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 سفارشارو.. ها بچه نیباش زود.. نیباش زود: فرانک

 .منتظرن ایمشتر.. دیکن آماده

 قهوه فنجون هی و کیک برش هی و باالتر بردم سرعتمو

 اومدم آشپزخونه از و گذاشتم مخصوص ظرف تو

  ..رونیب

  ..گشتم 27 شماره زیم دنبال چشم با

  ....و بودن نشسته جوون زوج هی

  کاراست؟ نیا یجا شاپم یکاف تو آخه سرم به خاک

 هی نجایا شعورایب رم؟یبگ چشممو جلو یچجور حاال یوا

 ..نیبکش خجالت کنهیم کار داره یرانیا

 شونیحال روشون کردم یخال رو قهوه یوقت.. سرم فدا

  ..نکنن یسر بر خاک یکارا نیا از هرجا شهیم

 رفتم کنان تق تق دمیسف یسانت 3 پاشنه کفش با

 یکیموز میمال یصدا تو کفشم یصدا البته.. سمتشون

  ..شدیم گم بود پخش حال در که

 به داشتم انتظار.. کردم سرفه تک هی دمیرس که بهشون

  ..بودن حس تو یلیخ.. نه یول انیب خودشون

  :گفتم یرانیا به یول بلند یکم



 .دیبکش خجالت مجرده نجایا

 به و عقب دیکش پسره عیسر و شد باز چشاشون هوی

  ..نشدم متوجه! ؟یچ: گفت یسیانگل

 ستین تیحال یرانیا دونمیم چون منم: گفتم یرانیا به باز

 ..زدم حرف ینجوریا

 :گفت یسیانگل به بار نیا دختره.. کرد نگام تعجب با باز

   د؟یبر و دیبذار سفارشمونو زودتر لطفا شهیم

 به زیم رو دمیچیم رو کیک و قهوه که همونطور

  .هستن طلبکارم: گفتم بشنون که یطور یول یسیانگل

  .آشپزخونه برگشتم و برداشتم وینیس حرف یب

   :گفت و جلوم دیپر فرانک داخل، بود نرفته هنوز پام

  .مایدار ادیز کار ؟یدیم لفت انقد چرا

  ..گهید بدم لیتحو سفارشارو رفتم منم خب وا -

 .الید زودباش: فرانک

  ..دراوردم اداشو سرش پشت از شد رد کنارم از تا

 زود... کن عجله.. نکن اونکارو.. بکن نکارویا الید

 حرف شکسته پا و دست یفارس اون با. ایب زود.. برو

 !زدنت

 کمرم دورم رو قرمز شبندیپ و زیم رو گذاشتم وینیس

  .کردم تر سفت



 باز فرو در و کردم دستم مویصورت یباد یها دستکش

 ..صورتم تو شد پخش شکالت بخار که کردم

  ..بودم شکالت عشق. کردمش بو لذت با

 رو گذاشتم عیسر و دراوردم فر تو از رو یشکالت کیک

  ..زیم

  ..بود داغ یلیخ

  :گفت آنا که دادم برشش و برداشتم کاردو

  .دوباره میدار قهوه و کیک سفارش

 هی و ظرف تو گذاشتم دوباره رو کیک برش هی عیسر

 شماره سرعت به بازم و.. کنارش دمیچ داغ قهوه فنجون

  .دادم لیتحو سفارشو و کردم دایپ زویم

  ..مامانش با بود جوون دختر هی خداروشکر بار نیا

  ..کردم نگاه ساعتو و آشپزخونه اومدم دوباره

 ..میکردیم کار دیبا 12 تا.. بود شب مین و 11

 :گفت و پهلوم تو زد آنا که دادم بدنم به یقوس و کش

  ..باشه کارت به حواست

  .هست حواسم بابا خاب -

 حرف یفارس تولگا واسه نشستم روزید الید یوا: آنا

 منم یگرفت ادی کجا از نویا گفت.. کرد کف دهنش. زدم

  ..داده ادی بهم جونم الید گفتم



 جلو دادم ادتی یفارس کن شکر خداتو برو پس -

 ..یارین کم داداشت

  ..گرفت خودشو باز: گفت کردو چپ چشاشو

 دمیم ادتی یفارس فحش تا چند فردام حاال: گفتم خنده با

  ..کن سیسرو ندفعهیا دهنشو

  !کنم؟ یچ دهنشو: گفت یجیگ با

  :گفتم و گوشم پشت زدم موهامو

 نیهمچ هی.. اریب جا حالشو... یعنی کردن سیسرو

 .یزیچ

 زیتم مشغول و رفتم در که بپرسه سوال خواست باز

  .شدم فر کردن

 یلیخ ظهر از بعد. شد خلوت کمی سرمون باز خوبه

 ..بود شده شلوغ

 آخر ربع هی و میکرد کارارو 12 تا بود یخستگ هر با

  .میشد ایصندل دوباره دنیچ و زایم کردم زیتم مشغول

 :گفتم بلند و دادم بدنم به یقوس و کش

 !دینباش خسته

 بلد یفارس اکثرشون چون گفتم یسیانگل به گمید بار هی

  ..نبودن



 به زدم مویهنسفر کردمو عوض اتاقک گوشه لباسامو

  .رونیب رفتم و گوشم

  .بود شلوغ هنوزم ابونایخ

 و نییپا انداخم سرمو و کردم یپل گوشم تو یآهنگ

 یقدما بودم، شده رهیخ دمیسف یکفشا به که همونطور

   .داشتمیبرم زیر زیر

 رو راه شتریب منم و نبود راه شتریب قهیدق 10 خونه تا

 .بودم رفته

 و شد دهیکش پشت از بازوم که شدمیم کوچه وارد داشتم

  ..گردنم دور افتاد گوشم از میهنسفر

 تو تا اما کردم نگاه بود دهیکش بازومو که یکس به دهیترس

 و رونیب دمیکش دستش از بازومو شناختمش یکیتار

 :گفتم

 !؟یکنیم یغلط چه نجایا

  ..گرمت استقبال از یمرس: لیدن

 که یگور همون برو ؟یدار گرمم استقبال انتظار هیچ -

 !یبود

 خودش به و دیکش دستمو دوباره که برم دمیکش رامو

  ..کرد کینزد

  بودم؟ کجا االن تا من یدونیم: لیدن



 و دونمینم نه: گفتم و گرفتم فاصله ازش انزجار با

 انتظار یریم یذاریم خبر یب یوقت.. بدونم هم خوامینم

 گرم ازت یاومد هم یوقت و سمیوا منتظرت نمیبش یدار

 هی گفتم بهت قبل دفعه ل؟یدن چندمته بار کنم؟؟ استقبال

 انگار یول ینیب ینم منو گهید یکن نکارویا گهید بار

 کجا یک با ستین معلوم.. نداشته ارزش برات یزیپش

 ..یگینم یچیه منم به و یکنیم یغلط چه و یریم

 ....م حیتوض الید: گفت حرفمو وسط دیپر

Tina: 

 :گفتم و جلوش گرفتم دستمو

 تو آنا که هم قبل ماه دو.. نکن قطع حرفمو باش ساکت

 بزنمت یجور خواستمیم دتید دختره هی با شاپ یکاف

 ..نه یول یکن نگاه نهیآ تو افتویق ینتون

 زدم اونو حرف و سادمیوا پشتت: دادم ادامه پوزخند با

 .....به من.. نیزم

 :کرد قطع حرفمو و زد داد بلند بود خلوت کوچه چون

  ال؟؟ید یشکاک من به نسبت انقد تو

 بلند هم تو از من یصدا باال نبر صداتو: زدم داد منم

 گمشو حاالم.. یکرد شکاکم تو. نبودم شکاک من.. تره

  ..نمیبب ختتویر خوامینم برو



 زنگ شیگوش لحظه همون یبزن یحرف خواست تا

 :گفتم تمسخر با. خورد

  ..ها شهیم نگران بده جواب

 .شد تر پررنگ پوزخندم که بشیج تو انداخت ویگوش

 !ها؟ کرد؟یم یعاشق یادعا بود یک: لیدن

 پس یریگیم شویپ دست یدار همش توروخدا کن نگاه -

 بحثمون به یربط اصن که یزنیم ییحرفا..یوفتین

. تیزندگ یپ برو.. یگیم یچ ستین مهم برامم.. ندارن

 ......که باش خوش همونا با برو

 دمیکوب گرفتو هامو شونه و دیبر حرفمو سوم بار واسه

  ..وارید به

 دوست من. الید بگذرم ازت تونمینم: گفت و شد کمینزد

  ..دارم

 یعصب شم خالص دستش از کردمیم تقال که همونطور

 کلتویه.. سرت فرق تو بخوره داشتنت دوست: گفتم

  .یعوض کنار بکش

 طرف کرد کج سرشو چون دیشن ینم صدامو انگار

  ..گوشش تو زدم محکم و باال آوردم دستمو که صورتم

  ..شکست رو کوچه سکوت ضربه یصدا



 همون تو که کردمیم نگاه لیدن به فقط و زدمیم نفس نفس

 زده بهت و صورتش رو بود گذاشته دستشو فاصله

 ..کردیم نگاهم

   ..بود شلوغ ابونیخ نیع هم کوچه کاش

 شه گرمم بود شده باعث دورم بود ختهیر که موهامو

 .لیدن یچشما به دوختم چشمامو.. کنم داغ و

 و  دمیترس ازش اول بار واسه.. بود شده ترسناک یلیخ

 :گفتم نبود خودم دست که یا پته تته با

  !ور..اون.. برو.. لیدن.. د

  !؟یکرد کار یچ: گفت و خورد گره هم تو ابروهاش

 سادهیوا جاش سر سفت یول عقب بدم هولش کردم یسع

  ..بود

 ..کنار رو..ب لطفا... لیدن -

 وصل برق بهم که انگار نمیس قفسه با دستش برخورد با

  ..عقب دادم هولش زورم تمام با و دمیپر باشن کرده

 :زدم داد سرش و برگشت جسارتم دوباره

  !فهیکث ذاتت کنن تیکار هر

 سمت دمیدو و گرفتم قرض گمید تا دو داشتم پا تا دو و

 ..بود شلوغ که یاصل ابونیخ



 امیب مغز با بخوره چیپ پام بود کینزد که دمیدو تند انقد

  ..نیزم

 نفس و ستادمیا درش کنار دمیرس که یا مغازه نیاول به

 جا نفسم کمی تا همونجا سادمیوا.. کردم سرفه زنون نفس

 لیدن روح نثار فحش هی دمیکش یم که ینفس هر با و ادیب

  .کردمیم

.. دمیدو خونه تا دوباره اومد، جا حالم که قهیدق ده بعد

 ..بود خلوت شیپ لحظه چند مثل هام کوچه و نبود لیدن

 خودمو کردمو باز درو عیسر و دراوردم بمیج از دویکل

  ..بستم محکم درو و داخل کردم پرت

 .کردم پاک مویشونیپ عرق و دمیکش یقیعم نفس

 هم رو یاصل در و کردم یط رو دیسف یمرمر پله تا 4

  ..تو رفتم و کردم باز

  .چلغوز گاگول یروان ضیمر پسره

 و شر نیا برگشته االن قبرستون رفته خبر یب هفته دو

 ..دهیم من لیتحو ورارم

  ..رهیبم گمشه بره

 لباسامو و کردم روشن سازو قهوه و آشپزخونه رفتم

  ..مبل رو کردم پرت و کندم تنم از دونه دونه



 دراز مبل رو.. بخورن هوا کمی تا کردم باز موهامو

  ..کردم عوض کاناالرو و کردم روشن ویو یت و دمیکش

  .نداشت یجالب زیچ چیه

  .دراومد ساز قهوه یصدا همزمان که دمیکش یا ازهیخم

  ..جام سر برگشتم و خودم واسه ختمیر قهوه فنجون هی

 لمیف داره جا هی دمید که کردم عوض کانال گهید تا چند

 .دهیم اکشن یخارج

 رو دادم لم شتریب و نشست لبم رو یا روزمندانهیپ لبخند

 نگاه هم رو لمیف خوردمیم قهوه که همونطور و مبل

 ..کردمیم

 شد تموم یوقت و بودم دنید لمیف مشغول مین و 1 ساعت تا

 ..ادیم خوابم چقدر دمیفهم تازه

 خودمو زدن مسواک بعد و اتاقم تو رفتم و شستم فنجونو

  ..شد گرم چشام یک دمینفهم و تخت رو کردم پرت
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 و شدم داریب ناز خواب از میگوش زنگ یصدا با صبح

 جواب آلود خواب یصدا با بخونم اسمو نکهیا بدون

 !!بله؟: دادم

 !ارمیم رتیگ بعدا یول زمیعز یآورد شانس شبوید •

 ..دمیپر جام از صداش دنیشن با



 :گفت دوباره بزنم یحرف نکهیا قبل

  ..الید یکن فرار چنگم از یتونینم

  .دیچیپ گوشم تو ممتد بوق یصدا فقط و

 !!!شد؟ وارد بهم یصبح اول بود یشوک چه نیا

  ..هیروان قطعا یعنی هیروان گمیم من

  ..شه یبستر مارستانیت بره دیبا

 :دراوردم اداشو نییپا ومدمیم تخت از که یحال در

 !یکن فرار چنگم از یتونینم.. ارمیم رتیگ

  ..بابا باال بکش شلوارتو برو: دادم ادامه بعد

 رفتم اتیعمل انجام بعد و ییدشو رفتم یخونسرد با

 و دراوردم زریفر از رو مرغ ناگت و آشپزخونه

  ..کردم سرخشون

  ..کنم نگاه ساعتو رفت ادمی اصال اوه

 ..ظهره 11 دمید که کردم نگاه ساعت به تازه

 

  ..خورمینم نهار گهید بخورم صبحونه االن گهید خوبه

 رو برشته یها ناگت و کردم داغ دستگاه تو نونارو

 ..زیم پشت نشستم و ظرف تو ختمیر

  ..زدن درو زنگ کنم شروع خواستم تا

  !؟یظهر اول آخه هیک



  ..دادینم نشون رو یکس یریتصو فونیآ

  ..نمتیبب جلو ایب حداقل زمیعز خب

 آنا که کردم باز درو رفتم بدو و دمیپوش مویخرس ییدمپا

 جوب تلفنتو چرا خوابالو خرس ریبخ ظهرت: جلوم دیپر

 !؟یدینم

 به دست شبید از شهیم باورت: گفتم کردمو بغلش

 ..تو ایب! نزدم؟ میگوش

 :گفتم و بستم درو و داخل میرفت آنا با

  ..میبخور هم با ایب بخورم صبحونه خواستمیم تازه اتفاقا

 سرخشون مشغول و تابه تو ختمیر هم ناگت گهید تا چند

 آشپزخونه یصندل رو که آنا با حال همون در.. شدم

 ..زدمیم حرف بود نشسته

 ..زرنگ نهاره وقت گهید االن: آنا

 .گهید مینیا ما گهید: گفتم یژکوند لبخند با

 صبحونه موقع نره سر حوصلمون که نیا یبرا و

 فیتعر براش االن تا شبید از لویدن هیقض خوردن

  ..کردم

.. الید کن ولش نظرم به.. هییپررو پسر که واقعا: آنا

  ....بهش نهیا منظورم یعنی



 نیهم بخاطر ببره کار به یفارس اصطالح بود سختش

 !نه؟یا منظورت! ندم پا: کردم کمکش

 کارشو دوباره اون یببخش اونو تو اگه.. قایدق آره: آنا

 ..کرد خواهد تکرار

 :گفتم و دمیکش لپشو لبخند با

 محل او به گرید چشم.. من بشم زدنت حرف قربون

 ..داد نخواهم

  ..میزد حرف گهید کمی و دیخند اونم

  .اتاقم میرفت آنا با و شستم وانارویل و بشقاب بعد

  :گفت و تختم رو نشست آنا

  !؟یزد سر تیگوش به الید

  :گفتم زدمیم شونه بلندمو یموها که همونطور

 !شده؟ یزیچ! نداشتم حوصله.. نه

  !؟یدیند لویدن از پاسخ یب تماس 14 یگیم یعنی: آنا

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با نهیآئ تو از

 .نمیبب! ؟یواقعن

  .شبهید یبرا تماساش همه دمید که برداشتم ویگوش

 :گفتم حرص با و کردم پاک تماساشو همه

  ..که ستین معلوم تهش و سر

 :گفتم آنا به و تخت رو انداختم ویگوش



  !رون؟یب میبر ای! م؟ینیبب لمیف

  ..دو هر: گفت ذوق با آنا

 !حله -

 گرفتم تخمه بسته دو و نییپا رفتم و کردم عوض لباسامو

 و 2 تا و گذاشتم عاشقانه طنز لمیف هی و باال برگشتم بعد و
 .میکرد نگاه مین

 ای میآورد یم در رو کردن هیگر یادا هم وسطاش

 .هم کله و سر تو میزدیم

  ..شم آماده تا رفتم منم و زد چرت آنا شد تموم که لمیف

  ..کردم نگاه صورتم به و نشستم نهیآئ یجلو

.. یقلم ینیب.. فر بلند یها مژه.. یعسل درشت یچشما

 یابروها و دیسف پوست.. یگوشت فرم خوش یلبا

  ..مرتب

  ..متناسب اندام و کمرم تا رنگ یبلوط بلند یموها

 هیبق یول بودم بانمک و ساده خودم نظر به کل در

 .نیخودتون فتمیخودش.. خوشگلم و جذاب یلیخ گفتنیم

 ختمیر موهامو یجلو و بافتم درشت طرف دو موهامو

 فقط نیهم بخاطر ومدینم خوشم شیآرا از.. صورتم تو

 .لباسام سراغ رفتم و زدم یکالباس مات رژ



 یصورت یا دکمه بلوز و یا سرمه نیج شلوار هی

  ..دمیپوش و برداشتم روشن

 دوشم رو انداختم مویمشک فیک و بستم مویمشک ساعت

 ....رونیب اومدم اتاق از و
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 نزایپ و یبستن و ابونایخ تو گشتن ساعت دو از بعد

 شروع رو فتمونیش تا شاپ یکاف میرفت ییدوتا خوردن،

  .میکن

  .دمیپوش رو فرم یلباسا و اتاقک تو رفتم

 قرمز هفت قهی یا دکمه بلوز.. زانو تا دیسف کوتاه دامن

  ..خوردیم تا آرنج تا ناشیآست که

 شدویم بسته کمر دور که قرمز دیسف چهارخونه شبندیپ

  ..دیسف یسانت سه پاشنه یکفشا آخر در و بود کوتاه

 ریز زدم عیسر یول گرفتم افهیق خودم واسه نهیآئ تو

 !خنده

   .باشم یجد تونمینم لحظه هی توروخدا نگاه

  !آشپزخونه تو رفتم و رونیب اومدم اتاقک از

  ..بودن هم گهید نفر 7 آنا و من از ریغ

 نفر 10 فقط یبزرگ نیا به آشپزخونه تو بود کم نظرم به

  .کنن کار



 داده سفارش زیم تا دو و بود پر زیم تا سه سالن تو

  .بودن

  .تلخ قهوه یکی اون و کیش لیم شونیکی

 از ییصدا که کردمیم آماده هارو خامه تند تند داشتم

  ..خانم خوشگل ریبخ عصر: گفت کمینزد

  :گفتم و فرانک طرف برگشتم تعجب با

  ؟یخوب.. سالم

  :گفت و چشام تو زد زل

 !خوبم آره

 شده؟؟؟ چش! ن؟یا ستین نرمال چرا وا

  .وانیل تو ختمیر ویبستن و گرفتم فاصله ازش کمی

  ..کردمیم حس نگاهشو ینیسنگ

 که هست یا گهید زیچ: گفتم و کردم پا اون پا نیا کمی

 !؟یبگ یخوایم

  ....الید: گفت و زیم طرف شد خم

  !ن؟ییایم لحظه هی فرانک یآقا•

 رفت و گفت یلعنت هی لب ریز و کرد حبس نفسشو

  ..بود زده صداش که یگارسون طرف

 .دادم ادامه کارم به و رونیب دادم نفسمو

 ..شهیم شونیزیچ هی همه.. نیا از نیا لیدن از اون



 ..ببره تا آنا به دادم و کردم آماده رو کیش لیم

  ..یمشتر زیم طرف بردم رو تلخ قهوه خودمم و

  ..بود نشسته تنها و جوون پسر هی

 و زیم رو گذاشتم رو قهوه کنم نگاه بهش نکهیا بدون

  !ن؟یخواینم یا گهید زیچ: دمیپرس

Tina: 

 یچشما تو من شدن غرق و همانا صورتش برگشتن

  ..همانا سردش

  ....چشاش..... چشاش.. نبود سرد فقط چشاش.. نه اما

  ..عقب رفتم قدم چند و خوردم یدیشد تکون

  !شهینم..ن.. نداشت امکان... نه نه نه

 بهش رو دوباره کردن نگاه جرئت.. نبود اون نیا

 مچ که آشپزخونه برم خواستم نور سرعت به.. نداشتم

 دهنم تو از که االنه قلبم کردمیم حس.. گرفت دستمو

  ..رونیب بپره

 غش وسط اون دمیترسیم که دمیکش یم نفس تند تند انقد

 ..کنم

  :گفت یجذاب و بم یصدا با

 !کوچولو خانم کنمیم داتیپ بودم گفته

  ..برو فقط.. الید نکن نگاهش.. نه نه



 از که انگار کرد، ول که دستمو مچ یکوتاه مکث بعد

 ...آشپزخونه تو دمیدو تند باشم، شده آزاد قفس

 متوجه همه از اول آنا.. گرفتم نفس و زیم به دادم هیتک

 چرا: گفت و طرفم اومد آب وانیل با عیسر و شد من

 .بخور آبو نیا ایب! ال؟ید دهیپر رنگت

 هی همشو و گرفتم دستش از آبو و کردم یدیشد سرفه

  !خوردم نفس

  ..ادیب جا نفسم تا پشتم زد تا چند دهیترس آنا

 ..کرد ولم اونم.. بسه یعنی باال آوردم دستمو

 !دختر؟ تو به هوی شد یچ: آنا

 

 تلخشو قهوه داشت خونسرد.. کردم نگاهش دوباره

 نگاه یچکیه به یعنی.. کردینم نگاه منم به.. خوردیم

 فنجونو زیر زیر و وارید به بود زده زل.. کردینم

  ..کردیم لبش کینزد

 یترس.. نکنم نگاهش گهید تا بستم چشامو عیسر

 بهم تهوع حالت بود شده باعث که بود گرفته وجودمو

  ..بده دست

 :گفت و داد تکونم دهیترس یلیخ لحن با آنا



 از من مردم. الید بزن یحرف هی.. بگو یزیچ هی

 !ینگران

 :گفتم لب ریز کردمو نگاه آنا به چشمم گوشه از

  !کارمون سر میبر.. ستین یزیچ.. چ

  ..کنه چمیپ سوال نتونه تا شدم دور ازش شدت با و

 و گرفتم هارو بچه از یکی کار و آشپزخونه ته رفتم

  ..کردم دکش

 یول زدمیم هم کویک مواد همزن با تند تند استرس از

  ..بود هزارجا فکرم

 ول نکشه منو تا.. دارهیبرنم سرم از دست بودم مطمئن

 !بخوام؟ کمک یک از! کنم؟ کاریچ حاال یوا.. کنهینم

 ...کنه؟؟ کمکم که دارم ویک آخه

  !گرفت بغضم لحظه هی خودم یکس یب از

 ..باشه گرم بهش پشتم ندارم ویچکیه

  ..کنم اعتماد.. کنم هیتک بهش

 ...لیدن از اونم

 ..که یکرد آبش الید •

 :گفتم و اومدم خودم به سانجو یصدا با

 !دیببخش.. خوامیم معذرت... من



 یلیخ! اد؟یبرم من دست از یکار: گفت لبخند با

 ..انگار یناراحت

 بازم.. برس کارت به. زمیعز نه: گفتم و زدم پس اشکمو

 ..کردم خراب کتویک دیببخش

  .شدم دور ازش و

 .دیچرخ سالن تو نگاهم دوباره ناخواسته

  !نباشه چوقتمیه کاش.. نبود گهید.. بود رفته.. نه

 کارم رو فکرمو کردم یسع و دمیکش میشونیپ به یدست

 .....نبود زایچ نیا به کردن فکر وقت االن.. کنم متمرکز
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 رو یبعد تخمه استرس با و دمیچیپ دورم رو پتو 

  ..شکوندم

 کنه، خفتم کوچه تو شب 12 ساعت نکهیا ترس از

 اجازه گرچه.. دمیدو خونه تا و برگشتم 10 ساعت

  ..بود سخت فرانک از گرفتن

 تا نزنه زنگ بهم فردا تا و دارم سردرد گفتم هم آنا به

 ..دونمینم رو کنم شروع کجا از البته.. بدم حیتوض بهش

 دمیشا.. سرم پشت گذاشتم دستمو و دمیکش دراز مبل رو

 ..گذشته تو برم کمی داشتم دوست



 !؟یک توسط.. شد کشته مامانم بود سالم 13 یوقت

  ...بابام توسط

 و من و بمونه یزندگ یپا که نبود یآدم من یبابا

 میبود کس یب و مظلوم انقد یول میدونستیم نویا مامانمم

 ..میبکن مونیزندگ یبرا میتونستینم یکار چیه که

 تهران تو ما فقط و بودن گهید یشهرا تو المونیفام

 اونم که( بابام مامان)رمیپ مادربزرگ و میکردیم یزندگ

 ....سالمندان خانه بردش بابام داشت مریآلزا چون

 و سنا ییزندا با.. کردیم یزندگ کانادا که بود مییدا فقط و

 ..آرش مییدا پسر

.. زدیم کتک مامانمو و خونه ومدیم مست شبا اکثر بابام

 !زنهیم داره رو یک بدونه نکهیا بدون

 و غیج یصدا و بابا یها ادیفر شاهد در یال از منم

  ..بودم مامان هیگر

 بزرگ برادر ایب خواهر هی کاش داشتم آرزو شهیهم

 کمک مامان به هم با و گفتمیم اون به دردامو که داشتم

 بالشم رو و کنم خفه خودم تو شبا نکهیا نه.. میکردیم

 !کنم یخال خودمو

 خودش به بابا تا مامان یجلو انداختم خودمو بار سه

 مثه منم یول بزنم حرف باهاش کردمیم یسع.. ادیب



 که میخون و کبود بدن به توجه یب و زدیم کتک مامان

 تا و رونیب زدیم خونه از بود روش کمربند سگک یجا

  ..ومدینم صبح

 اون با و میکردیم هیگر هم با مینشست یم مامانمم و من

  ..دادم یم شیدلدار کم سن

 رو زن هی دست بابا.. بود شب نیبدتر شب اون.... اما

 جون کینزد تا زد مامانمو انقد و خونه آورد و گرفت

  ..بود دادنش

 سر تو دیکوب رو یا شهیش گلدون بابام زدم، داد که یوقت

 شهیهم یبرا میزندگ و کردم غش اونجا من..... و مامانم

  ..شد نابود

 از بره مامانم نکهیا قبل تا اوضاع نیا همه وجود با

 و بودم دراز زبون و طونیش و شر بچه هی شهیهم شم،یپ

   !البته هستم هنوزم

 یزندگ خونمون تو زن اون و داشتم یافسردگ سال دو

 هم ندرالیس ینامادر از.. بود رایسم اسمشم.. کردیم

  !بود تر بدجنس

 گذاشت و نکشت منو بابام که بود نیا آوردم که یشانس

  ..کنم یزندگ کنارشون



 یمیصم از یکی پدر قیطر از مدرسه تو یسالگ 15 تو

  ..کانادا امیب تونستم بودن، پولدارم که دوستام نیتر

 کنم فرار خواستم بار سه. دردسر یکی و هزار با البته

 یول فرودگاه میبر اونجا از تا دوستم هیهد خونه برم

 !زدتم خوردیم تا و گرفت مچمو بابا هربار

 من یبابا و هیهد یبابا نیب خونمون در جلو بارم نیآخر

 تو یرحم یب با بابام که گرفت شدت اونقدر و شد دعوا

 ستین مهم برام گهید هم یریبم: )گفت و زد زل چشام

  (!بخور یخوایم که یگوه هر گمشو. طهیسل دختره

 ..!بد یلیخ.. شکست بدجور حرفش اون از قلبم

 ترمز  نیماش با جوون پسر هی هوی یریو یریگ اون تو

 به داد با و رونیب اومد نیماش از و خونه در جلو کرد

 :گفت بابا

 یبرد کجا منو مادر.. زیچ همه یب آشغال کهیمرت

 پدر؟؟ یب یعوض

 

 یها رگه که شیعصب یا قهوه یچشما به زده بهت

 ینجوریا که بود یک.. کردم نگاه شدیم دهید توشون سرخ

 کرده کاریچ بابا مگه!!!! زد؟یم داد بابام سر داشت

 بود؟؟



 که یطور صورتش تو دیکوب و سمتش برد هجوم بابا

  ..ابونیخ وسط افتاد پسره

 به که یهست یگوه چه حرومزاده یتو: دیکش ادیفر بابا

  ها؟؟! ؟یگیم ورارو شرو نیا من

 برد سرشو و شد بلند و کرد پاک دهنشو خون پسره

  ..بابا صورت تو دیکوب یشونیپ با هوی و عقب

   ..شد پخش بابا صورت رو که بود خون و

 و گرفت هامو شونه هیهد یبابا که دمیکش یبلند غیج

  ..جلو برم نذاشت

 :زد داد و سادیوا بابا سر باال پسره

 یکنیم یغلط چه ارهیب دخترتم سر رو بال نیا یکی

 هان؟؟؟!!! آشغال؟

 ما به توجهشون مردم که زد داد بلند انقد آخرشو هان

 ..شد شتریب تعدادشون و شد جلب

 :زد داد دوباره پسره

 کشمتیم.. رذل فطرت پست رمیگیم ازت انتقاممو

  ..یعوض

 دوباره من همزمان و.. بابا دهن تو زد محکم مشتشو و

   ..دمیکش غیج



 یب با دهنشو تو خون و صورتش جلو گرفت دستشو بابا

 :گفت و رونیب کرد تف یجون

  ...مادرت...م

 :زد داد و دستش تو گرفت بابارو قهی پسره

 !!!!؟....یعوض بنال

  !!!مرد... درت...ما: گفت کردو یا سرفه بابا

 باشه شده آوار سرش رو ایدن که انگار زده بهت پسره

 :گفت

  !ش؟یکشت... کش!! ؟یچ...چ

 رو زد زانو و هیگر ریز زد بلند و شد قرمز دفعهی

  ..نیزم

 پودر و سوخت شهیهم واسه قلبم کردم حس لحظه اون

  ..شد

 ضجه و کنه هیگر ینجوریا بودم دهیند چکسویه حاال تا

  ..زدم غیج و کردم هیگر بلند منم پسره هیگر از.. بزنه

  ..بود قاتل اون.. بود کشته هم رو پسره مادر من یبابا

  ..کردم هیگر و زدم غیج

  ..گرفتیم شیآت داشت دلم

.. کردمیم هیگر داشتم انقد پسره واسه شدینم باورم خودمم

  ..بود چارهیب چقد



 پاک اشکاشو خوران تلو تلو و شد بلند جاش از هوی یول

 :گفت کردو

  !کنمیم نابود خانوادتو هم تو هم

  ..بابا صورت تو زد آخرو لگد و

 باز نشویماش در و نشیماش سمت رفت آروم یقدما با

 داتیپ یبر یقبرستون هر: گفت من به رو و کرد

 ...کنمیم

 خونه میرفت و کرد نمیماش سوار عیسر هیهد یبابا

 .زدمینم حرف شوک شدت از هفته هی تا.. خودشون

 گردش میرفتیم هیهد با روز هر  هیهد مامان شنهادیپ به

 و بگذره خوش بهم کردنیم تالش مامانش و هیهد انقد و

 ..شد بهتر حالم کم کم که کنم فراموش خاطراتو

 و ییدا شیپ ونکوور کانادا اومدم خودم خواست به بعدم

  .داشتم دوسشون همه از شتریب خانوادم بعد که مییزندا

 که رو هیقض اولش.. موندم اونا خونه یسالگ 18 تا

 بهم و خوردن تاسف هم اونا کردم فیتعر براشون

 و میروح رییتغ یبرا ییدا بعدش یول.. دادن یدلدار

 و باشگاه تا چند.. دیکش زحمت واقعا لمیتحص یبرا

 ینقاش و یقیموس کالس.. کرد نامم ثبت رقص کالس

.. کردمیم یباز ساله 3 کوچولو آرش با خونه تو و رفتم



 به مویروح خدا کمک به قطعا و اونا کمک به تونستم تا

  ..برگردونم خودم

 بارشون سر سال سه نیا دمید و اومدم خودم به کم کم

 یول ذاشتنیم هیما برام هم جونشون از اونا.. بودم

  ..باشم دوششون رو یبار شهیهم نداشتم دوست

 رهیبگ جدا خونه برام تا خواستم ییدا از اصرار یکل با

  ..باشه اونا خونه کینزد که کرد قبول یشرط به اونم

 رو خونه نیا برام ییدا و کردم گوش حرفشونو منم

 کردم یسع( مامانم از ریغ) رو گذشته کم کم. دیخر

 همون شدم همون و شدم هم موفق بایتقر و کنم فراموش

 نداشتم یا عالقه درس به چون.. طونیش و شر دختر

  ..شدم کار به مشغول شاپ یکاف تو و کردم ول درسو

 و بود یپز کیک رفتمیم که ییها کالس از یکی چون

  ..بودم کردنش نیتزئ و کیک عاشق منم

 کار بخاطر  بود، سالم 21 یوقت من و گذشت سال سه

 برن شدن مجبور آرش و ییزندا و خودش ،ییدا

  ..کنن یزندگ اونجا یمدت تا دیشا گفتن و فرانکفورت

 مطنئنم یول کردم هیگر یلیخ رفتنشون موقع

  ..گردنیبرم



 هر ییزندا و رمیگیم کال ویدیو باهاشون بار هی یا هفته

   ..نطوریهم منم.. زنهیم زنگ بهم کنه وقت وقت

 یهمون شدم من و گذشته موقع اون از سال سه االن و

 کردم دایپ که رو آنا شیپ سال دو مخصوصا... بودم که

 بهم رو ایدن انگار شدم، قیرف باهاش و شاپ یکاف تو

  ..دادن

 ساله 10 انگار یول شناسمشیم ساله سه کینزد

 اما دارم دوسش یلیخ و نداشتمه خواهر نیع.. میدوست

  ..نگفتم گذشتم از بهش یزیچ هنوز

 9 چون.. گردهیبرنم چوقتیه گهید کردمیم فکر چون
 کردمیم تصور خودم ذهن تو و گذشته اتفاق اون از سال

 روز اون شاهد که یهرک و هیهد یبابا هم پسره اون هم

 …نه یول.. رفته ادشی رو یچ همه بود شوم

 زنده و گرفت جون سرم تو یچ همه دنش،ید با امروز

  !دونمیم... اومده انتقام واسه.. شد

 شه؟؟؟یم یچ آخرش... یول

•••••••••••••••••••••••••••••••  

! شتیپ امیم بعد بخرم یچ هی برم زمیعز نه آنا؟ جانم - 

 !یبا.. امیم زود.. چشم.. باشه



Tina: 

 پام جذبمو نیج یمشک شلوار و گشتم لباسامو عیسر

  ..کردم

 پا ران وسط تا شیبلند که رنگ ییمویل کوتاه لباس هی

 کمرمو دور ییطال فیظر کمربند با و دمیپوش بود

 و کردم جور و جمع قشوی.. شه یاندام تا بستم محکم

 یصورت رژ زدن بعد و دورم ختمیر لختمو یموها

 ممیگوش و فیک و رونیب اومدم اتاق از کمرنگ،

   ..رونیب رفتم و برداشتم

 که بود ایسوف اسم به کافه یدخترا از یکی تولد شب فردا

 خواستمیم.. بود کرده دعوت هم رو کافه یها بچه همه

 یول! بدم کادو بهش شب فردا تا رمیبگ هیهد هی براش

 .دونمینم رو رمیبگ یچ قایدق نکهیا

  .دادم حیترج رو فروشگاه تا رفتن ادهیپ

 همش اما کردم حرکت آروم یقدما با نیهم خاطر به

  ..کنهیم بمیتعق داره یکی کردمیم حس

 گشتمیبرم هربار چون.. دونمینم.. بودم شده خل دمیشا

     !نبود چکسیه پشتم

 دوباره.. شدم داخل و فروشگاه به دمیرس قهیدق ده بعد

  ..نبود یکس بازم یول کردم نگاه پشتمو برگشتم



 دایپ یمناسب زیچ تا گشتم هارو مغازه راحت الیخ با

  !نبود یچیه.. نوچ اما.. کنم

 بزنم سرمو خواستیم دلم یکالفگ از ساعت، هی از بعد

  ..بودم نکرده دایپ یچیه هنوز. مغازه شهیش به

 فیظر گردنبند هی که گهید یجا برم تا برگشتم ناچار

  ..گرفت چشممو

 بند که دمیخر گردنبندو عیسر و داخل رفتم مکث یب

 زیر یناینگ که قلب پالک هی و داشت یا نقره نازک

 بخاطر کمه کردمیم حس.. داشت روش دیسف درشت

 فروشنده به و دمیخر گوشوارشم و دستبند ست نیهم

 ..کنه چشیکادوپ گفتم

  ..رونیب اومدم مغازه از تشکر، بعد

 که انداختم ساعت به ینگاه. بود رفته در میخستگ انگار

  !غروبه 8 دمید

   !آنا خانه یسو به شیپ

 سمت برم خواستم و نییپا اومدم رو فروشگاه یها پله

 ..شد دهیکش محکم دستم که یتاکس

 یخر کدوم تو.. یکند جا از دستمو وونیح یآ

  !؟؟یهست



 ی کوچه سمت دیکش شدت با دستمو هیک نمیبب برگردم تا

  ..نبود فاصله باهاش هم یقدم چند که فروشگاه پشت

 صدامو کردم وا دهنمو و دیلرز تنم کوچه یخلوت از

 و دهنم جلو گذاشت دستشو یکی اون که سرم رو بندازم

  ..وارید طرف داد هولم

  ..بدم صیتشخ لویدن صورت تونستم کوچه کم نور تو

  !خواست؟یم یچ گهید نیا

  :گفت اونم که برداره تا دستش رو زدم

 ..زنمتیم ادیدرب کتیج

 و دادم تکون سرمو اجبار به. بزن ننتو برو.. شعوریب

 آوردم دستمو و گرفتم ینفس برداشت، دستشو یوقت

 رفت قدم دو که یجور شونش تو دمیکوب محکم و  باال

 :گفتم و سرم رو انداختم صدامو! عقب

 نیا ؟یگرفت دزد مگه! ؟یکنیم یغلط چه یدار معلومه

 !ه؟یچ حرکتا

 ..یدیم انجام تو که یا بچگونه یحرکتا همون: لیدن

 زر چرا دادم؟ انجام یا بچگونه حرکت چه من -

 ؟یزنیم



 خاموش تویگوش داره یمعن چه: گفت و شد یعصب اونم

 زنم،یم حرف بهت زنمیم زنگ! ؟یدینم جوابمو یکنیم

 ....ول ستین مهم برات حرفام

  :گفتم و کردم قطع حرفشو

 به برسه چه یستین مهم برام خودت! باشه؟ مهم دیبا چرا

 ..مزخرفت و یتوخال یحرفا

  !شد تر یعصب بود یعصب.. دمیر نکهیا مثه اوه

 به که وارید به دمیکوب هوی بعد کرد کنترل کمی خودشو

 خورد کمرم.. فرستادم بود فحش یهرچ آبادش و جد

 گذاشت دستشو هی و سادیوا فاصله نیتر کینزد تو.. شد

  ..گرفت چونمو گشید دست با و سرم کنار

 :گفت خونسرد ش،یپ لحظه چند برعکس

  !باشم؟ مهم برات کنم یکار هی یخوایم

 گهید واقعا خواسیم دلم.. شدیم کینزد داشت صورتش

 !بدم جرش

 !؟یخوایم! هوم؟... حرفام هم خودم هم: داد ادامه

  ..زنمااایم داد خدا به.. ب.. لیدن -

 

 دادت به یک نمیبب بزن.. بزن داد: گفت و لبام به زد زل

  ..رسهیم



 :گفتم دادمو هولش محکم

  ..اونور گمشو

  ..تکون هی از غیدر یول

 :کردم وا دهنمو هوی و زدن غیج واسه کردم آماده خودمو

  !!!کممممممممک

 دستشو دوباره شه خارج دهنم از کامل کلمه نکهیا قبل

 دستش یجا که داد فشار محکم انقد و دهنم رو گذاشت

  ..سوخت صورتم رو

 !کمکت انیم ایک مینیب سایوا.. یوا یوا: لیدن

  ..باطل الیخ یزه.. ارمیم کم من کرده فکر هه

 میعق که بزنم یجور تا کردم آماده و باال آوردم پامو

  ..شه

 یزیچ به پام.. اما... زدم و بستم چشامو... 1....2....3

  ..بود هوا تو.. چرخوندم پامو.. نخورد

 و عقب شده دهیکش دمید که کردم باز چشامو تعجب با

  ..خورهیم کتک بز نیع داره

  ..کردم نگاهشون زده بهت

  ..دمید ینم زدویم داشت که یکس صورت

  ..لویدن زدیم محکم یلیخ بود یهرچ یول

 !کنم؟یم نگاه ماست نیع سادمیوا چرا من یوا



 داشت که یکس جلو انداختم خودمو و اومدم خودم به

 ..!شیکشت.. کن ولش بسه: زدم داد و زدیم

 پسره به دوباره و کردم نگاه لیدن یخون دماغ و دهن به

  :دمیتوپ

 ....یا! وسط؟ یانداخت خودتو داره یربط چه تو به

  ..دیماس دهنم تو حرف شیآب یچشما دنید با بازم اما

 چشاش از تونستم ینم نگاهمو.. افتاد رعشه به تنم باز

 !یلیخ.. بود سرد یلیخ.. رمیبگ

 بودن یخنث از چون.. بود کاش یول.. نبود نفرت توش

 ..دمیترسیم شتریب چشاش

 طرف برگشتم و آوردم کم آخر تا کرد نگاهم زیت انقد

 ..لیدن

  ..نه ای میبر تا شه بلند کنم کمکش دونستمینم

  ..بودن نجایا کابوسم تا دو

 کردیم فکر بهم شد رهیخ لیدن.. برداشتم فمویک من من با

  ..وسط اون بودم مونده جیگ خودمم. کنمیم کمکش

 از! کنم کاریچ ایخدا.. نمیس به دیکوب یم وار وونهید قلبم

 دونمینم یحت اسمشم که پسره جلو خواستمینم گمید طرف

 چون شناسمشینم کنم اغراق نکهیا نه.. بدم نشون ضعف

  ..دمیترس ازش بفهمه خوامینم یول سیضا یلیخ



 بود هم یک هر روزید همون.. ستین که اسکول گرچه

 ..دیفهمیم

  ...بارهیم برام طرف هر از ماشاال

 پا بزنه صدام لیدن نکهیا قبل و دادم فشار دستم تو فمویک

 کوچه جت نیع پا تا چهار با.. دمیدو و گذاشتم فرار به

 به برسم خواستمیم فقط و کردمیم رد هارو کوچه پس

  ..البته کردم گم راهو کنم فکر که یاصل ابونیخ

 !نکردم گم راهو نیا از شتریب تا سمیوا بهتره یوا

 وحشتم و دمیشن پشتم از رو ییپا یصدا سمیوا خواستم تا

  ..شد برابر چند

  ..ببخش ایخدا.. کردم غلط خدا یوا

 باشه خودش اگه یوا.. دمیدو نور سرعت به دوباره

 !؟یچ کنه ممیق مهیق ارهیب رمیگ اگه ؟یچ

 هی بود قهیدق سه کینزد! ؟یبد نجاتم کنم نذر یچ ایخدا

  ..دمیدویم داشتم زیر

  ..ییدویم تند انقد که یاله ادیب باال جونت

 کوچه تو خسته یپاها با.. اوردمیم کم نفس داشتم یوا

 بزنم بردارم سنگ که بود نیا به دمیام و دمیچیپ هم آخر

  ..سرش تو

  ..دادیم جواب نظرم به یول دمید یم ادیز لمیف دیشا



 خوامیم که اونجور یچیه.. بلههه دمید کوچه تو رفتم تا

  ..رهینم شیپ

 پشت یبدبخت! نوکرتم ایخدا.. بود بست بن کوچه

 ..یبدبخت

 هی کردم یآجر وارید به نگاه هی.. کوچه تو افتاد شیسا

 هر یا هیسا به نگاه هی وارید به نگاه هی.. هیسا به نگاه

  ..شدیم تر کینزد لحظه

 گرفتم دستامو و وارید طرف برداشتم زیخ حرکت هی تو

 ..باال برم تونستمینم وگرنه بود کوتاه خوبه.. باال

  ..کردیم خفم داشت استرس

 قبل از چون یول باال ارمیب پاهامو از یکی کردم یسع

 ...!!!یلعنت. نتونستم بودم خسته

 از و گرفت کمرمو یکی دفعهی یول کردم تالش دوباره

  ..خوندم اشهدمو دلم تو.. عقب دمیکش پشت

.. ایب.. گرفت دهنمو دستش با محکم که دمیکش یبنفش غیج

 وارد تلخش عطر.. رهیگیم دهنمو رسهیم راه از یک هر

 ..زدن پا و دست کردم شروع محکم شد مینیب

 با و کرد قفل هم تو دستامو دوتا و وارید به چسبوندم

  ..نگهداشت وارید به پامو هم زانوش

  ..ومدیدرم داشت اشکم



 !!چرا؟ واقعا زد؟ینم پر پرنده نجایا چرا

 جاش از قلبم نفسش هر با و صورتم به خوردیم نفساش

   ..شدیم کنده

  !؟یچ زهیبر خونمو نجایهم بزنه اگه

 که بکنم گوشتشو رمیبگ گاز دستشو تا کردم وا کمی لبامو

: گفت دواریتهد و برداشت دستشو و خوند ذهنمو انگار

  !نزن غیج

 قفل پام و دست هنوز یول.. دادم تکون تند تند سرمو

  !بود

 ؟یاریدرم هیچ ایباز یوحش نیا! تشکرته؟ یجا: پسره

 .....ب حرف درست من با یروان یخودت یوحش -

  ..موند نصفه حرفم دهنم تو شد دهیکوب که یلیس با

  ..بود اومده بند زبونم شوک شدت از

  ..کردمیم نگاه چشاش به فقط یسانت 3 فاصله اون تو

  !!کرد؟ بلند روم دست! کرد؟ کار یچ

 که یچ یعنی.. دمینم یخر چیه به یا اجازه نیهمچ من

 دهنم؟؟؟ تو زد

.. شه آزاد دستم تا دادم تکون خودمو تند تند کردمو یقاط

 :زدم داد بلند

 ؟؟؟یعوض شهیم بلند روم دستت که یهست یک تو



 

 شد خورد فکم استخون که یجور گرفت چونمو محکم

 :دیغر لب ریز.. کنم فکر

 !ندازمیم جنازتو نجایهم وگرنه.. یزنیم زر یچ بفهم

 ..فتمیب پس بود مونده کم

 دهنم تو دهنمو آب که کردم دایپ کجا از جسارتمو دونمینم

  ..صورتش تو کردم تف هوی و کردم جمع

   .وارید به داد فشارم تر محکم.. بست چشاشو

  ..بخدا هیلیخ بمونم زنده امشب هی

 بسته چشاشو هنوز یول کرد پاک صورتش رو از تفمو

   ..بود

  ..کردمیم فرار دیبا.. وقتشه

 نیسنگ فشار اون از و دادم هولش هوی و کردم شل بدنمو

 چنگ هوا یب که بدوعم خواستم دواره و رونیب اومدم

 گرفتم شیآت و رفت نفسم.. رتمیبگ تا نمیس قفسه به زد

  ..دمیدو دوباره وجود نیا با یول

 دور اونجا از سرعت با و دمیشن پوزخندشو یصدا فقط

  ..شدم

 مهم یول نه ای بود شده پاره چنگش بخاطر لباسم دونمینم

  ..نبود



 دنید با.. شم راحت لیدن اونو شر از بود مهم االن فقط

: گفتم عیسر و شدم سوار دادمو تکون دست یتاکس نیاول

  ..دیکن حرکت عیسر توروخدا

 پسر هی دمید که کردم نگاه رانندش به کنهینم حرکت دمید

 بود نمیس رو چشاش.. کنهیم نگاهم داره لبخند با جوون

 :زدم داد فقط نبود یچیه به حواسم من یول

  ؟؟؟یرینم چرا.. نجایا از شو دور گفتم

  :گفت یسیانگل به اونم

 داره که لبتم! ابون؟یخ تو اونم! نه؟ یدار دوست یوحش

 ..جووون.. ادیم خون

 شهینم دایپ سالم آدم هی چرا.. گونم رو خورد سر اشکم

  !!!نجا؟یا

.. نییپا نیماش از کردم پرت خودمو ایدن حس نیبدتر با

 سرفه تا چند همونجا.. بزنه یمرکز قفل دمیترسیم

  ..کردم

  ..کردمیم حس خودم رو مردمو بد نگاه

 هیگر ریز زدم که طرفم ادیب خواست و شد ادهیپ رانندهه

 آنا خونه تا توانم تمام با و شدم بلند جام از شدت با و

 ..دمیدو

••••••••••••••••••••••••••••  



 یشکل نیا چرا برات رمیبم یاله! من یخدا یوا: آنا

  ..تو ایب! ؟یشد

 کرد کمکم و بست درو.. داخل آوردم و گرفت دستمو

: گفت که کردم نگاهش یاشک یچشا با.. نمیبش مبل رو

 !ه؟یخون چرا لبت! ال؟ید شده یچ

.. دیکش یبلند نیه و نمیس قفسه به خورد چشش تازه

 :گفت و داد تکونم زده وحشت

 !آورده؟ سرت رو بال نیا یک.. الید بزن حرف

 ترش و لبم زخم به دیرس و گونم رو خورد سر اشکم

  ..کرد

  ..خوامیم آب... آ -

 ..نخور تکون.. ارمیم االن.. زمیعز باشه: آنا

 ناخوناش چنگ یجا به و نییپا گرفتم سرمو آنا رفتن با

 کرده نکارویا دوم روز.. کردم نگاه نمیس قفسه رو

 ..کنه کاریچ خوادیم رو گهید یروزا

 من مگه آخه االغ.. کنهینم ول رهینگ جونمو زیر زیر تا

 !!؟یکنینم ولمم آب نوریا یاومد که کشتم مامانتو زدم

 کاسه هی و دیسف پارچه و آب وانیل با آنا لحظه همون

 آب زدمیم حدس.. شدیم بلند بخار کاسه از.. طرفم اومد

  ..باشه جوش



 :لبم طرف گرفت آبو وانیل و نشست روم به رو

 ..بخور.. شم فدات بخور

 !عقب دمیکش سرمو و بخورم نتونستم شتریب قلپ دو

 ؟یخورینم شتریب: آنا

  ..دادم تکون نه نشونه به سرمو

 بود ظرف تو که یداغ آب تو زد و برداشت رو پارچه

  .لبم گوشه به دیکش میمال و

 بهم که یا یلیس.. بکنه کارشو گذاشتم یول سوخت لبم

  ..کنمینم فراموش چوقتیه زدو

 یول بودم فکر تو که بس گذشت یچجور زمان دمینفهم

  :اومدم خودم به آنا یصدا با

 .....اریدرب لباستو. نکنه عفونت ببندم زخمتو بذار الید

•••••••••••••••••••••••••••  

  !؟یکرد فیتعر ویچ همه برام یشد سبک االن: آنا

  ..یلیخ آره: دادم تکون تند تند سرمو

! کنم؟ کاریچ من آنا: گفتم و باال گرفتم سرمو دوباره

.. کنهیم دامیپ برم هرجا.. ندارم تیامن شهر نیا تو گهید

 نکشه منو تا یکنیم فکر تو.. انتقام واسه اومد کانادا تا

 داره؟؟یبرم دست

 :گفت و داد فشار محکم دستمو آنا



 ...و اومد رحم به دلش دیشا.. دیشا.. نزن بد نفوذ... عه

 از تر سنگدل اون.. آنا یگفتیم تو که بود نطوریا کاش -

 کوچه اون تو لویدن منو اصن.. اصن.. حرفاس نیا

 کرد؟؟؟ دایپ یچجور خلوت

 رهیگیم جا هی.. کنهیم بمیتعق: گفتم و هیگر ریز زدم باز

 !دونمیم من.. کشهیم منو

 ینبود فیضع انقدر که تو: گفت کردو بغلم محکم آنا

 اومده یگیم حاال! ؟یکنیم ینجوریا خودت با چرا.. الید

 عیسر دینبا تو اما.. ادیب بذار.. باشه خب... انتقام واسه

 یتونیم یکنینم فکر چرا.. یبباز و یکن مشیتسل خودتو

 نه نه! برسه؟ هدفش به اون ینذار و یسیوا مقابلش در

 در همه.. هیقو شناسمیم من که ییالید اون... نشد نه

 کس هر زارهینم.. شهینم میتسل زود.. ارنیم کم برابرش

 !نه؟ مگه.. کنه فرض ناتوان اونو یناکس و

  ..رفتم فرو فکر تو حرفاش با

  !یتونیم تو.. باش یقو: گفت تر آروم

  ..شد اکو مغزم تو بار چند آخرش جمله و

  ...!تونمیم.. تونمیم من.. ام یقو من که معلومه
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 نمیس رو زخم دیشد سوزش با و موندم آنا خونه شب اون

  ..رفتم خواب به

 تو آنا یول شدم داریب خواب از که بود ظهر 11 ساعت

  ..نبود اتاق

 

 یول.. کردم روشنش و برداشتم مویگوش بالش کنار از

  ..نشد روشن

  ..هیعال.. درصد 0 نوشت روش هم هیثان دو بعد

 درو آروم آنا لحظه همون که نشستم جام تو یکالفگ با

  :گفت من دنید با و کرد باز

 !خانم؟ تنبل یشد داریب

  :گفتم و زدم بهش یکمرنگ لبخند

 !؟یخوب.. آره

  .خوبم منم یباش خوب تو: آنا

  ..شد تر پررنگ لبخندم

 تخم سیسوس رفتم: گفت و یصندل رو گذاشت فشویک آنا

 تو نمیبچ زویم من تا. میبزن توپ صبحونه هی دمیخر مرغ

 !بهتره؟ زخمت یراست اوه.. نییپا ایب هم

  ..سوزهیم یلیخ.. نه راستش -

 بدم؟ پماد: آنا



 شیآت بزنم دست بهش تونمینم توروخدا نه یوا -

  ..رهیگیم

 یخواست یول.. باشه: گفت و داد تکون سر یناراحت با

 .بدم بهت بگو

 !زمیعز یمرس -

 اومدم اتیعمل انجام بعد و ییدشو رفتم آنا رفتن بعد

  ..کردم مرتب موهامو و رونیب

 دونه دونه راهنمویپ یها دکمه و ستادمیا یقد نهیآئ یجلو

  !کردم باز

 آهسته رو بود نمیس رو که یا خورده چسب دیسف پارچه

 شده خشک خونش که قرمز رد تا سه.. یوحش.. برداشتم

  ..کردیم ییخودنما دمیسف پوست رو بود

  ..زخمم شه معلوم خوامینم! کنم؟ یچ رو امشب تولد

  ..بود دکلته لباسمم

  .جلو آوردمش و کردم جدا موهامو از یا تره

 معلوم ینجوریا حداقل.. کنارش گذاشتم هم گهید کمی

 کرده فرار آمازون وحش باغ از انگار پسره! شدینم

 !بود



.. ارمیم در سرش دهنمو تو زد که یلیس اون یتالف

 اونوقت کنه بلند من رو دست نداره جرئت یچکیه

 ....نیا

  .زینر هم به یخودیب اعصابتو الید کن ول.. اوووف

 مشغول آنا با و نییپا رفتم و بستم هامو دکمه دوباره

 تا و گرفتم یتاکس اونجا از بعدم.. میشد خوردن صبحونه

 داشت شگاهیآرا وقت مین و 1 ساعت آنا.. رفتم خونه

 ..ومدین باهام نیهم بخاطر

 ..داشتم یادیز وقت غروب 7 تا و بود 1 ساعت

 یالید همون بشم گرفتم میتصم و دمیکش یقیعم نفس

  ..قبل

  ..شدم بلند جام از یانرژ با و دادم فشار مبل رو دستمو

 خودمو عیسر که ستمین فیضع اونقدر! ؟یچ پس آررره

 برابرش در.. المید من.. رمیبگ بغل غم یزانو و ببازم

 یوا دونمینم یحت اسمشم که یکس دربرابر.. ستمیم یوا

 و برام خطرناکه دونمیم... که یکس دربرابر.. ستمیم

 ....ستمیم یوا ادیم شیپ برام یچ دونمینم

 حموم عیسر.. بست نقش لبم رو تیرضا رو از یلبخند

 ..کندم تنم از لباسامو دونه دونه و کردم آماده گرمو آب



 رو آماده رو بپوشم شب بود قرار که یخوشگل لباس

  ..رفتم صدقش قربون و گذاشتم تختم

 ....حموم تو دمیپر و ختمیر هم به موهامو

 یمال کف بدنمو و زدم کننده نرم موهام به تونستم تا

 ..رونیب اومدم حموم از ساعت کی بعد و کردم

 تخت رو و دمیپوش روشنمو یصورت یلباس حوله

  ..نشستم

  ...گرفتم یحساب موهامو آب گشادش کاله با

 ازین تنوع هی به واقعا چون اسیسوف تولد امشب خوبه باز

  ..داشتم

 همونطور و برق به زدم سشوارو و نشستم یصندل رو

 صاف موهامو کردمیم زمزمه یزیچ لب ریز که

  ..کردمیم

 زودتر سشوار با داشتم دوست یول بودن لخت خودشون

 ...شه خشک

  بشه، داغ تا و برق به زدم رو اتو شد، خشک که موهام

  ..دمیپوش خونمو تو لباس

  ..شدم رهیخ نقصم یب کلیه به و زدم یچرخ هی نهیآئ تو

 اتو، با و نشستم دوباره.. بسه یباز زیه گهید خب

  ..کردم یشالق موهامو مختصر



  ..سیبابل نوبت.... حاال و

 خوجملمو یشیآرا لوازم شه داغ تا و برق به زدم اونم

  ..زیم رو دمیچ

 رو کمر تا گردن از و دستم تو گرفتم موهامو دسته دسته

 و باال به گردن از و بشه درشت فر تا دمیکش یم سیبابل

  ..بود لخت مو یجلو

 !نظرم به بود زیر فر از تر خوشگل درشت فر

  ..زدم یا خفه غیج و شدم خرذوق موهام دنید با

  ..امشب بشم یچ

 بایتقر یناخنا به دقت با و برداشتم ماتمو یمشک الک

 مشغول و یو یت یپا رفتم شن خشک تا و زدم بلندم

  ..شدم

 40 افتاد ادمی منم و شد تموم لمیف که بود 4 ساعت
  ..ونیزیتلو یپا نشستم شده خشک یناخنا با قستیدق

  ..آشپزخونه رفتم و شدم بلند جام از

 از بتونم شب تا خوردمیم یمیرژ و سبک زیچ هی دیبا

  ..کنم پر شکممو اونجا یایخوراک

 مشغول و دراوردم رو ذرت و اریخ و گوجه و کاهو

  ..شدم کردن خورد



 سس آخر در و کردم ساالد مشغول خودمو 5 ساعت تا

  ..روش کردم یخال رو یفرانسو

 زدم چنگالو اشتها با و دمیکش لبم دور زبونمو لبخند با

  ..دهنم تو بردم و داخلش

  ..یلعنت بود خوشمزه یلیخ یوا

 هی و کردم پاک بودو شده یسس که لبم دور دستمال با

 مبل یعنی پناهگاهم برگشتم دوباره و ختمیر ساالد بشقاب

  ..ونیزیتلو یجلو

 گرفتم میتصم و برداشتم مویگوش منم دادینم یخاص زیچ

  ..آنا به بزنم زنگ

  ..شد قطع هم آخرش و خورد بوق یکل

  ..دادیم جون داشت شگریآرا ردستیز حتما

 دمیدو و شستم بشقابمو عیسر و دمیخند زیر فکر نیا با

 ..اتاق

 میگوش تو از نداشتم، لپتاب کردن روشن حوصله چون

  ..یصندل رو نشستم و گذاشتم آهنگ هی

Tina: 

 و انداختم زیم رو شده دهیچ یشیآرا لوازم به ینگاه

  ..شدم کار به دست



 و کیبار چشم خط نیخوشگلتر و برداشتم چشمو خط

  ..پلکم پشت دمیکش دارو دنباله یاندک

  ..شدیم داده نشون تر دهیکش درشتم یچشا ینجوریا

 میمال و آهسته رو ملیر فرچه.. بود ملیر نوبت حاال

  ..شن دهید تر پرپشت تا هام مژه به دمیکش

 دمیکش دست آخرش و لبم به زدم رو مات قرمز لب رژ

 ..نکنن توجه جلب و نباشن پررنگ یلیخ تا روش

 و یاندام حال نیع در یول ساده و بود مات یمشک لباسم

 ..کیش

 و دراوردم رنگو یا نقره هیسا لباسم، رنگ بخاطر

   ..چشمم پشت زدم میمال

  ..شد خودم عاشق خودم.. شدم خوجمل چه یوا

  ..بسه نفس به اعتماد.. یدیآفر یچ ایخدا

  .شیش به ربع هی.. کردم کپ افتاد ساعت به که نگاهم

 قهید 45 چطور دمینفهم کردم کارامو میمال و آروم انقد
 دور کمی گرفتیم جشن داشت ایسوف که یتاالر.. گذشت

  ..بود راه اونجا تا ساعت مین و بود

  ..کردم تنم ذوق با و برداشتم لباسمو

 گفته که همونطور و بود دکلته لباس.. بایز چه جووون

  ..بود مات یمشک رنگش بودم



 یم نشون یخوب به رو کمر یکیبار و بود تنگ کمرش

 وسط تا شیبلند و بود بدن جذب بعدم بع اونجا از.. داد

  ..بود پا ران

 شده دیسف یدوز سنگ قش،ی قسمت نشیس قسمت رو

 هی و بود شده جمع پارچه هم پهلوش قسمت رو و بود

  ..بود خورده یمشک متوسط ونیپاپ

 ..بود یقشنگ لباس یلیخ

 انداختم رو بزرگ قسمت و کردم قسمت سه موهامو

 ..رهیبگ رو قسمت اون یلُخت تا پشتم

 تا شونم رو ختمیر رو طرف دو و.. نبودا باز ادمیز البته

  ..بود تر قشنگ ینجوریا. نشه معلوم نمیس قفسه زخم

 بعد و دمیپوش مویسانت سه پاشنه مات یمشک کفش

 نشه، معلوم اونجا تا لباسم که یراحت زیچ هی دنیپوش

  ..میرفت که برو و برداشتم رو ایسوف هیهد و فمیک

 انداخته هام شونه رو لباسمو بودم کالس با من که بس 

  ..سرم ریخ رفتمیم راه مانکنا مثه و بودم

 آدرسو و شدم یتاکس سوار رفتم آدم مثه.. کردم یشوخ

  ..دادم
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 نجاست؟یا خانم: راننده



 ..شمیم ادهیپ نجایهم ممنون بله بله -

 ..شدم ادهیپ نیماش از هیکرا کردن حساب از بعد

 تا چون بودن کرده اجاره کنم فکر بود ییالیو عجب

 حدس نطوریا دارم خبر ایسوف تیوضع از که ییاونجا

  ..زنمیم

  ..شد باز اتومات شدم که در کینزد

.. الیو در جلو تا خوردیم و بود فرش سنگ روم به رو

 وصل بادکنک یکل و بودن دهیچ یصندل و زیم باغو کال

 ..ومدنیم رفتنیم یه مخصوص لباس با نفر چند و بود

 ...تفلدا نیا از باشه تا ولیا بابا

 انتظار ییخدا نه.. نشد باز یول.. زدم در به تقه چند

 به زدم تر محکم و کردم مشت دستمو شه؟؟ باز یدار

  ..در

 کرد دعوتم و کرد باز درو خدمه هی که دینکش یطول

  ..داخل

 و برداشت هام شونه رو از لباسمو یکار اول همون

  ..13 شماره پرو اتاق برمیم گفت

 !کردم زیآنال طویمح دادمو تکون سرمو

 یعروس یمهمونا برابر سه و بود یبزرگ یلیخ سالن

 ه؟؟؟یعروس واقعا نکنه نمیبب.. نجایا بودن ختهیر



 و دنیرقص یم که بود جوون پسر دختر از پر وسط

  ..نبود کم یلیخ هم سالن نور

 تا چهار که دمید یزیم سر رو ایسوف که چرخوندم چشم

  ..بودن نشسته دورش دختر

 با و باال گرفت سرشو نگاهم ینیسنگ از.. طرفش رفتم

  :گفت یخوشحال

  ..الید یاومد خوش یوا

 ..زمیعز مبارک تولدت -

  ..میکرد بغل همو و

 بود اونجا کینزد که یزیم طرف کرد مییراهنما ایسوف

 :گفت و

 گهید قهیدق چند تا. ییدشو رفته اما اومده هم آنا

 ..گردهیبرم

 :گفتم زدمو بهش یلبخند

  ..ایسوف نمیبب.. یگفت که یمرس

 !؟یگینم ما به و هیعروس نکنه: گفتم شوخ لحن با

  ..دیشا: گفت زدو بهم یچشمک

  ..رفت عیسر و

 س؟؟ کاسه مین ریز یا کاسه هی گفتم یدید



 یول دهیپوش کوتاه دیسف لباس ایسوف دمید کردم که دقت

 ..نداشت حلقه نوچ.... دستش

 

 خانم؟؟؟ دلبر یکن پاره بدم شماره: آنا

  :گفتم کردمو نگاه آنا به خنده با

 ..ایشد خوشگل.. وونهید نیبش

 یدوز سنگ یکل که بود دهیپوش دکلته قهی یصورت لباس

 بدنش جذب هم زانوش تا.. داشت خوشگل و زیر یها

 یتور و شدیم باز یماه شکل بعد به اونجا از و بود

 ..بود

 صورتش رو هم یحیمل شیآرا.. ومدیم سبزش پوست به

  ..بود کرده ونینیش موهاشو و داشت

 !چطوره؟.. کنمیم تور برات خودم ویکی امشب -

 ..ینمون شوهر یب خودت فقط.. یعال: گفت خنده با

  ..ترشم ینم من نه -

 !؟یترشینم یچ یعنی: دیپرس یکنجکاو با

 ینم شوهر یب عمرم آخر تا یعنی.. اصطالحه هی -

 .مونم

  ..دیخند و گفت ییآها



 مویکرد یشوخ و میزد حرف هم با ربع هی کینزد

  ..میدیخند

 به یشتریب سرعت با ایسوف و شد تر شلوغ تاالر کم کم

  ..گفتیم خوشامد همه

 گهید نفر هی و نانیس و نیپل و کایجس و فرانک دور از

  ..طرفمون ومدنیم داشتن که دمید شناختمینم که هم رو

 سالم برسن، کامل نکهیا قبل و میشد بلند احترامشون به

 ششین و کردیم نگام رهیخ فرانک.. میکرد شروع گفتنو

  .بود باز بناگوشش تا

 اشاره بود بهیغر که یدختر به و گرفتم ازش نگاهمو

  :گفتم نانیس به کردمو

 دخترته؟؟ دوست.. نانیس آقا باشه مبارک

  ..کنمیم یمعرف.. آره: گفت خنده با نانیس

  ..دخترم دوست یگُل: گفت تر بلند

 کنار و کرد سالم باهامون گرم یلیخ بانمکش لحجه با

  ..بود ییبایز دختر.. نشست نانیس

 و سبز درشت یچشما.. خوشرنگ یا قهوه پوست

  ..بود الغر کمی اما بود خوب کلشمیه

  ..یا قلوه یلبا و یمشک فر کوتاه یموها آخر در و

  ..نشستم یگل و آنا نیب منم



 خودمون از گفت و زد سر بهمون اومد عیسر ایسوف

 جنب آنام منو و شد تر شلوغ تاالر کم کم.. میکن ییرایپذ

  ..شدیم ادیز داشت جوشمون و

 بره شدیم کیتحر آدم ذاشتنیم که ییکایموز اون با

   !بده قر وسط

 یسیانگل به دستش تو کروفونیم با و وسط رفت ایسوف

 یمهمون تو و دیشد قائل ارزش که ممنون یلیخ: گفت

 من و ستین تولد هی فقط نیا درواقع.. دیکرد شرکت من

 ....جمع یجلو امشب خوامیم

 :گفت هوی و کرد سکوت رو شیبق

  ..هیکاف دیبدون رو نجاشیهم تا.. زهیسورپرا

 .کردن اعتراض هم ایبعض شد بلند تیجمع خنده یصدا

 ..کنمیم عوض اسممو نکرد نامزد اگر نجایهم بخدا

  !داره؟ یزیسورپرا چه نظرتون به: کایجس

  ..داره پسر دوست: گفتم عیسر

  ..دنیخند ها بچه

 پسر دوست گهیم یوقت هیقو یلیخ الید ششم حس: آنا

  !داره پسر دوست واقعا یعنی داره

 !یچ پس بله: گفتم جانب به حق

  !؟یهست یرانیا شما: یگل



  ..زمیعز آره: گفتم و یگل طرف کردم رو

 ..یهست خوشگل یلیخ: یگل

  ..یدار لطف: گفتم زدمو یحیمل لبخند

  .داره حق یگل: فرانک

 ذوب دارم من آقا.. زدم فرانک به هم یکمرنگ لبخند

  ..اَه.. گهید چشاتو کن جمع.. نگاهاش ریز شمیم

 پاک لبم رژ نکهیا واسه و برداشتم زیم رو از ینیریش هی

 گذاشتم وینیریش و کردم باز ینیریش برابر دو دهنمو نشه

  .شد بلند ها بچه خنده دوباره که دهنم تو

 وینیریش زور به نگاهاشون ریز و زدم یژکوند لبخند

 ..دادم قورتش و دمیجو

  !میدیخند و میگفت و میزد حرف ساعت مین کینزد

  .گرفت مییدشو.... ناگهان که

 تق پاشنه یها کفش با شدمو بلند جام از یعذرخواه با

 ..رسوندم یدشور به خودمو دمویپرس آدرس هیبق از میتق

  !نگو که شدم سبک یقدر به اتیعمل انجام بعد

  ..کردم کم وزن لویک 18 انگار

 که شونم رو ختمیر موهامو دوباره و کردم دیتمد رژمو

  ..رونیب رفتم و بپوشونه زخممو

 ..نبودن یگل و نانیس اما زیم سر برگشتم



 :دمیپرس کایجس و فرانک از تعجب با.. نبود هم آنا

 کجان؟ ها بچه

 یدنینوش رفت آنام.. برقصن رفتن یگل و نانیس: کایجس

  ..زمیعز نیبش.. رهیبگ

 .کردم نگاه رقص حال در تیجمع به و نشستم سرجام

 ...هوووف.. دمیرقصیم داشتم پارتنر منم کاش

  !م؟یبر: فرانک

  !؟یمن با ؟یچ ها؟ -

 .یبرقص خوادیم دلت نکهیا مثه.. گهید آره: گفت خنده با

 فرانک؟؟؟ گفتم من مگه آخه.. گرم دمت ایخدا

 شنهادیپ بهم ومدیم سادهیوا اونجا پهیخوشت پسر اون مثال

  شد؟؟؟یم یچ دادیم

 ...من یول نبودااا بد فرانکم

 .شدا تموم آهنگ: فرانک

 یراحت نفس منم و شد تموم آهنگ یواقعن پاشم اومدم تا

  ..دمیکش

 واسه بمونه نداره اشکال شد؟؟؟ تموم چرا یوا یا -

 !یبعد آهنگ

 میزیبر همه گفت بلند ایسوف.... زرت لحظه همون که

 ..باغ



 ..باغ طرف میکرد حرکت و میپاشد لیم کمال با

 انقد.. باشه ینجوریا میعروس کاش.. گاد یما اوه

  ..شدیم محوش آدم که بودن کرده نیترئ باغو خوشگل

  ..کیموز واسه بودن گذاشته بزرگم کریاسپ تا دو

  ..خفنه یلیخ یوااا

 ..توش نره مگس ببند دهنو: آنا

  ..کوفت یا -

.. کردم مزه و گرفتم آنا دست از هارو یدنینوش از یکی

  ..بود پرتقال آب

.. وسط ختنیر ایقرت و کردن بلند کویموز یصدا دوباره

 بردم کشون کشون رو آنا دست و اورمین طاقت منم

 یخال زیر زیر رو بود کمرم تو قر یهرچ و وسط

 .کردم

 

 رفتمیم هم رقص کالس مدت هی بودم گفته که همونطور

  ..بود قشنگ رقصم و

  ..دیبار یم انگشت هی هنرم هر از یلعنت

 نیا آره.. دیبار یم هنر هی انگشتم هر از.. گهید نه

 ..تره درست



 شممیش حس نمیا.. کردیم نگام داشت یکی همش یول

  ..کردمیم نگاه گشتمیبرم یه منم.. بود

 نفر هی نگاه فقط یول کردنیم نگاه بهم یادیز یکسا

 ..کردمینم داشیپ که بود نیسنگ

 زیم دور پیاک با دوباره دادن قر زیر هی قهیدق چهل بعد

  ..میکرد ییرایپذ گُلمون شکم از و مینشست

 و کرد خلوت رو صحنه ایسوف که بود 9 بایتقر ساعت

  :دستش گرفت کروفونیم دوباره

 21 تولد شب.. امشب. زمهیسورپرا نوبت... خب خب
 ن؟؟یا آماده.. کنم یمعرف بهتون ویکی خوامیم م،یسالگ

 ..بله: گفت بلند تیجمع

  ...نیا و شما نیا: زد داد یخوشحال با ایسوف

 ..گرفتن همو دست و سادیوا کنارش اومد آهسته پسره هی

  ..َجک پسرم دوست: داد ادامه ایسوف

 ..زدن دست براشون یکل زدنو سوت و غیج همه

 از و میزد دست یکل جانزدهیه و خوشحال آنام منو

  ..کردم یخوشبخت یآرزو براشون همونجا

 دستم کردم حس که ییجا تا میزدیم دست یه قهیدق ده

  ..شد کباب



 رو دیسف نور و شد پخش یمیمال آهنگ زدن، دست بعد

 یرنگ ینورا باغ، یکجا از دونمینم و کردن خاموش

  ..کردن پخش

  ..دنیرقص یم تانگو داشتن جک و ایسوف یوا

  ..خدا انیم هم به چقد.. کردم یذوق چه من

 به قهیدق چند بعد که میبود باشونیز رقص به رهیخ همه

  ..وسط رفتن گمید زوج تا چند دمید اومدم خودم

  ..کنم هیگر وسط نمیبش داشتم دوس

 :زد چنگ دامنمو شانس لحظه همون که

 م؟؟یبر ؟یچ االن

 ..برقصم خوامیم فقط من باشه یک هر درک به آقا

 شلوغ تیجمع سمت و فرانک دست تو گذاشتم دستمو

  ..میکرد حرکت

 یخال یجا زور به و بودن وسط مهمونا از درصد 80

  ..شدیم دایپ نشونیب

 انداخت دستاشو تا دو اونم و سادمیوا فرانک یرو به رو

  ..هاش شونه رو گذاشتم شُل دستامو منم و دورم

  ..شم کینزد یلیخ بهش خواستمینم



 یم هماهنگ بایتقر و میخوردیم تکون آروم آروم

 به و بود نییپا سرم من که تفاوت نیا با اما میدیرقص

  ..کردیم معذبم فرانک نگاه چون کردمیم نگاه کفشام

  ..بهم بود زده زل اونم

 با همراه و باال آورد دستمو هی فرانک میدیرقص که کمی

 تو دنیچرخ از چون.. دمیچرخ دور دو ها، زوج هیبق

 سه کردم رو دور دو و بستم چشامو ومدیم خوشم رقص

 بخورم بود کینزد و کرد ول دستمو فرانک هوی.. دور

  ..گرفت سفت کمرمو که نیزم

  ..رفت نفسم که بهش بدم فحش کردم باز چشامو

     !نگیرید یرید.. شودیم وارد سوم شوک

 بهت چهره به یبدجنس لبخند با و خودش طرف دمیکش

   :گفت کردو نگاه زدم

   !دارید مشتاق

  ..باش یعاد.. دختر نباز خودتو.. الید نباز خودتو

   ..دادم نشون یعاد خودمو و زدم یپلک

 !بودم نداده شما به رقص درخواست من یول -

 کمرم رو دستاشو تا دو محکم که عقب دمیکش خودمو

  ..بهش دمیچسب که یجور داد فشار



 پشت به دستام گمید طرف از.. گرفت درد نمیس االغ

  ..نشیس به بود دهیچسب

 !؟یکنیم یغلط چه: گفتم تیجد و اخم با

 یجا درارم لباسمو االن گفتم که داد فشار کمرمو یجور

 !که نداره دم و شاخ یوحش.. مونده پوستم رو دستاش

 مثال که داد تکون خودش با منو یدرار حرص لبخند با

 :گفت آروم و میرقص یم میدار

  !اومد؟ سرت ییبال چه یکرد یدهن بد قبل دفعه ادتهی

  ..شد رهیخ بودمش پوشونده رژ با که لبم زخم به و

 من زور یول دادم فشار نشیس به محکم دستامو پشت

  ..کجا یوحش هرکول اون زور و کجا

 ..یکن ولم نفعته به: گفتم دواریتهد

  نکنم؟ اگه و: پسره

 که بس بود گرفته درد بدنم تمام... زدم زل بهش خشم با

  ..نرم عقب تا دادیم فشارم داشت

 !کوچولو؟ گربه یندازیم چنگ: داد ادامه

 و کنار زد شونمو رو یموها رانه،یغافلگ حرکت هی تو

 مورمور بدنم کل که نمیس قفسه رو زخم به دیکش دستشو

  ..شد



 فکر ندونه یهرک بدم؟ تکون دستمو تونستمیم مگه حاال

 ینجوریا که میمعشوق و عاشق تا دو ما چقد کنهیم

 من.. من به دهینچسب اون ظاهرا البته.. هم به میدیچسب

 !!!کنه نیع.. اون به دمیچسب

 دور انداخت دوباره و برداشت زخمم رو از دستشو

 ....کمرم

 و کردم استفاده فرصت از شد شل دستش لحظه هی چون

  ..یکی به خوردم که عقب کردم پرت محکم خودمو

 سمت برم فقط خواستم و کردم یعذرخواه ازش عیسر

 دوباره دیکش محکم و گرفت بازومو که باغ گهید

  ..بزاد دیبا مادر تو از تر فرز! خودش به چسبوند

  :نشیس تو زدم محکم کردمو گره مشتمو حرص با

 !؟یخوایم جونم از یچ.. کن ولم

 :گفت و داد تکونم دوباره و زد یتظاهر لبخند

 ..جونتو

 که ینیافریب رو یموجود یتونست یچجور ایخدا یوا 

  باشه؟؟ هم ترسناک ت،یجذاب نیع در

  !سرت؟ به نخورده یزیچ! خوشه؟ حالت -



 بهش یه دستم پشت با و گرفتم چشماش از نگاهمو

 و بودم مورچه من انگار یول عقب شه گم تا آوردم فشار

 ..لیف اون

 

 یوقت.. خوبه یلیخ حالم: گفت جوابم در یجذاب خنده با

 !شهیم بهترم برسم هدفم به هم

 شه؟؟؟ینم تموم چرا یلعنت آهنگ نیا

 بهت اشتباه آدرسو! قا؟یدق یهدف چه: گفتم یکالفگ با

 !دادن

 لب ریز یآخ که کمرم یگود تو کرد فرو انگشتاشو

 ..گفتم

 :کرد زمزمه یعصب و گوشم کنار آورد سرشو

  !بسه.. یشد پررو دادم رو بهت

 نخندم کردم یسع یلیخ.. داد قلقلک گلومو داغش نفس

 دمیکوب محکم کفشمو پاشنه و باال آوردم پامو درعوض

 منم گرفت شگونین پهلومو محکم حرص با که پاش رو

  ..دمیکش یفیخف غیج ناخواسته

 !خاره؟یم تنت: گفت و عقب برد سرشو

  .بده نشون جذبتو.. الید باش یجد



 گهید بار هی اگه اما! خارهینم رینخ: گفتم تیجد و اخم با

 !نشون و نام یب ینیب یم بد یبش سبز راهم یجلو

 رو جوجه یتو دوما.. هستم ریام: گفت زدو یشخندین

 کردن؟؟ دیتهد به چه

  !خودته یپا عواقبش.. زدم زدمویم دیبا که یحرف من -

 باش مطمئن.. یوحش گربه بدون حدتو.. نشد آ آ: ریام

 مطمئن هم رو نیا و.. ینیب یم منو دوباره و دوباره

  ...باش

  ..دوختم چشم لباش به منتظر

 یریتصو نیآخر ت،یزندگ ی لحظه نیآخر تو: داد ادامه

 ..یلیکا الید منه یخوشحال ،ینیب یم که

  ..شد خارج قسمت از و کرد باز کمرم دور از دستاشو

 نمیب یم که یریتصو نیآخر م،یزندگ لحظه نیآخر تو

 ریغ گه؟ید بکشه منو خوادیم... یعنی... اونه یخوشحال

  ..نداره یمعن نمیا از

 خی بدنم بشم کشته اون دست به نکهیا فکر از.. دیلرز تنم

  ..رونیب اومدم جمع اون از عیسر و زد

 ترس و شدت با که نشست شونم رو یدست لحظه همون

 ..دمید رو آنا نگران صورت که برگشتم

  :گفت کردو بغلم عیسر حرف یب



  ..خوشگلم خواهر

 من.. بکشه منو خوادیم! ش؟یدید.. آنا: گفتم لرزون

  ..بکشه منو خوادیم.. م.. گفتم درست

  ..زمیعز باش آروم.. ششش: آنا

 کرد حلقه شونم دور هم رو گشید دست و گرفت دستمو

  ..داشت یچوب مکتین که باغ ته سمت میرفت

  :اومد حرف به آنا و مینشست آروم

 رو اون اصال من.. شد یچ دمینفهم خودم کن باور.. الید

 با یدار دیشا گفتم.. شناختمشینم بودم دهیند حاال تا

 دهیکش عقب از هوی فرانک دمید فقط.. یرقصیم بهیغر

 رو تو پسره و گهید سمت هی برد اونو نفر هی و شد

 .....که بعدم و گرفت

  !کجاست؟ فرانک.. ف: گفتم دهیترس

  !دنبالش بگرده بره گفتم نانیس به.. دونمینم: آنا

 گهید من.. مییدا شیپ برم دیبا من.. من.. آنا: گفتم بغض با

 تونمینم استرس و ترس نیا با.. کنم یزندگ نجایا تونمینم

 ..کنم یزندگ

 ...اما.. زمیعز کنمیم درکت: گفت یناراحت با

  !گفت؟ یچ بهم یدونیم.. آنا: گفتم کردمو قطع حرفشو

 ..کرد نگاه بهم منتظر



 یم که یزیچ میزندگ ی لحظه نیآخر.. گفت.. گ -

  ..اونه یخوشحال  نم،یب

  ..دیدرخش آنا یچشا تو اشک برق

  :نییپا ختیر منم اشک

... یول.. بودم دهینترس انگار.. جلوش بودم یقو.. من

 نفرت من از انقدر یعنی.. مردمیم درون از داشتم یول

  چرا؟! بدم؟ پس بابامو گناه تاوان دیبا من چرا! آنا؟ داره

  :گفت کردو یا سرفه تک آنا

 یزندگ تییدا شیپ یکنیم فکر اگر.. زدلمیعز نکن هیگر

 خودم هست، نطوریهم هم قطعا که ،یدار یتر آروم

  !خوبه؟.. رمیم طیبل دنبال برات فردا نیهم

  ..کردم پاک اشکمو دادمو تکون یسر

  ..بزنم زنگ مییدا به دیبا اول: کردم زمزمه آروم

 !؟یزنیم زنگ یک.. قشنگم باشه: گفت و دیبوس گونمو

 ..فردا -

 ادیب بر دستم از یکمک هر: گفت و شد بلند جاش از

 کنار از.. نکردن شک بهمون تا میبر پاشو.. کنمیم برات

 ..ها یخورینم تکون من

 :گفتم و گرفتم دستشو و زدم یجون کم لبخند

  ..میبر



 فقط.. نانیس نه بود فرانک نه.. زمونیم سر میبرگشت

 ما به حواسشون و بودن نشسته یگل و کایجس و نیپل

  ..زدنیم حرف داشتن نبودو

 ..ما به خورد نگاهشون عقب دمیکش که ویصندل

 !ن؟یبود کجا خانما گل: نیپل

 !من؟ با دیهست شما ایآ sorry  :یگل

 ..مینکرد صدا رو تو زمیعز نه: گفتم لبخند با کایجس

 ..میکن یخاکبرسر یکارا میبود رفته: آنا

 زیم پهن و شد قرمز هم کایجس خنده از شد منفجر نیپل

  ..کردیم نگاهمون یجیگ با یگل اما.. شد

 ..رفتم آنا به یا غره چشم و گرفت خندم خودم

 !!یچ یعنی سر بر خاک.. گاد یما او: یگل

 :گفت دوباره. میکرد سکوت عمد از

 !سر؟ در ختیر دیبا رو خاک یعنی

 از نانیس یصدا که گرفت شدت خندمون دوباره

   ..خنده به شهیهم: اومد پشتمون

 :گفت نانیس به عیسر یگل

  !؟یخاکبرسر تو نانیس

 قهیدق چند لحظه هی واسه و هوا رفت خندمون کیشل

 ..دمیخند دل ته از و کردم فراموش رو شیپ



 :گفت یگل به شده گرد یچشا با نانیس

  !داده؟ ادتی نارویا یک

 ..آنا: دیپر دهنش از هم یگل

 خودشو که ییآنا طرف برگشت سرها ی همه حاال

 ..بود کرده مظلوم

  :گفت یگل به و گرفت خندش نانیس

 ..نکن فکر بهش بود یآورد در من از کلمه هی

 !؟یدراورد من از: یگل

 ..میدیخند زیر

 خنده با و گفت یزیچ هی یگل گوش تو یسیانگل به نانیس

 ..کنارش نشست

 

 فرانک.. نانیس: دمیپرس و اومدم خودم به عیسر

 !کجاست؟

  ..ادیم االن: نانیس

  ..گذروندم نظر از باغو یمهمونا چشم با

  !بکشه؟ منو قتل نقشه رفت ای! بود؟ هنوزم یعنی

 .دستم رو نشست آنا گرم دست که دیلرز دستم دوباره

  ..زد بهم یبخش نانیاطم لبخند که کردم نگاهش

 :گفت و خورد سرم پشت به خورد نگاهش



  ..اومد فرانک... آ

 و نامرتب ظاهر با. فرانک طرف برگشتم برق نیع

 شتریب.. طرفمون اومد درهم افهیق و ختهیر بهم یموها

 ینیه ش،ینیب از شده خشک خون دنید با کردم، دقت که

 ..دمیکش

 :گفت که بگم یزیچ کردم وا لبمو

 !م؟یبزن حرف شهیم

 اون که بودن شده هم شوکه.. کردنیم نگاهمون ها بچه

.. اوووف شلختس؟؟ انقد چرا زیتم و تر و مرتب فرانک

  ..اونه منو نیب یزیچ نکنن فکر االن

 !باشه.. ب: گفتم من من با

 همون که یدرخت طرف میرفت ییدوتا و میشد بلند جام از

  ..دیشن ینم صدامونو یکس و بود یکینزد

  ...من فرانک -

 !ال؟ید بودن یک اونا: فرانک

 !بودن؟ نفر چند... مگه! اونا؟: گفتم تعجب با

  ..داد فشار هم رو چشاشو و شد یعصب

 شناسمیم رو پسره همون فقط من کن باور فرانک -

 ....که

 !نه؟.. دیرقص باهات که: گفت طلبکار فرانک



 ..ستمین زنت خوبه.. شدیم پررو داشت گهید

 !طلبکارانست؟ کمی لحنت یکینم فکر -

 رو پسره اون تو... اما دیببخش: گفت و شد مونیپش زود

 !؟یشناسیم کجا از

  ..داستانو همه نیا بده حیتوض ایب حاال اوووو

 .شناسمینم -

  ..شیشناسیم یگفت خودت: فرانک

 نفر چند که بگو من به نویا.. فرانک ستین مهم نایا -

 !بودن؟

 دنیکش منو نفر دو یدیچرخ تو که لحظه همون: فرانک

  ...گرفت رو تو که دمید رو پسره فقط و عقب

 بعدش؟؟ خب -

 پرت و چرت تا چند و باغ ته بردن منو بعد: فرانک

 شتیپ امیب کردم یسع یهرچ منم شه گرم سرم تا گفتن

 یکی اون که زدم کتک شونویکی.. نذاشتن یعنی.. نشد

  ..اومد نانیس تا کرد حمله بهم بدتر

 یوحش انقد یروان پسره نیا کردمینم فکر.. یلعنت

  ..باشه

.. شه ینجوریا خواستمینم.. خوامیم معذرت.. من -

  ....و یخورد کتک من بخاطر.. یعنی



 جونمم تو بخاطر من.. نکن فکر بهش: گفت لبخند با

  ..دمیم

  ..شد پررو باز ایب

 ییدستشو برو تو فرانک: گفتم کنم عوض بحثو خواستم

 شیپ ایب بعد! ادیم خون تینیب.. کن مرتب وضعتو و سر

 ..ما

 و گرفت دستمو که رفتن واسه کردم گرد عقب خودم

 !داره؟ ینسبت چه تو با پسره اون.. الید: گفت

 هیا وونهید هی.. شناسمشینم منم.. فرانک نداره ینسبت -

 !سین مهم.. گهید شده دایپ کلش و سر که

 از شتریب تا ها بچه شیپ رفتم عیسر و زدم بهش یلبخند

 با بود آورده آدم یوحش پسره.. نکنه چمیپ سوال نیا

.. آها.. داشتا م کنم فکر! بود؟ یچ اسمش.. خودش

  ..ریام

  ..وفتهین چشمش به چشمم چوقتیه کاش

 :گفتن با که کردنیم نگاهم نگران و منتظر ها بچه

 ..نبود یمهم زیچ

  ..دادم خاتمه بحثمون به



 ذهنم دمیشا ای.. تولد ادامه واسه بودم شده کالفه بایتقر

 ییدا به دیبا فردا نیهم.. بود آشوب دلم و بود ریدرگ

  ..ششونیپ برم من ای برگردن اونا ای زدمیم زنگ

 !؟یکن یچ نجایا یبرگشت سال همه نیا بعد یلعنت آخه

 برگشتم زدنیم صدا اسممو که کایجس و آنا یصدا با

: گفت و هم به دیکوب دستاشو ذوق با کایجس.. طرفشون

   ..اومد ایسوف

 لبخند با و بود کرده حلقه ایسوف دست تو دستشو پسره

 ..وسط ومدنیم

 :گفت بلند و دستش گرفت دوباره کروفونویم ایسوف

 یعنی... منو که گرانقدرمون و زیعز یمهمونا از ممنونم

 شب.... امشب درواقع.. کردن یهمراه شب نیا تو مارو

 ...منه ینامزد

 و زدن سوت همه که گفت غیج و جانیه با جملشو آخر

  ..دنیکش غیج

 زد سوت یجور گوشم کنار آنا و زدم دست براشون منم

  ..شد پاره گوشم پرده

 ..تر آروم یه -

 !شد نیهم... ها هینامزد شب یگفت! ال؟ید یدید: آنا



.. شن خوشبخت دوارمیام.. کردم سکوت زدمو یلبخند

 !نیهم

 یهمگ هم ما. شدن دعوت شام صرف به مهمونا کم کم

 فرانک و مینشست نفره 8 زیم هی سر و میدیکش غذاهامونو

 ..ارنیب رنیبگ نوشابه و ساالد رفتن نانیس و

 چنگال یالک ریدرگ فکر ایدن هی با و بود چونم ریز دستم

 ..گوشتم کهیت به زدمیم

 چرا زم؟؟یعز: اومدم خودم به کایجس یصدا با

 !؟یناراحت

 من؟؟ یک: گفتم که پهلوم به زد آنا

 نجایا یکس هم تو از ریغ مگه: گفت یمهربون لبخند با

  !ناراحته؟

 کمی فقط.. راستش.. ستمین ناراحت من.. نه.. امم -

 ..خستم

 بمب.. یمهمون تا مونده ساعت دو هنوز.. آ: کایجس

  !خستس؟ چرا مونیانرژ

  :گفت آنا بدم جواب نکهیا قبل

 تونیآس خودش حالت به برگرده نیا.. نیکن خداروشکر

  ..کنهیم

  ..آنا یپهلو به زدم و گرفت خندم



  ..دنیخند همه

  ..قبل یالید همون شمیم فردا از چشم -

  :گفت گوشم تو و دیبوس گونمو حرکت هی تو آنا

 .کن عمل قولت به

 و فرانک تا میشد غذا مشغول و کردم بسته و باز چشامو

  .اومدن هم نانیس

••••••••••••••••••••••••••••  

Tina: 

 یول چرخوندم چشم شه تموم یمهمون که یوقت تا شبید

 بعدش اما.. کردیم برابر چند ترسمو نیا و.. دمشیند

 مین اندازه به و بوده ایسوف نامزد دور دوست دمیفهم

    ..رفته و کرده سیسرو منو دهن اومده ساعت

 ندادم نشون  و کردم جمع خودمو تونستم که ییجا تا

.. آنا و دونستیم فرانک فقط.. رهیدرگ فکرم و دمیترس

  ..میبود چوندهیپ هم رو نانیس یحت

 ایسوف از یعذرخواه یکل با مین و 10 ساعت خالصه

 کرد اصرار یلیخ فرانک. هامون خونه میبرگشت

 با آنا و من یول نداشت جا نانمیس نیماش چون برسونتم

 رفتم بعد و میکرد ادهیپ رو اون اول و میگرفت یتاکس هم

  ..خونه



 االن.. برداشتم مویگوش عیسر و زیم رو انداختم دویکل

 .بزنگم تونستمیم پس.. نبود روقتید اونجا

 :داد جواب بوق تا چهار بعد که گرفتم رو ییدا شماره

  ..معرفت یب خانم الید.. به به

 آرش خوبه؟ ییزندا! ن؟یخوب جون ییدا سالم -

 نیا بودم ریدرگ کمی بخدا.. توروخدا دیببخش چطوره؟؟

 ...وگرنه رمیبگ خبر ازتون نتونستم روزه چند

 خودم. کردم یشوخ.. دختر آروم: گفت خنده با ییدا

  ..ییدا زیعز شناسمتیم

 یبرا.. راستش.. جون ییدا ممنون: گفتم زدمو یلبخند

 .شدم مزاحمتون گهید زیچ هی

  ..زمیعز بگو: ییدا

 ...من -

 باهاش شهیم بابا؟؟؟ آره زده؟؟؟ زنگ جون الید: آرش

 بزنم؟؟ حرف

 نفس و میشونیپ به گرفتم دستمو.. شانس یخشک به یا

 ..دمیکش یپرحرص

 !جون؟ الید الو: آرش

 !؟یخوب.. زمیعز سالم.. امم -

  ..شده تنگ برات دلم یلیخ.. خوبم بله: آرش



 :گفتم دادمیم تکون انگشتامو تند تند که یحال در

 یندار یکار اگه.. دلم زیعز شده تنگ برات دلم منم

 !بابا؟ یبد ویگوش شهیم

  :گفت بعد کرد سکوت لحظه چند آرش

 !مدرسه؟ رمیم یدونستیم الجونید

 ..گهید دونستمیم خو.. دانشگاه یریم کردمیم فکر پس نه

  ..ایبخون خوب درساتو.. گلم آره -

 ..چشم: آرش

 ؟یندار یکار.. زمیعز نیآفر -

  ..رینخ: آرش

 ..برم قربونت خدافظ پس -

  ..خدافظ: آرش

 :ییدا یصدا دوباره بعد و اومد خرخر یصدا

 ..بزنه حرف باهات کرد لج دیببخش

 

! شم؟یپ نیاینم شما بپرسم خواستمیم ییدا هیحرف چه نیا -

  ..شده تنگ براتون دلم

 انقد.. جون ییدا کردم شک بهت راستش.. امم: ییدا

 یزیچ. شتیپ میایب یگیم هوی و مضطرب و یهول

 !شده؟



 .دادم تکون پامو و گرفتم دندون به لبمو

 طیبل فردا نیهم اونجا کنهیم تتیاذ یکس اگه الید: ییدا

 ..شتیپ امیم رمیگیم

 ینم نیشاغل اونجا شما خب.. یعنی.. ییدا نه نه نه -

 من سختتونه، اگه.. نیبش دور اونجا از یلیخ نیتون

 !ام؟یب

 یچ بگو خدا اون به تورو.. الید: گفت نگران ییدا

 !شده؟

  :گفتم دادمو قورت بغضمو

 عوض میروح.. مدت هی خوامیم فقط. ییدا نینش نگران

.. گردمیبرم دوباره.. هفته دو یکی واسه شتونیپ امیب بشه

  ...ای

 میشیم خوشحال داره جا چشممون رو که قدمت: ییدا

 انقد که افتاده برات یاتفاق چه بگو یول.. جون ییدا یایب

  !؟یشونیپر

 من پس: کردم عوض بحثو و ادین اشکم تا بستم چشممو

 .شتونیپ امیم... و رمیگیم طیبل فردا

 :گفت و گرفت ینفس زنمینم یحرف دید که هم ییدا

 ..گلم بده خبر بهم حتما پس.. ییدا باشه

 .نیبرسون سالم ییزندا به.. جون ییدا چشم -



 ..خدانگهدارت.. دخترم یباش سالمت: ییدا

  !خدافظ -

 به دادم هیتک.. دمیکش یقیعم نفس و کردم قطع ویگوش

  ..چرخوندم دستم تو ویگوش وارید به رهیخ و مبل

   !رفتم؟یم خودم و کردمیم ول رو آنا چطور

 از ترس با هرروز تونستمینم.. بود وسط جونم بحث

  ..رونیب امیب خودم خونه

 نگاه نگاه.. زدم کنار قموی و نییپا گرفتم سرمو

 ..صلوات ندن مییدا لیتحو جنازمو بعد ماه تا.. توروخدا

 کردم یپل رو آهنگ ایدن الیخیب و کردم روشن ونویزیتلو

 نه انگار..دادم قر وتمیک لباس با و دراوردم روپوشمو

 االن اما.. بودما گرفته آبغوره شیپ لحظه چند تا انگار

 یزندگ امان و امن در و مییدا شیپ رمیم که بود نیا مهم

  .کنمیم

  !رمیبیم خودم با هم رو آنا

 هی با لباسمو و رفتم اتاقم تا رقصون رقصون همونجور

  .کردم عوض دیسف نازک شلوارک و تاپ

 شویآرا و صورتم جون به افتادم و دورم ختمیر موهامو

  ..کردم پاک



 سر و ختمیر ریش وانیل هی و آشپزخونه رفتم بعدم

  !دمیکش

 وصل و مبل رو دمیکش دراز و هال تو آوردم لپتابمو

 لمیف تام دو دمیچرخ یکل نت تو مویگوش نت به شدم

  ..نمیبب بعدا کردم دانلود یخارج

  ..کافه رفتمیم دیبا فردا بود روقتید.. دمیکش یا ازهیخم

 رو بودم خسته بس از و کردم خاموش ونویزیتلو لپتابو

 ...برد خوابم مبل

 اومدم.. کرد باز چشامو در شدن دهیکوب یصدا با صبح

 کنم فکر و نیزم خوردم کمر با که پهلو به بخورم قل

  ..شد پودر دندم

 کردم بازش هوی و در به رسوندم خودمو کندن جون با

 کمرمه به دستم دید یوقت.. کرد نگاهم باز شین با آنا که

 !ال؟ید شده یچ یآ: گفت مچاله صورتم و

 زدنه؟ در وضع چه نیا.. تو ایب: گفتم و کنار دمیکش

 ..نیزم خوردم پاشم اومدم دمیترس

 ریز زد یپق یول کنهیم ینگران ابراز االن کردم فکر

  ..کردم نگاهش زیت که خنده

 نشکست؟ که تییجا: گفت و داد قورت خندشو

 :گفتم و گرفت خندم لحنش ییهوی رییتغ از



 ..ببند درم.. نه

 :گفت بلند.. آشپزخونه رفتم منم و بست درو

 خانم نیشد جذاب دلبر یادیز نیکنینم فکر.. اووو

  !ال؟ید

 :گفتم و دراوردم خچالی از مرغارو تخم

  !؟یچ یعنی

 :گفت و نشست و عقب دیکش ویصندل

 هی نیگینم رونیب نیندازیم ینجوریا تونویبلور توپُر بدن

 .....کنهیم هوس آدم وقت

 دستش تا دو با که طرفش کردم پرت خنده با مرغو تخم

 ..دیترک دستش تو مرغ تخم و گرفت

 ..کوفت: گفتم و دمیخند

  ..واال: گفت خنده با اونم

 کج دستشو که تابه تو زهیبر خواست دستشو تو مرغ تخم

  ..زبانه سطل سمت کردم

  !تابه؟ تو یزیبر نویا یخواستیم کثافت یا -

 :بازوم به دیمال انگشتشو رو مرغ تخم مونده یباق

  .پوستت به بزنم خواستمیم نه



 چندشم بازوم پوست رو شیسرد و مرغ تخم یلزج از

 سرم تو یتالف واسه بد بد یفکرا شهیهم که منم.. شد

  ..داشتم

 ..نیبب رو نجایا آنا یوا: گفتم و دمیکش یبلند نیه

 .زبونش به دمیمال فلفلو که کرد نگاه نوییپا کرده هول

 که منم دهنش تو دیکش زبونشو و شده یچ دینفهم اولش

 .دمینخند یول دمیترکیم خنده از داشتم

 صورتش باشن دهیکش شیآت زبونشو که انگار دفعهی

 ..دیکش غیج و شد قرمز

 نفس هی و کرد پر آبو وانیل دیدو. خنده ریز زدم بلند منم

  ..خانم عنتر: گفت و زیم رو دیکوب وانویل دیکش سر

  :گفتم و کردم دراز براش زبونمو و زدم بهش یچشمک

  ..ینکن یمرغ تخم منو یباش تو تا

  .کردم پاک بازومو دستمال با و

 کرد حس هم آنا.. اومد یسوختگ یبو کردم حس دفعهی

 !!!مرررررغ تخم: گفت غیج با هوی چون

 زرد مرغ تخم بله دمید که تابه سمت رفت نگام

 گازو ریز.. ستین شیب یا جزغاله االن خوشرنگم

  .سطل تو ختمیر مرغو تخم خونسرد کردمو خاموش

 !امروزمون صبحونه از نمیا خب -



 و قهوه آخرشم و خنده ریز میزد آنا با که شد یچ دونمینم

 .میخورد تییسکویب

 

 !کافه میبر که شو آماده: آنا

 ..میبر بشورم ظرفارو باش -

 بذار. گهید فنجونه تا دو. یوسواس تو چقد الید یوااا: آنا

  .بشور یبرگشت

  ..پررو:گفتم کردمو نگاش فنجون یباال از

 به نمیبب بگو.. نکنا یاونجور چشماتو: گفت دویخند

  ؟یزد زنگ تییدا

  ..کنمیم فیتعر برات راه تو -

 :گفتم کردمو نگاه یوارید ساعت به برگشتم

  ..نشه رمونید

  ..ادیم بعد به 9 خودش فرانک.. شهینم نه: آنا

 اون و دست نیا یه آنا.. خوردم قهومو از گهید کمی

 منم.. بگه یزیچ خواسیم انگار.. کردیم دست

  ..دمشییپا یم یرچشمیز

 ..پخ: زدم داد هوی و شد فعال رودم کرم ناگهان یول 

 زدم بلند کنمو کنترل خودمو نتونستم آنا بلند غیج تک با

 ..خنده ریز



 ؟یدار کرم.. درد یا: گفت و پام به زد زیم ریز از

  ..گهید دارم حتما: گفتم زدمو یچشمک

 قورت خندشو و چونش ریز گذاشت دستشو دوباره

  ..داد

 .لطفا.. الید باش یجد کمی

 یبگ من به یخوایم یزیچ: گفتم کردمو صاف صدامو

 آنا؟

 ؟یدیفهم کجا از: آنا

 :گفت که کردم زیر چشامو

 ..یشیم سگ نکن یاونجور چشاتو باشه باشه

 شم؟یم یچ: زدم غیج درشت یچشا با

 چشمت گهیم ستین هیرانیا اصطالح اون مگه.. م: آنا

 !شه؟یم سگ

  ...خنده ریز زدم یپق گرفتم منظورشو تا

 !دارست؟ سگ چشات منظورت: گفتم خنده یال به ال

 همون منظورم قایدق آره: گفت و زد یژکوند لبخند آنا

  ..بود

 شدمو یجد دوباره میدیخند یحساب ییدوتا نکهیا بعد

  !؟یبگ یخواستیم یچ بگو: دمیپرس

   ..یچیه.. ه: آنا



 ..لطفا! بهم بگو.. آنا -

 !کافه میبر شو آماده بدو الید شهیم رمونید: آنا

 قهوه بابت یکوتاه تشکر بزنم یحرف بده اجازه نکهیا قبل

  ..ییرایپذ تو رفت و کرد

  ..آنا فهممیم که باالخره: گفتم بلند

 تو گذاشتم فنجونارو دمیکش یپوف که نزد یحرف

  ..شم آماده تا رفتم و ییظرفشو

  ..بود شیگوش مشغول که کردم نگاه آنا به دوباره

 بلندموجمع یموها و شدم خم و رفتم توالتم زیم سمت

 با سرم یباال و خودشون دور دمیچیپ دور پنج و کردم

 .کردم چک موهامو نهیآئ تو. کردم سفتش رهیگ

 ومدیم بهم هم یلیخ.. بودم بسته خوجمل یا گوجه

  ..نیخودتون فتمیخودش.. دادیم نشون تر باز صورتمم

 ..میشد خارج خونه از آنا با و دمیپوش لباسامو

 شد ناراحت یلیخ که گفتم بهش رو مییدا هیقض راه تو

 و بود گنگ ییجورا هی حرفاش.. برم زودتر گفت یول

  ..نداشت یهمخون هم با

 انیب بگو تییدا به و نرو گفتیم و بود شده ناراحت هم

 فردا نیهم اصن برو زودتر گفت و کرد رییتغ هوی اما

 ..برو



  ..کردمیم شک بهش داشتم یراستک راست گهید

 ریز از و بزنم مخشو نتونستم کافه به میدیرس چون

  ...بگه خوادیم یچ که رونیب بکشم زبونش

 که ادیب ماه هی واسه حداقل من با حتما که گفتم بهش فقط

 و هستن خونوادم نجایا امیب تونمینم گفت و چوندیپ اونم

 که بس از دونستمیم من یول.. گهید لیدل تا هزار

  ..بمونه مییدا خونه ادیب شهینم روش هیخجالت

 اما بود ریدرگ فکرش چون نکردم اصرار لحظه اون

  ..برم دمیترسیم تنها. ادیب باهام کردمیم شیراض دیبا

 داره هوا تو ریام بعد نشستم مایهواپ تو بود ذهنم تو همش

 یم تا من و من سمت شهیش به زنهیم هوی کنهیم پرواز

  ..کشمتیم گهیم اون و کشمیم غیج نمشیب

  ن؟؟؟یبود دهید نیا از تر یلیتخ

  ..شلوغه نقدهیچ.. به به دمید که میشد کافه وارد

 شاپ؟؟ یکاف ادیم صبح مین و 8 ساعت یک

 نشون نیا و داشت یرسم یلباسا درصدشون 90 البته

 ..اومدن کافه کینزد شرکت از که بود نیا

 و بود کافه از تر اونور مغازه دو یغاتیتبل شرکت هی

 قهوه ییچا هی ومدنیم یکار ساعت قبل معموال کامنداش

  ..رفتنیم و خوردنیم یزیچ یا



 ..ومدنیم توک و تک ظهر تا وقتام یگاه

.. دمیپوش لباسامو و اتاقک گوشه رفتم مردم زیآنال از بعد

 ییرنگا از تا دو دیسف قرمز چون.. داشتم دوسشون یلیخ

 !بودم عاشقشون که بودن

  ..شمیپ ادیم بعد رهیبگ تماس پدرش با دیبا گفت هم آنا

 رو یپرانرژ ایسوف همه از اول و آشپزخونه یتو رفتم

 .کردیم یدگیرس کارا به تند تند که دمید

 .یانرژ پر که نمیب یم: گفتم زدمو بهش یلبخند

 !آخه؟ یرفت زود شبید چرا تو: گفت یدلخور با

. معذرت.. شم فدات اومد شیپ کار: گفتم دمویبوس لپشو

  ..کنمیم جبران

 جبران.. عشقم کردم یشوخ: گفت زدو ینیریش لبخند

 ..ختهیر سرمون رو کار یکل که تَه اون بپر حاال.. شدس

  ..آشپزخونه آخر میرفت باهم

 تا دو فقط شده تموم مون یشکالت کیک ظرف: ایسوف

  ..میکن درست کیک دیبا.. مونده برش

 ینتایکاب از الزمو مواد عیسر و دادم تکون سرمو

  ..جلوم گذاشتم و دراوردم آشپزخونه

 آهنگ خودم واسه لب ریز و شدم مشغول سرعت به

 ..دادم یم قر نامحسوس و زیر و خوندمیم



 ویبرق همزن دوباره و کاسه تو شکوندم مرغارو تخم

  ..کردم روشن

 :گفت و سادیوا کنارم اومد آنا موقع همون

 هیزاو اون از ادیب یکی االن نده قر یاونجور یهو

 ..الستیواو نتتیبب

 

 !المغز منحرف شو خفه: گفتم بازوشو تو زدم

  ..ینیس تو دیچ و برداشت فنجون تا سه و دیخند زیر

 اشاره آنا به زیر و کردم مواد یقاط رو کاکائو پودر منم

 آنا؟ یگینم: کردم

 پر رو فنجونا داشت و بود دستش جوش آب که آنا

  و؟یچ: گفت کردیم

 منو دارم یساز رنگ کارخونه خودم من زمیعز -

 ..نکن رنگ

 !یندازیم کهیت.. اووو: گفت خنده با

 ....یبب بگو حاال.. یچ پس بله -

 یزود بدم لیتحو هارو اسپرسو نیا: گفت دویبر حرفمو

  ..گردمیبرم

 !خانم الید ناموفقت تالش نیدوم.. رفت بازم و



 تا جانسو به دادم و کیک گرد قالب تو ختمیر موادو

  ..ماکروفر تو بذارتش

  ..ریبخ صبحتون! دوستان دینباش خسته: فرانک

 ..میداد جوابشو( من جمله از) ییرو خوش با همه

  ..بود شده یخال بود نشسته یمشتر که ییزایم از تا دو

 و زیم سمت رفتم و برداشتم مخصوصو دستمال

 دستمال زویم گمید دست با و ینیس تو دمیچ فنجونارو

  ..دمیکش

  ..نطوریهم هم رو زیم یکی اون

  ..بشوره تا ظرفشور دادم فمیکث ظروف

  .اپن به زدم هیتک سین یکار دمید و چرخوندم چشم

 کرم با دیبا صبحمو.. دمیکش یا ازهیخم حوصله یب

 کالفه ینجوریا! یمورد هر در.. کردمیم شروع ختنیر

  ..شدمیم

 ختنیر کرم واسه یا سوژه نجایا یول جون الید متاسفم

  .فعال ستین

  ..کردم کمک کمی ها بچه به و آشپزخونه تو برگشتم

 لباس همون با پسر تا دو که بود پر زیم هی فقط االن

  .بودن سفارش منتظر و بودن نشسته یکارمند

  ..بست نقش لبم رو یطانیش لبخند



 برد رو قهوه ینیس جانسو بذارم شیپ پا اومدم تا

 پا پاشنه رو و دمیکش یپوف.. دیپر نمیا بفرما. سمتشون

 برهیو با یول بود توش کمیک که ماکروفر سمت دمیچرخ

 ..برگشتم راهو همون میگوش

  :یشگیهم مزاحم طرف از بود امیپ

 (منتظرتم رستوران یپشت کوچه) 

 ..باطل الیخ یزه.. زدم یپوزخند

  (ام؟یب دیبا چرا: )نوشتم براش

  (منتظرتم: )نوشت فقط

 ریز فرانک که بمیج تو انداختم ویگوش.. بابا نزن زر

 شده؟ یزیچ: گفت دییپا یم منو یچشم

  ..ستین یمشکل نه -

 آوردم خوشمزمو کیک و کردم باز ماکروفرو در

  ..داد یم یشکالت یبو چه به به.. رونیب

 کیک رو لذت با و روش کردم یخال رو شکالت خامه

 تو فرستادم شکالتو یبو تونستم تا و کردم پخشش

 ظرفو ذوق با و روش ختمیر رو یرنگ یترافال.. دماغم

 .....که کنم مشیتقس برم که دمیچرخ و کردم بلند

 !م؟یبزن حرف باهم میتونیم زم؟یعز: لیدن

  ..کارم محل ادیب نداشتم دوست اصال.. کردم نگاهش زیت



 از که االن یول نداشتم موضوع نیا با یمشکل قبال دیشا

 ادیب که برسه چه نمشیبب خواستمینم یحت افتاده چشمم

 ..نجایا

 !باشه اون عهده به مشیتقس تا دایآ به دادم کویک

 نگاهم رهیخ رهیخ و بود شده خم اپن اونور لیدن

  ..کردیم

  ..ستمین الید رونیب نکردم شوتت نجایا از اگه

 لیدن پشت از فرانک هم موقع همون من گل شانس

 !ن؟یهست یمشتر: گفت و دراومد

 دنبال اومدم.. نه: گفت فرانکو رو دیچرخ نگاهش لیدن

 ..دخترم دوست

 نوریا اومدم اپن اونور از عیسر که کرد نگاهم فرانک 

 :گفتم و رونیب سمت دادم هول زیر رو لیدن و اپن

  ..فرانک گردمیبرم االن

 حرف یهرچ.. میشد خارج رستوران از ییدوتا

 تو دمیچیپ.. ذهنم تو کردم جمع کنم بارش خواستمیم

 به حواسم تازه که بزنم حرف کردم باز دهنمو و کوچه

  ..شد جمع صورتش



 شکاف لبش گوشه بود خورده شب اون که یکتک از

 چشمشم ریز و بود افتاده خراش شیشونیپ! بود برداشته

  .بود کبود

  !یخنث.. ناراحت نه شدم خوشحال نه

 !یخورد حرفتو شد؟ یچ: گفت پوزخند با لیدن

 ها؟؟ من؟ کافه تو یگذاشت پاتو چرا تو: دمیتوپ بهش

 !تو؟ کافه.. هه: لیدن

 دوست و کنمیم کار توش که هییجا نباشه منم کافه -

 به.. ییجا نیهمچ بذارن پاشونو تو مثه ییآدما ندارم

 ..یباش تو شخص اون اگه خصوص

 .یدراورد دُم دایجد بابا؟ نه: لیدن

 رینگ منو ارزش با وقت هم یالک.. یدید ینم تو داشتم -

 .کارت رد برو

 کوچه تو شب اون بود یک پسره اون.. کن صبر: لیدن

 شد؟؟ دایپ کلش و سر

 !بدم؟ پس جواب همه به دیبا من یوااا: گفتم کالفه

 پس! گرفته؟ پس حساب ازت یک گهید همه؟: لیدن

 ش؟یشناسیم

 !بدم؟ جوابتو دیبا چرا -

 :گفت کهیت با.. زد خودش دور یچرخ یعصب



 !نه؟ زد کتکم زیچ همه یب پسره اون یخوشحال

 راه پرانتز نیع یداشت االن ومدینم اگه چون.. اوهوم -

  ..یرفتیم

  ..نگرفت منظورمو اولش.. کرد نگام رهیخ رهیخ

 :انداخت کهیت باز افتاد شیدوزار که بعدش

 ؟؟یوجب مین یتو

 بزن حرف درست من با: گفتم شونشو تو دمیکوب

  ..شعوریب

 تهیحال کنم نابودت تونمیم االن نیهم بخوام من الید: لیدن

 !که؟

 .دمیترس بابا؟ نه: گفتم و دراوردم اداشو

 ..لیدن: گفتم و شدم کشینزد قدم دو

 ..بود زده زل چشام تو

 !من به.. بده.. تویگوش -

 !چرا؟: لیدن

  ..لحظه هی فقط -

 :گفتم هیکنا با عیسر که کرد مکث

 دو.. ندارم یکار دخترات دوست شماره با نباش نگران

 ..دمیم پسش یا هیثان

 



  :دستم داد و زد رمزشو و دراورد ویگوش

 ..ندارم یدختر دوست من

 .نکن فیتعر جوک ندارم خنده حوصله -

 کیت مخاطباشو همه و تماساش ستیل تو رفتم الیخیب

  :گفتم بلند قصد از و تیلید رو زدم تیرضا با و زدم

 ..کردم پاک رو همه خورد دستم دیببخش یوا.. نیه

 نگاه بهش زده بهت و دیکش دستم از شدت با ویگوش

  ..کرد

 کار دید یوقت و برگرده مخاطباش تا زد رو نهیگز تا چند

 نیهمچ چرا مرگته؟ چه: گفت یعصب گذشته کار از

   !؟یکرد

 کنم پاک خودمو شماره فقط خواستمیم لیدن یدونیم -

 دستم منم بود شده گم گهید یدخترا شماره نیب منتها

  ..شدن پاک همه خورد

  :گفت بلند و سادیوا نمیس به نهیس

 نه؟؟؟.. یکرد نکارویا عمد از تو

 خونسرد و بغلم ریز زدم دستمو و عقب رفتم قدم دو

 گهید.. نمتیبب خوامینم چوقتیه گهید.. لیدن: گفتم

 خوامینم چوقتیه گهید.. نشو سبز رام جلو چوقتیه

 جرم به ازت یجور نمتیبب گهید بار.. نمیبب ختتویر



 در پدرت یبخور حبس که کنمیم تیشکا مزاحمت

 ؟؟یدیفهم.. ادیب

 کنترل تشویعصبان چون خوند چشام تو از تویجد انگار

 ...الید: گفت کردو

 زبون به اسممو که بود یآخر بار.. تموم.. اوهوم -

 ..یاوردیم

  !ال؟ید چرا: لیدن

 :گفتم گرفتمو خودم به کردن فکر حالت

 میافسردگ و یکس یب اوج تو من.. که بگه برات جونم

 وارد.. ینکن اشتباه آ آ.. یبش میزندگ وارد تو دادم اجازه

  .میزندگ وارد.. ها نه قلبم

 :دادم ادامه.. گمیم یچ نهیبب بود زده زل

 باهام.. یدادیم بها بهم یلیخ یبود خوب یلیخ لیاوا

 یکرد یباز نقشتو خوب.. یبود پشتم.. یبود مهربون

 گاه هیتک هی ،یبدبخت دوران نیا تو گفتم منم.. بهت نیآفر

.. کمی من.. بگذرونم باهاش مویزندگ هیبق که کردم دایپ

 کردم یسع.. لیدن گرفتمتیم یجد داشتم کمی فقط

 قطعا یدادیم ادامه شتریب نقشتو اگه.. بشم عاشقت

 یداد لو ذاتتو زود که فیح... اما.. بشم عاشقت تونستمیم

 یم رابطه چشم به فقط رو یدوست تو.. یکرد رو و



 ندادم اجازه بهت حاال تا من چون و.. ینیب یم و یدید

.. توام با یالک من یکردیم فکر تو ،یببوس منو یحت

 !نه؟ ای بود نطوریا

 کنه باز دهن خواست کالفه دوباره.. بود کرده سکوت

 اتویدخترباز کم کم بعد.. شه تموم حرفم سایوا: گفتم که

 فکر ای خرم من یکردیم فکر ای و یکرد رو من جلو

 برام یلیخ که یصورت در.. ستین مهم برام یکردیم

 اما یدید یم یسرگرم چشم به منو تو.. لیدن بود مهم

 یوقت تا کرد دایپ ادامه رفتارات نیا. بود یجد قصدم من

 اگه گفتم.. یبرگشت مدت هی بعد و زد بتیغ هوی که

 هی با آنا بعدش هفته.. تو نه من نه شه تکرار دوباره

 و زد بتیغ دوباره شیبعد ماه.. دتتید کافه هی تو دختره

 یداشت گرم استقبال انتظار ازم و یاومد روز 20 بعد

 یسع یکن حل نمونویب مشکل نکهیا یجا به! ادته؟ی

 که ییاونا! شد؟ یچ.. هه.. یبزن دست بهم بازم یکرد

 دوست یگفت یالک باز برات؟؟ بودن کم یبود باهاشون

 اون پرتا؟؟ و چرت نیا و بگذرم ازت تونمینم و دارم

 !!؟یچ رو کوچه تو شب

 رو آثارش هنوز: دادم ادامه کردمو اشاره زخماش به

 هنوزم که ییپررو اونقدر یول البته مونده جا صورتت



 خودم با من راهم جلو یایب یه نکن فکر.. یایم دنبالم

 منو چقد.. منه فکر به چقد نیبب لویدن نیا یوا که گمیم

.. نهیبب منو ادیم شهیم تنگ دلش زود زود که داره دوست

.. هوسه رو از همش دونمیم من.. ستین ینجوریا رینخ

 رد دست که یمن کردن، قبولت باز یرو با همه چون

 دیبا شده هرجور و یکن تحمل یتونینم رو نتیس به زدم

 که کردمیم ینیب شیپ راحت.. باشه خودت حرف حرف،

 االن تا که ییدستماال اون نیع یبرس هدفت به یوقت

  !دور ینداختیم منم دور، یانداخت

 قبولت باز یرو با منم راستش: گفتم گرفتمو ینفس

.. لیدن نشد.. یکردیم ثابت بهم خودتو اگه اما.. کردمیم

.. کنم اعتماد تو به چوقتیه تونمینم من.. ینخواست تو

 حرفات از یلیخ.. شکوندن دلمو حرکاتت از یلیخ

. باشم داشته دوِست گهید تونمینم من.. کردن خوردم

 حداقل ایب.. این دنبالم.. نشو رمیگیپ گهید کنمیم خواهش

  ..نباشه دعوا با مونیخداحافظ

 و یبریم خودت واسه یگیم یچ الید.. د: لیدن

 حرفاتو.. بزنم حرف من ینذاشت اصن تو! ؟یدوزیم

  ؟؟یکرد یخداحافظ آخرشم و یزد

 !لطفا.. لیدن: گفتم آروم و جلو بردم دستمو



 :گفت و گرفت هامو شونه رهیبگ دستمو نکهیا یجا به

 اشتباه زیچ هی من از ذهنت تو تو،. نکن نکارویا الید

  ..دارم دوست من.. یساخت

 از گهید روز دو.. ستین داشتن دوست نیا بخدا لیدن -

 ...و پرهیم سرت

 !نه؟ وسطه پسره اون یپا: گفت کردو قطع حرفمو

 :گفتم کردمو بسته و باز چشامو حرص با

  ..بگما یچ هی نذار.. لیدن

  ..نمیبب بگو: لیدن

 .بردار شونم رو از دستتو اول -

 ..بزن حرفتو: لیدن

. باشم نفر چند با که ستمین تو مثه من: گفتم تحکم با

 و فقط من لحظه نیهم تا مونییآشنا موقع از.. تونمینم

 .....او اصن.. بودم تو با فقط

Tina: 

 رو رابطه نیا یخوایم واقعا! بودم؟ یگیم چرا: لیدن

  ال؟؟ید یکن تموم

 برم دیبا االنم.. لیدن بود یجد حرفام: گفتم دمویکش عقب

  ..شد رمید.. سرکار

  ..وارید به دیکوب محکم پاش با و دیکش یعصب پوف



 ..چل و خل

  !ال؟ید: لیدن

 بله؟ -

 !بخوام؟ یچ هی ازت شهیم: لیدن

 !بگو -

 :گفت که کردم نگاهش کنجکاو

 االن حداقل.. بچشم طعمتو آخر و اول بار یبرا حداقل

 ..لباتو طعم فقط

  .ایب: گفتم زدمو یلبخند

 !؟یمطمئن: گفت باشه نشده باورش انگار

 ..اوهوم -

 اومد تند یقدما با و شد هوس پر و خمار چشاش عیسر

 ..سمتم

 قفل دستشو هی.. وارید به داد میتک و گرفت هامو شونه

 که لباسم دکمه رو بذاره خواست گشوید دست و دستم

  ..نمیس رو گذاشتم دستمو خودم زودتر

 و بازوم رو گذاشت دستشم یکی اون و نکرد یاعتراض

  ..جلو آورد صورتشو و بست چشاشو آروم

 که بره نیب از نمونیب فاصله بود مونده سانت هی بایتقر

 ل؟یدن: کردم زمزمه



: داد جواب بسته یچشا همون با و نگهداشت سرشو

 !جان؟

 :گفتم وار زمزمه و گوشش کینزد بردم سرمو

 !متاسفم برات

  ..کرد باز چشاشو و شد شل دستاش

  ..کردیم نگاهم ناباور

 یعاد دادمو تکون براش دستمو و کنار دمیکش خودمو

 !یدن خدانگهدار: گفتم

 اول شدم کافه وارد یوقت و دمیدو رو کافه تا قدم چند اون

  ..بود سادهیوا شیقبل یجا همون که دمید رو فرانک

 ؟یکنیم نگام یاونجور چرا هیچ: گفتم و طرفش رفتم

 بود؟ پسرت دوست:فرانک

 !بود. اوهوم -

 ست؟ین االن یعنی بود؟: فرانک

 در من یزندگ از سر هیبق نداشتم دوست من بابا یا

 !استغفرال.... ک تو کردنیم سرشونو یه نایا ارنیب

 !سرکارمون میبر الیخیب فرانک -

  .آشپزخونه تو دمیپر و ندادم زدن حرف اجازه بهش

 یکس اون لیدن.. داشتم یبهتر احساس راستش االن

 زیچ فکره به بازم آخر لحظه یحت.. خواستمیم که شدینم



 پسره تا دو که یزیم همون و کردم یپوف.. بود گهید

 و دمیکش دستمال رو بودن رفته االن و خوردن قهوه

  .شدیم خلوت کافه میتا نیا بایتقر.. زدم جا اشویصندل

  ..بکنم یصحبت ییدا با برم گرفتم میتصم

 خورد که بوق هی. گرفتم شمارشو و سالن یانتها رفتم

  :گفت بزنم یحرف نکهیا قبل یول داد جواب

 !رمیگیم تماس باهات خودم.. دارم جلسه جون ییدا

 .کرد قطع ویگوش و

  .بمیج تو انداختم ویگوش و دمیکش یهوف

 

 کوچه همون سر به.. کردم نگاه رونیب به پنجره پشت از

  ..کردم یخداحافظ رادیه از شیپ قهیدق چند که یا

 خوشحال بابتم نیا از یول رمیگیم آسون ویچ همه درسته

 چون دادم نجات کار نیا با خودمو یزندگ درسته.. ستمین

  ...بازم... خب یول نداشتم رادیه با یا ندهیآ چیه

 شد؟؟ یچ.. الید: آنا

 شد؟ یچ یچ: طرفش برگشتم

  ..گهید لیدن: آنا

 ..آنا نداره وجود یلیدن گهید.. آها -

 :دیدرخش چشمش تو یخوشحال برق



 تموم؟؟ یعنی! ال؟ید یگیم یجد

 !تامام: گفتم زدمو یچشمک

 جنبه. دمشیچسب سفت منم کرد بغلم یخوشحال با و دیخند

 فشارش انقد دیبا کردیم بغلم یکی تا نداشتم کردن بغل

 بخاطر دمیشا. رونیب بزنه دهنش از هاش روده تا دادمیم

:( کنم بغل رو همه دارم دوست و میبغل یلیخ که نهیا

 ..گهید مهربونم

 صبح نمیبب بگو تو حاال: گفتم عیسر که شد جدا ازم آنا

 !؟یداشت اضطراب انقد چرا

 ..یچیه اون؟؟.. آ: آنا

 ..بگو.. آنا: گفتم شدمو یجد

 زیچ واقعا.. گمیم یاوک: گفت بعد چرخوند حدقه تو چشم

 حس شتیپ ومدمیم داشتم که صبح.. آخه نبود یخاص

 تو دمیچیپ تا.. کنهیم بمیتعق پام به پا داره نیماش هی کردم

 تا شهیم باورت یول..موند کوچه سر و ومدین گهید کوچه

 کردم؟؟یم حس رو ینگاه ینیسنگ خونت در جلو برسم

 نفر چند ؟؟یدیند ویکس! ؟یگیم یدار یچ آنا یآ -

 !بودن؟

 افهیق.. نه یول.. نفر کی دمیشا.. نفر دو کنم فکر: آنا

 .بود یدود کامال هاشون شهیش چون دمیند هاشونو



 طرف دیکش پر ذهنم ناخواسته ای خواسته آنا حرف نیا با

 اون.. ستین ممکن باشن؟ بوده اون یآدما ممکنه.. ریام

  ..آنا با نه منه با مشکلش وونهید

 یحت ای بابات ای خودت ممکنه.. آنا: دمیپرس آنا از عیسر

 ....با داشته یدشمن یکس با مامانت

  ..مطمئنم.. نه نه: گفت کردو قطع حرفمو

 قایدق که بهت لعنت.. گرفت وجودمو کل یبد حس

 ازم یخوایم آوردم دست به آرامشمو تازه که یموقع

  ..شیریبگ

  ..گهید فکر تو نرو بگم؟؟ بهت خواستمینم یدید: آنا

.. دختر ونهیدرم جونم یپا: گفتم زدمو هیتک ستون به

 که بود یپسر به لیدن واقعا کاش... کاش آنا؟ یدونیم

.. زدینم بهم رابطمونو کاش.. کنم هیتک بهش تونستمیم

 من مواظب که کنم حساب روش تونستمیم اونوقت

 ..آنا بده یکس یب چقد.. باشه

 خداشونه از من یبابا مامان: گفت و شد ناراحت هم آنا

 تو اما.. لحاظ همه از.. کنن ساپورت من مثل هم رو تو

 ..یخواهر یخواینم خودت

 بابات مامان.. باشم یکس سربار خوامینم مییدا از بعد -

 یوقت اما.. کردن حقم در ایخوب یلیخ و دارن لطف یلیخ



 خودم یپا رو کامال گرفتم میتصم شدم جدا مییدا از

  ..نباشم لیدن مثل ییآدما محتاج چوقتیه و سمیوا

  .فهممیم: آنا

 عیسر ییدا اسم دنید با.. دیلرز دستم تو میگوش دوباره

 !شد؟ تموم جلست جان ییدا سالم:گفتم و دمیکش تماسو

 قطع شدم مجبور دیببخش زمیعز آره.. دخترم سالم: ییدا

  ..کنم

 ...که بپرسم خواستمیم.. هیحرف چه نیا کنمیم خواهش -

 برات صبح امروز.. بگم بهت خواستمیم نویهم منم: ییدا

 مشخصه.. فرداست پس یبرا خشیتار یول گرفتم طیبل

 به پرواز طیبل نیاول نیهم بخاطر یدار عجله یلیخ

  ..دمیخر برات رو فرانکفورت

 اگه.. جون ییدا بده گوش: گفت بزنم یحرف خواستم تا

 جور بارتو و کار و یببند چمدونتو روزه کی سختته

 طیبل اما.. خرمیم برات ویبعد کنمیم لغو طویبل نیا یکن

 فردا پس طیبل نمیبب بگو حاال.. گستید دوماه یبرا یبعد

 !نه؟ ای کنم لغو رو

 ....یعنی.. ییدا زهیچ ا... ا -



 لغوش ییدا نه: گفتم مصمم ذهنم، تو اومد که ریام چهره

 نکهیا فقط.. کنمیم جور کارامو روزه هی من.. من.. دینکن

 !چنده؟ ساعت پرواز

 صبح 3 ساعت دیبا چون باش آماده شب فردا: ییدا

.. جون ییدا شهیم بلند 4 ساعت پروازت.. یباش فرودگاه

  ..بده خبر من به بکن فکراتو شب تا

 ..یکرد لطف یلیخ نکنه درد دستت.. جان ییدا باشه -

 :گفت کردو یا خنده یمهربون با

 ..شده تنگ وروجکمون واسه یلیخ دلمون که ایب

  ..چشم: گفتم و دمیخند یمصلحت منم 

 ..ییدا زیعز برس کارت به برو: ییدا

 ..زلزله جناب و ییزندا به نیبرسون سالم -

 .خدانگهدار.. جان الید قربونت: گفت خنده با ییدا

 !خدانگهدار -

 آنا سیخ یچشا باال گرفتم سرمو تا کردمو قطع ویگوش

  ..دمید رو

  :گفتم و بمیج تو انداختم ویگوش شده هول

 فداتشم؟ یکنیم هیگر چرا.. آنا

 کردم بغلش محکم.. کنهیم هیگر داره چرا دونمینم انگار

 :کرد بغلم تر محکم و دیترک بغضش که



 !نامرد؟ فردا پس آخه! کنم؟ کاریچ من یبر تو.. الید

  .گونم رو خورد سر اشکم منم شیگر یصدا با

 زدمو پس اشکمو.. شهیم بدتر آنا حال کنم هیگر منم اگه

  :گفتم نلرزه کردمیم یسع که ییصدا با

 یزود مونم یم دوماه یکی.. وونهید رمیبم که رمینم

 تونمیم مگه! ؟یخواهر دارم ویک تو جز من.. گردمیبرم

 !کنم؟ ترکت

 شدش قرمز صورت با و برداشت شونم رو از سرشو

 آروم خوردنویم سر صورتش رو که ییاشکا.. کرد نگام

 :گفتم لب ریز کردمو پاک

 

 ..شم جدا کسم نیتر زیعز از یشد باعث که بهت لعنت

 ..امیب باهات خواستیم دلم یلیخ خدا به الید: آنا

 خدامه از منم.. زدلمیعز فهممیم: گفتم دمویبوس گونشو

 ...نشم جدا ازت

 زمان هم اشک دو و رمیبگ خودمو جلو نتونستم گهید

  ..گذاشتن جا به رد صورتم رو

 !ه؟یچ چاره یول -

 :گفتم و نترکه بغضم تا کردم جمع دهنم تو لبامو

  ..باشم مرگم منتظر دیبا لحظه هر بمونم نجایا



  :گفت شونمو تو زد آنا حرفم نیا با

 اشکال.. تهیسالمت آرزوم من. نزن حرفا نیا از شو خفه

 !یسالم بدونم که نهیا مهم یدور نداره

 هام گونه بازم زدن پلک هی با و شد جمع چشمم تو اشک

  ..شد سیخ

 جفتمون بعد میزد زل هم یچشا تو بغض با هیثان چند

 کردن خفه واسه میبرد پناه هم بغل تو محکم و میدیترک

  ..هامون هیگر یصدا

 یلیخ یلیخ.. ادیز یلیخ.. شدیم تنگ براش دلم یلیخ

 ..ادیز

 :میشد جدا هم از هوی فرانک یصدا با

 د؟؟یکنیم هیگر چرا شده؟؟؟ یچ

 کنمیم بغض تا دونستمیم که من یول زدم پس اشکمو

 ..کنم هیگر نکهیا به برسه چه گوجه شهیم صورتم

 ..ستین یخاص زیچ یچیه... ه -

 شده؟ یچ بگو تو آنا: فرانک

  ...رهیم داره الید: آنا

  :دیپرس شوکه و شد یجد فرانک

 !!ره؟یم داره کجا ؟یچ

  :گفتم نیهم بخاطر کنم بزرگ موضوعو خواستمینم



 رمیم ماه دو یکی مدت به.. فرانک ستین یزیچ

 اگه.. البته.. گردمیبرم دوباره و مییدا شیپ فرانکفورت

 !یبد یمرخص بهم تو

 یدار کنمیم احساس اومده؟ شیپ یمشکل الید: فرانک

 !یچونیپ یم منو

 بزرگش انقد چرا.. چونمیبپ رو تو نداره یلیدل فرانک -

 ..گرفتم یمرخص ماه دو نیکن فکر نیکنیم

 و زد رقم برام روزارو نیا که داشتم حرص ریام از 

  ..کردمیم یخال نایا سر داشتم

 :گفتم شمرده شمرده دمویکش میشونیپ به دست کالفه

 ..باهاتون زدم حرف ینجوریا چرا دونمینم دیببخش

   !دمینم یمرخص بهت من: فرانک

 !لطفا فرانک: گفتم تعجب با و باال گرفتم سرمو

 ..الید یبر بذارم تونمینم: گفت دارش غم نگاه با فرانک

 :گفت کردو یفرت فرت آنا

  ..رفتینم باش مطمئن نبود واجب اگه فرانک

 همه از.. نیبب منو: داد ادامه کردو اشاره خودش به

 ....ای تره مهم جونش یول رهیم داره که ترم ناراحت

  !ببند دهنتو یعنی آنا یپهلو به زدم آرنجم با

 .کن جمع حرفشو نیدوم ایب حاال



 ه؟یجد انقد که هیچ! ه؟یزندگ و مرگ بحث: فرانک

 مییدا پسر و ییزندا و ییدا واسه دلم.. ساده یدلتنگ هی -

 رد یمرخص برام شهیم.. دنشونید رمیم دارم شده تنگ

  !؟یکن

 ..نزد یحرف باشه نکرده باور حرفمو که انگار

 ..خوابهینم که من بدون کافه.. گردمیبرم زود فرانک -

 برگشت و شد مونیپش یول بگه یزیچ کرد وا دهن

  ..آشپزخونه

 ..یلعنت: گفت لب ریز و نیزم دمیکوب پامو

 شیراض دیبا امروز: گفتم و آنا شونه رو گذاشتم دستمو

 ..کنم

 ..زد یتلخ لبخند و داد تکون یسر آنا

  ..آشپزخونه طرف افتادم راه و دادم لبخند با جوابشو

  ..دمشیند گشتم رو آشپزخونه دور دو.. دمشیند

 کجاست؟ فرانک جانسو -

  .کنم فکر اتاقک طرف رفت: جانسو

 دو که رستوران یانتها اتاقک سمت رفتم کردمو تشکر

 پله که یانبار دونم هی.. بود لباس ضیتعو واسه اتاقک تا

  ..باال رفتیم خوردیم

 :شد بلند فرانک یصدا شونیکی از زدم اتاقکو تا دو در



 ..امیم االن

  .شدم اومدنش منتظر کردمو گره دستامو

 ..نداره اومدن قصد حاالها حاال.. نوچ

  ..کرد باز شدت باز درو که زدم در دوباره

 ؟یدار کاریچ: گفت شدو تر آروم دید منو تا

  .میبزن حرف دیبا -

  ..داخل برم شد منتظر و گذاشت باز اتاقکو در

 .برم و بگم بهت نجایهم.. امینم داخل.. نه -

 !ال؟ید یندار اعتماد من به: گفت تلخ

  ..هیحرف چه نیا فرانک -

 مخصوصا نداشتم اعتماد یپسر چیه به من گفتم دلم تو

 ..شد تر قیعم حسم نیا شناختم لویدن که االن

.. نجانیا همه دوستام.. نجاستیا میزندگ خونه من.. نیبب -

 کنم ترک دوستامو رو، آنا ادینم دلم من.. نجاستیا کارم

 ول دارم خاطراتو نیتر قشنگ توش که یا کافه.. برم

 ایب! برم و کنم ول رو خودمه خونه که یا خونه برم، کنم

 چوقتیه گهید که رمینم.. ریبگ میتصم منطق با

 که گرفتم یمرخص ازت ماه دو واقعا کن فکر.. برنگردم

 اگه کن باور.. سرکار گردمیبرم بعدم بمونم خونه تو فقط



 گهید چاره یول کردمیم امتحان اونو بود یا گهید راه

   ..فرانک ندارم یا

 بهت امروز از.. برو خب یلیخ: گفت یسخت به

 .دمیم یمرخص

 !فرانک ممنونم ازت یلیخ: گفتم زدمو یلبخند

 ال؟ید: زد صدام که برم دمیچرخ پا پاشنه رو

  ..برگرد زود: گفت تلخ اونم که طرفش برگشتم

  .گردمیبرم: گفتم لحنش از متعجب

 اولم از البته.. داره من به یحس شدم مطمئن گهید

 آشپزخونه رفتم و کردم ترک رو اونجا عیسر.. دونستمیم

 کمی کافه.. باشم فعال شهیهم مثه یآخر روز حداقل تا

 برداشتم مویلینگیج خودکار و دفترچه منم بود شده شلوغ

 سفارش یبرا زهایم طرف رفتم شمرده یها قدم با و

  ..گرفتن

 

 نانیاطم بعد کردمو ادداشتی سفارشارو دونه دونه

 ..آشپزخونه برگشتم

 کردن درست مشغول و کردم جدا دفترچه از کاغذو

 تو که بود حواسم هم آنا به وسطا اون.. شدم سفارشا

 هارو اسپرسو و دمیکش یپوف.. کردیم کارشو سکوت



 و یبعد یسفارشا. دادم یمشتر لیتحو و ینیس تو دمیچ

  ..یبعد

 یم دستمال جانسو با زارویم عیسر رفتنیم که ایمشتر و

  ..میزدیم جا ارویصندل و میدیکش

 شد تر خلوت کافه تا میکرد کار زیر هی مین و ساعت دو

  .میبکش ینفس هی میتونست و

 یصندل.. دادم بدنم به یقوس و کش و دمیکش یراحت نفس

 قفل هم تو پاهامو.. نشستم و عقب دمیکش زارویم از یکی

  ..زیم رو گذاشتم سرمو و کردم

 یخداحافظ شهر نیا و آنا با دیبا شب فردا نکهیا فکر از

 تیاذ شتریب نیا از.. گرفتیم بدجور دلم برم و کنم

.. بمونم دیبا فرانکفورت تو مدت چه دونستمینم که شدمیم

  .بود دهیفا یب فرار نیا دمیشا

 نجایا از کنه، دایپ منو تا کشور نیا اومده رانیا از یوقت

 .احمقانس واقعا اد؟؟یب تونهینم فرانکفورت تا

 منو اگه واقعا! دراورد؟ آمارمو قیدق انقد یچجور اصن

 به نیا از داشتم که یآروم یزندگ شه؟؟یم آروم بکشه

 …شه؟؟یم یچ بعد

  !دمیپر که کرد بغلم محکم یجور یکی هوی

 ...ب -



 کرده بغلم محکم و بهم بود دهیچسب سفت که آنا دنید ای

  ..کردم بغض بازم بود

  ..شونش دور انداختم دستمو و دمیبوس موهاشو یرو

 رو گذاشتم سرمو.. میبزن حرف مینبود لیما چکدومیه

 ..بستم چشامو و سرش

 رو خورد سر بستم یچشا از اشکم کرد، بغلم تر محکم

 ..آنا یموها

 خوش حداقل.. مینباش ینجوریا یآخر روز نیا کاش

 ..رمیم خوش دارم یلیخ اومم.. برم

  :گفتم شاد شهیهم مثه و کردم عوض لحنمو

 آبغوره برات مونده کم که خواهشا رینگ آبغوره آنا او

 ..نمیبب پاشو.. پاشو.. کنم باز یریگ

  .بود اشک از سیخ صورتش بازم.. کردم بلندش آروم

 بگو مامانت به امشب: گفتم و کردم بوس محکم گونشو

 مینیب یم لمیف مینیش یم صبح تا.. من خونه یایم

 کمی میریم صبح بعدشم اممم.. یدار دوس که همونطور

 ...میبخر زیم زیچ

 ه؟یچ زیم زیچ: آنا

 صورتتو پاشو.. بگردم دورت هیفارس اصطالح هی نمیا -

  ..شب تا میبرس کارامون هیبق به بشور



  ..پاشو: گفتم کردمو ناز موهاشو

 تا ییدستشو فرستادم رو آنا من و میپاشد ییدوتا

 اشکم قطره هی خواستینم دلم که بخدا.. بشوره صورتشو

  ..زهیبر خوشگلش یچشا از

 تا کنم هیگر منم خوامینم اما ستین بهتر اون از منم حال

  ..شه تر داغون اون

 نیع که ییدوتا ما واسه یول ستین یزیچ یدور ماه دو

 ..ادهیز یلیخ م،یا وابسته هم به خواهر

 مشغول ییدوتا و آشپزخونه میرفت دوباره برگشت که آنا

 ..میشد پختن کیک کاپ

  ...رونیب زد رستوران از کالفه بعد ساعت کی فرانکم
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 درد دستم بدو ؟یکنیم باز عروس لباس یدار آنا یآ -

  !گرفت

  ..کرد صاف خوابو رخت گوشه و دیخند آنا

 افتادم خودمم و نیزم انداختم نویسنگ یبالشا و پتو

  ..روش

 .نخواب یهو: گفت و دیکش دراز کنارم دیپر هوی آنام

 هیتک بالشارو و نشستم عیسر.. ادینم خوابم هیچ خواب -

  ..خودم کنار نشست آنام و مبل به دادم



 قهوه یفنجونا و جفتمون رو انداختم بزرگمو نیسنگ پتو

 پخش رو لمیف و خودم هم یکی آنا به دادم یکی رو

  ..کردم

••••••••••••••••••••••••••••••  

 .نکن نگام یاونجور عه: انداختم بهش ینگاه مین

 و برداشت در چارچوب از شویتک و کرد پاک اشکشو

 !؟یخواینم کمک: کنارم نشست

 تو گذاشتم و کردم تا آخرمم لباس.. آخراشه عشقم نه -

  :گفتم و بستم چمدونمو در.. چمدون

 خودت یکن هیگر یبخوا بخدا ؟یزنینم حرف چرا.. آنا

 وکالیدیو هم با روز هر دادم قول بهت که من.. ایدونیم

 هی دیشا.. برگشتم ماه دو از زودتر دیشا اصن.. میریبگ

  دونه؟یم چه یکس اومدم ماهه

  :گفت و کرد نییپا باال دییتا نشونه به تند تند سرشو

 .ینخور سرما که برو بعد کن خشک موهاتو فقط.. باشه

 اممم.. 3 ساعت تا کو حاال.. یبگ تو یهرچ چشم -

 خجالت از که میبر.. شبه 9 تازه! چنده؟ االن ساعت

  ..میایب در شکممون

  ..آشپزخونه میرفت آنا با و کردم قفل چمدونو



 واسه کیکوچ هیهد دو من و دیخر میرفت ییدوتا صبح

 یباز اسباب هی و گرفتم مییزندا و ییدا یبرا خودم دل

  ..آرش یبرا هم

 نهار میبرگشت یوقت و گرفتم خودم یبرا بلوز تام دو

 دوش رفتم بود خواب آنا یوقت من و میدیخواب و میخورد

 ییالیوسا و کردم درست خوشمزم یایالزان هی.. گرفتم

 و میکرد جمع چمدون تو آنا کمک با داشتم ازین که هم

 یکار شب یبرا گهید که کردم تا لباسامو هم آخرش

  .کردم کار چقد که هوووف.. باشم نداشته

 

 تا گذاشتم ییکایآمر شاد بایتقر آهنگ هی میگوش تو از

 ته از هاش خنده.. نوچ یول شه عوض آنا یهوا و حال

  ..نبود دل

  ه؟یچجور یدونیم ایرانیا رقص آنا -

 ..خب نه: آنا

 پخش رو دارم قر یمیقد یآهنگا از یکی میگوش تو از

 هنر زدمیم بشکن دست تا دو با که همونجور و کردم

 شاد نکهیا واسه البته.. کردم رو براش مویرانیا رقص

 باالخره تا دراوردم یباز مسخره یکل وسطاش شه



 و یصندل رو گذاشتم پامو.. وسط ادیب گرفتم اونم دست

  ..باال دمیکش آنارم و زیم یباال رفتم

 تکون میتونستینم ادیز یول خنده ریز میزد ییدوتا

 سقف به بخوره سرمون بود ممکن آن هر چون میبخور

 باال از بعد میدیرقص یکل اونجا ربعم هی.. میبر فنا به و

 .دمیکش شامو و نییپا میاومد منبر

 !فرودگاه؟ میریم چند ساعت الید: آنا

 دهنم تو چپوندم یم امویالزان پر چنگال که همونطور

 ..فرودگاه یاینم شما: گفتم

 !ال؟ید: گفت معترض آنا

 !گهید یاینم گفتم خب! جونم؟ -

 شهر بفرستم تنها دوستمو شب وقتِ  اون ام؟ین چرا: آنا

   ب؟یغر

! خونه؟ یبرگرد تنها یخوایم شب نصفه 3 جان آنا -

 میکن یخداحافظ نجایا بعدشم.. شنیم نگرانت پدرمادرت

 خودمو تونمینم فرودگاه تو.. تره راحت و بهتر یلیخ

 ؟یاوک. کردم نظر صرف یدید هوی و کنم کنترل

 ....ول: آنا

  ..شهینم عوض نظرم نوچ -

 ..بخور: گفتم کردمو اشاره شامش به



  ..شد مشغول و بشقاب به زد چنگالو یلیم یب با

 نیب از دمیم قورت که ییغذا با بغضمو کردمیم یسع

 !شد؟یم مگه یول ببرم

 !؟یریم یدار دونهیم لیدن: آنا

 ربط بهش یچیه گهید.. نگفتم بهش یچیه بابا نه -

  ..باشه خودش یزندگ تو سرش.. نداره

 باشه؟ شیزندگ تو سرش یچ یعنی: آنا

 من به یکار و باشه خودش یکارا به حواسش یعنی -

 ..میکرد کات اون منو. باشه نداشته

  ..شهیم رتیگیپ دوباره بنظرم.. آها: آنا

 .ستین مهم برام: گفتم و باال انداختم هامو شونه

 ..یمهم برام تو فقط: گفتم زدمو یچشمک

  ..دمیخند منم که دیخند

 حرف یکل آنا با 11 ساعت تا و شستم ظرفارو شام بعد

. کردم نگاه یوارید ساعت به و دمیکش یا ازهیخم. میزد

 …بود 11:10 ساعت

 دو دیبا بخواب.. رفت در دستمون از ساعت اوه: آنا

 خوابم واقعا دادم تکون یسر.. یپاش گهید ساعت

 گرفتمو رو آنا دست و خودم رو دمیکش رو پتو.. ومدیم

 ..میدیخواب
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 یهند لمیف هی تونستنیم آنا و من رو از قنیدق االن یعنی

  ..میکرد بغل همو و میکرد هیگر که بس کنن درست

 آنا کردم،یم فرت فرت وارید گوشه دست به چمدون من

 یکی من یکی.. کردیم فرت فرت بود نشسته مبل رو

 ..اون

 ..میکرد نگاه هم به دوتامون اژانس بوق یصدا با

  ..شم مطمئن ظاهرم از آخر بار واسه تا اتاق رفتم

 دهیخر تازه که بودم دهیپوش ینفت یآب یقیقا قهی بلوز

 رو هم یکم شیآرا.. یمشک جذب شلوار با بودمش

 ..دورم بودم ختهیر آزاد موهامو و بودم نشونده صورتم

 دارم که دادم امیپ ییدا به و دادم فشار دستم تو مویگوش

 ..بدم خبر بهش بود گفته بهم چون فرودگاه رمیم

 اسپرتمو یمشک یکتون عیسر و برگشتم دوباره

 خونم به آخرمو نگاه و کردم خاموش چراغارو  دمیپوش

 !نییپا میرفت آنا با و دمیکش ینفس.. انداختم

  ..عقب صندوق گذاشت چمدونمو و شد ادهیپ راننده

 نکردم هیگر یول کردم بغل رو آنا محکم آخر بار یبرا

  ..شدیم پخش ملمیر مچهین چون



 یاشک گهید االن خونه تو میبود کرده هیگر انقد.. خخخ

  !مینداشت

 ..یخواهر باش خودت مواظب یلیخ: آنا

 ..خدانگهدارت. زدلمیعز نطوریهم هم تو: گفتم لرزون

  ..خدانگهدار: گفت دویبوس گونمو آنا

 آژانس سوار منم خونه بره تا شد یدوم آژانس سوار آنا

  ..فرودگاه برم که یاول

 گهید. پنجره به دادم هیتک سرمو و بستم چشامو

  ..کنم نگاه عقب به و برگردم خواستمینم

  ..بترکه بغضم آن هر بود ممکن

 نیهم بخاطر بودم گفته آژانس به یتلفن مقصدو

  ..کردم پخش کمویموز و گوشم به زدم مویهنسفر

 رقص و ذهنم تو اومد ایسوف تولد شب ناخواه خواه

  ..ریام و من یزور

 ..نمینب سردشو یچشا هرگز گهید دوارمیام

 فکر پروازم به و رونیب کردم شوت ذهنم از رو ریام

 چشام کم کم یول بودم دهیخواب ساعتم دو نکهیا با.. کردم

 .....برد خوابم و شد نیسنگ

 ..دینمون جا پروازتون از.. خانم: راننده



 نکهیا تا زد بهم حرفو نیا خواب تو یکی کردم فکر اول

 از یهنسفر و دمیپر جام از میکنار نیماش بوق یصدا با

 م؟یدیرس: گفتم هول. افتاد گوشم

  ..بله: راننده

 از چمدونمو و شد ادهیپ رانندم و شدم ادهیپ نیماش از

  ..دراورد صندوق

 سرم بودم پاشده عیسر و شدم داریب خواب از هوی چون

 تو و بود صبح 3 ساعت نکهیا مخصوصا.. رفتیم جیگ

 اوردیم آدمو حال بیعج خنک یهوا باز یفضا نیا

  ..سرجاش

  ..کردم حساب راننده با پولو و گرفتم چمدونمو دسته

 باال فرودگاه یها پله از و نیزم رو دمیکش چرخشو

 ..رفتم

 یه دست به چمدون اکثرا مردم و بود شلوغ یکمی

  ..رفتنیم اونور نوریا

Tina: 

  ..پروازم به بود مونده ساعت کی

 فرودگاه رنگ یآب یصندل رو چمدونم دادن لیتحو بعد

 ..دراوردم مویگوش و نشستم

  .بدم امیپ هی آنا به اول خب خب خب



 یخواهر فرودگاه دمیرس من جونم آنا:) نوشتم براش

 بخواه عذر من طرف از کافه یرفت فردا! نباش نگران

 (.بوس بوس.. نکردم یخداحافظ ازشون که ها بچه از

  ..فرستادم االن یول اممویپ خونهیم صبح دونستمیم

  ..دادم انجام پروازمو تموم مهین یکارا 4 ساعت تا

 ریتاخ قهیدق پنج با پرواز که کردن اعالم رشیپذ از

 ..کنهیم حرکت

 نیا از زودتر خواستیم دلم.. دمیکش یفوت یکالفگ از

  ..شم خارج شهر

  ..شت اوه.. کردم روشن مویگوش و کردم بمیج تو دست

  ..جان ییزندا از پاسخ یب تماس تا دو

 :داد جواب بوق تا چهار بعد که گرفتم شمارشو عیسر

 جون؟ الید زم؟یعز

 اسم به تونمینم سال، 37 مییزندا و سالشه 40 مییدا چون)

 باهام ینجوریا اونام نهیهم بخاطر.. کنم صداشون

 (..کننیم صحبت

  ..ییزندا سالم -

  ..ندارم صداتو من زمیعز: ییزندا

 ؟یچ االن: گفتم و گوشم به چسبوندم رو یگوش

 ال؟ید: گفت باشه دهینشن صدامو بازم که انگار



  ..ادین صدا کنه اعالم پروازارو دیبا یه نیا حاال بابا یا

 قایدق تابلوش که فرودگاه یبهداشت سیسرو سمت رفتم تند

 ..راهرو یانتها خودش یول بود روم به رو

 و خانم تا دو لحظه همون بستم پشت از درو و تو رفتم

 عیسر شستن بعد و دراومدن ییدشو از بچه پسر هی

 ..رونیب رفتن دستاشون

 :دمیکش میشونیپ به یدست و دمیکش یراحت نفس

 گهید لحظه چند تا پروازم.. فرودگاهم من ؟ییزندا الو

 شهیم بلند

 ..ییروشو نهیآئ جلو رفتم زنان قدم

.. فرودگاه یدیرس شم مطمئن خواستمیم گلم باشه: ییزندا

 فرستهیم رانندشو تییدا فرانکفورت، فرودگاه یاومد

  ..دنبالت

 ..آخه شهیم رمید االن.. زدم حرص از یلبخند

 دیبا من.. دمیم خبر بهتون جون ییزندا باشه اممم -

 ..خطر یب سفرت گلم برو: ییزندا!برم

 ..نیباش سالمت -

 تنم تو لباسمو قهی.. بمیج تو انداختم و کردم قطع ویگوش

 ..کرد باز درو یکی باز که کردم مرتب

  ..گرفته شونییدشو همه االن



 حواستو یتونینم قهیدق هی.. شهیم بلند االن پروازم یوا

 ال؟؟ید یکن جمع

 سیسرو در سمت رفتم شتاب با و گرفتم نهیآئ از چشم

  ..شدم خکوبیم سرجام که

 ....همانا چشماش دنید و همانا شدنم شوکه

 باشن، کرده یخال روم خی آب پارچ انگار لحظه اون

 نگاش مجسمه نیع.. بخورم تکون یا ذره تونستمینم

 پروازت به چوقتیه گفتیم دلم تو یحس هی.. کردمیم

 ..الید یرسینم

  :گفتم زور به و اومدم خودم به زد که یپوزخند با

 ....تو

 یکردیم تعجب دینبا آ: گرفت در از شویتک و بست درو

  ..مینیب یم همو دوباره بودم گفته بهت که من

  :عقب رفتم قدم هی و دادم قورت دهنمو آب

 ؟یکردیم بیتعق منو تو

 وجه چیه به من.. نکن اشتباه نه: گفت تمسخر با باز

 ...اما.. دمینم هدر ینجوریا ارزشمو با وقت

 :گفت آروم و جلو اومد قدم دو

 نجام؟یا شخصا االن خودم چرا یدونیم



 من.. تفاوتم یب بهش نسبت کنم وانمود تونستمینم گهید

 قاتلش از که هیک.. دمیترس یم هم یلیخ.. دمیترسیم ازش

  نترسه؟؟

 !چرا؟: گفتم ومدیدرم چاه ته از زور به که ییصدا با

 تو ترس دنید از.. نهیهم لشیدل: گفت زدو زل چشام تو

 رو صحنه نیا بدم اجازه تونستمینم.. برمیم لذت چشمات

 !؟یدونیم.. بدم دست از

  ..شد مینیب وارد یلعنت تلخ عطر همون بازم

  ..شدینم نه نه. بمونم جا پروازم از تونستمینم

 :سادمیوا روش به رو و جلو رفتن قدم هی زور به پاهام

  ..ترسمینم ازت من

 بابا؟ نه او: گفت زشیآم تمسخر لبخند با

 محکم دستمو مچ شد یجد هوی و خورد لبخندشو کم کم

  .خوردم یدیشد تکون بود یناگهان چون که گرفت

 ..دستم مچ نبض رو گذاشت شصتشو انگشت

 یچکیه چرا.. شدیم خارج نمیس از رسما داشت قلبم

 شده؟؟ خراب نیا تو ادیب رهیگینم شییدشو

 ..گهینم یزیچ نیهمچ قلبت یول: ریام



 ذهنم تو یچ همه.. بود رفته ادمی زدن حرف یانگار

 رونیب بذارم نجایا از پامو بود آرزوم.. بود شده یقاط

  ..کردمیم پرواز فرانکفورت تا خودم که بخدا

  :گفتم و رونیب دمیکش دستش از دستمو

 !خورهیم من به دستت باشه آخرت بار

 ترس از یدار خوبه: گفت زدو یا مسخره لبخند

 ..یزنیم حرف بازم و یلرزیم

 و بزنم حرف تونستمینم ترس از دمیشا.. آوردم کم حرف

  ..دمیکشیم نفس تند تند اضطراب از

 شماره پرواز.. محترم نیمسافر.. نگید..نگید..نگید* 

.. است پرواز آماده فرانکفورت فرودگاه مقصد به پانزده

 مقصد به پانزده شماره پرواز.. کنمیم تکرار دوباره

  ..است پرواز آماده فرانکفورت فرودگاه

 تو اشک جانیه از.. ریام نگاه تو زدم گره نگاهمو

 ..دمیرس ینم پروازم به.. بود شده جمع چشمام

 ریام محکم و کردم جمع ترسمو و استرس جانویه تمام

 درو رهیدستگ فقط تا کردم دراز دستمو و دادم هول رو

  ..داشت نگهم محکم و زد چنگ کمرمو که رمیبگ بتونم

 



 و زدم پا و دست دستاش حصار تو و دمیکش یبلند غیج

 ..کردم تقال

 ..کنننن ولم.. کن ولم: گفتم غیج با

  ..نزنم غیج تا گرفت دهنمو محکم دستش با 

 یول شه شل دستش پاش تو بخوره تا دادمیم تکون پامو

 ..بود کرده قفل پاش هی با پاهامم

 که ییاشکا و صدام یب هق هق تو شد خالصه غمیج همه

 ..دمیفا یب یتقالها و بود یجار چشام از رحمانه یب

 جیگ سرم کم کم و شد مینیب وارد یا زننده و تند یبو

  ..شد کرخت بدنم و رفت

 و بود پروازم اعالم یصدا موند ادمی که یزیچ نیآخر

  ..جونم یب یدستا تو شده مچاله طیبل

 ..دمینرس پروازم به... دمینرس

 ....شد کیتار برام ایدن و شد بسته چشام کم کم 
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 باز چشامو بدن یکوفتگ و دیشد سردرد احساس با

 ..کردم

  ..بود اتاق هی دیسف سقف دمید که یزیچ نیاول

 !اتاقه هی نجایا رنمیم ُخل چرا فرانکفورت؟؟ دمیرس.. آ آ



 یخال اتاق هی تو دمید که کردم بلند سرمو یجون یب با

 یا گهید زیچ در تا دو و تخت و زیم هی جز.. کمیکوچ

 هی رو اتاق وسط منم.. بود یانبار انگار.. شدینم دهید

  ..بودم نشسته یچوب یصندل

 بسته طناب با پشتم دمید که بدم تکون خواستم دستمو

 شده بسته یصندل به طناب با نطوریهم پاهامم.. شده

  .بود

  ..بخورم تکون تونستمینم که بودن سفت انقد

  !افتاده؟ برام یاتفاق چه که کردینم کار چرا مغزم

 فکر ادمهی که یا صحنه نیآخر به و بستم چشامو

  ..کردم

 .....ییدشو.. فرانکفورت.. پرواز.. فرودگاه

 ..ریام..ریام..ریام

 نجایا ده؟؟یدزد منو اون: گفتم لب ریز زده بهت

 کجاست؟؟

 و میگوش از یاثر و بود ختهیر دورم شونیپر موهام

  ..کردمیم سکته داشتم.. نبود لمیوسا

 باز درو ست؟؟؟ین اونجا یکس: زدم داد توانم تموم با

 ..نیکن

 ...زد قل قل چشام تو اشکم.. نداد جواب یکس



 یتشنگ و یگشنگ از تا بمونم نجایا بذاره انقد نکنه

 ...گهید کجاست نجایا ایخدا آخه رم؟؟یبم

 ست؟؟ین نجایا یکس: زدم داد بغض با بار نیا

  ..زدم داد دوباره دادمو تکون محکم خودمو

  ..شد باز شدت با در و خورد تکون در قفل لحظه همون

 ه؟؟؟یک گهید نیا

 و شد ظاهر در یجلو یمشک سرتاپا گنده یکلیه مرد هی

  ..ادیب آقا تا باش ساکت: گفت خشن

 عیسر بره دوباره خواست تا یول موندم ساکت لحظه چند

 ه؟؟یک آقا! ؟یهست یک تو! ؟یگیم یچ: گفتم

 قفل و بست درو رونیب رفت بده جوابمو نکهیا بدون

  ..کرد

 ن؟؟یبست پامو و دست چرا بگو حداقل.. یلعنت: زدم داد

 تا کردم نییپا باال انگشتامو و دادم تکون شدت با دستامو

 با پشت از بود کینزد هم بار دو.. رمیبگ طنابو بتونم

  ..نیزم بخورم یصندل

 دمیکش یا خفه غیج حرص از نداد یا جهینت تالشم یوقت

 ...انداختم راه داد یب و داد دوباره و

  ..تو اومد گاو نیع مرده همون بعد قهیدق پنج

 ....یا آخه.. کن باز منو توروخدا -



 محکم چسب با کنم کامل حرفمو ادامه بذاره نکهیا قبل

 هیگر بسته دهن با زده بهت که بست دور دو دهنمو

  ..کردم

  ..ادیب آقا که االناس ادیدرنم کتیج: مرده

  ..بهم کرد پشتشو یول کردم نگاهش ملتمس چشام با

  ..دادم تکون یصندل رو خودمو محکم دوباره

 ه؟؟یلعنت عذاب چه نیا آخه اوف

 که دمیکش یم فحش به آدمو و عالم هیگر با داشتم

 در درگاه تو روحم سوهان و نییپا اومد در رهیدستگ

 ..اومد بند میگر کال چیه شدم الل.. شد ظاهر

  :گفت و انداخت مرده همون به یبد نگاه

 ؟یکنیم کاریچ نجایا

 ....منم کردیم داد یب و داد و زدیم غیج همش آقا: مرده

 !رونیب برو هیکاف: ریام

  ..آقا چشم: مرده

  ..گذاشت تنها رو ما و

 چشم یجلو صورتم رو بودن ختهیر موهام چون

 ..نمیبب تونستم یم نورویا فقط و بودن گرفته راستمو

  ..بهش زدم زل چشمم هی همون با یول

 :گفت و وارید به داد هیتک



 جونت؟؟ ییدا شیپ! نه؟ یکن فرار یخواستیم

  :داد ادامه یمکث بعد

 !کنم؟ینم داتیپ گهید من اونجا یبر یکرد فکر

 ..دمیشن یم قلبمو تند ضربان یصدا کردیم که سکوت

 اومد بلند و آروم یقدما با و گرفت وارید از شویتک

  :گفت همزمان و دیچرخ دورم ها بازجو نیع و طرفم

  ..دونشهی یکی دختر نگران یلیخ بابات

 زر تونستمینم بود بسته دهنم فیح.. باال گرفتم سرمو زیت

  نداشتم؟ خبر بابام از که شدیم سال چند.. بزنم

 گهید کردمیم فکر دمیشا زنده؟؟ ای مرده دونستمیم نه

 ...شنومینم اسمشو چوقتیه

 !ست؟ین نطوریا: گفت کردو نگاهم دوباره

 الل من برنه زر خودش خوادیم فقط نیا نکهیا مثه.. نه

  کنم؟؟ التماسش چشمام با چقد.. رمیبگ یمون

 ..درک به بره

 طرف برگردوندم رومو و رفتم براش یا غره چشم

 یول کردمیم سکته ترس از داشتم نکهیا با مخالفش

 محکم یجور که زدم حرکتو نیا آروم و خونسرد

 کردن غلط به که خودش طرف چرخوند گرفت چونمو

 .افتادم



  ..شد خورد فکم یروان یوحش

 :گفت یعصب شدش دیکل یدندونا نیب

 نگاه من یچشما تو فقط زنمیم حرف باهات دارم یوقت

 که کنمیم یکار نمیبب ازت حرکتو نیا بعد دفعه.. یکنیم

  !ینیبب یبتون دوباره یکن آرزو

 

 ..ضربانش رهیم باالتر یه منم قلب حاال.. ایب

 !نه؟ ای یدیفهم: زد داد که کردم سکوت

  ..نشست گلوم تو ینیسنگ زیچ دادش از

 ..کردم نییپا باال آروم سرمو و بستم چشامو

  ..دمینشن که گفت یزیچ لب ریز کردو ول محکم چونمو

 :گفت بهم رو گرفت رو در رهیدستگ تا و شد در کینزد

 ..یلیکا الید یکن عادت نجایا به حاالها حاال مونده

 تنمو که یلیکا الید نگو ینجوریا.. یلعنت نگو

 ..یلرزونیم

  ..زدم داد بسته دهن با شه بسته در نکهیا قبل آخر لحظه

 ...رفت دوینشن صدامو انگار

 که یاشک قطره با شد همزمان در شدن بسته یصدا

 داره؟؟ نگهم نجایا خواستیم یک تا.. کرد سیخ گونمو



 منو خوادیم دونهیم ده؟یدزد منو یعوض نیا دونهیم مییدا

 !!موندم؟ جا پروازم از چرا دونهیم بکشه؟؟

  ..شده نگرانم یکل دونمیم االن که اون.. آنا

 کنن؟؟یم دامیپ یعنی! گردن؟یم دنبالم یعنی

 یب و صورتم رو ختنیر هم پشت میبعد یاشکا قطره

  ..ختمیر اشک صدا

 ...خاموش... صدا یب کال

 چشام تا کردم هیگر مزخرف تیوضع اون تو انقد

   ...رفتم حال از و شد نیسنگ
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 ..بابا یا گهید پاشو یخوابیم چقد دختر: آنا)

  ..نشستم جام تو و کردم باز چشامو هول با

 :گفتم و گرفتم سفت رو دستش آنا دنید با

     بود؟؟ خواب همش.. آنا

 بود؟ خواب یچ.. اممم: آنا

 .من خونه.. بود خونم نجایا.. کردم نگاه برم و دور به

  .....(که نجایا آنا: زدم غیج یخوشحال با

 شدت از و دیلرز تنم شد یخال روم که یخی آب پارچ با

  ..بتپه رفت ادشی قلبم لحظه چند شوک



 از دندونام لحظه هی تو.. کردم نگاه جلوم به زده وحشت

 ..دنیچسب هم به سرما شدت

 رو خی آب از یخال سطل حاال که بود هیکلیه مرد همون

  .رونیب بردیم

 روت خی آب خوابت وسط نکهیا. نبود خوب اصال حالم

 به آب اون نکهیا مخصوصا.. وحشتناکه واقعا کنن یخال

 ..تنم به بود دهیچسب لباسمم و بود دهیرس بدنم یجا همه

 !یوض... ع.. یعوض: دمینال زده خی یدندونا با لب ریز

  ..نبود خودم دست بدنم برهیو

 .....که االنم خوردمیم سرما زودم بودم ییسرما چون

 داد یناچار یرو از آخرسر که دمیلرز خودم تو انقد

  :زدم

  ..کمک... ک

  ..بود شده حس یب دیلرز ینم گهید پاهام

 ..ک..کم: زدم داد دوباره

  .رمیمیم فردا امروز بودم مطمئن.. مردمیم

 یصندل رو حسم یب بدن و دیکش یوحشتناک ریت سرم

  ..موند ثابت

  ..نییپا شد دهیکش دوباره در رهیدستگ



 یلبا با و در چارچوب به دوختم نگاهمو یرچشمیز

  ..زدم یپوزخند لرزونم

 ..داد صدادار پوزخند هی با جوابمو اونم

 

 از  چوقتیه زدمیم خی و شدمیم هم منجمد نجایا اگه یحت

 ..چوقتیه.. خواستمینم کمک یعوض نیا

 و دیکش نیزم رو اتاقو گوشه یصندل و کرد قفل اتاقو در

 !کرد گره هم تو دستاشو و روش نشست... جلوم گذاشت

 شدت با دیچک یم آب ازشون هنوزم که سمویخ یموها

  ..کنار زد

 و زدم زل چشماش تو داشتم ازش که ینفرت تموم با

  !یوونیح هی... تو: گفتم

 و شصت انگشت.. یعصب یلیخ! یعصب..دیخند

 داد قورت خندشو یجور هوی و لبش دور دیکش اشارشو

 ..رفت صورتم نصف کردم حس که گوشم تو خوابوند و

  ..دیچسب قشنگ شیلیس بود سیخ صورتمم

 بود شده کم لرزشم از زدم دومم پوزخند ییپررو کمال با

  ..بود سرد بدنم فقط و

 ..بشه گرمم دمیبا اتاق تو زهرمار برج نیا وجود با



 ظاهرش. برگردوند محکم گرفت دوباره چونمو

 :دیبار یم شیآت چشاش از یول بود خونسرد

 ..میبخند مام بگو! ؟یخندیم یچ به

  ..کردم سکوت و نکردم یتوجه حرفش به

  !بدم پس جواب بهش که دیچرخینم زبونم

 سمویخ یموها باشه آورده جوش تیعصبان از که انگار

 شدت از که دیچیپ دستش دور محکم و دستش تو گرفت

 ..دادم فشار هم رو دندونامو درد

  ..نکن.. یوحش نکن

! ؟یخورد یگوه چه شیپ قهید هی: زد داد صورتم تو

 ..کردم غلط بگو

 پسر نیا به من.. گمینم.. هم رو دادم فشار دندونامو بازم

  ..کردم غلط گمینم یآباد ناکجا بهیغر

  !زودباش.. بنال: گفت شدو تر کینزد

 جون داشتم و شدیم کنده شهیر از رسما داشت موهام

 ..گم..ینم: گفتم کهیت کهیت یول دادمیم

  ..نطوریا که: گفت کردو ول موهامو هوی

 کردیم گزگز که سرم شهیر تا بودم بسته چشامو فقط

 ..بود گرفته درد ممیشونیپ یحت..شه آروم

  !کمال: گفت بلند دفعهی



 که یزیچ دنید با یول تو اومد هیکلیه مرد همون بازم

  ..اومد بند نفسم بود دستش تو

  ..رونیب رفت حرف یب و ریام دست دادش

 تو تونستمینم سادیوا جلوم اومد شمرده یقدما با ریام

 دستش تو که یزیچ اون به فقط کنم نگاه چشاش

 .بودم شده رهیخ چرخوندیم

  هوم؟! هو؟ی شد یچ: گفت طعنه با

  :گفتم وار زمزمه.. شد شروع لرزشم دوباره

 !نکن... ن

 حتما عواقبش به یبزن زر یکن وا دهنتو نکهیا قبل: ریام

  ..کن فکر

 ..گونم رو دیچک اریاخت یب اشکم

 !االی.. رونیب اریب زبونتو: ریام

 ..یرحم یب.. یل..یخ: گفتم بشنوه که یجور

  !منتظرم: ریام

 و کشتیم منو کاش.. دیکوبیم نمیس تو وار وونهید قلبم

 ..بدم جون تا کنهیم زجرکشم داره..شدیم تموم

 !یبعد و یبعد.. یبعد اشک

 ..سادیوا سرم پشت رفت و داد تکون سرشو



 گرفت محکم دستمو که بزنم صدا اسمشو اومدم ترس با

 یبلند غیج که دستم پشت به چسبوند ویلعنت اون یجور و

  ..دمیکش

 باز دستمم دور طناب برداشت دستم رو از که داغو خیس

 ..جلو ارمیب دستمو که نداشتم حس اونقدر یحت.. کرد

 شدت از خیس نصف هنوزم.. روم به رو اومد دوباره

 دستم.. شدیم بلند بخار ازش و بود سرخ سرخِ  یداغ

 ..بود گرفته شیآت انگار

 و بود گرفته خارش گلوم بودم دهیکش که یغیج از بعد

 بود شده خشک گلوم و بخورم نبود هم آب قلپ هی نکهیا

  ..افتاد گلوم تو ینیسنگ بغض

 سرمو و گرفت چونمو دوباره و نیزم انداخت خویس

 .باال آورد

 یب انقد چرا خشن؟ انقد چرا.. کردم نگاه چشاش تو

 رحم؟

 و گوشم پشت زد دارمو نم یموها دستش یکی اون با

 :گفت سرد و صورتم رو دیکش دستشو

 عمرت آخر تا ینتوت که ارمیم سرت به ییبال یبعد دفعه

 !نه؟ ای یدیفهم.. یکن نگاه نهیآئ تو خودتو

 ..دمیفهم.. ف -



 !دمینشن: ریام

 ..افتادم سرفه به که بگم خواستم دوباره

 بسته که اتاق در.. رونیب رفت اتاق از و کرد ول چونمو

 ای شنوهیم نبود مهم.. کردم هیگر بلند و دیترک بغضم شد

  ..کردمیم هیگر بلند فقط نه

 و بود شده خشک..دیکش ریت که دادم تکون آهسته دستمو

 ..بود کرده قفل کامل کتفم

  ..گرفت شدت میگر

 که یدست و دادم حرکت دستامو بود یکندن جون هر با

 ..پام رو گذاشتم رو بودتش سوزونده

 رونیب زده گوشتم االن کردمیم فکر که انتظارم برعکس

 اونقد یول بود شده قرمز خیس اندازه کیبار رد هی نا،یا و

  ...خی آب تو بذارمش خواستیم دلم که سوختیم

 و بود شده بسته پام مچ دور که یطناب سمت رفت دستم

 ..شدم بلند یکوفت یصندل اون رو از و کردم بازش

 و دمیلرز یم هم یطرف از بود شده خشک پام رگ

  ..سوختیم داشت که دستمم و بود سردم

 کردم بازش و رفتم بود وارید کنج که یکیبار کمد سمت

  ..بود داخلش رنگ دیسف یپتو هی



 سفت رو پتو و نشستم کمد کنار و برداشتمش سرعت با

  ..دورم دمیچیپ

 نبودم دید تو بودم، وارید و کمد نیب قایدق چون

 !پتو تو بودم شده مچاله نکهیا مخصوصا

  ..دمییسا هم رو دندونامو و دادم فشار شتریب رو پتو

  ..یلیخ.. بود سرد یلیخ

 همون که سوختیم که دستم رو دادم فشار رو پتو گوشه

 ..شد بلند شکمم قور و قار لحظه

  ..پاهام رو گذاشتم سرمو و زدم یتلخ شخندین

 بود که یهرچ از سرما، از ای بود یگرسنگ و ضعف از

 ..رفتم حال از و شد بسته چشام

 

~~ 

 یراو#

  ..کن باز درو گفتم بهت: در به دیکوب پاشو محکم آنا

 قرار آنا مقابل رادیه کلیه و شد باز شدت با در 

  :گفت تیعصبان با.. گرفت

 ها؟؟ شب؟؟ وقت نیا مرگته چه



 و رادیه نهیس تو دیکوب مشتشو تیعصبان و حرص با  آنا

 یکرد مشیقا کجا نه؟؟ آشغاله یتو ریتقص: زد داد

 !که؟یمرت

 ..داخل آورد و دیکش رو آنا یبازو خشونت با رادیه

  ..شعوریب کن ول دستمو: آنا

 !بزن حرف آدم مثه نییپا اریب صداتو: رادیه

  !توعه کار.. یدیدزد رو الید تو: آنا

 ...رو الید ؟یگیم یچ: گفت شده جیگ رادیه

 ...دمیم لوت سیپل به: آنا

  :گفت یعصب بود گرفته چشاشو جلو خون که رادیه

 گهید الید.. کنما سیسرو دهنتو جا نیهم نکن یکار هی

 اومده سرش هم ییبال هر.. نداره من به یربط چیه

 ..حقشه

 گنیم هم تو به.. یرحم یب یلیخ: گفت و دیکش ینیه آنا

 پسر؟؟ دوست

 نمونیب یچیه گهید اون منو خواست خودش الید: رادیه

  ..نباشه

  :گفت و در سمت رفت زده شتاب آنا

 ..خونت دم امیم سیپل با

     ..بکن یخوایم یغلط هر: رادیه



 و دیکوب محکم درو و انداخت رادیه به یبد یلیخ نگاه آنا

 ..رفت

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

 الید

 

  ..افتادم سرفه به و دمیپر خواب از گلوم دیشد درد با

 ..بودم مونده دورم بودم دهیچیپ پتو که حال همون تو

 ..دیکش یبد ریت گلوم که بدم قورت دهن آب خواستم

 ..کرده پیک دماغم دمیفهم تازشم

 بخوره؟؟ سرما یک نخورم سرما من گهید بله

 و وارید به دادم شیتک دوباره که بود نیسنگ انقد سرم

  ..کردم عطسه بلند... زرت لحظه همون قایدق

 :گفتم یحس یب با و دمیکش دماغ محکم

  .کنه لعنتت خدا

 سردشون آب یسیخ یول بودن شده خشک تنم تو لباسام

  ..بود آورده سرم رو بال نیا و بود شده بدنم جذب

  ..رفتیم جیگ بدجور سرم شدم بلند جام از زور به

  ..بهش گرفت دستمو و پنجره طرف رفتم کشون کشون

  ..کاش باشه داشته راه یپشت در به نجایا کاش



 و زدن یتور... بله دمید نییپا دمیکش که رو رهیدستگ

  ..دید رونویب نشه تا زدن کاغذ یکل هم یتور پشت

  ..کهیتار چقد اتاق گمیم همونو

 سفت یلیخ دادم فشارش و هاش یتور به زدم دستمو

  ..بدم انجام نتونم من که نبود یکار... خب اما.. بود

  ..کار رو رفتمیم وگرنه نداره جون بدنم االن که فیح

 اتاق نیا به یا گهید نگاه و بستم یجور همون رو پنجره

  ..نداشت یچیه گهید.. نوچ.. انداختم یخال

 ..بود پنجره نیهم به دمیام

  ..کردم گهید عطسه هی و سوخت دماغم

  ..بدم قورت تونستمینم دهنمو آب بود دیشد انقد گلودردم

 حالم.. کردم مچاله خودمو و کمد کنار نشستم دوباره

 میگرسنگ ضعف نکهیا مخصوصا نبود خوب اصال

 درد نیا از شتریب و بخوابم کاش.. بود شده هم دتریشد

 !اومده؟ هم دنیکپ من به مگه اما. نکشم

  ..شهیم باز در خودم واسه کنم یغلط هی امیم تا

 یقدما یصدا نه بود عطرش یبو نه دفعه نیا

  ..محکمش

 مهین اتاق چون.. بود یتق تق پاشنه کفش یصدا اتفاقا

 از منم. منو اون نه دمید یم طرفو من نه بود کیتار



 سرم رو پتو و کمد به بودم چسبونده خودمو عمد

  ..دمیکش

 نیزم رو گذاشت ویزیچ بعد و سادیوا طرف لحظه چند

  ..رفت بدو بدو و

. یلعنت افتاد آب دهنم.. بود غذا ینیس دمید دمیکش سرک

 توش اگه یول بخورم تونستمیم رو غذا اون کل کاش

  !؟یچ باشن ختهیر زهر

  ..والیه نیا از ستین دیبع.. واال

 زد رونیب از که ینور بود کرده رها باز مهین اتاقو در

 نور انگار.. رونیب برم تا کرد ترم قرار یب چشمم تو

  ..بود ییجا ییراهرو چراغ

 !روناجون؟ ممکنه چطور: ریام

 با.. کمد به دمیچسب دوباره ومدیم دور از که صداش با

 که زنه همون نکنه! زد؟یم حرف یسیانگل داشت یک

  :گفت یا زنونه یصدا.. بود اتاق تو االن

 پشت جلوتر برم دمیترس منم نبود اتاق تو چرخوندم آقا

 ..ارهیب سرم ییبال باشه در

  ..چارهیب زن.. گرفت خندم زیر پتو ریز

 که ییجا تا شدیم تر کینزد هرلحظه ریام یپاها یصدا

  ..نخوردم تکون یول کردم حس اتاق تو حضورشو



 فرار کن فکر االن حداقلش.. خان ریام یبترس خوبه

 ناراحت موقع هی کردم فرار واقعا که یروز تا کردم

 ..ینش

 هی حقته.. کرد نگاه اتاقو دور هی و اتاق وسط اومد شیسا

 ...شو کور حاال اتاق نیا واسه ینزد چراغ

 داشت عطسم.. سوخت دماغم لحظه همون هم قایدق 

 واقعا نگهداشتم نفسمو محکم.. شانس نیا به لعنت ومدیم

  ..شه کمتر میلجباز شهینم لیدل اما نبود خوب حالم

  ..شتریب شدت با و دتریشد.. سوخت دماغم دوباره

  ..کنم کنترل خودمو تونستمینم گهید

 ..کردم عطسه بلند شد دهیکش سرم رو از پتو که نیهم

 نگاهش قرمز خمار یچشما با و دمیکش دماغ بلند بعدشم

  ..کردم

 سرما دیفهمیم داغونم افهیق از مطمئننا بود نور اگه

  ..خوردم

  :گفت یعصب شهیهم مثل

 ها؟؟! ؟یچ که یکرد میقا خودتو

 پشت هنوز.. نگفتم یچیه و دمیکش دستش از رو پتو

  ..شه یوحش بگم یچ هی باز دمیترسیم سوختیم دستم

Tina: 



 تو گرفت محکم بازومو و گرفت ازم دوباره پتورو

 !؟یالل ستم؟؟ین تو با مگه: دستش

  ..لرزوندیم آدمو دل چشاش برق هم یکیتار تو

  ..بزن چراغو رونا: گفت و زنه طرف کرد رو

 داشت؟؟ چراغ نجایا ؟؟؟یچ

 و جلو دیکش کمدو بودم دهیند چهرشم یحت که ییرونا

  ..شد کور چشام که زد چراغو

  ..ایعوض بودن گذاشته یمخف چراغ پس نگو

 !رونیب برو: ریام

  .آقا چشم: رونا

 خش یصدا با و کردم عطسه زرت باز شد بسته که در

  :گفتم کنم نگاه چشماش تو نکهیا بدون دار

  ..کن ول دستمو

 !؟یخورد سرما: ریام

 ....رب تو به: دیپر دهنم از

 :گفتم دوباره کردمو عوض حرفو عیسر و زد تند قلبم

  ..کن ول دستمو

 خوب اصال.. ستین خوب.. نوچ: گفت کردو ول بازومو

  ..ستین



 دستم تو رو پتو.. بودم زاریب ازش واقعا نکردم نگاهش

 ..گهید طرف کردم رومو و دادم فشار

 ...درک به یول حساسه هم کار نیا به دونستمیم

 :گفت و چرخوند چونمو زدمیم حدس که همونطور

 ..یریبم ساده هیسرماخوردگ هی با ستین خوب اصال

 ..برات داشتم برنامه یکل تازه من: داد ادامه یبدجنس با

  ..کردم نگاه بهش یشتریب نفرت با

 کباب بدنتو ندفعهیا یدار دوس نکهیا مثه: گفت محکم

 !نه؟ کنم

 :گفت شمرده شمرده و داد شدم قفل فک به یفشار

 آخره بار.. کن نگاه من به زنمیم حرف باهات دارم یوقت

 یلجباز زنهیم سرم بهت ادیم دکتر االنم! گمیم بهت دارم

  ..کنمیم هتیتنب یبدجور یکن

  ..رفت پاشد و کرد ول شدت با فکمو

 من نیبب بسوزون کن کباب بدنمو ایب یدار جرعت.. ایب

  ..کنمیم کارتیچ

 باهاش دماغمو حرص با و خودم طرف دمیکش رو پتو

  ..کردم نیف توش و گرفتم



 تا کردم سر گلوم سوزش و دماغم فرت فرت با قهیدق ده

 بود دستش یفیک که یمسن مرد و شد باز در قفل نکهیا

 :گفت یسیانگل زدو روم به یلبخند.. داخل اومد

  ..دخترم سالم

 :گفتم و دادم لشیتحو یا کوله و کج لبخند منم

 ..سالم

 به داد هیتک و بست درو و تو اومد ریام بندشم پشت

 ..وارید

 !کنم؟ نتیمعا تا نجایا یایب شهیم: دکتره

 رو انداختم خودمو و شدم بلند جام از یحس یب با

  ..یصندل

 یلیخ تبت: گفت و میشونیپ رو گذاشت دستشو پشت دکتر

 ..باالست

 پنبه بادقت و آروم و دستش تو گرفت دستمو بعد

  ..دستم به دیمال  یالک

 ..دکتر.. د: نییپا ختیر قلبم یهر دفعهی

  :گفت کردیم دایپ رگمو داشت که حال همون در

 ..دخترم بگو

 !ن؟یبزن آمپول.. نیخوایم -

  ..بله: گفت خنده با کردو نگاهم نکشیع یباال از دکتر



  ..دمیکش دستمو ناخواسته و شد شتریب ترسم

 :گفتم که کردن نگاهم تعجب با جفتشون

 ..لطفا! ن؟ینزن آمپول یول نیبد دارو و قرص بهم شهیم

  ..کردم عطسه دوباره که کنه وا دهن اومد دکتر

 شدیم دیشا بود کمتر شدتش اگه تیسرماخوردگ: دکتر

 ..بزنم سرم دیبا.. شهیم خطرناک داره االن یول

.. داشتم وحشت یلیخ یلیخ آمپول از من.. نگووو یوا

 بار هی چون.. یعنی هیگر ریز بزنم همونجا خواستیم دلم

 و نیموچ با شکست دستم تو سوزن زدم، سرم بودم بچه

 از دمیترسیم موقع اون از رونیب دنشیکش گهید لیوسا

 ..آمپول

 ادیب رحم به دکتر نیا دل بلکه بگم یچ هی باز خواستم

 :گفت و شد قدم شیپ ریام که شه آمپول الیخیب

  ..دکتر نیبد انجام الزمه یهرکار

 :گفت و داد تکون یسر دکتر

  ..بدم انجام فمویوظ دیبا من دخترم

 نیع دیشا.. کردم بغض.. بست سفت بازوبند با بازومو و

 که ویکار کنه مجبورم یکس نهیا از یول بودم شده ها بچه

  ..کردیم تمیاذ داشت بدم انجام ندارم دوست



 رومو دراورد رو دارو سوزنو فشیک تو از تا دکتره

 گهید خورد بهم که هم دارو یبو.. گهید طرف کردم

  ..بدتر

 و گرفتم گاز لبمو محکم دستم تو یدیشد سوزش حس با

  ..دادم فشار هم رو چشامو

 لبمو شتریب که بزنم غیج کنم وا دهن خواستمیم هرلحظه

 و کرد لمس زبونمو خون طعم که ییجا تا گرفتمیم گاز

 ..شد تموم: گفت دکتر

 رو پنبه و رونیب دیکش سوزنو شد؟؟؟ تموم ن؟؟؟یهم

 ..دارم نگهش گفت و سوزن یجا رو داد فشار

 ..ممنون: گفتم لب ریز

 سرم نیا با.. بود فهیوظ: داد جواب یمهربون با هم دکتر

 کن استراحت.. یندار شربت و قرص به یازین گهید

 ..یشیم خوب

 مگه.. استراحت.. هه.. دادم تکون دییتا نشونه به سرمو

  !کرد؟ استراحت شهیم زندان نیا تو

 چرخش یصدا بازم و رونیب رفتن ریام همراه به دکتر

  ..اومد در قفل تو دیکل

 گوشه میقبل یجا دمیخز دوباره و شدم بلند یصندل رو از

  ..کمد



 شونه رو گذاشتم سرمو و دورم دمیچیپ باز هم رو پتو

  ..خودم

••••••••••••••••••••••••••••••• 

 آنا#

 !شد؟ یچ.. فرانک: آنا

 !کنن داشیپ گردنیم دارن.. دادم مشخصاتشو: فرانک

   :گفت و دهنش جلو گرفت دستشو بغض با آنا

 !باشه؟ تونهیم کجا ؟؟یچ نشه دایپ اگر

 اون منم.. نباش نگران کننیم داشیپ: گفت غم با فرانک

 بود؟؟ یچ اسمش.. کشمیم رو یعوض پسره

  ..ریام: آنا

: گفت و داد تکون بار چند سرشو تیعصبان با فرانک

 ..ریام

 

 ..نیماش سمت رفتن آنا با و

 از شمارمو دونمینم بهم زد زنگ الید ییدا شبید: آنا

 گم گفتم که بعد ومدهین الید کردیم فکر اول.. داشت کجا

.. نجایا ادیم و رهیگیم رو پرواز طیبل نیاول گفت شده،

 ..بود دهیترس یلیخ چارهیب

 ..میکنیم داشیپ: گفت کردو روشن نویماش فرانک



••••••••••••••••••••• 

 الید#

 رهیبگ درد دمیبا.. شدم داریب گرفت شونم که یدرد با

 شونم رو کردم کج سرمو چندساعته رهینگ درد چرا

 و نشستم جام تو یور هی.. رهیبگ درد دمیبا دمیخوب

  ..دادم ماساژ شونمو

 ..یه.. هیخال جات چقد خوشگلم تخت آخ

.. دمیم قورت راحت دهنمو آب دارم دمید کردم که دقت

  کرد؟؟ اثر عیسر آمپوله انقد بابا؟ نه.. اوهو

 دارم فرت فرت کمی هنوز نه دمید که دمیکش دماغ محکم

 !بود بیعج هرحال به... بود شده خوب گلوم یول

  ..شدم خشک برم راه کمی شدم بلند جام از

  ..داشت ویسرماخوردگ هیکوفتگ از کمی هنوز بدنم

 دمیکش رشویدستگ و اتاق پنجره طرف رفتم دوباره

  ..نییپا

. کنم فرار نجایا از بعد شه خوب خوبه حالم ذاشتمیم دیبا

 یتور رو دمیکش ناخنمو و رونیب دادم صدا با نفسمو

  ..رنگش یخاکستر میضخ

 ...باشه غروب 6 ای 5 زدیم آسمون رنگ به



 قدم آزاد یفضا تو رونیب برم دیکشیم پر دلم انقد

 با بود سنگ نیع.. دادم فشار یتور به دستمو  ...بزنم

 !کردم؟یم بازش دیبا یچ

 انقد دستمو اونور از و رونیب کردم رو بغلش از دستمو

 ..کنم دایپ یزیچ یدیکل سوراخ یجا تا بهش دمیمال

 محکم زیر زیچ هی که دادمیم ادامه همونجور داشتم

  ..گرفت گاز دستمو

 گوشتمو کردم حس که گرفت سفت و زیر انقد چون اما

  .زدم غیج بلند و کند

 دستمو و وفتهیب هست یهرچ تا دادم تکون تند تند دستمو

 انگشتمو ها بچه نیع و بستم رو پنجره عیسر و تو آوردم

 ..دهنم تو گذاشتم

 محافظ دونستمیم چون شد انجام هیثان دو یکی تو نایا همه

 درو زده شتاب شد نمیهم.. تو ادیم بشنوه صدا تا جلودر

  ..کرد نگاهم مشکوک و کرد باز

  :دمیتوپ بهش کردن یماستمال یبرا

 نجایا مگه امیب من نکهیا قبل نینکرد یپاش سم اتاقو

 عنکبوته؟؟؟ پر توش که لسیطو

 و انداخت خلوت اتاق به یکل نگاه هی و اتاق داخل اومد

 ..یکنیم اشتباه حتما نداشت عنکبوت حاال تا نجایا: گفت



 !ن؟یبب گرفته گاز دستمو عنکبوت کنمینم اشتباه -

 دیترس اونم که زدم غیج خودم جلوش گرفتم دستمو تا

 چرا دستم. کردم نگا دستمو ترس با.. عقب دیپر

 شده؟؟ ینجوریا

 یدونا دون و بود کرده یدیشد ورم و بود شده قرمز

 ..بود زده زرد

 بود؟؟ ییبال چه گهید نیا ایخدا.. یوا

 داد. دمیترس بدتر که شد سر دستم بزنم یحرف خواستم تا

 ..کن یکار هی ؟؟یکنیم نگاه یدار نجوریهم: زدم

  ..بودم دهیترس یلیخ حرفام از جدا

 دردش و ورمش لحظه هر که کردم نگاه دستم به دوباره

  .شدیم شتریب

 رو یا شماره و دراورد شویگوش کرده هول گاردیباد

  ..گرفت

 حس یحت.. رفتم عقب عقب و رفت جیگ سرم کم کم

 چشام کم کم و نیزم خوردم و شد سر پاهامم کردم

 رو زانو چهار حالت قایدق.. نشد بسته اما رفت یاهیس

  ..بخورم تکون تونستمینم بودم زده زانو نیزم



 کردیم آقا آقا که دمیشنیم گاردویباد گنگ یصدا فقط

 تکون تونستمینم روم باشه افتاده بختک که انگار یول

 ....بخورم

  ..کرد تر نویزم بعدم و مینیب رو سرخورد اشکم

  ..شده بدنم وارد یقو سم مطمئنم

 !!شهیهم واسه.. شدیم بسته چشام کاش

 رفت گاردیباد اما موندم یحالت اون چقدر دونمینم

  ..رونیب

 زانو مجسمه نیع.. کردم هیگر و دیترک دوباره بغضم

 هر دستمم.. کنم یغلط چیه تونمینم و نیزم رو زدم

 راحت منو شهیم ایخدا.. کردیم شتریب وحشتمو لحظه

 ؟؟یکوفت یزندگ نیا از یکن

 یول موندم حالت اون تو قهیدق ده اندازه به کنمیم فکر

 حس کلم فقط انگار.. زدیم تند ترس از یچ نیع قلبم

  ..حس یب هیبق کمرم نییپا تا داشت

 گذشت برام سال کی اندازه به که قهیدق ده همون از بعد

 ریام عطر کردم حس راحت که یزیچ و شد باز در

  ..بود

 زد که دستمو نیا ببرن عطرشو خودشو مردشور

  !راحته؟؟ الشیخ االن.. شد فلج میکی اون سوزوند



  ..کنم نگاهش باال اوردمین سرمم یحت

  :گفتم عیسر کینزد ومدیم داشت که ومدیم پاش یصدا

  ..جلو این

 و اومد دروازه گوشش هی باشه در گوشش هی که انگار

  ..زد زانو کنارم

 !خودت؟ با یکرد یچ: گفت و انداخت دستم به ینگاه

 دادمیم ترس با نامنظممو ینفسا بدم جوابشو نکهیا بدون

.. نداشت حس یول بود نیزم رو دستام کف.. رونیب

 شهیم یچ.. نداشت حس یول بود نیزم رو زانوهام

 آخرش؟؟

 ..دکتر بزن زنگ! دددیسع: زد داد ریام

 ..آقا چشم: گفت بلند در پشت از دیسع

 !کنم کمکت بذار.. یبکش دراز یبتون دیبا الید: ریام

 چیه تو کمک به من.. نزن دست من به.. نکن: زدم داد

  ..ندارم یاجیاحت

 ..بمون حالت نیهم تو پس: گفت زدو یشخندین

 پر توش نفرت بهش کردن نگاه موقع که میاشک یچشا با

 :گفتم و چشماش تو شدم رهیخ شدیم

 



 ریتقص ادیم سرم که ییبال هر.. توعه ریتقص همش

 یکرد فلج هم یکی اون یسوزوند دستمو نیا. توعه

  االن؟؟ راحته التیخ

 :گفت وار دیتهد و نشوند صورتش رو یاخم

 سوزوندم دستتو.. بدم جوابتو بخوام یستین یطیشرا تو

 چرا.. خودته ریتقص دستت یکی نیا یول بود حقت

 ؟؟یکن فرار یخواستیم!!! رون؟یب یبرد پنجره از دستتو

 مخالفش جهت رومو! د؟یفهم کجا از نیا.. شت

 نتونستم رو یتور.. دادم قورت بغضمو و برگردوندم

  ..شدم ناقص خودمم چیه کنم باز

 با و شکمم ریز گذاشت دستشو هی و شد تر کینزد ریام

 ..گرفت پامو ران گشید دست

 تکون تونمینم نزن دست بهم.. نزن دست: گفتم شده هول

  ..بخورم

 شرمنده داشتیبرم یترک هی زدمیم حرف وارید با اصن

   ..شدیم

   ..عقب داد تکون آهسته پامو ران

 دست یب انگار چرا نداشتم؟؟ یحس چیه چرا ایخدا یوا

 بودم؟؟ پا و



.. زدم غیج که گرفت پام رگ دفعهی یحس یب وجود با

 دست.. باشه باشه: گفت و برداشت دستشو عیسر

 ..زنمینم

 یکوفت تیوضع چه گهید نیا.. گرفت اوج هقم هق

  !!!بود؟

 بود کرده باد یلیخ.. کردم نگاه دستم پشت به هیگر با

 ..رونیب بزنه ازش خواستیم خون انگار بود قرمز انقدم

  ..یتور پشت بردمشینم شکستیم دستم کاش

 حس یب داشتن هم داشت حس ذره هی که هام شونه

  ..شدنیم

 ..شدم فلج: گفتم رلبیز

 که دیکش یوحشتناک ریت دفعهی کمرمم بود کم اون

 !زدم داد و رونیب دیپر دهنم از ریام اسم ناخواسته

 داشتم فک با و رفت در دستم که بود بد رشیت انقد

 .....که نیزم خوردمیم

 شد تر بلند میگر.. نیزم نخورم تا گرفتتم سرعت به ریام

  !زدم داد و

  ..باش آروم خب یلیخ خب یلیخ: ریام

 تا بود شکمم دور گشید دست و گردنم دور دستش هی

 یدستا رو گردن تا کمر از یعنی.. نکشم دراز نیزم رو



.. بودن کرده باز خودشونو راه تند تتد اشکام و بودم ریام

  ..بود زونیآو نجوریهم حسمم یب یدستا

  ..ادیم دکتر االن شد تموم.. شد تموم: ریام

 و بخورم تکون دمیترسیم خودم تو کردم خفه هقمو هق

 ..شه بدتر کمرم

 باشه دکتر نکهیا دیام به خورد در به که یا تقه با

 :گفت و کرد باز درو جوون پسر هی. باال گرفتم گردنمو

 ...و نیخواستیم دکتر.. بارازم من.. سالم

 !نجایا ایب خب یلیخ: ریام

  ..انداخت دستم به ینگاه و نشست کنارم باراز پسره

 ..گفتم یآخ کرد لمس دستمو ورم که انگشتش

 هوبو اطراف نیا کردمینم فکر.. بهیعج یلیخ: باراز 

  ..شه دایپ

 !ه؟یچ هوبو: گفتم زدمو زل چشماش تو هیگر با

 چشم باراز به منتظر و کرد جا به جا دستاشو کمی ریام

  ..دوخت

 اول.. کشنده و یسم یلیخ یلیخ یلیخ عنکبوت هی: باراز

 پخش بدن تو سمش بعد کنهیم حس یب بدنو یاعضا کل

 شده بدنت وارد یشتریب سم اگه.. کشهیم جا در و شهیم

 حاال اما.. گرفتیم جونتو لحظه همون نکرده یخدا بود



 بدنت وارد سم ادیز ینذاشت ،یچ ای یدیکش دستتو زود

 جونتو تونهیم نشه خارج بدنت از اگه نمیهم اما.. شه

  ..رهیبگ

  :گفت تحکم و بلند یصدا با ریام

 !بده نجات جونشو بکن یتونیم یهرکار.. بکن کارتو

 دیبا.. خوادیم پادزهر.. کنم یکار تونمینم من: باراز

 .....از یکی با رمیبگ تماس

 !باش زود: دیغر ریام

 هوبو پادزهر که گفت و زد زنگ یکی به عیسر باراز

  ..ارهیب تا رانندش شمرال به بده رو

 تونمینم.. یبکش دراز کامل یکن یسع دیبا: باراز

. بشه بدنت وارد یچیه االن دینبا چون کنم هوشتیب

 !خب؟

 !تونمینم: گفتم بغض با

  ..کنمیم کمکت من یتونیم چرا: باراز

 قرار پام رون رو گشید دست و پام مچ ریز دستش هی

 حس زدنشو سوزن سوزن یول نداشتم حس.. گرفت

   .کردمیم

.. پامو ران ذره هی بعد عقب داد پامو مچ آهسته و آروم

  ..پام ران کمی پام مچ کمی دوباره



  ..گرفتم گاز لبمو درد از

 

 تموم با که دیکش پامو هوی ایوحش نیع چرا دونمینم اما

  ..زدم غیج توانم

 لطفا نهیا درست کار بودم مجبور: گفت باراز غمیج نیب

 ..باش آروم

 ریام یدستا کردم حس خودم که کردمیم هیگر بلند انقد

 پامم یکی اون ران پامو یکی اون مچ. شد خسته رمیز

 بازم که کرد صافش دیکش هوی بعد آروم اول و گرفت

  ..نکبت: زدم داد هیگر با و دمیکش بنفش غیج

 !؟یچ: دیپرس نبود شیحال یفارس چون

 ..ستین یمشکل.. یچیه: ریام

 رمیز از دستاشو و نیزم رو گذاشت باالتنمو آروم ریام

 ..رونیب دیکش

 ..بکشم دراز بتونم کامل تا دیکش طول قهیدق ده تقرببا

 ؟؟یلعنت پادزهر نیا شد یچ پس: ریام

  ..نیباش مسلط اعصابتون به لطفا ارنیم االن: باراز

  .دمید رو رویام دست شدن مشت چشم ریز از

 بهش یا گهید نگاه و دستش تو گرفت دستمو باراز

  ..انداخت



 یعیما روش و دراورد رنگ سبز پارچه هی فشیک تو از

 دست به دوختم نگاهمو و کردم یا سرفه.. ختیر

  ..میبادکنک

 :گفت طرفم شدیم خم که یحال در

 !خب؟ بمونه دستت ورم رو قهیدق سه تا دیبا نیا

 ذارهیم نجوریهم کردمیم فکر.. دادم تکون آروم سرمو

 شیآت شعله که انگار گذاشت تا یول رهیم شهیم تموم

 نیزم به ناخنم با یمحکم چنگ باشه رفته زخمم یرو

 تا گرفتم گاز محکم لبمو اونقدر کردم حبس نفسمو زدم

  ..دهنم تو دیچیپ خون طعم که نزنم غیج

  ..دهیم جواب واقعا یول سوزونهیم یلیخ: باراز

 و نگهداشت دست هی با رو پارچه شیگوش برهیو با

 ..امیم االن باشه! ؟یاومد: داد جواب

 رو پارچه نیا.. آوردن پادزهرو: گفت ریام به رو و

  ..امیب من تا نیبد فشار

 ..برو: ریام

 آزاد نفسمو و برداشتم لبم رو از دندونمو رفت که باراز

 االن قلبم گفتم که زدمیم نفس نفس بلند اونقدر.. کردم

  ..ستهیمیوا



 داد فشار رو پارچه و گرفت قرار دستم رو ریام دست

  ..گهید سوزش هی دوباره  و

 تکون تونستمینم یول چمیبپ خودم تو داشتم دوس درد از

  ..بخورم

 دندونم ریز از لبمو و جلو آورد شصتشو انگشت ریام

 ..رونیب دیکش

 گوشه که یا پنبه با.. کردم نگاش باز مهین یچشما با

 تو دمیکش لبمو که کرد پاک لبمو خون بود باراز فیک

  ..کردم اخم یجون یب با و دهنم

 زبرلب. اونور کرد پرت رو پنبه زدو پوزخند بازم

  :گفت

  !لجباز

 حس فقط نکردم باز چشامم یحت بارازم اومدن با

 و نشست سرم باال.. پاشو یصدا دمیشنیم و کردمیم

 ن؟ینگهدار باال سرشو شهیم: گفت

 ..نداشتم جون.. کردم باز کمی چشامو

 باال کمی و گرفت گردنمو و کرد ول رو پارچه ریام

  ..نگهداشت

 آورد یم و بود دستش رنگ یب عیما از یقاشق باراز

 ..دهنم سمت



 و کردم وا هم از لبامو.. بشم خوب خواستمیم فقط

 دیپر بود تلخ که بس دادن قورت موقع. خوردم پادزهرو

 یپ در یپ یها ضربه و کردم سرفه شدت با ک گلوم

 ریخ رمیبم نشم خفه تا شدیم زده کمرم به که بود ریام

 ..سرم

 دوباره.. کنه یخنث پادزهرو بتونه تا باشه تلخ دیبا: باراز

 ..کن امتحان

 داشتم یراسک راست انگار نداشتم اعتراضم ینا

 ..مردمیم

 و کردم باز هم از دهنمو باال آورد گردنمو دوباره ریام

  ..شد دهنم وارد دوم بار واسه قاشق

 تو فرستادمش بود یکندن جون هر با.. بود زهرمار نیع

 !رفت؟یم نییپا مگه یول گلوم

 با و سرم ریز گذاشت دستشو و شد کار به دست بارازم

 باشه قلق انگار. داد فشار آروم گلومو گشید دست

  ..دمیکش یقیعم نفس و نییپا رفت گلومم از پادزهر

 !االن؟ شهیم یچ: ریام

 یغذا ساعت 24 تا و کنه استراحت خوب دیبا: باراز

 وارد هم آب یحت ساعت 4 تا االن از و بخوره عیما

 ....و شهیم بسته باند با دستش.. نشه بدنش



 یجون یب با و شد نامفهوم گوشم تو باراز یصدا کم کم

 ....رفتم حال از کامل

••••••••••••••••••••••••••••••• 

 یسبک حس.. کردم باز چشامو دستم خارش حس با

  ..بود هوا رو جسمم انگار.. داشتم

  ..بودم یخوب جوون امرزتمیب خدا مردم؟؟ نکنه یهع

 حرکت راحت قبل مثه که بدم حرکت دستمو کردم یسع

 یبرق یخوشحال از چشام.. نطوریهم هم پاهامو.. کرد

  ..نشستم جام تو و زد

 فقط که دمید دستمو بود سالم پاهام باال دمیکش شلوارمو

 از باالتر تا انگشتام ریز از بود شده یچیپ باند دورش

 ..دست مچ

 رونیب بردم پنجره از دستمو لحظه هی توروخدا کن نگاه

  ..اومد سرم ییبال چه نیبب واراید رو دمیکش

 !نبود یخبر هم درد کمر از.. دادم بدنم به یقوس و کش

  ..تخته رمیز دمید خوردم که تکون

 اومد رحم به دلش شد یچ.. کردم نگاش تعجب با.. اوه

 اتاق؟؟ تو بندازه رهیبگ تخت هی

 واسه دیبا چرا گهید معلومه نبود هم یراه به رو تخت

 آدمه؟؟ نیا مگه اصن آخه شه قائل ارزش من



 بدنم، یحس یب واسه کرد بهم که یکمک به توجه یب

 رفتم و نییپا اومدم تخت از و دادم بهش یآبدار فحش

 ..پنجره سمت

 از یخبر.. دادم قورت دهنمو آب و باال دمیکش دماغمو

  ..نبود هم یخوردگ سرما

 از دمیترسیم یلیخ عنکبوت از.. کردم بازش دوباره

 توبه همونجا.. دمیلرز گرفته گاز دستمو نکهیا تصور

 ..رونیب پنجره از نبرم دستمو کردم

 

 بازت که باالخره.. یتور به دمیکش دستمو دوباره

  ..کنمیم

 و بستم عیسر رو پنجره خورد در به که یا تقه با

 وسط.. بود شده رید گهید اما تخت سمت بدوعم خواستم

 !سادمیوا اتاق

 زیتم ترو و کیش یول یعاد لباس با مسن نسبتا زن هی

  ..داخل اومد لبش رو لبخند و غذا ینیس با

.. دخترم رونام من: گفت و نیزم رو گذاشت رو ینیس

.. برات پختم خودم سوپو نیا.. ینخورد یچیه روزه چند

 ..جونت نوش

  ..خوشبختم.. سالم.. س: گفتم و دراومدم یهنگ از



: زدم لب و انداختم خوشرنگ سوپ بشقاب به ینگاه

 ..ممنون

 ..برم گهید من خب.. جانت نوش: رونا

 :گفتم هول که رهیدستگ رو رفت دستش

 !د؟یببخش... ا

 شده؟ یچ: طرفم برگشت یمهربون با

 !ن؟یکن کمکم شهیم.. شهیم: گفتم شدمو کشینزد

 برات االن ؟یشد عادت! دخترم؟ مورد چه در: رونا

 ..ارمیم یبهداشت

 ..ستین اون مشکل.. نه نه نه -

 .....بر لباس تونمیم! ؟یبر یخوایم حموم: رونا

 ..ستین نایا من مشکل نه روناجون نه -

 دوم تقه بزنم یحرف خواستم تا که دوخت چشم بهم منتظر

 :گفت دیسع و خورد در به

  ..نکشه طول ادیز هیکاف

 :گفتم عیسر.. داد فشار درو رونا

 کنهیم تمیاذ داره دهیدزد منو ریام.. برم نجایا از دیبا من

 !دیکن کمکم لطفا.. بمونم نجایا تونمینم من

 چشام از نگاهشو که کردم نگاه چشاش تو مظلوم انقد

  :گفت نیزم به رهیخ گرفتو



 با اول روز.. زهیریم بهم رو خونه بفهمه اگه ریام

 اتاقه تو که یکس با اگه گفت.. کرد حجت اتمام هممون

 من.. کنهیم اخراج هممونو میبش هم کالم هم یحت

  ....خودم

  ..خورد حرفشو رونا در رهیدستگ شدن دهیکش با

  ..رونیب دییبفرما: گفت تیجد با دیسع

 محکم هم دیسع.. رفت و کرد بهم یا دلسوزانه نگاه رونا

 ..بست درو

  ..نیزم دمیکوب حرص با دوبار پامو

 :گفتم رلبیز و موهام تو دمیکش دستمو

   !خودم و خودمم.. کنه کمکم تونهینم چکسیه

  ..کرد ضعف بدجور دلم.. سوپ ینیس به خورد چشمم

 .زدمیم لب عمرا بهش لج از نبود گشنم اگه

  .موندم زنده غذا و آب یب االن تا یچجور دونمینم خودم

 عطر خوش واقعا.. کردم مزه سوپو و دستم گرفتم قاشقو

 یرد چیه و دمیکش جارو بشقابو کل که نشد قمید دو.. بود

  ..بمونه نذاشتم سوپ از

  ..تخت رو برگشتم و خوردم هم وانیل تو آب از کمی

 رو گذاشتم دستمو.. دراوردم عزا از یدل مدتها بعد

  ..کردم جمع خودمو تخت نقطه نیتر گوشه و شکمم



 رهیام خونه نجایا.. خبره چه اتاق از رونیب دمیفهمیم دیبا 

 خرابه؟؟ هی ای

 اتاقو نیا عمد از دمیشا هاست خرابه نیع که اتاق نیا

 یوقت چون.. یانبار نیع.. نگهداره منو کرده ینجوریا

 هی کردم نگاه رونویب در گوشه از بودم خورده سرما

 رنگ ای بود چراغش از حاال بود ییطال راهرو

  ..دونمینم یا گهید زیهرچ ای کیسرام

 کاسه و زیتم و تر لباس با خدمتکار هی خرابه تو بعدشم

 یراسک راس نکنه! کنه؟یم کاریچ ینیس و سوپ

 !خونشه؟

 خواستینم کردن فکر همه نیا! میشونیپ تو زدم یجیگ با

 و نمیب یم پنجره از من که یسرسبز باغ نیا.. که

 خرابه به کجاش ستادنیا یورود در یجلو که یینگهبانا

 آخه؟؟ خورهیم ها

 اگه.. کمتره کردن فرار واسه شانسم که ینجوریا نه یوا

 !؟یچ بمونه خونه ادیز

 ...شدم پهلو اون پهلو نیا کالفه

 امتحان شانسمو امشب.. کردم مچاله دستم تو رو پتو

 ...کنمیم

  ..کردم باز رو پنجره و دمیپر جام از حرکت هی با



 ردشون که دادم فشار محکم و یتور تو کردم انگشتامو

  ..تکون ذره هی از غیدر یول شد زرد انگشتم رو

 سنگ چیه.. گذروندم نظر از اتاقو و دمیچرخ خودم دور

  ..نداشت وجود یسفت زیچ ای

 انقد.. باال دادم تشکو و یچوب تخت طرف رفتم شتاب با

 چوب تا 5 دنید با یول سادیوا نفسم که بود نیسنگ

 و زد برق چشام بودن شده دهیچ تشک ریز که یلیمستط

  ..نزنم غیج گرفتم دهنمو جلو و انداختم تشکو

  ..کنم خراب رو یتور اون تونمیم چوب نیا با

 ..نداشت سنگ از یکم دست نبود ایزپرت نیا از چوبش

  ..سفت هم بود قطور هم

 یلبخند و تخت رو کردم پرت خودمو راحت الیخ با

 !یکنینم دایپ منو گهید.. ایکا شد تموم.. زدم

  ..خورد صدا در که شدیم گرم چشام داشت کم کم

 ..داخل اومد رونا که عیسر کردم جمع خودمو

  ..ببرم توینیس اومدم: رونا

 یلیخ.. جون رونا نکنه درد دستت: گفتم لبخند با

 ..بود خوشمزه

 فراهم حوله و لباس برات.. زدلمیعز جونت نوش: رونا

  !یخوایم اگه.. حموم یبر کردم



 تنم فرودگاه از که شلوارم بلوز و شدم چرب یموها ادی

 ازین حموم به یلیخ شه؟؟یم واقعا: گفتم عیسر و افتادم بود

 ..دارم

 !امیم االن باش منتظر! نشه؟ چرا: رونا

 ..بست درو دیسع و رفت رونا.. دادم تکون سرمو

 و سمتش رفتم.. شد جمع اتاق دوم در به توجهم تازه

  ..زدم چراغشو کردمو باز درشو آروم

  ..زیتم و تر یول بود یجور و جمع و کیکوچ حموم

 با نداشت شتریب شامپو تا دو که شامپوها قفسه و دوش هی

  ..صابون دونهی

Tina: 

  ..بود یچیه از بهتر باز.. دمیکش یپوف

  .برگشتم رونا حضور حس با

 حوله و تخت رو گذاشت شلوار بلوز هی یمحو لبخند با

  ..لباسا رو گذاشت کردو تا یکیکوچ رنگ یآب

 ..جون رونا ازت ممنونم -

  ..نکردم یکار کنمیم خواهش: رونا

 اتاقو شمرده یقدما با که کردم بسته و باز براش پلکامو

 !کرد ترک



 یب ایکا اگه.. ارمیب درش که بلوزم طرف رفت دستم

 !؟یچ نهیبب مادرزاد لخت منو اتاق تو ادیب خبر

 قفل درو پشت از.. حموم تو بردم و برداشتم حولمو

 ..دراوردم تنم از لباسامو راحت الیخ با و کردم

 صورت پوست با برخوردش از کردم باز که داغمو آب

  ..داد دست بهم یخوب یلیخ حس هی بدنم و

 ..نرفتم حموم ماهه هی انگار

 و برداشتم رو شامپو کردم سیخ موهامو که یحساب

 ختمیر و انداختم باال یا شونه.. بود خوشبو.. کردم بوش

  ..دراوردم یچرب از شامپو با بلندمو یموها دستمو کف

 دستم از یچ هی دمید که دمیمال یم سرمو داشتم

  ..زونهیآو

 خورده سر دستم از بود شده آب سیخ که باند گوشه

  .نبود نیا به حواسم اصال.. بود

  ..همونجا چاه تو انداختم و دراوردم باندو

  ..بود قرمز فقط و بود دهیخواب دستم ورم

 محتاط نیهم بخاطر رهیبگ درد بزنم دست بهش دمیترس

  ..شدم خودم زدن صابون مشغول

 که شد دهیکش نییپا محکم در رهیدستگ قهیدق 5 حدود عدی

  ..چسبوندم در به خودمو محکم و دمیکش یغیج



 :ایکا یعصب یصدا بعدم خورد در به محکم تقه تا چند

 تو؟؟ اون یکنیم کاریچ

  ..کننیم حموم تو همه که یکار همون: زدم داد

 قفل درو گفت بهت یک! حموم؟ یبر گفت بهت یک: ایکا

 ؟؟یکن

 فرار بتونم نداره یچیه نجایا نترس گفتم خودم رو همه -

  ..رونیب امیم االن کنم

  ..الید زودباش: ایکا

 آب خودمو سرعت به و رفتم در به یا غره چشم

  ..دمیکش

 ن؟؟یهم.. موندم پوکر.. دورم دمیچیپ و برداشتم رو حوله

 روناجون؟؟ ارهیب واسم نبود تر کوتاه حوله نقدر؟؟یهم

 یم فقط رو باسن نییپا ذره هی تا نهیس وسط از قایدق

  ..پوشوند

  ..رهیم در االن گفتم دادم کشش انقد

 از گمید دست با نگهداشتم نمیس رو رو حوله دستم هی با

 ..تر نییپا دمیکشیم پشت

  ..نبود یکس..رونیب بردم سرمو کردمو باز درو قفل

 ستین یکس شدم مطمئن یوقت.. کردم نگاه گمید بار هی

 که رونیب دراومد ریام کمد اونور از که رونیب اومدم



 مونده کم بودم زده غیج روز دو نیا انقد.. زدم غیج بلند

  ..رمیبگ خروسک بود

 طرف کردم تند پا و نگهداشتم سفت رو حوله شده هول

 دیکش رو حوله گوشه و رسوند بهم خودشو که حموم

  ..سمیوا شدم مجبور

  ..کن ول.. و: گفتم زدمو زل چشاش تو ترس با

  ..بود بس برات ترس نیهم: ریام

 منم و بود حوله رو که دستش به دوختم نگامو

 ..رونیب دمیکش یم انگشتش ریز از رو حوله نامحسوس

 یکار به دست من اجازه بدون باشه آخرت بار: ریام

 در دُم.. یخورینم من اجازه بدون آبم یحت.. یزنیم

 ؟؟یفهمیم کنمیم شیچیق بدجور  یاریب

 :گفتم زدمو زل چشاش تو اخم با

 البته.. یکنیم سرزنشم که نکردم یاشتباه چکاریه من

 هم یتعجب یکنیم تشیاذ یگرفت گناهو یب آدم هی که ییتو

 ..یاریدرم مشکل یچیه از که نداره

 ..دادم قورت حرفمو که داد فشار محکم بازومو

 به نگاه با دوباره کم فاصله اون تو و نرفتم رو از یول

 :زدم لب سردش یچشا



 یدار االنم! درسته؟ نکنم یزندگ یول باشم زنده یخوایم

 هست؟؟ حواست.. یکنیم کارو نیهم قایدق

  ..کرد نگاه چشام تو حرف یب

 ...چشاشه تو یچ بخونم تونستمینم

 گرفت تر سفت که رونیب دمیکش آروم دستش از بازومو

 واسه ادیم باراز باش آماده گهید قهید دو تا: گفت و

 !دستت پانسمان

.. کرد ول بازومو و انداخت دستم پشت به هم ینگاه مین

  ..حموم تو دمیپر زدمو چنگ لباسام به

 ..یروان وونهید

 بود شده قرمز انگشتاش یجا با حاال که دمویسف یبازو

  ..کردم نگاه حرص با رو

 ساده کوتاه نیآست دیسف بلوز هی.. دمیپوش لباسامو تند تند

 هی با داشت یسیانگل یمشک نوشته هی نهیس قسمت رو که

.. بود دیسف کمرش دور فقط که یمشک ساده شلوار

 ..خوبه

  !بود اندازم 

 حوله با نیهم بخاطر ببندم سمویخ یموها نداشتم کش

  ..شه خشک خودش تا دورم ختمیر و گرفتم آبشو فقط



 در به یا تقه.. رونیب رفتم آدم مثه کردمو باز حمومو در

  :گفت باراز و خورد

 !!تو؟ امیب تونمیم

  ..مودبه چقد بچم

  ..ایب: گفتم بلند

  .کرد سالم کردو باز آروم اتاقو در

 ..بهتر.. ومدین ریام عجب.. دادم لبخند با جوابشو

 لشویوسا تا و نشست باراز کردم اشاره تخت به دست با

 ..بافاصله البته کنارش نشستم منم ارهیدرب

 روش رو روزید پارچه همون و دستش تو گرفت دستمو

 هنوزم.. دستم پشت به داد فشار و ختیر یعیما هی

  ..االن به رحمت صد یول سوختیم

  ..بود آورده بند نفسمو که روزید

 سوزه؟یم: باراز

 ..کمی -

 ختیر رنگ سبز کرم هیشب یچ هی و برداشت رو پارچه

  ..داد ماساژ آروم و دستم رو

 !نه ای کنهیم درد دیپرس یم و داد یم فشار یه وسطاش

 



 بهم هوبو عنکبوت درمورد کنه تموم هم رو یچیپ باند تا

 ظاهر از مخصوصا.. همونجا ختیر برگام که گفت

 که کردمیم نگاه دستم به انزجار با گفت که چندشش

  ..دیخند

 :گفت کردیم جمع لشویوسا که همونطور و زد باندو قفل

 ..نداره یازین گهید بعد پانسمان یبرا امیم بازم بعد هفته

 ..ممنون یلیخ: گفتم دادمو تکون سرمو

 !بست درو و رونیب رفت باراز و کرد باز درو دیسع

 نجایا از امشب نکهیا تصور با و گرفتم بغل پاهامو

  ..لبم رو نشست یقیعم لبخند شمیم خالص

••••••••••••••••••••••••••••••••  

 آنا#

 پامم پنجه رو.. دادم تکونش تند تند و باال بردم دستمو

 ییکسا از شدمو رد تیجمع نیب از.. نهیبب منو تا شدم بلند

 ..کردمیم یعذرخواه زدمیم تنه بهشون ناخواسته که

 با و چرخوند سرشو فرودگاه شهیش به چسبوندم اسمشو

 به یورود از کردو تند قدماشو دستم یتو کاغذ دنید

 .تو اومد بزرگش چمدون همراه

 ..جان ییدا سالن: گفتم بلند و طرفش دمیدو



 حالت.. دخترم سالم: گفت ینگران لبخند با ییدا

 چطوره؟

 از! ییدا یاومد خوش.. خوبم من: گفتم زنون نفس نفس

 ..میبر گرفتم نیماش فرودگاه

 خودش تو همش رونیب میبر تا.. داد تکون یسر ییدا

  ..کالفه و بود

 !میکنیم دایپ رو الید..نباش نگران ییدا: زدم لب

 یتاکس سوار ییدوتا و دیپاش روم به محبت از یلبخند

 ...میشد

~~~ 

 الید#

 زرد دستام که ییجا تا کردم محکمش دمیکش انقد رو گره

 ..بود یعال.. کردم نگاه اندازش به.. بود شده

 بودم انداخته یسر اون که رو کمد یپتو و تخت یپتو

 برم پنجره از بتونم تا بودم زده گره سفت خودم رو

 !دمیپر یم که شمیبق.. نییپا

 و نشستم جام تو قرار یب.. بود شده کیتار بایتقر هوا

 ..دادم فشار هم به دستامو

.. موندم نجایا ناحق به یشاهد خودت ایخدا: زدم لب

 !خدا شم خالص ریام شر از کن کمکم



 لیم گفتم که اورد سوپ برام باز هم غروب روناجون

  ..رفتینم نییپا گلوم از یچیه استرس شدت از.. ندارم

 ..کردم فرار نجایا از که فرضم به

 ستم؟؟ین بلد رو نجایا یوقت برم کجا

  ..دادم تکونشون زدمو موهام به یچنگ

 نیا از بهتر.. گهید برسم جا هی به تا دومیم انقد فوقش

  ..که زندونه

 باشه شده کیتار هم تا رفتمیم دیبا گهید ساعت سه کم کمِ 

 ...!باشه روقتید کوچولو هی هم

  ..نکنم یشمار لحظه انقد و ببره خوابم تا بستم چشامو

 تا خودم رو انداختم رو پتو دوتا و فرستادم یصلوات

 ..نکنه شک کرد باز درو یکس نانیاطم محض اگرررر

 گرم چشام آنا شیپ برگردم تونمیم نجایا بعد نکهیا فکر با

 ..رفتم خواب به و شد

•••••••••••••••••••••••••••••••     

  ..شدم داریب خواب از رفته خواب دستم نکهیا حس با

  ..کردیم گزگز کال و بود مونده بالش ریز دستم

 ادی پتو گره لمس با که بالش رو گذاشتم سرمو دوباره

  ..افتادم فرارم



 شدم مجبور و کرد ینیسنگ دستم که دمیپر جام از هول با

 آخه؟؟ بود رفتن خواب وقت االن.. بکشم دراز دوباره

.. دمید ینم جلومو منم یحت بود شده کیتار کامال هوا

  ..بود نجایا یکوفت ساعت هی کاش

 باشه خواب دمیسع اگه.. گهید خوابن همه حتما یول

  ..البته

 بدون.. نییپا اومدم اروم تخت از شد خوب که دستم

 رو کنم،پنجره توجه جلب چراغ کردن روشن با نکهیا

  ..برداشتم چوبو کهیت و باال دادم تشکو عیسر.. کردم باز

 ..نده صدا بلند خداکنه

 ..یتور به دمیکوب چوبو و بستم چشامو

  ..اونور از شد برآمده کمی یتور شدینم باورم یوا

 ..شکست شد کج یتور از کهیت هی.. دمیکوب دوباره جوبو

 یتور کمی دست با بعد زدم چوب با گمید ضربه دو

  ..شم جا وسط اون تا کنار دادم هارو

 !زدیم گوشم تو قلبم نیزم دمیکوب پامو یخوشحال با

 به رسوندم و نیزم رو دمیکش و برداشتم رو پتو

 ....پنجره

 گهید طرف و.. تخت سر به زدم گره رو پتو طرف هی

 ..کنم آزادش پنجره از که دستم تو کردم جمع رو



 یپشت باغ نجایا انگار.. انداختم رونیب به دقت با ینگاه

 نایا و یورود در و فرش سنگ از یخبر چون بود

  ..نبود

  ..آوردم رو خدا اسم رلبیز بستمو چشامو

  ..پنجره لبه گذاشتم پامو و نییپا کردم پرت رو پتو

 پا و دست حد در نه که مرگ البته.. خوبه رمینم وفتمین

  ..بشکنه گردنم دمیشا.. فوقش شکستنه

 تا.. کردم جمع خودمو عیسر اما دمیلرز لحظه هی واسه

 !تونمیم بعدشم به نجایا از تونستم نجایا

 آوردم پنجره از پامو هی و گرفتم دستام با محکم رو پتو

 من شه ول خواستیم پتو انگار هرلحظه یوا.. رونیب

  ..نیزم بخورم

 زونیآو پنجره از و نییپا آوردم اطیاحت با پامم یکی اون

  ..شدم

 به که ییجا تا نییپا دادم خودمو زیر زیر مورچه نیع

 ول رو پتو و کردم نیزم به ینگاه.. دمیرس پتو آخر

  ..دمیپر بستم چشامو کردمو

 ..کنم فکر شد رگ به رگ پام مچ... آخ

  ..دمیپر خوب بازم یول



 شروع یکیتار بایتقر اون تو شدمو پام مچ و پتو الیخیب

  ..رفتن راه کردم

 واسه بزنم دور عمارتو دیبا پس باشه یپشت در نجایا اگه

   .یورود در

 !مثال شدم باهوش چقد

 انگار که نمیبب جلومو تا بودم کرده باز انقد چشامو

 !رونیب بپره حدقه از خواستیم

  ..زدیم تند تند قلبم داشتمیبرم صدا یب و آروم یقدما

  کجاست؟؟ یلعنت در نیا پس

 

 پشت و کنار دمیکش خودم ن،یماش چراغ نور دنید با

  ..سادمیوا درخت

 ریام دنید با و شد باز نیماش در بود؟؟ یک گهید نیا

  ..شد حبس نفسم

.. برم کن کمکم بعدم به نجایا از اومدم نجایا تا ایخدا

  !لطفا

 از شد ادهیپ گمید پسر هی.. دادم تکون پاهامو استرس با

  ..خونه داخل رفتن ییدوتا و نیماش

 درخت پشت از.. بودم کرده ضعف جانیه شدت از

 ..جلوتر رفتم و رونیب دراومدم



 لحظه همون که شونیکی.. بودن در یجلو نگهبان تا دو

. دیخواب کردم حس که شد کج سرش و وارید به داد هیتک

 نییپا سرش و زدیم قدم خودش محدوده تو یکی اون

 کردم؟؟یم کاریچ دیبا کردمیم کاریچ دیبا.. بود

  ..کردم جمع دستم با موهامو و کندم لبمو پوست

 انهیوحش بازوم پشت از که کردم بلند پامو و گرفتم ینفس

 یداخل یزیخونر قشنگ قلبم کردم حس.. شد دهیکش

 !کرد

 کمرم.. گفتم یآخ که درخت به شدم دهیکوب محکم

  ..دیترک

 اون تو چشاش برق.. کردمیم نگاه جلوم به وحشت با

   ..ترسوندیم بد دلمو یکیتار

: کردم وا دهنمو که کرد ادیز بازوم رو دستشو فشار انقد

 !نکن..ن

 خانم یکن فرار یخواستیم: گفت شدو تر کینزد

 !کوچولو؟

 !دیکوب نمیس تو وار وونهید قلبم ترسناکش لحن از

 :زد لب و جلوتر آورد صورتشو

 !؟یبزن دور منو یخواستیم



 عقب بدم هولش کردم یسع و نشیس تخت گذاشتم دستمو

   .تکون ذره هی از غیدر یول

 !بده جوابمو: گفت زیت

 ..من... م -

 !تو؟: ریام

  ..کنم فرار نتونستم بازم.. نشست چشام تو اشک

 اتاقت تو ببندم ریزنج! ها؟ کنم، کارتیچ من: ریام

 اقتیل احمق یتو کردم فکر ؟؟یبخور تکون ینتون

 ..گذاشتم آزادت اتاقت تو یدار

 ؟؟یآزاد شد اونم.. زدم یپوزخند دلم تو

.. کنمیم داتیپ یبر نمیزم ریز که نویا بفهم: گفت دوباره

 یبر در من چنگ از یتونینم بچگونت یها نقشه نیا با

 نه؟؟ ای یدیفهم

 :گفتم.. بدم نشون شجاع خودمو کردم یسع

 چنگت از باالخره من.. ینگهدار نجایا منو یتونینم تو

  ..یکن دامیپ چوقتیه گهید یتونینم.. رمیم در

  ..نباش مطمئن ادمیز: ریام

 :گفت باغ طرف اون از یبلند یصدا

 پس؟؟ یموند کجا پسر.. ریام

 ..امیم االن: گفت و برگشت سرش ریام



 زانو با و کردم استفاده فرصت از که بود حرفش وسط

  .حساسش یجا به دمیکوب محکم

 ..شد برداشته بازوم رو از دستش و شد بلند آخش یصدا

 دمید ینم جلومو نبود مهم دمیدو نور سرعت و جانیه با

  ..رونیب رفتمیم دیبا فقط

 ..نشیریبگ: زد داد نگهبانا به ریام

  ..یلعنت

 یکی اون که زدم نگهبانه به یمحکم تنه دمیرس تا

  ..چاقال کهیمرت دیچسب سفت کمرمو نگهبان

 کن ولم.. کن ولم: گفتم دادمو تکون تند تند پامو

  ..یعوض

  ..آقا گرفتمش: نگهبان

 بازومو محکم و رسوند بهم خودشو لنگون لنگون ریام

 نیع یشدیم میعق زدمیم تر محکم کاش.. زد چنگ

  ..یرفتیم راه پرانتز

 انگشتاش رد از االن گفتم که دادیم فشار بازومو انقد

 !رونیب زنهیم خون

 بشیج تو انداخت دراورد یچ هی کردو باز نشویماش در

  ..دمیند

 ....ک ول دستمو: دراومد صدام آخر



  ..ببند دهنتو: دیغر یعصب

 تر نیسنگ پاهام میشدیم تر کینزد خونه در به قدم هر

 !خواستمینم.. تو برم خواستمینم.. شدیم

  ..نشستم نیزم رو و نیزم رو دمیکش پاهامو

  ..کرد نگام اخم با و طرفم برگشت تعجب با ریام

! اد؟یم رتیگ یچ یریبگ دوباره منو اگه.. لطفا ریام -

 یدار کاریچ گناه یب بدبخت منه با بابامه با مشکلت تو

 ..کنمیم خواهش.. برم بذار آخه؟؟

 ..شو ساکت: ریام

 خودمو یسمج با که گرفت دستمو شد خم همزمان و

  ..گهید نویا بفهم ریام: نیزم به دادم فشار شتریب

 بگو؟؟ تو بفهمم ویچ! ها؟ بفهمم، ویچ: زد داد صورتم تو

 ارمیدرب یسوراخ کدوم از زتویچ همه یب پدر اون من

 !ها؟ کرده؟؟ میقا خودشو موش نیع که

 :گفتم کرده بغض بود صداش تو که یغم و دادش از

 !من دنبال ادینم اون.. ندارم بابام واسه یارزش چیه من

 :گفت تحکم با و گرفت محکم چونمو

 ..ادیم باش مطمئن.. ادیم

 یاعضا هی یهرسر.. گرفت آرنجمو و کرد ول چونمو

 ..بدن



 تو رفتمیم داشتم یشونیپ با که کرد بلندم یجور جام از

 ..در

  ..گونم رو خورد سر اشکم.. تو داد هولم و کرد باز درو

 چه با دمینفهم و خودش دنبال دیکش یم منو سرعت با

 و کرد باز اتاقمو در.. باال میرفت پله از تند تند یسرعت

 ..کردم نگاش نفرت و ترس با که تخت رو کرد پرتم

  ..دراورد و بشیج تو بود گذاشته که یزیچ

   .بود یآهن دستبند

 رو حلقه هی نکرد نگامم یحت بهش زدم زل زده وحشت

 دور انداخت ویبعد حلقه و تخت گوشه به کرد وصل

  ..کرد قفل و دستم

 ؟؟یکنیم یدار کاریچ ریام -

 ..ریام: گفتم و دادم تکون حلقه تو محکم دستمو

 رو کرد پرت و داخل دیکش رو پتو و پنجره طرف رفتم

 در طرف رفت تا و هم به دیکوب محکم رو پنجره.. نیزم

 منو یتونینم ینجوریا.. کن باز دستمو ریام: گفتم بلند

 ..ینگهدار نجایا

 باشه دهیکش یقیعم نفس که انگار.. برنگشت یول سادیوا

  ..شد نییپا باال پشتش

 



 گشتیبرم کاش.. دهنم تو بردم فرو دویلرزیم که لبم

 رفت اتاق از و داد تکون سرشو کالفه.. میزدیم حرف

  ..رونیب

 دستمو رو گذاشتم مویشونیپ و دیترک بغضم بست که درو

  ..کردم هیگر بلند

 پس تاوان دارم من یکرد تو که یاشتباه بخاطر بابا آخ

 ..دمیم

 هیگر دوباره و نشد یول کردم پاک آزادم دست با اشکامو

  ..کردم

 دهیچسب هام مژه.. شم یخال که ییجا تا کردم هیگر انقد

  ..بود سیخ کامل صورتم و هم به بودن

 مشت تونستمیم فقط دستمو بخوابم توتستمینم گهید جور

 ..برد خوابم خود به خود و دستم رو گذاشتم سرمو.. کنم

••••••••••••••••••••••••••  

 ریام#

  :گفتم دیسع به رو و بمیج تو انداختم دویکل

 مواظبش آدم مثه.. دیسع گرفتم درنظر برات هیتنب بدجور

 !؟یدینفهم احمق یتو که کرد فرار یچجور باش

 ..زهیچ آقا... آ: دیسع

 ..دیسع ببند دهنتو: دمیغر



 اومدم ها پله از و نشیس تخت دمیکوب زاپاسو دیکل

  ..نییپا

  !ر؟یام شده یچ: رهام

 به رو مبل رو و دادم تکون یچیه نشونه به سرمو

  ..کردم خوش جا روش

 :گفت و باال انداخت ابروشو یتا هی رهام

    !؟یبد حیتوض یخواینم

 و؟یچ -

 دادت یصدا هوی تو یایب کردم صدات باغ تو از: رهام

.. باال یبرد یآورد یگرفت رو دختره نیا بعدم دراومد

 زا؟؟یچ نیا ستین گنگ یادیز کمی

  ..نده ریگ لطفا رهام: گفتم حوصله یب

 ..ریام: رهام

 !لطفا گفتم.. رهام -

 :مبل به داد هیتک و گرفت ازم نگاهشو رهام

 کارایچ نیبب نبودم شتیپ ماه هی.. گمینم یزیچ من باشه

 ..یکرد

! ها؟ رهام؟؟ کردم کاریچ: گفتم و بهش دمیپر ناخواسته

 کردم؟؟؟ کاریچ

 :گفتم و نمیس چپ سمت به زدم اشاره انگشت با



! بفهم نویا.. رهیگیم شیآت داره.. رهام سوزهیم داره نجامیا

  ..تونمینم! رهام کنمینم یزندگ گهید وقته یلیخ من.. من

 رو گذاشت دستشو و نشست کنارم اومد و پاشد رهام

 خودم بگو بهم دردتو یخواست هروقت.. باشه ریام: شونم

 هی کردن فراموش کن قبول.. اما.. داداشم کنمیم درمونت

 شیپ ینجوریا یوقت تا.. آره.. خودته نفع به زایچ یسر

 واسه دخترو اون دونمینم.. یکن یزندگ یبتون عمرا بره

 ...خونه نیا تو یآورد یچ

  ..دادم فشار قمیشق رو انگشتمو الید یادآوری با

 یکنیم دردت یقربان اونو یدار اگه اما: داد ادامه رهام

 !یاشتباه در سخت بگم دیبا

 کردنو که ییکارا تاوان دارن همه: بهش دمیتوپ دوباره

 !حقشونه بشن هم یقربان اگه دنیم پس

 نکن: زد لب کردو نگاهم غم از پر یچشما با رهام

 !ریام

••••••••••••••••••••••••••• 

 آنا#

 میدار نداره؟؟ مداربسته نیدورب نجایا مگه محترم خانم_

 شهیم مگه.. شده دهیدزد فرودگاه نیا تو دختر هی میگیم

 ن؟؟یباش نداشته یتیمسئول



 دختر به رو میمال لحن با و داد فشار آروم شونمو ییدا

 :گفت رشیپذ زیم پشت

 نجایا من دختر.. هیزندگ و مرگ بحث نیا.. دخترم

 ....شما.. شده دهیدزد

 نخواسته خودش دخترتون دیشا خب محترم یاقا: دختره

 شده؟ دهیدزد که نیدار اصرار چرا.. بشه مایهواپ سوار

: زیم رو گذاشتم دستمو و جلو رفتم و آوردم جوش گهید

 چک نارویدورب گهید بار هی کنم خواهش ازتون شهیم

 رمونیدستگ یزیچ هی ها گوشه اون دیشا د؟یکن

  ..لطفا  .شه

  ..نیایب من با! باشه: گفت اجبار به و دیکش یپوف دختره

 وتریکامپ ستمیس تا دو که یاطالعات اتاق هی تو بردمون

 حرف و بودن نشسته پشتش پسر تا دو و بود اونجا

  ...زدنیم

 اومده؟ شیپ یمشکل: گفتن شدنو ساکت ما دنید با

 بامداد 3 ساعت مداربسته نیدورب لطفا شهیم: دختره

 ..مهمه! م؟یکن چک رو)....( خیتار

  ..کنمیم داشیپ االن: گفت دادو تکون یسر پسره

 نشیغمگ یچشا که زدم یا کننده دواریام لبخند ییدا به

 ..زد برق



 اتاق یفضا تو که بود موس کیکل کیکل یصدا فقط

 !دیچیپ یم

  .دییبفرما: گفت پسره

  .اومد هم ییدا که ستمیس پشت رفت ییدا از جلوتر

  ..شد پخش اسلوموشن صورت به دیسف اهیس لمیف

 با ییدشو سمت رفت دست به یگوش که الید دنید با

 !خودشه بخدا.. خودشه: گفتم بلند ذوق

 .توریمان به میزد زل دقت با و شد کترینزد ییدا

 رفت کردو باز درو پسره هی الید رفتن از بعد قهیدق دو

  ..داخل

 ..نهیهم کار.. نهیهم: گفتم عیسر

 قطعا که میکن ثابت میتونینم خانم میندار یمدرک ما: پسره

 ..باشه شونیا کار

 ..رونیب ومدنین یحت هم ییدشو از گهید.. دینیبب آخه -

 ها قهیدق.. کردم نگاه نیدورب کنار شمار قهیدق به

  ..خودش از یاثر نه بود ییالید نه و رفتنیم نطوریهم

 ؟یدونیم یزیچ تو آنا: ییدا

 الید گذشته از خودتون که ییهمونا ییدا نه.. ن -

  ..دیدونیم



 نگاه لمیف به دوباره.. کردم حس رو ییدا یدگیپر رنگ

: زدم لب ریام انتقام از الید یحرفا یاداوری با کردمو

  ..ریام

 و شهیم داده سیپل به گزارش نیا.. شماست با حق: پسره

 ..شهیم یریگیپ قطعا

  ..دیبذار خبرا انیجر در مارو زودتر هرچه لطفا: ییدا

 ...دمیم گزارش االن نیهم.. حتما: پسره

 

••••••••••••••••••••• 

 الید#

 رگ بدجور.. کردم باز چشامو یدیشد درد گردن با

 و دادم ماساژ گردنمو آزادم دست با.. بود گرفته گردنم

  ..گفتم یآخ

 !اوف ریام اوف

 زل روم به رو وارید به کالفه و تخت به دادم هیتک

  ..زدم

 رونیب کردمیم یهرکار که داشتم دلم تو یخطر حس هی

  ..رفتینم

! کشور؟ خارج! شهر؟ خارج بود؟؟ کجا نجایا اصن

 !...بود؟ یآباد ناکجا کدوم



 خودم به دقت با دیسع.. شد باز در و خورد صدا در قفل

 بسته دست با شد مطمئن یوقت.. کرد نگاه برم و دور و

  ..بست دوباره درو بکنم تونمینم یغلط چیه

 تو دستمو و دمیکش یبلند غیج تیعصبان و حرص از

  ..دادم تکون یلعنت دستبند اون

 ینم نجایا من دیکن باز درو.. دیکن باز درو: گفتم غیج با

  ..دیکن باز درو کشمیم خودمو که خدا به.. مونم

  ..شدینم باز.. کردم یدستکار دستبندو یسمج با

  !بهت لعنت: زدم داد بلند و دیترک دوباره بغضم

  ..دادم یم فحش زمانو و نیزم کردمویم هیگر بلند بلند

 کردن یخال یبرا و بودم دهیکش دراز بایتقر نیزم رو

  ..در به زدمیم ضربه محکم پام با  حرصم

 ..شد باز شدت با در تا زدم انقد

 دل که یمظلوم لحن با بعد دادم قورت بغضمو لحظه هی

 :گفتم کردیم آب سنگو

 یهرک جون... بمونم نجایا تونمینم من.. توروخدا ریام

  !کن ولم یدار دوس

  ..بهم بود زده زل سردش نگاه و اخم با

 مامانت ینگهدار نجایا منو تو االن.. نیبب: دادم ادامه

 ...پ.. نه! گرده؟یبرم



  ..سمتم برداشت زیخ و شد یوحش اومد که مامانش اسم

 :گفت زدو چنگ چونمو که کردم جمع خودمو

 زبون به منو مامان اسم چوقتیه گهید.. چوقتیه گهید

 دهنتو.. کنم یخال تو سر حرصمو نذار ؟؟یدیفهم.. ارین

  ..جات سر نیبش ببند

.. یگرفت ازم مویزندگ: زدم لب تحکم با فاصله همون تو

  ..کشمیم خودمو ینکن ولم اگه

 حد نیا در بابا؟؟ نه عه: گفت زدو یصدادار شخندین

 از تر نیسنگ یبد پس دیبا که یتاوان! ؟یشجاع

  ..هیخودکش

 نیزم رو از جنازمو ایب فرصت نیاول تو پس.. باشه -

 ..بردار

 خب فرصت؟ نیاول تو چرا: گفت یا مسخره لحن با

  ..االن نیهم

  ..کردم نگاهش شوکه

 و دراورد یرنگ یمشک اسلحه و پشتش کرد دست

  ..جلوم گرفت

  ؟؟یدار اسلحه.. تو تو.. ت: گفتم زده بهت

 چطوره آره: گفت دادو تکون چشام جلو رو اسلحه

 !اومد؟ خوشت



  :طرفم گرفت و زد جا دوباره و دراورد خشابشو

 گه؟؟ید مغزت تو یزنیم یراست.. پُره پُره.. رشیبگ

 ..ینکن حرومش رو هیبق هیکاف دونهی

 اسلحه هی االن بودم دهیند اسلحه کینزد از که یمن

  ..بود میمتر یلیم مین تو پر خشاب با یواقع

 !کشته؟ آدم نیا با تاحاال ریام... یعنی

 ..دیلرز تنم لحظه به فکر نیا از

  ..گهید االی! ؟ییکجا یه: ریام

 که کنم جمع خواستم پامو و زدم زل چشاش تو بغض با

  ..داد فشار و پام رو گذاشت دستشو

 کنم؟؟ راحت کارتو من یخوایم... پس خب عاممم: ریام

  ..وفتمیب کردن غلط به کردیم یکار هی یعوض

  ..رونیب برو. خوامینم.. ن -

 داد و غیج با تویدلتنگ همه نیا.. نوچ نوچ نوچ: ریام

 !برم؟ یخوایم اومدم که حاال یداد نشونم

 تو و بستم چشامو صداش با که دیکش رو اسلحه ضامن

 !یروان کهیمرت.. شدم مچاله خودم

 جرئتت و دل! ؟یدیترس: گفت کردو یا مسخره ی خنده

 هو؟؟ی رفت کجا



 که چشمام جلو گرفت رو یلعنت اسلحه اون دوباره

 ..نکن: دمینال بستمو دوباره چشامو

  ..شد سکوت لحظه هی و گوشم پشت زد موهامو

 قلبم و اومد بند نفسم قمیشق رو اسلحه یسرد احساس با

  ..دهنم تو اومد

 !زنمیم بزن یگفت هروقت: گفت تمسخر با

 دلش انقد.. بود یجار بدنم و میشونیپ رو سرد عرق

 یچیه به وارید رو دیپاچ یم مغزم االن که بود سنگ

 کرد؟؟؟ینم حساب

 قرار میشونیپ وسط اسلحه که چرخوندم آهسته سرمو

  ..گرفت

 خودت حاالم.. یمیزندگ کابوس نیبزرگتر.. تو -

 !کن خالصم

 :کرد زیر چشاشو و نییپا دیکش دفعهی رو اسلحه

 ؟؟یدار مریآلزا تو نمیبب

  ..شد آزاد نفسم کنار بود دهیکش رو اسلحه نکهیا از

  !ازش دمیترسیم یچ نیع یول کردمیم زرزر جلوش

 بلند نیزم رو از که همونطور که کردم نگاهش یجیگ با

 :گفت هیکنا با شدیم



 صدبارم.. یبکش عذاب دیبا حاالها حاال بودم گفت بهت

 ره؟؟یم ادتی همش چرا گفتم

 یدینکش یچیه هنوز که تو: گفت درو طرف رفت

 ..نشو خسته زود توروخدا دارم زهایسورپرا برات.. الید

 !رهینم ادتی گهید که بده قول: گفت کردو باز درو

  :گفتم رلبیز.. بست درو و زد بهم یچشمک

 ..رمیمیم بعد شمیم یروان تو دست از آخرش

•••••••••••••••••••  

 ریام#

  ..نشستم رهام یجلو بود لبم رو که یلبخند با

  :کرد مزه قهوشو و فنجون سمت برد دستشو رهام

 !ترسمیم ازت کم کم دارم واقعا ریام

 و مبل یپشت رو گذاشتم سرمو و شد تر پررنگ لبخندم

  ..کردم دراز پاهامو

 ..رونیب دادم باصدا نفسمو و بستم چشامو

 !نرفته؟ ادتی که رو فردا جلسه: رهام

 ..نه یعنی باال انداختم ابرو

Tina: 

 :گفتم کردمو نگاه رهام به چشم ازگوشه هیثان چند بعد



 میبر.. دیببخش ندارم حوصله خودم بعد نجایا آوردمت

 !رون؟یب

 :گفت و زیم رو گذاشت فنجونشو رهام

 حال به تا شده اصن ایآ دییبفرما دستور شما یهرچ

 ره؟؟یبگ صورت شما لیم برخالف یکار

  ..نه که معلومه: گفتم تحکم با

 !پاشو.. پسر بسه: گفت شونمو رو زد رهام

 رهیم داره غذا ینیس با رونا دمید که مبل رو شدم زیخ مین

  .دمشیپوش و زدم سوشرتم به یچنگ تفاوت یب.. باال

  .رفتیم ور شیگوش با داشت کالفه رهام

 شده؟ یزیچ: گفتم نهیآئ تو از یکنجکاو با

  .نه: گفت شدو جمع حواسش

 شکستن و شدن دهیکوب یصدا بزنم یحرف اومدم تا

  :نییپا دیدو هراسون روناجون و اومد یزیچ

 رو غذا ینیس.. ستین خوب اصال حالش الید.. ریام

 ....خودشم کرد پرت

 !شهیم خوب خودش.. نده تیاهم: گفتم میمال

 ....پسرم اما: رونا

 !خدافظ فعال.. خورمیم رونیب نهارو من -

 !پسرم سالمت به: گفت و دیکش یقیعم نفس رونا



  ..خدانگهدار: گفت لبخند با رهامم

 !همراهت خدا: رونا

 :گفت رهام رونیب میاومد که در از

 !الس؟ید اسمش پس

 :گفتم یخورد اعصاب با کردمو استپ

 !رهام

 ..میتسل من: گفت و باال برد میتسل نشونه به دستاشو

 ..میشد نیماش سوار کردمو نگاهش یچپ چپ

 که هیکس تنها کنم فکر خوبه یلیخ روناجون: رهام

 ..یخوب باهاش

 :گفتم رهام به رو و زدم جا رو دنده شخندین با

 ..ندارم ویکس گهید.. روناجون بعد تو اول.. نطورهیهم

 ضبط سمت برد دستشو رهام که دمیکش ینیسنگ نفس

 شاد بذارم آهنگ بذا.. خودت تو نرو حاال خب: نیماش

  ....میش

 !بذار: گفتم زدمو یرپوستیز پوزخند

••••••••••••••• 

 الید#

 اگه.. کردم نگاه پنجره از رونیب آفتاب به حسرت با

  ..بودم دهید جلوم آفتابو رنگ االن فتادمینم ریگ شبید



 !زدم پس اشکمو و پنجره به کردم پشت

  ..یحت کنم قهر هم ایدن با خواستیم دلم

 عیسر که زدم عقب بشقابو شده شکسته کهیت پام با

 ..شدم مونیپش

 سر یول جلوتر ارمیب تا بهش زدم پامو پنجه بغض با

  ..تر عقب خورد

 کینزد پام رگ که عقب رفت اون و جلو بردم پامو انقد

  ..شه دهیکش بود

 واسه یراه چیه.. عقب دمیکش خودمو حرص با... نشد

 یشکر بتونم عمرا بسته دست نیا با! نبود یخودکش

 ..بخورم خودم واسه

 رگمو بشقاب زیت کهیت نیهم با اگه کردم فکر لحظه هی

 چه دیدیم جنازمو ومدیم ریام شدمیم راحت زدمیم

 داد؟؟یم نشون یواکنش

 بردیم لذت که معلومه.. زدم پوزخند خودم فکر به

  ..گهید کردیم خاکم داشتیورم دید یم جنازمو

  ..دستم رو گذاشتم دوباره سرمو

 ..نمونم داریب ببره خوابم تا بزنم زور انقد کردم یسع

~ 

 آنا#



 فرانک دمید که برگشتم تند.. دمیپد جام از در یصدا با

  ..سادهیوا جلودر

 و شدم رد ایمشتر نیب از و نگداشتم سفت بمیج تو فلشو

 ..رسوندم فرانک به خودمو

 ..سالم -

 ؟یهول چرا! ؟یخوب: فرانک

 .میکرد دایپ یینخا سر هی فرانک: گفتم لبخند با

 چه.. چ ؟؟یجد: گفت و زد برق فرانک یچشما

 !؟ییسرنخا

 شدت از.. میگوش به کردم وصل رابط همراه فلشو

  ..دیلرزیم دستام جانیه

  :گفت شونمو رو گذاشت دستشو فرانک

  ..باش آروم آنا

 :فرانک یچشما جلو گرفتمش دمویپر اومد باال لمیف تا

 با! داشت پرواز الید که هیروز اون لمیف نیا.. نیبب

 چک نارویدورب میخواست فرودگاه مسئول از خواهش

 ....و کنه

 به زد زل دقت با و دیکش دستم از ویگوش فرانک

 !صفحه

 :گفتم و کردم اشاره الید به ناخن با



 احتماال که کاغذ هی فقطم.. ییدشو رهیم داره.. السید نیا

 خب؟.. دستشه طهیبل

  ..باش ساکت لحظه هی آنا: فرانک

 نیبب رو پسره نیا: دادم ادامه نکردمو حرفش به یتوجه

 ..تو رهیم پشتش

 یهمون نیا.. نیا: گفت کردو اشاره پسره به فرانک

 !د؟یرقص الید با ایسوف تولد شب اون که ستین

 ..ریام: گفتم دادمو تکون تند تند سرمو

  :گفت حرص با و دستم داد ویگوش پوزخند با فرانک

 پسره نیا هست یجد هیقض اگه گفتم الید نیا به صدبار

 یربط تو به کنمیم حلش خودم نه گفتیم یه.. بگو بهم

 کجاست ستین معلوم! زده؟ بشیغ خوبه؟؟ االن.. نداره

 !الید اوف.. کنهیم کارشیچ داره پسره و

 ادیز آشنا الید ییدا.. آروم فرانک: گفتم کردمو وا دهن

  ..میکن دایپ رو الید کنهیم تالش داره اونم.. داره

 !م؟یکن یغلط چه کشور خارج باشتش برده اگه: فرانک

 !نبرده -

 ؟؟یمطمئن کجا از: فرانک

 ؟؟یچ باشه اونجا اگه واقعا.. شد بسته دهنم

 ...نده راه دلت به بد فرانک -



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  

 《بعد هفته کی》

 

  ..گذشتیم روز اون از هفته کی

 مرز تا و نزدم غذا و آب به لب کردم لج روز چهار

 برام دلش گرم جون رونا دَم.. برگشتم و رفتم یهوشیب

 ...کنه باز دستمو فقط تا کرد اصرار انقد ریام به سوخت

 گوش حرفشو شدیم موش روناجون جلو ریام دونمینم

  ..کرد باز دستمو که یچ ای کردیم

 هم پنجره تا دو کرد درو جلو ینگهبانا نکنه درد دستشم

  ..زد یآهن حفاظ

 

.. زدم حرف ریام با بار هی فقط هفته هی نیا گفت شهیم

 کنمینم نگاشم دهیپر رنگم دیدیم زدیم سر بهم اتاق ومدیم

  ..رونیب رفتیم شخندین با

 تو ؟؟یخورینم غذاتو چرا: گفت کرد یقاط بارم هی

 !گذره؟یم یچ باز ذهنت

 یگرسنگ اثر بر مرگم علت دارم دوست: دادم جواب منم

 !نداره یربط هم تو به باشه



 یکی که ارهیب جا حالمو خواست دوباره موقع اون

 ..رسمیم حسابتو بعدا:گفت اما. رفت و کرد صداش

 و خورمیم رو ارهیم که ییغذاها روناجون روزم سه نیا

 میقا پتو ریز رو روز هیبق یول امیدرم شکمم خجالت از

 خواب به زنمیم خودمو خورهیم صدا که هم در.. شمیم

 !شب چه صبح چه

  ..نمیبب رو یزیچ چیه و چکسیه خوادینم دلم

 هی یگاه از هر.. ستمین قفس تو مرغ به شباهت یب

 بخوام اگه دونمیم که زنهیم جرقه ذهنم تو ییزایچ

 !کنهیم زونمیآو اتاق نیهم تو ریام کنم شیعمل

 شانسمو رمیبگ کمک روناجون از بتونم اگه امروز اما

 ..شمیم موفق که دونمیم و کنمیم امتحان دوباره

 نمیشیم خوردم که یشکست هی با کنه فکر االن ریام دیشا

 کنهیم فکر دیشا.. شمیم اون فرمان به گوش و سرجام

 اما.. ادینم ذهنم به گهید فرار فکر و شدم یافسردگ دچار

  ..کنم خم سر یکس جلو که ستمین یکس ،یلیکا الید... من

  ..کنمیم امتحان شانسمو دوباره امروز

~~~~ 



 بودم روناجون منتظر منم.. بود ظهر بایتقر کنمیم فکر

 نشد اتاق وارد اصال ریام روزید.. ارهیب غذا برام

 ..باشه نطوریهم امروزم دوارمیام

 صدا در تا کردم یالبافیخ و کردم فکر خودم واسه انقد

 ادیم یک کردم نگاه منتظر و باال گرفتم سرمو. خورد

  ..تو

  ..کردم خفه خودم تو مویخوشحال روناجون دنید با

  .داخل اومد ینیس با و گذاشت باز مهین درو

 نگهبانا نکهیا یبرا و گرفتم دستش از وینیس عیسر

 :زدم لب نشنون صدامونو

 !؟یدار یگوش روناجون

 !دختر؟ یخوایم یچ یبرا: رونا

 ..قول.. دمیم بهت یزود بزنم زنگ یکی به -

 اما تحکم با و باال انداخت ابروشو یتا هی جون رونا

 !شهیم بد یلیخ بفهمه آقا.. تونمینم نه: گفت مهربون

 :گفتم و گرفتم دستشو ملتمس

 قهیدق کی قبل دمیم قول من فهمهینم.. لطفا لطفا روناجون

 !کنم تمومش

 :کردم یپافشار که کرد نگاهم یدلسوز و سکوت با

 !برات کنمیم جبران.. روناجون کن کمکم توروخدا



 ....دخترم: رونا

 نه؟ گهید یکنیم کمکم -

 :کرد بسته بازو چشاشو و دیکش یقیعم نفس

 .باشه

 :گفتم و کردم بغلش یچجور دونمینم یخوشحال از

 !یمرس یمرس یمرس

 

 :گفت روناجون و شد دهیکوب محکم در

 مین آشپزخونس تو میگوش. برم دیبا من کننیم شک االن

  ..ارمیم برات بردارم غذاتو ینیس امیم که گهید ساعت

  ..باشه باشه -

  ..رونیب رفت اتاق از عیسر حرف یب

 بشقاب تو یها کتلت به شده کور یاشتها با جانیه از

  ..زدم زل

 ییدا به بعدم... بعدم کجاست نجایا دمیفهمیم دیبا اول

 فرانکفورته هنوز دونمینم که ییدا آنا؟؟؟ ای زدمیم زنگ

 نانیس و فرانک از بتونه دیشا بگم اون به.. آنا اما نه ای

  ..زنمیم زنگ آنا به پس.. رهیبگ کمک هم

 زودتر ساعت تا دمیچرخ اتاق تو انقد ساعت مین نیا

  ..دیرس وقتش هم باالخره.. ادیب روناجون و بگذره



 حواسشون نگهبانا رونیب کرد اشاره چشاش با روناجون

  ..هست

 بشیج از یا ساده یگوش.. دادم تکون سرمو تند تند

 :گفت وار زمزمه و طرفم گرفت و دراورد

 بعدا کن مشیقا کن تموم زود.. خونه اومده تازه ریام

  ..رمیگیم ازت

  ..ممنون ایدن هی راحت التیخ روناجون باشه -

 طرف رفت و کرد بسته و باز نانیاطم نشونه به چشاشو

  ..بود نخورده دست که غذا ینیس

 کدوم االن یعنی!! م؟ییکجا ما روناجون: گفتم آروم

 م؟؟یشهر

 ..تورنتو: زد لب اونم

  ...تورنتو بود اورده منو.. دیکش سوت مخم

 رو آنا شماره منم شد خارج اتاق از سرعت به روناجون

 قلبم یصدا و بودم کرده هول انقد.. گرفتم تند تند حفظ از

 یول زدم اشتباه اعدادو بار چند که دیچیپ یم اتاق تو

 !گرفتم باالخره

 .دمیکش نفس تند تند و گوشم دم گذاشتم ویگوش

  ..اوردمیم کم نفس که انگار



 جانمویه گوشم تو تلفن بوق یصدا و بود در به نگاهم

 ..کردیم شتریب

 !کنمیم خواهش.. آنا بده جواب گفتم دلم تو

  ..شه قطع بود کینزد بوق تا 6 بعد

 اشکام جانیه از گوشم تو دیچیپ که صداش لحظه همون

  ..شد روون

 !بله؟: آنا

 ..آنا..آ: زدم لب لرزون یلبا با

  الاااا؟؟ید: زد داد آنا هوی بعد و شد سکوت

   ..کن کمکم.. خودمم آنا: گفتم هیگر با

  ..میبد نجاتت میایب تا الید بگو ؟؟؟ییکجا.. تو..تو: آنا

 ....تور.. من -

 انهیوحش در که بود نشده خارج دهنم از تورنتو هنوز

 دهیکش محکم دستم از یگوش و وارید به شد دهیکوب

 .....شد
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  ..کردم نگاه یعصب رِ یام به زده وحشت

 رو از رگش یبرجستگ و بود شده سرخ صورتش

 ..بود معلوم شیشونیپ و گردن

 ....نشد بازم.. گونم رو سرخورد اشکم قطره



 محکم روناجونه مال یگوش کنه توجه نکهیا بدون

  ..شد کهیت صد که وارید به دشیکوب

 بغضمو و و بستم چشامو یگوش دنیترک یصدا از

 ...دادم قورت

  ..عقب رفتم قدم هی.. جلو اومد قدم هی ریام

 ..عقب رفتم قدم هی.. جلو اومد گهید قدم هی دوباره

 دادم قورت دهنمو آب.. الید یکرد بدبخت خودتو خودت

  ..کردم نگاهش دهیترس و

 یحرف دیچرخینم زبونم بود شده ترسناک واقعا ندفعهیا

 ..بزنم

  ..زدم گند بد که فهموند بهم انگار چشماش با

 رفت ببنده نکهیا بدون کردو باز شدت با اتاقو در دفعهی

  ..رونیب

 ..میشونیپ رو گذاشتم دستمو رونویب دادم نفسمو

 ببنده؟؟ پامو و دست رسما ارهیب ریزنج نره

 شوک شدت از مدت نیا انقد قلبم! کن کمکم خودت ایخدا

 گهید سهیوا دمیترسیم هرلحظه که زدیم تند تند جانیه و

   .نکنه کار

 لعنت بَدَم بخت به و بودم سادهیوا وارید نقطه نیتر گوشه

  ..فرستادمیم



 و داخل اومد.. کردم جمع خودمو دمیشن که پاشو یصدا

  ..کرد قفلش و بهم دیکوب محکم درو

 به خورد چشمم تازه من و نیزم رو کرد پرت دویکل

  ..بود دستش که یسرنگ

 یلیخ.. ذره هی نه. بود داخلش رنگ زرد ظیغل عیما هی

 !ادیز

  .گرفت شکل ذهنم تو لحظه همون احتماال و فکرا همه

  ..دیپر رنگم کردم حس خودم

 دستت؟؟... هیچ اون! ریام..ام... ا: کردم وا دهن زور به

 :گفت کردو اشاره سرنگ به یترسناک لبخند با

 !؟یگیم نویا

  ..جلوتر اومد قدم هی و

  :گفتم دوباره و وارید به دمیچسب

 !دیببخش..ب

 ..نداره دهیفا گهید یکن یهرکار: گفت و دیخند زیر

 ....ریام -

 برداشت زیخ که بود نشده خارج دهنم از ریام هنوز

 ..تخت رو کرد پرتم شدت با گرفتو بازومو و طرفم



 کمینزد شتریب هرلحظه که یریام به و دیترک بغضم

 یبزن من به ویلعنت اون یخواینم که تو ریام: گفتم شدیم

 !نه؟ مگه

 زد داخلش زرد عیما از قطره دو که داد فشار سرنگو

  ..پاش جلو ختیر و رونیب

 !توعه مخصوص قایدق: گفت کردو نیزم به ینگاه

  ..تخت گوشه به دمیچسب و دادم تکون تند پاهامو

  ..کردم جمع شتریب خودمو نشست که کنارم

 !ازم؟ یترسیم: ریام

 :زدم لب.. رمیبگ سرنگ از چشممو تونستمینم

 ...ید

 من؟؟ از یترسیم: زد داد هوی

  ..نگفتم یزیچ و دیلرز دستم

  ..طرفم برگشت و شد آروم دوباره

  ..ترسوندیم منو بدتر اروم هوی شدیم یعصب هوی نکهیا

 انگار یجانیه حالت با و داد تکون چشمم جلو سرنگو

 :گفت کنهیم فیتعر داستان داره که

 بگم، بهت خودم بذار! شه؟یم یچ بهت بزنم نویا یدونیم

 که انگار.. یکنیم حس بدنت کل تو سرد زیچ هی اول



 هم.. دنیلرز یکنیم شروع بعد.. باشه شده منجمد خونت

 !تشنج دیشا.... از هم سرما از

 

 ..گونم رو ختیر اشکم و دیپر پلکم

 یجاها به دمینرس هنوز: گفت و بهم کرد یاخم ریام

  ..بگم برات نکن هیگر.. که داستان یجانیه

 :داد ادامه قبلش لحن با

 حال از کنه کمکت که ستین یکس و شهیم بد حالت انقد

 البته ساعت 4 گفت شهیم... امممم.. حدودا از بعد..یریم

 بده، نشون خودشو یچجور بدنت رو داره یبستگ

 سنگم که ادهیز اونقد دلت ضعف! یایم بهوش باالخره

 ..یخوریم باشه جلوت

  ..اولته بار خب هیعیطب: گفت و زدو اشاره سرنگ به

 :گفت و چشمام تو زد زل سردش یچشا با

 اوووف.. کنمیم قیتزر بهت نایا از امیم دوباره من بعد

 اتاق یشناسینم پا از سر.. روزتو اون حال برات نگم

 به دست ممکنه یکنیم داغ خودت.. چرخهیم سرت دور

 ..یباش مراقب دیبا یلیخ یلیخ خالصه.. یبزن یهرکار

  ..دیخند بعدم گفت تمسخر با آخرشو جمله



 شهیم کور کل به اشتهات شه؟؟یم یچ یدونیم بعد: ریام

 ینتون هفته سه دو تا دیشا.. یبد قورت یتونینم آبم یحت

 یشیم! شه؟یم یچ موقع اون.. یبزن یزیچ چیه به لب

 ..استخون کهیت هی

 :گفت و گونم رو دیکش انگشتشو

 کنهینم نگاهتم چکسیه.. ستین تییبایز از یخبر گهید

 ..الید

  ..گهید طرف کردم رومو و دیلرز فکم حرفش از

 :خودش سمت چرخوند و گرفت چونمو دستش همون با

  ..حداقل بده گوش داستانو آخر

  :گفت و رفت ور سرنگ با آهسته

  ..ندارم باهات یکار من گهید بعد

  ..نهیبب واکنشمو تا کرد نگاهم چشم یباال از

 اون یگرفت ازم که مویچ همه یکرد که نابودم: زدم لب

 !؟یکنیم ولم موقع

 دختر هی یشیم.. ابونیخ گوشه اونم.. آره: گفت لذت با

 و هرکس جلو دیبا مواد ذره هی یبرا که آواره و معتاد

 من به که هست هم یروز یحت.. یکن دراز دست یناکس

 ..کنم قیتزر بهت نایا از گهید کمی فقط یکنیم التماس

  :گفتم و گرفت شدت هقم هق



  آخه؟؟ کردم کارتیچ من

 وار زمزمه و میمال شدو کمینزد سوالم، به توجه یب

 :گفت

 ....الید توعه ندهیآ نیا

 تکون نذاشت گرفت بازومو که گرفتم فاصله ازش

 ..بخورم

  ..گرفتش تر محکم که دمیکش دستمو دوباره

 انگشت با و تر نییپا آورد دستشو تیجد و اخم با

  .کنه دایپ رگمو خواستیم.. داد ماساژ دستمو شصتش

  ..ریام: زدم صدا اسمشو لرزون فک با

  ..نداد جوابمو

 :زدم داد که دستم کینزد آورد سرنگو

 !نکن کارو نیا توروخدا.. لطفا ریام

 ..دیشنینم صدامو انگار

 ..کنمیم یبگ یهرکار.. کنمیم خواهش: گفتم هیگر با

 دمیکش دستش از محکم دستمو و کردم جمع زورمو

 و نذاشت که تخت نییپا دادم هول خودمو عیسر.. رونیب

 ..تخت رو خوابوند دوباره کرد حلقه شکمم دور دستشو

 دوست یهرک جون.. کردم غلط ریام: زدم داد هیگر با

  ..نکن نکارویا یدار



  :گفت کردو قفل پاهاش با پاهامو

  …شو ساکت

 بزنه سرنگو اون نتونه تا بدنم به چسبوندم سفت دستامو

 ..بهم

 گمید مونم یم نجایهم باشه ریام: دمینال یمظلوم لحن با

 ..نکنم فرار دمیم قول کنمینم یکار چیه

  ..باال دیکش تختو مالفه و نییپا شد خم و شد کالفه

 ..دمیترسیم ازش شتریب هرلحظه

 دستمو مچ! رفت در گفتم که دیکش محکم دستمو هی

 ..زد گره محکم مالفه با و تخت چوب به چسبوند

  ..نکن ریام: گفتم شدمو زیخ مین

  ..خوردینم تکون یول دادم تکون شدت با دستمو

  ..کردیم نابودم داشت.. شدمیم نابود داشتم

  !؟یلعنت یببخش منو کنم کاریچ: زدم داد هوا یب

 کشینزد سرنگو و نگهداشت سفت دستمو یکی اون

  ..کرد

 التماست... لطفا ریام: گفتم غیج با و شد روون اشکام

  ..کنمیم

 و دمیکش یبلند غیج کرد برخورد پوستم به که سوزن

  ..شد بدنم وارد یخنک عیما کردم حس



 ....!کرد خودشو کار آخر

 ریام دست به یچنگ بود داخلش سوزن که دستم همون با

  ..کردم نگاه چشاش تو و زدم

 شد اکو مغزم تو حرفاش.. باشه کرده بدبختم شدینم باورم

  .....رفتم حال از کم کم و دستش مچ به دمیکش ناخنمو و
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 ریام#

 انداختم ویخال سرنگ و کردم خارج دستش از سوزنو

  ..تخت رو

 دور از رو مالفه و شدم بلند جونش یب جسم رو از

  ..کردم باز دستش

 ..بود افتاده هوشیب بودو شده خشک گونش رو اشکاش

 ..کنم آروم یا گهید جور خودمو تونمینم... تونمینم

  ..انداخت چنگ گلوم به بغض دوباره

 :شد اکو مغزم تو سرگرد شیپ سال 9 حرف

 در هنوز ما یول سوختن زنده زنده ظاهرا مادرتون》

 《.....میهست قیتحق حال

 دست پشت با.. دیجوش چشام تو اشک تصورش از

 ..زهیبر اشکم ذاشتمیم دینبا.. دادم فشار چشمامو محکم



 کنم؟؟یم هیگر گهید چرا گرفتمیم انتقام داشتم که من

 :گفت درونم ییصدا هی

 《...گناهیب آدم هی از اما یریگیم انتقام یدار آره》

  ..شدم بلند جام از و تخت رو دمیکوب

 ..نییپا رفتم تند تند کردمو باز اتاقو در شتاب با

 افتاد ادمی.. کردیم نگاهم اضطراب و ترس با روناجون

  ..کردم خورد زدم شویگوش

 :گرفت جلومو روناجون که کردم باز رو یورود در

 گناهو؟؟ یب دختر یکرد کارشیچ پسرم

 

.. گناهکارن همه.. زدیم سوت گوشم ومدیم که گناهیب اسم

 ..همه

 ..نکردم شیکار: گفتم یا خفه یصدا با

 ..رمیام: روناجون

 ..ستین وقتش االن روناجون -

 ...شدم نمیماش سوار و رونیب اومدم سرعت به و

  ..فرمون رو گذاشتم سرمو و دادم فشار سفت فرمونو

 ...ختمیر یم بهم داشتم دوباره

  ..ابونایخ تو افتادم راه کردمو روشن نویماش



 !بترسونمش خواستمیم فقط من.. شدیم هوشیب دینبا

 ..کنم یکار نیهمچ رهینم دستم چوقتیه من

 مواد کنه فکر خوبه مدت هی... بود نیتامیو فقط عیما اون

 دستم از تونهینم گهید بفهمه تا شده قیتزر بهش مخدر

 .....کنه فرار
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 آنا#

  :زدم داد و دمیکش یخوشحال از یبلند غیج

 !فراااااانک.... یییییدا

 :گفتم شوق هیگر با و سمتشون دمیدو خودم

 !زد زنگ بهم الید.. زدددد زنگ بهم الید

 ؟؟؟یچ: زد داد فرانک

 :گفت و دیکش ینفس هم ییدا

 دخترم؟ یکنینم یشوخ که بگو

 !سالمه الید.. سالمه.. گمیم راست بخدا ییدا نه نه نه -

 ..شکرت مرتبه صدهزار ایخدا: ییدا

 :گفت و دیکش یراحت نفس فرانک

 !گفت؟ یچ خب



 کمکم گفتم.. خواست کمک: گفتم و شد کم میخوشحال از

 نصفه حرفش هیبق..... تور گفت که ییکجا دمیپرس.. دیکن

 !شد قطع و اومد تلفن خرخر یصدا بعد موند

 !باشه؟ افتاده براش یاتفاق ممکنه.. یعنی: ییدا

 ..دادم فشار دستم تو ویگوش و انداختم باال یا شونه

 !گفته؟ ویمکان اسم یعنی تور... تور: فرانک

  ..دخترمو دنشیدزد میشد مطمئن گهید: ییدا

: گفتم و دمیکش ویصندل که دیکش شیشونیپ به یدست ییدا

  ..نیبش جان ییدا

 حرف باهاش الید که یگوش مکارتیس اگه: فرانک

 !میکن یابیرد خطو میتونیم باشه سالم زدیم

 ...پس.. ایگیم راست: گفتم زدو برق چشام لحظه هی

 قطعا گرفته ازش ویگوش که یکس.. دونمیم دیبع: ییدا

 نذاره یگوش اون از یچیه که هست زرنگ اونقدر

 ..بمونه

  ..نیزم افتاده دستش از دیشا ییدا اما -

 افتاده دستش از اگه.. گهیم راست ییدا.. آنا نه: فرانک

 ..زدیم زنگ دوباره بود

 رمیم دوباره من ییدا: گفت و برداشت کتشو فرانک

 ..نه ای کردن دایپ یزیچ نمیبب فرودگاه



 !دن؟یم خبر خودشون نگفتن مگه -

 !شهینم نباشه باالسرشون اجبار و زور تا: فرانک

 میگذاشت میریبگ جلوشو میتونینم میدید گهید که هم ما

  ..بره

 ....سالمه الید که کردم خداروشکر دلم تو
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 الید#

 ..کردم باز مهین چشامو یکس زدن حرف یصدا با

 ..روناجونه یصدا دمید کردم که دقت

 ن؟؟یفهمینم چرا بزنم سر بهش دیبا گمیم: رونا

 :گفت بود دیسع یصدا کنم فکر که یبم یصدا و

 نیا به خروج و ورود حق چکسیه گفتن آقا.. شهینم

  ..نداره اتاقو

.. گرسنس چارهیب دختر.. متاسفم براتون واقعا: رونا

 ..گردمیبرم زود و رمیم

 آقاست دست فقط دیکل.. دینکن اصرار شهینم نه: دیسع

  ..گرفتن ما از زاپاسم دیکل

  ..کرد لمس سرنگو انگشتم که شدم زیخ مین جام تو

 یچ همه کنارم یِ خال سرنگ دنید با و برگشتم وحشت با

 ..اومد ادمی



 ..دمیکش سوزن یجا یرو دستمو یکی اون

 درد با بلند و دیترک بغضم بعد موندم شوک تو لحظه هی

 ..دمیکش ادیفر

  :زدم داد با و در به کردم پرت محکم سرنگو

 !ایلعنت درو دیکن باز.. درو دیکن باز

 ...ریام یکرد بدبختم: گفتم هق هق با

  ..کردم هیگر دل ته از و بالش تو بردم فرو سرمو

 یا خفه غیج بالش تو و دادم فشار دستم با رو پتو

  ..دمیکش

 ن،ییپا کردم پرت تخت یرو از رو پتو سیخ صورت با

 مالفه به زدم چنگ غیج با و وارید گوشه انداختم بالشو

 ..شد کج هم تشک که دمشیکش محکم و تخت

 با صورتمو و نیزم رو نشستم بودم شده ها وونهید نیع

  ..کردم هیگر بلند پوشوندمو دستام

.. کردیم یعمل داشت رو زدیم ندمیآ از که ییحرفا

 ...کردیم یعمل داشت

 در به خودمو شتاب با و چشام به دمیکش محکم انگشتمو

 در به دمیکوب محکم کردمو جمع قدرتمو تموم.. رسوندم

  ..کردم وارد دومم ضربه.. خورد یتکون که



 دیسع و شد باز در که کنم وارد خواستم سومو ضربه

  ..کرد نگام

 االن تونمیم یحت کردمیم فکر که داشتم حرص انقد

 !بزنم همشونو

 !؟یختیر بهم اتاقو چرا دختر چته: دیسع

 ..روناجون: زدم لب دیسع سر پشت روناجون دنید با

  ..دیترک بغضم دوباره و

 نجاتم توروخدا روناجون: گفتم و نیزم رو زدم زانو

 ..بده نجاتم نجایا از کنمیم التماست.. بده

  ..کردم سرفه هیگر با و افتادم سرفه به

 اونم یچ ای سوخت حالم به دلش دونمینم جون رونا

 ..نباش نگران.. دخترم نباش نگران: شد روون اشکاش

 نیزم به زدم چنگ.. کرد قفل و بست صدا با درو دیسع

 ...بخشمتینم.. ریام بخشمتینم.. کردم هیگر و

~~~~  

 ریام#

 ..نمتونیبیم -

 ..نیکرد قبول رو شراکت نکهیا از ممنونم: سرکان

 شونیراه در دم تا رهام با و دادم تکون زیر سرمو

 ..میکرد



 :گفتم و بستم درو رفتن نکهیا بعد

 !نه؟ میشد کیشر باهاشون شد خوب

 :گفت و یصندل رو نشست رهام

 

 و قانونمند یلیخ.. اومد خوشم سشونیرئ از.. اوهوم

  ..عادله

 ...کردم قبول همون بخاطر شتریب منم دیشا آره -

 خوندن با گرفتمو وارید از مویتک بمیج تو میگوش برهیو با

 ..روناجونه دمیفهم خونه تلفن شماره

 !ه؟یک: رهام

 ..روناجونه -

 دهید رو الید وضع دونمینم.. نه ای بدم جواب بودم دل دو

 یا گهید زیچ بخاطر نکهیا ای بود زده زنگ بهم بود

  ..بود

  !؟یدینم جواب: رهام

  ..دمیم جواب چرا.. چرا -

: گوشم دم گذاشتم ویگوش و کردم وصل تماسو دکمه

 !الو؟

 ..بزنم حرف باهات دیبا پسرم  :روناجون

  ..هیچ موضوع بفهمم تونستم شیجد لحن از



 ...یب رهام و من روناجون -

 !منتظرتم.. آمادست شامم: روناجون

  ..کرد قطع و

 چه خونه اون تو.. یکنیم کالفم یدار واقعا ریام: رهام

 !خبره؟

  ..رهام یچیه: ریام

 رام جلو رهام که برداشتم سوشرتمو و رفتم زیم سمت

 !بگو من به.. ریام: سادیوا

 رو قاب با که مامانم کیکوچ عکس به چشم گوشه از

  ..کردم نگاه بودمش گذاشته زمیم

 عکس قاب به دیرس یوقت و کرد دنبال نگاهمو رد رهام

  :گفت دویکش یپوف

 انتقام یک از یدار.. پسر یکنیم نابود یدار خودتو ریام

 !دختره؟ اون از! ؟یریگیم

  ..نکن چمیپ سوال رهام -

 بخوره سنگ به سرت بعدها خوامینم فقط من: رهام

  ..یش مونیپش

 بذار.. سنگ به بخوره من سر بذار باشه: دمیتوپ بهش

 ......موقع اون.. شم مونیپش من

  ..ریام: کردم قطع حرفمو رهام داد با



 از نویماش چییسو و دادم فشار هم رو حرص با چشامو

  ..زدم چنگ زیم رو

  ..میزنیم حرف بعدا رهام -

 قبول یتونینم.. ریام برو در فقط: گفت حرص با رهام

 کور چشات.. ستین مقصر مادرت مرگ تو یکس یکن

 !یریبگ انتقام اون و نیا از یخوایم فقط شده

 !داد یبد یصدا که دمیکوب شدت با درو و شدم یعصب

  :گفتم و رهام طرف برگشتم

 نتونستم.. کنم آروم خودمو نتونستم سال 9 من رهام

.. کنم عادت مادرم نبود به نتونستم.. کنم قانع خودمو

 اون.. چشمم جلو ادیم یلعنت یها لحظه اون همش

 سرگرد یحرفا ال،ید یبابا همون صفت، یب حرومزاده

  ..رهام تونمینم ن،یماش یسوز شیآت از

 شدو نییپا باال گلوم بیس.. کرد خوش جا گلوم تو بغضم

 ...تونمینم: گفتم

 که بگه یزیچ کرد وا دهن.. زد برق چشماش رهامم

  ..بست لباشو دوباره

 :گفت شونمو رو گذاشت دستشو

 به.. کنم کمکت که یذارینم.. ستین راهش نیا ریام

  ..لطفا ایب خودت



 که نمیبب آشغالو اون شدن نابود چشمام با یوقت فقط من -

 موقع اون داده، دست از کسشو همه دخترشو، زشو،یعز

  ..رهام شمیم آروم

 ..رمیم تهش تا راهو نیا: زدم لب تحکم با

 ..ارمین عقلت سر ستمین رهام: رهام

  !روناجون یحت.. تونهینم چکسیه! یتونینم -

 هتیتن بدجور یاین خودت به اگه بخدا ریام: داد ادامه

 ..کنمیم

 ..مینیبب تا: گفتم کردمو کج یسر

~~~~~ 

 ..کردم باز درو و چرخوندم در قفل تو دویکل

 !نبود روناجون راهرو تو چرخوندم چشم

 شیپ خودش روناجون که آشپزخونه طرف افتادم راه

  ..رونیب اومد و کرد یدست

.. انداخت سرش پشت به ینگاه و بهم رسوند خودشو

 و طرفم برگشت شد راحت که الشیخ.. بود یخال راهرو

 !باال انداختم ابرومو یتا هی که کرد بهم یاخم

.. نداره من به یربط.. خودته یزندگ.. پسرم: روناجون

 حرفمو خودت صالح بخاطر تیزندگ تو بار هی اما

 ..بده گوش



 ..شدم منتظر و نییپا گرفتم سرمو

 کردیم آب سنگو دل امروز دختر نیا هیگر: روناجون

 کردیم التماسم زدیم ضجه یچجور ینیبب ینبود.. ریام

 !معصوم؟ دختر نیا با یکرد کاریچ.. بدم نجاتش

  :گفتم زدمو یرپوستیز پوزخند

 حالش به دلت ینجوریا ختنشیر اشک تا دو با روناجون

  ..که نکردم شیکار هنوز! سوخته؟

 دختر نیا یچشما از من.. ررریام: گفت یجد روناجون

.. گناههیب.. پاکه.. رسهینم هم مورچه به آزارش فهممیم

 ایزندان نیع شیگرفت چرا اصن ؟؟یکنینم آزادش چرا

! ؟یگرفت ازش شویزندگ چرا! ؟یکنیم رفتار باهاش

 ..بده جواب

 الید گرفتن با نفرم کی اون.. نفرم کی دنبال فقط من -

  ..ارمیب دستش به تونمیم

 و چشام تو زد زل براقش یعسل یچشما با جون رونا

 کور چشماتو انتقام نذار.. پسرم کن باز چشاتو: گفت

 ..یکنیم دنبال یدار رو یاشتباه راه.. کنه

 و دوننیم همه انگار.. گفتیم نارویهم رهامم! جالب چه

 ..دونمینم من

  :گفتم کالفه و زدم موهام به یچنگ



 ..کنمیم کاریچ دارم دونمیم خودم من

 بهت دارم نیبب.. پسرم یدونینم.. یدونینم: روناجون

 ....،ینکن آزاد دخترو اون اگه.. گمیم

 هی بخاطر! برام؟ ذاشتیم شرط.. باال گرفتم سرمو زیت

 !ذاشت؟یم شرط برام داشت پا و سر یب دختر

 :داد ادامه شمرده شمرده روناجون

 ..رمیم خونه نیا از من

 ..روناجون: زدم لب و کردم نگاهش شده شوکه

 باشه یناحق و یعدالت یب که یا خونه تو من: روناجون

 که یهست یآدم کدوم دنبال دونمینم.. پسرم کنمینم یزندگ

 تو حداقل رو الید اگه اما.. یشد الید گرفتن به مجبور

 ..ریام رمیم خونه نیا از ،ینذار آزادش خونه

Tina: 

