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 5 احساس یدوراه

 احساس یدوراه

 یباسمه تعال
 

 

 کمرم رو کمربند...نزن یعل یوال به رو تو...خدا رو تو رادمان:زدم جيغ
 .اومد فرود
 ...انداخت تنم به رعشه رادمان فریاد که کشيدم یبلند جيغ

 یب ؟آرهیکرد خودت عاشق منو سام بخاطر کصافت یهرجای ی دختره+
 شرف؟

 ...ميكني فكر...فكر اشتباه خدا خداوندي به:زدم هق
 .داد فشار گردنمو و اومد سمتم

 ه*ز*ر*ه بودم عاشقت یچ مثل یعوض منه اوینا شو خفه+
 ها؟ سمتم یاومد سام بخاطر الشخور یتو یول
 .زدم زجه ميشم خفه دارم ميكردم احساس که حالي در
 ...االن...یول آره...آ_

 سر و گفتم یبلند کوبيد؛آخ دیوار به محكم سرمو که بود نشده تموم حرفم
 ...خوردم

 .پيچيد دستش دور دوباره کمربندشو
 گسگ با و ميكنم ميخوابيدي؟آدمت م*ر*ي*ز برادرم فكر به بودیو من زن+

 .زدم عق که زد شكمم به یمحكم کوبيد؛لگد پهلوم به کمربند
 .نياوردم باال یهيچ و زدم عق
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 !نزن...ن_
 کشيد موهامو گوشيش زنگ یصدا با
 !!یبخور جم جات از اگه حالت به یوا..یوا...اوینا_
 .مکشيد دیوار ی گوشه به زور به زخميم و کبود رفت،بدن بيرون اتاق از و

 ...کنه سفر دادم اجازه ذهنم به و کردم یا خفه هق هق
 *رسيدم؟ اینجا به که شد چي*
 
 .دمیپر لمیموبا سمت گوشيم زنگ یصدا با
 !خانوما خانوم سالم+
 !؟یکرد ما از ییاد خبر چه آقا شد عرض سالم به به_
 .من عسليه چشم دختر یادتم به هميشه که من+
 سام؟_
 دلم؟ جان+
 !بيفته یبد اتفاق قراره ميكنم جوریم،احساس یه وقته چند سام_
 من؟ خانوم یاتفاق چه+
 !یندار که یمشكل یخوب تو..نميدونم_
 اوینا یراست!یندار غم یدار سامو تا باشه راحت خيالت...عزیزم نه+

 ندیدمت؟ هفتس یه یميدون
 اره:گفتم یناراحت یصدا با
 !شده تنگ خانومم یبرا دلم ببينم خوشگلمو خانوم ميخوام امروز+
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 ؟یبيا موتورت با ميشه سام_
 ...اوي+
 ...لطفا_
 .ميشم َخر همش که من سر تو خاك+

 .کرد قطع گوشيو و!دنبالت ميام 7 ساعت:نگفتم هيچي خندیدمو ریز ریز
 ديفس ی لوله لي شلوار با مشكي کوتاه مانتوي سریع خيلي...6 ساعت یوا

 .کردم سرم سفيدمو شال و پوشيدم
 اقمات از زدمو یسرخ انداختم؛رژ توش موبایلمو و برداشتم سفيدمم ی کوله

 .شدم خارج
 بيرون ميرم رز با من مامان_
 ...بيا آسه برو آسه..بگذره خوش مادر برو+

 چهکو سر پوشيدمو استارمو ال فرستادم،کفش براش یب*و*س* خندیدمو
 .شدم ماشين سوار و کردم یاخم سام یپرادو دیدن موندم؛با منتظرش

 خوشگل خانوم سالم+
 !یبيا موتور با نبود قرار سام؟؟؟؟مگه_
 شه؟ موتور سوار که نيست من خانوم حيف+

 نداریم؟ مگه
 .شم موتور سوار ميخواد دلم من ببين نداشتن؟سام بحث مگه_
 َتر یتجمالت یكم ساده تيپ این عوض تو ميخواد دلم منم ببين اوینا خب+

 !یبرس خودت به بيشتر و یباش
 !هستم که همينم من_
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 .دارم دوست رو اوینا همين منم که یعل یوال به+
 ؟یميگ یاینجور چرا پس_
 !باشن یميخوا که یاونجور همه نيست قرار اینه منظورم+

 .دارم دوست یبيام،ول کنار باهات نميتونستم نداشتم دوست اگه شاید
 اوینا زیاد یخيل

 !!بخواه یهمينجور منو و کن درکم ميكنم خواهش
 .گرفتم دستش تو دستمو و گفت اینو

 ...یخيل داشتم دوسش
 ...عشقا ی همه با داشت من،فرق عشق ولي

 امنيت،ترس حس یجا به بودم خوشحال اینكه با آغوشش یتو
 .بود نرفته بين از رابطه سال3 این تو که یترس!داشتم

 .ميكرد ذوبم یخيش یچشما با من سام
 خوب من با یبود؛ول یمغرور آدم سام.زد یلبخند که فشردم دستشو

 !خوب بود،خيليم
 

 !بود مهربون باهام هميشه سام
 یاحتر به نزنه،عشقو بدي حرف بهم که بود حواسش بود عصبي یوقت یحت

 !خوند یخيش یچشما تو ميشد
 .داشت هوامو هميشه
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 بریم؟ کجا حاال خب_
 .بهشته تو کنار جا همه نيست مهم جاش+

 .رفتيم نایب رستوران سكت به 8 شهر،ساعت تو دور دور ساعت یك بعد
 .مخلفات با دادین سفارش برنج بدون شيشليک پرس دو

 ایدب که افتاد یادم سام دیدن با که بزنم گاز خواستم شيشليک اوردن بعد
 .کنم رفتار خانومانه و شيک

 .ميخوردم شيشليک از یکوچيك یها تيكه چنگال با سام از تقليد به
 دنجوی براي بگم ميتونم و ميخورد کوچيک و حوصله با هاشو گوشت سام
 .ميذاشت وقت دقيقه1/2 تكه هر

 اوینا؟+
 جان؟_
 .دارم دوست+

 عوض نگاهش رنگ کردم نگاهش متعجب و شد خشک دستم تو چنگال
 .بود شده

 عزیزم دارم دوست منم_
 .اورد بيرون جيبش از یا شده پيچ کادو کوچيک ی جعبه

 ببينم گردنت تو اینو یدار دوسم که یتاوقت ميخوام+
 

 ...کرد باز رو کوچيک ی جعبه در
* ساوینا* یزیبای خط با روش که بود سفيدي طال ظریف گردنبند جعبه توي

 .بود شده نوشته



wWw.Roman4u.iR  10 

 

 نگهم خوشحال هميشه تفاوتامون تمام با اومد ل*ب*م رو یعميق یلبخند
 .ميداشت

 دادم باال یکم پشت از شد،شالمو بلند یصندل رو از
 ...ميلرزید ببنده،دستاش گردنبندو کرد یسع و ایستاد سرم پشت

 :گفت یمظلوم یصدا با و بست گردنبندو
 .سام و اوینا باشه؛ترکيب ساوینا باید اولمون دختر اسم+

 نفسم زدم یخ گردنم با گرمش ب*ل برخورد با که بدم جوابشو خواستم
 ...رفت
 .نشست سرجاش و اورد باال سرشو سریع یخيل

 .زد یقشنگ چشمک و کشيد ش*ب*ل رو اشارشو انگشت
 بند دستش با)یانقد ه*س*و*ب یک با که بشم یارم یفدا به من یا+

 ...خيال یژرفا به ميبره منو(داد نشون انگشتشو
 !باشه خداتم از:کردم نازک چشم پشت و زدم یا قهقهه

 
 .یخانوم هست+

***** 
 .نگهداشت اپارتمانمون یجلو

 .شنيدم دلگيرشو یصدا که شم پياده ماشين از خواستم
 ؟ینميكن ،خداحافظيمینكرد تشكر که گردنبند یبرا+

 .مب*و*س*ی*د*م* محكم گونشو و شدم خم سمتش خندیدمو
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 همين؟ فقط+
 !دیگه نشو پررو:زدم بازوش به یمشت

 ...خانوم ِاوي راضيم همينم به ما چشم به اي+
 یسام خداحافظ...عمته یِاو_
 .اومد الستيكاش جيغ یصدا که شدم پياده ماشين از

**** 
 !ميكنم خواهش سام نه_

 یآب یچشما که زیبا یدختر با سام
 ...ميشدن دور داشتن ميزد برق گرگ مثل دختره 

 ...نرو سام_
 ...زدم جيغ

 !!!ميكنم خواهش سام_
 .زد پوزخندي و برگشت دختره

 اهيسي ی هاله تو شد،صورتش کشيده دستم که ميدویدم داشتم دنبالشون
 .بود
 .کرد نفوذ وجودم عمق تا سبزش چشماي کردم چشماش،احساس...اما
 ؟یهست یک تو_

 .نداد جوابي
 ...فشرد و کرد حلقه گردنم دور دستشو یهو

 .ميشدم خفه ؟داشتمیکرد اینكارو من با چرا+
 بكشم نميتونم نفس کردم احساس



wWw.Roman4u.iR  12 

 

 چراااا؟:زد داد
*** 

 ...شو بيدار اوینا..اوینا+
 .پریدم خواب از و زدم یبلند جيغ

 !ميدیدي خواب داشتي دخترم نيست چيزي+
 مامان_
 عزیزم؟ دلم جان+
 ...چشماش_
 !نكن فكر بهش..بود خواب دخترم ميگي چي+

 .رفت و یدب*و*س* پيشونيمو
 گرد چشمام اس ام اس دیدن داشتم،با برش گوشيم اس ام اس صداي با

 .شد
 *ببينمت باید اوینا*
 
 .زد زنگ بدم جوابشو خواستم تا
 .دیدیم همو دیروز که ما سالم_
 .ببينمت باید+

 .بود دار خش و گرفته حد از بيش صداش
 سام؟_
 بله؟+
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 .بست یخ رگام تو خون که بود سرد انقدر صداش
 شده؟ چي_
 !یميفهم چيو همه ببينمت بيا گفتم+
 ...باید چيو من_

 .انداخت تنم به لرزه عصبيش فریاد یهو
 !خونتونم جلو دیگه ساعت نيم_
 ...کرد قطع و

 .بزنه داد سرم بود نيومده پيش حاال ميكردم،تا نگاه یگوش به مبهوت
 شده؟ چي یعني خدایا
گاه و پایين پریدم تخت از سریع  .زدم مشكي سراسر تيپ یه ناخودآ

 .شدم سام منتظر و بيرون رفتم یآرایش هيچ بي
 سالم:شدم سوار.کرد ترمز جلوم ماشينش.جویيدم مي ناخونامو استرس از

 .شد کنده جاش از داد؛ماشين گاز و نداد جوابمو
 .بود بدش حال ی دهنده نشون پریدش رنگ پوست و سرخش یچشما

 شده؟ یچ یبگ ینميخوا_
 .ميزد سفيد به چشماش یکشيد؛آب موهاش تو دستشو حرص با

 سام؟:گذاشتم بود دنده رو که دستش رو دستمو
 !!نزن دست من به دیگه:گفت و کشيد دستشو یهو
 ...من خداي حرفش از کردم یخ

 شده؟ یاینجور چرا من سام
 ...ميكنم خواهش_



wWw.Roman4u.iR  14 

 

 ؟یش خفه دیقه دو ميتوني:زد داد
 !کردم بغض

 !ميزنه؟ حرف اینجوري باهام چرا
 .بودیم تهران بام بعد دقيقه چند

 و دیدیم همو که یجای اولين سمت ميرفت راه جلوم و کرد روشن سيگاري
 .شد پاتوقمون اون بعد
 .بود پات زیر تهران که ینيمكت،جای همون یرو
 .زد سيگارش به یعميق بود،پک یابر و گرفته هوا دل

 .دیدیم همو اینجا بار اولين یادته+
 .رفت دلم نگاهت عسل دیدن با بار اولين+
 .نذارم کم برات یهيچ محبت تو کردم یسع باهميم که یسال3 این تو+
 ؟یميزن حرفارو این چرا:گفتم جلوش رفتم بغض با

 .چسبوند پيشونيم به پيشونيشو
 !اوینا شيم جدا هم از باید+
 

  بسته و باز هدف یب دهنم... آوردم عقب سرمو
 .شد یم

 ...بارون نم نم با شد همزمان چشمام تو اشک جوشيدن
 

 !ایه مسخره یشوخ:کردم زمزمه
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 !نيست یشوخ+
 ...یميگ دروغ_

 !!!ميگي دروغ:زدم جيغ
 ...گفت لب زیر چيزي
 .. کردن پيدا خودشونو راه اشكام

 شد؟ چي شب یه چيه؟تو بازیا مسخره این:گفتم فریاد با
 عاشقانت؟ یحرفا کو

 عاشق؟ سام اون کجاس
 

 داره بغض ميداد نشون گلوش سيب حرکت
 چيه؟ حرفا این نامرد:زدم هق

 شيم؟ جدا
 ؟یميتون تو
 

 ...ميتونم:گفت محكم و گرفت ازم سردشو و گرفته نگاه
 
 ...نميتونم...نم من ولي..و:گفتم بغض با
 

 ..بود شده اب خيس جفتمون لباس و بارید مي نم نم بارون
 ...زدم زانو! نداشتن وزنمو تحمل پاهام

 ببخش:گفت یتلخ ی خنده با جلوم اومد سام
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 ببخشم؟؟:زدم پوزخند
 :زدم داد شدمو بلند سریع بره که شد بلند سام

 چرا؟ بگو القل_
 ...کشيد آتيش به ول*ب*مق خيسش چشماي که چرخوند سمتم صورتشو

 ...شد دور تند قدماي با و نداد جوابي
 .بودم نكرده هضم حرفاشو اومدم؛هنوز فرود زمين رو دوباره

 ...برسه دادم به شاید که زدم صداش دلم ته از
 خداااا_
 

 يهيچ من ولي ميشد بسته و باز دهنش که ميكردم نگاه زني به منگ و گيج
 .شدم بلند و کردم باز گردنم دور از نميشنيدم،دستشو

 يقاط بارون با شدم؛اشكام خارج تهران بام از ميخوردم تلو تلو که یحال در
 .بود شده
 .بگيرم آژانس و بيام خودم به شد باعث مردم ی خيره نگاه

 هک کرد متوجهم کثيفش و خيره نگاه با بود فرمون پشت که پسرجووني
 .ميكنه توجه جلب خيلي چسبيدم بدن به لباساي

 .بود ذهنم تو یزیاد جواب یب یانداختم،سؤاال پایين سرمو
 

 شد؟ اینجوري چرا
 افتاد؟ یاتفاق چه شب یه تو
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 بود؟ عاشق لحنش برعكس چشماش چرا شيم جدا خواست اگه
 .شدم پياده و دادم بهش داشتم پول یهرچ نگهداشت خونه جلوي

***** 
 مامان؟ اوینا+
 بله؟_
 .بود دستش دعوتي اتاقم،کارت تو اومد گشادي گله لبخند با

 :گفت ناراحتي با و کرد حلقه گردنم دور دستشو
 روز هر گریه زور از وچشمات یکرد یزندون اتاقت تو خودتو هفتس دو+

 !داره پف و سرخ
 یشد الغر
 افتاده گود چشمات زیر

 ...عاشقيه دردت ولي...ینميگ من به من عزیز
 قلبت که برات ميكنه؛بميرم بيداد چشمات تو جووني و عشق شور

 ...شكسته
 .تنيس پاکت عشق بشكنه؛الیق اینجوري قلبت شده باعث که کسي ولي

 !یدربيا هوا و حال این از وقتشه
 
 چيه؟ منظورت:ناليدم خيسم یچشما با
 

 :گفت خندید یم که یحال در و کرد پاک اشكمو
 فرهمند؟ یداشت؟آقا رفيق یه بابات+
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 ...شد گشاد چشمام

 خب؟..خ_
 آقا داره پسر یه ماشالله+

 ...خوشگل،بور یآبي،لبا چشماي
 کوچيكه؟؟ یا بزرگه_
 
 ...عروسيشه دعوت کارت این...سام..کوچيكه+
 
 *عروسيشه دعوت کارت این سام*
 *عروسيشه دعوت کارت این سام*
 *عروسيشه دعوت کارت این سام*
 

 .کشيدم مامانم دست از کارتو
 
 *آرام و سام*
 

 .شد تار چشمام دید
 ...که شدم بلند
 ...چشمام یجلو از یچ همه شدن محو و مامانم جيغ یصدا
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 .زد چشممو یشدید کردم،نور باز یحال یب با چشمامو
 .ميكرد یکج دهن بهم دستم تو کردم؛سرم باز دوباره و بستم چشمامو

 اینجام؟ چرا
 ...شد اکو سرم تو صدایي

 ...آرام و سام
 

 ...آرام و سام
 جاري دستم از خون و شد کنده سرم که کشيدم محكم دستمو و زدم جيغ
 .گذاشتم سرم طرف دو محكم دستامو بهش توجه بي.شد

 ...شين خفه..بردارین سرم از دست:زدم جيغ
 .کشيدم یتر بلند جيغ و زدم هق

 .سمتم ميومدن شدن،داشتن اتاق وارد مادرم و پدر با پرستار دوتا
 .ميخوام عشقمو من...کنين ولم...نياین:گفتم فریاد با

 .نگهداشت سرمو یكيشون و گرفتن دستامو دوتا
 .کرد تزریق گردنم َرگ به یچيز سفيد لباس با یمرد

 
 .....ولم..و_

**** 
 .اومد زنگ صداي

 .اینجا بياد بگو رزِ  مامان:زدم داد
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 اتاق وارد رز مهربون و جذاب ی چهره و شد باز اتاقم در بعد دقيقه چند
 .شد

 !اوینا:گفت اي رفته تحليل یصدا با و شد جمع لبخندش دیدنم با
 .انداخت چنگ گلوم به باز روزام این رفيق بغض

 .شدم کشيده ميداد رفاقت گرم یبو که اغوشش تو
 چشماش کارت خوندن با و کرد گرفتم؛بازش جلوش دعوتو کارت زدمو هق

 ره...ندا امكان این:گفت و شد گشاد
 ...گفتم بهش بود اومده پيش یهرچ و زدم یپوزخند

 !شده مجبور که افتاده یاتفاق یه شاید اوینا خب+
 !!باشن کرده مجبورش نيست که ؟دختریاتفاق چه رز_
 .عاشقته بودم مطمئن سال3 این تو نيست؛من که ساله 18 پسر اخه+

 .تيراژه ميریم باهم امشب:گفتم ميكردم تنم مانتو که حالي در
 چرا؟+
 .بگيرم لباس عشقم یعروس یبرا ميخوام_
 
 !یبر مراسم این به نباید تو اوینا نه+

 !بابامه دوست پسر یبرم؟عروس نباید چرا:زدم یپوزخند
 ...یاو یول+
 !نكن اذیت رز گفتم که همين_

**** 
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 گوشم کنار رز صداي ميكردم،که نگاه رنگاوارنگ هاي مغازه به حوصله بي
 .اومد

 !بشه قشنگ خيلي تنت تو این کنم فكر اوینا+
 و ميكرد رها خودشو کمر از و بود تنگ باالتنش که یبلند یمشك لباس

 .ميگرفت قرار سينه زیر پشتش درست یقرمز پاپيون
 .داخل رفتيم هم با و کشيد دستمو

 .ميخواستم خواهرم یبرا یمشك لباس اون از ببخشيد اقا+
 دیگه؟ 36 سایز:انداخت بهم نگاهي

 بله_
***** 

 که رهتي ی سایه با یمشكل چشم خط انداختم ینگاه آیينه یجلو صورتم به
 .بود گرفته قاب عسليمو یچشما
 .ميكشيد رخ به هامو گونه یبرجستگ که یمالیم رژگونه

 .ميداد نشون َتر یگوشت کوچيكمو ب*ل که سرخ ب*ل رژ
 من براي انگار که یبود؛پيراهن پراکنده دورم و شده دار حالت لختم موهاي
 .ميداد نشون بيشتر بلندمو قد و بود شده ساخته
 .کردم تنم یمشك شال همراه به مجلسي قرمز مانتوي

 :گفت یبلند یصدا با مامان
 ؟یحاضر اوینا+
 .ل*ب*مق شاه یعروس یبرا امادم: کردم زمزمه لب زیر...مامان اره_
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 وت بودن مختلط بخاطر که یمجلل و بزرگ تاالر سمت به لرزون یقدما با
 .ميرفتم داشت قرار هن بوم
 .ميدادم قورت بغضمو و ميكشيدم نفس تند تند

 دنبال ميلوليدن توهم که یهای مرد و زن به توجه یب تاالر به شدن وارد با
 .بودم داماد عروس

 .کشيدم راحتي نفس ندیدمشون وقتي
 .نيومدن هنوز داماد عروس کنم فكر مادر اوینا+
 اره..ا_

 .صورتش تو زد محكم و کرد بهم ینگاه
 !یشد سفيد ميت مثل چرا واي اي+

 .زدم ول و ُشل لبخندي
 .زدم زیاد پودر کرم احتماال_

 حال به یداره؛وا زیاد خاطرخواه ارایشم بدون که من دختر:کرد اي خنده
 .دخترم یشد ماه که االنت

 یمرس_
 .کردم آویزون صندليم رو حوصله بي شالمو مانتو

 !سالم اوینا یوااا+
 .دیدم سامو یدخترعمو محيا و برگردوندم سرمو

 ؟یچطور سالم_
 .کشيد عقب یهو که گرفت دستمو
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 !سرده؟ دستت انقدر چرا+
 ...نيست چيزي_

 ؟یدید رادمانو حاال تا اوینا:گفت و کشيد دستمو
 سام؟ برادر_
 !دیگه اره+
 .دمدی سام با عكساشو فقط!نبود خونشون ميرفتيم هرموقع ندیدم واال نه_
 !ميكنه یزندگ مستقل سالگيش 22 از رادمان اخه اره+
 !تره بزرگ سام از دیگه؟اخه کرده ازدواج اهان،االن_
 !سامه اصل برابر یکپ!اخالقيه بد آدم انقدر رادمان بابا نه+
 ...اها_
 .برگردوندم تاالر بزرگ در طرف رومو کشيدن کل یصدا با
 ...شكست ل*ب*مق

 و دادم باال یکم لباسمو دامن ميزد حرف داشت هنوز که محيا به توجه بدون
 .رفتم سمتشون سست یقدما با
 پيراهن و راه راه کروات با یدود شلوار کت یتو که کردم نگاه عشقم به

 .ميزد برق آبيش یچشما و بود داده باال بورشو یسفيد،موها
 .کردم دنبال رو بود شده حلقه بازوش دور که یدست

 .گرفت وجودمو همه حسادت و ترس کوه براق یآب چشماي اون دیدن با
 اجت که لخت و بلوند یسفيد،موهای پوستي و ظریف یبدن با چشما همون

 .ميكشيد رخ به بودنشو قرتمند ها ملكه مثل موهاش رو یفرح
 .ميزد موج یشادمان و غرور توش که براقش یچشما
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 ...رفتم کرد،ضعف خودنمایي اش گونه چال که زد لبخندي
 .شدم سست...همخواب سام با امشب اینكه فكر از

 .بود کرده صد گلومو راه بغض
 ...عشقمه ی حجله شب امشب
 ...ميشه هدیه دیگه یزن به روحش و جسم امشب

 منو ماسيد،مگه ل*ب*ش رو کرد؛لبخند شكار نگاهمو که کردم نگاه ارام به
 ميشناخت؟

 شو*ب*ل که کردم نگاهش برگردوند،متعجب سامو صورت و زد پوزخندي
 ...گذاشت سام ب*ل رو
 ...گزیدم ب*ل

 .دیگه ییك با ول*ب*مق شاه بازیه عشق نبينم تا بستم چشمامو
 ...چرخيد مي سرم دور چي همه

 .زدم چنگ و بود کنارم که دستي که بيفتم خواستم
 .گرفت قاب ظریفمو مچ بزرگي دست

 تدس که ميشدم زمين پخش داشتم.پيچيد بينيم تو تلخي ادکلن بوي
 .شد حلقه کمرم دور دیگش
 .زد زنگ گوشم تو محكمي و دار خش صداي

 خوبه؟ خانوم؟حالتون+
 ...رفت نفسم چشما اون دیدن با که کردم باز خستمو چشماي
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 .نبود خوابم به شباهت یب برقش و ميزد برق عجيب که یسبز یچشما
 .بود آشنا صورتش جدي،چقدر و جذاب اي چهره

 ...ميزد زنگ گوشم تو محيا ی؛حرفا سام ،برادر رادمان
 *نكرده ازدواج هنوز*
 *اوینا شيم جدا هم از باید:پيچيد گوشم تو سام یصدا*
 .شدم خيره سبزش یچشما به

 احساس شد ینم دیده که یچيز تنها چشما اون یميكرد،تو نگاهم منتظر
 .بود

 .نداشتم بيانشو جرأت که ميشد اکو زهنم در یا کلمه
 نبود؟ اشتباه که کارم

 ...انتقام:زدم لب اختيار یب
 
 .شد یتداع برام خوابم رادمان سبز یچشما دیدن با

 صورتم یجلو درست نزدیک از بار اولين یبرا رادمان ی مردونه صورت
 ...داشت سام به یزیاد  شباهت که یبود؛صورت

 !بود َتر پخته و َتر مردونه اما
 گرمم نه زدم یخ نه نگاهش گرم،از نه بود سرد نه سبزش چشماي

 .بود خونسرد و تفاوت یب چشماش!شد
 تقریبا که روم از که دادم هول و گذاشتم سينش رو دستامو و اومدم خودم به

 بزرگشو باال،دست اومدم خودش با و نكرد ول شه؛کمرمو بلند بود شده خم
 .کرد باز کمرم دور از
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 بهتره؟ حالتون+
 واک سرم تو سام یحرفا و گفت...شد اکو سرم تو محيا یحرفا من و گفت

 ور خيليا یزندگ ميتونست که یشد،آتش روشن درونم یآتش و شد،گفت
 ...من...حاال و کنه ویران

 ...بود،انتقام سوز خانمان که یتصميم!گرفتم یتصميم
 

 .کشيد بازومو که برم خواستم
 چيه؟:کردم یغليظ اخم

 خوبه؟ حالتون گفتم+
 !نيس مربوط شما به_
 یعروس یکن ضعف و غش شما محترم خانوم مربوطه:باال پرید ابروش یه

 !ميشه خراب من برادر
 !خوبم:زدم پوزخندي

 .نميده نشون اینو روتون و رنگ یول+
 ؟یدکتر شما_
 !اره+
 .دکترم منم_
 زا گرفت،کارتو جلوم یکارت و کرد یاخم که گفتم اینو یا مسخره لحن با

 .کشيدم دستش
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 یب و مرفه سام مثل شد َتر عميق افتاد؛پوزخندم رولكسش ساعت به نگاهم
 ..درد

 شماره عروق و قلب تخصص فوق فرهمند رادمان دکتر:خوندم کارتو
 ...مطب

 ..نبود خودم دست لبخندم
 اول قدم از اینم

 .رفتم خودمون ميز سمت و ندادم پس کارتشو بهش توجه یب
*** 

 ...پریدم خواب از جيغ با
 یزکنا یمسافرت یکردم،پتو روشن رو اتاق ميكشيدم؛چراغ نفس تند تند

 .پيچيدم دورم
 هب مربوط یهرچيز که بزرگي ی جعبه و خودکار و فندک و خاطرات دفترچه

 .برداشتم رو داشت قرار اون تو بود سام منو
 .ودب درگير نشستم،فكرم یصندل یرو و کردم باز اتاقمو بزرگ بالكن در

 .نوشتم رو بود سام منو راجب که یچيز هر و برداشتم رو خودکار
 ..و عكسا،کادوها از بود کردم،پر بار رو جعبه در

 .دادم قورت بغضمو
 ...ذهنمه و فكر تمام شوهرش که یآرام یبرا...خودم یبرا ميسوخت دلم
 و سام یزندگيش،برا و سام یبرا..داشتم براش ها نقشه که یسام یبرا

 ...آرام
 !بشه بازیچه بود قرار که یرادمان،رادمان یبرا همه از بيشتر
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 واضح کامال این و نبود هرکسي کار دلش آوردن دست بود؟به درست کارم
 !بودم ِاوینا من ولي!بود

 .بود عام و خاص زد زبون دلبریاش و یگر عشوه که یاوینای
 ...ميخورم قسم..ميخورم قسم

 ...ميخورم قسم امشب همين
 و مغرور برادر دو...را درد یب و مرفه برادر دو...را ثروتمند برادر دو

 !آورم در زانو به را دو را؛هر یخواستني
 .کنم ت*س*م خود عشق آتش از را دو هر
 یكدیگر خون به تشنه...را دو تر،هر مهم همه از..و کنم مجنون را دو هر

 .کنم
 

 .انداختم آیينه یجلو خودم به ینگاه
 ،جورابیمشك ی،زیرسارافونیسنت قرمز باز جلوي ی،مانتویمشك شال

 زدم،کفش ینيشخند...قرمز رژ و مشكي چشم ،خطیمشك کلفت یشلوار
 .پوشيدم سانتيمو5 پاشنه

 جان؟ اوینا کجا+
 .ریشونهپ و اشفته قضيه اون بعد ميدونستم زدم یزورک لبخند نگرانم مادر به

 به رسيدن از بعد و بستم گلم،درو مامان ميام زود:یدمب*و*س* گونشو
 .شدم مشكيم شش و دویست سوار پارکينگ

 .گذاشتم کوچكم یرسم کيف داخل و کردم َتر پررنگ قرمزمو لب رژ
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 ...شد شروع باهات بازیم..رادمان جناب_
 .روندم آباد سعادت به مطبش سمت و گرفتم گازشو

*** 
 :رادمان

 هنگا ميكشيد دست موهاش تو کالفه که سام به و کردم فوت سيگارمو دود
 .ميكردم

 پسر؟ چته_
 .کرد غليظي اخم

 و یداشت هوامو ميخوردم کتک که کوچه بودیم؟تو بچه یوقت یادته رادمان+
 !یميكرد دفاع ازم یميرفت

 !نهن بچه بور یادمه،پسر بله:نشستم روش به رو مبل کردم،رو یا خنده تك
 ...دارم خواهش یه ازت:زد زهرخندي

 هوم؟_
 ...بدم جون که بزن انقد..بزن منو+

 ...کردم فوت بيرون نفسمو
 زفاف شب بخاطر باید االن سرت خير بود عروسيت دیشب درد یا_

 ...یباش شنگول
 ...زفاف؟هه:زد یا قهقهه

 شد گرد تعجب از چشمام
 خوبه؟ سام؟حالت ميگي یچ+
 !زدمش_
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 ؟یزد رو ی؟کیچ_
 ...آرام+

 ؟یچ یعني:گفتم بهت با شد گشاد چشمام
 !مرد غيرتت به ميده؟تف یمعن چه اینكارات:گرفتم یقشو و زدم داد
 حجله؟ شب ميكنه؟اونم بلند زنش رو دست آدم

 مرد؟ یگذاشت خودتو اسم
 !!ندارم دوستش:کشيد فریاد

 !گرفتيش یخورد ه*گ پس+
 .نگفت چيزي

 ..شد ُشل چكيد،دستم چشمش از اشكي قطره
 بود؟ شده خودخوریش باعث که بود برادرم دل تو یچ

 .گذاشت سرش رو دستشو و نشست رفت
 به حرفاتو که شدم غریبه باهات سام؟انقدر:شونش رو گذاشتم دستمو

 ؟ینميگ برادرت
 :زد داد صورتم تو سمتم برگشت

 !شكستم دلشو عوضي شكستم،من دلشو
 ...اشكشو برق شكستشو،دیدم قلب یصدا شنيدم

 !گذاشتم پا رابطمون سال سه رو کصافت من
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 ندارم حق دیگه بشم،من غيرتي روش ندارم حق دیگه من
 !هگ*ن*ا*ه* بهش کردن فكر مش،دیگهب*و*س*ب

 :شنيدم وار زمزمه دارشو بغض صداي
 !نيست من مال دیگه...ـید+
 
 .کردم نگاهش حرف یب

 ؟یبود دختر یه با سال3 یبگ یميخوا تو ییعن_
 .داد تكون سرشو

 ...دیگه بوده ت*ر*ی*ز هرشب پس_
 .رادمان شو خفه:غرید و کرد اخم

 ؟یکرد ازدواج ارام با ،چرایداشت دوست دخترو اون اگه خب_
 ...شدم مجبور+
 چرا؟_

 .بره که برداشت چرمشو کت و نگفت چيز هيچ
 سام_
 داداش؟ بله+
 هگذشت ها ،گذشتهیباش داشته دوستش کن یسع داره دوست یخيل آرام_

 ینانگز برات باش،بذار زنت فكر به!شده متنفر ازت دختره باش مطمئن االن
 !کنه

 ..دا یول+



wWw.Roman4u.iR  32 

 

 یخوب خاصيت یه مردا ما!کن سعي برادریمون حرمت به گفتم که همين_
 .ميكنيم فراموش زود اینه داریم که

 .نگفت یهيچ
 نشنيدم؟_
 داداش چشم+
 

 :سام
 

 ...چشمم یجلو اومد یاو با خاطراتم شدم،تمام سفيدم یپرادو سوار
 .دارم زن من!کنم فراموشش باید من:دادم فشار فرمونو

 دهش هك ذهنم تو رادمان یگرفتم،حرفا سفيد رز یه یفروش گل سمت رفتم
 .کردم بغض!بود

 .دتمبو کشيده گند به که یآرام باشم داشته دوست ارامو کنم یسع باید من_
گاه  ...افتادم دیشب یاد ناخودآ

 نميشدم زیبایيش کردم،منكر نگاه آرام دراوردم،به حرص با کرواتمو*
 .ببره رو هرکي دل ميتونست آبيش یچشما

 گونش چال که زد یبود،لبخند اوینا یعسل و مخمور نگاه اسير من دل اما
 .کشيدم کنار که کشيد گردنم رو شد،دستشو نمایان

 !ميكنم جذبت باالخره:گفت و نرفت بين از لبخندش
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 تربيش بزرگش ن*س*ا*ب و باریک کمر که کرد رفتن راه به شروع ناز با و
 ..کرد توجه جلب

 امج یتو و اوردم در یویسك بزرگم بار شدم؛از خارج اتاق از بهش توجه یب
 .ریختم

 .نشستم مبل یرو و اوردم در پيراهنمو
 حریر خواب لباس و دار نم یموها با که آرام بعد و اومد اتاق در یصدا
 روم یتاثير هيچ کنندش تحریك ادکلن یشد،بو ظاهر جلوم یمشك

 .نذاشت
 .کشيد سينم رو دستشو و روم شد خم

 ..کردم مزه رو یویسك
 .ندارم حوصلتو آرام کنار برو_

 .دادم هولش محكم که گذاشت گردنم رو ول*ب*ش
 .کشيد درد از یجيغ و خورد اشپزخونه اپن به پشتش

 !زنتم من یعوض چيه؟کصافت:زد داد گریه و حرص با
 ...ن*ج یاوینا اون

 ...دهنش تو زدم محكم که بود نشده تموم حرفش
 نعره ل*ب*ش از شده یجار خون به توجه بي و کشيدم خيسشو یموها

 ؟یميار نجست دهن تو رو اوینا اسم:زدم
 هان؟
 !!!تره پاك گل از اون سفت سگ

 !!یچ ییعن سام ی معشوقه به توهين ميدم نشونت
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 چشمش زیر یمحكم انداختم،مشت زمين رو کشيدمش موهاش از
 !یزد داد مردت سر اینكه یبرا این:زدم

 .کشيد یدلخراش جيغ که زدم شكمش به یمحكم لگد
 !یداد من یاوینا به خودتو لقب اینكه یبرا اینم_
 اما سوخت براش دلم که کرد بلندي ي زدم،ناله پاش یال به محكمي لگد و

 .نكنم کمكش که بودم یعصب انقدر
 !یکلفت یه فقط خونه این یتو تو نره یادت:کردم تنم پيراهنمو

 
 .دراومدم خيال و فكر از ها ماشين بوق یصدا با
 

***** 
 .بود مطلق یكیتار تو خونه کردم باز رو در

 یخون وضع و سر و خواب لباس همون با آرام که کردم روشن رو المپ
 .دیدم

 .شد جمع خودش تو دید رو من تا
 :گفت بغض با و کشيد کنار خودشو که سمتش رفتم

 !!نزن ميكنم سام،خواهش کردم غلط+
 کمك و گرفتم شده،دستشو حقير انقدر که مغرور آرام براي شد کباب دلم

 .بشه بلند کردم
 .ميخوام معذرت_
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 .بود خون ی کاسه آبيش کرد،چشماي نگاهم بهت با و اورد باال سرشو
 .بزنيم حرف هم با باید کن درست وضعتو و سر برو_

 .اتاقمون سمت رفت لرزون یها قدم با و مطيع
 روم به رو دار نم و بسته یموها و سفيد یشلوار تاپ با بعد ربع یک

 .نشست
 از ااوین منو یشد باعث تو آرام یميخوام،ول عذر ازت دیشبم برخورد بابت+

 .شيم جدا هم
 .دارم دوست خب:گفت بغض با

 !بدم فرصت بهت ميخوام یدارم،ول دوست رو اوینا منم:بستم چشمامو
 .باشم داشته دوست باش نداشته توقع و یکارگ*ن*ا*ه* تو

 .کنم فراموش رو اوینا یکن کمكم و یکن یزنانگ برام ميخوام ولي
 .شوهریم و زن منوتو هرحال به

 دوست رو شيم جدا هم از اوینا منو شد باعث که کسي ميتونم نميدونم ولي
 .نه یا باشم داشته

 باشم،قبوله؟ داشته دوست منم کن یکار پس!داري دوستم ميدونم اما
 .قبوله:گفت بغض با
 
 :نایاو
 

 و لوج ایستاده،رفتم در یجلو منتظرم که دیدم رو شدم؛محيا بيمارستان وارد
 .کردم بغلش
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 .کنه کمكم خيلي نقشم یاجرا تو ميتونست
 اینجا پرستار یميخوا که خوشحالم چقدر نميدوني نایاو یوا+

 .من مثل ،درستیبش
 ميكنن؟ قبولم یمطمئن حاال..خوشحالم یخيل منم:زدم عميقي لبخند

 الم اینجا سهام نصف و اینجاس یها دکتر بهترین از یكي بابا،رادمان آره+
 .اونه
 حساسه یخيل کني جلب رادمانو نظر که کافيه فقط دخترعموشم که منم

 !باشه حواست!ها
 .هست ترسناک کافي ی اندازه به رادمانتون آقا!دختر نترسون منو_

 !منتظره رادمان بریم بيا:گفت و زیرخنده زد
 دهش نوشته که یدر کنار چهارم رفتيم،طبقه اسانسور سمت آروم یقدما با

 .ایستادم..فرهمند رادمان دکتر:بود
 تو؟ ینمير چرا+

 .زدم در و کشيدم یعميق نفس
 .تو بفرمایين+

 باز رو در لرزون یدستا انداخت،با جونم به لرز خشدارش و بم یصدا
 .کردم

 
 .سالم_

 .دوخت بهم سبزشو نگاه و اورد باال سرشو
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 نيستين؟ پررو یغش خانوم همون شما:باال داد ابروشو یه
 .فرهمند یآقا همونم چرا:کردم یا خنده تک

 .بشينم کرد اشاره و خندید رادمانو
 سالتونه؟ چند+

_23 
 مدرکتون؟+
 .یپرستار ليسانس فوق_
 دارین؟ فوق یچطور سالتونه 23+ 
 .دادم کنكور زودتر سال یک_
 اامض رو اینجا ندارم یمخالفت منم کرده سفارشتونو زیاد محيا خب...آهان+

 .کنيد
 و وار نوازش انگشتمو خودکار گرفتن یبرا عمد از و شدم خم برگه سمت
 .کشيدم سبابش انگشت رو کوتاه

 !ببخشيد:کشيدم عقب تند دستمو
 .کرد نگاهم گنگ و! ميكنم خواهش+

 :شنيدم صداشو که بيرون برم اتاقش از خواستم امضا از بعد
 !شكيبا خانوم_
 بله؟+
 نكنيد،اینجا آرایش یاینجور ميكنيد شروع رو کارتون که فردا از_

 !بيمارستانه
 !نيستن هيز شما مثل که همه خب+
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 هيزم؟ من:کرد نگاهم تيز
 کامله؟ من آرایش فهميدید کجا از پس:گفتم ناز با و صورتش رو شدم خم

 !کافيه زدید که یسرخ رژ:گفت تفاوت یب خيلي
 !رادمان جناب چشم_
 !هستم فرهمند دکتر+

 .کردم یرو زیاده بود شنيدم،معلوم غرورمو شكستن یصدا
 !جناب یميش تسليم باالخره:کردم زمزمه لب زیر

 
 کارم شروع از هفته بودم؛یک شده خسته یخيل کشيدم یبلند پوووف

 .ميگذشت
 .بود شلوغ یخيل بيمارستان امروز اما
 .بودم کرده ولو ميز رو رو پاهام و بودم نشسته استراحت اتاق تو
 !ميميرم دارم محيا_
 ؟ینش خسته یدار توقع خره اولته ميكني،روز عادت+

 .آوردم در رو یمشك ی مقنعه و گفتم یکشدار ایش
 .نبوده سرم مقنعه انقدر االن تا کن باور شدم خفه_

 .ایستادم در به پشت
 .بود سگ امروز رادمان چقدر_

 !بود خوب االن تازه! اینجوریه روز هر: گفت و خندید
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 به رو سينم کمي کردم باز ایمو سرمه لباس دکمه و کردم باز بلندمو یموها
 خانوم:کردم کلفت صدامو و ایستادم پاهام نوک جلو،رو اوردم باال سمت
 کردنه؟ کار وضع چه این!!!شكيبا

 رو 56 اتاق بيمار پرونده شكيبا خانوم!یکشيد خميازه شيفتو نصف که شما
 !شكيبا خانوم کوفت یا...بيار

 .شد گرد محيا چشماي
 .قناسش قد و زاغارت یصدا اون با یوزغ چشم دلقك ی پسره_

 !بسه کرد اشاره و باال پرید محيا یابرو
 !ازش مياد بدم اه اه!هاپو هاپ مرتيكه بسه؟ چرا_

 !گراز!ميده دستور هي
 شكيبا؟ خانوم ميگذره خوش+
 صورت با و خورد پيچ پام که سمتش چرخيدم اروم شدم خشک صداش با

 !زمين خوردم
 !آخ_

 عصبيش رادمان شيطون و پيروزمند یچشما و محيا ی خنده یصدا
 .دوختم بهش رو برزخيم ميكرد،نگاه

 .شدم بلند درد با
 نكردي؟ کمكم چرا_
 !شكيبا خانوم نخواستي چون+

 :بردم گوشش سمت ول*ب*م
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 ناال بود جنتلمن مرد یه بود،اگه بعيد شما مثل شعوري بي آدم از البته_
 !نيفتم ميكرد کمكم و ميكرد حلقه کمرم دور دستشو
 !کرد نگاهم اخم با و کشيد عقب سرشو

