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دستی به چشمام کشیدم و به خودم از تو آینه ی روبرو نگاه کردم.

موهام وز وز شده بود و هرکدوم ی طرف بود.

آب دهنم ولو شده بود ی طرف لبم و با خونی که از پاره شدن لبم بخاطر سردی هوا بود
ترکیب شده بود.

چشمامم که بخاطر ی دفعه پاشدنم باد کرده بود
از قیافه ی خودم خندم گرفت.ریز خندیدم و نگاهی به سمت چپم کردم و با قیافه ی

آمازونی و مو تلفنی نیوشا مواجه شدم.

پوزخندی به قیافه ی فرفری بودن همیشگیش زدم و لگدی به باالی تخت زدم که صدای ناله
ی ندا دراومد!

کلشو به سمت پایین تختت آورد و گفت:
ها چته با این قیافت!

گوه نخوری نثارش کردم که نیوشا پاشد و دستش و تو موهاش فرفریش تکون داد و
خمیازه ای کشید که میونش به زود میشد صبح بخیری که داشت میگفت رو تشخیص داد.

ندا خواهر دوقلو و عشق خودم بود و نیوشا هم خواهر مو فرفری و کوچیکتر خودم بود.

ی سال از ما کوچیکتر بود ولی خب اونم عشق من بود.

باالخره هردوشون خواهرامن و دوسشون دارم.

نفس عمیقی کشیدم و گوشیمو از زیر بالشتم برداشتم و با دیدن ساعت جیغی زدم که
نیوشا بالشت پرت کرد تو سرم و با تعجب نگاهم کرد و گفت:

کسکش چه مرگته اول صبحی جیغ میزنی؟!

من: کسکش تویی سیم تلفنی. ساعتو نگاه کردی سیم؟!

نیوشا: به من نگو سیم زنیکه عملی!

چون دماغم تیز و سرباال بود مسخرم میکرد و میگفت عملی!

ریزخندیدم و باجیغ جیغ گفتم:
اسکل ساعت ده دقیقه به نه. 
فقط کافیه ی بار دیگه عقیلی



دراز غیبت مارو بینه. به جد اسکلمون که راهمون نمیده امروز!

چون تخت نیوشا با فاصله ی کمی کنارم بود، من و ندا تختمون دوطبقه بود و من طبقه
پایین بودم و اون باال بود. از اون باال بی حال گفت:

حالت خوبه نفس؟!
االن ساعت هفته بگیر بتمرگ بخواب عن!

یکی نیست بگه تو که نمیتونی گوشیتو درست تایم کنی کی دانشگاه رات داده!

لگد محکمی به تخت زدم که با خودم گفتم االن یا میله هاش میکنه میوفته رو سرم یا از
اون باال پرت میشه پایین که بلههه حدسمم درست بود و نزدیک بود بیوفته پایین تا نصف

کمر از تتت اومد بیرون و دستاشو به تخته کنار تخت گرفت.

نگران نگاهش کردم که گفت:
عوضی، کسخل، بیشور زنیکه ی...

خواست بازم فوش بده که گفتم:
بیببب بسه سانسور کن.

بگیر بخواب ساعت جامونده هم به من بگو تا عوض کنم اه. په ساعت بزارید پاشید من که
دیگه خوابم نمیبره میدونی که

پوفی کشید و بلند ساعتو بهم گفت و تنظیم کردم .

به در دیوارو نگاه میکردم که یک دقیقه نگذشته بود صدای خرو پفشون اتاقو برداشته بود.

از جام بلند شدن و همینجور که از اتاق بیرون میرفتم زیر لب زمزمه کردم:
خرسای خنگ بی خاصیت!

به سمت دستشویب رفتم و بعد از ی صورت شویی درست حسابی و مسواک زدن که
گشادیم اومد اما خب مجبوری دیگه بقیه چجوری روزی دو یا سه وعده میزنن من یکی هم

زورم میاد به موال...!
کارامو کردم و از دستشویی بیرون اومدم.

به تلویزیون خیره شدم که گویا روشن مونده بود.

نزدیک شدم و با دیدن روشن بودنش پوفی کشیدم و خاموش کردم و



همینجور که به سمت آشپزخونه میرفتم گفتم:
خجالت نمیکشن خرسای گنده نوزده و هجده سالشونه تا نصفه شب بیدار میمونن میشن

فیلم پو.رن نگاه میکنن!
البته دیگه چیکار کنن از شهو .ت و سینگلی دارن میمیرن!
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من عادت داشتم وقتی از خواب پا میشدن دیگه نمیتونستم بخوابم.

اگه میخواستمم زوری هم که شده بود ولی ده ساعتم تو رختخواب بمونم خوابم نمیبره.

البته این مشکل از وقتی که سره جریان مامان شب و صبح گریه کردم و تو خوابم تداخل
ایجاد شد ایجوری شدم وگرته قبلنا که خوب بود هزاربار پا میشدم اما راحت میخوابیدم.

یخچالو باز کردم و مواد پنکیک رو درآوردم و مشغول درست کردن پنکک شدم.

یک ساعتی بود که داشتم پنکک درست میکردم و حدود پونزده هایی درست کردن بودم
خیلی خوب و خوشمزه شده بودم.

چند تا تخم مرغ هم در آوردم همراه پنیر و نوتال و مربا روی میز گذاشتم.

لبخندی به کدبانوییم زدن که صدای نیوشا خونه رو برداشت و بعد هم با قیافه ی آمازونی و
موهای فرفریش اومد و گفت:

وااای آبجی نکنه چیزی که فکر میکنمو عملی کردی؟!

پوکر نگاهش کردم که به سمت پنککا دو برداشت و اومد و یکی برداشت که رو هوا ازش
گرفتم و زدم پس سرش و گفتم:

گوه نخور سیم تلفن. برو دست صورت بشور تا اون بابا لنگ دراز دیگه هم بلند شه بخورید.

پوفی کشید و همینجور که زیرلب فوش بهم میداد به سمت دستشویی رفت درو که بست
بلند گفتم:

هرچی هم گفتی خودتی

صدای اومد که داشت از اون تو اعتراض میکرد و میگفت:
اسکل پلشت!

من: وقتی خبری از صبحونه ی خوشمزه نشد و گشنه



موندی میفهمی کی پلشته.

صدای گریه دراورد و گفت:
نههه کی میگه تو اسکل و پلشتی تو اجی خوشگل و عشق منیی!

خندیدم و چیزی نگفتم که ندا اومد.

لبخندی زد و بغلم کرد که منم بغلش کردم و گفت:
به به نخوابیدی به ی دردی خوردی چه کرده آبجی ما؟!

اون یکی کو؟!

پشت چشمی نازک کردم و گفتم:
میخواست تنهایی با اون قیافش صبحونه بخوره دیگه آدمش کردم.

خندید و به سمت اتاق رفت.

بعد از هفت هشت دقیقه ای هردوشون مثل دوتا دختر خوشگل و مثل آدم با قیافه های
درست حسابی کنارم ایستادن و به میز خوشگلی که چیده بودم و پنکیک فوق العاده ای که

درست کرده بودم نگاه کردن و هردوشون بوسی رو گونم زدن و پشت میز نشستن.

بوسی براشون پرت کردم و سه تایی مشغول صبحونه خوردن شدیم...

بعد از کلی مسخره بازی همیشگی و گیر دادن به سر و وضع هم و خوردن صبحونه آماده
شدیم و پیاده به سمت دانشگاه رفتیم...

نیوشا هم سرش تو گوشی بود و تا خود دانشگاه حرفی نزد ولی ندا کنار من دست تو دست
راه میرفتیم و درمورد نداشتن ماشین و پیاده رفتنمون بحث میکردیم و با رسیدن به

دانشگاه نیوشا گوشیشو تو کیف گذاشت و گفتم:
باشه باشه گاییدیم تو ندا !

پول داری برو بخر اگه ندازی زیاد زر نزن تا این ترم مسخره هم تموم شه حداقل به ی دردی
بخوریم و تو ی آشغالدونی کار کنیم که حقوق بگیریم بعد چشم حتما میگیرم ی ماشین مگه

من بدم میاد ماشین داشته باشم و همش پیاده نرم یا پول تاکسی ندم؟!

نیوشاهمینجوری که سرش پایین بود و



جلوتر میرفت گفت: شاید بدت میاد.

من: تو زر نزن. کجا سرتو انداختی مثل چی میری!

ندا پقی زد زیرخنده و گفت:
مثل گاو ، خر، سگ کدوم؟!

کوفتی نثارش کردم که نیوشا گفت:
میام براتا ندا. عصابم خورده حرف مفت نزن. میرم آب میخورم گم میشم تو کالس شما

برید تا بیام خبرم.

معلوم نبود باز چشه که پاچه میگیره و عصاب نداره.

ما زیاد مسخره بازی درمیاریم باهم ولی وقتی نیوشا عصبی باشه کسی حرف بزنه میزنه
لهش میکنه و خیلی جدی و بی اعصاب میشه!

شونه ای باال انداختیم و ما به سمت کالسمون رفتیم تا نیوشا هم خودش بیاد...
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چنددقیقه بعد ما اومد که تا اومد بعدش استاد اومد.

زدم به شونش و گفتم:
خدا شفات بده تو خوبی؟!

دیرکردیا ی ثانیه دیرتر میومدی عقیلی میزد صدا خر میدادی؟!

پوزخندی و زد و گوه خوردی گفت و دیگه چیزی نگفتم وبه چرتو پرتایی ک استاد میگفت
توجه کردم.

زیاد متوجه حرفاش نبودم انگار مخم نمیکشید یا تو حال خودم نبودم ولی وقتی دیدم بقیه
دارن جمع میکنن با تعجب نگاهشون کردم و دماغ ندا رو کشیدم و گفتم:

چرا جمع کردن تموم شد؟!

ندا: آخ کرم داری. آره اصال حواست بود کالس امروزو یا نه!

شونه ای باال انداختم که نیوشا گفت:
اصال معلوم نیست کجا سیر میکنی شانس اوردی استاد نفهمید وگرنه پارت میکرد نفس!

خدا به دادمون برسه با این استاد جدید و زشت تر!

بهت زده نگاهش کردن که ندا خندید و گفت:
بسه االن چشات از کاسه میزنه بیرون!

یکی قراره بجای این دراز بیاد ی استاد دیگه!
ی استاد خارجی دیگه!

خدا کنه اونم مثل این عن نباشه

با شنیدن حرفش تازه فهمیدم ماجرا از



چه قراره. دستامو باال بردمو با مسخره بازی گفتم:
خداکنه خواهرم خداکنه!

هردوشون ریزخندیدن و از کالس بیرون رفتیم...

نیوشا تووراه همش غر میزد و به ریخت قیافه ی استاد گیر میداد ندا هم همش از استاد
بعدی که هنوز نیومده بود اشکال میگرفت.

پوفی کشیدم و گفتم:
خفه شید دیگه سرم درد گرفت اه.

ندا: آخه باید استاد خوبی باشه یا نه؟ چرا زر مفت میزنی عملی؟!
این عقیلی کمه عقل که نداره قیافه که صفر درصد اعتماد به نفس الکی که سگ درصد، قد

تخمی که نگم برات، دیگه هیچی نداره کلن ک.یریه!

من: گم شوها، حاال اون به قول شما از انگلیس میخواد بیاد بعد هفت سالم سابقه تدریس
داره شاید آدم بود ومثل این پلشت نبود.

درضمن خیلی بد شدی ها! 
مثال خواهر دوقلوی خودمی ولی یکم اخالقای چرتت بم نکشیده!

همش فوش میدی و بد حرف میزنی! آره یکم عب نداره ولی دیگه انقدرم بد دهن نباش.
بعدشم همش میشینید پا پور. ن خجالت بکشید ناموسا. منم همسنتونم ولی تحمل میکنم.

نیوشا: اه ابلفضی ول کنا ننمون که نیستی لینجوری گیر میدی اصن ما همینجوری نگاه
کردیم خوابمون نبرد وگرنه همجنس.گرا که نیستیم بسالمتی!

من: آره آره مثل جغد بیدارید پا چرتو پرت بعد صبح میگیدز نزاشتید بخوابیدو فالن مثل
خرس میوفتید.

ی دفعه هردوشون باهم گفتن:
همینی که هست!

با حالت خنثی ای نگاشون کردم و دستاموبه معنی تسلیم باال بردم که سه تایی زدیم
زیرخنده.

با صدای شکمم که به غار و غور اومده بود به خودمون اومدیم و دستی بهش کشیدم و
گفتم:

بچه ها شکمم گرسنس شماچی؟!

یهو شکم ندا هم صدا داد و گفت:
منم بچم گرسنس

خندیدیم و



گفتم:
الحق که خواهر دوقلوی اسکل خودمی!

نیوشا: په من چی؟!

من: نترس توهم اسکلی!

نیوشا: درد مگه من اینو گفتم؟!

خندیدم و گفتم:
په چیو میگی؟!

چشم غره ی رفت و گفت:
منم خواهرتما. حاال ی سال کوچیکترم انقدر انقدر چیز نکن دیگه منم این وسط ی چیزی

حساب کن

چشبی گفتم و اشاره به رستوران اونور خیابون که البته ی دکه بود که فستفودی بود کردم و
گفتم:

خرای گرامی، بریم اونور ی فستفود بخوریم حسش نیست تا خونه بریم االنم ساعت سه
گرمه!

بریم خونه هم همتون گشادید هیچکی غذایی چیزی نمیزاره گشنه میمونیم!

بچه ها یکم همو نگاه کردن و بعد از اطمینان از گشاد بودنشون موافقت کردن که همینجا ی
چیزی بخوریم تا هم سیر بشین و هم خنک تر بشه و بریم خونه...
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من و ندا ی همبرگر خوب سفارش دادیم و نیوشا هم ی هاد داگ سفارش داد.

بعد از بیست دقیقه ای غار وقور شکم که یکمم چپ جپ نگاهمون میکردن و مسخره بازی
غذامونو آورد.

رو ی نیمکت نشستیم و مشغول خوردن شدیم.

یکم خوردیم که چشمکی به نیوشا زدم و با شونم زدم تو شونش و گفتم:
میبینم که از درازاش هوس کرده بودی؟!

زهرماری نثارم کرد و نگاهی به ندا کردم که داشت تند تند و مثل گرسنه ها ساندویچشو
میخورد.

زدم پس سرش و گفتم:
خفه نشی بچه، آروم مسابقه که نزاشتن بات!

یهو با زدنم پرید گلوش و چند تا سرفه کرد و بعد از صاف کردن صداش گفت:
دستت بشکنه تو زدی خفه شدم زشت!

اتفاقا مسابقس به حساب توعه میخوام برم بازم سفارش بدم.

بشگونی از بازوش گرفتم و گوشت دستشو پیچوندم که صورتش از درد جمع شد



و گفت:
آی آی نفس. ول کن باشه باشه.

از جاش بلند شد و همینجور که به سمت گارسونه میرفت گفت:
بعد از سه چهار ماه اومدیم فستفودی ی پیتزا بزرگ میگیرم باهم کوفت کنیم.

یکم فکر کردم و نگاهی به نیوشا کردم که دیدم انگار سیر نشده دستمو به معنی الیک نشون
دادم و اونم به گارسونه گفت تا آماده کنه!

اومد نشست سرجاش و گفت:
میگما

ی وقت نترکیم؟!

با هم شونه ای باال انداختیم و به عکس العمل یهویی و هماهنگمون خندیدم و چیزی
نگفتیم...

بعد آماده شدن پیتزا، مشغول خوردن شدیم و دیگه زملنی ک ه ترکیده بودیم همزمان از
پشت نمیکت پاشدیم و تا وسط راه خونه تله تله خوران از اینکه انقدر خورده بودیم و

داشتیم منفجر میشدیم رفتیم...

وسط راه ایستادم و گفتم:
وای دارم باال میارم خاک تو سرتون چقدر کوفت کردید، شما نمردید؟!

نیوشا اصال معلوم نبود کجاست ندا هم که داشت مثل من مینالید اما حس و حال راه رفتنو
داشت حداقل.

آروم لب زدم:
بیاید بریم پاساژ لباس ی دوری بخوریم تا این غذاهای کوفتی هم بره پایین دارم میمیرم.

نگاهی به هم کردن و موافقت کردن که بریم بگردیم...

توجهم به ی لباس مجلسی بلند تا که جلوش تا یکم زیر زانو و پشتش تا زیرپام بود گرفت.
مشکی بود و با کلی پولک ساخته شده بود که خیلی براق و خوشگلترش کرده بود.

ندا هم ی پیراهن تونیک و کوتاه گلبه ای رنگی دخترونه ای انتخاب کرده بود و ذوق و
خوشگلی از تو چشماش میبارید.

دستمو دراز کردم و دست نیوشا رو کشیدم وگفتم:
کجایی دو ساعته دارم صدات میزنم اه. بیا بریم تو این



مغازه!

بدون حرفی سر تکون داد و باهامون داخل مغازه اومد. 
به فروشنده ی زنی که از نوک انگشت پا تا موهاش عملی بود درحدی که شکل میمون شده

بود، گفتیم اون دو تا لباس گلبه ای و مشکی رو بیاره و ما پرو کنیم.

منتظر بودیم تا سایزمونو بده که گوشیم زنگ خورد.

به ندا گفتم کیفمو که کوله بود رو باز کنه و گوشیمو از توش بده.

همینجور که زیپ کیفو میبست گفت:
عه ماراله!

فکر کنم باز به خاطر ی مناسبت چرت مهمونی ترتیب داده و زنگ زده بگه ماهم بریم اون
وسط

خنده ی مسخره و آرومی کردم و بعد از گفتن اوهومی ، گوشی رو ازش گرفتم و تماسو
وصل کردم که فروشنده لباسا رو آورد و مال منو رو میز گذاشت و ندا هم رفت پرو کنه

لباسشو...

)۵(پارت 

تماسو وصل کردم و گوشیو درگوشم گذاشتم وگفتم:
سالم مارال خانوم. از این طرفا!

باید باور کنم که بازم ی مهمونی ترتیب دادی و منتظر مایی؟!

صدای خندش گوشمو کر کرد و گفت:
سالم رفیق  قدیمی پایه. خوبی ندا و نیوشا چطورن؟!

آره گلم باور کن مهمونی دانشگامه فارغ و التحصیلیمه. نصف دانشگاه دعوتن توهم بیا نیم
ساعت بیشتر راه که نیست بیاید دیگه

من: عا ماهم اتفاقا اومده بودیم لباس بخریم. باشه آدرس، روز، ساعت برام بفرست میایم.

اوکی ای گفت و خدافظی کردیم.

لباسمو برداشتم و در اتاق رو باز کردم که صدای جیغ جیغ ندا اومد.

متعجب نگاهش کردن که درو نیمه باز کرد و گفت:
خر ی در بزن فکر کردم کسه دیگه اومده!

خب ببین خوشگله تو تنم؟!

لبخند رضایت بخشی زدم و واقعا هم تو اون لباس خوشگل شده



بود سری تکون دادم و اوهومی گفتم که گفت:
خیلی خب پس برو تا عوض کنم بعد تو بیا بپوش.

بی حرف دراتاق پرو رو بستم که نیوشا زد رو شونم و کت دامن صدفی رنگی دستش بود و
خوشگل بود که گفت:

میگما این خوبه؟!

لبخند کجی زدم و لباسو تو دستش باال پایین کردم و بعد ی سرک کشیدن تو لباس گفتم:
آره خوبه، بزار من بپوشم بعد تورو تن کن. مارال هم زنگ زد و گفت که

پرید وسط حرفم و با چشم غره و پوزخند لبخند مانندی گفت:
مهمونی و شما دعوتید.

ریز خندیدم و گفتم:
آره دیگه، مارال اینو نگه چی نگه.فارغ التحصیلیشه گفتم میایم . بریم ی آب و هوایی هم

عوض کنیم.

پوفی کشید و باشه ای گفت.

بعد از دو دقیقه ندا از اتاق پرو بیرون اومد و رفتن لباسمو پوشیدم.

لباسه تو تنم خیلی خوشگل و جذاب بود.

از تنم درآوردم و با اشاره به نیوشا گفتم که برو بپوشه اونم که گفت:
 اینجا ی اتاق دیگه جور کرد، رفتم پوشیدم حله بده حساب کن بریم.

حله ای گفتم و لباسا رو بردیم دادیم به صندوق و فروشنده حساب کرد قیمتش هم نسبت
به جاهای دیگه خوب بود.

تاکسی ای گرفتیم و سوار شدیم که ندا چرخید سمتم و گفت:
راستی مارال چی گفت؟

پوزخندی زدم و گفتم:
چی میگه به نظرت؟ مهمونی دیگه! فارغ و التحصیلیشه گفتم میایم.

خوبه ای گفت و تا خونه حرفی بینمون زده نشد.

خسته و کوفته از کالسای طوالنی و کوفتیمون رو تخت ولو شدیم.

نزدیکا ساعت شش بود.

دمپایی که کنار تختم بود پرت کردم تو سر نیوشا و گفتم:
پاشو برو ی فیلم بزار ببینیم حوصلم



سرید.

با هم از جا پریدن و به سمت پذییرایی رفتم.

اسکلی نثارشون کردم و پاشدم و روبروی تلویزیون جا گرفتم که نیوشا با پفیال از اشپزخونه
بیرون اومد و سه تایی کنار هم نشستیم و گفتم:

فقط پور. ن نزار که بدم میاد. من وا دادید جمعتون نمیکنما

هردوشون خندیدم و کوفتی گفتم که ندا گفت:
خب ترسناک هم که میترسی په دیگ چی ببینیم؟!

پوفی کشیدم و نمیدونمی گفتم که نیوشا بشگونی از رونم گرفت که گفتم:
آییی وحشی. خبرت بیاد!

نیوشا: خبر خودت ایشاللهههه. بگو آمیننن!

ندا اون وسط قهقه میزد که زدم تو شکمش و مچاله شد و آی آی کرد.

ی دفعه نیوشا پاشد و زد تو سر هردومون و گفت:
خوبه، همو گا. ییدید بسه بزن بزن نکنید . بتمرگید مثل آدم ی فیلم میزارم که همه ژانری

هرکی هم ناراحته نبینه بره رل بزنه!

پوفی کشیدن و گفتم:
رل کجا بود تو این سوز و سرمای زمستون ک.یری!

شونه ای باال انداخت و همینجور که روبرومون ایستاده بود دست به کمر شد و گفت:
خدا شفاتون بده شما زیاد قر و فر میاید وگرنه اون بیرون پره پسره

ندا پوزخندی صداداری زد و با تشر گفت:
آره همه هم درخونه صف کشیدن منتظر ما!

چیزی نگفتم که نیوشا رفت درخونه رو باز کرد موکر نگاهش کردم و گفتم:
بخدا که کسخلی. کسخل هم رد کردی بیا بشین فیلم بزار عن. این ی گوهی خورد تیکه

انداخت تو چته جو برت میداره!
آخا یکی نیست بگه حاال اگه صف هم میبستن درخونه کی میومد توی بیریخت و سیم

تلفنی رو بگیره؟!
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بعد کلی کلکل درمود رل و پسرای مردم فیلم گذاشت.

باالخره فیلم بعد دوساعت



و ربع تموم شد.

خمیازه ای کشیدم و گفتم:
المصب انقدر امروز حواسم سره درس بود اصل دارم از خواب میمیرم خوبه تازه نه شده

سره شبه!

ندا خندید و گفت:
چرا ک.س میگی، اصال معلوم نبود کجا بودی!

زدم تو پیشونیم و گفتم:
آره میدونم منم مسخره کردم پلشت.

پوفی کشیدم و ادامه دادم:
حاال این استاد خارجیه کی میاد؟!

نیوشا: گفت از فردا پس فردا حاال دیگه معلوم نیست این کی گورشو گم میکنه، که اون یکی
گورشو پیدا کنه!

پوزخند صدا داری زدم و همینجور که به سمت تخت خوابم میرفتن شب بخیر بلندی گفتم
که صدای خوب بخوابی ندا اومد. لبخند محوی زدم و برخالف هرشب که حتما دوازده باید

بگذره که تازه یذره چشمام بره رو هم امشب از ساعت نه خوابیدم!
زیرپتو خزیدم و چشمامو بستم...

با صدای مامان از خواب پاشدم.

نیوشا و ندا رو با ذوق صدا زدم اما وقتی بلند شدم و اطرافو نگاه کردم دیدم
هیچکدومشون نیستی دقیقه فکر کردم توهم زدم یا خاله اومده اما با صدای نیوشا و ندا که

از تو حال میومد و میگفتن مااینجاییم به خودم اومدم.

ذوق زده دستاموبه هم کوبیدن و با قیافه ی پلشتم به سمت پذییرایی رفتم که نیوشا با
پوزخندی و قیافه ی ترسناکی نگاهم میکرد.

ترس تو دلم جا کرد و گفتم:
مامان کجاست؟!

یهو ندا گازی از دستم گرفت و با قیافه ای که چشماش از خون پرشده بود و قرمز قرمز بود
و لباشم خون برداشته بود گفت:

کف آشپزخونه!
درست مثل همون روز نحس!

پوکر نگاهش کردم و هین آرومی گفتم و هلش دادم و بدو به سمت آشپزخونه رفتم و با
دیدن مامان که



سرتا پا خون، کف آشپزخونه افتاده بود نگاهکردم وجیغ بلندی کشیدمو دستمورو چشمام
گذاشتم و محکم فشار دادم.

برگشتم و به نیوشا نگاه کردم که تازه متوجه دستای خونیش و چاقوی تیز و بزرگ و اسلحه
ی کوچیکی تو دستش شدم.

ترسیده بازم جیغ های پی در پی زدم و نمیدونستم چیکار کم که ندا و نیوشا ی کنار خفتم
کردن و هردوشون شیطانی خندیدن و اسلحه رو سرم گذاشت و ندا هم چاقو رو از دستش

گرفت و زیر گردنم گذاشت.

بزور لب زدم:
ش شما خوا خواهرمید!

چ چیکار میک

با آبی که رو سرم ریخته شد جیغ بلندی زدم و داغ کرده بودم و تازه متوجه صورت خیسم
شدم و وقتی فهمیدم خواب دیوم نفس عمیقی کشیدم و دوباره جیغ زدم و گریه کردم.

تو آغوش نرمی فرو رفتم و نگاهی به کسی که تو بغلش بودم انداختم و با دیدن نیوشا که با
لبخند محوی و نگران نگاهم میکرد جیغی زدم و سیخ شدم و از بغلش پریدم بیرون...

دستامو گرفت و سعی کرد کنار خودش بشونم و گفت:
هیسسس. گریه نکن ببینمت!

خواب دیدی! حالت خوبه؟!

صدای ندا از باال سرم اومد که گفت:
جیشده ساعت چهاره صبحه!

خواب دیدی خیره، چیشده نفس گریه نکن خیس آب شدی خونه رو آب برد!

هنوزم هق میزدم که محکم نیوشارو تو بغلم فشردم که ندا ادامه داد:
البد باز خواب مامانو دیدی که به این وضع افتادی!

با هق هق و تیکه تیکه گفتم:
آ ره، ص صداش میومد و ولی شما ک کشتیدش. ت تو با اس اسلحه و چ چاقو زدیش. تو

سعی درآروم کردنم داشت اما انگار من با یادآوری خاطرات بیشتر



عذاب میکشیدم و صحنه ی مامان همش جلوم بود و واقعی و خواب همش قاطی شده بود
وانگار دست تو دست هم داده بودن که بیشتر پریشونم کنن و عذاب آور باشه!

همینجوری اشک میریختم و گریه میکردم...

با خوردن نور تو چشمم چشمامو باز کردم و دیدم رو پای نیوشا خوابم برده و اونم نشسته
رو تختم خوابیده.

لبخند کجی زدم و بوسه ی نرم و آرومی رو گونش نشوندم که ندا رو جلوی آینه مشغول ور
رفتن با موهاش دیدم...
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نفسمو بیرون فرستادم و گفتم:
خیره کجا اول صبحی ندا خانوم؟!

ندا: سالم خوبم تو خوبی، صبح توهم بخیر

ریزخندیدم و کوفتی نثارش کردم که گفت:
همچین صبح هم نیست ی نگاه به ساعت کردی اصال؟!

حالت خوبه؟!

سری تکون دادم و که گفت:
خوبه. ساعت دوازده!

دیشب که پاشدی بعدم همش گریه کردی نیوشا باال سرت بود دیگه تا تو خوابیدی اونم پنج
نیم اینا بود خوابید دیگه بیدارتون نکردم. مارال زنگ زد گفت مهمونی امروزه ساعت هفت

تا دوزاده. منم دارم از االن اماده میشم.

دیگه خودت میدونی که اون نیوشا با اون موهاش بیاد تو آینه دیگه نمیره کنار!

اوهومی گفتم که نیوشا چشاشو باز کرد و گفت:
موهای من خیلیم خوبه کوفت بگیرید.

سه تایی خندیدم و پاشدیم و بعد از خوردن صبحونه ی امروز، که املت و نیمرو بود
مشغول آماده شدن شدیم...

داشتم جواهرات درمیوردم، ندا هم با لباسش ور میرفت و نیوشا هم با موهاش درگیر بود و
میخواست بزور شونه کنه اما بدجور فر بود و نمیشد.

نمیدونم چرا موهای من و ندا لخت ولی موها اون انقدر فرفریه، به کی رفته خدا میدونه!

من: دخترا میگم



اونجا پسر هم داره به قول خودش نصف دانشگاه رو دعوت کرده. اونم ک میدونید دیگه
هزار بار مهمونیاشو رفتیم پر از پسر و مشروب و عرق . کلن پارتی میگیره!

هردوشون آره ای گفتن که گفتم:
پس بی زحمت خودتونو جمع کنید اون وسط وا ندید یا اگه چیزی هم کوفت کردید مست

نکنید تا حد مرگ برید بگا بدید خودتونو ها!

نیوشا: باشه نه که حاال پسرا اونجا این همه ک.س و کو . ن هست بیان مارو بکنن!

ندا: واال نه که خودت میخوای مغنه بزنی و چادر و دست به سینه بشینی!

از تصور اینکه چادر بزنم و تو مهمونی اینجور بشینم زدم زیرخنده و گفتم:
زهرمار مسخره. آخه منو چادر؟!

ی دقه فکر کن اصن. وای جرر
باشه حاال ولی گفتم ک بدونید خب باالخره از زیر کسی جمعتون نکنم.

هردوشون باشه ای گفتن و دیگه حرفی نزدیم و هرکی سرشو کرد تو کار خودش و آماده
شد...

نزدیک ساعت شش بود که من اماده شدم ندا هم دیگه کار خاصی نداشت و تقریبا آماده بود
جز رژ لبش که میگفت دقیقه آخر رفتنی بزنم که پاک نشه ولی امان از نیوشا که دهن همه

رو با این موهاش فرفریش سرویس کرد. انگار مجبوره صاف کنه!
اصال همه مشکل دارن ی مشکل عجیب و مسخرس که اونایی که موهاشون صافه دوست
دارن فر کنن نمیشه، اونایی که موهاشون فره میخوان صاف کنن نمیشه کلن همه کسخلن!

نیوشا: آره فقط تو خوبی!

برگشتم سمتش و خیره خیره نگاهش کردم که دستشو به معنی چیه تکون داد و گفت:
ها چیه؟!

اینم عاقبت بلند فکر کردن با خودته!

وقتی فهمیدم بلند فکر کردم که



تونسته جوابی برای حرفم بده ریزخندیدم و دیگه چیزی نگفتم.
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من و ندا که دیگه آماده ی آماده بودیم و خوشگلی تومون موج میزد ایشا� که با این
ریخت قیافه ای که واسه خودمون درآوردیم مجرد میریم، متاهل برنگردیم صلوات!

تاکسی همش پشت درخونه بوق بوق میکرد و ندا کفشا و پالتوشو میپوشید ولی از دست
این نیوشا که هنوزم تو آینه بود!

داد زدم: 
وای نیو، بیا دیگههه. االن یارو میگا.مونا !!!

خودشو پاره کرد بسکه بوق زد االن باید پول بوق سوختشم بدیم بیا بریم جون عمت!

ندا: وای آره سر درد شدم از دست این یارو. بیا دیگه بخدا که خوشگلی

دو سه دقیقه داشتیم بیا بیا میکردیم که باالخره صداش اومد و همینجور که لنگان لنگان از
اتاق به سمت در خونه میومد و پالتوشو پوشید و گفت:

اومدم اومدم. وایسا ی لنگ کفش پامه!
بزار اینم بپوشم بریم.

ندا: اوفف پس باالخره اومدی! 
خوبه جشن ما نیست وگرنه تو از پنج روز قبل باید آماده بشی.

نیوشا: خفه شو بریم.

درخونه رو بستم و کلیدو تو کیف دستیم گذاشتم و نگاهی به جاده کردم و وقتی با جای
خالی تاکسی مواجه شدم کرک و پرم ریخت.

نگاهی به قیافه ی آویزون دخترا کردم و عصبی گفتم:
لعنت بهت نیوشا!

بیا دیگه ی ربع وایساده دم در معلوم میره دیگه احمق!
اصال به من چه پیاده برید این ماشین هم بزور گرفتم اونجا انقدر جای عنی هیچکی

نمیرفت بیشورا

هردوشون پوفی کشیدن و افتادیم رو دور کلکل و نیوشا میگفت و من میگفتم و ندا میگفت
همش بحث میکردیم که با صدای بوق بوق ماشین به خودمون اومدیم.

سمت صدا برگشتیم و



فکر کردیم کسی میخواد سوارمون کنه و مخمون کنه اما با دیدن تاکسی جند متر پایین تر،
من یکی که گل از گلم شکفت حاال اون دوتا کج دیگه رو نمیدونم.

بدون حرفی و بی اهمیت به اونا سمت ماشین رفتم که صدای ندا و نیوشا اومد که گفتن:
وایسا ماهم بیایم.

همینجور که در ماشینو باز میکردم انگشت فاکمو باال بردم که دردی گفتن و بعد از چند ثانیه
کنار ماشین رسیدن و سوار شدن...

چند دقیقه راننده غر میزد که جون دلیلش خود نیوشا بود کلی براش سخنرانی کرد و انگار
قانع هم شد و دیگه زر نزد.

تا خود مقصد همه دهنا بسته بود و فقط صدا باد و سرمای زمستون بود و هرسه تامون هم
سرمون تو گوشی بود.

بعد از نیم ساعت رسیدیم.

جلوی باغ بزرگ و سرسبزی که از چراغا و چرتو پرتای مختلف تزیین شده بود نگهمون
داشت.

صدای آهنگ انقدر زیاد بود که حتی ما کهتو ماشین بودیم هم شنیدیم.

کرایه رو حساب کردم و پیاده شدیم اما راننده همچنان ایستاده بود وبا تعجب به باغ نگاه
میکرد.

خب حق هم داشت هرکی نمیدونست مارال چه دختریه و چه جشنایی که نگرفته از تعجب
دق میکرد!

داخل رفتیم که با مارال درحال باال رفتن پیک مواجه شدیم.

 لبخندی زد و خوشحال طرفمون اومد و بعد یکم حرف زدن ی جای خوب برامون اوکی کرد
و نشستیم.

پالتوهامونو درآوردیم و ی گوشه انداختیم کهندا خم شد و پیکی برداست و پر کرد چشم
غره ای رفتم که گفت:

ها؟!
قرار نبود دست به سینه بشینیم! میخوریم ولی نه درحد مرگ

آره جون خودتی زیرلب گفتم و اشاره کردم دوتا



پیک دیگه هم پرکنه تا ماهم بخوریم.

ی باره باهم هماهنگ بسالمتی گفتیم ورفتیم باال.

تلخیش یکم رفت رو مخم اما اولین بارم نبود که میخوردم و عادت داشتم.

یکم چرتو پرت گفتیم و چرتو پرت خوردیم و هرکدوممون هم حدود سه چهار پیک رو
خوردیم اما نیوشا و ندا یکی دو تا بیشتر از من خوردن ونگران حالشون بودم ولی اونا که

کلن عین خیالشون نبود.

ولی من به خودم قول دادم که امشب حتما باید برم دنبالشون تو اتاقای اینجا!
پاشدیم رفتیم وسط رقصیدیم.

ی ربع بیست دقیقه ای بود داشتیم میرقصیدیم کفشای پاشنه بلندی که پوشیده بودم اذیتم
میکرد.

نگاه های خیره ی بقیه و پسرای هیز رو روی خودم احساس میکردم ولی خب چیکار کنم
دیگه هیچکی آدم نیست!

ندا نفس عمیقی کشید و دستشو زد رو شونم و بی حس گفت:
م من خستمه برم ی چیزی بخورم.

نیوشا سرخوش خندید و گفت:
منم برم از همون ی چیزیایی ک میخواد ندا بخوره بخورم.

سری به نشونه ی تاسف تکون دادم و گفتم:
بیا بچه از دست رفت.

ریزخندیدن و به سمت بار رفتن.

نگاهی به اطراف کردم و تا خواستم برم بشینم یکم آهنگ بعدی پلی شد و دستم کشیده شد.

با ترس برگشتم و با چهره ی خندون و شاد مارال مواجه شدم.

چشم غره ای رفتم و گفتم:
کوفت ترسیدم.

شونه ای باال انداخت و گفت:
خوبه که شما پایه هارو دارم همیشه همه مهمونیا هستید. حاال نشین بیا یکم قر بدیم.

پوفی کشیدم و باهاش مشغول رقص شدم ولی اون درحالی که میرقصید سرش همش اینور
اونور میچرخید.

نگاهش کردم و صداش کردم و گفتم:
دنبال چی میگردی مارال دوساعته؟!

لباشو آویزون کرد و گفت:
دانیال



نیومده.بهش گفتم بیاد خو اه . باورم نمیشه دوستاش اینجان ولی خود دوست پسرم
نیست.

پوفی کشیدم و گفتم:
باز خوبه تو همونم داری االن نیومده وگرنه بقیه موقعا که هست. ما که همونم نداریم. ندا و

نیوشا رو نگم برات که کلن تو کف پسرا موندن.

)۹(پارت 

مسخره خندید و گفت:
آره ولی گفتم بیاد عصابم خورد شد. فقط من تورو ببینم دانیال گردنتو میشکونم.

ابروهامو باال پرید و گفتم:
اوه اوه چه خفن، بدبخت گیر کی هم افتاده!

مارال: کوفت کثافت. دلشم بخواد بابا. حاال بیا بریم ی پیک بزنیم.

شونه ای باال انداختم و خواستم حرف بزنم که دستمو کشید و قبل از گفتن نظرم رو ی
صندلی کنار بار نشسته شدم و ده تا پیک جلومون قرار گرفت.

با تعجب به تعداد پیکا و مارال نگاه کردم و سریع تو جام ایستادم و چند قدمی عقب اومدم
تا بازم بدون تصمیم من کاری نکرده که پیکی خورد و گفت:

چه مرگته تو! بیا بشین دیگه بچه دو ساله که نیستی بخور دیگه ناز نیا

پوکر دستمو به سمت پیک ها دراز کردم و گفتم:
آخه دو سه تا با ندا اینا خوردم االنم البد باید پنج شش تا دیگه بخورم دیگه هیچی ی کاری

دست خودم و خودت میدما!
فقط یکی!

مارال: درد بخوری. خیلی خب نخور دو تا بخور

حرفشو زد و با هر کلمه ک میگفت ی پیک هم میخورد.

خدایا بشر دیوونن!
آخه چه خبرته تو، االن هشت تا رو باهم خوردی میمیری خدایی

قهقه ای زد و گفت:
ببین هنوز زندم و گیج از جاش بلند شد نزدیک بود بیوفته و پاش پیچ خورد که یکی

دستشو دورش حلقه کرد و



گفت:
مارال زیاد خوردی!

مارال خندید و گفت:
وای امین ول کنا مهمونی خودمه دوست دارم.

لب باز کردم و گفتم:
مارال به خودت بیا، بکش بیرون از بغلش، دانیال ی وقت بیاد چی!

نمیدونم چرا ولی دوست نداشتم بین دختر پسرایی که خوشبختن بهم بخوره و داشتم
کمکش میکردم که اگه دوست پسرش اومد فکر بد نکنه.

اون که نمیدونه دوست دخترش چه وضعیه!

مارال نگاهی به پسره که اسمش امین بود کرد و نگاهی به من کرد و گفت:
اوه آره. ببخشید امین من برم. راستی ندا ونیوشا کجان پیداشون نمیکنم نفس؟!

تازه متوجه نبودشون شدم و خواستم چیزی بگم که دستشو تو هوا تکون داد و گفت:
حاال پیداشون میکنم فعال برم.

سری تکون دادم و خواستم دنبال ندا و نیوشا بگردم که با صدای مردی برگشتم.

مردی که بیست هفت هشت سالش هم کمتر میخورد لبخند عمیقی زد که چشمم به لبخندش
گیر کردم...

موهاش که تو صورتش بود رو کنار زد. لبخند عمیقی زد و نگاهی از سر تا پام کرد و
لبخندشو عمیق تر کرد.

پیکی که تو دستش بود و رفت باال و گفت:
خوشگلی خانومی!

چشم غره ای رفتم و چیزی نگفتم که گفت:
حاال ناز نکن نمیخورمت که فقط گفتم خوشگلی باید از خدات هم باشه ازت تعریف کردم.

از جام بلند شدم و گفتم:
الزم نکرده.

به رفتارام که فکر کردم دیدم من با این روش پیش برم ده سال دیگه هم یکی نمیاد دوست
پسر من یکی بشه.

ی ابروشو باال انداخت و با لبخند عمیق تری و کجی گفت:
اسمم رایانه!

ی دفعه خم شد و کارتی به سمتم گرفت و گفت:
کاری داشتی درخدمتم مخصوصا تو خالف 

پوکر نگاهش کردم و تازه



فهمیدم که انگار این یارو تو کار خالف و ایناس.

 پشمام ریخت و کارتشو جلوی خودش دوتیکه کردم و رو هوا ریختم.

موهامو تو هوا چرخوندم و پشت چشمی براش نازک کردم و دو قدمی برداشتم که یادم
اومد میخواستم دنبال نیوشا و ندا بگردم.

عقبگرد کردم و چرخیدم که گفت:
نظرت عوض شد؟ ی کارت دیگه بدم؟!

چشم غره ای رفتم و نخیری گفتم و روبه زنی که پشت بار بود کردم و گفتم:
شما دوتا دختر ندیدید یکی موهاش فره یکی هم شبیه منه اینجا بودن!

دختره حالت متفکرانه ای به خودش گرفت و لب باز کرد حرف بزنه که رایان گفت:
همون دختره مو طالیی که تونیک کوتاه پوشیده بود باسنش قشنگ تو دید بود با اون دختر

م وفرفریه ی دلبر که کت دامن پوشیده بود عجب رونایی داشتا!

اخمامو تو هم کردم و عصبی جلو رفتم و خواستم بکوبونم زیر گوشش. دستمو باال بردم
بزنم که یهو پاشد و دستمو رو هوا گرفت.

فاصلمون نه ده سانتی بیشتر نبود. عصبی و تند تند نفس نفس میزدم کالفه پوفی کشیدن و
محکم دستمو از دستش بیرون کشیدم و ازش فاصله گرفتم که با صدای بلندی گفت:

یکیشون رفت تو حیاط بیرون یکیشونم فکر کنم سمت اتاقا رفت. کمک خواستی درخدمتم.

دستمو به معنی برو بابا تکون دادن اما باز خوبه گفت کجا رفتن ولی باالخره هم نباید انقدر
با هوس درموردشون حرف میزد اونا خواهرامن باالخره حساسم روشون.پوفف

)۱۰(پارت 

[ندا]
لنگان انگان راه میرفتم و همش میخوردم تو پسرا و دخترا فکر کنم زیادی خوردم.

بزور دست نیوشا رو گرفته بودم که اونم بدتر من گیج و منگ بود.

کفشامون هم



پاشنه بلند بود دیگه کلن هیچی امشب چالغ نشیم هنر کردیم...

نیوشا محکم دستمو گرفت و گفت:
وای من خوابم میاد بیا بریم برقصیم.

متعجب نگاهش کردم و قهقه ای زدم که اومد سرخوش خندیدو گفت:
ها چیه خب بیا بریم برقصیم بخوابیم.

من: دیوونه میگی خوابم میاد بعد میگی برقصیم.

خندید و گفت:
مگه میخوان بخوابن نمیرقصن؟!

شونه ای باال انداختم وبا سرگیجه دستمو رو سرم گذاشتم و گفتم:
نمیدونم تو برو برقص منم

حرفم هنوز تمون نشده بود که پام پیچ خورد ولی دستی دور کمرم رو گرفت.

ی دقیقه فکر کردم نیوشا ولی نیوشا روبروم بود و داشت الکی میخندید.

یهو صدای مردونه ای درگوشم پیچید که گفت:
مراقب باش خانوم خوشگله نیوفتی

لباشو به گردنم نزیک تر کرد حس خیلی خوبی داشتم و گرمم شده بود و نفسای گرمش که
به گردنم میخورد داغ ترم میکرد.

لبخند میزدم و هیچی نمیگفتم و از پشت هم خودشو بهم چسبونده بود.

سرمو چرخوندم و دستمو دور گردنش حلقه کردم و روبه نیوشا گفتم:
تو برو برقص بخواب منم میرم پی کارام.

بلند خندید و گفت:
 حتما حتما فقط کی با ما اومده؟ اصال کجاییم.

پسره پوزخندی زد و لباشو رو گردنم نشوند که آه ریزی گفتم و ادامه دادم:
ن نیوشا نمیدونم با کی اومدیم مگه ما کیو داریم دیگه. برو دیگه چقدر حرف میزنی.

پوفی کشید و همینجور که میرفت دوباره نزدیک بود بیوفته و رفت وسط پیست رقص و
من هنوزم با چشمام دنبالش میکردم که داشت خودشو به پسرا میمالوند.

پسره که روبروم بود باسنمو باال کشید و باعث شد پاهامو دورش حلقه کنم و قدم برداشت.

سرمو رو شونم گذاشتم و گفتم:
کجا داری میبریم خوشگل؟!

گفت:
من رامینم!

داریم میریم



یجا خوب. انگار که توهم زیادی خوردی واسه امشب.

قهقه ای زدم و مکی به گردنش زدم و گفتم:
اومم آرههه زیاد خیلییی زیااااد

ریز خندید و هیچی نگفت که ی دفعه زمینم گذاشت.

با تعجب به اطرافم نگاه میکردم که انگار اومدیم بودیم تو باغ اونجا ته باغ بود و خلوت و
تاریک.

پاهامو از دورش باز کردم که زمینم گذاشت و به دیواری از باغ چسبوندم . دستشو از پایین
تا باالی بهشت.م کشید که آهی از بین لبام خارج شد.

خمار نگاهی به لب هاش و نگاهی به چشماش و چهرش میکردم که لبخند کج و جذابی زد و
گفت:

حتما حتما
همون لحظه لباشو رو لبام گذاشت و مشغول بوسیدن هم شدیم.انگار هم اون هم من الزم

داشتیم و هردو با هوس و نیاز و وحشیانه لبای هم رو میخوردیم و میبوسیدیم.

هرلحظه هرکاتش بیشتر میشد و از روی لباس با سینه هام و باسنم ور میرفت که من دیگه
فکر کنم همینجا داشتم غش میکردم.

حس خیسی بین پام رو مخ بود و االن میخواستمش اما اینجا که جاش نبود ای کاش
میرفتیم ی جای خوب

یکم از صورتش فاصله گرفتم و با لبخند عمیقی محو چشماش که با خوردن نور ماه تو
صورتش هم جذاب ترش کرده بود زل زدم.

ی دفعه دستمو گرفت و رو مردو. نگیش نشوند.

لب هامو از هم فاصله دادم و به مردو. نگی برجستش خیره شدم و آروم دستمو روش باال
پایین میکردم ی دفعه دست انداخت زیر زانوم و ی دست هم دور گردنم و بلندم کرد.

ولو شده بودم رو دستش و باهم میخندیدیم که یهو صدای آشنایی به گوشم



خورد و زمین گذاشتم شدم و نزدیک بود بیوفتم که رامین بازومو گرفت.

با ابروهای باال پریده به هون شخص و من نگاه کرد و گفت:
تو کیش هستی؟!

نگاهی به دختره کردم و انگاراثر مشروب و عرقایی که خورده بودم تازه داشت میپرید و
تازه یادم اومد چه خبره.

سریع سمت نفس خیز برداشتم و گیج بهش نگاه کردم و دستمو تو دستش گذاشتم که زد تو
سرم و گفت:

بهت نگفتم زیاد نخور؟! 
چیکار میکردید اونجا؟

رامین جواب داد:
هیچی ی دستمالی و لب بازی نزاشتی به بقیش برسیم که.

نفس چشم غره ای رفت و دستمو کشید با خودش برد و من هیچی نمیگفتم و متعجب به
رامین و نفس نگاه میکردم.

برگشتم و دیدم که چقدر از رامین فاصله گرفتم و وا رفته به رامین نگاه کردم...

اصال انگار عشق و حال و داشتن ی دوست پسر باحال بم نیومده.

رو صندلی تو سالن نشوندم ومیون اون همه سرصدا و آهنگ بلند گفت:
دیدی بت گفتم باید امشب جمعتون کنم؟

االن باید بریم دنبال نیوشا

گیج به حرفاش گوش میکردم و حالم داشت بد میشد و انگار ی چیزی رو دلم سنگینی
میکرد.

سریع از جام پاشدم و سمت سرویس بهداشتیا رفتم و تمام محتویات شکمم رو بیرون
ریختم.

)۱۱(پارت 

نفس نفس میزدم و چندبار صورتمو اب زدم و به خودم تو آینه نگاه کردم و یهو جیغ زدم که
نفس اومد و گفت:

چیشدی ند

ادامه ی حرفشو با دیدنم خورد و جیغ زد.

دستامو رو صورتم گرفتم و پشت بهش کردم که جلو اومد و شونه هامو گرفت و گفت:
وای ترسیدم حالت خوبه ببینمت؟!

آروم سمتش برگشتم و گفتم:
حالم بد شد انگار زیاد خورده



بودم خیلی زیاد. صورتمو اب زدم یادم نبود آرایش دارم همش ریخته نگاه شکل جن شدم
وای. تروخدا برو از مارال لوازم آرایشی بگیر بمالم به خودم تا همه فرار نکردن.

پوفی کشید و باشه ای گفت و خودمو تو دستشویی چپوندم تا کسی نبینم با این قیافه ی
چرتم تا آرایش کنم و دوباره شکل آدم بشم.

ولی تازه داشتیم حال میکردیم چرا مزاحم شددد...

شایدم اگه نمیومد االن دختر نبودم!
پوکر به اطراف نگاه میکردم و منتظر نفس شدم...

باالخره بعد از ده دقیقه ای انتظار نفس اومد و کیف آرایشی متوسطی که دستش بود رو
روی دستشور گذاشت و گفت:

بیا بشین بمال تا برم نیوشا خانومم پیدا کنم. مگه شما باهم نبودید رفتید اب بخورید مثال؟!

اوهومی گفتم و ادامه دادم:
آره کلن یکی دو پیک خوردیم.

چشم غره ای رفت و گفت: 
آره جون خودت این وضع یکی دو پیکتونه دیگه!

کجا جدا شدید؟!

حالت متفکرانه ای به خودم گرفتم و یکم یاد آوریش سخت بود اما یادم اومد و گفتم:
میگفت بریم بخوابیم برقصیم. بعد دیگه رفت منم با رامین رفتم.

نفس: رامین کیه؟!

من: همین پسر خوشگله که مزاحم عشق و حالمون شدی!

نفس: اوف ندا اوفف شما دارید تو سینگلی جون میدید به موال پس من چی منم سینگلم اما
حد و حدودمو میدونم. باشه حاال ولش این چرتو پرتا رو من میرم دنبال اون اسکل توهم

دیگه چیزی نخور و زود آرایشتو بکن میام دنبالت.

سرمو باال پایین کردم که از دستشویی بیرون رفت و بعد از شستن دوباره ی صورتم مشغول
آرایش شدم...

[نیوشا]
اقدر زیاد خورده بودم که دیگه گفتم االن باال میارم.

دلم همه چیو همه کسو



با هم میخواست اما کیه که تامین میکرد!
ای کاش ماهم مثل بقیه ی دوست پسری داشتیم با خودمون میوردیم اینجا عشق و حال

میکردیم و خوش میگذشت!
داشتم اون وسط جمعیت که حدود دویست نفری بود میرقصیدم و خودمو تکون میدادم ی

دفعه یکی زد به باسنم و دستاش دور گردنم حلقه شد و از پشت بهم چسبید.

واسه ی لحظه رقص یادم رفت و از حرکت ایستادم و اون دستاشو رو سینه هام گذاشت
بود و نفسشو تو گردنم میداد بیرون و آروم تکون میخورد و میرقصید.

سعی کردم آروم و ریلکس برقصم که گازی از گوشم گرفت و گفت:
رمانتیک دوست داری؟!

تنهایی من هستما خوشگله، اوفف هیکلت عجب چیزیه ها

لبخند عمیقی رو لب هام نشست و دستاشو بیشتر رو سینه هام فشردم و خودمو بهش
مالیدم.

سمتش برگشتم و لبامو رو لب هاش گذاشتم و عمیق بوسیدمش که بعد از ی بوسه ی گرم
عقب کشید و گفت:

بیا بریم باال اینجا چرته!

سری تکون دادم و خمار نگاهش کردم و دستمو کشید و به سمتی برد. نمیدونستم کجا
میریم ولی گفتم باشه. کفشام اذیتم میکرد و وقتی دید نمیتونم با اون پاشنه بلندا دنبالش

بدوم ایستاد و کفشامو درآورد و دست انداخت زیر زانوم و بلندم کرد.

کفشامو دستم گرفتم و رو دستش ولو شده بودم و داشت از پله هایی باال میرفت.

سرخوش میخندید و میخندیدم که داخل اتاقی شد و درو با پاش بست.

رو جای نرمی فرود اومدم و لبخندی زدم و دستامو برای آغوشش باز کردم که ب سمتم خم
شد.

نیم خیز شدم و با دکمه های پیراهن مردونه ی سفیدی که پوشیده



بود ور رفتم و یکی یکی باز میکردم و خمار و شهو. تی نگاهش میکردم که در با صدای بدی
باز شد و صورتم خیس از اب شد.

گویا موش اب کشیده بودم و جیغ بلند و بنفشی کشیدم...!

)۱۲(پارت 

نفس بود و پارچی خالی از آب.

عصبی جلو اومد و بازومو گرفت وبه چهره ی خیسم نگاه کرد.

آب پارچ رو رو من خالی کرده بود!
سرم و صورتم خیس شده بود و بعضی جاهای لباسمم خیس شده بود.

هنوز تلو تلو میخوردم و انگار تازه یکم به هوش شدم و فهمیدم ماجرا از چه قراره.

نگاهی به نفس کردم نگاهی به پسری که هنوزم روبروی تخت با ابروهای باال پریده و وارفته
نگاهم میکرد انداخت. که پس گردنی از نفس خوردم.

دستمو رو سرم گذاشتم و بلند و با اعتراض گفتم:
هااا چه مرگته. چرا میزنی؟!

نفس: این برا اون که دفعه دیگه از این گوه خوریا نکنی. خجالت بکشید گفتید یکی دو تا
حاال گفتم عب نداره معلوم نیست چندتا خوردید که باید تو بغل بقیه پیداتون کنم. بهتون

هم خوبه گفتم قول میدم تو اتاقا پیدا کنم گفتید چرت نگو حاال کی چرت میگه؟!

یهو پسره گفت تو

نفس اخماشو کرد توهم و گفت:
تو خفه شو مرتیکه. جمع کن جالو پالستو درتو بزار. توهم بیا بریم.

مرده چشم غره ی وحشتناکی به هردومون رفت و انگشت فا.کشو باال برد که آروم هینی
گفتم و نبس زهرماری نثارم کرد.

به سکسکه افتاده بودم که دوباره زد پس گردنم و گفت:
بسه دیگه هی هع هع اب بخور خوب شه. ولی اب بخورااا اصال خودم باهاتون میام شما هم

کسخلید.

ریزخندیدم و گفتم:
بله دیگه



ما ک.سمون خله

الکی انگار خندید که فقط من ضایع شم که دیدم در دستشویی ایستادیم و ندا اومد بیرون.

زد تو شونم و گفت:
دختر چقدر حال داد!

نفس چشم غره ای رفت و گفت:
آره دیدیم حالشو باال آوردی!

هرسه تامون خندیدیم که نفس گفت:
خیلی خب مسخره بازی رو تموم کنید هیچ نگاه به ساعت کردید ببینید یازده شده. بیاید
بریم خونه اینجا معلوم نیست کی هست کی نیست آدم نیستن و همه هم نستن ی کاری

دست خودمون میدیم.

لبامو آویزون کردم و خواستم حرف بزنم که مارال با ی پسری که دستاشو دورش حلقه کرده
بود اومد و گفت:

دارید میرید؟!
عشقم تازه اومده، هنوز زوده بمونید ناموسا

تازه میخوام کیک خوشگلمو ببرم

نگاه چپی به نفس کردن که پوفی کشید و گفت:
باشه ولی فقط بخاطر تو نیم ساعت دیگه میریم.

مارال سرتکون داد و با اون پسره رفت و نفس هم دست مارو کشید و با خودش برد اتاق
پرو لباسایی پوشیدمون که باهاش اومده بودیم رو با لباسایی که االن تنمون بود عوض

کردیم و به سمت سالن رفتیم...

[نفس]
نیم ساعت هم با مراقبت از خواهرای پلشتم گذشت و همش نگاه اون پسره اسمش چی بود،

اها رایان روم بود و اون پسره هم که با ندا عشق و حال میکردن همش چپ چپ نگاهم
میکرد و منم فقط چشم غره میرفتم و بی محلی میکردم.

باالخره بلند شدیم که راهی خونه بشیم گوشیم زنگ خورد.

نگاهی به صفحه کردم که اسم خاله سهیال روش خودنمایی میکرد.

نگاهی به گوشی و نگاهی به دخترا و مارال کردم و سعی کردم سریع خدافظی جمع کنم و
بریم.

همینجور که خدافظی میکردم و



دست دخترا رو دنبال خودم به سمت بیرون میکشیدم گوشیو وصل کردم...

)۱۳(پارت 

گوشیو وصل کردم و گفتم:
سالم خاله جونم  خوبی؟! هلما خوبه؟!

خاله: سالم عزیز دلم. فدات ما خوبیم شما چطورید؟! کجایی انگار سرصدا زیاده!

ریزخندیدم و همینجور که کنار جاده ایستاده بودیم گفتم:
قربونت خاله خوبیم. آره مهمونی فارغ تحصیلی مارال بود اومدیم.

خاله: اها این مارال هم که خودشو کشت هبا جشن و مهمونیاش

خندیدم و دیگه خالم هم فهمیده بود مارال همش مهمونی میگیره چون بچه تر هم که بودیم
بیشتر موقع میرفتیم پیشش خاله میشناسش.

من: آره دیگه چیکار کنیم.ماهم اومدیم اب و هوایی عوض کنیم

اوهومی گفتم که گفت:
باورت میشه نفس، هیراد بعد هشت سالی دیگه میتواد از انگلیس بیاد اینجا بمونه خیلی

خوشحالم که پسرم باالخره برگشت پیش خودم
میگما فردا بعد کالستون بیاید اینجا دلم براتون تنگ شده!

نگاهی به دخترا کردم که چشمم افتاد به رایان که ماشین سفید و خارجی تکیه داد بود و
عینک دودی رو چشماش بود و سیگار میکشید و با ما یکمی فاصله داشت.

محوش بودم که با صدای خاله که الو الو میکرد به خودم اومدم و گفتم:
امم آره آره میایم کالسمون فکر کنم ساعت دو تموم میشه میایم.

خاله: باشه وقتتونو زیاد نگیرم خوش بگذره. شب خوش عزیزم منتطرتونم خوشگال مراقب
خودتون باشید.

بوسی از پشت گوشی واسش فرستادم و گفتم:
مرسی چشم حتما فعال خاله جان

بعد از خدافظی گوشیو قطع کردم و تو جیبم گذاشتم.

هلما دخترخاله ی پنج شش سالمون بود و هیراد هم پسرش بود که هشت سالی بود رفته
بود خارج از کشور حاال نمیدونم چرا ولی انگار برای کاراش و اینا.

و ما هم



بعد از مامان عاشق خاله ایم و خیلی خوب و مهربونه و دوسش داریم.

 نگاهی به رایان کردم که خیلی جذاب و جنتلمن به ماشین تکیه داده بود و حاال عینکش رو
موهاش بود و بقیه موهاشم هنوز کنار صورتش بود.

نیوشا چشمکی زد و گفت:
ها چشمت اونو گرفته؟! وای خدا خیلی جذابه ها. به پا هم پیر شید.

با لبخند نگاهش کردم و گفتم:
زهرمار ک.س نگو خوشگل که آره هست ولی چیزی بینمون نیست تازه بحث هم کردیم.

پوکر نگاهم کرد و گفت:
پس این لبخند چیه؟!

لبخندمو خوردم و هیچی نگفتم که سیگارشو خاموش کرد و طرفمون اومد و گفتم:
وای بیاید تاکسی بگیریم بریم دیر میشه ها کلی راه مونده تا برسیم بد

با صدای رایان از حرف ایستادم که صداش از پشت سرم اومد.

چرخیدم که نزدیک بود صورتامون باهم برخورد کنه. هین آرومی گفتم و عقب کشیدم و
کنار دخترا که پوکر نگاهمون میکردن ایستادم و گفتم:

چیزی گفتی؟!

رایان: گفتم شب تاکسی هم نیست، اگرم باشه درست نیست برید.بیاید برسونمتون
مسیرتون کجاست؟!

نیوشا ذوق از چشماش داشت میزد بیرون ولی من بی اهمیت به رایان نگاه کردم و گفتم:
نه ممنون ما خودمون میریم درست هم هست که

با دیدن ندا که در ماشینشو باز کرد و نشست تو ماشین حرفم یادم رفت و متعجب بهش
نگاه کردم که درو بست و زد زیرخنده و نیوشا هم چند قدمی به سمت ماشین برداشت که

یقشو گرفتم و کشیدمش عقب که رایان گفت:
عب نداره. میخوان بیان دیگه چرا اذیت میکنی این خوشگال رو؟!

اخمامو کشیدم تو هم و گفتم:
اون غلط کرده 

و بلند داد زدم:
ندااا زود پیاده شو



تا جرت نکردم!

صدای خنده ی رایان میرفت رو مخم که موهاشو کنار زد و نور ماه تو صورتش تابید و
گفت:

خیلی خب ولی بیاید بریم ببین ماشین نیست چند دقیقس دارید همو نگاه میکنیم و بحث
میکنیم تا االن رسیده بودیم خونه اگه بحث نمیکردی!

جلو رفتم و زدم تو سینش و گفتم:
اصال به توچه!

ها به توپه. گمشو خونتون بچه!

ندا انقدر تعجب کرده بود که گفتم االن چشماش دررمیاد که زدم پس سرش و به سمت
ماشین رفتم و درو باز کردم و ندا رو از بازوش کشیدم بیرون.

)۱۴(پارت 

بیا بیرون گفتنام با صدای آی آی ندا قاطی شد که گوششو کشیدم و گفتم:
بی اجازه کجا سرتو انداختی مایین میری. امشب عوضی شدیدا!

بجا اینکار برو ی تاکسی بگیر گورتونو گم کنید خونه.

پوفی کشید و همینجوری که بازوشو میمالوند و زیر لب غر میزد منتظر تاکسی شد و با
گوشیش ور رفت.

چشم غره ای رفتم که نیوشا هم ریز ریز عقب رفت و به ندا چسبید.

انگشت فا. کمو براشون باال بردم که رایان گفت:
خجالت داره!

چیکارشون داری اصال تو هرجا میخوای برو بزار اونا با من بیان!

بلند گفتم:
نخیر من خواهرامو دست ی خالفکار نمیسپرم تا خونه بعیده مثل آدم ببریشون.

با این جملم دخترا چشاشون از تعجب گشاد شد و همینجوره خیره خیره نگاه رایان
میکردن.

پشت چشمی نازک کردم و همینجور که با سمت دخترا میرفتم گفتم:
یسه هرچی امشب بحث کردیم شب خوش اقای رایان خالفکار!

رایان: خیلی خب ولی اگه تا چند ساعت دیگه تو این جاده ی پرت منتظر تاکسی شدید
بدونید خودتون خواستید. درضمن من ی چی گفتم هی نرو بیا بگو



خالفکار، اگه به خالف عالقه داری خب بهم زودتر بگو دیگه خوشگله.

دردی نثارش کردن که خندید ک سیگارشو کام محکمی گرفت و زمین انداخت و به سمت
ماشینش رفت.

پوفی کشیدم و رو به ندا که هنوز چشمش دنبال رایان بود گفتم:
چته خوشت اومده با خالفکار هم همدست بشی؟!

اون پسره کم بود حاال مونده با این یکی الو بترکونی!

نیوشا: ابجی خیلی اخالقت گنده همینه که هیچکی سمتت نمیاد عملی.

زدم پس کلش و زر نزنی نثارش کردم و وقتی دیدم تاکسی چیزی نیست. خواستم اسنپ
بگیرم اما آنتن نداشت.

پوکر به گوشی نگاه کردم و سمت نیوشا چرخیدم که گوشیشو سمتم چرخوند پوفی کشیدم
و گفتم: 

ندا توهم گو

ی دفعه مثل بچه ها پاشو کوبید زمین و موهاشو کشید و گفت:
خیلی عنی ، میزاشتی با اون جذابه میرفتیم تا االن رسیده بودیم ده ساعته هیچکی نمیاد

االنم که انتن رفت چرا نمیفهمی!

چشم غره ای رفتم و اینور اونور میرفتم که شاید آنتن بیاد اما نه انگار از این خبرا نبود.

مهمونی تموم شده بود و ماهنوزم داشتیم درو دیوارو آنتنای نداشته ی گوشیمونو نگاه
میکردیم.

همه رفته بودن و فقط ما بودیم که تو این جاده ی پر و تاریک کنار جاده غم زده نشسته
بودیم.

 دخترا همش غر میزدن و منم به اونا غر میزدم و کلن قاطی کرده بودیم ومثل سگ و گربه
به جون هم افتاده بودیم.

همینجوری داشتیم کل کل میکردیم که نور ماشینی از ته جاده اومد و چشمک زن بود.

کم کم نزدیک شد و با دیدن رایان که اومد جلو پامون و بوق زد لبخند محوی زدم.

دیگه نباید بداخالقی میکردم



چون ضایع میشدم و هیچکی هم نبود ببرمون.

پوفی کشیدم و به دخترا اشاره کردم پاشن که خسته و کالفه و با یکم خوشحالی پاشدن.

زدم به شیشه و بعد از پایین آوردنش گفت:
میبینم که تاکسی گیرتون نیومد!

پوفی کشیدم و درو باز کردم و سه تایی عقب نششتیم.

سرشو برگردوند طرفمون و گفت:
نمیخورمتون گناه دارید میرسونمتون منتطر بودم از اون موقع ببینم کی قراره تاکسی بیاد

برید.

سرخوش خندید و دست به فرمون شد و شروع به رانندگی کرد.

اخمانو تو هم کردم و ادرسو چندتا خیابون پایین تر دادم و تا خود خونه هیچی نگفتم...

)۱۵(پارت 

وقتی رسیدیم ایستاد و برگشت سمتون ورو به من گفت:
خیلی خب رسیدید. کارتمو به ایشون دادم که پاره کرد منو مارال میشناسه کاری بام داشتید

شمارشو ازش بگیرید. درضمن خالفکارم نیستم وکیلم!

چشم غره ای رفتم و با اینکه زورم اومد اما ممنونی گفتم و با دخترا پیاده شدیم.خدافظی
کردیم و بعد از اینکه اطمینان کردم رفت و دنبالمون نمیاد تند تند و خواب الود به سمت

خونه رفتیم...

با صدای در کالس به خودمون اومدیم که داشتیم درمورد استاد عقیلی زشتمون غیبت
میکردیم و گویا ددست نداشت امروز بیاد.