  :گفتم کردمو یعصب خنده

 ..یبذار تنها منو یخوایم هم تو

 اگه.. یایب عقل سر خوامیم فقط.. خوامینم نه: روناجون

 ..کردمینم یپافشار انقد ینبود زیعز برام

 رو یگذاشت دست قشنگ: گفتم و کمرم به زدم دستمو

 فقط ایدن نیا تو من یدونیم چون.. روناجون ضعفم نقطه

 !نه؟ یکنیم ینجوریا دارم رهامو و تو



.. رهیگیم دامنمونو روز هی دختر نیا آه ریام: روناجون

 ..برو درستو راه نشده رید تا

 ها؟! کنم؟ کاریچ دیگیم! کنم؟ کاریچ خب -

 عیسر چون بود کرده فکراشو قبل از انگار روناجون

 دستم کمک من دست بغل آشپزخونه ادیب بذار: گفت

 ..شهیم آشنا هم یگل و سحر با.. باشه

 ..کنهیم فرار.. شهینم نه -

 فرار خوادیم یچجور.. پسرم کنهینم فرار: روناجون

 رهیبگ تماس خانوادش با که هست یگوش نه گهید! کنه؟

 ..یگذاشت جا همه نگهبان یکل.. یفرار راه نه

 که بود کرده زونیآو پتو پنجره از.. بهش ندارم اعتماد -

 ول بعد دوستش به زد زنگ شما یگوش با.. نییپا بپره

 !رسه؟ینم ذهنش به فرار راه بچرخه خونه تو ول

 نه؟ ای یدار اعتماد من به: روناجون

 ....اعت بحث االن -

 ای یدار اعتماد من به بده جواب منو سوال: روناجون

 !نه؟

 ..دیبر حرفمو صداش تو تیجد

 ..داشتم شهیهم -



 بهش حواسم دمیم قول بهت من.. پس خب: روناجون

 یکار یبد قول هم تو اگه.. خونه نیا از نکنه فرار باشه

 ..ینرسون بهش یبیآس و یباش نداشته بهش

  :گفت روناجون کردم وا لبامو تا

 ...ریام بشنوم یمنطق جواب ازت دوارمیام

~~~~~ 

  الید#

  ..ومدینم باال نفسم ساعت چند نیا بودم کرده هیگر انقد

 گوشه میشگیهم یسرجا خودمم بودم ختهیر بهم کال اتاقو

 !بودم کرده کز حالیب کمد

 ..بود نیزم رو شده شکسته سرنگ به فقط نگاهم

  ..کمد به چسبوندم خودمو خورد صدا که در

 ..نباشه ریام توروخدا ایخدا.. تو این توروخدا.. این

 باز که در. کردم هیگر صدا یب و دهنم جلو گرفتم مشتمو

  ...کردم منقبض پاهامو شد

 شهیهم مثل.. شدیم حس یراحت به عطرش.. بود خودش

 !سرد و تلخ

.. بزنم حرف باهاش خواستمینم ادیدرن کمیج کردم یسع

 ..بزنم نبود هم یحرف اصن.. هه



 جلوم صاف صاف.. چشمم تو زد که کرد روشن چراغو

 ..کنم نگاهش باال نگرفتم سرمم یول سادیوا

 جلوم از سرنگو شده شکسته کهیت و نشست پاش هی رو

  ..برداشت

 نگاه دستش به یرچشمیز و کردم تر جمع خودمو

 ..کردم

 نداشت؟؟ عادت بدنت! ؟یشد تیاذ شد؟ یچ: ریام

 جلوشو عیسر یول دیلرز لبم.. گفتیم بازم داشت یلعنت

  ..باشم تیاهم یب کردم یسع گرفتمو

 جلوش خوامینم حداقل اما کردم هیگر دیفهمیم که افمیق از

 ..کنم هیگر

 و انداخت اتاق به یکل نگاه هی و سرش پشت برگشت

 ..ایختیر بهم اتاقو بدجور اوه اوه: گفت

  ..ندادم جوابشو و کردم سکوت بازم

 !یکنیم عادت نداره اشکال: داد ادامه

 ..بترکونم مغزشو بزنم نجایهم خواستیم دلم یعنی

 رو کردم فیتعر برات که یا ندهیآ: گفت و گرفت ینفس

 بهت دارم.. یعنی.. الید یکن عوضش یدار راه هی فقط

 نیا اقتیل داره خودت به یبستگ گهید دمیم فرصت هی

  ..نه ای یباش داشته شانسو



 نایا از یخواینم دوباره اگه: داد ادامه زدو یپوزخند

 ..بزنم بهت

 ..کرد اشاره سرنگ به و

 ..هیچ راهش نمیبب بودم شده کنجکاو

 

 هی بشم خواستمینم که معلومه کردمیم قبول بود یهرچ

 ..یابونیخ معتاد

 !ه؟یچ یبدون یخوایم: گفت دید که نگاهمو

 ..کردم نییپا باال آروم سرمو

 :گفت و شکستش و دراورد جاش از سرنگو سوزن

 !من یشخص خدمتکار... یشیم

 فقط نه کُلفَت ینکن اشتباه عاعا: داد ادامه تمسخر با

 ...خدمتکار

  ..بزنم پوزخند بود من نوبت بار نیا

 :گفتم و جلو دمیکش خودمو

 یکس خونه خدمتکار چوقتیه چوقتِ یه چوقت،یه... من

  ..شد نخواهم و شمینم و نشدم

 جواب خونسرد چون داشت ازم جوابو نیا انتظار انگار

  ..ارمیب برات نایا از گهید کمی رمیم پس باشه: داد

  ..بود سرنگ منظورش بازم و



 یوفتیب نییپا یریم پله از یدار دوارمیام گفتم دلم تو

 ..یبترک

 نیا از شتریب نذاره کاش.. رهیبگ جلوشو روناجون کاش

 :دادم جواب روناجون به یدلخوش با.. کنه تمیاذ

 ..بکن خوادیم دلت یغلط هر برو

 :گفت زدو یلبخند مچهین بعد شد گرد چشاش لحظه هی

  ..باش منتظر امیم االن پس.. باشه

  ..رونیب رفت پامو جلو انداخت سرنگو و

 آخه؟؟ چرا.. خدا اوووف.. کردم غلط

 یصندل شدمو بلند جام از زد ذهنم تو که یا جرقه با

 پشت و بستم شتریب درو.. کردم بلند اتاق وسط از ویچوب

 شد اتاق وارد که نیهم تا ستادمیوا دست به یصندل در،

  ..سرش تو بکوبم

 نه ای دهیم جواب راه نیا که کنم فکر نیا به نداشتم وقت

 اون تا کنم نگاهش نمیبش ماست نیع خواستمینم فقط

 کرده داغونم یکاف اندازه به.. بهم بزنه باز ویزهرمار

 ..بود

 پاش یصدا دنیشن با.. بود گرفته اوج قلبم تپش بازم

 ..باال گرفتم و دادم فشار شتریب ویصندل



 کفششو نوک تا و کرد باز کمی درو.. فتادیم داشت شیسا

 ....نییپا آوردم شدت با یصندل بستمو چشامو دمید

 یجور یصندل یول بشنوم دادشو یصدا داشتم انتظار

  ..جلو شدم پرت باهاش منم که شد دهیکش دستم از محکم

 منم و وارید به خورد یبد یصدا با و شد رها یصندل

 !!!کردم دایپ ریام بغل تو خودمو

.. بود گرفته حرصم بدجور.. کردم باز چشامو شوکه

 ..رهیگیم مچمو همش.. شهینم بکنم خوامیم یهرکار

  ..کردیم نگاهم داشت یدیشد اخم با

 که انگار نه انگار تمام ییپررو با و عقب دمیکش خودمو

  ..گرفت بازومو که شدم رد کنارش از افتاده یاتفاق

  :زد لب گوشم کنار و جلو آورد سرشو

 !جوجه؟ یکرد جونمو قصد

 :گفتم گرفتمو فاصله ازش.. داد قلقلکم نفسش بازم

 تا کنمیم باشه الزم هم یهرکار.. کردم جونتو قصد.. آره

 ..برسم هدفم به

 نطور؟؟یا که: ریام

 !نطوریا قایدق -

  :گفت کردو وارد بازوم به یفشار

 !نه؟ ساخته بهت خوب شده، وا زبونت



 دوباره بهم و نرم مخش رو نیا از شتریب تا بستم دهنمو

  ..نکنه قیتزر مواد

 بکشم خواستم دستش از دستمو کنم نگاهش نکهیا بدون

  ..وارید طرف داد هولم و گرفتش تر محکم که رونیب

 !؟یکنیم کاریچ -

 انداخت و برداشت دهنش با سرنگو در من به توجه یب

  ..نییپا

  ..لرزوند دلمو سرنگ سوزن برق

 :گفتم و نشیس تخت زدم دستم یکی اون با

 !دستمو کن ول.. ریام نکن

 تکرار داشت ها لحظه همون باز.. کرد کینزد سرنگو

  :گفتم دادمو تکون خودمو محکم.. شدیم

 ..جلو المصبو اون ارین.. کن ولم

   ..گرفتیم میگر داشت باز

 ..برم در تونستمینم بود کرده قفلم وارید به

  ..رگ کردن دایپ واسه داد یمالش دستمو

 :گفتم بغض با و خوردم یدیشد وول

  ...نکن دوباره.. ریام نکن

 ..دستم رو گذاشت سرنگو و داد پام به یفشار پاش با



 داد هیگر با که پوستم ریز بره تا بود الزم فشار ذره هی

 ..باشههه.. کنمیم قبول باشه: زدم

  ..ستادیوا حرکت از دستش

 ..کرد نگاهم و باال گرفت سرشو

  :گفتم زدمو پس اشکامو شدت با

 سنگدل و نیتر رحم یب تو... تو.. خورهیم بهم ازت حالم

  ..ینیزم رو آدم نیتر

  ..نخورد تکون یول دادم هولش محکم

  ..کردیم تمیاذ داشت کم ی فاصله نیا

 خودش که دادم هولش دوباره و گهید طرف کردم رومو

  ..عقب رفت

 :گفت کردو نییپا باال چشمام جلو سرنگو

 به ای یکن خطا پا از دست.. یکنیم شروع کارتو فردا از

 !ته؟یحال.. منه شیپ نیا نره ادتی ینکن عمل فتیوظ

 ..کردم نییپا باال سرمو بغض با

 ..خوبه: ریام

  ..رونیب رفت اتاق از بعدم زد زل چشام تو هیثان چند

 ..نشستم نیزم رو و خوردم سر وارید به داده هیتک

 هقمو هق و زانوم به گرفتم دندونمو و کردم بغل پاهامو

 .....کردم خفه



 !کو؟ خودم یمعمول یزندگ! کو؟ خودم یزندگ

 !نا؟یا کجان.. فرانک یحت... یحت..مییزندا.. مییدا... آنا

 و عشق یپ ای زندم ای مرده داره خبر ؟یچ لیدن

 !...حالشه؟

  ..برم فرو افکارم تو شتریب نداد اجازه در یصدا

 غذا ینیس هی با روناجون.. کردم پاک تند تند اشکامو

 لبخند یجون یب منم با که زد بهم یلبخند.. شد اتاق وارد

 .....زدم

 دمیفهم غذا یبو از.. بست درو و جلوم گذاشت رو ینیس

 ..استیالزان

 ایالزان عاشق که یمن! بخورم؟ که بود کجا اشتهام یول

 ...بودم

  ..نشست جلوم روناجون دمید تعجب کمال در

 

  :گفت و پام جلو داد هول کمی وینیس

 فیضع یگشنگ از ینجوریا.. بخور غذا کمی! دخترم؟

 ..یشیم

 هم یگشنگ از خوامیم.. روناجون رمیبم خوامیم: زدم لب

  ..شه تموم یچ همه شده که



 ریبگ گاز زبونتو.. نگو ینجوریا دختر عه: روناجون

 ..نباش نیبدب انقد.. بزرگه خدا

 من روناجون؟؟ نباشم نیبدب یچجور: گفتم دمویخند تلخ

 فرودگاه تو گهید شهر هی رفتمیم داشتم آدم نیا دست از

 تا دو.. سوزوند زد دستمو نیا.. نجایا اورد دیدزد منو

 ....موا بهم خواستیم خوردم ازش یلیس

  :گفت پامو رو گذاشت دستشو روناجون

 ...دخترم باش آروم.. زمیعز باااشه بااااشه

 یعصب کرده قیتزر بهم مواد بگم نتونستم نکهیا از

 ..زدم یچنگ موهام به و شدمو

 :گفت یا کننده دلگرم لحن با روناجون

  ..داد بهت یشنهادیپ چه ریام دونمیم من

 !بود شرط.. روناجون نبود شنهادیپ: گفتم عیسر

 باالخره م،یذاریم اسمشو که یهرچ حاال خب: روناجون

 شب تا صبح که ستین نیا از بهتر! گه؟ید دومه راه هی

 !؟یبخور غصه ینیبش نداره یچیه که اتاق نیا تو

 ..بکنم اونو یکلفت شب تا صبح که نهیا از بهتر یول -

 :گفت میمال و لبخند با بازم

 اصن! ه؟یچ یکلفت! گذاشته؟ یاسم نیهمچ یک

 ....نیبب.. ستین هم یخدمتکار



 یخدمتکار ستین یکلفت! ن؟یکنیم قانع ویک روناجون -

 !ه؟یچ اسمش پس ستین هم

 یچ هی بذار.. الیخیب فعال اسمو: گفت یکوتاه مکث بعد

 اون که یاسم به خودش قول به قبال ریام.. بگم بهت

 چشمش دختره.. داشت یشخص خدمتکار هی گذاشته

 انجام نکارویا کرد قبول نیهم بخاطر بود ریام دنبال

 اخراجش رمیام کرد درازتر حدش از پاشو بارم هی.. بده

 دیبا که ییکارا ،یکن قبول اگر کنار، به نامیا حاال.. کرد

 آشپزخونه یایم مین و 7 ساعت ها صبح که نهیا یبکن

 اگر.. یکنیم داریب رویام یریم و یکنیم آماده صبحونه

 سر نییپا ادیم بخواد اگرم خورهیم غذا جاش تو بخواد

 سرکار رهیم که بعدم.. یکن دارشیب توعه فهیوظ اما زیم

 اگر یلباس کمدشو، تختشو، حاال.. یکن زیتم اتاقشو دیبا

 نهار خودم شیپ یایم بعدم.. زایچ نیا از و بود شلخته

 براش یببر غذا دیبا ادیم ریام که 1 ساعت و میخوریم

.. اتاق ای بخوره زیم سر داره خودش به یبستگ بازم

 مهمون ای بعدازظهرام.. خودته استراحت وقت که ظهر

 خونه تو هاشم جلسه از یبعض.. سرکار رهیم باز ای داره

 ساعت معموال که شامم.. یبدون که گفتم کنهیم برگزار



 از قبل حتما داره عادت.. یراست آها.. خورهیم 10 تا 9

 بعدم یکن آماده براش دیبا حمومو رهیبگ دوش بره خواب

 بهت اومد ادمی یزیچ بازم اگه.. بخوابه اومد که تختشو

 ...گمیم

 !دونمینم.. روناجون دونمینم: گفتم زدمو یکج لبخند

 اما.. خوامینم بدتو من.. زدلمیعز نفعته به نیا: روناجون

 .....ریام که یدونیم

 !دونمیم کنهینم ولم: گفتم من حرفشو ادامه

 شامتو بکن فکراتو خوب پس.. گهید خب: روناجون

 تازه.. شتیپ امیم فردا من کن استراحت خوب بخور

 ریام که هست بهت حواسم شتریب یباش که آشپزخونه

 ..سراغت ادین

 !بره؟یم حساب ازتون -

 :گفت شدیم بلند جاش از که همونطور

 !آره گفت شهیم

  ..زدم پلک براش ناخودآگاه که دیپاچ روم به یلبخند

 ..بکن فکراتو خوب.. گلم فعال: روناجون

 !فعال.. باشه: زدم لب و دادم تکون سرمو

 ..غذا سمت رفت دستم رفت که روناجون



 ریمس راه نیا و بود درست روناجون یحرفا دمیشا

 .....زدیم رقم برام رو یدیجد

~~~ 

 ..پاشو زم؟یعز! الجان؟ید: روناجون

 هیتجز تمویموقع تا دیکش طول.. کردم باز چشامو کمی

 باز کامل چشام و اومد ادمی یچ همه دفعهی.. کنم لیتحل

 ..شد

... ربعه و 7 ساعت.. زمیعز نشو هول: روناجون

 !؟یگرفت متویتصم

 بدنم به یقوس و کش. نشستم جام تو و دمیمال چشامو

 :گفتم آلود خواب لحن با دادمو

 با حق دیشا.. روناجون کردم فکر خوب من راستش

.. بپوسم یواریچارد نیا تو که نهیا از بهتر.. شماست

 ..نداره یضرر که امتحانش

 :گفت نانیاطم با و زد یلبخند روناجون

 برو.. دخترم یگرفت درستو میتصم تیقاطع با خوشحالم

 ..نییپا ایب بعد بشور روتو و دست زود

 ییآشنا.. من روناجون؟ نییپا دینر شهیم: گفتم عیسر

 ..میبر باهم که خوامیم.. خونه طیمح با ندارم

 ..مونم یم منتظرت من پس باشه: روناجون



 نهیآئ تو و شستم صورتمو.. ییدشو رفتم و کردم یتشکر

  ..کردم نگاه خودم به

 گفت که افتادم ریام حرف ادی و دمیکش صورتم به یدست

 مییبایز از یخبر گهید ندهیآ در کنه تکرار زدنو مواد اگه

 ..ستین

 بهم دوم بار واسه بود کینزد یحت روزمید خدا یوا

 ..بزنه مواد

 فکرا نیا تا دادم تکون راست و چپ به تند تند سرمو

 با روناجون دمید رونیب اومدم ییدشو از.. شن دور ازم

 ..رهیم ور داره دستش تو یچ هی

 :گفت و طرفم گرفت یمشک ساده مو کش هی دید که منو

 زودتر تا دونستمینم دیببخش.. زمیعز موهات به ببندش ایب

 ..بدم بهت

 ..نداره یاشکال -

 سرم یباال یاسب دم موهامو و گرفتم دستش از کشو

 ..بستم

 

 که شرمندم یلیخ یلیخ من.. روناجون یراست -

 سمت کرد پرتش ریام.. یعنی.. شد خورد تونیگوش

 ....و وارید



 به داشتم ازین.. هست خونه تلفن.. سرت یفدا: روناجون

 ...نکن ناراحت خودتو تو گمیم ریام

 ..روناجون یمهربون یلیخ: گفتم زدمو یلبخند

 ..رونیب داد باصدا نفسشو و نگفت یزیچ جوابم در

  !چرا دونمینم.. بودم گرفته استرس

  ....کال رونیب رفتمیم اتاق نیا از اگه انگار

 ..داشتم یبیعج حس اما بود یحس چه دونمینم

 :گفت و کمرم پشت نشوند گرمشو دست روناجون

 ..میبر.. دخترم دارم هواتو من

 تیحما همه نیا لیدل اومد شیپ ذهنم تو سوال دفعهی

 اما بود یگُل و مهربون زن یلیخ! بود؟ یچ روناجون

  !ه؟ینجوریا همه با یعنی

  ..شدم روناجون همراه و شدم فکرا نیا الیخیب

 ..یا گهید نگهبان نه بود دیسع نه کرد باز که درو

 !ست؟ین یکس: گفتم تعجب با

 ..کرد رد رو همه ریام نه: روناجون

  ..شد گرد چشام تعجب از

 ..شدمیم جیگ داشتم کم کم

 ..کنم زیآنال رو خونه عادتم طبق کردم یسع



 خوردیم ییطال چراغ با کوتاه راهرو هی اتاق در جلو از

  ..گرد و بود یچیپ چیپ هاشم پله.. پله راه تا

  ..داشت یا خونه عحب یعوض

 دو که کنم فکر ییرایپذ شدیم روش به رو پله نیآخر

 کاغذ.. بود شده دهیچ ییطال دیسف ست مبل دست

  ..بود ییطال دیسف یحت شمیوارید

 دوتا نیا از شتریب یهرچ ای بود عالقش مورد رنگ ای

 ..بود کرده استفاده رنگ

.. کنم یفضول نتونستم نیا از شتریب دستم شدن دهیکش با

 آشپزخونه هی وارد که راست سمت دتمیکش روناجون

 ..میشد بزرگ بایتقر

 ..بود آشپزخونه راست دست پله نییپا قایدق یعنی

 .بودن مشغول دیسف یآب یخدمتکار فرم لباس با نفر دو

 سحر، و یگل ،یگل و سحر ال،ید: گفت بلند روناجون

 ..الید

 ..باال آوردن سرشونو دوتاشون

 ..خوشبختم: گفتم دستپاچه

.. زمیعز میگل من: گفت ییخوشرو با شونیکی

 ..خوشبختم



 بهم ینگاه مین دختره یکی اون.. دادم تکون یسر

 :گفت دیکشیم دستمال زویم که همونطور و انداخت

 !؟یدیجد خدمتکار

 ...من -

  ..آقاست یشخص خدمتکار الید: روناجون

  ..کرد نگام متعجب و ستادیا حرکت از دستش سحر

 ...اما! ؟یشخص خدمتکار: گفت یبد لحن با

 نطوریا آقا: کرد قطع سحرو حرف تیجد با روناجون

 تو الید.. دیبرس کارتون به. شهیم نطوریهم پس خواستن

  ..ایب هم

 با سحر زیم گهید طرف رفتمیم روناجون با داشتم یوقت

 ..زدم دلم تو یتلخ لبخند فقط.. کرد نگاهم نفرت

 ریپن و زیم رو گذاشت ینیس هی باال سرعت با روناجون

 یجلو که نون یها کهیت و پرتقال آب و مربا و کره و

 :زیم رو دیچ و برداشت رو بود یگل و سحر

  ..دخترا ممنون

 رفت یعاد یگل یول.. کردمیم حس سحرو نگاه ینیسنگ

  ..شد کارش مشغول و آشپزخونه گهید طرف

.. دخترم کن داریب رویام برو: گفت گوشم دم روناجون

 ..توعه اتاق یرو به رو اتاقش



 ...که گمیم.. روناجون عامم -

 !دستش نده بهونه: روناجون

 برگردم نکهیا قبل یول کردم بسته و باز چشامو اجبار به

  :دمیشن صداشو

 !ستین یازین اومدم خودم

  ..طرفش برگشتم دیترد با.. نییپا ختیر یهر دلم

 ..روناجون ریبخ صبحت: ریام

.. بخور صبحونه ایب.. پسرم ریبخ صبحت: روناجون

 ..ایب

  ..بردارم گهید زیچ هی اومدم.. خورمیم اتاقم: ریام

 و برداشت رو قرص مینیآلوم و نتیکاب طرف رفت

  ..آشپزخونه از رونیب رفت

  ..نکرد نگامم یحت

 ..براش ببر: گفت و زد یا اشاره ینیس به روناجون

  ..کردم بلند وینیس و دادم قورت دهنمو آب

 در رو ها پله و رونیب اومدم آشپزخونه از اطیاحت با

 تنه پشت از که بودم پله راه یوسطا بایتقر.. گرفتم شیپ

 با و شد ول دستم از ینیس که خورد بهم یمحکم یلیخ

 ..ها پله رو شد ملق یبد یصدا

  ..افتادم ها پله رو خودمم



 لبش رو یدرار حرص لبخند که یسحر به زده بهت

 ..شدم رهیخ بود

 ؟؟یکرد نکارویا چرا -

  ..یچلفت پا و دست خدمتکار: گفت بلند یصدا با عمد از

 !نجا؟یا خبره چه: ریام

 شم میتقس یمساو قسمت چند به نجایهم خواستیم دلم

 ..بودم یعصب که انقد

 ینیس هی.. هیچلفت پا و دست واقعا خدمتکارتون آقا: سحر

 ..کنه بلند تونهینم

 !سحر؟ یدار هولم تو ای تونمینم من -

  ..آشپزخونه برگرد سحر.. بسه: زد داد ریام

  ..کردم نگاهش زیت.. آشپزخونه رفت تند یقدما با سحر

  :گفت ریام که رونیب اومد هول با روناجون

 !آشپزخونه؟ دیبرگرد شمام شهیم روناجون

 به زد تنه سحر دمید نجایا از من پسرم اما: روناجون

 ..چارهیب دختر

 شماهم؟؟! روناجون؟ عه عه عه: سحر

 ..بسه: زد داد قبل از تر بلند ریام

 نشونه به چشامو که کرد نگاهم یدلسوز با روناجون

 ..کردم بسته و باز نانیاطم



 با و نییپا اومد هارو پله ریام روناجون و سحر رفتن با

 از بازومو اون از بدتر من که دیکش بازومو خشونت

 ..نزن دست من به: گفتم و رونیب دمیکش دستش

 بار به که یگند کردن جمع واسه شدم خم بهش توجه یب

 شدش دیکل یدندونا نیب از و باال آورد شونمو که آوردم

 یکن درست ایخرابکار نیا از دوباره یبخوا: دیغر

 !کنم؟یم کارتیچ که یدونیم

 

 الدنگتو یخدمتکارا اول برو: گفتم و زدم پس دستشو

 ..من سراغ ایب بعد کن جمع

 :باال آورد گرفت چونمو که شدم خم دوباره

 دلت یغلط هر یاتاق از رونیب چون نکن فکر.. الید

 تونمیم یراحت به.. یمشتم یتو تو.. یبکن یتونیم بخواد

 !ته؟یحال.. نذار دمم رو پا پس کنم لهت

 !شد؟ تموم -

 !دم؟ینشن: ریام

 چونم به یفشار که کردم سکوت اما گرفتم منظورشو

  !چشم؟ یبگ دمینشن: داد

  ..باشه -



 یبگ دیبا فقط.. چشم.. نه باشه: گفت و شد تر یحرص

 ..چشم

 آروم کنهیم ریخاکش خورد چونمو زنهیم بدم ادامه دمید

 ..چشم: گفتم

 چیه تو.. وفتهینم دهنت از آقا چشم بعد به نیا از: ریام

 که نهیا تفاوتت تنها! یندار گهید یخدمتکارا با یفرق

 ..باشم خشن تونمیم بدجور تو به نسبت

 چونم رو از تا دستش رو گذاشتم و باال آوردم دستمو

  ..برداره

  ..میدید بودنتم خشن.. مشخصه

 :شد رد کنارم از و کرد ول چونمو شدت با

 !کن جمعش ویزد که یگند نیا

 و دیلرز فکم.. شد دورتر هرلحظه پاش یصدا و

 ..نشستم پله رو همونجا

 فیضع من.. کنمینم هیگر من نه نه.. کنمینم هیگر

  ...ستمین فیضع.. ستمین

 زدم پس شدت با بودو خوده سر چشمم از که یاشک تنها

  ..برگردوندم وینیس و

 آروم یصدا که سرجاش برگردوندم هارو الهیپ

 :دمیشن روناجونو



 ..کنمیم جمع من دخترم

  ..ستین یازین -

 ..ینیس رو ختمیر یم ویچ همه تند تند

 ....حس دختر کمی سحر: روناجون

 :گفتم نبود خودم دست که یلحن با و دمیکوب رو الهیپ

  ..روناجون نداره تیاهم اصال

 :گفتم شدمو مونیپش عیسر

 ....االن من خوامیم معذرت

   :گفت یشگیهم لحن با کردو قطع حرفمو

 طول یکن عادت آدماش و نجایا به تا.. کنمیم درکت

 !زمیعز هستم من یداشت کارم.. کشهیم

 ..آشپزخونه برگشت و

 ..آشپزخونه برگشتم و ینیس تو ختمیر زارویزمیچ هیبق

 دمیپرس موادو یجا روناجون از و زیم رو گذاشتم وینیس

  ..میکن جا به جا رو همه تا کرد کمکم که

 چه داشت دونمینم بود شده موش گوشه اون سحرم

  !کردیم یغلط

 کنم کاریچ دیبا االن من: گفتم روناجون به آروم

 !روناجون؟



 ادیز.. بکش اتاقش به یدست هی ریام اتاق برو: روناجون

 ..باشه ختهیر بهم کوچولو هی ممکنه کنهینم مرتب اتاقشو

 :گفتم و دیند منو که انداختم سحر به یبد نگاه

 ..نشه مزاحم شونیا اگه

 زارمینم زنمیم حرف باهاش من نباش نگران: روناجون

 !برو تو.. باال ادیب

  ..باال رفتم ها پله از دوباره گرفتمو ینفس

  ..کردم باز خودمو اتاق یرو به رو در

 هی اتاق یانتها یعنی در یرو به یرو! قشنگ چه.. اووو

 که بالش تا دو و یمشک قرمز یپتو با.. بود دونفره تخت

 بود یمشک یکی اون یمشک طرح با بود قرمز شونیکی

 پرده که بود یبزرگ بایتقر پنجره کنارشم.. قرمز طرح با

 ..بود جلوش یرنگ یمشک ریحر

 بود اتاق وسط گرد فرش هی فقط نبود فرش اتاقش کل

  ..بود قرمز یخال خال اونم

 کمد زدمیم حدس که یکمد با بود اتاق نوریا یقد نهیآئ هی

 ..باشه لباس

  ..بود تختش کنار هم کشو تا سه و یپاتخت

 دمیفهم که دره تا دو چپم سمت دمید که رفتم تر داخل

 ...هییدشو و حموم



  ..به به دمید که تختش طرف برگردوندم رومو

  ..دارن فیتشر فتهیخودش آقا چقد

 ..بود زده تختش یباال بود کرده قاب خودشو عکس

 به بود زده زل تیجد با و بود نشسته یزیچ رو انگار

 اخم.. بود ششیر و چونش ریز دستش هی و نیدورب

 رو کشیت هی و باال بود داده موهاشم و داشت یجذاب

  ..بود شیشونیپ

 ریز از بازوش عضالت و بود آزاد هم دستش یکی اون

 نییپا تا فقط نبود پا تا سر عکس.. بود مشخص نشیآست

  ..بود کرده خفنش نمیهم اما بود بازوش

 خفن؟؟؟ و جذاب گمیم دارم یک به سرش تو بخوره

 بود شده جمع هاش گوشه که پتوشو و تختش طرف رفتم

 روش رو پتو تا بالشش طرف شدم خم.. کردم مرتب رو

 ..شد مینیب وارد عطرش یبو همون که کنم صاف

 !کردم هام هیر وارد عطرو و شدم خم شتریب ناخودآگاه

 چرا؟؟.. خنک.. تلخ.. سرد

  ..گرفتم فاصله بالش از و اومدم خودم به

 اتاقو کل آفتاب که کنار دمیکش اتاقو پرده و شدم خم

  !کرد روشن

  ..بود شده تنگ دمیخورش واسه دلم چقد



 مینس که رونیب بردم سرمو و کردم باز آروم رو پنجره

 ..کرد نوازش صورتمو یخنک

 یروز هی کردمینم فکرشم یحت.. رونیب برم شدیم کاش

  ..شم محروم هم ساده رفتن رونیب هی از

 پرده اما.. نخورم حسرت نیا از شتریب تا بستم رو پنجره

  !بمونه باز گذاشتم رو

! داره یچ نمیبب کنم باز کمداشو کشوهاشو خواستیم دلم

 ..گهید بودم فضول

 که زیم رو لیوسا و تختش جز نبود شلخته ادمیز اتاقش

 ..بود شده برعکس عکس قاب هی و آب پارچ و وانیل

 ..بود کنارشون پال و پخش کاغذ تام چند

 به خورد چشمم وسطش فقط هم رو دمیچ کاغذارو 

  ..شونیکی

 یزیچ نیهمچ هی و قرارداد درمورد خوندم خطشو دو

 ..بود

 ه؟؟یچ ریام شغل بدونم شدم کنجکاو

 فکر سرم رو گذاشت روز اون که یا اسلحه اون با

 !هیزیچ ،یا رهیزنج قاتل ،یخالفکار کردم

 



 گذاشتم ارمینم در سر دمید خوندم متنو از گهید کمی

 ..سرجاش

  ..دیلرز دلم که برگردوندم سرجاش عکسو قاب

 بود کرده بغل مادرشه بودم مطمئن که مسنو زن هی ریام

 رو یبانمک خنده مامانشم.. دیخندیم داشت دل ته از و

  ..بود ریام سر رو دستش و بود لباش

 !نو؟یا مامان هم... منو مامان هم ؟؟یکرد کاریچ بابا آخ

 رد عیسر و زدم پلک عکس قاب رو اشکم ختنیر با

  ..سرجاش گذاشتم عکسو و کردم پاک اشکو

 !یلیخ.. بود نامرد یلیخ ایدن.. بود گرفته بد دلم

  ..بود گرم.. آب پارچ به چسبوندم دستمو

 درو و رونیب اومدم اتاق از و برداشتم وانویل و پارچ

  ..بستم

 ..چشمم تو رفت ازیپ یبو که آشپزخونه برگشتم

  ..کردیم خورد ازیپ تند تند داشت روناجون

  ..زمیعز ینباش خسته: روناجون

  ..ممنون: گفتم رلبیز

 ..کنمیم صدات نهار موقع باال یبر یتونیم: روناجون

 ..رهیم سر حوصلم باال! کنم؟ یکمک تونمینم -



 خورد ساالدو لیوسا یتونیم یخوایم اگه: روناجون

 ..یکن

 !باشه -

 اونور از گوجه و اریخ و کاهو از پر کاسه هی روناجون

 ..زد بهم یلبخند و جلوم گذاشت اپن

  ..شدم مشغول چاقو با و دادم تکون یسر

  ..ذهنم تو اومد بودم دهید باال که یعکس دوباره

 معصوم چهره اون با زنو اون اومد دلش چطور بابا

  ..خودم مامان اصن! تونست؟ چطور!! بکشه؟

 بود؟؟؟ ایدن تو دوتا نیا از تر مظلوم

 مامان اما کشت سرش تو گلدون شکوندن با منو مامان

  !!!؟یچ رویام

 ...بود هم هیشب لبخنداشون چقد

 کیبار یلبا جفتشون.. گمیم رویام مامان خودمو مامان

 .....داشت نیچ لبشون گوشه دنیخند موقع و داشتن

 ....مامان آخ

 از چاقو و دیترک بلند یصدا با بغضم یزیچ به توجه یب

  ..افتاد دستم

 صدا مامانمو اسم بزنم ادیفر.. بزنم داد خواستیم دلم

  !کنم



  ..طرفم برگشتن شوکه یگل و سحر و روناجون

  ..نشستم کیسرام رو و خوردم سر همونجا

 چشماش از نشست، جلوم و طرفم دیدو روناجون

  ..دیبار یم ینگران

 به دمیکوب پشت از سرمو و کردم هق هق بلند هیگر با

 ..کرد بغلم روناجون که نتیکاب

 سیخ روناجون شونه که یجور کردم هق هق دل ته از

 ..شد

  :گفت گوشم دم کردو نوازش کمرمو روناجون

 ..پاشو.. دخترم پاشو

 ..کرد بلندم جام از و گرفت ربغلمویز یجون یب با

Tina: 

 از! کردمیم حس خودم یرو رو یگل و سحر نگاه

 ..ها پله طرف کرد تمیهدا و رونیب میاومد آشپزخونه

 واسه شدم شل بارم چند اومد ینم بند لحظم هی میگر

 ..گرفتتم تر محکم روناجون که خوردن نیزم

 ..مینشست تخت رو و داخل فرستادم و کرد باز اتاقمو در

 !زم؟یعز: گفت و شونم رو گذاشت دستشو

.. من.. روناجون کنم تحمل گهید تونمینم: زدم داد هیگر با

 ...خوامیم مامانمو من



 لحظه اون یول برسم نظر به ها بچه نیع بود ممکن

 ...کردمیم ییتنها احساس بدجور

 امرزهیب خدا: زد لب روناجون که شد بلند هقم هق

 ..دخترم

 !کاش.. بود کاش: گفتم و دمیکش دماغمو

  :گفت کردنم آروم واسه روناجونم

 !شت؟یپ ستین االن یکرد فکر

 :گفت یمهربون با قلبمو رو گذاشت دستشو

.. نجاستیا خونَش.. نجاستیا شهیهم جاش.. تو مامان

 رابطه شه؟؟ جدا ناخن از گوشت شهیم مگه.. تو شیپ

 االنم یحت اون... اون! هیزیچ نیهمچ هم یفرزند مادر

 تو فقط نهیبیم رو تو اون.. یکن حسش دیبا تو فقط شتهیپ

 !یکن باورش.. یکن درکش دیبا

   ..شدم آروم حرفش نیا با ناخودآگاه

  :گفت دوباره شدم آروم دید یوقت

 اما ستین جسمش.. شیدار خودت شیپ اونو شهیهم تو

! کنارته که یکنیم حسش که دونمیم.. یکنیم حسش

 فقط.. یبش دلتنگش یتونیم.. یبزن حرف باهاش یتونیم

 بهت حواسش شهیهممم باال اون از اون اما.. شیندار

 چقدر فهممیم.. دخترم کنهینم ترکت چوقتیه اون! هست



 حق کنهیم یبد حقت در داره واقعا ریام روته فشار

  ..شه ریسراز غمت هوی و خودت تو یزیبر یه یدار

 ..روناجون ممنونم: گفتم لرزون زدمو یتلخ لبخند

 خوادینم بزن صورتت به یآب هی برو االنم: روناجون

 اومد ریام گهید ساعت دو کن استراحت آشپزخونه یایب

 !باشه؟.. نهار واسه یایب کنمیم صدات

  ..کردم نییپا باال بار چند سرمو

 :گفت و گونم رو دیکش آروم دستشو روناجون

 هم تو! شن؟ یبارون ستین خوشگلت یچشما نیا فیح

 ..بزرگه خدا.. گذرهیم روزام نیا.. یدار یزندگ حق

.. روناجون باشه دیگیم شما که نطوریهم دوارمیام -

 ..ِکَشمیم دست یچ همه از وگرنه

 درست یچ همه قشنگم نگو ینجوریا عه: روناجون

 نگاهش و چشام تو ختمیر تشکرمو و گرفتم دستشو

 ..کردم

 حرفام به خوب هم تو.. رمیم من: گفت شدو بلند جاش از

 ..کن گوش

 ..چشم -

 دراز تخت رو شدمو برعکس روناجون رفتن با

  ..دمیکش



 همش تا نمونم داریب گرفتم میتصم کردمو پاک اشکامو

 !سرم تو ادیب الیخ و فکر

 قهیدق دو که دمیپر خواب از نهار موقع قایدق یاتفاق یلیخ

 بهم نو لباس دست هی.. کنه دارمیب اومد روناجون بعدش

 ..کردم گوش حرفشو منم کنم عوض داد

 من که ستش شلوار با بود رنگ یکرم ساده بلوز هی

  ..بمونه هیمشک همون گذاشتم نکردم عوض شلوارو

 کمتر المیخ و فکر.. آشپزخونه میرفت دوباره روناجون با

 ..بود کرده بهتر حالمو خواب بود شده

 به سحر اما دیپرس حالمو و کردیم نگاه بهم لبخند با یگل

  ..نبود شیچیه

 ..کردیم آماده رو غذا ینیس داشت روناجون

 !اوردیم جا آدمو حال بیعج کشیاست یبو

 بهش یداد رویام یغذا. آمادست هم تو یغذا: روناجون

 !میبخور آشپزخونه برگرد

 ..نداره حرف دستپختت اما روناجون باشه -

 ..ببر وینیس.. دختر زینر زبون: گفت و دیخند روناجون

 :گفتم بلند قصد از و برداشتم وینیس اطیاحت با

 سرشون به اون نویا به زدن تنه هوس ایبعض دوارمیام

 ..نزنه



 کنه شروع بحثو خواست تا و طرفم برگشت زیت سحر

 :گفت و آشپزخونه رونیب کرد میراه روناجون

 ..برو

 ینیس تو از یزیچ بودم مواظب همش باال رفتم هارو پله

  ..نخوره سر

 و بحث خداکنه هوووف.. سادمیوا ریام اتاق در یجلو

 ..ندارم حوصلشو اصال که نندازه راه دعوا

 !تو ایب: گفت که زدم در به یا تقه

  ..داخل بردم وینیس و کردم باز درو آروم

 !بود؟ ینجوریا چرا باال انداختم ابرومو یتا هی

 قاب و دستش تو بود گرفته سرشو و بود نشسته تخت لبه

  ..بود دستش مامانشم عکس

 که برم ببندم فلکو سر اومدم و دادم قورت دهنمو آب

  :گفت

 !ببند درو

  ..زیم رو گذاشتم وینیس شدم خم و بستم درو پام با

 ..گرفت دستمو مچ که بردارم دستمو اومدم

 شده؟؟ یچ باز.. خدا یآ

  ..گرفتش تر سفت اون که دمیکش کمی دستمو

 :گفت و باال آورد ذره هی سرشو



 !من؟ اتاق تو یایب گفت بهت یک

 نکارویا دیبا نگفت روناجون مگه زنه؟یم شاس ریام ایآ

 کنم؟؟

 ..من: دادم جواب

 !من؟ اتاق تو یایب گفت بهت یک: دیکش ادیفر دفعهی

  ..شد بسته چشام دادش از ناخواسته

 ...گ روناجون.. من.. م -

 مچ.. بالش رو انداخت عکسو قاب و شد بلند جاش از

 شتریب اخماش و دادیم فشار شتریب لحظه هر دستمو

 ..هم تو رفتیم

 ..بده ادامه: ریام

  ..سرش به زدیم داشت دوباره

 ..جلو شدم پرت دیکش دستمو که عقب رفتم قدم هی

 ....یعنی.. دیبا من... که گفت... روناجون..رو -

 !بزنم حرف دیچرخینم زبونم بودم کرده هول

 :گفت یترسناک لحن با

! ؟یبزن دست مامانم عکس قاب به داد اجازه بهت یک

 ها؟

 

 ..نهیا دردش! بگو پس



 !سرجاش گذاشتم..گذاشتم فقط من -

 !یخورد گوه یلیخ تو: گفت تحکم با

 !مگه؟ کردم کاریچ.. کردم نگاهش شوکه

 ؟؟یبرداشت عکسو قاب دستت کدوم با: ریام

 ...ریام...ا -

 ؟؟؟یبرداشت عکسو قاب دستت کدوم با گفتم: زد داد

 ..درد از.. ومدیدرم اشکم داشت دوباره

 !نه؟ یگینم: ریام

 ..گفتم یآخ درد از که کرد وارد دستم به یشتریب فشار

  ..دادیم فشار شتریب داشت یه

 ول دستمو یکنیم کاریچ یدار ستین حواست ریام -

  ...اتاقت تو امینم گهید باشه.. کن

 ..بشکنه استخونم که االنه کردمیم حس

 فشار دستمو و کردیم نگام شده سرخ یچشما با فقط

  ..دادیم

 :گفتم دویجوش چشمم تو اشک

 .....االن.. کنمیم خواهش ریام

 و اومد یزیچ رفتن در یصدا که بود نشده تموم حرفم

 !دمیکش یبلند آه درد از

 ..دمیکش سرش پشت که یغیج با شد همراه آهم



 عکس چون فقط... شکوند دستمو ایخدا... شکست دستم

  ..سرجاش گذاشتم مادرشو

 ریز زدم بود شده جا به جا که دستم مچ استخون دنید با

 ..کردیم درد یلیخ.. هیگر

 !شد؟ یچ.. چ: ریام

 روز اون نیع قایدق بود شده حس یب کامل دستم مچ

  ..عنکبوته

 :دمیکش غیج بلند که باال آورد دستشو ریام

  ..نزن دست

  :زدم داد هیگر با

 ..یشکوند دستمو.. یلعنت یشکوند دستمو

 :داخل اومد هراسون روناجون و شد باز در

 ....یم غیج چرا شده؟؟ یچ

 :گفت و صورتش تو زد دستم دنید با

 !!!ه؟یچ گهید نیا.. سرم به خاک

 خشمش از یخبر.. کردم نگاه ریام به هیگر و نفرت با

 که جلوتر اومد.. گهید شد راحت شکوند دستمو.. نبود

  ..عقب رفتم تند

 :گفت و ردستمیز گذاشت دستشو آروم روناجون

  !؟یکن خم یتونیم انگشتاتو



 !داشت درد یلیخ.. شدینم.. تونستمینم

 ...روناجون تونمینم: دمینال هیگر با

 ریام به تیعصبان با و گرفت ازم نگاهشو روناجون

  ..باال اوردینم سرشو اون اما کرد نگاه

 ..بود کالفه بدجور

 بزن زنگ ر؟؟یام یچ که نجایا یسادیوا: روناجون

 !بدو.. دکتر

 رفت اتاق از بلند یقدما با و اومد خودش به ریام

  ..رونیب

 مدت نیا تو داشتم اشک یهرچ... هیگر ریز زدم دوباره

 ....بودم ختهیر

 ویزندگ نیا خواستمینم.. دمیکش غیج و نیزم رو نشستم

  ..خواستمینم

 اونم کردمیم هیگر من هروقت کنارم نشست جون رونا

 جیگ سرم که بزنه یحرف کرد وا دهن.. کردیم هیگر

 باز چشام گهید کاش.... اتاق کف افتادم هوشیب و رفت

 !نشه

~~~ 

 ریام#

 !کارتون سر دیبر د؟؟؟یکنیم نگاه یچ به -



 ..آشپزخونه تو دنیدو یگل و سحر دادم یصدا با

 ..شدم اتاقم وارد و باال رفتم یکی دوتا هارو پله

 ...رو: گفتم تعجب با

 طرفم برگشت که بودم نزده صدا کامل روناجونو هنوز

  ..ریام نزن من با یحرف چیه: گفت و

 ..بود افتاده نیزم رو هوشیب که ییالید به خورد چشمم

 .....چرا نیا -

  ..نگو یچیه.. ششش: رونا

 یچیه.. باشه دلخور دستم از انقد روناجون دادمیم حق

 روناجون که الید طرف شدم خم و تر جلو رفتم و نگفتم

  :گفت بلند زدو پس دستمو خشونت با

.. بخوره دختر نیا به دستت یندار حق.. بکش دستتو

 کاریچ یدار معلومه.. کووور ر،یام شده کور چشات

 ییوالیه چه به لیتبد یدار اصن تهیحال ؟؟یکنیم

 یکی اون.. سوخته دستش رو قرمز رد... نیبب! ؟یشیم

 ر؟؟؟یام چرا چرا؟؟؟.. یشکوند دستشو

 راه گهید یدعوا هی دوباره دادیم ادامه گهید کمی اگه

 و الید کمر ریز انداختم دستمو هی مکث بدون.. نداختمیم

  ..کردم بلندش و زانوش ریز انداختم گممید دست

  :گفت و اومد دنبالم و پاشد عیسر روناجون



  ش؟؟یبریم کجا

 باز پا با خودشو اتاق در و رونیب بردمش اتاقم از

  ..کردم

 جلومو اخم با روناجون که برگشتم و تخت رو گذاشتم

  ..گرفت

 ..ادیم دکتر االن روناجون؟؟ بله -

 نکن یکار هی ریام.. ستین دکتر من مشکل: روناجون

 پشت و برم دونستمت، خودم پسر نیع که سال 15 بعد

 کرد کاریچ کرد؟؟ کاریچ بدبخت نیا.. نکنم نگاه سرمم

! کرد؟ مرتب اتاقتو کرد گوش من حرف به نکهیا جز

 مرتب امرزویخداب اون عکس قاب نکهیا جز کرد کاریچ

 ترکوند اتاقتو زد! عکسو؟ شکوند زد! ز؟یم رو گذاشت

 یبود ینجوریا تو ؟؟؟یشکست دستشو یزد که

 !!!!ر؟یام

 ..بسه بخدا.. بسه روناجون: گفتم کالفه

 ینداشت دختر نیا به یکار که یموقع تا.. بسه آره: رونا

 ....امروز اما بود بس

 :داد ادامه و انداخت بهم یبد نگاه

  !ریام برات شدم متاسف



 کارم از دیشا چرا دروغ.. شدم تر کالفه بودم کالفه

 !خواستمینم.. ارمیب روم به خواستمینم اما...بودم مونیپش

 با بود نزده حرف ینجوریا باهام حاال تا که یروناجون

 !رونیب رفت اتاق از بعدشم و کرد کسانمی خاک

 ..وارید به دمیکوب محکم پامو یکالفگ با

  ..الید طرف برگشتم

 که یدست و بود شده تر دهیپر رنگ دشیسف صورت

  ..بود تخت لبه بود شکسته

 ...تخت رو گذاشتم آروم دستشو و طرفش رفتم

  !یلیخ.. کردم تشیاذ یلیخ دارم قبول

 یچجور دمینفهم... فشیظر دست رو خورد سر نگاهم

  ..شکوندمش

 

 تر ور شعله هرلحظه دلم تو که یشیآت نیا به لعنت

 !شدیم

 جام از و گرفتم فاصله تخت از خورد در به که یا تقه با

  ..پاشدم

 !داخل اومد بهیغر مرد هی و شد باز در

 ..رسوندم زود خودمو هیفور نیگفت.. پسرم سالم: مرد

 ..تو نیایب.. آره... آ -



  ..نشست الید یجلو و داخل اومد

 !شکسته... دستش -

 شکسته؟؟ چطور: مرد

 در بعد نیزم رو خورد چیپ: گفتم و خاروندم سرمو

 ..رفت

 ..گهینم ویزیچ نیهمچ دستش رو یانگشتا رد اما: دکتر

 !؟یبد انجام کارتو شما شهیم -

 تو گرفت رو الید دست و انداخت بهم یبد نگاه دکتره

 ..داد صدا که انداخت جا استخونشو و دستش

  ..داخل اومد روناجون لحظه همون

 !د؟یندار الزم یزیچ دکتر یآقا: روناجون

  ..لطفا دیاریب گرم آب کاسه هی چرا: دکتر

 ..رونیب رفت سرعت به روناجون دوباره

 ..زدم زل دکتر یکارا به و تخت تاج به دادم هیتک سرمو

 آرنجش نییپا تا الید دست یانگشتا ریز از یدیسف باند

 آورد رو کاسه که روناجون.. چسبوندش سفت و دیچیپ

 ..باند یرو دیچیپ سفت و آب تو زد گچو

 !بمونه؟ ینجوریا دیبا چقد.. دکتر یآقا: روناجون

 اگه.. کنمیم بازش امیم خودم بعدش.. هفته دو تا: دکتر

  ..بره هم یوتراپیزیف دیبا باشه الزم



 !ممنونم: روناجون

 یرمی درآخر و فشیک تو ختیر لشویوسا دوباره دکتر

 :گفت و دستش یکی اون به کرد وصل رو

 رو نیا.. دیکن جدا دستش از اطیاحت با شد تموم که سرم

 راه موقع نکنه ینیسنگ دستش که گردنش دور بندازه هم

 ..رفتن

 رمیم من: گفتم روناجون به رو و گرفتم ازش بندو

 ..کنم حساب

 ..نشست الید باالسر و نداد محلم روناجون

 ...کردم یراه رونیب به دکترو و دمیکش یپوف

~~~~ 

 الید#

 تکون اما شدم داریب خواب از دستم ینیسنگ حس با

 نیسنگ شتریب که بدم تکون دستمو کردم یسع.. نخوردم

  ..شد

 ..گچه تو دمید که کردم باز چشامو مهین

 ..دادم فشار بالش رو سرمو و زدم یشخندین

 و؟؟یقشنگ زیچ نیهمچ رفتیم ادمی دیبا چرا

 کردم دایپ دنبالشو.. کردم نگاه سرمم باال نازک لوله به

 ..سرمه دمید اونم که



 نیا تو که انقد کردیم قطع دستامو داشتیبرم تبر کاش

 ..بود آورده دستام سر بال مدت

 زیخ مین جام تو که شد دهیکش نییپا آروم در رهیدستگ

 ...شدم

 سرش فرق بکوبم گچو نیهم شدم کیتحر ر،یام دنید با

 ...شه یمتالش

 ندادم نشون یواکنش دید یوقت انداخت بهم ینگاه مین

 !این: زدم داد که جلوتر اومد

 بودم دهینشن ازش تاحاال که یلحن با و باال اورد دستاشو

  !ندارم تیکار.. باش آروم.. الید باشه: گفت

 !بکشم سرمتو اومدم فقط: جلوتر اومد و بست درو

 !مشکلت؟ نهیا: گفتم کردمو اشاره سرم به پوزخند با

 یا کهیبار که رونیب دمیکش دستم از سرمو حرکت هی با

 ..کرد گرم دستمو خون از

  ..شد تموم ایب -

  !؟یکنیم کاریچ الید: ریام

 :تخت گوشه شدم جمع که رسوند بهم خودشو

 ..این گفتم بهت

 ..ندارم تیکار گمیم بهت: ریام

 !؟یباش نکرده مونده هم یکار مگه -



 ..نشست تخت رو آروم و شد خم حرفام به توجه یب

 خفم یخواینم چرا! ؟یستین یعصب چرا هیچ -

 ..رونیب برو تخت رو نی؟؟نشیکن

 پارچه کهیت با و کرد پارش و برداشت تختو رو مالفه

 ..طرفم شد خم بود دستش که یا

 :گرفت آرنجمو که تخت نییپا کردم زونیآو پامو عیسر

 ..الید گفتم بهت نیبش

 !بکش دستتو: گفتم غیج با

 نیبب.. باشه.. باشه: گفت و برداشت دستشو عیسر

 ..کنم پاک خونتو خوامیم.. برداشتم

 دستمو یخوایم نکنه! من؟ جون بابا؟؟ نه: گفتم هیکنا با

 !رم؟یبم نکنه حرکت رگامم تو خون که یببند سفت انقد

  :گفت و چرخوند حدقه دور چشاشو

 ..جلو اریب دستتو لطفا.. نه

 من ای! لطفا؟ یگفت تو.. اووو: گفتم یا مسخره لحن با

 !!دم؟یشن اشتباه

 که در طرف رفتم نمیسنگ دست با و پاشدم تخت رو از

 ...سادیوا جلوم و رسوند بهم خودشو ریام

 !کنار برو: گفتم زدمو زل چشاش تو خشم با

 ..رمینم: ریام



 :گفتم و نشیس تو دمیکوب مشتمو حرص از

 ..یعوض

 دورش رو مالفه عیسر و گرفت محکم مشتمو همون

  ..دیچیپ

 ..گرفتیم تر سفت دستمو کردمیم مقاومت هرچقدر

 ..زد گره رو سوزن یجا کرد پاک کامل که خونو

 ومدیم دیبا عتایطب! سرش؟ به خورده یزیچ امروز نیا

  ...شکوندیم دستمم یکی اون

 ..نییپا برم خوامیم کنار برو حاالم شیبست خب یلیخ -

 !؟یکن کار یخوایم دست نیا با: ریام

 !نداره یربط چیه تو به -

 ..بشیج تو کرد دستشو و کرد نگاهم خونسرد

 :گفتم و کنم تحمل نتونستم گهید

 چرا االن یزدیم بهم زمانو نویزم گفتمیم تو هی بهت قبال

 !؟یبکش منو آرامش با یخوایم! ؟یلکسیر انقد

  ..لطفا کن بس: ریام

.. بهیعج برام همه حرکاتت رفتارات،.. ستین بس اتفاقا -

 بابام مگه! نمرده؟ من مامان مگه! واقعا؟ یهست یک تو

 ......مگه! نکشت؟ چشام جلو مامانمو

  ..خوردم حرفمو گلوم تو افتاد که یبغض با



 درست مامانتو عکس... فقط من: دادم ادامه زور به

 ......تو اما!... ره؟یبم اون خواستم من مگه... کردم

 

 داشت ها صحنه اون تموم.. شدیم بسته داشت نفسم راه

 !...گرفتیم جون ذهنم تو

 !دمیکش نفس بلند و زدم گلوم به یمحکم چنگ

 مرور یچ همه دوباره خواستمینم.. خواستمینم.. نه نه

 .شه

 ذهنم تو همه... صداها.. صداها.. دستم تو گرفتم سرمو

  !همشون... بود

 شدمو منفجر باروت نیع نشست شونم رو که ریام دست

  :دادزدم.. ریام نهیس تو دمیکوب

 داغ خیس با تو... تو! نزن بهم دستتو.. نخوره بهم دستت

 لبم یزد یلیس بهم.. نرفته ردش هنوز یسوزوند دستمو

 االنم... االنم.. یکرد قیتزر مواد بهم بعد.. شد پاره

 چرا؟؟؟ ؟؟یبشکون دستمو یتونست چطور

 !نبود مواد اون: زد لب خونسرد

 !؟یگفت یچ.... تونس واقعا -

.. نبود مواد اون: گفت نانیاطم با زدو زل چشام تو

 ..بود نیتامیو



  ..نگو چرت: گفت کردمو یمزخرف خنده

 :گفتم خشم با و نشیس به زدم اشارمو انگشت

 !دمید خودم.. نگو دروغ

 :گفت کردو زیر چشاشو

 کوچولو خانم یدید کینزد از مواد عمرت تو بار چند

 !هوم؟! مواده؟ اون یداد صیتشخ که

 یلیق بدجور دلم.. گرفتم سردش یچشما از نگاهمو

  !پاکم؟ نشده؟؟ بدنم وارد مواد یعنی.. رفت  یلیو

 :گفتم و دادم قورت زود لبخندمو

 ..یترسوند منو مرگ سرحد تا موقع اون هرحال به

 پنجره اول.. یکن فرار دینبا گفتم بهت.. بود حقت: ریام

 ..روناجون یگوش بعد

 !ه؟یچ تیبعد نقشه: گفت کردو کج لباشو

 تصورشم یحت که هیزیچ: گفتم خودش لحن با منم

 ..یبکن یتونینم

 قلم پاتو کن امتحان گهید بار هی: زد لب و شد یجد

  !کنمیم

 :گفتم بلند اریاخت یب

 شد خوب دستم نیا نباش نگران.. نکن دیتهد منو انقد

 شب مهیخ عروسک شدم خوبه؟؟.. بشکن ویکی اون بزن



 آدم چندمته بار! ؟یَمرد تو.. متاسفم برات.. تیباز

 حبس برات چقد یدونیم ییربا آدم جرم به! ؟یدزدیم

 !بُرن؟یم

 ..بدون حدتو هیکاف: ریام

 نمیبب.. یدار هم اسلحه تازه اووو! شه؟یم یچ ندونم -

 باهاش آدم تا چند حاال تا نه؟ ای اصن داره مجوز

  !؟یکشت

 ..الید: گفت وار هشدار ریام

... یقاتل دزد هی تو نه؟؟ یشیم یعصب یدار.. خوبه -

 !نیهم

 !الید: زد داد

  ...خوردم یتکون دادش یصدا از

  :طرفم شد خم و گرفت در از شویتک

 وا دهنتو یالک پس.. یچیه.. یدونینم ازم یچیه تو

 فکر یکن یخال سرم حرصتو که نجایا اومدم اگه.. نکن

  ..شده عوض یزیچ نکن

 نه؟؟ یمونیپش: گفتم و دمیپر حرفش وسط

  !؟یچ از: ریام

  :گفتم و کردم اشاره دستم به

 ..یکرد حقم در ظلم همه نیا نکهیا از



 ..کرد نگام فقط و نزد یحرف

 مونمیپش نکهیا گفتن واسه لبات! یلیخ.. یمغرور یلیخ -

 !خورهینم یتکون چیه کردم یبد حقت در

 ...قاتل دزد: گفتم دوباره

.. جلوم گرفتم دستمو گچ که طرفم برداشت زیخ بار نیا

 در بال سپر عنوان به ازش اما بود نیسنگ یلیخ نکهیا با

 ...کردمیم استفاده ریام مقابل

  :گفت و شد سرخ چشاش دوباره

 دهنت تو دندوناتو بشنوم دهنت از گهید بار هی کلماتو نیا

  ..کنمیم خورد

 !تلخه؟ قتیحق: گفتم و چشاش تو زدم زل ییپررو با

 وفتمیب بود کینزد که عقب داد هولم و باال اومد دستش

 ..نگهداشتم خودمو اما تخت رو

 که روناجونه بخاطر فقط و فقط: گفت دواریتهد دوباره

 !نره ادتی.. اونه بخاطر فقط.. ارمینم سرت ییبال االن

 ..دیکوب درو و رونیب رفت اتاق از سرعت به و

.. ارمیدرب حرصشو تونستم.. نشست لبم رو یلبخند

 با و شد تر قیعم لبخندم!.بدم حرصش تونستم باالخره

  ..دمیکش دراز تخت رو اطیاحت



 کردمو باز بود شده یخون کمشی که دستمو دور مالفه

  ..تخت نییپا انداختم

 تیعصب روز هر یجور! کردم دایپ حلو راه.. کردم دایپ

 در.. یکن آزادم ای یبکش منو ای که مخت رو برم کنم

 .....شمیم راحت دستت از صورت هردو

~~~~~ 

 ~بعد هفته دو~

 الید#

 تمام رمیام.. کرد باز دستمو گچ و اومد دکتر روزیپر

 !کردیم نگاه بروبر بود سادهیوا باالسرم مدت

 با دستمو دکتر که بعد اما خوردینم تکون دستم اولش

 کمی مچمو تونستم کردم نرمش گهید یزایچ و روغن

.. سوختیم ذره هی فقط کوچولو هی استخونش اما چونمیبپ

 و ماساژ کمی با و نداره یوتراپیزیف به یازین گفت اما

 ..شهیم خوب خوبه دستم روغن

 بود الزم که یهرکار بودو من از تر نگران روناجونم

 ..دیپرس دکتر از رو بشه انجام

 چند گفت داد بهم پماد هی دستم یکی اون بخاطر دکترم

 ..رهیم یسوختگ رد یبزن بار



 غذامو و آشپزخونه برم نذاشت روناجون هفته دو نیا تو

 من اما بده غذا بهم خودش داشت اصرار اتاقو آورد یم

 ..خوردمیم دست هی با خودم

 یگل که گفت بهم روناجون بارم هی و دمیند اصال سحرم

 ..اتاق ادیب دهینم اجازه ریام یول دیپرس حالمو

 خودش فقط نشدم یآفتاب چشاش جلو هفته دو نیا ادمیز

 ...میکرد بحث بارش هی که زدیم سر بهم ومدیم

 و کردمیم نگاه رونیب به پنجره از داشتم چرا نکهیا سر

 که بهم انداخت کهیت هم یکل! بود؟ یتور رو دستم

 !!!رونیب نبر دستتو زنهیم شتین عقرب ندفعهیا

 

 آشپزخونه برم خواستمیم و حموم رفتم دوباره امروزم

 ....روناجون دست کمک

~~~~ 

 آنا#

 سیپل نیماش دور که ییمامورا رو چرخوندم نگاهمو

 ..زدنیم حرف ییدا با داشتن دوتاشون و بودن

 دایپ رویام خونه آدرس جو و پرس با که گفتم ییدا به

 ییدا یآشناها از که ییاونجا تا ظاهرا چون میکنیم



 هیسرما از یکی ریام م،یکرد قیتحق و میگرفت کمک

 ..کاناداست شرکت نیتر بزرگ یدارا

 در جلو میریم اونا با گفت و سیپل سراغ رفت ییدا اما

 ما و شده دایپ آدرس که زدن زنگ سایپل االنم.. خونش

 ...میرسوند خودمونو زود هم

 !خونس؟ اون تو الید یعنی.. داشتم اضطراب یلیخ

 خودمون دور دیبا دوباره ؟؟یچ مینکرد داشیپ اگه

  م؟یبگرد

 ..میشونیپ به دمیکش دستمو کالفه

 !شو سوار.. آناجان: ییدا

 ..برداشتم قدم سیپل نیماش سمت استرس با

 یکی نیا با من شو نیماش اون سوار تو دخترم: ییدا

 ..امیم

 ..دادم تکون سرمو

 کنارم بافاصله گمید یکی و نشستن جلو سیپل تا دو

  ..افتاد راه نیماش و نشست

 ..سرمون پشت دومم سیپل نیماش

 ......ریام شیپ میریم میدار باالخره

~~~~ 

 الید#



.. دمیپوش لباسامو عیسر و کردم باز دورم از رو حوله

 ..خوبه چقد حموم.. شیآخ

 بهم روناجون یطوس شلوار با رو رنگ یکرم شرتیت

  ..بود تنم اندازه هم واقعا  !بود داده

 آب تا دادم تکونش تند تند و موهام رو انداختم رو حوله

 !بره موهام

 دنیشن با که کنم خشک موهامو هیبق تا نشستم تخت رو

 به قلبم و افتاد دستم از حوله س،یپل نیماش ریآژ یصدا

 ....افتاد تپش

 نجایا از یلعنت.. پنجره طرف دمیدو و دمیپر جام از

 یه که بود ریآژ یصدا فقط و شدینم معلوم یچیه

  ..شدیم تر کینزد و کینزد

 یا خفه غیج و دهنم جلو گذاشتم دستمو جانیه از

 کردن؟؟؟ دامیپ یعنی.. دمیکش

 پامو زده ذوق دمید که رویآژ قرمز نور چرخوندم چشم

 سراغ اومدن بودم مطمئن.. نیزم دمیکوب ها بچه مثه

 نمیبب تونستمیم که اطراف نیا یالیو تنها چون ریام

 !بود نیهم

 تو نفسم شد باز زودتر در که در طرف رفتم شتاب با

  ..شد حبس نمیس



 در جلو اومده سیپل.. یتونینم گهید ندفعهیا ریام -

 ..خونت

  :گفت پوزخند با یول بود یعصب

 کارشونیچ دونمیم رو همه.. توییدا اون.. قتویرف اون

 !کنم

 !کنهیم رتیدستگ سیپل.. یتونینم.. نوچ: گفتم یروزیپ با

 ..کنن دامونیپ اگه یول آره: ریام

 دمیکش یغیج که طرفم برداشت زیخ که بودم حرفش جیگ

 !اتاق نقطه نیتر گوشه رفتم و

 خودش دنبال دیکش محکم و سالمم دست مچ به زد چنگ

 ..کمرش تو زدم پا با که

 منو یشتریب حرص با و گفت یآخ یول نکرد ول دستمو

  ..دیکش خودش دنبال

 سیپل دست از یکرد فکر.. کن ولم.. ریام نکن: زدم داد

  !؟یکن فرار یتونیم

 :گفت و طرفم برگشت خشم با که دمیکش یبلند غیج

 ..نشده بلند روت دستم تا شو خفه

 غیج دوباره حرفش به توجه یب که رونیب میاومد اتاق از

 !زدم



 دستشو حرکت هی تو و طرفم برگشت کرد یعصب خنده

 ..کرد بلندم و زانوم ریز انداخت

  ..کن ولم.. نییپا بذارم.. ریام -

 در دستش لحظه هی که دادم تکون بغلش تو محکم خودمو

  ..خودش به چسبوند و گرفتم تر محکم اما رفت

 یول خوردمیم وول شدت به و دادمیم تکون تند تند پامو

 !بودم سنگ بغل تو انگار

  :زد داد بلند پله نییپا سمت همونجا از ریام

 ..باشه حواست رهام

 !!ه؟یک گهید رهام

 دوباره که باال رفت هارو پله یشتریب سرعت با ریام

 اگه.... اما من نجات یبرا بود اومده سیپل.. گرفت میگر

  ..بره لو ریام کاش خدا یوا! ؟یچ کنن دامیپ نتونن

 نگهم دست هی با.. داخل رفت و کرد باز رو یاتاق در

  ..زد وارید یرو از رو یا دکمه و داشت

 !داشت؟ یمخف مکان.. م

  ..شد ظاهر روم جلو یا پله راه و رفت کنار کتابخونه

 

 !کجاست؟ نجایا: گفتم زده بهت



 گوشه به گرفتم دستمو که ها پله طرف رفت تیاهم یب

  ..کتابخونه کمد

 شتریب استرسمو نیا و ومدیم رونیب از سایپل یصدا

  ..کردیم

 خواستمینم فقط.. نبود مهم ومدیدرم جا از ناخنام اصن

  ..شم میقا

 ..رسوندم یم سایپل به صدامو دیبا

 ....ا من: زدم داد بلند

! دیماس دهنم تو حرف خورد دهنم تو که یا ضربه با

 کتابخونه و کرد بغلم دوباره راحت ریام و شد شل دستام

 ..سرجاش برگشت دوباره

 !باش ساکت گفتم بهت: ریام

  ..کرد سیخ صورتمو اشکام صدا یب

 !خورهیم بهم ازت حالم: زدم لب

  ..ستین مهم: ریام

 !یعوض.. زهرمار

 بود؟ یخال و خنک انقد بود کجا نجایا اصن

 دونمیم.. نبود دورم محکم قبل اندازه به ریام یدستا

 محکم که نییپا دادم هول خودمو لج از اما نداشت نتبجه

 ..خودش سمت برگردوند و دیکش قموی



  ..فضا تو دیچیپ قمی خوردن جر یصدا

 کاریچ یدار مرگته چه: گفت تیعصبان با ریام

 !؟یکنیم

 ..ینامرد یلیخ: گفتم دویترک بغضم

 ..کنننن ولم: دادم تکون خودمو غیج با

 دستمو.. نشست کنارم خودش و وارید گوشه نشوندم

 ..کردم هیگر صدا یب و نمیس رو گذاشتم

 !کرد پاره بلوزمو شعوریب

 بخاطر اونا.. دادمیم نشون سایپل به خودمو یجور هی دیبا

 ...بودن اومده من

 !نداره یا جهینت چون سرت به نزنه فرار فکر: ریام

 تو کنم تف خواستیم دلم.. کردم نگاهش نفرت با

 ..بهش بزنم یلیس هی بعدم صورتش

 ..نبود آدم که فیح

 

 آنا#

 !شما؟.. میدار خونه به ورود مجوز ما: سیپل

 یک دونمینم یکار سفر هی رفته ریام.. رهامم من: پسره

 خونشو بذارم تونمینم برنگرده تا اما.. گردهیبرم

 !نیبگرد



 !گرده؟یبرم یک: سیپل

 دیشا  :گفت دادو سرش به یتکون رهام همون ای پسره

 ..بعد هفته

 :گفتم  س،یپل به توجه یب و شدم یعصب

 ای نیمتوجه! ده؟یدزد منو دوست دوستتون نیمتوجه شما

 نه؟؟؟

 ..دیکن حفظ خودتونو آرامش محترم خانم: سیپل

 :گفت بهم تیعصبان با رهام

 !ه؟یچ یدزد! زده؟ یحرف نیهمچ یک

 چشاشو نانیاطم با که کردم نگاه ییدا به زدمو یپوزخند

 ...کرد بسته و باز

  ..داشت اعتماد سایپل به یلیخ نکهیا مثه

 رو خونه دیبا.. معذور و میمامور ما رهام یآقا: سیپل

  ..میبگرد

 و دادن هول درو و کرد اشاره سرش پشت یمامورا به

 نگاهش بد شدمو رد رهام کنار از منم.. خونه داخل رفتن

  ..کرد اخم بهم که کردم

~ 

 رهام#



 نگاه بود جلوم که یمرد به و دمیکش میشونیپ به یدست

 ..کردم

 یزیچ اگه.. چارمیب دختر اون ییدا من.. پسرم: مرد

 ....یدونیم

 رو خونه دیبر دیتونیم هم شما.. دونمینم.. عموجان نه -

  ..دیبگرد

 ..گرفتم ازش نگاهمو که کرد نگاهم زده غم یچشما با

 !کنم نگاه مرد نیا یچشما تو تونمینم... ریام آخ

 :گفت بلند یکی شد رد کنارم از که مرده

 !!!رهام؟

 دنید با که باغ یورود در سمت رفت چشمم تعجب با

 ..خوردم جا یحساب آتان

 ژست با شویدود نکیع و طرفم اومد لبخند با آتان

 :برداشت چشاش رو از یخاص

  !؟یچطور پسر؟؟

 :گفتم شکسته پا و دست

 !آتان؟ یبرگشت یک.. ک

 ..اومدم میشخص نیماش با.. شیپ ساعت دو نیهم: آتان

  !یاومد خوش... عا - 

 :گفت و خورد یتکون آتان



 !پ؟یخوشت تو امیب یکن دعوتم یخواینم

 .....االن یعنی.. چرا: گفتم کالفه

 !شده تنگ براش یحساب دلم! گه؟ید هست رمیام: آتان

 :گذاشتم باز درو و رونیب دادم شدت با نفسمو

 ..تو ایب

 کردنم بغل واسه دستشو و خونه داخل گذاشت پاشو آتان

 بغلش اجبار به و زدم یمصنوع لبخند منم کرد باز

 ..کردم

 :گفت شوکه سایپل از یکی دنید با آتان

 !کنه؟یم کاریچ نجایا سیپل! رهام؟

 بمون نجایا تو آتان: گفتم شدمو خسته سواالش دست از

 ..مفصله داستانش دمیم حیتوض ویچ همه برات من

 !گذاشتم تنها یجیگ با آتانو و

~~~ 

 آنا#

 نگاه رو جا همه دقت با و بودم افتاده راه سیپل پشت

 رفتمیم خودم کردمیم شک هم ییجا هر به.. کردمیم

 یبزرگ اتاق تو سایپل از تا دو و ییدا با االنم.. گشتمیم

 ......بود بزرگ کتابخونه هی رومون به رو که میبود

~~~ 
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  :دراومد صداش آخر که کردم فرت فرت انقد

 ..انقد نکن هیگر

 دامیپ یول گوشمن دم سایپل که کنم یشاد نمیبش -

 کنن؟؟ینم

 یصدا هی فقط بودم منتظر.. کردم تر جمع خودمو

 رمیام یحت شه تموم یچ همه و بزنم غیج تا ادیب کوچولو

  ..بود کرده شک بودنم ساکت به

 لرزم داشت کم کم که نجایا بود خنک انقد یطرف از

  ....بدتر گهید داد جر لباسمم زد آقا.. گرفتیم

 یصدا به داشتم سکوت اون تو که دیکوبیم تند قلبم انقد

  !دمیشنیم خودم فقط انگارم.. دادمیم گوش بلندش

 داد یچجور دمینفهم اومد در رونیب از که ییصدا با

 داد فشار سفت دستشو و طرفم کرد حمله ریام که زدم

 ..کرد خفم و دهنم رو

  ..بودن اونا بخدا... بودن سایپل

 میتک ریام یول دادم تکون خودمو و زدم پا و دست محکم

  !کرد قفلشون و پاهام دور دیچیپ پاشو و خودش به داد

 جناب نه: گفت یم که اومد سیپل یصدا رونیب از

 ..ستین یکس نجامیا سروان



Tina: 

 ...نجامیا من..هست بخدا.. هست

 ..خوردم تکون شتریب و دیترک بغضم

 منو یول بودن کنارم اونا.. دنیشنیم صدامو دیبا

 ..دنیدینم

 هی خواستمیم فقط معلومه رمیز لباس تو باالتنم نبود مهم

 !نیهم.. بزنم داد هیثان

 :زد لب گوشم دم و داد فشارم تر محکم ریام

 ..ریبگ آروم

 هق صدا یب و شد مورم مور گردنم به خورد که ششیر

 ..کردم هق

 یچیه... زدن حرف واسه یدهن نه ییپا نه یدست نه

 دامیپ یچجور.. بود کرده قفل رو همه.. نداشتم

 !!کردن؟یم

 دستشو که ریام نهیس به دمیکوب محکم پشت از سرمو

 تا سرم به داد هیتک سرشو و کرد تر سفت شکمم دور

  ..بدم تکونش نتونم

  !بود؟ یوضع چه گهید نیا ستادیمیوا داشت قلبم

 ..کن سکوت هیثان چند فقط.. باش آروم الید



 فقط.. گرفتم آروم ریام بغل تو دادمو گوش دلم حرف به

 ..شدیم نییپا و باال تند تند که بود نمیس قفسه

  !؟یزنینم غیج: ریام

  ..دادم تکون نه نشونه به تند تند سرمو

 :گفت و زد یپوزخند

 دور منو.. یبزن داد شه شل دستم یمنتظر دونمیم که من

  !گهید که نزن

 و دادم فشار هم رو چشامو تیعصبان و حرص شدت از

 ..بود بر از هارو نقشه همه.. کردم هیگر دوباره

 کردم رومو که داد قلقلک گردنمو دوباره گرمش نفس

  ..گهید طرف

 بودم پسره بغل تو یوضع چه با.. خودم به خورد چشمم

  ..بپوشونم خودمو شدیم کاش.. دادمیم جون داشتم و

 :گفت دید زمویر یتکونا که ریام

 ..کنمینم نگات نباش نگران

 ..شو خفه بگم فقط خواستیم دلم

 گرفته ازم رو همه امکان که خواستیم دلم زایچ یلیخ

  ..بود

~~~~ 

 آنا#



  !؟ییدا ستین چرا: گفتم یوونگید با

 کردو پاک اشکشو. نداشت من از یکم دست هم ییدا

 کجا دخترمو.. کشمشیم خورمیم قسم کنم داشیپ: گفت

 !؟یعوض کرده میقا

 ..ستین یکس نجامیا سروان جناب نه: سیپل

   ..طرفشون برگشتم بهت با

 خواهش.. نینش میتسل زود لطفا.. لطفا... ل: گفتم آروم

 ..نیبگرد شتریب کنمیم

 ای اشتباهه آدرس ظاهرا اما.. خانم متاسفم: سیپل

 .....نکهیا

  ..نداره امکان: ییدا

 ....دخترم: گفت و نیزم رو زد زانو ییدا

.. گهیم دروغ داره پسره اون کردمیم حس چرا دونمینم

 رنگش کرد باز که درو.. رهام آها! بود؟ یچ اسمش

   ..کنهیم یمخف رو یزیچ هی داره اون.. بود دهیپر

 !شد روون چشام از اشکم

 حس رو یبرجستگ آرنجم که وارید به دادم هیتک آهسته

 ...کرد

 ..وارهید رو کیکوچ دکمه هی دمید و برگشتم تعجب با

 :گفتم بلند و تعجب با و اومد بند میگر



 !ه؟یچ نیا.. ا! سروان؟ جناب

 .......که دادم فشار نرم رو دکمه

~~~~~ 

 الید#

   ..کردمیم سیخ رویام دست اشکام با حالت همون تو

  ..سوختیم کم کم داشت صورتم رو انگشتاش رد

  ..برداره کردینم شل دستاشم اما زدمینم غیج

 :گفت رونیب از ییصدا دفعهی

 !ه؟یچ نیا.. ا! سروان؟ جناب

 بود اومده آنا.. آنا.. کرد خی تنم.. زد خشکم زده بهت

  ..تورنتو بود اومده من بخاطر.. تورنتو

   ..نجامیا من نداشت خبر و بود گوشم بغل اون

 :کرد زمزمه گوشم ریز ریام

   ..تورنتو اومده دهیکوب.. یدار یقیرف چه

 نییپا باال بدنم هق هق هر با و شد خفه دهنم تو هقم هق

  ..شدیم

 .....!!آنا آخ  ....آناااااااا

 منو چکسیه که سوختیم داشت دلم.. سوختمیم داشتم

 .....دیشن ینم منو چکسیه.. دید ینم

  ..زدم پا و دست دوباره توانم و زور تموم با



  ....برداره دستشو لحظه هی فقط.. لحظه هی ایخدا

 به یچنگ و رونیب دمیکش بازوش ریز از دستمو

  ..اومد ناخنم شدن دهیخراش یصدا که زدم صورتش

 نگهم تر محکم و کرد قفلش شکمم رو و چوندیپ دستمو

  ..داشت

 !؟یشد یوحش دوباره هیچ: ریام

 نیآخر.. برم تونستمینم چوقتیه گهید... شدینم گهید

 !دادم دست از شانسمم

 بود اومده خونه نیا یتو بود اومده تورنتو بود اومده آنا

 ....دیند منو یول اتاقش تو

  !ریام متنفرم ازت شهیهم تا

 پس ازت روز هی ویکنیم باهام یدار که ییکارا تاوان

 .....رمیگیم

~~~~~ 

 آنا#

 ..فتادین یاتفاق.. دادم فشار دوباره رو دکمه

 با رفت و انداخت نگاه هی زدم صدا که سروانو جناب

 ..یبررس یبرا ادیب گهید یکی



 از رونیب بره شد مجبور خورد زنگ شیگوش هم ییدا

 مخم رو که مزخرف دکمه اون با داشتم تنها منم.. اتاق

 ...که رفتمیم ور بود

 !شهینم یزیچ.. نکن تالش: رهام

 دکمه با دوباره کردمو نگاهش اخم با.. طرفش برگشتم

 ..رفتم ور

 عاقبت چیه ییدروغگو: انداختم کهیت بشنوه که یجور

 !که؟ نیدونیم.. نداره یخوش

 از و دیکش بازومو.. کردم حس سرم پشت پاشو یصدا

 :گفت صورتم تو ت،یجد با و کرد جدام دکمه

 !نباش شر دنبال و نزن دست یالک دکمه اون به

  :گفتم خودش نیع منم 

 ..رمینم نکنم دایپ خونه نیا تو دوستمو تا

 بچه کن تویباز کوچه تو برو! بابا؟ نه: گفت تمسخر با

 !جون

 و بود یرانیا اصطالح نمیا.. کردم نگاهش جیگ لحظه هی

  !نبودم؟ بلد من

 ؟؟یچ یعنی -

 :دمیتوپ بهش که زد بهم یپوزخند



 شویتالف بد یباش نگفته بهم و کجاست الید یبدون اگه

 ..ارمیدرم سرت

 

 :گفت و دماغم نوک رو زد اشارش انگشت با

.. ابرو چشمت یباال بگه بهم نتونسته توهم از تر بزرگ

 !جون بچه برو بکش راهتو

 ابرو واقعا چشم یباال مگه بود؟؟ ییحرفا چه گهید نیا

 ...؟یچ یعنی! ست؟ین

 به و اومدن سایپل تا دو لحظه همون که کرد ول بازومو

 ..شدن کینزد وارید رو دکمه

 خونه صاحب رو دکمه نیا سروان جناب... ا: رهام

 که شونییکشو یوارید کمد یبرا بود گذاشته مونیقبل

 چون قممیرف و من.. شه بسته و باز در بزنن رو دکمه

 از رو کمد بود، یوارید کمد یکاف اندازه به گهید یاتاقا

 االن دکمه اون.. میزد کتابخونه جاش و میبرداشت نجایا

 میگذاشت گهید هم ما.. کنهینم کار شده یخنث اثرش

 ..بمونه

  ..موند وا دهنم لحنش از

 و مودب چقد سایپل جلو بعد خوردایم منو داشت االن تا

 ..شده آقا



 !نطور؟یا که: سیپل

 ..قایدق بله: رهام

.. رونیب اومدم اتاق از و انداختم رهام به یپرخشم نگاه

 ..دروغگو آدم.. بود سخت یلیخ تحملش

 و بود سادهیوا ها پله وسط که جوون پسر هی دنید با

 که گذشتم کنارش از توجه یب کرد،یم نگاه اونورو نوریا

 :گفت

 .....یعنی آتانم من

 ..ییدا شیپ اطیح رفتم ندادمو گوش حرفشو هیبق

 !کنه یمعرف خودشو خوادیم نیا حاال

~~~~~ 

 الید#

 ییپا یصدا نه.. ومدینم ییسروصدا چیه بود قهیدق چند

 چیه تونمینم دونستمیم چون.. یزدن حرف یصدا نه

  !بودم گرفته آروم واقعا گهید کنم یغلط

 خوردن تکون حال گهید بودم کرده تقال انقد بگم بهتره

  ...نداشتم

 چون کنم فرار خوامیم هنوزم کردیم فکر انگار ریام اما

 ..بودم پاش و دست قفل اندازه همون به



 که رونیب بود شده سکوت که بود شده قهیدق ده کنم فکر

 :گفت باال از یا خفه یصدا هوی

   !رونیب یایب یتونیم.. رفتن! ر؟یام

 سرفه شدت به که برداشت دهنم رو از دستشو ریام

 از بود صورتم رو دستش ساعت مین کینزد.. کردم

 ....کردم تعجب نشدم خفه نکهیا

 !شو بلند: ریام

: دستش پشت دمیکوب محکم که دستم طرف اومد دستش

 االن؟؟؟ راحته التیخ رفتن سایپل.. نزن دست من به

 باال یکی دوتا و ها پله طرف رفتم خودم و دادم هولش

  ..وارید به دمیکوب دستمو و رفتم

  !؟یکوفت نیا شهیم باز یچجور: زدم داد

 رهام؟: گفت بلند و سادیوا کنارم یخونسرد با

 !شدم میقا ریام پشت رفتم کرد صدا اسمو نیا تا

 ..هرکوله پا هی که ستین کلیه ماشاال

 !؟یکنیم کاریچ: طرفم برگردوند روشو تعجب با

  ..نهیبب وضع نیا با منو یکس خوامینم -

  ..داد تکون سرشو و گرفت منظورمو



 تونستم ریام شونه یباال از و کنار رفت آروم کتابخونه

 یمشک کوتاه یموها با یمشک ابرو چش جوون پسر هی

 ...منتظره و کمرشه به دستش که نمیبب

 !رون؟یب یبر لحظه هی شهیم رهام: ریام

 ..کردم جمع شتریب خودمو و نییپا انداختم سرمو

 !اومده آتان.. نکهیا فقط باشه: رهام

 :اومد ریام پرتعجب یصدا

 !نجاست؟یا االن! واقعا؟

 کار توهم با! یایب تو تا برم من.. نهییپا.. آره: رهام

 ..دارم

 ..خب یلیخ: ریام

 و رونیب اومدم ریام پشت از در شدن بسته یصدا با

 :گفت که رفتم ازش جلوتر

 !؟یبر یخوایم ینجوریهم

 رفتم و نییپا دمیکش محکم درو رهیدستگ و ندادم جوابشو

  ...رونیب

 یکی دوتا هارو پله تیعصبان با و نرده به گرفتم دستمو

 هول ها پله نییپا بهیغر پسر هی دنید با که نییپا رفتم

 گرفت دستاشو پسره که بلغزه بود کینزد پام و کردم

   ..طرفم



 تونستمیم یهرکس سر حرصمو که بودم یعصب انقد

  ..کنم یخال

 :گفتم و جلوم گرفتم یضربدر دستامو

 !؟یکنیم نگاه یچ به

  ..الید: گفت پله یباال از ریام

 سمت دمیدو و کردم شتریب سرعتمو دمیشن که صداشو

 ..خودم اتاق

 یب و هم به دمیکوب محکم و کردم باز شدت با درو

 ...کردم قفل درشم حموم تو رفتم یمعطل

 هیگر دل ته از.. دهنم جلو گرفتم دستمو و دیترک بغضم

 دنبال بود اومده آنا.. نمیبب رو آنا نذاشت ریام... کردم

 !نذاشت ریام.. نذاشت.. سیپل با.. من

 حمومو یها قفسه و شدم بلند جام از جنون حالت با

 دیبا.. کردمیم دایپ یچ هی دیبا اما دیلرزیم دستم.. گشتم

  ....ترسوندمیم رویام

 خواستمیم.. بمونم گهید تونستمینم من.. کردیم ولم دیبا

 ...مییدا شیپ.. آنا شیپ برگردم

 اون یرفت چرا الید: دمیپر که خورد در به یمحکم تقه

 !تو؟



 امیم االن زمیعز نترس.. دمیخند کیستریه صدا یب

 ..رونیب

 ثابت قفسه، رو یسرد زیچ کردن لمس با انگشتم

  .....!موند

 شادو دختر.. یلیکا الید.. من.. نشست لبم رو یتلخ لبخند

 رو یلعنت زیچ نیا االن بود، خوش شهیهم که یشنگول

 ..کنهیم لمس داره دستش تو

 نابودم کیکوچ زیچ نیا تا هیکاف کیکوچ حرکت هی

 ...!شمیم تموم.. کنه

  ..زدم پس اشکمو عیسر که خورد صدا در دوباره

 ریام که کردم باز درو قفل و نگهداشتم دستم تو غویت

  ..بود در پشت نگران و یعصب

 کردم؟؟یم حس ینجوریا من ای بود نگران واقعا

 ...مسخره چه! هه

 تو زدم زل و باال گرفتم سرمو و سادمیوا نشیس به نهیس

 !چشاش

 

.. هیعال که نیا.. بَه!! بود؟ من منتظر! زد؟ینم یحرف چرا

  !آماده که منم

 ر؟یام: زدم لب



 : .....ریام

 ..نده جواب باشه -

 !؟.....نکهیا ای یکنیم ول منو: گفتم میمال و آروم

 نکهیا ای: گفت آروم رهیبگ ازم نگاهشو نکهیا بدون

  !؟یچ

  ..باال آوردم دستمو تو غیت و زدم یلبخند

  !بکشم؟ چشات جلو خودمو نکهیا ای -

  ..شد یناباور پر چشاش رسما

  ؟یآورد کجا از نویا... یا: گفت زدو پلک

 ؟؟یکرد تعجب چرا.. عاعا: گفتم گرفتمو فاصله ازش

 ..من به بده اونو: ریام

 ..دمیخند و عقب دمیکش دستمو

 ..خودمه مال پس کردم داشیپ خودم -

 ..رگم رو گذاشتم غویت و کردم نگاه رویام چشم گوشه از

 !نشو وونهید.. الید: ریام

 ..بود باز که اتاق در سمت عقب رفتم قدم دو

 ..نبودم وونهید من! یکرد وونهید منو تو: گفتم خنده با

  :گفتم و دمیکش ینیه مسخره حالت با

 !نداشتم؟ خبر خودم و بودم وونهید اولم از نکنه



 نویا بود دهیترس چشاش... داد قورت دهنشو آب ریام

 ..دمیفهم خوب

 :گفتم و باال انداختم تفاوت یب هامو شونه

 مهم.. ستین مهم شدم وونهید چه بودم وونهید چه حاال

 ..شهیم تموم یچ همه جا نیهم االن نیهم که نهیا

 ...الید: ریام

 !دادم فشار کمی غویت که طرفم اومد آروم یقدما با

   ..ریام رگمو زنمیم بخدا: زدم داد

 ..باش آروم.. نکن لطفا الید: ریام

 مرگ! ؟یخواستینم نویهم مگه! رم؟یبم یترسیم چرا -

 راه نکنه بدم؟؟؟ جون چشات جلو خوامیم که نیا از بدتر

 !!؟یکرد انتخاب یا گهید

 ..یآزاد گهید باشه.. کنار بذار اونو الید: گفت آروم ریام

 ..آوردم نییپا غویت

  !؟یچ یعنی -

 !من بدش نیآفر.. من بده: گفت کردو دراز دستشو ریام

 ؟؟؟یکنیم ولم! آزادم؟ یچ یعنی.. بده منو جواب -

 برگردم من نکهیا قبل و کرد نگاه سرم پشت به ریام

 ....دیکش دستم از غویت و گرفت محکم دستمو یکی

  ..کردم نگاه رهام به زده بهت



 که کردم دراز غیت سمت دستمو و طرفش کردم حمله

  ..زد صدا رویام و عقب دیکش

 قصدشون که بخدا.... کردنیم وونهید منو داشتن نایا

  ..بود نیهم

 :بست درو و اتاق تو دیکش و گرفت کمرمو ریام

 !رهام برو تو

  ..تخت طرف برد و گرفت هامو شونه و کرد قفل درو

 ینذاشت چرا نه؟ یبود کرده هماهنگ باهاش.. کن ولم -

 !بکشم؟؟ خودمو

 :زدم داد بغض با و نشیس تو دمیکوب مشتامو

 ؟؟؟ینذاشت چرا! ر؟یام ینذاشت چرا

  ..شششیه: ریام

  ..سرم ریز گذاشت بالشو و تخت رو خوابوندم آروم

 نذاشت و شونم رو گذاشت دستشو دوباره که پاشم اومدم

 ..شم بلند

 ..نکن -

 حرف یپاشد.. بخواب: گفت و روم دیکش رو پتو عیسر

 !خب؟.. میزنیم

 شهیهم شدیم یچ.. اومد بند زبونم بودنش آروم از

 !!!؟یبود ینطوریا



 ..اتاق در طرف رفت و برداشت شونم رو از دستشو

 اما.. دونستمینم خودمم که یحرف گفتن واسه شد باز دهنم

 ...شدم ساکت دوباره بگم خوامیم یچ دونستمینم چون

 بست آروم درو بار نیاول واسه و رونیب رفت اتاق از

 ...کنه قفل نکهیا بدون

 سیخ بالشو اشکام دادم اجازه و بالش تو بردم فرو سرمو

  !رفتینم کنار چشام جلو از آنا صورت.. کنن

 ..دید یم کاش یول.. منو دیند

 فقط بکشم خودمو خواستمینم عنوان چیه به درسته

 به اگه.... اما شدم، هم موفق که بترسونم رویام خواستمیم

 !؟؟یچ نکنه عمل حرفش

 مطمئن اصال... ستمین مطمئن من یول یآزاد گفت

 ..ستمین

~~~~ 

 ریام#

  !دمیکش شمیر ته به یدست و صورتم به دمیپاش سردو آب

 ..برام بود سخت هضمش کمی امروز یاتفاقا

 و آتان، برگشتن ال،ید کردن میقا خونه، تو سیپل ختنیر

  کرد؟؟یم کاریچ اونجا آخه غیت.. الید کار

 ..دمیپرسیم ازش بود خونه روناجون کاش



 :شد زده در که خاروندم سرمو کالفه

 ر؟یام

 ..رونیب اومدم ییدشو از و دمیکش یپوف

 !هوم؟ -

 اون با یکل بود اومده سایپل همراه که دختره اون: رهام

 شه باز دمیترسیم هرلحظه.. رفت ور وارید رو دکمه

 ....یول

 باز من انگشت اثر با فقط اون: گفتم زدمو یپوزخند

 ..کردم جاشو همه فکر.. شهیم

 چارهیب دختر اون دادن عذاب واسه! بهت نیآفر: رهام

 !یکرد آماده ویچ همه

 :کردم عوض بحثو.. کردیم شروع داشت باز

 کو؟ آتان

 یحساب یول کنن ییرایپذ ازش سحر و یگل گفتم: رهام

 !نجایا بوده خبر چه که کنهیم یفضول داره

 ..سرمون رو زهیریم هم با ایبدبخت همه -

 با آتان.. دمیکش موهام به یدست و رونیب اومدم اتاق از

  ..شد بلند جاش از پام یصدا دنیشن

 بود لبم رو یزور که یلبخند با و نییپا رفتم آخرو پله

 ..یاومد خوش آتان؟: گفتم



 ..میداد دست هم به و

 چون! ومدمین خوش ادمیز نکهیا مثه.. ممنونم: آتان

 .....سایپل

 کنارم رهامم پام اون رو انداختم پامو و نشستم مبل رو

 ..نشست

  ..یکن رشیدرگ خودتو که نبود یمهم یزیچ -

 :گفت و داد تکون سرشو

 بپرسم؟؟ یچ هی ازت شهیم

 ..اریب قهوه تا سه سحر: گفتم بلند

  !بپرس: گفتم آتان به رو بعد

 :گفت کردو دست اون دست نیا آتان

 دییدویم ها پله از داشت که دختره اون... یعنی... اون

 ....نییپا

 

  خب؟ -

  !بود؟ یک: آتان

 ..آشنا هی -

 نگاهم چپ چپ داشت و بود چونش ریز دستش هی رهام

  ..کردیم



 و دهنش رو انگشت رد ،یخون لب اون با... آخه: آتان

 .....انگار ادمیز شدش پاره لباس

  !آتان؟ یکرد براندازش لحظه هی تو: گفتم حرص با

  :گفت هوس با شهیهم مثل آتان

  ..بود خوشگلم آخه

  ..دادم فشار مبل دسته به دستمو و شدم یعصب

 :گفت عیسر دیفهم که رهام

 بشه جور نمیا اگه.. یعنی شد؟ یچ قرارداد! آتان؟ خب

  ..شرکته نفع به یچ همه

 ..زیم رو دیچ رو قهوه تا سه و اومد قهوه ینیس با سحر

 ..سحر ممنون -

 ..آقا کنمیم خواهش: سحر

 :گفت و مبل به داد هیتک آتان رفت که سحر

 گهید هفته دو شیینها جواب.. آره گفت شهیم یحدود تا

 ..ادیم

 !مدت؟ نیا یمون یم کجا.. خوبه: رهام

 ..هتل: گفت و انداخت من به ینگاه آتان

 ..شه پالس نجایا ادیب بزنم تعارف هی بود منتظر

 به زد گند نکنه درد دستش رهام یول نگفتم یزیچ من

 !یچ همه



 جلسات.. بمون نجایا رو هفته دو نیا ایب خب: رهام

 !ه؟یچ نظرت هوم؟.. میبریم شیپ تر راحت هم یکار

 

 :گفت کردو نگاه منو دوباره آتان

 ..مهمه خونه صاحب نظر

 :گفتم و کردم دراز قهوه سمت دستمو

 !میکیشر حال هر به.. ستین یمشکل آتان بمون

 ...کردم مزه قهومو و کردم نگاهش زیت

~ 

 الید#

 قورش و قار شکمم که انقد.. بودم کرده ضعف بدجور

 ..بود شده بلند

 که یا هیگر از بعد رون،یب بود رفته اتاق از که ریام

  !بود کرده دارمیب یگشنگ االنم و برد خوابم کردم

  ..کردم آزاد نفسمو و نشستم تخت رو

  ..ییدشو طرف کردم حرکت و کنار زدم رو پتو

 !خودم به زدم زل و کردم میتنظ نشویآ

 رد.. بود شده یخون ریام ضربه بخاطر لبم گوشه

.. کمرنگ یول بود قرمز صورتم رو هنوز انگشتاش



 و بود دهیچسب هم به هام مژه بودم کرده هیگر انقد خودمم

  ..زدیم برق چشام

  ..بود وضع همون.... که بلوزمم

  ..صورتم به زدم خی آب مشت دو کردمو باز آبو

 ییدشو از و کردم پاک لبمو گوشه شده خشک خون

  ..رونیب اومدم

 عوض پارم لباس با رو بود داده روناجون که میقبل بلوز

 ..نبود.. موم کش دنبال گشتم و کردم

 !گذاشتم آزاد موهامو و شدم الشیخیب

 از زدن حرف یصدا رونیب رفتم کردمو باز اتاقو در

 که آشپزخونه تو رفتم صداها به توجه یب.. ومدیم نییپا

  ..دمید رو یگل فقط

  ..زمیعز سالم -

 حتما.. الید سالم: گفت زدو یلبخند دنمید با یگل

 ..یدیخواب ساعته چند! گرسنته؟

 ..اومدم بود گرسنم انقد.. آره راستش -

 ..ارمیب غذا برات نیبش: یگل

  !ازت ممنونم -

  .رفت گاز طرف و زد بهم یلبخند

 ..ینیبش زیم نیا پشت یتونیم: یگل



 دورش یصندل تا سه که کردم نگاه یکیکوچ گرد زیم به

  ..بود

  ..روش نشستم و عقب دمیکش هارو یصندل از یکی

  !بهشون زدم زل و زیم رو گذاشتم دستامو پشت

 از کامال بود داده دکتر که یپماد بخاطر یسوختگ رد

 ....بود رفته نیب

 شتریب ضعفمو بوش که جلوم گذاشت رو غذا بشقاب یگل

  !بود کیاست.. کرد

 یا بهیغر یصدا که چنگال و کارد سمت رفت دستم

 ..ییبو چه به به: گفت

 راه تو که بود پسره همون.. سرم پشت برگشتم تعجب با

  ..دمشید پله

 که شدم گوشتم کردن کهیت مشغول و نکردم محلش

 :گفت دوباره

  !شما؟ و.. آتانم من سالم

 تو زدمیم دیبا چنگالو نیهم.. دادم فشار هم رو چشامو

  ..چشمش

  !؟یکنینم یمعرف خودتو: گفت و شد کمینزد

 :گفتم زیت و چشاش تو زدم زل

 ..ندارم خودم کردن یمعرف به یا عالقه چیه نه



  ..عقب دیکش و خورد جا رفتارم از

 نییپا گلوم از غذا بود کرده نیسنگ یلیخ رو فضا

  ..رفتینم

 !؟یبکش غذا منم یبرا شهیم ؟یگل: آتان

 ..چشم: یگل

 نشست و عقب دیکش منو یجلو یصندل تعجب کمال در

  !کنه؟یم ینجوریا چرا هیک نیا... روم به رو

 آخر که بهم زد زل انقد یول باشم تیاهم یب کردم یسع

 ..شدم بلند جام از و ختمیر بهم

  ..خونه نیا تو بخوره تونهینم آدم هم غذا هی

 !نداشتم یبد قصد من دیببخش: آتان

 ..ستین مهم: گفتم سرد

 تو چشم که رونیب اومدم آشپزخونه از کردم ول غذامو و

  ..شدم ریام چشم

.. بود قرمز بد ناخنام رد که گونش رو رفت نگاهم عیسر

 ..ارمیب سرش نایا از بدتر دیبا حقشه

 ..بزنم سر بهت بودم اومده ال؟ید: ریام

 :گفتم زدمو یصدادار پوزخند

 !زندم؟ ای مرده ینیبب یخواستیم باشه؟ ریخ

  ..باال رفتم هارو پله و رفتم بهش یا غره چشم



 خوش جا وارید کنج بستمو درو و اتاقم برگشتم دوباره

 ..کردم

 خودم من.. بود نمونده برام یاشک.. کنم هیگر خواستمینم

 ولم خودش که برم ریام مخ رو انقد دادم قول خودم به

 !خستم؟ یچ همه از انقد چرا اما.. کنه

 آزادش دیبا.. کردمیم یکار هی دیبا.. بود نیسنگ روحم

 ..کردمیم

 یقو از که ییحرفا.. شد تکرار مغزم تو آنا یحرفا

 االن یول گرفتم یانرژ موقع اون چرا! زدیم بودنم

 تونمیم خودم من شه؟یم مگه کنم؟؟ جمع خودمو تونمینم

 شیپ.. مییدا شیپ.. آنا شیپ گردمیبرم.. کنم آزاد خودمو

 ...همشون شیپ.. دوستام

 !تونمیم من

 :اومد یگل یصدا پشتش و خورد صدا در

   !تو؟ امیب تونمیم

 ..زمیعز ایب -

: باال انداختم ابرومو یتا هی دمید دستش که رو غذا ینیس

 ؟یاورد چرا غذا

 :گفت و جلوم گذاشت وینیس

 ..دیکن لیم اتاقتون ارمیب غذاتونو دادن دستور آقا



 ..آقاتون به نیآفر.. باال دیپر ابروهام تا دو حاال

 ..جون یگل ممنونم -

 ..هستم من نیداشت الزم یزیچ.. کنمیم خواهش: یگل

 سوال؟ هی فقط -

 ..نیبپرس: یگل

 !کجاست؟ روناجون -

 بره شد مجبور اومد شیپ براش یضرور کار: یگل

 برگرده که االناس ییجا

 ..رفت هم یگل و دادم تکون سرمو

 دوباره یول دهنم تو انداختم گوشتو یا کهیت یلیم یب یب

 ....دراومدم شکمم خجالت از و شد باز اشتهام

~ 

 آنا#

  ..گرفتم رونیب از نگاهمو میگوش برهیو با

 فرانک؟ بله -

 !آدرس؟ اون به نیرفت! خبر؟ چه: فرانک

 ..فرانک بود اشتباه آدرش: گفتم کردمو بغض

 !!نینکرد قیتحق مگه! شه؟یم مگه ؟؟یچ: فرانک

 ..گهید نبود.. خب یول.. چرا.. چ -

 ..کردم پاک انگشتم با اشکمو



 

 آنا؟ نهیهم فقط یمطمئن: فرانک

 بهت شد یا تازه خبر.. برم دیبا دارم کار من.. آره -

 !فعال.. زنمیم زنگ

 ..فعال: فرانک

 پاک دستمال با مویبعد یاشکا و کردم قطع ویگوش

  ..کردم

 !کنم کمکت نتونستم من یخواست کمک ازم تو.. الید آخ

 ؟یداریبرنم دخترم: ییدا

 ینیس به حواسم اصال.. اومدم خودم به ییدا یصدا با

 !نبود بود، گرفته جلوم که قهوه

 ..زیم رو گذاشتم و برداشتم رو قهوه احترام خاطر به

 کنارم مبل رو و برداشت خودشو فنجون هم ییدا

 ..نشست

.. هیقو یلیخ من یالید.. نکن تیاذ خودتو دخترم: ییدا

 یلیخ اون.. دونمیم ادیبرم مشکالتش همه پس از اون

   !حرفاس نیا از تر یقو

 پسره، اون یول.. فهیحر تن همه اون.. ییدا دونمیم -

 !ستین یدرست آدم اصال



 باشه آورده الید یآبرو سر ییبال ممکنه نکهیا فکر با

 ..دیجوش اشکم چشمه دوباره

 خبر یب خدا از پسره اون دونمیم من.. بزرگه خدا: ییدا

 که هم یوقت.. بکنه تونهینم یکار چیه من یالید با

 ...دمیم کاراشو جواب خودم کنم، داشیپ

  :گفتم کردمو نگاهش یاشک یچشما با

 ....دوارمیام

~~~~ 

   الید#

 هی که یمن.. دمیچرخ یم اتاق تو داشتم که بود َصدُم دور

 کی از شتریب االن اوردمینم طاقت رونیب رفتمینم هفته

 !بود نخورده بهم هوا بود ماه

 کردینم کار ذهنم.. دیرس ینم ذهنم به یفکر جیه

 که بود نیا بخاطر همشم.. کنم فکر درست تونستمینم

 !اتاق نیا تو بودم دهیپوس

 یه ریام یه یعصب فشار یه ریام یه بود شده میزندگ

  ..یعصب فشار

 بهم تازه یهوا تا.. حسرت هی برام بود شده رفتن رونیب

 ..کنم آزاد خودمو تونمینم نخوره



 نییپا هارو پله و رونیب اومدم اتاق از حرکت هی تو

 حوصلشو اصال که نباشه پسره اون خداکنه.. رفتم

 ..ندارم

  :گفتم و تو بردم سرمو آشپزخونه در از

  !کجاست؟ ریام دخترا؟

  :گفت یگل یول نداد محلم که سحر

 یخوایم اگه براشون ببرم نسکافه خواستمیم.. اتاقشونه

 !ببر تو نمیا ایب که یبر

 !باشه -

 :دمیپرس آروم و گرفتم ازش رو نسکافه ینیس

 کجان؟ هیبق

 رفتن ظاهرا آتانم آقا رونیب رفتن رهام آقا: یگل

 ..نجایا ارنیب لشونویوسا

  !اره؟یب لشویوسا ؟؟یچ -

 !بمونه نجایا خوادیم آره: یگل

 ..دمیکش یفوت و چوندمیپ لبمو

 ..ممنون جونم یگل باشه -

 !زمیعز کنمیم خواهش: یگل

 اتاق راه دست به ینیس و رونیب اومدم آشپزخونه از

 ..گرفتم شیپ رویام



 !کنه قبول کاش.. گرفتم ینفس و سادمیوا اتاقش در یجلو

 زدم در دوباره... دمینشن یجواب یول زدم در به تقه دو

  ..نداد جواب یکس بازم

 و نییپا دمیکش رو رهیدستگ.. شدیم خسته داشت دستم

 و دهیکش دراز تخت رو ریام دمید که کردم باز درو

  !بسته چشاشو و گوششه تو یهنسفر

  ..دیشنینم پس همونه

 بازم.. تختش کنار زیم رو گذاشتم وینیس و داخل رفتم

! کردم؟یم صداش دیبا االن.. نکرد باز چشاشو

 عمرا! بهش؟ زدمیم دست دیبا... دیشن ینم که یاونجور

 !کنم یکار نیهمچ اگه

 که منو.. کرد باز چشاشو خودش که بودم ریدرگ خودم با

 بهش یاخم منم باال دیپر ابروهاش و کرد تعجب دید

 ..کردم

 :برداشت گوشش از ویهنسفر و شد زیخ مین جاش تو

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو

 ..داشتم کارت -

 اتفاق بخاطر کردمیم فکر! ؟یداشت کارم تو.. اووو: ریام

  ..یریبگ یافسردگ هفته هی تا صبح امروز

 :گفتم انداخت که یا کهیت به توجه یب



 خونه یفضا گهید تونمینم... یعنی.. رونیب برم دیبا من

 ..کنم تحمل رو

 ببرمت؟؟ کجا کافه ای یشهرباز ای رستوران: ریام

  !ه؟یچ یگرد عتیطب درمورد نظرت

 ..گفتم یجد نکن مسخره -

 تورنتو اومده دوستت چون دونمینم یکرد فکر: ریام

 به! ؟یکن داشیپ رونیب یبر شده یهرجور یخوایم

 ..باش الیخ نیهم

 !رمیم خودم پس.. باشه: گفتم یلجباز با

  ..برو یتونیم اگه: ریام

 اومدم اتاقش از تند و گرفت حرصم شیخونسرد از

 :گفتم یگل به و آشپزخونه برگشتم دوباره.. رونیب

  ؟یدیم من به ییدمپا ای کفش هی یگل

 یتونیم هستش در پشت یجاکفش تو زمیعز: یگل

 ..یبردار

 رونیب دمیکش ییدمپا هی یشانس و کردم باز ویجاکفش در

  ..کردم تشکر یگل از و

 !تونهینم یک رونیب بره تونهیم یک دمیم نشون بهت حاال

 بهم خورد خنک یهوا کردم باز که رو یورود در

  ..شد تازه جونم



  ..بستم درو و رونیب گذاشتم پامو قرار یب

 یحت کافه واسه دلم چقدم.. بود خوب هوا چقد که آخ

  !یچ همه واسه.. بود شده تنگ

 !بشه کوفتش داشت یباغ چه.. کردم نگاه دورم به

  ..کردم کج راهمو و در جلو ینگهبانا به خورد چشمم

 تالش نداشت یلیدل پس رونیب برم زارنینم دونستمیم

 ....کنم یالک

 هام هیر وارد رو تازه یهوا و دمیکش نفس دل ته از

 دستش از. یدونینم قدرشو یدار رو یزیچ هی تا.. کردم

 االن داستانِ  مثل قایدق.. یایم خودت به تازه یدیم که

 ...!منه

 به باغ تو زدن قدم با آرامشمو ماه کی از بعد داشتم

 !نشد نحسش، حضور بخاطر بازم که آوردم یم دست

 یم خودم یایب یخوایم نجایا تا یگفتیم اگه: ریام

 ..آوردمت

Tina: 

  ..یاریب منو تو که ستمین پا و دست یب -

 :دادم ادامه و کردم مخالفش جهت

 دادمت سیپل لیتحو نکهیا بعد باش خودت فکر به برو

 !؟یبد نجات خودتو یخوایم یچجور



   ..دیچیپ باغ تو خندش یصدا

 اصالاااا... شهینم باورم یوا ر؟؟؟؟یام و خنده ؟؟؟؟یچ

 ..ندارن یسازگار هم با ریام و خنده کلمه

 پشت برگشتم رهیام خنده یصدا شم مطمئن نکهیا واسه

 ..خودشه بله دمید که سرم

 :گفت شد کم که خندش

 ؟؟یبد سیپل لیتحو منو یخوایم یچجور اونوقت

 ..مربوطه خودم به اونش گهید -

 ..یکن نکارویا یتونینم ینش آزاد که یوقت تا: ریام

 ..شمیم آزاد که باالخره: گفتم و زدم بهش یپوزخند

 !!!ینش دمیشا: گفت ترسناکش لحن با و شد کمینزد

  ..ادیب باد بذار کنار برو: گفتم گرفتمو فاصله ازش

  !باز؟ یشد پررو بهت دادم رو یدید: گفت یجد

  ..ستین مهم -

  ..صورتش رو چنگ یجا رو رفت نگاهم ناخواسته

 ..کردمیم فرو ناخنامو گوشتش تا کاش

  !؟یکنیم نگاه شاهکارت به شد؟ یچ: ریام

 تر قیعم کاش که خورمیم حسرت نه: گفتم تمسخر با

 تو که ییشاهکارا مقابل در من یشاهکارا البته.. زدمیم

 ..مونه یم ساله 5 بچه ینقاش نیع یکرد ادهیپ روم



 !یمثال چه.. نیآفر... اوووو: گفت یا مسخره لحن با

 و خودم با تونستمیم نبود کاش.. کردم بهش یدیشد اخم

 !کنم خلوت خدا

 بازومو که خونه طرف کردم حرکت مخالفش جهت

 ..خودش طرف برگردوند محکم و گرفت

 و دستش رو گذاشتم دستمو! بود کرده اخم اونم حاال

 ..دستتو بردار: گفتم

 به دست یجور هی یزنیم زنگ قتیرف به.. الید: ریام

 ..من دنبال انین گهید یکنیم سرشون

  !؟یدیترس چرا؟: گفتم خنده با

  :گفت و داد فشار بازومو

 تو خوب نویا ترسمینم زیچ چیه و چکسیه از من

 ..کن فرو گوشت

 ..زنمینم زنگ من اما -

 ساده یا دکمه یگوش هی و بشیج تو کرد دستشو

 :دراورد

  ..نکردم خواهش ازت من

 !بدو: زد لب و طرفم گرفت ویگوش

 :گفتم و رونیب دمیکش دستش از بازومو

 ..ستمین حفظ شمارشو



 برداشت زیخ که در طرف کردم گرد عقب عیسر و

  ..گرفت جلومو و سمتم

 زنگ روناجون یگوش با روز اون تو؟ ای خرم من: ریام

 !؟یستین حفظ االن.. یبود حفظ شمارشو بهش یزد

 !دقتشه نمیا.. بفرما

 فشار و دستم تو گذاشت ویگوش و جلو آورد دیکش دستمو

 ..بزن زنگ: داد

 !زنمینم ؟یفهمیم.. زنمینم: گفتم یلجباز با

  !نطور؟یا که: ریام

 ؟؟یکن دمیتهد یخوایم یچ با گهید.. نطوریهم قایدق -

 سرم یخوایم یآورد سرم صبح که ییبال از بدتر

  !؟یاریب

  ..زنمینم زنگ: گفتم و دستش دادم ویگوش

  :گفت بلند که داخل برم برگشتم

  ..وتیمار هتل

 خوندو چشام از تعجبمو.. طرفش برگشتم باتعجب

 :گفت خونسرد و بشیج تو کرد دستاشو

 هفته کی مدت به.. مونه یم وتیمار هتل آنا، دوستت

 یچیه یطفلک نهارشم.. 223 شماره اتاق.. کرده رزرو



 و نخورده اونم اما داده سفارش چیساندو یعنی.. نخورده

  !نه؟ مگه زشته.. اتاق رونیب یآشغال تو انداخته

 !!؟یدونیم کجا از نارویا تو... ت: گفتم زده بهت

 :طرفم گرفت ویگوش دوباره و کرد یا خنده تک

 به انقد االنم.. شناسمیم کارتو و َکس تموم من الید

 داره کجاست فهممیم کوتاه زنگ هی با که کمینزد دوستت

 ..بزن زنگ االی... بره قراره کجا و کنهیم کاریچ

 پر چشامو اشکم کردمیم نگاهش داشتم که همونجور

  !؟یکنیم دیتهد آنا جونِ  با منو تو: کرد

 ..بذار یدار دوس یهرچ اسمشو: گفت و چوندیپ افشویق

 نیهمچ یتونینم: گفتم دادمو قورت زور به بغضمو

 ..یکن یکار

 یحرف با یول گرفتیم حرصم شتریب بودنش یخنث از

 ....کرد فراموش نبضشو کامل طور به قلبم زد که

 چجور از دوستت بگو نویا فقط.. نزن زنگ باشه: ریام

 همونجا ببرنش ها بچه بگم خوامیم ادیم خوشش ییجا

  ..بدن شکنجش

 تونستم فقط لحظه اون.. زد زنگ گوشم تو شکنجه کلمه

  :بزنم لب

 !نکن



  ..زد اشاره یگوش به ابروهاش با

 نجاتم راه کرد،یم باور حرفمو آنا و زدمیم زنگ اگه

 ....0 شدیم

 هی تو رفتمیم منم و بده نجاتم ادیب نبود یچکسیه گهید

 من نیع آنارم زدم،ینم زنگ اگه اما... نامعلوم سرنوشت

  ..کردنیم بدبختش و گرفتنیم

  !نشه آنا حداقل.. شدم که من

 دستشو که رمیبگ ویگوش تا جلو بردم لرزونمو دست

 شک ینجوریا یکن هیگر دینبا.. گهید نشد: عقب دیکش

  ..کنهیم

 پام به پا که درختا سمت رفتم و دمیکش دستش از ویگوش

 ذهنم تو رو آنا شماره و درختا یکی به دادم هیتک.. اومد

 شماره اون از رقمم هی یحت رفتینم دستم.. کردم مرور

  !بزنم

  ؟؟یهست یچ منتظر: ریام

  !؟ینکن صحبت شهیم: گفتم کالفه

 ...!نه: ریام

 که باالخره.. نشستم درخت نییپا و دادم سر خودمو

  ..شدیم انجام دیبا نکاریا



 آنا شماره عیسر و نترکه بغضم تا گرفتم دندون به لبمو

  ..گرفتم رو

 ..بستم چشامو و گوشم دم گذاشتم ویگوش

 هی نهینب شویگوش ای باشه خواب ای! نده جواب ایخدا

 ..نده جواب باشه یجور

  ..گوشم تو زدیم یگوش بوق و کردمیم دعا داشتم دلم تو

 

  ..نده جواب آنا

 :گفتم و ریام طرف گرفتم ویگوش خورد که بوق تا 4

 ...دهینم جواب نیبب

 دم گذاشت ویگوش دوباره ریام که کنم قطع خواستم

  ..گوشم

 ..بست گلومو راه بغض اومد که آنا یصدا لحظه همون

 ....بندمیم دارم خودم نجاتمو راه نیآخر

 !د؟ییبفرما: آنا

  ..ومدیم چاه ته از صدام

  !!آنا؟: زدم لب

 :گفت بلند و هیگر ریز زد دفعهی

 دنبالت چقدر یدونیم! تو؟ ییکجا بگردم دورت ال؟؟؟ید

 م؟؟؟یگشت



 بوده یک با میگشت از منظورش نکردم توجه لحظه اون

 :گفتم و کردم یا سرفه تک و کردم پاک اشکمو فقط

 .....من آنا

 ده؟؟؟یندزد ریام یعوض پسره اون تورو مگه الید: آنا

 هیشب یکج لبخند دمید که انداختم ریام به ینگاه مین

 ..لبشه رو پوزخند

 ....یعنی.. گهید.. آنا -

  !بگو تر عیسر کرد اشاره ریام

 ....یلیخ.. بود سخت یلیخ

 امیب یزود دمیم قول من ییکجا بگو فقط! ال؟ید: آنا

  ..بدم نجاتت

 !خوامینم.. نه -

 !سرت؟ به زده الید ؟؟؟یچ یعنی: آنا

 تو یچ یبدون اگه آنا آخ.. کردن سیخ صورتمو اشکام

  ..گذرهیم دلم

 :زد لب و نشست پاش هی رو جلوم ریام

  ..کن تمومش زود

 دنبالم گهید لطفا.. امنه جام من آنا: گفتم گرفتمو ینفس

 خب؟ نمیبیم بیآس من ینجوریا نگرد



 ماهه هی دختر! ؟یگیم یدار یچ تو الید: گفت شوکه آنا

 نانیس به فرانک گردنیم دنبالت دارن همه یشد دهیدزد

 و من.. گفته همشون به داشته آشنا یکل اون داده خبر

 ....ییدا

 که تو.. کنمیم خواهش آنا: گفتم بلند کردمو قطع حرفشو

 !؟یبد دست از منو یخواینم

 مجبورت یکس.. بشم قربونت من الید: گفت آروم آنا

  !؟یبگ بهم نارویا کرده

 امنه جام بگو همه به کنمیم خواهش فقط.. آنا نه.. ن -

.. نیکنینم دامیپ نیبگرد دنبالم.. خوبه خوبه حالمم

 .....یعنی باشم دور خواستم خودم... خودم

 ..کنمینم باور اصال آخرتو جمله نیا الید: آنا

 !بسه یعنی کرد بسته و باز چشاشو ریام

 خودم زدلمیعز دارم دوست یلیخ.. برم دیبا من آنا -

 شتیپ گردمیبرم آنا.. زنمیم زنگ بهت تونستم هروقت

  !خب؟

 ..الید: گفت هیگر با آنا

 !یکنیم گوش حرفم به که بده قول -

 ..نکارویا نکن: آنا

  ..هیگر از مردمیم داشتم



 قطع دیبا من.. لطفا.. هیزندگ و مرگ بحث آنا: گفتم آروم

  ..گفتم یچ نره ادتی کنم

 یبرگرد یداد قول هم تو اما.. میخواهر باشه.. ب: آنا

 !شمیپ

 !گردمیبرم: گفتم زدمو زل ریام رحم یب یچشما تو

  ..نره ادتی یبزن زنگ بهم توروخدا: آنا

 ..رهینم ادمی نه -

 ..خدافظ.. بوسمت یم: دادم ادامه لرزون

 نهیس به دمیکوب دیگوش و دیترک بغضم شد قطع که یگوش

  ..ریام

  !یندار یشانس چیه گهید الید شد تموم

  :گفتم شمرده شمرده حرص شدت از

 اخر تا رنتیبگ سایپل دوارمیام.. ریام یقاتل دزد.. هی..تو

 ..یبخور خنک آب زندان گوشه یش مجبور عمرت

 که همونطور و دراورد یگوش از مکارتویس تفاوت یب 

  :گفت کردیم خوردش

 ..مینیبب تا

  !ه؟یچ منظورت -

 :گفت و جلوپام انداخت رو شده خورد مکارتیس



 یدونیم زندان وفتمینم من یبد دروغ اظهارات تو اگه

  !که؟

 یریبگ منو جون شهیم ایخدا گفت؟؟یم داشت یچ نیا

 !لطفا؟

 ..یکنیم ثواب که بخدا! ؟یبکش منو شهیم ریام -

 :مینیب نوک رو زد کردو یا خنده تک

 ..کوچولو خانم شهینم که معلومه

 ..متنفرم ازت یلیخ -

 !نطوریهم منم: ریام

 ...شدم خسته واقعا..بسه.. گردم نگاه چشاش تو نفرت با

 برگشت ریام شد باغ وارد که ینیماش کیالست یصدا با

  ..کرد نگاه سرشو پشت

 ادهیپ ازش آتان هیظهر پسر همون و شد پارک نیماش

  ..شد

 :گفت کردو تعجب دید که رو ما

 !سالم... آممم

 :گفت و شد بلند جاش از ریام

 لتو؟یوسا یآورد

  ..آره: گفت و انداخت من به ینگاه مین آتان

  ..زانوهام رو گذاشتم سرمو و گرفتم ازش رومو



 انقد.. دنبالم نیبگرد ینکن گوش حرفم به کاش آنا

 ..نیکن دامیپ تا نیبگرد

 خنک اشکمو از سیخ صورت و دیچیپ یخنک باد

  ....کرد

.. کردم جمع خودمو و موهام تو کردم فرو دستمو

 ..بستم چشامو و کردم بغل زانوهامو

 بخورم یتکون نکهیا بدون شونم به خورد که یدست با

 هوم؟: گفتم

 ..یخوریم سرما.. تو برو پاشو: ریام

   ..کردم تر جمع خودمو و ندادم بهش یمحل

 !شهیم خنک داره هوا.. توام با الید: ریام

  :گفتم بلند بود صدام ته هنوز که یبغض با شدمو یعصب

 به.. رمیبم بخورم سرما بذار.. شه خنک بذار.. درک به

  !چه؟ تو

  !کرد نگاهم زشیر اخم با سکوت تو

! ؟یخوایم یچ گهید یگرفت ازم نجاتمم راه نیآخر -

 اونم میبر ایب.. باشه! س؟یپل لیتحو بدم دروغ اظهارات

 اونم میبر ایب گذشته سرم از آب گهید.. دمیم انجام

 ..ریام میبر.. میکن تمومش



 و باغ یورود در سمت کردم حرکت و شدم بلند جام از

 ..زود میبر: گفتم

 .......آتان یجلو حداقل الید: ریام

 !؟یچ آتان یجلو ؟یچ: گفتم غیج با

 الل.. باشه!!! نبرم؟ آبروتو! کنم؟ یدار آبرو آتان یجلو

 بودم مرگم به رو یحت.. امینم رونیب اتاق تو رمیم شمیم

 آبروت ینجوریا خوبه؟.. نییپا امینم آب وانیل هی واسه

 یستین مجبور خو یکشیم خجالت من از! شه؟یم حفظ

.. این گهید تو ای کنم گم گورمو من ای کن ولم.. شمیپ یایب

  ..فقط تو

 

  :دادم ادامه بهش توجه یب که شد کینزد بهم

 ....منو تو.. یقاتل دزد هی تو.. یبگ زور یبلد فقط تو.. تو

  ..خودش طرف دیکش و گرفت بازوهامو

  :دمینال و دیترک بغضم

  !ررر؟یام یکنیم نکارویا چرا

 دستاش.. نشستم نیزم رو و نییپا خوردم سر بغلش تو

  !نشست من با و نشد جدا بازوهام رو از

 ..نکن هیگر بسه: ریام

  !؟یریبگ ازم یخوایم اشکامم: گفتم هیگر با



 بلند جام از که کرد وارد بازوم به یآروم فشار کالفه

 ...شم

 از.. تو یکرد رو و ریز مویزندگ.. نبودم ینجوریا من -

 منو.. شد نابود میزندگ دمتید کافه تو که یروز اون

 سرم یداشت دوست ییبال هر ،یکرد یهرکار به مجبور

 هاتو عقده هنوز! برات؟ کنم کاریچ گهید من یآورد

 !!!؟ینکرد یخال روم

  ..دادیم گوش حرفام به بودو کرده سکوت بازم

 دنبال! ؟یگینم یزیچ چرا.. گهید بزن یحرف هی -

 لتیتحو ارمشیب برم خودم کجاست بگو خو! ؟یبابام

  ..بدم

  :زدم لب و رهنشیپ قهی به گرفتم دستمو

 ...!زنده ای مرده یحت دونمینم من کن باور

 دستمو که دستش تو گرفت و کرد جدا رهنشیپ از دستمو

 ...دمیکش

 ......بابات الید: ریام

 !؟یچ بابام خب -

 !ر؟یام: رهام

 ..طرفمون ومدیم داشت که رهام طرف برگشت سرمون

 ..کردم پاک اشکامو عیسر من و میشد بلند جامون از



 ؟یبود رفته کجا رهام: ریام

 ..بعدا گمیم بهت دارم کیکوچ کار هی: رهام

 ..رفتم بهش یا غره چش منم من به خورد نگاهش

 بزنم؟ حرف باهات تونمیم: رهام

 حس نگاهشونو ینیسنگ که بعد رهیام با کردم فکر اول

  !کننیم نگاه منو دارن دمید برگشتم کردم

 !من؟ یک با -

 ..آره: رهام

 :گفت و گرفت یا فاصله ریام

 

 رهام.. تو دیایب زود شد تموم حرفتون.. ندارم یمشکل من

  ..آتانم شیپ سالن ایب هم تو

 و انداخت بهم ینگاه مین ریام و داد تکون یسر رهام

 ..داخل رفت

 !بزنه؟ حرف من با بخواد رهام چرا بودم کرده تعجب

 !کنه شروع خودش تا موندم منتظر

 یعنی یندار یاعتماد چیه من به... که.. دونمیم: رهام

  !یکن اعتماد من به نداره هم یلیدل.... خب

 خب؟: گفتم و باال انداختم ابرومو یتا هی



 تتیاذ یچجور داره ریام فهممیم من.... نکهیا خب: رهام

 خواستمیم فقط... اما.. یندار یگناه دونمیم من کنهیم

 یکمک ای یداشت الزم یزیچ خونه نیا تو اگه بگم بهت

 روناجون از بعد ،یا گهید زیهرچ حاال ای یخواست

 ...یکن حساب من رو یتونیم

 !اونوقت؟ یحساب چه رو.. عام -

 :گفت کردو جا به جا پاهاشو

 تو نکهیا و کردینم خطا چوقتیه ریام.. یحساب چیه رو

 نیبزرگتر اومد، شیپ داستانا نیا همه و نجایا آورد رو

 کارش که کنم قانعش کردم یسع یلیخ.. شهیزندگ اشتباه

 یول کنه خاموش دلش تو ششویآت نشده رید تا و اشتباهه

 حساب به بذار یخوایم اگه.. داره پا هی ریام مرغ

 ..ینش تیاذ نجایا که کنم کمکت خوامیم فقط من یبرادر

  ..شدم تامویاذ من.. هه

 باشه: گفتم آروم که کرد نگاه بهم پراعتماد یچشما با

 ..ممنون

  !تو؟ میبر: گفت زدو بهم یلبخند

 ..دونمینم تورو قفسم تو رمیم که من: گفتم هیکنا با

 ..دیکش یپوف و چرخوند دستش تو شویگوش

 :گفتم و طرفش برگشتم یناگهان میتصم هی تو



 !رهام؟

 ..کرد نگاهم منتظر

 !آنا؟ به بزنم زنگ تیگوش از شهیم: گفتم یقرار یب با

 :گفتم که شد گرد چشاش

 گهید آنا کنم یکار هی و بگم دروغ کرد مجبورم ریام

 ...بگم بهش راستشو دیبا من.. نگرده دنبالم

 !دنبالت؟ ادیب دوباره یبگ که: رهام

 ریام به! برم؟ نجایا از یچجور پس: زدم لب یزار با

 ..کنهیم لمیفُس خونه نیهم تو که باشه

 :جلو رفتم قدم هی که رفت فرو فکر تو لحظه هی

 ..یبکن بهم یتونیم که هیکمک نیبزرگتر نیا.. لطفا رهام

 .....ال من: رهام

  !حرفاتون؟ نشد تموم: ریام

  ..بستم چشامو کردمو مشت دستامو

 !بکنم خوادویم دلم که یغلط هی بذار بار هی فقط... بار هی

 نه کردم نگاه رهام به نه خاروندم مویشونیپ تیعصبان با

         ..داخل رفتم و ریام به

 سادهیوا خونه وسط دست به چمدون که دمید آتانو دوباره

  ..کردیم نگاه واروید و در و بود

 :گفت که پله راه طرف کردم کج راهمو



  ال؟ید

 ..سمتش برگشتم ناچار

 :طرفم اومد و نیزم رو دیکش چمدونشو

 !؟یبد نشون بهم اتاقمو شهیم

 ..دونمینم من بگو یگل ای سحر به: گفتم تفاوت یب

  :گفت دوباره که باال رفتم پله تا دو

 !بپرسم خدمتکارا از یکی از گفت ریام آخه

 :گفتم یعصب و پله نرده رو دمیکوب و آوردم جوش

  ...!ستمین... خدمتکار... من

 یتو تو، بپرسم تونمیم.. نداشتم یمنظور باشه باشه: آتان

 !؟یا کارهیچ خونه نیا

 ..یزندان هی: گفتم و زدم یشخندین

 شد ظاهر دوباره اخم با چون دیشن حرفمو ریام کنم فکر

  ..کرد نگاهم زیت و

 رفتم هارو پله دوباره و کردم یکج دهن بهش دلم تو

  ..باال

 ..بهم دمیکوب محکم و کردم باز اتاقمو در

 یکار هی دیبا گفتم یه یلیخ آره.. کردمیم یکار هی دیبا

 یب نقشه هی بار نیا اما شد آب بر نقش هام نقشه و کنم

 ..ببره َکفِش خودش ریام که بکشم ینقص و بیع



 یزندگ یا خونه تو.. بودم دهیرس کجا به واقعا خدا یه

 ..دورمن نامحرم و بهیغر پسر تا سه که کردمیم

 ..رهیام اسمش روحمه سوهان شونیکی

 ..آتانه اسمش هیرنگ چش زیه یکی اون

 ..رهامه اسمش بندهیخال یکی اون

 نتونن که یجور چونهیبپ رو سایپل تونست یچجور واقعا

 باشه حواست رهام گفت پس همونه! کنن؟ دایپ منو

 دَک رو همه جونش رهام که بود راحت الشیخ

  ...کنهیم

 بودش یوقت انگار شدیم حس روناجون یخال یجا چقد

 شهیم کاریچ تفنگدار سه نیا با االن.. بودم تر راحت

 ...یچیه! کرد؟

~~~~  

 ..یگل گهید بدو یآ

  ..دهنم جلو گرفتم کردمو مشت دستامو استرس با

 هرلحظه مدت نیا تو و گذرهیم آتان اومدن از هفته هی

 یعنی.. شدمیم دیناام کم کم داشتم گهید.. بودم آنا منتظر

  !بود؟ کرده باور حرفمو

.. کردم بغلش ناخودآگاه و برگشت روناجون شبم همون

 دل و درد کممی.. بود اون فقط خونه نیا تو بانمیپشت



.. بگم دروغ آنا به کرد مجبورم ریام که نگفتم یول میکرد

 تو بار هی فقط که ومدین شتریب دوبار یکی رهامم

  ..زد لبخند بهم و دمشید آشپزخونه

 کردمینم خطر احساس ششیپ و بود مهربون ظاهرا

 رژه چشاش جلو تونستمیم که ییجا تا که آتان برعکس

 ..رفتمینم

 به داشتم آشپزخونه تو بارم هی بود زیه یلیخ بچه

 ..خواست قهوه کردمیم کمک روناجون

 تا دستم رو دیکش نرم دستشو دادم بهش که رو قهوه

 ختیر قهوه از کمی که دمیکش دستمو منم رهیبگ فنجونو

 ...کرد تشکر گرفتو ازم عیسر بعدش یول نیزم رو

 آتان به عمرا مردممیم اگه یحت نبودم مجبور اگه.. یهع

 ییجا هی.. نبود بد نظر نیا از فقط اومدنش.. زدمیم رو

 ..اومد کارم به

 

  :گفتم کردمو باز درو عیسر شد زده که در

 !رفت؟ ریام ؟یگل

  ..رفتن رهام آقا با آره: یگل

 !زمیعز یمرس.. خوبه خب -

 ..کنمیم خواهش: یگل



 که ییحرفا تا سادمیوا در پشت هیثان چند رفت که یگل

 ..کنم مرور ذهنم تو بزنمو آتان به خواستمیم

 چون نخواستم رهام از کمکو نیا.. کنه قبول خداکنه فقط

 ..کنهینم قبول دونستمیم

.. انداختم نییپا به ینگاه و رونیب اومدم اتاق از آروم

 ..دهیم باد به ویچ همه باشه اگه فضول سحر

 ..دادم قورت صدا با دهنمو آب و باال رفتم رو پله فیرد

 !زدم ضربه در به آروم و سادمیوا اتاقش در جلو

 که کنه باز درو شدم منتظر و گرفتم دندون به لبمو

 :ینعلبک قد شد چشاش دید که منو.. کرد باز باالخره

 ال؟؟؟ید

 مخ جهت فقط.. لطفا میمال کمی.. بودم یم خشن دینبا

 ...!یزن

 باهات خواستمیم... آتان سالم: گفتم زدمو یزور لبخند

  ..بزنم حرف

 ؟یبزن حرف! من؟ با: شد گرد شتریب چشاش

 !بزنم حرف آره: گفتم لبخند و حرص با

 !تو ایب.. شدم شوکه کمی راستش: آتان

 ؟یدار وقت.. گمیم بهت نجایهم نه عامم -

 !نه؟ که چرا آره: آتان



 ..کردم تر زبونم با لبمو و چوندمیپ هم تو دستامو

 یهرچ یبکن بهم کمکو نیا اگه.. یعنی... من آتان -

 یلیخ.. یا گهید زیهرچ ای باشه پول.. دمیم بهت یبخوا

 ...!هیزندگ و مرگ بحث برام مهمه

 مهمه؟ انقد که هیچ خب: گفت و در چارچوب به داد هیتک

 که خوامیم ازت شب، 2،3 ساعت.. شب مهین.. امشب -

 ..وتیمار هتل یببر منو

 .....ریام مگه! ؟یمکیقا: آتان

 بگم بهت رو همه تونمینم آتان هیطوالن یلیخ داستانش -

 نیا کنمیم خواهش.. شه خبردار دینبا ریام بدون نویا فقط

 ..مونم یم ونتیمد شهیهم تا بکن حقم در لطفو

 :گفت بعد کرد پا اون پا نیا کمی.. کردم مظلوم چشامو

 ....نگهبانا

: دادم لشیتحو عیسر بودم کرده آماده قبل از که جوابو

 ...فهمنینم نگهبانا شمیم جا نتیماش عقب صندوق تو من

 ؟یچ بفهمه ریام اگه: آتان

 !؟یکنیم نکارویا.. فهمهینم خوابه موقع اون -

 :گفتم که فکر تو رفت دوباره

 !نداره اشکال یتونینم اگه



.. تونمیم که معلومه.. الید نه: گفت عیسر برم اومدم تا

 زود زدم اتاقتو در که باش داریب بعد به 2 پس.. باشه

 !نییپا یایب

  :گفتم زدمو یپررنگ لبخند یخوشحال از

 ..آتان ممنونم

 ..زد لبخند و داد تکون یسر

 ..یکن باز گهید حساب هی من رو یتونیم: گفت آروم

 :گفتم کردمو پاک لبخندمو لحنش بخاطر

 ..کمکت از ممنون بازم

 دمید رو یا هیسا هی که نییپا اومدم هارو پله عیسر و

  ..شد رد عیسر

 رحم امشبو خودت ایخدا.. اتاقم برگشتم و شدم الیخیب

 ..کن

~~~~~ 

 از دستمو یانگشتا.. توروق.. ترق.. توروق.. ترق

 خوابم من آتان گهید ایب.. شکوندمیم دونه دونه جانیه

 ...!ادیم

 که روهم رفتیم داشت چشام و در به دادم هیتک سرمو

 ...!کردم باز درو آروم و دمیپر جام از.. دیلرز در

 !آتان؟ -



 !؟یحاضر الید: آتان

 ..حاضرم: گفتم نانیاطم با

  :گفت و داد تکون سرشو یکیتار تو

 ..نییپا رمیم من

 !امیم االن باشه -

 دستم با موهامو و کردم پام ویگل یها ییدمپا آتان رفتن با

  ..قمی تو انداختم کردم جمع

 داریب حاالها حاال باشه نیسنگ خوابش ریام خداکنه

 ...!نشه

 رفتم هارو پله یا مورچه یقدما با و بستم اتاقو در

 !شم سیسرو شه داریب شونیکی مبادا که آروم انقد.. نییپا

 ...!یکوفت خونه نیا به برنگردم چوقتیه گهید کاش

 در به رسوندم خودمو و کردم حبس نمیس تو نفسمو

  ..یورود

 !شدینم باورم.. رمیم دارم یواقعن گهید ندفعهیا

 پشت رونویب دادم شدت با نفسمو رونیب اومدم که در از

 ..تونستم باالخره.. تونستم.. دمیکش نفس هم

  ..بست درو آروم و طرفم اومد آتان

 !سوارشو زود: گفت آروم



 عقب صندوق کینزد و نشیماش طرف رفتم عیسر

 کیتار چون ومدیدرم کاسه از داشت چشام.. سادمیوا

 جلومو بتونم تا بودم کرده باز یچ حد در چشامو منم بود

 ..نمیبب

 گهید چوقتیه کاش.. قرارم یب قلب رو گذاشتم دستمو

 ...نکنم تجربه حسو نیا

 توشو شدم خم منم کرد باز عقبو صندوق در آهسته آتان

 ..شدمیم جا.. خوبه.. نمیبب

 بردم پامو به و عقب صندوق کف گذاشتم دستامو آروم

 ..بکشم دراز کردم یسع و داخل

 ..رهیگیم نفسم خفست یلیخ نجایا ایبرسون منو زود آتان -

 التیخ: گفت و تر عقب برد کمی و گرفت زانومو

 ممکنه شد تموم اگه ندارم نیبنز ادیز من فقط.. راحت

 ..نیبنز پمپ برم

 ..نداره یاشکال باشه -

 !ببندم؟: آتان

 ..ببند: گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 نییپا باال نیماش که بست و نییپا آورد عقبو صندوق در

  ..شد



 قفل هم تو دستامو الیخ و فکر و آرزو و دیام هزار با

 اعتماد ریام حرف به یچجور عجبم در خودم.. کردم

  ..همونجا برم دمیپر وتهیمار هتل آنا گفت تا که کردم

 !؟یچ باشه دروغ اگه

 واقعا آنا.. دونهیم ویچ همه اون.. ستین دروغ نه نه

 ...!دونمیم.. هتله

 عیسر شد که سوار اما.. شه سوار آتان تا دیکش طول کمی

 ..کرد حرکت نیماش

 

 سقف و اونور نوریا به نخورم تا نگهداشنم سفت خودمو

 ...زدم زل باالسرم

 شده قهیدق 10 بایتقر کنم فکر.. بود گذشته چقدر دونمینم

 ...!اوردمیم کم نفس داشتم گهید واقعا که بود

 عقل به.. نیماش صندوق به دمیکوب و کردم یا سرفه تک

 شم ادهیپ میشد دور کمی یوقت بگم آتان به دینرس خودم

 ..نمیبش جلو بپرم

 نیماش سرعت کردم حس که دمیکوب صندوق به دوباره

  ..گرفت ترمز و شد کم

 !!!چرا؟.. دلم تو افتاد یترس حس هی ناخواسته



 شد دهیکش باال آهسته درش و خورد صدا عقب صندوق

 ...خنک و تلخ عطر.... که

 ینتونست آدمم مثه نقشه هی الید سرت تو خاک یعنی

 !کن فرار یتونیم اگه حاال.. یبکش

 !زم؟یعز نییپا یاینم: ریام

 عیضا ینجوریا اما دره ته رفتمیم نیماش نیهم با کاش

 ...!شدمینم

 !کو؟.. آتان: گفتم زده شوک

 :گفت و چرخوند حدقه دور چشاشو

 !درو؟ ببندم

 که نییپا اومدم عقب صندوق از آروم و اومدم خودم به

 ..رونیب دمیکش محکم آخرش و گرفت دستمو

 دورم به ینگاه و رونیب دمیکش دستش از دستمو

 !خلوت؟ انقد چرا.. انداختم

 ......نجیا -

 ..اتوبانه: ریام

 ..الید یدیر بد.. او

 ینگاه سرم پشت به منم بست عقبو صندوق در ریام

  ..هیکیتار و درخت پر دمید انداختم

 ...!زونیر برگ چه یوا



 ترسمو کمرش پشت ریام اسلحه برق که چرخوندم چشم

 خوادیم که نهیا واسه شیخونسرد همه نیا.. کرد شتریب

 ریش خوراک جنگل وسط بندازه بعدم! نه؟ کنه کمیت کهیت

 ...شم پلنگ و گرگ و

 سرد یلیخ.. کردم بغل خودمو و نشست گلوم تو یبغض

 ..ترسناک هم یلیخ.. بود

 حس ابونویخ کنار جدول پام پاشنه تا عقب رفتم قدم دو

  ..ذهنم تو زد جرقه زیچ هی عیسر.. کرد

 بشم اگه! ؟یچ شم گم اگه.. بود باال یلیخ سکشیر نه نه

 !؟یچ وونایح یغذا

 باز لب خواست تا و عقب صندوق به داد هیتک ریام

 قرض گمید تا دو داشتم پا تا دو زدن، حرف واسه  کنه

 حس رو چمن یسیخ پام که جدول نییپا دمیپر و کردم

 ..کرد

 ..داشت اسلحه اون.. درختا طرف دمیدو نور سرعت به

 نیب رفتم چیپ در چیپ عمد از دمیشن که پاشو یصدا

  ..کنه گمم تا درختا

  به بخوره پام دمیترسیم یه منم بود کیتار یلیخ

 ...نیزم وفتمیب مغز با یزیچ یسنگ

 ....!نکن فرار الید: ریام



 تو! نه؟ یکن مهیق مهیق منو خودت یایب که نکنم فرار آره

 ..یستین خونسرد یالک که

  ..جنگل دل تو رفتم شتریب و کردم شتریب سرعتمو

 رمیبگ نیماش خودم تا کنه گمم خواستمیم طرف هی از

 نیا تو وگرنه نکنه گمم گمیم هم یطرف از هتل برم

 مطمئنم کنه دامیپ اگرم.. زدم رو سکته ترس از یکیتار

 ....کنهیم همیتنب بدجور

  ...!!نبود معلوم خودم با فمیتکل

 ..شنومینم پاشو یصدا گهید دمید اومدم که خودم به

 ..سادمیوا جام تو و نییپا ختیر یهر قلبم دفعهی

 و ومدیم که بود هوا سوز یصدا فقط کردم زیت گوشمو

  ..لرزوندیم دلمو که باد ترسناک یصدا هی

 ....شدم گم.. کردم غلط یآ

  ر؟یام: زدم لب آروم

...... 

 ر؟یام: گفتم بلندتر و آورد هجوم چشام به اشک

  ..زدم صداش دوباره و جلو رفتم قدم چند دیترد با

 !رفت؟ یواقعن شعوریب



 و دمیکش یفیخف غیج که اومد شاخه شکستن یصدا هوی

 رسونهیم دوباره منو کردمیم فکر که یطرف دمیدو فقط

 ..اتوبان به

 االن یکرد دنبالم یاونجور رو ها کوچه که ییتو آخه

 !!!مثال؟ یکرد گمم جنگل تو

 سرمم پشت به کردن نگاه جرئت یحت.. زدیم تند انقد قلبم

 .....نداشتم

  ..سادمیوا سرجام و دمیکش دست دنیدو از

  ...اومدم اشتباه راهو شدم بدبخت

 فقط اول بار واسه.. کردم هیگر صدایب و دیترک بغضم

 ..نجایا باشه ریام خواستمیم

  ..بستم چشامو و درخت هی به دادم هیتک لرز و ترس با

 تو دمید یم بیعج یزایچ زدمیم زل که روم روبه به

 ..البته بود هم یعیطب زیچ هی خب یکیتار

 گهید دمیم قول بده نشون بهم فرارو راه خودت ایخدا

 نفس تند تند و قلبم رو گذاشتم دستمو.. نکنم نکارویا

  ..دمیکش

  ..شد خفه گلوم تو غمیج شد گرفته دهنم جلو که یدست با

 دمیکش یبلند نفس شد برداشته که دسته هیثان 3 حدودا بعد

 ...پشتمه یک نمیبب تا کردم باز ممکن حد تا چشامو و



 غلطا نیا از گهید تا بود یکاف برات ترس نیهم: ریام

  ..ینکن

 گم که یخوشحال از بکشم غیج دونستمینم لحظه اون

 بدبختم کرده دامیپ چون هیگر ریز بزنم نکهیا ای نشدم

 ...کنهیم

 :زد جلوم یبشکن که بودم مونده شوک تو

 !؟یشد ریتسخ

 ..دمیخند: گفتم و زدم پس دستشو

 االن یکردیم سکته ترس از یداشت یچجور دمید: ریام

 !؟یکنیم ینجوریا باز شتمیپ که

Tina: 

 !خوبه؟.. یدید که سعادتت به خوشا -

 ..نرفتم دنبالش که من از جلوتر افتاد راه و نداد جوابمو

  ..بود کمرش پشت اسلحش هنوزم

 شغاال یغذا یخوایم! ؟یاینم: گفت و چرخوند سرشو

 ؟یش

 ..منو بترسونه یچجور بود بلد شعور یب

 :گفت و باال انداخت تفاوت یب هاشو شونه

  ..یخوددان

 ..سایوا: گفتم بلند یدل دو با که رفت شتریب سرعت با و



  ..نستادیوا

  ..رفتم دنبالش و نیزم دمیکوب پامو حرص با

 راه راحت الیخ با یجور بود جنگل تو انگار نه انگار

 ..بود پارک تو روشن روز تو انگار رفتیم

 !باشه؟ یخنث تونهیم حد چه تا انسان هی

 نیماش یجا به میدیرس تا رفتم راه سرش پشت فاصله با

 ....اما

 :گفت یحرص خنده با و کمرش به زد دستشو ریام

 ..شد یعال

 نبود؟؟ نجایا نیماش... مگه -

  !؟یکرد فکر ییتنها الید نیآفر: گفت حرص با

 یکیتار اون تو دونمیم که رفتم بهش یا غره چشم

  ..دیند

 ؟یاومد اشتباه راهو نکنه -

 نیماش.. نیبب رو کایالست رد.. اومدم درست: گفت کالفه

 ..شده کنده جا از

  ..نشست لبم رو یکمرنگ لبخند

 ..شده نینفر خونه اون به گشتمیبرنم.. هاها

 !م؟یکن کاریچ حاال خب: گفت خونسرد

 :گفت زدو بهم یپوزخند



 فیتعر ارواح داستان برات من جنگل تو مینیش یم شب

 ادیب وونایح از یکی تا مینیش یم منتظر بعد کنمیم

 !چطوره؟ بخورتت

  ..ندادم جوابشو و کردم یپررنگ اخم

 ..دمیلرز که زد رعدوبرق آسمون لحظه همون

 شده فراهم برام امشب دمیترسیم ازش که یزیچ تا سه

  ..بود

 ..بود مسلح که یریام و.. رعدوبرق یصدا.. یکیتار

 ..گرم دمت ایخدا

 تنم فقط نازک بلوز هی منم شدیم سرد داشت هوا وقعا

 ..بود

 نگاه ریام به صورتم تو خورد که بارون قطره نیاول

 نگاه من به و بود پوکر اونم.. نمیبب واکنششو کردم

 ..کردیم

  هوم؟ -

 طرف افتاد راه دوباره و گرفت دستمو و دیکش یپوف

  ..جنگل

 ؟؟یریم کجا یدار -



 3 ساعت.. بود یعال ساعتتون یزیر برنامه نیآفر: ریام
 کمک شهینم رد نمیماش اتوبان وسط میموند شب نصفه

 !کنم؟ کاریچ یگیم میریبگ

 رهام بزن زنگ: گفتم رونویب دمیکش دستش از دستمو

 ..ادیب جونت

 ..اوردمین یگوش: گفت و دیخند طرفه هی

  ..خاروندم سرمو محکم و شدم یعصب

  ..یشیم گم ایب: گفت گرفتو دستمو دوباره

 تا بستم چشامو فقط که زد گهید برق و رعد هی دوباره

  ..کنه مسخرم دوباره ندم بروز ترسمو

 دل تو میرفتیم میداشت بود دستش تو دستم که همونطور

 ..جنگل

 به تا بذارم پا ذارهیم پا ریام که ییجاها کردمیم یسع

   ...!نرم یزیچ ییفنا

 جونم تو لرز شتریب من و گرفتیم شدت داشت بارون

 ..نشست یم

 !کجاست؟ آتان: گفتم هوا یب

  ..نداد جواب

 ..بخدا بود کر

 .....کجا آتان ریام: گفتم دوباره



 نمیس به نهیس و سمتم برگشت زیت و دیکش سفت دستمو

 ..سادیوا

! کجاست؟ آتان کجاست آتان یه هیچ: زد داد

  ؟؟ینگرانش

 نگاه شیشونیپ رو بود ختهیر که سشیخ یموها به

 !؟یآورد سرش ییبال: زدم لب کردمو

 ..دمید یم چشاشو برق یحت هم یکیتار تو

 ..ومدیم تو سرِ  بال گرفتم،ینم جلوشو اگه اما نه: ریام

  ..داد ادامه راهش به و دیکش دستمو دوباره

 !؟یچ یعنی.. حرفش با شدم جیگ

 ؟؟؟ییبال چه! ؟یگیم یدار یچ.. چ -

 ..یچیه: ریام

 :گفتم بلند و سادمیوا جام سر

 ..ریام بود یچ منظورت بدونم دیبا

 !ریام: زدم داد که نداد جواب بازم

 :زد داد صورتم تو یعصب و طرفم برگشت شدت با

 سیسرو دوستاش و اون به یداشت االن ومدمینم من اگه

 !!؟یدیفهم حاال...یداد یم

  ..رفت باال ضربانش حرفش نیا از قلبم

 ..چشام تو زد زل و رونیب داد شدت با نفسشو



 .....فقط... گفت من به آتان.. نگو دروغ...د -

 یرفت! الید یکنیم اعتماد آدما به زود: کرد قطع حرفمو

 من دست از که بهیغر پسر هی نیماش عقب صندوق تو

 سرت ییبال ببره دیشا ینکرد فکرشو! ؟یکن فرار

 نکهیا از! ؟یدینفهم خودتم به نگاهاشو یحت تو! اره؟یب

 به ادیب دیبا آخه چرا! ؟ینکرد تعجب کرد قبول حرفتو

 !!ها؟ کنه کمک تو

 رو خورد سر اشکم و دیلرز لبم.. بودم شوک تو هنوز

 ..رونیب دادم لرزش با نفسمو و گونم

 تصورشم از یحت.... دوستاش و آتان..... نبود ریام اگه

 ...!رمیبم خواستیم دلم

 ..میبر.. یکن هیگر خوادینم حاال: گفت تر آروم ریام

 پاک اشکمو و خوردم تکون یسخت به که دیکش دستمو

 بال کم خودشم کنم تشکر ازش دیچرخینم زبونم.. کردم

 باورم هنوز هوووف..... نجایا اما.. بود اوردهین سرم

  !شهینم

 صورتمون و سر به شالق مثه بارون نیسنگ یها قطره

 دهیکش یناکجاآباد چه سمت میدار دونستمینم و خوردنیم

 از.. نداشتم رو ترس حس اون گهید فقط.. میشدیم

  ..دمیترسینم جنگل یاهیس و یکیتار



 ....!دونمینم نمیا.... دونمینم! بود؟ ریام چون

 ..شدم خسته ست؟ین بس -

 تا میخوابیم نجایهم االن چرا: گفت کنه صبر نکهیا بدون

 !میشیم هضم وونایح شکم تو قشنگ یلیخ هم فردا

 ..بود رومخ هاش کهیت واقعا.. دراوردم اداشو پشت از

 

 ..یریم تند تو امیب خودم کن ول دستمو خب -

 !بپا سرتو: ریام

 ..دیخراش مویشونیپ درخت شاخه یزیت که نبود حواسم

 !آخ -

 !بپا؟ سرتو نگفتم: سمتم برگشت

 ..یگفت رید: گفتم مویشونیپ به گرفتم دستمو

 !اومد؟ خون.. کهیتار که دیببخش: ریام

 !میبر.. ستین مهم -

 شده گرم خون از دستم.. میداد ادامه راهمون به دوباره

 ..ادیب بند تا دادم یم فشارش فقط یول بود

 ..میدیرس عا: گفت ریام گذشت که قهیدق پنج

 !؟یجد: گفتم رونویب دادم راحت الیخ با نفسمو

 ..نجایا ادهیز چوله چاله بذار پا من یپا یجا: ریام



 دنبالش پاشو رد و دادم گوش حرفش به اول بار واس

 ...!کردم

 کاریچ جنگل وسط کلبه.. کردم کپ گرفتم باال که سرمو

 کرد؟؟؟یم

  ..نجایهم بمون یبخور سرما یدار دوس: ریام

 و رونیب دمیکش دستش از دستمو و کردم بهش یاخم

  ..بود شاخم رو که خوردن سرما.. کردم بغل خودمو

 ..گرفتم گاز لبمو ترس از باز که زد یدیشد برق و رعد

 ..کرد باز آروم درشو ریام و میرفت کلبه یچوب در سمت

 !؟یبود بلد کجا از رو نجایا تو -

 : .......ریام

 ..یدینم جواب که درک به: گفتم لب ریز

 ..کلبه داخل رفتم اون از زودتر و

  نداشت؟؟؟ صاحب نجایا.. او

 ..کردم زشیآنال دور هی و داخل رفتم شتریب

 رو کمش نور که بود کلبه وسط بزرگ بایتقر فانوس هی

 یروتخت با یچوب تخت هی.. بود کرده پخش جا همه

 زیم هی هم کلبه گهید طرف و بود کلبه گوشه نامرتب

 و قلشق تا چند و روش پژمرده گل هی با یلیمستط یچوب

  ..بودن هم رو نامرتب که یخال کاسه



  ..داغون نکیس هی و آب ریش هی پشتشم

 کیکوچ یجا هی و بود چوب تخته تا چند راستمم سمت

 ..داشت شیآت از یکم شعله که نهیشوم هیشب

 ..عقب برگشتم شد بسته که در یصدا با

  ..چوبا طرف رفت و انداخت بهم ینگاه مین ریام

 رو گهید یچوبا و برداشت شیآت رو از چوب تا چند

  ..رهیبگ شعله شیآت تا دورش دیچ بادقت

 کینزد و دادم فاصله تنم به بود دهیچسب که سمویخ لباس

 ..شدم شیآت

 ..یش گرم نیبش: ریام

  ..آخه شم سرد نمیبش خواستمیم یگفتینم

  ..درار لباستو یبخور سرما یخواینم اگه: گفت دوباره

 :گفتم و باال انداختم ابرومو یتا هی

  !؟یچ گهید

 ..شیآت سمت گرفتم دستامو

 ..یراحت هرجور: ریام

 !دادم ادامه دستام کردن گرم به و دمیکش یپوف

 و اونطرف داد سُر و دراورد پشتش از اسلحشو ریام

  ..دیکش دراز کلبه کف دمر



 کهیت شیش اون و شکمش به بود دهیچسب دشیسف رهنیپ

  ..شهیا.. بود معلوم مزخرفش

 !اومد؟ خوشت: ریام

 !تو؟ یگیم یچ: گفتم شده هول

 اومد؟ خوشت گمیم: گفت کردو نگاهم چشماش گوشه از

 آخه؟ تو هیچ از: گفتم و برگشتم مخالفش سمت

  ...!!نداد ادامه و کرد یا خنده تک

 به و تخت طرف رفتم صدا و سر یب شدم، گرم که کمی

 پام کنار ریام اسلحه که ییجا قایدق.. دادم هیتک نشییپا

 ..بود

 اسلحه سمت دستمو و دادم قورت صدا با دهنمو آب

 ..دمیترس یم بهشم زدن دست فکر از یحت.. کردم دراز

 برش و جلوتر بردم دستمو کرد لمسش که انگشتام

 ..بود نیسنگ کمی.. داشتم

 ..انداختم بهش یکل نگاه و چرخوندمش

 ..جاش سره بذار.. بچه ستین یباز اسباب اون: ریام

 :پاشدم جام از و ندادم محل حرفش به

 !کنه؟یم کار یچجور

 ؟یبکش ویک باهاش یخوایم: ریام

 !رو تو  -



 ..بدم ادتی ایب: گفت و شد زیخ مین جاش تو

 ..خوادینم -

 سفت رو اسلحه که طرفم اومد شد بلند جاش از

  ..دمیچسب

 ازت خوامینم کن شل دستتو: گفت و سادیوا کنارم

 ..رمیبگ

 :اسلحه رو گذاشت دستشو که کردم شل دستمو کمی

  ..ضامنه نیا

  ..داد صدا که عقب دشیکش

 :گفت و اسلحه ریز گذاشت و گرفت اشارمو انگشت

 !شهیم خالص ریت یبکش هروقت.. ماشه نیا

 نکنه! ؟یداد ادمی چرا: گفتم گرفتمو فاصله ازش کمی

 !بکشمت؟ یخوایم واقعا

 ..نداره ضرر امتحانش: گفت یجد

  ..کردم میتنظ ماشه رو انگشتمو و زدم یپوزخند

 :کرد جا به جا اسلحه دور کمی و گرفت دستامو

 ..شیریبگ دیبا ینجوریا

 ؟یدیم ادی بهم یبراچ! ر؟یام یشد وونهید -

 :زد لب و انداخت بهم ینگاه مین

 ..شد ازتین روز هی دیشا



 ثابت کردم یسع لرزونمو دست و رونویب دادم نفسمو

  ..نگهدارم

  ..بزنمت سایوا اونجا برو خب -

 !باشه.. اممم: ریام

 گمیم یچ هی من بابا.. جلوم سادیوا رفت کیش یلیخ بعد

 !ره؟یگیم جو چرا رو تو

 ..زنمتایم کنمیم یخال تو سره حرصمو تموم ریام -

 :گفت و کرد باز هم از دستاشو

 ..گهید بزن خب

 ..نه ای هیجد لحنش بفهمم یحت تونستمینم

 :گفت که زدم گره بهش پرتعجبمو نگاه

 ایب! ؟یکن یتالف یخواینم کردمو حقت در یبد همه نیا

 ..روت جلو گذاشتم فرصتو گهید

 خوشه؟ حالت ریام -

 تو ویدیکش که ییعذابا گهید ایب.. الید خوشه حالم: ریام

 ..کن کیشل ندار نگه خودت

 !نگو چرت: گفتم و دمیخند یور هی

 یچطور دونمینم که نییپا آوردم یم داشتم رو اسلحه

 رو کلبه سکوت گلوله، کیشل یصدا و خورد تکون

 ....شکست



 .دمیکش یغیج تک و نییپا انداختم رو اسلحه یناباور با

 

 و بود پهلوش رو دستش که یریام به خورد سر نگاهم

 ..بود یجار انگشتاش یال از خون یها کهیبار

 که من یول... یول زدم؟؟ من!! کردم؟ کاریچ من... من

 ...نکردم کیشل

 و اومدم خودم به که نشست نیزم رو و گفت یآخ ریام

  ..ریام.. ا: گفتم زده شوک

  ..نشستم جلوش و طرفش دمیدو

  :گفتم و دیترک بغضم کرده هول

 کیشل من بخدا.. نکردم کیشل من... من ریام...ام

 ..لطفا ریام.. نکردم

  ..فتادیم هم رو داشت حالشیب یچشا

 :گفت و دستام تا دو نیب گرفتم صورتشو

 ...ریام.. نبند چشماتو توروخدا ریام

  ..نبود یخوب نشونه اصال شیشونیپ رو عرق

 ریام.. کنم کاریچ بگو کنمیم خواهش ریام: گفتم هیگر با

 ...نبند چشاتو

  !ببنده چشاشو دینبا نه نه

 :گفتم لب ریز و زدم موهام به یچنگ



 جنازه هی با جنگل نیا تو تنها و تک کنم؟ کاریچ ایخدا

  !کنم؟ کاریچ

 ..الید... د: گفت که اومد ریام فیضع یصدا

 کنم کاریچ بگو.. ریام بگو: گفتم کردمو نگاه بهش عیسر

  !خب؟ رینم فقط

 ...کشم.... ب.. از... در: ریام

 ..االن.. باشه باشه -

 و خودم طرف دمیکش بودو وارید گوشه که ییپتو

  ..پتو رو خوابوندمش آروم و ریام سر ریز گذاشتمش

 میگر بود شده قرمز ریام خون از که کلبه کف دنید با

 ..زدم صدا اسمشو دوباره و گرفت شدت

 نفس سخت داشت و بود شده سیخ عرق از صورتش

  ..دیکشیم

 رو یچوب ینتایکاب تند تند و شدم بلند جام از یمعطل یب

 ختمیر و رونیب آوردم رو بود توش که یهرچ کردم باز

 ...نیزم رو

 رو گذاشتمش عیسر و برداشتم دیسف پارچه هی توشون از

 ...کردم پاک عرقشو و ریام یشونیپ

 :گفت و کرد باز کمی جونشو یب یچشما

 ..کن... غ...دا خیس.. خی...س



 !!!کنم؟ داغ خیس! ؟یچ.. چ -

 ..بکن..گفتم...که یر..کا: گفت کردو یا سرفه تک

 کنارمو یآهن خیس عیسر که دیچیپ خودش تو درد از و

   ..شیآت شعله رو گرفتمش و برداشتم

  ..کردمیم پاک دستم پشت با اشکامو تند تند همزمان

 آوردم شتریب خویس و کردم نگاه رویام برگشتم دوباره

  ..شیآت تو گذاشتمش کامل و نییپا

 !بسه؟ ریام -

 ....نداد جواب

 چند.. سرش باال رفتم شتاب با و نییپا ختیر یهر دلم 

 نبند ریام: دادم تکونش و صورتش تو زدم آروم یلیس تا

 ...ریام.. چشاتو

  ..پاشدم جام از دوباره و گوشم پشت زدم موهامو

 کردم باز آبو ریش و زدم چنگ نیزم رو ینیچ کاسه به

 ..رونیب اومد ازش آب بعد کرد ِخرِخر اول که

 نشستم دوباره و کردم سرد آب از پر عیسر رو کاسه

 گذاشتم و سرد آب تو کردم فرو رو پارچه.. ریام شیپ

  ..داغش یشونیپ رو

 :زد لب و شد باز مهین دوباره چشاش

 ..رار..د... بلوزم...ب



 رو راهنشیپ یها دکمه دونه دونه و کردم ول رو پارچه

 ....کردم باز

 رو یرنگ سرخ قیعم گوله کردم؟؟؟ کاریچ من آخ

 ..بود یجار ازش خون و کردیم ییخودنما پهلوش

 ..زخمم...ز...تو..بزن.. خو...یس: ریام

: گفتم دویلرز لبم.. زدن حرف واسه اوردیم کم نفس یحت

 !زخمت؟ تو بزنم چطور داغو خیس

 :گفت و داد حرکت جونشو یب یلبا

 !یاریب در...د.. رویت..یخوا..یم... اگه

 یداغ خیس سمت رفت دستم.. شدن ررون دوباره اشکام

 ..رونیب زدیم داغ بخار نوکش از که

 :گفتم و زخمش طرف گرفتم سرخشو و داغ قسمت

 بزنم؟؟.. ریام..ا

  ..گرفتم دندون به لبمو و دیترک بغضم.. بود بسته چشاش

  !آخه؟ پهلوت تو بزنم خویس یچجور

 تنها نجایا من.. یریبم خوامینم.. یریمیم که نزنم اگه

 ....بمونم تونمینم

 تو کردم فرو آروم خویس و بستم چشامو حرکت هی تو

 ......زخمش

~~~  



 دونمینم رو یخون گلوله.. تونستم باالخره.. هوووف

 تو انداختم و رونیب دمیکش زخمش تو از یچجور

  ..کاسه

 پارچه گهید کهیت هی و کردم دور خودم از رو کاسه

  ..کردم پاک آروم رو زخمش دور خون و برداشتم

 بود شده دیسف گچ نیع که کردم نگاه صورتش به دوباره

  ..بود کرده سرد عرق و

 زخمش رو گذاشتم و کردم تا و برداشتم رو یبعد پارچه

  ....ومدینم بند شیزیخونر.. دادم فشار

 ذاشتمیم هرکدومو بود دورم کهیت کهیت یها پارچه انقد

  ..شدیم یخون کال دهینکش قهیدق به

 ....خودته ریتقص شهیم یهرچ ریام آخ

 آبِ  کاسه تو و برداشتم رو یبعد پارچه گمید دست با

 ...شیشونیپ رو گذاشتم کردمو سشیخ گرم

 ...ریام اوف: زدم لب آهسته و شدم جا به جا جام تو

 کلبه سقف هم پشت نطوریهم بارون یها قطره یصدا

 ریام بود نیا از ترسم منم و بودن دراورده صدا به رو

 ....نکنه باز چشاشو گهید



 یم انقد جنگل نیا تو گهید مشخصه! شد؟یم یچ اونوقت

 بلد که راهم.. بخوره منو ادیب وونیح هی تا موندم

 ....ستمین

 گهید یکی با رو یخون پارچه دوباره و دمیکش یآه

 ..کردم عوض

.. بود کرده خی.. نمیبب دماشو شیشونیپ رو گذاشتم دستمو

 شیآت کوره نیع دمید که برهنش نهیس رو گذاشتم دستمو

 ..سوزهیم داره

 ..یسوزیم یدار! ر؟یام شده چت -

 رو کردم پهنش و خودم سمت دمیکش رو مالفه نیدوم

  ..گردنش یباال تا ریام

 

 ولرم آب با صورتشو و کردم سیخ دوباره رو پارچه

 ..شستم

 فشار و کردم سفت مالفه با رو پهلوش رو یخون پارچه

  ..دادم

 جا به جا جامو و دادم یخستگ از بدنم به یقوس و کش

 دونه دستمو تو یها پارچه.. سرش باال نشستم کردم

 یم بعدشو به پا مچ و صورتش و کردمیم سیخ دونه

 ...شستم



! ؟یخواستیم نویهم گهید ایب بزن الید بزن الید یه

 سرت باال انقد نبود ازین اونوقت مغزت تو زدمیم حداقل

  ..باشم

 و بود ریام سر باال که داغ خیس همون به خورد چشمم

  ..بود شده کمرنگ سرخش رنگ

 خیس نیهم با من یول سوزوند دستمو خیس نیهم با ریام

 ..دادم نجات جونشو

  ..وارید به دادم هیتک و رونیب دادم درد با نفسمو

 به خودمو و کردم باز دونه دونه بلوزمو سیخ یها دکمه

 !هنوزم بودم آب سیخ.. کردم کینزد شیآت

  ..کردیم ینیسنگ بدجور چشامم

 باال دادم رویام سیخ یموها و جلو دمیکش خودمو دوباره

 .....شستم صورتشو گهید دور هی و

~~~ 

 رهام#

 

 درو یکس چرا.. دادم فشار یطوالن زنگو دهم بار واسه

 ریام اتاق پنجره به و عقب رفتم قدم چند کرد؟ینم باز

  ..شد باز یکیت یصدا با در که کردم نگاه



 روناجون که بزنم صدا رویام اومدم و داخل رفتم عیسر

 !؟یاومد پسرم: نییپا اومد ها پله از هول با

 !روناجون؟ شده یچ یول اومدم -

 چکدومیه... الید... ریام: گفت ینگران با روناجون

 رمیام.. نبود کنم داریب رو الید رفتم صبح.. ستنین

 ...مونده جا تختش رو شمیگوش! نطوریهم

 شه؟یم مگه! روناجون؟ یگیم یچ: گفتم کردمو یاخم

 ..پسرم شده: گفت کردو پاک اشکشو روناجون

 بخوان هروقت اونا دینباش نگران چیه: آتان

  ..گردنیبرم

 نگاه روناجونو سر پشت آتان زیتمسخرآم یصدا با

 ..کردم

 !یبست چمدون باشه ریخ آتان؟ -

 و دیکش چمدونشو دسته و چشمش به زد شویدود نکیع

 ..کنم یخداحافظ ازش ادیب رمیام منتظر... آره: گفت

 کجان؟ اونا یدونیم مگه تو: گفتم شک با

 :گفت و باال انداخت هاشو شونه یمرموز ژست با

 ...!دونمینم

 بهش و کردم فرو بمیج تو دستامو.. شد شتریب َشَکم

 !دونم؟ینم من که هست یزیچ آتان؟: شدم کینزد



  !؟یزیچ چه رهام نه: گفت و چرخوند چشاشو

 نگ؟یپارک تو دمیند نتویماش: گفتم کردمو نگاه پاشو سرتا

  !خب؟: گفت و باال انداخت ابروشو یتا هی

 ..نداشت دهیفا نیا با زدن حرف

 تو نیماش اما هست ریام نیماش آتان: گفتم یعصب کمی

 ؟یچ یعنی نیا ستنین الید و ریام و یینجایا تو.. ستین

 هوی شده یچ ستین معلوم یبست چمدونتو که االنم

 ..یبر یخوایم

 گهید برگرده ریام یوقت دونمیم که ییاونجا از: آتان

 آماده خودم دمیم حیترج پس نهیبب خونش تو منو خوادینم

 ..باشم رفتن

 !نه؟یبب رو تو نخواد چرا: گفتم تعجب با

  ..یگیم یچ بفهمم بزن حرف واضح آتان: گفتم تر بلند

 ....کرد نگاه برشو و دور و دیخند زیر

  :گفتم و رونیب دادم حرص با نفسمو

  !؟یالل

  :گفت بغض با شهیم بدتر داره وضع دید که روناجون

 دعوا و بحث وقت االن.. کن دایپ رو ریام و الید پسرم

  ..ستین



 آتان به یبد نگاه و دادم فشار مویشونیپ شدنم اروم واسه

 ...رونیب رفتم دوباره روناجون نگاه ریز و انداختم

 !ر؟یام آخه ییکجا

~~~~ 

 الید#

 

 لحظه هی.. کردم باز چشامو یفیضع یها ناله یصدا با

 ..افتاده ییاتفاقا چه و کجام ادیب ادمی تا دیکش طول

 که کردم نگاه رویام و دادم تکون شدمو خشک گردن

 ..کنهیم ناله و شده جمع درد از صورتش دمید

  !سرش باال رفتم عیسر و گرفتم وارید از مویتک

 یول بود یعاد دماش شیشونیپ رو گذاشتم دستمو

 !بود کرده یزیخونر باز..... پهلوش

 !؟یدار درد ر؟یام -

  !ب...آ: زد لب کردو نگاهم جون یب

 ..االن باشه..ب: دادم تکون سرمو تند تند

 آب توش و برداشتم گهید کاسه هی عیسر و پاشدم دوباره

 ..نبود وانیل.. ختمیر

 ..بستم بلوزمو یها دکمه تند تند و نیزم گذاشتم رو کاسه

 :ریام گردن ریز گذاشتم دستمو و نشستم پام هی رو



 ...پاشو

 تا کرد منقبض بدنشو و کرد سفت نیزم رو دستاشو

 با و شونش پشت گذاشتم گموید دست.. شه بلند بتونه

 ..کنم زشیخ مین کردم یسع فشار

 بدنش گاه هیتک آرنجاشو و رونیب داد ینیسنگ با نفسشو

  ..بخوره آب بردم لبش کینزد رو کاسه عیسر منم کرد

 دوباره و عقب دمیکش رو کاسه داد تکون که یسر با

 ..بکشه دراز کردم کمکش

 ال؟ید..د: ریام

 !هوم؟: گفتم کردمو باز دورش از رو مالفه

  ..میبر: گفت کردو یا سرفه تک

 جنگل وسط میبر بابا؟ نه اممم: گفتم یشینما حالت با

 ..کنم جمعت من کن غش دوباره

 آخش که زدم گره محکم رو مالفه سر اون حرص با

 ..الید: دراومد

 جلو یپریم یشیم ریجوگ! ه؟یچ ریام هیچ: دمیتوپ بهش

   ...!ریبگ لیتحو نیا شهیم جشینت اسلحه

 ..بزن حرفتو: گفتم که کرد نگاهم رهیخ

 نشد؟ یخال حرصت: ریام



 خودم اگه: گفتم و رونیب دمیکش دستش ریز از رو پارچه

 خودش اسلحه که االن یول دیشا کردمیم کیشل بهت

 !نه شد، کیشل

  !؟یکن کیشل دوباره یخوایم: ریام

 

 :نیزم دمیکوب رو پارچه و شدم کالفه

 !نه؟ ای یکنیم بس ریام

  ..کرد نگاه سقف به و کرد یا خنده تک

 و برداشتم دوباره رو پارچه کردمو نگاهش چپ چپ

  ..آب کاسه تو زدم

 که صورتش رو انداختم حرص با و داشتم برش

 یخال ینجوریا حرصتو الید: شد بلند اعتراضش

 !؟یکنیم

 کردمینم کارم نیهم: گفتم و شستم پارچه با صورتشو

 ..نبود بهت یدیام االن

 

  ..کردم یپوف و نیزم انداختم رو پارچه

  !ال؟ید: ریام

 سوال یه شده وا زبونت: گفتم و زدم چنگ رو کاسه

 ..بگو ؟یپرسیم



 ...آب ریش طرف رفتم و شدم بلند جام از

 ......چر: ریام

  ..دیبر حرفشو کرد که یا سرفه

 دوباره و کردم یخال رو کاسه و انداختم بهش ینگاه مین

 ..ختمیر آب توش

 :گفت یفیضع یصدا با اومد بند که سرفش

 !؟یداد ت....نجا جونمو... چرا

  :گفتم یخنث و خوردم کاسه آب از

 راهو یچجور یریبم تو اگه که بودم خودم نگران همش

 ...نیهم فقط.. جنگل نیا تو کنم دایپ

 !ن؟یهم فقط: ریام

 یخوایم یچ: کردم نگاه بهش دادمو فشار هم رو چشامو

 حرفتو نچرخون سرت دور رو لقمه انقدر! ر؟یام یبشنو

 ..بزن

 بدونم خواستمیم فقط.. یچیه: گفت و گرفت ازم نگاهشو

 دستم از رمیبم ینذاشت چرا یداشت فرصتشو یوقت

 ؟یش خالص

  :گفتم و نهیشوم سمت رفتم دوباره

 وگرنه.. من گردن وفتهیب خونِت که ستمین دردسر دنبال

 نیا از که االنم.... جونت قاتل شدمیم که یعال چقدرم



 ارزشت یب جون حال به یفکر هی میش خالص جنگل

 ...نباش نگران چیه! کنمیم

 جا شویآت دور چوب.. دیرس گوشم به زشیر خنده یصدا

 قایدق! ؟یخندیم گمیم یهرچ چرا: گفتم تند کردمو جا به

 !!داره؟ خنده االن یچ

 .....فقط یچیه: گفت بود خنده توش هنوز که یلحن با

 !الیخیب: گفت آروم که شدم حرفش هیبق منتظر

 خب.. یکنیم ول نصفه حرفو ادیم بدم یلیخ ریام اوف -

 ؟؟؟یچ فقط بگو

 : .....ریام

 تو کردم پرت حرص با چوبو.. ارهیب در حرص بلده فقط

  ..سرش باال شدم جا به جا و شیآت

 !ها بچه نیع.. بود بسته مثال چشاشو

 همونجا شبید از که رو اسلحه شدم خم و زدم یپوزخند

 ..برداشتم بود مونده

 یباال کمی رو اسلحه.. بود بسته چشاش هنوز ریام

 به خورد تاالپ که کردم ول هوی بعدم نگهداشتم شکمش

 ..حاال پک کسیس همون.. کشیت شیش

  :گفت یحرص و داد فشار درد از لباشو

 ..خوردما ریت من الید



 ؟یچ که خب.. خوردما ریت من الید: دراوردم اداشو

 ..میبر فنا به نکرده گهید کیشل هی تا کن جمع اسلحتو

 شکمش رو از رو اسلحه و کرد نگاهم چپ چپ

 ..برداشت

 ...!میوفتیم راه.. شم بلند کن کمکم: ریام

 ولت همونجا شه بد حالت راه وسط اگه اما.. باشه -

 ..باشم گفته رمیم راهو هیبق خودم کنمیم

 ..باشه: کرد نگاهم و چرخوند سرشو

 و سوخت دماغم که گردنش ریز بندازم دستمو اومدم

  ..کردم عطسه

 ..یبعد عطسه دهینکش نیف هنوز

 !!یلعنت.. خوردم سرما کنم فکر آخ

 !؟ینکرد خشک خودتو تو: ریام

 یپرستار یجنابعال از داشتم که دیببخش: دمیتوپ بهش

 ..نمیبب پاشو.. کردمیم

 ..شد زیخ مین قبل یسر مثه و گرفتم شونشو

 آروم تا گرفتم بازوشو ریز و برداشتم روش از رو پتو

 ..شه بلند

  ..شد سرخ دوباره مالفه دیسف رنگ که دینکش طول



 نیزم رو از رو مالفه آخر کهیت سادیوا سرپا که ریام

 ..زدم گره و بستم یقبل یرو و برداشتم

 !تو؟ اون یانداخت رو گلوله: ریام

  ..کنهیم نگاه گلوله کاسه به داره دمید که کردم نگاش

 ..گهید کاسه تو گذاشتم کجات؟ بذارم یخواستیم -

 انقد وگرنه گمینم بهت یچیه یکرد کمکم چون: ریام

 ..نده پس جوابمو

 !اومد؟ چشت به بابا؟ نه: گفتم زدمو زل چشاش تو

 در و نزدم یحرف که انداخت بهم یفیسه اندر عاقل نگاه

 با و پهلوش رو گذاشت دستشو.. کردم باز رو کلبه

  ....کلبه رونیب سمت افتاد راه آروم یقدما

 ..باالخره شد وا دلم روشنه هوا چقد شیآخ

 کمی و سادمیوا کنارش و بستم رو کلبه در ریام سر پشت

 ..شدم خم

 !؟یکنیم یدار کاریچ: ریام

 نصف میبتون فوقش فردا تا یریم راه تو که ینجوریا -

 !کنم کمکت شونم دور بنداز دستتو.. میبر راهو

 :گفت و انداخت سرتاپام به ینگاه

 !کت؟یکوچ بدن رو بندارم وزنمو که یندار انتظار



 یادیز شما هیعاد هم کامال ستین کیکوچ من بدن -

 !یهرکول

 ...جوجه ینش له کنار بکش پس: ریام

 :گفتم رونویب دادم شدت با نفسمو کالفه

 سرم یفدا کنه یزیخونر پهلوت! ؟ینکن یلجباز شهیم

 کنم جمعت ستمین منم گهید اونوقت یبر حال از یخوایم

 ...باشه حواست

 ..گرفت بازومو که شدم رد کنارش از شتاب با

 !ه؟یچ: کردم نگاهش و باال انداختم ابرومو یتا هی

 ..ایب خب یلیخ: ریام

 ..ایب خودت: گفتم و  رونیب دمیکش دستش از دستمو

 ..برگشتم زیت گفت که یآخ با که برم اومدم راهو ادامه

 ..پهلوش رو بود شده خم

 ..!ریام شد؟؟ چت ریام -

  ..کرد نگاهم خنده با و باال گرفت سرشو

 برات واقعا: گفتم و دادم فشار هم رو حرص از لبامو

 راه رو مسخره یایباز نیا مثال یچ که.. متاسفم

 !؟یندازیم

 ..گهید ایب: گفت و شونم دور انداخت دستشو

 !خب یلیخ: گفتم و چرخوندم حدقه دور چشامو



 دست و بود شونم دور که دستش رو گذاشتم دستمو هی

  ..پشتش گذاشتم گموید

 گفتم بهت ریام: گفتم معترض میرفت که راهو از کمی

 رو یبنداز مبارکتو کلیه کل نکهیا نه یول کنمیم کمکت

 ..من

 ..من نه یخواست خودت: ریام

Tina: 

.. یهست یراض خود از و خودخواه شهیهم: گفتم لب ریز

 بعد ادیدرن جونت وقت هی تا بودم سرت باال شب کل

  !که واقعا..... کنمیم کمکت دارم که االنم

 برگردم نکهیا بدون اما کردم حس نگاهشو ینیسنگ

 .....میرفت راهو هیبق کردمو تحمل وزنشو

~~~~ 

 رهام#

 ساعت دو یکی تا اگه روناجون: گفتم بستمو درو دوباره

 ..زنمیم زنگ سیپل به برنگردن گهید

 :گفت بود صداش تو که یا غصه با روناجون

  ..باشه ومدهین سرشون ییبال گمیم فقط پسرم؟ بگم یچ

  ..کنهیم محافظت الید و خودش از ریام نینباش نگران -



 زبون به یدلگرم واسه یول نبودم مطمئن ادیز حرفم از

  ..آوردم

  ..ارمیب برات یچا هی من نیبش پس: روناجون

  ..کردم خوش جا مبل رو و دادم تکون سرمو

 سرخوشه انقد چرا! دونم؟ینم من که دونهیم یچ آتان نیا

 !گه؟ینم یچیه و

 آتان اتاق سمت و شدم بلند جام از یناگهان میتصم هی تو

 ....کردم تند پا

.. کردم مکث لحظه هی دمیرس که اتاقش در یجلو به

 کیتزد در به گوشمو ومدیم زدن حرف آروم یصدا

 ...!گهیم یچ نمیبب بفهمم کردم یسع کردمو

 نشد جور رینخ.. رمیگیم ازت امیم باشه خب یلیخ: آتان

 یم.. باشه.. الکس کن بس یوا بدونم؟؟؟ کجا از من

 ..فعال.. نمتیب

 نیع یقایرف اون از! بود؟ یک گهید الکس... الکس

  !!چلغوز؟ خودش

 با و نییپا دمیکش رو رهیدستگ محکم شد تموم که حرفش

 :گفتم باشم گرفته مچ که انگار یروزیپ

 ..یبر یخوایم واقعا نکهیا مثه! آتان؟



 خودش و شد جا به جا دستش تو یگوش کردم حس

 ..شد شوکه

 !که نییپا گفتم بهت آره... یعنی.. زهیچ...چ: آتان

 به دادم هیتک.. دادم تکون سرمو و باال انداختم ابرومو

  :گفتم و در چارچوب

 !؟یکرد دایپ دیجد کیشر

 ..الکس اسم به یکی مثال: دادم ادامه یخاص لحن با

 .....منو یحرفا...تو: گفت و افتاد پته تته به

 آتان فقط! ستین نیا بحث االن: کردم قطع حرفشو

 ......جون

 رو گذاشتم دستمو و شدم کینزد بهش آروم یقدما با

 یکار هی.. نکرده یخدا... موقع هی یبخوا اگه: شونش

 ....بره یورشکستگ سمت به شرکت که یکن

  :دادم ادامه و دادم فشار نرم شونشو

 زدنت نیزم واسه یهرکار ریام منو باش مطمئن

 !خب؟.. میکنیم

 شونش رو از دستمو و داد قورت صدا با دهنشو آب

 ..دمیخند زیر و کردم مشت دستمو که اونور کرد پرت

 .....من: آتان



 بود هشدار هی فقط نیا: کردم قطع حرفشو دوباره عمد از

 با که نرفته ادمی رو یسر اون اما.. رینگ خودت به

 و زبونا سر نیانداخت رو شرکت اسم یچجور شرلوک

 ...فتادیم یاتفاق چه داشت

  ..داد تکون تند تند سرشو و دهنش تو دیکش لبشو

 !برگرده سالم ریام کن دعا: گفتم زدمو بهش یچشمک

 شمیپ سال هی.. نییپا رفتم هارو پله و کردم ترک اتاقو و

 ما به دادن خبر بدون و ما چشم از دور.. بود بساط نیهم

 به بود شده کیشر یرقانونیغ صورت به گهید یکی با

 نام بد شرکتو اسم و آوردن باال یگند و شرلوک اسم

 ریام یبابا از کارا یسر هی واسه میشد مجبور که کردن

 که یا ساله سه قرارداد بخاطر اما.. میریبگ کمک یحت

 ..میبزن هم به آتان با شراکتمونو میتونستینم میداشت

 ..زدیم حرف یچ درمورد یک با نبود معلوم االنم

 که یچا فنجون سمت رفت دستم و نشستم سرجام

 .....بود گذاشته برام روناجون

~~~~~ 

 الید#

 

 ..لطفا دینگهدار نجایهم: ریام



 و دراومدم زیخ مین حالت از شد زده که یترمز با

  ..نشستم

 به دیکن صبر لحظه هی ستین همرام پول من: ریام

 ..ارهیب گمیم نگهبان

 !ستین یمشکل پسرم باشه: راننده

 باز رویام سمت در و زدم دور و شدم ادهیپ نیماش از

  ..کردم

 ..کرد آزاد درد با نفسشو و شد ادهیپ نیماش از اطیاحت با

 بندازه دستشو سادمیوا ریام کنار دوباره و بستم درشو

 یول ومدمیدرم پا از داشتم یخستگ از.. شونم دور

 ..رمیبگ دهیناد تونستمینم رمیام یزیخونر

 سنگدل خودش مثه بود رفته در من دست از باالخره

 ..رهیبم خودش حال به بزارم نبودم

 گفت نگهبانا از یکی به ریام میدیرس که یورود در به

 باز کامل درو نگهبان یکی اون و کنه حساب پولو

  ..کرد

  ..شدم خسته.. سایوا الید: ریام

 یدونیم یآورد نه یه مارستانیب برو گفتم بهت -

 باشه خطرناک تونهیم چقدر باشه ادیز انقد تیزیخونر

 برات؟؟



 ریام با همزمان قدمامو.. دراومد جاش از کمرم خدا یآ

 پشت از گرفتم باال که سرمو لحظه هی اما داشتمیبرم

  ..بهمون زده زل زده بهت که نمیبب رهامو تونستم شهیش

: گفت بلند و طرفمون دیدو و کرد باز درو دینکش هیثان به

 .....پهلوت تو؟ یشد یچ ریام! ر؟یام

 نیا چکسیه.. کردم ولش من و گرفتش ریام به دیرس تا

 تو فکر به دیبا چرا گهید نه.. نبود من فکر به وسط

  باشن؟؟ فکرت به که مگه کارتنیچ! باشن؟

 !کو؟ آتان: گفت و کرد یا سرفه ریام

 رفته؟؟؟ ازت خون انقدر چرا هیچ گهید نیا ریام: رهام

 :گفت ریام که کرد نگاه من به بندش پشت

 !کو؟ آتان گفتم بهت رهام

 .....االن ریام: رهام

 

 :عقب رفتم قدم دو زد ریام که یادیفر با

 ..آتااااان

 یعصب آتان دست از چرا دونمینم باشه ریام: رهام

 ..مارستانیب میبر دیبا خطره در جونت االن اما یهست

 :زد داد ریام که گرفت رویام یبازو

  ..آتاااان.. کن ولم



  ..خونه طرف افتاد راه و

  :گفت یعصب و سمتم برگشت رهام

 !؟یکرد کارشیچ

  !ه؟یچ منظورت: گفتم تحکم با

 !بهش؟ یزد چاقو: رهام

 گلوله یجا.. کردم کیشل بهش نه: گفتم زدمو یپوزخند

 !؟یدیفهم حاال اسلحست

 سرعت به و شدم رد کنارش از بُهت و شوک تو و

 ..خونه داخل رسوندم خودمو

 که بود خون یها قطره و مبل به بود گرفته دستشو ریام

  ..کیسرام رو خوردیم سر دستش از

 ....ریام: گفتم بلند

 دنید با و راهرو تو دیدو روناجون من یصدا با انگار

 ..هیگر ریز زد و دیکش یغیج ریام

 از رهام که ریام شیپ برم اومدم و زدم موهام به یچنگ

 ..رسوند ریام به خودشو و زد یمحکم تنه بهم پشت

 ...نگفتم یزیچ کردمو مشت حرص از دستمو

 ؟یخورد ریت! رجون؟یام هیوضع چه نیا: آتان



 ریام نییپا بود اومده ها پله از تازه که یآتان طعنه با

 صورت تو دیکوب مشتشو یجور و طرفش شد ور حمله

  ..ها پله گهید طرف شد پرت که آتان

 حالت با.. کردم نگاه آتان به و دهنم جلو گرفتم دستمو

! ؟یشد یرتیغ جون: گفت و دیخند یخون دهن و افتاده

  !!ال؟ید سرِ  ؟یک سرِ 

 ..آتان شو خفه: ریام

 یفیخف غیج ناخواسته که زد پهلوش به یمحکم لگد و

  ...دمیکش

.. کن ولش ریام نکن پسرم: زد داد هیگر با روناجون

 رهام.. رهام.. مارستانیب برو کست نیزتریعز جونِ 

 !ومدهین سرش ییبال تا مارستانیب ببرش کنمیم التماست

 وسط نیا بودم دواریام فقط.. جلو برم کردمینم جرات

  ..من گردن بندازه رهام نشه شیزیچ ریام

 و دیکش آتانو قهی دست هی با و شد خم حال اون با ریام

  :زد داد صورتش تو.. کرد بلندش

 ...!کن گم.. خونه نیا از.. گورتو

 ..وارید به خورد که داد هولش دوباره و



 و گفت یزیچ ریام گوش دم و کرد کج سرشو رهام

 بودم سادهیوا منگ و جیگ وسط اون منم و نوریا دشیکش

  ..کردمیم نگاهشون

 که بودم بسته چمدونمو خودم رجونیام نترس چیه: آتان

 ..برم

 یخواستیم که یگند از خودتم پس! یعال چه عه: ریام

 !االی.. رونیب گمشو...! یبود باخبر یاریب باال

: گفت و کنار دشیکش شدت با و گرفت رویام شونه رهام

 ..رهیم باشه

 هی و آتان طرف کرد حمله گهید بار هی و نشد آروم ریام

 خونه نیا تو گهید برگشتم: گفت داد با و زد گهید لگد

 ..نمتینب

 ضربه از یجون یب با و دیخند دوباره اما گفت یآخ آتان

  :گفت و شد بلند بود خورده که ییها

 !مینیبیم همو بازم.. رجونیام میکیشر هنوز نره ادتی

 ..شو ساکت آتان: زد داد رهام بار نیا

 به.. شدن خارج و در سمت کشوند رویام یمعطل یب و

 کردم نگاه بود انداخته رنگ ریام سر پشت که یخون رد

  ..آتان چشم تو چشم باال گرفتم سرمو و



 دلم فقط.. خورد بهم ازش حالم که زد بهم یچشمک

 !رمیبگ یحساب دوش هی و اتاقم تو برم خواستیم

 با و اومد آب کاسه و دستمال با روناجون لحظه همون

 ..کردن پاک نیزم رو از خونو رد یگل

 توروخدا! بود؟ خورده چاقو ریام زمیعز الید: روناجون

 ..بگو بهم

  ..کردم کیشل من بگم خواستینم دلم تشیمظلوم از

 !دونمینم: زدم لب و خاروندم سرمو

 به هم ینگاه مین نکهیا بدون ها پله سمت کردم حرکت و

 ..باال رفتم رو پله راهِ  تند تند بندازم آتان

 ..بذارم دهن به دهن باهاش نداشت نمیا ارزش

 بَِهم دمیکوب محکم پشت از و کردم باز شدت با اتاقمو در

   ...!!ومدین شدن بسته یصدا یول

 ..تو ادیم داره آتان دمید که برگشتم تعجب با

 و بهش رسوندم خودمو سرعت به و زدم یپوزخند

 ..وفتهیب بود کینزد پله لب که عقب داد هولش محکم

 چجور تو! کثافت؟ یشیم کمینزد یحق چه به: زدم داد

 ..کردم اعتماد بهت که من فیح! ها؟ ،یهست یپست آدم

 ..دمیم حیتوض الید: آتان

 ...!کن گم گورتو فقط شو ساکت -



  ...یعوض: گفتم نفرت با کردمو برانداز سرتاپاشو

 برق نیع بازوم با دستش برخورد با که اتاقم برم برگشتم

 ...گوشش تو زدم باال اومد دستم و دمیپر ها گرفته

 به کردمو آزاد نفسمو بعد میموند همونجور هیثان چند

 به دستتو گهید: گفتم دواریتهد و کردم نگاه بستش یچشا

 …نزن من

 و زد یلبخند بود صورتش رو دستش که همونطور

  ..اومد خوشم نه: گفت

 !!!بود؟ ییرو چه گهید نیا.. شد باز ینعلبک قد چشام

 ..کردیم بد حالمو فقط نیا با زدن حرف

  :گفت برگشتم تا و رفتم بهش یا غره چشم

 !نکن خوش دلتو ریام به

 من یزندگ! لطفا؟ یش گم شهیم: گفتم کالفه کردمو یپوف

 ریام اگه نبود معلوم.. یعوض نداره تو به یربط چیه

 چه تو االن داد ینم نجات کثافت یتو دست از منو

 ...بودم یطیشرا

.. معلومه خب: گفت مرموزانه و نییپا رفت پله تا دو

 ..یبود هات یلیخ طیشرا هی تو قطعا

 تو خوابوندم دومو یلیس و کردم پر نمونویب فاصله

  ..صورتش



 ..فطرت پست روت تو تف -

 محکم درو و اتاقم تو رفتم تند دیترد یا لحظه بدون

 ....بستم

 لجن؟؟؟ و فیکث انقد آدم هست مگه

 ....کردم باز حمومو در و خاروندم سرمو حرص با

~~~~ 

 ریام#

 

 کردمو جمع چشامو چشمم، به خورد که یدیسف نور با

 ..برگردوندم رومو

 !خوبه؟ حالت ر؟یام: رهام

 !رفتم؟ حال از چرا: گفتم کردمو باز چشممو هی تعجب با

 ازش اونقدر هم یهرکس داداشم نداشت هم یتعجب: رهام

 ..موند ینم سرپا قطعا رفتیم خون

 مین اومدم.. دمیخواب صاف و کرد عادت نور به چشام

 ..دیکش یبد ریت پهلوم که شم زیخ

 !!شهیم باز زخمت ؟یکنیم کاریچ ریام: رهام

  ..تخت رو خوابوند دوباره و گرفت شونمو

 !رهام؟ -

 !رهام؟ جونِ : رهام



 .....آتان: ریام

  ..رفت اون نخور حرص انقد.. رفتش: رهام

 :زدم لب و بستم چشامو و گرفتم ینفس

 !زنهیم بهم حالمو مارستانیب یبو

 ال؟ید روناجون؟: گفتم کردمو باز چشامو دوباره

 :گفت شدو یعصب دفعهی رهام تعجب کمال در

 کیشل بهت که یهست یکس نگرانِ ! ؟ینگرانش هیچ

 !کرده؟

 چته؟ رهام -

 :گفت و موهاش تو کرد فرو دستشو من از تر کالفه

 آتان و تو چرا نکهیا یکی.. گنگه برام یلیخ زیچ دو ریام

 تو اونو یستین حاضر که شده یچ دیکنیم ینجوریا

 یبرخورد نیهمچ تو که دونستیم اونم و ینیبب خونت

 کجا شبید نکهیا دوم.. یبرگرد یوقت یدار باهاش

 تو به کرد جسارت دختره اون که شد یچ و دیموند

 ..نمیبب بده جواب زود!!! کرد؟ کیشل

 :گفتم و گرفت خندم ناخواسته

 ..ادایم بهت یلیخ ییبازجو رهام

 داد که پهلوم به زد یحواس یب یرو از عادتش طبق

 ..زدم



 یشوخ زویچ همه.. نبود حواسم ریام دیببخش آخ: رهام

 ..گهید شهیم نیهم یریگیم

 :گفت که زدم داد دوباره ازداغیپ کردن ادیز واسه

 ..ینخورد ریت حاال خوبه

 ریت نه! نخوردم؟ ریت رهام: گفتم و شد بسته دهنم

 !!نخوردم؟

  ..نبود حواسم خب یلیخ اوووف: رهام

 به شدمو جا به جا تخت رو کمی و شدم ساکت دفعه نیا

 ..زدم زل دستم تو سرم

 ...!بده جواب ریام: رهام

 !شم؟یم مرخص یک -

 خندشو تا لبش دور دیکش شصتشو و اشاره انگشت رهام

 :گفت و کنه کنترل

 ..زنمتایم رمیگیم ریام

 ..موندم حالت نیا تو شدم کالفه هیچ خب -

 ..بده جواب آدم مثه بار هی: رهام

 !و؟یچ -

: کرد قالب هم تو دستاشو و جلو دیکش تختو کنار یصندل

 !آتانه؟ و الید نیب یچ



 باشه تونهیم یچ نشونیب ستین یچیه رهام هوف -

 لَه لَه حال در کال دخترا پشت.. یشناسیم که آتانو! آخه؟

 کمک آتان از خواستیم الید شبمید.. روش هم الید زدنه

 بعدشم دهیشن حرفاشونو سحر نکهیا مثه کنه فرار رهیبگ

 یکی به زنهیم زنگ آتان شنوهیم اتاقش رهیم الید که

 و جا فالن نییایب کردم جور رو یا کهیت بد امشب گهیم

 رو همه در پشت سحرم.. گهیم هم گهید نفر سه دو اسم

 کنمیم هیتنب بد سحرم البته.. نیهم گفت من به اومد دیشن

 ...سادنشیوا فالگوش خاطر به

 !آشغاله؟ انقد! ؟یگیم واقعا: رهام

 ...شینشناخت هنوز: گفتم زدمو یشخندین

 !ه؟یچ خوردنت ریت داستان خب: رهام

  :گفتم رونویب دادم نفسمو کالفه

 وسط نگهبانا بخاطر بود شده میقا عقب صندوق تو الید

 فرار شد شوکه دید که منو بعد سمیوا گفت بهم اتوبان

 میبرگشت و گرفتمش هم یوقت.. دنبالش منم جنگل تو کرد

 شب نصفه نبود چکسمیه بود شده تموم نیماش نیبنز

 میموند میکرد دایپ کلبه هی راه وسط.. میریبگ نیبنز ازش

 از زیم رو بذارتش الید دست دادم اسلحمو منم اونجا



 یراض هیکاف رفت نفسم یوا شد کیشل رفت در دستش

 ؟؟؟یشد

 کرد؟ کیشل ای! شد؟ کیشل: بود مشکوک چشاش هنوز

 کیشل جان رهام شد کیشل: گفتم شدمو زیخ مین جام تو

 خوامیم کنن جدا دستم از ویکوفت نیا انیب یبگ شهیم.. شد

 ..خونه برگردم

 رفت اتاق از و نداد ادامه گهید من حرص پر لحن از

 :گفت و اتاق تو آورد دوباره سرشو لحظه هی.. رونیب

 اسم به یکی با.. گمیم بهت یچ هی آتان درمورد راه تو

 ..نباشه ذهنش تو یبد فکر خداکنه ارتباطه در الکس

 بعد کن مرخص منو برو تو! عنتر پسره رهیبم بره -

 ...میزنیم حرف برگرد

  ..باشه: رهام

 ینفس و گذاشتم بالش رو سرمو دوباره رفت که رهام

 ....گرفتم

~~~~ 

 الید#

 

 گونم رو سمیخ یموها از یا دسته خوردن سر حس با

 !بود؟؟ شده کیتار چرا اتاق.. کردم باز چشامو



 !؟یعنی دمیخواب انقد

 کردم دسته موهامو و نشستم جام تو و دمیکش یا ازهیخم

  ..بستم شل روناجون کش با و پشتم

  ..کیتار اتاق کیتار آسمون بود گرفته دلم بدجور

 اومد نور کمی که کردم باز درو و پاشدم جام از زود

 ...!تو

 نوچ.. نه ای ادیم صدا مینیبب میسیوا گوش کمی حاال خب

 تو از زدن حرف مبهم یصدا فقط بود سکوت خونه

 یط صدا یب رو یچیپ چیپ یها پله.. ومدیم آشپزخونه

 یگل و سحر یصدا.. سادمیوا آشپزخونه در جلو و کردم

 یچ بفهمم تونستمینم زدنیم حرف زیر زیر داشتن بود

  ..گنیم

 !الجون؟ید: روناجون

 دیببخش: گفتم و سمتش برگشتم روناجون یصدا با

 ...نیاومد یک نشدم متوجه

 !؟یشد سرحال یرفت حموم.. نداره یاشکال: روناجون

 ..ممنونم واقعا روناجون یلیخ: گفتم زدمو یلبخند

 خواب االن تا ظهر از.. گلم نکردم یکار: روناجون

 ..گشنته حتما بکشم غذا برات نیبش ایب یبود

 



  ..بودم کرده ضعف بد هم واقعا

 ..نبود ریام اما سالن تو چرخوندم چشم ناخودآگاه

 .....آتان..رهام.... زیچ گمیم روناجون؟ -

 :گفت عیسر روناجون

 نکنه درد دستش رهامم.. رفت موقع همون که آتان

 اصرار هرچقدر اتاقش تا آورد مارستانیب از رویام

 ...!رفت..نموند بمونه شام کردم

 !نطور؟یا که: گفتم و باال انداختم ابرومو

 قابلمه طرف رفت زود و شد آشپزخونه وارد روناجون

 :گفت و ها

 غذاشو بخوره تکون جاش از دینبا ساعت چند تا ریام

 ....یخوایم اگه اتاق برمیم

! ببرم؟ رویام یغذا.. من.... شهیم.. روناجون: گفتم تند

 ...بزنم حرف باهاش دیبا دارم باهاش یمهم کار چون

 !زم؟یعز نشه چرا: گفت نانیاطم با روناجون

 نییپا امیم شه تموم کارم من دینکش منو یغذا پس -

 ..خورمیم

  ...!باشه: روناجون

 !چطوره؟ حالت الجونید: یگل

 ..ممنون زمیعز خوبم: گفتم میمال



 ..میشد آقا و تو نگران یلیخ که واال: یگل

 !نگفتم یزیچ کردمو بسته و باز دور هی چشامو

 :گفت هیکنا با و دیکش دستمال زویم سحر

 !زدلم؟یعز بود چطور شبید

 :گفتم خنده با حرصش از منم

 ..سحرجون بود یعال یلیخ

 با و شد جمع تیعصبان از لباش هیثان کی درعرض

 ...اونور رفت بسه گفت که روناجون هشدار

 !!آخه؟ داره نویا با کلکل حوصله یک

  :گفت و دستم داد رو غذا ینیس روناجون

 ..گلم ببر

 ...ممنون -

 غذا بود خودم به اگه.. غذا نیا دهیم ییبو چه یلعنت اوف

 ...دمیبلع یم جاش با رو

 آروم که زدم ریام در به یا تقه و باال رفتم هارو پله

  ..تو ایب: گفت

 هیتک زیخ مین ریام  ..نییپا دمیکش آرنجم با رو رهیدستگ

 :گفت و خورد جا دید منو تا و تخت به بود داده

 یشخص خدمتکار به یبرگشت یزود! ؟یآورد تو

 !!بودنت؟



 :زدم طعنه و بستم پا با درو

 سرو شخصا غذاتونو من ستمین مشتاق نمیهمچ رینخ

 ..باال اومدم اون بهونه به داشتم سوال هی.. کنم

 ..یکنینم محبت یالک.. بگو پس: ریام

 رلبیز زیم رو بذارم وینیس شدمیم خم که همونطور

 !باشه داشته اقتشویل که کنمیم محبت یکس به: گفتم

 ..یگفت یچ دمیشن: ریام

 !یبشنو که گفتم منم.. خوب چه اوم -

 

 الید یبد پس جوابمو انقد ادینم خوشم گفتم بهت: ریام

 ..بدون حدتو

 !شه؟یم یچ ندونم -

  ..شهیم بد یلیخ: ریام

 بهش شکن دندون جواب هی تا کردم کنترل خودمو یلیخ

  ..دمیکش قیعم نفس هی جاش و ندم

 :گفتم کردمو عوض بحثو

 .....بزنم زنگ آنا به یکرد مجبورم که باغ تو روز اون

 خب؟: ریام

 چون یخورد حرفتو هیبق.... بابات الید یگفت بعدش -

 !!؟یبگ یخواستیم یچ.. اومد رهام



 ..ادینم ادمی: ریام

 چرا: گفتم که کرد دراز ینیس سمت دستشو خونسردانه

 که هنوزم ادتهی شویپ سال نُه یاتفاقا! اد؟یب ادتی دینبا

 رو افتاده روزید که یاتفاق بعد نرفته ادتی هنوزه

 ؟؟!؟یاریب ادتی یتونینم

 انداخت بلند یصدا با قاشقو شد که شیپ سال نُه از حرف

  ..کردم یاخم که بشقاب تو

 !؟یبگ یخوایم یچ: ریام

 ...بگو شویبق. بابات الید -

 فکر بهش انقد چرا بگم خواستمینم یخاص زیچ: ریام

 !؟یکنیم

 زیچ که دونمیم باشمت شناخته درصدم هی اگه یحت -

 ..یبگ یخواستینم یخوب

 بگم؟ خواستمیم یچ نظرت به! بابا؟ نه: ریام

 یکنیم سر به دست منو یدار رسما: گفتم یعصب کمی

 !هست؟ حواست

 باال دیکش نشیس تا رو پتو و شد جا به جا جاش تو

 حرف منتظر فهموندم بهش چشام با.. بهم زد زل و

  ..زدنشم

  !؟یداشت دوست چقد باباتو: ریام



 دادن جواب بدون و کردنش دست دست از شدم کالفه

  :گفت که اتاق در سمت رفتم

 ..گمیم ایب باشه باشه

 :گفتم و طرفش کردم رومو اخم با

 ..یگفتیم موقع همون یبگ یخواستیم

 :گفت نییپا دمیکش که درو رهیدستگ

 ...شد کشته بابات الید

 قورت دهنمو آب و موند خشک در رهیدستگ رو دستم

 !!کشتش؟ چرا! کشتش؟ یک! ؟...یکِ ! شد؟ کشته.. دادم

 !!ره؟یبگ انتقامشو که کشته ریام نکنه

 :زدم لب و ریام سمت برگشتم شک به دو

 !کشته؟ یک

 کشته؟ یک نهیا مهم االن: ریام

 ؟؟یکشت تو نکنه: گفتم یتلخ لبخند با

 !من؟: گفت و کرد یا خنده تک

 :گفتم و شدم کینزد بهش قدم دو

 منم یریبگ انتقام ازش یخواستینم مگه.. تو ریام آره

 ...گهید یگرفت ؟!انتقامت؟ واسه یا لهیوس نشدم مگه

 بکشمش خواستمیم اگه من نشو وونهید: گفت تیجد با

.. تمام و کشتمش یم رمیبگ رو تو نکهیا بدون اول همون



 با خواستمیم یشد ارزش با واسش رایاخ بودم دهیشن

 از باشه شاهد نکهیا.. رمیبگ انتقام ازش تو دادن عذاب

 قد بهش ایدن... خب اما.. یچ یعنی زاشیعز دادن دست

 ..نداد

 !کشته؟ یک پس ینکشت تو اگه -

 !؟یبکش یریبگ طرفو یبر یخوایم: ریام

 ؟...نه ای یگیم: زدم داد هوا یب

 ..دمیشن نطوریا الکس اسم به یکی.. باال نبر صداتو: ریام

 !داشت؟ بابام به یربط چه اون هیخر کدوم الکس -

 یم الکسو نیا یپِ  عمرا بودم تو یجا من الید: ریام

  ..شو الشیخیب.. گرفتم

 یلیخ بگم تونمینم... گرفتم ینفس زدمو موهام به یچنگ

 برام نکرد یپدر و نبود پدرم اصال چون شدم ناراحت

 هرشب فقط کارش که برام بود بود بهیغر مرد هی نیع

 قاتل.... همه از تر مهم و بود مامانم و من زدن کتک

 !بود مامانم

 نبودش و بود.. بودم یخنث گفت شهیم نشدم خوشحالم اما

  ..بده پس کارشو تقاص خواستمیم فقط نداشت یفرق

 نگاهش و رونیب اومدم فکر از زد ریام که یبشکن با

 !؟یخوب: گفت که کردم



 چه: زدم لب یا گرفته خالت با و کردم جمع خودمو

 !کنه؟یم تو حال به یفرق

 .....رونیب اومدم اتاقش از و

 ذهنم به دیرس که یفکر از ببندم کامل درو نکهیا قبل

 ..داخل برگشتم دوباره و زدم یکمرنگ لبخند

 رو گشید دست یول شکمش رو بود گذاشته وینیس ریام

 ..دیکشیم درد داشت و بود پهلوش

  :کرد نگام اخم با که بستم محکم کمی درو

 !؟یبگ یخوایم یچ دوباره

 تخت لبه و تختش طرف رفتم لحنش به توجه یب

  ...نشستم

  ..پاهام رو گذاشتم و برداشتم شکمش رو از وینیس

  ..برداشتم کمشوی و زدم َهم و سوپ داخل بردم قاشقو

 انداخت ابروشو یتا هی که ریام دهن کینزد بردم قاشقو

 ؟؟یکنیم یدار کاریچ: باال

 که یاشتباه دارم! ست؟ین معلوم: کردم اشاره قاشق به

 االنم شد کیشل من دست از گلوله.. کنمیم جبران کردمو

 ..دمیم پس تاوانشو دارم

 که ویکار تقاص ستمین یجنابعال مثه: دادم ادامه کهیت با

 ..بدم پس نکردم



 :گفت و رفت بهم یا غره چشم

  ..رونیب برو زیم رو بذار وینیس.. نکرده الزم

  ...!کن عا: گفتم و لبش به زدم قاشقو نوک عمد از

  ..باال رفت ابروهاش تا دو بار نیا

 که دهنش تو بردم قاشقو شد وا هم از لباش که کمی

  ..بخوره سوپو شد مجبور

 ...الید آروم: ریام

 گه؟ید امرِ  -

 هم از لباشو خودش که بردم دهنش کینزد دومو قاشق

  ..خورد کردو باز

  ..آوردم یم زبون به دیبا رو بود سرم تو که یفکر

 :گفتم دادم بهش که سومم قاشق

 یندار نگهداشتنم نجایا واسه یا گهید بهونه االن

 !درسته؟

  منظور؟: ریام

 بهش گمید قاشق هی که کرد اشاره سوپ به ابروهاش با

 ..دادم

 که نداره وجود یپدر گهید االن... نکهیا منظور -

 به نکهیا ای.. یریبگ انتقام ازش من دادن عذاب با یبخوا

 !گم؟ینم درست یکن کینزد خودت به اونو من بهونه



 

 :گفت و شد جا به جا کمی

 ..بگو حرفتو ُرک

 حرفمو یباش زرنگ: گفتم و کردم پر سوپو قاشق

 !!بمونم؟ نجایا دیبا چرا گهید.. یریگیم

  ..کرد نگام و کرد سکوت

 !ست؟ین یلیدل یدید -

 !گه؟ید یکنیم ولم یعنی نیا: گفتم زدمو دل ته از یلبخند

 ..نه: دیماس لبخندم زد که یحرف با

 !!آخه؟ تو یبلد یچ گرفتن حال جز زهرمار و نه

 :باال بردم صدامو یعصب و جاش سر برگردوندم قاشقو

 !!!؟یچ یعنی

 واسه صداتو گفتم بهت: گفت شدش دیکل یدندونا یال از

 ..باال نبر من

 !!نه؟ یگیم که حرفت یچ یعنی.. باال بََرمیم منم -

 نیا از دینبا چون.. تونمینم چون: باال برد صداشو اونم

 ..یبر خونه

 چرا؟؟؟ خب: گفتم خودش از تر بلند

  ..شهینم چون: ریام

 ؟!شه؟ینم چرا: گفتم و زیم رو دمیکوب وینیس



 لباش به رهیخ من و رونیب میداد حرص با نفسامونو

 ..حرفش آوردن لیدل واسه بودم

 بختت رونیب یبذار خونه نیا از پاتو چون: ریام

 ..اههیس

 آشنا تو با یوقت از ستین! بابا؟ نه عه: گفتم بلند تمسخر با

 میزندگ تو یاومد یوقت از ستین! ست؟ین اهیس بختم شدم

 شیپ از جام باشم یهرک شیپ و هرجا! خوشبختم؟ یلیخ

 ..تره امن یلیخ تو

 !؟؟یمطمئن! بابا؟ نه عه: ریام

 تر خطرناک تونهیم تو از یک.. مطمئنم آره: گفتم داد با

 عذابم خونه نیا تو موندن جز تونهیم یچ! برام؟ باشه

 ...بگو تو! بده؟

 برو نکن وا منو دهن الید: زد داد من از بلندتر اونم

 ..اتاق از رونیب

 یچ نمیبب دهنتو کن وا.. کن وا: گفتم خودش نیع

 ..یبگ یخوایم

 الکس به رو تو بابات: زد داد صورتم تو یعصب

 ....فروخت

! ؟یک به... منو... بابام.. شد اکو مغزم تو بار چند حرفش

 !فروخت؟ اسمشو شنومیم دومه بار که یکس... الکس به



 ....نداره امکان

 تو مگه! فروخت؟ یچ یعنی: گفتم بغض با آروم

!... بودم؟ شده ارزش با مثال بابام یبرا دایجد... ینگفت

 !..ر؟یام فروخت یچ یعنی

 ...دنبالته الکس.. یدیشن که نیهم یعنی: ریام

.. بهم یگیم دروغ یدار همش: گفتم و دمیخند کیستریه

 تورو یحرفا نشستم چرا من نمرده بابام دمیشا اصن

 که داره خبر من مکان و جا از مگه بابام! کنم؟یم باور

 !شناسمش؟ینم خودمم که یکس به باشه فروخته منو

 مچ ریام و رفت جیگ سرم لحظه هی که شدم بلند جام از

 دادم دست از تعادلمو.. خودش سمت دیکش گرفت دستمو

 نهیس رو گذاشتم دستمو که تخت رو وفتمیب بود کینزد و

  ..ریام

 !شد؟ چت ال؟ید خوبه حالت: ریام

 ..کن ولم.. و -

 از دستمو و کردم وارد فشار نشیس تخت به دست کف با

 بردم پناه و شدم خارج اتاق از تند و رونیب دمیکش دستش

 .....خودم اتاق به

 وارد شوک بهم فقط که ریام یریبگ یکچل دوارمیام

 ...یکنیم



~~~~   

 بک.فلش#

 ریام#

 !شده؟ کشته باباش یچ یعنی_ 

 رو گذاشت دستشو دوتا و کرد عوض رو دنده رهام

 ظاهرا خب اما فقط دمیشن منم.. نیهم یعنی: فرمون

 ..درسته

 !وسط؟ نیا هیک الکس: ریام

.. مخدر مواد قاچاق باند هی سیرئ نکهیا مثل: رهام

 ..دونمینم آتانو به ربطش

 :پهلوم به گرفتم دستمو و شدم جا به جا جام تو

 !!کشت؟ رو الید پدر چرا خب؟

 به و شده معتاد شیپ سال چند الید یبابا که گنیم: رهام

 رسوندن یبرا فقط الکس آدم شهیم یباور رقابلیغ طرز

 و خودش جاسوس کنهیم نویا الکسم.. خودش به مواد

 .....کنه کار براش تا دهیم مواد و پول بهش

 !سالشه؟ چند الکس نیا.. لحظه هی -

 ..31.32: رهام

 خب؟: گفتم دادمو تکون سرمو



 رهیم شتریب پول واسه کنهیم طمع هم اروی نیا بعد: رهام

 هم یعنی.. شهیم جاسوس اونجام ایماف باند هی واسه

 اطالعات هم داده یم الکس به رو ایماف نیا اطالعات

.. بدونن چکدومشونیه نکهیا بدون ایماف نیا به الکسو

 رو مرده و شهیم متوجه الکس اما یچجور دونمینم حاال

 نکش منو گهیم الکس به مرده قبلش اما.. کشهیم

 که بعد یزیچ نیهمچ هی کنمیم برات یبگ یهرکار

 دخترمو.. تو مال دخترم گهیم اروی شهینم یراز الکس

 ..نکش منو یول ارمیم برات

 !!واقعا؟... عا -

 و عکس بعدم.. واقعا بله: گفت و کوچه داخل دیچیپ رهام

 الکسم و دهیم نشون الکس به الید از مشخصات یسر هی

  ..کشتش یم

- wow.. 

 خاموش نویماش که همونطور و دیکش ویدست ترمز رهام

 زنده ای کن ول رو دختره نیا ای که خالصه: گفت کردیم

 ای دیجد یزندگ هی رهیم رتشیگیم الکس ای مونه یم

 یمردا نیب عکسش که باش مواظب بدجور نکهیا

 ...ستین یکس کم الکس.. چرخهیم داره خالفکار

 !!کنم؟ ولش که! ؟یگیم یدار یجد االن تو رهام -



  :گفت و باال انداخت هاشو شونه

  ؟؟یدار نگهش یخوایم قایدق چرا! دارم؟ یشوخ من

... کنمیم یفکر هی حاال: گفتم کردمو تر زبونم با لبمو

 ......شم ادهیپ کن کمکم

~~~~~ 

 اکنون#

 الید#

 

 دمیشن ریام از حرفارو نیا که یروز اون از هفته کی

 بد حس هی.. بود دلم تو یبد حس هی هنوز و گذرهیم

 ازش یچیه و دمیشن اسمشو فقط دوبار که یکس درمورد

 بیعج حس هی و الکسه که دونمیم اسمشو فقط دونمینم

 بهم تونهینم یزیچ چیه رمیام کنار یوقت انگار که یامن

 ..تشیخاص یب خوده جز.. برسونه بیآس

Tina: 

 هی دفعهی که زنمینم حرف بتونم که ییجا تا خودشم با

 ..نکنه وارد بهم گهید شوک

 رفت پهلوش زخم به توجه یب ریام روزم همون یفردا

 بهشون دیبا و شده ادیز کارا گفت روناجون به و شرکت



 زود صبح و ومدین شامم نهار روز سه یحت برسه

 ..خونه گشتیبرم خسته شب آخر و رفتیم

 یم اتاقش به ییکوچولو دست هی دیکش یم عشقم اگه منم

 ..دمیکش

 گرفتم ادی روناجون از غذا گهید نوع دو هفته هی نیا تو

  ..داشت ادامه روز هر سحر یها یپرون کهیت و

 اونم براش گرفتم افهیق فقط که دمیند شتریب بار دو رهامم

 حرف باهام ادیب خواست دوم بار نکرد محلم اول بار

  ..روناجون کمک رفتم قصد از که بزنه

 ..بِِکشه نازمو نبود یکس گهید هوووف

 نیب نجایا اما دنیخریم نازمو یجور هی فرانک و آنا باز

 چه روناجونه فقط که فرشته هی و یابونیب غول تا چند

 !دارم؟ یانتظار

 ..خوردم ینم تکون اتاقم از نبود روناجونم اگه که بماند

 تشونیجمع و داره یکار جلسه هی بود گفته ریام امشبم

 ..دعوتن هم شام و نفره 10

 و غذا بتونه کنمیم کمک روناجون به دارم صبح از منم

 یمرخص روز چهار سحر چون کنه حاضر دسرو

 ...بود نهار مشغول هم یگل و گرفته

 ..شدا قهیدق 45 کنم فکر روناجون -



 حواسم من دخترم شو کار به دست که شد اگه: روناجون

 ..نبود

 در و کردم دستم رو یباد دستکش و دادم تکون یسر

 ..اوووف.. یشکالت کیک یبو.. کردم باز آروم رو فر

 قهیسل با و پختم یم کیک چقدر که افتادم کافه ادی قایدق

 لیتحو مخصوص یها بُِرش با و کردمیم نشیتزئ

 گردن؟؟یبرم روزا اون بازم یعنی... دادم یم یمشتر

 ....دونمیم دیبع

 کیک و رونیب امیب فکر از تا دادم تکون تند تند سرمو

 ..زیم رو گذاشتمش رونویب دمیکش لذت با داغو

 ..دراومد قالب اندازه قشنگ چه دختر یوا: یگل

 ...اوهوم: گفتم زدمو یلبخند

 ختیریم و کردیم کهیت گوشتو که یحال در روناجون

 خام ای میسوزوند یم کویک ای ینبود اگه: گفت کاسه رو

 ..میداد یم مردم لیتحو

 :گفت اعتراض با یگل که میدیخند تامون سه

 !کردم؟ینم درست کیک من.. روناجون عه

 ..کردم یشوخ دخترم چرا: گفت خنده با روناجون

 نشیتزئ مشغول و برداشتم نتیکاب رو از شکالتو خامه

 به بود دهیچسب بایتقر که یقسمت یعنی کیک دور.. شدم



 کیک چون کردمو درست یشکالت یگال خامه با ظرف

  ..بهش دیچسب قشنگ بود داغ

 ییها گل داشتم تمام دقت با که بردمیم لذت کارم از انقد

 ظرافت با رو شنیم خورده هیثان کی تو یحت که رو

 ..دادم یم حالت

 !ن؟یحال چه در خب: ریام

 نکهیا بدون کردمو شتریب تمرکزمو صداش دنیشن با

 ..دادم ادامه کارم به برگردم

 بار شامو خوامیم.. پسرم یاومد خوش: روناجون

 غذاتو نهاره موقع.. الید گردن افتاد هم دسر.. بذارم

 !بکشم؟

 سر بهتون اومدم خوردم یچ هی رونیب راستش: ریام

 ..اتاقم برم بعد بزنم

 کن خاموش غذارو ریز یگل.. زمیعز باشه: روناجون

 ..پس

 حس سرم پشت رو یکی حضور که دینکش قهیدق کی به

 فقط برنگشتم نیهم واسه هیک دونستمیم خوب.. کردم

 !اونور؟ یبر کمی شهیم: گفتم

 شد خم اونم کردم حس که دادم حالت رو یبعد گل

 فاصله تو که سمتش برگشت صورتم ناخواسته.. کنارم



 نگاه یا خامه گل به بادقت داشت و بود میسانت چند

  ..کردیم

 !؟یدینپسند هیچ -

 تو برد و گال از یکی به زد کشویکوچ انگشت دفعهی

 ..دهنش

 ؟؟؟یکنیم کاریچ -

  ..کنهینم دقت یکس یبکش زحمت انقد خوادینم: ریام

 بهم حرفش نیا راستش.. دهنم تو دمیکش حرص از لبمو

  ..خورد بَر

 :گفتم یدلخور با و خودم سمت دمیکش کویک

 نهیا مهم کنمیم کاریچ دارم دونمیم خودمم نهیا کارم

 ذارمینم چشممو هیبق دقتِ  واسه بعدشم کنمیم دقت خودم

 ...!دمیم انجام نکارویا عالقم یبرا فقط کار نیا یِ پا

 ..ریبگ نفس هی باشه اووو: ریام

.. دادم حالت رو خامه دوباره و کردم نگاهش چپ چپ

 !!!رفت؟ینم چرا نیا

 که یگُل یجا اومدم و گوشم پشت زدم موهامو کالفه

 زیم به داد هیتک که کنم پر رو بود خورده بود کرده لطف

 :گفت آروم و



 کمک تو امشب سحر یجا به.. باش ییرایپذ آماده امشب

  ..یکنیم

 :گفتم زدمو زل چشاش تو و دمیکش کیک نیتزئ از دست

 خونه لباِس  کدوم با دیبگ دیکن لطف شهیم فقط.. حتما باشه

 !مهموناتون؟ جلو امیب

 ستین الزم ادمیز.. بپوش رو تختته رو که یلباس: ریام

 ...!یش یآفتاب مهمونا جلو

 طرف اون رفتم و برداشتم کویک تیعصبان و حرص با

 :گفتم آروم خودش نیع قبلش یول آشپزخونه

 ..نمیبب رو مهموناتون ختیر ستین خدامم از

 با و گرفت زیم از شویتک و زد بهم یکمرنگ پوزخند

 ...رونیب زد آشپزخونه از دینباش خسته هی گفتن

 ....پررو پسره

~~~~~ 

 یلباسا و وارید گوشه کردم پرت لباسو تیعصبان با

 لباس نیا کرده فکر یچ خودش با.. دمیپوش خودمو

 !بهم؟ داده ویخدمتکار

 لباس نیا با خوامینم من اما کنمینم نیتوه سحر و یگل به

 تو و دمیپوش رو یمشک شلوار شرتیت همون.. بشم دهید

 بود ساده گرد قهی و کوتاه نیآست بلوزه.. کردم مرتب تنم



 که ساده یمشک شلوار با بود پاندا عکس هی روش و

 لباسارو نیا بپرسم روناجون از باشه ادمی.. بود پا حذب

 ..ارهیم برام کجا از

 

 و انداختم بود گذاشته ریام که یلباس به ینگاه دوباره

  ..کردم چک حموم کیکوچ نهیآئ تو خودمو

 کم میدیسف از تا هام گونه به زدم کیکوچ یلیس تا چند

 کردن مرتب از بعد و بندازه گل هام گونه کمی بشه

 ..شدم خارج اتاق از موهام

 یمخف از هم آقا موقع همون که یسعادت چه به به

  ..اومدن رونیب گاهشون

 دهیپوش یطوس جذب شلوار هی دمید یسرسر نگاه هی تو

 زده تا آرنج تا ناشویآست که رنگ یمشک مردونه بلوز با

 اون ریز کلشیه و بود باز بلوزش اول دکمه تا دو و بود

  ..بود حدس قابل بلوز

 یول داشتم دوست رو پسرونه پیت نیا من چقد که آخه

 افهیق و پیت باشه نداشته اخالق آدم سرش فرق بخوره

 !!!کار؟یچ خوادیم

 :گفت که پله نیاول سمت رفت پام

  ..نمیبب سایوا



 !ه؟یچ: گفتم و انداختم بهش ینگاه مچهین

 ؟یدیپوش هیلباس چه نیا: ریام

 ..لباسه: گفتم کردمو خودم به ینگاه

 تختت رو که ییلباسا چرا گمیم لباسه نمیب یم منم: ریام

 !؟...یدینپوش رو بود

 فرم لباس با نداره یلیدل پس ستمین خدمتکارت چون -

  ..نییپا امیب

 نطور؟یا که: ریام

 ..نطوریا قایدق -

 !؟یکنیم لج یدار االن: ریام

 ..ومدهین یباز بچه من به -

 کن عوض لباستو ای: گفت و بشیج تو کرد فرو دستشو

 ..نییپا این اصن ای

  ..نییپا امیم و کنمینم عوض لباسمو -

 و گرفت بازومو که نییپا رفتم پله دو خودش از زودتر

 !نکن دو به یکی من با: دیغر

 :گفت ها پله نییپا از روناجون بدم جوابشو اومدم تا

 !زم؟یعز کمک یایم الجانید

 بلند یصدا با بودم زده زل ریام یچشا تو که همونطور

 ..امیم دارم روناجون آره: گفتم



 تو رفتم نگاهش ریز و دمیکش دستش از بازومو و

 نیا زنهیم تند قلبم یه دایجد.. هوف.. آشپزخونه

 به نسبت که یجانیه ای بود استرس از.. کنهیم ینجوریا

 حسو نیا بود یهرچ از داشتم رمنتظرشیغ حرکات

 ...نداشتم دوست

 برم من زحمت یب نیبچ فنجونارو نیا ایب دختر: یگل

 ..گهید یکارا سراغ

 ..گلم باشه...ب -

 سازو قهوه و ینیس تو دمیچ دونه دونه رو قهوه یفنجونا

 ..برق به زدم

 در جلو ریام و خونه تو دیچیپ فونیآ یصدا موقع همون

 هارو قهوه گهید قهیدق چند یگل: شد ظاهر آشپزخونه

 ..اریب

  ..رفت عیسر و

 !؟یخواینم کمک روناجون -

 دنیچ واسه گهید ساعت مین فقط فداتشم نه: روناجون

 ..خوامیم کمکتو زیم

 ...!هستم باشه -



 یلیخ انگار شد پخش خونه تو مهمونا یصدا کم کم

.. دنیخندیم دور هی قهیدق هرچند یه بودن هم یمیصم

  ..دونمینم دوستانه جلسه ای بود یکار جلسه

 آنا تا کردم مشغول ها ظرف تو کیک میتقس با خودمو

  ..ببره باهم رو قهوه و کیک

 ..داشتم سوال هی راستش روناجون -

 ..دخترم بپرس: روناجون

 رو نو یلباسا نیا... شما: گفتم شدمو کینزد بهش کمی

 !ن؟یاریم کجا از

 !ومد؟ین خوشت: گفت و دیخند آروم

 هم یلیخ یخوب نیا به هیحرف چه نیا روناجون عا -

 سوال واسم فقط.. هستن اندازم هم کامال دارم دوسشون

 .....بود شده

 !آخ: یگل

 بود شده خم و بود گرفته دستشو.. یگل سمت برگشتم زیت

 ..سوختم: گفتیم و

 :گرفتم دستشو و سمتش رفتم تند

  ..دستتو نمیبب بذارم.. یگل

 دستشو بار هی دیبا هرماه اون: گفت خنده با روناجون

 ..بسوزونه



 ..که واقعا روناجون آخ: گفت معترض باز یگل

 ریز بردم ویگل دست و گرفت خندم روناجون حرف از

 ..سرد آب ریش

! ؟یببر هارو قهوه یبکن یلطف هی شهیم الجونید: یگل

  ..سوزوندم بد بار نیا

 نشه؟؟ چرا زمیعز باشه.. عاممم -

 آماده هم رو کیک ظرف و کردم پر قهوه از فنجونارو

 ...کردم

  ..ییرایپذ سمت کردم حرکت و دستم تو گرفتم وینیس

 رمیام و بودن شده دهیچ گرد صورت به هم دور مبال

 ..بود روم به رو قایدق

 بعد کرد نگام لحظه هی میَ گُل من کرد فکر که انگار

 و اومد خودش به زود اما شد صحبت مشغول دوباره

 ..باال گرفت سرشو دوباره

  ..دمید چشماش تو خشمو یها رگه دینکش هیثان به

  ..مهمون نیاول یجلو گرفتم وینیس و گرفتم ازش چشم

 تشکر و برداشت رو قهوه و انداخت بهم ینگاه مین

 ..کرد

 و برداشت قهوه هی بود، ریام که سوم نفر و.. یبعد نفر

 !امیم االن اتاقت تو برو: گفت رلبیز



 دونه هی نفر.. کردم تعارف هم هیبق به و نزدم یحرف

 که تعارف واسه بودم شده خم کمی منم بود آخر به مونده

  ..پام ران به خورد یکی دست کردم حس

 قهوه نیآخر و شد کج ینیس لحظه هی و شد مورمورم

 ..دیپر جاش از که مرده هی یپا رو ختیر نصفش

 ....دیببخش.. خوامیم معذرت یلیخ من -

 نداره یاشکال: زدیم پرپر بود سادهیوا همونجا مرده حاال

  ..ادیم شیپ

 شد دهیکش پشت از بازوم که زیم رو گذاشتم وینیس هول

  :گفت ریام و

 اونجا خوامیم معذرت یلیخ من سمته نیا سیسرو

 ...گردمیبرم االن من.. دیکن زیتم لباستونو دیتونیم

 و انداختم چنگ دستش به.. ها پله سمت دیکش منو و

 !!ر؟یام یکنیم یدار کاریچ: گفتم آروم

  ..نکرد ول بازومو یول ها پله یباال داد هولم

 :گفتم یعصب که داخل داد هولم و کرد باز اتاقمو در

 

 !؟یکنیم کاریچ یدار چته

  :گفت و بست درو



 برخالف که یشد سرکش و جسور انقد حاال تا یک از

 ؟؟...یدیم انجام منو حرف

 :گفتم یتهاجم حالت با خودش نیع

 سوخت دستش یگل.. ندادم انجام رو تو حرف برخالف

 ..ارمیب شدم محبور من

 !نه؟ سوخت دستش یگل که: ریام

 ..بدم نشونت میبر ایب یکنینم باور: گفتم درو سمت رفتم

 کم باهام فاصلشو و بمونه بسته که در رو گذاشت دستشو

  ..کرد

 که داشت یلیدل هی حتما: گفت داشت که یاخم همون با

 ..بکشم کار هم تو از ادینم بدم وگرنه ارهیب یگل گفتم

  !تشکرته؟ یجا -

  ..زد یپوزخند و لبش دور دیکش شصتشو انگشت

 ..شده آدم ذره هی فقط ذره هی کردمیم فکر بگو منو

 یسوزوند رو مرده یزد! کنم؟ تشکر یچ از: ریام

 !مهمون؟ یجلو یریبگ یتونینم قهوه هی یعنی

 ...کردم خوب پس! سوزوندمش؟ واقعا عه -

 نذاشت که نییپا دمیکش رو رهیدستگ و زدم پس دستشو 

 :داد فشار دستمو مچ و شه باز در

 ...!بدما خودت و خودم دست یکار هی نذار.. الید



 چرا اصن یدونیم: گفتم کردمو یدیشد اخم

 بود نشسته تو کنار که یپسر همون چون! سوزوندمش؟

 ندارم مرض وگرنه کردم هول منم پام ران به زد دستشو

 ...مهمون رو زمیبر قهوه

 !پات؟ به زد دست: ریام

  ..اوهوم -

 پشت گذاشت انگشتمو و ریام به کردم پشت ییپررو با

 !نجایهم.. نیبب.. نجایهم قایدق: گفتم و رانم

 آشپزخونه از.. این گفتم که دونستمیم یچ هی پس: ریام

 ...یاینم رونیب

  ..رونیب رفت اتاق از و انداخت بهم یبد نگاه

 گفتم پسره به من انگار... یبرنگرد گهید یبر شعوریب

 ..من به بزن دست ایب ایب

 تا اگه.. تخت رو نشستم کالفه و بستم تیعصبان با درو

  ...ینیبب منو یبتون شب

 بخوره باد کردم باز رو پنجره و پتو ریز انداختم پامو

 و کردم نگاه آسمون به فقط و رونیب دادم نفسمو.. بهم

 ....چونم ریز گذاشتم دستمو

~~ 

 الکس#



 

 برنامه یکل از بعد.. شدم رهیخ کارم جهینت به لذت با

 جنسو تن 3 تونستم باالخره سربر حوصله یها یزیر

  ..اِسِکله به برسونم

 از مویتک طرفم ومدیم بدو بدو داشت که هاتِف دنید با

 !شده؟ یچ: گفتم و گرفتم نیماش

 :گفت و زانوهاش به گرفت دستشو زنون نفس

 ..کنهیم یجاسوس داره یک شدم متوجه.. آقا

 !؟یک: زدم لب یزیآم تمسخر قیعم لبخند با

 ..هوکا: هاتف

 اون نکهیا از بعد یعنی! هوکا؟: گفتم و دمیخند زیر

 عبرت درس براش هنوز کشتم جاسوسو کهیمردت

 !خبر؟ چه دخترش از یراست!! نشده؟

 ...ها خوشگله ییخدا یول.. میکنیم قیتحق میدار: هاتف

  :گفتم و کردم نگاهش چشم گوشه از

 ..خرابه اریب رو هوکا.. زینر زبون بسه

 ..چشم: هاتف

 عقب دنده از بعد و زدم دور نویماش هاتف رفتن با

 به نیماش نهیآئ تو از.. کردم حرکت خرابه سمت گرفتن

 ..دمیکش توشون یدست و کردم نگاه موهام



.. شدم ادهیپ نیماش از کردمو پارک خرابه کنار نویماش

 به شده بسته هوکا... خواستمیم که همونجور.. بله

 ..کردیم نگام داشت یصندل

 ..هاتف عمل سرعت ماشاال: گفتم بلند

 ..هوکا شونه رو زد و دیخند زیر هاتف

 اوه اوه! جون؟ هوکا یکنیم منو یجاسوس دمیشن -

 نیع وگرنه نرفتن فنا به جنسا که یآورد شانس بدجور

  ..کردمیم جدا هم از پاتو و دست سگ

 :کردم کج سرمو و سادمیوا روش به رو

 اون کشتن! بکشمت؟ یچجور کن انتخاب خودت

 گوها نیا از گهید که نشد عبرت درس برات رمردیپ

 !؟ینخور

 .....من آقا...آ: هوکا

 شد یچ: گفتم و بردم لذت چشاش تو ترس دنید با

 ؟یدیترس

  ..دمیکش ضامنشو و رونیب دمیکش کمرم از اسلحمو

 مسخره لحن با و ابروش تا دو وسط کردم میتنظ زانیم

  !باهم؟ میبشمار: گفتم یا

 آروم دهیپر رنگ صورت با و داد قورت دهنشو آب

 ..کرد هیگر



 ....3...خب -

 ...2: گفتم و دادم فشار کمی رو اسلحه

  ...1: گفتم همزمان
 دیپاچ یبد یصدا با سرش که دادم فشار رو ماشه و

 ..ازهم

 از رو شدش ختهیر خون قطره چند و زدمو یپوزخند

 ..کردم پاک رهنمیپ رو

 ..یکن کارشیچ یدونیم خودت.. هاتف -

 ..آقا بله: هاتف

 ینگاه نکهیا از بعد و کمرم پشت زدم دوباره رو اسلحو

 ..شدم خارج خرابه از کردم وارید رو خون به

 

 ...بزنه خنجر پشت از من به نداشت حق چکسیه

~~~ 

 الید#

 

 مین جام تو کنهیم تمیاذ داره گلوم یخشک نکهیا احساس با

 ...!کردم سرفه خشک و دمیکش گلوم به یدست.. شدم زیخ



 تخت رو از کنم باز چشامو نکهیا بدون.. شدینم نوچ

 گلوم تو رو سرفه.. کردم باز درو و نییپا اومدم

 به رسوندم خودمو باز مهین یچشما با و نگهداشتم

 کامل پلکامو تونستمینم بود نیسنگ خوابم انقد.. آشپزخونه

 ..نگهدارم باز

 یب عیما از یبطر نیاول و کردم باز آروم خچالوی در

 نکهیا قبل و کردمو باز درشو.. برداشتم دمید که یرنگ

 ...دمیکش سر آبو شه بلند سرفم یصدا

 که گرفت شیآت گلوم یجور نییپا رفت گلوم از که آب

 ریخاکش خورد یبد یصدا با و افتاد دستم از یبطر

 ..شد

  خوردم؟؟؟ بود یزهرمار چه گهید نیا

 دهنم تو که یگند مزه اون تونستم فقط گرفتو شدت سرفم

 ..بفهمم رو بود

 گرفتم دستمو که داد دست بهم یبد جهیسرگ لحظه همون

 !بود؟ شده چم.. سرم به

 دور.. انداختم آشپزخونه نور کم یفضا به یجون یب نگاه

  ...دیچرخیم سرم

 دستمو.. کنم کاریچ دیبا دونستمینم و دیشد بودم کرده داغ

 و دیکش ریت سرم برداشتم قدم از قدم تا و زیم به گرفتم



 یکی که نیزم رو وفتادمیم مغز با داشتم رفت در دستم

 تو چشم که باال گرفتم نمویسنگ سر.. گرفت آرنجمو ریز

 ..شدم ریام چشم

 :گفتم یا دهیکش لحن با و خنده ریز زدم بلند دفعهی

 !!!؟ییتووو ررریام

 !؟یکرد مست الید: گفت تیجد با

 !ادب یب..یخودت...مست: گفتم و دمیخند دوباره

 ..دمیخند بلندتر و

  :گفت و آشپزخونه از رونیب سمت دیکش آرنجمو

 ..کنم جمع مستتو بود مونده کم نیهم

 لب و نگهداشتم سفت آرنجمو.. نبود خودم دست حرکاتام

 ...!!لیدن متنفرم...ازت: زدم

   ..دیکش دستمو دوباره و نزد یحرف

 چرا تو.. ررریام..اوممم: گفتم دوباره

 ؟!!؟یییخوشگل...انقد

 سست با و میشونیپ رو گذاشتم دستمو پشت.. نداد جواب

  ...نشستم پله نیاول رو پاهام شدن

 زیر هوا یب دوباره.. بستم چشامو دوباره و کردم یا ناله

 دست و کمرم دور افتاد دست هی کردم حس... دمیخند



 پله رو از کاه پر نیع داغم بدن و زانوهام ریز یبعد

  ..شد کنده

 ..بود خودش تن عطر که انگار.. خنک و تلخ عطر

 وارد عطرشو و نشیس به چسبوندم سرمو ناخودآگاه

   ..کردم مینیب

 گلوش بیس رو گذاشتم انگشتمو و کردم باز چشامو کمی

  ..دادم فشار و

 باز اتاقو در و کرد مکث لحظه هی و انداخت بهم ینگاه

   ..کرد

 قشی  به گرفتم دستمو که تختم رو گذاشتم آروم و شد خم

 ...نکردم ولش و

 ...!نبود خودم دست رفتارام از چکدومیه

 ..نرووو: کردم زمزمه

 ..الید بخواب: ریام

  ..دمیخند دوباره و کردم نگاهش متعجب

 :روم دیکش رو پتو و کرد جدا قشی رو از دستمو

 ..بخواب ریبگ پرهیم سرت از یمست فردا

 ..ستمین مست من.. نه اممم: گفتم یلجباز و خنده با

 ناخواسته که کنه مرتب سرمو ریز بالش شد خم دوباره

 ...دمیبوس گونشو شدمو زیخ مین کمی



 جام از و گلوم به آورد هجوم بود معدم تو یهرچ دفعهی

 ..دمیپر

 باز رو ییدسشو در و کرد بلندم گرفت دستمو زود ریام

 به و دهنم رو دادم فشار دستمو.. داخل فرستادم و کرد

 و کنم کنترل خودمو نتونستم گهید... شدم کینزد توالت

 ..رونیب ختمیر رو بود معدم تو یهرچ

 :گفت آروم و کرد جمع پشت از موهامو ریام

  ...ستین یزیچ.. ستین یزیچ

  ..شدم تر داغ کرد لمس گردنمو که دستاش

 قبل.. کردم یخال خودمو و ختیر هم به معدم دوباره

 دستمال تا دو لحظه همون و دمیکش فونویس پاشم نکهیا

 ..دستم شد داده

 نبود خوب اصن حالم.. لبام به دمیکش و گرفتم ازش

  ..داشتم یدیشد یحال یب و جهیسرگ و چهیدلپ

  ..شم بلند کردم کمکم و گرفت آرنجمو ریز ریام

 ...ستین خوب حالم: دمینال رلبیز

 بد حالم خوردمیم جا هی مشروب همه اون منم: ریام

 ..شدیم

 تار خودشم یحت کنم فکر حرفش به نبودم یطیشرا تو

 ...دمید یم



 رو گذاشت و رونیب برد ییدسشو از و کرد بغلم دوباره

 و میشونیپ رو گذاشت دستشو و روم دیکش رو پتو.. تخت

 ..برداشت هیثان چند بعد

 دمینفهم اما کردم دنبالش رفتنش تا باز مهین یچشا با

 خواب به برگشتم دوباره و افتاد روهم یک چشام

 .....تر نیسنگ بار نیا اما.. نمیسنگ

~~~~ 

 درد سرم انقد چرا.. سرم به زدم مشتمو حرص با

 سرم رو دستمو و شدم پهلو اون به پهلو نیا از کرد؟؟یم

 ...!!یلعنت گهید ریبگ آروم.. دادم فشار

 :گفتم و تخت رو نشستم حرص با دیکش که یریت با

 ..ومدهین من به خوب خواب درک به

.. رفت جیگ کمی سرم که نییپا اومدم کمی تخت رو از

 !شم؟؟یم ینطوریا چرا

  ...!زد جرقه ذهنم تو ییزایچ هی.... شبید

 اون.. آب خوردن.. آشپزخونه به رفتنم.. ادمیز یتشنگ

 !ادینم ادمی گهید بعدشو... بعدش.. دهیگند و تند مزه

 اول شدم ییدستشو وارد و شدم بلند جام از و شدم الیخیب

 جا حالم تا صورتم به زدم سرد آب مشت دو همه از



 تا دو متوجه که بود صورتم رو رو دستم هنوز.. ادیب

 ...شدم ییدشو کیکوچ سطل سر شده گلوله دستمال

 

 که اتاق نیا ییدسشو از یا گهید کس! بود؟ من مال نایا

 اد؟؟ینم ادمی چرا اما کردینم استفاده

 !رونیب اومدم ییدسشو از و گرفتم اونم از نگاهمو

 ..شدم خارج اتاق از کردمو مرتب موهامو

 وارد میمستق و نییپا رفتم رو ها پله سردرد و یکسل با

 نیا و بود کرده پُر رو فضا خامه یبو شدم آشپزخونه

 ..آورد جا حالمو کمی

 ..روناجون ریبخ صبح -

 پاشدم زودتر کمی من..زمیعز ریبخ صبحت: روناجون

 ..!داره دوس..ریام واسه کنم درست کیپنک

 :گفتم و دادم تکون نییپا باال سرمو دییتا نشونه به

  !بکنم؟ تونمیم یکار

 ..ارمیب صبحونه برات نیبش گلم نه: روناجون

 ...ممنون کردم ضعف واقعا آره -

  ..روش نشستم و عقب دمیکش ویصندل

.. بود شکسته مشروب شهیش که ییجا سمت رفت چشمم

 که یرنگ یب عیما از نه شه،یش از نه.. نبود یاثر چیه



 گهید زیچ نه موند ادمی جشویسرگ فقط...! بود داخلش

 ...یا

 ..ریبخ صبح: ریام

 ..کردم نگاهش زیر و نشستم تر جمع ناخودآگاه

 !؟یپاشد زود انقد چرا زدلمیعز ریبخ صبح: روناجون

 من به نگاهش دمیفهم کردم نگاهش که چشم گوشه از

 نتونستم شدم یچ هی مشغول شبید: گفت هیکنا با بودو

 ..نیهم بخاطر.. بخوابم خوب دوباره بعدش

 ...رهیخ ؟یزیچ چه: روناجون

 دیکش منو یرو به رو یصندل ریام تعجب درکماااال

 طعنه کردو نگاه من به دوباره.. نشست روش و عقب

 :زد

 کاریچ دارن دوننینم گذرنیم حدشون از ایسر هی

 ...کردمیم جمع رو اونا داشتم کننیم

 ؟یمن با: زدم لب و باال و انداختم ابرومو یتا هی

 !؟یگرفت خودت به چرا تو گفتم من: ریام

 پسرم دمینفهم حرفات از یزیچ که من واال: روناجون

 ..باشه ریخ دوارمیام

 !رهیخ..روناجون رهیخ: ریام



 جلوم کنارش کیپنک تا دو و یعسل مرغ تخم بشقاب

 ..گرفت قرار

 ..روناجون ممنونم یلیخ: گفتم زدمو یلبخند

 ..دخترم جونت نوش: روناجون

 قرار ریام یجلو کیپنک از پر بشقابم هی که دینکش طول

 ..گرفت

 ..نکنه درد دستت: ریام

 ..کنم داریب ویگل برم من.. جونت نوش: روناجون

 ..زدم گاز و برداشتم کیپنک دونهی روناجون رفتن با

 کیپنک ذره هی اون که بود ادیز اونقد ریام نگاه ینیسنگ

 ..بدم قورتش خواستمیم بود سنگ هی انگار

 کرد؟؟یم نگاه منو ینجوریا انقد چرا نیا خب

 !شده؟ یزیچ: گفتم و اومدم حرف به

 !نه؟ یبود نخورده حاال تا: ریام

 !؟ینخورد مگه تو.. خوردم چرا مرغ؟ تخم -

 یرو به اما بود شبید مشروب منظورش دمیفهم خودم

 ..اوردمین خودم

 :گفت کردو یا خنده تک حرص با

 !؟یکردیم کاریچ نجایا شبید



 آب اومدم شدمیم خفه داشتم! کردم؟یم کاریچ کجا پس -

 ...بخورم

 !ن؟یخورد آبتونو جونتون نوش عا: ریام

  :گفتم و بشقاب تو انداختم کویپنک

 دویسف مشروب ستمین یا حرفه شما مثه من که دیببخش

 معذرت یلیخ یکیتار تو اونم بدم صیتشخ آب از

 ..خوامیم

 !؟یبد صیتشخ یتونستیم که بعدتو یکارا: ریام

 ....نم پس کردن مست به ندارم عادت چون رینخ -

 ..افتاد میدوزار و گفت یچ دمیفهم دفعهی

 :گفتم دادمو قورت باصدا دهنمو آب

 !کردم؟ کاریچ!؟یکار چه..چ

 ..اعصابم رو رفت بد زد که یپوزخند

 کردم؟؟ کاریچ گمیم ریام -

 !اد؟ینم ادتی یگیم یعنی: ریام

 جلوت نداره یلیدل یبگ بهم گفتمینم بهت ومدینم ادمی -

 ..کنم یباز نقش

 تو یریم یشیم آب بگم بهت االن یفیح آخه: ریام

 ..نیزم

 ..کرد نگام و زد کشیپنک به یمحکم گاز یسرخوش با



 !نبود؟ میحال کردمو یاشتباه کار نکنه.. دمیترس بدتر

 !!کنه؟یم تمیاذ داره نکنه ای

 :گفتم شدمو جا به جا یصندل رو

 ...!بگو شمینم آب نترس

 :گفت خونسرد و زد کشیپنک به دومو گاز

 ..یدیبوس منو

 دراومد؟؟؟ کجا از گهید نیا دیکش سوت مغزم

 ...!نداره امکان.... من...یعنی

 نیهمچ ادمهی ویچ همه من نگو مزخرف: دمیتوپ بهش

 ..نکردم یکار

 خودت یرو به ویچ چیه میبگ بهتره دمیشا ای: ریام

 !؟یوفتین پس یریگیم شویپ دست نکهیا ای یارینم

 دونمیم خودم ستین ارمین روم به نکهیا واسه یزیچ -

 ..کردم کاریچ

 ؟؟یآورد باال دفعه دو ادتهی نمیا: ریام

 معذب نداختیم دست منو یه نمیا.. نبود ادمی واقعا یوا

  :گفتم کردمو تر زبونم با لبمو.. کردیم ترم

 ..ادمهی شده یهرچ

 ...!کن قانع ینجوریا خودتو باشه.. نطوریا که: ریام



 صبح و یگل اومدن با.. چرخوندم حدقه دور چشامو

 از تشکر از بعد و پاشد زیم سر از رمیام گفتنش ریبخ

  ..رونیب رفت آشپزخونه از روناجون

 با یطوس نیج شلوار.. کردم نگاه پشویت زیر پشت از

 برجسته رگ.. بود زده تا ناشویآست بازم که دیسف بلوز

 ..بود معلوم دستشم

  .زدم چنگال مرغم تخم به و رفتم بهش یا غره چشم

 اگه الید سرت تو خاک.. بود کرده کور کل به اشتهامم

 و دمیکش یپوف!! ؟؟یچ یباش کرده یغلط نیهمچ

 یگل و داد صدا که بشقاب به زدم چنگالو یعصب

 ..دیترس

 !نشد حواسم جون یگل دیببخش -

 بعد و نتیکاب رو گذاشتم بشقابو و پاشدم زیم سر از

 اما پله رو رفت پام.. رونیب اومدم آشپزخونه از تشکر

 ...!!باغ سمت کردم حرکت و شد عوض نظرم

 

 چقد که آخ.. یباش تو صاحبش که یباغ نیهمچ فِ یح

 برام که یهرچ... بزنم قدم باغ نیا تو آنا با خواستیم دلم

 ...کنم فیتعر براش رو اومده شیپ مدت نیا تو

  ..آسمون به دوختم حسرتمو پر نگاه و دمیکش یآه



 ..یحت دمیند رونمیب رنگ

 کاریچ رمیبگ میتصم دیبا خودم ریام دست دمینم مویزندگ

 ..کنم

 همون و رفتم بودم نشسته هم دفعه اون که یدرخت سمت

 ..گرفتم جا یقبل یجا

 ...فکر تو رفتم کردمو قالب گردنم پشت دستامو

 خونه برگردم تونمیم راحت رمیبگ طیبل اگه من االن

 دونمینم که الکسه کنهیم دمیتهد که یخطر تنها..خودم

 انگار بابام مرگ با وگرنه،.. رمشیبگ یجد تونمینم چرا

   ..شده خاموش ریام دل تو شیآت

 از رو رهیبگ ازم خواستیم که یانتقام کردینم هم یفرق

 ..بود داده راه دلم به که ییترسا با.. بود گرفته اول روز

 ..نکرد یتالف رو پهلوش تو زدم که یریت اما

 کرد منو اون که ییتایاذ از صدم کی یحت کیشل اون

 جلوم رفت داشت ِکرم خودش بود حقش اصن نبود

 ..واال...! بزن منو ایب گفت سادیوا راست راست

 به خودم خونه برگردم خواستمیم بودم گرفته ممویتصم

 و کنمیم کنترل خودمو خودم که یزندگ.. میعاد یزندگ

  ..کنمیم بخواد دلم یهرکار



 بچه و فرانک واسه دلم یحت.. قایرف همون.. کافه همون

 ..آنا واسه همه از شتریب.. بود شده تنگ هم کافه یها

 نجایا واسه یلیدل... گشتمیبرم یزود به... گشتمیبرم

 مویخرج گهید یکی خواستمینم اصال تازشم.. نبود موندن

   ..پولم یب که انگار بده

  !باشه ریام شخص اون اگه مخصوصا

 با.. بستم چشامو و درخت به دادم هیتک سرمو آرامش با

 بارون نم دمیفهم صورتم تو خورد که یآب قطره نیاول

 ..زنهیم داره

 بارون منتظر قرار یب و کردم یا خنده یخوشحال از

 .....شدم

~~~~~ 

  ..شهینم ینجوریا نه.. خونه برم دیبا ر؟یام

 دیبا خونه بمونم تونمینم من: گفتم کردمو یا سرفه تک

  ..برم

 ..ستین خوب اصال ینجوریا نه

 !خونه؟ برم من شهیم: گفتم مظلوم

 داشتم بود ساعت مین کینزد.. افتضاحه که نیا نه یوا

 ریام به یا جمله چه کردمیم نیتمر خودم واسه نهیآئ تو



 قرار ریتاث تحت قشنگ و باشه یحساب درست که بگم

 ..خوردینم درد به ها جمله نیا اما رهیبگ

 تقه که بگم گهید جمله هی اومدم و کردم صاف صدامو

  ..خورد اتاق در به یا

 نییپا دمیکش رو رهیدستگ و در سمت رفتم آروم یقدما با

  ..دراوردم شاخ تا دو کیش یلیخ که

 !!زنه؟یم در شده مودب انقد حاال تا یکِ  از ریام

 شده؟ یزیچ: گفتم و باال انداختم ابرومو یتا هی

 ..کردم کُپ گرفت قرار جلوم که یساک با

  ..باش آماده امشب یبرا ریبگ نویا: ریام

 !ه؟یچ نیا: گفتم کنم یحرکت نکهیا بدون

 یدونیم.. لباس لباسه: گفت کردو اشاره ساک داخل به

 ه؟یچ

 که ساک سمت رفت دستم و کردم نگاهش یچپ چپ

  :دمیکش پس دستمو و شدم مونیپش

 !قا؟یدق هیچ واسه لباس

 با خوامیم امشب: گفت سواالم از شده خسته بود مشخص

 ...کنم آشنات الکس

  ضه؟؟یمر ای وونسید نیا.. شد کنده جا از قلبم رسما



 یدست االن دنبالمه و خطرناکه یکل ادم نیا نگفت مگه

 !!بده؟ لشیتحو منو خوادیم یدست

 زبون به تیعصبان یکم با رو بود ذهنم تو که یحرف

 منو خودت یخوایم چرا هیخطرناک آدم یگفت اگه: آوردم

 با بگو داد شنهادیپ بهت پول چقدر بگو! ؟یبد لشیتحو

 ...چر بگو کرد کتیتحر یچ

 برات من باش آماده تو.. ستین نایا چکدومیه.. الید: ریام

  ..دمیم حیتوض زارویچ یسر هی

 !ه؟یآدم یچجور الکس یکن ثابت بهم دیبا چرا -

 ..یریبگ میتصم درست یبتون که: ریام

 چه تو به! باشه؟ مهم برات من گرفتن میتصم دیبا چرا -

 !داره؟ یربط

 کار هی برم مجبورم خودم من یایب یستین مجبور: ریام

 که یکس یتاحدود یایب یتونستیم هم تو دارم یکیکوچ

 ...نیهم شیبشناس رو دنبالته

 :گفتم که اتاقش طرف کرد کج راهشو

 ..ریام

 منو دهید منو عکس که اون: گفتم تر آروم.. برگشت کمی

 .....پس شناسهیم



 جنس یکل بار هی یا هفته یماه اون.. شناسهینم: ریام

 واسه باشه نیسنگ یلیخ اگه و کنهیم بدل و رد قاچاق

 انجام کاراشو یرکیرزیز و رهیگیم یمهمون نره لو نکهیا

 یمهمون.. هدفشه مهم نداره مهموناش به هم یکار دهیم

 شناخته که هستش بالماسکه همه خانما واسه هاشم

 ...نشن

 ...یعنی..خب یلیخ: گفتم و باال انداختم روهامویا

 دستش از.. طرفم گرفت دوباره که کردم اشاره ساک به

 !باشم؟ آماده چند ساعت: گفتم و گرفتم

  …8: ریام

 ..بستم اتاقمو در و دادم تکون سرمو

 تخت رو گذاشتم ساکو یفضول بگم بهتره ای یکنجکاو با

 بود توش که ییزایچ دراوردن مشغول دونه دونه و

  ..شدم

 فیک خودم شییبایز از کردم بازش که بود لباس هی یاول

  ..کردم

 تنم تو داشتم دوست.. نجایا بود یقد نهیآئ کاش هووف

  ..نمشیبب



 و شدم خارج اتاق از زود سرم به زد که یبکر فکر با

 یا اشاره بهش.. بود یریگردگ مشغود.. یگل سراغ رفتم

 !داره؟ یقد نهیآئ اتاقت یگل: گفتم اومد یوقت و زدم

Tina: 

 !چطور؟ داره آره: یگل

 ....یم رو یزیچ هی اتاقت برم من شهیم -

 زمیعز نشه چرا  آره  :گفت شه تموم حرفم نکهیا قبل

 منه اتاق یراست سمت.. سحره منو اتاق پله راه پشت اونا

 ..ادینم یکس باش راحت برو

 ..ممنونم: گفتم و دستم تو گرفتم دستشو

 ..آشپزخونه برگشت و زد بهم یمهربون لبخند

 رفتم ادیب ریام نکهیا قبل و برداشتم ساکو باال رفتم دوباره

 اتاقش به ینگاه و کردم قفل پشت از درو.. یگل اتاق

 پنجره چون بود دلباز و ینقل ک،یکوچ.. انداختم

 ..یآب دیسف ریحر پرده با رونیب به رو داشت یمتوسط

 و کردم عوضش اتاق گوشه و دراوردم ساک از لباسو

 ..دهیآفر ییهلو چه خدا بَه.. نهیآئ جلو رفتم

 دمیسف پوست به بدجور و بود یزرشک لباس رنگ

 !بود خوشگل انقدم.. ومدیم



 اما بود بدن جذب کامال و بود زانوم یباال تا شیبلند

 شینما به کامل بدنو یها یبرجستگ و بود تنگ یادیز

  ..ذاشتیم

 یتور ربع سه نشیآست و نهیس وسط تا بود یهفت قشی

 ..بود لباس خود رنگ به ونیپاپ هی هم پهلوش رو.. بود

 الغره یلیخ گهید بدنشون که بود ییکسا واسه لباس نیا

  ..ندارن یچیه یبرجستگ و

 معلوم کامل نهیس خط داشت که یهفت قهی قسمت تو چون

 مخصوصا بود مناسب امشب واسه نکنم فکر و شدیم

 دهیکش و بود دهیچسب کامل لباس هم باسن قسمت نکهیا

 ..بود خوشگل یلیخ وگرنه جذبه فیح.. بود شده

 یمشک لباس هی به خورد چشمم که درارم لباسو اومدم

 دو.. برداشتمش تعجب با.. بود افتاده رونیب ساک از که

 لباس؟؟؟ تا

 و کردمش تنم قبل از زودتر کردم باز که لباسو یکی اون

 ...نیبب نویا اوووف.. نهیآئ یجلو رفتم دوباره

 و  بود یقیقا کمی قشی و بود ساده یمشک لباس رنگ

 رو هم یکیکوچ پُف و آرنج نییپا تا ساده ناسیآست

 به اونجا از و بود تنگ کمر قسمت تا.. بود سرشونش

  ..بود زانو تا البته داشت یخوشگل دامن و شدیم آزاد بعد



 خودمو نهیآئ تو نیتحس با و دمیچرخ خودم دورِ  دور، هی

.. شدیم مشخص کمر یگود و یکیبار قشنگ.. زدم دید

  ..بود یاندام درکل

 که بود شده براق زیر یدوز سنگ هی نشمیس قسمت

 یا نقره براق ریزنج هی کمرشم دور.. کردیم ییخودنما

  ..کردیم کمک چندبرابر لباس ییبایز به که بود

  ..توش کردم دست و رفتم ساک سمت دوباره

 و دراوردم دار پاشنه یمشک ساده کفش جفت هی

 د،یسف لِ یاکل با کفش نوک قسمت رو.. کردم براندازش

 ..نبود بلند ادیز داشت که هم یا پاشنه و بود شده براق

  ..نهیآئ جلو رفتم و کردم پام آروم

 یمشک کفش و لباس نیب تراشم خوش دیسف یپاها

 کوچولو شیآرا هی دممیسف صورت.. کردیم ییخودنما

 ....بود یعال یچ همه وگرنه داشت کم

 بود داخلش که یزیچ و ساک داخل بردم دستمو دوباره

 ..آخه خوشگله چقد نیبب نویا یوا.. دمیکش رونیب رو

 چشم یجا که بالماسکه مخصوص یمشک ماسک هی

 یناینگ با دورش و بود یخال وسطش شکل ییآهو یها

 ماسک هم و کفش هم لباس هم.. بود شده نیتزئ دیسف

 ..دنیدرخشیم نور ریز



  ..کردم نگاه خودم به و صورتم جلو گرفتم ماسکو

 ...!بودم نزده پیت ینجوریا بود وقت یلیخ... یهع

 کردم پرت ماسکو و دمیپر در رهیدستگ خوردن صدا با

  ..دراوردم پام از کفشارو و اونور

  ه؟یک: گفتم و ساک تو گذاشتمشون تند تند

 ..کن باز لحظه هی دختر منم: یگل

 و تو اومد یگل.. کردم باز درو قفل و دمیکش یراحت نفس

 سوت و انداخت سرتاپام به ینگاه بزنه حرف اومد تا

 ..بستم درو و گرفت خندم که زد یزیر

 ..الید یشد ماه نیع: یگل

 واقعا؟: گفتم زدمو یچرخ مین لباس همون با

 !حاال؟ یبر یخوایم کجا.. واقعا که معلومه: یگل

  ..بدم بهش بابد یجواب چه دونستمینم

 ....ریام یعنی...دونمینم -

 آقا با یریم هرجا نداره اشکال: گفت و دیبر حرفمو

  ..راحت التیخ یباش

 ..تیدلگرم از ممنون: وگفتم نشوندم لبم رو یلبخند

 طرف کشوند و گرفت دستمو یناگهان و زد بهم یچشمک

 ..تختش کنار یچوب زیم

 !شده؟ یچ -



 ..یدار کم زیچ هی فقط: گفت یخوشحال با

 گشتن مشغول سخت کردم نگاه حرکاتش به یکنجکاو با

  ..بود کمدش یها کشو تو

  ..اونور کن روتو: یگل

 قهیدق کی بعد.. کردم نگاه رو گهید جا هی و دمیخند زیر

 !نیبب: گفت و کرد صدام

 از زیم رو دهیچ یشیآرا لوازم تا چند دمید که برگشتم

  ..ِکِرم و چشم خط تا ملیر و رژ

 ؟یکرد نکارویا چرا یگل آخه-

 اما یندار شیآرا به یازین خوشگله انقد صورتت: یگل

  ...بازم خب

 :کردم تشکر ازش کردمو بغلش آروم

 ..یگل ممنونم ازت یلیخ یلیخ

 اتاقت تو ببر بردار نارویا حاال.. که نکردم یکار: یگل

  ..کن استفاده ازشون یش آماده یخواست

 ....امممم -

 وسط اون که یرنگ خوش رژ.. دمید لوازمو دوباره

  :گفتم و برداشتم بود گرفته چشممو

 دوباره ریام ممکنه که؟ یدونیم.. برمیم نویهم فعال من

 ..کنه تمیاذ یالک یزایچ بخاطر وفتهیب یلجباز سر



 هرجور باشه.. یدار حق زمیعز دونمیم دونمیم: یگل

 ایب یخواست یا گهید زهیچ جان نیهم نایا.. یراحت

 .بردار

 

 ..ممنونتم بازم باشه: گفتم زدمو بهش یقیعم لبخند

 و دراوردم تنم از لباسو رونیب اتاق از رفت که یگل

 از بعد دوباره و برداشتم ساکو.. دمیپوش خودمو یلباسا

 .اتاقم برگشتم شه متوجه یکس نکهیا قبل دادن کیکش

~~~~ 

 و اضطراب از یچیه رفتمیم راه اتاق طول هرچقدر

  ..کردینم کم بود دلم تو که یجانیه

 لباسمو.. بودم آماده مهین من بودو هشت به ربع هی ساعت

 گذاشته باز دورم ساده لختمو یموها و بودم دهیپوش

 ..کمرم دور یا نقره ریزنج به دیرسیم قایدق.. بودم

 نهیآئ تو.. برداشتم رو یگل لب رژ و کردم پام کفشارو

 به دمیمال کمرنگ و دمیکش یلب خط رژ همون با حموم

 .زدم ضربه بهش انگشت سر با و لبام

  ..بود قشنگ یلیخ بود میمال یصورت رنگش

 ریز از موهامو و پشتم انداختم رو بالماسکه ماسک بند

 ..نباشه معلوم و موها ریز بره بند تا رونیب آوردم بند



 انگار بود خوشگل یلیخ کردم میتنظ چشمام رو ماسکو

 ..دادیم نشون تر دهیکش هم هارو چشم

 نفس و دراوردم ماسکو زود خورد در به که یا تقه با

 ..بود رفته باالتر جانمیه.. دمیکش یقیعم

 سرش دست به یگوش ریام.. نییپا دمیکش درو رهیدستگ

  .بود مشغول بود نییپا

 ..آمادم من: بستم درو و رونیب اومدم اتاق از

 ..میبر: گفت بود نییپا سرش که همونطور

 من مگه درک به اصن.. نکرد نگاهمم یحت ادب یب

  ...اونم نگاه محتاج

 و برگشت لحظه هی که میکرد حرکت پله سمت ییدوتا

  !؟یزد ماسکتو: گفت

 ..زنمیم میبرس نه -

 نگام داره دمید که باال گرفتم سرمو.. سادیوا سرجاش

  .کنهیم

 :گفتم یجانب به حق لحن با و گرفت کرمم

 !؟یبود دهیند خوشگل

 :زد پوزخند معمول طبق و اومد خودش به

 ..یکن شیآرا باشم داده اجازه بهت ادینم ادمی



 هی نه یبزن حرفو نیا بعد یبدون شویآرا یمعن دوارمیام -

 !رنگ ذره

 کم پررو پررو منم.. کرد نگام و چوندیپ حرص با لبشو

 ..بهش زدم زل پاش به پا اوردمین

 بودو دهیپوش که یمشک شلوار کت تونستم چشم حاله از

 یمشک هم بود دهیپوش کت ریز که یراهنیپ یحت نمیبب

 ..بود باز بازم بلوزش اول دکمه دوتا و بود

 و آورد کم زودتر ریام اما میشد خسته هم کردن نگاه از

 ..میبر وفتیب راه الید اوف: گفت

 خودم به یا روزمندانهیپ افهیق چنان بهم کرد که پشت

 ..افتادم راه پشتش و گرفتم

 و زیت آشپزخونه یجلو از سحر هم موقع همون

  ..ندادم نشون یالعمل عکس که کرد نگاهم باحسرت

 وسط نشیماش که زد چشوییسو ریام و میشد باغ وارد

  ..داد صدا باغ

 دونستمیم نکهیا با نشستم خونسرد و کردم باز عقبو در

 !ادیدرم حرصش ریام

 نگاهم جلو نهیآئ تو از نشست که فرمون پشت.. شد نمیهم

 !من؟ رانندتم: گفت و کرد

 ..دونمینم -



  :گفت و رفت بهم یبد غره چش

 ..جلو ایب

 ..نشستم تر نرم جام تو

 ..گمیم بهت جلو ایب: ریام

 !کردم نگاه رونیب به شهیش از الیخیب

 ...یخواست خودت: ریام

 !نداره؟؟؟ تعادل چرا نیا.. شد ادهیپ نیماش از دفعهی

 و کرد حلقه بازوم دور دستشو و کرد باز منو سمت در

 ..رونیب دیکش نیماش از

 !امیم خودم کن ولم -

 ..یومدیم خوش زبون با یایب یخواستیم: ریام

 از محکم که داد هول بازومو و کرد باز رو جلو در

  ..شدم سوار خودم و رونیب دمیکش دستش

 به دمیکوب سرمو و نشستم نهیس به دست و کردم اخم

 ..یصندل یپشت

  ..کرد روشن نویماش و شد سوار خودشم

 شیپ قهید دو به توجه یب و زدم زل رهیت یآب آسمون به

 :گفتم یمظلوم لحن با

 !ن؟ییپا یبکش رو شهیش شهیم



 نویماش کم کم و نییپا داد منو سمت شهیش و نزد یحرف

 ..شد خارج یورود در از و انداخت راه

 نفس ناخواسته و بستم چشامو صورتم به خورد که باد

 ...گونم رو خورد سر اشکم و دمیکش یقیعم

 به شتریب دمیشا نبود خودم اریاخت به یحت رفتنمم رونیب

 ..اومدم همراهش خوردن هوا بهونه

 !ومد؟ین خوشت لباسه یکی اون از: ریام

  ..بود جذب یادیز -

 

 !؟یدینپوش بود جذب چون: گفت باتعجب

 همه جلو نداشتم دوست بدن به دیچسبیم بود جذب بله -

  ..بپوشم لباسو اون

 ..نیآفر.. اممم: زد لب و انداخت بهم ینگاه مین

 ..یکن قمیتشو تو که نکردم نکارویا -

 ..نکردم قتیتشو: ریام

 ؟یکنیم کلکل انقد چرا -

 !نده ادامه تو خب: ریام

 استرس یکاف اندازه به ندم جوابشو تا گرفتم گاز زبونمو

 ...کنه ریبخ امشبو خدا.. داشتم

  :گفت کردو پارک جا هی ریام ساعت مین حدود بعد



 ..میدیرس

 :زدم لب کردمو نگاه برم و دور به یناباور با

 م؟؟یاومد چرا اِسِکله

 ..رمیبگ کریپ غول یها یکشت اون از نگاهمو تونستمینم

 !شو ادهیپ.. کنهیم برگزار یکشت تو رو یمهمون: ریام

 که دمیکوب محکم درو و شدم ادهیپ نیماش از حرص با

 !چته؟: انداخت بهم یبد نگاه

 ؟یگفتیم بهم دینبا -

 پارو یخواستیم! کرد؟یم تو حال به یفرق چه: ریام

  !تو؟یرانیکشت مدرک ای یاریب

 سمت برگشتم و اومد جوش به خونم کردنش مسخره از

 ..زد قفلو یول کنم باز خواستم درو و نیماش

 !باهات امینم نیماش تو نمیبش خوامیم درو کن باز -

 ..میبر ایب نکن لج خب یلیخ: ریام

 ..کن باز گفتم -

 :گفت مرموز و طرفم اومد

 الکس به دمتیم خودم امشب یشد خسته دستم از اگه

 !چطوره؟

 نشیس به یمحکم ضربه و کردم جمع تمویعصبان تموم

 نقدره؟یهم زورت: گفت که زدم



 بود کرده میعصب یجور دمیکش یفیخف غیج ناخودآگاه

 ..رونیب زنهیم دود داره کلم از کردمیم حس

 یجور تونستمیم وگرنه سوزهیم حالت به دلم رینخ -

 ..یبر راه ینتون بزنمت

 !دراومد؟ دوباره زبونت بابا؟ نه او: ریام

  ..یدید ینم تو بود دراومده -

 ..میبر ماسکتو بزن: ریام

 و باال آوردم دستمو تو ماسک و رفتم بهش یا غره چشم

 با.. کردم میتنظ نیماش نهیآئ تو و صورتم به زدم

 :دمیپرس اضطراب

 منم؟ که ستین معلوم

 یا کاره من یرفت لو اگه.. ستیضا یلیخ چرا: ریام

 ..ستمین

 زیر که زدم صدا اسمشو یتند و تیعصبان و حرص با

 ینخور تکون من کنار از اما ستین معلوم نه: دیخند

 !خب؟.. بهتره

 ..دمینم قول -

 امشب چرا دونمینم.. داد تکون سرشو فقط و نزد یحرف

 تنفر از و یجد اونقدر حرفاش اما کردیم کلکل همش

 ..شدیم حس حرفاش تو یشوخ لحن کمی انگار نبود



 ...محال زیدوتاچ.. خنده و ریام.. یشوخ و ریام..هه

 که یرنگ دیسف بزرگ یکشت سمت میافتاد راه باهم

 به دنیرس یبرا راهو که یچوب نردبون و بود جلومون

 ..کردیم تر راحت یکشت

 سرم پشت قایدق خودش و باال فرستاد منو اول ریام

 ..اومد

 یفضا.. گهید هیچ نیا یکشت کف دیچسب دهنم اوووف

 یکل.. بودن کرده کایرمانت رستوران نیا نیع رو یکشت

 دهیچ یکشت کف نفر سه حد در کیکوچ گرد یزهایم

 یها شهیش زیم یرو و یصندل چیه بدون بود شده

 و کیش.. بود دیسف و قرمز شراب از یستالیکر

 ..یمجلس

 کرده خوش جا یکشت لبه ای زایم دور مهمونام از تا چند

 و بود یرسم هم همشون لباس دستشون تو جام با بودن

 !من نیع.. بودن زده ماسک خانما

 اما دمیلرز لحظه هی شد حلقه کمرم دور که ریام دست با

 یکشت گوشه که یکیکوچ زیم سمت کرد تمیهدا فقط اون

  ...میسادیوا اونجا و بود

 از.. افتادم شبید ادی و خورد گره دهیسف شراب به نگاهم

 یجور هی ریام صورت به باشه خورده لبام نکهیا فکرِ 



... بود یحس چه دونمینم! خجالت؟! تنفر؟ بازم.. شدم

 !خجالت همون دمیشا

 که یزیچ و کردم زیآنال ویکشت میشگیهم عادت طبق

 یکی که بود طرفه دو یچوب یها پله کرد جلب نظرمو

 بود تانیکاپ یجا انگار و یکشت کف از باالتر رفتیم

 به بود یکشت ریز قسمت انگار هم پله طرف یکی اون

 ...!کیتار پله  راه هی نیع.. نداشت دید جا جیه

 جا هی یهرک و اومدن هم گهید مهمون یکل نگذشت ادیز

  ..سادیوا

 !خودشه: ریام

  :گفتم و گرفتم مهمونا از چشم ریام حرف با

 خودشه؟ یک

 ...الکس: ریام

 وجودمو اضطراب بازم اسمش آوردن با ناخواسته

 پسر هی.. انداختم کرد اشاره که ییجا به ینگاه.. گرفت

 که لخت یمشک یا خامه یموها با ساله 31.32 حدودا

 شیر ته و رهیت یچشما و دیسف پوست و بودن شده براق

  ..صورتش رو یکم یلیخ



 رخ به کلشویه و بود دهیپوش هم یرنگ یدود شلوار کت

 خوادیم یچجور پسر نیهم دونستمیم چه.. دیکش یم

 .....کنه نابود مویزندگ

 آماده اگه دیاومد خوش یلیخ یلیخ دوستان خب: الکس

 اره؟یدرب حرکت به رو یکشت تانیکاپ دیا

 خنده با الکسم کردن اعالم رو تشونیرضا اکثرا مهمونا

 !دیببر لذت نجایا بودن از.. میکنیم حرکت پس: گفت

 ..کیموز: گفت کردو اشاره یچ هی به و

 اون که یا نفره 4 یقیموس گروه به خورد چشمم تازه

 یفضا تو رو یمیمال کیموز دستشون تو ساز با گوشه

 یکشت لبه خواست دلم چرا دونمینم.. کردن پخش یکشت

 ..بود شده تنگ دلم یلیخ.. نمیبب ارویدر فقط و سمیوا

 !؟یکشت لبه میبر شهیم ریام -

 !چرا؟: ریام

 ..آب تو کنم پرت رو تو که -

 خندشو کرد یسع فقط اما شدم العملش عکس منتظر

 ..میبر: زد لب و کنه کنترل

 

 .....میبرداشت که قدم از قدم



 بگم آمد خوش خوامیم تازه عجله؟ نیا با کجا او: الکس

 ..بهتون

  ..میسادیوا روش به ورو میبرگشت رو رفته قدمِ  هی

 ..بهم زد زل شیور هی لبخند با

 منم بفهمه اگه..دمیشنیم قلبمو تند ضربان یصدا خودم

  !؟یچ

 نگاهشو اون اما نییپا انداختم چشامو تونستم که ییجا تا

 ..داشتیبرنم

 !ینازل خواهرم: ریام

 آروم قلبم کمی که کرد حلقه شونم دور دستشو همزمان و

 ..گرفت

 ..جون ینازل خوشبختم.. اوه: الکس

 !نیهمچن: گفتم کردمو پنهان صدامو تو لرزش

 محکم که دادم دست بهش اجبار به منم جلو آورد دستشو

  ..دستم پشت نشوند لباشو گرفتو

 ..زد بهم یلبخند که دمیکش پس زود دستمو اراده یب

 لخت لخت انگار کردیم براندازم یجور فشیکث یچشما

 ..عنترو سادمیوا جلوش اومدم

 یلیخ من واسه اما دینکش طول میثان 10 دیشا نایا همه

 ...بود



 یک بپرسم تونمیم میبمون میتونینم یلیخ راستش ما: ریام

 !شه؟یم تموم تونیمهمون

 :کرد نگاه ریام به و گرفت من از چشم الکس باالخره

 از رسونهیم رو شما یشخص قیقا دیبخوا شما هرموقع

 ......فقط.. دیببر لذت دیهست نجایا که یوقت

 :شد کمینزد قدم هی کردو نگاه من به دوباره

 یلیخ چهرتون د؟یاریدرب ماسکتونو لحظه هی شهیم شما

 ...آشناست برام

.. کردم آزاد شدمو حبس نفس و کردم تر زبونم با لبمو

 ...شدم بدبخت

 ماسکشو تونهینم صورتش یسوختگ بخاطر: ریام

 ..ارهیدرب

 صورتِ .. نطوریا که: گفت بهم زد زل چشاش با الکس

 !نه؟ مگه... باشه سوخته دینبا یجذاب نیا به

 !نه؟ ای باشه سوخته من صورت که چلغوز توچه به آخه

 ..بود کننده معذب نگاهاش واقعا شدم جا به جا جام تو

 و یگوش به گرفت نگاهشو زود شیگوش زنگ یصدا با

 ..دیترسیم ازش واقعا آدم که زد یمرموز لبخند

 !بدم جواب نویا دیبا من دیببخش: الکس



 گهید یبر: گفتم رلبیز که گرفت فاصله ازمون زود و

 ..یبرنگرد

 نگاهش یرچشمیز و برداشتم شونم رو از رویام دست

 و قرمز شراب ستالیکر سمت رفت دستش.. کردم

 !ش؟یبخور یخوایم: گفتم زود که کرد پر جامشو

 :گفت آروم و گرفت خندش مییهوی کردن هول از

 !شمینم مست من نباش نگران

.. دیکش سر رو همه نفس هی و کرد حلقه جام دور دستشو

 کردم یغلط چه نشد میحال خوردم دشویسف قلپ دو من

 ماشاال واقعا دیکش سر قرمزشو جام به نفس هی نیا بعد

   ..بهت

 ...کرد پر دومو جام دمید که اونور کردم رومو

 تو منم نباشه شیحال کنه مست دمیترسیم نبود خودم دست

 ..بمونم تنها الکس یکوفت یمهمون نیا

  :زدم لب لبش سمت برد که دومو جام

 !؟ینخور شهیم

 ایزود نیا به نترس: گفت کردو نگام چشمش گوشه از

 ..شمینم مست

 ..باال دیکش دومم جام نفس هی و نموند منتظر و



 با کهیمردت.. برگردوندم شدت با رومو و کردم حرص

 ..شمینم مست ایزود نیا به من گهیم ییپررو

 شدمو یعصب شتریب زنهینم حرف کرده سکوت دمید

 نگام یکج لبخند با داره دمید سمتش برگشتم دوباره

 ..کنهیم

 مست..م: گفتم چشمام تو بود افتاده ناخواسته که یترس با

 !؟یکرد

 ..آره اوممم: گفت یا دهیکش لحن با

 ..ریام..ا: گفتم دادمو قورت باصدا دهنمو آب

 وارد بهش یمحکم فشار و کمرم رو گذاشت دستشو

 انداختن واسه دستامو ناخواسته و جلو دمیپر که کرد

 ..نشیس تخت دادم فشار فاصله

 !عقب؟ یبر.. شهیم -

 ..کنم فکر بذار: ریام

 ..شهینم نه: گفت یمکث بعد

 شمیم تیاذ دارم: گفتم و عقب به دادم فشارش دوباره

 ..ریام

 که گفتم بهت: گفت یعاد لحن با و کرد ول کمرمو هوی

 ..شمینم مست ایزود نیا به



 راحت کنهیم یغلط چه داره شهیحال نکهیا بابت از المیخ

  ..شدم یعصب انداخت دستم نکهیازا یول شد

 ..بود بامزه -

 ..گردمیبرم زود من نجایا بمون: ریام

: گفتم فقط و کجا دمینپرس ترسو نگه بهم نکهیا واسه

 ..باشه

 ..ینخور تکون اما رمینم یدور یجا: ریام

 !باشه: گفتم دوباره دادمو تکون یسر

 

 پارتها، انتقال نیح در شرمنده یلیخ یلیخ دوستان️⭕)

 برگردوندن امکان متاسفانه و شد پاک پارتها از یکی

 طور به نیهم بخاطر سین دوبارش نوشتن و دوباره

 جا براتون داستان که افتاد یاتفاق چه گمیم خالصه

 که نهیبیم رو یدختر الید ریام رفتن از بعد��وفتهیب

 شهیم دهیکش کیتار پله راه همون سمت به زور به داره

 نیرزمیز سمت به اونو داره که یمرد یدستا تو و

 نیرزمیز رهیم و شهیم کنجکاو.. کنهیم تقال کشهیم

 یاتفاقات چه نهیبب تا مونه یم منتظر لحظه چند و دنبالش

  ..وفتهیم



 از قهیدق چند از بعد و برهیم یاتاق هی داخل رو دختر مرد

 یکس تا شهیم یمخف ستون پشت الید و رونیب ادیم اونجا

 سمت رهیم المید باال، رهیم مرد نکهیا از بعد.. نتشینب

 با رو دختر همون جنازه کنهیم باز درو تا و اتاق همون

 تو که نیح نیهم در و نهیبیم یخون صورت و سر

 اونو رگلوشیز چاقو یزیت گذاشتن با مرد همون شوکه،

 ..کنهیم سکوت به وادار

 اونو و شهیم مانعش مرد بزنه یحرکت خوادیم تا المید

 اونو دواریتهد یها حرف گفتن با و وارید به کوبهیم

 پرتش و راهرو ته یاتاق داخل برتشیم بعدم ترسونهیم

 ..کنهیم قفل الید یرو به درو و داخل کنهیم

 

 و سردخونست اتاق اون فهمهیم در یتابلو یرو از الید

 دیسف یها مالفه با که ییها جنازه از پر روش به رو

  ..شدن پوشونده

 نهیشیم جا همون و لرزهیم خودش به سرما و ترس از

 خشونت و دیتهد لحن با و ادیم الکس قهیدق چند از بعد که

 تو که نگه یزیچ چکسیه به که خوادیم الید از زیآم

 الید ماسک خوادیم که هم یوقت و.. دهید یچ اتاق اون

 ذارهینم و شهیم مانع اون برداره صورتش رو از رو



 ادیب ریام باشه منتظر گهیم بهش شخندین هی با الکسم

 ..رونیب رهیم اتاق از و نجاتش

 با زیم سر گردهیبرم تازه که یریام گهید طرف از

 درموردش نفر چند از و رهیگیم دلشوره الید دنیند

 ..نیرزمیز رفته اون که دهید گهیم یکی که پرسهیم

 اتاق از داره که نهیبیم الکسو نییپا ادیم ها پله از تا رمیام

  ..شهیم خارج راهرو ته

 درو و رسونهیم سردخونه به خودشو ریام الکس رفتن با

 بغل رو الید جون یب جسم و کنهیم باز شکوندن با

 و کنهیم اجاره اونجا از قیقا هی سرعت به و رهیگیم

  ..اسکله به برگشتن واسه کنهیم سوار رو الید

 با الید و ارهیم هوش به رو الید ریام اونجا به دنیرس تا

 ریام و دهید ایچ که کنهیم فیتعر براش هیگر و بهت

 و بحث کردن عوض و دادن جلوه یعاد با کنهیم یسع

 هم بایتقر که کنه عوض حالشو کلکل و یشوخ کمی

 ریام نیماش سوار و اسکله به رسنیم و شهیم موفق

 گردنیبرم و برهیم خوابش همونجا الید و شنیم

  (️⭕....خونه



 بابت ناراحتم منم وتایک موضوع نیا بابت دیببخش}

 {�🆇🕺�پارت دنیپر

—--------------- 

 آنا#

 

 ..7:45.. انداختم ساعت به ینگاه

 در به و دادم هیتک درخت به آرنجمو یخورد اعصاب با

  ..کردم نگاه بزرگشون

 !یلعنت گهید ایب رونیب

 مچاله دستمو تو کاغذ و گرفتم ضرب نیزم رو پام با

 ....خان رهام کنم کاریچ باهات دونمیم.. کردم

 رو از دستمو شد باز آروم که نگیپارک در دنید با

  ..کردم زیت چشمامو و برداشتم درخت

 رونیب اومد نگیپارک در از که یرنگ یمشک نیماش با

  ..سادمیوا نیماش یجلو و کردم تند قدمامو

 رو از شویدود نکیع و گرفت ترمز شدت به نیماش

 :گفت یعصب.. شد ادهیپ نیماش از و برداشت چشماش

 !؟یشد وونهید یکنیم یدار کاریچ



 واقعا: گفتم و نیماش کاپوت رو دمیکوب دستامو کف

 وییدا رهیم فنا به کم کم داره دزدت قیرف یدید.. یپَست

 رسهیم بهت یچ کار نیا از! نه؟ زندان یانداخت

  !؟یعوض

 :گفت و سمتم اومدم

 واسه یگیم یچ دارم آبرو نجایا من نییپا اریب صداتو

 !خودت؟

 یدار که ییآبرو.. یدار آبرو آره: زدم داد تمسخر با

 ......تو.. یدزد هی کیشر تو.. سرت تو بخوره

 دهنتو: نیماش سمت دمیکش و دهنم رو داد فشار دستشو

 از یهرچ یکرد وا دهنتو یاومد رسریخ دختره ببند

 !داره؟ من به یربط چه تییدا.. یگیم رونیب ادیم دهنت

 شدمو آزاد دستش ریز از و دادم تکون محکم خودم

 :نشیس تخت دمیکوب کاغذو

 به کردن ریدستگ وییدا فرودگاه تو.. ریبگ لیتحو بفرما

 چه نیا شرکتش محصوالت پخش نداشتن مجوز جرم

 ریدستگ طرفو فرودگاه انیب بخاطرش که هیمزخرف لیدل

 ..توعه کار همشون! کنن؟

 :گفت و نمیس قفسه به دیکوب کاغذو اون بار نیا



 یکار نیهمچ براتون بخوام که نیندار ارزش اونقدر

  ..جون بچه برو بکش راهتو.. کنم

 واقعا.. کرد باز رو راننده سمت در و زد دور نویماش

 بود خودشون شیپ الید اما بود؟؟ تیاهم یب انقد

 ..مطمئنم

 دمیکش بودمو کرده آماده بمیج تو قبل از که یسوهان

 فشار و نشیماش کیالست تو کردم فرو شویزیت و رونیب

  ..دادم

 لبم رو لبخند نشیماش پنچر شدن یخال سیپ یصدا

 ..آورد

 :شدیم کترینزد هرلحظه که اومد شیعصب یصدا

 !وونه؟ید دختره یکنیم یدار یغلط چه

 کاغذو و رونیب دمیکش کیالست تو از سوهانو

 هیتک خونسرد و نیزم رو ختمیر و کردم پاره  جلوش

 :نشیماش به دادم

 یدونیم خودت نکهیا ای یبریم ای.. الید شیپ یبریم منو

 .کنمیم کارتیچ

 نگاهش نجوریهم منم که دیخند حرص با و زد یشخندین

 ..کردم



 دمید میزندگ تو که یآدم نیتر ُخل و نیتر ونهید: رهام

  ..ییتو

 !الید -

 نه؟؟ شهینم تیحال زادیآدم حرف:رهام

 ..الید فقط -

 ..کنه جمعت ادیب سیپل بزنم زنگ نیبش پس باشه: رهام

 کردمو نگاهش پوکر که شیگوش طرف رفت دستش

 ..بزن زنگ یاوک: گفتم

 از که کرد نگام یجور.. چوندمیپ انگشتم دور موهامو و

 ...زدم بهش یژکوند لبخند چشماش تو تعجب

 !وونهید: گفت رلبیز دوباره

~~~~ 

 ریام#

 

 به زدم مویشگیهم عطر و بستم مچم دور ساعتمو

  ..خودم

 پله نیاول رو پا.. رونیب اومدم اتاق از و زدم تا نامویآست

  ..عقب برگشتم و کردم مکث گذاشتم که

 بازش صدا یب و اتاقش در سمت رفتم آروم یقدما با

  ..کردم



 ..داخل رفتم و باال رفت ابروم یتا هی یخال تخت دنید با

 جالبش اما بود خاموش حمومم چراغ! باز؟ بود رفته کجا

 درو.. بود روشن اتاقش چراغ صبح 7 ساعت بود نیا

 !زدم صدا روناجونو و نییپا رفتم تند و گذاشتم باز

 

 پسرم؟ جانم: روناجون

 !کو؟ الید -

 !من اتاق: روناجون

  !کنه؟یم کاریچ شما اتاق: گفتم تعجب با

 کابوس یه گفت شمیپ اومد شب نصفه شبید: روناجون

 بغض همش براش رمیبم یاله.. بخوابه تونهینم نهیبیم

 نجایا امشبو هی گفت بهم.. ببنده چشماشو تونستینم داشت

 شبید.. برد خوابش تا کردم ناز موهاشو انقد منم بخوابه

 ر؟؟یام بود شده یزیچ

 !نه.. روناجون نه: گفتم کردمو یپوف

 با که نشستم زیم پشت و دمیکش صورتم رو کالفه دستمو

 آشپزخونه از دوباره رهام اسم دنید و میگوش برهیو

 ..رونیب اومدم

 !رهام؟ بله -



 و سر آنا دختره نیا دنبالت ومدمیم داشتم ریام: رهام

 تو گفت بهم کرد پنچر نمویماش کیالست زد شد دایپ کلش

 ....و زندان یانداخت موییدا

 حرف درست.. دمینفهم یچیه من رهام نمیبب سایوا -

 !نمیبب بزن

 .....که رونیب نگیپارک از ومدمیم داشتم صبح: رهام

 :گفتم شد تموم که رهام یحرفا

 !مطمئنه؟ انقد

 االنم! یبکن فکرشو که یزیچ از تر مطمئن: رهام

 نگاه منم یحت خورهینم تکون من نیماش کنار سادهیوا

 ..الید گهیم فقط کنهینم

 شنوه؟ینم که حرفاتو -

 باهات کنارش ستمین خنگ اونقدرم رجونیام نه: رهام

 ..کنم صحبت

 بهت شب تا الید بگو بده بهش شمارمو.. کن زیچ تو -

 ..زنهیم زنگ

 بزنن؟ حرف باهم! ؟یشد وونهید ریام: رهام

 ییاتفاقا هی الکس یمهمون شبید.. رهام نشدم وونهید -

 ..شه بهتر کمی آنا با دیشا ختسیر بهم کال الید که افتاد



 به حاال تا یک از نگو چرت ریام: گفت یعصب رهام

 ؟؟یافتاد الید هیروح فکر

 امیم االن من.. بکن گفتمو که یکار داداشم جان رهام -

 !خدافظ دنبالت

.. کردم قطع ویگوش کنه اعتراض بدم اجازه نکهیا قبل

 و نیا هیروح فکر به حاال تا یک از من.. گفت راست

 !اونم؟

 برگشتم و موهام به دمیکش دستمو قبل از تر کالفه

 ...آشپزخونه

~~~~ 

 الید#

 

 ..بهشون دمیکش دستمو و کردم سفت کش با موهامو

.. داشتم دوست شتریب یاونجور.. بود بهتر باز یمو نه

 یراه و دستم مچ دور انداختم و کردم باز موهام از کشو

 ..شدم باغ

 چهار و کنم لکسیر آفتاب غروب لحظه نمیبش نکهیا

 دادمیم انجام آنا با شهیهم رو ببندم چشامو و نمیبش زانو

     ....تنها االن اما



 یپشت باغ تا و دمیکش یقیعم نفس که بود خوب انقد هوا

    !شه نرم بدنم کمی تا دمییدو زیر

.. کردم تمرکز دیخورش نور رو و سادمیوا درختا پشت

  ..هم به چسبوندم و باال بردم اروم دستامو

.. رونیب دادم شدت با و شمردم نفسامو مرتب شمارش با

 ...سوم نفس.. دوم نفس

 !آرامش...آرامش...آرامش

 رو شدم خم اسلوموشن حرکات با و بستم کامل چشمامو

 حس از که کرد لمس نویزم نَمِ  دستام کف و نیزم

 !نشست لبم رو یلبخند خوبش

 اون رو کامل تمرکز با و  باال آوردم آهسته پامو هی

  ..موندم حالت

.. کردم باز درجه نود پاهامو تصورم و بسته یچشما با

 یحت بود خوجمل که انقد بودم ژست نیا عاشق شهیهم

  ..هام حالت نیا از داشتم عکسم یکل

 ..چمن رو بود ختهیر و بود شده برعکس کال موهام

 دست به دوباره آرامشمو داشتم یراستک راست انگار

 ..اوردمیم

 ....که برگردوندم پامو و رونیب دادم نفسمو دوباره

 !خوبه تعادلت نیآفر: ریام



 برگردم بد و بلرزه پام تا بود یکاف جمله هی نیهم

 ..سرجام

 مگه تو: گفتم و کنار زدم شدت با صورتم رو از موهامو

 !؟ینبود سرکار

  ..برگشتم خب: ریام

 ینجوریا بازم که شدمیم آروم داشتم بار هی: گفتم رلبیز

 ..شد

 ..لحظه هی سایوا: گفت که برم اومدم

  ه؟یچ -

 !؟یکنیم مبارزه: ریام

 !تو؟ با ؟یک با -

 !؟ینیبیم ویکس من جز: گفت و انداخت دورش به ینگاه

 !کنمینم مبارزه باهات نه -

 ؟یبباز یترسیم: ریام

 !یبباز تو ترسمیم نه -

  :گفت کردو یا خنده تک

 ..کوچولو خانم برسه زورت نکنم فکر

 .بودم حساس رسهینم زورت کلمه نیا رو شهیهم

 :گفتم و سادمیوا جلوش رفتم



 اعتراض حق یباخت اگه فقط.. میکن مبارزه.. باشه

 !یندار

 ..اومد خوشم نفست به اعتماد از خوبه: ریام

 تنش از و کرد باز دونه دونه رهنشویپ یها دکمه

 که بود تنش جذب رنگ یمشک یرکاب هی.. دراورد

 نشیس عضالت و دیکشیم رخ به بازوهاشو کیش یلیخ

 ..بود معلوم قهی یباال از

 خب؟: گفتم و گرفتم مزخرفش کلیه از نگاهمو

 تر راحت بازتره فضا اونجا ییجلو باغ میبر: ریام

 !زنمتیم

  ..نباش مطمئن اونقدرام -

 نرم کمی تا کردم بسته و باز مشتمو یه اونجا میبرس تا

 ...کنم یخال سرش امویدل و دق تموم خواستمیم چون شن

 !؟یبرگشت یک ینگفت: دمیپرس دوباره

.. کردمیم پارک نویماش داشتم رونیب یاومد در از: ریام

 ..یکنینم توجه یچیه به تو.. یدیند که نداره هم یتعجب

 :گفتم شدو دهییسا هم رو دندونم

 ؟یچ یعنی حرفت نیا

 ..ایب.. الیخیب: ریام



 هیثان چند جامون تو و میسادیوا هم یرو به رو فاصله با

 ..میزد درجا

  ..نطوریهم اونم گرفتم خودم به دفاع حالت

  ..شدم کشینزد کمی عقب پام هی جلو پام هی

 !یبلد حالتارو.. خوبه -ریام

Tina: 

 ؟یبلد خودت فقط یکرد فکر -

 که بردم صورتش سمت شدت با و زیت مشتمو همزمان

 محکم اما شکمم به زد خودشو مشت و داد یجاخال زود

  ..نزد

 صاف که گردنش به زدم قبل از زتریت دومو مشت

 ..کردم ذوق و هدف به خورد

 ؟یکرد ذوق هیچ: ریام

  ..اوهوم -

 یجاخال زود که پهلوم سمت گرفت و باال آورد پاشو هی

 که سوم بار یول دادم یجاخال زد گهید بار هی... دادم

 ...کردم دفاع خودم از زدیم داشت

 کنم فکر ریام یها ضربه با یه و من یمشتا با یه

 زد بارم هی.. میبود زدن حال در زیر هی ربع هی کینزد



 بود، ها کیتکن واسه که یقانون برخالف که صورتم تو

  ..شد یشاک که شکمش تو زدم لگد

 تر خسته من اما میبود شده عرق سیخ و خسته بایتقر

 هی دیبا یول بودم نکرده نیتمر بود وقت یلیخ چون

  ..شدیم یخال حرصم تموم تا زدمیم بهش گمید ضربه

 ..8 من ضربه تا 10 ریام.. میشمردیم ازامونمیامت یحت
 ..زدمیم بهش دیبا گهید تا دو

 ..کردم مشت دوباره و دادم تکون تند تند دستامو

 پامو اومدم تا و میکرد ادیز و کم یه هم با فاصلمونو

 واقعا چون که شکمم تو زد پاشو اون زانوش، تو بکوبم

 ..نیزم خوردم پشت از موندن سرپا واسه نداشتم یجون

 !؟یخوب شد؟ یچ: ریام

 ..شکمم ریام آخ.. نه ییییآ: گفتم و گرفتم شکممو

 ..کردم نگاهش یرچشمیز منم و سمتم اومد یواقعن گهید

 گرفت؟ دردت یلیخ: ریام

 با و گرفتم دستام تا دو با دستشو مچ هوی سادیوا که کنارم

 زورمو تموم و کردم یخال زانوشو پشت از پام دوتا

 ...شد نمیهم که نیزم رو انداختنش واسه گذاشتم

 10_9: گفتم و دمیکش یفیخف غیج



 یا خنده تک بود دهیکش دراز نیزم رو که همونطور

 ..کنمینم اعتماد حرفات به گهید: گفت کردو

 :شدم بلند جام از و تکوندم دستامو

 ..میش یمساو بزنمت گهید دونهی پاشو..پاشو

 بود افتاده که موهاشو.. شد بلند نیزم رو از شدو زیخ مین

  ..بستم کش با موهامو تند تند منم باال داد شیشونیپ رو

 به بزنم خواستمیم.. شدم کشینزد و گرفتم آخرو ژست

  ..بخوره تکون قلبش قشنگ نشیس

 شیپ مویبعد حرکت داره که انگار میزد زل هم یچشا تو

 زور با مشتمو عیسر منم کرد نگاهم خونسرد کنهیم ینیب

 و گرفت محکم مچمو همونجا که نشیس به دمیکوب

 که نزدم داد اما خوردم چیپ دنبالش منم که چوندیپ یجور

 ...گرفته دردم بگم

 پشت از خودشم و شونش رو گذاشت مچمو پشت از

  ..برد نیب از باهام فاصلشو

 تکون تونستمینم.. گرفتش تر سفت اما دادم تکون مچمو

 ..بره در مچم بود ممکن هرلحظه که انگار بخورم

  ..جلوم آورد و گرفت مچمو یکی اون آروم دستش

 که بود قلبم فقط اما کردمیم حس گردنم به لباشو یکینزد

 ..زدیم تند باز



 :زد لب و داد تکون آروم بودو گرفته جلوم که یمچ

  !جوجه؟ یبترکون منو یخواستیم مچ نیهم با

 ..ریام کن ولم -

  ..گردنم به نخوره نفساش تا کردم کج سرمو

 خودم چون...شدینم کینزد بهم انقد یحت لمیدن

 !؟.....االن اما.. خواستمینم

 و گرفتم آروم ذهنم تو اومد لحظه همون که یا نقشه از

 ..کردن یباز نقش کردم شروع یمجبور

 تو کمی که یناز با و ریام طرف چرخوندم کمی سرمو

  :زدم لب خودش مثه بود صدام

 !ر؟یام نظرت به کنیکوچ مشتام

  ..نکرد ولم اما دمیفهم نویا خورد جا رفتارم از کمی

 رو و دمیچرخ بغلش تو رمیبگ فاصله ازش نکهیا بدون

 ...سادمیوا روش به

  ..برداشتم دستمو و شد کم مچم رو از دستش فشار

 که لباش رو رفت چشمم لحظه هی واسه فقط لحظه هی

  ..اونور کردم رومو زود

 بود زده زل نجوریهم داشت که یزیر اخم با اون اما

  ..بهم



 خودم به دلم تو بود؟؟؟ شده محوم ای بهم بود زده زل

 ..کردم نگاه ریام به دوباره و دمیخند

 دهن تا اونم برسه بهش قدم کمی تا شدم بلند پام پنجه رو

 تو دمیکوب محکم زانومو زدن حرف واسه کرد وا

  ..شد دوال که شکمش

 ...ممممیشد یمساو 10_10: زدم غیج یخوشحال با

 !زدم دست تند تند و دمیچرخ ریام دورِ  دور، چند

 !یَجلَب... یلیخ: ریام

 ..ییما استاد یدار اریاخت: گفتم کردمو میتعظ

 داد محکم نفسشو و باال گرفت سرشو خنده زیر با

  ..رونیب

 که خونه سمت افتادم راه و دادم بدنم به یقوس و کش

 ..الید: گفت

 ه؟یچ: برگشتم کمی و دادم زحمت خودم به

 که دراورد شویگوش بود نیزم رو که رهنشیپ بیج از

  ..شد برابر چند تعجبم

 ..دستم کف گذاشت ویگوش و گرفت دستمو و سمتم اومد

 ؟یکنیم یدار کاریچ -

  ..بزن حرف باهاش آنا به بزن زنگ: ریام

  :گفتم و ینعلبک قد شد چشمام



 !سنگ؟ به نخورده االن سرت

 :گفت من حرف به توجه یب

.. یبگ دینبا یچ یبگ بهش یچ دیبا که یبدون کنم فکر

 ...!!قهیدق 5 فقط

.. کردمیم نگاه شیخال یجا به نجوریهم... داخل رفت و

 به بودم زده ضربه هرجاش به من.. بود ممکن ریغ نیا

 !نبود که مستم... مغزش جز

 ..بود دیکل صفحه رو کردم نگاه شیگوش صفحه به

 و گرفتم فاصله در از و دادم قورت باصدا دهنمو آب

 ..زدم رو آنا شماره

 دیتهد با که یروز اون به نه.. تماس رو رفتینم دستم

 که االن به نه بزنم زنگ بهش کرد مجبورم آنا مرگ

 اعتماد بهم انقد.. داخل رفته خودش چیه داد بهم شویگوش

  !؟....یچ باشه نقشه نیا همه اگه داره؟؟

 

 جونمم شبید همون تونستیم اگه.. یا نقشه چه بابا نه

 نجات جونشو من نکهیا بخاطر نکنه.. داد ینم نجات

 !بود؟ ونیمد بود، خورده ریت یوقت دادم

  ..یونیمد به چه اونو اووو



 تماسو دکمه و رونیب کردم شوت ذهنم از رو فکرا همه

 ..دادم فشار

 .....بوق سه... بوق دو... بوق هی

 !د؟ییبفرما: آنا

  ..آنااا: گفتم بغض و جانیه با

 دور گوشم از ویگوش شد باعث دیکش تلفن پشت که یغیج

 صدات یبرا دلم چقد.. شمممم فدات من الااااید: کنم

 ...شعوووووریب بود شده تنگ

  :گفتم کردمو یتلخ خنده تک

 ؟؟یخوب... ها سرجاشه دادنت فحش

 !ال؟ید.... یخوب پرسهیم یک از یک نیبب: آنا

 دلم؟ جون -

 جفتمون هروقت.. کردم سکوت منم.. کرد سکوت

 که بود دلمون تو حرف انقدر یعنی میکردیم سکوت

 حرف تونستمیم من اما.. نداشت گفتنشو قدرت زبونمون

  ..بفهمم رو آنا دل

 !دمیم قول... یعنی.. شتیپ امیم.. من آنا...آ -

! ؟یاینم و شتیپ امیم یگیم یدار یه یکِ  از الید: آنا

 .....هم ییدا.. بخدا ندارم طاقت گهید من

 ..کرد قطع حرفشو دفعهی



 !؟یچ ییدا آنا؟ -

 !ال؟ید امنه جات.. یچیه یچیه...یه: آنا

 ..امنه یلیخ: گفتم ناخواسته

 ؟یکرد مسخره: آنا

 ..یکرد عوض بحثو شده؟ یچ مییدا آنا.. گفتم یجد نه -

 در به در سالمت و حیصح تییدا بشم قربونت نه: آنا

 ..برات نگم که فرانکم.. دنبالته

 

 .....که بهش ینگفت مگه -

 ..نشدن آروم بازم اما گفتم رو همه چرا: دیبر حرفمو

 کن آروم فرانکو و ییدا اونور تو آنا: گفتم و دمیکش یپوف

 خب؟ نمتیبیم فرصت نیاول دمیم قول بهت من

 کدوم دوستم دونمینم ماهه چند که مسخرس یلیخ: آنا

 کنه؟یم یزندگ یک با.. کنهیم یزندگ داره یا شده خراب

  شته؟؟یپ ریام اون بگو کلمه هی فقط الید

 حیتوض برات مو به مو رو یچ همه زدلمیعز آنا -

 فرانکو یجلو و یکن مواظبت جونم از تو هیکاف.. دمیم

 حرف باهات دارم مطمئن چقدر نیبب.. یریبگ رو ییدا

 درست یچ همه! ؟یندار اعتماد التید به تو! زنم؟یم

  باشه؟؟ هم شیپ میگردیبرم شهیم



 کنم کاریچ دونمیم نوریا از منم.. باشه: زد لب بغض با

 ..هم به میبرس زودتر

 !ور؟ کدوم از -

 ....دیپ رو پسره نیا خونه آدرس صبح راستش: آنا

 ..شد قطع صداش دفعهی

 !پسره؟ کدوم یزنینم حرف چرا آنا؟ -

 صفحه دمید که دادم فاصله گوشم از رو یگوش صفحه

 ...شده خاموش یگوش

 !نشد روشن کردم یهرکار

  ..شه خاموش تا بود شده میتنظ قهیدق 5 رو انگار یلعنت

 ...داخل رفتم و دادم فشار چشام به انگشتامو

 !بود بسته اتاقش در ریام اتاق رفتم میمستق

 با که کردم باز درو.. ومدین صداش زدم در بار چند

 ..حمومه شد مشخص حموم از آب شر شر یصدا

 ..بستم اتاقشو در و تختش رو گذاشتم خاموشو یگوش

 !گرفتمیم دوش دیبا منم میبود کرده که یعرق از بعد

~~  

  ..دادم تکونش تند تند و موهام رو انداختم رو حوله

 !روش گذاشتم سرمو و بالش رو انداختمش بعدم

  ..بود خسته و کردیم ینیسنگ بدجور چشمام



 جام از که شد باز صدا با در روهم گذاشتم پلکامو تا

 بد نکنم فکر در، اسم به داره وجود یچ هی: گفتم و دمیپر

 ..شیبزن تو یایب یخوایم نکهیا قبل اگه بشه

 هوا تو که طرفم انداخت رو بود دستش تو که یکاغذ

 قبل کردمو نگاه سردش چهره به تعجب با.. گرفتمش

  :گفت ه،یچ نیا بپرسم نکهیا

 یتونیم.. گسید روز سه یبرا! ؟یخواستینم مگه طیبل

 ...خودت شهر یبرگرد

 !؟یکنیم آزادم یدار یعنی: دمیپرس یجیگ با

  !به؟یعج: ریام

 ...یلیخ -

 ..برات نباشه بیعج: گفت و زد یپوزخند

 امروز.. یداد نجات جونمو شبید تو! نمیبب سایوا ریام -

 یبرگشت دوباره االن بعد یدیخند یبود خوب بعدازظهر

 یریدرگ خود! اولت؟ یسر خشن ظاهر همون به

 ؟یدار

 دارم؟ تو نظر به: ریام

.. کردم بازش طویبل و گرفتم ازش نگاهمو هیثان چند بعد

 !بود گهید روز سه واسه قایدق خشیتار



 که دیرس هم یروز واقعا یعنی! ؟یچ باشه نقشه اگه

 و آورد سرم بال همه نیا که یریام! کنه؟ آزاد منو ریام

 ...داد؟ عذابم

 ......فرودگاه تو روز همون مدارکم و پاسپورت ر؟یام -

 بهت یدار پرواز که یروز! منه دست همشون: ریام

 ..دمشونیم

 بلند تخت رو از که بره تا دیچرخ پاش پاشنه رو

  هوم؟! ؟یکن تمیاذ یخواینم که ندفعهیا: گفتم آروم  شدمو

 !من طرفِ  از حداقل.. ستین کار در یتیاذ نه: ریام

 ..زد حرف گنگ دوباره نیا

 یک ینباش تو اگه! تو؟ طرف از حداقل یچ یعنی -

 .....اذ خوادیم

 !جون ینازل نره ادتی الکسو: گفت و شد خم

 ..شهینم یزیچ یند لو بهش جامو تو.. رهینم ادمی -

 کجا به نیبب فرانک با! کن فکر نطوریا تو: ریام

 ..یرسیم

 !نکن باز بحثو نیا دوباره رسمیم جاها یلیخ به -

 گرفت ازم نگاهشو سوزوند کجامو تا که یشخندین هی با

  ..رونیب رفت اتاق از و

 !!خودم یزندگ به برگشتن طِ یبل.. بود طیبل دستم تو واقعا



.. دمیچسب یدست دو طویبل و زدم یلبخند دل ته از

 دلم یلیخ یلیخ نکهیا با... رفتمیم خونه نیا از باالخره

 که؟ بمونم تونستمینم اما شدیم تنگ روناجون واسه

 تیامن حس خودم زدم، ریام به که ییحرفا از جدا

 جیگ خودمم.... یعنی.. داشتم ریام خود شیپ رو یشتریب

 !!یحت زدمیم

 یا جذبه انگار یول بود گاه هیتک و خوب مرد هی فرانکم

  ..نداشت فرانک رو داشت ریام که

 شد نابود میزندگ بخاطرش که یکس! نه؟ بود بیعج

 زد یلیس سوزوند، دستمو باشه، اوردهین سرم نبود ییبال

 کرد، دعوام کرد، میمخف سایپل از شکست، دستمو بهم،

 مواد قیتزر با منو دیکش اسلحه روم کرد، رمیتحق

 احساس ششیپ.....حاال یول داد عذابم همه نیا و ترسوند

  کردم؟؟یم تیامن

 !ه؟یچ پس ستین بودن خل نیا اگه

 ؟...زنمیم من هییحرفا چه نیا اوف

 شوت ذهنم از رویام یفکرا و بالشم رو گذاشتم طویبل

 و دمیکش دراز تخت رو راحت الیخ با و رونیب کردم

 ....بستم چشامو

~~~ 



 •بعد روز سه•

 

 ریام#

 

 !؟یکرد رید: رهام

 !خبر؟ چه.. زدم مامانم به سر هی آره -

 یوقت یچیه که خبر.. سرخه چشمات مشخصه: رهام

  !؟یچ تو.. کردم فیرد شرکتو یکارا کمی ینبود

 شهیهم مثل و نشستم روش و عقب دمیکش ویصندل

  ..داره پرواز الید امروز.. چیه: دنیچرخ کردم شروع

 !سرجاش اومد عقلت ها ماه از بعد.. خوبه: رهام

 نیب خودکارو و یصندل به دادم هیتک سرمو حوصله یب

 ..چرخوندم انگشتم دو

 

 ؟یا کالفه چرا: رهام

 ..ستمین -

 !پرواز؟ چنده ساعت: رهام

 ..شب 2: ریام

 گفته؟ آنا به: رهام



 دیشا ستین مهم بزنه زنگ که بهش ندادم یگوش: ریام

 به اونم بهتره ندونه! بزنه زنگ دادم فرودگاه میدیرس

 اصال شهیم شر دهیم خبر نایا شوییدا و فرانک

 ..ندارم حوصلشونو

 !یدونیم خودت.. باشه: رهام

 قهوه تا دو سفارش برداشتم تلفنو و دادم تکون سرمو

 .....دادم

~~ 

 الید#

 

 با اتاقو ای جانیه شدت از فقط نبود دلم تو دل صبح از

 تا روناجون کمک نییپا رفتمیم یه ای کردمیم متر قدمام

 بود داده بهم مدارکو ریام صبح.. شه پرت کمی حواسم

 نگاه بهش یه و شناسنامم یال بودم گذاشته طویبل منم

 ...کردمیم ذوق کردمیم

 یم زویم سحر با داشتم و بود شام موقع بایتقر االنم

 ..دمیچ

 دارم پرواز شب گفتم بهش که بعدازظهر از روناجونم

 دارم که شد خوشحال برام بعد کرد هیگر یکل اول



 گرفته منم حال اما دارم دوست که ییجا به گردمیبرم

 ..بود

 سخت برام کمی خونه نیا از کندن دل دیشا بدونم چه

 اما بود بد شترشیب.. بودم نکرده تجربه ییزایچ کم.. بود

 ..یگل نطوریهم داشتم دوست یلیخ روناجونو خب

 ..نداشت یزیچ خطر جز موندن نجایا گمید طرف از

 واقعا همراهشه اسلحه شهیهم که یریام کنار، به الکس

 ...برام بود تحمل رقابلیغ

 زویم هیبق و خوردم سحر و یگل با شامو هیبق از زودتر

  ..اتاقم رفتم و کردم آماده روناجون و ریام واسه

 رفتن موقع که بود گذاشته برام روناجون که ییلباسا

 و بالشم ریز گذاشتم طویبل و تخت نییپا گذاشتم رو بپوشم

  ..بستم چشمامو

 ..شب 1 تا بخوابم کمی حداقل

~ 

 از پاشو زود یموند خواب زمیعز.. الجانید: روناجون

 !یمون یم جا پروازت

 و دمیپر جام از و شد داریب ذهنم گفت که آخرشو جمله

  !چنده؟ ساعت: گفتم

 ..فرودگاه یبرس دیبا زودتر.. ربع و 1: روناجون



 ..روناجون یآ: گفتم بسته یچشما با 

.. ییدشو رفتم بسته چشم شدمو بلند جام از جهیسرگ با و

 اومدم عیسر و بپره خوابم تا صورتم به زدم خی آب فقط

 ..رونیب

 !داره؟یب ریام.. آخه موندم خواب چرا روناجون -

 که بودم کرده گم پامو و دست و بودم شده هول انقد

 ..کنم کاریچ دونستمینم

 زود ریام شو آماده فقط دخترم نکن عجله: روناجون

 ..فرودگاه برتتیم

  :گفت و طرفم گرفت یمشک سوشرت هی موقع همون

 ریام دمیم چمدونتم بپوش نویا بشه خنک هوا ممکنه

 انداختم موهامو و دمیپوش زود سوشرتو..نیماش تو بذاره

  :گشادش کاله تو

 ...که من روناجون؟ یچمدون چه

 بازش خودت یبرس حاال دمشیچ برات خودم: روناجون

 ..نییپا ایب زود بردار طتویبل ایب یکنیم

 ..نکنه درد دستتون که نبود کارا نیا به ازین روناجون -

 ذارمیم کفشاتم! منتظرم قشنگم نکردم یکار: روناجون

 ..بپوش یاومد در جلو

 !روناجون ازت ممنونم یلیخ -



    ..رونیب رفت در از زود و

 و زدم بود بالش ریز که پاسپورتم به یچنگ یمعطل یب

 نبود پاسپورتم یال طیبل به کردن نگاه وقت.. نییپا رفتم

 از دوم بار واسه خواستمینم.. دمیرس یم زودتر دیبا فقط

 ....بمونم جا پروازم

 ازشون تا نبودن سحر و یگل آشپزخونه تو دمیکش سرک

 در از.. باشن دهیخواب دمیبا شب 1 خب.. کنم یخدافظ

 رو کیکوچ چمدون هی داره ریام دمید که رونیب اومدم

 ..سادهیوا کنارش روناجونم و عقب صندوق ذارهیم

 گذاشته روناجون زدمیم حدس که یرنگ یمشک یکفشا

 م؟یبر: سمتشون رفتم تند و دمیپوش رو در جلو باشه

 ..خواب ساعت: گفت و انداخت بهم ینگاه ریام

 اونم بود مشخص که کردش پف یچشما تو زدم زل منم

 :گفتم و شده داریب خواب از تازه

 ؟یموند خواب چرا تو بذارم ساعت نداشتم یگوش من

 عجله.. پروازا به نیرسینم.. لطفا ها بچه: روناجون

 ..دیکن

  !نگفتم یزیچ و اومدم کوتاه روناجون احترام به

 ..نمتیب یم روناجون: ریام

 ..پسرم سالمت به: روناجون



 :گفتم و کردم بغل آروم روناجونو و جلوتر رفتم

 !دارم دوست یلیخ.. روناجون زیچ همه بابت یمرس

 :گفت بود صداش تو که یکم بغض با روناجون

 نیا تو بودم کرده عادت بهت.. دخترم یبرس سالمت به

 ...خونه

 و دمیبوس زیر نرمشو گونه و دمیپاچ روش به یلبخند

 ...خداحافظ: گفتم

 ...خدانگهدار: روناجون

 با نهیآئ تو از.. شدم نیماش سوار و کردم باز رو جلو در

 لبخند اون از که کردم یبا یبا دوباره روناجون

 ...انداخت راه نویماش ریام و زد مهربوناش

 ...زدم یمحو لبخند و یصندل یپشت به دادم هیتک سرمو

  ؟یریم یدار یخوشحال یلیخ: ریام

 ..یبکن فکرشو که یاون از تر خوشحال -

  !کرد جا به جا رو دنده و نگفت یزیچ

 چند خب بود یعیطب.. برگشتنم واسه بود شلوغ یکل ذهنم

  ..نداشتم خودمم یزندگ کنترل بود ماه

 دهن به دهن باز خواستمینم حداقل آخر یها لحظه نیا

 ..نشه بمینص یزیچ یخورد اعصاب جز و بذارم ریام



 گذشته حرکتمون از قهیدق ده دمیفهم نیماش ساعت رو از

 ..میدینرس هنوز و

 پس؟ میرس یم یک -

 گهید قهیدق ده دیشا فرودگاه تا راهه قهیدق ستیب: ریام

 ..میبرس

 

 کی دیبا حداقل.. بود مین و 1 ساعت.. دمیکش یپوف

 ...مثال بودم یم فرودگاه زودتر ساعت

 شد باز الش لحظه هی که چرخوندم دستم تو پاسپورتمو

  .....یول

 !!!کو؟ طمیبل

 تکون محکم پاسپورتو شدمو جا به جا جام تو شدت با

  ممکنه؟؟؟ چطور... نبود... دادم

 !!ستین طمیبل... ریام -

  ست؟ین چرا! ؟یچ یعنی: ریام

 ..کنار بزن: گفتم بلند شده هول

 ..نداشت نگه

  !!کنار بزن ریام -

 سقف چراغ عیسر منم کنار زد باشدت اون بار نیا

 ..کردم روشن نویماش



 ..ستین اما پاسپورت یال بودمش گذاشته -

 ؟یعنی یکرد گمش: ریام

 و صورتم به دمیکش دستمو بغض و یخورد اعصاب با

 ربالشمیز.. بود دستم.. نکردم گم نه نه نه: گفتم تند تند

  !کنم؟ کاریچ االن یوا.. بود

 راه شهینم کنم؟ کاریچ یگیم: گفت و دیکش یپوف رمیام

 ..کنهیم حرکت گهید ربع هی پروازت برگردم رو

 ییهرجا ،یصندل رو پام، ریز و باال رفت قلبم ضربان

 طمیبل.. نبود یول گشتم رو باشه افتاده بود ممکن که

 !!نبود

 ضربه با و نییپا اومدم و کردم باز محکم نویماش در

 آخه؟؟ چرا ایخدا.. نیماش به دادم هیتک

 یب و دندونام نیب گذاشتم انگشتمو و دیترک آروم بغضم

 .…کردم هیگر صدا

 برداشتم موهام رو از سوشرتو کاله و بستم چشمامو

 رو سردم یاشکا رد گذاشتم.. موهام یال بره باد گذاشتم

  ..کنه نوازش

 ....استرس همه نیا جانیه همه نیا ذوق همه نیا

 ...!!رفت شد پودر شهیهم مثل



 برگردم تونستمیم نه فرودگاه برم طیبل بدون تونستمیم نه

 !شانس بهت لعنت... طمیبل دنبالِ  ریام خونه

 :گفتم رلبیز.. کردم هیگر دوباره زدمو چنگ موهام به

 یزندگ به برگردم شهینم چرا خدا آخه شهینم چرا

 !آرومم؟

 نیماش از مویتک و صورتم از زدم پس شدت با اشکامو

 ..گرفتم

 رو گذاشتم سرمو و نشستم اتوبان کنار جدول رو

  ...پاهام

 پاسپورتم یال قایدق بودم گذاشته رو یکوفت طیبل اون من

 !آخه؟ باشه افتاده ییجا تونهیم چطور

 گرفتم آروم سرمو نشست کنارم یکس نکهیا حس با

  ..باال

 چیه چرا اون.. سوزوند شتریب دلمو ریام آروم مرخین

  !نداد؟ نشون یواکنش

 کجاست؟ آنا ریام: دمیپرس تند

 بدونم؟؟ چه من: ریام

  !نه؟ ای نجاستیا -

 ....م الید: ریام



 کاله دوباره.. شدم بلند جام از و ندادم تیاهم حرفش به

 گشادش یبایج تو دستامو و سرم رو انداختم سوشرتو

 نیماش حرکت ریمس برخالف تند یقدما با و کردم فرو

  ..رفتم ادهیپ اتوبانو

 شهر باشه برگشته یزود نیا به آنا نداره امکان

  ..خودش

  ..نجاستیا مطمئنم

 کنه،یم کاریچ داره ریام که نمیبب پشتمم برنگشتم یحت

 ...نمشینب گهید کاش

 نیا و شدیم رد نیماش یگاه از هر و بود خلوت اتوبان

 ..کردیم تر راحت کارمو

 !؟یریم یدار کجا الید: دمیشن دور از بلندشو یصدا

 و نداره یربط چیه تو به که دادم جوابشو دلم تو

 قهوه اعصابمو اونقدر طیبل نیهم.. کردم شتریب سرعتمو

 2 ساعت که کنم فکر نیا به خواستمینم که بود کرده یا
 تونهیم کاریچ یگوش بدون تنها دختر هی ابونیخ تو شب

  ..بکنه

 هی شد زده پام کنار که ینیماش دیشد ترمز یصدا با

 فاصله ازش شناختم رویام نیماش تا اما دمیترس لحظه

  ..رفتم تندتر و گرفتم



 ..سایوا الید: ریام

- ..... 

