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  :ماهور

 

کردم تشکر پری از و زدم لبخندی .  

داشتم احتیاج کار این به چقدر دونی نمی پری ممنونم واقعا ـ .  

 سخت رو دستانم و زد مصنوعی لبخند یک فقط جوابم در پری

  .فشرد

ببخشی و من بده قول جان ماهور ـ . 

چرا؟ آخه ـ   

داشتم احتیاج پول اون به کن باور. بده قول فقط ـ .  

کردم نگاهش گیج .  

پری؟ چیه منظورت ـ   



دوید خیابون سمت اون به سریع و زد م گونه روی ای بوسه .  

 نکردم فکر عجیبش رفتار به کار کردن پیدا شوق و شور خاطر به

شدم ساختمون وارد و .  

 منتظرم شانس سومش ی بقهط توی که طبقه پنج ساختمون یه

  .بود

دادم فشار رو سه ی دکمه و شدم آسانسور وارد زنان لبخند .  

 ی راهرو وارد. ایستاد آسانسور که نکشید طول زیادی مدت

داشت واحد تا دو فقط که شدم کوچیکی .  

 و در کنار تابلوی روی ی نوشته. رفتم شش ی شماره واحد سمت

  :خوندم

          " طلوع وکالت دفتر "   

شدم می من دفتر این منشی زودی به .  

دادم فشار و در زنگ .  

 رو مشکیم دستی کیف و کشیدم رنگم کرمی مانتوی به دستی

فشردم تر محکم .  



 با مردی. دوختم روم به رو جوون مرد به رو نگام در شدن باز با

 بیست میزدم حدس که جذاب ای چهره و رنگ عسلی چشمهای

باشه کرده رد رو پنج و .  

اومدم جون پری طرف از. هستم شایسته ماهور من. سالم ـ .  

زد کوچیکی لبخند مرد :  

 سامان منم. هستم جریان در بله. شایسته خانم سالم ـ

داخل بفرمایید. فرهمندم .  

رفت کنار در جلوی از .  

 متری دوازده تقریبا سالن یه. شدم داخل و کشیدم عمیقی نفس

 تا چند ش دیگه طرف و منشی صندلی و میز طرفش یک که

 ای قهوه در تا دو روم به رو. بود ها کننده مراجعه برای صندلی

داشت قرار .  

کرد اشاره راستی سمت در سمت به سامان :  

هستند اونجا وکیل آقای. اتاق اون داخل بفرمایید ـ .  

کردم نگاهش تعجب با :  



نیستید؟ فرهمند آقای شما مگه ـ  

بود لبخند هم هنوز لبش روی اام بودند آشفته چشماش :  

 ساشا... هستند برادرم دفتر این صاحب اما فرهمندم منم ـ

  .فرهمند

. رفتم بود کرده اشاره که دری سمت به و گفتم لب زیر آهانی

شنیدم رو آرومش صدای : 

ساشا کنه لعنتت خدا ـ .  

 مشکل به برادر تا دو حتما. شنیدم که نیاوردم خودم روی به

نداشت ربطی من به. بودن خورده .  

زدم در به ای تقه .  

نیومد صدایی .  

کردم باز آروم و در و انداختم باال ای شونه :  

هست؟ اجازه ـ   

شد بلند ای مردونه و بم صدای :  



تو بیا ـ .  

بستم و در و شدم اتاق وارد کامل .  

 از و بود ایستاده من به پشت که افتاد بلندی قد مرد به نگاهم

بود خیره ونبیر به پنجره .  

هستم شایسته ماهور من. سالم ـ .  

 که بودم مرد اون دیدن کنجکاو انقدر. نشد بلند ازش صدایی

نبود اتاق آنالیز به حواسم .  

 سمتم به ساشا همون یا مرد که بگم چیزی بازم خواستم

  .برگشت

 رو چیزی هیچ که شد قفل مشکی گوی جفت یه توی چشمام

داد نمی نشون .  

تویی؟ رماهو پس ـ   

داشت عجیبی برق حاال که بود چشماش روی نگاهم هنوزم .  

دوختم زمین به و نگاهم و کردم بسته و باز بار چند و چشمام :  

بـله...بـ ـ ...  



 قدم یک فاصله با جلوم دقیقا و شد بلند هاش قدم صدای

  .ایستاد

 شلوار یه. داشتن پوتین حالت تقریبا که اسپرت کفش جفت یه

 یه روش که جذب مشکی تیشرت یه. جذب تقریبا مشکی کتون

 زده باال ساعد تا و آستیانش و بود پوشیده مشکی اسپرت کت

 روش رولکس ساعت که دستش ی مردونه مچ از رو نگاهم. بود

. ای قهوه ای قلوه لبای دوختم صورتش به و گرفتم میزد برق

 حالت مشکی موهای و مرتب ابروهای. متناسب و متوسط بینی

 ریش ته. بودن ریخته پیشونیش روی قشنگی شکل به که دار

بود ش برنزه تقریبا پوست روی هم کمی .  

میکرد غرق خودش توی و آدم که مشکیش چشمهای آخر در و . 
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 چشماش به شده مسخ هنوزم من و نشست م گونه روی دستش

کردم می نگاه .  

کرد نوازش و م گونه دست پشت با :  

افتادی چنگم توی باالخره ـ .  

 زود اومدم بیرون خلع از انگار حرفش مفهوم کردن درک با

خوردم بسته در به که رفتم عقب و زدم پس و دستش .  

زد حرکتم به پوزخندی و کرد شلوارش جیب توی و دستش یک .  

دادم قورت و دهنم آب ترس با :  

. اومدم منشی استخدام... برای من...مـ.. ببخشید...بـ ـ

نمیشم مـنظورتون متوجه...مـ .  