پاشدم و به در کالس نگاه کردم و با دیدن یکی از بچه ها پوفی کشیدم.

کیفمو برداشتم و روبه دخترا گفتم:
وای من خسته شدم بیست دقیقس نشستیم عقیلی دراز هم که عین خیالش نیست انگار

امروز دوست نداره بیاد من رفتم خونه شما بمونید بعد درسا رو بهم بگید.

نیوشا برو بابایی گفت که ندا هم کیفشو برداشت و کنارم ایستاد.

نیوشا ابرویی باال انداخت و گفت:
خیلی خب برید تا از ترم افتادیم اونوقت



میفهمید گشادا

هردوبهش کوفتی گفتیم و به سمت در کالس میرفتیم که یهو در باز شد و اینبار استاد
خوشتیپ و ولی درازی وارد شد ولی از حق نگذریم همچینم بد نبود و هیکلی بود و فهمیدم

که استاد جدیدس!

چشمای آبی رنگ خوشگلی داشت که با دیدنمون خیلی ریکالس سالم آرومی روبه
دانشجوها کرد و روبه ما با حالتی که داشت سمت عصبانیت و بی خیالی میرفت گفت:

جایی تشریف میبرید خانومای سامانی؟!

نمیدونم هنوز نیومده بود فامیلمونو از کجا میدونست که سرمو باال گرفتم و خیلی محکم
گفتم:

ببخشید آقای استادی که اسمتونو نمیدونم.

دیدم انگار استاد عقیلی قصد اومدن نداشت ماهم گفتیم بریم خونه.

پوکر نگاهمون کرد و هیچی نگفت و رو به صندلیامون کرد و گفت:
بفرما سره جات ببینید خواهرتون خیلی خوب نشسته شما هم تشریف ببرید پیش ایشون تا

از کالس امروز بیرونتون نکردم من خیلی جدیم و مسخره بازی هم تو کارام و تدریسم
نیست اینو دارم به همتون میگم.

خندیدم و با نیش باز گفتم:
خیلی خب من که کیفم رو شونم میشه راه رو نشونم بدی؟!

از پروعیم و ابروهاش باال پرید و متعجب گفت:
آره عزیز در اونجاست اگه چشم داری میبینی. دستگیره رو میکشی پایین میری بیرون بعد

هم دستگیره رو میدی باال بسته میشه!

رو به ندا کرد و گفت:
یاد گرفتید یا بگم بچه ها براتون توضیح بدن؟!

حرصم گرفت و نخونای مانیکور شدمو تو دستم فرو میکردم که نگاهی ریکالس بهمون
انداخت و گفت:

نکنید خانم سامانی، ناخوناتون خراب میشه پول دادید بابتش حیفه!

همه زدن زیرخنده که یهو بلند زد به تخت و ساکت همچنان بلندی گفت که همه تو جاشون
لرزیدن



و ماهم که روبروش بودیم کر شدیم و پشمامون به کل ریخت.

چشم غره ای رفتم و دیدم انگار خوشش میاد حرص بخورم اونم مثل من میخواد کلکل کنه.
جلوی خودمو گرفتم و به سمت در رفتم و دیدم ندا هنوز ایستاده و خیره خیره نگاهش

میکنه.

اخمامو کردم تو هم و اشاره کردم بیاد و اومد که استاد گفت:
اسمم نیاز نیست بدونید عموت که نیستم. فامیلم رحیمی.

دستمو رو دستگیره در گذاشتم و همینجور که درو میبستم و ندا رو به سمت بیرون هل
میدادم گفتم:

بله دیگه وقتی ادعای تدریس تو انگلیس رو میکنید درحالی که یذره اندازه ی گردو ادب اونا
رو ندارید همین میشه!

سریع درو بستم تا باز ی چی نگفته ضایع شم و از کالس فاصله گرفتم.

نمیدونستم حرص بخورم یا بخندم که ندا زد زیرخنده و منم خندیدم...

یکم چرتو پرت درموردش گفتیم و از دانشگاه بیرون اومدیم و خواستیم بریم خونه که با
یادآوری خاله آروم زدم تو پیشونیم وگفتم:

دیشب خاله گفت بیاید ببینمتون دلم براتون تنگ شده، هیراد هم برگشته بیا بریم بعد به
نیوشا هم میزنگم بیاد.

سری تکون داد و با لبخند باشه ای گفت و دستمو برای تاکسی تکون دادم و سوار شدیم و به
سمت خونه ی خاله راه افتادیم.

)۱۶(پارت 

بعد از پنج دقیقه به خونه ی خاله رسیدیم.

خونه ی خاله از خونه ی خودمون به دانشگاه نزدیکتر بود برای همین زود رسیدیم.

بعد از کلی بغل و ماچ و بوسه گذاشت بریم داخل و نشستیم که گفت:
مگه نگفتی کالس دارم بعد میام. خیره ساعت یازده اومدی؟!

شونه ای باال انداختم و ماجرا رو براش تعریف کردم



وه اونم یکم تعجب کرد و بعد خندید.

یکم حرف زدیم شکمم به غار و قور اومد و مثل همیشه پرو گفتم:
خاله گشنمه چی داری!

ندا بعد من گفت:
از اون کیکای معروفت درست نکردی؟!

هرسه تامون زدیم زیرخنده که خاله اومد کنارمون نشست و گفت:
از دست شما دخترا که هنوزم مثل بچگیتونید. بزار بگم هلما باهم بشینید کیک درست کنید.

هردومو مثل بچه ها اخجونی گفتیم و دوباره خندیدیم و به سمت اشپزخونه رفتیم و به
کمک خاله که میگفت هرچیز جاش کجاست وسایل درست کدن کیک و موادشو دراوردیم و

رو ُاپن چیدیم.

بعد از پنج دقیقه با اومدن هلما که داشت تو اتاقش بازی میکرد مشعول درست کردن کیک
شدیم.

کلی مسخره بازی درآوردیم و همو آردی کردیم و خندیدیم و باالخره بعد از نیم ساعت مواد
کیک رو اماده کردیم.

 تو ی ظرف مربعی ریختیم و بعد از تزیینش که کارشو هلما کرد و خوشگلش کرد تو فر
گذاشتیم.

خمیازه ای کشیدم و کش و قوسی به بدنم دادم و نگاهی به ساعت کردم دیگه االنا بود وه
نیوشا هم بیاد با هم به سمت پذییرایی رفتیم و نشستیم رو مبل که در به صدا دراومد و

انگار نیوشا بود.

)۱۷(پارت 

[نیوشا]
این استاد خوبی بود و خوب هم درس میداد اما نمیدونم چرا انقدر سرد و ریکلس بود ولی

وقتی عصبی میشد بد جور بود.

ندا و نفس هم که از خدا خواسته رفتن حاال من نشستم اینجا مثل خر درس میخونم اونا تو
خونه دارن میخورن و میخوابن.

کتابامو جمع کردم و داخل کیفم گذاشتم.

کیفمو رو شونم جابه جا کردم و به سمت در رفتم که



استاد گفت:
به خواهراتونم سالم برسونید!

پوکر نگاهش کردم و هیجی نگفتم که نیشخندی زد و هیچی نگفت و سرشو تو کاراش کرد.

نمیدونستم از کجا فامیلیمونو میدونست با اینکه نپرسیده بود و روز اولش بود و حتی
میدونست ماسه تا خواهریم!

بی اهمیت به حرفش از کالس خارج شدم و شماره ی ندا رو گرفتم که مشغول کیک درست
کردن خونه ی خاله بود و گفت برم اونجا.

قطع کردم و پیاده به سمت خونه ی خاله رفتم.

هی فکر میکردم یکی پشتمه یا داره تعغیبم میکنه.

گاهیداینور اونورمو نگاه میکردم اما چیزی دیدم.

ولی حسم ی چیز دیگه میگفت!
دوباره برگشتم و با دیدن استاد رحیمی که داشت راه منو میومد و با فاصله ی زیادی بودیم

هینی کشیدم و سرمو پایین انداختم و تند تند قدم برداشتم.

هرجا میرفتم میومد و جالب وترسناک اینجا بود هرچی به خونه ی خاله نزدیکتر میشدم و
اونم همین راهو میومد.

دیگه داشتم میترسیدم و سرمو برگردوندم گه دیوم بازم داره میاد.

وایی گفتم و تند تند قدم برداشتم و بدو بدو کردم تا خونه ی خاله...

تند تند در زدم که نفس درو باز کرد و متعجب بهم خیره شد که کیفمو از شونم پایین اوردم
و درو بستم و گفتم:

اوفف تا اینجا دوییدم پشمام ریخت نفس!

نفس: وا چرا؟!

کنار هلش دادم و گفتم:
بزار بشینم میگم.

با دیدن خاله و هلما بغلشون کردم و بعد ی بغل درست حسابی کنار ندا نشستم که نفس هم
کنارم نشست.

خاله هم تو آشمزخونه مشغول هم زدم ی چیزی تو قابلمه بود.

نفس عمیقی کشیدم که هلما لیوان شربتی اورد ممنونی گفتم و ی باره سرکشیدم و گفتم:
اولن که داشتم



میومدم رحیمی گفت سالم برسون. خوشگله خوبه درس دادنشم خوبه ولی یکم ریکلس و
سرده ولی عصبی میشد نبودید ببنید باید بزور کنترل میکردی.

نفس: اون که کلن اسکله بابا زبون دراز پرو نشسته با دانشجو کلکل میکنه عجبا واسه خاله
هم گفتیم ماجراشو

ندا: اه ولش کن بعد جزوه رو بده بنویسیم.

چشم غره ای رفتم و گفتم:
حال این به کنار دیدم دنبالم میومد.اولش فکر کردم ی تیکه راهشه ولی بعد دیدم هرچی به

اینجا نزدیکتر میشدم بیشتر اومد دنبالم. کلن پشمام ریخت ترسیدم.

هردوشون متعجب و پوکر بهم نگاه میکردن که در به صدا دراومد و هلما به سمت با ذوق و
خوشحالی به سمت دردویید و خاله هم انگار از چیزی خوشحال بود به سمت دررفت.

[نفس]
با تعجب به حرفای نیوشا گوش میکردم که زنگ در به صدا دراومد و خاله و هلما با

خوشحالی به سمت دررفتن که نیوشا زد رو پام و گفت:
ببینم کی اومده؟!

من: هیراد برگشته خاله هم سره اون خوشحاله.

آهانی گفت که به صدای درکه بسته شد پاشدیم و اول خاله و بعد مردی وارد شد.

با دیدن سایش از پا تا سرش چک کردم که دهنم باز موند...

)۱۷(پارت 

وای خدا . نه نه من نمیتونم باور کنم این استاد اسکل همون هیراد پونزده شونزده ساله و
مهربون و دوست داشتنی که ما چند سال پیش دیده بودیم و باهم خوب بودیم ولی االن

نه نه این اون نیست نه وای

ی دفعه با تکون دادنای دستم توسط هلما به خودم اومدم و باهاش چشم تو چشم شدم.

پوزخند میزد و سالمی کرد و خودش هم متعجب از دیدن ما بود



ولی 
اصن نمیدونم.

به هلما نگاه کردم و نگاهی به خاله کردم که همه تو ُبهت بودن و نگاهی به ندا و نیوشا کردم
که اونا هم تو تعجب بودن و با صدای خاله همه از تعجب دراومدیم :

چتونه شما ها؟! هیچکدومتون جواب نمیدید عجبا
شما که هفت هشت سال پیش همو دیدید و باهم خیلی خوب بودید پس چرا االن بجا

دلتنگی و بغل و خوشامد همه تو تعجبید؟ ببینم چیزی شده دخترا؟!
چیزی شده هیراد ها؟!

زدم تو پیشونیم و هیچی نگفتم و نشستم که دخترا هم با تعجب نگاهم میکردن و نشستن.

خاله پوفی کشید و گفت:
چیه سکته کردید ی چیزی بگید.

دستمو به سمت هیراد دراز کرددم و گفتم:
ت تو همون هیرادی که چند سال پیش باهم خوب بودیم ولی االن.

من من نمیدونستم استادی. بعدشم کلن با پسرا اینجوریم امم خب دلم نمیخواد معذرت
خواهی کنم اما ببخشید.

ندا: ولی توهم داشتی بهمون تیکه مینداختیا استاد

هیراد: خیلی خب منم شما رو نشناختم اگرم فامیلتونو دونستم چون اقای عقیلی بهم گفته
بود سه تا خواهر شیطون هستن که ردیف سوم میشینن و همیشه هم دیر میکنن و یکم رو

مخن و از روی اون شناختمتون.

وگرنه اره من همون هیرادیم که قبلن همش باهم بودیم و شما هم همون دخترخاله های
شیطونمید.

لبخند محوی زدم که نیوشا خودشو تو بغلش پرت کرد.

پوکر نگاهش کردم که گفت:
ها؟!

شما هم فکر کنید پسرخالتونه حتما که نباید از چشم استاد ببنیدش.

هیراد: آره حداقل ی خوش اومدی بهم بگید بعد هشت سال از انگلیس اومدما!
ولی تو دانشگاه سرسنگین باشید انگار که پسرخالتون نیستم که گندش درنیاد شما که

گندشو درآوردید همین



امروزشم...

یهو زدم زیرخنده و جلو رفتم و باش دست دادم و گفتم:
خیلی خب باشه دیگه گندشو درنمیاریم خوش اومدی هیراد

لبخندی زد و ممنونی گفت و از اینکه این همون هیراد خودمون بود و صبح باهاش اونجوری
رفتار کردم و متعجب بودم، ضایع شدم ولی به ی لبخندی اکتفا کردم که ندا هم اومد و

دستی داد و ادای بغل کردن درآورد اما بغلش نکرد.

از اولشم نیوشا خیلی باهاش گرم میگرفت و هی میگفت دوسش دارم و فالن اون موقع
ماهم ده دوازده سالمون بود ولی خب ندا کلن زیاد عشوه نمیریخت.

با صدای فر از مسخره بازیمون دست کشیدیم و با هلما رفتیم سمت اشپزخونه و باهم کیک
رو از فر درآوردیم و بعد ندا هم اومد و تیکش کرد.

خاله شرتبی درست کرد و کیک واسه هممون با شربت گذاشت و نشستیم خوردیم و حرف
زدیم.

یهو با یادآوری خاطره ای از بچگیامون زدم زیرخنده که شربت پرید گلوم خاله تند تند زد
پشتم.

نفس نفس زدم که نیوشا گفت:
چه مرگته پس ؟�

زهرماری گفتم و روبه هیراد کردم و گفتم:
یادته بیشتر موقع میشستی بهمون درس میدادی و درسای خودت میموند معلمو

میپیچوندی؟!
ببین تو از ما بدتر بودی.

حاال امروزم از لج رفتیم واقعا دیگ کو. ن برام نموند بشینم تا عقیلی بیاد که تو اومدی.

حاال بیا بشین به منو ندا درس امروزو بگو!

چشم غره ای رفت و ریزخندید و گفت:
هنوزم همون نفس پروع و بیخاصیت قدیمی!

پشت چشمی نازک کردم و گفتم:
همینی که هست تو بیشعوری
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با خودکاری که ندا پرت کرد تو چشم مشتی به هیراد و مشتی ندا زدن که آخشون هوا رفت.

هیراد:



هبرت گوش کن دوساعته دارم اینجا چی میگم؟!

زدم زیرخنده و کتابو پرت کردم تو سرش و گفتم:
داری گوه میخوری استادجون گوه

نیوشا: خجالت داره چهار پنج سال ازتون بزرگتره.

چشم غره ای رفتم و گفتم:
نه که تو همسنشی

نیوشا: خفه بابا من گشادیم نیومد بزارم برم خونه مثل آدم درسمو گوش دادم اما االن که
هیراد جون نشسته براتون توضیح میده اصن گوش نمیدید و اسکل بازی درمیارید.

من: بروبابا هیراد جون چیه چرا انقدر براش خا.یه مالی میکنی ناموسا

هیراد زد زیرخنده که ندا گفت:
این عاشقته ها

نیوشا حرصی جیغی زد و پاشد و موهامونو کشید که جیغ هممون هوا رفتو جیغ هامون
اتاقو پر کرده بود که هیراد سریع طرفمون خیز برداشت و نیوشا رو کمرشو گرفت عقب

کشید.

نیوشا برگشت طرفش که صورتش میلی متری صورتش بود و انگار االن زمان رمانتیک
بازیش و عشوه اومدن براش بود چون محو هم بودن.

رفتم دادی درگوشش زدم که ترسید و لگدی پرت کرد و پا به فرار گذاشتم که گفت:
میکشمت نفسسس!

قهقه ای زدم و به سمت خاله دوییدم که ندا هم انگار داشت پشتم میومد.

با برخورد به خاله دستمو رو سرم گذاشتم و آخ بلندی گفتم که خاله هم کلی فوش داد و
لعنتم کرد و هم باهم آخ آخ میکردیم و هم میخندیدیم...

[نیوشا]
وقتی دستاشو دور کمرم گرفت حس و حالم عوض شد.

حس خیلی خوبی داشتم که تو بغل کسیم که دوسش دارم.

از وقتی بچه بودیم ازش خوشم میومد و دوسش داشتم ولی خب اون انگار نداشت و
هنوزم نداره خب پسرخالمه.

وقتی چرخیدم صورتم میلی متری صورتش بود.

ضربان قلبم باال رفت و نمتونستم حرف بزنم.

میترسیدم اگه



حرف بزنم لبام به لباش بخوره.

چند سانتی عقب رفتم که جلوتر اومد.

حس عشق و خوشحالی و هیجان و همه چی قاطی شده بود و حالم بد بود و نمیدونستم
چمه!

همینجور عقب میرفتم که خوردم به دیوار.

لبخند کمرنگی زد و جلواومد و دوباره سه چهارسانتی صورتم ایستاد نفسشو بیرون فرستاد
و یکم سرشو خم کرد که نفس گرمش به گردنم خورد.

با استرس و هیجان نفسمو بیرون فرستادم چشمامو باز و بسته کردم و سعی کردم تا کاری
دسته خودم ندادم از زیر دستش در برم اما نمیشد که.

ی دستشو چشبوند به دیوار و ی دستشم نزدیک گوشم آورد.

ی تره از موهای فرم رو پشت گوشم گذاشت و همینجور که به لب هام خیره شده بود و
نگاهی به چشمام و نگاهی به لب هام میکرد گفت:

پس عاشقمی؟!
یادمه قدیما هم زیاد میگفتی اما من میزدم رو حساب بچگیت و حرفای الکی ولی انگار

واقعی.

لب باز کردم حرف بزنم که دستشو رو لبم نشوند و مانع حرف زدنم شد.

ضربان قلبم بیشتر شده بود که دستشو رو قلبم گذاشت و قهقه ای زد، لباشو درگوشم آورد.

فکر میردم میخواد بوسم کنه که گفت:
چه قلبت بی تابه!

من پسرخالتم فکر نکنم خواستت عملی بشه خوشگله
سعی کن قکر عشقت به منو از ذهنت دور کنی.

ببین من نمیگم به من فکر نکن این دستور نیست ولی بخاطر خودته دوروز دیگه باالخره من
میرم سره خونه زندگیم تو میری سرخونه زندگیت اون موقع به خودت آسیب میزنیا ببین

دارم بهت میگم.

با حرفایی که زد انگار قلبم درد گرفت.

این همه سال عشقمو بهش نگفتم و میدونستم اینو میگه و قلبمو میشکنه



ولی دخترا خراب کردن . این همه سال نبود و دوستش داشتم شاید بشه بقیشم بدون اون
باشم!
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داشتم فکر میکردم که چیکار باید با این قلبم بکنم وبه حرف دلم گوش کنم یا قلبم که
بوسی رو گونه ام نشوند.

نفسمو تو سینه حبس گرفتم و هیچی نگفتم. لبخند محوی زد و جند قدم عقب رفت.

از فاصله ی بیست سی سانتی نگاهم کرد و لبخند زد.

بغض راه گلومو بسته بود. پاشو از اتاق که گذاشت بیرون یهو بغضم ترکید و رو زمین
افتادم وهق زدم.

دستامو رو پارکتای سرداتاق گذاشتم و سرمو بین دستام قرار دادم و اشکام بود که پارکتا
رو خیس میکرد و هق هقم بود که سکوت اتاقو میشکست که یهو صدای در اومد و قد بلند

قامت و هیکلی هیراد جلوم سبز شد.

نگاهی به در بسته شده کردم و نگاهی به هیراد کردم که مظلوم نگاهم کرد و سمتم اومد.

نشست و دستامو کنار زد و خودش دستامو دور کمرش حلقه کرد.

سرمو رو سینش گذاشت و هق زدم.

یکی از دستامو از دور کمرش بیرون کشیدم وبه میراهنش چنگ زدم که با اشکام خیس شده
بود.

اونم موهامو نوازش میکرد و زیر گوشم پچ میزد:
ببینمت گریه نکن نیوشا

اینا رو نگفتم که گریه کنی عزیزم. خب حقیقته!
من دوست ندارم بهت دروغ بگم دوست ندارمم دلتو بشکنم که دوروز دیگه نشد با هم

باشیم شکسته وداغون بشی!
ببین همین االنشم دارم اینا رو میگم حالت خوب نیست.

پاشو اینجوری نکن حالم بد شد گریه نکن دختر پاشو. لباسمم که خیس کردی پاشو بشین
بت درس یاد بدم.

لجباز زدم تو سینش و گفتم:
نه



نمیخوام من درس نمیخوام تورو میخوام.

ریز خندید و گفت:
خیلی خب من که گفتم هم پسرخالتم نمیشه، هم حسی که تو داریو من ندارم گلم.

کمرمو به جلو هل داد و باعث شد ازش فاصله بگیرم و نشسته بشم.

 این دو سه دقیقه ای که تو بغلش بودمو تا االن تجربه نکرده بودم و حاال هم که با عالقه تو
آغوشش بودم این ثانیه های لعنتی خیلی زود گذشت .

پاشد و دست تو کمد لباساش کرد شیشه ای در اورد.

دوتا پیک درآورد و گذاشت رو میزش و از توش ریخت انگار ک مشروب بود.

نفسمو کالفه بیرون فرستادم اشکامو پاک کردم و پاهامو تو شکمم جمع کردم و سرمو رو
پام گذاشتم.

صدای پا زیرگوشم پیچید و ثانیه ای بعد با دستش موهامو پشت گوشم روند و پیک رو
جلوم گرفت.

سرمو به معنی نمیخوام تکون دادم.

لپمو کشید و بوسی رو گونم زد و گفت:
بخور دیگه ی پیکه ناز نیا عصابم خورده حتما باید بخورم.

پوکر نگاهش کردم و وقتی دیگه صبرم لبریز شد اه بلندی گفتم و پاشدم. مثل بچه ها پامو
زمین کوبوندم و بلندگفتم:

اه چرا تو اینجوری هستی لعنتی!
اگه تو منو نمیخوای اگه عالقه نداری چرا با کارات دیوونم میکنی؟!

چرا میزاری تو چشمای دراییت خیره شم؟!
چرا آغوش گرمتو بهم میدی؟!

چرا لبای نرمتو مهمون صورتم میکنی چرااا؟!

پیکشو باال رفت و همینجوری که رو تختش میشست و اشاره میکرد کنارش بشینم گفت:
درکت میکنم ی چیز عذاب آورو یادم آوردی بشین برات تعریف کنم.

مظلوم و غم دار نگاهش کردم و پوفی کشیدم و پیکی که دستم بود رو باال رفتم و کنارش
نشستم.
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دستشو دور شونم



انداخت که هقی زدم و از ته ته دلم نفس عمیقی کشیدم و قبل اینکه حرفی بزنه گفتم:
راستی ندا و نفس خره کجان مامانت نمیگه چیکار میکنیم تو این اتاق.

خندید و همینجوری که هی پیک میرفت باال و میدونستم ی چیزیش میشه و هوش و
حواسش میپره.

دستشو انداخت دور شونم و گفت:
با مامانم رفتن بازار گفتم نیوشا داره درس میخونه

اخمامو کردم تو هم و گفتم:
چ دلیلی داره با کسی که دوسم نداره تو ی اتاق در بسته باشم و تنها و توهم اینو گفتی؟!

چونمو گرفت و طرف خودش چرخوند و گفت:
شاید دلیلی داره. و از ی طرفام داشتی گریه میکردی، دوست نداری که مامانم هم بفهمه چرا

داری گریه میکنی؟!

پوفی کشیدم که گفت:
میدونی تو این چند سال که انگلیس بودم چه اتفاقی افتاد؟!

میدونی که سینگل نموندم و تا رفتم به یکی دل بستم.

متعجب و با بغض و غم نگاهش کردم و خبی گفتم.

دستشو از دور شونم دراورد و دستامو تو دستاش گرفت و با شصتش نوازش میکرد و
هرلحظه دیوونه ترم میکرد...

ادامه داد:
اونجا عاشق ی دختر شدم یجورایی شبیه نفس بود.

چندجا اتفاقی همو دیدیم. اونم جوری رفتار میکرد که فکر کردم دوسم داره و ازم خوشش
بیاد.

یکی دوماهی تو رفت و امد بودیم اما نزدیکش نشدم و لمسشم نکردم منظورم دستشو
بگیرم بغلی چیزیه.

حدود ی سال دوست بودیم و فکر میکردم دوسم داره بعد چند روز غیبش زد و حدود ی
هفته ای نبود و زنگ وپیام هم جواب نمیداد.

بعد خودش زنگ زد قرار گذاشتم و دیدم با ی مرد دست تو دست اومد و حلقه دستشون بود
همون



لحظه قلبم شکست و فهمیدم تموم این مدت دوست ساده بودم براش و دوستم نداشته با
اینکه من خیلی دوستش داشتم.

تو منو یاد اون انداختی!
دلم برای تو میسوزه یا شایدم برای خودم که تورو که دوسم داری رو بهت عالقه ای ندارم...!

دوست ندارم آینده توهم به اونجاها کشیده شه و بدون وجود عشقی بینمون ارتباط الکی
داشته باشیم که به ضرر هردومون تموم شه.

از چیزی که تعریف کرد و وضعیتش مثل من بوده و خودمو جاش گذاشتم اشکام سرازیر
شده بود دوتا پیک همزمان باال رفت که گویا پیک پنجمش میشد.

با شصتش اشکامو پاک کرد که گفتم:
شایدم بعد ازم خوشت اومد. شاید بعد دوسم داشتی شاید عاشقم شدی شاید شاید

هق زدم و نتونستم ادامه بدم.

یهو بطری مشروبو برداشت و ی سره سرکشید.

پوکر نگاهش کردم و سعی کردم بطری رو ازش بگیرم اما دیگه تالشم بی فایده بود و کلشو
خورده بود و گیج نگاهم میکرد.

لبخند عاشقانه ای زد و گفت:
شایدم االنم عاشقتم. اصال شاید تنستم تورو بجای اون جایگزین کنم. شاید تو همه ی

زندگیم شدی. 
ببینم تو دوست داری مال من باشی؟!

با اینکه میدونستم مسته ولی سرمو تکون دادم که گفت:
خب خوبه، و منم یجورایی دوست دارم البته چرا دروغ میدونستی منم از اون موقع که

عشوه میومدی دوست داشتم و دلمو بردی؟!

متعجب نگاهش کردم و لبخند عمیقی زدم که دستشو رو لپم حرکت داد و سرشو نزدیک
گرنم کرد و مکی به گردنم زد.

وای داشتم دیوونه میشدم که زد تخت سینم و رو تخت افتادم...

لباشو رو لبام گذاشت و با عشق و محکم بوسید.

همیشه ارزوی همین رو داشتم



و کنارش بودن و گویا به آرزوم رسیده بودم.

با عشق و عالقه لبای همو میخوردیم و گردن همو میلیسیدم.

پیراهنشو از تنش دراورد و تیشرت تنمو باال داد. لیسی از نافم تا زیر لباس زیرم زد که آه
آرومی کشیدم.

جون ارومی گفت وبا حس ادامه داد:
عجب چیزی هستی. بدنت محشره آخخ واییی 

به مردو. نگیش اشاره کرد و گفت:
اوففف ببین چه راستی کرده واست. درار لباساتو ببینم هلو داری یا هندونه

سرخوش خندیدم و متوجه منظورش نشدم که دستامو باال داد و لباسمو درآورد.

دستاشو رو سینه هام نشوند و گفت:
اینا رو گفتم هندونه یا هلو؟!

هردوتامون بلند خندیدیم که گفتم:
فعال که سیبه! 

سرخوش خندید و لباس زیرمو باز کرد و با دیدن سینه هام انگار برق از سرش پرید و
نوکشونو کشید و لیسی بهشون زد و مشغول خوردن و لیسیدن تمام بدنم شد...
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آه نالم بود که سکوت اتاقو میشکست.

نفهمیدم چیشد که انقدر از این رو به اون رو شدیم.

کلن لختم کرده بود و دوباره رفت شیشه ی مشروبی از تو کمد درآورد و همینجور که دکمه و
زیپ شلوارشو باز میکرد گفت:

اوفف ببین با مشروب این سیب ها و بهشتتو چجوری واست بخورم که عشق کنی!

با هر حرفش بیشتر شهو. تی میشدم و میخواستمش.

محو آلت.ش و صورتش و حرکاتش بودم که یهو تنم سرد شد و جیغ خفه ای کشیدم و
خندیدم و با خودم لرزیدم.

از بهشت.م تا گردنم لیسید که آه بلندی کشیدم و مکرر کاراشو تکرار میکرد و من اول کاری
وا داده بودم.

یکی دو پیک تو دهنم خالی کرد و با لباش خورد و نصفشم قورت دادم.

به خودم



میپیچیدم و گفتم:
وای اذیت نکن لعنتی. برو سراغ بقیش دیوونه

بلند خندید و گفت:
میبینم که صبر هم نداری و دنبال بقیشی!

چشم حتما منم از خدامه زودتر مال من شی.

الکی میخندیدم و مشغول لیسیدن پایین تنم شد و با کاراش کلی اذیتم کرد که یهو واردم
کرد.

جیغ نسبتا بلندی کشیدم و دستمو رو شکمش گذاشتم وگفتم:
وای حداقل خشک نمیکردی ؟� میزاشتی بخورم عشقم

خندید و گفت:
حاال بزار کارمونو بکنیم تو خودت خیس خیس بودی نیاز نبود منم خیس باشم. بعد درمیارم

بخور.

زبونی به لب هام کشیدم و باشه ای گفتم که شروع کرد اول آروم اروم و بعد تند تند داخلم
تلمبه زد.

آه و ناله های بلند و اروممون فصای اتاقو پر کرده بود که بعد از پنج شش دقیقه ار. ضا شدم
و اونم چند ثانیه بعد من خودشو رو شکمم و سینه هام خالی کرد و محکم سینه هامو مالید

و یهو آلت. ش رو الی سینه هام گذاشت و الش باال پایین کرد و بعد دراورد و داخل دهنم
گذاشتم.

بعد از یکم سا. ک زدن ولو رو تخت افتادیم.

محکم بغلم کرد و چشماشو بست و گفت:
تو خیلی خوبی ای کاش زودر برمیگشتم و مال من میشدی خانومم.

با لقبی که بهم داد، داشتم از ذوق میمردم و تو دلم غوغایی بود.

محکم بغلش کردم که شاید این خواب باشه و بیدار بشن از دستش بدم...

با بوی سیگار بیدار شدم و اطرافو نگاه کردم.

اتاق تاریک بود و نور ماه یکم روشنش کرده بود و هیراد الی پنجره بود.

متعجب به اطرافم نگاه کردم و انگار ی اتاق دیگه بودیم.

آروم دستمو لبه ی تخت



گرفتم و پتو رو کننار زدم و خواستم برم پیش هیراد که زیر دلم تیر کشی و آخی نسبتا
بلندی گفتم.

یهو هیراد با ابروهای توهم رفته و نگران صرفم چرخید.

سیگارشو لبه ی پنجره خاموش کرد و جلوی پام زانو زد و دستشو تو موهاش فرو کرد و پی
در پی به خودش لعنت میفرستاد و آروم دستشو گرفتم و گفتم چیشده که پسم زد و گفت:

چی چی شده!
میخوای بدونی چی شده؟!

دیگه مال من شدی، زن شی دیگه دختر نیستی، خبری از دخترونگی نداری فهمیدی
فهمیدی؟!

مست بودیم خراب کردم نیوشا بد کردیم گندش دراومد خراب کردیم خراب

)۲۲(پارت 

متعجب نگاهش میکردم.

یعنی چی زن شدم یعنی چی دیگه دختر نیستم؟!
م مگه رابطه داشتیم؟!

وای آره تازه داره یادم میاد مست بود بدجورهم خورده بود به خورد من هم داده بود
نفهمیدیم چیکار کردیم.

میخواستم دوسم داشته باشه میخواستم مال من باشه میخواستم حسمون دو طرفه باشه،
اما نه االن ی دفعه ای اینجوری شه!

همه چی خراب شد آرزوهام، آیندم همه چی وای

با حس سوزش و دردی الی پام ی دفعه بین پام گرمای بدی ایجاد شد.

ی دفعه هیراد پاشد و دستاشو رو صورتش گذاشت و متعجب نگاهم کرد و به خودش لعنت
فرستاد.

به الی پتم نگاه کردم و با دیدن خون بین پام سریع از جام پریدم که هیراد شونمو فشار داد
و رو تخت نشوندم همینجور که به سمتی میرفت گفت:

وای نرو رو مخم اه. بشین ببین که وضعت چجوره بشین نزار اینجا آبشار خون راه بیوفته
نیوشا

ی دفعه بغض کردن و زدم زیر گریه.

دستامو رو صورتم گذشتم و آروم اشک ریختم و بعد



از یکی دو دقیقه ای هیراد یا دستمال و نمیدونم چی گرفته بود اومد.

از تو پالستیک درش آورد و گفت:
بیا از اینا ک شما زمان عادتون استفاده میکنید. بزار تا بدتر نشدی اوفف لعنت لعنت

ببین چی کار کردی!
بت گفتم حستو ترک کن برو ولی نتونستی و ماهم مست کردیم خراب کردیم. االن تو زن

شدی من باید چه غلطی کنم ها؟!
 جواب اون آبجیاتو کی میده جواب مامانمو چی اوففف

دستامو از رو صورتم کنار زد و گفت:
با توعم ها دارم با تو حرف میزدم نیو

با دیدن صورت غرق اشکم حرف تو دهنش موند. دستاشو قاب صورتم کرد و کنارم
نشست.سرمو رو سینش گذاشت و دوباره همون حرفاشو تکرار کرد و خودشو لعنت فرستاد.

شاید تقصیر منم بود که اینجوری شد ولی خب عشق چه کارا که با آدم نمیکنه، منو بگو فکر
کردم حرفاش حقیقت داشت!

خودمو از بغلش بیرون کشیدم و ی گوشه ایستادم و لباسمو عوض کردم و خودمو تمیز
کردم و نگاهی به اطراف کردم و گفتم:

ما کجاییم؟!

کالفه دستشو تو موهاش کشید و گفت:
خوابیده بودیم دیگه مامانم اومد مجبور شدم بیایم هتل. 

ببین هیچکی نباید بفهمه بینمون چه اتفاقاتی افتاد.

ابجیاتم فکر میکنن خونه دوستتی فهمیدی؟!

اخمامو تو هم کردم و همینجور با عصبانیت و حرص و بغض گفتم:
 پ پس من چی تو فقط به فکر خودتی هااا؟؟؟

میگی کسی ندونه شیشه شیشه مشروب خوردم مست کردم دختر خالمو بگا دادم؟! میخوای
چیکار کنی مثال اگه کسی نفهمه دختر بودنم برمیگرده یا قلب شکسته ی من چی ترمیم

میشه ؟�
میشه برگردیم با قبل و من دوست نداشته باشم؟!

ها بگووو.

منو باش فکر



میکردم واقعا منو جایگزین اون دختره کردی و میخوای کنارم باشی و عالقه بهم پیدا کردی
فکر نمیکردم همش الکی باشه!

دادی زد و گفت:
باشهههه باشه حاال اشتباهی که کردیم باعث و بانیش جفتمون بودیم نه فقط من!

دست به کمر شدم و بلند تر گفتم:
عا اونوقت من بودم که دخترونگیتو ازت گرفتم یا تو؟!

چشم غره رفت و گفت:
آره اون من بودم اما اگه مثل آدم میکشیدی کنار و وقتی میدیدی حسی بهت ندارم دیگه

عالقتو بهم از دست میدادی کار به اینجا نمیکشید.

بابا خب من مست بودم ادمی ک مسته و هوش و حواس نداره، میتونه کنترل کاراش
دستش باشه یا نه؟!!!

بی حوصله و با درد زیردلم لباسامو تنم کردم و خواستم برم خونه که گفت:
کجا بسالمتی؟!

به توچه ای گفتم که دستمو توسطش کشیده شد و تو بغلش افتادم...
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خدایا نمیدونم بشر چشونه!
اگه نمیخوادم و دوسم نداره پس چرا کاری میکنه که دیوونه تر از قبل بشم.

خواستم از بغلش بیرون بیام و سینشو هل دادم و با دستام تقالی آزاد کردنم رو داشتم که
دستاشو محکم تر دور کمرم حلقه کرد و گفت:

چیکار میکنی میخوام ی ارامشی بگیرم حالم خوب شه!

َاه بلندی گفتم و ادامه دادم:
نه نمیخواد، الزم نکرده.

تو داری ارامش میگیری اما من دیوونه تر از قبل میشم.

اصال چه لزومی داره تویی که به من عالقه نداری از من آرامش بخوای یا وقتی نمیخوایم و
دوسم نداری با این کارات قلبمو بیشتر به درد میاری ها؟!

لبخند جذابی زد وپشت دستشو رو گونم کشید و گفت:
ولی دیگه هم من و هم تو باید به این موضوع عادت کنیم. چون دیگه چیزیه



که شده و به قول توهم چیزی تغییر نمیکنه و توهم همینو میخواستی خب!
بیا االن دیگه مال همیم. دیگه چی میخوای؟!

هرچند گفتم عالقه ای ندارم اما چرا دارم بهت عالقه مند میشم و یکم ازت خوشم میاد که
این دیگه عادی میشه و منم حسی بهت پیدا میکنم چون 

حرفشو ادامه نداد که نگاهش کردم و گفت:
چون با این وضع تنها ی کار میتونیم بکنیم!

نگاهشو بهم دوخت و چی آرومی گفتم که گفت:
باهم ازدواج کنیم!

حاال چه بقیه بدونن و با ی چی ماسمالیش کنیم چه پنهونی باشه و هیچکی از هیچی
خبردار نشه!

خیره خیره نگاهش کردم و هیچی نمیگفتم و تو دلم با خودم حرف میزدم.

راست میگفت کاریش نمیشه کرد فقط میشد باهاش ازدواج کنم.

آخه کی میاد دختری ک زنه رو بگیره.

ولی اصن مگه منم همینو نمیخواستم؟! اوفف نمیدونم خراب شد همه چی اوف اوف

با تکون تکون دادنای شونم به خودم اومدم که به در اتاق زل زده بودم که هیراد گفت:
ببینم نظرت چیه؟!

توهم همینو میخواستی!

شونه ای باال انداختم که لپمو آروم و نرم بوسید و گفت:
حاال منم سعی میکنم کم کم بهت دلببندم و عالقمون دو طرفه باشه!

درسته پسرخالتم و عالقه بت ندارم ولی شایدم خوشبخت شدیم. حاال درمورد اینکه کسی
بدونه ما باهمیم یا ندونه چیکار کنیم؟!

لبامو آویزون کردم و خودمو تو بغلش ولو کردم که موهامو نوازش کرد و گفتم:
پس چرا گفتی از اول هم که عشوه میومدی من ازت خوشم اومده بود؟!

با چشای گشاد شده نگاهم کرد که گفتم:
ها خودت گفتی!

شونه ای باال انداخت و گفت:
اون موقع گفتم که مست بودم . اون موقع هرچی گفتم



فراموش کن مهم االنه که سالمم و دارم واقعیت رو میگم و درست حرف میزنم.

اوهوم غم داری گفتم و ادامه دادم:
ولی همش تقصیر ندا بود. من این همه سال عشقمو رو نکردم ولی اون گفت و فرار کرد و

همه این اتفاقات تقصیر اونه!
االنم نمیشه بریم به خواهرام یا مامانت بگیم مست بودیم زدیم همو بگا دادیم. اون موقع

چی میگه میاد بگه افرین خوب کردید مبارکه؟!

کالفه نفسشو تو گردنم بیرون فرستاد و باعث مور مور شدن تنم شد و گفت:
نمیدونم نیوشا نمیدونم.

اگه نمیخوای این ماجرا کش پیدا کنه و میخوای فراموشم کنی ، اگه نمیخوایم، اگه میخوای
هنوزم دختر باشی و آیندت با یکی دیگه باشه، اگه میتوای کسی با همون دختر بودنت

باهات ازدواج کنه، خب پول میدم برو عمل کن و بدوزن و دوباره دخترونگیتو برگردونن بت
ولی اگه نه

پریدم وسط حرفش و دستم ورو دهنش گذاشتم و مانع حرف زدنش شدم و گفتم:
اگه نه نداره!

من از بچگی میخواستم مال هم باشیم.

دوست داشتم. عاشقت بودم و هرروز هم حسم بهت بیشتر میشد ولی وقتی رفتی انگلیس
تمام این مدت ی جورایی یادم نمیومدت و با رفتنت کلی غصه خوردم ولی نه اینکه

فراموشت کرده باشما نه، فقط انگار حسم خاموش بود ولی وقتی اومدی کالس ی حس
عجیب تو دلم غوغا کرده بود و نمیدونستم چمه و بعدشم با دیدن و فهمیدن اینکه تو همون

عشق بچگی منی، دوباره عشقت تو دلم روشن شد و احساساتم برگشت.

ولی االن نمیخوام دوباره از دستت بدم و وقتی که حاال هم زنت به حساب میام. ولی اینکه
چجور به بقیه



بگیم و اینا عذابم میده. از اینکه ولم کنی میترسم. چنان که توهم منو دوست نداری و حسی
االن نداری با اینکه من خیلی دوست دارم.

دستشو از تو موهام برداشت و دستمو که رو لبش بود کنار زد و چونمو گرفت و لباشو به
لبام چسبوند و مشغول بوسیدنم شد.
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روی پاش نشوندم و محکمتر به جون لب هام افتاد.

زبونی به لب هاش کشید و دستامو دور گردنش گذاشت.

دور گردنشو گرفتم و خودمو جلو کشیدم. لیسی به گردنش زدم که پر خواسته نگاهم کرد و
لبخند کجی زد و گفت:

حاال دختر دختره دیگه چه فرقی داره که عاشق یکی دیگه باشه و زندگی با یکی دیگه
بخوام یا با تو؟!

تو که همه چیت تکمیل مخصوصا بدنت وای

لبخند عمیقی زدم که پیشونیمو بوسید و محکم بغلم کرد و تیکه تیکه ی گردنمو بعد صورتمو
میبوسید.

ازم جداشد و لباسمو باال داد و از جناق سینم تا نافم بوسید.

دیگه داشت پایین تر میرفت که سرشو گرفتم و دستمو تو موهاش فرو کردم.

با چشمای خمار نگاهم کرد ،که گفتم:
ه هیراد، هنوز درد دارم میشه ادامش االن نباشه؟

لبخند جذابی زد و چشماشو به معنی آره و رضایت آروم روهم گذاشت و بعد گفت:
باشه پس پاشو بریم پایین تو رستوران هتل ی چیزی بخوریم بعد باید بریم دانشگاه.

سری تکون دادم و لباسامو پوشیدم و بعد از اماده شدن رفتیم رستوران پایین.

بعد از خوردن ی صبحونه ی کامل و خوب یکی دوتا دمنوش خوب برام سفارش داد تا حالم
بهتر بشه و دردم رفع بشه.

لبخندی زد و همینجور که قهوه اش رو میخورد و منم مشغول خوردن



دمنوشم بودم گفت:
خوبه بخور سره کالس درد نداشته باشی.

فقط اینکه من هرچقدر فکر میکنم میبینم انقدر الکی نمیشه همه چیو بهشون بگیم. بعد
میگن بعد هشت سال اومدی یهو دیروز رفت خونه دوستش بعد ازدواج کرد و اینا مگه اینکه

نگیم تا چند وقت دیگه!

شونه ای باال انداختم و لیوانو رو میز گذاشتم و همینجور که با قاشق کوچیکی که تو
بشقاب کنارم بود همش میزدم گفتم:

نمیدونم آره دیگه چاره چیه. خب سعی میکنیم لو ندیم و ضایع بازی درنیاریم.

ولی به ی شرط!

هیراد: چه شرطی؟!

من: که تنهام نزاری و همو ببینیم و اینا. خب باالخره زنتم و اینا 

هیراد: باشه ولی ما حتی محضرم نرفتیما، نیوشا خانوم

شونه ای باال انداختم و گفتم:
حاال که همینجوری زنتم. خواستی میریم واقعی هم ازدواج میکنیم نخواستی هم میزاریم

ی دفعه بعدن که به بقیه هم گفتیم.

سری تکون داد و گفت:
میخوای اصن فعال صیغه کنیم؟!

حالت متفکرانه ای گرفتم و ناچار باشه ای گفتم و دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد.

با ماشین مازراتی که داشت منو یک خیابون پایین تر از خونه نگه داشت و همینجور که درو
میبستم و پیاده میشدم دستمو یهو گرفت و باعث شد داخل ماشین خم شم.

خودشو جلو کشید و کمربندشو باز کرد و بوسی رو لبام زد و بوسی رو گونم زد و گفت:
مواظب خودت باش موفرفریم!

دانشگاه میبینمت البته با نقش استاد و دانشجویی نه پسرخاله و زن و شوهری...!

با ذوق لبخندی زدم و باشه ای گفتم و درو بستم و به سمت خونه رفتم.

شاید اگه من یکم باهاش رمانیتک میبودم و عشقمو با کارام بهش ثابت کنم اونم



عاشقم شد.

مگه دخترا دیگه چجور مردا رو عاشق خودشون میکنن خب منم همینجوری هیرادمو مال
خودم و عاشقم میکنم. اصن میشینم تو اینترنت راه حل میخونم.

دم در خونه که رسیدیم از در شیشه ای به خودم نگاه کردم و تازه متوجه رژ لبم که پایین
لبم مالیده بود شدمهینی کشیدم و با دست پاکش کردم و لبامو رو هم مالیدم و بعد از

اطمینان از خوب بودنم آیفونو زدم...
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صدای چیه ی ندا که همیشه از پشت آیفون با همه اینجوری حرف میزد اومد که گفتم:
درده منم باز کن 

خندید و درو زد.

داخل خونه که شدم نفس و ندا دست به کمر نگاهم کردن و گفتن:
خونه دوستت خوش گذشت خانوم سامانی؟!!!

لبخند کجی شبیه به پوزخند زدم و گفتم:
سالم خوبم تو خوبی. سالمتیم تو چه خبر؟ اره خوش گذشت جاتون خالی سالم رسوند.

جیزی نگفتن و از وسطشون رد شدم که زدن پس سرم و آیی گفتم و لگدی به عقب پرت
کردن که فکر کنمخورد به زانوی نفس و آخش به هوا رفت و گفت:

خیلی کثافتی!
حاال بجا مارو بکشی از راه نیومدی معلوم نیست کجا بودی، کیفتو بردار بریم دانشگاه

ساعت داره دوازده میشه ها بریم.

باشه ای گفتم و همینجور که به سمت اتاق میرفتم و کیفمو برمیداشتم گفتم:
دیگه که عقیلی نیست کلمونو از دیر رفتن بکنه، هیراده هیراد

دخترا خندیدن و نفس گفت:
اون که آره ولی خب باالخره قرار بود پسرخالمون نباشه تو دانشگاه.

تازه آخرم درس دیروزمونو مثل آدم نخوندیم نزاشتید که. امروز دوباره میریم خونه خاله 

ی دفعه از حرفش و اینکه دوبارهرمیتونم هیرادمو تنها گیر بیارم لبخندی رو لبم



نشست و سعی کردم لبخندمو نشون ندم اما انگار ندا دیده بود و مرضی گفت و پیاده به
سمت دانشگاه رفتیم...

نگاهمو به ساعت گوشیم دادم که دو دقیقه به دوزاده بود جیغ ارومی زدم و با ندا و نفس
دست تو دست شدیم و تا کالس بدو بدو کردیم.

در کالس بودیم که هیراد جلو پامون ایستاد.

سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد و چشم غره ای رفت و به من لبخند محوی زد و سرمو
پایین انداختم تا ضایع بازی نشه.

خوبه خودش گفت ضایع بازی درنیاریم بعد واسه اونا اخم میکنه واسه من میخنده خخ
کنار کشید و گذاشت اول ما بریم داخل...

تو جای همیشگی نشسته بودیم که دو دقیقه بعد وارد کالس شد و سالمی کرد و نگاهشو رو
من چرخوند و ثانیه ای چشمامون تو هم گره خورد سریع نگاهمو ازش گرفتم و به دفترم

نگاه کردم و اونم پاشد و رفت پای تخته.

همش به سرتا پاش که کت شلوار سرمه ای رنگی پوشیده بود کردم.

یعنی انقدر الکی الکی به ارزوم رسیدم؟!
پس نتیجه ی عشقم بعد این همه سال این شد!

خداکنه حاال اونم عالقه بهم پیداکنه و خوشبخت میشیم وای خدا وای
از طرفی بخاطر گند کاری که کردیم یکم عصابم بهم ریخت ولی همین که قرار نیست ازم

جدابشه و قلبمو بشکونه برام کافیه!

با صداش که از کنار گوشم اومد نفس نفس زدم و هینی کشیدم.

چرخیدم طرفش که ده بیست سانتی من ایستاده بود و رو دفترم خم شده بود.

دفترو برگ میزد و نگاهی به درسام و زیرچشمی هم نگاهی به من میکرد و متوجه نگاه
خیره ی بچه



ها که شد محکم زد رو میزم و گفت:
حواستون تو کار خودتون باشه!

تک تک میام چک میکنم گفتم تو درسام مسخره بازی ندارم و جدیم. فقط ببینم یکی کم و
بیش نوشته خودتون میدونید که االن دارید اینجوری نگاه میکنید!

لبامو تو دهنم بردم که ذوقم و لبخندمو کسی نبینه و مدادمو برداشت و الکی خط میزد رو
نوشته هام و چرتو پرت میکشید و دخترا هم حواسشون نبود ی قلب ریز پایین دفترم کشید

وبه انگلیسی آی الو یو نوشت و رفت.

به جای خالیش و اعتراف دوست داشتنش تو مدرسه نگاه کردم و از خوشحالی مونده بود
غش کنم.

این چرا انقدر جنتلمنه و من میخوامش آخههه!
سریع پاکش کردم تا نفس و ندا ندیدن کلمو بکنن.

بعد از تمون شدن کالس که نصفش حواسم به کارا و حالت لبای و چهره ی هیراد بود گذشت
کیفمونو برداشتیم و به طرف خونه ی خاله رفتیم...
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خسته ندا و نفس رو مبل ولو شدن و کیک و شربت خوردن.

منم رفتم سمت دستشویی که نزدیک اتاق هیراد بود.

دستامو شستم و بعد از کارام از دستشویی اومدم بیرون.

نمیدونستم تو این مدت هیراد اومده یا نه
آروم به سمت اتاقش قدم برداشتم و اطرافو نگاه میکردم که دستای مردونه و بزرگی رو

چشمام نشست و صدای بسته شدن در اومد.

لبخند عمیقی زدم و نفس عمیقی کشیدم.

که یهو گرمی لباشو رو لبام احساس کردم.

با تعجب و ذوق چشمامو باز کردم و دستامو دور گردنش حلقه کردم که باسنمو فشرد و با
کاراش و حرکاتش بهم فهموند که پاهامو دور کمرش حلقه کنم.

با لبخند مشغول خوردن لباش بودم که یاد



دخترا افتادم و لبامو ازش فاصله دادم و گفتم:
ه هیراد االن یکیشون میاد االن میگن دوساعته رفته دستشویی میفهمنا تو به من میگی

ضایع نکن بعد ای الو یو مینویسی تو دفترم و لبخند میزنی بم.

سرخوش خندید که دستمو رو دهنش گذاشتم و گفتم:
هیسس هیراددد!

ی دفعه گفت جونم که هم من و هم خودش تعجب کردیم.

زمین گذاشتم و همینجور که دستامو دورش حلقه کرده بودم گفتم:
خیلی دوست دارم خیلی!

حس میکنم داری عالقه مند میشی بهم.

نیشمو باز کردم و خندیدم که آروم سری تکون داد و بوسی رو پیشونیم زد و گفت:
نمیخوای خستگی شوهرتو در کنی؟!

لبامو آویزون کردم که گفت:
اوفف باشه آره اینجا نمیشه االن میان برو منم چند دقیقه دیگه میام.

سری تکون دادم و دستامو از دور گردنش باز کردم و چند قدمی به سمت بیرون اتاقش
برداشتم و ددباره برگشتم و سریع بوسش کردم و رفتم.

ریزخندیدم و از ذوق وشوق داشتم میمردم ولی سعی کردم ضایع بازی درنیارم.

ولی فکر کنم با این مسخره بازیا و کارایی ک ما میکنیم تا شب همه میفهمن چه خبره!

با پس گردنی که خوردم به خودم اومدم که ندا پشتم بود.

اخمامو کردم توهم و گفتم:
چته چرا میزنی؟!

ندا: بابا ریخت، دوساعته رفتی اون تو منم میخوام برما

پقی زدم زیر خنده و شونه ای باال انداختم از کنارش رد شدم و رو مبل نشستم.

داشتم با گوشیم ور میرفتم و هفت هشت دقیقه گذشته بود که هیراد نیومد.

یهو گوشیم از دستم کشیده شد.

به طرفی که گوشیم ازم کشیده شد حالت پرش مانندی چرخیدم که دماغم خورد تو دماغی.

دستمو رو دماغم گذاشتم و آروم نشستم که هیرادو دیدم



سرشو تو گوشیم بود و نزدیک شدم گوشیو ازش بگیرم که یهو صفحه گوشیو خاموش کرد
و گونمو سریع بوسید.

هینی گفتم و دستمو با ذوق رو گونم گذاشتم و به اطراف نگاه کردم که خندید و گفت:
چیه پشمات نریزه!

مامانم اینا رفتن تو اتاق دارن لباس میپوشن.

لبامو تو دهنم فرو بردم که با انگشت شصتش لبامو بیرون کشید و بوس آرومی روشون زد
و گفت:

چرا یهو دلم برات ریخت؟!

تو دلم غوغا بود و ریز میخندیدم که گفت:
واال تا دیروز حسی بهت نداشتم ولی منو عاشق خودت کردی بعد!

لبخند عمیقی زدم که گفت:
زبونتو موش خورده خانومی؟!

سرمو تکون دادم که لپمو کشید و گفت:
بده من بخورم، موش غلط کرده

هردومون خندیدیم که پشت گردنمو گرفت و مشعول بوسیدنم شد و هر از گاهی زبونشو به
زبونم میمالوند و مکی به زبونم میزد.

داشتم وا میرفتم که دیگه خودش فهمیدم و عقب کشید.

به اطراف نگاه کردم و متعجب بهش گفتم:
ببینم حالت خوبه یا باز مستی، آخه دیروز پسم میزدی االن میری میای لب میدی و کارای بد

بد میکنی!

خندید و گفت:
آره دیگه اینجوریه. منم میگم که تا دیروز حسی بت نداشتم ولی االن یهو دیوونت شدم!

لبخند کجی زدم وگفتم:
دیدی گفتم شاید عاشقم شدی؟!

دیدی عاشق خودم کردمت؟

بوسی رو گونم زد و آره ای گفت و از کنارم پاشد.

یهو خاله و دخترا اومدن و پشت میز ناهارخوری نشستن .

با خاله بشقابا رو اوردم و غذا رو کشیدیم و رو صندلی نشستم که و مشغول غذا خوردن
بودم که یهو هیراد کنارم نشست.

سرمو طرفش برگردوندم که خندید.

یهو غذا پرید گلوم و به سرفه افتادم.

هیراد به پشتم میکوبید که لیوان



ابی خاله دستم داد و آب رو خوردم و غذا که انگار داشت از چشم درمیومد رو قورت دادم و
نفس نفس میزدم که ندا و نفس زدن زیر خنده.

چشم غره ای رفتم که خاله متعجب بهمون نگاه کرد.

نگاهمو از دخترا و خاله گرفتم و به هیراد نگاه کردم ممنونی گفتم که گفت:
آروم باش خفه شدی دختر.

لبامو تو دهنم فرو بردم و سرمو پایین انداختم و بدون حرفی آروم مشغول خوردن ناهارم
شدم...
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رو مبل نشسته بودم پا گوشی و ندا و نفس هم ی گوشه حرف میزدن که هیراد گفت:
پاشید بریم درس امروزو یادتون بدم.

دخترا پاشدن و به سمت اتاقش رفتن و منم پاشدم که گفت:
تو نه

پوک نگاهش کردم که دخترا هم با تعجب نگاه هیراد کر دن که گفت:
خب بزار به شما دوتا بگم بعد. اون که دیروز گوش کرد هم پیش من هم تو کالس بعد وقتی

سه تاتون هستید مسخره بازی درمیارید چیزی نمیفهمید. اول به شما یاد میدم بعد اون.

وقتی اینجوری گفت ناراحت شدن ولی بعد فهمیدم که میخواد تنها گیرم بیاره و حسابمو
برسه.

فکر کردم االن همه میفهمن قصیه چیه که ندا گفت:
آره بابا نیا، دیروزم مسخره بازی دراوردی درس نخوندیم.

نفس که حرفشو تایید کرد نفس راحتی کشیدم و باشه ای گفتم که به سمت اتاق رفتن.

سرمو تو گوشی کردم و تو گوگل در مورد اینکه چجوری بازم برا هیراد دلبری کنم سرچ
میکردم که خاله کنارم نشست.

سریع صفحه ی گوشیو خاموش کردم که لبخند محوی زد و گفت:
هلما مدرسس. بریم باهم بیاریمش؟!

باشه ای گفتم و بعد از اینکه اماده شد مانتومو پوشیدم و



به سمت مدرسش رفتیم...

بعد از نیم ساعت که رفت و برگشتمون شده بود رو مبل دوباره ولو شدم و هلما هم رفت
لباسشو عوض کرد و بعد از خوردن ناهارش نشست پا درساش.

خاله به سمت اتاق هیراد رفت و بعد از یکی دو دقیقه با دخترا اومد بیرون.

لبخند کجی زدم که نفس گفت:
خسته شدیم. وای از این به بعد میمونیم مدرسه اینجوری نمیشه.

پوزخندی زدم و حقتونه ای گفتم و از جام پاشدم که گفت:
باشه خانوم فیلسوف. تو برو درستو بخون ما هم میریم بازار ی دوری بزنیم بعد بیا میدونی

که جای همیشگی کجاست زنگ بزن بابای

سری تکون دادم و با گفتن بای به سمت اتاق هیراد رفتم و خاله هم انگار رفت خوابید.

داخل رفتم و درو بستم که دستاشو باز کرد و زد رو پاش که گویا منطورش این بود که برم
بشینم رو پاش.

لبخندی زدم و با ذوق سمتش رفتم و رو پاش نشستم. دستامو دور گردنش حلقه کردم که
سرشو نزدیک گردنم آورد و مشعول بوسیدن و لیسیدن گردنم شد.

رو پاش سست شده بود و ضربان قلبم باال رفته بود و گر گرفته بودم که لباسمو تو ی حرکت
دستاموباال داد و درآورد.

دستشو از پشت رد کرد لباس زیرمم باز کرد و ی گوشه گذاشت مشعول خوردن سینه هام
شده بود و من اونجا داشتم از لذت جون میدادم که بعد از جند دقییه دیگ عقب کشید و

گفت:
به قول خودت بقیش بعد قرار بود درس بخونیم مثال

لبامو آویزون کردم و گفتم:
خب من درسام خوبه یکم زبانمو قاطی میکنم بعدشم من فکر کردم اینجوری گفتی ک تنها



باشیم پوففف

 با دست لبامو کشید و گفت:
باشه پس بیا زبان کار کنیم.

پوفی گفتم و لباس زیرمو برام بست.

تیشرتمو دستم داد ک سریع پوشیدم و کنارش نشستم.

پاشد و کتابی از کمد آورد و گفت:
خب

آسونه ولی من یادت بدم آسونتر هم میشه مخصوصا عملی!

متعجب نگاهش کردم که ریزخندید و گفت:
خب کیس یعنی بوس

پوکر نگاهش کردم و چون این درسای ما نبود و االن چرا داشت اینومیگفت رو نفهمیدم
وتعجب کرده بودم.

ادامه داد:
خیلی خب کیس می یعنی چی؟!

لبخندی زدم و گفتم:
بلدم یعنی منو ببوس

ی دفعه لباشو جلو داد که ابروهامو باال دادم و گفتم:
یعنی منو ببوس تو باید منو ببوسی نه من تورو

با چشای گشاد شده نگاهم کرد و گفت:
ای بابا من این کلمه رو گفتم که از تو بوس بگیرم بعد تو میگی منو ببوس

خندیدم که بوس ریزی رو لبام کاشت و ادامه داد:
ایت یعنی چی؟!

من: یعنی بخور، یا خوردن چیزی

سرشو به معنی آره تکون داد و گفت:
پس ایت فورمی

 کج نگاهش کردم که گفت:
میگم برام بخور. ببین بلد نیستی حتما باید عملی یادت بدم!

قهقه از زد که زدم تو بازوش و بیتربیتی نثارش کردن که شیطون نگاهم کرد و دستمو گرفت
و رو مردو. نگیش گذاشت و گفت:

وقتی برات راست کرده چرا اذیت میکنیش خب ایت فور می دیگه.

خندیدم و باشه ای گفتم.

شلوارشو از پاش درآوردم و دستمو رو آل.تش گذاشتم و لیسی از پایین تا باالش زدم.

موهای فرمو پشت گوشم روند و با ی دستشم جمعشون کرد که کارم راحتر بشه و تو دست
و پام نباشه و مشغول سا. ک زدن یا همون ایت براش شدم.

)۲۸(پارت 

یهو



ماده ی گرمی با شدت تو دهنم پاچید.

هینی کشیدم و دستمو رو دهنم گذاشتم و خواستم بریزم بیرون اما دیگه دیرشده بود و تو
دهنم رفته بود.

خندید که منم بزور خندیدم.

آبی از کنارش برام ریخت و بهم داد که نگاهی به بطری که ازش داده کردم و گفتم:
مشروب؟!

ابرویی باال انداخت و گفت:
نه شیشش اونه مشروب نیست.

اوهومی گفتم و اب رو خوردم و اونم وا رفته ولو شده بود به سختی شلوارشو پوشید و رو
تخت خوابید و ساعدشو رو سرش گذاشت و ی دستشم باز گذاشت.

پاشدم و کتابشو دستم گرفتم و رو شکمش انداختم و تو بغلش خزیدم که محکم منو
چسبید و دوطرف کتابو با دستاش گرفت و گفت:

خب بازم میخوای یادت بدم یا نه؟!

ریزخندیدم و همینجور که میخندیدم گفتم:
نه ممنون االن میخوای طریقه ی حامله شدنم یادم بدی!

با حرفم هردومون خندیدم و سعی کردیم آروم بخندیم که مامانش نگه چتونه.

سرمو تو بغلش فشردم و دستمو الی موهاش فرو بردم که ی دفعه بغض کردم و رومو کردم
اونور و پشت بهش چرخیدم.

یهو چرخید و بهم چسبید و موهامو مشت گوشم روند و گنار گوشم گفت:
چیشد یهو نیوشا؟!

هیچی نگفتم و لبامو آویزون کردم که سرمو یکم چرخوند و تو چشم های هم محو شدیم و
دوباره سوالشو پرسید که گفتم:

ببینم به ندا و نفس چی یاد دادی؟!
به اونا هم اینجوری درس یاد دادی؟!

اومده بودن از اتاق بیرون خیلی خسته بودن چیکارشون کردی ها؟!

خندید و گفت:
میبینم خانومم روز اولی غیرتی شده!

مشتی به سینش کوبوندم و گفتم:
بله په چی!

جوابمو بده نپیچون هیراد

خیره خیره نگاهم کرد و بوسه ای رو پیشونیم زد



و گفت:
دیوونه نفس که سایمو با تیر میزنه و همش تو کلکلیم باهم از بچگی هم که میدونی، ندا هم

که سالمم به زور میکنه پس این فکرای چرت چیه میکنی ها؟!

پوفی کشیدم و باشه ای گفتم.

راست میگفت اونا از هم خوششون نمیاد و با هرکی باشن ولی بعیده با هیراد من باشن!

هیراد: ریاضی یادشون دادم ریاضی!
ولی به روش دانشگاه.

به تو هم ی روز دیگه بیا یاد بدم ولی به روش خودمون

لبخند کجی زدم و به شیطنت گفتم:
نمیشه حاال االن یاد بدی؟!

مثال میخوای چی بگی جمع و تفریق بگی که تو رمانتیک بازیمون تاثیر داشته باشه؟

آروم خندید ویهو تو ی حرکت جوری چرخوندم که اومدم روش و اون رفت زیرم و گفت:
آره شاید

لبخندی زدم و لبمو گاز گرفتم که خودش دست بکار شد و بجای من گاز گرفت.

لبخندی زد و گفت:
پاشو کتاب ریاضیمو از اون کشو بیا

به کشویی که اشاره میکرد نگاه کردم و پاشدم و کتابو برداشتم و دوباره روش خیمه زدم
که لباسامو بدون اینکه من نظری بدم درآورد و لباساش خودشم درآورد و کلن لخت بودیم.

شاید هنوز ازدواج نکرده بودم باش ولی دیشب رابطه داشتیم اینجوری جلوش معذب
میشدم اما خب چه میشه کرد تحمل میکنم دیگه...!

کتابو باز کرد و نگاهی به صفحاتش انداخت و گفت:
عب نداره دانشجویی ولی ما از ابتدایی شروع میکنید چطوره؟!

شونه ای باال انداختم و متعجب و منتظر نگاهش کردم .

)۲۹(پارت 

منتظر و متعجب نگاهش کردم که گفت:
خب یک به عالوه دو چی میشه؟!

زدم زیرخنده و گفتم سه

دستشو رو لپش گذاشت و گفت:
سه تا بوسم کن.

پروعی نثارش کردم و سه تا بوسش کردم.

هیراد:



؟�۱۸ یا ۲۰خیلی خب حاال 

بیست رو انتخاب کردم که گفت:
تازه خوردی ولی بجاش ی سوال دیگه میپرسم.

پوفی کشیدم و با لبخند گفتم:
هوفف بخدا که دیوونه ای داری ریاضی کالس اول یادم میدی؟!

خندید و چیزی نگفت و ادامه داد:
خیلی خب حاال فکر کن میخوای مساحت داخلی ی مثلث رو بدست بیاریم. باید فصای

داخلشو حساب کنیم دیگه

ُخبی گفتم که هلم داد کنار و خودش اومد روم پاهامو باال داد و گفت:
خیلی خب حاال میخوام مساحت داخلتو حساب کن.

خندیدم و با اعتراض گفتم:
هیراااددد!

چه استاد بدی هستی تو به همه اینجوری درس یاد میدی؟!

قهقه ای زد وگفت:
 یاد میده که که من دومیش باشم؟!۱۸کی درس رو بهت باالی 

تازه دلتم بخواد نیوشا خانوم

لبخند کجی زدم و چیزی نگفتم که دستشو رو بهشتم تکون داد و شروع با مالیدنش کرد. 
سعی کردم جلوشو بگیرم اما نه انگار واقعا داشت بهم دل میبست و منو مال خودش

میدونست!

ی دفعه پاشد و به سمت دراتاق رفت سرشو از در اتاق بیرون کردو دوباره داخل اومد و درو
قفل کرد.

پرید روم که آخی گفتم و آل.تش رو الی پام مالوند که خمار نگاهم کرد و گفت:
درد نداری حله بریم؟!

من: کجا بریم؟!

خندید و گفت:
حله مساحت داخلتو!