 ریام شونه به سرم خوردن و بازوم محکم شدن دهیکش با

 ..دستتو بکش: زدم داد

 نگهم محکم و گرفت بازومم یکی اون چیه نکرد ول

 :گفت یمیمال لحن با.. داشت

 ....با االن یبکن یتونینم یکار الید

 :زدم داد یعصب من اون، برعکِس 

 ریام.. شهره نیهم تو دونمیم من آنا شیپ رمیم.. تونمیم

.. شدممم خسته.. کنم یزندگ ینجوریا خوامینم گهید من

   ....!خسته

 دمیکوب و کردم آزاد دستمو هی و دادم تکون خودمو محکم

 دمیکش انگشتاش نیب از بازومو یکی اون و نشیس به

  ..رونیب

 ییبال هر بذار.. دنبالم این: گفتم و ابونیخ وسط دمیدو

   ..ادیب سرم خوادیم

 گهید.. ادیز یلیخ بودم یعصب یلیخ.. بودم کرده داغ

  ..رفتم راهو هیبق و کردم بغل خودمو.. بودم دهیبُر رسما

 چشم و نترکه بغضم تا کردم هام هیر وارد ولع با رو هوا

 ...نگرفتم بود جلوم که یکیتار راه از



 ونیکام خراش گوش و دیشد بوقِ  یصدا به حواسم چیه

 کترینزد و کینزد بهم پشت از لحظه هر که نبود

   ..شدیم

  ..کردم نگاه سرمو پشت زده بهت

 کنندش کور و دیشد نور.. بهم برسه بود نمونده یزیچ

 ..بستشون و چشمام تو افتاد

 گرفتم دستامو فقط بکنم تونستمینم یحرکت شوک شدت از

 ...گونم رو خورد سر اشکم قطره نیآخر و جلوم

 ونیکام بوق دوباره یصدا با که بود ریام ادیفر فقط و

 ....الاااید: شد یقاط

~~~~ 

   ریام#

 

 ....الاااید -

  ...هزار رو رفت ضربانم

 دستامو و سمتش کردم پرت خودمو یچجور دونمینم

 و سرش پشت گذاشتم دستمو هی و کردم حلقه دورش

  ...ابونیخ گوشه جدول سمت کردم پرت دوتامونو

 جونم تو دیچیپ دستم پشت با سنگ برخورد از یبد درد

  ..برنداشتم دستمو اما



  :نییپا گرفتم سرمو شد دور ازمون کمی که ونیکام

 

 !؟یخوب الید

  ..باال آوردم صورتشو و نشستم جام تو

 هیگر ریز زد بلند یصدا با بعد و کرد نگاهم شوکه اول

  :گفتم لب ریز و نمیس به چسبوندم سرشو ناخواسته که

  ..باش آروم.. گذشت... شیه

  ..کردم حس گردنم رو ناخناشو و گرفت شدت هقش هق

 دستام با لرزونشو بدن و بستم چشامو باال گرفتم سرمو

 ...پوشوندم

 دو نیا تو.. بزنم یحرف خواستمینم شدیم آروم یوقت تا

 جنازه و الکس اول.. باشه نخورده که نبود یترس روز

 ...االن بعدم

  ....!!من که لمیاوا اون

 یزیچ.. باش آروم الید: گفتم وار زمزمه گوشش کنار

 ..ستین دنیترس واسه

 با و گرفت فاصله ازم و خورد یمحکم تکون دفعهی

 :گفت داد با و شونم به دیکوب زورش تموم

! تو؟ چته رم؟؟؟یبم ینذاشت چرا... یترس خودِ  تو یلعنت

 رمیبم خواستیم دلم دیشا! ر؟یام یدیم عذابم انقد چرا



 خودتو داشت یربط چه تو به آخه؟؟ چه تو به بترکم

 یربط چه تو به گهید بگو ها؟!! وسط؟ یانداخت

 ؟...داشت

 و آروم لحن با.. کنارم زد زانو و شد جا به جا جاش تو

 :گفت بودم دهینشن ازش حاال تا که یمظلوم

 آرامشم به ایدن اون دیشا.. خوامیم آرامش کمی فقط... کمی

  !؟یکنیم ینجوریا چرا.. دمیرس یم

 ..شد بلند جاش از و نیزم به دیکوب دستاشو کف

 بچه هی نیع کردیم حرکت جهتم خالف داشت دوباره

 ..لجباز

 گرفتم سوشرتشو کاله و شدم بلند جام از حرکت هی تو

 ؟یریم کجا گهید االن: گردوندم برش

 رمیم دارم: گفت و اونور کرد پرت دستمو تیعصبان با

 ...دره جهنم

 :لبم دور دمیکش انگشتمو و کردم یعصب خنده

 !بسه.. الید یکنیم زیلبر صبرمو یدار

 زیلبر داره صبرتون کاسه باالخره! بابا؟ نه او: الید

  !من؟ ارباب شهیم

 چوییسو و دمییسا روهم دندونامو و برگردوندم رومو

  ..شدم نمیماش سوار و زدم



 نبودم نازش داریخر منم یول ناراحته هیعصب دمیفهمیم

 ...!که

 کینزد نکهیا باوجود که بود دنده هی و پررو هم انقدر

 من واسه ابونیخ وسط داره بازم بزنه بهش ونیکام بود

 رفتار آدم مثه باهاش االن خوامیم یهرچ یه... رهیم راه

 ...ذارهینم کنم

 دادم فشار گاز پدال رو پامو و زدم دوربرگردون نویماش

 نویماش شهیش و نگهداشتم کنارش قایدق... شدم کشینزد و

 ..شو سوار: گفتم نوییپا دادم

 ..نداد محل

  ..سوارشو الید نییپا امیب نذار: زدم داد

 در بود مشخص ازش که یحرص با.. سادیوا سرجاش

 بست محکم نویماش در یجور و نشست کرد باز عقبو

  ..سمتش برگشتم زیت که

 داد لم نهیس به دست و صورتش تو ختیر موهاشو اونم

 ...یصندل رو

 !سرتق -

 من نه مینزد یحرف چکدومیه خونه به دنیرس تا

 ..داشت حوصله الید نه خواستمیم



.. امشب یاتفاقا از شدیم شوکه یحساب روناجون مطمئنم

 دست و الید شلخته ظاهر.. الید و من یخاک یلباسا

 ..من ُمرده خون کبودِ 

 !شده؟ یچ دستت... ریام: الید

 نیماش جلو نهیآئ تو از و انداختم دستم پشت به ینگاه مین

  ..کردم نگاه بهش

  !؟یشد نگران -

 ..یکنجکاو میبگ بهتره: الید

 :گفتم نبود خودم دست که یکمرنگ پوزخند با

 اگه ضربه نیهم.. سنگ به خورد بود سرت پشت دستم

 ...نه ای یبود زنده نبود معلوم االن خوردیم سرت به

 ..داد هیتک دوباره و نزد یحرف

 !!تشکرش یپا گذاشتم ندادم کشش منم

 باز رو خونه در موتیر با م،یدیرس که ربع هی از بعد 

  ..کردم پارک شیقبل یجا سر نویماش و کردم

 که رونیب دیپر نیماش از الید نکرده پارک کرده پارک

  ..شدم ادهیپ نیماش از منم و دمیکش یپوف

 ..خونه در سمت رفت تند یقدما با

 :گفتم رلبیز و نیماش کاپوت به دادم هیتک من نباریا

  ...کن هیگر اتاقت تو برو.. برو



  ..رونیب آوردم شدشو مچاله طیبل و بمیج تو کردم دست

 ...الید یوفتیب الکس ریگ بذارم که بود نیا از بهتر -

 انداختم کردم مچاله و کردم نصف دو وسط از طشویبل

 ..باغ سطل تو

 به دوم بار واسه که بود من کار بفهمه روز هی اگه دیشا

 ...نبخشه منو چوقتیه نرسه پروازش

 ...دهینبخش منو االنم.. االن نیهم مثل

 که بود تیمسئول هیشب مزخرف حس هی همش.... اما

 کارا نیا همه! بشم الید از محافظت مانع ذاشتینم

 .....بود خودش بخاطر

~~~~~ 

 الکس#

 

 ..تو ایب -

 !دارم براتون یخبر هی قربان: هاتف

 ...شنومیم.. بگو مهمه اگه: گفتم حوصله یب

 نیبود یریام هی دنبال شما.. مهمه یلیخ قربان بله: هاتف

 .....که همون

 خب؟: کردم قطع حرفشو



 باالخره خب شده دایپ کیکوچ یلیخ احتمال هی: هاتف

 وگرنه رهیبگ نظر در یزندگ تو روهم احتماال دیبا آدم

 ....بخا شهینم بند سنگ رو سنگ

  !نده کشش.. هاتف: گفتم بلند

 من به شما قربان.. چشم: گفت کردو پا اون پا نیا کمی

 یخالکوب هی انگشتش کنار خواهرتون که نیبود گفته

 نیکرد دایپ یعکس هی که نیگفت نمیا و بود کرده کیکوچ

 هردوتا که مردونه انگشت هی با خواهرتون انگشت که

.. نیکرد دایپ دارن انگشتشون یپهلو رو یخالکوب نیا

 !درسته؟

 ؟یچ که -

 یخالکوب نیهم قایدق شب اون من راستش آقا خب: هاتف

 یوقت قایدق اونم دمید مهمونا از یکی انگشت یرو رو،

 ....بود ریام اسمشم.. کردمیم عوض رو شراب جام که

Tina: 

  :گفتم و چونم ریز زدم انگشتمو

 ..نیبد ادامه.. ستین یکاف بازم اما.. خوبه نیآفر

 ..قربان چشم: هاتف

 !لحظه هی نمیبب سایوا -

 :دمیپرس شک با کردمو زیر چشامو



  بود؟ اومده ینازل خواهرش با که یگیم ویهمون نکنه

  ..آقا شناسمینم ینازل من: هاتف

 !رونیب برو باشه: گفتم و دمییجو زیر لبمو

 ..شدم رهیخ ااِل عکس به دوباره هاتف رفتن با

 با رو تتو نیا یخوایم یگفت... اال یگفت دروغ من به تو

 ..یکشت خودتو بخاطرش که یکس نه یکن ست دوستت

 گرفت ازم جونمو که یکس اگه باشه، ریام همون اگه آخ

 ...!کنمیم اهیس بد روزگارشو.... باشه، ریام همون

~~~~  

 ریام#

 

 !زنمتیم بعد دفعه دمینم تذکر بهت بخدا.. رهام -

  :گفت و دیخند دوباره

 !برنه؟ یک پس ینزن تو اگه بزن ایب داداشم ایب

 ..رهام بسه -

  :گفت و دماغم نوک رو زد انگشتش با

 ..بگو راستشو من جونِ  ر؟یام.. ستین بس نوچ

 :گفتم و پاشدم یصندل رو از

 !ارن؟یب بگم یخوریم قهوه



 جواب.. خوامینم قهوه رینخ شه فدات داداشت: رهام

 !؟یکرد پاره رو دختره طیبل یزد چرا.. خوامیم سوالمو

 ..یصندل رو نشستم دوباره و کردم نگاهش پوکر

 !کردم خوب اصن.. داشتم دوست.. دیکش عشقم -

  ..یلنتیسا خنده رو رفت نیا دوباره ایب

 دوباره رهام: کردم نگاه صورتش به و دمیکش یپوف

 بخند آدم مثه.. سرم یفدا سهیمیوا نفست یشد قرمز

  !خو

 :گفت و زیم رو دییکو دست با کردو آزاد نفسشو 

 !خب؟ بده جواب ریخ ای بله با پرسمیم سوال هی پس خب

 ..بپرس -

 رهیبگ اعتراف خوادیم که انگار کرد زیر چشاشو دوباره

 !؟یشد وابسته بهش: گفت مکث بدون و

 !؟یچ گهید.. بابا زرشک: گفتم شدمو تر پوکر

 ..کرد نگام طونیش چشم گوشه از

 افتویق ادینم خوشم نگاهت طرز نیا از اصال رهام -

 یخواست هم تو جلسه رمیم من.. من واسه یاونجور نکن

 !ایب

 



 قبل.. کردم باز آرنج با درو رهیدستگ و برداشتم لمویوسا

 انگار داره که یلحن با دوباره رهام رونیب برم نکهیا

 :گفت کنهیم اعالم اخبار

 بله.. زندیم گول را خودش که مزرعه در یپسر ریام

 شونیا دیکنیم مشاهده که همونطور.. زیعز نندگانیب

 ....مجهو بار واسه

  ..نشنوم حرفاشو هیبق تا رونیب اومدم اتاق از زودتر

  ..که کردینم ول گهید گرفتیم رو یا سوژه هی یوقت

 مشغول با و نشستم سرجام و شدم جلسه اتاق وارد

  .شدم میگوش

—------------ 

 الید#

 

 ..ندارم لیم نویا ببر یگل -

 یا گهید زیچ بگم یندار دوست گویم اگه خب: یگل

  روناجون؟ کنه درست

 خوامیم فقط ندارم لیم یچیه واقعا االن زدلمیعز یگل -

 ..بخوابم

 رو از و برداشت رو ینیس.. شد ناراحت کمی که دمیفهم

   ..شد بلند تخت



 ..کن صدام یخواست یزیچ پس باشه: یگل

 !چنده؟ ساعت نکهیا فقط باشه -

 !یبزن قدم باغ یتونیم رفته سر حوصلت.. 8: یگل

  :گفتم و خودم رو دمیکش رو پتو

  ..ندارم حوصله ممنون نه

 ...ندارم ویچیه حوصله: دادم ادامه تر آروم

 ..انیب رهام آقا  و آقا که االناس زمیعز برم من پس: یگل

 نجا؟یا ادیم شام رهام: دمیپرس و شدم پهلو به

  ..آره: یگل

 ..ینباش خسته جون یگل برو باشه -

 ..گلم یمرس: یگل

 باشدت نفسمو و سرم رو تا دمیکش رو پتو رفت که یگل

  ..رونیب دادم

 بسته یفضا هی تو یگوش بدون ماه نیچند زنده موجود هی

 !؟...آخه بمونه زنده تونهیم مگه چقد شکنجه تحت

 باالخره خب اما بود لیاوا یبرا شکنجه تحت اون حاال

 ..بود که

 واروید یترکا و پروندم مگس خودم واسه ربع هی حدود

 حرف حوصله اصال اوف.. زدن در دوباره تا شمردم

  ..نداشتم رو یکس با زدن



 ..خواب به زدم خودمو و پتو ریز دمیخز زود

 روشن چراغ با یدید ویک عاقل آدم بگه سین یکی آخه

  !بخوابه؟

 ..شد باز در و دادم فشار هم رو چشامو

 ؟یداریب الید: اومد آرومش یصدا

 تا چسبوندم بهم پلکامو! آخه؟ دمیخواب ینیب ینم یکور

 ..خوابم کنه فکر که دمیکش منظم ینفسا و نلرزن

 !یدیخواب حتما باشه: ریام

 ..رفته دمیفهم که شد بسته شدو باز دوباره اتاق در

 با که تخت رو نشستم و رونیب دراومدم پتو ریز از زود

 ...دمیکش غیج ریام دنید

 !؟یبود نرفته مگه تو -

 !؟یبود دهینخواب مگه تو: ریام

 دستشو.. نزدم یحرف که کردیم نگاه بهم طلبکارانه چنان

 :گفت و برداشت در رهیدستگ رو از

 تونمینم رو تو داریب و خواب من ؟یزنیم گول منو چرا

  !بدم؟ صیتشخ

 و سرم رو دمیکش نجوریهم رو پتو دوباره و ندادم یجواب

 :دادم جواب

 ..بزنم حرف یکس با نخواستم نداشتم حوصله



 ؟یزدینم حرف منم با یعنی: ریام

 !؟یداشت هیبق با یفرق چه تو -

 ...لحظه هی پاشو: ریام

 صورتم رو از موهامو نکهیا بدون و برداشتم رو پتو

 !چرا؟: گفتم بزنم کنار

 ..پاشو: ریام

 که بالش رو گذاشتم سرمو دوباره و نگرفتمش لیتحو

 ام؟یب خودم: گفت

 !ه؟یچ ریام هیچ: شدم بلند جام از دمیکش یپوف حرص با

 !؟یا دعوتنامه منتظر خب گهید ایب: ریام

 محکم یقدما با که اتاق از رونیب سمت کرد اشاره بهم و

 ..سمتش رفتم و نیزم رو دمیکوب پامو حرص از

 تر سفت اما دمیکش دستمو که گرفت دستمو آروم دفعهی

 ..نکن یلجباز عمرت تو بار کی: نگهداشت

 !کنه ساکتم بتونه که بود یجد اونقد لحنش

 من اتاق یبغل اتاق سمت دیکش آروم خودش دنبال دستمو

 نکهیا به برسه چه بودم نکرده باز درشم حاال تا که

  !داشت؟ کاریچ نجایا اما.. نمیبب داخلشو

 کرد تمیهدا شونم رو گذاشت دستشو و کرد باز درو

 ..داخل



 تم با بودم توش که یقبل اتاق اون از بزرگتر اتاق هی

 ..بود داخلش که یامکانات هر و یطوس دیسف

 روشو رنگ یطوس یپتو هی که نفره کی تخت هی

 یا پنجره برابر سه پنجره هی سرش باال و بود پوشونده

 ..یطوس هیسا و دیسف یتور با بود یقبل اتاق تو که

 و بود جلوش که یبزرگ براق نهیآئ و توالت زیم

 ..رنگش دیسف یکشوها

 نصفش دیسف نصفش اتاق گوشه لباس کمد هیشب کمد هی و

 دیسف یرنگا همون به یخال خال کارپِت هی و یطوس

 ..بود اتاق وسط گرد شکل به یطوس

 چرا دمینفهم بازم اما بود یدلباز و خوشگل اتاق واقعا

 ..نجایا میاومد

 :گفت آروم ریام ارمیب زبون به سوالمو نکهیا قبل

  ..یمون یم نجایا بعد به نیا از

 :گفتم و سمتش برگشتم شک به دو

 !که بمونم نجایا ستین قرار من اما! بعد؟ به نیا از

 یم اتاق نیا تو یهست خونه نیا تو که یوقت تا: ریام

  !یمون

 به یدیم یدار اتاقو نیا االن چرا بود خوب اتاقم اون -

 من؟؟



  !؟ینکن سوراخ انقد زویچ هی یتونینم: ریام

 اون به نه.. انداختم اتاق به یکل نگاه دوباره... ادب یب

 بخاطر ذاشتینم یقبل اتاق تو کاغذم کهیت هی که لیاوا

 لمیتحو یاتاق نیهمچ که االن به نه نکشم خودمو نکهیا

 ..داده

 برام همونجا بمونم اتاق نیا تو خوامینم واقعا من ریام -

 ......من خوبه

 ندادم انتخاب حق بهت من الید: گفت کردو قطع حرفمو

 قفل اتاق اون درِ .. اتاق اون ای یمون یم اتاق نیا که

 ..آشپزخونه تو ای یبمون نجایا یخوددان حاال شهیم

 

 !کنم قبول دیبا بسه کردن ناز گهید کنم فکر خب

 نیزم روتو یکنیم اصرار انقد که حاال.. خب یلیخ -

 !!کنمیم قبول.. ندازمینم

 ..پررو: زد لب کردو یا خنده تک

 دلم یهع.. داخل رفتم قدم هی و نگرفتم یجد حرفشو

 هی نکهیا با.. بود شده تنگ خودمم خونه اتاقِ  واسه

  ..بودم عاشقش اما بود کتریکوچ نجایا از کوچولو

 ..هست گمید زیچ هی: ریام 

 !هوم؟ -



 :گفت و طرفم گرفت یرنگ دیسف یلیمستط جعبه

 یبرا فقط نمیا از.. شکست تیگوش فرودگاه تو روز اون

 …آنا فقط...! یکنیم استفاده آنا به زدن زنگ

 ریام: گفتم بود صدام تو که یخوشحال کمی و یناباور با

 بگم دیبا یچ دونمینم... یعنی... من ؟یکرد نکارویا چرا

 !االن

 نیهم یبگ یزیچ ستین یازین: گفت کردو یا خنده تک

 ...!هیکاف ینکن سواستفاده اعتمادم از که

 ..گهید ریبگ: گفت کردو کترینزد رو جعبه

 ..گرفتم دستش از رو جعبه آروم و جلو بردم دستمو

 ..کردم نگاه بهش و لبم رو اومد یلبخند

 االن شو مشغول تیگوش با اتاقت ایب شام بعد حاال: ریام

 ..میبخور شام اومده رهامم نییپا میبر

 ..باشه: گفتم لبخند همون با کردمو تر زبونم با لبمو

 :گفت که زیم رو گذاشتم ویگوش جعبه

 گتید یدوستا نه فرانک نه تییدا نه.. آنا فقط الید

 !باشه؟

  !آنا فقط خب یلیخ -

 !میبر: گفت کردو بسته و باز واسم پلکاشو



 اومدم ریام از جلوتر و کردم مرتب موهامو نهیآئ تو از

 فرانک با خودمو ادیم خوشم من انگار حاال.. رونیب

 ..شده حساس نمیا کنم یکی

 دل ته از انقدر نایهم اما بود یگوش هی و اتاق هی دیشا

 کل بود شده هم لحظه چند واسه که بود کرده خوشحالم

 ..شد پاک ذهنم از بود کرده حقم در ریام که ییها یبد

 و رهام داشتم انتظار شدم آشپزخونه وارد لبخند همون با

 ..بود روناجون فقط اما نمیبب سحرو و یگل

 زویم کن کمک ایب خوشگلم؟ یاومد عا: روناجون

 ..مینیبچ

 و سحر باال اون میخوریم نجایهم روناجون نه نه: ریام

  ..کننیم نظافت دارن یگل

   !پس باشه: روناجون

 و نتیکاب طرف رفتم بودم گرفته ادی بشقابارو یجا گهید

  ..زیم دور دمیچ و برداشتم بشقاب تعدادمون به

 ..خودم عســــــــل بر سالم: رهام

 به دست روناجون دمید که باال گرفتم سرمو تعجب با

 :کنهیم نگاه رهامو داره ینمک با اخم با و کمر

 !پسر؟ یزینر زبونا نیا از یتونینم تو

 !روناجون؟ کنه کاریچ پس زهینر زبون: ریام



 :گفت بعد کردو نگاه ریام به یچپ چپ رهام

 !ال؟ید یچطور

 !ممنون خوبم -

 همون که زیم دور دمشونیچ و آوردم زارمیم زیچ هیبق

 رمیام و نشست و عقب دیکش یصندل هی رهامم لحظه

 ..روناجون شیپ موند

  !ال؟ید: رهام

 :گفت آروم که داد تکون براش سرمو

 باهم که یبار نیآخر.... یعنی خوامیم معذرت یلیخ من

.... موقع اون من.. بود ریام رخوردنیت موقع میزد حرف

 تو نیهم واسه بودم نگرانش یلیخ بگم؟؟ یچجور خب

 ......و دونستم مقصر رو

  :گفتم و کردم قطع حرفشو

 نگرانش قتهیرف باالخره هیعیطب زایچ نیا ستین مهم

 ..یشیم

 :گفتم طعنه با آخرش ناخواسته

 !ستین شمیپ که منه قیرف فقط

 !؟یگیم رو آنا: گفت کردو نگاهم رهام

 ..اوهوم -

 ..معذرت بازم: رهام



 زدم موهامو.. خوند صداش تو شدیم واقعا رو یمونیپش

 :گفتم لبخند با و گوشم پشت

 درک زارویچ نیا من رهام یکن یعذرخواه ستین ازین

 ..کنمیم

 ..نشست لبش رو یلبخند که زدم بهش یچشمک

 باهاش انگشتاتم روناپز یونیبر مرغ بـــه بـــه: ریام

 ..یخوریم

 نشستم و زیم وسط گذاشت رو ینیس حرفش با همزمان

 ..من یرو به رو

 ..نشه سرد که دیبخور: کنارم نشست روناجونم

 زود که ریام شده یچیباندپ دست به خورد چشمم تازه

 ..سنگ به خورد دستش که شبهید واسه دمیفهم

 یچ من سر به خوردیم ضربه اون اگه خودش قول به

 !؟...بشه خواستیم

  ال؟؟ید یخورینم: ریام

 ..اصن کشمیم برات خودم بده! نخوره؟ شهیم مگه: رهام

 گذاشت ران بزرگ کهیت هی و برداشت جلوم از بشقابمو

 ..بشقابم تو

 نصفش اصن کن کمش ادهیز یلیخ اون رهام نه یآ -

 ..کن



  :گفت تیجد با روناجون

 !دختر هیخال شکمت صبح از.. یخوریم رو همه رینخ

 یحرف روناجون حرف رو: گفت و زد زیر اشاره ریام

 ..ستین

 بهت؟ بدم نمویس یندار دوست ران اگه: رهام

 !!شد بلند ریام خنده یصدا دفعهی

 رهام؟؟؟ زدنه حرف طرز چه نیا: ریام

 با افتاد میدوزار که بعد اما نگرفتم منظورشو اول

 ..میدیخند آروم روناجون

 ریام نهیس تازه خو؟ هیچ: گفت ییپررو با رهامم

 !نه؟ مگه.. هست بزرگترم

 ها مدت بعد.. شد بلند چهارتامون هر خنده بار نیا گهید

 تور به بودن خورده منحرف دوتا.. بودم دهیخند دل ته از

 ..هم

 .....ید یلیخ رهام: ریام

 لطفا نشسته محترم خانم تا دو نجایا.. ششش: رهام

 !کن تیرعا

 ..تر آروم بار نیا میدیخند دوباره

 !نشه سرد نیبخور خب یلیخ: ریام



 مرغو و برداشتم رو چاقو چنگالو خنده یها رگه ته با

. بود شده خوشمزه واقعا.. دهنم تو بردم و زدم برش

 ..ذیلذ و برشته

 

 :گفتم پر دهن با و دهنم تو گذاشتم یبزرگتر کهیت

 !ممنون..روناجون.. شده یعال واقعا..ام

 ..جـــونت نوش: روناجون

 ..نکیس سمت رفت و شد بلند جاش از بندش پشت

 و آشپزخونه تو اومد دست به دستمال سحر لحظه همون

 ..سادیوا لحظه هی زیم رو مرغ دنید با

 داد فشار دستشو یکی اون و شکمش رو گذاشت دستشو

  ..رونیب زد آشپزخونه از تند و دهنش رو

 بود در به پشتش که ریام.. دیند من جز چکسیه نویا

 ..شستن دست مشغول روناجونم و نییپا سرش رهامم

 !کرد؟ ینجوریا چرا دختر نیا

 یلیچ و چرب انقدم.. خوردم غذامو هیبق و شدم الیخیب

  ..کرد پر معدمو قشنگ بود

 تذکر و رهام یایباز مسخره و ریام یایشوخ با شامو

 تو بعدش و میگذروند من یها خنده و روناجون یدادنا



 کمک روناجون به ییظرفشو نیماش تو ظرفا دنیچ

  ..کردم

 روناجون که نیماش داخل ذاشتمیم بشقابو نیآخر داشتم

 چرا سحر دونمینم اما نداره لیم غذا گفت که یگل: گفت

 ..نییپا ومدین

 دوباره اما روناجون اومد راستش: گفتم و چوندمیپ لبمو

 ..باال رفت

 :دیپرس دویکش کار از دست روناجون

 !دم؟یند من چرا پس اومد؟ یک! ؟یجد

 بزنم؟ سر بهش من نیخوایم.. نبود حواستون حتما -

 دستت.. آشپزخونه ادیم بخواد ستین ازین نه: روناجون

 ..یدیکش زحمت یحساب نکنه درد

 گمید سوال هی فقط نکردم یکار کنمیم خواهش -

   ..داشتم

 !جونم؟ بپرس: روناجون

 !نجاس؟یا چمدونتون چرا: دمیپرس دیترد با

 کنار که کشیکوچ چمدون به ینگاه مین و برگشت

 از بعد مجبورم روز چند هی: گفت کردو نگاه بود یصندل

.. نجایا امیب صبح دوباره و بمونم خواهرم خونه برم شام



 ستین دورش هم یکس ستین خوب حالش کمی راستش

 ..رمیم من.. بمونه ششیپ بخواد

  ..بشه خوب حالش دوارمیام اوم -

  ..گلم ممنون: روناجون

 دستمال زویم دورم هی و برداشتم زویم رو دستمال

   ..دمیکش

 و انداخت آشپزخونه یوارید ساعت به نگاه هی روناجون

 ..ادینم رمیگ یتاکس بشه نیا از رترید: گفت

 برتتون؟ ینم ریام چرا -

 خواب یب بچه نگفتم بهش ساعتشو خودم: روناجون

 ..نشه

 ..بود 1.. کردم نگاه ساعت به منم و دمیکش یا ازهیخم

 شال و دیپوش شیقبل لباس رو آزاد لباس هی روناجون

 ..گردنش دور انداخت رنگشو یتونیز گردن

 ..برم زودتر من پس

 ..من با کارا هیبق حتما آره -

 ..زمیعز خدافظ: گفت زدو بهم یلبخند روناجون

 گونشو یکی اون منم که دیبوس گونمو و شد خم سمتم

 در؟ دم تا باهاتون امیب.. سالمت به: گفتم و دمیبوس



 سردت وقت هی خنکه هوا.. اصال نه نه: روناجون

  ..شهیم

 رو نشستم و آشپزخونه تو برگشتم منم رفت که روناجون

 درشون کنه تموم ظرفارو نیماش تا ایصندل از یکی

 ..ارمیب

 بود معلوم که گشاد لباس با یگل که بود سرم ریز دستم

 ..آشپزخونه تو دیدو خوابه لباس

  کجاست؟؟ روناجون: یگل

  !؟یهول انقد چرا یگل شده یچ -

 کجاست؟ روناجون بگو زود: یگل

  !بگو من به خواهرش خونه رفت -

 :گفت و باال آورد دستش تو یچ هی استرس با یگل

 ...زارهینم زنده سحرو بفهمه نویا آقا اگه الید

 !نمیبب بدش ه؟یچ اون -

 ازش بودو دستش تو که یزیچ و شدم بلند جام از

  :گفتم آروم و دمیکش ینیه چک یبیب دنید با.. گرفتم

 !سحره؟؟ مال نیا

 آقا کن یکار هی توروخدا الید: داد تکون سر تند تند یگل

 ..نفهمه

 !دختر؟ نیا حاملس یک از -



 ..دونمینم بخدا دونمینم: یگل

 غذا یبو از گرفت تهوع حالت که امشبش حرکت پس

 ...بود نیهم بخاطر

  ؟یکرد دایپ کجا از نویا -

 :شد بلند صداش کمی داشت که یاضطراب بخاطر یگل

 که بعدم چکه یبیب تختش رو دمید هوی بودم اتاقش تو

 ....آو

 !؟یچ یچ یبیب! ؟یچ: ریام

 ..سادیوا من به پشت و دیپر هوی ترس از یگل

 خواب از بود مشخص که ختهیر بهم یموها با ریام

 چوقتیه.. آشپزخونه در جلو بود سادهیوا شده داریب

 ظاهر هوی هرجا شهیهم کرد اعتماد ریام نیا به شهینم

 !!شهیم

  :گفتم و کردم مشیقا دستم تو چکو یبیب

 حرف باهم یچ هی درمورد میداشت.. چک یبیب آره

 ..میزدیم

  !د؟یپر رنگت چرا تو ؟یگل: ریام

  :گفت و افتاد پته تته به یگل

 بخوابم؟ رم...ب شهیم من...م.. آقا

  :گفتم و در سمت بردم ویگل زود عمد از



 !ریبخ شبت زمیعز برو برو

 آقا: گفت بهم زدن لب با دوباره ریام پشت از هم یگل

 ...نفهمه

 یگل و کردم بسته و باز نانیاطم نشونه به چشمامو

 ..رفت

 دندون لبخند کردمو نگاه مشکوک و شلخته ریام به

 ..رونیب ختیر دندونام همه که زدم یینما

 تو هیچ نمیبب بده خورمینم گول نخند یاونجور: ریام

  !دستت

  ..یشخص زیچ هی: گفتم کردمو مشت شتریب دستمو

 یخودت خر گفتیم داشت انگار که یجور هی ریام

 ای بده ای ؟یشخص زیچ هی: گفت کردو نییپا باال سرشو

   ..رمیگیم ازت زور به

 سرک گرانید یشخص میحر تو ندادن ادی بهت -

  ؟؟ینکش

 ..بده: گفت و سمتم کرد دراز دستشو

 لبخند دوباره و دستش تو گذاشتم دستمو ییپررو با منم

 ..زدم

 اونو بشم یعصب نکهیا قبل: گفت کردو کنترل خندشو

 ..لطفا من به بده



 

 ..بهت دمینم یکرد درخواست محترمانه که چون -

 !؟یدار دوست محترمانه ریغ: ریام

 نکهیا قبل و گرفت سفت بود دستش تو که دستمو

 چوندیپ دستمو یکی اون قبل یها دفعه مثه بدم جوابشو

 :گفتم و افتاد دستم از چک یبیب که

 ...گرفت دردم ریام

 از تا مالوندم دستم رو انگشتاشو یجا کرد ول که دستمو

 نیزم رو از چکو یبیب و شد خم.. شه کم دردش

 !ه؟یچ نیا: کرد نگاه من به بهت با و برداشت

 ..نیبب حاال که شیگرفت -

 ه؟؟؟یچ نیا الید: بستم چشامو زد که یداد با

 :گفتم زدمو چنگ دستش از چکو یبیب

  !؟یدیفهم.. چک یبیب چکه یبیب

 ه؟یک مال: ریام

 ..آخه االن بهش بگم یچ اوف

 جواب: گفت و آشپزخونه در به دیکوب محکم دستش با

  ..بده

 یهرک مال.. خوابن هیبق نزن داد انقد ریام: دمیتوپ بهش

  ....هس که



  !توعه؟ مال: ریام

 یعنی زد که یحرف نیا.... گرفتم شیآت زد که یحرف با

  ...من به اونم.. زدن یهرزگ ننگ

 هرزه یگفت من به! ؟یگفت یچ: گفتم کردمو یعصب خنده

  االن؟؟؟

 دادم لرزش با نفسمو.. صورتش رو داشت اخم هنوز

  ..رونیب

  ..کنم هیگر جلوش دوباره خواستمینم

 نیسنگ یلیخ تهمتت نیا.. برات متاسفم: بگم تونستم فقط

 ..ریام برام بود

 شونش به زدم یمحکم تنه و شدم رد کنارش از شتاب با

  ..رونیب اومدم آشپزخونه از و

 پله نیاول رو گذاشتم پامو تا و کردم پاک زود اشکمو

 دور گهید دست هی و شد دهیکش انهیوحش پشت از دستم

 ...!!گرفت قرار لبام رو گرمش یلبا و شد حلقه کمرم

 مغزم به خون هیثان چند واسه... لحظه هی کردم هنگ

 ..افتاد یاتفاق چه کنم درک تا دینرس

 بودم؟؟ سادهیوا ماست نیع چرا من

 ..کردم وارد فشار نشیس به دستم با و اومدم خودم به



 به تونمیم.. نگرفت فاصله اما کرد جدا لبام از آروم لباشو

 یم رویام هم خودمو قلب ضربان یصدا هم بگم جرئت

  ..دمیشن

  ..بودم کرده هول چرا دروغ و بود شده تند نفسام

 به که عقب دادم هولش محکم و کردم شتریب دستمو فشار

 ..عقب رفت قدم هی خودش خواست

 تو زدم محکم و باال آوردم دستمو کردن فکر بدون

  :گفتم یعصب و صورتش

 با یکرد یفکر چه! ؟یکنیم یدار یغلط چه معلومه

 !!!؟یکرد یکار نیهمچ که خودت

 چپ سمت بود شده لیمتما یلیس بخاطر که صورتشو

 زدن حرف واسه خورد تکون لباش تا و طرفم چرخوند

 با و دادم تکون جلوش دیتهد نشونه به اشارمو انگشت

 انقد ندادم اجازه یپسر چیه به: گفتم حرص و دیتاک

 هم تو چون بدون خودتو حد.. یشد تو که شه کمینزد

 ...یندار هیبق با یفرق چیه

 محکم دستمو پشت و باال رفتم ها پله از و برگشتم زیت

 !باشه؟ تونستیم یچ نکارشیا لیدل... لبم رو دمیکش



 تا اما کردم باز رو یقبل اتاق در باشه حواسم نکهیا بدون

 و دمیکوب اتاقو نیا در داده بهم اتاقو یکی اون افتاد ادمی

 ..دهیجد اتاق تو رفتم

 آورده کم ریام یجلو که یینفسا تموم و در به دادم هیتک

 ولع با رو هوا و کردم یتالف رو دنیکش نفس واسه بودم

 ..کردم هام هیر وارد

 منو که! بود؟ دومش انتقام! کرد؟یم نکارارویا چرا

  !کنه؟ ولم بعدم کنه خودش وابسته

 نیهمچ ذاشتمینم.. کال بود دور به شدن عاشق ریام از

 ..کنه یباز باهام و بده میباز ذاشتمینم.. کنه یکار

 یباز باهاش منم کنه یباز باهام بخواد اگر... هه

 ...!کنمیم

~~ 

 خواب از اومد نییپا طبقه از که یبلند غیج یصدا با

  ..سوخت چشام که یجور دمیپر

 غیج همون...! نبود خواب.. نه اما! دم؟ید خواب نکنه

  :ریام داد یصدا با بار نیا اما شد دهیکش بلندتر

 ...!!ــــرونیب گمشو

 دمیدو یکی دوتا هارو پله و نییپا دمیپر تخت از زود

 ..نیزم نخورم وارید به گرفتم دستمم نییپا



 ..کردیم هیگر داشت و بود سادهیوا پله گوشه یگل

 !شده؟ یچ ؟یگل -

 کاش.. رونیب ندازهیم سحرو داره آقا: گفت هیگر با

 ..الید یریبگ جلوشو

.. سمتشون رفتم سرعت به و نییپا اومدم رو پله نیآخر

 ...بودن باغ تو

  !طرفشون دمیدو و کردم باز درو

 انداخته سرشو و بود شکمش رو دستش هیگر با سحر

 ..جلوش رمیام و نییپا بود

 سحرو دست مچ ریام لحظه همون که بهشون دمیرس

 ....سحر غیج و باغ در سمت کشوندش و دیچسب

 !کن ولش... ــــریام -

 :دستشون رو گذاشتم دستمو و سادمیوا ریام یجلو

 ..حاملس دختره کن ولش ریام

 ..اتاقت برو الید شهینم مربوط تو به: ریام

 فشار ریام دست رو دستمو که داد هول سحرو دوباره

 :دادم

 کاریچ رونیب اون بره بچه هی با.. کنمیم خواهش ریام

 ...داره گناه! کنه؟



! ؟یدیم صیتشخ تو رو نه ای داره گناه: زد عربده ریام

 تو رو هرزه نیا من شده حامله آتان از رفته خورده گوه

 ..دارمینم نگه خونم

 آتان؟؟... آ! ؟...یچ: گفتم شوکه

 بردو در یجلو تا سحرو کردو استفاده فرصت از ریام

 ..نذاشتم من کنه باز درو خواست

 !کنار بکش الید: ریام

  ..بچه اون به آخه کن فکر ذره هی توروخدا ریام -

 گور یبابا شیپ فرستمشیم!! منه؟ مال بچه مگه: ریام

  ..شیگور به

 

  :گفت هیگر با گرفتو محکم دستمو سحر

  ...!!الید برم ندارم رو ییجا من

 بود مهربون دلم که فیح.. براش سوخت دلم راستش

 ....فیح

 ریتاث روش بتونم که یلحن با زدمو زل ریام یچشما تو

 که یموقع تا بذار.. گناهه یب بچه اون ریام: گفتم بذارم

 اومد ایدن به که بعدش.. بمونه خونه نیا تو ادیب ایدن به

 سحر؟ نه مگه! خب؟.. رهیم بچش با خودش سحر



 و کرد نییپا باال سرشو تند تند که کردم نگاه سحر به

 !بله..ب: گفت

 دوباره و انداخت سحر هی نگاه هی اخمش همون با ریام

  ..شهینم: کرد نگاه من به

 .....تو اما بمونه خونت تو یخواینم دونمیم باشه ریام -

  نجا؟یا خبره چه: روناجون

 ..خونه اومد تازه که یروناجون وسط نیا و

 !د؟یکنیم دیدار کاریچ ها بچه: روناجون

 یدار کاریچ پسرم: گفت و کرد نگاه حالتامونو تک تک

 ؟؟؟یکنیم

 ...کن کمکم توروخدا.. روناجون: سحر

 شده؟؟ یچ بگو تو الید: روناجون

 ..حاملس آتان از سحر -

 سحر؟؟؟ آره: گفت کردو نگاه سحر به ناباور روناجون

 ..گرفت شدت شیگر سحر

 ..سحر کن بلند لشتو تن: ریام

 !آخه؟ یمطمئن کجا از پسر: روناجون

  ..کرد اعتراف هرزش خوده: ریام

 نیزم زو از سحر که دیکش سحرو دست حرکت هی تو

 ..شد کنده



 که نداره رو ییجا االن اون رجانیام نکن: روناجون

 !بره؟

  ..آتان شیپ بره نداره یربط من به: زد داد دوباره ریام

 کرد جدا ریام دست از زور به سحرو دست روناجون

 شونه که نیزم خوردیم پشت از داشت از سحر که

 ..گرفتم هاشو

 شکمش تو اون.. اشتباهه نکارتیا من پسرِ : روناجون

 تو سال دو نیا که ییزحمتا حرمت به حداقل داره بچه

 .....بچشو که یموقع تا.. نگهشدار دهیکش خونت

 :کرد نگاه سحر به کردو قطع حرفشو روناجون

  !ش؟یندازیم ای یدار نگهش یخوایم

 ...دارمیم نگهش: گفت هیگر با سحر

 یکنیم گم االن نیهم گورتو ای.. یخوریم گوه تو: ریام

 خدا وگرنه سحر یکنیم سقطش رو زاده حروم اون ای

 ..رسهینم دادت به هم

 ..برو تو کنمیم حلش من ریام خب یلیخ: روناجون

 دواریتهد و انداخت سحر به یپرنفرت نگاه دوباره ریام

 :گفت

 رونیب کنمیم پرتت آتان همون نیع سحر نمتینب اومدم

 ..کن دعا روناجون و الید جونِ  به برو.. آشغال



 ..دمیترس منم که رونیب زد در از شدت با و

 آروم کردمو کج یورود در سمت سحرو یها شونه

  :گفتم

 ..داخل میبر

   ..کرد میهمراه و نگفت یچیه

 سحر که دیکش شدت با سحرو آرنج اونور از روناجون

 :دراومد صدام من و نیزم خورد

 !؟یکنیم یدار کاریچ روناجون

.. دارم کار حر نیا با من دخترم نباشه تیکار: روناجون

 !!زود.. پاشو

.. بودم دهیند یعصب و یجد رو روناجون انقد حاال تا

 خودش دنبال دشیکش روناجون و شد بلند جاش از سحر

 ..خونه تو

 کاریچ داره هست حواسش روناجون دونستمیم چون

 من بعد داخل برن زودتر گذاشتم و دمیکش عقب کنهیم

  ..رفتم

 شدت با درو و اتاقش داخل داد هول سحرو روناجون

 ..دیپر یگل که بست

 ال؟؟؟ید شد یچ: گفت و سمتم دیدو

 ..نباش نگران زمیعز یچیه -



 !حاملس؟ یک از...ا: یگل

 ..آتان: گفتم تفاوت یب

 نجایا آتان یوقت! ممکنه؟ چطور: زد لب شوکه یگل

 !بود؟

 مینیبب میمون یم منتظر الیخیب حاال.. یگل گهید حتما -

 ..گهیم یچ روناجون

 و اتاقم تو برگشتم منم داد تکون یسر استرس با یگل

  ..شستم صورتمو دست

 ..کرد پا به یآشوب چه سحر نیا یصبح اول

 چرا من اصن سرت تو خاک یچیه که امیح یب آتان نیا

 !شده حامله اون خورم؟؟یم حرص

.. دستم تو گرفتم موهامو و نشستم یقد نهیآ یجلو

 ..بافتنشون به کردم شروع ناخواسته

  ..موهام به بودم نزده دست بود وقت یلیخ

 داشتم دوست ها بافت هیبق از شتریب درشتم بافت

 رو نداختمیم یور هی و بافتم یم کج یوقت مخصوصا

  ..شونم

Tina: 

 همه پس ادینم خوشم ادیز ببافم هم طرفه دو نکهیا از

 ..بافتن کردم شروع زیتم کردمو جمع موهامو



   ..لبام به خورد سر نگاهم اریاخت یب

 جزو وفتهیب ریام و نیب یاتفاق نیهمچ روز هی نکهیا فکر

 ..تیواقع به کرد لشیتبد ریام اما بود محاالت

  :گفتم شمرده رلبیز زدمو نهیآ تو یپوزخند

 الیخ...! ریام کنه نابود منو دوباره هوست زارمینم

 نویا ستمین گهید یدخترا مثه من اما یزرنگ یکرد

 ..یکن یباز قلبم با دمینم اجازه پس یدونیم خوب خودتم

 چنگ زیم رو از مویگوش و بستم کش با موهامو آخر

 !روش گذاشتم تیمالک میم زودم چه.. زدم

 بهش ویچ همه.. زدم حرف آنا با شب نصفه تا شبید

 شبید نیهم تا بودم فرودگاه تو که یشب همون از.. گفتم

 ای نگفتم شکستو دستمو نکهیا مثال.. سانسور با البته

 پس نداشتم کردنشم فیتعر حوصله اصال که الکسو

 کیشل ریام به اما.. نگفتم نارمیا و سردخونه هیقض

 ..دیخند یکل و اومد خوشش که کردم فیتعر کردمو

 و ریام نظر از دیشا نزدم حرفشم اصال که شبمید اتفاق

 به رویام من اما باشه یعاد زایچ نیا اون مثل ییپولدارا

 ...شناختم شبید کرد رد حدشو که یپسر نیاول عنوان

 اخالقش و بود نجایا شبید که گفتم بهش رهامم از آنا به

 18 مثبت یفحشا و خورد حرص یکل هم آنا بود خوب



 و خونش در بود رفته صبح روز هی که گفت و داد بهش

 ..داشتن برخورد باهم یچجور

 سیپل با که یروز اون از و میکرد دردودل هم یکل

 که گفتم بهش.. میزد حرف بودم نیرزمیز من و اومدن

 ..شده یچجور االن و بود یچجور لیاوا ریام

 و دراورد شاخ یکل داده یگوش بهم گفتم بهش هم یوقت

 ..شد گم طمیبل که گشتمیبرم داشتم گفتم بهشم

 ..مونه یم هتل یتو االن که گفت بهم آنا

 بخاطر و خوبه گفت فقط ازش دمیپرس ییدا از هرچقدرم

  ..ندادم ریگ گهید منم تورنتو برگشته کارش

 هم به آخرشم و میزد حرف مویکرد هیگر و میدیخند یکل

 حس عالمه هی با و مینیبب همو زودتر یهرچ میداد قول

  ..دمیخواب خوب

 طول شتریب ساعت دو سحرخانم لطف به خواب نیا اما

 ..دینکش

~~ 

 الکس#

 

 دست هی با فرمونو و گرفتم جاده از چشم میگوش برهیو با

 ..کردم کنترل



 ..ندارم وقت هاتف بگو -

 که یریام شماره نیگفت که همونطور آقا: هاتف

  ..میکرد هک مویشناختیم

  :داد ادامه کردو یکوتاه مکث

 .....یعنی.... بگم یچطور دونمینم

 ..بگو زودباش: گفتم و جاده کنار زدم

 ..رهیام همون... زهیچ: هاتف

 ....یباش گفته دروغ اگه هاتف: گفتم دیتهد با

 پاک اطالعات به میتونست ما.. آقا نه نه: کرد قطع حرفمو

 خودش از بود ییعکسا.. میکن دایپ یدسترس شیگوش شده

 خانم اال فقط انگار عکسا اون همه داخل که خانم ااِل و

 نهیا منظورم.. شونیا نه بودن گرفتن عکس مشتاق

 ....که

 هیکاف: گفتم وار زمزمه و فرمون رو گذاشتم مویشونیپ

 ...نده ادامه

 ..متاسفانه هست گمید خبر هی آخه: هاتف

 ..فعال کن قطع -

 ..یصندل رو دمیکوب و کردم قطع ویگوش

 و فرمون به دمیکوب دوباره مویشونیپ یخورد اعصاب با

 :زدم داد



 ...یلعنتــــــــــ

 نیا از بعد... دمینفهم من و بود چشمام جلو من یااِل قاتل

 اما بود اومده خودش یپا با خودش باالخره گشتن همه

 ....بهت لعنت.. دمینفهم من

 کردم پخشش زدن پلک با چشممو گوشه شده جمع اشک

 ..یصندل یپشت به دادم هیتک سرمو و

 ازت خواهرتو.. ریام یگرفت ازم خواهرمو

  ....!!رمیگیم

 ....ینازل

~~~~ 

 الید#

 

 آوردم رو همبرگر بسته و خچالی تو دمیکش سرک

  ..رونیب

 آشپزخونه وارد غرغر با روناجون بستم خچالوی درو تا

 ..ایح یب کشهینم خجالتم رسریخ دختره: شد

 !شد؟ یچ روناجون؟ -

 بچمو خوامیم گهیم کنهیم هیگر من واسه: روناجون

 !!نشه باز من دهن ایخدا اووف.... دختره نگهدارم

 !کنه؟ سقطش دیبا... یعنی -



 داشتن بچه اقتیل اون.. شناسمیم من سحرو: روناجون

 گفتم یاونجور ریام یجلو.. شه سقط دیبا که بله.. نداره

 ..کجا کردن یمادر و کجا سحر وگرنه نشه پا به قشقرق

 ..کردم باز همبرگرو زده خی بسته و باال انداختم ابرومو

 !؟یچ نخواد خودش اگه -

 برداشت اپن لبه رو از شویدست کیکوچ فیک روناجون

.. نشه دار بچه بهیغر پسر هی از خواستیم: گفت و

 روزارم نیا فکر دیبا کردیم حالشو داشت که اونموقع

 ..کردیم

 و گرفت خندم روناجون زدن حرف ُرک و باز از

  ..نییپا انداختم سرمو

 برم دیبا من ؟؟یکنیم حاضر نهارو تو دخترم: روناجون

 سقط رو بچه بتونه که یکس یدکتر ییماما هی دنبال

 دیبا فعال سحر اون هست یگل یخواست کمک اگر.. کنه

 ..اتاقش تو بمونه

 !دیبر شما.. من با نهار آره آره -

 ..فعال پس: روناجون

  ..شد خارج آشپزخونه از سرعت به و



 شه آب خشونی تا کردم جدا هم از رو زده خی یهمبرگرا

 و برداشتم درشت ینیزم بیس تا چند موقع اون تا و

 ...شدم کندنشون پوست مشغول

 !؟یخواینم کمک: یگل

 ..دمیم انجامش نه: گفتم و باال گرفتم سرمو

 از یکی.. روش نشست و عقب دیکش جلومو یصندل

 :گفت و دستش گرفت رو شده پوست یها ینیزم بیس

 

 !کنم؟ خورد

  ..یخالل -

  ..شد مشغول دست به چاقو و زد یلبخند

 دوست یلیخ.. یعنی! ؟یهست نجایا شهیهم تا تو الید -

  !بدونم دارم

 :گفتم و جلوش گذاشتم رو ینیزم بیس نیآخر

 ..مونم ینم ادیز.. نه

 دیببخش ؟یچ بابا مامان ؟یدار برادر ای خواهر تو: یگل

  ..کنمایم یفضول یلیخ

 دستمو نکیس سمت رفت پاشدم کردمو یا خنده تک

 نه پدر مادر.. باش راحت هیحرف په نیا بابا نه: شستم

 ..خواهرمه نیع که دارم قیرف هی اما نه برادرم



 ه؟؟یچ اسمش االن؟ کجاست! ؟یجد: یگل

 اسمش.. شهر نیهم تو.. نجاستیهم: گفتم گرفتمو ینفس

 ..آناست

 !ش؟ینیبب یبر دهینم اجازه آقا: یگل

 یطرف از.. گفتمیم دیبا یچ دونمینم.. کردم سکوت

 از حداقل باهاش که ذاشتیم گهید طرف از ذاشتینم

 ..بزنم حرف یگوش قیطر

 بذاره یزود به دیشا اما.. نه فعال.. یعنی.. اممم -

 !نمشیبب

 ختمیر و برداشتم جلوش از رو شده یخالل ینیزم بیس

 یم نشیب دستمو که همونطور.. شستن واسه آبکش تو

 !؟یچ تو: گفتم چرخوندم

.. تره کیکوچ یلیخ خودم از دارم داداش هی منم: یگل

 داداشمو مامانمو خرج نجایا کردن کار با و ندارم بابا

  ..هیاطیخ درامدش منبع مامانمم و.. ارمیدرم

 ..کنه حفظشون خدا.. جونم یا: گفتم آروم

 بهمون کرد یبزرگ لطف واقعا آقا! مهربون یمرس: یگل

 ..داد نجات مونویزندگ گفت شهیم.. سحر به هم من به هم



 از بعد و گذاشتم گاز یرو رو تابه و زدمو یلبخند

 ولز جلز که توش ختمیر اروینیزم بیس روغن ختنیر

 ..کردم کم گازو ریز و کرد

 کجان؟ ها هیادو یگل -

 ..باال اون: یگل

 و زردچوبه و فلفل و کردم باز رو سرم باال کمد در

 ..کردم ینیزم بیس یقاط و برداشتم نشونیب از نمکو

 !بپرسم؟ سوال هی ال؟ید: یگل

 ..جونم بپرس -

 انتخاب بزرگ تابه هی واسشون و برداشتم همبرگرارو

 :گفت یگل که کردم

 2 بایتقر نهار تا! ؟یکن شونیکباب کروفریما با یخوایم
 ..یکن میتنظ یتوتیم کم درجه با مونده ساعت

 ..شهیم خوب هم یلیخ آره -

 :گفت و برق به زد کروفرویما یگل

 !بذارمشون؟

 که میکن یکباب شد نهار کینزد میبذار نظرم به.. اممم -

 بپرس؟ سوالتو خب.. باشه تازه

 ..نسوزه تا بود اینیزم بیس به حواسم و برداشتم قاشق هی



.... که بپرسم خواستمیم.. یخوایم تو هرطور باشه: یگل

 !ه؟یچ آقا درمورد تو نظر... زهیچ

 !؟یچ یعنی: دمیخند کردمو کج سرمو

 منظورم.. نرسوندم منظورمو خوب کنم فکر یعا: یگل

 آقا دایجد دونم؟یم چه.. گفتنش سخته یوا.... خب که نهیا

 بهونه کمتر.. کنهیم یریگ سخت کمتر.. خونس شتریب

.. یمهمون نیرفت که باهمم.. تره اخالق خوش.. رهیگیم

 بپرسم خواستمیم.. شده شتریب آقا یلبا رو خنده تازه

 ..ینش ناراحت دوارمیام نتون؟؟یب هست یزیچ

 :گفتم و گرفت خندم یگل کردن هول و استرس از

 وجود بخاطر اخالقاشم نیا.. زمیعز ستین یچیه

 ..رهامه

 ماهه چند اما قنیرف ساله یلیخ رهام آقا با آخه نه: یگل

 ......تازه.. شده ینجوریا آقا که

 :گفت و پهلوم به زد آرنجشو طنتیش با

 !!داده که دمیجد اتاق بهت

 ستین یچیه.. ایکنیم دقت ییزایچ چه به نیبب یگل آخ -

 شدیم آب ریام دل از زودتر بود که هم سنگ دلِ .. بابا

 ..اومده خودش به دایجد اون حاال

 ..باشه: گفت و زد بهم یژکوند لبخند یگل



 یمطمئن: گفت یگل که برداشتم سبد تو از ازیپ تا دو

 !ست؟ین یزیچ

 !!یگــــل: گفتم بلند و معترض

 ..دیببخش باشه باشه: گفت و خنده ریز زد

 مشغول و گذشت باد و برق سرعت به دوساعت یگُل با

 ..شدم سفره دنیچ و همبرگرا کردن کباب

 ..چطوره حالش نهیبب سحر شیپ بره فرستادم هم یگل

 حوله با دستمو اومده روناجون دمیفهم در بستن یصدا با

 ریام با دمید که رونیب رفتم سرعت به و کردم خشک

 ..اومده

  ..نیاومد خوش -

 کنم عوض لباسامو برم من.. الجانید ممنون: روناجون

 ..شتیپ امیم بزنم سر هم دختره نیا به

  ..آمادس نهار نینکن عجله باشه -

 ..طال دستت: روناجون

 !نکردم یکار: گفتم لبخند با

 و کردم ریام به هم یآروم سالم هی رفت که روناجون

 ..آشپزخونه رفتم و نشدم جوابش منتظر

  !بدنم رو بود نشسته سرد عرق دوباره

 ...!!یکنیم گپ پاتو و دست فقط که اوف الید اوف



 ؟؟یریگینم لیتحو: گفت و اومد دنبالم

 و سمتش برگشتم و کنم حفظ نفسمو به اعتماد کردم یسع

 ..ستین یزیچ نیهمچ نه: گفتم

 ؟یمطمئن: ریام

 ..اوهوم -

 دمیچ همبرگرارو دونه دونه و کردم باز کروفرویما در

 ..ظرف تو

  ..هستش آشپزخونه تو که کردمیم حس هنوزم

 .شدم نشیس به نهیس که زیم رو بذارم برگشتم ظرفو

 که برم راست سمت از دمیچیپ و هم تو دمیکش ابروهامو

  ..شد راهم سد باز

 که چپ سمت دمیچیپ و دهنم داخل دمیکش لبامو حرص با

 ..سادیوا جلوم باز

 !؟یخوایم یچ -

 تعجب نبود صداش تو اگه که یطونیش لحن با

 یمحل یب ینجوریا شبید بخاطر: گفت  کردمیم

 !؟یکنیم

 :دمیتوپ بهش من اون برعکِس  و دادم فشار روهم چشامو



 من.. ریام یاریم زبون به راحت انقدر ادینم خوشم

 اول بار واسه که یباش تو شخص اون خواستمینم

 !حله؟ یباش کینزد بهم خوامینم.. کنهیم یکار نیهمچ

 

 لبه به خورد کمرم که عقب رفتم قدم هی.. جلو اومد قدم هی

 ..نتیکاب

 تا شکمم یجلو گرفتم ظرفو که جلو اومد گهید قدم هی

 ..نمونیب بنداره فاصله

 ..باشم کینزد بهت یخواینم بگو االنم! گهید بگو: ریام

 گهید طرف کردم رومو کنم نگاه چشماش تو نکهیا بدون

  :گفتم و

 !کنار بکش.. یباش کینزد بهم خوامینم

 از ظرفو فقط اون اما خوردم تکون که طرفم شد خم

 از بعدم زیم رو گذاشت برگشت و گرفت دستم

 ..رونیب زد اشپزخونه

 گذاشتم دستمو و رونیب دادم شدت با شدمو حبس نفس

 یچ یبرا.. رهیبگ آروم قلبم تا فشردمش آروم.. نمیس رو

 ...!!آخه یکنیم ینجوریا

 که یمخلفات و سرجاش ادیب حالم تا دمیکش یقیعم نفس

 ازیپ و ارشویخ و گوجه بودم کرده خوردشون مرتب



 ینونا و زیم رو وسط گذاشتم رو کاهو و یا حلقه

 ..کنارش گذاشتم هم گرد یکنجد

 که اتاقم برم خواستمینم اما بود شده کور کل به اشتهام

  ..کنمیم فرار ازش دارم کنه فکر ریام بازم

 نیا از.. ریام از نه.. کردمیم فرار داشتم اما چرا دروغ

 !بذارم یچ اسمشم دونمینم که دهیجد حس

 ..زیم دور نشستن و اومدن باالخره

 سحرو و یگل یغذا من.. خوشگلم یمرس: روناجون

 ..گردمیبرم االن ببرم

 !برمیم من -

 کردمیم فکر که یزیهرچ و برداشتم ینیس هی زود

 کرد اضافه روناجون زمیچ تا چند و داخلش دمیچ الزمه

 ..سحر اتاق بردم و

  ..داخل رفتم یگل یصدا از بعد و زدم در

 دهیکش دراز پتو ریز سحر و بود نشسته سحر کنار یگل

 :گفتم و یگل دست دادم رو ینیس.. بود

 ..جونتون نوش

 .ممنون: یگل

 ریام.. روناجون شیپ نشستم و آشپزخونه برگشتم دوباره

 :گفت و زد چشیساندو به گاز هی



 فرودگاه برم قراره.. نجایا انیم مادرش و ِسِلنا فردا

 ..دنبالشون

 !چرا؟ ؟یجد: گفت بعد کرد تعجب اول روناجون

 چمویساندو مظلوم و بود باال ابروم یتا هی فقط که منم

 ..خوردمیم

 ..زدیم حرف روناجون با فقط کردینم بهم نگاه رمیام

 سال ادیب داده ریگ.. که شیشناسیم گهید سلناعه: ریام

  ..رهیبگ مدرک بخونه نجایا آخرشو

 :گفت و برداشت نون گهید کهیت هی روناجون

! خودش؟ دنبال کشونهیم چرا مادرشو ادیب خودش خب

 بمونن؟ خوانیم چقدر انیب حاال

 ..ستین معلوم: ریام

 ریام نیا.. دمیترکیم یفضول از وسط نیا داشتم منم یوا

 ...زنهیم حرف گنگ یه کنجکاوم من دونهیم

 باشم الیخیب کردم یسع و رفتم بهش یا غره چشم

 شیپ بشم روناجون قربونِ  که بخورم غذامو هیبق  و

 :شد حل میکنجکاو کردو یدست

.. ریام عمه یعنی مادرشه امیناد رهیام دخترعمه سلنا

 ..سلنا لیتحص ادامه واسه نجایا انیم رانیا از دارن

 !یسالمت به: گفتم و دادم تکون سرمو



 هیک هیشکل چه سلنا نیا بدونم داشتم دوست یلیخ

 سکوت تو نهار هیبق.. ندادم بروز اما نایا و کارسیچ

 یعل کوچه به زد خودشو راحت یلیخ  ریام و گذشت

 من دونستیم نکهیا با کرد تشکر روناجون از و چپ

  ..اتاقش رفت و کردم درست غذارو

 استراحت برم تا فرستاد منو دیتهد و زور با روناجونم

 زود خواسته خدا از منم کنه جور و جمع خودش کنم

 ..آنا سراغ رفتم

~~~~~ 

 رهام#

 ادهیپ نیماش از تا و برداشتم چشمام رو از مویدود نکیع

 ..رهام: دمیشن دوباره غوشویج غیج یصدا شدم

 یاومد بازم: پروندم کهیت و سمتش برگشتم ناچار

 !؟یکن پنچر کیالست

 نیبد اجازه اگه.. رینخ: گفت و رفت بهم یا غره چشم

 ..میبزن حرف آدم تا دو مثل

 !دونمینم رو تو اما آدمم که من واال: رهام

 ...کرد مشت دستاشو و شد خشم پر نگاهش

 خودش نیع منم زد لبخند کوله و کج بهم که اوندفعه مثل

 :گفت که زدم یدرار حرص لبخند



 ..نجایا اومدم گهید یچ هی بابت من

 ال؟ید شیپ ببرمت که: رهام

 حرف یذاریم: گفت و دیکش صورتش رو دستشو

 !بزنم؟

 میبر.. نه نجایا اما آره: گفتم و باال انداختم هامو شونه

 ..میزنیم حرف مینیش یم اتاقم تو داخل

 شرکت ساختمون به یکل نگاه و باال گرفت سرشو

 اداره شرکتو نیا دزدتون دوستِ  با: گفت و انداخت

 !ن؟یکنیم

 :دادم تکون چشماش جلو انگشتمو و شدم کشینزد

 ..اینیب یم بد یباش نداشته زدنتو حرف یهوا گهید بار هی

 زد زل چشمام تو ییپررو با بعد کرد انگشتم به نگاه هی

 لطفا بعدشم نم؟یبب خوامیم نیا از بدتر: گفت و

.. شمینم متوجه من نینبر کار به یفارس اصطالحات

 ؟؟یچ یعنی باش داشته دهنتو یهوا

 !شد؟یچ یدید.. گاد یما اوه: گفتم یا مسخره حالت با

 شویرنگ یموها و داد فشار هم رو دندوناشو حرص با

 که بره تا دیچرخ پا پاشنه رو و کنار زد صورتش رو از

 ..میزنیم حرف سایوا آنا خب یلیخ: گفتم

 !یدزدت دوستِ  همون لنگه هم تو.. نکرده الزم: آنا



 پاشو و دیکش یفیخف غیج که سمتش برداشتم زیخ گهید

 و دستم تو گرفتم آرنجشو و دمیرس بهش زود اما کرد تند

 ..دمیکش محکم

 یبدزد منم شهیم: گفت تند تند کرده هول بود مشخص

 یدزد یبرا دوستت ترفند دونم؟یم چه! ال؟ید شیپ یببر

 تو یندازیم یریگیم آدمو حتما هم تو بود رینظ یب که

         درسته؟؟ شیدزد یم نیماش

 

 و کنم کنترل نتونستم خندمو.. رسما بود وونهید دختر نیا

 !؟یهست یزیچ یا وونهید: گفت دوباره که دمیخند

 ..یهست وونهید مطمئنم رو تو اما نه من: گفتم خنده با

 :کردم نگاه ساعتم به و کردم ول دستشو

 ..میبزن حرف زودتر میبر اد،یز ندارم وقت

 .میبر باشه: گفت و کرد درست لباسشو قهی

 ..شرکت سمت افتادم راه خودش از جلوتر و برگشتم

~~~ 

 ریام#

 

   !رهام؟ هیچ -



 تیگوش پسر؟ ییکجا: اومد یگوش پشت از صداش

 ..زدم زنگ بهت بار 5 غروب از.. بود خاموش

 بزنم حرف نداشتم حوصله آره: گفتم حوصله یب

 ..کردم خاموش مویگوش

 ؟ییکجا: رهام

 !اومده؟ شیپ یمشکل.. باشم هرجا -

 !؟ییکجا: رهام

  ..یجنگل خونه: گفتم کالفه

 :گفت یجانب به حق لحن با بعد کرد سکوت لحظه هی

 یچ نمیبب بگو.. اونجا یریم مشغوله فکرت هروقت تو

 کرده؟؟ ریدرگ ذهنتو

.. داداشم ندارم زدن حرف حوصله االن واقعا رهام -

 ...زنمیم زنگ بهت خونه برگشتم

 فردا پس باشه.. هیچ دردت فهممیم باالخره که من: رهام

  !میزنیم حرف

 بگو؟ االن مهمه اگه -

 زنگ بهم یداشت یکار.. کنمیم حلش خودم نه: رهام

 ..بزن

 !خدافظ باشه -



 هیتک سرمو.. چمن رو کنارم انداختم کردمو قطع ویگوش

 ...الید اوف: زدم لب و بستم چشامو و درخت به دادم

 جام از و موهام یال کردم فرو دستمو قبل از تر کالفه

  ..شدم بلند

 و بودم نجایا بود ساعت 4.. کردم نگاه میگوش ساعت به

 درختِ  ریز ای بودم کلبه تو ای ممکن حالت نیپوکرتر با

 ...!!بودم نشسته بود کلبه یرو به رو که یمجنون دیب

 از مویمشک سوشرت و زدم چنگ چمن رو از مویگوش

 یچوب در دست به دیکل و برداشتم درخت پهن شاخه رو

 ...نیماش سمت کردم حرکت و کردم قفل رو کلبه

 یلبخند دادم خودم به که یلقب از.. عنصر سُست رِ یام آخ

  ..شدم نیماش سوار و لبم رو نشست

 رفتم و گاز پدال رو فشردم پامو و کردم میتنظ رو نهیآئ

 ....جاده کیتار دل تو

~~~ 

 الید#

 

 :گفتم کهیت کهیت و گرفتم دلمو دستم با خنده شدت از

  !چرا؟.. ناجون..رو

 :گفت کردو یا خنده روناجونم من، خنده از



 یا افاده دختر مادر نیا انقد! که؟ بگم دروغ تونمینم خب

.. شونیبشناس که گفتم بهت زودتر منم.. نگو که نچسبن و

  ..نجایا رسنیم گهید ساعت هی از کمتر

 :گفت روناجون بزنم حرف اومدم تا و دمیخند زیر

 چشم ریام به دختره.. ایارین کم زبون از سلنا نیا یجلو

 ..ارهینم کم رو از پرروعه انقدم داره

 !کنمیم کم روشو من: گفتم زدمو یچشمک

 :صورتم به دیکش دستشو و دیخند روناجون

 ..دخترم بشم قربونت من

    ..خدانکنه: گفتم خنده با

 پولکا که زد یماه یپولکا به یمحکم یچاقو روناجون

 ..روناجووون: گفتم و صورتم به دیپاش

 ..بشور صورتتو برو بدو دخترم دیببخش آخ: روناجون

 صابون با صورتمو و نکیس سمت رفتم و دمیخند

 ..شستم

 و یصندل رو نشستم دوباره و برداشتم رو حوله

 :کردم خشک نرم صورتمو

 سالشه؟ چند سلنا نیا

 خورده و یس یزنا نیع اما تو همسن دیشا: روناجون

 ..مونه یم ساله یا



 :گفت که کردم نگاهش یجیگ با

 انجام یدار یکار برو تو.. شینیب یم خودت ادیم حاال

 ..کنمیم درست ویماه من بده

 میکن درست پُر شکم دیبا.. کنمیم کمک منم نه نه آ -

 !گه؟ید

 ..زمیعز آره: گفت لبخند با روناجون

 بودم روناجون به کردن کمک مشغول ساعتو کی اون

 یینما مظلوم موش نیع که زدم سر سحر به دوبار و

 ..ومدینم در اتاقش از و کردیم

 سپرده و بچه سقط واسه نکرده دایپ ویکس گفت روناجونم

 زور به رمیام.. کنه جو و پرس براش که نفر هی به

 ..سحر اتاق نره مینگهداشت

 لباسامو و اتاقم تو برگشتم که بود اومدنشون کینزد

 گرد قهی رنگ ییمویل جذب بلوز هی.. کردم عوض

 ...وسطش براق یمشک رز گل هی با کوتاه نیآست

 ست باهاش خودم قول به هم یمشک جذب شلوار هی

 رها موهامم یجلو و بستم یاسب دم ساده موهام.. کردم

  ..صورتم رو کردم

 یجلو خواستمینم کرد،یم فیتعر روناجون که اونجور

  ..ارمیب کم سلنا



 با و رهیبگ رنگ تا گرفتم شگونین تا دو هامم گونه

 ...نگید نگید موقع همون که رونیب رفتم یسرخوش

 باش داشته نفس به اعتماد گفتم دلم تو سادمویوا پله یباال

   ..الید

 اومدم ها پله از شمرده یقدما با دمویکش یقیعم نفس

  ..نییپا

 ..دییبفرما.. نیاووومد خوش: یگل

 که جلوتر رفتم کمی.. یورود در به بودم دهینرس هنوز

 دهیپوش که یمزخرف لباس با قدبلند و الغر دختر هی دمید

 چسب شینیب یرو.. دادیم دست روناجون با داشت بود

 کردشو رنگ یموها و عمله بود معلوم که بود خورده

 و یآب درشت یچشما و برنز پوست با بود کرده فر

  ..بود صورتش رو هم یا رهیت شیآرا

 نازک یصدا با کردو نگاه سرتاپامو که جلو رفتم قدم دو

 !دته؟یجد خدمتکار نیا.. ریامــــــــــ: گفت یا زننده

 حرف یتلفن باغ تو داشت که ریام به خورد چشمم تازه

 ..زدیم

 خدمتکار من نه.. زمیعز سالم: گفتم و زدم یپوزخند

 ادیز کن یسع ستین یمناسب کلمه( نیا) بعدشم.. ستمین

 !ینکن استفاده ازش



 

 اکراه با که کردم نگاهش کردمو تر پررنگ لبخندمو

 ....ـــشیا: گفت

  ..نگفتم بهش یزیچ گهید اما روت به گفتم دلم تو

 خوش اما توپُر خانم هی که سرش پشت به خورد چشمم

 رو ظیغل شیآرا اونم و کرده مش یموها با بود کلیه

 :گفت و ومدین خوشم ادیز که زد بهم یلبخند.. صورتش

 !؟یهست یک تو

 :گفت اونجا از و کرد یدست شیپ روناجون

 ..اجونیناد منه یآشنا الید

 :گفت کردو برانداز سرتاپامو امیناد

 ...یا مسخره اسم چه ال؟ید

 حرص از یا خنده تک که زدن قهقهه دخترش با و

  :گفتم ادب تیرعا با کردمو

 خواسته نظر یکس از اسمم درمورد کنمینم فکر

 !؟....باشم

  :گفتم که شد قطع زود خندشون

 ..نیاومد خوش هرحال به



 روناجون دل ور رفتم و کنارشون از شدم رد زود و

 کردو بلند چمدونو تا دو و برگشت ریام لحظم همون

  !باهم؟ نیشد آشنا: گفت

  :گفت شیدماغ تو یصدا با سلنا دوباره

 !زم؟یعز خونت یآورد چرا رو دختره نیا ــــــریام

 بده جوابشو ریام تا کردم سکوت و چوندمیپ توهم لبامو

 منه خونه نجایا مشخصه خب: داد قشنگم یلیخ که

 !بدم راه بخوام ویهرکس

  ..زدم زل سلنا به و نشست لبم رو یروزیپ لبخند

 خسته ؟یبد نشون بهمون اتاقمونو شهیم پسرم: ایناد

 ..میکن استراحت دیبا میراه

: گفت افتادو راه ها پله سمت و کرد بلند چمدونارو ریام

   ..دنبالم نیایب

 روناجون به یزار حالت با رفتن که شدم مطمئن یوقت

 ومدین خوشم چیه روناجون یوا: گفتم کردمو نگاه

 ..ازشون

 خوب اما.. که گفتم بهت: گفت چشمک با روناجون

 وگرنه کرده ریگ یسیرودربا تو رمیام. یداد جوابشونو

 ..جاها نجوریا به چه رو اونا



 رو یلیخ دختر و مادر نیا روناجون واقعا آخ: یگل

 ..مخن

  !گهید بسه بتیغ باشه باشه: روناجون

 میرفت دوباره و کردم یا خنده تک روناجون لحن از

  ..آشپزخونه

 !؟یچ نهار پس کنن؟ استراحت رفتن که نایا -

 میکنیم صداشون بعد مینیچ یم رو سفره ما: روناجون

 ستین استراحت وقت االن.. انین نخواستن انیب خواستن

 ..که

 ..روناجون دمیپسند َجذَبَتو: گفتم و کردم کلفت صدامو

 ..زینر زبون: گفت و دیخند اونم

 :گفتم و برداشتم رو بود آماده قبل از که ییسایسرو

 !نم؟یبچ رو سالن زیم

 ..زمیعز آره: روناجون

 زیم هی که ییرایپذ سالن تو رفتم و برداشتم رو ینیس

 ..بود دورش یها یصندل با بزرگ یلیمستط

 رو یخال ینیس و گذاشتم سیسرو هی یصندل هر یجلو

 !آشپزخونه برگردوندم

 شکم یماه تا دو آخر در و برد رو مخلفات هیبق هم یگل

 ..زیم وسط میگذاشت پُر



 ..بدم خبر بهشون برم من: یگل

 !خچال؟ی تو ای زرهیفر تو.. رفت ادمونی نوشابه -

 ..زریفر: روناجون

 رو و ریز زرویفر یکشوها و آشپزخونه برگشتم دوباره

  ..کردم دایپ خونواده نوشابه تا دو تا کردم

 صورتم به چسبوندم ویبطر.. بودن خنک چقد ــــــشیآخ

 .سفره سر بردمشون و آورد جا حالمو شیخنک که

  ..زیم دور عیسر شد پُر چه نبودما لحظه هی خوبه حاال

 ریام یرو به رو یکی برام بود مونده یخال یجا تا سه

 ..ایناد کنار یکی ریام کنار یکی

 کنار وفتادمیم که نمیبش ریام یرو به رو برم دادم حیترج

 ..داشتم فاصله ایناد با یصندل هی و روناجون

 غذا نیکن ییرایپذ خودتون از نییبفرما: روناجون

  ..شهیم  سرد

 خودش سمت دیکش ویماه ینیس هی تمام ییپررو با ایناد

 دور چشامو و برگردوندم رومو.. بهش زد رو چاقو و

  ..چرخوندم حدقه

 !؟یکشیم من یبرا ــــــــریام: سلنا

.. لحظه هی موندم که سلنا وضع و سر به خورد چشمم

  ..نظرم به بود تر نیسنگ دیپوش ینم یچیه



 وفتهیب تنش از بود مونده کم که رنگ یشراب دکلته لباس

 ..بود نشسته ریام دل ور هم قایدق

 رومو من داد برش براش و برداشت ویماه رمیام

 ..ختمیر نوشابه خودم واسه و برگردوندم

 !حاله؟ چه در کارا ؟یکنیم کارایچ پسرم خب: ایناد

   !خبر؟ چه شما.. عمه خوبه: ریام

 خواستگار تا چهار ریاخ هفته نیهم تو رجانیام آخ: ایناد

 بمونم شتریب گفتم.. بود شلوغ سرم یکل سلنا یبرا اومد

 خواستگارا شهیم کنده جا از خونمون پاشنه گهید رانیا

 ..کننیم حمله

 و نازک یصدا از گوشم پرده که کرد یبلند خنده و

 ..دیلرز غشیج

 مامان: گفت و داد تکون هوا تو قاشقشو و دیخند هم سلنا

 باالخره شه یرتیغ دیشا.. یبگ دینبا که ریام یجلو جان

 !مهییپسردا

 با یمحکم گاز و بشقابم تو انداختم برداشتم یماه کهیت هی

 ..زدم بهش حرص

 هی با! شم؟ یرتیغ دیبا چرا جونم نه: گفت خنده با ریام

 ..یبش خوشبخت کن ازدواج یحساب آدم

 ..شد خنک دلم دمید که رو سلنا شدن پنچر



 ؟یا کرده لیتحص شما: ایناد

 ..بله یتاحدود: گفتم کنهیم نگاه من به داره دمید

 !؟ینداد ادامه چرا زمیعز یآخ: ایناد

Tina: 

 :بگم لبخند با کنندش ترحم لحن درمقابل کردم یسع

 !یخانوادگ مشکالت یسر هی بخاطر

 !؟یطالق بچه گلم یاله: ایناد

 :گفتم و بشقاب تو انداختم مویماه

 ....سین طالق بچه

 حرفاس؟ نیا یجا آخه سفره سرِ  عمه: ریام

 رو آشناش نیا از چوقتیه رونا آخه دونمیم چه: ایناد

 !زم؟یعز یمون یم نجایا چرا حاال.. بود نکرده

  :گفت ریام من، یجا بزنه حرف اومد تا روناجون

 ..بمونه نجایا که خوامیم من چون

 دادن فشار سر حرصمو و خوردم نوشابمو از گهید کمی

 ..کردم یخال وانیل

 تیاهم یارزش یب یزایچ چه به جون مامان آخ: سلنا

 ..کن ول.. یدیم

 :گفت تیجد با ریام



 برام الید.. سلنا ندارن جا میزندگ تو ارزش یب یزایچ

 !ارزشه با یلیخ

 باز شموین دلم تو و شد آب دلم تو قند آخرش حرف با

 ..باشم یخنث و یعاد ظاهرا کردم یسع اما کردم

  ..رفتم غره چشم بهم که باال انداختم سلنا واسه ابروهامو

 سلنا یایباز نیریش و ایناد ته و سر یب یحرفا با نهارم

 و گذشت من یکردنا نگاه چپ چپ و ریام یاخما و

 و اهیس به دست نکهیا بدون ییپررو کمال با مادردختر

   ..اتاقاشون تو رفتن بزنن دیسف

 دستکش و سادیوا اتاقش بره کردمیم فکر نکهیا با رمیام

  ..گرفتم خندمو جلو زور به که کرد دستش ییظرفشو

 ..ومدینم خونه کارِ  بهش اصال

 ییظرفشو نیماش با ظرفارو چرا روناجون -

 !م؟یشورینم

 نایماش نیا به منم یروغن و بوده چرب غذا: روناجون

 ..دخترم واال ندارم اعتماد

 ..باشه: گفتم کردمو یا خنده تک

 ..دارم کارشون یگل و سحر شیپ برم من: روناجون



 دست منم رفت روناجون نکهیا بعد و دادم تکون سرمو

 کردم شوت کیش یلیخ رو گهید یظرفا شدمو کار به

 ..بشوره ریام تا ییظرفشو تو

 ..بکش آب ظرفارو سایوا الید: ریام

 :گفتم و نتیکاب به دادم هیتک الیخیب

  !کن تمومش خودت یکنیم شروع ویکار

 !دوباره؟ دراومد زبونت: گفت و کرد نگاهم چپ چپ

 سمت دمیکش آبو ریش و سادمیوا کنارش و دمیکش یپوف

  ..خودم

 ..رهام سراغ رفته آنا روزید: ریام

 !؟یچ یعنی: گفتم شدو گرد چشام

 مجوز جرم به بودن گرفته فرودگاه تو توییدا: ریام

 کار کرد فکر زد تهمت رهام به اولش هم آنا یرقانونیغ

   ..کنه آزاد توییدا خواست ازش بعدش اما اونه

  !نداشتم؟ خبر من چرا افتاد یک اتفاق نیا -

 شیپ رفت روزید نیهم آنا اما دونمینم توییدا: ریام

 ..رهام

 !کرد؟ یکار نیهمچ یچ واسه آنا اوف -

 !فقط کرد کمکمش.. ستاین لولو رهام: ریام



 آب تندتر ظرفارو و ندم رویام جواب تا بستم دهنمو

  ..آنا سراغ برم زودتر تا دمیکش

 و کرد زونیآو و دراورد دستش از دستکشارو ریام

 :گفت

 ..ییجا ببرمت دیبا باش آماده 8 ساعت

 شیپ میبر قراره دوباره! بابا؟ نه: گفتم کردمو نگاهش بد

 کوره تو! ؟یکن دایپ جنازمو کجا قراره ندفعهیا! الکس؟

  ..شده خز گهید سردخونه چون! ش؟یآت

 خندش تا لبش رو دیکش زبونشو که دمید چشم گوشه از

  ..میریم گهید جا هی نه: رهینگ

 !امینم من سالمت به -

  !؟یکرد شروع دوباره: ریام

 حوله با دستمو بستم آبو و سرجاش گذاشتم ظرفو نیآخر

 :گفتم طعنه با و کردم خشک

 رونیب میریم هردفعه رون؟یب امیب باهات داره یلیدل چه

 ..ادیم من سره ییبال هی

  :گفت یجد کردو بهم یهیسف اندر عاقل نگاه

 ..منتظرتم 8

 شهینم ریام امیب تا نیبش.. رفت و نموند جوابم منتظر و

 !باشه تو حرفِ  حرف، همش که



 ...!!مغرور.. رهیم و زنهیم حرفشو

~~~~ 

 الکس#

 

 ..کن پُرش.. هاتـــــــــف اوممم -

 زدمو زل شدیم پر جامم تو که سرخ شراب کهیبار به

 ..بستم خمارمو یچشما

 معدم و گلوم که دمیکش سر نفس هی و کردم بلند جامو

 داشتم ااِلم قاتل از که یشیآت دربرابر اما گرفت شیآت

 ...بود تیکبر چوب کیکوچ شعله هی نیع

 :گفتم یا دهیکش لحن با و زیم رو دمیکوب جامو دوباره

 ..کن پُـــــرش

  ..جامه نیهفتم نیا قربان: هاتف

 ..کن پرش: گفتم دوباره

 ..جامم تو شراب ختنیر شُرشُر یصدا بازم و

 !امشب؟ واسه یکرد جور دختر: گفتم یمست با

 ..آقا بله: هاتف

 ...خوبـــــه -

 با که نیزم رو انداختمش و دمیکش سر جامو دوباره

 ..شکست یبد یصدا



 آقا: گفت و دیپر هاتف یبلور جام شدن خورد یصدا از

 خبر هی گفتم بهتون من اما نیکرد قطع روم ویگوش شما

 ..بپره دستتون از ممکنه کنم معطل.. دارم گمید

 .....انقد تونهیم یچ: گفتم و دمیخند

 !هاتف؟ باشه مهم: دادم ادامه کردمو یا سکسکه

  ..زهیچ: هاتف

.. هاتــــــف زدنت حرف تو دمیر: گفتم و دمیخند یمست با

 ..نمیبب بنال

... شده یمعرف ریام خواهر نیگفت... که یاون: هاتف

 ......اما دمشیند من.. کنمیم فکر بود ینازل

 !خب؟: گفتم یحال یب با و زیم رو گذاشتم سرمو

 نمیا ریام یگوش شده حذف یها امیپ قیطر از: هاتف

 که هییالید همون شب، اون یِ نازل... که میشد متوجه

 ..آقا نیدنبالش

 خم سرمو و گلوم تو آورد هجوم بود شراب یهرچ دفعهی

  ..کردم یخال خودمو سطل تو و کردم

 

  :گفتم و کردم سرفه تا چند دیپر سرم از یمست که کمی

  !؟یچ یعنی



 یامایپ یکل که رهام اسم به داره یدوست هی ریام: هاتف

 قسمتاش یسر هی به ما و.. داشتن باهم شده حذف

 چه به دونمینم نیهم بخاطر.. میکن دایپ یدسترس مینتونست

.. کنهیم یزندگ ریام خونه تو که هیماه چند الید اما لیدل

 ..ستین ریام خواهر و السید همون ینازل نیا

 ..رونیب برو هاتف: گفتم آرامش با

 ....شما: هاتف

 ..زمیعز رونیب برو هاتف -

 دیبا زود و شمیم خطرناک چقدر دونستیم مواقع نجوریا

 ..رفتیم

 ..زدم لبخند و یصندل به زدم هیتک دوباره بست که درو

 ...شد کشف بزرگ دروغ هی پس..! خوبه اومم

 ..زنمیم نشون دو ریت هی با... ریام...الید

 ..فنیح.. بکشمشون خوامینم... اما

 تونمیم کاریچ مرگ از بدتر! ؟یداشتن دوست زوج

 !بکنم؟ براتون

 پر اتاقو یفضا قهقهم یصدا گذاشتم و خنده ریز زدم بلند

 وجودم بند بند به بود مونده کم انتقام، نِ یریش لذت.. کنه

 ..شه قیتزر



 یخاص نگاه با و دراوردم بمیج از دوباره رو ااِل گردنبند

 ....کم یلیخ.. مونده کم... کردم نگاه بهش

~~~ 

  الید#

 

  ..کردم شونه آروم و دارم نم یموها یال بردم رو شونه

 8 قایدق ساعت االنم نکردم حساب یچیه به رویام حرف
  ..بود

 شه برپا یجهان جنگ هی بودم آماده یخونسرد کمال در

  ..داشت شهینم یا گهید انتظار ریام از چون

 گرفت خون خفه چرا که کردم یقاط آنا سر هم یکل

 و شم نگران خواستینم که گفت اونم نگفت بهم یچیه

  ..نایا

 بدون و خورد در به محکم تقه تا دو هم موقع همون

  ..شد وارد یزخم ببر بایز یلیخ من اجازه

 یجلو الیخیب و انداختم بهش ینگاه مین نهیآ تو از

 :دراومد صداش که گوشم پشت انداختم موهامو

 !؟ینشد حاضر چرا

 چشم؟؟ بگم یگیم یهرچ که یندار انتظار -



 سرشو و کرد باز درشو و لباس کمد سمت اومد عیسر

 ..تو اون کرد

   !!امینم من بکن یبکن یخوایم یهرکار -

 ..نه ای یایم گمیم بهت منم االن: ریام

 گرفت و دراورد کمد تو از لباس دوتا که دمیکش یپوف

 ..نارویا بپوش زود: طرفم

 :گفت دیتهد با که رفتم بهش یا غره چشم

   !بهت؟ بپوشونم ای یپوشیم الید

 ..پوشمینم.. ریام: گفتم اعتراض با

 ..یخواست خودت باشه: ریام

 گرفت بازومو و عقب دیکش ویصندل که بودم حرفش جِ یگ

  .کرد بلندم

 :گفتم عقبو و دمیکش خودمو که قمی سمت رفت دستش

 !؟یکنیم یدار کاریچ ریام

 ..پوشونم یم لباس بهت ها بچه نیع دارم: ریام

 :گفتم زدمو چنگ دستش از لباسو

 ..رونیب برو.. پوشمیم خودم

 !نجایا هستم: ریام

 سمت دادم هولش و گردوندم برش و گرفتم هاشو شونه

 ..پوشمیم خودم گفتم رونیب برو: در



 نیآفر: دراورد حرصمو یحساب که کرد یا خنده تک

 !نییپا ایب زود.. دخترخوب

 دمیکوب پامو حرص از که رونیب رفت یسرخوش با و

  ..نیزم رو

 و کردم عوضشون زود کنم دقت لباسا به نکهیا بدون

 ..دراوردم قمی تو از موهامو

 شلوار هی و بود جذب کامال که بود یمشک ساده بلوز هی

 داخل رفتیم بلوز که یمشک کمربند با یپاکت روشن یآب

  ..شدیم سفت دورش و شلوار

 بهمم.. بود وتیک یلیخ بودم نزده تاحاال یپیت نیهمچ

 ..ومدیم

  ..کردم پام و برداشتم کمد تو از دیسف یکتون جفت هی

 !!ارمیدرنم لباسامو گهید من بودن دلبر یلیخ یوا

 لب برق هی زیم رو شیآرا لوازم نیب از و کردم یا خنده

  ..گرفتم شگونین هامو گونه و لبم به دمیمال و برداشتم

  ..رژگونه هم هست رژ هم نجایا انگار نه انگار

 به اعتماد با و بردم فرو خوشگلش یبایج تو دستامو

 جلودر ریام جناب دمید که رونیب اومدم اتاق از نفس

   ..رهیم رژه

 :گفت تیبارضا و انداخت سرتاپام به ینگاه



 !ینکرد یلجباز مورد هی نیا تو.. خوبه

 اگه.. بردارم لباس گهید دست هی خواستمیم اتفاقا -

 کنم؟ عوض برم یخوایم

 :بست درو و رونیب دمیکش اتاق از و گرفت دستمو

 !میبر خوام،ینم نه

 افتادم راه ازش جلوتر و رونیب دمیکش دستش از دستمو

  ..ها پله نییپا

 رو سلنا باسن نیا من آخ.. نجانیا که سلنام و ایناد به به

 ..خوامینم یچیه گهید بسوزونم

 ..میش قدم هم و برسه بهم ریام تا کردم کم سرعتمو عمدا

 :گفت بهمون افتاد چشمش تا ایناد

 !ن؟یریم یجا یآ

 ..میگردیبرم زود.. عمه آره: ریام

: گفت ظاهره حفظ واسه بود مشخص که یا خنده با سلنا

 ول خونه تو مارو اول روز نداشتم انتظار جون ییپسردا

  باهاتون؟ امیب منم.. یکن

 ُرک اما کنهیم ریگ یسیرودربا تو ریام االن کردم فکر

  ..رونیب میریم باهم گهید وقت هی شاالیا: گفت



 شهیهم که یزیچ: گفت اکراه با و برگردوند روشو ایناد

 هم با پسرش بذاره که بود نیا کردمیم سفارش داداشم به

 ..کنه آمد و رفت خودش سطح

 بتوپم بهش اومدم که انداخت من به ینگاه تمسخر با و

 :گفت یحیمل لبخند با و گرفت دستمو دفعهی ریام اما

 میتصم خودم واسه خودم بذاره کردم سفارش بابام به منم

  .رمیبگ میتصم میزندگ و

 دست به شتریب دستمو دمید که رو سلنا و ایناد شدن کنف

 ..زدم لبخند بهشون و زدم گره ریام

 

 ..خدافظ: گفت یترپررنگ لبخند با رمیام

 ..خدانگهدار:  گرفتم حرفشو ادامه ییپررو با منم

 میاومد میکرد یخداحافظ روناجونم از نکهیا از بعد

 ..زد نشویماش قفل دراورد چشوییسو ریام و رونیب

 و گرفت سفت که رونیب بکشم خواستم دستش از دستمو

 دستمو میبود اونا یجلو تا! شد؟ یچ: گفت طنتیش با

 ؟؟یکن ول یخوایم االن یبود گرفته

 ..یگرفت دستمو تو! من؟! ؟یک -

 !ومد؟ین بدت هم تو اما: ریام



 پرروتر نخندم تا دهنم تو کردم جمع لبمو شییپررو از

 ..شه

 و زد دور خودشم و شم نیماش سوار تا کرد ول دستمو

  ..شد سوار

 !م؟یبر میخوایم کجا ریام -

  ..یفهمیم خودت میریم: ریام

  !دهینم جوابمو رممیبم اگه یحت یعنی حرفش نیا

 و کردم میر وارد خنکو یهوا و نییپا دادم رو شهیش

 ..دمیکش دهنمو پیز و سرجام نشستم گُل بچه هی نیع

 یجلو یلیخ و کردم سر ریام یآهنگا با قهیدق ستیب تا

 :گفتم دوباره اما نپرسم یسوال تا گرفتم خودمو

 ....او ریام

 ..نپرس پس دمینم جواب سوالت به که یدونیم الید: ریام

 به دادم هیتک حرص با و چوندمیپ لبمو یسرتق با

  .یصندل

 که یوقت تا کنم مشغول گهید یزایچ با ذهنمو کردم یسع

 ..میبرس

 و خلوت کوچه هی تو دیچیپ ریام قهیدق ده بایتقر از بعد

 :گفتم زود که کرد پارک گهید ینایماش نیب نویماش

  نجا؟؟یا کجاست ریام



 : .....ریام

 منم که شد ادهیپ نیماش از.. یدینم جوابمو که یبترک آخ

  ..شدم ادهیپ زود اون از دیتبع به

 نیا اما ستین یبد زیچ هست که یهرچ دونستمیم

 ..کردیم سوراخم داشت یکنجکاو

 پشت قایدق و کوچه تو دیچیپ گهید نیماش هی موقع همون

  ..کرد پارک ریام نیماش

 ..بهشونه ریام نگاه دمید که برگردوندم رومو

 نیماش به زد اشاره بهم که باال انداختم ابرومو یتا هی

 ..کنم نگاه

 که همانا آنا نگاه به نگاهم خوردن گره و همانا برگشتنم

  ..بود زده خشکش و بود شده ادهیپ نیماش از تازه اونم

 بغض هیثان چند از بعد اما میموند شوک تو اولش

 پر هیثان کی تو رو کم فاصله اون و دیترک باهم جفتمون

 ...میکرد بغل محکم گرویهمد و میکرد

 ..نکردم دقت بود سادهیوا اونجا که هم یرهام به یحت

  ..میرسوند بهم حرفامونو سکوت با شهیهم مثل بازم

 گردهیبرم ظهر یغذا االن گفتم که دادیم فشارم انقد آنا

  ..دادمینم فشارش کم البته منم گلوم تو



 هیگر با فقط که دمیبوس گونشو محکم و میشد جدا هم از

  ..کرد نگام

 به داده هیتک ریام دمید عقب برگشتم و کردم پاک اشکامو

  ..کنهیم نگاهم داره و نیماش

 توجه یب که بودم شده خوشحال موضوع نیا سره انقدر

 دستام ناخودآگاه و ریام به رسوندم خودمو زیهرچ به

 دمیکش عیسر که کردنش بغل یبرا هاش شونه رو رفت

  ..عقب

 :گفتم زدمو زل براقش یچشما تو لبخند با

 ...ریام یمرس

 و صورتم رو دیکش نرم دستشو و زد بهم یلبخند اونم

  ..کرد پاک اشکامو

 آبغوره کنه ساکت نویا نجایا ادیب یکی بسه آقا: رهام

  ..گرفته

 زود دیکش آنا که یفیخف غیج و رهام خنده یصدا با

  .میدیرس بهشون ییدوتا و سمتشون برگشتم

 ریام به یبد غره چشم و جلو اومد زود دید منو تا آنا

 و داره ریام از یا نهیک چه دمیفهم فقط خودم که رفت

 ..گرفت خندم



 صحبت هی من نیباش نجایا لحظه هی شماها: ریام

  ..دارم آنا با کیکوچ

 ینم تنها جا چیه شما با من نه نه نه: گفت اشکککزود آنا

 !!!؟یارین سرم مال بال ینزن معلوم کجا از مونم

 ..لطفا آنا: گفتم تذکر با کردمو درشت آنا واسه چشامو

  ..دیخند و دهنش رو گذاشت دستشو پشت اون از رهام

  ..قهیدق دو اندازه فقط نه: ریام

 ..دیبگ نجایهم خب: آنا

 داد نفسشو حرص با نبود دنیکش ناز اهل که رمیام

 !زم؟یعز.. آنا: گفتم و گرفت خندم باز که رونیب

 بره که کردم بسته و باز براش نانیاطم نشونه به چشامو

 نیکنیم اصرار انقد که حاال: گفت گرفتو افهیق برام اونم

 ..باشه

 رفتن اونام رهام سمت رفتم و شدم جدا ازشون خنده با

 ..تر اونطرف

  :گفتم و نشیماش به دادم هیتک رهام کنار

 دونمینم.. یکرد آزاد موییدا که ممنون یلیخ رهام

 ..کنم جبرانش برات تونمیم یچطور

 ..یکن جبرانش یبخوا که نکردم یکار الید: رهام



 زیچ واقعا بودنش؟ گرفته یرقانونیغ مجوز یبرا -

   ..هیا مسخره

 از خونه سند با فقط نشدم اتیجزئ وارد: رهام

 نشون بهش خودمو من البته.. رونیب اومد بازداشتگاه

 ..ندادم

 ممکن ببره آنا دادم سندو: گفت که کردم نگاهش متعجب

 نکهیا مثل.. کنه فکر یا گهید یزایچ نهیبب منو اگه بود

 برگرده کنم فکر تییزندا بخاطر مجبوره گفته آناهم به

 ..خودش شهر

 شیزیچ مییزندا! ممنون بازم: گفتم و دادم تکون سرمو

  مگه؟ شده

 ..بود گفته بهم نجایهم تا آنا: رهام

 ...!!نگفتم یزیچ و دادم یتکون موهامو

 که گرمم یول نازک یبایج تو کردم فرو دوباره دستامو

 ..اومدن رمیام و آنا

 بود دهیترس یزیچ از انگار آنا اما بود یخنث ریام

 ..بود مونده شوکه جوریهم

  آنا؟: دادم تکونش و طرفش رفتم زود

 



.. باال انداخت هاشو شونه دمید که کردم نگاه ریام به

 ...!!دختره با کرده کاریچ ستین معلوم

 :گفتم و دادم فاصله ششونیپ از و دمیکش رو آنا دست

 بگو؟؟ بهم گفت بهت یچ آنا! تو؟ یشد یچ آنا؟

 یجور هی ریام نیا هیباز زبون عجب: گفت زدو پلک آنا

 من یبرگرد یبخوا خودتم اگه که تو از برام زد حرف

 ...ذارمینم

 نذاره ببنده پاتو و دست گمیم ریام به باشه شده: داد ادامه

 ..یایب

 نم؟؟یبب بگو درست حرفات از دمینفهم یچیه من آنا -

 ؟ینگفت بهم یچیه الکس از چرا تو: آنا

 ..بگم بخوام که نبود یمهم موضوع خب -

 که یخطرات همه ریام! نه؟ نبود یمهم موضوع: آنا

 بهم یچیه تو اما.. الید گفتش بهم کردویم دتیتهد

  ..ینگفت

 من آنا: گفتم و لبم رو نشست یلبخند شینگران از

 حرف باهم میداشت ماه چند از بعد.. خب خوامیم معذرت

 ..کنم خرابش خواستمینم میزدیم

  :گفت و دیکش محکم و موهام تو انداخت دستشو آنا

 ..ایخورینم تکون ریام شیپ از



 ..گرفت دردم آنا آخ -

 ..دمیخند کردمو جدا سرم رو از دستشو

 االن یباش نداده بهش نبود یفحش روزید تا شد؟ یچ -

 !اومده؟ خوشت

 از تونهیم اون فعال دمیفهم فقط رینخ.. براتا امیم الید: آنا

 ...ادیبرب لجباز و سرکش یتو پِس 

  ..یگیم درست تو حتما آره: گفتم و کردم یکج دهن

 محکم گونمو جلو اومد هوی بعد کرد نگام چپ چپ آنا

 ..بود شده تنگ یلیخ برات دلم شعوریب: گفت و دیبوس

 ..شتریب من: گفتم و ختمیر بهم موهاشو

 زود که زد حرف باهاش یچجور ریام نیا ستین معلوم

 ..اون طرف دیپر آنا

  !ن؟یارینم فیتشر محترم یخانما: رهام

 کنهیم فکر چرا پسره نیا: گفت و برگردوند روشو آنا

  !نمکه؟

 ..بگو روش تو یدار جرئت -

 زود رهام که ریام و رهام سمت میرفت و گرفتم دستشو

 ..میبر خب: گفت

  !کجا؟ -

 !ریام مهمون.. رستوران میریم: رهام



  ..گرفت خندمون که زد ریام به یعیضا لبخند و

 ..میبر باشه: ریام

 فکرِ  اما تموم و نمیبیم رو آنا فقط بودم کرده فکر

 ...نایا و رستوران

 پشت ما دیبر جلوتر شماها: گفت و دیچسب منو دست آنا

 ..میایم سرتون

 یکی دیشیم گم دیستین بلد رو نجایا شماها شهینم: رهام

 ..کنه داتونیپ بگرده دیبا

 ..بلدم که من! بابا؟ نه عه -

 کجا؟ از: ریام

 !یبلد تو که همونجا از -

 .....پ المید منو جلو نیوفتیب آنا و تو: گفت و دیخند زیر

 همه نیا بعد! ؟یچ گهید: گفتم کردمو قطع حرفشو زود

 نه ن؟؟یکن جدامون دوباره نیخوایم میدید همو تازه مدت

 ..شهینم

 !چطوره؟ جلو میریم رهیزنج هی نیع پس: رهام

 ..بابا یا گهید جلو نیوفتیب شماها خب.. نکن مسخره -

 ریام و رهام زدن غر و زدن کله و سر یکل از بعد

  ..پشتشون آنام منو و جلو افتادن



 ننیبب کردنیم نگاه گشتنیبرم دور هی هم قهیدق چند هر

  ..نه ای میا زنده

 کرد خوشحالم و کرد عوض حالمو واقعا ریام کارِ  نیا

 ..کنم فراموش شبشوید کارِ  شهینم لیدل اما

 قهیدق 5 از بعد چون نبود دور هم یلیخ رستوران
 اول گفت و شد خم یباز مسخره با رهام و میدیرس

 ..خانما

  ..میدیخند که رفت نفر نیاول و کرد حرص هم آنا

 اون میرفت همه و کرد انتخاب زویم نیتر گوشه ریام

 عقب دیکش آنا واسه ویصندل و شد خم رهام بازم.. سمت

 ..دییبفرما کنمیم خواهش: گفت و

 از رو یجنتلمن کمی: گفتم ریام به نامحسوس و دمیخند

   ..ریبگ ادی رهام

 !!باشه بابا؟ نه: گفت کردو نگام رمیام

 الید بفرما: گفت و عقب دیکش رو آنا یرو به رو یصندل

 ..خانم

 و نشستم یصندل رو رفتم و چرخوندم حدقه تو چشامو

 ..جلو داد ویصندل ریام

 ..نشست من کنار ریام و آنا کنار رهام

   !ارن؟یب بگم دیخوریم یچ خب خب: رهام



 کباب چطوره: زدیم ورق زویم رو یِمنو همزمان

 !!آلفردو؟ پاستا مثال ای! م؟یبخور یترک

 آنا؟ یچ تو کباب من: ریام

 !خورمیم کباب منم.. نداره فرق: آنا

 تو؟ و: ریام

 ..کباب -

 ..کباب که منم: رهام

 رو سفارشا و باالسرمون اومد شخدمتیپ لحظه همون

 ..رفت و گرفت

 !د؟یبزن حرف دیخواینم خب: ریام

 ..دیباش یآروم و ساکت یدخترا خورهینم بهتون: رهام

 !نشد؟ واقع پسندتون مورد.. میهست که حاال: آنا

 ؟؟...آنا: گفتم تذکر با

 :یصندل زد داد لم کردو یا خنده تک رهام

 ..بگه خوادیم یهرچ بذار پره دلش

 تونستیم بود پر دلش یهرک کاش: گفتم طعنه با

 ..که یخال خودشو ینجوریا

 !؟یگفت یزیچ: ریام

 ؟؟یدیشن یزیچ تو نه: گفتم حرص با

 !؟یگفت یچ هی انگار اما: ریام



 ..نگفتم یزیچ -

 مشکوک داشتن و بود چونه ریز دستاشون رهام و آنا

 ه؟؟یچ: دمیتوپ بهشون که کردنیم نگاهمون

 !!نیبد ادامه.. زمیعز یچیه: آنا

 اومدن؟ اُز شهر یجادوگرا امروز: رهام

 تا ظاهرا.. خونه آوردمشون دنبالشون رفتم بابا آره: ریام

 ..رهیبگ مدرکشو سلنا تا مونن یم ماه هی

 ..الید بگذره خوش بهت دوارمیام.. اوم: رهام

 :گفتم کردمو یکج دهن بهش که کرد یا خنده و

 ..!گذرهیم خوش یلیخ

 دیچ مخلفات با و آورد غذاهارو گارسون موقع همون

 هی به خورد چشمم رفتیم داشت که یوقت قایدق و زیم رو

 نگاه ما به داشت و جلوش بود گرفته روزنامه که مرده

 قهوه از و برگردوند روشو دید منو رهیخ نگاه تا.. کردیم

 ..کردم شک بهش که کرد مزه اش

 

 و کردم یاخم بهش که کرد نگاهم یرچشمیز دوباره

 ..برگردوندم رومو

.. بود یباز بچه انگار اما بگم ریام به خواستیم دلم

 ..خوردم غذامو اشتها با کردمو سکوت نیهم بخاطر



 !کنه؟یم نگاه ما به یه هیک اون: آنا

 پس.. مرده همون به دمیرس و کردم دنبال رو آنا نگاه رد

 !بود دهیفهم هم آنا

 !برسم؟ حسابشو برم: رهام

 خواد؟یم دعوا دلت -

  ..کن عوض من با جاتو پاشو الید: ریام

 ..که کنهینم نگاه من به فقط ؟یگیم یچ: گفتم پر دهن با

  ..پاشو: ریام

 !دهنم داخل بردم رو یبعد قاشق و گفتم ییبابا برو

 و عقب دیکش خودشو یصندل و شد بلند جاش از ریام

 تکون که خودش یصندل یجا دیکش خودم با منو یصندل

 ..خوردم یدیشد

 ؟؟...ریام: گفتم حرص و اعتراض با

 ..من یجا نشست و کرد جا به جا غذاهامونو یجا زود

 مثال یچ که.. دادم فاصله ازش مویصندل یتخس با

 !خودش؟ از دادیم نشون یالک رتیغ

 ..شودیم نیخشمگ ریام اوه اوه: رهام

 ..رهام: ریام

 

 .چشم باشه: رهام



 خواستمیم که یجور منم گرفت خندش کلکلشون از آنا

 ...دمیمک محکم دوغو ینِ  کنم یخال حرصمو

 زیم دمید که نه ای هست هنوز مرده نمیبب چرخوندم سر

 یوا.. نشسته نیریش بچه هی با جوون خانم هی شونیبغل

 رمیبگ خواستیم دلم بچه واسه رفت ضعف دلم که

 ملچ یصدا که یجور کنم بوسش و بدم فشارش محکم

 ..دراد مولوچش

 ..افتاد آب دهنش دید بچه باز نیا ایب عا: آنا

 نگاه بچه به بعدم من به اول رهام و ریام آنا، حرف با

 ..خوشگله: گفت و دیخند رهام که کردن

 ..برگردوند روشو تفاوت یب ریام اما

 ..شدم بلند جام از و گفتم بهش رلبیز یشیا

  !کجا؟: رهام

   ..امیم زود -

 طرف رفتم شمرده یقدما با بزنه حرف رمیام نکهیا قبل

 یناز و خوشگل بچه چه خانم سالم: گفتم و خانمه

 ..نیدار

 زمیعز سالم: گفت و باال گرفت سرشو لبخند با خانمه

 ..ینیب یم خوشگل مارم یسنا که یخوشگل خودت



 سر ببرمش لحظه هی تونمیم! سناست؟ اسمش جونم یا -

 ..گردونمشیبرم زود! زخودمون؟یم

  ..نه که چرا آره: خانم

 گردنشو و کردم بغلش اقیاشت با که سمتم گرفت رو بچه

 ..کردم بو

 ..ستین مهم یبرگردوند هروقت میندار یا عجله: خانم

 ..ممنونم یلیخ: گفتم خنده با

 یکوچولو یلبا با که زدم زل سنا یآب یچشما تو

 ..دیخند بهم شیصورت

 سمت کردم حرکت و دمیبوس گونشو و رفت واسش دلم

 ..نشستم سرجام و زمونیم

 !؟یکرد بود یکار چه نیا الید: ریام

 :گفتم و باال گرفتم رو سنا لحنش به توجه یب

  ..گرهیج چقد نشیبب ریام

 :گفتم و دمیبوس محکم کوچولوشو دست پشت

 ..من بشم تو قربون آخ

 ..ها خوشگله واقعا یآ: آنا

  ..یلیخ: رهام

 سنا که دیکش رو سنا لُپ و جلو آورد دستشو رهام بعدش

.. کرد نگاه ریام به و دهنش داخل برد کشویکوچ انگشت



 نییپا باال و دراورد دهنش از شویدهن آب دست جانیه با

 ..کرد نگاه بهش باالخره و دیخند ریام که کرد

 نرم و مردونش یدستا تو گرفت کشویکوچ دست

 ..دیبوس

 گرفت و دراورد شکالت هی بشیج تو کرد دست عدمی

 ..میدیخند و دیقاپ دستش از زود که سنا طرف

 ..مامانش به بده برو: ریام

 !ازش نشدم ریس هنوز نه -

 ..گهید هست ؟یدار کاریچ ریام: رهام

 ..دمیبوس شویفندق ینیب و گرفتمش خودم طرف رو سنا

.. نه یوا.. اومد رونیب لباش از دیسف زیچ هی دمید دفعهی

 ..ارهیم باال داره که نیا

 تکون بغلم تو که ریام طرف گرفتم رو سنا ناخودآگاه

 بود معدش تو یهرچ بشم قربونش و خورد یدیشد

 و آنا یها خنده کیشل که ریام شلوار رو شد روون

 ..شد بلند رهام

: گفتم یژکوند لبخند با که کرد نگاه من به قاتال نیع ریام

 ..مامانش شیپ ببرم بهتره کنم فکر

 ..برات دارم: ریام



 زیتم دهنشو برداشتم دستمالم هی و کردم بلند رو سنا زود

 :مامانش شیپ بردم و کردم

 ..براتون کنه حفظش خدا ببرمش نیداد اجازه که یمرس

 کرده یخرابکار یوا یا.. زمیعز کنمیم خواهش: خانم

 ...خوامیم معذرت من شوهرتون؟؟ یپا رو

 زشیتم داشت که ریام شلوار به خورده نگاهش دمید

 ..کردیم

 شوهرم همون یعنی.. زیچ اتفاقا نه: گفتم و گرفت خندم

 ..اتفاقا هاست بچه عاشق

 پشتم از ریام که زدم یا کننده جور و جمع یلبخند بعدم

  ..هام بچه عاشق من آره: گفت میمال

 شوهرمو.. دمیر که گفتم دلم تو فقط و دمیلرز صداش با

 ...دیشن

 به نکهیا بدون منم و کرد یعذرخواه بازم لبخند با خانمه

 سمت رفت ریام و زیم سر برگشت ارمیب روم

  ...سیسرو

 یزیچ: گفت رهام یوقت و میشونیپ به گرفتم دستمو

  !شده؟

 ..نه: گفتم فقط جوابش در



 کممی و میخورد غذامونو قهیدق ده بعد برگشت که رمیام

 !!رونیب میاومد رستوران از بعدم میزد حرف

 باال که یگند به راجع آنا با رو نیماش تا قهیدق سه اون

 چشم بهش فقط منم خنده از خورد جر اونم گفتم آوردم

 ..رفتم غره

 :گفتم و گذاشتم شیپ پا میدیرس که نایماش به

.. رهام تو از ممنون نطوریهم.. امشب بابت ممنون

 !بود برام یخوب شب هی مدتها از بعد... یعنی

 نکردم یکار من کنمیم خواهش: گفت مهربون رهام

  ..که

 و باز چشماشو برام اونم و کردم تشکر ریام از چشمام با

   ..کرد بسته

 واسه بودم شک به دو اما ذهنم تو بود یسوال هی

 زبون به منم یکیتار تو بود یریت باالخره.. دنشیپرس

 قول بمونم؟ آنا با امشب شهینم من.. گمیم.. ریام: آوردم

 ......خو برگردم صبح دمیم

 ...!شهینم: ریام

 ..شب هی ریام -

 !شهینم الید: ریام

 :گفت گوشم دم کردو بغلم آنا که دمیکش یپوف کالفه



 دیشا! خب؟ مینیب یم همو دوباره زدلمیعز نداره اشکال

 ..بگردم دورت نباشه امن برات هتل

 خدافظ پس.. باشه: گفتم و دمیبوس زیر رو آنا گونه

 ..میخواهر

 ..خدافظ: آنا

 ..رسونمت یم من: گفت رهام که میشد جدا هم از

 ..ترم راحت یتاکس با: آنا

 با که گفتم آنا به داشتم اعتماد رهام به که ییاونجا از

 آنا هیلجباز.. نبود اعتماد مورد یکس اون جز بره رهام

 بدش انگار رهامم اما بود یعاد برام پسرا دربرابر

 ..بود ومدهین

Tina: 

 کردم رو میکرد یخدافظ آنا و رهام از نکهیا از بعد

 نگام داشت بود کرده زیر چشاشو که ریام طرف

 ..کردیم

 !ه؟یچ -

 ..یچیه اوم: ریام

 ..نشستم و کردم باز درشو و نیماش سمت کردم حرکت

 نگاهمو که زد یدیشد برق و رعد ببندم درو نکهیا قبل

 ..آسمون به زدم گره



 دمیپر نیماش از.. ادیم بارون االن جون یجونم یوا

 !؟یریم کجا الید: دراومد ریام یصدا که نییپا

 که دماغم نوک به خورد بارون درشت قطره نیاول

 خلوت که خوبه چقد.. کوچه وسط رفتم و بستم چشامو

 قطره فقط و هم از کنم باز دستامو تونستمیم راحت و بود

 ..کنهیم خنک صورتمو که باشه بارون یها

 ..رونیب دادمش لبخند با و دمیکش یقیعم نفس

 حرف خواستیم دلم.. بود بیعج برام ریام سکوت

 مگه بودم شده خل.. بشنوم صداشو خواستیم دلم.. بزنه

 یوقت بودم کرده عادت زدناش غر به دمیشا! نه؟

 یچیه خواستینم دلم بود یهرچ! کردمیم یهرکار

 ..نگه

 بارون کردمیم فکرشو که یزیچ اون از زودتر یلیخ

 ..کرد سیخ صورتمو و گرفت شدت

 ..کرد روشن رو کوچه نورش و زد رعدوبرق دوباره

 داده هیتک نهیس به دست که ریام طرف برگشتم خنده با

 کمرنگش لبخند و سیخ یسرتاپا با و نیماش به بودم

 ..کردیم نگام داشت

   !؟یاینم -

  ..شمیپ اومد و داد تکون دلبرانه سرشو



 چشامو و آسمون به رو گرفتم دوباره سرمو تیرضا با

 ..بستم

 !؟یدینرس ینم رعدوبرق از مگه تو: ریام

 ..بود شمیپ ریام که یوقت نه اما.. دمیترس یم.. چرا

 ترسناک جنگل تو شب اون یعنی.. نه: گفتم جواب در اما

 ..ترسم ینم االن اما بود شده

 ..کردم باور: ریام

 کن باور یخوایم: گفتم کردمو نگاهش چشم گوشه از

   ..نکن باور یخوایم

 شُرشُر به فقط سکوت تو مونییدوتا و گرفت ازم چشم

 رو هاش قطره نیسنگ یها ضربه و میداد گوش بارون

 ...صورتمون و سر

 !ایخوریم سرما! ست؟ین بس الید: ریام

 ؟ینگران: گفتم کردمو نگاه بهش دوباره

  ..گمیم خودت بخاطر.. اصال نه: ریام

  !ستین نگرانم اصال بود مشخص.. ندادم جوابشو

 !؟یمغرور و غد انقد چرا تو: دمیتوپ بهش ناخواسته

 !من؟! ؟یک: ریام



 چرا؟.. یاریب زبون به ویچیه یستین بلد.. من پس نه -

 کیکوچ خودتو! خوره؟یبرم تتیشخص به که چون

 ؟؟یکنیم

 ..ایگرفت بهونه الید: ریام

 حرفارو نیا تا دستم افتاد یا بهونه که خوب چه پس -

  ..بزنم بهت

 با نهیبیم جالب زیچ هی داره انگار که یحالت با ریام

 خب: گفت و کرد نگاه میحرص صورت به یخونسرد

  !؟...بده ادامه یکرد دایپ بهونه که حاال

 شهیهم دینبا تیزندگ تو بدون نویا فقط دمینم ادامه -

 منتظر و یریبگ کم دست رو هیبق و ینیبب باال خودتو

 شهیم یچ خب.. یزیهرچ واسه بذارن شیپاپ اونا یباش

 یسرد با اتمیمهربون یحت! ؟یریبگ ادی کردنو محبت کمی

 ..هینیخودب و

 :گفت و شد گرد چشماش آخرم حرف از

  !ه؟ینیخودب و یسرد با امیمهربون

 به اعتماد با و نباختم خودمو اما اشتباهه حرفم دمیفهم

  ..قایدق بله: گفتم نفس

 حالت و چونش ریز زد انگشتشو یشینما حالت با

 :گفت و گرفت خودش به تفکرانه



... یگفت یزیچ هی حرفات نیب تو اما.. الیخیب اونو خب

 درست! بذارم؟ شیپاپ یزیچ واسه من یمنتظر تو

 !دم؟یشن

 ..نزدم یحرف نیهمچ من -

 ..یزد اما: ریام

 اما شدمیم میتسل داشتم کم کم طونشیش لبخند دنید از

 !نده کشش.. ریام نزدم حرفو نیا: گفتم دوباره

 و گرفت خندم ناخودآگاه که سمتم برداشت زیخ دفعهی

 انقد چرا دونمینم شعوریب اما ابونیخ سمت کردم پاتند

 و دنبالم دییدو یزخم ببر نیع که بود شده تند سرعتش

 ..خودش سمت دیکش کردو حلقه دورم دستاشو زود

 بکش ریام نکن: گفتم تند و دادم تکون محکم خودمو

  ..دستتو

 !نکشم؟ اگه و: ریام

 پشت انداخت آروم سمویخ یموها حرفاش با همزمان

 ؟؟ینش کینزد بهم نبود قرار: گفتم یعصب که گوشم

 ....اما یگفت یزیچ نیهمچ تو: ریام

 یقول نیهمچ من: داد ادامه و آورد گوشم کینزد سرشو

 ...ندادم

 :گفتم و عقب دمیکش سرمو اما دیلرز حرفش از دلم



 ..یکنیم تیاذ منو یدار ینجوریا اما

 ..ادینم بدت توعم که دونمیم چون! نه: ریام

  ..لحظه هی موندم نجوریهم شییپررو از

 و گرفتم بازوش از یمحکم شگونین و باال آورد دستمو

 یصدا که کردم یخال شگونین اون سره حرصمو تموم

 !جوجه؟ یکنیم کاریچ: شد بلند خندش

 ومددد؟؟؟ین دردش واقعا یعنی

  :گفتم و بازوش تو دمیکوب یشتریب باحرص

  ..ادینم دردت که یکرد پُِرش یچ با ستین معلوم

 عقب سمت خودمو و نشیس به دادم هیتک دستامو مچ

 نیب حصار از و کرد باز هم از دستاشو تا دادم هول

  ..شدم آزاد دستاش

 کردمو عوض بحثو زود و میشونیپ به دمیکش دستمو

  !م؟یبرگرد: گفتم

 ....میبرگرد: ریام

~~~~~ 

 الکس#

 



 برم! ؟یاریدرم کجات از پرتو و چرت همه نیا هاتف -

 چرا تو کردم مست من! مثال؟ یچ که کنم کیشل زارت

 !؟یگیم چرند

 ..که نبود اون منظورم آقا: گفت خنده یها هیما با هاتف

  ..نمتینب  برو.. هاتف برو  -

 

 ..دیکن حساب من رو دیتونیم دنیکش نقشه تو اما: هاتف

 قیتحق فقط تو.. نکرده الزم: گفتم و دمیکش یپوف کالفه

 ..ِکَشمیم نَقشَشو خودم.. قیتحق فقط کن

 ...آقا چشم: هاتف

 دوتا نیا.. هاتف: گفتم آروم و برداشتم مویگاریس جا

  ...عاشق کالغ

 .....ریام و الید یعنی: لبم گوشه گذاشتم گارویس

 !نه؟ ای همن عاشق: دادم ادامه گارمویس ته به زدم فندکو

 فرستاده که رو آرکا شبید اما آقا دونمینم واقعا: هاتف

 شونیکی یعنی گهید نفر دو با که گفت دنبالشون بره بودم

 مشیشناسینم که دختره هی یکی اون و ریام دوست رهام

 ..رستوران بودن رفته

.. رنیم شیپ خوب دارن.. خوبه: گفتم دادمو تکون سرمو

 !شناخت؟یم کجا از رهامو پسره نیا آرکا



 پنهان حافظه تو.. دادم نشون بهش عکسشو: هاتف

  ..بود ریام یگوش

 رونیب دادم حلقه صورت به گارویس دود و دمیخند زیر

 :گفتم و

 ...میکن صبر کمی دیبا فقط.. هاتف هیعال

 تر وابسته هم به دیبا کوچولو هی: گفتم قبل از خمارتر

 ..بشم کار به دست تا بشن

 :گفتم و زدم گارمیس به ویبعد پک

  ..بزنم بهشون ینیسنگ ضربه خوامیم! که؟ یدونیم

 عاشق اگه اما: دادم ادامه و دمیچرخ یصندل با دور هی

 !درسته؟.. دهینم مزه بهشون ضربه نیا که نباشن هم

 !آقا بله..ب: هاتف

 لب و یگاریس ریز تو انداختم گارویس و بستم چشامو

 ...کن کم شَِرتو: زدم

~~~ 

 الید#

 

 بالش رو از سرمو و شدم یعصب دیکش سرم که یریت با

 مغزم تو سنگ لویک صد انگار چرا خدا یوا.. کردم بلند

 !؟...رهیم جیگ و نهیسنگ انقد که کاشتن



.. کردینم ول یلعنت یول نگهداشتم سفت سرم با دستمو

 تازه که نییپا امیب تخت از خواستم و کنار زدم رو پتو

  ..خستس و کوفته چقد بدنم دمیفهم

 شهیم جشینت بارون ریز یریم یشیم ریجوگ.. حقته

 !!خانوم الید ریبگ لیتحو نیهم

 انگار گلومم.. بله که دادم قورت یحال یب با دهنمو آب

 دلم گرفت درد هم یجور بود خشک که بس لوته ریکو

  ..یعنی بترکم خواستیم

 و نییپا اومدم جام از.. کنم تحمل خودمو تونستمینم یوا

 برگام که نهیآئ یجلو رفتم و گرفتم سََرم به دستمو هی

  ..ختمیر خودم موند

 لبام.. بود اشک پر شیکی و بود شده سرخ سرخ چشام

 یچ حد در صورتمم رنگ و خورده ترک و خشک

 ..بود دهیپر

  ..کردم باز اتاقو در یجون یب با

 هیگر نمیبش داشتم دوست دمید یم هم رو ها پله یحت

  ..کنم

 پله معوج و کج یکیدوتا.. آشپزخونه تا برسم سالم ایخدا

 سوخت دماغم آخر پله به دیرس پام تا که نییپا رفتم هارو

 ..کردم عطسه و



 دقت.. ادیم آشپزخونه از هم یمبهم یصداها هی نه دمید

 دیبا امروز.. شهینم گفتم بهت: روناجونه دمید کردم که

 ..ییجا یبر زارمینم..! یکن استراحت

: کرد بد حالمو یصبح اول سلنا لوس یصدا بعدم

 دکتر؟؟؟ میبر یخوایم

 در به خورد آرنجم و لحظه هی رفت جیگ سرم ناخواسته

 ..طرفم برگشتن سلنا و روناجون که داد صدا و

  ه؟؟؟یوضع و سر چه نیا.. خدا ای یوا: روناجون

 چرا تو: گفت ینگران با و نوریا اومد زیم پشت از عیسر

 ..نمیبب نیبش نجایا ایب.. ایب! دختر؟ آخه یشد ینجوریا

 چشمم تازه که یصندل سمت کرد تمیهدا و گرفت دستمو

 صورت با و بود نشسته نتیکاب گوشه که ریام به خورد

.. بود دستش آب وانیل هی و قرص بسته هی دهیپر رنگ

  ..شده یچ بپرسم نداشتم جون یحت

 نموند بارون ریز کم اونم.. خب دونستمیم هم یحدود تا

 ..خورهیم سرما بود معلوم.. من با

 و حال االن که نیبود رفته کجا شبید شماها: سلنا

  !نه؟یا روزتون



 که زیم رو گذاشتم نمویسنگ سر سلنا به توجه یب

 زودباش: جلوم گذاشت دمنوش وانیل هی زود روناجون

  ..دختر بخور نیا

 تونمینم: گفتم کردمو یا سرفه منم ریام سرفه یصدا با

 ..روناجون

 چه نجایا.. عاعا.. رررریبخ یهمگ صبح: ایناد

 !!!خبره؟

 و نتیکاب به گرفت دستشو ریام که دمید چشم گوشه از

 که زیم رو گذاشت وانویل و قرص.. شد بلند جاش از

 پاشو.. دکتر دیریم االن نیهم: گفت عیسر روناجون

 ..یبپوش ارمیب یچ هی برم من نجایهم نیبش الید.. نمیبب

  ..رفت زود و بزنم حرف نداد اجازه یحت

 یباز وونهید هی بخاطر.. گرفت خندم حالمون از دلم تو

 ..میافتاد یروز چه به نیبب بارون ریز

 ..کشوندمش من ادیب خواستینم ریام تازه

 بچه: گفت ایناد که کردم یآروم عطسه و سوخت دماغم

 ..چتونه نمیبب خب نیبزن یحرف هی ها

 خوردس سرما بود مشخص که دورگه یصدا با ریام

 االنم میشد سیخ مام اومد بارون شبید عمه یچیه: گفت

 ..میخورد سرما



 ن؟؟یبمون ربارونیز دینبا نیدونست ینم خب: ایناد

 نداشتم نارویا با زدن حرف حوصله که منم یوا

 حداقل تا دمیکش یمحکم دماغ.. بود خورد اعصابمم

 ..رونیب برن آشپزخونه از و بشه چندششون

 وگرنه پس نرفتم باهاشون من خوبه جون مامان: سلنا

 ..بودم داغون ینجوریا االن منم

 زمیعز آره: گفتم گرفته یصدا همون با و گرفت حرصم

 تو مناسب اصال میرفت که ییجا چون یومدین شد خوب

  ..نبود

 

 نیا که سالته چند مگه تو بابا؟ نه: گفت و شد گرد چشاش

 ..کن نگاش مامان! ؟یزنیم بهم حرفارو

 زود مامانشو ها ننه بچه نیا نیع خورد بهم حالم یوا

 ..زنهیم صدا

 آمپول هی دکتر برو پاشو رجانیام.. زمیعز نده ریگ: ایناد

 ..یش خوب بزن

 نگفت یچیه من به شعوریب.. زدن میج آشپزخونه از و

  ..دکتر برو رجانیام گفت فقط

 یصندل از و دادم یتکون خودمو روناجون یپا یصدا با

  ..نییپا اومدم یحس یب با



 دهن و دماغ و چشم با رنگ یا نسکافه سوشرت هی

 دیکش آخر تا پشویز و بپوشمش تا کرد کمکم یکل. خرس

  ..باال

 باال تبت خداروشکر: گفت و صورتم به دیکش دستشو

 باهاتون؟؟ امیب منم.. ستین

 ..میریم خودمون نه: ریام

 نیندار حال اگه.. نیباش مراقب یلیخ پس: روناجون

 !ها؟ رمیبگ یتاکس

 ..کنم یرانندگ تونمیم نباش نگران روناجون نه: ریام

 مینر شهیم: گفتم رونیب ومدیم چاه ته از که ییصدا با

 !دکتر؟

.. دیبرگرد زودم دیبر.. نزن حرفشم اصال: روناجون

 !کنه؟یم تتیاذ اگه موهاتو ببندم الید

 جا موهامو.. ادیم بدم آمپول از من دونستیم ریام فقط

 ..خوادینم نه: گفتم و سوشرت کاله تو دادم

 هوا بپوش سوشرت توهم ریام.. زمیعز باشه: روناجون

  ..خنکه

  ..باشه: ریام

 بس کرد کمکم نیماش در دم تا و گرفت دستمو روناجون

 ..بودم حالیب که



  ..دادم قورت یسخت به دهنمو آب و نشستم جلو یصندل

: گفت و دستم داد شده تا یکاغذ دستمال تا دو روناجون

 ..شد ازتین دیشا

  ..دادم تکون سر و گرفتم ازش دستماالرو

 ..کرد روشن نویماش و شد سوار رمیام قهیدق دو یکی بعد

 !دکتر؟ مینر شهیم: گفتم کردمو یا سرفه تک

 !م؟یکن یباز ؟یشهرباز برمت: ریام

      :گفتم حالیب و شهیش به دادم هیتک آرنجمو

 ..منو ننداز دست

 مارستانیب نکهیا مثه.. نگفت یزیچ کردو یا خنده تک

 ریام و میدیرس یا قهیدق دو چون بود کینزد یلیخ

  ..کرد پارک محوطه تو نویماش

: گفت کرد باز منو سمت در و شد ادهیپ جلوتر خودش

 ..نییپا  ایب

 ومدیم اشک تند تند و گرفتیم شیآت داشت که چشامو

 ..ریام ندارم جون: زدم لب و بستم

 ریز و کمرم دور انداخت دست و شه تموم حرفم نذاشت

     ..کرد بلندم و پام

 حال در رسما.. بخورم تکون تونستمینم خواستممیم اگه

 ..خودم جونِ  از دور بودم مرگ



 فقط دمیشن ینم واضح صداهارو بود گرفته گوشمم

 زدمیم حدس که بود خانمه هی و ریام گنگ یصدا

  ..پرستاره

 و کردم یا عطسه و ریام نهیس به دادم هیتک سرمو

 خودم یرو به اصـــــال اما کردم یتُف بلوزشو قشنگ

  ..اوردمین

 که کردم باز کمی چشامو.. شد یاتاق هی وارد کردم حس

  ..زدم حدس درست دمید

 دکتر االن: گفت و تخت یرو خوابوندم آروم و شد خم

 ..ادیم

 هاش سرفه کردو یا عطسه خودش حرفش بند پشت

  ..شد شروع

 منو تو: گفت کردو اشاره بهم خنده با یها سرفه وسط

  ..بارونا ریز یکشوند

 ..بارونا ریز ینگهداشت منو تو: دادم جواب آروم

 ..ینمون یخواستیم: ریام

 ..یاین یخواستیم -

 !خب؟ کنه کار زبونت یطیشرا هر تو: ریام

 روشو و دیخند که دادم تکون دییتا نشونه به سرمو

  ..برگردوند



 با جوون پسر هی که چرخوندم چشممو در یصدا با

 ..داخل اومد لبخند و دیسف روپوش

 مشکلتون.. اتاق نیا امیب گفتن من به هامونم من: پسره

 !ه؟یچ

 جواب ریام اما بود من به نگاهش هامون همون ای پسره

  ..دیشد یلیخ.. خورده سرما: داد

 یمشکل: گفت و داد تکون سرشو نانیاطم با هامون 

  ..میبد انجام ناتیمعا یسر هی دیبا اول.. ستین

 !؟یکن باز سوشرتتو پیز لطفا شهیم: هامون

  ..کردم یا سرفه تک و نییپا دمیکش آروم پمویز

 به زد گردنشو دور یپزشک یگوش و زد کنار سورشتو

 قیعم نفس: گفت و قلبم به چسبوند اونورشو و گوشش

 ..بکش

 و گرفت گلوم دوباره اما بکشم نفس درست کردم یسع

  ..افتادم سرفه به

 !!؟یدار خلط نمیبب کن سرفه گلوت ته از: هامون

 ته از یگیم تازه تو شهیم پاره داره من یگلو عنتر

  کن؟؟ سرفه گلوت

 درد و شد مشخص گلوم یخلطا که کردم یبلندتر سرفه

  ..گرفت



 ختیر آب وانیل هی و برداشت زویم رو آب پارچ هامون

  ..سمتم گرفت و

 و کرد بلند گردنمو ریام بزنم یحرف من نکهیا از قبل

  ..خوردم و آورد لبم کینزد آبو خودش

 !؟یکشیم نفس یوقت کنه؟یم درد نتیس: هامون

  ..کنهیم ینیسنگ... یعنی.. کمی -

 !؟یچ یدیم فشار یوقت: هامون

 ..دونمینم -

 ..میکنیم امتحان بذار: هامون

 مچشو ریام که نمیس قفسه رو نهیبش اومد هامون دست

 ..شد گرد چشام.. نگهداشت همونجا

 !؟یکنیم یدار کاریچ ریام: گفتم رلبیز

 هامون یچشا تو یسرتق و اخم با کنه نگاهم نکهیا بدون

    !نداره؟ خانم دکترِ  نجایا: گفت زدو زل

 تا فکرش یریو یریگ نیا تو نیبب رویام نیا خدا یه

 و عقب دیکش زود دستشو بدبخت هامون.. رهیم کجا

 اگه.. دادم یم انجام داشتم مویپزشک فهیوظ فقط من: گفت

 !شهینم خوب ایزود نیا به باشه خلط نهیس داخل

 ویپزشک فهیوظ نیا ادیب دیبگ خانم دکتر هی خب: ریام

   ..بده انجام



 

    ...ریام: گفتم تذکر با

 هامون.. خورد چشماش با هامونو اون و نکرد نگاهم

 ..فرستمیم خانم هی االن: گفت و گرفت ینفس

 ..رونیب رفت اتاق از زود و

 یخواینم تو! ه؟یکار چه نیا ریام: دمیتوپ ریام به عیسر

 یکی ای باشه هامون کردیم یفرق چه!! نه؟ شم خوب من

 !گه؟ید

 نه دونمیم من فرقشو! ؟...هامون شد زودم چه عا: ریام

 ..تو

 یحسود تو: دمیپرس یا دفعهی رفتمو بهش یا غره چشم

 !ر؟یام یکنیم

 !قا؟یدق یک به: ریام

 ..هامون به -

  !کنم؟ یحسود دیبا شیچ به: ریام

 لشویدل دیبا خودت پس من نه یکنیم یحسود تو واال -

 !!یبدون

 !؟یکنینم یحسود کم توهم اما باشه: ریام

 ؟؟؟یک به! بابا؟ نه -

 ..سلنا به: ریام



 !کنم؟ یحسود دیبا یمصنوع اون هیچ به -

 دیبا خودت پس من نه یکنیم یحسود تو واال: ریام

 !!یبدون لشویدل

 ؟؟یاریدرم منو یادا یدار االن تو -

 !؟یکرد برداشت نطوریا تو: ریام

 ..دمیفهم نویا یکلکل عاشق -

 !؟یندار زبون متر سه ستین تو: ریام

 با که مینیب نوک رو زد انگشتشو نوک حرفش با همزمان

 ..بالش رو دادم فشار سرمو کردمو یا عطسه یلجباز

 از بعد و مینداد ادامه گهید دکتر خانم هی اومدن با

 ِسُرم من واسه و داد آمپول ریام به کرد که یناتیمعا

  ..نداد آمپول بهم نکهیا از شدم خوشحال یکل که نوشت

 بخاطر ترسمیم کمی هنوز دیفهم ریام زدنم ِسُرم موقع

 یکِ  دمینفهم و زد حرف باهام کردو عوض بحثو نیهم

 ...دستم تو رفت سوزن اصن

 سرمت تا کشهیم طول ساعت کی بایتقر گفت دکترم

 هی و بره داره یکار اگه گفتم ریام به منم و شه تموم

 و باالسرم نشست و نکرد قبول که برگرده رترید ساعت

 گذاشتم و ندادم ریگ بهش گهید.. رفت ور شیگوش با

 ..بکنه خوادیم یهرکار



 یه بزنم حرف باهاش خواستمیم یچ هی درمورد یه

 گذاشت ویگوش که ربع هی بعد.. گرفتمیم گاز زبونمو

 !زهیچ..ریام: گفتم و اومدم حرف به زود کنار

 !ه؟یچ: ریام

  ..شد حرفم منتظر و کرد تختم کینزد شتریب شویصندل

 دوباره خواستمینم.. گفتن واسه کردم دل اون دل نیا کمی

  ..ادیب شیپ گهید یدعوا و بحث هی

 و یکِ  دونمینم... من: گفتم کردمو تر زبونم با لبمو

 آدم هی بخاطر... یعنی کردم ول خودمو یچجور

 خونه که یدرصورت موندم نجایا الکس اسم به مزخرف

 خودم واسه یچیه من.. دوره یلیخ نجایا از من یزندگ

 خب یزیهرچ واسه یکنیم خرجم یدار تو همش ندارم

 زده شیزندگ و کار از آنا االنم.. خوامینم نطوریا من

 که خب باشه کینزد من به که مونه یم هتل تو اومده

 تا وضع نیا که کنمیم فکر نیا به یوقت یعنی! مثال؟ یچ

 ...رسمینم یجواب چیه به کنه دایپ ادامه قراره یکِ 

 گوش حرفام به بادقت که کردم نگاه رویام یرچشمیز

 ..داد یم

 که نجایا موندم االن من یعنی که نویا فهممینم: دادم ادامه

 ازم یتونیم فقط تو و بزنه یحرکت هی پاشه الکس مثال



 من هم.. ادیدرنم جور باهم نایا چکدومیه! ؟یکن مراقبت

 یا گهید کس به یازین و کنم محافظت خودم از بلدم

 باشمو گرانید سرخر ندارم دوست نکهیا هم ندارم

  ......بده گهید یکی مویخرج

  ..خوردم حرفمو هیبق لبام رو اشارش انگشت گذاشتن با

! ال؟ید هیچ گهید سرخر: گفت یمیمال و آروم لحن با

  !دم؟یم تویخرج یچ یعنی

 و برداشتم لبم رو از آهسته انگشتشو دستم یکی اون با

 درک یبتون رو زایچ نیا خب یستین دختر تو: گفتم

 چه به اما یکن مراقبت من از یخوایم که فهممیم.. یکن

 تونمیم اون با اومده آنا که االنم! نسبت؟ چه به! ل؟یدل

 کدوم االن گرفته درد الکِس  نیا... خب برگردم

... گهید بکنه االن ادیب بکنه خوادیم یغلط هر  !!ه؟یگور

 خودم مال یچیه.. ختهیر بهم کال میزندگ کن باور ریام

 یچ همه ییهوی انگار آشناست نا برام یچ همه ستین

 خوامینم اما بگم تونمیم یچطور دونمینم.. شهیم متحول

 و زونیآو یدخترا اون از که کنن فکر گرانید نه تو نه

 پولت بخاطر من نجایا بمون یگفت تو تا که میطلب فرصت

 همه نایا.. کنم فراموش مویقبل یزندگ و خونت تو بمونم



 ابونیخ تو گهید داشتم یزندگ هی منم خب.. کنهیم تمیاذ

 ...که بودم نمونده

 ..بزنم حرف منم سایوا.. الید: ریام

 !شنوم؟یم بگو: گفتم کردمو کج سرمو

 من.. اما.. یدار حق درسته یگفت که یهرچ: ریام

 ..یبر که خوامینم

 ....مگه تو! ؟یبر خوامینم من یچ یعنی -

 نه.. یدیشن که نیهم یعنی: گفت کردو قطع حرفمو

 ..یبر که ذارمیم نه یبر خوامیم

 !؟یلیکا الید اسارتِ  دوم دوره یعنی نیا: گفتم یعصب

 ..ییجورا هی: گفت آروم من برعکِس 

 حرف باهام ینجوریا که یکارمیچ تو ریامــــــ -

 !!دادم؟.. بگو نه! دادم؟ بهت یحق نیهمچ من! ؟یزنیم

 متر 10 شهیهم دیبا که باشه یجنابعال به اریاخت اگه: ریام

 ..باشم داشته فاصله باهات

 عشوه برات که اونه.. نیبب رو سلنا.. نهیهم اصلشم -

 دلش! اون؟ سمت یرینم چرا پس داره دوِست ادیم

 ..ها شکنهیم

 به بگه خودم دل یهرچ ندارم هیبق دل به یکار من: ریام

  ..کنمیم عمل همون



 

 ..یکنیم اشتباه یلیخ خب -

 !!نمیب ینم توش یاشتباه که من: ریام

 !نداره؟ وجود یعنی ینیب ینم تو -

 !؟یاشتباه چه مثال: ریام

 شیریس اونوقت.. نخواد تورو دلش طرف اون دیشا -

  ..بشه زده ازت اونم و یش

 !نطور؟یا که: ریام

 ...!نطوریا قایدق -

.. الید: گفت یمطمئن لحن با و دستم رو گذاشت دستشو

 نخواد دلش طرف کنم فکر درصدم هی اگه که بدون نویا

 ..شمینم کینزد بهش قدمم هی

 تو: دمیتوپ بهش و رونیب دمیکش دستش ریز از دستمو -

 اگرم.. یریبگ میتصم گرانید دل واسه یتونینم

 که ندارم دوست درصدم هی که بگم دیبا منه به منظورت

  !؟یفهمیم.. یباش کینزد بهم

 !گه؟ید یگفت دلت ته از حرفو نیا: ریام

 وجودم اعماق از: گفتم زدمو زل چشماش تو نانیاطم با

  ..گفتم



 !ن؟ییشما ماریب☆

: گفتم خانمه به و گرفتم ریام از چشم دکتر خانم یصدا با

 ..بله

 درست تا رونیب شه شوت گفت ریام به و اومد پرستاره

  ..کنه نمیمعا

 کردن انکار واسه ییجا گهید... یعنی.. کردمینم انکار

 دیبا بودم صادق خودم با که خودم به حداقل.. نبود

   ..کردمیم اعتراف

 یسع یلیخ.. ازش بود اومده خوشم که کردمیم اعتراف

 یکوفت حس نیا نذارم و رمیبگ خودمو یجلو کردم

 من دست کنترلش مگه گهید دله.. شد اما شه شتریب

 !!بود؟

 قلبم تو جوونَش ذاشتمیم عمرا بود من دست اگه... نه

  ..کنه رشد

 قورت بغضمو و کردم پاک چشمم گوشه از اشکمو

  ..دادم

 دوست گفت شدینم کاملم یحت ای عشق گفت شدینم

 عادت! ؟...عادت دمیشا.. یوابستگ گفت شهیم.. داشتن

 ...بودنش به عادت! ؟یچ به



 یحت که مادرش جز دونمینم گذشتش از یچیه من

 برعکس،.. بابامه قاتلش دمیشن فقط ُمرد یچحور دونمینم

 ..داره خبر منو یزندگ یرو و ریز اون

 وارد قطره به قطره که ِسُرم یها قطره به و دمیکش یآه

  ..کردم نگاه شدیم رگم

 

 ثابت بهم پس! شه؟ کینزد بهم خواستیم! داشت؟ دوسم

  ..گهید کنه

 و بشه زده ازم روزه دو و بدم پا بهش زود که دهیفا چه

  !گوشه؟ ای بندازه

 ینجوریا من.. کنه ثابت پس بده میباز خوادینم واقعا اگه

 ...کنم اعتماد بهش چوقتیه تونمینم

~~~~~ 

 ..تونمینم گهید خوردم سوپ بشقاب سه بخدا روناجون -

 یریم یدار حالت نیا با یداد خبر ریام به: روناجون

 !رون؟یب

 چرا روناجون نه: گفتم و بستم دور سه کش با موهامو

  ..گردمیبرم زود! بگم؟ دیبا

 خوب کامل تیسرماخوردگ یذاشتیم کاش اما: روناجون

 ..یشدیم خارج خونه از بعد شه



: گفتم و دنیبوس زیر گونشو و روناجون طرف برگشتم

 خوبه که نیدیرس بهم االن تا شبید از انقد روناجون

 ..نیهم کنهیم درد گلوم کمی فقط خوبم

 با تمیگوش.. باش خودت مواظب یلیخ پس: روناجون

 ..ببر خودت

  ..برمیم چشم: گفتم لبخند با

 نمیا: گفت و چرخوند دستش تو سوپو بشقاب روناجون

 ..یبخور یاومد شب دارمینگهم

 !برم؟ من.. بخورم دمیم قول چشم -

 ..سالمت به دخترم برو: روناجون

 از روناجون با کفشام دنیپوش از بعد و برداشتم مویگوش

  ..رونیب میاومد اتاق

  ..بود داده لم و یو یت یپا بود نشسته ایناد اما ه سلنا

 ..شدم خارج خونه از و کردم اون به هم یآروم یخدافظ

 نگاه بود فرستاده برام آنا که یهتل آدرس به دوباره

  ..کردم زمزمه رلبیز کردمو

 شدم سوار و کردم تندتر سرعتمو یتاکس بوق یصدا با

 تا نیماش شهیش به دادم هیتک سرمو آدرس دادن از بعد و

 ...هتل به دنیرس موقع



 کردو پارک کوچه تو راننده قهیدق ستیب حدود از بعد

  !درسته؟ گهید نجاستیا: گفت

 !شه؟یم چقدر.. جاست نیهم.. بله -

 هتل وارد و شدم ادهیپ نیماش از کردن حساب از بعد

  ..اومد خوشم بود کیش و لوکس.. شدم

 تا آسانسور با و گفتم رو 223 شماره اتاق آنا، گفته به

 کمی موهامو آسانسورم نهیآ تو.. باال رفتم طبقه اون

 درو آنا دمید رونیب اومدم آسانسور از تا کردمو مرتب

 ..بود منتظرم باز شین با و بود کرده باز

 ..کرد بغلم زود که سمتش رفتم و دمیخند

  ..شتوین ببند -

 ..یاومد که یمرس یآ: آنا

  ..اتاقش داخل میرفت و دمیبوس گونشو

 یسر هی و دیسف دونفره تخت هی با بود بزرگ بایتقر

  ..تیفیباک اما کم امکانات

 !؟یکنیم یزندگ نجایا ستین سختت آنا -

 چند ساعت تا نمیبب بگو.. کردم عادت گهید خب نه: آنا

 !شم؟یپ یبمون یتونیم

 ..بخواد دلم هرموقع تا: گفتم یجانب به حق و خنده با

 شده؟؟ دلباز و دست ریام پس اووو: آنا



 ..نجامیا که ستین انیجر در ریام -

 !ارن؟یب بگم یخوریم یچ.. خوبه باوش: آنا

 بگو یخوریم خودت یهرچ: گفتم و نشستم تختش رو

  ..ارنیب منم یبرا

 تخت تاج به دادم هیتک منم ارنیب گفت پرتقال آب تا دو آنا

 ..کمی بزن حرف! آنا؟ خبر چه: گفتم و

 جون بگم: گفت اقیاشت با و داد چیپ توهم دستاشو آنا

 ...که برات

 !؟یچ بگم!!! ؟یچ: گفتم خنده با

 !بود؟ یچ.. گهید برات بگم جون: آنا

: گفتم و گرفتم خودمو یجلو اما دمیترکیم خنده از داشتم

 !بگمه؟ برات جونم منظورت

.. همونه منظورم قایدق: گفت زدو یا شرمنده لبخند آنا

 هی اوف ما ییرو به رو اتاق نیا که بگه برات جونم

  ..جنتلمنه چقد برات نگم پسرس

 که رهام یپا به: گفت که براش کردم زیر چشامو

 ..منه پسندِ  مورد خب اما رسهینم

 دراومد آخش که زانوش تو زدم کردم دراز پامو همونجا

  !اد؟یم خوشت رهام از تو آنا: گفتم و

 ..نکن فکرشم نوچ: آنا



 ..گهینم ویزیچ نیهمچ زدنت حرف اما -

 از.. خودپسند فتهیخودش پسره! ؟یچ گهید بابا نه: آنا

  !!اد؟؟یب خوشم دیبا شیچ

 بحثو اونم یخودت خر یعنی که کردم نگاهش مشکوک 

.. گفتمایم رو پسره نیا داشتم: گفت زود کردو عوض

 خالصه.. هانهیآ اسمش.. هانیآ.. آها!... بود؟ یچ اسمش

 هیعاقل و خوب پسر میداشت برخورد باهم دفعه دو که

 ....و

 ...!!آنا -

 خبرارو نیتر تازه منم خبر چه یگفت! ه؟یچ خب: آنا

  ..دستت کف گذاشتم

 پرتقاالرو آب رفت آنا و شد زده آروم در که دمیخند زیر

  ..تخت رو آورد و گرفت

 !شبا؟ شهینم سردت: دمیپرس یا دفعهی

 به داره وجود یچ هی: گفت کردو اشاره تخت کنار به آنا

 ..شهیم استفاده ازش گرما دیتول جهت که شوفاژ اسم

  ..کن مسخره یه تو حاال -

: انداختم ساعت به ینگاه و کردم مزه پرتقالو آب از کمی

 ..موندم خواب اما امایب زودتر خواستمیم

  ..8 تازه ساعت بابا سرت فدا: آنا



 تا گهید عمرا وگرنه خونه برگردم 10 تا حداقل -

   ..رونیب امیب تونمینم نجامیهم

  ..میباش خودمون واسه ساعتو دو نیا حداقل الیخیب: آنا

 ..حله: گفتم زدمو یچشمک

~~~~ 

 اصال و میشد کردن صحبت غرق یچجور دمینفهم

 اومدم خودم به یوقت فقط.. نشدم گذشت که یزمان متوجه

  ..بودم آنا شیپ هنوز من و بود شب 11 ساعت که

 تو خاک آنا: گفتم دادمو تکون تند تند استرس از دستامو

  ..خونه برگشته ریام شد سرم

 ..رمیگیم یتاکس برات زود االن نکن هول باشه باشه: آنا

Tina: 

 روشن اما کردم روشن صفحشو و میگوش به زدم چنگ

.. باالتر برد قلبمو ضربان یباطر قرمز عالمت.. نشد

 خاموش من یگوش و بود بوده زنگ بهم صد در صد

 ..بوده

 استرس انقد فداتشم دمیم حیتوض براش من الید: آنا

  ..باش نداشته



 سوار نیماش هی خودم راه تو رم،یم من آنا: گفتم تند تند

   ..زمیعز خدافظ.. خونه رمیم شمیم

.. دره جلو پسره هی دمید که کردم باز اتاقو در عیسر

 هانیآ عا: گفت سرم پست از آنا که کردم نگاش باتعجب

 !شده؟ یزیچ.. سالم

 برو: گفت و آنا به نگاه هی و انداخت من به نگاه هی هانیآ

 شیپ اتاقت یبرا یجد مشکل هی آنا تیریمد قسمت

 ..باشه داشته ینشت شوفاژت گاز احتماال.. اومده

 !واقعا؟ یوا: گفت بهت با آنا

 من به نکردن دایپ یدسترس بهت.. آره متاسفانه: هانیآ

 ..گفتن

 میبر باهم الید پس: گفت و داد قورت دهنشو آب آنا

 .....برم من خونه برو تو ن،ییپا

 تا.. آنا نکن فکرشم اصال: گفتم کردمو قطع حرفشو

 خطرناکه گاز ینشت.. رمینم ییجا نشه حل اتاقت مشکل

 ..شه راحت المیخ دیبا

 !ر؟یام اما: آنا

 ..برو بدو.. روش قمیدق چند نیا شده که رید -

 تو از روپوشش برداشت از بعد دادو تکون یسر آنا

 ..رفت و شد آسانسور سوار سرعت به اتاق



 دوستتون تا نیخوایم: گفت هانیآ که رونیب دادم نفسمو

 !ن؟یبمون منتظر من اتاق نیایب برگردن

 ..ممنون ستین الزم نه: گفتم یجد

 !الس؟ید اسمتون: گفت و باال انداخت ابروشو

 چطور؟ بله -

 ..قشنگه اسمتون: هانیآ

 ..ممنون: گفتم و چرخوندم حدقه تو حوصله یب چشامو

! ن؟یدار یگوش شما: دمیپرس و افتادم میگوش ادی دفعهی

 ..رمیبگ یضرور تماس هی دیبا

 تماس نیتونیم هست هتل تلفن اتاقم نییبفرما بله: هانیآ

 ..نیریبگ

 !نداره؟ تلفن مگه آنا اتاق -

 ..کنن دایپ یدسترس بهش نتونستن که گفتم: هانیآ

 شییرو به رو اتاق وارد ناچار و دادم تکون سرمو

  ..شدم

 دستم در شدن بسته یصدا با که تلفن سمت رفت دستم

  ..سادیوا

 دکمه رو دستمو.. نبود زایچ نیا به کردن فکر وقت االن

 به لعنت.. ستمین حفظ رمیام شماره اومد ادمی اما زدم 0

 ...شانس نیا



 بلد یچجور پس تاحاال بودم نگرفته شمارشو بارم کی

  !باشم؟

 ..دادم تکونشون یعصب زدمو چنگ موهام به

 !شده؟ یزیچ: هانیآ

~~~~~ 

 ریام#

  

 و بستم درو.. شدم خونه وارد و در قفل تو انداختم دویکل

 ..دستم گرفتم و برداشتم دوشم رو از سوشرتمو

 نه بود الید نه اما بودن خوردن شام مشغول سلنا و عمه

 !روناجون

 ..سالم -

 تازه مام.. زمیعز یاومد خوش: گفت و برگشت سلنا

 ..میدیچ زویم

 ..نگفتم یزیچ و دادم تکون سرمو

 تو با مگه! کو؟ الید پس.. پسرم یاومد خوش: عمه

 !نبود؟

 قلبمو بود حرفش تو که یا هیکنا و زد که یحرف

 !!نبود؟ الید.. لرزوند



 یچ یعنی! ست؟ین: گفتم کردمو یکوتاه خنده یکیستریه

 !!ست؟ین

 .....یام واال دونمینم: عمه

 ها پله طرف برداشتم زیخ بزنه کامل حرفشو نکهیا قبل

  ..کردم باز شتاب با اتاقشو در و باال رفتم یکیدوتا و

 ...نبود چرا

 !!ال؟ید ییکجا

  !پسرم؟: روناجون

 کجاست الید: گفتم روناجونو طرف برگشتم زیت

 !روناجون؟

 کجاست؟؟؟؟ الید: زدم داد ناخواسته

 زود گفت رونیب رفت: گفت یناراحت با روناجون

 ..ومدهین هنوز اما.. گردهیبرم

 !رون؟یب رهیم گفت خودش -

 ..پسرم آره..آ: روناجون

 دندونامو حرص با و وارید به دمیکوب محکم مشتمو

  ..دادم فشار روهم

 یجا باش آروم ریام رهیم ییجا نگفت منم به: روناجون

 ..بره تونهینم یدور



 ویگوش و شمارش رو زدم تند تند و دستم گرفتم مویگوش

 ..گوشم دم گذاشتم

 .....لطفا.. باشد یم نظرخاموش مورد مشترک☆

 یب و رونیب زدم اتاق از یعصب و کردم قطع ویگوش

 دمیکوب محکم رو خونه در چکدومشونیه حرف به توجه

 ..شدم نیماش سوار دوباره و بهم

 از سرعت به و شد کنده جا از نیماش دادم که یگاز با

 صدا میگوش دوباره لحظه همون که شدم دور اونجا

 از دیشا کردم شک تا اما ندادم محل بهش اول.. خورد

  ..کردم باز امویپ و داشتم برش باشه الید طرف

 یخوایم اگه]بود نوشته که بود ناشناس شماره هی از

 شماره اتاق وتیمار هتل برو کجاست عشقت یبدون

224 ..] 

 نیا.. کنار زدم و دادم فشار ترمز پدال رو پامو شدت با

 بود؟؟؟ یک گهید

~~~~ 

 الید#

 

 کشه؟؟یم طول چقدر نیدونینم شما -



 ..کشهینم طول ادیز اما راستش نه: هانیآ

 که کردم نگاه اتاقش یباال وارید ساعت به هول با

 ریام به جوره چیه تونستمینم من و بود شده 11:20

  ..باشم داشته یدسترس

 ؟یدار عجله یلیخ انگار: هانیآ

  ..برم دیبا دارم عجله آره -

 !بده؟ خبر بهتون دوستتون بعد دیرینم چرا خب: هانیآ

  ..شه راحت المیخ دیبا خودم تونمینم -

 و در سمت رفتم و برداشتم دوباره خاموشمو مویگوش

 !د؟یکن باز درو شهیم: گفتم

 !ت؟یریمد قسمت دیبر دیخوایم: هانیآ

 !د؟یپرس یم سوال انقد چرا: دمیتوپ بهش

 یخونسرد با در به داد هیتک که رهیدستگ رو رفت دستم

 ..کرد نگاهم

 

  !؟یکنیم کاریچ: گفتم کردمو نگاهش مشکوک

  ..بستش محکم که کردم باز درو دوباره

 نکن درست شر پس یستین شر دنبال اگه محترم یآقا -

  ..کنار بکش

 !؟یبمون گهید کم هی شهینم: هانیآ



 با و چرخوندم گردنمو کردمو یا خنده حرص از

 و گرفتم فاصله ازش.. کردم بسته و باز چشامو آرامش

 یجاخال گردنش به بخوره اومد تا و باال آوردم زیت پامو

  ..ختیر هم به تعادلم که گرفت هوا تو پامو و داد

 ..پامو کن ول: زدم داد

 !نجا؟ین یکوچولو خانم: هانیآ

 دمیکش محکم موهاشو و جلو بردم دستمو حرکت هی تو

 بکشم موهاشو شتریب شد باعث دنشیکش درد یصدا که

 ..عقب رفتم قدم چند و کرد ول پامو که ییجا تا

 !بخارونمش؟ تا بگو خاره؟یم تنت: زدم داد

 تو تنِ  دارم دوست اما نه که من: گفت یمرموز خنده با

 !ه؟یچ نظرت بخارونم رو

 بخارون ننتو تن برو: گفتم داد با شدو بلند گوشم از دود

  ..شعوریب

 یچجور دونمینم دفعهی که بزنمش تا سمتش برداشتم زیخ

 وارید به برخورد با شونم و عقب کرد پرتم محکم

  ..کردم یا ناله ناخواسته شدو خورد قشنگ

 ..کردم نگاهش فقط و شونم به گرفتم دستمو زود



 و سادمیوا صاف که سمتم اومد و گرفت در از شویتک

 دیفهم انگار اون اما ندادم نشون چهرم تو شونمو درد

 !اومد؟ دردت: گفت لبخند با چون

 از.. کهیمردت یکند خودتو گور: گفتم شمرده و تحکم با

 ..کنمیم بدبختت رونیب برم نجایا

 فکر اما یجذاب بود گفته آقا: گفت من به توجه یب

 ..یکن کیتحر منم که یباش حد نیا در کردمینم

  ..دیکش سوت سرم و کرد خی تنم حرفش با

 !بود؟ یک طرف از اروی نیا... یا

  !؟یدیترس شد؟ یچ: هانیآ

 واسه یگیم یچ هیک آقات! ؟یهست یک تو... تو -

 !خودت؟

 ناراحت ندم جوابتو: گفت کردو فکر یشینما حالت با

 !؟یشیم

 طرف از دمیپرس: زدم داد و شونش تو دمیکوب یعصب

 !!آشغال؟ یاومد یک

 ایخدا.. باال رفت ضربانم خورد در به که یمحکم تقه با

 ..بده نجات ابوی نیا دست از منو یکی.. لطفا باشه آنا



 یقدما با کرد نگام معنادار و گرفت فاصله ازم هانیآ

 دیکش مکث با رو رهیدستگ و در به رسوند خودشو کوتاه

     ...دیکش ینم چوقتیه کاش که نییپا

 ...نگاهش تو خورد گره نگاهم

 فکر نیا به فقط من اما دیکش شیآت به دلمو نگاهش

  ..باشه سرش تو تونهیم ییفکرا چه االن که کردمیم

 خودم به هانیآ صورت تو اومد فرو که یمحکم مشت با

 ..شدم بلند جام از و اومدم

 خنک دلم که چشماش تو قشنگ شد دهیکوب دوم مشت

 ..بزن تر محکم.. ریام بزنش.. شد

 نیع هانیآ دهن از خون که فکش تو دیکوب سومم مشت

 تو زد اون مشتم دونهی موقعم همون.. رونیب دیپاش تف

 قبل و طرفشون دمیدو و دمیکش ینیه که$ ریام صورت

 یجلو کردم پرت خودمو بزنتش دوباره ریام نکهیا

  ..دستش

 ..کن ولش ریام: گفتم دستمو تو گرفتم مشتشو

 بعدا: گفت بزنه حرف باهام تونستیم که یلحن نیبدتر با

 ..دارم توکار با

 صورت تو زد دوباره و رونیب دیکش دستام از مشتشو

  ..بستم چشامو که هانیآ



 زدم اتاق از زود هانیآ دنِ یکش فحش به کرد شروع تا

  ..کردم خبرشون حراست سمت دمیدو و رونیب

 بدتر ریام و هم جون به بودن افتاده یجنگ خروس نیع

 داد با چیه کردینم ولش هانیآ به بود دهیچسب کنه نیع

 زده که گردنش رگ دمیترس یم منم داد یم فحش یه

 ..شه پاره موقع هی رونیب بود

 کردن بلند هانیآ رو از رویام حراست ینگهبانا از تا دو

 که همونطور و پهلوش تو دیکوب لگدم هی آخرش ریام که

 نشسته خون به یچشما با شدیم نییپا باال نشیس قفسه

 ...من سمت برگشت

 .....ریام: گفتم و عقب رفتم قدم هی

 سمت دیکش محکم و بازوم به زد چنگ و بهم دیپر

 حیتوض کن صبر.. سایوا ریام: گفتم تند تند که راهرو

 ...سایوا گمیم بهت.. ریام دمیم

  .دیشن ینم حرفمو که بود گرفته گوشاش انگار

 ..توروخدا کننیم نگامون دارن ریام: گفتم ملتمس

: گفت یکی که هتل رشیپذ سمت دیکش دستمو تر محکم

 !اومده؟ شیپ یمشکل آقا

  ..دیکش دستمو فقط و نداد جواب بازم ریام



.. رونیب داد هولم ریام و شد باز خود به خود هتل در

 ..بود شده پارک هتل یجلو قایدق نشیماش

 دوباره شونم که داخل کرد پرتم و کرد باز رو جلو در

  ..گرفت درد دوباره و یصندل به شد دهیکوب

 و شد سوار خودش نمیبش درست و شم صاف جام تو تا

  ..یصندل به دمیچسب که کند جا از نویماش یجور

 شه آروم تا نگفتم یزیچ و دادم قورت باصدا دهنمو آب

 فکرشو که یاون از تندتر یلیاماخ بزنم حرف باهاش

 فشار فرمون دور دستاشو و کردیم یرانندگ کردمیم

   ..دادیم

 ..آرومتر ذره هی ریام...ا$ 

 شدت با رو دنده و داد فشار روهم حرص با لباشو

  ..کرد عوض

 ...لطفا ریام: گفتم دوباره

 ..!!اصن صداتو نشنوم.. الید صداتو ببُر: گفت ادیفر با

.. آوردن هجوم چشام به اشک دوباره و شد داغ چشمام

 به ذهنش تو داشت! کرد؟یم داشت خودش با یفکر چه

  !زد؟یم تهمت من

 ....او بعدش آنا شیپ بودم رفته من خدا به ریام -

 



  !؟یفهمینم نزن حرف گمیم بهت: ریام

 تا زنمیم حرف ریام زنمیم حرف: زدم داد بغض با منم

 ..یبکن یخوایم که یفکر هر یتونینم یبفهم

 دهنتو اوردمین خودت و خودم سر ییبال هی تا: ریام

  ...!ببند

  ..رونیب دادم درد با نفسمو و شد نیسنگ حرفش از قلبم

 حداقل! کرد؟یم رفتار ینجوریا مگه بودم کرده کاریچ

 ..بدم حیتوض براش ذاشتینم

 به گرفتم دستمو خورد نیماش که یدیشد تکون با

 ..آروم ریام: گفتم هیگر با و رهیدستگ

 یفیخف غیج که دیکش ییال نیماش و ونیکام هی نیب از

  ..مایکن یم تصادف ریام: گفتم دوباره و دمیکش

 به گرفتم دستمو من بار نیا.. داد ینم گوش حرفم به

 تعادل که یخاک جاده سمت چوندمشیپ محکم و فرمون

 ...فرمونو کن ول: دیکش ادیفر ریام و خورد بهم نیماش

 نویماش یدست دو ریام و رفت در دستم ریز از فرمون

 جلو سمت شدم پرت که ترمز رو زد محکم کردو کنترل

 ....شهیش به خورد سرم و

 ..دادم فشار روهم درد از چشامو و گفتم یآخ

 ...بده جواب! ؟یخوب الید! ؟...الید: ریام



 وونهید: گفتم حرص با و میشونیپ به گرفتم دستمو

 ..یروان

  ..بستم درو محکم و نییپا اومدم کردمو باز نویماش در

 ..قرمزه خون از دمید که نییپا آوردم دستمو

 دست همون که زخمم رو بذارم دستمو خواستم دوباره

  ..گرمش آغوش تو شدم پرت و شد دهیکش میخون

 حرکت به موهام یال دستش و سرم رو گذاشت چونشو

  ..دراومد

 و ادبانش یب رفتار خاطر به اما زدم یرپوستیز لبخند

  ..شدیم هیتنب دیبا تهمتش

 دمیند تو از پرروتر: گفتم دادمو تکون بغلش تو خودمو

  ..نمیبب کن ولم

 دیببخش: گفت وار زمزمه و داد فشارم خودش به شتریب

 ...لحظه هی شد یچ دمینفهم.. الید

 ولم گمیم! چه؟ من به یکن کنترل خشمتو یتونینم تو -

  ..سوزه یم میشونیپ کن

 که شونم به گرفت دستاشو دادو فاصلم خودش از زود

  ..گفتم یآخ

 !شده؟ یچ..چ: ریام

 ..کنهیم درد شونم -



 چراغ و دراورد شویگوش و بشیج تو کرد دست تند

 انداخت نورو و نییپا داد لباسمو قهی.. کرد روشن قوشو

 ...یروان پسره.. بود شده کبود که شونم به

 !همونه؟ کارِ : ریام

 ..آره: زدم لب و باال دمیکش قموی

 !؟یداشت کاریچ پسر اون اتاق تو تو، الید: ریام

 حیتوض منم.. که ینذاشت بدم؟؟ حیتوض برات یگذاشت -

  ..دمینم

 دستمو که میشونیپ رو بذارم دستمو خواستم دوباره

 داشبورد تو از.. کرد باز نویماش در و دستش تو گرفت

 فشار و میشونیپ رو گذاشت خودش و برداشت پارچه هی

 ..داد

 بغلم دوباره و بازوم دور کرد حلقه دستشو یکی اون

 ..کرد

 ..گهید بگو: دیپرس آروم

 ..گمینم -

 !بخرم؟ نازتو یمنتظر االن: ریام

 ..تو جز دارم انتظار یهرک از -

 !!منو یشناسیم خوبه: ریام



 رو دادم فشار خودم و گرفتم دستش از رو پارچه

 فشار بازومو که رمیبگ فاصله ازش خواستم و میشونیپ

 یدیفهم یچجور تو: دمیپرس شدمو تقال الیخیب منم داد

 !اونجام؟ من

 ..دمیم جوابتو منم یداد سوالمو جواب هروقت: ریام

 ...!!بدم جوابتو تا نیبش پس: گفتم کردمو کج سرمو

 ..بده جوابمو نکن یعصب منو الید: ریام

 سر بهش بودم رفته بود پسرم دوست: گفتم لجش از

   !؟یگرفت جوابتو.. بزنم

 لبش دور دیکش شصتشو انگشت حرص با عادتش طبق

 امتحانش بکشم حرف ازت من یخوایم اگه: گفت و

   ..داره درد کمی فقط هیمجان

 قرار آنا شیپ بودم رفته: گفتم و دراوردم رلبیز اداشو

.. شد رید و رفت در دستم از ساعت که برگردم زود بود

 آنا ییرو به رو اتاق که پسره هی ام،یب اومدم تا بعدشم

 نگران منم داره ینشت گاز آنا اتاق گفت کردیم یزندگ

.. برگردم زود و بمونم شه حل مشکلش تا گفتم شدم

 نه ای یزنیم زنگ بهم دونستمینم بود خاموش ممیگوش

 اتاق تلفن گفت که داره یگوش دمیپرس پسره از بعدم

  ..رمیبگ که نبودم حفظ شمارتو منم هست



 !خب؟: ریام

 یکل و نذاشت که رونیب امیب خواستم نیهم که خب -

 کلشیه اون با بزنمش خواستم منم گفت پرت و چرت

 تو که بعدم.. شد کبود شونم و وارید به خوردم داد هولم

 ..یزد در

 !بهت؟ گفتیم ایچ: ریام

 ..ریام گهید پرت و چرت -

 سادیوا روم به رو که سمیوا صاف تا گرفتم فاصله ازش

   !بهت؟ گفتیم ایچ گفتم: گفت و

 گفتیم! باشه؟ ادمی حرفاشو کجا از من ریام اوف -

 ......که گفت و نایا و یبمون شتریب کمی شهینم

 !گفت؟ یچ گهید.. یعوض: ریام

 نیا در کردمینم فکر اما یجذاب بود گفته آقا گفتش -

 ...یزیچ نیهمچ هی یکن کیتحر منم که یباش

 !ه؟یک آقا.. نمیبب سایوا: ریام

 ..یزد در تو تا نداد جواب اونم ازش دمیپرس دونمینم -

 ..فکر تو رفت و نییپا انداخت سرشو ریام

  !شد؟ یچ: دمیپرس آروم و شدم کشینزد

 !یچیه..یه: گفت و چشماش به دیکش دستشو

   !؟یزدیم تهمت بهم یداشت یدید: گفتم مظلوم



 زد برق چشماش که کرد نگاهم و باال گرفت سرشو

 ...بود اشک برق که انگار

 جلو باال آوردم دستمو! خت؟یر بهم ییهوی چرا نیا

 ...کرد بغلم محکم و شد خم که بدم تکون چشاش

 

 چشامو فقط و نزدم یحرف اما موندم شوک تو اولش

 رو خورد سر بستم یپلکا ریز از داغم اشک.. بستم

 تونستمیم ریام جز به یک بغل تو آرامشو نیا.. گونم

 !...باشم؟ داشته

 نفساش هم یطرف از کردمیم حس موهام تو سرشو

 تو که یجانیه به دیارز یم اما داد یم قلقلک گردنمو

 ....بود قلبم

 !؟....ریام: زدم صدا اسمشو آروم

 حس نیبهتر زد گوشم تو بَِمش یصدا با که یحرف با

: شد قیتزر بدنم یسلوال تک تک و وجودم بندبند تو ایدن

 ......الید بدم دستت از ترسمیم یلیخ من

 زد قموی و داد فاصلم خودش از که خوردم یدیشد تکون

 حرکاتش محو.. دیبوس نرم شونمو رو یکبود و کنار

  ..بودم



 و نفرت جز چشماش اول روز که یریام همون بود نیا

 !د؟ید ینم ویزیچ انتقام

 !سوزوند؟ دستمو اول روز که یریام اون بود نیا

 !بود؟ کردنم نابود ذره ذره هدفش که ریام همون

  ...نبود! بود؟ ریام همون نیا

 لبش گوشه گذاشتم شصتمو انگشت و دیلرز بغض از لبم

 با خونشو و بود شده یخون کمی هانیآ مشت بخاطر که

 ...کردم پاک انگشتم

 از.. باشه طرفه هی داشتنم دوست نکهیا از.. دمیترسیم منم

  ..نباشه ییجدا جز یزیچ رابطه نیا سرانجام نکهیا

 ..بزنم رویام دل نکهیا از

  ..شم یتکرار براش نکهیا از

 ..دمیترس یم همشون از

 ..شدم کهیت کهیت دل بمونمو من نکهیا از

 جدا هم از دوتامونو که ینامرد سرنوشت بمونمو من

 ..کرد

 منو داستان آخرش که دمیترس یم نیا از شتر،یب یلیخ

 "....نافرجام عشق" هی بشه ریام

~~~ 

 الکس#



 

 صورتشو انگشتم با و انداختم صورتش به یبادقت نگاه

  ..اونور کردم

 ..کرده یکی پوِزتو و دَک اروی اوه اوه -

 زدم شخندین بهش که کرد نگاهم خشن چشماش یباال از

  ..دراوردم بمیج از رو آماده پول دسته و

 !که؟ ینبرد من از یاسم: گفتم و نشیس تخت دمیکوب

 ..نه: هانیآ

 از یاسم بازم سراغتم اومد دوباره اگه.. خوبه: الکس

 ..برو حاالم.. خوب پسر نبر من

! ن؟یهم: گفت و انداخت دستش تو یپوال به ینگاه

 !!کمه

 دختره! مگه؟ یکرد کاریچ.. خور مفت هست تمیادیز -

 یانداخت کوچولو یدعوا هی فقط که یاوردین برام رو

 ..نشونیب

 من رهیبگ جونمو بود کینزد پسره.. شهینم: هانیآ

 ..کنمینم قبول پولو نقدریهم

 خوشم که یدونیم هانیآ یبریم سر حوصلمو یدار -

 ..ببره سر حوصلمو یکس ادینم

 !ته؟یحال.. خوامیم پولمو: هانیآ



 !ته؟یحال بهت دمینم رمم..... -

 رد کنارش از یخونسرد با منم شد یعصب و تند نفساش

: دمیپرس شک با کردمو مکث گوشش بغل قایدق که شدم

  !؟ینزد که دست بهش

 ...نشد اومد صاحبش! ؟یزدن دست چه: هانیآ

 منظورت نکنه! صاحبش؟: گفتم و دمیخند حرص با

  !ره؟یام

 که کرد نگاهم چرخوند سرشو شده زیر یچشا با هانیآ

 ...منم صاحبش: زدم لب تحکم با

 با من بار نیا که زد یصدادار مسخره پوزخند

 ای کن کم شرتو ریبگ پولو ای: گفتم حرص و تیعصبان

 ..زمیعز خودته با انتخاب! کنن؟ َخالِصت ها بچه دمیم

 جلو افتاد که نیزم رو کرد پرت عقب از پولو دیترد یب

  ..پام

 ..کردیم یرو ادهیز حدش از داشت گهید

 !؟...هاتف: گفتم بدم چهرم تو یخاص رییتغ نکهیا بدون

 ..آقا چشم: هاتف

 ....خوامیم پولمو من ؟؟!که؟یمردت یچ یعنی..ی: هانیآ



 هانیآ به یلبخند اسلحه ضامن شدن دهیکش یصدا با

 اسلحه کیشل یصدا اما رونیب زدم خرابه از زدمو

 ....کرد تر پررنگ لبخندمو

 گرفتن از بردمیم لذت.. برداشتم نیماش تا شمرده قدمامو

  ....آدما جون

 ..شدم نمیماش سوار کردمو یا خنده تک

 نویماش که همونطور و چشمم به زدم مویدود نکیع

 :زدم لب کرومیم روشن

..... منم صاحبت که کنم ثابت همه به دمیم قول بهت الید 

 .....!!کوچولو فرشته کن صبر کمی

~~~ 

 ریام#

 

 کنن یریگیپ یدینم رو شماره چرا! ؟یشد خل: رهام

 ر؟؟یام

 کنهیم داره نکارارویا یک دونمیم یوقت رهام الیخیب -

 و یکِ  دونمیم خودم! ؟یریگیپ واسه بدم شماره یچ واسه

 ..کنم سیسرو دهنشو یچجور

 !شد؟ یچ پسره اون.. یدردسر دنبال فقط: رهام



 کرده فرار سگ نیع.. دنبالش رفتم صبح یچیه: ریام

 ..ترسو بود

 تو یعنی: گفت و نییپا داد نویماش شهیش کالفه رهام

 !؟یندار اروی نیا جز یا گهید دشمنِ 

: گرفتم دست هی با فرمونو و شهیش لبه گذاشتم آرنجمو

 خبر یچ همه از انگار آشغال.. نهیهم رهام گهید نهیهم

 هتل برو کجاست عشقت یبدون یخوایم اگه گهیم داشته

  رهام؟؟ یچ یعنی نیا 224 اتاق وتیمار

 !؟....یعنی نیا... ریام: گفت و دیکش یقیعم پوف رهام

 ؟یچ یعنی -

 آنارم الکس نیا یعنی: گفت و طرفم چرخوند سرشو

  !داره؟ رنظریز

 زدمو یپوزخند حرص با بعدش اما موندم لحظه هی

 با مشکلش و مرگشه چه دونمینم.. نطورهیهم قطعا: گفتم

 تنها و تک اونجا هم آنا دینبا که دونمیم نویا فقط هیچ من

 ..بمونه

 تو بیعج که انداختم رهام به ینگاه مین حرفم بند پشت

 هی: گفت خودش بزنم صدا اسمشو نکهیا قبل.. بود فکر

 ...براش کنمیم یفکر

~~~ 



  الید#

 

 ..کردم جمع صورتمو که اومد غشیج یصدا دوباره

 !کشه؟یم طول گهید چقد: گفتم زدمو گره توهم دستامو

 قستیدق 10 االن.. کنمیم تمومش زود گفت: روناجون

 ..اتاقه تو

 !بشه؟ سقط بچه که خواستیم خودش سحر -

 

 سقط دیبا بچه اون نداره نخواستن خواستن: روناجون

 ..بره فرستمیم سحرو فردام.. شد که شدیم

 به و نتیکاب به دادم هیتک.. بستم آبو ریش و دمیکش یپوف

 …زدم زل جوش آب قُل قُل

 رونیب ذهنم از لحظم هی ریام شبید یحرفا و حرکات

  ..رفتینم

 ..ناراحت ای باشم خوشحال دونستمینم

  ..دروغ ای راسته حرفاش دونستمینم

 ...!!بدم صیتشخ تونستمینم دمیشا

 تکون سرمو کرد صدا روناجونو که خانمه یصدا با

 خارج آشپزخونه از منم و رونیب امیب فکر از تا دادم

  ..شدم



 امکان  :گفت و دراورد دستش از دستکشاشو خانمه

 ..نداره وجود بچه سقط

 !شه؟ینم چرا: زد لب شوکه روناجون

 خوشبخانه ای متاسفانه.. دیکردیم اقدام زودتر دیبا: خانمه

 امکان و شده لیتشک یتاحدود بدنش یها اندام بچه

  ..ستین سقطش

 چیه یعنی: گفت و شیشنویپ به گرفت دستشو روناجون

 ؟؟...ییدارو یقرص با! ست؟ین امکانش جوره

 سه نیا تو اما هست امکانش: گفت نانیاطم با خانمه

 رفتنِ  نیب از با بچس، رشد مراحل نیتر حساس که هفته

 درصده 99 بایتقر امکانش یعنی... رهیمیم مادرشم اون،

 خوش دل درصد کی اون به بهتره نیهم خاطر به

 ..دینکن

 زل روناجون به یناراحت با و چونم به گرفتم دستمو

 واسه یاتفاق نیهمچ نداشتم دوست دلم ته از واقعا.. زدم

 ..وفتهیب سحر

 به گهید و آشپزخونه تو برگشتم غذا رفتن َسر یصدا با

 ..ندادم گوش حرفاشون هیبق

 درشو دوباره و چرخوندم قابلمه تو دور هی قاشقو

 ..گذاشتم



 آنا شماره سوم بار واسه و برداشتم زیم رو از مویگوش

 نداده جواب بودم زده زنگ دوبار هم صبح.. گرفتم رو

 ......بود

~~ 

 آنا#

 

 و دمیپر خواب از خورد در به که یمحکم ضربه با

 زده در ینجوریا که یکس به رلبیز بود فحش یهرچ

 ..گفتم

 رو رهیدستگ و کنار زدم رو پتو باز مهین یچشما با

 دوباره دمیکش یغیج رهام دنید با که نییپا دمیکش باشتاب

  ..بستم درو

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایا تو: گفتم بلند

 ..بزنم حرف باهات دیبا منم آنا کن باز: گفت خنده با

 هی اتاق در جلو یایم یصبح سر یکشینم خجالت -

 !!!رفته؟ کجا ِعفَتِت! به؟یغر دختر

 فقط! داره؟ عفت به یربط چه: شد بلندتر خندش بار نیا

 ..مهمه یلیخ بزنم حرف باهات خوامیم

 هی درو و موهام به دمیکش دستمو تند تند و دمیکش یپوف

   ..کردم باز کوچولو



 باز درو انقد که ستمین دزد: گفت و باال انداخت ابروشو

 ..ایکرد

 ..بزن حرفتو -

 ..ایب زود منتظرتم یالب تو نییپا: رهام

 ...!!رفت کردو کج راهشو بُز نیع و

 ..مطمئنم داره یروان مشکل پسر نیا

 شلوار شرتیت و ییدسشو رفتم زود و اتاق تو برگشتم

 آسانسور سوار اتاق در بستن از بعد و دمیپوش یزادیآدم

  ..شدم

 کمی کاش گفتم دلم تو و کردم نگاه صورتمو نهیآئ تو

 !الیخیب ستین مهم اما.. کردمیم شیآرا

 خوش یآقا دمید و شدم یالب وارد سادیوا که آسانسور

 و داده لم رنگ، یا نسکافه چرم یراحت مبل رو الیخ

 ..زنهیم دید بَرو و دور

 انگار و نشستم جلوش مبل رو و رفتم راه باکالس یلیخ

 که کردم نگاه اونورو نوریا منم ستین بهش حواسم که

 از متر سه که زیم رو دیکوب محکم دستشو کف شعوریب

 ..دمیپر جام

 !!!شعور؟یب یروان چته: گفتم و قلبم رو گذاشتم دستمو

 !؟ینیب ینم منو انگار یکنیم رفتار یجور چرا: رهام



 و انداختم دستم تو ساعت به ینگاه حرفش به توجه یب

  ..بگو زودتر یدار یکار ندارم وقت ادیز من: گفتم

 نکهیا از خوشحال منم ابروش وسط دیکش انگشتشو

 ..زدم یلبخند دراوردم حرصشو

 هی درمورد ریام: گفت یجد لحن با و جلو دیکش خودشو

 !درسته؟ بود زده حرف باهات الکس اسم به نفر

 بهش رفت ادمی.. الید یوا: گفتم صورتمو تو زدم دفعهی

  ..بزنم زنگ

 و دستم رو گذاشت دستشو رهام برداشتم مویگوش تا

  ..بردش اومد ریام شبید خوبه حالش الید نترس: گفت

 ..نداد جواب اون زدم زنگ شبمید آخه -

 گهید زیچ هی دیبا.. یزنیم زنگ بعدا خوبه حالش: رهام

 ..بگم بهت رو

 و زیم رو گذاشتم کنم روشن مویگوش صفحه نکهیا بدون

 !شده؟ یچ گهید: گفتم

 اسمش ته،ییرو به رو اتاق گفت ریام که پسره اون: رهام

 !گه؟ید هانهیآ

 ..شبید از دمشیند اما آره -

 اتاقش تو بود کشونده رو الید اما یستین انیجر در: رهام

 ..نبود سرش تو یخوب یفکرا خب و



 تو؟؟ یگیم یدار یچ: گفتم و دمیکش ینیه

 هانیآ آنا، اما گذشت ریخ به و اومد ریام که بعدشم: رهام

 ..بوده الکس طرف از

 بگو توروخدا یوا: گفتم و دمیکش یفیخف غیج شوک از

  !؟یکنیم یشوخ یدار که

 به افمیق نظرت به: گفت کردو اشاره صورتش به رهام

 !کنن؟یم یشوخ دارن که خورهیم ییکسا

 ....اما.. نه خب -

 هتل تو دینبا ستین امن برات نجایا بگم بهت اومدم: رهام

  ...یبمون

 کاریچ من با اروی اون! دراومد؟ کجا از گهید نیا -

 !داره؟

 الکس مشکل نیندار یفرق الید چه تو چه: رهام

 ..زهیریم کرم داره فعال ستین مشخص

 !زه؟یریم کجا ِکرم؟! زه؟یریم یچ -

 یحرص و حیمل لبخند با و صورتش به دیکش دستشو

 !؟یدیفهم کنهیم بد یکارا داره یعنی: گفت

 

 :گفت دوباره که دادم تکون یجیگ با سرمو



 اونجا ییجا برمتیم ایب عیسر کن حاضر چمدونتو

 ..بمون

 ..کرد نگاهم تعجب با که شدم بلند جام از حرف یب

 !ه؟یچ -

 دنده هی و لجباز الید نیع توهم کردم فکر یچیه: رهام

 ..یا

 فقط دوما هیعال هم یلیخ اخالقش من دوستِ  نکهیا اول -

 و غیج االن بود قبال اگه دیشا ندارم کلکل حوصله گهید

  ..بزنم سَروکله اون و نیا با گهید خوامینم.. کردمیم داد

: گفت که دمیکش دل ته از یا ازهیخم حرفم بند پشت

 !؟یدونیم زدنو سروکله یمعن نیآفر

 سوار شدم خارج یالب از و رفتم بهش یا غره چشم

 .....شدم آسانسور

~~~~~ 

 الید#

 رخانیام هفته هی نیا تو و گذرهیم روز اون از هفته هی

 تونستمیم باغ تا فقط بود کرده محدودم بود دهیکش زحمت

   ..امیب و برم

 البته کردنیم بارونمون کهیت دختر مادر نیا روز هر

 یوقت بود جاش تو ظهر 12 تا دیکشیم زحمت که ایناد



 دستور فقط و زدینم دیسف اهیس به دست شدیم داریب هم

 نیع و ومدیم و رفتیم کالساشو هرروز سلنام. دادیم

 ..پا اون رو نداختیم پا نیا نشستیم جا هی مادرش

 حالشونو ریام چشم از دور اوردمیم ریگ فرصت تا منم

 یچیه و بود پشتم بود خودشم اگه دونمیم البته.. گرفتمیم

 ..گفتینم

 نیا اون از تر بیعج و سرم به بود زده یخواب یب االنم

 ینیریش موندم.. بودم کرده ینیریش هوس بیعج که بود

 ..وسط نیا بود کجا

 کم ازم یزیچ خچالی تو دنیکش سرک هی هرحال به

 ..کنهینم

 و کردم جمع بودم کرده زونیاو تخت رو از که پاهامو

 پشت انداختم ببندم نکهیا بدون موهامو.. شدم بلند جام از

  ..کردم باز درو و گوشم

 دنید با.. رفتم ها پله تا صدایب و شدم بلند پام پنجه رو

  ..کردم حبس نفسمو و سادمیوا حرکت از یا هیسا

 !؟..سحره هیسا که نیا عا

 به و شکمش به گشید دست و وارید رو دستش هی

 ..نییپا رفتیم یسخت

 !سحر؟: زدم صدا اسمشو آروم و شدم کشینزد آهسته



 یخوب.. منم زمیعز منم: گفتم که دیلرز دفعهی ترس از

 !خوبه؟ حالت

 فقط: گفتم که نییپا رفت گهید پله هی و نداد جوابمو

  !؟یکنیم ینجوریا چرا سحر کنم کمکت خوامیم

 محکم که کنم کمکش تا آرنجش رو گذاشتم دستمو آروم

   ..رونیب دیکش دستم از دستشو

 ...سحر: کردم نگاه بهش شوکه

 ...!!ندارم تو کمک به یازین: سحر

 ..باشه: گفتم و دمیکش یا کالفه فوت

 به کردم پشت تا و باال رفتم رو پله هی و شدم الشیخیب

 بعدم و اومد سحر خراش گوش غیج یصدا هوی سحر

 ....شد دهیکوب نیزم به یزیچ انگار که یمحکم ضربه

 !؟...سحر: گفتم و عقب برگشتم ترس با

.. باالسرش نشستم و نییپا رفتم نور سرعت به هارو پله

 دوباره دادمو تکونش محکم! آخه؟ نیزم خورد یچجور

  ..زدم صدا اسمشو

 !؟یخوب: گفتم که کرد باز مهین چشاشو

 و خواب لباس با هم یگل و روناجون باال گرفتم سرمو تا

 ..بودن رسونده خودشونو کرده هول

 !دخترم؟ شده یچ: روناجون



 شد یچ دونمینم: گفتم و افتادم لکنت به بدتر من

 ..افتاده ها پله از دمید برگشتم روناجون

 ....سحر: ریام

 ختهیر بهم یموها با که ریام طرف چرخوندم سرمو

 ..پشتش امیناد و سلنا نییپا ومدیم زیت هارو پله داشت

 !مارستان؟یب ببرمت! ؟یخوب سحر: ریام

 .....تو...ت زمیعز سحرجون: سلنا

 یپا نیب به نگاهش که سلنا طرف دیچرخ سرامون همه

   ..بود سحر

 کف که یظیغل خون دنید با و کردم دنبال نگاهشو رد

 ..دمیکش ینیه بود کرده سرخ نویزم

 ؟؟یبخور تکون یتونیم سحر: ریام

 جمع صورت درد از که داد حرکت خودشو کمی سحر

 ..شد

 زنگ بود نجایا صبح که پرستاره به بدو یگل: روناجون

 ..ادیب بزن

.. خوادینم...ن: گفت و کرد وا لب یسخت به سحر

 ...!!السید رِ یتقص... رِ یص...تق.. همش...هم

  ..کردم نگاه سحر به یناباور با



 دست تو به اصن من! تو؟ یگیم یدار یچ سحر -

 !زدم؟

 ..نگفت یچیه و برگردوند روشو سحر

 سحر شد باعث الید که دمید منم ر،یام گهیم راست: سلنا

 ..نیزم بخوره

 مزخرف چرا: گفتم و دمیخند تیعصبان شدت از بار نیا

 !!؟یبود نجایا مگه تو سلنا یگیم

 ..دمید یول زمیعز نه: سلنا

 افهیق با و اومد بند زبونم بهم بودن زده که یتهمت از

  ..کردم نگاه ریام به شوکه

 نکارویا من یعنی دادم تکون طرف دو به آروم سرمو

 نشونه به پلکاشم که کنه باور ریام بود یکاف فقط.. نکردم

 ..کرد بسته و باز واسم نانیاطم

 رو بود ختنیر آماده و بود شده جمع چشمم تو که یاشک

 بود شیقاط نفرتم و بُهت که یتیعصبان با و کردم پاکش

 انقد دیتونیم چطور شماها نکردم یکار من..م: گفتم

 تو سحر د؟؟یندار وجدان شماها! آخه؟ دیباش دروغگو

 تهمت بهم که رسهیم بهت یچ تو سلنا!! چرا؟

  !!؟یزنیم



 نانیاطم با و داد فشار و شونم رو گذاشت دستش ریام

     ...الید حرفتو کنمیم باور من: گفت

 سحر با یمشکل چه من.. ریام گنیم دروغ دارن آخه -

 !م؟؟یَ آدم نیهمچ من! بدم؟ هولش دیبا که دارم

 .......با شما جون الید میدونینم ما گهید اونشو: سلنا

Tina: 

: شد بسته دهنش گفت رو سلنا اسم و زد ریام که یداد با

  ..کن بس سلنا

 یزیچ تا چوندیپ لبشو کردو بغل دستاشو یکالفگ با سلنا

 ..نگه

 کنم نگاه نتونستم رمیام به یحت و دادم قورت بغضمو

 و گرفت ازم نگاهشو که سحر یچشما به زدم زل فقط

 ..زدم پوزخند

 !پس؟ موند کجا یگل: روناجون

 ..روناجون زنمیم زنگ دارم: زد داد اتاق تو از یگل

 سرمو زیت سیپل نیماش ریآژ یصدا با لحظه همون

  ..زد تند قلبم و باال گرفتم ریام با همزمان

 با که اومد ها پله یباال از ایناد کفش یها پاشنه یصدا

  !دن؟یرس زود چه: گفت تمسخر

 ..بشم تونستم ینم نیا از تر شوکه



 ؟؟؟یکرد کاریچ عمه: دیغر رلبیز ایناد به رو ریام

 من: گفت و نییپا اومد رو پله نیآخر یخونسرد با ایناد

 هی نجایا.. رجانیام کردم عمل میانسان فهیوظ به فقط

 دینبا سیپل.. داده هولش گناهکار هی که مجروحه

 !نظرت؟ به کنه یدگیرس

 چرا عمه اوف: زد داد و وارید تو دیکوب مشتشو ریام

 !!!خودت؟؟ واسه یگیم یچ!!! ؟یکنیم دخالت

 ..بده سارویپل جواب برو.. ریام نزن داد من سرِ : ایناد

: گفت سلنا به دواریتهد و شد بلند جاش از زیت ریام

 ..یدیم پس توییدروغگو جواب

 خودش یرو به چیه اونم که انداخت ایناد به یبد نگاه و

 ...رفت ریام و نذاشت

 رو خورد سر اشکم و کنم کنترل خودمو نتونستم گهید

 ..زدم پسش زود نهیبب یکس نکهیا قبل که گونم

 ..الجونید شو میقا اتاقت برو نظرم به: سلنا

 ..سلنا برات متاسفتم: گفتم زدمو زل شیوزغ یچشما تو

 باغ سمت و شدم بلند جام از و نکردم محل سحرم

 ..کردم حرکت

.. سیپل به بزنه زنگ تا بود زده بشیغ شعوریب ایناد پس

 ...متاسفم اونم یبرا



 در یباال از رویآژ قرمز نور که باغ به رسوندم خودمو

  ..کردم تندتر سرعتمو و دمید

 و کردم بازش کامل منم بود گذاشته باز مهین درو ریام

 ..سادمیوا کنارش قشنگ

 با.. ترسمیم سیپل از من کرده فکر بدبخت یِ عمل ایناد

 ..شیفندق دماغ اون

 ..سادیوا من از جلوتر و انداخت بهم ینگاه مین ریام

 صاف و دراورد لباسش بیج تو از کارت هی سهیپل

 یآقا میدار جلسه به ورود کارت ما: ریام یجلو گرفت

 رو خونه دیبا شده داده جرم هی گزارش ما به.. محترم

 ..میکن یبررس

 ومدهین شیپ یجرم یول دهید بیآس نفر هی آره: ریام

 حل یراحت به که کهیکوچ مشکل هی.. سروان جناب

 مشکل متاسفانه خونوادمون یاعضا از یکی.. شهیم

 شما با یاشتباه و کرده هول لحظه اون داره یروان

 ..لطفا.. گرفته تماس

  ..شه یبررس خونه داخل دیبا نداره امکان: سیپل

 گهید نفر هی با سهیپل که کرد مشت دستشو حرص با ریام

 یمعطل یب و داخل اومدن و دادن هول درو راحت یلیخ

  ....کردن حرکت خونه سمت



 ..کردم جمع خودمو که زد وارید به یمحکم لگد ریام

 داد فشار روهم لباشو بزنم حرف باهاش بذاره نکهیا قبل

 ..رفت سایپل سر پشت تیباعصبان و

.. کنم حرکت تونستمینم نیزم به بودن دهیچسب پاهام

 ..کنم تالش خواستمینم دمیشا

 ...لبم رو نشوندم یتلخ لبختد

! ندادم؟ هول سحرو نیا من کنم ثابت تونستمیم یچجور

 من بچشو کنم ثابت تونستمیم یچچور

          !....نکشتم؟

 کیتار آسمون به زدم زل و وارید به دادم هیتک همونجا

  ..شب

 اومد سحر غیج یصدا دوباره که کردم زیت گوشمو

 داد یکی سرِ  که ریام یصدا و کشهیم درد داره که انگار

 ..زد

 لحظه همون که کردم حرکت خونه سمت یحس یب با

 ..سرش پشت رمیام و سمتم اومد شدت با سایپل از یکی

 ..خانم نیبازداشت شما: گفت یمعطل یب

 ..ندادم هول ویکس من! ؟یچ یبرا: گفتم یحرص خنده با

  !شهیم مشخص بعدا: سیپل



 طرف هی و دیکش محکم دستمو سهیپل بزنم حرف اومدم تا

 کنار زد دستبندو زیت ریام که مچم دور انداخت دستبندو

 یلیدل کنمیم حلش خودم گمیم! ن؟یکنیم کاریچ: گفت و

 ..دیبزن دستبند الید به نداره

 شونیا که دادن شهادت خونه داخل نفر سه آقا: سیپل

 جلومونو لطفا میکنیم عمل فمونیوظ به مام مقصره

 ..دیرینگ

 گردن ویزیچ نه امیم ییجا نه من: گفتم لج با و یعصب

 دروغ شهادتِ  دادن، شهادت که نفر سه اون.. رمیگیم

 ..نکردم یکار چیه من.. سروان جناب دادن

 ..بازداشتگاه یبرا دینگهدار اظهاراتتونو لطفا: سیپل

 یحق چه به! ؟یبازداشتگاه چه: زد داد ریام دفعهی

 !!آخه؟

 از یچ جادوگر تا سه نیا.. دمیترس واقعا گهید نباریا

 اونم که بودم نشده دار سابقه!! آخه؟ خواستنیم جونم

 ..شمیم دارم

 از تا چوندمیپ دستمو که گرفت دستمو دوباره سهیپل

 دستم قفل دستبندو نگهداشتو سفت اما ادیدرب دستش

 ..کرد



 صدا اسمشو تونستم فقط کردمو نگاه ریام به کردمو هول

 ..بزنم

 کردن بسته و باز با و موهاش تو کرد دست شدت با

 ..کنه کنترل تشویعصبان کرد یسع چشماش

 راه و کرد خودش دست قفل دستبندو گهید طرف سهیپل

.. بهم رسوند خودشو دوباره ریام که در سمت افتاد

 :گفت آروم و صورتم طرف دو گذاشت دستاشو

 اونجا امشب زارمینم! باشه؟ سرتون پشت امیم نیماش با

 ..ایکن هیگر نمینب! خب؟.. یبمون

 

 اما دادم قورت بغضمو که بود مطمئن اونقدر حرفش

 یم چشمم ریز رمیبگ ویاشک قطره هی اون یجلو نتونستم

  ..دیلرز

 خودشو رد نکهیا قبل و صورتم رو خورد سر باالخره

 چشمام که دیبوس پلکمو یرو و کنار زدش ریام بندازه

 ..شد بسته

 ..دیکش دستمو سهیپل دوباره گرفت فاصله ازم که نیهم

 نیماش سوار زود که انداختم ریام به آخرو نگاه  ناچار

 تا سیپل یپا به پا و گرفتم ازش چشم.. شدیم داشت

  ..رفتم نیماش



 ..نشست کنارم خودش بعدم تو فرستاد منو اول

 نگاه رونویب شهیش از آمبوالنس ریآژ یصدا با بار نیا

  ..ومدیم ما سمت قایدق که کردم

 نکردم دقت گهید اما ببرن سحرو باشن اومده زدم حدس

 ..وفتهیب راه نیماش تا بستم چشامو و

 !بودم؟ شده ریدستگ یچیه سرِ  یالک یالک چه

 ها پله از یکوفت ینیریش هی بخاطر شیپ قهیدق ده که یمن

 ...بودم سیپل نیماش تو االن ن،ییپا ومدمیم داشتم

 ..رمنتظرسیغ چقد یزندگ که هوف

 ...!!ادیب سرم ییبال چه قراره دونستمینم که نیهم مثال

 با دمید که رویام نیماش چراغ نور نیماش یجلو نهیآ از

 ..شد گرم دلم ومدیم پشتمون کم فاصله

 رهیخ هیثان چند نهیآ تو از کردیم یرانندگ داشت که سهیپل

  ..گهید طرف کردم رومو و نگرفتم یجد اما کرد نگام

 بود وصل بهش دستبندم حلقه که سهیپل یکی اون بار نیا

 ..کردم نگاهش باتعجب که کرد کم باهام فاصلشو کمی

 ..شد آزاد دستم که کرد باز دستبندو قفل آروم

 نگاه سرمونو پشت نیماش نهیآ تو از دوباره ناخودآگاه

  ....نبود ریام یول کردم



 سمت برگشتم واقعا ندفعهیا و دلم تو افتاد یبد ترس

 ...عقب

 ...نبود یچیه خلوت و کیتار جاده هی جز

 !؟...پس بود کجا ریام یراست و یخلوت نیا به جاده

 نجایا..ا: گفتم دهیترس و دادم قورت باصدا دهنمو آب

 !کجاست؟

 خوشگل مونده کم: گفت بود نشسته جلو که سهیپل همون

 ...یشیم متوجه االن.. خانم

: گفتم زده بهت و افتاد میدوزار دفعهی

 !ن؟یستین..سیپل...شماها

 خودت نظر: گفت مرموز بود نشسته کنارم که یاون

 !!خوره؟یم سایپل به افمونیق نظرت به! ه؟یچ

 خون باشن، کرده یخال سرم رو خی آب پارچ هی انگار

 ...زد خی هیثان چند واسه رگامم تو

 دهن تو دمیکوب محکم و باال آوردم آرنجمو حرکت هی تو

 ..شد بلند آخش که بود نشسته کنارم که یپسر

 زدم محکم لگد هی و نیماش سمت اون به دادم هیتک زود

 ترک یصدا و شهیش به خورد سرش که صورتش تو

 هی نیماش که کرد پرت رو راننده حواس شهیش خوردن

 ..شد کج لحظه



   ..نویماش نگهدار: گفتم غیج با

   ..رفتیم سرعت نجوریهم اما

 یموها تو انداختم دستمو و کردم جمع زورمو تموم

 و دیکش ادیفر که دمشونیکش محکم شهیر از و راننده

 ..یصندل پشت به خورد محکم سرم ترمز رو زد محکم

 و اومد یمرکز قفل یصدا که در رهیدستگ به زدم چنگ

 ..شد قفل در

  ..آشغال نویا کن باز: زدم غیج دوباره

 کن بازش: گفتم و سرش قهیشق تو زدم محکم مشتمو

 ...یروان

 بسته چشاش که کردم نگاه بودو نشسته کنارم که یاون

  ..ومدیم خون سرش گوشه از و بود

 مزخرف جاده نیا تو یچ نیع.. کنم هیگر که بود االنا

  ..کنم کاریچ دونستمینم و بودم دهیترس کیتار

 رو گذاشت شویشونیپ و سرش رو گذاشت دستشو راننده

  ..فرمون

  ..بود دستش رمیدزدگ

 در یکی که بقاپم دستش از رویدزدگ تا شدم زیخ مین آروم

 دیکش و زد چنگ بازومو ایوحش نیع و کرد باز کنارمو



 قبل اما خورد چیپ پام.. رونیب شدم پرت نیماش از که

  ..شد حلقه دورم دستاش شم نیزم نقش نکهیا

 !!؟...بود یبیغر و تند عطر چه گهید نیا

 ....همانا شدنم خشک و همانا سرم گرفتن باال

 ...یحت دمینشن قلبمم ضربان یصدا هیثان چند واسه

 نگاه سبزش یچشما تو فقط کنم یحرکت چیه تونستمینم

 ..خوند توشون از شدینم یچیه که کردمیم

 !!آخه؟ اومد کجا از نیا!! ؟...خدا شد ینجوریا یچطور

 گذاشت شصتشو انگشت که زدن حرف واسه دیلرز لبم

 خانم دمیرس رید که دیببخش: کرد زمزمه و لبم رو

 !نه؟ یکرد پاِرشون و لَت یزد.. کوچولو

 نیزم از.. سرم تو ختیر فکر هزارتا لحظه همون

... درآخر و الکس و یتقلب یسایپل تا گرفته سحر خوردن

 ...!!ریام

 با و زدم پس انگشتشو نفرت با اما بودم شوک تو هنوز

 ..شده چندشم بفهمه که لبم رو دمیکش محکم دست پشت

 و شد باز دورم از دستاش تا عقب دادم هولش محکم

 کنم یمخف صدامو تو ترس کردمیم یسع که همونطور

 !؟یخوایم جونم از یچ: گفتم

 !؟یشیم ناراحت خودتو، بگم: الکس



 اومد قدم هی دوباره.. عقب رفتم قدم هی.. جلو اومد قدم هی

 و زدینم پر پرندم یحت.. کردم نگاه سرمو پشت که جلو

 ...بودم جاده تو یروان قاتل هی با من

 !!؟یاهاتیرو شاهزاده راه به چشم: الکس

 ریام سر ییبال هی شدم مطمئن گهید.. موندم سرجام

  ...آورده

 !کجاست؟ ریام...ا -

 بپرسم سوال هی: گفت کردو یباز نقش یشینما حالت با

 !نه؟ مگه ستین داداشت ریام! ال؟ید

 ..جلو اومد دبگه قدم هی

 یگفت ادتهی! بپرسم؟ ترم جالب زیچ هی: داد ادامه

 !؟یبرنداشت ماسکتو و سوخته صورتت

 

 ..عقب رفتم گهید قدم هی ناخواسته و شد تند نفسام

 حتما! کنم؟ینم داتیپ که خرم انقد من یکرد فکر: الکس

 من به فروخته رو تو بابات که گفته بهت رجونتیام

 !!نه؟ مگه گهید

- ..... 

 تو اونم شیترسناک همه نیا برابر در بود اومده بند زبونم

 ..شب یکیتار



 رحم یب تونمیم چقدر من که گفت بهت نمیا: الکس

 !باشم؟

 !کجاست؟ ریام: گفتم و رونیب دادم شدت با نفسمو

: گفت و کرد نگاه سرم پشت به مسخره حالت با بازم

 !!پرنسس نباش نگران برسه دیبا االنا

 تو که ینفرت تموم که کردم نگاه چشماش تو دوباره

 !!بود؟ یچ یبرا نفرت نیا... کردم حس بودو چشاش

 که سمتم برداشت یبد زیخ دفعهی بعد کرد نگاهم رهیخ

  ...دنیدو کردم شروع دمویکش غیج

 تموم با اما کرد تار دموید و دیترک بغضم وسطم همون

  ..نرسه بهم تا دمییدو یم سرعتم

 آخه یزندگ نیا تو ندارم یخوش که چمه من مگه ایخدا

 !؟...دراومد کجا از چلغوز نیا

 بلند که دمیکش غیج دوباره موهام یناگهان شدن دهیکش با

 نجاتت ستین یکس بزن غیج یخوایم هرچقدر: گفت

 ..بده

 !؟...یروان آخه مرگته چه: زدم داد هیگر با

 همراهش زور به که جاده نییپا سمت دیکش موهامو

 …اومدم



 ایوحش نیع اون و شدیم کنده شهیر از داشت موهام

 ..موهام داخل بود انداخته دستشو

 کال ومدیم حساب به جاده کنار همون که جاده نییپا

 با که جلو پرتم محکم همونجا قایدق بود خاک و سنگ

 ...گرفت شیآت پاهام و نیزم خوردم زانو

 پرتم پشت از بار نیا دویکش پشت از موهامو دوباره

 نفسم و کردن زخم بدنمو همه سنگا که نیزم رو کرد

 ...رفت هیثان چند واسه

 رو گذاشت دستشو و جلو اومد دوباره امیب خودم به تا

 شد خم و پهلوم طرف دو گذاشت پاهاشو دوتا و گلوم

 ....طرفم

 ....!!ریام اما.. درک به من.... بکشه منو خواستیم نیا

 چنگ و باال آوردم دستامو که کرد وارد گلوم به یفشار

 ...صورتش به زدم

 ..نداشت یریتاث چیه یول دادمیم تکون هوا تو پاهامو

 :گفتم دهیبر دهیبر و خاک به زدم چنگ یخفگ شدت از

 ....!!م...شد خفه...خ

 !نه؟ داره درد... دونمیم.. آره: الکس

 رو خورد سر همونجا و دیجوش چشام تو اشک

  ..صورتم



 به گرفت و برداشت گلوم رو از دستشو جنون حالت با

  ..سرش

 ..کردم سرفه محکم کردمو میر وارد ولع با رو هوا

 دستشو که رونیب امیب پاهاش ریز از کردم جمع پاهامو

 خورد بد سرم که عقب داد هولم محکم شونم رو گذاشت

 ....گفتم یآخ و نیزم به

 نیزم رو از سرمو و موهام به زد چنگ سوم بار واسه

 و نگهداشت دستامو تا دو دستش یکی اون با.. کرد بلند

 تقال و دمیکش غیج که گردنم تو کرد فرو سرشو یناگهان

  ....کردم

 ...!!باش ساکت.. زمیعز باش ساکت.. ششش: الکس

 ..یا یروان هی... تو..ت -

 ..نیهم ناراحتم فقط.. ستمین یروان: زد حرف گوشم کنار

 نگهم تر محکم که دادم تکون خودمو کردمو یهق هق

 ...داشت

 تا صبح که یآشغال همون از: گفت آروم حال، همون تو

.. بپرس ازش ااِل درمورد ،یباهاش صبح تا شب و شب

 داره االن که خورده یگوه چه ادیب ادشی دیشا! خب؟

 ..دهیم پس تاوان



 هفت و ییتو آشغال: دمیغر بغض با شدمو یعصب

 ..یعوض بزن حرف درست.. جدت

 بهم ازش حالم که زد گوشم کنار یصدادار پوزخند

 ..خورد

 هنوز پاهاش اما کرد آزاد دستامو و کرد جدا ازم سرشو

 ..بود پهلوم طرف دو

 واسه دادم حرکت پامو تا.. کردمیم نگاهش تند ینفسا با

 یب که پهلوم تو زد پاش با یمحکم یلیخ لگد شدن بلند

 ...شد حس یب بدنم و شد قطع نفسم.. زدم غیج باز هوا

 که کردم نگاه بهش بهت با.. شد خورد دندم کردم حس

  :گفت و گرفت ازم نگاهشو

 قاتل اون به پشتت.. یبزن حرف درست ریبگ ادی من با

  ..نباشه گرم

 تکون تونستمینم... جاده سمت رفت و زد حرفو نیا

 ..باشن گذاشته سنگ لویک چند پهلوم تو که انگار بخورم

 که حد نیهم در فقط رونیب بدم کامل تونستمینم نفسامو

 ...دارم نفس یتنگ انگار

  ..فطرت پست یروان ییتو قاتل

 از و دیچیپ خودش به پهلوم که دادم تکون کمرمو ذره هی

  ...نیزم به زدم چنگ دوباره درد



 ..الکس بشکنه پات یاله

.. ادینم خون شم مطمئن که پهلوم به دمیکش آروم دستمو

  ..بود شده جا به جا یزیچ یاستخون بودم مطمئن اما

 اشکامم داشتم که یکوتاه ینفسا با و شد داغ چشام

  ..کردم یهمراه

 آروم و دیکش ریت دوباره پهلوم که دادم تکون تقال با پامو

  ..گرفتم

 !؟...بود کجا ریام!.... کنه؟ دایپ نجایا منو خواستیم یک

~~~~ 

 ریام#

 

 فشار گاز پدال رو شتریب پامو و کردم جا به جا رو دنده

  ..دادم

 !رفت؟یم ینوریا داشت نشونیماش چرا

 یجا.. کردم نگاه برمو و دور و نییپا دمیکش رو شهیش

 ..باشه نجایا سیپل اداره خوردینم بهش بود یپَرت

 کمتر سیپل نیماش با فاصلمو و کردم شتریب سرعتمو

  ..کردم

 تا کردم چک کنارمو یصندل رو مدارک گهید بار هی

 ..خونه ببرم رو الید تونمیم امشب شم مطمئن



 یباصدا که نییپا گرفتم سرمو لحظه هی فقط لحظه هی

  ..باال گرفتم سرمو نیماش هی دیشد ترمز

 

 جلو و جلوم بود دهیچیپ یدگیبر تو از بهیغر نیماش هی

 ..بود گرفته راهمو

  ..کنار بکش: زدم داد و ترمز رو دمیکوب پامو یعصب

 رفتن حال در همونجور که سیپل نیماش به خورد چشمم

  ..بودن

 ؟؟یکَر! ستم؟ین تو با مگه -

  ..شد ادهیپ نه داد جواب نه یچکیه

 که شدم نشونیماش کینزد شدمو ادهیپ نیماش از شتاب با

 ..نییپا اومدن نفر دو

 ..بود من برابر دو کالشونیه کردم نگاه سرتاپاشونو

 بکش لگنو نیا گمیم یشنوینم یکر: دمیتوپ بهشون زود

 !کنار؟

 یپوزخند بود شونیکی دست تو که یفرمون قفل دنید با

 ..زدم

 :گفتم و شکوندم گردنمو قلنج یخونسرد با

   !خواد؟یم کتک دلتون



 از لگد هی و دادم یخال جا که سمتم کرد حمله شونیکی 

 فرمونشو قفل هیدوم یمعطل یب که کمرش تو زدم پشت

 محکم کفشم با سرم، تو بزنتش نکهیا قبل و باال آورد

 ..صورتش تو دمیکوب

 ...شد روشن ذهنم تو خطر زنگ فقط دفعهی

 نیماش هی هوی.. افتاده دور و پرت یجا.. سیپل نیمانش

 ........و رهیبگ جلوتو

 تو مشتمو حرصم تموم با و دهنم تو کردم جمع لبمو

 ..شد نیزم پخش که آوردم فرود شونیکی صورت

 دیاومد یک طرف از: دمیغر سادمویوا باالسرش

 !شماها؟

  ..نداد جواب

 یک شماهارو گفتم: گفتم و دمیکوب شونش به پام با

 !!که؟؟یمردت فرستاده

 محکم قشوی و طرفش شدم خم که گرفت یمون الل بازم

 ..کردم بلندش نیزم رو از و دستم تو دمیکش

 دیکل یدندونا نیب از زدمو زل شدش کبود یچشما تو

 شکل نیبدتر به خورمیم قسم یند جواب: گفتم شدم

  ..بکشمت

 ..آشغال بده جواب: زدم داد دادمو تکونش محکم



 نیا از خواستمیم فقط و نبود یکی اون به حواسم چیه

 ..بکشم حرف

 !ن؟یهست که اللم -

 

 چاقو یزیت حس با یکی اون طرف برگردم خواستم تا

 ..بستم حرص با چشامو پهلوم رو

 ..رسوند سالم آقا: زد لب بود پشتم که یهمون

 پهلوم تو کرد فرو ذره ذره رو چاقو حرفش با همزمان

 ..دیبر نفسم که

 رو چشامو درد از و کردم ول بودمو گرفته که یاون قهی

  ..دادم فشار هم

 بود جلوم که یهمون که عقب ببرم دادم تکون دستامو

  ..گرفت محکم دستامو

 ازش که یخون یگرم و جونم تو چاقو یسرد حس

 ...الید فقط.. نبود مهم برام شدیم یجار داشت

 هوی رو چاقو یوقت و دمیکش درد ادیدرب آخم نکهیا بدون

 شد سر بدنم اما برگشت دوباره نفسم رونیب دیکش بدنم از

 ..نیزم رو زدم زانو و

 سوزشش از صورتمو و پهلوم رو دادم فشار دستمو

  ..کردم جمع



 با و اومد نیماش یکایالست خراش گوش یصدا بازم

  ..شدن دور ازم انداختند راه که یخاک و گرد

  ..شدم بلند جام از نیماش در به گرفتم جونمو یب دست

  ..نیماش تو کشوندم خودمو و گفتم یآخ

 و دست بودم کرده عرق کال و بود شده کهیت کهیت نفسام

 ..دیلرزیم برهیو نیع پاهام

  ..نه ای شد بسته درست دونمینم که بستم نویماش در

 نویماش دست هی با و پهلوم به دادم فشار شتریب دستمو

 ...کردم حرکت دوباره کردمو روشن

 بمیج از و کردم کم سرعتو که دیلرز بمیج تو میگوش

 ...دراوردمش

 ....ناشناس از امیپ هی بازم

 [..ینش رد عشقت رو از نیماش با باش مواظب]

 ترمز رو بزنم توانم تموم با تا بود یکاف جمله نیا خوندن

  ...ندادم تیاهم اما گرفت درد بدتر پهلوم که

 ..آشغال کشمتیم خودم که خدا به الکس کشمتیم

 !؟...باشه اطراف نیهم دیبا الید یعنی نیا

  ..باال گرفتم سرمو کردمو ادتریز نویماش نور

 



 و جاده به دقت با داشتم که ییفرسا طاقت درد با

 !نمیبب رو الید بلکه کردم نگاه اطرافش

~~ 

  الید#

 

 شیآت داشت بدنم کل.. شمردمیم آخرمو ینفسا داشتم

  ..زدمیم خی داشتم انگار هم یطرف از گرفتیم

 تو شدیم فرو داغ خیس هی انگار بکشم نفس خواستمیم تا

 ..گرفتیم ازم رو یحرکت هر قدرت و پهلوم

 بهم شب آسمون تو که یا ستاره تک به زدم گره نگاهمو

 ..زدیم چشمک

  ..شدیم بسته داشت چشام

 پهلوم تو که یدیشد درد با و دادم فاصله پهلوم از دستمو

 بود، دهیچیپ نمیس قفسه تو دنینوش نفس خاطر به و بود

 .....روهم افتاد چشام

 .....الید: ریام

  ..بچرخونم سرمو نداشتم جون اما شد باز مهین چشام

: زدم لب بشنوم صدامو خودم فقط که یجور رلبیز

 ...ریام



 یم کم که یینفسا و خاک رو پاهاش شدن دهیکش یصدا

  ..نبود یخوب نشونه اصال آورد

 موهامو و میشونیپ رو گذاشت دستشو و کنارم زد زانو

 ...الید: گفت دوباره دارش خش یصدا با و عقب داد

 .....یام: زدم صدا اسمشو رلبیز جون یب دوباره

 الید! ر؟یام جانِ : گفت زودتر و کنم تموم حرفمو نذاشت

  ..یخوب که بگو

  ...تم..سین -

  ..دیبوس آروم و میشونیپ رو نشوند گرمشو یلبا

 ..!!پهلوم....پ -

 !؟..کنهیم درد! پهلوت؟ شده یچ: گفت گرفتو فاصله ازم

  ..پهلوم تو... زد..ز -

 !پهلوت؟ تو زد یک!! ؟یک: ریام

 داشته حال نکهیا به برسه چه بمونم داریب نداشتم حال

  ..بدم جوابشو باشم

 و صورتم به گرفت دستشو که هم رو افتاد دوباره چشام

 االن نخواب.. نخواب الید: گونم به زد یآروم یلیس

 ..نخواب کنمیم خبر ویکی

 ..سردمه...س: زدم لب بسته یچشما با

  ..خب یلیخ: گفت شده هول



 بدنم یسرما از بدنم رو انداخت سوشرتشو نکهیا احساس

 ..سوختمیم داشتم هنوز اما کرد کم

 و بازوش به زدم چنگ درد از که پهلوم به خورد دستش

 زدمیم غیج اگه چون نزنم غیج تا گرفتم دندون به لبمو

  ..دیکشیم ریت بدتر پهلوم

.. دیببخش..ب: کرد گرمش و دستاش تو گرفت دستمو

 ...نبند چشماتو! خب؟ نبند چشماتو الید

 ..نگهداشتم باز مهین کمی چشامو و چرخوندم گردنمو

 یکس با داشت که اومد صداش بعدش و گذشت هیثان چند

 فرستمیم شنیلوک نه نه!.... رهام؟...الو: زدیم حرف

 خودت ایب.. کجاست دونمینم هیپرت یجا.. ییجا ایب برات

 هی باشه حواست آدرس به یایم یدار رهام؟... یفهمیم

 رهام بزنم حرف تونمینم..... عیسر کن خبر آمبوالنس

 ....زودباش فقط

  ..خاک رو شیگوش کردن پرت یصدا بعدم

 ..بگو بهم! پهلوت؟ به زد یک.. الید: ریام

 ...!!الکس: زدم لب رونویب دادم مکث با نفسمو

  !بود؟ تو شیپ.. الکس! ؟...یچ: ریام

 فشار روهم چشامو و دادم قورت یسخت به دهنمو آب

 ..دادم



  ..بود ختهیر بهم ذهنم تو الکس یحرفا

  ...قاتل رِ یام... ااِل اسم به یکی

 تو یا گهید دختر یعنی! الکس؟ نیا گفتیم داشت یچ

 !...هست؟ ای بوده؟ ریام یزندگ

 ریام: گفتم تند تند پهلوم رو ریام یانگشتا سر حس با

  ..نزن دست توروخدا دارم درد.. نزن دست

 به خورد انگشتش و باال داد بلوزمو حرفم به توجه یب

  ..نکن ریام آخ: زدم داد که پهلوم

 ..کنهینم یحرکت چیه دمید

 داره و گرفته صورتشو دستش با دمید که کردم نگاهش

  ..دهیم فشار

 !؟یدید یچ..چ -

 

 : .....ریام

  ..توام با ریام -

 که پهلوش به زدم آروم راستمو دست دهینم جوابمو دمید

 ..شد بلند اون آخ ندفعهیا

 رو یسیخ متوجه که دمیکش پس زود دستمو ترس از

  ..شدم انگشتام

 !ه؟یچ نیا ریام -



 پاک روشون از رو یسیخ و انگشتام به دیکش دستشو

  ..کرد

 !؟...سهیخ پهلوت چرا! ه؟یچ نیا گفتم بهت ریام -

 بهت نزن داد: گفت و گونم رو گذاشت آروم دستشو

 ..کهیکوچ زخم هی.. ادیم فشار

 هی یگیم نیا به تو ریام! ک؟یکوچ زخم هی: گفتم ناباور

 !!؟یخورد ریت.. تو... تو! ک؟یکوچ زخم

 کوچولوعه زخم هی که گفتم نخوردم ریت نه.. شش: ریام

 ..نباش نگران! خب؟ شهیم خوب زودم

 بهم که بچم من مگه: گفتم بود صدام تو که یبغض با

 یک! نه؟ مگه... یخورد ریت تو ریام! ؟یگیم دروغ

  !کرده؟ کیشل بهت

  ..نخوردم ریت.. الید: گفت تحکم با

 ریام بازم که چشمم گوشه خورد سر اشکم و دیلرز لبم

  ..کرد پاکش

 کف و گرفتم بود صورتم رو که دستشو دستم هی با

.. نشوندم روش یکیکوچ بوسه و لبم رو گذاشت دستشو

 ....دارم دوسش باشه قاتلم اگه یحت آدم نیا

~~~~~ 

 آنا#



 

 مزه نسکافم از کمی و کردم مرتب شونم رو گردنمو شال

  ..کردم

 که داشت ارزش که بود خوب انقد اما بود خنک هوا

 ..نمیبب رونویب و پنجره لب سمیوا

 به سر نبود رهامم و ومدینم خوابم اما بود شب 3 ساعت

  ..بزارم سرش

 زود که چشمم جلو اومد و موهام به زد باد لحظه هی

 نیماش سوار داشت که یکی دنید با اما کنار زدمشون

 و زیم رو گذاشتم رو نسکافه فنجون عیسر شد،یم رهام

 خود دمید که هیزیچ یدزد نمیبب تا شدم خم پنجره از

 ....!!رهامه

 ....شب وقت نیا

 !!کجا؟.. رهام: گفتم بلند ببنده نویماش در نکهیا قبل

: گفت و انداخت بهم ینگاه شلخته وضع و سر با

 ..گردمیبرم

! شده؟ شیزیچ الید.. سایوا توروخدا رهام: گفتم تندتند

 !ام؟یب منم

 ..رفتم من.. نداره اون به یربط نه.. ن: رهام



 آروم دلم اما.. رفت و نداد بهمو زدن حرف اجازه

 جز تونهیم یک واسه رهام شب 3 ساعت.. بود نگرفته

  !زه؟یبر بهم انقد ریام

.. گرفتم رو الید شماره و برداشتم کنارم از مویگوش

 ...بود خاموش

 ..تخت رو انداختم ویگوش و گفتم یلعنت

 سرش رو مو زارمینم باشه گفته دروغ بهم پسره نیا اگه

 ...!!بمونه

~~ 

 الید#

 چشامو تونستم کرد روشن جلومو که ینیماش نور با

 سرم پشت به نگاهش که کنم نگاه ریام به و بدم حرکت

  ..بود

 :شناختم رهامو هولناک یصدا که دینکش یطول

 !د؟یکنیم کاریچ نجایا شماها... الید... ریام

 !؟یکرد..خبر...آمبوالنس: گفت کهیت کهیت ینفسا با ریام

 ال؟؟ید! وضعشه؟ چه نیا پسر آره..آ: رهام

  ..رهام انیب زود بگو: گفت ریام که نشست کنارم

 یزیچ هی! دختر؟ شده چت تو الید.. بخدا گفتم: رهام

 ..نیبگ



 ریام سوشرت رو از آرنجش هوا یب نهیبش اومد تا

 هیگر درد با بلند و دراومد غمیج که پهلوم به خورد

 ...کردم

 نبود یخون که دستش هی با و روم شد خم عیسر ریام

 نزن دست رهام: گفت بلند و بغلش تو گرفت سرمو

  ..بهش

 سرتون بالرو نیا یک ها بچه.. دونستمینم...من: رهام

    !آورده؟

 فشار و دندونم به گرفتم رویام لباس قهی گوشه درد از

 ..بستم چشامو و دادم

 .....اون.... من: ریام

  ......الکسو.. اون: داد ادامه و کرد یا سرفه

 !بود؟ نجایا اون! الکس؟..ا: رهام

 ..بخ.. ب.. کشمشیم: ریام

 ..کشمشیم که بخدا: داد ادامه کردو یبلند سرفه دوباره

: گفت دادو فشار آروم و دستم رو نشست رهام دست

  ..ادیم آمبوالنس االن نیاریب طاقت

 یکار تونستم ینم اما دمیشن دردو از رویام آروم ناله

 ..کنم

 ..شم آروم تا بود گرفته منو اونوقت و داشت درد خودش



 با آروم و کردم ول رویام قهی آمبوالنس ریآژ یصدا با

 ..رهیبگ فاصله تا کردم وارد فشار شونش به دستم

 !؟یخورد ریت... تو ریام: رهام

 ..چاقو چاقوعه.. نخوردم ریت نه: ریام

 شدو بلند جاش از شدت با و کرد یکیستریه خنده رهام

 ..آمبوالنس طرف رفت و خاک رو زد مشت با

: عقب داد موهامو و میشونیپ به دیکش دستشو ریام دوباره

 ...اریب طاقت اومدن.. المید اومدن

 به  زدم یکمرنگ و جون کم لبخند یریو یریگ اون تو

   ..دیند مطمئنم که گفتنش" المید"

 چند درعرض بعدم و اومد نفر چند محکم یپا یصدا

 رنگ ینارنج برانکارد هی و شد شلوغ دورم هیثان

  ..نیزم کف شد خوابونده

 یبش هوشیب دیبا: گفت بود باالسرم که ییدکترا از یکی

  !باشه؟ میبد حرکتت میبتون تا

 و دستم تو رفت که یسوزن سوزش حرفش، بند پشت و

 ....صداها شدن گُنگ و روم به رو ریتصو شدن محو

~~~ 

 ریام#

 



 همراه دیتونینم نیمجروح خودتون شما محترم یآقا ☆

 ..دیایب ضیمر

 ..دستتو بکش -

.. لطفا محترم یآقا: گفت که جلو رفتم گهید قدم هی

 ..ادیب سرتون ییبال ممکنه ادهیز هم تونیزیخونر

 و بود برانکارد رو هوشیب که الید رو دیچرخ نگاهم

 من ستین مهم: گفتم و آموبالنس داخل بردنشیم داشتن

 ..شهینم میزیچ

Tina: 

 رهام نباریا که آمبوالنس طرف کردم حرکت دوباره

 ..برم جلوتر نذاشت و شونم رو گذاشت دستشو

 برم قربونت ریام: گفت یمطمئن یول ناراحت لحن با

 یلجباز اونم مواظب من.. ستین الید از بهتر توهم حالِ 

 ششیپ رمیم من.. یکنیم داغون خودتو وگرنه نکن

 ..کنن پانسمان زخمتو بزار! باشه؟

 عرضه اونقدر من.. رهام: گفتم و کردم خفه بغضمو

 الکس اون که دیرس یحد به.. باشم مواظبش بتونم نداشتم

 خورمیم قسم.. رهام.. آورد سرش رو بال نیا الشخور



 قطع رو الید یپهلو تو دیکوب باهاش که ییپا همون

 ....رهام گفتم بهت یکِ  نیبب..کنم

 فقط االن! باشه؟ میکنیم یبگ یهرکار باشه باشه: رهام

  ..مهمه دوتا شما خوب حال

 به و کردم جدا ازش مویخون دست و دادم فشار پهلومو

 .....دکتره همون سمت رفتم و کردم گوش رهام حرف

~~~~ 

 بک فلش#

   قبل ماه کی#

 الکس#

 

 ...تو ایب -

 هیچ باز: گفتم هاتف دنید با و شد باز باصدا اتاق در

  !هاتف؟

 ..اومد مهمونتون نیفرمود که همونطور آقا: هاتف

 ..داخل ادیب بگو -

 شدم بلند جام از منم داد تکون دییتا نشونه به یسر هاتف

 ..سادمیوا نهیس به دست و زمیم یجلو به دادم هیتک و

 الغر اندام بعدم اومد دخترونه کفش یها پاشنه یصدا

  ..شد ظاهر در درگاه تو سحر



 !آقا سالم...س: گفت لکنت با

 ..ببند درو هاتف: گفتم و ندادم جوابشو

  ..بست درو و رونیب رفت هاتف

 ..میبزن حرف فقط قراره.. سحر نیبش -

 مبل سمت رفت آروم یلیخ یقدما با و داد تکون سرشو

 ..زدم داد یالک هوی که

 ..خورد یدیشد تکون و دیلرز خودش به ترس از 

 باش زرنگ و زبر کمی: گفتم کردمو جمع صورتمو

 ..سحر یاسلوموشن یلیخ

 یدخترا نیا از حالم.. مبل رو نشست یشتریب ترس با

 ..خوردیم بهم فیضع

 نشده برآمده ذرم هی که انداختم سحر شکم به ینگاه مین

 ..بود

 !مبلغ؟! خب؟ -

 !؟یچ..چ: گفت و باال گرفت سرشو

! سحر؟ یجیگ انقد چرا: گفتم حرص با کردمو یپوف

 ..بگو متویق!! ؟یفروشیم چند بچتو

 متیق به: زد لب و شکمش رو گذاشت آروم دستشو

 ...الید ینابود



: زدم لب و انداختم بهش یتر بادقت نگاه و چوندمیپ لبمو

 نصف بعدش.. گمیم بهت االن ویکنیم که یکار.. خوبه

 انجام فتویوظ یوقت گشمید نصفِ  دمیم بهت االن مبلغو

   ...یداد

 مهمونتون دوتا اون رابطه: دمیپرس کردمو زیر چشامو

 !چطوره؟ الید با

 لج از مطمئنم یعنی.. تره افتضاح افتضاحم از: سحر

 الید خوادینم چکسیه.. دنیم من به حقو شده که الهمید

 ..بمونه خونه اون تو

 آتان از.. یعال یچ همه: گفتم جانب به حق کردمو فیکِ 

 !؟یندار خبر که

 ..شرفویب نه: زد لب شدو نفرت از پر افشیق زود

 یالک پس.. دیخار یم تَنِتون هردوتاتون دونمیم که من -

 ..سحر نکن رنگ منو

 پولو پاکت.. نگفت یچیه و نییپا انداخت سرشو دوباره

  ..جلوپاش انداختم و برداشتم زیم رو از

 اما.. گهید هروقت ای فرداشب ای امشب ستین مهم -

 بچت که یزنیم خودت به یجد بیآس هی زودتر هرچه

 !!؟یدیفهم.. الید گردن یندازیم بعدم.. بره نیب از

 !ره؟یم نیب از الید... موقع اون یعنی.. بله: سحر



 از تو دمیشا.. دمینم حیتوض یکس به کارام درمورد من -

 ...!رسمیم هدفم به من اما یبر نیب

 کنمیم نابود بچمو دارم من! ؟یچ یعنی: گفت بلند کمی

 نره؟؟؟ نیب از الید نکهیا واسه

 دلسوزو یمادرا یادا: گفتم دادمو فشار روهم دندونامو

 پول ذره هی که میدونیم خوب خودت هم من هم.. اریدرن

  ..رونیب گمشو ببند دهنتو پس.. کنهیم کور چشاتو

 یکاف اندازه به ریام.. ستمین پول محتاج من: سحر

 ..السید مشکلم.. دارم انداز پس منم دادیم حقوقمو

 !کنن؟ گُِمت بگم ای یشیم گم: الکس

  ..رونیب رفت اتاق از زود شدو بلند جاش از حرص با

 ...کم َشِرت: کردم زمزمه

~~~ 

 

 آنا#

 

 شدم پهلو اون به پهلو نیا از و بغلم تو کردم جمع رو پتو

  ..خورد صدا آروم چندبار در که

 داشت تازه.. بستم چشامو دوباره و خاروندم دماغمو

 ..خو شه مزاحمم یکس خواستمینم بردیم خوابم



 و شدم بلند جام از کالفه که خورد صدا در دوباره

 ینجوریهم و نییپا رفتم رو یورود در تا پله چهارتا

 ..کردم باز درو

 ییچشا و ختهیر بهم یموها و گودافتاده یچشا با رهام

 ..در چارچوب به بود داده هیتک دیباریم غم ازشون که

 !خوبه؟ حالت! شده؟ یچ رهام...ر -

 شیپ ببرمت دیبا شو آماده: گفت زود که جلو رفتم قدم هی

 ..الید

 !شده؟ چش الید -

 ..بدو آنا گمیم بهت راه تو: رهام

 و کردم تنم زود و برداشتم در یلباس چوب رو از شنلمو

  ..کردم پام نامویپوت

 ..میبر -

 ..کن سرت یچ هی رونیب سرده: رهام

 ..میبر رهام ستین مهم -

 رو زیآو مخمل کاله به زد چنگ و کرد نگاهم یعصب

 همتون حاال: گفت غرغر با و کرد سرم و میلباس چوب

 ..دیکن لج

  ..رونیب میاومد خونه از زود و دیکش دستمو بعدم



 زود و مویشد نیماش سوار حرف یب و نزدم غر

 :دمیپرس

 !شده؟ یچ الید یبگ شهیم

 هرجفتشون به الکس: گفت و داد فشار شویشونیپ کالفه

 نیا شب وقت نیا ندارم خبر منم.. کرده حمله جاده تو

 اما.. بپرس الید از نارویا داشتن کاریچ جاده تو دوتا

 ..خورده چاقو ریام و دهید ضربه الید که بدون فقط االن

 

  !ممکنه؟ چطور: گفتم کردمو نگاه روم به رو به شوکه

 خونه به سر هی رمیم مارستانیب برسونم رو تو: رهام

 اونجا یمون یم خب؟.. خبره چه اونجا نمیبب زنمیم ریام

 گه؟ید

 !نمونم؟ شهیم مگه آره...آ: آنا

 ....بودم شوک تو هنوز اما گفتم نویا

~~~~~ 

  ریام#

  

 !نشد؟ تموم: گفتم و کردم جمع درد از صورتمو

  ..دیکن صبر لحظه چند: پرستار



 روهم دندونامو که زخمم به زد رو ینیبتاد پنبه دوباره

 ..بستم چشامو و کردم مشت دستمو و دادم فشار

 هیبخ به ازین که بپرسم دکتر یآقا از دیبا من: پرستار

 .....لطفا شهیم کنم یچیباندپ ای نیدار

 ...ببند باندتو ستین هیبخ به ازین -

 ..داره تیمسئول اما: پرستار

 گفتمو بهت که یکار: زدم داد دادمو دست از کنترلمو

 ..بکن

 ..نیزم رو افتاد دستش دو پنبه و دیترس دادم از

 ..زودباش -

 دور چند و پهلوم گهید طرف گذاشت و برداشت باندو

 وصل سنجاق با آخرشو و پهلوم و شکم دور دیچیپ

  ..کرد

 از و دمشیپوش زود زدمو چنگ تخت رو از شرتمویت

 ..نییپا اومدم تخت

 ..کنه نتونیمعا دیبا دکتر: پرستار

  ..رونیب اومدم اتاق از زود و ندادم محل حرفش به

 ..شدیم اتاق کینزد داشت دکتر موقعم همون

 همون! اتاقه؟ کدوم الید دکتر یآقا: دمیپرس ازش زود

 ..بود همراهم که یدختر



 ..زخمتو نمیبب! ؟یپاشد جات از چرا پسرجون: دکتر

 کجاست؟ الید نیبگ بهم.. خوبم بخدا خوبم من -

 .....تا میکنیم آماده عملو اتاق میدار: دکتر

 !؟...چرا... عمل اتاق: گفتم بلند

 نشونه به چشاشو.. بزنه حرف آرامش با کرد یسع

 دنده از یکی متاسفانه: گفت کردو بسته و باز نانیاطم

.. بشه خورد که بود کینزد یلیخ و برداشته ترک هاش

 ینگران یجا االنم.. شدیم تر سخت یلیخ کار موقع اون

 عملش از بعد مراقبت اما کشهینم طول ادیز عمل ستین

 ...مهمه یلیخ

 یمشکل مراقبتش: گفتم موهامو تو کردم فرو دستمو

 عمل اتاق نشیببر نکهیا از قبل شهیم.. اما.. ستین

 !نمش؟یبب

.. نمشیبب دیبا: گفتم زود که کرد دست اون دست نیا

 ...!!لطفا

.. کنمیم درک: گفت و داد تکون دییتا نشونه به سرشو

 ..بدم نشون بهت اتاقشو  ایب

 دنبالش و پهلوم رو گذاشتم دستمو و دادم تکون تند سرمو

 ..رفتم



 که یدار درد: گفت و انداخت بهم نگاهش مین برگشت

 ؟؟یگرفت پهلوتو

 ..خوبم نه.. ن -

 پهلوش به باشه حواست.. نجاسیا: گفت هیثان چند بعد

  ..شه عمل دیبا کن تموم یا قهیدق پنج.. ینزن دست

 ماسک با تخت رو هوشیب الید دنید شهیش پشت از

 ...کرد داغونم دستش تو سرم و ژنیاکس

 ..داخل رفتم کردمو باز اتاقشو درو و ندادم دکترو جواب

  ..بست ینم روم به هم موقت یحت چشماشو کاش

  ..روش نشستم و کردم صاف تختشو کنار یصندل

 و نازک یتارموها انگشتام سر با و زدم یتلخ لبخند

  ..کنار زدم گردنش دور از نرمشو

 که یا مردونه یانگشتا قرمز رد به خورد چشمم دفعهی

  ..کردیم ییخودنما دشیسف گردن رو

 الکس ریتصو هیثان هی تو و گردنش به زدم زل زده بهت

  ...گرفت شکل ذهنم تو الید و

  !!بود؟ یچ گهید نیا

  ....الید گردن رو.. اروی اون یانگشتا..ا

       ..نیسنگ قلبم و شد تند نفسام



 که خورمیم قسم.. الکس شکونمیم انگشتاتو دونه دونه

 ....کنمیم نکارویا

 روشو و دستام تو گرفتم دستشو و گرفتم گردنش از چشم

   ..دمیبوس

 با خواستمیم خودم روز هی! ؟....الید یکرد کاریچ

 .......االن اما بکشمت خودم یدستا

 ریز به زدم دستمو هی خودم و تخت رو گذاشتم دستشو

 قرمز لبشم نییپا.. لباش رو گذاشتم انگشتمو و سرم

  ..بود

 رو انداختم رو پتو و زدم تیعصبان از یپوزخند

 بد شویتالف اما کنم نگاه تونستمینم.. شیزخم یزانوها

 ...اوردمیم در سرش

 به افتاد چشمم خورد اتاق شهیش به که یآروم ضربه با

 بهت و شهیش به دادیم فشار دستشو کف نگران که آنا

 ..کردیم نگاه منو زده

 آنا رونیب اومدم اتاق از تا و گرفتم الید از آخرو نگاه

 !!؟یخوب خودت! ؟...شده چش الید ریام: جلوم دیپر

 یجا گفت دکتر شه عمل دیبا الید.. میخوب: گفتم آروم

 ..ستین ینگران



.. خداروشکر خداروشکر: گفت و دیکش یآزاد نفس

 .....پهلوت انگار! خوبه؟ حالت خودت

 

 سرمو که پهلوم به انداخت ینگاه و خورد حرفشو هیبق

 ..نییپا گرفتم

 !کو؟ رهام.. کرد یزیخونر.. شانس یخشک به -

 ..بزنه سر خونه به رهیم گفت.. گ: آنا

 که زدم آنا به یلبخند درد اوج تو و دادم تکون سرمو

 پانسمان واسه میقبل اتاق سمت و شه راحت الشیخ

 ....کردم حرکت

~~~~~~ 

 رهام#

 

 ادهیپ نیماش از کردمو پارک ابونیخ گوشه زود نویماش

 ..شدم

 در هیثان چند بعد که دادم فشار واروید یرو زنگ تک

  ..داخل رفتم و شد باز

 کردو یط اطویح سرعت به یگل ببندم درو نکهیا قبل

  :گفت زنون نفس و بهم رسوند خودشو

 !!؟....نجایا... شما... رهام آقا



 گفت بهم ییزایچ هی ریام! نجا؟یا افتاده یاتفاق چه یگل -

 .....االن اما

 آزاد الید! ؟یکالنتر نیرفت شمام خداروشکر یوا: یگل

 !؟...شهیم

 هیبق.. یگل هیطوالن داستانش: گفتم و خاروندم کمی سرمو

 !کجان؟

 آمبوالنس با سحرو روناجون: گفت کهیت کهیت و هول با

 اتاقاشون تو هم سلنا و خانم ایناد.. مارستانیب برد

 ..دنیخواب

 !نه؟ دنیخواب که: زدم لب حرص با

 با و خونه سمت کردم تند سرعتمو و زدم پس رو یگل

 ..باال رفتم یکی دوتا هارو پله پاهام دنیکوب

 !سلناس؟ اتاقِ  کدوم -

 با که کرد اشاره اتاقا از یکی در به لرز و ترس با یگل

  ..بهش دمیکوب محکم دوبار مشت

 که کنه باز درو تا کمرم به زدم دستمو یخودخور با

 اومد ایناد و شد باز شیکنار اتاق در اون، از زودتر

 .…نجایا تو! رهام؟ عاعا..... خبر چه: رونیب

  :گفت یمضحک لبخند با سلنا و شد باز سلنام اتاق در

 !شده؟ یچ.. یبعد دردسر



 نشه بلند دستم کردم یسع یلیخ و کردم منقبض دستمو

  ..روش

 رو الید و ریام یمتوجه تو: زدم داد کردمو جمع نفسمو

 بهت ینفع چه گفتنت دروغ! ؟یانداخت یدردسر چه تو

  سلنا؟؟ رسونهیم

 ..نزن داد من دختر سرِ  رهام: ایناد

 که دارم سنتو احترامِ .. عمه نگو یزیچ تو توروخدا -

 ..شه باز دهنم نذار ایخدا اوف..... االن

  !!!؟یکن کاریچ یخواستیم! ؟یچ االن که: ایناد

 که نشه خارج دهنم از یاشتباه حرف تا کردم جمع لبمو

 ..شم مونیپش بعدا

 :گفتم سلنا به تیجد و تحکم با

 تو.. مارستانیب رنیم حتما سحر از ییبازجو واسه سایپل

  ..یریبگ پس دروغتو شهادت که باش آماده هم

 ..گفتم دموید که یزیچ من.. نگفتم دروغ من..م: سلنا

!! آخه؟ حد چه در ییپررو: گفتم و دمیخند یکیستریه

 خداتو برو! خب؟.. ومدین ریام شکرکن خداتو برو سلنا

 ..کن شکر

 حرمت نذار دمیم هشدار بهت آخره بار رهام: ایناد

 ..شه شکسته نمونیب



 بابا.. شده خورد وقته یلیخ نمونیب حرمت: گفتم داد با

 هی دیزارینم دیدار دختره نیا با یمشکل چه شماها آخه

 ن؟؟ییپا بره گلوش از خوش آب هی دیزارینم بکشه نفس

  !مربوطه؟ چه شماها به رهیام یزندگ

.. نیآفر: گفت بلند یصدا با و جلو اومد پوزخند با ایناد

 هی روز هر داره عادت خانتون ریام.. شماها به نیآفر

 !!کنه؟ انتخاب خودش واسه یسوگُل

 !ه؟یچ منظورت -

 و عاشق ریام شیپ سال چند که یدونیم خودت: ایناد

 بهش یمحل نیکتریکوچ االن.. بود شده من دختر دلباخته

 بود؟؟؟ ریام دست چهیباز من دختر دلِ .. دهینم

 کممی دیدار دوست اگه: گفتم و میشونیپ به گرفتم دستمو

 اگه.. سلنا از شد زده دل چرا ریام که دیکن فکر نیا به

 مشکل نیبب دیکن فکر کوچولو هی فقط کمی دیدار دوست

 با چوقتیه رو یپاک نیا به الید! ؟...بود طرف کدوم از

 ...دینکن سهیمقا سلنا

 سلنا که باال رفت شدت با دستش و سمتم کرد حمله ایناد

 ..مامان: گفت غیج با

 تو که صورتم به بخوره بود نمونده یزیچ دستش کف

 ..زدم زل روشنش یچشا تو خشم با و گرفتمش هوا



: گفت کردو جدا دستم از دستشو تیعصبان و حرص با

 ..نکرده هم یاشتباه کار چیا ادینم جا چیه من دختره

 با انتخاب.. نجایا ارمیم سویپل منم ستین یمشکل -

 دروغ که کنه اعتراف ادیب آدم هی مثل سلنا ای خودتونه

 گفتن من از.. خونه نیهم تو ارمیم سویپل نکهیا ای گفته

  ..بود

 اشک ششیپرآرا یچشما تو که انداختم سلنا به ینگاه و

 ..بود شده جمع

  ..نییپا اومدم هارو پله محکم یقدما با

 در شدن دهیکوب محکم یصدا.. اومد سرم پشت هم یگل

 یگل از و ندادم محل اما لرزوند رو خونه اتاقشون

 !گه؟ید سحره شیپ روناجون: دمیپرس

 ..بله: یگل

 !مارستان؟یب کدوم -

 ).....( . مارستانیب  :یگل

 المید و ریام که بود یمارستانیب همون.. شد گرد چشام

 ..بودن

 حرکت و شدم نمیماش سوار زود و دمیچرخ پا پاشنه رو

 ...کردم

~~~~ 



 آنا#

 

 که کردم نگاه رویام و باال گرفتم سرمو هزارم بار واسه

 در کنار وارید گوشه بود کرده جمع خودشو یچجور

 خودش با و زانوهاش رو بود گذاشته سرشو و عمل اتاق

  ..رفتیم کلنجار

 از کمی سرماش تا گونم به چسبوندم دستمو تو آب یبطر

 و بود گذشته مین و ساعت کی.. کنه کم صورتمو یگرما

 طول ادیز بود گفته دکتر.. بود عمل اتاق تو الید هنوز

  ..میبرس ساعتم دو به که بود نمونده یزیچ اما کشهینم

 

 کینزد ریام به آروم و شمرده یقدما با سوم بار واسه

  ..زدم زانو جلوش و شدم

 کمی ریام: سمتش گرفتم کردمو باز آهسته ویبطر در

 ..شد خشک دهنت بخور

 ..خورمینم: گفت یا گرفته و دار خش یصدا با

 !نتت؟یبب ینجوریا اگه شهیم ناراحت الید یدونستیم -

 نگاهم افتادش خون یچشما با و باال گرفت زیر سرشو

  ..کرد



 دستم از که کردم کشینزد شتریب ویبطر و نباختم خودمو

  ..سمتم برگردوند و خورد ازش قلپ هی و گرفت

  ..کنار گذاشتمش و بستم ویبطر در

 سوال هی.. ریام: گفتم میمال و نشستم تر راحت کمی

 !بپرسم؟

  ..کردیم مشت یه دستاشو فقط و نداد جواب

 :گفتم و آوردم زبون به بودو دلم ته که یسوال

 .......د رو الید تو ریام

  :گفت یجد و قاطع بشه تموم حرفم نکهیا قبل

 ..آنا نده کشش

 ...!!باشه.. ریام آقا باشه.. ندادم ادامه و خوردم حرفمو

 شد باز خودکار صورت به که یا شهیش در یصدا با

 یآب یها دستکش داشت دکتر.. عقب چرخوندم سرمو

  ..اوردیم در دستش از رنگشو

 و دکتر یجلو دیپر من از زودتر ریام که پاشدم زود

 بود؟؟ خوب... عملش! چطوره؟ حالش: گفت

 به گرفت دستاشو ریام که نییپا انداخت سرشو دکتر

  ..نه.. نه: گفت وار زمزمه و سرش

 !؟...بود گرفته یمون الل چرا.. ستادیم یوا داشت قلبم

 :زد عربده و دکتر لباس قهی به زد چنگ هوا یب ریام



 ...یلعنت بزن حرف د!! دکتر؟ شده یچ

 ..کن ولش باش آروم ریام -

 :گفت میمال کردو جدا قشی از رویام یدستا آروم دکتر

 یسخت به که رفته در دندش هی اما نداشت یمشکل عمل

  ..مشکله ازش مراقبت.. میبنداز جاش میتونست

 باشه الزم یهرکار.. هر: گفت تندتند و عقب دیکش ریام

 بکنم؟؟ دیبا کاریچ.. کنمیم

 بعد بخش به میبد انتقالش اول دیبزار.. بهتون گمیم: دکتر

 ..میزنیم حرف درموردش من اتاق تو

 دکتر باشه: گفتم زود که کنه اعتراض خواست ریام

 ..دییبفرما

 که دیچرخ خودش دور سرگردون ریام رفت که دکتر

 خوب عملش ریام: گفتم و شونش رو گذاشتپ دستمو

 منم ازش مراقبت تو دمیم قول.. هیعال یلیخ نمیهم.. بوده

 !باشه؟ کنم کمک بهت

 داد محکم نفسشو حرص با و کرد بسته و باز چشماشو

 ..باشه: زد لب و رونیب

 الید که دیسف تخت هی و شد باز یا شهیش در دوباره

 دکتر که یسرم و ژنیاکس دستگاه و بود دهیخواب روش



 چرخ تخت که یپرستار تا چند و بود گرفته سرش باال

 ...شدن خارج اتاق از دادنیم هول سرعت به دارد

  ..رفت سرشون پشت و خورد یدیشد تکون ریام

 ..کن صبر ریام -

 لحظه همون خوبم شانس از!! داد؟؟یم گوش مگه اما

 و الید به افتاد نگاهش تازه و راهرو تو دیچیپ رهام

 الید یرو از چشم و رفتیم پرستارا یپا به پا که یریام

  ..داشتیبرنم

 ..بهشون رسوندم خودمو شتریب سرعت با منم

 همون که تو فرستادن تخت و کردن باز رو یاتاق هی در

 :گفت و گرفت رویام یجلو پرستارا از یکی لحظه

 ..بعد واسه دیبذار سین مالقات وقت االن محترم یآقا

 رهام که بزنه یحرکت خواست حرص با دوباره ریام

 ..ممنون.. پرستار خانم باشه: گفت و عقب دشیکش

  ..شد بسته زود در و

 از شتریب بودم الید نگران یلیخ.. کردم بغض ناخواسته

 من از شتریب انگار ریام حال نیا اما داشتم دوسش جونم

 ..داره دوس الروید

 ..شدم کشونینزد کردمو پاک اشکمو

 !آنا؟ خوبه حالت تو: رهام



 ..خوبم: زدم لب کردمو کج سرمو سکوت تو

 رنظریز رو دکترا حرکات تک تک شهیش پشت از ریام

  ..گرفتینم ازشون چشم و داشت

 بهتر کنم فکر.. یبزن حرف دکتر با بود قرار ریام -

  ..اتاقش یبر باشه

 کدومه: گفت و برداشت شهیش پشت از چشم باالخره

 !اتاقش؟

 بود رفته دکتر شیپ لحظه چند که یاتاق به دست با

 رفت کردو یرلبیز یتشکر که کردم اشاره داخلش

 ..اتاق سمت

 !ه؟یچ هیقض: رهام

 ..بزنه حرف الید درمورد ریام با دیبا گفت دکتر -

 !!شده؟ یزیچ! چرا؟: گفت شدو نگران زود رهام

 نکهیا واسه نایا و نکات یسر هی.. نشده یزیچ نه نه -

 ..میباش مراقبش دیبا یچجور عملش از بعد

  ..صورتش رو دیکش دستشو و داد تکون سرشو رهام

 با.. هوشیب یالید به زدم زل و وارید کنار به دادم هیتک

 بغض و دمیکش یفرض یها خط شهیش یرو انگشتم

  ..کردم

 ....یمن یآج تو... الید یهست یقو یلیخ تو



~~~~~ 

 ریام#

 

 ..شنومیم.. دکتر خب -

 دوتا نیب خودکارشو و نشست کارش زیم پشت دکتر

 یا ضربه: گفت ییرسا یصدا با و چرخوند انگشتش

 اسم نکنم اشتباه اگه که خورده ماریب یپهلو به که

 کارکرد کمی که شده باعث باشه، خانم الید ضمونیمر

 ..شه فیضع چپش سمت هیکل

 حرفاش به دقت با و میشونیپ رو نشوندم یزیر اخم

 ..دادم گوش

 خوب یلیخ دیبا اما شه مرخص تونهیم فردا: داد ادامه

 کنه استراحت آزاد و نرم تختِ  یرو.. شه مراقبت ازش

 خوردن غذا موقع.. نخوره تکون تونهیم که ییجا تا و

.. شه کم دردش که روز سه تا حداقل دیکن کمکش حتما

 یبهداشت سیسرو از استفاده یحت ای رفتن حموم موقع

 کمکش یلیخ و کنه استفاده یفرنگ توالت و وان از لطفا

 مو دندنش دوباره ممکنه ادیب فشار بهش اگه چون دیکن

 ..برداره

 



