگاش شده جمع صورت با

 

 :گفت خوشحال و سرش رو گذاشت دستاشو

 ؟یکرد داشیپ مگه

 

 دادم تکون سرمو

 .یطفل شد پنچر

 .باشه نشکسته وقتی که کردیم نگاه سرشو داشت برسامم

 

 :وگفت کرد سرش به یا اشاره مانیپ

 .ینکش یمغز مرگ به مردمو بگو یجوری اتویباز بچه نیا القل

 .سرم اخ
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 .دمیخند اش دخترونه یغرغرا به زیر زیر

 .زدیغرم مایاقل نیع

 

 :گفتم رونیب رفتمیم کهیدرحال

 خداست با برگشتنم بود خودم با رفتنم من باشه شرکت به حواستون پ

 

 .رونیب زدم و

 رفتم و کنه کنسل هست یمالقات اگه و کنه جمع امروزمو یکارا گفتم یمنش به

 .نگیپارک میمستق و شدم آسانسور سوار رونیب

 .رونیب زدم نگیازپارک و سوارشدم

 .بکنه نمیماش و نامهیگواه یبرا یکاری تونست محمدرضا که دیکش طول چندماه

 حکم به یچندوقت هی یول بود گذشته باباش به بود زده که یاون حق از مایاقل

 .بود یخور خنک آب خدمت در قانون

 

 من کنه اعتراف ومدینم و خوردینم سنگ به اروی سر اگه ستین معلوم چیه

 .موندمیم درهوا لنگ گهید چندوقت

 

 .ترمز رو زدم

 اعتراف؟ واسه اومد اروی نیا که شدیچ اصال

 اد؟ینم در جور چرا

 گهید که دارم جواب یب سوال نقدریا.شدم یراه و دمیکش موهام تو یدست کالفه

 .نکنم فکر نایا به
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 روم روبه دختر دنید با که یشهر نییپا یها کوچه پس از یکی تو دمیچیپ

 .زد خشکم

 .سمتش دمیدو سرعت نیاخر با و شدم ادهیپ

 که ینفر چند که خودم سمت برگردوندم و گرفتم دستشو ومچ مایاقل زدم داد

 .سمتم برگردوندن سر خودش همراه بودن کنارش

 .شد شل دستم و کردم نگاهش قیدق

 !نبود من یمایاقل

 ام یتر درشت یلبا نبود یوندیپ و پر ینجوریا وابروهاش بود یرنگ چشماش

 .داشت

 

 :گفت باحرص و دیکش عقب دستشو دختره

 یریزنج وونهید بده شفات خدا

 

 !گرفتن شیپ راهشونو و دنیخند دوستاش با بعدم

 !بدبختم چقدر

 ....گرفتم شیپ رو هیریخ راه و نیماش تو برگشتم سالنه سالنه

 

 

 

 

 

 . خوردن غذا مشغول و میبود نشسته سفره سر

 :دیپرس یسوال سما

 بود؟ یچ شما یواقع اسم سماجون
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 .کرد نگاش چپ چپ ونسی حاج

 :گفتم و زدم بهش یلبخند

 .مایاقل

 

 .کرد نگام ومات بشقاب تو افتاد دستش تو قاشق

 :گفت اروم

 ؟؟؟؟یدار شوهرت از...یزیچ یعکس...ع

 

 : گفتم متفکر

 مگه؟ چطور. آره

 

 :وگفت کرد قالب هم تو دستاشو

 نم؟یبب شهیم

 

 :وگفت پام رو گذاشت دستشو مژده که شم بلند دادم سرتکون

 .ارمیم من بگو هست هرجا نیبش

 

 :وگفتم زدم روش به یلبخند

 .کمد رو فمهیتوک اتاقمون تو

 

 ورفت داد تکون سرشو

 :گفتم سما روبه
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 ؟یافتاد اون ادی شدهیچ حاال

 

 :گفت کردیم یباز انگشتاش با کهیدزحال

 اومد ییآقا هی ها بچه با میومدیم کالس از میداشت یوقت ابونیخ سر امروز

 .دستم مچ به دیچسب

 

 :گفت که سرم دمیکش رو وهیابم و کردم نگاش یسوال

 تیواقع اسم ومدین ادمی لحظه اون منم زدیم صدا تورو اسم کردیم ادیوفر داد

 .نه ای گفتیم آقاهه که بود ینیهم

 

 !افتادم سرفه به و گلوم تو دیپر وهیآبم

 گذاشت ویگوش و دیرس سر مژده که سمتم بود گرفته اب وانیل هی ونسی حاج

 .داد خوردم به یزور آبو و پشتم زد نیزم

 

 :گفتم میاشک یچشما همون با و زدم پس وانویل اومد جاش سر حالم تا

 ...چه...چ

 بود؟...یشکل چه

 

 :وگفت کرد نگاه سما به یعصب ونسی حاج

 حرفاست؟ نیا وقت سفره سر

 رو؟ دختره روز و حال ینیبینم

 

 : کرد زمزمه و انداخت نییپا سرشو مظلوم سما

 ...دیببخش



 764 از 604 صفحه 

 

 .کردم باز قفلشو و برداشتم مویگوش عیسر

 .بود یگوش اون ی نهیرزمیتصو ستاره و اوشیس عکس

 .باخودم ارمشیب شدم مجبور عکس همون بخاطر

 !باشمش نداشته ومدینم دلم

 

  سما سمت گرفتم ویگوش

 :کرد نگام نگران و دیپر رنگش افتاد عکس به نگاهش تا

 !بود نیهم

 .بود شده یاستخون صورتش بود شده الغرتر و شونیپر یلیخ فقط

 

 !میشونیپ رو نشست سرد عرق

 !کنهیم چارمیب کنه دامیپ اگه

 !کنهیم دفنم زنده زنده

 !ارهیم هام بچه سر به یچ دونمینم اصال

 !!!اومده شیپ نجایا تا یعنی

 

 :گفت ونسی حاج

 ... استغفرهللا

 ؟یهست یچ نگران دخترجان

 گذشته ماه ۶ االن نجایا اومد مزاحم احمق ی پسره اون اول یماها همون

 . کنه داتیپ نتونسته

 آخه؟ یکنیم نگران خودتو یبراچ
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 .شد جمع چشمام تو اشک

 کردم فرار خودم از من بود بهونه مسعود یحرفا

 نداشت بهم یحس که یآدم به عالقم از

  دمیکش که ییعذابا از

 !شدن ریتحق از

 

 بعد و شدم مونیپش یول برگردم خواستم شیآزاد بعد یچندبار وجود نیا با

 .دمیکش خط یچ همه دور کال باردارم دمیفهم نکهیا

 کنم سقطش کردیم مجبورم دارم بچه ازش بفهمه اوشیس اگه دونستمیم

 .نکنمش شدن دار بچه ریدرگ و نبندم پاش به زنگوله بود گفته بهم بارها

 !کردم کارو نیهم منم

 !؟یچ که گردهیم دنبالم حاال

 نشده؟ خسته دادنم عذاب از

 ره؟یبگ سر از خوادیم

 .بشه ینجوریا ذارمینم.نه یول

 .خونه اون تو گردمیبرنم

 .سما با مشترکم اتاق تو برگشتم و برداشتم مویگوش و پاشدم جام از

 ...عکسش به زدم زل و تخت رو دمیخواب

 

 "  زادهیعل_نیش# 

 سالهابعددرگورستانےسرد،

 خروارهاخاک، رِ یز
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 پسرےبانام دنید حسَرت که است دهیآرم ونشانےام وبانام من دخترےازجنس

 ..."بود سپرده خاک خودبه رابا ونشانےتو

 

 !اشک از بود زیلبر چشمام

 !بودم دلتنگش چقدر

 !دنشید واسه دیکشیم پر دلم چقدر

 !بود نشده کم عالقم از یول دمیترسیوم بودم یفرار ازش

 !کردم؟یم کاریچ خودم دل با

 ؟یگردیم دنبالم یبراچ اخه

 ؟یخوایم جونم از یچ

 باهام؟ یکرد یهرکار نبود بس

 

 زادهیعل_نیش#

 ...من"

 ...ُگناهے چیه

 ...ام نکرده داشتنت دوست ُجز

 ..."بردار آزارم اَز دَست

 

 ...برد خوابم که زدم زجه نقدریا و نمیس به چسبوندم ویگوش

 .انداختم رونیب به ینگاه پنجره از

 !نداشت رفتن قصد حاالها حاال برف یول بود اسفند اواخر

 .جارو همه بود کرده پوش دیسف
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 .کردم اتاق ی گوشع یالیوسا به ینگاه

 .گرفت خندم.بود کرده پر کیکوچ ساک هی مژده

 .کرده آماده االن از نیا مانمیزا به مونده روز ۲۵

 .میبود گرفته کوچولو یلباسا و میبود کرده دیخر یکل

 مطمئنا ها بچه از یکی تیجنس فقط گفتیم دکتره رفتم که ییایگراف سونو تو

 .بدن صیتشخ توننینم ویکی اون و پسره

 !شمیم مادر شدینم باورم

 !کوچولو دوتا مادر اونم

 

 .دمیخریم و رفتمیم دیبا که بود کم ها بچه یلباسا تو لباس یسری

 .زدم یلبخند و کردم برف به ینگاه دل دو

 .گردمیبرم و خرمیم رمیم مگه شهیم یچ

 .دمیچیپ دهنم دور شالمو رونویب زدم اتاق از دهیپوش لباس و آماده

 :کردوگفت بهم ینگاه مژده

 هوا؟ نیا تو یکرد وکاله شال کجا

 

 :وگفتم دوشم رو انداختم فمویک

 هم خرمیم بود کم که ییزایچ هم رونیب رمیم کنم یرو ادهیپ خوبه گفته دکتر

 .کنمیم یرو ادهیپ کمی

 

 :وگفت داد تکون یسر

 .امیب منم سایوا پس
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 :وگفتم دادم تکون دستمو

 خودم ادینم خوشت برف تو رفتن راه از دونمیم برس کارت به ستین یازین

 .گردمیبرم وزود رمیم

 

 .زدم براش یوچشمک

 :گفتم که کرد نگام دودل و نگران

 .شناستمینم یکس کردم سما هیشب خودمو نکن نگاهم یاونجور بابا

 

 :زدوگفت یجون کم لبخند

 .برگرد زودم باش خودت مواظب برو باشه

 

 .افتادم راه و دادم تکون براش یدست

 .کردم چک فمویک تو

 .دایخر ستیول دیکل و پول فیک میگوش

 .برداشتم ویچ همه خوبه

 حاج مکارتمیس هی داد بهم که داشت ساده یگوش هی مژده نجایا اومدم که لیاوا

 .بود دهیخر برام خودش اسم به ونسی

 مکارتیس برامم بود گرفته اوشیس که یتوگوش و شکوندم مویقبل مکارتیس

 .بزنن ردمو تونستنیم شدن روشن محض به چون نداختمینم

 .کردمینم دورش خودمم از یول

 به بزنم زل دیکش ارمیو هیثان هر که بود کریپ و در یب بودم نذاشته رمزم

 !!!اش نهیزم ریتصو عکس

 

 !ییییطوالن داشت کد نیپ هی کهیکوچ یول
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 !گهید س مژده یکارا

 

 افتادم راه آروم آروم رو ادهیپ تو و رونیب زدم

 !!که نمیبب پامو جلو ذاشتینم شکمم

 .نبود صاف کفشامم ریز برم راه تونستمیم نبود خی بود برف خداروشکر یول

 .دیخر مرکز تا دربست شدم سوار یتاکس هی ابونیخ سر

 نگاه نیتریو تو یکوچولو یلباسا به ها مغازه یها شهیش پشت از عالقه با

 .کردمیم

 

  نداختیم ضعف دلمو نیچ پراز ی دخترونه یلباسا

 !دختره دهینم نشون خودشو سونو تو که یوروجک اون گفتیم بهم یحس ی

 

 جلوش و داشت نیچ بنداش رو که کوچولو یصورت تاپ هی به خورد چشمم

 .داشت یتیک عکس

 !جونم یا

 :گفتم و دمیکش شکمم رو یدست

 مامان؟ یدوسدار نویا

 

 !!!!بده جواب داشتم انتظار.گرفت خندم بخودم

 .کردم جان نوش یمحکم لگد که مغازه سمت افتادم راه

 .ستادمیوا و در چهارچوب به گرفتم دستمو

 .گرفت نفسم

 .اصال باباشونن نیع ها توله
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 :گفتم لب ریز

 .که نداره لگد و دعوا خرمیم بابا باشه

  ارهیب برام تاپو گفتم بود یمسن خانم هی که مغازه صاحب به و تو رفتم

 

 :گفت یمهربون لبخند با و دستم داد تاپو

 .ادیابیدن یسالمت به شاالیا

 

 :گفت که دادم پولشو شده سرخ یلپا با

 کجاست؟ شوهرت ؟پسیاومد تنها دخترم

 

 !باز شد خون دلم

 من و تنهام چرا دنیپرسیم جاها نجوریوا دکتر مطب تو که ومدیم شیپ یلیخ

 .فتادمیم حال نیا به شهیهم

 .رونیب اومدم و زدم یمصنوع لبخند

 .اومدم رونیب پاساژ اون از و دادم انجام که داشتم ام گهید دیخر چندتا هی

 .بود لباس پاساژ هی ابونیخ سمت اون

 بعد ای بود کهنه ای لباسام همه رمیبگ یراحت لباس دست چند براخودمم دیبا

 .بود شده گشاد بسکه خوردینم دردم به مانیزا

 

 بشم رد ابونیخ از اومدم کردمیم جابه جابه دستمو تو دیخر یپاکتا کهیدرحال

 محافظ دستامو دمیکش که یا خفه غیج بعد و سمتم اومد سرعت به ینیماش هی که

 .کردم شکمم

 . شدن جمع دورم مردم و دیچیپ تنم تو درد
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 ....رفتم فرو یخبر یب عالم تو و دمینفهم یزیچ

 

 

 منم دادیم حیتوض مدام برسامم کردمیم نگاه ها نقشه به و بودم کرده خم سرمو

 .گهیم یچ دمیفهمینم کال که

 

 .کردمیم رفتار منگوال نیع دایجد

 .کردیم بحث برسام با مدام که مانمیپ

 :وگفت تو اومد دست به یگوش یمنش و شد زده دراتاق

 

 .اوردمش بود باز اتاقتون در خوردیم زنگ تونیگوش مهندس

 

 :گفت بفهمونه منظورشو تونستینم که بود شده کالفه که برسام

 

 شد پاره حلقم بمن بده حواستو اوشیس آخه یزنگ چه االن

 .شد قطع زنگش که گرفتم یمنش دست از ویگوش

 .زیم رو انداختمش

 .دادن حیتوض کرد شروع دوباره برسام

 خوردن مشغول برسام یحرفا به کردن گوش نیح و برداشتم رو ام قهوه وانیل

 .خورد زنگ دوباره میگوش که بودم

 

 .کرد نگام رغضبیم برسام

 :وگفتم دمیخند زیر زیر
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 داداش یگفت یچ دمینفهم بازم ناموسا برسام

 

 :گوشم رو گذاشتم ویگوش و کردم وصل بود ناشناس شماره از که تماسو

 د؟ییبفرما

 

 :گوشم تو دیچیپ یا زنونه فیظر یصدا

 ..مایاقل خانم همسر شما...سالم

 

 .شد کهیت هزار و افتاد دستم از فنجون مایاقل اسم دنیشن با

 !!!بگم یچ دونستمینم بود گرفته زبونم

 .داشت خبر مایاقل از بود یهرک

 ! فتمین پس که زیم ی لبه به گرفتم دستمو

 :گفتم دهیبر دهیبر

 ...بله...ب

 

 :گوشم تو دیچیپ صداش دوباره

 به کردن منتقل کرده تصادف همسرتون گرفتم تماس.... مارستانهیب از من

 .مارستانیب

 

 !!!!ستادیا حرکت از رگام تو خون

 خطه پشت یک و خبره چه دنیپرسیم اشاره و مایا با مدام مانیپ و برسام

 

 :دمینال ومدیدرم چاه ته از که ییصدا با
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 تان؟...مارسیب کدوم...یب...کدوم...ک

 

  اتاقم تو دمیچپ و رفتم در جام از فنر نیع گفت ادرسو تا

 . باشه ازین پول اونجا دیشا افتاد ادمی که در یتاجلو رفتم و برداشتم چامویسوئ

 یچ دنیپرسیم و کردنیم نگام نگران مانیپ و برسامو برداشتم فمویک برگشتم

 .شده

 

 .کنمیم دارم یغلط چه دمیفهمینم اصال و دمیچیپیم خودم به کودنا نیع

 .برسام هیقو یدستا تو کرد ریگ دستم مچ که رونیب رفتم در از

 

 :زد داد ونگران داد تکونم محکم و گرفت بازوهامو دوطرف

 

 بود؟ زده زنگ بود یک یریم کجا شد مرگت چه بگو د

 

 !بگم کردمینم دایپ کلمه بزنم حرف بودم کرده باز دهنمو

  برسام به کردمیم نگاه خنگا مثل

 : کردم زمزمه و انداختم کار به مغزمو کندن جون هزار به

 

 ... داشدهیپ...پ...مایاقل...اق

 

  کرد نگام مبهوت و شد شد برسام یدستا

 !!!شده دایپ بشه باورم تا کردمیم زمزمه خودم واسه و رفتمیم عقب عقب
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 تو دمیپر و نکردم یتوجه امیب باهام خاستنیم که برسام و مانیپ یدادایوب داد به

 .نیماش

 

 .رفتمیم سرعت نیاخر با

 دمیخندیم بلند بلند لحظهی

 !کردمیم هیوگر زدمیم زار ها بچه نیع لحظهی

 .شد ازش یخبر هی باالخره ماه هشت بعد

 مایاقل از یخبر نمیبب برم و باشه سراب نمیا که بودم نگران و دمیترسیم مدام

 !!ستین

 

 .مارستانیب تو دمییدو و کردم ول ابونیخ وسط مارستانیب یجلو نویماش

 :کردن بلغور پرت چرتو کردم شروع و رشیپذ به دمیرس مکافات به

  نیزد زنگ شما... نه...زدم زنگ من...من

 ...نیگفت...نجاستیا من زن

 

 :وگفت کرد بهم یا کالفه نگاه پرستار

 ه؟یچ مارتونیب اسم

 

 .گفتم اسمشو

 :وگفت کرد جلوش وتریکامپ به ینگاه

 بود؟ کرده تصادف که یباردار خانم همون ها

 

 !!!کردمیم سکته قطعا گهید نباریا



 764 از 615 صفحه 

 !باردار؟

 !تصادف؟

 !ما؟یاقل

 

 :کردوگفت بهم یهیسف اندر عاقل نگاه پرستار

 دیبد عمل اجازه عایسر دیبا ستین مساعد حالشون

 

 !ختمیریم اشک ها بچه پسر نیع

 !بودم درمونده

 !یعمل چه

 !گفتنیم یچ نایا

 !بارداره؟ مایاقل

 

 . دیکش عقب منو و نشست شونم رو یدست

 .ومدهیم دنبالم حتما.برسام به افتاد نگاهم

 !شد پرستار با زدن حرف مشغول و عقب دیکش منو

 !!!دمیفهمینم حرفاشون از یچیه

 

 :وگفتن اومد باعجله یدکتر خانم هی

 !دادن؟ تیرضا شدیچ

 

 !دادیم تکونم و کردیم صدام مدام برسام

 .گوشم در خوابوند محکم یکی که روم روبه وارید به بودم زده زل منم



 764 از 616 صفحه 

 کردیم نگاهم نگران که برسام به زدم زل و صورتم رو گذاشتم دستمو

 :وگفت سمتم گرفت برگه کاغذو هی

 .مهیوخ حالش کن امضا

 

 .کردم امضا رو برگه لرزون یدستا با

 !دادم تیرضا یچ به دمینفهم اصال

  دنیدویم عجله با دکتر و پرستارا

 دنبالش اردک جوجه مثل عانهیمط دیکش خودش دنبال و گرفت دستمو برسام

 .ستادیا یبست بن راهرو ته تا رفتمیم

 .جلوتر میرفت

 .کردم نگاه عملو اتاق ممنوع ورود بزرگ یتابلو

 !؟یاریم سرم به یدار یچ ایخدا

 .عمل اتاق سمت اوردن عجله با ویضیمر تخت رو

 !شیخون صورت به افتاد نگاهم

 !بود خون پراز صورتش طرفی

 !بود اومده باال شکمش

 !!!باشه باردار من یمایاقل شدینم باورم

 

 .کردم نگاه معصومش و فینح جسم به

 !عمل اتاق تو بردنش

  راهرو کف زدم زانو

 کردم غلط من ایخدا

 رینگ ازم جونمو



 764 از 617 صفحه 

 رینگ ازم نفسمو

 

 .کتفش رو گذاشت سرمو و نشست کنارم برسام

 !نباشم نگران!شهیم درست که کردیم زمزمه ومدام بازوم رو دیکشیم دستشو

 !نباشم نگران تونستمیم مگه

 !؟!دمیکشیم نفس راحت چه من و بود جراحا غیت ریز ندارم و دار همه

 

 .بود گذشته ساعت سه

 .ارهیب مادرمو که خونه رفت و زد سر هی مانمیپ رفتیم راه راهرو تو برسام

 

 و مادرم که روم روبه وارید به بودم زده زل و یصندل رو بودم نشسته

 . شدن راهرو اناواردیس

 یلیخ یول بود باردار ماهه ۵ حاال که میمر شیپ بودن گذاشته انارویس ی بچه

 !سخت

 بود دراومده افهیق از و بود کرده باد صورتش

 کل در وضعش یول بود شده کمتر حاال یول داشت تهوع حالت مدام لیاوا

 .بود شده سخت مانیپ و خودش برا یلیوخ نبود یعاد

 !مامیاقل برا رمیبم

 !اورده؟ تاب یچجور

 !گذرونده؟ روزارو نیا یچجور

 

 باز عمل دراتاق که  دادیم حیتوض مادرم و انایس به رو اوضاع داشت برسام

 اومد رونیب پزشکا از یکی و شد

 



 764 از 618 صفحه 

 :سمتش رفتم عجله با و شدم بلند جام از

 دکتر؟ خانم شدیچ

 

 :وگفت کرد بهم ینگاه دکتر.جلو بودن اومده همه

 ؟یهمسرش شما

 

 . دادم تکون سر

 :لبخندگفت با و دیکش نییپا ماسکشو

 نظر تحت دیبا زودرسه مانیزا چون یول اومدن ایدن به سالم ها بچه خوشبختانه

 .باشن

 

 .برسام به دادم هیتک فتادمیم پس داشتم

 :وگفت بهم دیچسب عیسر برسام

 ؟؟؟؟!!!!ها؟ بچه

 

 :گفت متعجب دکتر

 .خب آره

 .دوقلوها

 

 .نبودم بند پا رو جانیه زور از.بودم افتاده نفس نفس به

 :کردوگفت یدست شیپ دکتر که کنم باز لب خواستم

 .یزر کاکل پسر هی و ناز دختر هی

 



 764 از 619 صفحه 

 !گونم رو ختیر اشکام که زدم یجون کم لبخند

 !بود سخت باورش

 

 :وگفتم دمیکش گونم به یدست نگران

 ؟؟؟یچ همسرم

 

 :وگفت داد تکون یسر

 .نبود خوب اصال حالشون

 خون بود کرده برخورد جدول با سرشون چون یول نبوده ینیسنگ تصادف

  داشت یداخل یزیر

 