هردوباهم خندیدیم که انگشت اشارشو واردم کرد و کمی داخلم چرخوند که آهی گفتم وبا
کارم شهو.تی تر شد و انگشتشو بیرون کشید و خودشو واردم کرد.

آه غلیظی کشیدم که با لباش صدامو خفه کرد و بعد از یکم لب بازی سمت گردنم رفت و
همینجور که خودشو توم تکون میداد گفت:

هیسسس آروم باش االن مامانم میادا آه و ناله نکن.

لبامو آویزون



کردم و با لحن خمار و پر از حسم گفتم:
هیرادم خب آه و ناله برات نکنم چیکار کنم.

جذاب خندید و گفت:
حله تو فقط آه و ناله کن مو فرفریم.

ریز خندیدم و کارمونو ادامه دادیم.

بعد از چند دقیقه هرکدوممون ی طرف تخت ولو شدیم.

دستشو رو شکمم گذاشت و پوف کشدار و عمیقی کشید.

طزفش برگشتم و رو پهلوم خوابیدم و دستمو رو گونش نوازش وار کشیدم و با لبخند عمیق
به چشمای یخیش نگاه کردم وگفتم:

چه خوبه که انگار دوسم داری!

لبتندی زد و دستشو الی موهام تکون داد و گفت:
انگار نیست واقعی!

واقعا دارم عاشقت میشم بچه

ریز خندیدم و خوبه ای گفتم که صدای مامانش اومد.

سریع سیخ نشستم و پریدم و لباسسامو تند تند پوشیدم.

خاله گفت:
چیزی نمیخواید؟!

هیراد نگاهی به من و نگاهی به در کرد و گفت:
نه مرسی چیزی خواستیم خودمون میایم.

باشه ای گفت و مشغول پوشیدن لباساش شد و گفت:
امون از این روزگار که نمیزاره عاشقا کنار هم دو دقیقه با آرامش و تنها باشن

از اینکه گفت عاشقا ذوق مرگ شدم ولی سعی کردم خودمو کنترل کنم.

لبخندی زدم و بعد از پوشیدن کلی لباسامون جلوش ایستادم و دستامو دور گردنش حلقه
کردم و گفتم:

مرسی بابت درسای خوبت استاد جونم!
من برم دیگه دخترا شک نکنن

باشه ای گفت و بوسی رو گونم زد و گفت:
به سالمت گلم. فردا که کالس نداری ولی پس فردا میبینمت. مراقب خودت باش.

باشه ای همراه همچنین گفتم و بعد از ی بغل از بغلش بیرون اومدم و از اتاق بیرون زدن و با
خاله هم خدافظی کردم و از خونه زدم بیرون...

)۳۰(پارت 

انگار از وقتی هیراد اینجوری شد و



یهو عوض شد و داره عاشقم میشه حس و حال منم عوض شده.

شماره ی ندا رو گرفتم که بوق اول نخورده بود برداشت و جونمی گفت.

من: سالم آجی. کجایید؟!

ندا: سالم خره گرامی. پاساژ مارالیم جای همیشگی دیگه

باشه ای گفتم و با تاکسی به سمت پاساژ رفتم...

با دخترا چند تا مغازه رفتیم و با اینکه پول دستمون نبود ولی خب الکی میرفتیم ی
تفریحی و چرخش و مغازه هارو نگاه میکردیم و برنامه میریختیم که بعدن پول اومد

دستمون بیایم بخریمشون اما تا پول میومد یا یارو مغازشو جابه جا میکرد یا میفروخت و
یا بسته بود!

پوفی کشیدم و دست نفس و ندا رو به سمت بیرون پاساژ کشیدم و گفتم:
میشه بریم خونههه، دیگه کو.ن ندارم خستمه!

هردوشون به هم نگاه کردن و انگار میخواستن از خستگی هم مطمعن بشن که سری تکون
دادن و باهم از پاساژ خارج شدیم.

برای اینکه زودتر به خونه برسیم از کوچه ی بن بستی رفتیم...

هوا رو به تاریکی میرفت و ی جورایی هم تاریک بود.

از سرمای هوا یکم به خودم لرزیدم که نفس پالتوی کرم رنگشو درآورد و روی شونم انداخت
که گفتم:

خودت سردت میشه!

شونه ای باال انداخت و همینجور که کالهشو بیشتر رو گوشاش میکشید گفت:
نه دو سه تا از زیر پوشیدم ولی نمیدونم چرا انقدر زمستون امسال اینجوریه لعنتی

ندا اوهومی گفت که خندیدم و گفتم:
اووو خانوم جنتلمن بازی درآورد.

کوفتی نثارم کرد که یهو سر شدم و انگار خیابون و چهره ی دخترا دور سرم چرخید و گیج
و منگ ولو شدم ولی کمرم توسط کسی گرفته شد که نفهمیدم کیه.

بزور نفسم باال میومد



و به سختی پلک میزدم و لحظه های اخری دخترا رو که همین حسو داشتن دیدم و لب باز
کردم حرف بزنم اما انگار الل شده بودم و فقط دهنم مثل ماهی باز و بسته میشد ولی

صدایی ازم بیرون نمیومد.

با بوی سیگار دماغمو باال کشیدم وه بوش تو دماغم پیچید.

چندتا سرفه کردم و گلوم خشک شده بود.

داشتیم حرکت میکردیم نمیدونم کجا بودیم و چی ولی خیلی خوابم میومد و انگار چشمام
سنگین شده بود و هرچقدر میخواستم پلک بزنم و سعی کنم چشمامو باز کنم اما نمیشد که

نمیشد...

بعد از مدتی که نمیدونم چقدر بود با صدای چندتا مرد گوشامو تیز کردم و سعی کردم بیدار
نشم و حرفاشونو فعال گوش بدم.

یکی که انگار هیکلی بود و صداش کلفت بود گفت:
داش قرار بود دخترا خوب بیاری اینا چیه؟!

کسی که باهاش داشت باهاش حرف میزد صداش از نزدیکای من اومد و گفت:
فعال بگو به همینا راضی باشه. میخوایم بدیم به شیخ قرار نیست که خودمون ازشون بهره

ای ببریم که خوب باشن یا نه. ما فقط میخوایم بدیم بهش حاال اونم اول و اخر بجاش
پولمونو میده . حاال یا اعضای بدنشونو میفروشه یا با عشق و حال و هرچی.فعال بجا زیاد

حرف بزنی زنگ بزن به اقا رامین ببین کجا بریمشون جنگل یا عمارت!

اون یکی باشه ای گفت و من مونده بودم و هزارتا فکر.

خدایا اینا میخوان مارو بفروشن اینا مارو دزدیدن وای!
حاال چیکار کنیم چیکار کنیم وای نفس و ندا کجان؟!

بهتره تا جایی که میخوان ببرنمون صدام درنیاد و خودمو به خواب بزنم تا بالیی سرم نیارن
وگرنه



اینا خالفکاری چیزین میکشنمون میره!
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هیچ حرفی نمیزدم و فقط دعا میکردم و خدا خدا میکردم کاری باهامون نکنن و بالیی
سرمون نیارن که رسیدیم.

تا اومدم چشم باز کنم و ببینم کجاییم رو هوا معلق شدم.

فهمیدم که یارو هیکلی منو انداخته رو شونش و داره میبره.

با دستام، مشت زدم تو کمرش که نگاه چپ و خشنی بهم انداخت که پشیمون شدم از کارم
و مطلوم نگاهش کردم که زمین گذاشتم و گفت:

پس بیدار شدی خانوم مو فرفری. تو چقدر ساکتی اون دوتا جقله دیگه چقدر شیطونی
میکنن و جیغ داد راه انداختن که مجبور شدیم با ی ماشین دیگه بیاریمشون.

متعجب نگاهش کردن بغض کرده گفتم:
چ چی؟!

خواهرام کجان. ببینید هرچی بخوایم میدیم فقط مارو نفروشید بالیی سرمون نیارید باشه؟

مرده لبخند محوی زد و گفت:
من ففط بادیگارد آقام. دیگه بعدش به من ربطی نداره اون خودش تصمیم میگیره!

میخواستم گریه کنم که گفت:
تروخدا تو دیگه گریه نکن وگرنه قول نمیدم سالم ببرمت پیش اقا

پوفی کشیدم و سعی کردم گریا نکنم و حال بد و استرسمو نشون ندم و همینجور دستامو از
پشت گرفته بود و به جلو هلم میداد و منم بخاطر اینکه نیوفتم راه میرفتم.

اطرافمو نگاه کردم که انگار ی عمارت ویالیی و بزرگ وسط ی باغ یا جنگل سرسبزی بود.

بعد از اینکه کلی از روی سنگ فرشا و علفای باغ رد شدیم از کنار استخر بزرگی هم رد شدیم
و باالخره به داخل عمارت رسیدیم که دوسه طبقه داشت و به شدت بزرگ و لوکس بود.

با لوکسی داخلش و چیدمانش دهنم باز موند که یکی زد زیرش انگار خواست دهنمو



که باز شده بود رو ببنده و زبونم بین دندونام موند و آخی گفتم و چرخیدم سمت مرد
هیکلی که شونه ای باال انداخت و به سمت چپم اشاره کرد.

سریع سرمو چرخوند و با دیدن ندا و چشمای اشکیش قلبم درد گرفت.

دهنشو با چسب بسته بودن که سریع روبه مرد هیکلیه کردم و گفتم:
این چه کاریه!

بسه دیگه عنشو درآوردید اون چسب گوه رو باز کن خفه شد آبجیم.

سرشو تکون داد و اشاره داد به کسی که ندا رو گرفته بود تا چسبشو برداشت وندا آخی
گفت.

فاصلمون ی متر بیشتر میشد و نمیزاشتن برم سمتش که مرد جذابی دیدم که موهاش تو
صورتش بود و تو ی دستش سیگار بود و بعد که بیشتر توجه کردم دیدم با ی دستش هم

دستای نفس رو گرفته بود.

به جلو خیز برداشتم که کمرم محکم گرفته شد.

پوفی کشیدم و از اینکه بین اینا محاصره شده بودیم عصابم بهم ریخت اما اینکه میبینم ندا
و نفس سالمم و کنارمم نفس راحتی کشیدم.

اما انگار مثل حرفی که مرده زد انقدر جیغ و داد راه انداختن که با چسب بستنشون.

حاال باز ندا خوبه همیشه ریکلسه و فقط دهنشو بستن انگار زیاد سوال پرسیده یا جیغ جیغ
کرده اما امان از نفس که کلن عصاب نداره و غیرتش آدمو خفه میکنه.

قطعا خیلی وحشی بازی درآورده که وضعش این شده.

پوفی کشیدم و پامو مثل بچه ها محکم به زمین کوبیدم و دستامو تکون تکون دادم ولی
انگار با طناب بستش اوفف

رو به پسر خوشگله کردم و گفتم:
آهای آقا. خواهرمو باز کن چی میخواید از ما هااا

پسره دستشو تو موهاش



تکون داد و گفت:
تو رو جایی ندیدم؟!

شونه ای باال انداختم ولی آره چقدر آشنا بود.

یکم به خودم فشار اوردم و دیدم بلههه آقا همون پسرس که گفت خالفکاره و مارو از
مهمونی مارال رسوند خونه اه

لبخند محوی زد و گفت:
شما اینجا چیکار میکنید آخه!

با داد گفتم:
توی عوضی مارو اوردی اینجا بعد میگی شما اینجا چیکا

با گرفتن یقه ی مرد هیکلی که کنارم بود منو کنار زد و اون یکی یارو که ندا رو گرفته بود
منم گرفت و به ندا چسبوند که مظلوم و بغض دار همو نگاه کردیم و ندا هم هیچی نمیگفت.

تو صورت مرد هیکلی سیلی زد وبلند گفت:
بهتون گفتم چیز خوب!

چر اینا رو اوردید مگه بهتون نگفتم هرکی جز اینا

مرده گفت:
بخدا آقا من نمیدونستم من به محسن هم حرف شما رو زدم ولی گفت خوبه فکر کنم اقا

رامین اینجوری موافقت کرده.

)۳۲(پارت 

پسره که حاال فهمیدم همون رایان تو مهمونیه پوفی کشید و سمت ما اومد و هرسه تامونو
داخل عمارت برد و به اون دوتا مردا هم که انگار بادیگارداش بودن دستور داد دم در وایسن

و ی چیزای دیگه هم درمورد ی کسی که اسمش رامین بود گفت و رفت.

مثال میخواست با محبت و آروم رفتار کنه گذاشت بدون وحشب بازی خودمون بریم
بشینیم رو مبل ودستای نفس هم باز کرد و دهنش هم باز کرد و گفت:

خیلی خب دستای همتونو باز میکنم ولی الکی عر عر نکیند باشه؟!
شما اشتباه اوردنتون و من حاال ی کارش میکنم ولی بی زحمت گندشو درنیارید نزارید از

حد مهربونیم بگذره.

با توهم هستم نفس خانوم هم شروع نکنی ادامه



ی کاراتو وگرنه از دخترا جدات میکنم همه جاتو میبندم که دیگه هیجواری نکنی و صداتم
درنیاد و میندازمت انباری.

از حرفایی کهزد پشمام ریخت و بعد از اینکه دستامونو باز کرد دست ندا رو سفت گرفتم و
بعد بغلش کردم...

 پوفی کشید و سمت نفس رفت و دست و دهنشو باز کرد و درآخر چشماشو باز کرد که نفس
ی نگاهی به و ما و بعد نگاهی به رایان کرد و با دیدنش هیچی نگفت.

یهو پاشد و خواست بزنش که رایان دستشو رو هوا گرفت و با ی دستشم کمرشو گرفت.

تو ی حرکت برش گردوند و به خودش چسبوند و ماهم همینجوری نگاه میکردیم و هیچی
نمیگفتیم.

سرشو کنار گردنش برد و گفت:
فکر نمیکردم شما خوشگال باشید. داغ نکن بی سر صدا هم باش وگرنه گفتم چی میشه.

ندا عقب کشید و با فاصله ازش گفت:
دیدی گفتم تو خالفکاری!

تو هم عوضی هستی حیفه اعتمادی که به تو کردیم.

رایان: اعتماد که سره جاش باشه ولی االنم مقصر من نیستم مقصر داداشمه که بیاد حرف
میزنیم جلوی خودتون و مشکلو حل میکنیم فهمیدی؟!

تا اون موقع صداتون درنیاد.

چشم غره ی ترسناکی برا هممون رفت و همینجور که از عمارت میرفت بیرون یهو سره
جاش ایستاد و گفت:

درضمن فکر اینکه بالیی سره خودتون یا بادیگاردام هم بیارید یا فرار و اینا هم به سرتون
نزنه چون از این خبرا نیست و خر نیستیم اون موقع خودتون بد میبینید و حتی اگه قرار

باشه نجات پیدا کنید ولی رامین از این اجازه ها نمیده االنم که دارم عادی باتون رفتار میکم
چون قبلنا باهم اوکی بودیم و



دشمنی هم نداریم ولی اگه کسی دیگه جای شما بود قرار بود خوب حسابشو برسیم.

جهت اطالعتوننن!

نفسمو کالفه بیرون فرستادم و من و ندا و نفس محکم همو بغل کردیم و بعد از ی بغل و
دلداری درست حسابی از هم دل کندیم و رو مبل ولو شدیم...

ندا دستی تو موهاش کشید و گفت:
چیشد یهو خوابمون کردن چیشد؟ من که فقط ی ماشین ون یادم میاد که گیج بودم و

سوارم کردن انگار تازه سرمم خورد تو درش

پقی زدم زیرخنده و گفتم:
آره فکر کنم بی هوشمون کرده بودن منم چیزی ادم نمیاد یهو سست شدم افتادم زمین و

دستی دور کمرم حلقه شد بعدشم وای بچه ها بزارید بگم ولی پشماتون نریزه.

نفس پوکر نگاهم کرد وگفت:
بنال چیشده؟!

ندا: وای نیوشا نگو که میخوان ببرنمون لبه ی دار

نه ای گفتم و ادامه دادم:
زیاد متوجه حرفا و کاراشون نشدم ولی همین دوتا مرد هستن یکی اون هیکلیه یکی هم اون

که ندا رو گرفته بود، داشتن تو ماشین حرف میزدن و من بیدار بودم ولی خودمو زدم به
خواب تا بالیی سرم نیارن و به مکالمشون ادامه بدن.

نفس: خب بعدش چیشد. انقدر بدم میاد ی کوفتی که میخوای تعریف کنی ده ساعت بش پر
و بال میدی.

برو بابایی بهش گفتم و بعد از ی نفس تازه کردن ادامه ی حرفمو زدم...

)۳۳(پارت 

من: اونو میخوان انگار مارو بفروشن به شیخی چیزی یا اعضای بدنمونو درارن یا به عنوان
زیرخواب استفادمون کنن.

اون هیکلیه میگفت که میخوان پول ازش بگیرن و ی همچین چیزی. اما رایان میگه انگار
اشتباه شده و یکی دیگه رو میخواستن بیارن اشتباه



مارو دزدیدن!

نفس همینجور که تو فکر فرو رفته بود یهو بلند شد و خواست انگار حرفی بزنه که پشیمون
شد و دوباره نشست.

چیشد ای گفتم که گفت:
هیچی میخواستم بگم نقشه ای چیزی بکشیم اما خب شنیدید که رایان چی گفت!

ندا: آره ولش این انگار قرار نیست مارو بده به کسی انگار هوامونو داره ولی اگه کاری کنیم
بدتر سره خودمون بالیی میاریم. حاال وایسید تا داداشش بیاد ببینیم چند چندیم

موافقمی گفتم که نفس گفت:
باشه ولی من از اولشم میدونستم این ی عوضیه!
نمیدونستم ی داداش عوضی تر از خودشم داره.

نیوشا: همین که تا اینجاشم بالیی سرمون نیومده هنر کردیم خدایی

ندا: اوفف ای کاش نمیرفتیم بازار تا این اتفاق ک.یری نمیوفتاد.

حاال تو چطور این رایانه رو میشناسی؟!

نفس خندید و گفت:
وقتی شما معلوم نبود کجایید من پای بار بودم با مارال بعد مارال که رفت اینو دیدم بعدم

شروع کرو چرت گفتن و رو مخ من رفتن و درمورد شما چرت میگفت هیکلشون فالنه و
خوشگلید و فالن منم که میدونید حساسم دیگه پاشدم بزنمش دستمو مثل االن گرفت کلن

انگار حواسش به کتک خوردن خوب هست بعدشم دیگه اون گفت ندا ته باغه و توهم اتاقی.
بعدشم که دیگه میدونید.

من و ندا متعجب همو نگاهی کردیم و هردوباهم عجبی به نفس گفتیم که گفت:
کوفتو عجب!

من میرم این اطراف ی دوری میزنم عمارت به این بزرگی حیفه بشینیم رو این مبال

شونه ای باال انداختم و رو به ندا گفتم:
ته باغ چیکار میکردی با کی بودی؟!

ندا: مست بودیم خب یادته که توهم میگفتی خوابم میاد باید برقصیم که بخوابیم بدجور
خورده بودیم منم تو



حال خودم نبودم با ی پسره رفتم و 

ی دفعه صدای پسری اومد که خطاب به نفسی که چند قدم برداشته بود گفت:
جایی تشریف میبرید ؟�

با حرفش نفس و من و ندا طرفش برگشتیم که نفس اخماشو توهم کشید و ندا هینی کشید
و دستشو به سمتش گرفت و گفت:

ای این بود. اون پسر که باهاش بودم این بود. وای من باور نمیکنم.

نکنه خوابم هاا؟!
بیا ی بشگون بگیر ازم

چشم غره ای رفتم و همینجور که پوکر نگاهشون میکردم بشگونی ازش گرقتم که آخش به
هوا رفت و پس گردنی از نفس خورد و دستشو رو گردنش گذاشت و چندتا فوش مسخره

داد و پاشد و سمت پسره رفت و یقشو گرفت و گفت:
 ت تو چجور جرعت میکنی مارو بدزدی دستور هم میدی؟!

من فکر کردم پسر خوبی هستی نگو فقط قیافت و تیپت خوبه رامین

پسره که حاال فهمیدم اسمش رامینه جند قدم عقب اومد و ندا رو پس زد و گفت:
دستتو از یقه ی من بکش بینم. نمیشناسمت. جنابالی؟!

ندا ابرویی باال انداخت که نفس گفت:
همونی که ته باغ تو مهمونی مارال داشتی براش میمالیدی

رامین پوزخندی زد و گفت:
اها تویی. باشه اون موقع مست بودی کسخل بودی خودتم از خدات بود تازه ابجی خانومت

نزاشت جرت بدم .هه ایشا� این چند روزه خوب میچلونمتون که فقط زیرمون ناله کنید.

واسه ی دقیقه انگار برق گرفتم و رنگم پرید.

تازه یاد هیراد افتادم.

االن نگران میشه و نمیتونه نجاتمون بده. اینا هم معلوم نیست میخوان چه بالیی سرمون
بیارن.

اوففف خدایا بعد این همه سال دارم مثل آدم به عشقم میرسم و عشق بازیمونو میکنیم اما



انگار قرار نیست اتفاق خوشی بیوفته و تو این دنیا همش اتفاقای بده که میوفته...!

)۳۴(پارت 

ی دفعه رایان وارد شد و ندا و رو ازش فاصله داد که دوباره هرسه تامون مثل آدم رو مبل
نشستیم و اون دوتا هم سمت جایی رفتن.

 میخواستم گوشیمو دربیارم و زنگ بزنم به هیراد اما دست کردم تو جیبم و گوشی نبود
هرچی گشتم پیدا نکردم و روبه ندا کردم و گفتم:

وای ندا گوشیم!
توهم گوشیت نیست؟!

ندا متعجب دنبال گوشیش گشت اما نبود نفس هم گشت اما نبود انگار که .گوشیامونم
برداشته بودن اوفف

حاال چیکار کنیم وقتی یکی دو روز نریم دانشگاه میفهمه ی بالیی سرمون اومده اما
چجوری با این وضع میخواد پیدامون کنه اه لعنت به این زندگی اه

نفس همینجوری بهمون چشم غره میرفت و مثل آتشفشانی بود که به زور میخواست
خودشو کنترل کنه و فوران نکنه.

دوباره راهشو کشید و سمت جایی که رایان رفته بودن رفت و انگار طبقه ی باال رفته بودن
چون از پله های لوکسش باال رفت.

[نفس]
از اولشم نباید به این مرتیکه ی دو چهره اعتماد میکردم.

ی بار خوبه و ادای مهربونا رو درمیاره بعد االن برداشته مارو دزدیده. از اولشم گفت
خالفکاره ولی بعد گفت وکیل. شاید میخواست اینجوری قانعمون کنه که ادم خوبیه.

اونیکیم که انگار داداششه اوفف گیر چه عوضیایی افتادیم.

باز اگه ی خالفکار واقعی و حرفه ای مارو میدزدید شاید بهتر بود تا این اسکال مارو دزدیدن
و معلوم نیست چه برنامه هایز برامون دارن ولی اینجوری که نیوشا تعریف میکرد انگار

قراره بد بالهایی سرمون بیاد.

باز باید خودمو کنترل کنم وگرنه بدتر



میکنن و دوست ندارم بالیی سرخودم و خواهرم بیاد.

ولی ای کاش یکی نجاتمون بده یا همون رایانی که ادعای مهربونی میکنه دلش به رحم بیاد
دست از سرمون برداره، به قول خودش اشتباهی مارو آوردن پس ول کنید بریم پی

بدبختیامون دیگه...

سمت جایی که رامین و رایان رفتن رفتم. انگار اتاقش بود. و طبقه باال بود و مجبور شدم
کلی پله بیام باال.

در اتاق بسته بود و حرف میزدن.

گوشمو به دیوار اتاق چسبوندم و سعی کردم تو این سکوتی که فقط این دوتا داشتن توش
زر میزدن بفهمم چیا میگن...

از تن صداشون که یکم متفاوت بود میفهمیدم که کی داره چی میگه.

رایان: ببین محسن خنگ بازی درآورده اینا رو آوردده  اینا تو مهمونی مارال بودن دخترای
خوبی هم هستن حیفه بدیم به شیخ. ببین تو قراره اینا رو بدی به شیخ پول بگیری یا

میخوای اعضای بدنشونو کاری کنی؟!

صدای خنده ی رامین گوشمو کر کرد و گفت:
رایان معلومه چی میگی؟!

چه مرگته داش من
تویی که هزارادم زیر دستت مردن و کلی خالف بازی میکردیم حاال چی شده برقت پریده

که داری براشون دل سوزی میکنی؟ یا منظورت اینه اول ازشون بهره ببریم و عشق و
حالمونو کنیم بعدن زبالشو بدیم شیخ 

دوباره زد زیرخنده عصبی نفس نفس میزدم و سعی کردم خیلی سخت خودمو کنترل کنم
ولی مگه میشد؟!...

این یارو هزارتا ادم کشته عجبا اینا دیگه چه عوضیایی هستن تازه میخوان باهامون هم
عشقو حال کنن آره تو خواب ببینید بهمون دست بزنید!

رایان: نخیر اونارم خودت کشتی یا منو مجبور به کشتنشون کردی. اصال من از همون اولشم
پسرخوبی بودم تو



منو خراب کردی رامین تو واقعا ی خالفکار بدی خیلی بد.

حاال هم من گفتم هرکی غیر اینا بعد اون محسن اسکل برداشته اینا رو اورده اونم بادیگار
توعه مثل خودت بی مصرفه!

رامین: آره مهرداد خوبه فقط الکی هیکل داره مثل خودت قلبش پاکه دلش نمیاد اه اه

رایان: زهرمار رایان دارم بات جدی حرف میزنم. ولشون میکنی میرن فهمیدی؟! تو بردار
یکی دیگه رو بیار بکنش بگ.اش هرکاری میخوای بکن بعدم بده به شیخ.

قرار بود فقط پول خرج و مخارج اون مادری کا رو تخت افتاده نمیتونه هیچکاری کنه رو
بدیم و خرج عملش تا دوباره بشینه باال سرمون مادری کنه نه اینکه قاتل بشیم و باهرکی

هرکاری خواستیم بکنیم. ما انقدر بد نبودیم رامین . بودیم؟!

رامین:اوفف میگی چیکار کنم رایان. اینا هم بعد دوروز پیدا کردن میفهمی!
به قول خودت میخوایم پول عملو بدیم شرش بکنه پس دیگه این دختر اون دختر نداره

بزار پول بگیریم حل شه بره 

ی دفعه انگار حال رامین بد شد و گریه کرد یا چی ولی عجیبه ی مرد گریه کنه!

رایان: نمیدونم دیگه نمیدونم رامین
خسته شدم خسته!

از نبود مامان که بعد از بابا باالسرمو نبود با تمام حال خرابیاش
دلم تنگ شده برای وقتایی که با این سنمون هم میرفتیم رو پاش میخوابیدیم و برامون

مثل بچه ها الالیی میخوند.

برای مهربونیاش و ناز و نوازشاش  . برای شوخی هایی که با اون سنش میکرد تا مارو تو حال
بد بخندونه. برای کتکایی که از اون دستای پیر و لطیفش وقتی مثل سگ و گربه به هم

میپریدیم میزد. برای...

دیگه چیزی نگفت و فقط صدای نفس عمیق رامین



اومد و نزدیک شدن قدماش.

ترسیده هینی کشیدم و دیویدم به سمت پله ها که یهو گفت:
وایسااا فال گوش وایساده بودی جن.ده خانوم

تک نگاهی بهش کردم و به سمت پله رفتم. که پام به پله ی اول رسید لیز خوردم و فقط
فضای خونه و در و دیوارا بود که دور سرم میچرخید و چشمام بسته شد...

)۳۵(پارت 

[نیوشا]
داشتم با ندا حرف میزدم که نگران نفس شدم.

پوفی کشیدم و گفتم:
ندا نفس کجا موند؟!

شونه ای باال انداخت و نمیدونمس گفت که نگاهمو با پله ها دادم...

یهو دیدم نفس چرخید و چرخید و افتاد...

جیغی کشیدم و بدو بدو به طرفش رفتم که نزدیک بودم خودمم بخورم زمین و اون لحظه
بود که ندا هم هین بلندی کشید و بلند نفسو صدا زد.

بدو بدو سمتش رفتیم و دستمو زیرگردنش گذاشتم و تکون تکونش دادم و اشکام روی
صورتش میریخت و تند تند اسمشو صدا میزدم دستمو رو سرش گذاشتم و چند بار تو

صورتش کوبیدن ولی بلند نمیشد وای آبجیم از دست رفت...

بلند گفتم لعنت بهتوننن
ندا دستشو رو قلبش گذاشت و با دستش نبض دست و قلبشو چک کرد و نگران با چشمای

اشکی نگاهم کرد و اروم و بغض دار لب زد:
آبجی نفس

هق هقم اوج گرفت و سرمو رو سینش گذاشتم و بلندتر گریه کردم و نگاهم به سر و دست
خونی شده ام افتاد.

با استین لباسم بینیمو باال کشیدم که داداشش رو پله ی اول نگران و با اخمای توهم رفتش
نمایان شد.

تفی تو روش پرت کردم و نفس رو، روی پای ندا گذاشتم و بدو بدو از پله ها باال رفتم چون



رو پله ی هفت هشت تا مونده به پایین ایستاده بود.

نزدیک بود خودمم بیوفتم و با کله بخورم رو پله، که دستمو به پله گرفتم و بلند شدم
ی ثانیه همو نگاه کردم و بعد تا تونستم فوشش دادم و زدم تو سر و صورتش ولی غافل از

اینکه ی آخ و اوخ هم نمیگفت و ریلکس ولی عصبی نگاهم میکرد.

یکی دو دقیقه همینجوری میکردم که بغلم کرد و رو شونش انداخت و بزور منو از پله ها
پایین برد و میزدم تو کمرش که گذاشتم زمین و گفت:

تموم شد؟!

نخیری گفتم و ادامه دادم:
 عوضی چیوار خواهرم کردی. ببین ببین چیشده پاشو ی کاری کن مث گاو نگاه نکن. کری ها

کری با توعم ها هول اشغال کثافت عن . فقط اگه بالیی سرش بیاد زندت نمیزارم.

پوزخندی زد که عصبی ترم کرد و مشت محکمی تو صورتش کوبیدم و باالخره انگار یکم
دردش اومد چون خودمم از جوری که زده بودم یکم دردم اومد.

دیدم هیچی نمیگه که نشست و نبضشو چک کرد ندا هم کلی فوشش داد ولی اون معلوم
نیست کی نفسو هل داده یا چی شده اون باال و انقدر ریلکسه عوضی!

بازم جیغی زدم و داد و بیدادم خونه رو برداشته بود که رایان از پله ها اومد پایین.

صورتش انگار خیس بود و چشماش قرمز شده بود.

پوکر نگاهش کردم و سمتش دوییدم که شاید اون یکم دلش برا نفس بسوزه و مثل اون
موقع که کمکمون کرد االنم به ی دردی بخوره. این داداشش که ی حروم. زاده ی به تمام

معناس!

نزدیک بود بازم بیوفتم گه با دستاش کمرمو



گرفت.

اخمامو کردم تو هم و با چشمای اشکیم به چشماش نگاه کردم ولی وقتی دیدم چشماش
اشکی انگار حالم عوض شد.

با شصتش اشکامو پاک کرد که دستشو پس زدم و دستمو به سمت نفس کشیدم و با جیغ
جیغ گفتم:

ببین اون داداشت ی آشغاله آشغال!
ببین خواهرمو چیکار کردید؟!

چرا از پله ها پرتش کردید پایین ها اگه بالیی سرش بیاد چی اگه ضربه مغزی شد چی هااا؟!

اشکام دوباره سرازیر شد و ادامه دادم: 
ب ببین ی کاری بکن. ت تو از دا داداشت بهتری شاید. ک کمکش کن. خواهرم خواهرم حالش

خوب نیست. نبضش ن نمیزن

یهو از حال رفتم و چشمام سیاهی رفت...

 تنها صدای جیغ ندا بود که تو گوشم اکو شد و قطره ای که رو صورتم چکه کرد و گویا از
چشمای رایان بود...

)۳۶(پارت 

[ندا]
نفس کم بود که این بال اسرش اومد حاال نیوشا هم از ناراحتی و حال خرابش غش کرد...

صورتم و صورت و لباسای نفس از گریه هام خیس شده بود و خون با گریه هام قاطی شده
بود.

اینا هم که همینجوری نگاه میکردن.

نفس رو زمین گذاشتم نگاه عصبی به رامین انداختم.

فازش چیه این چرا انقدر کثافت و ریلکسه؟!
لگدی تو کمرش زدم که اخم ترسناکی کرد و هیجی نگفت په چی میخواد تو این ماجرای

مسخره جیزی هم بگه همینجا میکشمش...

روبروی رایان که نیوشا تو دستاش غش کرده بود، پایین پله ایستادم و چشمای اشکیمو به
سختی پاک کردم اما بازم پرده ای از اشک دیدم رو سخت کرده بود لب زدم:

ت تروخدا ی کاری بک بکن. چ ب بالیی سرش اومده هاا؟!
به ی عوضی کوفتی



دکتری زنگ بزنید ب بیاد ی کاری کنه. و وگرنه همینجا میکش میکشمتون و 

دیگه نفسم گرفت و سرفه ای کردم که کل بدنم درد گرفت.

دستمو رو دلم گذاشتم و به سمت در بیرون رفتم.

درو تو صورت بادیگاراش باز کردم و اون هیکلی دستشو رو دماغش گذاشت و گفت چیشده
بی توجه سوالش و کاری که کردم بازوشونو گرفتم و بزور کشوندم داخل خونه و دستمو با

سمت نفس گرفتم و دوباره گریه کردم.

دستمو تو جیب هیکلی کردم و گفتم:
گ گوشی!

میخوام ب بگم دکتر ب بیاد

رامین با شدت طرفم دویید و ی طرف هلم داد که با کمر خوردم زمین.

آخی گفتم و انگار دیگه کمرم شکست.

رایان داد زد:
چیکار میکنی رامیننن!

ولش کن بردار ماشینو بیار ببرمشون دکتر اسکل

رامین چشم غره ای رفت و دست تو جیبش کرد و بازم ریکلس گفت:
خیلی خب گمشو این دوتا لش رو بیار زود بیا

رامین چیزی نگفت که به زود نشستم و گفتم:
م منم میام

یهو طرفم برگشت و چاقوی کوچیکی از جیبش درآورد و از دور برام گرفت باال و بلند غرید:
تو گوه نخور بتمرگ سرجات!

از ترس و ناراحتی دیگه داشتم سکته میکردم و به سکسکه افتاده بودم و هیچی نگفتم و
سرمو پایین انداختم و اشکام سرازیر شد.

سرمو رو زانوهام گذاشتم و زانوهامو بغل کردم و تو حال خودم گریه کردم که رامین انگار
بادیگارداشو صدا زد و اونا هم رفتن و گفت:

محسن اینو ببر بگو غش کرده. مهرداد توهم اینو بلند کن باهم ببریمش بگو از پله ها افتاده
انگار من حالم خوب نیست فقط بیا بریم زودتر

با هم رفتن و من سرمو از



رو پام بلند نکردم و هنوز داشتم اشو میریختم و فقط صدای پاشونو شنیدم و یهو یکی
دستی به موهام کشید.

سرمو بلند کردم و با لبخند محو و قیافه ی نگران رایان مواجه شدم. و رو پاش نشسته بود.

نگران نباشی گفت و پاشد و سریع رفت...

نیم ساعتی بود که گریه میکردم و از شدت خستگی و ناراحتی رو زمین ولو شده بودم.

دستامو رو زمین گذاشتم و نیم خیز شدم که درد کمرم تو کل بدنم پیچید و باعث شد آخ
بلندی بگم.

دستمورو کمرم گذاشتم و مثل کرم خزیدم به سمت مبل.

هرچی سعی کردم بلند بشم نشد انگار واقعا زد کمرمو شکوند کثافت.

به زود خودمو به مبل رسوند و روش دراز کشیدم به سقف بلند عمارت مسخرشون نگاه
میکردم و لحظات و خوش و بدمونو یادآوردم...

دوباره داشت چشمام رو هم میرفت و سعی کردم دیگه نخوابم.

آروم بلند شدم و یکم به خودم کش و قوس دادم و دیدم انگار کم کم دارم بهتر میشم و
چون رو زمین هم خوابیده بودم بدتر شده بودم و بدنم خشک شده بود.

پاشدم و همینجوری که به سختی مثل پیرزنا راه میرفتم نگاهی به در دیوار کردم.

نمیدونستم کجا میرم ولی ای کاش میشد حاال که کسی نیست از اینجا میرفتم بیرون
همینجوری میرفتم و میرفتم و کلی اتاق و سالن بود میخوان چیکار این دونفر این همه

خونه رو آخه!
البد هزارنفر تو تک تک این اتاقا هستن.

با این فکرم لرزیدم. و خواستم راهی که همش دور خودم میچرخیدمو برگشتم که چشمم به
چراغ روشنی افتاد.

دنبال چراغ رفتم که تو اشپزخونه بزرگ و لوکسی دراومدم.

نگاهی به فضای



لوکس و شیک اینجا انداختم و اول فوشی به سازندش بخاطر خوبیش دادم و بعد فوشی
بخاطر بی لیاقتی این پسرا دادم و بعد به سمت یخچال هجوم بردم...

)۳۷(پارت 

با دیدن یخچال پری که انگار دست به هیچی نزده بودن دستمودراز کردم ی دقییه فکر کردم
شاید اینا از خیلی وقت پیشه و اینجان و خراب باشن بخورم بدتر منم بیوفتم همینجا.

دستمو بردرم که شربت بردم ولی چشمم به انرژی زاهای مختلف و انواع مشروب و دلسترا
و ساندویچای خوشمزه افتاد دلم واسه همشون رفت و ی ساندویچ با ی دلستر برداشتم و

همونجا رو جزیره ی اشپزخونه نشستم و مشغول خوردن شدم...

انقدر ناراحت و عصبی بودم و حالم بد بود که حسابی گشنه بودم و تند تند خوردم و انگار
سیر نمیشدم اما ی دفعه دلم درد گرفت.

به سکسکه افتاده بودم پارچ رو از یخچال بیرون کشیدم و لیوانی بعد از کلی گشتن تو
کابینا پیدا کردم و آب توش ریختم و همینجوری که آبو میخوردم از پنجره آشپزخونه

بیرونو نگاه میکردم و برگشتم که با دیدن یکی که موهاش تو چشمش بود لیوان از دستم
افتاد و هینی کشیدم و خودمو چسبوندم با کابینت و آب پرید گلوم.

چندتا زد تو کمرم و موهاشو کنار زد که دیدم همین رایان خودمونه.

چشم غره ای رفتم و هلش دادم اونور و داشتم واس خودم از آشپزخونه میرفتم بیرون که
گفت:

نمیخوای گند کاریتو جمع کنی؟!

من: وای رایان تقصیر توعه اه دو دقیقس حالم خوب شده باز شروع نکن چرت بگو

یهو دستم توسطش کشیده شد و به دیوار آشخونه کمرمو کوبید.

آخی گفتم و



تو شکمش کوبیدم و گفتم:
اون از داداش عوضیت زد کمرمو خورد کرد اینم از تو. فازتون چیه ها؟!

تا منم چالغ نکنید نمیرم قاتل نشید ول نمیکنید ها؟ اصال نیوشا کو نفس کو هااا زر بزن
مردی 

چونمو با ی دستش محکم گرفت و به سمت باال فشار داد.

اخمامو تو هم کردم و سعی کردم صورتمو از دستش جدا کنم اما مگه میشد.

داشتم دنبال ی چیزی میگشتم ک از دستش فرار کنم که یهو لباشو رو لبام گذاشت.

با خیس شدن لباسم به خودم اومدم و جیغ آرومی کشیدم.

وقتی فهمیدم تو فکر و خیال غرق شده بودم نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به تیشرت خیس
شده از آب کردم و اه بلندی گفتم.

از آشپزخونه بیرون اومدم به سمت پله های باال رفتم.

آروم آروم قدم برداشتم و کلی اتاق بود.اه اینجا چرا اینجوریه دیگه دارم میترسم خدایی...

سمت اتاقی رفتم و وقتی تم گلبه ای و سفید رو دیدم و اون چیدمان رنگ از رخم پرید یکم
خوشحال شدم و یکمم ناراحت ولی نمدونم چیشد فقط به سمت کمد لباس سفید رنگی که
کنار پنجره بود رفتم و کلی لباس توش بود. خیلی از لباسا خوشم اومد ی دقه گفتم بردارم

ببرم بعد گفتم مگه دیوونم کجا ببرم اخه فعال یکی باید بیاد خودمونو نجات بده.

پوفی کشیدم و یادم اومد میخواستم فرار کنم. از پنجره نگاهی به پایین انداختم و دیدم که
فقط اون دوتا بادیگاردا نبودن د سه نفر دم در عمارت و دو سه نفرن تو حیاطن.

فا. کی گفتم و دستمو کردم تو کمد و هودی شلوار ستی که سفید بود رو



در آوردم و پوشیدم...

)۳۸(پارت 

[رایان]
وقتی یاد مامان افتادم حسابی حالم گرفته شد.

خیلی خیلی دلم براش تنگ شده بود.

سه چهار سالی بود زیر دستگاه بود و ما نمیتونستیم جز دادن خرج دوا دکترش براش کاری
کنیم.

مامانم سرطان داشت و چقدر این بد بود.

هیچ فاصله ای با مرگ نداشت و حتی تو کما بود تمام این مدته و هست و ما هرچه زودتر
باید پولی جور میکردیم تا عمل بشه و تازه اگر عملش موفقیت آمیز باشه و برگرده پیش ما.

ما تنها یکیمون کار میکنه که اونم جک تو ایتالیا و اونجا کار میکنه و ی خرجی برای ما و
مامان میفرسته و ی خرجی برای خودش نگه میداره و منم گاهی کار میکنم ولی امان از

رامین که با خالف سعی میکنه پول رو جور کنه. با دزدی با خالف و چیزای چرت و باعث
شده چند نفر توسط من و خودش کشته یا دزدیده بشن و حتی خیلی کارای مسخره ی دیگه

کردیم.

اما ما اینجوری نبودیم ما خیلی بچه های خوبی بودیم ما با این سنمون ولی بازم پسرای ناز
مامانیم.

اون موقع که مامان بود مثل آدم میرفتیم دانشگاه ، بیرون، دختر بازی، سرکار هرچی ولی
االن دیگه نه دانشگاه میریم نه وقت درسو داریم نه کار بخازر سابقه های بد و مسخرمون

بهمون میدن...

قبال چه خانواده ی بزرگ و خوبی بودیم اما چیشد همه چی ی جور از هم پاشید و هرکی
رفت پی خودش...!

اشکی از چشمام رو صورت نفسی که غرق خون بود ریخت.

دستام و شلوارم از سرش خونی شده بود و فقط داشتم میگفتم که بالیی سرش



نیاد و اینا حیفن با این سن بمیرن.

اون یکی هم که تو خونه تنهاست بالیی سره خودش نیاره هنر کرده.

با ایستادن ماشین سریع دکترو صدا زدم و چون من سابقم کمتر از رامین بود با مهرداد
بادیگاردم کمک دکترا کردین و نفس و نیوشا رو برانکارد گذاشتن و دختری که برانکاردو هل

میداد گفت:
چیشده آقا؟! همراهشون کیه؟! شما نسبتتون چیه؟!

بدون هیچ فکری سریع گفتم:
اینا خواهرن منم شوهر این خانوم هستم.

اشاره ای به نفس کردم و ادامه دادم :
از پله لیز خورده، ایشونم از حال رفته.

دکتره پوفی کشید و بعد از صدا زدن چندتا دکتر و چندتا کار نفس رو بردن اتاق عمل و
نیوشا هم بردن ی اتاق عمومی و گفت میبرن سرم بزننش...

رو صندلیای سرد بیمارستان نشسته بودم و مهرداد هم ایستاده بود که دکتره از اتاق اومد و
همون زنه بود گفت:

اون یکی خانوم مو فرفریه کسی رو نداره؟!

شونه ای باال انداختم و گفتم:
م من نمیدونم

دکتر: چجور شوهری هستی که درمورد خواهر زنت نمیدونی!

پوکر نگاهش کردم و گفتم:
ما دوسه روزه ازدواج کردیم

هیچی نگفت که ادامه دادم:
امم خب هیچوقت وقت نکردیم درمورد بقیه حرف بزنیم

دکتر سری تکون داد و همینجور که ی چیزی رو کاغذ مینوشت گفت:
خیلی خب از یکی بپرس ببین اون کیو داره بعدشم خودتم شناسمه خودت و زنتو بده .

وقتی فهمیدم چه گندی زدم و گفتم زنمه و اینم االن میگه شناسنامه و بعد هم شناسناممو
بدم میگه کجا زنته و میفهمه الکی گفتم و گندش درمیاد. پوفی کشیدم و موهامو کنار زدم

ورو به مهرداد گفتم:
شناسناممو بیار مهرداد تو ماشین مونده .

مهرداد سری تکون



داد که رو به دکتر گفتم:
من شناسممو بیارم بیام شناسنامه زنمم خونس میرم میارم میام. فقط اینکه االن چیشد

حالش؟!

دکتر: خطر رفع شد دیرتر میومدید ممکن بود بره تو کما و ضربه مغزی یا حتی فوت میشد.

مراقبش باشید فعال که خوبه و با شدت رو پله ها انگار نخورده وگرنه بدجور ضربه میدید
ولی فعال مراقب کمرش و دستاش و گردنش باشید و بهش فشار نیاد و چیز سنگین بلند

نکنه و اینجور چیزا

خداروشکری گفتم و لعنتی به رامنی فرستادم و بدو به سمت مهرداد که داشت با شناسنامم
برمیگشت رفتم و شناسنامه رو کردم تو جیبش و گفتم:

اسکلی تو مهرداد!

مهرداد: چرا آقا رایان؟! خب گفتی بیار منم آوردم

رایان: تو غلط کردی. بیا بریم تو ماشین تا بهت بگم چرا

متعجب نگاهم کرد و داخل ماشین اومد...

رامین خوابش برده بود که با اومدنم بیدار شد و چپ چپ نگاهم کرد.

فوشی بهش دادم و چیزایی که دکتر گفت رو براش تعریف کردم...

)۳۹(پارت 

شونه ای باال انداخت و گفت:
از اولشم قرار بود نگهش دارم ونزارم برم و تو کسشر گفتی االنم ک اینجوریه وضعش. االن

مثال گفتی زنشی کار درستی کردی؟!
اللن کارمونو بیشتر کردی باید برید ی شناسنامه جعلی درست کنید دیگه اه

پوفی کشیدم و به مهرداد گفتم که شناسنامه و اینا درست کنه و اونم به چند نقر زنگ میزنه
و خودش میدونه باید چیکار بکنه چه کارا که نکرده که این سختش باشه!

رامین: ی وقت فکر نکنی این بارم من قاتل بودما نه این دخترا زیادی عوضیه مشکل من
نیست رایان.

پشت در داشت به حرفامون گوش میکرد رفتم ییرون هل کرد



از پله ها افتاد.

چشم غره ای رفتم و گفتم:
آره ولی اگه یکم اون اخالق چرتتو درست کنی شاید از دستت فرار نمیکرد که اینجوری بشه.

فوشی بهم داد و مشغول کارای شناسنامه شدیم...

یک ساعتی گذشته بود که موتوری کنارمون نگه داشت و مهرداد اشاره به موتوره کرد و
گفت:

عا اومد. بپر پایین

درو باز کردم وپیاده شدم و یارو پاکتی داد و با مهرداد حرف زد و مردااد زد رو شونش
ورفت.

پاکتو باز کردم ودیدم چ خوب هم درست کرده ی دقیقه واقعا فکر کردم زنمه.

همینجوری خیره به شناسنامه هامون بودم که رامین از دستم کشید و نگاهی انداخت بهش
و بعد زدش تو سرم و گفت:

جو برت نداره بردار برو اون اسکالرو بیار بریم خونه تا اون یکی فرار نکرده.

سری تکون دادم و شناسنامه ها رو ازش گرفتم و بردم دادم دکتره که گفت دو ساعته دیگه
مرخص میشه.

یهو دیدم اون مو فرفریه اومد.سمتش رفتم و خوبی ای گفتم که سری تکون داد و نزدیک
بود بیوفته بازومو گرفت.

دستشو گرفتم که عقب کشید و به دیوار تکیه داد و گفت:
ن نفس آبجیم چطوره؟! چیزیش که نشده ها؟! اگه چیزیش شده باشه تو و اون داداش

عوضیتو میکشم

نفس عمیقی کشیدم و گفتم:
نه خوبه فقط چیز سنگین نباید بلند کنه و 

دکتره پرید وسط حرفم و رو به موفرفری گفت:
من به شوهرشم گفتم چیز سنگین بلند نشده و خطر رفع شده و اگه یکم دیرتر میومدید

معلوم نبود چه بالیی سرش میاد. در ضمن شماهم ی چیزی بخور باز غش نکنی میتونی بری
خواهرتو بیاید دو ساعت دیگه ببر

و رفت نگاهی بهش کردم



و دیدم تعجب کرده و خواست حرفی بزنه و دکتره رو صدا کنه که سریف دستمو رو دهنش
گذاشتم و دستمو به سختی کنار زد که گفتم:

هیسسس من الکی گفتم شوهرشم ساکت شو!

اخمی کرد و گفت:
تو گوه خوردی

من: اگه این گوه رو نمیخوردم االن ابجی جنابالی معلوم نبود چند چند بود چون میگفت
باید ی همراهی نسبتی چیزی داشته باشیم منم شناسنامه اینا هم جعلی گرفتم که مشکلی

پیش نیاد.

چشم غره ای رفت که بازوشو کشیدم و دنبال خودم کشیدمش...

همینجوری غر میزد و میخواست دستشو از دستم بیرون بکشه که گفتم:
چته راه بیا دیگه داریم میریم خونه جهنم که نمیریم

گفت:دارم میام خودم ول کن دستتو. بعدشم قرار بود کمکمون کنی و اشتباه شده بودیم
حاال باید چیکار کنیم ها اون داداش اسکلت ولمون میکنه مگه؟ من کار و بار دارم باید برم

خواهرمم همینطور میشه دست از سرمون برداری.

چیزی نگفتم و دنبال خودم کشیدمش و از بوفه براش کیک و آبمیوه ای خریدم و دستش
دادم و گفتم:
اسمت چیه؟!

کیک و آبیموه رو گرفت و گفت:
نیوشا

من : خیلی خب نیوشا اینا رو بخور هم از حال نری ما میریم خونه بعد بادیگاردم میاد
دنبالش تا مرخص بشه. االنم غر نزن تا ببینم رامین چی میگه مشکل اونه نه من.

دیگه خداروشکر چیزی نگفت و خودش تا ماشین راه اومد و به رامین گفتم که دو ساعت
دیگه نفسو بیارن بیان و ماهم با ماشین دیگه که بادیگاردم اورده بود رفتیم عمارت...
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وقتی رسیدیم عمارت دیدم ندا نیست و نیوشا دنبالش میگشت.

از پله ها باال رفتم و سمت اتاقا رفتم که دیدم در



اتاق آتاناز بازه!
لبخندی رو لبام اومد...

وای یعنی برگشت ؟!وای خدا اون برگشته وای!!!
سریع سمت اتاق قدم برداشتم و دیدم پشت پنجره با همون هودی دوست داشتنی ستی که

مامان براش خریده بود داشت بیرونو نگاه میکرد.

آب دهنمو قورت دادم و سریع سمتش پا تیز کردم و از پشت بغل کردم و کلی لپشو بوسیدم
و یهو هلم داد.

نزدیک بود بیوفتم زمین که دستمو به تختش گرفتم و با دیدن ندا که لباسای آتاناز تنش بود
و تو اتاقش بود رنگ از رخم پرید که گفت:

چیکار میکنی؟!
حالت خوبه؟ چرا بغل و بوس میکنی فازت چیه؟ ابجیام خوبن اوردیشون

ناراحت سرمو پایین انداختم که صدام زد جوابشو ندادم و موهامو تو صورتم پخش کردم...

[ندا]
داشتم بیرونو از پنجره نگاه میکردم و به بادیگاردایی که همینجوری ردیف شده بودن نگاه

میکردم که یهو یکی از پشت بغلم کرد و گونمو چند بار بوسید.

نمیدونم خوشم اومد یا نه که چند قدم به عقب برداشتم و هلش دادم و دیدم رایان بود.

وا این چشه؟!
البد بازم خوابم.؟!

چند بار چشمامو باز و بسته کردم و وقتی دیدم خواب نیستم گفتم:
چیکار میکنی؟!

حالت خوبه؟ چرا بغل و بوس میکنی فازت چیه؟ ابجیام خوبن اوردیشون

جوابی نداد و سرشو پایین انداخته بود و موهاشو تو صورتش ریخته بود انگار ناراحت بود
یا نمیدونم یهو چش شد.

رو تخت نشست و منم با فاصله کنارش نشستم و سرمو کج کردم که از میون موهای تو
صورتش ریخته شده ببینمش اما قیافش معلوم نبود.

گفتم:
خ خوبی؟!

چیزی نگفت و بینیشو باال کشید که دستمو سمت موهاش بردم و یه ذرشو کنار زدم که
سرشو بلند کرد و تو



چشمام نگاه کرد.

دستمو مس کشیدم و دست به سینه نشستم که گفت:
م میشه بغلت کنم ی ذره؟

من اصال ادم بدی نیستم اصال خالفکار هم نیستم و دزد و قاتل هم نیستم اون رامینه که
اونم الکی نیست و دلیل داره . ما دو ساله انقدر تغییر کردیم وگرنه اونم همچین ادمی نبود.

االنم فقط از سره دلتنگی میخوام بغلت کنم و فکر کردم یکی دیگه هستی حالم بد شد.

جوری نگاه میکرد و مظلوم و اروم بود که اصال دلم نمیومد نه بگم.

آب دهنمو قورت دادم و تو چشماش زل زدم که دبکه نتونست مقاومت کنه و بغلم کرد.

سرشو تو موهام فرو کرده بود و بو میکشید و دستشو رو کمرم باال پایین میکرد.

دیگه داشتم از خود به خود میشدم و چشمام بسته شد که یهو نیوشا وارد اتاق زد و خیره
خیره نگاهمون کرد.

با اومدنش سریع ازش فاصله گرفتم که ابروشو باال انداخت و گفت:
نمیخوام اذیت کنم فقط ی بغل کوتاه خواستم. 

از جاش بلند شد و همینجور که سرش پایین بود وقدم برمیداشت و متوجه نیوشا نبود
گفت:

فقط میخواستم اون دلتنگیم رفع بشه ولی نشد. ای کاش دیگه نیای این اتاق چون واقعا
وقتی دیدم اونی که میخواستم نبودم دلم شکست.

اومدم حرفی بزنم که نیوشا گفت:
چه خبره؟!

رایان با تعجب نگاهش کرد و دستی به موهاش کشید و گفت:
امم خب هیچی. یعنی نمیدونم من واقعا دیگه نمیکشم ببخشید

نمیدونم چیشد باز که نیوشا رو کنار زد و بدون جواب دادن بهش سریع از اتاق بیرون رفت.

غم دار به جای خالیش نگاه کردم که نیوشا اومد وهمینجور که دکوراسیون اتاق رو دید
میزد



کنارم نشست و گفت:
چیشده اون چشه تو خوبی؟!

من: اوم خوبم تو خوبی. نفس چطوره؟!

نیوشا: نفس هم خوبه خداروشکر خطر رفع شده ت دو ساعت دیگه میارنش. حاال نپیچون
چیکار میکردید؟!

پوفی کشیدم وگفتم:
بابا رفتم اشپزخونه نگو وای یخچال پره پره حتما ی سر بزنیم عالی بود. آب خوردم ریخت

رو لباسم اومدم اینجا دیدم لباسا دخترونه هست عوض کردم بیرونو نگاه میکردم گفتم فرار
کنیم ولی بادیگارداش یکی دوتا نیست که. بعد یهو اومد بغلم کرد از پشت و بوسم کرد بعد

دید منم حالش بد شد انگار فکر میکرد یکی دیگم و این هودی که پوشیدم واسه ی کسی
بوده که براش عزیز بوده و این اتاق و اینا و بعد هم یکم حرف زد و گفت دلتنگم و اینا بغلت

کنم بجای اون شخصی که نیست منم دلم براش یوخت. خدایی این رایان ادم بدی نیست
اون رامین عوضیه.

همینجوری نگاهم میکرد و اوهوم آرومی گفت. دستمو کشید و از اتاق بردم بیرون رو مبل
نشسته بودیم که رایان اومد کنارمون نشست...
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نگاهی به هردومون کرد و گفت:
خب ببینید ی چیزی میخوام بگم. بگم که چرا اینجایید. بگم چرا ما اینجوری هستیم البته ما
نه رامین. و من مشکلی باهاتون ندارم و میخوام از دست رامین نجاتتون بدم و کمک کنم از
اینجا بزنید بیرون وگرنه میخواد حاال حاالها نگهتون داره و بعدم معلوم نیست چی میشه.

امم خب ببینید من شما رو

هنوز حرفشو شروع نکرده بود که رامین از در وارد شد و نفس هم پشتش اومد و گفت: 
اونا چی؟!

میخوای فراریشون بدی اقای دلسوز یا میخوای مخشون کنی؟!

بدون توجه



به رامین پاشدیم و با نفس که رو ویلچیر بود مواجه شدیم. هینی کشیدم و طرفش دوییدم
و خواستم حرف بزنم که رامین گفت:

دکتره گفت دو روز رو ویلچیر باشه تا کمرش خوب شه و بهش فشار نیاد بعد پا میشه من
بهش فشار میارم.

هردوباهم عوضی بهش گفتیم که فاکی نشونمون داد و از عمارت بیرون رفت رایان سریع به
نفس کمک کرد رو مبل نشست و ماهم رو مبل نشستیم که گفت: 

خیلی خب حاال که سه تاتون هستید بزارید تعریف کنم دیگه تا رامین نیومده.

فقط ما دو نفر برادر نیستیم!
ما ی خانواده ی شش نفره و بزرگ بودیم که روز این عمارت از سرصداهای خوب و بدمون

پر بود.

من ، رامین، مامانم، بابام، ی داداش دیگم و ی خواهر دیگه.

اما هممون از هم جدا شدیم و کلن این خانواده از هم متالشی شد.

ی روز آتاناز خواهرم که همسن منه اومد گفت من دیگه بزرگ شدم و میخوام برم سرخونه
زندگیم دست یکی رو گرفت با خودش برد بدون اینکه به حرف هیچکدوم از ما گوش بده.
گیر ی ادم معتاد و دزد افتاده بود هردوشون ادای عاشقا رو درمیوردن ولی عشق بینشون

کجا بود اخه!
خالصه گذاشت و رفت و هنوزم نمیدونیم کجاست. برادرم جک که پدرم از همون پونزده
سالگیش فرستادش ایتالیا چون مخش خیلی خوب کار میکرد و بابام فرستادش مدارس

بهتر و باالتر از اینجا.

هنوزم نیومده باور میکنی ده سال گذشت و من حتی نمیدونم االن داداشم چه شکلیه.

بعد از اون سه سال پیش پدرم فوت شد پدرمون ی شرکت بزرگ داشت خیلی بزرگ ی
هلدینگ



عالی که مشارکت میکرد و اینا اما ی روز هلدینگو ترور کردن و اونو کشتن.

مامان پیرمون هم که به غیر از هزارتا دردی که همه ی پیرزنا دارن و درد مردن بابام هم که
اضاف شد کلی غضه خورد و قلبش درد گرفت و قبل هم قلبش مشکل داشت بردیم عمل

کرد ولی بعد فهمیدیم سرطان هم داره و دیگه نشد کاریش کنیم...

غمگین نگاهش کردم و همینجور سرشو انداخته بود پایین و تعریف میکرد و خیلی ناراحت
بود.

ادامه داد: بعدشم دو ساله بیمارستان و ما پول عملشو نداریم با این سابقه هایی که اقا
رامین هم داره نمیشه کار کرد و کلن هیچی اون همش خالف میکنه و این از وقتی بود و ما
اینجوری شدیم که خانوادمون از هم پاشید. االنم به این حال و روز افتادیم و گاهی جک از
ایتالیا که حقوقش باالست برامون خرجی میفرسته و ماهم یکم برا خودمون نگه میداریم و

یکم برای دوا دکتر مامانم ولی دیگه نمیشه باید هرچی سریع تر برگرده نمیدونید چقدر
دلتنگم.

رامین میخواست چندتا دختر گیر بیاره بفروشه به شیخ و پول بگیره برای مامانم ولی هر
چی میگم بجای شما یکی دیگه رو بیاره که حرف گوش نمیده.ای کاش درک کنید و این چند

وقتو بسازید باهم تا من راضیش کنم!

سرشو باال آورد که نگاهش غرق اشک بود و صورت خیس و چشمای قرمز
چقدر که دلم به این حالش سوخت ولی خب چاره جز تحمل چیه ما کاری نمیتونیم بکنیم

جز اینکهوایسیم و ببینیم برنامه ی اقا رامین چیه که خداکنه سربه نیزمون نکنه!

)۴۲(پارت 

[نیوشا]
به گفته ی رامین



تو اتاق آتاناز خوابیدیم...

تازه چشمام داشت گرم میشد که یهو تشنم شد و گلوم به خارش افتاد.

پوفی کشیدم و پتو رو کنار زدم و رو تخت نشستم.

تخت بزرگی بود برای همین سه تامون روش جا شدیم.

نگاهی به ندا و نفس کردم که غرق خواب بودن و داشتن خواب هفت پادشاه میدیدن.

یهو صحنه ی از پله افتادن نفس از جلو چشمم رد شد باعث شد حالم بد شه و همه چی تک
تک بیاد جلو چشمم.

اخمام توهم شد و از جا پاشدم.

همه خواب بودن جز بادیگاردا گه انگار شب هم خواب نداشتن!
راهرو و طبقه خلوت بود و ترسیدم بیوفتم.

اروم از اتاق بیرون رفتم و رو نوک انگشتم همینجوری که میرفتم به سمت اشپزخونه به
اطراف نگاه کردم که یهو یکی رو چشمام و دهنمو با دستش گرفت و به سمتی هل داد.

من که نه میتونستم چیزی بگم نه جلو پامو ببینم مقاومت نکردم و قدم برداشتم که باالخره
دست از هل دادنم برداشت و صدای بسته و قفل شدن دراومد.

ترسیدم قراره بالیی سرم بیاد که گرمی نفسایی توی گردنم حس کردم و یهو زبونشو رو
گوشم کشید و گاز ریزی ازش گرفت...

اتاقی که توش بودیم تاریک بود و من هنوزم نمیدونستم کیه اما با کارایی که میکرد سست
شده بود و هیچی نمیگفتم.

ی دستشو رو سینم گذاشته بود و فشار میداد و آروم میچرخوند و ی دستشو به سمت
بهشتم برده بود و میمالوند و با زبون و لباشم که وسوسم میکرد و گردن و گوشمو میلیسید

و گاز میگرفت.

ی دفعه مک محکمی به گردنم زد و دستشو از شلوار و



شرتم رد کرد و الی بهشتم کشید و که آهی کشیدم و گفت:
جون صدات دراومد!

امشب خوش میگذره بهت. اوه ببین خیس کردی اول کاری چه ک.ص تپل و خوبی هم داری
آخ آخ

لبمو گاز گرفتم و هیچی نگفتم و خمار شده بودم و منتظر حرکتای دیگش بودم که لیوانی
جلوم گرفت و گفت:

گویا این وقت شب تشنه بودی بیا بخور کار داریم.

االن دارم اروم بات حرف میزنم شبا ارومم مخصوصا االن که ی تیکه ی خوب اینجاست.

وقتی فهمیدم رامینه یکم عصابم خورد شد ولی انقدر شهو. تیم کرده بود با همین تک کارش
که انگار عصابانیت و کنار گذاشتم و مقاومت نکردم.

بعد از اینکه آب رو خوردم، رو تخت نشست و دستمو کشید که رو پاش افتادم.

دراز کشید و دستاشو رو باسنم فشرد و جلو کشیدم و رو مردو. نگیش نشوندم...

نگاهی بهرمردو.نگی راست شدش انداخت وبعد دستاشو بیشتر رو باسنم فشرد و سعی
میکرد انگار جلوم بکشه و خمار نگاهم میکرد و هیچی نمیگفت.

یکم خودمو روش جلو عقب کردم که صداش دراومد و خودمم دیگه داشتم وا میدادم
هوفف

رامین: توهم شبا آرومی هیچی نمیگی مثل من؟!

دست از کارم کشیدم و از رو ماش پایین اومدم و گفتم:
من فقط اومده بودم اب بخورم.

رامین: ولی انگار اومده بودی اب بریزی. از خداته که!

خواستم پاشم که دستمو کشید و سرمو رو سینش قرار گرفت.

نوازشم میکرد و گفت:
امشبو اینجا باش فردا پس فردا دیگه نوبت تو نیستا.

امشب تو فردا اون آبجیت و پس فردا هم اون یکی تا حالش خوب بشه انقدر بد می.کنمش
که بازم نتونه از جاش باشه.

دستشو دوباره الی پام



کشید و خیسیشو نشونم داد و گفت:
مقاومت نکن ی شبه

چشمامو رو هم گذاشتم و چیزی نگفتم که یاد هیراد افتادم.

چرا باید خیانت کنم!
اونم با کسی که مثل دشمنمونه االن و میخواد بفروشمون!

چشمامو باز کردم وهینی بخاطر صورتش که روبروی صورتم بود کشیدم.

االن اون روم بود و منو گذاشته بود زیر کی وقت کرد و من نفهمیدم که جا به جا شدیم؟!

سرشو تو گردنم برد و مک محکمی بهش زد که آه آرومی گفتم و کم کم پایین رفت. دستشو
از زیر تیشرتم رد کرد وبه سینه هام چنگ زد و همینجور که نافمو لیس میزد و به سینه هام

چنگ میزد خمار گفت:
درش بیار

چیزی نگفتم که دوباره حرفشو تکرار کرد.

گفتم:
نمیخوا

نمیخوام گفتنم هنوز کامل نشده بود که با برخورد زبونش تو بهشتم وا رفته بهش نگاه کردم
و هرلحظه حسم بیشتر میشد...

)۴۳(پارت 

بعد از چند دقیقه که همینجور میخورد و لیس میزد و من آه و ناله میکردم و سعی میکردم
صدامو با لباش خفه کنه و تو خودم میپیچیدم، ازم فاصله گرفت.

بین پام نشست و دستی از باال تا پایینم کشید .

به سمتم خم شد و یقمو تو دستش گرفت و به سمت خودش کشید. تو ی حرکت لباسمو در
آورد و سینه های خوش فرمم بیرون افتاد که بی حرف رفت سراغشون.

به گردن لیس میزد و دستاش از پشت مشغول باز کردن لباس زیرم بود.

خجالت کشیدم ولی اون بدون هیچ خجالت و حرفی مشغول چلوندم شده بود. دیگه طاقتم
طاق شده بود و به عقب روندمش که پاشد و لباساشو کلی درآورد زد تخت سینم و گفت:

پاتو باز کن



که میخوام جرت بدم.

پوزخندی زدم و پامو باز کردم که اخمی کرد و محکم توم فرو کرد.

آه بلندی کشیدم که هیسی گفت و چند ثانیه همینجوری ایستاد 
متعجب نگاهش کردم که گفت:

ببینم تو پرده نداری؟!

نه ای گفتم که گفت:
کی پردتو زده؟! مگه شوهر داری هااا؟!

نمیدونستم بگم شوهر دارم و بالیی سرم بیاره ی وقت یا به ابجیام بگه، یا بگم دوست پسر
دارم باز چرتو پرت بگه و بال سرم میاد درآخر.

نمیدونستم چی بگم که زد و روبهشتم و دردم گرفت و با درد گفتم:
آره شوهر دارم. مشکلت چیه؟!

پوکر نگاهم کرد و درآخر اخم وحشتناکی کرد که ترسیدم و بدون هیچ حرفی تند تند توم
خودشو عقب جلو میکرد و این کارش باعث شد که چون زیادم رابطه نداشتم دلم و بهشتم

به شدت درد بگیره.