 :کرد اشاره موهام به و گرفت دستمو که بشم خارج اتاق از خواستم
 یا خانواده چه تو شما نيست،نميدونم وگاس ألس اینجا محترم خانوم+

 تثاب رو بودنتون یهرجای نيست الزم من بيمارستان تو شدید،اما بزرگ
 !کنيد
 !پيچيد اتاق تو زدم گوشش تو که یسيل یصدا

 
 به و زدم سينش به محكم اشارمو انگشت رفت مخم رو محيا هين یصدا
 .بودم توجه یب مبهوتش ی قيافه

 .دوختم چشماش تو دلخورمو و سرد یچشما
 !متنفرم تو مثل یهای ادم همچين از+

 !ميدن قضاوت ی اجازه خودشون به که
 !مربوطه خودم به من نبودن یا بودن یهرجای

 در چيز همه اینكه بخاطر و یميكن قضاوت رو همه که مغرور یتو اما
 همه یجا به و یکن ریاست همه به یميد اجازه خودت به هست اختيارت

 !یبگير تصميم
 .نبينه اشكمو یکس دیگه دادم قول خودم به دادم قورت بغضمو

 .سمتش برگشتم ميكردم سرم مقنعمو که یحال در
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 ببين_
 سمتم برگشت

 .ميكرد یخودنمای صورتش رو ظریفم یها انگشت رد
 !ميكنه نابود رو زندگيت کل غرورت همين روز یه_
 .رفتم رونيب اتاق از و

 .فرستادم بيرون صدا و سر پر نفسمو
 .کردم برخورد یمرد به محكم شونه از که ميرفتم سرویس سمت

 هک بگم رو بيرون مياد دهنم از هرچي و کنم باز دهنمو خواستم عصبانيت با
 .رفت باال ل*ب*مق ضربان آشنا نگاه اون دیدن با

 :سپردم گوش مردونش یصدا به و شد تند هام نفس
 کارميكنيد؟ اینجا شما خانم...اوینا..ییعن..اوینا+

 ...جمعش فعل از گرفت صداش،دلم یغریبگ اینهمه از گرفت دلم
 .شدم تبدیل خانوم اوینا به اوینام از که گرفت دلم

 و...اجازه با هستن پرستارها استراحت اتاق تو..فرهمند جناب..آق..آ بله_
 .شدم دور ازش تند

 .دادم قورت بغضمو هم کشيدم،باز عميقي نفس
 .ایستادم آیينه به رو کردم قفل سرم پشت درو رفتم سرویس به
 نباید..اوینا کني گریه نباید_
 .شدم خيره ایينه به نفرت با
 .ميشونم سياه خاك به جفتتونو_
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 همه از بودم کشيدم،خسته یعميق نفس شدمو خارج سرویس از اخم با
 !یچ
 .دیدم ناراحت و انتظار چشم رو محيا که رفتم استراحت اتاق سمت به
 تو؟ چته_
 ...یمنظور رادمان+
 محيا بيخيال_

 .پوشيدم رو بيرون لباس و درآوردم لباسمو
 ؟یاو کجا+
 !خونه_

 !مونده شيفتمون از ساعت دو هنوز یول:شد گرد چشماش
 !درک به_
 ...اجازه رادمان از+
 !!!نميگيرم نه_
 !ميشه یعصب یاو یول+
 !درک_
 !ینميشناس رادمانو تو!کنه لج نزار+

 !ميشناسم خوبم!ميشناسم:گفتم دلم تو و زدم پوزخندي
 :دادم تكون دستمو ميشدم خارج اتاق از که حالي در
 .خداحافظ_
 .شدم خارج بيمارستان از حرص با
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  استغفرالله..یجای هر_
 .شدم ششم و دویست سوار و بستم دهنمو

 !قواره بي دراز ي پسره وگاس الس مرض یا_
 .نگهداشتم خونه یجلو 

 !رز_
 .کشيدم پر سمتش کردمو پارک ماشينو سریع سمتم برگشت

 .منتظره هست خواهرم یه ینگ!نيستا یخبر ازت هفتس دو معرفت یب_
 آفتاب:انداختم ینگاه تاریخ آسمون به چشماش رو دودي عينک دیدن با

 خدمتتون؟ بدم
 ؟ینميگ یزيچ چرا دختر_

 .کردم نگاه کبودش صورت به زده بهت من و برداشت رو عينک
 اومده؟ سرت یبالی چه..چ..رز_
 !اوینا شدم بدبخت:چكيد خوشگلش چشم از اشک قطره یه
 
 .نایاو شد بدبخت خواهرت:زد چنگ لباسمو پشت بغض با
 اورده؟ سرت رو بال این یک:انداختم صورتش به ینگاه عصبانيت با
 کيان+

 ؟کياااان؟یميگ چي:زدم کردم،جيغ نگاه صورتش به زده بهت
 خانه وارد رز از َتر کردم،زود باز رو در و کشوندم خونه سمت به بازوشو

 .نبينتش رز آشپزخونه بره گفتم مامانم به و شدم
 .نميگم یچيز یالك ميدونست
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 چه بينمب بگو بدو..درآر:اوردم در مانتومو عصبانيت رفتيم،با اتاقم به باهم
 !؟یکرد یغلط

 
 .افتاد کبودش ی سينه قفسه و ها بازو به نگاهم که اورد در مانتوشو

 بگو:زدم ناله کرد بد حالمو شكمش یرو چنگ رد با که زدم باال تاپشو
 .شدم دعوت یپارت بود سام یعروس که یروز:زد هق

 .ینميا معلومه بگم بهت گفتم
 .رفتم تنها خودم

 فرق یخيل رفتيم باهم که هایي یپارت ی بقيه با پارتيش:گفت و زد هق
 .داشت

 یکس یطرف ميكردم،از سكته ترس از داشتم..بود،الكل،مواد یچ همه نایاو
 .ببره منو نبود

 .بود طبقه دو گرفتن جشن توش که یا خونه
 .اژانس بزنم زنگ بردارم موبایلمو که باال ی طبقه رفتم

 خب؟_
 .بود خورده خرخره تا من بود،عشق دیدم،مست باال مست رو کيان..اوینا+
 .ميكنم یغلط چه اینجا زد داد صورتم تو دید منو تا

 ؟یميخور ی*ه*گ چه اینجا خودت زدم داد
 .کرد کردم،بحث بحث
 ...و کرد گير ميز یتيز به لباسم پایين
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 بنال:گفتم عصبانيت با
 .ميریخت بارون مثل اشكاش

 ...بود مست که یکيان و زیر لباس یه و بودم من+
 !یوا..؟ییعن..یع:کشيدم یبلند هين

 
 .آورد هجوم صورتش به باز اشك و زد هق

 .برات بميرم_
 .رفيقم یبرا کنم گریه خون ميخواستم

 .نبينه اشكمو یکس هيچ خوردم قسم ، خوردم قسم اما
 ؟یکرد چيكار االن:کردم ناز صورتشو

 .ازدواج+
 هاااااا؟:زدم جيغ

 اتاق وارد جون مرد یه. رفت پيچيدم یم خودم به درد از یوقت: زد پوزخند
 و خونش بردم پيچيد دورم مالفه ، کنه کمكم خواست من دیدن با و شد

 .دکترم گفت ، کرد حمامم
 ...خب_
 باهاش که کرد فكر ، بود در یجلو بابام ، خونه رسوندم صبح فرداش+

 ننشو من از ی برهنه عكس و اومد کيان که بدم توضيح خواستم. دارم رابطه
 .داد پدرم
 یاعليرض ، زد منو ، شد دیوونه بابام ؛ بودم عليرضا بغل تو دیشب گفت

 .یاو ميشدم آب خجالت از داشتم ، زد رو بدبخت
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 رو هرابط این که دارم شاهد تا چهار گفت کيان ، کنين عقد باید گفت بابام
 ادشز برادر یدروغا راحت انقدر ؛ نيفته پس بود گرفته پيش دست ، دیدن

 .فروخت دخترشو راحت انقدر و کرد قبول رو
 ؟یکرد ازدواج باهاش یکجاس؟چجور االن+
 !کرد جور شاهد تا چهار کرد،کيان شكایت بابام_

 .رفت آبروش من بخاطر:گذاشت صورتش رو دستشو
 چطوره؟ حاال؟وضعش هست خوشگل:کنم عوض بحثو خواستم

 
 .کردم بغلش

 .یکن عاشق و یش عاشق کن یسع شده که کاریه آجيم_
 .اما ميكنه برخورد محترم باهام اینكه با یاو نميشه+
 .نداره اما_

 ؟یميكن چيكار تو:گوشش پشت زد موهاشو
 !بپردازیم سياوش آقا و تو به فعال بيخيال یهيچ_

 .اورد در کيفش از یدعوت کارت و زد یزهرخند
 . عروسيم کارت اینم+

 !دیگه هفته دو.کردم کارت به ینگاه
 .زود انقدر چرا دلم عزیز_
 ...هرز به یدختر ميگه بابام آخه:گفت لرزون یصدا با

 .عزیزم بسه!!!هيش:گذاشتم ل*ب*ش رو دستمو
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 بود؟ غمگين انقدر چرا دختر این سبز یچشما
 ؟ینيست چرا تو یراست+
 ؟یچ ییعن_
 ؟یميكن کار ،کجا یسرکار گفت یم مامانت ميزدم زنگ بهت+

 !فرهمند جناب پيش*...*  بيمارستان: زدم پوزخند
 !مهندِس  که سام..سام:شد گرد چشماش

 .رادمان جناب برادرشون_
 !ميگذره سرت تو یچ اوینا:صورتم تو زد زل زده بهت

 !انتقام:کردم زمزمه
 .بزن حرف آدم مثل:ایستاد روم به شد،رو بلند

 لحظه هر. کشيد یم شعله درونم از که یآتش نقشم،از از چي همه از گفتم
 .ميشد َتر خشمگين چشماش

 نای تو ینقش هيچ اون! نيست تو ی بازیچه رادمان اوینا:زد داد سرم بلند
 .نداشت ماجرا

 !کافيه همين ساِم  برادرِ _
 .نميشناسمت دیگه اوینا:زد داد

 یبين یم که یاوینای این االن ، مرد شيطون و مظلوم یاوینا اون:زدم فریاد
 !شده متولد

 
 انتقام مردها ی همه از باید کرد ت*ج*ا*و*ز* من به کيان ، نایاو+

 شده؟ چت بگيرم؟ها؟تو
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 .خوردم قسم من یول نبود این وضعم االن باختم ینم دل ساده انقد اگه_
 ؟یبشكن ینميتون یک یخورد یقسم چه+

 .خوردم قسم عوضيش خود جون به:زدم جيغ
 .کرد نگاهم مبهوت

 ؟یدار دوسش هنوز تو ببينم وایسا...وا:جلو اومد
 .بدم نداشتم یجواب

 رز؟_
 هوم؟+
 ؟یاومد کنار قضيه این با راحت انقدر چطور تو_

 ترسناِك  ت*ج*ا*و*ز*دارم، اعتقاد تقدیر به من عزیزم:زد یمهربون لبخند
 کنم یم گریه هرشب همه چشم از بينم،دور یم ب*و*س*کا هرشب ، برام

 ...یول ترسم یم مردا ی همه از
 ؟یچ یول_
 .دارم رو خدا+
 
 *دارم رو خدا*
 *دارم رو خدا*
 *دارم رو خدا*
 
 .رفته یادش منو خدا کنم فكر یول_
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 بعد یميكرد ازدواج سام با اگه کنيم نگاه دیگه یجور رفته؟اوینا؟بيا یادش+
 ؟یچ کرد یم ولت

 ...شكستم من رز:کردم نگاهش
 .یاو هيس+
 ؟یبين ینم منو چرا ببين+

 ، اوینا یش بزرگ کن سعي! یميكشت خودتو حتما یبود من یجا تو اگه
 . جلو بره تقدیر بذار! نگير تصميم زود انقدر

 !رز ميسازم خودم تقدیرمو_
 

 : رادمان
 
 ی کشيده یها انگشت یجا که کردم نگاه صورتم به داغون اعصاب با

 .ميكرد یخودنمای صورتم رو یدخترغش
 درونم در یحس ؛ زد رو فرهمند رادمان! زد منو:غریدم لب زیر حرص با

 !بود حقت:گفت
گاه و کشيدم توهم اخمامو  .کشيدم ها انگشت یجا رو دستمو ناخودآ

 .اتاقم به کردم پيج رو محيا بود، پروا بي و گستاخ دختر این چقدر
 .ایستاد جلوم استرس با و شد اتاق وارد

 فرهمند؟ جناب بله+
 !من اتاق بياد بگو پرروت دوست اون به_
 !َاه..ییعن..یميدون..چيزه..رادمان..ام+
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 !نيومد کردم پيجش یهرچ من اتاق بياد بگو گفتم_
 .نيست آخه..چيزه+

 شيفتش اتمام به ساعت یك نيست؟هنوز یچ ییعن:کشيدم توهم اخمامو
 !مونده

 !بود بد حالش یميدون+
 کرده؟ ترك شيفتو من ی اجازه بدون ییعن ببينم وایسا_
 ...راد+
 !بده منو جواب!ساکت_
 .پایين انداخت سرشو و آره+

 .یبر یميتون:غریدم
 .اومد اتاق در یصدا

 رادمان دستور از که یعسل چشم یکوچولو موش یهست یک یکرد فكر_
 !کنم یم آدمت یميكن یسرپيچ

 
 : نایاو
 

 .بودیم عليرضا منتظر رز با در یجلو
 !جوید یم ناخوناشو و داشت استرس

 !دختر نكن_
 اوینا؟ خوبم:کشيد یپوف
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 اگه ؛ سفيد یروسر و شلوار و یمشك یکت یمانتو ، کردم بهش ینگاه
 .بود عالي گرفتم یم نادیده ول*ب*ش کمرنگ یپارگ و چشم زیر یکبود

 .دختر محشره:زدم یچشمك
 .کرد ترمز پامون یجلو یمشك پورشه

 .راهو اینهمه ميره کي اووووو_
 مهربونش ي چهره با و شد پياده ماشين از استایل خوش و بلند قد پسري

گاه  .اومد ل*ب*م به لبخند ناخودآ
 !باشيد؟ خانوم اوینا باید شما سالم+

 .ينباش من رفيق زده فلك بدبخت شوهر باید هم شما:  زدم یمهربون لبخند
 :گفت و زد یا قهقهه عليرضا که کوبيد شكمم تو محكم رز
 . یدماغ ان چشم این دست از کشم یم چي دونيد ینم خانوم اوینا+
 :گفت عليرضا به رو رز که زیرخنده زدم بلند حرفش با
 .يمشيم تنها باالخره فقط وایسا ؟وایسایشد پررو یدید دوستمو یا یا یا+

 عقب زده هول خيلي رز اما کنه بغل رو رز رفت یعل که زدیم حرف یکم
 .کشيد

 .کرد حفظ لبخندشو یعل
 .بشينه ماشين تو کردم اشاره رز به
 ؟یعل آقا_
 خانوم؟ اوینا بله+
 بولق اینو اما باشه سرد باهاتون کمي و نباشه باکره شاید خوبيه، دختر رز_

 .بوده کار در یصالح قطعا کردید عقد باهم االن شما اگه که باشيد داشته
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 رو زر دل آوردن دست به یها راه تا بگيد بهم ميتونين داشتين یمشكل اگه
 .زدم یچشمك و بگم بهتون

 ی نيمه دنبال سالهاست من دارم قبول منم خواهرزن، چشم:گفت و خندید
 رز منو که بود خدا خواست شست، نمي دلم به یکس اما ميگردم شدم گم

 فقط شبا نشده یهيچ من و هستيم هم پيش االن اما دردسر با هرچقدر
 .بينم یم رو چشماش خواب

 
 .ردمک پارك بيمارستان پارکينگ تو رو ماشين کشيدم یم خميازه که یحال در

 .کردم مرتب موهامو یکم آسانسور داخل
 استراحت اتاق به کردم یم کار توش من که یبخش و طبقه به رسيدن بعد

 .نشسته منتظر و نگران محيا دیدم که رفتم
 دختر؟ تو چته_
 !یشد بيچاره یاو یوا+
 چرا؟_
 .داره کارت اتاقش یبر سریع یاومد هرموقع بگم بهت گفت رادمان+
 یاویييي:کشيد جيغ محيا که کردم عوض آهسته لباسمو راحت خيال با

 !کشتت یم بخدا ،یدیرکرد ساعت نيم االنم همين بجنب
 رومو. شد باز یبد یصدا با اتاق در که کردم یم تمدید رژمو داشتم

 .برخوردم رادمان خشمگين و سرخ صورت به که برگردوندم
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 و دکشي دستم از رو رژ ، ایستاد جلوم بلند قدم چند با که زدم آروم یلبخند
 .زمين کرد پرتش محكم

 شكيبا؟ خانوم چنده ساعت+
 ...جناب_
 چنده؟ ساعت ساکت،گفتم+
_6:30 
 شه؟ یم شروع چند ساعت یکار شيفت+
_6 
 اقات بياید اومدین شما نبود قرار مياید؟مگه دیر یک ی اجازه با شما پس+

 من؟
 !دکتر کردم یم مرتب خودمو داشتم_

 با الاص دستش که یطور بيمارستانم یمانتو آستين از و کرد نگاهم یآتيش
 الشدنب. بيرون کشيد اتاق از خودش دنبال منو باشه نداشته برخورد بدنم
 .بست محكم رو در و شدیم اتاق وارد ، دویدم یم تنبون کش مثل

 ؟یميكن یتوجه یب من حرف به که+
 ؟یميكن مرتب خودتو:شد نزدیكم

 رژم تمام و کشيد ل*ب*م رو محكم دستشو کف که بدم جواب خواستم
 .کردم نگاهش زده ،بهت شد صورتم پخش

 .بزنيد صورتتون به هم کرم من بيمارستان تو ندارین حق دیگه+
 .دیوونس مرد باال،این پرید ابروهام

 !خانوم کنيد یم کار سرهم پشت شيفت سه هم امروز+
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 .بهش زدم زل باز دهن با
 ...دك یآقا_

 .کوبيد بهم محكم درو و رفت بيرون که بود نشده تموم حرفم هنوز
 هب و شدم اتاقش شيك سرویس وارد ، فرستادم بيرون حرص پر نفسمو
 .شدم خيره بود شده ها دلقك مثل قيافم که خودم

 .گاوميش آورد، خوشگلم رژ سر یبالی چه ببين. احمق ی پسره_
 .شد باز در که بيرون برم سرویس از خواستم و کردم پاك رو رژ حرص با
 ...دادا یکجای+
 .ماسيد دهنش تو حرف من دیدن با
 یخيش یچشما مردمك. افتاد غوغا به جنبم یب قلب این باز دیدنش با

  بود؟ من دنياي چرا ییخ یچشما این ، لرزید
 .کردم نگاهش ،متعجب بست درو که بيرون برم خواستم

 .من یاو شده تنگ خيلب برات دلم+
 .باشم سرد باهاش باید فعال من افتادم نقشم یاد ، لرزید ل*ب*مق

 ...باید من_
 اسير هامو ب*ل و گذاشت گردنم پشت دستشو که بود نشده تموم حرفم

 .کرد
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 طعم ، کرد ن*د*ي*ك*م به شروع و گذاشت م*ب*ل رو محكم شو*ب*ل
 گذشت؟ ازش ميشه مگه ، بود رویاهام مرد یها ب*ل
 
 .د*ب*س*و*ب یم حرص پر و*م*ب*ل
 دیوونتم انقدر که یدار یچ:برداشت و*ش*ب*ل و داد تكيم دیوار به 

 دختر؟
 حساس ی نقطه رو و*ش*ب*ل که کردم اخم ، شدم نگاهش مات

. کردم حس لبخندشو ، شد ُشل بدنم و آوردم کم ، گذاشت م*ن*د*ر*گ
 .آمد یادم تلخ حقایق تمام که د*ي*س*و*ب آروم
 رادمان اگه. بشه عاشقم رادمان باید االن اومد ،یادم آراِم  مال سام اومد یادم
 .شد یم خراب یچ همه دید یم باهم سامو منو

 .فرهمند یآقا کنار برید:زدم پسش
 .بزنيم حرف باهم باید+
 .فرهمند جناب نداریم یحرف_
 .دویدم اتاق در سمت به سریع و
 
 :ميشد اتاق وارد داشت رادمان شدم خارج که اتاق از
 .هستن منتظرتون برادرتون+

 گلومو بغض ؛ شد مرور برام خاطراتمون تمام کشيدم، ل*ب*م رو دستمو
 کاش ، کرد یم دیوونم داشت آرامه یبرا ها لب این اینكه حس ، فشرد یم

 .دهنش تو ميزدم و نبودم سست آنقدر
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 ...کاش
***** 

 :زدم جيغ انداختم یصندل رو خودمو یخستگ با
 بمونم؟ دیگه شيفت دو باید من ییعن محيا_
 ...معذر اگه یول بشه، عصبي نزار گفتم بهت:کرد نگاهم یناراحت با
 .عمرااااا_

 .خداحافظ برم من پس:گفت و کشيد یپوف
 رد که بود شده گرم چشمام تازه ، گذاشتم ميز رو سرمو و دادم تكون دستمو

 ماتهت با و من شدن هول و همانا در شدن باز ، شد باز یبد یصدا با
 از هایي رگه که یصدای با رادمان که زدم درد از یجيغ ، همانا زمينه خوردن

 شكيبا؟ خانوم خوبين:گفت ميزد موج توش خنده
 .مرتيكه یبخند آب زهرمار،رو یا

 .کنه کنترل خندشو تا کشيد ریشش به دستشو
 .باشين راحت_

 .کردم باد لپمو حرص با ، کرد پر اتاقو مردونش ی قهقهه گفتم که اینو
 خونه؟ برم من ميشه دکتر_
 

 .نخير:کرد اخم و شد یجد
 :فتمگ اخم با بهش رو و شدم بلند یسخت به شد، بلند کنه کمكم اینكه بدون

 فرهمند؟ دکتر ندارید انسانيت شما_
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 هم کنم؟؟هرچقدر کار ساعت 24  ییعن ساعته7  شيفت سه انسانم یه منم
 .یخدای نيست حقم بياد بدتون من از

 :ایستاد روم به رو و برگشت
 شكيبا؟ خانوم بياد بدم شما از باید چرا من+
 .دونم یم چه...خب...من_

 تونرفتن از قبل هرحال به خانم،اما ندارم یپدرکشتگ شما با من:زد یلبخند
 .گرفتيد یم اجازه من از باید
 !ببخشيد:گزیدم لب

 سفيدش و ردیف یها دندون که زد یجذاب لبخند باال پرید ابروش
 .کرد یخودنمای

 .خونه برید رو سوم شيفت تونيد یم اما شده شروع دوم شيفت خانوم+
 .یمرس:زدم یمهربون لبخند

 . شد خارج یپرستار اتاق از بعد و کرد نگاهم لحظه چند
 و دمش بلند دکترها و پرستارها تمام شدن پيج با اومد؟ چي برا اصال این!وا 

 ؛ رفتم کنفرانس اتاق سمت به
 تانبيمارس یها مدیر یاویس و رادمان اومدن منتظر و ایستادم پرستارها پيش
 .شدم
**** 

. يدگذاشت ما براي که یوقت بابت یمرس محترم یها پزشك و پرسنل خب_
 منتخب به رو یجدید فیوظا و اطالعيه خوام یم جان رادمان ی اجازه با

 .بدم بيمارستان یها پرستار ترین
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 دستم از یکس یهو ، نيستم من پس شكر رو خدا. کشيدم یعميق نفس
 .گرفت یریز نيشگون
 نشد؟ تموم شيفتت مگه محيااا؟تو:سمتش برگشتم

 نگران یدیگه،ول پسرعمومه بيمارستان بيام منم گفتم. بود یمهم خبر خب+
 !یباش عضوشون توهم کردم صحبت یاویس آقاي و رادمان با نباش

 ؟یچ عضو_
 !دیگه منتخب یها پرستار+

 .محيا ینمير یاله ، بزنم لبخند کردم سعي و کشيدم یهين
 و تخصص فوق مدرکشون که یدکترهای یبرا ما آقایون و ها خانوم خب+

 !کنيم یم تایين یشخص پرستار بيشتره بقيه به نسبت کارشون
 ؟یاویس یآقا یچ ییعن:اومد پرستارها بين از یپسر یصدا

 يمارانب تمام نام بدون، دکترشو فیوظا تمام موظفه پرستار اون اینكه ییعن+
 .داره ربط اون به دکتر یکارها تمام خالصه و بدون رو دکترش

 نم کنه خدا!کلفتيه که این:گفتم محيا به رو کردم یم نگاهمون باز دهن با
 .نباشم جزوشون

***** 
 .فرهمند جناب بنده دوست و شریك مخصوص پرستار شكيبا خانم و+ 
 

 ؟یچييي
 من؟ چرا
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 .دوخت بهم رو طلبكارش نگاه هم اون که کردم نگاه رادمان به حرص با
 .نبوده مطلع رادمانم کشيدم،پس پوفي

 ونشل مياد،جلو بدش پونه از رفتم،مار رونيب کنفرانس اتاق از و کردم اخمي
 .ميشه سبز

 که بود داده هم دست به دست یچ همه انگار چون بودم خوشحال یطرف از
 .بشم نزدیك رادمان به من
 .باشم دلش ور روز هر باید یطرف از
 .شدم منتظرش اتاق کنار اخم با

 درو و شدیم اتاق وارد هم با.داخل برم دنبالش کرد اشاره و اومد جلوم
 .بستم

 .کنم عوض یا دیگه کس با جامو ميتونم بخواید اگه_
 :گفت تفاوت یب و نشست صندليش یرو
 داره؟ یفرق دیگه،چه یپرستارا  مثل پرستار یه شماهم+

 اندازه براش ميداد نشون داشت کارهاش این با مرتيكه.شد تر غليظ اخمم
 .ندارم ارزش سوسكم

 .يدمم خبر بهتون بود نياز حالن،اگه چه در بيماراتون ببينم برم من پس_
 .داد تكون سرشو

**** 
 .کشيدم یا خميازه یخستگ با

 .شد خارج اتاقش از یرسم شلوار کت با رادمان
 .یخستگ از ميميرم دارم برم؟بخدا ميتونم فرهمند دکتر_
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 .نباشين برید،خسته ميتونيد بفرمایين خانوم خب+ 
 .اجازه با یمرس:زدم یلبخند

 .کردم ساعت به ميشدم،نگاهي حاضر و ميكشيدم خميازه یپ در یپ
 .صبح 1:30

 .ميكنم کار شيفت سه بودم داده اطالع مامانم به
 .ميدید تار جارو همه چشمام

 .فرمون؟َاه پشت بيشنم چجوري خدایا_
 .شدم خارج بيمارستان از

 .بمونم سالم نداشت تضمين مينشستم فرمون پشت اگه
 .شدم تاکسي منتظر و رفتم خيابون چند حرص با
 .بودم توجه یب ميكردن کند که یهای ماشين به

 .کرد کند جلوم بودن داخلش پسر تا4 که ششي دویست پژو دقيقه5 بعد
 .نميگذره بد باال بفرما خانوم+
 .داره نازیم چه جيگر جون+
 .المصب کردن حال برا ميده جون+

 :زدم جيغ یعصب
 !ناموس یب کردن حال برا ميده جون مادرت_

 .شدن پياده همشون و ترمز رو زدن ماشينو یهو
 رپ بدنشون و بود شده معلوم اندامشون تازه که یهيكل پسر چهارتا دیدن با

 .دادم قورت دهنمو آب بود تتو
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 .ایستاد جلوم بود تر گنده بقيه از که یكيشون
 جوجه؟ یکرد زر زر یچ+

 .نگم یبدتر چيز که کشيدم دهنم تو ول*ب*م و کردم هول
 .بود بسته نفسمو و ميكوبيد پروا یب ل*ب*مق
 بيفته؟ بقيه گير یلعبت همچين نيست حيف ميگم دادا+
 !نگا رو چشما واال اره+

 کنارم یمربع تاشون چهار بيام خودم به تا که زد یچشمك یجلوی همون
 .بستن رو فرار راه و دادن تشكيل
 مدهن رو دستشو ولي بكشم جيغ خواستم که کشيد پشت از موهامو گندهه

 جوجه؟ کردن،اره حال برا ميده جون من مادر که:گذاشت
 .بكشم سنف نميتونستم که بود بزرگ انقدر بارید،دستش یم تند تند اشكام

 دستم ایستاد،با کار از ل*ب*مق که گذاشت پام یال دستشو یكيشون
 و گردنم رو گذاشت شو*ب*ل که انداختم چنگ رو گندهه صورت

 .داد فشار هامو ه*ن*ي*س
 لمو خدا رو تو کردم ببخشيد،غلط:کشيدم بلندي ميكردم،جيغ هق هق بلند
 .کنيد

 
 .کشيدم جيغ قدرتم تمام با زدمو هق

 .کنن باز رو ماشين در کرد اشاره اونا به و کشيد موهامو
 ...خوردم ه*گ...ببخشيد_
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 که ميكردم کشوند،تقال یم ماشين سمت خودش دنبال منو و زد اي قهقهه
 .ماشين تو کرد پرتم
 .ميكردم التماس و ميزدم هق بلند

 .ماشين یجلو پيچيد یمشك جنسيس که نشستن کنارم دوتاشون
 .شد تنم وارد یا تازه جون شد پياده ماشين از که یشخص دیدن با

 .ماشين کاپوت رو کرد پرت و آورد در رو مشكيش کت رادمان
 ؟یقرت بچه یميخوا یچ:پایين داد رو شيشه گندهه

 .پایين بفرس دختررو ادم مثل+
 ؟یچيكارش اوهو+
 .کارشم همه+

 .نشد پياده ازش تبعيد به هم شد،بقيه پياده ماشين از و کرد اخمي گندهه
 .نشوندم سرجام گندهه داد شم پياده خواستم تا
 .ه*ز*ر*ه بتمرگ+
 .ميرفتن رادمان سمت چهارنفرشون که کردم نگاه روم به رو به ترس با
 مشبوا خوشگله خانوم این کن گم گروتو برو آدم بچه مثل یپسرجوون ببين+
 ...صب ما با

 .زد یارو دهن تو یمحكم مشت رادمان که بود نشده تموم حرفش
 .سمتش کردن حمله یتای سه که کشيدم یبلند هين
 .افتاد و شد بلند فریادش که زد یكيشون یپا یال به محكمي لگد
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 شكمش تو یمحكم مشت گندهه و گرفت رو رادمان دستاي یكيشون
 .کرد ریش دلمو رادمان زد،فریاد

 .زد بينيش به رو یبعد مشت
 .نامردا کنيد ولش:زدم جيغ

 هب رو ییك اون سر بندش پشت و زد گندهه به یمحكم لگد پاش با رادمان
 .کوبيد ماشين کاپوت

 .کردم اهنگ بود زیرپام که فرموني قفل نشستن،به ماشين تو بود بس دیگه
 .بترسم نباید_

 .شدم پياده ماشين از و گفتم الله ِبْسم برداشتم رو فرمون قفل
 .ميكردن بدنش نثار یمحكم یها لگد و بودن گرفته رو رادمان

 شسر تو محكم فرمونو قفل و رفتم بود تر ریز بقيه از که اوني سمت به
 .کوبيدم

 .افتاد زمين رو پام یجلو بيام خودم به تا
 لقف و پاشو یال زدم محكم بلندم پاشنه کفش با که اومد سمتم یكيشون

 .کوبوندم کمرش تو فرمونو
 .بزنيد منو بياین حاال هاهاها_

 :گفت بود سرپا که یاون به رو و کرد نگاهم خشم با گندهه
 .جون سگ خودمه خوراک پسر کن،این آدم رو جوجه این تو یاس+

 .کشيدم گردنش رو ناخونامو که کشيد موهامو تند و اومد سمتم مرد
 خشك روم به رو ی صحنه دیدن گذاشتم،با دستش رو دندونامو که زد داد

 .شدم
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 ودب یخون تنش تمام که رادمان سمت اورد در جيبش از یبزرگ ی قمه گندهه
 .رفت بود سرپا اما

 جيغ که بده منونجات بياد خواست بود من سمت حواسش رادمان
 ...سرت پشت رادمان:زدم

 .کرد فرو پهلوش تو رو قمه گندهه برگشت تا
 .سوزوند وجودمو عمق تا فریادش

 رادمان:دویدم سمتش و زدم جيغ بلند
 

 رادمان؟؟خوبي؟:زدم زانو جلوش
 :شدم خيره غول چهارتا اون به هق هق با
 .نامردا اوردین سرش بالیي چه_
 جمع درد از صورتش که زدم گندهه صورت به یمحكم مشت توانم تمام با

 :شد
 :شنيدم رادمانو ضعيف یصدا که بگيرتم خواست

 .ميكنم سياه زندگيتو بخوره بهش دستت+
 .رفت عقب یقدم گندهه که بود ترسناک چقدر صداش جدیت نميدونم

 .ميشه شر بميره یارو بریم دادا+
 .بيرون ریخته دختره این مثل همه اره،این+
 !یبيخ دادا مجيد،بریم+

 .شدن دور و انداختن بهم یبد نگاه
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 :کردم نگاه رادمان به اشكيم یچشما با
 ؟یخوب_

 ور وزنشو و کردم بلندش خونيش وضع و سر به توجه بدون که زد پوزخندي
 .انداختم شونم

 .دکتر اقاي ینيفت باشه حواست ی،ای،ایا_
 .نشستم فرمون پشت و گذاشتمش راننده کمك صندلي روي

 .جویيد مي ول*ب*ش و بود پهلوش به دستش رادمان
 ميري؟ کجا+
 .بيمارستان_
 .نه+
 .بيمارستان ميریم!نگمه و نه_

 وادع وقت هيچ حاال تا که یرادمان نميگن وضع و سر این نه،با گفتم:زد داد
 شده؟ الش و اش یسالگ 30 سن تو چطور نكرده

 :گزیدم بزنم،لب نداشتم یحرف
 .ببخشيد_

 .شد تر غليظ اخمش و نداد یجواب
 برم؟ کجا پس_
 .من ی خونه+
 ها؟_
 برو پس یمن مدیون نيومده سرت یبالی االن من،اگه ي خونه گفتم+

 ...ولنجک
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 .کردم ترمز روم به رو بزرگ یویال در جلوي

 بدین؟ ریموتو ميشه_
 .شلوارمه جيب تو:گفت ناله با

 خورد، گره چشماش سبز به نگاهم که سمتش شدم خم
 .داشت روشن سبز یها رگه که تيرش سبز یچشما
 .دراوردم رو کليد و ریموت و کردم شلوارش جيب تو دستمو

 .شد گشاد حد آخرین تا چشمام روم به رو یالیو دیدن با و کردم باز درو
 .باشين بدید ندید انقدر نميكردم فكر+

 دنبو جنگل به شباهت یب که یحياط وارد و دادم بيرون حرص پر نفسمو
 .شدم

 شونم دور دستشو کردم باز راستينو سمت در و کردم پارك رو ماشين
 .داد تكيه بهم و انداخت
 .شد ظاهر جلوم یهاسك نژاد از یبزرگ سگ که بردارم رو اول قدم خواستم

 یآروم صداي با رادمان که شه نزدیكم خواست کردم تهي قالب ترس از
 :گفت

 !دوستمونه پسر رکس+
 .برگردوند ابيشو یچشما و رفت عقب سگ گفت که اینو

 هاینهم دیدن از تا بودم بسته دهنمو و ميكشوندم خودم دنبال رادمانو زور به
 .نمونه باز تجمل و زیبایي



 67 احساس یدوراه

 .کردم پرتش کاناپه اولين رو که شدیم کالسيك و بزرگ یپذیرای وارد
 .کشيد درد از فریادش

 ؟یخوب ببخشيد_
 .نگفت یچيز

 کنم؟ سرم تو یخاک چه من االن یميكن یخونریز داري احمق مرتيكه اخه_
 :کرد زمزمه ریخت یم عرق که یدرحال حرص با
 .من نه یایست یم خيابون کنار تنها شب نصف دو که یتوی احمق+
 .چطوره زخمت اوضاع ببينم ؟بزارینكوب سرم تو انقد ميشه اه_

 .آوردم در رو بود شده پاره جا سه از که مشكيش پيراهن سمتش رفتم
 که زیرپوشش به رفت حواسم که شدم خيره ایش عضله اندام و ها بازو به

 .بود خون غرق پهلوش
 .زدم باال یکم رو زیرپوش

 داره، بخيه یه نياز اما نيست عميق زیاد روشكر خدا_
 ؟ینخوند یپرستار شما مگه+
 !چرا_
 !بزن بخيه پس+
 سوزن نخ یدار توقع بخيه؟نكنه وسائل و نخ حسي؟بدون بي بدون_

 بردارم؟
 الزمش وسائل کمد تو اتاق اخرین چپ سمت باال:رفت یا غره چشم

 .بيار بردار هست
 .شدم بود یپزشك وسائل پر که یاتاق وارد و رفتم باال ها پله از تند
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 .بيمارستانه پا یه اینجا اوه_
 .پایين اومدم و برداشتم رو نياز مورد وسائل و بخيه نخ
 .آوردم آب یکم و رفتم اشپزخونه به

 .شيدمک بود یخون که بينيش و لب ی گوشه به و کردم اب به آغشته رو پنبه
 .بود شده خيره چشمام به و نگفت یچيز

 .ميسوزونه وجودمو عمق تا داره ميكردم احساس که بود یطور نگاهش
 نكنيد؟ نگاهم انقدر ميشه_
 چرا؟:گفت تفاوت یب

 .ميشم هول_
 .داد قلقلكم بور یموها با ستبرش ی سينه که کردم پاره رو زیرپوشش

 .ميكنه عاشق دختریو هر نگاهم ميدونم+
 :گوشش سمت شدم خم و زدم یناز لبخند
 :کشيدم پوستش رو نرم دستمو

 ميكنه قرار یب یخونریز حالت در یرو،حت مردي هر منم یها عشوه_
 .کردم فوت گردنش تو نفسمو فرهمند،و جناب

 
 شما تا:کشيدم گردنش روي انگشتمو کرد َتر گشاد لبخندمو تندش نفساي
 .نباشين خودخواه من جلوي باشيد

 سفيدم پوست ي خيره نگاهش.باشم َتر راحت تا اوردم در مانتومو
 .بستم باال شد؛موهامو
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 نداشتين،هرچقدر حسي بي نزنيد،ولي داد که هستين مغرور انقدر ميدونم_
 .بدین فشار سرشونمو اومد دردتون

 .کردم پوستش وارد رو بخيه نخ شدمو خم
 .نشست شونم رو گرمش دست
 توجه یب ميشد شونم وارد که یشدید درد به ميكردم یسع و ميزدم بخيه
 .باشم

 شونم ور انگشتش تا پنج رد به برداشت؛نگاهم دستشو زدم بخيه اینكه بعد
 .افتاد

 .خورد خندشو که گرفت،دیدم خندم
 .مکرد پاك رو اضافه یها خون پنبه با بعدم و کردم ضدعفوني بتادین با

 .کردم یباندپيچ و گذاشتم زخم یرو رو بانداژ
 کجاس؟ زیرپوشتون_

 بازم بازوش ی زده بيرون یها َرگ که گذاشت پيشونيش روي دستشو
 .راحتم:داد قلقلكم

 .لجباز:گفتم آروم
 .کشيدم باال سينش زیر تا رو بود پرت کاناپه رو که یمسافرت پتو
 !برم دیگه من خب_
 جانم؟:نشست سرجاش سيخ گفتم اینو تا
 !دیگه؟ برم_
 !یاحمق بيفته؟انقدر برات بود نزدیک که یاتفاق این االن؟با+
 !گنده ی مرتيكه یخودت احمق:کردم نگاهش باز دهن با
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 نه؟ یا دادم نجاتت:ایستاد روم به رو شد بلند
 !یداد_
 نه؟ یا شدم الش و آش+
 !یشد_
 نه؟ یا خوردم چاقو+
 .ازتون کردم یعذرخواه_
 .ميمونه پهلوم رو دارم عمر تا بخيه رد همين؟این فقط+
 .شرمندم_
 !ینباش دینم زیر که یکن کاري یميتون+
 چيكار؟_
 .نرو یقبرستون هيچ االن و کن یپرستار من از روز دو+
 .ميشه نگران مامانم_
 .ینيست شيفت سه یگفت مادرت به گفت محيا یول+
 !بگيرن گل دهنشو_

 .زد ینيشخند
 ...خب خيل_

**** 
 دستش رو سرمو و نشستم کاناپه رو کنارش برده خوابش دیدم یوقت

 .گذاشتم
 .ميكرد منتقل بهم رو یخوب حس بود گرم دستش
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 .ميسوخت حالش به دلم
 شه؟ من ی بازیچه بود حقش واقعا
 :شنيدم خواب بخاطر رو بمش یصدا

 از هترب انقدر باش ميشيم،مطمئن جا جفتمون بخواب کاناپه رو آدم مثل بيا+
 .هست اختيارم در تو

 .کشيدم دراز فاصله یکم با کنارش منم و رفت کنار
 رادمان و من رو بود شده خم که یآب یچشما که ميشد گرم داشت چشمام

 .بست نفسمو راه
 .انداخت جونم به ترسو ميزد یسرخ به سفيدیش که آبيش چشماي به
 ...سام_
 

 بود شده متورم گردنش بود،رگ شده سرخ عصبانيت زور از که چشماش
 .بست یخ رگام تو رو خون
 .کرد باز چشماش رادمان که شدم بلند سریع یخيل

 .داداش سالم:زد یلبخند سام دیدن با
 دیده رادمانو داغون صورت تازه انگار و گرفت من از سوزندشو نگاه سام
 :گفت باشه

 اوردي؟ خودت سر یبالی چه+
 .نيست مهمي چيز_

 ميكنه؟ چيكار اینجا خانوم اوینا:گفت من به رو اخم با سام
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 من از موظفن االنم شدم یاینجور ایشون بخاطر:زد یقشنگ لبخند رادمان
 .کنن مراقبت

 ؟یميشناس کجا از خانومو اوینا تو:باال انداخت ابروشو یهو
 :گفتم سریع که بگه یچيز دوخت،خواست بهم عصبانيشو نگاه سام

 این تو و هستن یخانوادگ دوست شما پدر و من پدر...دکتر خب..اممم_
 .داشتيم آمد و رفت باهاتون زیاد سالها

 .ميلرزید استرس شدت از دستام.داد نشون تفهيم نشونه به یسر رادمان
 .بود مخ رو ل*ب*مق یصدا

 ؟یشب نصف یاینجای شده دعوات آرام با باز سام+
 به و در به چسبيدم رفتم،اما سریع اشپزخونه،منم برم کرد اشاره بهم

 .دادم گوش حرفاشون
 .باشم داشته رابطه باهاش نميتونم داداش+
 ؟ینميخوا یا ینميتون+

...... 
 .باش ارام و خودت فكر به بيشتر من سام،داداش+
 .بگيرم آب خانوم اوینا یعني...اوینا از برم من+

 سرگرم خودمو تا کردم باز رو ها کابينت در و آشپزخونه اونور دویدم تند
 .بدم نشون یچيز
 آشنا، ی مردونه ادکلن یبو بعدم و اومد در یصدا