 از سمینویم براتون که هست مخصوص پماد هی

 یکبود یجا یرو یکی هرشب و دیکن هیته داروخونه

 نیب از شیکبود هم شه کم دردش هم تا بده ماساژ برلش

 دوباره و دیبد ادامه ماه کی تا رو روند نیا نکهیا و بره

 قهیسل و عالقه براساس نیهمچن.. نهیمعا یبرا دشیاریب

 کمتر تا دیکن سرگرمش مختلف یزایچ با داره که یا

 اما دیکن عوض دیتونیم رو جاش.. شه زمان گذر متوجه

 یجا هی به نکهیا ای باشه دهیکش دراز حالت دیبا شهیهم

 به جا واسه دیکن عمل محتاط یلیخ.. باشه داده هیتک نرم

 هی دمیم قول بهتون من دیکن تیرعا که نارویا.. شییجا

 ...شه خوب خوبه ماهه

 ..ستین یمشکل: گفتم و دهنم تو دمیکش لبمو

 میکن یبستر مارستانیب تو میتونیم نیبخوا هم اگه: دکتر

 .....نظرتو شن خوب تا

 ..خونه برمشیم نه نه -

 ..براتون سمیبنو رو پماد اسم من پس.. باشه: دکتر

 نوشتن مشغول و برداشت زشیم رو از کاغذ کهیت هی و

 ..شد

~~~ 

 الید#



 

 باز چشامو جونم تو دیچیپ که یدیشد پهلودرد حس با

  ..کردم

  ..دیسف تخت.. دیسف واراید.. دیسف نور

 ادیب قبلش یاتفاقا و مکان و زمان تا دیکش طول هیثان چند

  ..دستم

 سوزش اما شدم زیخ مین کمی تخت رو افتاد که میدوزار

  ..دراورد آخمو دستم تو سرم

 االن خورده چاقو ریام نکهیا.. داشتم یبد حس هی

  !کجاس؟

 که کنم جداش دستم از تا سرم سوزن سمت رفت دستم

  :شد شل سوزن رو دستم دمیشن صداشو تا و شد باز در

 !؟یاومد بهوش الید

 پهلوش به صورتش از قبل.. طرفش چرحوندم سرمو

  ..نبود خون از یاثر چیه که کردم نگاه

 !؟یخوب تو: زدم لب و باال آوردم چشامو

 ..خوبم االن اما.. نه شیپ قهیدق چند تا: ریام

 اومد و بست درو که تخت رو دمیکش دراز تر آروم

 !اد؟یب دکتر بگم! ؟یندار درد: سمتم



 از زودتر برم خوادیم دلم فقط.. ندارم درد... نه نه -

 ..نجایا

 دکتر به: گفت و میشونیپ به دیکش آروم سرانگشتاشو

 ..کنه مرخصت گمیم

 !؟یدید الکسو تو ریام: گفتم زود که بره تا دیچرخ

 شده کنترل یصدا با اما شد یعصب دوباره کردم حس

  !باشه؟ نکن فکر زایچ نیا به تو: گفت یا

 ..باشه: گفتم مظلوم

  ..کنار زدم تختو رو یپتو رونیب رفت اتاق از که ریام

 پهلومم.. سوختنیم کمتر اما بودن زخم هنوز زانوهام

  ..بود کم یلیخ دردش اما بادمجون رنگ بود شده

 !زدن؟ یحس یب بهم که باشه نیا بخاطر ممکنه

  ..زدم زل سقف به کالفه و دمیکش یپوف

 بخواد دلم که ییجا تا تونستمیم راحت تمیوضع نیا با

 نازمو کنه عمیضا اگه اما.. کنم لوس خودمو ریام واسه

  !؟یعنی شعورهیب انقد!! ؟یچ نخره

.. ارمیم سرش بال هی خودم دینخر اگه.. خرهیم.. بابا نه

 گهید بهش، یراندازیت تو داشتم سابقم.. سهله که چاقو

   ..ستین یغم یجا

 ...ااِل.. زد زنگ گوشم تو اسم هی که بودم فکرا نیهم تو



 فکر بهش گهید سرش پشت ریام و دکتر اومدن با اما

 ..نکردم

 !چطوره؟ مارمونیب حال: دکتر

 ..خوبم که فعال.. یعنی.. دکتر خوبم -

 همسرتون به: گفت کردو جدا دستم از سرمو بادقت دکتر

 ستین ینگران یجا.. کردم سفارش الزمو نکات همه

 ..شهیم خوب یزود به حالتون

 کردم نگاه ریام به شده زیر یچشا با همسرتون گفت تا

 ..باال انداخت برام یروزیپ نشونه به ابروهاشو که

 ..کنما طشیخ بزنم دکتره جلو گهیم طونهیش

 ..دیش مرخص دیتونیم لباساتون ضیتعو از بعد: دکتر

 ..دکتر ازتون ممنون -

 رفت اتاق از و کردم تشکر ازش منم زدو یلبخند دکترم

 ..رونیب

 ..آورده لباس برات.. ادیب بگم آنا به برم من: ریام

 دمیکش نشون و خط براش چشام با رونیب بره در از تا 

 ..رو پررو پسره

 جام تو آروم و گرفتم تختو یها گوشه رفت که ریام

  ..نشستم



 یاومد بهوش الید برممم قربونت من یییییآ: آنا

 !!!؟؟؟...فداتشم

 که در طرف برگردوندم زود سرمو آنا یصدا دنیشن با

 ..دمیخند سمتم کرد حمله آنا

 :اومد رهام یصدا که کردنم بغل واسه باال آورد دستاشو

 ..کن بغلش آروم آنا

 دستش تو کیپالست هی با که رهام به خورد چشمم تازه

 ..کردیم نگاه بهمون دلشت

 لحظه هی.. دیبوس گونمو محکم یول کرد بغلم آروم آنا

  !شده؟ یچ آنا: گفتم که گردنم رو موند نگاهش

 :گفت و برداشت گردنم رو از نگاهشو و زد پلک تند تند

  ..یچیه..یه

 ..یبخور دیبا رو همه نارویا خانم الید: رهام

 قرار پام رو یخوراک از پر کیپالست هی امیب خودم به تا

  ..گرفت

 آخه؟؟ هیکار چه نیا رهام یمرس: گفتم و دمیخند رهام به

 و دراورد کیپالست تو از کمپوت هی و زد بهم یلبخند

 ..کرد باز زود درشو

 !؟ینشد پرستار چرا تو رهام: آنا



 نگران کنمیم یپرستار تو از: گفت طنتیش با رهام

 ..نباش

 یش ضیمر خودت! شم؟ ضیمر نهیا منظورت: آنا

 ..شاالیا

 آروم پهلوم بخاطر یول گرفت خندم دفعهی آنا حرف از

 ..دمیخند

 ..دستم داد کمپوتو و کرد نگاه آنا به یچپ چپ رهام

 گهید یخوراک هی کیپالست تو رفت دستش دوباره

 بخدا ندارم لیم یچیه رهام نه نه: گفتم تند تند که برداره

 ..نه االن یول بخورم نارویا همه دمیم قول

 

 !ا؟یداد قول: رهام

 ..قول -

 ..دهیم خوردش به ریام نخوره خودشم: آنا

 ؟یآورد برام لباس: گفتم و رفتم یا غره چشم آنا به

 کنن فیتشر کنن لطف جان رهام اگه گریج آره: آنا

 ..شونیبپوش کنمیم کمکت من رونیب

 فیتشر زمیعز اشتباهه کنن فیتشر آنا: گفتم باخنده

 ..درسته ببرن



 سمت رفت یشوخ و طعنه با رهامم کرد نگاهم زیت آنا 

 انجام کارتونو زود.. کنمیم فیتشر دارم من: گفت درو

 ..میمنتظر ریام و من دیبد

 آنا یول رونیب رفت زدو میج بپره بهش خواست آنا تا

 ..تیترب یب پسره: گفت رلبیز

 یبو آنا: گفتم و کردم کلکلشون به یا خنده تک

 ..لطفا میبر زودتر کنهیم بد حالمو مارستانیب

 ذاشتیم لباسو ساک که همونطور و اومد خودش به آنا

 برات گفتم.. االن.. زمیعز چشم چشم: گفت یصندل رو

 شلوار دینبا زخمه زانوهات چون.. ارمیب یراحت لباس هی

 نکنه برخورد بهشون یزیچ که پهلوتم.. بهشون بچسبه

 ..بهتره

 ساک از رنگ یریش یاندام ساده رهنیپ هی همزمان و

 ..رونیب آورد

 !؟یاوردین خونه از چرا! ش؟یدیخر -

  ..بپوشونم بهت ایب.. گفت ریام: آنا

 ..شم زیخ مین کرد کمکم هم آنا و لهیم به گرفتم دستمو هی

 تنم از آروم و نییپا دیکش مارستانویب یآب لباس پیز

 بهم اطیاحت و بادقت بودرو دهیخر که یلباس و دراورد

 ..پوشوند



 کمی کمرش قسمت.. ربع سه ناشیآسا و بود گرد قشی

 نییپا کمی تا بود آزاد بعد به اونجا از اما شدیم تنگ

 ..زانو

  !کنه؟ینم تتیاذ که کمرش: آنا

  ..خوبه نه -

 بدنم اوف.. نییپا اومدم تخت رو از و گرفتم رو آنا دست

  ..بود شده خشک خشکه

 صداشو و پوشوند بهم کفشامم و نیزم رو زد زانو آنا

 یکی نیا حاال.. مامانش دختره نیآفر: گفت کرد نازک

 ..پات

 حوصله خستم یلیخ آنا کوفت: گفتم و کنار زدم موهامو

 ..ندارما هم یشوخ

 ..مامانش باشه: آنا

 باز در دوباره که دمیخند زیر و نگرفتم خودمو یجلو

 ...شد

 !شد؟ تموم: ریام

 ..میبر.. آره: آنا

 صدا بدنم شده خشک استخون تق که رفتم راه قدم هی

  ..خورد

 ..شدم لیفس ینجوریا میَ بستر دوماهه انگار -



 و انداخت لباسم به ینگاه شد خم و سمتم اومد ریام

 !کنه؟ینم تتیاذ یمطمئن: گفت

 !م؟یبر شهیم.. مطمئنم بله -

 !کنم؟ کولت یخوایم: ریام

 کن کولم ایب گمیم بهت شدم پا و دست یب هروقت -

 !چطوره؟

  :گفت خنده با و برداشت ویخوراک کیپالست رهام

 ..ستاین کلکل وقت االن ها بچه

 به گرفتم دستمو هی خودم و دمیکش ریام دست از یپوف

  ..رفتم راه آروم و وارید

 کنارم ریام یول شدن خارج اتاق از زودتر آنا و رهام

 اون و خودش گردن دور انداخت کرد بلند دستمو سادیوا

 انگشتاش که یطور کرد حلقه کمرم دور دستشو یکی

 ...پهلوم به نخوره

 بخاطر ستین یلجباز وقت االن که داشتم شعور منم

 :(بعد واسه بمونه کردنام ناز.. اومدم راه آدم مثل نیهم

 رونیب میایب مارستانیب از تا دیکش طول ربع هی که بماند

  ..نگیپارک به میبرس و

 بمونه آنا خونه ادیب تونهیم الید یخوایم اگه ریام: رهام

 ..یروز چند



 ..مراقبشم خودم ستین ازین نه: ریام

 !ال؟ید شیپ امیب تونمیم یکِ  من: آنا

 ..یاومد خوش یاومد هروقت آنا هیحرف چه نیا: ریام

.. دیباش خودتون مراقب یلیخ: گفت دیتاک با رهام

 ..گمیم جفتتونو

 دوارمیام.. گذروند ریخ به رو ندفعهیا خدا: داد ادامه آنام

 ..ادین شیپ براتون یمشکل گهید

 ..همتون از یمرس ها بچه یمرس -

 کیپالست رهام و دادن لمیتحو یا بامزه لبخند آنا و رهام

 ..نیماش عقب صندوق چپوند زود ارویخوراک

 ..دیبزن زنگ بود یزیچ بود یکمک اگه بازم: رهام

 !ما؟ خونه دیایب نهار دیخوایم.. حتما: ریام

 ..گهید روز هی بمونه کنه استراحت الید کمی نه نه: آنا

 ..کردم نگاه بهشون مشکوک

 وقت االن: گفت و باال انداخت هاشو شونه رهامم

 ..ستین یمناسب

 !باهم؟ دیدار یا برنامه دوتا شما نمیبب -

 :گفت و خاروند سرشو رهام که کردم نگاشون زیت انقد

 ..کوچولو نهار هی درحد دیشا

 ..بگذره خوش.. خوبه: گفتم کردمو جمع زور به خندمو



 ..میرینم ینخوا تو اگه الید اما: آنا

 ..دینکن تلف وقتو زودتر دیبر! ه؟یحرف چه نیا آنا یعا -

 ..هستا بهت حواسم رهام: ریام

 بعدم خودش یچشما سمت گرفت اول انگشتشو دوتا و

 ..پامت یم دادم یعنی که رهام سمت

 سوار آنام و رهام و میکرد یخداحافظ هم از خنده با

 ..شدن رهام نیماش

 خوابوند رو جلو یصندل و کرد باز رو جلو در ریام

 ..شم سوار کرد کمکم و عقب

... تو: دمیپرس که فرمون پشت نشست خودشم

 !؟...زخمت

 ..نباش نگران زدم هیبخ: ریام

 ..ستمین نگران: گفتم رلبیز

Tina: 

 ..انداخت راه نویماش و کرد نگاه بهم یچپ چپ

 !خونن؟ هنوز دخترعمت و عمت ریام -

 ..ینیب یم میریم: ریام

 بلد یا گهید کار زدن حرف گنگ جز: گفتم رلبیز باز

 !!یستین



 غر: گفت و دیکش و انگشتش دو نیب گرفت موینیب نوک

 ..نزن

  ..نگفتم یزیچ و خاروندم دماغمو حرص با

 کوچه سر و زدم کوتاه چرت هی مارستانیب میبرس تا

 ..شدم داریب ناخودآگاه

  ..شم ادهیپ نیماش از کرد کمکم ریام بازم

 بپرسم خواستم تا که بود پاکت تا دو دستش یکی اون تو

  :گفت خودش هیچ

 ..خانم فضول بذار گریج رو دندون

 ..کردمیم نگاه داشتم فقط یخودت فضول -

 :گفت طنتیش با و گوشم کینزد آورد سرشو

 ...!!یگیم راست که تو

 خندمو نتونستم چون و کردم نگاهش چشم گوشه از

  ..زدم یرپوستیز لبخند کنم کنترل

  ..داخل فرستاد منو کردو باز دیکل با رو خونه در ریام

 یط قدمارو شمرده شمرده و وارید به گرفتم دستمو

 سرمو زنونه، کفش پاشنه یصدا دنیشن با که کردم

 ..ریام طرف چرخوندم

 یانگشتا قفل دستشو یانگشتا و کرد نگاهم نانیاطم با

 ..جلو میرفت و کرد من دست



 !؟یکنیم یدار کاریچ ریام: گفتم رلبیز

 !خانم؟ الید نیشد مرخص یسالمت به.. به به: ایناد

  ..بله شما یبزرگ به: گفتم طعنه با

 ادتی از هم بزرگتر به احترام! ر؟یام باشه ریخ: ایناد

 !رفته؟

 کینزد محکم یقدما با و زد یصدادار شخندین ریام

 ..دیکش دستمو آروم کردو درک منم حال.. شد ایناد

 و ایناد طرف گرفت بودو دستش که ییپاکتا از یکی

 احترامو تینها دارم.. نرفته ادمی از.. عمه نه: گفت

 !که؟ نیدونیم ذارمیم بهتون

 !ر؟یام هیچ نیا: گفت رهیبگ پاکتو نکهیا بدون ایناد

 تینها با.. کنمیم دیتاک عمه دینیبب احترام، تینها با: ریام

 سلنا درس انیپا تا که گرفتم هتل طیبل براتون احترام

 پرداخت هم نتونیهز احترام تینها با.. دیبمون اونجا

 از زودتر هرچه خوامیم ازتون احترامم تینها با و.. شده

  ..دیبر نجایا

 :گفت و شد خشم پر چشماش لحظه هی تو ایناد

 رونیب خونت از منو یدار... من برادرزاده.. تو.. ت

 !!ه؟؟یگستاخ چه نیا!! ؟یکنیم



 باز دهنم نذار عمه کرد شبید همون سلنا ویگستاخ: ریام

 نمونیب که هم یارزش یب حرمت ذره هی نیهم تا شه

 ...بره نیب از هست

 ..باشه آروم تا دادم فشار دستشد ریام بلند یصدا از

 ایب.. سلنا: زد داد و زد چنگ ریام دست از پاکتو ایناد

 ..جان مامان

  ..سادیوا من یرو به رو و نییپا اومد رو پله نیآخر و

  :گفت شمرده و محکم زدو زل چشام تو نفرت با

 خوب یدار که یکلیه و ییبایز و چشمات نیا با

 فقط... گمیم کیتبر.. یبزن گول برادرزادمو یتونست

! ؟یبد ادی هم سلنا به تویدلبر روش شهیم.. زمیعز

 ..نیآفر اما.. ریام دلبرِ  یشد یچجور دونمینم

  ..کن بس عمه: ریام

 لطفا.. کنمیم سکوت که دارم سنتونو احترام خانم ایناد -

 ..دینکن نیتوه

 داشت دست به چمدون که اومد سلنا یپا تند یصدا

 با ارزه ینم دوزار سرتاپات که ییتو آخه: نییپا ومدیم

 .......یا من مامان

  ..جفتتونم با... نیش ساکت: زد عربده ریام دفعهی



 بعد ریام یکرد فراموش کل به رو خانواده و لیفام: سلنا

 !ماست؟ از مشکل یکنیم فکر

 هتل همون تو رانیا نیبرگرد که یموقع تا: ریام

  ..نیبمون

 جبهه جلوم ایناد نیع اونم و دیکوب چمدونشو هیپا سلنا

 ..کردم نگاهش ییپررو با و باال گرفتم سرمو.. گرفت

  :گفت صورتم تو داشت که یتیعصبان و نفرت تموم با

 ینش خوشبخت چوقتیه که کنمیم نتینفر دلم ته از

 ...الید

 نداشت ارزش برام حرفش.. گلوم تو نشستم یبد بغض

 ...کرد ینیسنگ دلم تو یلیخ اما

 داد هول رو سلنا محکم و شد جدا دستم از ریام دست

 ..گرفت فاصله ازم که عقب

 ..برگرده خودت به نتینفر نیا دوارمیام منم: ریام

 رونیب دیگمش: زد داد هوی اما گفت آروم رو جمله نیا

 ..نمتونینب

 و چرخوندم سرمو زود کردم حس که اشکمو یسیخ

  ..سادمیوا وارید کنار



 و برداشتن چمدوناشونو سلنا و ایناد هیثان چند عرض در

 بودن، گذاشته جا خودشون از که یبد حس یکل با

 ..باشن رفته شهیهم واسه کاش... رفتن

 ....فتادینم میزندگ جون به چوقتیه سلنا نینفر کاش

 هی باغ تو که دمید شهیش پشت از و رفت پشتشون ریام

 برن کامل یوقت تا بعدم گفت بهشون یعصب رو ییزایچ

 ..بست محکم رو خونه در و رفت پشتشون

 مغزم تو یلعنت اسم همون دوباره بهم برسه که یوقت تا

 که ریام از بپرسم خواستیم دلم یلیخ....ااِل... شد زنده

 ...نه ای داره رابطه باهاش.. هیک دختره نیا

  ..بشه باطل همه دامیام نکهیا از.. دمیترسیم اما

 سنگشو ینجوریا الکس که داشت الکس با ینسبت چه اال

 !!زد؟یم نهیس به

 !خوبه؟ حالت! ؟...الید: ریام

 و بستم هیثان چند چشامو.. دیپر پلکم و دراومدم فکر از

 ..خوبم: گفتم

  ..باال یبر کنم کمکت ایب: ریام

  ..رمیم خودم -

 رو گذاشت دستشو رمیام که نرده به گرفتم دستمو

  ..دستم



 باور فویاراج مشت هی ندارم دوست: گفت یجد لحن با

 !خب؟.. الید یکن

 

 ...برام ستین مهم: گفتم کنم نگاهش نکهیا بوون

  !؟یکنیم ناز برام چرا پس: ریام

 ..شد فتهیخودش دوباره.. ایب

 چیه کنمینم تو واسه کنم ناز یهرکس واسه: دمیتوپ بهش

 ..نباش نگران

 !؟یک مثال یعنی یهرکس: گفت و باال انداخت ابروشو

  ..فرانک مثال: گفتم لجش از هوا یب

 شوق با.. هدف به زدم دمیفهم توهم رفت که اخماش

! ؟یدونیم ریام بخره ناز بلده خوب یلیخ اون: دادم ادامه

 ..منو ناز مخصوصا

 !نه؟ بخره نازتو بلده خوب که: ریام

 یخال رپامویز حرکت هی تو که کردم نگاهش یروزیپ با

 ..دمیکش یفیخف غیج که کرد بغلم و کرد

 !!؟؟یکنیم یدار کادیچ ها شکسته دندم ریام -

 پله یخونسرد با و شونم ریز گذاشت دستشم یکی اون

 ..رفت باال هارو



 داد و غیج یالک ادینم دردت زدن یحس یب فعال: ریام

 جا به جا دندت که کنم بغلت یچجور بودم بلد منم.. نکن

 ..نشه

 کنم بغلت یچجور بودم بلد منم: دراوردم اداشو یتخس با

 ..نشه جا به جا دندت که

 ..نگفت یزیچ و کرد یا مردونه خنده تک

  ..داخل برد منو و کرد باز پاش با اتاقو هی در

  ..بود خودم اتاق که نجایا عاعا

 پا با بازم اما تخت رو ذارتمیم االن گفتم یالیخ خوش با

 حموم.. یهو.... ریام: گفتم زود که کرد باز حمومو در

 !چرا؟

 تونهیم یروش هی به یهرکس! خانم؟ الید نیدونیم: ریام

 !نه؟ مگه گهید بخره ناز

  :گفتم که وان تو نشوندم میمال یلیخ حرفش با همزمان

 استراحت دیبا االن من نامرد آخه بود بهتر شدمیم یبستر

 ..کنم

 ..یریبگ داغ آب دوش دیبا گفت دکتر: ریام

 ..رمیبگ تونستمیم خودم نشده قطع پام و دست -



 کنه میتنظ آبو ریش خواست و انداخت بهم یپوکر نگاه

 که گرفته لجتون زدم که یحرف از رجونیام آقا: گفتم که

 !ن؟یکنیم یتالف نیدار

 و وان لبه گذاشت آرنجشو و نشست پاش هی رو همونجا

 الید رهیبگ لجم دیبا حرفتون کدوم از: گفت من لحن نیع

 !جون؟ خانم

 ...فرانک -

  ..ارین اسمشو گهید: ریام

 ..فرانک فرانک فرانک: گفتم زدمو یطانیش لبخند

 ......فر فرانک: گفتم دوباره که نداد نشون یالعمل عکس

 ...خوردم حرفمو هیبق که سمتم برگشت زیت

 پس الید داشتم خبر تیزندگ اتیجزئ تک تک از: ریام

 ..یداشت رابطه فرانک با که نکن وانمود یالک

 ..داشتم که لیدن با -

 !نه؟ یاریدرب منو حرص یخوایم یجور هی: ریام

  ..قایدق -

 خون که کرد باز خوی آب ریش هوی بعد چشام تو زد زل

 ...دمیکش غیج زدو خی رگام تو

 ضیمر آدم هی با.. زدم خی یشعوریب یلیخ ریامـــــــ -

 !کنن؟یم برخورد ینجوریا



 از کمی که کرد باز همراهش داغو آب و دیخند زیر

 ...شد کم آب یسرد

 رو دمیپاش محکم برگشت ریام تا و کردم آب پر دستمو

 دهنشو تو آب و شد بسته چشاش که صورتش

 ..نگهداشت

 انداختم باال براش ابروهامو و دمیخند بهش من ندفعهیا

  !خاره؟یم تنت: گفت که

 ..نداره گله داره عوض که یزیچ فقط نوچ -

 وان آب.. شد تر کینزد بهم کمی و دیخند مردونه بازم

 ..ومدیم باال داشت نجوریهم و بود پوشونده پاهامو بایتقر

 کاریچ یه: گفتم که کرد باز بلوزمو اول دکمه ریام

 !؟یکنیم

 !بشورمت؟ لباس با: ریام

 شدنم مرخص از ساعت هی بذار بابا یشستن چه ریام -

 !؟یندار درد.. ها یخورد چاقو سرت ریخ.. بگذره

 !نوچ: گفت و باال انداخت ابروهاشو طنتیش با

 ....میکن زیچ ایب ریام: گفتم که کرد باز لباسمو یبعد دکمه

 !!ندارم دوست کنمینم زیچ من: ریام



 یبازو تو دمیکوب محکم افتاد میدوزار تا زد که حرفو نیا

 من برو تو که گمیم.. یتیتربیب یلیخ: گفتم و سنگش

  ..ارمیدرم لباسمو خودم

 ..باال اریب دستتو: ریام

 !داشت؟ یربط چه: گفتم تعجب با

 ..دستتو باال اریب گفتم: ریام

 و دیکش یبد ریت پهلوم که باال آوردم دستمو و کردم یپوف

 ..نییپا آوردمش زود

 ..کنار بذار ویلجباز حاال! ؟یدید: ریام

 !کجاست؟ یگل: گفتم که لباسم سمت رفت دستش دوباره

 !؟یدار کاریچ ویگل: ریام

 چرا من باش داشته ایح کوچولو هی فقط ذره هی ریام -

 !؟یبشور منو تو بدم اجازه دیبا

ش یچشا با دوباره  !نم؟ینب بدنتو که: گفت َشر ِ

 ..ایحیب.. ینش خسته وقت هی نکهیا واسه پس نه -

 نگران دمید قبال که من: گفت یخونسرد با و دیخند

 ..نباش

 تو ریام!! ؟یدید کجا: گفتم و دستش رو دمیکوب محکم

 ای!! ؟یدید یاومد خواب موقع شب!! نامرد؟ یپست انقد

 ...من برات متاسفم یلیخ! ؟؟یزد دید حموم تو نکنه



 پر حمومو یفضا که بود بلندش قهقهه یصدا نباریا

 ..کرد

 لحن همون با که کردمیم نگاهش َشک با هنوز من یول

 !زم؟یه انقد بنظرت! تو؟ یا وونهید: گفت خندون

 ..دمیند تو از تر زیه -

 شتریب اتیجزئ به فقط ستمین زیه من زمیعز نه: ریام

 ..کنمیم دقت

 و بود اومده باال گردنم تا که یآب رو دمیکوب محکم دستمو

 ..ادب یب: گفتم کردمو سیخ رویام قشنگ

 که یروز همون: گفت کردو خشک صورتشو دوباره

 ..میبود نیرزمیز ما نجایا بودن ختهیر سایپل

 ..تیدُزد دختر به یکنیم میافتخار چه -

 

.. یدزد الید نه، یدزد دختر: گفت زدو بهم یچشمک

  !خانم؟ نیدیم اجازه حاال

 !آقا؟ دارم هم یا گهید چاره -

 ..نه من جز به: ریام

 ..گهید یا فتهیخودش -

 باز بلوزمو یها دکمه هیبق و داد تکون بامزه سرشو

 ..کرد



 آب ریز دستاش ریام و گردن ریز بودم رفته چونه تا منم

  ..بود

 که نمیس به خورد دستش کرد باز که رو دکمه نیآخر

 ..شد سردم! ؟یبندیم درو ریام: گفتم شدو مورم مور

 ..شد بسته در و داد هول درو دستش یکی اون با

 دراوردش سرم از بادقت و گرفت نییپا از لباسمو دامن

 ..کردم جمع خودمو و آب ریز رفتم تونستم تا که

 !بخوره؟ زخمت به آب دینبا که تو -

 ..خورهینم نترس: گفت کردو سیخ موهامو

 !ر؟یام -

  !هوم؟: ریام

 ..کن ولش یچیه نه.... گمیم -

 !بگو.. نکن ول نصفه حرفتو: ریام

 یزدیم نصفه حرفتو که ییروزا یدیفهم االن پس عا -

 !داشت؟ یحس چه یرفتیم

 !؟یکنیم یتالف: ریام

 ..کنمیم جبران میبگ بهتره.. ستمین یتالف اهل -

 ارویدن فیک منم داد ماساژ سرمو شامپو با و دیخند

 ..کردمیم

 !؟...یبگ یخواستیم یچ بگو: ریام



 !کجان؟ یگل و روناجون و سحر که بگم خواستمیم -

 :گفت و موند ثابت موهام تو دستش

 !سوزه؟یم سحر یبرا دلت هنوز که نگو الید

 همه نیا و زد تهمت بهم! ر؟یام بسوزه دیبا چرا نه نه -

  ..دمیپرس فقط! بسوزه؟ دلم دیبا چرا کرد درست شر

  ..مارستاننیب: گفت و سرم رو ختیر آروم آبو

 !شد؟یچ بچش... زیچ بعد اممم -

 ..افتاد: ریام

  ..زدم زل روم به رو به و دمیکش یقیعم نفس

 یبرا فقط دلم اما نداشت شدن مادر اقتیل واقعا سحر

 ..سوخت بچه

 ..شد شسته موهاتون مادمازل: ریام

  ..شازده شما از ممنون -

 !؟یبشور خودتو یخواینم: ریام

 شدم زیتم بهم خورد آب که االنم بودم رفته حموم تازه -

  ..شم بلند کن کمکم فقط

 ..باشه: ریام

 ..سادیوا پشتم و برداشت زیآو رو از دیسف حوله هی

 آروم و کرد بلندم آروم و گرفت رو ربغلمیز حوله با

      ..زد گره رو حوله گوشه و چوندشیپ دورم



 حموم از کرد کمک ریام و وارید به گرفتم دستمو هی منم

  ..رونیب اومدم

 ..شدم نرم.. بودما شده خشک.. شیآخ -

 !؟یرسینم ییجا به یلحباز با یدید: گفت و دیخند زیر

 !؟یرسینم ییجا به غرور با یدید هم تو -

 ندارم یغرور تو واسه وقته یلیخ من! من؟! ؟یک: ریام

 ..الید

  ..شد آب قند دلم تو و گرفتم گر حرفش از

 ..تخت رو نیبش: ریام

.. زدم داد شدو سوراخ پهلوم که تخت رو نشستم آهسته

 ..کنهیم کنترل خندشو داره دمید که کرد بلندم زود ریام

 !!تو؟ یخندیم یچ به: گفتم حرص با

 ..غهیج یلیخ صدات: گفت کردو آزاد خندشو

 غمویج پس: گفتم و بازوش تو کردم فرو ناخنمو

  ..اریدرن

 ..کنمیم یتالف بعدا یاوک: ریام

 ...ریام: زدم غیج باز معترض

  ..نمیبب بکش دراز.. گوشم الید آخ: ریام

 و تخت رو دمیکش دراز بود یکندن جون و یبدبخت هر با

  ..رونیب دادم محکم نفسمو



 باصدا دهنمو آب که لباسم کمد تو کرد فرو سرشو ریام

 ..دادم قورت

 ..کنماینم عوض لباس من ریام -

 یب بزنم زر یهرچ یعنی نیا.. کرد سکوت جوابم در

 ..کنهیم خودشو کار و دسیفا

 و طرفم برگشت رنگ یآب آزاد و بلند رهنیپ هی با آخرم

 !خوبه؟: گفت

 !ش؟یبپوش یخوایم -

  ..دمیخند: ریام

: گفتم و کردم مانع زود دستمو که گرفت رو حوله لبه

 !بپوشم؟ خودم شهیم

 ..بپوش که یتونیم اگه: ریام

 شدیم یرو ادهیز داشت اما.. نداختیم کهیت بهم داشت

 ..بره شیپ حد نیا تا خواستمینم

 !بپرسم؟ ازت سوال هی: ریام

 ..بپرس -

   !؟یندار اعتماد من به تو: ریام

 ..دارم -

 ..یندار: ریام

 ..دارم -



  ..یکردینم مقاومت انقد یداشت اگه الید یندار: ریام

 هم یحرف مگه اما زدن حرف واسه کردم باز دهنمو

 !؟...گفتن واسه داشتم

 کارشو ریام گذاشتم و برداشتم حوله رو از آروم دستمو

 ..بکنه

 سرم از لباسو و کرد باز دورم از رو حوله میمال و آروم

 ..نییپا دشیکش پاهام تا و پوشوند بهم

 نیا.. شد حل مشکل یزیخونر و درد بدون بفرما: ریام

 !داشت؟ زدن غر همه

  :گفت که دمیکش یا ازهیخم کردمو نگاهش چپ چپ

 !؟ینکرد ضعف

 ..ادیم خوابم نوچ -

  :گفت و کنار زد موهامو و روم دیکش رو پتو

 یچ هی برات یش داریب تا منم بخواب ریبگ تو باشه

 !خب؟ یبخور کنمیم درست

  ..دادم تکون دییتا نشونه به زیر سرمو

 دلم که دیبوس گونمو آروم و شد خم ببندم چشامو اومدم تا

  ..اومد باال جانیه از

 ..ریام: گفتم زود گرفت فاصله ازم تا

 ..طرفم برگشت نصفه



 ...یچ همه بابت.. یمرس -

~~~~~~ 

 آنا#

 

 ینم چرا! م؟یبخور عصرونه یببر منو یخوایم رهام -

 !پس؟ میرس

 !؟ییایتالیا رستوران برمتیم دارم بَده: رهام

 شکمم بود خوب یبردیم هم یآمازون رستوران -

 ..خو شد سوراخ

 !رفته؟ یک به زدنت غر: رهام

 ..بود بامزه هوم -

 

 و کیش رستوران هی یجلو نویماش کردو یا خنده تک

 رستورانو ینما کل خواستیم دلم.. کرد پارک مجلل

 بخاطر کنهیم مسخرم رهام االن گفتم اما کنم برانداز

 وارد و شدم ادهیپ نیماش از یعاد و کیش یلیخ نیهم

  ..میشد رستوران

 اما رفتم غره چشم بهش که کرد دستم قفل دستشو رهام

 ..دیخند بازم اون

  ...مینشست و میکرد انتخاب رو گوشه دنج یزایم از یکی



 سرمون باال اومد گارسون دستمون میگرفت رو منو تا

 ..سادیوا

 !؟یخوریم یچ: رهام

 بودن وجق عجق انقد.. انداختم منو تو یاسما به ینگاه -

 گذاشتم رو منو نفس به اعتماد با.. بخونمشون تونستمینم

 منم یبرا یخوریم خودت یهرچ: گفتم و زیم رو

  ..بده سفارش

 :گفت یکوتاه مکث بعد و کرد نگاه منو به دوباره رهام

 ..لطفا تایمارگر یتزایپ تا دو

 !مخلفات؟ و ساالد.. چشم یرو به: گارسون

 ..باشه اونام: رهام

 !؟یدنینوش و: گارسون

 ..ممنون.. نوشابه: رهام

  :گفت شدو بلند جاش از رهامم رفت که گارسون

 ..گردمیبرم االن

  ..باش -

 رفت دمید رهیم کجا که کردم نگاه رهامو یرچشمیز

 بود نوشته یسیانگل و ییایتالیا به باالش که یدر سمت

 ..آشپزخونه



 که ییآدما.. کردم نگاه رونویب پنجره از ادیب که یوقت تا

 ..ومدنیم و رفتنیم

 مشغول... بودن گذاشته رستوران واسه که یبزرگ بنر

 ..برگردوندم رومو یصندل شدن دهیکش با که بودم اونا

 !غذامونو ارنیم االن: رهام

 ..خوبه: گفتم کردمو قفل هم تو دستامو

 !؟یکنیم فکر یچ به: رهام

 :گفتم رفتمو ور زیم رو دستمال با و یصندل به زدم هیتک

 بخاطر نکهیا به.. خودم یزندگ به.. خودم خونه به

 داغون نفر چند.. دیپاچ کال نفر چند یِ زندگ شما رجانِ یام

 .....و شدن

 یا گهید کِس ... الید و تو جز به! ؟....نشدم متوجه: رهام

  !مگه؟ هست هم

 !نا؟یا کمن.. الید ییدا.. فرانک.. الید.. من -

 ...و داشت کافه که هیهمون کنم فکر.. فرانک: رهام

  ..همونه درسته -

 !داره؟ اون به یربط چه خب: رهام

  :گفتم دمویکش یفرض یها خط زیم رو ناخنم با

 بود گفته من به... خب و داشت دوست رو الید فرانک

 رهیم و رهیگیم طیبل نمیا شییدا شیپ رفت الید یوقت



 به.. امم.. کنهیم یخواستگار الید از شییدا شیپ و اونجا

 آرزوهاش همه که کنه زیسورپرا خوستیم خودش گفته

 !بچه شد آب بر نقش

 تالش داشت دوسش هم الید اگه یکنینم فکر: رهام

 !شش؟یپ برگرده که کردیم

 میختینر مگه سایپل و ییدا با من رهام،: گفتم کردمو اخم

 یکرد یباز نقش یجور یجنابعال بعد ریام ی خونه تو

 همون نیرزمیز تو قایدق الید و نداره وجود ییالید که

 مگه! رون؟یب ادیب داد ینم اجازه ریام و بود خونه

! گرفت؟ مچشو ریام کنه فرار نخواست چندبار بدبخت

 !گشت؟یبرم یچجور

  :گفت و دستاش تو گرفت دستامو رهام

 که رهیبگ میتصم تونهیم خودش الید باش مطمئن آنا

 نظرت به نبود یراض ریام به اگه.. باشه یک با ندشیآ

 بره بود آزاد که یموقع! موند؟ یم خونَش تو آروم انقد

! کنه؟ فرار تونست ینم تو، شیپ هتل اومد و ییهرجا

 برش و کردیم داشیپ ریام بازم بود قبال اگه دارم قبول

 بره بذاره که داشت اعتماد بهش اونقدر اما گردوندیم

 !خانم؟ آنا درسته رونیب



 درست دیشا! بگم؟ یچ: گفتم و چرخوندم دستمو ناز با

 ..یگیم

 بحثو غذاهامون آوردن با و کرد یا خنده تک رهامم

  ..میشد مشغول و مینداد ادامه

: گفت رهام که زدم زل روم به رو یتزایپ به عشق با

 !؟یندار دوست

 ..بخورمش ادینم دلم -

: گفت و خودش طرف دیکش رو ازایپ خونسرد رهامم

 ..خورمیم تورم واسه من ستین یمشکل

 خودمو طرف چرخوندم تزارویپ زود و اومدم خودم هی

 همشو خودم نکرده الزم! تو؟ مگه یغول: گفتم

  ..خورمیم

 زدم تزامیپ برش نیاول به یبزرگ گاز حرفم بند پشت و

 ..زدیم چشمک بهم و بود بزرگتر همه از که

 داره یسع اما کنهیم نگاهم یرچشمیز داره رهام دمید

 ..بخوره غذاشو و بده جلوه خونسرد

 !ه؟یچ! هوم؟: گفتم پر دهن با

  ..جونت نوش بخور زمیعز یچیه: رهام

 ..خورمیم که بله -



 حس... تق که زدم تزامیپ به گهید محکم گاز هی دوباره

  ..شد ریخاکش خورد دندونم کردم

 !آنا؟ شد یچ: رهام

 دادمو فاصله بود دهنم تو که یسنگ زیچ اون از دندونمو

 ..کردم نگاه رهام به زده بهت

 !!!؟...شهیم مگه! آخه؟ تزایپ تو استخون

 ..حداقل بگو یزیچ هی آنا: رهام

 بدون کردمیم نگاه رهام به سکوت تو که همونطور

 نیب واز دهنم تو بردم انگشتمو تا دو بکشم خجالت نکهیا

 آوردم رو یسنگ زیچ اون دهنم، تو شده له اتیمحتو

  ..رونیب

  ؟؟؟ییییچ

 !توعه؟ کارِ : گفتم زدمو زل رهام به شتریب یناباور با

 ..دمیم حیتوض.. زهیچ: رهام

 دادمو تکونش دستم تو رو ییتزایپ رنگ یا نقره حلقه

 یزدیم زانو هی خو رهام بشکنه دندونم بود کینزد: گفتم

 ازم یکردیم یخواستگار کایرمانت لمیف نیا نیع

 ..وونهید

 :گفت دستپاچه و دیخند زیر رهام



 بعد دختره یغذا تو ذارنیم رو حلقه یدید لمایف نیا تو

 بغل رو پسره بعد کنهیم ذوق ارهیدرم دهنش از دختره

 ......بعد کنهیم بوسش کنهیم

 

 زارمیچ نیا انتظار نکنه.. نمیبب سایوا رهام اوووو -

 !؟یدار

 :گفتم خنده با.. نخندم نتونستم افشیق دنید از

 دندونم اگه.. لیتخ یعنی.. لمیف یگیم یدار خودت

 یدونیم کردمیم دماغت زیآو رو حلقه نیهم شکستیم

 !که؟

 کردو زشیتم دستمال با و گرفت دستم از رو حلقه رهام

 .....خب اما ادیدرب تر کیرمانت داشتم انتظار: گفت

  ..بود یعال خب اما -

 !؟یگیم یجد.. ج: رهام

 آدم من یدونیم.. اوهوم: گفتم کردمو یآروم خنده

 یدخترا نیع لحظه اون تونمینم یعنی ستمین یکیرمانت

 اتفاق نیا باالخره من شاهزاده آه بگم و بکشم غیج گهید

 .......خب نگم دروغ اما.. زایچ نیا و افتاد

 :گفت بزنم، حرفمو هیبق خوامینم دیفهم رهام

 ..گهید کرده خاصت که زاستیچ نیهم



  :گفت محکم دادو تکون هوا تو رو حلقه

 !خانم؟ میکن دستتون میتونیم حاال

 ..آقا نیتونیم که معلومه: گفتم و جلو بردم دستمو

 کینزد بهم و شد بلند جاش از و عقب دیکش شویصندل

 ..شد

 انداخت رو حلقه و شد خم که کردم نگاهش زده جانیه

 ..دستم

 یچشما به بعدم و زدم حلقه به دلم ته از یپررنگ لبخند

 ..کردم نگاه رهام

 !؟یچ حساب به بذارم نویا -

 نشون نکهیا و.. یدوست رابطه شروع حساب به: رهام

 انتظار بعدشم.. نشه کینزد بهت یکس و یباش شده

 !که؟ باشه ساده انقد بدم ازدواج شنهادیپ بخوام اگر یندار

 گوشه و شد خم شتریب که زدم روش به یلبخند دوباره

 ..بهش زدم زل بر و بر پررو که منم دیبوس لبمو

  ..جاش سر نشست دوباره و عقب دیکش

 ..نشه سرد بخور: گفت کردمو غذام به یا اشاره

 !اد؟یدرن گوشواره تزایپ تو از االن: گفتم یشوخ به

 .....ختیر نوشابه برام و دیخند اونم

~~~~~ 



   الید#

 

 که دمید یم رو پادشاه هفت خواب داشتم یجور هی

 ضربه یصدا با که بودم دهینخواب بود سال چند انگار

 ..دمیپر خواب از یا شهیش ظرف به قاشق

 !؟یبود دهینخواب بود سال چند الید: ریام

 به سوپ بشقاب و قاشق که کردم نگاهش حرص با

 ..بشقاب به زدیم قاشقو یه و بود سادهیوا باالسرم دست

 ..بهم اونارو نزن انقد شدم داریب ریام باشه -

 !با؟یز خانم کنم سرو غذاتونو هست اجازه: ریام

  :گفتم و دمیکش دلم ته از یا ازهیخم

 ..دمیم بهت افتخارو نیا

 روم از رو پتو و زیم رو گذاشت سوپو بشقاب

 ..برداشت

 ریز بالش و دستش تو گرفت کردو بلند کمی سرمو

  ..تخت تاج به داد هیتک سرمو

 !؟یش بلند یتونیم: ریام

 ریت پهلوم که شم زیخ مین تا کردم وارد فشار دستم به

 ..نزنم داد تا گرفتم دندون به لبمو و دیکش

 ..داره درد یلیخ -



 ..ینیشیم خوب االن کن تحمل لحظه هی.. دونمیم: ریام

 و باال دیکش منو نرم و آهسته یلیخ و گرفت هامو شونه

 ..رونیب دادم راحت نفسمو و بالش به دادم هیتک

 ..کهیتار هوا! چنده؟ ساعت -

  ..شبه 9 ساعت که حضورتون به عرضم: ریام

 ..زد هم سوپو قاشق با و کنارم تخت لبه نشست

 ..ندارم لیم یچیه من ریام -

 ..یبخور دیبا شهینم: ریام

 !؟یکرد درست خودت -

 ..اوهوم: ریام

 ..نهیبب عمو کن عا: دهنم جلو گرفت و باال آورد قاشقو

 !مگه؟ یدیم غذا یدار بچه به -

 باز.. ادیم داره مایهواپ: گفت و داد تکون هوا تو قاشقو

 ...3...2.. دهنتو کن

 ..دادم فشار روهم محکم لبامو و کردم نگاهش چپ چپ

 ..خورمینم -

 :گفت و خودش یلبا سمت برد قاشقو یشینما حالت به

 ..هست هم یسوپ چه به به.. خورمایم من

 !!یدار استعدادشو واقعا! ؟ینشد مهد یمرب چرا تو -

  :گفت کردو اشاره سقف به اشاره انگشت با دفعهی



 !ه؟یچ اون

 که کردم نگاه سقف به منم و باال گرفتم سرمو ناخودآگاه

 یروزیپ با و دهنم تو برد فرو قاشقو یمعطل یب

 ..حلقم تو کرد یخال سوپو اتیمحتو

 تو قاشقو سفت دندونم با و کردم نگاهش قاتل هی نیع

 ..نگهداشتم دهنم

 !؟یخورد گول باالخره یدید: گفت و دیخند بهم

 داد تکونش دوباره.. نشد اما رونیب بکشه خواست قاشقو

  ..نشد بازم

 ..ها شهیم خراب دندونات: ریام

  ..کردم نگاهش خونسرد دادمو فشار قاشقو تر سفت

 ..خواماینم زشت عروس من: ریام

 که زدن حرف واسه کردم باز دهنمو زد که حرفو نیا

 ..سوپ تو انداخت و رونیب دیکش قاشقو زود

 ...!!بخواه توروخدا نه یادب یب یلیخ -

.. خوردم یلجباز یب که لبم سمت آورد سوپو دوم قاشق

 گناه اونم که بود نمک کم کمی فقط.. خب بود خوشمزه

 ..رمیبگ بیع ازت داشت

 !کجان؟.. یگل.. روناجون -

 ..انیم فردا.. مارستاننیب: ریام



  :گفتم و خوردمو سوپ گهید قاشق هی

 ...اروی.. زیچ نیا

 !؟یک: ریام

 ..الکس.. ا -

 ..شد یعصب و برگشت صورتش ریام دینکش هیثان به

 ....که بپرسم فقط خواستمیم -

 کلمه چیه آشغال اون از خوامینم گهید.. لطفا الید: ریام

 !شه؟یم.. بشنوم خونم تو یا

 نه ای سراغش یرفت تو بدونم خواستمیم فقط ریام باشه -

 .....آخه

  :گفت و کرد قطع حرفمو یصدادار شخندین با

 یرد که داره جرئت و دل انقدر اون یکنیم فکر چرا تو

 هی اگه نظرت به! بذاره؟ جا خودش از یزیچ یآدرس

 یحت! بمونه؟ زنده االن تا ذاشتمیم داشتم ازش سرنخ

 ثابت مکان هی یعوض چون کنه داشیپ نتونسته سمیپل

 ...آوارست نداره

 

 ..نگفتم یچیه کردمو سکوت

  ..بزن حرف الید نکن سکوت: ریام

 :دمیپرس بود صدام تو ناخواسته که یلرزش با



  !؟یکشت آدم... اسلحت اون با حاال تا.. تو ریام

 باشم کشته اگه: کرد نگاهم مهربون و کرد کج سرشو

 !؟یچ

  :گفتم تندتند شدو ترس پر نگاهم

 !!؟یقاتل تو.. که یگیم یعنی

 ..دیشا: گفت و باال انداخت هاشو شونه

 رو یکس تو نگو دروغ ریام: گفتم کردمو جمع پاهامو

 ..یکُشینم

 :گفت خنده تک با و پام رو گذاشت دستشو

 ..کن دراز پاتو نترس نکشتم باشه

  !ش؟یدار رو اسلحه اون چرا پس -

 عالقه یبچگ از.. دارم دوسش ینجوریهم: ریام 

 ..داشتم گرم سالح به یخاص

 عاشق یک آخه! نرفته؟ زادیآدم به عالقتم چرا تو -

 !شه؟یم ایزهرمار و کوفت نیا و اسلحه

 دوتا نیب گرفت موینیب نوک و دمیخند تر بلند نباریا

 ..من: گفت و انگشتش

 ..کردم اخم بهش زدمو پس دستشو

 ..بده شکالت بهت عمو بخور آخرو قاشق ایب: ریام



 و برگردوندم رومو که لبام جلو گرفت سوپو آخر قاشق

 ..کردم لج نهیس به دست

 تو به نه من به نه یبیآس چیه اسلحه نیا.. الید: ریام

 !؟یترسیم یچ از.. رسونهینم

 تا ستین معلوم.. دمید اسلحه الکسم کمر دور.. دمید -

 یچ یبرا تو.. داده فنا به اسلحه اون با نفرو چند االن

! ؟یچ یبرا رهیگیم رو اسلحه آدم! اصن؟ یدار اسلحه

 ..گهید بکشه آدم نکهیا یبرا

 !؟یدونیم یکی الکس با منو: ریام

 داشته اسلحه همراهش دیبا چرا آدم هی گمیم دارم ریام -

 ستین جرم گرم سالحِ  داشتنِ  کشور نیا تو چون! باشه؟

 رهام چرا! ؟یباش داشته خودت واسه یکی دیبا تو

 !؟...نداره

 ..نشست بهم تر کینزد و زیم رو گذاشت سوپو بشقاب

 :گفت نانیاطم با و گرمش یدستا تو گرفت دستامو

 محافظت آدم از که گرمه سالح نیهم وقتا یبعض

.. یدونیم خودتم نداره یکاف تیامن و قانون نجایا.. کنهیم

 مثل من اما الکسه از یدار که یترس شتریب دونمیم منم

.. رمیبگ جون تونمینم.. باشم قاتل تونمینم ستمین اون

  !خب؟



 ادامه و گرفت قاب صورتمو دستاش با کردو ول دستامو

 التیخ کنمینم هم استفاده ازش وگرنه دارمش فقط: داد

 اسلحه روش نکشه اسلحه روم یکس تا.. راحت

 !باشه؟.. کشمینم

 و زد بهم یلبخند رمیام دادم تکون دییتا نشونه به سرمو

 ..دهنم تو کرد فرو آخرو قاشق

 !م؟ینیبب ارمیب لمیف: ریام

 ..اوهوم: گفتم ذوق با شیپ لحظه چند به توجه بدون

 ..ارمیب هم یخوراک کن صبر باشه: گفت و دیخند

 ..خوبه باشه -

  ..خورد صدا میگوش نگیلید رفت که ریام

 ..داشتم برش زیم رو از آروم شدمو کج کمی

 :نوشته دمید کردم بازش.. بود داده امیپ آنا

 [ذووووق از رممممیمیم دارم یییییوا الید یوا] 

 :نوشتم تند و لبم رو نشست هوی یلبخند

 [شم؟؟یم خاله دارم! وونه؟ید یدار ذوق انقد شده یچ] 

 :داد جوابمو دینکش قهیدق به

 بگم یگوش پشت تونمینم یییوا... یشیم یزود به اونم] 

 [خو؟؟؟ گمیم بهت زنمیم سر بهت فردا

 :نوشتم براش منم



 تو! ؟یداد امیپ یالک یبگ یخواستینم یدار مرض خو]

 ..[نمیبب بگو ارمینم طاقت فردا تا من یدونیم که

 :نوشت هیثان چند بعد

 خوادیم دلم گمیم یوقت آخه من برم تیفضول قربون] 

 ![خوبه؟ پهلوت.. نمیبب افتویق

 شه سوژه من افهیق که بگه خواستیم یچ ستین معلوم

 :نوشتم براش.. براش

 !![؟ییتنها.. زمیعز خوبم]  

 ![؟ییتنها یچ تو آره: ] آنا

 ..[کنهیم کمکم یلیخ.. هست ریام نه: ]نوشتم

 ![نه؟ گهید یکنیم فیک: ] آنا

 [آره نخورم، چشم: ] نوشتم خنده با

 امیم فردا کن استراحت برو برو.. ایح یب مرض: ] آنا

 [شتیپ

 منتظرتم فردا.. آناخانم باشه: ] نوشتم تند ریام اومدن با

 ..[یدونیم خودت یاین

 [امیم امیم: ]نوشت خنده یموجیا دوتا با اونم

 ..زیم رو گذاشتم کردمو خاموش ویگوش

 !بود؟ آنا: گفت و کرد روشن لپتابشو ریام

 ..بود رلم نه -



 رو گذاشت ارویخوراک و رفت غره چشم بهم دوباره

 ..پام

 ..دیند ارویخوراک هیبق چشام و کردم ذوق پفک دنید با

 ..دیپر ریام که کردم بازش صدا با و برداشتم پفکو

 ..دیببخش: گفتم دادمو لشیتحو یژکوند لبخند

 جا کنارم ییپررو با و کنار زد رو پتو و دیخند بهم

  ..گرفت

 یبازو به نگاه هی بعد انداختم خودم یبازو به نگاه هی

  ..ریام

 یبازو به نگاه هی و خودم یبازو به نگاه هی دوباره

 ..ریام

 !بزارم؟ لمیف شد تموم زدنت دید: ریام

 کردم فکر.. زدمینم دید: گفتم رفتمو بهش یا غره چشم

 ..باشه سوسک دمیترس رهیم راه داره یچ هی

 ..گهید کن اعتراف: ریام

 !و؟یچ -

 ..یا جوجه که: ریام

  :گفت که باال انداختم ابرومو یتا هی

 !؟یکنیم سهیمقا من یبازو با خودتو یبازو آخه

 ..کن اعتراف توهم پس خب -



 !؟یچ به: ریام

 ...یغول پا هی نکهیا به -

 نیهم باش مواظب پس: گفت شدو بلند خندش یصدا

 ..نکنه چپت لقمه هی غول

  ..نگفتم یزیچ و دراوردم اداشو یتخس با

 سرشو.. کرد خاموش چراغو و پاش رو گذاشت لپتابو

 !م؟یکن نگاه ترسناک: گفت سرمو کنار داد هیتک

Tina: 

 ..میکن نگاه.. ترسمینم که من -

 ..دمایترسیم ترسناک لمیف از یچ نیع حاال

 ..ذارمیم نویهم پس باشه.. شجاع خانم الید.. او: ریام

 بازوم به خورد یچ هی شه، باز که لمیف رو کرد کیکل تا

 ..زدم غیج که

 ..باش آروم منه دست الید: ریام

 دادم نفسمو و بود دورم که انداختم دستم به ینگاه

 ..رونیب

 ..که یترسینم یگفت که تو: گفت زشیآم طنتیش لحن با

 دستم به خورد یچ هی یکیتار تو خب ریام ترسمینم -

 ..دادم نشون یعیطب واکنش منم.. گهید

 ..یعیطب واکنش اومم: گفت یخودت خر لحن با



 ..برداشت پام رو از پشیچ بسته هی و کرد ادیز صدارو

 زدن غیج محو یصدا انگار.. بود مخم رو بد لمیف یصدا

... زدنیم که یترسناک الونیو و خش خش ساز هی با

 یچیه بودو روم جلو که یاهیس صفحه اونا، از بدتر

 ..نبود معلوم ازش

 و دهنم تو انداختم پفک دونه هی شه کم ترسم نکهیا واسه

 با همزمان شعوریب ریام که شدم دنشیجو مشغول باصدا

 دهنش از خون و دیکش لمیف تو زنه هی که یبلند غیج

 چشامو که کرد یبلند پخ گوشم بغل رون،یب ختیر

 محکم که باال بردم دستمو ناخودآگاه و دمیکش غیج بستمو

  ..شد بلند آخش و ریام دماغ تو شد دهیکوب

 ..خوردم یبد ترس اما دینکش طول میثان دو نایا همه

 گرفتمو شگونین رویام یبازو محکم کردمو استپ لمویف

  !؟یترسونیم یدار آزار: گفتم

 بازوش رو از دستمو کرد یسع و داد یماساژ دماغشو

 ..کنه جدا

 ..یترسینم هم اصال که دمید: ریام

 کردمیم نکارویا منم: گفتم گرفتمو تر محکم شگونموین

 !؟یزدینم داد ییخدا نه! ؟یزدینم داد تو باهات

 ..ستمین ترسو من کوچولو خانم نوچ: ریام



 ...یآ.. آخ -

 !شد؟ یچ: ریام

 :دادم فشار درد از تختو یپتو کردمو ول رویام یبازو

 !!پهلوم... پ.. ریام بزنه تاول زبونت دوارمیام

 همه نیا.. گهید یاریم فشار خودت به: گفت خنده با

 !؟یزنیم غیج یاریم کجا از ویانرژ

 بکشم دراز خوب کردیم کمکم داشت که همونطور

 ..خودته ریتقص: گفتم

 لمویف هیبق هست اجازه: گفت و روم دیکش دوباره رو پتو

 !بزارم؟

 خودت یبترسون منو دوباره اگه بخدا ریام اما.. بزار -

 ..ایدونیم

 لمیف هیبق و دورم انداخت دستشو دوباره و دیخند مردونه

 ..کرد یپل رو

 ..کرد داغون بازومو: گفت که دمیشن لبم ریز

 ..کردم خوب: گفتم رلبیز منم

 که نییپا گرفتم سرمو عمدا شونشو رو گذاشتم سرمو و

 ..بندمیم چشامو یه ترسناک یها صحنه نهینب

 بودم دهید لمویف از قهیدق 1 فقط کنم فکر که بعد قهیدق ده

 :دمیشن رویام یصدا که بستم چشامو دوباره



 !گه؟ید یکنیم نگاه یدار

 ..آره -

 زیر روم به رو صحنه دنید با که کردم باز مهین چشامو

  ..دمیلرز

 !!!بود؟ یزن بهم حال و چندش لمیف چه گهید نیا

 ...شدمیم روح قبض داشتم رسما یوا

 ..ادیم خوابم چقد یوا: گفتم و دمیکش یبلند ازهیخم یالک

 ینکن نگاه آخرشو تا.. یگیم راست که تو اوم: ریام

 ...!!یبخواب زارمینم

 ضمیمر من ریام: گفتم بود لپتاب به چشمم که همونطور

 .......ل دیبا دارم استراحت به ازین

 اتاق تو که یوحشتناک یصدا و اومد که یا صحنه با

 سرمو و موند نصفه حرفم که دمیکش یبلند غیج شد پخش

 ..ریام نهیس تو کردم فرو

 ..کن قطعش ریام: گفتم تندتند

 !کوچولو؟ خانم یدیترس: گفت شدو بلند قهقهش یصدا

 ..لطفا.. کن قطعش ریام: گفتم ملتمس ناخواسته

 ریام دست شدو قطع لمیف مزخرف یصدا دینکش هیثان به

 ..شد حلقه شونم دور

  ..باال گرفتم سرمو کردمو جرئت



 

 که انگار کردیم نگاهم یخاص لبخند و نگاه هی با ریام

  ..دمیترس دهیفهم

 جلو اومد زنه همون چندش افهیق موقع همون هم قایدق

 ..گرفتم فاصله ریام از و بستم چشامو که صورتم

  .....م یخوایم یترسیم اگه الید: ریام

 هی شهیم.. نیهم.. لحظه هی شدم شوکه فقط.. ترسمینم -

 !؟یبزار گهید لمیف

  !نشه؟ چرا: گفت دویخند

 یحساب درست لمیف هی و گشت هاش پوشه تو دوباره

  ..گذاشت

 و من دست لیپاست و پفک بسته هی.. بود خوب بار نیا

  ..ریام دست الیپف و پسیچ بسته دو

 اونم.. خوردمیم خودم دوتا دهنش ذاشتمیم من یکی

 سرم به سر و کرد تمیاذ لواشک سر بار چند.. نطوریهم

 که ساعتم کی واسه واقعا و گذشت خنده به اما گذاشت

  ..رفت ادمی از پهلوم درد شده

 شدویم نیسنگ داشت چشام که بود لمیف یآخرا بایتقر

  ..گرفتیم خوابم

 :گفت و دیفهم منظمم ینفسا و هام ازهیخم از نویا رمیام



 ..بزنم پمادتو دیبا نبره خوابت.. شه تموم تا مونده قهیدق ده

 دارم درد من یوا.. شد چهارتا چشام پماد اسم دنیشن با

 !!!م؟یکبود به بماله پمادو اون خوادیم قایدق نیا بعد

 خوابم که بستم چشامو زود یول باشه گفتم بهش یالک

 ..نزنه دست بهم ادیب رحم به دلش و ببره

 یچشما با لممیف آخر قیدقا!! برد؟یم خوابم مگه حاال

 ینفسا یانیپا تراژیت رو رفت تا کردمو نگاه باز مهین

 ..خوابم بفهمه که دمیکش منظم و یطوالن

 :خودش یصدا بعدم اومد لپتاب شدن بسته یصدا اول

 به یزد خودتو دونمیم که من! نخواب؟ نگفتم بهت

 ..خواب

 ..ندادم نشون یواکنش

  :گفت یترسون و لرزون یصدا با دفعهی

  ...یول نکن هول الید.. د

 ادامه که کنم باز چشامو گفت طونهیش.. دهنم تو اومد قلبم

 ...باالسرته ملخ هی.. ی: داد

 جونِ  ریام: زدم داد شدو باز هوی چشام ترس شدت از

 !؟یگیم راست الید

  ..خنده ریز زد کردو نگام رهیخ

 !نه؟ خواب به یزنیم خودتو تو: گفت خنده با دهیبر دهیبر



 ..ارمیدرم سرت بد شویتالف  :گفتم باحرص

  :گفت زدو برام یچشمک خونسرد،

 که بدم صیتشخ رو تو داریب و خواب نتونم من گهید

 ..یچیه گهید

 یلیخ که خودم جون به  :گفتم کردمو نگاهش چپ چپ

 ..بکشم دراز کن کوچولو کمک هی.. ادیم خوابم

 داریب دیبا گمیم که خودته یِ خوب بخاطر الید شهینم: ریام

 ..یلجباز نه یبمون

 حرف خب گفتیم راست.. نگفتم یزیچ دمویکش یپوف

 ..نداشت جواب که حق

 آشغال مدت اون تو منم ارهیب پماد رفت خودش

 گوشه گذاشتم و کیپالست تو کردم جمع ارویخوراک

  ..ببرتشون تا تخت

 تو گنده آمپول هی پماد یجا به که انگار اومد که هم نیهم

  ..دادم قورت صدا با دهنمو آب دستشه

 ..زمیعز بکش دراز الجونید خب: ریام

 ..ایبد فشار بخدا ریام -

 ..هست حواسم: ریام

 پتو و خوابوندتم سالمم یپهلو یرو یبدبخت و درد یکل با

  ..باال داد بلوزمو و نییپا زد رو



 ..دادم فشار دستم تو بالشو گوشه و گرفتم دندون به لبمو

 کرد،یم درد که یا نقطه به شد زده که پماد یسرد

  ..خوردم یتکون و دمیلرز

 میکبود رو پمادو انگشتاش سر با میمال یلیخ ریام اما

  ..دیمال

 منقبض خودمو و دمیلرزیم یکل شدیم که یلمس هر با

  ..رهینگ دردم تا کردمیم

 !کنه؟یم درد یلیخ: ریام

 ..کمی.. ادیز نه -

 !؟یکرد سفت خودتو چرا پس: ریام

 ..رهیبگ درد شتریب ترسمیم -

 ..نباش نگران رهیگینم: گفت رلبیز

 آروم و نرم انقد.. داد ماساژ پهلومو قبل از تر آروم و

 ترس و شد شل بدنم کم کم ناخواسته که کردیم نکارویا

 ..بردمیم لذت داشتم چیه که

 آدم بده ماساژ رو پهلو سرانگشتاش با آروم نجوریا یکی

  ..خب رهیگیم خوابش

  ..رفتم خواب به شدو گرم چشام یک دمینفهم منم

 حالت دوباره ریام که کردم حس نمیا یداریب و خواب تو

 باال دیکش گردنم تا رو پتو و کرد درست دنمویکش دراز



 بهش و کنم تشکر ازش کنم باز چشامو نداشتم حال اما

 ....ریبخ شب بگم

~~~ 

  ..زیم رو شدم خم و خنده ریز زدم یپق دنشید با

  ..نخند: ریام

 ..یشد یعال...عا: گفتم دهیبر دهیبر گرفتو شدت خندم

 دیچرخ خودش دورِ  دور، هی و گرفت خندش من خنده از

   ..کرد باز ازهم دستاشو و

 !گه؟ید ادیم بهم: ریام

 ..یشد ستیب اوم -

 و بود دهیپوش که یدرنگیسف بلند یآشپز شبندیپ اون با

 بود مونده کج که یآشپز بزرگ کاله و بود تنگ بهش

 شده بامزه واقعا دستش تو یباد یدستکشا و سرش رو

  ..بود

 :گفت و کرد تر کلفت صداشو و گرفت یخاص ژیپرست

 چه یلیکا الید خانم سرکار یجنابعال یبرا ریام سرآشپز

 !کند؟ هیته یمحبوب یغذا

 ..میستین ریام سرآشپز زحمت به یراض: گفتم باخنده

 !د؟ییبفرما.. خانم نیدار اریاخت: ریام



 به جا یصندل رو خودمو آروم منم کرد باز خچالوی در

  ..کردم جا

 ساالد با مرغ کیاست درمورد مثبتت نظر.. عاممم: ریام

 !ه؟یچ یفرانسو

 هم یلیخ گهید مثبته خب! مثبتم؟ نظر: گفتم خنده با

 !؟یایبرب پسش از یتونیم.. یعال

 زر خودم واسه یالک پس نه: گفت کردو نگاهم پوکر

 ..زنمیم

 

 ..شما جونِ  از دور: گفتم و دمیخند

 لیوسا و رونیب دراورد زریفر تو از رو زده خی مرغ

 :جلوم گذاشت و شست برداشت هم ساالدو

 ..نره سر حوصلت کن خورد

 اما.. شدم کردنشون خورد مشغول شدمو کار به دست

  ..رهینگ پهلوم که باال آوردم ینم ادیز دستمو

 !اد؟یم یک نگفت روناجون -

 ..ادیم ظهر تا.. چرا: ریام

  !؟یچ یگل! ؟...یچ زیچ -

  :گفت زدو بهم یچشمک و برداشت رو یا تابه

 ..دادم یمرخص بهش



 ..دلباز و دست چه او -

 هی که کرد من سرِ  و دراورد سرش از شویسرآشپز کاله

 عطسه اَچه که داد قلقلک موینیب و مینیب تو رفت موم تار

 سوراخ پهلوم قشنگ چون دمیکش غیج همزمانم کردم

 ..شد

  ..دمیمال موینیب نوک و دمیکش دماغ بلند

 کردو کج زیر سرشو و کرد صاف سرم رو کالهو ریام

  ...دیبوس گونمو

  ..نشست لبم رو یلبخند که کردم ذوق دلم تو انقد

  ..نگرفت فاصله ادیز اما برداشت صورتم رو از لبشو

 سادیوا پشتم قایدق که زدم تخته رو قارچ از گهید بُرش هی

 ..بودم گرفته رو چاقو که دستم رو گذاشت دستشو و

 ..ینینگ و یکن خوردش زتریر ریبا: کرد زمزمه

 دستامونو و داد فشار دستم رو مردونشو و بزرگ دست

 به زد یا حرفه و آروم رو چاقو و باال آورد همزمان

 ..قارچ

 ..کنما خورد ینجوریا دیبا دونستمیم -

 ..کوچولو خانم دونمیم: گفت و دیخند زیر

 شونمه رو چونش کردم حس که میزد باهم برشو نیدوم

 ..گردنم به خورهیم نفساش و



 ..کردم گم پامو و دست ها دهیند پسر نیا نیع دوباره

 یب و اومد قلقلک بدجور گردنم که میزد برشو نیسوم

 ..دمیخند اریاخت

 !؟یخندیم یچ به: ریام

 ..ریام ادیم قلقلک گردنم -

 ریز زدم بلند که گردنم به داد فشار شتریب چونشو عمد از

 ..کردم کج مخالفش جهت سرمو و خنده

 خواستیم دلم و خاروندیم گردنمو و گونه شاشیر ته

  ..بخارونم خودمو محکم

 ..نکن ریام: گفتم و دمیخند دوباره

 ..هنوز که نکردم: ریام

 ..تیتربیب: گفتم و شکمش تو دمیکوب آرنج با پشت از

 مورم مور که دیبوس گوشمو الله زیر و دیخند آروم باز

 ...!!شد

 !االن؟ آخه هیک اوف: گفت لب ریز فونیآ یصدا با

 شبندیپ زود و دیکش لپمو که دمیخند خوردنش حرص به

 :گفتم که زیم رو انداخت دراورد کالهشو ک

 ..ومدیم بهت یاوردینم در

 ..کنه باز درو تا رفت و کرد نگام چپ چپ



 یصدا دنیشن با و کردم پاک زیم رو پارچه با دستامو

 از کرد یسع و زیم به گرفتم دستمو رهام و روناجون

 که نمیبش اومدم دوباره و دراومد جونم اما شم بلند جام

 ..آشپزخونه تو دیدو هول با روناجون لحظه همون

 ....سل -

 بغض با روناجون شه خارج دهنم از سالم نکهیا قبل

 برم قربونت کرد بهمون یرحم چه خدا: گفت یشاد

 !زدلم؟یعز یخوب االن.. من

 خوش.. روناجون خوبم: گفتم بهش یبانمک لبخند با

 ..نیاومد

 سرمو و دیبوس مویشونیپ محکم و بهم رسوند خودشو

  ..کرد بغل

 ..بازوش رو گذاشتم دستمو و دمیخند

 درست که ییذکرا رلبیز تند تند دویبوس سرمو دوباره 

 ..زمیعز: گفت رلبیز دوباره آخرش دمینشن

 اما کردم تعجب اول در درگاه تو اومدن که آنا و رهام

 ..نیاومد خوش سالم: گفتم شدمو خوشحال بعد

 ..الید یباش خوش: رهام

 ..سالم: گفت منظوردار و کرد حوالم یچشمک هی آنام



 من: گفتم و دمیخند و روناجون دست رو گذاشتم دستمو

 ....وگرنه خوامیم معذرت روناجون شم بلند تونمینم

 دختر ریبگ گاز زبونتو: گفت کردو قطع حرفمو دوباره

 تا بگو رسهینم بهت خوب ریام اگه بخدا.. هیحرف چه نیا

 !چونم؟یبپ گوششو

 بود سادهیوا روناجون پشت که ریام به خورد چشمم منم

 که انگار بود یجور نگاهش.. کردیم نگاهم لبخند با و

 شبید یتالف به منم بود من از تپل فیتعر هی منتظر

 !روناجون؟ بگم راستشو: گفتم مظلوم ترسوندنش

 ..دخترم بگو بگو: روناجون

 آهسته انداختمو ریز به سرمو کردمو ناراحت افمویق

... یعنی کنهیم تمیاذ... زهیچ... نیستین که شماها: گفتم

 .......و ضمیمر که انگار نه انگار

 !؟....الید: ریام

 !؟....ریام: روناجون

 !؟....ریام: رهام

 !؟....رهام: ریام

! ر؟یام.. نیگیم اسم تند تند نمیبب نیسیوا عه: روناجون

 کارتیچ یدونیم خودت بخدا! گه؟یم یچ دختر نیا

 ..باشه داشته تیواقع اگه کنمیم



 یزیچ: گفت و دیکش نشون و خط برام چشاش با ریام

 ..نیهم خوادیم کتک دلش کمی دختر نیا روناجون ستین

 تا و ریام یبرا باال انداختم یروزیپ نشونه به ابروهامو

 ..شدم ناراحت دوباره کرد نگاهم برگشت روناجون

 دوتا نیب گرفته رویام گوش روناجون میدید دفعهی

 :گهیم تند تند ریام و چونهیپ یم داره و انگشتاش

 ...آخ.. گهیم دروغ بخدا روناجون... گوشم روناجون آخ

 خونه تو صداش که بود آنا و رهام و من خنده کیشل و

 ...شد پخش

 بعد یخورد چاقو خودتم! ؟یکشینم خجالت: روناجون

  ....مگ تو! رسه؟یم دختره نیا به زورت

 کردو ول رویام گوش اومد خودش به که انگار دفعهی

  ..یبود خورده چاقو! ؟یخوب تو... تو: گفت

 ..روناجون ریبخ صبح: ریام

 

 دیپر ریام که گوشش سمت برد دستشو دوباره روناجون

 ...میدیخند دوباره و عقب

 و سمتم اومد بود دستش که ینیریش جعبه با رهام

 :گفت و زیم رو گذاشتش

 ..یعاشقش دونمیم الید دمیخر ینیریش برات



 یدیخر من یبرا اما رهام نکنه درد دستت: گفتم خنده با

 ....ای

 !؟یخاص مناسبت هی یبرا: دادم ادامه یمرموز لحن با

 شما یبرا میتونینم ما! ؟یمناسبت چه بابا نه: گفت هوی آنا

 و کمپوت همش هیچ.. یچیه گهید که میبخر ینیریش هی

 نیریش که دهنت.. شه نیریش دهنت بخور ینیریش نایا

  ..شهیم نیریش تمیزندگ شه

 دوباره و میدیخند زدنش حرف یالک و یهولک هول به

  ..کردم تشکر رهام از

 استراحت کمی برو یا خسته یلیخ حتما روناجون: ریام

  ..کنمیم صدات نهار موقع من کن

 ....تن پسرم نه: روناجون

 نیبر نیمارستانیب شبه دو گهیم درست ریام روناجون -

 ..نیکن استراحت کمی

: گفت و نکرد اعتراض روناجون گهید ملتمسم لحن از

 !باشه؟ دیکن صدام بود یزیچ

  ..چشم: ریام

 و خورد زنگ رهامم یگوش روناجون رفتن با همزمان

 حرف تا رونیب رفت آشپزخونه از یعذرخواه هی با

 ..بزنه



 یگاز و برداشتم جعبه تو از یا خامه ینیریش دونه هی

  ..کردم نگاه آنا به منتظر زدمو بهش

 یه من اما بود غذا به حواسش و بود ما به پشتش ریام

 ..بزنه شبشوید حرف ادیب زودتر دادم یم عالمت آنا به

 !کجاست؟ ییدسشو دیببخش: گفت یژکوند لبخند با

 :گفت ریام که رفتم بهش یبد غره چشم

 ..باال طبقه برو

 ..ممنون یلیخ باشه: آنا

 ..شعوریب زد میج زود و

 ..کنارمه ریام کردم حس که زدم مینیریش به گهید گاز هی

 !!فهمم؟ینم من ادیم یک نیا

 !نه؟ کنمیم تتیاذ من که: گفت یمرموز و بم یصدا با

 دیبا باالخره خب یترسوند منو شبید: گفتم و دمیخند

 ..شدیم یتالف

 االن که یدونیم: گفت و سرم کینزد آورد سرشو

 !نه؟ یبر در دستم ریز از جوره چیه یتونینم

  :گفتم و صورتش سمت قایدق چرخوندم سرمو

 با که سالمه بدنم از یعضو هی هنوز نکن اشتباه نوچ

 ..باشه حواست رخانیام کنم ناقصت تونمیم اون

 .....جلوتر آورد سرشو و داد لمیتحو یا خنده



 ..نره سر غذات: گفتم و شدم جا به جا یصندل رو

 ..رهینم سر نترس: گفت و گرفت دستش با چونمو

 ..روم شد خم و باال یباال آورد سرمو

 !چرا؟ هیا خامه لبت گوشه: ریام

 و گرفت دستمو که لبم به بکشم باال، آوردم دستمو

 ..رسوند سانت هی از کمتر به فاصلمونو

 .....داش ایح کمی شهیم بد انیم االن.. لطفا ریام: زدم لب

 لباشو طعم لبام دوم بار واسه که بود نشده تموم حرفم

  ...کرد حس

 نتونستم و شد بسته منم یچشما بستش یچشما دنید با

 ....خواستمینم خودم دمیشا.. عقب بکشم

  ..کرد پاکش و لبم گوشه خامه رو دیکش نرم زبونشو

 یب و صورتش طرف هی گذاشتم و باال آوردم دستمو

 لبم از یگاز و شد تر صیحر که کردم شیهمراه اریاخت

  ...گرفت

 اون ای بود هوسش! ؟...کردیم نکارارویا یچ یبرا

 حسش بتونه ریام کردمینم فکر چوقتیه که یزیچ

 !...کنه؟

 نیا انگار گرفتیم لب یا حرفه چنان ایح یب شعوریب

 !؟...ومدیم بدم یلیخ منم که نه.. کارس



 رمیام.. دمیپر جام از نفر، دو زدنِ  دست بلند یصدا با

 ..عقب دیکش زود و نداشت من از یکم دست

 دنید با که کردم نگاه آشپزخونه درگاه به یناباور با

 حرص با بود باز بناگوششون تا که رهام و آنا شُل شین

 ..یزدن در هی یاوهوم یاهم هی: گفتم کردمو نگاه بهشون

 محوِ  انقد اما براتون زد بشکن هی رهام الجونمید واال: آنا

 ..دینشد متوجه اصال دیبود گهیهمد

 ..جون آنا برات دارم -

 !داداشم؟: گفت یمنظوردار چشمک هی با رهام ندفعهیا

 ..رهام مرض: ریام

 چرا الید یآ: خنده ریز زد بلند و دیترک خندش رهام

 ....اتفاقا م،ینگفت یزیچ که ما بابا یشد قرمز

 ..نیایم بهم هم یلیخ: رفت رهامو جمله هیبق آنا

 ..آنا: گفتم معترض

 ..رهام رمینگ مچتو ستمین ریام: ریام

 ..منتظرم اوممم: رهام

 تو انداخت و برداشت زیم رو از السیگ هی الیخیب و

 ..دهنش



 همشونو خواستیم دلم هنوز من یول خونسرد ریام

 جرقه که بودم بهونه هی دنبال.. بزنم کتک فصل هی رمیبگ

  ..بلندشم کن کمکم.. آنا: گفتم زدو سرم تو یا

 ..بدم بهت بگو یخوایم یزیچ! کجا؟: ریام

 شدیم داخلش حرص متوجه ریام فقط که یخاص لحن با

   :گفتم

 ..سیسرو رمیم دارم ریام سیسرو رمیم دارم

 ..برمتیم خودم بذار: ریام

 ..آنا گهید بجنب.. رمیم آنا با خوامینم -

 ..سمتم دیدو و گفت یآهان اومد خودش به آنا

 ..کردیم نگاه ویچ همه داشت لبخند هی با رهامم

 دست منم گرفتو دستمو آنا و شدم بلند جام از زور به

  ..وارید به گرفتم گموید

 ..هست یفرنگ فقط اونجا خودش اتاق ببرش آنا: ریام

 پله و رونیب میاومد آشپزخونه از بود ییبال و درد هر به

 ..باال رفتم دنیکش درد و ختنیر عرق با هارو

 آنا یبازو از یمحکم شگونین اتاقم تو میگذاشت پامونو تا

 !مرگته؟ چه: گفت و دیکش یکوتاه غیج که گرفتم

 

 ..یمشکوک یلیخ آنا نمیبب بنال -



 نگفته کلک! تو؟ ای من: گفت لبخند با و کرد زیر چشاشو

 ..آره رمیام با یبود

 اما شد بنفش غشیج ندفعهیا که گرفتم شگونشین دوباره

 ..کن ول گمیم باشه: گفت تند تند کردو خفش زود

 ....ییدسشو تو: گفت که کردم ول دستشو

 ..گفتم یالک نداشتم -

 ..یموذ: آنا

 ..آنا -

  ..ترسمیم نکن درشت چشاتو گمیم خب یلیخ: آنا

 و گرفت دستمو که کردم تر درشت چشامو عمد از

 ..تو بعد گمیم من اول بعد مینیبش ایب: گفت

 ..خب یلیخ -

: گفتم و رهینگ درد پهلوم تا تخت رو دمیکش دراز زور به

 ..بگو

  ....رهام... نیا... زهیچ: آنا

  !خب؟ -

 ....رهام نیا: آنا

 !گهید بگو آنا یآ -

 ...!!یدوست شنهادیپ..پ... داد زیچ بهم: آنا



.. افتاد میدوزار دمید آنا یچشما تو که ویخوشحال برق

 کم جاها یلیخ تشیاهم نایا و رل نبود رانیا مثه نجایا

 ..باشه

 بودن پسر دوست و دختر دوست ای یدوست شنهادیپ نجایا

 ..داشت رو ینامزد حکم

 !؟یکرد قبولش...ق: دمیپرس فقط

  ..نگفت یچیه و کرد کج سرشو آنا

 پهلوم درد به توجه یب و دیجوش چشام تو اشک ذوق از

 ...کردم بغلش محکم و دمیکش رو آنا دست

  ..که شده عاشق باالخره کوچولوم آنا آخ -

 تا.. یعنی.. من الید: گفت و کرد بغلم و دیبوس شونمو آنا

 ..نداشتم یحس نیهمچ حاال

 !؟یدار دوسش یلیخ -

 ..یلیخ: آنا

 !داره؟ دوِست چقد -

 انگار!... ؟یدونیم الید یعنی.. یلیخ کرده ثابت بهم: آنا

 بهت یچجور دونمینم.. یوا.. گفتیم بهم چشاش با که

 ..بگم



 و دمیبوس آنارو لپ محکم و نشست لبم رو یقیعم لبخند

 کمی جلوش یاریدرن یباز عنصر سست آنا: گفتم

 ..باش داشته تیشخص

 ...!!راحت التیخ بابا نه: آنا

 یبرا نطوریهم.. میخواهر برات شدم خوشحال یلیخ -

 ..رهیبگ رو تو بخواد اگر بدبخت رهام

 ..خوشبخته هم یلیخ رهیبگ منو: گفت دستمو تو دیکوب آنا

  :دیپرس زود آنا که دمیخند ییدوتا

 رهام همزمان نییپا اومدم ها پله از یوقت الید یوا

 باهم دوتامون اوف.. داخل ومدیم داشت دست به یگوش

 چه یدونینم اوووف... که آشپزخونه داخل میایب میخواست

 ..میدید یا صحنه

 ..شو بلند آنا مرض -

 ..زنمیم حرف دارم سایوا الید نه: آنا

 ..گرفت خندم که کردیم فیتعر جانیه با چنان

 خم عقب سمت بعد یصندل رو یبود نشسته تو: داد ادامه

 ییییوا روت بود شده خم خانِمون ریام بعد یبود شده

 بازوت رو دستش اونم بود صورتش رو تو دست الید

 ..نییییدیبوس یم همو نیداشت بود

 ...آروم آنا: دمیتوپ که گفت غیج با آخرشو کلمه



 یلعنت یلیخ مرخاتونین.. یفهمینم که تو احساس یب: آنا

 ......و بسته چشاتون بود

 

 ..آنـــــــــا: زدم صدا اسمشو بلند باخنده معترض

 ..تازه شده قرمز لبتم.. آنا آنا خو هیچ عه: آنا

 ..نگو یالک: گفتم و لبم به دمیکش انگشتمو زود

 ..الیخیب بابا هیعیطب: گفت طنتیش با

 ..سرتا کشمیم غیج آنا -

 جور و جمع آنا و میشد الل زود در رهیدستگ یصدا با

 ..نشست

 و داخل آورد در نیب از صورتشو خندون رهام دفعهی

  :گفت

.. بزنم سر بهتون امیب گفت شد نگران ریام نیکرد رید

 !ن؟یخوب

 !؟یچطور تو میخوب ما -

 !؟یبر یخواستینم ییدسشو مگه: گفت کردو یا خنده

 مگه نییپا میایب بعد میبزن حرف کمی گفتم بعد رفتم چرا -

 !آنا؟ نه

 ..نهیهم فقط بابا آره: آنا

 !ال؟ید کنم کمکت: گفت کردو نگاهمون مشکوک رهام



 ..امیم خودم نه -

 کمی چون که شم زیخ مین کرد کمکم آنا و گرفتم تختو لبه

 شدو پهلوم وارد داغ خیس اون انگار دوباره پاشدم ییهوی

  ..دیبر امونمو

 یداغ اما گرفتم گاز لبمو فقط بکشم غیج تونستمینم چون

  ..کردمیم حس رو چشام تو اشک

 ..ایب رهام: آنا

 !!دمیند تو از تر لجباز الید آخ: رهام

 کمرم پشت گذاشت آروم دستشو سمتم اومد زود رهام

 ..آخ... آروم رهام: گفتم که کنه بلندم

 !اد؟یب ریام بگم یخوایم: رهام

 !!دارم درد.. نه..ن -

 تخت رو از آهسته و پاهام ریز انداخت گشوید دست

 چنگ خودم دست به ناخواسته رفت نفسم که کرد بلندم

 ..شدن روون چشام از هم پشت اشکام و زدم

 ...رهام -

 ..نییپا برمتیم دارم الید شد تموم: رهام

 ..نکشه ریت هوی که کنم هیگر تونستم ینم درد از یحت

 تونستمینم یکار اما کردمیم حس هارو پله از رفتن نییپا

 ..صدام کردن خفه و دنیکش درد جز بکنم



 !!؟...الید: ریام

 ..داره درد یلیخ ریام: رهام

  ..بدو رهام مبل رو بزارش: ریام

 گهید که مبل رو شد خم آهسته و موند ثابت جا هی رهام

 ..رهـــــام: دمیکش یا خفه غیج و نتونستم

 ..کن تحمل لحظه هی الجانید: رهام

 یپشت هی سرم ریز زود آنا و مبل رو خوابوندم آروم

 ..گذاشت

 ..کردم منقبض بدنمو و دادم فشار محکم روهم چشامو

  !شد؟یچ ریام: رهام

  ..ادیم داره دکتر زدم زنگ: ریام

 تا بهش داشتم ازین بدجور.. ومدیم دور از ریام یصدا

 ...کنه آرومم و بزنه حرف باهام

 باز چشامو و گرمش یدستا تو رفت دستم دینکش هیثان به

 ..کردم

 یلجباز انقد چرا! ببرمت؟ خودم بزار بهت نگفتم: ریام

 !آخه؟ یکنیم

 ..کردم خوب: گفتم درد با

 از االنم یحت کن نگاه: گفت رهامو سمت کرد رو ریام

 ..ارهینم کم زبون



 ..کنهیم کم روتو ادیم خوشم: گفت زدو لبخند رهامم

~~~ 

 خوبه پهلوم کنمیم حس و گذرهیم روز اون از روز 20

  ..شده خوب

 فقط ستین یخاص زیچ گفت اومد دکتر که روز همون

 دست بهم عضالت یگرفتگ حس بدن یخشک بخاطر

 داریب روناجون باالخره خب که شد سروصدا انقدم.. داده

 روناجون به ماه هی رمیام کرد یناراحت یکل و شد

 یمخالفت منم شه ناراحت و نهینب منو یه تا داد یمرخص

 ..نکردم

 زدن حرف با کردن یسع یلیخ ریام چه آنا چه رهام چه

 ...کنن پرت دردم از حواسمو خنده و یشوخ و

 به رفتن ریام و رهام و موند شمیپ شب تا آنا روز اون

 ...برسن کاراشون

 و قرص و پماد روز و شب و داشت هوامو یلیخ ریام

 رو آورد یم یحت غذاهامو.. دادیم بهم موقع به رو دارو

 پاشم تونمیم ندارم درد که کردمیم اصرار یهرچ و تخت

 ..نه گفتیم

 یاول یحسا اون چشماش تو گهید که بود وقت یلیخ

  ..نبود روح یب و یخنث و سرد گهید.. نبود



 دیشا وقتام یگاه و دیبار یم طنتیش ازشون وقتا یگاه

  ..کردمیم حسش فقط من که یمحبت

 گفتیم بهم یحس هی اما بودم اوردهین روش به حاال تا

 دنشیرس جوره همه و دادن محل و دادن تیاهم همه نیا

 ...کرده باهام قبال که هییکارا جبران به من، به

 تا اما بزنمش رمیبگ خوادیم دلم فتمیم که روزا اون ادی

 ..شمیم خاموش شیآت رو آب نیع نمشیب یم

 بهم آنا اما دادم وا جلوش زود که کنمیم یخودخور یه

 بهت هم هردفعه و یکرد امتحانش بار چند که تو گفتیم

  ..کنهیم جبران برات داره و مونهیپش که شده ثابت

 ثابت بهم تا کردم امتحانش چندبار.. حرفشو داشتم قبول

 ...!مونهیپش کرد اعتراف خودش یحت... شده و شه

 نیهم به که گفتیم بهم دلم ته یمنف حس هی بازم اما

 ....نیباش خوش نیتونینم امیراحت

~~~~~~ 

  الکس#

 

 میتنظ و چرخوندم سرانگشتام با رو اسلحه نیدورب

 ..کردم



 بعد و گرفتم درخت شاخه رو پرنده سمت رو اسلحه لوله

 ...کردم خالص رو ماشه... یریگ نشونه از

 خودش خون تو که پرنده جون یب الشه جز نموند یزیچ

 ..زدیم غلت

 ..برگشتم و دوشم رو گذاشتم رو اسلحه تیرضا با

 !نظرت؟ -

 خودشو نیسنگ اسلحه داشت که یا زنونه غرور با 

  ..سادیوا کنارم و برداشت

 نیهمچ: گفت و داد شدش رنگ ییطال موهاش به یتاب

 ..بلدم بهتر من اما.. نبود بدک

  ..نفست به اعتماد از ادیم خوشم اوممم - 

 ریز زد دستشو.. گرفت شکارو ژست و زد بهم یلبخند

 حال در کالغ تفنگ، نیدورب تو از دقت با و اسلحه

 ...کرد دنبال پروازو

Tina: 

 سرعتِ  که نیهم و گذشت جنگل سکوت تو هیثان چند

 رو جنگل سکوت که بود کیشل یصدا شد کم کالغ

  ..شد بلند ها پرنده همهمه و شکست

 !نظرت؟: گفت و سمتم برگشت یخوشحال با

 ...!!یگرفت ادی خوب.. نیآفر.. خوبه -



 خودشو قدم دو با شیمشک چرم بلند پاشنه یها نیپوت با

 شیمشک یچشما تو.. سادیوا نمیس به نهیس و رسوند بهم

 !ه؟یکاف: گفتم زدمو زل

  ..گردنم پشت انداخت دستشو و شد بلند پاش پنجه رو

  ..کردیم کمیتحر بیعج عطرش یبو

 سمت دمیکش و دستم تو گرفتم چرمشو کوتاه کت لبه

 ..خودم

  ..دیبوس ولع با و لبم رو نشوند باعشوه سرخشو یلبا

 ..گرفتم ازش یگاز و دندونام نیب گرفتم لبشو

 ..هیکاف االن: زد لب شدو جدا ازم هیچندثان بعد 

 !؟...جانا: گفتم خنده با که زد بهم یچشمک

 !جانم؟: جانا

 !؟...قرمز اتاق درمورد نظرت -

 :گفت و انداخت سرتاپام به جانیه و لیم با ینگاه

 ..موافقم بدجور

 و کردم باز نویماش عقب صندوق در و نکردم معطل

 ...داخلش کردم پرت رو یشکار تفنگ

~~~~~~ 

 الید#

 



 هی انگار... دیکش ریت بدنم... نیزم رو زدم زانو] 

 ...بود گرفته ازم رو یحرکت هر توان و قدرت ،ییروین

 که بود گرم بادِ  فقط و.. سوختمیم داشتم بود داغ نیزم

 ...صورتم به خوردیم

 ییصدا چیه اما شدیم بسته و باز یه یماه نیع دهنم

 ....!!خواستمیم کمک من... ومدیدرنم ازم

 سمتشون دستمو دور از نفر دو کیتار هیسا دنید با

 ..دیکش عقب سمت به منو یقدرت هی بازم اما کردم دراز

 نجایا... صدا ذره هی از غیدر اما بکشم ادیفر کردم یسع

 !!؟...بود کجا

 پسر و دختر هیسا.. شدنیم تر کینزد و کینزد ها هیسا

  ..بدم صیتشخ یراحت به تونستم رو

 ....یلیخ... بودن آشنا یلیخ

 نجایا یمن انگار اما.. شد بلند هاشون خنده یصدا کم کم

  ..دنید ینم منو اصال چون نداشتم وجود

 رنگ کم کم ها هیسا.. بود ریام یصدا نیا... نیا

  ..گرفتن خودشون به ییروشنا

.. دمید شادو و خندون ریام... دمید رویام... نمیبب تونستم

 و بود بغلش تو بلوند یموها و رهیت پوست با دختر هی

  ...کردیم ناز واسش



  !؟....بود یک نیا

 از ییصدا چیه اما ریام زدن صدا واسه کردم باز دهنمو

  ..دیترک بغضم زدمو چنگ گلوم به.. ومدینم رونیب گلوم

  !؟؟...یلعنت یکنیم یدار کاریچ ریام

 شتریب خودشو و نیزم رو انداخت روپوششو دختره

  ...ریام به چسبوند

 ...نکن نکارویا.. ریام نکن

  ..شدیم تر داغ نیزم گذشتیم که یا لحظه هر با

 و خنده با و کرد حلقه دختره کمر دور دستاشو ریام

 ...زد زل چشاش تو عشق

 ...زد لبخند بهش و دختره یشونیپ به چسبوند شویشونیپ

 !!؟...ایخدا بود یچ نیا... شدمیم خفه داشتم

 که گردنم دور شد بسته یمانند گرد حلقه لحظه همون

 ..موندم ثابت زده بهت

 بود شده سرم اما کردم حس سرم پشت رو یکس حضور

  ..بدم تکونش تونستمینم.. سنگ کهیت هی مثه

 دمیفهم بود داشته نگهش مردونه دست هی که یریزنج با

  ..قالدس انداخته گردنم دور که یزیچ اون

 ...سگ قالده



 کردیم ذوق ذوق گوشم و بود دختره و ریام به چشمم

 تر تنگ یه یلعنت قالده اون و.. بودم شده کر که انگار

 ...شدیم تر تنگ و

.. نشونیبب خوب.. الید کن باز خوب چشاتو: الکس

  !!؟یدید

 دیکش دستشو تو ریزنج.. بود الکس یصدا... صدا نیا

 ..دنبالم ایب: گفت و جلو سمت

 تونستمینم االن تا که یمن.. نبود خودم دست ارمیاخت

  ...شدمیم دهیکش نیزم رو قالده با داشتم االن کنم حرکت

 شده کینزد یلیخ.. باال گرفتم سرمو.. سادیوا حرکت از

  ...بهشون میبود

 صدامو که بود یگوش اما زدم ادیفر رویام اسم دلم تو

 ...نه! بشنوه؟

 ...هوی که کردنیم رو ایکار غلط همون داشتن هنوزم

 سمت گرفت و دراورد کمرش پشت از اسلحشو ریام

  ...دختره قلب

 گرفت گردنمو پشت از الکس.. بود کرده پر بدنمو عرق

 ...کن نگاه خوب: زد لب و باال

 ..باشه الکس پشتمه که هم یاون داشتم شک یحت



 رهیت داشتن سبزش یچشما.. عقب رفت قدم هی دختره

  ..شدنیم

 ....و دیکش رو ماشه ریام

 بلند یها خنده بعدم و صورتم تو زد فواره که بود خون

 غیج و زد صدا رو ااِل اسم که ریام مبهم داد و الکس

 .....[دختره

 کیتار کیتار اتاق.. دمیپر خواب از یبلند یلیخ غیج با

 روشنش و خواب چراغ سمت بردم دستمو زود بود

 ..کردم

  ..نبود قالده اون از یخبر گهید.. گردنم به زدم چنگ

 عرق و بود کرده پر اتاقو میطوالن و بلند ینفسا یصدا

 ...بود شناور بدنم کل رو سرد

  !!؟...بود یکابوس چه گهید نیا

  ..بستم چشامو و موهام یال بردم فرو دستمو

 !آخه؟ یهست یک گهید تو... ااِل.. ااِل.. ااِل

 :اومد ریام نگران یصدا و شد باز باشدت اتاقم در

 !؟یخوب الید

  ..کردم نگاهش و چرخوندم آروم سرمو

 کنار چشمم جلو از هم لحظه هی دمید خواب تو که یریام

  ..رفتینم



 گرفتم سرمو دوباره و صورتم جلو ختیر موهام

  ..نییپا

  ..بود ومدهین سرجاش نفسم هنوز

 جلو ادیم داره ریام کردم حس تا و زدم کنار رو پتو

 …جلو این: گفتم بغض با لرزون و عقب دمیپر

 

 ..باش آروم یدید خواب الید: ریام

  :گفتم دوباره که برداشت سمتم گهید قدم هی

 ..اااین ریام جلو این

 ..امینم باشه: گفت و باال گرفت میتسل نشونه به دستاشو

 تونستمیم چشم هی با فقط بود چشمم جلو چون موهام

 ..نمشیبب

.. کردمیم تصور کنارش رو خوابم تو دختره اون یه

 ...ااِل

 :گفتم تند تند و گلوم به گرفتم دستمو دفعهی

 !!گردنمه؟ دور یزیچ ریام...ا

 یزیچ الید نه: گفت آروم و انداخت گردنم به ینگاه

 ..ستین

.. کنار رفتنینم چشمام جلو از ایکوفت اون.. کنار رفتینم

 ..کردیم رفتار داشت سگ هی نیع باهام الکس



 ...!!یلیخ... بود یبد حس یلیخ

  ..کردیم خفم داشت بغض

 ..رونیب برو: زدم لب شدمو جمع تخت نقطه نیتر گوشه

  :گفت کنه آرومم داشت یسع که یمیمال لحن با

 !باشه؟.. میبزن حرف باهم.. کن فیتعر برام خوابتو الید

 ..رونیب برو.. خوامینم.. ن: گفتم کنم نگاهش نکهیا بدون

 و پاهام یرو گذاشتم سرمو و کردم جمع پاهامو

  ..کردم بغل زانوهامو

 از داره دمیفهم که اومد وانیل تو آب شدن ختهیر یصدا

 ...زهیر یم آب برام پارچ

 پاکش زود که لبم گوشه خورد سر اشکم و دیلرز لبم

 ..کردم

 با و کردم کج سرمو جلوم شد گرفته که یآب وانیل با

 چند که گرفتم دستش از وانویل رفتیم برهیو که یدست

 ..لباسم رو ختیر وانیل از آب از قطره

 یگلو به رسوندم آب قلپ دو و وانیل لبه به گرفتم لبمو

 ...شدم خشک

 و کرد پاک عرقمو و میشونیپ به دیکش نرم دستشو

  ..باال داد موهامو



 بره کردم التماس بهش چشام با و دستش دادم وانویل

  ..رونیب

.. میزنیم حرف فردا: زد لب و کرد نگاهم ناراحت

 !باشه؟

 و برگشتم یقبل حالت به دوباره.. ندادم بهش یجواب چیه

 ..روهم گذاشتم پلکامو و زانوهام رو گذاشتم سرمو

 ...کنارم نشسته دمیفهم.. شد نییپا باال آروم تخت

 ..شدیم دهیکوب سرم تو پتک نیع ااِل اسم

... کشتش ریام که... سبز یچشما با بلوند برنز دختر

 !!؟...چرا

 وصل برق بهم انگار کرد لمس که بازومو ریام دست

 ...دمیپر باشه شده

 دمیترسیم.. بود کرده قفل زبونم.. بزنم حرف تونستمینم

   !ه؟یک ااِل بپرسم

 همه شدن تموم واسه باشه یکاف جمله نیهم که دمیترسیم

 ..یچ

  ..تخت تاج به داد هیتک و عقب دیکش خودشو آهسته

 تخت لبه به گرفتم دستمو و رونیب دادم لرزش با نفسمو

 همزمان نیا و بغلش شدم پرت و دیکش دستمو که شم بلند

   ..بغضم بلند دنیترک با شد



  ..کردم هیگر بلند بلند و نشیس تو کردم فرو سرمو

 اون و خودش به چسبوند و کرد حلقه کمرم دور دستشو

 ..کرد یباز موهام با و سرم پشت گذاشت دستشو یکی

 هق بلند شنوهینم صدامو یکس نکهیا از راحت الیخ با

 ....هق هق بازم و گرفتمیم نفس هی دوباره و کردمیم هق

  ..کنه سیخ رویام بلوز چشام اشک نبود مهم

 ...نبود مهم یچیه  ..نهیبب مویگر نبود مهم

 ااِل بپرسم خواستمینم.. ریام به.. بهش بودم کرده عادت

 ..زهیبر بهم یچ همه و هیک

.. الید کن هیگر: گفت و سرم رو گذاشت آروم چونشو

 ...یش سبک کن هیگر

 هی و گرفتن یم سبقت گهیهمد از سرهم پشت اشکام

 فشار و بودم کرده مشت دستم تو رویام رهنیپ از کهیت

 ..دادم یم

 ..شد تر آروم صدام و افتادم سکسکه به هیگر شدت از

 گشید دست با و داد فشار خودش به سرمو دست هی با

 ..لبم سمت گرفت آبو وانیل شدو خم

 ..خوامینم.. ن -

 ..الید بخور: گفت و لبم به دیمال وانویل لبه



 خوردم ازش کمی اجبار به منم دندونم ریز فرستاد وانویل

 ..کنه جدا وانویل تا دادم تکون سرمو و

 به داد فشار سرمو دوباره و زیم رو گذاشت وانویل

       ..نشیس

 رو پتو و کرد نوازش کمرمو آروم دستش یکی اون با

 ..روم انداخت و برداشت پشتم از

 ...کرد خاموش خوابو چراغ و سرم رو زد یزیر بوسه

 !؟...بود کرده بغل ینجوریا روهم ااِل حاال تا

 !!؟...بود دهیبوس... اونم! ؟...بود دهیخواب باهاش شب

 کردمو مشت دستمو و کرد بد حالمو ذهنم تو تصورشون

 نگهم تر محکم که کرد وارد نشیس تخت به یفشار

 ..الید باش آروم: زد لب و داشت

  ..ریام کن ولم...و -

  ..کنمینم ولت: گفت بلند کمی و تحکم با

 ها بچه نیع دوباره و شدم رهیخ آرومش براق یچشا تو

  ..شد روون اشکام و دیلرز فکم

 حرف ندار نگه خودت تو الید: گفت و رونیب داد نفسشو

 !هوم؟.. چته بگو بهم.. بزن

 ..نییپا گرفتم سرمو سکوت تو



 چشمم که چونم ریز ارهیب خواست اشارشو انگشت

  ..انگشتش بغل یتتو به خورد

 ..کردیم ییخودنما شیاهیس هم یکیتار تو یحت

 رینگ سرتو چوقتیه گهید: گفت و باال آورد چونمو

  ..ادینم بهت اصال الید نییپا

 وونمید یخوایم! ؟...ریام یزنیم حرف ینجوریا چرا

 !!آخه؟ چرا یهست گهید یکی با که تو! ؟یکن

  !قول؟: ریام

  ..سکوت و بود سکوت جوابم

 !قول؟.. دمینشن الید: ریام

 و دیفهم خودش که نگفتم یزیچ و دادم فشار روهم لبامو 

 ..بغلم ایب: گفت و تخت تاج به داد هیتک دوباره

 که دیکش دستمو و نموند من طرف از یحرکت منتظر

  ..بغلش تو افتادم

 

 موهام رو یا بوسه و روم انداخت رو پتو ها بچه نیع

 مور االن یول ومدیم خوشم بود یا گهید هرموقع که زد

 ..شد مورم

 ..الید بخواب: ریام



 دهیچسب بهم هام مژه و کردیم درد هیگر شدت از چشام

 ..نیسنگ پلکام و بود

 گرم آغوش و گوشم دم ریام یها زمزمه با باالخره

 …رفتم خواب به یک دمینفهم و شد گرم چشام شیلعنت

~~~~~~ 

 نور که کردم باز مهین چشامو دیکش مغزم تو که یریت با

 ..بستمشون دوباره و صورتم به خورد

 ادمی شبوید از یچ همه صورتم رو یاشکا خشک رد

  ..آورد

 ..شدم زیخ مین تخت رو و خوردم یوول جام تو

  ..نبود ریام

 که یا گرفته حال همون با و دادم بدنم به یقوس و کش

 ..حموم تو رفتم میمستق شدمو بلند جام از داشتم

 آب دوش هی فقط دلم.. بود چند ساعت دونستمینم یحت

 ..رفتیم خنکا به رو که ییهوا نیا تو خواستیم داغ

  ..سادمیوا دوش ریز لباس، با و کردم باز داغو آب

 یرو و صورتم و سر تا موهام شهیر از آب یها قطره

  ..دنیلغز یم بدنم

 و گوشه هی انداختم و کندم تنم از لباسامو دونه دونه

  ..باال کردم جمع موهامو



 ...یلیخ.. بود یمزخرف شب یلیخ شبید

 دمیچیپ دورم رو حوله ،یا قهیدق چند کوتاهِ  دوش هی بعد

 ...رونیب اومدم و

 لباس تا دو توش از یشانس و کردم باز کمدو در

  ..تخت رو انداختم و دراوردم

 و دمیپوش لباسارو موهام، و بدن یسیخ به توجه یب

 ..نگهداشتم سرم یباال و حوله تو کردم جمع موهامو

 دمیپر رنگ صورت به آروم یلیس دوتا و نهیآ جلو رفتم

 ..زدم

 زونیم بعد و کردم مرتب تنم تو رنگو یطوس وریپل

 ..کردم باز صدا یب اتاقو در دمیسف شلوار کردن

 ...شهیهم از تر سکوت

 ..شدم آشپزخونه وارد میمستق و نییپا رفتم آروم هارو پله

 ..بودم کرده ضعف یبدجور

 باز خچالوی در و برق به زدم سازو قهوه یمعطل یب

 تا و رونیب آوردم رهامو ینیریش جعبه بازم و کردم

 ..افتادم ریام ادی کردم باز درشو

 دونمینم االن و بود شده خواب یب من بخاطر شبید

 ..شعوریب.. بود حقشم البته... داریب ای بود خواب



 زود تونستمینم.. میشونیپ به دمیکش باحرص دستمو

 دهیشن بودمو دهید که ییزایچ گهید طرف از کنم قضاوت

 ..کردنینم ثابت بهم نویا جز یزیچ بودم

 یصندل رو انداختم و کردم باز موهام دور از رو حوله

 ..اومد باغ تو از نیماش کیالست یصدا لحظه همون که

 دنید با و کنار زدم رو آشپزخونه ریحر پرده باتعجب

  ..باال دیپر ابروم یتا هی ریام نیماش

 و یورود در به رسوندم خودمو زود و دمیکش رو پرده

  ..کردم باز درو

 !؟یبود رونیب! ر؟یام -

 بایتقر یورود در تا بود دستش که یدیخر یکایپالست با

 ..ببند درد زود الید سرده یلیخ: گفت و دیدو

 تو رفت زود خودش و بستم درو داخل اومد تا

 ..آشپزخونه

 داخل دارویخر داره دمید که رفتم دنبالش شتریب باتعجب

 ..ذارهیم خچالی

 طرح که زیم گوشه بزرگ کیپالست به خورد چشمم

 ..کردیم ییخودنما روش لباس یلوگو

 ..باشه ییغذا مواد نداره امکان نیا تو

 !ه؟یچ نیا ریام -



   !ه؟یچ یچ: ریام

  ..کردم اشاره لباس کیپالست به که سمتم برگشت

 ..گمیم بهت االن: گفت و زد بهم یژکوند لبخند

 بود دهیخر که هم ییها وهیم و کرد باز رو یها وهیجام

  ..اونجا ختیر

 بست خچالوی در که کنار زدم کویپالست لبه یکنجکاو با

 !اد؟یم خوشت نیبب: گفت و

 !ست؟یهد -

 ..نوچ: ریام

 هم یلیخ.. رونیب دمیکش بودو کیپالست تو که یلباس

  ..بود نیسنگ

.. اوها دمید که چرخوندمش و نگهداشتم جلوم لباسو

  !؟...پالتو

 و دوخت خوش خوشگل، یلیخ مینگذر حق از

   ..بود خوشرنگ

 !ه؟یمناسبت -

 پالتو بدون شهینم باالخره شهیم سرد داره هوا نه: ریام

 ..برگردم من تا کن باز رو هیبق حاال.. رونیب رفت

  ..شد خارج آشپزخونه از زود و



 که فیح اما کنم ماچش بپرم یخوشحال از خواستیم دلم

 ..بود پُر ازش بد یلیخ دلم

 ساق نیپوت جفت هی دمید که کردم کنکاش کویپالست هیبق

 که بود ساده و رنگ یا نقره پیز با چرم یمشک بلند

 ..گرفت ِچشَمو اول همون

 پوم پوم هی با ساده یمشک مخمل کاله هی اخر در و

  ..کردیم بامزش و داشت کاله ته که یمخمل

 ..زیم رو گذاشتم دارویخر زدمو یلبخند

 !اومد؟ خوشت: ریام

 که من نبود یازین واقعا اما نیعال آره: گفتم یدودل با

 .....یعنی.. ادیز رمینم رونیب

 !ال؟ید: ریام

 !هوم؟ -

 !؟یبگ بهم یبخوا که هست یزیچ: ریام

 !مثال؟ یچ نه: گفتم اما شبهید منظورش دمیفهم

  ..شبتوید هیگر لیدل مثال: ریام

 واسه دلم.. نبود یمهم زیچ: گفتم شکسته پا و دست

 ..بود شده تنگ نایمییدا



 فرض یچ منو تو: گفت شدو یعصب کمی فقط کمی

 تو شبید! هوم؟! ال؟ید یگیم دروغ بهم که یکرد

 !؟...شدهیچ بگو بهم خو.. یگفتیم ونیهذ همش خواب

 

 بزنم حرف خوامینم اصن: گفتم شده کنترل یصدا با

 ...خوامینم! حله؟ ریام

 ریام نکهیا قبل و رونیب اومدم آشپزخونه از یعصب

 :زد داد نییپا از که باال رفتم هارو پله نهیبب اشکامو

 یزیریم خودت تو چرا! ال؟ید یکن فرار یخوایم یک تا

 !!؟یزنینم حرف  و

 و نشه بلند صدام تا دهنم رو دادم فشار دستمو پشت

 ..اتاقم به رسوندم خودمو

 بدتر منو نیا و اومد وارید به ریام مشت دنیکوب یصدا

 ..لرزوند

 ..زدم پس اشکامو زود کردمو قفل درو عیسر

 ..گرفتم رو آنا شماره و برداشتم زیم رو از مویگوش

 ..بزنم حرف باهاش داشتم ازین یلیخ

 ...دادینم جواب یلعنت... بوق سه... بوق دو... بوق هی

 کف با صورتمو و تخت رو انداختم ویگوش حرص با

  ..دادم فشار دستام



 ...!!کنم تحمل تونستمینم گهید.. تونستمینم

  ..رونیب رفتم و نییپا دمیکش شدت با درو رهیدستگ

 که نییپا برم هارو پله تا شدم رد ریام اتاق کنار از قایدق

  ..دمیشن پچ پچ یصدا

 اتاقش در به صدا یب و عقب دمیکش پله نیاول از پامو

 ..شدم کینزد

 به چسبوندم گوشمو و کردم یاخم! بود بسته کامل درو

 ..در

 قلبم شدیم خارج ریام دهن از کلمش کلمه که ییحرفا با

 ..شدیم خوردتر و خوردتر

 چشم.. چشم.. برم قربونت شده تنگ برات دلم منم: ریام

  !باشه؟.. امیب فرصت نیاول تو دمیم قول

 رویام تا.. اینباش ناراحت: داد ادامه کردو یآروم خنده

 ..یندار غم یدار

 پررو چمیه من رینخ: گفت دویخند بلندتر کمی بعد

 ...ستمین

... ریام یا یعوض یلیخ.. شد نیسنگ حرفاش از گوشم

  ...یلیخ

  ..نشنوم گهید حرفاشو تا گرفتم فاصله اتاق در از

 ..داشتم رو باشه شده سواستفاده ازش که یکس حِس 



 و اتاقم سمت برداشتم زیخ و کردم یکیستریه خنده

 ژاکت هی با برداشتم مویگوش فقط سرد یهوا به توجه یب

  ..قمی تو انداختم بازمو یموها و دستم رو انداختم

![ شتیپ امیم دارم! ؟یا خونه آنا: ] نوشتم آنا یبرا زود

  ..فرستادم براش و

  ..دمیکوب درو شدمو خارج اتاق از شتاب با

  ..نییپا اومدم هارو پله تندتند و لهیم به گرفتم دستمو

 کینزد من به یکنیم غلط یا گهید یکی با یوقت

  ..یشیم

 به صداش آقا که کردمیم باز ویورود در داشتم تازه

 !؟یریم کجا: دیرس گوشم

 حرص با و کردم مشت دستمو فقط برگردم نکهیا بدون

 با فقط ندادم جوابشو یحت.. کردم درست ورمویپل قهی

 ..کردم باز درو شتاب

  ..کردم پام و برداشتم یشانس کفش هی یجاکفش تو از

 ..توام با الید: ریام

 ...شدم باغ وارد شدو تندتر سرعتم

 قدمم هر با که داشتمیبرم قدمامو یعصب و بافشار انقد

  ..شدیم نییپا باال دور هی موهام



 نبود نمونیب یرسم زیچ چیه... نمشیبب یحت خواستمینم

 بدبخت دل به انتیخ یعنی.. انتیخ یعنی نکارشیا اما

  ..من

 زیت داشتم انتظارشم البته که بازوم محکم شدن دهیکش با

 ..سمتش برگشتم

  ..فهممتینم واقعا! ال؟ید یچ یعنی کارات نیا: ریام

  :گفتم بلند زدمو زل چشاش تو حرص با

 برات ستمین مجبور منم.. ستین فهم قابل واست دیشا پس

 ..بدم حیتوض ویزیچ

 دیکش دوباره و داد فشار دستش تو بازومو که برم اومدم 

 ..خودش سمت

 ..دستمو کن ول -

 که چته.. یکنیم خورد اعصابمو سکوتت با الید: ریام

 !؟یزنینم حرف

 دستتو بکش پس بهتر چه! کنم؟یم خورد اعصابتو عه -

 ..برم بذار

 :گفت تحکم با چشامو تو زد زل اخم با

 ....ب نییپا اریب صداتو اول

 داد خوادیم دلم.. نییپا ارمینم صدامو.. خوامینم: زدم داد

 ..بشنون همه بزنم



 !بشنون؟ ویچ: زد داد من از بلندتر

 رونیب دادم باشدت نمیس قفسه تو بود شده جمع که نفسمو

  ..گرفتم چشماش از نگاهمو و

 !و؟یکوفت نیا یکن ول شهیم -

  ..نه: ریام

 که من واسه نجایا مینیبش شب تا.. ستین یمشکل باشه -

 ..کن باور.. یا ذره یحت ستین مهم

 و باال سمت دتمیکش محکم که نیزم رو نمیبش شدم خم

 زبون که مخته رو یچ! کرده؟ وونتید یچ الید: زد داد

 !؟یکنینم وا

 ..نداره یربط چیه تو به: زدم داد منم

 نویا کن ول حاالم: گفتم و دستش رو گذاشتم دستمو

 ..شکست

 سمت دیکش و گرفت محکم دستمو چ،یه برنداشت

 ..خونه

  ..نکن ریام -

 ..نشد آزاد اما دادم تکون محکم دستمو زور با

 ..گرفت دردم صاحابو یب نیا کن ول ریام امینم -

 که داخل داد هولم کردو باز رو خونه در.. نداد گوش بهم

 ..وفتمین تا مبل دسته به گرفتم دستمو



 :زدم داد و نشیس تو دمیکوب محکم و سمتش کردم حمله

 یجا به! ؟یبکش من رخ به بازوتو زور همش یمجبور

 ..تیانسان ریام باش داشته تیانسان نکارایا

 ازت آخر بار واسه الید: گفت و دستش تو گرفت مشتمو

 ....ت پرسمیم

 ...دمینم جوابتو من.. بپرس گمید بار هزار.. بپرس -

 ..ختیر بهم موهاشو و دیخند یعصب

 ..میَ راض خودم از.. خوبه! نه؟ یشد کالفه -

 رو دندونامو که وارید به دمیکوب و سمتم برداشت زیخ

 ..نگم آخ تا دمییسا هم

 :گفت سرمو طرف دو گذاشت دستاشو تا دو

 به مشکلت اگه.. الید نداره ته و سر حرفات از چکدومیه

  ..بزن حرف کن باز دهن مربوطه من

 

- ....... 

 داد سرمو کنار وارید رو دیکوب شدت به دستش کف با

 ..الید بزن حرف د: زد

 بازش زود یول بستم لحظه هی چشامو ضربش یصدا از

 لیدن اون با یفرق چیه: گفتم لم،یم برخالف کردمو



 از بدتر تونیکی.. نیکرباس هی پا تا سر همتون.. یندار

 ..یکی اون

 حرف ازت زور به نکن یکار هی نکن وونمید الید: ریام

  ..بکشم

 ..گمیم باشه! بزنم؟ حرف -

 داد با و بمونه یمخف بغضم تا باال بردم صدامو

 خودم شهر برگردم خواستمیم که هرموقع چرا   :گفتم

 تموم هم تیکوفت شکنجه که یموقع یحت! ؟یشدیم مانع

 یگفت نشو کینزد بهم گفتم بهت یوقت چرا! ؟...بود شده

 چرا! شم؟ینم کینزد بهش نباشم مطمئن یکس از من تا

 چرا! ؟...یدیبوس منو یداد جرئت خودت به دفعه دو

 یمهربون بهم چرا یکرد جور برام خواستمویم یهرچ

 ...برم ینذاشت چرا یکرد

 !؟....چرا چرا چرا: دادم ادامه غیج با

 نظر از صورتمو یاجزا تک تک صورتش رو اخم با

  ..گذروندیم

 بسنده نفر هی به چرا: زدم داد باز و نشیس تخت دمیکوب

 یخوایم چندتا چندتا که یهوسباز انقد چرا! ؟ینکرد

 به یداشت رو گهید یکی یوقت چرا! ؟...یکن اداره باهم

 !؟...ریام یشد کینزد من



 ..رتیح و تعجب به داد جاشو چشماش تو خشم

 !؟یگیم یدار یچ یفهمیم: ریام

 االنم تا اگه.. ییتو فهمهینم که یاون.. فهممیم خوبم بله -

 ..مغزته از مشکل بدون ینگرفت حرفمو منظور

 و گرفت هامو شونه هوا یب که عقب دادم هولش محکم

 اما مبل دسته به خورد آروم سرم.. مبل رو کرد پرتم

 دستشو کنم جمع پاهامو نکهیا قبل.. نشستم صاف زود

 :دیغر و زانوم رو داد فشار محکم

 از پرتارو و چرت نیا.. الید ادیدرم دهنت از یچ بفهم

 !؟یدراورد کجا

 ..کردمیم نگاهش خشم با هنوزم و دمیکش یم بلند ینفسا

  ..بده جواب: زد داد بلند

  :گفتم سماجت با و بستم صداش از چشامو

  !نه؟ مگه ریام یشدینم یعصب انقد بود دروغ اگه

 زد چنگ و آورد هجوم صورتش به خون قشنگ ندفعهیا

 ..داد فشارش داشت که یحرص تموم با و چونم به

 ای گفته بهت یک اتویچرند نیا یگیم بهم آدم مثل ای: ریام

 ..کنمیم پا به خون موقع اون که یدونیم خودت

 :گفتم که کرد وارد چونم به یآروم فشار



 الکس چه! باشه؟ گفته یخر کدوم کنهیم هم یفرق مگه

 .....ک چه باشه

 ..شدم ساکت دیپر دهنم از که یحرف با

 شک با و کرد زیر چشاشو و کرد ول چونمو ریام

  :دیپرس

  !دم؟یشن درست! الکس؟! ؟یگفت یچ.. چ

 تو گرفت سرشو.. نشست مبل رو و عقب دیکش آروم

 کن فیتعر ویچ همه: گفت یا گرفته یصدا با و دستاش

 ..نهیسنگ برام یلیخ حرفات.. الید برام

  ..شدم زیخ مین مبل رو

 ..زودباش: ریام

 خوبم یاریب فشار کوچولوت مخ به کمی: گفتم یلجباز با

 ..یکن درک حرفامو یتونیم

 ..ادیب باال سگم یرو اون نذار الید: گفت دواریتهد

  ..شهیم یچ نمیبب ادیب باال.. ادیب باال: گفتم بلند ییپررو با

 ..شهیم تموم گرون یلیخ برات: ریام

  !ن؟یا از تر گرون گهید -

 !؟یچ از تر گرون: زد داد هوی

 ..یکن انتیخ بهم نکهیا از تر گرون: گفتم نفرت با

 :لرزوند رو خونه یواراید بلندش ادیفر یصدا



  !!؟یانتیخ چه

 !؟....نداشت خبر هم یچیه از.. زدم بهش یشخندین

 فقط زد که یداد از بعد.. بود شده تموم جفتمون صبر

 ..دیرس یم گوش به که بود بلندمون و تند ینفسا یصدا

... ب.. اتوبان تو شب همون: گفتم و نییپا آوردم صدامو

 ...بپرس زیچ درمورد.... درموردِ  ریام از.. که گفت بهم

 ..ارمیب زنو اون اسم بود سخت.. چرخوندم کالفه سرمو

 ..دوخت چشم لبام به منتظر ریام

 ..ااِل درمورد: گفتم یکالفگ و یخورد اعصاب با

 !؟یک: گفت یناباور با شدو عوض نگاهش رنگ ریام

 اسم نیا ادیم خوشت: گفتم و کردم بهش یتند نگاه

 گفت.. ااِل اسم به کهیزن هی!! کنم؟ تکرار یه ویکوفت

 یدار االن که یکرد کاریچ ادیب ادتی که بپرسم ازت

 ..یدیم پس تاوان

  ..شدینم نیا از گردتر چشاش

 به حرفارو نیا الکس: گفت و زد تیعصبان از یا قهقهه

 !زد؟ تو

 وا دهن.. دادم فشار روهم محکم چشامو و نگفتم یزیچ

 بگو.. زده زر بگو.. گفته دروغ بگو حداقل ریام کن

 ...گهید



 نیا االن نیهم که خودم واسه بودم پرداز الیخ چه من

  ..باطل الیخ یزه اما شنومیم ریام زبون از حرفارو

 !گفت؟ ایچ گهید: ریام

  ..پرت و چرت و دیتهد: گفتم رلبیز

 گوهو نیا شیپ ماه هی الکس.. الید نگو دروغ: ریام

 !!!ه؟یعاد نیا یکرد یقاط شبید از تو بعد خورد

 باور االن یول نکردم باور حرفشو موقع اون چون - 

 ..دارم

 باور یچ به! ال؟ید چرا: گفت یبلند و محکم لحن با

 !؟یدار

 ......خ هی تو یک -

 :داد تکون جلوم دواریتهد انگشتشو کردو قطع حرفمو

 سر ییبال هی ادیدرب دهنت از کلمه اون گهید بار هی

  ..الید ارمیم جفتمون

 خوردم حرفمو هیبق که بود یجد و محکم اونقدر حرفش

.. میپرس یم گهید سوال هی پس.. باشه: دمیپرس رک و

 !؟یهست یا گهید َکس با تو ریام

  ..شد رهیخ چشام تو بهت با بازم

 

 ..یشد خل یداد دست از عقلتو رسما تو: ریام



 ریام نزن گول منو.. جاش سره اریب عقلمو پس! عه؟ -

 یبد حس هی اول از خودم.. ندارم الکس یحرفا به یکار

 دمید خوابتونو شبمید داشتم موضوع نیا به نسبت

 ....و یزدیم حرف یداشت صداتو دمیشن یتلفن امروزم

 واسه و: گفت شده کنترل یصدا و حرص با ریام

 من الید! نه؟ یکرد من تَن و یدوخت و یدیبر خودت

 زودتر دینبا تو! بشنوم؟ ازت حرفارو نیا حقمه

 که! کنم؟ حلش که یگفتیم بهم الکسو مزخرفات

 ینم اول همون! اد؟ین شیپ دعوا و سوتفاهم ینجوریا

 بهم حرفارو نیا الکس ریام یبگ من به یایب یتونست

 اتفاقا نیا گهید و دادمیم حیتوض برات منم هیک اال و زده

 منو تو! ؟یکن نکارارویا یتونست ینم.. ومدینم شیپ

  !؟یشناخت ینجوریا

 صورتمو اشکام و دیترک صدا یب بغضم یکِ  دمینفهم

 کرد اعتراف نکهیا.. کنار به حرفاش همه.. کردن سیخ

 ..باهمن پس.. سوزوندتم بد شناسهیم رو اال

 کی یوقت! ؟ینزد حرف زودتر چرا.. باتوام الید: ریام

  ..یبگ بهم یتونستیم شیپ ماه

 ..کردم پاک نمیآست با اشکامو دادمو فشار روهم لبامو

 ..کن نگاه منو زنمیم حرف باهات دارم یوقت: ریام



 !؟...ینگفت چرا: زد داد که اونور کردم رومو بدتر

 هیگر با اریاخت یب چشماش تو زدم زل شدو تموم صبرم

! ؟یشد راحت.. دمیترس چون: زدم داد خودش نیع

  ..دمیترس چون

 !؟یدیترس یچ از  :ریام

 فشار با.. بهش کردم پشت و دهنم جلو گرفتم مشتمو

 یول کنم خفه هقمو هق کردمیم یسع دستم رو دندونام

 !؟...شدیم مگه

  ..نکن پشت بهم.. کن نگاه من به برگرد الید: ریام

  ..ندادم نشون یواکنش چیه

  ..یخواست خودت: ریام

 :گفت و گردوند برم و زد چنگ بازومو انهیوحش

 حرفمم وسط یدیم گوش حرفام به ینیشیم ینجوریهم

 ..الید برات دارم وگرنه یپرینم

 کرد قفل پام به آروم پاشو که خوردم یزیر وول هیگر با

 ..نخور تکون: گفت و

 زدم زل آلود اشک یچشما با و باال دمیکش دماغمو

  ..بهش

 :گفت و گرفت ازم نگاهشو



 که مامانم.. یکرد بزرگش خودت واسه زویچ همه یالک

 سال سه بایتقر.. گرفتم یدیشد یافسردگ شد کشته

 یکی با منو اگه خودش نظر به بابامم و بودم ینجوریا

 ..شدمیم اول روز مثل و گشتیبرم میروح کردیم آشنا

 برسه چه نداشتم زدن حرف قدرت ها موقع اون

 نه ای باشه میزندگ تو یکس نداشت یفرق برام.. مخالفت

 چکسیه که بگم ینجوریا.. نبود مهم برام نبودش و بود

 باهاش بابام که یاون.. خودم یحت نبود مهم برام گهید

 .....بود ااِل کرد آشنام

 چشام دوباره ریام زبون از اسمش دنیشن با ناخودآگاه

: کرد نگام کالفه که گونم رو خورد سر اشکام و شد داغ

  ..الید یکن هیگر نشد قرار

 و برداشتم یکاغذ دستمال هی یعسل زیم رو از باحرص

  ..گرفتم دماغمو

 یسع یول بود ساکت و آروم.. نبود یبد دختر: داد ادامه

 و.. بشناسه منو شتریب.. بزنه حرف باهام شتریب داشت

 باباشم مامان بودو فرزند تک.. ارهیدرب حال اون از منو

 زودتر داشتن اصرار و بودن یراض یول حساس روش

 گذشت داستان نیا از مین و سال کی بایتقر.. میکن ازدواج

 نه دوست هی نیع.. کردمیم رفتار یعاد ااِل با من و



 بود شده بهتر حالم کم کم.. نبود ینجوریا اون اما.. شتریب

 دارم سالم 15 داداش هی.. شدمیم اطرافم متوجه شتریب و

 پنهون ازش مامانو مرگ ما بودو سالش 6 موقع اون که

 ..میکردیم

 کجاست داداشت..د: دمیپرس آروم یکنجکاو رو از

 !االن؟

 وکالیدیو باهم یگاه هراز.. بابام شیپ رانیا: ریام

 ..میزنیم حرف و میریگیم

 !شد؟یچ ااِل بعدش.. خب -

 آرنجشو و کرد باز آروم بود کرده پام قفل که پاشو

  ..کرد نگاهم و مبل رو گذاشت

 هنوز من اما زدیم حرف نایا و عشق از ااِل: ریام

 فکر تو من و کردیم یباف الیخ ااِل.. بودم مامانم عزادار

 بهم یحس چه که کنم توجه ااِل به نکهیا بدونِ .. بودم انتقام

 یعروس باهم رانیا برگرده داداشم گفتیم یه.. داره

 براش سوخت دلم.. گهید یایرو یکل و میریگیم

 بهش یخاص حس چوقتیه.. بشکنه دلش خواستمینم

 اون اما نبود کار در هم یا عاشقانه یحرفا و نداشتم

 روز هی نیهم بخاطر.. تمیرضا یپا گذاشت سکوتمو

 دلشو خوامینم که گفتم.. زدم حرف یمنطق باهاش نشستم



 نابودش بعدم و کنم دوارشیام یالک خوامینم.. بشکنم

.. من نه داره دوسش که یکس دنبال بره گفتم بهش.. کنم

 نکهیمگرا.. باشم داشته دوسش چوقتیه تونمینم که گفتم

 گفتم بهش دروغ به یحت.. باشه یمعمول دوست هی درحد

 با و نداره اشکال گفت اونم باشم بندیپا نفر هی به تونمینم

 به عشقش کم کم.. بود دنبالم بازم زدم که ییحرفا همه

 یم منو شده یهرجور دیبا روز هر.. شد لیتبد جنون

 اما کردم یقاط سرش چندبار.. شدیم وونهید وگرنه دید

 بعد و ازش دمیبُر گهید واقعا.. رفتینم گوشش تو حرف

 اومدم دمیکش بابات و تو واسه که یانتقام نقشه اون از

 زنگ بهم بابام که اومدنم از نگذشت هم هفته هی... کانادا

 ...زده رگشو ااِل گفت زدو

Tina: 

  ..دهنم جلو گرفتم دستمو و دمیکش ینیه

 در به در و رانیا برگشته داداشش گفت بابام: ریام

 یمشکل اما شناسمینم داداششو هنوزه که هنوزم.. دنبالته

 قایدق اما.. دمیترس ینم یکس از.. نداشتم برگشتن با

 اون یتو رو تو دردسر هزارتا با تازه که بود یموقع

  ..برگردم که نشد گهید بعدم.. کردم دایپ کافه

 !؟ینداشت.. وجدان... عذاب -



 یچیه اما.. ادیز یلیخ براش شدم ناراحت یلیخ: ریام

 از کانادا ومدمین اون عشق بخاطر من.. نبود من ریتقص

 بخاطر.. باشم داشته وجدان عذاب که نکردم فرار دستش

 رو یوونگید نیا کردمینم فکر.. بودم اومده بابات و تو

  ..بزنه یخودکش به دست و بکنه

 یزیچ اما.. بود نیهم: گفت شدو جا به جا زیر جاش تو

 !؟...داره ااِل به یربط چه الکس که نهیا فهممینم که

  :دمیپرس کردن نیف با و نکردم دقت ریام سوال به

 !؟ینداشت دوست رو ااِل چوقتیه.. تو

 آرومم.. بود شده آروم چشماش ش،یپ قهیدق چند برعکِس 

.. نداشتم دوسش چوقتیه.. چوقتیه: داد جوابمو

 رو یفندق مو یِ عسل چش یِ دبرفیسف هی االن درعوض

 ..دارم دوست

 با و اومد بند میگر که گفت وتیک جملشو نیا انقد

 ..کردم نگاه بهش مظلوم و یمونیپش

 یزیهرچ بعد به نیا از فقط.. نکن نگام یاونجور: ریام

 ای یدیفهم یبپرس من از یایب دیبا یخودخور از قبل شد

  !نه؟

  ..دادم تکون دیتاک نشونه به تند تند سرمو

 !بود؟ سبز چشاش اال.. ریام  -



 !؟یدونیم کجا از تو: ریام

 !نه؟ ای بود -

 ..بود آره: ریام

 !برنز؟ پوست و ییطال یموها با -

 ....چ یول الید آره: ریام

 ای درسته دمید که یخواب شم مطمئن خواستمیم.. یچیه -

   ..نه

 همون! خواب؟ کدوم: گفت و باال انداخت ابروشو یتا هی

 !؟یدید شبید که

 ..همون اوم -

 منم واسه خوادینم.. کن فراموشش یدید یهرچ: ریام

 !باشه؟.. یکن فیتعر

 زدنشم حرف یتلفن خواستمیم.. دادم تکون زیر سرمو

 :گفت خودش و خوند ذهنمو انگار که بپرسم ازش

 گمیم من.. زدمیم حرف خالم با داشتم ،یدیشن که صدامم

 ..بزرگم یآبج کن فکر تو خالم

 :صورتم رو دمیکش دستمو و دمیکش یکالفگ از یپوف

 هی اصن.. یعنی.. خوامیم معذرت یلیخ یلیخ.. من ریام

 ....نف کال لحظه



 فقط باشه یوقت تا.. گهید دیرس هدفش به الکس: ریام

  ..ما یزندگ تو ندازهیم که شهیآت

 :دمیپرس دفعهی.. رفت غنج دلم" ما یزندگ" لفظ از

 .....د منو که وجدان عذاب حس از تو ریام

.. شهینم ینجوریا نوچ: گفت زود کردو قطع حرفمو زیت

 دیبا خودم آنا خونه ببرمت.. پاشو.. سرت به زده پاک

 ..ییجا برم

  ..شدم بلند جام از و زدم بهش یجون کم لبخند

 !کجا؟: گفت که پله لهیم به گرفتم دستمو

 ..گهید شم آماده -

  ..نمیبب نجایا ایب -

 که رفتم دنبالش یکنجکاو با.. آشپزخونه تو رفت خودشم

 گرفت دستمو ها بچه نیع و سادیوا نمیس به نهیس قشنگ

 ..کرد دستم رو پالتو نیآست و باال

 ..ستین سرد اونقدر که ومدهین برف هنوز ریام -

 ..کنماینم یپرستار ازت من یبخور سرما: ریام

 :گفتم منم پالتو تو کرد دستمم یکی اون

 ..باشه خداتم از

 :گفت همزمان و پالتو یها دکمه بستن به کرد شروع

 !باشه؟ خدام از دیبا چرا کنم تیکار تونمینم یوقت



 شگونین واسه جلو بردم دستمو کردمو زیر چشامو

 دستم یقرمز و باال رفت کمی پالتو نیآست که گرفتنش

  ..شد معلوم

 حرکت از دست انگشتاش رد به خورد چشمش تا ریام

 ..شد کالفه باز و دیکش

 ریتقص.. زهیچ ریام: گفتم زود منم مقصر دونستمیم چون

 ..شهیم قرمز زود.. حساسه پوستم کمی.. من.. ستین تو

 دوباره منم یخودت خر یعنی که کرد نگام یجور هی

 :گفتم

 هی فقط.. کن باور نگرفت دردم اصال من.. گمیم بخدا

 ..رهیم زود اونم که مونه یم جاش کوچولو

 قرمز قسمت و دستش تو گرفت دستمو کردو یپوف

  ..دیبوس نرم شدشو

  !آخه؟ کنم شک آدم نیا به تونستم چطور من

  ..کرد بغلم شد خم آروم و شونش رو گذاشت دستمو

 !گه؟ید منو یدیبخش ریام -

 قول اما.. کردمیم نکارویا بودم تو یجا منم دیشا: ریام

 لجباز کن گوش حرف کمی.. جلو ینر َکله با گهید بده

 ..خانم



 که دمیچیپ کمرش دور دستمو و شدم آروم منم حرفش با

  ..کرد لمس ویسفت زیچ هی انگشتام سر

 ..هیچ بفهمم تا سفت زیچ اون به زدم شتریب دستمو

 و بهت با.. رمیبگ فاصله ریام از تا خوردم یتکون

  ...ریام: گفتم التماس

 ..الید شهینم یزیچ: گفت نانیاطم با و گرفت منظورمو

  ..لطفا ریام: گفتم تر ملتمس

  :گفت و گرفت قاب دستاش با صورتمو

 ..کنمینم استفاده ازش همراهمه فقط

 کجا یکنینم استفاده ازش اگه خو: گفتم سماجت با

 !خودت؟ با شیبریم

 !باشه؟.. ازهین که چون: ریام

 یحرف اومدم تا کردمو نگاه اسلحه به دوباره یرچشمیز

 :گفت کردو یدست شیپ بزنم

.. برسونم بیآس یکس به نه نمیبب بیآس نه دمیم قول بهت

 !حله؟

  ..ریام اوف: گفتم کالفه

 !بله؟ اوف: گفت باخنده

 نیبب بپوش: گفت و برداشت زیم رو از بوتارو

 !اندازست؟



 !؟یکن پرت حواسمو یخوایم -

 

  ..دیشا اوم: ریام

 :گفتم فقط نیهم بخاطر رهینم بار ریز دونستمیم

 ..نره ادتی قولت ریام

  ..رهینم ادمی: ریام

 !قول؟ -

 ...قول: زد لب و فشرد روهم پلکاشو

~~~~~ 

 ..رمیم من برو -

  ..رمینم داخل ینر تا: ریام

 تو کارا نیا به یدونیم ریام: گفتم کردمو جمع افمویق

 !گن؟یم یچ رانیا

 !گن؟یم یچ: ریام

  ..یباز نامزد -

 هیکار چه خب واال: گفتم و دمیخند منم شد بلند که قهقهش

 ..گهید برو

 هول شهیهم یآنا شدو باز در بگه یزیچ اونم خواست تا

 !خبر؟ یب چه الید یاومد خوش سالم سالم: شد ظاهر

  ..خاموشه تیگوش تو! خبر؟ یب من.. کیعل -



 حتما دیببخش: گفت خاروند سرشو و شد متوجه زود

  ..بودمش کرده لنتیسا حموم بودم رفته

 رو هیخطر اوضاع دیفهم تا اونم کردم دشیتهد چشام با

 هی تو ایب.. یاومد خوش: گفت لبخند با و ریام به کرد

 ..میبخور باهم قهوه

 دنبال امیم شب دارم کار ییجا من.. یباش خوش: ریام

 ..فعال.. الید

 ..سالمت به.. فعال: آنا

 ژست با برداشت موهاش رو از شویدود نکیع ریام

 خندم که باال انداخت ابرو و چشاش به زد یخاص

 ..گرفت

  ..شد دور اونجا از داد که یگاز با بعدم

 ..تو ایب یلید: آنا

 ..کن صدا درست! ه؟یچ یلید آنا یعا -

 ..بابا یخیب: گفت و داخل دیکش گرفت دستمو

 !داده؟ ادتی رهام رو یخیب -

 ..رمیبگ خندمو جلو نتونستم که زد بهم یدار یمعن لبخند

 که رهام خونه بگم بهتره ای آنا خونه ومدمیم بود اول بار

  ..بود داده اجاره آنا به

 !قا؟یدق کجاست رهام خونه -



 خوبه چقدر یگیهمسا.. هیمشک در.. یکنار در قایدق: آنا

 !نه؟ مگه الید

 ..نیباش هیهمسا رهام و تو اگه مخصوصا اوم -

 ..نزد یحرف و دیخند دوباره

  ..انداختم خونه دور تا دور به ینگاه

 اومده خوشم بود یگوگول و ینقل یول دوبلکس خونه

 دیسف یآب کارپت هی و رنگ ینفت یآب مبل دست هی.. بود

 ..خونه وسط

 به رو و وارید گوشه یا شهیش بوفه یحت و ونیزیتلو هی

 به خوردیم چیمارپ پله راه هی و بود آشپزخونه روهم

  ..باال طبقه

 اتاق تا دو باال طبقه: گفت کرد دنبال که نگاهمو رد آنا

 ..ییدسشو و حموم هی با.. داره

 دست... یعنی.. باشه مبارکت: گفتم زدمو بهش یلبخند

 ..نکنه درد رهامم

 ..سرده هوا ارمیب قهوه هی برات نیبش.. ممنونشم آره: آنا

 همونجا و مبل دسته رو گذاشتم و دراوردم پالتومو

  ..نشستم

 کردمیم حس همش من اما کردیم درست قهوه داشت آنا

 ..بگه خوادیم یچ هی و مضطربه



 جواب دیببخش! ؟یبود زده زنگ یچ واسه یراست: آنا

 ..دمینشن واقعا ندادم

.. میبزن حرف خواستمیم فقط.. نبود یمهم زیچ.. عامم -

 ..نیهم

 ..پس باشه: آنا

.. دادم بهشون یتکون و موهام تو کردم فرو دستمو

 خونه از رونیب یشخص مسائل از یسر هی خواستمینم

 بهم یبهتر حس باشه ریام خودمو نیب نکهیا.. بشه فاش

  ..دادیم

 رو ذاشتیم داشت که همزمان و آورد رو قهوه ینیس آنا

  ..دیییییبفرما: گفت زیم

 ..دارم کارت نیبش آنا -

 جونم: روم به رو نشست و برداشت خودشو فنجون

 !بگو؟

 هست یزیچ  ..یکرد هول و یمضطرب انگار بازم آنا -

 !؟یبگ بهم یبخوا که

 وقت وارید و در به کردن نگاه با جواب کردن دایپ واسه

  ..کرد معطل

 !هست؟ یزیچ.. آنا: گفتم دوباره

  :گفت تندتند و ینیس تو گذاشت فنجونشو



 ..کردم یغلط هی من الید یوا

 ..زدمیم حدس: گفتم خونسرد و مبل به دادم هیتک

 ..توخدارو نکن یاونجور یلید: گفت عاجزانه

.. درسته توروخدا.. زمیعز اشتباهه رو توخدا اوال -

 ...با ای یکرد یغلط هی ییتنها.. بعدشم

 تکون" یک" یمعن به دستمو زدمو یدار یمعن چشمک

 ..دادم

  !رهامه؟ منظورت.. م: آنا

 ..خانم زرنگ نیآفر.. قایدق - 

 :کردم نگاهش زیر یچشا با چونمو ریز زدم دستمو

    ..بگو.. خوب دختر نیآفر! ؟یکرد یغلط چه بگو

 ..الید الیخیب: آنا

 خوادیم که دمیفهم یول کردیم دست اون دست نیا یه

 ..بزنه حرف

 یترسیم من از مگه تو.. خواهرم.. زمیعز.. آناجون -

 !باشه؟.. بزن حرفتو کنده پوست و ُرک! آخه؟

 !؟یچ و ُرک: آنا

 یعنی.. کنده پوست: گفتم و چرخوندم حدقه تو چشامو

 ..شنومیم! خب؟.. میمستق و صادقانه



 هولم لطفا اما گمیم باشه: گفت و دیکش ییباال بلند نفس

 ..نکن

 نگاهش منتظر و دمیکش دهنمو پیز یشینما حالت به

 ..کردم

.. رهام منو.. منو.. شبید یعنی.. روزید.. کردم زیچ: آنا

 ...یعنی

 ..زودباش.. آنا: گفتم دیتاک با

 با شبید.. رهام: گفت و چوندیپ توهم دستاشو استرس با

 آشنا خونوادش با منم.. بعد.. گرفت وکالیدیو خانوادش

.. زهیچ بعد.. ب.. شناسنیم منو اونا االن.. یعنی.. کرد

 ....که گفت... که گفت باباش.. به رهام

  ..کردم نگاهش بادقت و توهم دمیکش کمی ابروهامو

 عروس نیا.. گفت باباش به: گفت استرس و جانیه با

 ..ندتهیآ

 آنا که شد باز زدن حرف واسه دهنم کردمو گرد چشامو

 ....باب اتفاقا نداشت یبد قصد بخدا الید: گفت تندتند

 همزمان و دمیکش یخوشحال از یغیج دمویبر حرفشو

 ...آناااا: گفتم

 



 حلقه گردنش دور دستامو محکم و بغلش انداختم خودمو

 ..دمیبوس چندبار محکم لپشو کردمو

  ..کرد بغلم محکم کردو دل ته از یا خنده آنا

 دست که یلرزون یصدا با و موهاش رو دمیکش دستمو

 یلیخ یلیخ.. آنا برات خوشحالم یلیخ: گفتم نبود خودم

 یدگیترش از یدار که برم قربونت من آخ.. ادیز

 ..یایدرم

  ..اشکه از سیخ صورتش دمید که گرفتم فاصله ازش

 اشکاشو رد و صورتش رو دمیکش نرم شصتمو یانگشتا

 یلیخ دیبا االن! ؟یکنیم هیگر یدار چرا آنا: کردم پاک

 ..که یباش خوشحال یلیخ

 زود یلیخ کنمیم احساس: گفت نوییپا گرفت سرشو

 از بعد هفته قراره.. خونوادش.. الید میریم شیپ میدار

 و مامان به منم.. که گفت بهم رهام.. نجایا انیب رانیا

 و رسوما و رسم نیهم واسه.. انیب که بزنم زنگ بابام

 ..ترسمیم یلیخ الید اوف.. زایچ نیا از

 و بغلم تو گرفتم سرشو لبخند با که دیترک بغضش دوباره

 ..کردم نوازش کمرشو منظم دستم با



 تا اما یدار جانیه فهممیم.. زدلمیعز هیالک ترست.. آنا -

 واقعا اگه.. یباش داشته احساسو نیا دینبا که کنارته رهام

 ..هیعیطب حسا نیا بدون پس یباش داشته دوسش

 

 ..دستم تو گرفتم دستاشو و دادم فاصلش خودم ازش

 !؟یدار دوسش.. بده جوابمو مطمئن آنا -

 ...اما.. الید ادیز یلیخ: گفت مکث یب

  ..میندار نایا و اما گهید نه -

 :گفتم جانیه با کنم عوض حالشو نکهیا واسه

 تونیعروس بعدم کن فکر تونینامزد جشن به آنا یییوا

 .....ب خاله یفندقا بعدم

  ..نکن تیاذ الید: گفت و شونم به زد یا ضربه

 مامان با من یخوایم! کنم؟ کاریچ پس: گفتم و دمیخند

 ..یتونینم خودت اگه! بزنم؟ حرف بابات

 موقع یباش کنارم خوامیم حداقل اما.. دونمینم.. ن: آنا

 !ه؟یچ واکنششون دونمینم.. بهشون موضوع نیا گفتن

 ...چشم زدلمیعز چشم: گفتم دادمو فشار زیر دستاشو

 :دمیکش یآه و کردم بغلش دوباره زدمو زل چشاش تو

  ..بشه عروس خوادیم کوچولوم یآبج باالخره

 ..خودت نوبت: گفت بغض با



 ...نگفتم یزیچ و دمیخند زیر

 چرا آنا یراست: دمیپرس زود ذهنم تو اومد که یسوال با

 ...نبود یبد زیچ نکهیا! کردم؟ یغلط هی یگفت اولش

 قصدت اگه گفتم کردمو یقاط رهام سر من آخه: آنا

 دعوا کم کم داشتم و یگفتیم خونوادت به بود یجد

 ییهوی و دیخند فقط اونم که حرفا نیا از و گرفتمیم

 ..کرد عیضا منو و خونوادش به زد زنگ

 خوب اما.. وونهید: دمیخند بلند و گرفت خندم حرفش از

 ..کرد رفتار ینجوریهم دیبا جماعت پسر با.. یکرد

 ...وونهید گفت بهم و دیخند که بود اون بار نیا

 !ارن؟یم فیتشر یک خان رهام حاال -

 فکر برگردن شما خان ریام با دیبا: گفت من لحن با آنام

 ..کنم

 مزه برداشتم شدمو سرد قهوه و کردمو یکج دهن بهش

 ..کردم

~~~~~~ 

 ریام#

 

 ..نهیهم قایدق.. رهام فهممینم که نهیهم -

 :دمیشن رهامو یصدا که دادم فشار چشامو انگشتام با



 فکر تاحاال! هوم؟.. باشه ااِل داداش الکس دیشا خب

 !بهش؟ ینکرد

  ..رهام ستین قشنگ شمیشوخ -

 :گفتم که دیکش وشیآبم یِ ن از یهورت

 ..رهام نکش هورت اَه

 !بخورم؟ ای یخوریم: گفت و برداشت رو وهیآبم نیدوم

 تو مثل العقل ناقص هی: گفتم کردمو نگاهش حوصله یب

 اونم بخور.. بخوره خنک وهیآبم سرد یهوا تو تونهیم

 ..جونت نوش

 گهید: گفت و وهیآبم تو زد باصدا رو ین یخونسرد با

 به حاال تا.. گفتما یجد ریام یول.. گهید منه یژگیو نمیا

 یچشا نیع ممکنه خو! ؟یکرد نگاه الکس یچشا رنگ

 ..میبش مطمئن میتونیم شتریب موقع اون.. باشه ااِل

 که دمشید کینزد از یکشت تو بار هی.. رهام دمیند: ریام

.. بفهمم نتونستم بود یکیتار شترشیب و بود کم نور اونم

 ....اتوبان تو شب اون اما

  :گفتم زدمو یبشکن همزمان که ذهنم تو زد یا جرقه

  ..دهید الید

 ..بپرس ازش برو خب: رهام

 ..پرسمینم -



 !!مثال؟ چرا: گفت لیم یب شدو پنچر رهام

 یجلو چکدومشونویه اسم مدت هی تا حداقل خوامینم -

  ..براش شه خاطرات مرور دوباره خوامینم.. ارمیب الید

 که دیکش یمحکم هورت و وهیآبم ته به دیرس دوباره

 ..کنارم یآشغال انداختم دمویکش دستش از رو وهیآبم

 ..خوردمیم داشتم: رهام

 ..بود شده تموم: گفتم و باال انداختم هامو شونه

 گمید سوال هی: گفت دوباره و رفت بهم یا غره چشم

 !بپرسم؟

 ..بپرس یعنی که کردم نگاهش چشم گوشه از

 !بوره؟ الکس: رهام

 ..آشغالو بدونم چه من رهام اوف -

 .....یکشت تو شیمهمون شب اون خب: رهام

 یسع هم اصال رهام خورهیم بهم ختشیر از حالم: ریام

 دونمینم اوف..... اما.. کنم ثبت ذهنم تو افشویق نکردم

.. شده دهید رهیت شب اون باشه بور اگرم.. ادینم ادمی واقعا

 ..نور واسه

 !آخر؟ سوال و: گفت شدو کالفه جوابم از رهامم

 !هان؟ -

 !برنزه؟: رهام



 بسه.. روشنه پوستش اما سرش فرق تو بخوره رینخ -

  ..ارمیم باال االن رهام

 !گه؟ید سوال هی فقط: رهام

 ه؟؟یچ رهام اوف -

 بخاطر ای جلو ادیم داره تو از انتقام بخاطر الکس: رهام

 !ره؟یبگ اونو خوادیم دهیخر باباش از رو الید نکهیا

 ..هردو دیشا.. مرگشه چه بدونم چه: ریام

 !ده؟یخر چند رو الید: رهام

 !؟یشد یراض.. اردیلیم 6: ریام

 من: گفت نانیاطم با و دهنش جلو گرفت مشتشو رهامم

 !خب؟ ریام هستم الید و تو پشت آخرش تا

 بحثو گهید رهامم و دادم تکون یسر قبل از تر کالفه

: پا اون رو انداخت پا و چرم مبل به  داد هیتک.. نداد کش

 !رون؟یب میببر رو دخترا فردا پس هیچ مثبتت نظر ریام

 !فردا؟ پس چرا -

  ..کن فکر ذره هی داداشم هیروز چه فردا پس: رهام

  :کردم نگاهش موشکافانه و چونه ریز زدم دستمو

 !ه؟یروز چه

 ...نیهالوو: گفت زدو یطانیش لبخند



 یطول که لبم رو نشست یمرموز لبخند منم لبخندش از

 ...میدیخند دوتامون و دینوش

~~~ 

 الید#

 

  ..دادمیم تکون یگوش صفحه رو انگشتمو حوصله یب

 !؟یگذاشت هیپست چه نیا آنا -

 !قشنگه؟: گفت کردو بلند پام رو از سرشو

 ..ین بدک: گفتم کردمو زوم عکسش رو

  ..قشنگه یلیخ گفت که رهام: آنا

 پام ران به یتکون.. کردم نگاهش چپ چپ باالسر از

 که یدونیم! مهمه؟ براتون اوشون نظر پس: گفتم و دادم

 ..بهت زدن دست بدون اونم! کنم؟ خفت تونمیم نجایهم

 

 یکنجکاو با.. اومد قلقلکم که چرخوند پام رو سرشو

 !مثال؟ یچجور: گفت

 هی فقط: گفتم و دادم هیتک مبل یپشت به سرمو الیخیب

 ..میخواهر ازهین معده دیاس باد کوچولو

 رو از سرشو و دیکش یبلند غیج بعد اما نگرفت اولش

 ...یکن یغلط نیهمچ مبادا الید: گفت و کرد بلند پام



 ..کنمیم: گفتم طنتیش با و دمیخند

 ..یکنینم: آنا

 .....م تپلشو دونه هی وگرنه هیخال معدم که فیح -

 زدم و شد قطع حرفم دیکش حرص از آنا که یغیج با

 ..خنده ریز

 ..ندارم تیکار بکش دراز خا -

 و پاهام رو گذاشت سرشو روباره و کرد نگاهم دواریتهد

  ..شد مشغول شیگوش با

      !؟یدار یحس چه نستایا یاومد چندماه بعد: آنا

 ..ورتمیدا اوم -

 ..کوفت: گفت باخنده

  ..لرزهیم داره دستم تو میگوش دمید که خوردم وول کمی

 شمارمو یک.. کردم نگاه ناشناس شماره به یدودل با

  !ر؟یام جز داشت

 !توعه؟ یگوش: آنا

 ..آره -

  ..بده جواب خو: آنا

 ..دمینم -

 !!؟..چرا عاعا: آنا

 ..ندارم ویس ویکس تو جز.. یعنی.. ناشناسه شماره -



 !ست؟ین ریام خو: آنا

 اگه.. دمینم جواب: کنارم گذاشتم ویگوش کردمو جکتیر

 !؟یچ نباشه ریام

 ..یکنیم فکر زایچ چه به الید آخ: آنا

 رو Rohi اسم و خورد زنگ آنا یگوش موقع همون قایدق

  ..کرد ییخودنما صفحش

 توروخدا نه!! ؟ییییروه: گفتم و دیترک خندم بمب نیع

 !ه؟یمخفف چه نیا! ؟یییروه

 و کرد غنچه لباشو و نمینب من که برگردوند شویگوش

  ..یروه و من نیب هیزیچ هی: گفت

 ویگوش و دستم رو زد که گرفتم شونش از یشگونین

 !زم؟یعز جانم: داد جواب

 جلو دستش هی با که کردم زدنش حرف لحن از یا خنده

 ..گرفت دهنمو

 بود لنتیسا شیگوش یعنی.. شد زیچ اتفاقا عه: آنا

 ....دینشن

 و دیکش ییباال بلند غیج دفعهی بعد کرد سکوت هیثان چند

 آماده باشه باشه جووووون آخ یییوا االن؟؟؟؟؟: گفت

 ..میشیم

 :گفت غیج با دوباره کردو قطع زود ویگوش و



 ...یشهرباز میریم

 رو افتادم کامل که بغلم دیپر آنا و دمیکش غیج باهم ندفعهیا

 ..میدیخند و مبل

 چوندمیپ منم ینداد جواب بودا زده زنگ بهت ریام: آنا

    ..یلنتیسا گفتم

 !!م؟؟ینرفت یشهرباز چندساله آنا یآ.. یکرد خوب -

 :گفت و گرفت کردنو فکر ژست یشینما حالت به

 که نهیا مهم یییوا.. چهارسال دمیشا ای.. سال سه دیشا

 ..مممیریم االن

 !ان؟یم یکِ : گفتم و بهم دمیکوب دستامو ذوق با

 پاشو.. نایا گهید قهیدق ده تا گفت یروه.. راهن تو: آنا

 ..میش آماده اتاقم میبر پاشو

 یروه: گفتم غرغر حالت با که کرد بلندم دیکش دستمو

 ..من واسه انداخته راه یروه

 ..داخل فرستاد منو اول و کرد باز اتاقشو در

 یطوس ست با.. دلباز یول کیکوچ خونه، خودِ  مثل

 ..یلین

 ..آنا باشه تو ی قهیسل نیا نداره امکان.. اوهوع -

 !مثال؟ چرا: گفت کردو نگام چپ چپ

 ..یستین قهیسل خوش اونقدرام تو چون -



  ..الید: زد صدا اسممو باحرص

 یلیخ اتاقتم کردم یشوخ نه: گفتم کردمو یا خنده تک

 ..قشنگه

 ..خودمه قهیسل هم کامال و: آنا

 زیم پشت نشستم خودم واسه و دراوردم اداشو خنده با

  ..توالتش

 !نه؟ یشد ریجاگ: آنا

 !کجان؟ تیشیآرا لوازم.. باهات که ندارم تعارف -

  ..پررو بچه: آنا

 گذاشت و دراورد یشیآرا فیک هی و کرد باز رو کشو

 ..بفرما: زیم رو

 ..خو نیبش اریب یصندل هی هم تو -

.. نیباش راحت کنمیم خواهش نه: گفت کردو جمع لباشو

 ..بپوشم لباس من تا کن شیآرا تو

 ..باشه -

 رو بود توش که یلوازم و کردم باز فشویک پیز

  ..زیم رو ختمیر چندتاشو

 آنا به نهیآ تو از و برداشتم یاتم چشم خط هی نشونیب از

  ..لباس دنبال کمد تو بود شده خم کمر تا که کردم نگاه

 !رفته؟ ادمی دنیکش چشم خط شهیم باورت آنا -



 ادتی کردن شیآرا من نظر به.. شهیم باورم که بله: آنا

 ..رفته

 بودم شیآرا اهل یلیخ انگار یگیم یجور هی حاال خا -

 ..مثال

 لباس هی یتمندیرضا با بهدم و اومد آرومش خنده یصدا

  ..تخت رو انداختش و دراورد کمد تو از

 چشمم کینزد فرچشو و کردم باز چشمو خط در

  ..کردم

 خط دنیکش مشغول بادقت و آروم و بستم چشممو هی

  ..شدم چشم

 خودم به کمی ها مدت بعد خواستیم دلم چرا دونمینم

 ...امیب ریام چشم به داشتم دوست.. برسم

  ..دمیکش یعال دمید که کردم بسته و باز نهیآ تو چشممو

 !چطوره؟ آنا -

 :گفت کرد نگاهم بود ریدرگ موهاش با که همونطور

  ..بکش منم واسه شوریب

 ..کردم نگاهش فتهیخودش و دمیخند

 ..افشویق کن نگاش: آنا

 نهیقر تونستم که ییجا تا هم رو چشمم یکی اون

  ..زدم یلبخند کارم از یراض و دراوردم



 نیب و هام مژه به زدم یسرسر و برداشتم رو آنا ملیر

 و برداشتم رنگ یگریج رژ هی داشت که یرژ یکل

 ..میا قلوه یلبا به زدم

 ..بود قشنگ یول بزنه چشم تو که نبود یطور رنگش

  ..دختر یکرد رییتغ چقد شیآرا ذره هی با الید یآ: آنا

 !؟یگیم واقعا -

 ..بله: آنا

 به رو نیا از گفت شهیم.. داشتم قبول حرفشو خودمم

  ..بودم شده رو اون

 

 کمی و برداشتم اونم و کردم دایپ فشیک ته نیموچ هی

 همون خب اما بود ومدهیدرن ادیز.. کردم زیتم ابروهامو

  ..شد باز صورتم برداشتم که چندتارم

 بذار برو یشد یسسک یادیز پاشو بسه گهید خب: آنا

 ..شم آماده من

 ..خانم نییبفرما نیدار اریاخت -

 پالتومو نییپا رفتم خودم و نهیبش آنا تا شدم بلند جام از

  ..بردارم



 آنا عطر از یمکیقا و آنا واسه چشم خط دنیکش از بعد

 رهام، زنگِ و لباسامون دنیپوش و خودم یبرا زدن

 ..میشد خارج خونه از آماده و حاضر

 ست؟؟ین نطوریا سرده یادیز هوا: آنا

 واسه زوده یلیخ: گفتم کردمو بغل سرما از خودمو

 !سرکوچه؟ ای در جلو دیایب گفت رهام.. سرما

 ..در جلو گفت: آنا

  :گفت آنا اومد کوچه سر از که ینیماش چراغ نور با

 پامون جلو قایدق ریام نیماش..زدم خی.. اومدن شیآخ

 نییپا دیکش خودشو طرف شهیش ریام خوده و کرد ترمز

 :گفت و

 !متون؟یبرسون باال دیبپر خانما

 !!د؟؟یبریم فیتشر ییجا: رهام

 !د؟یدیخواب ارشوریخ دبه تو دوتاتون -

 ..موندن نمک آب دبه تو ستین یزیچ که ارشوریخ: آنا

 عقب یصندل آنا منو و دنیخند فقط ریام و رهام

 ...مینشست

 !نداره؟ یبخار نتیماش ریام یآ: آنا

 یبخار به یازین گرمه نیماش وجودم یگرما از: ریام

  ..ستین



 که میگفت یا دهیکش" اووووو" همزمان آنا و رهام و منو

 نگفتم یبیعج زیچ.. دیکن عادت دیبا خب هیچ: گفت ریام

  ..که

 رو یکی اون و من سمت یکی رو یبخار چهیدر و

 گرم االن: کرد روشن رو یبخار کردو میتنظ آنا سمت

 ..نیشیم

 !ال؟ید ینداد جواب تویگوش چرا تو: دیپرس یمکث بعد

 ..ینباش تو دیشا گفتم -

 ..نداره ریام که یزیچ.. عقله شرط اطیاحت نیآفر: رهام

 !جان؟ رهام: ریام

 !رهام؟ جان: رهام

 مرخین از هم آنا منو که انداخت رهام به ینگاه هی ریام

 یفضا که بود خنده کیشل بازم و میگرفت منظورشو

  ..کرد پر نویماش

 لویذل زن رهام نیا.. بهت گمیم کیتبر آنا یراست: ریام

 ..یکرد راه به سر کمی

 ..ریام یباش سالمت: گفت نیمت یلیخ و دیخند زیر آنا

 !له؟یذل زن رهام -

  ..باورکن الید تره لیذل زن ریام: رهام

 ..شدس ثابت: گفتم خنده با



 !ال؟ید عه: ریام

 ابرو خودش نیع که کرد نگاهم نیماش جلو نهیآ تو از

 واسه باشه دهید صورتمو تازه که انگار.. باال انداختم

  ..نبود دلم تو دل منم.. بهم شد رهیخ هیچندثان

 هول لحظه اون اما امیب چشمش به که بود نیهم هدفم

 موهامو از نازک یا دسته عادتم طبق ناخودآگاه و کردم

 :گفت رهام که چوندمیپ انگشتم دور

 !مارو؟ یند کشتن به

 همرم: جلوش به داد حواسشو و گرفت ازم نگاهشو ریام

 ..شهینم تیزیچ یکی تو بدم کشتن به

 !چرا؟: آنا

 یزیچ عقله شرط اطیاحت بازم.. بستم کمربند چون: رهام

 ....ندا تو که

 بزنن؟؟ حرف خانما یبد اجازه کمی هیچ نظرت: ریام

 ..محترم یخانما دییبفرما! نه؟ که چرا حتما بله: رهام

 ..یبود شده گرم تازه بده ادامه رهام یدار اریاخت -

 ستنین متوجه ایبعض الید بشنوه دهنت از خدا: رهام

  ..که

 !بکنم؟ بهت برادرانه هیتوص هی آنا: ریام

 ..نده گوش تو آنا: رهام



 !؟یا هیتوص چه: گفت باخنده آنا

.. کن فکر تیزندگ کیشر انتخاب رو شتریب کمی: ریام

  ..گمیم نیهم واسه شناسمیم نویا من

 دوباره رهام زدن حرف واسه کنه باز دهن خواست تا آنا

 منم یخوایم.. رابطه مشاور.. ریام جناب: پروند مزه

 !بدم؟ مشاوره بهت

 :گفت و انداخت رهام با یا هانهیسف اندر عاقل نگاه ریام

.. هیاوک میچ همه من! رهام؟ دارم مشاوره به ازین من

! موند؟ جا یچ گهید کردم انتخاب ممیزندگ کیشر

 ..یچیه.. عاممم

 ممیزندگ کیشر: "شد تکرار ذهنم تو دوباره حرفش

 "..کردم انتخاب

 تر یجد رو هیقض تو: "آنا امروز حرف بندش پشت و

 جلو بره رابطتون یررسمیغ نجوریهم نذار یلید کن

 اگه.. باشه نتونیب یتعهد هی حداقل یقانون زیچ هی بذار

 تو نکهیا واسه ریام که کن یکار هی خودت شهینم یدید

 و یدختر تو.. بزنه یحرکت هی کنه خودش مال رو

 ".. یکن خودت جذب اونو یتونیم ترفند یکی و باهزار

 !ال؟ید: رهام

 !بله؟..ب: گفتم رونویب اومدم فکر از



 !؟یبد یخواینم رویام جواب: آنا

 ..نبود حواسم! د؟یپرس یچ -

 !که؟ یندار حرفم به یاعتراض دمیپرس: ریام

 ...بهم یپریم گمیم یهرچ آخه: داد ادامه خنده با

 اعتراض: گفتم هوی و ذهنم تو اومد آنا حرف دوباره

 ..دارم

 ..شد صادر دادگاه حکم.. ستین وارد: رهام

 ..بزنم حرفمو نتونستم و گرفت خندم رهام یجد لحن از

 !؟یاعتراض چه: ریام

 ..حاال گمیم: گفتم کنه کنجکاوش که یلحن با عمد از

 ...اووووو: آنا و رهام

" اوووو"  که گرفتم آنا یپهلو از یمحکم شگونین

  ..فیخف غیج هی به شد لیتبد گفتنش

Tina: 

 ..باشه یچ مینیبب تا.. باشه: ریام

: گفت و کرد پارک یا گوشه نویماش همزمان و

 پارک یجا.. میدیرس که نییپا نیبپر محترم نیمسافر

 ..فاصلس یشهرباز تا کوچه سه نبود

 دمید رونیب ارمیب پامو خواستم تا و کردم باز نویماش در

 ..آبه جوب رپامیز قایدق



 !آخه؟ پارکه یجا نمیا: گفتم رلبیز

 ..دستتو من بده! ؟یکنیم غرغر یچ: ریام

 ..امیم خودم -

 ..کرد نگام و نیماش بدنه به داد هیتک یخونسرد با

 جوب لبه گذاشتم پامو و نیماش رهیدستگ به گرفتم دستمو

 گرفت ییهوی دستمو ریام که شدم زیخ مین جام تو و

 تخت به خورد سرم جلو شدم پرت که دیکش محکم

  ..نشیس

  ..لجباز: ریام

 زحمت تو ومدمیم خودم: گفتم و گرفتم فاصله ازش زود

  ..نیافتاد

 که دیوز جهتمون خالف یسرد باد چنان لحظه همون

 حواسم و رقصوند هوا تو و گرفت یباز به موهامو کال

 شال ای رهیبگ پالتوشو دونستینم که شد جمع آنا به

  ..گردنشو

 برگردم، ریام طرف خواستم تا و کردم بهش یا خنده

 تو فروبرد سرشو ییهوی و کمرم دور انداخت دستشو

  ..دیبوس گوشمو ریز و گردنم

 که عقب برد سرشو زودم و داد انجام ییهوی اونقد

 ..موندم



 که ییها پسربچه نیع که کردم نگاهش تند و کردم داغ

 داشتم.. زهیچ: گفت بهونن دنبال و کردن ییخطا کار

 ..بود خوشبو یلیخ.. کردمیم بو عطرتو

 !نطور؟یا که -

 ..نطوریا قایدق: ریام

 !!ن؟یاینم یه: رهام

 کمرمو که طرفشون وفتمیب راه خواستم رهام یصدا با

  ..نذاشت و داد فشار

 ..میایم ما نیوفتیب جلو کمی: ریام

 ..رفتن جلوتر خواسته خدا از آنام و رهام

  :گفت رلبیز و شد قدم هم باهام خودش

 ..کن کمش لبت به یدیمال که میزیچ اون

 با و گرفت کرمم اما کنم گوش حرفشو خواستم اول

 !ومد؟ین خوشت: گفتم طنتیش

 !اد؟یب خوشم دیبا: ریام

  ..پرم تو زد شعوریب

 کمش ای یکنیم کم: گفت که اونور کردم رومو باحرص

 !کنم؟

  ..کنمینم کم: گفتم داشتم ازش که یلج با

 !؟یکنینم: ریام



  ..رینخ -

 !نطور؟یا که: ریام

 ..نطوریا قایدق -

  ..الید: ریام

  ..ریام -

 اومده خوشم که فرضم به: گفت و دیکش حرص از یپوف

 توجه جلب یتیجمع و فضا نیهمچ تو ندارم دوس باشه

 ..یکن

 تو خودت قول به بعدم.. ستمین توجه جلب دنبال من -

 ..من افهیق رو کنهینم زوم یکس یتیجمع نیهمچ

 ریام به ینگاه طرفم شد گرفته که یدستمال دنید با

 ...کنمینم پاک: گفتم دیتاک با و انداختم

 ...کن پاکش... ریبگ: گفت شمرده شمرده

 ..کنمینم... پاکش: گفتم خودش نیع

 پشت دست هی با و سرجام داشت نگهم دیکش دستمو

 دمیکوب که لبم رو دیکش محکم دستمالو و گرفت گردنمو

 ..شونش به

 ..شد حاال: گفت دادو فاصله دستمالو یتمندیرضا با

 !؟یشد راحت -



 اما کردمیم پاکش گهید ترفند هی با دیبا.. نه راستش: ریام

   ..نبود جاش نجایا خب

 زد.. کردن یباز نقش تو رفتم کرد که یکار یتالف به

 ...بودم زده اون واسه بگو منو کرد پاک رژمو

 باهاش فاصلمو شدمو بلند پام پنجه رو و زدم یلبخند

 ..چشماش تو زدم زل و موهام به دادم یتاب.. کردم کمتر

 ..میکردیم مبارزه باهم باغ تو که روز اون نیع قایدق

 !؟یدیم میباز یدار دوباره: گفت و لبام به زد زل

  ..نه: گفتم وار زمزمه

 گونمو و ستبرش نهیس رو گذاشتم فمویظر دست

 یلیخ لحن با گوشش کینزد و گونش به چسبوندم

 ..باشه جاش نجایا دمیشا: زدم لب یاحساس

 چرخوندم صورتمو و گردنش رو دمیکش یفرض ناخنمو

 ..سمتش

 بار نیا خواستیم دلم چرا دروغ.. زدیم برق چشماش

 یتالف کارشو دیبا اما کنم تموم فاصلمونو خودم

  ..کردمیم

 رمیبگ خندمو یجلو کردمیم یسع یلیخ که همونطور

 ..ریام که یخورد گولمو بازم: گفتم رلبیز



 و خنده ریز زدم و دمیفهم دویکش حرص از که ینفس

 ..گرفتم فاصله ازش زود

  ..الید برات دارم: ریام

 گمید دوتا داشتم پا دوتا که بندازه چنگ دستم به خواست

  ..رهام سمت دمیدو و گرفتم قرض

 ..رهاممم: گفتم بلند دور همون از

 ریام و من وضع دنید با که سمتم برگشتن باشدت

  ..گرفت خندشون

  :شدم میقا پشتش و گرفتم رهامو شونه سنگر هی نیع

  ..شده یوحش رشیبگ نویا رهام

 ..گهید یکرد یکار هی حتما: رهام

 ..نکردم  یکار من: شونش تو زدم پشت از حرص با

 ..میشیم تنها که باالخره: ریام

 ..بمونم ششیپ دادم قول آنا به امشب.. میشینم -

 ..ادینم ادمی یزیچ نیهمچ که من: آنا

 !!!آنا؟: گفتم بلند معترض

 ..ببخشن دیبا بزرگترا باالخره: گفت و دیخند بلند رهام

 ..بخشمینم من -

  ..ریام یعنی.. بزرگترا گفتم: رهام



 معروفام شگونین از رهامو شونه بازم و آوردم جوش

   !ه؟یچ بامن مشکلت رهام: گفتم و گرفتم

 ..ندارم تو با یمشکل من! من؟! ؟یک: رهام

 ..مشخصه آره -

 رهامو یها شونه که برداشت زیخ ریام دمید دوباره

 خودم با همزمان و جلوم گرفتم محافظ نیع و گرفتم

 ..چرخوندمش

 یب آنا گهید بخوره بهم دستش رهام: زدم داد جانیباه

 ..آنا

  !؟یذاریم هیما من از چرا یه: آنا

 

 من: گفت خنده با و طرفم چرخوند سرشو فقط کمی رهام

 !کنم؟ یخواستگار دیبا تو از اونو

 ..من از بله: گفتم کردمو سوراخ شونشو انگشتم با

 ریام که دمیند و بود رهام به دادن جواب به حواسم

 غیج اریاخت یب که دیکش دستمو و پشتم اومد یچجور

  ..دمیکش یفیخف

   ..ایب جوجه ندارم تیکار: ریام

 ..دراورد حرصمو شتریب که آنا و رهام خنده و

 ..ماست: گفتم باحرص رهام به رلبیز



 میدیرس: گفت گرفتو دستامو الیخ خوش یلیخ رمیام

 ..گهید

 ..کنمیم خواهش تو دییبفرما.. گهید بله: رهام

 (..ترن مقدم خانما) Ladys first: گفت لحجه با بعدم

 ریام یرو رهام بودنِ  آقا از کمی شدیم یچ گفتم دلم تو

 !...ذاشت؟یم ریتاث

 نیبزرگتر اول همون که میشد محوطه وارد آنا منو اول

 دوست شهیهم... گرفت چشممو کانادا فلک و چرخ

 نبود هیپا چکسیه چوقتیه اما شم سوارش داشتم

  ..باهام

 من یول.. داشت وحشت ارتفاع از چون.. آنا یحت

 تصور فلک و چرخ نیکاب نیباالتر رو خودمو شهیهم

  ..آسمونم تو واقعا کردمیم حس و کردمیم

 یهرسر مسئولش که شم سوار تنها خواستم چندبارم

 یکس بذارن ندارن مجوز که گفتیم و شدیم مانعم

 سوار دیبا نفر 4 تا 2 نیب از حتما.. شه سوار ییتنها

 ...شدنیم

 !؟یش سوار یخوایم: ریام

 :گفتم بودو پشتم که ریام طرف چرخوندم رومو

 ..کردمیم نگاش داشتم فقط نه



 اون تا ادیب و شه سوار باهام عمرا رمیام گفتیم دلم ته

 ..نه گفتم نشم عیضا نکهیا واسه نیهم بخاطر.. باالها باال

 !گه؟ینم ویزیچ نیهمچ چشمات اما: ریام

  !گه؟یم یچ پس! بابا؟ نه -

  :بشیج تو کرد دستاشو و کرد یا مردونه خنده تک

 رفتار ینجوریا کردم پاک رنگو اون نکهیا واسه

 !؟یکنیم

 بچه رینخ دوما.. رژه اسمشم داره اسم رنگ اون اوال -

 ...کنه رییتغ رفتارم یزیچ نیهمچ بخاطر ستمین

 ..یکرد که تمیتالف آخه گمیم: ریام

 ..شد خنک گرممیج آره: گفتم دادمو گردنم به یقر

 ..پررو بچه: گفت باخنده رلبیز

.. انداختم تیجمع به ینگاه و زدم یرپوستیز لبخند

  ..شه کالفه آدم که اونجور نه اما بود شلوغ یکمی

  ..میریبگ طیبل میبر نیشیم سوار ایچ نیبگ دخترا: رهام

 ..یبُعد 8 نمایس اول: آنا

 !؟یچ ییهوا ترن! خب؟: رهام

 !کدومه؟ -

 ..کردم دنبال نگاهشو رد منم کرد اشاره ییجا به رهام



 و چرخ از قطارش لیر ارتفاع.. بود خوراکم.. اوووف

 تا 6 اندازه.. بود یجانیه یلیخ بازم یول بود کمتر فلک
 ناشیکاب از تا سه االن و هم به بود دهیچسب قطار نیکاب

 هوی که چیپ در چیپ لیر اون یرو نجوریهم و بود پر

 هوی و کردیم سقوط که انگار شدیم کم ارتفاعش

 حرکت سرعت به داشت دادیم جهت رییتغ و دیچرخیم

  ..کردیم

 خندمون بودن سوارش که ییکسا غیج بلند یصدا از

  ..خوامیم من: گفتم زود من و گرفت

 ..خطرناکه الید ستین یاعتماد نایا به! ؟یچ گهید: آنا

 

 !کنن؟یم سقوط همشون..آدم همه نیا -

 !قطار؟ طیبل تا چند و نمایس طیبل تا 4 شد پس: رهام

  ..ریبگ تا 4 دیایم اگه آنام و تو: ریام
 !تو؟ آنا میپا من: رهام

 ..امیم.. م: گفت کردو نگاه من به استرس با آنا

 !؟یمطمئن: رهام

 ..آره: آنا



 چشم بهم که فرستادم بوس براش زدمو آنا به یلبخند

  ..رفت غره

   !گه؟ید: رهام

  ..وحشت کلبه: ریام

 .ترسنیم انین دخترا بنظرم.. خودت و خودم.. حله: رهام

  ..ریبگ طیبل منم یبرا: گفتم داوطلبانه رهام حرص از

 ..الااید: آنا

.. ارهیم کم یکِ  نمیبب بذار: گفت باخنده اونور از ریام

 ..هیقدر فیحر

 ..امیم نیبر یهرچ ارمینم کم -

 !؟..یکشیم شونه و شاخ پس خب: رهام

 ..قایدق -

  ..وحشت کلبه طیبل تا 3.. خوبه: رهام

 که همون.. دونمینم اسمشو! م؟یبر میکی نیا شهیم: آنا

 ..یریگیم زهیجا یندازیم بسکتبال توپ

 گهید.. حتما! نه؟ که چرا: گفت زدو بهش یلبخند رهام

 !؟یچ

 ..زهیچ.. امم -

 !بگو؟ هیچ: ریام



 قیقا شهیم: گفتم کردمو اشاره ییجا به زیر دست با

 !م؟یبر میسوار

   ..ریبگ طیبل رهام! نشه؟ چرا: ریام

 !؟یایم تو آنا: رهام

 نجات قیغر هم: گفت رهام که بود دودل دوباره آنا

 !؟یایم.. من هم هست

 ..امیم: آنا

 ..بستم شموین دمید رویام چپ چپ نگاه تا و شد شل شمین

 گوشه آنا و  من و گرفتن طیبل واسه رفتن رهام و ریام

  ..میسادیوا

 ییهوا ترن و فلک و چرخ دور که یرنگ پرنور یبرقا

 ..آورد یم وجد به آدمو زدیم چشمک تندتند

    !قبال؟ یشدینم سوار نارویا! تو؟ یشد لوس چقد آنا -

 اصرار صاحبش به چقد ستین ادتی یول چرا: آنا

 ..بندازه راه آروم کردمیم

 رفته سر حوصلم من یزدیم غیج تو ادمهی نمیا آره -

 ..بود

  ..حاال خب: آنا

 باالخره ونیآقا تا میزد فَک آنا با قهیدق پنج کینزد

 ..شدن فرما فیتشر



  :گفت و دستمون داد بود یهرکس واسه طارویبل رهام

 !کدوم؟ اول

  ..ییهوا ترن -

  ..باشه: گفت و دیخند بهم رهام

 ترن سمت ما از عقبتر ریام و رهام و جلوتر آنا و من

  ..میکرد حرکت ییهوا

 اما حلقم تو ومدیم قلبم لشیر ارتفاع به خوردیم که نگاهم

 دهیکش که ینشون و خط و بودم زده که یزر بخاطر

 داشتم؟؟؟ اعتراض حق مگه بودم

 

 پا خواستیم اشیشوخ با یه رهام اونجا به دنیرس تا

 فقط و بودم حرفا نیا از پرروتر من یول بکشم پس

 ..دادم پس جواب

 که بود نیا دهنده نشون نشیس رو کارت که یپسر

 و گرفت ازمون دونه دونه طامونویبل دستگاست، مسئول

 تا.. میکن حرکت تا باشه پُر نیکاب سه حداقل دیبا: گفت

 انیب گهید خانواده هی دیکن انتخاب رو نتونیکاب شما

 ..میندازیم راه دستگاهو

 نوبت به رنگش قرمز یآهن یها پله از و میکرد دییتا

  ..باال میرفت



 ..بود رنگ 7 یهولوگرام همه ناشیکاب رنگ

 پامو تا و کردم انتخاب نویکاب نیجلوتر رفتم قصد از

 یتونینم ینیبش الید: دیکش دستمو ریام داخل بذارم اومدم

 ..ایش ادهیپ

 ..نمیشیم -

 ..یدونیم خودت.. باشه: ریام

 ..مینیشیم پشتتون ما نینیبش! ن؟یکرد وا استخاره: رهام

 !ه؟یچ استخاره: آنا

 اول ریام بده حیتوض آنا واسه رهام تا و میدیخند آروم

 که نیکاب داخل دیکش و گرفت دستمو بعدم و شد سوار

 ..خورد یتکون نیکاب کردم حس

 !؟یدیترس یاو: ریام

 ..دمینترس رینخ: گفتم و رونیب دمیکش دستش از دستمو

 ..بودن دهیچسب بهم یصندل تا دو و نبود شتریب جا ذره هی

 کمربندشو و نشست چپ سمت ریام و راست سمت من

 جا دوتامون که شونم دور انداخت دستشو بعدم بست

 ..میش

 !کو؟ من کمربند: گفتم و خوردم یوول جام تو

 دیکش پشتم از کمربندو روم شد خم و جلو اومد کمی

 ..بست پام ران کنار قفلشو و رونیب



 خوش یموها به و کردم حبس نفسمو شیکینزد از

  ..زدم زل حالتش

 رو نهیبش نکهیا قبل و باال آوردم دستمو ناخودآگاه

 ..عقب دمیکش موهاش

  !چرا؟ عقب یدیکش: گفت حال همون تو

 !؟یدار چشم سرتم رو -

 ..دیشا: گفت باخنده و باال گرفت سرشو

 سرجاش نشست زیت و دیبوس محکم گونمو حرکت هی تو

 ..ریام: گفتم معترض رلبیز که

 !جونم؟: دراورد ادامو

 صورت با آنا.. کردم نگاه سرم پشت به کردمو یا خنده

 با داشت رهامم و رهام کنار بود نشسته دهیپر رنگ

 ..رفتیم ور خودش کمربند

 !؟یخوب آنا -

 ..خوبم: گفت و کنار زد موهاشو

 :گفت که طرفش برگشت رهامم و ریام سر من حرف با

 ..ستین یزیچ بخدا خوبم

 سوم نیکاب سوار داشتن که دختر و پدر هی دنید با

 اونام پشت.. بندازه راه دستگاهو االناس دمیفهم شدنیم



 نیکاب سوار بودن خونواده انگار که پسر و مادر هی قایدق

 ..شدن چهارم

 و سادیوا مانند اهرم هی کنار دستگاه مسئول پسره همون

 ..ببندن کمربنداشونو اونام شد منتظر

 و سر قراره یچجور.. کردم نگاه لیر ارتفاع به دوباره

 !!م؟یبرس اونجا به و مینش ته

 !؟ییعمو یدیترس: ریام

 فکر داشتم: چشاش تو زدم زل و گرفتم لیر از نگامو

 !نییپا کنم پرتت یچجور باال اون از کردمیم

 ..دادنشو جواب: گفت و دیخند مردونه

  ..میکنیم حرکت: پسره

 از رو آنا یصدا هوی که بودم باش آماده و گرفتم ینفس

 !!شم؟ ادهیپ من شهیم رهام: دمیشن پشتم

 !واقعا؟ آنا: کردم نگاهش برگشتم

 ..شهیم بد داره حالم الید: آنا

 !م؟یش ادهیپ ما شهیم آقا.. باشه باشه: رهام

 من بخاطر بمون تو رهام نه نه: گفت و گرفت دلشو آنا

    ..نشو ادهیپ

 ..لطفا کنار نیبذار تعارفارو معشوق و عاشق: ریام



 ادهیپ از بعد و شمیم ادهیپ نه که داد چیپ سه ریگ رهامم

  ..شد شتریب استرسم آنا و رهام شدن

 تکون نییکا که نییپا دیکش اهرمو یواقعن ندفعهیا پسره

 ..یوا: گفتم رلبیز ناخواسته که خورد یدیشد

  ..ریام خنده یصدا بازم و

 ..خب نخند -

 خودمو خونسرد منم رفتن باال میکرد شروع آروم آروم

  ..ترسمینم مثال که دادم نشون

 خم عقب سمت شتریب باال رفتیم نیکاب شتریب یهرچ

  ..دادمیم فشار کمربند به دستمو شتریب و میشدیم

 ..ینترس کن بغل منو: ریام

 و کردم حوالش یا غره چشم بارش طنتیش لحن از

 منو دوبار امروز بود حواسم.. ایشد پررو ریام: گفتم

  ..یدیبوس

 از.. نه! بود؟ لب از.. که نکردم ُجرم حاال خاب: ریام

 ..نیهم.. بود گردن و لپ

 یهست ییپررو عجب: گفتم و ینعلبک قد شد چشام

 ..کشهینم خجالتم

  ..بپا نوییپا: ریام



 یاهیس چشمام دور هی قشنگ که نییپا به خورد چشمم

 من و موند ثابت ارتفاعش نیباالتر تو نیکاب.. رفت

 ..بودم زده خی فقط نداشتم خوردن تکون جرئت

 ..میریمیم میشیم کتلت نییپا میوفتیم االن یوا: ریام

 .....نز حرف اگه شهیم خوب چقد یدونیم -

 کردن سقوط با همزمان که یبنفش غیج شد حرفم هیبق

 محکم باد و بود دیشد سرعتش انقد.. دمیکش نیکاب

 دستمو که عقب بود برده موهامو و صورتم تو خوردیم

 ..ریام شونه تو شدم کج و صورتم جلو گرفتم

 از سرمو.. خندهیم داره باز دمیفهم هاش شونه لرزش از

 رلبیز و کردم باز چشممو هی و کردمو بلند شونش رو

 ..درد: گفتم

 با جانمویه و ترس که گرفت اوج نیکاب گهید دور هی

 ..کردم هیتخل دنیکش فرابنفش غیج

 تا بزنم غیج شتریب یه شدیم باعث امیسر پشت اون غیج

 به میدیرس رفتن نییباالپا یکل با یکِ  دونمینم باالخره

 ..یاول یجا همون

 بودم خورده آنا ی خونه یهرچ خاکبرسر کهیمردت

 ..گلوم تو اومدن

 



 صدات انقد: گفت همزمان کردو باز کمربندمو ریام

 ..یکرد کر گوشمو غهیج

  ..دهنم جلو گرفتم دستمو که بدم جوابشو خواستم

 نییپا رفتم زیر هی هارو پله و رونیب دمیپر نیکاب از زود

 ..یبهداشت سیسرو سمت کردم پرواز و

 تا کردم کنترل خودمو اما زدم عوق چندبار راه وسط

  ..ییدشو به دمیرس

 و کردم سرفه بلند و بستم درو داخل کردم پرت خودمو

  ..شد یخال قشنگ معدم یهمگ یرو به گالب

 لبم رو دمیکش و کندم اونجا ُرل از دستمال دوتا همونجا

 ..ندازهیم دستم ریام مطمئنم االن

 مواجه ریام خندون چهره با که رونیب اومدم ییدسشو از

 ..زدمیم حدس که همونطور.. شدم

 !االن؟ یخوب: ریام 

 ..ختیر بهم معدم کال لحظه هی.. آره -

 یترسیم وحشت کلبه میریم االن نداره اشکال: ریام

 ..یشیم خوب

 آنا و رهام: گفتم و کردم نگاهش تند چشمم گوشه از

  !کجان؟

 ..میکنیم داشونیپ میریم دونمینم: ریام



 !فلک؟ و چرخ میبر -

 شه خوب حالت سایوا کمی: گفت و مینیب رو زد باخنده

  ..اونم میریم

 :گفتم یشینما حالت با و باال بردم دستامو

 باالها باال اون میریم آروم هم یلیخ اتفاقا داره یربط چه

 ..شهیم خوب حالم خورمیم خنک هوا قشنگ

 داشته برات یزیسورپرا هی ممکنه باالها باال اون: ریام

  ..ها نباشه نفعت به ادمیز که باشم

 زایسورپرا نیا از منم: گفتم و بازوش تو زدم آرنجم با

  ..اتفاقا بلدم

 ..تره خفن من واسه یول اوم: ریام

 کاش اما نگرفتم یجد حرفشو کردمو یکج دهن بهش

 ....گرفتمیم یجد

 تو بزرگ یصورت پشمک با که دختربچه هی دنید با

 کل چشمام با و رفت ضعف دلم د،ییدویم داشت دستش

 گُل دنشید با که یفروش پشمک دنبال گشتم رو محوطه

  !ــــــر؟یام: گفتم ناز و عشوه با و شکفت گُلم از

 یکار هی نکن ناز: گفت و بازوم دور انداخت دستشو

 !شده؟یچ.. دمایم دستت

 !؟یخریم پشمک برام -



 !کجاست؟: ریام

 که یزیانگ وسوسه و جذاب یول کیکوچ پشمک بار به

 پا باهم و گرفت دستمو.. کردم اشاره بود محوطه گوشه

 ..همونجا میکرد تند

 !چندتا؟: گفت لبخند با بود اونجا که ییخوشرو مررد

 ..لطفا یکی -

 !؟یخرینم آنا واسه: گفت گوشم دم ریام

 ..نداره دوس پشمک آنا -

 گید تو و برداشت رو یرنگ کرم کیبار چوب مرده

 تا چرخوندش ماهرانه بود جلوش که یبزرگ یرنگ

 دو بعد و.. شدن چوب جذب گرد صورت به پشمکا

  ..سمتم گرفت خوشگل یصورت تپل پشمک هی قهیدق

 کردن حساب بعد رمیام کردم تشکر و گرفتم دستش از

 بزرگ محوطه تو و بازوم دور انداخت دستشو دوباره

 ...میزد قدم

 !کجان؟ ینیبب یزنینم زنگ رهام به -

 ..رنینم یدور یجا وران نیهم: ریام

 کردم گلولش انگشتام با و کندم پشمک از بزرگ کهیت هی

  ..دهنم تو انداختم و

 ..خور تک: ریام



 ..کنمیم شنهادیپ بهت ریام خوبه یلیخ یخور تک -

 حرکت به بازوم رو نییپا به باال از دستش و دیخند

 ..دراومد

 و کردم گلوله اونم کندم پشمکو از کیکوچ یلیخ کهیت هی

 ..ریام دهن جلو گرفتم

  ..برات سوخت دلم بخور ایب -

 مسخره لحن با و انداخت دستم تو زیر پشمک به ینگاه

 خودت یبرا یزیچ من به یدیم یدار نویا: گفت یا

 !!ادهیز یلیخ.. که مونه ینم

 خودم وگرنه بخورش ایب زمیعز کن شکر نمیهم -

 ..خورمیم

 پشمکو خوردن، غذا به بشن قیتشو که ها بچه نیع

 خودت: گفت که بخورمش تا کردم آ و دهنم جلو بردم

 ..من بدش

  !مگه؟ یندار دست -

 چرا باشه خب: گفتم که انداخت بهم یمحکم نگاه

 ..ایب! ؟..یزنیم

 که کردم نگاهش چشم گوشه از.. دهنش تو فرستادمش و

 خندم.. دهنش تو شد آب بود کیکوچ انقد پشمک اصن



 تو گذاشتم تا و کردم درست براش بزرگترشو و گرفت

  !ه؟یخبر یکنیم رفتار سخاوتمندانه: گفت دهنش

 ..کنم رفتار باهات خوب دینبا نیبب: گفتم شدمو پوکر

 ..نکن قهر جوجه حاال باشه: گفت و دیخند زیر

  !نه؟ دیمون ینم ثابت جا هی: گفت پشتمون از رهام هوی

 ..نه اممم: گفتم من و میبرگشت همزمان ییدوتا

 ..فعال شیپ دونمیم که تورو: رهام

  ..فعال شیب.. نه فعالم شیپ: ریام

 :گفتم و رهام طرف گرفتم پشمکو.. دنیخند هرهر و

 ..بردار! ؟یروه یخوریم

  ..کرد تشکر و کند کهیت هی رهامم

 بعد میکن یباز رو بسکتباله نیا.. منتظره داخل آنا: رهام

 !نظرتون؟.. میریبگ شام میبر ما فلک و چرخ نیبر شما

 ..میبر خوبه: ریام

 پچ پچ هم گوش دم دوتا نیا یه داخل به دنیرس تا

: گفت و ریام شونه تو دیکوب رهام بارم هی کردنیم

 ..زهرمار

 پشمک سرگرم فقط دمیفهمینم حرفاشونو از چکدومیه

  ..بودم جانم



 میرفت و داد تکون دست اونجا برامون آنا میشد که داخل

 ..سمتش

 هی.. بود شده میتقس قسمت دو به و بود بزرگ دستگاه

 پشت بسکتبال توپ تا 2 و بود باال اون بسکتبال تور

 ..یا شهیش کوتاه دروازه

 دوتا اون و طرف هی آنا و من و گرفت طامونویبل مرده

  ..گهید طرف دراز

 راحت توپو بلندتره قدتون دوتا شما.. ستین قبول -

 ..تور تو نیندازیم

 زهیجا ما عموجون نکن هیگر: گفت بهم خنده با رهام

 ..شما به میدیم میریگیم

 

 نه مگه میفیحر تن همه خودمون ما نکرده الزم: آنا

 !الجون؟ید

 شونم رو انداخت دستشو.. بود کرده یالت لحنشو دوباره

 ..داش درسته: گفتم خودش نیع منم

 ..یمشت میپات رِ یز خاکِ  او: ریام

 ..یمیرگ تو -



 و اومد دوباره مرده و زدن آروم یا قهقهه ریام و رهام

 اون و نییپا رفت یا شهیش دروازه و زد رو یا دکمه

  ..کرد ییخودنما قهیدق 2 اندازه به شمار هیثان باال

 تا زیم هی سوراخ تو کردم فرو پشمکمو چوب زود

 ..نشه فیکث و سهیوا صاف

 رو و برداشتم توپو یکی اون و آنا به رسوندم خودمو

 یزیر قِل که تور سمت انداختم توپو و شدم بلند پام پنجه

 که توپا از هرکدوم اونور از آنا.. داخل رفت و خورد

 که یتوپ تا 5 هر از و نداختیم زود ومدیم دستش

  ..شدیم گُل دوتاش نداختیم

 نگاه نایریام ازیامت به یرچشمیز قهیدق کی حدودا بعد

 3 ما واسه و 8 بود نوشته قرمز با بزرگ دمید که کردم
  ..بود

 توپارو تند تند و سادمیوا آنا از جلوتر و چوندمیپ لبمو

  ..تور تو انداختم

   !آخه؟ باالس تور انقد چرا برده شور مرده

: گفت میبشنو ما که یجور بلند مسخره به عمد از رهام

 کمی دخترا تا میکن استراحت کمی ما یخوایم رجونیام

 !رن؟یبگ ازیامت



 دوتا از: گفتم و تور تو باال کردم پرت شدت با توپو

 نیونیمد بخدا.. رفتینم نمیا از کمتر انتظار نردبون

 ..نایکن قطع تونویباز

 اومد کم کم توپ یا شهیش دروازه و گذشت دومم قهیدق

 وارید رو شمار هیثان.. کردم متوقف توپارو و باال

  ..داد نشون رو 00:00

 یباق شکرش یجا بازم.. 10 ما و 14 نایریام ازیامت

 ..بود

 که بود دستگاه کنار یا شهیش بزرگ بایتقر ومیآکوار هی

 با که بود باالش مانندم قالب هی و بود عروسک از پر

  ..کردیم کار کنترل

 باال زده 10 از نایریام ازیامت چون که گفت هم مرده

  ..میبخر دیبا شویکی یول میبردار عروسک دوتا میتونیم

 ..بردار تو الید خوامینم که من: آنا

  ..دارم دوست عروسک من دونستیم نمیا یهع

 زهیجا ها برنده قبال.. شده عوض یچ همه چه: رهام

 ..واه واه واه.. ها بازنده االن گرفتنیم

 :گفتم من به نگاهش که یرهام به و کمرم به زدم دستمو

 !نه؟ مگه خب گذشته سنتون از گهید یباز عروسک



 !زبون؟ از یارین کم: رهام

    ..متاسفانه ارهینم: ریام

 طرف برگشتم و باال انداختم رهام واسه ابروهامو

  ..ومیآکوار

 دیبا بود زیم رو که یبنفش و زرد براق یها دکمه با

 ..میکردیم کنترل قالبو

 !؟یخوایم کدومو: ریام

 به و گذروندم نظر از رو بودن دمید تو که ییعروسکا

 شیمشک یپرزا و درشت یچشما اون با گرد کالغ هی

 ..کردم اشاره

 !!ه؟یگوگول چه گاین ریام -

 ..یداریبرم خوشگل زیچ هی االن گفتم: ریام

 یلیخ.. وتهیک نیا نه: گفتم کنمیم ناز بچه دارم که انگار

  ..نشیبب.. خنگه افشیق

 بال و درد هزار با و دکمه رو گذاشت انگشتاشو رمیام

 دشیکش و قالب به گرفت کالغو دماغ ینارنج نوک

  ..گرفتمش هوا تو منم رونیب

  ..بووود بامزه و مسخره واقعا یاوو

 هیشب چقد نیبب ریام: گفتم ریام به و کالغ به کردم اشاره

   !توعه؟



 که زد بهم یحیمل لبخند و کرد بهم یخونسرد نگاه چنان

 یول دادیم جوابمو دیبا عتایطب.. خوندس فاتحم دمیفهم

  ...آرامش نیا االن

 نیخوایم: گفت و آنا و رهام طرف برگردوند روشو ریام

 شام نیبر شمام فلک و چرخ میبر ما بعد نمایس میبر

  ..زوده االن چون! ن؟یریبگ

  ..وحشت کلبه میریم فلکم و چرخ بعد.. خوبه: رهام

: گفتم باتحکم که انداخت من به یدار یمعن نگاه و

 ..میریم

 بهش یا غره چشم.. کرد سکوت و دیخند هارهار بازم

 ..برداشتم پشمکمو و رفتم

 

 طامونویبل و برگشتن کُرن پاک دنیخر از بعد پسرا

  ..میشد نمایس سالن وارد و میداد لیتحو

 ..یصندل تا 8 فیرد هر تو و نبود شتریب فیرد 5

 یاعتراض که سوم فیرد سمت دیکش دستمو ریام

 سکته جا به جا دیبا که ذاشتنیم ترسناک لمیف اگه.. نکردم

 ..زدمیم رو



 جا ها یصندل رو رهام و آنا من، ر،یام بیترت به و

 پر بعد و شد داده بهمون مخصوص ینکایع.. میگرفت

  ..شد پخش لمیف شدو خاموش چراغا سالن، شدنِ 

 نکمویع.. دادیم نشون داشت انوسویاق اعماق تو اولش

 صفحه رو اومد یزیچ هوی اگه تا نییپا دادم سر کمی

  ..نمینب

! شده؟یچ! ن؟ییپا دنیم نکیع ایبعض نمیبیم: ریام

 !دن؟یترس

 دماغمو داشتم.. نمونه دور چشت از وقت هی -

 ..خاروندمیم

 فقط.. سرجاش بردم نکویع و خاروندم دماغمو یالک و

 ...فقط.. رهیگیم مچ

 تا باال انداختم الیپف دوتا کرنو پاپ پاکت تو کردم دست

  ..شه کم اضطرابم از

 کینزد ومدیم داشت یه انوسیاق وسط از اهیس زیچ هی

  ..شدیم تر درشت و درشت و تر

.. کردیم نگاه داشت خونسرد که انداختم آنا به ینگاه

.. دیترسینم ترسناک لمیف از دیترسیم یهرچ از شعوریب

 و بزرگ کوسه هی شد معلوم کم کم اههیس زیچ اون

 هوی و جلو یه جلو یه جلو اومد زد دُم.. ترسناکه



 کیش یلیخ یبعد سه صورت به و کرد باز دهنشو

 دلهره صداش و ترسناک صحنش اونقدر.. میشد دهیبلع

 فقط منم و دنیکش غیج دور هی سالن جمع که بود آور

  ..کردم باز دوباره و بستم یا لحظه چشامو

 دمیکش غیج بار ده بود قهیدق ستیب که لمیف آخر تا خالصه

 و ایپشت یول.. شدن الزم سمعک آنا و ریام که یطور

 ..زدناینم غیج کم امییجلو

 دهن ذاشتمیم تا سه خوردمیم خودم تا دو کرنا پاپ نیب

 کم ترست بده ادامه نیآفر خوبه گفتیم یه اونم ریام

   ..شهیم

 هم که داشت هم سر سه مار حمله مثل ییها صحنه

 چندششون یصداها هم خوردنیم تکون ها یصندل

 به شدیم دهیپاچ آب قطره چند هم شدیم پخش

 واقعا که کوسه توسط یماه شکار مثال ای.. صورتمون

 جونم شه تموم تا و بودن ساخته براش یترسناک صحنه

 آدم مثه رونیب برم تا نزدم پشمکمم به دست.. دراومد

 ..حداقل شه میحال یچ هی بخورم

 ما، سانس از بعد که بودن دهیکش صف هی درم یجلو

 میبش ِله رشونیز نکهیا قبل نیهم بخاطر داخل برن اونا

 ..میرسوند رونیب محوطه به خودمونو



 ..یدیند لمویف نصف بندمیم شرط الید: رهام

 ..دمید کااامل اتفاقا -

 !بابا؟ نه عه: رهام

 ..تو جان -

 ..دیکن کلکل کم: ریام

 دهنم دور دمیکش زبونمو و خوردم پشمک گهید کهیت هی

 ..کرد نگاهم چپ چپ ریام که شه کم شیچسبندگ تا

 نگاه فلک و چرخ به دوباره و باال انداختم هامو شونه

 ..نبود چکسیه بود یخال یخال یییوا.. کردم

  !!م؟یبر هیخال که االن ریام گمیم -

 هیخال تا زمیعز میریم: گفت شدو طونیش لحنش دوباره

 ..میریم

 ..کردمیم نگاهش چپ چپ که بودم من بار نیا

 شام: گفت دادو قورت خندشو زود یول دیخند زیر رهام

 !ن؟یخوریم یچ

 ..رهیبگ اون از همه واسه! ن؟یخوریم یترک کباب: ریام

 ..خورمیم من: آنا

 ..خورمیم منم -

 ..ریبگ نیا از همه واسه رهام خوبه: ریام

  ..متونینیب یم پس.. هیاوک: رهام



  ..یبابا -

 ..یشهرباز از رونیب رفتن دست تو دست آنا با و

 صدام که کرد نگاهم دار یمعن چشمش گوشه از ریام

 منحرفته ذهن اون تو یشوم ی نقشه چه دونمینم: دراومد

 ..نگاهاتو نیا کن جمع اما

 :گفت و دیکش لپمو و صورتم طرف دو گذاشت دستشو

 ..میبر.. جوجه نگفتم یزیچ که من

 فلک و چرخ سمت به و شونم طرف هی ختمیر موهامو

 همش اما یچ ای زدیم ینوریا باد دونمینم.. میکرد حرکت

  ..کردمشیم بو وجود تموم با و بهم خوردیم ریام عطر

 !ر؟یام: دمیپرس ییهوی

 !هوم؟: ریام

 یعنی! ؟یزنیم سردو و تلخ عطر نیا هنوز چرا -

 ....خب

: گفت کردو وارد بود دستش تو که دستم به یآروم فشار

 کل کنمیم که بوش.. بوده باهام شیپ سال 9 همون از

 ..شهیم زنده برام مامانم مخصوصا سال 9 نیا خاطرات

 دعوام شهیهم ها موقع اون: داد ادامه کردو یتلخ خنده

 مردونه عطر هی دیبا چرا یبچگ نیا به تو آخه که کردیم

 تو که دمیفهم بعدها! ؟یباش داشته یتلخ نیا به اونم



 تلخ میزندگ نیع عطرم.. نکردم اشتباه عطرم انتخاب

  ..بود

  !ست؟ین االن... یعنی! بود؟ -

 راشیگ و بم یصدا اون با و انداخت بهم ینگاه مین

  :گفت

 ..یهست تو

.. افتاد تپش به کال قلبم لحظه هی و کردم حبس نفسمو

 االن کرد، عوض منو یزندگ انتقامش شیآت با که یکس

  !نطوره؟یا! ؟...کردم عوض شویزندگ من

 یول.. دیخند من لبخند از اونم که لبام رو نشست یلبخند

  ...باشه یشگیهم کاش

 ریام و میداد فلک و چرخ مسئول لیتحو طامونویبل

 پر دونشی ای! حتما؟ باشه پر نیکاب چندتا دیبا: دیپرس

 !ن؟یندازیم راه باشه

 سوار اکثرا چون میندازیم راه باشه پر دونشم هی: مرده

 با.. ربع هی اندازه به زنهیم کامل دور هی نکهیا و شنینم

 !ن؟یشیم سوار.. آروم سرعت

Tina: 

 ..بله: ریام

 !چهارنفره؟ ای دونفره نیکاب: مرده



 ..لطفا دونفره: ریام

 داخل رفتم من اول و کرد باز نویکاب نیتر نییپا درِ  مرده

 به یلیمستط و جور و جمع یلیخ جاش.. ریام بعدم و

  ..بود نفر 2 اندازه

 یچوب لیمستط هی و یهولوگرام روشن یآب یها وارهید

 ..یصندل عنوان به وارید به دهیچسب پهن

 در مرده.. نشست کنارم رمیام و نشستم لهیمستط رو

 یمشکل اگه که هستم نجایهم من: گفت و کرد قفل نویکاب

 ..نیبگ بهم اومد شیپ

 ..ممنون باشه -

 به نیکاب الکپشت سرعت نیع و دیکش اهرمو مرده

  ..دراومد حرکت

 ..دستته ساعته دو! پشمکتو؟ یکن تموم یخواینم: ریام

  ..کنم فکر بذار امم -

 ..نه: گفتم کردمو جمع لبامو

 بودم کردنش گوله مشغول.. کندم ازش گهید کهیت هی و

 ..عموجون کن نگاه رو نجایا: گفت و بهم دیچسب ریام که

 یسلف نیدورب رو دمید که باال گرفتم سرمو باتعجب

  ..بازه ششین و کرده میتنظ شیگوش

 هوم؟؟ میریبگ عکس باال اون میبر بذار -



 ..دارم گهید کار هی باال اون نوچ: ریام

 !!ریام: گفتم هشداروار

  ..اومد عکس کیلیچ یصدا همزمان

 !؟یریگیم عکس ییهوی!! نطور؟یا که -

 ..نطوریا قایدق: ریام

  ....نطورهیا که حاال -

 کنار آوردم پشمکو و گردنش دور انداختم دستمو

 رویام لُپ به چسبوندم صورتمو گهید طرف و صورتم

  ..ریبگ حاال: دادم ادامه

 نگاهش یرچشمیز.. گرفت عکس و کرد ینیریش خنده

 لپش تو کردم فرو انگشتمو گونش چال دنید با و کردم

 !گونمو؟ چال یدار دوس: گفت یآخ که

 ..چجورم اوم -

 ..دارم دوس منم: ریام

 گونه؟؟ چال! ؟یچ -

 ..کمرتو چال نه: ریام

 کردم رومو و گرفتم خندمو جلو زور به شییپررو از

 ..اونور

 یگوش با مسخره یعکسا یکل نقطه نیباالتر به میبرس تا

 عکس کرد بوسم ییهوی جا هی.. میدیخند و میگرفت ریام



 عکس کردم درست لیبیس براش پشمک با جا هی گرفت

  ..گرفت

 هی صورتامون رو ختیر موهامون زد یدیشد باد جا هی

 زیتم دندون با انگشتمو رو یپشمکا داشتم گمید جا

 نگام پوکر طرفم کرد خم پشت از سرشو که کردمیم

  ..گرفت عکس مرخامونین از و باال برد ابروهاشو کرد

 بود کردم خم پشت از سرشو باز عکسمون نیآخر تو

 بود انداخته ابروشو یتا هی و گردنم یگود تو نباریا یول

 بودم اومده قلقلکم چون منم داشت یزیر لبخند و باال

 موهام از کمی که صورتش طرف بودم کرده خم سرمو

 ..جلوش اومد

 تا خوشگلم کالغ کنار گذاشتم پشمکو چوب آخرشم

 ..یآشغال بندازمش رونیب میاومد

 از و کردم باز پالتومو یها دکمه ومدیم خنک باد چون

 رو گذاشتم سرمو و ریام شونه به دادم هیتک پشت

 بوسه موهام یرو و کرد حلقه دورم دستشو که.. نشیس

 ..زد

 ..دیند بود نییپا سرم چون که زدم لذت از یلبخند

 اون به هنوز یول میبود شده دور نیزم سطح از بایتقر

 ..میبود دهینرس باال یباال



 !ر؟یام: گفتم آروم و دمیکش یقیعم نفس

 !شده؟یچ: ریام

 نطوریهم.. و.. فلک و چرخ یاومد باهام که یمرس -

 باهام چکسیه... خب که نهیا منظورم یعنی.. ییهوا ترن

  ..نیهم بخاطر.. آنا یحت نبود زایچ نجوریا هیپا

 حال همون تو و کردم اشاره محوطه وسط به انگشتم با

  ..کنم تصور خودمونو تونمیم اونجا از االن: گفتم

 خالف ما بخاطر داره که کانادا فلک و چرخ نیبزرگتر

 یرنگ ینورا اون با چرخهیم ساعت یها عقربه جهت

 عکس اونجام از بود یکی کاش.. براقش و یرنگ

 ..ازمون گرفتیم

 !نه؟ مگه: گفتم و باال گرفتم سرمو

: گفت کردو بهم یبانمک و زیر اخم کم فاصله اون تو

 من یبخوا هروقت گهید تو.. ستین الزم تشکر اوال

 اما ستین یکس فیح یول آره عکسم امم.. نجایا ارمتیم

 ازمون میاومد آنا و رهام با بازم که دمیم قول بعد دفعه

 !چطوره؟.. رنیبگ عکس

  ..یییعال -

 آدماش به.. شد یخال دلم ته که کردم نگاه نییپا به دوباره

.. بودن شده انگشتم اندازه کیکوچ چقدر که کردم نگاه



 تا گرفتم نییپا از نگاهمو و دادم قورت سخت دهنمو آب

 ...!زهینر دلم شتریب

 یا فاصله اون با زمستون، خنک و سرد یهوا تو یول

 م،یبود آسمون تو واقعا انگار و میداشت نیزم سطح از که

 !!آرامش؟ نیا از باالتر میداشت... ریام بغل تو.. من

  ..نبود که من واسه

 رمیز لباس تو یچ هی کردم حس که دادمیم لم داشتم تازه

 ...دیلرز

  ..دیلرز بازم یول کردم جفت پاهامو و نگرفتم یجد

 به دادم فشار خودمو و نشستم جام تو درست شدم بلند

 جلو گرفتم دستمو که دیلرز یشتریب شدت با یول یصندل

 ..دهنم

 ..لرزمیم دارم من ریام.. ا -

 !؟یچ یعنی! چرا؟ ؟؟یچ: ریام

 داشت واقعا یول.. رفت شد خل دختره نگه االن یوا

 ..دیلرزیم

 !؟یخوب الید: ریام

 ..آره...آ -

.. دادم فشار روهم لبامو که دیلرز دوباره دادم هیتک تا اما

   !!بود؟ یکوفت چه گهید نیا



 ....من.. نییپا میبر دیبا.. ریام -

 شد خارج دهنم از یآه ناخواسته که گرفت یلرزش چنان

  ..دهنم جلو گرفتم دستمو زود یول

  ..دیخواب لرزشش زود اما

 که انداختم ریام صورت به ینگاه حالت اون تو

 خندشو یجلو داشت زور به و بود شده قرمز صورتش

 ...گرفتیم

 

 داره یچ هی گمیم بهت شعوریب نخند ریام: دمیتوپ بهش

 ..لرزهیم لباسم تو

 و کنه کنترل خندشو نتونست گهید زدنم حرف لحن از

 ...خنده ریز زد بلند یپق

 نییپا اومدم یصندل از که دنیلرز به کرد شروع دوباره

 اون به دادم فشار پامو پاشنه و نیکاب کف نشستم و

   ..یلعنت

 ..ادیدرن صدام تا گرفتم گاز و دندونام یال گرفتم مشتمو

  ..بود برهیو نیع

 هیشب من که: گفت کهیت کهیت دنشیخند همون با ریام

  !نه؟ کالغم

 !توعه؟ کار: باال گرفتم سرمو بهت با



 بردم زیخ که باال برام انداخت ابروهاشو باز شین با

 که رفت برهیو یشتریب شدت با دوباره یول سمتش

 یهرک جون تورو.. ریام یوا: ریام یبازو به زدم چنگ

  ..لطفا نکن نکن.. نکن یدار دوس

 ..شد باز هم از پاهام ناخواسته و گرفتم دندون به لبمو

  ..بود کرده پر نویکاب یفضا کل ریام بلند خنده

 ریام یجلو حالتم نیا واقعا هم بخندم خواستمیم هم

 ..بود آور خجالت

 توروخدا ریام: گفتم ملتمس تند تند که شد تموم برشیو

 !!آخه؟ یکنیم نکارویا یدار یچ با نکن

 :گفت قهقهه با دادو نشون بهم کیکوچ یلیخ کنترل هی

  ..نیا با

 که دکمه هی یرو داد فشار و باال برد شصتشو انگشت

  ..دیلرز باز

 ..نگاه رو نجایا الید الید: ریام

 قرمز کهیبار هی.. کردم نگاه گفت کنترل رو که ییجا به

  ..کردیم حرکت خط هی یرو که بود

 که باال بردش آروم و کهیبار اون ریز گذاشت ناخنشو

 ..شد دتریشد برشیو

  ..پام نیب دادم فشار محکم دستمو و نتونستم گهید ندفعهیا



  ..آه... دوایام... یریبگ گریج جز ریام یبترک یاله -

 بلند بلندترش قهقهه یصدا که دهنم تو دمیکوب دستمو بازم

 ..شد

 که دستش تو کنترل به زدم چنگ باال بردم دستمو

 تموم برشویو یول رمیبگ نذاشت و باالتر گرفت دستشو

 ..کرد

.. بود یچ دمیفهم.. کردم نگاهش کرده عرق و حرص با

 از کمتر یشوخ ایح یب ریام هی از.. دار برهیو شورت

 ...ستین دیبع نمیا

 موهاش تو کردم فرو انگشتامو که دراورد حرصمو انقد

 از دفاع واسه و گفت یآخ باخنده که دمیکش محکم و

 و شد شل دستم که کرد روشن باز ویکوفت اون خودش

     ...عقب دمیکش

 تا گرفتم گاز لبمو هم به چسبوندم کردم جفت پاهامو

 ..ادیدرن صدام

 ..کن خاموشش ریام.. ا -

 خودمو تونمینم: گفتم و خوردم جام تو یدیشد تکون

 ..اونو کن خاموشش ریام کنم کنترل



 چشماش از اشک که یحد تا گرفت شدت خندش

: گفتم و زانوش تو زدم پام کف با که گفت ینوچ.. ومدیم

 ..اووف.. ریام سرت تو بخوره زتیسورپرا

 یمعطل یب و خاموش چشمام جلو دادو لم طنتیباش

  ..کرد روشنش

 شدمیم حال یب حال داشتم.. شد بسته اریاخت یب چشام

 جمع دستم با موهامو که کردم داغ انقد لحظه هی.. واقعا

 سمت رفت دستم نیهم بخاطر نبود جوابگو یول کردم

 بود افتاده نفس نفس به خنده شدت از که یریام که پالتوم

 :گفت

  ..حاال نشو لخت کنمیم خاموشش باشه باشه

  ..کرد خاموشش واقعا و

 و دمیکش یبلند نفس دهیکش دراز مهین حالت همون تو

  ..کردم نگاهش باخجالت

 دراز کمی من نیع کنارم داد سر خودشو شرارت با

  ..دیبوس مویشونیپ و کرد بغلم هوا یب و دیکش

 چه نیا.. تیشخص یب نکن: گفتم و نشیس تخت دمیکوب

 !مثال؟ بود یشوخ

  ..اومد خوشم باالس جنبت نه: گفت باز شین با



 خودتو دیبا حاال یول: گفت که کردم نگاهش اخم با

 یه.. یدادیم فحش یه شدیم خمار چشمات یه یدیدیم

 از بعد رونیب ادین ییصدا وقت هی یگرفتیم دهنتو جلو

 لمیف اصن نلرزه که یکردیم منقبض پاهاتو یه اونور

 ..خودت واسه یبود

 باز که گرفت خندم خودم از ناخودآگاه زد که ییحرفا با

 کیتحر منم که یجور: زد لب گوشم دم شدو پررو

  ..کوچولو خانم یکرد

 محکم و انداختم ریگ انگشتام یال موهاشو واقعا ندفعهیا

 و فمیظر یدستا رو گذاشت بزرگشو یدستا که دمیکش

 نیا و دیخندیم یه وسطم اون کنه جداشون کرد یسع

 موهاشو شتریب شدیم باعث و کردیم یحرص شتریب منو

  ..بکشم

 که یجور دراومد دهیکش دراز حالت از قشنگ هم یلیخ

 رومو بود شده خم و بود پام ران دوطرف زانوش دوتا

 ..کنه جدا دستم از حالتشو خوش مثال یموها خواستیم

 چه نهیبب نییپا از رو ما یکی االن اگه یدونیم الید: ریام

 !کنه؟یم یفکر

 خشک موهاش رو و ستادیا حرکت از دستم لحظه هی

 ..شد



 بعد ننیبیم حالت نیا تو منو یول نه که رو تو: داد ادامه

 هم تو موهامه رو که ریز از دستاتم که بگه برات جونم

  ..کن جمعش ایب حاال گهید ینجوریا که

 به وبهیمع ذهنت ریام یشد منحرف دایجد یلیییییخ -

 هر از.. ایند دست از رو یا هیزاو چیه.. معناس تمام

 !باشه؟.. کن نگاه هیقض به هیزاو

 ..باچه: گفت ها بچه نیع یپررو با

 یلیخ: گفتم و عقب دادم هولش و گرفتم هاشو شونه

 ..کنار یبکش قناصتو کلیه نیا اگه یکنیم لطف

 !کنار؟ بکشم ینجوریهم: ریام

 !ه؟یچ منظورت -

  ..نداشتم یمنظور که من یچیه: ریام

 ..نزنا حرف مرموز ینجوریا ریام -

 ..زنمایم: دراورد ادامو

 

 که کنه بلندم دیکش منم دست و شد بلند روم از بایتقر

 ...نشستم و پاشدم آدم مثه خودم

... آسمون قایدق یعنی.. میبود ارتفاع نیباالتر تو االن گهید

 یصندل رو و شدم بلند جام از و زدم یپررنگ لبخند

  ..شه بلندتر قدم تا سادمیوا



 نقطه نیباالتر نیبب ریام: گفتم ذوق با و باال بردم دستمو

 ..توهم باال ایب.. میفلک و چرخ

 رو ومدین یول سادیوا سرپا اونم و کرد بهم یا خنده

 گهید که ومدیم اگه بلند قدش ینجوریهم.. یصندل

  ..یچیه

 ..شونمه تا سرش دمید که سمتش برگشتم

 !!باال زد ازت قدم -

  !؟یمطمئن: ریام

 آسمون به دوباره و ندادم جوابشو و کردم یا خنده تک

 باشدت کردمو پر سرد یهوا از هامو هیر و کردم نگاه

  ..رونیب دادم

 رسما!!! بگم؟ یچ بزنم داد یول.. بزنم داد خواستیم دلم

 ..بود کرده پر وجودمو که بود یخوشبخت احساس

.. ستین چکسیه که.. زمان نیا تو.. نقطه نیا تو.. االن

 "...ما.. "نه ریام و من گهید دمیشا.. ریام و من جز

 دستاشو حلقه که کردم حس شکمم دور دستاشو یگرم

 لحظه همون.. کردیم تر تنگ و تر تنگ لحظه به لحظه

 با که صورتم رو اومدن فرود بارون سیخ قطره تا دو

 ...ادیم بارون داره ریام: گفتم جانیه

 !؟یبود دهید فاصله نیا از بارونو: گفت کردو یا خنده



 ..چوقتیه -

 یطور گرفت شدت یا دفعهی بارون یچجور دونمینم

 با و شدن شتریب لحظه به لحظه بارون یها قطره که

  ..اومدن فرود نیزم به یتندتر سرعت

 نیسنگ یها ضربه که دینکش قهیدق کی به نیهم بخاطر

  ..کرد سیخ لباسمو و موهام بارون یها قطره

 و روش به رو دمیچرخ ریام یدستا تنگ حلقه همون تو 

 ..پهنش هاش شونه رو گذاشتم دستامو

 شیشونیپ رو کردیم چکه ازشون آب که سشیخ یموها

 ...یا گهید هرموقع از تر براق چشماش و بودن ختهیر

 ....ادیز یلیخ... داشتم دوسش یلیخ

 نیبهتر دیشا که دونمیم فقط من نه زدیم حرف اون نه

  ..بود میزندگ لحظه

 صورتمو و کنار زدم صورتم رو از سمویخ یموها

 ...کردم صورتش کینزد

... االن یول میکرد رو دعوا اون باهم صبح امروز نیهم

 سطح از یمتر چند ارتفاع نیا تو.. یبارون شب نیا تو

 دهیکش آب موش جفتمونو که بارون شدت نیا با.. نیزم

 و میبود توش جفتمون که یحالت نیا تو.. بود کرده



 نیسوم... مینبود خوردن تکون به یراض چکدومیه

 ......زدم رقم" من" رو بوسه

—---------------  

 بارون بخاطر شب اون.. گذرهیم شب اون از روز دو

 کرد شتریب چرخشو سرعت فلک، و چرخ مسئول د،یشد

 نه وحشت کلبه میبر میتونست نه.. نییپا میاومد زودتر و

 به آنا و رهام موقعم همون.. یسوار قیقا میبر میتونست

 که مام و برگشتن یتاکس با دستشون تو یغذا با اجبار

 اصرار به و میشد نیماش سوار ستین موندن یجا میدید

 ..میخورد اونجا شامو و رهام خونه میرفت رهام،

 اومده خوشم یلیخ داشت یآروم و کیکالس خونه هی

 دهیتراش مجسمه تا گرفته یقیموس نُت یتابلوها از.. بود

 ...معروف آهنگساز هی

 و میموند اونجا روقتید تا شام خوردن از بعد خالصه

 از و خونه میبرگشت که بود یا خورده و 2 بایتقر ساعت

 خونه یلباسا با دارمونو نم یلباسا زود یخستگ فرط

 ...میدیخواب اتاقامون میرفت و میکرد عوض

 مسخرش یشوخ همون درمورد رخانیام از فرداشم

 بوده دهیخر برام رایز لباس نیا از تا سه گفت که دمیپرس

 از یکی قایدق تا رایز لباس هیبق از باالتر بوده گذاشته و



 برداشتم شویکی دونستمیم کجا از خو منم وردارم اونارو

 ..کرد یعمل نقششو ذوووق که اونم و

 ..رونیب میبر بود قرار بازم و بود نیهالوو امشبم

 بود اومده سرکار از تازه ریام و بود 6:30 االن ساعت

 کدوتنبل هی سرکار، از یبرگشتن و رهیبگ دوش بود رفته

 ..داخل اومد باخنده و بغلش گرفت دراورد نیماش از

 

 دست روش و کردم نگاه روم به رو متوسط کدوتنبل به

 ..خوشرنگ ینارنج یول کلفت و زبر.. دمیکش

 فرو نکهیا بدون شویزیت و برداشتم نتیکاب تو از کارد هی

 دمیکش هم از فاصله با یفرض مثلث دوتا کدو، داخل کنم

   ..چشماش یجا بشه که

 حوله با ریام که کردمیم تر قیعم هارو خط کمی داشتم

  ..داخل اومد روسرش کیکوچ

  ..باشه تیعاف -

 ..قربونت: ریام

 داد نفس هی آب وانیل هی و خچالی سر رفت یمعطل یب

  ..باال

 !؟یکرد یچ نمیبب: ریام



 آب که کدوتنبل سمت شد خم کمی و ستادیا پشتم اومد

 عقبو دادم هولش کمی آرنجم با.. زیم رو ختیر موهاش

.. ایب بعد کن خشک موهاتو اول متخصص یآقا: گفتم

 ..وفتهیم لک زیم رو

  ..روش نشست و عقب دیکش کنارمو یصندل

 ..دار خانه خانم باشه -

 جاش تا آب یها قطره رو دمیکش یکاغذ دستمال هی

 کدو و دشیقاپ ریام بردارم کاردمو که برگشتم تا و نمونه

 ..خودش سمت چرخوند رو

 ..کردمیم درستش داشتم من -

 ..یبکش دهنشو من نیع یبتون عمرا: ریام

 راست آره: گفتم و گرفت حرصم فتشیخودش لحن از

  ..تونمیم تو از بهتر.. تونمینم تو نیع یگیم

 !نطور؟یا که: گفت باخنده

 ..نطوریا قایدق -

 

 ..اریب شمع دوتا پری جوجه نکن بحث بامن: ریام

 !؟یابونیب غول ارمیب کجام از شمع -

 به ابرو با کارش رو بود کرده تمرکز که همونطور

  ..خچالی یباال گذاشتم دمیخر: گفت کردو اشاره اونور



 میدوزار خچالی طرف دمیچرخ تا و عقب دادم ویصندل

 ..کرده اسکولم که افتاد

 ..یشعوریب یلیخ ریام -

 ..خندهیم داره دمیفهم که دمید هاشو شونه لرزش پشت از

! ارم؟یب یگیم عمد از رسهینم قدم یدونیم که تو کوفت -

 دراز انقد یچ که مثال داره یحد خچالمی متوسط زیسا

  !!؟یبکش رخ به یخوایم! ؟یگرفت

 من یخوایم.. یزنیم غر چقد اوو: گفت باخنده باز

 !ارم؟یب

 رمیم شده که توهم چشم یکور به.. نکرده الزم -

  ..ارمیم

 به چسبوندم دمیکش بودمو نشسته روش که یصندل

 گرفتم خچالوی یباال شمع و روش رفتم پا جفت و خچالی

  ..دستم تو

 یجلو گذاشتم شمعو یروزیپ با و نییپا اومد یصندل از

 ..ممنون زمیعز یدیکش زحمت: گفت که ریام

 ..زمیعز کنمیم خواهش: دادم جوابشو یحرص لبخند با

 داشت یا حرفه چه که کردم نگاه کدو به یرچشمیز

 به اصال اما بلده که بود گفته درست واقعا دیبریم دهنشو

 ..ااایبلد کاِرتو که اوردمین خودم یرو



 یکاف کردن درست مشغول و برداشتم رجوشیش هی

 ..شدم کسیم

 !گه؟ید کسیم یکاف یخوریم -

 ..آره یکن درست یبلد اگه: ریام

 خودم واسه یخونسرد با.. نداشت یتموم هاش کهیت

 با و دستم تو گرفتم داغ یکاف فنجون هی و کردم درست

 ..سرجام یعنی کنارش نشستم ژکوند لبخند

 من واسه پس: گفت و انداخت من فنجون به ینگاه

  !کو؟

 ادمی دیببخش یوا یا: گفتم پامو رو زدم یشینما حالت با

  !؟یخواستیم مگه رفت

 :گفتم کردمو مزه مویکاف که بهم زد زل کرد زیر چشاشو

 درست خودت یبرا برو یبلد اگه! ؟یکن درست یبلد

 ..کن

 نطور؟؟یا که: ریام

  ..نطوریا قایدق -

 و دادم موهام به یتاب گرفتم حالشو نکهیا از یخوش با

 ..زدیم یتلخ به یادیز.. کردم مزه میکاف از گهید کمی

 روناجون بار سه دو.. ارمیب شکر برم شدم بلند جام از

 ..نبود ادمی قیدق هنوز یول بودا گفته بهم جاشو



 یقوط دنید با که کردم بسته و باز هم پشت نتویکاب چندتا

  ..داشتم برش و زد برق چشمم شکر

  ..مونده میکاف ته از کمی فقط دمید که میصندل طرف رفتم

 نگاه هی دوباره.. ریام به نگاه هی انداختم فنجون به نگاه هی

 ..کردیم نگام حیمل لبخند با که ریام به نگاه هی فنجون به

  !؟یخورد داغ داغ همشو -

 ..چسبهیم داغ.. سرده هوا: ریام

 ..بمونه دلت رو یاله -

 ..نکنه درد دستت دیچسب یول: ریام

 تو گذاشتم ویخال فنجون و رفتم بهش یا غره چشم

  ..ییظرفشو

 !شده؟ قشنگ نیبب ایب: ریام

 بگم بود یانصاف یب ییخدا.. شدم کینزد کدو به اکراه با

 کدو سر.. بود کرده کار زیتم و خفن اتفاقا نشده خوشگل

 یا گهید زیهرچ ای شمع بشه توش که بود دهیبر روهم

 ..گذاشت

   ..یشیم یزیچ هی ینخور یترش حاال اممم -

  !حد؟ نیهم: ریام

 !؟یدار طال مدال انتظار -

  ..زبونتو آخ: گفت دویکش محکم لپمو



 که امن یجا هی گذاشتم کردمو بلند رو کدو و دمیخند

 ..بترکه وقت هی وفتهین

 :دمیپرس و سمتش برگشتم ریام ازهیخم یصدا با

 اد؟؟یم خوابت

 ..خستم یلیخ: ریام

 حداقل مونده یلیخ شب تا بخواب کمی برو تو.. خب -

 ..یباش سرحال موقع اون

 !؟یکنیم کاریچ خودت: ریام

 رو نجایا کمی: گفتم و انداختم آشپزخونه به یکل ینگاه

 تو.. کنمیم مشغول یگوش با خودمو بعدم کنمیم مرتب

 ..کن استراحت برو نباش من نگران

 آشپزخونه از رونیب افتاد راه و دیکش یا ازهیخم دوباره

 ..کردم بدرقش لبخند با که

 !ر؟یام -

 !جان؟: گفت و برگشت کمی

  ..بخواب بعد کن خشک موهاتو -

 ..یکن خشک برام تو نکهیمگرا.. ندارم حال: ریام

  ..بزنم پسش خستس که االن ومدین دلم

  ..شدم بلند جام از و کردم نثارش ییپررو رلبیز



 باز اتاقشو در و باال میاومد ها پله از و گرفتم دستشو

  ..کردم

: دمیپرس همزمان و نهیبش تا تخت سمت کردم تشیهدا

 !کجاست؟ سشوار

 ..هیدوم کشو: ریام

 رونیب دمیکش توش از سشوارو و کردم باز رو کشو در

  ..زیپر به کردم وصلش و

 و کردم روشنش و کردم مشیتنظ کم حرارت درجه رو

  ..ریام یموها رو گرفتم باال از

 مغز تا دادمیم تکون موهاشو دستم یکی اون با همزمان

  ..رهینگ سردرد و شه خشک سرش

 زده زل بده خودش به یتکون هی نکهیا یجا به خودشم

 ..بهم بود

 ..ریام ینیبش پشت به کاش -

 !؟یکن خشک موهامو بهتر که: ریام

 ..بهم ینزن زل انقد که.. ریخ -

  ..شهینم خب آها: ریام

 سمت گرفتم سشوارو باد کردمو نگاهش باال از

 نگات بازم من: گفت باخنده و بست چشاشو که صورتش

 ..نکن تالش یخودیب کنمیم



 از بعد و شدم باهاش انداختن کل الیخیب و کردم یپوف

 گذاشتم دمیکش برق از سشوارو موهاش کردن خشک

  ..سرجاش

 !؟یندار الزم یزیچ -

 توهم شهینم: گفت و دیکش دراز شدو جا به جا جاش تو

 !؟یبخواب شمیپ

 ..نه اممم.. کنم فکر بذار -

 !مثال؟ چرا: ریام

 

.. رجونیام دارم کار یکل که چون: گفتم طنتیش با

 ..ریبخ عصر

 در پشت از. بستم درو و رونیب زدم میج اتاق از زود و

 ..رسهیم منم نوبت: گفت که دمیشن بلندشو یصدا

 و آشپزخونه برگشتم و دمیخند و دراوردم اداشو صدا یب

 رنگ ینارنج هالوژن و کردم خاموش چراغارو همه

 از قهوه چراغ هی آخرم در گذاشتم روشن رو ییرایپذ تو

  ..برداشتم قفسه

  ..ستمین الید که ارمیدرن سرت شبتو اون کار یتالف تا

 رفتم دست به قوه چراغ بود، لبم رو که یطانیش لبخند با

 ..اتاقم تو



  ..بستم کامل اتاقمو در کردمو روشن برقو

 رو کیپنک و رژ و هیسا و نشستم توالت زیم پشت

  ..رونیب آوردم

 باز کویپنک در و بستم سرم یباال کردم جمع موهامو

 دیسف خودم چون عتایطب و بود دیسف حد از شیب.. کردم

 حد از شیب به ازین االن اما.. ومدینم کارم به ادیز بودم

 ..داشتم بودن دیسف

 نیع کردم کیپنک با صورتمو کل و شدم کار به دست

 شده دیسف بلندمم یها مژه ناخواسته.. لبامو یحت  ..گچ

 ..بودن

 هی و برداشتم ظمویغل قرمز عیما رژ یسرخوش با

 ..لبم کینزد تا دمیکش چشمام ریز از سرخ کهیبار

 اهیس تونستم تا مویا قلوه یلبا و برداشتم ممیمشک هیسا

 پررنگم یمشک لب خط هی ابرو مداد با آخر در و کردم

  ..دمیکش

 هی لبم کنار بود هیسا تو که یسبز یا قهوه رنگ با

 ..بستم درشو و کردم درست یکبود

 پشت دهیکش و کلفت چشم خط هی حرکتم نیآخر عنوان به

 ..دمیکش چشمام



 موریگر چرا من.. ختیر برگام دمید خودمو که نهیآ تو

  !نجا؟یا شمیم تباه دارم چرا من نه! نشدم؟

.. شدم بلند جام از و زدم نهیآ تو خودم به یچشمک

.. دراوردم کمدم تو از رویام رهنیپ و کردم باز موهامو

 که بودم برداشته کمدش تو از نویا ادیب نکهیا قبل قایدق

 خودش اندازه که بود دیسف رهنیپ هی.. کنم یعمل نقشمو

 بلوز.. بود آزاد و گشاد قطعا من تَن تو خب یول بود

 ..دمیپوش تک رهنویپ اون و دراوردم شلوارمو

 و صورتم جلو ختمیر نصف و کردم نصف یموها

 و ومدیم شکمم تا قایدق.. پشتم انداختم آزاد گشوید نصف

 ..شدیم دهید رهیت

 ریز گرفتم یامتحان و کردم روشن هم رو قوه چراغ

 و خوردم یدیشد تکون که دمید خودمو نهیآ تو و چونم

  ..کنار زدم موهامو

 !گه؟ید هیغلط چه نیا

  ..کردم خاموش چراغو و رونیب زدم میج اتاقم از زود

 سالنه و نییپا دمیکش رویام اتاق در رهیدستگ صدا یب

 ..داخل رفتم سالنه

 نشده هم 8 هنوز ساعت بود شده کیتار زود یلیخ هوا

 ..!!بود



 و چونم ریز گرفتم و کردم روشن رو قوه چراغ کم نور

 ..شمینم ترسناک ینجوریا نه.. زدم یکج لبخند

 حد نیآخر تا چشامو و صورتم رو ختمیر شتریب موهامو

 شه معلوم موهام یال از شیدیسف که کردم درشت ممکن

  ..شدم کینزد ریام تخت به آروم و

  ..کردمیم حس اتاق سکوت تو قلبمو ضربان

 درست نور که بود حواسم اما.. لبش به زدم زیر ناخنم با

 ..باشم کرده گرد چشامو و باشه صورتم تو

 کرد جمع یا لحظه لبشو که لبش به زدم انگشتمو دوباره

 ..رونیب داد دوباره و دهنش تو

 نوک با و کردم خاموش رو قوه چراغ گرفت حرصم

 رو زد انگشتاش نوک با که دادم قلقلک دماغشو موهام

 کردو باز آلودشو خواب یچشا هیثان هی واسه و شینیب

 تو من دنید با و کرد باز دوباره هوی یول بست عیسر

 ..افتاد پته تته به و دیپر جاش

 کنترل خودمو یول بخندم غش غش نمیبش خواستیم دلم

 که بهش کردم حمله ییهوی دمیکش یبلند غیج و کردم

 لگد محکم و باال آورد پاشو ناخواسته کامال عمل هی یط

  ..نیزم خوردم و دراومد آخم که شکمم تو زد

 !؟ییتو الید: ریام



 از موهامو نکهیا بدون و گرفتم دهیناد شکممو درد

 کج سرمو شدم بلند جام از لحظه هی تو کنار بزنم صورتم

 خوابو چراغ و شد بلند دادش که روش دمیپر و کردم

  ..گرفت خودش به زرد نور اتاق و کرد روشن

 و پهلوش طرف دو گذاشتم پاهامو و شکمش رو نشستم

 نیهالوو یهپ: زدم داد باخنده و کنار زدم موهامو

 ...رجونیام

 ریز میزد بلند ییدوتا بعد کرد نگاهم شوک لحظه هی

 ..خنده

 وونهید: گفت و زد پس شویشونیپ رو کم عرق باخنده

 !ه؟یختیر چه نیا.. که منو یترسوند

 بد یول! اد؟یم بهم: گفتم و جلو دادم مویمشک یلبا

 یمساو کی کی.. دیپر رنگت دمیفهم قشنگ.. ایدیترس

 ..رخانیام یآقا میشد

! نطور؟یا که: گفت و کرد حلقه کمرم دور ردستاشویام

  !االن؟ یکرد یتالف شویپ روز سه

 ..سی: گفتم یتیخودرضا با و داد فشار روهم چشامو

 نیا نمیبب سایوا.. ک عوض لباساتو برو پاشو: ریام

 !ست؟ین من رهنیپ

 ..سی اونم -



 ..کن پاک حتما صورتتو یول نکن عوض نویا: ریام

 ..دارم دوسش ازش اومده خوشم خودم من راستش نه -

 ایشوخ نیا از گهید بار هی اما.. ستین یحرف باشه: ریام

  ..کنمایم کارتیچ یدونیم خودت یکن

 ..دمینم قول: گفتم و باال انداختم ابروهامو

 بزنه یحرف خواست تا و باال انداخت ابروشو یتا هی

 ...آخ: گفت دفعهی

 !شد؟یچ ریام: گفتم شدمو بلند روش از زود

 

 ..شد حبس نفسم قلبش سمت رفت که دستش

  ..ریام.. ا -

 از یبد بغض.. داد فشار قلبشو شدو زیخ مین جاش تو

 یصدا با تندتند که فشرد گلومو بودن مقصر حس

 ..ریام.. ترسوندمت یم دینبا کردم غلط ریام: کنم لرزون

 ارمیب یزیچ یقرص بلندشم جام از تخت لبه گرفتم دستمو

 قبلش، لحظه چند برعکِس  کامال و گرفت مچمو که

 ..من نفع به کی دو.. نیهالوو یهپ: گفت شاد و سرحال

 که نشیس تو دمیکوب محکم و دیترک بغضم اریاخت یب

 ..بغلش تو شدم پرت که دیکش محکم مچمو و دیخند



 یشوخ چه نیا.. ریام یشعوریب یلیخ: گفتم هیگر با

 و َسر یب ینجوریا اتیشوخ چرا تو! بود؟ یمزخرف

 !تَهه؟

: گفت و داد فشار خودش به منو و گرفت شدت خندش

م از حاالها حاال نترس  ..یلیکا الید یشینم خالص شرَّ

 نیا از چوقتیه گهید ریام: گفتم گرفتمو شگونین شونشو

  ..نکن باهام ایشوخ

 یدونینم: گفت و چشام تو زد زل نییپا گرفت سرشو

  ..الید االن یشد ترسناک چقد

 !قول؟: گفتم شیپرون مزه به توجه یب

 ..قول: گفت کردو بسته و باز برام نانیاطم با چشاشو

 قشنگ رهنشیپ با شمویآرا و نشیس رو گذاشتم سرمو

 ..کردم پاک

 ..یمساو دو دو: گفتم و دمیکش محکم دماغمو

 ..دیکش گند به رهنمویپ نگا نگا: ریام

 ..حقته -

 طنتیش با و گوشم کنار آورد سرشو و کنار زد موهامو

 !بکشم؟ گند به لباتو منم چطوره: گفت شیگیهم



 بوسه هی گنیم مردم! ر؟یام نهیا بودنت کیرمانت تَهِ  -

 گند به لباتو یگیم تو بعد بکارم لبات رو عاشقانه

 !بکشم؟

: گفت و خاروند سرشو پشت مقصر یها پسربچه نیع

 ..شه هماهنگ میقبل جمله با خواستم

  ..گرفت خندم کردیم هیتوج خودشو داشت نکهیا از

 ..بشورم صورتمو برم کن ولم -

 حداقل که بخوابم ینذاشت.. بفرما: گفت کردو شل دستاشو

 ..رونیب میبر شو آماده

  ..باوش: گفتم و رونیب اومدم بغلش از

  ..کردم پاک بویمه افهیق اون و اتاقم تو زدم میج و

 همون دنیپوش از بعد و نشوندم صورتم رو یکم شیآرا

 یگوش خز، یمشک بوت مین و یمشک کتان شلوار و پالتو

 ..رونیب رفتم و برداشتم کالهمو و

.. داخل رفتم ایب گفت تا و زدم ریام اتاق در به یا تقه

 ..کردیم درست موهاشو داشت و بود سادهیوا نهیآ یجلو

 !بزنم؟ عطرت از کوچولو هی ریام -

 ..نه: ریام

 ..سیپ دو فقط! آخه؟ چرا عه -

 ..بارو نیا فقط: ریام



 ..حله: گفتم شدو شل شمین

 به زدم سیپ هی و برداشتم زیم رو از متشویق گرون عطر

 ..مچم به سیپ ای و گردنم

 یادیز یزنیم عطرو نیا آخرته و اول بار: ریام

 ..برات مردونس

   برنم؟؟ یچ پس خب -

 عطر هی.. نباش اون نگرانِ : گفت و مینیب نوک رو زد

 ..یبزن برامن فقط که رمیگیم برات

 ..فتهیخودش چه او -

: شد معلوم دشیسف یدندونا فیرد که کرد یا خنده

 !م؟یبر

 ...میبر -

 و آنا به بعدش ساعت هی.. بود خوب یچ همه شب اون

 یلیخ ابونایخ.. میکرد دایپ همو و میزد زنگ رهامم

 بودن کرده ییمایگر چنان مردم از یبعض و بود شلوغ

  ..دید یم اونارو زدیم خشکس آدم که

 دیپر هوی بود کرده ترسناک دلقک میگر که شونمیکی

 اونو خنده ایب حاال و گوشش ریز زدم هوا یب که جلوم

 رویام شدن بُر روده و منو یایعذرخواه و کن جمع

 ..رهامو



 یکل میداشت که هم یتنبل کدو تو  ..بودن باجنبه ییخدا

 یها بچه به دادم چندتاشو و میکن جمع میتونست شکالت

 مختلف یماسکا و دنیدویم هم دنبال که یکیکوچ

  ..داشتن صورتشون رو ترسناک

 مردم.. یتیتزئ تنبل کدو یکل.. یچراغون یابونایخ

 مخصوص یها ینیریش که ییها مغازه.. یپرانرژ

.. مونینفر چهار یادگاری یعکسا.. فروختیم نیهالوو

 آدمو و بود آسمون تو که ییها یباز شیآت.. مونینفر دو

 و یعال یلیخ شب هی همه و همه.. آورد یم وجد به

 ....زدن رقم برام محشرو

 ...آخرش جز به

 صدا میگوش خونه میبرگشت و میشد هم از که خنده با

 و لباسام کردن عوض از بعد و ندادم تیاهم.. خورد

 ..کردم چک مویگوش تازه مسواک زدن

 صدا یب و کردم باز امویپ یکنجکاو با.. ناشناس شماره

 :خوندمش

 از برات شب 8 فردا.. پرنسس مبارک نتیهالوو} 

 انقد اگه.. یراست آها.. فرستمیم شنیلوک شماره نیهم

 چشمت یجلو عشقتو دادن جون یخواینم که یشجاع

 ...{ .....ایب تنها ینیبب



—------------------- 

 ینگاه.. شکوندم دستمو یانگشتا جانیه و اضطراب با

  ..دادیم نشون رو 7:45 که انداختم ساعت به

 هی که گرفتم رو آنا شماره و برداشتم دوباره مویگوش

 ..دمیرس الید دمیرس: داد جواب نخورده بوق

 و کردم باز درو.. نییپا رفتم بدو و کردم قطع ویگوش

  ..ادیب آنا منتظرشدم

 نه.. قرار نیا به برم خواستمیم.. بودم گرفته ممویتصم

 ندارم مرض پس الکسه دونستمیم چون یکنجکاو سر از

 چرا دونمینم.... یول.. بندازم خطر به جونمو یالک

 بخاطر دیشا.. برم دیبا کنمیم حس فقط.. برم خوامیم

 !؟...ریام جون

 ادیب همراهم که گفتم رو موضوع آنا به فقط نوریا از

 نشون الکس به خودشو نکهیا نه ییجا هی تا فقط یول

  ..بزنه یحرکت هی آنا نشد ازم یخبر بعدش اگه که.. بده

Tina: 

 ..زدما صدات دوبار! ؟یلید: آنا

 ..نبود حواسم آنا دیببخش -

 ..بستم سرش پشت درو



 تو یندازیم خودتو یدست یدست یدار بهت بگم ُزک: آنا

 ..تهیخر هی نیا و ریش دهن

 ..گرفتم ممویتصم من نکن منصرفم لطفا آنا: گفتم کالفه

 بفهمه ریام که یدونیم نمیا و: گفت کردو مرتب موهاشو

 زنه؟؟یم شیآت باهم الکسو و تو

 امیپ من به که داشته یلیدل هی حتما اما.. دونمیم دونمیم -

.. کنه تمونیاذ نخواد گهید دیشا.. دیشا! دونم؟یم چه.. داده

  ..باشه داشته باهام یحرف هی دیشا

 بابات از تورو که یزنیم حرف یقاتل درمورد یدار: آنا

 کرد خفتت جاده تو شب.. سردخونه تو انداختت.. دهیخر

 دل چه نیا! ؟یفهمیم.. زد چاقو رویام.. کرد خورد دندتو

 !ال؟ید یدار هیجرئت و

 ..دونمیم خودم شمیم مونیپش نرم اگه.. لطفا آنا -

.. کردم نگاه بهش استرس با اومد میگوش از که ییصدا با

 ..بود فرستاده شنیلوک

 ..فرستاده شنیلوک آنا میبر -

 ..خرابه َکلَت الید اوف: آنا

 از و دمیپوش بوتامو زود و نکردم یدقت آنا حرف به

  ..رونیب میاومد خونه

 !در؟ دم سهیوا یگفت یتاکس به -



  ..گفتم آره: آنا

 و مینشست عقب جفتمون و میشد خارج باغ در از

 اونجا به دنیرس موقع تا و دادم نشون راننده به شنویلوک

 کردمیم مرور ذهنم تو بزنمو بهش خواستمیم که ییحرفا

 ..دمیرس ینم یا جهینت چیه به یول

 زبونم نمیهم بخاطر.. نداشتم یخوب احساس برابرش در

 ..زدن حرف واسه دیچرخینم

 ..کردم نگاهش دستم رو آنا دست نشستن با

 مواظب یلیخ الید: گفت آروم نشنوه راننده که یطور

 ..باش خود

 ..مواظبم: گفتم کردمو بسته و باز پلکامو

 راننده به یول مقصد به میدیرس قهیدق 6-5 بایتقر از بعد

  ..نگهداره تر عقب کوچه هی گفتم

 کشهینم طول ادیز: گفتم و رونیب دادم لرزون نفسمو

 !د؟یمون یم منتظر نجایهم

 ..حتما بله: راننده

 هوا یسرما که شدم ادهیپ و کردم باز دیترد با نویماش در

  ..صورتم تو زد

 ..یبعد کوچه سمت افتادم راه و بستم محکم درو



 یحت.. رقصوند یم هوا تو موهامو و بود یتند باد بازم

 ..ببندمشون رفت ادمی

 و بود کوچه ته که یا خرابه دنید با شدم که کوچه وارد

 دمیفهم بود شده پارک اونجا یمشک براق نیماش هی فقط

  ..خودشه

 زدم زل زیت اول همون از و طرف اون کردم تند قدمامو

  ..نشیماش به

 دو که یکریپ غول گاردیباد تا دو به خورد چشمم تازه

 پشت به نانیاطم محض.. بودن ستادهیا نیماش طرف

 راحت المیخ ستین یکس دمید یوقت که کردم نگاه سرم

 ..شد

 باز عقبو در شونیکی که برسم بهشون بود نمونده یزیچ

  ..شد ادهیپ نیماش از داشتم انتظارشو که یکس و کرد

 ..بهش دمیرس تا کردم ُکندتر قدمامو

  ..کردم برانداز سرتاپاشو انزجار با

 از که یدیسف رهنیپ.. یمشک دوخت خوش شلوار کت

 باز نشیس تا اولو دکمه تا سه و بود دهیپوش کُت ریز

 زده ژل یموها و شیمشک براق یکفشا.. بود گذاشته

  ..بورش



 نکیع خودش و برن که گفت گاردایباد به سر حرکت با

 انگشتش دوتا نیب و دراورد حرکت هی با شویدود

 ..پرنسس سالم: گفت مرموز شهیهم مثل و نگهداشت

  !شنوم؟یم: گفتم زدمو زل شیوحش یچشما تو

 !؟یهولک هول ینجوریا: الکس

 خب! ؟یبگ بهم یچ نجایا یکشوند منو: گفتم تیجد با

 ..گهید بگو

  !؟یاومد چرا: دیپرس و نشیماش به داد هیتک

 !خوبه؟.. کنم گوش رو تو اتیچرند که: گفتم تمسخر با

 ..نییپا گرفت سرشو و دیخند

 تک هم.. اومد خوشم.. ادهیز جرئتت و دل خوبه: الکس

 به هم شمیپ یایم کیتار به رو یهوا نیا تو تنها و

 ..یبزن حرف نطوریا باهام یدیم اجازه خودت

 ..Bravo: گفت و زد دست برام یشینما حالت به

 یجد الید نه: گفت دوباره که زدم بهش یپوزخند

 و یکرد اعتماد من به یچجور.. کنم کشفت خوامیم

 !؟یدار دوست سوسولو بچه اون انقد! ؟یاومد

 دوست رویام اونقدر اوال: گفتم و دمیخند من بار نیا

 راهمون سر که تو مثه یخر هر تونمیم بخوام که دارم



 پول بدون که ییتو سوسول بچه بعدشم.. بردارم رو باشه

  ..یستین یچیه گارداتیباد و

 کنترل خودشو یول.. شد یعصب هم یلیخ.. شد یعصب

 ..کرد بسنده خنده هی به کردو

 یول زنهیم بهم حرفارو نیا یکس باره نیاول الید: الکس

  !ندارم؟ تیکار چرا یدونیم

 جلوم هاتو زجه.. هاتو هیگر بعدا چون: داد ادامه مکث با

 زبون اون االن از خوامینم نیهم بخاطر.. نمیب یم

 ..هیک به یک فهمونمیم بهت.. نمیبچ درازتو

 بودمش آورده کجا از دونمینم خودمم که یجسارت با

 !شد؟ تموم! بود؟ نایهم تیتوخال یحرفا: گفتم

 و گرفت نیماش از شویتک و دییجو حرص با لبشو پوست

: گفت بترسونه منو که یلحن با و برداشت سمتم به قدم هی

 کنم نابودت تونمیم روش صدتا به کنم اقدام االن من الید

 بزنم بشکن.. تو و منم فقط کوچه نیا تو! که؟ یدونیم

 گلوله کنم اشاره.. یرفت حال از دهنت جلو اومده دستمال

 !؟ییپررو انقد چرا.. شده یخال مخت تو

  ..عقب نرفتم من یول جلو اومد گهید قدم هی

 



 نیهمچ هرگز که یدوست جون اونقدر دونمیم چون -

 نیهم ریام اگه یبدون هم تو ستین بد.. یکنینم یتیخر

 شیپ فرستاده تورو بسته َکت کنه اقدام االن

  ..خواهرجونت

 کردو حفظ ظاهرشو دوباره یول شد شوکه لحظه هی

 ..یدیپرس ااِل درمورد ازش پس: گفت

 هم یچیه تصورت، برخالفِ  بدون نمیا.. دمیپرس آره -

 بدون یول بزن زور یدار زور تا.. نشد عوض نمونیب

  ..یبزن بهم رو ما نیب یتونینم

 قهقهه به خندش کم کم.. بلندتر.. دیخند بعد.. زد شخندین

 ..عقب رفتم قدم هی شدو لیتبد

 نیا از شتریب بذار: گفت لبخند با شد تموم که خندش

 سرت ییبال دمینم قول وگرنه.. الجونید میند کشش

  ..ارمین

 ..نگفتم یزیچ و کردم نگاهش نفرت با

 خودت لیم با ای.. دارم توپ شنهادیپ هی برات: داد ادامه

 !بگم؟.. یکن قبول یشیم مجبور نکهیا ای.. یکنیم قبول

 چقدر پوزخندم دونستمیم خوب.. کردم نگاهش پوزخند با

 ..کنهیم شیعصب

  ..گمیم پس خب: الکس



 بهت ریام مطمئنم: گفت شمرده و گرفت یخاص ژست

 بابات از تورو که کنمیم یاداوری بهت من اما گفته

 ستین بد اما نه ای گفته بهت متشمیق دونمینم.. دمیخر

 ..اردیلیم 6.. یبدون

 ریز داشتمو که یپنهان ترس و شد تر پررنگ پوزخندم

 ..کردم شیمخف پوزخند همون

 از بعد دیبا باالخره نه ای یارز یم انقد دونمینم: الکس

 ....یول دیفهم نویا مصرف

  ..یکنینم صحبت کاال درمورد بفهم دهنتو حرف -

 دهنت از که یحرف نیا: گفت کردو نگاهم نیتحس با

 ..رمیگیم دهینشن دویپر

 رهیخ و اوردمین کم منم یول چشام تو زد زل زیت و سرد

  ..کردم نگاهش

 شنهادمیپ.. گفتمیم داشتم: داد ادامه دادو تکون یسر

 و رفاه تو.. من خونه تو یایب یتونیم الید نهیهم برات

 آرزوشو همه که یزندگ.. یبخوا که یهرچ.. یآزاد

  ..یباش داشته دارنو

 پول.. ریام کنار.. دارم دارنو آرزوشو همه که یزندگ -

 ..شهیم ازتین.. خودت یبرا نگهدار اموالتو و مال و

 ..گذرمینم ایراحت نیا به دمیخر که یزیچ از من: الکس



  ..امینم دست به ایراحت نیا به منم -

  !خان الکس: دادم ادامه ریتحق حالت با

 لبشو باشه داشته رو یجواب نیچن دنیشن انتظار که انگار

  ..داد تکون سرشو و دهنش تو دیکش

 !بود؟ نیهم! شد؟ تموم -

 میقول خوش آدم یلیخ من.. بدم بهت یقول هی ایب: الکس

  ..حرفه در فقط نکن فکر پس

 ..گوشم پشت زدم موهامو خوردمو یتکون جام تو

 تو که یدیشد تحکم با شدو کینزد بهم گهید قدم هی

 برسه یروز.. دمیم قول بهت: گفت زدیم موج صداش

 قول بهت.. شمیپ یایب" خودت" یپا با" خودت" که

 خودمو یلیخ که اتویدهن بد نیا تک تک یتالف.. دمیم

.. دمیم قول بهت.. ارمیدرب سرت نزنمت کردم کنترل

 بهت.. التماس واسه یوفتیب پام و دست به برسه یروز

  ..الید دمیم مردونه قول

 حرف باهات آدم مثه: گفت بود صداش تو که یحرص با

 ...شه جهنم تیزندگ یخواست خودت.. ینکرد قبول زدم

  ..نباختم خودمو یول افتاد دلم تو یبد ترس

 ..شد نیماش سوار برگشت و انداخت بهم یتند و بد نگاه



 از سرعت با نیماش و برگشتن گاردایباد دینکش قهیدق به

 اونجا از کردن، پا به که یگردوخاک با و شد کنده جاش

 ...رفت

 قطره بخورم یتکون نکهیا بدون ستادهیا حاال همون تو

  ..زدم خی گونه رو خورد سر یسمج اشک

  ..گرفتم شیپ در ویقبل کوچه راه و دمیچرخ پا پاشنه رو

 یول دادم نشون نترس و جسور خودمو جلوش یلیخ

 خفه پالتو نیآست تو هقمو هق.. لرزوند دلمو بد حرفاش

 تندتند اشکامو ،یقبل کوچه به دنیرس محض به و کردم

  ..شدم یتاکس سوار دوباره کردمو پاک

.. امایب پاشم بود مونده کم: گفت کردو نگاهم ینگران با آنا

  !گفت؟ یچ! ؟یخوب

 ..میزنیم حرف بعدا: زدم لب بغض با

 ..لطفا نیبرگرد رویمس نیهم آقا: گفتم بلندتر

 ذهنم تو آخرشو یحرفا و شهیش به دادم هیتک سرمو

 که برسه یروز.. دمیم قول بهت.. ]کردم مرور

.. دمیم قول بهت.. شمیپ یایب" خودت" یپا با" خودت"

 کنترل خودمو یلیخ که اتویدهن بد نیا تک تک یتالف

 یروز.. دمیم قول بهت.. ارمیدرب سرت نزنمت کردم



 خودت.. التماس واسه یوفتیب پام و دست به برسه

  ...[شه جهنم تیزندگ یخواست

 ..زهینر اشکام تا گرفتم دندون به لبمو ک بستم چشامو

 که برسه یروز.. دمیم قول بهت.. ]جمله اون بازم

 ..[شمیپ یایب" خودت" یپا با" خودت"

 لیتبد تیواقع به نایا همه روز هی دونستمیم چه

 !!؟...شهیم

~~   

 گفتم آنا واسه الکسو یحرفا خونه به دنیرس از بعد شب

 بعدم.. کردم یبزرگ اشتباه که کرد سرزنشم فقط اون و

 ریام تا که بده میدلدار تونست فقط دید مویناراحت که

 ..دمیترسیم نیهم از من اما.. نباشم یزیچ نگران هست

 ...ارهیب سرش ییبال اون و باشه ریام که

 و انداخت دیکل ریام تا گذشت زود چقدر زمان دمینفهم

 با بعد یول کرد تعجب کمی آنا دنید با اول.. داخل اومد

 رهامم به یحت.. بمونه شام خواست ازش ییخوشرو

 ..ادیب تونهینم داره کار گفت رهام یول زد زنگ

 



 من رو از مشکوکشم ینگاها شب آخر تا ریام

 صورتت یکرد هیگر چرا گفتیم یه و داشتیبرنم

 ..قرمزه

 بستگان از یکی که میکرد جور بهونه هی آنا کمک به منم

  ..میناراحت همون بابت و شده فوت آنا

 از بعد و گذشت بود ظاهر حفظ و یسخت هر به شب اون

 ..خونش رسوند رو آنا ریام میخورد که یحاضر شام

 نیا با دیشا که کردم مرتب رو خونه برگرده هم یوقت تا

 ..شه پرت کمی فکرم و شم مشغول کار

 و کردم بهونه رو یخستگ و یحال یب برگشت هم یوقت

 تو یچجور دمینفهم صبح خود تا و بردم پناه اتاقم به

 ....زدم پا و دست افکارم

~~~ 

 ریام#

 

 ..بستم صفحشو و دادم فشار لپتابو پاور دکمه

 از یخستگ با قهوه، هی سفارش از بعد و برداشتم تلفنو

 مویگوش و دادم بدنم به یقوس و کش پاهام شدن خشک

 بهش که یامیپ.. الید صفحه تو رفتم.. کردم روشن

 مرور امویپ دور هی خودم! ؟یعنی نخونده هنوز دادمو



 هنوز یول بزنه زنگ بهم شد داریب بودم گفته که کردم

  ..نبود ازش یخبر چیه

 ینیس با من اشاره با دایل و خورد یا شهیش در به یا تقه

  ..شد وارد قهوه

 یا گهید زیچ: گفت و زمیم رو گذاشت آروم رو قهوه

 ..نیبگ بهم نیداشت الزم

 ..ممنون باشه: گفتم بالبخند کردمو بسته و باز چشامو

 که کردم مزه قهوه از دادمو میصندل به یزیر چرخ

 ..شد بلند میگوش امیپ یصدا لحظه همون

 لمیمیا.. نه یول کردم روشنش باشه الید نکهیا انتظار به

 ..بود

.. ناشناس طرف از شده ارسال.. امیپ رو زدم تفاوت یب

  ..عکس تا سه

 عکسو نیاول و نشست میشونیپ رو ناخواسته یزیر اخم

 .....کردم باز

—------------------------ 

 الید#

 

  ..تخت رو انداختمش و برداشتم موهام رو از رو حوله

  ..صورتم به دمیکش دستمو حوصله یب دوباره



 قرار اون به که کردم لعنت خودمو شبید از صدبار

 نه داشت ارزش برام خودش نه.. رفتمینم یکوفت

 ..حرفاش

 چشاش تو و حرفاش تو که ینانیاطم و تحکم اون یول

  ..باشم الشیخیب یا لحظه واسه زاشتینم بود

.. گذرمینم ایراحت نیا به دمیخر که یزیچ از من" 

.. یبخوا که یهرچ... شه جهنم تیزندگ یخواست خودت

 هیگر بعدا.. یباش داشته دارنو آرزوشو همه که یزندگ

 بد نیا تک تک یتالف.. نمیب یم جلوم هاتو زجه.. هاتو

 سرت نزنمت کردم کنترل خودمو یلیخ که اتویدهن

  .. "ارمیدرم

 دمیپر فکر از خورد گوشم به نییپا از که ریام ادیفر با

 ..ــــالید: رونیب

  ..دیپر رنگم شدو کنده جاش از قلبم هیثان هی درعرض

 لحظه به لحظه که دمیشنیم پاهاشو دنیکوب یصدا

 در سمت رفتم و پاشدم یصندل رو از.. شدیم تر کینزد

 دهیکوب پشت از یبد یصدا با شدو باز انهیوحش در که

  ..وارید به شد

 یها رگه که کردمیم نگاه شده سرخ ریام به زده بهت

  ..شدیم دهید چشاشم تو خون



.. ومدیدرن ازم ییصدا یول زدن حرف واسه دیلرز لبم

  !آخه؟ کجا از! ؟..بود دهیفهم یعنی

 شبید: گفت یا شده کنترل یصدا با و سمتم اومد قدم هی

 !؟یبود کجا

 بند زبونم بودمش دهیند یعصب ینجوریا بود وقت یلیخ

 ..بود اومده

 ....رویب.. آنا با.. ب: گفتم آهسته و عقب رفتم قدم هی

.. نگو دروغ من به الید: زد داد و شه تموم حرفم نذاشت

 !؟یبود کجا شبید

 به گهید قدم هی اریاخت یب و بستم چشامو صداش از

  ..برداشتم عقب سمت

 از شویگوش دیلرزیم تیعصبان زور از که ییدستا با

 و آورد رو یا صفحه تند تند و رونیب دیکش بشیج

 قدم چند اریاخت یب که نمیس قفسه به دیکوب محکم ویگوش

  ..عقب رفتم

 رو که یعکس دنید با و دادم فاصله خودم از ویگوش

.. الکس منو.. شبمونید قرار قایدق.. زدم خی بود صفحه

   !بود؟ گرفته عکسو نیا یکِ  یک..هم یرو روبه

 ....بد حیتوض تونمیم ریام..ا -



 توعکسه که ینیا!! ؟یبد حیتوض ویچ: زد عربده باز

 !!؟یستین تو مگه

 ..بزنم یحرف نتونستم و دیترک منم بغض ادشیفر از

 !؟یستین تو مگه توام با: ریام

 ..منم..م -

 مهمه.. تمومه گهید خب: زد داد و دیخند کیستریه با

 !ال؟ید کنم کارتیچ االن حقته! ؟یرفت چرا مگه

 ...من -

 احمق منه.. الید یخورد گوه تو: دیکش ادیفر سرم بازم

 تو بعد نشه کینزد بهت آشغال اون زنمیم دو سگ دارم

 !!شش؟یپ یریم خودت یپا با خودت

 بود کینزد صورتش از تیعصبان و حرص شدت از

 شده متورم شیشونیپ و گردنش رگ و رونیب بزنه خون

 ..بود

  !؟یرفت چرا.. بده جواب الید نکن سکوت: گفت داد با

 امیپ هی برام.. برام.. برم خواستمینم.. من: گفتم هق هق با

 دادن جون یخواینم اگه.. بود نوشته.. شبید..د.. اومد

 ....ب تنها ینیبب کینزد از عشقتو..ع



 با نهیآ که یا شهیش نهیآ تو دیکوب کردو مشت دستشو

 رو ختیر و شد کهیت هزار یخراش گوش یصدا

  :زد داد همزمان.. نیزم

 عقلت اون آخه.. ویعشق نیهمچ نخواستم.. الید نخواستم

 یبود فکر یب انقد! ؟یرفتیم یداشت یوقت بود رفته کجا

 خوادیم یغلط هر تونستیم راحت اون یدینفهم که

  !بکنه؟ باهات همونجا

 خون و بود دهیبر شهیش که بود دستش به نگاهم فقط

 ..اتاق فرش رو ختیدیم قطره قطره و بود یجار ازش

 

 نداختتیم همونجا اگه: دیچیپ سرم تو بلندش عربده باز

 کردیم ولت اونجا و آباد ناکجا بردتیم نیماش تو

   ؟!؟یبخور یگوه چه یخواستیم

 چه دیبا من موقع اون: گفت و نشیس به دیکوب محکم

 چیه! ؟یچ ومدیم سرت ییبال اگه!! کردم؟یم یغلط

 یرزم کیتکن تا چند چون یکرد فکر! ال؟؟ید یدینترس

 یتونستیم اگه!! ؟یکن دفاع خودت از یبلد یعنی یبلد

 دفاع خودت از سردخونه انداختت یوقت یکن دفاع

 دفاع خودت از کرد خورد دندتو یوقت.. یکردیم

 ..یدختر هی تو الید.. یکردیم



 یپست یمردا دربرابر یتونینم.. بفهم نویا: زد داد بلندتر

 بفهممت تونمینم من.. یباش خودت مواظب الکس مثه

 !!چرا؟

 با تندتند بشه شیزیچ تیعصبان زور از نکهیا ترِس  از

 کردم اشتباه نزن داد بسه کردم غلط ریام: گفتم هیگر

 ....م کردم اشتباه یلیخ

 با بود شده دورگه زدن داد شدت از که یآروم یصدا با

 یافتاد چشمم از  :گفت زدو زل چشام تو یرحم یب

 ..گهید

 رو که یدرشت اشک قطره با شد همزمان حرفش نیا

  ..کرد سیخ گونمو باالخره و کردیم ینیسنگ پلکم

 نیا با.. زدن حرف واسه شد قفل زبونم و کند نبضم

 ..شد آوار سرم رو ایدن حرفش

  ..نیزم رو خوردم سر و شد حس از یخال زانوهام

 ..تویگوش من بده: گفت و سمتم گرفت شویخون دست

 !!افتادم؟ چشش از واقعا یعنی نیا.. کردینم نگاهمم یحت

 ازت مرگ حد در: دیغر دید که مویحرکت یب و سکوت

 روت دستم کنمیم کنترل خودمو دارم یلیخ الید میعصب

 ..نرو مخم رو پس نشه بلند



 پاره گلومو شینیسنگ که یبغض با کردمو مشت دستمو

 !؟یکنینم نگام ریام: دمینال کردیم

 : .....ریام

 اون به رفتم ارهین تو سرِ  ییبال نکهیا یبرا فقط من.. م -

 ...فقط.. اون.. قرار

 و سرد لحن با و کرد نگاهم بار نیا و برگشت شدت با

 بشنوم صداتو خوامینم: شکست قلبمو دوباره شیعصب

 ..بده تویگوش فقط

  ..زودباش: زد داد هوی

 و نشه بلند هقم هق تا فرش به زدم چنگ چشمش از دور

  ..تخت سمت کردم اشاره دست با

 کندن از بعد و برداشت مویگوش و سمت همون رفت

 داخلش از مکارتویس و دراورد ویگوش پشت قابش،

  ..برداشت

 صدامو نتونستم گهید و دهنم یجلو گرفتم دستمو پشت

   ..کنم خفه خودم تو

 از شدت با و تخت رو کرد پرت مکارتویس بدون یِ گوش

  ..رونیب رفت اتاق

 :گفتم هق هق با.. دنبالش دمیدو و دمیپر جام از



.. توروخدا بدم حیتوض برات صبرکن ریام نرو ریام

 ..ـــریام

 نیآخر سرِ  برسم بهش تا نییپا رفتم چندتا چندتا هارو پله

 پشت از و اوردمین کم یول خورد چیپ پام لحظه هی پله

 نکارویا.. لطفا ریام: گفتم تند تند و زدم چنگ قشوی

 نداده قول خودت مگه بزنم حرف من ینذاشت تو.. نکن

 گهید بدم حیتوض بذار بابا مینکن قضاوت همو یبود

 ..یلعنت

 گهید نیا: گفت کردو جدا قشی از دستمو خشونت با

 یکرد یغلط نیهمچ چشمم یجلو.. الید ستین قضاوت

 یتونیم یموجه حیتوض چه! ؟یبد یخوایم حمیتوض

  !ها؟!! احمقانت؟ حرکت نیا واسه یباش داشته

 ...یم کردم اشتباه ریام -

 بهت که کردم من اشتباهو.. نکن اشتباه الید نه: ریام

 ..دادم یآزاد

.. شد دور ازم زود و نداد زدن حرف فرصت بهم بازم

 نکهیا بدون یول دنبالش رفتم بازم کرد باز ویورود در

 بهش بتونم نکهیا قبل و بهم دیکوب محکم درو برگرده

 ..کرد قفله سه درو برسم



 ینم منو انگار یول کردم نگاش بهت با شهیش پشت از

  ..دادیم عذابم داشت نیا و دید

 ریام نرو ریام: زدم داد و شهیش به دمیکوب دست کف با

  ..کن باز درو نیا

 کنده جاش از نیماش داد که یگاز با و شد نشیماش سوار

 ..شد

 التماس با فقط و صورتم رو بودن ریسراز اشکام

 ..کردمیم نگاهش

 ..ـــریام.. کن گوش بهم یدار دوس یهرک جونِ ! ریام -

 خارج دمید از یفور و چرخوند فرمونو یعصب حالت با

 ..بست موتیر با درو و شد

 ...بود رفته یول کردم زمزمه لب ریز اسمشو بازم

 هق هق بلند و نشستم نیزم رو خوردم سر همونجا

 داد هیگر با و شهیش به دادم هیتک پشت از سرمو.. کردم

 ...الکس کنه لعنتت خدا: زدم

 میگر یصدا دادم اجازه زدمو دارم نم یموها به یچنگ

 ..بشکنه رو خونه سکوت

  ..بود قفل که در 

  ..نداشتم که دیکل

  ..بزنم زنگ آنا یحت چکسیه به تونستمینم ممیگوش با



  !!؟...خونه نیا تو تنها و تک کردمیم کاریچ حاال

 تا کردم هیگر فقط که بود گرفته یچ همه از دلم انقد

 هیتک با همونجا شدو نیسنگ چشام یکِ  دمینفهم که ییجا

 …برد خوابم در به

—----------------- 

 ریام#

 

 گاز پدال رو از پامو شلوارم بیج تو میگوش برهیو با

 دمشیکش و گرفتم مویگوش لبه انگشت دو با و برداشتم

   ..رونیب

 کردمو جکتیر تماسو و کردم یمکث رهام اسم دنید با

  ..داشبورد رو انداختم رو یگوش

 پامو دوباره و نییپا دمیروکش شهیش و کردم یدیشد پوف

  ..دادم فشار گاز پدال رو

 با.. بود اعصابم از زدیم میشونیپ و قهیشق به که ینبض

  ..نداشت یریتاث یول روشون دمیکش دستمو حرص

  ..آخ الید آخ: گفتم رلبیز حرص با

 

 یپشت به دادم هیتک سرمو و ترمز رو زدم شدت با پامو

  ..بستم چشامو و یصندل



 و برداشتم سردو آب یبطر و کردم باز داشبوردو بازم

 همون یول صورتم به زد یزمستون سرد باد.. شدم ادهیپ

  ..شه کم بودنم داغ از تا سرم رو کردم یخال سردو آب

  ..شدینم رد ینیماش چیه که انداختم دورم به ینگاه

 هیتک برداشتم گارمویس پاکت داشبورد تو از و شدم خم

 روشن فندکم با گارویس از نخ هی و کاپوت به دادم

  ..کردم

 دادم دودشو و گرفتم گاریس از یقیعم پک درد با

 یمواقع مگر دمیکشینم ویزهرمار نیا چوقتیه.. رونیب

 ...االن نیهم مثه.. شدیم داغون یلیخ اعصابم که

 نیماش سوار دوباره خورد هوا سرم به که ربع هی بعد

  ..روندم میجنگل خونه سمت راست هی و شدم

 دمید ینم ویکس اگه دیشا.. کردیم بهتر حالمو اونجا دیشا

 چکسیه که یسکوت به داشتم ازین بد.. شدیم بهتر حالم

  ..بشکنتش نتونه

 به و گرفتم روم به رو از چشم میگوش برهیو با باز

  ..بود رهام بازم که کردم نگاه صفحه

 یصندل رو بندازمش خواستم و کردم جکتیر دوباره

  ..باشه داشته یمهم کار دیشا گفتم یول

 !"شده؟ یزیچ کنم صحبت االن تونمینم: "دادم امیپ بهش



 بعدا ستین مهم داداشم نه: "داد جواب هیثان چند بعد

 ..."گمیم

 یصندل انداختم کردمو خاموش ویگوش امیپ خوندن بعد

  ..کنارم

 و چوله چاله تموم با جنگلو یخاک جاده هیشگیهم رِ یمس

 نویماش و گذروندم بود که یقیعم و عمق کم یها گودال

  ..کردم پارک کلبه کینزد

 که بود نشسته کلبه مانند یروونیش سقف رو یکم برف

  ..بود شده آب نصفشم

  ..یچوب در سمت افتادم راه و کردم قفل نویماش

 آرومم یول شدینم دردم یدوا.. سکوت و ییتنها کمی

  ..کردیم

 دلم تا.. شم آروم تا کنم هیتنب رو الید گهید جور تونستمیم

  ..شه تیاذ که خواستمیم نه تونستمیم نه یول.. شه خنک

 شیآت کردن روشن مشغول و نهیشوم یجلو نشستم

  ..شدم

 یراه هی دیبا الکس کردن دایپ واسه.. باشه یراه هی دیبا

    ..نشدم متوجهش هنوز من که باشه

  ..ترسو بدبخت

 



 کاناپه رو خودمو و چشام رو دمیکش محکم دستمو

 ....بستم چشامو و انداختم رنگ یشکالت

~~~~ 

 الکس#

 

 !عکسا؟ -

 ..فرستادم: هاتف

 !خط؟ -

 ..سوزوندم: هاتف

  !ر؟یام -

 رفت یعصبان ظاهرا و رونیب زد شرکت از: هاتف

 ..خونه

 !باشه؟ کرده تیاذ پرنسسمونو نکنه.. عاعا -

 بود نقص یب کارتون: گفت زدو یمرموز لبخند هاتف

 ..آقا

  ..هاتف شتوین ببند: گفتم تیجد با

 !ه؟یچ تونیبعد نقشه آقا. چشم..چ: هاتف

 آخرم هدف.. جلو میریم خاموش چراغ و آروم فعال -

 ..خودمه سمت به پرنسس دنیکش

 ..آقا نیشیم موفق شهیهم مثل مطمئنم: هاتف



 هالوکم اون با.. ببند درم رونیب برو.. دونمیم خودم - 

 یب شهیهم مثل خوامیم.. کن هماهنگ جنس لیتحو واسه

 ..جلو میبر نقش و بیع

 ..آقا چشم: هاتف

 به یکینزد حس از و گرفتم ضرب زیم رو انگشتام با

  ...!!بست نقش لبام رو یتمندیرضا لبخند هدفم

—------------ 

 الید#

 

 باز نمویسنگ یچشما کردم حسش تنم تو که ییسرما با

 یآخ و دیکش ریت گردنم که دادم تکون سرمو.. کردم

  ..گفتم

  ..نشستم جام تو و دادم تکون زور به شدمو خشک بدن

 ..ارمیب ادی به رو افتاده یاتفاقا تا دیکش طول لحظه چند

 چرخوندم سرمو رهینگ درد گردنم که یآروم حرکت با

  ..کردم نگاه رونیب به شهیش پشت از و

 گمید طرف از گرفت دلم ریام نیماش یخال یجا دنید با

  !مگه؟ بودم خواب ساعت چند.. بود یکیتار به رو هوا

 و دادم قورت بغضمو درد با و شدم بلند جام از یسخت به

 ..گرفتم شیپ رو ییدسشو راه



  ..دمیپر رنگ صورت به دمیپاچ و کردم آب پر مشتمو

 به نهیآ تو و شستم حرص با اشکامو شده خشک رد

  ..زدم زل خودم

 کرده پف چشام ریز و زدیم یقرمز به چشمام یدیسف

  ..بکنم تونستمینم هم هیگر یحت.. بود

 که رونیب اومدم ییدسشو از ممکن حالت نیتر یخنث با

  ..نهیآ شده خورد یها کهیت به خورد چشمم

 رو شهیش کهیت نیبزرگتر و نشستم پام پنجه رو جلو رفتم

 خودم به یپوزخند و گرفتم صورتم یجلو و برداشتم

  ..زدم

  .."الید یافتاد چشمم از گهید"

 جملش نیهم با! بره؟ ادمی از ریام جمله نیا شدیم مگه

  !!بره؟ ادمی یچجور شکست دلمو

 رو شهیش یها کهیت تند تند کنه باز سر بغضم نکهیا قبل

.. نه ای بُرهیم دستمو نبود مهم.. کردم جمع نیزم رو از

  ..نبود مهم یچیه.. نه ای ادیم خون

 خودمو کردمو جمع دستام تو بود شهیش کهیت یهرچ

  ..زبانه سطل تو ختمیر رو همه و آشپزخونه به رسوندم

 یم دستم شدن دهیبر از نشون دستم رو خون داغ رد

 ..داد



 یزخما کهیت کهیت که انداختم دستام به یتفاوت یب نگاه

  ..بود یجار ازشون خون و بود روش کوتاه و قیعم

 شستم دستامو دیکشیم شیآت به زخمامو که یولرم آب با

  ..کردم یچیباندپ دستامو یسخت به و

 رو محو صورت به خون یقرمز که نگذشت هم یچیه

  ..کرد ییخودنما باند

 و کردم دارش نم و برداشتم رو ییظرفشو کنار پارچه

 دست شده خشک خون رد و اتاق به برگشتم دوباره

  ..کردم پاکش و دمیساب فرش رو رویام

 رفتم دوباره و کردم مشت دستم تو رو پارچه

 آرامبخش قرص هی پارچه شستن بعد و  آشپزخونه

 ..بخوابم بازم بتونم تا خوردم

 دمیخز و تختم به رسوندم خودمو داشتم که یسردرد با

 فشار روهم چشامو بترکه بغضم نکهیا قبل و پتو ریز

 تیوضع نیا از خودمو دنیخواب با کردم یسع و دادم

 ..بدم نجات

 نه داشتم یگوش نه... دادیم عذابم فقط موندن داریب

 معلوم و نبود که خودشم.. بزنم حرف یکس با تونستمیم

 ....ومدیم یک نبود

~~~~~~ 



 ..یلیخ.. بود سخت یلیخ.. گذشت ریام بدون شب نیاول

 ..نشستم ثابت جا هی و نذاشتم روهم چشم صبح خود تا

 شبشو و روز و کردم یزندگ تنها خودم چندسال که یمن

 ریام بدون شب هی االن کردم، َسر خودم با خودم

  ..بودم شده خواب یب چ،یه که بدخواب

 همه.. باشه رفته برق که بزرگ خونه نیا تو مخصوصا

... ادیب بارونم و یباش تنها هم تو و.. باشه کیتار جا

 !؟...یلعنت تیوضع نیا از بهتر میداشت

 وارید به دادم هیتک سرمو که بود صبح یکاینزد تازه و

 چندبارم که بماند بزنم یکوتاه ُچرت زجر با تونستم و

 ..دمیپر خواب از وسطش

 که در به چشمم و بود غروب 7:30 ساعت االنم 

 گلوم از آبم یحت.. نهیهم صبح از تمیوضع.. برگرده

  ..راهه به شکمم قور و قار و نرفته نییپا

  ...کنمیم سکته من که ادین امشبم اگه

 تو رفتم کشون کشون و دادم تکون موهامو یکالفگ با

 و کردم باز دستم دور از رو یخون باند.. آشپزخونه

 ...یآشغال انداختمش



 خشک یخونا کردن زیتم از بعد و برداشتم نو باند هی

 با و کردم یچیباندپ دستمو کف دوباره زخمام، دور شده

 ..کردم کسشیف سنجاق هی

 همون به برگردم تا دمیچرخ پام پاشنه رو حوصله یب

 چشمم اما رمیام منتظر و نشستم روش صبح از که یمبل

 حرکت از که آشپزخونه بزرگ پنجره به خورد

  ..سادمیوا

 شیفلز قفل سمت دستمو و بهش رسوندم خودمو زیت

  ..دینرس دستم یول کردم دراز

Tina: 

 و پام ریز انداختمش و زدم چنگ زیم کنار از یصندل هی

  ..باال رفتم

 چرخوندم زور با قفلو.. لطفا بده جواب راه نیا ایخدا

.. نشد باز یول نییپا دمیکش رو رهیدستگ و مخالف جهت

 یم ذهنم به که یراه هر و رفتم َور باهاش دوباره

  دیرس

  ..کردمیم ادهیپ روش

 بازش تونستم باالخره یول گرفت درد کتفم که یحد تا

 ..نبودا سخت اونقدام.. زدم دلم ته از یلبخند و کنم



 و گذاشتم باز رو پنجره که بود ادیز اونقدر هوا سوز

 از بوت مین و پالتو دنیپوش بعد و اتاقم تو دمیدو زود

 و نییپا اومدم پنجره از اطیاحت با و باال رفتم یصندل

  ..بود خودم کار که داشت کوچولو پرش هی آخرشم

 خودم واسه باذوق و کردم میر وارد ولع با رونویب یهوا

  ..زدم دست

 راه و شدم رد هم یورود بزرگ در از یمعطل یب

  ..گرفتم شیپ در ابونویخ

 ...شبید نیع.. یابر و بود یکیتار به رو هوا

 بمیتعق داره نیماش هی کردم حس ابونیخ به دنیرس تا

 پیز مثال و ستادمیم یوا یه راه وسط عمد از.. کنهیم

 یا گهید کار مشغول خودمو ای کردمیم چک بوتمو مین

 یوا ازم فاصله با اونم دمید یم که دادم یم نشون

  ..ستادیم

 یها شهیش دنید با که کردم نگاه نیماش به میرمستقیغ

  ..افتاد دلم به یشتریب َشک شیدود

 رسوندم یاصل ابونیخ به خودمو شتریب هرچه سرعت با

 واسه گمید دست با و نگهداشتم پالتومو دستم هی با و

  ..دادمیم تکون دست شدنیم رد که ییها یتاکس



 پام یجلو یحساب درست هی قهیدق چند از بعد باالخره

  ..شدم سوار زود و زد ترمز

 از اونجا به دنیرس تا و دادم راننده به رو آنا خونه آدرس

 همون هنوز که کردمیم نگاه عقبو نیماش ییجلو نهیآ تو

  ..بود سرم پشت یمشک نیماش

 چکسیه که یخلوت کوچه تو چون منه دنبال دونستمیم

 دستم از یکار اما هیک کار زدمیم حدس.. بود دنبالم نبودم

  ..ومدیبرنم

 برسم تا دیکش طول ربع هی بود که یکیتراف با بایتقر

 ..آنا خونه

 پول من دیببخش: گفتم دیترد با کرد ترمز راننده نکهیا بعد

 رو نهیهز من دیکن صبر لحظه چند هی ستین همراهم

 ..االن ارمیم

 ..ستین یمشکل باشه: راننده

 پشت بار چند رو آنا خونه زنگ و شدم ادهیپ نیماش از

 ..باشه خونه کاش.. باشه خونه کاش.. زدم هم

  ..خونس دمیفهم دمیشن که در پشت از پا یصدا

 چهره اون با مخصوصا من دنید با یول کرد باز درو

 :گفت و کرد تعجب قرمز و کرده پف

  !ال؟ید



 شهیم آنا: گفتم بود گرفته کمی هیگر بخاطر که ییصدا با

 ..کنمیم فیتعر برات ویچ همه! ؟یکن حساب رو هیکرا

 ..نمیبب تو ایب یزنیم هیحرف چه نیا: آنا

 وارید رو زیآو که پولش فیک تو از و داخل فرستاد منو

 ..کرد حساب رو هیکرا و دراورد پول مقدار هی بود

 تنم از پالتومو و کاناپه یرو کردم پرت خودمو

  ..دراوردم

  ..شدم زیخ مین جام تو در شدن بسته یصدا با

 کنارم و سمتم دیدو زود شدش شیآرا مهین صورت با آنا

 !؟ینجوریا چرا! دختر؟ هیوضع چه نیا الید: نشست

 !؟یبر یخواستیم ییجا -

 یب یادیز صورتم بودم اومده حموم از.. نه من؟: آنا

 توروخدا الیخیب منو.. بکنم یشیآرا هی گفتم بود روح

 ..شده چت تو بگو

 که دستش تو گرفت کردمو عرق و سرد یدستا

 ...!!دیفهم ویچ همه ریام  :گفتم

.. نگو یالک الید: گفت شدو باز ممکن نیآخر تا چشاش

 !گه؟ید الکسه با قرارت نیهم منظورت

 ..دادم تکون سرمو تند تند و گونم رو خورد سر اشکم

  ..نشه بلند روم دستش کرد کنترل خودشو یلیخ آنا -



 رو نهیآ زد.. دیلرزیم تیعصبان از: دادم ادامه بغض با

 مکارتشویس گرفت ازم مویگوش.. نزد منو یول شکست

 ومدین شبمید کرد قفل روم هم رو خونه در دراورد

 ...خونه

  ..افتادم هق هق به و دیترک بغضم که بود حرفم یآخرا

 دستشو و بغلش تو گرفت سرمو فقط و کرد سکوت آنا

  ..داد حرکت کمرم رو میمال

.. الید شهینم درست یچیه هیگر با االن.. ششش: آنا

 رید یدونستیم خودتم باالخره یکرد خودت که هیاشتباه

 !د؟یفهم کجا از حاال.. فهمهیم ریام زود ای

 باهاش که طرفم گرفت ویکاغذ دستمال همزمان و

 ریام واسه شیعوض خوده: گفتم و کردم پاک اشکامو

  ..صبحش فردا قایدق فرستاد عکسمونو

 بگم رهام به یخوایم.. کنه کارشیچ خدا بگم.. اوف: آنا

 !بزنه؟ حرف ریام با

 ..شهینم -

 !ن؟یبب منو الید.. نمیبب سایوا... تیم خب: آنا

 ..کردم نگاش منتظر و عقب دمیکش سرمو

 یاومد یچطور پس کرده قفل روت درو اگه: داد ادامه

   !نجا؟یا



  ..رونیب اومدم آشپزخونه پنجره از -

 بخور ارمیب برات یچ هی من نیبش.. تو یا وونهید: آنا

 ..شه خوب حالت

 دمیکش دراز دوباره آنا رفتن از بعد و دادم تکون سرمو

   ..مبل رو

 ..بود اعصابم رو یحت ساعتم تاک کیت یصدا

 یستین خونه نهیبب برگرده اگه: زد داد آشپزخونه تو از آنا

 !؟یچ

 ادین روز ده.. بکنه خوادیم یهرکار.. آنا ستین مهم -

  !!بمونم؟ تنها کال من خونه

 برگرده خواست هرموقع: دادم ادامه تر آروم و بغض با

  ..برگرده سالم فقط

 

 ..کردم تیخر خودم: زدم لب و دمیچرخ پهلو به

 شمیپ برگشت نوشابه وانیل هی و چیساندو بشقاب هی با آنا

 ..ندارم لیم اصال لطفا ارشین آنا: گفتم که

 زور به باشه شده! ؟یدید نهیآ تو خودتو الید شهینم: آنا

 ..نمیبب پاشو.. یبخور دمیم بهت



 که کردم دراز نوشابه سمت دستمو شدمو زیخ مین جام تو

 نوشابه هیخال معدت شهینم: گفت و عقب دیکش وانویل

 ..چیساندو اول.. یکنیم ضعف یبخور

 گاز یلیم با و گرفتم دستش از چویساندو و کردم یپوف

  ..زدم بهش یزیر

 !سه؟یسوس -

.. خورهینم جوجه درد به خوردنم نجوریا.. بله: آنا

   ..بزن گاز درست

 که انگار چویساندو نصف بود که یزور و ترفند هر با

 دلم رو که هضمش واسه و دادم قورت سنگه یِ نیسنگ به

  ..خوردم نوشابه فقط نمونه

 شناسمیم رویام من که ییاونجا تا یلید نباش نگران: آنا

 خودش نهیا از فقط تشیعصبان و روت شده یرتیغ یلیخ

 توهم اشتباه گرچه ارهیدرم دلت از ادیم بشه که آروم

! آخه؟ یدونیم کجا از تو اومد امشب دیشا اصن.. بود

 چرا که داره شبشید واسه یمنطق حیتوض هی هم حتما

 !باشه؟.. خونه برنگشته

 دلم حرفاش با که یمن و کرد پاک اشکامو همزمان

 زمزمه دادمو تکون تند تند سرمو بود شده آروم یکمی

 ..باشه: کردم



 !کم؟ی یبخواب یخوایم.. خوب دختر نیآور: آنا

 ..بودم خواب همش.. نه -

 دور فکرا نیا از کمی ارمیب لپتابمو برم من پس باشه: آنا

 !خوبه؟.. میش

  ..اوهوم -

 ..آنا یهست که یمرس: گفتم یجون کم لبخند با

 پررنگ لبخندم که فرستاد واسم بوس و زد بهم یچشمک

 ...شد تر

 

 دلم ته همش یول بودم مشغول آنا با شب 11 ساعت تا

  ..داشتم رویام استرس

 سراغ ازش خونه برگرده زودتر رهام اگه گفت هم آنا

 یصدا نه.. بود ومدهین هنوز رهامم یول رهیگیم رویام

 ...نوریا اومد یرهام نه میدیشن یدیکل

  !بندازم؟ جاتو یخوایم رهیم داره چشات الید: آنا

! بخوابم؟ نجایهم شهیم: گفتم و کردم جا به جا خودمو

  ..اریب برام پتو هی فقط

 ..یبخوا تو یهرجور.. باشه: آنا

 برام میضخ یپتو هی دیدو و شد بلند جاش از سرعت به

  ..آورد



 در که دستش از پتو گرفتن واسه بود شده دراز دستم

 دهیکوب با شد همزمان نیا و شده دهیکوب شدت با خونه

 ..نمیس تو من قلب شدن

 ..آنا..آ: زدم لب اضطراب با

 ..شهینم یچیه الید باش آروم: آنا

 دوباره که یدر سمت رفت و نیزم رو گذاشت رو پتو

  ..شد دهیکوب

 نباشم دید معرض تو که سادمیوا ییجا و شدم بلند جام از

 ..کردم زیت گوشامو و

 یعصب یصدا بندش پشت و اومد در کردن باز یصدا

  !نجاست؟یا الید: ریام

 اگه حاال.. دادم فشار روهم چشامو و گرفتم گاز لبمو

 ..ومداینم گمید هفته هی بودم خودش خونه

 ...تو ریام: آنا

 !نجاست؟یا الید گفتم کردم سوال ازت: ریام

 باشه؟؟ دیبا کجا: آنا

 بدش دادن پس جواب از شد تر یعصب ریام یصدا

 کی تا بگو بهش.. نجاستیا دونمیم که من.. آنا: ومدیم

 !باشه؟ برمشیم امیم خودم رونیب ادین گهید قهیدق

  !؟یچ ادیب نخواد اگه: آنا



  ..یکنیم خراب ویچ همه یدار لطفا شو ساکت آنا اوف

 که شدم ریام جواب منتظر و دمیکش یصدادار نفس

  ..نداد یجواب

 هی نیع! خب؟ اینر الید: طرفم اومد تند و بست درو آنا

 فردا بمون.. ارهیم سرت ییبال هی زنهیم شده یزخم ببر

 ....خ

.. رهینم.. آنا شهینم: گفتم و خاروندم صورتمو یکالفگ با

  ..رهینم شناسمیم من که ینیا

: گفتم و دمشیپوش دوباره و زدم چنگ پالتومو حرص با

 یکل االنشم نیهم تا  شهیم درست دردسر هم تو واسه

 ..یکرد کمکم

 !؟یدار اعتماد بهش چقدر مگه نشو وونهید الید: آنا

 که دونمیم یول.. دارم اعتماد بهش بخدا.. آنا ادیز یلیخ -

  ..دیترس ازش دیبا موقع اون و شهیم تر یعصب نرم اگه

 به.. برم قربونت خدافظ: گفتم و دمیبوس رو آنا گونه زود

 !خب؟ نگو یچیه رهام

 ..باشه: زد لب بود صداش تو رفتنم از که یتینارضا با

 مین دوباره دنِ یپوش بعد و گوشم پشت انداختم موهامو

  ..کردم باز درو بوتام،

  ..زد خی صورتم و گرفت یباز به موهامو باز سرد باد



 هیتک و شهیهم از تر ختهیر بهم موهاش.. بود بهم پشتش

  ..نشیماش بدنه به بود زده

  ..بشه متوجهم که بستم باصدا عمد از درو

 سمت و نییپا انداختم سرمو دمیفهم خوردنشو تکون تا

 لبمو که زد بهم یصدادار شخندین کردم حرکت نیماش

 سوار سکوت تو و ندم جوابشو تا کردم جمع دهنم تو

 ..شدم

 گاز پدال رو پاشو و شد سوار من از رترید هیثان دو

   ..کند جا از نویماش دادو فشار

.. یعال ابتکار: گفت یتند یول دار خش یصدا با

 تک تک از.. بهت نیآفر.. معرکه هوش.. 20 تیخالق

 از فقط! گه؟ید یکنیم فرار خونه یها سمبه سوراخ

 دارم دیام که ینکرد فرار یبخار لوله و کولر چهیدر

   ..یبکن اونم

.. کردم نگاه رونیب به شهیش پشت از و برگردوندم رومو

 قفل درو تو خب کهیمردت بگه بهش ستین یکی آخه

 ..رونیب ومدمیم خونه در از آدم مثه وگرنه یکرد

 !شده؟یچ دستات: ریام

 

 ..شد اتوبان جاده وارد و چرخوند شدت با فرمونو



  ..دمیبُر: گفتم سرد

 روش یخون که کردم نگاه دستش به یرچشمیز خودم و

 ..بود مونده هنوز زخماش رد یول نبود

 اون تو سرعت با و داد فشار گاز پدال به شتریب پاشو

 ..تازوند خلوت جاده

 به گرفتم نامحسوس دستمو و دادم هل عقب به خودم

 کنهیم لج بدتر نرو تند بگم اگه دونستمیم.. یصندل گوشه

 ..کردم سکوت نیهم بخاطر

 نیماش همون به خورد چشمم لحظه هی فقط لحظه هی

  ..بود ما پشت یادیز فاصله با که یمشک

 به رو به چشمش هی که دمید رویام چشم گوشه از باز

 و نیماش ییجلو شهیش به چشمش یکی اون و بود روش

 !!؟...بود دهیفهم اونم یعنی.. کردیم نگاه عقبو

 زد راه وسط انبریم چندتا و کرد قبل از شتریب سرعتشو

 ترمزِ  با آخر در و رمینگ جهیسرگ تا بستم چشامو که

 ..کردم نگاه دورمو کردمو آزاد نفسمو زد که ییهوی

 ..آشغال یعوض: گفت رلبیز آهسته

 نبود نیماش اون از یخبر گهید یول کردم نگاه پشتم به

  ..بود درخت و دار یکل جاش به و

  !!؟..میبود جنگل تو.. ت



 ..شو ادهیپ: ریام

 ....نجایا اما -

  ..شو ادهیپ گفتم: گفت بلند یعصب

 محکم درو و شدم ادهیپ و دادم هول نویماش در حرص با 

 دل تو دیکش و گرفت دستمو مچ و سمتم اومد.. دمیکوب

 ..جنگل

 رپامویز همش و بود اومده بند نفسم جنگل یکیتار از

 ..شم کتلت نیزم وفتمین که کردمیم نگاه

 میدیرس یک دمینفهم که یجور بود قدمام به حواسم همش

  ..یجنگل خونه هی به

 زیتم و تر یچوب کلبه هی.. داغون یها کلبه نیا از نه اما

 و داره صاحب بود معلوم که یجور یروونیش سقف با

 گرگ نیا از تونستمیم مگه اما.. شهیم یدگیرس بهش

   !!؟...هیک مال نجایا کنم سوال یزخم

 در قفل تو انداخت و و دراورد بشیج تو از که یدیکل با

  !!؟...خودشه مال نجایا.. دیکش سوت مخم تعجب از

 داد هولم محکم و دیکش مچمو و عقب داد هول درو

    ..داخل

 !کجاست؟ نجایا! ؟یکنیم کاریچ یدار ریام -



 بازومو شه خارج دهنم از کامل حرفم بذاره نکهیا قبل

 هی که یا نفره تک تخت رو کرد پرتم باشدت و گرفت

 بتونم نکهیا قبل شده شوکه و بود باالسرش بزرگ پنجره

 ....کرد قفل دستامو و روم زد مهیخ شم بلند

  !؟...ریام: زدم لب حرکتش از شوکه

 کرد فرو محکم سرشو و بدنم رو انداخت تنشو ینیسنگ

  ..گردنم تو

 که انگار دیکوبیم نمیس به خودشو تند تند انقد قلبم

  ..رونیب ادیب خواستیم

 یول زیر بوسه تا چند و داد فشار محکم دستامو

 متوجه کرد بلند سرشو تا و گردنم رو نشوند صانهیحر

   ..ومدیم دهنش از که شدم یمشروب گند یبو

 !؟یکرد مست: دمیپرس شک با

 و دراورد تنم از پالتومو و گفت رلبیز یآروم نوچ

  ..تخت نییپا انداخت

.. کن نگاه منو ریام: گفتم گرفتمو قاب دستام با صورتشو

  ..نیبب منو

  ..چشمام تو زد زل و باال آورد خمارشو یچشما

  ..ستین خوش حالش شدم مطمئن



 سرت از یمست بزن صورتت به سرد آب هی پاشو.. پ -

  !هست؟ سرد آب نجایا! خب؟.. ریام بپره

 کردم کج سرمو که صورتم رو شد خم حرفم به توجه یب

  ..شدم مانعش دستام با و

  ..نبود شیحال اما

 دادم خودم به یدیشد تکون دستش از شدن خالص واسه

 لباشو و نگهداشت طرفم دو و زد دستام به یچنگ که

 تلخ و گند یبو از داشت حالم.. لبام رو گذاشت انهیوحش

  ..خوردیم بهم مشروب

 ..انداخت رمیگ بازوهاش نیب و کرد قفل پاهامو پاهاش با

 دیکش کمی سرشو و گرفت نمییپا لب از یمحکم گاز

  ..عقب

: گفتم ملتمس و دادم تکون خودمو و کردم تقال زور به

   !؟یکن ولم شهیم.. ریام

  ..یکنیم تمیاذ یدار: دادم ادامه خوردمو تکون دوباره

 رو انگشتاش رد یول برداشت دستام رو از دستاشو

  ..کردیم ذوق ذوق دستم

 با اما شده الیخیب که الیخ خوش منم شد بلند روم از مهین

 یمشک کاپشن چشام تو بود زده زل که ییچشما همون

  ..من یپالتو کنار نیزم انداخت و دراورد چرمشو



 دونه دونه و رهنشیپ یها دکمه سمت رفت دستش

  ..کرد بازشون

 بخدا ریام: گفتم یعصب لحن با و باال دمیکش خودمو

  ..ها بپره سرت از یمست سرت تو زنمیم

  ..ستمین مست من: زد لب دورگش یصدا با

 ..دراورد تنش از رهنویپ و

 که بارهیم روت و سر از اصن یستین مست مشخصه -

  ..یکنیم کاریچ یدار تهیحال

 به دوباره اریاخت یب که دیکش محکم گرفت پامو مچ

 تو زدم که یلیس با همزمان و دراومدم دهیکش دراز حالت

 ...روم انداخت داغشو تن گوشش

.. کردمیم حس بدنشو یداغ هم لباس یرو از یحت

  ..سوختیم داشت

 !؟یکرد نازم االن: زد لب دویخند آروم

 بار هی ریام: گفتم و نشیس تخت دادم فشار دستامو کف

 نشده بدتر حالت تا.. یسوزیم یدار.. کن گوش حرفم به

  ..کنم خوبت بذار

 و شد مورمورم که گوشم الله رو دیکش نرم زبونشو

  ..کنمیم خوب حالمو تو با دارم خودم من: گفت خمار

 ..نکن ریام: گفتم کردمو تقال



    ..کنمیم دارم یول: ریام

 شیحال مسته پسره.. موندم حرکت یب جام تو شده شوکه

 نطوریا خودش.. ایح یب تیتربیب گهیم یچ ستین

  ..خواست

 

.. نیبب ریام: گفتم دیتهد با و شکمش ریز دادم جا زانومو

 روم از بلندشو.. ایبمون بچه دل به آرزو زنمیم یجور

 ..زنمیم بخدا وگرنه

 مست و دیخند که عقب دادم هولش و گرفتم هاشو شونه

 بزن! برسه؟ من به زورت یخوایم جوجه آخه: گفت

 ..یرسیم مرحله اون به اصن نمیبب

    !ه؟یچ منظورت - 

 بودو تنم تو که یمیضخ بلوز اون و قمی تو انداخت دست

 دست هی با و دمیکش یفیخف غیج که داد جر حرکت هی با

 و موهاش تو انداختم گموید دست و نگهداشتم قموی

 ..دراد جونش تا دمشونیکش محکم

: گفت بود گرفته دردش حاال که خمارش لحن همون با

  ..الید دستاتو بردار.. آخ



 و دستم رو گذاشت دستشو که موهاشو دمیکش تر محکم

 و رفت در دستم از قهی زد پس محکم دستمو یکی اون

  ..دید زیه نیا ندارمو و دار

 و دمیترس که زد یبرق چنان چشاش کم نور اون تو

 بپوشونم جلومو نکهیا قبل یول جلو آوردم دستمو

 و کرد قفلشون و فمیظر یانگشتا تو کرد فرو انگشتاشو

 نمیس قفسه از یزیر گاز  "تو یدیسف چقد" گفتنِ  با

 از اونم شد شل موهاش رو دستم و دمیکش یآه که گرفت

 قفل انگشتاش با دستمم یکی اون کردو استفاده فرصت

  ..کرد

  !بزنم؟ وونهید نیا نهیس به رد دستِ  تونستمیم مگه

  ...نبود وقتش" االن" یول

 وارد بهش یفیخف فشار و مشتش تو گرفت پامو ران

 صانهیحر و دندوناش نیب گرفت لبمو دوباره کردو

 به نسبت تونستمینم.. که نبودم سنگ از منم.. دیمک

 خواستمینم گمید طرف از اما باشم تفاوت یب حرکاتش

 خفه خودم تو صدامو تونستم تا پس کنم کشیتحر شتریب

 ..نگهدارم یمخف کردم یسع بدنمو لرزش و کردم



 یگود تو کرد فرو باز صورتشو دیفهم خودش که انگار

 که یزنیم زور یدار چرا: گفت خمار و دهیکش و گردنم

 !؟یباش ساکت

 از رمویز لباس بند سرانگشتاش با حرفش با همزمان

 به که یا نهیس قفسه و بازوم رو تا داد سُر شونم رو

 ..کرد قرارتر یب لباش با شدویم نییپا باال شدت

 یب و دمیکش صدادار تند ینفسا و باال گرفتم سرمو 

 در تونستمینم.. شد حلقه کمرش دور پاهام اریاخت

 یکینزد که بود یکس تنها و نیاول.. کنم مقاومت برابرش

 رو انگشتاش بود یکاف.. خواستمیم وجود تموم با بهشو

 ..شم خود یب خود از تا کنه حرکت بدنم

 ...داشت فرق تیوضع االن اما

 با و بود حرکت حال در نمیس قفسه و گردن نیب لباش

 یگازها با و کاشتیم بدنم رو که یسیخ یها بوسه

 چنگ.. کردیم منتقل بهم لذتو گرفتیم ازم که یزیر

.. ادیز یلیخ خواستمشیم یلیخ.. زدم بازوش به یآروم

 لیم با دونستمینم که بود خورد نیا از اعصابم اما

 تازه بپره سرش از یمست ای شده کینزد بهم خودش

 ..کرده یغلط چه فهمهیم

  ..یا گهید هرکِس  از شتریب داشتم اعتماد بهش یلیخ



.. بخوره رقم ینجوریا رابطم نیاول خواستمینم... یول

 ..مضطرب من و مست اون

 دمید اومدم خودم به تا و کردم دور خودم از فکرارو نیا

 ..شلوارمه کمر رو انگشتاش سر

 ..دختر ایب خودت به.. الید ایب خودت به

 حالت نیتر رگذاریتاث با و دستش رو گذاشتم دستمو زود

 نمیبب حداقل نشد که یلفظ.. زدم زل چشماش تو ممکن

 ..نه ای ستین وقتش االن که بفهمه چشام تو تونهیم

 بمش یصدا با و شد کالفه چون بفهمه تونست که انگار

  !؟...الید چرا: گفت فقط

 و چونم ریز انداخت دست که نییپا انداختم سرمو کالفه

 باشه.. دمیند خمارتو یچشما نکن فکر: باال آورد سرمو

 !چرا؟ بگو اما

 رشیز از خودمو کمی کرده درکم نکهیا از خوشحال

 کنم قانع اونو خواستمیم فقط که یآرامش با و باال دمیکش

.. تو.. ریام ستین وقتش االن که چون.. که چون: گفتم

 یستین متوجه.. نرفته نیب از روزید از تتیعصبان هنوز

.. میش مونیپش بعدا خوامینم یکنیم کاریچ یدار

  !شه؟یم.. جفتمون



 خودمو شدیم باعث نیا و دمید یم چشماش تو ازوین

 ...ببازم

 و دمیبوس گونشو و گرفتم قاب دستام با صورتشو باز

 بخاطر هم تیمست بخاطر هم االن فهممیم من: گفتم

 یخال ینجوریا خودتو یدار ازم، یدار که یحرص

  ..نکن نکارویا اما یکنیم

 نوک با که کردم نگاهش مظلوم کردمو کج سرمو

 قبل و دیبوس آروم گردنمو و کنار زد موهامو انگشتاش

 بخاطر بارم نیا: گفت آهسته عقب بکشه سرشو نکهیا

   ..جوجه کنمینم رحم بهت بعد دفعه اما.. تو

 ..بخندم زیر شد باعث که داد قلقلک گردنمو نفسش

 نیا یول کنه درکم و ادیب کوتاه کردمینم فکر درصدم هی

   ..ذاشتینم واسم گفتن واسه یحرف باالش درک

 باد خودمو کمی دستم با و زدم روش به یپررنگ لبخند

 ..شه کم بودنم داغ از تا زدم

 !نجا؟یا هست سرد آب: گفتم که گرفت فاصله ازم کمی

: گفت و تخت رو انداخت خودشو حوصله یب و حال یب

 ..کهیکوچ خچالی همون تو.. هست

  ..کردم نگاه بود کرده اشاره که ییجا به



 اگه کنم فکر که موچول کوچول دیسف خچالی ینیم هی

 زشیچ همه چقد.. دیرسیم پام ران تا مستادمیوا کنارش

 هم کیکوچ یلیخ ییظرفشو هی.. بود ینقل و کیکوچ

 رو و خچالی یرو به رو نهیشوم هی و بود خچالی کنار

 گفت شهیم ای باحال و خفن یها یتراش چوب هم وارید

 یریحص پهن کاله هی هم تخت یباال.. گنگ یطرحا

 شدیم که بزرگ پنجره هی تخت کنار رنگو یا قهوه

  ..دید کامل رونویب

 

 و ییظرفشو نکیس همون جز خونه نیا زیچ همه 

 ..بود یچوب خچال،ی

 روشن یا قهوه یچوب تاریگ هی کلبه، نقطه نیتر گوشه

 ..بود کرده تر جذاب رو خونه نیزاید صدبرابر که بود

 !ر؟یام خودته مال نجایا: دمیپرس اقیاشت با

 !قشنگه؟.. دمشیدزد نه: ریام

 نهیا منظورم! توعه؟ مال تارمیگ اون.. نکن مسخره -

 !؟یزنیم تاریگ  ..که

 ..اوهوم: ریام

 ؟؟یبزن شهینم.. دونستمینم: گفتم رلبیز



 یبد لرز که کلبه یفضا تو دیوز یسرد باد لحظه همون

 دمید که زدم چنگ نیزم رو از بلوزمو و افتاد تنم به

 ..خوردس جر کامال

 ...د نیبب دستتو هنر: گفتم رویام طرف گرفتم بلوزو

 انداختم بلوزو و خوردم حرفمو بستش یچشما دنید با

  ..دادینم جواب.. زدم صدا اسمشو باحرص و نییپا

.. برهنش نهیس رو بعدم شیشونیپ رو گذاشتم دستمو پشت

 ..بود داغ داغِ 

 دکمه و دمشیپوش تک و برداشتم نیزم رو از پالتومو

 داشت اون و زدمیم خی داشتم من.. بستم هاشم

  ..سوختیم

  ..کردم باز درشو کردمو حرکت خچالی سمت

 ظرف هی.. بلوط ظرف هی.. کوچولو آب یبطر چند

 که گهید ظرف چندتا و قند و نقل ظرف هی و شکالت

 یبطر هی با بلوط دوتا.. هیچ توشون نمیبب نکردم وقت

  ..بستم خچالوی در و برداشتم خنک آب

 آب با و کردم جدا کشویت هی خودم خورده جر بلوز از

  ..کردم سشیخ سرد

 چون.. نشستم ریام کنار و گوشه هی گذاشتم بلوطارو

 قسمت آروم و نکردم شیال دو گهید بود میضخ بلوزم



 صورتشو آهسته و ریام صورت رو گذاشتم سشویخ

 ..شستم

 ریام: گفتم که دیخواب پهلو به و خورد یزیر وول

  ..نخواب ینجوریا

 ..بخوابه قبل مثه تا عقب دادم هول یدست دو شونشو

  ..کرد باز مهین چشاشو و کرد یا سرفه تک

 

 و گردن رو دمیکش نباریا و کردم سیخ دوباره رو پارچه

  ..هاش شونه و نشیس

 و کردم هیپاشو هم پاهاشو آخر در شد خنک نکهیا بعد

 انداختم دادیم هم یخوب یبو و بود تخت رو که ییپتو

  ..روش

 که سرجاش بذارمش شدم بلند جام از و برداشتم ویبطر

  ..گرفت دستمو مچ زیت

 من شیپ ایب: گفت یتخس با که کردم نگاهش باتعجب

 ..بخواب

   !گه؟ید امرِ  -

 ....بُکنـــ ینذاشت که تو کن جبران حداقل: ریام

  ..بکش خجالت.. ریام: گفتم غیج با



 ختیر دشویسف یدندونا فیرد شیخمار حالت همون با

 مونده دلم تو روزید از که یحرف باحرص که رونیب

 چشمت از گهید که من: آوردم زبون به هیکنا با بودو

    !ه؟یچ یبرا اصرارت پس افتادم

 اومد ادشی روزوید یوقت یول منظورمو نگرفت اول

 گفتم یچ هی بودم یعصب.. گفتم یچ هی من حاال: گفت

 ..میعصب دستت از هنوزم البته

 پس: گفتم و رونیب دمیکش دستش از دستمو باحرص

 ..بخواب تنها خودت ریبگ

  ..خچالی تو دادم جا کردمو پر آب از دوباره ویبطر و

  ..خوامیم معذرت.. گهید نکن قهر حاال: ریام

 ..کاناپه رو نشستم خیس و ندادم جوابشو

 ..امایم من: ریام

  ..باال انداختم تفاوت یب هامو شونه

 گرم باز.. زدم باد خودمو و کردم باز پالتومو اول دکمه

 ..بود شده

 !نجا؟یا از میرینم -

 ..نیماش نداره نیبنز: ریام

 ..نگو یالک -

  ..گهید ایب الید یوا.. گمینم یالک: ریام



  ..نجایا ایب یعنی ک کنارش دیکوب دستشو و

 به شهیم گرمم اونجا امیب: گفتم باال انداختم ابروهامو

 که برام ینذاشت یبلوز بعدشم هست گرمم یکاف اندازه

 بمون یپَت و لُخت هم تو مونم یم نجایا من پس بپوشم

 ..همونجا

 سمت و شد بلند جاش از بود تنش تو که یخستگ با

 جا چوبو یها کهیت و برداشت رو یانبر و رفت نهیشوم

 ..شه تر ور شعله شیآت تا کرد جا به

 عرق صورتشم رو که کردم نگاه بهش یرچشمیز

  ..بود نشسته

 !خوبه؟: گفت و نهیشوم به زد اشاره سر با قهیدق دو بعد

  ..که شهیم گرمم شتریب االن -

   ..بپوش منو رهنیپ اریدرب پالتوتو گهید نه: ریام

 ..شهینم -

 !چرا؟: گفت و تخت رو برگشت کالفه

! ؟یبپوشون خودتو یچ با یخوایم یکن لرز شب نصفه -

 من.. بپوش شد سردت شب کنارت بذار رهنتویپ تو

 ..دورم چمیپیم مالفه



 و بهش کردم پشت و ندادم بهش اعتراض اجازه گهید

 آخر و دورم دمیچیپ دویسف مالفه و دراوردم پالتومو

  ..زدم گره نمیس کنار رو مالفه

 خم د،یرس یم زانوهام ریز تا مالفه یبلند که ییاونجا از

  ..شدم خالص شلوارم اون شر از و شدم

 ..ریام طرف برگشتم و دراوردم مالفه تو از موهامو

 ..چرون چشم.. زتویه یچشا اون کن جمع -

  ..فقط کنمیم دقت اتیجزئ به دارم ستمین زیه: ریام

 ..خودت جون آره -

 روشن نهیشوم تو شیآت شعله نور با فقط که ییفضا تو

 زیه اگه.. دیچرخیم اونور نوریا چشاش باز نیا بود،

 !؟...هیچ پس ستین

 تکون مالفه باشه حواسم که یجور و تخت سمت رفتم

  ..کردم دراز پاهامو و تخت تاج به دادم هیتک نخوره

 یاشتباه هی که یتخس یها پسربچه نیا نیع یجور

 که کردیم نگام کردنیم یینما مظلوم حاال و کردن

  ..رمیبگ خندمو جلو نتونستم

.. نشستم بهش کترینزد و شدم جا به جا جام تو کمی

 که اومد کله با جنبه یب اونم و کردم باز هم از دستامو

 ..بده رو پتو.. ریام آروم: سرش یجلو گرفتم دستامو



 میتنظ از بعد منم و کرد میتقس منم با بود روش که رو پتو

 پسربچه نیا به که یعشق و حس رو از جفتمون، رو پتو

 رو گذاشتم و بغلم تو گرفتم سرشو آروم داشتم، تخس

  ..نمیس

  ..موند ثابت همونجور و ومدین بدش اونم

 و حالتش خوش یموها یال کردم فرو نرم انگشتامو

  ..دمیبوس روشونو

 تار انگشتام با و سرش رو گذاشتم لپمو طرف هی بعد

.. بود ها بچه نیع واقعا... کردم ناز نازکشو یموها

 رو انگشتام حرکت به و زدم چشمش از دور یلبخند

 ..دادم ادامه موهاش

 موهاش رو که دستمو و باال آورد آهسته دستشو دفعهی

 محکم دستمو کف و لبش سمت برد دستش تو گرفت بود

  ..دیبوس

 ..وونهید: گفتم خنده با رلبیز

 به داد فشار شتریب سرشو و نگهداشت دستش تو دستمو

 ..من نَرَمک گهید توام وونهید: گفت و نمیس

 !!نَرَمک؟: گفتم و گرفت شدت خندم

 ریز از فیح فقط.. یمون یم پنبه نیع.. اوهوم: ریام

 ..!یرفت در دستم



 کج سرمو و زدم ینیریش لبخند کرد که یهیتشب به

 ...بستم چشامو و سرش رو گذاشتم

 ...شدینم تموم ها لحظه نیا چوقتیه کاش

 !ال؟ید: ریام

 !هوم؟ -

 ....بود زنده مامانم که.. قبال: ریام

 دور خودشو دست و سرش رو گذاشت دوباره دستمو

 ..رفتم ور موهاش با باز منم کرد حلقه شکمم

 گرفته حالم هروقت: داد ادامه که شدم حرفش هیبق منتظر

 یکنیم ناز تو که ینجوریهم موهامو کردیم بغلم.. شدیم

  ..کردیم ناز

 به یول دمیفهم بودو کرده یمخف صداش تو که یبغض

 ..اوردمین روش

 خوامیم معذرت ازت گذشته یروزا همه بابت: ریام

  ..الید

 گذشته ها گذشته: گفتم و دمیبوس موهاشو یرو دوباره

 ..خوامینم ازت یچیه گهید برام بمون فقط تو.. ریام

Tina: 

 اونم و باال دادم کردش عرق یشونیپ رو از موهاشو

 دیشا: زد لب گرفته و آروم و کرد تر تنگ دستشو حلقه



 داتیپ چوقتیه.. فتادینم اتفاقا نیا از چکدومیه اگه

 یول دونستمت مادرم مرگ مسبب اشتباه به.. کردمینم

  ..ندازهیم مامانم ادی منو رفتاراتم یبعض یحت االن

 هم.. بودن زنده کاش: گفتم آهسته و زدم یصدادار لبخند

 که بود یپدر جفتشون قاتل.. من مامان هم.. تو مامان

  ..شد راحت مرگ با و نشد مجازات چوقتیه

 تو برنگردم دوباره نکهیا واسه و دمیکش ییبلندباال نفس

 !ر؟یام: گفتم مادرم، مرگ دوران تلخ خاطرات

 !جون؟: ریام

 !؟یریگیم منو یکِ : گفتم هوا یب

 آورد صورتشو بعد یول موند ثابت نمیس رو سرش اول

 خنده از که یصورت و دیخندیم داشت که ییچشا با و باال

 !بگو؟ گهید بار هی: گفت شه منفجر خواستیم

 ..گمینم -

  ..ریام جونِ : ریام

 رهیبم تن نیا: گفت و زد صورتش به یآروم یلیس

 ..بگو دوباره

 ..رمایم ینجوریا نکن ریام عه -

 ..یبر یتونیم نمیبب برو: ریام



 یم نجایهم شده که توهم حرص از: گفتم دادمو لم شتریب

 ..مونم

  ..ادیم بدم من که چقدم: ریام

 سوال جواب اما و: گفت که زدم زل چشاش تو باحرص

 زودتر هرچه خدامه از من که بگم دیبا.. باتیز و جا به

 ییزایچ هی فعال دارم اما یلیکا الید خانم رمیبگ شمارو

 کنمینم عرض خدمتتون نشه تموم تا که کنمیم یاوک رو

 و هستن یجنابعال انِ یجر در هم بنده خانواده نکهیا و

  فرصت منتظر

  ..خانوم کنن مالقات رو بایز یبانو شما که

 هی.. ریبگ ادی کمی نیبب رهامو اما شدم قانع خب یلیخ -

 هی.. حلقه هفته هی.. یدوست شنهادیپ هفته هی.. ییآشنا هفته

 انیم دارن رهام خونواده که هم هفته نیا.. ینامزد هفته

 بچه و یعروس و عقد بعدم.. یخواستگار واسه نجایا

 همچنان ما و شنیم بزرگ پدر بزرگ مامان اونا.. مچه

 ....ب.. میخودمون ریدرگ

 و دیبوس محکم گردنمو و شونه نیب و باالتر آورد سرشو

.. برم خوردنت حرص قربون من آخ: کرد قطع حرفمو

  ..جنتلمنم چه نیبب منو اما هوله رهام



 زیه اون و یزیه تو درعوض! تو؟ نه هم یچکیه اوم -

  ..ستین

 !ست؟ین یدونیم کجا از: ریام

   ..هول یگفت بهش که گمیم بهش نمیا -

 !؟یاریدرب یباز نیخبرچ یخوایم یعنی: ریام

 ریام.. دیشا اوم: گفتم و چونم ریز زدم اشارمو انگشت

 !ن؟یدوست رهام با ساله چند

 !چطور؟.. سال چند ادینم ادمی قیدق.. ساله یلیخ: ریام

 از اصال سال همه نیا تو متاسفانه.. ینجوریهم.. چیه -

 ..نذاشته یریتاث تو رو خودش یخو و خلق

 ..نگفت یزیچ گهید کردو جا به جا سرشو و دیخند آروم

 !؟یراحت -

 راحت چرا آوردم ریگ ینرم نیا به بالش.. یلیخ: ریام

  !نباشم؟

 ..مسخره: گفتم رلبیز باخنده

 خواستم تا و سرم پشت وارید به دادم هیتک سرمو منم

 !ال؟ید: دراومد صداش باز ببندم چشامو

 !هوم؟ -

 !هوم؟: ریام

 !ه؟یچ -



 !ه؟یچ: ریام

 بله؟؟ خب عه -

 !!بله؟؟.. زشته الید: ریام

 ..بگم دیبا یچ دونمینم خب: گفتم و دمیخند طنتیش با

 !نه؟ یدونینم که: ریام

 ..نوچ: انداختم باال ابرو و گرفتم دندون به لبمو

: گفت میمال و نمیس کنار مالفه گره سمت برد دستشو

 !؟یبست شُل یادیز کمی رو گره نیا یکنینم فکر زمیعز

 !؟یکنیم یفکر نیهمچ تو.. دونمینم -

 دستش پشت دمیکوب محکم که گره ریز انداخت انگشتشو

 ..بگو حرفتو! جانم؟.. خب یوا: گفتم و

.. نشد ینجوریا: گفت همزمان اونم کردم سفت رو گره

 ..کنم صدات سایوا.. بگو وجودت اعماق از

 !ال؟ید: گفت کردو یا سرفه تک

 !جانم؟ که گمیم دارم وجودم اعماق از -

 !ال؟ید.. جانم بگو فقط گهید نه: ریام

: گفتم و گرفتم لختش یبازو از یشگونین حرص با

 !!جانم؟

 ..نهیا: گفت باخنده و برداشت بازوش رو از انگشتامو

 !؟یبگ یخواستیم یچ حاال خب -



 !ست؟ین گشنت: ریام

 !؟یچ تو.. ستین گشنم فعال خوردم یچ هی آنا خونه -

 میبر گشنته اگه نمیبب خواستمیم.. ندارم اشتها نوچ: ریام

 ..میبخور میکن شکار مار جنگل

 یزد بهم حالمو: گفتم کردمو جمع انزجار با صورتمو

 ..ریام

 !چطور؟ خرگوش: گفت و دیخند

 ..وجدان یب باش داشته رحم کمی: گفتم بلند معترض

   ..دیخند باصدا فقط

 کردم دراز دستمو افتادم بودم برداشته که یبلوط دوتا ادی

  ..برداشتمشون تخت نییپا از و

 !؟یخوریم خچالی از برداشتم بلوط -

 ..یداشتیبرم شتریب! دوتا؟ چرا: ریام

 !؟یخوریم.. هیکاف نایا فعال حاال -

  ..آره یریبگ پوست برام تو: ریام

: گفتم عمد از و دستش گذاشتمکف بلوطارو از یکی

  ..ریبگ پوست خودت یدار دست

 ..گهید نکن تیاذ: ریام

 یبکش زحمت دندون با خودت دیبا ستین چاقو خب -

 پ..یبخور



 !دهنت؟ بذارم بجوم یخوایم: گفتم مسخره به

 ..اونوقت شهیم ها بچه نیع: گفت زدو یآروم قهقهه

 ..رجونیام یندار ها بچه از یکم دست االنم واال -

 و شدم دستم تو بلوط کندن پوست مشغول دندون گوشه با

 بدم رمیام به تا نشه یدهن مغزش کردمیم یسع ییجا تا

 هم یفرق طلب فرصت اون واسه گرچه بخوره

   ..کردینم

 

 گذاشتم کهیت کهیت من فقط که بلوطامون خوردن از بعد

 شدو خشک کمرم د،ینکش یزحمت چیه خودش و دهنش

 خودش لیم برخالفِ  اونم میکن عوض حالتمونو گفتم

 به بود دهیچسب که تخت راست طرف و کرد بلند سرشو

 غول و تخت بودنِ  نفره تک علت به و دیکش دراز وارید

 که چقدم بغلش تو برم قشنگ شدم مجبور شون،یا بودنِ 

    ..ومدیم بدم من

.. نبود داغ یول بود گرم.. نشیس رو گذاشتم دستمو کف

 الیخ با.. بود شده خوب خوبه که کردم چک تبشو بعدم

 رو گذاشتم سرمو و بغلش تو کردم جمع خودمو راحت

 رو گذاشت چونشو و جفتمون رو دیکش رو پتو.. نشیس



 به کم کم داشتم ریام بغل تو که یخوب حس با و میشونیپ

 ....رفتم خواب

~~~~~ 

 ریام# 

 

 تکون و کردم باز چشامو دستم رفتن خواب حس با

 سرشو که انداختم الید به ینگاه و دادم دستم به یزیر

 نشون که دیکشیم منظم ینفسا و بود کرده میقا نمیس تو

   ..دادیم بودنش خواب از

 و ندادم یتکون دستمو نیهم واسه کنم دارشیب ومدینم دلم

 بوشو خوش یموها یرو و برگشتم پهلو به فقط

   ..دمیبوس

 روهم گذاشتم آروم چشامو دوباره و دمیکش یقیعم نفس

  ..باال گرفتم زیت سرمو پنجره پشت یا هیسا دنید با که

 خاطر به یول کردیم نگاه داخلو داشت یکی که انگار

 که دونمیم بودم کرده شونیدود خودم که ییها شهیش

  ..نشد بشینص یچیه

 ..شد بیغ هیثان چند بعد و

 به یچنگ و رونیب دمیکش الید سر ریز از آروم دستمو

 و هستم ونیدرم هی هاشو دکمه.. کردم تنم زدمو رهنمیپ



 تکون که انداختم الید به ینگاه اسلحم برداشتن بعد

 ..رفت خواب به دوباره و خورد یآروم

 باز صدا یب رو کلبه در و دمیکش رو اسلحه ضامن

  ..کردم

 دمیشنیم پاش ریز رو سیخ یها برگ خش خش یصدا

 بستم مهین درو.. شدیم دور نجایا از داشت سرعت به که

  ..هیسا سمت دمیدو سرعتم تموم با و

  ..شتریب یلیخ.. شد شتریب سرعتش

 با و درختا نیب رفت شیمشک پا سرتا ظاهر اون با کم کم

  ..کنه یمخف خودشو کرد یسع رفتن راه چیپ در چیپ

 جنگل تو خودم که یانبریم راه از و زدم بهش یشخندین

 ..دنیدو زیت کردم شروع بودم کرده داشیپ

 دیدویم تند یچجور که کردمیم بشیتعق ها شاخه نیب از

 ..کردیم نگاه سرشو پشت یه و

 آدمِ  بودم مطمئن یول خوردینم یعوض اون به کلشیه

 ..باشه خودش

 بغلش از حرکت هی با و بهش رسوندم بایتقر خودمو

 و سمتش کردم پرت خودمو درخت تنه به گرفتم دستمو

 ادیفر که گردنش پشت دمیکوب محکم اسلحه پشت با

 ..شد نیزم پخش و داد سر یبلند



 باال وجود نیا با یول زدمیم نفس نفس دنیدو شدت از

  ..گردوندم برش و مشتم تو گرفتم قشوی و سادمیوا سرش

 !؟یهست یک تو: دمیغر باخشم

 جمع درد از صورتشو و گردنش پشت به گرفت دستشو

 ..کرد

! ؟یاومد یک طرف از کهیمردت توعم با: گفتم داد با

 !ه؟یچ اسمت

 یکس..ک: گفت و انداخت چشام تو ینگاه ترس با

 ..ستمین

 نانیاطم ای و کردم میتنظ شیشونیپ یرو قایدق رو اسلحه

 ینداد اگه.. یداد که یداد جواب.. شمارمیم 3 تا: گفتم

 ..بنال حاال.. کنمیم حرومت گلوله هی نجایهم

 ....1: شماردم و

 ..ستمین یکس من بخدا برم کن ولم: گفت و خورد یتکون

 کیکش در دم یداشت یچ واسه آشغال نزن زر -

   !؟یکنیم کار یک واسه! ؟یدادیم

 ...2: دادم ادامه

  !بزنم؟... 3: دمیغر و دادم فشار شتریب رو اسلحه

 ..نه..ن: گفت و داد یفشار گردنشو



 !ه؟یچ اسمت بنال -

 و شکمش رو گذاشتم پامو کف که گرفت خون خفه باز

 و دیکش یبلند ادیفر که کردم وارد بهش یمحکم فشار

 ..تف..ها...ه: گفت همزمان

 !؟یکنیم کار یک واسه! هاتف؟ -

 ..سرم.. آخ: هاتف

: دادم فشار شکمش به شتریب پامو و دادم تکونش محکم

 ؟؟یآورد خودت با هم یا گهید کِس ! ستم؟ین تو با مگه

 ..خودمم فقط.. بخدا نه.. ن: هاتف

 چشمم که نیزم به خورد سرش و رفت حال از دفعهی

 ...خون رد.. گردنش پشت به خورد

 رو و گرفتم کتشو قهی پشت از و کردم خالص رو اسلحه

 آشنا برام اسمش اصال.. هاتف.. هاتف.. دمشیکش نیزم

  ..نبود

 و دمشیکش نیزم رو جنازه هی نیع کلبه یکاینزد تا

 در و کمرم تو زدم جا رو اسلحه.. کردم رهاش همونجا

 به وارید از که یکلفت طناب و کردم باز صدایب رو کلبه

 اومدم دوباره و برداشتم بودم کرده زونشیآو گرد شکل

 ..رونیب



 پهن درخت هی به دادم شیتک نباشه دید تو که یجور

 درخت به سفت و دورش دمیچیپ دور چند رو طناب  و

  ..بستمش

 یول داشت نبض هنوز.. شاهرگش رو گذاشتم انگشتمو

 ..نبود هوش

 دونمیم فردا: گفتم رلبیز و دمیکش موهام تو یدست کالفه

 ..بکشم حرف ازت یچجور

 نیا از الممیخ.. ادیب بهوش تا خودش حال به گذاشتم و

 طناب شر از تونهینم هم بَِکنه جون که بود راحت

 ..شه خالص

 بود گفته راست ظاهرا.. انداختم کلبه دور به یبادقت نگاه

  ..ستین باهاش یکس که

 اسلحه و کردم قفله دو درو بار نیا شدم کلبه وارد دوباره

 دمیخز رهنمیپ دراوردن بدون و تخت کینزد گذاشتم رو

 خواب به فکر عالمه هی با و کردم بغلش دوباره الید کنار

 ..رفتم فرو یقیعم

~~~~~ 

 الید#

 



 و کردم تر جمع خودمو جونم تو افتاد که یلرز با

 ..دادم فشار روهم شتریب چشامو

 ...یلیخ.. بود سرد یلیخ

 دستم یوقت و دادم تکون کنارم دستمو بسته یچشما با

  ..کردم باز چشامو شک با نکرد لمس رو یزیچ

  ..نبود ریام

 گرفته آلود خواب یصدا با و تخت رو شدم زیخ مین

 !ر؟یام: گفتم

 ..نبود.. انداختم کلبه دور تا دور به ینگاه

 باز رو مالفه گره و زدم چنگ نیزم رو از پالتومو

  ..تخت رو انداختمش و کردم

  ..بستم دونه دونه هاشو دکمه و دمیپوش تک پالتومو

.. بود شده خاموش بایتقر ششیآت که کردم نگاه نهیشوم به

  ..کیکوچ شعله ای حد در

 رفت جیگ لحظه هی سرم که شدم بلند ییهوی جام از

 تخت لهیم به گرفتم دستمو زود یول رفت یاهیس چشامم

  ..سادمیوا سرپا و

  ..کردم بازش و کلبه در به رسوندم خودمو



 که ییهمونجا بود ریام نیماش دمید که یزیچ نیاول

 نجاستیهم که شد راحت المیخ.. بود کرده پارک شبید

 !؟...کو خب یول

 بفهمه بعدا خواستمینم.. رفتم راه جلو سمت به ناخودآگاه

.. خودشه ریتقص یول کنه دعوام و شدم دور نجایا از

 !!کنم؟ نگاه واروید و در بمونم من ستین خودش یوقت

 تند بعدم شن گرم تا کردم ها و دهنم جلو گرفتم دستامو

 ..بهم دمشونیمال تند

 پشت که نفر هی دنید با که کلبه به برگردم خواستم کم کم

  ..زد برق چشام بود نشسته یدرخت هی یجلو من به

 پاتند و شکفت گُلم از گُل شناختم که رمیام دیسف رهنیپ

  !؟...ریام: گفتم بلند همزمان.. سمتش کردم

  ..طرفم برگشت و خورد یدیشد تکون دفعهی

 که سرش پشت به چشمم یول کردمیم نگاهش لبخند با

  ..دیماس لبم رو لبخند خورد

 که انگار و سمتم اومد بلند یقدما با و شد بلند جاش از

 دموید یجلو کنم نگاه اونجا به نیا از شتریب خواستینم

 نظر به خوش ادمیز که یا گرفته یصدا با و گرفت

 ..ومدمیم االن! ؟..یپاشد جات از چرا: گفت دیرسینم



 هی با یتفاوت که بود یَمرد اون به هنوز نگاهم من یول

 یزدگ خی و سرما شدت از صورتش.. نداشت جنازه

 ثابت سنگ کهیت هی نیع پاش و دست و بود شده کبود

  ..بود مونده

 ..بود ُمرده اون

 الید: عقب کرد تمیهدا و بازوهام به گرفت دستاشو ریام

 ..میبر ایب.. زمیعز

 نکهیا واسه دیکوب یم نمیس تو تند تند که یقلب و ترس با

  !ُمرده؟.. اون.. ا: گفتم درسته دمید که یزیچ شم مطمئن

 ..میبر ایب.. بسیغر هی اون داره یتیاهم چه: ریام

 اتاق اون در الکس یکشت تو که افتادم یا صحنه ادی

 یخون صورت و سر با دخترو اون و کردم باز ویلعتت

  ..دمید یم چشم به جلوم که یا جنازه نیدوم.. دمید

 ..بود که آدم یول: دادم رویام حرف جوابِ  ناخوسته

 ..نیبب منو.. کن نگاه منو الید: ریام

 چشامو که یاشک با.. خودش طرف چرخوند صورتمو

 من ریام: زدم لب زدمو زل چشاش تو بودن کرده تر

 ..شناسمشیم اونو



 شوکه اولش... کردم حس وضوح به رویام خوردن کهی

 هیشب ممکنه آره الید: گفت آروم و شد یعاد بعد یول شد

 !ش؟یبشناس یخوایم کجا از تو آخه یول باشه یکس

 باور حرفمو: گفتم و عقب دادم هولش حرص با

  ..شناسمشیم گمیم! ؟یکنینم

 !!کجا؟ از خب: ریام

 با یکوفت قرار اون به رفتم که روز اون: دادم ادامه داد با

 خودم بود گهید گاردیباد تا چند با.. دمشید الکس

 پشت خودم.. الکسه آدمِ .. شناسمیم نویا من.. م.. دمشید

.. نیهم.. گهید ناهاشیا..ا.. خودشه بخدا.. دمشید فرمون

 خدا به ریام خودشه.. بود تنش شلوار کت رنگ نیهم

   ..خودشه

 !؟یمطمئن: ریام

 که جنازه سمت کردم حرکت و دیترک بغضم هوا یب

  !؟یریم کجا الید: عقب داد هولم و دیکش بازومو ریام

  ..سایوا لحظه هی: گفتم و رونیب دمیکش دستش از دستمو

.. جنازه کینزد نشستم یول دیلرزیم برهیو نیع پاهام

 ..بود زده خی سرما تو شبید از.. دادیم گند یبو

 دستشو کف و انگشتام رو دمیکش پالتومو نیآست  

  ..کردم برعکس



 ..نیبب: گفتم ریام به و عقب چرخوندم سرمو

 اشاره بود بیغر بیعج یتتو هی که دستش پشت به

 مطمئنم.. ادمهی من رو تتو نیا: دادم ادامه و کردم

 !؟یکنیم باور حرفمو حاال.. خودشه

 و کرد بلندم و اومد سمتم به کالفه و دیکش یا خسته نفس

 ..کنمیم باور: گفت آروم

 و برگردوند سمت اون از رومو و گرفت هامو شونه

  ..میکرد حرکت کلبه سمت

.. گذرمینم ایراحت نیا به دمیخر که یزیچ از من" 

 .. "شه جهنم تیزندگ یخواست خودت

 به و زدم ریام رهنیپ به یچنگ اریاخت یب و دیلرز بدنم

 خوب حالم..ح: زدم لب زدمو صدا اسمشو زور

 ..ستی..ن

 یشدیچ! ال؟ید: نیزم نخورم گرفتتم محکم کردو هول 

 !هو؟ی

  ..رفتینم کنار چشمام جلو از صورتش

 از بعد و شد شل بدنم نشست گلوم تو ینیسنگ بغض

 ریام یدستا جز دمینفهم یچیه گهید چشمام رفتن یاهیس

 ...نیزم بخورم نذاشتن و بود رمیز که

~~~~~~ 



 یرییتغ یول خوردم یتکون روم یزیچ ینیسنگ حس با

 و یسخت به یول بدم تکون دستامم کردم یسع.. نکرد

  ..خوردن تکون ینیسنگ

 

 تا دو دمیفهم که بازکردم چشامو یخورد اعصاب با

 صورتم جلو از موهامو.. شده انداخته روم کلفت یپتو

 پاهاشو و وارید به داده هیتک که ریام دنید با و کنار زدم

 رهیم ور دستش تو یزیر زیچ هی با اخم با و کرده جمع

  ..اومد ادمی یچ همه

 من و میبود توخونه.. انداختم یکل نگاه برم و دور به

 پتو دوتا وجود با و بودم دهیکش دراز نهیشوم یجلو قایدق

 ..بود جونم تو لرز هنوزم

.. بود نشده متوجهم اصال بود فکر تو گهید یلیخ ریام

 دنمید با و باال گرفت سرشو باالخره تا زدم صداش آروم

 !؟یخوب: گفت زدو یا خسته و جون کم لبخند

 ..دونمینم -

 شلوار و وریپل دمیفهم تازه که نشستم جام تو یکوفتگ با

 !؟یکرد عوض لباسامو تو: گفتم حال یب.. تنمه

  ..اوهوم: ریام



 کینزد نهیشوم یتو شیآت به شتریب و دادم تکون یسر

 ..دورم انداختم رو پتو و شدم

 تا میبرد سر به ینیسنگ سکوت یتو رو هیثان چند

 بهت ایچ الکس روز اون: اومد حرف به ریام باالخره

 !گفت؟

  ..خوردم جا شییهوی سوال از

 !ه؟یچ منظورت: گفتم آروم

  !سوالم؟ نبود واضح: ریام

 بهت ایچ.. الکس.. روز اون: گفت شمرده شمرده بار نیا

 !گفت؟

 ...ب بود یمهم زیچ اگه! ؟یشد یعصب چرا.. ریام -

 جهنم تویزندگ گفته بهت: گفت محکم و دیبر حرفمو

  !کنم؟یم

 دهیفهم کجا از..موندم حرکت یب و شد الل زبونم بار نیا

 !بود؟

 نگام یاونجور الید: گفت زدو زل زدم بهت یچشما تو

  ..نکن

: زدم لب شدم خشک یلبا با و دادم قورت دهنمو آب

  !؟یدیفهم کجا از.. تو

~~~~~ 



 بک_فلش#

 ریام#

 

 باز دیکل با رو خونه در و کردم رد پاهاش ریز از دستمو

 ..کردم

 با درو و داخل بردمش در به نخوره سرش بودم مواظب

 ..بستم پام

 آروم همونجا و نهیشوم به رسوندم خودمو بلند یقدما با

  ..خوابوندمش

 کمدو در شدم اتاقش وارد و ها پله سمت برداشتم زیخ

 بالش بعدم برداشتم یشانس شلوار وریپل هی و کردم باز

 سرعت به و برداشتم یاضاف یپتو هی و تختش یپتو

  ..نییپا رفتم

 دکمه کردن باز مشغول و سرش ریز گذاشتم بالشو زود

 یه که صورتش سمت رفت دقتم.. شدم پالتوش یها

  ..کردیم رییتغ حالتش

  ..کردیم یآروم ناله ای دیلرزیم لباش ای کردیم اخم ای

 چونه ریز تا رو پتو دوتا و کردم تنش لباساشو زود

  ..روش دمیکش

 !بود شده سرخ سرما شدت از هاش گونه



 ریز از دستشو و نهیشوم شیآت به کردم کشینزد شتریب 

 کار که شهیکنجکاو حس شهیهم.. دستم تو گرفتم پتو

 ..دهیم دستش

 روهم محکم چشامو و ختمیر بهم موهامو یکالفگ با

... نه.. ن: دمیشن رو آرومش ناله یصدا که دادم فشار

 ..نه

  ..دمیفهمینم کامل حرفاشو

 کردم کینزد گوشمو و انداختم بستش یچشما به ینگاه

 ..نشوندم میشونیپ رو یاخم و لبش به

 ..فا..لط.. نکن.. ن.. جهنم.. مو..میزندگ.. ن..نک: الید

 گو..ن.. الکس..ا: گفت دوباره و خورد یآروم تکون

 ..نگو..