 !دیبر نفسم

 !!!!داشت؟

 :گفتم دهیبر دهیبر

 ...یعنی...ی

 

 

 :وگفت داد تکون یسر دکتر

 عهده به عمل یمابق بود ها بچه اوردن ایدن به کارم و بودم زنان متخصص من

 .اعصابه و مغز متخصص

 

 .عمل اتاق بسته در به موند ماتم ونگاه شد رد وسط از اروم

 خوندن مشغول و دراورد فشیک ازتو یکیکوچ قران و یصندل رو نشست مادر

 .کردیم هیگر مدام و نبود من از بهتر حالش شد



 764 از 620 صفحه 

 پچ پچ کردن شروع و مانیپ و انایس سمت رفت و یصندل رو نشوند منو برسام

 .کردن

 

 در به دوختم نگاهمو

 کردم تشیاذ دونمیم ایخدا

 .یکرد همیتنب یکاف اندازه به یول قبول باشه

 کردم غلط من

 باشه؟؟؟

 

 .رونیب اوردن یکیکوچ دستگاه تو و  نوزاد دوتا و شد باز در

 یهرزگاه که کردم نگاه کوچولوشون یدستا به و ستادمیا سرشون باال

 .دادنیم تکون انگشتاشونو

 

 دمیخند هیگر ونیم

 !کردمینم هم رو یزیچ نیهمچ فکر

  کردنیم نگاه ها بچه به اقیاشت با هیبق

 

 .بده جواب جواباشونو سوال تا دنبالش رفت انایس و کرد دور هارو بچه پرستار

 .بود ریدرگ ذهنم من

 خواستمینم مایاقل یب بچه

 .خواستمینم مایاقل یب یزندگ

 

 .زدن قدم کردم شروع



 764 از 621 صفحه 

 پرستار و شد باز شدت به عمل اتاق در که دادمیم خداروقسم و رفتمیم راه مدام

 .اومد رونیب نگران

 مثبته؟ O یک یخون گروه میدار الزم خون بوده ادیز شیزیخونر ضیمر+

 

 :گفت و رفت جلو عیسر برسام

  من

 

 یندار یماریب که جواب سوال کرد شروع و بره دنبالش که کرد اشاره پرستار

 اهداخون رمیم باری یماه من خانم نه گفت خالصه یلیخ برسامم یندار مشکل

 

 :وگفت زد یلبخند پرستار

 فتهیم جلو کارمون هیعال

 

 .ششیپ رفت مانمیپ و یاتاق هی تو رفتن عیسر

 خوبه؟ کردم غلط من برم قربونت ایخدا

 ندارم طاقتشو من کن تمومش قسم بابابخودت

 

 که عمل اتاق یباال یتابلو به زدم زل و کردم بغل زانوهامو و نیزم رو نشستم

 .کردیم گزارش عملو اتاق تو یضایمر حال مدام

 

 ...عمل درحال

 ...ناموفق عمل

 !فوت

 



 764 از 622 صفحه 

 .عمل اتاق تو رفت و برگشت عجله با بود رفته برسام با که یپرستار

 .دمیکش عذاب من قرن دو اندازه به یول بود گذشته دوساعت

 

 کردیم اصرار انایس یهرچ و کنارم یصندل رو بود نشسته حوصله یب برسام

 .کردینم گوش بذاره دهنش شکالت هی

 

 .اومد رونیب عمل اتاق از جراح

 !...خوبه بگه که کردمیم التماس نگاه با جلوش رفتم و کردم جمع خودمو

 

 :وگفت کرد بهم ینگاه

 .میداد انجام براشون ومدیبرم دستمون از یهرکار

 .خداست با اش هیبق

 

 !شدم سست

 ....افتادم برسام بغل تو و شد حسیب بدنم

 

 :کردم باز چشمامو ستاره غیج یصدا با

 یییییدا ببل لمیم منو کن اِل نتن عههههه

 

 :ستاره کردن دیتهد به کرد شروع انامیس کردم باز یسخت به چشمامو

 بخورنت انیب لولوها اونجا یبمون تنها خونه تو ندازمتیم برمیم بخدا

 

 .ستادیا مظلوم ستاره



 764 از 623 صفحه 

 نیف نیف یصدا دیمالیم چشماشو انگشتاش با و بود ستادهیوا سرم باال برسام

 .رهیگیم آبغوره نشسته دادیم نشون اناامیس یکردنا

 

 :کردم باز لب

 ...مایاقل...ا

 

 اومدم هوش به دنیفهم هردو

 :وگفت کرد پاک چشماشو اشک برسام

 .بپرس بعد ایب بهوش هی

 

 :وگفتم دادم بدنم به یتکون

 نمشیبب خوامیم

 

 :گفت وکالفه هام شونه رو گذاشت دستاشو برسام

 !تخت؟ نیا رو یافتاد االن که یکرد رد رو سکته یدونیم

 !؟ ینیبب یخوایم یچ

 

 از که کندم بود وصل راستم دست به که ییزایچ زدم پس چپم دست با دستشو

 .شدم بلند جام از و کرد یزیخونر سرم یجا

 :دینال برسام

 کن بس اوشیس توروخدا

 

 .گرفت بغضم



 764 از 624 صفحه 

  معصوما طفل نیا عذاب ی لهیوس بودم شده

 :گفتم و ادیب بند خونش که دادم فشار یکاغذ دستمال با سرمو یجا

 

 دستگاهن تو فعال که ام ها بچه.هستم خودم خونه برو بردار  بچتو زنو و مامان

 .نیشیم خسته فقط کنهینم دوا یدرد بودنتون نظر تحت و

 

 گرفتیم دماغشو دستمال با کهیدرحال میمر و شد باز در که در سمت افتادم راه

 .تو اومدن مانیپ با کردیم پاک اشکاشو و

 

 :وگفت کرد بهم ینگاه مانیپ

 ؟یافتاد راه باز کجا

 ؟یبزن کامل سکته یخوایم بود کم سکته مچهین

 

 :گفتم حرفش به توجه یب

 نجا؟یا یاورد یبراچ وضعش نیا با مویمر

 .نطوریهم رم هیبق خونه ببرش بردار

 

 .شدم یراه و دمیپرس مارویاقل اتاق و حال.رشیپذ سمت رفتم و رونیب زدم

 بودنش اورده عیسر بود کینزد چون بود یخصوص مارستانیب خوشبختانه

 .باشه نجایا بودم داده تیرضا منم نجایا

 

 .خوندیم توسل یدعا و بود نشسته در یجلو مادر

 .شد دعاش مشغول دوباره و کرد بهم ینیغمگ نگاه

 .بهش زدم زل یا شهیش کیکوچ ی پنجره از



 764 از 625 صفحه 

 

 !...براش رمیبم

 !بود فشینح بدن و تن به سرم و سوزن دستگاهو چقدر

 :کردم زمزمه

 

 .نهینب روزاتو نیا و رهیبم اوشیس

 .بود دهنش تو یزیچی و بودن بسته چسب با چشماشو

 .دکترش اتاق سمت رفتم و کردم گرد عقب

 .تو رفتم و زدم در

 

 .نمیبش کرد اشاره دکتر

 :وگفت برداشت چشماش رو از نکشویع

 چطوره؟ خودتون حال

 

 :گفتم عیسر

 .نیبگ مایاقل از...خوبم من

 

 :وگفت دیکش یقیعم نفس دکتر

 .خوابه اون

 

 !خواب؟!کردم نگاش متعجب

 :کردوگفت قالب هم به دستاشو

 



 764 از 626 صفحه 

 !یهوشیب گفت شهیم نه کما گفت شهیم نه رو ماریب حالت نیا

 

 یحدود تا داره یاتیح عالئم خودش چون ستین کما

 .باشه یطوالن یلیخ ممکنه ادیم بهوش یک ستین معلوم چون ستین هوشمیب

 .خوابه ماریب میگیم صورت نیدرا

 

 :وگفتم دادم رونیب نفسمو.نشکنه بغضم که دهنم تو دمیکش لبامو

 شه؟یم یچ حاال

 

 :وگفت گرفت یباز به دستش تو ویخودکار دکتر

 .دشینیبب و اتاق داخل دیبر دیتونیم شه بهتر حالش که کمی.خدا به دیکن توکل دیبا

 عالم نیب.شهیم متوجه درصد ۷۰ احتمال به رو وبرش دور اتفاقات تمام اون

 .بده نشون یالعمل عکس دیشا شهیم حرفاتون ی متوجه یداریب و خواب

 

 :گفتم لرزون

 ؟یچ هام بچه...ب

 

 :وگفت زد یلبخند

 . بوده هاش بچه به حواسش یلیخ هیخوب مادر

 نظر تحت مدتی که بهتره یول داره یسالم یها بچه زودرس مانیزا وجود با

  گهید ادین شیپ یمشکل تا باشن

 

 .رفتم رونیب اتاق از و کردم وتشکر دادم تکون یسر



 764 از 627 صفحه 

 !دهیخواب حاال اون

 !ته و سر یب خواب هی

  شهیم داریب ایزود نیا به خودش نه کرد دارشیب شهیم نه

 

  نشستم مادرم کنار و اتاقش در یجلو برگشتم

 :گفت و کرد بلند دعاش کتاب از سرشو

 .هستم من خونه برو

 .یایم بعد کن استراحت کمی

 

 ;وگفتم دادم تکون مخالفت به یسر

 ذارنینم همراه اصال نجایا نیبر شما ذارمینم رونیب نجایا از پامو مایاقل یب من

 .نجایهم نمیشیم بندمیم سرم هی کنن تمیاذ ناخوشم خودم منم بمونه

  بهتره دیباش خونه شما

 :گفت و داد تکون یسر مادر

 دوتا موینگران باشه خودت به حواست.ادیم فرستمیم برات ام لهیوس یسری برم

 .اینکن

 

 .زدم یجون کم لبخند

 :وگفت دیبوس سرمو شد خم.روم روبه ستادیا مادر

 .خدا به کن توکل فقط

 

 .کردم نگاه رفتنشو ریمس

 !یش داریب زودتر کاش



 764 از 628 صفحه 

 .مایاقل دلتنگتم یلیخ

 !.ادیز یلیخ

 

 .کردمیم نگاش پنجره از و رفتمیم راه اتاقش یجلو مدام شب اخر تا

 بدتر حالش ممکنه بده نشون العمل عکس اگه گفتنیم برم اتاقش تو ذاشتنینم

 .بعد شه بهتر کمی میبذار شه

 

 شهیش رو گذاشتم دستمو

 !اومد ادمی بودم آورده سرش که ییبالها تمام

 !یبزرگ اشتباه چه

 

 و نداشت یشباهت چیه فهممیم کنمیم نگاش و شناسمشیم شتریب یهرچ حاال

 !سایاتر به نداره

 

 !خودش جنس از هیکی مایاقل

 !تنها

 هیکس هیشب نه

 !باشه هشیشب تونهیم یکس نه

 

 .دادم هیتک وارید به سرمو و نشستم یصندل رو

 .برد خوابم که دینکش طول و گذاشتم هم رو چشامو

 

 کردم درک تمویموقع تا کردم باز چشمامو بود بمیج تو که میگوش ی برهیو با

 .کردم مایاقل به ینگاه پنجره یجلو و پاشدم عیسر



 764 از 629 صفحه 

 

 نازشم یچشما رو چسب بودن کرده کم دستگاها از کمی و بود خواب سرجاش

 بود شده باز

 

 .بود شناس نا. دراوردم ویگوش و بمیج تو کردم دست

 

 گوشم رو گذاشتم و دادم جواب

 :دیچیپ گوشم تو رایسم حهیکر یصدا

 

 !به به

 !شهیپ عاشق یاقا

 

 .کردم قطع

 .هرزه ی دختره

 .خورد زنگ دوباره

 و تن حرفش با که فتهیب خوردن گوه به کنم بارش تپل دوتا که دادم جواب کالفه

 :دیلرز بدنم

 

 !کشه؟یم نفس هنوز ای مرد کوچولوت خانم

 هاش بچه نه خودش نه که بهش زدمیم تر محکم وگرنه بود یشلوغ یجا البته

 ...نبرن در به سالم جون

 

 !شدینم باورم

 !بود؟ کرده یباز آدم تا سه جون با من دادن عذاب بخاطر رایسم



 764 از 630 صفحه 

 !وون؟یح ای بود آدم نیا

 

 :دمیغر دندونام نیماب از

 ؟؟؟؟یکرد یغلط توچه

 

 دادم تکون یسر سالم نشونه به شدم رو به رو سایپل با که زدم یچرخ سرجام

 .باشم راحت کردن اشاره که

 

 !خودشه

 :بدن گوش گفتم اشاره با و فنیآ رو زدم ویگوش

 

 !!!نکردم یکار که حاال....اووووه

 !بود کوچولو تصادف هی فقط

 تیزندگ از رو یپاپت ی دختره اون که کنمیم ام یا گهیهرکارد بخوام اگه من

 ...کنم پاک

 ...عشقم یبش خوشبخت اون با ذارمینم هم ببازم اگه من

 

 .کردیم سوراخ دستمو کف داشت ناخونام که بودم داده فشار مشتامو نقدریا

 

 :وگفتم دمییسا هم رو دندونامو

 ...نشه کم من یمایاقل سر از مو تار هی کن دعا برو فقط

  حالله خونت واحد و احد یخدا به بشه کم اگر که

 .کرد قطع تلفنو و داد سر یا جادوگرانه ی خنده
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 :وگفتن کردن ینگاه متعجب مامورا

 خانومتون؟ به زده که هیهمون

 

 .دادم تکون سر

 :گفت بود دار درجه که شونیکی

 خوب شما حال یول تصادف درمورد قاتیتحق یبرا میاومد روزید ما راستش

 چه از هیقض میدونیم یتاحدود و میزد حرف خانوادتون یاعضا ی هیبق با نبود

 . قراره

 ....بهتون بود زده زنگ که یشخص نیا یول

 

 :موهام تو زدم چنگ وکالفه حرفش وسط دمیپر

 

 ....بود عمارتم خدمتکار...راسیسم

 کردم میتنظ نامه تیشکا همونجا و کردم فیتعر براشون و اناتیجر تمام

 

 گوش یکالنتر تو که سربازه یگوش به فرستادم رارویسم ی شده ضبط یصدا

 دوباره اگه بزنن ردشو بتونن تا بشه شنود تماسهام که گرفتن اجازه ازم بدن

 .گرفت تماس

 

 .مایاقل به دوختم چشم

 !بود دهیخواب آروم چه

 !!!بودن شدنش داریب منتظر اتاق ی دربسته پشت که ییکسا از الیخ یب
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 .اومد دستش تو لیوسا یسری با برسام

 :وگفت سمتم گرفت چیساندو لونینا هی

 ...  سالم

 .باشه راحت المونیخ تو بابت از القل بخور نویا

 :وگفتم روپام گذاشتم لونوینا

 .خورمیم بعدا ندارم لیم

 

 :سمتم گرفت کرد باز برداشت چویساندو ویصندل رو دستشوگذاشت تو ساک

 دارمیبرنم اسمتو گهید ینخور داداش جون به

 

 و مغز به گهید یعنی کردیم دیتهد ینجوریا یوقت برسام تو دست از!پوووووف

 !!بود دهیرس اعصابش

 

 .شدم خوردن مشغول اروم و گرفتم ازش ناچار به

 :وگفتم کردم ساک به یا اشاره

 

 ه؟یچ نیا

 

 :کردوگفت باز ششوین

  ارمیب داده مامان.کوچولوهاس مال

 شون؟ینیبب یرفت

 

 :وگفت سرم تو زد یکی. دادم تکون سرمو
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 ...یذوق یب یلیخ

 !یلیخ ماهن یلیخ اوشیس یوا

 

 دیلرزیم دلم یول نمشونیبب دوسداشتم

 !باهاشون؟ کنم کاریچ نباشه مایاقل اگه

 ؟یچجور

 

 :گفتم نباشه تابلو ذوقم که یجور

 ان؟ یشکل چه

 

 :وگفت کرد وارید به ینگاه متفکر برسام

 ...ماهن گفتم

 !ستنین تو هیشب مسلما پس

 .رفتن مامانشون به

 

 :وگفت رفت عقب که گرفتم بازوش از یشگونین حرص با

 

 .فقط عروسک دوتا. ماهن ییخدا نشونیبب خودت برو هیچ خب

 

 .اوردمین طاقت گهید

 .پاشدم و لونینا تو کردم رو نصفه چیساندو

 .نمشونیبب برم دیبا

 :گفت برسام که کردم مایاقل به ینگاه دل دو
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 .ایب برو ششمیپ من نترس

 

 .شدم نوزادان بخش یراه و زدم یلبخند

 .کردیم نگاه ذوق با و بود ستادهیا شهیش پشت انایس

 .ششیپ برم گفت اشاره با افتاد بمن چشمش تا

 .کنارش رفتم و دمیکش موهام به یدست

 :وگفت شهیش به زد انگشت با

 !اوناهاش

 .ایهم کنار دوتا اون

 

 .دشونید شدیم راحت و داشتن فاصله پنجره با تخت هی

 

 !بودن کوچولو یلیخ

 .زدیم یقرمز به یدیسف از تپلشون و گرد صورت

 .دادیم دستاشوتکون یکی اون و بود دهیخواب شونیکی

 

 .کردم نگاه ها بچه به اقیاشت با

 .شد شتریب مایاقل شدن داریب به دمیام

 .خدا امون به کنه ول هاشو بچه که ستین نامرد اونقدر مایاقل

 

 :وگفت زد ذوق سر از یلبخند انایس
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 اماده اتاق برم خوامیم.خونه مشونیببر میتونیم شنیم مرخص گهید روز چند

 .براشون کنم

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 .نیبخر براشون الزمه یهرچ

 . خودمون اتاق تو فقط

  باشن خودمون شیپ

 .داد تکون سر عانهیمط

 .کردم یبهداشت سیسرو نهیآ به ینگاه

 .بود ناجور وضعم سرو و بود دراومده کامل شامیر

  بودم نذاشته رونیب مارستانیب از پامم هفته هی نیا تو

 کیکش مایاقل اتاق در جلو همش منم خونه بردنشون شدن مرخص که ها بچه

 .دادمیم

 

 دیبا بودم نگران یول برگردم و رمیبگ دوش هی و خونه برم سر هی گرفتم میتصم

 .خودم یجا ذاشتمیم ویکی

 .برم من بمونه ادیب که کرد قبول برسام

 

 .شد تر روشن اتاقش زدم کنار رو پرده و مایاقل اتاق تو رفتم

 :وگفتم دمیبوس کبودشو ی گونه شدم خم

 خانمم؟

 ؟یدارشیب یخواینم

 !خوانایم مامانشونو بغل ها بچه
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 .کردم بهش ینگاه و دستم تو گرفتم دستشو

 .بود شده زشت و بلند یلیخ وناخناش بود کبود سرم و سوزن یجا دستش رو

 گردمیبرم وگفتم دمیبوس دستشو

 

 .خونه برگشتم و برسام به سپردمش و اومدم رونیب اتاق از

 .دنبالش مامورا و بود یمتوار رایسم مدت نیتوا

 زود خواستمیم نداشتم وقتشو نزدم شاممیر گرفتم دوش و حموم تو دمیپر عیسر

 .مارستانیب برگردم

 .کردم یخداحافظ انایس و ها بچه از و برداشتم لهیوس یسری

 

 دندم کور چشمم گفتیم ذاشتینم انایس یول براشون رمیبگ پرستار خواستمیم

 مردم بچه حال به دلش مگه پرستار کشمیم جورشونو االن از شدم عمه نرم

 سوزهیم

 

 سالشه ۴ من وروجک گفتیم یدار وروجک هی خودت تو گفتمیم ام یهرچ

 !کنه تیاذ دینبا که فهمهیم خودش عاقله

 .مارستانیب سمت برگشتم و کردم روشن ضبطو و شدم نیماش سوار

 !کردیم دایپ انیجر خونم و رگها تو آهنگ

 ...بهم یبخند دیشا بهت گمیم یزیچی"

 ...بره یببند باز اصالچشاتو دیشا

 ...درحدگله فقط گمیم یزیچی

 ...خوشگله چشمات بسکه شمیم تیاذ

 

 !عاشق!مایاقل چشماتم عاشق
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 :فرمون رو گرفتم ضرب اشک با

 

 کنم بازش رو بحثه نیا جلوت تونمیم نه

 کنم سازش ییتنها غم با تونمیم نه

 کنم بتوخواهش که دهیم اجازه غرور نه

 ...." کنم نوازش موهاتو زنهیم پر دلم من یول

 

 !غرور یبابا گور گهید یول

 .تو فقط.مایتواقل فقط

 .اتاقش تو رفتم و مارستانیب دمیرس

 : کردم کوتاه ناخوناشو مرتب و تخت لب نشستم

 .مایاقل یدونیم

 !بوده ارزش با برامون چقدر میبفهم بعد میبد دست از ویزیچی میدار عادت ماها

 !میهست بخدا یول میستین عاشق میکنیم فکر ماها

 !...رهیگیم چشممونو جلو خودیب غرور هی فقط

 

 زادهیعل_نیش#

  یروز"

 نگاهــــــــــے

 !شــــــــــودیم سگ

 !..."را دلـــت ے پاچه ردیگیم و

 

 تو یچشما
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 .مایاقل کرد عوض منو تو نگاه

 : گفتم و دمیبوس دستاشو

 .شد بهتر حاال

 

 .کردم نوازش و زدم کرم کوچولوش یدستا رو اروم و برداشتم کرمو یقوط

 !بود خواب همچنان

 . مایاقل دارشویب

 

 .رونیب زدم اتاق از کرده بغض

 !.بهم بود زده زل که یمرد ریپ به خورد گره نگاهم

 شدم رهیخ بهش متعجب

 واز کردیم هیگر اروم و دهنش رو بود گذاشته دستاشو بود کنارش که یدختر

 .مایاقل به بود زده زل شهیش

 :گفت و دستش یکی اون داد حشویوتسب کرد بهم ینگاه رمردیپ

 

 تشر با که نجایا بودم اومده

  دعوا با

 جنگ با

 ببرمش مارویاقل شده که یبدبخت هر با

 ازت کنم دورش

 

 یندار اقتشویل یبفهم که

 ینشد بزرگ یبفهم که
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 .کرد عوض نظرمو دمید شهیش نیا پشت از که ییزایچ یول

 

 نییپا انداختم سرمو

 .دونستیم یلیخ بود که یهرک اما هیک مرد ریپ نیا دونستمینم

 

 شد دور ازم آروم

 .ستادمیا وجلوش دمییدو

 

 :وگفتم کردم تر زبونم با لبامو

 ن؟یهست یک شما

 ن؟یشناسیم کجا از مارویاقل

 

 :وگفت شونم رو گذاشت دستشو

 دختر مثل کرد یزندگ کنارم بود من خونه تو شد یفرار ازتو یوقت از مایاقل

 .خودم

 که اومد بدم ازت کرد فیتعر شویزندگ داستان من اصرار به اول یروزا یوقت

 !یمرد یلیخ یکردیم فکر

 .یبود کرده نکارویا یمعصوم دختر نیهمچ با که

 !نبود متنفر اون یول

 بود عشق پراز چشماش

 !!!تو خواستن پراز

 

 .داد فشار گلومو بغض



 764 از 640 صفحه 

 بودمش؟ رونده خودم از من و داشت دوسم نهمهیا

 

 :گفت و دیکش شیاشک یها گونه به یدست رمردیپ کنار دختر

 اومده؟؟ هاش بچه سر به یچ

 