 ای نقره فندک. برداشت سیگار یه میزش روی از و رفت عقب

. کرد روشن و سیگارش و آورد بیرون جیبیش از مانندی اژدها

رفت پنجره کنار و میز روی انداخت و فندک .  

بشین ـ ..  



 روی و کردم گوشش ناخودآگاه که گفت دستوری و محکم انقدر

نشستم میزش جلوی ی نفره دو مبل .  

دوختم روم به رو میز گل به و نگاهم . 

درسته؟ داری برادر یه ـ   

 با و گفتم آرومی هین. شد بلند گوشم کنار از درست صداش

سمتش برگشتم ترس ..  

بله؟...بــ ـ   

نه؟ مگه برادرته شایسته ماهان ـ   

بله ـ .  

 پشت از و خودش و گذاشت کنارم مبل پشتی روی و دستش

گرفت قرار سرم کنار دقیقا سرش که طوری جلو کرد خم مبل .  

افتادم سرفه به که کرد فوت صورتم روی روی و سیگارش دود .  

کجاست؟ ـ   

 درست وسط این چیزی یه که بودم فهمیده. بودم ترسیده

میگرفت من از و سراغش و میشناخت و ماهان اون. نیست .  



برم اینجا از که زد می فریاد سرم توی صدایی .  

 فشار با و نشست م شونه روی دستش که شم بلند خواستم

بشینم کرد وادارم محکمی .  

شد خارج دهانم از آرومی آخ .  

 کار من اصال... اصال. برم من بزارید میکنم خواهش: گفتم عجز با

خوام نمی .  

اومد پوزخندش صدای . 
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کوچولو خانم داریم کار هم با فعال ـ .  



 سیگارش به محکمی پک و برداشت م شونه روی از رو دستش

  .زد

 من و اومد سمتم به. گرفتم فاصله ازش و شدم بلند جام از فورا

 کفش اون با قدم. خوردم دیوار به که عقب انقدر. رفتم عقب

بود هاش سینه روی تا سانتی پنج پاشنه .  

. کرد نزدیک گونه به بود شده سرخ سرش که رو سیگارش

میکرد گرم و م گونه حرارتش .  

شد حبس ترس از نفسم . 

 توانم انگار. اومد بیرون نفسم کرد دور ازم و سیگار که همین

 زمین روی و خوردم سر دیوار به تکیه چون رفت تحلیل

 .نشستم

 دوباره و کرد خاموش میز روی اسیگاریج توی رو سیگارش

 م چونه زیر رو دستش. نشست زانو یه روی جلوم. سمتم برگشت

کرد بلند و سرم و گذاشت . 

 از مجبورم اوقات گاهی اما. نمیاد خوشم سوختگی از من ـ

کنم استفاده سوزوندن .  



برم من...مـ بزار ـ .  

 سمت به. ردک بلند زمین از منم و گرفت و بازوم. شد بلند جا از

 روی که و کیفم. روش انداخت رو من و رفت نفره سه راحتی مبل

میز روی کرد خالیش و گرفت ازم بودم انداخته م شونه .  

 همین ترس موقع اوقات گاهی. نداشتم و فرار و شدن بلند توان

میشدم طوری .  

 

گرفت سمتم و برداشت میز روی وسایالی بین از رو گوشیم .  

کن باز و قفلش ـ . 

 القا بهم و ترس فقط حاال که مشکیش چشمای توی نگاهم

 با. سمتم شد خم نکردم حرکتی دید وقتی. موند خیره میکرد

 کنم روشن که و بعدیم سیگار: گفت ترسناکی و آروم صدای

 وقت اون. کنم خاموشش سیگاری زیر توی نخواد دلم ممکنه

که؟ میفهمی. کنم استفاده خوشکلت صورت این از بخوام ممکنه  

زدم می نفس نفس ترس از ...  



کن بازش ـ .  

کشید دستم از و گوشی. زدم و پین لرزونم دستای با . 

 پرتش ای گوشه کرد رو و زیر رو داخلش محتویات خوب وقتی

 .کرد

 باز و موهام ی گیره. کشید سرم از و شالم آروم و اومد سمتم به

ریخت دورم آزادانه بلندم خرمایی موهای. کرد . 

کشید موهام توی دستی گونه نوازش  .  

میترسیدم آرومش حرکات این از .  

 

شد سرازیر چشمام از اشک های دونه . :  

کجاست؟ نامردت برادر اون ـ   

افتادم هق هق به .  

کن ولم ـ .  

زدم جیغ پیچید سرم توی که وحشتناکی سوزش با .  



کشید می و بود گرفته دستاش توی و موهام :  

کجاست؟ گفتم ـ   

برگشت در سمت به در شدن باز ایصد با .  

بود ایستاده نگرانی با سامان :  

کن ولش ساشا؟ میکنی چیکار ـ .  

 روشن ای دیگه سیگار. رفت میزش سمت به و کرد ول و موهام

  .کرد

بود شده بیشتر هقم هق .  

شدم خفه که کرد بهم ترسناکی نگاه عصبانیت با . 

اومد سمتم به سامان :  

خوبی؟ ـ   

 چه این پری آخ. ترسیدم می هم اون از. کشیدم قبع رو خودم

برام؟ کردی پیدا بود کاری   



 فهمیدم تازه. شد روشن برام چیزایی یه کم کم پری یادآوری با

بود چی وجدانش عذاب و بد حال دلیل . 
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کنهب باهام و کار این تونست چطور ... 

  

" ببخشی و من بده قول " 

" داشتم احتیاج پول اون به کن باور "  

 

شد بلند نهادم از آه .  