همش سعی میکردم با دستام نگهش دارم اما انگار نه انگار و انگاری وقتی گفتم شوهر دارم
از لج و حرص داره اینجوری میکنه.

دیگه انقدر اذیت شده بودم که داشت اشکم درمیومد که در آورد و دستشو تند تند رو
آل.تش باال پایین کرد و بعد رو سینه های من ار.ضا شد.

نمیدونم چرا انگار کلی ازش متنفر شدم نه به اولش رمانتیک بود نه به االن انقدر خشن اه.

یهو برم گردوند.

خواستم پاشم که باسنمو گرفت و به سمت خودش کشید. سیلی محکمی به لم هاش زد که
آخی گفتم  از هم فاصله داد و یهو محکم داخلم کرد.

به شدت حالم خراب بود و دردم میکرد و با این کارش هم بدتر کرد.

دیگه داشت نفسم بند میومد که درآورد و گمشو ای نثارم کرد.

متعجب نگاهش



کردم که همینجوری لخت رو تخت ولو شد و پتو رو خودش کشید و لباسامو تو صورتم پرت
کرد.

من: چه مرگته، عشقو حالتو میکنی حاال باز وحشی شدی؟!

رامین: خفه شو جن.ده گمشو بیرون 

اخمی کردم و همینجوری که لباسامو میپوشیدم و فوش میدادم گفتم:
باالخره که از اینجا میریم بعدن ی کاری میکنیم پشیمدن بشی عوضی!

رامین: اگه فکر میکنی به این راحتیا از اینجا فرار میکنید و میزارم برید کور خوندید. اون
رایان هم بیاد اینجا برام ک.سشعر ردیف کنهبه حرف اون نمیکنم فهمیدی؟!

شاید ممکنه از اینجا بیرون بری ولی گیر یکی بدتر از ما میوفتی و سر از خونتون درنمیاری
کوچولو 

اهمیتی بهش ندادم و همینجوری که فوشش میدادم از اتاق بیرون زدم.

به سمت اتاق خودم تند تند پا گذاشتم تا رایان هم نیومده منو ببره...

)۴۴(پارت 

داشتم اطرافو نگاه میکردم کسی نباشه و جلومو نگاه کردم که یهو رایان اومد جلوم .

هین بلندی کشیدم که خودش هم ترسید.

هردو با هم نفس عمیقی کشیدم و لعنتی ای گفتم که گفت:
ساعت معلومه چنده؟ چرا بیداری کجا داری میری میای؟!

من: اه اینجا عمارت به این بزرگی چرا چراغ نداره ها؟!
ی بارم اودتون از این پله ها میوفتید که بفهمید!

شونه ای باال انداخت و موهاشم که تو صورتش بود و تو این تارکی بزور دیدمش که گفت:
کجا بودی پیش رامین؟!

چشم غره ای رفتم و گفتم:
آره حالم بده داداشت چقدر سگه. من رفتم اب بخورم برداشت اومد بردم خیلی هم عوضیه

بدن مبه شدت درد میکنه.

رایان: اوفف پس کار خودشو کرد واقعا نمیدونم باید براتون چیکار کنم

من: تازه گفت فردا نوبت ندا و بعد هم نفسه!
خیلی



پروعه خیلیی نمیشه ی جور راضیش کنی ما پولی چیزی بدیم تا مامانت عمل بشه ولی اخه
یکی دو تومن هم نیست پوفف.

تا خواست حرف بزنه یهو صدای رامین اومد که نه ده متری من بود.

ترسیده چرخیدم که گفت :
با کی حرف میزنی اگه خوابت نمیبره بیا ی دور دیگه؟!

یهو رایان به سمتش هجوم برد و زد زیر گوشش...

انقدر محکم زده بود که رامین ی طرفی موند و هیچی نگفت.

رایان: کار خودتو کردی دیگه ها؟! نمیتونی آدم بشی نمیتونی همین بی لیاقتی و عوضی
بودنته که هیچی نمیخوادت.

برو گمشو بخواب 

یهو پرید رو رایان و هی میزد تو سر صورتش.

هینی کشیدم و طرفش دوییدم و هرچی سعی کردم از روش بلندش کنم نشد که نشد...

بدو بدو از عمارت زدم بیرون که بادیگارد رایان رو دیدم.

گفتم: ببین بیا بیا داره میزنش بیا

با تعجب و اخم برگشت و گفت :
کی ؟ چیشده کی کیو میزنه؟!

من: رامین داره رایان رو میزنه بدووو

بدو بدو قدمایی برمیداشت که من ده تاش هم میخواستم بردارم بهش نمیرسیدم.

وقتی رسیدم رایان رو با دماغ و لبی خونی دیدم.

 پوفی کشیدم و طرفش رفتم که صدای بسته شدن محکم در ترسوندم.

دستمو کنار لبش کشیدم و گفتم:
خوبی؟

برو صورتتو بشور. چرا به تو دیگه رحم نکرد چشه امشب وحشی شده؟!

همینجور که با دستمال صورتشو پاک میکرد گفت:
نمیدونم تاحاال تو بدترین شرایط هم نزده بودم حاال منم زدم برای اینکه حساب کار دستش

بیاد ولی انگار آدم بشو نیست.

پوفی کشیدم که ندا و نفس خواب آلود اومدن و متعجب به من و رایان و بادیگارش تو اون
تاریکی شب که تنها نور



ماه روشن میکرد فضا رو نگاه کردن...

)۴۵(پارت

نفس دستی تو موهای ژولیدش کشید و گفت:
چیشده نیوشا؟!

بادیگارد چی میگه این وسط سرصداها واس چی بود؟!

ندا: وای تو جهنمگاه هم نمیزارید بکپیم.

نفس برگشت سمتش و پوکر نگاهش کرد و گفت:
جهنمگاه چیه؟ خواب دیدی خیره.

ندا: نخیر نه خواب دیدم نه خبر اینجا رو میگم جهنمگاه

هرچهارتا مون ریز خندیدم و گفتم:
چیز خاصی نیست امشب رامین کسخل شده بود کتک کاری راه انداخت 

هردوشون پوفی کشیدن و دوباره به سمت اتاق رفتن.

شب بخیری گفتم و خواستم از کنار رایان رد شم و برم اتاق که زیر دلم تیر کشید و آخم به
هوا رفت. توخودم مچاله شدم.

سریع برگشت سمتم و بازومو گرفت و گفت:
خوبی؟!

اون رامین خیلی وحشی کلن وقتی آدمم بود قدینا دوست دخترش هم همینجوری بود از
دستش.

پوفی کشیدم و با اینکه خوب نبودم و گند زده بود تو بدنم ولی خوبمی گفتم که دیگه چیزی
نگه.

سری تکون داد و رفت و دوباره ایستاد که دستامو باال بردم و گفتم:
آره خوبم برو دیگه .یا میخواید بکشینمون یا هی خوبی خوبی میکنی

سری تکون داد وگفت:
باشه فقط خواستم بگم اگه میخوای دمنوش برات بیارم.

لبخندی به اینکه حداقل این مهربونه زدم و ممنونی گفتم به سمت اتاق رفتم.

با خوردن نور افتاب تو چشمم پاشدم و رو تخت نشستم و پنجره رو نگاه میکردم که یهو
رایان با ی لبخند قشنگ و ی لیوان روبروم ظاهر شد و گفت:

صبح بخیر مو فرفری

لبخندی زدم و گفتم:
صبح توهم بخیر

یهو یاد هیراد افتادم که بهم گفت موفرفریم حالم گرفته شد و بغض کردم که انگار فهمیدم
و گفت:

ببینم چت شد یهویی؟!

برخالف رامین



از رایان خوشم میومد حاال نه تنها من بلکه دیگه فکر کنم ندا و نفس هم فهمیده بودن این
آدمه و اونی که آدم نیست رامینه!

سرمو باال گرفتم و با بغض تو گلوم گفتم:
امم هیچی فقط

فقط دلتنگم!
و ناراحتم که کنارم نیست و اینجا گیر افتادیم.

نخواستم بیشتر توضیح بدم که ی وقت به دخترا بگه یا از دهنش بپره همین االنشن شانس
بیارم زن بودنمو رامین نگه از لج

دیشب هم اوکی بود وقتی فهمید دختر نیستم جا خورد مخصوصا گفتم شوهر دارم، انگار
دوست داشت خودش پردمو بزنه ولی خب نخیر از این خبرا نیست.

با تکون دادنای لیوان دست رایان با خودم اومدم و متعجب نگاهش کردم که گفت:
ناراحت نباش درست میشه!

بیا فعال اینو بخور حالت بهتر بشه

لیوانو از دستش گرفتم و خوردم که دیدم دمنوش درست کرده لبخندی زدم و گفتم:
شما اصال معلوم نیست برادرید!

تو برخالف داداشت مهربون و خوب حاال چشم نزنم

خندید و گفت:
آره همه همینو میگن.

البته این رامین االن عوضی شده البته قبال هم که آدم بود کسی میدیدمون حرف تورو میزد
کلن بداخالق و ی دندس و دیگه بقیشم که خودت میدونی کاریش نمیشه کرد تنها قبلنا

وقتی بابام بود به حرف اون عمل میکرد و آدم بود ولی از وقتی دیگه باال سرمون نیست
اینم کال خر شده رفته.

لبخند کجی زدم و اوهومی گفتم که نفس چرخید و دستش اورد تو پای رایان.

سریع پاشد و رو تخت نشست و وقتی دید رایان اینجاست چشاش گرد شد و گفت:
تو اینجا چیکار میکنی پاشو برو بیرون بابا

رایان: سالم صبح توهم بخیر مرسی

نفس بروبابایی گفت که رایان از جاش



پاشد و گفت:
خیلی خب پس رفتم صبونه میزارم اومدید پایین بخورید

مرسی گفتم که نفس چپ چپ نگاهم کرد و بعد از رفتن رایان توپید بهم و گفت:
مهربون شدی باش؟!

من: بابا نفس کنار بیا دیگه فعال که اینجاییم مجبوریم آدم باشیم که شاید اونا هم آدم باشن
ولی وحشی بازی دربیاریم به جایی نمیرسیم.

بعدشم دیگه که همه چیو تعریف کرد اگرم یکم از افکار چرتتو کم کنی و درمورد این رایان
هم که شده کمتر چرت بگی خودت ازش خوشش میاد چون واقعا خوبه و مهربونه و به قول

خودش هم وکیله و زندگیشون اینجور و اونجور.

اون رامینه که عوضیه و اونا ازش چقدرم متنفر بود یا فوشش بدی کمه ک.سکشو

پوفی کشید و باشه ای گفت که ندا هم پاشد...

)۴۶(پارت 

همینجوری زل زده بودیم به هم که بشکنی زدم و گفتم:
چه مرگتونه مثل خر زل زدید به هم!
پاشید بریم صبحونه بخوریم گشنمه

نفس: باشه ولی قبلش ی چیزی میخوام بگم

بگویی گفتم که گفت:
تو دیشب رفته بودی پیش رامین یا رایان؟!

به کدومشون دادی؟
به نظرت صدای آه و نالت بلند نبود؟؟؟

وای خدا مگه چقدر صدام بلند بوده که این هم شنیده با این همه فاصله؟!
عب نداره خب دیگ مجبوری بهش میگم باالخره که میفهمه فقط ای کاش رامین چرت نگه

وگرنه کلمو میکنه!

لبمو جوییدم و گفتم:
امم خب رفته بودم آب بخورم یهو چشم و دهنمو گرفت برد بزور تو اتاقش بعدم کردم

چیکار کنم سعی کردم فرار کنم نزاشت که اونم وحشی انقدر وحشی بود دیگه داشتم گریه
میکردم و تمام بدنم درد میکنه. بعدشم سره اون با رایان دعواش شد و رایان یکی



زد تو صورتش اونم افتاد روش تا تونست زد تو صورتش.

نفس: اون گوه خورده!
توهم که بهت دست نمیزنن وا میدی. چی بگم واال حرفی ندارم.

همینجوری که پا میشدم و به سمت در میرفتم شونه ای باال انداختم و گفتم:
تازه فردا هم نوبت تو و ندا، خودش گفت.

از حرص جیغی کشید و پاشد دنبالم اومد و همینجوری به رامین فوش میداد و ندا هم
اومد.

سره میز صبحونه ای که انگار رایان تنهایی چیده بود و انقدر خوب و تکمیل بود نشستم و
زبونی به لب هام کشیدم که صدای رایان اومد و بعد هم صندلی کناریم عقب کشیده شد و

رایان با لبخند نشست.

دوباره صبح بخیری گرفت و نوش جونی گفت.

ندا هم لبخندی زد و انگار اونم داشت ازش خوشش میومد ولی باز نفس یکم انگار تو شیشه
بش مونده بود و نمیدونست چیکار کنه.

مشغول خوردن صبحونه بودیم و با اشتها داشتم میخوردم که یهو صدای رامین عن تو
گوشم پیچید که گفت:

سالم به داداش کسخلم و سالم به ج.نده های خونه

هرسه من خفه شویی باهم بهش گفتم که صداش نیومد و فقط خندید...

بعد از سه چهار دقیقه نزدیک شد و همینجوری که به سنت ما میومد رو به من گفت:
خب چه خبر از شوهرت!

پوکر نگاهش کردم و نگاهی به دخترا کهبا تعجب نگاهم میکردن و نگاهی به رایان که لقمه
تو دهنش مونده بود کردم و همه مجسمه شده بودن و زل زده بودن بهم که سعی کردم

بحثو عوض کنم و گفتم:
چی میگی بابا منو نمیگه اینجوری نگاه نکنید چتونه

رایان رفته بودی شناسنامه زن و شوهری گرفته بودی دیگه،



نفس چون دکتر گفت رایان این کارو کرد و شناسنامه جعلی زد و مثال شوهرته. اونم اینو
میگه.

لقمه ای درست کردم و تو دهنم گذاشتم که رامین گفت:
نه اتفاقا منظورم با خودت خودته!

لقمه پرید گلوم سرفه کردم و بزور چایی روش خوردم تا رفت پایین.

هنوز همینجوری پوکر نگاهم میکردن، که چشم غره ای براشون رفتم و از پشت میز بلند
شدم و گفتم:

ممنون با این صبونتون که کوفتم کردید!

رامین به سمت میز اومد که مشت محکمی تو سینش کوبیدم چشماشو بست و حروم. زاده
ای نثارش کردم و به سمت در عمارت رفتم...

میدونستم این عوضی ی چرتی میگه حاال منم نمیدونم با چی این دهنشونو ببندم اه.

عمارت به این بزرگی استخر و باغ و همه کوفتی داره چه عیبی داره حاال که صد تا بادیگارد
هم داره و ما تو این خونه مسخرشون زندانیم ی دوری بزنیم حاال.

وقتی راه فراری نیست یعنی نیست دیگه عجبا
حاال چه اشکالی داره بشینم اینجا یکم ها بخورم؟!

)۴۷(پارت 

رو علفایی که تو حیاط بود نشستم.

دستمو رو علفا تکیه گاهم کردم و تکیه گاه خودم شدم.

به آسمون آبی که لیاقت این خونه رو نداشت زل زدم و نقس عمیقی کشیدم.

به ابرا نگاه میکردم با خودم حرف میزدم و به تک تک اعضایی که تو قلبم بودن و برام مهم
بودن فکر کردم و آرزوی ی بار دیگه دیدنشونو داشتم مخصوصا هیرادم.

اون که معلوم نیست االن چقدر نگرانمه و از نبودمون با خبر شده و حاال که عشق بینمون
جرقه ای خورده و باعث عشق و عاشقیمون شده اینجوری شده و

اوفف دیگه نمیدونم.

درکل میشه نتیجه گرفت که



از این عمارت اسکال نمیشه بیرون رفت.

یا مال شیخ میشیم یا بدنمونو میفروشن یا هر کوفت دیگه!
و بدتر از همه اینه که باید رامین رو تحمل کرد وگرمه رایان که بچه ی خوبیه و اتفاقا

هوامونو هم داره!
البته اونا هم گناهی نکردن که دلتنگه!

دلتنگ آتانازه، دلتنگ جک، دلتنگ پدرش و مادری که دارن ماهارو بخاطر اون از زندگیمون
جدا میکنن!

شاید بشه جور دیگه این مشکال تموم شه هم ما بریم پی کار و زندگیمون هم مامان اینا
راحت برگرده پیششون اینا سناشون هم باالست پس مامانشون کم سن هم نداره و حداقل

شصت و هفتاد سال رو سنش هست و این که دیگه بدتر...

دیگه مخم نمیکشه تنها چیزی که میدونم و میخوام ی آغوش نرم و گرم از عشقم از
هیرادم...!

با نشستن دستی رو دستم به خودم اومدم و دستمو بلند کردم با دیدن هیراد باالی سرم
هینی کشیدم و از جا پریدم ورو علفا ایستادم.

سرتا پاشو نگاه کردم ولی انگار زبونم قفل شده بود که حرف بزنم.

دستمو جلو بردم و با لکنت فقط تو تو میکردم و نمیتونستم ادامشو بگم که یهو اومد جلو و
شونه هامو گرفت و تکون تکونم داد.

چندبار آروم زد تو صورتم که رایان رو روبروم دیدم.

قلبم درد کرد حالم خراب شد!
فکر کردم عشقم اومده و به همین زودی آرزوم برآورده شد اما نشد!

سرمو پاینن انداختم و نشستم و پاهامو بستم و دستامو دورش حلقه کردم و سرمو رو
زانوم گذاشتم که یهو بغض این چند روزم ترکید و زدم زیر گریه...

آروم گریه میکردم و هق میزدم و گاهی صدام باال و مایین میرفت.

نوازش دست



رایان رو موهان رو مخ بود و سعی کردم نکنه اما انگار قصر فهمیدم دردام و حالمو داشت.

با اشک و بغض دستشو پس زدم و محکم چرخیدم و گفتم:
نکننن رایاننن!

حالم بده بفهم.

دستشو کشید و هیچی نگفت و فقط از جاش بلند شد و گفت:
فقط خواستم حرف بزنیم شاید آروم شی حاال نمیدونم چته ولی همین اطرافم خواستی بیا

حرف بزنیم!

همینجوری گریه میکردم و گریه میکردم و صحنه های خوشمون و لبخنداش و رمانیتک
بازیامون و همه چی با هیراد برام یادآوری شد و بیشتر ناراحتم کرد...

انقدر گریه کرده بودم که نفهمیدم ساعت چجوری گذشت.

بعد از کلی گریه با اون چشایی که حس میکردم یاد کردخ بزور گوشیو نگاه کردم و دیدم
ساعت دوازده ظهر شده.

پوفی کشیدم و از جام بلند شم.

دستی به صورتم کشیدم و به سمت ته باغ رفتم و همینجوری قدم میزدم که ی حوض دیدم
البته بیشتر شبیه این فواره ها بود که سمتش رفتم.

دستمو توش کردم. آب خنکی داشت.

یکم حالم لوض شد آبی به دست و صورتم زدم و اونجا رو ترک کردم...

همینجوری راه میرفتم که با دیدن تاب آهنی قشنگی که ی گوشه ی باغ پشت عمارت بود
نیشم باز شد و طرفش دوییدم...

رو تاز نشستم و خودمو تاب دادم و سرمو به تکیه گاهش چسبوندم و آسمونو نگاه کردم و
واسه خودم آهنگ خوندم:
تو وضعیت سفیدم باهات

متضاد منی ولی رفیقم باهات
من سیاه و تو سفید

فرقمون زیاد
ولی جالب اینه کامال به هم میایم

روشنی من، با تیرگی تو
روشنه بعد شب تیره روشنی صبح

تو دلیل من برای بودنی
من دلیل تو!

یهو تاب از حرکت ایستاد و من پوکر



به کسی که اینکارو نگاه کردم...

)۴۸(پارت 

به رایان که تاب رو از حرکت ایستاده بود سینی که انگار مخلفات صحبونه توش بود نگاه
کردم.

لبخندز زد و گفت:
اجازه هست ؟�

اشاره ای به کنارم کرد که سری تکون دادم و همراه سینی نشست و سینی رو روی پام
گذاشت و گفت:

نزاشتن صبحونه بخوری دلم نیومد گشنه بمونی حالتم خوب نبود، آوردم اینجا بخوری!

لبخندی به مهربونیش زدن و ممنونی گفتم که سینی رو روی پام گذاشت.

تاب رو آروم هل میداد و منم صبحونه ام رو میخوردم که گفت:
اون آهنگی که میخوندی

قشنگ بود!
مخاطب خاصی داشت؟!

لقمه ای که تو دهنم بود رو قورت دادم و گفتم:
آره آهنگ قشنگیه خوشم میاد ازش ولی حیف که دیگه گوشی ندارم .

با قیافه ی درهمی نگاهم کرد و دست تو جیبش کرد و نگاهی به اطراف کرد و ثانیه ی بعد
گوشیموجلوم تکون داد.

با نیش باز به گوشیم نگاهمیکردم که دستم داد.

ازاونجایی هم که سیر شده بودم یکم سینی رو کنار گذاشتم و گوشیو ازش قاپیدم!
کی میتونست صبحونه رو با گوشی عوض کمه که من دومیش باشم!

گوشیم نباشه منم نیستم...

همینجوری با گوشی ور میرفتم و از اینکه دو روزی دستم نبوده انگار سکل شده بودم الکی
چرتو پرت باز میکردم و آخر زدم آهنگی که داشتم میخوندم و با هم تاب رو تکون دادیم و

آهنگ رو گوش دادیم...

چهار دقیقه که گذشت و آهنگ تموم شد لبخندی زد و گفت:
آهنگ قشنگیه!

به نظرم بهتره گوشیو بدی بهم رامین ببینه از چشم هردومون درمیاره.

شونه ای باال انداختم و گفتم:
اون ی عوضیه به درک هیچ گوهی نمیتونه بخوره.

ابروشو باال انداخت و گفت:
اتفاقا



همون عوضی خیلی کارا کرده که نمیدونی!

پوکر نگاهش کردم و آروم سرمو تکون دادم و دیگه نخواستم راجب اون عوضی حرفی
بینمون رد بدل بشه گه یاد هیراد افتادم.

دوروز هم که گذشته بود و مطمعن بودم اگه ذره ای براش مهمم چه به عنوان زن چه دوست
چه دختر خاله و هرچی ی ذره که باالخره براش با اهمیت هستم پس حتما نگران شده و

چی بهتر از اینکه حاال که گوشی هم دستمه بهش زنگ بزنم!
ولی من حتی نمیدونم اینجا کجاست که بگم بیاد دنبالمون و نجاتمون بده اونم جلوی رایان

بگم حتی اگه بخواد کمکمون هم بکنه دیگه نمیکنه.

لبامو آویزونکردن و دوباره خواستم بغض کنم که از تاب اومدم پایین و رو به رایان گفتم:
امم میگما آقا رایان میشه ی زنگ کوچولو بزنم؟!

خواهش میکنم الزمه صدای اون فردو بشنوم و اونن حتما نگران شده بزار ی زنگ بزنم اینجا
هم ته باغ اون عوضی هم نمیاد، ی کوچولو زنگ میزنم باشه لطفا باشه؟!

هیچی نگفت و همینجور که اطرافو نگاه میکرد به جلو خم شدو گفت:
ی کوچولوت حاال چقدره؟

لبامو تو دهنم فرو بردم و بعد از ی نفس عمیق گفتم:
خب ی کوچولو دیگه دو دقیقه هم بسه!

تک خنده ی ریز و آرومی کرد و باشه ای گفت که جیغ خفه ای تو دلم زدم و مشغول گرفتن
شماره ی هیراد شدم...

سریع گوشی رو در گوشم گذاشتم و از استرس همش اینور و اونور قدم برمیداشتم و نخون
میجوییدم که یهو گوشی از دستم کشیده شد و تنها الوی هیرادمو شنیدم و بعد گوشیم به

سمت آبشار پرتاب شد و



افتاد تو آب که گویا سوخت...
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[هیراد]
دیگه داشتم از نگرانی سکته میکردم ...!

چه دلیلی داشت که نیوشایی که عاشقم و برام پر پر میزنه و االن مثل زنمه نه جواب پیام
بده نه جواب زنگ و همش هم میگه خاموشه!

نکنه اتفاقی براش افتاده باالخره برام مهمه و حتی اگه مهم هم نبود و عالقه ای بهش
نداشتم اما دیگه برام مهمه و دوسش دارم!

خودمم نمیدونم این حس یهویی از کجا اومد و منی که دوروز پیش نصیحتش میکردم که
فراموشم کن و دوستم نداشته باش، االن خودم عاشقش شدم.

دستی تو موهام کشید و باز هم زنگ زدم امابازم خاموش و خاموش و خاموش...

گوشی رو عصبی رو میز کوبیدم که مامان گفت:
چه خبرته چیشده؟!

نخواستم مامان هم نگران کنم برای همین هیچی ای گفتم و به سمت اتاقم پا تند کردم...

با هزارتا فکر و استرس خوابیدم و پاشدم...

بعد از اماده شدنبه دانشگاه رفتم حتی میلی برای خوردن صبحونه که همیشه باید حتما
بخورم نداشتم و امروز ی لقمه هم دهن نزدم.

تو کالس نشسته بودم اما نبود!
نه تنها نیوشا، بلکه نفس و ندا هم نیومده بودن!

پس اینا کجان آخه کجان اوفف
ی ربع بیست دقیقه ای بیشتر از تایم کالس منتظر شدم و بچه ها انگار شک کرده بودن ولی

بازم نیومدن که روبه بچه ها گفتم:
کسی شماره ی ندا و نفس رو داره ی اتفاقی براشون افتاده باید به خانوادشون خبر بدم!

یکی از بچه ها از وسطای کالس پاشد و گفت:
من دارم دو سه تا هم دارم.

پوفی کشیدم و گفتم بیا شمارشونو بگو بعد از گفتن شماره نفس کالفه ای کشیدم و شروع
به



درس دادن کردم...

با خسته نباشیدی که خودم بیشتر از همه خسته و کالفه و نگران بودم ولی گفتم و از کالس
زدم بیرون.

به ندا و نفس و همه ی شماره هایی که گفته بود زنگ زدم اما اینا هم خاموش بود.

نه ی اتفاقی افتاده!
اونم نه فقط برای نیوشام برای هرسه تاشون!

دیگه صبر و حوصلم داشت سر میومد و به سمت خونه پا تند کردم و تند تر قدم برمیداشتم
که گوشی زنگ خورد.

تا گوشیو از کیفم درآوردم چندتا بوق خورد و باالخره بعد از چندتا بوق برداشتم و با دیدن
شماره ی نیوشا نیشم باز شدو انگار کل خستگیم رفت.

تا برداشتم و الویی گفتم یهو قطع شد و بعد هم هرچی زنگ زدم بازم خاموش بود.

وای حتما ی اتفاقی افتاده!
اه لعنتی حاال چیکار میتونم بکنم نکنه گروگان گرفتنشون و دزدیدنشون؟!

نکنه بالیی سرشون بیارن یا بهشون تجاوز کنن نه اون زن منه گوه خوردن میکشمشون!

[نیوشا]
با گرم شدن سمت چپ صورتمو سوزشی که تو پیچید، اشک تو چشمام حلقه زد و دستمورو

لپم گذاشتم که امون لحظه رامین موهامو کشید و با عصبانیتی که هرکی بود پشماش
میریخت تو چشمام زل زد.

همینجوری موهامو میکشید و تند تند نفس نفس میزد و فهمیدم چه گندی زدم و شانس
نداریم اومدیم چهار کالم صحبت کنیم هم این اقا سردرآورد و االن بازم میخواد کو. نم

بزاره اه

دوباره زد تو صورتم و بدجور عصبی شده بود و چشماش به قرمزی میزد و رگاش باد کرده
بود و انگار بزور عصبانیتشو نگه داشته بود که به سمت رایان خیز برداشت...

)۵۰(پارت 

قدمی برداشته بود که سریع بازوشو



گرفتم و محکم دستشو از تو دستم بیرون کشید و هلم داد که روزمین افتادم و آخی گفتم .

با دیدنم از حرکت ایستاد و طرفم برداشت و با پاهاش تو شکم و کمرم میکوبید.

اوه وه وقت تنبیه بود و داشتم ناله میکردم از درد و اون هرلحظه محکم تر منو میزد.

دیگه داشتم گریه میکردم و نفسم باال نمیومد اما اون نمیدونم باز چه مرگش بود و
همینجوری داشت وحشی بازی درمیورد که یهو رایان اومد اما دیگه جلو چشمام تار شده
بود و بزور لب باز میکردم که حرفی بزنم و فقط دهنم باز و بسته میشد و صدایی ازش

بیرون نمیومد.

سعی کردم خودمو جا به جا کنم ولی باز از پاهام میکشید و دوباره میزدم.

رایان اومد که رامین محکم سیلی بهش زد و یقشو تو دست گرفت که اونم زد تودماغ رامین
و یقشو از دستاش جداکرد.

این به داداش خودش رحم نمیکنه میخواد به منی که حاال گندهم زدمرحم کنه و بالیی سرم
نیاره؟!!!

انگار میخواست باهاش حرف بزنه و درمورد ما میگفت و ولش کن ولش کن میکرد اما اون
کر بود یا دیوونه بود که به سمت من بی حال خم شد و موهاو کشید و تکون تکون داد که

حتی نتونستم آیی بگم و همینجوری اشک میریختم و تروخدا میکردم که ولم کنه اما هیچی
یهو ولم کرد و کمرم محکم به زمین خورد ودوباره اشکام اوج گرفت که دماغش خون اومده

بود.

بینیشو باال کشیدو دستمالی از جیبش درآورد و دماغشو پاک کرد و جالب اینجا بود انگار
همه به حرف این اطاعت میکردن چون منی که داشتم



اینجا اه و ناله میکردم و هزارتا بادیگارد اطرافم بود هیچکی هیچی نمیگفت.

و حتی نمیدونستم آبجیام کجان!
یهو خم شد و پاهامو کشید و منو مثل جنازه کشید و برد.

جیغی زدم و دستامو تو علفای باغ کردم و هرکاری کردم که از حرکت به ایستم و رایان هم
هیچی نمیگفت البته تقصیر خودم شد وگرنه اون که دستش درد نکنه بهم گوشو داد.

تازه معلوم نیست بعد من چه بالیی سر اون بدبخت میخواد بیاره.

همینجوری میکشوندم که به خونه ی کوچیکی رسیدیم که انگار سوییت این عمارت
بودوانگار کسی هم توش نبود که منو اونجا برد و وسط حال پرت کرد.

بازم شروع کرد لگد زدن و چرتو پرت گفتن دربارم و اشکام صورتمو خیس خیس کرده بود
دیگه گلوم از ناله و جیغ زدنم هم خشک شده بود.

کم مونده بود از اشکام خونه رو آب ببره که به درآوردن لباساش مشغول شد و فاتحمو
خوندم.

دیشب که به قول خودش آروم بود دهنمو سرویس کرد االن میخواد چیکار کنه خدا میدونه!
تو کسری از ثانیه به خودم اومدم و دیدم لخته و بلندم کرد و رو شونش انداخت و بازم با

تقال هام نشد از بغلش درام ورو تخت پرتم کرد و اشکام هنوزم جاری میشد که دنبال چیزی
گشت و همینجوری که میگشت و اطرافو نگاه میکرد گفت:

آره بخندید و نقشه بریزید با رایان جونتون
گوشی بازی کنید
عشق وحال کنید

وقتی گا. ییدمتون حساب کار دستتون میاد، جن. ده خانوما

نفسمو سخت قورت دادم و حالم به شدت خراب بود که یهو طنابی دستش دیدم.

الی پام نشست و لباسامو سریع درآورد و پاهامو از هم فاصله



داد ک کال جلوش لخت بودم که با دست از باال تا پایین بهشتم رو لمس کرد و بعد با طناب
زد روش که از درد ناله ی بلندی کردم و اشکام سرازیر شد و انگار قرار بودبدجور با طناب و
چرتو پرت حالمو جا بیاره اوفف خدا چه غلطی کردم ای کاش فقط از اینجا نجات پیدا کنم

و از دست این عوضی خالص شم اوفف

دوباره زد و دوباره زد...

خیلی درد میکرد و باعث شده بود لرز به تنمبیوفته واز درد میلرزیدم و اشکانهرلحظه بیشتر
میشد و پرده ی اشک هم نمیزاشت راحت ببینم چه غلطی میکنه که زبونشو واردم کرد و باال

پایین میکرد و میلیسید و میمکید.

االن لذتو درد وحشتناک بهشتم و حالم قاطی شده بود و داشتم پس میوفتادم.

هرلحظه تندتر میخورد و من خودمو به تخت میکوبیدم و نزدیک ار. ضا شدنم بود که پاشد
و طناب رو برداشت ودوباره روش زد و جیغی کشیددم و بزور آخی گفتم که پاشد و

دستامو به تخت بست و تقال کردم از دستش در برم که پاهامم تا جایی که ممکن نبود صد و
هشتاد باز کرد و به اینور و اونور تخت بست.

داشتم به معنای واقعی قبل از اینکه جرم بده ،جر میخوردم و نبض زدن بهشتم با نبض
خودم که بزور میزد قاطی شده بود.

به سمت کمد رفت و کمربندی در آورد که یا خدایی گفتم و بیشتر هق زدم و اونم بدون هیچ
حرفی هم میزد و میزد.

قطعا میدونستم کبود میشه و وضعم خرابه و فقط دعا میکردم یکی بیاد و از این وضع
جرخوردگی



نجاتم بده...
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دوباره به جون بهشتم افتاد و مشغول خوردن شد ولی جای حساس عقب میکشید و باال
اومد و سینه هامو تو دستاش گرفت و بهشون چنگ میزد و وحشیانه میخورد و گاز

میگرفت که رو کبودی و جا دندون موندن این هم به خودم تضمین کردم.

هنوز درد واقعی شروع نشده بود و فضای اتاق رو صدای جیغ و آه و آخای و تروخدا های
من پر کرده بود ولی فکر میکرد بخاطر س.ک.س میکنم تروخدا و میگفت چقدر عجولی

وای خدا به دادم برس!
یهو پاشد و از تو شلوارش اسلحه ی کُلتی درآورد که چشمامو بستم و منتظر بودم هرلحظه
شلیک کنه و بمیرم و نور سفید و هرکوفتی که مربوط به بعد مرگ بود رو ببینم که قهقه ای

زد و گفت:
نترس چشماتو باز کن نمیزنم تو مغذت!

فقط میخوام با این عذابت بدم!

منظور حرفشو نگرفتم که یهو درد بدی تو بهشتم پیچید و دیدم اسلحه رو کرده داخلم.

همینجوری تکون میداد و من نمیدونستم لذت ببرم واز لذت آه و ناله کنم یا از درد و
سوزشای کاراش!

خیلی درد داشت خیلی!
نمیدونستم چیکار کنم و گریه میکردم و جیغ داد و جالب اینجابود هیچکیم نمیومد کمک

االن گشاد میشم هیراد بفهمه چه بالهایی سرم اومده جرم میده عررر

زار زار گریه میکردم که یهو ار.ضا شدم و با قبل کشیدنش و درآورد اون اسلحه ی گوه
فهمیدم که ار. ضا شدم وگرنه انقدر گریه میکردم و جیغ و داد از حال خودمم بی خبر

بودم...

رامین مثل اسکال خندید و گفت:
اوه اول کاری چقدر جیغ و داد راه انداختی

هیچی نگفتم که



کمربندو برداشت ودستو پامو باز کرد از رو تخت بلندم کرد و تو ی حرکت برعکسم کرد و به
کمرم و باسنم فشار میورد که قنبل بشم میخواستم نشم اما بی توجه به درد و هرکوفت

دیگش بی رحمانه با کمربند میزدم. به کمرم و باسنم.

میدونستم قرمز و کبود میشه ولی این مگه عقل داره!
فکر نمیکردم تاوان فرار کردن از دست ی اسکل انقدر وضع خرابی باشه غلط کردم بابا اه

غلط کردمو به زبون که آوردم خفه شو ی بلندی همراه داد گفت که ترسیدم و به خودم
لرزیدم و همینجور که جلوش قمبل بودم همش میزدم و بعد از کلی زدم درست کید و

کمربندو محکم به سمت پنجره ی اتاق پرت کرد که یهو کل شیشه ترک خورد و ریخت.

این وحشی به شیشه هم رحم نمیکنه که تیکه اهنی کمربند خورد بهش شکست!
این باید بره تیمارستان. یعنی هیراد این کارا و وضع خراب این عوضیو بفهمه میکشش 

یهو زبونشو از بهشتم تا سوراخ باسنم کشید که آهی کشیدم و فکر کردم میخواد بازم با این
کارا عذابم بده و لذت و درد قاطی بشه که یهو فرو کرد توم...

جیغ بلندی همراه گریه و اشکایی که میریخت زدم.

تند تند خودشو بم میکوبید و به شدت حال اباسنم هم میسوخت وگریه میکردم و دیگه
حتی از درد و گریه نای اشک ریختن نداشتم و خسته شده بودم.

خودش داره عشق و حالشو میکنه و نهایت خشنیشه  ولی من این زیر دارم جون میدمو
عین خیالش نیست...

ی ربعی میگذشت که باالخره ازم کشید بیرون و آبشو روی کمرم خالی کرد



که به خودم لرزیدم ورو تخت ولو شد.

از رو تخت با صورت خیس از عرق و اشک و درد و همه چیم قاطی شده بود بلند شدم.

یهو به سمت خیز برداشت که همون موقع دراتاق بازشد و رایان تو چهارچوب نمایان شد.

رامین پرید که از موهام بگیره که جیغ بنفشی کشیدم و دوییدم سمت رایان و خودمو تو
بغلش جمع کردم.
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بدجور بدنم از کمربند و طناب زدناش درد میکرد و حالم داغون بود.

لباس رامین از اشکام خیس شده بود و به تن عضله ایش چسبیده بود.

تازه متوجه دستش که رو کمر و باسن لختم بود شدم و اصن یادم نبود لختم وتو اون
موقعیت فقط خواستم از دست رامین عوضی فرار کنم ولی حاال جلوی اون لختم...!

جیغی کشیدم و به سمت لباسام همینجور که دستم رو بهشتم و سینه هام گرفته بودم
دوییدم و لباسامو با ی دست گرفتم و رایانو از جلو در کنار زدم و پریدم تو پذییرایی تند تند

لباسامو پوشیدم...

از خجالت داشتم آب میشدم که صدای داد و بیداد برادرونشون دوباره دراومد.

رایان داشت از ما و مخصوصا من با این وضع داغونم دفاع میکرد و رامین همش چرت
میگفت و دنبال خواسته های خودش بود که یهو رایان دادی زد و اونم ساکت گوش میداد.

هینی کشیدم که عصبی در رو کوبید و به من که با دهن باز وسط پذیرایی ایستاده بودم
نگاه کرد.

سرتا پامو نگاه کرد که دوباره یاد اون موقع ایستادم و سرمو انداختم پایین و از خجالت وا
رفتم که جلو اومد و بازومو کشید و با خودش از اونجا بیرون برد.

همینجوری



که به سمت بادیگاردا میبردم گفت:
بت گفتم یهو رامین میاد بد میشه دیدی!

خوبی؟!
اون وحشی چیکار کرد؟!

سرمو پایین انداختم و با هق هق گفتم:
کلی با کمربند و طناب زد منو. ب بعدشم که دیگه میدونی، ی رابطه وحشیانه یکمم که خشن

نبود خسلی خیلی ترسناک و وحشتناک بود!

از حرکت ایستاد و تو چشمای اشکیم نگاه کرد و سعی داشت اشکامو پاک کنه و آرومم کنه و
کالفه دستی تو موهاش کشید و گفت:

دستش بشکته اون اصال دیوونس واقعا، هرچقدر بهش میگم قانع نمیشه انگار گیر داده که
شما رو بکشه همینجا!

هینی کشیدم و هقی زدم که شصتشو زیر چشمام گذاشت و اشکامو پاک کرد و گفت:
هیسسس!

آروم باش گریه نکن رنگ و روت رفته و معلومه چقدر وحشی بازی درآورده و داغونت کرده.
خودم امروز فردا ی جوری برتون میگردم خونه.

ولی االنشم میتونم دست به سرش کنم ببرمتون ولی وقتی بفهمه از لج هم شده و عذابتون
بده دوباره هرجور شدهمیداتون میکنه و اینجوری بدجور اسیرتون میکنه، من اون عوضی

رو میشناسم.

دیگه هیچی نگفتم بی حال به حرفاش گوش میکردم و حتی نمیدونستم االن هیراد حالش
چجوره و خواهرم کجان که یه حالی ازم نگرفتن!

دوباره هلم داد و به سمت بادیگاردا رفتیم و به هردوشون سیلی محکمی زد و اونا هم
متعجب نگاهش میکردن و هیچی نمیگفتن.

با فاصله ازش ایستادم و هینی کشیدم که داد زد سرشون:
شما اسکلید چه مرگتونه!

محسن آدم باش بت گفتم هرکی جز این دخترا بعد برداشتی اینا رو آوردی هااا!
ببین برو با اون اقا رامینت حرف بزن دست از مسخره بازیاش برداره و اینارو ول کنه وگرنه



هم ی بالیی سر تو میارم هم سراون.

نفس کالفه و عمیقی کشید و دست کرد تو جیبش و یهو اسلحه ای درآورد.

)۵۳(پارت 

جیغی کشیدم و سعی کردم اسلحه رو از دستش بگیرم ولی بخاطر اینکه من تا شونش بودم
و اونم دستشو میبرد باال و میخواست یکاری کنه و نمیزاشت اسلحه رو ازش بگیرم و

مانعش بشم نشد کاری کنم.

هلم داد ی کنار و اسلحه رو روی سر اون بادیگارد رامین گذاشت و گفت:
فهمیدی یا بزنم که بقیه مخی که نداری هم بریزه زمین؟!

خشنشو ندیده بودم و اصال میون مهربونیش و خوش اخالقیش این بهش نیومد و عصابم
خورد شد.

بادیگارده با لرز سر تکون داد که با اسلحه زد رو شقیقش و گفت:
نشنیدم!

بادیگارده گفت:
ب بله اقا چشم، چشم اقا رایان

رایان اسلحه رو پایین اورد و چپ نگاهی به من که با اخم بهش زل زده بودم انداخت و رو
به بادیگارده گفت:

خیلی خب برو پی کارت. از این به بعد هم کاری ک من بگم رو میکنی ن هرچی رامین بگه.

شیر فهمه دیگه؟

چشمی گفت که چرخید طرفم و به جلو هلم داد و گفت:
نترس من ی بارم زندان نیوفتادم و کسی رو نکشتم ولی رامین نه.

من مث اون نیستم و این اسلحه ام مال اونه ولی نگه داشتم برا خودم شاید نیاز بشه وگرنه
ادم نمیکشم خیالت راحت االنم گرفتم رو سرش که زیاد حرف نزنه و آدم بشه. بادیگاردشم

مثل خودش عوضیه!

لبخند کجی زدم و گفتم:
اها پس هرکی به بادیگاردش رفته که تو و بادیگارت هم خوبی چشم نزنم.

خندید و یهو صدای گلوله و شلیک تنفگ اومد که جیغی



زدم و دستامو رو گوشام گذاشتم.

یهو صدای قهقه اش تو گوشم پیچید و گفت:
نترس الکی زدم

تو سینش کوبیدم و خری نثارش کردم که بازم خندید و خودمم از حرفی که بهش زدم خندم
گرفت و ریز خندیدم که دیدم نفس و ندا بدو بدو و با جئع دادو نگاران طرفم میان!

البد فکر کردن به من شلیک کرده پشماشون ریخته .

به سمتشون رفتم که هردوشون محکم بغلم کردن و گفتن:
حالت خوبه ایشا� دستش بشکنه اون رامین. رایان برامون تعریف کرد اه لعنت بهش چقدر

وحشیه

از بغلم جداشون کردم و گفتم:
خیلی خیلی بد بود وحشتناک بود تروخدا کاری نکنید که زیر دستش باشید وگرنه از

خودتون و دنیا بی زار میشید.

خیلی بد بوددد.

تروخدا تحمل کنید تا رایان نجاتمون بده و از این سگدونی خالص شیم...

)۵۴(پارت 

[نفس]
دوروزی از اون ماجرا میگذشت و نیوشا همش کنار ما بود یا کنار رایان بود و کلن تو دید

رامین نبود و میترسید دوباره تنها گیرش بیاره و ی بالیی سرش بیاره.

بیشتر موقع هم شاهد بحث این دوتا داداش دیوونه بودیم.

انگار نیوشا راست میگفت و رایان آدم خوبی بود و با ما هم خوب بود و حداقل مثل
داداشش نبود و مشکل واقعی همون رامین بود.

دیگه داشت خستم میکرد و خودمم از این موضوع کالفه شد بودم...

یعنی چی پنج روزه اینجاییم و دانشگاه هم نرفتیم و ریدن تو زندگیمون و هیچکاری هم
نمیتونیم بکنیم جز اینکه رامین کسشر بگه و اذیتمون کنه...

با صدای رامین که داشت درمورد ندا چرتو پرت میگفت به رایان به خودم اومدم...

تا خواستم برم و وایسم ببینم چی میگن ندا با نفس نفس



اومد سمتم و سوختم سوختم.

نگران نگاهش کردم که لباسش خیس شده بود و تکون تکونش میداد.

چیشده ای گفتم که گفت:
آب جوش ریخت روم باز خیلیم داغ نبود.

هینی کشیدم که گفت:
بیا بریم بیرون تاب بازی کنیم برو منن لباسمو عوض کنم بیام

پوفی کشیدم و باشه ای گفتم و از عمارت بیرون رفتم...

[نیوشا]
داشتم واسه خودم تو خونه قدم میزدم که شنیدم رامین داره درمورد من با رایان حرف

میزنه.

سره جام ایستادم و نزدیکتر که شدم دیدم داره میگه مرده ندارم وشوهر دارم و هرچی بود
گفته .

دیگه رایان هم میدونه. میخواستم بهش نگم اما دیگه این عن بهش گفت!
ولی عب نداره اون اخالقش خوبه حداقل نمیره پیش بقیه خا. یه مالی کنه.

پوفی کشیدم و آروم به پیشونیم کوبیدم که متوجه حضور نفس شدم.

وقتی دیدم داره متعجب به سمت صدای این دوتا میاد فهمیدم که میخواد بفهمه چی میگن.

بدو بدو رفتم تو آشپزخونه و آبی از لوله پر کردم و ریختم رو لباسم و به خودم خندیدم و
مثل اسکال آب ریخاه بودم رو خودم.

سریع سمت نفس رفتم و مثل اونایی که سوختن بال بال میزدم ولباسمو تکون میدادم و
گفتم:

سوختم سوختم اب جوش ریخت روم باز خوبه زیاد داغ نبود.

بیا بریم تو حیاط تاب بازی تو برو منم لباسمو عوض کنم بیام .

با چرتو پرتایی که بهش گفتم قانع شد و با اینکه اتفاقی برام نیوفتاده بود اینجوری دست به
سرش کردم که نره دنبال حرفای رامین و رایان و بعد بفهمه و جرم بده!

به سمت اتاق آتاناز رفتم دیدم لباس هم داره و رایان هم انگار مشکل نداره ی دست بلیز
شلوار



مشکی و سفید خوشگل پوشیدم.

نگاهی به خودم تو آینه کردم که یهو رایان تو آینه ظاهر شد...

هینی کشیدم و برگشتم سمتش که گفت:
خوشگل شدی!

مرسی ای گفتم و ادامه دادم:
امم چیزه میگم اینا ماله خواهرته خب ماهم لباس نداریم. میشه بپوشیم؟

رایان: آره بپوشید منم فکر میکنم خواهرمید و حالم بهتر میشه!

لبخندی زدم و باشه ای گفتم و خواستم از اتاق برم بیرون که گفت:
نیوشا !

میشینی حرف بزنیم؟!

تازه یاد این افتادم که قضیمو رامین بهش گفته بود.

)۵۵(پارت 

سره جام ایستادم و لبامو تو دهنم فرو بردم و گفتم:
اخه نفس تو باغ منتظرمه!

عب نداره ای گفت و رو تخت نشست و شونه ای باال انداختم و باشه ای گفتم و کنارش
نشستم .

اولش هیچی نگفت ولی ی دفعه بدون مقدمه سازی گفت:
تو شوهر داری زنی؟!

سرمو پایین انداختم و دستمو تو موهام فرو کردم و دور انگشتم پیچوندم و همینجور با
موهام ور میرفتم گفتم:

امم خب چیزه یهویی شد و ولش من رفتم

اینو گفتم و خواستم در برم که تا پاشدم بازومو گرفت و کشیدم و مجبور شدم دوباره
بشینم.

در و دیوارو نگاه میکردم که چونمو گرفت و به سمت خودش برگردوند.

تو چشمای هم زل زده بودیم که گفت:
به ابجیات نمیگم بگو من مثل رامین نیستم نترس

لبامو تو دهنمفرو بردم که دوباره جملشو تکرار کرد.

نفس عمیقی کشیدم وگفتم :
خیلی خب باشه

توضیح میدم ولی به کسی نگو نمیدونم چرا اون داداش عوضیت برداشت به تو گفت تازه
من سره نفس رو شیره مالیدم وگرنه داشت به حرفاتون گوش میکرد.

هوفف ببین، اون پسرخالمه
اون اتفاق هم یهویی افتاد ما مست بودیم و بعدشم فهمیدم دیگه دختر نیستم!

 حوصله



و وقت ندارم از اول اول برات تعریف کنم و خواستمم به اون زنگ بزنم چون میدونستم
نگران شده و داداشش هم از اون زورش اومد که انگار خودش میخواست پردمو بزنه و

بعدشم بگه مال منی و هرشب زیرش باشم ولی وقتی فهمید اونجور که میخواد پیش نمیره،
گفت عذابش بدم واینجور تنبیهم میکنه.

اونروز کلی با طناب و کمربند زدم همه جام درد میکنه و میسوزه!
لعنت به اون

لعنت به این زندگی
لعنت به عشقمون که بعد این همه سال بهش رسیدم ولی شما گندزدید بهش

دوباره بغضم گرفته بود و میخواستم زار زار به حال خودم گریه کنم گه پاشدم و سریع از
اتاق زدم بیرون...

قطره اشکی از چشمام چکید و معدم ضعف رفت.

سست شدم و به سمت آشپزخونه پا تند کردم.

در یخچال رو باز کردم و آب برداشتم وبرای خودم ریختم.

چند قطره خوردم که دیگه انگار از آب هم بدم میومد و دوست نداشتم.

این چند روزم بزور غذا خوردم و همش از پیش نفس و نفس یا رایان بودم که تو دید اون
حروم. زاده نباشم و بازم بالیی سرم بیاره!

دیگه خسته شدم دیگه میخوام برگردم پیش عشقم
دلم بغلشو میخواد، آرامششو، دستاشو، لباشو

اما چی هیچکدومشو ندارم و فقط باید حسرت نبودشو بخورم و عذاب بکشم و گریه کنم...

میخوام برگردم ولی نمیشه هرکاری هم کنیم ی بالیی سرمون میاد.

االنشم که این دوتا درمورد هیراد میدونن و معلوم نیست بعد چه اتفاقی میوفته ورایان هم
که همش میگه کمکتون میکنم ولی باز تو این عمارت ک.یری هستیم!

همینجوری با خودم حرف میزدم و اشک میریختم و تازه متوجه گذشت زمان و صورت
خیسم



شدم که دستی رو شونم نشست.

ترسیده هینی کشیدم و سرمو پایین انداختم و تند تند با دستام اشکامو پاک کردم که چونمو
گرفت.

رایان بود.

)۵۶(پارت 

با نگرانی که تو چشماش موج میزد نگاهم کرد.

چرا این پسر انقدر خوب و مظلوم بود برعکس داداشش؟!
چرا اصال ی بوسمم نمیکنه ی داد هم نزد ولی بجاش رامین داره این کارا رو میکنه داره

اذیتم میکنه.

هقی زدم که گفت:
چرا داری گریه میکنی!

میتونی با من درد و دل کنی! دیگه فکر کنم تو این چند روز شناخته باشیمون میدونی که
من اونقدرا هم بد نیستم و

پریدم وسط حرفش و گفتم:
نه تو اصال بد نیستی، تو خیلیم خوب و مهربون و خوش اخالقی فقط

فقط دلم برای همونی که ندارمش تنگه!
من اونو میخوام ولی نیست

حتی نمیتونم به آبجیامم بگم که مبادا سرزنشم کنه یا نمیدونم، اصال نمیدونم حتی برات
چجوری توضیح بدم.

رایان:نگران نباش درست میشه منن دلتنگ مادرم اونجم چند ساله یکی دوروز که نیست.

قول میدم امروز فردا از اینجا ببرمتون بیرون قول مردونه

پوفی کشیدم وگفتم:
از این قوالی مردونه متنفرم همینا آدمو عذاب میده که اصن عمل نمیکنن.

ابروشو باال انداخت و گفت:
نه بابا اینجوری نگو من از اون مرداشم الکی نمیگگ انجام میدم

سری تکون دادم و آبی به دست و صورتم زدم که حوله به سمتم گرفت.

ممنونی گفتم و صورتموخشک کردم که دیدم نفس اومد تو آشپزخونه

چشم غره ای برام رفت و نگاهی به من و نگاهی به رامینی که حاال به ُاپن تکیه داده بود کرد
و گفت:

دو ساعته منو فرستاده پی نخود سیاه نشستی اینجا چه غلطی میکنی نیوشا؟!

حوله رو پرت کردم رو سر رایان که



دقیق افتاد رو موهاش و گفتم:
هیچی اومدم اینجا ی چیزی بخورم گشنم شد ببخشید بیا بشین ی چیزی بخوریم ولش

نمیخواد بریم حالم بده!

باشه ای گفت و سرشو تو یخچال کرد و اوه مایگادی گفت.

کوفتی نثارش کردم کهبا دست پر از یخچال بیرون اومد.

مشروب درآورده بود و ماست و لواشک منم دست کردم تو کابینت و چیپس و پفک پیدا
کردم اوردم.

همه رو ریختیم رو میز که رایان نشسته بود.

چپ چپ نگاهمون کرد و پاشد.

سرفه مصلحتی کردم که نفس گفت:
اه ناموسا ول کن دق کردم تو این زندان بیا بشینیم کوفت کنیم هرچی شد شد.

پوفی کشیدم و باشه ای گفتم و میدونستم االن اگه تا خرخره بخوریم این رایان و رامین
سو استفاده میکنن و خودشونم مست میکنم بعد میشینیم همو میگایم.

ولی خب بازم اهمیت ندادم و دست رایانو کشیدم که متعجب نگاهم کرد و گفتم:
چیزه دوتا پیک به ما بده.

سری تکون داد و از تو کشویی سه تا پیک کوچولو درآورد و رو میز گذاشت و یکم برا
خودش ریخت و خواست از اشپزخونه بره بیرون که یهو صدای شکستن باعث شد جیغ

کوچیکی بزنم و ترسیدم که رایان هم برگشت و متعجب بهمون نگاه کرد.

نفس دست به کمر شد و با اخم گفت:
من جمعش نمیکنم اخه این ک.یری چیه انقدر کوچیکه بردار ی لیوان بیار باو. اینم جمع کن

رایان: هه بسته بچه زیاد نخور

نفس: دهنتو ببند بچه نیستم

رایان: بچه ای که من با این قد و قوارم اون یکی کوچولو رو خوردم بعد تو با این سنت و
قدت میخوای بشینی مست کنی اونم لیوان لیوان!

بس بود



همون شب مهمونی مارال که اون دوتا خواهرات تا خرخره خورده بودن.

با یاد آوردی اونروز هردومون زدیم زیرخنده که نفس کوفتی بهم گفت و از آشپزخونه بیرون
رفت...

بعد از رفتن نفس ی چک کردم که رفته باشی و دوییدم سمت رایان...

)۵۷(پارت 

تو چشماش مظلوم نگاه کردم و گفتم:
ببین میگم کی قراره بریم. دیگه با رامین نمیکشم دوروز دیگه میره به ابجیام جریان هیرادو

میگه اونوقت کی جواب میده ها کیی؟!
لطفا بریم باشه. تو داداششی اونم گوه میخوره کاری کنه. بعدشم هیراد بعدن ی بالیی سرش

میاره که به گوه خوردن بیوفته با این بال هایی که سره ما آورده.

اها یادت رفت افتادن نفس رو. اگه فقط ی تار از سرش کم بشه ما میمیریم ، ما اونو مثل
مامانمون میدونیم. مایی که مامان نداریم!

داشت با قیافه ای کالفه نگاهم میکرد که وقتی گفتم مامان نداریم رنگ نگاهش عوض شد و
ابروهای توهم رفتشو از هم باز کرد و سرشو پایین انداخت و هیچی نگفت.

من: رایان منو نگاه کن!
ببین بزار بریم کمک کن لطفا. من دلتنگ اونم واقعا اونم االن بدون من نمیتونه .من من 

یهو کل خاطرات مثل ی چیز پر سرعت از جلوی چشمام رد شد وباعث شد بغض بدی گلومو
بگیره و نتونستم جلوی خودمو بگیرم و هلش دادم و همینجوری دستمو رو دهنم گرفته

بودم و بزور میخواستم گریه نکنم و هق نزنم از آشپزخونه زدم بیرون...

از عمارت رفتم بیرون و به سمت باغ رفتم.

بدو بدو تو باع میدوییدم و به سمت درخت بید بلندی رفتم و زیرش نشستم و باد بود که
موهامو تو هوا میرقصوند.

بدجور



دلتنگش بودم و هیچی نمیتونست آرومم کنه هیچی!
جز گرفتن دستاش و بودن تو آغوش نرم و گرم هیرادم!

نفسمو عمیق دادم بیرون و سرمو رو پاهام گذاشتم و گریه کردم.

با صدای بلند گریه میکردم و گریه میکردم و هیچی برام مهم نبود.

با تو آغوش فرو رفتنم سرمو از رو پام بلند کردم.

سرمو چرخوندم که نگاهم قفل شد تو چشمای مظلوم رایان.

بغلم کرده بود و من االن سرم رو سینه ی عضله ایش بود.

برای چند لحظه فکر کردم هیراد خودمه و بغضم بیشتر شد و حالم بدتر خراب شد و دست
نوازشی رو لپم کشید و گفت:

من فکر نمیکردم شما هم مادر ندارید.

امم خب درکت میکنم و قول اینم بت میدم که تا امشب و فردا از اینجا میزنیم بیرون.

اینجوری نکن یاد خودمون میوفتم حالم میگیره.

پاشو برو داخل عمارت سردت میشه اینجا اونجا ی فیلمی چیزی بزار با خوراکی اینا بشینیم
بخوریم منم ی نقشه ای میریزم وسط بهتون میگم.

اگه امشب شد که

پریدم وسط حرفش و با چشمای اشکی نگاهش کردم و بینیمو باال کشیدم و سرمو از سینش
فاصله دادم و بلند شدم.

به اسمون نگاه کردم و لبامو از هم فاصله دادم که حرف بزنم اما دهنم باز موند و به ابرا
خیره شدم.

چند ثانیه ای تو اون حالت بودم و به ابرا نگاه میکردم که رایان هم رد نگاهمو گرفت و ابرا
رو نگاه کرد و گفت:

چه قشنگه!
دقیق شکل ی دختر و پسر دست تو دسته.

هقی زدم و آره ی آرومی گفتم که سریع جو رو عوض کرد وگفت:
خیلی خب دیگه برو تو داری میلرزی!

ولی بدون اگه نیازی به درد



و دل داشتی من هستم.

ی جورایی دردامون یکیه!

سرمو ریز تکون دادم و جلوتر از اون به سمت عمارت رفتم...

)۵۸(پارت 

تا خرخره خورده بودیم و مثل اسکال بودیم و گیج و منگ بودیم بدجور.

من تو بغل رامین ولو شده بودم و نفس تو بغل رایان بود.

ندا هم رفته بود ته باغ با بادیگارد رایان ، مهرداد الس میزد.

اصال بدجور بودیم.

داشتیم جرعت حقیقت بازی میکردیم که افتاد به سمت من و رامین.

قهقه ای زدم و بوسی رو لپ رامین کاشتم که عمیق خندید و پوزخندی زد.

اونا مثل ما انقدر تا حد مرگ نخورده بودن و ریکلس بودن.

پوزخندی زدم و پرسیدم:
اگه بگن این وسط برام بلیس، ای 

ن کارو میکنی. حقیقته ها

خندید و گفت حتما حتما

وا رفته نگاهش کردم که بطری وسطمون رو نفش چرخوند و افتاد به نفس و رامین که
گفت:

جرعت داری حاال همین وسط براش بخور!

جیغی زدم و از جام پاشدم و خواستم فرار کنم که یهو رو هوا گرفته شدم و چرخوندم و
زمین گذاشتم و تو ی حرکت شلوارمو کشید پایین.

جیغی کشیدم و از خجالت آب شدم که خندید و دستشو تو شرتم کرد و مالید و بعد از چند
ثانیه رو مبل انداختم.

نفس و رایان همینجوری نگاهمون میکردن و منم داشتم از خجالت و سرگیجه میمردم که
مک محکمی به نوک ک. صم زد و آه بلندی کشیدم که همشون باهم جونی گفتن.

رامین عین خیالش نبود و شروع کرد تند تند خوردن برام و منم آه و نالمو بزور میخواستم
نگه دارم اما لعنتی نشد و تازه داشتم ار. ضا میشدم که رایان اومد روم و رایانو



کنار زد.

لباشو رو لبام گذاشت و عمیق بوسید و شلوارمو دستم داد و دستمو کشید و به سمتی برد.

بدو بدو میرفت و دستمو دنبال خودش میکشید که یهو سر از اتاق آتاناز درآوردیم و رو
تخت هلم داد.

لیسی به گردنم زد و جونی گفت.

سست شده بودم و دلم میخواست کلفتش توم باشه.

اصن عاشق هیرادم بودم و دلم همش هیرادو میخواست و مخصوصا االن که اینجا بود وای

دستمو رو شکم عضله ایش گذاشتم و کم کم دستامو باال بردم ودور گردنش حلقه کردم و
سیب گلوشو بوسیدم و لیسی به گردنش زدم و خمار نگاهش کردم.

به سمت لباش اومدم وزبونمو از اینور تااونور لبش کشیدم وبعدش شروع کردیم لب بازی...

انقدر لب داده بود و حرفه ای بود که با همون ار.ضا شدم.

خسته و با نفس نفس ،رو تخت ولو شده بودم که اون هم نفس عمیقی کشید و شلوارمو
پوشید و گفت:

نخواستم زیاده روی کنم. میدونی که من آدمم و ولت میکردم اون رامین همونجا جرت
میداد و بازم زیرش کبود میشدی ولی برداشتم آوردم اینجا چون میخوایم امشب بریم و از

دست اون خر نجاتت دادم ولی یهو خودم هوس کردم، پس در این حد بسه!
بخدا دیگه گا.ییده شدم من یکی انقدر ج.ق زدم باز اون رامین هزار نفر کرده.

 وا رفته نگاهش کردم و دستی به چشمام کشیدم و تازه متوجه این شدم که این رایانه و
هیراد نیست.

پوفی کشیدم ورو تخت نشستم...

)۵۹(پارت 

زد روی رونم وگفت:
پاشو پاشو بریم زودباش باید رامینو دست به سر کنیم.

دستی تو موهام کشیدم و گفتم:
چییی؟!

چی کس میگی کجا میخوایم بریم، قرار بود بکنیم!

پوکر



نگاهم کرد و کج خندید.

شونه ای باال انداختم واال ای گفتم و از جاش بلند شد و گفت:
اسکلی. ولی پاشو سه تا پالتو بردار بیار از کمد زود تابرم بیام.

باشه ای گفتم و به سمت کمدلباس رفتم...

[ نفس]
تازه داشت خوشت میگذشت که رامین پاشد به سمت اتاقش رفت و گفت:

بسه شما هم واسه امشب زیاد خوردید برو تو تختت توهم تا جرتون ندادم.

قهقه ای زدم و گفتم:
باشه جر بده کی گفته نده حاال

ی ابروشو باال انداخت و چند قدمی جلو اومد که همون موقع رایان اومد و زد تخت سینش
وبه سمت اتاق هدایتش کرد.

دقیق نفهمیدم چیشد ولی بالشتی از روی مبل برداشتم و از عمارت بیرون رفتم.

به سمت ته باغ رفتم که دیدم ندا درحال سا. ک زدن برای یکی از بادیگارداس.

زدم تو پیشونیم و شونه ای باال انداختم و گفتم مزاحم نباشم.

ی گوشه رو علفا بالشتمو پرت کردم و سرمو گذاشتم و دراز کشیدم وبه آسمون تاریک و
پرستاره نگاا کردم و تازه متوجه ساعت یک شب شدم...

چند دقیقه ای فکر خیال کردم و تازه داشت چشمام گرم میشد که یهو بالشت از زیر سرم
کشیده شد وبعد هم بازوم کشیده شد.

آخی گفتم و به صورت رایان با اخمای توهم رفته نگاه کردم.

امشب جذاب و خوشتیپ شده بود و دلم میخواستش و خوشم اومده بودازش ولی
نمیدونم حسم ی جوری بود و انگار تو حال خودم نبودم.

دستی به مردو. نگیش کشیدم و گفتم:
آه چیکار میکنی اونارو ببین وضع بادیگاردت و خواهرمه!
نوبت منه رایان اه. البد رامین هم رفت سربخت نیوشا!!!

بازومو محکم تر فشرد که آخی از بین لبام



بیرون رفت و گفت:
به خودت بیا. میخوایم االن از اینجا فراریتون بدم و شماهمبرید پی زندگیتون و با رامین

درگیر نباشید پس لطف کن چرت نگو.

همینجور دستمو تا عمارت کشید و کشون کشون با خودش برد و وقتی به در عمارت
رسیدیم گفت:

اینجا باش گند کاری ام نکن تابرم نیوشا رو بیارم.

پوکر نگاهش کردم که خیلی سریع نیوشا رو با خودش میکشوند و اومد.

نیوشا لبخند محوی زد و دوتاپالتودستش بود و یکی دستم داد و بعد رایان هردومونو از
بازوم گرفت و سریع و کشیدمون به سمت بیرون عمارت و ماشینش...

)۶۰(پارت 

تو ماشین نشسته بودیم و از سرما میلرزیدیم که در باز شد و ندابا قیافه ای توهم و موهای
بهم ریخته، تو ماشین نشست.

دست به سینه روشو کرد پشت بهمون انگار که تو قیافه بود یا چی واهمیتی ندادیم...

رایان خودش هم پشت فرمون نشست و ماشینو و بعد بخاریشو روشن کرد.

حرکت کردیم و نمیدونستم داریم کجا میریم.

تنها این ترسناک و عجیب بود که وسط جنگل بودیم واین عمارتشون وسط ی جنگل تاریک
و ترسناک بود که به کل پشمام ریخت و من و نیوشا همو بغل کدیم و ندا هم چسبید به در

ماشین و چشماشو بست انگار میخواست این صحنه هارو نبینه...

حدود ی ربعی گذشته بود که یهو ماشین خاموش شد و رایان هرچی استارت زد روشن نشد.

کالفه َاه بلندی گفت و فوشی به ماشین فرستاد و از ماشین پیاده شد.

هنوزم تو اون جنگل مسخره بودیم و فکر میکردم هرلحظه ی حیوونی میاد میخورمون.

انگار با خاموش شدن ماشین بخاری هم خاموش شد و باد های سوزناک و سردی



از الی در و پنجره میومد تو و دندونامون از لرز و سرما رو هم میکوبید و ندا که انگار حالش
بهتر از مایی که از این دنیا خبر نداشتیم بود گفت:

م میگم داریم ب بر می میگردیم خونه؟!

از اینجا فهمیدیم داریم برمیگردیم خونه خوشحال شدم ولی نه من و نه نیوشا جوابشو
دادیم.

دو سه دقیقه ای گذشته بود که نوری زد تو آینه و خورد تو چشمم و انگار یکی این وقت
شب تواین جنگل بود و انگار به شدت هم عصبی بود چون با سرعت خیلی زیادی سمتمون

میومد...