 :گفتم و زدم روش به یلبخند

 .شدن مرخص!هام بچه سالمن

 

 زد یلبخند هیگر اوج تو

 .کرد زمزمه یشکر یاله لب ریز رمردیپ

 

 بدونم ازشون شتریب دیبا

  رفته چرا مایاقل بدونم دیبا

 !خانواده هی مثل بودن کرده مراقبت مایاقل از مدت تمام اونا

 .کنم رفتار بد ای بهشون باشم نیبدب نبود حقشون

 :وگفتم دادم فرو بغضمو و دمیکش صورتم به یدست

 ....آقا

 

 :وگفت کرد صورتم به یلبخند با نگاه

 .ونسی

 .یرسول ونسی حاج

 

 :وگفتم دمیگز دندون لبمو
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 .ندونستم قدرشو من

 .براش نکردم یهمسر

 .درحقش نیکرد یپدر مدت نیا تو شما یول

 .شه داریب نیبگ بهش

 .ندارم طاقتشو نیبگ

 .بده گوش شما حرف به دیشا کنه باز چشماشو نیبگ

 . یلعنت خواب نیا از شه داریب دیشا

 

 :وگفت هام شونه دوطرف گذاشت دستاشو ونسی حاج

 ! مرد باش یقو

 !کنه هیتک بهش و کنه باز چشم که پشتشه کوه مثل یکی بفهمه بذار

 تو جز یلیدل بازکنه چشم اگر اون.یبکن فکرشو که هیاون از شتریب عشق قدرت

 نداره هاش بچه و

 

 .بغلش تو انداختم خودمو

 !بودم محروم پدر نعمت از که بود سال یلیخ منم

 .بود خوب حالم ونسی حاج شیپ

 !خوب یلیخ

 

 .کرد فیتعر برام ویچ همه و راهرو تو یصندل رو مینشست

 .ازمن شده یفرار مایاقل اصال چرا و کرده دایپ مارویاقل یچجور که

 و ستین متنفر ازمن و بوده عشق با رفتنش دمیفهم یوقت بود یعروس دلم تو

 یحس بوده نوشته دروغ به خوندمشیم بار ده یروز که یلعنت ی نامه تواون

 !نداره بهم
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 .ستین طرفهی دارم بهش که یعشق بودم مطمئن گهید حاال

 بهش و بود ششیپ که یدختر و ونسی حاج با متعجب و شد راهرو وارد انایس

 .بمن دیرس و کرد کیعل سالم مژده گفتیم

 

 :گفتم

 انا؟یس

 ؟یسپرد یک به هارو بچه

 نجا؟یا یاومد یبراچ

 

 :وگفت داد گردنش به یتاب

 .میمر و مامان به

 .یبرگشتن رمیبگ نوزادم لیوسا و لباس یسری نمیبب مارویاقل اومدم

 

 .افتاد خانم مژده مشتاق نگاه به نگاهم

 :وگفتم زدم یلبخند

 .ماسیاقل دوستان از.نهیبب هارو بچه ببر خانمم مژده

 

 :گفت ذوق با مژده که زد بهش یلبخند یگرم به انایس

 . گاه رخواریش تو مونده که دهیهاخر برابچه لیوسا و لباس یکل

 :گفت ونسی حاج روبه

 براشون؟ میببر اونارو
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 :گفتم و دادم تکون یدست

 هارو بچه خونه برتتونیم انایس بعد نیبردار نیدار الزم یهرچ دیبر انایباس

 .نینیبب

 

  ونسی حاج به زد زل اجازه کسب یبرا ملتمس مژده

 کرد اعالم تشویرضا لبخند هی با تینها در و کرد نگاه کمی یحاج

 .اومد رونیب دنشید بعد و رفت مایاقل اتاق تو انایس

 .رفتن رونیب سالن از مژده با

 

 :گفتم ونسی حاج روبه

 .یحاج ینیبیم

 داده دستم کار حماقت

 ومد؟یم سرم به یچ ششیپ رفتیم و شدینم یفرار مسعودم از مایاقل اگه

 

 دهیخواب عروسک هی مثل که جونم یب یمایاقل به ینگاه شهیش از ونسی حاج

 :گفت و انداخت بود

 .پسرم نباش نگران

 .شهیم داریب شده که هاشم بچه بخاطر.شهیم داریب

 

 : وگفتم زدم یلبخند

 .نگرفتم شناسنامه براشون هنوز

 .براشون کنم انتخاب اسم تونمینم

 .کنه انتخاب اسم خودش شه داریب زودتر مایاقل کاش
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 .داشته نظر مد یزیچ شیباردار تو حتما اون

 

 

 :وگفت داد تکون یسر ونسی حاج

  بدونه دیشا بپرس مژده از نویا

 

 عروسکم به زدم زل و گفتم یاوهوم

 .شدم عوض که ینیبب یش داریب زودتر کاش

 

 کن باز خوشگلتو یچشما فقط تو دستش کف ذارمیم بوقتش مسعودم اون حق

 .مایاقل

 

 .شدم تنها باهاش باز و رفت ونسمی حاج

 .روش نشستم و تخت کنار گذاشتم یصندل هی و اتاقش تو رفتم

 

 :گفتم دستامو تو گرفتم کشویکوچ یدستا

 !ست طرفهی عشقم کردمیم فکر تاحاال

 !یرفت که بهم ینداشت یحس کردمیم فکر

 .شدم عاشقت دوبرابر دمیفهم که حاال

 

 :وگفتم گذاشتم دستش رو یا بوسه

 ؟یکن بغل کوچولوهاتو یدوسندار تو

 !خانما خانم رنیگیم تورو بهونه کننیم هیگر مدام که اونا
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 !بهم شه بند پات که یباش داشته بچه ازم داشتم دوست شهیهم

 !یبر یکنینم ولم باشم مطمئن که

 !ارمیب زبون به ذاشتینم یخرک غرور نیا یول

 !!!یزمستون خواب تو یرفت تو کنار گذاشتم غرورمو حاالکه

 

 .کردم نگاه رونویب پنجره از و پاشدم جام از

 !شدیم لیتحو سال گهید دوروز و بود راه تو بهار

 

 :وگفتم دمیکش سرش به یدست برگشتم

 !ادایم داره بهار

 دادن؟ شکوفه درختا ینیبب یکن باز چشماتو یخواینم

 بود؟ برده وخوابت توت درخت سر یبود یرفت ادتهی

 !!!یباش رفته دمیترس و خوردم حرص چقدر اونروز دونهیم خدا

 

 برات درختو اون یها توت دونه به دونه خودم دمیم قول کن باز چشماتو تو

 .نمیبچ

 

 .بود دهیپر رنگ صورتش و بود شده الغرتر

 !اوردمین دووم تهشم که زدم زل خوابش تو معصوم ی چهره به نقدریا

 .صورتش رو شدم خم و کمرش دوطرف گذاشتم دستامو

 !.دمشیبوس وگرم لباش رو گذاشتم آروم لبامو

 

 .خورد تکون دستش کردم حس که عقب برم خواستمیم
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 کردم دستاش به ینگاه

 تخت شده باعث بود کمرش کنار که خودم دست. بود افتاده جون یب همونطور

 .حتما بخوره تکون

 

 :کردم زمزمه گوشش تو و دمیبوس گوششو و تخت رو شدم خم

 

 ...میازدارین هابهت بچه منو

 ...دارشویب

 

 !خورد تکون پلکاش که بودم نرفته عقب کامل

 .خورد تکون خورمیم قسم

 !خورد تکون دمید نزدم توهم گهید نباریا

 

 .تواتاق میبرگشت باهم و گفتم دکتر به و رونیب زدم اتاق از دستپاچه

 

 :وگفت کرد چک عالئمشو دکتر

 خورد؟ تکون که افتاد یاتفاق چه

 

 :وگفتم دمیکش لبم ریز یدست

 دستش کردم حس کردم صحبت گوشش کنار زدمیم حرف باهاش داشتم دونمینم

 .خورد تکون پلکاش و

 

 .چشماش تو انداخت رو قوه چراغ و کرد باز دونه دونه مارویاقل یچشما دکتر
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 :وگفت گرفت دستش مچ به یدست

 خورد؟ تکون دیمطمئن.نکرده یرییتغ

 

 :گفتم و مایاقل صورت به دوختم چشم دیام نا

 .دمید خودم.اوهوم

 

 :دادوگفت تکون یسر دکتر

 .نکرده یرییتغ عالئمش چون دیشد متوجه اشتباه حتما میباش منتظر دیبا

 

 !بزنم زار و اتاق کف نمیبش ها بچه نیع بود مونده کم

 ما؟یاقل یباش تفاوت یب نقدریا شهیم مگه

 

 .یلعنت ینبود ینجوریا توکه

 :کردم زمزمه گوشش تو و شدم خم که رونیب بره اتاق از برگشت دکتر

 

 برررررررگرد برگرد.یلعنت دارم دوست

 

 .تر تند مایاقل یها نفس و شد عوض دستگاها یصدا که بودم نرفته عقب هنوز

 

 زد داد و رفت رونیب بعد کرد نگاش متعجب و سرش باال برگشت عیسر دکتر

 !ارنیب براش دستگاه یسری پرستارا که
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 کرد شروع شمارش وبه مایاقل ی نهیس رو گذاشت دستاشو و اتاق تو برگشت

 نییوپا باال تخت رو اش دخترونه و فیظر جسم که زدن ضربه و دادن فشار

 .رفتیم

 !بهش بودم زده زل شده مسخ

 .رفتم مرگ مرز تا

 .کردم غلط رشینگ ازم ایخدا

 !رونیب برم اتاق از که سرم دیکشیم ادیفر مدام دکتر

 !بودم شده کر یول

 مشت هی که مایاقل جون یب ی چهره و دستگاه یرو صاف خط به بودم زده زل

 .اتاق تو ختنیر دکتر و پرستار

 

 .بستن درو و رونیب دنیکش اتاق از منو بزور دوتاشون

 یچجور دادن شوک باهربار که جونش یب جسم به بودم دوخته چشم پنجره از

 .دنیکش رو پرده که دیپریم باال

 

 ومدینم باال نفسم

 وافتاد شد کنده شییباال ی دکمه که بشه شل دمیوکش لباسم ی قهی به گرفتم دستمو

 .سالن کف

 

  وارید به گرفتم لرزونمو دست

 ندارم طاقتشو ایخدا

  نشکن کمرمو نکن امتحانم ینجوریا

  دمیکشیم قیعم ینفسا و کردم باز زور به دهنمو

 .دیچرخیم سرم دور سالن
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 قطع دستگاه یصدا که سرد وارید به چسبوندم تنمو و چشمام رو گذاشتم دستمو

 !شد

 

 …گونم رو دیچک اشکم و شد قطع دستگاه یصدا با منم نفس

 

 

  زدمیم قدم و دمیچرخیم یبزرگ باغ تو

 گشتمیم یکس دنبال داشتم و دمیترسیم تنها

 

 .بود شده رهیخ لبخندبهم با که دمید دور از مادرمو

 

 سر شد باعث سرم پشت یا بچه ی هیگر یصدا که سمتش افتادم راه یخوش با

 !ستمیبا جام

 !عقب برگشتم

 .نبود یکس

 

 شدیم تر کیتار باغ رفتمیم تر کینزد یهرچ یول مادرم سمت برگشتم دوباره

 !تر دور مادرم و

 !بهش دمیرسینم انگار

 

 ستمیبا شد باعث بچه ی هیگر یصدا دوباره

 !بودم دهیترس یلیخ

 !بچه دوتا ی هیگر یصدا از هم روم روبه یکیتار از هم
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 دور پشت از و یدست و شد کیتار زیچ همه که مادرم سمت دمیدو ترس با

 :دیچیپ سرم تو ییصدا شدو حلقه مچم

 

 برگردبررررگرد.یلعنت دارم دوست

 

 !!!شد قطع نفسم و رونیب شدم پرت کیتار یایدن از

 

 !بود هام بچه ی هیگر یصدا که افتاد ادمی

 !بکشم نفس کردمیم یسع

  بمونم دیبا هام بچه واسه یول دادمیم جون داشتم

  نداشت دهیفا اما

 و دیچیپ سرم تو یقیعم درد که معلقم آسمون و نیزم نیب کردمیم حس گهید

 و زدنیم حرف سرم باال که ییکسا بیغر و بیعج یصداها از یا حاله بعدش

 دادم تکون پلکامو آروم دویچیپ سرم تو دنیکوبیم نمیس به مدام

 

 .بهم بود دهیچسب و بود شده قفل هام مژه انگار اما

 و شد خاموش صداها که دادم تکون انگشتامو تیدرنها و کردم تالش شتریب

 .ومدین اطراف از ییصدا

 

 .بود درصد ۱۰ ریز بدنم یا المسه حس

 !کردمیم حس قویعم یدردا و محکم یها ضربه فقط

 

 . برد خوابم و شد آروم هام نفس کنم باز چشمامو نتونستم نکهیا از کالفه
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 ازم خواستمینم و بکشم نفس کردیم کمک که کردمیم حس ویزیچ دهنم رو

 .کنن جداش

 

 ...انگار بود شده خشک بدنم کل

 

 از یمانند ناله یصدا یسخت به و کردم یسع دوباره و کردم یاخم بدنم درد از

 .اومد رونیب دهنم

 حس رو اطراف و دور یها قدم یصدا و کردمیم حس اطرافمو و دور

 .اومده سرم به یچ و شدهیچ کنم درک تونستمینم یول کردمیم

 

 اوردم فشار مغزم به

 بودم رفته دیخر یبرا

  و اومد دور از نیماش

 .فتهین یاتفاق هام بچه یبرا که شکمم رو گذاشتم دستمو

 ...هام بچه

 ...هامممم بچه

 

 بودن بسته چشمامو رو انگار دمیدینم یچیه یول کردم باز پلکامو

 

 یکیتار جز نبود یچیه

 :دمینال و کرد دایپ انیجر خونم و گوشت تو ینگران

 ...هام بچه

 :گوشم تو دیچیپ یا بهیغر مرد یصدا

 ...خانم سالم
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 .نبودم مطمئن یول بود بامن کردمیم حس کردم زیت گوش

 :دیپرس مرده و شد تر کینزد صدا

 د؟؟؟؟یشنویم صدامو خانم

 

 :گفتم ومدیدرم چاه ته از که ییصدا با و دمیکش خشکم یلبا به زبونمو

 .بله...ب

 

 :شدوگفت تر کیصدانزد

 افتاده؟ براتون یاتفاق چه ادیم ادتونی

 

 :وگفتم دمیگز لبمو

 ...کردم تصادف

 

 :وگفت گرفت دستم مچ به یدست مرده

 ه؟؟یچ اسمت.خوبه

 

 :کردم زمزمه

 .مایاقل

 

 .کن باز چشماتو حاال.مارستانهیب نجایا دکترم منم.خوبه+

 

 .بود کیتار جا همه یول کردم باز پلکامو
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 چندتاست؟ نیا+

 

 :گفتم آروم

 نمیبینم

 

 چندبار؟ بزن ؟پلکیچ یعنی+

 

 !بود کیتار نداشت دهیفا.زدم پلک چندبار اروم اروم

 

 ؟یچ حاال+

 

 :وگفتم دادم تکون اروم یسر

 نمیبینم یزیچ کهیتار جا همه

 

 .کرد باز شتریب پلکمو انگشتش با و گذاشت میشونیپ رو دستشو دکتر

 

 ؟یکنینم حس ؟نورویچ االن+

 

 !!!بودم دهیترس واقعا یول کنم کنترل وحشتمو کردمیم یسع

 !!!بودم دهیترس دمیدینم نکهیازا

 :گفتم یا شده کنترل یباصدا و زدم چنگ تختو رو

  نمیبینم
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 یول انداخت نور ادیز احتمال وبه دیکش روهم چشمم یکی اون پلک دکتر

 .دمیدینم

 !ومدیدرم داشت اشکم

 !داشتم کم نویهم فقط

 

 :وگفت بست پلکامو دکتر

 گهید نکن باز چشماتو

 

 :گفتم دهیپر جا از دفعهی

 هام؟؟ بچه

 

 :گفت دمیشنیم صداشو فقط که یدکتر

 !نبود؟ باهات یا بچه یبود تنها اوردن یوقت تورو

 

 !!گرفت نفسم

 ؟؟؟؟یچ یعنی

 :گفتم نگران

  بودم باردار من یول

 نجام؟؟؟؟یا چندوقته من اصال

 

 :گفت که اومد یا گهید جهت از صدا

 سالمن هردو نباش اوناس؟نگران منظورت.آها
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 !یدیخواب تخت که س دوهفته شمام

 

 :وگفتم کردم بلند تخت رو از کمی خودمو

 کجان؟ هام بچه

 

 :گفت شدیم دورتر که صدا

 .امیب تا سرجات بخواب...دونمینم من گهید اونشو

 

 !اتاق در یوصدا

 !دیترک بغضم

 .نشستم تخت رو و کردم بلند خودمو یسخت به

 به دمیرس زانوم رو که نییپا تا دمیکش دست رونم از کردیم ینیسنگ راستم یپا

 !گچ

 . بود سالم چپم یپا

 !دراومد نالم که دادم تکونش آروم

 .بدنم شدن خشک درد اندازه به نه یول داشت درد

 

 .نییپا کردم زونیآو تخت از پاهامو

 .نیزم به دینرس

 .دادم سر خودمو شتریب

 نشد

 شد باعث دستام یحسیب که نییپا شدم زونیآو شتریب و تخت لب گذاشتم دستامو

 تو دیچیپ ییها قدم یصدا که نییپا افتادم تخت از و کنم کنترل خودمو نتونم

 .گوشم
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 :گفتم و کردم جمع خودمو سرد نیزم رو و کردم زیت گوش ترس با

 اتاقه؟؟؟ تو یکس

 

 !ومدین ییصدا

 .کردم اشتباه حتما

 .کردیم درد یلیخ بود گچ تو که ییپا

 . شد باز اتاق در  که کنم لمس اطرافو کردم دراز دست

 :توگوشم دیچیپ یفیظر یصدا

 یداشت ینبات یزندگ دوهفته تو نییپا یاومد تختت از چرا دخترخوب یوایا

 نداره جون ؟بدنتیفتیب راه نگذشته اومدنت بهوش از ساعت ۲۴ یخوایم حاال

 .زمیعز

 

 :وگفت گرفت بازوم به دستشو

 .تختت رو شوبرو بلند حاال

 

 :وگفتم لباسش به زدم چنگ و شدم بلند ازجام

 هام؟ بچه شیپ ببر منو توروخدا دکتر خانم

 د؟؟؟؟؟یگیم دروغ بمن ای زندن اصال

 

 :وگفت گرفت دستمو خانومه

 پرستارم من زمیعز

 چشمات فکر به اصال بعد کنه ات نهیمعا ادیب پزشک بذارچشم تختت رو ایب

 ؟؟؟؟یستین
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 !هیگر ریز زدم

 .نمیبب هامو بچه ببر منو چشمام یبابا گور یپرستا خانم+

 

 :وگفت نشست صورتم رو دستش

 چشما؟ نیا با

 

 !گفتینم بد

 !دنید به چه کورو آدم

 :وگفتم کردم تر لبامو

 ....کنمیم نیبگ یهرکار بخدا کنم حس نفساشونو کنم لمسشون فقط

 

 

 

 

 .زدیم حرف دکتر با اروم اروم که بهش بودم زده زل دور از

 !!!دمیترسیم یول کنم بغلش و کینزد برم دیکشیپرم دلم

 .باشه یفرار ازم بازم مدت نیا بعد دمیترسیم

 

 جاش از اروم که کردمیم نگاهش فاصله توهمون رفت رونیب اتاق که دکتر

 .پاشد

 .کردیم لمس جارو همه
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 ادیدرن صدام که گرفتم دندون به رو ام سبابه انگشت و گونم رو ختیر اشکام

 .اتاقم تو ونفهمه

 .شد ینجوریا چشماتم حاال اومده سرت که ییبال اونهمه بعد که برات رمیبم

 .نییپا افتاد تخت از بود حسیب بدنش اما نییپا داد سر تخت از خودشو اروم

 !نه ای تواتاقه یکس کرد سوال و شد متوجه عیسر که سمتش رفتم قدم چند

 

 !ستادمیوا سرجام

 !سمتش برم تونستمینم یول کمکش برم خواستمیم

 هاش بچه بخاطر یول نبود نرمال حالش هنوز بشه شوکه و بترسه دمیترسیم

 .بود افتاده راه

 که کردم اشاره بهش و شد اتاق وارد پرستار که رفتمیم کلنجار باخودم داشتم

 .مایاقل کمک بره

 

 !اتاقم تواون من ارهین رو به یکس که بودن سپرده بخش پرسنل همه به

 ادیب شیپ براش یمشکالت ممکنه ادیم بهوش یوقت که بود کرده ینیب شیپ دکتر

 !بود مورد نیبدتر نیا یول

 

 شدیم آب دلم و کردیم التماس پرستار به ها بچه دنید واسه

 .دمیمال چشمامو و زدم پس اشکامو

 هی با مایاقل یدکترشخص که نهیبش تخت رو بود کرده قانعش زور به پرستار

 .شد اتاق وارد گهید دکتر

 

 .رفت جلو پزشک چشم و کردم یسالم سر اشاره با

 رفتم جلو قدم چند اروم منم و شد صحبت مشغول مایاقل با
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 :گفت و دیکش عقب تخت رو وخود نگران مایاقل

 اتاقه؟؟؟؟؟ نیتوا یک

 

 .کردن نگاه هم به متعجب پرستار و دکترا

 :گفت پزشک چشم

 

 !چطور؟! پرستار هی و دکترت و من

 

 :زد زار مایاقل

 هیک مال تلخ عطر یبو نیا دیگیم دروغ دیدار

 

 .گهیم یچ شدم متوجه تازه

 !سمتم شدن براق همه

 !!بود یفرار عطرمم یبو از یحت اون

 

 :گفت مایاقل روبه و رفت بهم یا غره چشم پزشک چشم

 .ارمیم در کتمو االن.زدمینم وگرنه دیحساس دونستمینم خوامیم معذرت

 

 .ستمیبا تر عقب که کرد اشاره دستم دادیم کتشو کهیدرحال و پاشد تخت لب از

 

 .رهیبگ عطر یبو که خودم یلباسا به دادم فشار کتو

 :وگفت تخت لب نشست پزشک چشم
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 کنم؟ ات نهیمعا یدیم اجازه خب

 

 :پاشدوگفت جاش از بعد و شد مشغول دکتر و نشست سرجاش اکراه با مایاقل

 یها عصب صمیتشخ بنابه دیاریب جوابشو عیسر سمینویم شیوازما عکس براش

 .دهید بیآس یینایب

 

 :وگفت دکتر یبازو به زد چنگ مایاقل

 هامو بچه اگه رمیمیم من نمیبب هامو بچه بذارن دیبگ نایا به توروخدا دکتر یاقا

 .کنمیم خواهش.نمینب

 

 .کرد نگام یسوال دکتر

 .دادم تکون نه یمعن به سرمو

 

 :وگفت گرفت کتشو و اومد سمتم اروم دکتر

 به یفکری تا. خب اومدن ایدن به موعد از زود مراقبتن تحت ها بچه شهینم االن

 ...شتیپ ارنیب توننیم اونارم میبکن چشمات حال

 

 

 

 