 کردن می بحث من به پشت که ساشا و سامان به و نگاهم

  .دوختم



نشستم صاف زد سرم به که فکری با .  

بود وقتش االن .  

 

 اتاق از آروم و شدم بلند جا از نیست بهم حواسشون دیدم وقتی

 داد که صدایی با. کردم بازش و رفتم در سمت به. شدم خارج

شد قطع هم اونا زدن حرف .  

 

 زود و رفتم آسانسور سمت به. بیرون رفتم زود و نکردم معطل

زدم و ش دکمه .  

 ...لعنتی

 اون در که برم ها پله سمت به خواستم. بود همکف ی طبقه 

شد باز لعنتی واحد . 

 پله راه سمت به و یدمکش هینی عصبانی ساشای دیدن با 

میشنیدم و هاش قدم صدای. دویدم .  

 



زدم جیغ :  

کمک ـ ...  

 

  خواستم تا. افتادم رو پله تا دو و لغزید ششم ی پله روی پام

 بزنم جیغ که این از قبل. گرفت و م یقه پشت از ساشا شم بلند

 بدنم و رفت سیاهی چشمام. کردم حس بدنم توی و برق جریان

 جریان. افتادم لرزه به. شد قفل فکم و حبس نفسم. شد سست

شدم حال بی منم شد قطع که برق .  

 

برد واحدش سمت به و کرد بلندم دستاش روی ساشا .  

 

 و من. شد داخل ساشا و رفت کنار بود در جلوی که سامان

بود شده بهتر حالم. زمین روی انداخت .  

 



 صدای با. شد قفل عصبانیش و مشکی چشمای روی نگاهم

 دستش توی شوکر. دوختم دستش به و نگاهم اومد که جیبیع

انداخت لرزه به و بدنم . 

  

کشیدم عقب زمین روی و خودم ترس با .  

اومد سمتم به .  

 

گرفت و جلوش سامان :  

داداش کن ولش ـ .  

 

 پهلوم روی و شوکر.  برداشت خیز سمتم به و زد کنار و سامان

و گذاشت  ...  

 

ها حالت همون و برق جریان همون بازم  



 هیچی دیگه بعد به جایی یه از چون بود تر طوالنی بار این

 ..نفهمیدم

 

 همونجا هنوزم. کردم باز و چشمام که گذشت چقدر دونم نمی

زمین روی. لعنتی واحد همون توی. بودم .  

 

 بار این. کردن می بحث هم با سامان و ساشا بازم من از دورتر

نداشتم و فرار توان .  

 

گرفت و بازوم و اومد سمتم به بازم چشمای دیدن اب سامان ... 
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نزن دست بهم: گفتم بغض با و کشیدم عقب و خودم .  



 

زد لبخندی :  

کنم کمکت میخوام. ندارم کاریت ـ .  

برم من بزارین خدا رو تو ـ .  

 

شد بلند ساشا صدای :  

سامان ـ .  

برگشت سمتش به سامان :  

 

چیه؟ ـ   

بیارش برو ـ .  

شد جدا ازم سامان :  

 

کـ ولش میگم هنوزم من ببین مطمئنی؟ ساشا ـ ...  

 



پرید حرفش میون ساشا :  

بیارش گفتم ـ .  

 

رفت اتاق سمت به و کرد اخمی سامان . 

 خودم توی و چسبوندم دیوار به و خودم. اومد سمتم به ساشا

شدم جمع . 

  

نشست زانو یه روی .  

پیچید انگشتش دور و موهام از ای حلقه .  

کردم نگاه ترسناکش چشمای به ترس با . 

  

میدی پس و تاوانش باش مطمئن. کوچولو کردی کاری بد ـ .  

کشید عقب سامان صدای با :  

بگیرش بیا ـ .  

 



رفت سامان سمت به و شد بلند . 

کن ش آماده ـ .  

ساشا داره گناه ـ   

 

بکنم خودم کنی نمی و کار این اگه ـ .  

اومد سمتم به و کشید پوفی سامان .  

ترسیدم می بکنن باهام میخواستن که کاری از .  

 

رفت مانتوم سمت به دستش .  

کردم وحشت ...  

دید و لرزشم .  

 

باهات ندارم کاری ـ .  

زدم پس و دستش. کرد باز و هام دکمه .  

کن ولم ـ   



 

 تیشرت یه فقط زیرش. اورد رونبی زود و مانتوم و کشید پوفی

بود تنم نارنجی کوتاه آستین .  

 

 پوزخند ساشا و خندید سامان لباسم روی بامبی عکس دیدن با

  .زد

 

برگشت ساشا سمت به سامان :  

شو بامبی این بیخیال. هنوز ست بچه این بابا ـ .  

 

اومد سمتم به ساشا .  

سامان بگیرش ـ .  

 دستش یه با پشت از و تنشس پشتم. کشید جلو و من سامان

 دست ش دیگه دست با و کرد قفل محکم و بدنم و راست دست

گرفت ساشا سمت به و چپم .  

 



 گودی باالی کشی. لرزیدم دستش توی خالی سرنگ دیدن با

بست دستم .  

افتادم هق هق به زود و شد سرازیر چشمام از اشک :  

 

نکردم کاری که من. رو من نکشین خدا رو تو ـ .  

اومد سامان ی خنده یصدا :  

 

افتاد پس بدبخت. بکن و کارت زود ساشا ـ .  

کرد نزدیک بهم آمپول ساشا . 

  

نبینم و مرگم تا. بستم محکم و چشمام .  

 خارج دستم از سرنگ وقتی. گفتم آرومی آخ دستم سوزش با

شد باز منم چشمای شد .  