 ول دستشو و زدم یپوزخند حرص با افتاد که میدوزار

 !؟...الید یکنیم یمخف ازم یدار رو ایچ گهید.. کردم

 که دمیفهم منظمش ینفسا با و گرفت آروم هیثان چند بعد

 !رفته خواب به

—------------------ 

 اکنون#

 الید#

 



 من! من؟: گفتم و کردم اشاره خودم به اشارم انگشت با

 !گفتم؟یم ونیهذ

  ..نداد یجواب و کرد نگاهم سکوت تو

 تیواقع یعنی.. ونیهذ یگیم یدار خودت ریام خب -

 ...من.. ندارن

 دست منم چوندنِ یپ از.. منو نه کن هیتوج خودتو نه: ریام

 نداره یخارج وجود که ترسو الکس اون.. الید بردار

 دستم یزیچ نمیبب بزن حرف تو حداقل کنم َشتَِکش برم

  ..نه ای ادیم

 نیا فقط نگم اگه و نداره یا دهیفا یلجباز که دمیفهم

  ..رهیگیم اوج شتریب دعوا

.. گفتم براش اولش از.. گفتم براش و نیزم به شدم رهیخ

 ترش یجر الکسو بودنم خونسرد و حرفام با نکهیا از

 هیگر و ها زجه درمورد الکس نکهیا از.. گفتم کردم

 ییدایتهد از.. گفتم براش زدیم حرف لذت با ندمیآ یها

 زدو دنمیخر درمورد که ییحرفا اما.. گفتم براش شدم که

 از کنترلشو ریام گهید موقع اون دونستمیم چون نگفتم

 کار ممکنه نداره الکس به یدسترس چون و دهیم دست

 ..کنه یاشتباه



 سرمو حرفام شدن تموم بعد و گفتم براش ویچ همه

 ..باال گرفتم باترس

 رگه یول بود نگهداشته آروم صورتشو ظاهر حفظ با

 ..کردم دایپ زود یلیخ چشماش تو خشمو یها

.. دیکش شلختش یموها به یدست و شد بلند جاش از

 زود که برداشت در یجلو یلباس جا رو از کاپشنشو

 !؟یبر یخوایم کجا ریام: گفتم

 ومدیدرم چاه ته از که ییصدا با برگرده نکهیا بدون

 ..شتیپ ادیب آنا گمیم نرو ییجا.. گردمیبرم زود: گفت

 ..نکن یاشتباه کار ریام: گفتم ملتمس

 ..شتیپ ادیب گمیم آنام به.. نباش نگران کنمینم: ریام

  ..رفت و بست درو و

 ..اتاقم تو رفتم میمستق شدم بلند جام از و انداختم رو پتو

 زیم یجلو نشستم و ادیب نور کمی تا دمیکش هارو پرده

 بود شده کبود که لبم نییپا به زدم انگشتمو نوک.. توالت

  ..تر نییپا دمیکش لباسمو قهی و زدم یلبخند ناخواسته

 

 قفسه رو و بود مونده دندوناش کمرنگ رد گردنم رو

  ..یمردگ خون نمیس

  ..دادم تکون سرمو و شد تر پررنگ لبخندم



 کردن پنهان مشغول و دراوردم کمد تو از رو پودر کرم

 شرفم نهیبب ادیب آنا خواستمینم.. شدم گردنم و لب یکبود

  ..بره

 ..رفتیم ریام واسه.. رفتینم من شرف گرچه

  ..دادم ادامه کردمو یا خنده بود سرم تو که یفکر به

  ..زدن رو خونه در که بود تشده قهیدق پنج هنوز

 که ایزود نیا به خب یول آناس کردم فکر اول

 ..برسونه خودشو تونستینم

 رفتم و رونیب اومدم اتاق از و باال دمیکش لباسمو قهی

 ..کنم باز درو تا نییپا

.. یاومد خوش! آنا؟: گفتم و کردم کُپ آنا دنید با

 !؟یاومد زود انقد یچطور

 خودم: گفت باخنده همزمان و ارهیدرب ناشویپوت تا شد خم

 سر رویام بعد بودم نگرانت یلیخ شتیپ ومدمیم داشتم

 نایا و یایب بگم بهت خودم خواستمیم که گفت دمید کوچه

 تو یچطور.. رسوندم خودمو خواسته خدا از که منم

        !بهت؟ نداده مکارتتویس هنوز! ؟یخوب

 ایب.. بهم نداده هنوز نه مکارتویس یول خوبم که خودم -

 ..دارم خبر هی برات که



: گفت تندتند.. بستم سرش پشت درو و داخل اومد ذوق با

 !ه؟یخوب خبر

 ..نه.. امم -

 بار هی: گفت شدو پنچر برجکش تو باشم زده که انگار

 ..خب بده خوب خبر

 نیبش.. بخدا دارم ازین شتریب یلیخ خودم: گفتم یکالفگ با

 ..ارمیب قهوه برات

  ..شدهیچ نمیبب کن فیتعر اول ایب ستین یازین نه نه: آنا

 هاتف مرگ براش و نفره تک مبل رو انداختم خودمو

 ..بود مونده باز دهنش مدت تمام اونم کردم فیتعر رو

 یکار هی بفهمه یوحش اون االن اگه.. دختر یوا: آنا

 ..یوا! نده؟ دستتون

 داغونم بدتر یکن آرومم کمی که گفتم بهت آنا اوف -

 ..که یکرد

 اون از کنم یچ خب: گفت و دیجو ناخناشو استرس با

 ..ستین دیبع یزیچ چیه یروان

 کال آنا نگاه دمید هوی که خاروندم صورتمو باحرص

 نگاهش چپ چپ.. گرفت طنتیش رنگ و برگشت

 !ه؟یچ: گفتم کردمو



 یطونیش.. یلید: گفت مرموز و باال انداخت ابروهاشو

 !آره؟ یکرد

 میدوزار کنهیم نگاه لبم نییپا به یرچشمیز داره دمید تا

 اصن.. یطنتیش چه.. بابا برو.. ب: کردم هول و افتاد

 ....تو بعد گمیم هاتفو دارم من یگیم یچ

 ..کردا یآشت باهات خوب خانمون ریام: آنا

 ..سرتا تو زنمیم دونهی آنا -

 پس.. که نداره خجالت زمیعز خب باشه: گفت و دیخند

 !نه؟ یپوشوند انقد خودتو نهیهم واسه

: گفتم و سمتش کردم پرت رو مبل رو کوسن باحرص

  ..آنا ریبگ درد

 خدا از: گفتم شدمو بلند جام از حرفاش از رفتن در واسه

 ..ارمیب قهوه رمیم من بکنه توهم قسمت بخواه

 کرده ما قسمت خدا: گفت و مبل رو داد لم یخونسرد با

  ....ول

 از ناخودآگاه منم کرد قطع حرفشو دیکش که یغیج با هوی

 !!وونه؟ید چته: پهلوش تو زدم محکم و دمیترس غشیج

 انیم دارن رهام خانواده فردا پس: گفت غیج و ذوق با

 ..دارممم استرس یلیخ من الید یییییییوا.. نجایا



 محکم و زدم غیج ذوق با من بار نیا و زد برق چشام

 از منو که زدم غیج بازم گوشش دم و کردم بغلش

 ..گوشم وونهید: گرفت رو گوشش کردو جدا خودش

 ..خو برات خوشحالم یلیخ آنا یییوا -

 ..منم: گفت و کرد مظلوم چشاشو

 آنا: گفتم عیسر که شد اشک از پر چشاش کم کم یول

 یییوا کنمیم عروست خودممم.. مایندار گرفتن آبغوره

 ..میدید روزارم نیا که شکرت ایخدا

 ..میکرد بغل همو دوباره و

~~~~~~ 

 ریام#

 

 !بکنه؟ کمکمون تونهیم نکاریا نظرت به: رهام

 به رهیخ که همونطور و نیماش به دادم هیتک شتریب

 کردنیم یبررس رو هاتف جنازه داشتن که بودم ییسایپل

 ..دیشا.. دونمینم: گفتم

 آدرس خودم بود زنده اگه یول: دادم ادامه حرص با

 .....موقع اون و گرفتمیم ازش الکسو

 ..خوردم حرفمو کردمو مشت دستمو



 وارد بهش یفیخف فشار و شونم رو گذاشت دستشو رهام

 که عمر آخر تا.. پسر باش آروم: گفت آهسته و کرد

  ..شه میقا سوراخش تو تونهینم

 فقط نه تازه.. حرفاس نیا از تر زرنگ.. تونهیم -

 میقا خودش سوراخ تو ارهیب گرمید یکی خوادیم خودش،

 ..کنه

: دیپرس شدو جیگ من زدن حرف گنگ از رهام

 !و؟یک! ه؟یچ منظورت

 ..رو الید: گفتم و صورتم رو دمیکش محکم دستمو

 امکان بابا برو: گفت چون نکرده باور حرفمو بود معلوم

 هست الید به حواست یچهارچشم تو.. پسر نداره

 ..شهینم.. نوچ! کنه؟ یکار نیهمچ خوادیم یچطور

  ..باشه یگیم تو که همونطور کاش: گفتم یشخندین با

 گرفتمو نیماش از مویتک سمتمو اومد که یسیپل دنید با

 !د؟یفهم یزیچ شهیم: گفتم

 قاتیتحق به ما: گفت و کرد سرش کالهشو دوباره سیپل

 بوده جسد همراه که یزیچ تنها االن یول میدیم ادامه

 اون قیطر از بشه دیشا که بوده همراهش تلفن یگوش

  ..کرد یابیرد رو شماره



 مکان اگر یعنی! ن؟یبد خبر مام به شد یهرچ شهیم..م -

 ..شد دایپ

 ...حتما: سیپل

 که کردم نگاه رهام به یدواریام با و دادم تکون یسر

 ..کرد بسته و باز پلکاشو برام اونم

~~~~~~ 

 

 الید#

 

  ..شد رمونید بدو الید: ریام

 ..اومدممم: گفتم بلند برسه بهش صدام نکهیا واسه

  ..انداختم خودم به نهیآ تو آخرو نگاه

 با که که پررنگ یآب کوتاه زیشوم هی.. دیسف جذب شلوار

 که یمشک یپالتو و شدیم تنگ دیسف کیبار کمربند

  ..بودم دهیپوش روشون

 رو یکن شیآرا و بودم بسته یاسب دم باال سفت موهامو

  ..بودم نشونده صورتم

 گفتیم و بود کرده فیتعر رهام خونواده از یلیخ ریام

 به اول نگاه تو خواستمیم منم خودشن خونواده نیع



 فرودگاه میبر بود قرار االنم.. امیب چشمشون

 ..استقبالشون

 پله تند تند و برداشتم رنگمو دیسف کیکوچ یدست فیک

 ..نییپا اومدم هارو

 و کنهیم متر قدماش با سالنو داره ریام که دمید پشت از

 کتان شلوار با بود دهیپوش یمشک مردونه رهنیپ هی

 ..قربون پشویت.. یخاکستر

 زد برق من به خورد چشش تا و دیچرخ پاش پاشنه رو

 ..داشت کردنو صبر ارزش: گفت و

 نییپا امیب رو پله نیآخر نکهیا قبل و کردم بهش یا خنده

 افتخار: گفت و جلوم گرفت دستشو یشینما حالت با

 !بانو؟ دیدیم

 چاره: گفتم خودش نیع و دستش تو گذاشتم دستمو ناز با

 !آقا؟ دارم هم یا گهید

 فرصت منم و رونیب زد گونش چال که دیخند بانمک

 دراومد آخش که گونش چال تو کردم فرو انگشتمو طلب

  ..دیبوس لپمو و گرفت انگشتمو و

 !م؟یبر: گفتم کردمو بهش ینیریش خنده

 ..میبر: ریام



 سوار زود و کردم پام مویمشک یبوتا مین در یجلو

 لحظم همون کرد روشن رو یبخار ریام و میشد نیماش

  ..دیلرز فیک تو میگوش

 !ه؟یک: ریام

 ..دونمینم -

 شماره دنید با دراوردم ویگوش و فمیک تو انداختم دست

 ..آناست: گفتم آنا

 !آنا؟ جانم: دادم جواب زود و

 !؟یچ شما میکرد حرکت تازه ما یلید: آنا

 ..میرسیم گهید ساعت مین تا میکرد حرکت االن مام -

  ..نینکن رید باشه: آنا

 ..متونینیب یم نباش نگران زمیعز نه -

 به اگر: گفت دوباره ریام کردم قطع ویگوش نکهیا از بعد

 یگیم بهم اومد یمشکوک زیچ باز دتمیجد خط نیا

 !باشه؟

 و بود دنده رو که دستش پشت رو گذاشتم نرم دستمو

 ..قول: گفتم

 شد راحت الشیخ یوقت و کرد نگام برگشت یا لحظه

 اونم و دمیخند که دیبوس دستمو پشت و باال آورد دستمو

  .زد  لبخند خندم از



 استرس خودم یکاف اندازه به.. رهام گهید نکن تیاذ -

  ..دارم

 ..باالخره یش مواجه قیحقا با دیبا: گفت و دیخند دوباره

 ..رهــــــام: گفتم بلند حرص شدت از

 !خب؟ هیچ: رهام

 من از خونوادت یکنیم فکر یعنی: گفتم یناراحت با

   !اد؟ینم خوششون

 ..یگفت خودت االن: گفتم که نگفت یزیچ و کرد سکوت

 و کنه کنترل خودشو نتونست دیشن که بغضمو پر یصدا

  ..دستش تو گرفت دستمو و خنده ریز زد بلند

: گفت کهیت کهیت خنده با که کردمیم نگاه بهش تعجب با

 خوشش تو از یکس شهیم مگه.. برم قربونت.. آخه

 !اد؟ین

 ....خودت االن اما -

 ..بپره استرست که کردم یشوخ من: رهام

 مگه.. دنیپر خب.. یعنی! بپره؟ استرسم: گفتم یجیگ با

  !پره؟یم هم استرس

: داد فشار آروم دستش تو دستمو و گرفت شدت خندش

 ..بره نیب از استرست یعنی.. نه



 دستت بود موثر هم یلیخ: گفتم اخم با دمیفهم که شویمعن

 ..نکنه درد

 ..نداشت یقابل: رهام

 زد ابونیخ کنار نویماش و کرد ول بانوازش دستمو

 ..شو ادهیپ.. میدیرس خب  :کنار

 ...لباسام یعنی! خوبه؟ میچ همه رهام -

 ..شو ادهیپ.. هیعال! باشه؟ بد چرا: گفت نانیاطم با اونم

Tina: 

  ..کردم نگاه خودمو نیماش نهیآ تو از شد ادهیپ که رهام

 فرق موهامو یجلو فقط بودم گذاشته باز یعاد موهامو

   ..بودم کرده باز

 ..نزنه ذوق تو که داشتم کمرنگ شیآرا هم کوچولو هی

 ینایپوت و یآسمون یآب شلوار و میمشک یپف کاپشن با

 ..چرمم یمشک

 ایب: طرفم گرفت دستشو و کرد باز نویماش در رهام

 ..گهید

 ادهیپ نیماش از آروم و باشم نداشته استرس کردم یسع

  ..شم

: گفتم و انداختم رهام یِ مشک سرتاپا پیت به گذرا ینگاه

 مدت هی بعد باالخره! ؟یبپوش یرنگ کمی نبود بهتر



 ادیز هم یمشک انقد ینیبیم خونوادتو یدار یطوالن

 ..ستاین خوب

 ساعتم یول: گفت یمسخرگ با و کرد ینگاه خودش به

 ..هییطال

 ..یرنگ تنوع چه یوا: گفتم مسخره به منم

 ..داخل میبر.. الیخیب: گفت و گرفت دستمو و دیخند

 رو فرودگاه بزرگ دروازه بعدم و میشد رد ابونیخ از

  ..میسادیوا انتظار شهیش پشت و میکرد رد

 نگید اون و همهمه یصدا و بود شلوغ یلیخ فرودگاه

 ..بود مخم رو کردیم اعالم پروازو فرود یه که ینگید

 رو یپالکارد مشخص باک هی از رهام لحظه همون

 برگشت دوباره و نوشت بزرگ باباشو اسم و برداشت

  ..شمیپ

   !پره؟ جا همه میسیوا کجا -

 که میگشت سادنیوا واسه جا دنبال دست به پالکارت

: سادمیوا حرکت از و عشق مرغ تا دو به خورد چشمم

 !؟..رهام

 !شده؟یچ: رهام

 پیخوشت یایعوض خدا یوا.. کن نگاشون: گفتم باذوق

 ..انیم بهم چه



 !!؟یعوض: گفت شده گرد یچشا با رهام

 یول.. داده ادمی الید.. زهیچ: گفتم و زدم یژکوند لبخند

 یروه یوا.. کن باور گفتم کردنشون ناز واسه االن

 ..بهمون دنیرس

  ..جلو میرفت قدم چند و دیخند آروم رهام

 !م؟ینکرد که رید: گفت ریام

 ..دیاومد موقع به اتفاقا نه: رهام

 !د؟یخوب! د؟یچطور -

 ..خوب خوبه.. اوهوم: گفت لبخند با الید

 پشت رمیم من دیسیوا نجایا شما.. یعال هم یلیخ: رهام

  ..کنم داشونیپ دیبا شهیش

 ..ستین یمشکل باشه: ریام

 !ام؟یب منم: آنا

  ..ایب یخوایم اگه یول شلوغه: رهام

 انداختن باال ابرو هی با جوابمو که زدم الید به یچشمک

 انتظار شهیش پشت و افتادم راه رهام دنبال منم و داد

 تا باال گرفت پالکارتو هیبق مثل رهامم.. میسادیوا

 ننیبب خودشونو اسم انیم دست به چمدون که ییمسافرا

 و پدرش مادر دنبال جانیه با چنان منم.. کنن دامونیپ و

 نکهیا با.. نبود ینجوریا رهام خودِ  که گشتمیم برادرش



 انتظار خب یول بود داده نشونم عکس هی فقط ازشون

 ..بشناسمشون بتونم داشتم

~~~~~~ 
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 جانیه با یچجور که کردمیم نگاه مسافرا به لبخند با

 به رسوندنیم خودشونو و گشتنیم اسمشون دنبال

 اونم که انداختم ریام به ینگاه مچهین.. خونوادشون

 ..نداشت یفرق من با وضعش

 که یروز دیام به: پروندم کهیت بهش هیکنا و باحرص

 ..تو خونواده استقبال میایب نجایهم

 که برگردوندم رومو و گفتم دیتاک با رو" تو" چنان

: گفتم حرص با بازم.. دمیشن رو َخفَش خنده یصدا

  ..باش راحت خودت تو نگهندار

 منم شد بلند رمیام خنده یصدا ادیز یسروصدا اون تو

  !نخندم؟ من و بخنده اون تونستمیم مگه حاال

 بهش پشت نهینب خنده از لبهامو شدن جمع نکهیا واسه و

  ..سادمیوا طلبکارا نیع نهیس به دست و



 مشخص یخوب به خنده یها رگه توش که ییصدا با

 شین انقد درازت زبون که یروز دیام به: گفت شدیم

  ..خانم الید نزنه

  ..ریام آقا متاسفانه هست شهیهم شین نیا -

 دور دستاشو.. دمیکش ینیه که کرد بغلم پشت از ییهوی

 !؟یکرد یحسود: گفت کردو سفت شکمم

: گفتم برگردم نکهیا بدون و خوردم جا هوی سوالش از

 به نگو!! کنم؟ یحسود دیبا یک به اصن! ؟یحسود چه

  ..زنمتیم بخدا که آنا

 زشته ریام بعدشم: زدم لب و انداختم تیجمع به ینگاه

  ..بهم یدیچسب آدم همه نیا جلو

  ..ستین زشت چمیه: ریام

 از که دیبوس گلومو ریز و گردنم رو گذاشت چونشو

 تا کردمو وارد سنگش بدن به یفیخف فشار آرنج با پشت

 خانم: گفت رلبیز من لج از بزنم یحرف خواستم

  ..حسود یکوچولو

 ....یام -

 !حسود یکوچولو خانم: ریام

 ....به یچ هی بخدا -

 !من نرمک جوجه: ریام



 ...ک بس اووووف -

 خوشت کدومش از.. یوحش یکوچولو گربه: ریام

 !اومد؟

 هی از و کرد قطع حرفمو تند تند نکهیا از شدم یکفر

 بعد کن ولم اول خب: گفتم زور به بود گرفته خندم طرفم

  ..اومد خوشم کدوم از گمیم بهت

  ..کنمینم: ریام

 ..بکن -

 !بکنم؟: ریام

 ..ـــــــــریام -

 شهیم موهات نزن جوش باشه: گفت و شد جدا ازم آروم

  ..رمتایگینم منم گهید اونوقت دندونات رنگ

  !؟یاریدرم حرص انقد چرا -

 

 یبگ بهتره.. کنمیم اصالح جملتو: گفت یخونسرد با

 !ارم؟یدرم رو تو حرص انقد چرا

 ..همون خب -

 !؟یچ خب: ریام



.. دمیکش یفیخف غیج حرص از و گرفتم دستم با صورتمو

 خودش دمید میزندگ کل تو که یآدم نیتر درار حرص

 ..بود

 سوالتو خب که نگفتم یبد زیچ: گفت خنده با هارهار

 ..بدم جواب منم بپرس خودت

 

 حد که یحرص با شمرده شمرده و زدم یحیمل لبخند

 منو حرص انقد چرا.. زمیعز.. رجونیام: گفتم و نداشت

  !کار؟ نیا از یبریم یلذت ای! ؟یدار مرض! ؟یاریدرم

  ..یبپرس تک سوالتو دیبا.. نشد نوچ: ریام

 دوباره و ارمین خودم سر ییبال هی تا دمیکش یقیعم نفس

  !؟یاریدرم منو حرص انقد چرا: گفتم

 یوقت چون: گفت کردو کترینزد صورتم به صورتشو

 ..جوجه یشیم تر بانمک یخوریم حرص

 زیر چشامو که زد بهم یلبخند و مینیب نوک رو زد و

 ..کردم نگاش و کردم

 مثال نایا.. گمیم راست بخدا: گفت گرفتو خندش نگاهم از

 ..االن نیهم



 داره که انگار و دیکش لپمو طرف دو دستاش تا دو با

 چه کن نگاه اوخ: گفت و کرد غنچه لباشو کنهیم ناز بچه

  ..بره قربونت ریام یشد قرمز

 دستاشو و شدم آروم باز که بود لحنش تو یچ دونمینم

 قانع باشه: گفتم خنده یها رگه ته با و زدم پس آهسته

   ..شدم

 به رو گردوند برم و شونم رو گذاشت دستاشو دفعهی

 ..اومدن: گفت و مسافرا یرو

 گهید یول دمیترس که" اومدن" گفت یجور هی شعوریب

 به و نشوندم لبم رو یپررنگ لبخند و ننداختم َکل باهاش

  ..کردم نگاه روم به رو

 یپالتو که متوسط قد با الغراندام و پوش کیش خانم هی

 و بلند پاشنه یها نیپوت با بود دهیپوش رنگ یشکالت بلند

 هی و بود بسته سرش نییپا یاسب دم دارشو حالت یموها

 ..بود کرده سرش یمشک براق خوشگل یزمستون کاله

 رو که یشیآرا و نازک و کیبار یلبها و دهیکش یچشما

  ..بود صورتش

 سادهیوا کنارش آنا نجایا به دنیرس تا بود نیا از تعجبم

 ..زدیم لبخند بهش هم خانمه و زدیم حرف تند تند و بود

 ..انگار کرده باز جا مادرشوهرش دل تو خوب یعوض



 چهرش ته که و چارشونه و قدبلند مرد اونام از جلوتر

 دست هی یباموها.. باباشه بود معلوم و بود رهام نیع

  ..صورتش رو کن شیر ته و دیسف

 ..نبود هم جوون یلیخ یول نداشت یا شکسته صورت

 هم رنگ یا سورمه شلوار و یمشک بلند یپالتو هی

 ..بود دهیپوش

 جوون پسر هی.. کردم زیآنال پدره کنار از نفرو نیآخر

 دستش تو بود گرفته پالتوشو.. رهام خود یساال و همسن

 قهیجل هی و رنگ یازیپ پوست مردونه رهنیپ هی و

 کوتاهِ  موهاشم.. یمشک کتان شلوار هی با روش یمشک

 سنشو که شیر یاندک با یمشک ابرو چش و بود کوتاه

 یول نداشت یبد افهیق درکل.. انگار باالتر بود برده کمی

 ..که دیرسینم شوهرخواهرم یپا به خب

 :(((حاال رهیبگ منو یکی اوه

 کیعل سالم یمعطل یب و میشد قدم شیپ ییدوتا ریام منو

 انقد کردمینم فکر.. میکرد شروع رو یاحوالپرس و

 ..ازشون اومد خوشم باشن نیسنگ و محترمانه

 یمعرف رجانیام: گفت زدو بهم یلبخند رهام یبابا

 !؟یکنینم



 و زد بهم یمطمئن لبخند که کردم نگاه ریام به اریاخت یب

.. الید دخترم دوست: گفت و کرد حلقه کمرم دور دستشو

 ..میکنیم ازدواج یزود به

 که شد شل هوی شمین و شد آب دلم تو قند آخرش حرف از

  ..خوشوقتم: گفتم باوقارانه و بستمش دوباره آنا اشاره با

 ادی منو خوشگلم: گفت زدو بهم یچشمک رهامم مامان

 ..یندازیم خودم یایجوون

 ..نیدار اریاخت: گفتم کردمو یکوتاه خنده

: گفت و آنا شونه رو گذاشت دستشو اونور از و

 ..البته نداره کم یزیچ یخوشگل از عروسمم

 رهامو مامان حرف آخر یمعن آنا که دمیفهم من فقط

 ..زد یپررنگ لبخند فقط و دینفهم

: گفت کردو اشاره خونوادش یاعضا به تک تک رهامم

  ..پرهام داداشم و.. بابام.. مامانم

 الید خونوادم.. خونوادم آنا و الید: داد ادامه یشوخ با و

 ..نیشیم آشنا باهم شتریب حاال.. آنا و

 نیا از شتریب: گفت و گرفت رهامو حرف دنباله رمیام

 ..دییبفرما.. نیراه خسته باالخره میندار نگهتون سرپا



 یحساب و کرد بغل رویام دوم بار واسه رهام مامان

 شده تنگ برات دلم چقد پسرم.. آخ: رفت صدقش قربون

 ..بود

 رهام مامان تا بود سادهیوا خم کمی که همونطور رمیام

 ..منم: گفت و دیخند رهیبگ بغلش بتونه

 چشماشو تو غم یمعن من فقط که چشام تو زد زل بعدشم

 ...مامانش.. دمیفهم

 یول کنم آرومش چشمام و لبخند هی با بتونم کردم یسع

 مامان از و نییپا گرفت سرشو زود که زد یبرق چشمش

  ..شد جدا رهام

 هزار با ریام و رهام مخصوصا و ریام و پرهام.. رهام

 و گرفتن رهام پدر مادر از چمدونارو اصرار و تعارف

  ..ارنیب نیماش تا گفتن

 کینزد ریام به کردم یسع هربار هم نیماش به میبرس تا

 ذاشتینم دراز پرهام نیا یول بزنم حرف باهاش و شم

  ..انگار بودن یمیصم باهم هم یلیخ.. که

 باباش با که رهامم.. رهام مامان به بود دهیچسب که هم آنا

  ..زدیم حرف

 یموها خواستیم دلم و وسط نیا تنها بودم مونده من

 ..بَِکنَم دونه دونه رویام



 صندوق تو گذاشتن و کردم میتقس چمدونارو ریام و رهام

 اون و دراورد یباز نیریش رمیام و ناشونیماش عقب

 هی برمتونیم.. من مهمون یهمگ شام امشب: گفت وسط

 !چطوره؟.. دنج یجا

 از تازه که ما رجانیام: گفت یمهربون با رهام مامان 

 ....خ ما مینش شما مزاحم هم یخودیب میدیرس راه

 

 مطمئن.. کننینم رد که رو دعوت: گفتم من بار نیا

  ..گذرهینم بد بهتون نیباش

 چون کنار نیبذار نارویا و تعارف لطفا بابا مامان: رهام

 ..الید نه تعارفه اهل ریام نه

 منتظرمون امشب رجونیام: داد ادامه خنده با بعدم

  ..باش

 ..گهید نموند یمخالفت یجا: رهام یبابا

 و داد تکون سرشو تیرضا و لبخند با رهامم مامان

 ..میگذاشت رو شام قرار

 و من و رهام نیماش سوار باباش مامان و رهام و آنا

 ادب یرو از منم و میشد ریام نیماش سوار پرهام و ریام

 و نهیبش جلو بره که کردم پاره کهیت تعارف پرهام با یکل

 ..دیخند اونم و نشستم عقب زودتر خودم



 ..میافتاد راه رهام نیماش پشت و

 بهم اعصابمو و زدنیم فک دوتا نیا فقط نیماش تو بازم

 به بزنم لگد با پشت از گفتیم طونهیش.. بودن ختهیر

 زور به و گرفتم خودمو یجلو یلیخ یول ریام یصندل

 ..سرجام نشستم

 چرا داداش زن: گفت تازه پرهام قهیدق چند از بعد که

 ..میزد حرف ما همش دیببخش! ؟یساکت

 ..شترهیب ریام از بچه نیا شعور.. ایب

.. نیباش راحت کنمیم خواهش نه: گفتم یحرص لبخند با

 ..گهید دیکن یدلتنگ رفع یجور هی دیبا باالخره

 خندشو جلو داشت که زدم دید رویام هم نهیآ تو از

 بعد.. آورد بند تهشو و سر کوتاه سرفه هی با و گرفتیم

 ادهیپ خونه در جلو پرهامم رهام، تاخونه فرودگاه ریمس

 و کرد یاداوری رو شب شام ریام نکهیا از بعد و میکرد

 دم،یکش نشون و خط زده ذوق یآنا واسه چشام با منم

 ..میشد نیماش سوار دوباره

 ارمیدرب سرش رویام کار یتالف تا نمیبش عقب خواستمیم

 جلو گهید میبر ما تا بودن سادهیوا در جلو چون یول

 ریام نیا به بخوام که کوتاه نگاه هی از غیدر اما نشستم

 ..بندازم



 ..کردم نگاه رونویب و سرد شهیش به چسبوندم دماغمم

  ..گهید ایب حرف به بابا... بعد سال کی

 تا کردمیم جادیا یصوت یآلودگ بوتم مین پاشنه با یه

 زبون و بود حرفا نیا از پرروتر یول بزنه حرف

 ..ومدینم

 !خانم؟ حسود: گفت انتظار ها مدت از بعد باالخره که

 ..ندادم جواب و زدم یبدجنس لبخند چشمش از دور

 !کوچولو؟ خانم: گفت دوباره

- ..... 

  !نرمک؟ جوجه: ریام

 ..ندادم یجواب پس داشت دنیکش ناز یجا هنوز نوچ

 ..نمتیبب برگرد! ؟یعسل چش: ریام

 ایدنید: گفتم برگردم نکهیا بدون و اومدم حرف به گهید

 ..یدید رو

 همه هنوز نه: گفت شیذات طنتیش با کردو یا خنده تک

  ..دمیند رو

 ..ینیبب یخواستیم -

 ..ینذاشت تو: ریام

 ..نداره یربط من به -

  !نطور؟یا که: ریام



 ..نطوریا قایدق -

 ..نمیبیم خونه میبر االن پس باشه: ریام

  ..باز نکن میکفر ریام -

  ..میوحش گربه باشه: گفت و دیکش لپمو محکم

 هی دیبا خونه میبر نکهیا قبل فقط: گفت کردو کم سرعتشو

 !باشه؟.. میبر بعد رمیبگ لیتحو ویچ

 !هست؟ یچ -

 ..نکن یفضول بار هی: ریام

 ..کنمایم قهر دوباره: گفتم کردمو زیر چشامو

.. خب گفت شهینم نوچ نوچ: گفت کردو باز نویماش در

 ..امیم زود باش منتظر

 نیا به بچه که منم نکنم چشیپ سوال تا زد میج زود و

 پشت برنگردم هم اصال برگرده تا نشستم سرجام یگُل

 هم اصال.. رفته چرا و یفروشگاه چه تو که نییب سرمو

 ادیم داره و دستشه شده چیکادوپ متوسط باکس هی دمیند

 ..نیماش سمت

 که کردم نگاه رو اونور نوریا و راه اون به زدم خودمو

 گذاشت رو جعبه نشست تا و کرد باز خودشو نیماش در

 ..بست درو بعد پام رو

  !!ه؟یچ نیا: گفتم باذوق و جعبه به گرفتم دستم



 بازش: گفت و دونمینم یعنی که باال انداخت هاشو شونه

 ..هیچ نیبب کن

 در رو گذاشت دستشو روبان ریز انداختم انگشتمو تا

 کن بازش خونه میرفت بزار یخوایم ای: گفت و جعبه

 !خب؟

 حس از یدار باز.. خب تونمینم ریام عه: گفتم معترض

 ..ایکنیم سواستفاده من یکنجکاو

: باال انداخت ابروشو یتا هی کردو نگام یخاص لبخند با

 !؟یکنجکاو حس

 ..کاوشگرانه حس -

  ..نکن بازش.. شهینم.. یگیم راست که تو هوم: ریام

 باال دادم رو جعبه در گوشه ناخنم با حرفش به توجه یب

 ..گرفت دستم از رو جعبه و نموند دور چشش از که

 ..بابا یا عه گهید نکن ریام -

 یخونسرد با اونم یصندل به دمیکوب خودمو یتخس با

 روکش تازه: گفت و عقب یصندل گذاشت رو جعبه

 خراب بهشون نکوب خودتو کردم عوض ارویصندل

 ..شنیم

 یدار من با امروز: گفتم رلبیز و دیپر پلکم حرص از

  !نه؟



 و گرفتمشون سفت و موهاش تو کردم انگشتامو همزمان

! ا؟یصندل روکش ای ترم مهم من: گفتم بکشم نکهیا قبل

 !!ها؟

 .....تو که معلومه زمیعز خب: ریام

  :داد ادامه که رونیب دمیکش انگشتامو

  ..ایصندل روکش قطعا و نه تو

 یکس شدم مطمئن یوقت انداختم برم و دور به ینگاه

 !ر؟یام: گفتم یناگهان وفتهینم ما به چشش

 بله؟؟: گفت یول کرد تعجب نخوردم حرص نکهیا از

 نیا با و میا حرفه کردن یباز نقش جلد تو رفتم دوباره

.. شده یزیچ هی.. شده زیچ: گفتم کردن دست اون دست

 ..بگم کشمیم خجالت

 ..شدهیچ نمیبب بگو! من؟ از! ؟یک از: ریام

 

 ازش یزیر گاز و دندون به گرفتم لبمو نهیبب که یجور

 چشام تو دوباره یول لبام تو خورد سر چشاش که گرفتم

  ..کرد نگاه

  ..خوامیم بوس.. افتاده خونم بوِس .. من -



 یول اون هم گرفت خندم من هم گفتم که یخرک جمله از

 کشینزد یخاص حالت با و کردم جمع خودمو زود

 ..شدم

  !نه؟ بگه و ببوسه منو بگم ریام به شدیم

 کرد خم سرشو یول حرکتم از بود کرده کُپ نکهیا با

 تا و بستم چشامو.. گردنم پشت گذاشت گرمشو دست

 تو تند تند قلبم اوله بار که انگار لبام رو نشست لباش

 ...دیکوب نمیس

 زبون یتالف نوبت باشه هم ینوبت خب خب خب

 ..اشهیباز

 از یمحکم گاز چنان و نشییپا لب رو گذاشتم دندونمو

 دستشو ریام و کرد حس خونو طعم زبونم که گرفتم لبش

 ..عقب دمیکش و داد فشار گردنم پشت

 غلظت با یچجور خون که کردم نگاه قرمزش لب به

 ..رونیب زدیم دندونام رد از داشت

 آقا یمساو 1_1: گفتم کردمو نگاه بهش یروزیپ با

 ..ریام

 ؟؟یکرد یتالف: گفت کردو نگام زده بهت



 گرفتم و برداشتم داشبورد رو از یکاغذ دستمال هی

 پاکش شه یخون لباست یخواینم اگه حاال.. قایدق: سمتش

 ..کن

 ..ذوووق که منم کرد نگاهم حرص با اون بار نیا

 !؟یکنیم یابزار استفاده من از تو الید: ریام

  !ه؟یحرف چه نیا زمیعز نه -

  !اد؟ین دردت بکشمت یچجور: ریام

 تا و نیماش در به زدم چنگ که سمتم برداشت زیخ

 جانیه از یغیج که زد ویمرکز قفل کنم بازش خواستم

 پدرتو انیب زنمیم غیج بخوره بهم دستت: گفتم و دمیکش

 ..ریام نکن.. ارنایدرب

 دیکش محکم و دستم به زد چنگ حرفم به تیاهم یب

 ..نشیس تو رفتم کله با که خودش سمت

 کرد برعکسم زیت که پاشم تا پاش ران رو گذاشتم دستمو

 دهیخواب حالت به دوباره تا نمیس رو داد فشار دستشو و

 پا و دست و دمیخندیم یچ نیع وسط اون من حاال امیدرب

      ..شدم بلند نداشتم قدرت که یجور زدمیم

 حس کامل خونو یسیخ که دیبوس محکم گلومو ییهوی

 گرفتم پاهامو و زدم صدا اسمشو غیج و خنده با و کردم

 ..باال



 !کو؟ پنجوالت! ؟یوحش گربه شدیچ: ریام

: گفتم نفس نفس با و گلوش بیس رو دمیکش ناخنمو

 ..نجاستیا

.. اینکن ریام: گفتم که گرفت گوشم الله از یزیر گاز

 دوباره زارمینم شده خوب تازه قبل یسر یایکبود

  ..یبد ارائه شاهکار

 خودمو و زدم قهقهه که داد قلقلک پهلومو انگشتاش با

 ..کردم جمع

 هم شاهکار روش تونمیم پس منه مال که یزیچ: ریام

  !نه؟ مگه بدم ارائه

 ..رهیگیم مییدسشو االن توروخدا ریام آخ -

 بلندم خودش و دیبوس لپمم دید که تویوضع بودن یجد

 ..گذشتم ازت پاشو پاشو 1_2: گفت و کرد

 بود گرفته دنیخند بخاطر که یدرد از تا دادم فشار لپامو

 صورت رو از رویام یخون یلبا رد دستمال با و شه کم

 به و کرد روشن نویماش خنده با و کردم پاک گردنم و

 ..رستوران سمت کرد حرکت خودش شنهادیپ

 و خونه سمت میبرگشت یاساس نهار هی خوردن از بعد

 میدیرس تا بودم دهیچسب یدست دو رو جعبه راه تموم

  ..کنم بازش عیسر



 بود حواسش و گرفتینم ازم چشم برم قربونش رمیام

 ..نزنم دید یرکیز ریز

 تو دمیدو میشد خونه وارد و کرد پارک نویماش یوقت

 رو جعبه روبان ارمیدرب پالتومو نکهیا بدون و اتاقم

 ..کردم باز درشو و دمیکش

 ..نییپا یایب منتظرم: زد داد نییپا از ریام

 فیلط رنگ یگلبه خوشرنگ پارچه هی به خورد چشمم

  ..نهیآ یجلو رفتم و رونیب دمشیکش زود که

 !!!؟...آخه بود خوشگل چقد یییوا

 دراوردم لباسامو عیسر و ادین ریام تا کردم قفل اتاقو در

 ..نهیآ یجلو دمیپر و دمیپوش رو دهیجد لباس و

 فیظر که ساده گرد قشی و بود گرد یا حلقه نشیآست

  ..زدیم برق یحساب و بود شده ییطال یناینگ یکار

 نشون یخوب به کمرو یکیبار و بود بدن جذب کمر تا

 براق ییطال کیبار ریزنج هی با نکهیا مخوصا دادیم

 و داشت دامن و فُن حالت بعد به اونجا از و شدیم سفت

  ..بود زانو تا شیبلند و نداختیم خودشو

 بکشم پویز دیرسینم دستم چون که داشت پیز هی پشتشم

 ..نگهداشتمش موقت پشت از خودم



 دوره دور، چند که بود خوشگل و کیش و ساده انقد

.. کردم نگاه خودم به نیتحس و باذوق و دمیچرخ خودم

 ..بودم شده لباس نیا عاشق

 !بله؟: گفتم شدو پرت حواسم خورد در به یا تقه با

 ..نمتیبب خوامیم کن باز درو: ریام

 نقش لبم رو یطانیش لبخند یول کنم باز درو تا رفتم اول

 ..زمیعز امیم االن بپوشم بذار: گفتم دروغ به و بست

 دراوردم بود یچ هم مناسبتش دونمینم که یلباس عیسر و

 باز درو و دمیپوش رو میخونگ یلباسا سرعت به و

 ..کردم

 !کو؟ لباست: گفت ناباور و خورد جا دنمید با ریام

 ..تنمه: گفتم زدمو اشاره خودم به

 ..گمینم لباسو نیا: ریام

 !؟ینیبب منو یخواستینم مگه خب -

 خواستمیم:گفت شدو پنچر فس نیماش کیالست نیع

 ..نمیبب تنت تو لباسو

 ..ریام آقا ییییمساو 2_2: گفتم و خنده ریز زدم بلند

~~~~~~ 

.. شدم کار به دست و انداختم وارید رو ساعت به ینگاه

  ..داشتم وقت ساعت مین هنوز



 

 دوباره و کردم خشک حوله با دارمو نم صورت

  ..موهام رو انداختمش

 هی تمرکز، و بادقت و کردم باز رو یاتم چشم خط در

 پشت دار دنباله کوچولو هی و کیبار بایتقر چشم خط

 رو چشمم یکی اون بال و زور هزار با و دمیکش چشمم

  ..دراوردم نهیقر گفت شهیم هم

 زدم سشوارو و زدم پرپشتم یها مژه به ملیر هم یاندک

 هی آخرشونم شدم موهام کردن خشک مشغول برق به

 ..دورم ختمیر و دادم یکم حالت

 داخل از دوباره لباسو داشتم، صبح از که یباذوق بعدم

  ..دمشیپوش و برداشتم جعبه

 خودم به بر و بر نهیآ جلو ستمیوا نجوریهم خواستیم دلم

 کامل تونستمینم شویلعنت پیز نیا فقط فیح کنما نگاه

  ..رفتیم نصفه.. باال بکشم

 توالت زیم یجلو دوباره و باال دمشیکش وسط همون تا

 برداشتم لباسم همرنگ یگلبه خوشرنگ رژ هی و نشستم

 افهیق یسرسر و لبام به دمیکش شده، یریدورگ و کامل و

 از شدم مطمئن خودم از یوقت و کردم چک موهامو و

 ..کردم باز درو شدمو بلند جام



 در رویام اتاق راه و پیز به گرفتم پشت از دستمو هی

  ..گرفتم شیپ

 هنوز البته شدیم آماده داشت و بود گذاشته باز درو

 شلوارشو فقط اتاق تو گشتیم داشت لخت نجوریهم

 تا تخت رو بود شده خم دمید پشت از و  بود دهیپوش

   ..برداره رهنشویپ

 

 شروع رو وصدا سر اتاقش به برسم نکهیا قبل از

  :کردم

 ایب بکش زحمت کن لطف ـــــریام آقا ـــــــریام ـــــریام

  ..ببند پویز نیا

 هوی تا کردم پشت بهش کنه نگام جلو از نکهیا قبل و

 ..نهیبب تنم تو لباسو و برگردم

 ینتونست چون! نمش؟یبب ینذاشت صبح نیهم واسه: ریام

    !نه؟ مگه یببند پشویز

 ..یکن یچرون چشم نداشتم دوست دمیشا امم -

 بده یکی به لقبو نیا عه: گفت شدو کینزد بهم پشت از

 ..مومن و پاک چشم منه نه ادیب بهش که

! تو؟ نه هم یچکیه: گفتم و گرفت خندم" مومن" لفظ از

 ..پسرم بدو.. گهید ببند پویز نیا ایب.. خودت جون آره



  ..شد کینزد بهم شتریب باخنده، کردو یفوت

 لباسو پیز طرف دو و شد دهیکش کمرم رو سرانگشتاش

 ..دیکش پشت از و گرفت

  !اد؟یم بهت انقد چرا: ریام

 ..دمیسف که بس ادیم بهم بپوشم هم یگون من -

  !؟یمطمئن خودت از انقد چرا: ریام

 همه نیا با دونمینم فقط.. ستین نمیا از ریغ چون -

 ..کنمیم کاریچ تو شیپ یخوشگل

 گرفت پهلومو زدم حرفو نیا تا و دیکش باال آخر تا پمویز

 ..بگو گهید بار هی: گفت و گردوند برم محکم

 گفتم بار هی: برهنش نهیس رو گذاشتم آرنجمو گرفتو خندم

 ..گهید

 همه نیا با یگفت: گفت و خودش به داد فشارم شتریب

 !درسته؟! گه؟ید یکنیم کاریچ من شیپ یخوشگل

: گفتم و تخته به زدم و شیچوب کمد به رسوندم دستمو

  !نه؟یا ریغ.. گفتم نویهم قایدق

 رو خودم که منه از اشتباه اصن نه که معلومه: ریام

  ..دونستم جذاب زهیدوش شما قیال

 مشغول و جلو دمیکش دشویسف رهنیپ طرف دو و دمیخند

 ..شدم رهنشیپ یها دکمه بستن



 ..ایخوریم سرما بگرد لخت کم -

 مانع که عقب بکشم خواستم و بستم روهم دکمه نیآخر

 ..بابا یا.. نرو یخال و خشک حداقل: گفت و شد

 دمیکش و دمیبوس محکم لپشو و کردم بهش یزیر اخم

 ..کن پاکش حاال: عقب

 لپش رو لبم یگلبه رد که کرد نگاه نهیآ به باحرص

  ..کردیم ییخودنما

 !من؟ نفع به 2_3 بگم شهیم -

 ..خانم الید رسهیم مام نوبت: گفت کردو نگاهم دواریتهد

.. درضمن: داد ادامه کردو پاک انگشتش با لبمو رد

 ..ینخور چشم یشد خوشگل یلیخ

 یشد پیخوشت یلیخ شمام: گفتم و گرفتم یخاص ژست

 ..زنهینم چشمت یکس خب یول

   ..براتا امیم: ریام

 اتاق داخل رفتم و رونیب زدم اتاقش از و زدم میج زود

 از موهامو و دمیپوش لباسم رو آروم پالتومو و خودم

 یکفشا دنیپوش بعد و دورم ختمیر و دراوردم قهی داخل

 همزمان و رونیب اومدم اتاق از دمیسف یسانت 10 پاشنه

 یتک کت و رونیب اومد کفشم پاشنه یصدا دنیشن با ریام



 رفت دلم که دیپوش حرکت هی تو رو بود دستش که

  ..براش

 نوک کت تک هی همراه به ساده یمشک کتان شلوار

 ..رشیز یمشک رهنیپ هی و یمداد

 ..میشد نیماش سوار و نییپا رفتم ریام از جلوتر من

 باز من واسه درو و دراورد یباز جنتلمن کمی رمیام

 بذار: گفت زود و نشست خودش بست، نکهیا بعد کردو

 ..میکن حرکت بعد بفرستم رهام واسه شنویلوک

  ..ستین یمشکل باشه -

 که یا شاهانه مکان اون به میدیرس قهیدق 40 حدود بعد

  ..بود نگفته دروغ هم واقعا.. کردیم فشویتعر ریام

 ..نداشت قصر از یکم دست

  ..خی گل رستوران کافه

 ..قشنگه یلیخ! ؟یشناسیم کجا از رو نجایا ریام یآ -

 ..بودم اومده قبال: ریام

 !اونوقت؟ یک با: گفتم و کردم زیر چشامو

 ..تنها.. زیچ: گفت و شد دستپاچه

  !ر؟یام بزنمت! رستوران؟ کافه ادیم تنها آدم! تنها؟ -

 نکن کیشل االن نه نه نه: گفت و باال گرفت دستاشو

  ..لطفا



: کرد خاموشش بعدم و کرد پارک ابونیخ کنار نویماش

.. داخل میبر باهم یهمگ انیب نامیرهام تا میسیوا

 !؟یموافق

 ..اوهوم -

 به رنگش که یآسمون به و رونیب بردم پنجره از سرمو

 !ر؟یام: زدم زل زدیم یطوس یسرخ

 !جونم؟: ریام

 !نه؟ مگه بباره برف خوادیم که انگار هیجور هی هوا -

 به و رونیب برد خودش طرف شهیش از سرشو اونم

 خوادیم انگار آره: کرد دییتا حرفمو و کرد نگاه آسمون

 !ال؟ید.. بباره برف امسال بار نیاول واسه

 !هوم؟ -

 کم ازت یزیچ! جونم؟ یبگ بار هی شهیم یچ: ریام

 تو گفتنِ  جونم هی دل به آرزو دیبا یک تا من! شه؟یم

 !باشم؟

 جون.. باشه خب: گفتم و گرفت خندم زدنش حرف از

  !دلم؟

 خواستمیم.. شد حاال: گفت و زد یا تمندانهیرضا لبخند

 یاسک برمتیم ادیب ادیز اگه البته ادیب برف اگه بگم

 ..یباش داشته دوس اگه البته یسوار



 دمیکش یفیخف غیج جانیه با و صورتم رو گذاشتم دستامو

 من آخ! نخوام؟ چرا ریام خوامیم که معلومه: گفتم و

 ..بشم قربونت

 فیرد و زد یینما دندون لبخند که دمیکش محکم لپشو و

 ..رونیب ختیر دشیسف یدندونا

 میبرگشت دوتامون شد زده نمونیماش پشت که یبوق با

 و میشد ادهیپ مام رهام نیماش دنید با و عقب سمت

 ..شن ادهیپ و کنن پارک پشتمون اونام میشد منتظر

 که رهام مامان و آنا و پرهام و جلو از باباش و رهام

  ..شدن ادهیپ عقب یایصندل از دونمینم اسمشو هنوزم

Tina: 

 دفعهی نکهیا تا افتاد راه یاحوالپرس و سالم لیس دوباره

 امشب یدونستیم چون داداش زن: دیپر دهنش از پرهام

 ......تَوَ 

 به زیت چشم یباال از و کرد ریام که یبلند سرفه تک با

  ..نگفت یزیچ و خورد حرفشو اونم کرد نگاه پرهام

 کال گهید بدبخت کردو نگاش چپ چپ رهام نورمیا از

 ..شد ساکت

 !شده؟ یزیچ: گفتم مشکوک



 میبر.. نیدیند داخلشو حاال! نه؟ هیقشنگ یجا: ریام

 ..گهید

 چون که رفت ریام صدقه قربون رلبیز رهام مامان

.. قشنگم پسر آخ: دمیشن بهش بودم کینزد

   ..زدلمممیعز

 خودم کنار دمیکش رو مونیم یآنا و زدم بهشون یلبخند

 یه اونم و بستم رگبارش رستوران به دنیرس تا و

 و کردیم فیتعر جونش مادرشوهر از باذوق

 من نویا.. بود شیزیچ هی اما خودش یها ینیریخودش

 که بود یچ هی خب یول نه بد زیچ.. دمیفهمیم خوب

 ..کردیم میقا ازم داشت

 قصرو نیا کجا از شما رجونیام نیا حاال خب: آنا

 !شناسه؟یم

 ..گهید شناسهیم نکن بزرگش حاال خب -

 شنهادیپ نجایا رهام به خوامیم.. ستین ییجا کم واال: آنا

 ..بدم ازدواج

 شده کنترل یصدا با و خنده ریز زدم یپق حرفش نیا با

 !!تو؟ به رهام ای!! رهام؟ به تو: گفتم

 پسراشون دوس به دخترا از یلیخ: گفت و دیخند اونم

 ..خو دنیم شنهادیپ



 ..آنا -

 ریز.. تو میبر کردم یشوخ اصن! مگه؟ هیچ خب: آنا

 ..نیزم ینخور نیبب پاتو

 ..میشد رستوران وارد و دادم تکون سرمو دستش از

 زیم دور تا دور و داشت یبزرگ و آزاد یفضا یلیخ

 منظم یها یصندل و براق ساده یها یزیروم با گرد

 ییزوجا یبرا یخال یفضا وسط اون و بود شده دهیچ

 یلیخ داشتن زوج تا دو االنشم نیهم برقصن که

 که نوازنده نفره 6 گروه و.. دنیرقص یم  کیرمانت

 ..بودن یمیمال ساز نواختن حال در کافه گوشه

 یپرداز نور و شده یتراشکار همه واراشید سالن کل و

 خالصه داشت یشکالت ییطال تم که انگار و بود شده

 ..بود یدنج یجا واقعا که

.. دورش مینشست گرد و میکرد انتخاب نفره هشت زیم هی

 و آنا و رهام ریام کنار و پرهام و ریام نیب افتاد جام من

 ..کنارهم وفتادیم باباش و پرهام یجا که باباش و مامان

 و کردم زونیآو میصندل پشت به و دراوردم پالتومو

 ..کردم مرتب تنم تو لباسو

: شد جلب سمتش به توجهمون رهام مامان یصدا با

  ..نداره حرف قتیسل که واقعا ریام نکنه درد دستت



: گفت و دیخند شنیم شرمنده که ها بچه نیا نیع رمیام

 خارج کمی نجایا بهتر یجاها بعدها شاالیا نیدار اریاخت

 نیاومد راحت.. بود دور نیهم بخاطر بود شهر از

 !گه؟ید

 ..میاومد خوب آره: رهام

: گفتم و سمتش شدم خم کمی بشنوه ریام فقط که یجور

 انتظار یهست قهیسل خوش که معلومه من انتخاب از

  !که؟ قهیسل بد بگن بهت ینداشت

 !ها؟ خارهیم تنت: گفت کردو نگام چشم گوشه از

 ..شمیم ممنون یبخارون اگه خارهیم کمی کمرم راستش -

 نفسم که زد کمرم به یچنگ نامحسوس کامال طور به

.. زدم یظاهر لبخند جمع به و نشستم صاف و رفت

  ..یوحش بشکنه دستت

 یب.. انداخت باال ابرو برام که رفتم بهش یبد غره چشم

 ..ادب

 قراره یک خدا دیام به خانوادت.. دخترم خب: رهام یبابا

 برگزار رو یخواستگار مراسم زودتر هرچه! ان؟یب

 ..میکن



 که کرد نگاه من به بعد رهام به اول دستپاچه حالت با آنا

 جواب درست و کنه جمع خودشو تا زدم بهش یلبخند

 ..بده

 تا که گفتن من به.. قتشیحق.. امم: گفت و گرفت ینفس

 ..هستن نجایا ادیز احتمال هفته آخر

 نیا زودتر هرچه یاله زمیعز خوب چه: رهام مامان

! ؟یدار برادر خواهر گلم یراست.. رهیسربگ وصلت

 ...یعنی

 ممنون: گفت تندتند کردو هول یالک چرا دونمینم آنا

 اتفاقا که تولگا دارم برادر هی فقط بله.. عام.. جون فرزانه

 !ال؟ید نه مگه.. شناستشیم خوب الید

 یچ یدونینم یکنیم هول یوقت که آنا یبش الل دوارمیام

 گردن یبنداز بحثو یخوایم فقط و یبگ کجا دیبا رو

  ..گهید یکی

 رونیب ختیر دندونام که زدم همه به یینما دندون لبخند

 تو که یغضب چون کردمینم نگاه ریام به عمدم از

  ..فقط بود خودم خوراک بود چشماش

 آنا و من باشه یهرچ شناسمشیم.. آره خب.. زهیچ -

 ....باالخره خب و میهست یمیصم یقایرف باهم



 گرفت بحثو دوباره خوردم جا حرفش از من دیفهم آنام

 آشنا باهم انیم شاالیا... ینجوریا گهید آره: دستش

 ..نیشیم

 ریام به یرچشمیز و نشستم صاف کردم جمع خودمو

 ..کردیم نگاه من به بر و بر داشت هنوز.. کردم نگاه

 واسه میشیم عیضا جفتمون بده کش نیا از شتریب دمید

 ه؟؟یچ: گفتم آروم نیهم

 !؟یشناسیم یلیخ رو تولگا.. زمیعز یچیه: ریام

 ازم دوبار آنا چارهیب داداش نیا بگم تونستمیم مگه حاال

  !!کرد؟ یخواستگار

 ..نایا و سالم نیهم حد در بابا نه -

     ..نکن رنگ منو: ریام

     ..ایدیم ریگ یدار باز ریام عه -

 خدا واقعا که سرمون باال اومد گارسون لحظه همون

  ..برامون بودش رسونده

 و ریام و من.. میکرد انتخاب غذاهامونو منو براساس

.. کیشلیش پرهام و رهام یبابا.. برگ کباب رهام

 بخوره نیسنگ یغذا شب تونستینم چون جون فرزانه

 خواست هم آنا و داد سفارش ریش سوپ کاسه هی

  ..داد سفارش برگ کباب اونم بشه جماعت همرنگ



 

 سالن وسط به و چپ سمت شدم لیمتما کمی ادیب غذاها تا

  ..کردم نگاه بود رقص ستیپ که

 اونجا هوا یب میرفتیم رمیام و من شدیم کاش هوف

 ایسوف تولد که افتادم یشب اون ادی ناخودآگاه.. میدیرقصیم

 و انداخت ریگ رقص ستیپ تو منو یاونجور ریام و بود

 ...کرد دمیتهد و دیرقص باهام زور به

 قبلش شب که رو نمیس رو زخم هم.. زد کتک فرانکو هم

  ..شد بیغ کامال رقص بعد کردو لمس بود زده چنگ

  ....میشد یچ االن و میبود یچ موقع اون

 یچ نیع االن و دمیترسیم ازش یچ نیع موقع اون

  ..دارم دوسش

 یچجور االن و کردمیم فرار ازش یچجور موقع اون

  ..باشم ششیپ کنمیم یهرکار

 ..گرده نیزم واقعا... یه

 !الم؟ید: ریام

 !جان؟: گفتم و رونیب دمیپر فکر از ریام یصدا با

 !؟یفکر تو چرا! ؟یخوب  :گفت زدو بهم یلبخند

 و زدنیم حرف باهم داشتن که انداختم هیبق به ینگاه

 ..بودن مشغول باباش و پرهام نوریا



 ادی فقط.. نه: گفتم کردمو کینزد ریام به شتریب خودمو

! ر؟یام میداشت ییروزا چه ادتهی.. افتادم هامون موقع اون

 که یترس.. االن نیهم تا ریبگ کافه تو روز همون از

 گمید طرف از.. دارم بهت االن که یعشق و داشتم ازت

 پول نه.. دارم خونمو نه.. شد رو و ریز کل به میزندگ

 که ییکسا.. خودمو لیوسا نه.. خودمو کار نه.. خودمو

.. نانیس.. فرانک.. دوستام.. ستنین گهید بودن دورم

 ..ندارم خبر ازش چیه که... مییدا همه از مهمتر و.. یگل

 یا زاده خواهر چه گهید من: دادم ادامه یدلخور با

 !!هستم؟

 و میصندل پشت گذاشت دستشو و دید چشام تو ویناراحت

! بره؟ ادمی رو روزا اون شهیم مگه بله اوال: گفت

 یترس اون.. الید یهست یشجاع یلیخ دختر تو.. بعدشم

 کرده دایپ چشمات تو رید من یزنیم حرف ازش که

 یجلو حداقل یبود داده نشون یقو خودتو یلیخ.. بودم

  ..یهست نطوریهم قطعا و من

 شدن تو عاشق دونستمیم کجا از من: داد ادامه خنده با

 !سازه؟یم بهم انقد

 ..دمتیدزدیم زودتر دونستمیم اگه: داد ادامه تر آروم

 ..نکن تیاذ: بازوش به زدم آروم و گرفت خندم



 چیه که بگم دیبا یگفت که مییزایچ درمورد و: ریام

 شده تنگ نایا و لتیوسا واسه دلت انقد اگه نباش نگران

 لتویوسا تموم فرستمیم رو مطمئن نفر چند فردا نیهم

 نیا بعدشم.. یبر ییجا یندار حق یجنابعال چون ارنیب

 یشیم تیاذ نایا و یمال لحاظ از اگرم توعه خونه خونه،

 به ماه و رمیگیم کارت هی برات کنم،یم درکت خودمم که

 نیا بخاطر چون! چطوره؟ زمیریم حقوقتو برات ماه

 کار ییجا فعال بذارم تونمینم هست دورمون که یخطر

 بعدشم ارین من جلو انقد فرانکو اسم که دوستاتم.. یکن

 دیکنیم مالقات باهم فرصت نیاول تو باش مطمئن تمییدا

 هی تونمینم الید کنم نییتع زمانشو من بذار فقط! باشه؟

 یدونیم.. چاه تو بدم هولت سرخود و بکنم گهید اشتباه

 هیکاف نظرم به یخوب و سالم کامل دونهیم که نیهم! که؟

 ..البته

 یول رفتم غره چشم بهش که گفن من لج از آخرشو جمله

 نکارارویا ییخدا: گفتم شدو تازه دلم زد که ییحرفا با

 !ر؟یام یکنیم برام

 !نرمک؟ جوجه نکنم چرا: ریام

: گفتم و خنده و اخم با که کرد زیت دندونشو قصد از و

  ..براما نکن زیت دندون



 کمی موهام که کردم کج سرمو و دمیکش یقیعم نفس

 ..ریام دارم دوست یلیخ: صورتم رو ختیر

  ..شتریب من: گفت و کنار زد موهامو

 الو میبود آورده ریگ فرصت وسط نیا ما حاال

 چش ریام واسه کردو یا سرفه تک رهام که میترکوندیم

  ..بسه زدن فک اومد غذاها یعنی که اومد ابرو

 و پروند مزه انقد رهام و میخورد کنارهم شامو نیبهتر

 هر به رهام یبابا آخر که کردن شیهمراه ریام و پرهام

 ساکت اونام و رفت یمشت غره چشم که تاشون سه

 ازم موچول کوچول سوال چندتا هی جونم فرزانه.. شدن

 که نایا و ریام با شدنم آشنا و خانوادم درمورد دیپرس

 تا دادم جواب باال سر ایبعض و راست رو ایبعض

 ..بگذره

 یه که داشت یمرض چه شام وسط دونمینم رهامم

 دینخور ادیز میبخور دسر قراره دیبخور کمتر گفتیم

 کلمه هی بود هم یکاف.. حرفا نیا از و شه ریس شکمتون

 و لوِلک نیع قایدق.. رهیبگ دنبالشو ریام تا بزنه حرف

 ..بودن بولِک

 نکهیل بدون و کرد زیتم زویم اومد زود گارسون شام بعد

 یرو به یول کردم تعجب.. رفت رهیبگ دسر سفارش



 نگام یجور هی هم همه.. باشه عیضا که اوردمین خودم

 چک خودمو یه بودم کرده شک خودم به که کردنیم

 ..کردمیم

 یبابا با مگر زدینم حرف کام تا الم بشم فداش رمیام

 ..گهید مسائل و رهام

 شدمیم کالفه ریام نزدن حرف و آنا نبود از داشتم کم کم

 یشکالت طبقه دو کیک هی که یگارسون دنید با که

 کرده روشن قرمز قلب براق شمع هی روش و بود دستش

  ..باال انداختم ابرومو یتا هی بود

 یچراغا هم سمت نیا از.. ما زیم سمت ومدیم داشت

 و زرد نور از یهالوژن فقط و شد خاموش ما زیم سمت

 سمت و عقب دیکش شویصندل ریام.. شد پخش ینارنج

 ..گرفت دستش از رو کیک و رفت گارسون

 

 !بود؟ یخیتار چه امروز ومدینم ادمی چرا یلعنت

 با همه.. باباش و رهام.. جون فرزانه.. پرهام.. آنا

 تو ینیسنگ بغض من یول کردنیم نگاهم یخوشحال

 ..بود نشسته گلوم

 !؟...آخه کنم فراموش خودمو تولد روز تونستم چطور



 شمع نور که یخندون چهره با دست به کیک ریام

 از و سادیوا سرم پشت بود کرده روشن رو صورتش

 ..جلوم گذاشت آروم کویک و شد خم پشت

 گوشم دم ریام زدن دست بلند به کردن شروع هیبق تا

 !قبوله؟ 3_3: گفت

 مبارک تولدت: گفت همزمان و دیبوس گردنمو ریز و

 ..المید

 و لبخند هی به کردم لشیتبد و نگهداشتم گلوم تو بغضمو

 دل ته از و دهنم جلو گرفتم دستمو اومده وجد به حالت با

 ..دمیخند

 ..الجونید مبارک تولدت: رهام

 ..قشنگم خواهر مبارک تولدت: آنا

 ..باشه مبارک تولدت داداش زن: پرهام

 ..خوشگلم یبش ساله 120 شاالیا: جون فرزانه

 ..دخترم مبارک تولدت: رهام یبابا

 با فقط و بگم یچ ندونستم ییهوی کیتبر همه نیا از

 از ممنونم یلیخ یلیخ: گفتم دیلرزیم که ییصدا و جانیه

 ..شدم زده جانیه واقعا.. من.. یمرس یلیخ.. تکتون تک

  ..دنیخند همه که دادم تکون دستامو جانمیه با



 شمارش: گفت عیسر رهام و کنارم نشست دوباره ریام

 ..کنه فوت شمعو الید میبشمار معکوس

 !م؟یبگ.. موافقم: پرهام

 ..نره ادتی آرزو الید: آنا

 ...10: گفتن هم با همه و

 ..خواستم رو یسالمت اول خدا از دلم تو و بستم چشامو

 ...9: همه

 دوسش چقد که یدونیم کن خوشبخت ریام با منو ایخدا

 ..دارم

 ...8: همه

 ...رهام با میآج یخوشبخت

  ...7: همه
 ..بچرخه امونیزندگ تو که باشه عشق و یسالمت فقط

 ...6: همه

 ..مینش جدا هم از ریام و من چوقتیه گهید ایخدا

 ...5: همه

 شر برامون بخواد که باشه نداشته وجود یکس گهید

 ..کنه درست

 ...4: همه



 بد خاطرات همه و رهیبگ سامون و سر یچ همه

 ..شه فراموش

 ...3: همه

 ..نیهم فقط... خوب یاتفاقا

 ...2: همه

 نانیاطم با که کردم نگاه ریام به کردمو باز چشامو

 ....1: و کرد بسته و باز پلکاشو

 زدن دست بلند یصدا بازم و کردم فوت کویک رو شمع

  ..گوشم تو رفت که بود

 که شد بلند جاش از کادو یکوچولو جعبه هی به زود آنا

 لپمو کردو بغلم محکم و سمتم گرفتش.. شدم بلند منم

  ..مبارک تولدت بازم: دیبوس

: گفتم و دمیبوس گونشو و گرفتم ازش رو جعبه باخنده

 ..زدلمیعز یمرس

 یلیمستط جعبه هی رهام نشستم تا و سرجاش نشست آنا

 ..گل خانم الید یبرا کادو نمیا: گفت و سمتم گرفت

 یآ: گفتم نداشتم انتظار ازش اصال که ییاونجا از

 ..نکنه درد دستت! ؟...آخه هیکار چه نیا... رهام

  ..داد لبخند هی با جوابمو که زدم بهش یپررنگ لبخند و



 شتریب گهید شد ییهوی چون راستش داداش زن: پرهام

 ..شرمنده ومدیبرنم دستم از نیا از

 ..دستم داد رو یسرباز ییکادو جعبه اونم و

 یچطور دونمینم واقعا من نزن حرفو نیا پرهام عاعا -

 ..یمرس واقعا یمرس.. کنم تشکر ازتون

 و مامان خودم، طرف از هیهد نیا نمونه ناگفته: پرهام

 ..بابامه

 جون فرزانه که کردم نگاه جون فرزانه و باباش به زود

  ..زمیعز کنمیم جبران برات شاالیا: گفت محبت با

 نگاهم یمهربون نگاه با هم بود کنارش که رهام یبابا و

  ..بود یکاف نیهم که کرد

 ..همتون از یمرس -

 !؟یکن بازشون یخواینم: رهام

 !نخوام؟ شهیم مگه -

 نیع یول بودم ریام از حرکت هی منتظر یه نوریا از

 فعال کردم یسع.. خوردینم تکون و بود نشسته ماست

 ..کردم باز ذوق با دونه دونه کادوهامو و نکنم فکر بهش

 دو همونجا که داد بهم خوشبو و کیش یلیخ عطر هی آنا

 ..زدم گوشم ریز و گردنم به سیپ



 داد بهم ستاره و ماه طرح با نقره فیظر دستبند هی رهام

 ..کردم تشکر ازش یکل ومدیم دستم به انقده که

 تخته هی که بود مامانش و باباش و پرهام هیهد آخرم و

 جغد شکل یضیب سنگ تا دو روش و بود گرد چوب

 بود یجور فضاش و ینقاش و بودن شده دهیکش ینقاش

 سرشون کاله هم و بودن نشسته شاخه رو اونا که انگار

 فیظر توش هم یکل و دیباریم برف داشت هم بود

  ..بود شده یکار

 کردم تشکر یکل اونام از که بودن بامزه و خوشگل انقد

 ..نشه خراب وقت هی که جعبه داخل گذاشتم و

 !کو؟ تو هیهد! رجون؟یام: رهام

  :داد جواب یشوخ به رمیام و بود یشوخ به رهام لحن

  ..گهید منه طرف از کیک نیا

  ..باش مواظب ریام آقا ستاین یراض کم به الید: آنا

 ..گفتم یجد: گفت و دیخند ریام

 یدار انتظار ازم یا گهید زیچ: داد ادامه من به رو و

 !ستم؟ین یکاف برات خودم من مگه! ال؟ید

 با م،یبود جمع تو چون و باال انداختم ابرومو یتا هی

 فقط و شد پوکر هم کامال که.. یستین فهموندم بهش چشام

  ..دنیخند هیبق



 و شلوارش بیج تو کرد دست و من طرف شد کج ریام

 یزیچ عشقم واسه من آخه شهیم مگه: گفت همزمان

 !نخرم؟

 ..اوووووو: گفتن پرهام و رهام و آنا همزمان و

 ..دنیخند بهمون فقط شوهرشم و جون فرزانه

 و دراورد رنگ قرمز یمخمل تخت یمربع جعبه هی ریام

 ..زد اشاره بهش ابرو با و جلوم گذاشت

 

 نیب از ذوقش بازم خب یول هیچ داخلش زدمیم حدس

  ..رفتینم

 !نیآم.. کنه همه بینص شوهرا برادر نیا از خدا: آنا

 رهام چپ چپ نگاه با که صورتش رو دیکش دستشو و

  ..زد یژکوند لبخند بهش و شد مواجه

 که ییطال سیسرو برقِ  دنید با و کردم باز رو جعبه در

 محکم رویام لپ هوا یب و دمیخند باذوق چشمم تو زد

 ..ریام کنم تشکر ازت یچجور: گفتم و کردم ماچ

 ..هیچ مینیبب اریدرب داداش زن: پرهام

 !ه؟یچ یدونینم تو مثال:رهام

 رو جعبه منم باال انداخت هاشو شونه تیمظلوم با پرهام

 اونم کردن نگاه ریام به نیتحس با همه که سمتشون گرفتم



 زنش واسه باس آدم: گفت و برداشت یفتگیخودش فاز

 ..کنه خرج

 !داش؟ نه مگه: داد ادامه و رهام شونه رو زد و

 ..یمشت آره: رهام

 ..میپات ریز خاک: ریام

 ..یمیرگ تو: رهام

 ..یبر راه روش که آسفالتم: ریام

 ..ناخناتم ریز چرک: رهام

 شهیم دهیکش کیبار یجاها به داره کار گهید خب: ریام

 ..کن تمومش فویکث یباز نیا

.. گرفت خندمون مام خب که خنده ریز زدن ییدوتا و

 ..که بولک و لولک گمیم بهشون ستین یالک

 برام شهیم: گفتم زود که شد بلند جاش از ریام

 !ش؟یبنداز

 ..کنم کارو نیهم خواستمیم: ریام

 پشتم و برداشت جعبه داخل از رو فیظر گردنبند

 ..سادیوا

 سردو گردنبند ریام و باال کردم جمع دست هی با موهامو

  ..بست قفلشو موهام پشت و داغم گردن رو داد سر



 خندم که دیبوس گلومو ریز و شد خم کردم ول موهامو تا

 ..طلب فرصت.. گرفت

 ادیم دتیسف گردن به چقدر.. زمممیعز: جون فرزانه

 ..برازندته که واقعا

 ..شما نیدار لطف جون فرزانه ممنون -

 ..نازه یلیخ یییییآ: آنا

 ینینگ تک یها گوشواره ریام بودن مشغول هیبق تا

 عمد از نفسشو یه که گوشم انداخت راحت رو براق

  ..خودش هم بخندم هم که گوشم به کردیم فوت

 رو شده یکار سنگ و فیظر دستبند آخرم در و

  ..دیبوس دستمو پشت و دستم انداخت

 نیا چوقتیه کاش! بود؟ شیمدل چه گهید نیا هووف

 ...برم قربونش نشه تموم ها لحظه

 روهم گذاشتن و کردن جور و جمع کادوهارو رهام و آنا

 دونستمیم چون منم دادن سفارش دسر همه و زیم گوشه

 نیبب! م؟یبرقص میبر شهیم ریام: گفتم شهینم وقت گهید

  ..هست وسط اون زوج هی هنوز

 تا رهامم.. شد بلند جاش از دوباره و دیکش یفوت باخنده

 ..شد بلند جاش از اونم و چسبوند نونو دید داغ تنورو

 



 !؟یدیم افتخار: گفتم و سمتم گرفت دستشو ریام

 نیا از همه که کرد آنا با کارو نیهم نیع رهامم

 ..گرفت خندشون حرکتش

 ...بله: گفتم و مردونش یدستا تو گذاشتم نرم دستشو

 مام: گفت بلند که دمیشن پرهامو یشوخ حرف یآخر دم

 ...میندار ویکی

 جوابش در ستیپ سمت بردیم رو آنا کهیحال در رهامم

 ..برات زوده فعال جات سره نیبش: گفت فقط

 ملحق بود وسط اون که یزوج به کردو بلندم باخنده ریام

     ..میشد

 قفل دستمو یکی اون و ریام شونه رو گذاشتم دستمو هی

 پشت گذاشت راستشو دست اونم کردم دستش یانگشتا

  ..کرد ترم کینزد خودش به و کمرم

 یسع و نگاهش به زدم گره نگاهمو و باال گرفتم سرمو

  ..بردارم قدمامو خودش با همزمان کردم

 که بود یزیچ نیا و.. دیخندیم چشماش.. نه لباش

  ..کردیم خوشحالم

 سکوت نیهم ترسوند یم منو داشت که یزیچ اما

  ...بود



 تو که یسکوت.. بود ریام منو نیب که یسکوت نه

    ...نبود یخوب نشونه اصال و بود شده برپا مونیزندگ

 دوباره و بستم چشامو شد وارد پهلوم به که یفشار با

 ..امیب خودم به تا کردم بازشون

 بهم یبخوا که هست یزیچ فکر تو نرو ینجوریا: ریام

 !؟یبگ

  ..کردمینم فکر یزیچ به.. ستین یزیچ یعنی.. نه..ن -

 !باشم؟ مطمئن: ریام

  ..باش مطمئن -

 ..کنم جلب نانشویاطم که زدم بندش پشت یلبخند و

 هم از چشم که میکرد نگاه آنا و رهام به یرچشمیز

  ..گرفتنینم

 داره نجایا یخواهر هی انگار نه انگار پررو پررو هم آنا

  ..بود برده نیب از حواسشو و هوش کل رهام

 کار تانگو باهم ساله ده انگار دنیرقص یم هم یجور

 ..ایموذ کننیم

 تو بودن خوشحال واقعا جفتشون نکهیا از نا،یا از جدا

 به: گفت که کردم نگاه ریام به دوباره.. شد آب قند دلم

 !؟یکنیم نگاه یچ

 ..یچیه: گفتم یبانمک لحن با و دادمو ینیچ دماغمو



 گرفت دستمو یکی اون و برداشت کمرم رو از دستشو

  ..خنده ریز زدم که چرخوندم دور سه و باال

 !؟یخندیم یچ به: گفت و گرفت خندش من خنده از

 تولد شب همون: گفتم منم دورم انداخت دستشو دوباره و

 دستمو بعد چرخوند منو ینجوریهم قایدق فرانک.. ایسوف

 ..گرفت خندم اومد ادمی هوی.. یگرفت منو تو کرد ول

 فرانک اسم باز تا یول دیخند یم پام به پا داشت اول

 با بود چندمت بار: گفت یجد شدو رغضبیم نیع اومد

 !؟یدیرقص یم سوسول اون

 نیتوه ریام بعدشم میدیرقص یم بود اول بار اوال -

 ..دوستمه اون.. مایندار

 ..دوستمه اون: گفت و دراورد ادامو

 ..ستین گهید: داد ادامه خودش لحن با و

 منم و کردمیم ذوق شدیم یرتیغ روم ینجوریا نکهیا از

  ..کنم شیرتیغ شتریب داشتم دوست.. کرم که

 منو یدوستا یتونینم تو: گفتم ناز با و دادم موهام به یتاب

 نطوریهم و.. دوستمه هم تولگا یحت.. ریام یکن جدا ازم

 .....آها و گفتم که فرانکم و نانیس

 دندون به لبمو که کرد وارد کمرم یگود به یفشار چنان

 ..یوحش: کردم فرو شونش تو ناخنامو و گرفتم



 !؟یداد یم ادامه یداشت زمیعز خب: ریام

 گهید شویبق: دادم ادامه لحن همون با و اوردمین کم منم

 ...نپرس پس بگم ستین زیجا

 تو که یباحرص و داد فشار بود دستش قفل که دستمو

 نکردم مونتیپش حرفات از اگه منم: گفت بود صداش

 ..ستمین ریام

 خودشو جمله نیع و دراوردم اداشو کردم بم صدامو

 و دیخند آروم و کنه کنترل خودشو نتونست که گفتم

 ..میشونیپ به چسبوند شویشونیپ

 ..بستم چشامو حال اون تو و دمیخند منم خندش از

 ..ییویو چه اوه: ریام

 دمید کردم دنبال نگاهشو رد.. کردم باز چشامو باتعجب

  ..کنهیم نگاه قمی به داره باال از

 تو: گفتم یحرص کردمو جدا شیشونیپ از مویشونیپ زود

! ؟یزیه انقد چرا! ر؟یام یباش کیرمانت یتونینم چرا

   ..باش آدم کمی فقط کمی

! بشم؟ آدم: گفت یا هانهیسف اندر عاقل لحن با و دیخند

 ..که کنمیم ییتنها احساس اونوقت

 !منظور؟ -

  ..نباش جوابش دنبال: ریام



 یجلو زور به که کرد نگاه افق و وارید و در به یالک و

  ..ندادم جوابشو و گرفتم خندمو

 به زد زل نیتحس و لبخند با و چرخوند سرشو دوباره

 ..انایم بهت یلیخ: گفت آروم و نمیس قفسه و گوشام

: گفتم و انداختم گردنبندم به ینگاه دوباره اریاخت یب

 بابت یعنی دونمینم.. ریام گرفتم که بود یا هیهد نیبهتر

 ....من.. کنم تشکر ازت یچجور امشب

 تشکر به یازین: گفت و لبام رو گذاشت اشارشو انگشت

 دنبال.. کردم نکارویا که داشتم دوِست.. الید ستین

 !خب؟.. نباش تشکر و جبران

 رو از انگشتشو نکهیا محض به بدم، جوابشو نکهیا قبل

 دست مچ با که گرفت لبم از یزیر کام برداشت، لبام

 ..نشیس به زدم تذکر حالت

.. ستناین بهیغر همه نجایا! ؟یکشینم خجالت ریام -

 .....و جون فرزانه

 تو برابر در تونهینم یکس.. الیخیب: دیبر حرفمو باز

  ..رهیبگ جلومو

 !نطور؟یا که - 

 !!نطوریا قایدق: ریام

 ..قبوله: گفتم لبخند با



 خرسند و شاد میدراورد عزا از یدل که قهیدق چند بعد

 واسه ریام و دمیبر رو کیک من و سرجامون میبرگشت

 یشکالت کیش لکیم دسر، یقبل سفارش بر عالوه همه

 یحساب همه خجالت از و داد سفارش هم یا وهیم و

 ..دراومد

 

  ..لحاظ همه از.. بود یخوب شب یلیخ

 لب رو از خنده اشون،یشوخ و رهام و ریام لطف به

 و افتاد خرج تو یحساب رمیام.. رفتینم کنار چکسیه

 با البته که داد جبران قول رهامم و کرد ییرایپذ کامل

  ...شد مواجه ریام غره چشم

 شتریب نیا و شدینم برداشته روم از یا لحظه ریام توجه

 حسو نیا من.. دادیم تیامن حس و نفس به اعتماد بهم

 ...نباشه اون که یروز به یوا... داشتم ریام کنار فقط

 دسر آخر تا و کرد عوض پرهام با جاشو آنام

.. خندوند یم منو و زدیم غر رلبیز فقط خوردنمون

 10 طال زناشون واسه.. کن نگاه مردمو" گفتیم مثال
  ..نبودا گرم 10 حاال"... شانس بده خدا خرنیم یگرم

 شدو خوشحال برام یواقعن و کرد فیتعر ازم هم یکل

 ..هستم یخوشبخت قیال که گفت



 !!؟...بودم یخوشبخت نیا قیال واقعا حاال

 جا ارویصندل میشد بلند جامون از ساعت مین حدود بعد

 دونه دنید با که یخروج در سمت میافتاد راه و میزد

 ضربه نیزم به سرعت با که برف تند و زیر یها

 دستمو ریام که دمیکش یفیخف غیج ذوق شدت از زدنیم

  ..شو ساکت فعال یعنی که داد فشار

 زیر واسم چشاشو و کردیم نگاهم دار منظور آنا

  ..برفم عاشق دونستیم اونم.. کردیم

 هیهد بابت کردم تشکر و یخدافظ همه از دونه دونه

 ...دادن جوابمو یبرخورد خوش با هم همه و هاشون

 خواستیم دلم.. شم نیماش سوار نداشتم دوست اصال

  ..برم راه برف نیا ریز ادهیپ فقط

 یسرخ به سرما شدت از که ییها گونه با ناچار به اما

 سوار ریام هم بعد هیثان چند و شدم نیماش سوار زدنیم

  ..شد

 !نگم؟ یزیچ که یداد فشار دستمو چرا: دمیپرس زود

 ..یفهمیم خودت االن: گفت یجد یلیخ لحن با

 !؟یمن با: گفتم عیسر که خوردم جا بد انقد لحنش از

  ..دراورد حرکت به نویماش باشدت و نداد جوابمو

 ..بده جوابمو.. توام با ریام -



 !؟...هوی بود شده چش نیا.. نکرد نگاهمم یحت

 ....ام -

 یفضا قهقهش و خنده ریز زد یبلند یصدا با دفعهی

 نه؟ یدیترس.. یآخ: کرد پر نویماش

 تو زدم قدرتم تموم با مشتمو و شدم یحرص چنان

 ..بازوش به گرفت دستشو و شد بلند آخش که بازوش

 ..یا مسخره یلیخ که واقعا -

 لپمو که یصندل یپشت به دمیکوب خودمو نهیس به دست و

 خواستمیم حاال.. دیترس جوجم آخ: دیکش محکم گرفت

 ..یکنیم هیگر االن گفتم بدم کشش شتریب

 بده یگریباز تست هی برو: گفتم کردمو نگاش چپ چپ

 ..کنمیم تتمیحما پشتتم خودم.. یشیم موفق که واقعا

  ..برگردوندم رومو حرص با و

 گفته بهت قبال! گه؟ید کشمینم ناز که یدونیم: ریام

  ..بودم

 گهید ندارم یانتظار ازت بودم گفته بهت قبال منم -

 !درسته؟

 ..ارمیدرم دلت از االن نداره اشکال: گفت یسرخوش با

  ..خونه مینر ریام: گفتم کردمو نگاه رونیب به حسرت با



 یبندیم درو اتاقت تو یریم خونه میریم.. شهینم: ریام

  ..یخوابیم یریگیم

 شیج بگو کالم هی! ؟یزنیم حرف بچه با یدار مگه -

 ..گهید الال بوس

 ..نهیا خالصش نیآفر: ریام

 تو: گفتم خوردمو یدیشد تکون جام تو شدمو یکفر

 خوامیم اصن نگهدار.. یدینم تیاهم من نظر به اصال

 ..شم ادهیپ

 ..شو ادهیپ حاال: گفت زدو ویمرکز قفل یخونسرد با

 ...!!ریام: گفتم غیباج

 میکفر تونهیم دونستیم خوب که یلحن با و خنده ریز زد

 نگهدار.. نخور حرص انقد حاال تولدته شب: گفت کنه

  ..فردا واسه

 ..زنمتیم بخدا ریام -

 ..فهیضع نمیبب نیبش اوه اوه: ریام

 !؟یگفت یچ -

 !من؟! ؟یک: ریام

 !فه؟یضع یگفت: گفتم و کردم زیر چشامو

 ..بکنم غلط من: ریام

 ..هیکاف یشد مونیپش نکهیهم: گفتم تیرضا با



 ..نمیبب شو ادهیپ.. پررو بچه: ریام

 و بود روم به رو که یاهیس جاده به خورد چشمم تازه

 و داشت ییروشنا ابونیخ ونیدرم کی یچراغا با فقط

 ..دیباریم بوران نیع.... که برفم

 جاده! م؟یبزن قدم یخواستینم مگه گهید شو ادهیپ: ریام

 !؟یخواینم.. تو و من فقط خلوت

 هوی بعد یاریدرم حرصمو یه ریام یشعوریب یلیخ -

 !!؟...وونهید نخوام شهیم مگه!! ؟یکنیم زیسورپرا

 ..گهید نمیا من: گفت یفتگیخودش با

 شدن ادهیپ محض به و میشد ادهیپ نیماش از دوتامون

 تکون هوا تو موهامو و کرد سر صورتمو سرد باد سوز

  ..داد

 کردم باز کامل طرفم دو دستامو هوا یسرد به توجه یب

 قبل، ساعت چند مثل.. آسمون طرف گرفتم رومو و

 ..دیباریم تندتند برف و زدیم یسرخ به آسمون رنگ

 شدینم دهید یکیتار تو که بود انتها یب جاده هی روم به رو

  ..بود مشخص.. بود یطوالن یول کجاست تا

 شده محاصره بلند یدرختا توسط که هم جاده یها کناره

 ..بود

  ..بردارم قدم ییتنها جاده نیا تو خواستمینم یول



 نیماش به بود زده هیتک که ریام طرف برگردوندم رومو

  ..کردیم نگاه من به جذابش لبخند با و

  ..سمتش رفتم و کردم بهش یا خنده

 سمتش من بارم هی.. دارهیبرم قدم من سمت اون یه

 ..بردارم

  ..خودم سمت دمشیکش و دستم تو گرفتم سردشو دست

 نکهیا از بود شده خوشحال که دمید یم چشماشو تو برق

 ..بودن باهاش یبرا شدم قدم شیپ من

Tina: 

 هی نیهم بخاطر کامل بود شده سر مینیب سرما بخاطر

 دستشو و زدم یینما دندون لبخند بهش دمویکش یدماغ

  ..شه قدم هم باهام تا دمیکش پشتم شتریب

 ..اون نه زدمیم حرف من نه

 که بود حرف یکل توش بود نمونیب که یسکوت یول

 ..نیچ حرفا اون میدونستیم خوب جفتمون

 قدم جاده دل تو ییدوتا و میشد دور نیماش از کم کم

  ..میزد

 از و تگرگ و بارون به شدیم لیتبد داشت کم کم برف

  ..بود شاخش رو خوردنمون سرما رو، نیا



 قرمز صورت با و کرد یا سرفه ریام میشد دور که کمی

 ..مایخوریم سرما: گفت سرما از شده

 گهید کمی بذار پس نداره یا دهیفا میبرگرد االنم -

 ..میبمون

  ..بود یمنطق: گفت باخنده

 از من و میکرد استپ ابونیخ یچراغا از یکی ریز

 دور یلیخ ازمون که کردم نگاه ریام نیماش به پشت

  ..بود

 !؟یعنی میبرگرد -

 ...بله یشد ریس هروقت: ریام

 ..یخورد رو سرما: خنده ریز زدم که کرد یا عطسه و

  ..بله تو لطف به: ریام

 ..میاومد راه یلیخ.. میبرگرد باشه: گفتم گرفتو خندم

 !ال؟ید: ریام

 !هوم؟ -

 ..بده ماچ هی قبلش: ریام

 !بدم؟ ماچ: گفتم و باال دیپر ابروهام

 بعد خوردم هم سرما یکشوند نجایا تا منو: ریام

 !ستم؟ین ماچ هی قیال یعنی! ؟یبد ماچ هی یخواینم

 ..شهینم رینخ.. تو یدار ییرو چه -



 ..شهیم خوبم: ریام

 ....یام -

 دو زیت اون یول دمیکش یغیج که سمتم برداشت زیخ

 هوا تو کردو بلندم نیزم رو از و گرفت پهلومو طرف

 ..چرخوندتم

 ..وفتمیم االن نییپا بذارم: گفتم و زدم یغیج جانیه از

 !؟یندار اعتماد بهم: گفت باخنده

 ....یول چرا: گفتم نوییپا گرفتم سرمو

 غیج به باز حرفم که چرخوندتم هوا تو یشتریب شدت با

  ..خنده ریز زدم بلند و شد لیتبد

 نیهم بخاطر نییپا ارهینم منو بگم هرچقدر دونستمیم

 پر رو میر و بستم چشامو و کردم باز طرفم دو دستامو

 ...کردم دونفرمون یهوا نیا از

  ...خواستمیم من که بود یخوشبخت نیا

  ..خلوت جاده نیا تو... ریام....من

 ..جاده یچراغا دیسف کمرنگ نور و بارون و برف ریز

 هوا تو و بودم دستاش تو که یمن و نیزم رو اون

 ..چرخوندتمیم



 لحظه نیا و بودم کرده باز وجود تموم با دستامو که یمن

 قیتزر بدنم یسلوال تک تک به رو خوش یها

 ..کردمیم

 با که یینگاها و میکردیم هم به دل ته از که ییها خنده

 ...میزدیم گره هم به عشقمون تموم

 !!شد؟یم استپ نجایهم زمان اگه شدیم یچ

 نفس به خنده شدت از که منم و نییپا آورد منو کم کم

 ..نداشتم خوردن تکون جون بودم افتاده نفس

 کمال با که خودش به چسبوند و گرفت محکم کمرمو

 ..چشاش تو زدم زل و نشیس تخت گذاشتم دستامو لیم

 رو بود افتاده شیشونیپ رو که موهاش از ینازک دسته

 ..کردم حلقه گردنش دور دستامو و زدم کنار

  ..دیکوب یم هامون نهیس به تند تند قلبامون

 ...یلیخ.. بودم قرارش یب یلیخ

 !؟...ریام: زدم لب نفس نفس با

 !؟...دلم جون: ریام

  ..دارم دوست یلیخ یلیخ: زدم لب وجودم تموم با

 !ال؟ید: ریام

: گفتم لبخند با بگه خوادیم منو حرف نیع دونستمیم چون

 !؟...دلم جون



  ..ندارم دوِست اصال من: ریام

 ..دختر وونتمید یلیخ: گفت کردو کج سرشو

 و گرفت دندون به لبمو شه وا خنده به لبم نکهیا قبل

  ..دیبوس صانهیحر

 وجودم تموم با و دارش نم یموها یال رفت انگشتام

  ..کردم شیهمراه

 دستشو یکی اون و شد شتریب کمرم رو دستش فشار

 صیحر من و شد داغ دستش رد که گردنم پشت انداخت

  ...اون از تر

 ... :(باشم داشته خواستمیم که یزندگ اون بود نیا

~~~~ 

 ترس از ینیسنگ گردنم رو داره یزیچ نکهیا حس با

 ..کردم نگاه روم به رو به و کردم باز زیت چشامو

 منظم ینفسا با که برهنه نهیس قفسه عدد کی خب خب

  ..شهیم نییپا باال داره

    ..باالتر کمی

 ..مردونه شیر ته یمقدار

     ...باالتر

  ..دادیم بودنش خواب از نشون که یا بسته یچشا



 و بود گردنم رو سنگ نیع که ییبازو نوریا از و

   ..بخورم تکون ذاشتینم

  ..نشد یول دادم تکونش کمی و بهش زدم آروم ناخنامو

 ..نشد بازم یول کنم بلندش کردم یسع دستم کف با

 ..خوردم وول جام تو کمی و دمیخند صدایب باحرص

: گفتم کردمو شیقاط ناز کممی و کردم میمال صدامو

 !ر؟یام

 : ....ریام

: گفتم دوباره دمویکش یفرض یها خط نشیس رو ناخنم با

  !عشقم؟

 ...... :ریام

  !رجون؟یام -

 کنه باز دهنشو و چشم نکهیا بدون و خورد وول کمی

 !هوم؟: گفت

 !نفسم؟ یدارشیب یخواینم -

 براش سوزهیم دلم.. دمیخند حرفام به یرکیرزیز و

 ..شهیم خامم یهرسر

 !چنده؟ ساعت: گفت یآلود خواب یلیخ لحن با

 کردم نگاه وارید رو ساعت به بازوش یباال از زور به

 ..دادیم نشون رو 10:15 که



  ..ربعه و ده -

 ..زوده: ریام

 اون به پهلو نیا از و گرفتم سفت بزنم یحرف خواستم تا

 تا تخت سر اون از خودش با منم همزمان چ،یه شد پهلو

 انگار.. کرد جا به جا یبغل بالش هی نیع تخت سر نیا

 ..کرده بغل کاه پر که

 یریت چنان حرکتش نیا با بود شده خشک که گردنمم

 !؟یکنیم کاریچ کهیمردت: زدم غیج باحرص که دیکش

 

 دستم که کرد نگاه منو شدو باز چشاش غمیج یصدا از

 ..کردمیم نگاهش غصبناک و بود گردنم به

 !بود؟ تو یصدا نیا: ریام

 ..بود در یصدا پس نه -

 ..ها شده غیج یلیخ صدات الید: گفت یآروم خنده با

 !!یترکوند گردنمو ریام آخ.. هست که نهیهم -

 خوب کنم بوس ایب: گفت زنهیم حرف بچه با داره انگار

 ..ییعمو یش

 مگه گهید پاشو.. نکرده الزم: گفتم و عقب دمیکش سرمو

 !اد؟یم صبح روناجون ینگفت

 ..نزن غر انقد میشیم پا ادیب حاال خب: ریام



 یجلو یایب یخوایم وضع و سر نیا با بکش خجالت -

 ....گرف صدات چرا بعدشم! روناجون؟

 تازه کردم ریام بغل تو که یا عطسه و مینیب سوزش با

  ..شدم بدنم یکوفتگ متوجه

 ..باشه تیعاف: ریام

 ..زدم عطسه دوباره که بدم جوابشو خواستم

  ..قهید هی کن ولم ریام: گفتم کردمو یا سرفه

 رو و شدم زیخ مین که کرد شل دستاشو و عقب دیکش

  ..هوا رفت دادم یول نشستم تخت

 !شده؟یچ: ریام

 گهید.. کنهیم درد بدنم: گفتم و دمیمال کمرمو تند تند

 ..خوردم سرما مطمئنم

 عواقبم نیهم موندن بارون و برف ریز گهید بله: ریام

 ..داره

 جناب گرفته نیبب خودتم یصدا: گفتم یروزیپ با

 ..زرنگ

 ..سوزهیم گلومم نیبب.. توعه لطف به اونم که: ریام

 !ستین ینگران یجا هیعیطب زیچ -

 !دکتر؟ خانم یگیم واقعا: ریام

 ..بله -



: گفت شدیم بلند جاش از که همونطور و گرفت خندش

     ..دکتر میبر ومدهین روناجون تا پاشو

 مکتر دکتر: گفتم یلجباز با شدمو بلند تخت رو از منم

 ..نکش زحمت یالک من امینم

 یدرمان خود پس: گفت و گرفت مسخره به حرفمو

 !م؟یکن

 یول میکنیم یدرمان خود.. قایدق: گفتم نفس به اعتماد با

 ..میزنینم آمپول

 !حتما؟ دتهیجد شعار: ریام

  ..ییجورا هی -

 هوا تو دور دو موهامو و سادمیوا نهیآ یرو به رو

  ..بستم سرم باال کش با و چرخوندم

.. داشتم جهیسرگ و بود کرده ورم چشمام و سرخ دماغم

 پاشو: کردم دراز ریام سمت دستمو و و دمیکش یدماغ

 ..یش سرحال ریبگ دوش هی برو

 ..الیخیب ندارم حال: گفت و قشیشق به داد فشار انگشتشو

 ..تخت رو دیکش دراز دوباره پشت از و

 دستمو و گرفت درد گلوم که دادم قورت دهنمو آب

  ..گلوم به گرفتم

 ..دکتر برو پاشو خب -



 ..رمینم ای برمیم تورم ای: گفت و دیچرخ پهلو به

 تخت لبه از شرتشویت و چرخوندم حدقه تو چشامو

 بپوش لباستو حداقل خب: بازوش رو گذاشتم و برداشتم

 خوب شب تا کردم یهرکار من اگه.. نشه بدتر سرمات

 !خب؟.. دکتر میریم فردا مینشد

 من از بدتر حالش که انگار.. داد تکون سرشو زیر

 ..باشه

 یفرار آمپول از یول بود خورده سرما من بخاطر اون

 ..بود شاخش رو آمپول دوتا دکتر میرفتیم اگرم بودم

 شیپ رو آشپزخونه راه و شدم خارج اتاق از عیسر

 ..گرفتم

 دنبال گشتم و برداشتم قرصارو ظرف نتیکاب تو از

.. دراوردم داخلش از دوتا و گشتم یسرماخوردگ قرص

 آب وانیل هی با شمیکی و خوردم ریش آب با خودم شویکی

 ..بردم ریام یبرا

 رو یگوش لحظه همون که کردم باز دوباره اتاقشو در

 زیم رو گذاشتش و برداشت گوشش رو از حال یب

 ..یعسل

 گفت زد زنگ.. بود روناجون: گفت گرفته یصدا با

 ..ادیم شب



 و قرص.. نشستم تخت لبه کنارش و دادم تکون یسر

 یبخور نویا شهیم: گفتم میمال و سمتش گرفتم آبو وانیل

 !؟یبخواب بعد

 و گرفت دستم از قرصو کردو نگام نییپا آورد چشاشو

 ..داد قورتش آب قلپ دو با و دهنش انداخت

 رو گذاشتم دستمو که بالش رو گذاشت سرشو دوباره

 اونو تب یچجور داشتم تب خودم یوقت آخه.. شیشونیپ

 !گرفتم؟یم

 کار یستین مجبور الید: گفت و دستم رو گذاشت دستشو

 ..دکتر میبر ایب یکن

 دیشد میسرماخوردگ تو اندازه به خوبه حالم من -

  ..ستین

 ..کنمیم خوب تورم: گفتم و دمیبوس زیر شویشونیپ

 ..بخواب: زدم لب و روش دمیکش کامل رو پتو

 ..آشپزخونه برگشتم و رونیب اومدم اتاق از دوباره

 شه کم چشام یخستگ از کمی تا صورتم تو زدم سرد آب

 بخاطر و دراوردم زریفر داخل از رو سوپ مواد بعد و

 ..شدم مشغول و نشستم زیم پشت دردم بدن

 داغ آب تو گذاشتم رو زده خی مرغ و ینخودفرنگ بسته

 ینینگ و کندن پوست مشغول خودم و شه باز خشونی تا



 زیر جارویهو بعدم و شدم ینیزم بیس کردن خورد

 ...کردم خورد

 تا سه دوتا ای کردمیم سرفه سوختیم گلوم یه وسطام

 ..بود دستمال دستم هی یه و زدمیم عطسه هم پشت

 ختمیر موادو کهیت کهیت و گاز رو گذاشتم زودپزو قابلمه

 و نره جیگ سرم تا گاز لبه به گرفتم دستمو و قابلمه تو

 زودپز میتنظ بعد و کردم اضافه هارم هیادو یچشم

 ..یصندل رو نشستم دوباره

 و شدم بلند جام از دوباره اومد جا حالم که قهیدق ده بعد

 نداشت امکان.. کنم دم که یزیچ یاهیگ دارو دنبال گشتم

 نداشته زایچ نیا از و باشه آشپزخونه تو روناجون

   ..باشه

 گرفت درد دستام آخر تا گشتم نتارویکاب دونه دونه انقد

 دَم و داشتم برش و کردم دایپ شنیآو بسته هی باالخره یول

  ..کردمش

 

 خوردن مشغول و کردم پرش و برداشتم ماگ هی بعدشم

 سوپش بعد تا نگهداشتم داغ داغ رمیام یبرا.. شدم

  ..بخوره

  ..فتادین یخاص اتفاق شب تا



 خودم و کردم داریب رویام ساعت هی بعد ظهر همون

 که یجور بود من از بدتر حالش واقعا.. دادم سوپ بهش

 ...نداشت رفتن راه حال

 زد غر یکل اولش که دادم بهش رو دمنوش هم سوپ بعد

 دماغشو مثال دادمیم بهش که ییراهکارا با منم زد پس و

 قورت قند دونهی با ای بکشه سر رو همه نفس هی رهیبگ

 بهش و دادم خوردش به آخرشو قطره تا باالخره بده

 بخوره گمید وانیل هی اگه شب تا که کردم یاداوری قولمو

 ..شهیم خوب

 خودشون گفته به و اومدن یگل با روناجون غروبم

 من دید که روناجونم بود شده تنگ یلیخ برامون دلشون

 وضع دنید با البته کرد ذوق یکل میخوب باهم ریام و

 میبر که کرد اصرار یکل و کرد هول مونیسرماخوردگ

.. میبهتر که میگفت و میکرد مخالفت جفتمون یول دکتر

 ..بود نطوریهم هم واقعا

 و بزنم دیسف و اهیس به دست من نذاشت گهید روناجونم

 شامم و داد بهمون بود یتیتقو یدارو یهرچ خودش

 ..کرد درست یگل با خودش



 پس قراره گفت اونم و میکرد چت یکل آنا با هم رو شب

 امیب منم گفتم تا و نجایا انیب تولگا و باباش مامان فردا

  ..نیهم و ادیم باهام رهام نه گفتش

 که گفته رهام به رهام یبابا که داد بهم خوبم خبر هی

 رو یخواستگار شب همون ان،یب آنا خانواده که یروز

 به هم آنا و بود رسونده آنا گوش به رهامم.. دنیم انجام

  ...من

 ...کردم ذوق براش یکل دوباره خوشحال منم

~~~~ 

 دستبند به ینگاه.. بستمش.. آها... یلعنت گهید شو بسته

 بسته درست قفلش شدم مطمئن یوقت و انداختم دستم تو

 ...کردم چک نهیآ تو خودمو دوباره و دمیکش یپوف شده،

.. نبود دلم و دل من و بود آنا یخواستگار شب امشب

 که داشتم دوست چندتا مگه.. داشتم جانیه یلیخ یلیخ

 !باشم؟ ششونیپ یخواستگار شب بخوام

  ..بود خوشحال رهام واسه یلیخ رمیام.. من فقط نه البته

  ..گوشم پشت زدم موهامو و کردم مرتب لباسمو قهی

 و بود بدن جذب که رنگ یکارامل یمجلس زیشوم هی

 کمر دور که یشکالت ریزنج هی با.. باسن ریز تا شیبلند

 البته که یمشک جذب شلوار هی همراه به.. شدیم سفت



 3 پاشنه یکفشا و باال بودم داده یاندک هاشو پاچه خودم
  ..رنگ یکارامل یسانت

 تو که یا قهوه کرم هیسا و چشم خط و ملیر شممیآرا

 کینزد یکارامل به رنگش که یا گونه رژ با نزنه چشم

 ..یگریج مات لب رژ همراه به بود

 بودم ختهیر باز و بودم دهیکش درشت فر سیبابل موهامم

 ..دادم حالت نوکشو فقط موهامم یجلو و دورم

 و گردن رو که بود ریام یطال ست همه از آخر و

 ییخودنما یلیخ لباس رنگ نیا با مخصوصا گوشم

 ..کردنیم

 دراوردم توشون از موهامو و دمیپوش اطیاحت با پالتومو

 کمیکوچ یدست فیک برداشتن و عطر زدن بعد و رونیب

  ..رونیب اومدم اتاق از

 یخدافظ یگل و روناجون از تا آشپزخونه رفتم میمستق

 تخته به زد همونجا بهم افتاد چشمش تا روناجون که کنم

 ..زمیعز ینخور چشم ماشاال هزار ماشاال: گفت و

! ست؟ین یگل.. روناجون ممنون: گفتم یبانمک خنده با

 ..کنم یخدافظ ازش خواستمیم

 زیتم رو توالت حموم باال طبقه فرستادمش: روناجون

 ..کنمیم یخدافظ ازش تو طرف از من.. کنه



 ..یمرس نیکشیم زحمت باشه اممم -

 کشهیم طول رفتنتون اگه: گفت زدو بهم یپررنگ لبخند

 !؟...براتون کنم دود اسپند هی

  ..شهیم رید وگرنه میبر دیبا روناجون نه: ریام

 هوا یب زود ریام که کردم نگاه سرمو پشت برگشتم

 ..یشد خوشگل: گفت

  ..کردم زیآنال سرتاپاشو شدو گرم دلم

 تا ناشویآست که دیسف مردونه رهنیپ هی و یمشک شلوار

  ..داشتم دوست پشویت نیا چقد من و بود زده تا آرنج

 ..شیشگیهم عطر و مارک یمشک ساعت هی

 با موهاشم و دستش بود گرفته هم یمشک چرم کاپشن هی

 ..بود داده حالت ژل

 ..یشد پیخوشت: گفتم خودش لحن با منم

.. دمید روزارم نیا و نمردم که شکرت ایخدا: روناجون

 ..نمتونیبب نطوریهم شهیهم یاله

 رفتم و کردم یا خنده تک که کرد بغض همزمان و

 یکنیم هیگر چرا آخه: گفتم و کردم بغلش سمتش

 !روناجون؟

.. من برم قربونت ستین یچیه: گفت و دیکش باال یدماغ

  ..نشه رتونید دیبر دیبر



 میبش نیماش سوار ریام و من تا و دیبوس منم گونه

  ..بهمون کرد فوت و خوند دعا رلبیز

 

 که دمیپرس لمیوسا درمورد ریام از آنا خونه میبرس تا

 با فردا و فرستاد نفرو چند تولدم شبِ  همون یفردا گفت

 خاطر به ومدنین زودتر اگرم.. انیب قراره پرواز نیاول

  ..نبود پرواز که بود نیا

 و شد ادهیپ و کرد پارک کوچه سر نویماش قهیدق چند بعد

  ..شدم ادهیپ کردو باز منم طرف در

 آنا خونه برو تو: گفت و شلوارش بیج تو کرد دستشو

  ..رهام شیپ رمیم من

 !چرا؟ عاعا -

 ..گهید دامادم خونواده طرف: گفت زدو یچشمک

 که: باال دادم ابرومو یتا هی و کردم زیر چشامو

 ..نطوریا

  ..نطوریا قایدق: ریام

 و بود هم کنار که انداختم آنا و رهام خونه در به ینگاه

 ..دوره هاشون خونه که چقدم: گفتم باخنده

  ..بگو همونو: ریام

 ..گهید برو: گفتم و سادمیوا آنا خونه در یجلو



 ..رمیم من بعد داخل برو تو: ریام

 ..که کاراست اون از باز: گفتم باخنده

 ..نگفت یزیچ و دیخند طنتیباش اونم

  ..زدم یطوالن زنگو و دادم گردنم به یقر

 یکی تا گرفتم ضرب نیزم رو پام با و سادمیوا یور هی

 صاف پا یصدا دنیشن با باالخره که کنه باز درو

  ..روم به رو به زدم زل و سادمیوا

 لبخند کنهیم باز درو آنا نکهیا تصور با من و شد باز در

 تولگا خندون افهیق دنید با که نشوندم لبم رو یپرذوق

  ..خوردم جا یحساب

 با رهام، شیپ رفتیم داشت بود گرفته راهشو که رمیام

 اونو تولگا انگار اما موند ثابت سرجاش تولگا دنید

 ..بود دهیند هنوز

 ....حا.. نیاومد خوش.. تولگا.. عه -

 هوا یب و نییپا اومد رو یورود در یرو به رو پله تک

 برات دلم چقد یدونینم الید یوا: گفت و کرد بغلم محکم

 یدار گفت آنا شدم خوشحال چقد یدونینم بود شده تنگ

 !؟...دختر یخوب.. یایم

 صورتمو لحظه اون تا ریام واکنش استرس از که یمن و

 تولگا به یفشار بودم، کرده سکوت و بودم کرده جمع



 گرفت فاصله ازم کمی اونم.. عقب بکشه که کردم وارد

 ..عقب رفتم قدم هی من که

 تیآبج باالخره.. نیاومد که شدم خوشحال منم.. خوبم -

 ..گهید داره یخوشحال.. خب و شهیم عروس داره

 با که زدم ماجرا کردن جمع واسه یژکوند لبخند و

 ..دیماس لبخندم همون کمرم دور دیچیپ که  یدست

 زده زل یخاص نگاه و لبخند با لحظه اون تا که ییتولگا

 ...اخم هی به داد جاشو و شد خشک لبخندش بهم بود

 بدتر اوضاع تا و کردم نگاه یحرص رِ یام به یرچشمیز

 منه از اشتباه دیببخش آخ: گفتم و اومدم حرف به نشده

... و بودم گفته قبال که آنا برادر تولگا.. نکردم یمعرف

 ....و

 ریام: گفتم و گرفتم تولگا پرسوال یچشما از نگاهمو

 ..نامزدم

 !؟یچ: تولگا

 یتیخودرضا با باشه شده راحت الشیخ انگار که رمیام

 ..خوشبختم: گفت و جلو برد دستشو

  ..نگفت یزیچ و داد دست ریام به شوکه تولگا

 که یعرق از تا زدم باد خودمو کمی سرد یهوا اون تو

 ..شه کم جونم به نشسته



 منم رهام شیپ برو تو: گفتم و ریام سمت کردم رومو و

 ..سرده هوا.. داخل برم

 و برداشت کمرم دور از دستشو و زد روم به یلبخند

  ..زمیعز برو: گفت و دیبوس گونمو

 دور واسه و کردم بسته و باز براش پلکامو لبخند با منم

 و شدم رد تولگا کنار از زود ن،یسنگ یفضا نیا از شدن

 که ییتولگا و اومد در شدن بسته یصدا.. داخل رفتم

 ..کرد متوقفم و دیکش محکم دستمو

 ادب یب انقد که نیا.. کردم نگاه حرکتش به باتعجب

 ..نبود

 !؟یکنیم کاریچ تولگا -

 !؟یکرد نامزد واقعا: گفت یناراحت یول تند لحن با

 !کردم؟یم دینبا -

 !؟یداشت عجله انقد: تولگا

 ییتولگا اون! تو؟ یگیم یدار یچ تولگا: گفتم ناباورانه

 ..زدینم حرف من با ینطوریا شناختمیم من که

 ..نبود ینطوریا شناختمیم من که هم ییالید اون: تولگا

 ..گرفت دردم دستمو کن ول! مثال؟ یچطور -

 ..نبود حواسم دیببخش: گفت و کرد ول دستمو



 رفتم دوباره و انداختم بهش یبد نگاه و دمیمال کمی دستمو

 ..سایوا لحظه هی فقط: گفت که در سمت

 ..بگو: سمتش برگشتم و سادمیوا ناچار به

 فقط: گفت زدو زل چشام تو و جلوتر اومد قدم دو

 !نداشتم؟ من که داشت یچ پسره نیا بدونم خوامیم

 کردم پر قدم هی با نمونویب فاصلمه و کردم یحرص خنده

  ..سادمیوا نشیس به نهیس و

 با و چشاش جلو گرفتم دیتهد نشونه به اشارمو انگشت

.. داره اسم پسره نیا: گفتم بود صدام تو که یتحکم

.. کنه نیتوه بهش نداره حق چکسیه.. رهیام اسمشم

 یندار حق کرده، من به کنه نیتوه اون به یهرک

 تولگا بشکنم دلتو نذار یبزن حرف درموردش ینجوریا

  ..کن تمومش خودت

 فاصله ازش و دمید چشاش تو رو یناباور و بهت

 و سمتش برگشتم دوباره داخل برم نکهیا قبل.. گرفتم

 دارمونید نیاول نداشتم دوست مدت همه نیا بعد: گفتم

 ..نده کش بحثو نیا گهید لطفا.. باشه ینجوریا

 ازشون ییصدا یول زدن حرف واسه خورد تکون لباش

 با آنا و شد باز خودش در، سمت دمیچرخ تا منم ومدیدرن

 بغلم دیپر اضطراب حال نیع در و یذوق یلیخ چهره هی



 از دارم یلید گهید یومدیم زودتر: گفت تندتند و

 ..رمیمیم استرس

 

 ادیم داره بهیغر مگه! استرس؟ و تو! بابا؟ نه -

 ....رف حال در باهم ماهه چند ماشاال! ت؟یخواستگار

 یفیخف غیج که گرفت پهلوم از یمحکم شگونین آنا

 اونجاست تولگا: گفت رلبیز یعیضا لبخند با.. دمیکش

  ..الجونید زنهیم گردنمو االن

 میبر.. زهیچ.. امم: گفتم و بستم دهنمو و افتاد میدوزار

 !داخل؟

 ..بفرما بله: آنا

 با.. داخل میرفت آنا با و کردم باز بوتامو پیز شدم خم

 یهولک هول و تندتند که( آنا مامان) ناالن خاله دنید

 جا به جا زویم رو یایخوراک یه و دیچیم زویم داشت

  ..دادم ییباال بلند سالم و گرفت خندم کردیم

 که سمتم اومد شیبادمجون خوشرنگ دامن کت اون با

 یلیخ ریبخ سفر: گفتم یپرانرژ و شدم قدم شیپ من

 ..دارید مشتاق.. جون خاله نیاومد خوش

: گفت بود صداش لحن تو که یاضطراب و ییخوشرو با 

 شده تنگ برات دلم یلیخ.. زدلمیعز ماهت یرو به سالم



 اما بزنم حرف باهات نمیبش ریس دل هی خواستیم دلم بود

.. کنمیم نکارویا یزود به حتما یول ستین وقت االن

 به یرنگ هی کن آماده ببر دخترو نیا یاومد که خوبه

 ..مهمون جلو ادین ینجوریا بده صورتش

     ..خوشگلم ینجوریهم من مامان عه: آنا

 ..ها تهیخواستگار شب مثال.. آنا شهینم: ناالن

 لیتحو هلو رمیگیم لولو من نباش نگران جون خاله -

 ..بهتون دمیم

 دربرابر و نگرفتم یجد که پهلوم تو زد آرنجش با آنا

  ..زدم یپررنگ لبخند ناالن، خاله یپ در یپ تشکرات

 یمان عمو که آنا یبابا با هم ها پله از رفتن باال موقع

 آنا و گفتم آمد خوش بهش و کردم سالم هم زدمیم صداش

 ..اتاقش بردم رو

 و برداشتم رو آنا یشیآرا فیک و دراوردم زود پالتومو

 رو یمیمال یلیخ شیآرا هی غرغراش به توجه یب

 شد خسته زدن غر از خودش آخر که نشوندم صورتش

  ..داد تیرضا و

 لباسشم بزاره باز تا دمیکش اتو یسرسر واسش موهاشم

 ییهلو یاندام دامن کت هی.. بود کرده انتخاب خودش که



 با رشیز از دیسف تاپ هی و دیسف ساپورت با رنگ

 ..دیسف صندل

 اومده شیپ لیاول اون که ریام و من داستان از تو آنا -

 !؟یگفت خونوادت به یزیچ بود

  ..نگفتم.. نه: آنا

 ..خوبه -

 آماده: گفتم کردمو مرتب هاش شونه رو موهاشو تندتند

  ..یا

 !گه؟ید خوبم: گفت دادو قورت دهنشو آب اضطراب با

 ..نییپا میبر.. یعال -

 کردم باز اتاقو در تا و کردم دیتمد کمی رژمو خودمم

 گره توهم دستاشو آنا که اومد نییپا از در زنگ یصدا

 ..اومدن سرم به خاک: گفت و زد

 نیا رهام: گفتم و انداختم بهش یهیسف اندر عاقل نگاه

 !بود؟ دهید تویخجالت یرو

 ..نه: گفت یزار حالت با

 خواهر میبر.. آنا نییپا میبر.. شهیم بدتر میبمون یهرچ -

 ..خوشگلم

 دید مارو که ینفر نیاول و اتاق از رونیب کردم تشیهدا

  ..بود تولگا



  ..ییرایپذ وسط میایب که زد لشاره و زد آنا به یلبخند

 بزرگ اول و میسادیوا در یجلو آمد خوش واسه همه

.. جون فرزانه بعدم.. داخل اومد رهام یبابا یعنی خانواده

 و گل که یرهام آخر در و.. باهم ریام و پرهام بعدم

  ..شه شل زود آنا شین شد باعث و بود دستش ینیریش

.. میگرفت جا ییرایپذ دور دورتا یمبال رو زود یلیخ

 ..یرانیا یخواستگار مجلس هی نیع

.. جدا پرهام.. نفره سه مبل رو باباش مامان و رهام

 یرو به رو نفره دو مبل رو ریام و من و.. جدا تولگا

 ..نایرهام

 تولگا چشم از که شونم دور بود انداخته دستشو رمیام

  ..بود نمونده دور

 پا ریز بودو داده بهم که یقول.. رفتاراشو لیدل دمیفهمینم

 باهم داد قول دادم که یرد جواب از بعد نکهیا.. گذاشت

 حرکاتش و حرفاش االن یول میباش یمعمول دوست

 ..دادینم نشون ویزیچ نیهمچ

 تولگا و پرهام و آنا و بودم من مجلس کنندگان سکوت

 کهیت دیپرسیم ازش یمان عمو که ییسواال به رهامم

 و چونش ریز بود زده دستشو رمیام دادیم جواب کهیت



 چشم با که کنه پرت حواسشو تا زدیم حرف رلبیز یه

 .شد مواجه رهام زیر غره

 ..نخندم کنم یآبرودار تا کردم کنترل خودمو یلیخ منم

 ..اونور مادرام و بحث تو افتادن نوریا پدرا که بعدم

 خاله از شتریب دونستمیم یول دونستمینم جونو فرزانه سن

 باهم خوب و بودن همسن انگار وجود، نیا با.. ناالنه

 ..بودن گرفته گرم

 شد بلند جاش از دستپاچه آنا ناالن، خاله زیر اشاره با

 نگاه آشپزخونه بره نکهیا قبل.. قهوه اوردن واسه

 جام تو یوول و گرفتم منظورشو که کرد بهم یملتمس

 ..خوردم

 ..آنا کمک برم: گفتم آروم که کرد نگام یسوال ریام

 و دیبوس مویشونیپ قبلش اما برداشت دورم از دستشو

 ..برو: گفت

 قند دلم تو گرفتمو مچشو که انداخت تولگا به یچپ نگاه و

  ..دمیخند شدو آب

 ینجوریا و داره بهم یحس چه بدبخت نیا دونهینم حاال

  ..کنهیم



 که گرفتم شیپ رو آشپزخونه راه و گفتم یا" اجازه با"

 دستش و ینیس تو نهیچیم فنجونارو تند تند داره آنا دمید

 ..لرزهیم

 یتونینم ینجوریا آنا: گفتم و فنجون سمت رفتم باخنده

 ..دختر کن جمع خودتو.. ایکن تعارف

 

 تمام دسته: گفتم کردمو مرتب فنجونارو ظرافت با بعدم

  ..بشه لیشک تا بذار گهیهمد جهتِ  هم فنجونارو

 ..االن کردم هول یول بخدا دونستمیم: آنا

.. یراست و عا.. زیبر خودت هارو قهوه بفرما.. فهممیم -

 !؟....دیبا داماد قهوه رسوم و رسم طبق

: داد ادامه لرزون که بگه خودش شویبق تا کردم سکوت

 ..باشه تلخ دیبا

  ..قایدق: گفتم زدمو یچشمک

 اگه.. رهام چارهیب: داد ادامه و چوندیپ لباشو استرس با

 !؟یچ شه خفه

 خوردن با یداماد چیه: گفتم کردمو یکج دهن بهش

 ..باشه شیدوم رهام که نشده خفه تلخ قهوه

 یسوت باشه حواست: گفتم و پهلوش به دمیکوب آرنج با

  ..یند



 ..کنمیم مویسع: آنا

 خاله اومدن با و کردم جوش آب پر فنجونارو دونه دونه

  ..آنا عهده به گذاشتم رو قهوه پودر ختنیر ناالن

 !برم؟ من -

  ..امیم االن منم خوشگلم برو: ناالن خاله

 سره و شدم ییرایپذ وارد و دادم تکون لبخند با سرمو

 آنا پشتش و ناالن خاله هم بعد قهیدق دو.. نشستم جام

 طبق.. شد ها قهوه کردن تعارف مشغول آنا و برگشتن

 ..ما به بعدم کرد تعارف بزرگترا به اول خاله، ییراهنما

 ..رهام یجلو گرفت رو بود زهرمار که قهوه نیآخر و

 با چون باشه دونسته رو نجایا رسم دونمیم دیبع رهامم

 ..زیم رو گذاشت و برداشت رو فنجونش لبخند

 !تلخه؟: زد لب و طرفم چرخوند سرشو ریام

  ..بله: زدم لب شرارت با منم

 !بخورم؟ نایا از دیبا منم بعدا یعنی: ریام

 ..کنم تلخش رو قهوه برات ادینم دلم خب نه.. امم -

 !؟یزیر یم یچ توش پس: دیپرس موشکافانه

 مرگ: گفتم نفس به اعتماد با و سمتش کردم رومو

  ..موش



 وهیب که! بابا؟ نه: گرفت خندش و باال دیپر ابروهاش

 !؟یش

 بخوام که ریام آقا ستمین متاهل االنشم واال: گفتم یحرص

 سر دستت از یدید هوی.. بجنبون دست پس.. شم وهیب

 ..رفتما خوردم

 هی.. شد یجور هی دلم ته یول گفتم یشوخ به من نویا

 یجا به زد ریام که یحرف با و.. نبود خوبم که یحس

 ..شد یخال دلم ته بندازم، راه قند کارخونه دلم تو نکهیا

 چنگم از رو تو تونهینم چکسیه که یدونیم: گفت آهسته

     !نه؟ مگه! گه؟ید ارهیدرب

 واسه کردم باز لبامو و دادم قورت یسخت به دهنمو آب

 تو ضبط دستگاه هی که انگار.. نشد یول زدن حرف

 از کننده دلگرم یحرفا نیا دنیشن با هربار و بود مغزم

 و شدیم اکو ذهنم تو الکس یحرفا و شدیم روشن ر،یام

 کاال درمورد بفهم دهنتو حرف.. ) بستیم دهنمو قفل

 ایراحت نیا به دمیخر که یزیچ از من.. یکنینم صحبت

 ..گذرمینم

 ....(امینم دست به ایراحت نیا به منم 

 ....کاش... ذهنم از برن کاش.. برن کاش

 !؟یکرد بغض چرا! الم؟ید: ریام



 جمع به انداختن یکل نگاه هی با و دمیکش ینیسنگ نفس

 یسمج اشک قطره.. ستین ما به حواسش یکس دمیفهم

 انگشت بخوره سر نکهیا قبل یول دیلغز چشمم گوشه

 ..کرد پاکش و چشمم ریز شد دهیکش که بود ریام شصت

 !؟یبخور هوا هی رونیب میبر یخوایم! ؟یخوب: ریام

 ..خوبم.. نه: گفتم و دستش رو دادم فشار دستمو

 ..خوبم: گفتم دوباره زدمو یلبخند زور به

 یسع و گرفتم نفس کمی و دادم فاصله خودم از قموی

  ..کنم پرت حواسمو آنا و رهام یخوشحال دنید با کردم

 یلیخ من و آورد ینم روم به یول چمه دونستیم ریام

 دیبا االنم کردم خودم که بود یغلط.. بودم ممنونش

 ...!بکشم جورشو

 گرفته فنجونو چون دنییپا یم رهامو یرچشمیز همه

  ..توشه یچ دونستینم بدبخت و لبش سمت بود

 هیثان به که داد قورت و خورد ازش نیسنگ قلپ دو

 هجوم خون یفور و کرد یبلند سرفه هوا یب دینکش

 ..صورتش به آورد

 از دیخندیم دهنش جلو بود گرفته دستشو ریام نوریا از

 تولگام یحت.. پشتش زدنیم تند تند باباش و پرهام اونور



 پاشد و بود کرده هول عتایطب که آنام و بود گرفته خندش

  ..ارهیب آب وانیل هی تا

 ..ختیر بهم زدش ژل یموها رهام چارهیب یآخ

 از یکل یعذرخواه و برگشت رنگش گذشت که کمی

  ..کرد جمع

 دیچیپ تولگا نه.. بود خوب یچ همه یخواستگار آخر تا

 بعد و بود یعال یچ همه.. ختیر بهم جو نه برم و دور

 برگشتن باباش مامان و پرهام و رهام مجلس شدن تموم

 هی خواستیم دلمون یلیخ آنا هم من هم اما خونشون

 یشخندین با گفتم ریام به یوقت یول بمونم آنا شیپ امشبو

 ..کرد خوش جا صورتم رو یاخم زد تولگا که

 امیم صبح بمون یخوایم اگه"  گفت یمهربون با رمیام

   "..دنبالت

 بود شده که هم تولگا لج از و شدم منصرف خودم اما

.. ما خونه ادیب اون که گفتم آنا به و گرفتم رویام دست

 تعارف با یول.. تعارفه بود مشخص که نه گفت اولش

 منم اومد ما با شدو حاضر یزود اونم زد ریام که یزیر

  ..سوزوندم رو تولگا ماتحت یحساب



 منو و نشد سکوت نیماش تو هم لحظه هی دنیرس خونه تا

 یرو با یگل و روناجون ممیدیرس.. میزد حرف فقط آنا

  ..من اتاق میرفت ییدوتا و کردن استقبال آنا از باز

 فقط که یجور و اتاقش رفت ییتنها یلیمِ  یب با رمیام

  ..ارمیدرم سرت شویتالف بعدا: گفت بشنوم خودم

Tina: 

 حرص که گرفتم دندون به لبمو عمد از جوابش در منم

 ..کرد نگام چپ چپ و خورد

.. میزد حرف یدر هر از آنا با مینشست صبح تا خالصه

 یپرداز الیخ یکل.. میبافت ایرو یکل.. میگفت یفانتز یکل

 ....!!میکرد دل و درد یکل و میکرد

~~~~~~ 

 !شه؟یمدل چه گهید نیا.. سفته چقد آخ: آنا

: گفت و کمرش به زد دست غرغر حالت با روناجون

 بیس هی یباش بلد دینبا شوهر خونه یبر یخوایم مثال

 !؟یبکن پوست ینیزم

 آدم رهیگیم پوست نارویا َکن پوست با روناجون آخه: آنا

  ..آخه کن نگاه.. که چاقو با نه

 برام آورد رو تو الید خوبه.. کن کار نزن غر: روناجون

 پشت حرف فردا پس فردا کنم یقو تویورز دست کمی



 یدار رو یاول هنوز گذشته ربع هی بدو.. ادیدرن سرت

 ..ایکنیم پوست

 اومدم حرف به بودم گرفته دلمو خنده شدت از که یمن و

  ..خودت به سپردمش روناجون گرم دمت: گفتم و

 سایوا: گفت که کردم کج در سمت راهمو سرخوشانه و

 !کجا؟ تو دختر نمیبب

 که من روناجون خب عه: گفتم و باال دیپر ابروم یتا هی

 !کردم؟ فهیوظ انجام

 .....هنو: روناجون

 شستن تا زدم میج خواسته خدا از در زنگ یصدا با

 درو هیک بپرسم نکهیا بدون زیت و من گردن وفتهین ظرفا

 ..کردم باز

 ادیم داره یک نمیبب تا سادمیوا یا شهیش در پشت نوریا از

 بزرگم بایتقر چمدون هی که بهیغر هی دنید با که داخل

 که بود گفته.. زد جرقه ذهنم تو ریام حرف بود دستش

 ایکا اسم به نفر هی و رسهیم لمیوسا ظهر تا صبح

 ..ارتشیم

 سالم: گفت بهم دیرس مرده تا و کردم باز درو ذوق با

 ....وس که بودن گفته ریام آقا.. امیکا من



 ازتون یلیخ.. درسته بله: گفتم تندتند و دمیبر حرفشو

  ..ممنونم

 چمدونو دسته منم و سمتم گرفت دارو چرخ چمدون

  ..داخل آوردمش و گرفتم

 ..ازتون ممنون یلیخ بازم -

 ..بااجازه.. بود فهیوظ کنمیم خواهش: ایکا

  ..رفت اونم و دادم جوابشو لبخند با منم

 تا و خودم دنبال دمیکش چمدونو ینشدن وصف جانیه با

 هیچ نیا: گفت درو جلو دیپر روناجون پله سمت رفتم

 !دختر؟

 ..گردمیبرم زود اتاق برمیم.. روناجون لمهیوسا -

  ..زمیعز برو: روناجون

 اتاقم به رسوندم چمدونو بال و درد با دادمو تکون یسر

  ..نیزم کف نشستم و بستم درو و

 هی فقط دنبال گشتم زیچ همه از زودتر و کردم باز پشویز

 به خورد دستم یوقت و زدم بهم رو شده تا یلباسا.. زیچ

 لباسا ریز از قرار یب کردمو یبغض یچوب زیچ اون

 ..رونیب دمشیکش

 اشکم و دیترک بغضم عکسش دنید با و جلوم گرفتم قابو

 ...زدم پسش انگشتم با که عکسش رو افتاد



  ..بستم چشامو و نمیس به چسبوندم قابو

 ...!!یلیخ.. یلیخ.. مامان شده تنگ برات دلم یلیخ

 زیم رو کردم میتنظ عکسو قاب شدمو بلند جام از

  ..یعسل

 و معصومش لبخند رو دمیکش شهیش پشت از انگشتمو

  ..زدم خودش نیع یلبخند

 همشونو.. خودم یلباسا شیآخ.. المیوسا هیبق سراغ رفتم

 بعدم و نمشونیبچ کمد تو تا تخت رو انداختم و دراوردم

 حوله و شونه و مسواک یحت یشخص لوازم از تا چند

 ..ختنیر داخلش داشتم یهرچ خوبه.. بود داخلش هم

 همه و اتاق تو دادم جا لمویوسا شدمو بلند جام از فرز

 با نیهم بخاطر داشتم لمویوسا ذوق یلیخ.. دمیچ رو

 چنان شد تموم کارم یوقت و دادمشون جا قهیسل نیبهتر

 خورد یصدا توروق ترق که دادم بدنم به یقوس و کش

  ..شد بلند استخونام شدن

 از دست هی جاش و کردم عوض کردمو عرق یلباسا

 یا گوجه موهامو و دمیپوش خودمو یزمستون یلباسا

 ..نییپا رفتم و بستم سرم یباال

 !؟یکِ  یسالمت به یییوا: روناجون



 یکی یعروس تا خب و ینامزد جشن گهید هفته دو: آنا

 ..وفتهیم وقفه سال دو

 اعالم بلند یصدا با و رونیب اومدم در پشت از هوی

 یکنیم رو توینامزد جشن خیتار که نمیبیم: کردم حضور

  ..خانم آنا

 هرجا! پس؟ یچ بله: گفت و دهنش انداخت نون کهیت هی

 ..گمیم برم

 !نطور؟یا که -

 ..نطوریا قایدق: ریام

 دنید با. کردم نگاه سرمو پشت برگشتم و دمیپر دفعهی

 یلیخ: گفتم زدمو بهش یلبخند ریام خسته صورت

 .ممنون

 ..نداشت یقابل: گفت و زد یچشمک

 ..پسرم ینباش خسته: روناجون

 ..روناجون یباش سالمت: ریام

 ..ریام یاومد خوش: آنا

 باال اریب آب وانیل هی برام فقط الید.. یباش خوش: ریام

 ..خستم یلیخ

 ..قربان الساعه: گفتم دادمو تکون یسر



 خی یها کهیت و آب پر وانیل هی و خچالی سمت رفتم زود

  ..گرفتم شیپ رو پله راه و یدست شیپ تو گذاشتم برداشتم

 نمیبب تونستم دستشو یول بود گذاشته باز مهین اتاقشو در

 ..اوردیدرم لباسشو داشت که

 آب: گفتم یانرژ با و داخل رفتم و عقب دادم هول درو

 ..آوردممم

 انداخت خودشو و تخت رو انداخت کرد گلوله رهنشویپ

 ..تخت رو

 اونم دستش دادم وانویل زود آب سمت کرد دراز دستشو

 ..گرفتم دستش از ویخال وانیل و دیکش سر همشو نفس هی

 !برات؟ دوباره ارمیب -

 ..بخوابم خوامیم خورمینم ناهار من.. خوامینم نه: ریام

  !تختت؟ تو ارمیب غذاتو.. ایکنیم ضعف -

 

 ..نه: گفت و تخت رو دیکش دراز

.. سمتش شدم خم و یعسل رو گذاشتم وانویل و یدست شیپ

 رو از رهنشویپ و دمیبوس شویشونیپ و باال دادم موهاشو

 تو گذاشتم کردم مرتبش یلباس جا تو و برداشتم تخت

 ..کمدش



 رو پتو و نشستم تخت رو کنارش و ششیپ رفتم دوباره

 مشکوک ریام: گفتم و نخوره سرما باال دمیکش گردنش تا

 ..ایزنیم

 واسه شدم بدخواب شبید نه: گفت و دیکش یا ازهیخم

 ..نباش نگران.. اونه

 !نبودم؟ من چون: گفتم کردمو کج بانمک سرمو

 ..آره آره: گفت و دیخند زیر

 ..ازت ممنونم یلیخ اومد لمیوسا امروزم -

 داد خبر بهم ایکا.. نرمک جوجه نکردم یکار: ریام

 ..بهت نزدم زنگ گهید نیهم واسه

 خوب.. کن صدام یداشت یکار پس باشه اوممم -

 ..یبخواب

 بعد و برداشتم و وانیل منم و فرستاد برام هوا تو یبوس

 ..بستم درو و رونیب اومدم اتاق از ها پرده دنیکش

~~~~~ 

 "بعد روز 10"

 

 شهیم مگه نداره خودش پسر با یفرق چیه رهامم: ریام

  !اد؟ین شینامزد جشن تو



 و کردم زونشیم و دستم تو گرفتم ژاکتشو قهی گوشه

 یبابا مامان که همونطور.. یدار حق.. خب آره: گفتم

 !گه؟ید دوننیم خودشون پسر نیع هم رو تو رهام

 !تو؟ یش آماده یخواینم.. جوجه قایدق: ریام

 سرمو و چوندمیپ هم تو دستامو و گرفتم فاصله ازش کمی

 !ام؟ین من شهیم: گفتم کردم کج

   !چرا؟: ریام

.. گهید امین: گفتم زدمو زل نیزم به مشکوکش نگاه ریز

  !هوم؟.. میشیم آشنا خونه نیاومد

  ..سادیوا نمیس به نهیس و برداشت سمتم محکم قدم دو

 با که باال گرفت سرمو و چونم ریز زد اشارشو انگشت

 ..زدم زل چشماش به ینگران

 !ال؟ید یترسیم یچ از: ریام

 ..یچ..یه از.. ا -

 خونده دلمو حرف که انگار و کرد زیآنال چشامو بادقت

 که بودم خراب کله و عقل یب من،: گفت نانیاطم با باشه

 بابام کن باور یول دونستم مامانم مرگ مقصر رو تو

 نیا از دونمیم.. کنهینم نگاه چشم نیا به رو تو چوقتیه

 باهات و بدونه گناهکار رو تو بابامم که یترسیم

 من.. ستین نطوریا اون یول باشه نداشته یخوب برخورد



 نه باباته سر ریز همش کنم باور نخواستم و کردم تیخر

 جلب پدرمم به نانتیاطم زود یلیخ باش مطمئن پس تو

  !خب؟.. شهیم

 و زد بهم یلبخند که کردم نییپا باال یسر یدودل با بازم

 گرمش آغوش تو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو شد خم

  ..رفتم فرو

 و زدم یپنهان لبخند بود داده بهم که ینانیاطم حس از

 ریام که نطوریهم دوارمیام.. شونش رو گذاشت دستمو

 ..باشه گهیم

: گرفت فاصله ازم و دیکش کمرم رو وار نوازش دستشو

 ..نشده رید تا برم من.. برسه مونده کم پروازشون

 ..سالمت به برو -

 شد خارج اتاق از باخنده و گرفت لپم از کوچولو ماچ هی

  ..کردم بدرقش در دم تا و رفتم دنبالش منم

  !دونه؟یم من از یچ بابات! ر؟یام -

 پاش تو که همونطور و کفشش تو انداخت انگشتشو

 براش راه تو.. دونهیم یحدود تا: گفت کردیم درست

 ..نباش نگران.. کنمیم فیتعر کامل



 براش شه نیماش سوار تا و کردم بسته و باز براش یپلک

 درو شد، خارج در از نکهیا از بعد و دادم تکون دست

 ..بستم

 نشون رو 20:15 که انداختم یوارید ساعت به ینگاه

  ..دادیم

 تا باال طبقه برگشتم خودم و ادین سوز تا بستم سفت درو

 ..شم آماده

 رهیدا با خوشرنگ یپرتقال وریپل هی بود خوب لباسام

 از توش که یزمستون دیسف شلوار و یلیاکل دیسف یها

 نظر به بهتر تا داشتم ازین شیآرا کمی فقط بود مخمل

  ..امیب

 و ییهلو رژگونه و کمرنگ ینارنج رژ هی با اونم که

 و آوردم بند تَهشو و سر دار، دنباله کوچولو هی چشم هط

 ..موهام سراغ رفتم

 و شونم طرف هی ختمیر آوردم کردم جمع رو همه

  ..درشت اونم.. شدم بافتنشون مشغول

 هی موهامم یجلو و بستم یمشک ساده کش هی با آخرشم

 رو ختمیر و کردم جدا هیبق از نازک یلیخ دسته

 ..میشونیپ



 رفتم و رونیب اومدم اتاق از شدم مطمئن که خودم از

 ..روناجون سراغ نییپا

 !؟یخواینم کمک روناجون -

 خوشگلم نه: گفت و دراورد گریج کاسه تو از دستشو

  ..ایدیرس خودت به یحساب ماشاال.. هست یگل

 مهمه دارید نیاول و انیب ریام آقا پدر قراره باالخره: یگل

 !الجون؟ید نه مگه.. گهید

 یصندل از یکی رو و کردم دییتا رو یگل حرف باخنده

   ..نشستم زیم پشت یها

 ..اریب خیس یگل: روناجون

 ..االن چشم: یگل

 قرمز گریج کاسه تو دستشو گهید دور هی روناجون

 گریج امشب گفت.. گرهیج عاشق ریام: گفت و چرخوند

  ..کنم کباب بزنم خیس کنم دار مزه قرمز

 هم تو: گفت روناجون که نشست لبم رو یپررنگ لبخند

 !؟یدار دوست

  ..ادینم بدم -

 درست پرم شکم مرغ هی کنارش گفتم خودمم: روناجون

 !گه؟ید خوبه.. کنم

 ..هیعال آره -



 ..روناجونم دییبفرما: یگل

 من: گفتم زود من که زیم رو گذاشت رو خیس دسته یگل

 ..برس گهید یکارا به شما روناجون دمیم انجامش

 کهیت 7 حداقل خیس هر تو.. بده رتیخ خدا: روناجون

 ..بزن

 ..هست حواسم چشم -

 منم کارا هیبق سراغ رفت و پاشد جاش از روناجون

 یها کهیت تو خیس کردن فرو مشغول و باال زدم نامویآست

 کهیت تا 7 تا همون روناجونم گفته به.. شدم قرمز گریج

 ..شد جا

 

 یبابا که نکنم فکر انقد تا بود خوب وقت کردن پر واسه

  ..باشه داشته خوادیم یبرخورد چه اومد ریام

 با فکر هزارجور داد بهم خبرو نیا ریام که روزید از

 دمیشا گپیم االن اما رفتم کلنجار یکل و کردم خودم

 ..حال هر به.. راحته واقعا گهیم ریام که اونجور

 یخواینم روناجون: گفتم و ینیس تو دمیچ خویس نیآخر

 !؟یکن کبابشون

 درد دستت.. کنهیم کباب خودش ادیم ریام: روناجون

   ..بشور دستاتو پاشو زدلمیعز نکنه



 تا شستم یحساب دستامو و ییظرفشو رو گذاشتم وینیس

  ..بره بوش و گریج یقرمز رنگ

 که یوقت تا کردم مشغول آشپزخونه تو یکارا با خودمو

 دراومد صدا به در زنگ بعدش، قهیدق 40 قایدق و انیب

  ..دمیپر جام از که

 باز درو تو بهتره: گفت کردو نگاهم لبخند با روناجون

  ..یکن

 در دوباره نه بگم خواستم تا و دادم قورت دهنمو آب

  ..خورد صدا

 بلند یقدما با و کردم صاف تنم تو ورویپل و گرفتم ینفس

  ..در به رسوندم خودمو

 که کردم بازش آروم و دادم فشار دستم تو رو رهیدستگ

 و یجوگندم یموها و متوسط قد با مرد هی چشم تو چشم

  ..شدم یپروفسور شیر

 وجودمو استرس اما پشتشه ریام دمیدیم چشم حاله از

  ..برندارم ازش چشم شدیم باعث و بود گرفته

 ..نیاومد خوش.. سالم.. س -

 نگاهش رنگ کردم حس من و کرد نگاهم رهیخ رهیخ

 ..نییپا گرفت سرشو و شد عوض کمی

 



 ...غم رنگ.. نهیک و عقده رنگ نه اما

 ..کن یکار هی دختر بجنب.. الید بجنب

 ..تو نییبفرما: گفتم و نگهداشتم درو و کنار دمیکش

 ..یاومد خوش داخل برو! بابا؟: ریام

.. کرد نگاه من به دوباره و داخل گذاشت قدمو نیاول

 یحدود تا بابت نیا از که لبش رو نشست یآروم لبخند

 دست بهش و سمتش گرفتم دستامو.. شد راحت المیخ

: گفت دونستمیم دیبع ازش که یمهربون لحن با اونم دادم

 ..یباش خوش.. دخترم سالم

 لبخند شدو میدلخوش باعث باز گفتنش" دخترم" نیا و

  ..زدم یلرزون

 کردمیم حس که بودم خورده ریام لیاوا رفتار از یترس

 نیا نکهیا مثه یول کنه قضاوتم خوادیم باباشه، چون نمیا

  ..بود ریام با حق بار

 اومدن بودن، سادهیوا ما از دور که یگل و روناجون

 پشت و دونستمینم اسمشو هنوز که ریام یبابا استقبال

 و داخل اومد ساله 16 بایتقر نوجوون پسر هی باباش،

 ..ریام داداش میعل من.. داداش زن سالم: گفت عیسر

 ..یاومد خوش زمیعز سالم -

 ....دا نیا که یجد.. داداش زن یباش خوش: یعل



 ..داخل برو یدار دوست اگه! ؟یعل: ریام

  ..گرفت خندم که کرد بهش یا اشاره ابرو چشم با و

 ببندم درو تا که داخل اومد چمدون با ریام آخرسرم

 !!گفتم؟ بهت یدید: گفت کردو کج سرشو

 با حق: گفتم و رونیب دادم نفسمو یراحت و یخوشحال با

  ..بود تو

 دمیکش خنده با سرمو که مینیب نوک رو زد انگشتش با

 ..میشد ملحق جمعشون به و عقب

 یگل نییبفرما آمادست مهمان اتاق تا 2: روناجون

 ..کنهیم تیهدا  شمارو

 نشون اتاقاشونم برمیم چمدون دارم خودم خوادینم: ریام

 ..دمیم

 فیتشر شما تا مینیچ یم زویم ما.. پسرم باشه: روناجون

 ..نیاریب

 دستپختات با شهیهم مثه رونا خواهر ممنون: ریام یبابا

 ..یکن زیسورپرا یخوایم

 ..کنمیم خواهش: گفت کردو یا خنده روناجون

 بهم تند تند زدمو خی یدستا باال ببره مهمونارو ریام تا

.. سفره دنیچ واسه آشپزخونه برگشتم و شه گرم تا زدم



 رخانیام تا بمونه آشپزخونه تو میگذاشت جدا گرارمیج

  ..کنه کبابشون ادیب

 و خواهر از یسراغ ریام یبابا چرا بود بیعج واسم

 کرد یهرکار ریام گرچه.. نگرفت زادش خواهر

 ..خب یول بود حقشون باهاشون

 رهیبگ من از ادینم گرفته ریام از سراغشونو دمیشا

 ..الیخیب...!! که

 تا 2 آخر در و زیم رو دمیچ تعداد به برعکس وانارویل
 ...تمام و سفره طرف دو گذاشتم رو پر شکم مرغ سید

 گفت ریام البته که) رویام یبابا بودن حرف کم سفره سر

 ،(فرهاد آقا گمیم باز منم اما کنم صداش فرهاد بابا

 ماشاال میعل.. دهیرس راه از و خستس نکهیا یپا گذاشتم

 قاشق هی کردیم فیتعر خاطره هی خوردیم قاشق هی

 ...یبعد خاطره و خوردیم

 از و نگهداره گرم رو جمع کردیم یسع نبود یبد پسر

 میلیخ و شناسهیم روناجونو وقته یلیخ دمیفهم حرفاش

  ..داره دوسش

 لبخند با ای کردیم سرفه ای هوی وسطا اون ریام که بماند

 بحث هی بلند یصدا با هوی ای زدیم صدا اسمشو یحرص



 ادامه حرفشو یعل دینبا که انگار کردیم شروع رو گهید

 ..بده

 ییجا تا که دیپرس خودم از سوال چندتا شام نیب فرهاد آقا

 با مییآشنا درمورد یول دادم جواب صادقانه تونستم که

 یچ من نهیبب که زنهیم یدست هی داره کردم حس ریام

: گفت و دستش تو گرفت بحثو خودش ریام چون گمیم

  ..که راه تو کردم فیتعر برات بابا

 هی شکسته پا و دست نشه، یسوت نکهیا ترس از منم

 از ریغ و شد راحت المیخ ریام دییتا با که گفتم ییزایچ

  ..بود خوب یلیخ شام هیبق موضوع، نیا

 یاندک و میخورد هم کنار قهوه هی نهیشوم کنار شامم بعد

 هی باالخره جمعشون تو نباشم خواستمیم اول.. میدیحرف

 نداشتم باهاشون ینسبت چیه فعال من و بودن خونواده

 که ریام اصرار با یول موندم آشپزخونه تو نیهم بخاطر

 خونوادمون از یعضو قراره تو و شمیم ناراحت یاین

 آدم مثه گهید ادب یرو از فرهاد، آقا تعارف و یبش

  ..ششونیپ نشستم رفتم

 و گذاشتم شیپ پا منم و دیپرس رهام درمورد فرهاد آقا

 که گفتم رهام و آنا ییآشنا اول از دونستمیم یهرچ



 و عاشق االن و زدنیم هم کله و سر تو یچجور

  ..گرفت خندشون من ذوق از اونام.. شدن معشوق

 فقط اونم و گرفت ویعل مدرسه و درس سراغ کمی رمیام

 صحبت فقط ساعت هی تا خالصه و دینال امتحانا از

  ..شدم آشنا باهاشون شتریب خب و میکرد

 کنم رفتار خانومانه جلوشون کردمیم یسع یلیخ گرچه

 ..ومدین بدشونم ازم کردم احساس خب یول بود سخت و

 گفت ریام یهرچ و خودش اتاق رفت یک هر شبم آخر

 انداختم ابرو یروزیپ با من، شیپ ایب برد خوابشون که

 با و دراوردم حرصشو قشنگ یوقت و نه گفتم باال

 ..خودم اتاق رفتم فراوان یخوشنود

 کردم ذوق انقد بود داده بهم آنا که یامیپ از موقعم همون

 و نانیس فرانک، شیپ هفته از گفت.. دیپر خوابم که

 فردا خوانیم و کرده دعوت نامزدشو و ایسوف و زنش

  ..انیب پرواز هی با همه

 تا ادیب خوادیم فرانک بگم بهش بودم منتظر رمیام

 باد رتشیغ رگ بگم بهش یجور هی.. نمیبب واکنششو

 ...!!کنه

 



 دوباره.. انگار دنیدزد چشام از خوابو یجد یجد اوف

  ..دمیکش موهام به دست کالفه و نشستم جام تو

 رو پتو و بالش رو گذاشتم سرمو محکم پشت از دوباره

 ..ینیسنگ ذره هی از غیدر.. بستم چشامو و باال دمیکش

  ..بردینم خوابم نوچ

 یسرسر موهامو و نییپا اومدم تخت رو از یمعطل یب

  ..کردم باز صدا یب درو و قمی تو کردم

 راهمو! م؟یبمون داریب باهم و باشه داریب ریام یعنی ممکنه

 روشن چراغ دنید با که اتاقش سمت کردم کج

 آروم با و دمیچرخ پام پاشنه رو مشکوک آشپزخونه

 هارو پله نکنه، جادیا سروصدا که ممکن حالت نیتر

  ..نییپا رفتم تک تک

 رو آشپزخونه داخل تا جلو بردم خودم از جلوتر سرمو

 و یصندل رو نشسته که فرهاد آقا دنید با که بزنم دید

 بکشم عقب خواستم ز،یم رو دستاش رو گذاشته سرشو

 آقا و داد صدا و صاحاب یب نرده به خورد پام که

  ..باال گرفت سرشو زیت فرهادم

 باال که یگند کردن جمع واسه زدمو یینما دندون لبخند

... من: گفتم و خچالی به رسوندم خودمو زود آوردم

 ..بردارم آب خواستمیم.. زهیچ



 ..دخترم باش راحت: بر شیقبل حالت به دوباره فرهاد آقا

 ختنیر آب مشغول و برداشتم خچالی داخل از یبطر هی

 ختمیریم آروم آروم یه عمد از.. شدم یا شهیش وانیل تو

  ..کردمیم نگاش یرچشمیز و شه پر رترید تا

 یادیز دمید گهید یول دادم لفتش پرشه آب که ییجا تا

 دست به وانیل و دمیکش دست ختنیر آب از و دیکش طول

 مردمیم یفضول از داشتم.. شدم کینزد آشپزخونه در به

  ..شدهیچ.. دارهیب شب وقت نیا چرا که

  !الجان؟ید: فرهاد

 !شده؟ یزیچ بله: گفتم و برگشتم هوی

 و ادینم خوابت اگه: گفت کالفه و خورد یتکون

  ..بزنم حرف باهات کمی خوامیم یدار حوصلشو

  !؟...نه که چرا حتما بله: گفتم آروم کردمو پا اون پا نیا

 و عقب دمیکش کمی رو یصندل و زیم رو گذاشتم وانویل

 !؟..دییبفرما: گفتم زویم پشت نشستم

 تک.. بگه خوادیم یچ نمیبب تا کردم نگاه بهش دقت با

 ممکنه: گفت و کرد صداش شدن صاف واسه یا سرفه

  ...یول کنم تتیاذ حرفام با کمی

 ..یش تیاذ تو بعدا که نهیا از بهتر: داد ادامه دیترد با



 کردم یسع و نباختم خودمو یول شد یخال دلم ته کمی

.. دادم تکون حرفش دییتا نشونه به سرمو.. باشم آروم

 کامل منو تو نه.. ستین وقتش االن دونمیم: گفت دوباره

 گهید ممکنه بگم رترید اگه اما.. رو تو من نه یشناسیم

  .....و بشه رید یلیخ

: گفتم و دمیبر حرفشو دلم به نداختیم ترس یه نکهیا از

 ..دیباش راحت لطفا شنومیم.. درسته بله

 که انگار و کرد قفلشون هم تو و زیم رو گذاشت دستاشو

 کردو باز لب یسخت به باشه دشوار واسش زدن حرف

 من یول! خب؟.. یک از و یکِ  و کجا از نپرس: گفت

 بهتون یلیخ و نجایا اومده... الکس... که دونمیم

  ..کهینزد

 الکسو دیبا قطعا.. خوردم جا بد و زد خشکم حرفش از

 اومده یوقت از دونستیم ازش یچ گهید اما شناختیم

 !!نجا؟یا بود

 کردم آشنا باهم من رویام و اال باالخره: داد ادامه آهسته

  ..شناسمیم پسرو اون قطعا و

 ..گفتن از شد مونیپش و خورد حرفشو هیبق

 ..دیباش راحت.. دیبگ لطفا: گفتم کردمو خفه استرسمو



 نشو کنجکاو گمیم بازم: گفت دادو فشار روهم چشاشو

 توعه دنبال پسر نیا نکهیا.. نکهیا اما دونمیم کجا از که

 ...دونمیم رو

 یب باشه شده یخال سرم رو خی آب پارچ که انگار

 گفته یک یول نگفته بهش ریام مطمئنم.. موندم حرکت

  ..زدن تند کرد شروع قلبم شدو حبس نفسم! ؟...بهش

 قفل زبون و موهام تو کردم فرو انگشتامو هوا یب

 حرف نتونستم یول.. بدم حرکت کردم یسع  شدمو

 ..بزنم

 تو نکهیا در الجانید.. دونمینم رو چراش اما: فرهاد

.. پدر هی.. اما.. ستین یشک یهست یخوب یلیخ دختر

 مهم پدر هی یبرا و! درسته؟ خوادینم بچشو بدِ  چوقتیه

 همسرم، مرگ از بعد منم.. بچشه یخوشبخت زیچ نیتر

 تا کنم مواظبت ریام از یدوچشم کردم یسع یلیخ

 فرق یروح چه یجسم چه.. نخوره ضربه دوباره

 ..کنهینم

 بغض از پلکم.. دادینم بهم یخوب گواه اصال حرفاش

 ..فهممیم: گفتم آروم و دیپر

 تونهینم چکسیه: گفت یشرمندگ با و خاروند ششویر

 خواهرش مرگ از بعد رو وونهید پسر نیا یجلو



.. دونمیم نمیا آره رهیبگ انتقام ریام از خوادیم اون.. رهیبگ

 واسه یهرکار ریام مطمئنم.. توعه دنبال نکهیا.. یول

 جونشم یحت.. کنهیم داره دوسش که یکس از مواظبت

 خودش از تونهیم باشه تنها اون.. شناسمشیم خوب دهیم

 درمورد اما.. باتالق نیا از بده نجات خودشو ای کنه دفاع

.. داره ضعف بهش نسبت و داره دوسش که یکس

 که دونمیم هم گهید طرف از.. شهینم یزیچ نیهمچ

 منطقم یب یکن فکر ممکنه.. هیجد حد چه تا الکس قصد

 ضربه هر تو، واسه الکس که مطمئنم.. بگم رک یول

 به.. برداره راه سر از اونو تا زنهیم ریام به بتونه که یا

 عنوان به.. من.. زنهیم نشون دو ریت هی با معروف قول

 چیه بچش یسالمت جز که یپدر هی عنوان به.. پدر هی

 ..خوامیم زیچ هی ازت فقط... خوادینم یا گهید زیچ

 

 یزیچ اون دمیترسیم.. گونم رو خورد سر اشکم نیاول

  ..بگه بخواد رو بود ذهنم تو که

 ..بگه خواستشو تا کردم نییپا باال یسخت به سرمو

... که خوامیم ازت: گفت بود صداش تو که یتحکم با

 و یسالمت واسه.. یدار دوست رویام یلیخ اگه

  ...نهینب یبیآس نکهیا واسه... شیخوشبخت



 که بود یریت حرفش قایدق چون سادیوا حرکت از قلبم

 خوامیم ازت: شد آوار سرم رو ایدن و قلبم تو رفت فرو

 ...شده اگه یحت.. یریبگ فاصله ازش

 یبر شیزندگ از: گفت و داد فشار روهم چشاشو

 ...رونیب

 به کرد برخورد و خورد تکون شدت به هوا یب دستم

 یصدا با و شد پرت نیزم به محکم که دستم جلو وانیل

   ..شد خورد هزار یبلند

 فشار روهم داشتم که یبغض و بلندش یصدا از چشامو

 ..نبود خودم دست.. خوامیم معذرت.. م: گفتم دادمو

.. سخته دونمیم: گفت گرفته و اومد بلندش نفس یصدا

 روز هی نکهیا به.. نکهیا به کن فکر اما.. سخته هم یلیخ

  ..بره شمونیپ از شهیهم واسه ریام تو، بخاطر

 شد تر نیسنگ برابر صد گلوم تو بغضم آخرش جمله با

 رو خونه کل صدام شکوندمیم اگه.. نشکوندمش یول

 زور به که ییلبا و یاشک یچشا با.. داشتیبرم

 نگاهشو که کردم نگاهش نلرزه تا بودم کرده جمعشون

 بعدا نکهیا و.. خودتونه بخاطر فقط: گفت و گرفت ازم

 کمی فقط.. نکردم نکارویا زودتر چرا که ینش مونیپش

.. شناسمیم خودش از شتریب بچمو من.. دخترم کن فکر



 که یکس نجات واسه اولش ،یا گهید مرد هر نیع رمیام

 یعاد براش بعدش اما.. کنهیم یهرکار داره دوسش

 یب و آروم یزندگ هی دنبال رهیم.. شهیم خسته.. شهیم

 یبیآس باشه مواظب دیبا لحظه هر که یزندگ نه.. دردسر

 خانواده از محافظت.. آره.. نرسه هیبق ای خودش به

 هی بعد نیدار شما که یداستان نیا یول هیمرد هر فهیوظ

 تو از دیبا ریام چون و مشکل شهیم براتون مدت

.. زنهیم دلشو گهید بعد به ییجا هی از کنه، محافظت

 ازت.. لطفا و گفتم بهت باتجربه پدر هی عنوان به نارویا

 به یبیآس نذار و کن فکر درخواستم به کنمیم خواهش

  ...!برسه جفتتون

 صدایب بعدم و اومد یصندل یها هیپا شدن دهیکش یصدا

 شهیش خورده یرو از کنه نگاهم نکهیا بدون و شد بلند

  ..رونیب رفت و شد رد ها

 مطمئن یوقت و دهنم رو دادم فشار توانم تموم با دستمو

 خودمو و شدم بلند جام از زود باال، رفته ها پله از شدم

  ..نتیکاب پشت آشپزخونه نقطه نیتر گوشه به رسوندم

 دهنم جلو گذاشتم دستامو و خودم تو کردم جمع زانوهامو

 ..شه رها بغضم تا دادم اجازه و



 نیهم فقط نجاتم راه تنها و شدمیم خفه داشتم که انگار

  ..بود هق هق

 آخه.. کار و َکس یب تنها دختر هی.. یمادر نه.. یپدر نه

 یک به! ؟...باشه پشتم ریام مث که داشتم ویک من

 تونستمیم ویک! ؟...کنم اعتماد ریام مث دوباره تونستمیم

 ..بسه.. گهید بسه ایخدا! ؟...باشم داشته دوست اون مث

  ..پاهام رو گذاشتم سرمو و زدم موهام به یچنگ

 که یدختر هی که خواستینم بود یا گهید پدر هر دمیشا

 خونوادش عروس ستین سرش باال یبزرگتر چیه

  ..نبود اونا شان در باالخره.. باشه

 مادرو پدر یجا چکسیه یول.. بود مییدا گرچه

  !ره؟یگیم.. رهیگینم

 دادم هیتک سرمو و کرد باز سر دوباره بغضم فکر نیا با

  ..پشتم وارید به

  !کرد؟یم موافقت باباش با دیشنیم حرفارو نیا رمیام اگه

   ...!!نه.. دارم ازش من که یشناخت اون با.. هه

 کاریچ دیبا بده نشون بهم درستو راه خودت ایخدا

 طیشرا نیا تو بازم.. نبود الکس اسم به یکس اگه! ؟...کنم

 !...نه؟ ای گرفتمیم قرار مزخرف



 به گرفتم دستمو سوختیم هیگر شدت از که ییچشا با

 پا یصدا دنیشن با لحظه همون که شم بلند تا نتیکاب لبه

  ..کردم پاک اشکامو تندتند و نیزم رو نشستم دوباره

  !؟...آخه ادیب االن دیبا یک.. یلعنت

 وارد یکس یوقت.. کردم جمع خودمو تونستم که ییجا تا

 قایدق منم.. نهیبب نتویکاب پشت تونستینم شدیم آشپزخونه

 ..بودم همونجا مچاله صورت به

 ایخدا.. شدیم تر کینزد و شتریب هرلحظه پا یصدا

 لطفا لطفا.. نباشه ریام یول.. یگل یحت ای باشه روناجون

 ...لطفا

 خانم ینباش تو آشپزخونه امیب شب هی شد: ریام

  !کوچولو؟

 ریام کردمیم دعا کاش.. میشانس خوش بابت یمرس ایخدا

 ...!یفرستادیم روناجونو وقت اون باشه

 !آخه؟ کنم نگاش یچجور صورت نیا با االن اووف

 ومدیم نتیکاب پشت از داشت که دمیشن پاشو یصدا باز

  ..کنارم

 سرمو و شدم بلند جام از زیت خودم برسه بهم نکهیا قبل

 یقرمز نتونه و صورتم رو زهیبر موهام تا نییپا گرفتم

  ..نهیبب صورتمو



 یصدا همون با پس کنم شیکار تونستمینم صدامو گهید

 نیهم بخاطر.. بردینم خوابم.. من.. زهیچ: گفتم گرفتم

  ..نجایا اومدم

  ..ریبخ شب: گفتم و شدم رد کنارش از عیسر و

 دور انگشتاشو شم رد کنارش از کامل بتونم نکهیا قبل

  ..داشت نگهم محکم و کرد حلقه بازوم

  ..کرد تار دموید اشک، پرده و دیلرز لبم باز که یمن و

Tina: 

 زیم کنار یها شهیش خورده به خورد چشمم لحظه همون

 یتکون دستمو دستش، از شدن خالص واسه عیسر و

 شهیش باالسر نشستم زود و رونیب دمیکش دستش از دادم

 زود االن یگیم نارویا اگه آها: گفتم تند تند و ها

 دستم از وانیل هوی خوردمیم آب داشتم.. کنمیم جمعشون

 از شد خوب.. یعنی.. نبود حواسم.. زهیچ.. خورد سر

 ..پات تو رفتیم وگرنه یومدین نوریا

  !؟...گفتمیم داشتم یچ خدا یوا

 ..بود کرده یقاط کل به مغزم

 !ه؟یحال چه نیا یکنیم کاریچ یدار الید: ریام

 کنمیم جمع نارویا دارم: گفتم تند تند لرزون یصدا با

  ..گهید



  ..یچیه که کردمیم نگاش اگه.. نکنم هیگر تونستمینم

 ....کردمیم هیگر دیبا یا بهونه هی به

 کهیت هی چون کرد جور برام ویکی نیا.. گرم خدا دَم

 نکهیا با منم دستم کف تو رفت فرو شهیش از بزرگ

 و ترکوندم بغضمو بهونه نیا به یول بود نگرفته دردم

 دستمو و عقب دیکش هامو شونه شدت به که یریام

  ..دستش تو گرفت

 چونمو و کنار زد موهامو محکم دستش یکی اون با

 کاریچ خودت با الید کن نگاه منو: باال آورد گرفت سفت

   !گه؟ید هیا افهیق چه نیا! ؟یکنیم یدار

 کرده زوم صورتم یاجزا تک تک رو تازه که انگار

   !؟...الید: زد لب کردو نگاه چشام به ناباورانه باشه،

 در نکهیا واسه و گرفتم نگاهش از نگاهمو زور به

 زود نکنم، اعتراف رو یچ همه و ارمین کم برابرش

 به یا اشاره با و شدم بلند جام از و عقب دمیکش دستمو

 ..کنمیم حلش.. خودم... خ: گفتم دستم

 کمک جعبه و کردم باز سالمم دست با نتویکاب در باعجله

  ..کردم باز باشدت درشو و رونیب دمیکش رو هیاول یها

 ریام االن نداشتم دوست اصال بودم کرده هول یلیخ

  ..باشه نجایا



 زیم رو انداختم و رونیب اوردم تندتند رو پنبه و نیبتاد

 وفتهیب نکهیا قبل و خورد سر زیم رو نیبتاد شهیش که

  ..گرفتش ریام کیسرام رو

 !ش؟یبد شهیم: گفتم بندازم بهش ینگاه مین نکهیا بدون

 یتکون نکهیا بدون منم شد کینزد بهم گهید قدم دو

 ..کردم درازتر دستمو بخورم

 ....ب اونو ریام -

 زل بتونه که یجور باال آورد گرفت سفت چونمو باز

 ..چشام به بزنه

 تو که یتحکم و بود شیشونیپ رو که یاخم همون با و

 نصفه یبراچ! ؟یکنیم میقا ازم ویچ: گفت بود صداش

 !؟یکنیم هیگر آشپزخونه تو ینشست شب

.. دستم: گفتم سوالش به دادن جواب از رفتن در واسه

 ..سوزهیم داره

 اخمش و کرد نگاه دستم به دوباره و اومد خودش به

  ..شد تر دیشد

 دستم از رو شهیش کهیت اون و باالتر گرفت دستمو کف

 ..زیم رو انداختش و کرد جدا

 زخمم به چسبوند و کرد نیبتاد به آغشته رو پنبه عیسر

 ...گفتم یآخ و گرفت دردم یواقعن که



 خون و داد فشار شتریب و نسوخت برام دلش بار نیا اما

 به کرد شروع و برداشت رو باند و کرد زشیتم رو

  ..دستم کف دور دنیچیپ

 داشت یچجور که کردم نگاه صورتش به همونجا از

  ..کردیم یچیباندپ دستمو بادقت

 امروز و بسوزه تا دستم به یچسبوند داغو خیس روز هی

 و یکنیم یضدعفون برام بادقت کویکوچ زخم هی یدار

  ..یبندیم باند

  !؟...برم کنم ولت تونمیم یچجور آخه ریام آه

 باندو آخر قفل ریام تا و کردم پاک اشکامو دستم پشت با

 ..ممنون: گفتم و شدم رد کنارش از زود بست

 حرف: گفت شم رد آشپزخونه درگاه از نکهیا قبل

  !نه؟ یزنینم

 تا دادم قورت یسخت به دهنمو آب و دمیکش یبلند نفس

 درجوابش.. شه کم کمی حداقل رفتینم نیب از که یبغض

 ..تونمینم: گفتم زور به

 فردا شهیم: گفتم که شمیپ ادیب برداشت عقب سمت قدم هی

 ..لطفا! ؟...میبزن حرف

.. بخواب برو: گفت و رونیب کرد فوت نفسشو کالفه

 ..میزنیم حرف فردا



 هارو پله و زدم یچنگ نرده به و ها پله سمت رفتم زیت

 از بستمو درو و اتاقم سمت بردم هجوم.. رفتم باال تند تند

 ..کردم قفلش پشت

 کردم پرت خودمو و تخت سمت رفتم بلند یقدما با

 هیگر بالش تو عمد از.. هیگر ریز زدم بلند و روش

 ..نره رونیب صدام تا کردمیم

 ریام به من! آخه؟ ختیر بهم منو حرفاش انقد چرا

.. زنهینم ضربه من به اون.. کنهینم ولم که دارم اعتماد

  !؟......یچ اون به من یول... دونمیم

 چه تو شدو نیسنگ چشام یک دمینفهم تا کردم هیگر انقد

 ...برد خوابم یحالت

~~~~ 

 سرم رو دادم فشار انگشتمو د،یکش قمیشق تو که یریت با

  ..شدم پهلو اون به پهلو نیا از و

 نبض کردن هیگر دیشد هربار از بعد سرم کنار قایدق

  ..کردیم کالفم و زدیم

 و کردم باز چشامو باحرص دیکش که یا دوباره ریت با

 لحظه چند و رفت جیگ بار نیا سرم که نشستم جام تو

 ..امیب خودم به تا بستم چشامو



 بار نیا اما شدن رد چشام جلو از لمیف مثه شبید اتفاقات

  ..بود شده خشک چشامم تو اشک یحت..نکردم بغض

 نگاه ساعت به و نییپا اومدم تخت رو از یکرخت با

  ..دادیم نشون رو 9:45 که کردم

 به زدم گرم آب مشت دو و ییدسشو رفتم میمستق

 سمت و موهام به دمیکش دارو نم یدستا همون و صورتم

 ..کردم متوقف گردنم پشت و بردمشون عقب

 

.. گرفتم عزا نجایا من و آناست و رهام ینامزد فردا

 باشم ممکنش حالت نیتر خوشحال تو دیبا که یروز

 ..ریام و خودم ییجدا به! کنم؟یم فکر یچ به نشستم

 توالتم زیم پشت و شدم خارج ییدسشو از یکالفگ با

 به رژگونه و پودر کرم کمی با کردم یسع و نشستم

 بخاطر نکنه فکر فرهاد آقا تا بدم رو و رنگ صورتم

 دروغم.. دهیسف گچ مثه رنگم و ختمیر بهم اون یحرفا

 ....بازم خب یول نبود

 که دمیمال یم لبام به لب برق کمی داشتم صورتم، بعد

 ریام یشهرباز تو شب همون که یکالغ به خورد چشمم

  ..نهیآ به بود داده هیتک کج االنم و بود دهیخر برام

  ..نشوندمش صاف و کردم بلندش گرفتم نوکش از



  !نه؟ کالغم هیشب من که: ریام) 

 !...(توعه؟ کار: باال گرفتم سرمو بهت با

  ..دراومدم فکر از و گرفت خندم شب اون یاداوری از

 نییپا واسه شدم آماده و بستم سرم یباال ساده موهامو

 فرهاد آقا چشم تو چشم تونستمیم که ییجا تا دیبا.. رفتن

 عیسر انقد ندونه نکهیا واسه.. نشه روم نکهیا نه.. شدمینم

 ..زنمیم پا پشت حرفاش به دارم

 زدن بعد و کردم صاف تنم تو روزوید یلباسا همون

 اتاق از و گرفتم فاصله نهیآ از باندم کردن سفت و عطر

 ..شدم خارج

 یصدا و بشقاب یصدا ومدیم نییپا از که ییصدا تنها

 !!؟..کنهیم کاریچ نجایا آنا.. عاعا.... رویام

 

 رسوندم خودمو و نییپا رفتم تندتر هارو پله و کردم پاتند

 صبحونه لیوسا داره روناجون دمید که ییرایپذ زیم به

 نون کهیت هی و نشسته یصندل رو ریام و نهیچیم رو

 خواهش حالت دستاشو هم آنا و خندهیم داره دستشه

  ..سادهیوا ریام باالسر و جلوش گرفته



 سالمم و حیصح برمشیم.. گهید نیآفر: آنا

 باهم کنن یدلتنگ رفع هی بذار! باشه؟.. گردونمشیبرم

 ..خب

  ..کننیم یدلتنگ رفع فرداشب نوچ: ریام

 ....یا فقط اما: آنا

 کردو قطع حرفشو کنه عوض بحثو خواست انگار رمیام

 برات روناجون بگم یدار دوست مرغ تخم: گفت باخنده

  !کنه؟ درست

 واقعا: گفت و دراورد هیگر حالت صورتشو کالفه آنا

 ..که

 من سره که نمیبیم: گفتم باخنده و نییپا اومدم آخرو پله

 !شده؟یچ! خبر؟ یب چه آنا یاومد خوش.. دعواس

 ..نیبش ایب.. ریبخ صبح: ریام

 و بود کرده اشاره ریام که ییجا رفتم یکنجکاو با

 نیگیم: گفتم و جلو دمیکش مویصندل.. گرفتم جا کنارش

 !شده؟یچ

 فرودگاه رسنیم نایا فرانک گهید ساعت هی: گفت زود آنا

 مدتها بعد.. بهتر چه که یایب توهم استقبالشون برم دیبا

 ..شونینیب یم



 شهیم یعال یوا.. یبود گفته که همون عاعا: گفتم باذوق

 ...امیم حتما

 ریام به و دیماس لبخندم کرد ریام که یا سرفه تک با

 شهینم: گفت و داد لمیتحو یژکوند لبخند که کردم نگاه

 ..یدار یا گهید کار شما.. یرینم.. زمیعز

 چندماهه یدونیم ریام گهید برم بذار! ؟یکار چه -

  !دمشون؟یند

 ادیب حتما الید گفت فرانک اتفاقا: گفت جانیه با آنا

 ..نمشیبب

 زدو حرص از یتر پررنگ لبخند ریام گفت که نویا

  ..الید یرینم اصال گهید: گفت

 نیا باز.. کردم نگاه آنا به پوکر و میشونیپ به زدم دست با

 ..زد حرف موقع یب

: گفت و رونیب اومد آشپزخونه از دوباره روناجون

 زیم سر نیبش دخترم آناجون.. الجانید ریبخ صبح

 ..میبخور صبحونه

 ..رمیس من روناجون ممنون: آنا

: گفت یشوخ به ارهیدرب آنارو حرص که یلحن با ریام

 !؟یکن غذا شورِش  یخوایم

  ..بله باشه الزم: آنا



 ..باش راحت: ریام

 با و زدم اشاره آنا به پشت از نییپا گرفت سرشو ریام تا

 ..کنمیم حلش من: گفتم یلبخون

 تو و دادم لشیتحو یینما دندون لبخند برگشت ریام تا و

 با و نشست کنارم اومد ناچار هم آنا.. نشستم درست جام

 ..شد مشغول نون و ریپن کهیت هی

 همون دمید که مربا برداشتن واسه باال آوردم دستمو

 خواستم تا خوبم شانس از که باال آوردم مویچیباندپ دست

 ریام هم بود دهید آنا هم و بود شده رید گهید عقب بکشم

 ..بود کرده خوش جا شیشونیپ رو اخم باز

 !دستت؟.. الید: آنا

  ..ستین یمهم زیچ دمیبر چاقو با -

 خودم واسه سکوت تو و برداشتم رو مربا کره زود و

  ..گرفتم لقمه

 ..ریبخ صبح: یعل

 خوش با زیم پشت نهیبش خواستیم تازه که یروناجون

 ..پسرم ریبخ صبح: داد جوابشو ییرو

 ..ریبخ صبح: فرهاد

  ..بابا ریبخ صبح: ریام



: گفتم بزنم حرف خواستینم دلم اصال که ییباصدا

 ...ریبخ صبح

~~~~~~ 

  !ر؟یام -

 !؟یریام-

  !رجون؟یام -

  !عشقم؟-

  !زم؟یعز-

 !رم؟یام -

 رمیم من ینکن چه یکن سکوت چه که یدونیم ریام عه -

 !نه؟ مگه.. گهید

 مشغول و دستاش کف ختیر ژل کمی من به توجه یب

 ..شد موهاش دادن حالت

 تو که نزدم پیت همه نیا: گفتم زدمو اشاره خودم به

 ..رمیم دارم من.. بمونما خونه

  ..کنهینم حسابش یچیه به هنوزم نکهیا مثه نوچ

 ..خدافظ.. ینگفت ینگ بعدا: گفتم کردمو یپوف

 !؟یدار ذوق فرانک دنید واسه انقد: ریام

 واسه بود حسادت فقط نبود حرفش تو یبد لحن چیه

 ..یلیخ اوهوم: گفتم و ختمیر کرم منم نیهم



 ایسوف.. هست فرانک: گفتم که کرد نگام باحرص

 که هم یگل و نانیس.. هست آرش نامزدش.. هست

 تا 3 نیا نیب.. انیب توننینم اومده شیپ براشون یمشکل
 !؟یعنی یگرفت فرانکو فقط تو اسم

 ..آره: ریام

 ..شهیم بد یلیخ میبرس رید اگه رفتم من.. ریام اوف -

 درو و دیکش پشت از بازومو که کردم باز درو عیسر

  ..بست

 من نیماش با: گفت که دمییجو حرص از لبمو پوست

  ..میریم

 !برسونه؟ مارو خوادیم خان ریام.. عاعا -

 خوادینم خان ریام: گفت و دراورد ادامو من نیع

  ..کنه تونیهمراه خوادیم.. برسونتتون

  ..فرودگاه ومدیم یعنی نیا و

.. بهتر چه: گفتم کردمو بوس محکم لپشو دمیپر باذوق

 ..میبر پس

 یکی دوتا رو ها پله شدمو خارج اتاق از ریام از جلوتر

 ..باهامون ادیم رمیام: گفتم آنا به رو و نییپا رفتم

 رلبیز و خورد جا لحظه هی باشه دهید روح که انگار آنا

 فرانک به یچیه ریام و تو درمورد من: گفت تند تند



 واکنش نکنم فکر یوا.. نتتونیبب باهم هوی اگه نگفتم

 ..بده نشون یخوب

 یالک! ؟ینکن ینجوریا شهیم آنا بدم جوابشو بلدم خودم -

 ..یکنیم هول منم

.. یگیم درست تو باشه باشه: گفت کردو جمع خودشو

 ..پس میبر

 ریام نیماش سوار ییتا سه روناجون، از یخدافظ بعد

  ..فرودگاه سمت میافتاد راه و میشد

 شویگوش ساعت تندتند که بود آنا به حواسم یه نهیآ از

 ..میکنینم رید نترس: گفتم آخر کردیم چک

 

  ..بره تندتر کمی ریام شد باعث نیا و

 آنا و میبود فرودگاه داخل قایدق بعد قهیدق چهل حدود

 َمت و ایسوف فرانک، کردن دایپ واسه ما از جلوتر

  ...نامزدش

 آدم و بود توهم هاش سگرمه که انداختم ریام به ینگاه

 نجایا یتینارضا با کامال که نفهمه تا باشه خنگ دیبا

 ..سادهیوا

 بهت.. گهید نکن اخم: گفتم و دستش به زدم دستم با آروم

 ..اداینم



 یژکوند لبخند که کرد نگاهم یچشم ریز اخم همون با

 گوشه که کردم بسته و باز براش تند تند پلکامو زدمو

  ..شد وا خنده به سوزن نوک اندازه کمی فقط کمی لبش

 ..ینوریا دییبفرما که ستین یمعرف به ازین گهید بله: آنا

 بچه یپا به پا دمید که سمتش دیچرخ سرم آنا یصدا با

 ..لبشه رو هم یا گنده لبخند و سمت نیا ادیم داره ها

.. بود شده تنگ برات دلم چقد زمیعز الجونید یآ: ایسوف

 !چطوره؟ حالت

: گفتم کردمو بغلش لبخند با که کرد باز هم از دستاشو

 ..تیبخوب.. یسوف بود شده تنگ برات دلم منم

 یگرم به کردم یسالم هم مت به و شدم جدا یسوف از

 ..گرفت لشونیتحو رمیام و داد جوابمو

 تو که یناباور با.. بود مخم رو بدجور.. فرانک اما

 شه خارج دهنش از یا کلمه نکهیا بدون بود چشماش

 ..کردیم نگاه بهمون داشت فقط

: گفتم شدمو قدم شیپ نشه نیسنگ جو نکهیا واسه

  ..فرانک نمتیبیم خوشحالم

 جوابمو ییخوشرو با که یا گهید هروقت برعکِس 

 هی حدقه تو چشامو که نشست شیشونیپ رو یاخم داد،یم

  ..شد اضافه نمیا نبود کم تولگا.. چرخوندم دور



 تا فرانک به بود زده زل و باال بود گرفته سرشو رمیام

 مجبور ایسوف با و خورد زنگ مت یگوش که یا لحظه

 ..شن دور ازمون شدن

 ....هم به نیخواینم.. زهیچ که گمیم: آنا

 یهست یک تو: شد قطع فرانک بلند یصدا با آنا حرف

 !که؟یمردت

     ..فرانک: گفتم شوکه

 و حرص با و رسوند ریام به خودشو بلند قدم دو با

 ییرو چه با تو: گفت بود صداش تو که یتیعصبان

 !؟یباش شرفیب یتونیم چقد! ؟یینجایا

 با یدار بفهم.. بدون حدتو: گفت تمام یخونسرد با رمیام

 ..یزنیم حرف یک

 و سادمیوا ریام یجلو و دادم قورت زور به دهنمو آب

: گفتم جمع، شدن متشنج شتریب از یریجلوگ واسه

  ..لطفا فرانک

 تونمینم دموید که یزیچ من.. م! ال؟ید لطفا یچ: فرانک

  ..کنم باور

 یکس با.. تو: گفت بهت شدت از شده قرمز صورت با

 ....دتیدزد که

 !موضوع؟ نیا با یدار یمشکل: ریام



 روهم چشامو که کرد نگاه ریام به زده بهت فرانک

 ..نیکن بس: گفتم تحکم با دادمو فشار

  !؟یگفت یچ.. دمینشن! االن؟ یگفت یچ: فرانک

 .....فر -

 کردمو هول برداشت ریام سمت فرانک که یزیخ با

  ..فرانک کن بس: گفتم بلند و عقب دمیکش رویام

 !؟یبکن یخوایم کاریچ نمیبب جلو ایب: ریام

 ..نکن..توروخدا ریام: گفتم کردمو نگاه ریام به التماس با

 منه! ال؟ید یکن یکار نیهمچ یتونیم یچجور: فرانک

 داره دزد، کهیمردت نیا بودم نگرانت که بگو احمقو

 ریدرگ تو موقع اون نگو یول کنهیم یغلط چه باهات

 ...یبود اروی نیا با حالت و عشق

 ....گ: ریام

 خودم و نده ادامه حرفشو تا ریام نهیس رو گذاشتم دستمو

 چکسیه.. فرانک بزن حرف درست: دمیتوپ فرانک به

 و کنم کاریچ که رهیبگ میتصم من یزندگ یبرا تونهینم

 یکن سرزنشم یچیه بخاطر یندار حق.. نکنم کاریچ

 اسمش یگیم که هم اروی نیا.. یندار باهام ینسبت چون

 ستین نیا حقم و دارم دوسش آره.. نامزدمه و رهیام



 بهم تو که ینگاه نیع بخواد رسهیم راه از یهرک

  ..بندازه بهم که یانداخت

: دادم ادامه و نمیس قفسه به زدم اشاره اشارم انگشت با

.. رمیگیم میتصم خودم یزندگ یبرا که خودمم نیا

 !تمومه؟

 فرانک از که بود یصدادار شخندین جوابم تنها و

 یانگشتا نیب ریام یانگشتا یگرم و کردم افتیدر

 ...دستم

~~~~~ 

 ..بکش خجالت کمی.. الید خاکبرسرت: آنا

 تا و دمیچرخ یصندل با دور هی و گرفت شدت خندم

 بخدا.. شو ساکت: گفت بلند بزنم یحرف باز خواستم

 ..زنمتیم خودم یبزن حرف دوباره

 خنده از یچجور دونستمیم خودم یول بستم لبامو زور به

 ..بترکم خوامیم

 کردم داغ: گفت و شیشونیپ رو گذاشت دستشو کف انا

 نیا ریام اگه.. یبش یچ بگم.. باال رفته فشارم کنم فکر

  .....دیشنیم حرفاتو

 !!کردیم افتخار بهم: گفتم کردمو قطع حرفشو



 مغز به! کرد؟یم افتخار تیچ به: گفت کردو نگام زیت

 !!منحرفت؟

  ..یبود هیپا شهیهم که تو آنا خب عه -

 رهام و من درمورد اوله بار االن یول زمیعز بله: آنا

 ..یزنیم حرف زیچ یدار

 !ز؟یچ: گفتم طنتیش با

 ..گهید زیچ: آنا

 ..بگو خب -

 برداشت زیخ تا و کرد نگام باحرص شدو ساکت هوی

 تند و آورد فیتشر جون خانم اسما برم قربونش سمتم،

 تکون توروخدا شهیم خراب موهات زمیعز آنا: گفت تند

  ..نخور

 یزخم گرگ حالت از آنا تا بود یکاف حرف نیهم و 

 ..نیمت و آروم یآنا به برگرده

 ..بهش زدم زل باز شین با منم

 آپ کیم زمیعز نیبش: گفت و کرد بهمون یا خنده اسما

  ..مونده صورتت

 

 چشم: گفت کردو بود یظاهر که یصدادار خنده آنا

 ..جون اسما



 ..یصندل رو نشست و رفت من به یا غره چشم و

 نشون رو 17 که انداختم میگوش رو ساعت به ینگاه

  ..دادیم

 یبدقول چون و شگاهیآرا میبود اومده 3 ساعت از هوف

 رو آنا یموها فقط االن تا اومدنشون، رید بخاطر شد

  ..شدیم شروع جشن هم 7 ساعت و کردن یاوک

 میبر که بهمون بود کرده یمعرف رهام خود رو اسما

  ..ششیپ

 اومدم گهید آنا اصرار با یول برم خواستمینم اول من

 و نداره شگاهیآرا به یازین واقعا گفت جونم فرزانه

  ..ومدین باهامون

 یعال موهاش ونینیش کار اسماجون مینگذر حق از حاال

 سنشم و تپل یاندک و قدکوتاه با بود یبانمک زن.. بود

 ..زدیم نایا 45 حدودا

 ارمیدست هی.. بود اخالق خوش و مهربون هم یلیخ 

 بود خواهرزادش دمیفهم حرفاشون از ظاهرا که داشت

  .دادیم انجام کاپویم کار نکهیا مثه اونم و

 هی و گرفت کرمم شده خوشگل یلیخ آنا دمید منم

 سخن رهام و خودش درمورد کوچولو هی فقط کوچولو



 خودم یرو به و ستمین مونیپش هم اصال که گفتم 18+

 ..ارمینم

 بده انجام خانمو عروس نیا کاپیم ایب زمیعز هانا: اسما

  ..بدم انجام خانمو خوشگل یکی نیا ونینیش من تا

 ..خاله چشم: هانا

 کردم نگاه خودم به بزرگ نهیآ از و دمیکش یا ازهیخم

 دستش تو دمویکش اتو یموها و پشتم اومد اسماجون که

 ..شد کار به دست زود و داد بهشون یتاب و گرفت

~~~~~~ 

 !کنم؟ باز چشامو تونمیم -

 ..نه هنوز: اسما

  ..عروسما من مثال اسماجون بسه توروخدا یآ: آنا

 ..بخدا دیشد ماه قرص جفتتون هر: هانا

 و باشه شماها مثه ییهنرمندا.. زمیعز یدار لطف: آنا

  !نشه؟ خوشگل آدم

 !؟یچ حاال: گفتم و گرفت خندم آنا ختنیر زبون از

 با هانا و شد برداشته لبم رو از عیما رژ یسیخ باالخره

 ..کن باز: گفت جانیه



 شمویآرا ملیر یاهیس تا کردم باز اطیاحت با هامو مژه

 دهنم موندن باز و همانا چشام کردن باز و نکنه خراب

  ..همانا

  ..گرفتمتیم خودم بودم پسر اگه بخدا: آنا

 از منم و شد بلند آنا حرف از هانا و اسما خنده یصدا

 همونم یول بود یکم یلیخ شیآرا.. کردم یا خنده ذوق

 طرف از و ومدیم بهم بودو کرده ترم خوشگل یلیخ

 حالتشون خواستینم دلم اصال که موهام ونینیش گهید

 ..بخوره بهم

 ..ممنون واقعا نکنه درد دستتون یلیخ یلیخ -

 دیتونیم پرو اتاق تو.. قشنگم یدخترا بود فهیدظ: اسما

  ..دیکن عوض لباساتونو

 ..ممنون یلیخ چشم: آنا

 پشت از آنا سالن گهید طرف به هانا و اسما رفتن با

 سرمو کنار آورد سرشو و گرفت هامو شونه باخنده

 میبر.. ادیم رمیام.. خانما خانم زدما زنگ رهام به: گفت

  ..بپوش لباستو کنم کمکت

  ..دمیم افتخار بهت: گفتم کردمو یا خنده



.. میکرد حرکت پرو اتاق سمت ییدوتا و شدم بلند جام از

 نهیآ یجلو سمیوا و بپوشم تونستم لباسمو آنا کمک به

     ..بزنم دید خودمو و یقد

 بار بود یطوس یا نقره رنگش بودم دهیخر که یلباس

 ..بود گرفته چشممو بدجور رنگش دمید لباسو که اول

 ناشیآست.. بود رونیب هام سرشونه کمی و بود یقیقا قشی 

 گرد کوتاه تور هی هم اونجا از که آرنجم نییپا تا ربع سه

 بود بدن جذب کمر تا و ومدیم دستم دور لباس همرنگ

 یلیخ حالت به و داشت فن حالت بعد به اونجا از و

 کمی پشت از اما ومدیم پام یانگشتا نوک تا یخوشگل

 ..شدیم دهیکش نیزم رو رفتن راه موقع که بود دار دنباله

 یا نقره براق نازک تور دامنشم یعنی تنه نییپا قسمت

  ..دیدرخش یم رسما نور ریز که بود اومده روش

  ..یا نقره یسانت 10 پاشنه یکفشا با

 با تا زدیم یدود به خودم، گفته به داشتم که هم یشیآرا

  ..باشه ست لباسم

 هیسا همراه به دار دنباله کمی و کیبار بایتقر چشم خط

 درحد کمرنگ رژگونه.. چشمم پشت یمشک یا نقره

 ..پررنگ یا گوجه مات لب رژ و گونه کردن برجسته



 که سرم یباال بود کرده جمع یا گوجه پشت از موهامم

 از نازک یمو دسته دو و بود اومده خوشم ازش یلیخ

 اون یبلند و بودن شده درشت فر و بود دراومده نشونیب

 حالت ب موهامم یجلو و دیرس یم شونم تا تا دو

 کسشیف گوشم پشت و میشونیپ رو بود کرده کج یخاص

  ..بودن کرده

 هی جون فرزنه شنهادیپ به بود، ینامزد چون که هم آنا

 که بود دهیپوش رنگ ینبات اما عروس لباس مدل لباس

 رو ییطال تیال شیآرا هی و بود شده پرنسسا نیع

 و بودن کرده کار موهاش رو یکل و بود صورتش

 رهام خودشو درمورد یهرچ.. بودن کرده خوشگلش

 ..بخدا بود حق دراوردم یباز منحرف

 نیزم به تند تند تق تق که یکفش یها پاشنه یصدا با

 اتاق وارد شده هول که کردم نگاه آنا به شدنیم دهیکوب

 ..الید یوا.. اومدن: گفت شدو پرو

 سرخ خنده از دوباره بودم آورده ریگ که یا سوژه با

 یبخند بخدا: گفت و پالتوهامون سمت دیدو آنا که شدم

 ..میبر بپوش زود.. کنمایم خراب موهاتو

 کمکت بذار.. زهیریم شتیآرا نکن هول: گفتم باخنده

 ..کنم



 شوییطال و میضخ شنل شه خراب موهاش نکهیا بدون

 !م؟یبر: گفتم و دمیپوش پالتومو خودمم و کردم تنش

 

 ....ن: آنا

 سمت و گرفتم دستشو و ندادم بهش زدن حرف اجازه

 امشب.. آنا متیندار نایا و استرس: دمشیکش سالن

 لذت ازش شکل نیبهتر به کن یسع تهیزندگ شب نیبهتر

 !م؟یخواهر باشه.. یببر

 ..باشه.. ب: آنا

 !ال؟ید: آنا

 !جانم؟ -

 فکر چوقتیه: گفت داشت که یجانیه و اضطراب با

 که یریام... یعنی... که برسم یروز نیهمچ به کردمینم

 که یرهام و... نجایا اومدم بخاطرش و دیدزد تورو

 باهاش دارم من... من االن.. نباشه تنش به سر خواستمیم

 ..کنمیم ازدواج

 جلو گرفتم دستامو عیسر که زد برق چشش تو اشک 

 زشت.. اینکن هیگر توروخدا یوا: گفتم و صورتش

  ..رتتیگینم رهام بعد یشیم



: گفت و پهلوم به زد دستش با و دیخند زور به بسته چشم

 ..نیبب حرفاشو

 ..کنهیم خوشبختت رهام.. آنا یهست نایبهتر قیال تو -

 ..دارم دوسش یلیخ: گفت دادو تکون سرشو تند تند

 یا گهید زیچ چیه به! ن؟یا از بهتر یچ پس گهید خب -

.. باشه رهام و تو شب قراره فقط امشب چون نکن فکر

 !باشه؟

  ..باشه: گفت و دیکش یبلند نفس

 ییهوا بوس هی با جوابمو که زدم بهش یپررنگ لبخند

 در یراه اسماجون و هانا از تشکر بعد دوتامون و داد

 ..سادمیوا سرجام هوی که میشد

 !شد؟یچ: آنا

 امیب من بعدش.. باشه در جلو رهام احتماال برو تو اول -

 ..ها شهیم خراب لحظتون! خب؟

 ..وونهید دختر: زد لب یآروم خنده با آنا

 ..گهید مینیا ما -

—--------------------------- 

 آنا#

 



 تعادل حفظ با و باال سمت گرفتم دامنمو دستم هی با

 با و ها پله رو گذاشتم شگاهیآرا داخل از پامو هی فراوان

 و رونیب آورد پامم یکی اون داشتم که یاسترس تموم

 ..سادمیوا جفت

 یول کرد شتریب داشتمو که یاسترس رهام یکفشا برق

 سرمو و کنم جمع جسارتمو نکهیا جز نداشتم یا چاره

 ..کنم نگاه مشتاقش یچشا تو بتونم و باال رمیبگ

 کراوات و دیسف رهنیپ و یمشک شلوار کت اون تو

 شیر ته و زدش ژل شده کوتاه یموها اون با ش،یمشک

 دلم بود دستش که یدیسف رز گل دسته و مرتبش

  ..کنم هیگر ذوق از نیزم نمیبش همونجا خواستیم

 اریاخت یب منم سمتم گرفت دستشو دید که منو رهیخ نگاه

 با و کرد یا خنده که دستش تو گذاشتم دستمو زود

 دستش از گلو دسته و نییپا اومدم آخرو پله تا دو اطیاحت

 با بعدم کردم بوش و مینیب سمت بردمش میمستق و گرفتم

 بهش بود کرده خوش جا صورتم رو قایعم که یلبخند

 ..کردم نگاه

 شمیم کتونیرمانت لحظه مزاحم دیببخش یلیخ: ریام

 !کو؟ الید... یول



 یآروم خنده بهش جفتمون زد حرفو نیا هوی نکهیا از

 ..ادیم االن گفت.. داخله: گفتم من و میکرد

  ..نیماش به داد هیتک دوباره و داد تکون یسر ریام

: گفت کردو باز رو راننده کمک سمت در رهام

  ..زمیعز سوارشو

 و نمیبش یصندل رو تونستم رهام کمک به زدمو یلبخند

  ..میکن جمع لباسمو پف باهم

 از که یا خنده با هم الید شد بسته من سمت در که نیهم

 اول که دمیفهم خودم و رونیب اومد بود صورتش رو قبل

 لبخند دنید همو تا و گشت ریام دنبال چشم با همه از تر

 ...نشست صورتشون رو یپررنگ

 مبارک: گفت و رهام سمت کرد روشو زودتر الید اما

  ..داماد آقا باشه

 دوارمیام: گفت یمهربون با و انداخت من به هم ینگاه

 ..نیبش خوشبخت

  ..تو لطف به الید ممنون: رهام

 یمرس: گفتم و تر نییپا دمیکش کمی نویماش شهیش

 ..میخواهر

 !االن؟ گهید هیآتل نیریم: ریام

 !م؟یبر زودتر یخوایم اوه اوه: گفت خنده با رهام



 ..آره: ریام

Tina: 

 خندمون خندشون از مام و خنده ریز زدن دوتاشون و

 ..گرفت

 ..فعال.. نمونیبیم: رهام

 ..فعال: الید

  ..میکرد حرکت شدو نیماش سوار زود و

 رو شهیش هوا سوز و یسرد بخاطر میشد دور که کمی

 !سردته؟: گفت رهام که باال دادم

 ..خوبه االن نه -

  !؟یشد خوشگل یلیخ یدونستیم: رهام

 ..یگفت بهم تو االن.. نه: گفتم ناز و باخنده

: گفت و دیبوس دستمو پشت و دستش تو گرفت دستمو

  ..بدون االن پس

 خم که زدم بهش یبانمک لبخند و دادم فشار روهم چشامو

 و شدم آب یصندل رو که دیبوس گونمو محکم شدو

 ..مایندار مجالت خجالت: شد بلند خندش یصدا

 تو یکاف اندازه به الید.. رهام نه گهید تو توروخدا یآ -

 ..کرد ذوبم شگاهیآرا

 !مگه؟ گفت یچ! ال؟ید: گفت گرفتو شدت خندش



 یسن تیمحدود: گفتم کردمو جا به جا دستم تو گلو دسته

  ..بگم بهتون تونمینم آقا داره

 !بگم؟ یچ هی یول.. شنومیم ایچ.. اوه: رهام

 بگه یهرچ الید: گفت که کردم نگاه بهش یکنجکاو با

  ..درسته

 یفیخف غیج الید منحرفانه فوق یحرفا یاداوری با منم

: گفت و داد سر یا قهقهه که رهام شونه تو زدم و دمیکش

 ..بهت گفته ایچ دمیفهم گهید خودم.. نهیهم

 وقت نخور حرص: گفت که دمیکش حرص از ینفس

 ..ادهیز خوردن حرص واسه

 ..رهام -

 ..ذارمینم سرت به سر امشبو خب باشه: رهام

 ..یکنیم لطف -

 که یا کوچه تو دیچیپ و زد جا رو دنده خنده با باز و

 ..بود اونجا هیآتل آدرس

~~~ 

 الید#

 

 ..نهیبیم یکی شهینم -

 ..نهیب ینم: ریام



 ..نهیبیم گفتم -

 ..کن باور هیعاد هم نهیبب: ریام

 ..برم روتو -

  ..باش یخوب دختر گهید نیآفر: ریام

 انگشتمو تا دو که ببوستم جلو آورد صورتشو دوباره

 از صورتش که گرفتم یشگونین چنان و لباش رو گذاشتم

 ..کردم ول دستمو منم شدو جمع درد

 گرمیج شیآخ! شدم؟ یخوب دختر! خان؟ ریام شد حاال - 

 ..اومد حال

 لبخند بده، جوابمو و بشه یحرص نکهیا یجا به دمید

 ..کنهیم نگام و زده یخونسرد

 !؟یکنیم نگام ینطوریا چرا! ه؟یچ هوم-

 کبود لبمو یزد.. من نفع به 0-1 زمیعز یچیه: ریام

 ..بکنه دینبا که کنهیم ییفکرا نهیبب یهرک االن یکرد

 سرفه تک با کردمو نگاه لبش رو ناخنام یکبود رد به

.. بعدشم ینزن جار شما اگه ستین عیضا هم اصال: گفتم

 نگاه صورتتو یاجزا که ستنین زیه یجنابعال مثه همه

 ..کنن

 !گه؟ید کننینم دقت اتیجزئ به که نهیا منظورت: ریام

 ..یبگ تو یهرچ اوم -



 خوشگل یول: گفت و گرفت طنتیش رنگ چشاش

 ..ایشد

 ..کمی یشد پیخوشت ینخور یترش هم تو -

 !کم؟ی فقط! کم؟ی: ریام

 !بگم؟ یچ من خب یهست فتهیخودش یکاف قدر به -

 خانم شهیم یتالف بعدا: گفت و چوندیپ لبشو باحرص

 ..خانما

 ..مادمازل بفرما: گفت کردو باز نویماش در شد خم

 ممنونم: گفتم یجانب با حق حالت با و باال گرفتم سرمو

  ..پرنس

 کردو استفاده فرصت از که بشم نیماش سوار اومدم و

 و بگم یزیچ نتونستم که دیبوس محکم گونمو یا لحظه

 راننده یجا خودشم و بست منو سمت در.. دمیخند فقط

 یعوض که زدم زل رخش مین به یرچشمیز.. نشست

 و یمشک شلوار کت اون با.. بود شده دخترکُش چقد

 ته و یونیپاپ و کراوات چیه بدون رشیز یمشک رهنیپ

 ..براش کردم ضعف که نگم موهاشم و شیر

 !نزد؟ امشب درمورد یحرف چیه چرا... اما

 مگه.. بابا نه! ه؟یروز چه امروز که رفته ادشی نکنه

  !ره؟یدرم ریام دست از خمیتار



 !!نگفته؟ یزیچ قصد از نکنه

 میبرس تا دیکش طول ساعت مین م،یداشت که یشنیلوک طبق

 باباش و رهام به ماشاال.. داشت ارزششو اما تاالر به

 ..بودن ترکونده یکل نکنه کم شونویسا خدا

 یجلو دیسف دست هی خاص لباس با که یمرد تا دو از

 هارو دعوت کارت و بودن ستادهیا یورود در

 انقد و بودن زده باغ تو که ینیزاید و نیتزئ تا گرفتن،یم

 ازدواج بره پاشه داشت دوست آدم که بود ریگ چشم

 ..بود براق ییطال و دیسف شیچ همه.. کنه

 زیم تاالر از خارج بودن نتونسته زمستون بخاطر البته 

 بود نکرده کم یچیه شییبایز از نمیا که ننیبچ یصندل و

 دهیند هنوز که بود تاالر داخل هم بخشش نیتر یاصل و

  ..بود العاده فوق اونجام شک یب اما بودم

 ادهیپ و کرد پارک گهید نیماش تا دو پشت نویماش ریام

 چک نیماش نهیآ تو خودمو دور هی برسه من به تا و شد

 در باالخره تا کردم مرتب کمی موهامو یجلو و کردم

  ..جلوم اومد ریام دست و شد باز من سمت

 که سراغم اومد یا دلشوره هی هوا یب لحظه همون

 تار چشمام یجلو رمیام یحت لحظه هی واسه شد باعث

 بازش دوباره و دادم فشار روهم محکم چشامو.. شه



 و رمینگ یجد و کنم ردش لبخند با کردم یسع کردم

 مویمجلس یدست فیک.. امشب یبرا بذارم تمرکزمو

 و ریام دست تو گذاشتم دستمو یکی اون و دستم تو گرفتم

  ..شدم ادهیپ نیماش از

 نیا تا مارو بازم فرهاد آقا اگه که زد جرقه ذهنم تو دفعهی

 ....نهیبب هم به کینزد حد

 حرفاشو که انگار هیبزرگ یلیخ هیاحترام یب نیا هوف

 به خوامینم خب.. نکردم حسابش و انداختم گوش پشت

 ..زونیآو و نچسب دختر هی.. کنه نگاه بهم چشم نیا

 

: گفت زیر و شد حلقه نرم کمرم دور ریام دست

  !؟یهپروت

 ..خوبم من.. یهپروت خودت: گفتم و چرخوندم سرمو

 حرکت یورود در سمت ییدوتا و کرد یا خنده تک

  ..میشد باغ وارد دعوت، کارت دادن بعد و میکرد

 گرفتنیم جشنو نجایهم نبود سرد هوا اگه.. شد فیح

  ..بنظرم بود تر باحال هم یلیخ

 ییطال بزرگ در به خوردیم گرد پهن پله تا 6 بایتقر

 کردنیم آمد و رفت یه که ییمهمونا و بود باز که تاالر



 داشتن دیسف و اهیس مخصوص کار لباس که نفر سه دو و

  ..کردنیم یدگیرس جشن به و

 داخل درِ  از یا لحظه که ییکسا همون از یکی قایدق

 دونمینم هیثان هی واسه که بود فرهاد آقا رون،یب اومد

 گرفتم فاصله ریام از زیت که کردم هول یچجور

 نگاه و شد برداشته کمرم رو از دستش جهیدرنت

 با و خاروندم کمرمو هوا یب که انداخت بهم یمشکوک

 هی کردم حس: گفتم کردم هول بود مشخص که یلحن

 ..نیهم واسه.. رهیم راه داره جونور

 پسر بببیعج دویرس بهمون فرهاد آقا بده جوابمو اومد تا

 حساب یچیه به منو و گرفت لیتحو دونشوی یکی

  ..نکرد

 بعد که گرفتم ضرب نیزم رو کفشم پاشنه با حرص از

  ..الجانید سالم: گفت و دید منو تازه هیثان چند

   !شما؟ حال.. فرهاد آقا سالم -

 آقا یول نه ای بود مشخص صدام تو حرص دونمینم

.. دیرسیم نظر به اولمون دارید مثه آروم کامال فرهاد

 !کنه؟یم یباز نقش ریام یجلو داره نکنه

 !زنه؟یم گولش داره نکنه

 !روعه؟ دو یآدما نیا از نکنه یوا



 !؟...پس مهربونه و آروم انقد ریام جلو چرا

 ...شماست با بابا! ال؟ید: ریام

: گفتم فرهاد آقا به رو و دمیکش مسخرم یفکرا از دست

 !؟...نشدم متوجه دیببخش

 یشد خوشگل یلیخ که گفتم: گفت زدو یلبخند اونم

 ..دخترم

 جمع وسط اون از منو دهن شدیم مگه حاال جان؟؟؟

  !!کرد؟

 من با ویکس نمیبب انداختم برم و دور به ینگاه اریاخت یب

 گهید من: گفت کردو یا خنده که باشه نگرفته اشتباه

  ..نیایب زودتر شماهام داخل رمیم

 ..بابا متینیب یم: ریام

 ..بزنم یحرف نتونستم بود کرده قفل زبونم که یمن و

 ابروشو یتا هی بیج به دست ریام فرهاد آقا رفتن با

 !شنوم؟یم! خب؟: گفت شده زیر یچشا با و باال انداخت

 !و؟یچ: گفتم و جاش سره ادیب مغزم تا زدم یپلک

 ..رفتارتو لیدل: ریام

  !رفتار؟ کدوم -

 ال؟؟ید: ریام

 ر؟؟یام -



 خوامیم یحساب درست جواب اریدرن منو یادا: ریام

  ..ازت

 ها پله سمت یقدم رفتارم دادن نشون یعاد واسه

 یزندگ مگه ریام ایریگیم سخت یلیخ: گفتم و برداشتم

 ..بابا باش راحت! روزه؟ چند

  ..کردم شک بهت شتریب االن چون.. شد یعال: ریام

 زود یدید بابامو تا: گفت که کردم نگاهش یچپ چپ

  !چرا؟.. یگرفت فاصله ازم و اونور یرفت

 تکرار حرفمو دوباره.. کرده شک بد نکهیا مثه نه

 قلقلک پشتم داره کردم حس که گفتم بهت: گفتم کردمو

 یعیطب کامال عمل هی.. وفتهیب که خوردم تکون زود ادیم

 ..نیهم بود

 !کنم؟ باور! ن؟یهم: ریام

 ..زمیعز خودته دست -

 بازم و بهم رسوند خودشو که باال رفتم رو پله نیاول

 گوشم ریز بار نیا و دورم اومد دستش یهمونجور

 ..یخورینم ُجم کنارم از: کرد زمزمه

  ..مینیبب تا -



 به یزیر فشار و گرفت حرصش دمیفهم راحت حرفم از

 آنچنان تیجمع.. میشد تاالر وارد ییدوتا و داد پهلوم

 ..نبود ادیز

 مشترک یدوستا از تا چند خانوادش جز به رهام

 خب یول بود کرده دعوت خانواده همراه رویام خودشو

 یزندگ کانادا خود تو باالخره بود شتریب آنا یالیفام

 اول همون از اما.. بود تر کوتاه براشون راه و کردنیم

  ..کردم حس جفتمون رو رهیخ نگاه یکل هم

 چه و بهیغر چه.. دختر سمت از چه پسر سمت از چه

  ..آشنا

 ندم آتو تا برم راه درست و نکنم نگاه بهشون کردم یسع

 ناالن خاله که یگرد زیم به برسونم خودمو و دستشون

 نشسته پشتش تولگا فقط و بود کرده رزرو برامون

   ..بود

 اونم و گفتم کیتبر دادمو دست ناالن خاله به لبخند با

 من خواهر ینامزد باالخره.. گفت کیتبر بهمون متقابال

 براشون یلیخ یلیخ جفتمونم.. ریام داداش و بود

 برق و ریام یصدا تو یشاد از نویا میبود خوشحال

  ..دمیفهمیم یراحت به چشاش



 جوابمو یعاد که گفتم کیتبر تولگا به منم نشستن قبل

 ..گرفت نگاهشو زود و داد

 ..ریام کنار و نشستم روش به رو قایدق منم

 سر که نمیبب متو و ایسوف فرانکو تونستم تولگا پشت از

 غم توشون که فرانک رهیخ نگاه و بودن نشسته زیم هی

  ..داشت

 دونستمیم یول کنم سالم بهشون برم خواستیم دلم

 یخوب رفتار بعد، به فرودگاه تو روز اون از فرانک

 ..برام نبود مهم.. شدم الشیخیب پس نداره باهام

 یکی واسه سرشو سالم نشونه به ریام لحظه همون

 گردمیبرم زود: گفت من به بندش پشت و داد تکون

  ..نرو ییجا

 ..باشه -

 گهید سمت رفت و شد بلند و عقب دیکش شویصندل زیت

 مرد تا دو شیپ رفته دمید که کردم دنبالش چشم با.. سالن

 بغل همو بودن یمیصم هم با یلیخ که انگار و بهیغر

  ..کردن بش و خوش باهم باخنده و کردن

 



 دمید که گرفتم ازشون نگاهمو و دمیکش یقیعم نفس

 یهمون بود گردنم که یفیظر گردنبند به زده زل تولگا

  ..بود دهیخر تولدم یبرا ریام که

 و کردم صاف گردنبندو و کردم نگاه گردنم به اریاخت یب

  !شده؟ یزیچ: گفتم

 با زدو زل چشام به و برداشت روم از نگاهشو اون حاال

 !باشه؟ شده یزیچ دیبا مگه نه: گفت تمسخر

 ..برام بنیعج یادیز نگاهات یول نه -

  ..الید یشد بیعج برام تو که همونطور قایدق: تولگا

 خوامینم نکهیا نشونه به بگه خوادیم یچ دمیفهم تا

 اومدم و دراوردم فیک تو از مویگوش بدم، گوش حرفشو

 اومده برام که یامیپ دنید با که شم مشغول باهاش یالک

  ..شدم واردش و کردم یاخم بود

 .............[برا امشب] 

 !ال؟ید: ریام

 و نخوندم امویپ هیبق گهید و کردم خاموش ویگوش زود

 ..فمیک تو انداختمش

 !بودن؟ دوستات! جانم؟: گفتم لبخند با

: گفت و جلو دیکش شویصندل کمی و نشست جاش سره

  ..بودمشون دهیند بود وقت یلیخ.. آره



  ..نزدم یحرف دادمو تکون یسر

 دونمینم رفت و شد بلند جاش از موقع همون هم تولگا

  ..کجا

 !نزد؟ که یحرف: ریام

 ..بابا نه -

 میدیفهم تاالر یچراغا شدن خاموش با قهیدق 5 حدود بعد

 بلند جامون از زده جانیه و شده رهام و آنا اومدن نوبت

  ..میشد

 صاف خط دو صورت به یورود در از مهمونا همه

 دو ما و شن رد ما وسط از داماد و عروس تا میسادیوا

 ...میبزن دست براشون طرف

 فاصله با فشفشه تا سه و سر نیا فاصله با فشفشه تا سه

 که یشاد به رو میمال کیموز و شد روشن مقابل طرف

 شهیهم که یا صحنه بعدم و شد پخش بلند یصدا با

 ...دمید داشتمو آرزوشو

 لباس به شباهت یب که رنگش ینبات لباس اون با آنا

 جا صورتش رو دل ته از که یلبخند  و نبود عروس

  ..بود کرده خوش



 رو گلش دسته و رهام دست تو بود کرده حلقه که یدست

 ته از همه هاش خنده اونم که یرهام و جلوش بود گرفته

  ..کردیم نگاه آنا به عشق با و بود دل

 ...نفر دو نیا باشن خوشبخت شهیهم دوارمیام

 هی که گهید طرف ناالن خاله و سمت هی جون فرزانه

 با رو دیسف رز گل یها گلبرگ و بود دستشون طال سبد

 رو زهیبر یآروم رقص با تا باال کردنیم پرت شدت

 ..سرشون

 شانس.. اشکه از سیخ صورتم دمید اومدم که خودم به

 فرار دنمید با همه االن وگرنه بود ضدآب شمیآرا  آوردم

 ..کردنیم

 اشکامو و برداشتم میسر پشت زیم یرو از رو یدستمال

 براش دمید رو آنا خوشحال نگاه تا و کردم پاک میمال

 یکار اول همون و زد یلبخند بهم که فرستادم یبوس

 ..شدن تانگو رقص مشغول ییدوتا سن، وسط

 نیا از شدیم کاش! ؟....قشنگتر صحنه نیا از میداشت

 ...بودن شده تک و محشر واقعا گرفت عکس قابشون

~~~~~ 



 همونجا داشتم یانرژ یهرچ.. شد تموم ینامزد جشن

 مخصوصا نداشتم رفتنم راه حال یحت االن و کردم یخال

  ..بلند پاشنه یکفشا نیا با

 رهام و ریام آناو خودمو از آنا، و خودم از تونستمم تا

 کرد اصرار آنا هرچقدر و گرفتم عکس یکل ینفر چهار

 ..بدجنسم گونه نیا.. نفرستادم بفرستم براش

 آنا و رهام شد تموم مجلس تا و بود شب 1 ساعت االنم

 هی.. زدن میج کجا ستین معلوم و چوندنیپ مهمونارو

 مین بعد مام.. رفتن و دادن سرباال جواب میدیپرس که بارم

 ..میشد نیماش سوار و میکرد ترک تاالرو ساعت

 بود یروز چه امروز دونستیم رهامم یحت دیشا.. یهع

 ..نه ریام یول

 یرو به چمیه.. بودم گرفته براش من که یا هیهد فیح

 ..اصال.. آوردا ینم خودش

 نگاه کیتار یهوا به پنجره از و دادم لم کمی یصندل رو

  ..کردم

 یبحث هی که عمد از اما ومدینم خوابم یول بودم خسته

 یک: گفتم و دمیکش ییبلندباال ازهیخم وسط بندازم

   !م؟یرسیم

  ..مونده کم: ریام



 دو که میریم میدار یا جاده تو دمید اومدم خودم به تازه

 ..درخته پر طرفش

 !م؟یریم میدار کجا: دمیپرس عیسر و نشستم جام تو خیس 

 ..کرد نگام یمرموز خنده با و نداد یجواب

.. نکن نگاه یاونجور: گفتم و کردم یکج دهن بهش

 !منو؟ یبریم کجا یدار

 ..بخورتت لولو دمیم برمتیم: ریام

 میپاش شب وقت نیا مگه میضیمر آخه.. دمیخند هه -

 !جنگل؟ تو میایب

 !نه؟ مگه گهید هست جنگل تو شبا لولو: ریام

 میتصم من، انداختنِ  دست به کرده شروع دمیفهم تا

 آسوده و رهیبگ حرصم کمتر تا بکشم دهنمو پیز گرفتم

 ..پشتم یصندل به بدم هیتک راحت و

  ..نییپا بپر: ریام

 تا دور یاهیس به یکنجکاو تینها با داشتم که یمن و

   ..کردمیم نگاه دورم

 بدون که سرم کنار شهیش به دیکوب محکم یکی دفعهی

 اونور از که دمیکش یبلند غیج تک کنم نگاهش نکهیا

 ..شد بلند ریام قهقهه

 ..زهرمار: گفتم و شهیش به دمیکوب حرص با



 ایب: گفت خنده یها رگه همون با کردو باز منو سمت در

  ..کوچولو خانم

 بتونم پامم یجا یحت نکهیا قبل و نییپا اومدم نیماش از

 و چشمام رو نشست پشت از دست تا دو کنم دایپ

 !خبره؟ چه: گفتم و گرفت خندم.. بستشون

 !دن؟یم لو زویسورپرا: ریام

 

 خودش وگرنه نرفته ادشی امروزو که شد آب قند دلم تو

 دهیخر وسواس با براش که یا هیهد یچجور دونستیم

 ایخدا..... یم ییسامورا روش هفت به رو بودم

 ..استغفرال

 !زه؟یسورپرا که -

 کرد تمیهدا برداره چشمام جلو از دستاشو نکهیا بدون

  ..اوهوم: گفت و جلو سمت

 !بزنم؟ حدس تونمیم خب -

 ..راحته.. اوهوم: ریام

 !م؟یرسیم یکِ  -

 ..مونده کم: ریام

 هرجا کنم باز چشامو نکهیا بدون و کردم یآروم خنده

 رو ییجا هی در درآخر و رفتم باهاش کرد تمیهدا ریام



 کفشم پاشنه برخورد یصدا از.. داخل میرفت و کرد باز

 خودش یچوب خونه همون دیشا زدم حدس یچوب کف با

  ..باشه

 یتونیم شمارمیم 3 تا: گفت و ستادیا ثابت جا هی باالخره

 ..یکن باز چشاتو

    ..قبوله -

 فاصله ازم کمی محکم یقدما با و گرفت فاصله ازم

 ...3: گفت و گرفت

 ..خوردم وول جام تو زده جانیه

 ....2: ریام

: گفت آروم بعدم و اومد فندک شدن بسته و باز یصدا

1... 

 غیج روم به رو صحنه دنید با که کردم باز چشامو آروم

 ..جلودهنم گرفتم دستمو و دمیکش یخوشحال از یفیخف

 آروم یقدما با و کرد باز هم از دستاشو خودش ریام

 دور دستامو و بغلش تو کردم پرت خودمو که جلو اومد

   ..دمیبوس گونشو محکم و کردم حلقه گردنش

 نفس گردنم تو و شد تر تنگ کمرم دور دستاش حلقه

 و گرفتم فاصله ازش آروم و اومد قلقلکم که دیکش یقیعم



 نگاه بود کرده آماده که یزیچ به بازم شونش یباال از

 ..کردم

 قلب کیک هی روش که دار هیپا گرد یچوب زیم هی

 شکالت یقلب یها کهیت با کیک وسط و بود یشکالت

  :بود شده نوشته دیسف

♡Happy vallentine♡ 
 کیکوچ جعبه هی و سرش باال بلند هیپا قرمز شمع دوتا و

   ..دلبرانه و کیش ساده.. کنارشون یمخمل قرمز

 ..المید مبارک نتیولنتا: ریام

 یقیعم لبخند و زدم زل چشاش تو و گرفتم زیم از چشم

     ..دادم لشیتحو

 رو یمخمل کیکوچ جعبه همون و عقب دیکش آروم

 و جلوم زد زانو پاش هی رو بهم، زدن زل با و برداشت

 ...جلوم گرفت رو جعبه

 نکهیا بدون نهیبب العملمو عکس خواستیم که انگار

 برق که کرد باز اطیاحت با درشو رهیبگ ازم نگاهشو

 بود کرده خوش جا قرمز ابر اون تو که ینینگ تک حلقه

 ...چشمم تو زد

 ...ریام... ا -



 با بعد و کرد ینیسنگ ام مژه رو که یشوق اشک رد

 تموم با کردم یسع و کردم پاک رو نییپا افتاد شدت

 به هیثان.. بسپارم خاطر به رو لحظات نیا همه وجودم

 ..شویثان

 بودنمه کیرمانت تینها نیا: گفت کردو یا خنده تک

 !؟...یدونیم

 و صداش شدن صاف واسه کرد یآروم سرفه بعدم و

  ...یلیکا الید خانم سرکار: گفت

 ازدواج من با: گفت بمش یصدا با یطوالن مکث بعد

 !؟...یکنیم

 سرمو تندتند باشه کردن فکر به ازین یحت نکهیا بدون

 ...بله بله بله: گفتم بلند و دادم تکون

 و دراورد جعبه تو از رو حلقه و کرد یا مردونه خنده

 ..کرد دراز سمتم دستشو

 جلو گذاشتم دستمو یکی اون و جلو بردم چپمو دست

  ..نزنم غیج موقع هی تا دهنم

 با رو کننده رهیخ براق و شده یکار فیظر انگشتر

 تو کرد نگام تا و کرد فمیظر حلقه انگشت وارد متیمال

: گفتم داشتم بهش که یعشق تموم با زدمو زل چشاش

  ..ادیز یلیخ.. ریام دارم دوِست



 قرار نمیس به نهیس و ستادیا صاف و شد بلند پاش رو 

 و گردنم پشت انداخت دستشو هی یمعطل یب و گرفت

 رو گذاشت نرم لباشو و کمرم پشت دستشو یکی اون

 ..لبام

 هیچندثان بعد یول موندم حرکت یب لحظه چند شده شوکه

 و پهنش یها شونه رو گذاشتم دستامو و اومدم خودم به

 ....نذاشتم تنهاش خاص، لحظه نیا تو

 داد فاصله ازم صورتشو.. کوتاه و بود قیعم بوسَش

   ..نگرفت فاصله خودش یول

 

 یچ دیبا دونستمینم یعنی بزنم یحرف که ومدینم حرفم

  ..کنندش ذوب یها نگاه اون ریز مخصوصا بگم

 یلیخ: گفتم و انداختم دستم تو حلقه به ینگاه دوباره

 ..خوشگله

 ..نه تو برابر در: گفت و میشونیپ به چسبوند شویشونیپ

 فیتعر ینجوریا: گفتم و کردم بسته و باز آروم پلکامو

 ..شمایم پررو نکن

  ..خانم حسود پس باشه: ریام

 !؟ینکن اشاره امشب به شهیم -



 با کردم حال یلیخ! نکنم؟ چرا: گفت و دیخند عیسر

 شنهادیپ بهم اومد دختره تا یدیدیم خودتو دیبا.. حرکتت

 زود کفشات اون با و شد بلند دماغت از دود بده رقص

  ..بهم یرسوند خودتو

 آخه ستین: گفتم باخنده دادمو فشار شیشونیپ به مویشونیپ

 ینکرد بلند منو زود دلم َورِ  نشست تولگا یوقت

 جاهامونو کردیم نگاه داشت فرانک مثال ای! ؟یدینرقص

 بلنده مو بود پسره اون آها! بگم؟ بازم.. ینکرد عوض

 .....او

 کرد فرو محکم سرشو زود ندم ادامه حرفمو نکهیا واسه

 ..دمیخند بلند و دمیکش یفیخف غیج که گردنم تو

 امشب: گفتم که عقب داد هولم بغلش تو یهمونجور

 !م؟یبمون نجایا قراره

 !چطور؟.. اوهوم: ریام

 ..کنهیم تمیاذ: گفتم کردمو اشاره تنم تو لباس به

 ..اریب درش خب: ریام

 !؟یبود خونده ییجا.. یخوب حل راه چه -

 فکر.. جوجه یارین کم زبون از: گفت و دیکش لپمو

 تو.. ارمیب لباساتو رمیم من نجایا بمون کردم اونجاشم

 ..نهیماش



 ..منتظرم برو: گفتم و کردم اش حواله یچشمک

 زد کلبه از چییسو برداشتن بعد و داد لمیتحو یلبخند 

  ..رونیب

 پشت از و کردم باز هم از دستامو رفته شدم مطمئن تا

 یچوب سقف به لبخند با و تخت رو کردم پرت خودمو

 چند و باال آوردم دستمو زود.. زدم زل کلبه یروونیش

 جهات از رو حلقه و دادم تکون هوا تو دستمو دور

  ..قهیسل خوش پسره.. زدم دید مختلف

 موهام تو انداختم دست و نشستم تخت رو قهیدق چند بعد

 ..خب بود گرفته درد سرم شهیر.. کردم بازشون و

 هوا تا دادم تکونشون تندتند و موهام تو انداختم دستامو

 ..دمیکش دراز دوباره بعدم و بخورن

~~~~ 

.. بود ومدهین هنوز و بود رونیب ریام که بود قهیدق 20

 تند تند و نبودم بند جام تو دلشوره از ومدیدرم داشت دلم

 ..دمییجو یم ناخنامو و رفتمیم راه

 ...آخه یبود کرده پارک کینزد نیهم نویماش که تو

 یول کردم روشنش و زدم چنگ فمیک تو از مویگوش

  ..بزنم زنگ بهش تا آنتن دونه هی از غیدر



 هیهمون دمیفهم که بود میگوش صفحه رو امیپ دونهی فقط

  ..خوندمش نصفه جشن اول که

 :خوندمش دوباره و کردم بازش زود

.. ادیب خوشت دوارمیام دارم زیسورپرا هی برات امشب] 

 ... [شجاع دختر مبارک نتیولنتا

 ..کردم خاموش ویگوش و دیلرز دستم زده بهت

  ..نه امشب.. شهینم شهینم... نه نه نه

 دمییدو و کردم بازش محکم و در طرف برداشتم زیخ

 ..رونیب

 راه دیبا.. کردمیم داشیپ دیبا یول نبود یچیه یاهیس جز

 ..کردمیم داشیپ نویماش

 و نیزم رو کردم پرت و دراوردم پام از ویکوفت یکفشا

 نیماش زدمیم حدس که یراه سمت دمیدو برهنه پا

 ..پارکه همونجا

  [ دارم زیسورپرا هی برات امشب] 

 نجایا یباش اومده خودت اگه بخدا.. آشغال یعوض

 ..ترسو فطرت پست کهیمردت.. کنمیم عوض اسممو

 ...ریام: زدم داد و دهنم طرف دو گرفتم دستامو

 افتیدر جوابم هی یحت یول جنگل تو دیچیپ صدام

  ..نکردم



  ..نجاهایهم.. باشه نجایهم دیبا

 رویام اسم داد با که همزمان و کردم ادتریز سرعتمو

 ...باالخره که نشیماش دنبال دمیدویم زدمیم صدا

   ...دمشید 

 صحنه دنید با یول جلو کردم پرت باشدت خودمو رسما

 ..نیزم رو زدم زانو و دمیلرز خودم به روم به رو

  !!ریام

  ...نه ریام... ریام

 قاب دستام با صورتشو و جلو کردم پرت باشدت خودمو

  ..کن باز چشاتو ریام.. ریام: گرفتم

 به آروم یلیس تا چند و دیترک یبلند یصدا با بغضم

 چشاتو ریام.. لطفا.. ریام: گفتم دوباره و زدم صورتش

  ..کن باز

 صورتم رو ختنیر یآبشار موهام که نییپا گرفتم سرمو

 بدن رو چاقو قیعم زخم تا دو تونستم نشونیب از و

   ..بود شده خون غرق که شیمشک رهنیپ و نمیبب رویام

 و یَسبُک حس هیثان چند واسه و افتاد تنم به یبد رعشه

 یچ! ؟...بود یچ گهید نیا... داد دست بهم بودن هوا رو

 !؟...بود اومده سرمون



 یکار هی و ومدمیم خودم به دیبا.. کردمیم یکار هی دیبا

 ...دادمیم دستش از وگرنه... وگرنه کردمیم

 زدم ضربه چندبار و سرم طرف دو گذاشتم دستمو تا دو

.. خدا کنم کاریچ ایخدا: گفتم بغض با رلبیز و سرم به

 هی تو سرد یهوا نیا تو بده نشون بهم یراه هی خودت

 تونمیم یغلط چه ییتنها آنتن یب یگوش هی با جنگل

 ..کن کمکم خودت ایخدا ادهیز یلیخ شیزیخونر.. بکنم

 زود و رونیب امیب شوک از تا دادم تکون محکم سرمو

.. کردمیم هیگر دینبا نبود هیگر وقت.. کردم پاک اشکامو

 و بود مونده باز عقبش در که کردم نگاه نیماش به

 بود شده هوشیب نشسته مهین حالت نیماش نییپا که یریام

 لباس ساک و نیماش بدنه به بود داده هیتک کج سرشو و

 ..بود شده ولو دستش هی تو

 

 !!آخه؟ یشد هوشیب چرا خودت خورده چاقو بدنت تو

 و گردنش نبض رو گذاشتم و کردم جفت انگشتامو زود

  ..افتاد کار از خودم قلب بزنه نبضو نیاول که یوقت تا

  ..کند یلیخ یلیخ.. زدیم کند یلیخ.. یول زدیم

 بهت با و شیشونیپ رو دادم فشار دستمو بندش پشت

  ..یزنیم خی یدار: گفتم



 نه نه نه: گفتم و باال سمت زدم چنگ موهامو شده هول

 ....دینبا.. دینبا.. ریام یبخواب دینبا.. یبزن خی دینبا

 رو انداختم و دراوردم تنم از باشدت بودو تنم که ییپالتو

  ..شیخون بدن

 ....لی....د: ریام

 یول گرفت گردنم رگ که باال گرفتم سرمو زیت چنان

 شده باز کیبار خط هی اندازه چشاش.. داشت ارزششو

  ..کردیم نگام و بود

 صورتشو و دیترک دوباره بغضم چشاش دنید با باز

 رمیم االن ریام اریب طاقت! ال؟ید جونِ : دستم تو گرفتم

  !خب؟ ارمیم کمک

  ...ن...م: ریام

 قهیعم یلیخ زخمت.. زدلمیعز ارین فشار خودت به -

.. امیم زود االن من.. ارین فشار خودت به لطفا ریام

 ..قول

.. یچی...ه: گفت و زدن حرف به داد ادامه سماجت با

 ..کنم..ی..نم.. حس

 !؟یکنینم حس یچیه یچ یعنی! ؟یچ..چ -

  ..بده فشار دستمو: گفتم و خشی یدستا تو گذاشتم دستمو

 ..شدم... فلج...ف... انگار.. تونم...ینم...ن: ریام



 شهینم تیچیه تو.. ریام ینشد: گفتم گرفتو شدت میگر

.. شتیپ گردمیبرم و ارمیم کمک زود رمیم من! خب؟

  ...دمیم نجاتت خودم

 از شویگوش نکهیا بعد و ندادم زدن حرف اجازه بهش و

 شصتش انگشت با و رونیب دمیکش شلوارش بیج تو

.. جاده سمت دمیدو و شدم بلند جام از زود کردم باز قفلو

 سمت اون دمیفهم نیهم بخاطر دمید نور تک هی دور از

  ..باشه نورایا نیماش هی خداکنه اما.. جادست

 واسه کردمیم چک رویام یگوش آنتن تند تند همزمان

 ..حداقل آنتن دونهی اومدن

 هی با تونستمیم رونیب ومدمیم درختا نیا نیب از اگه دیشا 

  .بزنم زنگ رهام به بعدم اورژانس به اول آنتن

 پابرهنه بود خار و زهیر سنگ یهرچ جاده به دنیرس تا

.. یچ ای ادیم خون شهیم زخم نبود مهم.. کردم ردشون

 االن من و زدیم خی خودش خون تو داشت اونور ریام

    !بودم؟ یم پام شدن زخم نگران دیبا

 چک ویگوش صدم بار واسه جاده بیش قسمت تو قایدق

 که کردم ذوق انقد اومده باال آنتن تا دو دنید با که کردم

  ..وفتهیب یگوش بود کینزد و دیلرز دستم



 گذاشتم ویگوش قرار یب و گرفتم اورژانسو شماره یفور

 یمرد یصدا که بود خورده تازه بوق هی.. گوشم دم

 ..دییبفرما: گوشم تو دیچیپ

 ما.. الو... ا: گفتم داد با نبود خودم دست که یا هیگر با

 ....م.. مهیوخ تشیوضع یلیخ.. میدار یزخم هی نجایا

 حفظ رو خودتون آرامش لطفا محترم خانم باشه: مرد

  ..دیبگ بهمون رو قیدق آدرس و دیکن

 آدرسو تونستم که ییجا تا و دادم فشار محکم صورتمو

  ..برسونن خودشونو زود که کردم التماس آخرشم و دادم

 و کردم دایپ و رهام شماره و نیمخاطب تو رفتم همونجا

  ..نکردم ساعت به نگاهم یحت.. بهش زدم زنگ

  ..بوق هی

 دندونم با اضطراب با و دندونام نیب گرفتم ناخنمو

 ..دمشیجو

 ..بوق دو

 ..نباشه خواب کاش

 ..بوق سه

 ..رهام بده جواب تویگوش

 ..بوق چهار

 ..نه گهید تو.. لطفا رهام نه



 ..بوق پنج

: گوشم تو دیچیپ صداش که شدمیم دیناام داشتم کم کم

 !ر؟یام جانم

 ..رهام..ر -

: گفت شوکه و کرد رییتغ کل به صداش دینکش هیثان به

 !خوبه؟ حالش ریام! شده؟ یزیچ! شده؟ یچ... تو! ال؟ید

 حالش.. رهام ستین: گفتم دادمو قورت محکم بغضمو

  ..خورده چاقو.. چ.. ریام.. ستین خوب اصال

 دوباره زد بغضمو زد یگوش پشت از که یداد با

 تو یگیم یدار یچ! ؟..ییچاقو چه ؟؟یچ: ترکوند

 !!االن؟ نییکجا

 به.. ایب تنها فقط.. ایب رهام برات فرستمیم شنیلوک -

 !لطفا.. نگو یچیه چکسیه

 خودمو االن من نباش نگران.. باشه.. ب: رهام

 ..رسونمیم

 ..شد بلند یگوش از که یممتد بوق یصدا و

 پاک اشکامو تندتند و فرستادم رهام واسه شنویلوک عیسر

 ..ریام شیپ برگشتم رو بودم اومده که یراه و کردم

 یپا با" خودت" که برسه یروز.. دمیم قول بهت) 

 تک تک یتالف.. دمیم قول بهت.. شمیپ یایب" خودت"



 نزنمت کردم کنترل خودمو یلیخ که اتویدهن بد نیا

 و دست به برسه یروز.. دمیم قول بهت.. ارمیدرب سرت

 جهنم تیزندگ یخواست خودت.. التماس واسه یوفتیب پام

 ...(الید شه

  ..نکارویا نکن.. الکس نکن.. نکن.. نکن.. نکن

 با باز و کردن سیخ صورتمو باز رمیناپذ انیپا یاشکا

 خی دست و ریام کنار زدم زانو جونم یب و یزخم یپاها

 محکم دستشو پشت و سردم یدستا تو گرفتم زدشو

  ..نگهداشتم روش هیگر با لبامو یطوالن و دمیبوس

 ..ختمیر اشک و ختمیر اشک زدمو زل بستش یپلکا به

 !؟...میداد یم پس ویچ تاوان میداشت ما

 دهیماس یجور هی دیبا لبامون رو ومدیم لبخند تا چرا

 !بمونه؟ صورتمون از یعضو تونستینم چرا! شد؟یم

 !کنن؟یم متهم مارو نکرده گناه به چرا

 و گرفت انتقام ازم و دونست مامانش قاتل منو ریام

 ....االنم

Tina: 

 دوتامون از داره و دونهیم خواهرش قاتل رویام الکس

 ....رهیگیم انتقام



 تو ریام نه و داشتم یگناه ریام مامان مرگ تو من نه

  ...داشت یگناه الکس خواهر مرگ

 تو خشم.. چشاشو تو نفرت.. رویام دل تو شیآت من

  ..ببرم نیب از تونستم حرکاتشو تو جنون و وجودش

 ..کرد شهینم وجدان یب اون به یکمک چیه... الکس اما

  !؟...بشه تموم خوادیم یک انتقام مثلث نیا دونمینم

 ما از یکی رفتن نیب از.. اونم.. داره راه هی فقط و فقط

 تاست سه

 که ییپا با و دمیپر جام از آمبوالنس ریآژ بلند یصدا با

 ..بیش همون سمت دمیدو دیلنگ یم

 تا کردم مشت دستامو پام کف درد و سوزش شدت از

 برانکاردو عجله با داشتن که نفر چند دنید با و نزنم داد

 داد تکون و باال بردم دستمو اوردنیدرم نیماش پشت از

  ..میینجایا ما... نجایا: زدم داد و

 تو زد کردن روشن که یا قوه چراغ نور لحظه همون و

 ..صورتم جلو گرفتم دستمو و چشمم

 یزخم: گفت شونیکی و نییپا اومدن اونجا از شدت با

 !کجاست؟

 ..کهینزد نیهم -



 به برسونمشون تا افتادم راه کشون کشون جلوتر من و

  ...ریام

 بود گرفته درد که انقد کنم قطع کال پاهامو خواستیم دلم

  ..کردمیم تحمل دیبا فقط یول گرفتیم شیآت داشت و

 چون جلو نداختنیم نور یه قوه چراغ با خداروشکر

 منم و سمتش دنیدو و دنید یچندمتر فاصله تو رویام

 ..نیزم رو افتادم باز اریاخت یب

 دستم یرو خون جز یزیچ که پام کف به دمیکش دستمو 

 ..ومدین

 و شدم بلند جام از زور به و درخت تنه به گرفتم دستمو

  ..سادمیوا پاهام یرو

 که رفت جیگ سرم و رفت یاهیس یا لحظه واسه چشام

 خودمو تا درخت تنه به بکشم محکم ناخنامو شدم محبور

        ..نگهدارم زور به

 حس رو خون یگرم کامال و بود سیخ یلیخ پام کف

 رفتیم سوزن که انگار برم راه خواستمیم تا و کردمیم

  ..دیبر یم نفسمو زخمام تو

 و کردن بلند اطیاحت با رویام که دمید فاصله همون از

 ..برانکارد رو گذاشتن شویزخم سرد بدن



 شدم محبور شدو تار چشام که برداشتم قدم از قدم

  ..ببندمشون

  !؟...الید: رهام

 سرمو بودم داشته نگهشون زور به که یلرزون یپاها با

 ..رهام: زدم لب جون یب و عقب چرخوندم

 گاز محکم لبمو که سراغم اومد یبد جهیسرگ دوباره و

 ..نگهداشتم خودمو و گرفتم

 داشتن که ریام به خورد چشمش لحظه همون رهامم

 چطور: گفت زده بهت و آمبوالنس سمت بردنشیم

 !؟...آخه

 از هوی میانرژ همه.. کنم فیتعر براش تونستمینم یحت

  ..بود رفته بدنم

 درد از که ییپاها بعدم و دیچیپ معدم تو یدیشد ضعف

 سوار برم منم تا دادم تکون بودنو شده حس یب

 ..ذاشتمیم تنهاش دینبا.. باشم ریام شیپ و شم آموبوالنس

 سمتشون به بلند قدم چند و خاروند صورتشو کالفه رهام

 با تونستم قدمم دو خوران تلو تلو زور به منم که برداشت

 زدم بلند و دیبر امونمو پام درد که برم راه درد و زور

 رفته که یراه و کرد نگام تعجب با رهام که هیگر ریز

 ..برگشت رو بود



 که پاهام به خورد چشمش بپرسه یسوال خواست تا

 ..دارم نگهشون نیزم رو تونستمینم و دیلرزیم

 بهت پام کف دنید با و کرد روشن شویگوش نور زود

 !تو؟ یرفتیم راه یداشت یچجور وضع نیا با: گفت زده

.. رهام بذارم تنهاش دینبا! مگه؟ ینیب ینم: گفتم هیگر با

 ..آمبوالنس به برسون منو توروخدا

  ..داخل دادن هول کامل برانکاردو که دمید چشم با

 ..بودم داده قول بهش من.. موند یم تنها داشت.. نه نه نه

 دوس یهرک جون.. رهام: گفتم تندتند هیگر و التماس با

 من بذارم تنهاش دینبا من.. توروخدا اونجا ببر منو یدار

 ...دادم قول بهش

 ...بستن آمبوالنسو در

 ..لطفا.. لطفا رهام: گفتم و گرفت شدت میگر

 داشت یسع بغضشو فقط چرا! کرد؟ینم یحرکت چرا

 !؟...کنه یمخف

 پر قدم چند و جلو کردم پرت خودمو و شدم یحرص منم

 چشام و سراغم اومد جهیسرگ همون باز که برداشتم درد

 کنم مقاومت نتونستم گهید بدنم، یِ کرخت با و رفت یاهیس

 بلند یصدا کنم برخورد نیزم به شدت با نکهیا قبل و

 ....مطلق یاهیس بعدم و زد صدا اسممو که دمیشن رهامو



~~~~ 

 و دادم فشار روهم چشامو پام کف دیشد سوزش حس با

 از دستم چون نتونستم اما بچرخم پهلو به کردم یسع

 ..سوخت نوریا

 دیسف یفضا دنید با و کردم باز زور به چشامو

 چند یول.. کجام دمیفهم دارو و آمپول یبو و مارستانیب

  ..شه مرور ذهنم تو همه اتفاقات تا دیکش طول هیثان

 رد دوباره و خورد سر یاشک قطره چشمم گوشه از

  ..کرد دیتمد رو یقبل یاشکا شده خشک

 ..االن نیهم.. اون شیپ رفتمیم دیبا! ؟...بود کجا ریام

 منم بود آخراش که انداختم دستم تو سرم به ینگاه

 کهیبار هی که دمشیکش دستم از و سوزن به گرفتم دستمو

 ..دستم رو شد یجار خون از نازک

 که کردم زونیآو تخت رو از پاهامو و ندادم محل بهش

 دور و شده یچیباندپ پاهام ساق وسط تا پام کف کل دمید

   ..نطوریهم زانوهامم

 و بود شده عوض یمارستانیب لباس دست هی با لباسامم

 تیاهم چکدومشونیه به.. دورم شونیپر... که موهامم

 و گرفت درد پام که نییپا اومدم تخت رو از و ندادم



 باز شدت با درو و دادم ادامه یول شد جمع صورتم

  ..کردم

 

 سمت بدوعم کردم یسع داشتم که یتوان ذره هی همون با

 رفتنیم که ییکسا بیغر و بیعج ینگاها یحت رشیپذ

  ..نبود مهم برام ومدنمیم و

 به گرفتم محکم دستمو و آوردم کم نفس درد از آخراش

 بود سادهیوا زیم پشت که یزن به زنون نفس و زیم لبه

 .....یام اسمش.. آوردن یزخم هی نجایا رایاخ: گفتم

 عمل اتاق از تازه بله بله: گفت عیسر کردو قطع حرفمو

 ..دارن قرار باال طبقه ICU بخش در و رونیب اومدن

: گفتم شوک و هیگر با و دهنم یجلو گرفتم دستمو

 حرف باهاش خوامیم! کجاست؟ دکترش..د..د! ؟...عمل

 ..بزنم

 پشتم از یمسن مرد یصدا بده بهم یجواب زنه نکهیا قبل

 !؟...نیهست ماریب همراه شما: گفت

 دکتر یآقا.. منم.. بله: گفتم و عقب سمت برگشتم زیت

  !چطوره؟ حالش

 که ییآقا اون پس: گفت و باال داد کمی نکشویع دکتر

 ....ینسبت چه.. بود اومده جفتتون همراه



  ..بود دوستمون: حرفش وسط دمیپر

 ..میکنیم صحبت من اتاق نیایب.. ستین یمشکل: دکتر

 اول شهیم! هست؟ یا یجد مشکلِ  دکتر یآقا -

 !نمش؟یبب

 ..بله صحبت، از بعد: دکتر

 ..باشه.. ب -

 اتاق اون نییبفرما شما: گفت کردو اشاره ییجا به دکتر

 ..امیب من تا

 واردش و کردم حرکت اتاق سمت و نییپا انداختم سرمو

  ..شدم

 یرو به رو یصندل یرو یزیچ به کردن نگاه بدون

 دستام با صورتمو و عقب دادم موهامو و نشستم زیم

 ..پوشوندم

 لبام رو یتلخ لبخند دستمو تو حلقه به خورد گره نگاهم

   ..نشست

 که داخل اومد دکتر شدو باز اتاق در قهیدق دو بایتقر بعد

 نیبش: گفت و کرد یآروم اشاره یول شدم بلند جام از

 ..دخترجون

 دکتر یآقا: دمیپرس استرس با و و نشستم جام تو دوباره

  !؟...شدهیچ نیبگ زودتر شهیم



 یصدا با دستاش کردن قفل بعد کردو میتنظ شویصندل

 فقط اگر که خورده چاقو ضربه دو مارتونیب: گفت رسا

 دست از مارویب بود ممکن کرد،یم اصابت تر قیعم کمی

 باز هم دیرسیم مارستانیب به رترید اگر نطوریهم.. میبد

 بود موقع به اقدامتون.. بده دست از جونشو بود ممکن

 بهش هم ما و بود داده دست از یادیز یلیخ خون چون

 بدن با چاقو اصابت قبل.. درضمن.. میکرد قیتزر خون

 یمتر چند فاصله از یکیبار سوزن هی ظاهرا مار،یب

 به آغشته مواد و کرده برخورد گردنش با و شده پرتاب

 پزشک صیتشخ نیا.. شده بدنش وارد سوزن نوک

  ..هیقانون

 !؟...دکتر بود یچ مواد اون.. ا -

  ..موقت کننده فلج: گفت تیقاطع با

 اشکم تا دادم فشار محکم دستامو و نییپا ختیر یهر دلم

 واسه.. کنهینم حس یچیه گفت بهم نیهم واسه.. ادیدرن

 شده هوشیب نیهم واسه.. بده فشار دستمو نتونست نیهم

  ..یلعنت... بود

 ICU بخش در فعال و شده رفع خطر خداروشکر: دکتر

 مواظب فقط.. دیکن مالقاتش دیتونیم قهیدق 5 مدت به

 که بگم نمیا نرفته ادمی تا و.. ارهین فشار خودش به دیباش



 خوب یلیخ هفته هی مدت به الزمه و شهیم مرخص فردا

 رشیپذ با دیتونیم دیندار توانشو اگر.. بشه مراقبت ازش

 تا دیکن رزرو هفته هی یبرا اتاق هی و دیکن هماهنگ

 .....یب

  ..تونمیم.. میتونیم نه نه..ن -

 ..دکتر ممنون یلیخ: زدم لب یا گرفته لحن با

 تحملش زور به که یبغض با و شدم بلند جام از و

  ..شدم خارج اتاق از کردمیم

 مخصوص یلباسا دنیپوش و رشیپذ با یهماهنگ از بعد

 کرده یبستر رویام که یبخش برم تونستم ماسک زدن و

  ..نمشیبب و بودن

 راه واسه شدن قفل پاهام دمیرس که اتاق شفاف شهیش به

 ..موندم ثابت جام سر و رفتن

 و دیلرز بغض شدت از فکم و شهیش رو گذاشتم دستمو

 ..دمید چشام اشک پرده پشت رویام

 پانسمان و یچیباندپ شکم نییپا تا نهیس از برهنش بدن

 خورده یدیسف بزرگ چسب هم گردنش کنار و بود شده

 ..یکوفت سوزن همون واسه بود



 یب عیما باال اون از و بود دهنش داخل یکیبار لوله

 تو که یسرم و شدیم دهنش وارد قطره قطره یرنگ

 ...بود دستش

 رفتم و کردم باز اتاقو در و دمیکش ییباال بلند نفس

 ..داخل

 که ماریب همراه یصندل به رسوندم خودمو بلند یقدما با

 ریام به شتریب خودمو و نشستم روش و بود تخت کنار

  ..کردم کینزد

 و سردم و لرزون یدستا تو گرفتم گرمشو سالم دست

 نجایهم اشکام دادم اجازه و نییپا دمیکش ماسکمو

  ...زهیبر

 و نشوندم دستش پشت یزیر بوسه و نییپا آوردم سرمو

 بود شده دورگه هیگر بخاطر که یا گرفته یصدا با

 و نشه گرم دستا نیا گهید نکهیا از دمیترسیم یلیخ: گفتم

 گهید که دمیترسیم یلیخ.. ریام بمونه سرد شهیهم واسه

 ...رمیبگ دستارو نیا نتونم

 دمیکش یآه پربغض و گونش رو دمیکش دستمو یکی اون

 ...ریام بدم دستت از که ترسمیم یلیخ من: گفتم و

 !؟....ریام: زدم صدا اسمشو آروم) 



 حس نیبهتر زد گوشم تو بَِمش یصدا با که یحرف با

: شد قیتزر بدنم یسلوال تک تک و وجودم بندبند تو ایدن

 ......(الید بدم دستت از ترسمیم یلیخ من

 روهم محکم لبامو و دیترک بغضم شب اون یاداوری با

 هوی که یریام.. هانیآ.. هتل تو شب همون.. دادم فشار

 با که یریام.. اومد شیپ براش سوتفاهم و شد اتاق وارد

 جاده برد کنه تصادف بود کینزد که ینیماش تیعصبان

 مهربون قلب هی هم واقعا دمیفهم که بود اونجا و یخاک

 بار واسه و.. داره شیعصب و خشن رفتار و ظاهر پشت

  ..گفت من درمورد خوب جمله هی اول

 

 به تونستمیم فقط و زدن حرف واسه دیچرخینم زبونم

 یش خوب اگه.. بزنم زل تخسش و مظلوم صورت اون

  !؟...یچ کنه یکار دوباره الکس و

 !هوم؟! بالست؟ نیآخر نیا که باورکنم تونمینم چرا -

  ..شدم ختشیر بهم یموها با یباز مشغول انگشتام با

 !ال؟ید: ریام) 

 !هوم؟ -

 ....بود زنده مامانم که.. قبال: ریام



 دور خودشو دست و سرش رو گذاشت دوباره دستمو

 ..رفتم ور موهاش با باز منم کرد حلقه شکمم

 گرفته حالم هروقت: داد ادامه که شدم حرفش هیبق منتظر

 یکنیم ناز تو که ینجوریهم موهامو کردیم بغلم.. شدیم

  ..کردیم ناز

 به یول دمیفهم بودو کرده یمخف صداش تو که یبغض

 .... (اوردمین روش

 من و بود نمیس رو سرش یوقت.. کلبه تو شب همون بازم

  ..افتاد مامانش ادی و کردمیم ناز موهاشو داشتم

 که یپرستار دنید با و دمیکش خاطرات مرور از دست

 تکون یسر شد، قهیدق 5 داد عالمت بهم شهیش پشت از

 ..بره تا دادم

 شدم خم و تخت رو گذاشتم آروم دستشو شدم بلند جام از

 یلیخ: زدم لب گوشش دم خودش نیع و دمیبوس گونشو

 ...ریام دارم دوِست

 از که یا لحظه تا و شدم جدا ازش کامل، یِ لیم یب با

 ..برنداشتم ازش چشم شم خارج اتاق

 دراوردم ماسکمو و روپوش شدم خارج اتاقم از نکهیهم

 یرو به رو یروصندل همونجا و پرستار دست دادم و

  ..نمشیبب بتونم شهیش پشت از تا نشستم اتاق



 سرمو ومدیم راهرو وسط از که پا تند یصدا دنیشن با

 داره دستش تو کیپالست دوتا با رهام دمید که چرخوندم

  ..سمتم ادیم

 دوباره و گرفت یدرد پام کف که شم بلند جام از خواستم

  ..نشستم

 الید: گفت یدلخور لحن با رهام بزنم یحرف نکهیا قبل

 به یخوایم یشینم بند جا هی چرا! ؟یکنیم کاریچ نجایا

 !؟یبزن بیآس خودت

 ..کردم نگاه ریام به و کردم سکوت فقط جوابش در

 یصندل رو و دیکش یا کالفه پوف خودشم هیثان چند بعد

 گهید اما اومد کیپالست یصدا بعدم و نشست کنارم

 ..برنگردوندم سرمم کنهیم کاریچ داره دمینفهم

 از نیهم واسه شد کم یلیخ بدنت خون گفت دکتر: رهام

  ..یرفت حال

 آخرش تا نویا: گفت و سمتم گرفت یپرتقال وهیآبم هی

  ..یخوریم

   ....ند لیم -

 ..یریم حال از باز وگرنه یبخور دیبا الید: رهام

 کمشوی لیم یب و گرفتم دستش از رو وهیآبم یکالفگ با

 ..دادم قورت زور به و خوردم ین از



: گفتم یدودل با و رهام سمت چرخوندم مهین سرمو بعدم

 دینبا و بود تینامزد شب امشب دونمیم.. من رهام

.. امیبرب پسش از تونستمینم تنها... یول کردمیم خرابش

 ....کش اگه خوامیم معذرت

! نه؟ مگه یدونیم یشکنیم دلمو حرفت نیا با: رهام

 اونم وگرنه خونه در جلو بودم کرده ادهیپ تازه آنارو

 ...یراست عا.. ومدیم و شدیم خبردار

 نیا: گفت و طرفم گرفت رو کیپالست یکی اون

 دیشا گفتم.. آوردم برات بودو ریام دست که یکیپالست

 ..بشه ازتین

: گفتم و گرفتم دستش از کویپالست و زدم یجون یب لبخند

  ..رهام یمرس یلیخ

 اون تو کویپالست نخورم رو وهیآبم هیبق نکهیا بهونه به

 عوض لباسمو برم من پس: گفتم و گرفتم دستمم یکی

 ..کنم

 ..هستم من برو: رهام

 یزیچ فرهاد آقا: دمیپرس زود ذهنم تو اومد که یسوال با

 !ه؟یقض نیا از دونهیم

 ای رید یول.. نگفتم نگو یزیچ یکس به یگفت تو: رهام

 ..بفهمه دیبا زود



 "بدبختم من موقع اون و"  دادم ادامه حرفشو دلم تو

 شدم بلند جام از دادمو تکون دییتا نشونه به یسر دوباره

 شدم خارج راهرو اون از و انداختم ریام به آخرو نگاه و

  ..یبهداشت سیسرو به برسم تا

 ..گرفتیم درد رفتن راه از دوباره داشت پام

 یرو میگوش دمید که انداختم کیپالست داخل به ینگاه

 از سوشرت و شلوار هی بعدم و اونو اول.. لباساست همه

 یآب گشاد یلباسا نیا شر از فقط تا برداشتم داخلش

  ..شم خالص یمارستانیب

 سوشرتو پیز و دمیپوش پام سوزش با زور به شلوارو

 که یبوت جفت هی دنیپوش بعد و باال دمیکش آخر تا هم

 خارج سیسرو از کیپالست ته بود گذاشته ریام اونم

  ..شدم

 ششیپ برم که یمدت تا و رهام به دادم دوباره کویپالست

 پات که نده ریگ دوباره تا برم راه یعاد کردم یسع یلیخ

 من یول خواستیم مویخوب دونمیم.. هیاونجور هینجوریا

 درازکش گهید اتاق هی تو بتونم که نبودم یطیشرا تو

 ..بمونم

: گفتم که کرد نگام تعجب با نمیشینم دوباره دید هم یوقت

 ..گردمیبرم زود بخورم هوا کمی رونیب رمیم من



 !یخوریم سرما: رهام

 ..امیم زود شهینم میچیه -

 گهید نتونست اونم که کردم نییپا باال سرمو نانیاطم با و

 یخفگ احساس داشتم فضا نیا تو که یمن و بگه یزیچ

 ..شدم خارج مارستانیب از زودتر کردمیم

 هی تونستمیم و داشت یبزرگ یلیخ محوطه خداروشکر

 ..نمیبش کاینزد نیهم ییجا

 اطراف همون یخال مکتین هی دنید با و چرخوندم چشم

 روش اطیاحت با پام سوزش با و برداشتم قدم سمتش به

 ..باال گرفتم سرمو و نشستم

 باد و.. یالجورد آسمون رنگ.. بود شیم و گرگ هوا

 ...سرد

 نشون رو 4:30 که انداختم میگوش رو ساعت به ینگاه

 مارستانیب و محوطه یحت هم ساعت نیا تو یول.. دادیم

 ..بود شلوغ نسبتا

 

 برهیو با که روهم گذاشتم کمی اریاخت یب خستمو یچشا

 با و کنمشون باز شدم مجبور دینکش هیثان به میگوش

 بده رویام یبهوش خبر بهم خوادیم و رهامه نکهیا تصور

 !؟...الو: دادم جواب کردن نگاه بدون و برداشتمش زود



   ...بعدم و سکوت هیثان 3 اندازه به

 مشخصه.. نخورد بوقم هی یحت! مشتاق چه اوه: الکس

 !نه؟ مگه اومده خوشت یلیخ زمیسورپرا از

 قفل زبونم باز و ختیر تنم گوشت صداش دنیشن با

  ..شد

 ناشناس خط با دمید که دادم فاصله گوشم از ویگوش

  ..زده زنگ

 نشون ترسمو بازم کردم یسع و دادم قورت دهنمو آب

   ..دینبا.. الید بلرزه صدات دینبا.. ندم

  !؟...یا زده ذوق یلیخ! شد؟یچ: الکس

 داخلش ناخواسته که یتیعصبان و صدام کنترل تینها با

.. بده رو وونیح یتو جواب خدا فقط دوارمیام: گفتم بود

 یتونیم که یهست یآدم نیتر بزدل و نیتر وجدان یب

 ....چط.. یباش

 یچ هی سایوا سایوا: گفت و دیبر حرفمو بلندش خنده با

 تر راحت ینجوریا میبزن حرف رو در رو ایب.. بگم

 !ه؟یچ نظرت.. یبد فحش یتونیم

 بهش بتونم نکهیا قبل و دمیجو تیعصبان با لبمو پوست

 مارستانیب یپشت اطیح: گفت بدم درست جواب هی

  ..منتظرتم



  ..کرد پر گوشمو که یممتد بوق یصدا و

  ..موهام به زدم چنگ و کردم یا خنده زده بهت

 کدوم االن دونستیم یحت.. بود دنبالمون هیسا به هیسا

 کدوم و دارمیب صبح 5 ساعت من و میمارستانیب

  ..نشستم یقبرستون

 میتصم هی تو نرم، ای برم نکهیا به کنم فکر نکهیا بدون

 از نشون که یمحکم یقدما با و شدم بلند جام از یناگهان

 راه مارستانیب یپشت اطیح سمت بود تمیعصبان و حرص

 ..افتادم

 نیع کاش.. گرفتمیم جونشو نجایهم داشتم قدرتشو کاش

 نابودش خودم یدستا با و خودم و بودم سنگدل خودش

  !؟...آخه ییپررو حد چه تا.. کردمیم

 پشتمو یه مارستانیب خلوت یپشت اطیح به دنیرس تا

 امکان چون رهام مخصوصا.. نتمینب یکس که کردم نگاه

  ..رونیب ادیب داشت

 اطیح تو دور هی و سوشرت بیج تو کردم فرو دستامو

 و داده هیتک وارید نیدورتر به دمید که چرخوندم چشم

 تا سر یلباسا اون با خندهیم داره و نهیس به زده دستاشو

  ..شیمشک پا



 داره و مارستانیب تخت رو انداخته رویام کثافت آشغال

 رفتارش نیا از شکست قلبم بدجور.. خندهیم من جلو

 صورتم به خون و چشام تو اشک یداغ که یطور

  ..شد یشیآت سردم بدن و آوردن هجوم

 رفتم تند یقدما با سرعت به پام کف درد به توجه بدون

 لبخندش شدمیم کینزد بهش شتریب یهرچ.. سمتش

  ..شدیم تر پررنگ

 یب و کردم باز دوباره کردم مشت چندبار محکم دستمو

 ..نهیک و نفرت از شد پر چشام اریاخت

 قدم داشتم که همونطور و کردم پر رو مونده یباق قدم دو

 و شدت با و باال بردم دستمو داشتمیبرم سمتش آخرو

 رو ارمیب فرود خواستم داشتم ازش که یحرص تموم

  ..نگهداشت و گرفت هوا تو محکم مچمو که صورتش

 گرفتش تر سفت یول شه آزاد تا دادم تکون محکم دستمو

 از فکر نیا وجه چیه به.. الید اصال: گفت تحکم با و

 ...!یکن بلند من رو دستتو یبخوا نکنه عبور ذهنتم

 زل شیلجن یچشا تو نفرت با که داد فشار شتریب دستمو

 کردم تف محکم و دهنم تو کردم جمع دهنمو آب و زدم

 ..بست چشاشو کردو ول دستمو که صورتش تو



 دستامو و گرفتم دهیناد کردیم گز گز درد از که دستمو

 دو که عقب دادم هولش محکم دستام کف با و باال آوردم

 ..وارید به خورد آروم و عقب رفت قدم

 یوونیح چجور گهید تو خاکبرسرت: گفتم تیعصبان با

 یخواینم چرا! ه؟یچ مرگت! ه؟یچ دردت! ؟...یهست

 یچ ما به رسوندن بیآس با! ؟...یکن حلشون آدم مثل

  !؟...رسهیم بهت

 

 نیآست لبه با یخونسرد با که گفتم غیج با آخرمو جمله

 دادم بهت اولو هشدار: گفت کردو پاک صورتشو لباسش

 بهت.. من شیپ یایب خودت کنمیم یکار گفتم بهت الید

! ؟...کنم یاداوری هم رو هیبق.. شهیم جهنم تیزندگ گفتم

 یلیخ که برسه شیسوم به نذار بود دومم هشدار نمیا

  ..شهیم تموم برات گرون

 و بدونم تا بگو.. بگو! ؟یبکن یخوایم یغلط چه گهید -

 که ینیبب یتونیم خوابت تو فقط چون.. کنم آماده خودمو

 ...شُغال یتو شیپ امیب من

     ..یگیم یچ بفهم: الکس

 و جلو دمیکش خودمو شدمو تر یجر شد یعصب نکهیا از

 یشیآت هوی شه آشکار خوادیم تتیهو تا! ه؟یچ: گفتم



 وجدان یب چه بدونه یکس یندار دوست! چرا؟ یشیم

 و رفت شهیهم واسه خواهرت خوبه! ؟...یهست یا نهیک

 ....وگ یشد یجونور چه به لیتبد که دیند روزارو نیا

 دمیکوب و گرفت گردنمو محکم شه کامل حرفم نکهیا قبل

 تا زدم بهش یلبخند یول گرفت درد سرم که وارید به

   ..شه تر یعصب

 گهید: دیغر و سرم کنار آورد سرشو و داد فشار گلومو

.. یارینم زبونت به منو خواهر اسم چوقتیه.. چوقتیه

 ..الید ارمیدرم روزگارت از دمار

 فشار یول برداره دستشو تا دستش به زدم چنگ ناخنام با

 که گرفت فاصله ازم بعدم و کرد وارد گلوم به یشتریب

 رو بتونم تا وارید به گرفتم دستمو و کردم یبلند سرفه

 ..سمیوا پاهام

 !نه؟! ؟...گهید یکشینم پس پا: الکس

: گفتم و شه صاف گلوم تا کردم یا گهید سرفه تک

 ..بدون نویا اما بکن خوادیم دلت یغلط هر.. کشمینم

 و ستادمیا نشیس به نهیس و شدم کینزد بهش قدم دو

 یرو به رو گرفتم دیتهد نشونه به اشارمو انگشت

 کم ریام سر از مو تار هی اگه: گفتم تحکم با و صورتش



 ارمیدرم روزگارت از دمار که منم اونوقت شه،

  ..الکس

 ..عقب رفتم قدم هی که برداشت گهید قدم هی

 اگه: گفت شیشگیهم مرموز لحن با و کرد زیر چشاشو

 ارنیب مارستانیب نیا از کفن با رویام بعد هفته یخواینم

 ....!الید کن نظر دیتجد زودتر رون،یب

.. هزار رو رفت قلبم ضربان و خوردم یدیشد تکون

 کنترل اشکمو تا کردم مشت بدنم کنار محکم دستامو

 ..نلرزه تا دادم فشار روهم محکم لبامم.. کنم

: گفت آروم و انداخت صورتم یاجزا تک تک به ینگاه

 ....فعال

 ...رفت کردو پشت بهم و

 ...لعنت.. بهت لعنت.. بهت لعنت

 یوقت و کردم نگاهش بشه خارج دمید از که یا لحظه تا

 و دهنم یجلو گرفتم محکم دستمو رفته، شدم مطمئن

 سر همونجا و وارید به دادم هیتک... ترکوندم بغضمو

 چون بود هقم هق آروم یصدا فقط.. نیزم رو خوردم

 ..ختنیر واسه نداشتم یاشک گهید

 دمیکش سوشرتم بیج از حوصله یب میگوش برهیو با

 ...رهام.. انداختم میگوش رو اسم به ینگاه و رونیب



 صدام تا دمیکش یبلند نفس و باال دمیکش محکم دماغمو

 !رهام؟ بله: دادم جواب بعد و بلرزه کمتر

 ..کنمینم داتیپ! تو؟ یرفت کجا: رهام

 سمت کردم حرکت بلند یقدما با و شدم بلند جام از زود

 راه کمی اومدم.. زهیچ: دادم جواب و ییجلو محوطه

 ..گردمیبرم االن.. برم

 هوس یزخم یپاها با یک.. گفتم یچرت زیچ چه اوف

  !؟...آخه کنهیم رفتن راه

 به انقد یستین سالم خودتم.. برگرد زود الید باشه: رهام

 ..ارین فشار خودت

 ..باشه -

 پاک صورتمو لباسام نیآست با و کردم قطع ویگوش و

 ..کردم

 اون وارد دوباره و باال رفتم مارستانیب یها پله از

 .....شدم آمپول و دارو یبو از پر یفضا

~~~~~   

 بلند زانوهام رو از سرمو خسته یچشما و یجون یب با

 9.. انداختم میگوش یرو ساعت به ینگاه و کردم
 ..صبح

  ..بود ومدهین بهوش ریام هنوزم و بود گذشته ساعت 5



 بلند جام از یکرخت با و وارید به دادم فشار دستمو کف

 ..یصندل رو نشستم زود و دیلرز زانوهام که شدم

 هی گمیم بهت.. دمید که یهست یدختر نیتر لجباز: رهام

 کن، استراحت برو رمیگیم جا برات ماریب همراه اتاق

 ،ینر حال از بخور رو وهیآبم نیا گمیم.. یرینم

 !ال؟ید کنم کارتیچ.. یخورینم

 هیتک سرمو و دستم کف تو دمیکش سوشرتمو نیآست لبه

  ..بستم چشامو و وارید به دادم

 زنگ سرم تو جمله هی فقط من یول بود من نگران رهام

 نیا از کفن با رویام بعد هفته یخواینم اگه.. )زدیم

 کن نظر دیتجد زودتر رون،یب ارنیب مارستانیب

 ....!(الید

 تکرار بازم.. داتیتهد همون بازم.. اتفاقات همون بازم

  ...شدن منفجر مرز تا مغزم تو حرفا

 ..دادم فشار محکم و سرم رو گذاشتم دستامو

 !؟یخوب شد چت الید: رهام

 و کنه باز سر صدا یب بغضم تا بود یکاف حرفش نیهم

 ..ستمین... رهام ستمین: بزنم لب

 نباش نگران که رهیام شدن خوب منظورت اگه: رهام

 ..داره جون تا هفت اون



 خنده بده دیام خنده، یچاشن با داشت یسع که لحنش از

 سرش باال دکترا نیبهتر تازه: داد ادامه که کردم یتلخ

.. ادیم بهوش گمید ساعت کی از کمتر تا و بودن

  !باشه؟

 رو یکاغذ دستمال یبیج بسته که دادم تکون سرمو

 اشکمو و رونیب دمیکش داخلش از برگ هی.. سمتم گرفت

  ..کردم مچالش دستم تو و کردم پاک باهاش

 

  ..کردم بهش من که یکیشل اول بار

 که االنم و بهش زدن اتوبان تو که ییچاقو دوم بار

 ..ینجوریا

 یلیخ که برسه شیسوم به نذار بود دومم هشدار نمیا)

   ....(شهیم تموم برات گرون

 سرم.. دادم فشار مویشونیپ محکم و دمیکش یبلند پوف

 ..دیترک یم درد از داشت

 داره فرهاد عمو.. کن جور و جمع کمی خودتو: رهام

 ..ادیم

 از! ؟یچطور...چ! ؟یچ: گفتم و باال گرفتم سرمو زیت

 !د؟یفهم کجا



 هول انقد یبراچ: گفت و خورد جا رفتارم از رهام

 دادم جواب منم ریام یگوش به زد زنگ انقد! ؟یکرد

 ....گفتم بهش

 یکار نیهمچ چرا رهام: گفتم بلند یصدا با هوا یب

 !؟یکرد

! ؟یزنیم داد یدار چرا یمتوجه باش آروم الید: رهام

! ؟...مارستانیب تخت رو افتاده بچش دیفهمینم زود ای رید

 گرفتینم ریام از یخبر اگه گهید ساعت هی نیهم تا

 در صداش و خونه تو نشستیم حرکت یب یکنیم فکر

    ..کردیم خبر آدمو و عالم! ؟...ومدینم

 و رهام یچشا تو زدم زل بود چشام تو که یغم تموم با

 سر و دیلرز چشمم تو یآروم حرکت با اشکم قطره

   ..گونم رو خورد

 به بتونه که یا ضربه هر تو، واسه الکس که مطمئنم) 

 با معروف قول به.. برداره راه سر از اونو تا زنهیم ریام

 به.. پدر هی عنوان به.. من.. زنهیم نشون دو ریت هی

 یا گهید زیچ چیه بچش یسالمت جز که یپدر هی عنوان

  ...خوادینم

 یلیخ اگه... که خوامیم ازت.. خوامیم زیچ هی ازت فقط

... شیخوشبخت و یسالمت واسه.. یدار دوست رویام



 یبر شیزندگ از شده اگه یحت... نهینب یبیآس نکهیا واسه

 ...(رونیب

 همه: گفتم وار زمزمه و شدم بلند یصندل رو از رمق یب

 دینبا.. من گردن وفتهیم یچ همه.. من گردن ندازهیم ویچ

 ..دینبا.. دینبا.. دینبا.. شدیم ینجوریا

  ..کردم نگاه ریام به و شهیش رو گذاشتم دستمو

.. نکهیا به کن فکر اما.. سخته هم یلیخ.. سخته دونمیم) 

 از شهیهم واسه ریام تو، بخاطر روز هی نکهیا به

  .... (بره شمونیپ

 شده یخال پام ریز که انگار حرفا نیا یاداوری با بازم

  ..هیگر ریز زدم و نیزم رو افتادم محکم باشه

 ریز و بهم رسوند خودشو سرعت به که یرهام و

 با دستمو من یول کرد بلندم جام از زود و گرفت بازومو

 یقدما با و رونیب دمیکش دستش از هیگر و سماجت

 آقا لحظه همون که ها پله سمت افتادم راه بلند اما لرزون

 دنید با و باال اومد پله همون از نور سرعت با فرهاد

 و شونیپر که یرهام و حال اون با راهرو وسط من

 به رسوند خودشو شتاب با بود، سادهیوا سرم پشت کالفه

 یاشکا شده قرمز صورت با ریام دنید با و ICU اتاق



 اتفاق هیثان چند تو فقط دیشا نایا همه.. ختیر صدا یب

 ..افتاد

 نجایا تحمل.. نداشتم تویوضع نیا تحمل.. تونستمینم

 ....نداشتم هارو صحنه نیا دنید موندنو

 ومدیم یخفگ حس همون نداشتم شک موندم یم اگه

 زود و دهنم به دادم فشار محکم دستمو پشت.. سراغم

 دهیکش پشت از دستم پله نیدوم سر که ها پله سمت دمیدو

 یملتمس لحن با.. کردم نگاه رهام به و برگشتم که شد

 ییبال اگه یامانت من دست تو نرو ییجا لطفا الید: گفت

  ....ادیب سرت

 زود دمیم قول کن ول دستمو لطفا رهام شهینم میچیه -

  ..بکشم نفس تونمینم نجایا برگردم

 شد بد حالت یدید دفعهی.. یرینم ییجا الید شهینم: رهام

 ..خوب دختر باال برگرد! ؟یکن کاریچ یخوایم

 خوردم ریام یبابا از ییحرفا چه من یدونیم چه تو آخه

 هی تو باهاش برام سخته االن چقد که یدونینم! ؟...رهام

 نیا و دونمیم اتفاقا نیا مقصر خودمو من.. بمونم مکان

 ..چرخهیم فرهادم آقا ذهن تو قایدق که هیزیچ

 ..ایب: رهام



 یقدما با و شدم منصرف رفتن از رهام اصرار با

 مجبور جلو، برم خواستمینم بود نیا لشیدل که ینیسنگ

 نشیتر یکنار رو و ایصندل همون سمت برگردم شدم

 ..نمیبش

 خبر من به زودتر چرا! کجاست؟ دکترش: فرهاد آقا

 بهم یگفتینم یچیه هم تو زدمینم زنگ اگه! ن؟ینداد

 ..بهت ولیا! نه؟ رهام

 هی با کرد یسع و نشست من یکنار یصندل رو رهام

 برداشت اشتباه لطفا عمو: کنه آروم فرهادم آقا آروم لحن

 هی االن تا شبید از.. ینش نگران که مینگفت فقط ما نکن

 یجا گفته دکترم یحت میبرنداشت ازش چشم هم لحظه

 شده رفع خطر.. ادیم بهوش یزود به و ستین ینگران

 !خب؟ عمو

 از دوتاتون یعنی! ن؟یبرنداشت چشم: فرهاد آقا

 شبید همون چرا.. شهینم باورم ایخدا یوا! ؟....شبید

 کجا افتاد اتفاق نیا که لحظه اون! ن؟ینزد زنگ بهم

 !شماها؟ نیبود

 اون: گفتم بغض با و گرفتم نیزم یکایسرام از نگاهمو

 قهیدق چند واسه ریام.. میبود کلبه تو ما.. یعنی.. نه لحظه



 دمید که.. دنبالش رفتم کرد رید دمید منم و رونیب رفت

 ......یا

 ..نکنم هیگر تا دهنم تو کردم جمع محکم لبمو

 اورژانس به اول: دادم ادامه آهسته و نییپا گرفتم سرمو

.. کردینم کار لحظه اون فکرم.. رهام به بعدم زدم زنگ

 ..دیببخش

 که کنم نگاه فرهاد آقا به باال گرفتم سرمو لحظه هی واسه

 دنبال نگاهشو رد.. مونده ثابت دستم رو نگاهش ومید

 ...دستم تو حلقه به دمیرس که کردم

Tina: 

 و انگشتام نوک تا دمیکش سوشرتو نیآست زود ناخودآگاه

  ..نشستم تر جمع

  ..یلیخ.. شد بد یلیخ.. شد افتضاح

 ..گردمیبرم زود رمیبگ تماس هی من نیبش ایب عمو: رهام

 کاش.. کردم نگاه رهام به و باال گرفتم سرمو زیت

 تنها مرده نیا با منو رسما داره.. نرو بگم تونستمیم

 ..ذارهیم

 پله طرف رفت یفور و دراورد بشیج از شویگوش اما

  ..ها



 بزنم حدس تونستمیم چون دیکوب یم تند تند نمیس تو قلبم

 ...!بشم سرزنش چقدر قراره االن که

 چشامو شدیم کینزد ایصندل به که قدماش یصدا با

 ..باشم آروم کردم یسع و دادم فشار روهم محکم

 وا دهن و نشست تر اونور یصندب تا دو رو باالخره

 اتفاق نیا روز هی که میدونستیم خوب هردومون: کرد

 !نه؟ مگه.. وفتهیم

- ..... 

.. بگم بهتره ای! ؟ینکرد عوض نظرتو هنوزم: داد ادامه

 !نه؟ یبر یخواینم ینبر نیب از بچمو تا

 فرو دستم کف ناخنامو که بود نیسنگ برام اونقد حرفش

 باهام انقد چرا! ؟...برمیم نیب از رویام دارم من.. کردم

 !؟...آخه کنهیم رفتار و زنهیم حرف اضافه آدمِ  هی مثل

 بدون.. هیجد یادیز قصدتون که مشخصه: فرهاد آقا

 ...یندار یا خانواده که تو گرچه.. ها خانواده دخالت

 بهت باشه شده یخال سرم رو سرد آب سطل هی که انگار

  ..کردم نگاهش زده

 ازتون.. لطفا: گفتم و دادم زورحرکت به شدمو قفل فک

 زبون به رو کلمه نیا چوقتیه گهید کنمیم خواهش

 ..نیارین



 .....سین کردنت ناراحت من قصد: فرهاد

.. پدر نه دارم مادر نه آره.. نهیهم قصدتون قایدق اتفاقا -

 با که کنم دایپ ویکی تونستم سالها بعد.. برادر و خواهر نه

 کنارش وجود تموم با.. باشم داشته دوسش وجود تموم

 دلم ته از که یکس.. کنم حس اعتمادو و تیامن حس

 به نسبت اونم که یکس.. باشم کنارش مویزندگ هیبق بخوام

! برم؟ کنم ولش یچطور من بعد داره احساسو نیهم من

  ..برم و کنم ولش من که فرضم به.. باشه

 ول منو اونم نیدونیم کجا از: گفتم زدمو زل چشاش تو

 !کنه؟یم

 اونم و اومد خودش به بعد یول حرفم از خورد جا اولش

 بهت که همونطور یول.. نه االن دیشا: گفت نانیاطم با

 اون و شهیم زده دل و خسته طیشرا نیا از روز هی گفتم

  ..یرسیم حرفم به که موقعست

 که ندم بهش یجواب هی تا دادم فشار روهم محکم دندونامو

  ..بره نیب از نمونهیب که یحرمت همون

 بلند جام از و کردم یخال دستم کردن مشت با حرصمو

 ..شدم



 آسانسور از که یپرستار دنید با و شد باز آسانسور در

 خانم: گفتم زود ریام اتاق سمت رفت و رونیب اومد

 !شده؟ یزیچ.. چ پرستار

 اثر.. زمیعز نه: گفت و داد لمیتحو یلبخند یآروم به

 ..ادیب بهوش دیبا که هیزمان دهیپر داروش

 به گرفتم دستامو و شد اشک پر چشام یچجور دمینفهم

 شهیش پشت سادیوا قرار یب فرهادم آقا اونور از و شهیش

 ..کرد نگاه ریام به

 دستش تو از و سرم سمت رفت و شد داخل پرستار 

  ..رونیب دیکش

 ذره هی واسه ریام یپلکا به بود خورد گره فقط نگاهم

 بازشون آروم و دیلرز پلکاش باالخره که خوردن تکون

 دستمو و هیگر ریز زدم جانیه و ذوق شدت از.. کرد

 ..دهنم جلو گرفتم

.. شکرت ایخدا.. اومد بهوش باالخره.. اومد بهوش -

  ..کرد باز چشاشو شکرت ایخدا

 ..زدیم پلک فاصله با فقط چرخوندینم سرشم یحت یول

 فقط: گفت و رونیب اومد اتاق از خوش یرو با پرستار

 باشه داشته مالقات قهیدق 5 مدت به تونهیم نفر کی

 ...اگ



 !برم؟ تونمیم من.. پدرشم من: فرهاد

 ماریب به لطفا.. قهیدق پنج فقط اما.. بله عتایطب: پرستار

 ..دینکن وارد شوک ای و فشار

.. گرفت دهیناد منو رسما.. کردم نگاه فرهاد آقا به ناباور

 یزنیم بال بال یدار نجایا شبید از که تو نگفت یحت

 من به دیبا چرا.. گهید نه! نه؟ ای داخل یبر خوادیم دلت

 ..ازش دارم جایب توقع که منه ریتقص! کنه؟ توجه

 بود لبش رو که یلبخند با و نییپا دیکش درو رهیدستگ

 ..داخل رفت

 فیح.. بودم اون یجا االن من خواستیم دلم چقد که آخ

 ...!!اونه با تیاولو و پدره که

 نگاهمو ینیسنگ و باشه راحت پسرش با نکهیا واسه

 قدمام با رو راهرو و گرفتم فاصله شهیش از نکنه حس

 ...شدم رهام منتظر و کردم متر

 خسته رهام که بعد قهیدق ده تا کردم یشمار هیثان انقد

: گفتم خوشحال و کردم تندتر کمی قدمامو.. باال اومد

 ...اومد بهوش ریام! رهام

 و زدن یبرق ،یخواب یب شدت از کردش ورم یچشا

 !؟یگیم یجد: زد یپررنگ لبخند

  ..اوهوم: گفتم و دادم تکون سرمو تند تند



 !؟یستین ششیپ چرا تو خب: رهام

 باباش: گفتم کردمو کج سرمو و دیخواب بادم دوباره

  ..ششهیپ

 یسر که ناراحتم و مضطرب بابت نیا از دیفهم انگار

 کرد نگاه رویام شهیش پشت از و نزد یحرف دادو تکون

  ..خداروشکر: گفت رلبیز و دیکش یقیعم نفس و

 رو خواستم و کردم خداروشکر دلم تو دوباره منم

  :گفت عیسر رهام که نمیبش یصندل

 تو.. ارمیب ریام یبرا لباس دست هی برم من رفت ادمی آخ

 !؟یاینم

  ..برو تو.. نه نزنم حرف باهاش تا: گفتم یدودل با

 

 !خونه؟ از ارمیب برات یخواینم یزیچ.. باشه: رهام

 ...یمرس واقعا.. خوامینم یچیه نه -

 و دمیکش یا ازهیخم.. رفت دادو تکون سرشو آروم بازم

 هم ستادهیا یحت کردنیم ولم.. یصندل رو دادم لم کمی

  ..دمیخوابیم

 به زیت و خورد صدا اتاق در که خوردم وول جام تو کمی

 ادیم اتاق از داره فرهاد آقا دمید که کردم نگاه سمت اون



 من: گفتم هوا یب و دمیپر جام از فنر نیع.. رونیب

  !برم؟

 فاصله اتاق از و کرد بسته و باز چشاشو دییتا نشونه به

 و بستم درو و شدم اتاق وارد نور سرعت به.. گرفت

  ..جلو رفتم

 حس.. کردیم نگاهم یرچشمیز داشت نجوریهم ریام

 باز یپلکا ذره هی همون از نویا.. خوبه حالش واقعا کردم

 و جلو دمیکش مارویب همراه یصندل.. دمیفهمیم چشاش

 شویشونیپ آروم و شدم خم کمی نمیبش نکهیا قبل

     ...دمیبوس

 یچشا با داشت کردم جدا صورتش از که صورتمو

  ..کردیم نگاهم بر و بر خندون

: گفتم و دستام تا دو تو گرفتم دستشو و نشستم یصندل رو

 !؟یخوب

 !؟یومدین تو اول چرا: گفت و کرد نگاهم رهیخ کمی

 یلیخ باباتم.. خب: گفتم منِ  ِمن با و گشتم جواب هی دنبال

  ..ادیب اون اول که بود بهتر ینجوریا.. بود نگرانت

   ..بله بله: گفت و چوندیپ توهم لباشو

 درد.. ایخورد چاقو مثال! ؟یخونسرد انقد چرا.. تو -

 !؟یندار



 و کرد نگاه چشام به میمستق و بالش به چسبوند صورتشو

   ..گهید کردم عادت: گفت

 نیا نکهیا از بشم ناراحت ای بخندم لحنش از دونستمینم

 پشت الید: گفت کردو عوض بحثو عیسر اما زد حرفو

 ..شده یچ نیبب سوزهیم یلیخ گردنم

 هاشو شونه که نمیبب گردنشو تا شه زیخ مین خواست

 دراز نشو پا: گفتم و تخت رو خوابوندمش آروم و گرفتم

 چاقو ضربه نکهیا قبل گفت دکتر.. زهیچ.. اِ .. بکش

.. گردنت تو رفته فرو دور فاصله از سوزن هی یبخور

 موقت کننده فلج مواد سوزن نوک یرو که گفت نمیا آها

 !؟یکن فیتعر برام شهیم! ر؟یام گفته درست.. بوده

 !موقت؟ کننده فلج: کرد تکرار شدو زیر چشاش

 ..آره: گفتم کردمو کینزد تختش به شتریب مویصندل

 به یدار که انگار سقف به زد زل کرد صاف سرشو

 یزیچ اگه تا کردم سکوت عمد از.. کنهیم فکر یزیچ

 ادمی.. آره.. آها: گفت لحظه همون که بگه اومد ادشی

 یچ هی که ارمیب لباساتو تا نیماش تو بودم شده خم.. اومد

  ..سوخت گردنم تو رفت زیت



 زدم زل موشکافانه و دادم تکون دییتا نشونه به سرمو

 مرد تا 10 دمید که سرم پشت برگشتم: داد ادامه که بهش

 ....سایوا پشتم مسلح اهپوشیس

   !!!تو؟ یگیم یدار یچ ریام: گفتم بلند

 کهبهش خنده ریز زد آروم و کنه کنترل خودشو نتونست

 موضوع هی درمورد دارم ستین یشوخ نیا ریام: دمیتوپ

 !؟...بودن نفر چند.. زنمیم حرف باهات یجد

 خب یلیخ: گفت کردو یا سرفه تک دید که منو تیجد

 بود پوشونده صورتشو یول بود نفر هی.. نشو یعصب

 منم سمتم کرد حمله سمتش، برگشتم تا.. نمشیبب نتونستم

 بردارم اسلحمو داشبورد از تا کردم باز رو جلو در زود

 کرخت هوی بدنم کل همزمان و پهلوم به زد رو چاقو که

 ضربه که بعدم.. نیزم رو خوردم سر و شد حس یب و

 ..کرد فرار و زد رو دوم

 کردم پاک بود صورتم رو پخش که ناخواستمو یاشکا

 !نگفت؟ یزیچ: گفتم و

 هیگر شهیم.. نگفت یچیه یول یهست یک دمیپرس: ریام

 !لطفا؟ ینکن

 تندتند و گرفتم اشکامو یجلو و دادم فشار روهم لبامو

  ..کنمینم هیگر گهید.. باشه: کردم نییپا باال سرمو



 هیگر گهید: گفتم تر آروم و دادم فشار دستام تو دستشو

 ..یش ینجوریا شدم باعث من یول.. کنمینم

 ینکرد دایپ مقصر باز! داره؟ تو به یربط چه: ریام

 !خودت؟ گردن یانداخت

 بهت من انقد.. بود کمرت پشت اسلحت شهیهم تو ریام -

 هم موقع اون اگه دیشا.. یداد فاصلش خودت از گفتم

 کمتر حداقل ای یکن دفاع خودت از یتونستیم بود شتیپ

 ....چ هی باالخره دونمیم چه ینیبب بیآس

 چیه هیقض نیا! خب؟ زمیعز کن تمومش.. الید: ریام

 به.هیک کار میدونیم خوب جفتمونم نداره تو به یربط

  ..نزنم یحرف تا گرفتم دندون به لبمو زور

 به هیقض نیا ربط تموم که بگم بهت بتونم کاش ریام آخ

 مت بخاطر بالها نیا تموم بگم بهت بتونم کاش.. منه

 الکسو بازم که بگم بهت تونستمیم کاش.. ادیم سرت

   ...دمید

~~~~~               

   ..دهنو اون کن باز -

 ریام گهید کن باز: گفتم تر محکم و جلوتر بردم قاشقو

  ..نکن تیاذ

  ..کرد سکوت و بهم زد زل یخنث لبخند با



 تو برگردوندم قاشقو و چرخوندم حدقه تو کالفه چشامو

 زمیعز باشه: گفتم گشنشه دونستمیم نکهیا با و سوپ

 ..گهید یندار لیم حتما

 و نگهداشت محکم دستمو که شم بلند تا گرفتم رو ینیس

 ..گشنمه.. نرو: گفت

!! بهت؟ دمیم دارم سنگه نیا ریام: گفتم شدو تموم صبرم

 یول یبخور دیبا گشنته یوقت که غذا اسم به زهیچ هی

 همون تو اگه! کنم؟ کارتیچ یگیم.. یخورینم یجنابعال

 قاشق ومدنیم پرستارا قشنگ یموند یم مارستانیب

 غلط البته شدیم خنک دلم من حلقت تو کردنیم قاشق

 ...بزنن دست تو به بخوان کننیم

 

 جمع خنده زور از لباشو دید خودم با که منو یریدرگ

 نویا بخور.. نکن نگام میاونجور: گفتم که کرد نگام کردو

 لج انقد.. یشیم سرپا یبخور کردم درست برات خودم

  ..بدو ریام االی نکن

  ..خورمینم: ریام

 یکنیم یباز من با یدار تو: گفت کردمو یحرص خنده

  ..بده غذا بهت ادیب گمیم روناجون به رمیم االن! نه؟



 و نگهداشت دستمو همون که شم بلند جام از خواستم باز

 ..خورمیم تو دست از فقط: گفت

 از.. یخورینم منم دست از معلومه که نجوریا! ؟یجد -

 !؟یخوریم جونت رهام دست

 نوچ: گفت و باال انداخت ابروهاشو بار دو طنتیش با

  ..تو فقط

 !نه؟ من فقط -

 و دهنش سمت بردم و کردم پر سوپ قاشق هی دوباره

 ..بخور پس: گفتم

 کمی منتظرم ساعته مین بابا نه ینجوریا الید عه: ریام

 ..ضمایمر مثال یبکش نازمو کمی فقط

 ..دهینم نشون ویزیچ نیهمچ که زبونت! بابا؟ نه یاو -

 دنیکش ناز پس خب: گفتم که کرد نگام کرد کج سرشو

 ..پس میکن ینجوریا بذار! نه؟ یخوایم

 که انگار و عقب بردم و کردم سوپ پر مهین قاشق هی

 بچگونه لحن با و کردم غنچه لبامو دمیم غذا بچه به دارم

! هوم؟! ه؟یچ نیا.. نیبب نجارویا.. یوا یوا یوا: گفتم

 !جون؟ مامان آره! ماست؟یهواپ



 حاال خب: گفتم یجانیه لحن هی با و جلوتر آوردم قاشقو

 آماده.. خوشگله بچه نیا دهن تو بره خوادیم مایهواپ نیا

 !؟یا

 باز دهنمونو حاال.... 3..2: گفتم کردمو تر کینزد قاشقو

 نیا که آ بگو جان مامان نیآفر!! ؟ آ بگو.. میکنیم

 ..دهنت تو ادیب مایهواپ

 ..آ: ریام

 تو سوپو اتیمحتو که همزمان و دهنش تو بردم قاشقو و

 خوشمزه.. امی امی امی.. آممم: گفتم کردمیم یخال دهنش

 !مامان؟ عشقِ  بود

 ..آنه: گفت بمش یصدا با ریام هوی

 سوپو و خنده ریز زدم بلند و نتونستم گهید دمیشن که نویا

 دیخند بلند بلند رمیام اونور از.. زهینر تا زیم رو گذاشتم

 خنده از عیسر منم و میشد قرمز جفتمون که ییجا تا

 دادم هیتک و کردم پاکشون دست با که شد روون اشکام

 ..تخت تاج به

  !مامان؟ خوردم یدید: گفت کهیت کهیت خنده با ریام

 قاشق حاال.. مامان پسرِ  نیآفر: گفتم گرفتو شدت خندم

 ...یبعد

~~~~~ 



 با روز 5 نیا تو و بود گذشته ریام یمرخص از روز 5

 انواع تا گرفته نایتامیو انواع از.. دمیرس بهش دل و جون

  ..شده له و یآبک یغذاها

 ..کرد کمک بهم یلیخ و بود نذاشته کم دست روناجونم

 سر ریام به و اومدن بار 3 روز 5 نیهم تو آنا و رهام

 الکس با مویمخف قرار و زدم حرف آنا با یکل منم و زدن

 خودمون نیب گرفتم قول ازش و کردم فیتعر براش

 با باباش و پرهام و جون فرزانه بارشم هی.. بمونه

 رمیام زدن سر بهش و اومدن نایا رموزویش و کمپوت

 و ستین بد حالش اونقدرام بابا نه بده نشون نکهیا واسه

 که دراورد یباز آرنولد پاشد دور هی خورده چاقو هی فقط

  ..جاش سره مشینشوند زور به رهام با

 یکارا که کرد راحت رویام الیخ نکنه درد دستش رهام

 کامل ریام تا دهیم انجام خودش رو مونده عقب

 بره موقع اون شد سرپا کامل یوقت و بکنه استراحتشو

 صبح تا شباهم بود خودم به اگه خالصه.. سرکار

 آقا بخاطر یول بودم مواظبش و نشستم یم باالسرش

   !شدینم... فرهاد

 و امتحاناش حرف یلیخ یعل ریاخ روز دو نیا

 زودتر هرچه دیبا که گفتیم باباش به و زدیم مدرسشو



 که بارم هی.. درسش از مونه یم عقب وگرنه برگردن

 بابت از الشیخ گفت باباش به ریام کرد، انیب نهار سر

 و مراقبمه جوره همه الید گفت و باشه راحت خودش

 یول بودم حرفا نیا از پرروتر که من.. کرد شرمندم یکل

 ..داشتم تیمحدود گفت شهیم باباش یجلو خب

 گرفتن تماس فرهاد آقا با رانیا از بار سه دو که بعدم

 و رنیبگ طیبل هفته آخر تا گرفتن میتصم شغلش، بخاطر

  ..برگردن

 منو یچجور خوادیم رفتنش قبل تا فرهاد آقا بودم مونده

 خوادیم! بزنه؟ حرف ریام با خوادیم! کنه؟ جدا ریام از

 ذهنمو که یزیچ تنها! کنه؟ صحبت دوتامون با ییهوی

 متوجه ریام ذاشتمینم اما بود نیهم بود ختهیر بهم

  ..بشه داشتم که یاضطراب

 هی باشه، نشده شبم هر اگر یحت که ییکابوسا آخر، در و

  ..کردنینم ولم و کردنیم میهمراه ونیدرم شب

 تا ادیب ریام سر تونهیم که یوحشتناک یاتفاقا کابوس از

 یلیخ یلیخ کیتار خال هی تو خودم کردن حس کابوس

 دلم چنان دمیپر یم خواب از یوقت که ییجا تا.. بد

 چراغ تو و ختمیر یم اشک صبح خود تا که گرفتیم

 ..زدمینم دَم و کردمیم سرگرم یگوش با خودمو روشن



 یاجبار چالش هی نیا ای! شه؟ تموم نجایهم داستان شدیم

   !؟....بود ما یزندگ واسه

 من.. شده نوشته رمونیتقد تو که باشه چالش هی واقعا اگه

 اصن! ؟...ارمیب دووم بار نیا ریز تونمیم یچجور

   !؟...تونمیم

~~~~  

: گفتم و دستم یانگشتا نوک تا دمیکش پالتومو ینایآست

 !ر؟یام

 !جان؟: ریام

.. یعنی! رفت؟ میفرستاد تنها روناجونو نشد بد.. گمیم -

 ..میرفتیم همراهش نالیترم تا کاش دونمیم چه

 گفت و کرد رد یچجور زدم حرفشو تا که یدید: ریام

 نباش نگران رفت باهاش که هم یگل.. رمیم خودم

 ینم نایا بابا به روناجون بدرقه میرفتیم اگرم.. مواظبشه

 روز هر خودم من اصن.. میکن یراه رو اونا که میدیرس

 !خوبه؟ روناجون به زنمیم زنگ

 

 داغش زنه چارهیب.. خوبه اوهوم: گفتم و کردم یپوف

 ..باشه ناراحت هرچقدر داره حق تازست



: گفت آروم و دستش تو گرفت بود پام رو که دستمو ریام

 !گذرهیم روزام نیا.. مهربون جوجه

 همه کاش: گفتم رلبیز و شهیش به دادم هیتک سرمو

 ..بگذره زودتر بد یاتفاقا

 ..دمینشن! ؟یمن با: ریام

 ..نبودم تو با زمیعز نه -

 ...دادم گهید لبخند هی با جوابشو که زد بهم یلبخند

 زد زنگ روناجون خواهر که بود شب یها مهین شبید

 که بماند و داد خواهرزادشو مرگ خبر و بهش

 ..کرد هیگر صبح خود تا و نگفت ما به یچیه روناجون

.. دمیفهم رفتش گود یچشا و کرده پف صورت از نویا

 همراهش خودم خواستیم دلم که سوخت براش دلم انقد

 خواهرِ  گهید طرف از.. نبود امکانش یول شهرشون برم

 واسه بود یگل یمیصم دوست مرد، که یدختر همون

 روناجونو داشت که یبد حال و هیگر با هم یگل نیهم

  ..رفتن تیتسل واسه و نذاشت تنها

 که بود نایفرهاد آقا پرواز نوبت ظهر 12 ساعت هم قایدق

 رهام یبابا مامان گرفتن، طیبل موقع قبلش روز سه از

 آنا با گهید چندماه تا گفت که رهام قول دیام به هم



 پرواز هی تو گرفتن میتصم اونام ران،یا گردنیبرم

  ..رانیا برگردن

 نگفت بهم یچیه فرهاد اقا گهید که واسم بود بیعج

.. زده حرف باهاش ریام که زدمیم ییحدسا هی گرچه

 در پشت بردمیم سوپ ریام یبرا داشتم که روز هی چون

 از اما زدیم حرف داشت ریام که دمیشن صداشونو اتاقش

 شتریب نتونستم نیهم واسه گرفت عطسم گندم شانس

 که یصورت در.. داخل رفتم و بشنوم حرفاشونو و بمونم

 حرف دارن ریام و من یزندگ درمورد دونسنمیم

 ..زننیم

 که گذاشتم ونیدرم رو مسئله ریام با روز، همون شبِ  و

 شب اون و سانسور با البته زده بهم ییحرفا چه باباش

.. بود نیهم لشیدل که گفتم دمیبر دستمو آشپزخونه تو که

 به رو موضوع نیهم باباش که داد حیتوض برام اونم

 ..کرده قانعش یتاحدود اونم و گفته ریام

 ..ادیم شیپ یچ مینیبب حاال

 قرار آنا حرف به و میکردیم بدرقشون میداشت االن تا مام

 ..رستوران میبر نهارو ییچهارتا شد

 و دلشوره شدت از صبح از اریاخت یب هم باز که یمن و

  ..بود ختهیر بهم معدم اضطراب



 استرس و ترس تو مدام و دادینم یخوب گواه اصال دلم

  ...بودم

 و کنم فراموش ویچ همه قبل مثه تونمینم کردمیم حس

 بود یبد حس یلیخ.. بدم ادامه میزندگ به شاد و آروم

 فقط من و شه حالم ریگیپ چندبار ریام نکهیا.. یلیخ

 ..بهش بدم باال سر جواب ای کنم سکوت

 ...!!کن کمکم خودت ایخدا

~~~ 

 "بعد هفته دو"

 

 ویگوش و شمارش رو دمیکوب انگشتمو پنجم بار واسه

 کرده کنترلش زور به که یا هیگر با.. گوشم دم گذاشتم

 ادیدرن صدام تا دندونام نیب گرفتم انگشتمو نشه بلند بودم

  ..شمردمیم زدویم زنگ گوشم تو که ییبوقا تعداد و

  ..ممتد بوق یصدا فقط هیثان 30 بعد و

 زدمیم حدس که یزیچ قایدق دلشوره و استرس شدت از

 گلوم سمت آوردن هجوم معدم اتیمحتو کل و اومد سرم

 و ییدسشو به رسوندم خودمو و مبل رو انداختم ویگوش

 ..کردم یخال خودمو هیباگر و



 دهنم دنیکش آب بعد و شستم داغ آب با زدمو خی یدستا

 ..رونیب اومدم دوباره

 نیا و کردم خشک یکاغذ دستمال با یسرسر دستامو

 ..گوشم دم گذاشتم ویگوش و گرفتم رهامو شماره بار

 ..گهید بده جواب تونیکی بشم وونهید که االنه بخدا

! الو؟: گفت که اومد صداش بوق نیچهارم بعد باالخره

 !ال؟ید

.. دهینم جواب ریام رنمیم زنگ من یهرچ.. رهام..ر -

 !؟یبد بهم خبرشو یبزن زنگ هی تو شهیم..م

 باش آروم لطفا یول زنمیم زنگ که من.. شه..با: رهام

 ..دوباره نکن هول یالک

.. رهام تونمینم: گفتم یبلند هق هق با و دیترک بغضم

 ....افتاده واسش یاتفاق هی که بخدا.. دارم یبد یلیخ حس

~~~ 

 ریام#

 

  !خدانگهدار.. حتما.. رمیگیم تماس باهاتون من باشه -

 رو گذاشتمش و کردم خاموش ویگوش یبلندگو

  ..داشبورد



 وول جام تو و کردم بازش و شدم کالفه کمربند یسفت از

 رو 11 که کردم نگاه مویگوش ساعت دوباره خوردم

 تو که بدم امیپ الید به برداشتم مویگوش.. دادیم نشون

 برم رید انقد نداشت سابقه چون نشه نگران و جادم

 ..خونه

 با کردمیم ادتریز سرعتمو اگه که بود خلوت انقد البته

   ..دمیرس یم ربعه هی بودم زده من که یانبریم نیا

 با که شدم ینیماش متوجه الید شماره رو رفت دستم تا

 ..ومدیم پشتم داشت یکم فاصله

 ..کردم خاموش ویگوش و کردم یاخم

 ..کردم دقت بهش و سمتش چرخوندم کامل رو جلو نهیآ

 تا ومدیم یه.. ومدیم پشتم منظم نه گرفتیم سبقت نه

 ..دیکشیم عقب و نیماش یوسطا

 ایب آدم مثه ای ریبگ سبقت ای خب یخلوت نیا به جاده

 ..گهید

 کردم ادیز سرعتمو و دادم فشار شتریب گاز پدال رو پامو

 ..شد ادیز سرعتش پام به پا دمید که

 من با داره یک: گفتم رلبیز و زدم یصدادار شخندین

 !؟...کنهیم یباز



 کم سرعتمو و ترمز پدال رو دمیکوب پامو یناگهان و

 برخورد عقبم صندوق با کاپوتش بود کینزد که کردم

 ..کرد توقف یفور یول کنه

 

 یجا که شم ادهیپ تا نیماش در رهیدستگ به گرفتم دستمو

 نمیبش شدم مجبور و دیکش ریت پهلوم رو هیبخ زخم

  ..سرجام

 ادیز سرعتمو حرکت هی تو قبل از تر صیحر درعوض

 ..زدم زل شمار سرعت عقربه اون به و کردم

90.. 