صورتم از سرما بی حس شده بود که یهو در سمت من باز شد و به سمت زمین فرود اومدم
و جیغی کشیدم...

نزدیک بود کلی بخورم زمین و دستو پام وسرم بپوکه که دستامو سپر کردم و جلوم گرفتم
و کل وزنم رو دستم افتاد.

همون لحظه دستم پیچ خورد و چونم خورد رو آسفالت سنگی و سفت جاده.

آخی بلندی گفتم و از درد اشک تو چشمام حلقه زد و دقیقه ای بعد بازوم محکم فشرده شد
که فکر کنم له شد و باال کشیدم و چشم تو چشم با رامین شدم که چشماش به رنگ خون

شده بود.

نفسم تو سینم حبس شد که دو بار محکم زد تو صورتم.

دستاش انقدر محکم بود وسفت زده بود که خیلی دردم گرفت و داشت میسوخت.

همون لحظه بود که رایان فهمید و به سمتم خیز برداشت ولی رامین یقه ی پالتوم گرفت و
وزنمم که سبک تر از خودش بود توی حرکت پرتم کرد اونور.

مثل آدامش چسبیدم رو کاپوت ماشینش و ی ذره



صورتم هم که از سیلیش درد نمیکرد به کاموت ساییده شد.

وبا زانو رو زمین ایستادم.

رامین سره رایان داد میکشید و فوش میداد و یقشو میکشید و سره داداش خودش هم الت
بازی درمیورد و از فرصت استفاده کردم و آروم که نبینه سمت ماشین رایانرفتم و در سمت

ندا رو باز کردم که داشت از سرما و ترس سگ لرز میزد.

بازوشو گرفتم و پیادش کردم و هیسی گفتم که نیوشا اون وسط نمیدونست چیکار کنه و
داشت گریه میکرد.

شاید اینکه بعدش قراره دوباره بهش تجاوز بشه و کلی جای کبودی رو بدنش نقش بسته
بشه براش سخت بود و از االن میدونست چه چیزی پیش ورومونه و داره به حال خودش

زار میزنه.

تو این مدتی که سعی کردم نیوشا رو از ماشین رایان بدون فهمیدنشون بکشم بیرون ندا
رفت تو ماشین رامین.

انگار اونم نقشه ی منو فهمید و به سمت ماشین رفت...

)۶۱(پارت 

وقتی نیوشا رو هم به سختی کشیدم بیرون وتوماشین رامین نشوندم.

آروم به سمت ماشین رفتم.

و این دوتا داداش هم هنوز داشتن با هم سرو کله میزدن و رایان انگار نقشمونوگرفت ولی
رامین فقط داد میزد و چرت میگفت.

همین دو نفری اینجا رو که معلوم نبود کجاست گذاشتن رو سرش.

ولی من چقدر میفهمما ینی انقدر عقل دارم که نیوتن نداشت.

اخه یکی نیست بگه االن به قول خودت که نمیدونی کجایی و اینجا کجاست چجوری
میخوای رانندگی کنی و از دست اینا در بریم!

پوفی کشیدم که یهو موهام از پشت کشیده شد و با کمر خوردم زمین و درد خیلی بدی تو
بدنم پیچید و جیغی زدم.

همینجوری موهامو میکشید و



رایان سعی کرد موهامو از دستش دراره و اشکام دیگه داشت میریخت نه بخاطر این کاراش
بخاطر درد و مخصوصا کمرم که حس کردم شکست.

به زور از دستش فرار کردم وبدو بدو سمتماشین رفتم و با جیغ جیغ درو بستم و قفل کردم.

چند بار استارت زدم و تند تند کارا رو میکردم که از دستش در بریم و اونحا هم جاده تاریک
بود باز اگه خودمون بالیی سره خدمون میوردیم بهتر بود تا رامین دهنمونو سرویس کنه.

من تازه دارم یادم میاد که مست بودیم و تا خرخره خوردیم و دختره هم فعال تو عالم
هپروتن و هیچی نمیگن و فقط پوکر همو نگاه میکنن و انگار پشماشون ریخته.

چراغ ماشینو روشن کردم که روی رامین افتاد و مثل خوناشامو شده بود. چشمای قرمز،
دماغ خونی!

اصن مردم و زنده شدم!
جیغی زدم که دخترا هم با من جیغ زدن و یهو جلو اومد و متوجه قفل فرمون تو دستش

شدم جیغی زدم و خودمو سمت نیوشا که صندلی جلو پیشم نشسته بود کشیدم که رامین
تو ی حرکا قفل فرمونو باال برد و عصبی و وحشی به شیشه کوبید و شیشه هزار تیکه شد.

انگار نه انگار ماشین خودش بود ولی انگار فعال عذاب دادن ما براش مهم تر بود.

دوباره جیغی زدیم و حاال فقط سعی داشتم این قفالی ماشین کا به سختی بستم ا از دست
رامین درامان باشیمو باز کنم .

هرچی کشیدم باال وپایین دیدم باز نمیشه و داره میاد سمت نیوشا.

بدو به سمت صندلی عقب پریدم و هنوز نرفتم بودم که پامو کشید و همینجوری از شیشه
کشیدم بیرون و سرم



رو فرمون خورد وبعدشم شیشه شکسته های شیشه رفت تو دست و پام و صورتم و هم فکر
کنم دیگه زخم شد...

)۶۲(پارت 

دخترا هنوزم تو شک بودن و هیچی نمیگفتن ولی رامین نمیدونم چه مرگش شده بود که
چسبوندم به درختی و طنابی درآورد و تو شکمم و رون و کمرم کوبید و بلند جیغ میزدم و

گریه میکردم و بعد با همون طناب دستامو بست به دور درخت که نتونم تکون بخورم و
داشتم جر میخوردم.

تازه متوجه رایان با سر خونی شدم.

حینی کشیدم و بلند صداش کردم ولی جواب نداد.

رو آسفالت این جاده ولو شده بود و از سرش خون میومد.

هزارتا فکر از سرم گذشت که رامینرد نگاهمو گرفت و گفت:
نترس با سنگ زدم تو سرش و زدمش نمیمیره!

جیغ بلندی کشیدم که سیلی محکمی تو دهنم خوابوند و از کارم پشیمون شدم.

شاید وقتی این سگ مارو زندانی میکنه باید دهنمونو ببندیم و بدبختی و عذابموند تماشا
کنیم که کاری باهامون نداشته باشه وگرنه به ازای هر اشک و جیغ چه بالهایی که سرمون

نمیاره!

تا خواستم حرف بزنم و رو برگردونم رامین با سر خورد زمین.

یعنی مثل یکی که غش کنه افتاد.

هقی زدم و چرخیدم که دیدم نیوشا با چوبی زده تو سرش.

نمیدونستم فوش بدم یا تشویق کنم و تنها کاری که تونستم بکنم این بود که نیوشا رو گفتم
بیاد دستامو باز کنه.

بعد از دو سه دقیقه که این طنابای مسخره رو باز کرد نفس راحتی کشیدیم و به سمت ندا
رفت که انگار داشت باالمیورد و حالش خراب بود.

با فاصله ی خیلی زیاد از کنار رامین گذشتم و



انگار کلن بی هوش شده بود و دقیق هم جای حساس زده بود.

بدو بدو به سمت رایان رفتم و دستمو به سمتش دراز کردم و تازه متوجه شیشه خورده ها
تو پاهام و دستم شدم.

آخ بلندی گفتم وسعی کردم درشون بیارم اما نشد.

به درکی گفتم و دستمو رو سر خونیش گذاشتم.

دستمو تو جیبم کردم و باندی پیدا کردم.

شانس این پالتو معلوم نیست ماله کیه و باند توش چیکار میکنه که حاال ببندم برای رایان.

دستمو گذاشتم زیر سرش و سعی کردم ی جوری که خون سرش بند بیاد کارو تموم کن م
وحداقل این بهوش بود اون بهوش نیومد به درک ولی رایان بهوش بیاد!

رو زانوم نشستم و سر رایان رو روی پام گذاشتم .

اسکام رو صورتش و گردنش میریخت.

سرچرخوندم و نگاهی به ندا و نیوشا کردم که حالشون خوب بود و ی کنار نشسته بودن و
انگار همو دل داری میدادن.

یهو چونم توسط یکی گرفته شد و ترسیده از اینکه رامینه هین بلندی کشیدم و سریع سر
چرخوندم که کسی نبود.

و با صدای ضعیف رایان که داشت صدام میکرد به خودم اومدم...

رایان: ت تو خوبی؟! بالیی که سرت نیو

دستمو رو دماغم گذاشتم و دستشو نوازش کردم و گفتم:
من خوبم خوبم تو خوب نیستی اون داداش عوضیت با سنگ زدت و نیوشا هم با چوب

زدش و فعال بی هوشه.

خب نشد فرار کنیم انگار سرنوشتمون کنار شما و تلخه!
حداقل پاشو برگردیم تو همون عمارت!
شایدم زندان یا بهش بگن اعدام خونه!

شایدم زجر گاه یا هرچیز بد دیگه و عذاب آور...!

دستشو زمین گذاشت وسعی کرد پاشه که کمکش کردم.

به سمتم خم شد و سرمو



تو دستاش گرفت و اشکاموپاک کرد و تو این اوضاع بوسه ای رو موهام زد و از جاش بلند
شد.

انگار به خاطر ضربه ای که خورده بود سرگیجه داشت پون سرش گیج میرفت و سریع
پاشدم و کمکش کردم توماشین بشینه!

)۶۳(پارت 

دخترا هم انگار تازه به خودشون اومدن که سریع سوار ماشین رامین شدن.

من مونده بودم بیرون از ماشین و رایان هم همینجوری اون وسط بود و اگه یکی پیداش
میکرد فکر میکرد کسی کشتش یا ترورش کردیم.

تا خواستم سوارماشین شم صدای آژیر پلیس اوگد و هینی کشیدم و دست و پام شروع به
لرزش کرد.

دخترا متعجب و رایان با استرس و نگران سریع از ماشین پیاده شد و به سمت رامین رفت
و دستشورو گلو و قلبش فشرد و انگار خواست نبضشو چک کنه وگفت:

بدو ما شانس نداریم، بیا تاپلیس نیومده اینم بلند کنیم ببریم.

باالخره که شما دارید برمیگردید عمارت وانگار چاره ای نیست پس این هم ببریم شر
نشه.باالخره داداشمه نمیتونم ولش کنم وسط جاده که ماشین از روش رد شه!

چشم غره رفتم و تو دلم گفتم:
آره ولش کن ماشین از روش رد شه از دستش راحت شیم ای

خندید و گفت:
خیلی خب حاال نمیتونم ولش کنم وگرنه خودمم میدونم آدم نیست و لیاقت زندگی نداره

ولی خب بازم.

بیا دیگه

پوفی کشیدم و به سمتش پاتندکردم وبا هزار بدبدختی به سمت ماشین کشیدمش.

همینجوری به سمت در عقب ماشین میبردیمش که نیوشا با گریه پیاده شد و سمتم اومد.

یهو اسلحه ای از جیب رامین افتاد و نیوشا خم شد و درکمال اسکلی کلی دست مالی کرد و
برش داشت.

داشت به رایان



میگفت که بگیرش وهمون موقع جاده روشن شد و ماشینی پشت ماشین شیشه شکسته
رامین ایستاد و دو نفر از ماشین پیاده شدن و اسلحه به سمتمون گرفتن.

دست خودم نبود و ترسیده رامینو ول کردم و دستامو باالبردم.

نیوشا هم که همون وسط بود قشنگ اسلحه هم دستش بود. 
یکی از مردا که یهو چراغ ماشینشونو روشن کردن و دیدیم پلیسن گفت:

ولش کنید. با شمام بزاریدش زمین. کشتیدش؟!
اینجا چه خبره!

اون یکی پلیس جلو اومد و نگاهی به نیوشا انداخت که چشمش رو اسلحه قفل شد و نیوشا
سریع اسلحه رو انداخت زمین.

پلیس سمتش رفت و گفت:
ببینم دستاتو. به به خونی هم که هست!

باورم نمیشه تو اونو کشتی!

وای نه اونا فکر کردن رامین مرده و نیوشا کشتش. واز االن آبجیمو میندازن زندان واییی!!!

تند تند اشک میریختم که اون یکی پلیسه اومد جلو و رامین رو چک کرد و اون یکی هم
دستای نیوشا رو اسلحه زد...

به سمتش دوییدم و التماس کردم و گریه و جیغ که نبردیش ولی اونو میخواستم آبجی بی
گناه منوببرن.

اون موقع بود که یهو صدایی از پشت سرم اومد و متوجه ندا که پشتم رو آسفالت ولو بود
شدم...

)۶۴(پارت 

سمتش رفتمو تکون تکونش دادم ولی بیدار نشد.

شاید غش کرده شاید حالش بده.

وای خدا چه همه چیز باز قاطی شد.

خدا این رامین رو لعنت کنه همش تقصیر اونه اگه مارو نمیدزدید یا میزاشت بی خونه االن
داشتیم مثل آدم زندگیمونو میکردیم .

همونجا وسط جاده باال سر ندا نشسته بودم و زار زار گریه میکردم که رایان اومد باال سرش
و قلبشو چک کرد و گفت:
حالش خوب بود فکر کنم



از حال رفته!

سرمو سخت و با اشک تکون دادم و همون لحظه بود که از جام بلند شدم و دیدم نیوشا
داخل ماشین پلیسه و بدوبدوبه سمت ماشین پلیس رفتم وبا گریه و جیغ کوبوندم تو شیشه

گفتم:
وای آبجیمو ول کنید. اون بی گناه، اون هیچواری نکرده، این هم نمرده این عوضیه این آدم

کشه نه خواهر من. لطفا ولش کنید اون فقط اسلحه رو برداشته ولش کنید...

پلیسه انگار نه انگار که اونیکی گفت:
برو برو خونتون تا شما هم نبردمت. هیچکاریم که نکرده فعال جاش تو زندانه پس زد اضافه

نزن بکش کنار.

اشکام بیشتر شد و بیشتر شد و حالم به شدت خراب بود و انقدر ام گریه کرده بودم که
سردی هوا رو احساس نمیکردم و داغ بودم و دیگه نای گریه کردن نداشتم و نفس به زور

باال میومد و یهو زیر پام خالی شد و چشمامو دو سه بار باز و بسته کردم.

ثانیه ی اول درختای تاریک و بعد چهره ی نگران رایان با موهای بهم ریخته تو صورتش و
بعد پلیس باالی سرم...

[نیوشا]
هرچی گفتم وتعریف کردم که من کاری ای نیستم و هیچکاری نکردم و رامین هم زندس

هیچکب گوش نکرد و گفتن تو ام کاری نکرده باشی باید اینجا بمونی و اون هم انقدر سابقه
داره که به موقعش بازم ده دوازده سال حبس و حتی بیشتر هم براش میزاریم...

شاید سهم من از زندگی فقط گیش بود.

فقط عذاب، فقط گریه، فقط دوری
شاید سرنوشتم همین بود و باید تا االنش که حسرت و آرزو به دل از هیراد موندم و بقیشم

اینجوری بگذره!
شاید باید عشقمو



پشت شیشه های زندان مالقات کنم.

سخته دوستش داشته باشی ولی دوست نداشته باشه.

و وقتی عاشقت میشه که دیگه مال تو نیست.

نه اینکه مال تو نباشه ها، بلکا زندگی جوری میزاره تو کاست که از زنده بودنت متنفر میشی
و هرروز آرزوی مرگ بکنی...!

)۶۵(پارت 

اشکام دوباره رو صورتم جاری شد و من از درها میگذشتم و زنی من رو به سمت سلولی
میبرد.

حالم به شدت خراب بود.

من چمیدونستم یهو پلیس میاد که تقصیر من بشه!
بعد از چند دقیقه روبروی در آهنی ای ایستادیم و بازومو ول کرد و قفل در رو باز کرد و به

داخل هلم داد.

پام گیر کرد و نزدیک بود با سر بخورم زمین ولی تعادلمو حفظ کردم.

صدای بسته شدن در که اومد بینیمو باال کشیدم کشیدم وهقی زدم.

اشکامو با شصتم پاک کردم اما هنوزم ناخوداگاه گریم میگرفت.

سرمو بلند کردم و متوجه نگاه خیره ی بقیه روم شدم.

از دختری که چهارده پونزده سالش میزد تا پیرزن هفتاد هشتاد ساله بود.

قیافه های مظلوم تا قاتل بود.

ترسیدم و هیچی نگفتم.

چند قدمی برداشتم که زنای سن و سال باالیی که دور میزی انگار داشتن بازی میکردن نگاه
های وحشتناک بهم کردن و میخندیدن بهم و تشر میزدن.

اشکام همینجوری میریخت رو زمین و هیچی نمیگفتم که یهو یکی زد رو شونم.

ی دختر خیلی خوشگل بود.

چشمای آبی به رنگ دریا داشت. موهای طالیی بلند و لخت و چال گونه های بانمک.

از قیافش میزد آدم خوب و مهربونی باشه ولی دیگه نمیشد آدمارو تو این دنیا از روی قیاقه
شناخت مخصوصا اینجا که زندانه و همه به خاطر ی مشکلی اینجان!

اینجا تا قبل اینکه



آزادم کنن نمیرم و نپوسم یا نکشنم هنر کردن. وگرنه حتی دیگه نمیشه هیرادمو از پشت
میله های زندان ببینم.

با تکون دادن دست دختره جلوی صورتم به خودم اومدم و سرمو سمتش چرخوندم که
گفت:

امم تو حالت خوبه؟!
بیا اون تخت کناری من خالی بیا اونجا بیا تا اینا نخوردنت.

شونه ای باال انداختم که جلو رفت و منم ساکت و مظلوم پشتش قدم برداشتم.

اینجا زندان بود با آدمایی که معلوم نبود پشت اون صورتشون مظلومیشون چی پنهونه پس
اگه به کسی اعتماد نداشته باشم و حرفی بزنم گردنم زدس و خودم حساب خودمو میرسم.

از حرف خودم ترسیده هینی کشیدم که دختره برگشت و پشتشو نگاه کرد و تک نگاهی بهم
انداخت و دوباره به سمت تختا رفت.

روی ی تختی کنار پنجره نشست و به تخت کناریش اشاره کرد و گفت:
دختری که نمیدونم اسمت چیه بیا اینجا بشین!

سرمو ریز تکون دادم و رو تختی که گفت بشین و دیگه قرار بود مال من باشه نشستم.

چهار زانو نشستم و با ناخونام ور رفتم و این هم انگار واقعا دختر خوبی بود و مثل من بی
گناه بوده و انداختنش اینجا و حتی لحن صحبت کردنش هم انقدر خوب و آرومه که آدم

خوشش میاد نه اون زنایی که اونجا دور هم جمعن و البد دارن نقشه قتل بقیه رو میکشن و
با چشماشون هم آدم میکشن چه برسه به چیزای دیگه.

نگاهی به بقیه کردم و به خودم لرزیدم و سرمو پایین انداختم.

دقییه ای بعد چونمو گرفت و سمت خودش چرخوند و گفت:
میترسی؟!

آره ای گفتم که گفت:
نترس مگه چند سالته؟

اینا کاریشون نداشته باشی وبد



رفتاری نکنی و حرف اضافه نزنی که عصبی نشن بالیی سرت نمیارن در ضمن اینجا یکی از
بهترین سلوالی اینجا بقیه جاها که ناجور و هر روز یکی ی بالیی سرش میاد...

پوکر نگاهش کردم که گفت:
خیلی خب اینجوری نگفتم که بدتر بترسی.

بعد پاشد و اومد کنار من چهار زانو نشست و گفت:
من اسمم رها تو چی؟!

من کلن بی آزارم و هیچ بالیی هم سره هیچکی نیوردم. اگه خواستی برات ماجرامو تعریف
میکنم و توهم میتونی تعریف کنی!

سر تکون دادم و دوباره نگاهی به اطراف کردم و دیدم هرکی سرش تو ی کاره و چیزی هم
نمیگن درموردم برای همین اهمیتی ندادم و سعی کردم خودمو با حرف زدن با رها سرگرم

کنم و حداقل با این دوست باشم تا اینجا از تنهایی و ترس نمیرم...

)۶۶(پارت 

تو چشماییم که از ترس و ناراحتی پر شده بود نگاه کرد و گفت:
نترس بهت گفتم که کاری به کار نداشته باشی حله.

میدونی چرا اینو میگم؟
چون من پنج ساله اینجام.

هفته ای حداقل دو نفر به جمعمون اضافه میشه.

اینجا افراد زیادی هست بعضیا الکی گناهکار شدن و موندگار شدن اینجا ولی بعضیا واقعا
خالف کردن.

نفسی تازه کرد و نگاهی به اطراف کردد و گفت:
اون زنه رو میبینی اینجوری نگاهش نکن جوونه پنجاه سالشه اون خودش دو سه نفر کشته

معتاده ولی این قیافشو که میبینی اون همش عملی از نوگ انگشت پاش تا موهاش.

اون بقلیش که لیوان دستشو رو میبینی حاال اشاره نکنم خیلی خطرناکه.

رو خواب و خوراکش حساسه و کسی بهش گیر بده با تیزی پارش میکنه. اون خودش یکی
دوبار منو زخمی کرده و



ی بار هم خواست تو دستشویی منو بکشه ولی نجات پیدا کردم.

خالصه نگم برات که بیشتریا وضعشون داغونه واز دو سال تا ده ساله اینجا حبسن.

فقط اون پیرزنه که اون از بچگیش هم سن و سال م نبوده اینجاست اینجوری نگاش نکن
اون بی گناه و اون دوتا زنه و اون دختره .

نفسی تازه کرد و گفت:
امم ببینم تو چیکار کردی، تو هم بی گناهی انگار وگرنه اینجوری با ترس نگاه نمیکردی و

اینجوری باشی.

با حرفایی که زده بود همش میلرزیدم.

شونه هامو گرفت و گفت:
آروم باش چرا انقدر میلرزی برات گفت که مراقب خودت وکارات باشی.

االن هم بگو برام چیکار کردی من خودم یکی دیگه از این بی گناهم. بزار برات بگم که تو هم
بگی.

دقیقا دوسال نیم پیش بود که با بابام رفته بودیم بیرون اونجا نمیدونم چه اتفاقی براش
افتاد ولی ما رفته بودیم قبرستون اونجا رفته بودیم چون سالگرد مرگ مادرش بود.

یهو نمیدکنم چیشد و کی این کارو کرد دیدم افتاده و از بدنش خون میاد بعد فهمیدم بابام
مرد و تفنگی تو دستش بود. تفنگو از دستش دراوردم که همون لحظه کلی پلیس ریخت
اونجا و زنی که مامانم مثال بحساب میومد ولی مامانم بچه بودم مرده بود و بابتم چند

سال پیش اینو گرفت و بابامو خیلی دوست داشت ولی با من زیاد جور نبود و بعد هم از لج
گفت شوهرمو کشته و میخواد اینجا جنازشو خاک کنه.

بعدم منو دستگیر کردن...

هینی کشیدم که موهاشو کنار زد و چشمای پر از اشکشو دیدم. حالم خراب شد.

یاد مامان افتادم!
چقدر دلتنگش شدم یهو...!

اشکاشو پاک کرد و گفت:
خیلی



خب ولش حالم بد میشه یاد اون زن میوفتم.

توبگو. خانواده داری خواهر برادر و چی شد چرا اینجایی و اونا کجان؟!

نفسمو کالفه دادم بیرون و گفتم:
ما سه تا خواهریم. ندا و نفس و من که نیوشام.

 سالمه ما هم مامانمونو از دست دادیم...۱۸

ی روز صبح از خواب پاشدیم دیدم کف آشزخونه و سرتا پا خونه. 
نفهمیدیم چیشد و کی این کارو کرده ولی این شد زندگی ما.

بعدشم ی روز دزدیده شدیم بعد فهمیدیم که اونا مادرشون سرطان داشته و خالفکارن و
بخاطر اینکه پول بدست بیارن از راه فروش ما و دزدی این کارو کردن و اونا رو از قبل توی

مهمونی دیده بودی.

خالصه اونا هم دوتا برادرن یکیشون وحشی و دوبار بهم تجاوز کرد ولی یکیشون مهربون و
خوبه.

 اون دوست نداشت مارو بفروشه و اتفاق بدی برامون بیوفته خواست کمکمون کنه از اون
عمارت و داداشش در بریم. داشتیم میرفتیم یهو داداشش پیدامون کرد و دوباره میخواست

اذیتمون کنه و خواهرمو اذیت میکرد با چوب زدم تو سرش غش کرد.

بعدش دیگه داشتیم برمیگشتیم دوبارهرعمارت و نشد فرار کنیم اون داداش هم رو جاده
ولو بود اسلحه رو زمینبود تابرداشتم ملیس اومد و فکر کردن من کشتمش یجورایی مثل

ماجرای تو. بعدشم الکی الکی گیر افتادم.

اون بیرون چند نفر منتظرمن حتی شوهرم نمیدونه وگرنه

دستمو رو دهنم گذاشتم که متعجب نگاهم کرد

) ۶۷(پارت 

دستمو رو دهنم گذاشتم که گفت:
چی .شوهر داری؟!

پوکر نگاهش کردم و گفتم:
من زنم درحالی که این یهویی شد. اون پسر خالمه من همیشه از بچگیم دوسش داشتم اما

اون دوستم نداشت ولی ی روز فهمید ومست بودیم



زدیم همو جر دادیم خالصه.

ی روز تو عمارت با گوشی داداش مهربونه بهش زنگ زدم تا خواستم حرف بزنم وحشیه
اومد ک بعد هم بخاطر این کار کلی زدم با کمربند و طناب

هینی کشید که چند نفر چپ چپ نگاهمون کردن و دستمو رو دهنش گذاشتم و بعد چند
ثانیه برداشتم و گفتم:

هیسس همه همچین نگاه میکنن انگار با اونایی.

آروم سرتکون داد و گفت:
که اینطور

باشه حاال خواستی حرف بزنی چیزی من هستم. من اینجا مورد اعتماد تر و بهتر از بقیم
نمیخوام از خودم تعریف کنم ولی خب باالخره دو ساله نیمه اینجام میدونم چی به چیه.

سری تکون دادم که از رو تختم بلند شد ک به سمت تخت خودش رفت...

دستموزیر سرم گذاشتم و رو تخت دراز کشیدم.

شاید اینجا بخوابم بهتره تا بیدار بمونم و قیافه ی ترسناک اینارو ببینم یا چیزی بگم که
بالیی سرم بیارن. اینا با دیوار هم حرف میزنی آدمو میخورن انگار داری با اینا حرف میزنی

ایش

سرمو رو بالشت گذاشتم و به رها که داشت رو تختش کتاب میخوند نگاه کردم.

 چشمامو رو هم گذاشتم که تموم خاطراتم با ندا و نفس و هیراد جلو چشمام ظاهر شد.

نفهمیدم چیشد که گوشم خیس شد.

سرمو از رو بالشتم بلند کردم وبه بالشت خیس نگاه کردم.

پوزخندی به بدشانس بودنم و این زندگی زدم و بالشتو برعکس کردم.

دوست داشتم بمیرم ولی نبینم که بی گناه تو زندانم.

بمیرم ولی نبودن خواهرام تنها کسایی که دارم رو کنارم نبینم.

بمیرم ولی نبود هیرادمو نبینم.

دلم کباب میشه از اینکه نمیدونم هیرادم االن تو چه حاله و داره چیکار میکنه یا تو این



مدتی که من نبودم چیشده و حالش چطوره!
چقدر دلتنگم چقدر...

یهو اشکام ریخت.

یهو تخت پایین رفت که دختری گفت:
چیشد یهو، تو حالت خوبه؟!

 رها از جاش پاشد و گفت:
چیشدی، گریه نکن نیوشا! درست میشه درک میکنم عزیزم.

الینا تو برو چیز خاصی نیست احساس غریبی و تنهایی میکنه.

دختره که االن فهمیدم اسمش الینا و همونی که رها میگفت بی گناه بود رفت و رها دستی
به موهام کشید و نوازش کرد و سعی کرد دلداریم بده...

با حس خستگی زیاد و چشمام که میسوخت و بزور باز و بسته میکرم از خواب پریدم.

گلوم خشک شده بود تشنه بودم نمیدونم.

از رو تخت بلند شدم و به این سلول تاریک نگاه کردم نمیدونمم ساعت چندبود ولی همه
خواب بودن.

به سمت یخچال کوچیک و قدیمی نزدیک زن قاتله زوری رفتم اونم بخاطر اینکه تشنم بود
وگرنه از نونم سیر نشده بودم.

سریع ی لیوان آب خوردم ودوییدم سمت تختم.

دوباره خوابیدم...

با حس اینکه یکی رو شکممه خواستم بچرخم اما انگار دستامو با دستاش گرفته بود.

یکم سردم شده بود.

لرزی به تنم افتاد و یهو بهشتم تحریک شد.

نفس آه مانندی کشیدم و چشمامو باز کردم و با دیدن اون زن قاتله روم هینی کشیدم که
دستشو رو دهنم گذاشت.

دستمو کشیدم اما دستمو بسته بود به تخت.

وای یاخدا کمک االن میمیرم!
این کی اومد روم کی پاشد کی دستمو بست واییی کمککک!

پوزخندی زد و سرشو الی پام برد و لیسی به رونم و ک. صم زد که سست شدم.

نتونستم حرفی بزنم که گفت:
من عاشق لزم .بیا ی دور بریم حوصلمون سر نره. با همه اینجا حداقل دوبار کردیم با توهم

باید بکنیم



بیا
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خوشم نمیومد از لزبین و اهلش هم نبودم ولی این زن واقعا انگار این کاره بود.

داشت با خوردن بهشتم اذیتم میکرد.

نزدیک بود ار. ضا بشم دیگه که صورتم خیس شد و یخ زدم.

هینی کشیدم و رو تخت نشستم.

دستی به چشمام کشیدم و دیدم هنوز غروبه.

نگاهی به اطراف کرددم هرکی سرش تو کار خودش بود وزنه هم خواب بود.

رها باالی سرم با ی لیوان خالی بود.

انگار آب لیوان رو ریخته بود رو سرم.

وای خدا خواب دیده بودم خداروشکر مردم وزنده شدم.

یعنی اون واقعا همجنسگرا؟!

لب گزیدم و گفتم:
 رها خواب دیدم اون قاتله اومده بود بام لز کنه.

ریز خندید و زد تو پیشونیم و خاک تو سری نثارم کرد که رو تخت نشستم.

بدجور خواب زده شده بودم و سردرد گرفتم.

زدرو رونم و از جاش پاشد و گفت:
قطعا بی خواب شدی و مخصوصا اون اجنه تو خوابت بوده، بزار ی چایی برات بیام روال

شی.

مرسی گفتم که از جاش پاشد.

حوله ای به سمتم پرت کرد که صورتمو خشک کردم و سمت زنا رفت و ی لیوان چایی برام
ریخت...

چایی رو دستم داد که با دستای لرزون ازش گرفتم و گفت:
من بیست سالمه میدونستی؟!

متعجب نگاهش کردم و کمی از چاییم خوردم و همینجوری که فوت میکردم تا سرد بشه
گفتم:

عه واقعا. پس از من بزرگتری ولی بهت نمیخوره ها

شونه ای باال انداخت و به سمت تختش رفت و دراز کشید و چشماشو بست و چشم بسته
گفت:

چیزی الزم داشتی بگو 

اوهومی گفتم و مشغول خوردن چاییم شدم...

[نفس]
از وقتی که نیوشا رو بردن همش حالم بده و گریه میکنم. انقدر گریه کردم که زیر



چشمام باد کرده. دوتا خواهر دارم کا یکیشون از دست رفت و اونیکی هم مثل من حالش
بده و همش حالت تهوع داره دیگه داره از حال میره.

اصال هیچکدوممون میل به غذا نداریم ولی رایان خیلی سعی میکنه آروممون کنه و درد و
دل بده و حالمونو خوب کنه.

نیوشا راست میگفت این طفلی گناهی نداره گناه واقعی رامین که عین خر هر غلطی
میخواد میکنه. االنم که بهوش اومد خونه ها رو از هم جدا کردیم.

اومدیم سوییت تو باغ تا با اون عوضی توی ی خونه نباشیم و قاتل هم بشیم.

اصال بخاطر همون حروم . زادس که االن آبجی من باید گوشه زندون باشه و اون بی گناه و
مظلوم میون هزارتا زن و آدم قاتل و روانی دیگه...!

داشت از رایان خوشم میومد مخصوصا اینکه نمیزاشت بهمون آسیبی برسه درسته گند زده
شده ولی باز اون تالششو کرد نجاتمون بده، تالششو کرد رامینو رام کنه، تالششو کرد تا

بالیی سرمون نیاد و آروممون کنه و همچنین االنم تالش میکنه تا باز هم ازمون محافظت
کنه و با اینکه حالمون خرابه اما همش کنارمونه و میخواد حالمونو خوب کنه.

ای کاش تالششو بکنه تا ی مدرکی جور بشه و نیوشا هم بیاد بیرون...!
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با اومدن ندا که بازوی رایان رو گرفته بود و نفس نفس مززد و سرش پایین بود سر بلند
کردم ونگران پاشدم و سمتش رفتم که ممنون آرومی که انگار صداش از ته چاه میومد رو

به رایان گفت و دست منو گرفت.

شونه هاشو گرفتم و دستی به صورت سردش کشیدم که رایان گفت:
چیزه انگار وقت ماهانشه و



بازم حالش بد شد. بزار برم ی چیزی بیارم بخورید اینجوری بدتر میشید ها. با اشک و زاری
که دیگه چیری حل نمیشه فقط حال خودتونو بدتر میکنید.حداقل خودتونو تقویت کنید و

غذاتونو بخورید ببینید رنگ به رو ندارید!

سرمو پایبن انداختم و چیزی نگفتم راستی میگفت دیگا گریه کنمم که در سلول باز نمیشه تا
خواهرم بیاد کنارم.

ی دفعه چونمو گرفت و سرمو باال آورد و گفت:
باشه؟! میرم میارم میام و شما هم میخورید ی کلمه باشه نه نداریم.

نمیدونم چیشد لبخند کنج لبم نشست که انگار اون هم دیدش و دستی به لپم کشید و گفت:
خیلی خب آبجیتو ببر بشینه رو مبل تا برم بیارم بیام.

سری تکون دادم و ندا رو به سمت مبل بردم و دراز کشش کردم و دستی به سرش کشیدم
وگفتم:

ت تب داری!
چیشدی تو تب داری حالت تهوع چته تو یکی دیگه پوفف

بی حال و سرد نمیدونی گفت که حال خودمم داغون شد از اینکه ندا هم حالش بده.

ده دقیقه ی ربعی گذشته بود که ندا خیلی خسته بود و خوابش برد.

سرمو رو شکمش گذاشتم و چشمامورو هم گذاشتم که صدای بسته شدن دراومد.

رایان با ی سینی پر غذا اومد تو.

سر بلند کردم که گفت:
چرا خوابید ای بابا االن بدتر حالش بد میشه!

شونه ای باال انداختم و گفتم:
آخه خستس و بی حاله نمیدونم چش شد یهو. عب نداره بزار بیدار شد میخوره!

رایان: باشه پس بیا بشین تو بخور. ببین حاال که اون خوابه منم انقدر به شما گفتن بخورید
و باهاتون حرف زدن که خودمم گرسنم شد بیا بشینیم بخوریم با هم.

فکر میکردم میخواست چیز



دیگه ای بگه و به گفتن باشه ای اکتفا کردم و رو مبل دو نفره ای که بود نشست و سینی رو
روی پاش گذاشت که مجبور شدم دو سه سانتیش بشینم که دستم به غذا برسه.

بشقابو جلو کشیدم وبا غذا بازی میکردم. بازم اشتها نداشتم و بدون نیوشا نمیشه هیچکاری
کرد!

همینجوری قاشقو توبرنج و زرشت پلویی که آوره بود زیر و رو میکردم که یهو قاشقی جلو
صورتم تکون داد و گفت:

دهنتوباز کن!

پوکر نگاهش کردم که دوباره حرفشو تکرار کرد.

دهنمو باز کردم و خواستم قاشقو ازش بگیرم و خودم بخورم و دستم رو دستش گذاشته
شد ولی نداد دستم و همینجوری تو چشمام خیره بود و گفت:

میترسم!
از اینکه اگه تو دریا غرق بشم و دستم گرفته نشه من و قلبم اونجا بمیریم.

منظور حرفشو نگرفتم که قاشقو درآورد و کالفه دستی تو موهاش کشید و مشغول خوردن
شد و گفت:

بخور دیگه بازی نکن باهاش

نمیدونم چیشد یهو که هردو یاد این موضوع افتادیم و با هم گفیم:
روز اولی که دیدمت وحشی بودی!

متعجب همو نگاه کردیم و ریز خندیدیم.

سرمو انداختم پایین و دهنمو با غذا پر کردم که گفت:
عه نظر توعم درموردم اینه؟!

آره اون موقع یهو جو گیر شدم یا بحث میکردیم نمیدونم و بعدشم که اومدید اینجا تو کل
ماشین و عمارتو گذاشته بودی رو سرت باز نشد مهربون باهات رفتار کنم و خب ولش کن

فقط

قاشقو تو بشقاب گذاشتن و منتظر نگاهش کردم و گفتم:
فقط چی؟!

رایان: ه هیچی ولش کن یادم رفت غذاتو بخور.

بخور دیگه یخ شد نفسم

داشتم غذامو میخوردم که با این حرفش پرید گلوم.

)۷۰(پارت 

سریع از جاش پاشد و



آبی آورد و دستم داد و زد پشت کمرم که خوردم و ممنونی گفتم.

اون گفت نفسم عجب!
چیه نکنه اونم به این نتیجه رسیده که گاهی وحشیم گاهی آروم؟!

جالب شد مایی که گردن همو میزدیم حاال آروم و ساکتیم و کنار هم دووم آوردیم...

لبخندی زدم و گفتم:
چیزه میگم

سر بلند کرد و جانی گفت.

ته دلم لرزید. شاید باید باور میکردم که اولین کسیه که کنارشم یعنی اولین مردی که کنارشم
و منو با تمام اخالقا و رفتار گند و خوبم تامل کرده و داره میگه جان

خودش که حس کرد دیگه داره خراب میکنه تک سرفه ای کرد و گفت:
اهم بگو بگو منتظرم

سری تکون دادم و گفتم:
میخواستم بگم که چیزه ، جالب شد که ما مثل سگ پاچه میگرفتیم و گردن همو میزدیم و

همو میدیدم همو میخوردیم!
ولی االن ساکت و آروم و 

پرید وسط حرفم و گفت:
اها کجا همو خوردیم؟!

تو چی از منو خوردی و من چیه تورو خوردم؟!
نگرفتم دقیق فقط راست کردم.

هینی کشیدم و بی تربیتی نثارش کردم که پقی زد زیر خنده و گفت:
نه خدایی شوخی کردم باز نخوریم به قول خودت

ولی آره جالبه!

داشت حرصم میداد ولی خودمم فهمیدم این وسط تو این موقعیت چرت گفتم و بزور
جلوی خندمو نگه داشته بودم...

باالخره ادامه ی غذامون بدون حرفی تموم شد ورو مبل ولو شدم که اون هم کنارم تکیه داد
و گفت:

میخواستم برتون گردونم خونه حیف نشد!
تقصیر رامین شد ببخشید

شونه ای باال انداختم و عب نداره ای گفتم که گفت:
یاد دیشب افتادم. ولی انگار به ندا با بادیگارد و تو که رو پام بودی داشت خوش میگذشتا!!!

چشمام تا ته باز



شده بود و خیره خیره نگاهش میکردم و به حرفایی که میزد گوش میکردم و اون شبو با
خودم مرور کردم قبل اینکه فرار کنیم و تو عمارت بودم ولی زیاد یادم نمیومد چون مست

هم کرده بودیم.

تنها ندا رو کامل یادم بود و نیوشا که انگار لخت بود جلو هممون و من تو بغل رایان

از جام پاشدم که دستم کشیده شد.

رو پاش افتادم.

چند ثانیه همو نگاه کردیم که پاشدم و عذر خواهی کرد.

 این کی انقدر مودب شد برا ما!
ولی خوب بود ولی من بدیشو دیدم فقط...

جالب بود دارم درمورد ی مرد درست حسابی حیف میزنم و تعریفشو میکنم منی که هیچکی
با این اخالقام بام نبوده و خالصه با پسرا آبم تو ی جوب نمیره.

رایان: امم بازم ببخشید فقط خواستم استراحت کنی توهم همش گریه کردی گفتم شاید
خسته باشی میتونی بخوابی.

یکم فکر کردم و دیدم آره خستم پس از همون باال خودمو رو مبل پرت کردم که رایان کمرمو
گرفت و آروم نشوندم.

ی دقیقه رفتم تو حس و حال س. ک .س نشسته ولی بعد برگشتم به حالت خودم و به مبل
تکیه دادم و چشمامو بستم...

)۷۱(پارت 

با تکون خوردن موهام بیدار شدم.

ی چیزی کنار گوشم زمزمه میشد و من رو ی جای نرم بودم.

چشمامو باز نکردم و گوشامو تیز کردم.

انگار رایان بود که داشت با تره ای از موهام ور میرفت و آروم گفت:
تو آن دریایی بودی که من توش غرق شدم. نه تنها خودم بلکه قلبم رو نیز مثل موج هایت

بردی.

تا دل من پیش تو گیر است از دریای چشمانت دل نمیکنم و به



دیگری دل نمیبندم دلبر.

تو عشقی بودی که با کوچک ترین اشتباه و خالف در دلم جا کردی.

چرا که عشقی از نگاه خالف برایم به وجود آورد...

نمیدونم تو دلم چه خبر بود و حالم چی بود.

شاید تو کونم عروسی بود از اینکه دوسم داره.

از اینکه اینجوری داره حرفای رمانتیک میزنه یا این کاراش یا نمیدونم.

واقعا نمیدونستم منی که ی روز میخواستم از رو مخ بودن و بد بودنش بکشمش حاال چرا
داره منو مثل ی آهنربا میکشه سمت خودش یا هرچی و منم وحشی دوست داشتنی براش

شدم.

این جذاب بود. لبخندی رو لبم نا خودآگاه نشست و بوسه ای رو پیشونیم اومد و بعد هرم
نفس های گرمش به گردن و لبام میخورد که باعث میشد داغ کنم.

انگار داغ شدنم و لبخندم رو که حس کرده بود عقب کشید و دیگه حرفی نزد.

اما اگه دوسم داره و وقتی خوابم از این حرفا میزنه چرا توبیداری نمیگه؟
وقتی سره غذا اون حرفو زد که من نگرفتم چی میگه منظورش با من بود و این کارا و

حرفاش نشانه عشق و عالقشه اما انگار میخواد مخفیانه دوسم داشته باشه وشاید فکر
میکنه حسش ی طرفس یا جواب رد بدم یا هرچی و میترسه.

ولی مگه خرم مردی که ی زمان اسکل و نفرت انگیز بود و حالم ازش بهم میخورد ولی االن
تک تک وجودش حالمو تغییر میده رو اذیت کنم و جواب نه بدم یا مگه تو دنیا اضاف موندم

که بعد مدت ها یکی داره این حرفا رو میزنه و منو میخواد از دستش بدم؟!

چشمامو با تردید باز کردم که دیدم چشماش بستش.

سرش



باالی سرم بود و این نشون از این بود که من رو پاشم آخییی

سرپو بلند کردم و نیم خیز شدم.

یهو تصمیم گرفتم رو دوتا پام بشینم و نگاهش کنم.

همینجوری نشسته بودن و آرون ویز ویز میکردم و نزدیک تر صورتش رفتم و جوری که
بیدار نشه دستی تو موهای خوش حالت و بلندش کشیدم وخیلی آروم گفتم:

خب وقتی منم دارم بهت عالقه مند میشم مشکل چیه.

تو دریایی نداری که من توش غرق شم ولی این مراقب بودنات، مهربونیات و تالش برای
کمک بهمون ،روم تاثیر داشت و حسم نسبت بهت عوض شد.

خب ای کاش این حرفای رمانتیکتو تو بیداری هم بهم میگفتی ولی چمیدونی که منم دارم
دوست دارت میشم.

کلمه ی آخرو گفتم که یهو کمرم فشرده شد و محکم لباش مهری به لبام زد و ساکتم کرد .

توی حرکت بلندم کرد و همینجوری که دوطرف کمرمو گرفته بود از اون فضا دور کرد و
سمت آشپزخونه نقلی رفت و منو رو ُاپن اونجا گذاشتم.

آروم به سمت پایین هدایتم کرد و روم نیم خیز شد و همینجوری که ایستاده بود و روم
خیمه زده بود لباشو محکم تر رو لبام گذاشت و بوسه های عمیق به لبام میزد...

)۷۲(پارت 

بعد از یکی دو دقیقه دست از لبام برداشت و مک محکمی با لباش به گردنم زد و بعد گردنمو
میون دندوناش گرفت که آخ و نالم ترکیب شد و کلمه ی جدیدی ساخت.

چشمامو بسته بودم و اونم داغ بود.

وقتی تنش به تنم چسبیده بود متوجه داغ کردنش شدم و فهمیدم که هردومون چقدر هاتیم
مخصوصا منی که هیچوقت مثل دخترا با خودم



ور نمیرم و فیلم پو.رن نگاه نمیکنم ولی عالقه به شدت زیادی با بودن با مرد زندگیم دارم
که گویا به خواستم رسیدم.

عری داشتم میکردم که دستشو رو کمرم گذاشتم و از ُاپن بلندم کرد اصال نمیدونم چرا
اومدیم اینجا و اونم انگار نمیدونست داره چیکار میکنه و روی اپن نشوندم و دستاشو رو

باسنم گذاشت و اسپنک آرومی زد و فشار داد و جلو کشیدم که بهشتم محکم به مردو. نگی
راست شدش چسبید.

آه آرومی کشیدم که با نفس کشیدنم قاطی شد و خمار گفت:
من نگفتم دوست ندارم تو چرا نگفتی نفسم؟!

آب دهنمو قورت دادم و سرمو تو سینش پنهون کردم و گفتم:
آخه منم نمیدونستم چند چندم ولی االن میدونم که ی مرد جنتلمن هاتی مثل تورو نباید از

دست بدم.

لبخندی زد و ای جانی گفت و لیسی به گردنم زد که ناخوداگاه به آل.تش چنگ زدم.

چشماشو محکم رو هم گذاشت که صدای ندا اومد.

از رو اپن پریدم پایین و یقه ی لباس رادیت و بعد خم لباس خودمو درست کردم و سمت
ظرف شویی دوییدم و صورتمو آب زدم که ندا متوجه داغیم نشه و گند نزنیم.

چنان که نیوشا و ندا از اول هم رایان رو مال من میدونستن ولی خب ما تازه شروع کردیم.
تازه اولشه...

صورتمو آب زدم به سمت پذییرایی رفتم ولی رایان نبود.

نفس عمیقی کشیدم که ندا پاشد و سمتم اومد . سمتش رفتم و دستو گرفتم و گفتم:
خوبی ندا؟! بهتری

ندا: آره خوبم تشنم گرسنم.رایان نیست ی کوفتی بیاره؟!

اطرافو نگاه کردن و گفتم:
امم رایان با رامین بحث کرده بود عصابش خورد شده بود گفتم برو



هوا بخور

یهو صدای رایان از پشتم اومد و گفت:
آره اومدم چیزی میخوای؟

ندا نگاهی به من و نگاهی به رایان کرد و گفت:
آره گشنمه وتشنمه ی چیزی بیار

رایان باشه ای گفت و از سوییت بیرون رفت.ندا انگار حالش بهتر بود که گفت:
ببین ی وکیلی چیزی نیست بتونیم رضایت بدیم تا نیوشا از زندان دراد؟!

نچز گفتم که زد تو سرم و گفت:
په اون نره خره چیه وکیله دیگه

یهو صدای رایان اومد که با سینی اومد داخل و گفت:
کی نره خره من؟!

آره وکیلم راست میگی شاید شد مدرکی جور کنم و آزادش کنم.

مظلوم نگاهش کردم که تو چشمام زل زده و گفت:
آره حتما سعی میکنم.

لبخند کمرنگی به هم زدیم و ندا مشغول غذا خوردن شد.

به سمت بیرون رفتم و تو باغ رفتم تا یکم هوا عوض کنم و رو تاب نشستم و آروم تاب
میخوردم که یهو تاب هول محکمی داده شد و دستمو محکم به میله گرفتم و نزدیک بود

بیوفتم...
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سرچرخوندم که رایان از پشت تاب اومد بیرون و کنارم نشست.

خم شد و بوسه ی نرمی روی لپم زد و چسبید بهم و دستشو دور کمرم حلقه کرد.

با لبخند عمیقی همو نگاه کردیم وگفتم:
نزدیک بود بیوفتم رایان

شونه ای باال انداخت و گفت:
نفسم نترس من کنارتم.

لبخندی به انقدر که مهربون بود و امنیت میداد زدم. صورتشو مماس صورتم کرد و گفت:
خوشحالم که حسمون دوطرفس...!

فکر کنم دیگه فهمیدی کا من بی گناهم و آدم خوبیم. ولی اون موقع روزی که تو مهمونی
مارال دیدمت از همون موقع چشمم گرفتت ولی وحشی بازی درآوردیم.

نمیدونم یهو چیشد ولی تو کسری از زمان لبامو رو



لباش گذاشتم.

عمیق لبامو بوسید و مک محکمی بهش زد.

عقب کشید که دستمو دور لبش کشیدم و اینکه انگار رژ لبم بهش مالیده بود رو پاک کردم.

دستشو از دور کمرم برداشت وگفت:
اوممم خیلی خوشمزس. نفسم نمیدونستم انقدر خوش مزه ای !

لبامو داخل دهنم فرو بردم که گفت:
نکن بچه بیرون خوشگل ترن.

راستی چیشد که به ندا گفتی رفتن هوا بخورم.

ریز خندیدم و گفتم:
آخه بدجوری داغ بودیم.

دستمو سمت دکمه های پیرهنش بردمو دکمه ی اولشو باز کردم با یقش ور رفتم و
نزدیکترش شدم و گفتم:

ترسیدم از اینکه انقدر هاتی ندا چیزی بفهمه

لبخند کج و جذابی از اون مدل لبخندایی که همیشه دلمو میبرد زد و دستی تو موهاش
کشید و گفت:

خب خوب کردی ولی حاال نمیترسی این دلبری کردنات کاری دستت بده!

سر کج کردم و دستامو رو سینه های عضله ایش گذاشتم و گفتم:
اها پس شیطونی هم بلدیمن فکر کردم مظلومی کلن

مرمموز خندید و یهو سرشو بهم نزدیک کرد و گازی از گردنم گرفت.

آخ بلندی گفتم که مکی به گردنم زد.

همینجوری میزد و منم به موهاش چنگ میزدم.

خیلی سعی کردم جلوش وا ندم ولی با همین کارش کلی تحریک شدم وآه کشیدم.

ناخوداگاه سرمو بیشتر کج کردم که بیشتر به جون گردنم افتاد.

دیگه داشتم خیس میشدم که عقب کشید و لبامو بوسید.

تا دستامو دور گردنش حلقه کردم رامین دادش بلند شد که رایانو صدا میکرد.

رایان پوفی کشید وبوسه ای رو پیشونیم زد و گفت:
بیا خرمگش معرکه وارد میشود.

ریزخندیدم و عب نداره ای گفتم که دستمو بوسید و از کنارم بلند شد.

دستی به لبا و گردن خیسم کشیدم.

وای این پسر چقدر هات و خوبه همونجوری



که من میخوامه!
دستمو از داخل شرتم رد کردم و به بهشتم دست زدم که دیدم خیس خیسم.

پوفی کشیدم و به سمت سوییت پیش ندا رفتم...

)۷۴(پارت 

ندا رو دیدم که داشت با گوشیش ور میرفت.

لبخند زنان به سمتش رفتم که گفت:
وای خیلی خوشحالم که رایان گوشیمو داد!

اون واقعا پسر خوبیه خیلی خوب!

لبخندی زدم و کنارش نشستم و گفتم:
آره خیلی خوب

گوشیو خاموش کرد و سر چرخوند طرفم و لب باز کرد و خواست حرفی بزنه ولی سر کج
کرد و مرموز نگاهم کرد و گفت:

آها پس که خیلی خوبه، آره معلومه خیلی خوبه معلومه. اونقدر خوبه که اثراتشو بجا
گذاشته!

پوکر نگاهش کردم که دستشو به سمت گردنم اورد و روش کشید و گفت:
این کبودیای جذابو میگم

هینی کشیدم و سرمو عقب آوردم.

بیا ندا هم از کارای رایان فهمید چه خبره!
یعنی انقدر محکم و با عمق بوده کاراش که کبود شده.

ای خدا از دست این. ولی عب نداره باالخره که میفهمه.

سرپایین انداختم وگفتم:
امم خب چیزه. حق با تو و نیوشابود خب این پسر خوبیه و مهربونه و هم به شما اهمیت

میده و مراقبتونه هم به من و دوسم داره و خالصه بسته دیگه پروع میشی.

ریزخندید و گفت:
عب نداره خوش بخت بشید من از خدامه ی شوهر خواهری مثل رایان داشته باشم.

لبخندی زدم و گفتم:
کوفت. عوضی نشو ندا کی گفت حاال شوهر خواهرت باشه!

تازه همین دو سه ساعتس که باهم جور شدیم بابا ازدواج چیه

ی ابروشو باال انداخت و گفت:
مس به این نتیجه رسیدی که این آدمه. خب تویی که هیچ پسری جذبت نیست و اخالق و

رفتارت تخمی جالبه رایان دوست داره. چنان



که از اولش هم معلوم بود چشمش گرفته بودت ولی رامین عوضیه حیفه که برادر اونه اصال
به هم نمیخورن که برادرشه!

خندیدم و خواستم حرف بزنم که صدای داد رامین پیچید و در خونه به شدت باز شد و
رایان میدویید دنبال رامینی که به سمت من با عصبانیت میومد.

هینی کشیدم و از جام پاشدم که رامین داد زد:
دستت بش بخوره زندت نمیزارم رامین. بسه هربالیی که سرش اوردی و سره نیوشا اوردی!

پوزخندی زد و سمتم دویید که جیغی زدم و به سمتی پریدم که ندا هم پاشد و به سمت
رامین رفت و هلش داد ی طرف.

از موقعیت استفاده کردم و پریدم پشت رایان.

دستشو دور کمرم حلقه کرد و داد زد:
حق نداری به مال و اموال من دست بزنی!

دلیل نمیشه چون انقدر عوضی و کسی نمیخوادت یا بخاطر سوفیا هر دختری که دیدی رو
به کشتن بدی!

از اینکه با این گفتن مال و اموالم ازم دفاع کرد لبخندی زدم ولی سعی کردم لبخندمو مخفی
نگه دارم تو اون اوضاع.

بیشتر دستشو محکم تر دورم حلقه کرد و روبه رامین ادامه داد:
حاال راتو بکش برو. ،االن خواهر این زندانه دوروز دیگه بجاش تو میوفتی زندان با این

کارات به جرم آدم کشی و تجاوز باز هم زندانی ببین کی بهت گفتم.

اگه مامان بفهمه بفد از رفتنش چه ادم عوضی ای شدی دیگه سکته میکنه و تو رو پسر
خودش نمیدونه.

پسر خوب بابا بودی مثال، یادمه خیلی بابا رو دوست داشتی و حرفشو گوش میدادد با تمون
گند اخالقیت و ی دندگیت ولی االن اگه همون اینجا بود و زنده بود هزار



بار نفرینت میکرد رامین!

با حرفایی که خطاب به رامین میزد انگار رامین یکم رام شد و کنارمون زد و از در رفت
بیرون...

نفس عمیقی کشیدم و منی که از ترس کارای رامین به خودم میلرزیدم رایانو محکم تر بغل
کردم که گفت:

خیلی خب نترس نفسم

لبخند کجی زدم که ندا گفت:
هوفف این رامین کلن هرجا باشیم ول کنمون نیست. تروخدا ی کاری کن بریم از دستش

یجایی شوهر خواهر

رایان با شنیدن این کلمه ابروهاش باال پرید و منم هین آرومی کشیدم و سرمو به طرف
مخالف رایان گرفتم.
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ندا زد زیرخنده وگفت:
همین االنشم خیلی مراقبمون بودی برای همین آبجیمون خیلی شیفتت شده. ولی نیوشا هم

ی کاریش بکن خودت هم که وکیلی مثال

متوجه نگاه خیره ای رو خودم شدم و سر چرخوندم که لپمو بوسید و گفت:
عب نداره منم دوسش دارم خب. حاال خودش زبونشو موش خورده نیازی نیست تو از

دوست داشتنش برام بگی
نیوشا هم ی کاریش میکنم ازاد میشه قول میدم.

ندا ممنونی گفت که رایان به سمت اتاق بردم و همینجوری که میرفتیم درگوشم گفت:
ببینم تو بیشتر از اینا دوسم داشتی و نگفتی شیطون؟!

سرمو به دو طرف تکون دادم و گفتم:
امم خب نه نه این ندا چرت میگه. همین االن بهش گفتم چون بخاطر کارای تو کبود شده

بودم نگا

سرمو به سمتش کج کردم که چشماشو ریز کرد و تو اتاق رسیدیم. 
درو با پاش بست و دوباره گازی از گردنم گرفت و مکی بهش زد که آهی گفتم و گفت:

ببین خودتم میخاری !
وقتی اینجوری آه میکشی یعنی چی نفس خانوم!

سمت راست لبمو گاز گرفتم که برم گردوند طرف



خودش و لبمو گاز گرفت وکام کوچیکی از لبام گرفت.

آروم رو تخت اونجا هلم داد وگفت: 
به به دوباره این خوشمزه ها رسید دست من

جیغ خفه ای زدم که دستی به گونم کشید ورو تخت خوابید و دستشو به سمت باز کرد و به
بازوی عضله ایش اشاره کرد.

پوکر نگاهش کردم و گفتم:
اها داری بازوی عضله ایتو به رخمون میکشی؟!

آروم خندید و گفت:
نه بابا، منطورم اینا بیا بغلم.

آهانی گفتم و از خدا خواسته رفتم ت وبغلش و سرمو رو بازوی عضله ایش گذاشتم.

بدنش خیلی خوب بود نمیدونم چقدر وقت صرف ساختن این بدن کرده بود ولی عالی بود
بدجور...

یکم تو بغلش بودم و موهامو بو میکشید و نوازشم میکرد که ی چیزی یادم افتاد.

سرمو از رو دستش بلند کردم و همینجوری که نیم خیز بودم تو چشماش نگاه کردم که
سرشو طرفم برگردوند و گفتم:

رایان!

لبخندی زد و گفت:
جونم نفس

از اینکه اسمم نفس بود خوشم اومد چون اگه به اسم هم صدام میزد انگار داشت قربون
صدقم میرفت و نفس و نفسم میکرد.

تو دلم به فکر خودم خندیدم و گفتم:
جریان رامین چیه!

چرا افتاده زندان یا اینکه زن داشته یا چی چیشده میخوام بدونم

نفسشوعمیق بیرون داد و گفت:
قبل از اینکه مامانمون به این وضع بیوفته اون زن داشت و خیلی هم دوسش داشت.

اون سی سالشه.

چند ماه از ازدواجشون که گذشت متوجه شد که زنش بهش خیانت کرده.

حاال نه اون نه من میدونیم چرا این کارو کرد.

اون همون موقع غیدشو زد و بعد هم کلی ناراحتی کشید چون خیلی دوستش داشت.

کلن از بچگی لجباز و بداخالق و ی دنده بود اما به حرف



بابام خوب گوش میداد و وقتی زن گرفت و با دون اشنا شد عشق تغییرش داد اما وقتی
بهش خیانت شد بدتر از قدیمش شد و اونم بعدش هی با ی دختری دوست میشد و بهش

تجاوز میکرد بعد روز تولدشون میبردشون ی بیابونی چیزی و ولشون میکرد.

اون انگار با این کار اروم میشد که باز هم این کارو رو ادامه داد تا االن.

نمیدونم سرنوشت این پسر چیه ولی بعدشم که مامانم سرطان گرفت و افتاد رو تختای
بیمارستان این بخاطر پول جور کردن هرکاری کرد و چند بار هم افتاد زندان و آزادش کردم.

خالصه ماجراش اینجوریه!
خانواده ی خیلی خوبی بودیما خیلی خوب ولی حیفه که دیگه اون خانواده ی قدیم

نیستیم!
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سرمو رو دستش تکیه دادم ودست تو موهاش برو بردم و سری تکون دادم.

چرخید اومد روم و لباشو محکم رو لبام گذاشت و بوسید و بعد از ی بوسه ی کوتاه گفت:
بیا بریم بیرون االن آجیت میگه اینا چیکار میکنن نمیدونه که همینجوری خوابیدیم!

اوهومی گفتم و پاشد و منم بلند کرد...

رو مبل نشسته بودیم که رایان گفت:
من امروز میرم زندان!

واسه ی لحظه حالم بد شد یعنی چی رایان میخواد بره زندان!
مگه چیکار کرده!

حالم دست خودم نبود و یکی یکی اشکام میریخت.

رایان تازه متوجه حالم شد اخمی کرد و منو تو آغوش کشید که کلن وقتی تو آغوشش بودم
محو میشدم و گفتم:

ببینمت نفس  چرا داری گریه میکنی دیوونه
من که نمیخوام برم زندان!

میخوام برم با نیوشا حرف بزنم و آزادش کنم

وای این چی گفته و من چی متوجه شدم.

دستشو زیر چشمام کشید و اشکامو پاک کرد و بوسی رو



پیشونیم زد و گفت:
گریه نکن ببینم.

باشه ای گفتم که آفرینی گفت و ندا گفت:
بیا بیرون از بغل عشقت ما هم دلمون میخواد تو سینگلی مردیما خواهر من!

رایان خندید که منم لبخندی زدم و رایان گفت:
عب نداره ی روزی شاید اون داداش پلیسمون اومد دلتو هم برد.

ندا هینی کشید و زد تو پیشونیش که خندیدم و پس گردنی بهش زدم و گفتم:
عه اینجوریه!

باشه خوبه راست میگه شاید خوب بود پسندیدی

ندا پشت چشمی نازک کرد و گفت:
آره خوشگل بود، اگه زاویه فک داشت، اگه چنتلمن بود، اگه چشماش زنگی بود، اگه هات و

رمانتیک بود،بدن عضله ای سیسک پک داصته باشه، اگه زن ذلیل بود چرا که نه

با رایان قهقه زدیم که پاشد دست به کمر روبرومون ایستاد و گفت:
نخندید زوجای خنگ. اینجوریه دیگه خب من اینجوری میخوام پس چی برم ی زشت

مذهبی بگیرم فوشمم بده.

انقدر خندیده بودیم که نفسم باال نمیومد.

رایان با ته مونده خندش گفت:
آره داداش من اینا رو داره نگران نباش

سه تامون ریز خندیدیم و ندا اومد کنارم نشست ،تو فکر فرو رفت و منم تو بغل رایان فرو
رفتم...
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[نیوشا]
امروز هفتمین روزیه که اینجام و هنوز از زندان آزاد نشدم.

گاهی رایان میاد و میگه آزادت میکنم اما هنوزم که هنوزه خبری نشده و من اینجام و
مخصوصا حاال که تنهام و رها هم رفت...

باورم نمیشه رها آزاد شد ولی من نه !
با اون خوب بود جای خواهرامو پر میکرد یا باهاش سرگرم بودم ولی حاال که رفت گاهی با

الینا اونیکی دختره که مثل بهار بود حرف میزنم.

این چند بار که رایان اومد ی بار آدرس عمارتو



ازش گرفتم و زرنگی ای که کردم این بود که شماره هیراد و آدرسش و آدرس عمارتو بهش
دادم که شاید بتونه کمکم کنه و بگه من زندانم.

ولی عشقم بفهمه زندانم چه فکرایی که نمیکنه!

رو تختم چهار زانو نشستم که چشمم به چهره ی وحشتناک همون زنه که قاتله افتاد.

پریشب تو دستشویی گیرم آورد و چاقو گذاشت گردنم میخواست بکشم ولی شانس نه الینا
نجاتم داد شانس!

دو روز بعد...

همینجوری به درفلزی زندان زل زده بودم که با باز شدنش من هم ناخوداگاه لبخند عمیقی
رو لبام جا خشک کرد و پاشدم ایستادم و به سمت دررفتم.

همه هیمنجوری نگاهم میکردن و چرتو پرت میگفتن خودمم دیگه داشتم دیوونه میشدم
خب حق داشتن چرت بگن االنم فکر میکردم با من کار داره که با چیزی که شنیدم قلبم از

دهنم دراومد و از خوشحالی تو خودم نمی گنجیدم...

ساسانی بیا آزادی وکیلت اومده!

از خوشحالی جیغ خفه ای کشیدم و راهی که اومدمو به سمت تخت رفتم و با اینکه چیزی
نداشتم اما ی دست لباس رایان اورده بود و کتاب و ی چیزای دیگه که رفتم برداشتم تو ی

کوله و رو شونم انداختم 
اون زن قاتله و بعضیای دیگه با اخم وحشتناکی نگاهم میکردن اما دیگه عین خیالم نبود.

به سمت الینا رفتم و بغلش کردم.

بغض کرده همو نگاه کردیم که زدم رو شونش و گفتم:
ایشا� شما هم آزاد میشید نگران نباش!

الینا: آره ای کاش. رها رفت تو هم رفتی انگار وقت رفتنه ای کاش این رفتنا نصیب ماهم
بشه. موفق باشی دختر

ممنونی گفتم وبعد ی بغل دیگه، سریع به سمت در پا تند



کردم و بدون اینکه به پشتم نگاه کنم ی خدافظ بلندی گفتم با زندان بان زن از اون کوفتی
اومدم بیرون...

وقتی از زندان اومدم بیرون رایان اومد دنبالم.

تو ماشین نشستم که گفت بیا جلو

پوکر نگاهش کردم که گفت:
بیا جلو بشین نمیخورمت خواهر خانوم

کج لبخند زدم و پیاده شدم و جلو نشستم که گفت:
آفرین. خواهرت دیگه ماله منه اعتراف کرد که من آدمم و دوسم داره و رامین کسخله

ریزخندیدم و گفتم:
به به من نبودم چه اتفاقاتی افتاده. آبجیم سرش خورده به سنگ . مبارکه خب

ممنونی گفت و ادامه داد: 
در ضمن درمورد عشق من اینجور حرف نزنا خوشگله

چشبی گفتم و خوشحال شدم از اینکه نفس هم گیر ی ادم درست حسابی افتاد و از
سینگلی دراومد.

این رایان هم که مهربون و خوش اخالقه معلوم نیست چیکار کرده که نفس راضی شده
باهاش باشه ولی خب بازم خوبه!

بعد از نیم ساعتی رسیدیم عمارت.

سریع از ماشین پیاده شدم و بادیگاردا درو برام باز کردن...
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بدو بدو به سمت عمارت رفتم و بلند داد زدم:
نفسسسس ندااا بیاید عشتون اومده عوضیااا

یهو صدای پای کسی رو شنیدم. ایستادم و دیدم رایان هم داره میدوعه

کج نگاهش کردم که نفس نفس زنان کنارم ایستاد و گفت:
مردم چقدر سریع یتو االن نفس فکر میکنه ده دور کردمت

هینی کشیدم که خندید و همون موقع نفس و ندا خوشحال سمتم اومدن...

سریع طرفشون رفتم و کلی ماچ و بوسه و بغل های خواهرانه کردیم و قربون صدقه و
فوش دادیم.

یهو صدای بادیگاردا بلند شد که مانع وارد شدن یکی شده بودن و داد و بیداد و دعوا
میکردن.

سرچرخوندم و خواستم به رایان



بگم اونجا چه خبره که صدای خوش اومدی رامین تو گوشم پیچید!

اوفف هم این حروم. زاده اومد.

 چشم غره ای رفتم و خواستم فا. کی براش نشون بدم که همون موقع رایان داد زد:
مهراد محسن، ول کنید بینم کیه!