 کنمیم نکارویا چرا که شدم سرزنش ام یوکل اومدم رونیب اتاق از دکترا همراه

 .نداشتم ام یمنطق لیدل یول

 !!!بتونم اگه یول کنارشم بگم و بزنم حرف باهاش دیبا گفتنیم راست
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 !بود شب ۹ ساعت دراوردم مویگوش رفتن که دکترا

 کرده جدا ازش دستگاهارو و بود خواب یساعت چند دوباره اومد بهوش یوقت

 .بودن

 !بدم وخبر بزنم زنگ خونه به نبود ادمی جانیه از

 

  رهیم راه داره بود معلوم صداش تن از که یگوش تو دیچیپ انایس سرحال یصدا

 

 زم؟؟؟؟یعز یدار الزم یزیچ داداشم جانم+

 

 و بهش بگم کردمینم دایپ کلمه بود خوب حالم نقدریا یول کردم کنترل جانمویه

 :هوگفتمی کنم ینیچ مقدمه

 .شد داریب مایاقل.انایس دارشدیب

 

 :گفت دهیبر دهیبر انایس و یتوگوش دیچیپ یزیچ شکستن یصدا و کرد سکوت

 واقعا؟...وا...و

 ؟یکنینم که...ک...یشوخ..ش

 

 :وگفتم شد باز شمین

 .بخدا نه

 .بشم فداش اومده بهوش

 بگم خودم تا دیاین شماام نجامیا من دونهینم انایس فقط

 

 .کردم قطع ویگوش و کرد قبول نوق و نق یکل بعد انایس
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 .زدم وتماسو داکردمیپ ازش بودم گرفته که ونسوی حاج شماره

 :یگوش تو دیچیپ گرمش یصدا نخورده بوق هی

 د؟ییبفرما بله

 

 :وگفتم دمیکش صورتم به یدست

 .اوشمیس...ونسی حاج سالم

 

 :شدوگفت گرمتر صداش لحن

 ؟یخوب پسرم سالم

 شده؟؟؟؟ یزیچ باشه ریخ

 

 تو رفتن گرفتن شیازما یبرا چندتاپرستار.رفتمیم راه وتوسالن نبودم بند سرجام

 .مایاقل اتاق

 :گفتم

 مژده به هست امکانش اگه شده داریب مایاقل بگم زدم زنگ.رهیخ یحاج رهیخ

 .بدم نشونش خودمو ندارم طشویشرا االن من ششیپ ادیب دیبگ خانم

 

 :شد سرزنده و شاد یحاج یصدا

 وقت ؟آخه گهید دنیم اجازه فقط میایم االن چشم!شکر مرتبه خداروهزار

 .ستین مالقات

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 .پرسنل با کنمیم هماهنگ دینباش نگران شما اره
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 .گذاشتم ویگوش و میکرد یخداحافظ

 .دادیم ارور یه و بود کم میباطر

 .مایاقل یبرا دوختم نگاهمو در یال از

 .هام شونه رو شستیم ایدن غم فتادیم ادمی که چشماش

 !ناراحت شدنش کور از ای باشم خوشحال بودنش زنده از دونستمینم

 

 !بود احتمال همش یول شه درست عمل با هست احتمالش گفتنیم دکترا نکهیا با

 .کنه یزندگ و نهیبب راحت باشه قبل مثل مایاقل خواستمیم من

 

 خاموش که بدم جواب اومدم و گرفتم فاصله در از عیسر برهیو رو رفت میگوش

 شد

 .شانس نیا به لعنت یا

 .شدیم خاموش دیبا االن نمیا

 :گفتم پرستارها سر از یکی به و رشیپذ سمت افتادم راه

 

 ستین شمیپ شارژر من شارژ دیبزن منو همراه یگوش شهیم دیببخش خانم...سالم

 .هیکاف بشه هم درصد چند دارم ام یفور کار

 

 :وگفت کرد بهم ینگاه بخش سرپرست

 خودتون؟ نیدار شارژر

 

 :وگفتم سمتش گرفتم ویگوش.دادم تکون یمنف سرمو

 شارژراس نیازا
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 :وگفت زد یلبخند

 .بهش خورهیم من مال ستین یمشکل

 

 :وگفت گرفت ازم ویگوش

 ؟؟یآقا شما فقط

 

 :گفتم یفور

 .فرخ

 .فرخ اوشیس

 .هستم ۱۸ اتاق ماریب همراه

 

 . شارژ تو زد و میگوش رو چسبوند و کاغذ رو نوشت رو بودم گفته یهرچ

 .مایاقل اتاق سمت برگشتم و کردم یتشکر

 

 .کردم شهیش از ینگاه

 بود دهیخواب

 :وگفتم کردم ومدیم رونیب اتاقش از که یپرستار روبه

 

 ه؟یعیطب نیا.خوابهیم یلیخ بنظرم

 

 :وگفت کرد دستش تو یها برگه به ینگاه پرستار



 764 از 665 صفحه 

 یول میکرد قیتزر آرامبخش کردنش یتابیب بخاطر االن که هرچند هیعیطب البته

 .گذرونهیم رو نقاحت دوره شونیا هرحال به

 ، مانیزا بعد یافسردگ ، تصادف

 !هاشه بچه تاب یب و نگران که االنم باشه موثر تونهیم نایا ی همه

 

 !گفتیم راست

 نگهش مارستانیب تو شهینم ام قهیدق هی کجان ها بچه بفهمه اگه لجبازه مایاقل یول

 !کردیم گوش وپرستارارو دکتر حرف دیشا باز ینطوریا داشت

 

 .نشست لبم رو یلبخند اومدنش بهوش یاور ادی با و مکتین رو نشستم

 باعث شدیم کینزد که ییقدمها یصدا. زدمیم لبخند خودم به ها وونهید نیع

 .کنم بلند سرمو و امیب رونیب افکارم شداز

 

 .شدن کینزد گهید دختر هی با خانم مژده و ونسی حاج

 !رفت ادمی نطقم دختره دنید با

 

 !ماسیاقل کردم فکر و گرفتم مچشو کوچه یتو اونروز که بود یهمون

 

 :گفتم متعجب

 ...شما...ش

 

 :وگفت کرد یدست شیپ ونسی حاج

 !افتاده یاتفاق چه که کردن فیتعر برامون.سما دخترم
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 بیتعق دخترو نیا اونروز اگه بودم شده کینزد مایاقل به حد نیا تا شدینم باورم

 !بود فتادهین اتفاقا نیازا کدوم چیه االن مایاقل به دمیرسیوم کردمیم

 !کردم حماقت شهیهم مثل

 

 .کرد نگاه مایاقل به و شهیش سمت رفت عجله با خانم مژده

 :وگفت رفت وا شده پنچر کیالست مثل دهیخواب دید یوقت

 

 .خوابه هنوز که ن؟اونیگفت یالک

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 درد و کنهیم یتابیب یلیخ چون یول اومد بهوش شما رفتن بعد یصبح نه نه

 .بهش کننیم قیتزر آرامبخش یه ادهیز نسبتا بدنش

 .شهیم داریب یول دیخواب دوباره نیدیرس رید

 

 .پنجره سمت برگشت و زد یلبخند خانم مژده

 .کنارش رفت ام یحاج دختر

 

 :گفت من روبه و دخترا به کرد ینگاه ونسی حاج

 بره؟ راه تونهیم

 زنه؟؟یم حرف

 

 .چشمام تو نشست غم و کرد بار سر دلم زخم

 :گفتم ناراحت
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 ...یول.آره

 

 :وگفت گرفت هامو شونه ونسی حاج.گرفتم دندون لبمو

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچ یول

 

 :وگفتم دادم قورت بغضمو

 .یحاج نهیبینم

 .دهید بیآس چشماش عصب گنیم دکترا

 

 .روبازوهام از خورد سر و شد شل دستاش

 :کرد وزمزمه دیکش صورتش به یدست

 ...کنه رحم بهمون خدا

 

 :وگفت کرد بلند سر باشه افتاده ادشی یزیانگارچ هوی

 ؟یینجایا تو دونهیم

 توان؟ خونه هاش بچه دونهیم

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 مونده کم کرد حس عطرمو یبو آن هی نداشتم شدن رو در رو جرات.نه هنوز

 روت به رو ستادهیوا اتیبدبخت عامل بگم هوی برم حاال یحاج بشه یفرار بود

 !؟

 

 :وگفت دیکش شونم به یدست ونسی حاج
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 .پسر نباش نگران

 .عالقمنده بهت اونم یدار دوسش تو که اندازه همون به مطمئنم

 ای پدرشون ی خونه رفتن ها بچه بدونه دیبا یچ که باالخره باشه خدا به توکلت

 !نه

 برگشتم و دمیپر ازجام خانم مژده مانند غیج یباصدا که بگم یزیچ خواستم

 .سمتش

 :گفت و اتاق در سمت رفت باعجله

 شد داریب 

 

 :وگفتم جلوش رفتم تند

 .نیسیوا نیسیوا

 

 :گفتم و دمیکش صورتم به یدست.کردن نگام متعجب

 یبستر نوزادان بخش تو و نیندار خبر شما هاشم بچه از نینزن من از یحرف

 .ان

 

 :گفت متعجب خانم مژده

 .شمارو دهیند خودش مگه یچ یعنی

 

 :وگفتم انداختم نییپا سرمو

 نهیبب تونهینم اون...نه

 

 .شد رهیخ اتاق در به و دیورچ لب کرده بغض

 :گفت محزون و دیکش یقیعم نفس
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 تو؟ برم تونمیم

 

 .رفتم کنار در یجلو از

 .بستن درو و تو رفتن

 .بهشون دوختم نگاهمو ازپنجره

 

 . کردنیم هیگر و بودن کرده بغل رو گهیهمد

 .نییپا انداختم سرمو

 !گرفتیم شیآت وجودم کل فتادیم ادمی خوشگلش یچشما که یهربار

 

 .اومدن رونیب دخترا که راهرو تو میبود نشسته ونسی حاج با

 :گفت کردیم پاک اشکاشو کهیدرحال خانم مژده

 

 بشه؟؟ درست که نداره یراه چیاومده؟ه چشماش سر به یچ

 

 :وگفتم دمیگز لب

 .بگه رو یقطع نظر و نهیبب ششویآزما جواب دیبا دکتر

 .ستین مشخص یزیچ فعال

 ن؟ینگفت بهش یزیچ شماکه

 

 :وگفت داد تکون سماسرشو

 !هاشه بچه تابهیب یلیخ یول نه

 .یطفل داره گناه
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 .کردم نگاش پنجره از

 .گمیم بهش ویچ همه دکتر نظر بعد فردا بخوابه امشبو+

 

 .کرد باز رو سرمش و شد اتاقش وارد یپرستار

 .بشه درست چشماش بذار نکن مجازاتم ینجوریا کن رحم بهم ایخدا

 

 . بره ییدستشو راحت تونستینم چون دادنینم بهش درمون درست یغذا

 ! گرفتیم بهونه ها بچه نیع و خوردیم نق نق با دادنیم که ام یهمون

 

 سرو و خونه برم من تا بمونه من یجا بره گفتم و برسام به زدم زنگ صبح

 .مارستانیب برگردم بعد کنم مرتب وضعمو

 

 .شد ریسراز روم سواالت از یموج خونه دمیرس تا

 !نهیبینم گهید من یمایاقل یچشما دنیفهم یوقت شوک تو رفتن همه

 

 .زدم شامویر و رفتم یفور حموم هی

 تو مونده میگوش که افتاد ادمی توحموم. اصال دمیرسینم خودم به مدت نیتوا

 .مارستانیب

 سه و انین که کردم یراض رو هیبق مادرو مکافات هزار به و شدم آماده عیسر

 .بدم نشون خودمو من اول تا نکنن

 . زدم تلخمو عطر

 و بشناستم عطر نیا یبو از و شم کینزد بهش اروم اروم تا کردیم کمکم

 .نشه شوکه دفعهی
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 .مارستانیب برگشتم

 . شدم یکس ی تنه به تنه که کردمیم چک ساعتمو داشتم

 مدت نیتوا که هیسروان جناب همون دمید که کردم یخواه عذر برگشتم عیسر

 .کردیم یریگیپ رو رایسم هیقض و مایاقل تصادف ی پرونده

 

 :وگفتم دادم دست باهاش

 ؟!نجایا!اومده؟شما شیپ یمشکل

 

 :وگفت مارستانیب سالن داخل میبرگشت باهم

 .بود خاموش همراهتون رنیبگ تماس ها بچه بودم گفته شبید راستش

 

 :وگفتم میشونیپ تو زدم دست با

 .شرمنده.رمیبگ رفته ادمی شارژ بزنن دادم شد خاموش میگوش شبید

 

 :وگفت کرد پرونده به ینگاه

  نداره یرادیا

 خودشون از هم میاومد اومده بهوش همسرتون گفتن مارستانیب با میکرفت تماس

 شما که شد ریدستگ خدمتکارتون خانم همون که میبد خبر هم میکن وجو پرس

 !میرفتیم میداشت و نینبود

 

 :گفتم سرخوش

 کرد؟؟ نش؟اعترافیواقعا؟گرفت
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 :وگفت داد تکون یسر

 یتبان ینام مسعود یآقا هی با ایگو کردن اعتراف هم همسرتون پدر قتل به...بله

 ...بودن کرده

 

 !زد خشکم

 !پست؟ نقدریا آدمم

 دور ازم اونو و مایاقل یجلو کنن بدجلوه منو فقط که بودن کشته منوچهرو

 !کنن؟

 

 :وگفت داد تکون صورتم یجلو یدست سروان

 دشون؟یشناسیفرخ؟م یاقا

 

 :دمیغر شدم دیکل یدندونا نیب از و دادم تکون یسر

 !!میهمکاربود.نشناسمش شهیم مگه

 

 :وگفت گذاشت سرش رو کالهشو سروان

 یبرا اما. باشه شده خارج کشور از رهیم احتمال و هیمتوار فعال که شونیا

 .سر هی یکالنتر دیاریب فیتشر دیبا پرونده لیتکم

 

 :وگفتم دادم تکون دیتائ به یسر

 . امیم حتما شه بهتر همسرم حال

 

 .باال رفتم باعجله و میکرد یخداحافظ ازهم

 .بود برسام شیپ راهرو تو دکتر
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 :دمیپرس یوفور کردم سالم

 

 بود؟ چطور شایازما دکتر؟جواب شدیچ

 :گفت و داد تکون سرشو

 .هیجد مشکل زدمیم حدس که همونطور متاسفانه

 .ارهین بدست شویینایب چوقتیه گهید ممکنه نشه عمل فورا اگه

 :وگفتم برسام به دادم هیتک

 

 د؟یکنینم عمل ن؟چرایهست یچ منتظر پس

 

 :وگفت انداخت باال ییابرو دکتر

 ...لیدل چند به

 .مارستانیب تو میندار وجراح متخصص ۱۳ بعد تا و دهیع فردا نکهیا اول

 تونهیم عمل بعد صد در صد گفت شهینم و باالست یلیخ سکشیر نکهیا دوم

 .ادینم شیپ یمشکل اش گهید یها عصب یوبرا نهیبب

 عمل به تیرضا اصال شد گرمیدست حرفاشون از کهینجوریا نکهیا وسوم

 !ندارن

 .خوانیم هاشونو بچه فقط

 

 .بودم درمونده

 !م؟یکردیم دیبا کاریچ

 بود؟ باال سکشیر که غیت ریز رفتیم

 موند؟؟؟یم ینطوریهم ابد تا و گرفتیم دهیناد راهم هی اون ای
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 :وگفتم دمیکش صورتم به یدست

 اد؟یم شیپ یمشکل بمونه ینجوریا دیع بعد تا اگه

 

 :وگفت داد تکون یسر دکتر

 یبرا دیریبگ وقت و دیکن شونیراض حاال نیهم بهتره یول ادینم شیپ یمشکل نه

 .دیع بعد یجراح

 !!دیکن شیراض دیبتون اگه

 

 :وگفتم کردم مشت دستامو

 .بده جواب دوارمیام که داره راه هی فقط

 .کنمیم خودمو یسع

 

 شد جدا ازمون و انداخت باال یا شونه دکتر

 

 :وگفت گذاشت شونم به یدست برسام

 ؟یکن کاریچ یخوایم

  کرد قانعش شهینم که زور به

 

 :گفتم یعصب

 ؟ کنم کاریچ

 بمونه؟ کور بذارم

 !آوره عذاب بهشم کردن فکر یحت
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 :وگفت انداخت باال یا شونه برسام

 !بگم یچ

 .رهینم غیت ریز کردوگفت وصدا سر یکل گفتنیم بهش وپرستارا دکتر که االنم

 .اوشیس ترسهیم یلیخ

 ؟؟یکن شیراض ی؟چجوریکن کاریچ یخوایم

 

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 . مجبورم

 . مجبورم خودش بخاطر باروی نیا یول ببخش ایخدا

 

 .رونیب بره گفتم پرستار به اشاره با.اتاقش سمت رفتم محکم یقدما با

 .بود کرده زیت گوش و بود نشسته تخت رو مامیاقل

 

 .کردم تر زبونم با لبامو

 .حلقم تو ومدیم داشت قلبم

 .کنم یراض بتونم لجبازو ی بچه نیا که بود نیهم راهش تنها یول

 

 .بستم اتاقو در و دادم رونیب نفسمو

 :وگفت ومدیم صداش که در سمت دیچرخ عیسر

 تواتاقه؟ یک

 ؟ینرفت پرستار خانم

 .برداشتم قدم اهسته
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 .بود من یپا یصدا شدیم دهیشن که ییصدا تنها

 .دیترسیم شتریب مایاقل شدمیم تر کینزد یهرچ

 دیلرزیم وضوح به دستاش.دیپر رخش از رنگ و دیکش یقیعم نفس

 

 :کرد زمزمه زور به و کرد باز لب

 اوشیس...س

 

 .دیترسیم ازم نکهیا از ناراحت یول شناخت که بودم خوشحال

 :گفتم یسرد نسبتا لحن با و رفتم کترینزد

 !!یشناخت که خوبه

 

 .شد خکوبیم سرجاش صدام دنیشن با

 !نتمیبینم مایاقل که خوبه!نبودم سابق مقتدر اوشیس اون و نبود خوش اصال حالم

 .شد جمع خودش تو و دیلرز بدنش که دمیکش صورتش به یدست

 :وگفتم چونش ریز بردم دستمو

 

 ؟ینگهدار دور ازم هامو بچه یخواستیم چرا

 هوم؟

 کنم؟؟ینم داتیپ و ابلهم نقدریا من یفکرکرد

 

 !روگونش دیچک اشکاش و دنیلرز به کرد شروع چونش

 مجبورم یول ازم بگذره خدا

 .کنمیم سواستفاده ضعفش و ترس از که باشه یاخر بار دمیم قول
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 .کنارش تخت لب نشستم و شدم تر کینزد آروم

 هم موفق بایتقر و کنم یباز خوب نقشمو که بودم گرفته کار به توانمو تمام

 !بودم

 

 :گفتم اروم

 ؟یدینم تیرضا یول یکن عمل دیبا دمیشن

 

 .دیکشیم باال دماغشو و کردیم گوش حرفام به وارید به رهیخ

 

 :وگفتم گردنش دور گرفتم دستمو.گرفت خندم

 !ستم؟یتون با مگه

 !؟یشنوینم

 

 گنجشک مثل که قلبشو تاپ تاپ یصدا شدمیم تر کینزد یهرچ.کرد باز لب

 !دمیشنیم تر واضح زدیم

 

 :گفت آروم

 .یجراح غیت ریز برم خوامینم...ن

 

 :گفتم و دراوردم خودم از یپوزخند یصدا

 .یبود جراحا نیهم دست ریز امروز تا تو

 مانیوزا زنان جراح
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 واعصاب مغز جراح

 ؟؟یبرداشت ترس فاز یاومد وشبه که حاال

 

 .گرفت دندون لبشو

 .زدیم نفس نفس تابلو گرفتم دستام با کمرشو و سمتش شدم خم شتریب

 :وگفتم گوشش رو بردم لبامو

 

 .شدنم پدر بابت یمرس

 !لطفا نمتینب هام بچه کینزد گهید یول بدن بهت گمیم یبخوا یهرچ

 

 .موند حرکت یب

 .کردم نگاه صورتشو و رفتم عقب نگران

 .بود زده خشکش

 .کردم یرو ادهیز اوووف

 .شد دستم زونیآو و هیگر ریز زد بلند که رفتمیم کلنجار باخودم داشتم

 :کردیم التماس هاش هیگر هق هق ونیم

 

 .نکن جدا هام بچه از منو شیپرستیم که یاون به تورو...توروخدا....آقا

 .باشم هام بچه سر باال بذار شمیم زتیکن

 .باهام نینکن نکارویا فقط کنمیم نیبگ و نیبخوا یهرکار کردم غلط من

 

 :وگفتم لبم رو نشست یلبخند
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 !تو بخاطر نه یول باشه باشه

 .رنیگیم بهونتو و کننیم هیگر یلیخ که ها بچه بخاطر

 .زد پس اشکاشو دست پشت با و شد تر اروم

 :گفتم و کردم لباش به ینگاه

 

 !!!داره چندتاشرط یول

 

 :وگفت شد صاف سرجاش

 .آقا قبوله باشه ی؟هرچ یشرط چه

 

 :گفتم و نییپا رفتم تخت رو از طنتیش با

 ...یبشنو ذارمینم هاتم بچه یصدا ینکن عمل تا نکهیا اول

 

 :گفت عیسر

 ....اوشیس اما

 

 : وگفتم حرفش وسط دمیپر

 گفتم که نیهم نداره اگر اما

 

 : کرد زمزمه و دیورچ لب

 .قبول باشه

 

 ...نکهیا دوم و
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 .کردم نگاش و کردم مکث

 .بشنوه رو دومم شرط بود کرده زیت گوش

 تم:وگف دادم قورت خندمو

 ببوس منو بلندشو

 

 صورتش رو دستش کنهیم ریگ حالت هیتو و شهیم تموم شیباطر که ربات نیع

 :گفت هوی و موند

 

 !؟؟؟؟یچــــــــــ

 

 :گفتم مقتدر و کردم جمع خندمو

 پاشو

  منو

 ببوس

 نداره یچ گفتم یفارس

 

 .بود ستادهیوا منگ

 :وگفتم شدم در یراه

 .بچه یب بچه پس باشه

 

 :وگفت نییپا اورد تخت از گچشو تو یپا و اومد بخودش عیسر

  باشه دیببخش نه نه
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 ستادمیا روش روبه برگشتم

 دستش که جلو اومد قدم هی و گرفت جلو دستاشو و اومد نییپا تخت بزوراز

 .شکمم به خورد

 .اومد وجلو دیکش بزور شویگچ یپا

 گلوم و قمی به دیرس و رهنمیپ رو دیکش دست

 

 بستم چشمامو و دیچیپ تنم تو لذت حس گلوم با کشیکوچ داغ یدستا تماس از

 

 !!!لپم رو نشست داغش یلبا و اومد جلو

 

 :گفت رفتو بعدعقب

 نم؟یبب هامو بچه تونمیم حاال

 

 :گفتم وتخس انداختم باال ابروهامو

 !نــــــــــه

 

 :گفت و شد زار اش چهره

 چرا؟ آخه

 

 :وگفتم انداختم باال یدیق یب با یا شونه

 !خواستمینم بوسا نیازا من چون
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 :گفتم که بود ستادهیا جیگ

 .لب رو لب.خوامیم آبدار

 