100.. 

110... 

120..... 

 خودشو و شد قبل از تر یوحش یمشک نیماش اون و

 محکم و دمیچسب سفت فرمونو که نمیماش بدنه به دیکوب

 ..چرخوندمش

 دمیفهم که نمیبب رو راننده افهیق تا نییپا دادم نویماش شهیش

 ..یلعنت.. هیدود هاش نهیآ



 نمیماش به زد پشت از باشدت که 130 رفتم سرعتو

 ..شهیش تو بره سرم بود کینزد که یجور

  ..دادم فشار شتریب پامو باحرص

140... 

150.... 

 یعوض: زدم داد بلند که نمیماش کنار آورد نشویماش قایدق

 !؟...تو یهست یک

 سمت کرد کج محکم نویماش چنان یناگهان لحظه هی تو

 قایدق و شد خارج دستم از فرمون کنترل که نمیماش

 زشیر خطر" بودن نوشته قرمز یتابلو به با که یقسمت

 از گرفت، جلوشو شدینم که یشدت با همونجا ،" کوه

 گهید یول چوندمیپ فرمونو و شدم خارج جاده محدوده

 ..انگار کردینم کار

 ممکن حالت نیتر محکم با یخاک جاده همون تو

 با و بود جلوتر چندمتر که یکوه به کردم برخورد

 دمینفهم یچیه گهید سرم به خورد که ینیسنگ ضربه

 .....میگوش برهیو و مطلق یاهیس جز

~~~~~ 



 حرف ریام با بودم نتونسته هنوز و بود گذشته ساعت مین

 ..رسما دمیرسیم جنون به  داشتم بزنم

 رو گذاشتمش و گرفتم رهامو شماره سوم بار یبرا

  ..بلندگو

 ..بوق هی

 ..بوق دو

  ..بوق سه

 !الو؟: گفت نخورده چهارم بوق هنوز

! آخه؟ یدینم جوابمو چرا! رهام؟! الو؟: گفتم تند تند

 !؟...یبزن حرف باهاش یتونست

 و باشه صاف صداش خوادیم که انگار کرد یا سرفه

 ....دارم.. زهیچ من الید: گفت اروم

 سمت اون از یا بهیغر مرد یصدا لحظه همون و

 یزخم اسم.. شد دایپ ییشناسا کارت: گوشم به خورد

 .....م ریام

 کردم حس که دیکش یبلند سوت چنان گوشم لحظه هی تو

 به و گرفت فرا وجودمو یسرد عرق همزمان.. شدم کر

  !؟ییکجا رهام: گفتم زور

 : ....رهام



 قرآن به! ؟ییکجا گفتم رهام: زدم داد و دمیکش یبلند نفس

 ..اونجا امیم شمیم پا خودم ینگ اگه

 ازین باش آروم گفتم بهت الید: گفت بلند اونم درعوض

 ....خب بهت خودم یایب ییجا ستین

  !نه؟ کرده تصادف ریام: گفتم هیگر با

 !کرده؟ تصادف کجا: گفتم دوباره و ها پله سمت دمیدو

 ..کردم باز شدت با اتاقمو در

 کدوم یایب گمیم بهت.. مارستانیب ببرن خوانیم: رهام

 ..مارستانیب

 و دمشیپوش و رونیب دمیکش کمد تو از شدت با پالتومو

.. اونجا امیب خوامیم رهام مارستانیب امیب خوامینم: گفتم

 ..بدو بفرست شنیلوک

 ...الید: رهام

 داتونیپ ای فوقش.. ستین یمشکل امیم خودم پس باشه -

  ..شمیم گم پرت یجا هی قشنگ ای کنمیم

 شنیلوک باشه: گفت بود قبل از تر داغون که ییصدا با

  ..ایب فرستمیم

  ..کرد قطع ویگوش و

  ..رونیب زدم خونه از و رونیب اومدم اتاق از زود



 رفتم راه وسط و دمیدو یاصل ابونیخ تا دست به یگوش

 ..تماسام ستیل تو

 شب اون الکس که یا شماره همون رو رفت دستم

 دست از واقعا رویام داشتم.. زد زنگ بهم باهاش

 میتسل اگر.. باختم یم مویزندگ تمام داشتم.. دادمیم

 ..شدیم نمیا از بدتر..... شدمینم

  ...گوشم دم دادم فشار ویگوش و کردم پاک تندتند اشکامو

 گوشم تو دیچیپ که زن اون یشگیهم یصدا با

 خطشو.. کردم قطع ویگوش و دمیخند یکیستریه

  ..یعوض بود سوزونده

 دادم تکون عیسر شدیم رد داشت که یتاکس واسه دستمو

  ..شد رد نجوریهم یول ابونیخ وسط اومدم و

 ..نیکن تا باهام بد دیبا االن قایدق که همتون به لعنت

 نیماش هی فقط ستین مهم شیشخص و یتاکس! درک به 

  ..ریام شیپ ببره منو باشه یکوفت

 شدیم رد که ینیماش هر واسه و کمرم به گرفتم دستمو

 ترمز جلوم شونیکی باالخره که دادمیم تکون دستمو

  ..کرد



 جلو که یمسن مرد به و نشستم کردم باز عقبو در عیسر

 بودو فرستاده برام رهام که یشنیلوک عیسر بود تشسته

  ..دادم نشونش

 عجله یلیخ! مقصد؟ به نیبرسون عیسر منو شهیم فقط -

 ..دارم

 ..دخترم باشه: راننده

 و گرفتم ضرب نیماش یکف رو پام با فقط برسم یوقت تا

  ..کردم یشمار هیثان

 زارمینم گهید.. ببخش بهم رویام دوباره خودت ایخدا

  ..نهیبب بیآس

  ..دمیم قول بهت ایخدا ششیپ مونمینم گهید

  ..بمونه زنده اون فقط رمیمیم شیزندگ از خورمیم قسم

  ..کردم نگاه جلومو و دمیپر که شد کم سرعتش راننده

 همون کنار ساده دیسف نیماش هی و آمبوالنس نیماش هی

 شده پارک همشون پشت رهام نیماش بعدم.. اورژانس

  ..بود

 ..نمیبب رویام تونستمینم.. دمیدینم

 و دراوردم لرزون یدستا با بود بمیج تو پول هرچقد

 ..دادم هیکرا از ادتریز نکهیا به توجه یب راننده، به دادم

  ..شدم ادهیپ نیماش از حس یب یپاها با



  !زدیم زنگ مغزم تو اورژانس ریآژ بلند یصدا

 مرخین از رهام دنید با و شدم رد نایماش نیب از زده بهت

 هیگر داره بود مشخص و بود صورتش رو دستش که

  ..شد قبل از کندتر ضربانم کنه،یم

 

 ..رهام: زدم لب یجون یب با

 زده قایدق که ینیماش به دمیرس و کردم دنبال نگاهشو رد

 ......و یخاک جاده تو کوه هی به بود

 نویماش سقف و کاپوت که ییها زهیر سنگ و خاک

  ..بودن پوشونده

 همه اون.. بود داخل اون من ریام.. بود داخل اون ریام

 !؟....کردینم یکار یکس چرا.... خاک و سنگ

 و دهنم جلو گرفتم دستمو بود افتاده تنم به که یا رعشه با

 دوتا داشتم پا تا دو و دمیکش یبلند یلیخ غیج دل ته از

 ..ریام نیماش سمت دمیدو و گرفتم قرض گمید

 از که رو ممنوع ورود زرد یکوفت دراز ینوارا اون

 از یول زدم کنار شدت با بودن بسته سر اون تا سر نیا

 ..موندن یم سنگ نیع.. کنار رفتنینم جلوم



 خانم.. لطفا محترم خانم: نداشتن یتموم پشتم یصداها

 عمل فمونیوظا به میدار ما.. ممنوعه ورود اونجا محترم

 ..لطفا خانم.. میکنیم

 که زدم سفت ینوار اون به یمحکم چنگ هق هق با

 هیک نمیبب نکهیا بدون و شد دهیکش پشت از محکم دستم

 ..زدم غیج و کردم تقال و دادم تکون خودمو تندتند

 ..کن ولم: زدم داد هق هق با

  ..باش آروم توروخدا منم الید: رهام

 بود مونده یباق حنجرم ته که ییصدا ذره هی همون با

 نجایا کر و کور همه چرا!! ؟ینیبینم مگه: زدم ادیفر

 ارنشیب رنینم چرا!! کنن؟یم یغلط چه پس سادنیوا

  ...خدااا شمیم وونهید دارم! ن؟یماش از رونیب

 از دتریشد دوم بار واسه بغضم گفتنم" خدا" با همزمان

 خوردم باضرب و شدن حس یب و ِسر پاهام و دیترک قبل

  ..نیزم

 هیثان به شدو حس گلوم تو خون طعم هیگر و داد شدت از

 چرخوند هامو شونه عیسر رهام که زدم یعوق دینکش

 ...آوردم باال خون و جاده گوشه سمت



 اومد سرم پشت از بهیغر مرد هی یصدا هم موقع همون

 خطر دیریبگ فاصله نجایازا لطفا محترم یآقا: گفت که

  ....خودتون تیامن واسه.. هست هم هنوز کوه زشیر

 رومو و کردم پاک پالتوم نیآست با مویخون دهن

 داد بازم و سمتش برداشتم زیخ و مرده سمت چرخوندم

 دیبا که سنگ و خاک ریز مونده آدم هی اونجا: زدم

 خطر هشدار نیسادیوا نجایا بعد نیبد نجات جونشو

  ..کهیمردت سرت رو ادیب فرو کوه! ن؟یدیم کوه زشیر

 یکوفت میس یب اون که دستش ریز زدم محکم همزمان و

 ..نیزم رو افتاد بود دستش که

 آقا.. الید عه: گفت تذکر با و گرفت دستامو دوتا رهام

 تو که یکس اگر شونهیا با حق یول خوامیم معذرت من

 .....ا بده دست از جونشو نهیماش

 اونوقت: گفتم مرده به رو کردمو قطع من رهامم حرف

 ..کنمیم سیسرو خودم تکتونو تک دهن

 یکی که بزنه یحرف خواست یعصب و ناراحت مرده

  ..جلو میبر میتونیم آلپ: زد داد اونور از گهید

 با و زد حرفو نیا که یهمون سمت برگشت زیت مرده

  ..رفت شمونیپ از نیزم رو از مشیس یب برداشتن



 برن باالخره خواستنیم.. کردمیم نگاهشون قرار یب

 ..جلو

 یکار باشه: گفتم و رونیب دمیکش رهام یدستا از دستامو

 ..کنمینم

  ..ریبگ آروم: رهام

  ..آرومم هم یلیخ.. آرومم اوهوم -

 ..باشن نداشته تیکار دعاکن.. مشخصه: رهام

  ..ستین برام االن ریام جون جز یچیه باورکن -

  !نه؟ الکسه کار: رهام

 زد و دیند رو یبزرگ اون به کوه ریام نظرت به -

  !بهش؟

 ..بشه تموم ماجرا نیا خوادیم پس یکِ ... پوف: رهام

 زود یلیخ.. نباش نگران: گفتم رلبیز زدمو یتلخ لبخند

  ....شهیم تموم همه واسه ماجرا نیا

 میستادیا پهن زرد ینوارا اون پشت رهام شونه به شونه

 نیماش به منیا یلباسا با که ینفر چهار به میزد زل و

  ..شدنیم کینزد

 ریام یول بود نیتام تشونیامن و داشتن منیا یلباسا نایا

 جز.. بود سنگ و خاک ریز یمخصوص لباس بدون

  ..من نداشتم مرد نیا واسه یچیه ضرر



 نیا در خواهرش انتقام یبرا الکس بازم.. نبودم من اگر

  !؟...نه ای... زدیم بیآس ریام به حد

 نگاه جلوم به دوباره و دمیکش سمیخ یچشما به یدست

 اما.. گردنیبرم دارن نفر چهار همون دمید که کردم

  ..یخال دست

 ..شد تند نفسام گرفتو شدت دوباره ضربانم

 !؟...گردنیبرم دارن چرا نایا -

 داشت اخم با شوکه اونم که انداختم رهام به ینگاه

  ..کردیم نگاهشون

 خودشون و اونجا کردن ول رویام یچ یبرا.. شهینم

 ...گردنیبرم دارن

 نوار نیتر کینزد حرکت هی تو و خوردم یدیشد تکون

 از دهیکش دراز حالت و باال دادم زور به رو نیزم به

  ..نکردم توجه رهامم یزدنا صدا به و شدم رد رشیز

 اون از که یبانفرت و تکوندم باحرص لباسامو رو خاک

 که نیماش سمت کردم تند پا داشتم خونسرد یآدما

 چرخونده باشدت و شد گرفته محکم پشت از بازوهام

 ول: گفتم و شونش تو دمیکوب آرنج با که رهام سمت شدم

 ..صاحابو یب دست نیا کن



 ریدرگ اونا یکنیم پا به شر ینجوریا یدونستیم: رهام

 ارنیم اونجا از رویام و رنیم رترید و شنیم تو

  !رون؟یب

 به آدمو هی جون همه نیا که سرشون فرق تو بخوره -

 ارمشیم رمیم خودم.. دنیم لفتش و رنیگیم مسخره

  ..رونیب

: گفت و گرفت شونمو تر محکم که برم خواستم دوباره

 گفتن.. یایب گفتم بهت نکهیا از شم مونیپش نکن یکار هی

 بِبُرن نویماش یبرق اره با برن دیبا مونده سنگ ریز پاش

 !!؟یفهمیم رونیب ارنیب سالم رویام تا

Tina: 

  ..یگیم دروغ -

 ..سمت اون از تذکر بلند یصدا بازم و

 از باعث خودت وگرنه یایدرنم نیماش تو ینیشیم: رهام

 ..یشیم ریام رفتن دست

 بزنم یحرف نتونستم گهید که دیکش دستمو تیعصبان با و

 ..کردم حس چشمام تو اشکو مجدد جوشش فقط و

 و یعصب نگاه ریز رهام و میشد رد زردا نوار ریز از

 باز برام نشویماش در بودن اونجا که ییمسئوال نیسنگ

  ..کرد



 سوار: گفتم و برداشتم عقب سمت کیکوچ قدم هی

 تو تونمینم بخدا رهام جلو نرم گهید دمیم قول.. شمینم

  ..نمیبش نیماش

  ..الید بدو: رهام

  ..لطفا رهام -

 و درش به زد هیتک و بست محکم نویماش در و شد کالفه

 ...خونه گردونمتیبرم یبخور جم نجایا از قدم هی: گفت

~~~~~ 

 الکس#

 

  !؟...چطوره اوضاع اونجا! زم؟یعز -

 با بعدم و دیچیپ گوشم تو جانا صدادار پوزخند یصدا

 یچجور دختره ینیبب یستین: گفت شیشگیهم عشوه

 به یزد قشنگ.. کنهیم نابود و ستین خودشو داره

 ..هدف

 یلیخ.. خوبه: گفتم و دادم سر یخوش از یا خنده

  ..خوبه

 !؟یبزن حرف باهاش یخواینم: جانا

 ..زنهیم حرف باهام که اونه.. نه من درواقع.. اممم -



 فاصله گوشم از کمی ویگوش شد باعث بلندش خنده یصدا

 ..بدم

 با بگو راستشو عشقم: گفت دوباره که کنم قطع خواستم

 المصب زهیت یلیخ! ؟یزدیم دید دخترارو نتیدورب نیا

 ..نمشونیبب تونمیم دور فاصله نیا از

  !کنم؟یم نکارویا که یدیفهم کجا از! بابا؟ نه عه -

 به گهید بسه: گفتم شدمو یجد بده جواب خواست تا

 ..بگو بهم شد یدیجد خبر.. برس کارت

 ..من هات سرور چشم: جانا

 دختره.. کردم قطعش و کردم جدا گوشم از ویگوش

 دارم ارین بودنت یا حرفه به فقط فیح.. زونیآو

 ...وگرنه

 شدم میبیج چاقو کردن بسته و باز مشغول و دمیکش یپوف

 یبرا نیا از شتریب خواستمیم که یا ندهیآ فکر تو و

 ...رفتم فرو کنم زهر انمیاطراف

~~~ 

   الید#

 



 گرفته ضرب نیزم رو پاهام با نجوریهم بود قهیدق ده

 تونستمینم هم هیگر یحت درد و غم شدت از.. بودم

 ...بکنم

 دکتر همون و بود عمل اتاق شیپ هفته سه نیع ریام

  ..باالسرش یقبل

 تنها من شیپ ادیب که بزنه زنگ آنا به بود رفته رهام

 ادمی که عمل اتاق در به زدمیم زل انقدر که یمن و نباشم

 بلند نفس هی گلوم گرفتن با تازه و بکشم نفس دیبا رفتیم

  ..دمیکش یم

 تو اول بار واسه.. بود دستم میگوش لحظه به لحظه

 میزندگ نابودکننده طرف از تماس هی منتظر میزندگ

 یهرکار که بگم بهش تا بودم تماسش منتظر.. بودم

 ..برداره شهیهم واسه ریام سر از دست فقط کنمیم بخواد

 نیا درموردش، بودم برده یپ خوب یلیخ که یزیچ به

 ..بود میقول خوش یلیخ آدم الکس که بود

 ..کرد کارم نیهم.. کنهیم جهنم مویزندگ داد قول بهم

 برم خودم یپا با خودم کنهیم یکار هی داد قول بهم

  ..شد خواهد نمیهم.. ششیپ



 یباز سمج بازم که کردمیم فکر نیا به لحظه هی فقط

 رویام مرگ حکم اونوقت.. ریام شیپ بمونم و ارمیدرب

 ...زدم امضا خودم یدستا با خودم

 فشار درد شدت از هامو قهیشق و کردم خم سرمو

  ..رفتینم کنار چشمام جلو از یکوفت لحظه اون..دادم

 جون یب و یخون صورت و سر با رویام که یا لحظه

 یا رعشه چنان صورتش دنید با و آوردن برانکارد رو

 لحظه اون.. بودن کرده وصل برهیو بهم انگار که گرفتم

 یهرجور خواستم بازم دادم رهام به که یقول برخالف

  ..نذاشت اصال رهام یول برسونم بهش خودمو شده

 زانوم شد پاره شیقسمت هی شلوارم خوردم نمیزم یحت

 و کنم دایپ نجات رهام دست از نتونستم یول شد یخون

 ختیریم اشک پام به پا صدا یب خودشم..ریام شیپ برم

  ..جلوتر برم ذاشتینم یول

 و آوردم باال خون بازم که زدم زجه و غیج اونجا انقد

 داشتم که یحالیب و یکرخت همه اون با نتونستم گهید

 ...جلو برم و کنم مقاومت رهام زور دربرابر

  ....ینجوریا که االنم

 عیسر باشه الکس نکهیا تصور با میگوش نگید یصدا با

 و خورد سر دستم از که دراوردم پالتوم بیازج ویگوش



 و گرفتمش دستام دوتا با عیسر نیزم وفتهیب بود کینزد

 ..کردم نگاه بود اومده برام که یامیپ به

 ..نبود دور ادمیز.. الکس طرف از شنیلوک هی

 مشخص مویزندگ خودمو فیتکل االن نیهم.. نهیهم 

  ..باهات کنمیم

 گذاشتم ویگوش دوباره و شدم بلند جام از زانوم سوزش با

 خوبم شانس از که افتادم راه نییپا طبقه سمت و بمیج تو

 دنید با و شد ظاهر جلوم لحظه همون آنا ها پله وسط

 داشته نگهش وقته یلیخ بود مشخص که یبغض من،

 هیگر نمیبش االن تونستمینم بغلم؛ دیپر و ترکوند باصدا

 ..بود مهم برام یچ هی فقط.. کنم

 برم دیبا من جونم به دردت: گفتم و دمیبوس رو آنا گونه

 ..گردمیبرم زود ییجا

 !حالت؟ نیا با کجا الید: گفت که شدم جدا ازش زود

: گفتم و نییپا رفتم هارو پله تند کنم نگاش نکهیا بدون

 ..کنمیم فیتعر واست اومدم

 هارم پله سوم فیرد و ندادم زدن حرف فرصت بهش و

 از رهیبگ مچمو رهام نکهیا قبل و نییپا رفتم یکی دوتا

 یاصل ابونیخ تا و رونیب زدم مارستانیب یورود

 ..دمیدو



 

 رو زد جلوم که دادم تکون یتاکس نیاول واسه دستمو

 ..شدم سوار عیسر و ترمز

 گفت دارم عجله گفتم تا و دادم نشون بهش شنویلوک

  ..میرسیم یا قهیدق 5 نباش نگران

 ..شد نمیهم

 5 از زودتر ک،یتراف نبود و ها جاده یخلوت بخاطر
 لحظه چند خواستم راننده از و شنیلوک به میدیرس قهیدق

 ..برگردم تا بمونه منتظرم

 ها نقطه.. کردم نگاه شنویلوک دوباره دست به یگوش

 ..باشه نجایهم دیبا.. بودن ثابت

 دایپ کجات از خلوتو یخاک و مزخرف یجاها نیا آخه

 !؟یکنیم

 یکیتار جز و بودم شده دور یتاکس از یچندمتر بایتقر

  ..نبود اطرافم یچیه خاک یبو و یخلوت و

 یصدا لحظه همون که دادم فشار دستم تو ویگوش

 خانم یه: اومد سرم پشت از دارش خش و مرموز

 !؟...عاقل



 فاصله ازش قدم چند و سرم پشت برگشتم باشتاب

 بانفرت و بمیج تو گذاشتم کردم خاموش ویگوش.. گرفتم

  ..بهش زدم زل

 ..بگم یچ دیبا دونستمینم یحت

 !شنوم؟یم! ؟...خب: الکس

 !و؟یچ -

  ..هارو یدنیشن: گفت و جلو اومد قدم هی

 گند یبو: گفتم و کنار زدم مینیب جلو از عطرشو یبو

 ..جلو این کرد خفم عطرت

 بعدا چون رمیگینم دل به! واقعا؟: گفت کردو یبلند خنده

 ..یکنیم عادت عطر یبو نیا به

 اما" ینیبب خواب تو نکهیا مگر" بگم بهش خواستیم دلم

 دیفهم خودش انگار.. بود کرده رییتغ کل به طیشرا االن

 زبون با مواقع نجوریا: گفت یکج لبخند با چون

 گهید چرا! ؟یدیپر ینم بهم و یزدینم حرف شدارتین

 !؟یزنینم یحرف

 به دوباره که بگم یچ هی خواستم و کردم مشت دستامو

 یجلو گرفت کرد مشت دستشو مسخره یشینما حالت

 ازم که کردم یکار نکنه.. یوا یا: گفت و دهنش

  !؟یشد ناراحت



 به یول گرفت درد گلوم که داد فشار گلومو چنان بغض

 ..اوردمین خودم یرو

.. بزنم حرف که دیچرخ ینم مردم صاب زبون نیا

 ....حاضرم بگم بهش که دیچرخینم زبونم

  ..نباشه خطر در جونش یول کنم ترک رویام حاضرم

 شدینم گهید.. بودم گرفته من که بود یمیتصم نیا.. آره

 ختم ریام رفتن نیب از به فقط و فقط آخرش چون دیجنگ

  ..من بعدم شدیم

 که سادهیوا میقدم کی فاصله تو دمید اومدم خودم به تا

 سمت به خواستم بلند قدم هی هوا یب و خوردم یتکون

  ..کمرم پشت گذاشت دستشو لبخند هی با که بردارم عقب

 تموم با و دمیلرز بازم یول بود پالتو یرو از نکهیا با

 دستشو و دراومد صداش که گردنش تو دمیکوب زورم

 ..برداشت

 و کردم قفل دندونامو خودش، روزِ  اون نیع قایدق

 کی یحت: گفتم و چشماش جلو گرفتم اشارمو انگشت

 اون یبخوا که نکنه عبور ذهنت از فکر نیا هم لحظه

   ..یبزن من به فتویکث دست

 منو: گفت تیجد با و برداشت گلوش رو از دستشو

  ..نکن دیتهد



   ..وونیح.. ینشنو دیتهد تا نکن دیتهد -

 تو شیآت بازم که گفتم بهش رو" وونیح" دلم ته از چنان

  ..شد ور شعله چشماش

  ..ادیدرب جونت تا دمیم حرصت انقد.. نهیهم

 یتکون من یول جلو اومد گهید قدم هی و دیکش یبلند نفس

 ..نخوردم

 من واسه.. باش داشته دهنتو اون یهوا.. الید: الکس

 سرت حرکاتتو و حرفا نیا یتالف تا ادهیز فرصت یلیخ

  ..کن جمع حواستو ارمیدرب

.. منو.. چوقتیه گهید: گفت شمرده شمرده باتحکم

 ..نکن.. دیتهد

 بازم.. کنمیم: گفتم دوباره عمد از زدمو یپورخند

 هیبق و یبگ زور تو فقط ادیم خوشت.. کنمیم دتیتهد

 کنن یبردگ برات هیبق ادیم خوشت! کنن؟ اطاعت ازت

 نگهدار موندتو عقب دیعقا نیا! سرورشون؟ یبش تو و

 ریتاث خودت نیع ییبدبختا رو فقط چون خودت یبرا

  ..من نه داره

 یتحکم و چشاش تو زدن زل با و دادم فشار روهم لبامو

 فقط و فقط: گفتم بندازم جا صدام تو کردمیم یسع ک

 یصدتا به دشویگند یمو تار هی که ریام جون حفظ یبرا



 رو یانداخت راه که یفیکث یباز نیا دم،ینم یعوض یتو

 از مو تار هی بعد به لحظه نیا از اگر اما.. کنمیم تحمل

 نیاول و بندمیم یچ همه رو چشممو شه، کم ریام سر

.. الکس کنمیم زجرکُِشت بدجور که نهیا کنمیم که یکار

 ..من از دیتهد نیدوم عنوان به نگهدار نمیا

 عنوان به منم و شد تر پررنگ بود کرده که یاخم

 چوقتیه من: گفتم داشتم که یجرئت تموم با حرفم نیآخر

  ..ترسمینم ازت

 فتمیب راه خواستم و گرفتم شدش زیر یچشا از نگاهمو

 اون، از تر محکم و دیکش محکم دستمو که یتاکس سمت

  ..رونیب دمیکش دستش تو از دستمو عیسر من

: گفت یمرموز و بد لحن هی با و کرد پر نمونویب فاصله

 ترسناکش یجاها به هنوز چون.. یترسینم ازم

 ..میدینرس

 مثل یجونور وجود از تر ترسناک: گفتم و زدم یلبخند

  !هست؟ مگه هم ایدن تو تو،

 بهش که یا کهیت به توجه یب و زد لبخند اون بار نیا

 یدار یتونیم که ییجا تا: گفت خونسرد انداختم،

 ازم یدار بدجور.. یدیم انجام حرفامو برخالف

 ....اتفاقا.. یکنیم یچیسرپ



 دمیکش صورتمو که گونم رو دیکش یا دفعهی انگشتشو

 رو تو مثل ییایوحش که نمیا عاشق منم: داد ادامه و عقب

  ..کنم رام

  ..آبادته و جد هفت یوحش -

 

 حرفو نیا اما نگرفت جاش چیه به کردم نیتوه همه نیا

 برداشت زیخ باشن زده شیآت موهاشو انگار بازم زدم که

 تو پام پاشنه اما برداشتم عقب به عیسر قدم چند که طرفم

 رو افتادم پشت از کردو ریگ سنگ به قدم نیچهارم

  ..سوختن سنگ یزیت با برخورد با دستام کف و نیزم

 که یبزرگ سنگ و بود دهیرس جنون الکس اون به نگاهم

  ..دادم فشار دستم تو و کردم بلند رو بود روش دستم

  ..عقب دادمیم هول خودمو پام با من و جلو ومدیم اون

 مرز به که بود موقع نیهم حالتش نیتر ترسناک

 ...یلیخ..دمیترسیم ازش یلیخ.. دیرس یم یوونگید

 هی تو که عقب رمیم من و جلو ادیم اون نجوریهم دید

 بلندم نیزم رو از و موهام به زد چنگ یناگهان حرکت

 سنگو و دادم فشار روهم محکم چشامو درد از که کرد

 یجور و گرفت هوا تو دستمو که باال بردم محکم

 ..نیزم رو افتاد دستم از سنگ که چوندیپ



 کمیج خواستمینم و شدیم کنده شهیر از داشت موهام

 ..ادیدرب

 یمون الل مواقع نجوریا.. گهید بزن حرف: الکس

  !آره؟ یریگیم

 اون و سوخت اشک از چشام که دیکش تر محکم موهامو

 همونطور.. گمیم یچ بهت نیبب:داد ادامه یرحم یب با

 خودت و کنمیم اهیس تویزندگ یروز هی دادم قول بهت که

 دادم قول بهت که همونطور.. یشیم میتسل و شمیپ یایم

 عمل بهش و گذرمینم یراحت به دمیخر که یزیچ از

.. من کنمیم رام رو تو که دمیم قول بهت االنم کردم،

 سه فقط.. کن فرو گوشت تو خوب نویا! نه؟ ای یدیفهم

 که یآدرس به و یکن جمع بساطتو و بند یدار وقت روز

 یجا به روز همون وگرنه یایب دمیم بهت بعد روز سه

 عشقت واسه قبر سنگ یبر دیبا من شیپ یایب نکهیا

 یکار چیه.. الید کشمشیم که تو جون به.. یبد سفارش

 !؟...نه ای یدیفهم.. نداره برام

 فقط رمیبگ اشکامو یجلو تونستمینم گهید االن که یمن و

  ..دادم تکون یسر

  !؟..چشم یبگ دمینشن: الکس

  ..ندادم بهش یجواب و بستم چشامو درد با



 ..کرد جدا سرم از دستشو و شد شل موهام تو دستش

  ..کردیم گزگز نجوریهم سرم پوست

 از برمیم لذت! ؟یدونیم: گفت و شد آروم صداش دفعهی

 ..الید ختنتیر اشک

 چجور گهید نیا! باال گرفتم محکم سرمو جملش نیا با

  !؟...بود یضیمر

 دراوردن از.. آدما دادن عذاب از: داد ادامه یعاد یلیخ

  ..اشکشون

 کردن مشت با همزمان شدو کینزد بهم گهید قدم هی

 گرفتن از: گفت یترسناک لحن با من یجلو دستش

 ...جونشون

  ..برمیم لذت: گفت و نییپا انداخت دستشو

 یروان تو: گفتم و کنار زدم صورتم یجلو از موهامو

 تک جواب خدا.. دمید میزندگ تو که یهست یادم نیتر

 خوش روز.. برگردونه بهت شکل نیبدتر به کاراتو تک

 ..الکس ینیب ینم

 االن اتفاقا! بابا؟ نه امم: گفت و گرفت مسخره به حرفمو

 .....لح یکل ییدوتا قراره.. تو با اونم.. نمیبیم دارم



 قطع حرفشو زود.. دادیم عذابم حرفاش به دادن گوش

.. بفرست برام رو شده خراب اون آدرس: گفتم و کردم

 ..نیهم.. بمونه سالم ریام کن دعا موقع اون تا اما

 و نگهداشت محکم بازومو که زدم بهش یدیشد تنه

 گهید جور هی یفهمینم اگه..نکن دیتهد منو: گفت دوباره

  !کنم؟ تیحال

 انگشتاش نیب از محکم دستمو کنم نگاهش نکهیا بدون

  ..عقب رفتم قدم دو خودمم که یجور رونیب دمیکش

 دوباره بلند یقدما با و فتادین نگاهش به نگاهم گهید

  ..رسوندم یتاکس به خودمو

 نگاهم پشت از داره دمیفهم کامال اونجا به دنیرس تا

 شدمو قرمز صورت و نبود جلوم خوبه یول.. کنهیم

 ..بود دهیند

 دستم کف تو ناخنامو و دادمیم فشار روهم چنان لبامو

 ..بودن شده حس یب که کردمیم فرو

 گفتم لرزون و بستم درو و شدم یتاکس سوار تا

 هول راننده که دیترک بغضم چنان ،.." مبدا میگردیبرم"

  ..سمتم گرفت رو یکاغذ دستمال جعبه عیسر و کرد

  ..دادم ادامه دردم پر هقم هق به و کندم ازش برگ هی



 و ومدیم بهوش ریام اگه... آخه کردمیم کاریچ داشتم

  ..کردیم کاریچ د،یفهمیم

 

 امتحان هاتو بنده سخت انقد یتونیم یچجور ایخدا

  !؟...یکن

 سرم پشت یصندل یپشت به دمیکوب آروم بار چند سرمو

  ..کردمیم هیگر دلم ته از و

 برم ضیمر قاتل هی با و کنم ول رویام تونستمیم یچجور

 ..بخشهینم منو چوقتیه ریام! ؟..سقف هی ریز

 فشار دهنم رو دستمو و گرفت شدت میگر فکر نیا با

 ....چوقتیه.. بخشهینم منو چوقتیه اون.. دادم

~~~ 

 یها پله سمت رمق یب و شدم مارستانیب محوطه وارد

  ..کردم حرکت یورود

 و بود کیکوچ خراش تا چند روش که دستامو کف

 پله نیاول رو گذاشتم پامو تا و تکوندم بود شده یخاک

  ..زد صدام که دمیشن رو آنا یصدا کردم حس

 خواست و کرد نگاهم نگران که سمتش برگشتم جون یب

 با و بغلش تو کردم پرت خودمو که برداره قدم سمتم

 کنمیم هیگر دارم دیفهم دمیکش که یلرزون و بلند ینفسا



 که یصندل سمت کرد تمیهدا آروم و نشد جدا ازم اما

 ..مینشست روش آروم و بود اونجا

 سوخت یا لحظه سرد، یصندل با برخورد از دستم کف

 که ییجا تا پالتومو نیآست و شدم جدا آنا از آروم که

  ..جلو دمیکش تونستم

 میخواهر! ؟...الید: گفت ینیغمگ یلیخ لحن هی با آنا

 زخم دستاتم که یبود رفته کجا! ه؟یخاک چرا لباسات

  !؟...شدن

 نجوریهم! ؟...رمیبگ رو اشکا نیا یجلو تونستمیم مگه

 ..زدمینم دم و ختمیر یم اشک صورتم یپهنا به

 من به.. الید: گفت و شونم دور انداخت دستشو دوباره آنا

  ..حداقل بگو

 قتویحق که باشم داشته نفرو هی حداقل.. گفتیم راست

  ..هیکاف برام بدونه

 ...من...م... من.. آنا: گفتم زور به و کردم حبس نفسمو

 !؟یچ تو! زدلم؟یعز یچ تو: آنا

 زل با رو جمله نیا خواستینم دلم.. بگم تا بستم چشامو

  ..شدیم شرمم.. بگم آنا یچشما تو زدن

 دارم شهیهم واسه من: گفتم و نگهداشتم بسته پلکامو

 ...الکس شیپ رمیم



 آوردن بعد بازم.. کردم خالص خودمو گفتمو.. گفتم

 یال و دهنم رو دادم فشار دستامو و دیترک بغضم اسمش

 ..کردم باز چشامو

 کردو یا خنده مونده، مبهوت و مات حالت همون تو آنا

 !نه؟ گرفته تیشوخ تو و تهیوضع نیا تو ریام: گفت

  ..دادم تکون نه نشونه به نیطرف به چندبار سرمو

 ..یکنیم مسخره منو یدار پس: گفت و نشد باورش بازم

  ..کنمینم مسخرت.. آنا کنمینم: زدم لب هیباگر

.. الید شو خفه: گفت و هیگر ریز زد من نیع شده شوکه

 !؟یگرفت یا احمقانه میتصم نیهمچ ینشست یک با

 ..باخودم -

  ..ستین ممکن یزیچ نیهمچ نگو چرند: آنا 

 هی خوادیم تندتند و کرده هول و شده شوکه هم دمیفهم

 ..بگه یچ

 ..بهش زدم زل تلخ لبخند هی با و کردم پاک اشکامو

! خب؟ شهیم عمل داره ریام.. الید کن نگاه.. زهیچ: آنا

 به مارستانیب کن نگا.. شهیم مراقبت ازش مدت هی بعدم

 بعد.. شهیم خوب.. ادیم بهوش بعدم.. بعدم.. یخوب نیا

 اصن ای نیبب! چطوره؟ رانیا میگردیبرم ییچهارتا اصن



 دکتر از که گمیم رهام به االن من.. میکن نکارویا ایب

 ....بپ

 لطفا.. آنا: گفتم و زدم خی یدستا تو گرفتم سردشو یدستا

 انتظار ازت فقط من برام نکن ترش سخت.. جونم یآج

 جوره چیه که هیمیتصم نیا.. دارم یهمراه و درک

 ..کنمینم عوضش

.. محضه تیخر واقعا الید یستین چکسیه فکر به تو: آنا

 یخوایم یچجور تو.. خطرناکه هیروان قاتل هی آدم اون

 !؟...آخه یباش داشته تیامن ششیپ

 ..فقط بده قول هی بهم آنا -

 ..یکن خراب تویزندگ رارمینم.. دمینم قول الید دمینم: آنا

 مگه آنا شده خراب میزندگ: گفتم و دمیخند حرص از

 یم مارستانیب تخت رو رویام دارم هرهفته! ؟ینیبینم

 !؟...نیا از بدتر یچ گهید نمیب

 باشه رگذاریتاث روش کمی حداقل کردم یسع که یلحن با

  ..آنا ینگ یچیه ریام به نه و رهام به نه بده قول: گفتم

 ..یچیه: کردم تکرار تحکم با

 ....نم اما: آنا

  ..آنا بخشمت ینم خورمیم قسم -



 یکار نیهمچ یتونیم چطور: گفت یآروم هق هق با

  ..وونهید.. یشد وونهید تو! ال؟ید یکن

.. نرم من اگه.. آنا: گفتم دادمو فشار روهم چشامو کالفه

 ادامه مونیزندگ به سابق مثه اگر.. ادیب بهوش ریام اگه

  ..میشیم عزادار هممون گهید ماه هی از کمتر تا... میبد

 که بودم من: گفتم دیباتاک و نمیس قفسه رو گذاشتم دستمو

 که منم.. هیروان چقد دونمیم که منم.. زدم حرف الکس با

 اون به عمل یعنی حرفش هر دونمیم و شناسمشیم

 ارمیب دووم الکس شیپ مدت هی تا تونمیم... من.. حرف

 تونمینم اما.. نباشه خطر در جونش و باشه سالم ریام اما

.. باشم نداشته رویام چوقتیه گهید و باشم دور الکس از

 باعث اما بمونم ضیمر آدم هی شیپ دمیم حیترج پس

 ..نشم دارم دوسش که یکس مرگ

 آهسته و کنه کنترل شویگر تا دهنش تو کرد جمع لباشو

  !؟...یچ ادیب سرت ییبال اگه: گفت

 که ینانیاطم با یول دمیلرز خودم به بازم فکر نیا با

 تونهینم یغلط چیه: گفتم نبودم مطمئن ازش خودمم

  ..هستم خودم مواظب من.. بکنه

 آدمو کفر که بخدا یزنیم حرف یجور هی: آنا

 خودت مواظب یخوایم یچجور تو الید.. یاریدرم



 یحت! ؟...لطفا یبد بهم یمنطق جواب هی شهیم! ؟یباش

.. ندازهیم وحشت به آدمو اون خونه یبر نکهیا به فکر

 معلوم.. کننیم یزندگ خونش تو چندنفر ستین معلوم

 آمد و رفت کرشیپ و در یب خونه تو مرد تا چند ستین

 سرش تو ییها نقشه چه تو واسه ستین معلوم.. کننیم

 ..کن فکر کمی.. دهیکش

 

 به داده پول آوردنت دست به بابت اردیلیم 6 که یکس

 خونش تو یعاد ذارهیم و نداره تو به یکار نظرت

 .....ید! ؟...یکن یزندگ

 ...بسه: کرد قطع حرفشو زدم که یداد با

 یزیچ خوامینم... بسه آنا بسه: گفتم شدمو بلند جام از

 ..بشنوم

 یزیچ خوامینم.. خوامینم: کردم تکرار هق هق با

 ..کن تمومش.. بشنوم

 صدا به و مارستانیب یخروج در سمت کردم تند پا

  ...نکردم توجه چیه آنا یزدنا

 ها ساعت و جا هی نمیبش خواستمیم  که بود پر دلم انقد

  ..کنم هیگر



.. اشییهوی بغل همون از.. خواستیم رویام آغوش دلم

 اصن تونمیم که بود نیا بود ذهنم تو که یسوال... اما

 شهیهم واسه گهید ای! کنم؟ تجربه آغوشو اون دوباره

  !شد؟ تموم

 ادامه ختنیر اشک به و کردم جمع خودمو سرما از

  ..دادم

 به و رفتمیم راه خودم واسه شلوغ مهین ابونیخ گوشه

 ..کردمیم فکر نامعلومم ندهیآ

 نخواستم نیهم بخاطر دمیشا.. بود حق حرفاش همه آنا

  ..شم رو به رو قتیحق با نخواستم.. بشنوم

 من! کنم؟ مواظبت خودم از تونستمیم یچجور واقعا من

  ..چکسیه.. بخوام کمک ازش بتونم که نداشتم چکسویه

 یالک تقاص داشتم ریام خونه تو که اول یها ماه یحت

.. نکرد یدراز دست بهم چوقتیه ریام بازم دادم،یم پس

 دست بود کرده باورش که یدروغ و نهیک شدت از.. آره

 تو رو یمونیپش که نبود یا لحظه یول.. کرد بلند روم

 ..نمینب رو اشتباهاتش جبران و نخونم چشاش

 جمع هی تو بودنش، خشن وجود با بازم مدت هی بعدِ 

 یلیخ که انگار.. بود آشنا برام که بود اون فقط ب،یغر

  ..شناسمشیم وقته



 یب یجنون آدم هی.. هیسمیساد ماریب هی.. الکس اما

  ..منطق

  ..بگذرونم هم یلعنت اتفاق نیا کن کمکم خودت ایخدا

 یول برگردم ریام به دوباره که بود نیا آرزوم تمام

 !؟یچجور

 تونستمینم خودم هم یطرف از نگه یچیه دادم قسم رو آنا

 نا،یا همه دنیفهم محض به ریام دونمیم چون بگم یچیه

 یبدتر یلیخ یاتفاقا... و کشه یم الکسو یمعطل یب

  ..زندان رفتیم سالها ای شدیم کشته خودشم ای.. فتادیم

 شیپ برم من دهینم اجازه رتشیغ قطعا بفهمه رهامم اگر

 ..شهیم درست شر بازم و الکس

 ....خودم و بودم خودم فقط

 ..بودم آورده ریگ الکس از که یضعف نقطه تا دو اما و

 یحت خواهرش درمورد زدن حرف.. خواهرش یاول

 ..کردیم وونشید رسما اسمش آوردن

 یفور و بود متنفر کار نیا از.. کردنش دیتهد هم یدوم

 ..شدیم یشیآت

 کنم شیعصب بتونم ضعفاش نقطه رو کردن کار با دیشا

 خون شهیم وونهید یوقت اما.. کنم زدش خودم از و

 بهم یبیآس هر تونهیم و رهیگیم سبزشو یچشا یجلو



 روش ضعفا نقطه نیا گهید مدت هی بعد اگه اما.. برسونه

   !....؟...یچ باشه نداشته ریتاث

 جا ترمز رو زد کنارم که ینیماش کیالست غیج یصدا با

 نییپا اومد راننده کمک شهیش.. سادمیوا سرجام و خوردم

 سوارشو: گفت یآروم لحن با که رهام خسته چهره و

 ..الید

 اون.. نبود وقتش االنم نداشتم کردن کلکل حال یحت

 تا االن یول رونیب زدم شدمو یعصب لحظه هی موقع

 !!تنها؟ برم خواستمیم ابونیخ یکجا

   ..نشستم و کردم باز نویماش در رمق یب

 نگرانت رونیب یرفت و نبود خوب حالت گفت آنا: رهام

 !شده؟ یزیچ.. شد

 ..نه: گفتم گرفته فقط جوابش در

 از که ییگرما تو و نیماش شهیش به دادم هیتک سرمو و

 از که خستم یچشا کم کم بهم، خوردیم نیماش یبخار

 یک دمینفهم و روهم افتاد بود، شده نیسنگ هم هیگر شدت

 ...برد خوابم

~~~~~ 

 *بعد روز سه* 

 



 زونیآو وزنه ازشون انگار که ییدستا با چمدونو پیز

 ..بستم آخر تا و دمیکش بودن، نیسنگ که بس بود

  ..خودم دنبال دمیکش چمدونو دسته و شدم بلند جام از

 یپرسوز نفس و انداختم اتاقم دور تا دور به آخرو نگاه

  ..دمیکش

 ....بستم شهیهم یبرا اتاقمو در و رونیب آوردم چمدونو

 باز رویام اتاق در و برداشتم در رهیدستگ رو از دستمو

 ..داخل رفتم و کردم

 پلکامو هیثان چند بودم مجبور که سوختیم انقد چشام

 بودم کرده هیگر که انقد چون! چرا؟.. نگهدارم روهم

 یمجرا که انگار و زهیبر بود نمونده چشام تو یاشک

  ..بود شده خشک اشکم

  ..روزید از قایدق

 رفتنش کما خبر بهمون ر،یام چکاپ از بعد دکتر یوقت

 و ستین ما دست برگشتنش گفت بهمون یوقت.. داد رو

 هی دمیشا.. گهید ماه هی دیشا..برگرده یک ستین معلوم

 یمغز ضربه دچار ریام.. که گفت یوقت.. گهید سال

 ....داره یکم فاصله مرگ با و شده

 آتل شده،گردن یچیباندپ سر اون با هوشیب رویام یوقت

 دست و شده گرفته گچ یپا و کبود یها گونه.. شده بسته



 انگار دم،ید شده زخم و کبود کهیت کهیت بدن و بسته آتل

 ..شد آوار سرم رو ایدن که

 اون مرور هزارم بار واسه تا دادم تکون محکم سرمو 

 و دمیکش دراز تختش رو آروم و نکنم هارو صحنه

 همون به هنوزم تختش.. کردم جمع خودم تو پاهامو

 ..تنش یبو.. عطرش یبو.. دادیم خودشو یبو شدت

.. گرفتمش بغلم تو و دمیکش بو محکم بالششو صانهیحر

 راه چون کنم هیگر تونستمینم نکهیا از شدمیم تیاذ داشتم

 ..کردمینم دایپ خودم کردن یخال واسه یا گهید

 

 جدا خودم از بالشو و دادم فشار روهم محکم چشامو

  ..کردم

 از بودم نوشته براش خودم یدستا با خودم که یا نامه

  ..یقد نهیآ پشت انداختمش و دراوردم بمیج

 ..ادین ای ادیب بهوش نکهیا

 یچیه.. نه ای بخونه رو نامه و ادیب بهوش نکهیا

 ..دونستمینم

 یقدما با و برداشتم زیم یرو از شویشگیهم تلخ عطر

  ..بستم درشو و رونیب اومدم اتاق از نیسنگ



 گذاشتم عطرو و کردم باز چمدونو پیز لبه دوباره

 پله نییپا تا دمشیکش خودم دنبال و بستم پویز و داخلش

   ..ها

 که کردیم ینیسنگ سرم تو و بود کرده قفل یجور مغزم

 داشتم فقط.. کنم ینیب شیپ خودم با رو یچیه تونستمینم

  ..شدیم انجام دیبا چون.. دادمیم انجامش

 و کامل دور هی نکهیا بعد.. اومد یتاکس بوق یصدا

 خاموش چراغاشو همه کردم نگاه رو خونه مختصر

 ....رونیب اومدم خونه در از و کردم

 ..بود در یجلو یتاکس

 دمیکش چمدونمو کنهیم حرکت فقط که جنازه هی نیع

 شد ادهیپ زود راننده که شدم نیماش کینزد و خودم دنبال

  ..عقب صندوق گذاشت چمدونمو و

 و کردم باز نویماش عقب در و کردم یرلبیز تشکر

 ..نشستم

 !خانم؟ میریم کجا: راننده

 هوف.. بود یخال اما پالتوم بیج تو کردم فرو دستمو

  ..بودم گذاشته جا آدرسو کاغذ

 ..دیببخش لحظه هی -



 اونم و خوندم براش آدرسو و دراوردم مویگوش دوباره

 ..شد یراه دادو تکون یسر

 سوق سردمو نگاه و نیماش شهیش به دادم هیتک سرمو

  ..دستم تو حلقه به دادم

 اریاخت یب که چرخوندمش کمی آروم انگشتم تا دو با

 ...شد مرور ذهنم تو آنا یحرفا

 !نه؟ مگه.. م.. بهش کنمیم انتیخ دارم من.. آنا -) 

 و رسما که ستین ریام و تو نیب یرسم زیچ چیه: آنا

 بهش قلبا یحت بعدشم.. یباش کرده انتیخ بهش قانونا

 یریم یدار اجبار به.. یمجبور چون یکنینم انتیخ

.. بعدشم.. ستین انتیخ نیا.. نیمتنفر ازش که یکس شیپ

 ! (خب؟.. موقته دوره هی فقط نیا

  ..گرفتم حلقه از نگاهمو و دمیکش یپردرد آه

 ..بشه من حرف حرف، نشد چوقتیه

 ..یچ همه دهیچرخ لمیم برخالف شهیهم

 اساس بر.. شد الکس حرف.. شد فرهاد آقا حرف حرف،

 حرف یول دیچرخ مونیزندگ یعنی... میزندگ اونا حرف

 ..نشد ریام و من

 هیگر و دمیکش روزید که ییغایج بخاطر که ییصدا با

 !م؟یرس یم یک: گفتم بود شده خشدار کردم که ییها



 محوطه چون.. خانم گهید قهیدق ستیب حدودا: راننده

   ..شهره از خارج

  ..شهر از خارج.. زدم یرپوستیز پوزخند

 و تماسا ستیل تو رفتم و کردم روشن دوباره مویگوش

  ..کرد لمس رو آنا شماره انگشتام

 زدم زنگ هروقت بودم کرده دیتاک بهش که ییاونجا از

 گوش حرفم به انگار نشم، نگران تا بده جوابمو یفور

 !ال؟ید جانم: داد جواب یفور بوق نیاول بعد چون کرد

 !؟یخوب: گفتم صدا همون با

 ..میجور همون! باشم؟ دیبا یچجور: آنا

 !رهام؟ -

 خبر بهش شد یزیچ بره گفتم بهش من فعال ستین:آنا

  ..دمیم

  !؟...ریام: زدم لب یسخت به و دادم قورت دهنمو آب

 سطح الید... نکرده یرییتغ چیه تشیوضع: آنا

 نگه ژهیو یها مراقبت تو.. نهییپا یلیخ شیاریهوش

 سرش باال اومدن ها جراح از گهید تا دو.. داشتنش

 کما از نکهیا احتمال و خورده یبد ضربه سرش گنیم

  ....ادیب بهوش هم

 !؟یچ ادیب بهوش: گفتم که کرد قطع حرفشو



 ...کمه: آنا

 و دادم فاصله گوشم از رو یگوش دستم فیخف لرزش با

  ..کردم قطع تماسو

 احتمال.. نییپا یاریهوش سطح.. موقت مرگ.. کما

    ..مرگ خطر یعنی همه نایا... کم اومدن بهوش

 و آورد هجوم صورتم به خون کردم حس سرما اون تو

  ..شکوندمش و گرفت شکل گلوم تو عیسر که یبغض

 هق و دادم فشار و صورتم رو دادم فشار محکم دستامو

 کنم هیگر دل ته از تونستمیم فقط انگار.. کردم خفه هقمو

 ..بد یلیخ یلیخ.. بود بد یلیخ حالم.. اشک بدون یول

 !نگهدارم؟ دیخوایم! خوبه؟ حالتون خانم: راننده

 ادامه شما: گفتم آروم و برداشتم صورتم رو از دستامو

  ..نیبد

 خفم داشت و بود گلوم تو که یا گوله اون هم باز و

.. دردامه دیشا  ..ستین بغضم دمیفهم االن و.. کردیم

 دارن و گلوله هی به شدن لیتبد و روهم شدن جمع همه

  ..کننیم خفم

 یم خواب از هول با و خوردم یم محکم یلیس هی کاش

 ...همش.. خوابه همش نایا دمیفهمیم و دمیپر



 تا کردم یخودخور و کردم هیگر انقد میبرس یوقت تا

 ..گذشت باد و برق نیع واسم زمان

 ظاهر چیه.. شهیش پشت عمارت به دوختم سمویخ نگاه

 ریام هم قبال.. گهید معلومه.. نداشت یجذاب و زننده گول

 نکهیا واسه کنهیم قاچاق و یکار کثافت انقد که بود گفته

  ..شهیم جا به جا تندتند و نداره ثابت مکان وفتهین ریگ

 !باشه؟ داشته یواقع خونه هی تونستیم یچجور پس

 خودمم و شدمیم جهنم وارد داشتم.. جلو رفتنینم پاهام

 ..کشهیم انتظارمو ایچ که دونستمیم خوب

 !گه؟ید نجاستیهم خانم: راننده

  ..بله.. ب -

 استرس از که یدیشد ضعف با و کردم باز نویماش در

ده ایپ و نیماش از رونیب گذاشتم پامو جونم به بود افتاده

 شدم... 

Tina: 

 من دراوردو عقب صندوق از چمدونو دوباره هم راننده

 سمت به و دمیکش همراهم چمدونو دسته هیکرا دادن بعد

  ..شدم کینزد خونه در

 به که برسم در به کامل تا بود مونده یچندقدم هنوز

  ..بازشد خودش اتومات طور



 بازم و شد یعاد برام بعد یول کردم تعجب اول

 اطراف و دور نیا حتما.. کرد خوش جا رولبم یپوزخند

 ..بود گذاشته کار نیدورب

 یمحکم یقدما یصدا که بردارم قدم از قدم خواستم باز

 جلوم قدبلند اهپوشیس آدم هی بعدم و اومد در پشت از

  ..سادیوا

 کرد دراز چمدونم سمت رو دستش و کرد خم برام یسر

 !هست؟ اجازه: گفت کنه نگاهم نکهیا بدون و

 ..ارمیم خودم: گفتم شدمو رد کنارش از 

  ..دمشیکش خودم دنبال چمدونو دسته و

 با و نکردم دقت هم خونش مزخرف محوطه به یحت

 شیپ رو یورود در میمستق و مشخص راه بلند یقدما

 افهیق با و کرد باز درو خودش اتمیحدس طبق که گرفتم

 جا صورتش رو شهیهم که یکج لبخند و مرموز شهیهم

 ..کرد نگاهم بود گرفته

 یلجن رهنیپ اون با انداختم پاش سرتا به یپرنفرت نگاه

 ..رنگش یدود شلوار و رنگ

 بازم و کرد اشاره سرش پشت به و کرد نگاه رو عقب

 میمال و جلو اومد ادماش از گهید یکی که دینکش یطول

 ..نکردم یمقاومت گهید منم داخل برد و گرفت چمدونو



 استقبال من: گفت باخنده و زد در چارچوب به یا هیتک

  ..اماینم یهرکس

: کرد اشاره داخل به دست با و کنار دیکش خودشو بعدم

  !ن؟یا نامه دعوت منتظر! مادام؟ داخل نیاینم

 دوباره نگم بهش یچ هی تا نگهداشتم زبونمو زور به

 رد کنارش از بافاصله انزجار، و باحرص و شه یروان

 ..داخل رفتم شدمو

 پله فیرد به ینگاه.. خوردم جا خونش یخلوت از اولش

 رو راه ییتنها دمیفهم یوقت و انداختم دشیچیپ یها

 یسرد لحن با بهش کردن نگاه بدون کنم دایپ تونمینم

  !؟...بمونم دیبا کجا: دمیپرس

" دیبا" کجا: گفت پشتم از و برداشت سمتم قدم دو بامکث

 خودت لیم با تو زمیعز ستین کار در یدیبا! ؟یبمون

 !نه؟یا ریغ.. یاومد

 هدفش تنها.. دادم فشار روهم محکم تیعصبان از چشامو

 ..بود طیشرا نیا تو اونم من اعصاب کردن خورد

 یدونیم.. من یحرفا به دییتا ُمهر یعنی سکوتت: الکس

  !گه؟ید

 خش یصدا همون با و طرفش دمیچرخ پام پاشنه رو

 تا اما.. مونم یم نجایا: گفتم صدام تو دیتاک با و دارم



 یوقت تا شم، مطمئن ریام یجسمان سالمت از که یوقت

 برم که دارم نویا حق ادیب بهوش و شه خوب حالش که

 گهید چکسیه نه و رهام نه.. بزنم سر بهش و مارستانیب

 هرموقع.. بشن هیقض نیا متوجه موقع اون تا ذارمینم

 امیب شیزندگ از یچجور دونمیم خودم ادیب بهوش

 ..رونیب

  !؟...ادین اگه و: الکس

  !ه؟یچ منظورت: گفتم و نشست ابروهام نیب یاخم

  !حه؟یتوض به ازین.. بود واضح منظورم: الکس

 دست خودش نیع دوباره عمد از و کردم یحرص خنده

  ..ضعفش نقطه رو گذاشتم

 یریم و یخوند اجلتو هم تو موقع اون بدون اما.. نه -

   !اونجاست زتیعز خواهر که یجهنم همون تو

 رو یلبخند شدن یعصب یجا به دمید تعجب کمال در

 ..باال دیپر ابروهام تعجب از که نشوند لبش

 و گرفت محکم دستمو مچ هوی و جلو اومد گهید قدم هی

 خورد اعصابمو حرفات نیا با یتونیم یکرد فکر: گفت

 کور اما.. وسط یبکش رو ااِل حرف یه! نه؟ یکن

 نقطه تو مثل ییآدما دست که ستمین یآدم.. الید یخوند

  ..برن مخم رو بدم اجازه و بدم ضعف



  ..دستتو بکش -

 !؟یکنیم کاریچ نکشم: الکس

 که یفکر تنها و کردم نگاه بهش تیعصبان و باحرص

  ..کردم شیعمل دویرس ذهنم به

 ناخنام با و باال آوردم یناگهان حرکت هی تو آزادمو دست

 یصدا که یجور صورتش تو زدم چنگ محکم

  ..دمیشن رو پوستش رو ناخنام شدن دهیخراش

 رو داد فشار دستشو و عقب قدم دو و کرد ول دستمو

  ..بست چشاشو و گونش

.. گرفتم فاصله ازش قدم دو منم و کردم پنهون ترسمو

 ..زد ماتم که برداشت صورتش رو از دستشو

 تا شینیب کنار از که ناخن یخون پررنگ رد تا چهار

 نیع همچنان داشت و بود شده دهیکش قیعم گونش نییپا

  ..ومدیم خون کهیبار

 جهینت یدیپسند: گفت و طرفم گرفت شویخون دست کف

  !تو؟یباز یوحش

 بشه نطوریا یخواست خودت: گفتم کردمو اخم دوباره

 بخوام سگ نیع یالک ندارم یروان مشکل تو مثه وگرنه

   ..رمیبگ اونو نویا پاچه



 رو شد پخش که زد کنار محکم صورتشو رو خون

 شمرده و شد یخون صورتش راست سمت و صورتش

 من! آره؟! ؟...دارم یروان مشکل من که: گفت شمرده

  !گه؟ید رمیگیم پاچه سگ نیع

 آدم نیهم با یمجبور پس: گفت و جلو اومد قدم هی

 تو بفرستمت حقته االن.. یکن سر حاالها حاال یروان

   ..یدارشیب و یبخواب سگا هیبق شیپ سگ کلبه

 هی شیپ دارم و ام لهیطو هی تو نجامیا کنهینم یفرق چیه -

 یفرق چه وونیح با وونیح.. کنمیم یزندگ وونیح

 خود یارزون تمیسگدون نیا! باشه؟ داشته برام تونهیم

  ..فتیکث

 نفهمم خودمم که یجور و دیلرز لباش حرص زور از

 برگشت صورتم که گوشم تو زد یمحکم یلیس چنان

 ..دورم شدن پخش آبشار نیع موهام و گهید طرف

 

 پلکام بغض زور از و شدم سر گونه رو گذاشتم دستمو

 سرمو آروم و شد حس دهنم تو خون مزه.. دیپر

  ..طرفش برگردوندم



 رو یلیخ: گفت محکم و کرد یا قروچه دندون

 آدمت یچجور بلدم من اما.. یلیخ.. الید یاعصابم

  ..کنم

 دنبال دیکش باشدت و انداخت بازوم به یچنگ یناگهان

 دستمو تا دستش پشت کردم فرو ناخنامو باز که خودش

 ..انگار نبود رگذاریتاث یول کنه ول

 ..دستمو کن ول: گفتم داد با

 خودش دنبال منو و باال رفت تندتند هارو پله اول فیرد

 ..دیکش

  ..کن ول دستمو گفتم بهت -

 درشو نکهیا قبل و یاتاق رنگ دیسف در سمت رفت تند

 که راهرو ته رنگ یمشک در هی به خورد نگاهم بازکنه

 یبیعج قرمز یعالمتا روش و بود جدا اتاقا هیبق از

  ..بود

 نتونستم که داخل داد هولم و کرد باز درو چنان یوحش

   ..کنم نگاه عالمتا اون به نیا از شتریب

 بتونم و کنم حفظ تعادلمو تا وارید به گرفتم دستمو

 ..کنم نگاهش

 و کرد قفلش بود در پشت که یدیکل با و بست محکم درو

  ..بشیج تو انداخت دویکل



 رو یروزیپ رنگ تا بدم نشون ترس ازخودم خواستمینم

 تا بزنم حرف خواستمینم هم یطرف از اما نمیبب چشاش تو

    ..شه مشخص صدام لرزش

 تقه دو لحظه همون که برداشت سمتم به بلند قدم دو

 ..خورد در به محکم

  !ه؟یک: زد داد و کرد مشت حرص از دستشو

 کیآر آقا: گفت در پشت از زمخت یلیخ و بم یصدا هی

 !کنم؟ کارشونیچ.. آوردن فیتشر

 کارم: گفت و انداخت من به یزیآم دیتهد نگاه الکس

 ..نشده تموم باهات

 به دیکش محکم و برداشت زیم رو از یدستمال و

 سرخ چنگ یجا اما کنه پاک خونارو رد تا صورتش

 ...زدیم چشم تو همچنان صورتش رو

 رفت و کرد باز درو و دراورد بشیج از دویکل دوباره

  ..کنه قفل درو نرفت ادشمی یعوض.. رونیب

 مطمئن یوقت و در به چسبوندم گوشمو زود بست درو تا

 بغضم و دادم فشار روهم چشام شده دور نجایا از شدم

 ...دیترک



 اتفاقا نیا که بود نشده ربع هی هنوزه.. نشده ربع هی هنوز

 خودمم که نامعلوم خیتار هی تا یچجور من.. افتاد

 !؟...کنم سر باهاش دونمینم

 در هی دنید با و انداختم اتاق دور تا دور به ینگاه

 ..کردم بازش و سمتش رفتم اضافه

 باالسر و کردم قفل پشت از درو.. بود ییدسشو

  ..سادمیوا ییروشو

 و کردم نگاه خوردم چاک لب به و باال گرفتم صورتمو

 رد و کردم باز گرمو آب روش دمیکش آروم انگشتمو

 دمیکش آب دهنمو دور چند و شستم دهنمو از یجار خون

 به رسوندم خودمو لج، از و رونیب اومدم ییدسشو از و

: زدم داد و در به دمیکوب بار سه محکم دست کف با و در

 ..کن باز درو نیا

 در نیا کن باز: زدم غیج و دمیکوب تر محکم دوباره

 ..المصبو

—------------ 

 الکس#

 

 !شون؟یآورد! ک؟یآر -



 دوباره و دستم داد رو پوشه و شد بلند جاش از دنمید با

 یمشکل اگه کن چک دور هی: گفت و مبل رو نشست

   ..رمیم نبود

 لباشو و شد گرد چشاش و صورتم به خورد نگاهش تازه

 زده چنگ گربه گهید هیچ نیا.. اوهوع: گفت کردو جمع

 دیبا کتریکوچ کمی گربه چنگ یجا البته! صورتت؟ به

 ....نیا یول باشه

  ..نده کشش -

 یبگ یخواینم.. اومم: گفت ک باال کرد پرت هاشو شونه

 ..ستین یمشکل

 داخل یکاغذا به ینگاه یسرسر و نشستم روش به رو

  ..نگفت یزیچ و کرد سکوت گهید اونم انداختم پوشه

 !کردن؟ توافق -

  ..ظاهرا: گفت و چرخوند یسر شک با کیآر

 !بزنن؟ بهم ممکنه یگیم یعنی -

 ..دیشا: کیآر

 که یدونیم: گفتم و یعسل زیم رو انداختم رو پوشه

 یقطع جواب هی بهم.. ها کلمه نجوریا دنیشن از متنفرم

  ..بده



! بگم؟ ویچ گهید من ینیبیم یدار خودت: کیآر

  ..دنیم لیتحو رو جنسا ارزروم تو فرداشب

 غفور ستین ادشونی.. رمیگیم حالشونو بدجور ندن اگه -

 خوبه! سوخت؟ زنده زنده خودش ونیکام تو یچجور

   ..دراوردن دُم نجوریا و دنید چشمشون جلو

 طبقه از الید داد یصدا که بزنه یحرف خواست کیآر

  ..کن باز درو نیا: خونه تو دیچیپ باال

 همزمان و کرد نگاه من به و باال دیپر ابروهاش کیآر

 اخم که صورتم رو چنگ یجا سمت رفت نگاهش

 ...کردم یپررنگ

 رو گهید یکی یکن تحمل ینتونست ستین جانا: کیآر

  !؟یکرد شیزندان چرا حاال! ؟یآورد

 ..یببند دهنو اون اگه شمیم خوشحال یلیخ کیآر -

  ..المصبو در نیا کن باز: الید

 هارو پله و شدم بلند جام از و زیم رو دمیکوب رو پوشه

  ..باال رفتم زیت

 انداختم و دراوردم بمیج از دویکل و دمیرس اتاقش در به

 ....در قفل تو

~~~ 

 الید#



 

 در از قدم چند در قفل تو دیکل چرخش یصدا دنیشن با

 و شد باز باشتاب در لحظه همون.. گرفتم فاصله

 و باال بردم صدامو.. دمید جلوم الکسو یعصب صورت

 روم درو که میباش گذاشته یقرار نیهمچ ادینم ادمی: گفتم

 جلومو گفتم بهت یندار نکارویا حق.. یکن قفل

 ..یریگینم

 رو یبنداز صداتو نجوریهم یدار حق تو اما: الکس

  !نه؟ مگه سرت

  ..کنمیم بخواد دلم یغلط هر: گفتم کردمو زیر چشامو

 جلومو در درگاه تو و سادیوا جلوم که در سمت رفتم زیت

  ..گرفت

 

 برم خوامیم کنار برو: گفتم و نکردم نگاه چشاش تو

  ..مارستانیب

 ...نخورد یتکون

 ..کنهیم نگام اخم با داره دمید که باال گرفتم سرمو

! ؟یشنوینم کنار برو گفتم: کردم تکرار شتریب تحکم با

 ازت.. شده خراب نیهم به گردمیبرم دوباره نترس

 ..کنار بکش پس! خب؟ کنم فرار ازت بخوام که ترسمینم



 شدم رد کنارش از زیت که کنار رفت راهم سر از آروم

 اون از: گفت داشت نگهم و عقب دیکش محکم بازومو اما

 زیهرچ ای یریبگ یکمک یبخوا هیک رهامه از ای قتیرف

  ..الید بدون شده تموم خودتو یا گهید

 چشاش به بعدم صورتش رو ناخنام چنگ یجا به اول

 نیا یوقت که گمیم آخر بار واسه: گفتم کردمو نگاه

.. ستمیم یوا شیچ همه یپا کردم، قبول مزخرفو طیشرا

 در رو تو که ارزشن با برام آنا و رهام و ریام اونقدر

 خون با دستشون اونا کنم یکار بخوام که نمیبینم حد اون

  ..شه فیکث تو

 محکم که داد یفشار دستش تو بازومو تیعصبان از

 بدون نمیا: گفتم و رونیب دمیکش انگشتاش نیب از دستمو

 سقف هی ریز تو با حاضرم که دارم دوست رویام اونقدر

 ..بمونه سالم اون یول بمونم

 هرگز.. من: گفتم دیتاک با و نمیس قفسه به زدم انگشتمو

 جونشو و ببره هیقض نیا از ییبو اون دمینم اجازه

 مونمیم منتظر فقط.. بندازه خطر به یروان یتو بخاطر

 ....اونوق شم مطمئن خوبش حال از و ادیب بهوش تا



 نرده با کمرم نکهیا قبل که عقب داد هولم محکم بازوم با

 نگهداشتم خودمو گرفتم رو نرده دست با کنه برخورد پله

  ..خوردم حرفمو هیبق و

 !..بهم؟ یگفت یچ االن: گفت و دییسا دندوناشو

  ..یروان: گفتم نفرت با کردمو کج سرمو

 به پشتت: گفت شدو آروم لحنش یناگهان و زد یپوزخند

 بدجور.. نکهیا مثه! هوم؟! ؟ینترس انقد که گرمه یچ

  ....تا خارهیم تنت

 دمیکش سرمو که گونم رو دیکش گونه نوازش انگشتشو

 ..اتاق اون یتو میبر باهم: داد ادامه انهیموذ و عقب

 به اشاره انگشت با بود زده زل چشام تو که همزمان و

 اشاره قرمز بیعج یعالمتا با یمشک در اتاق همون

  ..کرد

 نگاه اتاق اون در به و کردم پنهان چشام تو تعجبمو

 نجوریا اما بود یچ داخلش برنم حدس تونستمینم.. کردم

  ..بودم شده کنجکاو خب.. گفتیم نیا که

 که دونمیم یبد نشون تفاوت یب خودتو نکن یسع: الکس

  ..اتاقه اون یتو یچ یبدون خوادیم دلت یلیخ

 اما.. خودت با رفتنت: گفت و جلو اومد گهید قدم هی

 ..نباشه خودت دست گهید برگشتنت راه ممکنه



 چشامو زود و دیلرز پلکام که بود ترسناک اونقدر لحنش

 ...دادم فشار روهم

: گفتم شده قفل یدندونا با کردمو مشت دستامو یعصب

  ..نکردم یخط خط صورتتو گهید بار هی تا عقب برو

  ..وقته ادهیز که یزیچ.. نه که چرا.. اوهوم: الکس

 ..بفرما: کرد اشاره پله راه به و عقب رفت قدم چند

 تندتند هارو پله و انداختم چشاش به ینفرت پر و تند نگاه

 ..نییپا رفتم

 تو چشم که سالن تو دمیچرخ و نرده آخر به گرفتم دستمو

 الکس خود یها سال و سن هم جوون پسر هی چشم

  ..شدم

 و رفتم غره چشم اونم به که انداخت بهم یکنجکاو نگاه

 از و عقب دادم هول محکم دست کف با ویورود در

 ..شدم خارج خونه

 که بود ناخنام فقط و داشتمیبرم بغض با و محکم قدمامو

 یچیه و شدم حس یب سرد دست کف تو رفتنیم فرو

  ..کردمینم حس

 به گرفتم دستمو شدم خارج ها پنجره دید و محوطه از تا

.. دمیکش لرزون بلند ینفسا و سادمیوا یا گوشه وارید

  !؟...کردمیم کاریچ داشتم من



 نابود.. رویام.. ندمویآ.. خودمو یدست یدست داشتم

 ..کردمیم

 فکر یچیه به تونستمینم و بود کرده قفل مغزم چرا

  ..کنم

 ...کنم ینیب شیپ تونستمینم رو یچیه چرا

 

 که کنم جور و جمع خودمو خواستم و کردم پاک اشکامو

 چندقدم و دمیپر چنان شونم به خورد آروم که یدست با

.. بزنمش رمیبگ بود یهرک بود مونده کم که عقب رفتم

  ..روش نمیا داشتم ترس و استرس کم

 بودمش دهید خونه تو که یپسر همون به تعجب و اخم به

 ..کردم نگاه

 یها هیال شیمشک یموها نیب و بود یمشک ابرو چش

 پوست و رنگ یا قهوه درشت یچشما.. بود یرنگ مِش 

 ..دهیورز کلیه و یگندم

 تو: گفتم و کردم صدام شدن صاف واسه یا سرفه تک

  !؟یخوایم یچ گهید

 فقط: گفت بده بهم نانویاطم داشت یسع که یلحن با

  ..میبزن حرف خوامیم



 حرف چه من: دمیپرس مشکوک و باال دیپر ابروم یتا هی

   !باشم؟ داشته تو با تونمیم یمشترک

 هنوز یوقت: دادم ادامه و انداختم پاش تا سر به ینگاه

 ..دونمینم اسمتم

 الکس با نسبتمم.. کمیآر من: گفت کردو اشاره خودش به

 جانا نیع که دونمیم.. هیتظاهر یدوست و شراکت حد در

 بتونم دیشا من اما یومدین نجایا اون یجا به و یستین

  ....یم چون بکنم بهت یکمک

 اسمتو نه: گفتم و کردم قطع حرفشو تیعصبان با

 دونمیم نه.. بدونم خواستم الکسو با نسبتتو نه.. دمیپرس

 همتون.. دارم ازین یکس کمک به نه و هیخر کدوم جانا

 ...جهنم به دیبر

 مونیپش بعد یول زدن حرف واسه شد بسته و باز لباش

 ..نییپا انداخت سرشو شدو

 بدو و خوب یآدما یحت تونستمینم که بود روم فشار انقد

 واسه نباشه الکس آدم نمیا معلوم کجا از.. کنم جدا هم از

 گهید یکی به یالک ادیم یک! ؟...من به زدن یدست هی

   !؟...کنه کمک



 قدم چند و گرفتمش دهیناد نبوده اونجا اصن که انگار

 نیا به شهره از خارج نجایا: گفت دوباره که شدم دور

   ..برسونمت بزار حداقل.. ادینم رتیگ یتاکس ایزود

 رو آنا شماره و دراوردم بمیج از مویگوش و ندادم جواب

 بود یچ کهیمار کهیآر اروی نیا نگاه ینیسنگ.. گرفتم

 اما بود نکرده بهم یبد نگاه.. کردیم تمیاذ داشت

 آخرشم و کنم اعتماد یناکس و هرکس به زود خواستمینم

 ..یچیه به یچیه

 !م؟یلید جانم: آنا

 و افتادم ریام گفتن" المید" ادی لحظه هی فقط لحظه هی

 ..دیکش ریت گلوم دوباره

 !؟ییکجا! شده؟ یزیچ! ال؟ید: آنا

  ..مارستانیب امیم دارم.. د -

 !نکرد؟ که تیکار.. یعنی... الکس اون: آنا

  ..نه: گفتم و لبم زخم به دمیکش انگشتمو یتلخ لبخند با

 !که؟ ستین رهام: گفتم و گرفتم ینفس

 ..رفت دوباره زد سر هی اومد نه: آنا

 !نکرده؟ یرییتغ ریام تیوضع -



 هی یپا دکترش اتفاقا.. نکرده یرییتغ چیه.. الید چیه: آنا

 یتونست دیشا ایب تو.. مارستانهیب تو یعنی گستید عمل

 ..یبزن حرف باهاش

 خونه نیا.. بفرس من یبرا شنیلوک هی آنا.. باشه -

 ..برم دیبا یگور کدوم دونمینم شهره از خارج یکوفت

 ..بفرستم یتاکس برات بده شنتویلوک برام اول تو پس: آنا

 ..نمتیبیم.. خب یلیخ -

 ..شدم شنیلوک فرستادن مشغول و کردم قطع ویگوش

 طول ساعت مین و گرفت برگشت و رفت یِ تاکس برام آنا

    ..مارستانیب برسم تا دیکش

 تا نیزم رو دمیکش خستمو یپاها و کردم رد رو محوطه

 ..باال برم ها پله از بتونم

 افتاده دلم به خورد چاقو ریام که نیولنتا شب همون از

 ..نمیب ینم شهیهم مثل رو یخوش رنگ گهید که بود

 چوقتیه رو بودم دهیخر براش که یا هیهد نتونستم یحت

 خونم فروش پول با که یا یمچ ساعت.. بدم بهش

  ..بخرم براش تونستم

.. بود خاص نیا اما داشت مارک و برند ساعت یکل آره

 ..جفتمون یبرا.. اون یبرا فقط نه



 فیظر با بودم داده سفارش ساعت بدنه قسمت رو 

 خودمو فقط که یجور.. کنن حک رو D.A نقره یکار

  ..میبدون خودش

  ..نشد اونم اما

 رفتم رمق یب هارو پله آخر فیرد و دمیکش یپرسوز آه

 رویام همونجا که یعمل اتاق در به خورد چشمم.. باال

 ساعت، چند بعد که افتادم یا صحنه ادی و.. کردن عمل

 تو که یبغض عمل، اتاق تو از ریام اومدن رونیب با

 فقط که دیترک چنان بودمش نگهداشته چندساعت همون

  ..راهرو تو چهینپ صدام گرفتیم دهنمو جلو دیبا یکی

 برم همراهش تا انداختم برانکارد لهیم که یچنگ بعدم

  ..کردن جداش ازم زور به یول

 ..نیبش نجایا ایب! ؟یخوب.. الید: آنا

 سمتم که یدست و آنا سمت چرخوندم حال یب سرمو

 ..رفتم ایصندل سمت و گرفتم رو بود کرده دراز

 دنید با که ریام عمل اتاق شهیش به دوختم نگاهمو زود

 چرا: گفتم دهیترس بود پوشونده روشو که یدیسف کرکره

  !رو؟ اونجا پوشوندن

 یمشکل چیه کردن مالقات ممنوع ساعت چند تا: آنا

 ..ستین



 ...در بخدا آنا -

 ازش چشم هم لحظه هی الید گمیم راست بخدا: آنا

 یبغل یاتاقا! خب؟ کن باور ستین یمشکل چیه برنداشتم

 ..دنیکش کرکره هم

 !نمش؟یبب تونمینم یعنی.. ی -

 ..نه ای دهیم اجازه نیبب کن صحبت دکترش با: آنا

 هیتک پشت از سرمو و دادم فشار روهم محکم چشامو

  ..سرم پشت سرد وارید به دادم

 چشامو که خورد یدیشد تکون بود دستم رو که آنا دست

 ..چرخهیم گونم و لب نیب نگاهش دمید و کردم باز

 

 و زخمم به زدم انگشتمو و افتادم الکس یلیس زخم ادی

 ..گهید طرف برگردوندم رومو

 !کرد؟ بلند روت دست نامرد: گفت بغض با آنا

 ..ستین مهم -

 !کرد؟ نکارویا چرا: آنا

  ..نپرس سوال انقد آنا بدم ندارم یجواب -

 دستام با و خودم تو کردم جمع و باال آوردم پاهامو و

  ..روشون گذاشتم سرمو و کردم بغل پاهامو



 رهام به رمیم بخدا: گفت دویکش حرص از ینفس آنا

 یب تو کرده فکر آشغال کنه خون پر دهنشو ادیب گمیم

 ...ک

 داده قول بهم آنا: گفتم حوصله یب و باال گرفتم زیت سرمو

   !لطفا؟ رشیز ینزن شهیم.. یبود

 دست بهت ادیم کنهیم غلط! ال؟ید هیالک مگه آخه: آنا

 .....ب مگه تو زنهیم

 که یغلط یپا خودمم کردم قبول وضعو نیا خودم -

 نیا درمورد یحرف خوامینم گهید.. مونم یم کردم

 !شه؟یم.. آنا بشنوم موضوع

 خونه برو االنم: گفتم تر آروم که کرد بهم ینگاه دلخور

 چند من.. یافتاد پا از کن استراحت ریبگ دوش هی

  ..نجایا فعال هستم ساعت

  !بذارم؟ تنها رو تو: آنا

 کلکل و تعارف بخوام که اونم از تر خسته کن باور آنا -

 تا! باشه؟ حتما زنمیم زنگ بهت خودم داشتم ازین.. کنم

.. بدونه ریام... اگه.. واقعا یدیکش زحمت یکل نجاشمیا

 ..کنهیم جبران برات حتما

 بهوش نکهیهم: گفت و دیخند بغض با اونم تلخم خنده از

  ..که نکردم یکار بعدشم.. اتفاقه نیبهتر ادیب



 !که؟ ادینم رهام: دمیپرس دادمو تکون یسر

 ..رهیم زنهیم سر ادیم ارهیب ریگ یخال وقت چرا: آنا

 !؟...من به یبد یدار ماسک هی -

 !؟یخوایم یبراچ: آنا

 خوامینم: گفتم و کردم زونیآو یصندل از پاهامو

 ..شدهیچ که شه کنجکاو و نهیبب صورتمو

 دست.. بود شیناراحت نشونه نمیا که نداد جوابمو آنا بازم

 و دراورد داخلش از یمشک ماسک هی و کرد فشیک تو

 ..دستم داد

 ماسکو طرف هی و کردم تشکر رلبیز و گرفتم ازش

 ..گوشم پشت انداختم

 کهیت کهیت و داد میدلدار و موند شمیپ گهید ربع هی هم آنا

 اونم و بره تا کردم شیراه زور به نکهیا تا میزد حرف

 !رفت داشت، که یادیز یلیم یب وجود با

 ریام اتاق در یجلو مین و ساعت کی کینزد کنم فکر

  ..موندم دکترش منتظر و نشستم

 و تیجمع یصدا که برسه ساعت دو به بود مونده کم

 جام از زود منم و اومد راهرو گهید سمت از پرستارا

  ..کردم حرکت صدا سمت و شدم بلند



 دایپ انتقال داشت بود شده یجراح ظاهرا که یماریب

 قدم تندتند که یدرحال هم دکتر و بخش به کردیم

 تو یدستکشا همزمان داشت آسانسور، سمت داشتیبرم

 ..اوردیم در دستشم

 یآقا: گفتم بلند و بهش رسوندم خودمو و سمتش دمیدو

 ..دکتر

 همراه من: گفتم عیسر.. طرفم برگشت و کرد یمکث

 ...ای کنم فکر.. مارمیب

 !مار؟یب کدوم: دکتر

 ..نیکرد شیجراح خودتون.. کرده تصادف.. ریام -

 ..اومد ادمی بله بله: گفت دادو تکون یسر

 .....لط شهیم داشتم سوال چندتا ازتون -

 ..گهید موقع هی یبرا میبذار ندارم وقت االن واقعا: دکتر

: گفتم و گرفتم جلوشو که بشه آسانسور وارد خواست

 اگر.. رمینگ وقتتونو ادیز دمیم قول.. لطفا.. مهمه یلیخ

 !م؟یکن صحبت شهیم قهیدق 5 فقط دیندار یاورژانس ماریب

 رحم به دلش انگار دید چشام تو که التماسو و سماجت

: گفت زدو اشاره بود تنش که یعمل یلباسا به چون اومد

 پنج فقط.. امیم کنم عوض نارویا منم رشیپذ بخش ایب تو

 ..قهیدق



  ..ممنون: گفتم و زدم یلرزون لبخند

 قبل و نییپا اومدم ها پله از افتادم راه منم دکتر رفتن با

  ..یبهداشت سیسرو رفتم رشیپذ برم نکهیا

 تو دمیپر رنگ صورت به و گذاشتم ییروشو لبه دستامو

  ..زدم زل کشیکوچ یمربع نهیآ

.. بودن یزخم و خشک لبام و بودم شده دیسف گچ نیع

 انداخته گل هام گونه و سرخ مینیب نوک و چشام ریز

  ..بودن

 شدیم دهید خون یها رگه میعسل یچشا یدیسف قسمت تو

 و بودن دهیچسب بهم کهیت کهیت هیگر بخاطر هام مژه و

 ..بودن شده ختهیر دورم ختهیر بهم موهامم

 تو خودم دنید یحت.. نداشتم دوست وضعمو نیا اصال

  ..بود بیغر برام هم نهیآ تو حال نیا

 باز گرمو آب ریش.. بمیج تو انداختم دراوردم ماسکمو

 و صورتم رو دمیپاچ آب هم پشت مشت سه و کردم

  ..دمیکش دست پوستم رو محکم

 تا دستامو کف و باال دادم موهامو دار نم یدستا همون با

  ..دمیکش سرم پشت

 و رونیب اومدم سیسرو از و دمیکش نیسنگ نفس چندتا

  ..برداشتم قدم رشیپذ سمت



 نگاه بادقت زویم رو یها برگه یسر هی داشت دکتر

 ..دیکشیم خط روشون خودکار با و کردیم

 و شد متوجهم خودش که بهش دمیرس بلند یقدما با

    ..باال آورد" لحظه هی" نشونه به دستشو

 ..شه تموم کارش تا موندم منتظر و دادم تکون یسر

 سمتم برگشت و گذاشت یکنار هارو برگه هیثان چند بعد

 ..کرد بسته و باز چشاشو انتظار نشونه به و

.. که بپرسم خواستمیم.. من: گفتم کردمد قفل توهم دستامو

 بایتقر ریام دیکن ینیب شیپ شهینم.. نیدکتر شماها خب

 به باتوجه... یعنی! کما؟ از ادیم بهوش گهید وقت چند

 ....نم من شیاریهوش سطح

 

 یماریب نیا.. نینیبب: گفت و باال داد سر نکشویع دکتر

 ضربه.. فتادهین براش یعاد اتفاق میزنیم حرف ازش که

 از بدتر و خورده بدنش و سر به ینیسنگ یلیخ یها

 ....همه

 100 هر از دیشا.. شده یمغز ضربه: داد ادامه دیتاک با

 نفرشونو 1 جون بشه فقط شنیم یمغز ضربه که نفر

 میخ خوش ای بودن میبدخ به یبستگ اونم که داد نجات



 بدن یدفاع ستمیس و قدرت نیهمچن و تیوضع بودن

 ..داره

 قطره تا دو شه جادیا صورتم تو یرییتغ نکهیا بدون

 یحرف خواستم تا و نییپا افتادن چشام از درشت اشک

 دوباره و انداخت ساعتش به ینگاه باعجله دکتر بزنم

 فقط االن میکرد براومد دستمون از یهرکار ما: گفت

 ..باشه ماریب خود بودن یقو به دمونیام دیبا

.. من.. مم: گفتم تند تند زبونم تو بود افتاده که یلکنت با

 !نمش؟یبب تونمیم

 ..بشه رفع خطر تا.. نه ساعت 48 تا: دکتر

 تا! ؟یخطر چه: گفتم زود که شه رد کنارم از خواست

  ....که روزید

 داد دست یقلب شوک مارتونیب به امروز صبح: دکتر

  !؟...نیستین انیجر در مگه شما

 سست زانوهام و سادیوا حرکت از قلبم هیثان چند واسه

  ..شد

 ..اجازه با: دکتر

 یجا به کماکان من و رفت یا گهید اتاق به زود و

  ..یقلب ستیا شوک.. یقلب شوک.. کردمیم نگاه شیخال

  ..اتاق شهیش پشت بودن دهیکش کرکره نیهم بخاطر پس



 و نگهدارم گلوم تو مویگر تا دهنم رو دادم فشار دستمو

   ..باال رفتم ریام اتاق تا هارو پله یکی دوتا

.. ینگفت بهم و یدونستیم ویزیچ نیهمچ.. اوف آنا اوف

 ..گرم دمت

 یتابلو باالخره تا کردمیم نگاه اتقاقا شماره به تندتند

 اتاقش از آقا پرستار هی لحظه همون و کردم دایپ اتاقشو

 رهیدستگ طرف دستمو و سمتش کردم پاتند.. رونیب اومد

 کامل پرستاره که کردم دراز بود نشده بسته هنوز که در

 !شما؟: گفت و ستادیا در درگاه تو

 خوامیم.. مارمیب همراه من: گفتم بغض و باعجله

 ..نمشیبب

 ....بذا بهتره.. ستین یامکان نیهمچ اما متاسفم: پرستار

 قهیدق کی اندازه فقط خوامیم گمیم بهت آقا یگیم یچ -

  ..نمیبب مارویب خوامیم

 و گرفت جلومو باز که در سمت بردم هجوم دوباره

 خبر حراستو تا.. ستین یامکان نیهمچ گفتم منم: گفت

  ..لطفا رونیب دییبفرما نکردم

 حراستو.. کن خبر: گفتم کردمو نگاه چشاش تو یعصب

  ..رونیب بندازنم خوانیم یچجور نمیبب کن خبر

 ..پس باشه: پرستار



 سرشو تا و دراورد روپوشش بیج تو از شویگوش و

 و زدم یمحکم تنه بهش شماره گرفتن واسه نییپا گرفت

 هم هیثان کی یحت بتونم نکهیا قبل و کردم باز اتاقو در

 شد دهیکش پشت از محکم هام شونه نمیبب رویام صورت

  ..شد بسته باشدت در و

 خانم؟؟ نیکنیم کاریچ: پرستار

 به و نیزم رو نشستم همونجا و زدم پس محکم دستشو

  ..زهینر اشکم تا دادم قورت دهنم پشت دهنمو آب یسخت

 ..زدم زل اتاق در به تر یچشا با و کردم بغل زانوهامم

 حراستو ای نیریم: گفت کالفه لحن همون با پرستاره

 !کنم؟ خبر

.. نمیش یم نجایهم: گفتم دیتاک با و کردم نگاه چشاش تو

 یحت.. اتاق نیا داخل برم بتونم که یوقت تا نمیش یم انقد

  ..نمیش یم فقط روز چند شده

 یا کالفه پوف پرستار که برگردوندم رومو سماجت با و

 زنگ حراست به یعوض که دینکش قهیدق به و کرد

  ..زد

 نجایا: گفت دوباره که ندادم نشون یالعمل عکس چیه

 نیا تو دینبا یهمراه چیه ژسیو یها مراقبت بخش



 اجازه خودتون به چطور شما.. بکشه انتظار راهرو

  !باال؟ نیایب نیداد

 مراقبت دیگیم خودتون: گفتم و دادم فشار روهم دندونامو

 تو آوردنش که بده حالش اونقد حتما یعنی.. ژهیو یها

 خوامیم لحظه هی فقط.. لحظه هی فقط منم یکوفت بخش نیا

  ..دمیم قول بهتون.. رونیب امیم زود و نمشیبب

 باد راهرو نیا اونوقت که بود نیا بر یمبن اگه: پرستار

 ..یشلوغ و همراه پر شدیم

 چرا نمشیبب خوامیم لحظه هی فقط بمونم نجایا خوامینم -

 نیبکش رو کرکره نیا حداقل! گم؟یم یچ نیستین متوجه

 دیکنیم ینجوریا یبراچ نمشیبب شهیش پشت از باال

 !آخه؟

 نفر چند یپا یصدا با بعدم و گفتم داد با آخرمو جمله

 حراست لباس با نفر دو.. کردم نگاه سرمو پشت برگشتم

  ..شدنیم کینزد بهمون داشتن

 لباسمو رو خاک و شدم بلند جام از و زدم یپوزخند

 زل و انداختم پرستار همون به یچپ چپ نگاه.. تکوندم

 ..نفر دو اون به زدم

 شدو کمینزد یکی اون از جلوتر آدما همون از یکی

 ..دیکن ترک مکانو نیا لطفا محترم خانم: گفت



 ..کنمینم ترک مکانو نیا محترم یآقا -

 فقط گفتم: دادم ادامه و پرستاره سمت کردم رو دوباره

 اصن نمشیبب شهیش نیا پشت از خوامیم قهیدق کی

 ..نه ای خودشه که شم مطمئن

 هرموقع ستین مالقات و تجمع محل نجایا: حراست

 لطفا دیکن مالقاتشون دیتونیم شد منتقل بخش به مارتونیب

 و نینش مارایب گرید استراحت مزاحم نیا از ببشتر

  ..دیکن ترک نجارویا

 بازوم هی شونیکی باشن من شدن قانع منتظر نکهیا قبل و

 کردو یقاط مغزم که گرفت چپمو یبازو هم یکی اون و

 ..دیکن ولم امیم خودم: گفتم بلند و اومد جوش خونم

Tina: 

 دست و گرفتن دست و ییزورگو یهرچ از گهید

 بودن الکس اداوری همشون.. بودم متنفر بود دنیکش

 ..برام

 یتکون خودمو محکم ِکَشن،یم منو دارن همونجور دمید

 ..امیم دارم خودم گفتم دیکن ولم: گفتم بلندتر دادمو

 دهیچسب همچنان یکی اون اما کرد ول دستمو شونیکی

 .....دس کن ول: گفتم دوباره که بود

  !؟...خبره چه نجایا آقا عه عه: رهام



 و انداخت بود حراست دست تو که من آرنج به ینگاه

 !؟...الید! اومده؟ شیپ یمشکل چه: گفت باتعجب

 !ن؟یخانم نیا با شما: حراست

  ؟..چطور بله: رهام

 زودتر هرچه لطفا پس: گفت تیجد با ممیبغل حراست

 ینظم یب نجایا یکاف اندازه به دیکن ترک مکانو نیا

 ..وفتهیم یبدتر یلیخ اتفاقات صورت نیا ریغ در.. شده

 نگاهش ها تشنه خون به نیع که کرد ول دستمو و

  ..دمیکش دستمو کردمو

 ..شهینم تکرار گهید بله: رهام

 حرص از که دیکش و گرفت دستمو مچ رهام ندفعهیا و

 خودم آخرش بخدا.. دستم کف کردم فرو محکم ناخنمو

 ..نکشنش اونور نوریا انقد که کنمیم قطع دستامو تا دو

 با حال همون در و نییپا رفت ها پله از تندتند رهام

 کال یخوایم! ال؟ید باز تو یکرد کاریچ: گفت غرغر

 !مارستان؟یب به کنن ورودت ممنوع

 و ندادم جوابشو و کردم سکوت محوطه، به میبرس تا

  ..کردم یخودخور فقط

 !؟یبد جواب یخواینم: رهام



 به حق و دمیکش دستمو و سادمیوا منم که سادیوا سرجاش

 ویزیچ نیهمچ آنا نیع هم تو: گفتم بغض با و جانب

 کنم اعتماد دیبا یک به من! ؟ینگفت بهم و یدونستیم

 زبون از و بزنم حرف دکترش با و امیب دیبا! ؟...رهام

 !؟...کرده رد یقلب ستیا دور هی ریام که بشنوم اون

 !؟یقلب ستیا! ؟یچ: رهام

 !تو یدونینم مثال ها -

 تو زبون از دارم االن که خودم جون به: رهام

   ..شنومیم

 ...!!رهام: گفتم تذکر با

 بهت دونستمیم اگه نظرت به: گفت یعصب و کالفه

 االن گفتم،ینم هم تو به و دونستمیم اگه اصن ای! گفتم؟ینم

 !راه؟ اون به زدمیم خودمو دیبا چرا

 لب و بترکونم آروم بغضمو که شد یا بهونه حرفش نیا

.. ندارم اعتماد گهید یچکیه به! رهام؟ کنم کاریچ: بزنم

  ...!یلیخ.. ختمیر بهم یلیخ

 ریام: دادم ادامه و عقب دمیکش محکم و باحرص موهامو

 ادیب بهوشم تازه.. ادیب بهوش یک ستین معلوم کماست تو

 و هزار و باشه نداشته کامل یجسمان یسالمت ممکنه

 جون با خودم الیخیب رو اونا اصن که گهید مشکل یکی



 نوریا از.. ادیب بهوش فقط کنمیم مراقبت ازش دل و

 ......من

 دارم من نوریا از که نگم تا نگهداشتم دهنم تو زبونمو

 یزندگ دردسرا نیا همه مسبب و وونهید قاتل هی شیپ

 ..کنمیم

 !؟یچ تو نوریا از: رهام

 خوب اصال: گفتم کردمو نگاه بهش سمیخ یچشا با

 ...اصال.. ستمین

 رو و یورود یها پله سمت دمیچرخ پام پاشنه رو و

 ایخدا.. زانوهام رو گذاشتم سرمو و نشستم شونیکی

  ..بگذرون ریخ به سختو یروزا نیا خودت

 اون به بده کن کم من عمر از.. ببخش بهم دوباره رویام

 ...باشه زنده فقط

 تو رو ایدن یدردا تموم که انگار دمیکش یحسرت پر آه

 یجلو گموید یدردا نتونستم و کردم خالصه همون

 ....کنم رو رهام

 رو اومدن فرود آسمون از که یسیخ زیر قطره چند با

  ..ادیب بارون خوادیم دمیفهم صورتم،

 من اندازه دلش اونم که آسمون به دوختم خستمو یچشا

 دستامو و دمیلرز خودم به سرما از.. بود گرفته و یابر



: گفت سوم بار واسه رهام که کردم تر جمع خودم تو

 یخوریم سرما یمون یم نجایا خونه برسونمت پاشو

  !؟یکنیم لج یدار یک با الید

 یهمراه چیه ذارنینم که حاال: دادم جوابشو بغض با

  ..نمیشیم رونیب نیا منم بمونه داخل اون

 ..کنه رونمونیب ادیب حراست یمنتظر بگو پس: رهام

  ..بکنن توننینم یغلط چیه -

 و زخم که کنم نگاه رهام صورت تو گشتمیبرنم عمدا

 تا درواقع.. کنه چمیپ سوال و نهینب لبمو کنار یکبود

 ..بود دهینفهم که بودم آورده شانس یکل االنشم نیهم

 آوردمش بمیج از شده سر یدستا با م،یگوش برهیو با

 شب 1 که کردم نگاه ساعتو اول.. کردم بازش و رونیب

 :ناشناس شماره معمول طبق و دادیم نشون رو

 اونجا امیم خودم نمتینب خونه تو اگه گهید قهیدق پنج تا 》

》 

 تو انداختم ویگوش و گفتم رلبیز ییبابا برو حوصله یب

  ..بمیج

 شدت از من و گرفتیم شدت شتریب هرلحظه بارون

  ..شدیم شتریب و شتریب جمیسرگ ضعف



 گازم هی یول بود گرفته هم چیساندو برام یحت رهام

  ..دیکشینم یچیه به لمیم.. بزنم ازش نتونستم

 بمیج تو از دوباره که رفت برهیو میگوش دوباره

 :خوندم یسرسر دویجد امیپ و دراوردمش

  《امیم دارم همونجا بمون 》

 شر حوصله نه و داشتم انداختن کل حوصله نه که یمن و

 سرم لحظه هی که شدم بلند جام از جون یب دو،یجد

 خودمو تونستم پله نرده گرفتن با و رفت جیگ بیعج

  ..نگهدارم ثابت

 !؟یبزن سرم هی داخل میبر یخوایم! ؟یخوب: رهام

 نفس بتونم تا دادم فاصله گلوم از رو پالتو قهی

  ..شمیم خوب کنم استراحت کمی.. نه: گفتم   بکشم

 

 یراض من نکهیا از خوشحال و زد یآروم لبخند رهام

  ..خونه برم شدم

 پشت رهامم که مارستانیب یورود در طرف افتادم راه

 چونمشیبپ تونستمینم جوره چیه.. اومد دنبالم و پاشد سرم

  ..دادینم اجازه اصن.. رمیبگ یتاکس که



 تکون سر هی با منم و کرد باز واسم نشویماش جلو در

  ..نیماش تو نشستم و کردم تشکر ازش دادن

 ویبخار و فرمون پشت نشست زدو دور نویماش زود اونم

  ..کرد روشن برام عیسر

 گهید زدیم خی داشت قلبم من.. زدم یرپوستیز پوزخند

  ..نبود یزیچ که پام و دست

 برسونه منو رهام تا دیکش طول ربع هینبود کیتراف چون

  ..خونه در یجلو

.. رفتمیم نجایا واقعا کاش.. کردم نگاه خونه به حسرت با

 موقع.. بودم بسته شهیهم واسه رو خونه نیا در من اما

 سمتم گرفت دوباره چویساندو کیپالست رهام شدن ادهیپ

 یداشت هم یکار.. بخور یداشت لیم هروقت: گفت و

 !خب؟ بزن زنگ بهم شد هرموقع

  ..ممنون: گفتم آروم و گرفتم ازش حرف یب

 من بعد داخل برو تو: زد لب دادو تکون سرشو اونم

 ..رمیم

 آدم سر باهم رو بالها همه که خدا یمرس.. هوف

 ..یاریم

 دیشد ضعف و یحس یب کردمیم یسع که ییقدما با

 بیج از دویکل و در به رسوندم خودم نده نشون بدنمو



 و رهام سمت برگشتم.. کردم باز درو و دراوردم پالتوم

 یبوق تک اونم که دادم تکون یسر بره، نکهیا نشونه به

 .رفت و زد

 ینگاه نکهیا بدون و رونیب دادم یخستگ با و بلند نفسمو

 مرور دوباره و کنم خونه خود و خونه اطیح به

 زنگ و رونیب اومدم بستم درو دوباره شه، خاطرات

 ..یتاکس به زدم

 کامل صورتمو و در چارچوب به دادم هیتک کمرمو

 قطره دادم اجازه.. بستم چشامو و آسمون سمت گرفتم

 صورتم به هستن که یشدت هر با بارون درشت یها

  ..بزنن ضربه

 واقعا خواست دلشون بارون دنید با منم یچشما انگار

 اجازه اشکام به و نگرفتم اونارم یجلو.. شن یبارون

  ..دادم ختنیر

.. بودم توش که یمزخرف تیوضع نیا از بودم متنفر چقد

 هق با و ترکوندم بغضمو که دینکش هیثان به و دیلرز لبم

 و نیزم رو خوردم سر و زدم صدا رویام اسم یبلند هق

  ..دادم ادامه کردنم هیگر به

 هیثان یول شدیم تار دمید جلو و رفتیم یاهیس یه چشام

  ..ارهیب دووم اشک بدون چشمام نبود یا



 شدم بلند جام از دمید دور از که ینیماش چراغ نور با

  ..کردمیم هیگر داشتم آروم هنوز یول

 ییقدما با منم و نگهداشت خونه در یجلو قایدق یتاکس

 باشن کرده وصل سنگ لویک بویک پاهام به انگار که

 اون آدرس و شدم سوار و نیماش به رسوندم خودمو

  ..دادم بهش رو یجهنم خونه

 داشتم و بود میگوش تو سرم گاهم شکنجه به دنیرس تا

  ..کردمیم مرور رویام خودمو یعکسا

 یباال یچجور که یشهرباز شب تا نیهالوو شب از

 عروسک اون یحت.. کرد یشوخ باهام فلک و چرخ

 تو المیوسا یال رو میبود برده زهیجا که هم یکالغ

   ..بودم گذاشته چمدون

   ..عکسا همه و همه و

 و کردمیم زوم خندونش یچشا رو عکسا تک تک تو

 خالص من خنده اما.. دیخندیم خندش از خودمم یچشا

 ..بود یقاط هیگر با.. نبود

 خدا از دل ته از بازم و نمیس به فشردم آروم ویگوش

   !نیهم.. ببخشه بهم رویام خواستم

 !نجاست؟یا: راننده

 ..بله: گفتم کردمو ساختمونش به ینگاه



 چویساندو کیپالست ازعمد و کردم پرداخت رو هیکرا

 کامل یورود در دمید.. شدم ادهیپ نیماش از و گذاشتم جا

 ادیب ازش خوادیم روشن 7چراغ با نیماش هی و بازه

  ..رونیب

 که کردم تندتر قدمامو نیهم واسه باشه الکس زدم حدس

  ..دادم ادامه یول سراغم اومد جهیسرگ باز

 متوقف هوی و کرد حرکت جلو سمت کوچولو هی نیماش

  ..شد خاموش چراغاش شدو

 چشام رفتن یاهیس با در، درگاه به بود دهیرس که یمن و

  ..سادمیوا پاهام رو دوباره و وارید به گرفتم دستمو

 یصدا بعدم و اومد نیماش در شدن بسته و باز یصدا

   ..یآورد شانس: نحسش

 دستم با و کردم نگاهش بانفرت و باال گرفتم آروم سرمو

 نفس تونستمینم.. دادم فاصله گردنم از لباسمو قهی دوباره

   ..بکشم

 در به رسوندم خودمو و نیزم رو دمیکش پاهامو

 دمیشنیم سرم پشت شویپ در یپ یقدما یصدا.. یورود

 جونم به ترسو داشت و بود دنبالم وحشت هیسا هی نیع

  ..نداختیم



 صبح از نگفتم یول مارستانیب یبر یتونیم گفتم: الکس

 نشه تکرار گهید.. یبرگرد شب آخر و یبر یتونیم

  ..الید

 گرفتم دستمو و دمیکش یسخت نفس و ندادم جوابشو بازم

 درو چشمام رفتن یاهیس با همزمان و در رهیدستگ به

 برگشتن سر تا دو خونه تو گذاشتم پامو تا و کردم باز

 هی.. شناختمینم ویکی اون یول بود کیآر شونیکی.. طرفم

  ..بود جوون زن

  ..تعجب با زنه یول آروم و یعاد نگاهش کیآر

 و کردم حس سرم پشت الکسو حضور هم موقع همون

 سرم دور خونه که رمیبگ فاصله ازش یفور خواستم

  ..سرم رو دادم فشار محکم دستمو و دیچرخ

 یهرکار بعد اتاق به برسون خودتو.. الید وفتین پا از

  ..نباز خودتو سنگ یآدما نیا یجلو.. بکن یخواست

 

 !خوبه؟ حالت الید: کیآر

 ..شدیم تر واضح نا رفته رفته گوشم تو صداها

  !هو؟ی شد چت! ال؟ید: الکس



 پسش شدت با که کردم حس بازوم رو دستشو ینیسنگ

.. دست.. من به: زدم لب توانم و زور نیآخر با و زدم

 ...نزن

 و شد تار و رهیت چشام یجلو ایدن که دمیکش ینیسنگ نفس

 و نیزم رو افتادم جون یب و کنم یمقاومت نتونستم گهید

 ....دمینفهم یزیچ گهید

~~~~~ 

 آهسته چشامو رگام تو خنک عیما هی انیجر احساس با

  ..کردم باز

 ..ومدینم ذهنم تو یچیه و بودم جیگ هنوز

 فقط بود تنم لباسا همون که انداختم خودم به ینگاه

 و دادم فشار روهم محکم چشامو.. بودن دراورده پالتومو

  !؟یبهتر! ؟یچطور: گفت سرم باال از که ییصدا بعدم

 و بود سادهیوا سرم کنار که دوختم کیآر به نگاهمو

  ..کردیم سََرم باال ِسُرم وارد رو یآمپول بادقت داشت

 حال از جلوشون که یا لحظه.. اومد ادمی یچ همه کم کم

 ....و رفتم

 رو و اتاق سطل تو انداخت رو یخال آمپول کیآر

 نجوریهم دارم من دید یدقت و نشست تخت کنار یصندل

 هم و اعصاب ضعف بخاطر هم: گفت کنمیم نگاهش



 بدنت به غذا اگه.. یرفت حال از معدت ضعف بخاطر

 بلند تخت رو از یبتون که دمینم نانویاطم نیا بهت نرسه

  ..یش

 نویا: گفتم کردمو اشاره دستم تو سرم به و زدم یشخندین

 نزن حرف دکترا نیع من واسه بعدشم.. دستم از بِِکش

 !؟یدکتر مگه

  ..هستم آره: کیآر

 

 دستمو خودم و چرخوندم حدقه دور چشامو حوصله یب

 گرفت متیمال با هوا تو دستمو زود که سرم سمت بردم

 ..شه خوب حالت بذار لطفا نکن: گفت و

 چه شماها به من خوب حال: گفتم بلند شدمو یعصب

   !آخه؟

 لرزه بازم شدمو ساکت اومد اتاق در از که ییصدا با

  ..جونم به افتاد

 درگاه تو الکس خندون و ثیخب صورت و شد باز در

 ..شد واضح برام در

 عروسک حال: گفت سرخوشانه و جلو اومد قدم چند

  !چطوره؟ کوچولوم



 روهم لبامو و مخالف سمت برگردوندم رومو انزجار با

 یتو بخاطر فقط گرفتم اعصاب ضعف.. دادم فشار

  ..آشغال

 !؟یبذار تنهامون شهیم کیآر: الکس

 و کردم حس خودم رو هیثان چند تا کویآر نگاه ینیسنگ

  ..کرد ترک اتاقو" باشه" گفتن با بعدم

 به نسبت یبد حس.. نره خواستمیم... یول چرا دونمینم

 راحت تونستمینم بازم یول نداشتم حرفاش و خودش

 مکان هی تو الکس با موندن تنها بازم اما... کنم اعتماد

 واسم تونستیم که بود یاتفاق نیتر ترسناک بنظرم

   !وفتهیب

  !زم؟یعز: الکس

: گفت دوباره و نشست تخت لبه که ندادم نشون یواکنش

 ...الید

 شمیم متنفر اسمم از: گفتم و سمتش چرخوندم سرمو

   !؟...یدونستیم.. شنومشیم تو زبون از یوقت

.. اسمتم عاشق من اما: گفت شدو تر پررنگ لبخندش

      !؟یچ یعنی الید یدونیم اصن.. الید.. الید

 شمرده.. ندادم جوابشو و کردم جمع حرص از لبامو

 !!نه؟ مگه.. کوچک بالدار فرشته یعنی: داد ادامه شمرده



 اول گفت درست و قیدق انقد اسممو یمعن نکهیا از

  ..دمیخند بعدم کردم تعجب

  ..یباش اسمم ریگیپ انقد کردمینم فکر: گفتم تمسخر با

 چه تا نیبب گهید: گفت زدو بهم یچشمک مسخره به اونم

 ..هستم و بودم دنبالت حد

  ..یضیمر تو: گفتم و کردم خشک لبخندمو

 ..میراض تیوضع نیا از خودم: الکس

 ..کوچولوم فرشته: گفت جملش ادامه در مکث با

 که لبم سمت جلو آورد انگشتشو حرفش با همزمان و

 پررنگ رد تا سه هنوز خوبه.. برگردوندم صورتمو

   ..داره رو انقد هنوزم و صورتشه رو سرخ

 رو دشیکش و شد متوقف صورتم کینزد انگشتش 

 فتویکث دست: گفتم و دادم تکون محکم سرمو که گردنم

  ..من به نزن

 یبر دینبا گهید: گفت و دیکش پس دستشو خونسرد

 ..عشقت شیپ مارستانیب

: داد ادامه یفیکث لحن با و چرخوند بدنم رو نگاهشو

 و آها! که؟ یدونیم.. نمتیبب داغون ینجوریا خوامینم

 جون ریبگ جون کمی.. خوامتینم فیضع ینجوریا

  ..واسم یباش داشته



 داد و تخت رو شدم زیخ مین و شد تند نفسام حرص از

 ..رونیب برو: زدم

 فردا امروز.. راحت التیخ ستین یموندن ریام: الکس

 ...بگ عزاشو دیبا تو و جهنم به رهیم

: زدم ادیفر بلندتر و گوشام رو دادم فشار محکم دستامو

  ...رونیب گمشو

 بهت: زدم داد بازوش به دمیکوب محکم و باال آوردم پامو

 ..کنم گوش اتتویچرند خوامینم.. رونیب گمشو گفتم

 ..قتهیحق نایا اما: گفت و داد سر یبلند قهقهه

 دمیکش دستم از ِسُرمو و دیترک بلند یصدا با بغضم

 تا دو و زدم گردنش به یمحکم چنگ دستام با و رونیب

  ..گلوش رو گذاشتم دستامو

  ..شو خفه فقط.. شو خفه: زدم داد هق هق با

 گهید.. بزنه حرف نتونه گهید تا کنم خفش خواستیم دلم

  ..بکشه شیآت به قلبمو نتونه

 بازم که کردم وارد گلوش به یفشار داشتم که یتوان با

.. یزنیم دست بهم یدار خودت اوله بار: گفت و دیخند

         ..لذتبخشه اوم

  ..کثافت.. فیکث: زدم داد صورتش تو



 چون میعوض اون.. تونستمینم.. دیرس ینم بهش زورم

.. گرفتینم جلومو چیه کنم شیکار تونمینم دونستیم

 که یبلند و تند ینفسا با و برداشتم گلوش رو از دستمو

 که یجور صورتش تو دمیکوب یمحکم یلیس دمیکش یم

  ...کردم هیگر بلند و افتاد گز گز به دستم کف

 دور هی و گونش رو دیکش دستشو و باال داد ابروهاشو

  ..سمتم شد خم و دهنش تو چرخوند زبونشو

.. باهاش مبارزه واسه بود نمونده تنم تو یجون گهید

 که یتوان نیآخر.. زورش برابر در مقاومت واسه

 جسم هی جز االن و کردم یخال یلیس همون تو داشتمو

  .نبودم یچیه متحرک یول جون یب

  ..کنم فرار دستش از و بزنم غیج تونستمینم یحت

 خودت: گفت اخم با و یعصب و دستش تو گرفت چونمو

 رهیم هرز داره یلیخ دستت.. بدم جوابتو یچجور بگو

   !ها؟ کنم قطعشون خودم هیچ نظرت الید

 یول کردیم شیحرص شتریب چشاش تو جسورانم نگاه

 چشام گهید دور هی شدو تار چشام یجلو صورتش دفعهی

  ..رفت یاهیس

 ..کنمیم مونتیپش سگ نیع: الکس



 منو و نییپا آوردم تخت رو از و دیکش انهیوحش دستمو و

  ...اتاق در سمت دیکش

 بازم.. شد مبهم گوشم تو صداش.. روهم افتاد پلکام کم کم

 ....رفتم حال از و نیزم رو زدم زانو و دیکش ته میانرژ

~~~ 

 داره سرنگ با داره آب نیع یچ هی نکهیا حس با بازم

 زود که خوردم یتکون و اومدم بهوش شهیم دهنم وارد

  ..شد برداشته لبام نیب از سرنگ

 دمشید سرم باال که یکس بازم و کردم باز مهین چشامو

  ..بود کیآر

 

 دستش تو سرنگ به یا اشاره که کردم نگاهش اخم با

 داره گلوت.. داره حد از شیب یآب کم بدنت: گفت و کرد

 روزه چند نیا تو.. یبخور آب دیبا شهیم زخم یخشک از

   !؟یآورد باال خون

 ..اوهوم: گفتم و دراوردم صدا گلوم ته از

 کیآر که نمیبش جام تو تا زدم تخت رو یپتو به یچنگ

 و تخت تاج به داد هیتک برداشت سرمو ریز بالش زود

  ..بده هیتک.. ایب: گفت



.. تخت تاج به دادم هیتک و عقب دادم هول آروم خودمو

 و انداختم دستم رو ِسُرم شده کبود یجا به ینگاه

 ...الک: گفتم یا گرفته یباصدا

 !کو؟.. الکس: گفتم دوباره کردمو یا سرفه

 توش و برداشت زویم رو وانیل بده جوابمو نکهیا قبل

 بهت بعد بخور نویا اول: سمتم گرفت و ختیر آب

  ..گمیم

 کل و خشکم یلبا به رسوندم و گرفتم دستش از وانویل

 و خشک بدجور گلوم بود اون با حق.. دمیکش سر وانویل

 ..بود شده زخم

    ..من به بدش حاال نیآفر: کیآر

 ..دوباره زیم رو گذاشت و گرفت دستم از اروم وانویل و

 !نم؟یبش تونمیم: گفت و کرد اشاره تخت لبه به

 اگه.. بودم خورده جا مهربونش حد از شیب رفتار از

 !آخه؟ داشت کاریچ الکس شیپ پس بود مهربون واقعا

 5 تا زدم سرمت تو که ییدارو گفتم الکس به: کیآر
.. بود ساعت 2 درواقع یول کنهیم هوشتیب ساعت

 باهم میبتون هم یباش راحت تو کمی هم تا نباشه خواستمیم

    ..یبخوا هم تو اگه یعنی.. میبزن حرف



 ببره منو دیترس الکس: گفتم خوردمو یوول جام تو

 فنا به وفتهیب دردسر تو خودش دیترس! مارستان؟یب

  !بره؟

 هی.. مینزن حرف زایچ نیا درمورد.. میبگذر: کیآر

 ..امیم االن من کن صبر لحظه

  ..شد خارج اتاق از و شد بلند تخت رو از و

 بزنم زنگ سیپل به و بردارم مویگوش بود یکاف فقط

 تهش یول.. ببره کنه جمع ویروان نیا ادیب تا بزنم آدرس

 ..من دمیشا و.. ریام ینابود! ؟یچ شدیم

 از اگه! کنم؟ اعتماد کیآر نیا به تونستمیم واقعا من

 اونم و بکشه حرف زبونم ریز از تا باشه الکس طرف

 چرا! کنه؟یم کمکم داره چرا پس! ؟یچ بزنه ضربه بهم

  !نم؟یبب تونمینم یبد از یچیه چشاش تو

 هیدوست هی فقط الکس با رابطش گفت بهم اول روز چرا

  !؟...هیظاهر

 دمت... که یفرستاد برام تو کویآر واقعا اگه خدا آخ

 بتونم هم از بدو و خوب کن کمکم خودتم اما.. گرم

 ..بدم صیتشخ

 منتظر و نشستم تر صاف جام تو اتاق در یصدا با

  ..شدم



 بود داخلش کاسه تا دو که کیکوچ ینیس هی با کیآر

  ..بست درو پا با و داخل اومد

 از شده بلند بخار تونستم فقط من و زیم رو گذاشت وینیس

 سمت رفت و انداخت بهم ینگاه.. نمیبب هارو کاسه تو

 ..ِچَشم تو زنهیم نور.. نکش: گفتم که اتاق یها پرده

 ..یبخوا تو هرجور: گفت و ستادیا حرکت از دستش

 هارو کاسه از یکی و نشست تخت لبه و برگشت دوباره

 دوباره ینخور اگه: سمتم گرفت و برداشت ینیس تو از

 ..ایب.. یریم حال از

 نکهیا قبل و انداختم کاسه اتیمحتو داخل به ینگاه

 توش گرفتم رونیب از خودم نترس: گفت بگم یزیچ

  !؟...ینیبب بخورم من قاشق هی یخوایم.. ستین یزیچ

 سوپ از کمی و دادم تکون قاشقو داد بهم که ینانیاطم از

 و زد یپررنگ لبخند که دهنم تو بردم کردمو فوت رو

 نیبب: گفت و خودش یبرا برداشت رو کاسه یکی اون

 ..خورمیم منم

 با و پاهام رو گذاشتم رو کاسه خوردم که قاشقو نیدوم

 نیهمچ واقعا تو: گفتم شه صاف صدام که یا سرفه تو

 !؟یکنیم تظاهر یدار ای یهست یآدم

 ..ینیبیم یدار که میهمون: گفت و خورد جا سوالم از



! ؟یکنیم کاریچ الکس شیپ نجایا پس: گفتم یدودل با

  !؟یدار کاریچ یروان و ضیمر جونور هی شیپ

 هی اون شیپ بودن دیشا: گفت و باال انداخت هاشو شونه

 که همونطور! نه؟ مگه.. گهید باشه داشته برام یمنفعت

 ..هیظاهر همش گفتم بهت

 ..دکتر یآقا! کنم؟ باور یدار انتظار -

 فقط من: گفت و گرفت بودو حرفم تو که یا طعنه

 الکس یها طعمه از دخترا هیبق نیع هم تو خوامینم

 !؟یفهمیم یباش

!! چرا؟ خب: گفتم شدو تموم صبرم ابهام همه نیا از

 از تو اصن! کنه؟یم کاریچ گهید یدخترا با مگه الکس

  !کنم؟یم یغلط چه نجایا من یدونیم کجا

 ..بشنوه ممکنه نجاستیا جانا.. تر آروم: کیآر

  !ه؟یخر کدوم جانا: دادم ادامه صدا تُن همون با

 هی و برم یباش آروم یتونینم اگه: گفت تحکم و اخم با

  !م؟یبزن حرف گهید موقع

  ..جهنم به دیبر همتون: گفتم هوا یب

 کالفه و دهنش تو برد فرو لبشو حرص از کیآر

  ..برد فرو شدش مش یموها تو دستشو



 با و زیم رو گذاشت سوپو کاسه و شد بلند جاش از

  ..رونیب رفت اتاق از بلند یقدما

 دمیخز و خودش کاسه کنار گذاشتم رو کاسه لج از منم

 واقعا دیشا.. کردم یرو ادهیز کمی دیشا.. پتو ریز

 داد نجات جونمو دوبار اون.. کنه کمکم خواستیم

 با که برام باشه یدلگرم کمی خونه نیا تو دیشا.. باالخره

 با واقعا الکس دونستمیم اگه دیشا.. ستمین تنها الکس

 بدم نجات خودمو تونستمیم دیشا کنهیم کاریچ دخترا

  ....یول

 

  ...نیهم.. خوادیم رویام دلم فقط و فقط من

  ..دارن کم رویام همه و همه.. قلبم.. روحم.. دلم

 یزندگ شهیم تو اومدن بهوش...!! اوف ریام اوف

 ....کن یزندگ و باش زنده فقط تو... من دوباره

 گشتم چمدونم دنبال چشم با و شدم بلند جام از یحس یب با

  ..اتاق کنج گذاشتنش دمید که

 حلقه اول.. سمتش رفتم و کنار زدم پام رو از رو پتو

 عطرشو بعدم کردم دستم رو بود داده بهم که ینینگ تک

  ..زدم دستم نبض به سیپ دو و برداشتم



 و شتریب هیثان هر که یبغض با و سرجاش گذاشتم عطرو

 مچمو و تخت تو برگشتم گرفتیم شکل گلوم تو شتریب

  ..دمشیکش بو ولع با و مینیب یجلو گرفتم

 گهید عطر هی شدیم یقاط تنشم عطر با یوقت بو نیا اما

  ..شدیم یا

 صدا یب و دمیبوس رو حلقه رو نینگ لرزون یلبا با

 نیا نمینب تا بخوابم گهید کمی کردم یسع و ختمیر اشک

 ...روزارو

~~~~~~ 

 انقد چشامم.. بود مخم رو یلیخ میگوش زنگ یصدا

 کم کم مغزم اما.. کنم بازشون خواستینم دلم بود نیسنگ

 جام از بودم توش که یتیوضع درک با و افتاد کار به

 یکیتار اون یتو تا زیم رو دمیکش دست و دمیپر

 ..کنم دایپ مویگوش

 دم بردم ویگوش و کردم وصل تماسو زود آنا اسم دنید با

 !آنا؟ الو: گوشم

 !؟یخوب! ؟یخواهر یچطور: آنا

 با کرده یمخف ازم رویام یقلب ستیا نکهیا یاداوری با

 هی یحت خواهرمم چون.. ستمین: گفتم یدلخور لحن

  ..کنهیم یمخف ازم رو ییزایچ



 !کردم؟ یمخف ویچ! من؟! ؟یک: آنا

 و کرد یقلب ستیا ریام بشنوم دکتر زبون از دیبا من -

 چرا یبود اونجا خودت که تو! برگردوندنش؟ دوباره

 !بهم؟ ینگفت

 و ادیز مشکالتت اتقد تو.. برم قرونت من یاله: آنا

 نخواستم شده رفع خطر دمیفهم یوقت منم تحمله رقابلیغ

 ..نگفتم رهامم به یحت.. کنم نگرانت یالک و بگم بهت

: گفت یشاد لحن با که کردم سکوت فقط جوابش در

  ..ادیدرب دلت از کمی بدم بهت خوب خبر هی بذار حاال

 ...کما از.. ریام: گفتم عیسر و کنار زدم رو پتو

 ....یول هنوز ومدهین بهوش.. نه نه: آنا

 شیاریهوش سطح: داد ادامه قبل از تر خوشحال

 از کمتر تا کرده ینیب شیپ دکتر.. الید شده ادتریز  یلیخ

 ..ادیب بهوش هم کما از گهید ماه هی

 ته از و دهنم رو دادم فشار دستمو بعد یول سکوت اولش

 از خواستمیم دونستمینم خودمم.. کردم هیگر و دمیخند دل

 ..کنم هیگر ای بخندم یخوشحال

 یباش خبر خوش شهیهم.. شکرت یلیخ شکرت ایخدا -

  ..آنا



 داخل یهمراه چیه دنینم اجازه االنم.. شاالیا: آنا

 نگران تو زنمیم سر تندتند امیم یه منم بمونه مارستانیب

 ..گمیم خودت به اول کرد یدیجد رییتغ.. نباش

 یمرس.. آنا یمرس: گفتم و دادم تکون تندتند سرمو

  ..زدلمیعز

 یروه به خوبو خبر نیا من تا کن قطع گهید خب: آنا

  ..بدم جونم

 ..فعال.. وونهید: گفتم زدمو هیگر با یلبخند

 ..فعال: آنا

  ..کردم قطع ویگوش و

 هی تا.. کردم پاک اشکامو و صورتم رو دمیکش دستمو

 میزندگ تموم گهید ماه هی تا.. ومدیم بهوش گهید ماه

  ..ومدیم بهوش

 فشار دستم تو ویگوش و دمیخند دل ته از آروم دوباره

 به.. شدیم میخوشحال نیا متوجه دینبا الکس اما.. دادم

 ..دادیم عذابم حرفاش با بازم وگرنه.. وجه چیه

 شده که هم کوچولو سر هی دیبا.. مارستانیب رفتمیم دیبا

 ..زدمیم

 و شدم بلند جام از زود و کردم مرتب تنمو تو سوشرت

 ..در سمت رفتم



 بار سه دو.. نشد باز یول نییپا دمیکش اتاقو در رهیدستگ

 در بود کرده قفل یعوض یول کردم امتحان هم گهید

 ..اتاقو

 نیا کن باز: زدم داد و در به دمیکوب محکم دستم کف با

   ..درو

 ..دینشن انگار.. نشد یچیه

 داد دوباره و عقب دمیکش چندبار حرص با رو رهیدستگ

 ..گفتم کن باز درو نیا: زدم

 و وارید به شد دهیکوب یدیشد یصدا با در دینکش هیثان به

 و خوردم جا یرسم شلوار کت اون تو الکس دنید با من

 !ه؟یعروس نییپا اون: گفتم مسخره به

  ..بود یعصب یلیخ و دیبار یم شیآت چشاش از

 برام یلیخ که هستن افراد یسر هی نییپا اون: الکس

 و جلوشون یکن ییآبرو یب ینجوریا خوامینم مهمن

  !؟یفهمیم.. بدم دست از اعتبارمو

  ..ببرم رو تو یآبرو من کممی حاال! نطور؟یا که -

 که دمیکش یبنفش غیج چنان و گرفتم ینفس گفتم نویا

 پرت پشت از که یجور دهنم تو خورد یمحکم یتودهن

  ..تخت رو شدم



 گزگز داشتن که شدم حس یب یلبا رو گذاشتم دستمو

 ..دمیخند چشاش تو نگاه با و کردنیم

 بود داده قدرت و یانرژ بهم ریام تیوضع بهبود انگار

 شتریب تونستمیم انگار.. یوحش وونیح نیا برابر در

 ...ریام یبرا هم و ریام بخاطر هم.. بجنگم باهاش

 هنوز! نه؟ یزنیم غیج بدتر شو خفه گمیم بهت: الکس

  ..یدراورد دُم اوردمیدرن روزتوید کار یتالف

 به بازم و کردم اشاره صورتش رو چنگم یجا به

 تیخونگ گربه یگفت مهمت افراد همون به: گفتم مسخره

  !وقت؟ هی نره آبروت که! صورتت؟ به انداخته چنگ

 همون به برگشت و ستادیا جلوم اومد و دیخند حرص از

 تونهیم کوچولوم برده اما.. نه: گفت و فشیکث جلد

 کجا به ندونه یوقت! نه؟ مگه گهید بشه یوحش ینجوریا

  !درسته؟.. من صورت به ارهیب هجوم بندازه چنگ

Tina: 

 بفهم! برده؟: گفتم نفرت با زدمو زل ثشیخب یچشا تو

  ..یگیم بهم یچ یدار

  ..نه تو اما فهممیم خوب که من: الکس

 دستت تو یانداخت که هم یآشغال اون: داد ادامه یجد

  ..اریب درش



 نیا تو که یآشغال تنها: گفتم یول حلقمه منظورش دمیفهم

 ..فیکث.. ییتو فقط داره وجود اتاق

  ..یداد بهم که ینسبت نیا از خوشحالم: الکس

 فیکث یگیم بهم که حاال بذار پس: داد ادامه خونسردانه

 یب حرفت که بدم نشون بهت خودم از یهنر هی حداقل

 !نظرت؟.. نمونه جواب

 خودمو کار من ستین مهم نظرت البته: گفت مکث یب و

  ..کنمیم

 سمت برد دستشو حرکت هی تو و عقب رفت قدم هی

  ..زد زل چشام تو لبخند با و کمربندش

 غیج تو شد خالصه همشون و سرم تو اومد فکر تا هزار

 با اونم که خودم نجات واسه دمیکش دل ته از که یدوم

 که ییدستا و شد خفه صورتم رو بالش اومدن فرود

 که ییپاها و شکمم رو بود شده قفل بزرگش دست توسط

  ..روشون بود گذاشته زانوشو رحمانه یب

 واموندتو دهن اون اگه الید کنمیم خفت بدجور: الکس

  ..نزن غیج.. یرینگ ِگل

 رو از بالشو اون تا بدم تکون خودمو کردمیم یسع

 هی فقط اون برابر در من زور یول برداره صورتم

 ..بود بزرگ یچیه



.. اومد درد به حنجرم شدو خفه خودم تو صدامم کم کم

 کرده اهیس واسم هم رو ایدن چشام یجلو بالش یاهیس

  ..بود

 خفم نخواد کُشت قصد به االن که دمیکش ینم غیج کاش

  ..کمکم ومدیم و دیشنیم صدامو یکی کاش.. کنه

 بره بزاره که زدمینم حرف کیآر با یاونجور کاش

  ..کردیم کمکم االن اون دیشا

 صورتم رو از نکهیا محض به و شد کم بالش فشار

 میر وارد ولع با رو هوا و کردم سرفه بلند شد برداشته

  ..کردم

 تخت کنار که ییکشو سمت رفت و شد بلند تخت رو از

 سرفه و گلوم به بودم گرفته دستمو همچنان من و بود

 ..کردمیم

 حس یجور کار، نیح تمشیر با یزدنا سوت یصدا

 هیگر به که کرد قیتزر وجودم به رو یامن نا و خطر

  ..افتادم

 تا و برداشتم زیم یرو از رو یا شهیش متوسط گلدون

 نفع به اصال که کنهیم یکار هی داره و منه به پشتش دمید

 ..شدم بلند مهین تخت رو از ست،ین منم



 شدن جمع از چشام یتار تا چشام به دمیکش محکم دستمو

 گلدونو و سمتش برداشتم زیخ و ببره نیب از اشک

 دمینفهم که ارمیب فرود خواستم گردنش پشت با مصادف

 که یمن کمر دور دستشو هی و داد یجاخال یچجور

 زیچ هی یبلند خنده با و کرد حلقه نیزم خوردمیم داشتم

 تو کرد فرو محکم لباس یرو از رو سرنگ نیع زیت

 سبز یچشما تو زدم زل و دیبر نفسم دردش از که پهلوم

 ..دیخند یم داشت که شیا نهیک

 حس رگام تو رو یخنک عیما انیجر هیثان چند عرض در

 !؟...یکرد.. کاریچ.. چ: زدم لب زور به و کردم

 دستمم یحت که بود شده سر و حس یب چنان بدنم

  ..نیزم رو افتاد دستم از گلدون و باال ارمیب تونستمینم

 کرد بلند جونمو یب بدن و کشو تو انداخت ویخال سرنگ

  ..تخت رو گذاشت و دستاش رو

 که یبدن و شدیم تر نیسنگ و نیسنگ هیثان به هیثان چشمام

  ..کردمینم حسش گهید

 کرد صاف تنش تو کتشو که دمید بازم، یچشما یال از

 ..باال دیکش نمیس یباال تا تختو رو یپتو و



 صورتشو و گونم رو دیکش گونه نوازش انگشتشو

 بهم انقد خواستینم دلم.. کرد تر کینزد و کینزد

 ..باشه کینزد

: کنم زمزنه تونستم فقط و فتادیم روهم داشت چشامم

 ...نکن

 قرار گردنم رو لباش و صورتم به خورد ششیر ته

  ..رونیب داد نفسشو حالت همون تو و گرفت

 چیه.. گرفتمیم فاصله ازش و داشتم جون تونستمیم کاش

 ..نداشتم یچندش جز یحس

 یبخواب خوب: گفت و داد فاصله گردنم رو از لباشو

 ...!من یکوچولو فرشته

 .....دمینفهم یچیه گهید و

~~~~~~ 

 شد،ینم قطع گوشم کنار که یریرجیج یصدا دنیشن با

 ..دادم فشار روهم چشامو

  ..باشه داشته ادامه خوادیم حاالها حاال نیا.. نه

 خورد چشمم که یزیچ نیاول و کرد باز آروم چشامو

  ..بود روم جلو یآهن در بهش،

.. انداختم دورم به ینگاه و شد گرد چشام تعجب از

  ..خورده ترک و رنگ دیسف و دار نم یواراید



 ..کوچولو یلیخ یلیخ اتاقک هی

 دهیچ روهم که بود چوب دهیپوس یها کهیت نیزم کف

 ....ریرجیج یصدا نیا و بودن شده

 از دنیلول یم هم تو داشتن کنارم که موش تا دو دنید با

 گلوم از ییصدا اما بزنم غیج خواستم و دمیپر ترس

 چندش تا دو اون از خواستم و کردم یا سرفه.. ومدیدرن

  ..شد فشرده محکم دستم دور یچ هی که رمیبگ فاصله

 مچ دور که یمیضخ و پهن یفلز دسبند به زده بهت

 بدنه از که یکلفت ریزنج و بود کرده محاصره رو فمیظر

  ..کردم نگاه بود شده وصل سقف تا دستبند

  ....و کرد هوشیب منو آخر بار کثافت

 با و کردم جمع انزجار با افمویق افتادم که اش بوسه ادی

 دهیبوس که ییجا قایدق گردنم به زدم چنگ محکم ناخنم

 شهیم زخم پوستم نبود مهم.. خاروندم محکم و بودش

 اون االن من اما.. یا گهید زیهرچ ای ادیم خون سوزهیم

 ..یعوض آشغال.. دونستمیم نجس گردنمو از قسمت

 

 دهیبوس منو بازم اگه! ؟یچ باشه کرده یا گهید غلط اگه

  ....باشه کرده لمسم اگه! ؟یچ باشه

  ..خودمو بعد اونو اول.. کشمیم خودمو نه نه



 از یکی دنید با که نییپا گرفتم سرمو پام اومدن قلقلک با

 ادیب پام از داشت یسع که رنگ یا قهوه یموشا

 و دادم تکون محکم پامو و دمیکش یفیخف غیج  باال

  ..وارید کنج به دمیچسب

 و رونیب به برسه صدام که بزنم داد یجور کردم یسع

 ..درو نیا نیکن باز! ؟...ستین نجایا یکس: گفتم غیج با

 به دنیمال یم خودشونو و دنیچرخیم پام دور یه موشا

  ..کردیم وونمید داشت نیا و پام مچ

 پام پنجه رو و فشردم دستام تو دستبندو میضخ ریزنج

   ..دیترک بغضم هوا یب و شدم بلند

  ..الکـــــــــس: دمیکش ادیفر حنجره ته از

  ..فطرت پست بهت لعنت: زدم داد زدمو هق هق

 !یلیخ.. سرده یلیخ نجایا

 جلو سردخونه بود انداخته منو که ییها صحنه تمام

 یا خونه سرد.. افتادم لرزه به و شدن رد لمیف نیع چشمم

 هی قتل قبلش که یمن و بود شده دهیپوش جنازه پر که

   ...بودم دهید چشمام با دخترو

 سرد وارید به چسبوندم مویشونیپ و گرفت اوج هقم هق

  ..کردم هیگر دل ته از و



.... االن اما بده نجاتم و کنه بغلم که بود یریام موقع اون

  ..نیهم.. خودم و بودم خودم فقط

 ..متنفرم.. ایخدا متنفرم یزندگ نیا از

 به ترس با و سرد چوب رو خوابوندم پاهامم پاشنه کم کم

 نگاه کردنیم متر اتاقو قرار یب که یموش تا دو اون

  ..کردم

 همزمان.. عقب دادم هولشون و زدم موهام به یچنگ

 که عقب دمیکش شدت با بار چند حرص با محکم دستمو

 زخم دستمو یآهن فلز اون قبل از تر دردناک هربار

  ..کرد

 کدوم.. الکـــــــس: زدم غیج و گرفت سر از میگر دوباره

  !؟...نامرد یهست یگور

 بازم و وارید تو دمیکوب نتیعصبا و حرص از مشتمو

 گلوم تو شد جمع خون دوباره تا زدم غیج انقد.. زدم غیج

 دهنم تو که یخون و زدم عوق چوبا از یکی یرو و

  ..رونیب آوردم رو بود شده جمع

 دستم از بود دهینرس بدنم به غذا و آب که ییروزا شمار

 بدنمم خون چ،یه بود شده تموم ممیانرژ و بود رفته در

 ..شدیم کم داشت



 یا جهیسرگ با و کردم پاک دهنمو سوشرتم نیآست با

  ..نیزم خوردم و شدم دهیکش عقب به سراغم اومد

 رسما که انگار و وارید به دادم هیتک سرمو جون یب

 یاشک قطره و هم رو افتاد چشام و پلکام رو افتاد سنگ

 تر لبمو گوشه زخم و گونم رو خورد سر هام مژه از که

 ...کرد

 یم دست از مویاریهوش داشتم که آخر لحظه درست

 و دمیشن رو یآهن در به یخوردن تقه یصدا انگار دادم

  ..دادم تکون سرمو

  ..رفتمیم حال از دینبا.. شدمیم هوشیب دینبا

 یول شم بلند جام از وارید از گرفتن کمک با کردم یسع

 ..نشستم نیزم رو دوباره و نتونستم

 به و دیکش ریت گلوم که بخوام کمک و بزنم داد خواستم

  ..افتادم سرفه

 هجوم از نویا و شد باز آروم یخراش گوش یصدا با در

  ..دمیفهم داخل به گرما یا لحظه

 کردم نگاه بود ستادهیا در یجلو که یکس به نفس نفس با

 و جون یب دست و بدم صیتشخ الکسو کلیه تونستم و

  ..کنم دراز سمتش لرزونمو



 یب آثار یول بود کرده بدنم وارد یکوفت چه دونمینم

 دیبا که اونجور و بود مونده یباق تنم تو هنوزم شیحس

  ..نداشتم یانرژ

 رو گذاشتم دستمو کف منم و سمتم اومد شمرده یقدما با

  ..عقب دادم هول خودمو و نیزم

 

 کنارم و عقب داد هول رو موشا از یکی کفشش نوک با

  ..نشست پاش هی رو

 زل چشاش تو نفرت با و کردم ع۷جم خودمو سرما از

 انداخت بود ریزنج قفل که زونمیآو دست به ینگاه.. زدم

  ..گردنم به شد رهیخ بعدم و

 دیپر ابروهاش اول.. داشتم نظر ریز حرکاتشو تک تک

 نرم پوست فیح: گفت و دیخند خباثت با بعدش یول باال

  !؟...یکرد شیخون و لک! نبود؟ دتیسف و

  ..دمیلرز سرما از فقط و ندادم نشون یواکنش

 آدم تا دارمت نگه نجایا روز چند بگو خودت: الکس

  !الزمه؟ برات روز چند! هوم؟! ؟یش

 کردنیم برخورد باهم سرما شدت از که ییدندونا با

 .....سر... تونمی..نم.. من.. الکس.. ا: گفتم



 سرما به چقد دونمیم.. کوچولوم فرشته دونمیم: الکس

 تونمیم کاریچ من یخواست نطوریا خودت اما.. یحساس

  !برات؟ بکنم

 ..متنفرم..مت.. ازت -

  ..دونمیم.. زمیعز دونمیم نمیا: الکس

 تو که یسوال یحت: داد ادامه کردو چشمام به یا اشاره

 ..دونمیم هم تهیعسل یچشا اون

 نکهیا: گفت یتفاوت چیه بدون اون و شد تر پررنگ اخمم

  ....شدنت هوشیب بعد

: گفت و کرد پرتاب باال به میمال موهامو از یا دسته

  ..نه ای زدم دست بهت

 و رفتم فرو وارید یگود تو شتریب و شد خیس تنم به مو

  ..خودم به دمیچیپ سرما از

 بد یحسا تموم که یلحن با و جلوتر داد هول خودشو اونم

 حال من فقط که شهینم: گفت کردیم منتقل بهم رو ایدن

  !نه؟ مگه کنم

 ..شو خفه.. خ -

.. زدن حرف واسه بود شده سر زبونمم یحت سرما از

 بهم حالمو حرفاش با و نجایا نبود که خواستیم دلم فقط

  ..زدینم



 دمیکش نیزم رو خودمو که کرد کمتر باهام فاصلشو

 سمت دمیکش محکم بازوم گرفتن با و نذاشت یول عقب

 در نداشتم یزور.. برگردوندم صورتمو که خودش

 بزنم عوق نجایهم بود مونده کم.. کنم مقاومت برابرش

 ..شیعوض صورت تو

 و حرص از من و داد قرار گوشم با مماس صورتشو

 یحس یب وجود با زدمو خی لب و بستم چشامو تیعصبان

  ..دادم فشار روهم

 حس رمیز لرزونتو تن یوقت تا: گفت آهسته گوشم دم

 ...نکنم

 یوقت تا: داد ادامه دوباره.. بلند نفسام و شد یخال دلم ته

 تونمیم یچجور... نشنوم گوشم تو هاتو ناله و آه یصدا

 !هوم؟! ببرم؟ لذت ازت

 عرق و شد کند قلبم ضربان زد که یحرف از ناباورانه

 داشت که ییسرما اون تو.. گرفت فرا وجودمو کل سرد

 باالخره و کردم گرما احساس کرد،یم هوشیب منو

 که کردم نگاه چشاش تو و سمتش چرخوندم صورتمو

   ..نداختیم آدم دل تو ترسو یچجور



 بهش دیبا ینسبت چه دونستمینم.. بگم دیبا یچ دونستمینم

 بدنم تو یحس چیه یوقت.. کنم کاریچ دیبا دونستمینم بدم

   !بهش؟ کنم حمله تونستمیم یچجور نبود

 بهش زدو که یحرف نیا جواب تونستمیم یچجور

  !برگردونم؟

 یول بدم جوابشو نتونم که بودم نخورده یحرف حاال تا

  ...نیا

 خرج تو واسه یاردیلیم من.. نکن نگام میاونجور: الکس

   !ببرم؟ ازت یسود هی دینبا کردم

 ییگلو با و دراومدن حرکت به شدم خشک یلبا باالخره

 به خواهرتم.. خ: گفتم بود دهیبر امونمو سوزش از که

  !کنن؟ حال باهاش.. تا.. یفروختیم اون و نیا

 حرفم ادامه در منم و شد شتریب بازوم رو انگشتاش فشار

  ..رتیغ یب بدبخت: گفتم

 ..نگفت یچیه و داد جوابمو لبخند هی به فقط بار نیا

 قفل که دستم یکی اون سمت رفت و کرد ول بازومو

 راه وسط یول کرد دراز آهن سمت دستشو.. بود ریزنج

.. کنمینم بازش.. نه: گفت و دیکش دستشو و شد منصرف

: داد ادامه یا مسخره لحن با کردو گرد چشاشو و



 اجازه بهت سرما اگه البته.. یبش یوحش دوباره ترسمیم

  ..بده موندن زنده

 !نه؟ میوحش من که.. یوحش

 یب و سادمیوا پاهام رو زدم وارید به یچنگ یجون یب با

 محکم دستمو کف و جلو کردم پرت محکم خودمو هوا

 و اون دنیکش عقب بخاطر هم که صورتش تو دمیکوب

 که اونجور ر،یزنج توسط دستم شدن دهیکش بخاطر هم

 ضربه یصدا نکهیا از یول نزدمش شه خنک دلم

   ..اومد حال گرمیج شکست رو نجایا سکوت خوردنش

 زورت نمیبب.. جلو ایب.. ایب: گفت و کرد یا مسخره خنده

   ..چقدره

 پشت از محکم دستم که جلو رفتم دوباره اریاخت یب

 نگاه دستم دور شده قفل ریزنج به یعصب و شد دهیکش

 ..کردم

 تا کن باز المصبو نیا ایب: گفتم و کردم اشاره دستم به

 یها هرزه با برو.. کثافت دارم زور چقد بدم نشونت

 بدجور بخوره بهم دستت چون کن حال برت و دور

 و جد هفت و یخودت میوحش.. الکس ارمیدرم پدرتو

  ..آبادت



 آرامششو کرد یسع یکل نمیبب چشاش تو خشمو تونستمیم

  !شد؟ تموم: گفت فقط و کنه حفظ

 تو رو دمیکشیم تیعصبان و حرص از که یبلند ینفسا

 تو کرد دست که کردم نگاهش بانفرت و کردم خفه خودم

 با و آورد رونیب رو یکوفت سرنگ اون بازم و بشیج

 ..کرد نگاه بهم لبخند

.. ن: گفتم ناباورانه و چشاش سمت دادم سوق نگاهمو

  ..نه

  ..آره: الکس

.. نکن.. الکس نکن: گفتم که برداشت سمتم قدم هی

  ..لطفا.. ل.. خوامینم بخوابم خوامینم

 

 خودمو و کنم فرار ییجا تونستمینم ریزنج اون بخاطر

 که بردارم تونستمیم جلو سمت قدم چند فوقش بدم نجات

  ..عقب ومدمیم قدم قدم داشتم االنشم نیهم اونم

 سرنگو یرو پوشش و برداشت گهید قدم هی دوباره

  ..نیزم رو انداختش و برداشت

 یچ نفهمم و خواب تو و باشم هوشیب همش خواستمینم

 رو ابهام و یجیگ حس فقط یکوفت یدارو نیا.. هیچ به

 ..ختیر یم بهم روانمو نیا و کریم منتقل بهم



 وارید کنج تو کمرم و عقب سمت برداشتم قدمو نیآخر

  ..وارید به دمیچسب و گرفت قرار

 صدایب اشک قطره چند و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم

   ..خوامینم..ن: گفتم و ختمیر

  ..یخوایم چرا: الکس

 و دادم تکون راست و چپ به یمنف نشونه به سرمو

  ..نه: گفتم

  ..بزن زانو: الکس

 ..جلوم بزن زانو: گفت دوباره که کردم نگاش باتعجب

  ..زنمینم رممیبم: گفتم و دادم فشار روهم دندونامو

 و رسوند سانت چند به باهام فاصلشو و زد یپوزخند

 به من یخوایم بعد یکنینم گوش حرفم به تو: گفت

 !نطوره؟یا! نه؟ بدم گوش حرفت

 تکون که بزنه بهم سرنگو تا کمرم رو رفت دستش

  ..دادم تکون خودمو محکم و خوردم یدیشد

 چیه.. نبود یفرار راه و بودم افتاده ریگ وارید کنج تو

 ..یراه

 هق.. شدیم تر کینزد بهم و بردیم لذت و دیدیم تقالهامو

.. نرفت یول عقب دادم هولش محکم و کردم یبلند هق

  ..رفتینم



  ..باش داشته انصاف ذره هی.. نامرد نکن -

 من یبرا انصاف از داره یک نیبب! انصاف؟: الکس

 بدون تا سایوا خوب دختر هی مثه حاالم.. زنهیم حرف

 ....یا درد

: زدم ادیفر و کردم قطع دمیکش که یبلند غیج با حرفشو

 ..کمــــــــک.. کمـــــــــک

 مار نیع و سرنگ زدن واسه شد تر یجر غمیج با

 و زدم زجه هیگر با که دورم دیچیپ دستشو انهیوحش

  ..کمک خواستن واسه شد زخم حنجرم

.. کنه کمکم نداشتم ویچکیه و شدمیم نابود داشتم

  ...ویچکیه

 به محکم موهام که یجور کردم یدیشد یتقالها غیج با

 با اون و نبودم بند جا هی خودم و زدنیم ضربه صورتم

  ..نگهداشتنم ثابت واسه راه هی دنبال بدنم به زدن دست

 الکس: گفتم دوباره و کردم آخرمو یتالشا هق هق با

 تو آخه یکنیم نکارویا یچ یبرا.. نکن توروخدا.. نکن

 االن کردم یگفت که یهرکار.. یهست یجونور چجور

 .....آه.. چ واسه کردنت هوشیب

 درد با و کردم فرو شونش تو درد از ناخنامو اراده یب

 الل و شد قطع نفسم بازم دیچیپ پهلوم تو که یوحشتناک



 و دراومدن انیجر به رگام تو خنک عیما همون.. شدم

  ..گرفت بدنمو کل یکرخت

 دستشو  ..نییپا افتادن هاش شونه رو از و شد شل دستمم

 سرد چوب رو خوابوندم آروم آروم و شکمم ریز گرفت

 حس یب بدنم کم کم و زدم دستش مچ به یآروم چنگ که

  ..شد

  ..اوردمینم دووم عمرا سرما نیا تو.. اوردمینم دومم

 جدا تنم از سرمو انگار بازم و بود شده نیسنگ نفسام

  ..کردمینم حس بدنمو باشن، کرده

 ..تر نیسنگ و نیسنگ یه چشامم

 خودشو بلند یقدما با و جلوم انداخت ویخال سرنگ

 شروع یوقت باهات میاصل کار: گفت بلند و در به رسوند

 عذاب و دنتویکش عذاب نهیبب.. ادیب بهوش ریام که شهیم

  ..بکشه

 من و رونیب رفت یکوفت خرابه نیا از دینکش هیثان به و

 خوش جا دلم تو که یامن نا و ترس حس اون و موندم

 منو و روهم افتادن رفتنش بعد که ییچشا و بود کرده

 نیا تو تونستمیم که میزندگ لحظات نیتر خوش به بردن

  ...!خواب... باشم توش دوران

~~~~~ 



 انگشت.. زیم رو انداختمش و بستم سفت رو پماد در

 ماساژش و گونم رو پماد رو دمیکش نرم کمویکوچ

  ..دادم

  ..دمیمال تر نییپا باالتر کمی تا گونه یبرجستگ قسمت از

 صورتم رو کمشی هنوز یوقت و شه جذب کامل نذاشتم

 پاک دستمال با دستمو و کردم رهاش کردیم ییخودنما

  ..کردم

 اشک که دیکشینم هیثان به فتادیم گونم به نهیآ تو که چشام

 ..کردیم تر چشامو

 رو خوابوندم و بهم زد که یکوفت سرنگ همون از بعد

 منم و سرد چوب به بود دهیچسب گونم ساعت 8 تا ن،یزم

 رنگش و بود شده کبود گونم سرما شدت از.. هوشیب که

   ..زدیم بنفش سبز به

 مونده کم جون یب جسم هی با سرما اون تو ساعت 8 بعد

 ارنمیم الکس خود گفته به که ببندم لیقند سرما از بود

 بهوش تازه من و سرم باال ارنیم کویآر دوباره و رونیب

 تحمل ذلتو نیا انقد و مردمیم همونجا کاش اما.. امیم

  ..کردمینم



.. کرد کمکم پام به پا یلیخ کیآر اومدم بهوش که روزید

 یه تایم نیع تا دهنم بذارم غذا لقمه دو کرد مجبورم

  ..نشم زنده رمینم

 رفت خودش و اتاقم بابت از کرد راحت المویخ بعدم

 دوش هی حموم برم که گفت و کرد قفل برام درو رونیب

 نکارویهم و کردم گوش حرفشو اراده یب منم.. رمیبگ

  ..کردم

 بود نشده اتاقم وارد یکس رونیب امیب حموم از هم یوقت تا

  ..کیآر خود یحت

 از زود تا یکبود یجا رو بزن گفت و داد هم پماد هی بهم

 اتاق از هم گهید.. کردم گوش حرفشو نیا منم بره نیب

 نیا تو پاش الکس کردمیم خدا خدا فقط و رونیب نرفتم

  ..داشتم نهیک ازش بدجور.. نشه باز اتاق

 

 هر اما رمینگ رویام سراغ آنا و رهام از نبود یا لحظه

 که خداروشکر بازم.. همونه تشیوضع گفتنیم دفعه

 اگه.. بزنم سر هی برم شدمیم آماده داشتم االنم.. نشد بدتر

 موندم یم صبح تا شب دل و جون با که دادنیم اجازه

  ..کردنیم رونیب و ذاشتنینم یول اتاقش در پشت



 و نباشه معلوم گونم تا صورتم رو زدم یمشک ماسک هی

  ..جلوتر آوردم کمی موهامم

 و کردمش دستم اطیاحت با و برداشتم زیم رو از حلقمو

 به زدم زنگ برداشتم مویگوش.. دمیبوس نشوینگ رو

 بود مونده برام که یپول از گهید مقدار هی و یتاکس

  ..شدم خارج اتاق از و برداشتم

.. نبود بمیعج.. انگار دادیم نفرت یبو بدجور خونه نیا

 یب و سرد خونه هی که معلومه باشه الکس ساکنش یوقت

 مرده خاک انگار که بود یجور یحت.. فقط سازهیم روح

 نیا من یکفشا یصدا فقط و خونه نیا تو بودن دهیپاش

 رو ها پله تا نرده به گرفتم دستمو.. شکستیم سکوتو

 قرمز بیغر بیعج یعالمتا اون دوباره که نییپا برم

  ..کردن جلب توجهمو اتاق اون در رو

 که دونمیم یبد نشون تفاوت یب خودتو نکن یسع) 

  ...(اتاقه اون یتو یچ یبدون خوادیم دلت یلیخ

 که بردارم قدم از قدم خواستم و دادم فشار روهم چشامو

  ..شدم منصرف

 دست گهید برگشتنت راه ممکنه اما.. خودت با رفتنت)

  ...(نباشه خودت



 درموردش ینجوریا که بود اتاق اون یتو یچ مگه

  !؟..زدیم حرف

  ..شدم کینزد در همون به و برداشتم عقب سمت یقدم

 تر نیسنگ پاهام و باالتر رفتیم قلبم ضربان قدمم هر با

  ..شدیم

 اتاق هی دمیشا! باشه؟ توش خوادیم یچ مگه الید نترس

 رو تو خوادیم یالک داره که یمرض از اون و هیمعمول

 ..بترسونه

 تر گنگ برام کردمیم نگاه عالمتا به شتریب یهرچ

  ..شدنیم

 از بعد انگشتام سر و فشردم هم رو استرس با لبامو

 یکی که کردم لمس درو رهیدستگ شدن، منصرف دوبار

 جام تو که اتاق در رو دیکوب دستشو کنارم از محکم

  ..طرفش چرخوندم سرمو و دمیپر

 کیآر کنار شب اون اول بار یبرا که بود یزن همون

  ..دمشید

 تیجد با کردو بهم یاخم که کردم نگاه بهش تعجب با

 !؟یکردیم یداشت کاریچ: گفت

 یک! بهت؟ داره یربط: گفتم کردمو اخم مقابلش در منم

 !تو؟ یهست



: دادم ادامه تمسخر با و گذروندم نظر از پاشو سرتا

  !آره؟.. حتما یالکس یسوگل

 اشاره بود دهیپوش که یرنگ بنفش نازک جذب تاپ به و

   ..باشه تونهینم نمیا جز: دادم ادامه و کردم

 با و شد باز هم از کم کم اخماش.. بغلش ریز زد دستاشو

 بود زده بهش یگریج براق رژ که کشیبار دهیکش یلبا

 اصن من: گفت کردو اشاره خودش به زد یلبخند

  !خوبه؟.. الکسم رخوابیز

 نمیا از شتریب.. بدبخت: گفتم شدو تر پررنگ پوزخندم

 ..یباش یتونستینم

 !؟یستین تو مگه: گفت بلند که شدم دور ازش اکراه با و

 جمع تیعصبان از دستامو و دادم فشار روهم چشامو

 ..کردم

 و شد کینزد بهم شمرده شمرده شیتق تق یها پاشنه با

 اگه.. دیببخش یعا: گفت دوباره و ستادیا روم به رو

 نگران اصن.. یشیم کینزد ندهیآ در قطعا پس یستین

  ..نباش

  ..ببند فتویکث دهن: گفتم و کردم یکیستریه خنده



 حالت با گرفت جلومو که شم رد کنارش از خواستم

 نگاه سرتاپام به دقت با و چونش ریز زد دستشو یشینما

 ...یول.. یدار یخوب اندام: گفت لحن همون با و کرد

 نکنم فکر: داد ادامه دیتاک با و جلوتر آورد سرشو

 بچه یارینم دووم رشیز.. یباش داشته الکسو تیظرف

 ....جو

 که صورتش تو دمیکوب محکم چنان و باال اوردم دستمو

  ..نگهداشت خودشو وارید گرفتن با و رفت عقب عقب

 به: گفتم تیعصبان از یا شده کنترل یصدا و حرص با

 ..ومدهین ایخور گوه نیا هرزه یتو

! هرزه؟: گفت خنده با و دیمال صورتش رو مویلیس یجا

 !هرزه؟ یگفت جانا به یعنی.. من به االن تو! من؟

  ..بود نیا جانا پس

 که یا قروچه دندون به داد جاشو و شد خشک خندش

 فهمونمیم بهت االن: داشتیبرم سمتم که ییقدما و کردیم

  ..هیک هرزه

 باهاش زدن حرف و الکس نیع بود یروان هی نمیا

   ..دادیم بهم حسو نیبدتر

 که موهام یول دادم یجاخال که سمتم برداشت یزیخ

 کرد پرتم باشدت و زد یچنگ رو هوا رو بود شناور



 از که یدرد بخاطر و دمیکش یفیخف غیج که ها پله سمت

 یبلند آخ جونم به افتاد پله زیت لبه به کمرم شدن دهیکوب

  ..گفتم

 یدرد هر با جونم نجات بخاطر که سمتم اومد دوباره

  ..شدم بلند جام از بود

 داد و دیتهد با دوباره فحش باد به رمشیبگ نکهیا قبل

 رو جانا.. جون دختربچه یکرد ناراحتم بدجور: گفت

 یکرد فکر.. یکرد نابود خودتو یعنی یکرد ناراحت

 الکس به یوقت! هان؟! ؟یریبگ منو یجا یایب یتونیم

 یوقت.. هیک هرزه گمیم بهت موقع اون بده بتویترت گفتم

 و یبد سیسرو بهش هرشب هرشب یه یشد مجبور

 ......یک هرزه گمیم بهت یبخور جر رشیز

 که یبلند ی" یشو خفه" با و سمتش کردم حمله بار نیا

 باشدت که شکمش تو دمیکوب محکم و کردم بلند پامو گفتم

 شدن دهیکوب یصدا و اتاق همون در سمت شد پرت

  ..زد زنگ گوشم تو در رهیدستگ با سرش

 

  ..عقب گذاشتم پامو و دمیکش کوتاه و بلند ینفسا

 راه از یهرک.. هیگر ریز زدم و سرم به گرفتم دستامو

 و دادم فشار روهم چشامو.. اوردیم فشار بهم دیرسیم



.. نیش خفه همتون.. نیش خفه: کردم زمزمه لرزون

 !جهنم به نیبر همتون

 دستامو.. قلب تپش و دنیلرز دور رو بودم افتاده دوباره

 ..جانا به دوختم و کردم باز چشامو و کردم جدا سرم از

 خورد سر و دیکش درد از یآه و کرد نگاهم زده بهت

 داشت در رهیدستگ رو که یسرخ خون و نیزم رو

 کردم نگاه بهش زده بهت من بار نیا.. کردیم ییخودنما

 خون کهیبار و شد بسته چشاش دینکش هیثان به که

 ..نشیس یرو تا خورد سُر گردنش کنار از سرخش

  !؟...جانا.. جا.. ج -

.. جانا: دادم تکونش و بهش رسوندم خودمو بلند یقدما با

 !صدامو؟ یشنویم.. کن باز چشاتو

.. کردم یغلط چه من.. دهنم جلو گرفتم دستامو ترس با

  !؟...رو دختره کردم کاریچ

 انگشتامو و عقب دادم هولشون و زدم موهام به یچنگ

  ..کُند یلیخ.. ُکند یول.. زدیم.. گردنش نبض رو گذاشتم

.. کنم کاریچ دیبا دونستمینم بودم کرده هول بدجور

  ..نبود یکوفت خونه نیا تو هم یچکیه

  ..چشاتو کن باز جانا: گفتم و دادم تکون شونشو دوباره



 افتاد و شد کج کردم وارد شونش به که یفیخف فشار از

  ..شد دهیکش وارید رو سرش خون همزمان و نیزم رو

 ها پله از و شدم بلند جام از و دهنم رو دادم فشار دستمو

  ..نییپا دمیدو

 اگه.. کردم یغلط چه من ایخدا بودم افتاده یروز چه به

 ....یچ رهیبم

 درست ذاشتینم نمویس قفسه رو بود نشسته یکی انگار

 ترکوندن به داشتم ازین دوباره دمیشا.. بکشم نفس

 ...بغضم

 جام از وارید یرو افتاد رونیب از که ینور دنید با

 از تا دو در کنار.. یورود در سمت دمیدو و دمیپر

  ..شدیم پارک داشت که ینیماش بعدم و دمید رو نگهبانا

 محکم دستم کف با.. بود قفل یول کنم باز درو خواستم

 ...کمک: زدم داد و در شهیش به دمیکوب

 از کیآر بعدم الکس اول و شد خاموش نیماش یچراغا

 دادن بهم رو ایدن انگار کیآر دنید با.. شدن ادهیپ نیماش

 هم کنه کمک تونستیم بود دکتر هم شد کم استرسم

  ..نبودم تنها یسمیسا اون با نکهیا



 نگاه منو برگشت کیآر که شهیش به دمیکوب تر محکم

 شیگوش تو سرش و نبود حواسش هنوز الکس یول کرد

  ..بود

 دراورد نیماش تو از کنترل هیشب کیکوچ زیچ هی کیآر

 رهیدستگ دوباره.. خورد ییصدا در و زد رو یا دکمه و

 بدوعم تونستم فقط من و شد باز در که نییپا دمیکش رو

  ..سمتم ومدیم اونم که کیآر سمت

 !ال؟ید شدهیچ: کیآر

 با و زانوهام به گرفتم دستامو و بهش دمیرس باالخره

  ..جانا: گفتم دیلرز یم هیگر بخاطر که ییصدا

 !؟یچ جانا: کیآر

 !داخله؟ جانا: گفت و شد تر کینزد بهمون الکس

 جواب بندازم الکس به ینگاه نیتر کیکوچ نکهیا بدون

  ...اونو من.. جانا.. ج: دادم کویآر

 حال همون در و خونه سمت دیکش محکم بازومو الکس

  !جانا؟ با یکرد کاریچ: گفت داد با

  ..دستمو کن ول -

 رفت خودش یکار اول همون و کرد باز رو خونه در

  ..دیکوبیم نمیس به وار وونهید قلبم.. ها پله سراغ



 که جانا دنید با و ها پله از باال دیکش خودش دنبال منو

 مکث اتاق در یجلو بود افتاده یخون سر با جون یب

  ..کرد نگاه بهش شوکه و کرد

 و کرد ول دستمو.. نگفتم یزیچ و کردم هیگر صدایب

 کیآر که کرد بلند نیزم رو از سرشو و جانا سمت دیدو

  ..الکس نزن دست سرش به: زد داد بلند

 سر ریز از شویخون یدستا یخورد اعصاب با الکس

 باشه حواست یلیخ کیآر: گفت و رونیب دیکش جانا

 یهرکار! که؟ یدونیم میبر میتونینم مارستانیب بهش

  ..بکن یتونیم

 ..خب یلیخ: گفت و نشست جانا باالسر کیآر

 به بودم دهیچسب که یمن به رو و باال گرفت سرشو بعدم

 ریدرگ... یعنی! شد؟ ینجوریا چطور: گفت وارید

  !ن؟یشد

 ..تم..خواسینم من.. شد چجور دمینفهم.. ن -

 رو دختره یچجور یدینفهم! نه؟ یدینفهم: الکس

  !؟یکرد داغون

 تکون دینبا رو جانا.. کن کنترل صداتو الکس: کیآر

  ..کنمیم پانسمانش نجایهم اریب منو جعبه فقط میبد



 انگشت و موهاش تو کرد فرو دست کالفه الکس

 تا یمون یم نجایهم: گفت و سمتم گرفت دیتهد با اشارشو

  ..برگردم

 ...شد رد کنارم از و

 نیا از چقدر.. بود بیغر برام جا همه و یچ همه چقدر

 یچکیه رسما بودم تنها چقدر.. بودم متنفر دمیجد یزندگ

 از دمید یم جلوم سالم رویام اگه االن چقدر.. نبود پشتم

  ..زدمیم غیج ذوق

 زنده اون واسه وجودم که یکس تنها و بود آشنام اون فقط

 ..بود مونده

 و گرفتم ازش رومو که کرد نگاهم یدلسوز با کیآر

  ..ها پله از نییپا دمیدو

 و زدم یآروم هق هق که بمونم ساکت کردمیم یسع انقد

 پرت خودمو و کردم باز درو الکس دیتهد به توجه یب و

  ..رونیب کردم

 بخاطر تا کردم زیر چشامو هوا سوز و شب یکیتار تو

  ..نزنن خی بودنشون تر

  !نیهم.. شم آروم تا ریام شیپ رفتمیم دیبا

 یحلو و گرفتن جبهه عیسر من دنید با نگهبان تا دو اون

 فقط نکردم کم سرعتم از یا ذره من یول گرفتن درو



 بعدم و دمیشن سرم پشت درو شدن باز دیشد یصدا

  ..دادم فشار روهم محکم چشامو

Tina: 

 ..لیعزرائ هی نیع.. دنبالم بود افتاده لیعزرائ هی نیع

 نتونه راحت تا کردم منقبض بدنمو و مشت دستامو

  ..کنه جام به جا بکشه دستمو

 برم گرفت کمرمو دور رمنتظرهیغ دستم یجا به بار نیا

 که یجور عقب دادم هولش محکم و باشدت که گردوند

  ..نیزم خوردم و عقب رفتم قدم چند خودمم

 دادم هول کمی خودمو پاهام با و کردم نگاهش زنون نفس

  ..عقب

 که کرد اشاره بهشون سر با و انداخت نگهبانا به ینگاه

 !کجا؟: دیپرس کردو نگاه من به بعدم.. برن

 اریاخت یب که یترس با و زدم اول همون آخرمو حرف

.. ریام شیپ.. پ برم االن ینذار.. اگه: گفتم بود صدام تو

  ..کُشمیم خودمو

 که اون.. کشمیم خودمو که گفتمیم دروغ سگ نیع حاال

 که خرم انقد بفهمه خواستیم کجا از شناخت ینم منو

  ..نه ای کنمیم یخودکش

 ..اوم! ر؟یام شیپ: الکس



 گفت یچ بهت جانا: گفت و شد کینزد بهم گهید قدم دو

  !ش؟یانداخت حال اون به که

 بذار: گفت و شیباز مسخره و یشینما جلد تو رفت باز

   !کرد؟ نیتوه تو به نکنه.. اوه اوه.. بزنم حدس

 نکنه: جلو اومد باز.. عقب دادم هول شتریب خودمو پام با

  !؟یشد یشیآت که کرد نیتوه تیدخترونگ و یپاک به

  ..شو بلند: گفت دوباره و طرفم شد خم

 باشدت گرفت بازوهامو که عقب دادم هول خودمو باز

 نگهم تر محکم یول کردم یدیشد یتقال که کرد بلندم

 تو واسه دیبا ریام: گفت بلند یصدا با و دیتاک با و داشت

 نرو مخم رو.. شتریب نه.. الید باشه ُمرده هی فقط و فقط

 ..صاحبتم" من" االن

  ..خورهیم بهم حالم نزن دست بهم -

: گفتم بلند و دیتاک با و نمیس قفسه به دمیکوب من بار نیا

 صاحب" اون! "؟یفهمیم نجاسیا شهیهم تا جاش ریام

 صاحب هم جسمم صاحب هم روحم صاحب هم.. منه

  ...قلبم

 کاال من: گفتم قروچه دندونه با آروم زدمو زل چشاش تو

 ..یزنیم حرف درموردم ینجوریا که ستمین



.. یایب چشم به کاال هی از شتریب ذارمینم اما: الکس

  !که؟ یدونیم

  ..یآشغال هی تو -

 کردم پرت خودمو و نشیس قفسه تو دمیکوب آرنجم با

  ..در سمت کردم تند پا و گرفتم ازش چشم و عقب

  ..لطفا.. لطفا.. ادین دنبالم ایخدا

 یتاکس برام آنا زدم زنگ و دراوردم بمیج از مویگوش

 دونستمینم خودمم که ییجا تا و.. دنبالم ادیب خودش رهیبگ

 یوقت تا دست به شنیلوک و رفتم ادهیپ شهیم ختم کجا به

  ..ادیب یتاکس که

 دلم.. داشتم یبیعج و دیشد سردرد ریاخ اتفاقات بخاطر

 کابوس هی نایا همه نمیبب و شم داریب خواب از خواستیم

 همون میجنگل کلبه تو نیولنتا شب ریام با من و بوده

  ...کاش.. داد ازدواج شنهادیپ بهم که موقع

—----------- 

 ..سوزوند یم سمویخ یچشا هوا سوز

 موهامو.. کردم میتنظ آنا یپا رو سرمو و شدم پهلو به 

 تا کردیم ناز و عقب سمت دیکشیم متیمال با و آروم

  ..تونستم ینم اما.. شم آروم



 ینم.. منم االن نیزم یرو آدم نیتر جیگ کردمیم حس

 زدیم یزندگ که یساز هر به.. کنمیم کاریچ دارم دمیفهم

 رقص نیا کنم توجه نکهیا بدون دمیرقص یم داشتم

   ..گودال هی سمت بکشونه منو تونهیم

 یهمراه ساز نیا با داشتم بدتر مقاومت، یجا به من و

.. شدمیم قبل از تر داغون من و بردیم لذت اون.. کردمیم

 اون.. شدمیم دور زامیعز از شتریب من و بردیم لذت اون

  ..شدمیم تنهاتر من و بردیم لذت

  ..کردمیم هیگر خون من و بردیم لذت اون

 .....من و بردیم لذت اون

  !م؟یلید نشد خشک اشکت یمجرا: آنا

 خش یصدا با.. کردم مچاله چشامو و دمیکش یدماغ

 هی نیا پس یکِ : گفتم بود گرفته هیگر زور از که یدار

 !؟...آنا گذرهیم ماه

 !کنه؟یم تو حال به یفرق ادیب بهوش ریام مگه: آنا

 نکهیا از.. هست نکهیا از شهیم راحت المیخ.. کنهیم -

 کما تو گهید نکهیا از.. کشهیم نفس خودش دستگاه بدون

  ...نکهیا از.. ستین

 تو بفهمه و ادیب بهوش یوقت نکهیا از یترسینم اما: آنا

   !؟یکنیم خوردش چقد ییاروی اون شیپ



 تو پاهامو و نشستم جام تو و کردم بلند پاش رو از سرمو

 من: گفتم و گرفتم موینیب دستمال با.. کردم جمع خودم

  ..آنا بمونم الکس شیپ ستین قرار

 نشست چهارزانو سمتم دیچرخ و باال دیپر ابروهاش آنا

 انقد بودم گفته بهت قبال یول دونمیم که اونو: گفت و

   !ال؟ید سرته تو یچ.. یزدینم حرف مطمئن

 خودم.. ادیب بهوش ریام بذار: گفتم و دمیکش یقیعم نفس

 وسط نیا یکس زارمینم.. ششیپ برگردم یچجور دونمیم

  ..نهیبب بیآس

 تو یچ بگو منم به لطفا: گفت و زد دیترد با یلبخند آنا

 ..بخدا شمیم وونهید دارم الید ذهنته

 تو ناخواسته که یجانیه با و زدم یلبخند منم جوابش در

 آنا.. کیآر اسم به.. هست یکی.. اونجا: گفتم بود صدام

 صد گمینم.. یعنی کنه کمک بهم تونهیم اون کنمیم حس

 مقابل در انگار اما.. نه.. کردم اعتماد بهش صد در

 از یچیه براش.. مونه یم برام محافظ هی نیع الکس

 الکس طرف از باشه یکی نمیا نکنه گفتم چون نگفتم ریام

 بتونم اگه.. ستین نطوریا انگار یول کنه نابودم بزنه و

 یجور کیآر کمک به گهید ماه هی تا کنم یاوک طویشرا



 که زارمینم ریام و خودم از یرد و اونجا از کنمیم فرار

 ..کنه دامونیپ نتونه چوقتیه گهید

 

 هی حتما پلکه یم الکس خود با چون کیآر نیا ظاهرا

 نکهیا قبل دیبا فقط! ؟...گهید بلده نایا و یآب ریز یسر

  ...!کنم نکارویا زهیبر بهم یچ همه و بذاره شیپ پا ریام

  ..بگه یچ بود مونده و کردیم نگاهم داشت هنوز آنا

 !آنا؟ یبگ یخواینم یزیچ: گفتم کردمو کج سرمو

 پلک و موهاش رو دیکش دستشو و دادن تکون یسر

 نکهیا از.. دونمینم الید دونمینم: گفت آروم و زد یطوالن

 انجام برات ادینم بر دستمون از یکار چیه رهام و من

  ..ناراحتم یلیخ میبد

 یایب یخوایم یگیم یزنیم زنگ یسر هر کن باور

 یتونیم و یسالم که کنمیم خداروشکر من بار هزار

 البته.. سکهیر هی یبکن یخوایم که یکار نیا اما.. یایب

 یلیخ سکیر سقف هی ریز الکس با یرفت یپاشد نکهیا

  ..بود یبزرگتر

 مینزن حرف درموردش گهید افتاده که هیاتفاق آنا باشه -

 دارم نویا یآزاد ادیب بهوش ریام که یوقت تا منم! خب؟



 واسه.. تونمینم گهید بعدش وگرنه مارستانیب امیب که

  ..کشمیم رو موقع اون نقشه دارم نیهم

 یزیچ به که رهام: گفتم و دمیکش میشونیپ به کالفه یدست

 !نکرده؟ شک

 بار سه دو اما رهیم ادشی رهیدرگ ذهنش انقد اونم: آنا

 یکل که بمونم شتیپ ارهیب منو بزنه سر بهت ادیب خواست

  ..میآورد شانس گفت شهیم یعنی.. میاین که آوردم بهونه

 که نگفتم یزیچ و دادم تکون دنیفهم نشونه به سرمو

 حرفشو که دختره نیا: گفت شدو قدم شیپ آنا دوباره

  !مونه؟ یم زنده! بود؟ یچ بود جانان.. یزد

: گفتم و کردم یبلند پوف زدم که یگند یاداوری با

 بشم کشته منم رهیبم اون اگه که.. سین مهم برام.. دونمینم

 ...ن مهم برام چیه نه ای

 حرفم و دمیپر جام تو شد گرفته پهلوم از که یشگونین با

 !آنا؟ یکنیم کاریچ: موند نصفه

  ..لطفا بزن حرف آدم مثل: آنا

 که یمردم به دوختم نگاهمو و رفتم بهش یا غره چشم

.. بودن مارستانیب تا محوطه از آمد و رفت حال در یه

 نیا از یچ همه گهید ماه هی تا کن یکار هی خودت ایخدا

 ...خداجونم باشه شده رو اون به رو



~~~~~~ 

 سمت رفتم و گرفتم پله از مویتک اتاق در شدن باز با

 یم زنده.. یعنی! شه؟یم خوب: دمیپرس باعجله و کیآر

 !مونه؟

 یتکون.. نگفت یزیچ و کرد نگام نجوریهم کیآر

 که یجد زیچ گمیم.. کیآر: گفتم دوباره و خوردم

  !اومده؟.. ومدهین سرش

! ؟یداد هولش یچ یبرا: گفت کردو باز زبون باالخره

  !؟یوفتیب دردسر یتو تو و بشه شیزیچ یدینترس

.. رهیگیم پس حساب ازم داره نمیا بود کم الکس.. ایب

 دست که گفتم بهت: گفتم دوباره و بغل ریز زدم دستامو

 دارم دمینفهم لحظه هی کرد میعصب یلیخ نبود خودم

  ..کنمیم کاریچ

  !زد؟ بیآس بهت اونم! ؟یچ اون: کیآر

 ای مونه یم زنده: گفتم تیجد با و زدم یمحکم پلک

 ..بگو نویا   !نه؟

 خودش به یبستگ شیبق گرفتم شویزیخونر یجلو: کیآر

 ..داره



 از که ییحرفا قایدق.. بود آشنا گوشم به حرفا نیا چقد

 به شیبق میکرد تالشمومو ما گفت که.. دمیشن ریام دکتر

 ...کما تو رفت اما.. داره یبستگ ریام بدن

 رو تو بودن دکتر! مارستان؟یب شیببر شهینم.. کیآر -

 یبهتر و تر شرفتهیپ زاتیتجه اونجا خب اما.. گمینم

 یجد بیآس که کمتره خطرش بدونم چه.. یعنی هست

 ..نهیبب یتر

 به تو! افتاد؟ براش اتفاق نیا یچجور گنینم بعد: کیآر

 بتونم یهرکار نباش نگران.. یشیم شناخته مجرم عنوان

  ..کنمیم

 که وارید به دادم هیتک و خاروندم سرمو و کردم یپوف

 فاصله وارید از یآخ گفتن با و دیکش یریت کمرم

  ..گرفتم

 گفتم یدید! ؟یخوب: گفت و برداشت سمتم یقدم کیآر

 !زده؟ بیآس بهت

 زیچ: گفتم و کمرم به دمیکش دستمو آروم لباس رو از

  ..ستین یمهم

  ..بندازم نگاه هی بذار: کیآر

  ..ستین یمهم زیچ گفتم: کردم تکرار شتریب تحکم با

 .....الید اما: گفت و گرفت آرنجمو که برم خواستم



 نده ریگ: گفتم یعصب و رونیب دمیکش دستش از دستمو

  ..گمیم بهت خودم خواستم کمک ازت هروقت.. بهم

  ..یکنیم نابود خودتو فقط ینجوریا: کیآر

 !تو؟ یگیم یدار یچ شدم نابود االنشم من -

 ایب.. برو: گفت کردو اشاره ها پله به یدلخور لحن با

.. یرسیم کجا به نیبب جلو برو خودت کله با.. برو

 باخبر کنهیم دتیتهد داره که یخطر از یخواینم

  ..یبش

 اونم که برام باشه الکس از باالتر تونهیم یخطر چه -

 !؟...دلش ور دمیچسب

 !؟یینجایا چرا: گفت کردو بلند صداشو من از شتریب کمی

 !بدم؟ جواب دیبا چرا -

 چرا! ؟یدیم جواب سوال با سوالمو چرا: کیآر

 !کنم؟ کمکت یزارینم

 به چون.. ندارم کمک به ازین چون: گفتم بلند من بار نیا

 که یاون و هیخال پشتم چون.. ندارم اعتماد چکسیه

  !؟یفهمیم ستین االن بود پشتم شهیهم

 رو تو الکس: گفت نانیاطم با شدو کینزد بهم شتریب

 ..خودش یبرا فقط نه اما.. آره دهیخر



 دستم کف و باال زد آمپرم موضوع نیا به اشاره با باز

 یچ: گفتم و دمیخند حرص با.. کیآر زدن واسه دیخار

  !تو؟ یگیم یدار

 بهت دارم: گفت و دستش تو گرفت کردمو مشت یدستا

.. ارهیدرب پول تو قیطر از خوادیم الکس که فهمونمیم

 .....یش با اون

 

 ..کیآر: الکس

 حس.. یلعنت.. موند خشک کیآر یلبا رو نگاهم

 زده گند اونم که بگه بهم بخواد یمهم یلیخ زیچ کردمیم

  ..بهش شد

 داشت ها پله نییپا از که الکس طرف چرخوندم سرمر

 که دستام به ینگاه.. کردیم نگاه کیآر به تیعصبان با

 دیکش کردو ول دستامو کیآر که انداخت بود دستاش تو

 ..عقب

 اومد رو ها پله هم پشت اما شمرده یقدما با الکس

.. خوبه اتفاقا! ن؟یشد یمیصم زود چه: گفت   باال

  ..کنهیم یبیغر احساس کمتر نجایا الید ینجوریا

: گفت همزمان و سادیوا کنارم باال اومد رو پله نیآخر

 !زم؟یعز نه مگه



 ..کردم نگاهش نفرت با و گرفتم فاصله ازش بلند قدم هی

 حالت به برگشت زود چه اما بود یعصب االن نیهم

  ..نبود واقعا.. نبود نرمال فرد نیا شیعاد

 شهیم کیآر: گفت من به بود رهیخ نگاهش که همونطور

  ..باش منتظرم نییپا! ؟یبذار تنهامون

 .....ال: کیآر

 نیهم: گفت دوباره یبلند نسبتا یصدا و تحکم با الکس

  ..االن

 خودم یرو به اما دمیترس نگاهش از هم صداش از هم

 نییپا رفت یناراحت با کردو بهم ینگاه کیآر.. اوردمین

  ..شه یخال دلم تا بود یکاف نیهم و

 نرده به گرفتم دستمو و دمیچرخ پام پاشنه رو آروم

 یکنیم فرار ازم یدار باز: گفت آروم که باال پله فیرد

  ..الید

 ..باال رفتم پشت از پله تا دو

 فرار ستین یازین بزنم حرف باهات خوامیم: الکس

 ..یکن

 رفتم پله گهید تا دو اطیاحت با و دادم قورت دهنمو آب

 ..کنمیم مونتیپش یبر باال گهید پله هی: گفت که باال



 یب یفیخف غیج با و دمیترس که برداشت سمتم یبلند قدم

 فرار گفتم بهت: زد داد که باال دمیدو هارو پله اریاخت

 ..نکن

 هی سمت بردم هجوم و دیترک یامن نا حس نیا از بغضم

 داخل کردم پرت خودمو و بودمش دهیند حاال تا که یاتاق

 ..در به دادم هیتک و بستم محکم پشت از درو و

 نیا کن باز: گفت و اتاق در به دیکوب دینکش هیثان به

  ..درو

 زیخ گهید در هی دنید با و اتاق دور چرخوندم چشم

.. حمومه دمید که شدم واردش و در اون سمت برداشتم

 هیتک و کردم قفلش بار دو پشت از و بستم محکم درو

 ..در به دادم

 زور از که اومد وارید به اتاق در شدن دهیکوب یصدا

 برداشتم واروید کنج یآهن لهیم و کردم حبس نفسمو هیگر

  ..دادم فشارش دستام تو و

 !کوچولوم؟ فرشته نکنم داتیپ یدار انتظار االن: الکس

  ..نگفتم یزیچ و کردم یآروم هق هق

 بعدم شد دهیکش باال نییپا دور هی حموم در رهیدستگ

 کن باز: گفت و داد سر یا قهقهه که بلندش خنده یصدا

  ..نشکوندم تا درو نیا کن باز.. زمیعز



.. دیکوبیم نمیس قفسه به خودشو گنجشک نیع قلبم

  ..بشنوه قلبمو یصدا که االنه کردمیم احساس

  ..گرفتم فاصله در از که دیکوب در به یمحکم ضربه

 خودم اگه.. رونیب ایب آدم مثه: گفت یعصب کمی لحن با

 وا نیا کن باز الید دمیم بتویترت همونجا بشکنم درو

 ..رو مونده

 یول گرفت شدت میگر که زد در به یمحکم لگد و

  ..کنم خفش تا دهنم جلو گرفتم دستمو

 بردمش قدرت با و دادم فشار دستم تو شتریب رو لهیم

  ..باال

 ...زد لگد در به دوباره

 یصدا با که در به دیکوب محکم اونقدر سوم بار

 شدت با رو لهیم و نییپا ختیر یهر قلبم شکستنش

 و کرد کج خودشو شد متوجه آخر لحظه که آوردم فرود

.. شد بلند آخش که کرد برخورد شونش با محکم لهیم

 کنم پرت خواستم خودمو و نیزم رو کردم پرت رو لهیم

 داد هولم و دیکش محکم دستمو که رونیب حموم از

  ..عقب

 



 اما دیکش یم درد داشت و شونش به بود گرفته دستشو هی

 ..تکون ذره هی از غیدر

 دیب نیع و بدنم و جون به بود افتاده لرزش دوباره

 ..دمیلرزیم

 ...هوی رفت کجا مقاومتم! ؟..باشم یقو بود قرار پس کو

 میبر.. میزنیم حرف.. باشه.. ب: گفتم حال همون با

  ..رون..یب

 ...میزنیم حرف نجایهم! رون؟یب چرا: گفت زدو یلبخند

  ..رونیب میبر گفتم الکس -

 ..نجایهم گفتم منم: الکس

: گفتم دوباره که ببنده تا در رهیدستگ رو گذاشت دستشو

  !؟یبگ یخوایم یچ.. چ.. خب یلیخ

  ..بگم خوامینم یزیچ: الکس

  ..میبزن حرف میخوایم یگفت خودت -

  ..ییجا ببرمت خوامیم نه! اون؟ آها: الکس

 تو دمیکوب پا با که زد چنگ دستم مچ به یمعطل یب

! کجا؟: گفتم باترس و عقب کردم پرت خودمو و آرنجش

 ..امینم ییجا تو با من



 میتصم: موند خشک هوا تو دستش و باال دیپر ابروهاش

 نترس.. یایم یعنی یایم گفتم بهت الید یستین تو رندهیگ

  ..نهیرزمیز نیهم ستین یدور یجا

 بودم شده جمع و بود شده ترسم یقاط تعجبم گهید االن

 ..وارید گوشه

 ینگاه اول که جلو آورد دستشو و سمتم برداشت قدم باز

 دستامو و انداختم ثشیخب یچشا به ینگاه بعدم دستش به

  ..کردم میقا پشتم

 که ییحرفا.. زدیم زنگ گوشم تو کیآر یحرفا

 ...شدینم یول بفهمونه بهم خواستیم یهرسر

 که کردم بلند کمی پامو پاشنه و دادم قورت دهنمو آب

 دور که یقدرتمند دست اما زدن میج واسه باشم آماده

  ..کنم یحرکت نتونستم شدو مانعم شد حلقه بازوم

 با یانبار اون تو شبو دوباره خوادینم دلت که تو: الکس

  !نه؟ مگه یکن سر موشا اون

 دیکش میمال بود، گرفته محکم که حال نیع در بازومو و

  ..خودش سمت

 سمتش اریاخت یب قدم دو و گرفتم گاز هیگر زور از لبمو

  ..برداشتم

  ..ایب.. شد حاال.. خوب دختر نیآفر: الکس



  ..رونیب میاومد حموم تو از و گرفت بازومم یکی اون

 خودمو که اتاق در سمت دیکش دستمو حال همون تو

: گفت و سمتم برگشت دوباره.. نگهداشتم محکم

           ..زودباش

 ..امینم: گفتم فقط.. کنم یمخف نتونستم صدامو تو بغض

 باشه: گفت یخونسرد کمال در اتفاقا.. نشد یعصب

 ..یخوددان

 از که خودش دنبال دیکش دستمو ایوحش نیع یجور و

 ..شدم دهیکش دنبالش و دادم فشار روهم دندونامو درد

 که دمیکش یبلند غیج بشنوه صدامو کیآر نکهیا دیام به

 محکم کمرمو و دهنم تو دیکوب دست پشت با عیسر

 تا بود یکاف یلیس نیهم.. رفت یاهیس چشام که گرفت

 یب جممیسرگ گرچه.. برام شه گنگ یچ همه دوباره

 ..نبود ریتاث

 هردفعه و ها پله نییپا سمت شدمیم دهیکش دنبالش باشدت

 سمت دستمو زود نیزم بخورم شدمیم پا کله داشتم که

 ..وفتمیب ذاشتینم و دیکش یم باال

 پر و سرد مکان هی تو خودمو که دینکش قهیدق کی به

 تا کردم باز بعد و بستم هیثان چند چشامو.. کردم دایپ سوز

  ..شه واضح برام یچ همه



 یخال شدت از که ییفضا و دور تا دور یسنگ یواراید

 منتقل آدم به رو بودن خال تو و ترس حس هی بودن

 !م؟یداشت کاریچ نجایا ما.. کردیم

: زدم داد و رونیب دمیکش محکم الکس دست از دستمو

  !نجا؟یا یآورد منو یبراچ

 اول که یالکس و شد اکو نیرزمیز تو نجوریهم صدام

 یدوم یلیس رمنتظرهیغ یلیخ و کرد نگاهم برگشت

 به خوردم و عقب رفتم تلو تلو که صورتم تو دیکوب

  ..وارید

 یوحشتناک ریت که دادم فشار چشممو ریز دست پشت با

  ..دیجوش چشام تو اشک چشمه و دیکش

 و سمتم اومد بلند یقدما با که کردم نگاهش ناباور

: گفت بودم دهینشن ازش حاال تا که یلحن با و یعصب

 کبود و اهیس تنت که زنمیم کتکت یجور ادیدرب کتیج

 شک! نه؟ ای یدیفهم یکن نگاه نهیآ تو خودتو ینتون شه

  ..کنمیم نکارویا که نکن

 و لباسم به گرفت دستاشو بزنم یحرف بتونم نکهیا قبل و

 عقب دادم هول دستشو که کرد پاره لباسمو یپهلو قسمت

 دوباره یلیس نشونه به دستشو که خوردم یدیشد تکون و



 تکون اگه گفتیم که انگار.. کرد نگام دیتهد با و باال برد

 ..یخوریم سومم یلیس یبخور

 بزنم حرف درست تونستمینم و بود شده سر یلیس از لبم

 فقط بودن روون چشام از که ییاشکا با نیهم بخاطر

.. الید: زد ادیفر که خوردم تکون شتریب و زدم یپوزخند

 ..نکن وونمید

 که زد یمحکم پلک و جلوم گرفت حرص از مشتشو و

 ..یامن نا از.. ترس از.. شد شتریب سرعتشون اشکام

 پاره شونمو قسمت بار نیا و لباسم به گرفت دستشو باز

 حرکاتشو نیا لیدل.. بمونه گذاشت رها لباسو زیآو و کرد

 میعصب و کالفه نیا و هیچ هدفش دمیفهمینم.. دمیفهم ینم

 ..کردیم

 موهامو و باال آورد آروم دستاشو و کرد نگاه چشام تو

  ..کرد پراکندشون و ختیر بهم

 رو بود دلم تو حرف یهرچ و شد قفل بغض شدت از لبم

 از حرفمو تونستیم ریام جز یک اما.. چشام تو ختمیر

 !بخونه؟ چشام

 که لباسم نهیس قسمت سمت بار نیا رفت دستش باز

  ..کردم نگاهش التماس با و جلوم گرفتم زودتر دستمو

 ...کردم نگاهش التماس با اول بار یبرا



 

 سُر کم کم داشت و موند ثابت نمیس قفسه رو انگشتاش

 خودمو یچندش و انزجار با که نییپا سمت خوردیم

  ..سرد نیزم رو نشستم و کنار دمیکش

  !چرا؟: گفتم یآروم هق هق با

 ..یفهمیم االن: الکس

 بعدم داد یریرجیج یصدا نیرزمیز در لحظه همون

 مهمونتون آقا: گفت که بم یصداها همون از یکی

  ..اومدن

 نیزم رو از و شد حلقه بازوم دور یفور الکس دست

 کتیج.. نکنم تکرار گهید: گفت دوباره و کرد بلندم

 ..بگم من که یوقت تا یریگیم خون خفه ادیدرنم

 فکر یحت بود شده سوال و گنگ برام یچ همه که انقد

 نگاه در به داشتم فقط بدم الکسو جواب نکهیا به نکردم

  ..داخل ادیم یک نمیبب که کردمیم

 شد وارد که یکس دنید با بعدم و افتاد در رو یا هیسا

 بود بیعج اضطراب و ترس و یچندش حس یهرچ

  ..بزنم پلک دادینم اجازه تعجبم.. گرفت وجودمو

 کی من که کلیه درشت دار سال و سن عرب خیش هی

 ..یعرب یلباسا با شدمینم سومشم



 با و زد یا قهقهه شیمشک چندش کلفت یالیبیس اون با

: گفت الکس به رو جلو اومد شیعرب لهجه همون

    ..دارید مشتاق.. مرحبا

 جوابش در ییخوشرو با که زدم زل الکس به زده بهت

 ...نیبود خواسته ازم که همونطور.. دیاومد خوش: گفت

: داد ادامه کردو یا اشاره من به و کرد قطع حرفشو

   ..آمادس

  !؟...ومدیم شیپ داشت یچ.. کردم نگاه بهشون ناباور

 !الکس.. ا -

 به رو دوباره و نزنم حرف تا کرد وارد بازوم به یفشار

 سمت از که هییکتکا بخاطر یعنی.. ظاهرش: گفت خیش

 قرارش تیاولو تو اگه نیهم بخاطر.. خورده خونوادش

 ..شمیم ممنون نیبد

 بودن زیه شدت از که من رو داد سر نگاهشو خیش

 یصدا.. دیلرز بغض از لبام و بستم چشامو نگاهش

 بدتر قلبم و دمیشنیم نویزم رو خیش یکفشا شدن دهیکش

  ..زدیم

 گذروند نظر از پامو سرتا و ستادیا میقدم چند فاصله تو

  ..خوبه یلیخ.. خوبه: گفت لبخند با و



 خوبه یادیز فروش واسه: داد ادامه خنده با الکس به رو

  ..خودم واسه بردارمش دیشا

  ...فروش.. نگفت یزیچ و دیخند جوابش در الکسم

 خی رگام تو خون که زد زنگ گوشم تو چنان کلمه نیا

 ..فقط شدمیم دست اون به دست نیا از داشتم من.. بست

 نکارویهم داره الکس االنم و الکس به فروخت منو بابام

 ....کنهیم

 سمت یبلند قدم که صورتم سمت جلو آورد دستشو خیش

  ..وارید به خوردم و برداشتم عقب

     !کنه؟یم ناز انقد نیهم واسه! دختره؟: خیش

  ..دختره آره: الکس

 دادینم فرمان.. کنم یغلط چه دادینم فرمان مغزم

  ..رونیب بکشم خودمو لجن نیا از یچجور

 و کردم آزاد شدمو حبس نفس که شد کمینزد شتریب خیش

 دمیکش یبلند غیج دادم انجام دیرس ذهنم به که یکار تنها

 که رونیب دمیکش محکم الکس دست تو از دستمو و

 ریز زدم بلند و شدم دستاش ریاس قبل از تر محکم

  ..هیگر

 ولم.. کن ولم: گفتم غیج با و دادم تکون خودمو باشدت

  ..کن ولم.. کن



  ..زدم غیج فقط و کردم یبلند هق هق

 کردن مهار با الکس و کردیم نگاهم لبخند با فقط خیش

 به من اما.. داره نگهم ثابت کردیم یسع پام و دست

.. دادمیم نجات خودمو دیبا بود شده که یهرچ متیق

 ...!االن حداقل

 الکس که یادیفر با که کردم تقال و زدم پا و دست انقدر

 به شدمو ساکت لحظه هی" شو خفه" گفت و دیکش سرم

 یلیس و کردم شروع زدنو غیج دوباره که دینکش هیثان

  ..دهنم تو خورد سومم

 نکردم تف شدو جمع دهنم تو که یخون و رفت جیگ سرم

 ..شه روون لبام نیب از دادم اجازه و رونیب

 دیبا هیوحش بدجور: گفت کردو نگاه بهم لذت با خیش

 !مت؟یق.. ارزه یم اما.. کنه رامش یکی

 شتریب هرکس.. ارمشیم.. نداره مشخص متیق: الکس

  ..اون مال شهیم کرد، خرج بابتش

 دمیناام بازم: گفت شدو تر پررنگ لبخندش خیش

  ..تو به احسنت  ..ینکرد

 یمکث بعد خیش و دادن الکس با یا مردونه دست و

  ..شد رونیب یراه یطوالن



 تموم.. شدمیم نابود داشتم.. نداشتم خوردن تکون جون

  ..یالک یگرفتنا انتقام صرف بود شده میزندگ

 ..واسطه شدم من که بابام از ریام انتقام

  ..واسطه شدم من بازم که ریام از الکس انتقام

 الکس و شد بسته ریرجیج یصدا با بازم نیرزمیز در

 نگاهش حالیب.. کرد بلندم نیزم رو از گرفت بازوهامو

  ..دادم فشار روهم نفرت از شدمو سر یلبا و کردم

 ..کنمینم یاقدام ادین بهوش ریام تا.. نترس: الکس

 تو کردم تف باشدت و کردم جمع دهنمو تو خون

 محکم کله با شد، حرکتم پرت حواسش تا و صورتش

 بلند آخش و عقب رفت قدم چند که صورتش تو دمیکوب

  ..شد

 سمت دمیدو زیت برداره شینیب رو از دستشو نکهیا قبل 

 خودمو تندتند ها پله لبه و نرده گرفتن با و نیرزمیز در

 دادشو که شد شتریب یوقت جانمیه نیا.. باال به رسوندم

  ..وارید به دیکوب محکم که یدر و دمیشن

 شدن جمع از تارم دید تا چشام به دمیکش یم دستمو تندتند

   ..نمیبب جلومو و بره نیب از اشک

 شتریب دلم کیآر دنیند با و ییرایپذ به رسوندم خودمو

  ..شد یخال



 

  ..الید: الکس

 مهین که یورود در سمت بردم هجوم و دمیلرز خودم به

  ..هیگر ریز زدم و رونیب اومدم خونه از و بود باز

 که دمید کویآر برگشتم یوقت و اومد پشتم از ییپا یصدا

  ..کردیم نگام شوکه

 هق و شدم میقا پشتش سرعت به و زدم بهش یتلخ لبخند

 ..کمک..کم.. کیر...آ: کردم هق

  ..نه نه: گفتم که سمتم بچرخه خواست تعجب با

 ....صورتت الید: کیآر

  ..الید: الکس

 چنگ پشت از و بستم چشامو کردم یآروم هق هق

  ..زدم کیآر کاپشن به یآروم

 !الکس؟ یکنیم یدار کاریچ: کیآر

.. نکن دخالت ستین مربوط بهت که ییکارا تو: الکس

 !ام؟یب ای یایم الید

 و کنم جمع خودمو شتریب شد باعث شیعصب یصدا

 بهم حواسش بفهمونه بهم تا عقب آورد دستشو کیآر

  ..هست



 یدار کاریچ.. زنمیم حرف دارم تو با الکس: کیآر

 ....نکیا از یچ یبرا! هوم؟! شه؟یچندم نیا! تو؟ یکنیم

 که ییکارا تو.. دمیم هشدار بهت دارم.. کیآر: الکس

 ..کنمیم نابودت وگرنه نکن دخالت ستین مربوط بهت

 ستیل به منم.. هیعال: گفت کردو یا خنده کیآر

  ..پس یکنیم اضافه اتیقربان

 دستشو و ستادیا کیآر یقدم کی تو پاش کوبش با الکس

: گفت و رمیبگ دستشو تا کرد دراز کیآر یپهلو از

  ..زودباش.. الید

 کرد تیهدا منو همزمان و عقب اومد قدم دو کیآر

  ..ادینم ییجا: گفت تحکم با و عقب سمت

 رو لرزه که الکس زیآم جنون یها قهقهه اون از بازم و

  ..انداخت جونم به

 یش آروم بذار! خب؟.. داخل ارمشیم خودم: کیآر

 ..بعد

 چه تو به: کردم حبس نفسمو دیکش الکس که یادیفر با

  !؟یکنیم یقاط خودتو یچ یبرا! ک؟یآر آخه

 کشمکش یفضا اون تو که یگوش زنگ یصدا با

 از شویگوش الکس.. نزدن یحرف چکدومشونیه د،یچیپ

 که دمید کیآر شونه یباال از و دراورد بشیج



 بود شیگوش صفحه به رهیخ نگاهش که همونطور

 ..نه االن.. یلعنت: گفت رلبیز و شد یعصب

 فاصله ازمون کمی و انداخت کیآر به یتند نگاه و

  ..بده جواب شویگوش تا گرفت

 دیب نیع داشتم که یمن به و طرفم برگشت عیسر کیآر

 نباش نگران: گفت و کرد نگاه یدلسوز با دمیلرزیم

  ..نترس! خب؟

 آروم دلم حرفشم نیا با یحت.. نداشت ریتاث.. نداشت

 ...اما.. نشد

  ..بود ریام ک،یآر یجا االن اگه اما

  ...نترس گفتیم بهم لحن نیهم با و

 هیتک بهش وجودم تموم با و گرفتیم آروم قلبم واقعا

 ..کردمیم

 واسه شد جمع چشام و چشام تو شد جمع اشکام باز

  ..دیکش یوحشتناک ریت چشمم ریز که ختنیر اشک

 ورم داره الید نکن جمع چشمتو: گفت تندتند کیآر

 فقط.. نزن دست بهش! باشه؟ کنمیم خوبت خودم.. کنهیم

 دست چرا! داشت؟ کاریچ باهات نییپا بگو بهم نویا

 !کرد؟ بلند روت



 کیآر: گفتم هق هق با و زدم زل چشاش تو ملتمس

.. عربا به بفروشه منو خوادیم الکس کن کمکم توروخدا

 دوس یهرک جون! کیآر ذاشتنیم متیق روم داشتن

 نابود وگرنه.. ادیب سرم بال نیا نذار کن کمکم یدار

 ...شمیم

 باشه: گفت و جلوم گرفت دستاشو گرفت شدت که میگر

 دیبا اما شه یعمل نقشش ذارمینم.. الید نکن هیگر باشه

 نیا تو یاومد خودت یپا با چرا! ؟یینجایا چرا بدونم

    !جهنم؟

: زدم لب و دادم تکون راست و چپ به تند تند سرمو

 و مرگ بحث.. شدم مجبور.. ومدمین خودم.. ومدمین

  ..نداشتم یا گهید چاره کیآر بود یزندگ

 !تو؟ یزندگ و مرگ: کیآر

 مرگ... نه: گفتم و کردم نییپا باال یمنف نشونه به سرمو

  ..میزندگ فرد نیتر ارزش با یزندگ و

 لحظه همون که زد زل چشام تو دقت و تعجب با کیآر

 سمت برگشت سرم دوباره بعدم اومد ییقدما یصدا

 ..سمتمون ومدیم داشت که الکس

 اما داخل میایم میدار: گفت و گرفت دستمو عیسر کیآر

  ..کنم پانسمان صورتشو بذار اول



  ..زودباش: گفت اخم با و کرد یا قروچه دندون الکس

 دیکش میمال و کرد وارد یفیخف فشار دستم به کیآر

 گفت شهینم... که خونه.. خونه سمت خودش دنبال

 ..بهش

 !گاه شکنجه

 کیآر یهرطرف که بودم زده پا و دست نییپا اون انقد

 دقت نکهیا بدون شدمیم دهیکش سمت همون به دیکشیم

  ..میریم میدار یور کدوم کنم

 که داخل فرستاد منو و کرد باز رو یاتاق در کیآر

  ..موندم یم توش که هیاتاق همون دمیفهم

 ..گردمیبرم االن نیبش: کیآر

 و تخت به برسونم خودمو تا کیسرام رو دمیکش پاهامو

 ..روش نمیبش

 چقد که کنم نگاه نهیآ تو خودمو خواستمینم یحت

  ..شدم وحشتناک

 رو گذاشتم چونمو و کردم جمع شکمم تو زانوهامو

  ..زانوهام

 یچجور که دید یم داغونمو صورت نیا االن ریام اگه

 ...شده مرده خون و کبود کهیت کهیت

  ...کرده بلند دست الشید رو بارها الکس دیفهمیم اگه



 یواقع یمعنا به الکسو یوقت اتالف چیه بدون

  ..کشتیم

  ..بود حداقل کاش اما

 امیب فکر از شد باعث اتاق در شدن بسته و باز یصدا

 ..کنم پاک اشکامو تندتند و رونیب

 و شد اتاق وارد پانسمان لیوسا از ینیس هی با کیآر

  ..بست پاش با درو

  ..نشست تخت رو کنارم و زیم رو گذاشت رو ینیس

 موهامو و باال گرفت سرمو و چونم ریز گذاشت دستشو

 من اما کرد نگاه صورتم یزخما به و گوشم پشت زد

  ..بودم خودم افکار تو غرق همچنان

Tina: 

 نداشتم که رویام.. ادیز یلیخ.. بود یخال دلم ته یلیخ

 ...نداشتم چکسویه انگار

 فشار روهم چشامو که کردیم سرباز بغضم داشت باز

 خفه بغضمو کردم یسع دمیکش که یبلند نفس با و دادم

 ..کنم بسنده اشک ختنیر واسه پلکام لرزش به فقط و کنم

 سمت آورد رنگ زرد مواد به آغشته پنبه کهیت هی کیآر

 سوختم که لبم گوشه زخم رو داد فشارش انگشت با و لبم

  ..نگفتم یچیه یول



 ختیر گهید یدارو هی و برداشت رو پنبه هیثان چند بعد

 یکبود و لبم به زد میمال یها ضربه با و پنبه رو

  ..دورش

 بود نیهم بفهمونم بهت داشتم یسع که یزیچ: کیآر

  ..الید

 به همونجور نگاهش.. زدنش حرف به شد جمع حواسم

 تو: داد ادامه.. کردیم زیتم زخمشو اطیاحت با و بود لبام

.. کنهیم باهات نکارویا داره الکس که یستین یکس نیاول

 خودم یچشما با انقد.. بود ینخواه نفرم نیآخر و

 خواستمینم... رو تو... که دمید دخترارو شدن فروخته

 ....توهم

 !خوبه؟ حالت: زدم لب و کردم کج سرمو

 تا زد یمحکم پلک و برداشت لبم یرو از رو پنبه

  ..زدنش حرف رو کنه تمرکز

 که متاسفم.. من! ک؟یآر یبزن حرف تر واضح شهیم -

 هست فرصتش که االن اما ندادم گوش حرفات به االن تا

  ..لطفا بگو بهم

 رو بذارم خی بکش دراز اول اما.. خب یلیخ: کیآر

  ..گمیم بهت بعد چشت



 کهیت هی کیآر که دمیکش دراز آروم و کردم صاف بالشو

 متورم و کبود چشم ریز گذاشت کیپالست یرو از خی

  ..نگفتم یچیه یول زد خی استخونم مغز تا که

 ..روم دیکش رو پتو و کرد میتنظ خوی

 ینیس تو یالیوسا ریدرگ دمیفهم صداش یرو از بعدم

 باالخره که کنه شروع خودش تا نگفتم یزیچ.. شده

 ییدخترا شتریب.. نیبب: گفت و زدن حرف به کرد شروع

 دروغشو یحرفا و الکس ظاهر گول اول دمید که

 الکسو یاصل هدف که بعدم.. نجایا اومدن و بودن خورده

 از بودن چاره راه هی دنبال و شدن مونیپش یلیخ دنیفهم

 زودتر الکس ای.. نتونستن گهید که کنن فرار نجایا

 نکهیا ای.. دیپاچ شونویزندگ و عربا همون به فروختشون

 نابودشون بعدم و کرد سواستفاده ازشون الکس خود

 سرشون ییبال نکهیا از زودتر خودشون نکهیا ای.. کرد

 یاومد یلیم یب با که دمید رو تو.. کردن یخودکش ادیب

 خوامیم حداقل اما دونمینم.. یشد ریدرگ الکس با و نجایا

.. نشه دخترا نیا نیع سرنوشتت که کنم کمک تو به

... الید یشینم چوقتمیه و یستین اونا نیع که دمیفهم

 ....دل که ازت دمیپرس ازت نیهم بخاطر

 ..شم بلند خوامیم.. م! ؟یبردار خوی نیا شهیم کیآر -



 !؟یخوب یمطمئن: کیآر

 گزگز دستم خوی نیا بردار گفتم بهت ستین خوب حالم -

  ..کنهیم

 و گرفت دستامو و شد برداشته چشام ریز از آروم خی

  ..نشستم تخت رو کرد بلندم

  ..دمیکشیم نامنظم و بلند ینفسا

 !آره؟ گفتمیم بهت دینبا کنم فکر: کیآر

  ..یگفت.. گ شد خوب.. نه نه.. ن -

 ..کیآر: گفتم و چشاش تو زدم زل وحشت و باترس

 ..بگو: گفت کردو نگاه بهم ینگران با

 !نه؟ مگه.. رمیمیم منم -

 ....ینم یزیچ نیهمچ: کیآر

 بابام از اردیلیم 6 منو الکس: گفتم کردمو قطع حرفشو

 نیا فقطم! شه؟ینم یزیچ نیهمچ یگیم چطور.. دهیخر

 دشمن شده الکس مزخرف سوتفاهم هی بخاطر.. ستین

 ادیب بهوش که ریام گفت بهم خودش و شده ریام یا نهیک

 نانیاطم با تو بعد شهیم شروع خاکبرسر منه یدردا تازه

 ....هم که یگیم بهم

 !ر؟یام: کیآر



.. گفتم بهت که همون.. نامزدم: گفتم زدمو یمحکم پلک

 نکارویا که بود ونیدرم ریام هیزندگ و مرگ بحث

 ..کردم

 چه: دمینال و عقب دادم هولشون و زدم موهام به یچنگ

 نابود منو الکس.. بکنم دیبا یغلط چه... ایخدا کنم یغلط

   ..کنهیم

 دستاشو کالفه اونم که کردم نگاه کیآر به چشم گوشه از

  ..صورتش رو دادیم فشار

 !کجاست؟ ریام االن: کیآر

  ..کما تو.. مارستانیب تخت رو -

 دمید کیآر سوال از پر یچشما تو که رو یناباور

 فیتعر براش کردم شروع و تخت رو نشستم چهارزانو

 که ییبالها و مونیزندگ به الکس ورود از.. کردن

 کردن یکارگر تا ریام و اال داستان از.. اورد سرمون

 صد و الکس خود توسط کشتنش و الکس یبرا من یبابا

 ..من شدن فروخته البته

 دختر هی قتل دنید و شدنم انداخته یکشت سردخونه تو از

 و کلبه تو شبمون نیاول کردن زهر تا چشمام یجلو

 ..هاتف مرگ



 کوفت تا ریام زدن چاقو و فرستادنش یتقلب یسایپل از

 ..ریام کردن یزخم با نمونیولنتا شب کردن

 و من یبرا دیکش نامرد آتان با که یفیکث نقشه اون از

 و ذاشتیم باهام اجبار به که ییقرارا تا داد نجاتم ریام

 ..دیکش یم نشون و خط و کردیم دمیتهد

 جز نداد نشون ریام به خودشو چوقتیه الکس نکهیا از

 یپسر دونستینم الکس موقع اون که یکشت تو اول بار

 ..بود ریام خوده کرد یخودکش بخاطرش اال که

 که ریام آخر تصادف نیهم تا گفتم براش همه و همه از

 ریتقص دونستمیم اما کرد تصادف یچطور دونمینم

 منو و مارستانیب تخت رو بندازه اونو تا بود الکس

 ..نجایا بکشونه

 دمید چشاش تو کردنو درک و گفتم براش همه و همه از

 کوچولو دیام هی شد نیا دمیشن دوارانشویام یحرفا و

 ....یلعنت بند نیا از ییرها واسه

~~~ 

 *بعد هفته سه*

 

 تکون و گرفتم آبشونو و موهام رو دمیکش رو حوله

 ...دادم بهشون یآروم



 مرور ذهنم تو دکترو حرف بازم.. نشست لبم رو یلبخند

  ..شد تر پررنگ لبخندم و کردم

 هرلحظه و بود رفته باالتر یلیخ ریام یاریهوش بیضر

 هی تا صشیتشخ دکتر.. ادیب بهوش کما از داشت امکان

 خبر، نیا و ادیب بهوش زودترم ممکنه گفت اما بود ماه

  ..من به ایدن تموم دادن یعنی

 VIP اتاق هی بود درمانش لحظات نیتر سخت چون

 یهمراه چیه ذاشتنینم بازم و بودن گرفته درنظر براش

 بهوش محض به نکهیا گفتنِ  با و بمونه مارستانیب تو

 واسه کردن قانعمون رنیگیم تماس باهامون ریام اومدن

  ..رفتن

 حد مونیخوشحال چکدوممونیه.. من.. آنا.. رهام

  ..نداشت

  ..بود خوشحال رهام

 ..من نگران و خوشحال آنا

 بهوش بعد یا فاجعه چه نکهیا از باخبر و خوشحال منم

 ....رومه جلو ریام اومدن

 سقف هی ریز جونم قاتلِ  با دارم که ماهه هی شدینم باورم

  ..بکنم تصورشم تونستمینم چوقتیه.. کنمیم یزندگ

  ..نداشت میکار چیه گهید الکس شب اون بعد



 شهیهم حرفاش با وگرنه.. منظورمه یکیزیف لحاظ از

 ..دادیم آزارم

 گهید کثافت هزارتا و شدنم فروخته درمورد ومدیم

 دادیم ادامه ارهیدرب اشکمو که یا لحظه تا و زدیم حرف

 کرده نابود روحمو که شدیم راحت الشیخ که بعد و

  ..رفتیم

 نقطه رو ذلشتیم دست کنمیم مقاومت دارم دید یم اگرم

 و زدنیم زنگ گوشم تو که زدیم ییحرفا.. ریام.. ضعفم

 ..کنم هضمشون جوره چیه تونستمینم

 یبالها خودش گفته به و مرموز یزایسورپرا از یه

  ..گفتیم ادیب سرم قراره که یزیانگ جانیه و فان

 و اوردیدرم خوشحاالرو یادا ریام اومدن بهوش واسه

 شتریب نیا و وفتهیب اتفاق نیا زودتر که مشتاقه گفتیم

 ..ترسوند یم منو

 مشکل گفت کیآر.. اومد بهوش شیپ روز 10 هم جانا

 نکهیا قبل الکسم.. دهید ضربه سرش فقط نداشت یخاص

 نذاشت و برد خونه نیا از اونو کنه یاقدام من واسه جانا

  ..میش چشم تو چشم

 گرفتیم رو بهیغر دختر هی دست دمید یم شبام یبعض

 چیه که یقرمز اتاق همون بردیم و خونه تو اوردیم



 نمیبب تا نرفتم دنبالش چوقتمیه و نداشتم بهش یخوب حس

  ..توشه یچ

 به چشمم فقط و کنار بودم گذاشنه نارویا همه االن اما

.. ادیم بهوش یک نمیبب که ریام شیپ قلبم و ذهن و یگوش

 !خداجونم یکرد دور ازش خطرو که شکرت ایخدا

 

.. گونم ریز زدم دستمو و زدم یلبخند خودم به نهیآ تو

 چشم.. یدبرفیسف بگه من به و ادیب گهید بار هی فقط

.. نرمک جوجه.. کوچولو خانم.. یوحش گربه.. یعسل

 ..کنم ضعف براش من و... المید

 ...شده تنگ وجودش یبرا دلم چقد که آخ

 شدن روون اشکام و دیلرز لبخندم یخوشحال شدت از

 ته از یول آروم و کردم پاکشون زود که هام گونه رو

  ..دمیخند دل

 روش و رفتم تخت سمت و شدم بلند نهیآ یجلو از

  ..نشستم

 و شدم سرد کیسرام رو گرفتن ضرب مشغول پام با

  ..ندمیآ فکر تو رفتم فرو دوباره



 پنهان ازش شهینم چوقتیه.. ادیب بهوش ریام االن باشه

 نویا فهمهیم اول همون.. کردم یغلط چه من که کرد

  ..دونمیم

 من یدردا موقع اون تازه که نجاسیا من یبدبخت و

  ..شهیم شروع

 من نجات واسه چون کنم رفتار قبل مثل ریام با دینبا

 کنهیم یهرکار میروان اون و رهیگیم قرار الکس مقابل

 ..نیا از نیا.. شینابود واسه

 دست ازش کال انگار که یجور کنم رفتار سرد باهاش

 تو تونمیم من مگه! آخه؟ ادیب دلم یچجور!! دم؟یکش

  !بزنم؟ پسش و کنم نگاه براقش یچشا

 انگار یاونجور! بشکنم؟ دلشو تونمیم یچجور من

 ..زنمیم شیآت خودمو

 باهاش دیبا نه! کنم؟ کاریچ خوامیم نباشه نمیا اگه خب

 نه بده نجاتم که ببرم پناه بهش و بزنم حرف قبل مثل

 موقت و استثناعا شده اگه یحت که دارم تشویظرف

 توان در نکاریا چون کنم دلسردش خودم از و چونمشیبپ

  ..نبود من

 صبر یب باشه ونیدرم یمهم نیا به یبحث یوقت رمیام

  ..بذاره دست رو دست تونهینم و شهیم آدم نیتر



 دست فعال که بخوام ازش یول بگم تویواقع بهش امیب اگه

 دل ازش من انگار کنه رفتار یجور و نزنه عمل به

.. بده انجام بتونه عمرا نوچ.... نکنه شک الکس تا کندم

 ..نشیس رو ذارهیم بُرهیم الکسو سر همونجا

 برداشتم زیم رو از مویگوش و خاروندم صورتمو کالفه

  ..داده امیپ بهم آنا بودم حموم یوقت دمید که

 یبرا رهام! الید یاو): نوشته دمید که کردم بازش زود

 ازین گمیم یهرچ.. ارهیم داره کرده دیخر کمی خونه

 یچجور میشیم نیماش سوار میدار االن نه گهیم ستین

  !(کنم؟ منصرفش

 بندش پشت گهید امیپ هی که خوندمیم امشویپ داشتم هنوز

 (بده جواب الاااید: )داد

 رو خونه اون نکهیا بعد بودم خورده قسم خودم شیپ من

 یواقع یمعنا به.. اونجا برنگردم گهید کردم ترک

  ..بودم کرده یخداحافظ باهاش

 اگه: ) نوشتم آنا یبرا رو دیرس یفکر به که یزیچ تنها

 الید عه بگو رهام به تو نشد باز در نیزد در و نیاومد

 بعد.. حمومه حتما حموم بره خواستیم بود گفته بهم

 ازشم.. دمیم بهش بعدا بگو خودت خونه ببر دارویخر

  ..(کن تشکر یلیخ



 یچشمک یموجیا برام آنا اممیپ ارسال شدن مطمئن بعد

 دراز و تخت رو انداختم ویگوش( حله) گفتنِ  با و فرستاد

  ..دمیکش

 جام از و روش دمیکش دستمو شکمم قور و قار یصدا با

 چیه سوپ بشقاب هی جز ریاخ روز دو نیا تو.. شدم بلند

  ..بود نکرده پر معدمو یا گهید زیچ

 هی یحت تونهینم ریام نکهیا فکر بخورم غذا ومدمیم تا

 کور اشتهامو زندس، دستگاه با و بده قورت آب قطره

 تونستمینم و شدمیم تلف خودم ینجوریا اما.. کردیم

 ..برسم بهش اومد بهوش ریام یوقت

 یمن کنم مراقبت ازش خواستمیم یچجور!! برسم؟ بهش

 ..کنار به اونا! شم؟ یآفتاب چشاش جلو دینبا که

 شک بهم یلیخ االنشم نیهم تا! بزارم؟ دلم یکجا رهامو

 واسه ومدیدرم جونت که تو گهینم بعد.. بود کرده

 تحت که شیزندگ مراحل نیتر سخت تو چرا نامزدت

 !؟یستین کنارش باشه دیبا مراقبت و درمان

  ..کردنیم وونمید داشتن فکرا نیا بازم

 اتاق از و شدم بلند جام از و ختمیر بهم موهامو کالفه

 یحت.. کور و سوت شهیهم مثل خونه.. رونیب زدم

 کوفت من بده یچ هی بگم یک به االن من نبود کمیآر



 الکس کیشر فقط و نبود خودش خونه درسته!! کنم؟

  ..بزنه سر بهم زود به زود بود داده قول بهم اما بود

 یم نییپا طبقه از رو نگهبانا محکم یقدما یصدا

 نیا وجود با راحته الشیخ الکس.. گهید خوبه.. دمیشن

 ای ستین کال ای نیهم واسه کنم یغلط تونمینم تشنا غول

  ..کنهیم شکنجه منو فقط هست یوقت

 گرفتم رو نرده و شم مسلط اعصابم رو تا گرفتم ینفس

 یچندم بار واسه چشم گوشه از که نییپا به رفتن واسه

 مرموز اتاق همون در بود، رفته در دستم از شمارشم که

  ..ِچَشم به خورد

.. میشد ریدرگ اتاق نیهم در یجلو جانا با شیپ هفته سه

 که الکس تر بیعج یحرفا با رو جانا بیعج یحرفل

  ..ومدیدرنم توشون از یجالب زیچ گرفتمیم نظر در باهم

 نیبهتر پس.. البته کنم فکر یعنی نبود الکس که االنم

  ..اتاق اون تو بکشم سرک هی بود وقت

 اتاق در به صدا یب یقدما با و برگشتم رو رفته راه

  ..شدم کینزد

 رو رفت دستم و گرفتم درش رو گنگ یعالمتا از چشم

  ..نییپا دمشیکش آروم و در رهیدستگ



 ای عمد از! بود؟ نکرده قفل اتاقو نیا در یچ یبرا الکس

  !؟...یچ

.. گذاشتم اتاق داخل قدمو نیاول و کردم حبس نفسمو

  ..قدم نیدوم

 

 دمیدیم که ییزایچ با هرلحظه و دیچرخ اتاق دور چشمام

  ..شدیم گردتر چشام

 !الکس؟ یکنیم یزندگ یدار یکثافت چه تو

 پخش اتاق تو که یرنگ قرمز اعصاب رو اما محو نور

 خودمو اما رمیبگ جهیسرگ یا لحظه شدیم باعث بود

  ..کنم کنترل

 یکس شدم مطمئن یوقت و انداختم سرم پشت به ینگاه

 رفته که یقلب با و اتاق تو رفتم قبل از کنجکاوتر ستین

 نظر ریز از رو یچ همه تندش، ضربان دور رو بود

  ..گذروندم

 یواراید از خاص یطراح هی با که یبیعج لیوسا

 ..بود کرده زونیآو شده ینورپرداز

 اشیبعض یول نیچ واسه دونستمیم اشویبعض چرا دروغ

 تونستینم ذهنم که بودن بیغر بیعج یحد به

  ..کنه هضمشون



 و ریزنج بهش که بود اتاق تو بمیعج یصندل هی یحت

 تخته هی تر بیعج زیچ هی و.. بود وصل یآهن یها حلقه

 هیشب اول نگاه تو و بود نفره دو تخت یرو به رو که یا

 وصل طرف چهار هر از طرفو که بود یچوب یها تخته

  ..بود نصب وارید رو زدنیم شالق و بهش کردنیم

 بود زونیآو تخته باالسر که یزیچ دنید با لحظه همون

  ..سگ قالده هیشب یچ هی.. دمیلرز خودم به

 مو باهم اصال انگار.. بودم دهید خواب تو که یهمون

  ..بود خودش خود.. زدنینم

 کم داشتم.. گرفتم ازش نگاهمو و دادم قورت دهنمو آب

 بود یمنف یانرژ پر.. اتاق نیا تو گرفتمیم جهیسرگ کم

  !من یبرا

 یزیت که بود اونجا که یچوب یکشو به گرفتم دستمو

.. شد دهیکش دستم با همزمان و دستم رو دیخراش یکاغذ

 بود دراومده کشو از نصفه دمید که کردم نگاه پشتمو

  ..روش نمیا کردم یفضول همه نیا که من.. رونیب

 و رونیب دمشیکش کامل کشو تو از و گرفتم کاغذو لبه

  ..انداختم بهش یکل نگاه هی

 که انگار و بود شده نوشته باال اون الکس یلیفام و اسم

  ..بود یزیچ یشیآزما جواب



 تو و بود نوشته بیغر بیعج اسم هی تر نییپا

 یوحشت کل به که خوندم ییزایچ اسم، اون حاتیتوض

  ..کرد برابر ده داشتمو الکس از که

 یم گفته یجنس اختالالت از ینوع به سمیساد: سمیساد)

 به گرانید دادن آزار به عالقه فرد آن در که شود

 آزار نیا که دارد یجنس و یروان ،یجسم صورت

. شود یم آزاررسان فرد آرامش و لذت موجب رساندن

 کیتحر حفظ یبرا و خود یجنس روابط در افراد یبرخ

 نیا. دارند آزارگرانه یرفتارها به ازین شان یجنس

 کیشر و شخص به شدن وارد بیآس باعث اختالل

 وراثت به توان یم آن لیدال از و شود یم فرد یجنس

 از است عبارت یجنس یآزارگر اختالل نیا. کرد اشاره

 یشخص به یروان ای یجنس آزار و رنج کردن وارد

 نیا. شود یم جادیا یجنس کیتحر انجام یبرا که گرید

 شروع. رساندیم لذت اوج به را یجنس آزارگر عمل،

 .....(ـــیپ معموال اختالل

 سکته دور هی رسما دستم از کاغذ محکم شدن دهیکش با

 گلوم تو صدام.. بکشم غیج نتونستم یحت و کردم رد رو

 و دمیلرز کنه تشنج خوادیم که یکس نیع فقط و شد خفه

  ..کردم نگاه قرمز نور اون تو سبزش یچشا تو



 زدو یا طرفه هی لبخند و نیزم رو کرد پرت کاغذو

  ..کوچولو فرشته یاومد خوش: گفت

  ..الکس.. ا -

 !الکس؟ جون: الکس

 چیه من و بود سادهیوا جلوم یسمیساد یروان هی االن

  ..نداشتم حرکت قدرت

 روم دست شه یوحش دوباره و بخورم تکون دمیترسیم

  ..کنه بلند

 کنترلش تونستمینم و زدیم گوشم تو قلبم تند نبض یصدا

 پخشه اتاق کل تو صداش کردمیم حس که یجور کنم

  ..االن

 یتکون ترس از که دستش تو گرفت دستمو مچ الکس

 شصتشو انگشت و کرد یا مسخره خنده.. خوردم

  ..نبضم رو گذاشت

! تند؟ چقد: زد لب و باال گرفت سرشو هیچندثان بعد

  ..مشخصه! نه؟ یدار جانیه

 به خودم: گفت لحن همون با دوباره و کرد ول مچمو

  ..رسونمت یم جانیه اوج



 هجوم و عقب دادم هولش محکم که شد کمینزد شتریب

 نییپا دمیکش رو رهیدستگ باشدت و اتاق در سمت بردم

 ..نشد باز.. نشد باز یول

 !کن باز.. درو.. د: گفتم و کردم نگاه بهش ناباورانه

 یچ نیع و نبود کمیآر.. نبود خودم دست زبونم لکنت

 بتونم و بخوام که نبود یجور یحت.. بودم دهیترس

 ..کنم شیمخف

 اتاقو سکوت جانیه و ترس از بلندم ینفسا یصدا فقط

 بهم مرموزش لبخند با کماکان الکس و شکستیم

  ..شدیم کینزد

 چشامو که کرد باز رنگشو یمشک رهنیپ اول دکمه

  ..نشست بدنم رو سرد عرق و دادم فشار روهم

 کشو همون سمت و دیچرخ پاش پاشنه رو حرکت هی تو

  ..رفت ها

 دمید که اومد وانیل تو یزیچ هی ختنیر شرشر یصدا

 ..شیبلور کیبار کمر جام تو زهیریم سرخ شراب داره

 !؟یخوریم: گفت کردو بهم یا اشاره

  ..نه یعنی دادم تکون طرف دو به سرمو



 نیا.. خورد شرابش از قلپ هی و باال انداخت هاشو شونه

 از بود راحت الشیخ انگار.. بود بدتر یلیخ شیخونسرد

  ..نذاشته یباق یفرار راه نکهیا

 که اومد سمتم دست به شراب آروم اما بلند یقدما با

 زیخ عمد از که کنم حرکت خواستم و خوردم یتکون

 و اون نیب و دمیکش یفیخف غیج که برداشت سمتم یبد

  ..کردم ریگ وارید

 

  ..کنم نگاه چشاش تو میمستق بتونم تا باال گرفتم سرمو

: گفت زدیم رونیب ازش شراب گند یبو که یدهن با

  !نه؟ مگه کرد غلبه خطرت حس بر تیکنجکاو

 دینبا رو برگه اون: داد ادامه یجد لحن اما خنده با

   ..الید یخوندیم

 خورد شرابش از گهید قلپ هی کنه یحرکت نکهیا بدون و

 رو شیبود گذاشته چرا.. خوندمیم دینبا.. اگه: گفتم که

 !کشو؟

  ..نداره یربط چیه تو به: گفت زدو لبخند بازم

 هی نیع! ؟یدیترس: داد سر یا قهقهه کردو نگاه چشام به

 لحظه هر که یشکارچ هی و قفس تو افتاده که گنجشک

 !نه؟ مگه.. کنه شکارش ممکنه



 چنگ ،"کنه شکارش" گفت که آخرش حرف با همزمان

 نفسم که خودش سمت دیکش باشدت و رهنمیپ قهی به زد

 هی عرض در که رمیبگ فاصله ازش خواستم و شد حبس

 کرد کج شرابشو جام رمنتظرهیغ حرکت هی یط و هیثان

 شد یخال بود یزهرمار اون داخل اتیمحتو یهرچ و

 بدنم رو از سردش یها قطره و نمیس قفسه و گردن رو

  ..نییپا خوردن سر

 خودمو خواستم و شد قفل فکم سرماش از و شدم شوکه

 با عروسک هی نیع و گرفت بازوهامو که کنم جمع

 از رهنیپ که شد رهیخ بدنم به لذت با و داد تکونم شدت

  ..بود شده بدنم جذب یسیخ شدت

 من، یِ باز یوحش با.. شدمیم وارد گهید در هی از دیبا

 ..شدیم تر یوحش اونم

  ..الکس: زدم صدا اسمشو لرز و ترس با

  ..تخت سمت کرد تمیهدا و نداد یجواب

  ..کن ولم الکس -

  ..دمیلرزیم شراب یسرما شدت از

 نمونه شتریب قدم دو.. کرد رفتار نیا با آروم شهینم.. نه

 و ضرب با و باال آوردم زانومو که تخت به برسم بود



 آخ و ستادیا حرکت از که شکمش تو دمیکوب زورم تموم

  ..گفت درد از یبلند

 دمیکوب چندبار دست کف با و اتاق در به بردم پناه زود

 !ست؟ین اونجا یکس.. کنه کمک یکی.. کمـــــک: در رو

: گفت و زد ترسناکش یها قهقهه همون از دوم بار واسه

 واسه.. کوچولو فرشته صدان قیعا اتاق نیا یواراید

 دختر نکن تیاذ.. گهید بدم حال بهت خوامیم نیهم

  ..ایب باش یخوب

 کردم مشت دستامو.. دمیشن پشتم از قدماشو یصدا بازم

 ..کنم یغلط چه ایخدا.. در رو دمیخراش ناخنامو و

 توش که یجهنم اون به کردن نگاه و برگشتن جرات

 شکمم دور محکم یدست لحظه همون.. نداشتم بودمو

 یمحکم تکون و ختیر تنم گوشت تموم که شد حلقه

  ..کرد قفل شکمم رو دستاشو که خوردم

 دربرابر فنجون هی نیع! ؟...الید یکنیم یدار کاریچ

  ..یزنیم زور یدار چرا لیف

 همزمان و دستش پشت رو فروکردم محکم ناخنامو

 یسرد که شم خالص دستش از تا کردمیم تقال محکم

 ..بست خی رگام تو خون و گرفت قرار کمرم رو اسلحه



 خودشو یچ نیع قلبم.. دمیلرز فقط و موندم حرکت یب

 اون از جمیسرگ و نمیس قفسه وارید و در به دیکوب یم

 ..شدیم شتریب هرلحظه قرمز نور

 حاال.. یریبگ آروم ینجوریا نکهیا مگر: الکس

  ..برگرد

 آروم خودش که نخوردم یتکون اسلحه اون ترس از

 بدون داد قرار خودش یرو به رو منو و چرخوندم

  ..کنه جدا ازم رو اسلحه یا لحظه نکهیا

.. الکس: گفتم آروم و بهش کردم نگاه یاشک یچشما با

 اما.. قبول باشه.. خوندمیم رو برگه اون دینبا.. ن.. من

  ..نگم یچیه.. چکسیه به.. دمیم قول

 بدنم و صورت یاجزا نیب نگاهش فقط و نداد جوابمو

  ..دیچرخیم

 یبخور ُجم: گفت و داد فشار کمرم به شتریب رو اسلحه

  !؟یدیفهم.. شهیم کیشل

 و شینیب رو گذاشت اشارشو انگشت که زدم یآروم هق

  ..شیه: گفت

 یبخوا یهرکار.. دمیم بهت یبخوا.. یهرچ الکس -

  ..نکن نکارویا.. فقط.. کنمیم برات



 و عقب دمیکش سرمو که لبم رو دیکش شصتشو انگشت

 دوباره که داد فشار پهلوم به یجور رو اسلحه اونم

 یچیه و کردم مشت دستمو درد از و شدم کشینزد

 ..نگفتم

 !؟یدیم بهم بخوام یهرچ: الکس

  ..دمیم: گفتم کردمو نییپا باال تندتند سرمو

 ..خودتو: زد لب و کنار زد گردنم رو از موهامو

: گفت و جلوتر آورد سرشو که کردم نگاهش یجیگ با

  ..بهم بده خودتو

 بودم حرفش شوک تو هنوز و زد زنگ گوشم تو حرفش

 شراب و گردنم تو کرد فرو سرشو رمنتظرهیغ بازم که

 بغضم اومدم خودم به که دیمک گردنمو رو شده خشک

 بود کمرم رو که یا اسلحه اون به توجه یب و دیترک

 تو خوابوندم یمحکم یلیس و عقب دادم هولش محکم

  ..صورتش

 با و خاروندمش باشدت و زدم گردنم به یمحکم چنگ

  ..نزن دست من به: زدم غیج هق هق

 یشینما حالت با و صورتش یلیس یجا رو دیکش دستشو

  ..یدار ینیسنگ دست: گفت و باال برد ابروهاشو



 که اتاق گهید سمت رفت و کمرش تو زد جا رو اسلحه

  ..کردم جمع وارید گوشه خودمو

.. وفتهیب اتفاق نیا نذار ای ریبگ جونمو االن نیهم ای ایخدا

  ..رمیمیم وگرنه

 تو زتشیبر نکهیا بدون و برداشت شرابو یبطر دوباه

 نیزم رو از تا شد خم همزمان و دیکش سر سره هی وانیل

 ..برداره یزیچ

 خواستم بود اعصابم رو یکوفت قرمز نور نیا که انقد

 که شالق هیشب یچ هی دنید با که ببندم هیچندثان چشامو

 با دهنمو آب سمتم ومدیم داشت و بود الکس دست تو

  ..دیلرز فکم و دادم قورت سروصدا

 

 یقدما با.. شد یجر دوباره کردمیم بلند روش دست دینبا

 تکون دستش تو چندبار شالقو و بهم رسوند خودشو بلند

 چشمم جلو بودنش یسمیساد فقط لحظه اون من و داد

 یم لذت و آرامش به زدن بیآس و رسوندن آزار با.. بود

  ..دیرس

 با و خودش دنبال دیکش دستش تو گرفت محکم بازومو

 نیاول بلندشم بتونم نکهیا قبل و تخت رو کرد پرتم شدت



 حبس نفسم که کمرم رو فرودآورد شدت با رو ضربه

  ..شد حس یب بدنم کل درد از شدو

 در دمیشنیم رو پرحرصش و کوتاه ینفسا یصدا

  ..بکشم ینفس چیه تونستمینم خودم که یصورت

 رو یبعد ضربه و گردوند برم گرفت بازومو دوباره

 شیآت به شکممو سومش ضربه و پهلوم رو آورد فرود

 ..دیکش

 اونقد ضربه سه نیهم.. بزنم غیج نداشتم جون یحت

 تنم تموم شده رد روم از یلیتر هی انگار که بود نیسنگ

 !مگه؟ داشتم جون چقد.. کردیم گزگز

 لب جلوشو گرفتم لرزونمو دست که باال رفت دستش باز

 ..نزن: زدم

 که پهلوم به دیکوب چهارمم ضربه یرحم یب با و دیخند

 ..گرفتم دندون به لبمو و زدم چنگ تختو رو یپتو

 زانوشو و زد کنار رو صورتم رو شده پخش یموها

 انگشتاشو سمتم شد خم و تخت رو پهلوم کنار گذاشت

 وارد بهشون یفیخف فشار و صورتم طرف دو گذاشت

  ..شه تر برجسته لبام که کرد



 نگاهش بودن شده جمع درد شدت از که ییچشما با

 فشار پهلوم به زانوشو که خوردم یزیر تکون و کردم

 ..رفت نفسم شالق یجا درد از و داد

 تیکار هنوز که من! کوچولو؟ فرشته یدار درد: الکس

  ..نکردم

 و گردنم رو دیکش انگشتشو نوک و داد فشار شتریب لبامو

 !نیهم.. کردم کبودت کوچولو هی فقط من: زد لب

 ضیمر هی.. بودنش یسمیساد به بردم یپ واقعا من و

  ..یسمیساد

 زد بهم یرومخ لبخند برعکس که کردم نگاهش نفرت با

 تیدستمال چقد ریام: گفت آروم و لبام به زد زل و

 طاقت وقت همه نیا یچجور.. بگم بهتره ای! کرده؟

.. دونمینم من و زده دمیشا! بهت؟ نزده دست آورده

  !هوم؟

 بکنم تونستمیم که یکار تنها و روهم دادم فشار دندونامو

 تو کنم تف محکم دهنمو تو شده جمع دهن آب که بود نیا

 و بست محکم چشاشو... کردم کارم نیهم که صورتش

  ..نخورد یتکون

 که رمیبگ فاصله ازش تا دادم تکون حسمو یب بدن

 به ای بدم یجاخال نکهیا قبل و کرد نگام یعصب دوباره



 دهنم تو دیکوب محکم مشت با رمیبگ جلوشو و امیب خودم

   ..تخت تاج به شد دهیکوب و عقب رفت باشدت سرم که

.. خودش سمت جلو دیکش سرمو و زد موهام به یچنگ

 که انگار بودن شده سر اونام بدم تکون تونستمینم لبامو

 نیا از الکسم.. دهنم تو باشه دهیکوب یسنگ آجر هی

 فشار انگشتاش با چونمو انهیوحش و کرد استفاده فرصت

 به زدم چنگ شده شوکه که لبام به دیکوب لباشو و داد

 زورم مونده ته با و خوردم یدیشد تکون و صورتش

 زود که دمیکش و زدم چنگ شهیر از کوتاهشو یموها

 ..کرد جدا ازم سرشو

.. باال ادیم داره معدمه تو اتیمحتو یهرچ کردم حس

 از.. ترس از.. دمیلرز و دادم فشار روهم محکم لبامو

 با نکهیا از.. یچ همه از.. شوک از.. یعصب فشار

 و دفاع راه و بود گرفته ازم توانمو شالق یها ضربه

 که یکار جواب تونستمینم نکهیا از.. نداشتم یفرار

  ..بدم بهش کردو

.. و: زدم لب که کنار زد صورتم رو از موهامو دوباره

   ..کن ولم



 یا مستانه خنده با و شلوارش کمربند سمت رفت دستش

 یزور گهید نکنم فکر گرچه.. نزن زور یالک: گفت

 ..یباش داشته

  ..نکن: کردم زمزمه و چشاش تو زدم زل بغض با

 و شونه نیب و روم شد خم و کنار زد شونم رو از قموی

 ..دیبوس گردنمو

 ریام صورت فقط و دمیلرز خفم و درد پر هق هق از

       ..بود چشمم جلو

 نطوریهم اگه  و مردمیم حقارت و انزجار حس از داشتم

  ..شدمیم نابود رفتیم شیپ

 طرف از و کرد قفل پاش هی با که دادم تکون پاهامو

 شالق فیضع بدن اون با ذاشتینم تنش ینیسنگ گهید

  ..کنم یحرکت خورده

 ..کردمیم یغلط هی دیبا

 زیم طرف کردم کج خودمو کنم توجه جلب نکهیا بدون

 بهم یکوتاه تفاوت یب نگاه که تخت کنار کیکوچ

  ..نییپا دیکش واشی رهنمویپ قهی و انداخت

 و برداشتم زیم رو از شرابشو از یخال یستالیکر جام

 ..زودباش.. الید زودباش.. دستم تو گرفتم



 جانیه از من و دیچرخیم بدنم رو هوا یب دستش

  ..دمیکشیم نفس تندتند داشتم که یمزخرف

 دینبا که ییجا رفت دستش و باال داد رهنمویپ نییپا

 تو و دادم فشار دستم تو جامو و نتونستم گهید که رفتیم

 که سرش تو دمیکوب و نییپا آوردمش باشدت حرکت هی

 و دیچیپ اتاق یفضا تو شهیش شدن خورد یصدا

 حبس نفسمو و دادم فشار روهم محکم چشامو همزمان

 ..کردم

 چند ترسم یوقت فقط کنم باز چشامو تونستمینم ترس از

 رو دستاش و نمیس رو افتاد سرش ینیسنگ که شد برابر

  ..موند حرکت یب بدنم

 ..کردم باز باالخره چشامو و کردم آزاد شدمو حبس نفس

 و افتاد دستم از جام هیپا ش،یخون گردن پشت دنید با

 و رونیب دمیکش رشیز از سردمو لرزون و یزخم بدن

  ..هیگر ریز زدم

Tina: 

 رو از و رونیب دمیکش دستمو کف تو رفته فرو شهیش

 دهنمو رو خون دست پشت با و نییپا اومدم زود تخت

  ..کردم پاک



 دستمو و برگردوندمش شدت با گرفتم الکسو شونه

 یگوش یبرجستگ لمس با که شلوارش بیج رو دمیکش

  ..رونیب آوردمش زود بشیج تو

 ..خواستیم انگشت اثر یلعنت

 بازش و یگوش سنسور رو گذاشتم شصتشو انگشت

 ..کردم

 و نیمخاطب تو رفتم داشتم هیگر شدت از که یا سکسه با

 ...گشتم کیآر اسم دنبال

 گوشه تو شدم جمع و باال دمیکش لباسمو پاره مهین قهی

 زود شمارشو Arik اسم دنید با و اتاق نقطه نیتر

  ..گرفتم

 صاف دستم تو ویگوش تونستمینم دیلرزیم انقد دستام

 ..نگهدارم

 یلباسا.. ختهیر بهم یموها.. یخون دهن.. یزخم بدن

  ..برهیو رو سرد جسم به و.. پاره

 ..!واقعا نبودم یزیچ نیهمچ قیال من

 گهید زدم واست شنمیلوک کارو اون کردم حلش: کیآر

 !ه؟یچ

 ...!کیآر... آ -



 یگوش.. تو! ال؟ید: گفت دفعهی و شد سکوت هیچندثان

 !شده؟یچ.. الکس

 الکسو یچهارچشم که همونطور و دیترک بدتر بغضم

.. کن کمکم کیآر: گفتم نخوره تکون که دمییپا یم

 ..برسون خودتو توروخدا

 !االن؟ تو ییکجا: کیآر

 تونمینم صداس قیعا.. نجایا هیکوفت اتاق هی.. ی.. خونه -

 دارم اجتیاحت یلیخ کیآر.. هوشهیب.. الکس.. بزنم داد

 ...لطفا

 هیگر الید باشه: گفت که گفتم هق هق با آخرمو جمله

 نیهم نکن هیگر! باشه؟ رسونم یم خودمو االن نکن

  ..اونجا امیم االن

   ..دیچیپ گوشم تو ممتد بوق و کرد قطع ویگوش و

 کردم یسع وارید به زدن چنگ با و افتاد دستم از یگوش

 و موند جا وارید رو دستم یخون رد.. شم بلند جام از

 منفجر درد از داشت که کمرم به گرفتم دستمو یکی اون

  ..شدیم

 سرمو و نشستم نیزم خوردم سر اتاق در پشت قایدق

  ..در به دادم هیتک



 برم االن تونستمیم دیشا بودم نخورده کتک همه نیا اگه

   ..زندس شم مطمئن رمیبگ نبضشو الکس سر باال

 یریت پهلوم و شکم که کنم جمع شکمم تو پاهامو خواستم

  ..شد مانع و دیکش

 الکس به موندم رهیخ فقط کیآر دنیرس انتظار تو

  ..بود روم جلو که یترسناک منظره و هوشیب

 ....یدلگرم و تیامن یا ذره داشتن بدون

 عذاب و بیعج یها لهیوس اون رو داشت نگاهم بازم

 هیچندثان چشامو و نییپا گرفتم سرمو که دیچرخیم آور

 ..دینبا.. کردمیم نگاه بهشون دینبا.. بستم

 

 زودتر زمان تا رلبیز اعداد شمردن به کردم شروع

 ده حدود کنم فکر.. شم خالص جهنم نیا از و بگذره

 ..دمیشن پله راه از رو ییپا تند یصدا که گذشت قهیدق

 در رهیدستگ شدم بلند جام از که نیهم و دمیپر جام از

 سمت نیا از بود قفل در چون اما شد دهیکش نییپا محکم

  ..نشد باز

 به نویا بزنم داد تونستمینم و بود ورداشته الکس دمیکل

  ..رفتینم صدام چون بفهمونم کیآر



 به سمت اون از ینیسنگ یها ضربه هیثان چند بعد

 هربار با نوریا رهیدستگ که یجود شد وارد در رهیدستگ

 کیآر و افتاد باالخره تا خوردیم یدیشد تکون ضربه

  ..کرد باز و داد هول درو

 لبخند و کردم یبغض بودم کرده دایپ نجات نکهیا از

  ..زدم یا خسته

 تو زد جا دوباره بود کرده باز درو باهاش که یا اسلحه

: گفت و کرد بغلم یناگهان و سمتم اومد و کمرش

 !؟یخوب

: گفت و عقب دیکش خودش که کردم وارد بهش یفشار

 !؟یخوب.. نداشتم یمنظور دیببخش

 درد بدنم.. بود زیچ.. من.. خوبم: گفتم حال یب و آروم

 هولت نیهم واسه شد بدتر خورد دستت که هم تو کردیم

  ..عقب دادم

 یمشکل: گفت آرامش با شهیهم مثل دادو تکون سرشو

 ..ستین

 ..الکس سمت رفت شدو رد کنارم از و

 دست اما کردیم درد بدنم.. کیآر به گفتم دروغ دراصل

 جز چکسیه خواستینم دلم.. بهش بود نخورده کیآر



 و شده ثابت بهم لطفش که یکیآر یحت.. کنه بغلم ریام

 ..کرد نکارویا منظور یب

 !ال؟ید: کیآر

 !مرده؟! هوم؟: گفتم هوا یب و رونیب اومدم افکارم از

 یزد بهش که هم یا ضربه.. نه:گفت و دیکش یپوف

 خودش یمست از.. نهیبب یجد بیآس که نبوده محکم یلیخ

 گردنش پشت تو یزد که هم تو شه هوشیب بود مونده کم

 !؟یزد یچ با.. افتاد اتفاق نیا زودتر

 جام: زدم لب و کردم بغل خودمو سرما و لرز از

 ..شرابش

 تعجب یول انداخت اتاق دور تا دور به ینگاه کیآر

 زد قشوی و برگردوند پشت به الکسو و نکرد یچندان

 ..کرد نگاه زخمشو و کنار

 و رفتیم یکرخت به رو شتریب و شتریب لحظه هر بدنم

 ..شدمیم سبک

 عقب که دیچرخ سرم دور اتاق و رفت یاهیس چشام

 کمرم، رو شالق دردناک زخم همون با و رفتم عقب

 تو اشک درد از و رفت نفسم که کشو لبه به خوردم

  ..زد قل قل چشام

  !؟یخوب الید: کیآر



 منو شهیم کیآر.. ستمین: گفتم و گرفتم فاصله کشو از

 !؟ییجا یببر

   !کجا؟.. برمتیم که معلومه: کیآر

 ..گمیم بهت میبر -

 ..رمیم خودم.. نه نه: گفتم که کنه کمکم خواست

 !کرد؟ تتیاذ یلیخ: کیآر

 اتاق رونیب سمت قدم چند و کمرم به گرفتم دستمو

 سر چشام از میمستق که یاشک شد بهش جوابم و برداشتم

 ..نییپا خورد

 !؟یچ باشه یجد زخمات اگه الید: کیآر

 درک به: گفتم هیگر با و یعصب و طرفش کردم رومو

 ..بشه خوادیم یهرچ

.. نگفتم یزیچ من.. باشه: گفت و جلوم گرفت دستاشو

 ..یبخوا تو هرطور

 دادن هشدار با کیآر و نییپا اومدم رو ها پله اطیاحت با

 باز برام جلوتر درو و کرد دور ازم اونارو نگهبانا به

  ..کرد

 بودم اومده پاره مهین شرتیت هی با من و بود خی هوا

 یکوفت شوک اون از هنوزم و بود بد حالم انقد اما رونیب

 ..ومدینم چشمم به هوا سوز که بودم ومدهین رونیب



 سمت کرد تمیهدا و شونم دور انداخت دستشو کیآر

 ..کرد باز برام رو جلو در و نشیماش

 سرمو و گفتم یآخ و نشستم نیماش تو دیشد درد بدن با

  ..یصندل یپشت به دادم هیتک

 یزیچ.. زدیم بهم حالمو نمیس قفسه رو مشروب گند یبو

 یها صحنه اون یاداوری زدیم بهم حالمو شتریب که

 ..الکس با رابطه.. بود چندش

 دمید که کردم باز چشامو صورتم به خورد که ییگرما با

 ..کنهیم میتنظ سمتم ویبخار چهیدر داره کیآر

 اومد محوطه از یوقت و کردم رلبیز یآروم تشکر

 دعا فقط.. دادم رو آنا خونه آدرس بهش زور به رونیب

  ..نباشه اونجا رهام کردمیم دعا

  ..دمیکش نفس سخت شدمو جمع خودم تو

 به نگاه هی کنار بزنم تونمیم یبخوا گها الید: کیآر

 ..بکنم زخمات

 ..کردم سکوت

  ..کنار زد جاده کنار و کرد کم نویماش سرعت

 که باال داد رهنمویپ لبه و کرد روشن نویماش چراغ

  ..دادم فشار روهم چشامو



 یآروم فشار و زخمام از یکی رو گذاشت انگشتشو

 که کنارم شهیش به دمیکوب مشتمو که کرد وارد بهش

  ..دیکش دستشو و اومد دردم دیفهم

 لج چرا.. الید بدنت رو مونده ریزنج رد: کیآر

 !؟یکنیم

 ..یمرس! آنا؟ خونه یببر منو شهیم -

 خوب زخمام گهید خواستمینم یول بود یچ لج از دونمینم

  ..شن

 درمان گهید و شالق به دمیرس لگد و مشت و یلیس از

 ..بودن شده تیاهم یب برام اونا

 ..افتاد راه و کرد روشن نویماش کالفه باز کیآر

  .آنا خونه میبرس تا دیکش طول قهیدق 20 حدود

 به بود آنا خونه در جلو که رهام دنید با کوچه سر از

 ..سایوا: گفتم کیآر

 و نگهداشت نویماش همونجا یول خورد جا اولش

 ..کرد خاموش چراغشو

 حرف باهم هیچندثان و آنا دست داد کیپالست هی رهام

 دیکل و شد جدا ازش آنا گونه دنیبوس بعد رهام و زدن

 ..خودش خونه در قفل تو انداخت

 



 دوباره که گفتم کیآر به شد رفع خطر که قهیدق دو بعد

 ..کوچه وسط برد کرد روشن نویماش

 !گه؟ید بود نجایا: کیآر

 ..اوهوم -

 باز منو سمت در و زد دور نویماش و شد ادهیپ نیماش از

  ..سمتم گرفت دستشو و کرد

  ..نییپا اومدم نیماش از درد و زور با و گرفتم دستشو

 من یها شونه رو انداخت و دراورد شویپشم کت کیآر

 از همچنان من و زد رو خونه زنگ.. جلو کرد تمیهدا و

 جمع خودمو گرفتم درد یاستخونا به زدین که ییسرما

  ..بودم کرده

 آنا و شد باز در هیچندثان بعد که زد درو زنگ دوباره

 ..بود نییپا سرم هنوز.. دیکش یبلند نیه

  ..خدا یوا.. ید.. د: آنا

 !داخل؟ ارمشیب تونمیم: کیآر

 ..حتما.. آره.. آ: آنا

 بلند دید تمویوضع که ییآنا و داخل میرفت کیآر کمک با

  !شده؟ چش: گفت و هیگر ریز زد

  ..دمیم حیتوض براتون من: کیآر



 و دمیکش کنار که کاناپه یرو بنشونه منو خواست کیآر

 یقدما با و دستش رو گذاشتم آروم دراوردم کتشو

 ..ها پله طرف رفتم نیسنگ

  !؟یکنیم یدار کاریچ.. لطفا الید: کیآر

.. باال رفتم دونه دونه هارو پله و نرده به گرفتم دستمو

 ینجوریا خودمو تونستمینم.. داشتم آدمو نیتر نجس حس

  ..کنم تحمل

 دراوردن بدون و کردم باز حمومو در و آنا اتاق تو رفتم

 ..کردم قفل پشت از درو و داخل رفتم لباس

  ..بستم چشامو و ستادمیا دوش ریز و کردم باز آبو

 حالت از کمی بدنم رو ولرم یها قطره خوردن سر

 گزگز همچنان بدنم رو یکتکا یجا اما کرد کم مینیسنگ

  ..کردیم

 تو خودمو و باال گرفتم سرمو عقب دادم هول موهامو

  ..کردم نگاه نهیآ

.. بودم خورده که یمشت واسه بود کبود و زخم لبم گوشه

  ..بودن کرده لمس لبامو که الکس یلبا اون، از بدتر

 حموم کمد تو از اضافه فیل و دیپر حرص از پلکم

 و لبام به دمیمال باشدت کردنش یکف بعد و برداشتم

  ..دمشونیساب



  ..دور ده.. دور شش.. دور سه.. دور دو.. دور هی

 هیال هی قشنگ کردم حس که کردم نکارویا محکم اونقد

 ..سرخ و متورم لبم دور و شد کنده لبم پوست از

 و کردم یکف فویل دوباره و دراوردم تنم از سمویخ لباس

.. شونم و گردن نیب و نمیس قفسه جون به افتادم نباریا

  ..کردم زخم خودمو خودمم بود کم شالق یزخما

 آب دادم اجازه و ستادمیا آب دوش ریز رفتم دوباره

 ..کنه زیتم بدنمو