 

شد خشک سرنگ توی خونای روی نگاهم .  



بود ساده آزمایش یه. شد تموم دیدی؟ ـ .  

 کرد می خالی نمونه ظرف یه توی رو ها خون که حالی در ساشا

 ببر هم رو نمونه این. ببرمش میخوام. بخوابونش: گفت سامان به

شم مطمئن باید. میخوام سریع و جواب بگو. مسعود آزمایشگاه . 

  

رفت اتاق سمت به سامان :  

خونه؟ میبریش ـ   

بفهمه نمیخوام. ادبی پرهام ممکنه اونجا. نه ـ . 

 

 گرفت و من. کنارم نشست و برگشت سفید ی پارچه یه با سامان

بغلش توی .  

 

باهام؟ میکنی چیکار ـ   

کوچولو بامبی بخوابی یکم میخوام فقط ـ .  

 



 آوری سرگیجه و تند بوی. گرفت دهانم و بینی جلوی و دستمال

 و دستمال خواستم و زدم چنگ دستاش به. پیچید مشامم توی

کنم جدا صورتم از ...  

 

میشه تموم االن باش آروم.. ششششش ـ ...  

مطلق سیاهی....  و شد سنگین هام پلک کم کم  
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کردم می حس رو شدیدی سرمای .  

بهم بودن چسبیده انگار پلکام. بود تلخ دهنم .  

 



 به و نگاهم. کردم بازشون آروم و دادم نتکو کمی رو پلکام

سیاه زمین و دیوارا با سرد و بزرگ اتاق یه. انداختم اطرافم . 

  

کردم؟ می چیکار اینجا من  

کرد می درد سرم .  

نشد که بدم تکون و دستم خواستم .  

بود شده بسته هم به پاهامم. بودن بسته پشت از دستام .  

 

بودم نشسته فلزی صندلی یه روی .  

کردم نگاهی تنم مشکی لباس به تعجب اب .  

 

 روی که پایین تا کمر از و بود تنگ کمر تا که بندی لباس یه

شد می گشاد کمی بود زانوم .  

 پا به هم بود پام مچ باالی تا بنداش ک بندی مشکی های صندل

  .داشتم



 

اوردم خاطر به رو چی همه کم کم ...  

  ...پری

  ...سامان

مشکی چشمای ...  

وکالت ردفت ...  

 

کردم نگاه و اطرافم ترس با .  

ترسیدم می اتاق این از ...  

ترسیدم می داشتم تن به که لباسی از ...  

 هراس باشم داشته بود قرار که ای آینده از همه از بیشتر

  ...داشتم

 

هام روز این ترسناک مشکی چشم مرد دستان در ای آینده .  

کردم بسته و باز بار چند و دهنم ..  



بود شده شکخ ..  

 

نیست؟ اینجا کسی... آهای ـ   

نیومد صدایی .  

شد داخل کسی و باز اتاق فلزی در دقیقه چند از بعد .  

 

دیدمش نمی خوب تاریکی خاطر به .  

پیچید فضا توی آشنایی و تلخ عطر بوی .  

شد نزدیک بهم .  

بندش پشت و اومد فندکی صدای ...  

  ...دیدمش

 

 خونسرد مشکی چشم جفت هی فندک آتش کم نور پشت از

کرد می نگاهم .  



 روی به رو گذاشت و برداشت رو بود در کنار که ای دیگه صندلی

 .من

  

نشست روش هم خودش .  

کرد روشن رو سیگارش .  

نداشت زیادی ی فاصله ...  

کجاست؟ اینجا.... اینـ ـ   

 

  ...سکوت

اینجا آوردی چرا رو من ـ ...  

میکرد نگاهم فقط .  

برم من بزار کنم می خواهش: گفتم عجز با .  

 

شد بلند جا از و انداخت ای گوشه و سیگارش .  

کرد خاموش و روشن بار چندین رو فندکش ...  



 

بری؟ بزارم ـ   

انداخت تنم به لرزه پوزخندش صدای .  

 ی شونه روی رو دستش و ایستاد سرم پشت آروم های قدم با

گذاشت لختم . 

  

پریدم جا از کمی م شونه با دستش برخورد از . 

کرد وارد م شونه به کمی فشار .  

نزاره دمم روی پا کسی که زمانی تا آرومیم آدم من میدونی؟ ـ .  

 

 ماساژ آروم و م شونه یکی اون روی گذاشت یکیشم اون دست

  ...داد

 و... زندگیم یعنی... کارم یعنی... خودم یعنی دمم میگم وقتی ـ

هستن زندگیم توی که آدمایی ...  

 



شد تر محکم اژاشماس ...  

باشه داشته کار اینا از یکی با فقط که کسی حال به وای ـ ...  

 خارج دهانم از بلندی آخ که داد فشار محکم انقدر لحظه یه توی

  .شد

 

 بلند فندکش صدای بازم و برداشت م شونه روی از و دستش

 .شد

کرد لگدمال رو دمم کل تو برادر ـ ...  

دکر فرو موهام توی و دستش ...  

 

کرد نفوذ زندگیم توی ـ ..  

گذاشت راستم ی شونه روی و ش چونه ...  

کارم توی اومد ـ ... 
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چسبوند گوشم به و لباش ...  

بود من مال که کسی روی گذاشت دست و ـ ...  

 

میزدم نفس نفس زیاد ترس از .  

 سرم شد باعث و کرد حلقه گردنم دور محکم و زوهاشبا از یکی

بیاد باالتر .  

 

کرد روشن صورتم جلوی رو ایش نقره فندک .  

 و مالش منم بگیره و من مال کسی اگر من قانونای توی ـ

  .میگیرم

 

میاد بند داره نفسم میکردم احساس .  