 دیکش شیشونیپ به یدست و شد قرمز یآن لپاش

 :گفتم که بود ستادهیوا همونطور

 ...یستین هات بچه دنید به لیما انگار تو نه

 

 :شدوگفت زونمیآو زود

  باشه باشه دیببخش نه

 

 .کرد دایپ لبامو و صورتم رو دیکش کوچولوشو یدستا

 .رونیب زدیم حلقم از داشت قلبم

  بشه قد هم باهام که باال دیکش خودشو و شد کینزد اروم

 لبام رو گذاشت لباشو و گردنم دور کرد حلقه دستاشو

 

 !بودم لحظه نیا دلتنگ چقدر که آخ

 حسرتش تو که بود ماه ۸ اون بعد و بود کرده ییایرو برام مایاقل تولدمو شب

 دمیخوابیم

 

  خودم به چسبوندمش و پشتش گذاشتم دستامو

 .بود شده سفت و بزرگ هاش نهیس

 براشون مادرو ریش یجا که اون یول میدادیم خشک ریش ها بچه به مدتم نیتوا

 کردینم پر
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 شد جدا ازم که دمیکش پشتش به یدست لذت با

 !دیکشیم کیبار یجاها به کار مطمئنم کردیم دایپ ادامه گهید هیچندثان اگه

 

 :وگفتم دمیکش لبم ریز یدست

 !خوبه

 !نبود بد

 

 :دوگفتیچیپیم هم به انگشتاشو زده خجالت

 ؟یچ حاال

 

 :وگفتم دمیکش نشیس به یدست

 .ها بچه شیپ خونه برمتیم بعد یدیم یکتب نامه تیرضا

  مایاقل یول

 ...بحالت یوا

 بزنه سرت به فرار فکر بازم اگه روزگارت به یوا

 .یمونیهام بچه دل به حسرت یدار عمر تا اونوقت

 ؟؟؟؟؟؟یشد متوجه

 

 :دادوگفت تکون سر عانهیمط

 چشم

 

 :وگفتم زدم یلبخند
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 یبزن انگشت ارنیب نامه تیرضا بگم تا تختت رو بخواب برو

 

 .تختش رو نشست و رفت عقب عقب و اونور نوریا دیکش دستاشو

 

 .بستم درو و رفتم رونیب اتاق از

 

 .کردم بهش ینگاه پنجره از

 و کردیم فوت و زدیم باد خودشو دستاشو با تند تند و بود نشسته تخت لب

 .لپاش رو ذاشتیم دستاشو

 

 .خنده ریز زدم یپق

 .دختر نیا بود خجالت یایدن

 

 کارا دنبال بود رفته برسامم

 و رنیبگ نامه تیرضا مایاقل از وگفتم گرفتم لیتحو مویگوش و رشیپذ رفتم

 .کنن صشیترخ

 

 حرف نهیبش لچریو رو کردیم کمکش که یپرستار با داشت.اتاق تو برگشتم

 .زدیم

 

 :حرفاش به سپردم گوش و گرفتم پرستار از لچرویو

 !نمیبب هامو بچه خوامیم که ستین دلم تو دل

 !اوشیس مثل پسرمو و بذارم خودم مثل دخترمو اسم خواستمیم

 . شوهرمه اوشیس
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 .شدینم معلوم یگراف سونو تو چون دارم دختر نبودم مطمئن البته

 دارم دوسش من نداره یبیع یول براشون کرده انتخاب اسم شوهرم حتما حاال

 هام بچه و کرده رحم خدا که نهیا مهم گهید داشته دوست اسمارو اون حتما اونم

 ....سالمن

 !اومد؟ کجا از دیکرد تنم که ییلباسا نیا پرستار خانم یراست

 

 :وگفتم دادم فشار اسانسورو ی دکمه و دادم قورت خندمو

 !شد؟ تموم

 

 .قلبش رو گذاشت دستشو و دیکش ینیه

 انگشتاش با یباز مشغول و نییپا انداخت سرشو مایاقل و شد بسته اسانسور در

 .شد

 یصدا با و وپرحرارت روصورتش شدم خم و کردم نگاه دنشیکش خجالت به

 :کردم زمزمه یاروم

 ...دارم دوست منم

 

 

 

 !نداشتم اعتماد گوشام به

 !!!!!زد؟؟؟؟یم حرفو نیا که بود اوشیس واقعا یعنی

 

 .رولبام نشست هوا یب لباش که کردم بلند سرمو

 .نشد جدا لبام از لباش آسانسور ستادنیا تا

 .نمیبش نیماش تو کرد کمک اوشیس و میاومد رونیب مارستانیب از
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 !فتمیب پس بود مونده کم جانیه از

 !هام بچه شیپ رفتن فکر با هم اوشیس ی عالقه ابراز با هم

 :گفت و نشست فرمون پشت اوشیس

 

 ....بدونم تورم نظر که نذاشتم اسم ها بچه واسه اوال

 .زنیتم نباشن نگران آوردم برات خونه از لباسارو دوما

 

 .شدم انگشتام با یباز مشغول و زدم یجون کم لبخند

 .ستادیا حرکت از که بستیم کمربندمو داشت و سمتم بود شده خم اوشیس

 !صورتم تو خوردیم گرمش یها نفس هرم

 .کهینزد یلیخ دمیوفهم ام گونه به خورد شینیب که کردم بلند کمی سرمو

 :وگفت دیبوس گلومو و کرد خم سرشو

 

 .اه.بشم کینزد تونمینم بتوام ستین خوش حالم من حاال

 

 .شد روشن نیماش و گرفت فاصله ازم

 !!!!بود شده عوض چقدر

 از کدوم چیه یول کرد دعوام و کنهیم جدا ازم هارو بچه دکردیتهد نکهیا با

 !نبود قبل مثل داتشیتهد

 

 :وگفتم کردم تر زبون با لبمو

 م؟؟یریم کجا
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 ؟؟یخواستینم نویهم مگه.ها بچه شیپ خونه+

 

 :وگفتم دمیکش یقیعم نفس

 ....رخوایش مونده المیوسا یول

 

 اوشیس و ستادیا نیماش کردم حس.شد خیس تنم به مو دیکش که یادیفر با

 :سمتم برگشت

 ییکذا ماه ۸ نیازا یچیه باش ساکت باشم آدم یخوایم اگه مایاقل نیبب

 .یچیه.نگو

 

 .نییپا انداختم سرمو و گرفت بغضم

 :گفت آروم و کرد مکث کمی

 .زدمیم داد دینبا دیببخش خانمم

 

 .کرد روشن نویوماش دیبوس گونمو

 !گهید دمیبخش

 !!!االن به برسه چه دمیبخشیم کردینم ام یخواه معذرت که ییوقتا اون

 

 !هیبق شیپ.خونه اون تو گردمیبرم دارم شدینم باورم

 .براهمشون بود زده لک دلم

 

 .عمارت یجلو میدیرس دمیفهم زد بوق ستادویا که اوشیس
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 .گوشم تو دیچیپ عمارت بزرگ یدرها شدن باز یصدا

 

 !زدیم تاپ تاپ قلبم

 .ستادیا عمارت اطیح تو و کرد حرکت نیماش

 .شم ادهیپ منم کرد کمک و شد ادهیپ اوشیس

 ارمیب لچرویو برم سایوا+

 

 :گفتم و دادم تکون یسر

 .برم راه خودم خوامیم

 

 .کرد حلقه کمرم دور اشو گهید دست و گرفت دستمو و گفت یا باشه

 

 .بود نشستن لچریو رو از بهتر یول کردیدردم یلیخ شکمم یها هیبخ

 .سمیوا سرجام شد باعث یگوسفند بع بع یصدا

 :صداوگفتم سمت کردم زیت گوش

 

 ه؟یببع

 

 :وگفت دیخند صدا پر اوشیس

 .خنده ریز زد ودوباره.هیببع..آره...آ

 

 .گوسفند بگو آدم نیع خو آخه اسم شد ام یببع.دادم یسوت

 :گفتم آروم
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 کنه؟یم کاریچ نجایا

 

 :وگفت بهم دیچسب شتریب اوشیس

  میآورد یقربون یبرا

 هامون بچه و سرخودت از ییبال چه فتادهین تیدوهزار هنوز نکهیا تومثل

 .ها گذشته

 

 !شد آب دلم تو قند هامون بچه لفظ با

 :گفتم دهیورچ لب

 دش؟ینکش شهینم

 !یوونکیح داره گناه

 

 رو اش شده گرد یچشما و رفته باال یابروها تونستمیم.کرد مکث اوشیس

 !بزنم حدس

 

 :وگفت فتمیب راه که اورد کمرم به یفشار

 . گهید کردنه یقربون مال یببع. شهینم رینخ

 

 مونیم.کرده منوسوژه گفتن یببع هی گنده مرد.شعوریب.دیخند زیزریر و

 ...ییاستوا

 !نگو که بود سروصدا نقدریا ها پله یباال

 .اونجا بودن شده جمع همه حتما

 .کشتنش دمیفهم و شد قطع چارهیب یببع ییصدا تا میسادیوا نقدریا

 .قاتال
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 .نمیبینم زارویچ نیا کورم خوبه حاال بود گرفته بغضم

 !گرفت دلم

 !نمیبب هامو بچه داشتم آرزو چقدر

 

 .اوشیس ای منن هیشب بدم صیتشخ که

 !!!نداشتم چشم خوردن اب یراحت به حاال یول

 

 !!! نداشتم یدیام عملم نیا به

 .رفتم باال ها پله از یسخت به کرده بغ

 .سمتم شد ریسراز تیجمع موج پله نیآخر سر

 !دماغم تو بود شده پر دودش که بود اسپند

 .!مانیپ بغلش تو رفتم فرو همه از اول

 :دوگفتیبوس سرمو

 

 !وفا یب ی دخترخاله یاومد خوش

 

 .کردم تشکر زدمو یجون کم لبخند

 .کردن بغلم و گفتن امد خوش بهم همه دونه دونه

 

 !!گوشم تو دیچیپ ها بچه ی هیگر یصدا نذاشته تو در از پامو

 !یوا

 !یوا

 !افتادم نفس نفس به
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 :وگفتم اوشیس لباس به زدم چنگ

 هام بچه.اوشیس هام بچه

 

 :وگفت کرد نوازش دستمو

 .چته دختر ریبگ اروم

 . بغلت بدن نیبش ایب پات نیا با شهینم که نجایا

 

 :وگفت دیخند بزرگ خانم

 ...ها بچه شیپ باال رهیم کله هی کنهیم پرت فشویک تو ادیم در از گهینم خودشو

 

 :اوشیس

 ...مامان...عه

 

 !نبود دلم تو دل

 .دیلرزیم دستام

 .شد تر کینزد ها بچه یصدا که نشستم و مبال سمت رفتم اوشیزورس به

 .یوا

 .اوشیس دست به زدم چنگ

 :وگفت داد دستم به یفیخف فشار

 .باش آروم!شیه

 

 !بغلم داد و کرد بغل هارو بچه از یکی و کرد ول دستمو

 .کنم بغل بودم گرفته ادی رخوارگاهیش لطف به
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 .شد وساکت شد قطع اش هیگر بغلم داد رو تابچه

 .اش گونه رو گذاشتم وگونمو کردمش کینزد صورتم به اروم

 

 :گفتم زبونمو با کردم تر لبمو

 دخترمه؟؟؟

 

 :وگفت دیکش سرمون به یدست اوشیس

 .دخترمونه

 

 :وگفتم دمیبوس شو گونه

 ...مامان اومدم رید دیببخش

 

 :گفت اوشیس

 .بغلت دیخواب حاال کردایم هیگر صبح از

 .گونم رو دیچک اشکم

 .بهم یداد که ییها هیهد بابت شکرت ایخدا

 :گفت اوشیس

 .حسود کرد هیگر نقدریا خودشو کرد هالک کن بغل پسرمونم بمن بدش

 

 :وگفتم دمیخند زیر زیر

 .رفته باباش به

 



 764 از 693 صفحه 

 :وگفت گرفت رو بچه اوشیس

 !؟ حسودم من.حاال بهت گمیم...عههههه

 :وگفتم زدم یلبخند

 !اوهوم

 

 .بغلم دادن پسرمو

 .داشت اوشویس تن عطر تنش

 .دمشیبوس ولع با و چسبوندمش بخودم

 .برده خوابش وگفتن شد اروم و کرد نق نق کمی

 .کوچولوش روصورت دمیکش انگشتامو

 .یاهیس جز نبود یچیه یول نمیبب صورتشونو خواستیم دلم

 

 .دیچک گونم رو یواشک شکست گلوم تو سمج بغض

 :وگفت گرفت دستمو اوشیس و گرفتن بغلم از رو بچه

 

 . باال میبر پاشو

 .شدم بلند و کردم پاک گونمو دست پشت با

 نیب پله نیاول سر. خوردمیم تلوتلو یه کردیم ینیسنگ یبدجور گرفتم گچ یپا

 !شدم معلق وهوا زمان

 

 :گفت اوشیس که دمیکش یفیخف غیج ترس از

 

 .باال یبر رو پله نهمهیا یتونینم کنم بغلت بذار سیه



 764 از 694 صفحه 

 

 .کردم حلقه گردنش دور دستامو زده خجالت

 .ها خودش برا هیدرد ام نیسزار نیا.کردیم درد شکمم

 .کردمیم مانیزا یعیطب بودم نکرده تصادف اگه

 

 !حاال یول

 .شکمم از نمیا بود کم پام درد و بسته سر و تصادف یکوفتگ

 .باال هارفت پله از اطیاحت با اونم اوشیس کتف رو گذاشتم سرمو

 

 دراوردم بغلش از که شدیم نیسنگ داشت چشمام

 .کردم فرو گلوش تو صورتمو و لباسش به زدم چنگ

 

 :کرد زمزمه توگوشم و دیکش یآه

 .داغونما خودمم بزنم دست بهت کرده ممنوع دکتر بچه نکن

 

 :گفتم یداریوب خواب توعالم

 ...بغلت تو بمونم بذار...نرو

 

 .گرفتم گلوشو لبام با بعد

 .کرد درک یراحت به شدیم خرابشو حال

 .کتفش رو گذاشت سرمو و دیخواب کنارم

  قلبش رو گذاشتم دستمو

 :وگفت دستم رو گذاشت دستشو



 764 از 695 صفحه 

 ...بخواب مایاقل بخواب فقط

 

 !شدم هوشیب یخستگ از که دینکش یطول قلبش ضربان تاپ تاپ با

 

 که گذاشتم رودستش دستمو عیسر.شدم داریب شدیم دهیکش نمیس رو که یدست با

 :کرد زمزمه

 

 ...دیببخش...کردم دارتیب

 

 :وگفتم شدم تر آروم!بود اوشیس

 دم؟یخواب چقدر

 

 :دوگفتیکش گونم رو دستشو نوازشگرانه

 مدت نیتوا.بهتره بخورن خودت ریش از گفتم کردنیم هیگر ها بچه...دوساعت

 .میداد خوردشون به خشک ریش همش

 

 !شد تازه دلم داغ

 !کردیم درد یلیخ هام نهیس

  گرفتم گاز لبمو زده خجالت.هام بچه به ربدمیش بتونم که نداشتم چشم یول

 

 :گفت کوتاه بوسه هی بعد و لبام رو گذاشت لباشو اوشیس

 .کنمیم کمکت من.لبت با ینجوریا نکن

 



 764 از 696 صفحه 

 .بهش بدم هیوتک نمیبش کرد کمک و پشتم گذاشت بالش هی

 کرد باز هامو دکمه و مانتوم سمت برد دست اروم

 !خجالت از شدمیم آب داشتم

 .دهنش گذاشت و دستش تو گرفت نمویس و بغلم داد هارو بچه از یکی

 .دختره بود مشخص اش هیگر نازک یصدا از

 !شد دنیمک مشغول ولع با گرفت دهن نمویس تا

 به دادم هیتک سرمو و شد یعاد بعد یول شد جمع صورتم و اومد دردم اول

 .اوشیس

 :گفت اروم

 .یکرد انتخاب یچ هامونو بچه اسم ینگفت یراست

 !ها احوال ثبت برم دیبا بگو زود رهید االنشم نیهم

 

 :گفتم و گرفتم کیکوچ گاز هی لبمو

 براشون؟ ینکرد انتخاب اسم چرا

 

 :وگفت دیبوس سرمو

 انتخاب اسم من تو یهوشیب تو حاال توبود دوش به زحمتشون ماه نه.که شدینم

 !براشون؟ کردمیم

 

 .زدم یلبخند

 :گفت

 خب؟

 !حاال؟ میبذار یچ دخترمونو اسم



 764 از 697 صفحه 

 

 .برهیم خوابش داره بود مشخص و بود شده آروم هاش دنیمک

 :گفتم آروم

 

 ...غمای

 

 :کرد زمزمه رلبیز اوشیس

 ...غمای

 !...غمای

 !قشنگه

 

 . اومد خوشش نکهیازا شدم خوشحال

 :وگفت گذاشت سرم رو یا بوسه

 ؟؟یچ پسرمون

 

 :گفتم و سمتش برگردوندم صورتمو

 ...سپنتا

 

 .گفتم یآخ که آورد نمیس به یوفشار رولبام نشست لباش

 :شدوگفت جدا ازم عیسر

 

 .ستین خوش حالم ستین خودم دست دیببخش یوا

 



 764 از 698 صفحه 

 :گفتم حرف کردن عوض یوبرا دادم تکون یسر

 د؟یخواب

 

 :وگفت دیکش سرم به یدست

 ...اوهوم

 .ارمیب سپنتارو برم من به بدش

 

 رونیب غمای دهن از نمویس کرده قبول مویانتخاب یاسمها نکهیا از خوشحال

 .دمیکش

 .شد جدا ازم اوشیس

 .ارهیب سپنتارو که بودم نشسته منتظر

 :گفت اوشیشدوس نییپا باال تخت

 .پسرم گل برا اریدرب نتویس یکی اون.ینشست کاریب چرا عه

 

 پررو بچه.بود گرفته خندم

 .دهنش تو گذاشت نمویس گذاشت بغلم تو رو بچه

 !خوردن کرد شروع تند تند و شد ساکت اش هیگر

 ودوباره داد تکون سرشو که کوچولوش ی گونه رو دمیکش شصتمو انگشت

 . خوردن مشغول

 :وگفت کتفش رو دیکش ومنو تخت تاج به داد هیتک و دیکش دراز کنارم اوشیس

 

 ...مایاقل

 



 764 از 699 صفحه 

 :وگفتم کردم تر زبونم با لبمو

 جانم؟

 

 :گفت دیکشیم بازوم رو دستشو اوشیس

 گرفتن؟؟ رو زده بخودت که یاون و بابات قاتل گفتم

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 حرفاشون متوجه اصال نبود حواسم یول گفتن ییزایچی مارستانیب تو مامورا

 .نشدم

 

 لبم ریز یدست شصت انگشت وبا گرفت چونمو و اورد گشوید دست اوشیس

 :وگفت دیکش

 ه؟؟یک یدونیم

 

 . کردم ینوچ لب ریز و دادم تکون نه یمعن به سرمو

 .ست کالفه دیباریم صداش از

 :وگفت داد رونیب نفسشو

 ...رایسم

 

 !زد خشکم

 !را؟؟؟یسم

 !بود،؟ وونیح نقدریا یعنی

 !حقش به کمیشر و رسمیم تو به من گفتیم که افتادم مسعود یحرفا ادی



 764 از 700 صفحه 

 !بود، رایسم کیشر از منظورش

 !بودم؟ رایسم و یعوض مسعود اون ی آواره ماه ۸

 

 .گرفتم دندون به لبمو

 :وگفت چسبوند خودش به صورتمو اوشیس

 . همشون یبابا گور

 ! دارمت االن که نهیا مهم

 

 !بود یعروس دلم تو

 !نبود طرفهی حسم گهید

 !نبودم تنها عشق راه تو گهید

 .بود تر ارزش با ایدن مال  ازهمه اوشیس داشتن

 !کرد هیتک بهش شدیم که یمردمقتدر داشتن

 !ها گذشته یبابا گور

 !خوشبختم حاال من

 !همسرم کنار

 !هام بچه کنار

 

 .خوردیم تکون یهرزگاه دهنش و بود برده خوابش سپنتا

 .گرفت ازم رو بچه و شد بلند اوشیس

 

 !رفتن حموم یپا ن داشتم دنشید چشم نه خواستیم یحساب درست دوش هی دلم

 .رفتمیم دیبا که باالخره یول



 764 از 701 صفحه 

 اهیس نطوریهم دمید به یزندگ منبعد گهید کنم عادت دیبا هم ها چشم نیا به

 موند خواهد

 

 :گفتم و دمیگز لب

 ...اوشیس

 

 .اومد اتاق چپ سمت از صداش

 :وگفتم رونیب دادم نفسمو

 

 رم؟یبگ دوش هی یدیم بهم حوله هی

 

 :وگفت نشست تخت رو

 !تنها؟

 

 ...محترم خانواده با پس نه گفتم دلم تو

 !نگفتم یزیچ بخودش یول

 :وگفت شد بلند ازجاش

 .کنمیم کمکت خودم بردارم حوله و لباس سایوا

 

 :وگفتم تخت لب دمیکش خودمو

 برم تونمیم خودم ستین یازین

 



 764 از 702 صفحه 

 و نیزم افتاد روش از یزیچی که شم بلند تخت کنار زیم به گرفتم دستمو

 .داد یبد یصدا

 :وگفت سمتم اومد عیسر اوشیس

 

 ؟یبر خودت یخوایم ینجوریا

 

 .بزنم حدس تونستمیم رو اش غره چشم

 .شدم یراه همراهش

 :گفت

 

 .کن صبر کمی. شهیم سیخ پات گچ شهینم ینجوریا سایوا

 

 ستادمیا و وارید به گرفتم دستمو

 .زهیریم بهمش داره و کمد تو شده خم باز بود معلوم کمد در یصدا از

 

 :وگفت شد کمینزد یلونینا شق شق یصدا با

 

 .کنمیم حلش االن سایوا یهمونطور کردم داشیپ خودشه

 .کن شل پاتو

 

 .سرش رو گذاشتم دستمو و کردم شل.دیکش بود گپ تو که ییپا و

 .کرد چیکادوپ لونینا با پامو گچ کنم فکر

 :گفت یا زده ذوق لحن بلندشدوبا



 764 از 703 صفحه 

 .کردم درستش

 

 .زانوم رو دمیکش دست و دمیخند زیر زیر

 .کردمیم حسشون که پام یانگشتا نوک تا بود لونینا تو بود گچ که ییاونجا از

 :گفتم و زدم یلبخند

 

 .خورهینم پام گچ به آب گهید.یمرس

 :گفت طونیوش گرفت دستمو

 

 .کنم حمومت ببرم حاال.خب خب

 !نبود یا چاره یول شدم یراه خجالت با

 .کرد باز وآبو دراورد تنم از لباسامو اروم

 بخت چه نیا یکردینم کورم یول یکردیم لمیعل ایخدا دمیکشیم خجالت یلیخ

 اد؟ین سرمن مونده آخه؟بال دارم من که هیبد

 

 :وگفت داد تکون بازومو اوشیس

 ؟ییکجا یها

 

 دمیخند

 :شدوگفت متعجب لحنش

 تو؟ چته. وا

 

 :گفتم وباخنده هام هیبخ رو گذاشتم دستمو



 764 از 704 صفحه 

  خودم وروز حال به...حالو به

 

 .خنده ریز زدم دوباره

 :دیپرس منگ اوشیس

 داره؟؟ خنده کجاش

 