~~~~~~ 

  آنا#

 آماده واسش که یینو لباس دست هی و دمیکش یدماغ

  ..تخت رو گذاشتم و بودم کرده

 ..الید خودت با یکرد کاریچ

  ..نییپا رفتم هارو پله و کردم پاک اشکامو

 که کیآر شماره رو گذاشتم آماده و برداشتم مویگوش

 ادیب بزنم زنگ بهش اومد حموم از الید هروقت

  ..کنه پانسمان زخماشو

 یحت گذرونده ویچ امشب الید که کرد فیتعر برام یوقت

 هیگر فقط.. کنم درکش و الید یجا بذارم خودمو نتونستم

  ..هیگر و کردم



 ..فکر تو رفتم و دستام تو گرفتم سرمو

 عنوان به من و کردیم نابود خودشو داشت الید

  ..بکنم براش تونستمینم یکار چیه خواهرش

 مگه اما نگم یچیه ریام و رهام به بود داده قسمم

.. نه! بمونم؟ ساکت ریام اومدن بهوش بعد تونستمیم

 بردیم نیب از خودشو الید.. کنم نکارویا تونستمینم هرگز

  ..شدمیم ریام ونیمد شهیهم واسه من و

 آشپزخونه رفتم و شدم بلند جام از و دمیکش یقیعم نفس

 واسش ختنیر اشک با همزمان و دراوردم سوپو مواد و

  ..گذاشتم بار سوپ

 و برداشتم مویگوش گذاشتم زودپزو در که ربع هی بعد

  ..باال طبقه رفتم

 سیخ یموها با الید دمید که کردم باز اتاقمو در دوباره

 ..تخت رو دهیخواب پهلو به

 و کردم روشن براش و سمتش کردم میتنظ ویگاز یبخار

  ..سرش باال رفتم

 !؟یدیخواب: زدم لب آروم

 : ....الید

 گوشه شه داریب نکهیا بدون و کنار زدم واشی رو پتو

  ..باال دادم رهنشویپ



 گرفت شیآت دلم اشیکبود و شده مرده خون دنید با

 ..براش

 چراغ با و نیدورب قسمت تو رفتم کردم روشن مویگوش

  ..گرفتم عکس پهلوش و کمر از قوه

 پتو و نییپا آوردم رهنشویپ زود که خورد یزیر تکون

  ..کردم صاف روش رو

 یمخف ریام از نارویا بدم اجازه تونمینم یول الید دیببخش

 ...یکن

—------------  

   الید#

 درد از رهیگیم شیآت داره پهلوم شکم نکهیا حس با

 دستمو و دمیچیپ خودم تو و دادم فشار روهم چشامو

 نه اونم.. بستس دورم باند کردم حس که شکمم به گرفتم

 حس رو کمش هرچند ضخامت.. هیال دو هیال هی

   ..کردمیم

 ..بود یشیآت و داغ باند خود انگار سوختیم بد انقد یول

 جام از خواستم دمیکش که یفیخف غیج با و اوردمین طاقت

 ..نمیبش صاف نتونستم و شد قفل کمرم که شم بلند

 و باالسرم لهیم به زدم چنگ و دمییسا روهم دندونامو

 ..کردم پاک مویشونیپ رو سرد عرق



 ...!!آنا: زدم داد درد با

 دمیکش ادیفر دوباره و دیترک بغضم سوزش شدت از

 ...آنا: دمیکش

 تو کویآر قامت شدو باز در اتاق کیتار یفضا اون تو

 خودشو و داخل اومد آنا از جلوتر که دمید در چارچوب

 ..بهم رسوند

 

 دارم!! دورم؟ هیچ یکوفت نیا کیآر: دمینال هق هق با

 ..سوزمیم

 رو خوابوندم دوباره و کرد جدا تخت لهیم از دستمو

 که هیعیطب الید کردم پانسمانت تازه: گفت تندتند و تخت

 ....آرو بسوزه کمی

 ..رمیگیم شیآت دارم! بسوزه؟ کمی! کم؟ی: زدم داد

 به زدم چنگ و دمیکش درد از یغیج حرفم بند پشت و

 باند رو از دستمو کیآر که دمشیکش محکم و دورم باند

 آماده نوییپا برو آنا.. بهش نزن دست: گفت و کرد جدا

  ..کن

 ..باشه.. ب: آنا

 بدنم ریز انداخت دست و کنار زد روم از رو پتو کیآر

 من و نییپا برد هارو پله و و کرد بلندم تخت رو از و



 و دست و دمیلول یم خودم تو سوزش شدت از مدت تمام

  ..کردمیم هیگر و زدمیم پا

 مچاله خودم تو که مبل رو خوابوندم آروم هیثان چند بعد

 ..زدم نفس نفس درد از و شدم

   !لطفا.. ببره خوابم بهم بزن یچ هی توروخدا.. کیآر -

 آروم.. شه بدنت وارد ییدارو دینبا الید شهینم: کیآر

 ..بکش قیعم نفس باش

 !ه؟یعیطب نیا: گفت هق هق با اونور از آنا

 ..آره: کیآر

 ..بده یلیخ حالش اما: آنا

 ..برام اریب آب کاسه هی.. شهیم خوب: کیآر

 داد و زدم لگد مبل دسته به و مشتم تو کردم فرو ناخنامو

 ..دمیکش

 الید: گفت و نشست کنارم کرد باز هم از دستامو کیآر

 ..نیبب منو.. کن نگاه منو

 نانیاطم با که کردم نگاهش و کردم باز سمویخ یچشا

   ..بکش قیعم نفس.. نیبب: گفت

 کارو همون کرد اشاره منم به و گرفت ینفس خودش و

 ریز زدم دوباره و نتونستم و سوخت بدنم که بکنم

    ..هیگر



 ..اوف.. کیآر کن بازش.. سوزمیم دارم.. د -

 شکممو و دمشونیکش حرص با و موهام به زدم چنگ

 ..گرفتم

.. بدم ادامه نذاشت و گرفت دستامو که بود کیآر بازم و

 و مبل رو شدم زیخ مین و زدم پس باشدت دستاشو

  ..کیآر دست داد آبو کاسه آنا لحظه همون که دمیلرز

 ....سویم دارم کشمیم درد دارم: زدم لب هیگر و درد با

 رو یخنک سیخ پارچه که بود نشده تموم هنوز حرفم

 بودم کرده عرق اونقد.. شدم ساکت و گرفت قرار گردنم

 از یچیه اما کنه بهتر حالمو تونست خنکم آب نیهم که

  ..بود نشده کم پهلوم شکم سوزش

  ..بستم حال یب چشامو و دادم قورت دهنمو آب

 !تهوع؟ حالت: کیآر

 ..ندارم: زدم لب

 ..یریگیم هم تهوع حالت ینخور یچ هی اگه اما: کیآر

 ..ندارم لیم -

   ..یش خوب یخواینم بگو پس: کیآر

 و کرد لمس صورتمم و گردنم رو اومد دستمال دوباره

  ..شه کم سوزشم از تا شد دستمال یخنک پرت حواسم



 دلم اصال اما دمیشن یم بشقابو با قاشق برخورد یصدا

 .بود گشنم نکهیا با بخورم یچیه خواستینم

 کمکم و گرفت دستمو آنا و بود برداشته روم از پارچه

 ..نمیبش زیخ مین کرد

 شکمم یرو رو پتو و مبل یپشت به دادم هیتک کج سرمو

  ..دادم فشار

 کاریچ: گفت و لبام سمت گرفت سوپ قاشق هی کیآر

  !لبتو؟ یکرد

 یب دستام کندم لبمو پوست چرا نکهیا لیدل یاداوری با

  ..دهنم تو کردم جمع لبمو و دیلرز اراده

 یبدجور بهش نخوره سوپ یگرم باشه حواست: کیآر

 ..یکرد متورمش

 به لبامو که دهنم یمتر یلیم چند فاصله تو آورد قاشقو

 که ییجا تا و خوردم سوپو از کمی و کردم باز زور

 حس که یلب.. بخوره لبم به نذاشتم کردم یسع تونستم

 ...گوشته فقط و نداره پوست گهید کردمیم

 اگه بخور: گفت زود خوردم سوپو نکهیا از خوشحال آنا

  ..زدلمیعز ارمیم برات دوباره یخواست

 هوشهیب.. الکس: گفتم کیآر به رو و دادم تکون سرمو

 !هنوز؟



 آروم و دمیکش عقب سرمو که سمتم آورد ویبعد قاشق

  ..ینداد جواب: گفتم

 ..ادینم بهوش صبح تا نترس: گفت و دیکش یپوف

   !؟ادین بهوش صبح تا که یخواست تو! چرا؟ -

.. یبفهم زویچ همه اتیجزئ نکن یسع انقد الید: کیآر

 ییبال چه داشت شیپ ساعت چند نیهم انگار نه انگار

  ..ومدیم سرت

 با شده اگه یحت و دادمیم پس جواب که شهیهم برعکس

 فقط نباریا فهموندم،یم طرف به حرفمو داد و غیج

 تو بغض بخاطر هم.. نگفتم یزیچ و کردم سکوت

 در مدت نیا تو کیآر که ییلطفا نکهیا بخاطر هم.. گلوم

.. بود تند لحنش االن اگه یحت.. نزنم نیزم رو کرده حقم

 بخواد که نگفتم یزیچ من اما.. داشت حق چون

 ..بتوپه بهم ینجوریا

 دهیکش دراز حالت به دوباره و زدم پس سوپو قاشق

 ..بخوابم خوامیم: گفتم و دراومدم

 !الید: کیآر

   ..بخوابم خوامیم -

 نگام یعصب که کویآر نگاه ینیسنگ یول بود بسته چشام

  ..کردمیم حس کردیم



 واقعا تو کیآر: گفت عیسر جو کردن آروم واسه آنا

 نباش نگران. .ازت ممنونم یکرد کمکمون یلیخ

 ..دمیم بهش سوپو خودم شه داریب هروقت

: گفت بهم سرزنش با و زیم رو گذاشت بشقابو کیآر

 خودتو انقد اما.. یهست یعصب فشار تو کنمیم درک

 که یکس همون بخاطر حداقل.. نکن نابود و رینگ دهیناد

 دردو همه نیا اون بخاطر و مارستانهیب تخت رو االن

  !یکنیم تحمل

  ..بزن زنگ شد یزیچ آنا: گفت رلبیز و

 کردن بدرقه و زدن که ییحرفا به نکردم توجه گهید

 بغضمو و سرم رو دمیکش رو پتو فقط.. آنا توسط کیآر

 زدم دلم ته از شد بسته خونه در که یزمان و کردم کنترل

 ریام یبرا دلم یلیخ.. کردم هق هق بلند و هیگر ریز

  ...!یلیخ یلیخ.. بود شده تنگ

 

 یک دمینفهم که ختمیر اشک و زدم هق آنا بغل تو اونقدر

  ..رفتم خواب به دوباره

 ....شب از تر کیتار و زهر از تر تلخ یخواب

~~~ 

  *بعد روز سه*



 اتاقو و چرخوندم یم انگشتم تو هدف یب دستمو تو حلقه

  ..کردمیم متر

  ..لیدل با دمیشا لیدل یب دیشا.. داشتم که یا دلشوره از

 مخالفت باوجود و دمیخواب صبحش تا زیر هی شب همون

  ..جهنم نیهم تو برگشتم آنا

 یاتفاق انگار کردیم رفتار یعاد شهیهم نیع الکس

 دمیکوب جام با من که دونستینم یحت کنم فکر.. فتادهین

  ..گردنش پشت

 از گفت بهم کیآر اما بود خورده چسب گردنش پشت

 هوشیب خودش کنهیم فکر نکهیا مثه و دهیپرس الکس

 ضربه سرت یشد هوشیب یوقت که چوندشیپ اونم.. شده

 رو هیقض اصل بازم یول.. دروغا نیا و خورده

 ..بکنه خواستیم یغلط چه که دونستیم

 بودم کرده حبس خودمو مشین و روز دو روز سه نیا

 نکهیا مگه.. رونیب برم ومدیم شیپ کم یلیخ و اتاق تو

 ..بخورم یزیچ بخوام و باشم مرگ به رو

 کنی بدنم شالق یزخما کیآر یپمادا و داروها لطف به

 بازم یول داغون و متورم هنوز که لبمم و بود شده بهتر

 زدمویم لبم به که یپماد خودم.. بود شده کم شیسرخ از

  ..شه خوب اونم زخم تا زدمیم نممیس قفسه به



 ...امروز اما

 و دراوردن یکاوریر اتاق از رویام داد خبر رهام

 ..اومدنش بهوش مرز یعنی نیا و.. دنیم مالقات اجازه

 و نمشیبب نزدبک از قهیدق پنج فقط برم نبود دلم تو دل

 تمرکز ذاشتینم یکوفت دلشوره نیا یول بزنم دست بهش

 تجربش روزا نیا تونمیم که یا لحظه نیبهتر رو کنم

  ..کنم

 باز اونم و بودم گذاشته ونیدرم کیآر با رو موضوع

 خواست هروقت و الکسه با گفت و بود کرده کمکم

 به الکس چشم از دور.. گهیم بهم خونه برگرده

 کیآر از که اونام.. رنینگ جلومو که بود گفته نگهباناهم

 ..کنم فکر یعنی.. کردن گوش حرفشو بردنیم حساب

 زمان تا نکهیا اونم میداشت یقرار هی الکس با درسته

 ییاونجا از اما مارستانیب برم تونمیم ریام اومدن بهوش

 نذاره و برنامم به بزنه تر دمیترسیم هیحال یب حال که

  ..برم

 یم نمیس به محکم خودشو که قلبم رو گذاشتم دستمو

  !؟...آخه تو شده چت.. دیکوب

~~~~ 



 لبم کردن پنهون واسه باال دمیکش یعاد مویمشک ماسک

  ..شدم مارستانیب وارد و

 اتاق شماره دنیپرس بعد و رسوندم رشیپذ به خودمو

  ..شدم باال طبقه یراه ریام

 یوقت یحت و دمیشن یم آسانسور سکوت تو قلبمو یصدا

 ضربانشو تونستمینم دمیکش یم هم منظم و قیعم نفس

 واسه که هیجانیه و ذوق از کردمیم حس.. کنم کنترل

 ...نبود اونم واسه انگار یول دارم ریام خوب حال

 و سرم سمت بردم کم کم و دادم فشار صورتم رو دستمو

  ..طرف هی ختمیر موهامو

 آسانسور از خواستمیم که یا طبقه همون به دنیرس با

 آنا و رهام که کردم نگاه راستمو و چپ و رونیب اومدم

  ..سمتشون دمیدو و دمید رو

 ..دختر آروم: آنا

  !نمش؟یبب تونمیم: گفتم و زدم یلبخند خندشون از

 شتریب فقط نداره یمشکل گفت.. دمیپرس دکترش از: رهام

 پرستار با یبر یخواست هرموقع و نشه قهیدق پنج از

 !ال؟ید... یکن هماهنگ

 !بله؟ -

 !؟یخوب: رهام



 و نییپا انداختم سرمو شد بدم حال متوجه رهامم نکهیا از

 ..خوبم: گفتم

 !؟یزد ماسک چرا: رهام

: گفتم و کردم جا به جا صورتم رو کمی ماسکو یالک

 میر من.. مارستانیب یفضا یگآلود.. نیا.. زهیچ بخاطر

 !نیهم واسه.. حساسه کمی

 پشت که زد ینانیاطم با لبخند بهم و داد تکون یسر

 ..دادم جوابشو ماسک

 رهام ومدیم راهرو ته از داشت که یپرستار دنید با

 ..کنم هماهنگ رمیم من: گفت

  !ممنون.. رهام یکنیم لطف -

 آروم کردو کج سرشو آنا شد دور ازمون رهام که نیهم

 !مارستان؟یب یبرسون یخودت یتونست یچجور: گفت

 حال همون در و بود پرستار و رهام به رهیخ نگاهم

 ..کیآر کمک به شهیهم مثل: دادم رو آنا جواب

  ..نگفت یزیچ و داد تکون یسر

 دادن بعد پرستار و سمتمون برگشتن پرستار و رهام

 خودش و کرد باز برام رویام اتاق در یتکرار یتذکرا

  ..رفت



 که کردم نگاه آنا و رهام به و سرم پشت برگشتم

 ..کردن بسته و باز پلک برام جفتشون

 ..بستم درو و اتاق داخل رفتم و دمیکش یقیعم نفس

 ..دمید کینزد از ها مدت بعد رمویام و باال گرفتم سرمو

 جا تختش کنار یصندل رو و دادم تکون مویسنگ یپاها

 ..گرفتم

 ریز موهاش.. بودن رفته نیب از همه صورتش یزخما

 دور بند گردن هنوزم و بود ختهیر بهم دیسف باند اون

  ..بودن بسته گردنش

 ..دهنش رو ژنیاکس ماسک و

  ..بود بسته آتل دستش هی و گچ تو پاش هی کماکان

 ..بود وصل بهش یکمتر یها دستگاه و دم حداقل

  ..اشکه از سیخ صورتم دمید اومدم که خودم به

 کردم پاک اشکامو و نییپا دمیکش ماسکمو کردم یا خنده

  ..دمیبوس دستشو پشت و دستم تو گرفتم سالمشو دست و

 نگاهش خواستیم دلم فقط انگار.. بزنم حرف تونستمینم

  ..ها ساعت یحت.. کنم

 ..شدم جا به جا جام تو و کردم تر زبونم با لبمو

 



 با و دادم فشار خودم سردتر دست تو سردشو دست

.. کاش.. ریام: گفتم ومدیم چاه ته از انگار که ییصدا

 ...یفهمیم قتویحق... و.. یشیم.. م داریب یوقت

  !یببخش منو: زدم لب نوییپا دیچک اشکام

 فشار روهم پلکامو و گرفتم دندون به بغض از لبمو

 از.. بود واکنشش از ترسم.. دمیترس یم یلیخ.. دادم

  ..بزنه پس منو نکهیا

 در و بکشه دست و شه خسته دادنم نجات از نکهیا از

   ....!!شه لیتبد تیواقع به فرهاد آقا یحرفا جه،ینت

  ..نبود معلوم خودم با فمیتکل واقعا

 بکشه جهنم شیآت اون از منو ادیب بودم انتظارش چشم هم

 ادین تا زدمیم پسش خودم یدستا با خودم دیبا هم.. رونیب

  ..بندازه خطر به جونشو و سمتم

 ..دمیکشیم شیپ پا با و زدمیم پس دست با جمله، هی تو

 انجام ریام اومدن بهوش بعد بود قرار که بود یکار نیا

   !؟...نه ای شدمیم موفق اما.. بدم

 با زدمو زل بستش یچشما به و دمیکش یلرزون نفس

 برات باشم الید همون تونمینم گهید من: گفتم بغض

 با اومدنت بهوش بعد یدار انتظار ازش که یکس.. ریام

 گهید یش خوب تا کنه مراقبت ازت دل و جون



 همش تو با بعدم نیا از یرفتارا که یبفهم کاش  ..ستین

 خوامینم چوقتیه.. ستین دلم ته از چکدومیه و تظاهره

 ازش که یزیچ قایدق.. مجبورم اما بشکونم مهربونتو دل

 ...اجبار.. متنفرم

 لبام کردن جدا بعد و دمیبوس یطوالن شویشونیپ شدم خم

   :گفتم فاصله همون تو

 !!شهیهم.. ریام دارم دوِست یلیخ من

 مرتبشو ضربان که شیتنفس دستگاه به دوختم نگاهمو

 از نگاهمو خواستم تا یول شدیچ دمینفهم.. دادیم نشون

 لیتبد بینش و فراز پر سبز خط اون رمیبگ دستگاه

 گهید مرتبش قلب ضربان یصدا و شد صاف خط هی  به

 و زد زنگ گوشم تو صداش و شد کنواختی اونم و نزد

 ..دیچرخ سرم دور اتاق

 کردم باز درو بردم هجوم و رونیب دیپر دستش از دستم

 ...کمک!! کمک: زدم غیج بلند و

 شد دهیکش پشت از بازوم که راهرو طرف برداشتم زیخ

 !شده؟یچ: گفت زده بهت رهام و

 ..کشهینم نفس.. ریام.. ا -

 تو یکس... پرستار... دکتر: زدم عربده هیباگر دوباره

 !ست؟ین شده خراب نیا



  ..کن خبر دکتر بدو آنا: رهام

 ربغلمویز رهام گرفت گلوم که زدم داد دوباره هق هق با

 چشاش از که یاشک و یصندل رو نشوندم و گرفت

 هامو شونه و کرد پاک دیلرزیم که یدست با نوییپا دیچک

 ..نگهداشت

 ریام دکترِ  همراه به آنا بعدم و اومد چندنفر دنیدو یصدا

  ..بستن درو و شدن اتاق وارد گهید پرستار تا دو و

 رسوندم خودمو آنا و رهام از جلوتر شدم بلند جام از

 شده دهیکش نییپا کرکره نیب کهیبار از و شهیش پشت

   ..کردم نگاهشون

  ..بود صاف یلعنت خط اون هنوزم

 با اشکم سیخ پرده پشت از و دهنم جلو گرفتم دستمو

 ..بود سادهیوا قلبش که جونم تموم به زدم زل وجود تموم

 دو بعد و ریام نهیس قفسه رو گذاشت شوکو دستگاه دکتر

 اون اما شد نییپا باال باشدت ریام جون یب جسم هیثان

 ..نکرد رییتغ ذرم هی خط

 قلبم.. کردم مشت محکم دستامو و شهیش به زدم چنگ

   ..زدینم گهید

 !د؟یکش ینم نفس چرا



 و گرفت قرار نشیس قفسه رو شوک دستگاه گهید بار هی

 یجور شد نییپا باال تخت رو یشتریب شدت با بار نیا

 بلند بند یرو از یا لحظه واسه شدشم گرفته گچ یپا که

 ...شد

 به جون شتریب و دمید یم رو پرستارا و دکترا شدن هول

  ..شدمیم لب

 قلبم رو گذاشتم دستمو رمیبگ ازشون نگاهمو نکهیا بدون

  ..کردمینم حس نبضشو گهید که

 ...سوم شوک

 لب کهیت کهیت و شهیش رو دمیخراش ناخنامو هق هق با

 !!لطفا... ری..ام: زدم

 ....چهارم شوک

 ...نشد بازم

 ناباور که جاش سره گذاشت رو شوک دستگاه دکتر

 نجاتش خواستنینم مگه! چرا؟.. چ.. کردم نگاهشون

  !!بدن؟

 حس یب پاهام که دیکش ژنویاکس دستگاه میس پرستار

 ..نیزم رو زدم زانو و شدن



 با که کنه بلندم خواست هیگر از سرخ صورت با رهام

 رو به زدم زل شده قفل فک با و زدم پس دستشو شدت

  ..روم به

 یول کرد کنترل شویگر زور به اونم و نشست کنارم آنا

 چیه تونستم ینم و دمید یم عشقمو دادن جون داشتم من

  !؟...یچ یعنی گهید دستگاه میس دنیکش... کنم یغلط

 بسته نفسم راه کردم حس که بود برهیو رو همچنان بدنم

 و گرفت قرار میتنفس راه نیب نیسنگ زیچ هی و شد

   ..باال ادیب نفسم نذاشت

 نفسم راه تا نیزم به دمیکوب چندبار دستمو کف هوا یب

  ..نبود گذار ریتاث انگار یول شه باز

 نشست دیلرزیم هیگر شدت از که ییها شونه با رهام

   ..داد تکونم محکم گرفت بازوهامو و جلوم

  ..بکش نفس الید: رهام

.. میزخم کمر به دیکوب چندمرتبه محکم دست کف با

 هجوم خون باالخره تا تر محکم قبل یسر از هردفعه

  ....دهنم جلو گرفتم دستمو و زدم یعوق و گلوم تو آورد

  ..بکش نفس.. نیآفر: رهام

 من.. رفت یاهیس چشام و دمیکش فیضع نفس تا دو

  ..دمیکش ینم نفس گهید بود وقت یلیخ



 از بود یانتظار چه بود شده قطع رمیام نفس که االنم

  !؟...بود وابسته نفسش به نفسم که یمن

 از حس و دیکش یریت سرم و گرفت شیآت.. شد داغ میر

 رهام کنه برخورد نیزم با سرم نکهیا قبل که رفت بدنم

  ..کرد بلندم نیزم رو از و گرفتم

  ...رونیب بود ومدهین اتاق از هنوز دکتر

  !؟....دادم دست از رویام... من

Tina: 

 و شد تار و رهیت واسم ایدن و شد خم عقب سمت به سرم

 ....دمینفهم یچیه گهید

~~~~  

 نیب دستش و بود نشسته باالسرم که یکس یها زمزمه با

 ..کردم باز مهین چشامو بود حرکت در موهام

 نذار منتظر نیا از شتریب گهید پاشو! خانم؟ الید: آنا

 !؟...یلید.. شوهرخواهرمو

 ادیب ادمی تا دادم فشار روهم چشامو.. ومدینم ادمی یچیه

 ..نجامیا من چرا و افتاد یاتفاق چه

 ....ریام

  ...رویام من.. اومد ادمی



 لب شده حبس نفس با و آنا سمت برگشت باشدت سرم

 !؟...ریام: زدم

 شهیم مگه.. خوبه: گفت کردو نییپا باال سرشو تندتند آنا

 !بذاره؟ تنها رو تو

  !خوبه؟ واقعا: گفتم فقط شوکه

 که معلومه: گفت دوباره دادو فشار دستش تو دستمو

 ها ومدهین بهوش هنوز اما.. شینیبب یتونیم یحت.. خوبه

 ...باشم گفته

 ریام.. موهام رو خورد سر چشمم گوشه از داغم اشک

  ..شکرت ایخدا.. دیکش یم نفس دوباره داشت

 و شدم زیخ مین تخت رو و کردم دل ته از یا خنده

 ..کردم زونیآو تخت رو از پاهامو

 یجا واسه دمیفهم بود دستم رو که یا پنبه دنید با

 زدم صورتم جلو ختنیر یم یه که موهامو.. سرمه

  ..نییپا اومدم تخت رو از و عقب

 که همونطور و ورداشت یجالباس رو از پالتومو آنا

 !بهتره؟ زخمات: گفت بپوشمش کردیم کمکم

  ..اوهوم -

  حرکت از باشم اومده ادمی یچ هی که انگار دفعهی

 !من؟ میابنجور ساعته چند: گفتم و سادمیوا



  ..نشده ساعتم کی نترس: آنا

 کردنم، رید و من بخاطر کیآر دمیترس یم همش

  ..هم تو بره الکس کاله با کالهش

 ..ییدسشو برم دیبا من آنا -

  ..منتظرتم من برو زمیعز باشه: آنا

 !کو؟ رهام -

 داد نسخه دکتر.. بخره رویام یداروها و قرص رفته: آنا

 ..کهینزد یلیخ اومدنش بهوش چون

   ..دمیخند و دمیکش یخوشحال از یقیعم نفس

 تا یا قهیدق پنج ریمس زود ریام دوباره دنید بخاطر

 ..کردم یط قهیدق دو تو رو ییدسشو

 و کردم ولرم آب پر مشتمو و سادمیوا نهیآ یرو به رو

  ..صورتم به دمیپاش

 ..صورتم به دمیکش محکم دستمو و ختمیر دومم مشت

 و هام گونه و بود شده قرمز میعسل درشت یچشا یِ دیسف

  ..زدیم یقرمز به ممینیب نوک

 و بهش بزنم دست تونستمینم و بود متورم همچنان لبام

 دورم پراکنده کمرم از تر نییپا کمی تا که میفندق یموها

  ..بود ختهیر

  ..بمونن پشت همون گذاشتم و کردم جمعشون دست با



 به برگشتم و رونیب اومدم ییدسشو از دستام شستن بعد

  ..دمیند رو آنا یول ریام اتاق یراهرو

 داخل برم تونستم دوباره و کردم هماهنگ پرستار با

  ..اتاق

 دستشو و نشستم تخت رو کنارش لبخند با و دمیکش یآه

  ..گرفتم

 خوشحال چقدر و دنشید حال نیا تو بود سخت چقدر

  ..گردوند برش بهم دوباره خدا که بودم

 منظم که قلبش ضربان دستگاه به دوختم نگاهمو دوباره

  ..شدیم نییپا باال

  ..ریام من بگردم دورت آخ -

 کج سرمو و روش گذاشتم لبامو و باال آوردم دستشو

 ...یدیشنیم صدامو کاش اما: گفتم کردمو

 ینیه که خورد تکون دستم تو که شصتش انگشت دفعهی

 ..کردم نگاهش ناباور و گفتم

 پلکاش نوریا از هوی.. بخورم تکون تونستمینم شوک از

 ..دیلرز

 سرم تو خاک یوا.. ادیب بهوش دینبا.. نه االن.. نه نه

  ..شمیم بدبخت.. شهیم



 اومدم تخت رو از آروم و رونیب دمیکش دستش از دستمو

 ..نییپا

 و باشم ششیپ اومدنش بهوش لحظه که بود آرزوم چقد

 بهم یچ همه فتادیم یاتفاق نیهمچ اگه یول نهیبب منو اول

 ...!یچ همه.. ختیر یم

 شروع پلکاش.. داد فاصله هم از لباشو برم قربونش یآ

 دادم قورت دهنمو آب اومد خودم به که اومدن باال کرد

 نیا و گرفت انگشتمو که گرفتم فاصله تختش از زود و

  ..قلبم ختنیر یهُر با شد همزمان

  ..کرد لمسم ریام ماه دو بعد.. شدینم باورم

  ..بهش کردم پشت و دادم فشار روهم محکم چشامو

 نگاهش سادمویوا خر منه! رفتمیم زودتر دیبا.. یلعنت

 !کنم؟ جمعش یچجور االن کردم

 گهید.. کرد وارد بهش یفشار که دادم یتکون انگشتمو

  ..سمتش برگشتم و اوردمین طاقت

 دلم.. دمید دوباره چشاشو برق مدت همه نیا بعد آخ

 تیوضع هی نیا اما یخوشحال از ارمیدرب بال خواستیم

 کردمیم نویا بعد یدردسرا فکر دیبا عتایطب.. نبود یعاد

 ..رمیبگ چشاش از نگاهمو جوره چیه تونستمینم یول

 .....اما



 !؟...نبود یحس چیه چشاش تو چرا

  !؟...کردیم نگاه داشت بهیغر هی به انگار چرا

 ..دمیرس آخرم یآرزو به من کردو ول انگشتمو

  ...بمش یصدا دنیشن

 یمعنا به چون گهیم بهم یچ دمیشن ینم که کاش اما

  ...بست خی رگام تو خون یواقع

   !؟...یهست یک... تو: ریام

 چنگ دستم با تختو رو یپتو و زد آخرشو ضربان قلبم

  ...زدم

 باز دهنم.. دیلرز لبم و دادم قورت سروصدا با دهنمو آب

 ومدین در گلوم از ییصدا چیه یول زدن حرف واسه شد

 ..دادم فشار روهم لبامو دوباره نیهم بخاطر

 پلک که بگه یچ هی دوباره خواست ریام بار نیا

 ..کرد یا سرفه تک زدو یمحکم

 دیبا.. کنم کاریچ دیبا دونستمینم.. جیگ یلیخ.. بودم جیگ

  ..بگم یچ

 

  ...ادین ادشی منو شهیم یچجور

  ..ریام.. ا -



 نیا با.. کردیم نگام یاحساس هر از یخال ییچشما با

 نکهیا بدون دیکش یم شیآت به وجودمو داشت کاِرش

 ..باشه متوجه خودش

  !؟..ادینم ادتی.. منو -

 دونهی فقط نشونیب از که لباش به دوختم نگاهمو منتظر

  ..شد خارج" نه"

 یحت.. کرد نگاه رو یا گهید طرف و گرفت ازم روشو

  ..کردینم نگاهمم

 نگاهش بهت با و کردم حرص و شوک از یا خنده

  ..کردم

 اخم و دادیم فشار روهم مدت کوتاه چشاشو هیثان هرچند

 نکهیا از شهیم تیاذ داره خودشم بود مشخص.. کردیم

  !شدم؟یم یچ وسط نیا من... من یول ادینم ادشی یچیه

 اتاق از حالت همون تو و اتاق وارید به گرفتم دستمو

  ..شدم خارج

 خوشحال یها چهره به و باال گرفتم سرمو در درگاه تو

 رو لبخند من دنید با اونام که کردم نگاه آنا و رهام

 تو خنده از یا رگه چیه گهید و شد خشک لبشون

 ..نشد دایپ صورتشون

  !ش؟یدید.. الید: آنا



 ..اومد بهوش: زدم لب کردمو نییپا باال سرمو

 از که یرهام یول دیکش ینگران از ینیه و زد ماتش آنا

 نکهیا: گفت یخوشحال با دوباره نداشت خبر یچیه

  ..هیعال

  ..غم از.. تیعصبان از.. شوک از.. دمیخند منم

 ادینم ادشی منو: گفتم و لبم رو دمیکش زبونمو و دمیخند

 !نه؟ مگه! هیعال یلیخ نیا.. رهام

  !؟یچ: رهام

 و وارید به دادم هیتک سرمو پشت از و دمیکش یپوف

 ..صورتم رو دمیکش کالفه دستمو

 ..کنم خبر دکترشو رمیم من.. م: رهام

 آنا دست که یوقت تا ندادم نشون یالعمل عکس چیه

  ..شونم رو نشست

 واقعا.. االن یعنی.. شدم شوکه یلیخ.. من الید: آنا

 ....ای باشم ناراحت دیبا االن! دونمینم

 خال هی تو انگار.. هوام رو منم! آنا؟ دونمیم من مگه -

 بدجور یزندگ.. ستین خودم دست رفتارام و افتادم ریگ

  ..بدجور.. کنهیم یباز باهام داره

 به که کردم نگاه ریام به شهیش پشت از چرخوندم سرمو

 یباز شب مهیخ عروسک با: گفتم و بود زده زل سقف



 و صاحبمه دستِ  پام، و دست کنترل.. آنا گهید زنمینم مو

 حرکت قدرت.. ندارم یریگ میتصم قدرت وسط نیا من

 ..ادینم ادشی منو ریام.. ندارم کردنم

  ..داد فشار گلومو بغض جمله نیا با دوباره

 بهم تونستینم نیا از بدتر یا ضربه چیه: دادم ادامه

  ..بزنه

 حلقه به خورد چشمم که دهنم رو گذاشتم دستمو پشت و

 با انگشتم برخورد از که یسوزش بندش پشت و دستم تو

 پس دستمو شد باعث اومد وجود به شدم کنده پوست لب

 ..بکشم

 ..اومدن: آنا

 دکتر و رهام به و گرفتم ریام از نگاهمو آنا حرف با

 ..سمتمون ومدنیم تندتند که کردم نگاه

 ینگران یجا: گفت عیسر دکتر بگم یزیچ من نکهیا قبل

 ..میکردیم ینیب شیپ و میداشت رو یانتظار نیهمچ ستین

 ادشی یچیه نکهیا! دکتر؟ ستین ینگران یجا چرا -

 !نداره؟ ینگران یجا ادینم

  ..نه: دکتر

 !نه؟ چرا: گفتم یعصب



 نیا چون: گفت و اتاق در سمت رفت یخونسرد با دکتر

 ..داخل نیایب.. موقته تیوضع

 وارد دوباره آنا و رهام با و کردم مشت دستامو کالفه

 ..میشد اتاق

 یزیچ و کرد نگاه تکمون تک به اخم و یجیگ با ریام

  ..نگفت

 به سکوت تو و میگر کنترل واسه دمیکش یقیعم نفس

  ..بکنه خوادیم کاریچ مینیبب میزد زل دکتر

: بشیج تو برد فرو دستاشو و ستایا تخت چپ سمت

 !پسرجون؟ هیچ ادیم ادتی که یزیچ نیآخر

  ..ریام به میشد رهیخ منتظر همه

 ..زدن حرف واسه کرد باز دهن چندبار

 کردیم باز هم از آروم لباشو و دادیم قورت دهن آب یه

  !ن؟یَ ک نایا: گفت شدو یعصب هوی اراده یب یول

 ...نایا.. آروم.. پسر باش آروم: دکتر

 یاعضا نیتر کینزد: داد ادامه کردو ما به یا اشاره

 !نه؟ مگه.. ادینم ادتی تو که خونوادتن

  ..میکرد دییتا حرفشو سر با

  ..ییجا به زده زل دمید که کردم نگاه ریام به دوباره



 ابروم یتا هی و رهام به دمیرس کردم دنبال نگاهشو رد

  ..باال دیپر

  !شناسه؟یم... منو: گفت کردو یا اشاره خودش به رهام

 !؟یشناسیم: دیپرس رویام رو رفت دقتش دوباره دکتر

 !؟..تو یستین رهام مگه.. رهام.. ر: ریام

 حداقل نکهیا از.. بست نقش لبم رو یپررنگ لبخند

  ..ادشهی ییزایچ هی و نشده پاک کل طور به حافظش

 پاک اشکشو و کرد یا خنده که شد خوشحال انقد رهام

 ..کرد

 !؟یچ رو خانم نیا.. خب: دکتر

  ..بود کرده اشاره آنا به

 ..نه: گفت و انداخت باال ییابرو ریام

 !شون؟یا و: دکتر

  ..بود من سمت انگشتش

 ادتی کیکوچ زیچ هی حداقل.. کردم نگاه ریام به ملتمس

  ..ریام اریب

  ..بود یبگیغر حس از پر همچنان نگاهش...!! نه اما

 ..شناسمینم: گفت و گرفت چشام از چشاشو هیچندثان بعد

 ادینم ادتی التوید که.. زدم یتلخ لبخند و شد یخال قلبم ته

 !نه؟



 رو دمیکش دست محکم و گهید سمت کردم رومو

 ..سمیخ صورت

 !؟...نجامیا چرا فهممینم.. من: ریام

 ..دیشد تصادف هی بخاطر: دکتر

  ..ادینم ادمی یچیه.. من! ؟یتصادف چه: ریام

 به نیا از شتریب دینبا.. هینجوریا موقتا.. دونمیم: دکتر

 عوض سرمتو گمیم پرستار به االنم یاریب فشار خودت

 یسر هی یایب بهوش یوقت کن استراحت خوب.. کنه

 اونها، جواب اومدن بعد که شهیم گرفته ازت شاتیآزما

 !باشه؟.. میکن مرخصت میتونیم

 

  ..کردیم نگاه دکترو یجیگ با کماکان ریام

 و بالش رو داد فشار سرشو و کرد یاخم هیچندثان بعد

 ..بست چشماشو

 نگاه منم رونیب میبر که کرد یا اشاره بهمون دکتر

  ..رونیب اومدم اتاق از و انداختم ریام به آخرمو

 !داره؟ ادامه یک تا تیوضع نیا.. دکتر.. د -

 !اومد؟ ادشی رهامو یول نه رو الید و من چرا: آنا

 !دکتر؟ یآقا.. نیسیوا لحظه هی دخترا: رهام



 تکمون تک به و دیکش شیجوگندم یموها به یدست دکتر

.. هیکاف دیبدون حد نیهم در فقط: گفت کردو نگاه

 مخصوصا بدنش به ینیسنگ و بد یها ضربه مارتونیب

 یمغز ضربه انتظار ما که یطور به خورده سرش به

 اما.. بود مرگ با مصادف که میداشت رو کامل

 و بوده سوم درجه نوع از شیمغز ضربه خداروشکر

 بوده شیزندگ تو که یهرکس و زیهرچ و ریاخ خاطرات

 دیشا.. ارهیب ادی به تونهینم سال دو نیا تو ژهیو به

 ارهین دمیشا ارهیب ادی به هم رو شیپ سال سه خاطرات

  ..شده پاک ذهنش از سال دو نیا یول

 باهم ساله یلیخ چون اومد ادشی منو.. یعنی: رهام

 .....الید یول.. میقیرف

 پاک خاطرات اون جزو منم: گفتم که کرد نگاه بهم رهام

 ..رشمیاخ سال دو ی شده

 ادشی میکن کمکش دیبا یچجور.. دکتر یآقا خب: آنا

 !اد؟یب

 نقش نیکنیم فکر که ییلمایف و عکس دادن نشون: دکتر

 ای.. خاطرات مرور و فیتعر.. داشته ذهنش تو یپررنگ

 نکارارویا باحوصله البته.. نشهیموثرتر که.. عطر یحت

 اگه دمیم قول بهتون.. نیارین فشار بهش و نیبد انجام



 هفته سه عرض در نیبد انجام گفتمو که ییزایچ مرتب

 شیزندگ ریاخ سال دو درصد هشتاد ماه کی تا

 واسه و بخواد خودشم دیبا البته.. ذهنش تو گردهیبرم

  ..کنه تالش شیاداوری

 حلش نباش نگران: گفت شونمو رو نشست رهام دست

 ..میکنیم

 ..گهید دردسر هی نکردنش حل.. دردسر هی کردنش حل

 داره ساعته 24 مراقبت به ازین ماریب.. درضمن: دکتر

 !بمونه؟ یبستر نجایهم دیندار طشویشرا اگه

 ....دک راستش -

 درواقع.. میهست کنارش هممون.. ستین یمشکل نه: رهام

 بابت نیا از باشه ششیپ دل و جون با که داره ویکی ریام

 ..ستین یمشکل

  ..کرد اشاره من به بازم و

 یپریم زنمیم حرف دارم من چرا رهام آخه.. زدم خی

 مگه یول خدامه از که یلعنت منه! ؟...من حرف وسط

 !؟...آخه تونمیم

.. دیکن مرخصش یک دمیم خبر بهتون پس.. خوبه: دکتر

 ..فعال



: گفتم و جلوش دمیپر که آسانسور سمت برداشت قدم

 یچ اومدنش بهوش قبل شیقلب ستیا علت.. زهیچ.. دکتر

 !بود؟

 دیبا باالخره ومدیدرم کما از داشت.. هیعیطب اونم: دکتر

 ..دادیم نشون یواکنش هی

 نیدار رو همه که شما: گفتم و باال زد آمپرم دوباره

 .....یم اگرم البد.. هیعیطب نیگیم

   ..دمیکش حرص از ینفس و خوردم حرفمو خودم

 از بدتر یلیخ بدون نمیا یول.. باشه.. دخترم باشه: دکتر

  ..ادیب شیپ تونستیم نایا

 !گرفته؟ یفراموش که نیا از بدتر یچ -

 بازم.. هیکل دادن دست از.. موقت فلج.. نخاع قطع: دکتر

  !بگم؟

 ..کردم بغل خودمو و دنیلرز دوباره کرد شروع لبم

  ..فعال.. دیباش خبر منتظر: دکتر

  ...رفت و شد آسانسور سوار زود و

 همه نیا هضم.. بودم ومدهین خودم به هنوز بودم بهت تو

  ..یلیخ برام بود سخت یلیخ.. نبود من کارِ  اتفاق

 لعنت.. شمیم خراب رهامم چشم تو ر،یام یمرخص بعد

  ..من سره رو زهیر یم باهم که یچ همه به



  !ال؟ید: آنا

  ..خونه رمیم من -

  ..حداقل برسونمت سایوا: رهام

  ..ممنون رهام خودم رمیم -

 میزنیم حرف باهم یدیرس پس: گفت خواهش با آنا

  !خب؟

 سرمو اما بزنم حرف باهاش بتونم نکهیا از نبودم مطمئن

 پله سمت گرفتم راهمو یا گهید حرف قبل و دادم تکون

  ..نییپا اومدم تندتند و ها

 رو از الکسو نیا تونستمیم داشتم ییروین هی فقط کاش

.. کرد نابود منم.. کرد نابود رویام.. بردارم نیزم

  ..کرد نابود مونویزندگ

 فکر بودم نوشته خودم که یا نامه همون طبق اگه رهامم

 دادینم اجازه یحت گهید.. کردم ترک رویام که کردیم

 ...نمیبب دور از رویام

 جلوم یوقت و دادم تکون یتاکس نیاول واسه دستمو

  ..دادم بهش آدرسو و نشستم عقب نگهداشت

 دایپ.. شهر از خارج محوطه تو قاتل هی خونه.. هه

 دایپ شنیلوک بدون بگم بهتره.. نبود یهرکس کار کردنش

  ..بود سخت کردنش



 چنگ موهام به و یصندل یپشت به دادم هیتک سرمو

 ..زدم

  ..بکنم دیبا یغلط چه

  ..کنم الکس میتسل دوباره خودمو یزود نیا به تونمینم

 ..شم دیام نا ریام حافظه برگشتن از تونمینم

 ...مسخره یزندگ نیا از شمیم خسته دارم واقعا گهید

 هیکرا دادن بعد و شدم ادهیپ خونه کینزد ساعت مین بعد

  ..کردم حرکت خونه سمت

 از مویگوش و کردم بسته و باز شدمو ِسر سرخ یدستا

  ..دراوردم پالتوم بیج

 الکس حتما.. یعال چقدم.. کیآر از پاسخ یب تماس هفت

  ..جانانه یدعوا هی واسه آماده که منم.. خونه دهیرس

 آقاتون: گفتم و کردم در جلو یگارادایباد از یکی به رو

  !اومده؟

 

 تو نیماش یکایالست شدن دهیکش یصدا دینکش هیثان به

   ..عقب برگرده سرم شد باعث و دیچیپ گوشم

 اون تو تونستم الکسو نیماش اما بود یدود ها شهیش

 ..بدم صیتشخ کیتار به رو یهوا



 ایکینزد همون نویماش و شد محوطه وارد بزرگه در از

  ..کرد پارک

 کینزد شمرده یقدما با و کردم حلقه هم تو دستامو

  ..شدم نیماش

 با و شد ادهیپ زودتر کیآر و شد باز راننده کمک در

 بندشم پشت.. سمتم اومد و کرد نگاهم شده گرد یچشا

 تعجب و اخم با و سادیوا جاش سره یول شد ادهیپ الکس

  ..کرد نگام

.. اوه: گفتم خنده با و کردم نگاه پاشونو سرتا متقابال منم

 !خان؟ الکس! ن؟یبود کشتارگاه.. خفن و کیش چه

 ..باش مواظب.. الید: زد لب آروم کیآر

 در الکس.. جلو رفتم گهید قدم چند کیآر به توجه یب

 سمتم شیمشک شلوار کت اون با و بست باشدت نویماش

   ..برداشت قدم

 یادیز! ؟یبود کجا تو.. بودم کشتارگاه.. آره: الکس

 بهت حواسم نکن فکر یکنیم حس آزاد خودتو یدار

  ..ستین

 خودم بذار اصن.. بدون اتفاقا نه: گفتم کردمو یا خنده

  ..بودم ریام شیپ.. بگم بهت

 ..الید: گفت بلند تذکر با کیآر



 !خب؟.. شد جالب: گفت و بشیج تو کرد دستشو الکس

. .اومد بهوش ریام: دادم ادامه و جلو رفتم گهید قدم هی

 نه: گفتم و دادم تکونشون یشینما و جلوش گرفتم دستامو

 شویثان به هیثان آمار دونمیم چون! نکن تعجب.. نه

  ..بدم بهت خودم اولو دست خبر نیا بذار یول.. یدار

 مکث با و اش نهیک از پر سبز یچشما تو زدم زل

  ..داده دست از حافظشو ریام: گفتم دیتاک با یکوتاه

 دهنمو آب زود یول دیلرز صدام جمله نیا گفتن موقع

.. االن گهید تمومه.. ادینم ادشی منو: گفتم و دادم قورت

  ...نایا و انتقام! آره؟

 با همزمان و کردم کمتر باهاش فاصلمو گهید قدم هی با

 ریام: گفتم و نمیس قفسه به زدم انگشتمو جمله نیا گفتن

  ..داره ازین من به دوران نیا تو

.. یند اجازه چه یبد اجازه چه: دادم ادامه دیتاک با و

  ..ذارمینم تنها طیشرا نیا تو مخصوصا رویام چوقتیه

 نشون یواکنش چیه.. کردیم وونمید داشت شیخونسرد

 ..دادینم

  ..!!گرفتینم یجد منو رسما نیا

 که در سمت دمیچرخ پا پاشنه رو و گرفتم ازش رومو

 منم خودش سمت گردوند برم و دیکش بازومو انهیوحش



 محکم و باال رفت دستم بود انفجار آماده که یباروت انبار

 یصدا که یجور صورتش تو شد دهیکوب باشدت و

  ..شکست نمونویب سکوت خوردنش یلیس

 حرص از و کرد نگاه صورتم به یزخم ریش نیع

 ..دیپر یا لحظه واسه پلکش

 برسه بهمون نکهیا قبل یول سمتمون دیدو زود کیآر

 ..خونه سمت دیکش محکم بازومو حال همون تو الکس

  ..کن ولم -

  ..کن ولم: زدم داد بلندتر

 دو به زد اشاره و داخل داد هولم باشدت و کرد باز درو

 ادیب دینذار: گفت و بودن سادهیوا اونجا که یتشن غول تا

  ..داخل

 نفر دو همون یول داخل ادیب خواست که یکیآر و

  ..گرفتن جلوشو

  ..میبزن حرف باهم دیبا.. الکس: کیآر

  ..نهیبب کویآر برنگشت یحت

 که ها پله طرف دمیکش و گرفت دستمو قبل از تر سفت

   ...کن ولم دستمو کن ول: زدم داد و دمیکش غیج

 اسمشو دوباره که نذاشت روش یریتاث یحت کمیآر داد

  ..زد صدا



 دستمو همونجور یول پله لبه به کرد ریگ پام بار چند

 داخل کرد پرتم و کرد باز خودمو اتاق در و باال دیکش

  ..سادمیوا جام سر و رفت جیگ سرم لحظه هی که

 کرد نگاه من چشم تو و بود بسته درو سمتش برگشتم تا

  ..کرد قفلش در پشت دیکل با و

 یروان کهیمردت: گفتم عمد از و کردم یا قروچه دندون

   ..یسمیساد

 دوباره کردم ورم لبِ  زخم لطفش به که دینکش هیثان به

 دیچرخ سرم و شد حس یب صورتم طرف هی و شد دیتمد

  ..نیزم نخورم گرفتم زویم لبه و گهید طرف

 رو بذارم و باال ادیب دستم نکهیا قبل.. شد حبس نفسم

 کل به مغزم و موندم شوکه کرد که یکار با صورتم

 که خودم از خورد بهم حالم دوباره و کرد هنگ

  ..نخوره بهم انگشتش رمیبگ جلوشو تونستمینم

   ..ینیبیم بد وگرنه ازم ریبگ فاصله الکس.. ا -

 شیپ قهیدق چند برعکس و کرد تر محکم دورم دستاشو

: گفت رون،آرومیب بزنه دماغش از دود بود مونده کم که

  ..الید

 دست بکش: گفتم و خوردم تکون و کردم تقال محکم

   ..خورهیم بهم داره حالم فتویکث



 نیب که دستامو کردم یسع و گهید طرف کردم رومو

 یول بدم تکون بود انداخته فاصله نمونیس یها قفسه

  ..نشد

 به داد فشارم شتریب که دمیکش غیج بلند و گرفتم ینفس

  ..شد خفه شونش تو صدام و خودش

 قفل چجور گهید نیا.. هیگر ریز زدمیم داشتم کم کم

  ..نداشتم رو یغلط چیه اراده که بود یشدن

 حس.. دیشد ترس حس.. یلیخ داشتم یبد حس یلیخ

 بعد شهیم بلند روم دستش که یروان آدم نیا از وحشت

 ..کنهیم بغلم

   ...یچندش و انزجار حس

 و دادم قورت دهنمو آب.. شدینم خشونت با.. شدینم اما

 حرف باهم.. بذار.. الکس: گفتم و کردم عوض لحنمو

 ...من.. بدم گوش حرفات به دمیم قول! ؟...خب میزنیم

 

  ..دونمیم یزنیم گولم یدار: الکس

 نیا از شدیم بد داشت حالم واقعا آوردم یم کم نفس داشتم

  ..مزخرف تیوضع



 دادم خودم به یمحکم تکون دستاش اسارت تو دوباره

 به بدمت پَس دیبا چرا: گفت بیعج لحن همون با که

     !؟...شمیم عاشقت دارم خودم یوقت ریام

 ثابت و شد مورمور بدنم و ختیر بود تنم گوشت یهرچ

  ..موندم

 ..کنار زد موهامو دستش با و گردنم به زد چونشو

 ...آخه چرا! ؟...شوک تا چند

 چشمک بهم که کمرش دور اسلحه به خورد چشمم

  ..زدیم

 نمیس جلو از آروم دستمو هی و دادم قورت دهنمو آب

  ..نگرفت جلومو یول نییپا سمت دادم حرکت

   ..آوردم کم کردیم فکر بودم گرفته آروم چون دیشا

 باشدت حرکت هی تو و شد اسلحش کینزد دستم

 و عقب کردم پرت بغلش از خودمو و رونیب دمشیکش

 ..دمیکش یبلند نفس و سمتش گرفتم رو اسلحه

 خونسرد خواستیم بازم یول حرکتم از بود خورده جا

 ..دمیفهمیم نویا حداقل.. کنه رفتار

 !کوچولو؟ فرشته آخه باهاشو کار یبلد: الکس



 ضامن بود داده ادمی کلبه تو شب اون ریام که همونطور

: گفت و انداخت باال ییابرو که دمیکش رو اسلحه

Bravo ..شدم دواریام خوبه..  

 کاریچ تو و گفتم یچ تو به من: داد ادامه زدو یپوزخند

 ..رو اسلحه نییپا اریب! تو؟ یاقتیل یب انقد.. یکنیم یدار

 همونجور رو اسلحه بود برهیو رو که ییدستا با

.. الکس یکردیم نکارویا دینبا: گفتم و جلوش نگهداشتم

  ..نبود نیا قرارمون

 !بود؟ یچ قرارمون: الکس

 واضح بتونم و نییپا بخوره سر اشکم تا زدم پلک

 ..نمشیبب

 !م؟یداشت یقرار چه.. گهید بگو: گفت دوباره

 ..جلو این: زدم داد که سمتم اومد گهید قدم هی

 ..گرفتم یدست دو رو اسلحه محکم و

 ریام اومدن بهوش بعد نبود نیا قرارمون انایاح: الکس

 همون به ایب پس.. گهید خب! مالقاتش؟ ینر گهید

 !ه؟یچ نظرت.. میکن عمل میگذاشت که یقرار

 یفراموش نبود قرار.. یآورد سرش رو بال نیا تو.. ت -

 ..رهیبگ



 دیبا دیببخش اوه: گفت کردو کج سرشو یشینما حالت با

 به بزنه کوه یجا به کنن یکار باشه حواسشون گفتمیم

  !درسته؟.. نشه اوف وقت هی تا تپه

 اول که ماشه رو گذاتشم انگشتمو بغض با تیعصبان از

.. بزن: گفت زدو زل چشام تو بعدم انگشتم به ینگاه

 ای یکنیم قاتل خودتو ارزش یب آدم هی بخاطر نمیبب بزن

 ..نه

  ..وونیح.. شو خفه.. شوو خفه: زدم غیج اراده یب

 به.. وونیح من باشه: گفت و داد یتکون گردنشو

 عوض قتویحق نیا یول کنمیم سیسرو دهنتو موقعشم

 نباش بدبخت.. رفته ادشی معشوقشو عاشقت که کنهینم

  ..الید انقد

 ..ختمیر اشک و گرفتم گاز لبمو و دمیلرز

 از که یفشار و دیلغز یم ماشه رو همچنان انگشتم

  ..بود انداخته لرزه به بدنمو بود روم حرفاش

 ..الید: الکس

 ..باال گرفتم سرمو یاشک یچشما با

  ..یکنیم فراموش رویام: گفت تیجد با

 و دمیخند بلند رمیبگ یجد حرفشو یا ذره نکهیا بدون

  ..قربان چشم! بابا؟ نه: گفتم



 انگشتمو ناخواسته و هوا یب که برداشت سمتم بلند قدم هی

 ..بستم چشامو و ماشه رو دادم فشار محکم

  ..ومدین ییصدا چیه چرا... اما

 حیصح که کردم نگاه الکس به و کردم باز آروم چشامو

 لبش رو مسخره لبخند هی و بود سادهیوا جلوم سالم و

  ..بود

  ..نکرد کیشل یول دادم فشار دوباره رو ماشه زده بهت

 ...!بود یخال

 خودش سمت دیکش محکم رو اسلحه دهنه انداخت دست

  ..جلو شدم دهیکش دنبالش به منم که

  ..کنم کنترل تونستمینم تندمو ینفسا

 امیب پُر اسلحه که! ؟یکرد فرض احمق منو انقد: الکس

 !کوچولوم؟ فرشته خدمت

 زد جا و رونیب دیکش حسم یب یدستا نیب از رو اسلحه و

  ..کمرش تو

 و در سمت برداشتم زیخ بود کمرش پشت دستش تا

 دور دو کنم کنترلشون تونستمینم که ییدستا با دویکل

 کنم باز سومو قفل بتونم نکهیا قبل و در قفل تو چرخوندم

 که وارید به شد دهیکوب سرم و شد دهیکش پشت از موهام



 به گرفتم دستمو و کردم یا ناله و دیبر امونمو دردش

  ..سرم

 که یکن فرار یخواست: گفت یبلند و یکیستریه خنده با

  !؟ینشد خسته.. باز

.. ن.. من: گفتم دهیبر دهیبر و کردم باز چشامو درد با

 انتقامتو که تو.. تونمینم گهید بخدا.. بمونم گهید تونمینم

  ..گهید کن ولم یکرد جهنم مویزندگ یگرفت

.. ستین مشخص خودمم با هنوز فمیتکل من: الکس

  ..گمیم هم تو به گرفتم میتصم هروقت

 یمیتصم چه: گفتم و زدم پس موهام از باشدت دستشو

  !؟یلعنت آخه

 سمت دیکش محکم گرفت پالتومو لبه و نداد جوابمو

 دور دمیچرخ عمد از که بشیج تو کرد دست و خودش

 و رونیب دیکش مویگوش و داشت نگهم محکم یول خودم

 ..دستش تو گرفت

  !؟یکنیم یدار کاریچ -

 ..بشیج تو انداخت مویگوش

 من بده.. توعم با الکس: گفتم و بازوش به دمیکوب

  ..مویگوش

 ..گفتم بهت بده پس مویگوش: گفتم و کردم نگاهش ناباور



 مویگوش: زدم غیج و نشیس قفسه تو دمیکوب یدست دو

 ..بده

 محکم چنان آرنجش با و دیکش سرم یبلند ادیفر دفعهی

 رفتم چندقدم اراده یب و گفتم یآخ که نمیس قفسه به دیکوب

 یفیضع نفس و زانوهام رو شدم خم درد از و عقب

 ..دمیکش

 

 برات ریام.. الید بدون شده تموم گهید رویام: الکس

 !؟...یدیفهم.. ُمرد

 ..شیپ در یپ قفل تا سه و در شدن دهیکوب بلند یصدا و

 گلوم تو بود شده جمع نمیس قفسه دردِ  شدت از که یبغض

 ما یول: گفتم رلبیز یحال یب با و ترکوندم آروم رو

  ..مینداشت یقرار نیهمچ

 چنگ پنجره رهیدستگ به و باال گرفتم زور به سرمو

 و نگهداشتم حفاظش پشت سرمو و کردم بازش زدمو

  ..کردم میر وارد یسخت به رو هوا

 و دم هر با که دمیکش ینفس و نمیس رو دادم فشار دستمو

  ..دیکش یم ریت ضربش یجا دور هی بازدم

 ...(...ُمرد برات ریام)



 کمیآر گهید نذاره اگه! ازش؟ رمیبگ خبر یچجور گهید

 !؟...یچ نمیبب

 ..شد بلند هقم هق

 عاشقت دارم خودم یوقت ریام به بدمت پَس دیبا چرا)

 !(؟...شمیم

 ...(یکنیم فراموش رویام)

 ...(رفته ادشی معشوقشو عاشقت)

  !(؟...یهست یک... تو)

 ...(رفته ادشی معشوقشو عاشقت)

 ...(رفته ادشی معشوقشو عاشقت)

 پرتش باشدت و برداشتم تختو کنار یعسل رو وانیل

 با نهیآ تو رمیتصو انعکاس که اتاق یقد نهیآ وسط کردم

 شده شکسته وانیل یها کهیت و شد خورد یبد یصدا

 ..نیزم رو ختیر

 تو گرفتم سرمو و نشستم وارید گوشه و کردم هیگر بلند

  ..دستام

 همه.. شد خراب یچ همه.. شدیم ینجوریا دینبا

  ...!!یچ

~~ 

  آنا#



 ..کنم کمکت من بذار -

 تر راحت بتونه رهام تا نگهداشتم لچرویو یها دسته

 لچرویو چرخ پامم با همزمان.. روش بنشونه رو ریام

   ..نگهداشتم ثابت

 با نشست، شدش گرفته گچ یپا اون با نکهیا بعد

  ..روش به رو خونه به زد زل ممکن نگاه نیسردتر

  ..خودشه خونه که انگار نه انگار

! اد؟یم ادتی یزیچ ریام: گفت میمال و شد خم آروم رهام

 ...و خونه نیا از

  ..میارین فشار بهش فعال گفت دکتر جان رهام -

 داد تکون یسر یناراحت با که اومدم ابرو چش واسش و

 و اومد حرف به ریام که گرفت لچرویو یها دسته و

  ..کن ول: گفت

 یمعن به دادم تکون یسر منم کردم نگاه من به اول رهام

 ..دمینفهم نکهیا

 !کنم؟ ول ویچ اما دیببخش: رهام

 چرخ دست هی با خودش بده یجواب نکهیا بدون ریام

 جلو دیکش خودشو نیزم رو پا هی با و چرخوند لچرویو

  ..خونه سمت



 تر سخت کارم و طهیخ یلیخ اوضاع دمیفهم همونجا

 ..شد

 هنوز رهام: گفتم که لبش دور دیکش انگشتشو کالفه رهام

 بده حق.. نشده مرخص مارستانیب از نشده ساعتم دو

 ..خب بهش

 !کجاست؟ الید: رهام

 !؟یچ -

 گفتم! دم؟یپرس یبیعج سوال: گفت و باال رفت ابروهاش

 !اد؟یم یک! کجاس؟ الید

.. نیا.. زهیچ: گفتم و چرخوندم دستم تو ویگوش دستپاچه

 ..زیچ

 نشده یعصبان دوباره ریام تا: گفتم کردمو عوض بحثو

  ..میکن باز واسش رو خونه در میبر نظرم به

 ..ریام سمت افتادم راه جلو جلو و

 خاموش شیگوش الید به زدمیم زنگ یهرچ روزید از

  ..بدم رهام به نداشتم یجواب.. بود

 شهیم مگه.. باشه اومده سرش ییبال دمیترس یم یلیخ

 !نپرسه؟ رویام حال روز دو

 درو و برداشت نیماش تو از رویام خونه دکی دیکل رهام

 ریام که رهیبگ لچرویو دسته خواست دوباره و کرد باز



 رفت و جلو دیکش خودشو خودش، بازم یلجباز با

  ..داخل

  ..گرفتم رو الید شماره دوباره تندتند میگوش تو از

 ...بود خاموش بازم

Tina: 

 دویخر یکایپالست و فمیک تو انداختم ویگوش و کردم یپوف

 و شدم خونه وارد سرشون پشت و برداشتم نیماش تو از

 ..آشپزخونه بردم دارویخر میمستق

 جدا رو هستش ریام یدارو و قرص یهرچ آنا: رهام

  ..من بده کن

 ..االن باشه -

 نسخه یدایخر توش که یاون و کردم جدا کارویپالست

 !کجاست؟: گفتم و زیم رو گذاشتم رو بود ریام

 !باشه؟ خوادیم کجا گهید ییرایپذ تو: رهام

 !؟یا کالفه چرا خب باشه -

 ....نم الید.. ینگفت: گفت و برداشت زیم رو از کویپالست

 که ریام فیضع یصدا که بود نشده کامل حرفش هنوز

 حتما یوا: گفتم زود من و میدیشن رو زدیم صدا رهامو

  ..بدو.. رهام داره ازین یزیچ

  ..رونیب رفت تند رهامم



 که زدم زنگ بهش چندم دونمینم بار واسه و دمیکش یفوت

 رفتم آب وانیل هی با کالفه و گرفتم رو جهینت همون بازم

 با ها پله از یسخت به رویام داره رهام دمید که ییرایپذ

  ..باال برهیم لچریو

 باال! بمونه؟ نییپا نجایهم ستین بهتر.. رهام عه: آنا

 ..که براش سخته

 همونجا خودم اتاق رمیم گهیم: گفت و گرفت ینفس رهام

 ..مونم یم

 ..بود شده دنده هی و سرتق چه.. باال دیپر ابروم یتا هی

  ..باشه.. آمم -

 به شروع و آشپزخونه برگشتم اتاقش ببره رویام رهام تا

 که بمونه گذاشتم آبم وانیل.. کردم لیوسا کردن جا

 ..بخوره قرصش با ریام بدم باال رفتن هروقت

 جوره چیه و داشتم رو الید اضطراب همچنان اما

 ..بگم تونستمینم رهامم به یحت.. رمیبگ آروم تونستمینم

 گرفته خاک که انداختم نتایکاب و زیم سطح به ینگاه

  ..بودن

 دست نجایا به یکس وقته وقت یلیخ بود مشخص

 هم ادیب روناجون به زدمیم زنگ شدیم کاش.. دهینکش

 ..خونه نظافت به هم برسه ریام به روز چند



 زنگ االن تا خودشم چرا داشت تعجب یجا.. شدینم اما

 ..بهتر.. خب یول نزده

.. نشه نگران که میبافت یم هم سر دروغ یکل دیبا اونوقت

  ..اصن یچیه گهید که اون.. ریام یبابا یوا

 بستمیم خچالوی در داشتم و دادم جا رو همه ییغذا مواد

 خچالی کنار زیم به دیکوب محکم دستشو یکی همزمان که

 یعصبان صورت سمت برگشتم و دمیکش یفیخف غیج منم

  ..خوردم جا یحساب و رهام

 از گردنمو شال درعوض و ارمین روم به کردم یسع

 !شده؟ یزیچ: گفتم و دادم فاصله گردنم

 که جلوم زیم رو دیکوب رو بود مشتش تو که یکاغذ

 ..عقب دمیپر

 !آنا؟ هیچ نیا: رهام

 ..گهید کاغذه هیچ خب -

! ؟نیهم.. کاغذه: زیم رو دییکو دوباره شدو تر یعصب

  ..بخون توشو

 استرس با و برداشتم کاغذو و دادم قورت دهنمو آب

  ..کردم بازش

  ..بود الید خط نیا.. یا

 ..خوندن به کردم شروع صدایب



 دوباره خودتو یسالمت زودتر هرچه دوارمیام.. ریام" 

 رو نامه نیا یدار که االن دیشا.. یاریب دست به

.. ستمین شتیپ چرا و کجام یبدون یکنجکاو یخونیم

 :(یگردیم دنبالم یدار دمیشا

  ..قتهیحق یول بگم نویا برام سخته

 ...تو منو نکهیا

 اولشم از.. بود بابات با حق دیشا.. میستین هم مال

 موضوع نیا متوجه االن من و بود اشتباه باهم بودنمون

 ..شدم

 ...."یول ریام نبودم من یبود عاشقم تو که یاونجور

 قطره تا دو یجا بود نوشته که یا جمله نیهم رو قایدق

 کرده پخش کمی خودکارو جوهر که بود مونده اشک

 که دونستمیم من فقط اما.. همش.. بود دروغ همش.. بود

 آخرشم و سهیبنو رو نامه نیا کرد مجبور رو الید الکس

 رسوندن جنون به الکس هدف.. الکسه شیپ االن که بگه

  ..هدفش به دنیرس واسه بود یکاف نامه نیهم و بود ریام

 :خوندم رو نامه هیبق رهام نیسنگ نگاه به توجه یب

 تنها یول ریام نبودم من یبود عاشقم تو که یاونجور" 

 تموم یچ همه مینرفت شیپ نیا از شتریب تا که نهیهم راه

 ..."شه



 که مشین نصفه کلمات و لرزونش خط بعد به نجایا از و

 ..سهینویم زور به داره بود مشخص

 الکس با.. نه تو با رو میزندگ هیبق خوامیم... من" 

 منم یول بدم حیتوض نیا از شتریب خوامینم.. بگذرونم

 یبذار احترام ممیتصم به دوارمیام.. دارم خودمو لیدال

 ..."یرینگ قرار میزندگ ریمس تو گهید و

 ".الید" بود نوشته زیر که کاغذ نییپا و

 !هست؟ یحیتوض: رهام

 یدار رهام: گفتم و نییپا آوردم چشمام جلو از کاغذو

 ....یم قضاوت

! آنا؟ یقضاوت چه: موند نصفه حرفم دیکش که یادیفر با

  ؟؟یقضاوت چه ها؟

 ..شنوهیم ریام آروم -

 بود ختهیر شویزندگ فهمهیم که باالخره.. درک به: رهام

  ..یآدم چه یپا

 و یعصب لحن با اول بار واسه و برداشتم سمتش قدم هی

  ..نزن حرف ینجوریا الید درمورد: گفتم دیتهد

 یکِ  از: گفت و کنار زد صورتش جلو از انگشتمو

 !؟یدونستیم

  ..کردم سکوت و گهید طرف کردم رومو



 گفتم: گفت و دستش تو گرفت آرنجمو و شد تر یعصب

 !دوستتو؟ انتیخ یدونستیم یک از

 به الید: گفتم و رونیب دمیکش دستش از باشدت آرنجمو

  ..نکرده انتیخ ریام

: گفت و شیشونیپ تو دیکوب تیعصبان از شده سرخ

 یزنیم خودتو ای یدونینم شویمعن! آنا؟ یچ یعنی انتیخ

 یرو تو راست راست که هیآدم چجور نیا! ؟ینفهم به

! الکس؟ شیپ رمیم میزندگ هیبق گهیم ستهیم یوا ریام

   !انداخت؟ روز نیا به رویام که یالکس

 

 آنا زینر اشک: گفت که کردم بغض زدنش حرف از

 !هنوز؟ یارتباط در الید با.. بده منو جواب فقط االن

     ..رهام: دمینال

 ریام: گفت بده زدن حرف اجازه بهم نکهیا بدون بازم

 داغون و.. فهمهیم.. خونهیم رو نامه.. گردهیبرم حافظش

  !گه؟ید شهیم وارد بهش یا ضربه چه یمتوجه.. شهیم

 ستین اونجور یچیه: گفتم دوباره کردمو پاک اشکامو

 .....ف تو که



: گفت تحکم و تیجد با و جلوم گرفت اشارشو انگشتش

 خونه نیا به پاش نمینب.. یباش ارتباط در الید با نمینب آنا

  ..شه باز

 بعدم بهم زد زل رهیخ هیچندثان.. نییپا گرفتم سرمو

  ..رونیب زد آشپزخونه از یعصب و گرفت ازم نگاهشو

~~~~ 

  الید#

  ..دمیکش یفرض یها خط وارید رو ناخنم با

.. نداشت اثر روم یچیه و بودم شده سر گهید انگار

 برام انگار هم گرفتیم جونمو ومدیم الکس اگه نجایهم

   ..نداشت تیاهم

 خوبه.. نه ای شده مرخص ریام بدونم ومدیم در داشت دلم

 ..نه ای اومده ادشی یزیچ.. نه ای

 ..نه ای دهید رو نامه اون همه از تر مهم و

 امضا خودم یدستا با مرگشو حکم نامه اون با احمق منه

   ..کردم

 کارو الکس و.. جلو ادیب که.. الکسم شیپ من بفهمه که

 ..کنه تموم

.. ومدیدرنم اشکم زامیچ نیا به کردن فکر با یحت اما

  ..دیکش یم ریت و گرفتیم درد قلبم فقط



 یصدا که بودم مونده یکیتار اون تو ساعت چند دونمینم

  ..اومد در قفل تو دیکل چرخش

 کفش یها پاشنه یصدا اما هیک نمیبب نچرخوندم سر یحت

  ..دادم صیتشخ رو زنونه

 باعث چشمم تو زد که یچراغ نور و شد بسته دوباره در

: جوون زن هی دنیکش نیه یصدا و ببندم چشامو شد

  ..یش تیاذ خواستمینم دیببخش.. یبود نجایا زمیعز یوا

  ..کردم نگاهش و دادم فاصله وارید از سرمو

 یموها با.. باشه داشته سال 35 یطرفا خوردیم بهش

  ..برنز پوست و کمرنگ شیآرا و کرده رنگ

 !ن؟یهست یک شما: گفتم آروم

: گفت و توالت زیم رو گذاشت رو بود دستش که یفیک

 اون که ییکسا.. یعنی.. اومدم خان الکس طرف از.. من

 آماده واسه نجایا امیب گفتن کردن مییراهنما بودن رونیب

  ..شما کردن

 !؟یچ یبرا! من؟ کردن آماده: دمیپرس کردمو یاخم

 مارکشو یشیآرا لوازم دونه دونه و کرد باز فشویک پیز

 ..الجونید نگفتن یزیچ منم به: گفت و زیم رو دیچ

 ..دییبفرما: گفت و عقب دیکش زویم پشت یصندل



 حرف یب نبود مهم برام گهید یچیه که ییاونجا از منم

 یصندل رو رفتم کوفته تن با و پاشدم داد و غیج و

  ..نشستم

 کرد نگاه صورتم به نهیآ تو از و عقب کرد جمع موهامو

  ..کردم نگاهش سرد که زد روم به یلبخند و

  !ن؟یدار یگوش شما -

: گفت کردو باز زویم رو پودر کرم و لریکانس یقوط در

  ..زمیعز دارم

 !همراهتونه؟ االن -

 !؟یدار ازین.. بله: گفت باتعجب

 لب و اتاق بسته در به زدم زل و دادم قورت دهنمو آب

 ..بزنم زنگ یکی به دیبا.. ب.. دارم ازین: زدم

 کیکوچ یگوش هی بشیج تو از و دراورد پالتوشو

  ..ایب: سمتم گرفت دراورد

 قسمت رفتم زود و گرفتم دستش از ویگوش و زد تند قلبم

  ..تماسش دیکل صفحه

 قبل و زدم رو آنا شماره رقم به رقم سرد یانگشتا با

 که شد باز باشدت و یناگهان در بزنم، تماسو دکمه نکهیا

 میقا رونام نیب رو ویگوش یچجور دمینفهم و کردم هول



 گذاشتم کردم مشت دستمو و فشردم بهم پاهامو و کردم

  ..روش

 کم داشتم! ؟...خان الکس: گفت میمال بود همراهم که زنه

  ..کردمیم شروع کم

 نیا هنوز یعنی استرسش بدون و آروم لحن نیا

 ..شناخت ینم جونورارو

 قفل لرزونمو یپاها و بهش زدم زل بانفرت نهیآ تو از

 ..کردم هم

 تو از شمرده و بلند یقدما با و بشیج تو کرد دستاشو

 خم و گرفت قرار سرم پشت قایدق شدو کینزد بهم نهیآ

 ..جلو شد

 کرد فوت نفسشو عمد از که دادم فاصله سرمو انزجار با

 ..خاروندم محکم گردنمو دوباره حرص از منم گردنم تو

: گفت چشام به بود زده زل نهیآ تو از که همونطور

 ..َمِلک

 ..آقا بفرما: ملک

 در و پاهام سمت برد و کرد رد صورتم بغل از دستشو

 سره دستمزدت.. کن رو امشب هنرتو: گفت حال همون

 ..جاشه

  ..نینباش نگران بلدم کارمو من.. آقا چشم: ملک



 و دمیلرز یصندل رو که پام رون رو نشست دستش

  ..خوردم یتکون

 دیکش پاهام نیب از ویگوش حرکت هی تو و زد یثیخب لبخند

  ..دیقاپ هوا تو و رونیب

 نگاهش فقط شه جادیا صورتم تو یرییتغ نکهیا بدون

 شونمو سر آروم و بازوم رو دیکش دستشو که کردم

 دیبوس

 ..دادم تکون دستمو کالفه و شد مورمور بدنم

 ویگوش و کرد نگاهم یمرموز لبخند با و کرد جدا سرشو

 امانت من شیپ نیا: گفت ملک به رو داد یتکون هوا تو

 ..بمونه

  ..حتما.. بله: گفت و داد تکون یسر یجیگ با ملک

  ..رونیب رفت اتاق از و گرفت فاصله ازمون و

 ..دارم سوال هی جسارتا: ملک

: گفتم و کردم نگاهش روح یب نگاه و سرد یچشا با

 ..بپرس

 ...یعنی! ن؟یهست الکس آقا یسوگل... شما: ملک

 کردم نگاه نهیآ به دوباره و برگردوندم رومو تفاوت یب

    ..نگفت یزیچ و خورد حرفشو خودش گهید که

 



 مشغول و بست پسیکل هی با باال کرد جمع موهامو

   ....شد

~ 

  ریام#

 ..بستم چشامو و دادم فشار یدوران ام قهیشق رو انگشتامو

 ادمی که ییزایچ همه.. ومدینم ادمی یدیجد زیچ چیه

 داشت بدجور که بود گهید زیچ هی طرف، هی ومدنینم

 اعصابمو بدتر نیا و هیچ دمیفهم ینم و کردیم تمیاذ

 ..کردیم خورد

  ..کردم باز چشامو

 فشارش اریاخت یب و کردم حلقه آب وانیل دور دستمو

  ..دادم

 ...تمیوضع نیا تو االن یک بخاطر و چرا من

 ..شد شتریب دستم فشار

 ..مارستانیب تو دختره اون

 یصدا از که یاسم و رفتنش رونیب قبلِ  رهام تیعصبان

  ..دمیشن یم نییپا اون از رهام بلند

 ..زد یزرد به انگشتام نوک

 یچیه اما.. بیغر هم بود آشنا هم نظرم به که یاسم

 ..الید.. دونستمینم ازش



 یب افکار از شد باعث مشتم تو وانیل شدن خورد یصدا

  ..عقب بکشم دستمو و رونیب امیب میمعن

 ..یلعنت -

 فیکث نویزم خون یها قطره تا زیم رو گرفتم دستمو

  ..نکنه

 آتا دست یول رونیب بکشم هارو شهیش خورده خواستمیم

 ..دادینم بهم رو اجازه نیا بستم

 ..درک به

 شهیش یها خورده انگشت با و زیم رو کردم ول دستمو

 ..سمت هی دادم هول رو

 عکس و دمیکش یپوف کالفه شد زده در به که یا تقه با

 ریام: گفت یکی هیچندثان بعد که ندادم نشون یالعمل

 !داخل؟ امیب تونمیم

  ..البته شناختم یم فقط اسمش از.. بود آنا

 چرخ به گرفتم دستو همون و انداختم دستم به ینگاه

 ..اتاق در سمت دادم هول خودمو و لچریو

 دمیکش و کردم باز درو و چرخوندم در قفل تو دویکل

 ..جام سره برگشتم و عقب

 شونیبخور موقع به دیبا.. ریام آوردم قرصاتو.. من: آنا

 ..یبش خوب تا



 رهام: گفتم کنم نگاهش نکهیا بدون یا گرفته یصدا با

 !ومده؟ین

 ..هنوز نه: آنا

 مشغول و جلوم زیم رو گذاشت رو آب و قرص ینیس و

 ..شد ها بسته از یکی کردن باز

 با نسبتت.. تو: دمیپرس گنگ و کردم نگاهش بادقت

 !؟یکارشیچ تو... رهام

  ..الید و تو نیع.. مینامزد: گفت و زد یلبخند

  ..الید: گفتم و باال دیپر ابروم

 قرصو دست هی با که سمتم گرفت آب وانیل و کپسول هی

 !دختره؟ همون: گفتم و گرفتم

 سر و گرفتم ازش آبو وانیل و دهنم تو گذاشتم قرصو و

  ..دمیکش

  ..دختره همون.. اوهوم: آنا

 کنار یصندل رو و ینیس تو گذاشت و گرفت ازم وانویل

 از! اد؟ینم ادتی یچیه االن تو: گفت و نشست زیم

 ..ریاخ یاتفاقا از! ال؟ید

 چندبار ادینم ادمی: گفتم و شدم یعصب و کالفه باز

 !!بگم؟

  ..کنم ناراحتت خواستمینم.. باشه خب یلیخ: گفت زود



  !؟یبر شهیم: گفتم کردمو اشاره در به حوصله یب

 باهاش و ورداشت شویگوش باشه دهینشن حرفمو که انگار

  ..شد مشغول

 و شد بلند یصندل رو از که کردم یا قروچه دندون

 خوامیم فقط من.. نیبب: گفت و طرفم برگردوند ویگوش

  ..کنم کمکت

 همون و بودم من.. شدم رهیخ یگوش تو عکس به اخم با

 ..ذهنم تو یا جرقه از غیدر یول.. دختره

 ..نه: گفتم دادمو تکون نیطرف به سرمو

 تو از کیکوچ زیچ هی و برگردوند ویگوش یصبور با

 ..یا نقره عطر شهیش هی.. دراورد پالتوش بیج

 ..مینیب سمت گرفت و کرد باز درشو

 هی فقط یول کردمش بو و جلو بردم سرمو ناخوداگاه

  ..بود زنونه عطر

 ..یزیچ.. یریتصو.. یا خاطره: آنا

  ..نه -

  ..دیکش یپوف کالفه و عقب دیکش هم عطرو

 کردیم باز مینیآلوم از داشت گهید قرص هی که یدرحال

 نابود ذارمینم.. ارمیم ادتی ویچ همه خودم: گفت رلبیز

  ..نیش



 گرفتم ازش قرصو و آب وانیل و نگرفتم یجد حرفاشو

  ..خوردم و

 ..ممنون -

 ..کنمیم خواهش: آنا

 کردن هول وضوح به اومد نییپا از که یدر یصدا با

 و بشیج تو انداخت عطرو یچجور که دمید رو آنا

 بسته کردن جمع مشغول و دستش گرفت هم شویگوش

  ..شد قرص یها

.. کنهیم کمکم داره که بفهمه رهام خواستینم انگار

 ...نه ای منه نفع به کارش دونمینم هنوز گرچه

 به که کردم بهش یاخم دوباره دیکش که یبلند نیه با

 االن یوا.. دستتو دمیند.. من: گفت و کرد اشاره دستم

 ..ارمیم پانسمانو لیوسا

 و برداشت رو ینیس.. نداشتم زدنم حرف حوصله یحت

   ..رونیب رفت اتاق از زود

 کمد رو از مویگوش و عقب دادم هول لچرویو چرخ

  ..کردم بازش انگشت اثر با و برداشتم

  ..آشنا پوشه هی دنبال گشتم و شدم یگالر وارد میمستق

 D.A اسمشو که یا پوشه تا کردم رو و ریز ویگالر انقد

... یول.. نبودم اسم نیا دنبال.. کردم دایپ بودم کرده ویس



 از عکس یسر هی دنبال بگردم کرد وادارم یزیچ هی

  ..دختر نیهم و خودم

  ..شدم پوشه وارد

  ..داد نشونم آنا که بود یعکس عکس،همون نیاول

 روش خون که ییانگشتا با و پام رو گذاشتم ویگوش

 زوم و کردم یگوش صفحه کینزد بودو شده خشک

 یم و گونم به بود دهیچسب گونش که صورتش رو کردم

  ..دیخند

 ..اون فقط نه

.. زدیم برق چشامم.. طرف هی خنده.. دمیخند یم منم

  ..االن برعکس

 !؟...االن یستین چرا.. ادینم ادمی ازت یچیه چرا

 و کنارم تخت رو انداختم و کردم خاموش ویگوش یعصب

 ...بستم چشامو و خاروندم شمویر انگشتام سر با کالفه

 

~~ 

  الید#

.. یکن برانداز خودتو یتونیم ارمیب لباستو من تا: ملک

 ماه نیع.. یشد تر خوشگل یبود خوشگل زمیعز

 ..یدرخشیم



 هی به و خاروندم دستمو کف کالفه فایتعر نیا از خسته

 ..کردم بسنده" ممنون"

 ..رونیب رفت اتاق از و زد بهم یلبخند

 نهیآ یجلو برم شم بلند جام از خواستینم دلم یحت

 بهم خوادیم افهیق نیا از حالم کردمیم حس.. نمیبب خودمو

 ..بخوره

  ..بود شده شیآرا الکس بخاطر که یا افهیق

 هی با ملک قهیدق دو بعد که نشستم جام سره لجاجت با

 یوا یا: گفت من دنید با و اتاق برگشت یمشک جعبه

 که بپوش لباسم نیا نداره اشکال! ؟یدیند خودتو هنوز

 ..خانم خوشگل ینیبب خودتو کامل گهید

 گهید کارم من: گفت و تخت رو کنارم گذاشت رو جعبه

  ..رمیم دارم.. شد تموم

 ..ممنون بازم -

 و برداشت شویشیآرا لوازم فیک و زد بهم یچشمک

.. حتما نیباش نییپا گهید قهیدق پنج تا گفتن الکس آقا: گفت

 ..گلم ببر لذت تییبایز از.. یراست و

 مونده کم نیهم.. رونیب رفت اتاق از یخداحافظ هی با و

  ..بدم گوش رو تو حرف بود



 رو گذاشتمش یدست دو و برداشتم رو جعبه یلیم یب با

 ..برداشتم درشو و پام

 به کردن دقت قبل و دراوردم رو بود داخلش که یلباس

    ..دنشیپوش واسه حموم داخل رفتم مدلش و طرح

 ..گرفت چشممو که بود شیا نقره براق رنگ فقط

 آوردم و دمشیپوش نییپا از کم کم و دراوردم لباسامو

 پهلو از شویمخف پیز و کردم مشیتنظ نمیس رو و باال

 ..کردم صافش تنم تو و بستم

 یچشا با.. سادمیوا نهیآ یجلو و رونیب اومدم حموم از

 دادمش فوت حالت با نکهیا بعد و گرفتم ینفس بسته

  ..کردم باز چشامو آروم رونیب

 رفتم قدم هی و شد گرد چشام لحظه هی خودم دنید از

  ..عقب

  ..کنم یغلط چه بود قرار یلعنت ظاهر نیا با

 دمیسف پوست رو که رهیت به رو متوسط شیآرا هی

  ..کردیم ییخودنما

 همرنگ براق یطوس یا نقره هیسا.. پهن چشم خط

 که مات یگریج رژ و یصورت کمرنگ رژگونه.. لباسم

   ..دادیم نشون تر یگوشت لبامو



 مرتب گرد یا گوجه شکل سرم یباال موهام پشت

 هر و بود کرده باز فرق موهام یجلو و بود شده ونینیش

  ..سرشونم تا بود داده حالت طرفو دو

 از اول برقش که یرنگ یا نقره دکلته لباس آخر در و

  ..کردیم ییخودنما همه

 یخوب به رو کمر یکیبار و شدیم تنگ کامل کمر قسمت

 زانو تا شیبلند و شدیم آزادتر کمی بعدم و دادیم نشون

  ..بود

 مهیخ عروسک هی قایدق.. زدم نهیآ تو خودم به یشخندین

  ..یباز شب

 توش که ییکفشا و خودم طرف دمیکش رو جعبه دستم با

  ..نیزم رو انداختم و دراوردم رو بود

  ..بلند پاشنه با براق یا نقره اونام

  ..سادمیوا نهیآ یجلو دوباره و دمشونیپوش حرص با

 که که لباسم مزخرف قهی جز.. یچیه.. نبود یبیع چیه

 ..ومدینم باالتر و بود شده بدنم پیک

 ذره هی یحت یول باال دمشیکش شتریب و گرفتم هاشو لبه

 ..نکرد رمییتغ

 یکی کردم حس که رفتمیم ور لباسم با داشتم نجوریهم

 اتاق در برسه ذهنم به یزیچ نکهیا قبل اما اتاق ادیم داره



 شدن مشت و اومدن نییپا با شد همزمان و شد باز

  ..من یدستا

 ..نخوردم تکون نهیآ یجلو از

 عمد از که یمحکم یقدما همون با و بست اتاقو در

  ..شد کینزد بهم جونم به وفتهیب لرزه تا داشتیبرم آروم

 پر یچشا به زدم زل نهیآ تو از قبل ساعت چند نیع

 ..کردیم نگاه بهم لذت و یروزیپ با که نشیک

 شلوارش بیج تو کرد دست و کرد باز کتشو دکمه تک

  ..دراورد داخلش از یچ هی و

 تو خودم به اخم با و گرفتم ازش نگاهمو یتفاوت یب با

  ..کردم نگاه نهیآ

 خواستمیم که بود جانیه و حرص از من تند ینفسا فقط

   ..کنم شیمخف نمونیب نِ یسنگ سکوتِ  نیا تو

 ازش یقدم که گرفت قرار سرم پشت کامل باالخره

 کرد حلقه شکمم دور دستشو پشت از یول گرفتم فاصله

 قدرت با کفشمو زیت پاشنه که خودش به چسبوند و

.. من به نزن دست: زدم داد و پاش ساق تو دمیکوب

 و خودش یجلو قایدق عقب دیکش گرفت بازومو باحرص

 ..سایوا جات سره آدم مثل: گفت



 جام سره یعصب و رونیب دمیکش دستش از بازومو

  ..سادمیوا

 که جلوم آورد پشت از رو بود دستش تو که یگردنبند

  ..شد حس نمیس قفسه رو فشیظر پالک یسرد

 و عقب برد رویزنج طرف دو و کرد نگام نهیآ تو از

  ..شد کردنش قفل مشغول

  ..نکردم نگاه پالکشم به یحت

 تکون دهیم لفت گردنبندو بستن قصد از داره دمیفهم

 رو گذاشت دستاشو و بست قفلو که خوردم یزیر

 و کرد وارد بهشون یفیخف فشار و برهنم یبازوها

  ..کرد شونم کینزد باز چونشو

 بهم دمید یم نهیآ تو که یقاب نیا از داشت حالم

  ..خوردیم

 دوباره اشک اریاخت یب یول وفتهیب اتفاق نیا خواستمینم

 یصدا که گهید سمت کردم رومو و شد جمع چشمم تو

 ..دختر یشد هات یلیخ: زد زنگ گوشم تو خمارش

 

 روهم چشامو و گونم رو خورد سر داغم اشک نیاول

  ..دادم فشار



 انگشت سر حس با یول کنهیم کاریچ داره دمید ینم

 هی و گرفتم شیآت زد که یحرف و داغم نهیس رو سردش

  ..دینرس مغزم به خون اصن لحظه

  ..المید: الکس

 زدم بلند فشار، شدت از بعد و موندم شوک تو هیچندثان

 و شدم جدا ازش و جلو کردم پرت خودمو و خنده ریز

 ..سمتش برگشتم

  ..هیگر ای بود یعصب خنده واقعا خندم دونستمینم

 که یلحن با و صورتش جلو گرفتم اشارمو انگشت

 شمرده شمرده صورت به بودم دهینشن خودم از چوقتیه

 رو کلمه نیا چوقتیه گهید یندار حق: گفتم تحکم با و

  ..یاریب زبونت به

: گفت تیجد با اون بار نیا و نییپا آورد گرفت دستمو

 ..نگفتم قتیحق جز یزیچ من

 عقب دادم هولش محکم و نشیس قفسه رو گذاشتم دستامو

 وجود یقتیحق نیهمچ: زدم داد دار، خش یصدا با و

 ..نداره

  ..نداره وجود یریام گهید که همونطور: الکس

  ..دیپر بغض از پلکم و دادم فشار روهم محکم دندونامو

  !؟یشد ساکت! شد؟یچ: الکس



 فقط و شه کم صدام لرزش تا دمیکش قیعم نفس تا دو

 باالخره.. یلیخ.. الکس باش خودت مراقب یلیخ: گفتم

  ..کنمیم نابودت خودم روز هی

 کمرم دور انداخت دست و زد یا قهقهه بلند اون بار نیا

 راه نکنه: گفت باخنده و خودش سمت دیکش زور به و

  !؟...ندارم خبر خودم و گذاشتم یباق برات ینجات

 ..کن ولم -

 یه شمیم تیاذ دارم دیفهمیم. .دادم تکون خودمو محکم

 تر سفت دستاشو و مبچرخوند بدنم رو نگاهشو شتریب

 ..کردیم

  !؟ینگفت هوم: الکس

 و دیرس ینم بهش زورم یول عقب دادم هولش آرنجم با

 فشار یها شونه به دستم مچ با.. خوردینم یتکون چیه

   ...بازم یول کردم وارد

 ..دراومد حرکت به کمرم رو دستش

  ..کن تقال شتریب نیآفر: الکس

 ..نییپا گرفتم سرمو و دمیلرز تیعصبان از

 ..الید باش خودت مراقب شتریب یلیخ تو اما: الکس



 اصال که یدونیم: داد ادامه و کرد تر کینزد سرشو

 که ویکار اون ر،یام دنِ یکش عذاب دنِ ید قبلِ  ندارم دوست

  ...بکنم د،ینبا

 باسنم یبرجستگ رو گذاشت دستشو یناگهان و هوا یب و

 کمرم و یعسل زیم لبه به خورد پام و عقب دمیپر که

  ..کرد برخورد تخت تاج با باشدت

 فرشته ایب.. ایب: سمتم گرفت دستشو و کرد یا خنده

  ..یبخور سُر دستم از ذارمینم گهید.. نترس کوچولو

  ..سمتم گرفت و برداشت تخت رو از پالتومو

 بدم نشون یعاد و نترس خودمو کردمیم یسع یلیخ

 ...بودم موفق حد چه تا دونمینم یول

 کنم نگاهش نکهیا بدون و زدم چنگدستش از رو پالتو

 پالتو بند و بدنم یجلو آوردم هارو لبه و دمشیپوش زود

  ..زدم گره محکم رو

 !م؟یبریم کجا: گفتم ممکن لحن نیتر خشک با

  ..خب کنم زتیسورپرا بذار بارم هی: الکس

 نیا از: گفتم و زدم یشخندین مسخرش لحن از

 ..میدید ادیز زاتیسورپرا

 تو اگه البته.. بودن نقص یب همشون کن اعتراف: الکس

  ..یکردینم خرابشون



 ...کرد پر چشامو نفرت و دیماس لبخندم

  ..یپست یلیخ -

 و باال انداخت ابروشو یتا هی و جلو اومد قدم رو لبخند با

  !کنه؟یم تتیاذ بودنم پست: گفت

 نگفتم بهش یچیه و زدم یصدادار پوزخند من بار نیا

 ..کردم نگاهش تاسف با فقط و

 صاف بعد و دیکش موهاش به یدست و نهیآ سمت کرد رو

 دمیکش دستمو یچندش با که گرفت دستمو کتش قهی کردن

 اتاقو در خودم و زدم بازوش به یمحکم تنه و رونیب

  ..رونیب رفتم و کردم باز

 گشتم کیآر دنبال چشم با فقط نشیماش به میبرس یوقت تا

  ..نبود یول

  ..نمشیبب دادینم اجازه گهید یحت

 دستمو و کردم میر وارد ولع با رو هوا نفس، یتنگ از

 قورت زور به دهنمو آب و دادم فشار نیماش کاپوت رو

 ..دادم

 از قهیدق چند شده اگه یحت برم امشب خواستیم دلم چقد

 ..برگردم زود و نمیبب رویام دور

.. دنشید واسه کندم یم جون داشتم یواقع یمعنا به

  ..حالش از گرفتن خبر واسه



    ....شدیم حل معجزه هی با فقط نکاریا

 و میبود راه تو چقد دونمینم بود رفته در دستم از زمان

  ..میبود دهینرس هنوز

 لحظش به لحظه چون گذشت رید انقد من یبرا دمیشا

 ..دمیکش یم عذاب داشتم

 از فقط و بودم کرده کج سرمو انقد بود گرفته درد گردنم

 یجلو یول نمینب ختشویر تا کردمیم نگاه رونیب به پنجره

 ..گرفت شدینم که نحسشو یصدا

 یب یلیخ دونمیم: گفت سرخوشانه و کوچه هی تو دیچیپ

 ..میدیرس نیبب.. یقرار

  ..کرد پارکش ابونیخ گوشه و کرد کم نویماش سرعت و

 کنه باز واسم درو ادیب نکهیا قبل منم شد ادهیپ خودش

 گذاشتم پامو مزخرف یکفشا اون با و شدم ادهیپ خودم

  ..بستم محکم درو و بارون از سیخ نیزم رو

 بهش یتند نگاه که سمتم گرفت بازوشو و کرد یا خنده

 ..امیم خودم: گفتم و انداختم

 ..کوچولو خانم یشیم گم یستین بلد راهو: الکس

 دوباره و عقب رفتم یقدم که جلو آورد دستشو دوباره

  ..امیم خودم گفتم اونور بکش چندشتو دست: گفتم



 گرفت دستشو بادقت و کرد یاخم یشینما حالت با باز

 ..کرد نگاش و چشاش جلو

 

  ..بودم نکرده فکر بهش تاحاال! چندشه؟ که.. اوم: الکس

 نیهم یول: گفت آروم منو یجلو گرفت دستشو نباریا

 ..کشهیم انتظارتو یلیخ امشب چندش دست

 پنهان دستام کردن مشت با افتادو جونم به که یا لرزه

 بودمش آورده کجا از دونمینم که یجسارت با کردمو

 ..یبکن یتونینم یغلط چیه: گفتم

: گفت و کرد گرد سبزشو یچشما و باال دیپر ابروهاش

  ..مینیب یم.. باشه! واقعا؟

 هی به که ییها پله سمت دیکش و گرفت محکم دستمو مچ

 بایتقر پله فیرد هی.. شدیم ختم انگار نیرزمیز

  ..یطوالن

 یچوب در به دیکوب بار دو مشت با و سادیوا آخر پله سر

  ..رومون جلو

 رفت دستش و گرفتش تر سفت که دادم یتکون دستمو

 کچل یکلیه و قدبلند مرد هی که زدن در دوباره واسه باال

 کامل بتونم تا باال گرفتم گردنمو دنشید با.. کرد باز درو

 ..نمشیبب



.. اوه: گفت عیسر زدو برق چشاش الکس دنید با هوی

  ..یاینم کردم فکر

 ..ارمیب کم ریجهانگ یجلو کن فکر درصد هی: الکس

 ..بفرما.. مینیبب تا: گفت دویخند بلند مرده

 ..کنار دیکش و برامون کرد باز کامل درو و

 دیشد یبو از اول همون که داخل دیکش دستمو دوباره

 یجلو گرفتم دستمو و زدم یعوق مشروب و گاریس دود

  ..دهنم

  ..کردم نگاه روم به رو صحنه به تعجب با

 کاباره بیترک نیع ییفضا و هیشب بزرگ نسبتا سالن هی

 ...قمارخونه و

 هرکدوم سر که یچوب بزرگ گرد زیم تا 15 کینزد

 ریز و شراب جام و کارت و بودن نشسته گنده کله چندتا

 هم ،یسرخوش با و بود روشون جلو که ییها یگاریس

 و بود ستادهیا سن یباال که یزن واسه هم کردن،یم یباز

 سرش پشت هیبق و خوندیم آواز داشت پارچه کهیت هی با

 یزنا با هم زدن،یم دست بودن، ساز نواختن مشغول

 حال شدیم مردا کینزد زیم هر سر که یا برهنه مهین

  ..کردنیم

  ..بود کرده پر سالنو که یرومخ ینورپرداز و



 خودمو که زایم از یکی سمت دیکش دستمو باز الکس

: گفتم بلند برسه بهش صدام نکهیا واسه و عقب دمیکش

 !کجا؟

 دستم یکی اون با که دیکش دستمو دوباره و نگفت یچیه

 کمرمو و کرد ول دستمو که دستش پشت به زدم چنگ

 که زایم از یکی سمت کشوندتم زور به و گرفت محکم

  ..بود الکل بار کینزد و سالن گوشه بایتقر

 بودن نشسته زیم پشت که ینفر سه به ترس و انزجار با

 تو شد قفل چشام که کردم نگاه بود ما رو نگاهاشون و

  ..شدن سست پاهام و شونیکی یچشا

  !ن؟ینکرد شروع که هنوز: الکس

 ..نیبش بفرما.. نه: گفت کلفتش یصدا با شونیکی

 روز اون که بود یعرب خیش همون به نگاهم هنوز من

 ..گذاشت متیق روم نیرزمیز تو

 ارویصندل از یکی کنه ول دستمو نکهیا بدون الکس

: گفت نشست یم که همونطور و عقب دیکش

  ..نمیبب نیکن رو ن،یدار یهرچ!خب

 فیکث نگاه ینیسنگ یول نییپا انداختم باحرص سرمو

 ..کردمیم حس تکشونو تک

 !؟...شوکو: الکس



 ..وسط گذاشتم سند من: شوکو

 !؟یمصطف خیش: الکس

 یخونسرد با که کردم نگاه خیش همون به دوباره

  ..دالر: گفت و جلو داد شکمشو

 !ر؟یجهانگ.. تو و.. اوهوم: الکس

 سرمو اریاخت یب.. بود گفته در جلو که یاسم همون

 الکس خود یهمسنا پسر هی چش تو چش و باال گرفتم

 یگاریجاس تو گارشویس که یمشک کوتاه یموها با شدم

 مثه تو یول.. دالر منم: گفت غرور با و کرد خاموش

  !؟یآورد یتر ارزش با زیچ نکهیا

  ..کردم نگاه الکس به وحشت با که کرد اشاره من به و

  ..بود دراومده آب از درست حدسم.. شد یعال هه

  ..آوردم.. اوهوم: الکس

  ..خوبه: ریجهانگ

 نیا یول الکس: گفت دویخند بود شوکو اسمش که یاون

 !ست؟ین کفشش به که یگیر نمیبب.. بهتره ایقبل از

 !فروشمش؟یم تو به گفته یک.. باشه دمیشا: الکس

  ..خرمشیم: شوکو

 ..نه که چرا یتونست اگه: ریجهانگ

 !ه؟یچ منظورت: شوکو



 ..ینشست زیم نیا سر که یستین تو فقط: ریجهانگ

 نجایا ایب: گفت اشاره انگشت با و کرد اشاره من به و

  ..دختر نمیبب

 و دادم فشار ناخنام با الکسو یصندل پشت و دمیلرز

 ..بستم چشامو

 ..هیوحش.. جهان باش مواظب: خیش

  ..خنده ریز زدن بلند الکس با شوکو خودشو و

 ..گونم رو خورد سر اشک قطره دو و دیلرز لبم

 در سمت دمیدو و دمیچرخ پا پاشنه رو حرکت هی تو

 شدم دهیکش و شد زده چنگ پشت از دستم که یخروج

 ..الکس سمت

.. لطفا.. ل: گفتم نبود خودم دست که یلکنت و التماس با

 ..یکن یکار نیهمچ نبود قرار

 ..کنمیم دارم که ینیبیم اما: الکس

: گفتم بلند صدا، و سر اون تو هق هق با و دیترک بغضم

 ..بعد شهیم خوب ریام یگفت.. ازت کنمیم خواهش

  ..پالتوتو اریدرب: الکس

 !؟یچ -

: گفتم و گرفتم جلومو که کرد باز دست هی با پالتومو بند

  ..تونمینم.. ن



  ..الید اوردمین درش خودم تا اریدرب: الکس

 یچجور که کردم نگاه نفر سه همون به شونش یباال از

  ..بهمون بودن زده زل شهوت پر یچشا و لبخند با

  ..ارمینم در -

 ..باشه: الکس

 طرف هی و کمرم دور انداخت دستشو پالتو ریز از

.. نکن: گفتم و کردم تقال محکم که دراورد تنم از پالتومو

  ..گفتم کن ولم

Tina: 

 سرشو که صورتش تو زدم چنگ هوا یب دوباره و

  ..دیخند یکیستریه و باحرص و گهید طرف گرفت

 پالتومو گهید طرف و انگشتاش نیب گرفت بازومو

 کشون دستمو و دستش رو انداخت و دراورد انهیوحش

  ..زیم سمت دیکش دوباره کشون

 شدهیچ صورتت: گفت دادو سر یا قهقهه شوکو

  !الکس؟

 و زیم پشت نشست خودش زیم به میدیرس نکهیهم

 با بتونم نکهیا قبل که ریجهانگ سمت کرد پرتم باشدت

 دورم یبیغر یدستا کنم، کنترل خودمو زیم گرفتن

 دمیکوب پشت از آرنج با که پاش رو نشوند منو و دیچیپ



 بعدم و دمیشن دادشو یصدا فقط و ریجهانگ صورت تو

 ..گرفتم فاصله ازش و دمیپر جام از که خودم

 ...دماغت پسر! جهان؟: خیش

 به کردم نگاه بود افتاده تنم به که یا رعشه و باترس

 یرو تا سرخش خون که یدماغ و شیخون دست کف

 ..بود روون لبش

   ..هیوحش که گفت.. رجونیجهانگ نشو یشاک: الکس

 پاک صورتشو رو خون محکم دست پشت با ریجهانگ

 ..خرمیم ازت نجایهم! ش؟یفروشیم چند: گفت و کرد

 !؟یباز بدون: الکس

 بدون: داد ادامه دادو یتکون هوا تو ورداشت کارتارو

 ..شهینم یباز

 سالن دور نگاهمو دنیلرز یم برهیو نیع که ییپاها با

 نیا که یکس دنید با سالن یباال طبقه تو که چرخوندم

  ..شد یخال دلم ته بود شده نجاتم فرشته مدت

 ایب: گفت یلبخون با و کرد اشاره بهم تندتند ینگران با

  ..باال

 که کردم نگاه ریجهانگ به و دادم قورت دهنمو آب

 یچهارچشم که یالکس و کردیم نگاهم انهیوحش

 ..بود بهم حواسش



 ..ییدسشو رمیم من.. م -

 هم جون به یانداخت نفرو دو.. دخترجون یه: شوکو

  ..یش بیغ ینر

  ..دهنتو اون ببند شوکو: الکس

 ..نییپا انداخت سرشو و خنده ریز زد بلند خیش

  ..برگرد زودم.. باال طبقه برو: الکس

 الکس یصندل پشت رو از پالتومو و دادم تکون سرمو

 ریجهانگ مخصوصا همشون نیسنگ نگاه ریز و برداشتم

 ..باال رفتم تندتند و کردم دایپ رو پله راه

 ....نبود اون اگه.. بود کیآر نجایا شانسم تنها

 کنم دور خودم از افکارو نیا تا دادم تکون تند تند سرمو

 دمید که گشتم کیآر دنبال چشم با آخر پله به دمیرس تا و

 ..سمتم گرفته دستشو و سادهیوا اتاقا از یکی در دم

 منو که گرفتم محکم دستشو و سمتش کردم پرت خودمو

: گرفت قاب دستاش با صورتمو و خودش سمت دیکش

 !خوبه؟ حالت

 ممنونم: گفتم و دادم تکون سرمو تندتند سیخ یچشا با

 ....ینبود تو اگه.. کیآر



 نیا به االن.. ششش: گفت و لبم رو گذاشت  انگشتشو

 امشبو! خب؟ نهیبب نجایا منو دینبا الکس.. نکن فکر زایچ

 ..بدم تیفرار نجایا از دیبا

 !آخه؟ یچطور -

 ..بپوشمش تا نگهداشت باز و گرفت دستم از پالتومو

 نهیا میکنیم که یکار.. نیبب.. بپوش نویا اول: کیآر

 .....که

 ادیم داره یکی.. کیآر: گفتم ها پله کنار هیسا هی دنید با

 ..باال

 دستمو و کرد نگاه رو پله راه کنار و کرد کج سرشو

 ..بست درو و اتاقا از یکی داخل داد هولم اروم و گرفت

 گهید لحظه چند تا نیبب.. بود ها خدمه از یکی: کیآر

  !خب؟ نجایا ادیم سیپل

 !؟یکرد خبرشون تو -

 بعد ساعت هی و میکنیم فرار نجایا از زود.. آره: کیآر

 دستش از امشبو هی حداقل.. الکس خونه گردونمتیبرم

 ..یبر در یتونیم

 ....چ فهممینم من: گفتم و کردم نگاهش یجیگ با



 داره.. بسته شرط تو رو الکس: گفت و دیبر حرفمو هوی

 به فروشهیم رو تو داره.. کنهیم یباز قمار تو سره

   !؟یفهمینم نویا هیچ گهید یمردا

 الکسو من.. کیآر: گفتم و باال رفت کمی صدام ناخودآگاه

 به جونتو من بخاطر یدار چرا که فهممینم نویا.. نگفتم

 ....نتتیبب الکس اگه! ؟یندازیم خطر

 فکر اون به: گفت و اتاق تراس سمت دیکش بازومو

 ..نکن

 یچ تو.. کنمیم فکر: گفتم و سادمیوا جام سره سماجت با

 !؟....کمک همه نیا دربرابر! ک؟یآر من از یخوایم

 ..سوزهیم برات دلم نکهیا یپا به بذار: کیآر

 ..ندارم ترحم به یازین من -

 برداشت یزیچ نیهمچ.. ترحم نگفتم من: کیآر

 !؟یکرد

  !کردم؟یم برداشت دیبا یچ خب: گفتم باحرص

 یعصب کیآر و شدم ساکت سیپل نیماش ریآژ یصدا با

  ..یلعنت: گفت رلبیز

 سالن تو یهرک دمید که کرد باز اتاقو در و گرفت دستمو

 و بود نییپا طبقه که یدر سمت رهیم داره باعجله بود

 توسط در بستن با که دمید رویجهانگ انگار نیب اون



 سمت نیا ومدیم داشت بود خودش بفهمم نتونستم کیآر

 ..نه ای

 بحث اگه: گفت و خاروند شویشونیپ کالفه کیآر

 ..میرفتیم یمخف در از زودتر یکردینم

 جواب بعدا و نگم یچیه تا گرفتم گاز داخل از لپمو

  ..رمیبگ ازش سوالمو

 و بود اتاق تو که یکیکوچ تراس به رسوند خودشو

  ..بدو: گفت و کرد باز درشو

  !م؟یبپر میخوایم مگه.. م -

  ..الید زودباش! م؟یدار یا گهید چاره: کیآر

 رد یچرخش پاهاشو و گرفت رو نرده حرکت هی تو و

 دیپر و کرد ول هوی دستاشو و نرده گهید طرف کرد

  ..دمیکش یفیخف غیج که نییپا

 ..دیپر واقعا وونهید

 که تراس سمت جلو رفتم چندقدم و دادم قورت دهنمو آب

 ..در به دیکوب لگد با یکی

 

 یخون ینیب با رویجهانگ دنید و همانا برگشتنم ناباورانه

 ..همانا سرخ یچشا و

  !؟یکنیم کاریچ نجایا تو: گفتم و عقب رفتم قدم قدم



  ..نگفت یچیه و زد بهم یشخندین

 ..رویجهانگ نهیبب کیآر تا تراس تو رفتم عقب عقب بازم

 و کرد اشاره دماغش به و برداشت سمتم بلند قدم هی

 !نه؟ ای کنم قطعش دیبا.. رفت هرز دستت بدجور: گفت

 افتادم اگه و نییپا بپرم بتونم تا دراوردم پام از کفشامو

  ..نخوره چیپ پام حداقل

 رفت هرز دستت: گفتم دوباره بخرم زمان نکهیا واسه

 یغلط نیهمچ یخواستیم.. رفت هرز منم دست که

  ..ینکن

 وگرنه بودم شده ریش بود نییپا اون کیآر چون کنم فکر

  !شم؟ خالص اروی نیا دست از خواستمیم یچجور

 که زبونتم.. نیآفر: دیخند باتعجب و باال رفت ابروهاش

 ..کنهیم کار خوب

 سرم پشت به ینگاه تراس سرد نرده با کمرم برخورد با

 باال واسم سرشو دست به اسلحه کیآر که انداختم نییپا

  ..کرد نییپا

 کردمو نگاه جلومو برگشتم دوباره و دمیکش ینیسنگ نفس

  ..نییپا انداختم کفشامو پشت از همزمان

  ..میکنیم فرار نجایا از باهم ایب: ریجهانگ

  ..خوامینم.. ن -



 حرکت هی تو عیسر که برداشت سمتم یا گهید قدم

 دستاش که شم زونیآو خواستم نرده از و عقب برگشتم

 با فاصلمو پشت از و شد قفل دورم و دیچرخ ریزنج نیع

 ..داشت نگهم سفت و برد نیب از خودش

 !زم؟یعز کجا: ریجهانگ

 کن ولم: گفتم و زدم یعوق و شد بد حالم بهش یکینزد از

 ..آشغال

 نیهمچ: گفت لحن همون با و گردنم رو دیکش دستشو

    !کنم؟ ولش چرا اومده رمیگ یا کهیت

 گفتم: گفتم نفس نفس با و دادم یتکون شدمو قفل یدستا

  ..یببنیم بد وگرنه دستتو بکش

 ادیبرم یچ تو دست از: گفت دوباره و دیخند گوشم کنار

 !آخه؟

 عمد از که ازش گرفتن فاصله واسه زدم زورمو تموم

 یلیخ تنت از درعوض: گفت صورتم کینزد دوباره

   ..ادیبرم کارا

  ...!!کیآر: دمیکش غیج بغض با و اوردمین طاقت گهید

 به شد کیشل که یا گلوله با شد همزمان من زدن صدا

 از که یقدرتمند یدستا و زد که یداد و ریجهانگ شونه

  ..شد باز دورم



 دادیم فشار درد از شونشو که کردم ینگاه بهش دهیترس

 نرده گهید طرف پاهامو زود.. بود شده جمع صورتش و

 ..ریبگ منو.. کیآر: گفتم فقط شده هول و بردم

 خودمو بعد هیچندثان و بستم چشامو کردم ول دستامو و

 ..کردم دایپ کیآر بغل تو

  ..ستیا: سیپل

 نیزم رو از کفشامو و نییپا کردم پرت خودمو زود

  ..دیکش یم دستمو کیآر که یسمت دمیدو زدمو چنگ

 یول نییپا امیب مغز با یسکندر بود کینزد چندبار

  ..نیماش به میبرس تا وفتمین کردم کنترل خودمو

 دور نویماش زود کمیآر و نشستم کردم باز رو جلو در

 از نیماش داد که یگاز با و فرمون پشت نشست و زد

 ...شد کنده جاش

 تو با منو بگه الکس به بره اگه: گفتم زنون نفس نفس

 !؟یچ دهید

 جا رو دنده.. ادیب جا نفسش تا کرد یا سرفه هم کیآر

 به باشه مرگم حال در.. رویجهانگ شناسمیم: گفت و زد

 ..باهم نیخون دشمن.. گهینم یچیه الکس

 !؟یچ بشه شیزیچ اگه.. یکرد یزخم شونشو -



 جهان که نمرده شونش به خوردن ریت با یکس: کیآر

 ..نترس.. باشه شیدوم

 به دادم هیتک و دادم تکون یسر که انداخت بهم ینگاه

 ..نیماش یصندل

 !االن؟ میریم کجا -

 بعد.. خونه برمتیم رترید کمی.. ابونیخ تو فعال: کیآر

 و یشد خارج یپشت در از هیبق با که بگو الکس به

 !باشه؟.. خونه یرسوند خودتو

  ..خب یلیخ -

 دفعهی.. دادم فشار صورتم رو دستامو و کردم یفوت

 ثابت صورتم رو دستم باشه اومده ادمی یچ هی که انگار

 ..کیآر: گفتم و کیآر سمت چرخوندم سرمو و موند

 !شده؟ یزیچ: کیآر

 هم دونمیم کیآر: گفتم تندتند و سمتش دمیچرخ کامل

 ...یول.. یبزرگ درخواست هم هیبزرگ سکیر

 ؟...هیچ بگو: کیآر

 هی بهش خوامیم فقط! ر؟یام خونه یببر منو شهیم.. م -

 چند فقط رمیبگ سراغشو نداشتم یگوش.. نیهم بزنم سر

 یبرگردون منو که یوقت تا فقط.. لطفا.. نمشیبب قهیدق

 !شه؟یم.. الکس خونه



 بهم ینگاه مین کالفه اول که کردم نگاهش التماس با

 دیکش بشیج تو از شویگوش هیثان چند بعد یول انداخت

 طیشرا اگه.. بزن زنگ آنا به: سمتم گرفت و رونیب

 !آدرس؟.. برمتیم بود یاوک

 بهش آدرسو و گرفتم دستش از ویگوش و دمیخند بغض با

 ...دادم

_ 

 ریام#

.. گهید یشبا مثل امشبم.. پسر باش عاقل.. ریام: رهام

 وانیل هی میبتون حداقل یباش داشته ازین یچ هی به دیشا

  !م؟یبد دستت آب

 ..نگفتم یچیه کردمو نگاش فقط

 !گه؟ید همونه حرفت یعنی نیا: رهام

 ..کردم نییپا باال دییتا نشونه به سرمو

 ای قرصات ساعت ای سیسرو از استفاده واسه پس: آنا

 ...کن کاریچ یخوایم یداشت یکار باال طبقه دیشا اصن

 ییتنها به ازین واقعا.. ممنون دمیم انجام خودم -

 !شه؟یم..دارم

 ....یول شهیم: رهام

 ..درکتون از یمرس -



 

 مخالفشون جهت و چرخوندم لچرویو چرخ لجاجت با

 ..نگهداشتم لچرویو

 ای.. کردیم درد سرم.. بود شده یعصب و کوتاه ینفسا

 سکوت تو داشتم ازین.. کردیم درد مغزم.. بگم بهتره

  ..کنم فکر فقط و بمونم

  ..کردیم تمیاذ داشت بدجور یفراموش نیا

 زنگ یداشت یکار اگه یدیم قول یول.. باشه: رهام

 !گه؟ید یبزن

 ..زنمیم :گفتم فقط یا خفه یصدا با

 چند بعد تا موندم منتظر انقد.. بستم چشامو گفتمو نویا

 شدن بسته بعدم و دمیشن رو شونیخداحافظ یصدا قهیدق

  ..درو

 و برداشتم لچریو چرخ یرو از رو شدم بسته آتل دست

 سمت و چرخوندم چرخو یسخت به دوباره سالمم دست با

  ..برداشتم آبو وانیل و یعسل زیم

 و دیکش یریت سرم لبم، به برسونمش بتونم نکهیا قبل

 و کیسرام رو افتاد دستم از وانیل شدو حس یب دستم

   ..شد خورد



 فرو دستمو و گرفتم فاصله ها شهیش خورده از یعصب

  ..عقب دمشونیکش و موهام یال بردم

 یفوت و دادم فاصله گرفتم گر گردن از رهنمویپ قهی

 ..دمیکش

 آرومم یچیه دمیشا.. شم آروم تا کنم کاریچ دونستمینم

  ..االن کردینم

 یپا با و یورود در سمت دادم هول چرخو دوباره

  ..نره کج تا کردم کنترل لچرویو سالمم

 دوباره و نییپا دمیکش درو رهیدستگ و جلو سمت شدم خم

  ..کردم باز درو و عقب دمیکش

 کنم لرز شد باعث اول داغم بدن به خورد که سرد باد

 و ارتفاع کم پله تک از و شد یعاد برام بعدش یول

 به نکهیا بدون نییپا دادم هول خودمو در، یجلو کوتاه

 ...باشم ازش دوباره رفتنِ  باال فکر

 دادمش باشدت و کردم تازه و سرد یهوا پر مویر

   ..رونیب

  ..شه کم بدنم یداغ از تا کردم تکرار نکارویا چندبار

 دست به حافظمو دوباره زدن بهم چشم هی تو کاش

  ..نبودم کالفه و شونیپر انقد و اوردمیم



 طرف از که ییصدا با که لچریو چرخ رو رفت دستم

 رو رفت دستم جاش به و کردم یاخم اومد باغ گهید

 تیهدا لچرویو صدایب و بود کمرم پشت که یا اسلحه

 ....صدا همون سمت کردم

—------------ 

 الید#

 !باشه؟ لنتیسا شیگوش ممکنه.. دهینم جواب.. دهینم -

 دمیشا: گفت دیترد با که کردم نگاه کیآر به استرس با

 تو اسم باالخره.. بده منو جواب خوادینم نامزدش یجلو

  ..شیگوش رو فتادهین که

  ..لبم کندن پوست به کردم شروع استرس از

  !بهش؟ بدم امیپ -

  ..داد جواب دیشا بده: کیآر

  ..کرد پارک کوچه سر فاصله با نویماش و

 تند کرد شروع قلبم بود توش ریام که یا خونه دنید با

  ..زدن

 ..میکن امتحان گهید بار هی بذار -

 دم گذاشتم ویگوش و گرفتم رو آنا شماره پنجم بار واسه

  ..گوشم

 ..بوق دو.. بوق هی



 !الو؟: آنا

  ..منم منم.. آنا.. آ -

 ..داد جواب: کردم یلبخون یخوشحال با کیآر واسه

 ..بزن حرف: گفت و داد لمیتحو یلبخند کیآر

 !؟ییاونجا.. آنا -

 بتونم باهات تا خونه ومدمیم دیبا: گفت یآروم یصدا با

 کیآر از باورکن! ؟یخوب برات رمیبم.. بزنم حرف

 ....گر تویگوش که دمیفهم گرفتمیم سراغتو تندتند

 !االن؟ ییکجا.. تو.. نمیبب آنا کن صبر -

 ..خودم خونه: آنا

 !؟یبزن حرف من با ینتونست رهام یجلو و -

 ..نه: آنا

 !اونوقت؟ چرا -

 کرده دایپ رو یبود نوشته که یا نامه رهام.. ر: آنا

  ..خونده

 ای رید اتفاق نیا باالخره: گفتم و زدم خودم به یپوزخند

  ..الیخیب.. فتادیم زود

 !ن؟یکرد ول رویام چرا: گفتم و دمیکش حسرت پر ینفس

 یعصب یلیخ.. میباش ششیپ نخواست.. مینکرد ول ما: آنا

.. داره سکوت و ییتنها به ازین گفت بود کالفه و



 به صبح فردا نباش نگران اما میبمون شتریب مینتونست

 مراقبش خونه برگردن زنمیم زنگ یگل و روناجون

 دیبا رو اونا حداقل.. کنهیم یبیغر احساس منم با.. باشن

  ..ادیب ادشی

 !االن؟ تنهاس -

 !مگه؟ چطور.. آره..آ: آنا

 ..برم قربونت یمرس.. گمیم بهت بعدا: گفتم تندتند

 ...الید یول: آنا

  ..داشبورد رو گذاشتم و کردم قطع ویگوش

 !شد؟یچ: ویآر

 کمکت به ازین یول.. رمیم: گفتم و قلبم رو گذاشتم دستمو

  ..دارم

 شد ادهیپ من بند پشت کمیآر که شدم ادهیپ نیماش از زود

  ..کرد خاموش نویماش و

 و برداشتم خونه اون سمت قدمامو یچجور دونهیم خدا

 نگاه وارید ارتفاع به و ستادمیا یورود بزرگ در کنار

 ..کردم

 یبر یخوایم: گفت و دیکش سرم پشت از یسوت کیآر

 !باال؟

 ..ندارم دیکل.. برم دیبا -



 !کنم؟ باز درو اونور از برم من یخوایم: کیآر

 ..مینکن سکیر: گفتم و زدم گره توهم دستامو یدل دو با

  ..باشه: گفت و باال انداخت هاشو شونه

 برو ایب: گفت کردو قالب دستاشو و سادیوا وارید کنار

  ..باال

 گذاشتم پامو و دستم تو گرفتم و دراوردم دوباره کفشامو

 باال ارمیب پامو اون که همزمان و کیآر دست کف

  ..رمیبگ واروید لبه تونستم و باال آورد دستاشو خودش

 کمی: گفتم آروم و وارید طرف اون کردم پرت کفشامو

  ..باال اریب گهید

 پامو هی تونستم باالخره که باال آورد تر پرقدرت دستاشو

  ..باال بکشم خودمو و وارید یباال بذارم

 

 دمیند یمشکوک زیچ یوقت و انداختم باغ به یکل نگاه

 ..گردمیبرم زود: گفتم

 ..منتظرتم نجایهم: کیآر

 رلبیز خودم که یا سه دو کی با و نشستم وارید لبه

 چیپ قشنگ پام مچ که نییپا دمیپر و بستم چشامو شماردم

  ..دیبر نفسمو و خورد



 و دستم تو گرفتم کفشامو درد از شده جمع صورت با

 اسلحه و لچریو رو ریام دنید با که سرم پشت برگشتم

 دلم یکیتار اون تو بود گرفته نشونه من سمت که یا

 ..دیلرز

 تیوضع نیا تو رویام تونستمینم هم لحظه کی یحت

 ..کنم تصور

 برام دنویکش نفس و انداخت چنگ گلومو ینیسنگ بغض

 ..کرد سخت

 تحکم با رو اسلحه که برداشتم سمتش یقدم اراده یب

  ...کرد بهم یدیشد اخم و جلوم گرفت یشتریب

 نجایا: گفت من از زودتر که زدن حرف واسه دیلرز لبم

  !خونه؟ یایم یدزدک! ؟یکنیم کاریچ

 واقعا که دید منو بعدم بود دهیشن کفشامو یصدا اول پس

 ..شدم وارد دزدا نیع

 ..بده جواب: اومدم خودم به دوباره صداش با

  ..نداشتم دیکل.. ک: گفتم و دمیدزد چشاش از چشامو

   !؟یایب افتاده ادتی االن شدم مرخص روزه چند: ریام

  ..دلخورش لحن از.. زدنش حرف نیا از دیکش ریت سرم

 وا تا زدم زور فقط و بستم چشامو و کردم مشت دستامو

 ..وسط اون کنم هیگر و ندم



  !یبر یتونیم.. باشه شمیپ یکس ندارم ازین: ریام

 چرخ و گرفت ازم نگاهشو و نییپا آورد رو اسلحه

  ..خونه سمت چرخوند لچرویو

 لچرویو خودش داره یعذاب و زجر چه با دمید یم

 ..کشهیم درد و چرخونهیم

 راه سرش پشت پام مچ درد با و ترکوندم صدایب بغضمو

  ..افتادم

 دلش کردمیم یکار هی دیبا.. گفتمیم بهش یچ هی دیبا

  ..شه صاف باهام

 گند خوادیم دوباره نگذشته روز دو به که دهیفا چه یول

 !؟یچ همه به بخوره

  ..کردم نگاهش و سادمیوا جام سر منم کردنش توقف با

 حرکت از بود خونش در جلو که یا پله تک یجلو قایدق

  ..بود سادهیوا

 و لچریو چرخ به دیکوب سالمشو یپا یعصب حالت با

 ..گهید طرف کرد کامل روشو

 نیب گرفتم لچرویو یها دسته و شدم کینزد بهش

 تموم و گاهش هیتک پشت گذاشتم زانومو و انگشتام

 تالش بار دو بعد که چرخ بردن باال واسه زدم زورمو

 ..کنم ردش پله اون از تونستم باالخره ناموفق،



 وارد میمستق برگرده، یحت ای بده تیاهم بهم نکهیا بدون

 ..شد خونه

 بهم یواکنش چیه اون و بود تنگ براش دلم چقد من

 ..زدیم پسم چ،یه دادینم نشون

 ..بستم درو و خونه داخل رفتم سماجت با و گرفتم ینفس

 شده خورد یها کهیت خورد ِچَشم به که یزیچ نیاول

 به که یقرص یها بسته و یعسل زیم نییپا بود شهیش

 ..زیم رو بود شده دهیچ بیترت

 و بود گرفته جا نهیشوم کنار لچریو با که یریام و

  ..کردیم نگاهم طلبکارانه

  ..بزنم سر بهت خواستم فقط.. من ریام -

  ..آخرتم تیاولو تو که یمرس: ریام

 ..نگو: زدم لب و کردم نگاهش بهت با

 تیاذ: گفت و چشام تو زد زل یدلخور و خشم با

  !نه؟یا ریغ مگه! ؟یشیم

 یبود که هرجا: گفت و گذروند نظر از پامو تا سر

 برو.. گذشتهیم خوش بهت داشته خوب معلومه

  ..همونجا

  ..سخت برام دنیکش نفس و شد نیسنگ نمیس قفسه

  !کو؟ حلقت: ریام



 !؟یچ.. چ: گفتم و انداختم میخال یدستا به ینگاه

  !حلقت؟ کو پس! ؟ینامزدم نیکن ینم ادعا مگه: ریام

  ..ریام: دمینال بود صدام تو که یغم و درد با

 نیا تو منو.. گهید یدید: داد ادامه گرفته لحن همون با

 نه اگرم.. شنومیم یبگ یخوایم یزیچ اگه.. یدید حالتم

 ..اونجاس در.. که

 دیبا چرا من.. م! آخه؟ یکنیم یفکر نیهمچ یچ یبرا -

 !نم؟یبب وضع نیا تو بخوام رو تو

 !اشتباهه؟: ریام

 از یاریب دست به حافظتو یوقت.. اشتباهه که معلومه -

  ..یشیم مونیپش یکرد بارم که ییحرفا تک تک

 داد خاتمه بحثمون به که زدم حرفو نیا نانیاطم با اونقدر

 بدست حافظمو.. باشه: گفت شیخودرا لحن با بازم یول

 یعذرخواه ازت اونوقت نبود حقت حرفام اگه.. ارمیم

 ..کنمیم

  !آره؟! یراحت نیهم به -

 ینامزد دیبا چرا من: گفت باحرص زدو یمحکم پلک

 شب و دنمید ادیم هفته هی بعد که باشم داشته تو مثه

 آدم که افهیق و ظاهر نیا با اونم شهیم خونه وارد یدزدک

 فکر درست درموردت تونهینم بزنه زور هرچقدرم



 چیه چرا.. برام بزن حرف.. گهید ایب خب! ؟...کنه

  !؟یکنینم خودت از یدفاع یچیه چرا ؟یکنینم یتالش

 یول.. تهمتاش.. حرفاش نیسنگ بار ریز شدمیم له داشتم

 یجور هی بخواد که بهش دادمیم حق.. زدمینم دَم

 از باشه یعصب دادمیم حق.. کنه یخال شمیپ اشویدلخور

 یسردردا ادیز یکردنا فکر و اش حافظه بخاطر نکهیا

 از ماه چند بعد یوقت که بهش دادمیم حق.. رهیبگ دیشد

 من نهیبیم که یکس نیاول کنهیم باز چشم رونیب ادیم کما

 ....االن یول.. نکنم بهش یکمک چیه اون بعد یول باشم

 جوابمو الید نکن سکوت: دیکش داد هوی دید که سکوتمو

 ..بده

 نیا بعد اونم ناخواسته چه خواسته چه گفتنش الید از

 یجلو همونجا و کردم یهق هق اریاخت یب مدت همه

 نگاهش و دستم تو گرفتم سالمشو دست و نشستم پاش

 ..کردم

 

 ..برام نهیسنگ یلیخ حرفا نیا.. نکن ریام -

 !برات؟ نهیسنگ که: ریام

 یگردنبند سمت برد آروم و رونیب دیکش دستم از دستشو

  ..بود گردنم تو که



 ..نخوردم تکون و کردم نگاهش باتعجب

 و کرد لمس سردمو نهیس قفسه داغش، یسرانگشتا

 نگاهش بادقت و نگهداشت انگشت رو گردنمو تو پالک

  ..کرد

  !برات؟ دهیخر یک: ریام

  !هوم؟: داد ادامه و چشام به داد سر نگاهشو

 دیپرس یم یسوال نیهمچ یبراچ.. شدم شوکه حرفش از

 دیشا زدینم حدس یعنی! ومد؟ینم ادشی یچیه یوقت

 !باشه؟ دهیخر خودش

.. گفتن دروغ سمت رفتینم ذهنم هم گهید طرف از

  ..بدم لشیتحو که ذهنم تو ومدینم یچیه

 هی تو و گردنبند ریزنج داخل انداخت انگشتشو تا دو

 ریزنج و شد پاره گردنم از که دشیکش چنان لحظه

  ..کردم یا خنده تک شوک از و پام رو افتاد فشیظر

 دادمو تکون صورتش جلو و دستم تو گرفتم رویزنج

 خودت دیشا یلعنت بابا! ؟یکرد نکارویا یچ یبرا: گفتم

  ..یبود دهیخر برام

: گفت نانیاطم با و عقب برد سرشو و زد یزیر شخندین

 خودمو یول.. باشه رفته ادمی مویزندگ ریاخ سال دو دیشا

 ..خرمینم نقره چوقتیه من.. نرفته ادمی



 کردم مشت دستم تو رویزنج و گرفتم ازش نگاپو ناباور

  ..پالتوم بیج تو انداختم و

 یرو یها شهیش خورده به خورد چشمم دوباره هوا یب

 درشت کهیت نیاول و سمتش کردم دراز دستمو و نیزم

  ..دستم تو گرفتم رو شهیش

  ..یکن جمع خوادینم دستتو بکش: ریام

 یکی اون با و نگهداشتم دستمو هی حرفش به توجه یب

 قهی که دستم کف انداختم رو شهیش گهید یها کهیت دست،

 بود یناگهان چون یول شد دهیکش پشت از آروم لباسم

 وفتمیب بود کینزد پشت از و کنم کنترل خودمو نتونستم

 سرمو هوا و نیزم نیب و گرفتم رویام دست که

  ..نگهداشتم

 خورده دست یکی اون با یول بود چشاش به رهیخ نگاهم

 با لباسمو دکلته قهی و نیزم رو ختمیر دوباره هارو شهیش

  ..نگهداشتم دست

.. برو پاشو: گفت و انداخت وضعم و سر به ینگاه

  ..کنهیم تمیاذ نجایا بودنت

 و دراومدم حالت اون از و دمیخند آخرش جمله از

 ..نشستم صاف



 سمت دمیکش رو یعسل زیم نییپا کیکوچ زباله سطل

 دستم تو هارو شهیش مشت مشت حرص پر و خودم

 ..یآشغال تو انداختم و دادم فشار

 بهم یک ینزن حرفو نیا تو.. باتوعه حق: دمیتوپ بهش

 کردم پرواز نجایا به دنیرس تا بگو احمقو منه! بزنه؟

 ادتی من از یچیه یدونیم نکهیا با... تو اونوقت واست

 تنم و یدوزیم و یبُریم درموردم راحت انقد ادینم

  ..یکنیم قضاوتم راحت انقد.. یکنیم

 گرفتم سرمو و سطل تو اندختم رو شهیش کهیت نیآخر

 بود زده زل اخم با یچجور که کردم نگاهش و باال

  ..بهم

 االن نیهم دهیم آزارت یلیخ بودنم اگه.. باشه: دادم ادامه

 ..رمیم دارم.. کن نگاه.. رمیم

 نیا رونیب ادیدرب دهنت از کلمه هی یلعنت.. موندم منتظر

  ..آخه رهیبگ آروم دلم

  ..یکنینم یبگیغر احساس بهم نسبت بفهمم بگو یچ هی

 یول کردم سکوت منم لج از شد یطوالن که سکوتش

 محکم و گرفت مویخون دست شدم بلند جام از نکهیهم

 ..دستمو کن ول: گفتم برگردم نکهیا بدون که نگهداشت

  ..نگفت یچیه



 یول دادیم لمیتحو حرفارو همون کاش.. شدم مونیپش

  ..ذاشتینم دلش از خبر یب منو سکوتش

 رونیب ارمیب دستاش تو از دستمو خواستمینم خودمم

 یدستا نیا انتظار بدجور دستم که بود وقت یلیخ چون

 دستمال یگرم هیثان چند بعد فقط.. ویکش یم گرمشو

 دست یگرما دمیشا.. کردم حس زخمام یرو رو یکاغذ

   ..دستم رو دستمال به بود شده منتقل که بود ریام

 یصدا همون با آروم و کرد وارد بهش یفیخف فشار

 دست رفتارام.. کردم یرو ادهیز کمی دیشا: گفت بمش

 وارد بهیغر هی که انگار.. تو نورمیا از ستین خودم

 !باشه؟.. کنم جمع خودمو بتونم بذار.. شده میزندگ

 ریز زدمیم چنان موندم یم نجایا گهید قهیدق دو تا اگه

  ..کنه جمعم تونستینم چکسیه که هیگر

 برگشتم و رونیب دمیکش دستش تو از و دیلرز دستم

 ..کردم نگاش

 و شدم خم هوا یب و دادم قورت باصدا دهنمو آب

 ..دمیبوس یطوالن شویشونیپ

 دمیکش آروم و دیکش شیآت به نمویس قفسه داغش نفس

 ..عقب



 درو و شدم خارج خونه از زود بزنم یحرف نکهیا بدون

 ..بستم

 به و دهنم رو دادم فشار محکم دستمو یورود در تا

  ..کیآر نیماش سمت دمیدو سرعت

 با یول بود شیگوش تو سرش و نیماش به بود دادم هیتک

 و کرد نگاهم باال گرفت سرشو پاهام تند یصدا دنیشن

 !شده؟یچ الید: گفت زود

 ریز زدم بلند و داخل نشستم زود و کردم باز نویماش در

  ..کردم هق هق و صورتم جلو گرفتم دستامو و هیگر

 ادامه کردنم هیگر به و داشبورد رو گذاشتم مویشونیپ

 ..دادم

 !؟یبزن حرف یخواینم: کیآر

 میبر.. نه.. ن: گفتم و باال دادم یمنف نشونه به سرمو

 ..خونه

 از و ختمیر اشک صدایب و لبام رو گذاشتم دستمو پشت

 میشد دور خونه اون

—--------------  

 ..جلو نرو نیا از شتریب گهید خودم رمیم -

 با.. نگهداشت ابونیخ کنار و کرد کم نویماش سرعت

  !تو؟ یخوب یمطمئن: گفت ینگران لحن



 

 ..ستمین خوب فعال.. کیآر ستمین -

 یبطر هی و کرد باز داشبوردو جلو آورد دستشو

  ..بخور کمی: سمتم گرفت و دراورد آب کیکوچ

 که هم ذره هی تا خوردم قلپ هی و گرفتم دستش از ویبطر

  ..شه کم گلوم سوزش از شده

 خشک رد به دمیکش و کردم سیخ انگشتامو نوک بعدم

: دستش دادم بستم ویبطر در و صورتم رو اشکام شده

 ..یمرس

 ..شدم ادهیپ و کردم باز نویماش در

 ازت یچ همه بابت: گفتم فقط نیماش در بستن نیح

  ..ممنونم

 ..باش خودت مواظب: گفت و زد بهم یلبخند

 گرفتم سرمو و شدم مونیپش که ببندم نویماش در خواستم

 ناراحت زدم که ییحرفا بابت اگه: گفتم دوباره و باال

  ..خوامیم معذرت.. یشد

  ..گفتم یچ دهینفهم بود مشخص.. بود جیگ هنوز نگاهش

 بهم کمک همه نیا منظور یب که گفتم بهت.. یعنی -

 .....یم یچ ازاش در  و یکنینم

  ..نکن فکرشو گفتم بهت منم: کیآر



 دادم تکون سرمو بود نیزم به رهیخ نگاهم که همونطور

 ..خونه سمت افتادم راه و بستم نویماش در و

 اونجا از و داد حرکت کوچه سر از نویماش کم کم کمیآر

 ..شد دور

.. نیزم رو دمیکش یم پامو برم راه نکهیا از شتریب

 بود سخت انقدر.. که بود نیسنگ انقدر واسم ریام یحرفا

 خواستیم دلم... که کنهیم اشتباه داره کنم ثابت بهش که

 نکهیا به کردن فکر و نشستن جز نکنم یچکاریه

  ..کنم قانعش یچجور

 پشت از ینیماش نور که بودم خونه کینزد بایتقر

 ..کرد روشن ابونویخ

 چشامو و کردم جمع سرما از خودمو و نکردم یتوجه

 هرچند سوختیم و شدیم خشک یه سرما بخاطر که

 ..کردمیم بازش دوباره و بستمیم هیثان

 زد باشدت پام کنار قایدق نیماش همون که دینکش قهیدق به

   ..ترمز رو

 یها شهیش دنید با که نیماش سمت چرخوندم سرمو

 چشمم.. رفتم عقب به قدم چند و داشت برم ترس شیدود

 یول.. الکسه نیماش دمیفهم خورد نیماش پالک به که

  !؟...ترمز رو بود زده کنارم ایوحش نیع چرا



 ..باشه الکس تا دمیترس یم کمتر بود بهیغر هی اگه البته

 دور نویماش خودش و شد دهیکوب بهم شدت با نیماش در

 روم به رو بافاصله یعصب سگ صورت هی با و زد

  ..سادیوا

 و برداشت زیخ سمتم وقفه یب که عقب رفتم گهید قدم هی

 از که یجور صورتم تو دیکوب باضرب دستشو کف

 شیآت صورتم طرف هی و نیزم رو شدم پرت پشت

 ..گرفت

 نداده.. الید ینزن دور منو بودم داده هشدار بهت: الکس

  !بودم؟

 زد آخرش جمله سر که یادیفر از.. کردمنگاهش ناباور

 دوباره بزنم یحرف من نکهیا قبل و دادم قورت دهنمو آب

 یداشت یگوه چه حرومزاده اون شیپ تو: زد داد

 !؟یخوردیم

 محکم پاشو دوم، ضربه واسه وقت کردن تلف بدون

 و دمیکش درد از یآه و اومد بند نفسم که پهلوم تو دیکوب

 رو از و زد چنگ بازومو که شم جمع خودم تو خواستم

 ..دتمیکش خونه در تا و کرد بلندم نیزم

 یوحش و دعوا و جنگ با مدت همه نیا.. نکردم ییتقال

 ...ارمیدرم کفرشو خودم بار هی نیا.. جلو رفتم یباز



 پهلوم دردِ  از که نیزم رو کرد پرتم محوطه وسط قایدق

 ..نیزم تو بردم فرو ناخنامو

 کنار زد دستامو و برگردوند بدنمو قدرتمندش یدستا با

 رو نشستن با و طرفم دو گذاشت پاهاشو یناگهان و

 و شد حبس نفسم بازم که روم انداخت شوینیسنگ شکمم،

 ..دادم فشار روهم چشامو و آسمون به زدم زل

 البته.. گهید بنال: گفت و انگشتاش نیب گرفت چونمو

 خودم.. دارم نامردم کیآر اون واسه نباش نگران

  ..کنمیم تموم کارشو

 یکار چیه کیآر با.. ب: گفتم کردمو نگاهش نفرت با

 ..ریام شیپ ببره منو خواستم.. ازش خودم.. باش نداشته

 ..بگو گهید بار هی! آره؟! ر؟یام شیپ که: الکس

  ..ریام شیپ -

 ..گهید بار هی: گفت باحرص

 ادیدرب شتریب حرصش نکهیا واسه شمرده شمرده نباریا

  ..ریام شیپ: گفتم

 شکمم رو از و دهنم تو دیکوب محکم دستشو پشت دفعهی

  ..شد بلند

 دهیکش دراز حالت از و حسم یب یلبا رو گذاشتم دستمو

  ..نیزم رو نشستم و دراومدم



 باصدا و نیزم رو کردم تف دهنمو تو شده جمع خون

  ..دمیخند

 یچ به! ؟یخندیم: گفت و کرد نگاهم برگشت رتیباح

  !هرزه؟ آخه تو یخندیم یدار

: گفتم و دیماس لبم رو و لبخند به شد لیتبد خندم کم کم

 ..مادرتن و خواهر هرزه

  ..یسمیساد وونیح هی که هم تو: گفتم هوا یب

  ..یسالم خانواده چه! بَه: گفتم و دمیخند دوباره

 باال سگمو یرو اون یکنیم تالش یدار یلیخ: الکس

 !نه؟ یاریب

 که گوهت یرو نیهم جز دمیند ازت یا گهید یرو -

  ..بدبخت کنه تحملت تونهینم چکسیه

  ..بهم زد زل و زد ماتش لحظه هی

 دور ریام بحث از خواستمیم فقط زدم یزر چه دونمینم

  ..میباش

 دیکش من واسه اسلحشو بازم و کمرش پشت رفت دستش

 ..سمتم اومد و رونیب

 جهش هی با که عقب دادم هول خودمو پام پاشنه با

 قدرت با و پام با که جلوم نشست و رسوند بهم خودشو

 باز نیزم رو خودم دنیکش با و زانوش تو دمیکوب



 یلیس هی و سمتم شد خم عیسر که عقب دادم هول خودمو

 جیگ سرم که یجور کرد صورتم حواله گهید محکم

  ..زدم زل روم به رو به گنگ و رفت

Tina: 

 چشامو اصن نکهیا از زودتر و جلو آورد گرفت گردنمو

 طرف خوابوند گهید یگرگ کف هی کنم نگاهش کنم باز

 با صورتم و وارید سمت برگشت سرم که صورتم گهید

 ..نییپا اومد و شد دهیخراش وارید رو یها زهیر سنگ

 کمرمو و باال داد صورتش رو بود ختهیر که موهاشو

 که اسلحه یسرد و کرد دستاش ریاس و دستش تو گرفت

 نییپا باال تند تند که برهنم نهیس قفسه رو گذاشتش صاف

 ..شدیم

 به داشت انگار آشغال.. دیترکیم درد از داشت صورتم

  ...زدیم مشت بوکس سهیک

 کرده عرق هوا یسرد اون تو و زدیم نفس نفس خودشم

 هی به: گفت تحکم و نانیاطم با و زد زل چشام تو.. بود

 نیهم یهست که یطیشرا نیبدتر تو.. کشهینم هفته

 !قول.. من ارمیم ادتی یزد که یحرف



 جون ذهنم تو لحظات اون تموم گفتنش" قول" از

 یکار هی و کنمیم نابود تویزندگ گفت یوقت.. گرفت

  ..قول.. شمیپ یایب خودت کنمیم

 ....بود لحن همون گفتنش قول نیا

 !م؟یقول خوش آدم که یدونیم و: الکس

 ..دونمیم.. م: گفتم جون یب که بدنم به داد فشار رو اسلحه

 ..موقع همون واسه میبذار پس.. خوبه: الکس

 کشمیم شیآت به: گفت یخمار لحن با و کرد کج سرشو

  ..الید وجودتو

 دوباره که یمن و گردنم تو برد فرو سرشو همزمان و

 که دهنم تو شده جمع خون یول بزنم عوق خواستم

  ..رونیب ختمیر سرفه تا چند با رو کنه خفم بود کینزد

 یرو از رو اسلحه که کردنش جدا واسه باال اومد دستم

 قموی داشت که انگار.. تر نییپا داد سر نمیس قفسه

 اگه تا باال آوردم پامو چشمش از دور.. نییپا دیکشیم

 ..سرش تو بکوبم کرد یغلط

 حرکت از کنه برخورد نمیس به اسلحش نکهیا قبل اما

  !کو؟ گردنبندت: گفت و سادیوا

 از یجار خون کهیبار که کردم نگاه گردنم به هوا یب

 ..قمی کینزد تا گردنم رو خوردیم سر دهنم



: گفت و نمیس قفسه به دیکوب آروم بار چند اسلحه دهانه با

 ..ازت دمیپرس سوال

 هی تمام، یِ رحم یب با که ندادم جوابشو کردم سکوت

  ..وارید به خورد سرم که بهم زد گهید محکم یتودهن

  ..بده جواب: الکس

 تو زدم زل زدمیم نبض درد شدت از که ییچشما با

 داختمش..ان.. دارمینم نگه آشغال.. آ: گفتم و چشاش

 ...!!دور

 سرشو دواریتهد و باال داد ابروهاشو.. کرد نگاهم قیعم

  ..داد تکون

   !گه؟ید بود آشغال که: الکس

 ..دادم تکون مثبت نشونه به سرمو یجون یب با

 نمیا یول بمونه تنت تو یجون گهید نکنم فکر: الکس

  ..یخواست خودت

  ..عقب برد و کرد مشت چشام یجلو دستشو

 صورت رو ادیب فرود بازم داشتم انتظار.. بستم چشامو

 خورد شکمم به که یمحکم ضربه با که شدم پار و لت

 دومشم ضربه زدم که یآروم داد با و شدم ریغافلگ

   ..دیکش شیآت به شکممو



 دوباره بتونم نکهیا قبل و کردم بلند نیزم رو از کمرمو

 بغلم محکم و گرفت کمرمو دستاش با ن،یزم به بکوبمش

  ..کرد

 شد یجار لبم گوشه از آروم و شد پر دهنم تو خون بازم

  ..الکس سرشونه یرو

 قفل رفتمو لیتحل بدن.. شدیم بسته داشت کم کم چشام

 ..دراومد یباز به موهام رو دستش و کرد بدنش

 دم و شد آروم هوی کرد پا به که یطوفان از بعد بازم

 یوفتیب روز نیا به که یکنیم یکار هی چرا: گفت گوشم

  !آخه؟

 دایپ گردنبندو.. پالتوم بیج تو رفت دستش کردم حس

  ..بود کرده

 اگه: گفت رلبیز که دمیشن فقط برم حال از نکهیا قبل

 !؟...کردمیم داتیپ یچجور نبود ابیرد نیا

 تو که شد یزیچ نیآخر زد گوشم الله رو که یا بوسه و

 ....شد تار و رهیت برام ایدن و موند ذهنم

—----------------  

  ریام#

  ..نیا.. از.. نمیا: دکتر



 زباله کیپالست تو گذاشت درسته رو شده دهیبر گچ

  ..بود کنارش که یبزرگ

 نیا بعد و بود دراومده گچ از تازه که کردم پام به ینگاه

  ..خوردیم هوا بهش داشت دوباره مدت همه

  ..دستم نطوریهم

 و بدم تکون خوامیم که اونجور تونستمینم چکدومویه اما

  ..کنم راست و خم

 گفتم بهت که همونطور: گفت که دمیکش یفوت یکالفگ از

 و دست مرتب، یدرمان آب و یوتراپیزیف ماه کی با فقط

  ..ینکن یتنبل که یشرط به.. اولش روز نیع شهیم پات

 ..کردم یرلبیز تشکر و دادم تکون سرمو

 

 !چطوره؟ گردنت: دکتر

 بهش یفیخف ماساژ و گردنم پشت بردم سالممو دست

 یلیخ.. خوبه: کردم خمش راست و چپ سمت و دادم

 ..قبله از بهتر

 یلیخ درمانت.. هیعال: گفت زدو تیرضا سر از یلبخند

 موقع به که قرصاتو.. جوون رهیم شیپ داره خوب

 !؟یخوریم

 ..بله -



 !زخمات؟ واسه دادم که ییپمادا: دکتر

 ..کنمیم استفاده.. بله -

  ..نیآفر: دکتر

 ..دکتر نکهیا فقط -

 !پسر؟ بگو: دکتر

 هرروز یعنی.. دارم یبیعج حس هی.. من: گفتم دیترد با

 خاطراتِ  نیا همه که انگار شمیم پا خواب از که صبح

 فکر بهشون خوامیم تا و مغزم تو ارهیم هجوم سال دو

 یلیخ.. رنیم ذهنم از کنم تمرکز روشون و کنم

 یوقت تا ارمشونیب ادی به گهید تونمینم که آزاردهندس

 انقد وقتا یگاه.. ببندن نقش ذهنم تو دوباره خودشون

 گم ویچ هی انگار.. رمیگیم سردرد که بهشون کنمیم فکر

 هی انگار.. ستین گهید که داشتم قبال ویچ هی انگار.. کردم

 کنمیم حس کمبودشو.. کمه میزندگ تو.. خونم تو یچ

  ....!!من

 گوش حرفامو بادقت که کردم نگاه دکتر به دوباره

 ..دادیم

 خوامیم.. نه نرمال روش به... یعنی ستمین خودم انگار -

 ییزایچ هی.. جاش سره برگرده حافظم زودتر هرچه



 چیه.. بجنبم زودتر براشون دیبا.. که کنهیم تمیاذ هست

 !؟یعنی ستین یا گهید راه

 با گذروندن وقت! ؟یکرد گوش هامو هیتوص: دکتر

.. داشتن تیزندگ سال دو نیا تو نقشو نیشتریب که ییکسا

.. عطر.. ها نوشته یحت خاطراتتون و عکس مرور

 از بعد دیبا نکارویا البته.. یدار خاطره اونجا که ییجاها

 که یا نکته نطوریهم و.. یبد انجام تیجسم بهبود

 .....منظو کردم دیتاک روش

 چند نیا مثل و شد گنگ گوشم تو کم کم دکتر یصدا

 و مکالمات یسر هی تو شدم غرق ناغافل روز،

 ...مغزم تو مبهم یرایتصو

 یچ یلعنت بابا... کوچولو خانم کنمیم داتیپ بودم گفته" 

 ینقش چیه مادرت مرگ تو من.. یخوایم جونم از

.. سمتش امینم نباشم مطمئن یکس از تا من.. ندارم

.. المید.. نطوریا قایدق!.. نطور؟یا که.. ریام دارم دوست

 رفتم تو جون نجات واسه من.. اشتباهاتمو کنمیم جبران

 ......"الک اروی اون شیپ

 یمحکم و پرحرص پلک و دیکش یوحشتناک ریت سرم

  ..زدم

 !؟یخوب! جوون؟ شدیچ: دکتز



 ..دمشونیمال یدوران و دادم فشار چشامو انگشت تا دو با

 نیع.. ذهنمه تو ریتصو و صدا یکل.. دکتر ستمین -

 بیترت.. بچسبونمشون بهم دیبا خودم پازلن

  ..دونمینم چکدومشونویه

 یلعنت روز چند نیا...!! سردردن باعث فقط: گفتم کالفه

   ..شده شتریب یلیخ

 واست کردم پرواز نجایا به دنیرس تا بگو احمقو منه" 

 ادینم ادتی من از یچیه یدونیم نکهیا با... تو اونوقت

.. یکنیم تنم و یدوزیم و یبُریم درموردم راحت انقد

  ... "یکنیم قضاوتم راحت انقد

 و کردم باد پر لپامو و برداشتم چشام رو از انگشتامو

 هر به.. شمیم خوب... رونیب دادم ضرب و باحرص

 …شمیم خوب زود شده یمتیق

—---------------------  

  الید#

 یصندل رو صاف و دادم فاصله نهیآ یجلو از صورتمو

  ..نشستم

 کینزد فاصله از رو زخما نیا دنید تحمل خودمم یحت

 زل صورتم به بتونه گهید یکی نکهیا به برسه چه نداشتم

  ..بزنه



 و ایکبود واسه قبال کیآر که ییپمادا و کرم نیب از

 ختهیر بودم نگهداشته هنوز و بود داده بدنم یزخما

 که بود نیا شبم هر و روز هر کار و زیم رو بودمشون

 صورت به بزنمشون نوبت به و نهیآ یجلو نمیبش

 ..داغونم

 ذره اطیاحت با و دستم کف ختمیر پمادو یمحتوا از کمی

 ماساژش و چشمم ریز کرده ورم یکبود به زدمش ذره

   ..دادم

 تا لثم خوردم، ازش من که یمحکم یتودهن تا دو اون با

 بند جوره چیه و بود کرده دیشد یزیخونر ساعت چند

 الکس زبون از اومدنم بهوش بعد نویا البته.. ومدینم

 یم اما.. گلوم و دهن تو خون دیشد مزه نطوریهم دمیشن

  ...نبودم مونیپش چیه و ریام خونه به رفتنم به دیارز

 بهوش بعد و گذشتیم شب اون از روز سه درواقع

 دایپ موندم یم شهیهم که یاتاق تخت رو خودمو اومدنم

  ..صورتم رو شده خشک خون عالمه هی با.. کردم

 دمید رو بهیغر هی که انگار دمید نهیآ تو خودمو که اولش

  ..دمیترس مرگ حد در

 رفتمینم نهیآ جلو از هم لحظه هی روز سه نیا تو یول

  ...کردمیم درمان صورتمو داشتم فقط و کنار



 ..گهید طرف هی پهلومم شکم درد

 نوچه هی در یجلو و بود کرده قفل اتاقمو در الکسم

  ..شدیم الزم شلوار بهش یکردیم پخ که بود گذاشته

 ..نداشتم ازش یخبر چیه که یکیآر.. همه از بدتر و

 دمیشا.. بود آورده سرش ییبال چه یروان نیا دونمینم

 یلیخ احتمالش که بود گذشته ازش و نداشت شیکار

 ..بود کمتر

 گرفتم صورتمو و زیم رو انداختم پمادو در یکالفگ با

  ..دستام نیب

 بار واسه.. اتاق پنجره سمت رفتم و شدم بلند جام از

 شیکوفت حفاظ به و کردم بازش روز، سه نیا تو صدم

 باز واسه دیرس ینم ذهنم به یچیه که کردم نگاه

  ..کردنش

  ..داشتیبرم خم هی فقط دیشا جونش به یفتادیم چکشم با

 

 و بستم عیسر رو پنجره در قفل تو دیکل چرخش یصدا با

 ..نشستم تخت رو گرفتم فاصله ازش

 تو چشم اول همون تا دستام نیب نییپا گرفتم سرمو زودم

  ..بگم دیبا یچ ندونم و نشم شیوزغ یچشا چشم



 گرفت درد دوباره بود زانوم رو که آرنجم لحظه همون

 ملق وینیس و آورد غذا واسم که شد روزید اداوری واسم و

 که داد هولم چنان نکرد ینامرد اونم نیزم رو کردم

 تا دستم رگ و تخت تاج تو رفت صاف آرنجم

  ...گرفت چندساعت

: کردم زیت گوشامو صداش با و رونیب اومدم فکر از

  ..شو آماده پاشو

 نیهم واسه منو ببره خوادیم یگور کدوم باز نبود معلوم

  ..ندادم نشون یالعمل عکس

  ..گفتم پاشو: الکس

 باضرب دستمو که کرد حلقه بازوم دور دستشو همزمان

  ..من به نزن دست: زدم داد و رونیب دمیکش دستش از

 ..زنمیم دست بهت بخواد دلم هروقت: الکس

  ..یخوریم گوه تو: دمیتوپ بهش ناخواسته

 خم و کرد پر تختو و خودش نیب فاصله گهید قدم هی با

  ..روم شو

 یول بودم زده بهش که یحرف از بودم دهیترس نکهیا با

 نگاهش و باال بودم گرفته سرمو اخم با همچنان

 ..کردمیم



 تو گرفت گردنمو و گلوم به زد چنگ حرکت هی تو

: گفت تیعصبان از یا شده کنترل یصدا با و دستش

 اون وگرنه.. بزنم که یندار صورتت تو سالم یجا فیح

 ..دهنت تو ختمیریم دندوناتو

 اشکال: گفت یحرص لبخند هی با و جلوتر آورد سرشو

  ..گفتم پاشو.. شهیم یتالف االن نداره

 گلوم رو از دستشو که دستش پشت به زدم چنگ متقابال

 دادم ماساژ گردنمو و کردم بلند سرفه تا دو که برداشت

! قمارخونه؟ میریم میدار باز هیچ: گفتم یعصب و

 !خودت؟ نیع کثافت همه اون نیب! کاباره؟

: گفت داشتیبرم یصندل پشت از پالتومو که همونجور

 جمع حرفاتو نیا همه درضمن.. اون از بهتر یجا هی نه

  ..باشه حواست کنمیم یخال سرت دفعهی کنمیم

 !؟یباش نکرده که مونده یغلط -

 ..بکنم خوامیم و مونده بله: الکس

 فشار روهم چشامو و دیپر چپم پلک تیعصبان شدت از

    ..دادم

  !تو؟ مگه یشنوینم یکر: الکس

 ..امینم تو با ییجا چیه من -

 !؟...خودته دست مگه: الکس



: گفت مرموزش لحن با بازم که گرفتم ازش رومو

.. دارم یتماشاچ به ازین بندازم راه شینما هی خوامیم

  !حله؟.. یباش میپ یا یو نندهیب اون تو خوامیم

 ..یشیم مونیپش یاین اگه باشم گفته: داد ادامه مکث با

 ..یبکن یخوایم که یغلط هر واسم ستین مهم -

: گفت شده زیر یچشا با کردو کج سرشو.. سمتم دیچرخ

 که حاال.. بود ریام درمورد.. بگم بهت نمیا یول.. باشه

  ..ستین یاصرار یایب یخواینم

 ..در سمت دیچرخ پا پاشنه رو و

 نکردم فکر حرفاش بودن دروغ ای راست به لحظه اون

 رونیب دمیکش دستش از رو پالتو شدم بلند جام از خودم و

  ..دمشیپوش خودم و

  ..کوچولو یوحش.. خوبه نیآفر: الکس

 !؟یگینم که دروغ -

 یطوالن فعال تونستمینم یحت منم که یصورت به بالذت

 دیبا چرا.. نه: گفت و بود زده زل کنم، نگاهش مدت

 !بگم؟ دروغ

 داخل از لپمو تمسخر ای هیجد نبود مشخص که لحنش از

  ..کردم مشت دستامو و گرفتم گاز

  ..فتیب راه: گفت و سادیوا سرم پشت



 دمیفهمیم دیبا چون یول بدم بهش تپل جواب هی بود جاش

 دوبار دست کف با و نگفتم یچیه ببرتم خوادیم کجا

 ..در به دمیکوب

 دیکش نگهبانه و شد باز در قفل هیثان چند عرض در

 ..عقب

 تندتند هارو پله و زدم شونش به یمحکم تنه عمد از

  ..نییپا رفتم

 در از پامو یوقت که بود هوا سوز نایا همه از بدتر

 مجبور و کرد دیتمد صورتمو یزخما رونیب گذاشتم

  ..صورتم یجلو رمیبگ دستمو شدم

 به زدنیم خونکیس انگار بود پخش که موهام میطرف از

 جمعشون باد اون تو تونستمینم و صورتم یجا یجا

  ..کنم

 سمت رفتم که اومد جلوم از نیماش ریدزدگ یصدا

 محکم و نشستم کردم باز باحرص درشو و نیماش همون

 ..بستم

 روشون گذاشتم ساعدمو و بستم تیعصبان رو از چشامو

 به نخوره انگشتم بود حواسمم.. پلکام رو بندازه هیسا تا

 ..چشام ریز ورم



 دمیفهم یصندل شدن نییپا باال و نیماش در یصدا از

  ..فرمون پشت نشسته

: انداختم متلک بهش بدم نشون یواکنش نکهیا بدون

 ..ندزدنم وقت هی! پالتوم؟ تو ینذاشت که ابیمد ابیرد

   !دونه؟یم چه یکس  ..باشم گذاشته دمیشا: الکس

 ..زدم زل جلوم به و برداشتم چشام رو از دستمو

 و گرفتن عقب دنده واسه میصندل پشت گذاشت دستشو

  ..محوطه از شدن خارج

 نیهم بخاطر باهاش زدن حرف از خوردیم بهم حالم

 به میبرس که یوقت تا رمیبگ خون خفه دادم حیترج

 داشتم شک نکهیا با.. ببره منو خواستیم که یقبرستون

 ..باشه گفته راست بهم

: گفت خونسرد و زد دور رو کوچه دنده، زدن جا با

 کمکش یدار.. یآورد باال یَگند هی.. ریام شیپ یرفت

 یچ.. قتیشف قیرف همون با.. باال ادیب حافظش یکنیم

 ...آنا آها! اسمش؟ بود

 خوب و: داد ادامه و کرد نگاهم چرخوند سرشو مکث با

 شهیم و کنهیم پاره ریزنج ریام زود ای رید که یدونیم

  !درسته؟.. دماغ یمو

 



 جانمویه یول زدن تند کرد شروع قلبم حرفش نیا با

 یسع پاهام به خوردم گره یمشتا فشار با و کردم کنترل

 اون منتظر صبرانه یب جقدر که ندم نشون کردمیم

 گرچه.. شه نابود چشام جلو شهیهم واسه که میا لحظه

  ..تشنم خونش به دونستیم خودش

  ....و من به انتیخ شهیم.. یکرد تو که ینکاریا: الکس

 تو ینقش چیه تو: گفتم یعصب و کردم قطع حرفشو

 به برسه چه کنم فکر بهت بخوام که یندار میزندگ

 که افتادم رتیغ یب یتو ریگ خاکبرسر منه. .انتیخ

 ینگهداشت مزخرفت یشروطا و شرط با مردمو نامزد

 ..خودت شیپ

 ..یبود من برده یباش ریام نامزد نکهیا قبل: الکس

  ..شو خفه -

 جون یداشت که موقع همون! مگه؟ دروغه: الکس

 شرفتیب یبابا از رو تو که بودم من ریام شیپ یدادیم

 ..دمیخر

 لیدل بعدشم.. بزن حرف درست اوال: گفتم و اوردمین کم

 بابتم که ستین یحروم پول اون فقط من به تیکینزد

  ..یدار ریام از که هیا نهیک بخاطر.. یداد



 نداره یربط جیه هم تو به.. جاشه سره اون آره: الکس

 ...یش داستانا نیا ریدرگ یخودیب خوامینم

  ..کنمیم بخواد دلم که یغلط هر بکشه عشقم -

 هم گهید قهیدق چند تا بدونم دارم دوست یلیخ: الکس

  !نه؟ ای جاشه سر درازت زبون نیهم

 داشتم ازش که ینفرت تموم با و کردم یا قروچه دندون

 ..فطرت پست: گفتم

 دادم بهش که یفحش به توحه یب.. نداد جوابمو بازم

.. آها! حرفم؟ وسط یدیپر بهت گفتمیم داشتم یچ: گفت

  ..گفتمیم انتویخ بحث داشتم

 گوش مزخرفاتش به دارم شه مطمئن که کرد بهم نگاه هی

 بهم یهرک.. یک کنهینم فرق.. یهرک: داد ادامه و دمیم

 بگذره بخواد ذهنش از یفکر نیهمچ اصن ای کنه انتیخ

 و کرد غلطو نیهم.. بابات نمونش.. تمومه کارش درجا

 منو که ییآدما از گهید یلیخ.. ساختم کارشو خودم

 یدونیم اومد شیپ براشون اتفاق نیهم هم شناختنینم

 اومده دستت و یدید رو سردخونه اون خودت! گه؟ید

 ...باشم سنگدل تونمیم حد چه تا که

 ذهنم دختره اون قتل و یکشت سردخونه یاداوری با

 ..خاروندم دستمو پوست اریاخت یب و ختیر بهم دوباره



 ...تو به میرس یم االنم: الکس

 ابروهام نیب اضطراب از یاخم و کردم نگاهش زیت

 ..نشوندم

 سیپل.. نیکرد فرار ییدوتا.. دنبالت اومد کیآر: الکس

 امیب اونجا از تونمینم نیکرد فکر.. وسط اون ختیر

 کنم فرار یزپرت سیپل تا دو دست از نتونم! آره؟ رونیب

 درست.. باشم داشته دینبا گفتن یبرا یحرف گهید که

 !گم؟ینم

 و نگفتم یچیه یول کنم دییتا حرفشو تا کرد نگاهم منتظر

 ..بهش زدم زل اخم همون با

 از اما.. نیکرد انتیخ بهم کیآر هم.. تو هم: الکس

.. کنم تیکار تونمینم ارزشه با فعال تو جونِ  که ییاونجا

 .....کیآر یول

 یجد یجد بخواد نکنه.. دمیترس لحنش از چرا دروغ

 !؟یعنی حد نیا در! بکشه؟ کویآر

.. بگم بهت نمیا نرفته ادمی تا: داد ادامه یا مسخره لحن با

 نیب کنه کیشل یکس به خواست بعد دفعه بگو کیآر به

  ..گردنشو کینزد نه.. بزنه کتفش تا شونه



 زد که یبعد حرف با یول رهیجهانگ به منظورش دمیفهم

 بعد به نیا از یکیآر اگه البته: بست خی رگام تو خون

  ...!شینیبب یبتون که باشه داشته وجود

 و داد فشار یناگهان ترمزو پدال پا با و زد بهم یلبخند

 تو نرم صورت با تا داشبورد رو گذاشتم دستمو من

  ..شهیش

 ..بودم حرفش شوک تو هنوز من یول شد ادهیپ نیماش از

 از جونشو من بخاطر کیآر یعنی! زد؟ حرفو نیا یجد

 وجدان عذاب نیا با دیبا یچجور من.. م! داد؟یم دست

 !کردم؟یم یزندگ

 سرخوشانه کردو باز منو سمت در زد دور نویماش

 من به انتیخ عاقبت بدم نشون بهت خوامیم االنم: گفت

  ...!زمیعز ایب.. هیچ

 منو که.. رهیام درمورد که یگفت دروغ تو ..ت -

 ...نجایا یبکشون

 مهین و خرابه یساختمونا فقط که انداختم دورم به ینگاه

 یمطلق سکوت و یساکن چیه بدون گرفتن چشممو کاره

  ..بود برپا که

 !نه؟ مگه.. خرابه نیا تو: دادم ادامه



.. شیب و کم یه: گفت خونسرد و نیماش بدنه به داد هیتک

 بخواد که نبود هم یکیآر نبود، کار در یریام اگه چون

  !گم؟ینم درست.. شه یقربان

 ..دادم لو زویسورپرا آخ: گفت و دیکش ینیه هوی

 ینجوریا عمد از.. گفتیم دروغ داشت سگ نیع

 ..کردیم اجرا شو واسم داشت االن و زد حرف

  ..شو ادهیپ.. ایدیم دست از شوینما: الکس

 بلند که رونیب دیکش نیماش از باشدت و گرفت دستمو مچ

  ..یروان قاتل بکش دستتو: گفتم

 چیه نکرد ول دستمو یول عقب کردم پرت خودمو

 ..خرابه سمت دتمیکش و گرفت تر محکم

 یریت مینیب بود وجودم تو که یامن نا حس و ترس از

  ..شد داغ چشام و دیکش

 قفل ذهنم.. بهم شد منتقل لحظه همون بود بد حس یهرچ

 رو بود روم شیپ یا قهیدق چند تونستمینم و بود کرده

  ...کنم ینیب شیپ

 درد پر ادیفر یصدا خرابه به گذاشتنم پا محض به

 بغضم کیآر یصدا شناختن با که دمیشن رو یا مردونه

  ..دیترک

  ..کیآر عربده دوباره بعدم یدیشد زدن ضربه یصدا



 

: گفتم ملتمس و الکس دست رو گذاشتم دستمو یکی اون

 گهید.. میکنیم حلش باهم بذار..ب.. نکارویا نکن الکس

 جون گرفتن برات راحته انقد اخه.. قول ریام شیپ رمینم

 منو گفتم بهش من نداشت یریتقص کیآر باورکن! آدما؟

 ...ریام شیپ ببره

 حساب هیتسو هم تو با وقتش به.. رهید گهید: الکس

 کارت جهینت به افتخار با و شو خفه فقط االن.. کنمیم

  ..کن نگاه

 و جلوتر دیکش یم دستمو فقط حرفام و من به تیاهم یب

 تر واضح واسم صداها میرفت یم جلو شتریب یهرچ

  ..شدیم

 سرم تو شدیم دهیکوب پتک نیع کیآر دردناک یها ناله

  ..کردم که یکار بخاطر شدمیم تر مونیپش لحظه هر و

 هم از فاصله با که یا دهیپوس و پهن یستونا اون نیب از

 گرفتن باال جرات که یمن و میگذشت بودن، شده مستقر

  ..دمیلرزیم فقط نداشتمو سرمو

 و سادیوا داغون دهیپر رنگ در هی یجلو هیثان چند بعد

 باشدت و کرد باز درو باال رمیبگ سرمو اومدم تا من

 نیزم رو گذاشتم دستامو کف عیسر که جلو داد هولم



 و کنم یریجلوگ صورتم خوردن ضربه از تا یخاک

 موهام و یکی یپا یجلو شدم پرت گفت شهیم بایتقر

  ..صورتم یجلو ختنیر

 با که باال گرفتم سرمو زیت ترسم، از یناش نفِس  نفس با

 پرت خودمو و دیترک بغضم روم به رو صحنه دنید

  ...دمیکش غیج و عقب کردم

  !؟...کردم کاریچ.. من.. م

 سرمو و شد گرفته الکس توسط پشت از گردنم بازم

: دیغر گوشم کنار و کیآر یرو به رو نگهداشت صاف

 ..بمونه ذهنت تو قشنگ که کن نگاه خوب.. کن نگاه

 به بودن بسته پاشو و دست که زدم زل یکیآر به هیگر با

 یا انهیوحش طرز به رهنشیپ قهی و یچوب یصندل هی

 رو که بود کتک و یکبود و چنگ یجا و بود شده پاره

  ..کردیم ییخودنما نشیس قفسه و گردن و صورت

 یموها و بود نمونده سالم یجا صورتش من،رو از بدتر

  ..بود پخش شیشونیپ رو شونیپر شدش مش

 داشت شدیم باز زور به که ییچشا و حال همون با بازم

  ..کردیم نگاهم

 که کردم نگاه بدچقر گنده کله دوتا اون به شتریب ترس با

 چوب تخته شونیکی و بودن سادهیوا کیآر طرف دو



 سر و زده باال ینایآست با یکی اون و بود دستش

 ..یخون یانگشتا

  ..بود کابوس نایا همه کاش.. افتاد رعشه به بدنم

 افتادم الکس یپا به و عقب برگشتم کنم فکر نکهیا بدون

 کنمیم التماست.. الکس: گفتم بلند یصدا و هق هق با و

.. بود من ریتقص همش.. هم.. باش نداشته شیکار گهید

.. بشه مجازات بابتش بخواد که نداره یگناه چیه کیآر

  ..ازت کنمیم خواهش

 تو لطف به یول: سمتم شد خم و عقب رفت قدم هی

  !نه؟ مگه.. شد شناخته گناهکار

 کنم، دفاع کیآر از دوباره و بزنم یحرف خواستم تا

 جلو ضامنشو و رونیب دیکش کمرش پشت از اسلحشو

  ..دیکش چشمام

 نه.. نه..ن: کردم زمزمه و شدم بلند جام از زده وحشت

  ..یستین یآدم نیهمچ تو الکس.. نکن..ن.. نه نه

 الکس از تر وونیح و دروغه حرفم دونستمیم خودمم

 بودم کرده هول اونقدر لحظه اون یول نداره وجود

 ..بگم یچ دونستمینم

  ..هستم نشمیا از بدتر.. هستم: الکس



 یجلو ناخودآگاه که گرفت نشونه کیآر سمت رو اسلحه

 ..الکس سمت گرفتم دستامو و سادمیوا کیآر

 من چون.. بزن منو.. من.. اول.. یبزن یخوایم اگه..ا -

  ..دردسر تو وفتهیب که شدم باعث

 صدا اسممو که دمیشن سرم پشت از کویآر فیضع ناله

 از الکس که کنم نگاهش برگردم خواستمینم یول.. کرد

 تونستمینم یول دمیلرزیم دیب نیع.. کنه استفاده غفلتم

  !رهیبم من بخاطر گناه یب آدم هی بدم اجازه

 ..الید کنار بکش: الکس

  ..رمینم -

 از که کرد یکیشل سقف به و باال سمت گرفت رو اسلحه

 ..نخوردم ُجم یول دیکش سوت گوشم یصدا

  ..کنار بکش گفتم بهت: زد عربده ندفعهیا

 و زدم زل شدیم دهید خون یها رگه که چشاش تو

  ..رمینم گفتم منم: زدم لب اون، برعکِس 

 گنده کله همون از یکی به و کرد دیکل دندوناشو خشم از

 یچ اشارش یمعن بفهمم بتونم نکهیا قبل. .کرد اشاره ها

 یا ضربه با و شدن دهیکش پشت از باشدت بازوهام بود

 رو زدم زانو ناخواسته شد زده زانوم به پشت از که

  ..کیآر یصندل یجلو و الکس یپا کنار نیزم



 یپا و بود شده گرفته سفت پشت از دستام جفت مچ

  ..بود گرفته قرار پاهام مچ رو صاف ابوی همون

  ..کهیمردت کن ولم: زدم داد دادمو خودم به یتکون

.. ن: گفتم و کردم نگاه الکس به یشتریب وحشت با

  ..نزن

 یصدا با که کرد وارد اسلحه ماشه به یفیخف فشار

   ..الکس نزن کنمیم التماست: گفتم بلند یول لرزون

: گفت و کیآر به کرد رو حرفام و من به توجه یب

 !؟یزیچ! ؟یآخر حرف.. کیآر

 به بود زده زل زیت که کیآر سمت دیچرخ نگاهم

   ..الکس

 یکار از ستمین مونیپش: گفت یا خفه و داغون یصدا با

  ..بکن خوادیم دلت یغلط هر.. کردم که

 کیشل بلند یصدا ک،یآر حرف شدن تموم محض به

 خوردم یدیشد یلیخ تکون که زد زنگ گوشم تو گلوله

  ..شد بسته چشام و

 ..دوم کیشل

  ..دلم ته از.. دمیکش غیج کنم باز چشامو نکهیا بدون

 



 صدامو قبل از بلندتر و هیگر ریز زدم بلند.. سوم کیشل

  ..سرم رو گذاشتم

 سرش که دمید کویآر چشام نیب از لحظه هی فقط لحظه هی

 بسته پاش و دست نکهیا با و بود شده خم نییپا سمت

 ..یصندل رو بود شده ولو بود،

  !کیآر: زدم عربده هیگر با

  ..شدم الل دفعهی منم.. نخورد یتکون چیه

  ..نخوردم یتکون یول شد آزاد پشت از پام و دست

  ..بودن کنده جاش از قلبمو انگار

  ..کیآر اونم.. شد کشته چشام جلو نفر هی.. ی

 به کرد مجبورم و شد الکس یدستا ریاس گردنم دوباره

 یول دیکش یم نفس شیپ هیثان چند نیهم تا که یکیآر

  ..کنم نگاه نبود جون یب جسم هی جز یچیه االن

 که انگار نه انگار یآروم یصدا با و داد تکون سرمو

  !کارتو؟ جهینت! ؟یدید خوب: گفت گرفته آدمو هی جون

 هی تو که انگار و بود یناباور و بهت پر چشام هنوز

 ...بردمیم سر به خواب

  !مرد؟... کیآر

 به برسه چه بست ینم نقش ذهنمم تو یحت جمله نیا

  ..زبونم



 اونوقت.. یند گوش حرفام به هیکاف: داد ادامه گوشم دم

 یچشا با رویام مرگ نباریا و ینیشیم ینجوریهم

 ندارم یشوخ یکس با که یدیفهم.. ینیب یم خودت

  ...!!من

  ..کرد ول گردنمو

 کیآر به بودم دوخته موقع اون از که امو رهیخ نگاه

  ..دنیلرز کردم شروع و گرفتم ازش

 و بدم صیتشخ غلطو درست بتونم که نبودم یطیشرا تو

  ..کنم ینیشبیپ کارامو جهینت

 به چشمم و شدم بلند دیلرزیم ژله نیع که ییپاها رو

  ..کردیم نگاهم داشت که افتاد الکس

 سمت دمیدو حرکت هی تو و برداشتم عقب سمت یقدم

  ..میبود اومده ازش که ییهمونجا

 تموم با و بودم گرفته قرض گمید تا دو داشتم پا تا دو

 و رونیب بکشم جهنم اون از خودمو کردم یسع سرعتم

  ..کُش آدم قاتل اون دست از.. همه از تر مهم

 واسه که ومدیم پشتم از گمید نفر هی یپا یصدا

  ..نبود برگشتن به ازین شناختنش



 و چشمم تو زد دور فاصله از که ینور دنید با

 کردم، دایپ خروجو راه باالخره نکهیا از خوشحال

  ..کردم شتریب سرعتمو

  ..الید جات سره سایوا: الکس

 ..وجدان یب قاتل.. من ستمیوا تا نیبش

 نکهیا واسه کرد ییهوا کیشل هی و زد داد دفعهی احمق

 تندتر و نکردم یرییتغ چیه یول جام سره بمونم و بترسم

  ..دمیدو

 چشام جلو از هم لحظه هی کیآر صورت گهید طرف از

  ..رفتینم کنار

 جلو و شه پاک اشکام تا چشام رو دمیکش دستمو پشت

 اومدم خرابه از یبزرگ قدم با و نکنن تار دموید

  ..رونیب

 چه خوامیم ابونیب نیا تو نکهیا به.. نکردم فکر یچیه به

 نجایا از نکهیا به.. طرفه کدوم جاده نکهیا به.. کنم یغلط

 کردم انتخاب جهت هی فقط! نه؟ ای شهیم رد اصن نیماش

  ..دمیدو سمت همون و

 گزگز به بدنم و گرفتنیم درد داشتن کم کم زانوهام

  ..هوا سوز خاطر به.. وفتادیم



 چوقتیه یول االن وفتمیب بهیغر هی ریگ بودم حاضر

  ...نمینب الکسو دوباره

 چقدر دونمینم و شد کیآر مرگ پرت حواسم دوباره

 پشت از یمحکم لگد که اومدم خودم به یوقت فقط دمیدو

 رو دستام کف و نیزم اومدم صورت با و شد زده پام به

  ..شد دهیخراش نیزم

 دادم فاصله نیزم رو از دستامو و کردم یا ناله درد از

 کرده سوراخ دستمو ها زهیر سنگ.. کردم نگاهشون و

  ..بودن

 موهام تو دور دو یدست که دادم تکون درد با زانومو

  ..کرد بلندم نیزم رو از و دیچیپ

  ..نداشتم قبلو جسارت اون گهید بعد به االن از

 دمید چشام با و کردم تجربه امروز من که یاتفاق نیا بعد

 گهید شبام، کابوس بشه خوادیم چندوقت تا نبود معلوم و

  ..ستمیوا الکس یرو تو شهیهم مثل تونستمینم

  ..آخرش حرف با مخصوصا

 ینجوریهم اونوقت.. یند گوش حرفام به هیکاف" 

.. ینیب یم خودت یچشا با رویام مرگ نباریا و ینیشیم

  ...!! "من ندارم یشوخ یکس با که یدیفهم



 خوشت شمینما از! خودت؟ واسه یریم کجا: الکس

  !ومد؟ین

 که کنه جداش موهام از تا دستش رو گذاشتم دستمو

  ..گرفتش تر محکم

 صداتو خوب که اونجا! چرا؟ یشد الل! ه؟یچ: الکس

 ..سرت رو یبود انداخته

  ..ازت کنمیم خواهش! ؟یبکش منم شهیم.. م.. الکس -

 هم کردیم نکارویا واقعا اگه یحت.. بهش زدم زل هیگر با

  ..رمیبگ جلوشو تا کردمینم تالش یا ذره

  ...!!بود کرده نابودم یکاف قدر به

 یشد ناراحت یلیخ: انداخت متلک حرفم به تیاهم یب

 !؟یداشت دوست کویآر یلیخ.. که

 جلو تو.. قاتل آخه داره یربط چه: گفتم نفرت و هیگر با

 کم.. یگرفت آدمو هی جون کامل یرحم یب با چشمام

  !ن؟یا هیزیچ

  !؟یشد ناراحت انقدر هم کشت هاتفو ریام: الکس

  ..مرد و زد خی هاتف.. نکشت چکسویه ریام -

  !واسش؟ شده تنگ دلت: الکس

: گفتم و شدم جیگ که دیپرسیم سوال هوی ربط یب انقد

  !؟یک واسه



  ..ریام: گفت شدو رهیخ چشام تو قیعم

 یول.. الکس یجلو حداقل.. شه ینجوریا خواستمینم

 زدو یپوزخند که شد اشک پر چشام و دیلرز فکم چنان

 نیهم بعد هفته وگرنه بکشمت یگیم که فیح: گفت

 ..یبود رتیام بغل تو موقع

Tina: 

 و دراورد موهام تو از دستشو.. کردم نگاهش شوکه

  ..دیکش اسلحشو ضامن دوباره

 !؟یگفت یچ.. چ.. تو.. تو -

   !تکراره؟ به ازین.. گفتم که همون: الکس

   !نه؟ مگه! باهام؟ یکرد یشوخ -

  ..نه: الکس

 بدون ای یریبم درد با: گفت و سمتم گرفت رو اسلحه

  !درد؟

 گهید حرف هی خواستم تا و نکردم حرفش به یتوجه

 بذار.. یبپرس یخوایم یچ دونمیم: گفت زود بزنم

  ..بدم جوابتو

 و خشک ینجوریهم: گفت و کرد غالف رو اسلحه

  ..داره شرط.. که شهینم میخال



 چه: گفتم فقط که بودم خورده جا اونقدر حرفاش نیا از

  ..کنمیم قبول باشه یهرچ.. ه! ؟یشرط

 !؟یهرچ: الکس

 قبول یشرط به شرطتو... اما.. یهرچ: گفتم نانیاطم با

 دیشا.. ش.. مارستانیب یببر االن نیهم کویآر که کنمیم

 ..بمونه زنده

 کیآر.. درصده صفر احتمالش: گفت کردو یا خنده

  !؟یاوک.. کن فراموشش.. مرد

 تونستمینم چرا.. هیگر ریز زدم و دهنم جلو گرفتم دستمو

 درک به هنوز انگار چرا! و؟یزیچ نیهمچ کنم باور

  !دم؟یرس ینم برم و دور یاتفاقا

 و بودم گنگ هنوز خودم یول گرفتیم شیآت داشت دلم

 ...جیگ

 !..؟یبشنو شرطمو یخواینم: الکس

-------------- 

  الکس#

  ..کردم دنبال نویماش چشمام با یدود نکیع ریز

 ..شد شخندین به لیتبد و باال اومد کم کم لبم گوشه

 بود نمونده یزیچ.. بود کرده قبول شرطمو چموش دختر

  ..هدفم به دنیرس تا



 بمیج از انگشت دو با مویگوش و دمیچرخ پام پاشنه رو

  ..رونیب دمیکش

 دم گذاشتم ویگوش و گرفتم خواستمویم که یا شماره

  ..گوشم

 !آقا؟ دییبفرما: داد جواب که دینرس بوق تا دو به

: گفتم شدمیم خرابه وارد دوباره که حال همون در

 درم یجلو یکنیم قفل اتاقو در قبل مثه خونه شیرسوند

 خونت یکرد یغلط من برخالف نمیبب امیب.. یستیمیوا

 !؟یدیفهم.. حالله

  ..شماست امر امر،.. آقا دمیفهم: گفت تندتند

 دوباره و کردم قطعش و دادم فاصله گوشم از ویگوش

  ..کردم تندتر قدمامو سرعت و بمیج تو انداختم

 شمرده و آروم قدمام دوباره دمیرس که اتاق همون در به

 کفشم نوک با و شلوارم بیج تو بردم فرو دستامو و شد

  ..عقب دادم هول آهسته درو

 یچشا با و داخل بردم سرمو شه باز کامل در نکهیا قبل

  !؟ییعمو که یدینترس: گفتم شده گرد

 

  ..نگفت یچیه کردو نگاهم یعصب فقط



 بلند قدم دو با شدم اتاق وارد کامل و دمیخند آهسته

 روش به رو فاصله کمی با و رسوندم بهش خودمو

  ..سادمیوا

  ..کنه نگاهم بتونه تا باال گرفت سرشو

  !من؟ به یزد زل یاونجور چرا هیچ -

  ..رو وامونده نیا کن باز: کیآر

 و راه اون به زدم خودمو یول هیچ منظورش دونستمیم

 بود شده بسته محکم پاش و دست دور که یطناب به

 !؟یگیم نارویا.. نشدم متوجه: کردم اشاره

: زد داد ممکن یصدا نیبلندتر با و خورد یدیشد تکون

  ..کن بازشون گفتم بهت.. الکس نکن یباز من با

 گره مشت زد، من سر که یداد بخاطر و شد قفل فکم

 لباسشو شده پاره قهی و صورتش تو دمیکوب خوردمو

 مینیب از باصدا پرحرصمو، ینفسا بازدمِ .. مشتم تو گرفتم

  ..رونیب دادم

 سره: گفتم صورتش تو خشم از یا شده کنترل یصدا با

  !!که؟یمردت تو یزنیم داد یدار یک

 قولت یپا یتونینم یوقت نامرد.. کثافت یتو سره: کیآر

 شروط و شرط من واسه یخوریم گوه پس یبمون

  ..یذاریم



 بزنه شیآت خواستیم ازشون که یا شده داغ یچشما با

 کارتو حساب یول.. رمیم من.. منو نیبب: گفتم رونیب

 جون تا زننتیم سگ نیع انقد.. نفر دو نیا دست دمیم

 تویزندگ که بندازم ادتی نذار.. خور مفت کهیمردت یبد

 گوشه یافتاد بزنم بشکن.. یمن ونیمد تویشغل تیموقع

 !ه؟یجرئت چه نیا.. بدبخت یهلفدون

 و دیخند بلند که کردم ول قشوی دادنش هول با همزمان

 برام تو که یشغل تیموقع اون تو دمیر من: زد داد

 یزنیم زر یشغل تیموقع چه از.. یباش کرده جورش

  !؟یزنیم لرزه سگ ادیم سیپل اسم خودت یوقت

  !کیآررر: زدم عربده نباریا

 ..شو خفه: گفتم و سمتش گرفتم اشارمو انگشت

 یپا باش مرد کمی: گفت دوباره و دیکش یبلند نفس

 بخاطر ینبود تو خوده مگه.. سایوا یزنیم که یحرف

 آدم روزید رونیب دمیکش یسگدون اون از رو الید نکهیا

! بدن؟ لتیتحو یبند بسته نجایا ارنیب منو دنبالم یفرستاد

 شیفرستیم یشرط به یگفت کن آزاد رو الید نگفتم مگه

 مگه! کنم؟ یباز ویکوفت نقش نیا جلوش من که بره

 گول نکهیا و ماجرا دادن نشون تر یعیطب واسه ینگفت

 و کردم قبول منم باشه کبود و زخم صورتم دیبا بخوره



 مگه! جونم؟ به افتادن سگ نیع فطرت پست دوتا نیا

 هدفت اصن! ها؟! کو؟ پس مردونس قول قولت ینگفت

 !؟یکن دشیتهد ریام جون با نکهیا! کار؟ نیا از بود یچ

! مردک؟ بکنه شویزندگ بره یکن ولش یخواستینم مگه

 به بزنم تر بخوام ستمین یروان تو نیع من.. بعدشم

 خواستم فقط! نباشه المیخ نیع و جوون دختر هی تیذهن

 جونور یتو از نجات واسه بهش باشم کرده یکمک

 یخواینم اگه.. تو مزخرف شرط بخاطر.. یوحش

 و بدبخت انقد من بگو.. بگو.. گهید بگو یکن آزادش

 تو شرف و یمردونگ و جربزه ذره هی که ترسوام

  !بگو دِ .. سمیوا زنمیم که یزر یپا ندارم وجودم

  ..دمیخند باحرص و نییپا انداختم سرمو

 ییهمونا از یکی دست از چوبو تخته یساختگ آرامش با

 نگهش دستم تو و گرفتم بود سادهیوا یصندل کنار که

 ..داشتم

 اول، مورد: گفتم نیزم به دوختم نگاهمو آروم همونجور

 تو نداره یربط چیه هم تو به.. بترسونمش خواست دلم

 ..یداد انجام فتویوظ فقط

 ول رو الید دوم، مورد: دادم ادامه و جلو رفتم قدم هی

 کار هی انجام بعد.. االن نه یول.. هستم حرفم یپا.. کنمیم



 منو یداد انجام که ینقش با تو لطف به.. کیکوچ

  ...سوم، مورد اما و.. جونم دوست هدفم به یرسوند

 یول کنمیم ول رو الید: گفتم تیجد با و باال گرفتم سرمو

 !نه... رو تو

  ..سواله پر که دمیدیم چشاش تو.. کرد نگاهم پوزخند با

 بهش باز و دستم کف دمیکوب آروم دوبار چوبو تخته

 نمیبینم کورم یکرد فکر: گفتم یعصب کمی شدمو کینزد

 بهش یکنیم استفاده یفرصت هر از! ؟یدار چشم الید به

 گند دوباره که کنمیم ولت یکرد فکر! ؟یبش کینزد

 کیآر ستین خبرا نیا از گهید.. نه! هام؟ نقشه به یبزن

.. بخواد دلم من که یوقت تا نجایا یمون یم انقد.. جون

.. یکرد که ینیآفر نقش بابت یمرس نکهیا و.. آها

  ..یبخور کتک کمتر.. کمی فقط.. کمی که نهیا دستمزدت

: کرد حرص پر یا خنده و بهم زد زل یناباور با

 مردمیم.. نبودن یمشق ها گلوله اون کاش! ه؟یچ یدونیم

  ..کنم معامله صفت وونیح یتو با که بود نیا از بهتر

 میتصم یجنابعال مورد نیا در: گفتم یخونسرد با

  ..یریگینم

 تخته کنه، دایپ زدن حرف دوباره فرصت نکهیا قبل و

 و صورتش تو دمیکوب باضرب و باال بردم باشدت چوبو



 که یجور کردم یخال ضربه همون تو حرصمو تموم

 یپا و دست با و یصندل با همراه و شد کج شیصندل

  ..نیزم خورد محکم بسته

 عه: گفتم خنده و باحرص و نیزم کردم پرت چوبو تخته

 !که؟ کرد غش باز

 بهش حواستون: دادم ادامه و دمیکش موهام به یدست

 یآفتاب چشام جلو روز چند نیا دینبا جوره چیه.. باشه

 ...شه

---------------------- 

   ریام#

  ..رهام: زدم داد سوم بار واسه

 

 دیدو هراسون رهام و شد دهیکش نییپا باشدت رهیدستگ

 صداتو بمون نییپا ایب گمیم بهت یه! ؟یخوب.. خ: داخل

 انقد چرا.. صورتت! شده؟یچ.. یکنیم لج یه میبشنو

 !کرده؟ عرق

 دستمال برگ هی و تختم کنار زیم سمت رفت همزمان

: گفت و کرد نگاهم ینگران با و دستم داد و کند یکاغذ

 پاتم و دست! ؟یریبگ دوش هی کنه آماده حمومو آنا بگم



 دیشا بخوره داغ آب بهش تندتند دراومده گچ از گهید

 ...زودت

 حرفشو و کردم پاک صورتمو رو عرق یبلند نفس با

 ...من.. رهام: دمیبر

  ..داداشم بگو! ؟یچ تو: رهام

 دیبا: گفتم و دادم فشار دردم از پر یشونیپ رو انگشتمو

  ..نمیبب رو الید

 خودم به فشار و ادیز حرص از که مویشونیپ رو عرق

 دستمال با بودنو میشونیپ رو خاطرات یاداوری یبرا

 حرکت چشامو دمینشن رهام از یجواب یوقت و کردم پاک

  ..کردم نگاهش و باال دادم

  ..یعصب دمیشا.. بود شده دستپاچه

  ..نمیبب رو الید دیبا گفتم.. رهام -

: گفت نبود خودش دست مطمئنم که یتهاجم حالت با

  ..بگو من به شده یزیچ! ش؟ینیبب دیبا چرا

 دستشو و زد یمحکم پلک که کردم نگاهش باتعجب

: گفت و دیکش صورتش رو نییپا تا باال از محکم

  ..خب.. نبود خودم دست.. دیببخش

  !ش؟ینیبب یخوایم چرا: گفت یتر میمال لحن با نباریا



 دلم هروقت راحت تونمینم چرا! نامزدمه؟ نیگینم مگه -

 یمخف ازم ویزیچ شماها چتونه! نمش؟یبب بخواد

  !ن؟یکنیم

 متوجه گهید یول دهیپر حافظم: دادم ادامه کردمو یاخم

 هرچه رهام نمشیبب خوامیم.. هستم برم و دور اتفاقات

  ..زودتر

 کمی شدمو باز گچ از تازه دست و دادم قورت دهنمو آب

: زدم حرف همزمان و رهینگ درد که ییجا تا دادم تکون

 که انگار یعنی.. اومد ادمی ییزایچ هی خواب تو.. شبید

 از یچ همه پاشدم که صبح... بعد.. دمشونید خواب تو

.. خوب و بد ..کیکوچ خاطره چندتا جز بود رفته ذهنم

.. من.. دارم سوال ازش نمشیبب دیبا.. الید به مربوط

 تو که یگنگ یزایچ.. رهام شمیم یعصب یلیخ ینجوریا

 روشنشون خودم واسه دارم ازین.. زننیم پرسه ذهنم

 !؟یشد متوجه االن.. نمشیبب دیبا.. کنم

  ..داد تکون سرشو و نییپا انداخت سرشو فقط

 شم مطمئن نکهیا واسه و دادم حرکت کمی لچرویو

 بگم آنا به برم یدینم انجام اگه: گفتم کنهیم گوش حرفمو

  !بکنه؟ نکارویا برام که



 خودم.. خوادینم.. نه.. ن: گفت و اومد خودش به زود

 ..کنمیم حلش

 کالفه رهامم دادم تکون منتظرم نکهیا نشونه به سرمو

 ..رونیب رفت اتاق از و دیکش یپوف

  ..انداختم رفتنش به یمشکوک نگاه

 نیهم واسه باشم تفاوت یب بهش نسبت کردم یسع

 گچ از تازه اونم که ییپا کردم یسع و جام سره برگشتم

  ..بدم تکون بودو دراومده

 نیا از و سمیوا خودم یپا رو زودتر که خواستمیم یلیخ

  ..شم خالص یکوفت لچریو

 یسع و زانوم رو گذاشتم دستمو.. باال آوردمش کمی

 و پام به زد یوحشتناک درد یول کنم خم زانومو کردم

 یانتظار چه من یوتراپیزیف جلسه دو با.. شدم الشیخیب

  !!؟...آخه دارم

 شبید که ییزایچ یاداوری با دوباره یول شد پنچر افمیق

 ..نشست لبم رو یلبخند گرفتن جون چندماه بعد سرم تو

 ...!!ومدیم ادمی داشت زایچ یلیخ یول.. نه کامل و قیدق

---------------------------- 

  الید#

 .....یهست که یطیشرا نیبدتر تو.. کشهینم هفته هی به" 



 "..دمیم قول

  ..شد تکرار ذهنم تو صدا نیا صدم بار واسه

 ..گذرهیم کیآر مرگ از هفته هی.. گهید شد نمیهم

 گهید که کردم هیگر بخاطرش شب و روز هر انقد

 بلند سمیخ بالش رو از سرمو نداشتم نا ها، صبح کینزد

  ..کنم

 همون داشتم سخت تیموقع نیا تو که رو یکس تنها

  ..نیا فقط نه.. بود

 چیه از که یالکس برابر در.. بود پاک یلیخ کیآر

  ..بود فرشته کیآر د،یکش ینم دست یگناه و یفیکث

 وونهید مرز تا بود شده باعث که یزیچ همه از بدتر

  ..زدیم چنگ دلمو مدام که بود یوجدان عذاب برم، شدن

 از من بخاطر جونشو.. مرد من بخاطر کیآر نکهیا

  ..داد دست

 از ییانتها یب گودال چه تو من بود دهیفهم که یکیآر

 حفظ الکس درمقابل منو کردیم یسع و افتادم یبدبخت

 ...که.. کنه

 ..وفتهین چوقتیه وفتاد،یم دینبا که یاتفاق اون

 یطراح من واسه الکس ذهن تو که یشوم نقشه اون که

 ..نشه یعمل بود شده



  ..کنم حفظ مویپاک خودمو بتونم که

 !؟...یچ حاال یول

 خودم اراده با غلطو نیهم داشتم خاکبرسر منه

  ...کردمیم

 !؟...یچ بخاطر

 ..خودم نجات بخاطر

  !؟...یچ دیام به

 شیپ برگردم شهیهم واسه گهید فردا از نکهیا دیام به

 نیا گهید شک یا ذره بدون... نبود اون اگه که یکس

  ..نداشت ضربان قلب

  ...!!بود قلبم صاحب تنها و نیاول اون.. خب هیعیطب

 نفس و بتپه صاحبش بدون خواستیم قلبم یچجور

  !؟...بکشه

 سیخ صورتت و چشات یه که ینجوریا زمیعز: ملک

  ..خب کنم کاپتیم درست تونمینم من شهیم

 به بودم زده زل نهیآ تو از یکِ  از بودم دهینفهم یحت

 ..ختمیر یم اشک وقفه یب و سمیخ یچشا

 

 صورتم رو دمیکش دستمو پشت و رونیب اومدم فکر از

  ..شد گرفته طرفم یدستمال که



 و صورتم به دمشیکش محکم و گرفتمش ملک دست از

  ..زیم رو انداختم کردمو مچالش باحرص

 !زم؟یعز یزیبر اشک ستین قرار گهید: ملک

 بغض با و رفتم بهش یا غره چشم شیباز نیریش از

  ..زدم زل خودم صورت به بازم

 اشکمو تا دمیکش ینفس صورتم رو کرم ینرم حس با

  ..نییپا ادین گهید و کنم کنترل

 دارم گفتم بهت روز اون چرا یبپرس ممکنه. .آها" 

.. یبر کنمیم ولت که گمیم بهت االن و شمیم عاشقت

 !"درسته؟

  ..زدم یمحکم پلک

 خالصه واست شب هی همون تو عشقمو تموم.. نترس" 

  !"قبوله؟.. کنمیم

 ..دادم فشارش پام ران رو و کردم مشت دستمو

  ! "کوچولو؟ فرشته قبوله.. ینگفت" 

  !نکن باز.. ببند چشماتو زمیعز: ملک

 قبل از تر محکم چشامو بود شده قفل بغض از که یفک با

 ..کردم حس پلکم پشت چشمو خط یسیخ که بستم

 فکر ریام به.. نیبب.. باش مطمئن گذرهینم بد بهت" 

  .... "کیآر نیع روز هی اونم نکنه.. یوا یا.. کن



 که رونیب زد چشمم گوشه از یسمج درشت اشک قطره

  ..گرفتم جلوشو انگشت با زود

 ..رمیبگ خودمو یجلو تا زدمیم زور داشتم انقد

 ..کردمیم تحمل رو یعصب فشار همه نیا داشتم انقد

 سرم قراره ییبال چه امشب نکهیا از بود پر ذهنم انقد

 ...که ادیب

  ...شم منفجر درون از دادمیم احتمال هرلحظه

.. بکن فکراتو خوب.. یدار وقت هیثان ده! خب؟" 

.. دمیم یعنی ریام به دمتیم گفتم اگه.. کنمینم یبدقول

  ..."شد شروع حاال نیهم از زمانت اومم

  ..دیپر پلکم و دنیلرز صورتم عضالت

 غلظت با که یپررنگ سرخ لب رژ رو موند ثابت نگاهم

  ..شدیم دهیکش لبام رو

 بغل به زدم چنگ ناخنم با و شد نیسنگ نمیس قفسه

 ...یصندل

  ...."کنمیم قبول.. شرطتو.. قبوله.. ق" 

 صورتم رو از محکم ملکو دست و اوردمین طاقت گهید

 ..دیترک بلند یصدا با بغضم و زدم پس

 بود شیآرا یهرچ و صورتم رو دمیکش تندتند دستمو

 ..ختمیر بهم موهامو کردمو صورتم پخش



  !؟یکنیم یدار کاریچ زمیعز: ملک

 و دستش پشت دمیکوب نباریا که جلو آورد دستشو دوباره

  ..کردم هیگر و دمیکش غیج

 اتاق از تند یقدما با و انداخت بهم یا ناباورانه نگاه

 !رونیب رفت

 هق هق نهیآ یجلو و گرفتم قاب صورتمو دستام با

  ..کردم

  ..بودم شده وونهید.. من

  ..سمیوا حرفم یپا تونستمیم اگه عمرا

 دوباره رو خورده دست یالید خواستیم یچجور ریام

  !؟...کنه قبول

  ..خوردیم بهم خودم از داشت حالم

 بودن داده مسابقه باهم اشکام و دمیلرزیم داشتم خودم تو

 الکس به خورد سر نگاهم و شد باز باصدا در که

  ..داخل اومد ملک از جلوتر و دیخند بهم که خونسرد

  ..شم بلند جام از تونستمینم و دنیلرزیم پاهام

 رو همه یول شد نهیک و نفرت و ترس پر چشام دوباره

 ..کنم خالصش بهش نگاهم تو تونستمیم

 به نهیآ تو از و سادیوا سرم پشت دوباره قبل یسر مثه

 چشامو دور چشم خط یچجور که کرد نگاه صورتم



 هام گونه و لب پخش رژ، یسرخ و بود کرده اهیس

  ..بود

 من: گفت آروم و هام شونه رو گذاشت دستاشو

 و اومده خوشت نجایا از اگه.. یبر که ندارم یاصرار

.. الید یبد ادامه روند نیهم به یتونیم ،یبمون یخوایم

 بخاطر که باشه یقربان نیدوم ریام که یخوایم.. هم اگه

  ...!خودته با میتصم.. ستین یحرف بازم.. رهیمیم تو

  ..لرزوندیم تنمو حرفاش با داشت دوباره

 انگشت کردم حس که ختمیر اشک و بستم چشامو

.. بود گفتن من از: گفت و لبم رو دیکش پشت از شصتشو

 ..یدونیم خودت

  ..بهش زدم زل اشکم پرده پشت و کردم باز چشامو

 شروع دوباره! ملک؟: گفت دوباره سرشو پشت برگشت

  ..کن

 ...دوباره اگه اما.. ا: ملک

 ..نترس: الکس

  ..شهینم تکرار گهید: داد ادامه و من سمت کرد روشو

 زد صورتم رو بود افتاده که دمویکش اتو یمو از کهیت هی

  !نه؟ مگه: گفت و کنار

 ..تونمی..نم.. من.. الکس.. ا: گفتم و کردم یآروم هق هق



 با بازم که شد بلندتر میگر یصدا جمله نیا گفتن با

 به خودت عاقبتشم.. باشه: گفت یرحم یب و یخونسرد

  ..پس بخر جون

 با و داد تکون برام یسر و کرد درشت واسم چشاشو

  ..رونیب رفت اتاق از یبلند قهقهه

  ..کردم هیگر زجه با و زیم رو دمیکوب باضرب سرمو

  ...!!نابود.. رسما من شدمیم نابود امشب

-------------------------------- 

  رهام#

 !؟یگل: گفتم و زدم زیم رو شده خورد اریخ به یناخنک

 جانم: گفت کردیم جا به جا ظرفارو تند تند کهیحال در

 !آقا؟

 !گفته؟ بهت یدیجد زیچ ریام -

 بگم بهتون شد یهرچ نیگفت شما! ؟یچ درمورد: یگل

 ...منم

  ..الید درمورد -

 ..آقا نه: گفت و دیکش ظرف از دست و خورد جا کمی

 آقا: گفت که برداشتم گهید اریخ هی و دادم تکون سرمو

 ..سوال هی جسارتا

 ..بپرس -



 !گردن؟یبرنم گهید.. یعنی.. الید.. زیچ.. چ: یگل

  ..نه.. که گفتم: رهام

  ..شد مشغول و نییپا انداخت سرشو صدام تیجد از

 

 داد ریگ یلیخ اگه.. دونمینم یگیم دیپرس ازت اگه -

 یم یجور هی.. دونهیم رهام و ستمین انیجر در یگیم

 قصد و رفته الید که گفتم بهش من! باشه؟ شیچونیپ

.. بده ریگ تو به ممکنه هیعصب چون یول نداره برگشت

 !؟یشد متوجه

  ..نیبگ شما یهرچ: یگل

  !؟یگرفت یخبر روناجون از: رهام

 سکید باالخره.. بله: گفت و کرد نییپا باال تندتند سرشو

 ذره هی گفت یول.. داره خودشو یدردسرا گهید کمره

 سراغ هم یکل نجایا گردهیبرم بشه بهتره گفت.. خوبه

  ..گرفت رو الید.. زیچ... د و ریام

 باهاشون خواست بارم چند: داد ادامه تر دستپاچه کمی

 آقا با مخصوصا.. بگم دروغ شدم مجبور که کنه صحبت

 ..نشه نگران که نگفتم.. ریام

 من باش ریام مواظب.. خوبه: گفتم دادمو تکون سرمو

 ..خونه گردمیبرم



 ..نیبرسون سالم هم آنا به.. راحت التونیخ: یگل

 اومدم آشپزخونه از و کردم ازش یتشکر لبخند با

 .رونیب

---------------------------- 

  الید#

 نامنظم ینفسا تا دهنم تو دادم فشار محکم دستامو تا دو

  ..کنم خفه صدادارمو

 و تند ضربان یصدا که شدینم هم هیثان هی یحت.. هیثان هی

  ..نشنوم قلبمو کوبنده

 من و دیجوش یم و زدیم قل قل نجوریهم داشت دلم

  ..کردمیم متر داشتم صدم بار واسه اتاقو همچنان

 االناس دونستمیم و بود گذشته ملک رفتن از ساعت مین

 و کردنم معطل لیدل واسه شه دایپ الکس کله و سر که

  ..نحس اتاق اون به نرفتنم

  ..امشب واسه شدمیم وونهید داشتم

  ...نبود! بود؟ یزیچ کم

  ..نبود یزیچ کم میزندگ بختک با شدن همخواب

 واسه فردا از نکهیا واسه گفتم خودم.. گفتم خودم یول

  ..کنمیم یهرکار بمونم، ریام شیپ شهیهم

  ...!!کیآر نیع رمیام.. که کردمینم اگرم



 و دستم پوست رو دمیکش وسواس و باحرص ناخنامو

  ..خاروندمش

 و باال گرفتم ترس با سرمو و دمیلرز و سادمیوا جام سره

  ..زدم زل خودم به نهیآ تو

 دادینم اجازه چوقتیه.. ومدینم ریام سر بال نیا اگه

 گهید مرد هی واسه شیآرا نیا با و لباس نیا تو نامزدش

  ..شه آماده

 دورم ساده یمدل چیه بدون بلند و دهیکش اتو یموها

  ..بود پخش

 رنگ با تضادش که براق یمشک زنونه خواب لباس هی

  ..بود چشم تو یلیخ پوستم

 تا گردن از که یتور نشیس قسمت.. یا حلقه ینایآست

 ماتم یمشک کرست نجایا و ذاشتیم شینما به رو نهیس

  ..بود پوشونده بدنمو یتاحدود تور ریز که بود

 دور که بهش زیآو یمشک بند و پا ران وسط تا یبلند

   ..بودمش زده گره محکم کمرم

 مواج حالت و رونیب بود زده یتور بازم دامنش ریز از

  ..داشت

  ..نیهم

  ..الکس واسه! ؟یک واسه اونم بود تنم پارچه متر مین



 شیآرا اون ختنیر بهم دوباره واسه کرد حرکت دستم

 حس یهرچ و خورد در به تقه دو دفعهی که رهیت و ظیغل

 به.. گرفتم دندون به سرخمو لب و شد گرفته بدنم از بود

 اومد ریام صورت فقط و شد اشک پر چشام دینکش هیثان

  ..چشمم جلو

 داشتم من.. بخشهینم منو چوقتیه چوقتِ یه.. چوقتیه

 !نبود؟ یبرگشت راه واقعا! ؟..کردمیم یغلط چه

 کردمو وا دهن زور به که خورد در به تقه دو دوباره

  !امیم.. االن.. ا: گفتم

.. دمشونیکش پشت از محکم و موهام به زدم چنگ

  ..بود شده نیسنگ گلوم و دنیلرزیم برهیو نیع زانوهام

  ...!!نیهم.. بود من شدن نابود شب امشب،

 رهیدستگ که در سمت دمیچرخ و گرفتم نهیآ از نگاهمو

 جام تو من و شد باز در و شد دهیکش نییپا باال اروم

  ..زد خشکم

 سرمو تونستمینم.. نامعلوم یجا هی به موند رهیخ نگاهم

  ..کنم نگاه روزمندانشیپ افهیق به و باال رمیبگ

  !داشت ارزششو یول.. یگذاشت منتظرم یلیخ: الکس

 اش دارانهیخر نگاه کامل یول کردمینم نگاهش نکهیا با

  ..کردم حس خودم یرو رو



 گرچه.. واست کردم یخال رو خونه.. نیبب: الکس

 خواستم.. خب یول صداست قیعا اتاق اون یواراید

  ..یباش راحت

.. الید شد سرت تو خاک.. شد نیسنگ حرفاش از گوشم

  ..رفت خاک به شانستم درصد هی

  ..عقب دمیپر قدم هی هوا یب که برداشت سمتم قدم هی

 دفعهی عقب رفتم قدم دو که جلو اومد گهید یکی دوباره

 کمرمو و رسوند بهم خودشو بلند قدم هی با و شد یعصب

 ..داد قرار تنش مماس و گرفت

 سمت کردم جمع دستامو مخالف طرف کردم رومو

 قفسه شدن نییپا باال بخاطر تا دمینکش نفس و خودم

  ..نکنه برخورد بدنش با بدنم نم،یس

 اگه یحت. .نبود یچیه متوجه یول دمیلرزیم دیب نیع

  ..ینفهم به زدیم خودشو قطعا هم دیفهمیم

 گفتم بهت: گفت و برهنم یبازو رو دیکش انگشتاشو نوک

 لذت جفتمون خوامیم من.. یبش تیاذ ستین قرار.. که

 یبذار اتویباز یوحش امشب هی که یشرط به میببر

  !حله؟.. کنار

 که نییپا خورد سر چشام از یاشک قطره شدم قفل فک با

  ..کردم پاکش زود



  ..نیبب منو: الکس

 ..کردمیم نگاه وارید به همچنان

 برگردوند باشدت و دستش تو گرفت لرزونمو چونه

  ..خودش سمت

 تا بزنم پلک هی بود یکاف بود اشک پر چشام که انقد

 تونستمینم یول شن ریسراز صورتم یپهنا به همشون

 ..رمیبگ خوشحالش سبز یچشا از نفرتمو پر نگاه

 

 یوقت و شد رهیخ هیثان چند صورتم یاجزا تک تک به

 که تو.. نره ادتی رویام: گفت آروم چشام به دیرس

 یقربان هم رو گهید نفر هی یکار اول نیهم یخواینم

  !؟یکن خودت

 اشک قطره دوتا و دنیپر یا لحظه اریاخت یب پلکام

  ..دستش رو افتاد و خورد سر هام مژه از درشت

 کنه جادیا یرییتغ نکهیا بدون بود چونم ریز دستش هنوز

 زمزمه یزیآم دیتاک لحن با و جلوتر آورد سرشو فقط

 چکدومویه.. صداتو نه.. چشاتو نه.. امشب: گفت وار

   ..الید یکنینم غیدر ازم



 حرکت هی تو بده، بهم رو یا گهید اراده اجازه نکهیا قبل

 خارج اتاق از و کرد بلندم دستاش رو ن،یزم رو از

  ..شد

 ..دمیلرزیم داشتم کماکان و بود منقبض بدنم کل

  ..جرئتشو داشتم کاش

 خالص شبید همون خودمو و جرئتشو داشتم کاش

  ..کردمیم

 الکس واسه اگه یعاد طیشرا تو که عطرش یبو از

 گرفته تهوع حالت اد،یب خوشم ازش بود ممکن نبود

 آوردن باال واسه چه یخال معده هی آخه یول.. بودم

  !داشت؟

 یه که بود برنده غیت هی نیع بدنم پشت دستاش کف

 خواستمیم یچجور من.. ومدیدرم و جونم تو رفتیم

 !ارم؟یب دووم امشب

  ..بله دمید شد جمع خودم به که حواسم

 ..جهنم وسط میاومد درست

  ..یکوفت اتاق اون وسط درست

 بستن با نم،یبب تونستمیم رونیب از که ییروشنا کمی همون

  ..برداشت جلو سمت یآروم یقدما و گرفت ازم در



 حس همون اتاق دور تا دور لیوسا دنید با بازم

 چون یول کرد شتریب تنمو لرزش و انقباض وحشت،

 رمییتغ متوجه تخت، رو خوابوندم و شد خم لحظه همون

  ..نشد

 یناگهان که عقب دمیکش خودمو پام پاشنه با ناخودآگاه

 یب نزدن، حرف چندساعت بعد و روم زد مهیخ محکم

: گفت و زد یا قهقهه که دمیکش یدرد پر غیج اراده

  ..کوچولوم فرشته بزن غیج.. نهیهم

 جلو مرگ دنید از.. وحشت از.. بود ترس از من غیج

  ....نیا اونوقت چشمام

 شد،یم دهید صورتش رو که یا خنده یها رگه همون با

 حرکت هی با لباسمو بند و کرد لمس پهلومو دستاش

   ..کرد باز کیکوچ

 لرزش شدت نیا با چرا دونمینم.. شد برابر ده لرزشم

  ..کردمینم تشنج

 یها دکمه کردن باز مشغول و شد بلند روم از مهین

 از یکی سمت برد دست همزمان و شد شیمشک رهنیپ

 لکنت با که وارید به زیآو بِ یغر بیعج لیوسا همون

  ..نه اونا.. کنمیم خواهش.. نه نه نه.. ن: گفتم تندتند

 ..دمیکش باال خودمو و زدم چنگ ویروتخت



 ...نیا مثال.. که بامزن! چرا؟: الکس

 ..نه اونا.. ازت کردم خواهش.. خ -

 سره گذاشت بود ورداشته که یزیچ دیترد و بامکث

  ..نداره یاشکال.. ادیدرم سرت شیتالف: گفت و جاش

 رو گذاشت زانوشو هی و کرد باز رهنشمیپ دکمه نیآخر

 پر یچشا با.. روم شد خم دوباره و پام بغل قایدق تخت

 گردنمو محکم و کرد کج سرشو که بهش زدم زل بغض

 جلوش تا دادم فشار مشتم تو ویروتخت بازم که دیبوس

  ..نزنم عوق

 نفس کوتاه و تند گردنم یگود تو و نداد فاصله سرشو

  !یلوند یلیخ: گفت رلبیز و دیکش

 رو اشکامو خوردن سر که زدم گهید محکم پلک هی

  !کنم حس صورتم پوست

  ..امیبرب کار نیا پس از تونستمینم.. من تونستمینم

 سمت چرخوند و انگشتاش نیب گرفت چونمو دوباره

  ..خودش

 یدندونا نیب از و چشام تو زد زل.. بود شده یعصب کمی

.. الید امیم راه باهات دارم یلیخ: گفت شدش دیکل

 ...که یدونیم



 آروم انقد تونهینم یسمیساد هی: داد ادامه پوزخند با

  ..باشه داشته رابطه

 باهام یجور پس: گفت کردو وارد چونم به یفشار

 رمیز خوادیم دلم که اونجور مجبورشم که نکن رفتار

  !نه؟ ای یدیفهم.. یبخواب

 ازم نگاهشو غره چشم با و کرد ول باضرب چونمو

  ..گرفت

 و کردم گاه هیتک آرنجمو.. داره طلب من از خاکبرسر

 دیکوب دستش با حرص، از که باال دمیکش خودمو شتریب

  ..باال داد خشونت با لباسمو نییپا همزمان و پام ران به

 وضوح به و شد جمع اریاخت یب پاهام و حبس نفسم

  ..کردم حس تنمو رعشه

 عرق که یمن و ومدیم باالتر و باال یه داغش یانگشتا

 رو یکنترل و ختیریم صورتم و سر از نجوریهم سرد

  ..نداشتم حرکاتم

 تو دفعهی شکمم، ریز به دیرس دستش نکهیا محض به

 بلند و دستش مچ تو دمیکوب پا با هوا یب و دمیپر جام

  ..تونمینم.. تونمینم.. ن: گفتم

 و کردم مچاله تخت گوشه خودمو که کرد نگاهم ناباور

  ..دیترک باصدا بغضم



 خودم جون به.. بذار گهید شرط هی.. ی.. تونمینم بخدا -

  ..تونمینم.. الکس تونمینم

 قبل آرامش تازه که انگار و هم تو خورد گره ابروهاش

 !؟یکرد مسخره منو تو: گفت آروم طوفانه،

 ..نکردم.. ن -

: گفتم دوباره بود افتاده هقام هق نیب که یا سکسکه با

! ؟...آخه کنمیم دارم یغلط چه من یلعنت گهید کن درک

  ..شو من الیخیب ایب.. ایب

 از شدیم وونهید قبل یها دفعه مثه دوباره داشت کم کم

  ..تیعصبان

.. م: گفتم تندتند هولم از و عقب دمیکش خودمو گهید کمی

 ختهیر.. دختر که تو.. بدم.. بهت تونمینم.. یلذت چیه.. من

  ..برات

Tina: 

 دمینفهم که سمتم برداشت زیخ گفتم رو جمله نیا تا

 که نییپا کنم پرت تخت از خودمو خواستم یچجور

 مانع و خودش سمت دیکش باشدت زد چنگ بازومو

 کنترل تحت بدنمو یجور لحظه هی تو یول.. شد افتادنم

 یحالت چه تو نشدم متوجه اصن که دراورد خودش

  ..موندم



 ...تخت رو میزد زانو جفتمون یک دمینفهم

 با پشت از دستامو و گرفت قرار سرم پشت یک دمینفهم

 ..کرد قفل دست هی

 دستش تو گرفت گردنمو دستش یکی اون با یک دمینفهم

  ..شونش رو گذاشته و کرد خم عقب به سرمو و

 نیع و گردنم تو بود کرده فرو چونشو یک دمینفهم

 ..دیکشیم نفس خرس

 خنده همون از.. دمیکش غیج کردمو یمحکم یتقال

  ..گرفت دهنمو یجلو و داد سر گوشم تو ترسناکاش

 از خودشو که خوردم یا گهید تکون وحشت با زده بهت

 بخورم تکون یجور شد باعث نیهم و بهم چسبوند پشت

 یا ذره نکهیا بدون اونم و بالش رو وفتمیب صورت با که

 جوجه: بگه بهم و بخنده بخواد دوباره شه جدا ازم

  ..احمق

 نفس دستش تو باصدا بود آورده کم نفس که یکس نیع

   ..دمیکشیم

 انگشتاش رد و کرد رد لباسم ریز از دستشو زیر زیر

  ..ختیر تنم گوشت و سوزوند لختمو شکم

 توش که یتیوضع نیا از شدیم بد واقعا داشت حالم

  ..داشتم آشغالو کهیت هی حس.. بودم



 بدنم یرو یاروم ضربات با انگشتاشو داشت بازم

 آزاد پاش ریز از پامو و اومدم خودم به که باال اوردیم

 دمیکوب محکم پشت از داشتم، که یقدرت تموم با و کردم

  ..اوردیم درش پا از که ییجا

 موفق دمیفهم دستاش شدن شل و دیکش درد از که یداد با

  ..شدم

 و نییپا اومدم تخت رو از و دادم قل خودم زنون نفس

 و در سمت کردم پرت خودمو کنم نگاهش نکهیا بدون

 ..رونیب دمیدو و کردم بازش

 دمیدو هارو پله نور سرعت به و نرده به گرفتم دستمو

  ..نییپا

 نیا از یول بود کرده یخال رو خونه بود گفته خودش

 در بودن، یخال نیهم بخاطر که بود من نفع به طرف

  ..بود نکرده قفل اتاقو

 دلم زد صدا اسممو و زد باال طبقه از که یا عربده با

  ..کردم هول و دیلرز

 چیه که خونه نیا به لعنت یول شد تموم ها پله فیرد

 اونم که.. یخروج در و اتاقم راه جز نبودم بلد جاشو

 ..بود کرده قفل شک بدون



 سمت دمیدو فقط ها پله یباال از پاش یصدا دنیشن با

 بود زده ازش نور و بود وارید کنج که یاتاق اون

  ..رونیب

 ..نرسه بهت دستم کن دعا.. کثافت دختره: الکس

 تا دور به.. شدیم تر کینزد و کینزد داشت صداش

 هیشب جا هی دمیفهم اتاق اون لیوسا از کردم نگاه دورم

  ..آشپزخونس

 به رو جا نیهم نکهیا مگر نداره که یحساب درست یجا

  ..باشه داشته آشپزخونه عنوان

 در.. کردم بسته و باز کشوهارو در تندتند اریاخت یب

  ..درارو تک تک.. رو نتایکاب

  ...!!خودم جون نجات واسه کنم دایپ یچ هی دیشا تا

 یجونور نیهمچ با که کابوس نیا از تر ترسناک میداشت

 خودت از یچجور دیبا یندون و یباش تنها خونه هی تو

  !؟...یکن مراقبت

 و زیت کارد برق دنید و کشو نیآخر در کردن باز با

 نگاهم و شد خشک دستم بود دهیخواب کشو کف که یپهن

  ..بهش موند رهیخ

 ..یعصب و آروم.. دمیخند

 !؟...واقعا



 نکارویا بتونم راحت که بودم دهیرس ییجا به واقعا

  !کنم؟

  !؟...هرزه یشد گور و گم کجا: الکس

  ..مشتم تو گرفتم کاردو دسته و دادم قورت دهنمو آب

  ..تمومه کارت: دیغر و وارید به دیکوب مشتشو

  ..بود در به پشتم هنوز

  ..زدم یمحکم پلک و دادم فشار خودم به کاردو

 ..تونمیم.... تونمیم من

  ..کردم انتیخ ریام به نکنم نکارویا اگه

  ...رمیمیم امشب نکنم نکارویا اگه

 ..گرفتیم قرار سرم پشت قایدق داشت.. ومدیم داشت

 ...کنم نکارویا بتونم بده یقدرت هی بهم خودت ایخدا

 ...الید زودباش... تونمیم.. من

 .....ج امشب سگ نیع: الکس

 تو چاقو باضربِ  کردنِ  فرو و میناگهان برگشتن با

  ..بهم زد زل بهت با و دیماس دهنش تو حرف پهلوش

 تو کنم فرو شتریب رو چاقو داد فرمان مغزم یول.. نه من

 ..پهلوش

 چاقو دسته دور انگشتام و شد جمع چشام تو اشک

  ..دیلرز



 از نگاهمو برهنم یپاها رو خون یها قطره ختنیر با

  ..کردم نگاه نیزم به و گرفتم چشاش

  ..شد تموم

 ..کردم نکارویا

 ..کردم نکارویا عواقبش به کردن فکر بدون

 ..باال گرفتم سرمو لرز و ترس با

 ..بود شده قفل فکش و بود شده سرخ صورتش

 ...تو.. ت: الکس

 دیکش پهلوش از رو چاقو و دستم رو گذاشت دستشو

 خودش و زد فواره پهلوش از لحظه هی خون که رونیب

 ..رفت عقب عقب

 زدن زل با همونجا و وارید به خورد تا رفت عقب انقد

 دستشو کهییجا تا نیزم رو خورد سر آروم آروم من، به

 صورت با زدن، پلک بار چند بعد و پهلوش رو گذاشت

 ...شد بسته چشاش عرق، از سیخ

 با و شد رها انگشتام نیب از یخون کارد و شد سر دستم

  ..کرد برخورد نیزم با یبد یصدا

  ...بسه

  ...ترسناک کابوس نیا بسه

 ...!!بسه



 

 دستم تو یچاقو به و نییپا اومد یخاص لرزش با.. سرم

  ..شدم رهیخ

 به یزد گند که نیآفر.. جسارتت به نیآفر.. الید نیآفر

   ..روش نمیا یداشت یا شاهانه یزندگ یلیخ.. تیزندگ

 و کردم باز چاقو پهن دسته دور از انگشتامو تنگ حلقه

  ..نیزم رو ادیب فرود پام یجلو باشدت دادم اجازه

.. کنم حرکت تونستمینم و نیزم به بود دهیچسب پاهام کف

  ...خواستمینم دمیشا

  ..دمیترسیم چون

  ...!باشم نشده قاتل فقط میزندگ تو نکهیا از دمیترس یم

 چشام با الکس جسم تا پام یجلو از رو خون پررنگ رد

  ..جلو رفتم قدم هی و کردم دنبال

 برداشتم لرزونمو و نیسنگ یقدما خون کهیبار کنار از

  ..زدم زانو جلوش و بهش دمیرس تا

  ..دیلرزیم پلکش نه.. شدیم نییپا باال نشیس قفسه نه

  ..کنم دایپ بهشو زدن دست جرعت تا دمیکش یبلند نفس

 ...باشه مرده اگه

  ...شدمیم هستم که ینیا از تر بدبخت



 انگشتامو از تا دو و کردم باز خوردمو گره مشتِ 

 ..گردنش رو گذاشتم

  ..نشد حس انگشتم ریز ینبض چیه

 ...بستم چشامو و کردم وارد گردنش به یفیخف فشار

  ..یدار جون تا هفت بفهمم بزن.. یلعنت بزن

 آزاد نفسمو زد هم پشت که یکند نبض دوتا با باالخره

 ..زندست نکهیا از شد راحت المیخ و کردم

  ..شد کسانی خاک با میخوشحال دینکش قهیدق کی به اما

 ...ادیب بهوش یوقت

 زونمیآو گوشم تا دو از سقف از واقعا گهید ندفعهیا

  ..کنهیم

 از و شدم بلند جام از و برداشتم گردنش رو از دستمو

  ..رونیب رفتم آشپزخونه

 ...کردمیم جمع دیبا بودمو زده که یگند نیا یچجور

 برسه دادم به طیشرا نیا تو تونستیم که بود کیآر فقط

  ....اونم که

 از بهتر.. دمیخند یعصب و موهام تو کردم فرو دستمو

  ..بکنم بتونم که نبود غلط نیا



 گم پامو و دست ومدیم خون یکی دست که یمن.. من

 چاقو یکی به.. خودم یدستا با.. خودم االن کردم،یم

  ..بده دست بخواد مرگ با که یحد تا.. زدم

 از بدتر یچ گهید دمید چشام جلو کویآر مرگ.. من.. م

  !؟...باشه تونست یم نیا

 یکی تا دو هارو پله و صورتم رو دمیکش محکم دستامو

 رونیب ازش اگه که یاتاق همون به برگشتم و باال رفتم

  ....االن ومدم،ینم

 رو کشوها در.. گشتم شیگوش دنبال و چرخوندم چشم

 رو و ریز داخلشو لیوسا و کردم بسته و باز هم پشت

  ..نبود یول کردم

 همه نیا بعد کرده میقا کجا منو یگوش دونستم ینم یحت

  ..مدت

 برعکس چشمم جلو ویگوش که باال گرفتم سرمو کالفه

 ..دمید کشو رو

 و دمیند چشام جلو رو یگوش که بود پرت حواسم انقد

  ..گشتم دنبالش گهید یجاها

  ..نییپا دمیدو و زدم چنگش کمد رو از

  ..پاش یجلو نشستم دوباره و آشپزخونه برگشتم



 کنار دادم فشار شصتشو انگشت و گرفتم دستشو

  ..کردم باز قفلشو و شیگوش

 و خورد یتکون انگشتش که کنم ول دستشو خواستم

  ..باال رمیبگ سرمو زیت شد باعث

 و گرفتیفیخف لرزش لباش شه، باز پلکاش نکهیا بدون

 صدا اسممو ومدیم در چاه ته از انگار که ییصدا با

  ..کرد

 پهلوش از یچجور که برهنش بدن رو خورد سر نگاهم

   ..زدیم نبض زخمش و بود روون خون

 ..دمیکش عقب که کرد دراز سمتم جون یب شویخون دست

 یجا یا گهید هرکسه االن.. نبودم که سنگدل بودم آدم

  ...اون یول کردمیم کمکش بود الکس

 چاقو رویام فرستاد آدم ینجوریهم مونینامزد شب

  ..بزنن

 شمونیر به اون و رفت ریام بدن از خون ینجوریهم

  ..دیخند

 بود کم بازم ومدیم سرش ییبال هر.. بود کمشم تازه

  .براش

 تکون نیطرف سرمو کالفه که کرد صدا اسممو دوباره

  ..شدم بلند جام از و دادم



 زدم آشپزخونه از و انداختم بهش نفرت با آخرو نگاه

 ..رونیب

 زود و گرفتم رو آنا شماره اتاقم به برسم دوباره تا

 ..کردم تنم پالتومو

 دونستمیم دیبع گرچه.. رفتمیم دیبا ادیب یکس نکهیا قبل

 همشون به چون بذاره خونه نیا تو پاشو یکس امشب

  ..بود داده یمرخص مثال

 ...لحظه همون که کردم پام عجله با کفشامو

  !؟...دییبفرما: آنا

  ..منم.. آنا -

 یچجور تو.. الید: گفت دویکش یگوش پشت یبلند نیه

  !خوبه؟ حالت یوا! ؟یبزن زنگ من به یتونست

: گفتم حال همون تو و نییپا برگشتم هارو پله دوباره

 !شته؟یپ رهام.. ستمین آنا ستمین

 هی تا یوتراپیزیف برده رویام.. یعنی.. ستین.. ن: آنا

 ..یکرد میلب جون شدهیچ بگو.. گردهیبرم گهید ساعت

 بهت: گفتم و گرفت خندم غم همه اون تو حرفش از

 یشنیلوک نیا به دنبالم ایب ریبگ یزیچ یتاکس هی.. گمیم

  ..فرستمیم برات که

  !؟یگیم یجد: گفت شوکه



  ..منتظرتم زودباش.. آنا میجد -

 ..بمیج تو انداختم و کردم قطع ویگوش

 یچ بعدش یول بودم امان در اونجا.. آنا خونه رفتمیم دیبا

  !بشه؟ خواستیم

 داشتم یبیعج حال ..نشست گلوم تو ینیسنگ بغض

 به خواب هی تو داشتم بازم انگار.. نبودم یچیه متوجه

 ..بردمیم سر

 اومدم خونه در از و خاروندم باشدت گردنمو پشت

  ..شدم محوطه وارد و رونیب

 قسمت کردم کج راهمو در یجلو هیسا تا دو دنید با

  ..سادمیوا درخت پشت و محوطه کیتار

 

 ..دادنیم ینگهبان داشتن

 بردم دستمو و برداشتم نیزم رو از درشت سنگ هی

 کیتار گهید طرف کردم پرتش باقدرت و عقب

 ..محوطه

 شد باعث صداش و درختا از یکی به خورد ضرب با

 بدوعن جفتشون و عقب برگرده سرشون نفر دو همون

  ..سمت نیا



 و زدم دور درختو شدم مطمئن شدنشون دور از یوقت

 ازش تا و یورود در سمت دمیدو پا پنجه با صدا یب

 یگوش همزمان و ابونیخ طرف دمیدو دو با شدم خارج

 ..بود روشن صفحش هنوز.. دراوردم بمیج تو از الکس

 شنیلوک فرستادن مشغول و کردم کمتر کمی سرعتمو

 ..شدم آنا واسه

 ...واقعا

  !؟...رهیبگ قرار رمیمس تو بود قرار یچ گهید

 سرم کارمو یتالف و شهیم زنده دوباره جون سگ اون

  ..ستین یشک نیا در.. ارهیدرم

 به که یزمان نیهم تو بود، ادشی یچ همه ریام اگه اما

 چوقتیه گهید و میکردیم فرار ییدوتا بودم آورده دست

  ..میگشتینم بر

  ..آنا خونه رمیم االن

  ..نمیبب رویام تونستمیم خواستمیم اگه

  ..بمونم ششیپ شب تونستمیم

 ..بزنم حرف خوادیم دلم هرچقدر نمیبش باهاش تونستمیم

  ..بکنم تونمینم و خوامینم رو غلطا نیا از کدوم چیه یول

 لیتحو.. ایب بگم بهش.. کنم نگاه چشاش تو شهینم روم

 ..ریبگ



 همخواب.. شدیم دشمنت همخواب داشت امشب نامزدت

 نتینش لچریو و انداخت حال نیا به رو تو که یکس

 ..کرد

  ..نداشتم گفتن واسه یحرف چیه.. گمید طرف از

 جمع خودمو تا.. هوا رو خودم و بود نامعلوم من فیتکل

 هی تونستم ینم.. ریام دنید به برم تونستم ینم کردمینم

  ...کنم خراب ویچ همه گهید بار

 ..آسمون به زدم زل و باال گرفتم سرمو

  ..رونیب دادمش نفس هی با و کردم باد پر لپامو

 گهید دیبا بفهمم تا خوامیم روم جلو راه هی فقط.. راه هی

  ..کنم کاریچ

 به و گرفتم آسمون از نگاهمو و گوشم پشت زدم موهامو

 ..دادم ادامه ابونیخ جدول کنار رفتنم راه

  ..خنده ریز زدم دوباره اریاخت یب

  ..کجا کافه تو ساده شخدمتیپ هی

  .کجا دهیکش درد یالید نیا

-----------------------  

 یوقت از الید یکرد کالفم! ؟یبگ یزیچ هی شهیم: آنا

 حرف خب.. یگرفت ضرب پات با زیر هی ینشست یاومد

 .بزن



  ..نکردم نگاهش

 همونطور.. بود شده منتقل صدامم به انگار بدنم لرزش

 زده زل زدن پلک بدون و وقفه یب شیپ ربع هی نیع که

  :گفتم روم، جلو یعسل زیم رو دمنوش وانیل به بودم

  !چندمشه؟ جلسه.. ج.. ریام

 دیکش یپوف پرسمیم سوال ربط یب دارم دیفهم که انگار

 گهید جلسه چهار تینها.. مونده کم: داد جواب یول

  ..تمومه

 تو.. بزن حرف.. کن فیتعر.. الید: داد ادامه بامکث

 ..بمیغر هی من که انگار زینر خودت

  !خواد؟ینم.. ن.. لچریو گهید! بره؟ راه.. تونهیم -

 یول بره راه تونهیم که معلومه.. خوادینم گهید رینخ: آنا

 ..دهینرس هنوز دنیدو به.. خب

 شد خم جلو سمت کمی و زانوهاش رو گذاشت آرنجاشو

 ....خودت تو: گفت دوباره و

 روناجون چرا اصن! رسه؟یم بهش خوب.. یگل -

  !؟...ومدین

 به.. کن بس الید: گفت بلند و شد بلند مبل رو از جهش با

 نجایا بکشونم رهامو شمیم مجبور بخدا وگرنه ایب خودت

  ..ریام به نطوریهم.. بگم بهش ویچ همه



 و رمیبگ خندمو یجلو نتونستم آخرش جمله دنیشن با

  ..خنده ریز زدم

 نگاهم بهت با داره دمید که کردم نگاهش چشم گوشه از

 اوردمین کم یول شده خشک دستش تو شیگوش و کنهیم

  ..دادم ادامه زدنم قهقهه به همچنان اریاخت یب و

 خنده یصدا یکِ  که بود نیا دمینفهم که یزیچ تنها.. فقط

  ..کردنام هق هق به داد جاشو هام

  ..نداشتم رفتارام و خودم رو یکنترل گهید انگار

 ...الید: آنا

 کدومشون دونستمینم که هیگر و خنده از یبیترک با

  ...!مرد کیآر: گفتم تره درست

  ..دهنم جلو گرفتم دستمو و شد بلند ام قهقهه دوباره و

  !مرد؟ کیآر یچ یعنی.. ی! تو؟ یگیم یدار یچ: آنا

: گفت بغض با و نشست کنارم و بهم رسوند خودشو زود

 ..نمیبب کن فیتعر درست الید

 ریز زدم دوباره و بهش زدم زل.. شدم ساکت لحظه هی

 چاقو.. خودم من.. من.. الکسو: گفتم ندفعهیا و خنده

  ..زدم



 یکیستریه و شکمم رو شدم خم و گرفت شدت خندم

 گزگز لپام و بود گرفته درد شکمم خنده از.. دمیخند

  ..کردنیم

 کردم پاک اد،یز خنده بخاطر چشممو از روون یاشکا

 داشت یناباور با همچنان که کردم نگاه آنا به دوباره و

  ..کردیم هیگر

 سرخ صورتم همچنان یول شد کمتر کمی خندم یصدا

  ..زدنیم نبض لپام و بود

 لبخند با و مبل رو دادم لم و شکمم رو گذاشتم دستمو کف

  ..دمیخند زیر و بستم چشامو

  ..میکن یکار هی دیبا.. شهینم ینجوریا.. ا: آنا

 که بود نگذشته زد که یآخر حرف از یلیخ هنوز

 هول با که آنا دنیکش نیه بعدم و اومد یچوب در یصدا

  ..رهامه بخدا.. رهامه: گفت من به

  ..کن باز درو خب! واقعا؟: گفتم و بهش زدم زل خنده با

 ..تو ادیب بزار: دادم ادامه و کردم یا سرفه تک

   !؟یفهمیم.. رهیام با: آنا

  !جالب چه.. او: گفتم و باال دادم ابروهامو

 



 چرخوندم سرمو نکردم افتیدر آنا از یجواب یوقت

 دستشو و داد تکون طرف دو سرشو هیگر با که سمتش

  !تو؟ اومده سرت به یچ: موهام به دیکش

 قورت یسخت به دهنمو آب و کردم بغض منم بار نیا

  ..نشوندم لبام رو یلرزون لبخند و دادم

 سرم رو دستش آنا که خورد در به محکم تقه دو دوباره

 رویام یخوایم! درو؟ کنم باز: زد لب و شد متوقف

  !؟ینیبب

 مثه و دستم تو گرفتم رو آنا دست و باال اومد آروم دستم

  ...یول بدم جوابشو خواستم وار زمزمه خودش

 از ییصدا نکهیا بدون زدن حرف واسه شد باز لبام

  ..رونیب ادیب ام حنجره

 دوباره تا بگم بله هی بود یکاف و بود در پشت ریام

.. داشتم که یتیوضع با.. طیشرا نیا با من یول.. نمشیبب

 نگاه روش تو دیبا یچجور.. داشتم که یوجدان عذاب با

 !زدم؟ینم دم چیه و کردمیم

  !؟یخوایم: آنا

 و نییپا دیچک چشام تا دو از درشت اشک قطره تا دو

  ..خوامینم: بگم تونستم فقط



 تند یقدما با و شدم بلند مبل رو از و کردم ول دستشو

  ..اتاقا از یکی سمت رفتم

 نگران رونیب امینم برن یوقت تا.. کن باز درو تو -

  ..نباش

 درو: گفت یدلخور با و داد تکون یسر یناراحت با

 ..ببند

 یفور بستم درو و اتاق داخل رفتم و گفتم یا باشه

 ...بشنوم صداشو بتونم حداقل تا در به چسبوندم گوشمو

 یسع که ییآنا بعدم و اومد یچوب در شدن باز یصدا

 بروز یچیه نشه وارد بهش که یشوک تا دو از داشت

 ..نویا دمیفهمیم.. بزنه حرف رهام با ییخوشرو با و نده

  ..تو ایب.. یاومد خوش.. خ! ؟یخوب سالم.. اممم: آنا

 شتریب گوشمو.. بشنوم واضح نتونستم رهامو یصدا

  ..کردم حبس نفسمو و در به چسبوندم

  !ن؟ینبود باهم.. مگه! کجاست؟ ریام.. رهام: آنا

 واسه شد خونه وارد که دمیشن رهامو یقدما یصدا

 ..گهیم یچ بفهمم تر راحت تونستم نیهم

 ادیب خواستیم رمیام.. بزنم سر بهت خواستم: رهام

 ..هم کردیم درد پاش هم یول داخل

 !چرا؟: آنا



  !چرا؟ یچ: رهام

  ..گهید گمیم پاشو: آنا

 ..اونه واسه آورد فشار پاش به یادیز کمی امروز: رهام

  ..آها: آنا

 منم بزنه حرف تا گفت خورد زنگ شیگوش هم: رهام

  ..خونه برسونمش برگردم

  ..نطوریا که اوم: آنا

 بدون نتونستم یحت.. زدم خودم حال به دلم تو یپوزخند

 ..بشنوم صداشو شدن، رو در رو

 الِ یخیب و زدمیم ویچ همه دیق و رونیب رفتمیم هوی کاش

 یم خودمو کنم ثابت ویچ همه بخوام رهام به نکهیا

  !فاصلمون؟ بود چقدر مگه.. ریام به رسوندم

  !؟...یچ ادین شیپ ییتایموقع نیهمچ گهید اگه.. اگه

 لحظه همون که گرفت قرار در سرد رهیدستگ رو دستم

 گوشامو و بکشم دستمو شد باعث زد رهام که یحرف

  !بوده؟ نجایا یکس: کنم زتریت

! باشه؟ نجایا خوادیم مثال یک.. نه بابا یا! ؟یچ.. چ: آنا

  !نجا؟یا ادیب یکس دیبا چرا اصن

 گم پاتو و دست چرا فقط دمیپرس سوال هی آنا: رهام

  !؟یکرد



  ..نشده گم پام و دست.. زمیچ که من! من؟: آنا

 یول بامیج تو کردم دست عیسر و گرفتم دندون به لبمو

 دمیکوب کردم حس الکسو یگوش بودن یخال یجا یوقت

  ..یلعنت: زدم لب و میشونیپ تو

 !ه؟یک واسه دمنوش نیا: رهام

  ..منه مال.. امم: آنا

  !تو؟ مال: رهام

 کمی دفعهیا یول رهام دوباره که شد سکوت هیثان چند

 بابونه از که تو: گفت رانهیگ مچ حالت و یعصب

  !؟یخوریم بابونه دمنوش حاال تا یک از.. یمتنفر

  ..شدم آنا جواب منتظر کردمو مشت دستمو

  !؟یداد ریگ چرا رهام گهید خورمیم: آنا

 ..سکوت بازم

 رهام بودم منتظر انگار همش.. دمیترسیم سکوتا نیا از

  ..کرد جمعش نشه گهید که بندازه جانانه کهیت هی

  ..شد نمیهم

  !ه؟یک واسه یگوش نیا! آنا؟ بوده نجایا یک: رهام

  ..زدم چنگ موهام به و کردم یا کالفه پووف

 ..رهام: آنا

  !نه؟ مگه نجاستیا الید: رهام



  ..زد تند قلبم و موند خشک موهام تو دستم

 !بود؟ کجا الید.. رهام تو یگیم یدار یچ.. چ: آنا

 هواست از هم زنونه عطر نیا یبگ یخوایم حتما: رهام

  !نه؟ مگه

.. کردم بو خودمو نییپا گرفتم سرمو شده گرد یچشا با

  ...!ملک بهت لعنت

! نجا؟یا اومده پاشده ییرو چه با! ن؟یا کجاست: رهام

  !آنا؟ شینیبب یندار حق گهید نگفتم مگه

 گرفتم فاصله در از که گفت بلند یصدا با آخرشو جمله

  ..خاروندم صورتمو کالفه و

 انگار که دمیشن یم رهامو یپا یصدا وضوح به گهید

  ..کنه دایپ منو تا گشتیم و گشتیم داشت وار وونهید

 !؟یکرد مشیقا کجا: رهام

 یکنیم فکر تو که اونجور یچیه.. باش آروم رهام: آنا

 ..ستین

  ..کنمیم داشیپ خودم باشه! نه؟ یگینم: رهام

 ..توام با رهام: آنا

 یاتاق.. اتاق نیتر کینزد سمت اومد پاش یصدا قایدق و

  ..بودم توش من که

  ..من به بده گوش! ؟یسیوا لحظه هی شهیم رهام: آنا



 باشدت خودم کنه باز درو رهام نکهیا قبل و گرفتم ینفس

 رونیب به بلند قدم هی و نییپا دمیکش رو رهیدستگ

  ..برداشتم

 شده خشک دست به و کردم آزاد نفسمو یکوتاه بازدم با

  ..زدم زل چشاش به بعد کردم نگاه هوا تو رهام

 

 رهیخ بهمون ینگران با و دهنش جلو گذاشت دستشو آنا

  ..شد

 آوردش و شد مشت کم کم حالت همون تو رهام دست

 ..نییپا

! طرفا؟ نیا از.. خانم الید بَه: گفت تمسخر و خشم با

  ..نیاومد خوش یلیخ یلیخ

 خودم به جانب به حق افهیق و ندم وا زود کردم یسع

 شده نوشته نامه اون تو یهرچ نکنه فکر تا رمیبگ

  .راسته درموردم

 یوقت.. جواب هی دنبال گشتم ذهنم تو و زدم یمحکم پلک

 به زدم سکوت مهر شهیهم نیع نکردم دایپ یزیچ هم

 یتموم زبوناش زخم مگه یول.. نگفتم یزیچ و لبام

  !داشت؟



 یحت هم شدن کالم هم قیال رو ما.. دیببخش.. اوه: رهام

  ..خوامیم معذرت منه از اشتباه! د؟یدونینم

  ..یریم یدار تند.. رهام: آنا

 به یآروم تنه ناخواسته و گرفتم ازش نگاهمو باحرص

 مچ که کردم تند ییرایپذ سمت قدمامو و زدم شونش

 رهام اول بار واسه و شد دهیکش محکم پشت از دستم

 ...بودم متنفر ازش که یزیچ.. دیکش داد سرم

 دیبا! ؟یریم یدار نییپا یانداخت سرتو کجا: رهام

  ..یبد پس حساب

 دستمو و چرخوندم محکم انگشتاش نیب دستمو مچ

 رهام یصدا از کمتر که ییصدا با منم و رونیب دمیکش

  ..دمینم پس حساب چکسیه به من: گفتم نبود

 بزار پس.. ستین یحرف باشه! واقعا؟: گفت و دیخند

 تویواقع یِ رو انتظارته چشم و رونهیب اون که یاون

  ..نهیبب

 و گرفت دستمو مچ دوباره که بودم حرفش جیگ هنوز

 کن ول: زدم داد و اومدم خودم به که در سمت دیکش

  ..رهام دستمو

 و دستش پشت دمیکوب نکنه باز درو نکهیا واسه فقط و

  ..عقب دمیپر



 هست معلوم: زدم داد و زدم گره توهم یعصب ابروهامو

 منو یتونینم یدونینم یزیچ یوقت! ؟یکنیم یدار کاریچ

 !یبذار فشار تحت انقد

 انقد یچ همه یوقت! مگه؟ ندونم که هست میزیچ: رهام

 نیا تو یبذار پاتو یتونست یچجور! روشنه؟ و حیصر

 !خونه؟

  !آره؟ روشنه و حیصر که -

 و سمتش گرفتم اشارمو انگشت و برداشتم سمتش قدم هی

 یش مونیپش بعدش که نزن بهم ییحرفا: گفتم دیتاک با

 بذارم پامو نشه روم که نکردم یاشتباه چیه من.. رهام

 حرف ینجوریا من با وقتچیه گهید.. آنا ی خونه تو

 ..نزن

 رویام ایب.. ایب! مگه؟ یستین گناه یب.. گهید خوبه: رهام

   !؟یکنیم مقاومت چرا گهید نیبب

 دوباره شدم قفل یدندونا نیب از و شد داغ اشک از چشام

  ..نذار.. فشار.. تحت.. منو: گفتم شمرده شمرده نباریا

  !چطوره؟.. داخل ادیب ریام بگم تونمیم ای: رهام

 !ست؟ین خوب حالش مگه ینیب ینم.. بسه رهام: آنا



 تیعصبان با رهام. .مینکرد نگاه رو آنا رهام، نه من نه

 نقاب هی با من و بهم بود زده زل نفرت یها رگه و

  ..بهش بودم رهیخ اشک پرده پشت تظاهر

 روز به روز ریام: گفت و جلوم اومد گهید قدم هی

 تو خواست ازم چندبار.. ادیم ادشی داره یشتریب یزایچ

 ازش یخوایم یک تا.. نتتیبب خوادیم.. ششیپ ببرم رو

 رویام خودتو فیتکل االن نیهم ای! ال؟ید یکن فرار

 یزندگ از و کن تموم ویچ همه که هم ای.. کن روشن

  ..شهیهم واسه.. رونیب برو ریام

 بهش یدار همش ینیب ینم مگه: داد ادامه مکث با

  !؟یزنیم ضرر

 نذاشتم و کردم پشت رهام به و دمیچرخ پام پاشنه رو

 ..نهیبب گونمو رو دیچک حرفش درد از که یاشک

  ..گهید کن بس یکرد یرو ادهیز یلیخ.. رهام: آنا

 کردم وارد نمیس قفسه به یفشار و قلبم رو گذاشتم دستمو

 برگشتم دوباره دهنم آب یباصدا دادنِ  قورت بعد و

 هی واسه دادم تکون لبامو نکهیا محض به و رهام طرف

 ..شد بلند شیگوش برهیو دادن، شکن دندون جواب



 از یانگشت دو شویگوش و گرفت ازم نگاهشو اخم با

 دارم! جان؟: داد جواب همونجا و رونیب دیکش بشیج

 ..اومدم باشه باشه.. ریام امیم

 ..زد بهم یپوزخند و کرد قطع ویگوش

 گمیم نیهم بخاطر.. مهیزندگ َکس نیتر ارزش با ریام -

 از حاضرم من.. نزن یحرف من به یدونینم یزیچ تا

 یضرر نیتر کیکوچ ریام به نکهیا واسه بگذرم جونم

  ...تو اونوقت نرسه

 یحساب قراره اگه: دادم ادامه و زدم یصدادار شخندین

 که یاحترام همه با.. تو نه.. دمیم ریام به فقط بدم پس

 و یبپرس حساب ازم یندار حق یول.. قائلم برات

 یم نجایهم بخواد دلم هروقتم تا.. یکن رمیتحق ینجوریا

.. کنه یکار به مجبور منو تونهینم چکسیه مونم

 !تمومه؟

 نییپا باال چندبار سرشو که بهش زدم زل ییپررو با

 بعد و یورود در سمت رفت محکم یقدما با و کرد

 به بلندش یصدا از که بست باضرب درو چنان رفتنش

  ..دادم فشار روهم چشامو و دمیلرز خودم

 و نور همون نتونستم گهید کردم باز چشامو یوقت اما

 ..نمیبب وییروشنا



  ..بود شده تار و اهیس واسم جا هنه

 ..رفتم عقب قدم قدم و سرم به گرفتم دستمو

  !؟یخوب الید.. نیبش نجایا ایب الید.. الید: آنا

 ! (؟...یزنیم ضرر بهش یدار همش ینیب ینم مگه) 

 من.. م.. زنمینم ریام به یضرر چیه من: گفتم لب ریز

  ..ریام به زنمینم یضرر چیه

 آروم نیبش نجایا ایب.. برم قربونت یزنینم که معلومه: آنا

  ..الید باش

 

 سمت کنه تمیهدا خواست و هام شونه رو نشست دستش

  ..مبل

 رفت نیب از تعادلم رو کنترلم گهید و شد سست زانوهام

 یکیتار و نیزم خوردم زانو با مبل، دسته گرفتن با و

 .…شد چشام بینص ییانتها یب

-------------------- 

 یفیخف لرزش دستم رو سوزن زیت نوک سوزش حس با

    ..کردم باز چشامو و شد وارد بدنم به

  ..اومد بهوش یوا: آنا

  ..آنا: زدم لب و دادم فشار روهم چشامو

  !خوبه؟ حالت.. الید جانم: آنا



: گفت سرم باال از تیرضا با یا مردونه بیغر یصدا

 هم رفتنش حال از علت.. شهینم دهید یبد نشونه.. خب

 زیتجو دارو و قرص یسر هی.. بود یعصب دیشد فشار

 قطعا حالش کنه، مصرف ماه سه یال دو مدت به کردم

 استرس و اضطراب تو مدت نیا.. شهیم بهتر یلیخ

 بشه تونیختگیر بهم باعث که یزیچ.. یشوک ای! ن؟یبود

  !ن؟یکرد تجربه

 زل بهم و گرفت خندش که زدم یلبخند دکتر به رهیخ

  ..زد

 تو ینقش چیه استرس و شوک و اضطراب.. کترد نه

 هی فقط.. نکردم تجربشون حاال تا اصن ندارن من یزندگ

  !نیهم.. کشتم آدم.. کردم کوچولو کار

 از تا داد تکون صورتم جلو دستشو دکتر نکهیا محض به

.. ب: گفتم آروم و چرخوندم سرمو رونیب امیب هپروت

  ..دیببخش

  ..کوچولو خانم ستین یمشکل: دکتر

 اخمام.. شد رو اون به رو نیا از صورتم لحظه هی تو

 کترد به زدم زل یعصب اریاخت یب و خورد گره توهم

  ...کوچولو خانم.. زد بهم که یحرف بخاطر



 جلو بود ادمی الکس صورت  از که یا چهره نیآخر

  ..شد نامنظم دوباره نفسام و گرفت جون چشام

  ...کوچولو بدبخت.. کوچولو فرشته.. کوچولو خانم

 باشم داشته صورتم عضالت رو یکنترل نکهیا بدون

  ..دنیپر پلکام و باال اومدن لبم یها گوشه

 اعصابشه از نیا! ن؟یکن یکار هی شهیم.. دکتر.. د: آنا

  ..دوباره

.. خو: گفتم کنن هوشمیب بخوان دوباره نکهیا ترس از

 ..خوبم.. من خوبم

  ..نباشه معلوم لرزششون تا بستم هیچندثان چشامو

 از حتما داد، دست بهت یا حمله نیهمچ هرموقع: کترد

 واکنشت! باشه؟.. کن مصرف دادم بهت که ییداروها

  ..نباش نگران هیعیطب

 ..دونمیم هیعیطب یلیخ: کردم زمزمه

 یتونیم یندار جهیسرگ یکرد احساس هرموقع: دکتر

  ..یش مرخص

 رو رونیب رفتیم اتاق از که همونطور و زد دور تختو

 ..دور به بال: گفت آنا به

  ..دکتر یآقا ممنون: آنا



 رونیب بره زودتر دکتر بودم منتظر انگار که یلحن با

  !؟یکرد خبر رهامو یچ واسه: گفتم آنا به رو

 خودم دیرس یم بهت زورم مگه الید کردمیم کاریچ: آنا

  !مارستان؟یب ارمتیب یتک

 جلو ارهیب رویام ورداره سرش به بزنه اگه ینگفت -

  !!زم؟یبر سرم تو دیبا یخاک چه من چشام

 ..نزدم زنگ بهش لحظه همون بود حواسم اتفاقا: آنا

 قهیدق چند: داد ادامه که کردم نگاهش کردم زیر چشامو

 بهش خونه رسونده رویام شدم مطمئن یوقت سادمیوا

  ..گمیم راست.. زدم زنگ

 ..کردم باور خب یلیخ: برگردوندم رومو کالفه

  ..کردم گمید کار هی.. من: آنا

  !کار؟یچ: گفتم آهسته سمتش، بچرخه سرم نکهیا بدون

 کار من یول دستم از یبش یعصب دیشا دونمیم نیبب: آنا

 ..کردم درستو

 به یدست و نشستم جام تو تخت گاه هیتک کمک با نباریا

  ..لباسم رو خورد سر نگاهم که دمیکش موهام

 واسه ارمیب لباس واست گفت پرستار.. اون آها: آنا

 اون.. آوردم خودمو یزایتم لباس از دست هی.. ضیتعو

  ....لباستم



 کردم دنبال نگاهشو رد اخم با.. کرد اشاره ییجا به

 ازش مزخرف لباس اون گوشه که یکیپالست به دمیرس

 ..رونیب بود زده

 ..دور بندازش -

 ..نشه سردت یبپوش آوردم نمیا.. باشه: آنا

  ..تخت رو گذاشت شده تا یمشک سوشرت هی و

 کاریچ: گفتم دوباره و کردم نگاهش یکنجکاو با

  ..بگو اونو! ؟یکرد

 حرف به شروع خواست بود چشاش تو که یاضطراب با

 کیپالست با رهام و شد باز دوباره اتاق در که کنه زدن

  ..داخل اومد دستش یخوراک یسر هی و قرصا

! کرد؟ینم نگاه بهم چرا.. باال دنیپر تعجب از ابروهام

  !زد؟ینم زبون زخم دوباره چرا

 و گرفت ازش کارویپالست و سمتش رفت زود آنا

  ..شد شتریب َشکَّم که زد من به یلبخند

 و باال گرفت سرشو که کرد حس نگاهمو ینیسنگ انگار

 چشماش، تو یمونیپش و یناراحت یها رگه دنید با من

 بود زده یچجور آنا که بزنم حدس یحدود تا تونستم

  ..بود داده بهم که یقول ریز



 دایپ وضعش و سر از که یآشفتگ و ِمن و ِمن با رهام

 قبل تا یعنی.. کردم اشتباه من.. الید: گفت من به رو بود

 تهمت.. تو به یعتی.. رو تو... بفهم داستانو اصل نکهیا

  ..زدم

 بهش چشام با کردم یسع و آنا سمت دیچرخ چشام

  ..بد یلیخ.. کرد یاشتباه بد که بفهمونم

 کردم اصرار من.. نکن نگاه آنا به یاونجور: رهام

 جبران واسه بتونم یهرکار.. بعد به االن از.. بهش

 .....اشتب

  ..گهید بشنوم خوامینم -

 نییپا که بوتامو مین و کردم زونیآو تخت رو از پاهامو

 تموم با و برداشتم انگشتام نوک با بود شده جفت تخت

  ..کردم پام داشتم که یتیعصبان و حرص

Tina: 

 کمکت رهام.. رهام.. نشو یعصبان توروخدا الید: آنا

  !نه؟ مگه.. م.. کنهیم

  ..باال دمیکش بوتمو مین پیز و دادم سر یکوتاه خنده

 زنده احتمال یحت.. بود ممکن یزیهرچ یروان اون از

  ..موندنش



 از جونشو و دید یجد بیآس بخاطرم که یکس نیاول

  ..بود کیآر داد، دست

... دوم نفر بشه اشیباز سرخود با بخواد هم رهام اگه

  ..نداشتم نویسنگ بار نیا طاقت واقعا گهید

 بود تو از اشتباه: گفت سرم پشت از یمیماللحن با رهام

 دونستمیم زودتر اگه.. یکرد یمخف منم از نویا که

.. الید مردک اون دست یوفتیب دادمینم اجازه چوقتیه

 !؟ینداشت اعتماد منم به یحت تو

 !بهشون؟ گفتمیم یچ

 فیتعر واسشون بودمو کرده تجربه که ییزایچ یچجور

 آدم الکس کنم ثابت خواستمیم یچجور!! کردم؟یم

  !ست؟ین

 خودمم فیتکل یوقت کردمیم هیتک رهام به یچجور

  !؟...نبود مشخص هنوز

 اگه: گفتم دلخور و زدم زل آنا یِ اشک یچشا به

 یبگ خودم به اول از یتونستیم یباش رازدار یتونستینم

  ..نکنم وا جلوت دهنمو که

 با و زدم چنگ تختو رو سوشرت و کردم مشت دستامو

 رهام یصدا بازم که در به رسوندم خودمو بلند قدم چند



 که تفاوت نیا با.. گوشم به خورد فاصله همون از

  ..شد یخال دلم ته واقعا ندفعهیا

  ..رونهیب اون ریام: رهام

 انگشتام نیب درو سرد رهیدستگ و بستم محکم چشامو

  ..دادم فشار

 االن که دونستنیم! من؟ با کردنیم کاریچ داشتن نایا

 بازم و دارم ازین ریام به گهید زمان هر از شتریب

  !؟...کردنیم یباز باهام ینجوریا

 فقط آرزوم تنها.. دردم یدوا تنها االن که دونستنیم

 که زدنیم یکس از حرف بازم و رهیام بغل چندلحظه

  !اد؟ینم ادشی منو وقته یلیخ

  !الید: رهام

 رو از دستمو نکهیا بدون و کردم باز شدمو داغ یچشما

 انگشت بازم.. رهام طرف برگشتم بدم تکون رهیدستگ

 یباز.. من با: گفتم بغض با و طرفش گرفتم اشارمو

 ..نکن امتحان منو.. رهام نکن

 فرار ازش بازم بود رونیب اون االن اگه: رهام

  !؟یکردیم

 میباز یداشت یدید: گفتم زدمو بغض با یپوزخند

  !؟یدادیم



 از دست خودت خوامیم فقط من دمینم تیباز من: رهام

 یدار رویام هم خودت هم.. یبردار خودت کردن تیاذ

  !؟یمتوجه یکنیم نابود

 از حرف یدار یک به: دمیخند دوباره کردمو کج سرمو

 فقط روزارو نیا همه که یکس به! ؟یزنیم بودن متوجه

  !د؟یخر جون به نفر هی بخاطر

 و دیخر جون به نارویا همه که یکس به.. آره: رهام

 روال به یچ همه و جاش سره ادیم عقلش امشبم نیهم

 شیپ برمیم رو تو من.. زنمیم حرفو نیا گردهیبرم سابق

  ..امشب نیهم.. ریام

 از دمیکش یدردناک نفس و گرفتم خودمو لرزش یجلو

 و برسه تیواقع به رهام هدف بدم اجازه تونستمینم نکهیا

 ستین جاش سره شماها عقل.. جاشه سره من عقل: گفتم

 و دیدیفهم رو اومده شیپ یداستانا صدم کی فقط که

 میزندگ به زدم گند خودم.. دیریگیم میتصم من واسه

 یچ شماها.. ببرم شیپ شویبق خودمم دیبذار پس! گه؟ید

 ایچ من وامونده مغز و قلب تو نکهیا از دیدونیم

  ..یچیه! ؟...گذرهیم

 دینذار حداقل: دادم ادامه و نییپا دمیکش درو رهیدستگ

 تموم ضررم به هودهیب دمیکش امروز به تا که ییعذابا



 تو چشم رویام منو نیبگ من به نکهیا بدون مبادا.. شه

  ..دیکن چشم

 لحظه هی فقط لحظه هی و شدم خارج اتاق از و گفتم نویا

 یچ بود در پشت االن واقعا ریام اگه کردم تصور

  ...شدیم

 ضربان و ارهیب هجوم چشام به اشک تا بود یکاف نیهم

  ..شه تند معمول طبق قلبم

  ..نمیبب فعال رویام خواستمینم لیدل دو به فقط

 زدم که یگند یبو مدت هی بعد که باشه مرده الکس اگه

  ..سازنیم کارمو خوردن آبِ  نیع آدماش و ادیدرم

 ...بمونه زنده اگه یول

 ای و برسه گوشش به دوباره ترسمیم نمیبب رویام یوقت

 نیع.. کنه میروح شکنجه و بزنه کتک منو قبل دفعه مثل

 ..چشام جلو کیآر مرگ دنید واسه کردنم مجبور

 دوباره نشده سرپا هنوز رویام بخواد دوباره نکهیا ای

 که ارهیب آنا و رهام سر ییبال نکهیا ای.. کنه داغون

  ..منن طرف

.. کنه نابود خوادیم دارمینگهم خودم طرف که ویهرکس

  ..کنهیم نکارمیا



 خودمو یجلو مگه تونستمیم وگرنه بود نیهم از ترسم

  !؟...نکنم پرواز ریام آغوش به دنیرس تا که رمیبگ

 کاله دمیرس که مارستانیب باز یفضا و محوطه به

 تا دو تو بردم فرو دستامو و سرم رو انداختم سوشرتو

  ..گشادش بیج

 دل، ته از قیعم نفس هی یجا به چندماه نیا مثل بازم

 تا کردم تر آروم قدمامو سرعت و دمیکش نیسنگ نفس

  ..انیب هم آنا و رهام

 زدم اتاق از نجوریهم دینرس مغزم به خون لحظه هی

 نه همراهمه پول نه باشم نیا فکر به نکهیا بدون رونیب

  ..یگوش

  ...رهام از هم شکستم رو آنا دل هم گمید طرف از

 زود اگه کرد بارم حرف یکل.. بود حقش رهام! نه البته

 میراض زود ریام دنید واسه خواستیم دادمیم رو بهش

  ..گرفتیم دهیناد هامو مقاومت گهید و کنه

 

 به نییپا تا باال از و صورتم رو گذاشتم دستمو کف

  ..دراوردم حرکت

 !ال؟ید: رهام



 با.. کردم نگاه بهشون حوصله یب و نییپا اوردم دستمو

 یم اشک داشت دمیتوپ بهش یوقت از آنا که وجود نیا

 ..ختیر

 ..پرسمیم ازت سوال هی فقط: رهام

 ..بهش زدم زل منتظر

 چیه که بدون نمیا! ؟ینیبب رویام یخوایم یکِ : رهام

 !خب؟.. ستین روت یاجبار

 و جمع کمی خودمو: دادم جواب و کردم تر زبونم با لبمو

 !بعدش.. امیب خودم به.. کنم جور

 !قول؟: رهام

 ..قول: گفتم و دادم تکون مثبت نشونه به سرمو

 شیگر یصدا که کردم بغلش آروم و گرفتم رو آنا دست

  ..شد بلند

: گفتم رلبیز و شه تیاذ نیا از شتریب ومدین دلم

 ...دیببخش

--------------------------- 

 !بنظرت؟ شدم خوب -

 با و شدم بسته یاسب دم یموها یال به ال دیکش انگشتاشو

 ..یشد یعال: گفت لبخند



: شد بلند آنا اعتراض که لبم رو دمیکش دور هی انگشتمو

 پاکش یه رژو نیا زدم برات دومه بار الید گهید نکن

  !یکنیم

 ..آنا که رمینم یعروس -

.. ریام شیپ یریم خودت یپا با یدار ها مدت بعد: آنا

  !؟یایب چشمش به دینبا

 کمی بود تنم که رو آنا رنگ یدود سوشرت بلند ینایآست

 اومدن چشمش به.. ارهیب ادشی منو: گفتم و باال دادم

  ..شکشیپ

 گفت یچ شیپ شب چهار رهام.. نباش نگران ارهیم: آنا

  !بهت؟

 شب اون ما: دادم جواب و نشستم تخت لبه و دمیچرخ

  !؟یگیم کدومو.. میزد حرف یکل

 ییزایچ توک و تک ریام گفتش که.. گهید نیهم: آنا

 تو بود خواسته رهام از خودش اصن.. ادیم ادشی ازت

  ..که ستین یزیچ کم نایا خب نهیبب رو

 کن فکر لحظه هی: گفت دوباره که شدم رهیخ بهش مردد

 اول روز نیع و بود ومدهین ادشی یچیه االنم تا ریام

  !؟یکن کاریچ یخواستیم موقع اون.. بود



 ختمیر بهم یلیخ: گفتم کالفه و خاروندم ابرومو گوشه

 تا حافظش و شده معجزه نکهیا.. دارم قبول حرفاتو.. آنا

 اون از نکهیا.. بره راه تونهیم نکهیا.. برگشته یحدود

.. گردهیبرم خودش یزندگ به داره و شد خالص لچریو

 ..دونمیم رو همه نایا

 چشام جلو دمید یصندل رو کویآر جنازه که یآخر بار

 ..دیکش ریت سرم و گرفت جون

 که ییزایچ.. دمید چشم به که ییزایچ یول: دادم ادامه

  ..کردم تجربه

: گفتم و رونیب دادمش باضرب و کردم باد پر لپامو

 خودش مشغول فکرمو کل.. آنا ترسمیم یلیخ.. ترسمیم

 دوران نیتر سخت تو که میعصب خودم از چقد.. کرده

 چقد.. باشم حالش کمک یا ذره نتونستم ریام یزندگ

 من به کمک بخاطر کیآر نکهیا از دارم وجدان عذاب

 کنم فیتعر رهام واسه نارویا اگه کردم فکر.. شد کشته

 دوشمه رو که یبار فشار از شمیم سبُک کمی خودمم

.. دونهینم زارویچ یلیخ رهام تازه.. نشد نطوریا یول

 یدید خودت ندادم ادامه گهید شهیم یعصب داره دمید

 .....یم وگرنه.. که



 تخت رو کنارم بدم ادامه حرفام به بذاره نکهیا قبل

 تو ریتقص نایا چکدومیه: کرد قطع حرفمو و نشست

 مرگ.. نکن سرزنش خودتو هم یالک ستین و نبوده

 یلیخ یلیخ یلیخ که گمیم واقعا خودم یگفت که کویآر

 نیا بعد اما! تو به برسه چه گهید شدم ناراحت براش

 نده اجازه ن،یدیکش که یعذاب و زجر و یسخت چندماه

 !باشه؟.. شه گرفته ازتون بودنتون باهم دوباره لذتِ 

 از: گفتم رلبیز حال نیع در یول دادم تکون سرمو

 یفرق چیه جنازه هی با االن دیشا... متنفرم یفیبالتکل

 نیا.. کشهیم منو قتل نقشه داره و نشسته دمیشا.. نداره

  ..یفیبالتکل یعنی

  ..بود فکر تو و ناراحت که کردم نگاه آنا صورت به

 حال لحنم کردن عوض با کردم یسع و شدم بلند جام از

: گفتم نیهم بخاطر کنم عوض هم رو آنا یهوا و

 امشب هی.. کنمیم گوش یزد تو که یحرف به.. الیخیب

 فکر ریام خودمو به فقط و رمیبگ افکارمو یجلو دیبا

  !نه؟ مگه.. کنم

 کاش اما.. اوهوم: گفت و باال گرفت سرشو باالخره

 یتاکس با حداقل ای.. رسوندت یم رهام یذاشتیم

 ..یرفتیم



 چندماه  بعد اگه هم تو: گفتم جوابش در یکوتاه خنده با

 نمیموزیل اگه ،ینینب رونویب رنگ و یباش یزندون که

 ..یدیم حیترج رفتنو ادهیپ باشه پارک خونت در جلو

 من: انداختم باال هم ییابرو و باال اوردم انگشتمو تا دو

  ..کردم تجربش بار دو

 معترض که خودش تو رفت بازم یول دیخند اونم اول

 نویا. .آنا ایکن ینجوریا نمینب: گفتم کردمو بغلش شدم

  ..وونهید یش ناراحت که نگفتم

: بود هاش شونه رو دستام همچنان یول شدم جدا ازش

 !من؟ برم! باشه؟ راحت المیخ

 برو: گفت و کرد نییپا باال چندبار دییتا نشونه به سرشو

 حافظه امشب اگه.. یکنیم یچ نمیبب که برو.. زمیعز

 ...جاش، سره یارین صد در صد رویام

 کاملش خنده با که بگم جملشو ادامه من تا کرد سکوت

  ..ستین الید اسمم: کردم

 کردم بسته و باز واسش پلکامو که زد بهم یمطمئن لبخند

 از کوتاه یخداحافظ هی بعد و رونیب میاومد اتاق از و

 که بود نیا کردم که هم یکار نیاول.. شدم خارج خونه

 ..بچشم بدنم یسلوال تک تک با رو یآزاد طعم

 



  ..بودم یآزاد تشنه حد نیا در

  ..نبودم چکسیه اجبار ریز

 نیهمچ که یمن واسه حداقل.. بود یباورنکردن و بیعج

 ..داشتم یسرنوشت

.. دنیدو کردم شروع و سرم رو انداختم سوشرتو کاله

 تونستمینم که داشتم شوق و ذوق ریام دنید واسه یانقدر

  ..برم راه قدم به قدم و باشم بند پام رو

 ادشی ویچ همه.. کردمیم فیتعر واسش ویچ همه امشب

  ..اوردمیم

 تو روز چهار نیا که گرفتم خودمو یجلو زور به یلیخ

 با شویثان به هیثان تونستمیم که یصورت در نمیبش خونه

 ..بگذرونم ریام

 و کیآر مرگ کابوس با داشت هرشبم و هرشب یول

 کل و گذشتیم زدنم چاقو و من یوونگید و الکس جنون

 دنید واسه نداشتم یتمرکز چیه و بودم اونا ریدرگ روز

  ..ریام

 ..کردمیم قانع خودمو داشتم کم کم یول

  ..ستین یکیآر گهید که

 ..شده آلوده خون به دستش که هست ییالید گهید و



 دمشید اگه و شیپ برم که بودم خورده قسم امروز اما

 چه بخواد خودش چه.. نشم جدا ازش چوقتیه گهید

  ..نخواد

 کردمیم یهرکار و زدیم پرسه مغزم تو که یزیچ تنها

 افتاده خوره نیع که بود یفکر بشم، الشیخیب تونستمینم

 ...جونم به بود

 ازش ریام و من سهم که درد و عذاب همه نیا نکهیا

 گرچه.. یروح و یجسم من.. یجسم اون بود، یکی

 ..شهیم اضافه رمیام به یروح بعدا

 قطعا کردمیم سر یک با و کجا مدت همه نیا بفهمه یوقت

  ..شهیم وونهید

 واقعا که بود کرده ریدرگ ذهنمو سوال نیا.. نایا از یجدا

  !ست؟ین یالکس گهید! شد؟ تموم یچ همه

 ...هم باشه اگه.. ستمین گهید مدت هی بعد منم که نباشه اگه

  ..کمتره تعجبش یجا باز

 همه که بقبولونم خودم به تونستم ینم یول چرا دونمینم

  ..ریام و موندم من و شده تموم همه.. ایتلخ.. دردسرا

  ..کردیم تمیاذ داشت که بود حس نیا

 شدم خم زانوهام رو و سادمیوا دمیرس که ابونیخ سر به

  ..دمیکش نفس تند تند و



 گرفته قرار چشام راس ریت تو کردم نگاه ریام خونه به

 ..بود

 ابونیخ هی جز گهید االن و بود توش رمیام که یا خونه

 ..نبود نمونیب یا فاصله چیه کوچه هی و

  ..نمیس وارهید به دیکوب خودشو وار وونهید قلبم

 طرفم دو به ینگاه و زدم دل ته از یلبخند نفس، نفس با

  ..انداختم

 و ابونیخ سمت برداشتم قدم اومد جاش سره که نفسم

 ناکامم نزنن یآخر لحظه نیا که بود نایماش به حواسمم

  ..ابونیخ گهید طرف برسونم سالم خودمو و نکنن

 تو ضربانش یصدا که یقلب و داشتم من که یدقت با

 سمت دمیرس کرد،یم خفم داشت جانیه و زدیم گوشم

 زیر و برداشتم سرم رو از کالهو و ابونیخ گهید

  ..گوشم پشت انداختم موهامو

 و ابونیخ کف یها زهیر سنگ به زدم کفشمو پنجه

  ..خلوت کوچه اون تو دنیدو کردم شروع دوباره

 دمیدو یم بلند یقدما با و داشتمیبرنم ریام خونه از چشم

 رد رو یدگیبر نیسوم داشتم که لحظه همون قایدق که

 به یمشک دراز یپا هی یچجور دمینفهم کردمیم

 نتونستم که منم و گرفت قرار پام یجلو یافق صورت



 با و کرد ریگ پاش به پام کنم، توقف هوی دنمیدو وسط

 کف فقط نیزم خوردم باشدت دمیکش که یفیخف غیج

  ..نهینب بیآس صورتم تا کردم سپر دستامو

 زود و زد جرقه مغزم که بودم خوردنم نیزم شوک تو

 به بازومو یکی که برگردم خواستم و اومدم خودم به

 یرو پشت به رو فاصله ذره هی همون و گرفت چنگ

  ..کوچه یدگیبر داخل شدم دهیکش نیزم

 به بود اومده وجود به شوکم و ترس از که ینفس نفس با

 که یداد با و زدم زل بود روم جلو که یکلیه قدبلند مرد

 دمیپر جام از و زانوش تو دمیکوب باشدت پامو کف زدم

 حرکت هی با و زد چنگ دوباره دستم به پشت از که

 خورد نیزم با برخورد با کمرم که عقب کرد پرتم زرت

  ..شد

 که یلحن با و شدم بلند جام از گفتم که یآخ و درد با

: گفتم کنم یمخف امکان حد تا توش ترسمو کردمیم یسع

 !؟یهست یک تو.. ت

 سوالو نیا دیبا بازم یول جوابشو زدمیم حدس نکهیا با

  ..دمیپرسیم

  ....شد کمینزد



 شم دور ازش یپرون جفتک با خواستم یم بود شده یحت

 و جلوم انداخت دست پشت از ناغافل گهید یکی که

  ..داشت نگهم صاف و کرد خودش قفل هامو شونه

 بخاطر بکنم تونستم ینم یغلط چیه که پا و دست با

 میر وارد هوا یکل و دمیکش بلند ینفسا وحشت با نیهم

 همون که جانانه دنیکش غیج هی و زدن عربده واسه کردم

 هی بزرگش دست با و سمتم برداشت زیخ ییجلو مرد

 رفت لحظه همون بوش که یتند مواد به آغشته پارچه

 که یجور داد فشارش باشدت و دهنم جلو گرفت مینیب تو

  ..دیبر نفسم

 تر محکم میسر پشت مرد که خوردم یمحکم تکون

 رمیبگ گردنمو کرد مجبورم و کرد قفلم و نگهمداشت

 دیکوب مشت با بود جلوم که یمرد گهید طرف از.. باال

 که بود درد فقط یول کنم باز نفسمو راه که پهلوم تو

 و دهن به داد فشار تر محکم رو پارچه و شد بمینص

  ..دماغم

  ...برسم ریام به نتونستم بازم.. هه

 کم نفس. .نشد نکنم بو ویکوفت اون کردم تقال هرچقد

 ریتاث همونم که بکشم یزیر نفس شدم مجبور و آوردم

 تا دو اون که یا خنده با و شدم مست و جیگ و گذاشت



 بود من برابر چهار هرکدومشون کلیه که تشن غول

  ..رفت جیگ سرم و شد کرخت بدنم دادن، سر سرم باال

 

 دمینفهم یچیه گهید که پاهام ریز انداخت دست شونیکی

 و نییپا خورد سر چشمم گوشه از که یاشک قطره جز

 ..شد بسته چشام گهید

—-------------- 

  ریام#

 رهنویپ قهی و بستم مویمشک رهنیپ نیآست سر زیر دکمه

  ..کردم مرتب گردنم دور

 فاصله لباس طرف دو نیب که یباز اولِ  دکمه تا دو

 انگشتام نوک با و کردم کترینزد هم به بودو انداخته

 نهیآ از چشم و کردم ختهیر بهم کمی دارمو نم یموها

  ..گرفتم

 دیچیپ یم مغزم تو که یا ختهیر بهم افکار از یسردرگم

 دیبا که ییسواال مدام.. بود معلوم چشامم از یحت

 کردمیم مرور و تکرار ذهنم تو کردمویم دایپ جوابشونو

 که ییجا تا مغزم به آوردم یم فشار انقدر هربار و

  ..شدیم کردنم فکر ادامه مانع دیشد سردرد



 یلیخ گفت دکتر رفتم چکاپ نیروت یبرا که آخر بار

 و برگشتن به کرده شروع حافظم انتظاراتش از زودتر

 به روز میقو بدن یمنیا ستمیس بخاطر میجسمان تیوضع

 هفته دو تا که نداشت یتعجب و شدیم بهتر داشت روز

 شده معجزه.. دکتر قول به.. برگردم میعاد خوده به گهید

  ...بود

 وحشتناک وضع و سر اون با خودمو اول روز که یمن

 و شمینم سرپا حاالها حاال کردم فکر و دمید لچریو رو

 ماه دو نیا گذشت با بکنه، کارامو سرم پشت یکی دیبا

  ..سمیوا خودم یپا رو بودم تونسته

 خاطرات قِ یدق اوردنین ادی به از که یتیعصبان یحت

 کردیم فروکش داشت بود ذهنم تو که یمحو و گنگ

 ...بازم یول

 حس کمبودشو که یزیچ هی.. بود کم میزندگ تو یچ هی

 ...کردمیم

 شدیم تنگ براش دلم هیچ بفهمم نکهیا بدون که یزیچ هی

  ..کردیم مختل آرامشمو و

 فکر فقط و کردمیم نشستم یم تمرکز سکوت تو تنها شبا

 ..کردمیم



 اتاق بودن گفته بهم رهام هم یگل هم که یاتاق رفتمیم

.. یا لهیوس.. یا نشونه دنبال یحت هم اونجا و السید

 بهم ذهنمو تو پازل ختهیر بهم یها کهیت که بودم یزیچ

  ..بچسبونه

 ..کردمیم مرور مویگالر یعکسا

 ..کردمیم بو بودو داده بهم آنا که یعطر

 شدن پررنگ مرز تا منو جور هی هرکدومشون

 بسته و کردیم قفل مغزم هوی و بردنیم خاطرات

  ...شدیم

 و گرفت جبهه اول دفعه.. گذاشتم ونیدرم رهام با دردمو

 دعوامون بایتقر گفت شهیم و کشوند راههیب به بحثو

  ..شد

  ..مشاوره نه داشتم کمک انتظار ازش من

 الید خوامیم گفتم بهش چندم بار واسه یوقت مخصوصا

 و کرد هم سرِ  ربط یب یحرفا یکل نشست که نمییب رو

 ..شدم موضوع نیا الیخیب موقتا منم

  ...روزید یول

 شویپ هفته دو بحث.. بود شده رو اون به رو نیا از

 کنمیم جور قرار فرداشب گفت و وسط آورد خودش



 تونهیم الید فقط سالتو دو نیا گفت.. ینیبب رو الید

  ..کنه زنده واست دوباره

.. ندادم ریگ بهش یول بودم شده مشکوک بهش نکهیا با

 عوض نگاهت رنگ ومدیم الید اسم که تو چرا نگفتم

 خودمم.. سمتش یدیم هول منو یدار خودت االن شدیم

 بیعج یلیخ واسم نکهیا با.. دنشید به نبودم لیتما یب

 ..بودم یعصب دستش از هنوزم.. بود

 ظاهر جلوم وضع و سر و لباس اون با که یشب اون

 به... ادین ادمی اونو من اگه یحت منه نامزد که یکس... شد

 که یمن! رفت؟ و گذاشت و نداد سواالمو جواب یحق چه

 !؟...مونه یم کجا شبا دونستم ینم یحت

  ..گذشتینم بد بهش ظاهرا بود ییهرجا

 ..بود دستش یا حلقه نه

 ..بمونه شمیپ نکهیا واسه رفتارش تو زهیانگ یا ذره نه

  ..بود نامعلوم من یبرا که یلیدل واسه ختیر اشک فقط

 تک تک از یاریب دست به حافظتو یوقت گفت بهم چرا

  !؟یشیم مونیپش یکرد بارم که ییحرفا

 هیبق برعکِس  و بود اعصابم رو که بود یسوال همون نیا

  ..نداشتم یکی نیا واسه یسرنخ چیه سواالم،

 ....آخرم واکنش اون و



 یها شهیش خورده کردن جمع بخاطر که دستش گرفتن

 متوجه خودشم نکهیا بددن و بود شده زخن نیزم رو

 ....بود یجار زخماش از خون نازک کهیبار دو باشه

 ..بود یرارادیغ کامال حرکتم اون

 به ربط یب و اریاخت یب که دمید خودم تو یچ دونمینم

 اون و گرفتم دستشو بودم، زده بهش شیپ کمی یحرفا

.. یعذرخواه هی نیع.. زدم بهش آروم لحن با حرفارو

 ..بمونه شتریب نکهیا دیام به دمیشا

 داد نشون میشونیپ رو بوسه هی با شویخداحافظ یوقت یول

 ..رفت و

 یک با شب وقت نیا نامزدم که کردم فکر نیا به یوقت

 ..رهیم کجا داره

 اعماق تا و اومد بدم اون از هم خودم از هم انقدر،

 با آنا که یعشق کنم باور خواستمینم.... که سوختم وجودم

  ...باشه دختر نیهم کردیم فیتعر برام ازش تاب و آب

 داد دست بهم بیعج و بد حس همون بعد به همونجا از

  ..کنم یقرار یب دنشید واسه بخوام نداد اجازه و

.. بود خودم فیتکل کردن روشن واسه فقط اصرارم

  ..نیهم



 حس برام بودن دختر اون عاشق و داشتن دوست وگرنه

 .بود یبیغر

 نهیک ازش نبود، یول بودیم دیبا که یمدت نیا چون دمیشا

  ..بودم گرفته دل به

 کمرنگ شب اون شیاشک یچشا یاداوری با که یا نهیک

 چندساعت و ادیب االنشم نیهم اگه نداشتم شک و شدیم

... رهیم نیب از نهیک اون بزنه حرف باهام و بمونه شمیپ

 دوباره خواستم ینم کردیم ثابت بهم خودشو یوقت تا اما

 ...کنم باورش

 

 و شده میزندگ وارد ر،یاخ سال دو نیا تو قایدق که یکس

 چرا انداختم، دستش حلقه خودم اراده و عقل با خودم

  !بودن؟ من با از ترسهیم و کنهیم فرار ازم انقد داره

 باعث و دیچیپ سرم کل تو دردش که دیکش یریت ام قهیشق

   ..رونیب امیب افکارم از شد

  ..دناشیکش ریت ییهوی نیا به بودم کرده عادت گهید

.. خورد یتکون و دیلرز زیم رو برهیو با همراه م،یگوش

 و کردم نگاه کردیم ییخودنما روش که رهام اسم به

 ..شدم رهیخ دستم دور ساعت به زود



 زمان از بود شده پرت حواسم کل به.. کردم یا کالفه نچ

  ..بودم فکرم تو جواب یب سواالت غرق که انقد

 نسبتا اول همون و گوشم دم گذاشتم و دادم جواب ویگوش

 رهام ادینم خوشم یبدقول از که یدونیم: گفتم طلبکارانه

 پس کو! باشه؟ نجایا ۸ ساعت دختر نیا نبود قرار مگه

 !؟...که ۹ شهیم داره ساعت

 یگوش پشت از صداش شوکه سکوت، هیثان چند بعد

 که.. بپرسم ازت نویهم خواستم یم منم! ؟یچ.. چ: اومد

  ..نه ای دهیرس

 ..دهینرس: ریام

  ..شده مونیپش راه وسط حتما: دادم ادامه تمسخر با

   ..بردار انداختن متلک از دست ریام: رهام

  ..دنبالش رفتمیم خودم کاش: داد ادامه تر آروم

 برطرف رهام ینگران همه نیا از ابهاماتم نکهیا واسه

  !نه؟ ای شدهیچ یگیم منم به: گفتم شه

 بعدا.. بزنم زنگ آنا به دیبا.. کنم قطع دیبا من ریام: رهام

   !باشه؟ میزنیم حرف باهم دوباره

 روم ویگوش باشه من طرف از یجواب منتظر نکهیا بدون

 ..کرد قطع



 از دستمو و تخت رو انداختم ویگوش یخورداعصاب با

 ..صورتم رو دمیکش نییپا تا باال

 که کردیم یغلط چه داشت نبود معلوم... امشب از نمیا

   ..زد جا راه وسط

  ..دستام نیب گرفتم سرمو و نشستم تخت رو ضرب با

 تونستمینم بازم یول بود بهبود به رو میجسمان تیوضع

 ام هیروح تو عواقبش و یلعنت تصادف نیا که کنم انکار

 ..بود گذاشته یبد ریتاث

 یزیهرچ سر زود.. بود کرده تحملم کم و زودرنج یلیخ

 ییتنها از دمیشا.. بخوام خودم نکهیا بدون شدمیم یعصب

  ...بود

 به کنم شروع دوباره خواستمیم یخاص هدف چیه بدون

 تصادفم قبل به بتونم نکهیا قبل انگار یول.. کردن فکر

 و شدم مرخص مارستانیب از که یاول یروزا کنم، فکر

  ..گرفت جون ذهنم تو خونه نیا تو اومدم

 آورده لچرویو خودم، خواسته به رهام که روز همون

 جلو وارید به یحس هر از یخال من و اتاقم وسط بود

 ..بودم زده زل روم

 رهام یادایفر و داد از.. دمیشن یم نییپا از ییصداها هی

 چیه یول.. داشت کردنش آروم در یسع که آنا یصدا و



 نظرم به االن یول.. ندادم موقع اون یعنی... ندادم یتیاهم

  ..بودن مهم

 مغزم موقع اون چون.. حرفا اون یاداوری نبود سخت

 اون و کردیم ثبت ویچ همه اول از داشت تازه انگار

  ..موندن ذهنم تو که بودن ییزایچ نیاول حرفا

 ..(یکنیم قضاوت یدار رهام)

  ...(شنوهیم ریام آروم)

 چه یپا ختهیر شویزندگ فهمهیم که باالخره.. درک به)

  ...(یآدم

 ...(نکرده انتیخ ریام به الید)

 انتویخ یمعن! دوستتو؟ انتیخ یدونستیم یک از)

 !(؟...ینفهم به یزنیم خودتو ای یدونینم

 ...(نکرده یانتیخ ریام به الید)

 به رویام که یالکس! الکس؟ شیپ رهیم یچجور) .... 