کرد تر نزدیک صورتم به رو فندکش ...  

 

 دست توی گذاشت دست. شتندا لیاقت... رفت که اون ـ

 یکی با فردا نه ماهان با امروز... درک به... کرد فرار و برادرت

نده تاوان کسی شه نمی دلیل اما... رفتنیه رفتنی... دیگه ...  

 

 تار فندک آتیش شد باعث و شد سرازیر زیاد ترس از اشکام

برام بشه ...  

من مال میشه ماهان خواهر پس ـ ...  

 

افتادم سرفه به من و برداشت و دستش .  

شد بلند اونم صدای همزمان و شد خاموش فندک :  

 

 تاوان اون میون این فقط ممکنه... کجاست برادرت بگی اگر اما ـ

  ...بده



دونم..نمی...نـ ـ ...  

ایستاد جلوم ...  

کجاست؟ ـ   

 

افتادم هق هق به :  

دونم نمی خدا به ـ ...  

ردآو بیرون چیزی و کرد جیبش توی رو دستش ...  

زد یخ هام رگ توی خون شوکر دیدن با ...  

کجاست؟ ماهان ـ   

 

 کی هر به... پیغمبر به... پیر به... دونم نمی میگم لعنتی ـ

کجاست دونم نمی قسم میپرستی ...  

 

کرد جدام زمین از و گرفت رو موهام ...  

گذاشت ام ترقوه از تر پایین رو شوکر ...  



کجاست؟ ـ   

 

نـم...نمیدونـ.نـــ.نـ ـ ...  

شد شل دستش گوشیش زنگ شدن بلند با .  

برگشت م رفته نفس ...  

 

زمین روی کرد پرتم محکم .  

نداشتم گفتن آخ جرات اما گرفت دردم ...  

 مچاله و رسوندم دیوار به و خودم بسته پای و دست همون با

  ...شدم

داد جواب رو گوشیش :  

 

بله؟ ـ   

  ... ـ

خوب؟؟ ـ  



  ... ـ

بود؟ چی آزمایش جواب ـ  

 ... ـ

شدم جمع بیشتر من و کرد نگاهم  ...  

بود گفته دروغ عوضی منوچهری اون پس ـ ...  

  ... ـ

هنوز سالمه... نترس ـ .  

  ... ـ

کافیه همینجا تا سام نکن دخالت ـ ...  

  ... ـ

 بازم احتماال باش زنگ به گوش... بدونی رو مکانم نیست نیازی ـ

دارم کار باهات ... 

کرد طعق و گوشیش ...  

 



رفت اتاق دیگه ی گوشه سمت به .  

میکنه چیکار نفهمیدم بود تاریک چون .  

سمتم برگشت .  

 

 و کشوند اتاق سمت اون به و من. کرد بلندم و گرفت رو بازوم

 چیزش همه هم باز که فلزی ی نفره دو تخت روی کرد پرتم

بود مشکی .  

 

 به و تبرداش بود وصل کوچکی مشکی کپسول به که رو ماسکی

 من زود اما برم عقب خواستم. نشست تخت روی و اومد سمتم

کشید آغوش در پشت از رو . 

  

 ماسک دیگرش دست با و کرد حلقه م شونه دور رو دستش یک

گذاشت دهنم روی رو ... 

 

بودم گرفته محکم اما برم در دستش زیر از تا کردم تقال .  



بخوری نتکو نمیتونی اینجا از تو... کوچولو باش آروم ـ . 

 احساس و شد می تر سست بدنم کشیدم می که نفسی هر با

کردم می کرختی .  

 

 بازم نیمه های چشم. شدم رها بغلش توی و شدم شل کم کم

 پلکام که نکشید طولی. دید می رو مشکیش های گوی تنها

مطلق سیاهی هم باز و شد سنگین ... 
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 از پاهام و دست. بودم تخت همون روی شدم بیدار وقتی بار این

 بهش که مشکی چرمی پابند و بند دست با و بود شده باز هم

بود شده بسته تخت طرف چهار به بود شده وصل زنجیر .  



 پاشنه های صندل همون و بود تنم مشکی لباس همون هم هنوز

داشتم پا به و دار .  

 

 کسی چه که کنم فکر بهش خواستم نمی حتی که اییه لباس

کرده تنم .  

نبود ساشا از خبری .  

فرستادم لعنت بدم بخت به و بستم محکم رو چشمام ...  

 

فرستادم لعنت فروختنم خاطر به پری به  ...  

رو بردارم و ...  

رفته و ریخته هم روی من ماهان داداش با نامزدش میگفت ...  

نداشتم باور من اما ...  

 

بود مرد ماهان ...  

نبود پشت از زدن خنجر و خیانت آدم .  



بودی کاش ماهان ...  

 

 چشم مرد این چنگال توی من االن تا زد نمی غیبت یهو کاش

نبودم اسیر خورده زخم مشکی ...  

آشنا تلخ بوی همون هم باز و شد بلند در صدای هم باز ...  

مشکی چشم جفت یه و ...  

نشست فلزی تخت کنار صندلی روی ...  

کرد روشن و آورد در رو برگش سیگار :  

کجاست؟ ـ   

دونم نمی ـ ...  

زد خیمه روم و شد بلند .  

 ش کننده مسخ های چشم به نباشم مجبور تا کردم کج و صورتم

بشم خیره .  

کرد فوت صورتم توی رو سیگارش دود .  



افتادم سرفه به .  

 توی رو مسیگار نکنم هوس بعد ی دفعه شاید بودم گفته ـ

کنم؟ خاموش جاسیگاری   

 باال پام رون روی تا و کشید گونه نوازش زانوم روی رو دستش

  .آورد

بود رفته باال لباس دامن .  