 فرهمند؟ جناب ميخواهين یچيز_
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 تا گرفتم،قدم قرار روش به رو درست من و کشيد خودش سمت بازومو
 .زدم زل یخيش یچشما بود،به گردنش پایين

 تو ،اصالیميگرد تاپ با رادمان یجلو یحق چه فرهمند،اره؟به جناب+
 ؟یميكن یغلط چه خونش

 .نداره یربط شما به دادن،هرچند توضيح خودشون_
 .اوینا بپوش مانتوتو برو شو گم+
 صاحبمين؟ هنوز که کردید فكر نگهدارید،نكنه خودتونو احترام_
 .دقيقا+
 .جناب نيست یاینطور خب_
 ؟یببين سگمو یرو ميخواي نيست؟حتما یاینطور که+

 .گذاشت دهنم رو دستشو بزنم جيغ خواستم تا که کشيد محكم موهامو
 :غرید گوشمو زیر شد خم

 یبرا کن،اینم فرو َکِرت گوش اون تو ،اینویسام ی،اوینایمن مال هنوزم تو+
 .کشيد دهنش تو محكم گوشمو ی الله اثباتش؛و

 
 .شو یغيرت زنت یرو شما:کردم زمزمه و دادم هولش

 .خوریت ه*و*گ یبرا اینم:گفتم پوزخند با بعدم
 .گوشش تو خوابوندم محكم و

 تو رو اشک نم رو،دیدم قبلش شكستن یصدا شنيدم کردم احساس
 .چشماش

 .باشم محكم کردم یرو،سع گلوش سيب حرکت دیدم
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 العاط پليس به متاسفانه کنيد ایجاد مزاحمت من یبرا دیگه ی دفعه اگه_
 .ميدم

 .کشيد بازومو که برم خواستم و
 ؟یندار دوسم دیگه ییعن+

 .ميترسيدم ازش که یحرفش،سؤال از شدم شوکه
 .یميتون یاو

 نه:دوختم بهش نگاهمو ترین سمتش،سرد برگشتم
 .یميگ دروغ:گفت ميشد خارج آشپزخونه از که حالي در زد پوزخندي

 
***** 

 .کشيدم یبلند سام،خميازه رفتن از بعد
 .کشيدیم یبلند خميازه همزمان جفتمون یهو.بود خواب خمار رادمانم نگاه

 .بود قشنگ اش قهقهه یصدا زیرخنده،چقدر زدیم و کردیم بهم نگاهب
 .شين بلند فرهمند یاقا خب_
 کجا؟+
 .ميخوابم کاناپه رو بزارم،خودمم اتاقتون تو برم_

 .کرد یاخم
 شده؟ یچيز_
 کاناپه رو بزارم ميكنه کمكم بهم داره که یکس که نامردم انقدر من ییعن+

 نرمم؟ و گرم تخت رو بخوابه؟خودم
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 .خوردین چاقو شما یول_
 بخوابيم،فيلمم زمين رو جفتمون چيه نظرت بوده،اصال یسطح دختر+

 دیگه،نظرت؟ یببينيم،مهمون بذاریم
 

 :زد زنگ گوشم تو یا خاطره
 ببينيم؟ اکشن فيلم بخوابيم زمين رو یميا سام*_

 *اخه زمين چرا هست تخت یوقت تا دختر:گفت و کرد اخم
 .داشت فرق سام با چقدر کردم نگاه رادمان به زده بهت

 بخوابيد؟ زمين رو نمياد بدتون...اممم_
 .نيستم سوسول هم ها انقدر دیگه بابا نه+

 .زد یچشمك و گفت اینو
 ...من یخدا
 داشت فرق بيمارستان رادمان با چقدر رادمان این

 چرا؟_
 ؟یچ چرا+
 بيمارستان؟ تو رادمان با دارین تفاوت انقدر چرا_
 :گفت و کرد اي خنده ته
 نجاای یببرن،ول حساب ازت تا یباش سخت و سنگ کاره،باید محيط چون+

 اولين و یاینجای شب وقت این تا که یهست یدختر اولين خونمه،توام
 سرد نقاب یه بيمارستان دروغ،تو چرا...یمادرم از غير خونم مؤنث مهمون

 .خالس ی خونه بيمارستان نكنن فكر بقيه که ميزنم
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 .باشيد مغرور یخيل باید شما ميكردم فكر من_
 .نيست گرفتن فيگور معنيش داشتن هستم؛غرور+

 .باشم یکس دین زیر نيستم حاضر یعنب بودن مغرور
 تو ه،دستمنمير کتم تو زور حرف یبگيره،یعن تصميم برام کسي نميذارم یعني

 .مغرورم گفت ميشه خودمه،پس جيب
 .داره یقشنگ شخصيت رادمان این:زدم یلبخند
 .نشو پررو:گفت و رفت یا غره چشم

 باال اتاق از کردم،بدو یشوخ دختر:زیرخنده زد که کردم نگاهش متعجب
 .یدار َجَنم قدچ بزارم؛ببينم ترسناک فيلم یه بيار بالش و یمسافرت پتو دوتا

 
 .نيست رادمان دیدم که کردم مرتب تلوزیون یجلو رو پتو و بالش تا دو
 کجایين؟ فرهمند یآقا_

 !اینجام:اومد آشپزخونه از دادش یصدا
 .رفتم آشپزخونه به دو با

 .ميكنه درست پفيال داره دیدم
 .گرفت بود،خندم گاز یجلو شلوار یك با تنها من یجلو مغرور رادمان دکتر

 .اینجا بيا اوینا+
 .زبونش از اسمم شنيدن داشت یلذت چه

 .رفتم سمتش و کردم جمع گشادمو لبخند
 .نميكنم پيدا اینو در اوینا+
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 .کرد فوران پفيال بمب یهو که ميگشتم در دنبال داشتم
 .برگشتيم همزمان دوتایيمون

 .پرید مي داشت و بود شده درست ها پفيال
 .کرد پر رو آشپزخونه من و رادمان ی قهقهه

 ...سوختم یوا_
 .ریخت ظرف تو رو بود مونده یهرچ و کرد خاموش زیرگازو سریع رادمان

 .بيار رو پفک کابينت از+
*** 

 ه؟ک ینميترس....شده سال فيلم ترین ترسناک..کانجورینگ فيلم این+
 ترس؟؟؟ منو بابا نه_
 .بينيم مي+

 .کشيدیم دراز دمر و گذاشتيم تلوزیون یجلو رو ها بالش
 .شد شروع فيلم

 کامال صحنه که گذشت دقيقه ميكردم،چند نگاه داشتم ریلكس خيلي
 ...شد تاریك

گاه  .کردم حلقه بازوش دور دستمو ناخودآ
 دور محكم دستمو و کشيدم یبلند جيغ من که صفحه رو اومد جن یهو

 .کردم حلقه گردنش
 .کرد حلقه کمرم دور دستشو پهلو از
 ینم:گفت بود توش خنده از ییها رگه که دارش خش و بم یصدا با

 دیگه؟ یترسيد
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 :رادمان

 
 رو خودش یچجور که روم به رو ظریف موجود به و کشيدم یا خميازه
 .کردم نگاه بود کرده مچاله

 کرده حلقه پاهاش دور دستشو و بود کرده جمع شكمش تو پاهاشو
 .بود رفته کنار کامل پتوش.بود

 خواب چه تو ميداد نشون شمردش و اروم یها نفس و بسته یچشما
 .راحتيه
 .یتگوش یها ب*ل و یاستخوان ی،بينیعسل درشت چشماي و سبزه پوست

 یم دیده درش یرنگ یطالئ یها رگه که یخرمای لخت یموها
 .نبود شد،خوشگل

 که بود زمين ی جاذبه مثل قدرتش.ميكرد مجذوب بود،صورتش جذاب
گاه  .یکن نگاهش یمجبور ناخودآ

 نگاهش عسل یرو به یسایبون یآرایش هيچ بدون که فرش و بلند یها مژه
 .بود

 .کرد دهنش یتو شصتشو انگشت و خورد خفيفب تكون
 .نشه بيدار که کردم کنترل قهقهمو

 .کرد دهنش تو دوباره که درآوردم دهنش از انگشتشو
 !دختر یميكن لج خوابم تو_
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 کلمات و ميخورم تكون خواب تو شدم متوجه که ميشد گرم داشت چشمام
 .ميكنه زمزمه نامفهومي

 .کردم نزدیک ش*ب*ل به گوشمو
 .ميكنم خواهش...کمک+

 خنگ؟ ی دختره یببين ترسناک فيلم یمجبور مگه گرفت،خب خندم
 مسر و شد حلقه کوچيكش کمر دور وار اتوماتيک بود،دستم بهم پشتش

 .گرفت قرار استخونيش ی شونه یرو
 .شده آروم بغلم تو که گرفتم رو،آرامش عميقش نفس شنيدم

 .ازب نيمه گوشتيش و کوچيک ب*ل و بود پخش بالش روي بلندش یموها
 .دردسرساز دخترک بخير شب_
 .کردم سفر خوابم ترین آرامبخش به یاشفتگ هر از فارغ و
 
 :نایاو
 

 .کردم باز چشمامو و کشيدم یبلند خميازه
 .اومد یادم دیشبو اتفاقات درد کمر احساس با

 .بود یراحت خواب زدم،چه یعميق لبخند
 .نشستم سرجام سيخ رادمان خالي یجا دیدن با
 .دویدم یایران یوزپلنگ سرعت باال،به ی طبقه از دادش یصدا با
 رادمان؟؟؟کجایين؟ آقا_
 .حمام تو+
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 کردم، باز حمامو در و شدم اتاقش وارد تند
 .ميكرد یخونریز داشت دوباره زخمش بود شده باز بانداژ

 .بود پيچيده کمرش دور مسافرتب حوله یه فقط
 بدون یبمون دیگه روز ندیدم،یه من تو یخرشانس به دختر ییعن:وجدان

 !بينيش یم شرتم
 .بابا شو خفه_

 نگاهم گرد یچشما کلش،با پس زدم یغيراراد کامال و رفتم رادمان سمت
 .کرد

 شه این که حمام ميري زدن بخيه بعد روز یه مراقبت،تازه احمق،بدون آخه_
 ؟یخر وضعيتت؟انقدر

 نكرد یكيم دیوار با منه با حق فهميد چون کنم فكر
 !عاقل خانوم شم بلند کن کمكم اینكارا عوض+

 رو مرفت کله با و خوردم سر بود پام جوراب چون که بگيرم دستشو خواستم
 .حمام خيس سراميك

 .پيچيد حمام تو رادمان ی قهقهه
 بكنم؟ یغلط چه االن من:زدم کردم،جيغ نگاه خودم به یچندش حس با
 .خندید بدتر من ی قيافه دیدن با

**** 
 .شما بانداژ از اینم خب_
 ؟یبيار برام یباالی کشو از شلوار و زیرپوش یه ميشه+
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 .آوردم براش یمشك یورزش شلوار با سفيدب زیرپوش
 .باال بده دستتو_

 تسف یها عضله به دستم و کردم تنش زیرپوششو من و باال داد دستشو
 .کرد برخورد سينش قفسه

 ..شد مورم مور
 :گفت رفت مي بيرون که یحال در و برداشت رو شلوار

 ور صبحانه بگم خانوم طيبه به من بپوش خواستي یچ بگير،هر دوش+
 .کنه حاضر

 .خداروشكر بود نشده خيس زیرم آوردم،لباس در لباسامو و بستم درو
**** 

 کنم؟ چيكار ندارم حوله من یوااااا_
 .بيرون اوردم سرمو کردم باز حمامو در
 .بود اویزون یا مردونه پوش تن حوله در پشت یلباس چوب به

 پوشيدمش، و برداشتم رو حوله سریع خيلي
 .گذاشتم خيسم یموها رو هم کاله

 باید واقعا نداشتم،االن که هم ندارم،حوله که خيسه،ادکلن که لباسام خب_
 بپوشم؟ غولو نره اون لباساي

 .ایستادم اینه یجلو
 .شدم خيره ميزد زار تنم تو که اي حوله به
 باشم؟ عشقم برادر اتاق تو حوله با االن که ميكرد فكرشو یک

 .شد باز اتاق در که کنم باز رو حوله بند خواستم
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 .شد خشک حوله بند رو دستم رادمان دیدن با که برگشتم در سمت

 .بود شده خيره تنم تو حولش به بود شده گرد چشماش
 .باش راحت یهيچ...ییعن..موبایل..چيز..ام+
 .بست سرش پشت درو و

 .پوشيدم زیرامو لباس خندیدمو ریز ریز
 بپوشم؟ یچ حاال خب

 .شلوار کت دست20 نزدیك باال ی طبقه که کردم باز رو کمد در
 .مختلف یها رنگ و ها مدل به پيراهن پر وسط طبقه
 .کروات و یل شلوار پر آخر طبقه

 سفيد یها راه راه با کمرنگ یآب یها،پيراهن پيراهن بين از باز نيش با
 .کردم انتخاب

 هب تا قدش و ميزد زار تنم تو خنده،پيراهن زیر زدم اینه جلوي خودم دیدن با
 .بود زانوم باال وجب

 محكم کششو و برداشتم یا سرمه یورزش شلوار آرایشش ميز کشون از
 .بستم

 .بستم سرم یباال موهامو باهاش و برداشتم هاشو کروات از ییك
 چيكارکنيم؟ رو ادکلن حاال خب

 گس یبو که ميزد خودش که ادکلني و کردم بو رو ها ادکلن تمام باز نيش با
 .کردم یخال خودم یرو رو داشت غليظ تلخ و
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 نجپ رو شلوار خندیدمو ریز چيزیم،ریز مغولي ميكرد فكر نميدونست یهرک
 .کردم تا ال
 .فرستادم ب*و*س* آینه تو خودم یبرا

_I,m sexy and I now it  
 .شدم خارج اتاق از ميخوندم آهنگ خودم براب که حالي در
 طفوليت دوران یاد به و نشستم ل*ب*م یرو ها پله دیدن با

 .سرخوردم روش
 .شد کشيده محكم دستم که ميرفتم آشپزخونه سمت به
 .گرفت قرار روم به رو ییخ یچشما و
 

 :آرام
 
 .ميزدم قدم خونه یتو استرس با

 .کنه فرار من از تا رادمان ی خونه رفت شب دو ساعت
 .کنه فرار من با رابطه از تا

 .کرد خيس صورتمو اشک
 .زدم هق بلند بلند...زدم هق

 ...یکرد جدا هم از رو تا دو اون تو...حقته:وجدان
 :زدم جيغ گذاشتم سرم رو دستمو

 نميتونستم یا دیگه داشتم؛جور دوسش خدا خداوندي داشتم،به دوسش_
 .بيارم دستش به
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 کشيده رخ به بيشتر خواب لباس اون یتو که خودم اندام به و ميزدم زار
 .شدم خيره ميشد

 .شدم بلند در یصدا نميام؟چرا؟؟با چشمش به چرا
 .بود سرخ و کرده پف چشماش که کردم نگاه یسام به

 بود؟ کرده گریه من قلب شاه
 تنها ماا بزنه پسم داشتم توقع کردم حلقه بدنش دور دستمو و رفتم سمتش
 .کن آرومم:کرد زمزمه
 .کردم پرت کردم،پيراهنشو باز پيراهنشو یها دکمه

 .ریختم صورتش تو بلوندمو ییدم،موهاب*و*س* سينشو یرو
 .کشيد بدنم رو دستشو

 .کشيدم گردنش رو نرم اشارمو انگشت
 .کرد بلندم و کرد حلقه کمرم دور دستشو

 .روم انداختم،افتاد تخت روي
 .د*ي*س*و*ب گردنمو

 .گذاشت م*ب*ل رو نرم و*ش*ب*ل
 .نبود مهم یول ميداد الكل یبو دهنش

 زمزمه ریخت مي اشك که یدرحال و گرفت دندون به و*م*ب*ل
 ...من یاوینا یشد من مال باالخره:کرد

 
 .نميكشم دیگه ،بخدایکرد بسه،خستم:گفتم جيغ زدم،با پسش
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 .کشيد و گرفت دستش تو موهامو
 .کشيدم یبلند جيغ

 اره؟ ینميكش که+
 داد، فشار شكمم دور گرفت،دستشو یمحكم گاز سرشونمو

 ؟ینميخواست همينو مرگته؟مگه چه:زد نعره گوشم دم
 ؟یباش من با ینميخواست مگه

 هاااان؟
 .یبش عاشقم ميخوام نميخواستم،من نه:زدم هق

 .تخت پایين کرد پرتم
 :زد فریاد

 تو بخاطر اگه.نميشكست اوینا دل نبود عوضي توي بخاطر اگه کصافت+
 هک بود راحت خيالم االن ینبود ه*ز*ر*ه یتو بودم،اگه اوینا با من االن نبود
 .ببينمش برادرم ی خونه تو اینكه منه،نه مال فقط اوینا

 ...رابطه باهم نكنه..ها_
 من ی حنجره که کشيد یفریاد و دهنم تو زد محكم که بود نشده تموم حرفم

 :گرفت درد
 ...شو خفه+

 .دوختم بهش اشكيمو یچشما
 .گریستن یبرا آماده و بود سرخ چشماش

 کن بس...شدم خسته+
 .کرد حلقه گردنم دور دستشو جلوم اومد
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 رصق که ینبود تو ؟مگهیکرد مستم که نبودي تو مگه:کشيد نعره بغض با
 ؟هاااان؟یداد جولون جلوم برهنه ینبود تو ؟مگهیداد خوردم به*..* 

 :چكيد آبيش چشم از اشک قطره یه
 کنم؟هااااان؟ زنت و باشم داشته رابطه باهات یکرد یکار ینبود تو مگه+
 
 :نایاو
 
 .گرفت وجودمو تمام نفرت روم به رو شخص دیدن با

 .بود بدبختيش دهنده نشون سرخش یچشما و کبود لب و صورت
 .نگاهش تو عجز دیدن از کردم عشق بگم اگه نگفتم دروغ

 .ميكرد ور شعله درونمو آتش نگاهش تو غم
 .آرام_
 .زد یپوزخند و انداخت لباسام به یسرسر نگاه یه
 .کشيد خودش دنبال دستمو و کرد اطراف به ینگاه ـ

 خانوم؟ آرام یميكن چيكار_
 .بست درو و رفت یاتاق به
 .کرد نگاه صورتم به
 .بردار زندگيم سر از دست...منو ببين+

 یجا روزیتو خدا دارم؟برو شما یزندگ چيكار من خانوم:باال پرید ابروم
 .کنه حواله دیگه
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 .کرد نگاهم خشم از پر
 ميزنم چشماتو،حدس تو نفرت بينم یزنم،م خودم من جون دختر ببين+

 دارم حصب ،ازیکن کار رادمان بيمارستان تو باید بيمارستان اینهمه بين چرا
 .درميارم آمارتو

 ؟یکرد کار ه*و*س یهو شده یچ
 ؟یشد رادمان دکتر،پرستار اینهمه بين
 زندگيم؟ تو یبزن گند ميخواي نفهميدم کردي فكر
 :سينش تخت زدم جلو رفتم

 ...یول یميزن حرف یچ راجب نميفهمم من_
 :گرفت مچمو که کشيدم کبودش صورت رو انگشتمو

 .یخانوم هست گند زندگيت تو_
 .دارم دوسش اوینا:شد پر چشماش
 ...زدن چنگ ل*ب*مق به کردم احساس

 .دیوونشم: کردم زمزمه
 .شم این از تر بدبخت نذار+

 .یکرد بدبختم:کردم زمزمه
 .یبيار زندگيم سر یبالی نميذارم+

 .نهک جمعش نتونه هم خدا که زندگيت تو بندازم یآتيش چنان:زدم پوزخندي
 ؟یچ یبسوز خودتم اگه:کرد نگاهم عميق

 .برسه اصليش هدف به اینكه یبرا بگذره چيزا یخيل از باید انسان_
 .بسوزین شما اینه مهم
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 .بسوزه ميخواد یهرک
 .نميذارم قسم دارم سام به که یعشق به...نميذارم+
 ...ميشمرن پایيز آخر رو جوجه_
 
 .دیدم در یجلو رو رادمان که زدم بيرون اتاق از حرص با
 .تو یشد باحال چه:گفت و زیرخنده زد بلند یهو من دیدن با

 .شد خيره صورتش به زده بهت رادمان که بيرون اومد اتاق از آرام
 
 .رادمان سالم+
 شده؟ یچ ؟صورتتیخوب زنداداش سالم+

 .گرفت گاز ول*ب*ش و نگفت یهيچ آرام
 :گفت آرام به رو و کرد یغليظ اخم رادمان

 .اینجا بياید سام و تو ظهر از بعد امروز+
 ..راد یول+

 غلطآورده، صورتت سر یبالی چه ببين غيرت یب ی نداره،پسره ولي:زد داد
 .شه آدم نگرفته،باید که بوکس کيسه گرفته کرده،زن

 .شدادا ميایم،فعال سام با ظهر از برم،بعد فعال من اجازتون با پس...باش+
 .داد تكون سرشو و کرد یغليظ اخم رادمان

 .خندید و شد خيره بهم دوباره  رادمان و رفت آرام
 .شدي ها یکول شبيه یخيل اوینا یوا+
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 ؟یگفت چي:زدم جيغ قدرتم تمام با و شدم براق سمتش
 زدم؟ حرف اصال من؟من:گفت یمتعجب لحن با و خاروند سرشو پشت

 !یخورد چاقو که حيف...حيف_
 .دخترم سالم+

 .خانوم طيبه سالم:دیدم رو یتپل بور پيرزن و برگشتم
 :چرخيد دورم و زد یگشاد گله لبخند

 .الخالقين أحسن الله اکبر،فتبارك و الله هزار+
 :کردم اشاره رادمان به خندیدمو ریز ریز

 .ماهم قرص ماشالله فهميده خانومم طيبه ببين_
 .پرستار خانوم ینيست ماه ،قرصینباش گاو قرص+

 :گفت رادمان به رو و خنده زیر زد بلند خانوم طيبه
 .شدیا شيطون ماشالله هزار پسرم+

 .زد یلبخند رادمان
***** 

 یویال سبز و بزرگ حياط یتو شدمو خارج ویال از صبحانه خوردن از بعد
 .کردم زدن قدم به شروع رادمان
 .خودش یبرا بود یجنگل

 .ترف سمتش یدیشب سگ که زد یسوت و بيرون اومد لباسا همون با رادمان
 .سمتم برگشت سگ که گفت یچ درگوشش رادمان نميدونم

 !یگردن پس تاوان از اینم:زد داد رادمان
 ...بدو رکس
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 .کشيدم یفرابنفش جيغ که دوید سمتم سگ
 ...غول..دراز..رادماااان..خوردم گوه...السادات جد یا_
 

 شاخش رو و رفتم باال ازش سریع درخت دیدن با که ميدویدم و ميزدم جيغ
 .نشستم

 .شدم جمع خودم تو که کرد یپارس خشمگين سگ
 .داد تكون یبا یبا ی نشونه به دستشو و زد یپيروزمند لبخند رادمان

 جغله؟ پرستار راحته جات+
 اویزون درخت از برعكس من و خورد تكون شاخه که بدم جوابشو خواستم

 .کشيدم یبلند شدم،جيغ
 .بود آویزون دستام و بود خورده گره درخت ی شاخه به پاهام

 بيرون رمندا و دار تمام  و بود رفته پایين سمت به پيراهنم یویر یگير این تو
 .بود ریخته

 .کن کمكم خدا رو تو...رادمان:کشيدم یبلند جيغ
 .بود شده پخش دورم موهام و بود شده باز کروات

 .ریخت مي اشكام خجالت و ترس شدت از
 :شنيدم رو رادمان نگران یصدا

 .بپر خوبه،حاال سفت،آهان سفت...نگهدار سفت پاهاتو اوینا+
 م؟ش ناقص چمنا رو بيفتم ؟کهیچييي:زدم جيغ ببينمش نميتونستم

 .کن اعتماد بهم:گفت یجد یهو
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 .کردم آزاد پاهامو بدم خودم به رو یفكر هر فرصت اینكه از قبل
 زیاد ضربه شدت اما کنه بغلم ميخواد رادمان دیدم که کشيدم یبلند جيغ

 .روش من و افتاد زمين رادمان و بود
 .بود ریخته صورتش تو موهام کرد،تمام حلقه کمرم دور دستشو
 .درخشيد یم خرمایيم یموها ی هاله بين سبزش یچشما

 .داده قورت دهنشو آب داد نشون گلوش سيب حرکت
 ؟یخوب+
 

 ؟یخوب خوبم،تو:کشيدم عميقي نفس
 .داد تكون اره یمعن به سرشو اما بود شده جمع درد از صورتش

 برم؟ من ميشه اگه خوبه حالتون اگه دکتر یآقا ببخشيد_
 .نكنه درد دستت خانوم اوینا برو+

 .اومد یادم یچيز یهو که برم خواستم
 دوست یعروس شنبه پنج من ولي پررویيه ميدونم رادمان اقا..ام_

 ...ميشه اگه...نكردم یکار صميميمه،هيچ
 .ميكنم رد یمرخص برات برو+

 .برداشتم زمين رو از رو کروات و زدم یلبخند
 برم من اجازه برميدارم،با ییادگار رو کروات اما برنميدارم رو کدوم هيچ_

 .شم حاضر
**** 

 :رادمان
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 دهپوشي اوینا که یشلوار و پيراهن همون خانوم طيبه دیدم که شدم اتاقم وارد
 .دور ميندازه داره رو بود

گاه  خانوم؟ طيبه یميكن چيكار:کشيدم داد ناخودآ
 دتب و یحساس لباسات رو چقدر تو ميدونم من پسرم وا:کشيد یبلند هين
 .دور ميندازمش دارم...یبپوش رو یا دیگه کس لباس مياد

 .خانوم طيبه دور یبنداز نميخواد:کشيدم دستش از رو ها لباس
 .زد یکمرنگ لبخند سرش پشت و باال پرید پشتش کم یابرو

 .پسرم یميد وا یدار باالخره پس:کرد زمزمه
 خانوم؟ طيبه یچ_
 .عزیزم کن استراحت کنم،شما اماده ناهارتو برم من پس جان مادر یهيچ+

 .انداختم تخت رو،رو خودم رفتنش با و دادم تكون سري
 .افتادم درخت از شدنش اویزون یاد.زدم محوي لبخند

 .بود بينيم تو هنوز نرمش یموها یداشت،بو یظریف بدن چه
 در نه اما بود گرون شاید که یشلوار و شدم،پيراهن بلند غيرارادي کامال
 .کشيدم کاور به رو لباسام بقيه مقابل

 رهام نگاهش عسل تصویر بخوابم؛اما یکم کردم یسع و بستم چشمامو
 .نميكرد

 وارد یکس بگذارم ميشدم،نباید مغرور رادمان همون کردم،باید یغليظ اخم
 .شه زندگيم
 ؟یگذاشت کاور یتو رو کرد تنش اون که یلباس چرا پس:وجدان
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 .گذاشتم سرم یرو محكم دستمو
 ...*نميشد باز خونم به پاش هيچوقت کاش*
 
 :نایاو
 .شدم خونمون کوچيک حياط وارد و شدم پياده یتاکس از

 .دیدم یا مردونه یورن کفش در یجلو
 .داشت مهمون مامان پس

 .سالاااااااام_
 .دمش خيره جذابش و آشنا ی چهره سمتم،به به بلند قد مرد اون برگشتن با
 بچه؟ فسقل یچطور+

 .ونداااااد:کشيدم یبلند جيغ
 
 .بغلش پریدم وجودم تمام با
 .کرد حلقه کمرم دور دستشو مردونش ی خنده با
 معرفت؟ یب یچطور_
 

 .فسقل خوبم:کرد یا مردونه ی خنده
 :صورتش تو زد مامانم که شدم اویزون کولش از
 !!!!پایين بيا یسنگين دختر+
 .نميام_
 .تره سبك این از رو،مورچه جغله کن ولش خاله+
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 .بزنيم حرف باهم نذاشت دختره این خاله بشم فدات یاله+
 :گفت ميرفت اتاقم سمت که حالي در و خندید ونداد

 .بمونم که اومدم جان خاله بعدا+
 ؟یفكل جوجه یچطور:کشيدم ریششو رفتيم اتاقم تو

 ؟یچطور خوبم،تو:گفت و زد قهقهه
*** 

 بگو،تو ،خودتیکشيد من زبون زیر از که رو یچ همه خب+
 چطوره؟ ؟سامیچطور

 .ماسيد ل*ب*م رو لبخندم
 .اورد هجوم گلوم به ماه چند این بغض تمام

 .شد پر چشمام
 .ماسيد ل*ب*ش رو وندادم لبخند

 خوبه؟ شده؟حالش چيزیش+
 .کرد ازدواج:گفتم اومد یم در چاه ته از که یصدای با

 .گرفت دستش تو دستمو و شد درشت چشماش
 .کردم بغلش و نكردم تحمل

 ...زدم هق
 .دادم بهش دفترخاطراتمو

 .هم تو کشيد عجيب اخماشو خوندنش از بعد
 .بودم خونش دیشبم..ید_
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 .نكردیم یکار هيچ بخدا:گفتم آروم یصدا با که باال برد دستشو
 .غرید خشم با زد زانو جلوم و شد مشت دستش

 ازدواج احمق،اگه دختره فكریه چه ،اینیدرميار بازي بچه داري بازم+
 ؟یچ فهميد رو یچ همه یکرد

 بفهمه؟ ميخواد کجا از_
 .خاطرات دفترچه همين اصال...یهرچ از+
 .نميفهمه_
 .یميكن اشتباه یدار اوینا+
 باهات خبر؟اونم چه من جونيه دوست از اصال!ميكنم خواهش ونداد بسه_

 ایران؟ اومده
 شده؟ یچ:گفتم بهش بهت اورد،با هجوم صورتش به غم
 نياوردیش؟ خودت با چرا

 ...سها...یاو+
 گرفتي؟ یاللمون شده؟چرا یچ سها_
 .داره خون سرطان+
 
 .نيست کار در یشوخ شدم متوجه اشكش ی قطره چكيدن با
 شده؟ یچ بگو ادم مثل قرآن رو تو ونداد_
 خون بينيش از مدام و ميكرد شدیم،عطسه متوجه سال یه:گفت بغض با

 .داره خون سرطان فهميدیم پيگيري یکم بعد...ميومد
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 عزیزترینم یوقت کشيدم یزجر چه ینميدون اوینا:گفت مردونه بغض با
 ..شد یدرمان یشيم
 ...اوینا ریخته موهاش ابریشم تمام:گفت یا رفته تحليل یصدا با یهو

 .کشيدم یبلند هين
 .کردن باز سر اشكام

 .ميكنه فرار من از خانومم+
 .شدم زشت ميگه
 .شدم خسته بخدا اونه،اوینا از بيشتر من لياقت ميگه
 .ظاهرش نه شدم خودش عاشق من!جهنم ریخته،به ابروهاش ها مژه تمام

 .اوینا ميشه نابود جلوم ذره ذره داره یول
 .پيچيد اتاقم تو مردونش هق هق

 .کردم حلقه سرش دور دستمو
 .ریختم اشك آروم یصدا با

 .واسم نبود برادر از کم که پسرخالم یبرا شد کباب دلم
 .اونجوریه وضعش خواهرم که گرفت اتيش جيگرم

 .شو بلند_
 کجا؟+
 .ببينمش باید بریم_
 ...یاو ولي+
 .هم یبرا مینبود خواهر از کم سها و رزا و من یميدون خودت نداره یول_
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 .ببينيش یاونجور ميكشه خجالت:گزید لب
 ؟یدار دوسش هنوز ونداد_

 .شدم جمع خودم تو ترس از که کرد یاخم چنان
 ،سهابدم دستش از راحتي به که نياوردم دست به یراحت به رو سها من اوینا+

 .دوممه یخدا من یبرا
 .ميخوامش بيشتر االن که قسم بخدا
 ...منه مال سها

 غمش
 دردش

 اشكش
 لبخندش

 منه مال کمال و ميخوامش،تمام سلوالم تك تك با
 

 .نگهداشت یکوچيك یویالی ی خونه یجلو
 حرف باهاش تنها ماشين،ميخوام تو بشين:گفتم که شه پياده خواست

 .من بده بزنم،کليدم
 ...یول+
 .کليدو من بده_
 .کردم باز درو شدمو پياده ماشين از

 .بود بنفشه گل پر که یزیبای سرسبز حياط
 .زدم عميقي لبخند
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 .وندادِ  کار ميدونستم
 .نياورد ونداد سر که یبالی چه عشق
 .بود بنفشه گل عاشق سها
 .شدم خونه وارد
 .بود باز نيمه اتاقي بود،در خاموش ها چراغ تمام

 .کردم روشن رو المپ و رفتم اتاق سمت
 .شد خون دلم رفيقم ی خميده پشت دیدن از

 .بلندش و یمشك یموها از بود یخال سرش
 .ميشد حسودیم زیبایيش به هميشه که یدختر

 .خدا رو تو بيرون برو ونداد+
 بود؟ رفته کجا صداش تو شيطنت

 .نبود سها مال غمزده یصدا این
 سها؟_

 .سمتم برگشت سریع
 .نيفتم که گرفتم دیوار به دستمو

 .شدم خيره پریدش رنگ و مو بدون صورت به
 .زد چنگ گلومو بغض

 اوینا+
 .کردم حلقه کمرش دور کرد،دستمو بغلم و اورد هجوم سمتم

 .بود شده الغر انقدر چرا
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 ؟یاو شدم زشت چقدر یبين مي+
 .یگاو چشم خفه_

 .داشت درد خندش خندید،اما
**** 
 .عجزشو نبينم من که گذاشت سرش یرو محكم رو شال

 ؟یميدون رفيقت منو هنوز سها_
 
 ...معلومه+
 .یقدیم یسها بشو امشب یه پس_
 قيافه؟ این با+

 .بردمش آینه مقابل و کشيدم دستشو و زدم یگشاد گله لبخند
 .اینجا بيان عليرضا با شب که زدم زنگ رزا به

 .نكردم توجه اعتراضاش به و کشيدم ل*ب*ش به رو سرخ لب رژ
 .کشيدم براش یکلفت چشم خط

 .کشيدم الغرش ی گونه به رو رنگ چند ی گونه رژ
 .گذاشتم سرش یرو رو گيس کاله
 یكاس یقه روشن ابي تيشرت اصرار با و کردم مشكيش یلباسا به ینگاه
 .کردم تنش

 .یمشك جذب کوتاه دامن با
 .شدم خيره سها به آیينه یجلو
 .خوندم چشماش تو خوشحاليو رنگ
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 .زد یمحو لبخند
 .شد باز اتاق در
 ..او+
 .ماسيد دهنش تو حرف سها دیدن با

 .شد خيره زنش به لذت با و زد برق چشماش
 ...من یسها+
 

 حلقه کمرش دور دستشو و رسوند سها به رو خودش بلند یها قدم با ونداد
 .کرد

 .یدب*و*س* پيشونيشو
 .زد لبخند و شد بسته سها یچشما

 .بهشون شدم خيره حسرت با
 .اوردم در موبایلمو سریع زد جرقه ذهنم تو که یفكر با
 

 ..اول بوق
 ..دوم بوق
 ..سوم بوق

 بله؟+
 !رادمان آقا سالم_
 .خانوم اوینا سالم+
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 ؟یخوب_
 ؟یداشت یکار یمرس+
 تنها،گفتم من زوجن زوج همه بعد.گرفتيم دوستانه یدورهم یه امشب..ام_

 .بياین ميتونين دارین دوست اگه
 .دارم کار متاسفانه+
 
 ..*ميكنم؟ التماست من یکرد فكر...احمق مرتيكه..؟یدار کار که*
 ندارین؟ یکار ميگم دوستام از دیگه ییك به من پس باشه_
 .لحظه یه وایسين..عه+

 .بدم انجام دیگه روز یه یبرا رو کارم بتونم کنم فكر اممم
 .ميفرستم،خداحافظ براتون رو آدرس...باشه:دادم قورت خندمو

 .کردم قطع و
 :گفتم سها به رو ميكرد نگاهم داشت اخم با که یونداد به توجه بدون

 بپوشم؟ رو تو یلباسا از یبعض جون؟ميتونم سهان_
 . یکن عوض لباساتو بيرون بریم ونداد منو پس...عمته سهان+

 یزانو یباال تا شلوارک باز یقه یمشك تاپ با یگلبه ی مردونه پيراهن
 یمالیم لب برق و چشم خط و بستم سرم یباال موهامو...پوشيدم یصورت

 .کشيدم
*** 

 .ميكردیم بحث غذا راجب داشتيم سها و رزا با
 .ميكردن بخند بگو باهم داشتن که وندادم و علي
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 .ميشناسن همو چندساله انگار
 .کردم باز درو و رفتم در یجلو زنگ یصدا با

 .ایستادم منتظرش
 .دمز یلبخند یمشك لي شلوار و یگلبه اسپرت پيراهن اون تو دیدنش با
 .سالم_

 .اومد داخل و فشرد دستمو
 ؟یعل عه:گفت یهو یعل دیدن با
 دادا؟ ی،چطورییتو خانوم اوینا همكار پس+

 .شدم خيره بودن کرده بغل همو یچجور که دوتا اون به و باال پرید ابروم
 :رسيد که رزا به و کرد یپرس احوال باز یرو با همه با
 .ميگم تسليت گراز این با پيوندتو داداش زن+

 .نشستيم مبل دور خندیدیمو
 ؟یاو+
 ها؟:اوردم باال سرمو ونداد یصدا با
 !ی،چيزیا ،قهوهیچای یه+

 :آوردم باال دستمو
 ؟یگيرآورد ؟تنهاینميگ زنت به نكردم،چرا خورد دهنت تو اینو تا شو خفه_

 :گفت بلند یصدا با یهو و کرد فكر یکم سها
 خبر؟ چه سام از یاو یراست+
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 .دادم قورت دهنمو شد،آب گشاد چشمام
 .کردن نگاهم استرس با ونداد و رزا

 .بودن دوخته چشم من به منتظر همه
 .ميزد دامن استرسم به ميكرد نگاهم خيره که یسبز یچشما

 :گفت یهو رزا
 .قبليت خواستگار...دیوونه دیگه ميگه سامانو..ام+
 .نرسيدیم تفاهم به باهم اره..اها_

 وضيحت برات بعدا دهنتو ببند:گفت زیرلب رزا که بگه یچيز خواست سها
 .ميدم

 .بيارم قهوه برم من:گفتم شدمو بلند سریع
 .بود کرده یخ شدم،دستام آشپزخونه وارد
 .بود یبد استرس چه

 .کردم بغض
 .ميشد خراب داشت یچ همه

 :شنيدم سرم پشت رو ونداد صداي
 .گفتم بهت دیدي+

 .بود ایستاده روم به رو سمتش،درست برگشتم
 .نكن شروع ميكنم خواهش ونداد_
 .یميداد لو خودتو یداشت یسادگ همين به ببين+
 .ونداد بسه_
 .برگردوند ازم روشو اخم با
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 .بردم کردمو درست قهوه همه یبرا
 ميره؟ پيش خوب یعروس یکارها خب_

 .نره پيش خوب چيز همه ميترسم ینيست،ول بد:گفت کالفه عليرضا
 .شه برگزار مجلل انقدر نيست ینياز گفتم که من:گفت حرص با رزا
 .ومموخان منو یخوشبخت ببينن همه ميخوام گفتم منم:گفت آرامش با یعل
 !اقا یعل درنيار بازي لوس انقدر خبه،خبه_

 .گرفته ایم تحفه چه انگار
 نجپ که کرد،منم ازدواج پيش سال سه که شو،سها گم برو:گفت جيغ با رزا

 .باش خودت فكر به خدا بنده یعروسيمه،ترشيد شنبه
 زدم، پوزخندي

 .شدا سالت سه و اوي،بيست ميگه راست+
 .کنيد تمومش بسه بسه_
 .بشورم رو ها استكان که رفتم آشپزخونه به
 .پيچيد بينيم تو رادمان تلخ ادکلن یبو

 سمتش، برگشتم
 ؟یميد آب ليوان یه+

 .شد رها دستم از ليوان و کشيد تير سينم وسط که برداشتم یآب ليوان
 .ميشد بسته داشت کشيدنم نفس راه

 .شد گاهم تكيه ستبرش ی سينه که بيفتم خواستم
 خوبه؟ اوینا؟حالت+
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 .دادم تكون اره نشونه به سرمو

 .کرد َتر محكم رو بود حلقه شكمم دور که دستش
 .ميشد بيشتر لحظه هر سينم قفسه ميكردن؛سوزش نگاهم نگران همه

 .افتاده فشارش کنم فكر+
 .کنم درست قند آب من اره+
 .خوبم نه_

 .بود صورتم به خيره درهم یها اخم با ونداد
 .اومده سراغم تازگيا که چيه درد شد،این بسته درد از چشمام
 .زانوم زیر دستشو یه و گذاشت زیرپام دستشو یه رادمان

 .نگهداشتم سينش یرو سرمو خواسته خدا از
 .کوبيد یم سينش به ناجوانمردانه ل*ب*شق

 .نزدیک یبودم،خيل شده نزدیك هدفم ميداد،به نشون ميلرزید دستاش
 بودم؟ خوشحال واقعا یول
 .نبود ت*و*ه*نبود،ش ینامرد رادمان یچشما تو
 .رفت خواب اتاق سمت به

 .بود گرفته بود،خيليم گرفته دلم
 .نشست گذاشت،کنارم تخت رو منو

 رادمان؟_
 .کرد نگاهم یسوال

 .چكيد چشمم از اشک قطره یه
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 .منو ببخش_
 ؟یچ بابت+
 .یکشيد جورمو االن،باز و دیشب قضيه...اینكه...بابت_

 .کرد پاک اشكمو شصتش انگشت
 ...من به شه،لعنت تر تند اشكام شد باعث حرکتش همين
 ...آغوشش تو رفتم فرو و کشيد دستمو!منو ببخش خدایا

 .ميكرد خفم داشت که یوجدان عذاب از زدم هق
 .زدم چنگ لباسشو

 .ميداد آرامش بهم عجيب نداشتم،اما دوست اغوششو
 

 :رادمان
 
 .دیگه برم گذشت،من خوش یخيل یمرس یجان،عل ونداد خب_
 .آشنایيت از شدم خوشحال داداش یاومد نكنه درد دستت+
 چشم دختر اون بودم منتظر و شدم خيره اتاق در به و دادم دست ونداد با

 .بيرون بياد یعسل
 .بيرون اومدن باهم تاشون سه هر

 .ميكشيد خميازه هم سر پشت و بود شده خمار چشماش اوینا
 خط و فيدس پوست و بود رفته کنار لباسش ی یقه یول بود پوشيده یل شلوار

 .بود مشخص کامل ش*ن*ي*س
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 .ابروهام بين نشست یعميق اخم
 لباسش نداشت یدليل ولي هستن یدرست یها آدم ونداد و یعل ميدونستم