 :وگفتم دادم تکون سرمو

 ومدهین من سر که ستین ییبال بازم نمیبیم کنمیم فکر یهرجور که اونجاش

  باشه

 

 .دمیخند وبلند

 .خنده ریز زد هوی بعد و کرد مکث کمی اوشیس

 . وان تو نمیبش کرد کمکم

 .موهام شستن کرد شروع اروم اروم و کرد باز مویشونیپ باند

 

 !!االن یول. داشتم سردرد ساعت۲۴تا.افتادم شستیم موهام که یبار نیاول ادی

 

 .بزنم چرت خواستیم دلم شستیم آرامش با چنان

 .شستیم و دیمالیم اروم بدنمو و زد کف تنمو

 .وان تو بودم دهیخواب و بودم بسته چشمامو

 

 :گفت یکشدار لحن با و دیبوس گلومو و سمتم شد خم

 !مایاقل شمیم وونهید دارم



 764 از 705 صفحه 

 !آخه ارمیب دووم یچجور

 

 !نداشتم رابطه تحمل منم یول.سخته براش دونستمیم

 !سرم ریخ کردم مانیزا تازه

 .کردم نوازش آروم و موهاش تو کردم دست

 

 !پوف

 !بده صبرمون خدا

 .میاومد رونیب حموم از یحساب دوش هی بعد

 .بغلش تو دیکش و حوله یال دیچیپ منو

 !کاراش از بودم مونده مات

 !نبودا خودش حال تو واقعا

 

 :گفتم اروم

 ...اوشیس تونمینم

 

 : کرد زمزمه و دیبوس گوشمو

 .نکنم یشرویپ دمیم قول.مایاقل کمی فقط

 

 .نییپا انداختم سرمو

 .تخت رو وبرد کرد بغلم

 .لبام دنیبوس کرد شروع

 !زدیم مک و دیبوسیهام وونهید مثل



 764 از 706 صفحه 

 .زدن مک کرد شروع و گلوم رو دیکش لباشو

 !دمیکش یآه ناخواسته که محکم اونقدر

 .گفت یجون و بازوهام به زد چنگ

 .شد بلند سپنتا ی هیگر یصدا هام نهیس سمت بره خواست تا

 

 :زد وغر دیکش دست ازم کالفه

 آخه؟ بود کردن هیگر وقت چه االن پدرسوخته

 

 اومد کرد بغلش و ها بچه تخت سمت اتاق ور اون رفت زدیم غر که نطوریهم

 .سمتم

 .دمیخندیم غرغراش به

 !کردیم یحسود بودم خودش خون از که یا بچه به

 

 :زد زار کالفه

 کرده شیج...ماییییییاقل

 

 !شدم منفجر

 !!!شوک تو رفت اوشیس که دمیخند چنان

 . بود شده ریسراز چشمام از اشک

 .شد باز و خورد در به یا تقه

 .صدا به سپردم گوش

 

 :گفت نگران انایس



 764 از 707 صفحه 

 !شده؟یچ

 

 :وگفتم دادم قورت خندمو

 .انایس برس اوشیس داد به

 

 بچه کار اوشیس کردن مسخره و خنده یکل بعد و اتاق تو دیچیپ قدمهاش یصدا

 .رفت رونیب و انداخت راه هارو

 :گفتم اوشیس روبه

 

 ها؟ بچه یبرا میریبگ پرستار ستین بهتر

 باشه؟ دستمون کمک خوادیم انایس یک تا شهینم که ینجوریا

 

 :وگفت تخت رو افتاد کنارم اوشیس

 خودت شاهللا ان یول التیتعط یروز چند بعدشم و لهیتحو سال که فردا.اره

 . هامون بچه سر باال یسیمیوا یکنیم عمل

 .میبر دیبا ام یکالنتر ادهیز کارمم

 .ادهیز کار اوف

 .کنم خشک موهاتو ایب کن ولش

 

 :وگفتم زدم یلبخند

 برام بباف

 

 !ها؟+



 764 از 708 صفحه 

 :وگفتم زدم یلبخند

 .بباف موهامو نداره ها

 .برسم بهشون تونمینم که خودمم شمیم تیاذ ینجوریا

 

 .شد مشغول و گفت یا باشه

 

   لهیتحو سال فردا شدینم باورم

 .گذرهیم عمرمون زود چقدر

 :گفتم اوشیس روبه

 .توخونه زدم رون؟کپکیب میبر

 

 :گفت و موهام رو دیکش دست

 !کجا؟

 :وگفتم دمیگز لب

 م؟یبچرخ باغ تو میبر.هیبهار هوا

 

 : وگفت کرد یا خنده تک

 .بهار تا مونده یساعت چند حاال

 

 :وگفت شد بلند جا از که کردم نثارش یلوس

 .میبر کنم تنت لباس پاشو

 

 !نییییییه



 764 از 709 صفحه 

 !بودم؟ حوله با االن تا من

 !خوشه حالش یلیخ بدبخت نیا

 !جلوش دمیخواب کوتاه حوله با منم

 .کرد تنم لباس و پاشدم خجالت با

 .کردیم جدا زور به بدنم به دیرسیم دستاش

 :دوگفتیکش پام یال یدست

 آخه؟ یکنیم کارمیچ یدار مایاقل یوا...آخ

 

 :وگفتم دادم قورت زور به دهنمو آب

 .خورهیم بهت هوا بهتره رونیب میبر

 

 .شد جدا ازم و کرد یپوف

 .انایس به سپرد هارو بچه و میاومد رونیب اتاق از

 روش و میرفت تاب شیپ تا لنگ لنگ و زنان قدم و نییپا میرفت مکافات به

 .نشستم

 :وگفتم دمیکش پام به یدست

 

 نه؟ االن باشه ماهش شش دیبا میمر

 

 :کردوگفت یهوم

 ؟یدیفهم ازکجا

 

 : گفتم و زدم یلبخند



 764 از 710 صفحه 

 .شکمش از

 .باشه ماهش ۶ کردم فکر همو میکرد بغل

 .بود بزرگتر شکمم من هرچند

 

 :وگفت رونام رو گذاشت دستاشو و نشست جلوپام

 ت؟یباردار تو یشد تیاذ یلیخ

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 !وروجک دوتا به برسه چه سخته قلش هی

 

 :وگفت دیکش یفرض ینقاش پام رو

 .خوادیم یخوراک دلش ام یلیخ خوردیم بهم حالش یه.حساسه یلیخ که میمر

 

 :وگفتم دمیخند

 ...نداشتم اریو

 .یخوراک به نه یول.داشتما یعنی

 

 :وگفت ستادیا حرکت از دستش

 ؟یچ به پس

 

 :وگفتم دمیکش یقیعم نفس

 .گهید یزایچ یسری یبو!تو عطر یبو

 



 764 از 711 صفحه 

 :وگفت دیخند

 !؟یبرد تو عطرمو شهیش پس

 

 .م دا تکون سر و انداخت گل لپام

 :گفت اروم

  سرت یفدا

 .خوردم غصه یکل یبود باردار دمیفهم که تصادف بعد

 . برات بوده سخت چقدر دمیفهمیم دمیدیم مویمر حال

 .ششهیپ مانیپ مدام که اون

 .رسهیم بهش

 .اونه به حواسش زیری

 !...تو یول

 ؟!د،یرسیم بهت یک

 

 :وگفتم زدم ینیغمگ لبخند

 ومدهین باهام چرا ای...کجاست شوهرم دنیپرسیم یوقت ومدیم درد به قلبم یلیخ

 .دکتر شیپ

 

 ...درموردم کردنیم ناجور یفکرا و شدیم عوض بهم امیلیخ نگاه

 .هام بچه و تو سر یفدا گهید گذشت یول

  هیکاف نیهم میهم کنار االن

 :وگفت دیبوس دستمو اوشیس

 .چشماته ام دغدغه تنها االن



 764 از 712 صفحه 

 .بخورن حسرتشو همه سازمیم برات یزندگ هی بشه درست که اونم

 

 :وگفتم لبخندزدم

 !؟یبزن بابتش یداد پول که یزیکن به حرفارو نیا روزی یکردیم فکرشو

 

 :وگفت اش مردونه یدستا تو گرفت دستامو

 .بودن میزندگ تو یادیز یدخترا من

 !نبود تو مثل یشکیه یول

 .بس و خودت از یهست یکی فقط تو

 

 .دمیخند

 .شد اب تودلم قند

 

 دمیوبوس دستاش رو گذاشتم لبامو و باال اوردم دستاشو

 

 

 :گفت

 یخوریسرمام دراومدس ازحموم تو؟تازه میبر

 

 :وگفتم دمیخند

 .فقط دارم نوکمیهم اره

 .اوشیس یانگشتا یال کردم فرو انگشتامو و شدم بلند تاب رو از

 اورد یفیخف فشار بعد و کرد مکث



 764 از 713 صفحه 

 .افتادم راه دنبالش

 گرم ی نهیس تو که فتمیب بود مونده کم و نیزم رو یبرگا و شاخ به کرد ریگ پام

 .رفتم فرو اوشیس

 

 ;گفت و گذاشت موهام رو یا بوسه

 نشد؟ که تیزیچ

 

 :وگفتم دمیکش بو ولع با تنشو عطر

 خوبم نه

 یمرس

 

 .کردمیم حس صورتم رو داغشو یها نفس

 .سوختیم پوستم که بود کینزد اونقدر

 و شد مانع انایس یصدا یول میببوس همو که بردم جلو صورتمو منم اراده یب

 .گرفتم فاصله عیسر

 :زد داد و کرد زمزمه یخرمگس رلبیز اوشیس

 !م؟یندار آرامش ما شوهرت اون و تو دست از

 

 :وگفت زد قهقهه انایس.نییپا انداختم سرمو و گرفت گر لپام

 اونوقت کنم ساکت کدومو دونمینم خورنیم منو سر نجایا دارن ها بچه حقتونه

 !صفا؟ باغ وسط نیسادیوا شما

 

 مشت کمرم پشت حرص از اوشیس دست.ومدیم ما اتاق ی پنجره از صداش

 .دمیخند زیزریر و شد



 764 از 714 صفحه 

 !فتادیم یاتفاق هی ام هردفعه بود کف تو بدجور

 .میافتاد راه و کرد انایس نثار یزهرمار اوشیس

 .اتاقمون در تا کرد بغلم خودش و برم باال نذاشت ها پله از

 اوشیس یطفل داشت وزن من دوبرابر پام گچ نیا یول نبودم نیسنگ آنچنان

 .کنهیم بغلم هربار شهیم نابود

 

 !بود برداشته اتاقو کل غمای ی هیگر یصدا

 .کردم بغل رو بچه و تخت رو نشستم اوشیوس انایس کمک به و رفتم تو در از

 .بدم ریش بهش کرد کمکم اوشیس و رفت رونیب اتاق از انایس

 

 .نبودم بند پا رو یخوش از.فتادیم ضعف بدنم تو زدیم مک که یهربار

 !زن هی واسه نعمته نیبزرگتر داشتن بچه

 :گفتم اوشیس روبه

 ...اوشیس گمیم

 

 :وگفت تخت رو کنارم انداخت خودشو

 جونم؟

 

 :وگفتم کردم تر زبون با لبمو

 ان؟ یک هیشب ها بچه

 

 :وگفت بازوم به داد هیتک صورتشو

 ...بگم کنم نگاش بذار



 764 از 715 صفحه 

 .داره چال لپشم.منه هیشب...غمای

 

 .خنده ریز زدم

 !هام هیبخ یجا درد از دراومد اخم که زد پهلوم به یا سقلمه

 .کرد دیببخش دیببخش یوکل افتاد شیدوزار عیسر

 : گفتم

 لپ؟؟ چال خب؟فقط

 

 که هیعسل یا قهوه نیب کنهیم باز که چشماشم.دهیسف پوستش...اووووووممم+

 .شهیم عوض رنگش شهیم بزرگتر گنیم

 

 ی چهره تصور و پوستش دنیجو کردم شروع و دهنم تو دمیکش نموییپا لب

 !بچم

 !بکنم تونمیم که تصور نمشیبب تونمینم چوقتیه

 

 :وگفتم کردم ول لبمو

 موداره؟ ه؟اصالیرنگ ؟چهیچ موهاش

 

 ستین کچل نترس.یمشک.توعه مثل موهاش!اووووف:وگفت دیخند اوشیس

  دستمون رو بمونه

 

 :وگفتم گرفت خندم منم.خنده ریز زد و

 ...بشه دکتر وخانم بخونه درس دیبا دمینم شوهر دخترمو من...رینخ

 



 764 از 716 صفحه 

 :وگفت بازوم به دیمال گربه نیع صورتشو اوشیس

 ...یریگینم لشیتحو ها کنهیم قهر سپنتا االن

 

 :وگفتم دمیکش رونیب بود برده خوابش که غمای دهن از نمویس

 .بدم ریش ارشیب.گهید بگو اونم

 

 .بغلم داد رو وسپنتا تختش تو گذاشت غماروی

 !!کردینم هیگر غمای نیوع بود آروم خوشبختانه

 :وگفتم دمیکش لپش به یدست

 نه؟؟؟ غماستی از تر تپل

 

 :وگفت کنارم دیخواب اوشیس

 خخ.دخترم س جوجه غمای.اوهوم

 

 :گفتم ایا سکته نیع و دمیکش سرش به یدست

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟یزد موهاتو اوشیس

 

 :وگفت دیخند بلند

 .رهیبگ ادی دخملم زدم تل نه

 

 !بلندشو یموها داشتم دوست یلیخ.خب دمیترس شوریب

 :گفتم که بود خوردن مشغول سپنتا

 ه؟؟یک هیشب سپنتا



 764 از 717 صفحه 

 

 :وگفت صورتش رو شد خم

 !تو هیشب

 .کنهیم نگاه اونورو نوریا بازه چشماش ام سرهی درشت یچشما و یا قلوه یلبا

 

 .نمیبب دوقلوهامو ماهه صورت تونستمیم کاش!رفت ضعف دلم

 :وگفتم گرفتم گاز لبمو

 ...خداروشکر

 

 :دیپرس متعجب اوشیس

 !بابته؟؟؟

 

 :وگفتم دمیکش سپنتا سر به یدست

 دار بچه تونمینم گهید تصادف بعد که گفت بهم دکتر.سالمن دوقلوهام نکهیا بابت

 .بشم

 

 :گفت کردیم یباز موهام بافت با اوشیس

 ...اوهوم

 .بستمونه میدار که دوقلوهارم.یهست خودت که نهیا مهم سرت یفدا

 

 .دادم تکون سپنتارو و زدم لبخند

  سرجاش مشیگذاشت برد که خوابش



 764 از 718 صفحه 

 گردنم رو گذاشت صورتشو و کرد حلقه شکمم دور پشت از دستاشو اوشیس

 :وگفت

 ؟؟یچ تو...گشنمه من

 

 .دادم تکون سر دهیهنگ

 :وگفت دیمک و گرفت گلوم لباش با

 .بخوابون و کن ریس ها بچه نیع منم پس

 

 .ایبدترشد یبود ایحیب ییییییوا

 .سمتش وبرگشتم دمیچرخ بغلش تو

 .تخت رو خوابوندم و دراورد تنم از لباسمو

 !!ومدیدرم اشکم که زدیم چنگ هام نهیس به چنان

 بردمیم لذت داشتم خودمم بگم یزیچ تونستمینم یول

 :وگفت دیکش پام یال یدست

 ؟یکن تحمل یتونیم

 

 :وگفتم گرفتم دندون لبمو

 ...دونمینم

 

 

 :رفت وعقب دیبوس گلومو اوشیس

 .گلم یمرس

 



 764 از 719 صفحه 

 :دوگفتیکش روم رو مالفه.زدم یجونیب لبخند

 کنه؟؟یم درد کمرت

 

 :گفتم واروم کردم خم سرمو

 ...کمی

 

 :وگفت دیکش گونم به یدست

 .شد باعث من یطاقت کم...دیببخش

 

 :گفت و دیبوس لپمو

  میریبگ دوش بعد ارمیم قرص برات االن

 

 از خجالتو تونستمینم یول بودم مادر هی حاال من و میداشت رابطه بارها نکهیا با

 .کنم دور خودم

 .میشد حموم یراه و خوردم قرصو اوشیس کمک به

 ...اول از دوباره بودا نشده خشک موهام هنوز

 .رونیب میاومد و میگرفت دوش هی

 .کردنیم نکارویهم خدمه و میخوریم اتاقمون تو غذامونو بود گفته اوشیس

 .شدیم سرد خودش یغذا و ذاشتیم دهنم غذامو قاشق قاشق اوشیس یطفل

 

 :وگفتم گرفتم ازش قاشقو

 .شهیم سرد بخور غذاتو.کنم عادت دیبا. اوشیس خورمیم خودم

 



 764 از 720 صفحه 

 :وگفت دیکش دستم از قاشقو اوشیس

 ...که نکردم تتیاذ کم کشمیم جورشو نرم دندم کور چشمم نکرده الزم

 

 .کردم دایپ صورتشو و کردم دراز دستمو

 :گفتم و کردم نوازش گونشو رو

 فراموش توام دوسدارم کردم فراموش من بوده که یهرچ گذشته تو.اوشیس

 .یکن

 میکن فراموش میتونیم فقط کرد پاکش شهینم بد چه و خوب چه گذشته که یزیچ

 زم؟؟یعز باشه...میبرس مونیزندگ هیبق به ارامش با و

 

 :وگفت دیبوس دستمو کف

 شرط؟ هی به

 

 :گفتم

 ؟؟یشرط چه

 

 :وگفت دستش تو گرفت دستمو

 .بهت بدم غذا قاشق قاشق خودم شدنت خوب تا یبذار

 

 :گفت خنده با

 !رفته ادتی داشتما کوچولو دختر هی دوقلوها قبل من

 

 .دمیخند



 764 از 721 صفحه 

 :وگفت شد یجد لحنش

 ما؟یاقل گمیم

 

 جان؟+

 

 شوهرتم؟ من یبگ نکهیا از یکشینم خجالت_

 

 :وگفتم هم تو دمیکش ابروهامو

 ؟یچ ی؟برایخجالت چه

 

 :وگفت کرد ومن من

 !بزرگترم ازت سال ۱۶ من خب

 

 :گفتم کالفه

 ؟یچ که

 یحس تو که اولش ازهمون خواستم ینطوریهم تورو مربوطه؟من چه هیبق به

 .بهم ینداشت

 

 .دیبوس وسرمو بغلش تو دیکش منو و گذاشت کنار رو غذا ینیس

 

 :گفتم یشوخ با

 ...یکشیم خجالت بعد به نیا از تو یول

 



 764 از 722 صفحه 

 :دیوپرس صورتم تو خورد نفساش

 ؟یچ واسه

 

 :وگفتم کردم یباز انگشتام با

 ...یدار کور زن هی نکهیا واسه

 

 :گفت و خودش به داد فشار منو

 یمن عشق باز ام نشه شهیم خوب چشماتم یکنیم عمل تو.نگو چرت..رینخ

 !ستین کار در یخجالت

 

  دنیسابیم قند تودلم

 .رفتم فرو بغلش تو و کمرش دور کردم حلقه دستامو

 

 

 . شدم داریب چشمام رو اوشیس یلبا یگرما با

 :وگفت دیخند

 .گشنشونه ها بچه نیبب پاشو...ها نو سال به نمونده یزیچ خانم پاشو

 

 همه توش دوهیم هوی ام ستاره وردآورد تا نجایا از دهیچ نیس هفت هی انایس

 .خبره چه یبفهم تا نییپا میبر دیبا زهیریم بهم شویچ

 

 

  پاشدم ازجام و دمیخند



 764 از 723 صفحه 

 .نییپا میورفت شستم صورتمو اوشیس کمک به

 . بود بعدازظهر دو ساعت بایتقر لیتحو سال

 دیسف و اهیس به دست بود گفته ساناز و بایز به بود سپرده هارو بچه اوشیس

 .باشن ها بچه مواظب فقط نزنن

 

 .بچه پرستار بودن شده

 !اوشیس کمک به اونم کردمیم بغلشون یهرزگاه منم

 .گذشت خوب یچ همه خداروشکر

 ...ونیزیتلو به سپردم گوش و سفره سر مینشست

 

 شدیم خونده سال لیتحو یدعا

 همه یخوشبخت یبرا کردمیم آرزو دلم تو

  اوشیخودموس

 هام بچه یسالمت

 میمر ی بچه اومدن ایدن به سالم

 بزرگ خانم یسالمت

  برسام و انایس داریپا یخوش

 و وپژمان بایز دنیرس هم به

 ...وساناز یسام

 

 !نو سال آغاز و انفجار و توپ یصدا

 ...یشمس ۱۳۹۶

 



 764 از 724 صفحه 

 .کردنیم یروبوس و گفتنیم کیتبر هم به همه

 .شد گرم لباش حرارت از میشونیپ و صورتم دور شد قاب اوشیس یدستا

 :دوگفتیبوس اروم

 من عروسک مبارک نو سال

 

 .گفتم کیتبر نورو سال منم و زدم ینیشرمگ لبخند

 .کردم یروبوس ام هیبق و بزرگ خانم با

 دیرس ایدیع به نوبت

 .بذاره قران یال پول داشت عادت بزرگ خانم

 بودم دهید پارسال

 .داد یدیع هممون به قران ازهمون

 .بود بزرگتر همه از که اوشیس بعدشم

 شدم بهشون دادن ریش مشغول و اتاق تو میبرگشت ها بچه نق بانق

 و لختش یموها تو بودم کرده آزادمو دست و پام رو بود دهیخواب اوشیس

 .میزدیم حرف یهرزگاه و  کردمیم نوازش

 

 :گفتم

 من؟ عمل برا یگرفت دکتر وقت یک اوشیس

 

 :گفتم و کردم تر لبمو!نداد جواب

 اوش؟یس

 

 .چشماش و صورتش رو دمیکش دستمو.نداد جواب



 764 از 725 صفحه 

 .بود بسته

 !زدلمیعز

 . برده خوابش

 .بود خواب بغلم تو ام سپنتا یهمونجور

 ...هم رو گذاشتم چشمامو و دادم هیتک

 

 .گذشتیم نو سال از یچندروز

 . رفتنیم و ومدنیم نایا اوشیس یآشناها از یسری

 .شد باز اتاق در که دادمیم ریش غمای به داشتم بایز کمک به

 سپردم گوش

 :گفت اوشیس

 .پرونده لیتکم واسه میبر دیبا زدن زنگ یکالنتر از مایاقل

 

 :وگفتم کردم تر لبمو

 چنده؟ االن؟ساعت

 

 :گفت و نشست کنارم

 .ده ساعت

  شو بلند بده رشویش زود

 

 :شدوگفت بلند تخت کنار از

 .میبرگرد تا باشه ها بچه به حواستون خودتونم خانم کمک باال ادیب دیبگ دایآ به

 



 764 از 726 صفحه 

 رفت رونیب و کرد زمزمه یچشم بایز

 .بود خواب ساناز بغل سپنتا

 .شدم بلند و خودمون تخت رو خوابوندم غماروی

  

 .بپوشم لباس کرد کمکم و دیرس دایا

 .میشد یراه اوشیس با

 :وگفت نمیبش نیماش تو کرد کمکم

 ما؟؟یاقل هیچ متیتصم

 

 :گفتم متفکر

 !؟یمورد چه در

 

 :وگفت بست کمربندمو و کرد روشن نویماش

 .رایسم به دادن تیرضا با رابطه در

 

 :وگفتم انداختم باال یا شونه

 .باهاش بزنم حرف دوسدارم.دونمینم

 