سفیده خیلی پوستت ـ . .  

بودم حرکاتش ی خیره ترس با فقط و بودم کرده حبس و نفسم . 

. 

کرد زمزمه :  

دنکر نقاشی واسه میده جون که نقاشی دفتر یه مثل ـ . 

زدم بلندی جیغ پیچید پام رون توی که وحشتناکی سوزش با .  

شد سرازیر چشمام از اشک .  

کرد خاموش پام روی رو سیگارش .  

کردم می هق هق بلند بلند ..  



کجاست؟ ـ  

زدم جیغ :  

دونم نمی میگم فهمی؟؟؟ نمی چرا لعنتی ـ .  

کرد بازش و رفت تخت کنار کمد سمت به و شد بلند جا از .  

 شالق تونستم تازه بست رو کمد در وقتی. برداشت چی مندید

 نازک ی الیه تا چند از انگار که ببینم دستاش توی رو کوتاهی

بود شده درست چرم .  

ریختم می اشک هم هنوز و سوخت می پاهام هم هنوز .  

داشت ادامه لعنتی ی شکنجه این هم هنوز و .  

 باریک چم روی از آروم رو شالقش و نشست تخت روی کنارم

اومد باال و کشید راستم پای .  

داشت نگه م ترقوه استخوون زیر رو شالق .  

 برهنه ام ترقوه زیر انگشت چهار تا و بود باز مربعی لباس ی یقه

  .بود

کرد نوازش رو ام سینه باالی شالق چرم بندای با .  



کشید م گونه روی و آورد باال رو شالق .  

بستم رو چشمام .  

گزیدم رو لبم پیچید پام های رون یتو که دردی با .  

کرد باز رو پاهام و دست . 
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 و خوابوند شکم روی رو من زود کنم فرار بخوام اینکه از قبل

بست تخت طرف چهار به حالت همون به دوباره .  

 

 احساس از رو این من و داشت بند فقط کمرم روی لباس پشت

فهمیدم می داشتم که بیشتری سرمای .  

 



 از رو سرم کرد وادارم و پیچید گردنم دور رو شالق بندهای

ببرم عقب پشت .  

شد بلند گوشم کنار صداش :  

 

کجاست؟ عوضیت برادر ـ   

دونم نمی. دونم نمی.ره نمی سرت توی حرف چرا ـ .  

بودم افتاده گریه به .  

ندارم خبر ازش منم. دونم نمی خدا به ـ . . 

 

. برد عقب پشت از بیشتر رو سرم و گذاشت دهنم روی و دستش

 که گلوم سیب روی رو بینیش و کرد فرو گردنم توی رو سرش

کشید شد می پایین باال تند تند . 

  

گرفت رو بینیم دیگرش دست با و کرد ول رو شالق .  

شد گرد هوا کمبود از چشمام .  



نشد اما کنم خالص و خودم کردم سعی .  

 

برداشت و دستاش که رفت می سیاهی داشت چشمام .  

افتادم سرفه به .  

بکشم نفس تونستم نمی درست گریه خاطر به .  

 

  لعنتی

  لعنتی

  لعنتی

بود روانی .  

بودم شده مطمئن .  

 

شد بلند جیغم هم پیچیدباز کمرم توی که شدیدی درد با .  

 به رو شالق و شد خسته خودش که زد مرتبه چند دونم نمی

کرد پرت ای گوشه .  



 

زدم نمی جیغ دیگه .  

میریختم اشک و گزیدم می لب فقد .  

برگشت سرنگ یک با مدتی از بعد .  

نبود خالی بار این .  

بود داخلش رنگ سفید ی ماده یه .  

 

خوابوندم کمر روی دوباره و کرد باز رو پاهام و دست .  

کنم بلندی ی هنال شد باعث و پیچید کمرم توی بدی درد .  

 

 خالی دستم توی رو آمپول و گرفت دستش توی رو راستم دست

  .کرد

کردم می وزنی بی و حالی بی احساس .  

نالیدم شدم خشک های لب میون از :  

 



کردی؟ تزریق.تـ. بهم چی ـ   

کرد نگاهم خونسردش چشمای با .  

نفهمیدی؟ ـ   

بود شده تر آروم انگار دردم .  

مسکن؟ ـ   

 

هروئین ـ .  

 سرم روی دنیا ی همه انگار لحظه یه. شد خشک بدنم توی خون

شد خراب .  

ندیدم و رفتنش بیرون .  

 

 ی گوشه از اشک ای قطره هم باز اومد در صدای وقتی فقط

ریخت فرو چشمم .  

شد می اکو ذهنم توی صداش .  

 "هروئین"



  "هروئین"

  "هروئین"

 

بود شده تموم تحملم انگار .  

 می رو نفسم راه که بود شده جمع گلوم یتو بزرگ ی قده یه

  .گرفت

 

 هم باز و کرد فروکش توانم ی همه انگار زدم که بلندی جیغ با

شد بسته چشمام .  

خدااااااااا ـ  ! 
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بود گذشته روز چند دونم نمی ...  

ودمب اسیر هم هنوز میدونم فقط ...  

شدم می شکنجه هم هنوز ...  

جسمی و روحی ...  

 

بودم آویزون سقف به دستام با اومدم هوش به وقتی روز اون .  

سراغم اومد روز هر مثل ..  

 

 تکراریش سوال هم باز و کرد خاموش روشن هم باز رو فندکش

پرسید رو :  

کجاست؟ ـ   

گفتم کلمه یه فقط قبل مثل منم :  

دونم نمی ـ .  