 .باشه باز انقدر
 !بگير آژانس من یبرا ونداد+

 :گفت عليرضا که برسونمت من بگم خواستم
 !دیگه ميرسونيمت ما اوینا خب+

 شد، َتر غليظ اخمم
 .کنه صداش اوینا نداشتم بود،دوست چندسالم رفيق اینكه با

 .خانوم اوینا
 شده؟؟ چم من

 .بيار برام لباسمو کنم،بعدا عوض ندارم بده،حال من به شال یه سها+
 .فشردم بهم حرث از دندونامو

 بپوشه؟ مانتو نميخواست ییعن
 !ینش خانومش و عليرضا مزاحم که بيا من با ميخواي اگه خانوم اوینا+
 .داد تكون یسر تفاوت یب

 دور افتاد خورد سر که بود کرده سرش یٌسر شال.شدیم خارج خونه از باهم
 .گردنش

 .ميكنه پررنگ رو رژش داره تفاوت یب یخيل شدیم،دیدم آسانسور وارد
 .کرد نگاهم شده درشت یچشما با که کشيدم دستشو مچ اختيار بي

 مميتونست که یجای تا بستمو رو بود تنش که یا مردونه پيراهن یها دکمه
 .کشيدمش پایين



wWw.Roman4u.iR  108 

 

 ؟یميكن چيكار+
 .گذاشتم سرش یرو رو شالش و نكردم یتوجه
 گذاشتم،یقه بيرون رو هاش یچتر از یخرمن فقط و کشيدمش جلو کامل

 .بستم سفت هم رو اش
 !یتر خانوم یاینجور_
 

 .شدیم ماشين سوار
 .خوابوند کامل رو ماشين یصندل و گفت رو آدرس تند تند
 .بود پيچيده ماشين تو شيرینش و لطيف ادکلن یبو

 شده؟ چم من خدایا
 .گذاشتم یآروم اهنگ و کشيدم موهام تو دستمو

 .شد من سمت روش و چرخيد اوینا
 .دادم قورت دهنمو باز؛آب نيمه ش*ب*ل و بود بسته چشماش

 رو کتمو و کنار زدم ميلرزید،ماشينو خواب تو و بود باز ماشين ی پنجره
 .انداختم شونش

 نوازش رو ش*ب*ل و رفت ش*ب*ل سمت وار اتوماتيک شصتم انگشت
 .کرد

 .ميلرزید دستم و کوبيد یم سينم به محكم و تند ل*ب*مق ضربان
 یرو اوردم،و باال کردم،شصتمو نوازش نرم و*ش*ب*ل شصتم انگشت با

 .یدمب*و*س* انگشتمو
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 .افتادم راه و کردم روشن ماشينو

 .بدم دست از اختيارمو ترسيدم یم
گاه اما  ميرفتم؛دوست75 سرعت با ميرفتيم 120 سرعت با که یمن ناخودآ

 .بشه تموم نداشتم
 .بكشم نفس تنشو عطر من و بخوابه کنارم یهمينجور داشتم دوست

 .پيشونيم تو زدم ییك حرص با
 شده؟ مرگت چه پسر بيا خودت به_

 .رسيدیم خونشون یجلو باالخره
 .صورتش رو شدم خم کردم خاموش ماشينو

 .بود ریخته صورتش تو خرمایيش یموها و کشيد یم نفس آروم
 .کشيدم صورتش رو بود،دستمو نرم کشيدم،چقدر موهاش یرو انگشتمو

 .کردم صداش چشماش شدن باز نيمه با
 اوینا؟_

 .مياد خوابم:کشيد یا خميازه خوابالو
 !کوچولو پرستار رسيدیم_

 .شد بلند و زد یجون کم لبخند
 .نكنه درد دستت+

 :گفتم که بشه پياده کرد،خواست باز درو
 اوینا؟_

 .برگردوند سمتم سرشو
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 .باش خودت مواظب_
 

 .ببندم چشمامو شد باعث آرایشگر جيغ یصدا که شدم جا به جا کالفه
 .نميكنه اذیت انقد عروس دیگه،اه بشين دختر یوا یا+

 .شدم خيره رزا شاد ی چهره به و کردم یاخم
 !یميكن ازدواج باهاش یدار که یبود ناراحت که تو_
 .ماهه یاوینا،خيل دارم دوسش+
 .ميرفت انتظارم همين دیدم من که یپسرمهربون اون ميدونستم،از_
 .کشيدم یبلند جيغ موهام شدن کنده حس با

 .کرد نگاهم یحرص آرایشگر
 .کردم باز بناگوش تا نيشمو

 .اومد پيتزا بسته3 با آرایشگرها دستيار و شد باز آرایشگاه در بعد دقيقه چند
 .بخورین همشو کردن ديتاک آقاتون خانوم عروس+
 مگه؟ گاوه_

 .ماسيد ل*ب*م رو لبخند من و زد  یجيغ رزا
 .ميكردم نگاه رزا شاد ی چهره به حسرت با

 .بودم ریخته برنامه روز این یبرا چقدر
 نبود،بود؟ که حسادت

 .ندارم رو رزا به حسادت حق من نه نه
 .شدم خيره آینه به
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 ...یخواستگار بياد امسال بود قرار
 .من یخواستگار نه رفت،اما یخواستگار

 .ميخورد پيتزا ولع با که شدم خيره رزا به باز
 رو گيسش کاله داشتن که شدم خيره سها به و کردم کج سرمو کرده بغض

 .ميكردن شينيون
 .بود پشتش کوه مثل ونداد بود،اما بيمار درسته
 .بود شاد اونم یچشما
 ميشم؟ مجازات یاینجور که شدم مرتكب هگ*ن*ا*ه* چه خدایا
 .چكيد چشمم از یاشك قطره

 :زد زنگ گوشم تو گرمف صداي
 

 ...من یاو ميكنم خوشبختت*+
 دیگه؟ یجریان در خانوم یاو ی،ناموسی،زنمیمن مال+
 یم رو تو فقط من یچشما چرا؟چونيببينه؟ميدون منو باید فقط چشمات+

 .بينه
 *.سام یزندگ ميكنم خوشبختت+
 

 .کشيدم یعميق نفس و گرفتم اشكامو ریزش یجلو
 بود؟ یچ منشأش گلوم تو بغض

 ميكرد؟ خفم داشت که یوجدان عذاب
 بود؟ عشقم صاحب که یآرام
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 بود؟ رویاهام مرد که یسام
 بود؟ بازیچه که یرادمان

 .رزا بخاطر باشم شاد باید بستم،امشب چشمامو
 ونا با و بود شده تكميل آرایشش که شدم خيره رزا به و زدم لبخندي نيمچه

 .درخشيد یم ها پرنسس مثل زیبا عروس لباس و شينيون
 .کردم حلقه شونش دور دستمو

 .یخواهر یش خوشبخت_
 .کرد نگاهم خوشحال و زد یلبخند

 .کردم سرم سفيدمو و شال و یگلبه یمانتو
 .اومد باال محكم یها قدم با عليرضا و پوشيد مانتوشو هم سها
 .ميگرفت فيلم دقت با کشيدن،فيلمبردار کل کردن شروع همه

 .کرد برانداز همسرشو لبخند با عليرضا
 .چرخوندش و گرفت نرم دستشو
 نرم گرفت،پيشونيشو رو رزا ی کرد،چونه حلقه کمرش دور دستشو

 ید،ب*و*س*
 .من ی ملكه یشد یخواستن چقدر+
 

 .زد یگرم لبخند رزا
 .بود شده خيره یعل به عشق با

 .یدب*و*س* رو یعل ی چونه آروم
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 .فشرد دستمو سها
 .نباش ناراحت ميكنم خواهش اوینا+
 .کردم نگاهش پوزخند با
 .کرد نگاهم یناراحت با
 .نداشت رو لياقتت سام اجي+
 .ميخواد لياقتو یب اون من قلب یول_

*** 
 .ونداد با سها منو و رفتند آتليه سمت رزا و علي
 .شدیم پياده تاالر یجلو
 .بود جذاب و یاشراف واقعا که یبزرگ تاالر

 یچوب یهای یصندل و بود،ميز شده تزیين یها یخوراک از پر تاالر طرف دو
 .کالسيک اما

 .العاده فوق ینورپرداز با بزرگ یر*ق*ص* پيست
 .رفتم سمتش ناز با و آروم دیدنش با که گشتم یم رادمان دنبال

 
 .سالم_
 

 .کرد نگاهم تحسين با و زد برق چشماش سمتم برگشت
 !یشد خوشگل+

 انداختم؛ ینگاه رسميش شلوار کت به زدم یلبخند
 !بودین جذاب_
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 .کرد ی خنده تك
 .سالم+
 .کشيدم یعميق نفس صداش شنيدن با

 یغليظ اخم با و بود کرده حلقه بازوش دور دستشو کردم،آرام نگاهش
 .ميكرد نگاهم

 .جان آرام فرهمند،سالم جناب سالم_
 .زدم یباال،پوزخند پرید ابروش
 بود، ننشسته کس هيچ که کرد اشاره یميز به و اومد جلوم رادمان

 بشينيم؟ اونجا بریم+
 !نه که چرا:زدم روش به یلبخند

 .نشستن ميز رو آرامم و سام بعد لحظه نشستيم،چند ميز اون روي باهم
 .زیرخنده زدم بلند که ماسيد رادمان لب رو لبخند
 آرام ناراحت نگاه و سام خشمگين نگاه متوجه که رفت بهم یا غره چشم
 .شدم
**** 

 شيدهک دستم که برم پایين ر*ق*ص* پيست از خواستم آهنگ شدن الیت با
 .شد

 
 .اومد ل*ب*م به لبخند سبزش یچشما دیدن با
 .کرد حلقه کمرم دور بردم،دستشو ر*ق*ص* پيست وسط به
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 .کردم حلقه گردنش دور دستمو
 
 قلبت یصدا*

 ل*ب*مق تپش
 عشِق  یصدا 

 .*باهم یكيه
 
 .بود یمردونگ دنيا یه چشماش تو
 .بود غرور دنيا یه
 
 آدم تا دو ما*
 اسميم تا دو با
 روحيم یه ماها  

 *جسميم تا دو تو
 

 بود؟ قرار یب ل*ب*شق انقدر گذاشتم،چرا سينش رو سرمو
 بود؟ من بخاطر ییعن
 
 .هنوز تو مثل نيست یکس*

 .روز یه بشه بتونم که
 .دنيام همه
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 .توام عاشق هنوزم
 بگم؟ یچ یميدون که تو
 .*ميخوام رو تو
 

 .داد حرکت کمرم رو وار نوازش دستشو
 :کرد زمزمه ميزنه حرف خودش با داره که انگار

 ؟یعسل چشم یميار سرم ییبال چه یدار+
 

 بشكنه؟ رادمان که داره ارزش سام واقعا خدایا
 .کردم پنهون سينش تو بيشتر سرمو و کردمو بغض

 کنيم؟ عوض رو ها پارتنر داداش+
 تهبس و باز چشماشو و کرد فوت محكم نفسشو سام،رادمان سمت برگشتم

 .کرد
 .شد عوض آرام و من یجا

 .شد دور رادمان کشيد،از آغوشم تو خشن
 .کشيد یعميق نفس گلوم زیر

 ؟یچ ییعن کارات این+
 کارها؟ کدوم:شد مورم مور

 ؟یر*ق*ص*مي رادمان با یچ یبرا:زد چنگ پشتمو
 .نداره یربط تو به_
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 .کرد نگاهم سرخش یچشما با
 .زد یریز ی هب*و*س* گلومو زیر

 .بينه یم ییك!سام بسه:کشيدم نفس آروم
 !!درک به+
 .کن،َاه ولم سام_
 !باشه داشته دوست نميتونه من مثل کس هيچ+
 

 .شدم جدا ازش و بستم چشمامو
 .رفتم یعل و رزا  سمت به حرص با

 .ميلرزید یبندر آهنگ مثل لعنتيم قلب
 چته؟:کردم زمزمه رزا گچ رنگ دیدن با
 .کرد نگاهمون ینگران با یعل که بزنه حرف خواست بغض با

 .رفت ونداد سمت یناراحت بذاره،با تنها رو رزا منو کردم اشاره
 .بگو حاال_
 اوینا، ترسم مي+
 ؟یچ از_
 ..امشب از+
 .ميگذره خوش داره که امشب وا_
 ...رابط از نه نه+
 .ميكنه درکت باش مطمئن یفهميدم،اج_
 .داره توقع اوینا زنشم یول+
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 این با رت زود تا یبر روانشناس یه پيش باید حتما ميكنه،توهم درکت گفتم_
 .یبيا کنار موضوع

 .ميرم دارم:گفت یناراحت با
 .وسط بدو حاالم نيس یمشكل پس خب خيل_
 ...ن+
 .ببينم بدو خانوم نداره نه_

 .کشيدم هم رو عليرضا دست رفتم و کشيدم دستشو
 .کردم درست بزرگ دایره یه

 .یدر*ق*ص*مي یمصنوع لبخند و ناز با وسط؛رزا رفتن رزا و عليرضا
 تهگرف رو رزا دست فقط نيست بلد ر*ق*ص* بود معلوم کامال که عليرضام

 .خندید یم و بود
 .گرفتم رو ميكروفن یج ید سمت رفتم

 .کنيد توجه دوستان خب خب_
 شدن، ساکت همه

 دیگه؟ ماِچ  نوبت باشه هم ینوبت_
  باهم همه حاال

 .یاال س*و*ب*ب دومادو عروس
 .کردن یهمراه خنده با همه

 .د*ي*س*و*ب رو یعل ی گونه ناز با رزا
 .ش*ا*ب*ل رو برو یواش یواش_



 119 احساس یدوراه

 شو*ب*ل و کرد حلقه رزا گردن دور دستشو یعل که رفت یا غره چشم رزا
 .گذاشت رزا ب*ل رو نرم

 
 :یراو زبان از
 

 ارتباط باهم خود عاشق نگاه با و شده خيره یكدیگر به عشق با یعل و رزا
 .ميكردند برقرار

 عزیزش دوست به یخوشحال با و بود شده کشيده ونداد آغوش در تنگ سها
 .ميكرد یسربلند احساس دارد کنارش را ونداد اینكه از و بود شده خيره

 یبرا ميخواند،اما عاشقانه ی زمزمه همسرش و معشوقه گوش در ونداد
 ...همسرش نبودن از ترسيد یترسيد،م یم بار اولين

 انشدوست با و خندید یم مستانه که بود شده خيره یاوینای به نفرت با آرام
 .بود گرفته گرم

 ..ترسيد یم نيز او و کرد یم را اوینا مرگ یآرزو دل در
 چشم آن دادن دست از زندگيش،از مرد تنها دادن دست از،از ترسيد مي
 .آورد در زانو به را آرام نهایت یب غرور که یآب یها

 بود شده رفيقش تنها روزها این که را بزرگ یبغض اما و خندید یم اوینا
 .ميداد قورت

 .رادمان دادن یباز از بود اش،ناراحت نقشه یرو پيش از بود خوشحال
 .ميزد موج سام چشمان در عشق هنوز که بود خوشحال

 .بود آرام مال سام که بود ناراحت اّما
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 ...جهان از برادر؛خارج دو اّما و
 .ميزد حرف و خندید یم ناز با که بودند یعسل چشم دو به خيره

 .بود کرده رو و زیر را دو هر یدنيا که یعسل چشم دو
 
 :نایاو
 
 .دویدم یم و ميكشيدم خميازه تند شدم؛تند بيمارستان وارد دو با
 .کردم عوض لباسمو و رفتم استراحت اتاق سمت به

 .دویدم رادمان اتاق سمت و کردم تمدید آبيمو سرخ رژ
 :شنيدم صداشو کردم باز اتاقو در تا
 .تاخير دقيقه20+ 
 
 دیروقت تا دیشب ميدونيد که شما موندم خواب بخدا شرمندم دکتر یآقا_

 .ببخشيد.بودم بيدار
 .زد یگرم لبخند

 .بخون رو ویزیتشونه نوبت امروز که یهای مریض ليست خب+
 .مخوند رو شدنشون یبستر علت و بيمارها تمام ليست و درآوردم و ليست

 خب:گفت پوشيد یم سفيدشو لباس که حالي در و داد گوش حوصله با
 .کنيم شروع رو کارمون پس
 .کرد باز درو و گفت یالله ِبْسم در کردن باز قبل
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*** 
 .کنيد تزریق مسكن یك دخترگلمون یبرا خانوم خب+
 .رفت گيج سرم کنم تزریق سرم به رو مسكن خواستم تا

 .نيفتم که گرفتم تخت به دستمو
 ؟یخوب:شد خم سمتم رادمان

 .اره..ا_
 .گرفت بازومو محكم دادم،رادمان دست از تعادلمو که کردم ول دستمو

 ؟یخورد صبحانه:نشوندم بيمار کنار یصندل روي
 نه_
 چرا؟:گفت ميفشرد دندوناشو که یحال در اخم با
 رو مسّكن خودش و کرد ینداشتم،اخم دوس:کردم نگاهش حرص با

 .کرد تزریق
 .کشوند خودش دنبال و گرفت مانتومو آستين بعد

 
 .بست درو و داد هول خودش اتاق تو منو

 .داد صبحانه سفارش و برداشت رو تلفن
 .نميخورم صبحانه من:کردم نگاهش یعصب

 ؟یميكن لج چرا+
 .نميدونم_

 !ميكنيا غش دوباره ینخور:گفت و خندید
 !نخيرم_
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 ات دو توش که یسين یک با آشپزخونه یها خدمه از ییك و شد باز اتاق در
 .شد وارد بود پرتقال مرغ،مربا،کره،پنير،آب تخم

 .رفت بيرون و گذاشت رادمان ميز یرو
 .بخور:گفت و گذاشت من جلوي رو یسين رادمان

 .گذاشتم نان رو مربا و کره کوچولو یه و برداشتم رو چاقو بود گرسنم چون
 خوردین؟ صبحانه شما_
 !نه:گفت حوصله یب

 نميخورین؟_
 !نه+

 .بخور:گرفتم صورتش یجلو رو لقمه
 .شد گرد چشماش

 .بخورم یچيز نميتونم یتنهای!لقمس دیگه،یه بخور_
 .خورد و گرفت ازم رو لقمه

 .شد گرم چشمام که دادم تكيه یصندل به سرمو
**** 
 .شدم مات روم به رو ی صحنه دیدن با که کردم باز چشمامو آروم

 
 .ميخوند نماز یبزرگ ی قبله یرو رادمان

 .نداشت نماز به یاعتقاد افتادم؛هيچوقت سام یاد
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 تلف وقتمو یالك چرا آوردم دست به خودم و دارم که هرچي من ميگفت
 .کنم
 .برداشتم رو بود شده کشيده روم که ینازک یپتو

 .نشستم رادمان پشت
 .ميگفت ذکر و بود دستش تسبيح

 .باشه قبول_
 .زد یلبخند.سمتم برگشت

 .ممنون+
 .بخونه نماز تو مثل یآدم نميكردم فكر هيچوقت_

 بابت دارم وظيفه باشم آدمي نوع داره،هر یربط چه:گفت و کرد یاخم
 .کنم تشكر کریم اوس از دارم که یچيزهای

 ...دیشب آخه برد خوابم ببخشيد_
 .یداشت حق بوده دوستت یعروس خب یبد توضيح نميخواد+

 .خورد زنگ گوشيم که کنم تشكر خواستم
 .ببخشيد_
 .کردم باز بناگوش تا نيشمو رزا اسم دیدم با
 .خانوم عروس سالم_
 اوینااااا+
 .دادم فاصله رو یگوش جيغش یصدا با
 شده؟ یچ_
 .عسل ماه بریم ميخواهيم یعل منو+
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 !بگذره خوش خب_
 .باشه متفاوت عسلمون ماه ميخواهيم ما نه نه+
 .باشه یچطور ییعن_
 .کنيم دعوت رو دوستامون از تا چند هرکدوم قراره ییعن+
 خب؟_
 !دیگه دعوتيد رادمان و ونداد و سها و تو خب+
 

 .ماليدم ل*ب*م رو سرخمو رژ و زدم چندرنگمو ی رژگونه
 .يدمپوش یمشك لگ با همراه یل اسپرت یمانتو و کشيدم یکلفت چشم خط

 
 ابامب مامان با مختصر خداحافظيم بعد و برداشتم مشكيمو کوچيک چمدان

 .شدم منتظر در یجلو
 جلو و کردم صورتم یچاشن یلبخند رادمان یمشك جنسيس دیدن با

 .شد پياده ماشين رفتم،از
 .بود پوشيده یل شلوار با همراه یجذب یمشك پيراهن

 .سالم_
 .نگفت یهيچ و کرد یاخم صورتم دیدن با

 .ماسيد ل*ب*م رو لبخند
 راننده کمک یصندل رو.گذاشت عقب و برداشت رو چمدان حرف یب

 .نشستم



 125 احساس یدوراه

 .افتادیم راه و نشست بعد دقيقه چند
 .بمونه دستم رو نعش ببند،نميخوام رو کمربندت+

 .کردم نگاهش متعجب
 بود؟ شده سرد لحنش انقدر چرا

 .ميداد عذابم ماشين بستم،سكوت رو کمربند و کرد اخم
 ؟یبذار آهنگ ميشه_
 !نه+
 .اورد ضبط سمت دستشو اونم که بردم ضبط سمت دستمو 

 .کشيد عقب دستشو سریع که کرد برخورد دستش به انگشتم
 

 .کرد روشن رو ضبط که کردم فوت نفسمو
 .گذاشتم گوشم تو یهندزفر بهش توجه بدون

 .درآوردم رو یهندزفر ترس ميرفت،با 180 سرعت با
 !یبر تر آروم ميشه_
 !یبيا من با بودن نكرده مجبورت+
 .ميشم پياده نگهدار_
 .یکن تحمل تهش تا باید یاومد که حاال+
 .نگهدار گفتم_

 !نه:گفت خونسرد یخيل
 .برگردوندم رومو گفتم یمریض

***  
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 .بودیم راه تو که ميشد یساعت دو
 .خورد زنگ رادمان یگوش

 دادا؟ جانم+
 .همونجایيم نزدیک اره+
 چيه؟ رستوران اسم+
 .اونجایيم دیگه دقيقه10 ما ونداد باشه+

 گفت؟ یچ:سمتش برگشتم
 .زد زنگ من به+
 .دادم فشار دستم تو ناخونامو حرص از

 .پایينا بيارم صورتشو ميگه شيطونه
 .کرد ارکپ یعل و ونداد ماشين ،کناریسنت رستوران پارکينگ تو دقيقه ده بعد

 رجلوت یکم که الت پسر تا چند دیدن با که برم تنها شدم،خواستم پياده
 .شدم رادمان بودن،منتظر ایستاده
 .شد پياده ماشين از مزخرف اخم همون با رادمان

 .کشيد خودش سمت و گرفت دستمو مچ که برم خواستم
 .کردم نگاهش تعجب با
 به که کنه پاك دستمال با رو ل*ب*مرژ خواست و داد تكيم ماشين در به

 .دادم هولش عقب
 :غرید صورتم تو یآروم یصدا با نخورد تكون جاش از
 !نميریم یقبرستون هيچ ینكرد پاک رو یکوفت این تا+
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 .زدم چپ یعل کوچه به خودمو

 رادمان؟ چيه یکوفت اون_
 .گذاشت سرم طرف دو دستاشو و کوبيد ماشين به محكم

 .کن پاک رژتو گفتم+
 .شدم بلند پام ی پنجه رو
 شده؟ خراب چرا_
 .گرفتم گاز و*م*ب*ل آروم و

 .بود صورتم یجلو درست صورتش
 .شد خيره م*ب*ل به و لرزید مي چشمش مردمک

 .کردم پاک رو رژ و کشيدم دستش از دستمالو که صورتم یرو شد خم
 .کردم قرارش یب ميداد نشون عميقش نفس یصدا

 و دکر قفل دستم تو دستشو ی پنجه که رفتم ازش جلوتر و زدم یلبخند
 .شد قدم هم باهام

 .کنم فرار ترسيد یم انگار بود گرفته دستمو محكم
 .کشيد موهاش تو رو آزادش دست

 .بهت زدن زل یچطور مادرا پدر یب این یبين ینم جلو بكش شالتو+
 .گرفت خندم که گفت حرص با یقدر به رو اینا

 .جلو کشيدم یکم رو شالم
 ميداد نشون اش زده بيرون یها َرگ که اش مردونه و بزرگ دست به

 .شدم خيره کرده کار یبدنساز
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 .داد یم امنيت احساس بهم عجيب
 
 دستانت حصار*
 بخواهم آنكه یب

 برد مي یا خلسه به مرا
 جهان این از خارج یا خلسه
 .*ام شده معتادش عجيب که یا خلسه

 
 یاسماعيل_سارا:از شعر

 
 .نشستيم ها بچه کنار تخت یرو و شدیم رستوران وارد باهم

 .عقب رفت شالم ميزدم،که قهقهه و ميزدم حرف رزا و سها با
گاه  .سرش رو کشيد دستشو برگشتم،که رادمان سمت ناخودآ

 ؟یچ:زدم لب
 .کشيد جلو پيشونيش تا دستشو و کرد اشاره موهاش به

 شال؟:زدم لب
 .کشيدم جلو شالمو خنده با که داد تكون سرشو عصبانيت با

 .کردیم خوردن به شروع همه و آوردن کباب پرس شش بعد دقيقه چند
 .ميخوره غذاشو حوصله با و مردونه کامال رادمان دیدم که ميخوردم تند تند

 .سام مثل زدم؛درست لبخند
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 .کردم خوردن به شروع خانومانه و آروم خودم ی خواسته به بار این
 حواس یب و داشتم خورد،برش سر دستم از که کنم باز نوشابمو خواستم

 .کردم باز درشو
 .مداد هول جلوم سمت به رو نوشابه یاراد غير که بيرون پاشيد گازش تمام

 ...یوا
 .شد یخال رادمان پيراهن رو نوشابه تمام

 .تميز و حساسه شدیدا رادمان شدم،ميدونستم خيره بهش ترس با
 .پایين رفت تخت از و گرفت من از سرخشو یچشما

 .نميزد یحرف کس هيچ
 .رفت پارکينگ سمت رادمان

 .دویدم دنبالش اومدم پایين تخت از تند
 ...رادمان..رادمان_
 .خودم سمت کشيدم دستشو که نميكرد توجه حرفم به
 
 .ببخشيد:گفتم یمظلوم یصدا با
 تو رفتم فرو و کشيد دستمو که برگردم کرد،خواستم نگاهم حرف یب

 .آغوشش
 .گذاشت گردنم کنار سرشو و کرد حلقه کمرم دور محكم دستشو
 .بود مونده هوا تو دستام
 .کشيد یم عميق ینفسا م*ن*د*ر*گ تو رادمان

 ؟یميار سرم یبالی چه یدار:گفت یآروم یصدا با
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 :کشيد فریاد بلند و آورد بيرون سرشو یهو
 ؟یميار سرم یبالی چه یدار

 .ميشه اذیت داره و درگيره خودش با بود کردم،معلوم نگاهش ترس با
 .رفتم تخت سمت یحرف هيچ بدون
 .بود داغ گردنم کنار

 .ندادم اهميت ها بچه متعجب یچشما به و نشستم تخت رو
 .اومد سرخ ییچشما و جدید یپيراهن با رادمان بعد ی دقيقه چند
 .بودم اتفاقات این مسبب خودم یکنم،ول آرومش ميخواست دلم

 .کشيدم یعميق نفس یعصب
 .ميشه حل یچ همه که دادم اميد خودم به

**** 
 .رسيدیم شو بلند اوینا...اوینا+
 

 .کشيدم بلندي خميازه و کردم باز سختي به چشمامو
 .رفتم رادمان ماشين سمت و شدم پياده ونداد ماشين از

 .بود العاده فوق واقعا عليرضا بزرگ یویال
 یها گل و اش بامزه یها بوته و بلند یها درخت و زیبا یها فرش سنگ

 .بود کرده العاده فوق واقعا رو ویال حياط رنگارنگش
 .گذاشت بيرون رو چمدونم رادمان

 ...مرس_
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 .رفت ویال سمت به من به توجه بدون که بود نشده تموم حرفم
 .برداره رو چمدون گفتم ونداد به و نياوردم خودم یرو به

 .شدم کالسيک و بزرگ یویال وارد
 یا قهوه و یشكالت از یترکيب یراحت یها مبل و بود رنگ کرم تماما ها دیوار

 .کمرنگ
 .دندميز برق باشكوه و بزرگ یها لوستر و بود رنگ کرم یسلطنت یها مبل

 .خودم یویال برم من ها بچه خب+
 .برگشتن رادمان سمت تعجب با همه

 .اشيمب باهم که اینجا یبيا گفتين ما ؟احمقیچ ییعن:گفت تند عليرضا
 .بدید خبر من به برید خواستيد یجای خب+
 .تو نه من نه بيرون یبذار در از پاتو بخدا رادمان+

 .گرفت ضرب زمين رو یحرص و کشيد موهاش تو یدست رادمان
 بزارم؟ کجا رو چمدون من یعل+

 .نداره بيشتر اتاق تا دو ویال:گفت ناراحت یعل
 اتاق ات پنج حداقل اتاق؟گفتم تا دو با یساخت بزرگي این به ویال داداش+

 !داره
 .کردیم تأیيد رو ونداد حرف همه

 .جا یه پسرا شما جا یه دخترا ما خب:گفت آرومي صداي با رزا
 .اتاق یه سها و اتاق،ونداد یه یعل و تو بابا ببند_
 ؟یچ رادمان و تو پس+

 .ميخوابيم یپذیرای تو جفتمون:گفت رادمان که کردم فكر یکم
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 بودیم، جنازه هممون

 ها،موافقين؟ راننده ما مخصوصا ایم خسته بخوابيم،همه ها بچه خب+
 اه کاناپه رو بندازم؟یا جا شما یبرا خب:گفت یعل که کردیم استقبال همه

 ميخوابيد؟
 کاناپه رو که من:گفت یسرد یصدا با رادمان که زمين رو بگم خواستم
 .ميخوابم

 .نداد اهميت اصال که سمتش شدم براق
 ميخوابم کاناپه رو منم_
 .گرفتم ازش رومو عصبانيت با

*** 
 .نميبرد خوابم و بود رفته سر حوصلم

 مبود دیده که یترسناک یها فيلم تمام و بود خاموش ها المپ تمام یطرف از
 .ميشد مرور ذهنم تو

 .خوابه ميداد نشون رادمان منظم یها نفس یصدا
 .ستمنش سرجام ترس با باال ی طبقه از یصدای اومدن با که بخوابم خواستم

 .ميكرد یدور ازم بود و سرد شب تمام رادمان
 !درك به

 .رفتم ميشد دیده زور به که یا کاناپه سمت آروم
 .بود مشخص رادمان صورت یکم و بود کرده عادت چشمام
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 .بردم بازوش سمت لرز با دستمو
 چي؟ کنه دعوام اگه
 ؟یچ نده محل اگه

 .دادم تكون اروم بازوشو و زدم کنار رو مزاحم یها حس
 .رادمان..راد_

 یچشما برق و شد باز چشماش که دادم تكون تر محكم خورد تكون یکم
 .بردارم عقب به یقدم شد باعث سبزش

 شده؟ یچ:گفت بود خواب بخاطر که یتر کلفت یصدا با
 .ميترسم رادمان_

 داره؟ یارتباط چه من به:شنيدم و پوزخندش یصدا
 .برگردوند روشو که کردم نگاهش دلخور

 .زدم چنگ بازوش به باال ی طبقه از قيژ ی دوباره یصدا با
 .زد پسم که
 .ميلرزیدم و کردم بغل شكمم تو پاهامو ترس با

 .نبود خودم دست هام اشک
 .ميترسيدم وحشتناک یتاریك از

 .کردم احساس شونم یرو یدست که گذشت دقيقه چند
 .منم نترس..آروم:کرد نوازش بازومو رادمان که کشيدم یبلند هين

 .کنم بغلش محكم و سمتش برگردم که بود یکاف کلمه همين
 :گفتم لرزون یصدا با و کردم قایم گردنش تو سرمو

 .ميترسم یتاریك از..ا_
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 آروم..آروم:کرد نوازش کمرمو دیگش دست با و کشيد موهام رو دستشو
 .دخترکوچولو نترس...پيشتم نشدم،من متوجه زودتر ببخشيد

 کشيدم دراز کشيدم،سمتش دراز کنارش من و کرد باز جا برام خودش کنار
 .ادميد ارامش بهم ل*ب*شق ضربان تند یصدا.چسبوندم سينش به سرمو

 .کرد حلقه کمرم دور دستشو
 .کشيد باال سينم ی قفسه تا رو پتو

 :گفت و کرد نوازش صورتمو آزادش دست با
 .پيشتم من...اوینا بخواب_
 

 :رادمان
 
 .شدم خيره روم به رو خواب در غرق دختر به لذت با

 .بود گذاشته بازوم کنار سرشو بود کرده بغل محكم بازومو
 .کنم نگاهش راحت من و باشه خواب هميشه کاش یا

 ...نه
 .ببينم رو نگاهش عسل نميتونم موقع اون

 
 .باال رفت بود صورتش رو که هاش یچتر که کشيدم یپوف کالفه
 .کردم مرتب موهاشو و زدم یلبخند

 تو؟ یجذاب انقدر چرا
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 بكشم؟ دست ازت نميتونم چرا
 آخه؟ بياد چشمام به خواب و یباش کنارم ميشه مگه
 بردارم؟ دست بهت کردن نگاه از ميشه مگه

 .کشيدم عقب خودمو یعصب
 شده؟ چم من

 .بود رفته کنار تاپش
 .کشيدم باال تاپشو و بستم چشمامو

 .پسر باش دار خود
 ينب یغليظ اخم ببينن تاپ با رو اوینا ونداد یا یعل صبح اینكه فكر از

 .نشست ابروهام
 چه؟ من به آخه

 شوهرشم؟
 داداششم؟

 باباشم؟
 .افتادم قرمزش ب*ل رژ یاد

 .ميومد چشم به ش*ا*ب*ل حد از بيش
 .گرفت بازومو تر محكم که شم بلند خواستم

 ...خدا آخ
 شده؟ چم من
 چيه؟ دارم که یحس این

 .کردم باز بازوم دور از دستاشو
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 .گذاشتم سرش مماس سرمو
 .کشيدم خواستن از پر یشد،نفس حلقه گردنم دور دستش

 .ميكنه قرار یب آدمو هم خواب تو دختر این
 .ميخورد گردنم به آرومش و منظم ینفسا

 .کن کمكم خودت کشيدم،خدایا گونش رو دستمو
 
 :نایاو
 
 .شو بلند...یميخواب چقدر...اوینا+
 .دیدم روم جلو رو سها یمشك یچشما که کردم باز چشمامو یسخت به
 چنده؟ ساعت_
 .شو ده،بلند+ 

 .کشيدم باال سمت به و گرفت دستمو
 .کردم نگاه تنم تو لباس به یخفگ احساس با

 .شد گرد چشمام
 .ودب شده بسته زیرگلوم ی دکمه تا و بود تنم آبيم گشاد و بلند تونيک

 خوابيدم؟ تاپ با که من
 رو نشست یمحو لبخند کرده تنم اون اینكه فكر از و رادمان ییادآور با

 .ل*ب*م
 .بود شده گرمم یحساب و بود تنم هنوز تاپم
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 .کردم باز پایينيشو ی دکمه و زیرگلو ی دکمه
 .آخيششش_

 .دربيارم زیریمو تاپ تا رفتم رزا و یعل اتاق سمت و شدم بلند
 .خيرب صبح...سالم:زدم یگشاد گله لبخند یراحت لباس با رادمان دیدن با

 .کرد سالم یعاد و دزدید رو باشه توجه یب بهم داشت سعي که گرمش نگاه
 رادمان؟ یراست_
 بله؟+
 ميومد؟ باال ی طبقه از قيژ قيژ یصدا دیشب چرا_

 داره؟ جن اینجا نكنه:کردم زمزمه ترس با یهو
 .دوخت بهم شيطونشو یچشما

 !دومادیم عروس تازه یه عسل ماه االن رفته یادت اینكه مثل+
 
 ...یربط چه خب_
 

 .کشيدم یبلند هين و فهميدم منظورشو یهو
 ازت یچيز یبيار فشار مغزت اون به یکم دخترکوچولو:گفت و زد قهقهه

 .نميشه کم
*** 

 .پوشيدم یمشك شال و یمشك جين همراه به یارتش مانتو
 .زدم یکمرنگ لب برق

 .شدم خارج ویال از و برداشتم مشكيمو کوله ها بچه یصدا و سر با
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 کجا؟ ميریم االن_
 .جنگل ميریم+

 .گفتم یآهان
 .بریم ماشينه دو شد قرار

 !دیگه کنيم پسرونه دخترونه پس_
 .نبودیم تنها یتای3 وقته یميگه،خيل راس آره:بغلم پرید جيغ با رزا
 .گرفتمش هوا تو که کرد پرتاب سمتم رو سویيچ یعل

 .راننده کمک یصندل سها و نشست عقب شدیم،رزا ماشين سوار باهم
 پشت من و بود جلوم رادمان افتادیم،جنسيس راه و کردم روشن رو ماشين
 .ميكردم حرکت سرش

 .خندیدن یم بلند بلند و ميزدن حرف باهم رزا و سها
 ...آغوشش یبود،پ رادمان یپ حواسم تمام من یول

 .خوابيدم راحت دیشب
 خوابيدم، ترس بدون دیشب

 تنها دبای:گفت و کرد مسخرم یکل سام افتاد برام اتفاق این وقتي اومد یادم
 .بریزه ترسم تا بخوابم

 .صالحته به ميكنم یهرکار:گفت یول هامو اشك دید
 

 ...رادمان ولي
 .داد پناه بهم رادمان
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 وابسته بهم این از بيشتر که بود این بخاطر ميدونم اما زد پسم رادمان
 .کرد آرومم ميكنم گریه دید تا ینشه،ول

 .کنه مراقبت ازم که هست رادمان باشه هم یجن اگه یحت کردم احساس
 نداشتم؟ سام کنار رو امنيت و ارامش حس این چرا
 بود؟ متفاوت سام با رادمان انقدر چرا
 پاکه؟ ل*ب*شق ميكردم احساس چرا
 .پشيمونم کارم از ميكنم احساس چرا

 
 .کردم پارك رادمان ماشين کنار

 .شدیم جنگل وارد و ميبرداشت رو  لیوسا از یچيز کدوم هر
 .شدیم ولو سریع دخترا ما و کردیم پهن یبزرگ زیرانداز

 یماه ميخواست و بود گرفته یماه یانداختن،عل راه رو منقل ونداد و علي
 .کنه درست یکباب

 
 یباز ها زغال شدن گرم تا گفت ها بچه به و کرد آماده هارو یماه رادمان

 .کنيم
 .برداشتيم رو واليبال توپ

 .باهم اوینا باهم،منو زوج دوتا شما+
 .نيستم بلد یهيچ من رادمان:شدم بلند پام نوك رو

 .دارم هواتو خودم:زد یچشمك و خندید
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 .شد شروع یباز
 .زد یمحكم سرویس و پرید باال که ميكردم نگاه رادمانو ماست مثل

 .اوردم در زبونمو و کشيدم یخوشحال از یجيغ من و خوابيد سرویس
 .زد یقدرت سرویس و پرید ونداد

 یها عضله رفت باال اسپرتش شرتيت که پرید باال دفاع یبرا رادمان
 .زد بهم یبد چشمک شكمش

 .برگردوندم رومو
 

 .بودم ایستاده ماست مثل هنوز من و بود اتمام به رو یباز
 مه رادمان شدم متوجه پریدم،تازه دفاع یبرا حواس بي یآن تصميم یک با

 .پریده دفاع یبرا
 .گرفتم شرتشو یت که کنيم برخورد باهم بود نزدیک

 .پيچيد بدنم تو یبد درد
 .بود صورتم کنار من،دستاش رو افتاد رادمان و افتادم من

 ...پيشونيش رو عرق درشت یها دونه
 رت ینوران چشماش جنگل و تابيد یم جنگليش یچشما به خورشيد نور
 .شد

 ؟یخوب+
 
 .بودیم برگشت راه تو
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 نه؟ شده عالقمند بهت رادمان اوینا+
 .اره...کنم فكر:برگردوندم یطرف سرمو سها یصدا با
 !شد خورد اعصابش چقدر گرفت درد کمرت روت افتاد یندید+

 .کرد تأیيد رو رزا حرف سها
 
 .ميشه وابسته بهم داره کنم فكر خب ینداره،ول یربط که اون_
 شدهن حاالم تا...نداشته رابطه دختري هيچ با االن تا رادمان ميگه علي اوینا+
 .شده عالقمند بهت رادمان فهميده هم یبده،عل محل دختري به
 
 !اشتباهه یخيل اوینا کار نظرمن به رزا یول+

 رو قضيه رادمان یروز یک ؟اگهیچ باشه داشته دوسش واقعا رادمان اگه
 ؟؟یچ بفهمه

 ازدواج باهاش ميخواب تو نفهمه،اوینا ميگم،اصال همينو بهش منم سها+
 ...خيا ییعن این یدار دوست رو سام هنوز ی،ولیباش داشته رابطه و یکن

 ميكنم کنيد،خواهش نيستم،تمومش کار خيانت من...شو خفه:زدم جيغ
 .کنيد بس

 .کردن نگاهم زده بهت هردوشون
 ...بود بد حالم

 !!!بد یخيل
 .رسوندم ویال به رو خودم ميتونستم که یسرعت آخرین با

 .شدم پياده ماشين از سریع
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 .بود شب 11 ساعت
 .برداشتم ینازک یمسافرت پتو

 کجا؟+
 ...ساحل لب برم ميخوام:گفتم ونداد به رو
 ...رزا یا سها به ميخواي+
 .باشم تنها ميخوام_

 .نكردم یتوجه بقيه کنجكاو یها چشم کرد،به نگاهم مهربون ونداد
 .نبود رادمان ولي

 
 .باش خودت مراقب خب خيل+
 

 .ميرفتم ساحل سمت آروم و پياده و پيچيدم دورم رو پتو
 .ميداد یخاص ارامش بهم دریا امواج یصدا

 
 .نشستم دریا کنار

 
 .نبود اونجا یکس من غير و بود طوفاني دریا

 
 .وزید مي خنكي نسيم
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 .آوردم در نفسمو و گذاشتم کنار رو پتو
 .کنه برخورد پاهام با امواج تا رفتم جلو

 .انداخت بدنم به رو لرز آب خنكي
 

 شيم، جدا باید:پيچيد گوشم تو سام یصدا
 .یتر خانوم یاینجور:پيچيد گوشم تو رادمان یصدا

 
 .پرشد سرم تو آرام و سام و رادمان ی خنده یصدا

 .کنيد بس:زدم جيغ گذاشتم سرم رو دستمو
 .شد تر بلند ها خنده یصدا

 دنبالم دارن که دیدم سرم پشت رو رادمان و سام  چشمم یجلو اومد خوابم
 .کنن خفه منو ميخوان و  ميدون

 .دویدم جلو سمت به و زدم جيغ
 .رسيد یم سينم زیر تا آب

 ...یسام نه بود یرادمان کردم،نه نگاه عقب به
 .شد یخال زیرپام که کشيدم یا آسوده نفس