بیخیال رامین شدم و سریع برگشتم وبا چیزی که دیدم تو خودم نگنجیدم.

قلبم افتاد تو شرتم!
ضربان قلبم باال رفت!

نیشم تا گوشم باز شد!
اشکام شروع به بارش کرد وجیغی زدم و فقط دوییدم و دوییدم...

اصال نگاه نکردم چی هست و چی نیست و نفس و ندا و رایان و رامین اونجان و فقط
دوییدم و دستامو به دو طرف برای بغل باز کردم...

قهقه ای زدم وباز هم دوییدم به سمت در عمارت
امیدوار بودم اشتباه ندیده باشم.

زندگیم اینجا بود ، عشقم اینجا بود. 
هیرادم اینجا بود کسی که بعد از دوسه هفته دارم درد و ناراحتی دارم میبینمش...!

اصال باورم نمیشه اصال

حواسم به هیچی نبود و از خوشحالی اشک میریختم که تو جای نرم فرورفتم و بوسه هایی
رو موهام نشست.

دو سه دقیقه ای همینجوری بودیم و اشکام از خوشحالی و هیجان تندتر پایین میریخت و
به پیراهنش چنگ میزدم و بو میکشیدمش.

محکم دستامو دور کمرش حلقه کرده بودم انگار که میخواست فرار کنه یا میترسیدم ی
خواب و توهم باشه!

سرمو باال اورد و اشکامو پاک کرد و بوسه ای رو پلکام زد.

طاقت نیوردم و رو نوک انگشتم ایستادم و به جون لباش افتادم.

محکمو عمیق همو میبوسیدیم و وقتی نفس کم آورد عقب کشید و فهمیدم که هیرادم
واقعی و فکر و خیال نیست .

سره جام بند نشدم و این یذره ماچ و بوسه این



روزهای غم و نبودشوپر نکرد و تند تند میبوسیدمش ورفتم سراغ گردن و لپش هم
همینجوری میبوسیدم.

خمار نگاهم کرد و محکم بغلش کرد عمیق بو کشیدم و گفت:
بوی زندگی میدی مو فرفریم!

چقدر دلتنگ و نگرانت بودم لعنت به تک تکشون حساب همشونو میرسم حرومی ها

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم خودمو کنترل کنم که دست انداخت دور کمرم و درگوشم
گفت:

نیوشا آروم باش آبجیات و اون مردا دارن با تعجب مارو نگاه میکنن.

مگه به ندا و نفس گفتی جریانمونو؟!

هینی کشیدم و زدم تو لپم که پوکر نگاهم کرد و تازه فهمیدم چه گندی زدم و انقدر دلتنگ
بودم و هیجان زده شده بودم که نفهمیدم تو چه موقلیتی هستیم باز رامین و رایان میدونن

اما نفس و ندا رو چیکار کنم؟!!!

)۷۹(پارت 

ترسیدم گندش دراد به خودم لرزیدم که هیراد محکم دستامو تو دستاش گرفت و گفت:
اروم باش من اینجام

لرزون و هنوزم با هیجان سرتکون دادم و به سمت دخترا قدم برداشتیم.

هیراد: امم سالم ندا، سالم نفس.

ابرویی باال انداخت و روبه رایان گفت:
راستش من با شما کار دارم پس گرمی ای تو رفتارم درکار نیست.

چرخیدم سمتش که ندا هم سریع بازوی رایان رو چسبید و گفت:
نه نه این خوبه. مشکل از رایان نیست هممون هم میدونیم.

برگشتم سمتش و اشاره به رامین که اون پشت متعجب بود و خیره خیره نگاهمون میکرد
کردم و گفتم:

اون اون ی بالهایی سرمون نیورده که برات نگم که میکشی منو هیراد!

هیراد پوفی کشید و گفت:
اها پس رها راجب این بود که گفت پسرخوبیه و فالن ولی اون اذیتتون کرده.چون به اسم

گفت نشناختم حله اقا

رایان دستشو



جلو برد و گفت:
عشق نفس هستم رایان!

با ابروهای باال پریده نگاهش کردیم که گفتم:
پس رها همه چیزو گفته که اینجایی خداروشکر. ایناهم تازه نفس کنار اومده باهم اوکی

شدن چیز خاصی نیست.

ندا اهم اهمی کرد که نفس تازه متوجه ما شد و گفت:
ببینم خبریه؟!

انگار واقعا خبریه چون شما واینجوری

هیراد پرید وسط حرفش و گفت:
شاید.بحث االن نیست.االن کارای مهم تری داریم.

رایان خندید و گفت:
داداش میتونی بری بقیه عمرت هم زندان.

متاسفانه مقصر ما نیستیم خودتی که حرف حالیت نمیشه و کاراتو ک یادمونه تو جاده هم
دوربین داشته همون پلیسایی که نیوشا رو بردن توهم االن میان میبرن.

همه متعجب همو نگاه میکردیم.

که یهو دستاش از پشت گرفته شد و دوتا پلیس کشون کشون از عمارت کشیدن بردنش و
خودشم بیخیال بود معلوم نبود چند بار زندان افتاده و خودشوم میدونه چه گندی زده ک

اینجوری بی خیاله!
از کنارمون رد شد و برای لحظه ای ایستاد و نگاهی به من و نگاهی به نفس کرد و گفت:

اوم خوبه مبارک هم باشید. بدی دیدید حالل کنید.

شاید براش ناراحت شدم شایدم نه ولی خب باالخره...

اهمیتی ندادم که هیراد جو رو عوض کرد و گفت:
ام میخواستم بگم برگردیم خونه ولی از اونجایی که امروز کالسو کنسل کردم ، میتونیم

بشینیم تو عمارت بزرگتون حرف بزنیم.

رایان نیمچه لبخندی زد و نگاهی به نفس کرد و گفت:
ب باشه خب عب نداره بفرمایید داخل

انگار ی چیزیش بود که به عمارت اشاره کرد و گفت:
شما برید داخل من هوا بخورم با نفس میام.

سر تکون دادیم و هیراد کمرمو گرفت وبا هم داخل عمارت رفتیم...

)۸۰(پارت 

[نفس]
توعمارت نشسته بودیم و با ندا



حرف های دخترونه میزدیم که با صدای رامین به خودمون اومدیم:
پاشید نیوشااون اومده!

هیجان زده به سمت در رفتیم.

نیوشا بدوبدو با شوق طرفمون اومد و کلی همو بعل کردیم و قربون صدقه هم رفتیم
ومیونش فوشایی ک همیشگی بود و تو حرفامون هم بود دادیم.

یهو دیدیم هیراد اومد!
اون اینجا چیکار میکرد و از کجا اومده بود آخه؟!

نیوشا بدوبدو طرفش رفت و همو محکم بغل کردن ولی بعدش که همو بوسیدن برام عجیب
شد!

آخه هیراد ونیوشا و بوس!
مگه چیزی بینشونه، مگه اصن هیراد نیوشارو دوست داره؟!

همه چی برام عجیب بود و ندا هم انگار سر درنمیورد که به سمتمون اومدن.

ی حرفایی زد و بعد پلیس اومد ورامینو برد.

این مدت بالهای زیادی سرمون آورد اما اون جمله ای که قبل رفتنش گفت انگار واقعا
پشیمون و ناراحت بود.

ندا رفت تو باغ قدم بزنه، هیراد و نیوشا هم بعد از رفتن رامین رفتن داخل عمارت ولی
رایان ی جوری بود.

میدونستم اونم میدونه داداشش چه کارایی کرده و ناراحته ولی بازم رامین باید آدم بشه
نمیشه که همش دخترا بازیچه دستش باشن یا آدم بکشه یا بدزده و تجاوز کنه!

دستمو زیر چونش گذاشتم و سرشو سمت خودم چرخوندم و گفتم:
عشقم خوبی؟! 

انگار بدجور تو فکر بود و به علفا زل زده بود که با صدای من سریع طرفم سربرگردوند و
لبخند عمیقی زد.

متعجب نگاهش کردم که با لباش مهری به لبام زد.

بعد از چند ثانیه عقب کشید و گفت:
به خاطر رامین روال نبودم ولی با عشقم گفتن تو خوب شدم.

ریزخندیدم و سرمو رو شونش گذاشتم و گفتم:
میخوای حرف بزنی آروم شی؟

قبل از اینکه چیزی بگه



یهو دستاشو زیر زانوم و باسنم گذاشت و بلندم کرد و رو شونش انداخت.

جیغ خفه ای زدم که خندید و چند قدمی رفت و بعد آروم روی علفا خوابوندم.

با لبخند نگاهش کردم و با تن صدای اعتراضی گفتم:
چیکار میکنی رایان؟!

رایان: نمیخوام حرف بزنیم حرفی ندارم اما میخوام یکم تو هوای آزاد بغل عشقممم باشم
بده مگه نفسم؟!

لبخند عمیقی زدم وبازوشو کشیدم که اونم رو علفا پهن شد و خودمو رو بازوی عضله ای و
سفتش انداختم و به ابرا خیره شدیم .

همینجوری آسمونو نگاه میکردیم و بوی تن رایان رو استشمام میکردم که ابری دیدم که
شکل قلب بود.

همون موقع دستموبردم باال که رایان همه مزمان با من این کارو کرد و هردوباهم گفتیم:
نگاه تو همیشه تواونی برام!

هردومون خندیدیم و قربونت بشمی نثارم کرد.

یکم ذوق کردم اما خودم زدم به اون راه که گفت:
عب نداره میتونی خرکیف شی!

مشتی به سینش کوبیدم که خندید و چیزی نگفت.

)۸۱(پارت 

سرمو رو بازوش جابه جا کردم و گفتم:
خوبه ها ولی چرا انقدر سفته؟!

نگو که اینا رو با اون قرصای چرت بدنسازی اینجوری کردی!

رایان:
چی میگی دختر! من میدونی چند ساله باشگا میرفتم که این شد. من اصن میدونی چند

سالمه؟!

لبخند کجی زدم و گفتم:
خب چند سالته؟!

پوزخندی زد و گفت:
فرار نکنی از دستم

نچی کردم که گفت:
 سالگیم با رامین میرفتم باشگاه اون سیسک پک داره ولی من بازوهامم عضله ای،۱۶من از 
 سالمه!۲۹االنم 

هینی کشیدم که و گفتم:
بهت نمیخوره رایاننن!

 سالمه!۱۸من 
یعنی یازده سال از من بزرگتری!

رایان خندید و آره ای گفت که سریع از جام پاشدم برم که دستموکشید و روش افتادم.

قیافش توهم شد ولی



گردنمو گرفت و از طرفی هم باسنموفشرد و لباشورو لبام گذاشت...

یکم تو اون حالت بودیم و دوباره داشتیم داغ میکردیم که فقط به هم زل زدیم ...

[نیوشا]
رو مبل نشسته بودیم ومن رو پاش سرمو گذاشته بودم.

هرچقدر که بغلش میکردم بازم دلتنگیم رفع نمیشد.

فکر کنم ی سال همینجوری باید همش بغلش کنم که دیگه دلم براش تنگ نشه و جای این
روزای بد پرشه!

دیدم ده دقیقه ی ربعی گذشت ونفس و رایان نیومدن، نگاهی به هیراد کردم که عاشقانه
نگاهم میکرد و موهامو تو انگشتش میچرخوند.

نفس راحتی کشیدم وپاشدم وبروش ایستادم.

متعجب نگاهم کرد که دستمو رو مردونگیش کشیدم و بعد باسنم و رونامو مالوندم.

خمار لب میگزید و نگاهم میکرد که رو پاش نشستم.

خودموبهش میمالوندم ودستامو دور گردنش حلقه کردم و لبامو محکم رو لباش گذاشتم.

هردو با هوس و دلتنگی لبای همو میخوردیم...

چند دقیقه ای لب دادیم که دیگه از تفس افتادیم.

ضربان قلبم باال رفته بود و داغ کرده بودم و دلم میخواستش ولی حیف که اینجا نمیشد.

اسپنکی با باسنم زد و محکم لپ های باسنمو فشار داد.

آه آرومی کشیدم که سرشو سمت گردنم برد و گفت:
اوف موفرفریم چه هاته امروز!

میبینم بد هوس کردی!

ریزمیخندم و با عشوه میگم:
آره جونم بدجور میخوامت. لعنتی این رامین خیلی عذابمون داد. ولی خیلی دلتنگت شدم

حیف که اینجا نمیشه.

لبخند جذابی زد و گفت:
چرا نمیشه عشقم؟!

اشاره به در کردم و گفتم:
خب االن اونا میان اینجا نمیشه که

یهو دوطرف کمرمو گرفت و گازی از گردنم گرفت و محکم مکید که آه بلندی کشیدم و به
موهاش چنگ زدم.

رو مبل پرتم کرد و روم خیز برداشت.

از اونجایی که ی



تیشرت کوتاه تنم بود تیشرتو باال داد و از نافم تا زیر لباس زیرم بوسید. به لباس زیرم که
رسید دادش باال و سینه هام ازش افتاد بیرون.

جون گفت و مشغول بوسیدن و مکیدنشون شد و بدتر منو تحریک کرد و ک. صم نبض میزد.

تو لذت غرق شده بودم که یهو لباسمو کشید پایین و دست اتداختزیر گردن وزانوم و بلندم
کرد.

از گردنش آویزون شدم و متعجب و خمار نگاهش کردن که اون بدتر از من خمار و داغ بود
و گفتم:

کجا میریم هیراد!
هیسی گفت وبی توجه بهم تو عمارت میچرخید و تو اتاقا و هرجابود میرفت.

بعد از چند دقیقه رو یجای نرم فرود اومدم.

این اتاقو ندیده بودم البد اتاق مهمان یا مال جک یا مامان باباشه!
رو تخت پهنم کرد و شلوارمو از پام درآورد و قبل از اینکه مانع بشم دیگه جلوش با شرت

توری بودم.

آروم رو بهشم ضربه زد و دکمه های پیراهن خودشو باز کرد و پیراهنشو درآورد و بعد هم
کمربند شلوارشو باز کرد.

از خدا خواسته پاشدم ودستمورو دستش گذاشتم و مانعش شدم و خودم شلوارشو
درآوردم.

از روی شرت به مردو . نگی پر خواسته و سفت شدش نگاه کردم و لب جوییدم و اون هم
درآوردم که آل.ت سفتش هوش از سرم بود.

لب جویدم و لباموبا زبونم تر کردم و داخل دهنم فرو کردمش...

)۸۲(پارت 

بعد از چند دقیقه خوردن و مالیدن که راست تر از قبل شد.

خودش از دهنم کشید بیرون و گفت:
اوه اوه خانومم چقدر هم دلتنگ آقاش شده برا این کارا! 

بزار یکمربمونه برا اون کارا کندیش عزیزم.

خندیدم و رو تخت ولو



شدم.

روم اومد و مردو. نگیش رو بین بهشتم قرار داد و داخلش جلو عقب کرد که بازم آه و نالم
بلند شد.

همینجوری که اینجوری میکرد دستشو هم مایین روند و مالیدش و لبام هم اسیر کرده بود و
ناله هام با اون کارش خفه شده بود.

از لذت خودمو به تخت میکوبیدم و تو خودم غلت میزدم و چشمامو بسته بودم که دیگه
اون کارو نکرد و داغ داغ کردم.

یهو حس کردم داره میکنه توم.

چشمامو باز کردم و آخی گفتم که کلشو واردم کرد و تند تند توم ضرب زد.

صدای نفس کشیدنم و ضربان قلبم و آخ و نالم یکی شده بود و به سختی گفتم:
 ه هیراد، ی یوا یواش

وقتی متوجه ام شد خودشو آروم داخلم جلو عقب میکرد که یهو ار. ضا شدم. دراصل تا
اخرای ار. ضایی با کاراش رفته بودم ولی دلم خواستش دیگه چه کنم.

یکم دیگه خودشو داخلم جلو عقب کرد و یهو آبش رو پاشید روی سینه هام و محکم مالید.

آهی کشیدم که یکمش هم ریخت رو تخت.

خسته رو تخت کنار هم لش کردیم و بعد از یکی دو دقیقه ای پاشدم و لباسامو پوشیدم
ولباسا اون هم دستش دادم و بوسش کردم وگفتم:

مرسی عشقم. خدایی خیلط دلتنگت شده بودن وخیلی هم خوشحالم که رها باعث شد بیای
دنبالم.

سری تکون داد و پاشد و آروم آروم لباساشو پوشید که به آبش که چند قطره رو تخت
ریخته بود کردم و گفتم:

ببین چیکار کردی!
االن گندش درمیادا

آروم خندید و شونه ای باال انداخت و عب نداره ای گفت .

لب باز کردم و همینجور که لباسامونو میپوشیدیم گفتم:
خیلی



خوب از زمان استفاده میکنی توهم
ولی فکر کنم ندا و نفس شک کردن مخصوصا وقتی پریدم بغلت و بوست کردم.

درسته اون لحظه هیچی جلو دارم نبود و فقط میخواستم بعد مدت ها دیدمت بوست کنم
وبغل کنم ولی االنم معلوم نیست چیا میخوان بپرسن مخصوصا که االن هم تنها اینجاییم...

هیراد: عب نداره. باالخره که باید بفهمن. بزار برگردیم فعال ی چیز الکی سرهم میکنیم
میگیم اگه گیر دادن وزیاد سوال کردن وقتی برگشتیم باهم ی فکری میکنیم و بهشون

میگیم.

یکم فکر کردم و دیدم راست میگه.

اوهومی گفتم که همون موقع دربازشدو ندا اومد تو اتاق و سه تایی پوکر همو نگاه
میکردیم...

)۸۳(پارت 

مرموز نگاهی به من و نگاهی به هیراد که رو تخت نشسته بود و داشت دکمه ی آخر
پیراهنشو میکرد کرد و نگاهی به اطراف کرد و گفت:

دوساعته دارم کل این عمارت کوفتیو دنبالتون میگردم کجایید پس؟!

هیراد: هیچی ماهم ی چرخی زدیم اینجا

ندا چشماشو ریز کرد و گفت:
اوممم بله بله چرخ زدین

شونه ای باال انداختم وخواستم از در برم بیرون که با شونش زد تو شونم و گفت:
چ گوهی میخوردین؟!

چشم غره ای رفتم و هلش دادم کنار و از اونجا رفتم بیرون...

وقتی رفتم بیرون دیدم نفس هم با رایان تو بغلشه و رو مبل ولو شدن.

بی اهمیت بهشون ی جای دیگه نشستم و همینجوری همو نگاه کردیم.

بعد از یکی دو دقیقه هیراد اومد و کنارم نشست.

نمیدونستم دقیق باید چیکار کنیم مخصوصا حاال که ضایع شدیم و ندا هم مزاحم شد .

قبل از اینکه چیزی بگم هیراد دست انداخت دور کمرمو و منو به خودش چسبوند.

ندا هم اومده بود



کنار نفس اینا نشسته بود.

هیراد با لبخند عمیقی نگاهم کرد و گفت:
امم خب بهتره بگم که ما با همیم!

دیگه همتون ی صاحاب داید غیر ندا که اونم اوکی میشه!

رایان خندید و گفت:
آره اونو میدیمش جک

ندا جیغ خفه ای زد که هیراد گفت:
جک کیه؟!

سمتش چرخیدم و گفتم:
داداش دیگش!

تک ابروشو باال انداخت و گفت:
اونم عوضیه؟!

رایان نه ای گفت که نفس گفت:
اها پس باالخره نیوشا به عشقش رسید.

ادا دراوردم و گفتم:
آره دیگه اون موقع که ریدید بهم این شد

نفس: چیی کی ریدیم بت چی گفتیمگ تعریف کن تعریف کنید ببینم چی به چیه!

ندا حرفشو تایید کرد که گفتم:
اون موقع که برا اولین بار وقتی که اومده بود خونه خاله رفتیم پیشش و درس خوندیم.

ندا دراومد گفت از بچگی عاشقشم . 

نفس: آهااا پس آقا هیراد کی وقت کردی عاشق خواهر ما بشی؟

هیراد مردونه خندید و گفت:
زیاد عالقه ای بهش نداشتم ولی یهو عاشقش شدم.

همشون باهم مبارکی گفتن که مرسی ای گفتیم و هیراد محکمتر بغلم کرد که ندا گفت:
پس تو اتاق چیکار میکردید؟!

نفس متعجب نگاهی به ندا و به ما کرد که هیراد همش بجای من جواب داد و گفت:
خوابیده بودیم.

ندا چشم غره ای رفت و گفت:
آبجی عشقتو بعد مدت ها دیدی بعد خوابیدی؟!

بزور جلو خندمو گرفتم که فاکی نشونم داد و هینی کشیدم و خاک تو سرت ، نثارش کردم...

)۸۴(پارت 

[نفس]
یکی دو ساعتی نشستیم و حرف زدیم...

پس نیوشا و هیراد هم رفتن باهم ولی نگفته!
هیممم ولی بازم خوبه فقط ندا مونده وگرنه من و نیوشا از سینگل دراومدیم...

هیراد همینجور که دستشو دور شونه های نیوشا حلقه کرده بود گفت:
این همه مدته



اینجایید اگه رضایت بدید برگردیم.

راست میگفت زیاد اینجا بودیم و بهتر بود حاال که دیگه راحت و بدون فرار میتونیم بریم،
بریم ولی من نتونستم رایانو تنها بزارم.

فکرشو بکن برگردم خونه،ولی برای دیدن عشقم دوباره برگردم به اینجا، اوه اصال این
غیرممکنه!

هیراد پاشد و نیوشا هم بلندکرد و دست تو دست سمت در رفتن و گفت:
ما میریم، شما هم بیاید.

ندا همینجور که پا میشد نگاهی به من کرد که گفتم:
شما برید من

ادامه ی حرفمو نزدم که رایان مرموز و خیره نگاهم کرد و دخترا هم پوکر نگاهم کردن.

دستمو به سمت در عمارت گرفتم و گفتم:
امم خب چیزه شما برید تو ماشین من من نمیدونم. منم میام فعال شما برید.

ندا گوشیشو بردات ورفت و هیراد و نیوشا هم رفتند.

کنار رایان نشستم و سرمو پایین انداختم.

نمیدونستم چیکار بکنم. بمونم که اینجوری خواهرام کنارم نیستن ولی رایان هست.

نمونم برمیگردیم خونه ولی رایان نیست و منم برای دیدنش نمیام اینجا

کالفه پوفی کشیدم و خواستم بلند شم که دست رایان دور کمرم حلقه شد و منو کشید
عقب و سرم رو سینش افتاد.

نفس عمیقی کشیدم که چونمو بلند کرد و باعث شد تو چشماش زل بزنم و گفت:
چیشده نفسم؟!

شونه ای باال انداختم و لبامو آویزون کردم که لباشو رو لبام گذاشت و کوتاه بوسید و گفت:
ببینم واسه اینکه میخواید برید ناراحتی ؟�

سر تکون دادم که بوسه ای رو گونم زد و شصتشو نوازش وار روش کشید و گفت:
دورت بگردم، خب برگرد من دو سه روز دیگه میام خواستگاریت. اون موقع کلی مال منی!

هینی کشیدم و گفتم:
چییی؟!

میخوای بیای خواستگاری دیوونه؟!
کی میخواد ننه بابای من شه



که تو بیای اونجا بگی منو میخوای رایان

خندید و گفت:
آره میخوام بیام خواستگاریت مگه چیه!

اصن می ایستم تا حال مامانم خوب بشه بعد با اون میام خوبه؟!

با یاد آوری مامانش لبخند کجی زدم و گفتم:
میشه من تا وقتی که اوکی میشه اینجا بمونم؟!

االن چجوری میخوای خرج عمل مامانت رو دربیاری ها؟!

کالفه دستی تو موهاش کرد وبعد از کمی مکث گفت:
اگه بمونی باهم میریم کار میکنیم یجا تا با اون اوکی شه

شونه ای باال انداختم و گفتم:
میدونی چیه؟

از طرفی میخوام پیشت بمونم اما اونوقت آبجیام نیستن ولی اگه برم هم اونوقت تو
نیستی . رایان نمیدونم چیکار کنم

دستی تو موهام کشید و موهامو بو کرد و گفت:
خب دوست داری بمونی ، بمون و آبجیاتم هروقت خواستن بیان اینجا

نمیدونمی گفتم که هیراد و ندا اومدن داخل عمارت...

)۸۵(پارت 

هیراد گفت:
نمیخوای بیای نفس؟!

ندا: آجی پاشو دیگه دل بکن از رایان

رایان دستشو محکم تر دور کمرم حلقه کرد و گفت:
نفس پیش من میمونه!

هیراد هیچی نگفت اما ندا با غر غر و اعتراضی گفت:
نفسسس!

خیلی پروعی ها
حداقل بیا بغلم

لبخندی زدم و پاشدم و سمتش رفتم و یکم همو بغل کردیم بعد با رایان از عمارت بیرون
رفتیم و با نیوشا ندا و هیراد، درست حسابی خدافظی کردم.

به ماشین هیراد که حاال داشت هرلحظه دور تر و دور تر میشد خیره شدم.

همینجوری میرفت تا ریز شد.

دست رایان دور شونم نشست و در گوشم پچ زد:
حاال فقط من موندیم و تو . چیکار کنیم نفس؟!

اوهومی گفتم و تو صورتش نگاه کردم و با ی لبخند آروم دستامو به دو طرف باز کردم و
دور کمرش قفل کردم و



سرمو رو سینش گذاشتم.

یهو بادی اومد و به خودم لرزیدم که سرمو از سینش جداکرد و گفت:
خیلی خب داره سرد میشه بیا بریم داخل کار دستمون ندی که برنامه ها دارم.

با این حرفش ابروهام باال پرید و گفت:
اینجوری تعجب نکن بیا بریم تو، تا فکرامو برا بگم.

باشه ای گفتم که خم شد و بوسه ای رو پیشونیم زد و دست تو دست به سمت عمارت
رفتیم ...

رو مبل نشستیم و خوابید و منم خودمو تو بغلش ولو کردم و گفتم:
خب فکراتو بگو. راستی رامین رو چجور مدرک جور کردی انداختیش زندان

رایان: ببین خب اون انقدر زندان رفته عادت کرده. چنان که برادرمه و شاید دلم نیاد اما
خب چیکار کنم وقتی عشقم و خواهر خانومم برام مهم ترن تا آسیبی از جانبش نبینن.

لبخند کجی زدم و تو صورتش زل زدم و با چشایی که ریز کردم گفتم:
اوممم همش خانوم خانوم راه انداختید شماها .نکنه خیلی عجله داری برای متاهلی و

کاراش

با این حرفم انگار گر گرفت که سریع چرخید و روم اومد.

نفس داغشو تو گردنم فوت کرد و گفت:
ولی دیگه فکر کنم داری زیاده روی میکنی چشم دریایی من!

سمت راست لبمو گاز گرفتم که گردنمو محکم گاز گرفت. آخی گفتم و مثل بچه ها لب و
لوچمو آویزون کردم وبا صدای بچگونه گفتم:

خو نکن کبود میشم گنا دالم!

انگار به این لحنش و کارم خندش گرفت ک ریز خندید و با شصت دستش، روی لبامو
نوازش میکرد...

)۸۶(پارت 

نگاهی به چشمام و نگاهی به لبام کرد و گفت:
میگما اینا خیلی خوبه، پروتز کردی؟

متعجب گفتم چیو که گفت:
لباتو میگم نفس. المصب خیلی خوبه و



خوشمزس مخصوصا برای خوردن

با این حرفش چشمامو بستم و آروم گفتم:
نه لبای خودمه!

با حس نرمی و گرمی لباش رو لبام داغ کردم و دستا و پاهامو دور گردنش حلقه کردم و
بیشتر به سمت خودم کشیدمش...

بعد از ی لب بازی خیلی طوالنی که انگار بدجور گرسنه بودیم بزور از روم کنارش زدم و
سمت آشپزخونه رفتم.

وقتی بیست دقیقه پشت هم لب بدی میفهمی که مردن یعنی چی ولی لز نظر تشنگی و کم
آوردن نفس و عشق...!

آبی خوردم و خواستم از آشپزخونه برم بیرون که جلوم سبز شد و دستاشو به دیولر تکیه
داد.

زرنگی کردم و از زیر دستش بیرون اومدم و همینجور که به سمت اتاق رایان میرفتم گفتم:
قرار بود فکراتو بگی

خمیازه ای کشیم و میونش گفتم:
ولی خوابم میاد

چیزی نگفت و بعد از رسیدن به اتاق رایان، ی بازرسی ایش کردم و نفس عمیقی کشبدم که
انگار کل بوی این اتاق که بوی رایانمو میداد رو استشمام کردم.

پریدم رو تخت و پاهام و دستامو تا اخر بازکردم و مثل حرکت پروانه تو ورزش خوابیدم.

بین خواب و بیداری بودم که بوسه ای رو پیشونیم نشست و نفس های داغ روی گردنم
باعث شد آروم چشمامو باز کنم و خواب از سرم بپره.

لبخند کمرنگی زد و گفت:
خسته ؟�

اوهومی گفتم و کش و قوسی به بدنم دادم و بازوشو کشیدم و بغلش کردم که باعث شدم
اونم رو تخت بخوابه.

پشت بهش خوابیدم و اون بهم چسبید و محکم بغلم کرد.

کی فکر میکرد من با ی پسر که یازده سال از من بزرگتره و همو میکشتیم، حاال عشقم بشه؟
یا بخوام خواهرامه بهش بفروشم



و پیش اون موندن رو ترجیح بدم؟!

لبخندی از افکار خوبم رو لبم نقش بست و سریع چریخدم و لپشو بوسیدم که خودشم
تعجب کرد.

ریز خندیدم و چشمامو رو هم گذاشتم...

سه چهار روز گذشته بود و من و رایان از پریروز شروع به ی کاری تو یجا کنار هم کردیم.
توی ی شرکتی که رایان بخاطر اینکه وکیل هم بود تونست یجورایی توی کارمندی و

حسابداری اونجا باشه و منم دستار و منشی شدم تا زودتر پول عمل و خرج و مخارج
مامانش جور بشه و عمل بشه و برگرده عمارت.

تو این راه هیراد هم کمکمون کرد و گفت بخشی از هزینشو میده. خوبه که پسرخالمون
اینجوره حاال البته این دلیلی داره که انگار نیوشا باهاش حرف زده چون اون اونقدرا هم

دست و دلباز نیست.

با بوسی که رو گونم نشست چشمامو باز کردم که دیدم رایان لبختدی بهم زد و گره ی
کرواتشو سفت کرد و لبخند مهردونه و جذابی برام زد و گفت:

خوشگلم پاشو دیر نشه.

خمیازه ای کشیدم و دستمو سمت گوشیم بردم و ساعتو نگاه کردم و دیدم نیم ساعت چهل
دقیقه دیگه باید شرکت باشیم.

رو تخت نشستم و دستامو به دو طرف باز کردم و خوابالو گفتم:
صبح بخیر رایانم.

لبخندی زد و همینجور که میگفت صبح توهم بخیر به سمتم اومد و توقع داشتم بغلم کنه
ولی برخالف انتظارم دست انداخت زیر باسنم و بلندم کرد.

پاهامو دور گمرش حلقه کردم که از افتادنم جلوگیری بشه. سرمو رو شونش گذاتم و بوسی
به گردنش زدم که بعد از یک دقیقه زمین گذاشتم و در روبرومو باز کرد و گفت:

بفرما



دستشویی  دیگه نمیام مسواکت هم من بزنم. تنبلی نکن زودباش نفس.

لبامو غنجه کردم و باشه ای گفتم و دستمو تو موهاش فرو بردم که هیچی نگفت و بعد
دیدم انگار مرتب کرده بودشون، عصبی شد خندیدم و سریع پریدم تو دستشویی و درو

بستم...

)۸۷(پارت 

صورتمو اب زدم که یهو بلند گفت:
نفس فقط از دستشویی بیای بیرون سرتو میکنم. دو،ساعت با موهام ور رفتم تو حالت

گرفت اخه چرا دستمالی میکنی دختر

دوست دارمی گفتم که کوبید تو در
هینی کشیدم و گفت:

من میرم سره میز صبحونه. اومدی بیا پایین تو سرتو بکنم.

خندیدم و باشه ای گفتم.

بعد از کارام از دستشویی بیرون اومد م وسمت اتاق رفتم و مانتو شلوار بادمجونی رنگی
برداشتم و پوشیدم.

اینا لباسای آتاناز بود و مجبوری اورده بودم تو اتاق رایان که اونجا باهم میخوابیدیم و تو
کمدش گذاشته بودم که راحت عوض کنم.

موهامو باال بستم و دوتا تره نازک از موهامو سمت راست و چپ موهام گذاشتم و یکم
چرخوندم تو،دستم که فر بشه.

ی آرایش مالیم کردم و موهامو دم اسبی بستم و از اتاق زدم بیرون .

با دیدن رایان که داشت صبحونه میخورد هینی کشیدم و اروم اروم سمتش قدم برداشتم
که با دیدنم سریع چاییشو سر کشید و سمتم اومد.

جیفی کشیدم و راهمو برگشتم که یهو دستاش دور کمرم حلقه شد و نفسای گرمش تو
گردنم خالی شد.

نفسمو تو سینه حبس کردم که زیر گوشم پچ زد:
از دست من نمیتونی فرار کنی نفسم.

بریم شرکت حالتو جا میارم حاال فرار نکن بیا صبحونه بخور که کلی کار داریم.

نمیدونستم میخواد جیکار کنه و فقط به سمت میز رفتیم و



صبحونه خوردیم...

لقمه ای برام گرفت و دستم دادوگفت:
بیا اقاتون براتون لقنه گرفته.

لبخندی زدم و ممنونی گفتم که ادامه داد:
ی چیزی بگم؟!

ببین به مامانم گفتم عروس برات جور کردم. بدبدخت از خوشحالی کلی ذوق کرده بودا

متعجب نگاهش کردم و گفتم:
رایان تو کی رفتی پیشش؟

اصال چرا گفتی 

شونه ای باال انداخت و گفت:
خب دیدم زیاد توحال خودش نیست گفتم بهش بگم حالش خوب میشه حتما که خیلی

خوشحال شد و گفت فقط منتظره که عمل بشه و برگرده عمارت و عروسیمونو ببینه.

لبخندی زدم و گفتم:
اوهوم خوبه

بعد از خوردن یکم صبحونه، سوار ماشینش شدیم و به سمت شرکت رفتیم...

یکم راهمون از شرکت دور بود چون اینجا هم معلوم نبود ناکجا اباده ولی خب مجبور بودیم
و هم سرگرم هم میشدیم...
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تو شرکت مشغول برگه های حساب داری و تایم ست کردن برای قرار ها وجلسات بودم که
یهو یکی آروم زد رو میزم و گفت:

دوازده و نیم تو اتاقم منتظرتم!

وقتی رد شد سر بلند کردم که دیدم رایانه. ی دقیقه قربون صدقش رفتم و بعد به خودم
اومدم و مشغول کار شدم.

ی ربع بیست دقیقه ای مونده بود تا دوازده و نیم. مشغول کار شدم...

نمیدونم کی بود که گردنمدرد گرفت و سرمو از برگه ها و کامپیوتر بیرون کشیدم.

نگاهی به ساعت کردم و دستمورو گردنم فشردمو ماساژ دادم که با دیدن ساعت هینی
کشیدم و دفترا رو جابه جا کردم و کامپیوتر رو خاموش کردم و از پشت میز پاشدم.

ساعت نه شب شده بود. این یعنی تایم کاری تموم شده بود و من هنوزم پیش رایان نرفتم و
االن میگه چرا نیومدی و



کار صبحمم که میخواست تالفی کنعو حسابمو برسه دو برابر میشه.

پوفی کشیدم و به سمت اتاقش و قبل اینکه درو باز کنم لباسم و موهامو مرتب کردم و درو
باز کردم.

انقدر مشغول کار بود که متوجه اومدنم نشد.

لبخند کجی زدم و دست تکون دادم اما یا بازم نمیدید یا خودشو میزد به نفهمی!
چند قدمی برداشتم وکنارش ایستادم و به سمتش خم شدم امابازم هیچی. نکنه قهره؟!

سقف رو نگاه کردم و خواستم برم بیرون که یهو بازومو کشید و رو میز نشوندم.

موهاش تو صورتش ریخته بود و صورتشو جفت صورتم کرد و گفت:
به نظرت یکم زود نیومدی نفس؟

لب جوییدم که دستشو پشت گردنم گذاشت و لباشو رو لبام گذاشت.

از فرصت استفاده کردم و به جون لباش افتادم که رو صندلیش تکیه داد و منو رو پاش
نشوند و از طرفی محکم باسنمو میفشرد و از طرفی محکم به جون لبام و گردنم افتاده بود. 

مانتویی که پوشیدم بودم کوتاه و جلوباز بود و از اونجایی که چیزی زیرش نپوشیده بودم ،
قشنگ سینه هام تو دیدش بود.

سرمو رو شونش گذاشتم که یهو خط سینم خیس شد.

عقب کشیدم و دیدم که بله سینه هام افتاده بیرون و آقا لیس زده و االنم تو دستش داره
میمالونه.

بهشتم شروع به نبض زدن کرد و حس کردم که راست کرده.

آ. لتش سفت و راست شده بود.

 آب دهنمو قورت دادم که سرشو به سمت مانتونم خم کرد و یکی از سینه هامو تو دهنش
کشید و مک محکمی بهش زد که به پیراهنش چنگی زدم و ناخواسته آه غلیظی کشیدم و

سست شدم.

محکمتر سینمو به



دندون کشید و آخ و ناله میکردم و بزور گفتم:
ر رایان چیکار میکنی. نکن اال االن یکی م میاد

لبخند شیطونی زد و گفت:
قرار بود دوازده و نیم اینجا باشی و نیومدی حاال که اومدی تایم کاری تموم شده کسی هم

نیست 

چیزی نگفتم که محکم به باسنم و سینم چنگ زد.

آه بلندی کشیدم که جونمی گفت و ادامه داد:
هنوز مونده.

بکش پایین زود ،ببین چجور راست کرده واست

اول منظورشو نفهمیدم ولی بعد فهمیدم چی گفته و انگار رابطه میخواد و اونم تو شرکت.

تا خواستم چیزی بگم برم گردوند و رو میزش حالت قنبلم کرد و اسپنکی به باسنم زد و
سرشو سمتم خم کرد و با زیپ و دکمه ی شلوارم ور رفت.
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یهو شلوارمو تو زانوم پایین کشید.

متعجب نگاهی به در و نگاهی به رایان کردم که خمار نگاهم کرد.

از میز فاصلم داد و مانتومم از تنم در اورد.

نگاهی به سینه های از سوتین افتاده بیرونم کرد و دستی بهشون کشید.

خجالت کشیده رو صندلیش تو خودم مچاله شدم.

به سمت در رفت و کلیدی از جیبش درآورد و درو قفل کرد و گفت:
اینم جهت اطمینان شما

پوفی کشیدم و اعتراضی گفتم:
حاال چرا تو شرکت؟

ای کاش بریم خونه اینجا راحت نیستم رایان

سمتم اومد و با لبخند گفت:
تازه من گفتم صبح بیای همه کارمندا بودن االن که فقط ماییم.

در ضمن تالفی کار صبحت و دیر کردنت.

پوفی کشیدم و باشه ای گفتم.

شاید حاال که قراره تو شرکت س. ک .س کنیم بزارم بمون خوش بگذره و غر نزنم و خجالت
رو بزارم کنار و راحت باشیم تابه خودمم خوب بگذره مخصوصا که قراره کلی درد



بکشم و االنم رابطه اولمه و با هیچکی رابطه نداشتم.

با حس خیسی زبونش الی بهشتم به خودم اومدم و دیدن مشغول لیسیدن و خوردنشه.

آهی کشیدم و این اولین رابطمون بود و نمیدونستم قراره به این زودی باهم رابطه داشته
باشیم...

خودمو به صندلیش فشردم و با چرخوندن زبونش نوک ک. صم آه بلندی کشیدم و ار. ضا
شدم .

دستی به لباش کشید و بوسه ای رو نافم زد و بعد از یکی دو دقیقه به سمت میز قنبلم کرد
و تا نصفه شلوارشو کشید پایین...

انگار آماده باش هم بود جون کاندوم گذاشت و آروم آروم داخلم فرو میکرد.

انگار نوک یا نصف مردو. نگیش داخلم بود که آخ بلندی گفتم.

بی توجه به من آروم داخلم فرو کرد و خودشو تا ته داخلم کرد.

آه بلندی کشیدم که آروم توم جلو عقب کرد.

جون اولین بار بود و خشک و تنگ بود خیلی دردم کرد.

میسوخت و درد داشت و این رو مخم بود و باعث میشد گند زده بشه تو زحماتمون و
رابطمون ولی خب چیکار کنم از دست این رایان پیشنهاد اون بود دیگه.

داشت حرکاتشو تند تر میکرد که دستمو رو باسنم گذاشتم و خواستم مانعش بشم کهاز
حرکت ایستاد و گفت:

چیه نفس؟!

آخ آرومی گفتم و ادامه دادم:
رایان میسوزه. من اولین بارمه

متعجب نگاهم کرد که گفتم:
اینجوری نگاهم نکن خب با کسی نبودم تنگم

رایان: اوفف چه جورم تنگی خیلی خوبی لعنتی اوف

لبمو با دندون گرفتم که آروم خودشو توم جلو عقب کرد.

درسته درد داشت و داشت اشکمو درمیورد ولی جون اولین بار بود و نمیخواستم گند بزنم
به اولین رابطمون، هیچی نگفتم و فقط از حس



خوبش استفاده کردم...
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 بعد از چند دقیقه ار .ضا شد و مایع گرمی رو کمرم و باسنم احساس کردم که دستمالی
دستم داد و پاکش کردم.

چشمامو بستم و خودمو رو صندلی ولو کردم .

منو تو آغوش گرفت و بوسه ای به لبام زد و گفت:
جانم خسته شدی نفسم

بغض کرده نگاهش کردم که یهو قطره اشکی از چشمام پایین چکید و پشتش اشکای دیگه
هم پایین ریختن.

متعجب نگاهم کرد و سرمو محکم بوسید و نوازش کرد وگفت:
هیس. چیه نفس؟ چرا گریه میکنی عزیزم چیشده؟!

هقی زدم و گفتم:
اولین ب بارم بود درد دا داشتم.

لباشو تو دهنش فرو برد و پوفی کشید و سعی کرد ارومم کنه و نوازشم کنه و گفت:
خب من نمیدونستم اولین بارته و آروم پیش رفتم.

اگه یهویی شد ببخشید ولی خب تقصیر خودت هم هست لوندی میکنی دلبری میکنی من
راست میکنم چیکار کنم عشقم.

چنان که خودم هم بخاطر توهم که شده کردم که باز تر بشی و سری های بعدی کمتر دردت
میگیره. ببخشید

لبخند محوی زدم و اشکامو پاک کردم که شونه هامو گرفت و پلک هامو بوسید و لباسامو
تنم کرد.

دست انداخت زیر گردنم و زانوم، بلندم کرد و به سمت در رفت و قفل رو باز کرد و به سمت
ماشین رفتیم.

رو صندلی گذاشتم و درو بست و به سمت صندلی خودش رفت وبعد از نشستنش به سمت
خونه رفتیم...

خسته خواستم از ماشین پیاده شم که وایسا ای گفت و سریع به سمتم اومد.

لبخند خسته ای زدم و منتظرش شدم.

هم بخاطر کار و پشت میز نشستن و هم درد و س. ک. س خسته بودم.

دست انداخت



و به داخل عمارت بردم.

رو تخت انداختم و مانتو شلوارمو در آورد واول کمی با لباس زیر نگاهم کرد ولی بعد به
سمت کمد رفت و ی دست لباس با خودش آورد.

چشمامو بستم و نفهمیدم کی خوابم برد و رایان لباس تنم کرد.

با تکون دادنای دست رایان بیدار شدم.

با لبخندی نگاهم کرد و پیشونیمو بوسید و گفت:
بهتری؟!

پاشو شام آوردم بخور ضعف نکنی.

سری تکون دادم و پاشدم که دیدم ی دست لباس عروسکی تنم کرده.

هینی کشیدم و به لباس دست کشیدم که خندید و گفت:
عروسک چشم آبی من شدی که

مشتی به بازوش کوبیدم که گفت:
خوشگل شدی نفسم ولی حاال،شامتو بخور تا سرد نشده.

باشه ای گفتم و سینی غذایی که برام رو میز عسلی کنار تختم گذاشته بود، رو برداشتم و
رو پام گذاشتم ومشغول خوردن شدم و چند قاشق هم دهن رایان کردم که لبامم با غذا

خورد و با هر قاشق بوسی هم داد...
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بعد از تموم شدن غذا سینی رو ازم گرفت و پاشد و گفت:
ناهار هم نخورده بودی؟!

نچی زدم که به سمت در رفت و گفت:
آخی قربونت بشم. کارای امروز زیاد ریخته بود سرت منم نخوردم.

از اتاق بیرون رفت.

رو تخت نشستم و چشمامو بستم.

چند دقیقه ای انگار گذاشته بود که لبام هیس شد.

چشمامو باز کردم که رایان داشت به لبام زبون میکشید.

عه ای گفتم و خودمورو تخت پرت کردم.

ریزخندید و کنارم خوابید که سرمو رو بازوش گذاشتم و باهم خوابیدیم...

[نیوشا]
امروز تولد هیراد بود و این یعنی مثل همیشه انقدر کار و بار داره که یادش نیست.

میخوام امروز ی روز خوب ازش بسازم.

میخوام به نفس بگم بیاد و با



ندا بریم تو ی کافه ای و براش ی تولد کوچولو و سوپرایزی بگیریم.

اما ی چیزی
من امروز میخوام متفاوت باشم

یعنی لباس جدید و قیافمم جدید باشه!

داشتم فکر میکردم که چیکاراکنمبرا تولدش وچه شکلی باشم و چی بپوشم که ندا موهامو
از پشت کشید و تا کمر شرم خم شد به پشت.

جیغ آرومی کشیدم که زهرماری گفت و دست از موهام کشید و گفت:
امسالم هیراد تولدشو مثل قدیما یادش نیست یا خودشو میزنه به نفهمی؟!

دستی به موهام کشیدم و گفتم:
نه یادش نیستک بچم انقدر درگیر کار و دانشگاه که وقت نمیکنه.

اوهومی گفت و دست تو کمد کرد و لباسا رو زیر رو کرد و چندتا پیراهن مجلسی بلندوکوتاه
و دامن انداخت رو تخت.

خودش یکم نگاهشون کرد و بعد ی پیراهن مشکی براق که پولکی و اکلیلی بود و تا زانو بود
رو برداشت و جلوش گرفت و گفت:

ندا به نظرت این خوبه؟ موهامم دمب اسبی میبندم.

لبخند کجی زدم و گفتم:
امم آره خوبه. فقط من میخوام امروز رو ی شکل دیگه باشم خودمم از این قیافه خسته

شدم

دست به کمر شد و عاقل اندر سفیه نگاهم کرد که گفتم:
خنگ مثال برم آرایشگاه ی آرایش درست حسابی کنه و موهامو کراتین و اینا کنه نرم و لخت

باشه میخوام از سیم تلفنی درام و ی لباس خوب بخرم.

ندا: اها خوبه خوبه . خب لباس که اینا هست

شونه ای باال انداختم و خطاب به لباسا گفتم:
دامن که خیلی کوتاه جرم میده. این پیراهنا بلنده تو کافه میره رو مخم. اینا هم خیلی کوتاه

باز همه جام بیرونه شر میشه تو کافه 

پوکر نگاهم کرد



و با کمی مکث گفت:
آره راست میگی. خب من کافه رو برای ساعت پنج هماهنگ کردم، بیا االن تازه یازده شده

بریم لباس بخر و ارایشگاه که کلی کار داریم

لبامو اویزون کردن و همینجور که به خودم تو آینه زل زدم گفتم:
آخه میخواسنم چیزای تولد هم بگیرم بعد کیک هم هست تزیینات هم هست آماده شدنم هم

به ی کنار . خب وقت نمیکنم ندا چیکار کنممم

کنارم ایستاد و شونه هامو ماساژ داد و بوسه ای روگونم زد و گفت:
من هستم من االن میرم خرید تولدو میکنم کیک هم میخرم میزارم یخچال بعد به نفس هم

میگم بیاد. خودمم اماده میشم میرم کافه زودتر تا بیای

لبخندی زدم و بغلش کردم و گفتم:
وای ندا عالیه باشه مرسی مرسی

بعد از یکم بغل رفتم که اماده بشم...
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بدو بدو به سمت کمد پرواز کردم و مانتو شلوار طوسی رنگی برداشتم و پوشیدم و ارایشی
کردم و آماده شدم و بعد از خدافظی با ندا بیرون رفتم...

اول سریع ی تاکسی گرفتم و به پاساژ همیشگی که خرید میکردیم رفتم.

این چند روز خیلی دلم برای نفس تنگ شده بود اما انگار به اون خوش میگذره ولی عوضی
زنگی هم نمیزنه حالی بگیره.

بعد از ی ربعی که راه میرفتم و با خودم حرف میزدم، با دیدن پیراهن یاسی رنگی که
جلوش تا زانو بود و پشتش تا پام میومد نیشم باز شد.

هم رنگ قشنگی داشت هم خیلی خوشگل و خوب بود و پشت و جلوشم خیلی کوتاه نبود
که گندش دراد.

با لبخند داخل فروشگاه شدم و فروشندش ی زن عقده ای و اسکل میزد.

دماغشو انقدر عمل



کرده بود تو چشماش میچسبید وشکل خوک بود. لباشم انقدر پروتز بود شکل میمون بود ده
کیلو بود. ولی بجاش استخونی بود و با رنگ پوست تیره .

دیگه داشتم باال میوردم که عشوه ای اومد. اوقی زدم و دستمو به سمت لباس تو ویترین
دراز کردم و گفتم:

امم اونو سایزم بده بپوشم شر بکنه برم 

زن میمونه متعجب نگاهم کرد و سر تکون داد و گفت:
به نظر خیلی چاقی اندازت نمیشه

اخمی کردم و با چشم غره ی وحشتناکی که هر کسی بود میترسید سرشو انداخت پایین و
گفتم:

شاید برای تو توی تنت له له بزنه ولی من الغرم یعنی نرمالم نه خرس گندم نه استخون بی
خاصیت

ی تیکه ی درست حسابی بهش انداختم تا این صفت چرتی که به من چسبوند راحت برام
حضم شه.

پوزخندی زدم و لباسو از دست کشیدم و به سمت اتاق پرو رفتم.

بعد از دو سه دقیقه ور رفتن باهاش دیدم که خوبه و بهمم میاد و هرجا میشه پوشیدش و
خودمو با موهای صاف و لخت تصور کردم و ی دقیقه دلم خودمو خواست.

جونی گفتم و لبخند کجی زدم و لباسو از تنم دراوردم که یهو سردم شد.

چرا این سرمای مسخره تموم نمیشه اه.

پوفی کشیدم و بعد از پوشید مانتو شلوارم از اتاق پرو زدم بیرون.

زنا داشت با نخوناش ور میرفت و سوهان میکشید.

ای وای من تازه این نخونای مسخرشو ندیده بودممم
اگه خطکش میزاشتم ده سانت میشد انقدر بلند بود اه با این کوفتیا انقدر بلنده چجوری کار

میکنه چون اصن کار نمیکنه دلقک بازی درمیاره با این قیافش!
رنگشونم که نگم پوست گاو چه شکلیه



اونجوری بود اه اخه این همه مدل اونجوری؟!
شصتا و نخون کوچیکاش اونجوری بقیه هم یکی سبزجیغ یکی مشکی یکی صورتی جیغ

دیگه داشتم همین وسط باال میکردم که لباسو دستش دادم و گفتم:
وای حساب کن برم.

پوکر نگاهم کرد و لباسو ازم گرفت و حساب کرد. 
بعد از حساب کردنش از مغازه بیرون زدم و نفس عمیقی کشیدم.

وای من چرا اونجا داشتم خفه میشدم ایششش رسکه این نکبت شکل گوه بود حتی با
یادآوردی دوباره قیافش ام سرم گیج میره.

نگاهی به مشمای لباس کردم و با دیدن لباس و تصور دوباره خودم بجای هیراد ذوق کردم و
جیغ خفه ای کشیدم.

به ته پاساژ که رسیدم به سمت آرایشگاه طبقه دوم رفتم.

آیدا خانوم که مارو از چند سال پیش میشناخت و معموال میومدیم پیشش با دیدنم لبخنند
عمیقی زد و گرم احوالپرسی کرد...

)۹۳(پارت 

آیدا: نیوشا از این طرفا. بفرما گلم امروز کارت چیه؟!

لبخندی زدمو دست به موهام کشیدم و گفتم:
خب ی مناسبت مهمه و میخوام تغییر کنم.

موهام که میبینی سیم تلفنه میخوام،لخت و صاف بشه کراتین یا هرچی که میدونی باالخره
تو دستت تو کاره. و ی آرایش مالیم و خوب که بمونه و با این لباسم بیاد.

نصف لباسو از مشما بیرون کشیدم که با ذوق و برق نگاهش کرد و گفت:
وای چقدر قشنگه این. پس اندازه ی تو شد؟!

من: امم آره مرسی. مگه تو هم میخواستی بخری؟!

سر تکون داد و گفت:
من اینو رفتم واسه دخترم بخرم اما زنه انقدر قر و فر اومد و چرت گفت گذاشتم اومدم

بیرون

پوزخندی زدم و گفتم:
آره خیلی عن بود. منم بش تیکه انداختم و همینجوری



نگاه میکرد اسکل صفتایی که به خودش ربط داره به بقیه ربط میده.

آیدا: اوهوم. حاال دور از اینا بیا بشین کارتو شروع کنم دیرنشه. شانست امروز هم خودم
هستم وقت دارم کاراتو میکنم ی جیگری میکنمت که همه دهنشون باز بمونه.

لبخندی زدم و رو صندلی نشستم و اول مشغول موهام شد و موادی بهشون زد و منم همش
به هیراد فکر میکردم و ساعت رو نگاه میکردم...

ساعت سه و چهل دقیقه بود که گفت:
خب خب عزیزم عالی شدی کارت تموم شد.

نیوشا باور نمیکنم این تویی چقدر عوض شدی!

ذوق زده پاشدم و به سمت آیینه رفتم که بازومو کشید وگفت:
وایسا وایسا.برو لباستم بپوش بعد

پوفی کشیدم ولباسمو دادم دستش و به کمکش تن کردم.

باالخره جلوی آیینه رفتم و با دیدن خودم که کلی تغییر کرده بودم از خوشی مردم و
مطمعن بودن هیراد هم خوشش میاد و نمیشناسم!

لبخندی زدم و گفتم:
 وای آیدا خیلی خوب شد مرسی مرسی

ریزخندید و خواهش میکنمی گفت.

همینجوری محو خودم تو آیینه بودم که شکمم به قار و قور دراومد. دستمو رو شکمم
گذاشتم و لباسو از تنم درآوردم و به سمت میز کارش رفتم و گفتم:

وای من گشنمه پنج هم باشد اونجا باشم دیگه برم دیرنشه. ممنون کارت عالی بود مثل
همیشه دختر

کارتمو دستش دادم و بعد از کلی قابل داره ونداره حساب کرد و از اونجا اومدم بیرون.

هنوز برای قیافه ی جدیدم که هیچوقت خودمم نتونستم موهامو صاف کنم ذوق داشتم که
با دیدن فستفودی شیکی که از کنارش رد شدم ی دقیقه ای حرکت ایستادم و نگاهی به

ساعت و نگاهی به مغازه کردم و



گفتم:
گشنمه تا عصری میمیرم از گشنگی پس پنج دقیقه ی پیتزایی بخورم که بد نیست، هست؟!

با خودم گفتم:
نه بد نیست

پس زود به سمت فستفودی پا تند کردم و رو ی صندلی نشستم و گارسونشو صدا زدم.

)۹۴(پارت 

با دیدن همون دختر اخمامو کردم تو هم و گفتم:
ببین من دیگه طاقت ندارم. مردم خیلی خوششون میاد قیافه ی عقب افتاده ی تورو ببینن

میمون جان؟!

نمیدونم چرا انگار برا بقیه ادعا میکنه و زبون داره اما برا من نداشت خخ

چند ثانیه مکث کرد و اطرافشو نگاه کرد و گفت:
امم با کی اینجوری حرف زدی؟!

چشم غره ی ترسناکی براش رفتم و گفتم:
به نظرت کی مثل تو میمون و زشت قیافس اینجا؟!

تازه انگار گرفت که چجوری دارم میرینم بهش و اهمی کرد و قبل اینکه چرت بگه دستمو به
معنی ساکت آوردم باال و گفتم:

لطفا دهنتو ببند االنم از جلو چشمام برو اونور. برو ی گارسون دیگه بگو بیاد ی پیتزا برام با
دستای خودش بیاره نه توی نکبت بعدشم کوفت کنم برم از شر تو یکی راحت شم.

پشت بندش خندم گرفت که گفت:
این چه طرز صحبت کردنه!

من: این چه طرز قیافس!

پوکر نگاهم کرد و دیگه هیچی نگفت و فقط رفت و با گارسون حرف زد.

وای پشمام خیلی خوب بود اصال ناجور ترکید این وسط جرر

باالخره بعد از ی ربع ،پیتزامو آوردن و خوردم.

نگاهی به ساعت کردم دیدم چهار شده.

بدو بدو خودمو جمع و جور کردم وبه سمت کافه پا تند کردم...

[ندا]
بعد از رفتن نیوشا خودمو مشغول آرایش کردم.

ی آرایش مالیم کردم و ساپورت مشکی توری پوشیدم که پاهام خیلی تو دید نباشه و



پیراهن مشکی خوشگلمم هم پوشیدم.

موهامو باال گوجه ای بستم و یکم حالت شنیون بهش درآوردم و گیره ی نگین داری کنار
سرم زدم.

گردن بند و گوشواره و دستبند نقره ای هم به خودم آویزون کردم و نگاهی به ساعت کردم
که دو شد.

پوفی کشیدم و به سمت آشپزخونه رفتم، از دیشب غذا مونده بود گرم کردم و خوردم...

غذا رو که جمع کردم یهو صدای زنگ اومد.

نگاهی به ساعت کردم و با تصور اینکه نفس اومده نیشم باز شد و به سمت در رفتم.

با دیدن نفس جیغ خفه ای زدم و محکم همو بغل کردیم...

رفتیم داخل خونه نشستیم و گفتم:
یعنی پیشه آقاتونی ی وقت از ما حالی نگیری نفس خانوم. زنگی نزنی، نیای خونه ها که

مدیونی!

ریز خندید که زهرماری گفتم و گفت:
خب بخدا وقت نکردم ندا. رفتیم سرکار تا صب اونجاییم بعدشم خسته میایم خونه به کارا
خودمون میرشیم. دیگه داریم با هم کار میکنیم که هم سرگرم باشیم هم پول عمل مامانش

اوکی بشه

من: عه کجا کاری میکنید؟!

نفس: من و رایان هردومون تو ی شرکتیم و رایان هم چون وکیله اونجا حسابدار و کارمنده
منم دستارشم و منشی اونجا

من: اوهوم خوبه. ما که ترشیدیم.

با این جملم زد زیرخنده که کوفتی نثارش کردم و به سمت اتاق رفتم و گفت:
نترشیدی خواهر من. چند روز دیگه هم ی کسخلی میاد تورو میگیره از شرت راهت میشیم.

مانتومو برداشتم و روی پیراهنم پوشیدم و کیفمو برداشتم واز اتاق رفتم بیرون که گفت:
کجا رفتی؟!

چه خوشگل کردی به به 

لبخندی زدم و گفتم: 
فدات عزیزم. میرم خرید بادکنک و کیک و اینا نیوشا هم رفته



آرایشگاه انگار میخواد موهاشو ی جور دیگه کنه یا هرچی میخواد متفاوت باشه آجیم برا
عشقش!

نفس: باشه خوبه. منم اینجا آماده میشم آدرس پیام کن تا یکی دوساعت دیگه میام.

باشه ای گفتم و بعد از خدافظی برای خرید به سمت فروشگاه تولدی که همه چی داشت
رفتم...

)۹۵(پارت 

ی ربعی تو اون مغازه بودم و وسایل قرمز و مشکی برای تولد خریدم.

به سمت کیک فروشی هم رفتم  و شانس ما کیکی خوشگل و قلبی قرمز مشکی بود که
همونو خریدم.

 نگاهی به ساعت کردم و دیدم نزدیک پنجه و االناس که هیراد هم برسه.

سریع ی اسنپ گرفتم و به سمت کافه رفتم.

دستام پربود و بزور از ماشین پیاده شدم که همون موقع نفس زنگ زد ولی نتونستم و
جواب ندادم

سریع از ماشین پیاده شدم و داخل رفتم که دیدم نفس ی لباس قرمز بلند ماکسی پوشیده و
موهاشم گوجه از بسته و خیلی کیوت شده بود.

هرچی گشتم نیوشا رو پیدا نکردم که طرفم اومد و همینجور که کیکو ازم میگرفت گفت:
کجایی ده ساعته بدو دیگه االن میان!

شونه ای باال انداختم و گفتم:
هنوز نیوشا که اصلیه نیومده.

نفس: آره زنگ زدم گفت دارم میام عب نداره هیراد زودتر ازم رسید.

باشه ای گفتم و باهم سریع مشغول تزیینات و آماده کردن وسایل شدیم...

راس ساعت پنج بود که در کافه باز شدو هیراد توش نمایان شد.

جالب بود که انقدر به موقع و مخصوصا وقتی نمیدونه به چه دلیلی دعوتش کردیم کافه
انقدر سره وقت اومده!

اطرافو نگاه میکرد که با دیدن ما رومون زوم شد و طرفمون اومد.

من و نفس براش هو کشیدیم و دست زدیم



و تبریک گفتیم.

تازه اطرافو نگاه کرد و متوجه این شد که تولدشه و ذوق کرد.

لبخندی زد و کلی تشکر کرد و با تعجب به اطراف نگاه میکرد و انگار دنبال چیزی میگشت و
غمگین لب زد:

پ پس نیوشام کو؟! اصل مجلس نیومده، من این مهمونی رو بدون اون میخوام چیکار

هردومون باهم شونه ای باال انداختیم که همون موقع دختری از کنارش رد شد و محکم زد
تو شونش.

هیراد با اخم غلیظی طرفش برگشت و منم توپیدم بهش و گفتم:
کوری میزنی به مردم اسکل

همون موقع دختره زد زیرخنده و چرخید سمتمون...

هیراد متعجب نگاهی کردش که دختره پرید بغلش و لباشو رو لباش گذاشت...

)۹۶(پارت 

وقتی دختره اونجوری رفتار کرد هیراد پسش زد که دختره خواست بیوفته و دستشو به
میز گرفت و گفت:

عشقم منما!
فقط موهامو صاف کردم و یکم خوشگل شدم، یعنی انقدر عوض شدم که نمیشناسیم؟!

هیراد و ما همه با تعجب نگاهش میکردیم.

این نیوشای خودمون بود؟!
چقدر عوض شده بود با این لباسا و موها

بازم خوشگله خواهرم هرجوری باشه عشق ماست ولی بازم نشناختیمشا خخ

هیراد وقتی فهمیدم محکم بغلش کرد و کمرشو گرفت و تو هوا چرخوند و بوسش کرد.

ما براشون دست میزدیم و جیغ و هورا میکشیدیم و اونا همو بغل میکردم و ماچ و بوسه
راه انداخته بودن باز خوبه کافه کلن ی نفر بود که انگار هم نه انگار چون اصال معلوم نبود

کجا سیر میکنه چون تک نگاهی هم به ما نکرد...

[نیوشا]
بعد از توردن غذام دوباره تیکه ای به اون میمون جون انداختم و از اونجا زدم بیرون.

سریع تاکسی سوار شدن و به سمت کافه رفتم.

وای باورم



نمیشد ندا کمک کرد به کارا رسیدم باز همینم خوبه چون کافه خیلی قشنگ بود مخصوصا
کیکش.

بدو به سمتشون رفتم و محکم شونمو از لج کوبیدم به شونه ی هیراد که ندا گفت:
کوری میزنی به مردم اسکل

یهو زدم زیرخنده که همشون متعجب نگاهم کردن و بعد گفتم که نیوشام.

یعنی انقدر عوض شده بودم که منو نشناختن؟!
ولی هیراد انگار اینجوری خیلی سوپرایز شد چون کلی بغلم کرد و لب بازی کردیم و تو هوا

چرخوندم باز خوبه کافه خلوت بود وگرنه این وسط از خجالت اب میشدم.

یکم خوردیم و حرف زدیم و با دخترا رقصیدیم.

یهو اهنگ تانگویی پلی شد و نفس و ندا جیغ و دستی زدن و پاشدن و مارو وسط هل دادن
و دستامون هم تو هم گذاشتن.

عمیق همو نگاه میکردیم و هردومون حال دلمون خوب بود. 
مگه میشه یکی پیش عشقش و نیمی از جونش باشه و حالش بد باشه؟!!!

دستامو تو دستاش گذاشتم و با ی دستم رو شونش دست گذاشتم و اونم با اون یکی
دستشو دور کمرم حلقه کرد.

آروم قدم برمیداشتیم و میرقصیریم و جابه جا میشدیم و گاهی هم میچرخیدیم و آخرای
آهنگ که شد یهو از زمین بلندم کرد و تو هوا چرخوندم که صدای دست و جیغ بلند شد و

بعد هم بلندم کرد و آخر فقط تونستم چهره ی شاد و دست زدن ندا و نفس رو ببینم و یکی
دیگه هم داشت برامون با لبخند دست میزد اما موهای تو صورتش نزاشت بفهمم که اون ی

نفر کی بود...!

)۹۷(پارت 

ذهنم درگیر شده بود که ببینم اون زن کیه ولی زدم رو



بیخیالی شاید بعد فهمیدمو دوباره دیدمش.

با گذاشته شدنم رو زمین دستامو از دور گردن هیراد باز کردم و خیره خیره و با لبخند
عمیق نگاهش کردم.

به اطراف نگاهی انداخت و منم رد نگاهشو گرفتم و دیدم که انگار بازم تو کافه ایم اما
اومدیم طبقه ی باال.

جایی که پنجره نبود و به بیرون دید نداشت هلم داد و اومد جلو و جلو و جلوتر و به دیوار
چسبوندم.

لبخند کج و جذابی زد و موهامو از تو صورتم کنار زد.

با ی دستش کمرمو گرفت و بعد خیره و خمار به لباسم نگاه کرد.

انگار جای خاصی رو نگاه میکرد چون خیلی تو حس بود و راست کرده بود.

وقتی رد نگاهشو گرفتم دیدم که نگاهش رو سینه هام که تو این لباس درشت و خوب
بیرون افتاده بود افتاد.

پس آقا داره اینجا رو نگاه میکنه که خماره.

یهو یقه ی لباسمو گرفت و سرشونمو پایین کشید.

جوری که هم شونه هام لخت شد و هم سینه هام بیشتر افتال تو دیدش.

لب جویید و اومد جلو و زبونی به لبام کشید.

منتظر نگاهش کردم که با ی دستش سینه هامو فشار داد و با اون یکی دستش باسنمو فشار
داد و لبامم با لباش اسیر کرد.

آه آرومی کشیدم که بخاطر لب بازیمون صداش تو دهنمون خفه شد.

دو سه دقیقه ای همینجوری پشت سر هم لب میدادیم و فشار فشارم میداد که کم کم به
سمت پایین اومد و به گردنم مکی زد.

افتاده بود به جون هردوطرف گردنم و محکم مک میزد و گاز میگرفت.

میدونستم االن جا دندوناش میوفته ها برای همین منم یکم برا گردنش لیس و



مک زدم که حداقل مساوی بشیم.

لب جوییدم و خواستم چیزی بگم که سینمو تو دهن گرفت.

سست شده آهی کشیدم که نگاهشو تو چهرم چرخوند و گفت:
جان!

امروز خیلی  جیگر شدی ها دوست دارم فقط بخورمت. خیلی خوشگل شدی عشقم اونجوری
هم خوشگل بودی اینجوری هم محشری هرجور باشی خوبی.