 !(انداخت؟ روز نیا

 ...(نکرده یانتیخ ریام به الید)

 زیچ چرا.. انداخت روز نیا به رویام که یالکس... الکس

 ست؟؟ین ادمی ازش یخاص

  ...هیادیز گهید نیا... انتیخ.. الید



 میشونیپ به انگشتام سر با و بستم یادیز فشار با چشامو

    ...!!کن فکر ریام کن فکر.. ادیب ادمی دیبا.. زدم ضرب

 ...رهام آره.. رهام

.. خوند جلوم صدایب و کرد دایپ نامه هی نهیآ پشت از اون

 ماجرا نیا بعد بالفاصله و کرد رییتغ افشیق رفته رفته

  ..اومد شیپ نشونیب بحث اون

  ...بود نامه اون تو بود یهرچ

 و کردم باز نشسته خون به االن دونستمیم که ییچشما

 جام از یعصب و زدم چنگ تخت رو از مویگوش

  ..شدم  بلند

 رهامو شماره دیلرزیم تیعصبان شدت از که ییدستا با

 از تر یعصب و اشغاله دمیفهم دهینرس بوق هی به.. گرفتم

 باشه دیبا که ییوقتا قایدق.. کردم قطع ویگوش قبل

 ...ستین

 ماساژ چشامو گمید دست با و کمرم به زدم دستمو هی

 اندازه به یچیه.. کردمشون بسته و باز پرحرص و دادم

 ..االن نبود رومخم زدیم پرسه ذهنم تو که یاسم تا دو

 ...الکس

 ...الید انتیخ



 و در سمت کردم تند قدمامو زد سرم به که یفکر با

 ..نییپا دمیکش باصدا رو رهیدستگ

 که ینبض به توجه یب و برداشتم رونیب سمت یبلند قدم

 رفتم زیر هی و تند هارو پله زدیم درد از داشت زانوم

 کج آشپزخونه به راهمو نرده یانتها گرفتن با و نییپا

  ..کردم

 و دیکش کار از دست عیسر قدمام یصدا دنیشن با یگل

 یم براتون من نیگفتیم! ن؟یداشت احیاحت یزیچ آقا: گفت

  .. آوردم

 یزیچ یگل ممنون: گفتم کنم نگاهش نکهیا بدون

   ..خوامینم

 درشو و آشپزخونه زباله سطل یجلو نشستم پام هی رو

  ..باال دادم

 

: گفتم بود پر بایتقر مهین تا که یمشک کیپالست دنید با

 !نارو؟یا ینکرد یخال یک از

 نجایا برگشتم دوباره یوقت یعنی.. ستین یلیخ: یگل

 ..نبود توش یادیز آشغال

 دمشیکش سطل تو از و گرفتم کویپالست طرف دو

 ..رونیب



 ..بدم انجام من نیبذار! ن؟یکنیم نیدار کاریچ آقا: آنا

  ..نپرس سوال انقد یگل -

 بدم نامویآست نکهیا بدون و نیزم رو گذاشتم کویپالست

 روشون و ریز و و ها زباله داخل بردم فرو دستامو باال

 ..کردم

 دمیکش صورتمو بود شده بلند ازشون که ییبو بخاطر

  ..نه دستمو یول عقب

 شده مچاله کاغذ باالخره گشتن، قهیدق کی بایتقر از بعد

 پوست ریز و باشه نامه همون دیبا زدم حدس که یا

 یها تفاله از تا چند و رونیب دمیکش بود مونده ها وهیم

 و کیپالست تو دوباره تکوندم بود ختهیر روش که ییچا

 به کردن شروع دلم تو و کردم بازش دارو نم کاغذ

 :خوندن

 دوباره خودتو یسالمت زودتر هرچه دوارمیام.. ریام) 

 رو نامه نیا یدار که االن دیشا.. یاریب دست به

.. ستمین شتیپ چرا و کجام یبدون یکنجکاو یخونیم

  !یگردیم دنبالم یدار دمیشا

  ..قتهیحق یول بگم نویا برام سخته

 ....تو و من نکهیا



 اولشم از.. بود بابات با حق دیشا.. میستین هم مال

 موضوع نیا متوجه االن من و بود اشتباه باهم بودنمون

  ..شدم

 راه تنها یول ریام نبودم من یبود عاشقم تو که یاونجور

 تموم یچ همه مینرفت شیپ نیا از شتریب تا که نهیهم

  ..شه

 الکس با.. نه تو با رو میزندگ هیبق خوامیم.. من

 منم یول بدم حیتوض نیا از شتریب خوامینم.. بگذرونم

 یبذار احترام ممیتصم به دوارمیام.. دارم خودمو لیدال

 (  "الید"   ...یرینگ قرار میزندگ ریمس تو گهید و

  ..شد نامنظم نفسام و دیکش یریت انقباض شدت از فکم

  !خوبه؟ حالتون آقا.. آ: یگل

  ..شد مچاله مشتم تو دوباره کاغذ

 نیهمچ یرو به خونمو در که بودم احمق انقدر واقعا من

 اعتماد یکس نیهمچ به یچجور من! ؟...کردم باز یکس

  !بودم؟ کرده

  ..زدنیم بهم حرفشو انقد که ییالید

  ..دمید یم خوابشو انقد

 ....ادیب ادمی ازش یشتریب یزایچ تا زدمیم زور انقد

  !!؟...بود نیا



 از که ام خورده گره مشت یانگشتا مفصل به زدم زل

  ..زدیم یزرد به فشار شدت

 کردم باز مشتمو حرکت هی تو و دمییسا روهم دندونامو

 داخل افتاد دوباره دستم تو شده گلوله کاغذ که

  ..کیپالست

  ..شدن فرض احمق از بودم متنفر

 تیاذ رو الید خودم نکهیا.. ییزایچ هی بود ادمی من یول

 همه.. تر گنگ یصداها.. گنگ یها صحنه.. کردمیم

  ..جونم به بودن افتاده خوره نیع

 رو دمیکوب دست کف با که نشست تنم به یلرزش هوا یب

 سرمو پشت برگشتم و شدم بلند جام از باضرب و زانوم

  ..شده رهیخ بهم دهیترس یگل دمید کردم نگاه

  !آقا؟ نیخوب.. خ: یگل

 زدیم داشت دردش که میشونیپ رو گذاشتم دستمو پشت

 یتونیم یهرجور.. خوبم: دادم جوابشو رلبیز و رونیب

 برسونه خودشو زود بگو کن برقرار ارتباط رهام با

  ..بده جواب تا بزن زنگ انقد.. نجایا

 ..حتما چشم: یگل



 سوال عالمه هی با و دادم تکون تشکر نشونه به سرمو

 به برگشتم و کردم ترک رو آشپزخونه ذهنم، تو دیجد

  ..اتاقم

 کردن حذف و میگوش برداشتن کردم که هم یکار نیاول

 که بود پشتش خاطره ایدن هی که بود D.A فولدر همون

 ارزش یب برام بازم اومدن یم ادممی اگه یحت من

  ..بودن

  ....شدیم حذف میزندگ از دیبا اش پوشه اول

. 

. 

. 

   ...!خودش بعدم

—------------------------ 

   الید#

 یرو فلز تا دو شدن دهیخراش یصدا مدامِ  دنِ یشن با

 کرده درست واسم هم یخراش گوش یصدا که گهیهمد

 بهم بودن چسبونده چسب با واقعا انگار که پلکامو بود،

  ..کردم باز

 از پر نیزم هی.. بود پام ریز نیزم دمید که یزیچ نیاول

  ..یگچ یها زهیر سنگ



 یعمود.. بودم دهینکش دراز انگار منم یول

 هوا تو معلق که دمید یم پاهامو یحت.. یحت  ..بودم

  ..دنیرس ینم نیزم به یول خوردنیم تکون

 نیا! بودن کشته کویآر... که بود ییجا همون هیشب یلیخ

  ...نیزم نیا... واراید

 صداش و شد تر بلند و بلند خراش گوش یصدا همون

  ..شد تر واضح واسم

 سرم یباال اونام کردم حس که بدم تکون دستمو خواستم

  ..شدن بسته میضخ و محکم زیچ هی با

 و بود خواب هنوز اون.. نه ذهنم یول بودم داریب خودم

  ..نبود تیوضع متوجه

 نیآخر یاداوری با که کردم بسته و باز محکم چشامو

 هوا یب بودم، توش که یطیشرا نیا و میهوشیب لحظه

 یصدا شدم خشک گردن که باال گرفتم باشدت سرمو

 دستام به یناباور با گردنم، به تیاهم یب یول خورد یبد

 بودن زونیآو سقف از میضخ طناب هی حصار تو که

  ..شدم رهیخ

 ..شد قطع صدا



 رفت ییآشنا یول نحس یصدا که بودم شوک تو هنوز

 یکرد نگاه تیعسل یچشا اون با رو جا همه: گوشم تو

  ...!کوچولوم فرشته.. من جز

 نه.. موند حرکت یب چشام و شد خشک باال سمت سرمو

 زدنش حرف لحن نیا بودم مطمئن.. حد نیا در گهید

 انتظار.. بود داده دست بهش جنون دوباره نکهیا یعنی

 کجا از گهید کردن زونیآو.. آ یول داشتم بودنشو زنده

  !دراومد؟

Tina: 

 نکهیا از یشد زده ذوق یلیخ دونمیم! ؟...زمیعز: الکس

 حاال دارم جون تا هفت من.. خب یول.. ام زنده هنوز

   ..برات مونم یم حاالها

  ..من واسه تو نطوریهم: داد ادامه مکث با

 گرفتم آروم سرمو و کردم تر زبونم با شدمو خشک یلبا

 ..نییپا

 ..یمشک کفش جفت هی

  ..یمشک نیج شلوار هی

 لباسشم یرو از یحت که رنگش یطوس مردونه رهنیپ

  ..شده بسته پهلوش به یچ هی بود معلوم



 لحظه همون و بهش بزنم زل تا کردم جرئت باالخره و

 کارد تا دو به متعلق خراش گوش یصدا اون که دمیفهم

 تا دیساب یم بَِهم یه و بود دستاش تا دو تو که بود یبراق

  ..شه زتریت

 هی اون یحت گهید.. گرفت وجودمو وحشت چرا دروغ

  ..شدیم نابود داشت بود دلم ته قبال که یدیام ذره

 زد صدام یوقت داشت، شب اون که یزیر خون اون با

 بود یشیآت اونقدر االن حتما.. کردم فرار ازش من یول

  ..باشه نگرفته دستش تو لیدل یب رو چاقو تا دو نیا که

 شده تنگ صدات واسه دلم! ؟یزنینم حرف: الکس

  ..بود

 ترسمو چشام، تو نفرت کردن نیگزیجا با کردم یسع

: گفت که بودم موفق حد چه تا دونمینم کنم پنهان

  ..نکن نگام یاونجور

 و یجد حالت و شد پاک چهرش رو از تمسخر کم کم

  ..گرفت خودش به خشن

 از که روهم دیکش رو چاقو تا دو محکم بار کی ندفعهیا

 ازم نگاهشو نکهیا بدون.. ختیر تنم گوشت صداش

 اومد و نیزم رو کرد پرت هارو چاقو از یکی رهیبگ

  ..سمتم



 نیهمچ یتونست که داشت ورت یاالتیخ چه: الکس

 !؟...الید یکن یغلط

 ..جلو اومد گهید قدم هی

 یچ همه و الکس به زدم چاقو هی یگفت خودت با: الکس

 و یخوب به شهیهم تا و ریام بغل بپرم برم االن! تموم؟

  !م؟یکن یزندگ یخوش

 به زد بغض فشارِ  یول نگهداشتم ثابت لرزونمو فک

 دینبا که یا لحظه قایدق نکهیا از.. شد اشک پر و چشام

  ..نمیبب رویام نتونستم من و افتاد وفتاد،یم اتفاق نیا

  !نه؟ مگه! گه؟ید درسته: الکس

 انگشتاش نیب و چونم به زد چنگ حرفش بند پشت و

 به چسبوند هوی صورتشو طرف هی و داد فشار محکم

: دیغر یعصب بود گونم رو لباش کهیدرحال و صورتم

  ..رینگ یمون الل بده منو جواب

  ..اونور گمشو.. گ: زدم لب یا گرفته یصدا با

: گفت لحن همون با کنه جدا ازم خودشو نکهیا بدون

  !ال؟ید یآورد سرم ییبال چه یدونیم

 

 که یطرف قایدق گونم رو خورد سر اشکم قطره نیاول

  ..داشت قرار باهاش مماس الکس صورت



 رو دیکش زبونشو نوک لباش، به دیرس که اشکم قطره

 شدت از که کرد پاک اشکمو زبونش با و صورتم

 که دادم تکون محکم سرمو و دیترک بغضم انزجار

 اون با و نگهداشت ثابت صورتمو قبل از تر انهیوحش

 صورتشو و داد تکون چشام جلو رو چاقو دستش یکی

 .داد فاصله ازم

.. چاقو نیهم با.. یدونستیم: گفت نهیک و یدلخور با

  !باشم؟ داشته هیکل هی فقط االن من یشد باعث

 ..ادیز یلیخ یلیخ.. حرفش از شدم شوکه یلیخ

 ختنمیر اشک به و کردم قطع مویگر یصدا فقط یول

  ..دادم ادامه

 تیوضع ختنتیر اشک االن که یدونیم و: الکس

 که کن شکر خداتو برو! گه؟ید گردونهیبرنم منو یجسم

  ..سرپام معجزه با االن

 یکی: داد ادامه و داد تکون هوا تو رو چاقو دوباره

 واسه! ؟یدیم نشون یواکنش چه.. کنه کارو نیهم باهات

 !هوم؟! ؟یاریم سرش ییبال چه یتالف

 شویکل هی.. هم تو: کرد کامل حرفشو یا خنده تک با

  !؟یریگیم ازش



 که پهلوم رو دیکش گونه نوازش دستشو همزمان و

  ..افتاد تنم به یبد رعشه

 بلوزمو لبه و زد یشهوت پر لبخند دید که بدنمو لرزش

 ..باال داد کمی

 دفاع خودم از بتونم حداقل تا باال ارمیب پاهامو کردم یسع

  ...!نداشت حس پاهام.. نداشت حس یول کنم

 خودیب پس یکرد ثابت بهم جا همه بودنتو یوحش: الکس

  ..بدم انجام کارمو تونستمینم یحس یب بدون.. نکن تالش

 نامرد که زدم زل ثشیخب یچشا به ناباورانه بازم

 قطع نفسم من و پهلوم به دیمال رو چاقو یسرد یناگهان

  ..شد

  !اره؟یب سرم رو بال همون خواستیم یجد یجد نکنه

 پهلوم یرو رو چاقو نوک یزیت و زد لبخند بهم دوباره

 ..دیبر نفسمو دوم بار واسه و لغزوند

 که دمینکش نفس یحت و دادم فشار روهم محکم چشامو

  ..بدنم تو نره چاقو یزیت

  !نه؟ ترسناکه! شد؟یچ: الکس

 رو چاقو و گردنم یگود تو برد فرو سرشو رانهیغافلگ

 دوباره و دمیکش یبلند نفس که داد فاصله پهلوم از

  ..دمیلرز



 انهیوحش به ای کنم قطع حرص از گردنمو خواستیم دلم

 نکارمیا حس یول بدم تکون خودمو ممکن حالت نیتر

  ..نداشتم

 همه نیا از.. بودم شده خسته گمید طرف از گفت شهیم

 بدم اجازه گهید خواستیم دلم.. خودم دفاع واسه تالش

  ..رمینگ جلوشو گهید و بکنه خوادیم دلش یغلط هر

 نجایا داشتم هیثان به هیثان من نکهیا از بودم شده خسته

 داره من، اوردنِ ین ادی با دونستینم ریام یول دادمیم جون

  ..کنهیم نابودم یچجور

  ...بودم خسته واقعا

 باز اشارشو انگشت و داد فاصله گردنم از کمی سرشو

 خودت به همه نیا یک واسه: گفت و گونم رو دیکش

  !؟یبود دهیرس

 اون واسه: داد ادامه و داد یباز گردنم رو انگشتاشو

 لچریو رو از تونهینم خونه گوشه افتاده که فلجت ریام

 !پاشه؟

 هیبق گهید و زد که یحرف از دیکش سوت گوشم لحظه هی

 صورتم به باشدت خون که دمیفهم فقط دمینشن حرفشو

 ،یحس یب همه اون وجود با شد باعث و آورد هجوم

 خفه فقط.. شو خفه: بزنم داد و سرم رو بندازم صدامو



 ییتو فلج.. یسمیساد آشغال کست هفت و ییتو فلج.. شو

 موندم الل یگفت من به یهرچ.. فطرت پست یروان

 ...ب حرف یندار حق ریام به یول نگفتم یچیه

 باشدت صورتم دهنم تو شد دهیکوب باضرب که یمشت با

  ..رفت جیگ سرم و عقب رفت

 بار نیا رو چاقو یزیت و گرفت دستش با محکم گلومو

  ..نگهداشت ثابت سرمو و صورتم رو گذاشت

 کردم حس لبم گوشه از رو خون کهیبار شدن یجار

 یشیآت به یرچشمیز بدم نشون یواکنش نکهیا بدون یول

  ..شدم رهیخ شدنش

 تیعصبان و حرص از همه صورتش عضالت

  ..دیلرزیم

 نیب از و داد فشار گونم پوست یرو رو چاقو یزیت

 نیهم با ذره ذره: گفت شمرده شمرده شدش قفل یدندونا

  ..چاقو نیهم با.. الید رمیگیم جونتو چاقو

 سمت و کرد وارد کارد نوک به یفیخف فشار دفعهی و

 رو شده جادیا قیعم یدگیبر کامل که دشیکش نییپا

 تونستم که یکار تنها و کردم حس درد تموم با صورتمو

 خالصه پردرد ناله هی تو زجرمو همه که بود نیا بکنم

  ..بدم فشار دستمو دور طناب ناخنم با و کنم



 صورتت ییبایز از یچجور خط نیا نیبب یوا: الکس

 صورتتو کل که بود من به اگه گرچه.. زمیعز کرد کم

  ..کنه نگاه روت تو نتونه یکس کردمیم یخط خط

 دوباره صورتم رو زخم سوزش و زدن نبض شدت از

  ..چشام به آورد هجوم که بود اشک

 سالممو گونه و کرد پر نمونویب فاصله زیر قدم هی با

 دیجد شروع هی نویا: کرد زمزمه گوشم دم آروم و دیبوس

 ...کن حساب

------------------------------- 

  ریام#

 دستمو یکی اون تو نامه.. بودم نگهداشته دستم با سرمو

  ..کردمیم باز و کردمیم مچاله مرتب

 مغزم به کمتر خون و دیچرخ یم ذهنم تو کلماتش مدام

 و رفتمیم تیعصبان از انفجار مرز تا و دیرس یم

  ..کنم یخال خودمو دیبا یک سر و یچجور دونستمینم

 گرفتم سرمو خورد در به هم پشت که یا تقه تا چند با

 من و سالن تو دیدو یگل همزمان که شدم بلند و باال

 ..برو تو کنمیم باز خودم: گفتم زودتر

 



 بهم و آشفته حال به ینگاه ینگران با و داد تکون یسر

 ..رفت و انداخت ختمیر

 که رهام دنید با و نییپا دمیکش باحرص درو رهیدستگ

  ..شد شتریب تمیعصبان بود نگران صورتش اونم

 ..شنیم آدم حال نگران بعدم کننیم یکار یمخف

 گفتم شدم نگرانت زد زنگ یگل! ؟یخوب ریام: رهام

  ..اومده شیپ برات یمشکل دیشا

  !م؟یبزن حرف داخل میبر یخوایم: گفت دید که سکوتمو

 هولش آروم دست کف با که برداشت جلو سمت یقدم و

 ..بستم درو و رونیب اومدم خودمم و عقب دادم

 زبون به یزیچ خواست و چشام به شد رهیخ باتعحب

  ..شد منصرف گفتنش از زود که ارهیب

 به دمیکوب باضرب و کردم باز دستمو تو شده مچاله کاغذ

 اگه.. ستین یزحمت اگه: زدم طعنه و نشیس قفسه

 از که دیدونیم قابل منو اگه.. ستین کارتون تو یدروغ

 نیا فیتکل دیکن لطف شهیم.. بشم باخبر خودم یزندگ

  !جناب؟ دیکن مشخص برام رو نامه

 بعد و انداخت ینگاه بهش و دستش تو گرفت کاغذو

 و نییپا آورد رو نامه یناباور و یکالفگ با هیثان چند

 ....م حیتوض برات ریام: گفت



 گمیم من! ه؟یچ نظرت.. مینکن تلف وقتو نظرم به نیبب -

  ..بگو من به کلمه کی فقط تو که

 نیا تو که یزیهرچ: گفتم و چشاش جلو گرفتم انگشتمو

  !رهام؟ نه ای داره قتیحق.. شده نوشته کاغذ

.. نه ای آره فقط: گفتم بلند زودتر که بده جواب خواست

  ..نشنوم ازت یا گهید جواب

 بهش منتظر اخم، با و شلوارم بیج تو بردم فرو دستامو

 ..زدم زل

 حیتوض برات دیبا من: گفت کردو نامه به یا اشاره

 ....ب

  !نه؟ ای آره فقط گفتم -

 اونجور یچیه گمیم دارم: گفت و باال برد صداشو اونم

 تو.. ریام ستین شده نوشته یکوفت کاغذ نیا تو نجایا که

 بگم یچ االن من ومدهین ادتی ویچ همه کامل هنوز که

   !!آخه؟ بهت

 واسه و زدم یپرحرص پلک و کردم یا قروچه دندونه

 !؟...نه ای... آره: کردم تکرار سوم بار

 گفتن واسه و دادم قورت دهنمو آب آسمون به زدم زل

 زبون به یول نداشتم بهش یحس چیه که یا جمله

.. الید: کردم باز لب بود، سخت یلیخ واسم آوردنش



 کجاست! رهام؟ نه ای کرده انتیخ بهم.. من نامزد

  !االن؟

: گفت یآروم لحن با و کرد دور چشام جلو از رو نامه

.. بهت بگم یچیه تونمینم چون.. بهت یچیه گمینم

  !ادیب ادتی دیبا خودت

 من با یدار تو: گفتم شده زیر یچشا با و زدم یپوزخند

! ؟یفهمیم.. میزندگ مهیزندگ بحث نیا! نه؟ یکنیم یباز

  ..خواستم جواب کلمه هی ازت و دمیپرس سوال هی ازت

 دایپ واسه دمیشا ای سوالم ریز از رفتن در واسه سردرگم

 که کرد نگاه برشو و دور دروغ، جواب هی کردن

 درسته پس:  گفتم تلخ و گرفت یشتریب رنگ پوزخندم

  !نه؟

 رو خونه در برگشتم و کردم نییپا باال تمسخر با سرمو

 ..کردم باز

  ..سایوا ریام خب یلیخ: رهام

 بزنه یبخور درد به و تازه حرف خوادیم نکهیا فکر با

 نیا با کنم نگاه روش تو برنگشتم یول سادمیوا جام سر

 و جلو اومد زیر قدم چند که دمیشن پاشو یصدا وجود

 انقد که کنار بذار َگندتو عادت نیا اوال: گفت دوباره



 گوش آدمو حرف و یکنیم قضاوت هوا رو راحت

 ..یدینم

 مگه آخه: دمیتوپ بلند یصدا با و طرفش کردم رو کامل

 الل همه.. که یزنینم! رهام؟ ندم گوش که یزنیم حرف

 جواب سرباال ای پرسمیم ازتون یسوال هر نیگرفت یمون

 من نیکرد فکر.. نیکنیم سر به دست منو ای نیدیم

  !خرم؟

 رو من یزندگ: دادم ادامه و کردم اشاره خودم به

 تا صبح باهاشون که ییاالیخ و فکر درصدِ  کی.. هواس

 من.. یندار رو رمیدرگ باهاشون صبح تا شب و شب

 یپاها رو دوباره بتونم دیبا.. کنم جمع خودمو بتونم دیبا

 ریز بدتر یدار یکن کمکم نکهیا یجا به.. سمیوا خودم

 موضوع تیجد متوجه نکهیا بدون یکنیم یخال پامو

  ..یباش

 شدم رهیخ بهش انقد.. زدینم یحرف بازم یول دیکش یپوف

 که انگار کنه نگاه بهم نکهیا بدون یناچار یرو از تا

.. ریام پشتتم خودم.. وقتش به: گفت باشه زده یحرف فقط

 .....د به کاملتو حافظه دیبا اول یول



 و منه کردن سرگرم واسه فقط دونستمیم که حرفشو هیبق

 در و ندادم گوش دهینم بهم یحساب درست جواب عمرا

  ..داخل رفتم و کردم باز رو خونه

 با و زدم چنگ ییرایپذ وسط زیم رو از نویماش چییسو

 ..بستم محکم درو و رونیب اومدم دوباره بلند یقدما

  !؟یریم یدار کجا: رهام

 ..کردم تند نمیماش سمت قدمامو و ندادم تیاهم

  ..ریام ینیبش فرمون پشت یتونینم: رهام

 ..نه ای نمیشیم ینیب یم حاال: گفتم پرحرص رلبیز

 ..توعم با ریام: رهام

 پامو هی شم سوار نکهیا قبل و کردم باز نویماش در

 هماهنگ آنا با یراست: باال بردم صدامو و داخل گذاشتم

 که بدونه دمیپرس یزیچ اون از وقت هی اگه که کن

.. دور بنداز کاغذم اون! باشه؟.. بزنه نمیزم یچجور

  ..کنهیم ثابت رو نوشته اون یدرست سکوتت

 بزنم خواستمیم که یحرف درمورد تا دمیکش یبلند نفس

  ..بشم مطمئن و بخرم وقت

 تو تحکم که یجور و ختمیر بهم یموها تو دمیکش دست

 رو الید اسم.. چوقتیه گهید: گفتم شه متوجه صدامو



.. کنمیم پاک میزندگ از تورم وگرنه رهام نشنوم ازت

  ..کنمیم نکارویا که یدونیم و کنمیم پاک

 

 در و نشستم فرمون پشت و انداختم بهش یتند نگاه

  ..بستم باضرب محکم نویماش

 نبود معلوم که کردم نگاهش زیت نیماش شهیش پشت از

 منم یول! ؟...یچ ای ناراحته.. کالفس.. خورده اعصابش

  ..بود نیزم به چشاش و کردینم نگاه

 دینبا فعال نکهیا به توجه بدون و کردم روشن نویماش

 اوردم،یم فشار بهش فرمون پشت مخصوصا پام بخاطر

 موتیر با و راننده کمک یصندل پشت گذاشتم دستمو

 میمستق و کردم خارج اونجا از نویماش کردم باز درو

 زد، ام قهیشق که یتند نبض نیا و اتوبان سمت روندم

 ...بود تازه دیشد سردرد هی دهنده نشون شهیهم مثل

 ادمی رو زایچ یلیخ خواستیم بازم دیشا که یسردرد

 ..ارهیب

 کمتر گاز پدال رو از پام فشار شدم دور خونه از که کمی

 ..نییپا دمیکش نویماش شهیش و شد



 بودو داخلش که یگاریس جعبه و کردم باز داشبوردو در

 گوشه گذاشتم و ورداشتم ازش نخ هی و روتیب دمیکش

 ..لبم

 پک نکهیا بعد و کردم روشنش بود بمیج تو که یفندک با

 و پنجره لبه گذاشتم آرنجمو زدم، بهش یقیعم مهین

 کنترل فرمونو دست هی با و رونیب گذاشتم آزاد دستمو

 ..کردم

   ..دونمینم رفتمیم داشتم کجا

 برگرده یچ همه و شم داریب بخوابم خواستیم دلم فقط

  ..نیهم مغزم تو

  !؟...شه لیتبد تیواقع به یزیچ نیهمچ شدیم یعنی

 بسته هیثان چند واسه چشام دیکش سرم که یدوم ریت با

  ..کردم کمتر سرعتمو شدو

! نبودم؟ مطمئن زدم رهام به که ییحرفا از یچ واسه

 نیهمچ کردن پاک از نبودم مطمئن هنوز یچ واسه

 !م؟یزندگ از یآدم

 رد چشام پرده جلو از عکس نیع که ییها خاطره

 کردنیم یتداع برام دویجد یزایچ داشتن بازم شدنیم

 نیهم دنیفهم بودم، سردرگم انقد که یمن واسه یول

 ..نبود قطعا... نبود آسون دمیجد یزایچ



  الید#

 بدون خنک کیکوچ اتاقک اون تو چندساعت دونمینم

 اما نبود یا پنجره نکهیا با.. بودم کرده سر یرییتغ چیه

 دمیشا.. بود صبح دونستمیم ومدیم رونیب که ییروشنا از

 ...ظهر

 دستام به تا رفتینم باال رگام از گهید خون دونمیم فقط

  ..شدنیم معمول حد از تر حس یب داشتن و برسه

  ..بود برنگشته جونم یب یپاها به حس هنوز که خودمم

 و بود گونم رو قیعم زخم دمیکشیم که یدرد تنها

  ..زدیم یخشک شدت از گلوم که ینبض

 از غیدر یول خوردم ترک یلبا رو دمیکش آروم زبونمو

 ..شدن تر کم،ی

   ..زدیم بهم حالمو داشت دهنم تو خون مزه یحت

 متوجه تازه من و افتاد جونم به یلرز اتاق تو یسرما از

 و ستین گهید بود تنم میهوشیب قبل که یسوشرت شدم نیا

  ..وسط نیا موندم یخاکستر کوتاه بلوز هی با فقط

 ییصدا کردم زیت گوشامو هرچقدر ساعت چند نیا تو

  ..دمینشن

 ای متاسفانه.. یزدن قدم یصدا نه یپچ پچ یصدا نه

  ..بره کنهینم ول نجایا منو که دونستمیم خوشبختانه



  ...تشیانسان یرو از نه

 ..گردهیبرم دوباره قطعا بده عذاب منو نکهیا واسه

 تا نندازم راه داد و غیج یالک دادم حیترج نیهم بخاطر

 حال هر به اون چون کنم خسته خودمو فقط

  ...گشتیبرم

 نفس و شدم رهیخ روم به رو رفته رو و رنگ وارید به

 نمیس قفسه رو یچ هی بازدم، موقع که دمیکش یدرد پر

 و شه خارج هام هیر از نفس نذاشت و کرد ینیسنگ

 بدمش جون کم یها سرفه با کهیت کهیت شدم محبور

  ..رونیب

 ...چون برام بود یعاد

  ...!دمیکش ینم نفس گهید بود وقت یلیخ من

 هوا پر هامو هیر دلم ته از گهید که بود وقت یلیخ واقعا

 ...رونیب بودمشون نداده آدم مثه و بودم نکرده

 شد دهیکش باز فکرم و شدم دنیکش قیعم نفس الِ یخیب

  ..ریام سمت

 یمنطق لیدل هی ومدنمین واسه که بود دهیفهم االن تا نکهیا

 اونم! جلو؟ بود رفته خرابش ی کله با بازم ای دارم

 بخواد که بود انتظارم چشم اصن! بود؟ شده نگرانم

  !بشه؟ نگرانم



 لحظه از! اومده؟ ادشی یدیجد یزایچ چه گهید االن تا

  ..بودنمون باهم یها

 !بود؟ شده خسته گهید... ای گشتیم دنبالم اصن

 موهام که نییپا گرفتم سرمو و دمیکش یحسرت پر نفس

  ..چشام جلو انداختن هیسا و صورتم جلو ختنیر

.. نبود حدس رقابلیغ برام یلیخ اونا حال.. آنا و رهام اما

 گوش برو نیماش با گفت هرچقدر که آنا مخصوصا

 و بود شده ثابت رهام به میگناه یب درعوض،.. نکردم

 روشن هنوز دلمو ته کیکوچ دیام اون دیشا نمیهم

  ..فهمهیم قتویحق باالخره ریام که بود نگهداشته

 ...بمونم زنده من موقع اون تا اگه البته

 رنگ، یب و داغون درِ  اون پشتِ  از که یکفش یصدا با

 آوردم کمی صورتمو کردیم جا به جا هارو زهیر سنگ

  ..زدم زل در به کج سر با و باال

 و بست یم مهین تا درو فقط نیهم واسه نبود قفل به ازین

  ..نمیبب رونویب تونستمیم کیکوچ درز هی از فقط من

 دنید با و شد باز کیکوچ هول هی با نیهم بخاطر

 لبخند فش،یکث یور هی لبخند از دیتبع به منم افش،یق

  ..چشاش به زدم زل و زدم یپرحرص



 و شده سرپا زور به بود معلوم یحت رفتنشم راه سخت از

  ..نشده خوب کامل هنوز

 

 یبطر به نگاهم فقط من یول برداشت من سمت قدماشو

 معرض تو قصد از و بود گرفته دستش تو که بود یآب

  ..بودم آب اون تشنه بدجور که بود داده قرار من دِ ید

 !بود؟ آورده من واسه یعنی

 یوقت یول نگم بهش آب درمورد یزیچ کردم یسع یلیخ

  ..نتونستم گهید سادیوا جلوم

  ..آب: زدم لب و باال آوردم نگاهمو

 اشاره دستش تو یبطر به و شد تر پررنگ لبخندش

 !نه؟یا منظورت! آره؟! ؟یگیم نویا: کرد

 به سرمو بود تشنم که انقد مسخرش لحن به توجه یب

  ..دادم تکون دییتا نشونه

  !نه؟ که چرا.. حتما: الکس

 در که کردم نگاه بهش منتظر حال نیع در و رتیح با

 کنه، باز کامل نکهیا قبل یول چرخوند مهین تا ویبطر

 تیحس یب: باال داد ابروشو یتا هی و شد متوقف دستش

  !نه؟ نرفته هنوز که



 بسته حرص از بازم مهین یلبا و زدم گره بهم ابروهامو

 ..شد

 جفتک شم مطمئن خوامیم: داد ادامه هیکنا و مکث با

   ..یکنینم یپرون

 و دست شه متوجه بذارم نکهیا بدون و گرفتم ازش رومو

 بهم کردنشون گزگز فقط یول دادم تکون زیر پامو

 ..ندارم رو یحرکت چیه اجازه که کردن یاداوری

  ..کوچولو فرشته ایب.. نکن قهر خب یلیخ: الکس

 رو انداختش و کرد باز چرخوند انگشت هی با ویبطر در

  ..نیزم

  ..ادیم حال گرتیج هست خنکم.. خوبه: الکس

 که زدم زل آب اون به و نگهداشتم صاف سرمو دیترد با

   ..کرد لبم کینزد ویبطر دهانه

 کردم باز هم از خشکمو یلبا و جلو بردم کمی صورتمو

 کیپالست به خوردیم داشت لبام که یا لحظه قایدق یول

 نگاهش یناباور با من و عقب دیکش دستشو ،یبطر

  ..کردم

  ..دوباره ایب.. کردم یشوخ: گفت و کرد یکوتاه خنده



 نرفتم، جلو دید یوقت یول کمینزد آورد ویبطر دوباره

 که جلو آورد سرمو و گردنم پشت انداخت دست

  ..دستتو بکش: گفتم پرحرص

 لبه خواستم حرکت هی تو ندفعهیا من و دیکش واقعا دستشو

 ندفعهیا و عقب برد دستشو بازم که رمیبگ لبام نیب ویبطر

  ..گلوم تو افتاد ینیسنگ بغض من و خنده ریز زد بلند

 مگه! ؟...آخه خواستم آب یسنگدل آدم چه از احمق منه

  !بده؟ آب بهم ادیب که سوخت یم واسم دلش

 به بودن رهیخ نیح که بودم زده زل بهش ناباورانه هنوز

 و ولع با و دهنش طرف برد ویبطر یسرخوش با من،

 و کرد یخال و دیبلع ویبطر نصف راحت صدا و سر

 یلبا با د،یکش دست خوردن آب از هیثان چند بعد نکهیهم

  ..کرد نگاه من به باخنده و گفت یشیآخ سشیخ

 درشت اشک قطره تا دو با اشکم پر یچشا و دیلرز فکم

  ..شدن یخال

  ..بود تشنم یلیخ من دیببخش: الکس

 ..گفت شهینم.. ن وونمیح.. بهت یحت.. یپست یلیخ.. خ -

  ..خودم از میراض که من: گفت و کرد ام حواله یچشمک

 کاریچ خوادیم بفهمم نکهیا قبل و سرم باال گرفت ویبطر

 یها قطره و صورتم و سر رو شد یخال سرد آب کنه



 لرزه به شتریب سردمو بدن و شدن قمی وارد خشی

  ..انداختن

 وارد بهم آب بودن خی از که یشوک و سرما از چشامو

 باهام که یکار کردم یسع و بستم یا لحظه واسه شد

  ..کنم هضم بتونم کردو

 یکارا باز نکهیا ترس از که جلو اومد گهید قدم هی

  ..کردم باز چشامو زود نکنه رانهیغافلگ و ییهوی

 با ازش آب یها قطره که مینیب نوک رو زد انگشت با

 بخور: گفت وار زمزنه و نیزم رو وفتادنیم فاصله

  ..بخور کن دراز زبونتو.. گهید

 زدنیم موج چشام تو شیدل بُز از که ینفرت همه اون با

: گفتم دل ته از و زدم زل خندونش و هوس پر یچشا به

  ..آشغال ادیب فتیکث ذات تو تف

 هی.. خب: گفت یساختگ جانیه با و گرفت دهیناد حرفمو

  ..الید بپرسم ازت خوامیم جوابه تک سوال

 بهش یعصب همچنان بدم نشون یواکنش نکهیا بدون

 دیبا کلمه کی فقط! کن دقت: گفت دوباره که بودم رهیخ

 ..نهیا سوالم خب.. ایبد جواب

  !گردن؟ ای! پهلو؟: گفت باز و چونش ریز زد دستشو



 گرفت شکل ذهنم تو که ینیب شیپ و دیپرس که یسوال از

  ..نگهداشتم دلم تو ترسمو و دیپر پلکم

 ..نباشه کردمیم فکرشو که یزیچ همون کاش فقط

 از زمانتم و یدار وقت هیثان ده.. جوابم منتظر: الکس

  ..شد شروع حاال نیهم

 واسه کردم تالش بازم یول رهیتاث یب دونستمیم نکهیا با

 ...پام و دست دادن تکون

 و کمتر زمان گذر با نکهیا یجا به یحس یب اون انگار

  ..کردیم خودش ریدرگ بدنمو شتریب شه، تر اثر یب

 اشک پر باز چشام مرد، نیا یجلو بودنم ناتوان از منم

 منقبض صورتمو رم،یبگ جلوشونو نکهیا واسه و شد

  ..کردم

 انتخاب خودم پس باشه.. شد تموم زمانت: الکس

  ..اممم... کنمیم

: گفت هوی و چرخوند گردنم و پهلو نیب بار چند نگاهشو

 ..پهلو من نظر به

 شده جمع دهنم تو خون مزه با که یدهن آب ذره هی همون

 به د،یکوبیم نمیس به خودشو که یقلب با و دادم قورت بود

 ..شدم رهیخ حرکاتش



 بود انداخته خط صورتمو باهاش که یبیج چاقو همون

 مماس و کرد صاف غشویت و دراورد بشیج تو از

  ..چرخوندش زیر و داد قرار صورتش

 زنهیم برق: گفت ترسونهیم منو دونستیم که یلحن با

 برق نقدریهم یداشت برش شبم اون که یکارد! نه؟

  !زد؟یم

 

 حدسم نکهیا از.. دستش تو یچاقو به بود دهیچسب نگاهم

 یچاقو نیا با خواستیم بازم و بود دراومده درست

 و تک اشکام و دیترک آروم بغضم بزنه بیآس بهم یلعنت

  ..سردم یها گونه رو شدن روون توک

  ..خب: الکس

 نییپا و شد خم جلوم و رونیب داد باضرب نفسشو

 تموم و زدم یجون کم داد هیگر با که باال داد بلوزمو

 پا و دست انگار نکهیا اما کردم دادنم تکون واسه تالشمو

.. ن: بگم التماس با و بکشم یفیخف غیج شد باعث نداشتم،

  ..نکن.. نه

 روش یا بوسه و سردم یپهلو رو دیکش داغشو دست

 سر یا خفه هق هق و ختیر تنم گوشت تموم که نشوند

  ..دادم



 وحشت با دوباره پهلوم، رو قایدق باال آورد که رو چاقو

.. ازت کردم خواهش الکس: گفتم و زدم صدا اسمشو

  ..نکن

 که پهلوم رو دیکش رو چاقو یسرد ش،یپ یسر مثه بازم

  ..دمیلرز شتریب و کردم حبس نفسمو

  ..کهیکوچ خط هی فقط.. یریمینم نترس: الکس

 رو دیخراش فشار با رو چاقو یزیت حرفش بند پشت

  ..بستم درد از چشامو و دمیکش یبلند آه که پهلوم

 تند نفسام و گرفت یباز به پوستمو خون یگرم کم کم

  ..شد

 داد فشار محکم پهلو، از انگشتشو که یوقت مخصوصا

 و دمیکش شدم زخم یگلو اون با یغیج دوباره زخمم رو

  ..کردم یبلند هق هق

  !اومد؟ دردت! شد؟یچ: الکس

: زدم لب و دمیکش نامنظم و کوتاه ینفسا بلند یصدا با

   !بهت.. لعنت

 که کرد حلقه لرزونم بدن دور دستشو و شد بلند جاش از

  ..کردم نگاه بهش هیگر با فقط

  !م؟یتسل: گفت بود لبش رو که یکمرنگ لبخند با



 رونیب بزنه خون ازشون بود ممکن هرلحظه که ییلبا با

  ..نه.. ن: زدم لب

 به! نه؟ چرا: داد ادامه کردو وارد کمرم به یآروم فشار

 ..نیبب! ال؟ید یموند یچ دِ یام

 نجایا: گفت و کرد اشاره ورش و دور به چشاش با

 ایب خودت به.. بده نجات رو تو بتونه که ستین چکسیه

  ..بنداز کار کتویکوچ عقل اون

 و کردم کنترل دندونام کردن دیکل با لرزونمو فک

  ..ندادم جوابشو

  !نه؟ گفتم یدیام چه به واقعا.. بود اون با حق یول

 کنه دایپ داغون و درب خرابه نیا تو منو خواستیم یک

 !!؟...نذاشتم خودم از ینشون و رد چیه یوقت

  !؟یکنیم فکر یدار! هوم؟: الکس

 نیح و میزخم گونه رو گذاشت دستشو پشت همزمان

 برو.. شهیم چندشم.. ازت: گفتم صورتم دنیکش عقب

 ..اونور

: گفت و شد شوکه مسخره به و کرد کمتر باهام فاصلشو

  !م؟یکن کاریچ حاال یوا یا! من؟ از

 به متفکر حالت کنه باز دورم از دستاشو نکهیا بدون

 هی دیبا خشکه یلیخ لباتم آخه: گفت و گرفت خودش



 شتریب تا میکن نکارویا بنظرم.. میبکن اونم حال به یفکر

  ..بشه چندشت

 دو گذاشت عیسر دستاشو و نداد کردن فکر فرصت بهم

 و باقدرت لباشو و نگهداشت محکم و صورتم طرف

 و خوردم یدیشد تکون که خشکم یلبا به دیکوب حرص

  ..شد شتریب لرزشم

 بود کرده شکار لبامو باهاش که زبونش یسیخ حس

 ..زدیم بهم حالمو داشت

 تموم با و گرفتم دندون به اجبار یرو از باالشو لب

 انگشتاش فشار حرص، از که یجور گرفتم گاز زورم

  ..عقب دیکش صورتشو و شد شتریب صورتم رو

 آوردم بود شده جمع دهنم تو که یدهن آب ذره هی همون

 چشاش تا و صورتش تو کردم تف نفرت تموم با و جلو

 شیشونیپ تو دمیکوب باشدت و عقب بردم سرمو شد، بسته

 یول کرد ینیسنگ و گرفت درد خودم سر که یجور

 دومو ضربه خواستم و ارمین کم شد باعث آخش یصدا

: زد داد و نمیس قفسه به دیکوب محکم دستشو کف که بزنم

  !دوباره؟ یشد هار مرگته چه

 شدن هار بفهمونم بهت تا.. کن باز پامو و دست.. د -

  ..یچ یعنی



 یعصب همچنان و کرد پاک صورتشو رهنشیپ نیآست با

 من که هروقت تا چون.. یشیم آدم که باالخره: گفت

 میتسل ینگ یوقت تا.. دارمیم نگهت زونیآو نجایهم بخوام

 جونت تا بزن زجه انقد حاالم.. الید کنمینم بازت یشد

 ..ادیدرب

 واسم سبزشو یچشا که شدم رهیخ بهش اشکم پرده پشت

 تنهات موقع اون تا ومدین دلم منم: داد ادامه و کرد گرد

 هی واست.. یبزن زل وارید و در به فقط که بزارم

 یکل باهاش یایب عقل سر یوقت تا... دارم مهمون

  ..یشیم سرگرم

 اضافه گمید یحسا به هم یکنجکاو و تعجب گهید حاال

 ..بود شده

 با باش مواظب فقط! شیشناسیم.. سین بهیغر: الکس

 نیدیند هیادیز مدت چون.. ینش زده جانیه دنشید

  ..همو

 نکهیا بدون و بود زده زل تعجبم پر یچشا به لذت با

 !تو ایب: گفت بلند رهیبگ نگاهشو

 زدم زل و باز مهین در سمت خورد سر چشام اریاخت یب

  ..داخل ومدیم داشت یکس به



.. روحم سوهان بشه الکس نیع اونم که نباشه یکس کاش

 نه، خودش نفع به که هست یکار آدم، نیا مگه آخه یول

  !؟...کنه تموم گرانید نفع به بلکه

 سمت بلند نسبتا قدم هی بود، در پشت که یکس همون

 تونستم من و عقب داد هول آروم درو و برداشت داخل

 ..نمیبب صورتشو

 کاش گفتم دلم تو و شد شیآت پر وجودم که دینکش قهیدق به

 تا تونستمیم من و بسته پا و دست بود من یجا االن اون

 سرش تمویعصبان حرصمو خوادیم دلم که هرچقدر

.. کنم یتالف داشتمو قبل از ازش که یا نهیک.. کنم یخال

 ..نبود امکانش یول

Tina: 

 برانداز دارانهیخر رو داغونم و آشفته وضع و سر به

   ...!!دارید مشتاق: گفت و کرد

------------------------ 

  آنا#

 اتاق تو خنک باد که کنار زدم رو پتو میگوش لرزش با

 ..کرد تازه اشکامو رد



 دنید با که خودم سمت برگردوندم ویگوش حوصله یب

: گفتم گرفته یصدا با و دمیکش سبزو رهیدا فقط رهام اسم

 !بله؟

 !؟یخوب آنا: رهام

 !؟یزد حرف ریام با! ال؟ید از نشد؟ یخبر.. خوبم من -

 میرفت که یا خونه همون جز.. ستین یخبر نه: رهام

  !؟یندار سراغ یا گهید یجا

 به گردهیبرنم رفته لو که حاال میدونست یم اولم از.. نه -

 ریام.. میکن امتحان شانسمونو گفتم خب یول خونه اون

 !شد؟یچ

 که سکوتش و شدم زیخ مین تخت رو.. کرد سکوت

  ..ازت دمیپرس سوال.. رهام: گفتم صد یطوالن

 

 ..بهت گمیم اونجا امیم دارم: رهام

 ..یکنیم نگرانم یدار بگو االن -

 همه انگار: گفت و دیکش یگوش پشت از یا کالفه پوف

  ..زده ویچ همه دیق ریام.. شد تموم یچ

! زده؟ ویچ دیق.. ق: گفتم تندتند و نشستم تخت رو صاف

 !زده؟ ویچ همه دیق یچ یعنی



 جلوش الروید اسم گهید بار هی گهیم.. رو الید: رهام

 ..زنهیم منم دیق بزنم

 !آخه؟ یچ واسه! تو؟ یگیم یدار یچ.. چ -

 رو نامه.. آنا کنهیم الید به راجع گهید فکر هی کال: رهام

 داستان خودش واسه هوا رو و خونده کرده دایپ دوباره

  ..ساخته

 الروید یحت خوادینم گهید.. یعنی: زدم لب بغض با

 !نه؟یبب

 واسه.. کردم پاکش میزندگ از گهیم.. خوادینم: رهام

 ...شهیهم

 به حرفمو بود صدام تو که یناباور با بتونم نکهیا قبل

 نیح که شد زده هم پشت بار دو خونه در ارمیب زبون

 ایب منتظرتم.. رهام: گفتم عیسر تخت رو از شدن بلند

 ..میزنیم حرف

 ..راهم تو خب یلیخ: رهام

 اتاق از ینگران و یکنجکاو با و کردم قطع ویگوش

  !من؟ خونه ادیب بود ممکن االن آخه یک.. رونیب اومدم

 از و نییپا دمیکش آروم رو رهیدستگ و سادمیوا در پشت

 پشت که یشخص دنید با که کردم نگاه رونویب در یال

  ..قلبم رو گذاشتم دستمو و دمیکش یبلند نیه بود در



 ..!کی..آر.. آ: زدم لب نبود خودم دست که یلکنت با

  !؟یبود نمرده مگه.. تو: دیپر دهنم از هوا یب

 لبخند شه کم چشاش تو ینگران شدت از نکهیا بدون

 زنده: گفت و زد کبودش و یزخم یلبا اون با یکمرنگ

 ..گهید شدم

 نگاه پاش تا سر به و دادم قورت باصدا دهنمو آب

 صورت و ختشیر بهم بایتقر یموها برعکِس .. کردم

 بدجور کتک و نیسنگ یها ضربه آثار که داغونش

 ..بود مرتب لباساش کرد،یم ییخودنما روش

 ..کشتن رو تو.. ت گفت الید یول: گفتم دوباره یجیگ با

: گفت و شد پررنگ دوباره چشاش تو ینگران رنگ

 امیب شهیم.. آنا بزنم حرف باهات نیهم درمورد اومدم

  !تو؟

 دمیکش خودمو ،یکیکوچ یعذرخواه با و اومدم خودم به

  ..کنار

 الید: گفت بستم یم درو داشتم نکهیا نیح و داخل اومد

  !کجاست؟ االن! تو؟ یدید یک آخر بار رو

  ..کیآر نپرس: طرفش برگشتم و در به دادم هیتک



 تا و کردم میگر از کرده پف صورت به یا اشاره

 یاتفاق الید واسه: گفت دوباره بگم یزیچ خواستم

 !افتاده؟

 اون: گفتم و کردم نییپا باال تندتند سرمو بغض با

 ..گرفتش دوباره.. کثافت

 یچ یعنی! دوباره؟: گفت و باال برد ابروشو یتا هی

 ..نمیبب کن فیتعر درست دوباره

 به و نشستم مبال از یکی یرو و دمیکش نیزم رو پامو

 نگاه بهم منتظر و نشست اومد که زدم اشاره روم به رو

  ..کرد

 دهیچیپ و کردن تلف وقت یجا به و نییپا انداختم سرمو

 نکهیا مثه: فیتعر به کردم شروع پروا یب ماجرا، کردن

.. باشه داشته رابطه.. الید با اجبار به خواستیم.. الکس

 ..نجایا ادیم کنهیم فرار و زنهیم چاقو بهش الید.. بعد

 !چاقو؟! ؟یچ: کیآر

 ادامه و باال دمیکش دماغمو بغض با و دادم تکون سرمو

 خودشو بتونه تا مونه یم نجایا ادیم روز چهار سه: دادم

 هی از.. ُمرده الکس کردیم فکر.. چون.. کنه جمع دوباره

.. بعدم.. کیآر بود ناراحت واست یلیخ.. تو طرفم

 و کجا یکِ  دونمینم.. ریام شیپ رفتیم داشت که.. شبید



 داشیپ میتونینم میکنیم یهرکار و زنهیم بشیغ یچجور

 از داشتم شنشویلوک.. الکس خونه میرفت.. رهام با.. میکن

 خونه میدید.. بعد.. ب.. الید دنبال بودم رفته چون قبل

 ..نبود یچکیه.. هیخال

 که نمیبب واکنششو تا انداختم کیآر صورت به ینگاه

  ..نگران و ناراحت هم.. مضطرب هم.. هیعصب هم دمید

 بودن منتظر یلیخ الید و ریام: گفتم لرزون یصدا با

 یتونیم.. تو.. نشد اونم که ننیبب همو مدت همه نیا بعد

 جبران برات بشه یهرجور بخدا! ؟یکن یکمک بهمون

 ....فقط کنمیم

 بخوام من.. آنا ستین اون بحث: گفت و دیبر حرفمو

 واسه نه.. خودم خواسته واسه دمیم انجامش کنم یکار

  ..جبران

 یچجور تو.. یراست: گفتم عیسر و زدم بهش یلبخند

 !اومد؟ سرت ییبال چه اصن! ؟یینجایا االن

 که یلحن با و خاروند چونشو کالفه انگشتاش سر با

.. هیطوالن داستانش: گفت چونهیبپ خواستیم بود معلوم

 از.. کردنم فرار کشهینم ساعت دو به که بدون نویهم

 هوی اگه دیببخش.. الکس پاسبان یسگا همون دست

 کردن عوض لباس جز.. شدم ظاهر جلوت ینجوریا



 خواستمیم فقط.. امیب رو تا بکنم یا گهید کار نتونستم

  ..ازت رمیبگ الروید سراغ

" امیب رو"  گفت که دمینفهم آخرشو حرف یمعن نکهیا با

 صورتت واسه بهتره یول.. هیحرف چه نیا.. نه: گفتم فقط

.. زخمات خب یول یدکتر خودت البته.. مارستانیب یبر

 !نشه بدتر

 تو نامعلوم یجا هی به زدن زل با و داد تکون سر فقط

  ..رفت فرو فکر

 برده تونهیم کجا: گفت وار زمزمه لب ریز حواس یب

 !باشتش؟

 رفتمیم آشپزخونه سمت که همونطور و شدم بلند جام از

 زبون به یعاد کردم یسع بودو ذهنم تو که یسوال

 منظور یب.. کیآر یدار لطف بهمون یلیخ تو: ارمیب

 برات انقد الید چرا.. یول پرسمیم ازت سوالو نیا

 !مهمه؟

 

 یجواب و خورد ینامحسوس تکون که کردم نگاه بهش

 ..نداد

  ..کردم شک شتریب حدسم به



 و بود، ذهنم تو الید به کیآر حس از که یزیچ بخاطر

 به من که ییها اشاره باوجود کیآر نکهیا نطوریهم

 رویام حرف هوا یب د،ینپرس حالشو اصال کردم ریام

 اگه ریام: گفتم وانیل تا دو برداشتن نیح و وسط انداختم

 کردینم مکث هم لحظه هی بود، جاش سره کامل حافظش

  ..کردیم دایپ رو الید بود شده یهرجور و

 جلوش الروید اسم گهید بار هی گهیم.. زده الروید دیق] 

 .. [زنهیم منم دیق ارمیب

 و رونیب بپره سرم از رهام یحرفا تا دادم تکون سرمو

  ..فیح یول: دادم ادامه

 یزیر اخم که کردم نگاه کیآر به دوباره یرچشمیز

 کرد حس خودش رو منو نگاه نکهیهم و بود کرده

  ..دیکش یا کالفه پوف و دستاش نیب بود گرفته سرشو

 داشت اون.. بودم شده یحرص ینجوریا هوی اریاخت یب

 بهش میمستق ریغ خواستمیم من یول کردیم کمک بهمون

  ..داره صاحب الید بفهمونم

  ..زده دشویق که یصاحب اونم آره گفت دلم تو یحس هی

 یول نبود کیآر دل تو یچیه و کردمیم اشتباه من دمیشا

 پس.. شد کشته اون بخاطر کیآر گفت الید طرفم هی از

 !؟...بود الید بخاطر صورتش رو یزخما نیا



 تو شتریب نداد اجازه خورد در به که یآروم ضربه

 نگام سوال عالمت با که یکیآر به و بمونم افکارم

 باز و در به رسوندم خودمو" رهامه"  گفتنِ  با کردیم

  ..کردم

 نهیبب کویآر تونهینم داخل ادین رهام تا دونستمیم چون

 اشاره داخل به و دادم تکون ابروهامو واسش عیسر

 یمعن به سرشو که نزنه ریام از یحرف هوی تا کردم

 ..داخل اومد و داد تکون" ؟یگیم یچ"

  ..سمتشون برگشتم و بستم درو

 ..سالم: گفت آروم و شد بلند جاش از زود کیآر

: گفتم که بهش بود زده زل تعجب و اخم با همچنان رهام

  ..بود گفته بهت درموردش الید که همون.. امم.. کیآر

 چشاش تو تعجب دوباره یول شد باز اخماش  رهام

  !شده؟ کشته که نگفت.. مگه: گرفت رنگ

  ...زهیچ -

 فرصت سر.. هیطوالن داستانش که گفتم هم آنا به: کیآر

  ..میدار یمهمتر بحث االن یول گمیم

  !مهممون؟ بحث هیچ: رهام

 ..الید: کیآر



 بعدم من به ینگاه اول و باال دیپر ابروهاش رهامم

 که یمبل رو آروم یقدما با و کرد نگاه کیآر به دوباره

 کرد اشاره کیآر به و نشست بودم نشسته من قبلش

 ..نهیبش

  !؟یکرد دایپ کجا از رو نجایا: رهام

 ..بود شده باز نجایا به پام الید بخاطر دوبار یکی: کیآر

 واسه نیا: گفتم که کنه نگاه منو خواست دوباره رهام

 میتونست ینم.. رهام یدونستینم قتویحق هنوز که هیوقت

 ..میبگ بهت یزیچ

 !؟یاومد چرا: رهام

.. بپرسه الید از خواست: دادم جواب من کیآر یجا به

  ..نبود یا گهید کس.. خب که منم جز

  ..کنمیم گوش! خب؟.. یعال چقدم.. اوم: رهام

 حیترج ومدهین خوشش کیآر از یلیخ دمیفهم نکهیا از

 ..بشم قهوه الیخیب و نمیبش کنارشون دادم

 ..دادم گوش فقط بحثشون به و نشستم رهام کنار مبل رو

 ییجا تا خوامیم.. شدهیچ که کرد فیتعر برام آنا: کیآر

  ..کنم کمک بهتون بتونم که

 آب از زرد تو معلوم کجا از! ؟یالکس ی کارهیچ: رهام

  !؟یکن کمک بهمون دیبا یچ واسه اصن! ؟یایدرن



 به بود زده زل دقت با که کردم نگاه رهام به تذکر با

  ..رهیبگ جوابشو تا کیآر

: جلو دیکش خودشو و کرد یآروم یحرص خنده کیآر

  ..کنمینم کار یکس واسه من.. نیشد متوجه اشتباه انگار

 وسط دمیپر عیسر توهم رفت شتریب که رهام اخم

 بهمون یلیخ مدت نیا تو کیآر.. جان رهام: حرفشون

 الید حتما نبود اون اگه.. الید به مخصوصا.. کرد کمک

 کیآر.. یول.. دید یم بیآس یلیخ وونهید اون خونه تو

  !یعنی داشت هواشو یلیخ

 فهموندم بهش نگاهم با و رهام دست رو گذاشتم دستمو

  ..نده ادامه بحثو گهید

 دوباره و مبل به داد هیتک و داد تکون واسم سرشو

  !؟..آورده سرت رو بال نیا یک: دیپرس

  ..الکس یآدما: گفتم دوباره من هوا یب

 یدشمن الکس با پس: گفت کردو یحرص خنده تک رهام

  !؟...االن

  ..چرخوند حدقه دور چشاشو و دیکش یپوف فقط کیآر

 کرده میقا رو الید تونهیم کجا اروی نیا یدونیم: رهام

 !باشه؟

  ..فهممیم یول نه: کیآر



 !کجا؟ از: رهام

 بود شده کالفه رهام یسواال از بود مشخص که کیآر

 به سر هی خودم.. شناسمیم هاشو سنبه سوراخ: گفت

 ..زنمیم اونجاها

 تو یبنداز راحت جونتو که هیعاد برات انقد: رهام

  !به؟یغر دختر هی بخاطر! خطر؟

 ..رهام: گفتم رلبیز

 !نشدم؟ متوجه: کیآر

 دیکش دستم ریز از دستشو و کرد یکوتاه سرفه رهام

 برات ینجوریا: زد گره دستش یکی اون به و رونیب

 داداشم واسه مخصوصا.. مهمه ما واسه الید.. که بگم

 یبرا انقد چرا نکهیا یول.. نامزدش همون یعنی.. ریام

 ..کنمینم درک رو مهمه تو

 زدم،یم حدس تازه داشتم دارید بار چند بعد که یزیچ

 االن خواستمینم یول. .بود شده متوجه اول قرار تو رهام

  ..بهمون کمک از شه منصرف کیآر رهام، یحرفا با

 

 بلند جاش از هوی که بودم کیآر واکنش منتظر نگران

 بهشون که ییجاها به من گفتم که همونطور: گفت و شد



 خبر بهتون شد رمیدستگ یزیچ.. زنمیم سر دارم شک

  ..فعال.. دمیم

 برخورد ینجوریا باهاش نکهیا از شدم ناراحت دلم ته

  !داشت حق. بگم رهام به تونستمینم میزیچ یول شد

 و کردم بدرقه رونیب تا کویآر و شدم بلند جام از

 و رفت و داد جوابمو یدلخور با که کردم ازش یتشکر

.. بپرسم رهام از ر،یام تند یحرفا درمورد تا برگشتم منم

  ...!شدینم ینجوریا کردمیم یکاری خودم دیبا

--------------------------------- 

  الید#

 چه نیا.. یشیم خوشحال کردم فکر من.. بابا یا: الکس

  !ه؟یا افهیق

 زور از فقط نه، زخم سوزش و سرما از که یبدن با

 یول بدم تکون پامو و دست باز خواستم دیلرزیم خشم

 یکاف یحس یب قدرت اندازه به خشمم قدرت انگار

  ..نبود

 نظر از اهشویس یسرتاپا نفرت با چندم بار واسه

  ..منفورش یچشا به دمیرس دوباره و گذروندم



 داخل کامل و کرد نگاه الکس به یمنظوردار لبخند با

 دنمید از! گه؟یم درست الکس: گفت من به رهیخ و شد

  !خانم؟ الید! ؟ینشد خوشحال

 که ییجا تا: داد ادامه و برداشت جلو سمت گهید قدم هی

.. بدم تیفرار خونه اون از یکردیم التماسمو ادیم ادمی

 ...االن اما.. بدم تیفرار ریام دست از

 واسه نمیبیم: کرد تموم حرفشو و زد زل بهم ریتحق با

 شیآت و آب به خودتو یدار خونه همون به برگشتن

  ..یزنیم

 نیا واسه خواستم ومدویبرم دستم از که یکار تنها

  ..بدم انجام نامردم

 قبل یسر کتک از قهیدق چند هر که آبه خون یهرچ

 باشدت و کردم جمع کجای رو شدیم جمع دهنم تو الکس

 ترسو سگ نیع جفتتون: گفتم و صورتش تو کردم تف

  ..نیا

 یب بدون که یعوض نیا: گفتم زدمو الکس به یا اشاره

 جرئت اگه.. ستین یچیه قلچماغش یآدما و یحس

 بهم وارد یحس یب انقد نه بستیم پامو و دست نه داشت

  ..زدیم



 یچیه نایا بدون تو: دادم ادامه الکس یچشا تو رهیخ

  ..الکس یستین

 هی هم تو: گفتم و آتان یچشا تو دادم سر نگاهمو دوباره

  ..یشد میقا بدبخت نیا پشت یرفت که یترسوتر

 از الکس که زد زل بهم شده گرد یچشا و لذت با آتان

 یچشا با و عقب دشیکش آروم گرفت شونشو پشت

 ..سادیوا نمیس به نهیس تشیعصبان و حرص از متورم

 بفهمم نکهیا بدون یول بشم رهیخ بهش نترس کردم یسع

 دوباره که پهلوم زخم رو گذاشت بلوز رو از دستشو

 و کردم حبس گلوم تو نفسمو و شد شروع سوزشش

  ..نییپا گرفتم سرمو

  ..کن نگاه منو: الکس

  ..بردار دستتو.. د -

 رو زخمو نیسوم وگرنه.. گفتم کن نگاه منو: الکس

  ..الید ندازمیم پلکات

 کورمم یحت.. نبود دیبع یچیه شیپر روان نیا از

 ..کردیم

 که باال گرفتم سرمو اکراه با زور به و اومدم کوتاه

 گوشم با مماس صورتشو و برداشت پهلوم رو از دستشو

 آتان خواستینم که انگار صدا نیتر آروم با و داد قرار



 دهنت از االن که ییحرفا: دیغر دواریتهد بشنوه

  ....بشنوم ازت گهید بار هی اگه.. دراومد

 فوت همونجا نفسشو و کنار زد گردنم رو از موهامو

 انزجار از صورتمو و بستم چشامو که رونیب کرد

  ..برگردوندم

 تر آروم و سرشونم و گردن نیب دیکش لرزش با دستشو

 تا باهات جوره چیه گهید موقع اون: گفت گوشم تو

 ..زنمیم رقم برام آتان با شبو نیبدتر.. الید کنمینم

 ..زدم زل جلوم وارید به ناباورانه و شد باز چشام

 اما ینفر سه دمیشا.. ریجهانگ با دمیشا: گفت دوباره

 ....یا

   ..شو خفه: گفتم بلند دمیکش که یتند نفس با

 رسوند سر به جوشمو نقطه و دیرس هدفش به نکهیا از

 جدا ازم و بست نقش ختشیر یب یلبا رو تیرضا لبخند

  ..شد

 !بهش؟ یگفت یچ.. یه: آتان

  ..یفهمیم وقتش به: الکس

 طناب ضخامت تو حسم کم یناخنا کردن فرو با بازم

  ..بشم چشام از اشکام زشیر مانع خواستم



 شونه رو دیکوب آروم دستشو و گرفت ازم نگاهشو الکس

 باالخره.. نیباش سرگرم باهم برگردم تا: گفت و آتان

 ..باشه حواست نکهیا فقط.. گفتن واسه نیدار ادیز حرف

: بود مخاطبش آتان یول کرد درشت واسم چشاشو باخنده

  ..هیمشتر واسه چون.. یبزن دست بهش دینبا

 سرم تو شد دهیکوب پتک نیع و بلندشد خندش یصدا آتان

 و گونم رو بخوره سر سماجت با اشکم شد باعث و

  ..زخمم به برسه

 !برو تو هست حواسم.. نترس: آتان

  ..فعال پس: الکس

 و پرسر یقدما با و روم انداخت نگاهشو ینیسنگ بعدم

     ...شد دور ازمون صداش

 یاهیس چشام و شدن نیسنگ پلکام یناگهان رفتنش بعد

 شه متوجه آتان خواستمینم چون نباختم خودمو یول رفتن

  ..دیفهم انگار یول

  !؟یخوب.. یه: آتان

 هیعصب فشار بازم بودم دهیفهم.. بهش دوختم گنگمو نگاه

 ..ارهیب درم پا از خوادیم که

  !صدامو؟ یشنویم توعم با: آتان



 کنم تمرکز افشیق رو خواستم بازم مهین یپلکا نیب از

 سرم دور اتاق و زدیم دو دو چشام جلو.. نتونستم یول

  ..دیچرخیم

 جلو اومد محو ریام صورت بخوام، خودم نکهیا بدون

  ..شدنیم بسته داشتن که ییچشا.. چشام

 

 اتاق نیا یواراید برعکِس .. ثابت و بود آروم صورتش

  ..کردنیم تمیاذ شدنشون جا به جا با داشتن که

 یراض یلیخ هپروت نیا از بودم هپروت تو اگه یحت

 صداش قلبم با.. نه لبام با و زدم یجون کم لبخند.. بودم

 ....کردم

 شهیم مگه.. قلبمه صاحب خب! نه؟ مگه دیشنیم حتما

 !صاحبشه؟ خودش که رو یقلب یصدا نشنوه

 که یهپروت عالم تو شدم غرق و شد بسته چشام کم کم

 ..بودم کرده درستش خودم یبرا خودم

—---------------------- 

   ریام#

   ...یوفتین باش مواظب: زدم داد خنده با] 



 یا لحظه داشتیورم جلو سمت رقص با که ییقدما با

 زد بهم یچشمک یدلبر با و کرد نگاه منو عقب برگشت

  ..شد بلندتر خندم که

  !کوچولو؟ خانم یسیوا شهیم: زدم داد دوباره

 دو دستاشو و باال انداخت" نه" نشونه به یسر یتخس با

 به و خودش دور دیچرخ دور دو و کرد باز طرفش

 کرده محاصرمون که یبرگ و شاخ پُر و بلند یدرختا

  ..شد رهیخ لبخند با بودن

 من متوجه نکهیهم که برسم بهش تا کردم تندتر سرعتمو

 با و گرفت فاصله ازم گهید قدم چند یچموش با شد،

 دیسف ریحر لباس دامن بود، خودش مختص که یا عشوه

 کمی بود، نشسته دشیسف تن به یخاص جور هی که بلندشو

 و اومد عقب عقب یپ در یپ یچرخشا با و باال گرفت

 شمین که دیبوس گونمو و بغلم کرد پرت خودشو تیدرنها

 دور دستامو حلقه و زدم زل سرخش یلبا به و شد باز

  ..کردم تر تنگ کشیبار کمر

 یچجور که زدم گره چشاش به و باال آوردم نگاهمو

 شو،یعسل یچشا و روش بود افتاده آفتاب نور کهیبار

  ..ذاشتیم شینما به یا گهید هروقت از تر خوشرنگ

  !بودم؟ شده وابسته چشا نیا به انقد یکِ  من



 آورد آروم دستشو بود، لباش رو همچنان که یلبخند با

 ریغ یِ سرد متوجه که گونم طرف هی گذاشت و باال

  ..شدم دستش پوست یعاد

 گذاشتم دستمو و گرفتم لرزونش یمردمکا از نگاهمو

  ..بود نشسته گونم رو که دستش رو

 رو گذاشتم و باال آوردم دستمو یکی اون ناباور

  ..بود سرد.. صورتش

  ..سرد یلیخ.. بود سرد اونم.. گردنش رو گذاشتم

  !شده؟ چت تو.. ت -

 بدن کم کم و کرد بدل و رد چشام نیب ینگران با نگاهشو

 نیزم یرو و گرفتمش محکم که شد کرخت سردش

 ..نشوندمش

 گلوم از ییصدا چیه یول.. زدم صدا اسمشو تند ینفسا با

  !شدینم.. نخوام خودم نکهیا نه.. نشد خارج

 نمیس به چسبوندم سرشو و کردم بغلش قبل از تر محکم

   ..کنم گرمش خودم، تن یگرما با خواستم و

 زده لباسش دامن ریز از که سردش یپاها دور پاهامو

  ..دمیبوس محکم سرشو یرو و کردم حلقه رونیب بود

 با شد همزمان نیا و گرفتم موهاش عطر از یبلند نفس

  ...! [دیتپ یم اون یبرا فقط که یقلب ستادنیا حس



 پلکامو یال دفعهی و کردم شتریب بالش رو سرمو فشار

 ..رونیب دادم ضرب با شدمو حبس نفس و کردم باز

 و سردم عرق از سیخ یشونیپ رو دمیکش دستمو پشت

  ..باال دادم موهامو

 و نشستم تخت رو و کنار زدم رو پتو یسردرگم با

 فشار بهشون سرانگشتام با و دستام نیب گرفتم سرمو

 از یخال.. بود یخال ذهنم هیچندثان واسه.. کردم وارد

 ..االن ومدینم ادمی روزم و شب یحت دیشا.. یزیهرچ

 چیه فرسام طاقت یسردردا از تعجب، کمال در اما

 ..نبود یخبر

 پُر ذهنم دینکش قهیدق به.... یول نبود سردرد از یخبر

 نیع همشون خاطره و اتفاق یکل و شد نیسنگ سرم.. شد

 تفاوت نیا با شدن رد چشام جلو از هم سر پشت یعکسا

 ...که

 یزیهرچ از تر واضح.. برام نبودن مبهم و گُنگ گهید

  ..بودن

 یزیچ تنها فقط دونمینم بشونویترت بودن غلط ای درست

 ..بود برگشته یچ همه.. که بود نیا دونستمیم که



 اراده یب که یدست و دمیکش یم که ینامنظم ینفسا با

 نگاه ساعتو و برداشتم زیم رو از مویگوش دیلرزیم

 ..15:13.. کردم

 بردم و کردم حلقه آب از پرم مهین وانیل دور دستمو

 هدف یب و شد متوقف همونجا دستم اما.. لبام سمت

 نیع که ییصداها همه.. روم به رو وارید به شدم رهیخ

 فشار شد باعث شدنیم پخش ذهنم تو صوت نوار هی

  .شه شتریب وانیل دور انگشتام

  ..بود برگشته ذهنم به یچ همه واقعا من

 تجربه باهم که ییزایچ.. کردم باهاش که ییکارا.. المید

 که ییزایچ.. اومد سرمون که ییبالها.. الکس.. میکرد

 چشام جلو همشون.. بودم رشونیدرگ مین و سال هی نیا

  ..داشتن منو کردن شکنجه قصد انگار و بودن

 پس از انگار که نشست گلوم تو یا سابقه یب بغض

  ..ومدمیبرنم کردنش مهار

 شد خورد یبد یصدا با دستم تو وانیل بفهمم نکهیا بدون

 که یاخم با پام ریز کیسرام رو ختنیر هاش کهیت و

 یباق تا کردم باز دستمو بود صورتم رو بُهت با همراه

   ..نیزم زنیبر ها شهیش خورده



 یچجور... دوباره کردمیم جمع خودمو دیبا یچجور

 دایپ دیبا تصادفم بعد و قبل یاتفاقا به رو نامه اون ربط

  !؟...کردمیم

 به رسوندم خودمو و شدم بلند تخت رو از باضرب

  ..ییدسشو

 به دمیپاچ و کردم آب پر مشتمو و کردم باز سردو آب

  ....مشت شیسوم.. مشت نیدوم.. صورتم

 

 تیعصبان کم کم و شدم رهیخ نهیآ تو سمیخ صورت به

 ..داد نشون خودشو صورتم تو

 دنِ یفهم و بودم توش االن که یتیموقع درک بود سخت

 عالم از ،یچ همه از خودم یوقت.. اومده سرم ایچ نکهیا

   !بودم خبر یب آدم و

... دستش انداختم حلقه خودم.. بود نامزدم واقعا... الید

 بعدم یحس یب بهم الکس طرف از نفر هی که یشب همون

  ...بود ادمی رو همه.. زد چاقو

 باهمو ییهوی خاطره همه نیا ِش یگنجا مغزم انگار اما

  ..بده نظم بهشون نتونست که نداشت

 که یبلند ینفسا تو شدم دیکل یدندونا شدن دهییسا یصدا

 رو دست تونستمینم.. بود شده گم دمیکشیم حرص از



 دیشا یحت.. شه خراب سرم رو یچ همه تا بزارم دست

  ...!باشم کرده رید االنم تا

 از یچجور الکس! بود؟ کجا االن من یالید.. الید یول

  !؟...بود کرده سواستفاده من تیموقع

  ...رهام و آنا.. بود نفر دو شیپ فقط نایا جواب

 به زدم بود مونده دستم رو اب یسرما از که یسیخ

 با یمعطل یب و رونیب اومدم ییدسشو از و داغم گردن

 اتاق از م،یگوش و چییسو برداشتن و لباسام کردن عوض

 ..شدم خارج

  ..یگل: باال بردم صدامو همونجا از

 ،یرعادیغ سکوتِ  نیا به من البته.. بود سکوت خونه

  ..بودم کرده عادت

 از یآروم یسرصدا که کردم صداش بلندتر دوباره

 صدا منو: رونیب رسوند خودشو یگل و اومد آشپزخونه

 !ن؟یکرد

 رمیم دارم.. آره: گفتم محکم و نییپا اومدم رو پله نیآخر

 اگه باش خودت مواظب.. برنگردم شبم دیشا ییجا

 دادم که دمیکل یکن قفل درو نره ادتی یبر ییجا یخواست

  ..بهت

 !افتاده؟ یبد اتفاق.. اما دارم.. د: یگل



  ..فعال.. میفهمیم بعدا اونشو -

 از تر مصمم و ندادم بهش دنیپرس سوال شتریب اجازه

  ..شدم خارج خونه از یا گهید هروقت

 بود بیعج.. روشن برام روز نیع و بود ادمی یچ همه

  ..یواقع یول

 گهید رو الید اسم دادم قسم رهامو روزید تا که یمن

 رفتارم و خودم از انفجار مرز تا االن اره،ین جلوم

 دختر نیهم دنبال در به در دیبا االنم و.. بودم یعصب

 تو که یزیچ نکهیا به بستمیم یواه دیام و گشتم یم

  ..باشه نداشته قتیحق ذهنمه

-‐---------------------------------- 

  الید#

 کردمیم ریس خودم واسه هدف یب انتها، یب خال هی یتو

 چنان صورتم، رو خی آب سطل هی شدن یخال با که

 نیع قلبم که دمیکش شوک از یبلند نفس و دمیپر

  ..زدن تند کرد شروع گنجشک

 با و کردم نگاه روم به رو صحنه به شده گرد یچشا با

: گفتم جونم به بود افتاده آب یسرما از که یدیشد لرزش

  ..یعوض.. ع



 گفتم من: گفت و نیزم رو انداخت خوی آب یخال سطل

 باهاش هم.. شه یزیسورپرا هی برات هم ادیب آتان

 !نه؟ ینکرد حال باهاش ادیز ظاهرا یول یش سرگرم

: گفت زود و دیفهم که انداختم اتاق کل به یکوتاه نگاه

 یم همو دوباره نباش نگران! فعال البته.. بره فرستادمش

  ..نینیب

  ..نداشت تیاهم یا ذره برام حرفاش

 بود کرده نفوذ استخونامم مغز تا دردش که ییسرما از

 یسع پامو و دست هزارم بار واسه و نییپا گرفتم سرمو

  ..بدم تکون کردم

 سرد آب شوک نیا با االن گهید داشت حسم اگه یحت

  ..نداشت همونم که نهیا مشکل یول شدیم ِسر دیبا

  ..گهید زیسورپرا هی الید یراست: الکس

 ..دادم فشار هم رو پرحرص چشامو

 سوال هی قبلش یول: داد ادامه اش دهینخراش یصدا با

  ..بپرسم

 تو و باال آورد صورتمو و چونم ریز گذاشت انگشتشو

 شانس هی نیبب: دیپرس باز و زد زل روحم یب یچشا

  !م؟یتسل.. بهت دمیم دارم گهید



: دادم جواب هدف یب و لیدل یب و هوا یب بازم من و

  ..نه

 دیکش شلوارش بیج از شویگوش و کرد ول چونمو

 یغلط هی خوادیم بازم دونستمیم.. سادیوا کنارم و رونیب

 !؟...داشت.. نداشت یا دهیفا چیه دنشیپرس یول کنه

 انداخت دستشو ینیسنگ و گردنم دور انداخت دستشو هی

  ..شیگوش تو کرد خم سرشو و هام شونه رو

 ..بود هکرد بدتر نمیا االن دمیکش یم نفس زور به خودم

  !بردار.. دستتو: گفتم آروم فمیضع یصدا با

: گفت یشینما یکنجکاو با من، حرف به تیاهم یب

  !؟یکن وصل شنود به،یغر خط و شماره هی به یتونیم

 نشون یواکنش چیه یول کرد ریدرگ ذهنمو سوالش

 ..ندادم

.. ستین مهم اونقدرام نه ای یباش بلد نکهیا حاال: الکس

  !نه؟ مگه.. گهید یبشنو شنود اون با ایچ که نهیا مهم

 بعدم و کردناش طرح مسخره یسواال و چوندناشیپ نیا

 برام گهید.. کردیم وارد بهم شوک از که یا ضربه

 ..داشتم ازش ویزیهرچ انتظار گهید.. بود شده یعاد



 که دمید چشم گوشه از و برداشت شونم دور از دستشو

 ییتقال منم گوشم دم گذاشت ویگوش و کرد یپل رو یسیو

  ..صدا اون به ندادن گوش واسه نکردم

  ..هیچ شیبعد هدف بدونم خواستمیم خودمم

 پخش یگوش اون از که ییصداها بعدم.. سکوت هیثانچند

  !شدن

 یبد حس و شد زیت گوشام رهام، و آنا یصدا دنیشن با

  ..کردینم پخش برام حرفاشونو که یخودیب.. دلم به افتاد

 ویچ همه دیق ریام.. شد تموم یچ همه انگار: رهام) 

  ..زده

Tina: 

  !زده؟ ویچ همه دیق یچ یعنی! زده؟ ویچ دیق.. ق: آنا

 رو الید اسم گهید بار هی اگه گهیم.. الروید: رهام

 ..زنهیم منم دیق ارمیب جلوش

 .....(گیم یدار یچ.. چ: آنا

 ..جلو بزنم بزار.. سربره حوصله نجاشیا: الکس

 فقط شد آوار سرم رو ساختمون نیهم انگار که یمن و

  ..زدم زل جلوم به شوکه

 ..کن گوش رو نجایا حاال: الکس

 !نه؟یبب رو الید خوادینم یحت گهید.. یعنی: آنا) 



 واسه.. کردم پاکش میزندگ از گهیم.. خوادینم: رهام

 ! (شهیهم

 نجارویا کن صبر: گفت خنده و یسرخوش با الکس

  ...بزارم دوباره

 واسه.. کردم پاکش میزندگ از گهیم.. خوادینم: رهام) 

 ! (شهیهم

  !؟یبشنو دوباره یخوایم: الکس

  ..دمیشن خودم فقط قلبمو شدن دهیخراش یصدا

 ..شد زخم واقعا قلبم.. ق

 دلم ته که یدیام ییروشنا سوزن سر اندازه اون یحت

  ..شد خاموش حرفا، نیهم دنیشن با بود

 واسه.. کرد پاک شیزندگ از منو.. زد منو دیق

 ...اومد دلش یچجور! ؟...شهیهم

  !؟...یچ باشه یساختگ حرفا نیا اگه اصن.. ا

 یساختگ به یشباهت چیه آنا و رهام یصدا.. نبود یول

  ..نداشت بودنشون

 ییها شهیش خورده نیع شد قتیحق نیهم و.. بود قتیحق

  ...قلبم تو رفتن فرو که



 یکس بخاطر واسه یبخوا نکنم فکر االن گهید: الکس

 مگه.. یبکش عذاب همه نیا کرده پاِکت شیزندگ از که

    !نه؟

 نفس.. رمیبگ نیزم از تونستمینم هدفمو یب و رهیخ نگاه

 با رو جمله تا دو اون داشتم فقط بود رفته ادمی دنیکش

 ذهنم تو شد،یم حس جونم و روح تو که یدرد تموم

  ..کردمیم حک

 واسه اونم.. کرد پاک شیزندگ از منو هم.. زد منو دیق هم

  ...شهیهم

 آروم صورتم طرف دو یکِ  دمینفهم که بودم فکر تو انقد

  ..باال اومد و شد گرفته

 بود مونده کم چشاش از که یجانب به حق و یروزیپ با

  !؟میتسل: گفت زدو زل چشام تو شه ریسراز

 رو کلمه هی نیهم نکهیا حد در دمیکش یفیضع یلیخ نفس

  !میتسل: ارمیب زبون به

 گهید ریام واسه که یمن.. شدم میتسل و گفتم.. گفتم آره

  !بجنگم؟ بخاطرش داشت دهیفا چه نبودم، یچیه

 گهید دن،یجنگ واسه نداشتم یجون گهید نکهیا از جدا

  ..نبود هم یدیام



 یبد اجازه یعنی.. گهید نیهم یعنی بودن کار و کس یب

 کنترلتو و کنه رو اون به رو نیا از تویزندگ کل نفر هی

  ..دستش رهیبگ

 دلش که هرجور و رهیبگ ازت اراتتویاخت تموم یعنی

 چیه که یباز شب مهیخ عروسک هی نیع خوادیم

  ..ارهیب درت حرکت به نداره، واسش یارزش

   ....من یعنی

 اون پشت دونستمیم خودم فقط که زد روم به یلبخند

 ..دهیخواب ییها یبدجنس چه لبخندش

  ..جاش سره اومد عقلت باالخره: الکس

 کردن باز نیح و باال برد دستاشو و کرد ول صورتمو

 از.. امشب: گفت دستم مچ دور میضخ و سفت طناب

 شروع دتویجد یزندگ.. یشیم راحت منم دست

   ..یکنیم

 بخوام که نشد حرفش ریدرگ ذهنم ام هیثان چند یحت

 ای.. خبره چه مگه امشب نکهیا.. ازش بپرسم یسوال

 نیا از تر اهیس مویزندگ قراره یچجور گهید نکهیا

 ..نبود مهم نایا یول! بکنه؟



 چنان.. بود گرفته ازم یانرژ چنان.. جمله دوتا اون فقط

 شیپ شدنم شکنجه همه نیا که.. بود زده بهم یبد ضربه

  ..دیرسینم پاشم گرد به االن، تا اولش از الکس

 زنده االن تا چرا که بود اومده شیپ برام سوال یحت

   !؟...موندم

---------------------------------  

  ریام#

 دنیکش بعد و ترمز رو زدم نگهداشتم نویماش کوچه سر

  ..شدم ادهیپ ازش یدست

 تندمو و بلند یقدما رهام خونه سمت که همزمان

  ..گوشم دم گذاشتم ویگوش و گرفتم شمارشو داشتمیورم

 

 بخواد افتاد نمونیب که یاتفاق اون یدلخور بابت نبود مهم

.. کردیم کمک بهم دیبا یول.. بندازه متلک و کهیت بهم

 ..بود مجبور

 ..نگهداشتم واحدش زنگ رو بافشار انگشتمو

.. باشد یم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه* 

 ....لطف



 نکهیا بدون و کردم قطع داغون اعصاب با ویگوش

 رو آنا شماره بردارم، رهام خونه زنگ رو از دستمو

 ..گرفتم

 یها پنجره به و باال گرفتم سرمو عقب رفتم قدم چند

 خاموش و کیتار همه رهام یبرا.. کردم نگاه خونشون

     ..بود روشن شیکی آنا واسه یول بود

: داد جواب هم لحظه همون که آنا خونه طرف کردم پاتند

  !بله؟

  !؟یا خونه آنا: گفتم طلبکارانش لحن به توجه یب

  !مگه؟ چطور: آنا

 !؟...نه ای یا خونه دمیپرس ازت آنا -

: گفت زود که دیفهم جمله نیهم با رو فاجعه عمق انگار

 ..ام خونه

  ..درو کن باز -

 کردم قطع ویگوش و ارهیب بهونه تا نموندم جوابش منتظر

 ..سادمیوا خونش در جلو و

 کفشم نوک با یقرار یب با و وارید به دادم هیتک دستمو

      ..گرفتم ضرب نیزم رو

 یصدا با که دمیکش یپوف یکالفگ از آنا ریتاخ بخاطر

   ..باال گرفتم زیت سرمو در کیت



 به بعدم بود صورتش رو که یکمرنگ اخم به اول

 زدن حرف واسه شد باز لبام دید تا و کردم نگاه چشاش

  !؟یدار کاریچ نجایا یظهر سر: گفت زود

  !کجاست؟ الید -

 به دیکوب شدشو ُمشت دست و شد تر پررنگ اخمش

 ..برداشتم عقب به یزیر قدم که شونم

 که تو! هست؟ هم ییالید که اومده ادتی االن هیچ: آنا

 کرده پاکش تیزندگ از که تو! ؟یبود زده دشویق

 که همونطور! ؟یریگیم سراغشو یاومد االن! ؟یبود

 پاکش تیسنگ قلب اون از االنم یکرد حذفش تیزندگ از

  ..کن

 پامو که ببنده درو خواست و برداشت عقب به یقدم

 کرد ول که عقب دادم هول درو آروم و در یال گذاشتم

  ..کرد نگاهم یعصب اونم و

 تونستمینم اونم یجلو که یخشم با و زدم یمحکم پلک

 ویچ همه من.. نکن بارم کهیت انقد کن بس آنا: گفتم رمیبگ

  !؟یفهمیم برگشته حافظم.. اومده ادمی

: گفت و یناباور و تعجب به داد جاشو چشاش تو خشم

  !؟یریام همون.. االن یعنی.. ی! و؟یچ همه

  ..همونم: گفتم و دمیکش یبلند نفس



 مدت نیا! کجاست؟ الید: دمیپرس دوباره یکوتاه بامکث

 دارم ازین واقعا.. کن فیتعر برام آنا افتاده ییاتفاقا چه

  ..بشنوم یکی زبون از نارویا

 که کرد درک صدامو تو اصرار و یقرار یب دیشا

 مدت نیا تموم.. ت: گفت زود و نییپا انداخت سرشو

   ..بود الکس شیپ

  !کجا؟: زدم داد ناخواسته

 االن دونستمیم.. دنیلرز کرد شروع فکش و کرد سکوت

 متورم یحت و یسرخ به رو رهیم داره چشام یدیسف

 داد دوباره.. کردمیم حس داشتم گردنمو یرگا شدن

  ..بشم وونهید نزار کن نگاه منو آنا: زدم

 اون.. الکس.. نبود خودش خواست به بخدا ریام: آنا

  ..کرد مجبورش

 دستم کف ناخنامو تیعصبان شدت از و شد تند نفسام

 ..کردم فرو

 به الید.. همش بود دروغ.. یخوند که یا نامه اون: آنا

  ...بعدش تو، شیپ اومد که شب اون.. نوشت اجبار

! ؟یچ بعدش: سمتش برگشتم شد یطوالن که سکوتش

 ..بزن حرف د! آنا؟ یچ بعدش



 که دوم بار: گفت و خورد یتکون بلندم یصدا از

 یترفند هی با و نذاشت الکس بازم ادیب یواشکی خواست

 ...ول دشیدزد

 آنا شد؟؟؟یچ بعدش من شیپ اومد که اول بار: زدم عربده

 ..نجایا اوردمین خودم سر ییبال هی تا بزن حرف

.. از: زد داد هیگر با اونم و دهنش جلو گرفت دستشو

  ..خورد کتک الکس

 سر یآروم یکیستریه خنده و دیچیپ نمیس قفسه تو یدرد

  !؟...الید! کتک؟: دادم

: کردم زمزمه خودم واسه و کردم نییپا باال تندتند سرمو

   ...کتک

 به و اومدم خودم به شد گرفته چشام جلو که آنا یگوش با

 رفتم انفجار مرز تا نباریا که کردم نگاه شیگوش صفحه

 نگاه یلعنت عکس اون به نتونستم هیثان چند از شتریب و

 ..کنم

 آروم چشامو انگشتام با و برگردوندم باشدت رومو

 زودتر رو شده جمع یاشکا داشتم که یدرصورت دمیمال

 خورد یچجور که نهیبب آنا خواستمینم.. کردمیم پاک

  ..شدم



 قتویحق بهت دارم فقط.. کنم تتیاذ خوامینم من ریام: آنا

 ییبالها همه درصد کی از کامل منم یحت.. دمیم نشون

 هی نکهیا واسه عکسم نیا و ندارم خبر اومده الید سر که

 پهلوش از بود خواب یوقت بدم نشون خودت به یروز

 ....گ

 نیا از شتریب حرفاش با و بده ادامه شتریب نخواستم

 قطع حرفشو گرفته یصدا با نیهم واسه کنه داغونم

 !االن؟ کجاست! کنم؟ داشیپ دیبا کجا: کردم

 .....ره به دونستمیم اگه نظرت به دونمینم: آنا

  ..حرفو هی انقد نده کشش -

  ..کنه کمکمون تونهیم که هست نفر هی.. یول: آنا

  !؟یک: دمیپرس زود

 ..زنمیم زنگ بهش کن صبر: آنا

 که یهمون شیپ میریم بپوش گرم زیچ هی.. خوادینم -

 ..یزنیم زنگ بهش توراهم.. یگیم

 ....دینم جاشو که من: آنا

 یکن فیتعر برام یدونیم که ییزایچ هیبق دیبا ریمس تو -

 ..منتظرتم ایب زود.. ویچ همه! خب؟

 حرف رو اصرارم و کنمیم یپافشار دارم دید یوقت

 منم شدن آماده واسه رفت و و نزد یحرف گهید خودمه،



 نمیماش سمت نیسنگ یقدما با و شدم رد در درگاه از

  ..کردم حرکت

 

 الموید بود شده یهرجور دیبا.. نبود زدن جا وقت االن

  ..کردمیم دایپ

  ..بود شده که یمتیق هر به و یهرجور

---------------------------------- 

  الید#

  !سوزه؟یم: ملک

 ..نه: زدم لب یحس هر از یخال و کامل یِ روح یب با

 بهش کمتر کنمیم یسع من بازم.. زمیعز باشه: ملک

 کرم تا دو با شهینم هست قمیعم چون.. بزنم دست

   ..گهید یدید خودت.. پوشوندش

 زل نهیآ تو از سردم صورت به حرکت یب کماکان من و

  ..بودم زده

  ..بود برنگشته بدنم به کامل حس هنوز

 پاهام رو خودم نتونستم کرد باز پاهامو و دست نکهیا بعد

  ..رونیب برد خرابه اون از و کرد بغلم و سمیوا

  ..شدم میتسل که کردم اعتراف باالخره نکهیا واسه فقط



 و خوابوندتم بهیغر نیماش هی تو عقب یصندل رو

  ..کرد یرانندگ گهید نفر هی و نشست جلو خودشم

 پهلوم زخم از شتریب برابر چند که قلبم سوزش و درد با

 تو فقط.. برد خوابم حرکت یب همونجا بود، گونم و

 جواب و خورد زنگ شیگوش که دمیشن یداریب و خواب

  ..داد

 یچ یعنی: گفت و کرد تیعصبان از که یغرش بعدم و

  !ن؟یخوردیم یگوه چه اونجا تا دو شما! کرد؟ فرار

 یزیچ نیآخر بستن، رگبار به کرد شروع که ییفحشا و

 ..موند ذهنم تو که شد

 هی تو دیجد اتاق هی.. بودم اتاق نیا تو کردم باز که چشم

  ..دیجد خونه

  ..بود شده پانسمان گونم و پهلوم زخم

 دونستمیم گهید.. بود ملک بازم دمشید که مینفر نیاول

 تونستمیم راحت و شهیم دایپ کلش و سر ییوقتا چه

  ..دهیچ برام امشب الکس یا برنامه به بدم ربطش

 و ملک دست سپردم خودمو و لبام به زدم سکوتم ُمهر

  ..داشتن برام که یا نقشه هر و الکس

 با قبلشم.. رمیبگ دوش هی و حموم برم کرد مجبورم ملک

 و نخوره بهش آب تا پوشوند پهلومو پانسمان کیپالست



 تا زخم دور شه زیتم دیبا گفت و کرد باز گونمو پانسمان

 رفتم بپرسم شیآرا لیدل ازش نکهیا بدون.. کنه شمیآرا

 یصدا با تونستم تا و کردم استفاده فرصت نیا از حموم

 بعد و دمیکش  فحش به آدمو و عالم و کردم هق هق خفه

 ..رونیب اومدم حس کم یدستا اون با خودم شستن

.. بودم دستش ریز و بودم نشسته چندساعت دونمینم االنم

 رو مزخرف شیآرا االنم.. موهام یاتو و سشوار اول

  ..بود کارش یاوال تازه انگار که صورتم

 بود گذاشته و بود کرده یلباس چوب زونیآو شبم لباس هی

 ..روم جلو

  ..دمیلرزینم دنشید از که بود بیعج

  ..یینما بدن لباس نیهمچ دنیپوش از ومدینم عارم

  ..نبودم زیچ چیه و چکسیه به بندیپا گهید باالخره

 حفظ خودمو بخاطرش بخوام که نبود یچکسیه گهید

 ..کنم

  ...بمونم منتظرش بخوام که نبود یچکسیه گهید

  ..وفتمیب غذا و آب از بخاطرش که نبود یچکسیه گهید

  !ملک؟ -

  !جانم؟: ملک

  ..گرسنمه: گفتم یفیضع یصدا با



 دست و کرد تعجب سکوت همه نیا بعد مییهوی حرف از

  ..دیکش شمیآرا از

  !بخورم؟ یاریب برام یچ هی یبر شهیم -

  !؟یمطمئن.. م: ملک

 دوییتا ُمر شکمم قور و قار یصدا که بتوپم بهش خواستم

  ..نبود اثباتش به یازین گهید و حرفم رو زد

 برم من: گفت و زیم رو گذاشت بود دستش که یبراش

 ..کنمیم کاریچ نمیبب نییپا

  ..باال این غذا بدون -

 رفت کردو باز اتاقو در و گرفت ازم نگاهشو اکراه با

  ..نییپا

  ..کردم قالب سرم پشت دستامو و گرفتم ینفس

 تو گرفتم رو یلباس چوب به زونیآو لباس لبه شدم خم

 از شیب به یپ و دادم تکونش انگشتام تا دو نیب و دستم

 ..شیریش رنگ نیا با اونم.. بردم بودنش نازک حد

  ..لباسو نیا دمیپوش یم که بود معلوم

 همه چشم به خواستمیم.. بدرخشم امشب خواستمیم اصن

  ..امیب

 ..کنم توجه جلب خواستمیم

  ....شم آماده نامعلومم شب واسه اقیاشت با خواستمیم



 به و یصندل به دادم هیتک دوباره و کردم ول لباسو

 سمت از اشاره هی منتظر که کردم نگاه ملتهبم یچشما

  ..بشن صورتم روونه دوباره تا بودن من

 تو که یا هیگر اون.. فتادینم یاتفاق نیهمچ گهید یول

 بود یاشک نیآخر زدم اونجا که یا زجه و کردنم حموم

 ..ختیر یم چشام از که

 یاشک و دادم خودم به که یقول ریز بزنم بود قرار اگرم

 واسه نه.. شدیم ختهیر خودم واسه اشک اون زم،یبر

  ..یا گهید کس

.. شدم خورد بد هم یلیخ.. شدم خورد الکس یجلو.. آره

 ..نبود مهم اون یول

 یم یچ اونو جواب.. بودم شده خودم قلب شرمنده.. من

 ...صاحبمو یب قلب جواب! دادم؟

 جام تو و زدم یپلک زود شدم چشام یداغ متوجه نکهیهم

 کنترل خودمو دستام کردن مشت با و خوردم یتکون

 دمید ملکو نهیآ تو از و شد باز در موقع همون که کردم

  ..بست یم درو داشت دستش تو چیساندو مینیآلم با

 بده: گفتم و کردم دراز دستمو و سمتش چرخوندم سرمو

 ..من



 اونو نکن نگاه منو: گفتم دوباره که شد رهیخ بهم باتعجب

  ..من بده

 آروم چویساندو شه کم صورتش تعجب نکهیا بدون

 دمیچرخ و دمیکش دستش از باشدت که طرفم گرفت

  ..نهیآ یجلو دوباره

 و نییپا دادم سر کمی و کردم باز چویساندو دور مینیآلم

 ارشوریخ و زدم چمیساندو به یبزرگ و محکم گاز

 دنشیجو مشغول و دهنم تو دمیکش لبمو از شده زونیآو

 ..شدم

 

  !الجون؟ید یخوب.. خ: ملک

 تو لقمه هیچندثان بعد و شدم رهیخ ام کرده باد یلپا به

 دیشا تا دادم قورت بود نشده دهیجو کامل نکهیا با دهنمو

  ..شه دفع باهاش گلومم تو بغض

 بد چرا.. خوبم: گفتم کردمو نییپا باال بار چند سرمو

 !؟یندار دوست سیسوس ای! ؟یخورینم تو.. باشم

 منتظر نهیآ تو از و زدم چیساندو به بزرگو گاز نیدوم و

 با خودشو و گرفت ازم چشاشو زور به که شدم جوابش

 جون نوش.. نه: کرد مشغول یشیآرا لوازم کردن مرتب



 انجام شتویآرا ادامه شد تموم غذات هروقت پس.. زمیعز

 ..دمیم

  ..یبد انجام یتونیم االنم: گفتم پر دهن با

  ..ایب: نگهداشتم صاف صورتمو و کنار زدم موهامو

 یشیآرا مواد از تا چند کردن جدا نیح و کرد فکر کمی

 رید که دمیم انجام چشماتو شیآرا فقط فعال پس: گفت

  ..نشه

  ..سمتم اومد و

 و زدم چمیساندو به یشتریب باشدت سوممو گاز

 ..دمشیجو قبل از تر پرحرص

  ..نشه خراب ات هیسا که ببند چشماتو فقط: ملک

 چشامو خواستم تا یول دادم تکون باشه نشونه به سرمو

 خودش واسه که بود اشک چشمه بازم کردم حس ببندم

 لقمه و نداد رو غذا بلع دستور گهید مغزمم و دیجوش

  ..گلوم تو موند

 سرفه محکم و زیم رو کردم پرت چویساندو بغض با

 ..کردم

  !هو؟ی شدیچ.. یوا یا: ملک



 چند ملک که کردم سرفه دتریشد و گلوم به گرفتم دستمو

 پشتم به زد بود نوازش هیشب شتریب که آروم ضربه تا

  ..خوردیم خودش درد به فقط ها ضربه اون یول

 شده کبود صورت با که همونجور و شدم بلند جام از

 ییدسشو وارد و کردم یط قدم چند اون کردم،یم سرفه

 وارید به دمیکوب پشت از باضرب و محکم خودمو و شدم

 با و باال اومد نفسم راه از یریخم گوله هی نیع لقمه که

 نفس هی واقعا تونستم و شد خارج دهنم از زدم که یعوق

 ..بکشم

 با و کردم باز سردو آب و ییروشو طرف شدم خم

  ..دمیکش کوتاه ینفسا بلند، یصدا

 درد واقعا.. نمیس قفسه چپ سمت گذاشتم لرزونمو دست

 ..شدیم حس شیخال یجا واقعا.. کردیم

 تونستمینم که یالیخیب به خودم زدن و خوردن غذا با

 یقو خودمو خواستمیم یچجور من.. بزنم گول خودمو

    !؟...برگردم میقبل خود به و بدم نشون

 ملکو نگران بایتقر یصدا و خورد در به آروم تقه تا دو

 !کنم؟ خبر الکسو آقا یخوایم! ؟یخوب زمیعز: دمیشن



 بودن، زشیر آماده که ییاشکا تا دمیکش دماغ محکم

 دمیکش انگشتامو دستام، کردن سیخ بعد و نشن ریسراز

  ..کردم باز درو و دمیکش آب دهنمو دور دو و لبام رو

 بغض همون با و شدم رد ملک موشکافانه نگاه یجلو از

 و کردیم خفم داشت شیپ چندلحظه نیهم که ینیسنگ

 زد،یم نبض گلوم تو داشت بودمش نشکسته چون االن

 ...بده ادامه ایب: گفتم یجد و یصندل رو نشستم دوباره

--------------------------- 

  آنا#

 !پس؟ شدیچ: ریام

  ..دهینم جواب زنمیم زنگ دارم -

  ..نیا از نمیا.. رهام از اون: گفت غرغر با رلبیز

 بود شده شتریب فرمون دور که دستاش فشار به ینگاه

 گوشم تو که یممتد یبوقا به دادن گوش نیح و انداختم

 شارژ شیگوش بود گفته من به رهام: گفتم شدیم پخش

 شبم ممکنه داره کار کمی گفت.. شه خاموش ممکنه نداره

  ..دهینم جواب چرا دونمینم پسره نیا یول.. کنه رید

 !نداره؟ اسم پسره نیا: ریام

  ..کهیآر اسمش -



 یریم یدار کجا: گفتم که گاز رو گذاشت پاشو دوباره

  ....ندار یشنیلوک چیه یوقت االن

  !بله؟: کیآر

 و باشه ساکت که کردم اشاره ریام به و دمیپر جام تو

  !؟ییکجا! ک؟یآر: دادم جواب

  ..کریاسپ رو بزار: ریام

 و کریاسپ رو گذاشتم و دادم فاصله گوشم از ویگوش

   ..کردم ادیز آخر تا صداشو

 !؟یدار یدیجد خبر الید از! شده؟ یزیچ: کیآر

 و شده تر پررنگ اخمش دمید که کردم نگاه رویام زیر

  ..نگه یزیچ تا رهیگیم خودشو یجلو زور به داره

  ..بپرسم ازت نویهم خواستمیم منم یعنی.. نه.. ن -

 تا خواستمینم یول شده رمیدستگ ییزایچ هی: کیآر

  ..بزنم زنگ بهت نشدم مطمئن

.. بگو خب: گفتم و کردم نگاه ریام به یخوشحال با

  !کجان؟ االن یدونیم

 شب نکهیا یول.. دونمینم هستنو کجا االن نکهیا: کیآر

  ..فهممیم بعد کمی رنویم کجا

   ..ششیپ میبر کجاست بپرس: گفت رلبیز ریام



 هی شهیم کیآر: دمیپرس دوباره دادمو تکون سرمو

  !شت؟یپ میایب یبد یشنیلوک

  !رهام؟ با.. حتما آره: کیآر

 به که کردم نگاه ریام به یپرسش و باال آوردم نگاهمو

 ..کرد اشاره خودش

 ..ریام با.. با.. نه -

 یا کهیت هی هوی االن دونستمیم.. کرد سکوت هیچندثان

 ..گرفتم یم جلوشو زودتر دیبا نیهم واسه پرونهیم

 .......ادی باالخره.. شد عجب: کیآر

 االن من.. کیآر میکن زیچ: گفتم و کردم یا سرفه تک

 ..متینیب یم! باشه؟.. امتمیپ منتظر کنمیم قطع

 و کردم قطع ویگوش بگه یا گهید زیچ نکهیا قبل و

  ..پام رو گذاشتمش برعکس

 من دهن به دهن یگیم بچه نیا به.. آنا نیبب منو: ریام

 ..ارمایم سرش ییبال هی وگرنه نذاره

 ازش که یدلخور بخاطر و شهیش طرف کردم رومو

 یول نبود خودشم ریتقص اگه یحت داشتم، مدت نیا بابت

 که ینیهم: گفتم شه، تیاذ حد از شیب الید شد باعث

 مدت نیا تو چقد یدونیم یاریب سرش ییبال هی یخوایم

  !بوده؟ الید مواظب ینبود تو که



 

  !داره؟ یربط چه! تو؟ یگیم یچ: ریام

 بده اجازه اگه البته.. گهیم بهت بعدا الید ربطشو -

 نیا تو دینکش زجر کم باالخره.. یبزن حرف باهاش

  ..زده دشویق که یکس بخاطر چندماه

 و ترمز رو زد یناگهان و دیکش یپرحرص نفس که دمیشن

  ..نگهداشت نویماش جاده کنار

  ..کردم نگاهش باتعجب

 یول بندازه جا صداش تو کردیم یسع که یآرامش با

  :گفت و طرفم برگشت نبود موفق چندان

 جواب سواالم به نه! نه؟ یکنینم ول یگرفت دویق نیا

 بعدا واسه یگیم یکنیم روشن واسم رو یزیچ نه یدیم

 یبد آزارم انقد هات هیکنا و شین با نکن یسع حداقل پس

 نیا واسه وقت بعدش کنم دایپ رو الید کن کمکم اول.. آنا

  ..ادهیز زبونا زخم

 حرص با و کرد روشن نویماش دوباره گرفت ازم روشو

  !میزندگ به بشه زده گند خواستم خودم انگار: دیغر

 گرفتم ویگوش و کردم روشنش عیسر م،یگوش لرزش با

 ...فرستاده شنویلوک.. ریبگ: ریام طرف

------------------------------------  



  الید#

 نیب دیکش انگشتاشو چندبار خوردش، الک بلند یناخنا با

  ..کرد مرتبشون و موهام یانتها چیپ

 و دیکش دست کردنم انگولک از باالخره قهیدق دو بعد

.. بایز شهیهم مثل: گفت و انداخت بهم یتیرضا با نگاه

 وگرنه یدیپوش زودتر لباستو شد خوب زمیعز یدید

  ..ومدیدرنم خوب نجوریا موهات ونینیش

 دییتا واسه و انداختم خوشحالش یچشا به یپوچ نگاه

  ..دادم سرم به یزیر تکون حرفش

 خوشگل چقد یدونیم الجونید گهید بزن لبخند هی: ملک

 !؟یشیم تر

 به یواکنش چیه بدون و نزدم حرفش به پوزخندم یحت

 ..شدم رهیخ نهیآ تو از نگاهم یسرد

  ...بمونه باهام شهیهم تا یسرد نیا کاش

: گفت کردیم جمع لوازمشو تندتند که همونطور ملک

 ..زمیعز خدانگهدار.. رمیم دارم گهید من

  ..خدافظ: گفتم فقط که نه ای دیشن آروممو یصدا دونمینم

 رفت اتاق از کرد چک نهیآ تو خودشم نکهیا بعد و

     ..رونیب



 زخم کینزد سردمو انگشت و جلو بردم صورتمو

 یزیچ نیاول دمیسف پوست رو شیسرخ که کردم صورتم

  ..کردیم توجه جلب که بود

 ماهرانه که یِکِرم دیسف هیسا و لبام یگوشت رنگ بعدم

  ..بود دهیکش چشام پشت

 شده رهیت خودم نظر به که چشام یعسل دیشا آخرم اون

 محاصرش خون کاسه هی نیع دورش یدیسف و بود

  ..بود کرده

 وسط تا که لباسم یقیقا قهی به نییپا دادم سر نگاهمو

 دکلته حالت بازم نهیس قسمت رو و لخت، بازوهام

 ..داشت

 جفت دور رشیحر پارچه که لباس از قسمت اون

 بدون.. کردم صافش متیمال با بود گرفته بازوهامو

  ..باال بدمش یا ذره نکهیا

 یجلو ارمیب بخوام دارمو حالت و باز یموها یحت ای

  ..بدنم

 تنم تو که ینیسنگ با و گرفتم نهیآ از چشم در یصدا با

  ..شدم بلند جام از بود



 تو" میتسل" گفتم یوقت صبح از که یتیرضا همون با

 درو داخل اومد کامل و شد رهیخ بهم بود، چشاش

  ..بست

 درو و میموند یم تنها ییدوتا اتاق، تو نکهیهم لیاوا اون

 فرار راه هی دنبال و گرفتیم وجودمو وحشت بست، یم

  ...االن یول بودم خودم از دفاع ای

  ..نداشتم یحس چیه

  ..گهید یحسا نه.. وحشت نه.. ترس نه

  ..کردم نگاه پاشم سرتا اتفاقا

 دهیپوش شیمشک رهنیپ رو که یمشک تنگ کُت تک هی

 صورت و زدش ژل یموها و شیمشک شلوار.. بود

  ..خندونش

 زدم زل بهش یعاد و سادمیوا وسط اون مجسمه هی نیع

  ..بدزدم ازش نگاهمو یا لحظه نکهیا بدون

 منم ستادیا میسانت چند تو و طرفم اومد شمرده یقدما با

  ..کنم نگاهش قیدق بتونم که باال گرفتم سرمو

  !کرد؟یم حس اونم نگاهمو یسرد یعنی

 افتویق: گفت و شونم رو گذاشت آروم و باال آورد دستشو

  ..ببرمت ینجوریا خوامینم.. اریدرب عزا از



 دادم ادامه زدنش زل به العمل عکس یا ذره بدون بازم

  ..بازوم یرو تا داد سر کم کم دستشو که

 پاچه مثال ای.. رمیبگ فاصله ازش االن داشت انتظار

 چنگش عادت طبق یحت ای.. بزنم داد سرش و رمیبگ

  ..نکردم یچکاریه یول.. بندازم

 نیا خشک چوب کهیت هی نیع که شدینم باورم خودمم

 دیشا.. بزنه دست بهم دمیم اجازه دارم و سادمیوا وسط

 یول کردمیم سرزنش موضوع نیهم بابت خودمو بعدا

  ..نداشت یتیاهم چیه برام لحظه نیا تو االن

 با و کمرم پشت گذاشت و برداشت بازومم رو از دستشو

.. ذره هی که کرد ترم کینزد خودش به فیخف فشار هی

  ..نگهداشتم سفت خودمو و کردم مقاومت ذره هی فقط

 هیثان چند بعد و دیبوس سالممو گونه و نییپا آورد سرشو

  ..عقب دیکش کمی سرشو

 !؟یشینم یوحش گهید: الکس

 یجواب و زدم زل روم جلو وارید به هدفم یب نگاه با

  ..ندادم

 رونیب داد نفسشو و دینپرس یزیچ گهید دید که سکوتمو

  ..گرفت فاصله ازم کمی و



 عروسک نیع و گرفت بازوهامو طرف دو دوباره

     ..نهیآ یرو به رو و خودش پشت به چرخوندتم

 ریزنج و سادیوا سرم پشت قایدق قبل، دفعه همون نیع

 دور و نییپا آورد کرد رد سرم باال از رو یگردنبند

  ..کرد گردش گردنم

 قفل و باال داد کمی کرد جمع موهامو دست یکی اون با

   ..بست گردنبندو سرد ریزنج

 

 چه نمیبب تا نمیس رو پالک رو ندادم سُر نگاهمم یحت

   ..هیشکل

 غمو شدیم که یلحن با و کرد رها دورم دوباره موهامو

 سوخت ینم براش یا ذره من دل اما داد صیتشخ توش

 ..ااِلست گردنبندِ .. گردنبند.. نیا: گفت

 ادامه و شد رهیخ خشکم و یتوخال نگاه به نهیآ یتو از

 کردن نگاه با یسر هر که.. گردنت انداختم نویا: داد

 یک گردنبند نیا صاحب قاتلِ .. که ادیب ادتی اول بهش

 براش و یشد یزیچ همه یب آدم چه عاشق.. تو و بوده

  ..چیه آخرشم یکرد تحمل دردو همه نیا

 دیبا کجا: زدم لب و دادم فشار هم رو محکم چشامو

  ..میبر زودتر! م؟یبر



  ..کردم نگاهش منتظر و گرفتم فاصله کمی ازش

 واقعا! هنوزم؟: گفت کردو نگاه بهم یناباور یچاشن با

  !؟یمنتظرش هنوزم الید

 تو برق جمله نیا گفتن موقع تا بستم چشامو دوباره

 یم باهات هنوزم بودم منتظرش اگه: نمینب چشاشو

 ،ینیبیم که همونطور یول.. شم میتسل نکهیا بدون دمیجنگ

.. کنمینم فرار ازت گهید.. الکس شده برعکس یچ همه

  !خب؟

 که ینگاه با دمید که کردم نگاه بهش و کردم باز چشامو

 بهم شد،یم دهید هم َشک توش یول بود نانیاطم شترشیب

  ..زده زل

 منم.. باشه یگیم تو که نطوریا اگه.. خب یلیخ: الکس

  !کنمیم باور

-------------------------------------- 

  آنا#

 رد بود چپمون سمت که یهتل و میگوش صفحه نیب نگاهم

  ..شد بدل و

  !نجاست؟یا: ریام

 ..نیبب.. دهیم نشون رو نجایا که شنیلوک -



 و بود قرار یب انقد یول طرفش گرفتم رو یگوش صفحه

: گفت فقط نیماش کردن خاموش نیح که داشت عجله

  !شو ادهیپ.. گهید نجاسیهم حتما

 کیآر شماره دوباره و نییپا اومدم نیماش از حرف یب

  ..گرفتم رو

 که یسرعت پر ینایماش و شلوغ ابونیخ طرف دو به

 و کردم نگاه کردنیم یرانندگ اتوبان تو داشتن انگار

  ..خوردیم گوشم تو که ییبوقا تعداد به دادم دقتمو

 کاپشنم نیآست ریام شد خلوت لحظه هی ابونیخ نکهیهم

 همون در و دیکش خودش دنبال و گرفت دستمو بعدم

  !ده؟ینم جواب: گفت حال

  !ک؟یآر الو.. داد جواب عه... خویم بوق داره -

  ؟یدیرس: کیآر

 کدوم! چنده؟ شماره اتاقت.. داخل میایم میدار آره -

  !طبقه؟

 بهتون خودش نیمن مهمون نیبگ رشیپذ به: کیآر

  ..دهیم کارت

  ..باشه -

 کارت خودش رشیپذ گهیم: گفتم و کردم قطع ویگوش

  ..دهیم



 تند یقدما با که همونطور و دیکش یا کالفه پوف ریام

 بذاره سرم به سر بخواد: گفت رلبیز شدیم هتل وارد

 که کردم اعتماد تو به که یدونیم آنا کنمایم چالش نجایهم

   ..نجامیا االن

 دیبا یچ واسه کهیآر نیهم المید کردن دایپ راه تنها -

  !اصن؟ بذاره سرت به سر

 ریام سر پشت و شد باز سنسور با هتل ییدورطال در

  ..رشیپذ سمت میکرد حرکت میمستق و شدم داخل من

 دکور با ِست و مرتب شلوار کت با جوون نسبتا مرد هی

 و بود سادهیوا یبزرگ شکل یهالل زیم پشت هتل، کیش

 خوشامد شدنیم هتل وارد که ییکسا به لبخند با

  ..گفتیم

 به دیرس من از زودتر که برم جلوتر ریام از خواستم

 به اتونیمشتر از یکی اتاق شماره: گفت عیسر و زیم

  ..خواستمیم رو کیآر اسم

 مهمون شما.. بله اوه: گفت و شد ترپررنگ مرده لبخند

 ....هس شونیا

  !لطفا زودتر.. بله -

 یکارت هی زیم ریز از و انداخت یمتعجب نگاه اول مرده

 با و زیم رو گذاشت کردنش چک بعد و برداشت



 اتاق.. دو و چهل طبقه: ما سمت داد سُرش انگشت

 که آسانسور دوتا نیا از یکی از دیتونیم.. 4025 شماره

  ..دیکن استفاده نیخال

 یرلبیز تشکر هی با و برداشت زیم رو از کارتو ریام

  ..دمیدو دنبالش دوباره منم آسانسور سمت افتاد راه

 با موردنظرو طبقه دکمه ریام و میشد آسانسور سوار

 وارهید به داد هیتک شد بسته در نکهیهم و داد فشار شدت

 و صورتش رو دیکش نییپا تا باال از دستشو و آسانسور

 نگاه برشو و دور هدف یب کمر، به دست و کالفه

  ..کرد

 باهاش خواستمیم خودمم.. کردمیم درک شویکالفگ

 ینم زبونم یول بودم یدلگرم بهش حداقل بزنم حرف

 انداختن کهیت واسه فقط االن.. دادن یدلدار واسه دیچرخ

 ..بود آماده متلک و

 با داره که انگار که ریام یصدا با که بود نییپا سرم

 و زیآم سرزنش لحن با اونم زنه،یم حرف خودش

... مدت همه نیا.. احمق منه: کردم نگاه بهش آرومش،

  ..ومدین ادمی یچیه چطور

 بهم یزیچ قصد از: دیتوپ و موند ثابت من رو نگاهش

 !نه؟ یگینم



 ..نه.. ن! ؟یچ -

 منو یخوایم قصد از دونمیم که من! نه؟ چرا: داد ادامه

  ..یکن وونهید هستم که ینیا از شتریب

 الید از شویبق یدونیم االن ویدونستیم دیبا که ییزایچ -

  ..بپرس

 یول گرفتم ازش رومو نگاهش، نفوذ و ینیسنگ بخاطر

 دادیم شینیب از که پرحرصشو ینفسا یصدا تونستم

  ..بشنوم رونیب

 رو 24 طبقه که کردم آسانسور یباال شماره به ینگاه

 به زدم هیتک و رونیب دادم نفسمو کالفه منم دادیم نشون

 بعد: دمیشن داغونشو و گرفته یصدا که آسانسور لهیم

 شده دهیبر نمیماش ترمز.. ادمهی من! شد؟یچ.. من تصادف

 بار که دیکش ییال و شد نمیماش کینزد انقد نهیماش.. بود

 یول کنم کنترلش که چرخوندم فرمونو منم بهم زد آخر

  ..نشد

Tina: 

 جواب مظلومش یتاحدود و مبهم لحن نیا به ومدین دلم

 بعد: گفتم آروم و کنار گذاشتم موقتا ویدلخور پس ندم

 یها دفعه مثل بازم آورد سرت رو بال نیا الکس نکهیا

 که تفاوت نیا با.. کرد دیتهد تو جون با الروید قبل



 واقعا گهید نکهیا.. شتریب نانیاطم با و تر یجد ندفعهیا

 ...کشتتیم

 

 مگه! ؟یچ یعنی قبل یها دفعه مثل بازم! ؟یچ: ریام

  !کرده؟یم دیتهد رو الید.. مقبالا 

 

 لبامو شد خارج دهنم از هوا یب که یحرف نیا بخاطر

 ..دادم فشار روهم محکم

 واسه.. الید: گفت یدرموندگ با و باال برد کمی صداشو

  !گفت؟ینم یچیه بهم و کردیم یمخف من از نارویا یچ

 :گفتم و کردم براقش و سرخ یچشا به یکوتاه نگاه

  ..بپرس خودش از سواالرو نیا

 یجا یهرکس.. گفتمیم داشتم: دادم ادامه یکوتاه مکث با

 وونهید قاتل هی با نکهیا.. نکنه قبول بود ممکن بود الید

 یول.. باشه عاشق یلیخ نکهیمگرا.. یباش سقف هی ریز

 فقط و گرفت مشویتصم خودش با رفتن کلنجار یکل بعد

.. نگم یزیچ رهام و تو به گرفت قول ازمم.. گفت من به

 اون یدعوا و کرد دایپ رهام رو نامه اون نکهیا تا

 روز.. کردم یمخف ازش چرا که بود نیهم سر روزمون

 فشار تحت الید انقد یشد مرخص مارستانیب از که یاول



 دادم نشون بهت بود یهرچ عطرو و عکس من که بود

 یزیچ نیهمچ بود یعیطب.. خب یول یایب خودت به تا

    ..بود ادیز انتظارم نشه

  ..42 طبقه* 

 زبون از رو هیبق: گفتم و آسانسور در طرف دمیچرخ

  ..بهتره یبشنو خودش

 کیکوچ یتابلوها به یفور و رونیب میاومد دوتامون

 شماره از اتاقا.. میکرد نگاه اتاق هر در یرو ییطال

  ..شدنیم شروع 4015

 منم که اتاقا از یکی سمت کرد تند سرعتشو ریام دفعهی

 دنید با رهیم کجا بپرسم ازش خواستم تا و دمیدو پشتش

  ..سادمیوا کنارش و شدم ساکت کیآر اتاق شماره

 در هیچندثان بعد و در به دیکوب محکم چندبار دست کف با

 یجلو ریام افهیق از اخموتر یا افهیق با کیآر و شد باز

 صورتش رو یزخما که تفاوت نیا با.. شد ظاهر در

  ..بودن شده تر کمرنگ کمی فقط کم،ی

 اون از یخالص واسه که کردنیم نگاه گهید بهم بد انقد

  !تو؟ میایب شهیم شهیم.. کیآر: گفتم فضا

 عقب دیکش بود زده زل ریام به اخم با که حال همون در

  ..کرد باز کامل درو و



 زدم ریام شونه به انگشتم نوک با یآروم ضربه پشت از

 سمت یبلند قدم لشیم برخالف اونم.. تو برو یعنی که

 درو کیآر شدمو وارد من بعدشم و برداشت داخل

  ..بست

 و جمع و کیش یول ینقل و کیکوچ اتاق به یکل نگاه هی

 که دادم سر ریام سمت نگاهمو دوباره و انداختم جورش

   ..بود زده زل کیآر به بیج به دست

.. بزن حرف یکن نگاه بر و بر منو نکهیا یجا به: ریام

 !کجاست؟ الید

 رویام حرص خواستیم فقط که یخونسرد با کیآر

 دخترو اون من مگه: گفت و نشست کاناپه رو ارهیدرب

 !؟یزنیم حرف باهام طلبکارانه ینجوریا که دمیدزد

: کیآر به کرد رو دوباره و  که کرد من به ینگاه ریام

 یول کنم یباز باهات یچجور بلدم گرفته تیباز اگه

 دست از زمانو تونمینم نیا از شتریب.. ستین وقتش االن

 ..بدم

 و بهم دیکوب دستاشو و شد بلند جاش از باضرب کیآر

 زمان رفتن دست از ادی االن که شدیچ: گفت باخنده

 !؟یافتاد



 داشت بحثشون نکهیا از من و دیکش یپرحرص نفس ریام

 رو کالفه لحظه چند واسه چشامو گرفتیم شدت کم کم

 ..دادم فشار هم

 رویام دل شیآت تا و شدینم الیخیب انگار کیآر اما

 دختره که موقع اون: نبود بردار دست کردینم روشن

 اون کردیم سر شب تا صبح ییتنها یروان هی با داشت

 یتو از دفاع بخاطر که موقع اون! ؟یبود کجا موقع

 پانسمان زخماشو من که خوردیم کتک انقد نامرد

 که موقع اون اصن ای! ؟یبود کجا موقع اون کردمیم

 پشتش نداشت چکسویه و شدیم تجاوز بهش داشت رسما

 .....موق اون سهیوا

 باقدرت مشتشو و برداشت یزیخ چنان ریام لحظه هی تو

 رمیبگ جلوشو نتونستم منم یحت که کیآر دهن تو دیکوب

 ..کاناپه رو شد پرت پشت از کیآر و

 تو خوابوند یدیشد یلیس و طرفش شد خم شتریب ریام

 جز یزیچ یول پروند سرم از برق صداش که صورتش

 زنگ با و نپره منم به تا نگفتم آروم ناخواسته نیه هی

 اتاق از زود زدیم زنگ بهم داشت رهام که میگوش

 ..دادم جواب و بستم درو شدم خارج

------------------------------------- 



  ریام#

 کردم صاف شدشو کج سر و مشتم تو گرفتم اشو قهی

 زندت: دمیغر چشاش تو رهیخ و دادم تکونش محکم

 قسم  ..رونیب دراد دهنت از گهید کلمه هی اگه ذارمینم

  ..یعوض ذارمینم زندت که خورمیم

 و لبش گوشه زخم رو دیکش دستشو پشت نفس نفس با

 الید اون بدبخت! نه؟ تلخه قتیحق! ه؟یچ: گفت دوباره

 سرش که ییبالها دنیشن طاقت یحت.. افتاده تو ریگ که

  ..یندار رو اومده

 دومو یلیس دستم یکی اون با و گرفتم دست هی با اشو قهی

 یربط چه تو به آخه: زدم داد و گوشش تو خوابوندم

  !؟یمن خور گوه مگه! که؟یمردت داره

 

.. بود مونده حرکت یب که کردم نگاه دستاش به

.. کردینم نکارویا یول کنه دفاع خودش از تونستیم

 باال چندمرتبه سرشو که کردم نگاه چشاش تو دوباره

 کجا از نامزدتو یدونیم.. شب اون: گفت و کرد نییپا

  !تو؟ شیپ ادیب که آوردم

 یم که یصدادار ینفسا با و دیپر پلکم تیعصبان از

  ..کردم نگاه بهش حمله آماده دم،یکش



 از.. دادم شیفرار کاباره از: گفت و باالتر گرفت سرشو

.. ذاشتنیم روش یمتیق هی هرکدوم که یالش یمردا نیب

 .....عر خیش هی به فروختیم اونو داشت الکس

 که یفرساد با همزمان.. بشنوم حرفشو هیبق خواستمینم

 که آخرم مشت تو رو الکس از خشمم و حرص دمیکش

 داد و کردم یخال اومد فرود شیزخم قبل از گونه رو

 ...شو خفه! شو خفه: زدم

 دمیکش دستمو.. عقب دمیکش و کردم ول هول با اشو قهی

 قهیشق انگشتم با و زدم یمحکم پلک و داغم گردن پشت

 تو که ییاتفاقا هضم و درک بود سخت.. دادم ماساژ امو

 داشتم قهیدق چند تو و بود افتاده چندماه نیا

 ..دمشونیشنیم

 بار و یطیشرا نیهمچ تو المید تصور بود سخت

  ..بود شده متحمل که ینیسنگ

 ..بهیغر مرد هی دهن از حرفا نیا دنیشن بود سخت

 دستمو ،یدرموندگ واقعا و یقرار یب ،یکالفگ شدت از

 اشارم و شصت انگشت با و صورتم رو دمیکش باشدت

 ..دمیکش یفرض خط دهنم دور



 و طرفش برگشتم ذهنم تو کیآر یحرفا مرور با

 از دستمال برگ هی لحظه همون که کردم زیر چشامو

 ..لبش به چسبوند و کند دستش جلو زیم رو

 حرفت نیا! ؟یداد شیفرار کاباره از که یگفت.. تو -

  !؟یچ یعنی

 من: گفت چشام تو رهیخ و جلو دیکش کمی خودشو

 فقط نشدم مانعت االن یدید اگرم.. ریام ستمین دشمنت

 ....بو الید بخاطر

 االی ارین اسمشو انقد.. من واسه نکن الید الید انقد -

  !بزن حرفتو

 و رهیت یزخما به و شد بلند جاش از یحرص خنده با

 بود صورتش رو کرد باز درو هم یوقت که یا مونده

.. الکسن یسگا یهنر اثر! ؟ینیبیم نارویا: کرد اشاره

  ....چون! چرا؟.. کردم کمک الید به چون! ؟یچ واسه

  !؟...چون: کردم تکرار و باال انداختم ابرومو یتا هی

! ؟یچ چون: باالتر بردم صدامو و برداشتم سمتش یقدم

  ..بزن حرف د

 یرو از: گفت و باال برد من اندازه صداشو اونم

  ..واسش سوخت دلم چون.. تیانسان



 گهید یدعوا هی نکهیا واسه و کردم یا قروچه دندون

  ..بده ادامه: گفتم فقط نندازم راه

 و انداختم بهش یتند نگاه که رفت بهم یا غره چشم

 یا نوچه تا دو همون از یکی روز چند بعد: گفت خودش

 از رونیب رفت چندساعت واسه بودن گذاشته سرم باال

 یکل بعد بودو مونده که یاون تونستم منم.. خرابه اون

 هم.. کنه باز پامو و دست هم که.. بخرم پول با حرف

 که کنه یباز نقش جلوش و الکس شیپ من ینفوذ بشه

 چون کشتم خودم پاسبانم یکی اون.. کردم فرار خودم

  ..رفتینم بار ریز جوره چیه

 که یاون: داد ادامه و کرد یکیکوچ اشاره شیگوش به

 دارن که ییجا از امشب ینفوذ عنوان به فرستادمش

 ..خبرشم منتظر منم شهیم باخبر رنیم

  !امشب؟ رنیم دارن کجا -

  ..قمارخونه: زد لب و انداخت بهم یا رهیخ نگاه

 خودش با رو الید یمطمئن: گفتم و شد تر پررنگ اخمم

  !بره؟یم

  ..رهیم داره الید واسه اصل در: کیآر



 امشب: گفت و ورداشت زیم رو از شویگوش شد خم

 نایا و یباز و پول و سند با.. کننیم یبند شرط سرش

 .....م خرنیم انویم فروش واسه اونجا که ییدخترا

 زدیم موج صدام تو که یآشفتگ با و حرفش وسط دمیپر

  !ده؟یم خبر اروی نیا یک: گفتم

 ..جلو میبر نقشه با دیبا.. منتظرم خودمم: کیآر

 کار در یمیبر: گفتم و کردم جمع واسش صورتمو

 ..رمیم تنها خودم بده آدرسو تو.. ستین

 

 ..یتونینم تنها: کیآر

 تنها گفتم.. ومدهین تو به شیفضول: دمیتوپ بهش محکم

  ..رمیم

 به رهیخ و کردم شونیخال باشدت و کردم باد پر لپامو

  ..اتاق کردن متر به کردم شروع نیزم

 یکی بزار نده دستش از بعد به االن از حداقل: کیآر

  ..یرسینم جا چیه به غرورت با.. کنه کمکت

 جاشیب زدن حرف از دوباره بود بهش پشتم که یمن و

 نمیهم.. ندادم جوابشو و دادم فشار هم رو محکم چشامو

 ..خودم دنبال بکشم دُمم نیع ویکی بود مونده کم

  ..ریام: کیآر



 نگاهش چشم گوشه از طرفش برگردم کامل نکهیا بدون

 شنیلوک هی: گفت شیگوش کردن نییپا باال نیح که کردم

  .....!برام فرستاده

---------------------------------- 

  الید#

 دونمینم یحت میبود راه تو که بود قهیدق چند دونمینم

 با دیشا بپرسم ازش اگه دونستمیم.. بود کجا مقصدمون

 تا الم یول.. بده بهم یجواب هی من، کردن تیاذ زهیانگ

    ..نگفتم یچیه کام

 تو کردیم سرشو کهیت کهیت و بود نشسته کنارم نکهیا با

 راننده از کوتاه یسواال یگاه از هر و شیگوش

 ..دمیفهمینم کدوممچیه که دیپرس یم شیشخص

 سهیمقا هی ذهنم تو شدم خارج خونه از یوقت از اما

 اصال که نفر دو نیب سهیمقا.. بود گرفته شکل بیعج

 توشون شدینم یمشترک نقطه چیه و نبودن سهیمقا قابل

  ...!شدیم نظرم به االن اما.. کرد دایپ

 کرد، درحقم که ییها یناحق همه وجود با که یآدم

 یول یروح چه و یجسم چه کرد بمینص که ییدردا

 شیزندگ از منو االنم کردم باور عشقشو و دمشیبخش

 حقم در اونم که یآدم با داره یفرق چه... کرده پاک



 درجه چند فقط شیروح و یجسم یآزارا و کرد ینامرد

 یباز اسباب نیع منو داره االنم و بود ریام از باالتر

 از امشب که نگفت مگه خودش! گه؟ید یکی دست دهیم

 شروع خودمو دیجد یزندگ و شمیم راحت دستش

  !کنم؟یم

  ..بهتره موینکبت یزندگ بگم

 دم،یشن رهام زبون از رویام حرف که یا لحظه اون اما

 از و قلبم رو بود گذاشته خنجرشو یزیت قایدق که انگار

  ..زدیم ضربه بهم داشت نقطه همون

 خواستمینم.. دمشید یم کینزد از گهید بار هی فقط کاش

  ..ارمیب روش به منت با دمویکش بخاطرش که ییدردا

  ..کردم بخاطرمون.. نکردم اون بخاطر نکارویا چون

 حق خودم به کمی خواستمیم که باطلم افکار بخاطر

 یهماهنگ با جفتشون.. گرم دمش یول بدم یخوشبخت

  ..کردن پنبه بودم کرده رشته یهرچ گه،یهمد

 به خودم رسوندن واسه بزنم زور خواستمینم گهید منم

 قالب بهش خودمو و بودم شده تموم براش که یکس

  ..کنم



 نیهم با دادمیم حیترج و نداشت ییمعنا گهید مقاومتم

 نبود کار در میا یلجباز گهید... جلو برم یپوچ احساس

  ...بودم نیهم من

 .بودم" شده" نیهم من.. یعنی

 ..نجایهم نگهدار: الکس

  ..چپ سمت چرخوندم سرمو و شد جمع حواسم

 با یآروم ضربه خودش طرف در کردن باز نیح

 لحن و دیتاک با و زد راننده یصندل پشت به انگشتش

 یمشکوک زیچ.. باالتر ابونیخ دو برو: گفت یدستور

  !؟یدیفهم یزنیم زنگ بهم یدید

  ..آقا دمیفهم: گفت آروم زمختش یصدا با هم راننده

 هی جز.. کردم نگاه پنجره رونیب به و کردم کج سرمو

 توجه جلب یا گهید زیچ چیه رنگ دیسف پهن در

 دورش چون هیحساس و مهم یجا بود معلوم یول کردینم

 و کاره مهین ساختمون تا دو جز نبود یآپارتمان چیه

  ..سکنه از یخال ظاهرا

 چرا میاومد چرا که! نه؟ داشتیم برم ترس دیبا عتایطب

  ..میکن یغلط چه قراره مگه

 از تر خونسرد و تر آروم وقتچیه.. نبود نطوریا یول

  ..باشم تونستمینم نیا



 و شد باز طرفم در که گرفتم برم و دور از یوقت نگاهمو

 رونیب سمت آروم و شد حلقه بازوم دور الکس دست

  ..دیکش

 دور دستش که همونطور و شدم ادهیپ تقال بدون بازم

 خودش که یریش یپالتو لبه دست یکی اون با بود بازوم

 خز رو یدست و کرد صاف رو بپوشم داد آخر لحظه

 حرکت در همون سمت و دیکش دورش رنگ یکارامل

 رحمش یب و یعصب ذات به اصال که یآرامش با.. کرد

 که یحرف هر.. افتاد داخل اون یاتفاق هر: گفت ومدینم

 و یکنینم باز دهن نباشه چه باشه مربوط تو به چه.. زدم

 یسر اون که ییرفتارا اگه.. یرنینم حرف من مخالف

 اونجا یک کنمینم نگاه یکن تکرار هم نجایا زد سر ازت

  ..برمیم آبروتو.. ستین یک هست

 کرده که ییها هیگر از رگه دو یصدا و یتفاوت یب با

 که ستین یچیه.. بکن یخوایم یهرغلط: گفتم بودم

 دهید دارم تو کنار نکهیهم رهیبگ رو یروان یتو یجلو

 ..نباش نگران رفته آبروم شمیم

 سرشو.. سادمیوا کنارش منم کرد توقف دیسف در یجلو

 ینیسنگ کنم نگاهش نکهیا بدون من و سمتم برگردوند

  ..کردمیم حس نگاهشو



 از که بود قلبم رو ینیسنگ حس داشتم که یحس تنها

 چیه نیا جز.. بود گرفته دنمویکش نفس یجلو صبح

  ...نداشتم یا گهید احساس

 کف با الکس و شد باز یکیت یصدا با در هیچندثان بعد

 به منتظر داخل رفت خودش و عقب داد هول درو دست

 دادم تکون واسش تاسف نشونه به یسر که کرد نگاه من

  ..داخل رفتم و

 

 ..چرخوندم اطراف سمت رو امزدهخی نگاه هوا یب

 ظاهر که روم به رو ییالیو ینقل خونه بر عالوه

 تو دورشم بزرگ بایتقر محوطه نداشت، هم یریچشمگ

 تونستیمچشم و نبود یکیتار که ییجا تا و اول نگاه

 یچمنا توک و تک با بود زهیسنگر و خاک فقط نه،یبب

 پهن نسبتا بلند کوتاه یدرختا کینزد که یا پژمرده

  ..بودن کرده رشد یبرگ چیه بدون

 نشه توجه جلب نکهیا واسه داد صیتشخ شدیم یراحت به

 که نداشتم خبر داخلش از اما کردنینم یدگیرس نجایا به

 کثافت واسه نکهیا ای بود داغون و درب نقدریهم اونجام

 .بودن کرده پهن یاساس بساط اشونیکار



 دیکش و سردش دست تو گرفت حرکتمو یب دست الکس

 یمشک مترسگ تا دو طرفش دو که الیو در سمت

 دهید مترسگا نیا از وقت چند نیا انقد.. بودن سادهیوا

 نبود خوفناک دنشونید و بودن شده یعاد برام که بودم

  ..واسم

 دنید با که جلو ورداشت قدم هی گارد با اول شونیکی

  !الکس؟ آقا: گفت عیسر و شد باز اخماش الکس

 ..درو کن باز: الکس

  ..نییبفرما: گفت و کرد باز درو زود مرده

 خودش با و نشست کمرم رو الکس دست یسرد بار نیا

 به خوردیم که پله فیرد هی با که داخل کرد تمیهدا

  ..شدم مواجه نیرزمیز

 معلوم آشنا یبوها همون از بود خبر چه نییپا اون نکهیا

 و گاریس و مشروب.. کاباره تو دفعه همون مثل.. بود

 ...دود

 پا کویبار یها پله میریش بلند پاشنه کفش با که همونطور

: دمیپرس یتفاوت یب تینها با ن،ییپا رفتمیم الکس یپا به

  !م؟یبفروش یخوایم

 نیا: گفت و دیخند ناباورنه که کردم نگاهش میمستق و

 !ازت بودم دهیند.. دهیبع ازت یخونسرد



  !چند؟ متمیق: دادم ادامه لحن همون با

  !دالر؟ به: الکس

     ..یپول واحد هر به -

  ..مینیبب تا: داد جواب و باال کرد پرت هاشو شونه

 لباس با گهید یآقا هی دمید که نییپا میاومد رو پله نیآخر

: گفت دید منو نکهیهم و سادهیوا ها پله فیرد کنار فرم

  !رم؟یبگ پالتوتونو تونمیم

 یتیجمع اون تو چرخوندم چش و گرفتم مرده از نگاهمو

 و زیه و مست یمردا رو درصدش هفتاد کم دست که

  ..دادنیم لیتشک چت و چرون چش

 و نشونیب برم لباس نیا با بخوام که نبود مهم برام چرا

  !؟...رمیبگ قرار شونتوجه مورد شده اگه یحت

 گرفتم و دراوردم تنم از پالتومو و گرفتم همه از نگاهمو

 یصدا با و گرفت دستم از احترام با که مرده سمت

   ..راهرو یانتها اتاق برمیم: گفت آرومش

 زیر تا گردنم پشت دمیکش دستمو و دادم تکون سرمو

 جدا رو بودن دهیچسب بهش که امکرده عرق یموها

  ..کنم

  ..زمیعز میبر ایب: الکس



 کردم حلقه توهم دستامو منم و شونم دور انداخت دستشو

 مزخرف و یلعنت یفضا اون وارد شتریب پاش به پا و

  ..شدم

 که یچوب گرد یزایم از بود پر سالن ش،یپ دفعه مثل

 مهین ای پُر یها جام و یگاریجاس و کارت یکل روشون

 و بلند یصدا با مردا زدن حرف یصدا و بود شراب پُر

 به که یا مسخره زیهرچ سر بلندترشون یها خنده

  ..بود هیشب شتریب عربده

  !نه؟.. دهنتون تو ستین سالم: الکس

 دور که ییآشنا افراد دنید با و روم به رو دیچرخ سرم

 ادهیپ تکشون تک رو سردمو نگاه بودم نشسته زیم اون

  ..کردم

  ..بود مونده ادمی خوب اسماشونم اتفاقا

 به سنش که گهید بهیغر هی و.. ریجهانگ.. خیش.. شوکو

  ..زدیم شتریب دمیشا پنجاه

 زیآمال شتریب مانع زد الکس به ریجهانگ که یا طعنه

 سالمم.. ینزار قال مارو ندفعهیا اگه: شد کردنشون

  ..میدیم



 دیکش خودش یبرا بعدم من یبرا یصندل هی الکس

 بهم یچ همه اوندفعه: گفت نشستن نیح و رونیب

  ..که نیدید خودتون اونجا ختنیر سایپل.. ختیر

 به کیآر افتاد ادمی که زد من به یشخندین ریجهانگ

 نهیک موقع اون از شک یب و بود کرده کیشل دستش

  ..دمیفهم یم چشماش از نویا.. داشت

 کدومشونچیه به نگاه بدون و عقب دمیکش شتریب ویصندل

  ..زیم پشت نشستم منم

  ..یعل.. نکردم یمعرف: شوکو

  ..قمهیرف: داد ادامه و کرد اشاره بهیغر مرد همون به و

 یعنی: گفت الکس به رو و کرد یبلند نسبتا خنده خیش

  ..خودشون نیب کننیم میتقس بره فروش جنست اگه

 گرفتن نییپا با دنویلرز خشم از که صورتم عضالت

 الکسو بلند خنده یصدا تونستم یول کردم پنهان سرم

 یخبر مینکن یباز تا یول شرمنده: گفت که بشنوم

  ..ستین

  !دختره؟: یعل

 و باال گرفتم سرمو باز دمیشن که یا مقدمه یب حرف با

 به بود نشسته گلوم تو که یخودیب بغض و نفرت با

 سرخوشانه که کردم نگاه الکس به بعدم یعل مرده همون



 ما زیم کینزد باعشوه که یزن دست از رو یشراب جام

  ..گرفت کردیم ییرایپذ داشت

  ..آره: الکس

  ..دنیلرز کردن شروع پاهام ساق و دیپر پلکم

  ..سین یباز به یازین نظرم به: ریجهانگ

 دمیشن لحظه چند نیا تو که یا مقدمه یب حرف نیدوم با

 آدم ظاهر در.. ریجهانگ یچشما به کردم گره زمویت نگاه

 چشاشو تو شهوت و هوس یول بود یخشک و خونسرد

  ..دمید اتاق تو شب اون خودم

 

 از کمی. کردم جمع الکس سمت حواسمو یرچشمیز

  !چطور؟: دیپرس و کرد مزه جامش تو شراب

 شد خم و زیم رو گذاشت زدشو گره یدستا ریجهانگ

    ..خرمشیم من: گفت نانیاطم با و جلو

 یدستا و دستم گوشت تو بردم فرو ناخنامو ناخودآگاه

  ..فشردم لرزونم یپا رون رو شدمو مشت

 االن چرا پس فتهیب نحس اتفاق نیا زدمیم حدس که خودم

   !بود؟ شده سخت واسم انقد تحملش

 !نطور؟یا که هوم: الکس

   ..دمیم دالر هزار یس من: شوکو



 یلبخند که کردم نگاه شوکو به شدم قفل لرزون فک با

  ..زد بهم

 ..دالر هزار پنج و یس: خیش

 .دالر.. هزار پنجاه: ریجهانگ

 به یناباور و نفرت با داشتم که یمن به کرد رو الکس

 که کردمیم نگاه بیترت به تاشون سه هر یها چهره

 هی نیع.. ذاشتنیم متیق روم داشتن راحت یچجور

 هم هیبق که یجور و.. دهیمزا تو متیقگرون یکاال

   ..داراتویخر نیبب: گفت بشنون

 آب رم،یبگ هاشون چهره از امو رهیخ نگاه نکهیا بدون

 کنترل لرزشمو و دادم قورت تنگم نفس راه از دهنمو

  ..کردم

 ..هزار شصت: شوکو

 ..پنج و شصت: ریجهانگ

 ..هفت و شصت: خیش

 ..هزار هفتاد: ریجهانگ

 و انداخت یعل به ینگاه شوکو بعدم شد سکوت هیچندثان

 گهید من: گفت خنده با و باال برد میتسل نشونه به دستاشو

  ..ستمین



 کماکان من و شد بلند زیم سر از یکج دهن با هم یعل

 با که بود ریجهانگ یپافشار و اصرار خیم نگاهم

 جام دور انگشتاشو و کرد خیش به ینگاه مین یروزیپ

  !تموم؟: گفت کردو حلقه خودش

 ..هزار پنج و هفتاد.. ه: خیش

 نگاه نفر دو نیا نیب کشمکش به داشت لذت با الکس

 ..گفتینم یچیه و کردیم

 ...هزار نود.. نکن باز دهنتو دیترد با: ریجهانگ

 هیثان دو از شتریب که برگردوند روشو یکالفگ با خیش

 ..بزنم زل ثشیخب و فیکث صورت به نتونستم

  !هزار؟ نود شد پس: الکس

 ..هزار نود: زد لب نانیاطم با ریجهانگ

 به بعدم خودش به اول و من به کرد رو باخنده الکس

 تومن اردیلیم شیش! ؟یدید: گفت کرد اشاره ریجهانگ

 یم انقد واقعا.. فروختمت دالر هزار نواد.. دمتیخر

  ؟؟یارز

 و اوردمین طاقت دمیلرزیم یناراحت و خشم از که یمن و

 مثه: دراومد ریجهانگ یصدا زود که شدم بلند جام از

  !؟یکنیم فرار یدار اوندفعه



 دادم فشار هم رو ترمحکم دندونامو و زدم یمحکم پلک

  ..بخورم هوا رمیم: گفتم زور به و

 یکی مال بودم شده االن که یمن به تیاهم یب الکس

 ییجا.. رهینم ییجا نترس: گفت راحت الیخ با گه،ید

  ..بره که نداره رو

  ..نشست لبم رو یعصب پوزخند

 خودش.. برم که نداشتم رو ییجا.. بود اون با حق.. آره

 ینجوریا درموردم راحت دیبا االنم بود کرده بدبختم

  ..زدیم حرف

 نگم بهش یزیچ تا دادم فشار یصندل لبه به انقد ناخنامو

  ..ایب زود برو میکشیم ِچک ما تا: گفت دوباره که

 نظر از سرتاپامو و زد زل بهم یکج لبخند با ریجهانگ

 برگرد زود: انداخت بهم اون رو یبعد کهیت و گذروند

 ..نیآفر بدو.. کوچولو صاحبت شیپ

 شوکو و الکس زیتمسخرآم خنده.. طرف هی حرفش نیا

 مهین نصفه جام که کرد روشن دلمو شیآت چنان خیش و

 یخال باشدت داخلشو اتیمحتو و برداشتم جلوم از الکسو

 جامو دوباره و ریجهانگ خندون صورت رو کردم

  ..زیم رو دمیکوب



 یمون الل همه و شد بسته هیچندثان واسه چشاش

  ..گرفتن

 و زیم رو کردنیم چکه ششیر ته از شراب یها قطره

  ..بشه مانعشون تا کردینم یتالش چیه

 رو شراب یسرخ همرنگ گردنش دینکش قهیدق به

 که سمتم کرد حمله زیم پشت از و شد صورتش پوست

 ییدوتا الکس و یعل من، دنِ یپر عقب با همزمان

  ..عقب دنشیکش و گرفتن اشوشونه

 ریجهانگ که شدیم جلب سمت نیا به داشت ها توجه تازه

 دست از: کرد ذوبم وسط اون دیکش سرم که یادیفر با

 یحال بهت امشب نیهم.. یکن فرار یتونینم که من

  ..یدوزار هرزه ومدهین تو به ایخور گوه نیا کنمیم

 نمیس قفسه تو دردش که زد چنگ گلومو چنان بغض

  ..دیچیپ

 زمزمه دواریتهد بارنیا و داد تکون نیطرف سرشو بازم

 سیسرو ازت یدهن.. الید من دمیم جرت امشب: کرد

 ..که کنم

 ها پله طرف دمیدو تند یقدما با و دهنم جلو گرفتم دستمو

 سرعت به هارو پله یکی دوتا مزخرف یکفشا اون با و

 ..باال رفتم



 که بهش دمیکوب محکم چندبار مشت با در به دمیرس

  ..شد باز عیسر

 کردم پرت خودمو نگهبان دوتا اون به کردن نگاه بدون

 و محوطه یانتها سمت دمیدو سرعتم تموم با و رونیب

 تو هقمو هق و ترکوندم باصدا بغضمو کار،نیا نیح

  ..کردم خفه دستام دوتا فشار

 چیه. .یا زهیانگ چیه.. بود نمونده برام ییآبرو چیه

  !یچیه.. یاریاخت

 اونجا ینور چیه که درختا نیب یاهیس و یکیتار دنید با

 و دق.. دردامو تا شدم دهیکش سمت اون به شتریب نبود،

 هی نیع بودن شده همه که.. نداشتنمو یآزاد عقده.. امویدل

  ...بشکنم راحت اونجا گلوم، تو یا شهیش گوله

 ستمین چکسیه دید معرض تو گهید شدم مطمئن یوقت

 آروم و درختا از یکی به دادم هیتک کردم کم سرعتمو

  ..گرفتم

 

 نیا حداقلش یول.. بودم شده دور الیو از یلیخ گمینم

   ..دیدینم منو چکسیه یکیتار نیا تو نجایا که بود

 آسمون، تو دیسف یهالل ماه به رهیخ اشک پرده پشت

 واقعا طرز به بازوم که شدم بغضم شکستن آماده



 نکهیا قبل و شد دهیکش عقب به خشونت با یا انهیوحش

 تو ر،یجهانگ ای باشه الکس ممکنه کنه انتخاب برام مغزم

 هی ازم و کرد متوقف برام زمانو که رفتم فرو یآغوش

 با ضربانشو واروونهید که یقلب با مبهوت و مات آدم

  ....ساخت زدیم وجودم کل تو اشکوبنده نبض

 از ییباال مرحله هی تو داشتم نکهیا ای! بودم؟ خواب... من

  !زدم؟یم پا و دست خودم یایرو

 دارم هاست ماه که یاتفاق کنم باور خواستمیم یچجور

 یطیشرا نیبدتر تو.. االن.. کشمیم انتظارشو و حسرت

    !باشه؟ خورده رقم واسم بودم توش که

 !بغلش و... ریام

.. بود شکسته دلمو و بود کرده بارم ییحرفا چه نکهیا

 نکهیا.. بود زده بهم یصوت لیفا اون تو یحرف چه نکهیا

  ..کنم پاک میزندگ از اونو منم خواستمیم

 قمار زیم سر ضیمر الکس اون با االن نیهم نکهیا

  ..خودش از تر ضیمر یکی به شدم فروخته و نشستم

 و شد پاک ذهنم از نایا همه شده که هم هیثان چند واسه

 بودن شده زده بهش زخما نیبدتر مدت نیا تو که یدل

 ...که گرفت آروم و شد گرم چنان

  ....که آورد هجوم بهم که یتیامن حس چنان



  !شهیهم واسه شه متوقف نجایهم زمان خواستیم دلم

 هی با که یفیکث یگرگا نیا نیب اومده بود پاشده ریام نکهیا

 موضوعم نیا یحت.. گرفتنیم زادویآدم جون کیشل

  ..نداختینم دلم به ترس

 خواستمینم فقط... بود حرفا نیا از تر شجاع من ریام

  !من بخاطر بازم.. برسه بهش یبیآس

 سرشو االن اشرانهیغافلگ حرکت اون از بعد که یریام

 محکم حصار هی دستاش با و بود کرده فرو گردنم تو

 با که یا هیثان چند از بعد من و بود کرده جادیا بدنم دور

 کمرش به و ام مونده هوا رو یدستا بودم ریدرگ بُهتم

  ....کردم بغلش و رسوندم

 کل بازدمش و دم هر با که دیکش یم نفس قیعم یجور

 سر فشار با کردم یم یسع من و خورد یم تکون بدنش

  ..کنم کم دویشد یها تکون نیا انگشتام

 که اونجور تونستم ینم و بود شده پر چشام تو اشک

 تونستم یم که گمیم جرئت به اما بکشم نفس خواستمیم

   ..بشنوم باهم رویام خودمو قلب تند نبض

 امحنجره از خواستمیم زور به و دیلرز یم که ییصدا با

 هرگز گهید کردمیم فکر که یا کلمه رون،یب بدمش



 خوردن سر با همزمان رو ارمشیب زبون به تونستمینم

   ...!ریام: آوردم زبون به اشکم قطره

 گردنم یگود تو سرشو و داد فشارم خودش به شتریب

 یآرزو که یا کلمه اش،دورگه یصدا با و برد فرو

 بودم کرده دفن دلم تو خودش، زبون از دنشویشن دوباره

      !؟...ریام جانِ : گفت گوشم تو

 بغلش تو بغضم یباصدا دنیترک و همانا گفتنش" جان"

       ..همانا

 چرمش ژاکت به یچنگ ناخنام با و کردم بغلش ترمحکم

   ..خوردم بازوهاش نیب یدیشد تکون و زدم

 شد رهیخ چشام تو و داد فاصله گردنم از صورتشو زود

 هق و زدم زل براقش یچشا تو حسرت و یدلتنگ با که

 ..گرفت شدت هقم

 قاب صورتمو دستا همون با یول.. دیلرزیم دستاش

 جا آروم گلوش بیس که داد قورت دهنشو آب و گرفت

 صداش تو خواستیم که یتیجد و بغض با و ش جا به

  ..نکن هیگر: زد لب بندازه جا

 پوست رو چاقو قیعم زخم به موند ماتش نگاه و

  ...صورتم



 افتاد پلکام از درشت اشک تا دو که بستم چشامو درد با

 اشک قطره تا دو همون گرمش یلبا با ریام و گونم رو

 رو زخم.. هامو گونه.. موینیب نوک بعدم.. دیبوس رو

 شده اشدوباره سوزش باعث اشکم یشور که امو گونه

 ..لبمو گوشه.. اموبسته یپلکا.. بود

   ..نشوند میشونیپ رو شویطوالن بوسه آخر در و

 قفسه رو گذاشتم دستامو کف فقط.. نکردم باز چشامو

  ..دادم فشار دستم تو رهنشویپ قهی و نشیس

 پوست رو انداخت لباشو داغ رد که یا هیثان چند بعد

 لحن همون با و داد فاصله ازم دوباره صورتشو میشونیپ

  ..بگردم دورت نبند.. المید چشاتو نبند: گفت شیقبل

 دو شصتشو انگشت که کردم باز التهابمو پر یچشا

 من نرمک جوجه: گفت و چشام ریز دیکش طرف

  !صداشو؟ بشنوم خوادینم! بزنه؟ حرف خوادینم

 بود سخت یلیخ: گفتم بغض پر و دیلرز فکم دوباره

 ..یلیخ.. ریام

 دستشو که گفتم بهش دلخور و مظلوم رو جمله نیا انقد

 چونشو و خودش به چسبوند و سرم پشت گذاشت

 سرم رو که یقیعم یها بوسه با و.. سرم رو گذاشت

   ..کنه آرومم خواستیم زدیم



  ..یکرد رید یلیخ: دادم ادامه دوباره

 دمیفهم یم االن.. کرد بغلم تر محکم و دیکش یقیعم نفس

 کردمیم فکرشو که یزیچ اون از شتریب یلیخ دلم که

 ...بود شده تنگ براش

 رو نجایا یچجور که بپرسم ازش یچیه خواستینم دلم

 وجودش از.. بودنش از خواستمیم فقط.. کرده دایپ

  ..کنم استفاده

 پر نیح و نشیس رو بزارم سرمو تونستم یم ابد تا.. من

.. بدم گوش قلبشم ضربان به تنش، عطر از مشامم کردن

 دنیتپ با همزمان منم واسه قلبم، صاحب که یقلب ضربان

 ....بود کرده کوک خودش قلب

Tina: 

 که یلجن و فیکث یایدن از ر،یام وجود با داشتم تازه

 یصدا که گرفتمیم فاصله کمی بود ساخته برام الکس

 که ثشیخب یصدا و اومد پشتم از بافاصله یبلند خنده

 زیسورپرا چه.. بَه بَه: شد دهیکوب سرم تو پتک نیع

  ..یقشنگ

 سرمو پشت و رونیب اومدم ریام بغل از شوکه و ناباور

 اسلحه و خندون صورت با الکس دنید با که کردم نگاه

 سمت زیت سرم چرخوند، یم هوا رو دستش تو که یا



 یقدما رمیبگ جلوشو بتونم من نکهیا قبل و برگشت ریام

 مشت و یلیس به گهید و برداشت الکس طرف بلندشو

  ..نداد تیرضا

 رومو که زد صورتش به یمحکم لگد و باال آورد پاشو

  ..نمینب رو صحنه اون تا گهید طرف کردم

 سرمو دمیشن که و الکس خوردن نیزم یصدا اما

  ..سمتشون چرخوندم دوباره

  ..بود درست حدسم

 اون با زود یلیخ خون یها کهیبار که یصورت با الکس

 اسلحه و نیزم رو بود افتاده بودن پوشونده روشو لگد

 اونور بود شده پرت دستش از بود همراهش که یا

   ..تر

 ..شد خنک دلم و کردم فیک یلیخ

 الکس شکم رو بود گذاشته زانوشو که ریام دنید با یول

 دلم ته بود گرفته هدف اونو یشونیپ خودش، اسلحه با و

 برداشتم زیخ و نشست کمرم رو سرد عرق شد یخال

 کیشل الید نیا مرگ.. ریام.. ریام: گفتم تندتند و سمتش

  ..نکن

 گهید گرفتیم چشمشو جلو خون که هردفعه مثه.. نه اما

 ..دیشنینم منو یصدا شد،یم بسته گوشاشم



 که یخون یجلو خواست و داد سر درد از یا ناله الکس

 دستشو ریام یول رهیبگ رونویب زدیم باشدت دماغش از

 کرد دماغش و گونه نیب حواله یمحکم مشت و زد پس

 کنمیم زجرکشت ارمیب رتیگ بودم گفته بهت: دیغر و

 ..حرومزاده

 که آورد فرود الکس دهن تو بار نیا دیکوب دومشو مشت

: گفتم و گرفتم رویام شونه و دمیلرز اشضربه شدت از

 !لطفا ازت کردم خواهش ریام

 یعصب برگرده، نکهیا بدون و داد اش شونه به یتکون

  ..الید عقب برو: گفت

 ینیب به دیکوب باضرب سومشو مشت عقب رفتم قدم هی تا

 شدن شکسته نخراِش  یصدا که الکس خون از پر

   ..دیچیپ گوشم تو شینیب استخون

 کشمتیم.. تویخور گوه جهینت دمیم نشون بهت: ریام

  !کشمتیم.. زیچ همه یب یعوض

 موند من رهیخ نگاه و دیکش اشواسلحه ضامن یناگهان و

 شتریب ماشه رو لحظه هر فشارش که انگشتش رو

  ..شدیم



 نیا و بود زده اشاسلحه دهانه به کنم خفه صدا یحت

 کشتن اومدنش از قصدش ریام شم مطمئن شد باعث

 ..بود الکس

 فتهیب یوونیح نیهمچ فیکث خون خواستمینم من یول

 داد دوباره قبل اما بدم دستش از دوباره و ریام گردن

 عقب دمیکش و شد حلقه گلوم دور یقدرتمند دست زدنم،

 و زدم گردنم جلو دست به یمحکم چنگ دست دو با که

 طرفم برگشت عیسر ریام که دمیکش داد صدام مونده ته با

 شاهرگ رو که ییچاقو یزیت با شد همزمان نیا و

 ....دیلغز گردنم

 همون از زدم حدس دنشیشن با که بهیغر یصدا هی

 نییپا بنداز: زد عربده سرم پشت از الکسه یها نوچه

      ..زنمیم گردنشو وگرنه

 تموم.. نداشتم استرس ادیز اونقدر هم چاقو یزیت از یحت

 شه ادتریز شغاال نیا تعداد اگه که بود ریام واسه ترسم

  ..ادیبرب همشون پس از نفره تک خوادیم یچجور

 با یچجور که دمید و نگاهش زدن خی وضوح به چون

 الکس شکم رو از زانوشو من، به اش رهیخ یچشما

 و نگهداشت هوا تو کرده غالف رو اسلحه و برداشت

  ..باال گرفت دستاشو



 اون به یکار: گفت آروم یمحکم و یدستور لحن با

  ..کن ولش.. باش نداشته

 یچندش خنده کرده دایپ رویام ضعف نقطه دید تا هم مرده

 اومدمو نییپا سرِ  ،!"کنم ولش عمرا"  گفتن نِ یح و کرد

 ذره رو چاقو نکهیا بدون باال داد هول دوباره دستش با

  ...کنه جا به جا یا

 بلند بودن ناله هیشب شتریی که الکس جون کم یها سرفه

 همچنان ریام کهیحال در بهش دوختم نگاهمو من و شد

  ..بود گردنم و من به ماتش نگاه

 بد و یثیخب از بود خورده که هم ییکتکا یحت.. نه یول

 دراز نیزم رو آروم دستشو که بود نکرده کم شیذات

 که میاون دیشا.. دمید من فقط نویا و اشاسلحه سمت کرد

  ..ومدیدرنم کشیج یول دید یم داشت بود کرده ِخفتم

 چشامو مردمک ریام یکیتار اون تو گهید طرف از

 نفسمو نیهم واسه کنم اشاره سرش پشت به که دیدینم

: گفتم بلند گردنم رو یچاقو به تیاهم یب و کردم جمع

  ...سرت پشت ریام

 و لبام رو نشست باضرب اروی همون بزرگ دست

 برگشت زیت ریام و داد جواب سکمیر یول بست دهنمو

 دست مچ رو دیکوب محکم و باال برد پاشو.. سرش پشت



 یصدا هی نیع الکس درد پر ادیفر بار نیا که الکس

 رو یمحو لبخند اریاخت یب و کرد پر گوشمو لذتبخش

  ..نشست بستم یلبا

 مچ اش،اسلحه کردن شوت بعد و نشد الیخیب ریام یول

 از که یجور دییسا فشار با چنان پاش ریز الکسو دست

 یم مرتب و بود کرده مشت دستشو یکی اون درد شدت

  ..نیزم به دیکوب

 دهنم جلو دست تو که یاسترس و جانیه از تند ینفسا با

 با الکس بازم که کردمیم نگاهشون داشتم بود شده خفه

 داد بود دهیبر امونشو درد که مانندش ادیفر یصدا همون

   ..بکشش جالل: زد

 

 مچ یرو از پاشو یفور ریام جمله نیا دنیشن محض به

. شد جمع من به حواسش و برداشت الکس شده له دست

 جالله اسمش بودم دهیفهم االن که یهمون گهید طرف از

 که شد شل دستش لحظه هی عقب بِکشه منو نکهیا واسه

 عقب کردم پرت باشدت کلمو و کردم استفاده فرصت از

 با سرم شدن دهیکوب پرضربِ  یصدا که یجور

 همون با همونجور دومم ضربه شد باعث صورتش

  ..بزنم شدت



 برداشت گلوم دور از دستشو و دیکش داد درد از نکهیهم

 لرزش با یبلند سرفه تک بعد و جلو انداختم خودمو

.. نجایا از برو ریام: گفتم تندتند صدام، تو کنترل رقابلیغ

  ..برو ریام کننینم رحم تو به نه من به نه نایا

 که شد رد کنارم از یآروم تنه با.. نکرد گوش حرفمو

  ..زدم صدا اسمشو معترضانه

 رو دستش هنوز که یجالل قهی پشت انداخت دستشو

  ..خودش طرف برگردوند باخشونت و.. بود صورتش

 شیخون ینیب رو از دستشو که نداد فرصت بهش یحت

 با و گردنش رو گذاشت رو اسلحه میمستق و برداره

 اسلحه از گلوله کیشل بخاطر که یمانند سوت یصدا

 چشامو و چرخوندم مخالف جهت صورتمو شد خارج

  ..بستم هیثان چند

  ..بود رممکنیغ نجایا از رفتن رونیب انگار.. نه یول

 هی نیع که یبلند زدن سوت یصدا دنیشن بعدِ  اونم

 ریجهانگ به ناباور شد باعث و بود زیآم تمسخر قیتشو

 شده، سرپا مهین الکِس  از دورتر چندمتر که کنم نگاه

 ..بود سادهیوا

   ..نبود نیا مشکل اما

  ..ادیبرم اونم پس از ریام دونستمیم چون



 ای که بودن کنارش پهن و پت یها نوچه تا شیش مشکل

 اشونواسلحه ای بودن قلنجشون شکوندن مشغول

   ..کردنیم یدستکار

 وارید و در از.. جا همه از الکس دونست یم ریام

  !نجا؟یا اومده پاشده تنها و بارهیم آدم واسش

 داد و عقب دمیدو که برداشت جلو سمت یقدم ریجهانگ

  !!ریام: زدم

 و نیزم رو کرد پرت جاللو جون یب جسم قه،ی از

 صداش جالل کشتن واسه کرد فکر حتما.. سمتم برگشت

 هشدار عیسر که نداد نشون یخاص واکنش چون کردم

  ..میبر دیبا: گفتم وار

 افتاد شک به من حرف با ای دید رو اونا خودش دونمینم

  ..سرم پشت خورد سر چشام تو از نگاهش که

  !ن؟یک نایا: ریام

 یکالفگ با که شد رد کنارم از و نشد جوابم منتظر یحت

 ..الکس به خورد چشمم و ختمیر بهم موهامو بغض و

 و درخت نیتر کینزد به بود رسونده خودشو یسخت به

 نفس حال همون در و بهش بود داد هیتک یجون یب با

  ..ت.. سین تو مال الید.. د: گفت زنون



 به لحظه که آدماش و ریجهانگ به دهیترس و دیلرز لبم

 نیهم اما.. کردم نگاه شدنیم ریام کینزد شتریب لحظه

  ..ریام کردن توقف واسه بود یکاف الکس کوتاه حرف

.. زنتو: انداخت دومم کهیت داغه تنور دید تا و

   !تمش..فروخ

 شدن مطمئن واسه داشتم، ریام از که یشناخت طبق

 قصد به انگار کم کم که کردم زوم دستش رو نگاهمو

  ..شد مشت انگشتاش شدن خورد

 بارنیا که الکس طرف شه ور حمله دوباره خواست

  ..شازده دمشیخر من: گفت بلند ریجهانگ

 نگاه ریام دست به بازم زده بهت و کردم حبس نفسمو

 از رو اسلحه داشت که یدست به.. مشتش به نه.. کردم

  ..گرفتیم دستش یکی اون

  !؟...دادم پول بابتش دالر چند یدونیم: ریجهانگ

  ..نه نه نه: زدم لب وار زمزمه

 تر عیسر یلیخ ریام حرکت اما سمتش کردم حرکت و

 با همزمان و دیکش ضامنشو که بود من العمل عکس از

 با و ریجهانگ شونه تو کرد کیشل ریت هی زد که یداد

  ..ببند فتویکث دهن: دیکش ادیفر دورگه یصدا همون



 نکهیا قبل و ریجهانگ طرف دیدو زیت و بلند یقدما با

 دسته دیرس بهش یوقت و باال برد دستشو برسه بهش

 که صورتش تو دیکوب و آورد فرود محکم رو اسلحه

 و برداشت عقب سمت نامتعادل قدم چند اول رمیجهانگ

 گاردایباد از یکی که یمشت با یول نیزم رو خورد

 به نیا از شتریب نتونست گهید کرد ریام فَک حواله

 شخندین و عقب اومد کوتاه قدم دو و بزنه بیآس ریجهانگ

  ..زد یصدادار

 هر و لگد و مشت و جلو برداشت زیخ دینکش هیثان به

 ..کرد ادهیپ قلچماقا اون رو بود بلد که یفن

 تو و سمتشون دمیدو و اوردمین طاقت نیا از شتریب

 بود ینامرد حد از شیب کی به شیش که دمید نیح همون

  ..خوردیم تا سه زدیم که یکی هر ریام و

 کلیه که ییغوال نیا پس از تونستم یم عمرا که منم

  ..امیبرب بود من برابر چهار کدومشون هر

 دست ریام واسه شونیکی فقط شونیکی دمیترسیم نیا از

  .....گهید اونوقت.. شه اسلحه به

 و ریجهانگ به رسوندم خودمو اونا از تر دور قدم چند

 به: دمیغر پرحرص و گوشش تو زدم یمحکم یلیس

  ..کنن بس بگو آدمات االن نیهم



 دادن فشار با و اش شونه زخم رو بود گذاشته دستشو

  ..دیکش یم درد داشت لباش

  !کنم؟ یکار نیهمچ دیبا چرا: ریجهانگ

 به لحظه ومدیم کنارم از که ییخوردا و زد یصدا

  ..برام بود عذاب اشلحظه

 ..امیم باهات من! ؟یدینخر منو مگه -

 با ریام نجات واسه که شد رهیخ بهم دیترد و شک با

  ..قول: گفتم نانیاطم

 

 که بود نشده خارج دهنم از کامل کلمه نیا هنوز یول

 شد حاکم که یسکوت بعدم و اومد یا ضربه بلند یصدا

 شد باعث نیزم رو ینیسنگ زیچ افتادن هیثان چند بعد و

 ..بزنه خشکم جام تو و بخورم یدیشد تکون

 شیپ کردمیم فکرشو که یزیچ همون خواستینم دلم

 ..باشه اومده

 نیخورینم یچیه درد به.. نیاحمق همتون: الکس

 دیبا ینجوریا! د؟یایبرب دینتونست نفرم هی پِس  از ایعوض

  ...نمتونینب نیگمش! شه؟ الش و آش صورتتون

 به من یول کرد نگاه کنارمون به من از زودتر ریجهانگ

  ..پهلو دمیچرخ و دادم تکون زدمو خی تن یسخت و زور



 دستش که یپهن کلفت چوب و داغون صورت با الکس

 ..داشت زدنو گارد و بود

 نگاه نیزم به زنون نفس که یپوشاهیس و گنده یآدما

 ..کردنیم

 خون از یکیکوچ رهیدا گردنش پشت که یریام.. ا... و

 با و بود اومده وجود به چوب نیسنگ ضربه حاصل

 ...نیزم رو بود افتاده شکم رو دستش تو شده ولو اسلحه

 زانوهام رو و ریام طرف دمیدو رو قدم چند اون بهت با

 ..کنارش نشستم

 ویچ همه تازه که یمغز.. بودن زده ضربه سرش به

  ...بود دهید ضربه دوباره بود اومده ادشی

 بردم دستمو دیلرزیم بغض و خشم زور از که یفک با

  ..داغش گردن پشت رو گذاشتم و جلو

 هی که الکس داغون صورت به و باال گرفتم کم کم سرمو

  ..زدم زل شدینم دایپ بهش کردن نگاه واسه سالم یجا

.. بدم فحشش تونمیم تا و کنم داد و غیج منم االن تونستمیم

 از بدتر شیجسم تیوضع چون بزنمش تونستمیم دمیشا

 به شهیهم مثل و ادیبرب پسم از ییتنها بتونه که بود یاون

 کاریچ رویام اونوقت یول شه متصل آدماش

 ییایعوض نیا با و کردیم لج باهام الکس! ؟...کردمیم



 ...و کردنیم جدا ریام از منو راحت بودن دورش که

  ...نجایهم موندیم تنها ریام

 آروم امکان حد تا خواستمیم که یلحن با نیهم بخاطر

 با رم،یبگ الکس از رو خوامیم که یجواب بتونم تا باشه

  ..یزد سرش به.. ب: گفتم صدام تو لرزش همون

 پاک با که نییپا خورد سر چشمم از یدرشت اشک قطره

  ..شد پر دوباره شیخال یجا عیسر یلیخ کردنش

  !مارستان؟یب.. مشیببر شهیم -

 متوجه فقط یکیتار اون تو که نگاهشو تونستمینم

  ..بدم صیتشخ بودن شده دورش یخون یزخما

 تو چوب بخوره، یتکون نگاهش نکهیا بدون دمید فقط

 گوش حرفمو که یدیام دلم ته من و نییپا آورد دستشو

 سنگم یحت یول شدیم آب دلش بود سنگم اگه.. نه یول بده

  ...دادیم پس درس الکس شیپ

  ..نویا ببرش جهان: الکس

 یناباور رنگ نگاهم و شد خشک ریام گردن رو دستم

 ..گرفت

 شکستم بغضمو خودم، به ریجهانگ شدن کینزد حس با

 الکس: زدم داد بارنیا تر تموم هرچه التماس ای و

 فقط.. کنم ولش نجایا تونمینم.. ن.. ازت کنمیم خواهش



 ریجهانگ شیپ رمیم کال گهید بعدش مارستانیب مشیببر

  ...گمیم راست خودم جون به

 کماکان دماغش از که یدیشد یزیخونر با.. نه یول

 دست تا دو لحظه همون که شد دور ازم بود، روون

 سرد دست عیسر من و بازوهام رو نشستن مردونه

 سرش به خواستم و خودم سردتر یدستا تو گرفتم رویام

 دادن تکون اگه.. شدم مونیپش راه وسط که بزنم دست

 وفتهیب سرش واسه یبدتر اتفاق شدیم باعث گردنش

 نکهیا بدون و عقب دمیکش دستمو یکالفگ با! ؟یچ

  ..کردم بغلش محکم بدم تکونش

 هق، هق با بازم یول صدامو شنوهینم دونستمیم نکهیا با

 ولت.. نجایا کنمینم ولت: گفتم گوشش دم وار زمزمه

 ...کنمینم

  !؟...کنم بلندت ای یشیم پا خودت: ریجهانگ

 چشمم که دادم تکون یمنف نشونه به دور چند سرمو

 سرم به که یفکر با و شونش رو گلوله یجا به خورد

 یهرکار بخدا ریجهانگ: کردم امتحان آخرمم شانس زد

 باهم ایب کنمیم التماست فقط.. یهرکار.. کنمیم یبگ

  ..یخورد ریت خودتم.. نیبب.. مارستانیب مشیببر



 که نبود شیپ قهیدق چند جهان همون جهان نیا  ..نه یول

 بهم یکجدهن با یوقت مخصوصا.. بخواد قول فقط ازم

  ..نمیبب پاشو! ؟یزنیم گول یدار بچه مگه: گفت

 به شتریب یول عقب دیکش محکم بازومو حرفش، دنباله

 شدم جدا ریام از یاونجور که داشت شباهت کردن پرت

            ..نیزم خوردم و

 بلند جام از عیسر درخت، تنه رو دستم فشار کمک به

 سرمو و موهام تو رفت فرو ریجهانگ دست  که شدم

 دستش به و شد بسته چشام درد از که عقب دیکش باشدت

   ..زدم چنگ

    ..کثافت دستتو بکش کن ولم -

 فقط چشمم یول شدمیم دهیکش داشتم سمت کدوم دونستمینم

 و شدمیم دور ازش شتریب هرلحظه که بود ریام به

  ..بدم انجام واسش ومدیبرنم دستم از یکارچیه

 کنم خالص خودمو خواستمیم زدن پا و دست و هیگر با

 که یدور نسبتا فاصله با الکس یعصب یصدا که

 یریم یدار یگور کدوم جهان: شد بلند داشت ازمون

    !تو؟



 نگهم شه جدا سرم تو از ریجهانگ یدستا نکهیا بدون

 ِچِکتم! ؟یدار کاریچ: زد داد الکس نیع اونم و داشت

 ..یگرفت که

  ..شیبریم کجا نمیبب نجایا گمشو: الکس

 سمتمون تندشو یقدما یخون صورت همون با و

 ..کرد ول موهامو رمیجهانگ که برداشت

 

 برداشتم زیخ سرعت به و کردم استفاده فرصت از منم

 صداش آروم و نشستم کنارش زانو با و ریام طرف

  ..کن باز چشاتو ریام! ر؟یام: زدم

 ریام: گفتم بغض با و زدم شونش به آروم ضربه چندتا

  ..کن باز چشاتو الید جون

   ..دمیم پس چکتو: الکس

 نیا ریجهانگ به که الکس یدستور و یعصب یصدا با

  ..کردم نگاهشون و باال گرفتم سرمو زد حرفو

: گفت یبد لحن با و برداشت الکس سمت یقدم ریجهانگ

 چه از االن دمیخر ازت الروید من! منو؟ یکرد مسخره

   !؟یزنیم حرف یچک

 دستشو ریز اسلحه و ریام دست سمت لغزوندم دستمو

  ..رونیب دمیکش نامحسوس



 نیا تو تونمینم! افتاده؟ یاتفاق چه ینیبینم یکور: الکس

 .....ید طیشرا

 تنه ریجهانگ.. لرزونم یدستا تو گرفتم درست رو اسلحه

 نداره یربط چیه من به: گفت و زد الکس به یمحکم

     ..یکرد خودت که هیغلط

 طرف گرفتم و دمیکش صدایب رو اسلحه ضامن

  ..ریجهانگ

 دادم هول پا با خودمو و دادم قورت زور به دهنمو آب

  ..جلو این: گفتم و عقب

   ...جلو ادیب که" نتونست" چون... جلو ومدین واقعا و

 گرد یچشا با و سادیوا جاش سره شد کم هوی سرعتش

 عرض در و زدموحشت یچشما به شد رهیخ اششده

 نمیس قفسه تو قلبمو دوم، کیشل بلند یصدا هیثان چند

 ..داد تکون

.. رمیبگ ازش وحشتمو و یناباور از مر نگاه تونستمینم

 خورد زانو با شد، روان دهنش گوشه از که یخون با

 به که یلرزش با و دیکش یا خفه و تنگ نفس نیزم

 چشاشو و نیزم رو شد دهیکوب سرش افتاد جونش

  .....بست



 و نیزم رو افتاد امشده سست یانگشتا نیب از اسلحه

 هق هق و دمیکش یبلند غیج و دهنم جلو گرفتم دستمو

  ..کردم

 ..الید پاشو: الکس

 و دمیکش غیج فقط و ریام طرف کردم جمع خودمو

  ..دستام نیب گرفتم سرمو

 ..گفتم پاشو: الکس

 با دستمو که زدم غیج دوباره و گرفتم یکوتاه نفس

 شتریب گلوله تا دو: گفت خشم با و نییپا انداخت خشونت

 مغز تو کنمیم یخال دوتارو نیهم ینش پا اگه نمونده

   ..االی.. ریام

 ...نک.. توروخدا الکس: زدم داد سرش غیج با

 دترمیشد سرفه و دیچیپ نمیس قفسه تو که یدیشد درد

   ...بزنم حرف باهاش نداد اجازه نیا از شتریب

 یول کرد صدا رو یاسم هی دوباره کالفه و بلند یصدا با

 شوک نیا از تا دادمیم فشار رویام دست فقط من

 یول صدایب و امیدرب بود شده وارد بهم که یوحشتناک

  ..ختمیر یم شک پردرد

  ....ومدینم بهوش اگه.. کردمیم ول نجایهم اگه رویام



 چشام جلو روهم گهید یکی جون االن نیهم الکس

 که دهیدبیآس سر هی با ریام کردن رها گهید.. گرفت

  ..نبود یزیچ براش

.. نکردم بلند سرمو شد کینزد بهم که قدماش حس با

  ..یلیخ.. دمیترسیم ترسناک جونور نیا از یلیخ

 یکوفت اون شهیهم مثل بازم که یوقت مخصوصا

 کارشو که یتند مواد و پارچه همون.. بود همراهشون

  ..نداختیم راه

 نفسمو نتونم گهید تا داشتیمنگه دهنم جلو اونقدر و

 تند یبو اون نفسم راه کردن آزاد محض به و کنم حبس

   ..مینیب تو بره

  ...بود نیهم االنم

 یاهیس گهید و دمیفهم رویام شونه رو سرم افتادن فقط

  ...مطلق

------------------------------------------  

   آنا#

 و جلو دمیکش خودمو و نیماش یصندل رو گذاشتم دستمو

  :کردم بدل و رد کیآر و رهام نیب نگاهمو

  !بنظرتون؟ داخل مینر.. شد قهیدق ستیب



 دست نشد ازم یخبر اگه گهید ساعت مین تا گفت: کیآر

  ..نشده ساعت مین هنوز. .نیش کار به

 نگاه الیو در جلو به و گرفت حرصم شیخونسرد از

  ..کردم

 به حواسمون یچهارچشم یول بود ادیز بایتقر فاصلمون

  ..بود در جلو یمشک ون

  ..نهیبب رو الید باشه تونسته کاش -

 ..رونیب ارتشیب بتونه کاش.. ستین دنید به فقط: کیآر

 ....نکیا بدون ایوحش نیا نیب رفته نفره تک -

 میبر باهاش نخواست خودش: گفت حرفمو وسط دیپر

 ..میبود آماده ما وگرنه.. آنا

 

 از دوباره و ندم کویآر جواب تا دمییجو ناخنمو پوست

  ..رونیب زدم زل شهیش پشت

 که یپشت در نجایا... نویماش کرد روشن یکی: رهام

 !نداره؟

  ..باشه داشته دیشا دونمیچم: کیآر

 جل برو کمی: رهام

.. نمیبینم رویام که من: گفتم رلبیز و کردم زیر چشامو

  !ن؟ینیبیم شما



 چراغ نکهیا بدون نشه توجه جلب نکهیا واسه کیآر

  ..جلوتر رفت یآروم به کنه روشن نشویماش

 با من.. میبود جلومون صحنه به رهیخ تامون سه هر

 و اخم با کمیآر.. انتظار چشم رهام.. دلشوره و استرس

  ..دقت

 داره پوشونده صورتشو که یاون یول.. نه رویام: کیآر

 ..الکسه رونیب ادیم

 که کردم نگاه الکس به پرحرص و جلوتر دمیکش خودمو

 که دستش تو دیسف پارچه با و بود سادهیوا ون در جلو

  ..کردیم نگاه داخل به صورتش، به زدیم یه

  ..دمشید: رهام

 و نیماش دور که یاهپوشیس آدم تا سه دو به انگشت با

  !ن؟یک نایا: گفتم و کردم اشاره زدنیم پرسه الکس کنار

.. دهیم خبرارو بهم که هیکس همون که شونیکی: کیآر

 اونا بدون.. شنیشگیهم یمحافظا که امیکی اون.. مینفوذ

  ..نداره یقدرت چیه

 خورد یتکون جاش تو رهام دفعهی که عقب دمیکش دستمو

  !اون؟ ستین الید  :گفت هول با و

  ..کیآر هم شدم زیت من هم



 همون از یکی یدستا رو اما.. بود الید واقعا انگار

 زونیآو طرفش دو که ییدستا با.. بود هوشیب محافظا

 تکون باشدت مرده اون قدم هر با که موهاش و بودن

  ..خوردنیم

! افتاده؟ یاتفاق چه: زدم لب ترسم از شده خشک دهن با

  !رون؟یب ومدین چرا.. ریام

 که کرد باز نویماش در رانهیغافلگ حرکت هی تو رهام

 و عقب دشیکش محکم و رهام سمت شد خم عیسر کیآر

  ..زد ویمرکز قفل یفور و بست نویماش در

 تو یکنیم یدار کاریچ: گفت بلند و دیکش یبلند نفس

  !؟یبد کشتن به خودتو یخوایم

 کرد اشاره و شهیش به دیکوب کیآر از تر یعصب رهام

: گفت و ذاشتنشیم نیماش تو داشتن که ییالید به

 نیع چطور! آوردن؟ دختره سر ییبال چه مگه ینیبینم

 یچکاریه و میکن نگاهشون نجایهم مینیبش مجسمه

     ..درو نیا کن باز! م؟ینکن

 شهیهم که گمیم بهت دارم و شناسمیم من الکسو: کیآر

 راه کارشو یهوشیب ای یحس یب با ای.. کنهیم غلطو نیهم

 و میدیفهمیم بود اومده الید سر ییبال اگه.. ندازهیم

  ..شدمینم بند جا هی منم باش مطمئن



 فقط من کردنیم بحث باهم داشتن دوتا نیا که یمدت تموم

 همشون کم کم.. بود دورش یآدما و ون اون به نگاهم

 دمیپر کردن روشن عقبو چراغ تا و شدن نیماش سوار

 ..رهام حرف وسط

 میبتون کن دایپ یراه هی زودتر زدن حرف یجا به: رهام

 .....یبب داخل میبر

  !دنبالشون؟ مینر.. رنیم دارن اوناهاش -

 ..نه: کیآر

 جلو تا روند آروم سرعت با و کرد روشن نویماش دوباره

 برن هرجا پسره نیا چون میرینم: گفت و الیو در

 تا شن دور کمی میکن صبر دیبا االن.. بهم دهیم خبرشو

  ..داخل میبر

 رو دنیکش دست نیح و دیکش یا کالفه پوف رهام

  ..گرفتن ضرب کرد شروع پاهاش با صورتش،

 که بودم ریام نگران واقعا نکهیا با و عقب به دادم هیتک

! شه؟یم یچ الید پس: گفتم نشده، ازش یخبر هنوز چرا

  !برتش؟یم کجا

 جوره همه الکسو دادیم نشون که یتیقاطع با کیآر بازم

: گفت اشاسلحه یفشنگا کردن چک نیشناسه،حیم

 ریام دنید با قطعا الکس و خورد بهم یچ همه که امشب



 دونمیم بشناسمش هم ذره هی اگه یحت و ختهیر بهم ذهنش

.. کنهیم اجراش و نهیچیم یزیچ یا نقشه هی زودتر که

 میش خبردار زهیبر خوادیم که یزهر اون از دیبا فقط

  ..راحته شیبق

  !وفته؟ین اتفاق نیا اگه و: رهام

.. بردینم خودش با رو الید بود یاونجور اگه: کیآر

  ..ذاشتشینم زنده دمیشا

 از رهام، به اسلحه هی دادن بعد و کرد باز ویمرکز قفل و

 ..شد ادهیپ نیماش

 با و عقب برگشت که بود رهام دست تو سالح به چشمم

 تا نیماش تو نیبش: گفت میمال یول یدستور لحن

  ..میبرگرد

   ...بست محکم درو و شد ادهیپ نیماش از زود اونم و

 سکوت رفتنشون بعد داشتن که یکوتاه بحث و جر بعد

 اون از نکهیا واسه من و شد برپا نیماش تو یبیعج

 دور بود دورم که یخلوت و کیتار یفضا و سکوت

 برگشتم و دستام نیب گرفتم سرمو و بستم چشامو باشم،

  ...شیپ ساعت چند به

 رهام، با کردنم صحبت یتلفن از بعد که موقع همون

 سرشونو کیآر هم ریام هم دمید و اتاق داخل برگشتم



 یزخما که تفاوت نیا با یگوش صفحه تو بردن فرو

 اونم شدیم راحت شدیم و بود شده تازه کیآر صورت

 ..رهیام شاهکار

 که داد جواب بهم کیآر دمیپرس ازشون هم یوقت

 نکهیا بدون همونجا منم شده فرستاده براشون شنیلوک

 روشن شنمویلوک و دادم امیپ رهام به بگم بهشون یزیچ

 باز دهنمو تا دونستمیم چون ادیب اونم میرفت هرجا تا کردم

 ..بشه مانع و کنه مخالفت دایشد خوادیم ریام کنم

 خودشون با منو عمرا دونستمیم خودم گمید طرف از

  ..خطره پر که ییجا ببرن

 راه داشتن دمید که یوقت دراومد آب از درست حدسمم

 یچیه و راه اون به زدم خودمو یول.. رفتنیم منو خونه

 ..نگفتم

 

 کرد کم نویماش سرعت ریام که هم قهیدق چند از بعد

 دیرس رهام موقع همون نگهداره کوچه سر نکهیا واسه

  ..بهمون

 یب یول فهموند بهم نگاهش با نویا منه کار دیفهم ریام

 اونجا هم ربع هی کینزد و شد ادهیپ نیماش از حرف

 و بود انداخته راه دوباره که یبحث بخاطر میشد معطل



 دنبال نکشونه کویآر و رهام و بره تنها داشت اصرار

  ..خودش

 رهامم واسه و نداره یخوب ونهیم کیآر با دونستمیم

  ..برسه یبیآس بهش خوادینم و نگرانشه که گفتیم

 بره ما از خبر یب و بشه وونهید بخواد نکهیا قبل هم ما

 گرفته میتصم و میاومد کنار باهاش کنه یکار سرخود

 جهینت شد میبود توش که یتیوضع نیهم  و شد

  ..مونیتصم

 تا و داخل بره نفره تک خودش ر،یام خواست به نکهیا

 اگه یول یچیه که رونیب اومد الید با اگه ساعت مین

 ..شن کار به دست رهام و کیآر نشد ازش یخبر

 چون ما نظر ضد کامال و بود ادیز حد از شیب سکشیر

  ..وفتهیب تونستیم اتفاقا یلیخ ساعت مین نیا تو

 ....شیخراب کله و رهیام.. گفتیم راست رهام یول

 باز چشامو هوی نیزم رو ییکفشا شدن دهیکش یصدا با

 پاهاش و رهام یدستا تو سرش که ریام دنید با و کردم

 گرد چشام ومدنیم نیماش سمت و بود کیآر یدستا تو

  ...شدم ادهیپ نیماش از و شد

----------------------------------------- 

  الکس#



 چند از بعد گرفتیم قرار دماغم رو که یزیتم پنبه هر

 پنبه کل که یظیغل خون جز موندینم ازش یزیچ هیثان

  ..گرفتیم بر در رو

  ..دمیفهمیم ریقد دست به کردن نگاه با فقط نویا

 یب سکوت تو و بود خون پر خشم و تیعصبان از چشام

 المصب درد نیا تا یصندل رو بودم نشسته حرکت

  ..شه درمون صورتم

 امشب واسه حداقل.. نداشتم ویاتفاق نیهمچ انتظار اصال

 ..نداشتم

 به و ماجراس نیا پشت منه ضد که نفر هی دونستمیم

 یجا نیا خواستیم یچجور وگرنه کرده کمک ریام

  !؟...کنه دایپ پرتو

 ..حدسش نبود سختم

  ..بود کیآر کار

 نه خودش خونه تو نه.. کنم داشیپ بودم نتونسته جا چیه

 یپارت با نکهیا.. گشتم که ییها مسافرخونه و هتال تو

 تنها یول دونمینم یچ ای بود کرده یمخف اسمشو یباز

 هیقض نیا پشت کیآر که بود نیهم دونستمیم که یزیچ

  ..بود

 ..شه گرفته گچ دیبا.. الکس شکسته دماغت: ریقد



 ..زدم زل باالسرم سقف به یا تازه واکنش بدون

 پشت زد شویگندم جو یموها که دمید چشم حاله از

 دوباره و عقب دیکش کمی رو شیچرخ یصندل و گوشش

  !شکسته؟ هم قبال: گفت

 بار هی: گفتم دارخش یصدا با رمیبگ نگاهمو نکهیا بدون

  ..کرد حلش کیآر اونم.. که برداشت مو

 یهرکار: گفتم و چشاش تو دادم سر چشامو مردمک

  ..یکن حلش روزه سه دو دیبا یول بکن یخوایم

 ....ینم هفته هی از کمتر ینیب گچ: ریقد

 یکن حلش دیبا روزه سه دو گفتم: دمیتوپ یکالفگ با

  ..نکنم تکرارش گهید.. ریقد

: گفت و کرد جا به جا چشاشو رو نکیع یدرموندگ با

 .....یبا اتگونه و لبات زخم.. باشه

 ویشکستگ نیا فقط.. خوادینم: حرفش وسط دمیپر دوباره

  ..کن درست

 طبق خواستم و بستم تیعصبان و سردرد از چشامو

 ضرب یصندل یچوب یها دسته رو دستام تا دو با عادت

 دیچیپ چپم دست مچ تو که یسوزش و درد با که رمیبگ

  ..شد جمع درد از صورتم



 یزیچ دستتم: گفت عیسر که بود حواسش ریقد انگار

 !که؟ یدونیم.. بشکنه تا بود نمونده

 زدیم بهم دونستمیم خودمم که رو ییحرفا نکهیا از

 فقط نشنوم صداتو: گفتم کردم باز چشامو و شدم یعصب

 ببند آتل یخوایم ریبگ گچ یخوایم.. بکن کارتو

 دیبا گهید روز دو یول بده انجام یخوایم یهرکار

 !گفتم؟ یچ یدیفهم شه باز همشون

 گشتن مشغول الشیوسا نیب و چرخوند حدقه تو چشاشو

 ..نزد یحرف گهید و شد

 چشامو دوباره انداختم بهش که یا رهیخ تند نگاه بعد منم

 که یبعد روز دو.. کردم فکر بعد روز دو به و بستم

  ..کنم تموم ویچ همه خواستمیم

  ...!!کنم تموم واقعا.. ترسوندن واسه و یشینما نه

—-------------- 

    الید#

 زد،یم مداوم داشت گلوم که یا کوبنده و خشک نبض با

 خوامیم مدت یطوالن و نیسنگ خواب هی از که انگار

  ..کردم باز چشامو شم، داریب

 که بودم نخورده تکون جام از مدت یطوالن واقعا انگار

  ..بود شده خشک ینجوریا بدنم



 فشار روهم محکم چشامو و دادم خودم به یآروم تکون

  ...اومد ادمی یچ همه زود یلیخ که دادم

  ..الکس با شیریدرگ و ریام

 ..ریجهانگ و الکس یآدما با شیریدرگ و ریام

  ...شدنش هوشیب و ریام سر به خوردن ضربه

   ...نداد گوش الکس حرف به چون ریجهانگ شدن کشته

  ...یچ همه ختنیر بهم و من شدن هوشیب

  !!ریام گذاشتن تنها... و

 تکون دردمو پر گردن و کردم باز دمویچسب بهم یپلکا

  ..کردم صاف سرم ریز نرم بالش رو سرمو و دادم

 یشبید همون هنوز بفهمم تونستمیم نمیسنگ یلباسا از

  ..تنمه

 از بتونم تا بره نیب از سرم ینیسنگ خواستمیم فقط یول

         .. کنم بلندش بالش رو

  !؟یشد داریب: الکس

Tina: 

 زیخ مین دردش به تیاهم یب یول دیکش ریت دوباره سرم

  ..تخت رو شدم

 موکت هی یحت یزیهرچ از یخال و کیکوچ اتاقک

 زمیر تکون هر با که تفره تک تخت هی فقط.. ساده



 که دار چرخ زیم هی و.. شدیم بلند ژشیژقیق یصدا

  ..بودن یپزشک لیوسا انگار روش

 اون کردن دایپ واسه نبود سرم چرخوندن به یازین

  ..صدا

 بغل و وارید به رو.. بهم پشت یول بود دمید معرض تو

 ..پنجره هی

 تو و رونیب زدیم گوشش بغل از که هم یگاریس دود از

  ..کنهیم کاریچ داره دیفهم شدیم شدیم محو هوا

 به شدم بلند جام از و کنار زدم تختو رو نازک یپتو

 ..سادمیوا پاهام رو زور

 نیزم رو برهنمو یپاها شدن دهیکش یصدا بودم مطمئن

 ینفسا فقط یول طرفم برنگشته خودش و دهیشن

 کیبار در سمت کردم حرکت و رونیب دادم پرحرصمو

  ..بود پنجره کنار که یرنگ یب

  ..نییپا دمشیکش محکم و در رهیدستگ رو گذاشتم دستمو

 ..بود قفل درم که نداشت تعجب یجا هم یا ذره

  !؟یکنیم یدار کاریچ: الکس

 در به دمیکوب مشت با و شدم یکفر شتریب شیعاد لحن از

       ! منو؟ یآورد یگور کدوم: گفتم بلند و

  ..بود پنجره رونِ یب به نگاهش همچنان



 یچیباندپ دست با گارشویس و رونیب داد دودو نیاخر

  ..کرد لهش کفش نوک با و نیزم رو انداخت شدش

 مبهوت و مات هم صورتش دنید با و باال آوردم چشامو

 ...شدم خوشحال هم موندم

 یچسبا و بود شده گرفته شینیب رو که یدیسف بزرگ گچ

 دهیکش لباش تا نییپا از و چشاش ریز تا باال از پهنش

   ..بود شده

  ..باال اوردم چشاش تا نگاهمو

 از یخوشحال االن قطعا بود اومده ریام سر ییبال اگه

 شده یهرجور تا کردیم تالششو و دیبار یم چشاش

  ..رهیبگ حالمو

 داشت یسع که یتیعصبان.. بود یعصب نگاهش یول

 راحت المویخ یتاحدود نیا و.. بده نشونش خونسرد

  ...ومدهین شیپ خواستیم که یزیچ اون که کردیم

 دو و گرفت خندم.. شدم رهیخ شینیب رو گچ به دوباره

  ..شدم کینزد بهش قدم

  !نه؟ شده داغون دماغت -

: گفتم یظاهر یدلسوز با و کردم درشت واسش چشامو

  !؟یکن دفاع خودت از ینتونست



 که شبید از که یمن و.. شدیم یعصب کم کم داشت

 زل بود برگشته میانرژ دوباره انگار بودم دهید رویام

.. که یدید حاال: گفتم شمرده شمرده و چشاش تو زدم

 کنن فوتت یدید! ؟یستین یچیه هات نوچه اون بدون

  !ن؟یزم یخوریم

 ....الک یستین یعدد چیه تو: دادم ادامه نفرت و دیتاک با

 وارید به شدم دهیکوب محکم و زد گلوم به که یچنگ با

  ..ارمیب زبون به کامل اسمشو نتونستم

 جرئت که یساخت ذهنت تو شبید از ییایرو چه: الکس

  !رون؟یب دراد دهنت از یحرف نیهمچ یکرد

 بزنم االن خوبه: دیغر و کرد وارد گلوم به دومو فشار

  !کنم؟ خون پر دهنتو

 و اوردمین کم حال همون تو و دستش باند به زدم چنگ

.. ادیم.. فشار دماغت به.. یبزن.. ب: دادم جوابشو

 !کنهیم.. یزیخونر دوباره

  ..دیخند یعصب و کرد نگاه بهم ناباور

 هیتک و کردم یبلند سرفه که برداشت گلوم رو از دستشو

    ..گرفتم وارید از امو

 ...الید اریب طاقت گهید روز دو.. روز دو فقط  :الکس



 رهیخ صورتش به اخم و باتعجب و باال گرفتم سرمو

   ...شدم

 اون واسه نگهدار تویانرژ نیا یبخوا منو نظر: الکس

    ..موقع

  !؟یبکن یخوایم یغلط چه -

 با و چشام تو کرد قفل و گرفت وارید و در از نگاهشو

 نیآخر بزار حداقل: گفت خودش خاص مرموز لحن

  ..نره لو زمیسورپرا

 باال لب گوشه با و گذروند نظر از دور هی پامو سرتا

 ...ازت شدم خسته خودمم گهید چون: گفت اومدش

 داد هولم مقدمه یب و گرفت سالمش دست با شونمو

 خودمو یجلو زودتر نتونستم منم که اتاق گهید طرف

 تو موندم من رون،یب زد اتاق از فرز که یوقت و رمیبگ

   ...!!بسته در هی با اتاق

 دیبا! ناراحت؟ ای شدمیم خوشحال دیبا حرفاش از

   !نه؟ ای شدمیم کنجکاوش

 یول بود ایدن هی برام نشده شیزیچ ریام دونستمیم نکهیهم

 مربوط فقط نداشتم شک گفت،یم که یبعد روز دو نیا

  !نبود من به



 رو گذاشتم سرمو و نیزم رو نشستم در به هیتک با

 ...زانوهام

 ماه چند.. نداشتم یانرژ و بودم شده خسته گهید منم

  ...یسمیساد هی با مبارزه و دنیجنگ.. یدوندگ

 !ارم؟یب طاقت تونستمیم چقدر مگه

 نظر در خودم واسه شده تموم رسما رو یزندگ که یمن

 افتاد، شبید که یا رانهیغافلگ اتفاق اون با بودم، گرفته

 الکس یحرفا نیا با که شدمیم دواریام کمی داشتم دوباره

  ..بدم ادامه روال نیهم به بتونم دونمیم دیبع

 که بود داده نشون من به خوششو یرو یکِ  آخه یزندگ

 تعجب دیبا دادیم نشون اگه! بده؟ نشون دوباره بخواد

 .کردمیم

 هی نیع داغونم تیوضع و بلبشو اون تو ریام دنید

 خورد سرش به که یا ضربه بعد نکهیا یول بود معجزه

 معجزه هی بود، ومدهین سرش ییبال گذاشتم تنهاش و

 ای کجام من بود گفته بهش یک نکهیا یحت و بزرگتر

 جوره چیه رو نایا جواب... داد نجاتش یک اصن

 ریام و الکس نیب یا واسطه چیه.. کنم دایپ تونستمینم

  !آخه نبود

 



 در به نگاهم و دمیپر جام تو اومد در از که ییصدا با

  ..شد رهیخ

 با مسن مرد هی یوقت یول داشتم الکسو انتظار قطعا

 اتاق وارد فشیضع و آروم یقدما با ،یجوگندم یموها

  ..شدم رهیخ بهش یشتریب باتعجب شد،

 نیح و زد یآروم لبخند من به خورد چشش تا اونم

 که یزیم همون رو از پانسمان لهیوس چندتا برداشتن

: گفت باشه، یپزشک زیم زدم حدس اومدم بهوش یوقت

  !؟یستین گرسنه

  !ن؟یهست یک.. شما: گفتم و باال دیپر ابروهام

 خواست نکهیهم یول بود لشیوسا به هنوز نگاهش

 که دمیشن دور فاصله از الکسو بلند یصدا بده جوابمو

  !زودباش.. ـــرــــیقد: گفت

 که کردم نگاه رهیقد اسمش دمیفهم که مرده به دوباره

 پانسمانشو دیبا: گفت رلبیز و دیکش یا کالفه فوت

  ..کرده یزیخونر.. کنم عوض

  !ن؟یدکتر..د -

 یسع که نطوریهم و داد تکون دییتا نشونه به یسر

 اگه: گفت نگهداره دستاش تا دو تو لوازمو همه داشت



 من. بگو الکس ای من به یداشت ازین یهرچ ای بود گشنت

  !برم گهید

 و نگفتم یچیه جوابش در که بودم مونده واج و هاج انقد

  ..بست درو و رفت خودش

 .نیزم رو نشستم کامل مه،ین حالت از

 اروی نیا یعنی! بگم؟ الکس ای تو به داشتم ازین یهرچ

 نیا که هیوونیح چه الکس ای نجامیا چرا من دونستینم

  !زنه؟یم حرفو

... یعنی نمیا.. بود دکتر اروی یواقعن نکهیا مثه.. بعدشم

 بهش بود کرده دایپ رو گهید دکتر هی کیآر بعد الکس

 بعد کشهیم آدم! بود؟ یشیپر روان چه گهید نیا! برسه؟

 نیگزیجا رو گهید یکی کاراش انداختن راه واسه

  !؟...کنهیم

 خودش اصن ای.. بود کیآر ر،یقد یجا االن اگه آخ

 .....بود زنده حداقل یول.. نبود

 ازش که یا صحنه نیآخر و شد پر دوباره چشمم کاسه

   ....گرفت جون چشام جلو دوباره بود مونده ذهنم تو

‐----------------------------------------- 

    آنا#



 یچجور که بود کیآر دست منظم حرکات خیم نگاهم

 دیشد یکبود و زخم زحمت، و اطیاحت با داشت

  ..کردیم پانسمان دوباره رویام گردنپشت

 گفته کیآر.. بود ومدهین بهوش هنوز یول.. دیکشیم نفس

 بهوش دیبا خودش تا ستین ینگران یجا و هیعیطب بود

  ..ادیب

 بار م،یموند رهام خونه و صبحه ۸ که االن تا شبمید از

 چشم چکدوممونیه.. کنهیم پانسمان براش داره دومه

 سراغ ومدینم خواب بگم بهتره.. مینذاشت هم رو

  ..چکدوممونیه

 فقط زدن پلک بدون و چونم ریز بودم زده دستمو منم

 ساعت تاک کیت یصدا و رهام یعصب ینفسا به داشتم

  ..دادمیم گوش

 ینجوریا! ؟یبکش نفس ترآروم کمی شهیم رهام: کیآر

  ...یزنیم بهم تمرکزمو

 کردم نگاه رهامو چشم گوشه از زدم که یکوتاه پلک با

 کرد نگاه کیآر به دیشد اخم با و کرد حبس نفسشو که

  ..دادیم ادامه کارش به همچنان داشت که

 شد بلند جاش از مبل، دسته رو هاش پنجه فشار با بعدم

 ..ییرایپذ طول زدن قدم به کرد شروع و



 کجا از االن.. ینذاشت تو.. دکتر مشیبردیم دیبا: رهام

 دوباره خورده سرش به که یا ضربه میباش مطمئن

 از تازه.. بود شده خوب تازه ریام!! نداره؟ عوارض

 یزیهرچ اگه.. بود برده در به سالم جون یمغز ضربه

  ..نمیبیم تو چشم از ادیب سرش ییبال هر بشه

 گهید که یمن و شد خشک ریام گردن رو کیآر دست

 کالفه نفس با بودم شده خسته شونیالک یکردنا بحث از

  ..کردم نگاهشون فقط و مبل به دادم هیتک دم،یکش که یا

 رهام به زد زل یعصب اونم و باال گرفت سرشو کیآر

 که ننشسته سواد یب هی نجایا: گفت یا کوبنده لحن با و

 و دکترم خودم من.. یزنیم حرف خوادیم دلت یهرجور

 یقو اصال زدن بهش که یا ضربه نیا گمیم دارم

 حساس هیناح که یدرحد فقط بوده فیضع یلیخ.. نبوده

 یخوایم.. شه هوشیب موقت و کنه لمس گردنشو پشت

 یچ که کنن شیبستر روز چهار سه یالک دکتر یببر

 صیتشخ نیبب ببر ایب.. ببر االن اصن ایب! بشه؟

  !گهید ببر ایب.. هیچ یدار قبولشون تو که ییمتخصصا

 بتونم که ستمین یطیشرا تو.. بدون حدتو کیآر: رهام

 ..کنم بحث باهات



 خودش به اشاره با یول ادیب کوتاه کیآر داشتم انتظار

 دیداشت انتظارشو که اونطور یچیه چون: گفت دوباره

 طبق دیبا گفتم بهتون! من؟ شدم مقصر االن نرفت شیپ

 هستن ییکسا شهیهم الکس گفتم بهتون.. جلو دیبر نقشه

 االنم پس! نگفتم؟.. کنه دفاع خودش از بتونه که دورش

 که نیکن فکر نیا از بعد به من هیعل گرفتن جبهه یجا به

  ..دیکن دایپ رو الید دیخوایم یچجور

 رهیخ نگاه با و بزنه خشکش که بود رهام نوبت نباریا

 یدار یچ: گفت آروم کرد،ینم جداش کیآر از که یا

 که الکس دل ور ینذاشت جاسوس تو مگه! ؟یگیم

  !بده؟ بهمون خبرارو

 یدسترس بهش شبید از: گفت مکث با جواب، در کمیآر

  ..ندارم

.. کردم نگاه کیآر به بغض با و باال گرفتم سرمو زیت

 جز به دیچرخیم جا همه کالفه نگاهش اون یول

  ..من یچشما

 بدبخت: گفتم رلبیز و کردم پنهان صورتمو دستام با

  ..میکنینم داشیپ گهید.. میشد بدبخت.. میشد

 



 انجامش یبخوا تو که یکار اون به بزنن گند: رهام

 ......نک فکر چیه.. یبد

 حرفشو هیبق رهام شد دهیشن ریام از که یآروم یصدا با

 سه و صورتم رو دمیکش محکم دستمو من و کرد قطع

  ..میشد رهیخ ریام به ییتا

 ییزایچ هی کنه یحرکت لباش نکهیا بدون داشت انگار

  ..گفتیم

 داره یچ: آوردم زبون به بودو ذهنم تو که یسوال

  !گه؟یم

 کهیحال در و نشست ریام سر باال کاناپه نییپا کیآر

 کردیم محکم رویام گردن پشت شده چسبونده یچسبا

  ..ادیم بهوش کم کم داره چون گهیم ونیهذ االن: گفت

 فقط و رونیب دادم رهام با همزمان شدمو نیسنگ نفس

  ...خداروشکر: گفتم

---------------------------------- 

      الید#

 چشام نکهیهم و وارید به بودم چسبونده نمویسنگ سر

  ..کردمیم بازشون زود روهم فتادیم

 ای کردم هیگر ای زدم زل جا هی به فقط روز دو نیا تو انقد

 االن و بود شده خشک چشام که زدم کله و سر الکس با



 موکت هی رو.. حالت نیهم تو یحت که ومدیم خوابم انقد

 روز چند تا رمیبگ تونستمیم اتاق خفه یفضا و سرد

  ..بخوابم

 بود افتاده خوره نیع صبح از که یا دلشوره طرف از

 شدیم باعث کردم،یم مهارش داشتم یسخت به و جونم به

 اریاخت یب و بکشه ریت قلبم شه،یم گرم ذره هی چشام تا

 ..کنم بازشون

 خودمم.. یواه یدلدار هی یول.. دادمیم یدلدار خودم به

 در یخوب زیچ امروز که دونستمیم شیپ روز دو از

.. راه اون به بزنم خودمو داشتم یسع یول ستین انتظارم

 نشونه هی بودم، دهیند الکسو صبح از نکهیا مخصوصا

 قبل آرامش نیا شه ثابت بهم نکهیا واسه بود گهید

  ..طوفانه

 غذا و زد سر بهم اومد کوتاه یلیخ ریقد دوبار فقط

   ..خوردن واسه نداشتم ییاشتها اما.. آورد

 چون بود شده دیتهد الکس طرف از بود مشخص رمیقد

   ..بده میفرار که بزنم مخشو بودم نتونسته جورهچیه

 ..نبود ریتاث یب هم کردمینم یتالش چیه خودمم نکهیا



 که یا گهید خروج راه قفل، رفته رو و رنگ در هی جز

 الکس رون،یب رفتمیم یقیطر هر به اونجا از اگرم.. نبود

  ..بودن روم جلو ریقد و

 به منو شهیم ونیآقا دیببخش گفتمیم! گفتم؟یم یچ رفتمیم

  !د؟یکن تیهدا رونیب سمت

 و کردم بغل خودمو و زدم تباهم االتیخ به یشخندین

  ..شدم جمع وارید گوشه شتریب

 رویام بغل مدت همه نیا بعد که یا لحظه نکهیا الیخ به

 شیرسازیتصو ذهنم تو دوباره بتونم بودم، کرده تجربه

 حداقل.. شیپ شب سه به برگشتم و بستم چشامو کنم،

 شدن کم شده اگه یحت ای حواسم شدن پرت واسه

  ..امدلشوره

 عمد به من که دونهیم! کنه؟یم کاریچ داره االن یعنی

 ادیب دیبا دونهیم! خطره؟ در جونم دونهیم! نکردم؟ ولش

 !شه؟یم نیا از رترید وگرنه دنبالم

  !!ساعته؟ دو من زنمیم حرف دارم یک با: الکس

 جام تو شد زده جلوم مداوم که بشکن تا چند با همزمان

 گچ.. الکس به دادم سوق اموشوکه نگاه و خوردم یتکون

 و چسب یکل هنوزم.. خب یول بود کرده باز شوینیب

  ..کردیم ییخودنما شینیب رو هیبخ یجا



  !؟یکردیم ریس کجا: الکس

 یلیخ که نییپا گرفتم سرمو حوصله یب و ندادم جوابشو

 یلیخ چون اما بغلم تو شد پرت اهیس پارچه هی زود

 مشتم تو گرفتم رو پارچه و دمیلرز لحظه هی بود، ییهوی

 ..کردم براندازش باتعجب و کردم بلندش

 ..بپوشش: الکس

 دیبا یچ یبرا: گفتم و نگهداشتم هوا تو لباسو

  !بپوشمش؟

 و نانیاطم با حال همون در و برداشت طرفم قدماشو

 یعزا به گهید ساعت هی تا چون دیشا: گفت تیجد

     ..ینیشیم عشقت

 یجور نمیس قفسه تا بود یکاف لحن نیهم با حرفش نیهم

 آوار که زهیبر فرو ساختمون، هی نیع قلبم و شه نیسنگ

   ..بره ادمی دنیکش نفس و کنم حس شدنشو

  !کنم؟ تنت من یخوایم اگه: الکس

 رو از جونمو یب بدن و گرفت بازومو حرفش بند پشت

 عضالت لرزش با همچنان من یول کرد بلند نیزم

 نگاه سبزش یتوخال یچشا به داشتم بدنم و صورت

   ..بود لباسم پیز جمع حواسش اون و کردمیم

     ..من به نزن زل: الکس



  ..پام کنار نیزم رو افتاد و شد رها دستم تو از لباس

 دایپ تنمو تو لباس پیز تا داد حرکت پشتم انقد انگشتاشو

  ..کنه

  ..الکس: زدم لب رمیبگ ازش امورهیخ نگاه نکهیا بدون

 که کرد نگاه چشام تو باالخره و نییپا دیکش لباسمو پیز

 یبد آدم تو الکس: گفتم باعجز و کردم آخرمو تالش

 نداشته ریام به یکار.. ازت کنمیم خواهش.. یستین

  ..باش

 رو ااِل گردنبند فیظر ریزنج و کرد نگاهم رهیخ رهیخ

  ..بشیج تو گذاشت و رونیب دیکش گردنم از

 دنیکش نییپا واسه هام شونه سر رو نشست دستاش

 یبخوا که هروقت تا من.. نیبب: گفتم دوباره که لباسم

  ..بمونم شتیپ حاضرم

 ..کرد نگاهم زیت

: دادم ادامه نامطمئن زد، بهم که یپوزخند به توجه یب

  !نیهم.. وسط ینکش رویام یپا گهید که یشرط به فقط

 قبال اگه دیشا: گفت و گرفت یشتریب رنگ پوزخندش

  ..کردمیم قبول یزدیم حرفو نیا

 یلیخ االن یول: گفت یشینما تاسف با و کرد کج سرشو

  ..یکرد نابودشون دادم بهت فرصت یهرچ.. الید رهید



 

 بهم روانمو تموم.. یکرد رو و ریز مویزندگ الکس -

 شهیم خنک دلت یک تو! واقعا؟ ستین یکاف.. یختیر

  !پس؟

 داره.. شهیم: داد جوابمو یکمرنگ لبخند و نانیاطم با

  !نباش نگران تو.. شهیم

 باهاش همزمان منم که نییپا دیکش لباسمو مقدمه یب و

  ..گرفتم جلومو و نشستم نیزم رو

 زودباش: گفت یدستور و کرد ول اموقهی هیثان چند بعد

 !ــعیسر.. بپوش خودت

 سرمو و گرفت محکم چونمو که ندادم نشون یواکنش

  !مگه؟ یشنوینم: باال آورد

  ..پوشمیم.. م -

 و عقب رفت قدم چند و کرد ول چونمو یکیکوچ هول با

  ..زودباش: گفت دوباره

  ..نداره اتاقو از رفتن رونیب قصد دمیفهم

 بخاطر که ییچشما با و دادم قورت باصدا دهنمو آب

 و سادمیوا خم امکان حد تا د،یدیم تار اشک، شدن جمع

  ..دراوردم لباس داخل از پاهامو



 فقط و زدم چنگ نیزم رو از ویمشک یکوفت لباس اون

 عیسر و دمیپوش نییپا از اونم و کردم دایپ اشوقهی

  ..باال دمشیکش

 ها شونه لبه که بود یمشک پهن بند تا دو فقط نداشت قهی

 و زانو یباال تا.. نبود بلند اونقدر قدشم و گرفتیم قرار

  ..ساده ساده.. نداشت یچیه گهید ساده فُن هی جز

 چند با الکس که دراوردم قهی داخل از شونمویپر یموها

 ..سادیوا سرم پشت و جلو اومد بلند قدم

 جلو گرفت میضخ پارچه کهیت هی شدهیچ بفهمم نکهیا قبل

  ..شد زدنش گره مشغول سرم پشت و چشام

 باشم تفاوت یب داشت یسع که یدرحال بغض، همون با

 !ه؟یچ واسه گهید نیا: دمیپرس

 فقط.. نپرس سوال: داد جواب سرم پشت از یمعطل یب

 ..ایب راه

 ...دمیدینم جلومو که من یول

 که دستم مچ دور دستشو یسرما کنم یحرکت نکهیا قبل

 ..خودش دنبال دیکش که کردم حس شد حلقه

 که بردارم یجور قدمامو کردم یسع یلیخ من و

 جلو که یکیتار و یاهیس نیا تو نیزم نخورم یسکندر



 اصن دادمینم لو رو یآدرس که من.. بود گرفته چشامو

  !؟...بسته چشامو که بدم لو خواستمیم یچجور

 که اول روز الکس با یلیخ سنگدل یا نهیک الکس نیا

  ..داشت فرق کردیم پر چشاشو شهوت و هوس

 بود انداخته راه که یا مسخره یباز نیا از گهید اونم

  ..بود شده خسته

  ....من از تر خسته نه یول

-------------------------------------------  

   آنا#

 اندازه به اشقهیدق هر که یروز دو.. بود گذشته روز دو

  ..گذشتیم هممون یبرا آور عذاب ساعت کی

 ..نداشت یفیتعر چکدوممونیه حال روز دو نیا تو

 راه هی شینفوذ با دوباره تا کردیم شویسع تموم کیآر

 ای.. موند جواب یب تالشش همه یول کنه دایپ یارتباط

 کنه دایپ الکسو شنیلوک شده یهرجور خواستیم نکهیا

  ..بود رممکنیغ عتایطب نمیا یول

 جا هی و بود گهید موقع هر از تر کالفه و درمونده ریام

 ای گشتیم ابونایخ تو نیماش با هدف یب ای.. شدینم بند

 خونه رفتیم لباسش کردن عوض واسه فقط نکهیا

  ..دادیم جواب توک و تک رهامم یزنگا یحت.. خودش



 اونم حال چون موندم رهام شیپ روزو دو نیا من

  ..ریدرگ فکرش و بود داغون

 ندارن، دنشوید چشم ریام نه رهام نه دونستیم کمیآر

 یدیجد خبر اگر و داشت اقامت که یهتل همون رفتیم

  ..دادیم خبر بهمون زنگ با شدیم

 قبل تا یعنی.. امروز تا بود چهارنفر ما تیوضع نیا

  ..شه فرستاده ریام یگوش واسه مشکوک امیپ اون نکهیا

 

 یچیه بهمون بود، ریام دست بازم اگه که یامیپ

 قایدق یول.. جلو رفتیم کله هی و گفتینم درموردش

 شیگوش و نجایا اومد سر هی ریام که یوقت ظهر امروز

 ..خوند و دید رهام خود بود، رهام جلو زیم رو

 اشفرستنده گرچه داشت یبیعج یمحتوا که یامیپ

  ..بود معلوم

 ساعت یبرا که بود شده زده امروز خیتار ام،یپ اون تو

 که هییجا شنیلوک اون و شهیم فرستاده یشنیلوک شب، ۸

  ..اونجاس هم الید

 نجات رو الید تونستیم ریام دردسر بدون که ییجا

 صورت نیا ریغ در.. بره سیپل بدون که یشرط به.. بده

  ...بود خطر در که بود الید جون بازم



 کار نیا اگه عمرا وگرنه.. بود امیپ یمحتوا فقط نایا

  ..شدیم تموم دردسر بدون

 ندفعهیا حداقل تا میکرد خبر هم رو کیآر من، اصرار با

  ..شه تموم یچ همه و جلو میبر اون نقشه با رو

 زیم دور زد،یم موج نمونیب که یا آشفته وضع با االنم

 ای هممون چشم و میبود نشسته رهام خونه ینهارخور

 ریام یگوش خاموش صفحه ای بود، زیم چوب به رهیخ

  ..داشتیبرنم ازش چشم و جلوش بود گذاشته که

 گهید راه چیه چون.. مینداشت یا گهید چاره کار نیا جز

  ...نبود سرنخ کردن دایپ واسه یا

 جرئت خودم به یول بودم گرفته یبیعج دلشوره خودمم

 ینیا از بدتر نفرو سه نیا حال و کنم باز زبون دادمینم

  ..کنم هست که

 روشن خودمو یگوش صفحه و دمیکش ینیسنگ نفس

  19:59.. کردم

 هوا یب و شکستم نمونویب مطلق سکوت ساعت، دنید با

! ؟یچ باشه دروغ ای باشه گذاشته سرکارمون اگه: گفتم

 اگر تازه که امیپ دونهی نیهم به میکرد خوش دل صبح از

 ......یبا باشه یواقع



 با و شد حرفم ادامه مانع ریام یگوش یصدا گهید یول

  ..کردم نگاه بهش شده گرد یچشا

  ..داشتن العملو عکس نیهم کمیآر و رهام.. من فقط نه

 یب االن یول میبود صدا و امیپ نیهم منتظر صبح از

  ..بود افتاده هممون دل تو یترس هی شک

  ..شد تکرار صدا همون گهید بار دو

 و برداشت شویگوش دستش، محسوس لرزش با ریام

 نگاه و کرد باز رو بود شده ارسال براش که یامیپ انگار

  ..گذاشت جواب یب رو هممون استرس پر

  !فرستاده؟ یچ.. ریام: رهام

 ریام صورت رنگ وضوح به که دینکش قهیدق کی به

 عقب دیکش شویصندل و شد قفل فکش و برگشت کامل

  ..شد بلند جاش از ییهوی

 یگوش صفحه به بود شده رهیخ که چشاش مردمک

 ..دیلرزیم

  !داده؟ شنویلوک.. ریام: کیآر

  ..چکدوممونویه حرف دیشنینم یول

 فشار دستش تو یجور شویگوش و بست محکم چشاشو

 که االنه گفتم رفت یزرد به رو انگشتاش مفصل که داد

  ..کنه خورد بزنه شمیگوش



 پسش از باهم باشه یهرچ.. باش آروم ریام: رهام

 ...میبر که نه ای داده شنویلوک بگو فقط تو! خب؟.. میایبرم

 رونیب داد کهیت کهیت نفسشو و کرد باز چشاشو باالخره

 نویا من.. کشمیم نویا من: گفت تحکم و یعصب خنده با و

   ...!کشمیم امشب نیهم

 ما طرف داد سر و زیم رو گذاشت شویگوش همزمان و

 جون ششینما صفحه رو که یعکس به خورد چشمم که

  ...!ریام به برسه چه زدیم شیآت منو

—------------ 

    الید#

 یول شدیم له انگشتاش محکم فشار بخاطر داشت آرنجم

 نیب از رو یمشخص ریمس هی داشت توجه، یب اون

 ..دیکشیم خودش دنبال منو و رفتیم ستونا

 بار واسه چرا که.. بود نیهم ذهنم تو سوال نیبزرگتر

 بود کرده انگار الکس که ییجا! اونجا؟ میاومد سوم

  ..خودش گاهشکنجه

 کشته چشام جلو کیآر شد باز نجایا به پام که اول بار

 ..شد

 شده زونیآو خرابه نیهم تو ییجا هی ه،یتنب واسه دوم بار

 ..ارمیب زبون به رو کلمه اون که یزمان تا بودم



 ...سوم بار االنم

 باشه انتظارم در یخوب اتفاق که نداشتم انتظار قطعا

  ..بود مسخره زیچ هی چون

 ..دلشوره اون

  ..یمشک لباس نیا

  ..الکس شدن عوض

   ..مکان نیا همه از تر مهم و

 دادم فشار پاهامو شد کمتر کمی سرعتش نکهیا محض به

 ..سادمیوا جام سره و نیزم رو

 شدیم خارج گلوم ته از زور به که یا دورگه یصدا با

  !نجا؟یا میاومد یچ واسه: گفتم

 شدت با بده جوابمو نکهیا بدون و انداخت بهم ینگاه مین

  ..جلو بشم پرت بود کینزد که دیکش دستمو یشتریب

  ..زنمیم حرف دارم تو با -

 سادیوا رفته رو و رنگ یدرا از گهید یکی یرو به رو

    ..کرد بازش دست فشار با و

 تر محکم که رونیب بکشم دستش از دستمو خواستم

  ..داخل داد هولم و گرفت



قبل  باال اومد سرم بزنم بهش یحرف دوباره بخوام نکهیا ََ

 یسع فقط و شدم ساکت" خودم" روم، جلو دنید با و

   ..کنم دایپ و بود جلوم که ییزایچ نیب ارتباط کردم

 به رو قایدق که بلندش گاه هیتک با همراه یآهن یصندل هی

 بازم و پارچه کهیت هی روش و داشت قرار در یرو

 ..بود طناب

 دستام دفعه اون که یزبر و میضخ طناب همون هیشب

 یلیز و زخم دستامو جفت مچ و بود شده بسته باهاش

   ..بود کرده

 لول دو اسلحه هی روش و بلند هیپا هی یصندل کنار

 اسلحه هی تا بود یشکار تفنگ هیشب شتریب که یمشک

   ..در به زدیم میمستق شد،یم کیشل ازش اگه و یعاد

 

  ..بود وصل بلند نخ هی هم براقش و میضخ ماشه به

 باال سمت شد دهیکش بازوم چون کنم دایپ انتهاشو نتونستم

  ..یصندل همون رو شدم نشونده و

 یول.. کردم وحشت و دمیترس یلیخ الکس از وقتا یلیخ

  ..بودم دهیترس ازش مرگ حد سر تا االن

  ..زدینم کوبنده و تند گهید قلبمم یحت

  ...بود شده فیضع



  !دیکوبیم نمیس وارهید به خودشو جون یب و آروم

 و گاه هیتک به بدم هیتک کامل تا عقب داد هول شونمو

  ..شد بود دستش که یطناب مشغول

 همه نیا از یخستگ با و عاجزانه و کردم کج سرمو

 یخوایم کاریچ الکس: گفتم بود، روم که یفشار

  !؟یبکن

 طنابو دور نیاول خواست و دنینشن به زد خودشو بازم

 هول محکم و زدم چنگ دستاشو که ببنده بهم خواست

 تو دیخواب باشدت دستش کف بالفاصله که عقب دادم

  ..گهید طرف برگشت سرم و صورتم

  ...بزنم حرف کلمه هی نداد اجازه یحت

 چشام رو از نجایا به دنیرس محض به که یبندچشم

 بود، افتاده گردنم دور شل االن و نییپا بودش دهیکش

 چشاش تو صاف که جلو آورد سرمو و مشتش تو گرفت

 راحت و بود افتاده خون دایشد چشش هی که کردم نگاه

   ..کردیم ییخودنما سبزش مردمک کنار

.. یسوال چیه.. یپرسینم یسوال چیه گفتم بهت: الکس

 یشینما نیا نندهیب.. یدار رو نندهیب هی نقش فقط نجایا تو

 !نیهم.. ندازمیم راه دارم که



: دیغر خشم با و جلو دیکش شتریب گردنمو دور بندچشم

  !گه؟ید یدیفهم

 ..بود چشام کاسه تو اشکام حجم شدن شتریب واکنشم، تنها

 ازش یجواب نکهیا واسه.. شدینم یول نپرس سوال گفت

 به یکیکوچ اشاره با و کردم ترآروم کمی لحنمو رمیبگ

 یخوایم ویک! ه؟یچ واسه نیا.. ا: زدم لب کنارم اسلحه

  !؟یبکش باهاش

 دمیترسیم یول دونستمیم خودم سوالو نیا جواب دیشا

 الکس زبون از همونو و کنم باورش بخوام که یجواب از

  ...بشنوم

 نیزم رو نشست پاش هی رو و کرد ول آروم گردنمو

 نیا: گفت پاهام مچ دور طناب بستن نیح و پاهام جلو

 ..دمیم حیتوض برات االن ویکی

 فشار طنابو عمد از که عقب دمیکش کمی پاهامو هوا یب

 طناب ضخامت قفل پاهام مچ تا یصندل هیپا دور داد

 ..شه

: گفتم نبود شدنش شکسته مرز تا یزیچ که یبغض با

 خواهرت روح به قسم رو تو.. نکن توروخدا نکن الکس

   ...نکن



 تونستم که کردم الیخ من و شد خشک دستش تو طناب

 کمی خواهرش، روح به دادنش قسم با اول بار واسه

  ...نه یول بزارم ریتاث روش

 چیه تحت و جورهچیه بود بسته عهد امروز انگار

  ..نشه منصرف کارش از یحت ای یعصب یطیشرا

 گهید بار هی: گفت فقط کنه بلند سرشو نکهیا بدون چون

 گهید ینتون زنمیم یحس یب بهت یجور یبخور تکون

 به رونیب اون بعدشم.. ریبگ آروم.. الید یسیوا پات رو

.. نگهدارنت انیب کنم صداشون که هست آدم یکاف اندازه

 ..نیبش آدم نیع خودت پس

 بدنم تو رو یحس یب اون بازم خواستمینم عنوان چیه به

 یکار چیه که لیعل و ناتوان آدم هی مثل بشم و کنم تجربه

 ..بکنه تونهینم

 هیپا به کرد، رد پاهام دور از طنابو که گهید دور دو

 ..شد بلند جاش از و زد گره یصندل

 برداشت نیزم رو از بود تربزرگ که طناب یکی اون

  ..سادیوا سرم پشت رفت بلند یقدما با و

 ..فتهیب خواستینم یخوب اتفاق اصال

  ..نبود انتظارم در یخوب زیچ اصال



.. بودم خسته نکهیا.. رمیبگ جلوشو تونستمینم االن نکهیا

 با یخوشبخت خودمم گهید نکهیا.. بودم دهیبُر گهید نکهیا

.. شه تموم یچ همه خواستمیم فقط و خواستمینم رویام

 تمیظرف حد از شتریب بود، دوشم رو که یبار حجم نکهیا

 یا لحظه راه به چشم فقط بود شده باعث همه نایا... بود

  ..یزندگ نیا از شمیم خالص خودمم که باشم

 .....یلیخ... یچ همه بود سخت یلیخ

 شد وارد ساعدم به طناب محکم گره اثر در که یفشار با

  ..نییپا گرفتم سرمو و اومدم خودم به

 و بود شده دهیچیپ دورم طناب نیسنگ هیال تا پنج بایتقر

  ..بود شده زده گره دستام با سرم پشت تینها در

       ..نگفتم یچیه بازم

 تو االن و بود یصندل رو اولش که یا پارچه همون با

 صورتمو و چونم ریز زد دستشو.. سادیوا جلوم مشتش،

 یهرچ انگار.. بود شده تر آروم کمی.. باال آورد کامل

 روحش شد،یم ترکینزد خواستیم که یزیچ به شتریب

 تا شناختمش که یبار نیاول از گرچه.. شدیم ترآروم

 بخواد که بودم دهیند ازش یتیشخص ثبات چیه االن

  ...کنه دنبال هدفو هی فقط صرفا

  ..دهنتو کن باز: الکس



 پشت با که چشاش به زدم زل یدرار حرص نگاه با

  ..زودباش: لبام به زد آروم ضربه چندتا دست

 پارچه از یقسمت که دادم فاصله هم از کمی خشکمو یلبا

 برد گرفت طرفشو دو و لبام نیب داد جا عیسر دویسف

  ..شد زدنش گره مشغول سرم پشت و عقب

  ..بزن حرف حاال: الکس

 چکوند چشام از رو یاشک قطره زشیآم تمسخر لحن

 شروع اشکام هیبق تا باال گرفتم سرمو زود که گونم رو

 ..گهیهمد از گرفتن سبقت به نکنن

 آها: دمیشن صداشو دوباره که بود باال سرم هنوز

 ....نیبب خب.. بدم حیتوض برات نویا خواستمیم

Tina: 

 گهید االن.. کردم نگاه گفتیم که ییجا به اراده یب

  ..بود اسلحه لوله رو دستش و بود سادهیوا کنارم

  !؟ینیبیم نویا: الکس

 خب.. وصله ماشه به نخ هی کن نگاه: داد ادامه مکث با

 !نظرت؟ به رسهیم کجا به نخ نیا

 نخ یفرض رد انگشت با کنهیم زمیپنوتیه داره که انگار

 به دیرس تینها در و داشت ادامه که ییجا تا دیکش رو

  ..بسته در رهیدستگ



 یوقت: گفت یداستان حالت و برداشت در سمت چندقدم

  !شه؟یم یچ.. بازشه در نیا

: گفت و کرد اشاره ماشه به دوباره دست یکی اون با

 ..بوممم... و عقب شهیم دهیکش ماشه اون

 خنده دراورد، که یانفجار مثال یصدا اون بندِ  پشت

 متوجه االن تا یباش باهوش اگه: گفت و کرد یعصب

    ..انتظارته در یچ که یشد

 ذهنمو تو سوال جواب که شدم رهیخ بهش گنگ و جیگ

 کردم دعوت ازش شخصا.. نجایا ادیم ریام: گفت خودش

   ..یشینم ناراحت اگه البته ادیب که

 اسلحه لوله نیب ناباورم نگاه و کردم نگاه بهش زده بهت

 ..شد بدل و رد در، و

 ..رهیبگ ازم مویزندگ چشام جلو خواستیم رسما

   ...کردیم نابودم داشت رسما

 فقط و شد مانع دهنم دور پارچه که بزنم یحرف خواستم

 ..شد خارج ازم مبهم یصدا هی

 یچ دمیفهم آها: گفت و شد کمینزد یظاهر ینگران با

 نترس! ؟یترسیم کیشل یصدا از.. یبگ یخوایم

 حداقل خواستم.. داره کن خفه صدا.. کوچولو فرشته

... یبشنو عشقتو آخر یهانفس یبتون و نشه کر گوِشت



 یکیکوچ محاسبات طبق.. نباش نگران نکهیا و! خوبه؟

 شکمش ای پهلوش به گلوله نیاول دوارمیام دادم، انجام که

 شدت اونقدر که یدونیم.. نده جون درجا حداقل تا بخوره

 پا از هیثان چند عرض در طرفو که هست یقو اصابتش

  ..ارهیدرب

 نیا از شتریب گهید: گفت لذت با و بهم دیکوب دستاشو

 ..نپره جانشیه که کنمینم فیتعر

 یا خفه اما بلند غیج و شدن داغ چشام که دینکش هیثان به

  ..دادم تکون خودمو محکم و دمیکش

  !رم؟یبگ جلوشو خواستمیم یچجور

 این یلعنت در نیا از بگم ریام به خواستمیم یچجور

 !داخل؟

 شدن کیشل لحظه خودم یچشا با خواستمیم یچجور

 !نم؟یبب ریام به رو گلوله

 !دارشم؟یب وحشتناک کابوس نیا از خواستمیم یچجور

 لحظه چند تا شک یب که یقلب نیا خواستمیم یچجور

 !کنم؟ آروم رو فتادیم کار از گهید

  !!؟....خواستمیم یچجور

 اگه که بود بلند اونقدر گلوم تو امشده خفه هق هق یصدا

 فقط االن یول.. رفتیم آسمون تا صدام نبود، بسته دهنم



 زجه پرلذت و رحم یب چشم جفت هی یجلو داشتم

  ..زدمیم

  ..باالتر ریبگ سرتو کمی.. یفتادین خوب نه: الکس

 بادقت که افتاد بهش نگاهم تازه هیگر شدت همون با

 ..گرفتیم عکس ازم داشت

 جام تو خودمو باشدت بازم و دمیکش گهید بلند غیج هی

  ..دادم تکون

 ..شد یعال نیا نیآفر: الکس

 چپ چپ که زدم گهید داد هی نییپا آورد که ویگوش

  ..کرد نگاهم

  ..کنه باز دهنمو بفهمونم بهش خواستمیم

 واسه کنم اشاره تونستمیم نه بزنم حرف تونستمیم نه یول

 با کار نیح که کردم اشاره نییپا به چشام با نیهم

  ..کنمیم باز وقتش به سایوا: گفت شیگوش

 به دمیکوب کمرمو هیگر با پرحرص، و کالفه

  ..ختمیر اشک فقط و یصندل  گاههیتک

 گهید قهیدق ده تا حداقل.. شنیلوک از نمیا خب: الکس

 ..نجاستیا

 با وجودمو ذره ذره داشت.. کردیم زجرکشم داشت

  ..کردیم کسانی خاک



 تو زدن قدم کرد شروع خونسرد و کنار گذاشت شویگوش

  ..اتاق طول

 که یا معجزه هی.. داشتم ازین معجزه هی به فقط االن من

 جونشو که یا معجزه هی.. بشه نجایا به ریام اومدن مانع

  ..بده نجات

 رو الکس بیع و نقص یب نقشه نیا که یا معجزه هی

  ..کنه معلق

 بشه ختم من ینابود به شده اگه یحت که یا معجزه هی

  ..بره نیب از نشونهیب که یلعنت کشمکش نیا یول

  ..بودم گفته اول همون از

 و نهیک نیا و مونیزندگ تو افتاده که یشیآت نیا گفتم

 و جنگ نیا ش،یآت نیا ریز زارهیم زمیه داره که یانتقام

 گوشش هی الکس، گوشش هی که یمثلث نیا و هاجدال

 از یکی ینابود با فقط و فقط بودم، من گوشش هی و ریام

  ..شهیم یخنث نفر سه ما

  ..رهیم نیب از ینجوریا فقط

 گهید داشتم که یداغون یروح طیشرا با خودم من

 ..بدم ادامه خواستمینم

 و بد اتفاقات از پر توش که یمغز نیا با خواستمینم

  ..بدم ادامه میزندگ به دردناکه و تلخ یها تجربه



 کردن یزندگ حق منم که کنم باور خواستمینم اصن

  ..دارم رو بودن شاد حق منم.. دارم

  ..دارم دارمو دوسش که یکس با یخوشبخت حق منم

 !؟...اشتباه تا دو یقربان شدمیم دیبا من چرا

  ..بابام اشتباه بخاطر من از ریام انتقام یاول

 رویام که خودش اشتباه بخاطر ریام از الکس انتقام و

  ..دونستیم خواهرش قاتل

  !؟...چرا واقعا

   ..دیرس: الکس

 به افتاد که یا سابقه یب لرزش و همانا کلمه نیا دنیشن

  ..همانا جونم

  ...!گذشت یچطور قهیدق ده دمینفهم یحت

 یم شدت به بودن طناب ینیسنگ ریاس که زانوهام

  ..بود شده یخال کال دلم ته و دنیلرز

 

  ..دمیشنیم صداشو خودمم و زدیم دهنم تو قلبم یحت

 در و شیگوش صفحه به بود زده زل لبخند با الکس

  ..من طرف اومد حال همون

  ..نمیبب منم تا صورتم جلو گرفت شویگوش صفحه



 کمی فقط بود حرکت حال در آروم که ریام قرمز شنیلوک

   ..بود کرده مشخص الکس که یمقصد با داشت فاصله

 و شدیم ترکینزد لحظه به لحظه داشت نکهیا یعنی نیا

 قرمز نقطه اون رهیخ شتریب امزدهوحشت یچشا من

  ..شدیم

  ...این.. ریام این

 نقشه رو که یمقصد به دیرس قرمز نقطه اون یول

  ..نشست بدنم کل رو سرد عرق و بود شده مشخص

 از پا یصدا هی که شد شتریب یزمان وحشتم.. کنار به نیا

 زهیرسنگ شدن جا به جا یصدا بعدم و اومد رونیب

  ..نیزم رو یها

 آروم که الکس یچشا تو دادم سوق اموشده گرد یچشا

 !؟یعنی باشه تونهیم یک: گفت لبخند با

  ..عقب دیکش و

 ترتنگ من ینفسا و ترکینزد هرلحظه پا یصدا

  ..شدیم

 در نیا ایخدا.. در نیا رهیدستگ به نرسه دستش ایخدا

  ..رمیمیم وگرنه نشه باز ریام توسط

 خودم از ییصدا چیه و ختمیریم اشک صدایب

  ..کنه باز درو و طرف نیا ادین هوی که آوردمیدرنم



  ..بره و ستتله هی نیا بفهمه کاش.. بره کاش

 راحت انقد و شناختیم الکسو فیکث ذات کاش

  ..ومدینم

  ....ــــالید: ریام

 دیترک هوا یب چنان بغضم در پشت از صداش دنیشن با

  ..شد بلند صدام و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم که

 رهیدستگ به زدموحشت کلمه یواقع یمعنا به و تار نگاه

  ..بود در

  ....نه نه نه

  ..نییپا سمت شدیم دهیکش داشت

  ..کردیم باز درو داشت ریام

  ..زدم داد و دمیکش غیج گلوم ته از

.. برو.. داخل این که بود نیهم بگم خواستمیم که یزیچ

 ....برو فقط

 دهیشن یا گهید زیچ چیه گنگ یصداها جز یول

  ..شدینم

 انهیوحش که نییپا شد دهیکش حد نیآخر تا در رهیدستگ

: زدم غیج بسته دهن با و دادم تکون یصندل رو خودمو

  ..ــــاــــــــــین

  ..شد باز در یال



 متوجه دیشا تا زدم غیج دوباره.. بودم عرق سیخ

 ..بشه ماجرا بودن مشکوک

  ...!بود من مرگ روز امروز.. نه اما

 همون و نمیبب رویام مرخین تونستم در شدن باز نیح

 صحنه نمینب و ببندم محکم چشامو اراده یب فقط لحظه

  ..رومو جلو

 با بالفاصله، یول اومد وارید با در شدن دهیکوب یصدا

 یشکار اسلحه بلند کیشل یصدا کن، خفه صدا وجود

  ....انداخت کار از قلبمو که بود گوشم بغل

         

 کنم کاریچ.. چ! ؟...یراحت نیهم به! ؟...شد تموم یعنی

  !؟...االن من

 خودم به بود، رفته ادمی هم دنیکش نفس که هیچندثان بعد

  ...کردم باز سمویخ یچشا و دادم جرئت

.. بود نشیس قفسه رو دستش هی یول من به نگاهش

 ...بودن شده خم زانوهاش

 سمت رفتیم شتریب لحظه به لحظه داشت صورتش

  ...یکبود

  ...نقص و بیع یب محاسبه نیا به نیآفر.. نیآفر



 قلب یجور ،....ریام قلب به بود شده کیشل که یریت

 یقلب منم بود رفته ادمی که بود کرده سوراخ سوراخ منو

 ...دنیکش نفس واسه دارم

 زدنشو زانو صورتم رو شده پخش یموها یال به ال از

 فرو وجودم تو نیسنگ زیچ هی همزمان و دمید نیزم رو

      ..ختیر

  ..شدیم آوار سرم رو داشت ساختمون نیا

 و بودم گرفته آروم امشکنجه یصندل رو یبیعج طرز به

 و بود ریام رهیخ زدمماتم نگاه زدن، پلک بدون فقط

 ..دمیشنینم رو ییصدا چیه و دیکشیم سوت گوشم

 ..بود نیسنگ یلیخ.. بود یادیز یلیخ گهید نیا

  !بود؟.. خدا نبود یا صحنه نیا دنید من حق

 خودم یچشا با عشقمو دادن جون بخوام که نبود من حق

  ...!نبود واقعا.. نمیبب

 خش ینفسا و نیزم رو اومد فرود محکم دستش کف

  ..کرد پاره کهیت قلبمو دارش

 ینفسا به! دادم؟یم گوش یچ به داشتم من.. من.. م

 لباس با خواستیم الکس که یزیچ همون به! آخرش؟

  !پاش؟ به نمیبش یمشک



 بود، شده بسته دهنم دور که یا پارچه یکِ  دمینفهم یحت

 ..گردنم رو خورد سر خوردنام تکون با

 بود باور رقابلیغ و یعیرطبیغ یچ همه انقد چرا

  !برام؟

  !کنم؟ باور تونستمینم رو یچیه چرا

 !؟...کنم باور و وحشتناک اتفاق نیا نداشتم جرئت چرا

 نگاه بهم درد از اششده جمع یچشا با و کرد کج سرشو

 ..کرد

.. کنم یزندگ چشما نیا بدون تونستمینم.. تونستمینم من

  ...تونستمینم بخدا

 که زد بهم یآروم و جون کم ،یطوالن پلک موقع همون

  ...نــه: زدم لب بهت با

  ..گرفتیم ازم نگاهشو داشت

 کارو نیا انجام حق.. کنه یکار نیهمچ تونستینم

  ...کردیم نکارویا دینبا... نداشت

 دستشم دفعهی که دنیلرز کرد شروع باشدت دوباره فکم

  ..و رفت در بدنش ینیسنگ تحمل ریز از

 پلکاش افتادن هم یرو و همانا خوردنش نیزم

  .....همانا

  !نه؟ مگه.. گهید بود خواب



  ..شد خون اشک پر چشام

 حد در ریام با خوبم و بد خاطرات تموم دیبا چرا وگرنه

 رد چشام جلو از تند دور رو لمیف هی نیع ه،یثان چند

 !؟...شه

 ...گرفتم دندون ریز فشار نیآخر با لبمو

  ...بود خواب که معلومه.. م

 

.. نداره تیواقع یزیچ نیهمچ چون باشه خواب دمیبا

  ...هرگز

 ..دنیلرز کردن شروع صورتم یرپوستیز عضالت

 !رفت؟ شهیهم واسه.. ریام

! نم؟یبچ هم کنار رو کلمه چندتا نیا تونستمیم یچجور

 بهش تا کنم تکرارش اونقدر خودم با تونستمیم یچجور

   !کنم؟ عادت بهش تا! کنم؟ باور

 چشامو داشتم که ینفس با و دمیرس انفجار مرز به گهید

  ....دمیکش و بکشم تونستمیم که یغیج نیبلندتر و بستم

 ...نبود یعاد غیج هی غمیج

.. شدیم خارج یزخم یگلو هی از داشت که بود یغیج

 توش داشتم که بود یغیج.. بود درد پر که بود یغیج



 پاش به پا که بود یغیج.. کردمیم خفه هامو هیگر یصدا

  ..شدیم ریسراز چشام از اشک

  ..بود پرسوز یها زجه هیشب شتریب که بود یغیج

 صدا وجودم تموم با رویام اسم نشیب که بود یغیج

  ...زدمیم

 از کمکش به شده اگه یحت خواستمیم که بود یغیج

 ....شم داریب خواب

 کردیم بلند داشت باز گردنمو دور پارچه که یدست با

 کنارم داشت سکوت تو لحظه اون تا که یالکس دمیفهم

 خودش به یتکون هی باالخره کرد،یم نگاه ویچ همه

      ..داده

 و دادم ادامه کردنام هیگر غیج با به همچنان من یول

 تو ،"بسه شو، ساکت" گفت که بلندش یصدا یحت

  ..شد گم من یصدا

 نفسم راه و گلوم به آورد هجوم خون تا زدم غیج انقد

   ..زدم عوق و شد بسته

 و سرم رو نداختمینم صدامو و کردمینم نکارویا اگه

 و شدمیم خفه نجایهم قطعا کردم،ینم یخال خودمو

 ...مردمیم



 گرفت، خون مزه دهنم فقط که زدن عوق چندبار بعد

 ..شدم الکس چشم تو چشم که باال گرفتم حالیب سرمو

  ..کنم نگاهش تونستمینم نفرتم با گهید یحت

 خون به یچشما نیا یقاط تونستمینم رو یحس هبچ

  ...کنم نشسته

 من طرف گرفتیم رو اسلحه نیهم لوله اگه شدیم یچ

   !کرد؟یم حقم در رو لطف نیبزرگتر و

 دور پارچه دهنم، بستن از باشه شده مونیپش که انگار

 بهم انداخت بهم که یمعنادار نگاه با و کرد ول گردنمو

   ..برداشت ریام طرف قدماشو و کرد پشت

 کنه کاریچ خوادیم نمیبب خواستم.. کنم نگاهشون خواستم

      ..نتونستم یول

   ..کنم نگاه دیکشینم نفس گهید.. که یریام به نتونستم

 گهید شه مطمئن نکهیا واسه دمید چشم گوشه از فقط

  ..ریام گردن شاهرگ رو نشوند انگشتشو نداره، نبض

 با بدنمو دیشد لرزش و فشردم هم رو محکم چشامو

 ...کنم کم کردم یسع یصندل به خودم دادن فشار

 با بود دلم تو که یشیآت و زدیم دهنم تو داشت قلبم

 تضاد اصال کردیم حس یب بدنمو داشت که ییسرما

      ..نبودن یخوب



 باز سوختیم داشت که چشمامو لحظه هی فقط.. لحظه هی

 پنجره پشت از سرعت به که یا هیسا دنید با و کردم

 شدم رهیخ شد، رد وارید رو گرفته خاک کدر و کیکوچ

  ...بود آشنا انگار.. بهش

 و رفت واسه نداشتن یباز یمخف به ازین که الکس یآدما

  !پس؟ بود یک نیا.. آمد

   ..کوچولو فرشته گمیم تیتسل: الکس

 نگاه الکس به دوباره و شد پرت پنجره از حواسم

  ..کردم

  !ه؟یچ تیتسل! ن؟یا گفتیم داشت یچ

 !زد؟ینم نبضش گهید... یعنی

     !د؟یتپ ینم قلبش.. قلب.. گهید

 دادم سر لرزونمو یهامردمک و دادم جرئت خودم به

 ..نییپا سمت

 که ییجا.. بود نخورده تکون جاش تو یا ذره ریام

 کفشش پشت و بود ریام به پشت قایدق بود سادهیوا الکس

   ..نمیبب چشماشو ذاشتینم و بود ریام صورت به رو

 ضربان خودم یوقت تا.. ذاشتینم تنها منو ریام

 باور عمرا.. کردمینم باور کردمینم چک  قلبشو

  ..کردمینم



 دورگه یصدا با کنم جدا ریام از نگاهمو نکهیا بدون

 ..کن باز دستمو: زدم لب شدم

 خوشت: گفت یخرسند با و کرد باز طرفش دو دستاشو

  !ش؟ینما از اومد

   ..دستمو کن باز.. ب: کردم تکرار و دیپر پلکم

  !کنمیم باز.. خب یلیخ: گفت لبخند با و بست دستاشو

 نکهیهم یول برداشت سمتم یبلند قدم راستش یپا با

 نکهیا قبل برداره، چپ یپا با رو شیبعد قدم خواست

 قدرت با پشت از یدست شه جدا نیزم از کامل پاش کف

 که عقب دشیکش محکم چنان و شد حلقه پاش مچ دور

     ...نیزم خورد صورت با چشام جلو الکس

 روم به رو به بود شده گرد امکان حد تا که ییچشما با

 از عقلم و نمیس از قلبم و بود اومده بند زبونم. شدم رهیخ

      ..رونیب زدیم داشت واقعا سرم

 یکاف قدر به گلوله ضربه اون! ؟...داشت امکان چطور

 گهید ارهیدرب پاش از و لیف که بود قدرت پر و نیسنگ

   ..نبود یچیه که زادیآدم جون

  ...دونستمینم من که بود یزیچ هی نجایا

 دونستمینم خودمم.. داشتم موقع اون که یحال و حس یول

  ..اسمشو بزارم یچ



 بزرگتر نظرم به.. نه یول! معجزه؟ بزارم اسمشو مثال

    ...بزرگتر یلیخ.. بود معجزه هی از

 یحال گهید که داشتم ضعف و بودم دهیکش غیج انقد اما

 ماجرا شاهد فقط.. میخوشحال بروز یبرا بود نمونده برام

.. شوق اشک بار نیا.. ختمیریم اشک صدا یب و بودم

  ...کردم شکر رو خدا بار هزار دلم تو و

 جلو ادینم برنامه و فکر بدون انقدر دونستمیم.. دونستمیم

 یروان چه مقابلش طرف با شناسهیم که یحال در اونم

 داشتم که بود کرده یباز یعیطب انقد.. چرا دروغ.. هیقاتل

 تنهام راحت انقد دونستمیم بازم.. یول کردمیم باور

  !زارهینم

 

 من از یکم دست تعجبش اونم که یالکس شونه ر،یام

 برگردوند و گرفت دست با بود، افتاده شکم رو و نداشت

  ..نیزم رو دشیکوب محکم و باضرب و

  ..داد قرار پهلوش طرف دو پاهاشو بعدم

 یخون که ریام نهیس قفسه به خورد چشمم لحظه همون

 سرخ دشیسف رهنیپ از یبزرگ نسبتا قسمت و بود شده

  ..بود شده



 بود زده اششده کج قهی از که یمشک قهیجل دنید با اما

 ریت نیهم واسه.. دهیپوش ضدگلوله زدم حدس رونیب

 کرده شیزخم ضربه با فقط و بود نشده بدنش وارد

  ..بود

 ترسو داشتم اول بار واسه.. کردم نگاه الکس به دوباره

 بهتش و تعجب با همراه که یترس.. دمید یم چشاش تو

  ..بود شده بیترک

  !شت؟ینما شد تموم: ریام

 یخاص چرخش با رو بود دستش اول از که یا اسلحه و

  !کنم؟ اجرا من شهیم حاال: داد ادامه و جلو آورد هوا تو

 شیشونیپ به بود دهیچسب که عرقش از سیخ یموها و

  ..کنار زد

 سمت از اشاره هی منتظر.. آدمه پر.. نییپا اون: الکس

 .....ک جمع نجایا از جنازتو انیب تا منن

: گفت خودش لحن نیع و الکس از بلندتر یصدا با ریام

 یآدما که برهینم فرمان ُمرده آدم و جنازه هی از یچکیه

  !نه؟ مگه.. ببرن بخوان تو

  !؟یکشیم منو: الکس

  ..شدینم باورم



 شده یهرجور کردیم یسع مدت تموم که یالکس

 ترس با رو جمله نیا االن نده، وا و کنه حفظ غرورشو

 یول دیترس یم مرگ از اون.. بود آورده زبون به

 قتل به رحمانه یب گناه،یب چه گناهکار چه آدمو هزاران

  ...کنه یزندگ و بمونه زنده نبود حقش.. بود رسونده

  !کشمیم.. آره: ریام

  ..ریام: گفتم رلبیز اراده یب

 الکس و طرفم برگرده دوباره تا کنم صداش بلند نخواستم

  ..زهیبر بهم یچ همه بازم و کنه استفاده غفلتش از

 محکم رانهیغافلگ حرکت هی تو و باال برد پاشو هی ریام

 ..فشردش نیزم به و الکس راست یپا مچ رو دیکوب

.. خوردم قسم! خوردم؟ یقسم هی روز اون ادتهی: ریام

 دهیکوب الید یپهلو به شب اون باهاش که ییپا همون که

  !رم؟یبگ ازت و یبود

 عیسر الکس که زانوش طرف گرفت نشونه رو اسلحه

 واسه کارا نیا.. بکش زودتر یبکش یخوایم: گفت

 !ه؟یچ

 ناخوداگاه بود، تمسخر یرو از که ریام بلند خنده یصدا

 ..کرد یکمرنگ لبخند به وادار منم لب



.. یبریم لذت هیبق کردن زجرکش از که تو! چرا؟: ریام

  ..ببرن لذت کردنت زجرکش از هیبق بزار بارم هی

  !نه؟ ای ادتهی ینگفت: داد ادامه تیجد با هوی و

 کرد روشو دادن، جواب واسه بده یمهلت نکهیا بدون و

 منم که کرد کیشل الکس یپا تو صاف و مخالف سمت

 از زد جهش که یخون قبلش یول بستم چشامو هوا یب

 جمع صورتمو شد باعث و نموند دور چشمم از زانوش

 ..کنم

 اونو که یهرکس واسه که الکس پردرد ادیفر یصدا

 لذتبخش من واسه باشه، دردناک بود ممکن شناختینم

     ..بود صدا نیتر

.. کشت منو روح با رویام جسم شیپ قهیدق چند آدم نیهم

  !سوخت؟یم واسش دلم یچجور

 

 ذره ذره من و بود گرفته پاشو ران یدست دو که هم حاال

 ..دمید یم دنشویکش زجر

  !اومد؟ دردت! شد؟یچ: ریام

 توش الکس داد یصدا که بود ریام داد یصدا بار نیا

  !ها؟! کثافت؟ خورده من یالید به دستت کدوم: شد گم



 بکشه نیزم رو خودشو خواست الکس زد که حرفو نیا

 زد لگد خورده ریت یزانو همون به ییهوی ریام که عقب

 دست.. نزدم: شد بلند الکس ادیفر دوم بار واسه و

  ..نزدم

 آورد الکسو راست دست زد چنگ و جلو شد خم ریام

  ..دستش کف به چسبوند رو اسلحه و باال

 همون رو گلوله نیدوم یمهلت و صبر چیه بدون بازم

 چشامو و شد پر الکس زجه از گوشم که کرد یخال نقطه

  ..بستم بازم

 االن و کشتیم اول همون بکشه خواستیم اگه کاش

  ..کردینم اششکنجه انقد

 دوباره بود سخت بودم، شده شکنجه بارها خودم که یمن

 چه و یروح چه.. شه زنده چشام جلو ها لحظه همون

 ..یجسم

 به فقط بچرخونم، سرمو دوباره نکهیا بدون نیهم بخاطر

  ..دادم گوش صداشون

 دست نکنه! نه؟ کنن محافظت ازت ستنین آدمات: ریام

  !افتادن؟ ریگ نییپا یسایپل

 از که یسیپل ریآژ یصدا با شد همزمان حرفش نیا

  ..دیرس هممون گوش به نییپا



  ..منو بکش.. ب.. االی: الکس

 آخه ذارمیم زندت یکن فکر شده باعث یچ: ریام

  !حرومزاده؟

 گرفته یصدا همون با و ریام طرف چرخوندم سرمو

 تو.. نکشش ریام: گفتم برسه گوشش به خواستمیم که یا

   ..یفتیم یدردسر بد

  ..زودباش.. روتم به رو نیبب.. منو بکش: الکس

 گوش حرفش به کنهیم کتیتحر داره: گفتم التماس با

  ..نده

 دراورد بشیج تو از شویگوش فقط.. طرفم برنگشت ریام

 اشاسلحه همچنان اما.. گوشش دم گذاشت هیچندثان بعد و

 و جلز پاش و دست بخاطر داشت که بود یالکس طرف

  ..نداشت ینجات راه چیه و کردیم ولز

 نکهیا.. بود زده رقم من واسه چندماه که یتیوضع قایدق

  ...بود نذاشته یباق برام ینجات راه چیه

  !نیباش زود باال نیایب: ریام

  ..نییپا آورد ویگوش و گفت نویا

 ...گهید بزن.. ترسو بدبخت: الکس



 در یجلو از گهید یکی بشم، ریام مانع دوباره خواستم تا

 بسه.. امروزم شوک نیچهارم شد همون که کرد صدام

  ...یریغافلگ همه نیا بسه واقعا

 نیهم واسه باشن دهیشن درست گوشام نبودم مطمئن

 درست گوشام هم.. نه.. سمتش چرخوندم دیترد با سرمو

 که رو یمرد نیا.. دنید درست چشام هم.. بودن دهیشن

 ...بود دوخته بهم نگاهشو یخوشحال با

! کردم؟یم هضم یچجور رو روز هی تو معجزه تا دو

  !بودن؟ نگرفته جونشو چشام جلو نمیا مگه

 یوقت موند زنده یچجور.. خوردنشو ریت دمید خودم

   !!نداشت؟ ضدگلوله هی یحت و بود شده پاره لباسش

  ..دیکش ینم مغزم گهید واقعا

    ..نجایا از رونیب ببرش! ؟یسادیوا چرا: ریام

  ..رونیب اومدم شوک از و اومدم خودم به ریام تلنگر با

 دنیبر نیح و بهم رسوند خودشو طرفم دیدو زیت کیآر

  !؟یخوب: گفت بود دستش که ییچاقو با دورم یطنابا

 بخاطر بود بیعج یلیخ حالم نبودم خوب واقعا.. نبودم

  ..ندادم بهش یجواب چیه نیهم

 هوا تو و جلو آوردمشون دستام، شدن آزاد محض به

  ..انیدرب یرفتگ خواب و یحس یب از تا دادم تکونشون



 و دیبر رم یصندل دور طناب و پام یجلو نشست کیآر

  ..کرد بلندم جام از

 سرخ صورت با داشت هنوز که الکس به خورد چشمم

 ریت یپا و دست با و دیکشیم زجر دردش از شده

  ..بخوره جم جاش از تونستینم خورده

 دارم که باره نیآخر نیا گفت دلم تو یحس هی

  ..نمشیبیم

  ...نمیب یم مویخوشبخت قاتل دارم که باره نیآخر

 لحظه هی یحت که سبزشو یچشما دارم که باره نیآخر

 ..نمیبیم و نشد خاموش ازش نهیک و انتقام شیآت هم

 ختمویر بهم یزندگ یبان و باعث دارم که باره نیاخر

  ..نمیبیم

 سرش خودم رو ماه چند نیا یدل و دق و بود جاش کاش

  ..کردمیم یخال

 که ییاسترسا و هاشوک و هاترس همه نیا یدل و دق

 ..کرد بزرگشون و انداخت دلم تو یقیطر هر به خودش

 چیه الکس و بود امن جام و بود شمیپ ریام گهید که االن

  ..نکاریا واسه بود فرصت نیبهتر قطعا نداشت یقدرت

 نفس نفس یصدا که برداشتم الکس سمت یقدم هوا یب

  ..میبر زودتر دیبا الید: دراومد کیآر زنون



 تشر با ریام بارنیا که برداشتم گهید قدم هی توجه، یب

     !نجایا از ببرش نکن نگاه منو نستایوا کیآر: گفت

 زل چشاش تو و الکس صورت به شدم رهیخ بغض با

   ..کرد نگاه بهم اونم.. زدم

 بهش خواستمیم یچ هی فقط.. نداشتم باهاش یادیز حرف

    ..بگم

 صدام و نییپا بره بغضم تا دادم قورت دهنمو آب

  ..نلرزه

: گفتم بهش حرفمو نیآخر دلم ته از و کردم باز لبامو

 !بخشمتینم چوقتیه

.. گرفتینم یمونیپش رنگ چشاش یا ذره یحت

  !یچیه

 ییصدا نکهیا قبل که بده جوابمو خواست کردم حس اما

 و زانوش تو دیکوب دومو لگد ریام شه خارج گلوش از

    !شو خفه: دیتوپ

 ازش نگاهمو گهید کیآر توسط دستم شدن دهیکش با

  ..شدیم دهیکش دستم که یسمت همون دمیدو و گرفتم

 

 دونستمیم فقط رهیم داره سمت کدوم از دونستمینم

 از فرصتو خواستمینم منم میش خارج نحایا از میخوایم



 تو رفتیم هوا باز دهن با نکهیا با ن،یهم واسه بدم دست

: دمیپرس دنیدو نیح سوزوند،یم مویزخم یگلو و حلقم

 زنده.. یچجور! ؟یهست یآدم یچجور گهید.. تو

 !؟یموند

 نگاهم طرفم برگشت یا لحظه و گرفت خندش لحنم از

  !بگم؟ برات بعدا: کرد

   !االن.. نه: گفتم اصرار با

 به شدیم متصل که یکوتاه و پهن پله فیرد به میدیرس

 گلوله روز اون: گفت کیآر موقع همون و نییپا طبقه

 ....دیبا که داشتم الکس با یقرار هی.. بودن یمشق ها

 که: گفتم دلخور حرفش وسط دمیپر و سادمیوا جام سره

 میزندگ روز نیبدتر روز اون! ؟یزدیم گول منو دیبا

 و گرفتم وجدان عذاب بعدش چقد یدونیم کیآر بود

 یکن یباز نقش جلوم یتونست چطور تو! شدم؟ داغون

   !آخه؟ یداشت الکس با یقرار چه

 ستین وقتش االن دمیم حیتوض برات بعدا الید -

 !م؟یهست یتیوضع چه تو یمتوجه

 شدن دهیکش یصدا که بود نکرده کامل جملشو هموز

.. من فقط نه.. دمیشن کمونینزد رو یا اسلحه ضامن

 هامون کله ناباورانه ییدوتا همزمان چون دیشن کمیآر



 رو نشست کیآر یدستا و صدا همون طرف دیچرخ

 ..بازوهام

 الکس نوچه! نبود؟ نییپا اون سیپل مگه.. کردم خی

 رسونده خودشو و بود کرده فرار دستشون از یچجور

  !نجا؟یا بود

  ..کیآر: کردم زمزمه هوا یب یحرکت چیه بدون

 اما بود دهیپر رنگش اونم که کردم نگاه صورتش به و

 و عقب کرد تیهدا بازوهامو و اومد خودش به عیسر

  ..سادیوا جلوم سپر هی نیع خودش

 یک رو ؟یکنیم یغلط چه یدار هست معلوم: کیآر

  !م؟یسل تو یدیکش اسلحه

 اسمش دمیفهم که یشلوار کت قدبلند الغر مرد همون

  ..آقاست دستور: گفت ممکن لحن نیتر خشک با مهیسل

 آدمت که یکس یایب که! ه؟یچ آقا دستور: زد داد کیآر

  ..ماسماسکو اون کنار بنداز! ؟یببر نیب از رو کرده

  ..کنمیم عمل فمیوظ به فقط من: میسل

 ینفسا از نویا شد قبل از تر یعصب کیآر و گفت نویا

  ..کردم ترجمع ترس با خودمو و دمیفهم بلندش

  !آره؟ فتیوظ که: کیآر



 و شیکمر اسلحه سمت عقب آورد دستشو کیآر که دمید

 گلوله کیشل یصدا بازم رون،یب بکشه خواست نکهیهم

  ....و اومد

 دستش و خورد یدیشد تکون کیآر من غیج با همزمان

  ...موند ثابت اشاسلحه رو

 ..بود نییپا سرم

 یخون یها قطره به بود دهیچسب نگاهم فقط لحظه چند تا

 یجلو شدنیم ختهیر هم سر پشت مداوم صورت به که

       ...کیآر یپا

 دراومدم کیآر پشت از و دادم حرکت لرزونمو یپاها

        ..رونیب

   ..کردم نگاه میسل به کنم، نگاه خودش به نکهیا از قبل

 به رهیخ اونم و بود مونده حالت همون تو اش اسلحه

 فرار و نییپا آورد دستشو زود یلیخ یول بود کیآر

   ...کرد

 خورد گره کیآر به دوباره آلودماشک و وحشتزده نگاه

   ..بود نیزم به ماتش نگاه و دیلرز یم داشت که

 راست مهین و بود خورده گردنش و شونه نیب ریت

   ..بود شده خون غرق هیثان چند عرض در رهنشیپ

    ...کیآر -



 و شدن خم کل به زانوهاش شد خارج دهنم از اسمش تا

 نیزم با سرش نکهیا قبل که نیزم خورد باشدت پشت از

 دو با گردنشو و طرفش برداشتم زیخ کنه، برخورد

  ..نگهداشتم دست

.. کیآر.. آ: گفتم قشیعم گلوله زخم به رهیخ و زده بهت

  !خب؟ مارستانیب متیبریم اریب طاقت

 یجلو کردم یسع دستم کف با و گرفتم بغلم تو سرشو

 ..رمیبگ دویشد یزیخونر اون

   ..رمی..میم دارم... واقعا.. ندفعهیا.. ا: کیآر

 بود نشسته یکِ  از دونمینم که یبغض زد که یحرف نیا با

 هام گونه رو زود یلیخ اشکام و شد منفجر گلوم تو

  ...شدن ریسراز

  !وونهید... نکن..هیگر: کیآر

 یحرف هر بابت دیببخش.. دیببخش کیآر: گفتم هق هق با

  .....فقط من نبود دل ته از چکدومشونیه زدم بهت که

 من و لبم رو گذاشت و باال آورد یسخت به و انگشتش

  ...سرده دستش چقد دمیفهم تازه

.. راحت..نا من بخاطر.. هم گهید.. نگو..ن: کیآر

   !نشو



 و رفتیم خون ازش داشت یلیخ.. کردم نگاهش ناباور

  ..زدیم یطوالن یپلکا هیثان هرچند

  !باشه؟ چشماتو نبند.. اینخواب ..کیآر -

 سروصدا و یشلوغ یصدا فقط.. کردم نگاه طرفم دو به

  ..نبود ورا و دور نیا یچکیه وگرنه بود نییپا از

!! ست؟ین نجایا یکس.. ـــــککمــ: زدم داد بلند

 ..ـــککمــــ

 رو لبخند چرا وونهید نیا.. کردم نگاه کیآر به دوباره

  !بود؟ لبش

  !؟یخندیم چرا: گفتم هق هق با

.. تم..سین ناراحت.. چون: داد جوابمو باز مهین یچشا با

     ..رمیم دارم.. نکهیا از

 ظیغل یها کهیبار و دادم فشار زخمش رو شتریب دستمو

 جا چیه تو: کردن رنگ انگشتامو یال به ال خونش

  ...یکنیم دایپ نجات! باشه؟ یکنیم دایپ نجات.. یرینم

 ریت.. نبودم مطمئن زدمیم که یحرف نیا از خودمم

 ..نبود یزیچ کم نیا و شاهرگش یکینزد به بود خورده

  ..الید.. د: کیآر

  !جونم؟: دادم جوابشو هیگر با

Tina: 



 باز زور به که ییچشما با و زد یرپوستیز لبخند

.. ا!.. ؟یدید: گفت و شد رهیخ بهم بود داشته نگهشون

 ...کنمینم.. ی..باز نقش.. گهید.. االن

 دروغ زد که یحرف نیا از گرفت شیآت گرمیج بگم اگه

  ...کردم حس وجودم تو خودم شویآت نیا شعله.. نگفتم

 چند که ییحرفا از شدم مونیپش ممکن حد نیآخر تا و

  ...زدم بهش شیپ قهیدق

 گرفتم سرمو پاهام رو یزیچ یآروم خوردن قل با

  ...نییپا

 ..نه

 ..نه

 ..نه

  ..نکن امتحان ینجوریا منو ایخدا

  ..دمیکش یبنفش غیج و دهنم جلو گذاشتم دستمو

 ..کردم هیگر و دمیکش غیج

 ..کنه باز چشاشو کردم التماسش و دمیکش غیج

 گهید بار هی نکهیا واسه دادم تکونش آروم و دمیکش غیج

  ..شه باز چشاش

  ...نخوابه کردم خواهش و دمیکش غیج



 گرفتم و سرم و دادم فاصله گردنش از مویخون یدستا

 و کردم هیگر بلند بلند.. زدم زجه و سقف طرف باال

 فرشته مدت نیا که یمرد نجات واسه.. خواستم کمک

 یصنم چیه که یمن واسه بار نیچند و بود شده نجاتم

 در که یمرد نجات واسه... کرد یفداکار نداشتم باهاش

 ....کرد محبت بهم جور هی شکستنام دل همه جواب

  ..نبود مرگ حقش کیآر

 اس،زنده بودم دهیفهم دیکش ینم ساعت کی به که یمن

  ..دادم یم دستش از دینبا االن

  ....!!رفت زود یلیخ اون یول

  .....ـالــــید: ریام

  ..کردم نگاهش و عقب برگشت سرم زیت حال همون تو

  ..من از تر آشفته ظاهرشم.. بود یخون اونم یدستا

  !؟...بود شده قاتل رمیام

 بلند جام از و کردم رها نیزم رو آروم و کیآر سر

 ..شدم

 دمیدو پابرهنه بود، مونده پاهام تو که یتوان نیآخر با

 هی و بغلش تو کردم پرت محکم خودمو و ریام طرف

 هیگر دلم ته از و شکست یلعنت بغض نیا گهید بار



 تو بدنم کل کردنم هق هق هر با که یجور... کردم

  ...ومدیم بند نفسم و دیلرزیم ریام یدستا

  ..کنه آرومم تونستینم یچیه االن

 تو مزخرفو یزندگ نیا و ومدمینم ایدن به چوقتیه کاش

 از داغ چوقتیه کاش.. کردمینم تجربه فیکث یایدن نیا

 وقت هرچند و موندینم دلم رو زامیعز دادن دست

  ..شدینم دیتشد کباری

 !کاش... نبود نیا سرنوشتم کاش

 یحت خودمم که ییصدا با و باال گرفتم سرمو هیگر با

  !ش؟یکشت: گفتم فقط دمیشنینم

 من نشسته خون به یچشا به ریام داغون و خسته نگاه

 نییپا باال دییتا نشونه به سرشو حال همون در و بود

  ..کرد

 تَه همون با و کردم اشاره سرم پشت به لرزون فک با

 ....هم کیآر: گفتم صدا

 و کرد بغلم محکم هیگر ریز بزنم خوامیم دوباره دید تا

  ..کنم خفه اششونه تو هامو هیگر یصدا داد اجازه

 گوشم قهیدق چند همون تو یول کردمیم هیگر داشتم.. آره

  ..دیشنیم و سرم پشت یصداها همه

  ..باال اومدن ها پله از تازه که نفر چند یپا یصدا



  ..سیپل میسیب یصدا

  ..مجروح هی گزارش یصدا

  ..قتل صحنه یبررس موقع زدناشون حرف یصدا

 ..."کشهینم نفس: "گفت که یمرد یصدا

 به مجروح هی گزارش رییتغ یصدا... آخر در و

  ...جسد هی... مقتول هی گزارش

 کردم آرزو و دیدزد چشمامو که یاهیس و یکیتار و

  ....نشه باز چشما نیا گهید چوقتیه

—---------------------------- 

 شهیر از داشت و بود کرده ریگ موهام یال هاش پنجه) 

 ریسراز اشکام و بود افتاده گزگز به سرم.. دیکش یم

  ..صورتم رو بودن

 هم کلمه کی یحت یول زدیم حرف باهام و زدیم ادیفر

  ..دمیفهم ینم حرفاش از

 نخوام و گوشام یتو باشم کرده پنبه چوب دوتا که انگار

 دمید یم ترسناکشو صورت اما بشنوم رو ییصدا چیه

 که دمید یم سبزشو یچشما.. بود شده کبود خشم از که

 یا گهید وقت هر از تر رهیت رنگش و بود کرده درشت

 ..بود شده



 داد دلش ته از.. رمیبگ ازش تونستمینم سمویخ یچشما

 هیگر و دمیشنیم ازش مبهم یصدا هی فقط من و زدیم

   ..کردمیم

   ...نبود یچیه یاهیس جز دورم

 عقب کرد پرتم باشدت و داد سرم به یدیشد تکون دفعهی

 و شد یخال دلم ته و شدم پرتاب یبلند هی از انگار که

 توش که یاهیس خال تو زدن پا و دست کردم شروع

  .... (افتادم

 برمشیم دارم من خونه برو تو.. خوادینم: ریام

 یهرچ نه.. نه.. دمیم خبر خب یلیخ.. مارستانیب

 واسه امیم خودم من کن حلش تو الزمه اظهارات

  ..فعال.. گرم دمت.. باشه.. بگو بهشون جرم اعتراف

 تو رویام زدن حرف یصدا یول بودم هپروت عالم تو

 به که یوحشتناک درد با بعدم.. دمیشن یداریب و خواب

 نفس شدن آزاد با همزمان انداخت، چنگ نمیس قفسه

 ..دمیپر جام تو و شد باز چشام اراده یب ام،شده حبس

   ...بودم جیگ لحظه چند تا

.. ح.. داشتنیبرنم سرم از دست عمرا کابوسا نیا.. نه

 مشتش تو هنوزم میزندگ کل.. بود خوابمم تو یحت

  ...!بود



 زمان چقد و شد زده کنار نیماش یکِ  بفهمم نکهیا بدون

 یکس هی نیع و بودم روم جلو داشبورد به رهیخ گذشته،

 جفت هی نشستن با که دمیکشیم نفس داره، یتنگ نفس که

 و دادم تکون خودمو هاوونهید نیع هام، شونه رو دست

 نگاه روم به رو به وحشت با و نیماش در به دمیچسب

 نویماش یفضا امدهیترس و دهیکش ینفسا یصدا و کردم

  ..کرد پر

 

 دستاشم و زده زل بهم تعجب از شده گرد یچشا با ریام

 !؟یخوب تو شده چت: بود شده خشک هوا رو همونجور

  ..نبودم خوب اصال.. نبودم

.. ا... کنمینم.. ی..باز.. نقش.. گهید.. االن.. ا!.. ؟یدید) 

  ... (رمیم.. یم.. دارم.. د.. واقعا.. ندفعهیا

 صحنه از.. شدیم منفجر کیآر یحرفا از داشت مغزم

 از.. شدیم منفجر بود ذهنم تو که یآور عذاب یها

 و بود کرده وارد بهم جهت هر از الکس که ییفشارا

.. شدیم منفجر دادیم نشون خودشو داشت االن رشیتاث

  ...نبودم یحت خودمم یایدن تو واقعا من.. نبودم

 !بگو یزیچ هی.. زنمیم حرف دارم تو با الید: ریام



 و بود اونجا جسمم فقط یول بهش بودم زده زل آره

  ..بود کرده ریگ جهنم هی تو روحم

 به تونستمینم بود دهید یا ضربه بد بود داغون امهیروح

 خواستمیم یچجور.. یشگیهم یالید بشم یزود نیا

 رو ماه چند نیا همه و رونیب بکشم سرم تو از مغزمو

  !؟...سرجاش بزارم دوباره و کنم پاک

 زد دور و شد ادهیپ نیماش از ریام یکِ  نشدم متوجه یحت

 یوقت دمیفهم نیماش لرزش از نویا و من طرف اومد

  ..بست درو

 آروم که بود حواسش در به بودم داده هیتک کامل چون

 یتالش چیه منم.. نییپا وفتمین پشت از هوی تا کنه باز درو

 جا به جا کمی یحت و خودم دنیکش باال واسه نکردم

 ..شدن

 بود بسته نقش ذهنم تو کیآر از که یصورت نیآخر فقط

  ..بود چشام جلو

 مونده ادمی تو الکس از که یصورت نیآخر نطوریهم و

  !دیکشیم سوهان روحمو داشت بود،

 یول ،یعصب فشار ای بود شوک از.. بود شده چم دونمینم

 جلو از لمیف هی نیع داشت چندوقت نیا بد یاتفاقا همه

 و نداشتم رو یحرکت چیه قدرت من و شدیم رد چشام



 زنده صورت به داره مزخرف لمیف نیا که انگار فقط

 هی به بودم شده رهیخ زدن پلک بدون شه،یم پخش جلوم

 ..نامعلوم نقطه

 سمت به آروم ریام یدستا با تحرک یب مجسمه هی نیع

 کاپوت به دستم گرفتن با یسخت به و شدم دهیکش رونیب

  ..سمیوا خودم یپاها رو تونستم نیماش

 دونمیم فقط بود چند ساعت دونمینم.. بود کیتار آسمون

 به موهامو که یباد از نمیا.. خنک شب هی.. بود شب

 زدنیم آروم یها ضربه صورتم به و بود گرفته یباز

 ..دمیفهم

 رو یا گهید آدم چیه حضور چون بود روقتید دمیشا

  ..کردمینم حس دورمون

 هم و ارتفاع، تو هم میبود سادهیوا که ییجا چون دمیشا

  ..زدینم پرسه طرفا نیا چکسیه بود پرتگاه هیشب شتریب

  ..باال اومد سرم و شد گرفته صورتم طرف دو

 جفت هی سمت شد داده سوق کم کم سردم و دهیترس نگاه

 ..بود صورتم جلو کم فاصله با که یبراق یچشما

.. المید: گفت بود صداش تو که یتیجد اما متیمال با

 یزیچ هی! ؟یزنینم حرف چرا یترسونیم منو یدار

 ..بگو



.. پاهام و دست.. مغزم.. فکم... ندادم نشون یواکنش چیه

  !بودن کرده قفل همه

 یاداوری با هیثان هی تو و رهنشیپ رو خون به افتاد چشمم

 دست از رویام شهیهم واسه کردم فکر که یا لحظه اون

 گرفت بر در تنمو یدیشد لرزش و اومد بند نفسم دادم

 بغض که یموقع درست اونم.. یاشک چیه از غیدر اما

 ..کردیم امخفه داشت

 تو و داد تکونم محکم گرفت هامو بازو ریام بارنیا

.. نجامیا من نیبب.. ایب خودت به الید: گفت بلند صورتم

.. ستین دنیترس واسه یچیه گهید شد تموم یچ همه

  !گهید بزن حرف

 بدون امناباورانه نگاه همون فقط بود برنگشته هنوز نفسم

 ..بود چشاش خیم رییتغ یا ذره

  !رون؟یب ومدمیم امروز شوک از دیبا یچجور

 تو گرفت حرکتمو یب دست و تر نییپا اومد ریام دست

 منو و برداشت پرتگاه لبه سمت بلند قدم چند و دستش

  ..دیکش خودش دنبال

 و کرد اشاره رو به رو به کنه ول دستمو نکهیا بدون

.. کن هیگر.. بزن داد.. ستین چکسیه نجایا.. نیبب: گفت



.. کن یخال خودتو فقط بکن یخوایم یهرکار بزن غیج

  !الید زودباش

 توش که یشوک از منو تا کنهیم تالش داره دمیفهمیم

 مونده جا گذشته تو روحم که یمن یول رونیب ارهیب بودم

  !ام؟یبرب پسش از خواستمیم یچجور بود

 ریدرگ رو میتنفس راه شتریب و شتریب هرلحظه بغضم

 مثه بازم.. بشکنمش تونستم ینم یول.. کردیم خودش

  ...!کنه هیگر دیبا یچجور ستین بلد که یکس

 خودشو دنیکش نامنظم ینفسا با تا کنهیم تالش فقط و

  ..نگهداره

 ..مجبورم یول ببخش منو: ریام

 خودم واسه ذهنم تو حرفشو یمعن زور به نکهیا قبل

 بدن و گوشم ریز شد خوابونده یمحکم دهیکش کنم لیتحل

 از باشدت برق و نیزم رو شد پرت راحت یلیخ فمیضع

  ..دیپر سرم

 و باال شد دهیکش و شد گرفته بازوهام دوباره عیسر یلیخ

  ..گرفتم قرار ریام یرو به رو

 زده زل بهم بود چشاش تو که یانتظار و یمونیپش با

  ..نه ای دهیم جواب کرد که یکار نهیبب نکهیا انتظار.. بود



 که بود اندازه یکاف حد به خوردم که یا دهیکش قدرت

 به و برداره تلخ یاتفاقا کردن مرور سر از دست مغزم

 اجازه لبام به.. بده کردن حرکت اجازه صورتم عضالت

  ...شکستن اجازه بغضم به و بده دنیلرز

 

 که یدل ته از و بلند هق هق با باالخره امشده حبس نفس

 دیچیپ حفاظ نیع ریام یدستا یفور و شد آزاد دادم سر

       ..کرد گمم آغوشش تو و دورم

 هیگر با و رهنشیپ قهی به زدم یآروم چنگ ناخنام با

  ..ــری... ام: زدم صدا اسمشو کهیت کهیت

 جون: گفت گوشم دم و داد فشارم خودش به شتریب

       !دلم؟

.. بشنوم خواستمیم نویهم فقط.. بزنم خواستمینم یحرف

 بدجور حسرتش که.. رو لحن نیهم.. رو صدا تن نیهم

  !دلم به بود مونده

 داد.. زدمیم غیج.. ختمیریم اشک صورت یپهنا به

.. دادمیم فحش.. کردمیم هق هق.. کردمیم هیگر.. زدمیم

 گهید تا.. شم سبک تا.. شه یخال دلم تا کردم یهرکار

 نیا تا.. نکنه خودش ریدرگ ینجوریا منو یشوک چیه



 اتفاقا نیا واسه که باشه یا هیگر نیآخر ه،یگر

       .....کنمیم

---------------------------------------- 

  • بعد ماه ۶ •

  ..گذرهیم ییکذا روز اون از که ماهه شیش قایدق

 بگم بهتره ای.. بود میزندگ روز نیتر سخت که یروز

  ..بود میزندگ دوران نیتر سخت که یدوران

 یکل با ریام داغونم هیروح بخاطر روز همون یفردا

 کرد دایپ یحساب درست روانشناس هی قیتحق و جووپرس

 مطمئن گهید یول دونستم یم خودمم.. ششیپ برد منو و

 و یمنف یانرژ و اعصاب از همش بدم حال لیدل شدم

 تازه و گذاشتن روم برم و دور یاتفاقا که بوده یراتیتاث

 و شب کابوس و دادنیم بروز خودشونو داشتن کم کم

  ..بودن شده روزم

 دارو و قرص روز چهل تا روانشناس همون دستور به

 خواست به مصرفش روند.. خب یول.. کردم مصرف

 خوردمیم قرص دیبا که دفعه سه هر از دیشا.. نبود خودم

 عادت خوامینم گفتیم و بخورم ذاشتیم ریام دفعشو هی

  ..قرصا نیا به یکنیم



 چشم به.. واسم ذاشتیم تموم سنگ خودش درعوض

 کردیم تالش چقد امهیروح برگردوندن واسه که دمید یم

 و میخوشحال واسه ومدیبرم دستش از یهرکار و

  ..دادیم انجام تلخ یزایچ از افکارم کردن منحرف

 ذاشتینم و میگذروندیم رونیب روزو شتریب نکهیهم

  ..بود اشنمونه هی بمونم خونه تو ادیز

 خودش نوبه به و گهید جور هی اونم که رهام از جدا

 نیع آنا بودم، ممنونش واقعا و کردیم کمکم داشت

 تو آب ذاشتینم خودش قول به و گشتیم دورم پروانه

  ..بخوره تکون دلم

 خودش لیاوا که یبد خاطرات نکهیا واسه ریام یحت

 رو خونه شه، پاک ذهنم از بود ساخته اشخونه تو واسم

 همون تو دیجد خونه هی ییدوتا و فروش واسه گذاشت

  ...نو شروع هی واسه میکرد انتخاب یحوال

  ..دیجد حال هی با.. دیجد لیوسا با.. دیجد خونه هی

 خودمو و امیب خودم به تونستم کمی نکهیا بعد نمونه ناگفته

  ..کیآر خاک سر رفتم بار نیچند کنم، جمع

 با سیپل روز همون گفت.. کرد فیتعر واسم رهام

  ..جنازه لیتحو واسه گرفته تماس خانوادش



 چیه چون شم رو در رو خانوادش با خواستمینم

 دل کیآر مثل بود ممکن.. نداشتم ازشون یشناخت

 شده یبازساز صحنه دنید با و باشن نداشته یبزرگ

 هی تحمل واقعا من و بدونن مقصر منو ک،یآر مرگ

  ..نداشتم رو دوباره حمله

 ..خاکش سر ومدمیم ریام با تونستمیم که ییجا تا اما

 یخوش دل چکدومیه رهام نه و ریام نه بود گفته بهم آنا

 االن یول گفتیم راست دیشا.. نداشتن کیآر از

 تو فتادیم یبیعج غم ومدیم کیآر اسم تا جفتشون

   ..چشاشون

 چوقتیه.. رو برام شد بال سپر بارها که رو یکس منم و

  !کنمینم فراموشش

 هی با ریام که شدنم خوب از بود گذشته هفته دو یکی تازه

 !مییدا.. کرد رمیغافلگ گهید زیسورپرا

 هی تو نفرو دو نیا بتونم کردمینم فکرشو درصدم هی یحت

  ..نمیبب قاب

 خودش شدم متوجه کرد، فیتعر برام ریام که بعدش

 حل بعد و زده حرف باهاش رفته کرده دایپ موییدا آدرس

 گرفته پرواز طیبل ورداشته هاسوتفاهم از یلیخ کردن

  ..نجایا ادیب آرش و ییزندا با تا واسش



 فیتعر آنا و رهام منو واسه خنده با پررو پررو بعدم

 خواستیم ییدا شدن رو در رو باهم که اولش که کردیم

 کمی با یول ببرتش کنه جمع ادیب سیپل بزنه زنگ همونجا

  ..کنه قانع موییدا تونست زدن حرف مودبانه و یمنطق

 با آرش چقد بودن نجایا که یکم مدت همون تو نکهیا

 ریام نکهیا ای باال رفتیم کولش و سر از و شد جور ریام

 شکل مییدا و خودش نیب که یکدورت کرد یسع چقد

 بحث کم کم خودش گفته به و ببره نیب از و بود گرفته

  ..داشت ارزش واقعا همشون.. وسط بکشه ویخواستگار

  ..کرد خوب حالمو یگل و روناجون دوباره دنید یحت ای

 باالخره.. نبود رممکنیغ یول.. یلیخ اونم بود سخت

 ساخته که ینیریش و دیجد خاطرات با مغزمو تونستم

  ...میقبل خوده بشم و کنم پر شدیم

 ریام بود، گذشته روز اون از ماه سه که یزمان قایدق اما

 دیبا االن و افتاده روز همون از یاتفاق هی گفت بهم

 جز بشنوم ازش یزیهرچ بودم حاضر.. کنه شیعمل

  ..میباش دور هم از میبخوا دوباره نکهیا

 برابر در یعنی.. نبود مهم من خواسته ادمیز انگار اما

  ..نبود مهم دولت نیقوان

 



 هی جون رعمدیغ چه عمد چه.. بود کشته الکسو ریام

 که یهرچ جزاش دیبا.. قاتل بود شده و بود گرفته آدمو

  ..دیخر یم جون به رو بود

 واسه رفتیم دیبا شیپ ماه سه همون از گفت بهم

 و کردیم رشیدستگ خودش سیپل وگرنه جرم اعتراف

 شیپ رو ماه سه نیا بود تونسته یچجور دونمینم االنم

 تیکار تو گفت فقط دمیپرس ازش هم یوقت.. بمونه من

 اگه بعد شه خوب تو حال اول خواستمیم من.. نباشه

  ..بدم انجامش بشه داده بهم یحکم قراره

 بهم یخوب حس اصال شم دور ازش دوباره خواستمینم

 که یا خبره لیوک و رهام یایدلگرم با یول.. دادینم

 رو ماه سه نیا شخص همون دمیفهم بعدها و بود گرفته

 با و باشه شهر محدوده تو تا کرد فراهم ریام واسه

 زد،یم حرف ستین ینگران یجا نکهیا از نانیاطم

 ریام برگشتن تا و بدم جلوه یقو یتاحدود خودمو تونستم

 در جونش گهید که بود نیا مهم.. کنم سر یجور هی

  ...نبود خطر

 با الکس خود که یخراب پرونده بخاطر تینها در و

 با ریام یبرا بود، کرده باز خودش واسه اشیکار کثافت

   ...دنیبر حبس ماه سه فیتخف



 و ننداختم جا هم مالقات زمان دونهی یحت ماه سه نیا تو

  ..دمشید یم رفتمیم بود شده یهرجور

  ..ششیپ رفتم رهام ای و آنا ای.. روناجون با چندبارشم

 دونستمیم و بود داده بهم که ییقوال با و ماه سه نیا

 ..کردم سر حرفه حرفش

  ..یخواستگار قول

  ..مامانامون مزار میبر فرصت نیاول در نکهیا قول

 .....و بهتر یزندگ هی قول

.. شد آزاد و دیکش حبسشو ریام و گذشت ماه سه نکهیا تا

  ..میگرفت کیکوچ جشن هی باهم همه رو روز اون

  ..یگل و.. روناجون.. رهام.. آنا.. ریام.. من

 آنا و رهام میشد نیا متوجه همه که بود شب همون و

 ییدوتا اخرشب، و کننیم پچ پچ باهم انهیموذ یلیخ

 شونویعروس خیتار خبر و دادن ذهنمونو تو سوال جواب

 دل ته از که گهید خوب خبر هی شد نیا و کردن اعالم

  ..کرد خوشحالم

 گهید نکهیا دیام به میداد قول.. میداد قول بهم یهمگ و

 ...!نشه مونیخوشبخت مانع یسد چیه

------------------------------------ 



 یخوایم یندار دوست رو نجایا اگه! ؟یفکر تو: ریام

  !گه؟ید یجا هی میبر

 و نشستم چهارزانو کردم جمع نهیشوم شیآت کنار پاهامو

 واسه بود شده تنگ دلم: گفتم ریام به یپوکر نگاه با

 واسه یچوب خونه میایب گفتم خودم اصن بعدشم.. نجایا

  !باشم؟ نداشته دوست یچ

 اماده که یا قهوه فنجون تا دو و داد تکون یسر باخنده

  ..نشست جلوم و نیزم رو گذاشت بود کرد

 جا به جا نیح که شدم رهیخ بهش یمعنادار لبخند با

 به نزن زل یاونجور: گفت نه،یشوم داخل یچوبا کردن

  ..من

  ..عه گهید قولت ریز نزن ریام -

 یلیخ.. ایداد ریگ: داد جوابمو یا مردونه کوتاه خنده با

  ..نرمک جوجه باشه رفته ادمی ممکنه نزدم وقته

  ..جلو دیکش انگشتش دو با لپمو و

 شه کم ذوقم یا ذره نکهیا بدون و زدم گره توهم دستامو

 من یبزن یهرجور.. نداره اشکال بزن تو باشه: گفتم

  ..پسندمیم

  ..پررو بچه: انداخت بهم ینگاهمین چشم گوشه از

  !منتظرم.. خب -



 بکشم دست میپافشار از خوامینم جورهچیه دید یوقت

 من، به کردنش نگاه چپ چپ بعد و دیکش چوبا از دست

  ...تارشیگ سمت رفت دستش باالخره

 چونمو و گرفتم بغلم تو زانومو و شد تر پررنگ لبخندم

 ..روش گذاشتم

 هی هیثان چند هر و بود تاریگ یکوکا کردن میتنظ مشغول

  ..اوردیدرم صدا به مارویس متیمال با دور

 من زدن حرف و کنه تمرکز کارش رو تا کردم سکوت

  ..بره در زدن ساز ریز از نکهیا واسه نشه یا بهونه

  ...خب: ریام

 چشام تو ذوق به ینگاه و بغلش تو گرفت تارویگ

 رقص به تاریگ یتارا رو ینرم به انگشتاش و انداخت

 کلبه سکوت که بود راشیگ و گرم یصدا و دراومدن

  :شکست رو

 ...شهر وارید و در رو

 ...کشمیم رو تو عکس

 ...یباش روم به رو جا همه

 ...ینش دور لحظه هی که

 ...دلمه گوشه تو جات! تو

 ...همه دوننیم خوب نویا



  ...قلبمه تو عشقت

  :کردم زمزمه باهاش لب ریز منم چشاش تو رهیخ

 ازت شمینم ریس

 ...واست قلبم زنهیم

 ...دارم دوست یجور هی

 ...واست عشقم از نگم

 ...بشه سخت اگه یحت

 ...بشه تر گونم یرو

 ...دیبا وونتمید من

  ♡:(بشه باخبر ایدن

• [MacanBand_Dooset Daram •] 
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