 

نبود سوختگی و شالق از خبری ارب اون .  



 ای  نقره چاقوی و انداختش زمین روی کشید رو سیگارش وقتی

 و برداشت بود شده حکاکی ش دسته روی که اژدهایی با تیزی و

 هاش خون شدن خشک با تازه من و کرد خطی خط رو بازوم

حرف فهمیدم  "S" کشیده بازوم روی رو .  

 

بود داده خراش هم رو گردنم زیر .  

رفت و کرد تزریق بهم و انگیز نفرت ی ماده همون قبل مثل .   

 

 بودم خورده نون کوچیک ی تکه تا چند فقط روز چند این توی

آب کمی و .  

بود داده بهم بمونم زنده که این جهت صرفا هم رو اونا که .  

 

 همون رفتن از قبل همیشه اما داشت فرق دفعه هر هاش شکنجه

میشدم حال بی من و کردمی تزریق بهم رو ماده .  

 

شدم می سست .  



رفتم می حال از تهش و شد می آروم دردام .  

شدم وابسته بهش میکردم احساس . 

  

 نه و کردم تقال نه زدم، جیغ نه کرد تزریق بهم وقتی بار آخرین

نزنه کردم التماسش .  

میخواستش وجودم ته حسی یه انگار .  

داشت احتیاج بهش .  

 

مشکی های چشم همون مثل .  

دیدنش به بودم کرده عادت .  

زد زنگ گوشم توی صدایی :  

 

  "معتاد"

 

داشتم درد من و نیومد امروز .  



پیچیدم خودم به من و نیومد .  

بیاد خواستم ازش من و نیومد .  

  .نیومد

شدم بیهوش من و نیومد .  

 

***  

 

بود سرد هوا .  

کرد می درد بدنم .  

میومد اطرافم صداهایی .  

 

ساشا آوردی سرش الییب چه ـ .  

نشست بازوم روی دستی .  

کردم ناله .  

روانی. شدی روانی تو ساشا ـ . 



  

؟ و صدام شنوی می ماهور؟ کوچولو؟ بامبی بامبی؟ ـ   

نداشتم و دادن جواب توان اما میشنیدم . 

  

بود سردم .  

لرزیدم می .  

داغه؟ انقدر چرا این ساشا ـ   

 

شد بلند آشناتر صدایی و پیچید مشامم توی آشنایی عطر بوی :  

کن خبر و مهربان دکتر ـ .  

 

مطلق وزنی بی هم باز و شدم کنده زمین از کردم احساس . 
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کردم باز رو چشمام زیاد تشنگی احساس با .  

سفید و کرم دکور با بودم دیگه اتاق یه توی ...  

 

میکرد حالم خوش این مشکی رنگ همه این از دبع .  

 قبل به نسبت بهتری احساس اما کجام دقیقا دونستم نمی

  .داشتم

 

انگار بود شده تر آروم دردم .   

بود چسبیده دهنم سقف به زبونم دهنم زیاد خشکی خاطر به .  

 

شدم ساشا ورود منتظر و دوختم بهش رو نگاهم در شدن باز با .  

خوردم جا سامان دیدن با اما .  

 



بودمش ندیده اسارتم مدت ی همه توی .  

 نگاهم شرمگین چشمانی با و بود کرده قفل جلوش رو دستاش

کرد می :  

سالم ـ .  

 

گذاشت جلو قدمی :  

کوچولو؟ بامبی خانم خوبین ـ   

کردم نگاهش فقط ...  

 

ایستاد تخت کنار و گرفت نگرانی رنگ چشماش :  

میاد؟ یادت رو من اصال بزنی؟ حرف تونی می ـ   

 

 صدایی همون با کردم سعی و کردم باز زور به رو خشکم های لب

بخوام آب میومد در چاه ته از انگار که ... 

 



چی؟ ـ   

کرد نزدیک سرم به رو گوشش ...  

بگو دیگه بار یه ـ ..  

آاا ـ ...  

 

گرفت فاصله ازم :  

آب؟ ـ   

دادم تکون کمی رو سرم .  

برات میارم االن ـ .  

 

برگشت آب لیوان یک با که نکشید طولی و رفت بیرون تاقا از .  

کرد بلند کمی رو سرم و گذاشت سرم زیر رو دستش .  

 

بخورم کرد کمکم و گرفت لبام جلوی رو لیوان .  

گرفتم ای تازه جون انگار رفت پایین گلوم از خنک آب وقتی ..  



 

کرد دور ازم رو لیوان ..  

کجام؟... من...مـ ـ   

 خونه: گفت بود شده گرد که چشمهایی با و انداخت باال ابرویی

سیاه گرگ ی !  

زدم لبخند ...  

 

اسارتم های روز تلخی به لبخندی ...  

 در چوب چهار توی ساشا بگه چیزی یا بگم چیزی که این از قبل

گرفت قرار ..  

شد محو لبخندم ... 

  

 اش گوشه به رو خودم و نشستم ساف تخت رو ناخودآگاه

کردم نزدیک .  



 باالی ی گوشه و دیوار ی گوشه بود دیوار به چسبیده تخت چون

بودم گرفته قرار تخت . 
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 ساشا به ای غره چشم بود شده ترسم ی متوجه که سامان

 ...رفت

شد بلند ساشا صدای :  

 

بزار تنهامون سامان ـ ...  

ترسیده چقدر بیچاره دختره ببین. اشاس کن ولش ـ ...  

سامان ـ ...  

 



باش نداشته کاریش ـ !  

بیرون برو ـ ...  

داد بیرون محکم رو نفسش و بست رو چشماش سامان .  

انداخت بهم نگاهی ...  