 .یکالنتر به دنیرس تا نزد یحرف گهید و کرد یاوهوم اوشمیس

 .شم ادهیپ کرد کمکم شد ادهیوپ کرد پارک

 .کردیم زمزمه گوشم ریز مدام تمیموقع و بود گرفته کمرمو و دست

 .س پله

 گوده



 764 از 727 صفحه 

 .زهیل

 .صافه

 .جوبه

  بود دستش ریز ما پرونده که یسروان اتاق تو و باال میرفت

 .میبزن حرف باهاش میخوایم که گفت اوشیس

 .میشد منتظر و گهید اتاق هی بردنمون

 . داشتم استرس و بودم کالفه منم کردیم نوازش و بود گرفته دستمو اوشیس

 .یصندل رو دیکوب خودشو یکی و شد دهیکش یصندل و شد باز اتاق در

 

 :سرم تو دیچیپ صداش

 دهیفهم یموندیم زنده و یخوردیم کتک آقا نیا دست ریز که ها موقع همون!هه

 ...نهمهیا گهید نه یول یجون سگ بودم

 

 :وگفتم زدم یآروم لبخند

 .اوهوم

 .ببخش خودت یاحمق به گهید رمیبم ستمین کن شاد دشمن

 

 :وگفت زیم رو دیکوب دستاشو یحرص

 ؟یا زنده یبکش رخ به ی؟اومدیچ که

 .نکنن دایپ جنازتم که کشمتیم یجوری رونیب بذارم نجایا از پامو باش مطمئن

 .سمتش شد ور حمله اوشیس

 :وگفتم اش نهیس و بازو به گرفتم دستامو

  باش اروم



 764 از 728 صفحه 

 

 :دیغر

 .بشونم عزاش به دوروبرشو یسگا نجایهم بذار خورهیم یاضاف گوه

 

 ...اوشیس کردم زمزمه

 .سرجاش نشست اروم

 :گفتم و زدم یلبخند

 !!شهیم میحسود!خوبه

 

 :گفت طعنه با رایسم

 اونوقت؟ یچ به

 

 :وگفتم کردم تر پررنگ پوزخندمو

 .دتیام و نفس به اعتماد به

 

 :گفت کالفه

 ینشد که الل یشد کور.میبفهم مام بگو آدم نیع یحرفیم یمورد درچه

 

 : گفتم یمهربون لبخند با و کردم تر لبمو

 یایوتوم دمیم تیرضا و گذرمیم چشمام نور و بابام خون از من نکهیا به

 ته و سراغم یایم دوباره بعدشم و یچرخیم شهر تو راست راست و رونیب

 !خالص و یکشیم منو تو داستانم

 رمان؟ ای هیرانیا لمیف یکرد فکر



 764 از 729 صفحه 

 منو؟ یکرد فرض احمق نقدریا

 

  شده چهارتا چشماش احتماال. رفت وا وضوح به اوشیس دست

 

 :گفت مغرورانه رایسم

 ...یبکن یتونینم یا گهید کار

 

 :وگفتم هم به کردم قفل زیم رو دستامو

 که دمید حاال یول.بود یا گهید زیچ نظرم بزنم حرف باهات نکهیا قبل تا دیشا

 .کنمینم درست دردسر خودم یبرا.مرگه گرگ ی توبه

 

 :گفتم اوشیس روبه و پاشدم جام از

 .میبر

 

 و سروانه اتاق تو میرفت.رونیب میزد اتاق از و گرفت دستمو و شد بلند جاش از

 :گفتم قاطع یلیخ

 .گذرمینم بابام خون از

 .گذرمینم نداره ینور گهید که ییچشما قصاص از

 گذرمیم مسعود از نه

 .رایسم از نه

 

 :گفت سروان

 یینخا سر هی به ها بچه اما هیمتوار همچنان مسعود.شماست یقانون حق نیا بله

 .شهیم ریدستگ یزود به دنیرس



 764 از 730 صفحه 

 

 .رونیب میزد یکالنتر از

 :گفت اوشیس مینشست که نیتوماش

 .بود ییبجا میتصم

 

 :وگفتم ببندم بندمو کمر کردم یسع

 تنها نه دمید یوقت یول.بود یا گهید زیچ ممیتصم بزنم حرف باهاش نکهیا قبل

 .دارم برش میزندگ راه سر از دادم حیترج کنهیم دمیتهد بلکه ستین مونیپش

 

 بچه و تو براخودمو دردسر هزارجور رونیب ادیب فردا که ستین سلایر میزندگ

 .کنه درست هامون

 

 :وگفت انداخت راه نویماش اوشیس

 ؟؟یدردسر چه

 

 . ببندم کمربندو کرد وکمک

 :وگفتم دادم تکون یسر

 .فتهیب تو و هام بچه بجون ای بده خودم خورد به زهر سلایر و لمیف فالن نیع

 .گرفت شدیم که هیمیتصم نیبهتر نیا فعال

 

 .نگفت یزیچ

 ;گفتم متفکر

 ؟؟یناراحت شده؟؟یچ



 764 از 731 صفحه 

 

 :گفت اروم

 .هیادم نیهمچ هی واقعا رایسم.کنمیم فکر حرفات به دارم.ستمین ناراحت نه

 یباش دیام نا نقدریا چشمات مورد در دوسندارم یول.ارزه ینم سکشیر به

 .مایاقل

 

 .نییپا انداختم سرمو و گرفتم دندون به لبمو

  بودم دیام نا واقعا

 :گفت اروم اوشیس

 

 .کردم لیم پزشکا نیبهتر واسه پرونده من

 دیام نا دوسندارم یول کردم اجبارت درسته.عمل به بوده مثبت نظرشون همه

 ...یبترس ای یباش

 

 :وگفتم گونم رو دیچک اشکم

 .اوشیس ستین خودم دست

 .باشم نیخوشب یالک تونمینم

 

 :وگفت دیکش سمیخ ی گونه به یدست و کرد پارک نویماش

 ... من بخاطر

 .هامون بچه بخاطر اصال نه

 .عمل اتاق تو یبر قرص دل و راحت فکر با کن یسع

 .زدلمیعز داره ریتاث یلیخ



 764 از 732 صفحه 

 

 :وگفت دیبوس گونمو.زدم روش به یلبخند

 .خانما خانم نکنه تتیاذ گهید که میبازکن پاتو گچ نیا میبر حاال برم قربونت

 

 !شدم خوشحال شییخدا

 .بود کرده خرد اعصابمو مزخرف نیسنگ گچ نیا گهید

 .بود کرده تر راحت المویخ.اوشیس یحرفا تو شدم غرق ومنم افتاد راه نیماش

 :وگفت کرد باز پامو گچ دکتر

 .داره مراقبت به ازین هنوزم.ارین فشار بهش یلیخ

 مونده گچ تو ازبس کردیم درد یبدجور.دراومد آخم که دادم تکونش کمی

 .بدم تکونش تونمینم

 

 .کرد اوشیس به سفارشمو و دیچیپ نسخه کمی

 از شدم آب دینکن برخورد خشن پاش با باشه حواستون رابطه تو گفت یوقت

 .خجالت

 .خونه میبرگشت

 .رایسم واسه خواستم یوچ شدهیچ که کردن جواب سوال یکل

 یونگران ترس پراز یزندگ به هم یلیتما یول نبودم یراض دل ته از نکهیا با

 .نداشتم

 .تو اون بمونه که بهتر همون

 .کنه اعالم یقاض رو یینها حکم تا بشه لیتشک بود قرار گهید دادگاه هی

 . روتخت بودم نشسته و بودم گرفته بغل غماروی

 

 .کردمیم تصور خودم واسه رونویب ی منظره و بودم بسته چشمامو



 764 از 733 صفحه 

 .بودن شده تر خوشگل زیر یها شکوفه با حاال باغ یدرختا مسلما

 

 .دیکش رونیب افکارم از منو رونیب بود اومده حموم از که اوشیس یصدا

 ؟یکنیم فکر یچ به+

 

 ;وگفتم دمیکش غمامی یکوچولو بدن به یدست

 .نه ای ارمیب بدست نورچشمامو دوباره بتونم من هست یدیام نکهیا به

 .نمیبب هامونو بچه دوسدارم

 

 :گفت اوشیس و شد نییپا باال تخت

 .شهیم درست.خدا به کن توکل و باش مطمئن

 بزرگشون گهید یمامانا ی همه مثل و ینیبیم خوشگلمونو یها بچه توام

 .یکنیم

 

 ...بشه ینطوریهم خداکنه.زدم یلبخند تصورش از

 !رمیبم هام بچه دنید حسرت تو دمیترسیم

 شدم؟یم یقیال مادر واقعا من یول

 ارم؟یب بار هامو بچه دیبا که اونجور تونستمیم

 باشم؟ دخترم مراقب تونستمیم یچجور

 ...ندشیآ به کردم فکر و کردم لمس غماروی یکوچولو دست

 زادهیعل_نیش#

 ...دخترم"

 ...سمینویتوم امروزبراے
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 ...شدے وخانم دےیبعداگرقدکش سالها

 !...دورکنم لیوفام ودانشگاه ومدرسه محله پسرهاے ے خواهدتوراازهمهیم دلم

 !...بروے رونیب خانه اطیازح خواهدنگذارمیم دلم

 !...نےیبب ام خانه اطیدرح رافقط آفتاب خواهدرنگیم دلم

 !...دختــــــــــرم

 !!!....دانےیم ایدن مادر نیبدتر مرا و!شوےیم متنفر مادرت از!ازمن دانمیم

 !...دانمیم خوب...دانمیم

 !!!!....دختــــــــــرکم اما

 !آمد برسرمادرت چه اگربدانے

 !...یکنینم مادرگله از!شد تباه شیآرزوها و شکست دلش چگونه

 !...دختــــــــــرم

 !شناسےینم منطق گرید شود احساس ریدرگ وسالت سن وقتے

 !!!!...شوےیم عاشــــــــــق

 !...دختــــــــــرم

 !....دارد درد عاشقے

 ودلے شده تباه آرزوهاے پراز هستم دخترکے هنوز سمینویم که روزها نیا

 !...شکسته

 !...شودیم مادر!شودیم زن روزے که دخترکے

 ..."ندیرانب تیروزها آن ردمادرودردیبم!آه

 

 رو نشست لباش و شد پاک اوشیس گرم انگشت با دیچک گونم رو که یاشک

 .میشونیپ

 یخانم نباش یچیه نگران+
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 .شهیم درست یچ همه

 

 .نشستم میداشت عمل وقت که بعد روز چند انتظار به و زدم یلبخند

 

 توان اوشمیس یجلو یول.بشم جدا ها بچه از خواستینم دلم و دیلرزیم دستام

 !نبود یا مقابله

 .بودمیم تابع دیبا

 .شدم کینزد بهش و گرفتم بازوشو اروم

 :گفت و گذاشت گوشم رو لباشو

 

 م؟؟یبر

 

 :گفتم و کردم یمن و من

 .ندارم شویآمادگ م؟امروزیبر گهید روز هی شهینم...شهینم...اوووم

 

 :وگفت دیکش گرمش بغل تو منو

  خانمم

 دلم زیعز

 امروز که ایب برو بده شیازما کن دایپ دکتر بدو اونور بدو نوریا یه روزه چند

 گه؟ید روزی یگیم االن بعد.یبش عمل یبتون

 

 .گفتیم راست

 دکتر حلق تو پول و بود اومده طرفند جور هزار.دیکشیم زحمت یکل یطفل

 ...برسه ضاشیمر به ارهیب فیتشر مسافرت از تا بود ختهیر



 764 از 736 صفحه 

 

 .شدم یوراه دمیکش یقیعم نفس و دادم قورت دهنمو آب

 .میداشتیبرم قدم کنارهم

 دادینم اجازه اوشیس یول کرد دعا و کرد ردم قرآن ریز از یکل بزرگ خانم

 .انیب همراهمون کدومشون چیه

 .باشن جهینت منتظر خونه تو هیبق و میبر ییدوتا بود قرار

 یحت کرد یبدجنس اوشمیس رفتیم ضعف هام بچه یبرا دلم االن نیازهم

 .کردم یخداحافظ باهاشون باال همون و نییپا ارنیب هامو بچه خدمه نذاشت

 .افتاد راه و نیماش تو مینشست

  زدیم حرف مدام اولش همون از

 !کننده دواریام یحرفا

 !بود ریدرگ گهید یجا فکرم من یول

 ؟یچ نشه درست اگه

 نم؟یبب هامو بچه تونمینم دارم عمر تا یعنی

 اوش؟یس و خدمه کمک یب باشم مراقبشون خودم

 مرگم؟ روز تا باشم وبالشون دیبا

 کرد؟یم برخورد حاال مث کورش زن با سال چند تا اوشیس

 سال؟ی

 سال؟ پنج

 ؟یچ که باالخره

 شد؟یم خسته ازم کجا

 

 .نییپا انداختم سرمو و دمیگز لبمو
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 !بشه خسته ازم اوشمیس و نشم خوب نکهیازا شد فشرده دلم

 !نشه ینجوریا کاش

 یکرد یبزرگ شهیهم توکه ایخدا گفتمیم تودلم و کردمیم یباز انگشتام با

 .اوشیس کنار.نجایا به یرسوند یزندگ و خونه اون از منو.درحقم

 ...سالم ی بچه دوتا همسرخوب هی یکرد خوشبختم

 .بمونم دنشونید دل به حسرت نذار پس

 : کردم زمزمه و دادم رونیب نفسمو

 ...تو یرضا به ام یراض

 

 .کردم زیت گوش و بردم باال سرمو خورد تکون محکم که بازوم

 :اوشیس

 !خانوووووم

 !کجاست؟ حواست معلومه چیه

 

 .گرفتم گاز خجالت با لبمو و دیدو صورتم به خون

 !گهید داشت خجالتم بودم نکرده گوش حرفاش به اصال

 

 :وگفت کرد یا خنده

 !شد رید میبر نییپا ایب حاال.هیگل گل شهیهم که بشم لپات اون یفدا یاله

 

 .کرد قفل نویماش در اوشیس و شدم ادهیپ اروم

 .دادن انجام پرستارا کارارو ی همه میشد که مارستانیب وارد

 .داشتم عمل گهید ساعتی



 764 از 738 صفحه 

 ...تو دیام به ایخدا

 خودیب خودم از داشتم و کردیم خودشو کار داشت کم کم یهوشیب یدارو

 .شدمیم

 :کرد وزمزمه گوشم رو گذاشت لباشو و سرم به چسبوند سرشو اوشیس

 

 .تابتمیب یلیخ

 ...اهایزودب

 

 ...رفتم فرو یخبر یب توعالم و افتاد روهم پلکام

 

 

 

 

 کمکم ایخدا بودم نگرانش.شستنیم رخت دلم تو. رفتمیم راه مدام اتاق در یجلو

 .کن

 بود شده شروع عمل که بود ساعت پنج

 .کنم خاموش مویگوش شدم مجبور که زدنیم زنگ خونه از نقدریا

 .هیچ زنگا نیا گهید داشتم استرس یکاف اندازه به خودم

 .اینزن زنگ گفتم خوبه حاال

  دستام تو گرفتم سرمو و یصندل رو نشستم

 بستم چشامو

 .چشمم جلو اومد خونشون در یجلو روزش اون ی چهره

 !ومدیم بیوغر بیعج نظرم به چقدر
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 !بود خوشگل چقدر

 .چشمش یپا یکبود اون با یحت

 .خودم از کشمیم خجالت کنمیم مرور سرگذشتشو و گردمیبرم گذشته به یوقت

 .آوردم سرش که ییبالها از

 !بود ماجرا پر بچه دختر نیا ی گذشته چقدر

 .بپرسم ازش مونمییآشنا قبل یروزا باشه ادمی

 .دهینکش یسخت کم هم اونموقع مطمئنم

 

 .شد مور مور تنم ازدواجمون شب یاور ادی با

 !سایآتر یحت!بودم نکرده تجربه رو یلذت نیهمچ چکسیباه

 . کردمیم تحمل یسخت به و مینداشت رابطه بود وقت یلیخ

 .شدنش خوب تا کردمیم تحمل

 .چشماش نور برگشتن تا

 .عاشقانه دونفره رابطه هی به دنیتارس

 

 .دادم تکون سرمو و دادم قورت دهنمو آب

 !حرفاس؟ نیا به کردن فکر وقت االن اخه

 .اه

 .اومد رونیب اتاق از دکتر که رفتمیم کلنجار خودم با داشتم

 نگاش فقط بزنم حرف گرفتینم زبونم.سمتش رفتم و پاشدم ازجام هول

 .کردمیم

 :وگفت داد نییپا رو ماسکش

 .میباش اومدنشون بهوش و جهینت منتظر دیبا رفت شیپ خوب عمل دینباش نگران



 764 از 740 صفحه 

 

  کردم نگاه دکترو زیام تشکر و رونیب دادم صدا پر نفسمو

 .نشستم میصندل ورو برگشتم.شد دور ازم

 . بهش بود شده اضافه هم درد سر نبود خوش اصال حالم

 .نشد یخبر شدم منتظر دوساعت یکی

 .شمیپ ادیب خبردادم برسام به و کردم روشن مویگوش

 .بود گرفته غذا برام و رسوند خودشو ساعته مین

 : گفت و کرد نگاهم متفکر خوردم یقاشق چند

 اد؟یم بهوش یک

 

 :وگفتم دادم تکون یسر

 .داره ینگران یجا بشه رید اگه یول.سین معلوم

 

 .خوردمیم برنج داشتم چنگال با ینگران از خودم!کردمشایم دلخوش یالک داشتم

 :وکفتم لونینا تو کردم غذارو کالفه

 چطورن؟ هام بچه

 

 :وگفت زد یلبخند

 .رفتن یک به معلومه قشنگ!شرن یلیخ.بودن دراورده عمشونو ی هیگر

 

 :کردم نگاش چپ چپ

 شرم؟؟ من نکنه
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 :وگفت بده قورت خندشو که هم رو داد فشار لباشو

 !حرفا؟ نیا و تو یدار اریاخت بابا نه

 ...یجون ی پاره یمهربون تو

 

 دلقک اومده ایدن به دلقک ستین بشو درست برسام نیا.خنده ریز زدم یزرت

 .مرد خواهد

 

 :وگفت گردنم پشت زد دست کف با

 !بزمجه؟ یخندیم

 نفس به اعتماد با اونوقت کنهینم حمله ترسهیم هاپو تو از داعش پســــــــــر

 !شرم؟ من نکنه یگیم

 !برم روتو بابا

 

 .کردم نگاش مظلوم و گرفتم گاز لبمو

 :گفت دار کش و جلو اورد صورتشو

 ...جووووون

 :دادم هلش و صورتش تو زدم دست کف با

 گمشو.عار یب برسام سرت بر خاک

 

 :کردم زمزمه.خنده ریز زد

 ...گهید یشعوریب

 

 .مایاقل فکر تو رفتم دوباره
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 ؟یچ ادین بهوش اگه

 !باال سکشیر و بود عمل از تر خطرناک یهوشیب

 کردم تیخر

 کردمیم مجبورش ای شدمیم یراض دینبا

 

 .دادم رونیب کالفه نفسمو

 ;وگفت شونم رو گذاشت دستشو برسام

 پسر؟ یهست یچ نگران

 .نیگذروند شماها نویا از بدتر یروزا

 .هیا یقو دختر اون.نترس گذرهیم نمیا

 :گفتم لب ریز

 .دوارمیام

 

 .پاشد جاش از و ختشونیر بهم و دیکش موهام تو یدست

  بذار روشن تویگوش برسم قرارا به برم دیبا من

 . بزن زنگ حتما هم شد یخبر

 

 .رونیب زد و کرد جمع غذاهارو و داد تکون یسر

 . گهید یجای کردن منتقلش یول بود هوشیب هنوز مایاقل

 و دستم تو گرفتم کوچولوشو دست و تختش لب نشستم. بودن بسته چشماشو

 .کردم نوازش اروم اروم

 .من یکوچولو خانم

 .دارشویب
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 .یندار دوست مارستانیب دونمیم

 . خونه برمتیم زود یبش که داریب

 . دمیکش اش نهیس به یدست

 .بود داغون یبدجور حالم

 .بستم چشمامو و دستش رو گذاشتم سرمو کالفه

 .دیپر سرم از روز و حال نیا دیشا بخوابم کمی

 

 ...برد خوابم شماره سه و بستم پلکامو

 

 که شدم بلند و کردم باز چشمامو عیسر دستم تو یزیچ خوردن تکون حس با

 . دیچیپ گردنم تو یقیعم درد

 .بود شده خشک تنم کل

 .بود داده تکونش که کردم دستم تو مایاقل کیکوچ انگشت به نگاه

 :دینال اروم و کرد جمع لباشو

 ...اوشیس

 

 .رفت ادمی دردم و زدم یگشاد لبخند

 نفسم؟ یشد داریب اوشیس دله جووووونه+

 

 :گفت نگران و چشماش رو برد دستشو شد جمع کمی صورتش

 بستن؟ چرا چشمامو

 

 :گفتم و آوردم نییپا دستشو
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  یاومد بهوش نهیادببیب دکترت بگم بذار.کننیم بازش بوقتش خانمم نشو نگران

 

 .زدم صدا دکترو رفتم و زدم یلبخند.داد تکون سر عانهیمط

 :وگفت کرد چک عالئمشو

  بهتره باشه نجایا فردا تا شهیم مرخص صبح فردا

 

 .رفت رونیب اتاق واز

 :گفتم و کردم من و من کمی

 کنارت؟ تخت رو بخوابم شهیم

 

 .گرفتیم خندشم حتما دیدیم حالمو بود باز چشماش اگه.کرد هنگ

 :گفت باخجالت و گرفت گاز لبشو

 اد؟ین یکس

 

 :وگفتم گرفتم دستشو

 ام؟یب.ادینم

 

 :وگفت دیکش کنار و کرد جمع خودشو کمی

 ایب

 . تخت رو رفتم و زیم رو کردم یخال بامویج

 !گذشت شهینم که مامیاقل از. بود بد یلیخ حالم.بغلم تو دمشیکش محکم

 دمیفهم و خورد تکون بدنش که دراومد حرکت به تنش رو دستم واشی واشی

 .شهیم مور مور
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 : دمینال

  کن ارومم بده یلیخ حالم

 

 :گفت و شد داغ بدنش

 .نجایا شهینم اوشیس اتاق؟زشته نداره نیدورب

 

  کردم نگاه اتاقو کنج

 .داشت نیدورب

 .بود شده تند نفسم

 :کردم زمزمه

 .رومون کشمیم رو مالفه

 

 .رومون دمیکش و باال اوردم پام با رو مالفه نگفت یزیچ

 رو دمیکش دست و دادم باال تنشو تو مارستانیب رنگ یصورت گشاد لباس اروم

 .نشیس

 زدم نشیس به یچنگ تابیب زدیم گنجشک نیع قلبش و بود شده تند نفساش اونم

 .دراومد آخش که

 : کردم زمزمه

 کنه؟ینم درد که سرت. بگو یشد تیاذ هرجا.جونم

 

 :زد لب خجالت با

 .شهیم تیاذ چشمام یدیم تکون بازوتو بالش رو بذار سرمو فقط خوبم نه
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 دنیکش دست و دنیبوس لباشو کردم شروع.دمشیبوس و بالش رو گذاشتم سرشو