 
 .گرفت وجودمو تمام ترس

 !نگرفتم یاد رو شنا چرا
 .زدم جيغ و اوردم آب باالي سرمو
 .زیرآب رفتم دوباره
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 .نميشد یول نگهدارم باال سرمو کردم یسع
 ...مطلق یسياه و آشنا یفریاد یصدا

 
 :رادمان

 
 .زدن قدم کردم شروع شدمو خارج ویال از ویال به رسيدن محض به

 !!بودم خسته
 ...خودم از
 ...اوینا از
 .داشتم تازگيا که یحس این از
 .برام بود شده عزیز عجيب نيومده که اوینا از

 شدم؟ یاینجور چرا
 اوینا؟ چرا

 ...دختر اینهمه
 دلبرن؟ اوینا مثل دخترا ی همه یعني:وجدان

 دلبر؟
 .بود دلبر اوینا که الحق

 
 .شدم دریا نزدیک

 .بود خلوت یخيل و بود یطوفان دریا
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 .بود افتاده یاستار آل کفش و مسافرتي یپتو که رفتم جلوتر
 استار؟ آل کفش این
 .پرید چشمام از برق
 !!اوینا

 
 .اومد دریا از یجيغ صداب که کردم نگاه اطراف به ینگران با

 .بود بكشه باال خودشو داشت یسع که یظریف دست به نگاهم
 .زدم فریاد اسمشو و آوردم در حرکت یه با تيشرتمو

 .دید نميشد و بود شدم،شب دریا وارد
 .ميسوخت چشمام

 ..رفتم جلوتر یکم
 .کشيدم خودم سمت رو اوینا زورم تمام با

 .بود خيس تنش تمام
 .گذاشتمش ها شن یکردم،رو شنا ساحل سمت به

 .بدم شوک بهش کردم یسع و گذاشتم سينش وسط دستمو
 .نبودم نگران انقدر عمرم تو ميخورم قسم

 .آوردم فشار سينش به زورم تموم با
 .نداشت فایده
 لد شدم،دو خم سمتش بازش نيمه یها لب دیدن با که کشيدم فریاد کالفه
 .بودم

 ...ممكن نيست کردن فكر وقت:وجدان
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 .گذاشتم ش*ب*ل رو  و*م*ب*ل و گرفتم بينيشو
 
 :نایاو
 

 باال بودم خورده آب یهرچ و شدم خم و شد گشاد حد آخرین تا چشمام
 .اوردم

 .برگردوندم نجاتم غریق سمت رومو شدم یخال یوقت
 .زدم یمحو لبخند رادمان دیدن با

 .ميكشيد نفس تند خيس،تند بدنش تمام و بود سرخ سرخ چشماش
 ..مرس_

 .زد صورتم تو یسيل که بود نشده تموم حرفم هنوز
 .چرخيد چپ سمت به صورتم

 کبود صورتش و ميزد یسرخ به چشماش یديسف که یرادمان به زده بهت
 .ميكردم نگاه بود شده

 .سوخت یم و بود شده پاره ل*ب*م ی گوشه
 ؟یمير دریا یها وسط تا تنها:کشيد نعره صورتم تو

 شب؟ موقع این احمق
 ؟یطوفان یدریا این تو
 

 ؟یكنمي یغلط چه اینجا شب موقع این:کشيد فریاد و کوبيد سينم به محكم
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 رو رادمان حاال تا نداشتم رو یکار هيچ جرأت ترس بزنم،از نداشتم حرفي

 .بودم ندیده یاینجور
 .بودم دلگير بودم خورده که یسيل از یطرف از
 

 ميكردم؟ سرم تو یخاک چه اومد یم سرت یبالی:گفت آروم
 .شدم الل چشماش دیدن با که کردم باز دهنمو

 ...من یخدا
 رادمان؟ یچشما تو بود اشک برق این

 
 .برگردوند صورتشو سریع

 .گرفت دلم
 .گذاشتم شونش رو دستمو پيشش رفتم

 .کن پات کفشاتو:گفت یدستور اما آروم و برگشت سمتم
 .پيچيد دورم محكم و برداشت رو پتو رادمان که کردم پام کفشامو

 .دار نگهش معلومه،سفت بدنت تمام ،همیميخور سرما هم+
 .زدن قدم کردم شروع و گفتم یآروم چشم

 .کردم بود،اشتباه پاک یزیاد رادمان
 .بدم بازیش شدم،نميخوام پشيمون قصدم از

 .ميزد قدم کنارم
 ...وسطاش تا رفتم شد یچ نفهميدم...ببخشيد_
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 .نگفت یهيچ
 .رسيدیم یم ویال به داشتيم کم کم

 .شنيدم صداشو که بشم ویال وارد خواستم ازش کردم،جلوتر تند هامو قدم
 !اوینا+

 .سمتش برگشتم
 

 پاک رو م*ب*ل کنار خون انگشتش ایستاد،با روم به رو درست و جلو اومد
 .کرد

 .کرد نگاهم لحظه چند و نگفت هيچي
 .داره چيكارم بپرسم خواستم تا

 .د*ی*س*و*ب عميق اما لطيف گونمو و شد خم
 .بود زده که یجای درست

 .ش*س*و*ب یگرما از شد داغ گونم
 .ميخوام معذرت:گفت یا رفته تحليل یصدا با و انداخت پایين سرشو

 
 .شدم ویال وارد و گرفتم ازش رو سریع

 .رفتم حمام به و برداشتم حولمو بدم یحرف ی اجازه یکس به اینكه قبل
 .رفتم زیراب ها لباس همون کردم،با باز رو آب شير

 .بود شده زجرم باعث االن داد یم آرامش بهم که یآب
 .ميكرد خفم داشت وجدان نشستم،عذاب وان داخل و زدم هق
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 .ميرفت رژه جلوم رادمان پاک یچشما
 .سوخت یم م*ب*ل ی گوشه

 .افتادم دیدم رو سام که یبار اولين یاد
 .خوابيدم کنارش که یبار اولين یاد
 .کردم احساس ل*ب*م رو ول*ب*ش که یبار اولين یاد
 .کردم درک رو عشق ی واژه که یبار اولين یاد
 .افتادم بود شده تجربه سام با که بارهام اولين یاد

 .مردم امشب
 .دیدم سام یچشما تو که دیدم رادمان یچشما تو رو یبرق همون امشب
 .دادم تكيه دیوار به سرمو

 ...عشق_
 

 .شد پر چشمام
 ...داغ کردم،داغ داغ رو آب حرص با

 .ميكرد ولز جلز آب سوزش زیر پوستم
 .کردم رها رفتم،نفسمو کنار آب زیر از و نياوردم طاقت

 ؟یميار دووم جهنم تو یچجور...یندار رو داغ آب طاقت تو:وجدان
 .یکرد یباز آدم یه دل با تو

 .نره بيرون صدام تا کردم زیاد رو آب فشار
 شروع تا باید کنم یباز باهات نميخوام دیگه...ببخش رادمان:کردم زمزمه
 .کنم تمومش نشده
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 .بستم رو آب شير و کردم رها نفسمو
 .پوشيدم رو بودم اورده خودم با که یمشك شلوار با همراه یمشك بليز

 .شدم خارج حمام کردم،از خشك حوله با یکم خيسمو یموها
 .بود تاریک و ساکت ویال
 طناب به رو شدم،حوله عليرضا یویال بزرگ حياط وارد ادکلنم زدن از بعد

 .کردم اویزون
 .بستم چشمامو ترس شنيدم،با سرم پشت ییها قدم صداي

 ؟یميكن چيكار اینجا+
 .برگشتم سمتش و کشيدم یراحت نفس رادمان یصدا با

 .نشوندم ابروهام بين یاخم
 .کنم آویزون رو ام حوله اومدم_
 .کرد نگاهم حرف یب

 ؟یدار یکار_
 اشولپ!یتر خوشگل یميا حمام از یوقت بينم یم که یهست یدختر اولين+

 .نگا
 .یمرس:گفتم خشک.کشيد آروم لپمو

 .بوندچس سرم پشت دیوار به منو و کشيد دستمو مچ که ویال تو برم خواستم
 .کشيد گونم رو اشارشو گذاشت،انگشت صورتم طرف دو دستشو

 !شترهيب زمين ی جاذبه از ات جاذبه تو دختر+
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 تمصور به دارش تب و داغ یکشيدم،نفسا یم نفس استرس با و تند تند
 .ميخورد

 :کرد زمزمه گوشم الله زیر گردنم کنار شد خم
 .بندازه ه*ا*ن*گ به رو من تا فرستاده رو تو شيطان کنم فكر+

 .شد مورم مور
 .کردم احساس رو ل*ب*شق گذاشتم،ضربان سينش تخت دستمو
 .نميدونم خودمم رو لشيدل!قراره یب:گذاشت شونم یرو رو سرش

 ...راد+
 .کرد نوازش رو چونم که بود نشده تموم حرفم هنوز

 نه؟ نداره ه*ا*ن*گ که بار یه_
 رو دیگش دست و گذاشت گردنم پشت دستشو یه که کردم نگاهش منگ

 .کرد حلقه کمرم دور
 .شد منتقل بهم یعجيب آرامش بگيرم،احساس رو جلوش خواستم تا
 .نشست م*ب*ل یرو نرم ش*ب*ل
 

 .ش*ب*ل یگرما از شدم گرم نميكنم انكار
 .سوزنده و بود داغ ش*ب*ل

 .ميداد حرکت م*ب*ل رو نرم و آروم ول*ب*ش و بود بسته چشماشو
 .نداد اهميت یول کوبيدم سينش به و کردم مشت دستمو

 .نميخواستم ميشد،اینو ُشل داشت بدنم
 .کشيد عقب که گذاشتم پاش رو محكم پامو
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 .کرد گزگز خودم دست که زدم گوشش تو یسيل بزنه یحرف اینكه قبل
 .کرد نگاهم زده زدم،بهت سينش به یمحكم مشت

 :گفتم باشه آروم ميكردم یسع که یصدای با
 !!یکن بازیت س*و*ه یقربان منو که نيستم دستت ی بازیچه من+

 .دویدم ویال سمت به که کرد باز دهنشو
 .بگم دروغ اینهمه تونستم حرفام،چطور از سوختم

 .س*و*ه از غير دید ميشد رو یهرچيز رادمان یچشما تو
 .شده طاق طاقتش شده،ميدونستم قرارم یب ميدونستم
 .بود خواستن سراسر نبود س*و*ه اینكارش ميدونستم

 .بود عشق سراسر
 .نهک فراموشم بتونه کنه،خداکنه منتقل احساسشو ميخواست ميدونستم

 
 :رادمان

 
 بينند؟ یم چه در را آرامش مردم*

 ثروت؟
 خانه؟
 سفر؟

 خواب؟
 ؟یسالمت
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 ..من آرامش
 .*است تو یها لب طعم تنها

 
 یاسماعيل_سارا#
 

 .کشيدم یعميق بستم،نفس چشمامو
 یشيرین از من که یآرامش نميتونست سوزندش یها حرف و یسيل یحت
 .کنه زهر رو گرفتم ش*ا*ب*ل

 خوردم؟ یسيل بار چند حاال کشيدم،تا موهام تو دستمو
 !بار2

 .کوچولو پرستار از هم بار دو هر
 ميشد؟ یبود،چ اوینا یجا یا دیگه کس
 نشستم؟ یم ساکت االن مثل

 
 ینميدان*

 خوردن یسيل
 او ظریف دستان از 

 ینوازش هر از
 .است تر انگيز دل 

 
 یاسماعيل_سارا#
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 ميشم؟ صالح خلع تو مقابل من چرا

 
 .نشستم ساحل کنار

 .رفت ینم جلوم از لحظه یه عسليش یچشما تصویر
 اویناس؟ نگاه عسل شبيه کجاش دریا این اخه
 !پسر شدي خل

 .شدم دیوونه:کردم زمزمه و زدم یزهرخند
 .نشست کنارم یبور پيرمرد

 جوون؟ یميكن پچ پچ خودت با یچ+
 شدم، خيره آبيش ریز یچشما به
 .ميشم دیوونه دارم یحاج_

 !یباش پول یب نميخوره وضعت و سر به:زد یمهربون لبخند
 !نيستم_
 ؟یندار کار+
 !دکترم_
 ؟یندار سالمت+
 .سالمتم_
 جان؟ بابا چيه دردت پس+
 بگم، یکس به نكردم جرأت حاال تا یحاج_
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 چيه؟ حس این اسم نميدونم
 شده، چم نميدونم

 نميره، جلوم از لحظه یه چشماش تصویر
 شدم، دلتنگش شدم جدا ازش دقيقس ده

 .کنم نگاهش فقط دارم دوست
 بخنده، من یبرا فقط دوست
 .کنه نگاهش یکس ندارم دوست
 .کنه لمسش یکس ندارم دوست
 ...دارم دوست
 .باشه کنارم هميشه دارم دوست

 !باشه من مال فقط...دارم دوست..یا
 :گذاشت شونم یرو رو لرزونش دست یحاج

 پسرم، عاشقيه دردت پس+
 ...عشق

 
 .کردم نگاه پيرمرد به تعجب با
 !نداره امكان_

 .زد یمهربون لبخند
 .یبزن گول رو خودت یميخوا چرا پسرم+
 

 :زد زنگ گوشم تو صدایب
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 .دنيام شده شدم،چشماش عاشق رادمان*
 .ميكنه نوازش روحمو صداش
 .باشه من مال فقط که ميخوام

 .دنياس حس بهترین دستاش لمس
 !یکن تجربه اميدوارم

 !*نداره وجود اصال عشق من نظر عشق؟به هه_
 

 شدم؟ عاشق من
 ممكنه؟ یچطور یحاج یول_

 .نداشتم قبول رو عشق اصال من
 ...ییعن

 .بشم یدختر همچين یه عاشق نداشتم توقع حداقل
 .نميزنه در که عشق پسرم+

 .ميمونه عمر مياد،یه هوا بي
 !ميكنه خاکسترت ميرسونه؛یا اوج به رو تو یا
 سوز با انقدر که یعاشق شماهم یحاج:زدم زل پيرمرد ی خسته صورت به

 ؟یميگ
 .شدم سياهش درشت یها چشم عاشق+

 .جووني اوج بود،تو سالم24
 .نميزد مو آهو با سياهش درشت ی،چشمایچادر ی ساله20 دختر یه
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 .شدم عاشقش گفتم بهش
 اب نميتونم.شناسم یم پيغمبر خدا کن،من عقدم یکن ثابت ميخواي گفت

 .باشم داشته رابطه پسرنامحرم
 شدم، خانوميش و نجابت همون عاشق من بينم مي ميكنم فكر که حاال

 ،،،بقيش؟یحاج خب_
 .زوده ازدواج ایم بچه هنوز تو و من گفتم+

 .رفت اون و گفتم اینو پسرم
 !کرده ازدواج رسيد خبر بعد وقت چند و رفت

 .گرفت آتيش جيگرم
 .داره بچه تا2...بلدم خونشو

 .پسرم کردم غفلت...شه پير من با بود آرزوم
 .بمونه دلت به داشتنش حسرت بيار،نذار دستش به یعاشق اگه

 .دارم پسر تا3دارم، زن اینكه با
 ...هنوز یول

 ..ميكنم نگاهش ییواشك کوچشون جلو ميرم یوقت
 .ميلرزه دلم و دست

 .پسرم بيار دستش به
 !نده دستش تپه،از یم براش قلبت اگه

 
 .رفتم ویال سمت و کردم خداحافظي پيرمرد از

 عشق؟
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 !بود غریبي ی واژه برام
 ...االن یول...یول

 ...کینزد خيلي...نزدیكم واژه این به ميكنم احساس االن
 شيرین؟ انقدر هميشه عشق ییعن

 .شدم ویال وارد
 بود،با شده جمع خودش تو نوزاد یه مثل و بود خوابيده کاناپه یرو اوینا

 .رفتم سمتش لبخند
 .گذاشتم موهاش یرو رو زدم،بينيم زانو مبل کنار

 ...موهات داره یخوب عطر کشيدم،چه نفس
 .کردم نوازش رو دارش نم یموها روم
 .کشيدم باال هاش سرشونه تا رو بود رفته کنار روش از که رو پتو
 .افتادم ش*ب*ل طعم یاد
 .داشت یخوب طعم چه
 .م*د*ي*س*و*ب رو بود زده بيرون که اش ترقوه استخون شد خم

 .یميخور غذا کم معلومه...یالغر چقدر تو دختر_
 !اوینا ميدونم رو عشق یمعن حاال:کردم زمزمه
 .هات نفس یداشتن دوست یهارمون ییعن عشق

 ...ات کشيده یها انگشت ینگاهت،یعن عسل ییعن
 ...هات یدلبر ییعن
 ...هات ب*ل ییعن
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 ...کنم خالصش
 ...تو ییعن عشق

 
 :نایاو
 

 .کرد یخداحافظ و گذاشت آپارتمان یجلو رو چمدونم ونداد
 ییك تا سه رو ها پله چمدون به توجه بدون و دادم تكون دست هم سها یبرا

 .رفتم باال
 .بود منتظر و بود کرده باز درو مامانم

 .بغلش پریدم ميزدم نفس نفس که یحال در
 گرفتن؟ ازت رو آسانسور مگه خنگ ی دختره+

 .نبود حواسم:یدمب*و*س* رو استخونيش ی گونه
 گذشت؟ خوش+
 ...یخال شما یجا_
 کو؟ چمدونت+
 ...بخدا بياره،سنگينه بگو احمدآقا به_

**** 
 ؟یبكن آیندت یبرا یفكر یه نيست بهتر دخترم+
 .کشيدم یا کالفه نفس بابام یصدا با
 !کنم ازدواج نميخوام من جان بابا_
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 از ییك ،خواستگاراتمیشد بزرگ ماشاالّله سالته23دخترم؟ یچ یعني+
 !بده جواب یكيشون به باالخره..بهتر یكب

 اینو؟ کنم،ميفهمين ازدواج نميخوام من بابا_
 رو و بر از باال رفت سنت فردا ،پسیميگ اینو االن دخترم+

 .یميش پشيمون اونموقع...یافتاد
 ..با_
 ساله4خوبه، خوبه،وضعش داره،قيافش شرکت عليرضا،دخترم پسر مثال+

 .یميخوا یچ دیگه!داره خاطرخواته،دکترا!جوابته منتظر
 .کوبيدم بشقاب تو رو قاشق کالفه

 .والسالم...نميكنم ازدواج من:شدم بلند یصندل از
 

***** 
 ...افتادم رادمان کردم،یاد پرت تخت رو خودمو

 .نيومد سراغم شب،اصال اون از بعد
 .شده بيخيال انگار نميداد،خداروشكر هم رو سالمم جواب حتي
 نداشتم؟ یبد احساس...یدب*و*س* یوقت چرا
 بردم؟ لذت چرا

 ...دیگه بسه!خستم بستم،خدایا چشمامو
**** 

 !دیگه ميشه همين سرکار یميا هفته دو بعد یوقت+
 ...جام همه یوا...سرم یوا...کمرم یوا..ميميرم دارم شو خفه محيا یوا_
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 .اومد تلفن یصدا
 بله؟+
 !داره کار تو با اوینا+

 خریه؟ کدوم:زدم داد
 .رادمان:سرش رو زد دست با

 .کردم صاف گرفتم،کمرمو رو یگوش سریع
 دکتر؟ جانم_
 .کرد قطع رو تلفن بزنم،و حرف باهات باید اتاقم بيا+
 
 نيومده؟ عمل اتاق از تازه این مگه ميگم_
 !چرا+
 نيس؟ استراحتش وقت مگه_
 !چرا+
 !چيكار؟ ميخواد منو واه،پس_
 !!یپرس مي یسوال دونم،بيست یم چه اه+
 .کردم باز رو در زدن در بدون و رفتم رادمان اتاق سمت دو با
 .پایين انداختم سرمو یاویس دیدن با

 فرهمنده؟ دکتر اتاق به شدن وارد طرزه چه خانوم:کشيد فریاد سرم
 بسته دهنم شد باعث رادمان فریاد یصدا که کنم یخواه معذرت خواستم

 ؟یميزن داد من پرستار سر یحق چه به:بشه
 .ميكرد نگاه رو رادمان مبهوت هم یکردم،اویس نگاه رادمان به زده بهت
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 .کنه دفاع رادمان از خواست اون
 یخال یجا بستم،به محكم چشمامو در شدن کوبيده محكم یصدا با

 .کردم نگاه یاویس
 .بود گذاشته سرش رو محكم رو دستش و بود کرده یغليظ اخم رادمان

 ...معذرت من..م_
 .نيست مهم+
 داشتين؟ کارم_
 .بزنم حرف باهات باید+
 .بفرمایين_
 .دنبالت ميام هفت ساعت خونه برو االن...نميشه اینجا+
 

 ...یمشك یروسر با پوشيدم یجذب یمشك یمانتو
 شيدم،رژپو سفيد کيف و سفيد استار آل کفش با و یمشك ینودسانت شلوار
 .کشيدم یمشك چشم خط و مالیم

 .بود یمشك و سفيد هام الك
 .داشتم استرس انقدر چرا نميدونم

 .رفتم پایين زنگش تک با و کشيدم یعميق نفس
 .شد پياده ماشينش از
 یکتون و یمشك جذب یل شلوار با یسفيدمشك چهارخونه پيراهن اون تو

 .بود شده بر نفس و جذاب اسكيس یمشك
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 .کرد باز برام رو ماشين پيچيد،در بينيم تو گسش و تلخ ادکلن یبو
 .نشست راننده یصندل یشدم،رو سوار لبخند با و باال پرید ابروم

 .کوچولو پرستار سالم_
 !یشد جنتلمن دکتر،چقدر سالم+
 نبود؟ جنتلمن ميشه مگه تو مثل یخانوم یبرا_
 

 .رفت گرفت،نفسم قاب دستمو بزرگش دست که کردم نگاهش متعجب
 .بود داغ دستش چقدر

 ؟یدار دوست یسوار موتور+
 ،چطور؟يييیخيل_

 .نگفت یهيچ و زد یشيطون لبخند
 ؟ینر خونه صبح فردا تا یکن قانع پدرتو مادر یميتون+
 چطور؟ ميتونم_
 .من با ،بقيشینمير خونه صبح فردا تا بگو تو+
 .دادم تكون یسر تفاوت یب

 .اعتماده قابل یهرکس از شتريب جلومه که یرادمان ميدونستم
 .شد پارکينگ وارد و رفت ویالش سمت

 .رفت سرم از هوش پارکينگ یتو موتور مدل ترین جدید دیدن با
 .رفتم موتور سمت و کشيدم یجيغ

 چطوره؟:گفت لبخند با رادمان
 ميریم؟ این معرکس،با_
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 !بله+
 ؟ینيومد همين با چرا پس_
 .نياد خوشت و یباش سوسول شاید گفتم+

 .شد موتور سوار که رفتم یا غره چشم
 .دخترکوچولو باال بپر_

 .گرفت سمتم رو یایمن کاله که موتور رو نشستم
 .نكنم سرم نميشه:شد آویزون ل*ب*م

 .نچ+
 .لطفا_
 .ببينم کن سرت+

 .شد حلقه کمرش دور من دست و کرد روشن رو موتور که کردم سرم
 :زد داد ميشد خارج ویال از که یحال در
 ..جنسيس نه مارِک  شلوار کت از یخبر نه دیگه+

 .یواقع حال و عشق فقط االن
 !یحالج مرد چند ببينم ميخوام

 
 .ميكشيد یالی ماشينا بين از و ميداد ویراژ سرعت با
 بلند بلند بودمو کرده حلقه کمرش دور محكم دستمو یخوشحال شدت از

 .ميخندیدم
 .داشتم سام با رو روزا این حسرت چقدر
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 سواري،بخواد موتور بریم باهم بگه بهم خودش اونم داشتم دوست چقدر
 .بشه ثروتش بيخيال روز دو
 ...سام یول

 .بزنم  پس رو مزاحم افكار تا دادم تكون سرمو
 دخترکوچولو؟ ميگذره خوش:زد داد رادمان

 .ميگذره خوش یخيل..دکتر ميگذره خوش:زدم داد
 ...آور سرسام سرعت اون با

 ...چرا نداشتم،نميدونم ترسي حس هيچ
 ...یول

 .هبایست روم جلو بخواد که دنيام تمام ميكردم حس بودم رادمان پيش یوقت
 ...دارم یقو یدنيا یه پشتم من
 .برسه بهم یا صدمه ترین کوچيک نميذاره که
 .خورد اطراف به نگاهم موتور ترمز با

 ؟؟؟یجيگرک
 
 .عامه مآل کرد اشاره و کرد جدام خودش از که بغلش پریدم جيغ با
 ميكنيم؟ یزندگ یگران یبرا ما مگه ایشش_

 وت من یندار توقع بغلم ميپره دخترخوشگل یه یوقت:زیرگوشم شد خم
 که؟ باشم خوددار مآلعام
 :کرد زمزمه زیرلب که شد گرد چشمام

 .نزاشته برام عقل که بشم نگاهت عسل یفدا+
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 .شدیم یجيگرک وارد باهم و گرفت دستش تو دستمو
 .دادیم جيگر سيخ30 سفارش و نشستيم یا نفره دو ميز رو
 !بشورم دستامو برم من:گفت و شد بلند یصندل از
 
** 
 با ور یچ همه رادمان افتاد یادم که بردارم انگشت با خواستم جيگر آوردن با

 ...ميخوره کوچيک کوچيک و چنگال
 ...شد باز گاله مثل دهنم دیدم که یچيز با که کشيدم یبلند آه

 داشت؟ یم بر جيگر دست با داشت رادمان
 !دختر توش نره مگس+
 دست؟؟؟ با تو رادمان_
 اب رو پاچه کله اینه عين!اخه ميخوره چنگال با رو جيگر یعاقل آدم کدوم وا+

 .یبخور الزانيا
 .ميخورن جور یه رو یغذای هر

 من دهن سمت و بود گرفت خودش یبرا که یجيگر ی لقمه گفت اینو
 .اورد

 .کرد خودش دهن تو دیگشو نصف که زدم گاز نصفشو
 .کردم نگاهش گرد یچشما با

 لقمه هک نيست این از بهتر یلذت هيچ قسم کریم اوس یبزرگ به:گفت آروم
 ...مع ی
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 .نگفت یهيچ و خورد حرفشو

 بریم بلندشو:گفت رادمان که خوردیم جيگرو رادمان یها یشوخ و خنده با
 !داریم کار هنوز

 
 !ميترکه داره شكمم رادمان!یوااا_

 .شدیم موتور سوار باهم باز و کشيد دستمو و خندید
 
 .رفت چالوس جاده سمت و شد خارج تهران از

**** 
 .نشستيم چمن رو باهم و گرفت دستش تو دستمو

 ...ها ستاره نور و رودخانه امواج یصدا
 
 .یبگ یچيز ینميخوا رادمان_
 .ببين...عه..خب...ییعن بگم یچجور نميدونم+

 .بگو دلته تو یهرچ و باش راحت:زدم چهارزانو روش به رو
 .اوینا شو خانومم:دوخت بهم سبزشو یچشما رادمان

 !کردم نگاه صورتش به زده بهت
 ...من اوینا+

 ...بشينه دلت به بگم یچ نميدونم من
 ...نكردم عالقه ابراز یکس هيچ به حاال تا
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 ..یول بزنم قشنگ قشنگ یحرفا نميتونم
 .شدم معتادت ميدونم یول

 .ببافم ریسمون و اسمون نميخوام
 ..یبش خانومم ميخوام ازت یول

 ...بگيرم یاد رو یعاشق خودت با یبزار
 

 .گذشت چشمم جلو از سام خيانت
 .چشمم یجلو اومد آرام خوشحال یچشما

 ...چرا نميدونم
گاه یول  .کردم حلقه گردنش دور دستمو رفتم جلو ناخودآ
 .بگو رو مطلب اصل_
 ...اوینا دارم دوست+

 .جوشيد چشمام تو اشک
 .چشمم یجلو اومد آرام و سام ی هب*و*س*

 .بردم گوشش سمت و*م*ب*ل
 کرد خيس رو صورتم اشكم قطره

 .دارم دوست..دوس منم:کردم زمزمه لرزون یصدا با
 .آسودشو نفس شنيدم
 .رو خدا از تشكرش ی زمزمه شنيدم
 ...کمرم دور دستشو یگرما کردم حس
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 .کنم پشيمونت نذار..بده یاد بهم رو یعاشق..اوینا_
 شدم؟ کثيف انقدر یک کشيدم،من یعميق نفس

 
 .کردیم نگاه آسمون به جفتمون برق و رعد یصدا با

 گرم آغوش تو که خندیدم آروم نشست صورتم رو که بارون ی قطره اولين
 .شدم کشيده رادمان
 .بود حلقه شونم دور دستش و پاهام کنار پاهاش
 .زد فریاد یهو و خندید بلند رادمان

 .ميخواد منو دنيامم که گرم دمت خدایا+
 .زدم قهقهه و اومد قلقلكم که د*ی*س*و*ب گردنمو و کرد خم سرشو

 .عزیزدلم هات خنده یفدا رادمان+
 .گذاشت سرم کنار سرشو و کرد حلقه شونم دور تر سفت دستشو

 .بود شده خيس صورتامون
 .شده قشنگ آسمون چقدر امشب+
 .گذاشت چشمام یرو دستشو که کردم نگاه آسمون به
 .ینكن باز چشماتو بده قول...برميدارم دستمو+

 .کردم بلندم آروم و گرفت دستمو که دادم تكون سرمو
 باز چشمامو گفت رادمان که بود کرده کشيدم آب موش بارون یها قطره
 .کنم

 که یسفيد طال ی حلقه و بود زده زانو خيس یها چمن یرو که رادمان به
 .بود بود،دستش شده هک یکوچيك برليان قلب روش
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 داشت تند تند که یحال در استرس با و کرد خيسش یموها یال دستشو
 :گفت ميكرد قانع خودشو

 کنم؟ ازدواج باهات+
 

 :گفت و گفته یچ فهميد یهو که زدم یبلند ی قهقهه
 !دیگه آره بگو خب...اه+

 .خندیدم بلندتر
 
 بندِ  دلم*

 لبخندِ  یه این
 نميبنده دل عشقم یول

 گيره دلم
 ميميره تو یب

 عشق این نگو
 تقدیرِ  دست

 .شه جا دلم تو تو از غير یک
 .*باشه بگو پس

 
 من از غير یک*

 خوشحاله؟ باتو
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 داره؟ دوست
 .*آره بگو

 
 .آره: افتاد کار به یک زبونم نميدونم

 
 .نميدونم که دیوونم یه*

 *بارونم زیر یا کردم گریه
 

 .زد یعميق لبخنِد  رادمان
 حلقه و د*ی*س*و*ب رو انگشتم یرو و کشيد خودش سمت نرم دستمو

 .کرد دستم تو رو ییزیبا ی
 ...بود بارون شدم،آب خيره چشماش به

 قرمزه؟ چشماش چرا پس
 .کرد بلندم هوا رو و کشيد خودش سمت دستمو یبعد ی قطره چكيدن با

 :کشيد فریاد که کشيدم یجيغ
 .ریزم یم اشک یخوشحال شدت از زندگيم تو باره اولين+
 
 .کردم حلقه محكم گردنش دور دستمو که چرخوندم هوا تو

 .من ی جغله شم فدات یاله:داد فشارم خودش به محكم
 .ميزدیم قدم باهم و گذاشتم پایين

 .بود افتاده تنم به لرز و ميشد سرد داشت هوا
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 .درآورد رو پيراهنش و کرد بهم ینگاه رادمان
 ،سرمایدار زیرپوش فقط سردته،ریزش ميكني؟خودت چيكار رادمان_

 !یميخور
 .نخوره سرما خانومم اینه مهم+

 .بست آخرشو ی دکمه تا و پوشوند مانتوم یرو رو پيراهنش
 .کرد قفل انگشتاش تو انگشتامو و گرفت دستش تو دستمو

 !!یميخور بریم،سرما بگيریم آژانس یه بيا پس رادمان_
 ...دستامه تو کوچولوت یدستا و یکنارم همينكه+

 !ارزه یم دنيا داریبه دوسم یگفت که همين
 .خوشگلم فداته جوره همه که جونم

 .ميكرد خفم داشت وجدان زدم،عذاب یکوچيك لبخند تنها
 چيه؟ رادمان کنار امنيت و آرامش حس این پس دارم دوست رو سام اگه

 
 یکنارم یوقت رادمان:چسبوندم خيسش یبازو به سرمو

 .نذار تنهام آرومم،نميترسم،هيچوقت
 هک یهست ینفر اولين یميفهم عزیزدلم:کرد نوازش گونمو آزادش دست با

 ؟یباش کنارم هميشه دارم دوست
 .ندارم یغرور هيچ پيشش که ینفر اولين
 .ميشكنم غرورمو برات بار100 باشه الزم

 .یآروم پيشم که خوشحالم
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 .کن فرو گوشت تو ميشم،اینو آروم فكرت با یحت من یول
 :زیرگوشم شد خم

 .من خانوِم  توام،توام مرد من+
 

 .بود گرفته شدت بارون و بودیم موتور پشت
 .بود گرفته بود،لرزش یخ یخ رادمان بدن

 .خلوت ها خيابون و بود صبح چهار ساعت
 .تو ی خونه ميام من رادمان_
 چرا؟:گفت گرفته یصدا با

 .یميفهم:فشردم پشتش به سرمو و زدم لبخند
*** 

 
 .بود داغ کوره مثل بدنش و بود کشيده دراز تخت رو رادمان

 .آوردم خنك آب سطل یه استرس با
 .بود کرده عرق ایش عضله اوردم،بدن در رو زیرپوشش
 .بود بسته چشماش

 رادمان؟:کردم زمزمه آروم
 !جانم..جان:گفت خشدار یصدا با
 ؟یدار یسرماخوردگ قرص رادمان_
 .عزیزم نكش زحمت..ز..خوبم..نه+
 .کردم خيسش و کردم پيدا یسفيد تميز ی پارچه یبدبخت با
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 .کشيدم یعميق نفس که گذاشتم پيشونيش رو
 .کشيدم داغش بدن یرو و کردم خيس رو یا دیگه ی پارچه

 .بود برده خوابش
 شپيشوني رو و کردم خيس دوباره رو شال و کشيدم بدنش یرو ینازک یپتو

 .گذاشتم
 .گذاشتم دستش رو و بود،دستم شده کم تبش خداروشكر

 .گرفت محكم دستمو که کردم نوازشش آروم
 .بود کردم،خواب بهش ینگاه

 .زدم یجون کم لبخند
 .شد گرم چشمام و گذاشتم دستش یرو رو سرم

 
 :سام

 
 .ميومد درم دم تا آرام تند ادکلن یشدم؛بو خونه وارد تفاوت بي

 .شدم آشپزخونه وارد و انداختم مبل یرو کتمو
 بدش حال از خبر آرومش هق هق و ها زمزمه یصدا و بود من به پشتش
 .ميداد

 .رفت آشپزخونه ی گوشه و زد یجيغ که گذاشتم شونش رو دستمو
 .ميكشيد نفس تند تند ترس از و بود شده درشت آبيش یچشما
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 ترسناکم؟ انقدر_
 .شد تر تند اشكاش و نزد یحرف
 .يكردم ییخودنما بيشتر الغرش اندام و بود پوشيده یسفيد شلوارک و تاپ

 .فتر فرو آغوشم تو که کشيدم دستشو اما...دیگه چيز یا بود ترحم نميدونم
 !شوهرتم باش،من آروم:گفتم زیرلب و کردم نوازش کمرشو
 .چسبوند سينم به سرشو و زد چنگ پشتمو
 .نخوابيده ميداد نشون کردش پف یچشما

 .کشيدمش آروم خودم همراه و گرفتم دستشو
 .گذاشتم پام رو سرشو و نشستم مبل رو
 .زد یجون کم لبخند خواسته خدا از

 ...اوین یخرمای یموها که کردم نوازش بلندشو یموها
 .بره بيرون سرم از فكرش تا دادم تكون سرمو

 .کشيدم موهاش تار تار یرو دستمو
 .اومد کشيدش و منظم یها نفس یصدا زود یخيل

 .گذاشتمش تخت رو و کردم بلندش دستام رو
 ...نذار تنهام:گفت یآروم یصدا با و کشيد دستمو که برم خواستم

 
 :رادمان

 
 .کردم باز چشمامو یسخت به

 .بود سنگين کوه مثل سرم
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 .روشه یچيز کردم حس که بدم تكون دستمو خواستم دیشب یادآوري با
 .زدم یعميق لبخند عميقه خواب تو و دستمه رو سرش که اوینا دیدن با

 .بود خيس برداشتم،هنوز سرم روي از رو شال
 .ميداد نشون رو صبح8کردم، ساعت به ینگاه

 نخوابيده؟ من بخاطر کوچولو جوجه این ییعن
 .شدم بلند کردم نوازش سرشو

 .مکشيد باال چونش زیر تا رو پتو و گذاشتم تخت یداشتم،رو برش آروم
 .کوچولو فرشته یهست که یمرس:کردم نوازش گونشو

 .رفتم موبایلم سمت و بستم رو اتاق در اروم یآن تصميم یه با
 .بود خوابيده تبم اوینا لطف به یول ميكرد درد یکم گلوم

 .گرفتم رو ونداد ی شماره
 رادمان؟ جانم+
 واجب کار شدم،راستش مزاحم صبح سر جان،ببخشيد ونداد سالم_

 .داشتم
 باشه،بفرما؟ خير+
 ...ميخواستم رو اوینا پدر ی شماره_
 جان؟+
 .بده کن لطف ميشه اگه رو اوینا پدر ی شماره_
 

*** 
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 جان عمو سالم_
 .بله؟بفرمایيد+
 .گرفتم تماس امرخير براي_
 پسرم،شما؟+
 !جان فرهمند،عمو هستم،رادمان رادمان_
 

 :گفت یمهربون یصدا با و کرد سكوت لحظه چند
 !یخير امر چه!پسرم نبود ازت یخبر وقته یخيل رادمان به،اقا+
 .خانوم اوینا..اوینا یبرا یخواستگار..خوا_

 .کرد سكوت
 .کشيدم موهام تو دستمو و کشيدم یاسترس پر نفس

 .پسرم چشم یرو قدمتون+
 برسيم؟ خدمت امشب پس_

 .پيشونيم تو زدم محكم دونهی یهو
 .ها خوابيده خونت تو دختره بدبخت،خوبه کنن هولت سر بر خاک:وجدان

 پسرم؟ عجله چقدر+
 .کرد دیر نباید خير کار یبرا خب_

 .کرد آروم یا خنده
 !منتظریم10 پسرم،ساعت باشه+
 .ميرسيم خدمت_

 .پریدم هوا به و کردم قطع رو تلفن
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 .یوهو_
 .خندیدم اوینا ی شده گرد یچشما دیدن با
 ؟یخوب رادمان+

 .کشيدم محكم لپشو
 .یعال..عزیزم عاليم_
 

*** 
 .یخورد سرما!باشم مراقبت خب؟بزار خونه برم چرا رادمان+
 .آقامون چشم بگو جان زن مادر خونه برو ميگه آقاتون یوقت!جوجه_

 !دوماد یبش تا کو اوووو:زد یشيطون چشمک
 !خونه برو تو:زدم یدندونمای لبخند

 
 :نایاو
 
 .شدم خونه یراه رادمان اصرار به

 .انداختم کليد و شدم پياده ماشين از دلگير.برسونتم نگفت یحت
 به رو مامان خوشحال و بشاش ی چهره با که شدم خونه وارد حياط از بعد
 .شدم رو
 .گلم دختر سالم+
 ؟یچطور یمامان سالم_
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 .گذشت خوش دوستت با عزیزم خوبم+
 .آره:زدم یعميق لبخند

 .کشيد خودش دنبال دستمو و کرد بهم ینگاه شيطون
 .کنم عوض لباسمو شد،بزار شروع باز مامان_
 .دارم کارت مامان دخترخوشگل بيا+

 .نشستيم نفره دو مبل رو باهم
 یزد یساز هر به ینياوردیم،یعن نه حرفت رو تاحاال ما دخترم:زد یلبخند

 یعال یها خواستگار کردن پوشش،رد رشته،نوع یدیم،انتخابر*ق*ص*
 .یميدون خودت که یچيزای و یداشت که
 .شده یچ بگو مامان_
 آقاس،باباتم نظر همه از که مياد برات خوب خواستگار یه امشب عزیزم+

 .ميشناستش
 ...ردش_
 .کرده صحبت بابات با امشب یبرا فرهمند یآقا پسر+

 ...یزود همين به:زدم شد،جيغ درشت چشمام
 .گرفت تعجب رنگ مامانم یچشما یهو

 .خونه برم زود داشت اصرار چرا بگو پس.بستم دهنمو
 .دیوونه ی پسره

 .اوردم در گوشيمو موبایلم دینگ یصدا با
 یسالم،حساب مادرزن بيایم ميخوایم امشب فهميدم حاال تا کنم فكر*

 .کن خوشگل
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 بزن زنگ یبش ست شوهرت با داري دوس هم اگه.کن خوشگل یحساب
 .*کنيم هماهنگ رو لباسامون

 
 .نكردم یتوجه مامان متعجب ی قيافه به

 .داد جواب بوق اولين با که گرفتم رو رادمان ی شماره
 دلم؟ جان+
 زود؟ انقدر چرا_
 .یخودم مال بشم مطمئن دارم دوست چون+

 بپوشم؟ یچ من خب:زدم یلبخند
 ؟یدار دوست یچ خودت+

 .کمدم جلو دویدم
 بپوشم؟ شلوار کت_
 .نه...اممم+
 چطوره؟ این دارم یاب پيراهن با یمشك دامن کت پررو،یه_
 بشه؟ هماهنگ چشمات رنگ با یندار یعسل لباس خوشگل دختر+
 .دارم یعسل یکرم یمجلس تونيك یه چرا چرا_
 یا وهقه پيراهن با بپوشم مشكي شلوار کت منم بپوش اونو تو عزیزم خب+

 کمرنگ؟خوبه؟
 .رفت قنج دلم دادنش خرج وسواس همه این از
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*** 
 .کشيدم یعميق نفس زنگ یصدا با
 

 .رفتم پایين و زدم کنار رو بودم گذاشته باز که موهامو
 یآقا سام،و مثل درست بور و یآب یچشما با یزن رادمان خانوم،مادر مليحه

 .رادمان یکپ چهارشانه و درشت و داشت سبز یچشمای فرهمند
 .گفتم یآروم سالم و رفتم سمتشون ناز و لبخند با

 آغوشم تو و زد یبخش رضایت لبخند و کرد نگاهم خریدارانه خانوم مليحه
 .کشيد

 .کردم یپرس احوال و رفتم آغوشش تو خجالت با
 .یدب*و*س* و اورد باال دستمو تعجب کمال در فرهمند آقاي

 .شد گرد چشمام
 .دختر گل ایناس از بيشتر من عروس لياقت+
 .دیدم رو رادمان که شد سرخ هام گونه عروس لفظ از

 .بود دستش یا ميوه سبد و بود انداختم پایين سرشو
 !یميخور اینو ،امایمينداخت دور رو گل:کرد زمزمه
 .شنيدم زور به که گفت آروم انقدر