لبخندی زدم و دستامو دو گردنش حلقه کردم و خمار نگاهش کردم و لوند گفتم:
مرسی عزیزم. گفتم ی فرقی داشته باشم فکر نمیکردم زود پاشی بیای اونم وقتی

نمیدونستی برای چه مناسبتی گفتم بیای مگه یادت بود تولدته؟!

هیراد: نه انقدر دانشگاه سرم شلوغ بود که سادم نبود امروز تولدمه و فکر کردم چیزی شده
سریع خودمو رسوندم.

دستی به پیراهن راه راهی که پوشیده بود کشیدم و گفتم:
آها،میگم که،چقدر خوشگل و جذاب شدی گفتم البد مناسبتی داشته!

خندید و دست انداخت زیر باسنم و بلندم کرد.

سریع پاهامو دور کمرش حلقه کردم و دستامو محکم تر دور گردنش حلقه زدم که نیوفتم و
گفت:

اوممم مناسبتش مثال خوردنه توعه عشقه!

لبخندی زدم و لبامو غنچه کردم و بوسه ی ریزی رو لباش زدم.

دوباره افتاد به جون لبام و گردنم که سست شدم و ماهامو از دورش باز کردم و نزدیک بود
بیوفتم که دستمو گرفت و گفت:

خوبی ؟

من :آره فقط کارات رفت رو مخم دلم خواست حالم بده.

ریزخندید و گفت:
اوهوم حس کردم. حاال دیگه کاریت ندارم تا همینجا وا نرفتی میریم خونه،حسابتو میرسم

بعد

لبامو آویزون کردم و باشه ای گفتم.

لپمو کشید وبازوشو کج کرد که دستمو دور بازوش حلقه کردم و همینجور که پایین میرفتیم
گفتم:

اگه االن مامانت خونه نیست خب بریم اونجا

خندید و یهو از خنده ایستاد



و متعجب روبروشو نگاه کرد.

دوباره صدای دست زدن بلند شد که سر بلند کزدم و رد نگاه هیراد و گرفتم ولی دستمو از
دور بازوش باز نکردم...

)۹۸(پارت 

رد نگاهشو گرفتم و با دیدن خاله که با لبخند نگاهمون میکرد زبونم بند اومد و دستمو از
دور بازوش بیرون کشیدن و خیره خیره نگاهی به اون و نگاهی به هیراد و نگاهی به دخترا

کردم که عین خیالشون نبود.

سرمو پایین انداختم که خاله طرفمون اومد و زد رو شونه هیراد و گفت:
پس باالخره تصمیم گرفتی به این دختر خوشگلمون ی عالقه ای نشون بدی؟!

خوبه منم خوشبختیتو میخوام عزیزم. تولدت مبارک پسر خوشتیپم

از اینکه چیزی نگفت و تازه گفت خوشبخت بشید لبخندی زدم که سمتم اومد و دستمو
گرفت و دست هیرادم گرفت و تو دست هم گذاشت.

لبخندی زدم و گفتم:
اگه همو دوست داریدباشه مشکلی ندارم یادمه نیوشا از همون بچگی هم بدجور

میخواستت و معلوم بود.

لبخندی زدم که دیدم هیراد دستشو دور شونم حلقه کرد و گفت:
بله مامان جان فهمیدم و منم االن بشدت دوستش دارم زیاد نیست رابطه داریم ولی گفتم ی
دفعه ای بریم خواستگاری . این خانوم خوشگل منه امروزم که برام سوپرایزی تولد گرفت تو

اینجا چیکار میکنی؟!

لبامو تو دهنم فرو کردم که خاله نگاهی به اطراف کرد و گفت:
آره دستش درد نکنه. منم دیدم امروز متفاوتی و عجله داشتی برای رفتن و ناهارت هم

نخوردی، دیگه حوصلمم سر رفته بود دنبالت اومدم دیدم چه خبره!

هیراد آهانی گفت و خاله رو بغل کرد و بعد از ی بعل مادراته خاله دستاشو به دو طرف باز
کرد و



منم بغلش رفتم و عروس خوشگلمی گفت که ذوق کردم و ندا و نفس هم اومدن تو
بغلمون...

 شده.۹بعد از دو سه ساعتی دیدم ساعت 

تازه یادم اومد دلم میخوادش ولی کال از حس و حالش اومدیم بیرون و یادمون رفت.

سوار ماشین هیراد شدم که برسونم خونه و منتطر دخترا شدم که یهو همه با هیراد اومدن
و گفت:

آبجی ما میریم خونه خاله. خاله گفت شام خونه ما

آهانی گفتم و لبام آویزون شد که هیراد نشست تو ماشین و خدافظی بلندی کرد و ماشینو
به حرکت درآورد.

منم خدافظی کردم و سرمو به شیشه چسبوندم.

هیراد تک نگاهی بهم انداخت و گفت:
 نیو چیزی شده؟!

شونه ای باال انداختم که دوباره سوالشو تکرار کرد و گفتم:
من اون موقع دلم میخواستت ولی خونتون پره.

زد زیرخنده و گفت:
اوه خانومم کی برای اینکارا عجول شدی خوشگل سکسیم.خب حتما مگه باید خونه ما باشه

خب میریم خونه شما

با یادآوردی اینکه خونه ی ما هم هست نیشم باز شد و دستی زدم و آهنگو زیاد کردم و
گفتم:

اووو اووو ایول یادت بودا کلک من یادم نبود عصابم خورد شد.

ریز خندید و بوسی رو گونم زد و منم تا خود خونه تو ماشین میرقصیدم...

)۹۹(پارت 

انقدر رقصیدم و خوشحال بودم برای امروز که کلن نفهمیدم هیراد داشت کجا میرفت.

صدای آهنگو کم کردم و روبه هیراد که انگار هیجانی متفاوت تو چشماش پرسه میزد کردم
و با لبخند همو نگاه کردیم و گفتم:

هیراد وایسا ببینم داریم کجا میریم. قرار شد بریم خونه ی ما. از ی راه دیگه داری میری یا
ایسگام کردی؟

پوزخندی زد که از چشنم دور نموند و اخمی



کردم و دست به سینه بهش پشت کردم.

ریز خندید که سمتش برگشتم و محکم کوفتی بهش گفتم.

دیگه هیچی نگفت و تک سرفه ای کرد و دیگه هیچی نگفت.

دو سه دقیقه گذشت ولی دیگه تحمل نکردم و محکم زدم تو بازوش.

آخ بلندی گفت که صداش تو کل ماشین پیچید.

محکم شروع به حرف زدن کردم و گفتم:
خر با توهم ها . نخند داریم کجا میریم.

باتوعم داریم کجا میریم؟!

هیچی نگفت و دوباره پوزخندی کنار لبش خشک شد و ریز خندید.

من: اههه زهرمار اسکل نخند بگو کجا داریم میریم. هیراد با توعم. بزن کنار

دوباره خندید و یهو با خشم و اخم ترسناکی نگاهم کرد و گفت:
ناراحتی پیادت کنم؟!

پوکر نگاهش کردم.

این چرا یهو اینجوری کرد چشه!

بغض کرده نگاهم کرد و دادی زد و گفت:
الل شدییی زر بزننن

هینی کشیدم و از داد بلندش تو خودم مچاله شدم و منم مثل خودش لج کردم و فرمونو از
دستش گرفتم.

حاال اون بود میکشید و من بودم که میکشیدم و همو مشت و لگد میکردیم.

ما چرا یهو سگ شدیم چمونه؟!!!

با بوق بلندی که از کامیون بزرگی زده شد و دیدم باهاش برخوردیم جیغی زدم و سیخ
شدم...

با چشمای گشاد شده اطرافو نگاه کردم و هیراد سالم کنارم نشسته بود و زد کنار.

متعجب دستاشو دو طرف صورتم قاب کرد وگفت:
عزیزم خوبی؟! چیشده خواب دیدی خیره قلبم ریخت دختر

بغض کرده نگاهش کردم و محکم بغلش کردم. سعی کردم اشک نریزم تا ارایشم بهم نخوره
اما حالم بد شد.

یعنی خواب دیده بودم خوبه خواب بود ولی امیدوارم هیچوقت این اتفاق بد نیوفته!

بعد از دو سه دقیقه تو بغلش بودن.

لباشو آروم بر لبام



زد و گفت:
آروم باش عزیزم. خوابت برده بود خواب بد دیدی. بهتره حرکت کنیم تا تاریک تر نشده.

به اطراف نگاه کردم و دیدم هنوزم تو همون جاده ای هستیم که تو خواب بود. نکنه قراره
اتفاقای تو خواب اتفاق بیوفته و روز تولدش دعوا کنیم و بعدش کامیون زیرمون کنه؟!

لرزی به تنم افتاد و با لکنت پرسیدم:
ه هیراد کجا دا داریم میریم؟!

لبخند کمرنگی زد و با اطمینان دستای گرمش رو توی دستام گذاشت و گفت:
دورت بگردم نترس. میریم ی جا خیلی خوب بهتر از خونتون. مطمعنم توهم امروز سوپرایز

میشی و عاشقش میشی!

لبخندی زدم.

یعنی اونم سوپرایز داره و نگفته چه خوب من سوپرایزو خیلی دوست دارم.

لب گزیدم و هیجان زد گفتم:
هیراد تو سوپرایز داشتی و به من نگفتی؟!

شونه ای باال انداخت که ریز خندیدیم و تا اونجا دیگه حرفی نزدیم و اهنگ پلی کردیم و
باهم میخوندیم...

)۱۰۰(پارت 

بعد از هفت هشت دقیقه دیدم ماشینو ی گوشه پارک کرد.

چنان باید تعریف کنم که روبروی ی خونه ویالیی قدیمی بود!
یعنی سوپرایز تو این ی تیکه خرابس؟!

شاید براش مهم نیستم و ارزشم همینه دیگه

شونه ای باال انداختم که پیاده شد و بعد هم در سمت منو باز کرد.

نگاهی به گوشیش انداخت و لبخند عمیقی زد و بعد به سمتم خم شد و دستشو جلوم گرفت
و گفت:

پیاده میشید بانوی من؟!

لب جوییدم و سر تکون دادم و ذوق زده دستمو تو دستش گذاشتم و پیاده شدم.

جلوی لباسم بخاطر بلندیش گرفتم که پام توش گیرنکنه و پیاده شدم.

دستشو دور کمرم انداخت و بخاطر الغر بودنم قشنگ دستش دور کمرم گرد میشد.

لبخندی به هم زدیم که



اومد پشتم و چشمامو با ی تیکه پارجه اروم بست.

هینی کشیدم و گفتم:
چیکار میکنی عزیزم؟!

کنار لپمو بوس کرد و هیچی نگفت.

لبخند کمرنگی زدم و دستمو رو لپم گذاشتم که یکم به جلو هدایتم کرد و گفت:
خیلی خب آروم اروم برو تا بهت بگم وایسا نترس من مواظب خودت و لباس خوشگلت

هستم.

باشه ای گفتم و با هیجان به جلو قدم برداشتم.

همینجوری میرفتم که باالخره شونه هامو گرفت و گفت وایسم.

پارچه رو از رو چشمام باز کرد که باالخره بعد کلی سیاهی توقع ی سوپرایز عالی داشتم ولی
بازم همه،جا تاریک بود.

هیرادو صدا کردم اما صدایی ازش نیومد.

ترسیده لب جوییدم که زد رو شونم.

برگشتم که یهو نور کمرنگی روشن شد و هیراد جلوم زانو زده بود با ی جعبه مخملی قرمز

قلبم از هیجان نمیتونست خودشو کنترل کنه.

لب باز کردم حرفی بزنم واما نشد.

با بازکردن اون جعبه ی خوشگل جلوم دستمو رو دهنم گذاشتم و ذوق زده جیغ خفه ای
کشیدم که گفت:
عزیزم عشق من!

تا الن خواهرت و یا مادرم بزرگت کرده و یا مامانت که قبلن بود ولی حاال دیگه میخوام
خودم بزرگت کنم!

تو زنم شریک زندگیم و عشق منی، یعنی خواهی شد!
تنها با گفتن ی آره یا نه مال من میشی!

همین االنشم مال منی ولی اینجوری روال تره.

مال من باش و همیشه کنارم باش که کنارتم و تکیه گاهتم دورت بگردم خوشگلم!

خیلی ضربان قلبم باال رفته بود و از خوشحالی بغض کرده بودم و فقط تونستم آروم بگم
آره.

با گفتن این حرفم سریع پاشد و انگشتر ظریفی ک گرفته بود و خیلی ازش اومد رو دستم
کرد.

محکم همو بغل کردیم.

یهو باسنمو فشرد



و کشیدم باال و پاهامو دور کمرش حلقه کردم و محکم لبام رو لباش زدم...

همون موقع بود که یهو همه ی اونجا روشن شد و صدای جیغ و دست بلند شد...

)۱۰۱(پارت 

هیجان زده دستمو رو دهنم گذاشتم و با دیدن ندا و نفس و خاله یعنی مامان هیراد گفتم:
ش شما اینجا چیکار میکنید؟

مگه قرار نشد شام خونه خاله باشیم. نکنه ن خیلی بدید شما سوپرایزم کردید من مردم از
خوشحالی اما هیچی نگفتید وای

محکم هیرادو بغل کردم که درگوشم آروم وعاشقانه زمزمه کرد:
میدونی اینجا کجاست؟!

من خیلی دوست دارم و خواهم داشت. دیگه مال منی و هیچکی هم حق نداره بالیی سرت
بیاره وگزنه سر از تنش جدا میکنم.

امم شاید بهتره بگم چیشد اومدیم اینجا ولی وایسا اول ببین چه خبره بعد میگم

لبامو تو دهنم فرو بردم و سر تکون دادم و از بغلش جدا شدم که دستمو کشید و بعد چراعا
رو روشن کرد.

با دیدن خونه متوسطی که مثل ی کلبه بود هیجان زده و متعجب از خوشحالی جیغی زدم
و دوباره بغلش کرده بودم.

این ذوقی که االن کرده بودم رو هیچوقت نکرده بودمو هیراد هم تا حاال با این لبخندا و
مهربونیا ندیده بودمش و االن وجود همچین حالتی واقعا برام متفاوت و عالیههه!

دست تو هوا چرخوند و گفت:
خانوم اینجا دیگه خونه ی ماست.

درسته یکم کوچولو موچولو ولی این خودش کلبه ای که پشتش باغه و درضمن خونه های
کوچولو برای ماها بهتره فکر میکنم تا قصر باشه ولی قصر هم خواستی چشم البته نفس که

خانوم ی قصر هست.

متعجب به حرفاش گوش میکردم و دوباره هم محکم



بعلش کردم و بدون نوجه به بقیه دستامو دور گردنش حلقه کردم و محکم بوسیدمش.

محکم فشردم و بعد از چند ثانیه منو از خودش جدا کرد و به سمت پله هایی چوبی که تو
دیوار کار شده بود برد.

وای باورم نمیشه قصر میخوام جیکار وقتی کلبه نقلی و خوشگلی روبرومه!

با دستم لباسمو باال گرفتم که یهو هیراد اومد و کل لباسمو از پایین داد باال و اسپنکی با
باسنم زد و بعد محکم فشارش داد.

آخی گفتم و زدم رو دشتش که خندید.

کوفتی نثارش کردم و گفتم:
دیوونه خجالت بکش جلو خواهرام و مامانتیما !!!

سرشو تو گودی گردنم کرد و نفس عمیق و داغی کشید و گاز ریزی از گردنم گرفت که باعث
شد آخ ریزی بگم و گفت:

مامانم اینا رفتن.

االن انداختمشون بیرون چون خودشم میدونه منتظر چیه فقط چون قبال زنم شدی دیگه
االن ی دور دیگه جرت میدم ولی خب مامانم اینا که نمیدونن پس نگیم که گندش درنیاد.

اوهومی گفتم و یکی دو پله باال رفتم که یهو رو دستش بلندم کرد و لباشو رو لبام گذاشت و
تند تند از پله ها باال رفت...

)۱۰۲(پارت 

جلوی در اتاقی که اونم چوبی بود زمین گذاشتم.

در اتاقو باز کردم که دیدم ی تیکه راهرور تا تختمون هست که کلی شمع چیده و گل رز
ریخته.

دیگه نمیدونستم جیکار کنم چون واقعا دیگه ی چیز دیگه میدیدم قطعا از هیجان و
خوشحالی اینجا سکته میزدم!

نفس عمیقی کشیدم و چرخیدم و بوسه ی تند و ریزی روی لپش کاشتم و تند تند به سمت
تخت قدم برداشتمحلوی تخت ایستادم که اونم پر گل برگ بود.

خوابیدم



روش و با دستام زدم همه گال رو ریختم اینور اونور و طاق باز خوابیدم که یهو هیراد اومدم
جلو و خواست بپره روم که دستامو سپر کردم.

دستامو کشید و بلندم کرد و پاها و دستامو دورش حلقه کردم و مشغول لب بازی شدیم...

چند دقیقه ای تو این حالت بودیم که وقتی دیگه از نفس افتادیم از هم فاصله گرفتیم و
دوباره رو تخت ولو شدم.

کنارم نشست و به سمت ما تختی کنار تختمون چرخید و چیزی برداشت.

کمرمو به سمت باال فشار داد و گفت:
بشین نیوشا

لب جوییدم و رو تخت نشستم که یهو موهامو کنار زد و بوسی رو گردنم زد.

ناخواسته گردنمو کج کردم که گاز محکم ازش گرفت و لیسی به گوشم زد.

آهی کشیدم که کنار گوشم آروم زمزمه کرد:
عشق من!

زندگی من!
همه کس من!

خانوم سکسی من!
دورت تو بگردم خیلی دوست دارم!

ذوق زده لبخند عمیقی رو لبم نشسته بود و آروم گفتم منم
یهو ی چیزی رو گردنم قرار گرفت.

چرخیدم و دستمو رو گردنم گذاشتم و با دیدن گردنبند طالیی که کلی نگینای ریز ودرشت
داشت و خیلی خوشگل بود محکم بغلش کردن و بوسش کردن و گفتم:

مرسی عشقم. خیلی دوست دارم هیرادم!

 محکم به خودش فشردم و گفت:
اینم از طرف من هدیه روز اولمون تو این خونه و خواستگاری

منم خیلی دوست دارم!

همینجوری که میگفت دوست دارم منو آروم روبه پایین هل داد و روم خیمه زد.

لباسم رو باال داد و دستشو روی بهشتم مالید و با ی دستش هم صورتمو گرفته بود و محکم
ببامو میمکید ولی چون لباسم اذیت میکرد از روم پاشد و منم بلند شدم و زیم لباسمو



باز کرد که زود روی زمین افتاد.

بدون توجه به لباس خودمو به هیراد چسبوندم و باسنمو رو مردو. نگیش مالوندم.

جونی گفت و دو دستشو رو سینم گذاشت و محکم فشار داد و سرشو تو گودی گردنم فرو
کرد و میمکید.

شهو. تی و پرخواسته آهی کشیدم و کارش باعث میشد که سست بشم و بدجور هوسشو
کنم.

تند تند ک. صمو میمالید وبعد از چند دقیقه که نزدیکای ار .ضا شدنم بود دستشو برداشت و
سرمو چرخوند و محکم مکی به لبم زد و کنارشو گاز گرفت و رو تخت نشست و تند تند

دکمه های پیراهنش و بعد زیپ شلوارشو باز کرد...
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سریع به سمتش خیز برداشتم و دو زانو بین پاهاش نشستم و دستی به مردو. نگیش از روی
شرت کشیدم که خیلی سفت و محکم بود و بدجوررر خواستمش.

با دیدن آل.ت سفتش و راست شدش لب گزیدم و بیشتر شهو. تی شدم دکمه ی آخر
پیراهنش هم باز کردم و دستی به سینه های سفت و مردونش کشیدم و شلوارشو یکم پایین

کشیدم که خودش هم کمکم کرد و شلوارشو درآورد.

دستی به مردو . نگیش کشیدم و دستمو دورش حلقه کردم و تند تند جلو عقب کردم.

زبونمو دور لبام کشیدم و که موهامو بوسید و تو دستش جمع کرد.

لبخند عمیقی زدم و زل زدیم تو چشمای هم و کلفتشو تو دهنم فرو کزدم.

تو چشماش نگاه میکردم و تند تند جلو عقب میکردم و راست تر از قبلش شد.

گاز ریزی بهش زدم و لیسی محکم از پایین تا نوک آل. تش زدم که آخی گفت و کمرمو گرفت
و بلندم



کرد.

روی تخت خوابید و منو کشید و رو آل. تش نشوند.

باسنمو فشرد و سینمو تو دهنش فرو کرد و مکی بهشون زد.

آهی کشیدم که باسنمو بلند کرد و جلو تر کشید و آروم خودشو توم فرو کرد.

آروم گذاشت داخلم و منو نشوند روش.

آهی عمیق کشیدم و آروم باال پایین کردم...

یکم که خسته شدم کمرمو گرفت و خودش داخلم باال پایین کرد.

تند تند نفس نفس میزدم و آه و نالم با صدای نفس کشیدنم قاطی شده بود که ار. ضا شدم
و آه بلندی کشیدن و خمار دستامو دور گردنش حلقه کردن و سرمو رو سینش گذاشتم.

چند ثانیه خودشو بم کوبید و کشید بیرون.

انگار هنوز به خواستش نرسیده بود که هلم داد کنار و قنبلم کرد.

محکم زد به باسنم که کل صداش تو اتاق پیچید وخم شد و لیسی به بهشتم زد که گفتم:
آخ هیراد.

از پشت میسوزه نمیتونم

کمرمو ماساژ داد و گفت:
حواسم هست زندگیم آروم پیش میرم اذیت نشی.

چیزی نگفتم که کاندومی گذاشت و انگاز این کار برای راحت شدن کارمون بود.

آروم آروم نوکشو رو سوراخم کشید و با دستاش هم باسنمو به دو طرف کشید و خودمم
یکم کمکش کردم که آروم نصف کمترشو داخلم کرد.

ولی المصب نصف کمتزش خودش کلی بود مخصوصا که حاال هم خیلی راسته و اوففف
انقدر رفتم تو حس و حال آل.تش که یادم رفت داره خودشو توم جلو عقب میکنه و درد از

سرم پرید.

یکم آخ و اوه،کردم ولی بعد روال شد. 
باالخره کسی که بار اول و دومش باشه به راحتی جا باز نمیکنه تا چند بار رابطه نداشته

باشه...

بعد از سه چهار دقیقه



کشید بیرون و مایع گرمشو رو کمرم خالی کرد.

بوسی تو گودی کمرم زد که به خودم پیچیدم.

دیگه هردومون خسته و کوفته شدیم و رو تخت ولو شدیم.

پتویی که مال سرویس خواب رو تخت بود رو بلند کردم و گال رو پایین ریختم و زیر پتو
مچاله شدم و مثل جنینی پاهامو تو شکمم جمع کردم.

همون موقع بود که هیراد دست زد زیر باسن و کمرم و منو کشید به سمت خودش و تو
آغوش گرم خودش چشمام رو روی هم گذاشتم.

با سنگینی پلکام تنها فهمیدم که لپمو بوس کرد و به خواب فرو رفتم.

وقتی بیدار شدم دیدم هیراد کنارم نیست.

دستی به چشمام کشیدم ورو تخت نشستم.

پاشدم رفتم جلوی آینه که دیدم لختم.

هینی کشیدم و متوجه لباسم که هنوز رو زمین بود شدم.

کمدی کنار میز توالت دیدم و لباسو از زمین برداشتم و در کمدو باز کردم که دیدم به به از
همه چی همه رنگ هست و چقدر پر و قشنگه!

ذوق زده دستامو به هم کوبیدم و لباسم رو روی ی چوب لباسی آویزون کردم و دستی تو
لباسا کشیدم تا ی لباس جدید و راحت تر تنم کنم...

)۱۰۴(پارت 

ی شلوارک و ی تاپ پیدا کردم و تنم کردم خمیازه ای کشیدم و از پنجره اتاق بیرونو نگاه
کردم.

باورم نمیشد اینجا باغ هم داشته باشه!
فکر کن، ی باغ کوچولو موچولو سرسبز با ی کلبه همه چی چوب و دنج برای ما وای خدا

امروز خیلی خوب بود کلک بهم هم نگفت برنامه داره برام!

یکم با لبخند به فضای اطراف نگاهکردم و تو افکارم محو شدم که دیگه بعد از



چند دقیقه به خودم اومدم .

از اتاق بیرون رفتم و از پله های چوبی پایین رفتم که دیدم میز گردی دور شمع چیده شده.

جلوتر رفتم ک متوجه هیراد که با لبخند عمیقی و رمانتیک نگاهم میکرد و کلی غذا و چیزای
خوب رو میز بود متوجه شدم.

جیغ خفه ای کشیدم و دوییدم سمتش.

بلند شد و محکم بغلش کردم و رو هوا چرخوندم و محکم با لباش مهری به لبام زد.

اسپنک آرومیوبه باسنم زد که به لباسس چنگ زدم و همون موقع صدای دست دوباره بلند
شد.

وای خدا اینا چرا همش اینجوری سوپرایز میکنن من امروز میمیرما!

زودتر از همه جیغ بلندی کشیدم و گفتم:
عشقای منیییید!

من سکته میکنم از دست شما انقدر سوپرایز شدم مثال قرار بود هیراد برای تولدش سوپرایز
بشه ولی چی که نشد. بیاید بغلممم!

از خوشحالی طرف خاله و دخترا دوییدم و بغل سه نفری کردیم که هیراد هم آروم آروم
جلو اومد و به جمع ما پیوست...

یکم تو بغل هم بودیم و بعد از چند دقیقه از هم جدا شدیم که خاله و نفس و ندا نشستن.

ما هم کنارشون نشستیم. هیراد دست انداخت دور کمرم و منو به خودش فشرد.

تو چشماش نگاه کردم و لبخندی زدم که خاله که االن دیگه مامانم به حساب میومد گفت:
خب ما دیگه بریم تا این روز رمانتیکتونو با هم خوش باشید.

سمتش چرخیدم و دستمو رو دستش گذاشتم و گفتم:
نه نرید کارتون دارم.

خاله: باشه خب بفرما

من: کی اینجوری قرار بود من سوپرایز بشم ها؟!
هیراد کی برنامه ریزی کردی مگه مامانت میدونست تا قبل اینگه امروز اومد کافه؟!

خاله لبخندی زد و گفت:
عزیزم وقتی اوموم



کافه خودمم یکم تعجب کردم اما دخترا ماجرا رو برام گفتن بعد هم هیراد وقتی مشغول
رقص بودی باهام هماهنگ کرد و ماهم گفتیم چه روزی بهتر از امروز و حاال و اومدیم اینجا

سر تکون دادم و گفتم:
اها پس از این قراره که من از خوشی دارم میمیرم و هیچی دیگه نگم که اینجا محشره،

شماهم محشرید مرسی از همتون

هیراد: خواهش میکنم خانوم قشنگم فقط یخ نکنی شلوارک پوشیدی

تازه فهمیدم که تاپ شلوارک پوشیده بودم و نمیدونستم اینا باز هم اینجان.

هینی کشیدم و دوییدم سمت اتاق که همشون خندیدن...

تند تند لباسام با ی هودی شلوار کرم رنگ عوض کردم و رفتم پایین

خاله داشت میرفت و دخترا هم وسایالشونو جمع و جور میکردن.

لبامو آویزون کردم وگفتم:
کجا به این زودی؟!

نفس: ابجی میریم خونه توهم که دیگه شوهر داری. البته من میخوام برگردم عمارت رادین
گفت بیا و ندا هم نمیدونم

روبه ندا کرد و گفت:
میای توهم بریم؟ نیوشا که دیگه شوهر دار شده

لبخند کجی زدم که ندا گفت:
امم نمیدونم خب دیگه که شما نیستید من تنها خونه چیکار کنم. باشه منم میام ولی واسه

عروسی دعوتمون کنیا

سر تکون دادم و حتما گفتم که خاله گفت:
باشه پس ی روز اوکی کنید محضر بریم و بعد هم عروسی و نمیدونم هرجور خودت و

هیراد صالح میدونید ولی ماهم باخبر کنید.

باشه ای گفتم و بعد از ی خدافظی گرم و بغل رفتند و نفس عمیقی کشیدم و با لبخند
برگشتم که هیراد دستاشو دور کمرم حلقه کرد و عمیق و با لبخند تو چشمای هم نگاه

کردیم...
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لباشو به لبام نزدیک کرد و با کمی کج



کردن سرش، لباشو محکم به لبام زد.

دستامو دور گردنش حلقه کردم و به جون لباش افتادم.

محکم لبای همو میمکیدیم وگاهی هم زبونامونو به هم میمالیدیم یا مک میزدیم و من به کل
وا میرفتم و انگار با این کار بیشتر جری تر شد و محکم زد به لپ باسنم که آخ نسبتا بلندی

گفتم و چنگی بهش زد و باال کشیدم.

این کارش اونقدر محکم بود که مردو. نگیش از الی بهشتم رد شد و آهی کشیدم و پاهامو
دور کمر محکم حلقه زدم.

چند قدمی برداشت و به دیوار چسبوندم و بازهم لب بازیمون رو ادامه دادیم و به سمت
گردنش رفتم و محکم مکیدم و لیسیدن و گاهی هم گاز های ریزی ازش گرفتم که اذیت

نشه.

نفس داغی کشید و سرشو الی سینه هام کرد و لیسی بین خط سینم زد که آه آرومی از بین
لبام خارج شد و چشمامو رو هم فشردم.

محکم به پیراهنش چنگ زدم که یهو گذاشتم زمین و لباسمو داد باال و محکم سینه هامو
خورد.

بیشتر سرهم نفس میکشیدم و آه های آروم و بلند میگفتم و هم من دوباره شهو. تم زنده
شده بود و هم اون از کاراش معلوم بود که میخواد.

کم کم به سمت نافم رفت و لیسید و بعد جلوم نشست و به شلوارم نگاهی انداخخ و
نگاهشو به من داد و تو ی حرکت شلوارمو تا پایین پام پایین کشید و دستشو از شرتم رد
کرد و روبروم ایستاد و دوباره مشغول لب بازی شدیم و با دستش هم تند تند ک . صم رو

میمالید و دیگه بجای



آه، اوم میگفتم و یهو دست از کارش کشید و خودش مشغول خوردن شد.

خیلی مونده بود ار. ضا بشم ولی دست از کارس کشید و همینجوری که به سمت سینم
میومد گفت:

میخوایم ی س.ک .س ایستاده و هات رو تجربه کنیم عشقم. اینجوری هم که شما گردن منو
میخوری صبح کبود میشه حاال ببین کز گفتم منم این هلوهای خوشمزه روکبود میکنم.

سمت راست لبم رو جوییدم و دستمو تو موهاشو فرو کردم و اون مشغول خوردن سینه هام
بود و این کلبه ی نقلی و خوشگلو صدای من و ناله هام پرکرده بود.

دیگه که فکر کرد کبود شده و جا دندوناش هم میمونه عقب کشید ولی بماند گازهای
وحشیانه ای که گرفت و میدونست بعدن خیلی ضایس!

شلوارشو از پاش نصفه درآورد و بعد از درآوردن شرتش آل.ت پر خواستشو الی بهشتم عقب
جلو کرد که آه غلیظی کشیدم وگفتم:

آخ اوممم هیراد بکن توش

لباشو با زبونش تر کرد و خم شد و مکی به نوک بهشتم و حساسم زد که آهی کشیدم و
دوباره ایستاد و گفت:

اوففف حتما خانومم .مگه میشه خانوم سکسیمو از دست بدم.

بعد از این حرف منو کشید دنبال خودش و یکم از در فاصله داد و مردو. نگیش رو چند بار
الی بهشتم کشید و بعد داخلم کرد.

آخ آرومی گفتم و آروم آروم توم عقب جلو کرد کلی انگار کار یکم سخت بود که دست
انداخت زیر باسنم و پاهامو دور کمرش حلقه کردم و اینجوری کارش راحت شد و تند تند

توم خودشو میکوبید.

و االن من بودم که داشتم اونجا حال میکردم و همش میگفتم:
آه



هیراد اخخخ آروم اوم آههه آه هیراد

هیراد با آه و ناله هایی که من میگردم نمیتونست خودشو کنترل کنه و دستمو رو آل. تش
گذاشتم و خودشه فهمید که انگار خیلی بم فشار اومده و چند تا ضربه ی آروم زد و بیرون

کشید و آه آرومی گفت.

همینجوری که تو بغلش بودم سرمو رو شونش گذاشتم و به سمت اتاق رفتیم و رو تخت
انداختم و خودش هم کنارم خوابید...

)۱۰۶(پارت 

[نفس]
با ندا با تاکسی برگشتیم عمارت...

داخل عمارت شدیم که رایان داشت رو مبل چایی میخورد.

با دیدن من لبخند بزرگی زد و دستاشو به دو طرف باز کرد و سریع سمتش رفتم و بغلش
کرم.

لپمو بوسید که ندا سقفو نگاه کرد و گفت:
امم چیزه یادت رفت از لب ببوسیش خب باالخره ما کو.نمون اینجا میسوزه

هردومون خندیدیم که خودش هم ریز خندید و گفت:
من میرم میخوابم نفس توهم بعد بیا

خواستم حرفی بزنم و بگم که پیش رایان میخوابم که رایان زودتر از من گفت:
ندا، نفس دیگه پیش من میخوابه!

ندا مکثی کرد و بعد سری تکون داد و گفت:
اوم باشه خب خوش بگذره شب بخیر

هردومون شب بخیری گفتیم و رایان منو محکم تر به خودش فشرد.

بعد از چند دقیقه که انگار منتظر رفتن ندا بود چرخوندم و رو پاش خوابوندم.

موهامو تو دستش چرخوند و سینمو فشرد.

لباسی که امشب پوشیده بودم نازک و کوتاه بود و تا روی زانوم بود و قرمز بود و این مدل
و رنگش باعث شده بود رایان یکم خمار نگاهم کنه و امشب خبرایی باشه!

خب منم از خدام بود ولی امیدوارم بودم مثل تو شرکت نشه و کلی درد



بکشم چون واقعا اونروز داشت از درد اشکم درمیومد و حالم بد شد!
دستمو رو صورت مردونه و جذابش کشیدم که شصتشو کنار لبم کشید و همینجوری که
لباشو به لباش نزدیک تر میکرد سرشو تو گودی گردنم برد و آروم زیر گوشم زمزمه کرد:

امشب خیلی هات شدی!
میدونی چقدر دوست دارم ؟�

دلم میخواد همینجوری بخورمت و کبودت کنم مخصوصا با این لباس کوتاه و نازک که همه
جاتو انداختی بیرون. خیلی میخوامت تو چی؟!

با حرفاش بیشتر خواستمش که مکی به گردنم زد و با اولین حرکتش سست شدم و دستشو
به سمت پایین آورد و لباسمم که کوتاه بود راحت از زیرش رد کرد و به بهشتم رسوند.

با قرار گرفتن دستش رو بهشتم نفسمو لرزون بیرون دادم که لباشو رو لبام گذاشت و محکم
به جون لبام افتاد و دستش هم روی بهشتم میمالید و گاهی هم میزد روش که آخی میگفتم

و این کار شهو. تی ترش میکرد.

کم کم سرعت دستشو بیشتر کرد و ماهم سرعت مالیدن لبامون رو هم رو بیشتر کردیم و
بعد به جون گردنم افتاد.

چند دقیقه توهمون حالت بودیم و منم دستمو رو مردو. نگی کلفتش از روی شلوار کشیدم و
آهی کشیدم و نزدیک ار. ضا شدنم شد و وآه آرومی کشیدم و نفس عمیقی کشیدم.

دست انداخت زیر پام و بلندم کرد و همینجوری که به سمت اتاقش میرفت زیر گوشم گفت:
فدای تو بشم من دختر هات و خواستنی!

لب جوییدم که با شصتش لبامو از زیر دندونم کشید بیرون و آروم بوسیدم و به سمت
اتاقش رفتیم...

)۱۰۷(پارت 

رو تخت خوابوندم و لختم کرد.

انگار دلش نمیخواست



امروز کبود باشم چون جز لب بازی کار دیگه ای نمیکرد.

بوسه ای به چاک سینم زد و رفت سراغ لباسای خودش.

از سرپا تو خودم مچاله شدم که لباسشو درآورد و کنارم کشید.

منو پشت به خودش کرد و خودش هم از پشت بهم چسبید.

با حس مردو. نگی راست شدش الی باسنم آهی کشیدم که دستشو رو سینم فشرد.

دستشو چنگ زدم که گفت:
هیس آروم باش. مثل اونروز نمیکنم هواتو دارم تروخدا گریه هم نکنا

لب جوییدم و استرس گرفته بودم انگار که بوسی رو گونم زد و گفت:
پاشو ی ساکی چیزی بعد روغن مالیت میکنم که نرم باشی اذیت نشی

چیزی نگفتم و فقط سر تکون دادم که برگشتم دیدم اومده روم و آل. تش نزدیک دهنمه.

هلش دادم بره کنار اما نرفت.

لبامو آویزوم کردم و اعتراضی گفتم:
رایان اینجوری خفه میشم پاشو برو اونور

نچی کرد که پوفی کشیدم. خندید و دستاشو قاب صورتم کرد و بوسی به لبام زد و گفت:
خفه نمیشی نمیکنم ته حلقت دختر

شونه ای باال انداختم و باشه ای گفتم.

یذره جلوتر اومد و تو دهنم جاش کردم.

دستمو دور مردو. نگیش حلقه کردم و تو دهنم جلو عقبش کرده بودم.

چشماشو بسته بود و نفس عمیق میکشید.

هنوز داشتم براش میخوردم که از دهنم کشیدش بیرون و دوباره کجم کرد و گفت:
اوفف دختر چقدر تو سگی! خیلی خوبی 

اخمامو کردم تو هم و گفتم:
درسته من خوبم ولی سگ خودتی!

خندید و اسپنکی به باسنم زد و گفت:
آخه خیلی محشره کارات و بدنت 

لبامو تو دهنم فرو کردم و اوهومی گفتم و پشت بهش قشنگ خوابیدم.

یکی از پامو باالتر آوردم که آل. تش رو با سوراخم تنظیم کرد



و آروم روش مالید.

یهو دستمو رو مردو. نگیش گذاشتم و با استرس نصفه چرخیدم و گفتم :
رایان جرم ندی اشتباه بکنی 

ریزخندید و گفت:
خب حاال تو فکر کن تو این تاریکی اتاق و شب اشتباه کردمت چی میشه مگه؟!

باالخره که چند روز دیگه مال منی

من: خب تا چمد روز دیگه عب نداره ولی اینکه االن باشه و خب بعد مامانت که نمیدونه تو
زدی میگه این خرابه و فالن 

اخمی کرد و گفت:
هیچکی حق نداره لقبی رو زن من بزاره، هرچی هم که باشه. فهمیدی؟!

سر تکون دادم که محکم لبامو مکید و بعد از چند ثانیه گفت:
حاال بچرخ بزار کارمو بکنم

باش آرومی گفتم و چرخیدم که یهو ی چیز خنکی بهم مالید. از سردیش لرزی به تنم افتاد و
دیدم که روغن یا کرم انگار به خودش و من زده که راحت باشیم.

بعد از این کارش آروم آروم توم کرد و این سری آروم بود و چون جا هم باز کرده بودم پس
دردم کمتر گرفت.

چند تا ضربه ی آروم زد که خودم زودتر گفتم:
آخ رایان یکم تندتر بکن خب 

لبخند کجشو میتونستم کنار لبش تشخیص بدم که چونمو گرفت و لباشو رو لبام گذاشت و
بعد گردنمو لیسید و ضربشو تند تر کرد طوری که صدای بهم خوردن آل. تش و باسنم تو اتاق
پیچیده بود و حس خوبی بهم میداد و هرلحظه منتطر بودم ندا بیاد این وسط و مارو ببینه!

)۱۰۸(پارت 

بعد از چند دقیقه آروم کشید بیرون و هردومون آه آرومی باهم گفتیم.

چرخیدم و دستمو رو مردو. نگیش گذاشتم که دیدم کوچیک شده.

متعجب بهش نگاه کردم



که گفت:
چیه ریختم توت

هینی کشیدم که گفت:
نفهیدی؟!

نچی زدم که عب نداره ای گفت و همینجوری که لخت بودیم پاشو انداخت روم و چشماشو
بست.

چند دقیقه ای با لبخند به چهره ی مظلوم و دوست داشتنیش نگاه کردم و لبخند عمیقی زدم
و لپشو آروم بوسیدم و چرخیدم و خودمو بیشتر رو بازوش جا کردم و خوابیدم...

با تکون تکون خوردنای تخت غلتی زدم که دیدم تند تند داره لباس میپوشه.

دستی به چشمام کشیدم و چند بار پلک زدم که راحت تر اطرافو ببینم و گفتم:
رایان ساعت چنده؟!

کجا میری این وقت شب 

همینجوری که شلوارشو پاش میکرد گفت:
ساعت چهاره!

یکی اومده باید برم ببینم کیه مهرداد و محسن دارن باهاش حرف میزنن برم ببینم چه خبره

کمرمو به راست و چپ چرخوندم که لباسی دستم داد و گفت:
بپوش لخت نباش سرما میخوری!

سر تکون دادم و باشه ای گفتم و مشغول پوشیدن لباسم شدم که از اتاق بیرون رفت و درو
بست.

بعد از اینکه لباسمو پوشیدم دستی به صورتم کشیدم و موهامو بستم.

یهو به خودم لرزیدم و سردم شد.

سرچرخوندم و دیدم پنجره بازه. رفتم پنجره رو ببندم که دیدم داره یکیو بغل میکنه و
بفرما داخل میگه بهش

یعنی کیه که آخه ساعت چهار صبح اومده اینجا رایان هم انقدر خوب باهاش رفتار میکنه؟!
کنجکاو پنجره رو بستم و به سمت پذییرایی رفتم که دیدم کنار هم نشستن و با لبخند همو

نگاه میکنن و حرف میزنن.

متوجه اومدن نشدن که سالم شب بخیری گفتم و هردو طرفم چرخیدن و رایان دستشو به
سمتم دراز کرد و گفت:

عا جک اینم عشق منه باهم آشنا بشید. نفس فکر کردم



خوابیدی بیا ببین کی اومده!

متعجب چشامو ریز کردم و کسی که اونجا بود رو نشناشختم که رایان به بغلش اشاره کرد
و گفت:. بیا بشین سرپا نمون. داداشمه. همون که رفته بود از پونزده سالگی ایتالیا. اصلن

نشناختمش حتی ی درصد

با تعجب لبخندی زدم و کنارش رفتم و نشستم...

)۱۰۹(پارت 

سرتا پامو نگاهی انداخت و گفت:
اوم خوبه باالخره سلیقه داداشمون درست حسابی شد!

با این حرفش ابروهام باال پرید و گفتم:
مگه سلیقه داداشت چش بود؟!

جک که پسری خوش هیکل و هات به نظر میومد گفت:
خب قبلنا بد سلیقه بود اما االن تورو خوب چیزی انتخاب کرده سره همون گفتم.

آهانی گفتم که رایان خم شد و زد تو بازوش و گفت:
خجالت بکش سلیقم خیلی بهتر از خوهم هست. بعد این همه سال اومدی به سلیقم گیر

میدی! 
ببینم عروس نیوردی برا مامان؟!

جک: نه واال مگه وقت هم کردم! انقدر کار داشتم و قبلش هم که به درسام رسیدم تا رسیدم
به اینجا دیگه نشد. آخه کسی که مورد نظرم باشه هم پیدا نکردم رایان.

رایان سری تکون داد و گفت:
خواهر نفس هست اونم تنهاست دنبال ی شاهزاده سوار بر اسب میگرده میتونی اونو جور

کنی.

سری تکون داد و گفت:
اوهوم. مامان چیشد هنوزم اون بیماری رو داره؟!

من: آره داره. من و رایان باهم یجا کار میکنیم پول جور میکنیم شوهر خواهرمم کمک میکنه
تا عمل بشه و برگرده پیشمون و 

رایان پرید وسط حرفم و لپمو کشید و بوسید و گفت:
ی عروسی خوشگل بگیریم

با لبخند کمرنگی طرفش چرخیدم که شونه ای باال انداخت و جک گفت:
اوم خوبه خوشبخت بشی داداشی!

راستی رامین چیشد؟!

رایان: رامین بازم گند



کاری کرد افتاد زندان چند روز پیش

تک پوفی کشید که گفتم:
شما اسماتون شبیه همه چرا تو فرق داری انقدر؟

جک: منم میدونی اسمم چی بود؟ منم آرمین بودم رفتم اونور ایممو عوض کردم زیاد
دوسش نداشتم.

آهانی گفتم که پاشد و گفت:
خب بریم بخوابیم بد موقع رسیدم. فکر نمیکردم هواپیما این ساعت برسه ببخشید 

عب نداره ای گفتم و پاشدم و رایان هم پاشد و دست انداخت دور شونم و گفت:
برو اتاق مهمون بخواب من و نفس هم که باهم میخوابیم.

جک بعد از گفتن شب بخیر و خدافظی به سمت اتاق مهمانا رفت و ماهم رفتیم اتاقمون...

)۱۱۰(پارت 

[ندا]
نمیدونم ساعت چند بود که تو جام چرخی زدم و سردم شد.

انگار پنجره باز بود اما حسش نبود پاشم برم ببندم و تشنم هم بود دیگه هیچی.

با دست چشمامو مالوندم و خودمو بغل کردم که دیدم یکی پنجره رو بست.

از اینکه رایان بود نفسمو آسوده بیرون فرستادم و ساعد دستمو رو چشمام گذاشتم و گفتم:
رایان تویی؟! تشنمه میشه آب بیاری این همه پله پایین نرم؟

چیزی ازش نشنیدم و پس تصمیم گرفتم حرفی نزنم چون شاید هم توهم زده باشم و
رایانی درکار نباشه!

یکی دو دقیقه ای گذشت که دوباره گفتم رایان و صدایی اومد و رو تخت یکی انگار نشست
کنارم و گفت:

هوم. بیا آب

ساعد دستمو از رو چشمام برداشتم و دیدم کج نشسته و من تونستم نصف صورتشو ببینم.
اما این صورتی زاویه دار بود و موهای بلند نداشت!

رایان موهاش بلنده و صورتش انقدر زاویه دار نیست.

آب دهنمو قورت دادم و سعی کردم حرفی نزنم و فقط آب رو خوردم و چشمامو بستم ولی



ذهنم ازش درگیر شد.

پشت بهش خوابیدم و چند ثانیه ای گذشت و هیچی نشد اما بعد دیدم یکی داره تو گردنم
فوت میکنه یا شاید هم نفس میکشه.

نفسمو حبس کردم و لرزون بیرون فرستادمش.

کم کم از اونور کنار اومد و موهای تو صورت ریخته شدم و بازم رو تو دستاش جمع کرد.

همش حس میکردم اگه چشمامو باز کنم میخورم یا االن روبرومه و همینجوری خیره شده
بهم و ابن باعث شد خواب از سرم بپره و ضربان قلبم تند بشه.

بازم چشمامو باز نکردم که یهو دستشو آروم روی گونم کشید و گفت:
ی دقیقه چشماتو باز کن میخوام ببینمشون نمیخورمت که!

من جکم داداش رایان و ایتالیا بودم تازه اومدم.

با این حرفش هل شدم و سیخ رو تخت نشستم و چشمامو باز کردم و یهو دیدم دستشو
گرفتم.

دستشو ول کردم و ازش فاصله گرفتم که خیره خیره نگاهم کرد و گفت:
چقدر شکل خواهرمی!

مثل اون موهات لخت و نرمه و چشمات هم رنگی و خواستنی!

حرفش باعث شد لبامو بجوم و هول بشم.

از جام پاشدم که دستمو کشید و باعث شد طرفش برگردم.

دستمو کشید و به جلو خم شدم.

ی دقیقه حس  کردم تا ته دلمو خوند و از هرچی دارم و ندارم با خبر شد.

دوست نداشتم االن با این آشنا بشم و ببینم دقیقا همونیه که میخواستم ولی دیگه االن آشنا
شدم.

همینجوری همو نگاه میکردیم که یهو صدای رایان اومد.

با صدای رایان ترسیدم و کشیدم عقب و چرخیدم سمت در که چراغو روشن کرد و گفت:
عه بیداری توهم؟! جک چیکار میکنی پسر

فکر کردم رفتی بخوابی!

جک: خب رفتم بخوابم گفتی اتاق مهمون منم اومدم دیدم



این اینجاست

رایان: اها په تصمیم گرفتی نخوابی و مخش کنی روز اولی. بابا این مال خودته به خودش
هم گفتم قبال. 

خب اصن به من چه من رفتم.

با رفتن رایان پوکر همو نگاه کردیم....

)۱۱۱(پارت 

یکم همو نگاه کردیم که پتو ک بالشتی از کمد درآوردم و به سمت در رفتم...

قلبم داشت از شدت تاالپ و تلپ از جاش درمیومد.

نفس عمیقی کشیدم و به سمت پذیرایی رفتم و بالشت و پتو که تو دستم بود رو روی مبل
پرت کردم و بعدش هم خودمو رو مبل پرت کردم .

به سقف نگاه میکردم انگار خواب از سرم پریده بود.

چرا اصال پاشدم تخت نرم و گرم رو ول کردم اومدم اینجا ؟�
چون اون از اعضای این خانوادس و حقشه که سر جای خودش بخوابه نه من که خواهر زن

رایان به حساب میام و برم راحت بخوابم اتاق مهمان و اون جایی نداشته باشه اونم تو
خونه ی خودشون بخوابه.

ساعد دستمو رو سرم گذاشتم که همون موقع صدای پا اومد و دستمو از رو سرم برداشتم و
دیدم اون هم با پتو بالشت تخت تو دستش داره میاد تو پذیرایی. 

همینجوری نگاهش کردم و حس کردم دارم با چشمام میخورمش ولی خب چیکار کنم وقتی
تو سینگلی بترشی و آدم جذاب دورت نباشه همین میشه!

همینجوری که همو نگاه میکردیم و اومد مبل روبروییم ولو شد و کنترل رو گرفت دستش و
تلویزیون رو روشن کرد و شبکه ها رو باال پایین کرد.

میخواستم اهمیت ندم ولی آخه من اومدم از اونجا بیرون تا اون راحت بخوابه بعد اونم
پاشده اومده اینجا؟

آیا کرم دارد این



بشر؟!

البد داره دیگه.

خودم گفتم و خودمم جواب دادم و از این خندم گرفت که دیدم داره نگاهم میکنه و انگار
متوجه خندم شد که سریع ساکت شدم و گفتم:

چیزه من اومدم بیرون که تو راحت رو تخت بخوابی و خب اینجا خونه ی شما هم هست و
من همچین چیز خاصی هم نیستم که برم اونجا بعد تو جات راحت نباشه

کنترل رو زمین گذاشت و بالشتشو تنظیم کرد و روبه من گفت:
آره درست میگی ولی منم دوست نداشتم مهمون جاش بد باشه و اذیت بشه و خودم جای

راحت بخوابم، برای همین اومدم اینجا تا حداقل عادالنه باشه!

از این فکر و منطقش لبخند کجی رو لبم نشست و انگار هی میخواستم به زبون بیارم که
چقدر خوب و مهربون ولی الل شده بودم. آخه چه دلیلی داشت به یکی که چند دقیقس

شناختمش اینجور حرفا رو بزنم.

به تکون دادن سر اکتفا کردم و سر رو بالشتم گذاشتم و چشمامو بستم و سعی کردم بدون
فکر کردن به هیچی و جک بخوابم.

تازه داشت چشمام گرم میشد که یهو تو ذهنم سوال شد که چرا اونا رایان و رامینن و این
جکه.

نمیدونم چیشد که یهو پاشدم نشستم و روبه جک گفتم:
جک، چرا تو اسمت جکه ولی اون دوتا دیگه رایان و رامینن یعنی اسماشون چقدر مثل همه

اما تو نه؟!

تازه چشمم به صفحه ی گوشیم خورد که ساعت شش رو نشون میداد و اون خواب آلود
داشت با تلویزیون هنوزم ور میرفت.

از سوالی که االن بی دلیل پرسیدم پشیمون شدم و دوبارهرسرمو رو بالشت گذاشتم و
چشمامو بستم که صداش اومد:

چون اسم



منم آرمین بود من وقتی رفتم ایتالیا خودم عوض کردم. اسم تو چیه؟!

با حرفش چشامو باز کردم و با لبخندی که نمیدونم از کجا،نشست رو لبم گفتم:
من ندا 

سری تکون داد و خوبه ای گفت که دیگه واقعا تصمیم گرفتم دیگه واقعا بخوابم چون صبح
شد.

چشمامو رو هم گذاشتم و گفتم:
شب بخیر

جک: صبح بخیر شب تموم شد.

با حرفش خندیدم و گفتم:
عه آخ آره ببخشید پس صبح بخیر

دیگه چیزی نگفتیم و فقط خواستم بخوابم تا صبح نشده...

)۱۱۲(پارت 

[نفس]
تو خووم مچاله شده بودم مثل ی جنین که یهو رو هوا بلند شدم.

جیغ خفه ای کشیدم که دیدم همینجوری که تو خودم جمع شده بودم بغلم کرده.

هینی کشیدم که زد زیر خنده و زمینم گذاشت.

برگشتم سمتش و زدم رو سینش و گفتم:
چرا این کارا رو 

با دیدن کت شلوار طوسی و راه راهی که پوشیده بود و موهاشو قشنگ حالت دار کرده بود
و خیلی جذاب تر از همیشه شده بود نیشم تا گوشم باز شد و دستامو دور گردنش حلقه

کردم و لبامو غنچه کردم که بوسی رو لبای غنچه شدم زد و گفت:
چطور شدم؟!

لبخند عمیقی زدم و دستی به کتش کشیدم و گفتم:
اوممم بد نیست یعنی عالیه خیلی خوب شدی رایانم!

دستاشو قاب صورتم کرد و محکم لباشو رو لبام زد و و گردنمم بوسید و سرشو عقب آورد
که گفتم:

حاال کجا میخوای بری که بیشتر از همیشه به خودت رسیدی؟

لبخندی زد و روبه آینه کرواتشو درست کرد و گفت:
قرار دارم عزیزم

واسه ی دقیقه فکر کردم قرار عاشقانه با کسی داره و حالم بد شد و رو تخت نشستم و
سرمو



انداختم پایین که اومد روبروم زانو زد و دستامو تو دستای مردونش گرفت و گفت:
ببینمت نفس!

سرمو باال آوردم که گفت:
چیشد فکر کردی قرار دارم با کسی کافه و عشق و حال؟

لب آویزون کردم و حرفی نزدم که محکم بغلم کرد و بعد محکم لبامو مکید و گفت:
عزیزم توکه خودت تو شرکتی باهم داریم میریم دیگه. امروز قراره یکی از مدیر عامالی

شرکتی که داریم باهاش کار میکنیم بیاد و باهاش جلسه دارم اونم تو همون شرکت توهم
میتونی بیای البته توکه همیشه کنارمی چون دستیارمی و کارت امروز زیاده، پس دیگه غم

و غصه نداره عشقم

راست میگفت ما که با هم میریم سرکار دیگه چرا الکی غمباد گرفتم.

لبخندی زدم و بغلش کردم و سرمو رو شونش گذاشتم و که موهامو نوازش کرد و گفت:
تا فردا هم حاال که جک هم برگشت میریم عمل مامانم رو اوکی میکنیم و اونم برمیگرده

خونش.

هیجان زده سرمو از رو سینش برداشتم و بوسی رو گونش کاشتم و گفتم:
اوم خوبه شاید جک هم پول گذاشت. میگم راستی جک چیشد بریم صبحونه بزاریم بعد اگه

ما بریم شرکت اون دوتا تنها میمونن که؟!

رایان: خب تنها بمونن دو کالم باهم حرف میزنن بعد میام خونه میبینیم بغل هم لم دادن.
باالخره گه قرار بود ندا هم مال جک باشه تا هیچکدومشون تو مجردی نترشن.

ریز خندید و سر تکون دادم و گفتم:
آره راست میگیا جک هم برای خواهر ما بد نیست.

رایان: آره شک نکن از من بهتره میخوای هم خودت برش دار

اخم مصنوعی کردن و همراه لبخند گفتم:
نه عشقم کی بهتر از توعه آخه. اون مال ندا و



منم مال تو

محکم لبامونو رو هم گذاشتم و یکم مشغول لب بازی شدیم...

) ۱۱۳(پارت 

بعد از یکم لب بازی، گفت:
خب دیگه ضعف کردم بریم صبحونه بخوریم.

باشه ای گفتم و باهم به سمت آشپزخونه رفتیم و ی میز خوب و مفصل از صبحونه چیدیم
و دست تو دست سمت پذیرایی رفتیم که دیدیم جک رو مبل کنترل به دست و نشسته

خوابیده و ندا هم رو مبل خوابیده.

رایان زد رو شونم و گفت:
اینا دیشب تو اتاق بودن من رفتم دیدم روبروی هم دیگه دست تو دست ایستادن. 

االنم که اینجان معلوم نیست هرکی جز ما چه فکرایی میکرد.

زدم تو بازوش که خندید و خودمم خندم گرفت و گفتم:
 خب حاال خوابیدن رو مبل مشکلش چیه. اصال خواهر خودمه بعد ازش میپرسم .

رایان باشه ای گفت که یهو پاشدن.

ندا انگار مارو ندیده بود که رو به جک گفت:
سالم جک. دوباره صبح بخیر

جک: صبح توهم دوباره بخیر. من که اون موقع گفتم صبحه االنم باز صبح تر شد.

با حرف جک ندا ریز خندید و سرشو جابجا کرد و انگار تازه متوجه بودن ما شد که جک تک
سرفه ای کرد و ندا گفت:

عه شما اینجایید ندیدمتون صبح بخیر. 

از جاش بلند شد و به سمتم اومد و بغلم کرد و دوبارهرصبح بخیری گفت که گرفتمش و
قبل اینکه فرار کنه گفتم:

چرا اینجا خوابیدید بعد کامل دیشبو برام تعریف میکنیا

ندا: عه نفس ول کنا باشه حاال فعال بیا بریم صبحونه بخوریم بابا 

رایان: آره حاال بعد هم میشد بگی ولش کن بدبدختو

ندا: بیا شوهرت فهمید تو نفهمیدی

میخواستم بزنم پس سرش که جک اومد سمتمون



و گفت:
ولش کن نزنش ندا رو چیکارش داری. بابا چیز خاصی نشده که فوضولیتون گل کرده. رفتم

اتاق مهمان بخوابم دیدم اونجاست بعد تشنش بود آب بهش دادم و بعد پاشد رفت منم چون
فهمیدم میخواد من راحت بخوابم رفته بالشت پتو رو برداشتم اومدم اینجا که عادالنه باشه

نه من رو تخت بخوابم و نه اون رو مبل باشه. 

رایان: اها عاشقانشو سانسور کردی؟!

جک یکی زد تو سر رایان و گفت: 
گوه نخور رایان. عاشقانه ی چی آخه

من: هی شوهر منو نزنا

ندا زد زیرخنده گفت:
اوه شد شوهر جونش 

من: زهرمار زر نزن ندا تو که خودت مردی توسینگلی

ندا: نه دیگه نمردم

با این حرفش هرسه تامون پوکر نگاهش کردیم و گویا اینا انگار یکم عشق بینشون به وجود
اومده و چحوریشو نمیدونم ولی ی چیزی بینشون هست که این اینجوری میگه وگرنه تا
دیشب که داشت میگفت جلو من از این حرفا نزنید و کارای عاشقانه نکنید و من سینگلم

گناه دارم و فالن

خودش انگار سنگینی نگاهمونو حس کرد که به سمت آشپزخونه رفت و گفت:
چیه نخورید منو. خب خب من فهمیدم که مجردی و تنهایی بهتره!

یهو انگار جک ی جوریش شد که مت و رایان زدیم زیرخنده ...

دیگه چیزی نگفتیم تا این دوتا مرغ عشق هم هرکاری میخوان بکنن و از تنهایی دران.

به سمت میز صبحونه رفتیم ومشغول خوردن صبحونه شدیم...

)۱۱۴(پارت 

بعد از اینکه صبحونم تموم شد سریع به سمت اتاق رفتم و آماده شدم...

بعد از ده دقیقه ی ربع رفتم پایین که دیدم رایان دم در داره کفش میپوشه.

جیغی کشیدم و همینجوری که از پله ها میومدم پایین



گفتم:
رایاننن وایسا منم ببر

ندا رو دیدم که اومد جلو پله و دستاشو به دو طرف باز کرد و گفت:
آروم آروم خواهر من فرار نمیکنه که عشقت. آروم نیوفتی؟!

بقیه پله ها رو آروم آروم از پله ها اومدم و باشه ای گفتم.

با ندا و جک خدافظی کردم و بازم تا جلوی در دوییدم و دست رایانو گرفتم.

کفشامو پوشیدم و بعد از پوشیدن پالتومون از عمارت بیرون رفتیم...

[ندا]
حاال باید چیکار میکردم وقتی من و جک االن تا نه شب که اینا از سرکار بیان تنهاییم!

چه اتفاقی میخواد بینمون بیوفته خدا میدونه.

مگه قراره اصن اتفاقی هم بیوفته که انقدر مسخره بازی درمیارم!
هعف دیگه قاطی کردم.

یکم همینجوری پیش راه پله ایستاده بودم اما بعد تصمیم گرفتم برم خودمو با شستن ظرفا
سرگرم کنم.

به سمت آشپزخونه رفتم و آب رو باز کردم و بشقابا رو کف میزدم که یهو دوتا چشم جلوم
ظاهر شد.

هین بلندی کشیدم و ترسیدم که بشقاب از دستم افتاد.

جک بود که با تعجب نگاهم کرد و اب رو باز کرد و رو دستم ریخت و دستامو تو دستاش
گرفت و ریز ریز نگاه کرد و گفت:

چیشد خوبی؟!
دستت نبرید؟

متعجب نگاهش کردم و گفتم:
ن نه خوبم فقط بشقاب شکست.

جک: فدای سرت

یهو دیدم دستامو محکم تو دستاش گرفت و با شصتش نوازش کرد وگفت:
چه دستای نرم و لطیفی داری!

آب دهنمو قورت دادم که آب رو بست و یکم به کنار هلم داد و گفت:
برو برو بشین مهمون ظرف نمیشوره. برو

پوکر نگاهش کردم و گفتم: مهمونه چی ما خوردیم خودمونم باید بشوریم. باالخره خواهرم
چند روز دیگه خانوم این عمارته منم خواهرشم خب.

جک: نه نه



اصال من رو مهمونام حساسم برو بشین ی فیلم بزار باهم نگاه کنیم

متعجب از حرفش نگاهش کردم و نمیدونستم انقدر مهمون دوسته و قدر شناشه، هم دیشب
هم االن این رو معلوم کرد.

حاال هم که میخوایم باهم فیلم نگاه کنیم.

لبامو تو دهنم فرو کردم و چیزی نگفتم که نگاخم کرد و گفت:
منتظر چی هستی کلی سی دی اونجا هست برو ی چیز بزار دیگه. منم اینجا کار ندارم خونم

اونا هم که رفتن سرکار

سر تکون دادم. آره راست میگفت خب تنهاییم و حوصلم سر میره.

باشه ای گفتم و از آشپزخونه بیرون رفتن و دنبال سی دی فیلمی گشتم تا اونم بیاد...

)۱۱۵(پارت 

هرچی گشتم سی دی خوب پیدا نکردم.

کلی داشتم میگشتم و پام وکمرم درد میکرد چون رو نوک پام نشسته بودم و خم شده بودم
و دنبال سی دی گشتم.

یهودستی رو شونم نشست و هل شده پام پیچ خورد و جک هم افتاد و من رو پاش افتادم.

متعجب همو نگاه کردیم و سریع از رو پاش رد شدم که با کاری که کردم روم زوم موند.

باسنم از جلوی صورتش رد شد و اینم انگار زیادی هیزه و هیچی دیگه.

وا رفته نگاهم کرد کهدستمو جلو صورتم گرفتم و خجالت زده کنار رفتم.

دستمو گرفت و با دستم بلند شد و گفت:
عب نداره حاالسی دی پیدا کردی یا نه؟!

نچی زدم که دستشو رو شونه هام تکیه داد و گفت:
بیا اینور من ببینم چی داریم. آخ هیچی نداریم این بی تربیتا چیزای بد نگاه میکنن چیز

خوب نداریم.

ولی آها بزار این فیلمه خوبه عاشقانس اشک آدمو در میاره نگاه کنیم ولی به شرطی



که تو بجاش گریه نکنیا!

پوکر نگاهش کردم و اوهومی گفتم و بعد بلند شد و رو مبل نشسته.

به کنارش اشاره کرد و گفت:
بیا بشین دیگه تو شروع نشده.

لبامو غنچه کردم و باشه ای گفتم و با فاصله زیادی ازش کنارش نشستم...

داشتم جای حساس فیلم رو نگاه میکردم که یهو سنگینی ای رو شونم احساس کردم.

سرچرخوندم و دیدم جک رو شونم سرشو گذاشته، لبخند محوی زدم و یهو دلم خواست تو
موهاش دست کنم و دستمو تا نصفه راه بردم و دوبارهردستمو عقب کشیدم.

بیخیال موهاش شدم و سعی کردم بدون نگاه کردن به جک فیلم رو ببینم.

انقدر تو حس و حال فیلم بودیم که نفهمیدم کی فیلم تموم شد.

یهو متوجه شدم جک همینجوری خیره خیره نگاهم میکنه و کم کم چهرش به سمت اخم
رفت.

متعجب از کارش سرپو یکم رو به باال گرفتم که صورتمو میون دستاش گرفت و گفت:
درسته فیلمش غمگین و عاشقانه بود اما دلیل نمیشه گریه کنی بت هم گفتم اینجا اب غوره

نگیریا 

شونه ای باال انداختم و تو چشماش خیره شدم.

چه چشمای قشنگی داشت!
خدا چه پسرای جذابی درست کرده اصال من که خر کیفم.

فیلمی که دیده بودیم جریان دختر پسری بود که از بچگی عاشق هم بودن و خیلی همو
دوست داشتن و بعد هم که بزرگ شدن خیلی راحت رابطشونو ادامه دادم و باهم ازدواج

کردن ولی ی روز دختره ی مشکلی برای قلبش بوجود اومد و داشت میمیرد که پسره
خودشو فدای اون کرد و قلبشو بش داد. دختره زنده موند و خوب شد ولی وقتی خوب شد

دید که دیگه عشقش نیست و



جون خودشو برای نجات دادنش فدا کرده.

با یاد آوری اجزای فیلم ،بلند زدم زیرگریه و خودمو تو بغل جک پرت کردم و محکم بغلش
کردم و جوری الغر و خوش اندام بود که دستام کامل دورش میچسبید و شونه هاشم که

منبع آرامش بود انگار...!

)۱۱۶(پارت 

نمیدونم چه حسی بود ولی انگار بهم میگفت همین اللن همینجوری تو بغلش بمون و زار بزن
و درد و دل کن و اونم نوازشت کنه و بگه گریه نکن من اینجام.

واقعا دوست داشتم تکیه گاهی داشته باشم و جوری باشه که خودم میخوام و جک ی
جورایی اونجوری هست که من میخوام و خب شنیدن چنین حرفایی از اون و خب اصن

نمیدونم

داشتم با خودم تو ذهنم حرف میزدم و تصمیم گیری میکردم و از احساساتی شدنم اشک
میریختم که یهو ی چیزی رو گونم حس کردم.

سرمو بلند کردم و دست جک بود که مالیم روی گونم کشیده میشد و متعجب و محو
نگاهش میکردم و وقتی به خودم اومدم که گونمو بوسیده بود!

لبخندی رو لبام نشست و کامل رو به روش نشستم و به سمتش خیز برداشتم و لبامو رو
لباش قرار دادم و کوتاه بوسیدم.

دستشو پشت گردنم آورد و یکم سرمو کج کرد و خودش بیشتر مشغول لب دادن شد.

چشمام رو هم بود و باهم خوب تو این کار همکاری میکردیم ولی وقتی چشمامو باز کردم
کل برگام ریخت و سیخ نشستم.