 .داغش یپاها یال

 و نباشه معلوم نایدورب تو و نشه توجه جلب که ببوسم یجوری کردمیم یسع

 کیکوچ تن به یدید و بودم گرفته نویدورب سمت کامل بود درشت کلمیه چون

 .نبود مایاقل

 .شدم یروان.دیکش یقیعم آه که توش بردم انگشتمو و لباسش تو بردم دست

 .شد سر بدنش و دیلرز کمرش که دمیمال براش اونقدر

 . شد یخال

 .بهش دمیچسب و کردم باز شلوارمو پیز اروم

 .کردم واردش التمو و خودم سمت برگردوندمش

 .هوممم اووووف

 

 . شه ارضا و شه کمتر دردش تا دمیمالیم نشویس

 .بهش بزنم اروم که کردیم کنترل هامو ضربه و پاش یبودال اورده دستشو

 زدم ضربه اونقدر.نبود طشیشرا یول داشتم دوست شتریب خشن رابطه کال من

 .کنم ساکتش تا بخورم لباشو شدم مجبور و شد بلند اش ناله که

 .گرمش وجود تو کردم یخال خودمو و رفت یاهیس چشمام

 .دمشیبوس و دمیکش رونیب ازش اروم

 :کردم زمزمه گوشش کنار

 .ازت نشدم ریس االنم ستین خودم دست زمیعز دیببخش

  شه خوب چشمات تا کنمیم صبر یول

 .تولدم شب مثل ام یشب هی منتظر صبرانه یب

 

 :گفت خجالت با و گرفت گاز لبشو
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 بود؟ خوب اونشب

 

 :گفتم و دمیکش شلوارمو پیز

 .بود یعال

 .میزندگ شب نیبهتر

 .هامون بچه و وتو من.میریم چهارنفره سفر هی یبش خوب یوقت شاالیا

 

 :گفت مظلوم و کرد جمع لباشو

 .هام بچه برا شد تنگ دلم

 

 :وگفتم گرفتم دماغشو نوک

 .دلت ور دمیخواب یگندگ نیا به من وروجک

 شده؟ تنگ ها توله اون برا دلت

 

 .دیخند زیر زیر

 .بغلم تو دمیکش و کردم مرتب لباسشو

 . خوبه مایاقل حال گفتم و زدم برسام به اس ام اس هی

 . کردم نازش و موهاش تو کردم دست

 !بودم دختر نیا عاشق من.برده خوابش دمیفهم و شد منظم نفساش

 ....رشینگ ازم ایخدا

 

 

 .بودن مراقبم شتریب یلیخ خونه به برگشتن بعد



 764 از 748 صفحه 

 یکی دیبا مدام و دادمیم ازدست شیپ از شیب رو تعادلم انگار بسته یچشما با

 .بودیم همراهم

 .گذروندمیم ویسخت دوران

 !سخت یلیخ

 .خوردیم وول وجودم تو مدام دیام و ترس نیب یزیچی

 !عمل یمنف ی جهینت از ترس

 !عمل مثبت ی جهینت به دیام

 .شد قصاص و شد صادر هم رایسم حکم دار و ریگ نیا تو

 !نشه ینجوریا تونستیم

 .بسازه خودش یبرا یبهتر و تر شاد یزندگ تونستیم رایوسم

 ای رییتغ قابل مطمئنم بود داده رشد دلش تو من از که ینفرت و نهیک با اما

 .نبود بازگشت

 !چیه که شدینم اشتباهش یکارها و زشت رفتار متوجه چوقتیه

 رو یزندگ پوچش اهداف و نبود اون مال که ییزهایچ به دنیرس یبرا مطمئنا  

 !...کردیم تلخ هممون کام به

 

 زادهیعل_نیش#

 ...."ستین تو سهم یزندگ تو ییزایچی دیفهم دیبا"

 

  بود یمتوار همچنان مسعود

 لونه اون به لونه نیا از

 !کشور اون به کشور نیا از

 نتونه عمرش آخر تا یول کنه یزندگ یجعل ی شناسنامه با تونستیم تشینها

 !باشه شیواقع خود
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 !...داشت؟ ارزششو واقعا ایآ

 .دمیکش غمای ی گونه به یدست

 یوقت فتهیم اتفاق نیا چرا دمینفهم چوقتیه که خوردیم چیپ دلم تو یحس

 !دمیکش آغوش به دخترمو

 .بچم یبرا رمیبم

 .زدنیم نق و کردنیم هیگر مدام و بودن زده واکسن

 کل وروجکام دوتا یصدا.نداشت سابقو سکوت اون گهید عمارت طیمح

 !بودن طونیش و شر بسکه گرفتیم عمارتو

 !شنیم یچ بشن بزرگ یوقت نایا کنه رحم خدا

 .بودن کرده باز جا همه تودل یحساب

 حرفاش و کارا با هممونو و کنه حسادت دایشد ستاره شدیم باعث هیقض نیوهم

 .بخندونه

 کردیم بغل هارو بچه برسام یوقت حسادتش و اشیباز تخس یاور ادی با

 .نشست لبم رو یلبخند

 

 :گفتم و کردم تر زبون با لبمو

 انا؟؟یس

 

 تا کنارم اومد و بخوابونه سپنتارو شده موفق دمیفهم و شد نییپا باال تخت

 .رهیبگ بغلم از غماروی

 دلم؟ جون:انایس
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 :گفتم و بهش دادم رو بچه

 ؟یاریب در ییتنها از رو ستاره یخواینم تو

 

 :گفت وار پچ پچ نشه داریب بچه که یاروم لحن با

 !!!بسته شهیش تو کرده خونمو دونهی همون!وونم؟ید مگه نه

 

 :وگفتم دمیخند زیزریر

 !!اس بچه عاشق برسام دمید من که اونجور یول

 

 :کنارم نشست

 !بچس مرده کشته که اون اووووف

 !!من!ه؟یک گردن دردسراش خب یول

 !باشه بچه عاشق دیبا معلومه

 !اونوقت؟ بچس عاشق یدید یچطور تو بعدشم

 

 :گفتم و بالش رو دمیخز و دمیکش صورتم به یدست

 !کنمیم که حس یول نهیبینم چشمام خب

 !شهیم سبز دلش ور از غما،سپنتای دوهزارتا سپنتا و غمای گهیم یجوری

 

 :گفت کنه بلندم ازجام دیکشیم کهیدرحال و گرفت دستمو انایس

 خوانیم یباش دکترت شیپ دیبا گهید ساعتی یکشیم دراز کجا پاشو پاشو

 !کننا باز چشماتو

 !کنم فک دارم جانیه تو از شتریب من
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 !!!!یکشیم منو دنییزا نقشه یتونشست

 

 نشستم سرجام و خنده ریز زدم

 :اتاق تو دیچیپ برسام یصدا و شد باز در و خورد در به یا تقه

 !هم؟ به نیگفتیم یچ خانما یه

 !نم؟یبب دیبگ االی

 

 :وگفتم گرفتم گاز لبمو

 .دیاریدرب ییتنها از رو ستاره دیکن اقدام عتریسر دیبا شما نکهیا به

 !!کردا جمع شهینم حسادتشو بعد ادیم ممیمر دختر گل گهید وقت چند

 

 :وگفت ومدیم کترینزد که شدیم دهیشن برسام یها قدم

 . خدامه از که من اوف

 ...بدقلقه کمی ات دهیپر ور شوهر خواهر نیا سین

 

 .دمیخند

 :وگفت کرد ینچ نچ انایس

 !خالص!بسه ها فرخ و تو خاندان واسه وروجک دونهی همون

 

 :وگفتم شدم یجد

 و حال تا زودتر پرهیم ام یدار بچه حال و حس باال بره که سن ییخدا نه

 خاله نه فردا هاش بچه که دیبکن چارهیب بچه اون حال به یفکر هی هست فازش

 .ییدا نه دارن
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 :وگفت بازوم تو دیکوب انایس

 اماده نهیبب ادیب اوشیس فتیب راه بپوش لباس ینداد من دست کار تا پاشو پاشو

 ها فتهیم کار شیزادگ خان رگ باز یستین

 .نذارا برسام نیا دهن تو حرف نقدرمیا

 .رفت رونیب وبرسام پاشدم جام از خنده با

 .اوشیس منتظر تخت لب نشستم و دمیپوش لباس

 .دیرس سر اوشیس که بودم کارگرفته به انارویس مخ همچنان

 .شد شتریب ام دلشوره

 .دکتر مطب به دنیرس تا کردمیم زمزمه خودم با لب ریز دعا یکل

 . کردیم قیتزر دیام و یدلدار یه اوشمیس

 !کردیم آروم خونمو و وپوست گوشت

 .کرد باز رو چشمام یرو باند دکتر و دمیکش دراز تخت رو

 :گفت و برداشت پلکامو یرو چسب بعد

 .ارین فشار یلیخ یکن باز پلکاتو کن یسع اروم

 

 .کندمشیم دندون با یه و لبم پوست جون به بودم افتاده استرس از

 !هم به بود دهیچسب انگار بود مونده بسته نقدریا پلکام یول کردم یسع آروم

 .کنم بازشون شدم موفق باالخره و دادم تکون پلکامو چندبار

 !صورتم رو بودن شده خم که هیسا دوتا و دمیدیم ظیغل نور هی

 

 !بزنم غیج بود مونده کم یخوش از

 !داشت ذوق یجا هم فیضع و تار نور نیهم یخاموش و یکیتار دوماه از بعد
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 .گمیم یچ فهمهیم دردمو باشه دهیکش یهرک

 

 !نموند دور دکتر و اوشیس چشم از صد در صد که زدم گشاد لبخند هی

 :دیپرس دکتر

  ؟ خب

 ؟ینیبیم یچ

 

 : گفتم مشتاقانه

 !نور

 !نمیبیم

 .نمیبب نورو تونمیم

 

 و اوشیس از فیضع ی چهره هی و شد تر واضح کمی که زدم پلک یبار چند

 !دمید دکترو

 .بود بهتر هیسا از خب یول فیضع یلیخ

 .چشمم تو انداخت رو اش قوه چراغ و دیکش باال پلکمو دکتر

 .شدم تیاذ کمی

 

 :گفت یشاد لحن با دکتر

 !هیعال

 !دهیم نشون تیحساس ادیز و کم نور به مردمکش

 

 دادم یفیخف فشار بود مشتم تو مدت تمام که اوشویس دست
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 :کرد زمزمه و کرد نوازش سرمو اش گهید دست با

 !شکرت ایخدا

 

 کرد شروع و نشست زشیم پشت دکتر.کردم پام وکفشامو نشستم تخت رو

 !نوشتن نسخه

 .پلکات رو بمال ساعت سر پمادو نیا

 درست مرور به اونم که ینیبب تار ای یباش داشته اشک زشیر مدت هی دیشا

 .شهیم

 . نمال پلکاتو فمیکث دست با نکن نگاه میمستق نور به

 . زیبر ساعت سر نوشتم ام قطره هی

 :گفت و گرفت باال سرشو

 .نکن پوست ازیپ ممکنم حد تا چشمات تو یپرنکن گردوغبار باش مراقب یکل

 

 .میدیخند هرسه

 !بودم شده متولد تازه انگار رونیب میاومد که مطب از

 !کردمیم نگاه اقیاشت با زیچ همه به

 !برام داشت یتازگ یچ همه

 تو شهیهم و بودم حفظ از صورتشو ی نقطه نقطه که اوشیس ی چهره یحت

 !بود ذهنم

 .دمیدیم یول بود تار دمید کمی نکهیا با

 . کردم نگاش اقیاشت با

 .موهاش تو زد نور

 خود موهاش رو دیسف یمو تار تا چند اون چقدر موهاش تو چرخوندم نگاهمو

 !کردیم یینما
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 !بود کرده شتریب ابهتشو چقدر

 

 !گرفت بغضم

 !...شده ینجوریا موهاش که دهیخر جون به ارویسخت تمام من مرد

 زادهیعل_نیش#

 !کنندینم خم هاکمر یسخت در بزرگ مردان"

 !..."شودیم دیسف صدایب شانیموها

 

 .رفتم فرو آغوشش تو و زدم یتلخ لبخند

 !کننیم نگاهمون دارن ایک و میهست کجا که ستین مهم

 !مردم نیا عاشق من

 ....میباش اکهیدن یهرجا

 

 

 چندسال بعد...

 باغ تو و اش شونه رو بود گذاشته غماروی که اوشیس به شدم رهیخ لبخند با

 !دادیم شیباز

 !شنیم ییبابا دخترا گنیم راست

 .رفتیم ادشی منو دیدیم اوشویس تا توله

 .دمیخند منم چرا بدونم اونکه یب و دوختم چشم دلش ته از یها خنده به

 

 :دیکش لباسمو نیاست سپنتا

 .نایا اژ ماما
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 .دادیم نشون زویم رو یشکالتا.کردم نگاه دستش اشاره به

 

 :گفتم و دستش دادم شکالتو

 .یخوریم امروز که هیشکالت نیازدهمی نیا.بود یکی نیهم ستاین گهید

 

 پدرش هیشب چقدر.شد کردنش باز مشغول و گرفت ازم شکالتو ذوق با

 !شه؟یم مگه!پدر؟ به شباهت نقدریا!بود

 !یسالگ ۳ تو موهاش مدل یحت

 :زدن غر کرد شروع و اومد رونیب عمارت از کنان هن هن انایس

 .نینش نفله یاله یا

 .نینخور یبرف نیزم به

 .بشه یشراب موهاتون

 

 : دمیکش عقب براش یصندل هی و پاشدم خنده با

 !کن نق نق کم نیبش جان خواهرشوهر

 !ستین خوب ییزندا ی توله واسه

 

 . کرد حواله بهم دستشو کف سرت تو خاک نشونه به و یصندل رو نشست

 .دمیخند پرصدا

 توت رنگ و بود شده قرمز غمای و خودش شکم تا موهاش تو از که اوشیس

 :گفت شدیم کمونینزد کهیدرحال بود گرفته

 بچه.من یکوچولو خانم نه بکن برسام اقا اون سر هارو غرولند نیا خانم انایس

 !؟یزنیم من زن سر غراتو شکمته تو اون
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 .شد بلند هممون ی خنده یصدا

 : گفت و زیم رو گذاشت رو توت ی کاسه اوشیس

 .داده توت یلیخ.باره پر امسال

 

 کردم نگاه بچه یلباسا به چندش حالت به.آورد نییپا اش شونه رو از غماروی

 !یچیه گهید که صورتشم.

 .بود قرمز فک تا دماغ از دهنش دور

 ببرمش دیبا باز االن رو بچه یکرد یشکل چه نیبب اوشیس هیکار چه نیا+

 .حموم

 

 :گفت یآروم وبالحن دیبوس گونمو و کرد حلقه کمرم دور دستشو

 !نفس موت تار هی یفدا

 . خانما خانم کنمیم درستش خودم

 

 .دمیخند

 !بود نیهم شهیهم

 .اوردیدرم دلم از ختیریم زبون یا هیثان اوردیدرم کفرمو

 .هم یچشما تو میزد زل عشق با

 

 :وگفت کرد یمصلحت ی سرفه انایس

 تو بچه و من واسه نشه جدهیه مثبت صحنه نجایا نشسته تنها زن.  اهمممم

 .ستین خوب اصال معصوم طفل دوتا اون و شکمم
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 .کرد اشاره سپنتا و غمای به دست با و

 :وگفت زد کمرش به دستشو کالفه اوشیس و دمیخند زیر زیر من

 بچت و نهیبوز شوهر اون و تو میبر کیرمانت صحنه هی میبخوا ما باری شده

 !وسط؟ دینپر معلق اجل نیع

 !شده؟ ناموسا

 

 :وگفت انداخت باال یدیق یب با یا شونه انایس

 .گفتم دوتا نیا بخاطر دراصل. چه بمن

 

 .هاکردم بچه به ینگاه

 .ما به بودن زده زل بودن کرده قرض گهید دوتا داشتن چشم دوتا

 

 .شد زار اش افهیق ها بچه نگاه دنید با اوشیس

 ادیب کنه کمکش که در سمت رفت اوشیس اومد که بزرگ خانم یعصا یصدا

 .شمونیپ

 

 .کردم نگاه شد باز که عمارت در به

 فیتعر مدرسه حوادث از اقیاشت با ستاره و بود گرفته رو ستاره دست برسام

 !براشون کردیم

 فیتعر دانشگاهو حوادث نمیشیم هرروز من!داره یعالم بودنم یاول کالس

 !بچس گهید نکهیا کنمیم دیلیت مخشو یکل و اوشیس یبرا کنمیم

 پشت میمر همراه و بغلش ریز بود زده هندونه مثل رو بچه معمول طبق مانمیپ

 .ومدنیم برسام سر

 .رسنینم تفاهم به نیماش دیخر سر آخرشم نایا
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 :گفتم و کردم نگاه مانا مظلوم ی چهره به

 و قلب و هیکل و گریج رینگ بغل بچه یاونجور گفتم بسکه شدم ریپ من مانیپ

 .رفت شد یکی اش معده

 

 .کرد نگاه رو مانا ی افهیق متعجب

 کرد دست عیسر غمای که غمای کنار زیم رو گذاشتمش و گرفتم بغلش از رو بچه

 .شدن خوردن مشغول و بهش داد شده چلونده مشت هی و توت ی کاسه تو

 

 :وگفت دیبوس انارویس ی گونه شد خم برسام

 !!!ایشد تر چاق یلیخ ستاره یحاملگ ی دوره به نسبت تو انایس گمیم

 

 !گهید بفهمه بود یکاف که برسامم ومدیم بدش چاق کلمه از انایس.دنیخند همه

 و نیبش که کرد پاره کهیت تعارف یکل و پاشدم جام از اومد که بزرگ خانم

 یصندل رو نشوندمش و نکردم قبول اما فالن

 

 :گفتم میمر روبه

 نت؟یماش شدیچ

 

 :وگفت زد باد شالش با خودشو

 شگاهینما اون به شگاهینما نیا از بچه با افتاب ریز فقط یالک

 .دهیخشک خوامیم من که یاون ی شهیر

 

 :گفتم لبخند با

 .بخور توت. رینگ سخت



 764 از 760 صفحه 

 

 .شد خوردن مشغول

 زد صدا دادیم آب گال به عمارت کینزد که باغبونو پسر ،محمد اوشیس

 :وگفت

 

 .جمعه جمعمون ریبگ عکس هی ایب محمد

 

 :گفت معترض انایس

 !االن؟ یعکس چه من افهیق نیا با بابا یا

 

 :وگفت دماغش نوک زد برسام

 !خانمم؟ افتیق چشه

 !خوبه ام یلیخ

 کرده باد دماغت کمی فقط

 کرده ورم لبات ذرهی

 ....ستین معلوم چشمات گهید شده گنده نقدیا لپاتم

 

 .خنده ریز میزد همه

 :گفت حرص با و بازوش تو دیکوب مشت با انایس

 زتیآو حلق نجایهم یسام و پژمان دمیم آخه یکنیم بچه بچه بازم تو سایوا خب

 !!!کنن

 

 .میدیخند بازم
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 راست دست و بودن شده ها فرخ ی کاره همه گهید یسام و پژمان نماند ناگفته

 . اوشیس

 !مطمئن و زاد خونه هم راننده هم بودن محافظ هم

  بایز و پژمان ازدواج بعد

 .خونه نیا ثابت ی خدمه و زاد خونه شدن ساناز و یسام و

 .نبود کارشون در یا بچه فعال یول

 .ساختن یزندگ همونجا و کردن بنا ینقل خونه دوتا عمارت پشت باغ تو

 

 !ترق و میکرد نگاه نیدورب به همه

 .گرفت عکسو

 !فکر تو رفتم

 !؟ یمیصم خانواده هی جز باشن خوشبخت که یزندگ از خوانیم یچ آدما واقعا

 !داشتم؟ کم یچ من

  داشتم خدامو

 داشتم اوشویس

 هاموداشتم بچه

 !داشتم یمیصم و گرم خانواده هی

 !؟یزندگ از خوامیم یچ گهید

 

 .اومدم رونیب افکارم از انایس یصدا با

 : گفت ناله با و نگران و گذاشت دلش رو دستشو

 بچمممم
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  سمتش برگشتن هول همه

 .نییپا فتهیب ها پله از بود مونده کم برسام یطفل

 !ماه ۸ شهیم کنمیم حساب هرجور دمید کردم چهارتا دودوتا ذهنم تو

 !که نبود دختر گل نیا اومدن ایدن به وقت االن گهید زوده

 .زدم زل انایس به مشکوک

 :کردیم جوابش سوال یه دهیپر رنگ و نگران برسام

 !شده؟یچ

 !؟یخوب

 !وقتشه؟

 !؟یدرددار

 !دکتر؟ میبر

 

 :گفت دهیبر دهیبر و خنده ریز زد بلند انایس هوی

 !...اینکن مسخره...منو افهیق گهید...گید

 

 !دراومد هممون فس

 !بود گذاشته سرکارمون باز شعوریب

 :گفت خنده ونیم بزرگ خانم کردم بهش یچپ چپ نگاه

 ...دمید همتونو یخوشبخت یروزها نیا و نمردم که کنمیم خداروشکر

 

 زادهیعل_نیش#

 !است گوشمان کنار یخوشبخت یگاه

 !گرددیم یهمباز یپ و کندیم وورجه ورجه اطراف در یکودک مانند یگاه
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 !میبرو دنبالش تا

 !میشو رشیدرگ تا

 !خوانندیم عقب به مارا و کشندیم ادیفر ها دست دور از یکسان انیم نیدرا اما

 !کنندیم ریدرگ را فکرمان

 !کنندیم ادیز را توقعمان

 !زیناچ یخوشبخت همان به میشوینم ریس گرید

 و بانیرق یصدا دنبال میرویم و میگذاریم کنار را یخوشبخت یا بهانه به

 !حسودان

 !شوندینم تکرار ها فرصت نکهیا از غافل

 !شودیم جدا ازما ماندینم کودک شهیهم یخوشبخت کودک و

 !...شده رید یلیخ که میشویم مانیپش یوقت و

 ...میکن فکر یکم حاال کاش

 ...کــــــــــاش

 

 انیپا#

 باسالم خدمت تمام دوستانی که این رمانو خوندین...

 چه آنالین و چه فایل...

هر رمانی با این موضوع و تغییر اسم شخصیت ها درفضای مجازی فیکه و 

لطفی که درحق من تنها کانال رسمی من رو از طریق اینستاگرام پیدا کنید و 

 میکنید اینه که ازاین رمان هایی که کپی شده حمایت نکنید!...

اگر توی رمان تپقی بود ایرادی داشت مشکل دیدین غلط امالیی داشت کم و 

کسربود و نکته بندی نشده و بود از هــــــــر لحاظی ضعف داشت منو ببخشید 

 چون اولین رمانم بود...

 باشماست... و اگه مشکلی توش باشه حق
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این رمان رو تقدیم میکنم به تمام حامیان و اعضای کانال تلگرامی که با 

 حضورشون حمایتم کردن...

 وممنون ازشما که وقت گذاشتین ورمان بنده ی حقیر رو خوندین...

برای حمایت از من و تشویقم برای نوشتن و ادامه دادن نویسندگی من رو در 

 کنین... اینستاگرام فالوو و پشتیبانی

 پیج اینستای من:

Sh.alizadeh77 

خیلی دوستون داریم خیلی گلین خیلی ماهین بی صبرانه منتظر انتقادات و 

 حمایت شما دوستان گلم هستم...

 یاحق

 #به_قلم_شین_علیزاده

 #یک_خرداد_نودوشش

 #ازجنس_اقلیما

 