 .افتادم حياط تو شب اون یاد چرا نميدونم
 .گرفتم گاز و*م*ب*ل و زدم زل چشماش به و خندیدم ریز

 :گفت ميكشيد ریشش به دست که یحال در و کرد نگاهم گرد یچشما با
 .ميشيم تنها که باالخره+
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 هب و گرفتم رو بود فرنگي توت و سبز گوجه پر که ميوه سبد خنده با

 .رفتم اشپزخونه
 .خوبه یچ همه ميداد نشون مادرامون پدر یها خنده یصدا

 .کردم تعارف همه به و رفتم سالن به یچای با
 :کرد زمزمه که گرفتم رادمان یجلو همه از آخر

 ...دیگه چيز نميخوام،یه ییچا من+
 .کردم لگد محكم پاشو که بود نكرده تموم حرفشو

 .نشستم مامانم گفت،کنار ارومي آخ
 پسر طلسم تو اینجا،دختر اومدیم چرا یميدون جان،خودت یمهد خب+

 .شيكونده منو
 نایوا هم شده،هرچي عاشق گفت و کرد نگاه صورتم تو پسرم بار اولين براي

 .بده دست از اولشو عشق ارشدم پسر ندارم دوست من که بگيد خواست
 اوینا باید ميشناسمش،فقط آقاس،هم هم ندارم،پسرت یحرف من سهيل+

 .کنن تایين خودشون هم چيزا ی بقيه و باشه،مهریه موافق
 .بزنن حرفاشونو برن پس:گفت یرسای یصدا با خانوم مليحه

 از و گفتم یا اجازه با.شد بلند رادمان سریع که شدم بلند مامانم ی اشاره با
 .رفتم باال ها پله

 ودشوخ بلند قدم دو با رادمان نداشت دید پایين از دیگه که رسيد یبجای تا
 .کرد حلقه کمرم دور دستشو و رسوند بهم
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 !؟یميگير گاز رو منه مال که ی*ی*ا*ب*ل که+
 
 .خودمه ب*ل اوال:گذاشتم دستش رو دستمو خنده با

 .باال مياد ییك یهو کن ول زشته دوما
 یچشما با ميداد هول داخل به منو و ميكرد باز رو اتاق در که همونطور

 .منه مال تو ب*ل اوال:گفت شيطون
 !دیگه یزنم یزشت چه دوما

 ود دستاشو و چسبوندم اتاق در به کنم فرار خواستم تا و بست رو اتاق در
 .گذاشت صورتم طرف

 .کرد نوازش بينيمو مردونش و تلخ عطر یبو
 .کشيد گوشم ی الله تا گردن از رو اشارش انگشت

 کشيدم، عميقي نفس
 .ميزد دو دو چشماش بود،مردمک قرار یب نگاهش
 فاصلمون که برداشتم سمتش قدم بگيره،یه اجازه ازم ميخواست نگاهش

 .پرشد
 .شد همدیگه مماس بدنامون
 .شد حلقه گردنش دور دستم و کمرم دور دستش

 .کردم نزدیك ش*ب*ل به رو م*ب*ل و شدم بلند پام نوک رو
 .زدم یشيطون لبخند عقب بردم جلو،صورتم آورد و*ش*ب*ل تا
 اینجوریه؟:باال پرید ابروش یه
 .آره_
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 .گرفت قرار م*ب*ل رو ش*ب*ل و کرد پر رو فاصلمون
 .گرفتم دندون به و پایينش ب*ل و گرفت دندون به باالمو ب*ل
 .یدیمب*و*س* یم همو طاقت یب

 و ندت یميكردم،نفسا نوازش گردنشو و ميكشيدم ریشش ته یرو رو دستم
 .ميكرد قرارم یب دارش تب
 .ميشد اکو سرم تو داشت یسوال وسط این

 *ميشم؟ مرد این قرار یب دارم چرا من*
 
 .کشيدم یعميق نفس و کردم جداش خودم از
 بزنيم، حرف ایندمون راجب یكمم بهتره_
 .دختر یتوی من ی آینده+
 

**** 
 .شدم بيدار خواب از سينم قفسه تو یعجيب سوزش با

 .ميسوخت سينم قفسه و بود کرده عرق تنم تمام
 .بكشم نفس ميكردم یسع و دادم ماساژ
 .بود شده بسته نفسم راه انگار

 .ميداد نشون رو صبح6.کردم ساعت به ینگاه شدم آروم اینكه بعد
 .رفتم حمام به حوله برداشتن بعد و اومدم پایين تخت از
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 الش و یمشك ی لوله شلوار با همراه ارتشي بلند یمانتو یمفصل دوش بعد
 .پوشيدم یمشك

 .رفتم بيرون مامانم از یخداحافظ با و زدم یکمرنگ لب برق رادمان تک با
 .نشستم و کرد باز برام رو ماشين در رادمان

 ؟یخوب+
 .خوبم_یدمب*و*س* گونشو شدمو خم

 .پاشيد صورتم به یمهربون لبخند
 !توئه مثل اي فرشته پاداشم که دادم انجام یخوب کار چه نميدونم+
 
 با که برم تنها خواستم. ميكرد پارک داشت رادمان شدم پياده ماشين از

 !ميریم باهم کن صبر:گفت یجد یصدا
 تگرف دستش تو محكم و دستم یوقت و ایستادم سرجام صداش جدیت از

 .کردم رفتن راه به شروع کنارش
 ...شونه به شونه
 .شدیم آزمایشگاه وارد باهم
 .نشستيم صندلي یرو هم کنار شماره گرفتن بعد

 .شد حلقه شونم دور دستش که گذاشتم شونش رو سرمو
 مياد؟ خوابت:گفت یمهربون یصدا با

 .یخيل:کشيدم یکوتاه خميازه
 .یباش بيدار6 ساعت باید فردا دختر،از دیگه یتنبل بس از+

 چرا؟:شدم خيره بهش کردمو گرد چشمامو
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 !یبرميگرد سرکار از آقات سرکار،با یمير آقات با چون+
 .نميشه شروع6 ساعت روز هر که خوب،شيفتام چرا_
 .عزیزم ميشه یاینجور بعد به این از+
 چرا؟ بدونم ميشه_

 نميخوام ،چونیباش پيشم هميشه ميخوام چون:کرد چشمام به ینگاه
 .اوینا ميترسم یباش دور من از اینكه باشم،از نگرانت

 اطراف به ینگاه زد سرم به که یفكر کردم،با قایم گردنش تو سرمو
 .نيست هواسش یکس دیدم یکردم،وقت

 .کشيدم آروم و گذاشتم گردنش رو و م*ب*ل
 .خندیدم ریز که کشيد یبلند نفس

 جغله؟ شيطنته وقته بستس من یپا و دست که االن آخه+
 
 من و رفت مردونه قسمت شدیم،اون بلند شمارمون شنيدن با

 .ميشه بد حالم خونيم کم بخاطر ميدونستم.زنونه
 .افتادم و رفت گيج سرم که برم راه خواستم خون گرفتن بعد

 یچيز گفتم پيشم؛بهش اومد دو با رادمان که کرد صدا رو رادمان پرستار
 .نيست

 
 .ميده نشون اینو کامال پریدت رنگ آره+
 :گفت خانومه که بریم خواستيم و گرفت بازوم از
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 .آموزش یبرا سالن ته برین+
 .نگفت یهيچ رادمان

 ؟یچ آموزش_
 ...آموزش+

 .کشيد بازومو آروم رادمان که بده ادامه حرفشو خواست
 .گرفت پرتقال آب برام و نشوندم یصندل رو خنده با
 .بخورم یچيز نميتونم صبح_
 !یميتون+
 .نميتونم_
 .یميتون گفتم+
 .بده خودت پس:گفتم حرص با
 .بانو چشم+

 چقدر فهميدم تازه من و گرفت م*ب*ل یجلو پرتقالو آب که خندیدم
 .تشنمه

 .خوردم همشو نفس یه و کشيدم دستش از ولع با
 .زد زبون مو*ب*ل کنار و شد خم سریع رادمان

 ؟یميكن چيكار_
 .بود یپرتقال آب ت*ب*ل+

 .زد ینمای دندون لبخند
 :غرید اخم با بعد کرد صبر دقيقه چند رادمان

 تو؟ ینميكن رو صاحابا یب اون چرا+



wWw.Roman4u.iR  188 

 

 
 .کردم نگاه سرخش یچشما به تعجب با
 ؟یچ_

 .چسبوند خودش به منو و گرفت محكم دستمو مچ
 .جلو کشيد تونست تا و شالم تو کرد دستشو

 .کشيد م*ن*ی*س یرو خشونت با انگشتشو و کرد نگاه بازم ی یقه به
 :کرد زمزمه خشن اما آروم زیرگوشم

 !یمن مال فقط...هميشه یبرا...یمن مال تو اوینا+
 !!منه براي فقط منه مال که یچيز

 افتاد؟...اندامت،موهات،چشمات،غمات،شادیات
 .کرد نفوذ درونم یعجيب ترس و شدم دلخور خشنش لحن از

گاه  .بزنه حرف یاینجور باهام نداشتم کردم،دوست بغض ناخودآ
 .چكيد چشمم از اشك قطره یه و ميخوام مهربونمو رادمان من:گفتم بغض با

 .کرد نگاه زده چشمام به زده بهت عصبيش نگاه
 .برگردوندم رومو که کنه پاک صورتمو خواست

 .شدم نازک دل انقدر چرا
 ...ببينن همه موهاتو یدار دوست انقدر خب+

 برا یدار چي:سينش تو زدم محكم و برگشتم که بود نشده تموم حرفش
 ؟یميكن زر زر خودت
 .کنم ازدواج نميخواستم بودم کاره اون اگه من احمق
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 یزندگ کنه قضاوت منو ميده اجازه خودش به که یمرد با کردم غلط البته
 ...امشب کنم،همين

 .گذاشت م*ب*ل رو محكم دستشو شيم جدا بگم خواستم تا
 از...بزن حرف دیگه کلمه یه یدار جرعت:دوخت بهم رو قرمزش یچشما

 .یمن مال زندم وقتي تا االن
 مميترس...کن درکم ميكنم خواهش ميزنه کسي یبرا بار اولين یبرا من قلب

 .دادنت دست از از
 رادمانو این من:زدم سينش به یآروم کردم،مشت نگاهش اشكيم یچشما با

 .ميخوام خودمو رادمان من...ندارم دوس
 !توام مال من یکرد قبول ییعن:زد یمحو لبخند
 .یدب*و*س* دستمو آروم که گرفتم ازش رومو

 .من ی ملكه ميخوام معذرت+
 
 .شدم پياده ماشين پارک با

 .شدیم یآب رستوران وارد باهم و گرفت دستمو
 .نشستيم سرپوشيدش یها تخت از ییك یرو
 .پایين انداختم سرمو و نشستم رادمان از فاصله ترین دور تو

 .شنيدم رادمانو ی کالفه نفس یصدا
 .نشست کنارم درست اومد

 .کردم بلند سرمو گارسون یصدا با
 دارین؟ ميل چي+
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 .مخلفات با یچای تا دو گفت رادمان کردم باز دهنمو تا
 .یبپرس منم از نبود بد:گفتم زیرلب و کردم یاخم

 !یندار ميل یچيز یميگ ميدونستم:گفت یجد یصدا با
 .ميشناخت منو خوب چقدر زدم پوزخندب

 .برگردوند سرمو و گرفت دستش تو چونمو که گرفتم ازش رو روم
 :گفت ناراحتي و کالفه یصدا با
 .نكن دریغ ازم داشتيم،نگاهتو باهم یبودیم،مشكل کردم،قهر یهرکار+
 

 .نذاشتم یباق یگرم حس هيچ نگاهم دوختم،تو بهش چشمامو
 .کنه قضاوتم نباید بفهمه ميخواستم
 .کشيد یپوف و بست چشماشو

 !برام سخته...نكشيدم رو یکس هيچ منت حاال تا+
 ش*ب*ل رو دستمو که یکش منت یبرا کنه باز ب*ل از ب*ل خواست
 .گذاشتم

 غرور شكستن ندارم دوست هيچوقت...وقت هيچ:زدم دلخور یلبخند
 .ببينم مردمو
 .یدب*و*س* دستمو و پاشيد صورتم به یمهربون لبخند

 !بدیم بهم یقول یه بيا+
 ؟یقول چه_
 !متنفر...متنفرم دروغ از من اوینا+
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 .نگيم بهم یدروغ هيچ مشترکمون زندگي یتو بده قول
 .یدار فرق تو یول...کردم پاکش زندگيم از گفته دروغ بهم هرکسي حاال تا

 !بگو رو راستش االن همين...یگفت بهم یدروغ االن تا هم اگه
 .ماسيد ل*ب*م رو لبخند
 .کردم حس چشمامو مردمک لرزش

 .کوبيد یم پروا یب ل*ب*مکرد،ق عرق دستم کف
 ...استرس از
 .َمرد این دادن دست از استرس از

 ميشه؟ یچ کردم،بگم بغض
 ميكنه؟ چيكار بوده من با برادرش بفهمه
 ؟یچ بوده نقشه کارام ی همه بفهمه
 ....کردم تجربه رو برادرش یها ب*ل و آغوش اون از قبل بفهمه

 ميمونه؟ عاشقم بازم
 نگرانم؟ من چرا
 نميخواستم؟ همينو من مگه
 کنم؟ متنفر سام از رو رادمان نميخواستم مگه
 کنم؟ له زیرپام غرورشو نميخواستم مگه
 شدم؟ سست چرا

 
 اوینا؟+
 جانم؟..ج_
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 ؟یگفت دروغ بهم حاال تا+
 .گرفتم ازش چشمامو

 .بگم دروغ و کنم نگاه پاک یچشما این به نميتونستم
 ..!نه:گفتم و کردم نگاه زمين به
 .کرد نگاهم خریدارانه و لبخند با

 .یخودم عشق که حقا:کرد زمزمه
 !ینيست بلد قشنگ یحرفا یگفت که تو_
 !ميكنه کار قشنگ باشه،زبونمم قشنگ یار یوقت+
 ؟یدار دوست چقدر منو رادمان_

 .آوردن یچا که بزنه یحرف خواست
 .کردم نگاهش منتظر گارسون رفتن از بعد

 ...یدومم خداب که انقدر+
 ...لرزید ل*ب*مق

 .من ی اجازه بدون
 .من ی خواسته بدون
 .کردم احساس پوستم زیر یداشتن دوست گرمو حس

 سرچشمه جنگل یه از که یميلرزید،هيجان هيجان شدت از دستام
 .ميگرفت
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 یرو سرمو کنارش من و نشست تخت ی گوشه رادمان غذا سفارش از بعد
 .گذاشتم بازوش

 
 آغوشت یگرما

 .ارزد مي جهان تمام به
 ...کنند کشم پيش را جهان اگر
 .نميخواهم اغوشت یب را جهان:گویم مي

 
 یاسماعيل_سارا#
 

 .ميكرد نگاهم و نميزد یحرف رادمان
 .کرد نوازش صورتمو دستش گذاشتم،با پاش یرو سرمو

 باشه؟ یچ بچمون اولين یدار دوست اوینا+
 !پسر:گفتم و کردم نگاهش

 .دختر نه نه+
 .پسر ميگم_
 .دختر ميگم+
 توئه؟ دست چيه؟مگه یميدون تو مگه اصال_
 !یدار نياز من کمک به یول نه+
 .زد یچشمك و

 .بودنش پررو انقدر از شد گرد چشمام
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 .گرفتم گاز و*م*ب*ل و کشيدم خجالت
 .کشيد م*ب*ل رو اشارشو انگشت و زد یا قهقهه

 ؟یدار دوست همه از بيشتر رو یک رادمان_
 *نميدوني؟ خودت* ییعن که انداخت بهم یبد نگاه

 ...من بعد خب:شدم خيره بهش
 .سام+
 

 ...کردم یخ
 .ميخورد کتک هميشه!اوینا بود پرت هواسش یبچگ از+
 .ميشه ميشد،هنوزم ادعاش هم یکل چيزا این ی همه با

 لوسش دیگه،همه بود یتغار ته سام یول...داشتن دوسم اینكه با پدرم مادر
 .ميكردیم

 !بخير بودم؛یادش پشتش زندگيش مراحل تمام تو
 .8سام...بود سالم10 من

 کتک زندگيم کل اندازه کنم،به دفاع ازش شد،رفتم دعواش نفر چند با
 .خوردم

 .نبودم بزرگتر ازش زیادش اینكه ميكردم،با کمكش درساش تو
 .باشم مراقبش باید ميكردم حس یول

 .داشتم دوسش ميشد،بيشتر بزرگتر هرچي
 ...پيش سال سه تا
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 .نبود مهم نكردم؛برام باور شده،حرفشو عاشق گفت بهم پيش سال سه
 ؟یچ ییعن عشق

 کيه؟ نپرسيدم یحت
 .ميكنه گریه براش داداشم که کرده خورد منو داداش غرور که کيه

 .کرده ازدواج ارام با که االنم!بود یا مسخره چيز عشق نظرم به چون
 زندگيش به زده داره،گند دوست اونو هنوز
 .کرده بيچاره رو سام که رو دختره کنه لعنت خدا

 
 .حرفش از شدم مات

 
 *رو دختره کنه لعنت خدا*
 *رو دختره کنه لعنت خدا*
 

 .ميشد اکو سرم تو صداش
 ول*ب*مق چشماش نفرت برق که رادمان یجنگل یچشما به کردم نگاه

 .سوزوند
 ...منم دختر اون بفهمه دادم،اگه قورت دهنمو آب

 مياره؟ اسممو
 .کرد تار دیدمو اشک ی پرده

 .نبينه اشكمو و بریزه صورتم تو موهام که کردم کج سرمو
 .هقم هق از کنم یجلوگير که کشيدم یعميق نفس
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 .فشرد سردمو دست
 کردي؟ یخ چرا+
 .سردمه یكم...یهيچ_
 

 هنوز که ميدونم اینم یناراحت ميدونم!نگو دروغ:گفت و فشرد هامو شونه
 !اشب راحت...یبگ بهم ناراحتيتو دليل یبخوا که نشدم نزدیک بهت انقدر

 .کردم نگاهش
 .سرده دستات گرمه،فقط بدنت:زد یمهربون لبخند
 بگيریم؟؟ یعروس ماه این آخر اوینا:گفت یجد که پایين انداختم سرمو

 
 زود؟؟؟ انقدر ؟چرایچييي_

 داره؟ یعيب چه:کرد اخمي
 ینامزد جشن یحت ما...ميگذره ،بيرون،پارک،سينما،خوشینامزد خب_

 .نگرفتيم هم
 قول نداشت،منم یمشكل که نامزدیمونه،آزمایشم جشن شنبه پنج خب+

 خوش بهت ینامزد از بيشتر یحت و ینامزد عين زندگيمون روز هر ميدم
 !بگذره
 .کنم فكر بذار:دادم تكون سرمو

 .خورد زنگ تلفنش که بزنه حرفي خواست
 داداش؟ جانم+
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 ؟یکجای تو...یآب رستوران+
 .اومدم نامزدم با منم نشستيم،بيا رستوران آخر چشم،ما روي قدمت عه+
 .کرده ینامزد چه داداشت ببين خودت بيا..بله+
 بود؟ کي_
 سام+
 .شد گشاد چشمام اسمش شنيدن با
 گفت؟ یچ_
 ما پيش بيان رستوران،گفت اومدن آرام با+

 نميشي؟ که ناراحت
 .نشدم ناراحت اصال اما چرا نميدونم

 ...شایدم و بود پيروزیم بخاطر شاید
 .ميگذره خوش تر بيش بيان؛اتفاقا عزیزم نه:زدم یلبخند

 ...سالم+
 

 ل*ب*م رو یپوزخند اش زده بهت و ییخ نگاه دیدن با برگردوندم سرمو
 .نشست

 
 :سام زبان از
 
 .اومد بند نفسم رادمان دست تو دست آشنا نگاه اون دیدن با

 ...کنارهم برادرت و عشقت دیدن سخته
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 گره یها دست بين من نگاه و شد حلقه بازوم دور تر محكم دستش آرام

 .بود اوینا و رادمان ی خورده
 .کرد یب*و*س*رو گرم یخيل آرام با و زد یپوزخند اوینا
 .خندید و کرد یب*و*س* رو باهاش خوشحال آرام

 .برادرشوهر سالم+
 .نشنيد منو قلب شكستن یصدا یول خندید رادمان
 دستم تو رو ارام دست حرص از من و کشيد آغوش در رو اوینا تنگ رادمان
 .فشردم

 
 .گفت یآروم آخ
 !یکن ازدواج پرستارت با نداشتم توقع داداش_

 .یميكن مقایسه کس همه با رو اوینا مياد بدم:کرد یاخم رادمان
 خون پر رو رادمان دهن نزنم تا کردم مشت دستمو و سایيدم بهم دندونامو

 .کنم
 .کردم حلقه گردنش دور دستمو که نشست کنارم آرام

 .ردک نگاهم تفاوت یب ببينم،اما رو حسادت اوینا یچشما تو داشتم دوست
 
 :نایاو
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 ینياد تو انگار و بود شده قرمز سام ميكشيدن،اما قليون داشتن سام و رادمان
 .بود یا دیگه
 بود؟ یچ کار این از قصدت:نشست کنارم آرام

 کار؟ کدوم:زدم یپوزخند
 ؟یکن ازدواج رادمان با یخوايم چرا+

 داره؟ یربط تو به:انداختم بهش نگاهمو ترین سرد
 ؟یبرنميدار زندگيم سر از دست چرا:زد پوزخند

 .من یزندگ تو یانداخت خودتو تو_
 بهم جونشون برادر تا دو کن،این کردیم،بس ازدواج که االن:کرد اخم

 .بشه سرد رابطشون نزار...بستس
 :گفتم رادمان به رو و رفتم پایين تخت از یعصب

 .بشورم شام یبرا دستامو برم من عزیزم_
 بيام؟ باهات یميخوا+
 بابا نه_
 !باش مراقب...برو پس خب+

 .رفتم سرویس سمت و زدم لبخند
 ...فشرد گلومو یدست که رفتم بيرون سرویس از دستم شستن از بعد

 
 .کردم نگاه بود شده سرخ چشماش که سام به ترس با

 .آوردم یم کم نفس داشتم
 :تگف یخشن یصدا با و داد فشار بيشتر که گذاشتم دستش رو دستمو
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 ؟یکن بيچارم یزندگيم؟اومد به یبزن گند یميخوا+
 ؟یبيار روم به خوردمو که یگه یاومد

 ...دستت..دس_
 سرفه هم پشت که برداشت دستشو باشه اومده خودش به تازه انگار

 .زیرچونم گذاشت کردم،دستشو
 .بود التماس از پر نگاهش کردم نگاه بهش

 ...اوینا+
 .سام دارم دوست رو رادمان من_

 .کرد نگاهم زده شد،بهت مات
 !یميگ دروغ ميدونم من!!یميگ دروغ+

 .گذاشتم دهنش رو دستمو رادمان ترس از که بزنه داد خواست
 .برداشتم دهنش رو از دستمو و کردم صبر یكم

 ؟یدار دوسش+
 .لرزید یم آبيش مردمک

 .یخيل...آره_
 .بود صورتم به خيره و نزد یحرف

 بهتره؟ من از چيش+
 !مهمه خودش برام_

 .کرد تغيير نگاهش
 ؟یبود من عاشق ميدونه:زد یپوزخند
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 ...ترس از لرزیدم
 ميدونه؟+
 ...نميدونه:گفتم یا رفته تحليل یصدا با
 .کشيد خودش سمت و گرفت دستش تو موهامو پشت از
 .مميكن جهنم زندگيتو یکن ازدواج باهاش قسم،اگه دارم بهت که یعشق به+
 
 .داره دوست خيلي رو رادمان ميدونستم یول ترسيدم کالمش جدیت از

 .دویدم ميز سمت دستش زدن کنار با و نزدم یحرف
 

**** 
 که ندبل یها آستين و گيپور ی تنه باال که یرنگ  یطالئ ینامزد لباس به

 .کردم نگاه بود خوابيده تنم تو کامال
 دوست یخيل رو این و بود حساس یخيل لباس انتخاب روي رادمان
 .داشت
 کامال خودم خواست به که آرایش و بودن کرده فر سرم پشت ساده رو موهام
 .بود رنگ کم و مالیم

 .اشيمب داشته یبيشتر وقت تا بودن اومده رادمان پدر یویال یتو آرایشگرها
 .رفت بيرون مهمان اتاق از من رضایت و کار اتمام از بعد

 هب شروع و بردم باال یکم رو لباس دامن و ایستادم اتاق یقد ی آیينه جلوي
 دستم مچ که بيفتم خواستم و کرد گير تخت ی لبه به پام که کردم چرخيدن

 .شد کشيده
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 .شدم خيره زده باال یموها و یمشك شلوار کت اون یتو رادمان به تعجب با
 ؟یاومد یک تو_
 ...االن همين:کرد بهم ینگاه لذت با

 .رادمان یرو به رو من و بود تخت پشت رادمان ایستادم صاف
 خوبه؟:گفتم رادمان به رو و زدم یچرخ

 ...یعزیزدلم؟ول باشه بد ميشه مگه+
 قسمت یرو رو دستش برگردوند منو و زد کنار رو بود آزاد پشتم که موهام

 .کشيد لباس باز
 ...بازه+

 .زدیم حرف راجبش ما رادمان:کردم یاخم
 .دآور بند نفسمو گردنم پشت یا سوزنده یگرما که بزنم غر باز خواستم

 
 .ختت رو افتادیم باهم و کرد گير پاش به پام که برگشتم رادمان سمت تند

 درشت یچشما با من و کشيد یعميق صورتش،نصف تو شد پخش موهام
 .کردم نگاهش شده

 .گذاشتم صورتش کنار رو دستم
 .کرد نگاهم عميق

 .بشيم محرم بهم ميخوام امشب...اوینا+
 .داد حرکت صورتم رو آروم دستشو که نگفتم یهيچ

 .محرمم بهت االنم من نظرم به یول+
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 چرا؟_
 .ميگه بهم ل*ب*مق چون+

 .زدم یلبخند
 .کرد حلقه کمرم دور دستشو که بشم بلند خواستم

گاه  .خندیدم و افتادم شمالمون سفر یاد ناخودآ
 .خندید اونم

 .بود یشيرین سفر+
 .خندیدم ریز ریز فهميدم منظورشو

 کردم کبودت و سياه یوقت!ضعيفه کردیا مهمونمون چک تا دو خوب+
 کيه؟ دست دنيا یميفهم

 .بياد باد بزار برو اوهو اوهو_
 ؟یبزن منو مياد دلت تو ییعن:کشيدم گردنش یرو دستمو

 :گذاشت گردنم پشت دستشو و کرد نگاهم خيره
 ميارم؟ کم جلوت انقدر چرا+
 باز یبد یصدا با در که نشست یم ش*ا*ب*ل رو داشت م*ا*ب*ل

 ...شد
 

 ...در سمت برگشت جفتمون یها سر
 
 .برگردوندم رومو سام ی خورده شكست و روح یب یها چشم دیدن با

 .زد پایين رو بود اومده باال که دامنم و کرد یغليظ اخم رادمان
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 .شرمنده..ش+
 .رفت بيرون و

 .گرفتم وجدان عذاب که بود ناراحت یبقدر نگاهش
 !شده دعواش آرام با باز حتما...بود ناراحت چقدر+

 !یر*ق*ص*نمي زیاد:گفت اخم با و کرد بلند منو بعدم
 !نميگيره گرم مردا با!یر*ق*ص*مي من با فقط

 !ینميخور جم کنارم از!نره کنار دامنت باشه حواست
 ؟یفهميد
 .شدم خم یکم و گرفتم دامنمو و زدم یکش رادمان لبخند

 .سرورم چشم_
 ...یسرورت سر تاج ید؛توب*و*س* پيشونيمو

 
 :سام زبان از
 

 اهنگ مزحک شلوار کت  این تو ایينه تو خودم به و کردم باز رو سرویس در
 .کردم

 .افتادم پيش لحظه چند ی صحنه یاد
 .شد یجار دستم از خون و شد خورد آیينه که زدم آیينه به یمحكم مشت

 با عشقت عقدکنون و ینامزد امشب:زدم پوزخند خودم به
 ...ميان بهم چقدر ميگن همه...برادرته؟هه
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 کردم؛ پيدا رادمان به یبد حس
 ...رادمان،نميبخشمت بود من سهم اوینا:کردم زمزمه

 
 .شدم یپذیرای وارد و شدم خارج سرویس از کشيدن کل یصدا با
 دست که حالي در ميان پایين مارپيچ یها پله از که رادمان و اوینا دیدن با

 هسرشون روي که ینازک شنل و بود گرفته قاب رو اوینا ظریف دست رادمان
 .کردم مرگ بود،احساس گرفته قرار سرش و ها

 .نداشت فایده یکنم،ول آروم خودمو که کشيدم یعميق نفس
 .ریختند مي یصورت و قرمز رز گل سرشون یرو ها پله یباال از
 .ميرفتن بودن کرده اماده براشون که یعقد اتاق سمت به

 شتم خونيم ميكرد،دست نگاه اوینا یزیبا و نرم حرکات به لبخند با رادمان
 .شد

 .نشن من حال متوجه که بودند شاد انقدر همه
 ...بين این بود،تو بسته گلومو راه مردونه یبغض
 .نداشت اومدن جلو جرعت یول ميكرد نگاهم قرار یب یآب چشم تا دو فقط
 ؟یخوب:زد لب

 اوینا یها ب*ل طعم زدم،یاد نبود زهرخند به شباهت یب که یلبخند
 ...افتادم
 .زدم یلبخند

 !!باشه مبارکت من عشق داداش+
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 .گرفتن قرار جایگاه یتو اوینا و رادمان
 روز یه که یآهنگ

 زنگ گوشم تو دلمه حرف ميكردم احساس االن یول ميكردم مسخرش 
 ...زد
 
  سراغت اومدم یوقت*

 .*وجودم شد گریه پر
 

 .خورد گره بهم عسليش نگاه و باال اورد رو سرش اوینا
 
 یميكرد نگاهم یجور یه*

 *نبودم عاشقت انگار
 

 .خوندن رو عقد ی خطبه به کرد شروع یتوسل اقا حاج
 
 .خدایا کردم دعا یه*

 .*کن دل دو یكم عشقمو
 

 ..من مثل بود،درست گرفته رو اوینا یدستا رادمان یدستا
 ...کن ول دستاشو:کردم زمزمه
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 قشنگم عشق زدم داد*

 .*کن ول دستاشو..نه بگو
 .بست چشماشو باشه شنيده زمزممو که انگار اوینا

 
 ...بودم وایساده روت به رو*

 ؟یبست یم چشماتو چرا
 شد سياه دنيام دفعه یه

 .*ینشست پيشش که یوقت
 

 .کرد نوازش رو اوینا دست و کرد زمزمه یچيز زیرگوشش رادمان
 
 ...دیگه گرفتو دستتو*

 .*اومد سر منم نفس
 

 سرم تو ميخ مثل ها مهمون سرخوش یها زدن دست و کشيدن کل یصدا
 .ميشد کوبيده

 
 ...براتون زدن دست همه*

 .*دراومد گریم من یول
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 ...فهميدم چكيد،تازه چشمم از که اشكي قطره با
 !!واقعيه اینا ی همه
 !!ميشه برادرم زن داره...من یاوینا

 .نبينه خيسمو یها چشم یکس تا برگردوندم سرمو
 
 یببين منو نخواستم*

 ميباره اشكام یوقت
 ...ینبود عاشقم تو یا
 .*نداره اثر دعام یا
 
 ...یاون مال دیگه حاال*

 ...تو از یسهم ندارم من
 ...داده حلقه یه بهت اون
 ...*اشكو حلقه تا هزار من

 
 رو من هق هق یصدا*

 .*یشنفت بودم مطمئن
 
 !بله...مادرم و پدر اجازه و خدا به توکل با+
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 ...عزیزم بازم رو بله*
 .*یگفت قاطعانه چه یوا
 
 .بردم باال بيرون یبارون آسمون به رو سرمو شدم خارج ویال از
 .باش عشقم مراقب!خودت به سپردمش...نيست من مال دیگه_
 
 :نایاو
 

 .یشد خونم خانوم دیگه:کرد زمزمه و فشرد دستمو رادمان
 ...کردم زمزمه یا دیوونه

 .شدیم یپذیرای وارد و آورد در رو شنل رادمان آقا حاج رفتن از بعد
 از بود پر خونه سقف تمام و بود شده پر هليوم گاز با که یهای بادکنک
 .قرمز و سفيد یها بادکنك
 .بود شده پر رز یها گل ر*ق*ص* پيست
 ر*ق*ص* پيست به خودش دنبال منو و نداد نشستن ی اجازه بهم رادمان
 .کشيد
 .کرد حلقه کمرم دور رو گذاشتم،دستاش اش شونه یرو رو دستام

 .گذاشتم سينش یرو رو سرم
 !نميدونستم رو خوشحاليو دليل و بودم خوشحال

 .نيست شدنم پيروز خوشحاليم دليل ميدونستم فقط
 .یدب*و*س* رو موهام یرو
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 ارامش احساس چقدر یاوینانميدون یتوی کشيدنم نفس دليل+
 .دختر یشد ميكنم،عزیزترینم

 
 ...امنيت یميداد،بو یمردونگ یبو داشتم،آغوشش یخوب احساس

 بين روم؛نگاهش شد خم و چرخيدم یوقت.ميكرد آرومم تلخش ادکلن
 .بود نوسان در چشمام و ب*ل
 

 .نگهداشت هام ب*ل یسانت یه رو و شد خم
 گونم رو ش*ب*ل بردم جلو و*م*ب*ل تا دوختم بهش چشمامو منتظر

 .نشست
 !یریخت بهم که ییها کرم تاوان اینم+
 .زدم بازوش به یمشت حرص با
 ...ميدم نشونت امشب_
 
 .کردم تشكر و یخداحافظ مهمونا از الود خواب و خمار یچشما با

 .دادم گوش رادمان و جون مليحه یصدا به ميكشيدم خميازه که یحال در
 ...رو امشب بمونين پسرم+
 
 !من ی خونه ميریم امشب اوینا پدر ی اجازه با جان مامان نه+
 .مونده باز زور به چشماش عروسمو،طفلک کن نگا پسرم+
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 .ميخوابه خودش خونه یتو ميرم من مادر+
 ...رفت غنج دلم کرد تأکيد که خودش ب خونه یرو
 
 ی خونه بریم ما جون مليحه ميگه راست:شدم آویزون رادمان یبازو از

 .خودمون
 !بگذره خوش گفت و زد یچشمك جون مليحه

 .نكردم یتوجه رادمان خندون یچشما به و کردم یریز اخم
 و نبود سام از یميكرد،خبر نگاهم نفرت با و بود نشسته مبل یرو آرام

 .بودم نگرانش
 *ب*ملق حرفش شنيدن با که ميرفتم باال لباسام برداشتن یبرا ها پله از

 .شد خورد
 *داداش زن*
 

 .بود تلخ حرفش که کردم نگاه یسام به و برگشتم
 دادم، قورت دهنمو آب

 .کشيد باال خودش دنبال رو سام دست آرام که بدم جوابشو خواستم
 .کردم عوض لباسامو و شدم بود لباسام که یاتاق وارد اونا به توجه بدون
 ورتمص یچاشن رو ،لبخندیمشك شلوار و شال با سفيد جلوباز بلند یمانتو
 .کردم

 .کنم زهر رادمان و خودم یبرا رو امشب نميخواستم
 .ایستادم سرجام آرام یصدا شنيدن با که اومدم بيرون اتاق از
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 .ميخورد یچا داشت مادرامون پدر با انداختم،رادمان ینگاه ها پله پایين به
 !حسادت یا بود یفضول کردم،نميدونم دور خودم از رو استرس

 .چسبوندم اتاق در به رو خودم یول
,,,,, 
 .شد باز شدت به در
 .ميزد زنگ گوشم تو آرام و سام یبودم؛حرفا مهبوت و مات هنوز من و

 .بود کرده یخ دستام
 .بود بسته گلومو راه بزرگ سد یه بگم یچ که بغض
 .شدم خيره ميكرد نگاهم متعجب که ییخ نگاه اون به و کردم بلند سرمو

 .ميكرد نگاهم درمونده و بود گذاشته دهنش یرو رو دستش آرام
 ..ميشد بسته و باز هدف یب دهنم

 لرزونمو دوید،دست سرویس سمت به بود خيس اشک از صورتش که آرام
 .آوردم باال

 ...تردید با
 ...یبدبخت با
 ...عشق با
 ...عجز با

 .کشيدم گونش یرو رو دستم
 ؟ینگفت بهم چرا_
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 .کردم حس هام گونه یرو رو اشک لغزش
 !نكن گریه+

 ...خدایا
 .داشتم دوست رو لحنش انقدر چرا

 ؟ینگفت بهم چرا_
 .نشست ل*ب*م رو محكم سام دست اما بزنم جيغ که کردم باز دهنمو

 !ميفهمن همه االن...باش آروم+
 .برداشت آروم رو شد،دستش خفه گلوم تو هقم هق دستش بخاطر

 .کشيد عقب یهو که کنه نوازش صورتمو خواست
 ...من از بيشتر یخيل شاید..یخيل!داره دوست رادمان+

 .بسته اتاق پشت موندم بست،من رو اتاق در و گفت اینو
 .برگشتم رادمان سمت و کردم پاک صورتمو سرم پشت از رادمان یصدا با

 .آورد باال سرمو و گذاشت زیرچونم دستشو که انداختم پایين سرمو
 ؟یکرد گریه+
 نه_

 .چسبوند خودش به منو و گذاشت کمرم پشت دستشو
 ؟یداد یقول چه بهم+

 !نگم دروغ بهت:دوختم چشم بهش
 .نگو دروغ پس+

 دارم دوست..اوینا کني گریه ندارم دوست:بود صورتم روي اخموش نگاه
 !یباش خوشحال هميشه
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 .ميشم بابام مامان تنگ دل_
 .گفتم رو دروغ این یچجور نميدونم

 یفدا یاله:یدب*و*س* گونمو شد کرد،خم نگاهم مهربون رادمان یول
 .من یاو بشم دلت
 !بره یادت هم یتنگ دل ميكنم یکار:گفت و زد یشيطون چشمک بعدم

 
 .زدم یمصنوع لبخند

 .ميكردم بد حالمو رادمان یچشما تو یخوشحال برق
 .کرد قفل انگشتامو و گرفت دستش تو دستمو

 .ميكرد درد سرم
 .شدیم ماشين سوار هامون خانواده از مفصل یخداحافظ از بعد باهم

 .نميكرد آروم منو یول ميشد پخش یمالیم آهنگ
 ...سام
 ...کرده یغلط چه یعوض آرام اون نگفت بهم چرا
 !کنه؟ یکار همچين و بشه سام عاشق آرام باید چرا

 .بستم چشمامو
 !!بود سام با بارهام اولين افتادم،تمام سام با خوبم یروزا یاد

 ...هب*و*س* اولين
 ...آغوش اولين
 ...ها دارم دوست اولين



 215 احساس یدوراه

 ...هام یدلبر اولين
 ...هام حسادت اولين
 .کشيدم یآروم نفس
 !بود من مرد،مرد انداختم؛این َمرَدم به ینگاه

 .داشتم رو ف*ا*ح*ش*ه یزن احساس...من یول
 ...من و بود شده من عاشق خالصانه رادمان

 .ميكردم خيانت همسرم به فكرم با داشتم من
 .کرد نوازش آروم و گذاشت پام ن*و*ر رو دستش رادمان

 ميكنه؟ فكر یچ به داره من خانومه+
 ...تو به_
 .گفتم که یبزرگ دروغ از گرفت ل*ب*مق
 ؟یدار اعتقاد اول نگاه در عشق به اوینا+

 ...شاید:کردم نگاهش
 

**** 
 رو دارم نم یپوشيدم،موها ستش کوتاه شلوارک با  یسفيد ی دکلته تاپ
 .رفتم رادمان با مشترکم اتاق به و ریختم دورم

 .بود کشيده دراز تخت رو یورزش مشكي شلوار با رادمان
 .ميكردم حس اندامم یرو رو اش خيره نگاه

 .کردم رها تخت یرو خودمو و زدم لباسم به یشيرین ادکلن
 .گذاشت گردنم بين سرشو و کرد حلقه شكمم دور دستشو رادمان
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 حرکت شكمم یرو دستش و زد سرشونم به آرومي ی هب*و*س* رادمان
 ...کرد

 .کشيدم یتند یها نفس
 .کردم نگاه سبزش خمار یچشما به و گرفتم فاصله ازش

 .ميكنم خواهش!رادمان نه امشب_
 بهم خودشو پشت از زد یلبخند بود،اما مشهود نگاهش یتو یدلخور

 :چسبوند
 .باشيم اماده جفتمون دارم دوست!یبخوا خودت یهرچ سخته،ولي یخيل+
 

**** 
 یت داشت رادمان و بودیم خورده رو بودیم کرده حاضر ینفر دو که یناهار

 .ميكرد تماشا یو
 

 ميمتص کشيدم،از یاسترس پر شدم،نفس اتاقمون وارد و کردم بهش ینگاه
 .نبودم مطمئن

 .اوردم در لباسامو و کشيدم یعميق بستم،نفس چشمامو
 حریر تماما و بود باز ه*ن*ی*س زیر تا یقش که یکوتاه قرمز خواب لباس

 .کردم تنم رو بود
 یرو رو سرخ دار طعم ب*رژل و ریختم م*ن*ي*س وسط رو اکليل پودر

 .ماليدم هام ب*ل
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 گردن به رو کننده تحریک ادکلن و بشه نرم کامال که کشيدم برس رو موهام
 .زدم بدنم و

 .شدم خم پشتش و رفتم سمتش بود،آروم فوتبال به هواسش رادمان
 .دمکشي سينش قفسه تا و گذاشتم پهنش یها سرشونه یرو نرم رو دستام

 ...فوتبا اوینا+
 .ماسيد دهنش تو حرف که کرد نگاهم برگشت

 .ریخت صورتش یتو بلندم یموها که دادم تكون آروم رو سرم
 .کرد نگاهم شد،خریدارانه بلند و کشيد یعميق نفس
 ور و زد دور رو ميداد،مبل نفس به اعتماد بهم نگاهش یتو تحسين و لذت

 .ایستاد روم به
 چشماش تو نياز و ت*و*ه*ش و بود م*ن*ی*س قفسه ی خيره نگاهش

 .ميزد موج
 م،نفس*د*ی*س*و*ب آروم رو گردنش و کردم حلقه گردنش دور دستمو

 .کشيد یتند
 ...شم یكي کنم،باهات جبران رو دیشب ميخوام_

 .شد حلقه شكمش دور پاهام و کمرم دور دستش
 .گرفت قرار م*ب*ل رو ش*ب*ل که بردم جلو رو سرم

 ..شد کشيده اندامم یرو دستش و چسبوندم دیوار به
 .ميكشيد دست موهام تو و د*ی*س*و*ب یم و*م*ب*ل طاقت یب