دستمو رو لبام کشیدم و لب جوییدم و سریع به سمت دستشویی دوییدم.

هعف من چیکار کردم زیادی جو گیر شدم و تحت تاثیر فیلم قرار گرفتم انگار.

آب دهنمو قورت دادم و



به محض رسیدم به دستشویی پریدم داخل و به صورتم آب زدم.

خیره خیره خودمو تو آینه نگاه میکردم و چشمای پر اشکم رو آب زدم.

اما هنوزم تو شکم ولی خب من کوتاه بوسیش و یهویی شد نمیدونم اصال چرا اینکارو من
کردم دلی آخه اون خودش هم ادامه داد و ول کنم نبود!

با صدای در دل از نگاه کردن به خودم کندم و بله ی بلندی گفتم که صدای جک از پشت در
به گوشم خورد و گفت:

چیزه میگم خب بیا بیرون

نگاهی تو آینه کردم و درو باز کردم که یهو بلندم کرد و رو شونش انداختم.

متعجب به کرش نگاه کردم و از یهویی بودنش جیغ کوتاه و آرومی کشیدم و به پیراهنش
چنگ زدم که گفت:

هیس آروم باش نمیخوام بخورمت که! 
البته شایدم خواستم بخورمت

از طرفی ذوق کرده بودم و داشتم از گرما عرق میریختم و از طرفی از کاراش تعجب کرده
بودم و نمیدونم اون موقع حس خوبی بهم دست داده بود یا حس بدی ولی میدونم که حالم

دگرگون بود.

با بسته شدن در به سمت تخت رفت و منو آروم رو تخت گذاشت و خودش هم اومد روم و
دستامو باالی سرم با ی دستش گرفت و با این کارش و فاصله ی بینمون تنها ی چیز

میخواستم.

لباش!

)۱۱۷(پارت 

انگار به خواستم رسیدم و حرفی که زدم سریع عملی شد چون پیشونیشو عاشقانه به
پیشونیم چسبوند و پشت هم و مرتب نفس کشیدو اروم زمزمه کرد:

خودت خواستی!
یعنی منم خواستم ها ولی خب نمیدونم فکر میکردم تو نمیخوای. 

شاید من شاهزاده،سوار بر اسبتم و توهم پرنسسمی!

از پروعیش داشت خندم



میگرفت و لبخند کجی رو لبام نقش بست ولی لبخندمو عمیق تر کردم و گفتم:
خب دوتا خواهرم که دارن میرن پی زندگیشون من موندم و سینگلیم پس بد نیست که ی

خوشگلی رو اونجوری که دوست داشتم کنارم داشته

نزاشت ادامه حرفمو بزنم که آروم لباشو به لبام زد و بعد رو لبام حرکت داد.

چشمامو بستم و لبامو با لباش تر کردم و نمیدونم چی شد ولی پاهامو دست خودم نبود که
دور کمرش حلقه کردم.

برای ثانیه ای از حرکت ایستاد و بعد با یکی از دستاش باسنمو فشرد و یکم مالیدش و
دوباره یکم فشارش داد.

فکر نمیکردم انقدر زود به اینجاها کشیده بشیم مخصوصا حاال که هنوز دوست هم نشدیم.

بعد از چند دقیقه که دیگه از نفس افتاده بودیم لباشو از لبام فاصله داد و از جاش بلند شد
و نگاهی تو آینه به خودش کرد منتظر بودم لباساشو دراره یا شایدم من زیادی شهو. تی

بودم که درو باز کرد و از اتاق بیرون رفت.

لبخند خیلی خیلی عمیقی رو لبام نقش بسته بود و رستمو زیر سرم بردم و گشاد رو تخت
خوابیدم و پاهامو به دوطرف باز کردم و به سقف قشنگ اتاق نگاه کردم...

تازه چشمام داشت میرفت رو هم که یهو جک با بطری شیشه ای خوشگلی اومد تو و تو هوا
گرفتش و گفت:

طاق باز خوابیدی عشقم!

لب گزیدم و گفتم: 
منو میخوای تا ته؟!

همینجوری که با بطری تو دستش میومد کنارم گفت:
تا ته میکنمت که تا ته مال من باشی!

از حرفش لبخند کجی زدم که خندید و منم ریز باهاش خندیدم که کنارم نشست و گفت:
آره



میخوامت تو بخوای من چرا نخوام منم از بچگیم تا حاال دست به سیاه و سفید نزدیم اصال
با هیچکی نبودم و پای کارام و درسام بودم. 

ذوق زده جیغ کوچیکی زدم و بلند شدم و آویزون کولش شدم و بوس آب داری به لپاش
زدم.

 چرخید و خیره خیره نگاهم کرد و اونم همین کارو رو روی لپام کرد...

(پاربات ناشناس��♥:
https://t.me/BiChatBot?
start=sc 593024 6uGnXbZ

چنل جواب ناشناس و زاپاس��♥:
@zapas_romana

)۱۱۸��♥ (پارت Asma.aبه قلم: 

لبخند محوی زدم که لیوانی از اون بطری که بیشتر شبیه بطری مشروب بود پر کرد و گفت:
بیا بخوریم باشه؟!

 لبامو تو دهنم فرو بردم و گفتم:
نه کسخل میشم.

خندید و دستشو رو بهشتم گذاشت و خیره به چشمام گفت:
عب نداره کسخل خوبه

شونه ای باال انداختم و لیوان رو از دستش گرفتم و ی سره سر کشیدم و اون همینجوری
متعجب نگاهم میکرد و منم تازه فهمیدم چرا نخورده کسخلم که یهو خوردم االن واقعا

همین وسط میمیرم.

وقتی دیدم هیچی نمیگه، خودمو رو تخت پرت کردم و نفس عمیقی کشیدم.

بلند شد و شیشه رو سر کشید و رو میز گذاشت.

دستی به لباس خیسش کشید و گفت:
خب میبینم که خوب هم سرمیکشی ولی تعارف میکنی!

لبخندی زدم و گفتم:
 آره خوردن که میخوردم گاهی ولی گفتم االن رد ندم اول کاری

یهو کنارم دراز کشید و منو به خودش چسبوند و گفت:
خب نگران نباش به تهش هم میرسیم ندا

پوکر نگاهش کردم که گفت:
پاشو اماده شو بریم بیرون

لب گزیدم و سریع از جام پاشدم و شروع به اماده شدن کردم...

بعد از بیست دقیقه ای اماده شدم و رفتم تو اتاق که دیدم ساعدش رو سرشه



و خوابه انگار
جلورفتم و رو صورتش خم شدم که یهو نوک دماغمو گاز گرفت. جیغ آرومی زدم و سریع

سرمو کشیدم عقب که پاشد نشست و حین اینکه میخندید اماده شد.

بعد از اماده شدن از عمارت بیرون رفتیم و یکی از ماشین های تو عمارت که دقیق
نمیدونستم مال کیه رو کلید گرفت و سوارش شدیم.

واسه ی لحظه ترسیدم درجه مستیش بره باالو ی گندی به اوضامون بزنه و تصادف کنیم اما
انگار از اونا نبود که راحت مست بشه و شاد و شنگول بود.

همینجوری سرمو به شیشه تکیه داده بودم و بیرونو نگاه میکردم و جک با نقشه از روی
گوشیش جایی میبردمون که نمیدونم کجا بود.

با متوقف شدن ماشین سرمو از شیشه فاصله دادم و دیدم روبروی ی شهربازی ایستادیم و
از خوشحالی بوسه ای کوتاه و نرم به لباش زدم و سریع درو باز کردم و از ماشین پایین

پریدم و پیاده شدم...

)۱۱۹(پارت 

تو شهربازی کلی چیزای خوب خوب و هیجانی سوار شدیم و کودک درنمون فعال شد و کلی
خوش گذشت.

حتی رفتیم تونل وحشت که انتظارشو نداشتم و کلی خوش گذشت و جیغ زدم و جک از
ترس مونده بود غش کنه اونم بخاطر من ها وگرنه انقدرا هم سوسول نیست.

ولی چقدر زود گرم گرفتیم و باهم خوب شدیم 
آره دیگه وقتی همش سینگل باشی همینه دیگه یکی که میبینی سریع زوم میکنی روش.

بعد از چند ساعتی نگاه ساعت کردم و اونم همزمان با من نگاه ساعتش کرد و گفت نه شده.

اومدم بگم بریم که خم شد و لپمو بوسید و زودتر من گفت بریم.

لبخند گرم



و عمیقی بهش زدم و دست انداخت دور شونم و باهم به سمت ماشین رفتیم.

بعد از بیست دقیقه ای رسیدیم خونه.

تو ماشین هم دوباره چند پیک مشروب خوردیم و دیگه وقتی رسیدیم من نمیتونستم حتی
در هم باز کنم.

نگاهی به جک انداختم که خیلی ریکلس میخندید و ماشین رو پاک کرد و پیاده شد.

به سمت من اومد و در رو باز کرد و کمک کرد بلند شم.

همینجوری که من حساس بودم و با یکم زیادی کردن وا میرفتم داشتم اینجا گیج و منگ
میزدم که پشتشو کرد بهم و منو به کمرش فشرد.

متعجب نگاهش کردم و گفتم:
نه انگار این مشروبه خوب رو تو اثر کرده!

هردومون باهم خندیدیم که دستامو دور گردنش حلقه کرد و گفت:
نه رو تو بیشتر اثر کرده. پاهاتو دور کمرم قالب کن کولت میکنم میبرمت .

لبخند کجی زدم و باشه ای گفتم و سعی کردم جوری که اذیت نشه ماهامو دورش حلقه کنم
و بعد از اینکه پاهامو دورش حلقه کردم به سمت عمارت رفتیم و همه ی راهرو میدویید.

هی میترسیدم بیوفتم و قهقهه میزدم و هرسری ادای انداختنم رو در میورد و جیغ میزدم و
تا رسیدن به عمارت کلی دیوونه بازی دراوردیم و اونجا رو گذاشتیم رو سرمون.

با رسیدن به عمارت خودش کفشاشو درآورد اما بازم منو همینجوری برد تو پذییرایی داشتم
اعتراض میکردم که یهو نگاه خیره ی نفس و رایان رو روی خودمون دیدیم.

متعجب همدیگه رورنگاه میکردیم که نفس خندید و گفت:
جات خوبه مگه نه؟

رایان چشمکی بهم زد و منم نگاهی به جک کردم که یهو لباشو رو لبام گذاشت...

)۱۲۰(پارت 

بدون اینکه بزاره



کسی حرفی بزنه بدو بدو کرد و دوباره به سمت اتاق رفت.

رو تخت گذاشتم و دستاشو رو زانوهام گذاشت و تو چشمام زل زد و گفت:
دوسم داری؟!

سرمو به نشونه مثبت تکون دادم خودمو رو تخت پرت کردم که لبخند عمیقی زد و خودشو
روم ولو کرد...

دو ماه بعد ...

[نفس]
با باز شدن در عمارت توسط چهره ی ناز و مهربون مامان رایان لبخند عمیقی رو لبام

نشست.

جلو رفتم و دستشو بوسیدم و بغلش کردم و رایان هم همین کارو کرد که گفت:
مبارک باشه به پای هم پیرشید.راستی امروز خیلی خوشگل شده بودیا دخترم.

لبخند عمیقی زدم و گفتم:
مرسی مامان جان چشماتون خوشگل میبینه!

بوسی رو گونم کاشت و عروس خوشگلمی نثارم کرد و داخل عمارت رفتیم.

االن با همه عمارت بودیم و هم ما و هم ندا و جک با شناسنامه هاشون و آیندشون اونجا
بودن و من و رایان و جک و ندا هم باهم ازدواج کردن و دیگه رسمی شد!

نیوشا و هیراد هم که ی هفته پیش عروسی کردن و االن درحال چیدن خونه شونن.

با صدا کردنای مامان زهرا (مامان رایان) به خودم اومدم و منی که سرپا بودم، رفتم و
کنارش نشستم.

آروم زد رو پام و عینک رو چشماش رو جابه جا کرد و گفت:
دوباره ی خونواده ی خوب و بزرگ شدیم. ای کاش شوهرم هم بود جاش خالیه.

ولی خوشحالم که پسرام البته بجز رامین که کلن هیچکاریش نمیشه کرد و بچم باید مجرد
بمونه هم جک و هم رایان خوشبخت شدن و عروسای خوشگلی مثل شما گیرم اومد.

فکرشو که میکنم کلی نوه ی خوشگل مشکل و جشم رنگی ناز دورم



تصور میکنم.

با این حرفش رایان شیطون نگاهم کرد و روبه مامانش گفت:
مامان جان فرصت زیاده بزار از راه برسیم چشم.

مامان زهرا خندید و گفت:
نه من از هرکدومتون دو الی سه تا نوه میخوام.

ریز خندیدم و گفتم:
وای مامان اینجوری میشه پنج شش تا اخه درسته عمارته وگرنه نمیخوایم که مهد کودک

بزنیم.

همه باهم خندیدیم که جک و ندا هم از دور که انگار حرفامون رو شنیده بودن اومدن و تو
بحثمون شرکت کردن...

همه موقع بود که زنگ عمارت به صدا دراومد.

نخواستم به مامان زهرا زحمت بدم و قبل از اینکه بلند شه از جام بلند شدم و گفتم:
بشین من میرم باز میکنم.

در عمارت رو باز و همینجوری به چهار نفر روبه روم خیره خیره نگاه کردم و نمیدونستم
لبخند بزنم یا تعجب کنم و از طرفی هم صدای مامان میومد که هی میگفت:

کیه نفس؟! کی اومده دخترم!

)۱۲۱(پارت 

لبخند کجی زدم و با دیدن نیوشا و هیراد و رامین که اصال انتظارشو نداشتم، دستمو به
سمت داخل دراز کردم و گفتم:

سالم . بفرمایید داخل.

بعد از چند ثانیه ای مکث نیوشا و هیراد اول اومدن تو و محکم نیوشا رو بغل کردم و گفتم:
خب آبجی باالخره دیدیمت چه خبر خوش گذشت ماه عسل؟!

تو این دوماهی که گذشت اونا زودتر از ما رفتن عقدشون رو رسمی کردن و رفتم ماه عسل
و االن که برگشته حتما باید بشینه همه چیو برام تعریف کنه که،دارم از فوضولی میمیرم.

لبخندی زد و همینجوری که محکم کمرمو میفشرد و محکم تر بغلم میکرد گفت:
آره عشقم خوش گذشت جاتون خالی بیا حاال برات تعریف میکنم.

کی هست مامان زهرا هست



دیگه کیه؟!

من: ندا و جک هم هستن.

سری تکون داد و داخل اومدن که رامین سر به زیر نگاهم کرد و گفت:
چیزه معذرت میخوام . به همتون ی معذرت خواهی بدهکارم و خالصه اینجوریا کارم

اشتباه بود درست و حاال هم که همتون گویا متاهلید و دیگه چیزی نمیگم فقط برگشتم
خونم همین.

بعید بود این رامین خودمون باشه و معلوم نیست تو این چند وقت چه چیزایی سرش
اومده یا چیشده که االن داشت اینجوری حرف میزد ولی بازم خوبه که سره عقل اومد و

ادم شد.

لبخندی زدم و گفتم:
عب نداره گذشته ها گذشت توهم دوروز دیگه نیمه گمشدتو پیدا میکنی میری سره خونه

زندگیت. حاال فعال بیا تو دم در سرده!

آروم اومد جلو و بغلم کرد که منم آروم بغلش کردم خب همه چی باید دوطرفه باشه و زشته
برادر شوهرمو بعل نکنم وقتی که آدم شده باالخره.

رامین: واقعا خیلی بهت بد کردم فراموش نمیکنم میدونم شماهم فراموش نکردید ولی خب
بازم معذرت.

اومدم حرفی بزنم که مامان زهرا صدام کرد و از بغلش دراومدم و سمتش رفتم که گفت:
چیشد کی اونجاست؟!

لبخندی زدم و گفتم:
پسرت اومده.

همون موقع رامین اومد و یکم متعجب همدیگه رو نگاه کردن و بعد پسر خوبی پرید بغل
مامانش و بعد از چندین سال دیده بودش و محکم بغل و این چیزا.

اهمیتی به محبت کردنشون ندادم و سمت نیوشا رفتم و کنارش نشستم. خوبه هیراد کنارش
نبود و داشت با رایان حرف میزد و منم که فوضولیم یهویی گل کرد دیگه زدم رو پاش که

برق از سرش پرید و خندیدم و گفتم:
چته خر. چطوری چه خبر



کجا رفتین چیکار کردین هااا چیکار کردی ریز به ریز باید بگی وگرنه ولت نمیکنم.

سری به نشونه تاسف تکون داد و گفت:
چته خواهر من پشمام ریخت دو دقیقه وایسا تعریف میکنم دیگه ترور نکن منو حاال

شونه ای باال انداختم که شروع کرد به اتفاقایی که افتاده بود و جاهایی که رفته بودن و
خوش گذرونیا که یهو مکث کرد و دستشو رو شکمش گذاشت و همون موقع بود که هیراد

کنارش نشست و نزاشت ادامه ی حرفشو بزنه...
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تو چشمای هیراد برقی افتاد که متعجب و منتظر نگاهشون کردم که دستشو تو دستاش
فشرد و آروم سمت گوشم خم شد و گفت:

داری خاله میشی!

با شنیدن این حرفش از جا پریدم و جیغی زدم که همه همینجوری نگاهم کردن.

خودش و هیراد داشتن میخندیدن و منم شکه دستمو رو دهنم گذاشتم و بعد از زل زدن به
بقیه که داشتن با تعجب نگاهم میکردن گفتم:

وای ت تو ک کی چجوری. اقا نمیشه نه چجوری وقت کردی اصن چرا به من نگفتی م من
نمیدونم من شکه شدم واییی نیوشا حاملسسس من باورم نمیشه. 

هل شده و ذوق زده سمت رایان رفتم و دستمو رو شونه هاش گذاشتم و شونه هاشو تکون
تکون دادم و گفتم:

وای وای خاله میشم رایان میفهمی؟!

بدو به سمت ندا رفتم و زدم تو سرش و گفتم:
خره خاله شدی مثل گاو نگاهم نکن بی ذوق .

بعد از اینکه بقیه هم فهمیدم قضیه چیه یکی یکی بهش تبریک گفتیم البته به جز من که
فوش هم دادمش.

کنارش دوباره نشستم و گفتم:
دستتو بردار ببینم شکمت بزرگه ها. چند ماهته تو؟!

هیراد چپ



چپ نگاهم کرد و گفت:
دو نیم سه ماهی هست.

هین بلندی کشیدم و همینجوری نگاهش کردم.

ولی اقا چجوریه.

اینا کی وقت کردن. بابا تازه عروسی کردن درسته زودتر از ما بوده تازه عروسی هم نگرفتن
ولی خب من اصن نمیدونم نکنه نه نه نمیدونم اصن کو* ن خودشه اونم شوهر خودشه به

من چه اصن مهم اینه که دخترمون سالم باشه حاال هرچی میخواد باشه.

اصن کی گفته دختره رد دادم از خوشحالی...!

بعد از اینکه یکم درمورد بچشو و ماه عسل و خوش گذرونیشون حرف زدیم، رفتیم سراغ
برنامه ریزی عروسیمون که قبل از اینکه حرفی بزنیم مامان زهرا گفت:

تو و ندا عروسیتونو باهم بگیرید دیگه.

همدیگه رو نگاه کردیم و انگار که اونا مخالف نبودن.خب منم برام فرقی نداشت و بد هم
نبود ی عروسی مشترک با ابجیم داشته باشیم.

پس تصمیم گرفتیم تا اخر این هفته عروسیمون بترکونیم.

[نیوشا]
حسابی چندتا کشور رو چرخیدیم و عشق و حال کردیم و دیگه عروسی نگرفتیم و بجاش

رفتیم ماه عسل.

خسته در اتاق رو با کارت باز کردم و کفشامو دستم گرفتم و خودمو رو تخت هتل پرت
کردم و پوف بلندی کشیدم.

کفشامو ی طرف انداختم که هیراد لبخند زنان پیشم اومد و آروم کنارم نشست و همینجور
که دکمه های پیرهنش رو باز میکرد گفت:

خسته ای عشقم؟!

لبخند خسته و مهربونی بهش زدم و گفتم:
آره من و بچم خسته ایم بابایی

لبخند کجی زد و گفت:
من قربون تو و نی نیمون بشم.

دستی به بدن عضله ایش که حاال لخت و هات بود کشیدم که یهو پاهامو باز کرد و به سمت
خودش کشید.

)۱۲۳(پارت 

فلش بک به ماه عسل...

دستی



به بدن عضله ایش کشیدم که حاال لخت و هات بود. یهو پاهامو باز کرد و به سمت خودش
کشید و الی پام نشست.

زیپ شلوارمو کم کم باز کرد و شلوارمو در اومد.

به سمت بلیزم رفت و تاپ تنم ام دراورد.

دستاشو رو سینه هام حالت داد و فشار محکمی بهشون داد. 
روم نیم خیز شد و لباشو رو لبام گذاشت و سوتینمو باز کرد.

همش درحال لب بازی بودیم اما بازم دلتنگ لباش میشدم چیکار میشه کرد کی میتونه با
بغل و لب مقاومت کنه؟!

به سمت گردمم رفت و لیسی از گردنم تا بین سینه هام زد که کامل خیس کردم.

زبونی به لب هام کشیدم که دستشو از زیر شرتم رد کرد و بهشتمو مالید.

اولش انگار دلم نمیخواست اما یهویی شهو. تی شدم و وا رفته نگاهش کردم.

دستامو دور گردنش حلقه کردم و به سمت خودم کشیدمش که حرکت دستشو رو بهشتم تند
تر کرد .

آهی کشیدم و بعد از چند دقیقه ار. ضا شدم.

تفس عمیقی کشیدم و با ضربان قلبم که بخاطر کاراش و لذت تند شده بود دستمو رو
چشمام گذاشتم.

با حس خیسی روی ک. صم هیجان زده و متعجب دستمو از رو چشمام برداشتم و با دیدن
سر هیراد رو بهشتم هینی کشیدم که آروم انگشت وسطشو تو سوراخم چرخوند.

آخ آرومی گفتم که جونی گفت و تو چشمام نگاه کرد و گفت:
ای جان دلت خواست؟

اوم کشداری گفتم که پاشد و سریع شلوارشو در اورد.

همینجوری خیره خیره نگاهش کردم که دستشو به معنی چیه رو هوا تکون داد.

شونه ای باال انداختم که پاهامو یکم از هم فاصله داد و



رو زانوش بین پام نشست.

منتظر نگاهش کردم که گفت:
نمیخوام اذیت شی بنابراین امروز ی طرفس که تو لذت ببری من چیزی نمیخوام لذت تو

دراصل لذت من هم هست.

لبخند کجی زدم و گفتم:
آخه هیراد بچه!

هیراد: بچه چشه. حواسم هست عزیزدلم آروم پیش میریم.

نمیدونمی گفتم و تازه میخواستم سر بحث رو باز کنم که آروم توم فرو کرد و چند ثانیه توم
نگاه کرد و هر دو سه ثانیه ی بار توم تکون میداد. زیاد حس وخوبی برام نداشت اما بازم بد

نبود.

آروم آروم پیش رفتیم و بعد ازده دقیقه ی ربع برای بار دوم ار. ضا شدم آخیشی گفتم و
محکم هیرادمو بغل کردم و خوابیدم...
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بازگشت به زمان حال...

امروز میخواستیم بریم با ندا و نفس و شوهراشون بریم دنبال کارای عروسی که همین
امروز فردا هم عروسی کنن و برن سره خونه زندگیشون.

دقیق نمیدونستم مامان زهرا میخواد اون عمارت به این بزرگی رو بده به کدوم عروسش
ولی خب من که به کلبه ی کوچیک خودمون هم راضیم.

اخه کی میتونه اون کلبه ی گرم و نرم و دنج کنار رودخونه با همه چیز رو ول کنه بره تو
عمارت خشک و خالی بشینه؟ من که نمیتونم!

دستی به چشمام کشیدم و از رو تخت بلند شدم.

هیراد خیلی خسته و خوب خوابیده بود جوری که دلم نیومد حتی جوری تکون بخورم که
بیدار بشه.

لبخند کجی از این مظلومیش و دوست داشتنی یودن رو لبم نشست و به سمت وان دایره
شکل و کوچیکی که کنار اتاقمون بود رفتم.

از این وانای اتوماتیک بود که خودش هم آب میریخت و خیلی خوب بود



خالصه.

لباسمو درآوردم و آروم خودمو تو وان جا کردم.

آب و همه چیزش رو روشن کردم و چشمامو بستم.

ولو شده توش خوابیدم و سرمو شامپو میزدم که یهو ی چیزی خورد رو دستم.

چشمامو باز کردم و دستامو آب زدم و دیدم که هیراد با لبخند کجکی باال سرم ایستاده.

لبامو غنچه کردم که بوسه ای نرم و خوب رو لبام نشوند.

سرمو بوسید و دماغشو مالوند و گفت:
نگاه کن کفیم کردی دختر.

 خوبه دیگه تنهایی میری تو وان. منم که بیدار نمیکنی خوشی بی ماها

بوسی براش پرت کردم و گفتم:
دیوونه خب خیلی خوب خوابیده بودی دلم نیومد بیدارت کنم دیگه گفتم بیام ی حمومی

کنم یکم استراحت کنم اینجا تا پاشی

یهو دیدم لباساشو کند و گفت:
آره منم گفتم پاشم خانوم سکسیم تنهایی اینجا نباشه!

لب گزیدم و تو چشماش نگاه کردم که آروم وارد وان شد. درسته کوچیک بود ولی جا
میشدیم.

کنارم دراز کشید و دستشو دور شونم حلقه کرد.

بوسی به گردنم و لپم زد و گفت:
امروز میخوایم بریم پیش رایان و جک اینا درسته؟! سره کارا عروسی

اوهومی گفتم وه ادامه داد: 
خیلی خب خسته میشی پس برگرد ماساژت بدم.

نگاه شیطونشو میدونستم قشنگ تو چشماش ببینم ولی باشه ای گفتم و از خدا خواسته ی
طرف وان ولو شدم و پشتمو کردم بهش.

المصب انقدر هم خوب ماساژ میداد و آدمو تحریک میکرد ادم نمیدونست چی بگه و چی
نگه.

از کمرم و گردنم شروع میکرد کم کم دستاشو رو باسنم نشوند و فشاری بهش داد و با
انگشتای مردونش خطای فرضی رو بدنم میکشید.

نفهمیدم کی تو وان خوابم برد ولی وقتی متوجه شدم وقتی بود



که حوله پیچم کرده بود و داشت از وان درم میورد...
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سرمو رو شونش گذاشتم که سمت تخت بردم و رو تخت نشوندم و گفت:
پاشو پاشو لباس بپوش تا سرما نخوردی 

چشامو بزور باز کردم وچشمامو به معنی باشه باز و بسته کردم.

دستمو سمت کمد دراز کردم و گفتم:
باز کن اون کت شلوار گلبه ایم رو بده خوابم میاد.

به سمت کمد رفت و گشت ولباس دراورد و دستم داد و خم شد و پیشونیم رو بوسید و
گفت:

ماساژت دادم گه خستگیت دربره بدتر خسته شدی.

دستمو دور گردنش حلقه کردم و به سمت خودم کشیدمش که هردومون رو تخت ولو شدیم
و گفتم:

اوممم خب انقدر بد ماساژ دادی خوابم برد دیوونه.

لبخند کجی زد و گفت:
خوبه پاشو پاشو لباستو بپوش ناز نکن تا ی جور دیگه ماساژت ندادما

قشنگ حرفشو گرفتم شاید دلمم میخواست اما گفتم ولش بعدن تا کارای عروسی هم دیر
نشه...

ساعتا گذشت و ما تو مزون میچرخیدیم و لباس برای نفس و ندا انتخاب کردیم. دونوع
لباس متفاوت و ناز.

تاالرشون هم رفتیم کاراشونو کردیم تا ماه دیگه براشون عروسی بگیریم.

خسته و کوفته از کارای امروز با هیراد ی فست فودی بزرگ رفتیم و همگی غذا خوردیم.

بعد از تموم شدن غذا هرکی رفت پی خودش و ماهم رفتیم کلبمون.

هوا تقریبا روبه شب بود.

بالکن اتاق رو باز کردم و روی پله هاش نشستم.

پاهامو تو رودخونه ی کوچیکی که از پشت کلبمون میگذشت گذاشتم.

آب خنکش حس خوبی بهم میداد و خستگی رو از بدنم برده بود.

یهو دیدم هیراد نشست کنارم و شونه امو ماساژ داد.

سرمو رو شونش گذاشتم که لیوانی دستم داد و



گفت:
بیا عزیزم موهیتو درست کردم بخور سرحال شی.

محکم خودمو تو بدن عضله ایش جا دادم و موهیتم رو خوردم هم خنک بود و هم خوب و
واقعا سرحال شدم.

سرمو رو پاش گذاشت و موهامو نوازش کرد.

امروز چقدر عشقم خواستنی شده بود.

سرمو بلند کردم و تو چشماش زل زدم که خودش زودتر من قضیه رو گرفت و بلند شد و
خم شد و منم انداخت رو کولش و برد داخل اتاق
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آروم رو تخت گذاشتم و شروع کرد درآوردن لباساشو و بعد لباسایی که رفته بودیم بیرون
پوشیدم رو از تنم دراورد.

با سوتین و شرت رو تخت بودم که یهو نگاهش رو یجا خیره موند.

چشاشو ریز کرد و هلم داد و روم خیمه زد و دستشو رو سینم کشید و گفت:
ببین اینجا هنوز کبوده ولی بازم خوشت میاد کبود شی انگار

نگاهی به جایی که اشاره کرده بود کردم و دیدم که بعله دو سه روز پیش که رابطه داشتیم
مثل این نوزادا همچین سینمو میمکید و میلیسید که دوتا جای بنفش و کبودی رو سینه هام

درست کرده ولی عب نداره من بازم میخوام.

زبونی به لبام کشیدم و پاهامو به دو طرف باز کردم و دستمو آروم و بعد تند رو بهشتم
مالیدم.

چشمامو بستم که یهو دستمو پس زد و گفت:
نمال بردار فهمیدم میخورم.

لبمو گزیدم که دهنشو به بهشتم چسبوند و تند تند زبونشو روش و توی سوراخم تکون داد و
من آه های بلند و اروم میکشیدم.

به موهاش چنگ زدم که سره ک. یرشو به ک. صم نزدیک کرد و تند تند توش مالید.

با لذت و حس و آروم



صداش زدم:
ه هیراد. آخ آههه میخوام آه

بوسی رو لبام نشوند و آروم خودشو توم فرو کرد. چشمامو بستم که آروم آروم توم تلمبه زد
و صدای برخورد بدنامون سکوت اتاق رو شکسته بود.

آه میکشیدم و انقدر تو حس بودم که یادم رفت من هم براش بخورم.

تند تند خودشو توم عقب جلو میکرد که یهو آبم رو ک. یرش پاچید و شیطون نگاهم کرد و
جونی گفت و تند تر خودشو توم کوبید و داشتم پاره میشدم.

یادمه قدیما هیراد انقدر کلفت نبود ولی االن بدجور کلفت و خواستنی بود و البته پاره شدن
هم داشت.

یهو خودشو منقبض کرد و چند ثانیه ای دستاشو رو شکمم ضرب گرفت و بعد مردو. نگی
شل شدشو از بهشتم بیرون کشید.

آه آرومی کشیدیم که به سمت سینه هام خم شد و تند تند سینه هامو مکید و بعد کل بدنمو
بوسید و وقتی به نافم رسید دستشو دور شکمم کشید و گفت:

چقدر دوست دارم زودتر کوچولومون بزرگ شه و بریم ببینیم دختره یا پسره.

زبونمو دور لبام کشیدم و آره ای گفتم که کنارم دراز کشید و کج خوابید و منو سمت خودش
کشید و بدنامون رو بهم چسبوند.

چشمامو بستم و حس بدن داغش واقعا لذت داشت و منم داغ میکرد.

انگار اونم خسته بود که محکم بغلم کرد و دستشو رو شکمم گذاشت و منم دستمو تو
دستش کردم و باهم خوابیدیم...
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ی ماه بعد...

تو تاالر کنار مامان هیراد و مامان زهرا نشسته بودم و تقریبا کل تاالر پر شده بود.

منتظر عروسای خوشگلمون بودیم که هنوز نیومده بودن.

امروز خواهرام عروس میشدن خوشحال بودما اما انگار ی



حس بدی هم داشتم و از یجای دیگه دلشوره داشتم.

اخه هیراد نبود و نیست!
صبح بهم گفت ی کاری دارم بعد اینکه از آرایشگاه اومدی خودت برو تاالر من بعد میام ولی

هنوز نیومده دیگه شب شده یعنی کجاست.

صبح هم انقدر عجله کردم گوشیمو یادم رفت از خونه بیارم و مونده رو تخت.

حاال مهم نیست این چیزا مهم اینه که االن هیراد کجاست از صبح و داره بارکی و کجا
چیکار میکنه و نگرانم کرده و داره کم کم رو مخی میشه.

با اومدن یهویی دخترا از جام پاشدم و افکارمو پس زدم و سمتشون رفتم.

دست و جیغ زدیم و بغلش کردم.

خواهرام خوشگل بودن اما االن که عروسیشون بود هم برای خودشون ی فرشته ای شده
بودن.

لب گزیدم و دستای دوتاشونو تو دستام گرفتم و گفتم:
امروز خیلی خوشگل شدیدا نفسای من. بیاید خودم بگیرمتون اینا رو ولشون کنید.

ریز خندیدیم که جفتشونو بغل کردم و گفتم:
ایشا� که خوشبخت بشید. ببینیم خاله شدنمونو

با این حرفم رایان زد زد به نفس و خمار نگاهش کرد.

سرمو به نشونه ی تاسف تکون دادم و با خنده گفتم:
بزار امشب تموم شه بعد با چشمات بخورش خواهرمو

خودش که حرفمو گرفت ،لبخند کجی زد و به سمت جایگاهشون هدایتشون کردم ولی
نزاشتم بشینن و دست دخترا رو کشیدم و بردم وسط پیست رقص و شروع کردیم

رقصیدن.

حرف میزدیم و میرقصیدیم.

حدود یکی دوتا آهنگ گذشته بود که حس بدی پیدا کردم.

شاید بخاطر بچم بود یا شایدم بخاطر هیراد که معلوم نبود کجا بود.

سعی کردم خودمو خوب جلوه بدم تا حال دخترا بهم نریزه و عروسی خراب نشه.

بزور خودمو آروم کردم و



یکم دیگه باهاشون رقصیدم و به هوای خسته شدن و استراحت سمت میزمو نرفتم و
نشستم و رو به مامان هیراد گفتم:

مامان هیراد نیومد؟ 

مامانش شونه ای باال انداخت و گفت:
نه تو زنشی من خبری ندارم اگه باشه هم تو مردونس باز میخوای از شوهر خواهرات بپرس

شاید ازش باخبر باشن.

نگاهی به رایان کردم و گفتم:
آره مامان ولی من گوشی نیوردم اونم از صبح معلوم نیست کجاست پس من برم خونه

گوشیمو بیارم وهم ببینم این کجاست.

مامان هیراد سری تکون داد که پالتومو پوشیدم و از تاالر بیرون زدم...
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سره خیابون دست تکون دادم و تاکسی ای که گیرم اومد رو سوار شدم.

باالخره زیر نگاهای هرزه راننده به خونه رسیدم و کرایشو دادم و پیاده شدم.

در خونه باز بود.

آب دهنمو قورت دادم و آروم از پله ها باال به سمت اتاق رفتم.

چراغ های پذیرایی خاموش بود پارچ آبی و دوتا لیوان هم روی میز بود .

کفش های پاشنه بلندم رو از پام درآوردم و دستم گرفتم وآروم آروم از پله ها باال رفتم و
دیدم در اتاق بستس.

به دیوار پشتی اتاق تکیه دادم و گوشمو بهش چسبوندم که یهو صدای هیراد به گوشم
خورد:

پاشو برو دیگه. نگفتمت که بیای اینجا دیگه نری فقط گفتم بیای این کارو اوکی کنی.

بلند شو بلند شو زود جمع کن اینا رو تا نیوشا نیومده.

گوشیش هم نبرده از صبح هم ازم خبری نداره صد درصد پامیشه میاد میگه از صبح خونه
خالیه حاال چیکار کردیم.

دستمو رو دهنم گذاشتم و با حرفایی که شنیدم به شدت عصابم خورد شد و زیر دلم تیر
کشید.

سعی کردم آخی



که میخوایت از میون لبام بیاد بیرون رو نگم و دستمو زیر دلم گذاشتم و ی دستمم به دیوار
گرفتم.

چجور ممکن بود هیرادی که االن ی بچه ها داره با یکی دیگه باشه یا اینجوری منو بپیچونه.

وای هیرادم از دستم رفت.

پس نگرانی و دلشوره ها برا همین بوده دیگه منو اسکل گیر اورده این.

اومدم در اتاق رو باز کنم و برم تو و برینم بهش اما صدای زنی اومد که گفت:
آخ کمرم درد گرفت از دست تو. استاد دو دقیقه مسخره بازیو بزار کنار حاال که کارا اوکی

شد بزار یکم بشینیم تو کالم حرف بزنیم کنار میایم. حاال باز فردا ببین چی میشه بهم خبر
بده بازم میام بقیه کاراشو میکنیم خوبه؟!

هیراد: گوه نخور هیلدا پاشو برو بسه دیگه. باشه فردا بهت خبر میدم ولی فعال االن برو
زندگیمو از دست بدم بخاطر تو زندگیتو از دست میدی ها

قطره اشکی تو چشمام جمع شد و بغض گلومو فشرده بود اما نخواستم گریه کنم که ارایشم
و وقتی که برای عروسی خواهرام گذاشتم الکی هدر بره. به اندازه کافی ضد حال خوردم و

حالم بده.

بدو بدو از پله ها پایین رفتم و ی کفش دیگه از جاکفشی برداشتم و کتونی پام کردم و
دوباره سوار تاکسی شدم.

اما نخواستم برم تاالر بلکه خواستم برم بیمارستان تا بچمو سقط کنم!

گوشیمو درآوردم و شماره دکترمو گرفتم و بعد از جواب دادنش گفتم:
سالم خانم محمدی خوبی. میگم که شما بیمارستانی االن؟!

خانم محمدی: سالم عزیزم خوبی . حاال بچت چطوره؟ آره بیمارستان چیزی شده؟!

من: آره باش تا بیام بچرو سقط کنی نمیخوامش. یعنی دلم نمیادها



ولی مجبورم . حاال هیچی نپرس حالم خرابه االنم عروسی خواهرامه اما من حالم داغونه
وایسا دارم میام.

این حرف رو زدم و گوشیو قطع کردم و کرایه رو حساب کردم و گفتم:
آقا لطفا سریع تر عجله دارم...

مثال قرار بود فردا بریم جنسیت بچه رو ببینیم اما نه دیگه از این خبرا نیست یعنی بچه ای
نیست که وقت جنسیت دیدنش باشه...!
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با رسیدن به بیمارستان سریع از ماشین پیاده شدم.

سمت اتاق خانوم دکتر محمدی رفتم.

در زدم و با بفرماییدی که گفت درو باز کردم و داخل رفتم.

با دیدنم سریع از جاش بلند شد و سمتم اومد و گفت:
حالت خوبه نیوشا. بچت چهارماهشه بخدا گناه داره سقطش کنی. چیشده میخوای این کار
رو کنی ها درست نیست قید این کارو بزن. هرچیزیم که شده باشه این کارت واقعا درست

نیست دختر

آب دهنمو قورت دادم و بدون زدن حرفی به سمت تخت رفتم و رو تختش دراز کشیدم.

لباسمو باال زدم و دستمو رو شکمم گذاشتم.

با بچم تو ذهنم حرف زدم و آروم با خودم لفط اومدم و گفتم:
کوچولوی مامان. فردا معلوم میشد که دختری یا پسری اما به اونجاها نرسید. هیچوقت فکر
نمیکردم بابات هم اینجور آدمی باشه. شاید هرچیزی رو آزش انتظار داشتم اما این رو نه. م

من واقعا جا خوردم واقعا نمیدونم چیکار کنم امروز هم عروسی خالته و بجای اینکه من
اونجا خوش باشم اینجا دارم تورو از دست میدم و همش هم بخاطر اون دختریه که

نمیدونم داشتن با هیراد اونجا چیکار میکردن و منو خر گیر آوردن.

چند دقیقه ای بود دستمو رو شکمم میمالوندم و



با بچم حرف میزدم و دکتر همینجوری نگاهم میکرد و هیچی نمیگفت.

دیگه خسته شدم از انتظار و نیم خیز شدم و نگاهی به اطراف انداختم و با دیدن چاقوی
جراحی براش داشتم و زیر گلوم گذاشتم و بعد به سمت شکمم گرفتم و گفتم:

میای انجام بدی یا بکشمش با دست خودم؟!

ترسیده و هول شده سمتم اومد اما من قصد کنار اومدن نداشتم. و با حرفاش سعی میکرد
آرومم کنه:

ببین عزیزم درک میکنم نمیدونم چیشده ولی آروم باش این کارت درست نیست نه من
دوست دارم بچتو از دست بدی نه تو اما تو دیوونه شدی و

نزاشتم حرفشو ادامه بده و خفه شوی بلندی بهش گفتم و محکم چاقو رو تو دستم فشار
دادم و تا خواستم یهویی بکنم تو شکمم در اتاق باز شد و هیراد عصبی و نفس نفس زنان تو

اتاق ظاهر شد.

با دیدن من رنگ از روش پرید و دویید سمتم و چاقو رو از دستم کشید و پرت کرد ی طرف.

دوتا آروم زد تو صورتم و شونه هامو فشرد و گفت:
چه غلطی داری میکنی هاا؟! اینجا چه غلطی میکنی بهم بگو نیوشا. داری بچه ی خودتو

میکشی احمق؟

سعی کردم خودمو از زیر دستاش بیرون بکشم و با پام زدم تو زانوش و به عقب روندمش و
گفتم:

میشه انقدر دستای کثیفتو به من نزنی. برو برو دیگه نمیخوامت برو با همون زنیکه کو.نی
برو گمشو هیراد فقط برو.

یکم حیا نمیکنی نمیگی ی بچه که فردا جنسیتش معلوم میشه تو شکم زنمه بعد گیر بقیه
ای. فکر میکردم آدم باشی ولی

با سیلی که تو صورتم خوابیده شد و



صورتم سمت چپ رفت دیگه چیزی نگفتم و حرف تو دهنم موند.

دکتر محمدی دستشو رو دهنش گذاشته بود و متعجب مارو نگاه میکرد که معلوم نبود چه
مرگمونه.

سریع سمت هیراد اومد و دستشو گرفت و میخواست آرومس کنه اما هیراد دستشو پس زد
و گفت:

آخه زن چرا داری کسشر میگی. میدونی اون کی بود و خونه چیکار میکرد؟ میدونی برای
چی اومده بود؟ میدونی داشتیم چیکار میکردیم؟ میدونییی هاااا میدونی که واسه خودت

سر خود هرکاری میخوای میکنی؟؟؟

اخمامو توهم کردم و خواستم حرفی بزنم که دستشو به معنی ساکت آورد باال و انقدر
حالش بدتر از من بود و رگای دستش و گردنش زده بود بیرون و این عصبانیتش رو تا حاال
ندیده بودم و انقدر ترسناک بود ساکت موندم. دستشو آورد بزنم ولی همونجا نگه داشت و

گفت:
آخه دختر واقعا میدونی چرا؟!

یهو تن صداش آروِم آروم و مظلوم شد و دستشو آروم آورد پایین و با بغض و اشکی که تو
چشماش بود و تازه اولین بار بود که چنین چیزی میدیدم گفت:

ت تو میخواستی بچه ی خو خودمونو بکشی نیو نیوشا. م من اصن میدونی اون اونجا
چیکار میکرد. اون اومده بود دیزاین و طراحی ُا اتاق بچه رو بکنه و قرار بود فردا هم بیاد

ت تا دقیق بهش بگم دخ دختره یا پسر که بهش بگم و تو رو سوپرایز کنم.

ا اما تو اینجوری بیشتر سوپرایزم کردی مرسی

یهو رو زانوش افتاد.

با شنیدن این حرفاش و قضاوت و کار اشتباهم نمیدونستم چیکار کنم.

فقط حس اشک رو تو چشمام احساس کردم و دیگه واقعا نمیتونستم و زدم زیر



گریه.

دستمو به سمتش خم کردم و خودمم هم کنارس افتادم.

محکم بغلش کردم و سرمو رو شونش گذاشتم.

تازه فهمیدم که اون بخاطر خودم این کارو رو کرده و میخواسته منو سوپرایز کنه و من
قضاوت کردم و میخواستم بجه ی خودمو بکشم.

ولی باورم نمیشه که چه اشتباهی کردم.

دستشو رو گونه ی اشکیم گذاشتم و گفتم:
ب ببین ح حق داشتی زدی بازم بزن. بزن که من انقدر زود قضاوت کردم. خراب کردم هیراد.

ببخشید بزن حقمه اصن هرکاری می میخوای بکن باشه

اولش چیزی نگفت اما بعد تو چشمام زل زد و با دیدن چهرش و چشمای قرمز و اشکیش دلم
هری ریخت پایین.

)۱۳۰(پارت 

عصابم داغون تر از اولش شد و دستشو زیر چشمام کشید و اشکامو پاک کرد.

با لباسش چشمای خودش هم پاک کرد و از جاش بلند شد و منم از کمرم گرفت و بلندم کرد
و محکم بغلم کرد و زیر گوشم زمزمه کرد:

کارت اشتباه بود. نباید هم قضاوت میکردی. نمیخوام دیگه بزنمت جای دستم رو صورتت
مونده . عصابم خورد بود تو هم چرت میگفتی من معذرت میخوام درسته کار اشتباهی کردی

اما کار منم اشتباه بود و نباید میزدم. گریه نکن نی نی مون ناراحت میشه گناه داره. نزار
بدونه مامانش داره گریه میکنه باشه؟!

آروم سر تکون دادم و بازم خودمو سرزنش کردم ولی هیراد ناراحت نگاهم کرد و همش
میگفت اینجوری درمورد خودت نگو.

یکم اونجا نشستیم و رو تخت درازم کرد تا حالم بهتر بشه.

دکتر محمدی زن خوبی بود و دلداری و ماساژم میداد.

هیراد با آبمیوه وکیک داخل اتاق اومد و دستم داد.

نخواستم بخورم اما نصف کرد و



گفت:
بیا بخور حالت اوکی شه حاال که اینجاییم ببینیم بچمون چیه بعدشم بریم تاالر با اینکه

چیزی از مراسم نفهمیدیم ولی خب تقصیر منم بود. من باید خودمو سرزنش کنم که
اینجوری حساست کردم. یعنی اگه خانوم محمدی زنگ نمیزد االن من دیگه پدر نبودم.

وقتی فهمیدم دکتر برداشته زنگ زده تا هیراد بیاد اخم کردم بهش اما بعد بغلش کردن و
ازش تشکر کردم که اگه دیرتر میومد االن بچمو از دست میدادم و چقدر کار اشتباهی کرده

بودم.

بعد از یکم که حالمون بهتر شد دکتر برداشت دستگاهشو آورد و بچه رو چک کرد و گفت:
مبارکه. دختره کوچولوتون فقط تروخدا مواظبت کنید این کارا رو نکنید حیفید

هردومون متاسف و پشیمون و خوشحال به هم نگاه کردیم و بلند شدم و همو بغل کردیم و
از هم معذرت خواهی کردیم.

بخاطر داشتن دختر خوشحال بودیم و لبخند کوچیکی رو لبامون نشست از دکتر خدافظی و
تشکر کردیم و تو ماشین رفتیم و به سمت تاالر رفتیم...

)۱۳۱(پارت 

[نفس]
ساعت نه نیم بود و دیگه نزدیکای آخر مراسم بود اما نیوشا چند ساعتی بود که از ورودمون

به بعد رفته بود.

مامان زهرا میگفت انگار رفته بیرون یا خونه ولی چرا نیومد.

تو همین فکر بودم که دست رایان روی دستم نشست و با شصتش دستمو نوازش کرد و
گفت:

خامومی خیلی خوشگل شدیا.

تو فکری کجایی؟!

لب گزیدم و با لبخندی جوابشو دادم و گفتم:
فداشتم توهم خیلی خوشگل و هات شدی امروز فقط

فقط رو گفتم و سرمو پایین انداختم.

دستشو دور شونم انداخت و سرمو کمی باال اورد و گفت:
فقط چی دورت بگردم؟!

لب گزیدم و گفتم:
امم خب شب نمیدونم درد



و اینا

با این حرفم زد زیر خنده و بزور جلوی خندشو گرفت و گفت:
وای تو فکر شبی . متم توهمون فکر بودم . نه اتفاقا هرجور تو خواستیه من مراعاتتو میکنم

و آروم پیش میرم عزیزم.

اوهومی گفتم و ادامه دادم: 
باش. خبری از هیراد و نیوشا نداری. معلوم نیست از عصری کجان !

رایان: هیراد که اصن از صبح نه زنگی زده نه دیدمش معلوم نیست کجاست عوضی
عروسیمون نیست. نیوشا هم نمیدونم اومدنی که بود ولی بعد دیگه ندیدمش.

شونه ای باال انداختم که ندا اومد کنارمون نشست و با نفس نفس گفت:
و وای چقدر خوش میگذره. پا پاشو برقصیم

پوکر نگاهش کردم و دستشو کشیدم و گفتم:
خواهرم داری میمیری انقدر رقصیدی دو دقیقه بشین نفس بکش غش نکنی برینی تو فیلما

با این حرفم زد زیرخنده و گفت:
خیلی خب پاشو بریم دو پیک بزنیم بیایم.

تک ابرومو باال انداختم و گفتم:
گوه نخور من عروسیم مست نمیکنم به اندازه کافی کسخلیم.

شونه ای باال انداخت و گفت:
پس من میرم با نیوشا مست میکنیم.

نگاهی به اطراف انداخت و گفتم:
اصن مگه نیوشا هست که زر میزنی دختر. هروقت پیداش کردی سالم منم برسون.

دستشو سمت میزی کشید و گفت:
کوری اوناش داره میاد اینجا

اونجایی که نشون داده بود رو نگاه کردم و دیدم بله پیش مامان اینا نشسته و باالخره
اومده.

باشه ای گفتم و از جام بلند شدم و دست ندا رو کشیدم و با خودم به سمتش بردم و با
دیدنمون سرسری دوباره بغلمون کرد که گفتم:

تو کجایی دو ساعته!
کجا رفتی وسط عروسی خواهرت اخه عن؟!

پوفی کشید و گفت:
هیجی ولش چیز خاصی نبود، رفتم پیش هیراد اوردمش و گوشیم



و خالصه اینجوریا

اینجوری میگفت اما قیافش زار میزد که ی چیزیش شده و حالش خوب نیست و داره ادای
خوبا رو درمیاره. تا خواستم ببینم چشه آهنگ مورد عالقشو گذاشتن و قرار شد زوجا باهم

برقصن و اون مبا هیراد و ندا با جک و منم با رایان رفتیم وسط و بقیه هم با شوهراشون
اومدن وسط و رقصیدن...

زن و مرد قاطی بود ها ولی بعصیا هم میرفتن ی جای دیگه جدا ولی خب مهمم برای ما
نبود چون ما حساس نبودیم و بعضیای دیگه زیادی و الکی حساس بودن

)۱۳۲(پارت 

[نیوشا]
سه چهار روزی از عروسی گذشته.

امروز میخواستیم با نفس و ندا و شوهراشون بریم دور دور و تفریح.

دقیق نمیدونستم کجا میخوایم بریم.

تو جام چرخیدم و چشمامو به چهره ی خواب و مظلوم و مهربون هیرادم دوختم.

دستمو زیر چونم زدم و روی سینش گذاشتم.

بعد از چند ثانیه حالتمو عوض کردم و گوشمو رو قلبش گذاشتم.

چه صدای آروم و مرتب و قشنگی داشت!
دوست داشتم همش همینجوری رو سینه ی مردونه و عضله ایش بخوابم و به این صدا

گوش کنم و نگاهش کنم.

یهو سوپرایزم کرد و لباشو رو لبام گذاشت.

لبامو رو هم مالیدم و منم محکم لباشو بوسیدم.

دستاشو دور کمرم حلقه کرد و یکم بوسم کرد و بعد چرخید و محکم بغلم کرد.

اعتراضی گفتم:
هیراددد!

پاشو بریم بیرون انقدر نخواب

مثل بچه ها لبامو آویزون کردم و نگاهش کردم که گفت:
مامانه انقدر لوسه، دخترش چیه؟!

کوفتی نثارش کردم و گفتم:
راستی هیراد، اسمشو چی بزاریم؟!

راستی وایسا ببینم چرا اون دختره اینجا ادا جند. ه هارو درمیورد . جوری بود که اگه منم
جات بودم میگفتی یکی داره



میکنت!

با شصتش پیشونیشو ماساژ داد و گفت:
خب اونروز کارا رو که پیش برده بودیم برگه ها و چیزاش ریخت وقتی تو اومدی داشته

اونا رو جمع میکرد که آخ کمرم و اینا هم گفته وگرنه باور کن من دو متر باهاش فاصله
داشتم. اون از دانشجوهامه ولی جوگیر شد یکم که انگار شنیدی گفتم زندگیمو خراب نکن و

کلن هرچی پس دیگه بهم شک نکن یا چیزی هم شد زود قضاوت نکن حداقل به خودم بگو
حرف بزنیم درموردش.

اسم بچه هم فکر کنم نهال خوبه به اسم خودت هم میاد.

ولی من هنوزم خودمو سرزنش میکنم. چرا انقدر احمق بازی دراوردم و سریع رفتم بچه ی
خودمو بکشم، اگه هیراد نمیرسید و از دستش میدادم چی؟!

یعنی من بچه ی بی گناه خودمو میکشتم؟!
با فکر به این عصابم بهم ریخت که هیراد بلندم کرد و به خودم اومدم .

 رو تخت نشستم و گفتم:
امم آره نهال خوبه راست میگی به اسم خودم هم میاد.

خم شد و لپمو بوسید و گفت:
آره عزیزم. حاال فعال بلند شو نهال و خودتو لباس گرم بپوشون میخوایم بریم طرفای کوه

عشق و حال. ی زنگ به ابجیات هم بزن بگو همه عمارت جمع شن از اونجا بریم.

اوهومی گفتم و بلند شدم لباس پوشیدن و اماده شدن.

چند دست لباس گرم و پالتو هم برداشتم و با چرتو پرتای دیگه تو کوله ریختم و بعد از
اماده شدن به سمت عمارت رفتیم.

[هیراد]
به سمت عمارت رفتیم که دیدم نفس و ندا با رایان و جک دست تو دست ایستادن .

دست نیوشا رو گرفتم و سمتشون رفتیم.

با پسرا یکم چرت و



پرت گفتیم و بعد کمک کردن وسایلو تو ماشین جا بدیم.

نفس و ندا سوار ماشین شوهرای خودشون شدن. رایان و جک هم سوار شدن. داشتم در
صندوق رو میبستم که راهی رفتن بسیم که یهو یکی داد زد وایسید و بعد صدای گلوله

اومد...

ترسیده تو جام پریدم که یهو جک و رایان پیاده شدن.

نگاهی بهشون انداختم که جک جوری روی اون فرد دست کشید که انگار میشناختش.

ضربان قلبم نا منظم شد و به سمت نیوشا چرخیدم که همون موقع رو زمین افتاد و دستشو
رو شکمش گذاشت...

اون لحظه انگار روح از تنم جدا شد. تمام تنم سرد شد و هیچ حرفی نتونستم از میون لبام
خارج کنم و کل بدنم میلرزید...

)۱۳۳(پارت 

[نیوشا]
ته گلوم خشک شده بود.

سرم سنگین بود. چشام یکم میسوخت و تشنم بود . 
انگار سرم خورده بود جایی و گیجگاهم درد میکرد.

حس میکردم پلکام سینگینه و به شدت خوابم میاد.

نمیدونستم چمه و حس کردم ی سنگینی از روم برداشته شده.

دستمو تکون دادم که یهو گیر کرد.

چشمامو باز کردم که دیدم تو ی اتاقیم که شباهت زیادی به بیمارستان داشت.

دستم به سرم وصل بود و برای همین نمیتونستم تکونش بدم.

سعی کردم سرمو از دستم دربیارم که یهو دیدم یکی کنارم روی ی صندلی با یکی دو متر
فاصله نشسته.

خدایا من کورم یا کسخل شدم که نمیدونم با خودم چند چندم؟!

یکم که بیشتر بهش زل زدم دیدم که هیراده. شوهر خودمه اما نشناختمش عجبا
دستاشو قاب صورتش کرده بود و کنارای سرشو فشار میداد انگار که سرش درد میکرد یا

حالش از ی چیزی خراب بود.

یکم جا به جا شدم



تا بالشتمو درست کنم و بشینم که یهو برگشت و با چشمایی قرمز و ناراحت نگاهم کرد.

با دیدن این چهرش رنگ از روم پرید و متعجب نگاهش کردم یهو به خودش اومد و سریع از
جاش بلند شد و با صدایی گرفته گفت:

بهوش اومدی نیوشام!
وایسا چیکار میکنی بزار کمکت کنم.

دستشو سمت بالشتم اورد که دستمو رو دستش گذاشتم و گفتم:
منو نگاه کن. حالت خوبه تو؟!

چیشده چرا من اینجام اصن چیزی یادم نمیاد یعنی

ادامه ی حرفم با حرف دکتری که داخل شد به سکوت تبدیل شد و گفت:
تازه بهوش اومده تا چند دقیقه دیگه همه چی یادش میاد نگران نباشید. 

هیراد بالشتمو درست کرد و سری تکون داد و سمت دکتر رفت.

آروم در گوشش پچ پچ کرد و ی چیزایی بین خودشون رد و بدل کردن که فقط شنیدم
دکتره بگه آره و رفت.

هیراد نفس عمیقی کشید وبا ی لبخند بی حال و فیک سمتم اومد.

کنارم نشست و دستامو گرفت وگفت:
خوبی قربونت بشم؟!

لبامو رو هم فشردم و گفتم:
اوهوم خوبم. هیراد منو نترسون چیزی شده بگو.

بوسی رو دستم نشوند و دستشو رو شکمم گذاشت و همینجوی زل زد به شکمم.

رد دستشو گرفتم و به شکمم زل زدم و دستمو رو شکمم فشردم.

منتظر بودم نهال ی لگدی بزنه. اما دریغ از ی تاالپ و تلوپ قلبش!

هل کردم و رو به هیراد گفتم:
ه هیراد ن نها نهال چ چش چشه؟

دستی به چشماش کشید و جلوتر اومد و پیشونیشو به پیشونیم چسبوند و گفت:
عزیزم انگار قسمت نبوده مامان بابا بشیم. ایشا� چند وقت دیگه

متعجب به حرفش نگاه میکردم و دهنم باز مونده بود.

دستمو نوازش کرد



و گفت:
آروم باش باشه؟ همه چی مثل قبل میشه بازم میتونی مادر بشی!

همین حرفش کافی بود که بزنم زیر گریه و صدای گریم ، سکوت اتاق رو بشکنه...!

)۱۳۴(پارت 

انقدر عصابم بهم ریخته بودو گریه کردم که روی پای هیراد خوابم برد.

باالخره دست از گریه کردن برداشتم و منتظر فهمیدن دلیلش شدم.

هیراد اشکامو پاک کرد و بوسه ای رو پلکام زد و بعد پیشونیمو بوس کرد و بعد هم دستامو
و بعد سرمو رو سینش گذاشت و نوازشم کرد.

نمیدونم با این کاراش میخواست منو آروم کنه یا خودشو اما کاراش بد هم نبود و منم انگار
نیاز داشتن به این چیزا...

بعد از چند دقیقه گفت:
دیروز که میخواستیم با نفس اینا بریم بیرون یادته؟

یکم به مغزم فشار اوردم و دیدم آره یادمه و آره ای گفتم که ادامه داد:
نمیدونم یهو چیشد و کدوم حروم. زاده ای این کار رو کرد ولی یهو یکی اومد تو عمارت و

شلیک کرد بعد هم به تو خورده بود و خب خورده بود به شکمت و 

دستمو رو دهنش گذاشتم و گفتم:
ه هیس هیراد بسه نگو نمیخوام بقیشو. مهم اینه که االن نهالمو اخر از دست دادم.

اشکام دوباره تو چشمام جمع شد که صورتمو نوازش کرد و گفت:
گریه نکن دیگه عشقم

من: هیراد دیگه دخترمون هم نیست بگی گریه نکن ناراحت میشه . بزار گریه کنم چیکار
کنم. چند روز پیش که خودم اسکل بازی دراوردم میخواستم بچمو بکشم ولی بعد کلی

خودمو سرزنش کردم االن هم که یکی دیگه باعث از دست دادن دخترم شد این چیز زیادی
نبود که من میخواستم ولی چرا آخه چرا؟

بغضی



که قشنگ معلوم بود ازش رو قورت داد و گفت:
آره حرفت درسته. منم باور دارم راست هم میگی ولی بعد هم بازم میتونی مادر بشی. ببین

جون خودت مهم تر بود نیوشا. دکتر میگه که شانس اوردید باز به شکمت خورده نه به قلبت
یعنی بازم نزدیک بوده ها ولی خداروشکر که اتفاقی برای خودت نیوفتاده اینم خودش کلیه.

اومدم حرفی بزنم که ادامه داد: 
میدونم خیلی ناراحت شدی . درکت میکنم خب منم پدر اون بچه بودم از دیروز عصابم بهم

ریختس از اون موقع تو حتی بی هوش بودی و من هزار بار مردم و زنده شدم و همین که
خودت سالمی هم بسه. ی دقیقه هم از اون موقع تنهات نزاشتم. فکر میکنی چرا چشمام

قرمزه چون حالم خراب بود هم بخاطر نهال هم بخاطر تو و اصال ی دقیقه هم نخوابیدم.
اخه مگه خواب بدون تو هم میشه؟

محکم بغلم کرد و منم تنها کاری که تونستم بکنم این بود که به پیرهنش چنگ زدم و بغضمو
فشردم اما بازم دلم میخواست گریه کنم اما هیراد میگفت گریه نکن چون میدونستم

ناراحت میشه بخاطر حال اون هم که شده سعی کردم گریه نکنم.

یکم تو بغل هم آرامش گرفتیم که یهو جک اومد تو و گفت:
عه خداروشکر بهوش اومدی. حالت خوبه؟! گلم ناراحت نباش بهت قول میدم همه چی حل

میشه حساب اون یاروی بی همه چیز هم رسیدم.

هیراد اون یکی از آدمای بد بوده از اونا که پروندش همیشه باز و ناجور بود خالصه االنم
دنبال من بوده اما تیرش اشتباه رفت ولی دیگه کرفتم انداختمش زندان.



ایتالیا که بودم خیلی سعی کردم بگیرمش اما همیشه ی جوری از زیر دستم در رفت و به
بقیه به هرجوری که شده آزار و آسیب میرسوند.

حاال غم و غصه رو بزارید کنار میدونم سخته ولی یکم به خودتون بیاید اگه سرمش تموم
شده بریم خونمون ندا چیزای مورد عالقه نیوشا رو درست کرده یکم اوضاعتون عوض شه

خواهراشم میبینه پاشو.

یکم همینجوری جک رو نگاه کردم و بعد دیدم سرمم تموم شده .

هیراد پاشد و سرممو از دستم بیرون کشید و جک بیرون رفت و من با هیراد کمک کرد و
لباسای خودمو پوشیدم و بعد از کارای ترخیص با جک به سمت خونه ندا اینا رفتیم.

)۱۳۵(پارت 
پارت آخر

[نیوشا]
دو سال و خورده ای از اوت ماجرا میگذره.

راست میگفت هیراد و من بچه دار شدم یعنی ما بچه دار شدیم...!
اسمشو گذاشتم دریا، ی دختر خیلی بامزه و فسقلی و چشم رنگی مثل من و باباش و

موهاشم که نگم بدتر من فرفریه.

عشق منه این دریا واقعا با اومدنش تو زندگیمون دریایی راه انداخت.

بعد از اون ماجرا دوباره سریع بچه دار شدیم بخاطر گلوله ای که بهم خورده بود یکم تو
زایمانم اذیت شدم اما به خوبی و خوشی همه چی روال شد.

االن دریا دوسالشه و خیلی جیگره!

نفس و رایان هم تازه دارن کم کم دست به کار میشن و شروع به کاشتن ی بچه ی خوشگل
بکنن.

جک و ندا هم ی سالی هست رفتن ایتالیا ولی گاهی میاد سرمیزنه ولی جدیدن سه چهار
ماهی شده نیومده و من به شدت در تنگشم!

با دستی که رو شونم نشست و موهام بود ک



کشیده میشد به خودم اومدم.

 سرمو بلند کردم و دیدم دریا داره موهامو دور انگشتش میچرخونه و بازی میکنه.

بغلش کردم وموهامو از تو دستش بیرون کشیدم. هنوز بچه بود و نمیتونست حرف بزنه
ولی یکم زبون باز کرده بود و راه میرفت قشنگ.

از رو تخت بلند شدم و موهاشو بستم که صدای هیراد اومد و در اتاق باز شد و داخل اومد.

با دیدنمون یکم مکث کرد و بعد دستاشو به دو طرف باز کرد و گفت:
دریام بیا اینجا ببینمت خوشگل!

بعد رو به من لبخندی زد و گفت:
کپ مامانشه مو نمیزنه باهات نیوشا. البته یکمم شکل خاله هاشا ماشا� همتونم چشا رنگی

معلوم نیست شبیه کیه. رایان اینا منتظر بریم؟!

امروز قرار بود بریم عمارت پیش نفس اینا دعوت بودیم ناهار.

مانتوی چرممو تنم کردم و دستی به رژ لبم کشیدم و با بریمی که گفتم با دریا رفتن از اتاق
بیرون و منم گوشیمو برداشتمو همراهشون رفتم...

سوار ماشین شدیم و بعد از ده دقیقه ای رسیدیم و در عمارت ایستادیم تا درو برامون باز
کنن که یهو دیدم ندا و جک درو باز کردن.

از خوشحالی و دلتنگی جیغی زدم و محکم پریدم بغلش و بغلش کردم و گفتم:
وای دیوونه کدوم گوری بودی باالخره یادی از ما کردی اومدی چرا نگفتی اومدی سوپرایز

شدممم!

لبخندی زد و روبه دریا کرد وسمتش رفت و محکم بغلش کرد وهمینجوری که دریا رو ناز
میکرد گفت:

عشقم دیگه جک کار داره نمیتونم همیشه ول کنم بیام تنها هم نمیتونم دیگه.

از دریا جدا شد و با لبخندی تو چشمای جک نگاه کرد و با دیدن شکمش هینی کشیدم و



دستمو رو دهنم گذاشتم و گفتم:
خاک تو سرم کی خاله شدم خبر ندارم نداااا؟!

وای باورم نمیشه دارم خاله میشم .چند ماهته چرا هیچی نمیی په رفتی اونور آب دیگه به
پشمت شدیم که حامله بودنتو هم نباید بگی!

لبخند عمیقی زد و دستمو گذاشت رو شکمش و گفت:
چهار ماه و دو هفتشه، نیما جونم خیلی مشتاقه تورو ببینه خالشو. ببین چه لگدی میزنه!

هیجان زده دستمو رو شکمم گذاشتم که دریا هم سریع اومد و دستشو گذاشت رو شکم ندا
و دوباره از خوشحالی محکم بغلش کردم.

و این بود زندگی ما. زندگی که برامون شاید باید دردناک میبود اما عشقی در نگاه خالف
بود!

عشقی که سه تا برادر دیوونه ساختیم البته به جز هیراد من، اما این اشتباه نبود بلکه
بهترین زندگی ما بود!

این عشقی پایدار و آتشینی بود که تو قلبمون برای همیشه موندگار شد...!

پایان
Asma.aبه قلم: 