 .زد خيمه روم و کرد پرتم تخت یبرد،رو اتاقمون به و کرد بلندم
 ...د*ی*س*و*ب بودم،گردنمو شده مست نياز شدت از
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 ...ناخواه خواه من، و
 ...کردم تقدیم َمردم به رو تمامم

 
 نفسمو و گرفتم گاز درد شدت از و*م*ب*کردم،ل باز چشمامو کمرم درد از

 .کردم یریز ی کردم؛ناله فوت
 شكمم دور دستش و شونم رو سرش رادمان و بودم رادمان بغل تو برهنه
 .بود حلقه

 .خورد زیرشكمم به آرنجم که کنم باز شكمم دور از دستشو خواستم
 .شد بلند و کرد باز چشماشو سریع رادمان که کشيدم یآروم جيغ

 .شدم مچاله خودم تو و گذاشتم شكمم رو دستمو
 .کرد بغلم یحرف هيچ یب و شرمنده نگاه با رادمان
 .کردم حلقه گردنش دور دستمو

 گذاشتم شونش رو ميكرد،سرمو نوازش کمرمو آروم گرمش و بزرگ یدستا
 .ميكردم ناله آروم درد از و

 .گذاشتم تخت یرو آروم رادمان که شد کم دردم از یکم
 ميخوام معذرت:یدب*و*س* گونمو آروم و زد بهم یمهربون لبخند

 .یشد یاینجور من عزیزم،بخاطر
 .شد ییك باهات جسمم:گفتم آروم

 .گذاشت دهنم تو و اورد مسّكن رادمان
 .بود شده بهتر یخيل حالم
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 .افتاد سينم ی قفسه به نگاهم که کشيدم یعميق نفس
 انگشت رد و نداشت یتموم هام ه*ن*ی*س یرو یکبود و خونمرد رد

 .بود مونده م*ن*ی*س رو هاش
 .کرد یآروم ی خنده رادمان

 !یوحش...زهرمار_
 !نباشن خوشمزه انقدر ميخواستن+
 

 یميخوا:م*ن*ی*س به زد زل و زد قهقهه بلند که کشيدم یحرص پر جيغ
 کنم؟ بيشترش
 .حيا یب:گفتم آروم و کوبيدم سرش به محكم رو بالشش

 حيا یب تو یبرا...یزنم:د*ي*س*و*ب گردنمو آروم و سمتم شد خم
 جغله؟ باشم حيا یب یک ینباشم؟برا
 چطوره؟ ها بلوند دختر این یبرا:زد یشيطون چشمک

 !رادمان:زدم داد یعصب
 .خندید تر بلند

 .کردم نگاه تخت به اخم با و برگردوندم ازش رومو
 ؟یقهر:کنارم خرید

 .کردم کج گردنمو بيشتر که سمتم شد خم
 !حداقل کن قهر بد کن تنت لباس برو اول:گفت خنده با

 .نيست تنم لباس اومد یادم تازه
 !بپوشم لباس بيرون برو_
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 ...که ميگه یکس اینو معموال+
 !امروز یشد خوشمزه چقد بسه بسه_
 .خوردم خوشمزه چيز تا دو ظهر از بعد اخه+
 !رادماااااان_
 

 .بست رو اتاق در و دوید بيرون به رادمان
 .رفتم حمام به خنده با و کردم زمزمه یا دیوونه

 گرفتم دوش بود؛سریع خونمرد هم گردنم و پا ن*و*ر روي
 رو رادمان سفيد یها پيراهن از ییك و نداشتم زیر لباس پوشيدن ی حوصله

 .کردم تنم
 .رفتم بيرون اتاق از و کردم خشک موهامو
 .ميذاشت قهوه داشت و بود اشپزخونه تو رادمان

 .بود خوب یزیاد مرد رفتم،این کنارش آروم
 .ریخت فنجون تو رو قهوه آروم
 .ميكردم تماشا حرکاتشو و نشستم اپن روي

 .ندارم دوست قهوه_
 !ميدونم+
 ...من یبرا چرا پس_
 .ماسيد دهنم تو حرف گذاشت جلوم که یا ميوه ظرف با
 .سبز گوجه و انار و هلو و تمشک و یفرنگ توت از پر ميوه ظرف یه
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 .کردم نگاهش متعجب
 !داره دوست رو اینا من خانوم+

 .گذاشت دهنم تو یفرنگ توت یا تكه خودش که خندیدم
 .کرد نگاهم لبخند با

 .موند م*ب*ل رو آبش که برداشتم یتمشك
 مگر هم م*ب*ل و شد اسير هوا تو دستم که کنم پاکش انگشت با خواستم

 .شد
 

 :حال زمان
 
 شد باعث و خورد چشمم تو یشدید کردم،نور باز چشمامو گنگي با

 .ببندم چشمامو
 .ميكرد درد سرم

 تمودس پيچيد دستم تو که یشدید درد و سرم دیدن با که آوردم باال دستمو
 .اوردم پایين

 .گرفت گلومو بغض دستام یرو یکبود دیدن با
 خوشبختيم؟ شيرین دوران شد تموم ییعن
 .زدم یلبخند باشه رادمان اینكه اميد به شد باز در
 کنارم نشست،دکتر م*ب*ل رو یپوزخند یانساليم دکتر دیدن با اما

 .نشست
 .کبوده تنت تمام+
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 .اوردم پایين سرمو
 ميزنه؟ کتكت هميشه+

 .چكيد چشمم از اشک قطره یک
 ؟یکن شكایت ازش یميخوا+
 گفتم؟ یم یچ

 نگفته؟ بهم تر نازک گل از دیروز تا گفتم مي
 .لرزید بغض از چونم

 ؟یخوشگل این به نيست تو حيف...دخترم+
 کجاست؟_
 .بيرون رفت یندید یشدید آسيب شد مطمئن یوقت+
 مرخصه؟؟+
 .شد بدنم وارد یا تازه جون صداش شنيدن با
 
 .کردم نگاهش شرمگين تفاوتش یب نگاه دیدن با

 .شد سرازیر چشمام از اشک
 رادمان؟:ناليدم دکتر به توجه بدون
 مرخص؟:برگشت دکتر سمت من به توجه بدون

 .بله سرمش شدن تموم از بعد بخواد خودش اگه+
 .زد یمحكم پوزخند و کرد نگاهم سرد رادمان

 .کرد پرت صورتم تو شالمو رادمان سرم شدن تموم و دکتر رفتن از بعد
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 .افتادم شد مرور ذهنم تو که یاتفاقات تمام کردم،یاد نگاهش زده بهت
 شدم؟ ینم بيدار شد یم یچ

 .کردم سرم شالمو
 .دارم بریم،کار شو بلند+

 تن:تگرف بازومو محكم بيفتم اینكه قبل رفت گيج سرم که شدم بلند آروم
 !یندار یکار هيچ کن،عرضه جمع لشتو

 .گرفت گلومو بغض
 .کنم حفظ رو تعادلم کردم یسع آبروم حفظ یبرا که داد هولم جلو به

 .شدم خارج درمانگاه از سست یها قدم با و آروم
 .شد ماشين سوار خودش و نكرد باز برام درو هميشه برعكس رادمان

 .شكست ل*ب*مق
 .شد کنده جا از ماشين که بستم درو آروم و شدم سوار

 .افتاد شدش کبود پوست و رادمان سرخ یچشما به نگاهم
 .ميزد گنجشک مثل ل*ب*مق

 ...راد_
 .نكنم گورتو خودم یدستا با تا شو الل...شو الل+
 .گرفت بدنمو لرز فریادش یصدا از

 سوزوندم؟ یم رو یادداشت دفترچه اون ميشد چي
 ...یتوض_
 .موند نصفه حرفم دهنم یتو خون طعم و زد صورتم به که یدهن تو با

 ه؟*ز*ر*ه یميد توضيح چيو:کشيد نعره
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 .ميرفت در برات جونم خر منه کصافت
 ؟یهرجای گفتم بهت تو سال یه این تو

 !داداشمه ی دیوونه من عشق نميفهميدم و ميمردم کاش
 !!یکشيد اتيش به رو وجودم ذره ذره!اوینا منو یسوزوند

 :کشيد فریاد
 .خوردم یباز تو دست به فرهمند رادمان...من+

 من؟ سام،بعد نه؟اول یگرفت یخرسوار من از خوب
 ه؟*د*ن*ج تا چند تا چند

 
 .زد یخ تنم

 .شدم خيره رادمان به مبهوت
 .ميزد فریاد و کوبيد مي مشت فرمون به رادمان

 .شد خورد ل*ب*مق کردم شنيدم؛احساس ینم صداشو
 ه؟*ز*ر*ه ؟ی؟هرجای*ه*د*ن*ج گفت من به رادمان
 .اورد هجوم چشمام به اشك
 .اومد بند نفسم

 .کردم احساس سينم ی قفسه یتو سوزش
 .نزنم زجه نزنم،تا فریاد تا دادم فشار محكم ناخونامو

 .ميكشيد یالی ها خيابون بين و داد یم گاز یعصب رادمان
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 دلمزیر شدم بيدار یوقت از اومد شدم،یادم زیردلم تو شدیدي درد متوجه تازه
 .ميكنه درد

 .گرفتم گاز محكم و*م*ب*ل
 و بمراق پروا یب نيست یرادمان دیگه بزنم بزنم،زار بنالم،زجه ميدونستم

 .باشه نگرانم
 .ميشد اکو سرم تو ریختم،صداش اشك صدا بي

 .گفت عشق از گوشم تو دیروز بود،همين عروسيم دیروز همين انگار
 .رادمانم یبرا کردم یدلبر و کردم تنم عروس سفيد لباس دیروز همين
 ...که بود دیروز همين انگار...انگار

 ...فهميدم که
 ...که فهميدم

 :شد تيز گوشم ماشين ترمز و رادمان یصدا با
 چهي به کنم،فعال روشن تكليفتو وقتي تا یخدمتكار یه فقط امروز از+

 !ینميزن مفت زر یاحد
 

 .شد پياده ماشين از من به توجه بدون بعدم
 سمت به شدم خم و کشيد تير زیردلم که شدم پياده ماشين از یآروم به

 .کرد نگاهم پایين،رادمان
 .گرفت ازم رو و گفت زیرلب یچيز و بست محكم چشماشو

 و برگشت یناگهان رادمان که ميرفتم آسانسور سمت سست یها قدم با
 .کرد پرتم آسانسور تو محكم
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 .گفتم یبلند آخ
 .کشيدم یا خفه شد،جيغ خورد کمرم کردم احساس
 لهحوص یب رادمان که زدم جيغ ميگيره،بلند آتيش داره زیردلم کردم احساس

 .کرد بلندم و گذاشت زانوم زیر دستشو
 ميكنه؟ درد کجات+

 ...یوا...ميسوزه داره زیردلم...دلم رادمان..راد:زدم هق
 .کرد نگاهم عصبانيت با
 شد؟ یاینجور چرا آخه..آ_

 .خورده کمربند ضربه احتماال:گفت و کرد نگاهم کالفه
 .کرد دورم خودش از که بزارم سينش رو سرمو خواستم بغض با
 .کن حفظ خودتو جایگاه+

 :گفت و کرد نگاهم سرد بعد
 !یهيچ اوینا نيست قبل مثل یهيچ+
 
 ...برات چيو همه_
 !بشونم گذشته از یچيز نميخوام+ 
 .کرد پرت کاناپه یرو خشونت با منو و کرد باز رو خونه در
 .رفت مشترکمون اتاق سمت به

 :غرید و کرد پرت سمتم رو یمسافرت پتو دقيقه چند بعد
 .بمونه دستم رو جسد نميخوام کن استراحت آدم مثل+
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 .نميخواستم رو رادمان این کنه،من باز دهن زمين داشتم دوست
 دعوا و ها کردن قهر یحت تمامش!بود شيرین برام سال یک این تمام

 .کردنامون
 و بيست خواب،به موقع هم آغوش به اعتيادمون بخاطر آخرش که یدعواهای

 .نميرسيد هم ساعت چهار
 .ل*ب*شق یصدا آرامش به بودم معتاد من

 فارشس کوبيده تا دو حوصله یب و پوشيد یورزش شلوار با یزیرپوش رادمان
 .داد
 

*** 
 بخورم؟ یچيز بتونم ميشد کردم،مگه نگاه جلوم کباب به

 .هميش خوراک پر عصبيه یوقت ميدونستم من و ميخورد حرص با اما رادمان
 .بخور+
 .نميخورم یمرس_
 رو محتویات و ها ظرف که زد کنار رو یميزناهارخور ی سفره عصبانيت با

 .شد پخش و شكست یبد یصدا با سفره
 .زد گوشم تو یمحكم یسيل

 !!یبمير نخور انقد!درک به:زد فریاد صورتم تو
 .نبود این من کردم،رادمان نگاهش ترس با

 پيچوند،جيغ محكم دستمو که کنم آرومش تا بردم صورتش سمت دستمو
 .کشيدم درد از بلندي
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 !نجس یميفهم!ینجس تو:زد داد گوشم تو
 ؟یميزن دست من به یحق چه به

 .بياد روت به تف
 زنده زنده ميخواد دلم یميداد جولون زیرم سام فكر با ميكنم فكر یوقت

 .کنم دفنت
 سابقمون،نميخوام اتاق.. مشتر اتاق شو گم برو:گفت و کرد ولم بعدم

 !بيفته بهت چشمم
 . کردم نگاهش خيس یچشما با

 .برگردوند رو ازم
 :گفت بلند که ميرفتم داشتم

 ...درضمن+
 یوب هنوزم من یبرا آشوب پر  یجنگل یچشما ،این برنگشتم اما ایستادم
 .ميداد آرامش

 .کنه رو آغوشش یهوا دلم و کنم نگاهش ميترسيدم
 !نداره یربط تو به من یشخص یزندگ بعد به این از+

 .یبذار توش پاتو یندار حق منه مال کارم اتاق
 .شكستم بغضمو بلند یصدا شدم،با اتاقمون وارد

 يمن عروسيمون لباس با جفتمون که یشدم،عكس خيره نفرمون دو عكس به
 .یدب*و*س* مي پيشونيمو داشت رادمان و بودیم رخ

 .انداختم تخت رو خودمو ها لباس همون و گریه با



 229 احساس یدوراه

 .بستم چشمامو
 ببره؟ خوابم رادمان بدون یچجور

 
*** 

 .کشيدم یم نفس تند پریدم،تند خواب از ترس با
 بود؟ یخواب چه این...من یخدا
 یاستغفرالله!!بودن رادمان منو یعروس تو مشكب لباس با آرام و سام چرا

 .اومد یصدای که گفتم
 .بود ظریفي ی ناله یکردم،صدا تيز گوشمو

 .اومدم پایين تخت از استرس با
 .کردم باز رو گرفتم،در دستگيره به لرزونمو دست

 .ميومد کارمون اتاق از ناله یصدا
 نباشه؟ زن یبرا ناله یصدا این جنس ميشه مگه

 .کردم باز رو در
 ...من یخدا

 
 خيره بود شده خم رادمان یرو که یا برهنه نيمه زن به عجز و بدبختي با

 .شدم
 ...سمتم برگشت سریع رادمان اما بود یا دیگه یدنيا تو زن

 .اومدم فرود زمين رو و شد خم زانوهام
 :زدم صداش دلم ته از
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 ...خداااااا_
 .شد بلند هول زن که کردم هق هق

 .شدم خيره آبيش یچشما و سفيد تن به
 .بود گرفته رو اتاق تمام سيگار و الكل یبو

 .نخوره مشروب دیگه ازدواجمون بعد بود داده قول رادمان
 .بود برگشته چي زدم،همه زار
 .رفت بيرون و پوشيد لباساشو یحرف بدون زن

 ميزدمش؟ و ميشدم بلند
 ...نه

 .ميكردم اعتراف خودم یبدبخت به یاینجور
 ...اما رادمان
 .نميگفت چيزي و بود انداخته پایين سرشو

 
 !صبح4 کردم نگاه اتاق ساعت به
 
 .افتادم جونش به مشت رفتم،با رادمان سمت لرزون یقدما با

 ..ميزدمش و ميكردم ميزدم،گریه جيغ
 .ميكرد نگاهم سرد و حرف یب

 .نشستم تخت رو حال یب و خسته دقيقه چند بعد
 .کردم پاره و کشيدم روتختي یرو ناخونامو حرص با
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 .بود فرسا طاقت سينم ی قفسه درد
 

 لبيحا بقدري دیگه،اما چيز یا بودم خورده که بود ییها دارو منشأ نميدونم
 .بستم نداشتم،چشمامو هم شدن بلند توان یحت که بودم

 
 .دادم گوش دارش تب ینفسا یصدا به و بستم
 .ميكنه چيكار بدونم داشتم کردم،دوست منظم نفسامو و بستم

 .کشيد باال هام سرشونه تا رو پاره یروتخت همون رادمان
 

 ...بعد دقيقه چند
 ..بود کرده پر رو اتاق اذان یصدا

 یچ همه و بشم بيدار که کردم زدم؛التماس حرف خدا با دلم تو التماس با
 .باشه خواب

 ...اما باشم رادمان کلفت حتي
 .نباشه یکس با رادمان اما

 .شد شروع محكم یا زمزمه با هميشه مثل رادمان نماز یصدا
 .شدم آروم اما بود اومده سرم که ییها بال تمام با

 ؟یخواب اوینا:گفت یخشدار یصدا با نمازش اتمام از بعد
 .داره بغض صداش کردم احساس
 ...داره درد صداش

 .پيچيد اتاق تو رادمان بلند هق هق یصدا بعد دقيقه چند
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 ...مينداخت چنگ ل*ب*مق به که نامفهوم یها زمزمه و هق هق یصدا
 

 :سام
 
 شده؟ یچ سام+
 .انداختم ینگاه آرام نگران ی چهره به
 .ميزنه شور نگرانم،دلم نميده جواب ميزنم زنگ رادمان به یهرچ_

 :گذاشت شونم یرو دستشو و زد یمطمئن لبخند آرام
 .ميشه راحت خيالتم...عزیزم خونشون برو خب+

 .کشيدم موهام یال دستمو و کشيدم یپوف
 .زدم بيرون خونه از و کردم تنم یمشك سویشرت

 .بود گرفته جونمو تمام استرس
 .نباشه یچيز خدایا:کشيدم یعميق نفس

 
*** 

 .دادم فشار زنگ روي دستمو
 شخص به زده بهت در کردن باز کردم،با باز درو و کردم یط رو حياط طول

 .کردم نگاه روم به رو
 ...اوینا_
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 درو شدم،خواست خيره کبودش بدن و صورت به خشمگين و متعجب
 .دادم هول جلو به درو و گذاشتم در یال پامو که ببنده

 .شدم ویال وارد عصبانيت با
 .گذاشتم بازوش یرو دستمو که بره دوید اوینا
 !یميخواست همينو...یکرد بدبختم...کن ولم:زد جيغ

 ور خونه وسایل کشيدن،تمام فریاد و زدن جيغ به کرد شروع جنون حالت با
 .ميكرد پرت سمتم
 .کشيدمش آغوشم تو و کشيدم دستشو نگران

 .بياد بيرون اغوشم از ميكرد یسع و ميزد هق
 .باش آروم..اوینا باش آروم:گذاشتم گردنش کنار سرمو آروم

 !شدم بخت..بد..سام..س:ناليد بریده بریده
 .کوبيد زمين یرو پاهاشو و زد هق تر بلند

 آورده؟ سرت رو بال این رادمان_
 .داد تكون سرشو عجز با

 .کلفتشم ميگه بهم...نداره دوسم دیگه:زد جيغ
 .بستم یبدبخت و خشم از چشمامو

 .بگه عشقش از برات عشقت یوقت دردیه چه
 چيشده؟ بگو باش آروم تو ميكنم آدمش_
 ...ت..منو قضيه+

 :پيچيد ویال تو رادمان ی نعره یصدا که بود نشده تموم حرفش
 ؟یميخور یگوه چه ؟اینجایکرد بغل منو زن یحق چه به+
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 :نایاو
 

 .کردم باز کمرم دور از رو سام دست سریع باختم رنگ
 رادمان..را_

 .چسبيد رو سام ی یقه و داد هولم رادمان
 :کشيد فریاد و کوبيدش دیوار به
 ؟یبزن دست من زن به یميد جرأت خودت به چطور+

 .بود شده قرمز صورتش سام
 شده؟ چت رادمان:زد داد متقابال
 احمق؟ یميكن بلند زن رو دست

 !بيرون من ی خونه از شو گم االن دارم،همين اختيارشو زنمه+
 ...اوین..یميكن قضاوت زود یدار..کن صبر رادمان+

 .کوبيد سام دهن به یمحكم مشت رادمان
 .کشيدم یبلند جيغ
 .بود خون ی کاسه چشماش و بود کرده باد رادمان یپيشون و گردن َرگ

 !یبيار رو اوینا اسم نبينم بگير،دیگه گل دهنتو در+
 شد؟ شيرفهم

 .بود پرخون سام دهن
 .شد کشيده دستم که برم سمتش خواستم
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 .اتاقت تو شو گم برو+
 .رفتم اتاقم به ترس با

 ..شد باز یبد یصدا با در که بود گذشته ساعت نيم
 .پيچيد دستش دور و کرد باز کمربندشو رادمان

 ؟یميكن قدیميتو عشق ه*و*س که+
 

 .نبود کنترل قابل بدنم لرزش
 .یميكن فكر اشتباه بخدا رادمان..را:رفتم عقب عقب
 .بدم توضيح بزار اوینا مرگ

 .کشيدم یبلند جيغ صداش از که کوبيد دیوار به محكم کمربندو
 تمام که بيرون کشيد محكم رو ميزآرایش ی؟ها؟کشویبد توضيح چيو+

 .زمين ریخت محتویاتش
 .کرد پرت سمتم رو خاطرات دفترچه

 .گرفت دستش تو رو موهام سمتم اومد
 .گفتم یبلند آخ درد از
 کيه؟ خط دست این+

 .شدم الل
 کيهههه؟ خط دست+

 !من:کشيدم جيغ
 ...هرز یداد توضيح رو یچ همه:کشيد داد و کرد ول رو موهام
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 ریادف ميتونستم که یصدای ترین بلند با که بود نشده تموم حرفش هنوز
 !شو خفه:زدم

 .شدم بلند لرزون یقدما با
 :گرفتم سينم سمت رو انگشتم

 ؟یخوند رو خاطرات دفترچه اون آخر ی نيستم،صفحه ه*ز*ر*ه من_
 !فهميدم رو چيز بخونم،همه نيست ینياز+
 دیگه زن با ینميشد حاضر یبود عاشقم اگه!تو به داره شرف سگم من_
 ...یا

 .شد بلند نالم خورد پهلوم به که یلگد با
 !بودم عاشقت ميكنم،بعدم بخوام کاري هر من+

 !!اینو گذشتس،بفهم فعل
 .رفت تنم از روح

 ...رادمان:ناليدم توانم ی مونده ته با دوختم بهش خيسمو یچشما
 .کرد زمزمه یچيز

 اینجا؟نخير یآورد رو سام ناراحتم مردتم کشته یکرد چيه؟فكر+
 شناسناممه، تو خانوم،اسمت

 بكن، یخواست ی*ه*گ هر طالق از بعد
 طالق؟؟

 من؟ از یجدای براي بود مصمم انقدر ییعن
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 .گذاشتم پام رو سرمو و شدم جمع خودم تو
 .ميكرد درد ل*ب*مق

 .شد سخت برام کشيدن نفس
 .ميزدم نفس نفس تند تند

 .بود دیوار به خيره اما رادمان
 ور ميزآرایش محتویات تمام و شد بلند خشم با کرد،یهو نگاهم لحظه چند

 .زمين ریخت
 .کشيدم یبلند جيغ

 .کوبيد آینه ی شيشه به محكم دستشو رادمان
 .شد شد،دیوونه خورد آینه

 .کوبيد یم دیوار به رو سرش و ميكشيد فریاد
 داشت یم نگه مبادا روز یبرا رادمان که یبيهوش یدارو کمد از سریع یخيل

 .آوردم
 .بردم نزدیكش رو سرنگ

 دارم؟ نگهش آروم یچجور!بود خون ی کاسه چشماش
 .گذاشتم ش*ب*ل یرو رو م*ب*ل یناگهان یخيل و رفتم جلو
 !ایستاد زده بهت

 حرکت ش*ب*ل رو و*م*ب*ل و کردم تزریق گردنش رگ به رو سرنگ
 .دادم

_1،2،3،4 
 .افتاد تخت رو و شد بيهوش
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 .ودب گرفته یبد یبو اتاق و بود شده یقاط باهم شده خورد یها ادکلن عطر
 .کردم پانسمان رو خونيش دست و کردم صاف رو رادمان

 .ميزد آروم پيش دقيقه چند برعكس ل*ب*شق
 .بودم مرد این نگران کشيدم،عجيب صورتش یرو دستمو

 شه؟ قبل مثل یچ همه ميشه ییعن
 
 نتلف سمت به عجله با و کشيدم رادمان یرو رو پتو تلفن زنگ یصدا با

 .دویدم
 جانم؟_
 یعل منو*...*  بيمارستان آوردن زایمان یبرا رو سها یاویيي..یاویيي+

 .بياین زود هم رادمان و تو رسونيم یم خودمونو
 .رفت کنار هام غم تمام کردم احساس

 .ایستادم شده خورد ی آینه یجلو عجله با
 .شد محو لبخندم کبودم چشم و پاره لب دیدن با
 .کردم جمع رو اتاق تونستم یم که یسرعت آخرین با

 .کردم یخال زیرچشمم و پوست یرو رو پودر کرم
 .بود تيره یکم هم هنوز اما
 .نشه دیده پارگيش که زد ل*ب*م به رو رنگ یزرشك رژ

 .پوشيدم کرم شال و یکرم یل شلوار با یکوتاه یمشك یمانتو
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 و هاس بخاطر فقط کارم عواقب به توجه بدون و نوشتم رادمان یبرا ییادداشت
 .روندم بيمارستان سمت به و برداشتم ماشينمو سویيچ ونداد

 
*** 

 .ميكردم همراهيش و بودیم گرفته رو سها تخت
 .یدب*و*س* رو سها سرد دست بود،ونداد ونداد دست تو سها دست

 .کن فكر دخترمون به!عزیزم نباش نگران+
 .ونداد ميترسم..یم+

 یيزچ هيچ از نباید پيشته آقات یوقت:یدب*و*س* رو سها یپيشون ونداد
 .خانومم یبترس

 .کنه یمخف نگرانيشو داشت یسع و بود نگران ونداد یچشما
 .ایستادیم عمل اتاق در یجلو

 !پيشت امانت دخترم شد یچيز اگه..ا..ونداد+
 .یدب*و*س* رو سها دست بست خشم از چشماشو ونداد

 .نزن رو حرف این!نيستم منم ینباش تو گلم+
 

*** 
 با و ميكرد یط رو بخش عرض طول استرس با بود،ونداد گذشته ساعت یه

 .ميزد حرف خودش
 کجاست؟ رادمان+
 .داشت کار:کردم زمزمه یعل یصدا با
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 .رفتيم پيشش نگران همه دکتر ی چهره و عمل اتاق در شدن باز با
 :گفت یا گرفته و ناراحت ی چهره با
 .بدیم نجات رو بچه تونستيم فقط...ميگم تسليت+
 

 .شدیم مات همه
 .بود سخت برام باورش
 .بود شده مات هم شدم،رز خيره رز به و کردم بغض
 .آورد هجوم چشمم به اشک

 .ریخت اشكم ی قطره اولين ونداد دیدن با
 .رو کمرش شكستن دیدم

 یچ:غرید خيس یچشما و خشم با چسبوند دیوار به و گرفت و دکتر ی یقه
 !است زنده من یسها!است زنده من ناموس؟زن یب یميگ

 .بستم چشمامو فریادش یصدا از
 زده تكيه دیوار به ناراحت و نبود اخمش از یخبر که خورد رادمان به نگاهم

 .بود
 اینجاست؟ یک از

 .ریخت یم سيل مثل ونداد اشک یها قطره
 .بيارین دخترمو..د+

 .آورد یصورت یپتو یال رو یعروسك پرستار
 .چسبوند سرش به و کرد بغلش دخترشو ونداد
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 .ميده رو سها یبو..ب:گفت بغض با
 

 .گرفت آغوش تو سرشو و رفت ونداد سمت محكم یها قدم با رادمان
 .زد هق مردونه ونداد

 .کردم بغل رو عروسک و رفتم سمتشون
 چشمم یجلو سها ی چهره مشكيش بلند یموها و پرکالغ یها مژه دیدن با

 .اومد
 ...سهاس خود_

 .گرفت اوج رزا ی گریه یصدا
 ...اما ونداد
 .ریخت ینم اشک دیگه

 .بود دیوار به سرد و تفاوت یب نگاهش
 ...بود یخ نگاهش

 زمزمه و بود بلندش یها فریاد بخاطر که خشداري یصدا با رادمان
 .داداش بده صبر خدا:کرد

 .گرفت رو رادمان ی یقه و شد بلند ونداد
 .نكرد یکار یول بيشتربود یخيل ونداد از زورش رادمان
 بميره؟ اوینا االن همين اگه:زد نعره درد با ونداد
 معرفت؟ یب یميكن صبر بده صبرت خدا بگم بهت

 !رفت زنم
 ..شد پرپر زندگيم کشيد،گل پر من یسها
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 !؟یلعنت بده صبر یچجور خدا
 .بست چشماشو رادمان

 چسبيده سفت اشارمو انگشت که یکوچولوی انگشت به یا هب*و*س*
 .زدم بود

 .بریزم که نداشتم یاشك
 .دادم پرستار رو،به ميزدم،کوچولو هق فقط

 .شد کشيده بازوم که رفتم بيرون سمت به آروم هاي قدم با
 نشناسم؟ رو گرم دست این ميشه مگه

 .بود غمگين که چشماش شدم،به خيره بهش
 .بود خسته و دلگير

 .یميد خودت دست کار باز!!سرده!نرو بيرون:گفت محكم
 .ميخواست آغوششو کردم،دلم بغض

 .ميخواست حمایتشو دلم
 .ریختم چشمام تو خواستنشو یتمنا تمام

 ؟یکن بغلم ميشه:گفتم غم از پر
 آغوش تو رفتم فرو و کشيد بازومو که بود ترحم بخاطر فقط ميدونم

 .مردونش
 .کرد باز سر باز زدم،اشكام زار

 ...رفت من معصوم یسها!رفت رفيقم
 .بودیم خریده یسيسمون باهم
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 .رادمان...ونداد...خودم بود،غم سها غم نميدونم
 .بود شيرین چقدر کرد،نوازشش حرکت سرم یرو دستش

 ؟یميكن بغلم انزجار با که کثيفم انقدر_
 

 ...دانشگاه تو خوبمون یاومد،روزا یادم سها با خاطراتم تمام
 .شدیم نفر دو االن!نفرمون سه اکيپ

 .کردم نگاه رزا به
 .گرفت،سوخت درد ل*ب*مق

 ..شد بسته نفسم آوردم،راه باال سرمو
 .زدم چنگ رو رادمان پيراهن

 راد..را_
 .شد بسته نفسم شد،راه خشك گلوم
 ...یسياه و نامفهوم یها زمزمه و رادمان نگران نگاه

** 
 .ميشد اکو سرم تو دکتر یها حرف

 بود؟ کم هام غم
 ؟یقلب یبيمار
 بود؟ ریسک که یعمل

 بود؟ کرده خودشو عمر که یقلب
 .ميكشيد دست موهاش تو بود،کالفه خشمگين رادمان

 .بزنم نداشتم یحرف



wWw.Roman4u.iR  244 

 

 !یباش خانومت مراقب باید یخيل جان رادمان+
 به خطرناکه،اگه اوضاعت چقدر ميدونه خودش و پزشكه همسرت خوبه

 بارهدو ميگفتم ميكردن اشتباه درصد یه و نبودم مطمئن یاعتماد خانوم کار
 .بشيد اکو

 راتب هيجان و خشم و استرس!یش قلب پيوند باید زودتر هرچه دخترم یول
 !!سمه
 مصرف شده مشخص و دقيق یها زمان در باید که نوشتم قرص تا چند
 .کنيد

 .زیبایيه همه این حيف!دخترم باش خودت مراقب
 

 .دکتر سمت شد براق رادمان
 .باشه حرفاتون به حواستون یسعيد دکتر+

 .داد تكون سرشو و کرد اي خنده تک دکتر
 .برم دنبالش کرد اشاره رادمان
 .گرفت دستش تو دستمو و برداشت ميز رو از رو نسخه
 .نكرد معاینم خودش رادمان چرا شدیم،نميدونم خارج مطبش از باهم

 ؟ینكرد معاینم خودت چرا_
 .نزد یحرف

 ميميرم،نه؟ دارم یشد خوشحال_
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 اکتس ميشه:شد پشيمون انگار که کنه باز دهنشو برگشت،خواست سمتم
 ؟یباش

 !ها بچه پيش بریم_
 !شهمي بد حالت باز یميكن گریه یميشين رزا با ینيست،بر خوب حالت+
 !نكنم گریه ميدم قول_

 !یخودت خر ییعن که کرد نگاهم یجور
 ..یبم برم باید نشناسم رو تو من+

 !ینيست تو من یاوینا نبود یادم...هه:گفت تلخ یهو
 
 ؟یشد تلخ انقدر چرا_
 !!خيانتت با...یداد خوردم به زهر چون+
 !نداشتم یا رابطه سام با ازدواجمون بعد از من_
 بود؟نبود؟ درگيرش که ؟فكرتیچ فكرت+
 بگم؟ بهش یچ

 بودم؟ کرده گير یراه دو بين ماه دو این تو بگم
 احساسم؟ یراه دو بين

 .افتاد راه و کشيد تر محكم دستمو
 !یميكن استراحت!خونه ميریم+
 ..آخ_
 .گفتم که همين+
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**** 
 
 .نميشد باز گریه زور از بودم،چشمامو نشسته ویال یتو که بود ساعت4
 .کردم باز رو بود شده نخود اندازه که چشمام در یصدا با

 .اومد سمتم اخمو و بلند یها قدم با رادمان
 .شد تر غليظ اخمش من دیدن با

 .بود گرفته سنگينه؛لرزم غمم نپرسيد،ميدونست سوال
 .کرد پرت مبل رو پيراهنشو رادمان
 .انداخت روم و آورد یمسافرت یرفت،پتو اتاقمون سمت

 .کردم نگاه ریختمون بهم ی خونه به
 .بود غریبه من عشق از پر یویال با خونه این چقدر

 !کنه جمع رو ميگيرم،خونه خدمتكار فردا+
 !حرفش از نشدم خوشحال

 !خونه شد خونمون،االن ميگفت هميشه...گرفت دلم
 !اینجا ميارمش..ميشه مرخص سها ی بچه فردا+
 
 اینجا؟ چرا_
 .اینجا بيارمش بارداره،گفتم که هم نيست،رزا خوب حالش ونداد+
 ! بچه وسایل نه داریم شيرخشک نه ما یول_
 .بيامرزتش خدا...نازه یميگيرم،خيل ميرم صبح فردا خب+
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 .گفتم یآروم ممنون
 .آورد رو ریخت،قرص برام یآب ليوان و شد بلند سریع یهو

 .کن باز رو دهنت+
 .م*ب*ل به چسبوند رو ليوان و گذاشت دهنم تو رو قرص

 .خوردم رو آب جرعه جرعه و آروم
 .بود یاحساس هر از یعار نگاهش یبود،ول لرزون چشماش مردمک

 .شدم بيزار خودم از که بود غمگين و دلخور نگاهش انقدر
 .لرزید یم بست،پلكاش محكم چشماشو

 .کشيد دراز کاناپه یرو لباسا همون با خسته رادمان
 .شد بسته چشماش که نكشيد یطول
 عهده به رو مراسم یبرگزار رادمان و یعل ونداد حال بخاطر گفت بهم رزا

 .رفتم گرفتن؛سمتش
 .بود یخوب بازیگر نشستم،رادمان کاناپه رو کنارش

 زده؟ خواب به رو خودش نفهمم من ميشه مگه اما
 بگم؟نه؟ که بود نشست،وقتش ل*ب*م کنج یلبخند

 رادمان؟_
 .کنه منظم هاشو نفس کرد یسع
 باشه؟ دلگير فقط من یداشتن دوست مرد ميشه ییعن

 !نه یا یخواب واقعا کنم،نميدونم اعتراف ميخوام رادمان_
 .شدم وارد نقشه با دارم قبول رادمان...یول
 !!یمن مرد تو یول
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 .ازت دلگيرم ،منمیداد یاد بهم و ایمان بخششو تو رادمان
 .بود،نميدونم حرص از همش کارت اون شاید

 ...من...من
 ...االن یبودم،ول کرده گير یراه دو یه بين مدت چند این
 .بود سام و تو بين یراه دو احساس یراه دو اون

 ...ینميره،ول یادم سام خاطرات رادمان
 .ميخوام رو بودن تو با امنيت و آرامش من
 .رادمان دارم دوست من

 ...دارم دوست
 

 !نداد نشون یالعمل عكس هيچ
 .کردم خوابه؟بغض ییعن

 .کنم گریه نميخواستم
 ...بسه
 !بيارم دستش به ميتونم پس عاشقمه هنوز رادمان اگه

 .کشيدم یبلند آه
 .انداختم رادمان یرو ینازک یپتو و کردم باز رو زنگ،در باصداي

 .رفتم پيشش یهمدرد با روم به رو  خميده مرد دیدن با
 .بود شده سفيد ونداد ی شقيقه کنار یمو تار چهار...من یخدا

 .ونداد:کردم زمزمه زده بهت
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 .بهم زد زل مشكيش متورم یچشما با
 کو؟ من یسها+
 ..وندا_
 کجاست؟ من زن+
 .شد خيز نيم رادمان ونداد فریاد یصدا از
 .بستم چشمامو درد با

 ضعيف انقدر مردش نميخواد سها!باش آروم:گذاشتم شونش رو دستمو
 .باشه شده

 .ميكرد نگاه ونداد به غم با رادمان
 هست؟ ییسها دیگه کو؟مگه+
 .هست آره_

 و دادم گوش حرفش به که من سر بر مرده؟خاک گفتن من به چرا پس:زد داد
 .شيم دار بچه خواستم

 .کردم پرپر زنمو،عشقمو،اميدمو یدست یدست  خودم
 .گذاشتم ش*ب*ل رو دستمو

 ؟یدار اعتماد بهم_
 .کرد بسته و باز چشماشو

 ...چشماتو ببند_
 .بست چشماشو

 ؟یشنو یم یچ_
 .ل*ب*مق یصدا..ص+
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 نبود؟ قلبت سها ونداد،مگه سهاس یصدا این_
 !!کنارته هميشه!سهاس این

 
 .زد یپوزخند

 دیدمش؟ یک بار اولين یادته+
 .شد ظاهر ل*ب*م رو یکمرنگ لبخند روز اون یاد با

 یاتفاق ونداد ميزدیم،که قدم داشتيم سها و من و بود مسافرت رزا روز اون
 .دید مارو

 .هاشون دعوا و ها کل کل کوچيک،شروع اتفاق یه با یواقع عشق یه شروع
 .کشيدم یراحت نفس ونداد لب یرو لبخند دیدن با

 ...اشكش ی قطره چكيدن با اما
 کردم؟ بغلش بار اولين یوقت یادته+

 .یاو خاک ها خروار زیر ميره فردا من ی ميزه هاشو؟ریزه حسادت یادته
 ...خوابيد هميشه یبرا بود ریخته موهاش تمام که من یمشك چشم

 ندید و بست؛رفت جهان تمام و من یرو خوشگلشو یچشما
 .اوینا ندیدش!دخترکشو

 .بود شده اميدوار بود،چقدر کشيده نقشه اش آینده براي چقدر
 .اوینا کشيد پر گلم
 ...رفت گلم

 .بگيرم اشكامو یجلو نتونستم
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 .افتادم زمين که کشيد تير ل*ب*مق گریم شروع با همزمان
 ی کرد،ناله بغلم و انداخت کمرم و زانو زیر دستشو و دوید سمتم رادمان

 .کردم یبلند
 یجلو داره ميدونستم و بود شده سرخ خشم شدت از رادمان یچشما

 .مگذاشت تخت رو و بردم اتاقمون به!نگه یهيچ ونداد به تا ميگيره خودشو
 .آورد در شرتمويت و داد بهم رو یزبون زیر قرص

 دادن،انگشتاش ماساژ کرد شروع و گذاشت هام ه*ن*ی*س وسط دستشو
 .بودن دارن تب و داغ
 .بگيره هام ه*ن*ی*س یرو از رو اش تشنه نگاه ميكرد یسع

 .بستم رو خمارم یشد،چشما آروم ل*ب*مق
 ...م*ن*ی*س از یا نقطه یداغ و خواب کشيدم،حس یبلند ی خميازه

 
 تادهاف فردا یبرا جنازه تشيع پریدم،مراسم خواب از گریه یصدا احساس با

 .بود
 یگل لگ بليزشلوار و ميكرد گریه نازکش یصدا با که افتاد ینوزاد به نگاهم

 .بود تنش
 .گرفتم بغلم تو رو دخترکوچولو و شدم خيز نيم جام تو

 .نميشد ساکت یول ميدادم تكونش آروم
 .بردم راهش و شدم بلند شلوار و زیر لباس همون با کالفه
 .نميشد آروم یول ميخوندم اهنگ گوشش تو آروم
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 بچگونه ساک یه و شيرخشک و  یب یب یما ی کيسه که رادمان دیدن با
 .دادم بغلش رو بچه و رفتم بود،سمتش دستش

 .رفتم پایين ها پله از بدو بدو و کشيدم دستش از و شيرخشک
 .آوردم در رو شير شيشه بچه ساک از و گذاشتم جوش آب سریع

 درست رو شيرخشک آب اومدن جوش بعد و ریختم شيرخشک قاشق دو
 .کردم

 رو سها یادگار حوصله با و مهربون که دیدم رو رفتم،رادمان باال ها پله از
 .ميخوند یالالی و بود گرفته بغل

 .دادم دهنش به رو شير شيشه و گرفتم ازش رو بچه لبخند با
 .ميخورد ولع با کم کم اما نميگرفت اولش
 .رفت خواب به و شد بسته کم کم سياهش درشت یچشما

*** 
 
 .گرفتم بينيمو خونه تو توالت یبو پيچيدن با
 بویيه؟ چه این رادمان؟رادمان_

 از جلوتر متر دو رو بچه که ميكرد،درحالي یباز بچه با داشت که رادمان
 !!کرده یکار خراب نیا یوا:گفت داد با بود نگهداشتم خودش

 .کردم نگاهش یسوال 
 .اونور ببرش:زدم جيغ که بده من بغل خواست

 !زدن جيغ کرد شروع بچه که بودیم مونده حالت همون تو
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 .ميسوزه داره،داره گ*ن*ا*ه* طفلک بابا+
 .نيستم بلد کنم؟رادمان چيكار من_
 کنيم،اون عوض باهم بيار رو یب یب یما و مرطوب دستمال خب اه+

 .بيار زیراندازشم
 .کردم و گفت که یکارای ی همه تند تند
 رو شلوارش و گذاشتش زمين وسواس با کردم،رادمان پهن رو بچه انذار زیر
 .اورد در
 دستمال اب و گفت زیرلب یسوسول که گرفتم کرد،بينيمو باز رو یب یب یما

 .کرد تميزش مرطوب
 تميز رو تو یپ یپ عمو یدخترخوشگلو،دید کن ،نگاهشیعموی جان یا+

 کرد؟
 .شدم خفه اش غره چشم با که زدم یا قهقهه

 .گرفت بازومو که برم خواستم بست براش یجدید یب یب یما
 .هستم حرفم سر نكن،من خوش دلتو یالك+
 
 ميشد کنده داشت که یقبر سمت به خودمو  کوتاه و لرزون یها قدم با

 .رسوندم
 .کنم شرکت مراسم تو داد اجازه رادمان که کردم اصرار چقدر

 .بود مخم رو سورتمه مثل سها مادر یها زجه صداي
 .ميزد صدا رو سها اسم فریاد با و ميزد هق
 .گفت ینم یهيچ و ریخت یم اشك سها پدر
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 .ميكرد خفم داشت قبرستون یهوا و حال و ميزد تند تند ل*ب*مق
 .کردم سفت رو مشكيم یروسر ی گره
 .شدن خيره بهش متعجب همه ونداد داد یصدا با یهو

 .اومد شده کنده قبر کینزد سفيد لباس با
 کنيد؟ یم یغلط چه اینجا+

 .کنيد گم گورتونو شيد بلند سالمه من یسها
 آروم که ميكرد شد،التماس بلند(ونداد مادر)فهيمه خاله ی گریه یصدا
 .باشه
 ...برداشتن رو سها

 فرود زانوهام رو بود گرفته قاب دوستمو ظریف تن که یسفيد کفن دیدن با
 .اومدم

 .زدم چنگ رو خاک و کردم خاک تو دستمو
 .بود مرگ ناقوس مثل بودن اورده که یحاج ی روضه یصدا
 .بكشم نفس بود،نميتونستم سنگين و یابر هوا

 :يدپيچ قبرستون تو ونداد فریاد یصدا که بزارن قبر تو رو سها خواستن
 .ببينمش بار آخرین یبرا بزارید ميكنم التماستون+
 

 .گذاشتن قبر کنار رو سها و کردن نگاه ونداد به متأسف همه
 .زد زانو سها کنار گریه از براقش یچشما و یخاک بدن با ونداد

 .کرد باز رو بود شده زده سرش یباال که یا گره
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 .گذاشت گردنش زیر رو کفن
 ...یوا

 .بودن کرده خيس صورتشو تمام اشكش یها قطره
 .گرفت اوج هقم هق موهاش بدون سر و زده یخ بدن دیدن با

 اون تمام افتادم،یاد کشيد که یهای عذاب و ها یدرمان یشيم اون تمام یاد
 .بود اميد نا که یدوران
 رو برد،گونش سها صورت سمت رو لرزونش یول بزرگ یها دست ونداد
 .کرد لمس

 .کشيد صورتش نقاط تمام یرو رو انگشتش
 .کرد یتلخ ی خنده رسيد که چشماش به
 خودم دست یرو هات مژه تک تک...خانومم واست بميرم+

 !ترینم عزیز ریخت سرت یموها خودم یریخت،جلو
 ؟یگذاشت تنهام چرا
 دختر؟ یشد راه نيمه رفيق چرا
 نيستم؟ تو یب من نگفتم مگه

 ...برگرد
 !!!یتلعن برگرد ،یهست کن ثابت و برگرد!!برگرد ميدم قسمت عشقمون به

 !داشت درد صداش چقدر
 .زد سها ی گونه به یآروم ی هب*و*س* و زد یبلند و هق هق

 :گفت وار زمزمه و د*ی*س*و*ب رو زیرگوشش
 رفتي؟ راحت ؟انقدرینيست دیگه ییعن+
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 وصله؟ نفست به نفسش یقرارته؟نگفت یب ییك دل ینگفت
 یه تو مسر یموها ببين ؟بيایندار دوسم یميگ که انقدر یگفت یم بهم یادته
 .شد سفيد روز

 هق یچجور داره بود استوار کوه مثل که مردت ببين بيا
 .باشه ،نه؟یبرنميگرد!!ميزنه

 .یدب*و*س* رو پيشونيش شد خم و گفت اینو
 .ل*ب*مق یهميشگ ی ملكه خداحافظ+

 .دخترتو گل یندید و ینشد من؛مادر یسها خداحافظ
 .ندارم باور مرگته نكردم،هنوزم یهمسر برات اگه ببخشيد

 کنم؟ بزرگ یچجور رو بچمون من نامرد اخه
 .بردنش قبر سمت و بستن دوباره رو کفن سها عموي و پدر

 ...باز یچشما كرد،بايم ريس یا دیگه یدنيا یتو...اما ونداد
 .پریده رنگ آه،با اشک،بدون بدون قبر به بود خيره
 ...که نكشيد یميكرد،طول زمزمه یچيز یگاه و ميزد لبخند یگاه

 .افتاد زمين یرو ونداد
 

 .بود اومده بند زبونم شد مرور ذهنم تو اتفاقات تمام
 .دادم ینم اهميت داد یم تكونم و کشيد یم فریاد داشت که رادمان به
 .کردم نگاه ونداد جون یب جسم به شده گشاد یچشما با

 ...شد بلند همه هق هق یدویدم،صدا سمتش به و کشيدم یبلند جيغ یهو
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 .سها قبر کنار زدم،درست زانو کنارش
 .ميكند موهاشو و ميزد زجه که کردم نگاه خاله به

 کنه،گوشم باز چشماشو ونداد ميكرد التماس و ماليد یم خاك به خودشو
 .ميزد زنگ

 
 یچيز من یول ميزد حرف و بود هام شونه یرو رادمان بزرگ یها دست

 .شنيدم ینم
 !بود آروم شدم،چقدر خيره بود بسته رو چشماش که یونداد به

 بود؟؟ یچ یبرا ل*ب*ش ی گوشه لبخند
 .شد ینم تموم چشمام اشک

 ونداد؟_
 وندادددددد_

 .گرفت دستامو محكم رادمان که انداختم چنگ صورتم به و زدم جيغ
 ...باش اوینا،آروم باش آروم:کرد زمزمه زیرگوشم

 .شد راحت
 .گرفت سكسكم

 سها؟ پيش یرفت_
 .کرد بلندي ی ناله سها مادر حرفم این با

 .برگشتم رادمان بود،سمت سخت برام باورش
 .کردم نگاه قرمزش یچشما به
 مرد؟..ونداد..و_



wWw.Roman4u.iR  258 

 

 .کرد بسته و باز آروم چشماشو
 نشوت عطر وجودم تمام کشيدم،با آغوشش تو بده بهم یفرصت اینكه از قبل

 .کردم استشمام
 .مردم به توجه ميكرد،بدون نوازش سرمو رادمان و ميزدم زار بلند

 .بود سؤاستفاده ميكردم،شاید ناله مردم بغل تو
 !بود یکاف کنه بغلم که همين اما
 ...ترحم یرو از یحت
 !بشه تموم نميخواست دلم و بودم آغوشش تو
 یبرا!پایانه ما یبرا مرگشون!باهمن خانومشه،االن پيش االن ونداد اوینا+

 !!اس دوباره شروع اونا
 ...یغم هر از دور

 دخترسها؟ یول..و_
 
 .کردم باز چشمامو صورتم یرو ینوازش احساس با
 .زدم پوزخندي بود نشسته کنارم که رادمان دیدن با

 ...خيال بازم
 .بود تنم سياه لباس کشيدم،هنوز یآروم کردم،نفس غش مراسم تو افتاد یادم

 .کرده رو ونداد و سها یهوا دلم چقدر که آخ
 .دوید پایين و شد بلند نوزاد،رادمان ی گریه یصدا با

 .شد آروم دستم تو پسرخالم و دوست یادگار بعد لحظه چند
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 تپلش و کوچولو دست یرو رو کنه،انگشتم درست شيرخشك رفت رادمان
 :کشيدم

 !یشد یتيم نيومده که برات بميرم_
 عاشق چقدر پدرت مادر یبدون دخترکوچولو؟اگه ميشه یچ عاقبتت اخه
 .بودن هم

 .ميكرد نگاهم منتظر و بود شده گشاد درشتش یچشما
 .زدم یلبخند

 .چكيد ل*ب*ش یرو و چكيد چشمم از یاشك قطره
 .مكيد رو اشكم گرسنه

 ...ی،زاللی،پاکیعشقشون ی ثمره تو_
 !یگذاشت نامرد دنياي این به پا که برات بميرم
 .نكردن رحم هم تو به نميشناسه،اینجا بزرگ و بچه اینجا

 !ایم بازیچه همه تو و کوچولو،من ميچرخه بد زمونه 
 سها و ونداد مرگ از یميشه،حت باورت...مبهمه تو مثل منم ي آینده

 .شدم خوشحالم
 !نامردیه ميدونم:گفتم گزدیم،آروم لب

 .نميزنه حرف طالق راجب قضيه این بخاطر رادمان یول
 عوضيم؟ یچيه؟خيل

 ...هه
 !!کرد یعوض رو من ،عشقینشد عاشق که تو
 .کردم پاک اشكمو رادمان یپا یصدا با
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 .زدم یگرفت؛لبخند بغلم از رو بچه رادمان
 .بود عاشق چقدر_

 .بودم عاشقت ونداد از بيشتر من:زد یپوزخند رادمان
 .شكست ل*ب*مق هزارم بار یبرا
 .نيست دیگه ییعن...یبود+
 !یدید خيانت هم تو+

 .داد بچه دهن به رو شير شيشه
 ...یدید آرام با رو سام یوقت+
 !خب..خ_
 ببينيش؟ قبل مثل یتونست+

 .بزنم که نزدم،نداشتم حرفي
 .کنم تماداع بهش نتونستم یول داشتم دوستش بازم اینكه با.گفت یم راست

 .بده گوش حرفام رادمان،به بده فرصت بهم_
 ...ینداشتم،ول غرور تو یبرا من..اوینا+
 !یکرد ،لهمیکرد خورد زیرپاهات غرورمو تو

 بوده؟ اون با بارهات اولين!یداد یباز رو غيرتم
 !کردم تجربه تو با بارهامو اولين خر منه یول
 

 .حمام سمت بزنم،دویدم نداشتم یحرف
 ...ل*ب*مق درد زدم،از زار
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 مرگ سها،از مرگ ها،از روز این یخستگ بود،از نشسته دلم تو که یغم از
 .ونداد

 .بودند خوابيده ابد تا پدرش و مادر که یا بچه از
 .گذاشتم ل*ب*مق یرو دستمو

 .کردم باز رو داغ کردم؛آب اي ناله
 .افتاد گزگز به رفتم،پوستم دوش زیر

 .نكشم جيغ تا گذاشتم دندونم یال دستمو
 .کشيدم کنار خودمو و آوردم کم نفس

 
 .ميسوخت ل*ب*مق زدم هق هق آروم

 ...ل*ب*مق
 .بكشم نفس نميتونستم کشوندم،دیگه در سمت خودمو

 .کوبوندم در به جونمو یب یدستا
 .نميداد یداد،جواب یم بهم یخفگ حس داغ آب بخار

 .ميشد بسته داشت چشمام
 ...شد سياه دنيام تمام و کشيدم یا خفه ی ناله

 
*** 

 :رادمان زبان از
 

 .ميكرد درد خوابوندمش،سرم و بردم پایين رو بچه
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 .بود شده داغ کشيدم،مغزم یعصب نفس
 .رفتم اتاقمون به حمام یبرا دقيقه بيست بعد و گذاشتم یا قهوه
 .اومد یم دوش شرشر بود،صداي شده گرم اتاق

 .دارم عجله بيرون بيا اوینا:کوبيدم در به
 .نداد یجواب

 .اوینا+
 .بود شده داغ حموم در
 .کوبيدم در به محكم و گفتم یخدای یا زد سرم به یفكر از

 .کشيدم یبلند داد
 لباس همون با اوینا خيس بدن و کرد توليد یبد صداي که زدم در به یلگد

 .شد پرت ها
 .گرفتم آغوشم تو رو اوینا تند

 .گذاشتم تخت یبيرون،رو آوردمش
 .کردم بستش یچشما به ینگاه

 .ميزد تند گرفت،نبضش اتيش ل*ب*مق
 .کن رحم خدایا_
 
 وقت که یزمان تا باید نيست خوب اصال خانومت حال جان رادمان+

 .باشه یبستر برسه عملش یبرا مناسب
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 رزو به داره االن ،مخصوصایميدون یدکتر خودت!ضعيفه خيلي ل*ب*شق
 .ميكنه کار
 !اومده فشار ل*ب*شق به یخيل
 رتهمس یبذار که نداشتم انتظار تو ،ازیرسيد یم بهش بيشتر یکم باید

 .بشه ضعيف انقدر
 .رفتم CCU به خم کمر با دکتر یها حرف از بعد

 .رفتن کنار رو ميشناختن رو من دکترها و ها پرستار
 .نشستم تختش کنار

 .گرفتم رو بود سرم تو که سردش دست
 بودم؟ نگرفته رو دستش بود وقت چند
 !بودم نكرده نوازشش بود وقت چند

 .شيدک یم تنفس،نفس دستگاه کمک با زور به اما آروم و بود بسته چشماش
 .بينه ینم رو حالم که خوبه چقدر!خوابه که بود خوب چقدر

 .دادم گوش هاش نفس به آروم یصدا بستم،به چشمامو
 :زد زنگ گوشم تو ییصدا
 رادمان؟ چته
 مرگته؟ چه

 ؟یبد طالقش یخواست ینم مگه
 ؟یندار دوسش دیگه گفتي ینم مگه
 .یدمب*و*س* رو انگشتش سر آروم

 .اوینا ميشم دیوونه دارم_
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 .نميدونم بهت ،حسموینميدون که هست چيزا یخيل
 !عاشقتم ميدونم

 .کنم اعتماد بهت نميتونم یول
 ...نميتونم

 .یبود کرده گير سام و من به احساست یراه دو تو گفتي بهم
 .زدم یلبخند

 .کردم گير بزرگ یراه دو یه تو منم_
 ...غرورم و تو عشق بين

 .کنم چيكار اوینا،نميدونم سخته
 !یکن گير مبهمه هرکدوم که یراه دو تو بده یاوینا،خيل سخته یخيل

 
 :یراو زبان از
 

 .ميزد حرف خود معشوق با دل در و ميفشرد رو اوینا دست رادمان
 .دید یم ب*و*س*کا و برد یم رنج سينه درد از آرام نا یخواب در اوینا

 .سام...اما و
 .بود کرده گير یراه دو یك دل،بين در هم سام

 .اوینا و آرام بين یراه دو
 .بود کرده یزندگ آرام با که نيم و سال یك این در
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 خرج رو اش یزنانگ تمام آرام و داشتند آرام هياول،زندگ ماه چند از بعد
 ...تا بگير روح و جسم بود،از کرده همسرش

 بود؟ شده وابسته همسرش به مشترک یزندگ سال یک از بعد
 !یول بود شده وابسته آرام به سام..آره

 ميشود؟ چه اول عشق
 ميشود؟ تأثير یب اوینا نگاه عسل آیا

 باشد؟ داشته دوست اوینا مثل را آرام ميتواند
 کند؟ خوشبخت را همسرش ميتواند
 کند؟ شروع صفر از را چيز همه ميتواند
 چه؟ رادمان
 ميكند؟ چه رادمان

 ...برعكس یا ميگذارد زیرپا عشقش یبرا را غرورش
 شده؟ رادمان عاشق واقعا اوینا،آیا

 است؟ اشتباه تصميمش آیا
 
 :رادمان زبان از
 
 .کردم باز چشمامو شونم یرو یدست احساس با
 
 چيه؟:گذاشتم سرم رو دستمو پرستار دیدن با
 .دارن کار شما با بيرون ییدکتر،آقا یآقا+
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 يمارستانب حياط تو. رفتم بيرون و انداختم اوینا به غمگيني نگاه حوصله یب
 .دیدم رو ونداد پدر

 .سالم:رفتم سمتش
 .شدم مزاحم ببخشيد پسرم سالم+
 ،جانم؟یچ ییعن حرفتون این:نشوندم ل*ب*م کنج یلبخند زور به
 من ونداد از بعد که یببرم،ميدون رو وندادم یادگار اومدم پسرم+

 .سرپرستشم
 .گرفت دلم بغضش یصدا از
 .منزلتون ميارمش حتما،شب+
 ...االن چرا_

 .کنم بيدارش نمياد دلم..خوابه خونه:پریدم حرفش وسط
 .رفت منتظرم گفتن از بعد و گفت یآهان
 به اشو نوه حال هر رزاس،به و یعل پيش بدونه نميخواستم ؛ کشيدم یپوف
 .بود سپرده من
*** 

 .شدم بيمارستان وارد و کردم پارك ماشينو
 چطوره؟ حالش+

 .افتاد من من به و پرید رنگش پرستار
 چطوره؟ حالش گفتم:کردم اخم

 .دکتر..دك...ام+
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 شده؟ مرگته؟چيزیش چه:زدم فریاد
 یسعيد دکتر  و ها پرستار دیدن با. رفتم CCU به و بده جواب ندادم فرصت

 یها خط به مبهوت ، ریخت ل*ب*مق بود دستش که یشوک دستگاه و
 ناماوی به که یشوک اولين با. کردم نگاه گراف ویکارد اکو دستگاه رو صاف
 ،نفسم بود صاف هنوز خط شد، مشت دستم ، ریخت اشكم ی قطره دادن

 .گرفت
 .بعدي شوك

 .کوبوندم کنارم دیوار به محكم دستمو
 .من بخاطر حداقل... یبمون زنده باید تو:بستم چشمامو

 
 .نشست ل*ب*م رو یلبخند یسعيد دکتر شكر خدایا یصدا با

 وت یهرچ و رفتم بيمارستان صدقات صندوق سمت تعلل یا لحظه بدون
 .انداختم صندوق تو رو بود جيبم
 .کشيدم یعميق نفس

 ...شكرت_
 :گذاشت شونم یرو دستشو پيشم، اومد یسعيد

 یزمان نيست،تا خوب اصال خانومت رادمان،حال...یقلب ی حمله بازهم+
 .کن کرد،دعا جراحيش نميشه بشه آماده عمل یبرا بدنش که هم

 کنارش ، رفتم اوینا اتاق به.ميدونستم رو ها این ی همه خودم. نزدم یحرف
 .نشستم

 !خانوم خوشگل کنيا جون نصف مارو یبلد خوب_
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 درمياري؟ رو وقت چند این یتالف یدار
 یقو ، شو خوب زود اوینا کشيدم، زجر ازت بيشتر من ینميدون که تو آخه

 .نيار کم ، دختر باش
 شدست یرو انگشتمو آروم ، بود ل*ب*ش یرو تنفس دستگاه ، شدم بلند

 .دادم حرکت
 ...اوینا_

 .ميشم خفه تو عشق از  ميشم؛ خفه وجدان عذاب از دارم.ميميرم دارم
 ؟ینفهم هيچوقت ميشه یعصبيم،یعن

 !رحمم یب چقدر یميگ خودت با االن
 رو ف*ا*ح*ش*ه یزن ،که کردم رو کارا اون باهات که رحمم یب چقدر

 یکن فكر تو تا دادم خوردش به مشروب عمد از ،که آوردم دادنت آزار یبرا
 .گذاشتم تو به عهدم رو پا و خوردم مشروب من

 یتح ، یباش ميخوام االن ؛ عاشقتم قبل از بيشتر االن ميكنم احساس ولي
 ميدونم. وضعيت این تو نه اما...اما ميكنه آرومم نفسات یصدا! یباش قهر
 یميدون! نداشتم رو دادگستري برم اینكه جرعت حتي. یميش اذیت یدار

 کردم هرکاري برم؟ داخل نذاشت ل*ب*مق یجلوش،ول رفتم چقدر
 .افسونگر ؟یميفهم ، دختر یافسونگر تو! نتونستم

 .دیدم رو یعل که شدم خارج CCU از
 .بود تنش عمل اتاق لباس

 .داداش سالم+
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 بود؟ خوب عمل ، سالم_
 چطوره؟ شده؟اوینا رفع خطر فعال...یا+

 !بد:زدم یپوزخند
 نگم؟ رزا به یمطمئن:داد تكون یسر ناراحت

 !ميفتن خطر تو بچتون خودشو اینكه جز ميشه یچ اره،بدونه_
 .کردم قفل درو و رفتم اتاقم سرویس به ، کنم کنترل خودمو نتونستم

 .کردم باز رو آب شير
 .بخون رو دفتر اخر ی صفحه برو: شد اکو سرم تو اوینا یصدا
 .پاشيدم صورتم به رو آب

 یزمان مثل دقيقا االن. افتادم قبال یا خستم و روح یب یها چشم دیدن با
 این تو یول ، نداشتم زندگيم تو یهدف که  ، نبود زندگيم تو ییاوینا که بودم

 من مگه ، بود اوینا کردن خوشبخت زکرم و فكر و هدف تمام نيم و سال یه
 یه ارزش ییعن نگرفتم؟ یاد عشقو باهاش من مگه نشدم؟ عوض براش

  نداره؟ خوندنو دفتر صفحه
 …ميخونم

 وجودمو تمام خشم روم به رو شخص دیدن با که شدم خارج سرویس از
 گرفت

 داش…دا....سالم+
 

 ؟یميكن یغلط چه اینجا:سایيدم هم رو دندونامو
 بزنم، حرف باهات باید+
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 .بيرون برو!بشه شكسته حرمتا این از بيشتر نميخوام سام_
 :گرفت محكم دستمو که کنم باز درو خواستم

 .بده گوش اوینا جون+
 .گرفتم محكم یقشو اوینا اسم آوردن با

 تو رو منه مال که یکس اسم یحق چه به:غریدم نداره باال صدام کردم یسع
 ؟یميار دهنت

 ؟یبخور قسم جونشو داده جرعت بهت یک
 ...عاش من از بيشتر ميكنم احساس:بست چشماشو

 فریاد خواستم ، زدم دهنش به یمحكم مشت که بود نشده تموم حرفش
 خون رپ دهنش و شد کوبيده دیوار به سام ؛ بيمارستانم تو افتاد یادم که بزنم
 .شد

 تا..من منه،مال داداشته،مال زن اوینا ؟احمقیندار شرف تو:جلوش رفتم
 ميمونه،مفهومه؟ من مال ابدم

 ! یسالم االن که باباس و مامان احترام به فقط خدا یبخداوند االنم
 :گفت یآروم یصدا با که بكشم بازوشو اومدم

 ؟یکرد فراموش رو یچ همه. رادمان برادرتم من+
 .لرزید پلكم ، بستم چشمامو

 .ترسيدم یم حرف این از
 محكم و بود،قاطعانه یاحساس هر از یعار که یلحن سمتش،با برگشتم

 :گفتم
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 ننك فكر. بزنيم حرف بيا ینكرد نگاه عشقت چشم به من زِن  به وقت هر_
 جونش مادرم. دارم مادر ولي کنم خورد دندوناتو ميخواد دلم االن!غيرتم یب

 اینكه حق حاال از یول! دیوونته مامان که کن شكر رو خدا بستس جونت به
 !یندار رو یش رد اوینا یفرسخ2 از

 و دمش ماشينم سوار ، شدم خارج بيمارستان از و زدم بيرون اتاقم از عصبي
 .کردم یخال گاز پدال یرو خشممو تمام

 یجلو بيام خودم به تا ، کشيدم موهام بين دستمو ، ميشدم دیوونه داشتم
 هب ، شدم ویال وارد ميكرد پارس داشت که رکس به توجه بدون ؛ بودم ویال

 یعصب اوردم؛ بيرون رو خاطرات دفترچه رفتم، مشترکمون اتاق به سرعت
 .آوردم بيرون کشو از رو ،دفترچه بودم کرده داغ ، بودم

 .نميگفت بهت عشقش از من جلوي راحت انقدر ینداشت دوسش اگه
 پاره رو بود گفته اوینا که یا صفحه همون باشه خودم دست اینكه بدون
 .کردم

 
 .کشيدم دراز داغون یاعصاب با
 کرده هواتو یخيل معرفت،دلم یب شده تنگ چشمات یبرا دلم چقدر_

 .اوینا
 پيشونيم به محكم ، چشمم یجلو اومد اوینا تصویر که بستم چشمامو

 .انداختم بود خورده کاغذ از پر که تخت کنار به ینگاه ، کوبيدم
 اب باز دارم دوست بشه، سالمت دوباره دارم دوست بشه، خوب دارم دوست
 ميترسم، یول بزنه، حرف باهام و چشمام تو بزنه زل درشتش یچشما
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 هنوز اوینا ییعن ؛ اوینا به سام عشق از ميترسم ، تصميمم از ميترسم
 توضيح رو یچيز برام داره اصرار چرا پس داره دوسش اگه داره؟ دوستش

 چرم کمربند دیدن با ، دید یم تار چشمام گذاشتم، سرم رو دستمو. بده
 .کردم یاخم افتاده زمين رو که اصلم
 جلوي هامو دست ، زد زنگ گوشم تو اوینا یها التماس و ها جيغ یصدا

 اومد؟ فرود عروسكم بدن و صورت رو ها دست این چطور ؛ گرفتم صورتم
 .یبچت قاتل خودت یبفهم بدیه یخيل حس ، بدیه حس

 
 .افتاد شوم روز اون یاد به ذهنم شد؟ شروع یک از من یبدبخت

 ودستم ، کرد یپارس رکس ، کردم پارك رو ماشين و کردم باز ریموت با درو*
 قار قار و بودند پنجره روي که سياه یها کالغ دیدن با ، کشيدم سرش رو

 نگران و بود شده سرد دستام ؛ نشست ابروهام بين یغليظ ميكردند،اخم
 ویال وارد. کردن پرواز که کردم پرت ها کالغ سمت به یریز سنگ بودم،
 .کردم صدا رو اوینا اسم بلند بلند و شدم

 ؟خانومم؟یاو_
 داشت که اوینا بلند و سرخوش یصدا و حمام از آب شرشر یصدا با

 .نشست ل*ب*م یرو یخوند،لبخند یم آهنگ
 ...من ی دیوونه_
 روان و تخت یرو رنگ یا قهوه یکوچولو خاطرات ی دفترچه دیدن با

 .شدم کنجكاو اوینا یمشك نویس
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 باز رو تردف باشه نوشته دفتر یتوی یچيز و باشه ناراحت ممكنه اینكه فكر از
 .کردم

 .شد گرد چشمام اولش ی صفحه دیدن با
,,,, 
 ؟یاومد یک شوهر یآقا سالم به به+

  نميكرد؛ کار مغزم و بود اوینا به پشتم
 گرفت چشمامو جلوي خون. شد رد چشمام یجلو از دفتر یها نوشته تمام

 دست احساس با لرزیدن، کردن شروع دستام بود، سخت برام ،باورش
گاه شونم یرو اوینا ظریف  نمهمو یمحكم یسيل و برگشتم سمتش ناخودآ

 .کردم صورتش
 نگشر ، افتاد دستم تو ی دفترچه به ،نگاهش کرد نگاه من به بهت با اوینا
 .لرزیدن به کرد شروع بدنش و پرید

 .رادمان..را+
 شد باز اش حوله و افتاد زمين روي که زدم گوشش به یتر محكم یسيل

 .ریختن یم بهار ابر مثل هاش ،اشك
 گوشيم زنگ با فقط ، زدمش چقدر دونم ی؛نم بود شده چم دونستم ینم

 يهوشب دیدم برگشتم یوقت ندم، جواب نميتونستم و بود مادرم کردم، رهاش
 رحمش یتو یا نيمه و ماه یك جنين فهميدم یوقت ، کرده یخونریز و شده
 سقط جنين خورده بدنش و شكم به که یهای کتك و ها لگد بخاطر و بوده

 .شده،شكستم



wWw.Roman4u.iR  274 

 

 کنند کورتاژ رو بود اوینا و من و جنس از که یجنين شدن مجبور یوقت
 اوینام به یچجور بكنم؟ تونستم یم یکار چه یول. کردم مرگ احساس

 یم ، نداره طاقت من یاوینا دونستم یفهميدم،م که یچيزای تمام با بگم؟
 شهب متنفر من از که ترسيدم شایدم ، کنه تحمل رو غم این تونه ینم دونستم

 ،من ميدونم ؛فقط بگم بهش نتونستم یول ، خودخواهيه اسمش ميدونم. 
 .بچمم قاتل

 
 :اوینا زبان از
 

 .گذشت درد و اضطراب از پر ماه یک
 .شد آماده عمل یبرا ام یجسم وضعيت باالخره

 !!نيومده دیدنم یبرا رادمان هم بار یک یحت ماه یک این یتو
 خيره ریخت یم اشک دست به قرآن که  مامان ی دلهره از پر ی چهره به

 .شدم
 .نيست بازم یول!عملمه وقت باشه،امروز پيشم االن داشتم احتياج چقدر

 !یمادرش،پدرش،بابام،رزا،عل
 نباشه؟ پيشم که کرده قانعشون یچجور...هستن همه
 نمياره؟ خودش یرو به هيچكس چرا

 .گرفت دستمو رزا لرزید، یم دستم
 .ميكشم یچ دارم من دونست یم که بود اون فقط
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 !رادمان:زدم لب بغض با
 .پایين انداخت سرشو

 بشه؟ شكافته ل*ب*مق قراره که نبود مهم رادمان یبرا ییعن
 کرد؟ ینم عملم خودش چرا

 .ميكردن آماده رو عمل اتاق داشتن
 .شد باز یناگهان اتاق بود،در خيره در به منتظر هنوز من چشم

 .یجنگل یگو دو اون به موندم خيره من
 !چروکه پيراهنش و شده نامنظم و بلند ریشش که نبود مهم
 .شد یخال اتاق که نكشيد یطول
 .بود شده خيره چشمام به حرف یب که یرادمان و موندم من

 .اومد سمتم کوتاه یها قدم هميشه،با برعكس
 نبود؟ خشمگين نگاهش رنگ چرا
 .گرفت نشست؛دستمو تختم کنار یصندل یرو

 .نبود گرم هميشه مثل بود، یخ دستش
 .گذاشتم دستش رو خشكمو یها ب*ل و آوردم باال دستشو

 .فشرد نزد،دستمو پسم
 .کردم نوازش دستشو هام انگشت با

 .لرزید یم عجيب اش مردونه و بزرگ دست
 !من مثل بود،درست شده سياه هاش زیرچشم

 نميگفت؟ یچيز چرا
 نميگم؟ یچيز من چرا
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 شده؟ غم از پر نگاهش رنگ چرا
 نيست؟ خوشحال مگه

 .کشيد گونم یرو دستشو
 .بود سرد و زبر دستش
 .ماليدم دستش به گونمو
 .شد ميكرد،بلند نگاهم زدن پلک بدون رادمان

 .گرفت قاب صورتمو
 ...کنم باز لب خواستم تا شد خيس چشمام
 .کشيد م*ب*ل یرو رو زبونش

 :کرد زمزمه گوشم کنار یخشدار و بم یصدا با
 ،مفهومه؟یبش قبلت از تر سالم باید!یبر یندار حق+

 .کردم نگاه چكيد چشمش از که یاشك قطره شد،به خيس صورتم
 .م*د*ی*س*و*ب رو چشمش ی گوشه و کشيدم دستشو

 .کردم حس دهنم تو رو اشک شور ی مزه
 .گذاشت م*ب*ل یرو رو ش*ب*ل و شد خم رادمان

 .ریختن یم دونه دونه اشكاش و بود گرفته یباز به و هام ب*ل
 .بود شده خيس رادمان و خودم اشک از منم صورت

 .کرد نگاهم و شد جدا ازم بعد لحظه چند
 .نزد بخشش از یحرف یول کرد پاک صورتمو

 .نزد داشتن دوست از یحرف یول بخشيد اطمينان بهم چشماش با
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 .کوبيد یم سينم به قرار یب ل*ب*مق
 ...دارم دوست یه منتظر

 !دیگه بار یه ؟فقطیالك شده ی؟حتیبگ ميشه_
 .شدن اتاق وارد پرستار دوتا و شد باز اتاق در که کرد نگاهم بازهم رادمان

 ...رادمان_
 .اومد در حرکت به رفت؛تختم پنجره سمت و بست چشماشو رادمان

 .ميكردن دعا تند تند و گرفتن دورمو همه که زدم هق آروم
 .شدیم عمل اتاق وارد

 .شدم خيره زنگ سبز اتاق گرفت،به رو وجودم تمام ترس
 .زدن دستم به یسرنگ

+1،2،3،4،5.... 
 
 ...نبود کنارم کس کردم،هيچ باز چشمامو عجز با

 سوزن ميكردم احساس کشيدنم نفس بار هر با و سوخت یم سينم قفسه
 .ميكشن آتيش به ول*ب*مق یهای

 .ميكرد اذیتم ل*ب*م و یبين یرو تنفس دستگاه و بود گرمم
 .بدم تكون رو دستم نميتونستم یحت نداشتم خودم از یا اراده یول

 .ميخواستم آب و بود خشک گلوم
 .شدم خيره بهش خواهش با روم به رو روح یب سبز چشماي دیدن با

 ...آب:کردم زمزمه فقط نداشتم درک قدرت
 .کرد خيس رو یدستمال و ریخت آب پارچ از و کرد نگاهم یا لحظه
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 یرو رو خيس دستمال آروم و برداشت رو تنفس کردم،دستگاه نگاهش تشنه
 .گذاشت هام لب

 .کشيدم هام لب روي رو زبونم وجودم تمام با و بستم چشمامو
 
 داري که شرمندم و دادي گوش حرفم به که یمرس:کرد نگاهم ناراحتي با

 .یميكش درد
 .برد خوابم و شد گرم چشمام که کردم نگاهش گيج

*** 
 نگاه هم یرو شده انباشته یها کمپوت و دورم افراد به نگاهي کالفه

 .ميكردم
 .کرد سير رو گرسنه یکل ميشد اینا با

 .پرسيد مي جورواجور یها سوال و ميكرد نگاهم لبخند با مامان
 .بازشد بدي یصدا با در که ميخندیدن و ميزدن حرف هم با همه

 زا بودم یبستر بيمارستان داخل که یروز پنج این از بعد رادمان دیدن با
 .درآورد یباز باز عاشقم قلب و نشست هام لب یرو یلبخند ذوق

 ميكنه؟ چيكار اینجا ادم همه این:کشيد فریاد اخم با
 ميكشه؟ عذاب چقدر بشه بدنش وارد یویروس ترین کوچيک دونيد یم

 !زود!بيرون یهمگ
 .بيرون رفتن هامون مادر پدر یحت همه

 .کرد نگاهم خيره و زد تكيه دیوار بست،به رو در رادمان
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 !نبود پيشم که نميگه یچيز بهش یکس چرا بودم نفهميده هنوزم
 .برگردوندم رومو و کردم اخم

 و بوده کنارم بازم ميكنم احساس اما بودمش ندیده عملم از بعد اینكه با
 .نميكردم درک احساسمو

 .اومد بود استوار و محكم قبل مثل که هاش قدم یصدا
 .رفت قنج دلم

 تمد یه تا غليظ یها بو که بود این دليلش و داد ینم رو تلخش ادکلن یبو
 .ميداد آزار ول*ب*مق

 .برگردوند خودش سمت سرمو و گرفت دستش تو چونمو
 .بفهمم نميتونستم یچيز هيچ نگاهش تو از

 .کرد نوازش چونمو
 !!یشد الغر چقدر+

 :غرید یعصب ميزنه حرف خودش با که انگار بعد
 دشخو به ،حواسشیپاچلفت و دست ی ميزه نبود،ریزه الغر قبلش انگار+

 !که نيست
 !یبش الغر یندار حق دیگه:کرد نگاه چشمام اخم با

گاه  !چشم:کردم زمزمه ناخودآ
 حرف چه:کرد آب دلمو سفيدش یها دندون ردیف که کرد یا خنده تک

 !من وروجک شده کن گوش
 بخشيدیم؟:ریختم چشمام تو التماسمو تمام

 .گرفت دستمو شنيده که انگار نه انگار
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 ..بود داغ دستش
 ...بود گرم

 .قبل مثل درست
 .کردم نامرتبش یها ریش به ینگاه

 !ندارم دوسشون:کشيدم هاش ریش به دستمو
 .دارنا دوسشون ها یخيل یول:زد شيطوني لبخند

 یبلند آخ که کشيدم محكم و گرفتم دستم ریششو از یا دونه ناخونم با
 .گفت

 شدن؟ آدم ها یخيل اون ِبَكَنم؟یا بازم_
 .باش مسلط اعصابت به شما!شدن+

 .سردادم یبلند ی قهقهه که گفت بامزه انقدر
 .رفت توهم اخمام و شدم ساکت ل*ب*مق درد از اما
 اومد؟ دردت+

 !یخيل:گفتم ناز با و آروم
 مبود ندیده دلتو ته از یها خنده بود وقت چند یميدون!ارزید یم:گفت آروم

 عروسكم؟
 .شد قرص دلم مالكيتش ميم از
 ؟یميكن حمایتم قبل مثل بازم_
 !ميكنم+
 ميشيم؟ قبل مثل بازم_
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 .کرد سكوت
 .داد یم مرگ یمعن من یبرا که یسكوت

 ؟ینكن خراب خوشيمو ميشه:کشيد موهاش تو دستشو عصبانيت با
 

 .شد سرازیر دلم به عالم یها غم تمام
 .ببينمت ناراحت نميخوام!نكن اخم+

 .بود آروم لحنش دستوریش حرف برعكس
 .نشوندم ل*ب*م کنج یلبخند زور به

 .کنم استراحت خواست ازم و کرد خوابيده تختمو رادمان
*** 
 .شدم مرخص بيمارستان از هفته دو بعد

 .شدیم ویال یراه باهم و نيومد همراهمون کس هيچ رادمان ی خواسته به
 .ميشد پخش یکالم یب آهنگ و بودیم ماشين سوار

 !بارداره آرام+
 .خوب چه:زدم یلبخند

 .برن فرانسه به یزندگ یبرا ميخوان آرام و سام+
 !بشن خوشبخت_
 ؟ینيست ناراحت+
 !نه_

 .کن باز دستتو
 .کردم باز دستمو
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 .ببند چشماتو+
 .گذاشت دستم تو یکوچيك کاغذ کردم احساس:بستم چشمامو

 .نكن بازش نگفتم بهت که یوقت ببند،تا کن،دستتو باز چشماتو+
 .کردم باز چشمامو و بستم دستمو

 .بود گرفته وجودمو تمام استرس
 .ميگيرم یمهم تصميم امروز+

 .کشيدم یاسترس از پر نفس
 .بود کرده عرق یکم استرس از دستم
 .کرد پارک ویال یجلو

 ؟ینكرد پارک پارکينگ تو رو ماشين چرا_
 .نگفت یهيچ و زد یلبخند جوابم در
 .نكن باز نگفتم که وقتي تا و ببند چشماتو+

 .بشم پياده کرد کمكم و من سمت اومد
 هاي قدم با

 بلندم و گذاشت گردنم و پا زیر احتياط با دستشو که ميرفتم آروم و سست ی
 .کرد

 .ميزدم ریز یها ه*س*و*ب گردنش به و کردم حلقه گردنش دور دستمو
 .کنم بس ميداد اخطار بهم و ميكشيد نفس قرار یب رادمان

 .خندیدم ریز
 .گذاشتم زمين یرو که ميرفتيم راه داشتيم دقيقه ده
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 .کن هنگا دستت یتو کاغذ به فقط و کن باز پایين،چشماتو بنداز سرتو+
 .کردم باز چشمامو

 .شد گرد چشمام دیدم که یچيز از
 .کوبيد یم سينم به پروا یب ل*ب*مق

 .کردم حس چشمام یتو رو اشک نم
 .شدم خيره بود خورده چسب دوباره که یا شده پاره کوچيك کاغذ به

 نباشه؟ یادم اینو ميشه مگه
 !داده ناباور یفرمان من به ل*ب*مق امروز*

 .تپه یم همسرم یجنگل چشمان یبرا تنها من قلب بردم یپ امروز
 .شدم مهربانم و باغيرت مرد ی شيفته و عاشق ناغافل بردم یپ امروز
 به رادمانم:ميزنم فریاد َمرَدمه پاک قلب از یناش که یعشق تمام با امروز
 *دارم دوستت...ام آموخته که یهای عاشقانه تمام ی اندازه
 نفره دو ميز به من و آورد باال سرمو آروم رادمان که بود کرده تار دیدمو اشك

 .شدم خيره بود رنگارنگ یها گل از پر که یچوب و ساده ی
 .ایستاد جلوم رادمان
 .کرد پرت یا گوشه به رو بود دستم که یا حلقه
 امروز:گرفت جلوم قرمز یاقوت با شيک و ظریف یا حلقه و زد زانو جلوم

 ميخوام تو دارم،از بهت که یحد یب ی عالقه و عشق تمام با و دوم بار یبرا
 !انتقام یرو از نه...یکن یزندگ باهام عشق با

 کنيم؟ یزندگ ميكشيم نفس که یوقت تا باهم یميخوا
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گاه و زدم بهش یلبخند عشق با  :کردم زمزمه ناخودآ
 اند مانده نشابور اصِل  یها روزهيف

 ات یوار«سبزِ » نيچن یها چشم مبهوِت 
 .رادمان عاشقتم وجودم تمام با_

 .شد بلند و کرد دستم رو حلقه رادمان
 .شدم خيره بهش

 .یدب*و*س* دستمو
 بخشيدیم؟_
 نبخشه؟ نفسشو ادم ميشه مگه+

 وابخ یوقت یبود بيمارستان که یهای شب این تمام که دارم دوستت انقدر
 .ميكردم نگاهت صبح خود تا یبود

 .ینش سرد دل من از هيچوقت بده قول یول...بخشيدمت
 دوست مرد ميمونم پيشت عمرم آخر تا:کردم حلقه گردنش دور دستمو

 !من یداشتن
 م*ب*ل یرو ینرم ی* ه*س*و*ب و گذاشت هم ب*ل یرو هاشو ب*ل

 .نشوند
 ؟!مفهومه!یباش کنارم باید زندم یوقت تا االن از+

 .سرورم مفهومه:کردم بسته و باز چشمامو
 !من یزیبا ی ملكه:کشيد گونم یرو دستشو

 !پرستمت یم عاشقانه+
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 .دارم دوستت وار دیوونه_
 
 صبح دِم  تا آسمان و من هاشب چه+

 ... دارم دوست را تو ، نمنم میسرود
 !هميم با هميشه تا+
 ...هميشه تا_
 باغ در چرخوند یم هوا تو منو كهيحال در رادمان منو دل ته از ی قهقهه و

 ...پيچيد
 *پایان*
 

 .یاسماعيل سارا:نویسنده
 

 ...شد تموم هاش کاستي و کم تمام با احساسم راهي دو:پایاني صحبت
 .باشيد راضي اميدوارم

 حق_یا#

 بابابت نوشتن این رمان زی عزیز سارا اسماعيليبا تشکر از 