 

بمونه که میکردم التماسش چشمام با .  

رفت در سمت به و زد بهم مشوشی لبخند ...  

ساشا متس برگشت بره که این از قبل :  

 

داداش باش نداشته کاریش ـ ...  

بست سامان روی رو در و داد تکون سری ساشا ...  

اومد سمتم به   

نشست تخت ی لبه روی بهم پشت .  

 



 اتاق توی برگش سیگار دود بوی بعدم و اومد فندکش صدای

  .پیچید

. پیچیدم خودم دور رو پتو و کردم جمع بغلم توی رو زانوهام

ترسوند می رو من سکوتش همین و زد نمی حرفی .  

 

کرد باز لب سیگارش سومین کشیدن سر :  

کردی م خسته ـ  

زد سیگارش به ای دیگه پوک ...  

کجاست؟ ـ  

 

دونم ی...نمـ خدا...خـ به ـ ... 

چرخید سمتم به و شد بلند جا از ...  

اینجا بیا ـ ...  

کردم نگاهش ترس با فقط ...  

 



م؟کن نقاشی هوس بازم که خوای نمی ـ   

کشیدم جلو سمتش به رو خودم ترس با .  

 برگشت و کرد خاموش عسلی روی لیوان توی رو سیگارش

  .سمتم

 

کشید پایین گونه نوازش م گونه روی از رو دستش .  

کرد لمس بود روش چسب که رو گردنم روی زخم آروم .  

 

زمین روی کرد پرتم و گرفت رو موهام .  

دادم تکیه دیوار به دوباره و گفتم آرومی آخ .  

آورد در سوییشرتش جیب از رو همیشگی آمپول .  

 

زد دو دو چشمام مردمک ...  

گرفت رو بازوم و اومد سمتم به ...  

زد باال رو داشتم تن به که زخیمی تونیک آستین ...  



 

بستم رو چشمام .  

 و حالی بی همون هم بعد و کردم حس رو دستم سوزش

  ...سستی

رفت بیرون اتاق از ...  

شد سرازیر کاماش .  

 

کردم می گریه و بودم گذاشته زانوم روی رو سرم .  

گرفتم باال رو سرم نشست م شونه روی که دستی با .  

 

دیدم اشکم ی پرده پشت رو سامان ی چهره ...  

کجاست ماهان بگو بهش ـ ...  

کن باور تو. دونم نمی خدا به... دونم نمی ـ ... 
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                            *** 

 

 کمتر. بود شده عوض که بود ای طوالنی مدت رفتاراش ـ

 اینکه تا... دوستش ی خونه یا بود مسافرت یا... میدیدمش

روز یک باالخره ...  

بود پیش ماه یک درست آره... بود ماه یک کنم فکر  ...  

 گفت. ببخشمش گفت بهم. بود آشفته چقدر روز اون یادمه

 نه و بگه بهم میتونه نه نشده تموم تا که موضوعیه یه درگیر

بمونه کنارم میتونه .  

 سفر یه میره. ببینتم نمیتونه دیگه گفت و کرد جمع و وسایالش

نپرسم چیزی خواست ازم. دور . 

 فقط... میده توضیح برام رو چی همه و برمیگرده زود گفت 

باشم داشته اعتماد بهش .  



 همه... خاموشه هم خطش. ندارم ازش خبری دیگه موقع اون از

کجاست دونم نمی قسم بابام مامان خاک به... بود همین ش ...   

 

کشید بازوم روی همدردی ی نشونه به دستی سامان :  

زنم می حرف ساشا با خودم من... باش آروم تو... باشه ـ .  

 

 ی همه انگار که جوری. کرد یم درد بدنم. رفت بیرون اتاق از

کردند باز سر بدنم های زخم .  

 

 راستم دست مچ دور طرف یک که افتاد زنجیری به نگاهم

بود قفل تخت ی میله به هم ش دیگه طرف و بود پیچیده .  

 

باشم داشته اسارت از ای نشونه باید هم اتاق این توی .  

 لداخ دستش توی سرنگ با ساشا که گذشت چقدر دونم نمی

بست رو در و شد .  

 



 جیبش از رو فندکش و سیگار و انداخت میز روی رو سرنگ

کشید بیرون .  

پیچید مشامم توی برگش سیگار بوی ... 

  

 انتظار که میدونم... کرد بازگو برام رو تو چرت حرفای سامان ـ

نه؟...  کنم باورش اون مثل نداشتی   

 

چرخوند قفل توی رو کلیدش و رفت در سمت به .  

داشتم بدی حساسا .  

 

اومد سمتم به .  

کجاست؟ ماهان... میپرسم که باره آخرین این ـ   

 

 ماهان اگر بودم؟ گفته چی بهت... باشه: گفت دید و سکوتم وقتی

مونی می من اسیر عمرت آخر تا تو نباشه ... 



  

شدم جمع بیشتر من و شد نزدیکم ...  

کشید جلو و من و گرفت هاش پنجه بین رو موهام ...  

 

گفتم آرومی آخ .  

کرد باز رو زنجیر قفل و آورد بیرون جیبش داخل از کلیدی .  

 

 بیرون رو کفش همون و ها لباس همون اتاق توی کمد داخل از

سمتم کرد پرت و آورد .  

 

 م چهره درد از شد باعث و کرد برخورد زانوم به ها کفش از یکی

بشه جمع .  

بپوششون ـ ...  

 

بپوشم رو ها لباس ناو دوباره نداشت امکان .  



بود عذاب ی نشونه برام ...  

 

دادم تکون راست و چپ به منفی ی نشونه به بار چند رو سرم ...  

نه...نـ ـ ..  

داد باال رو ابروهاش از یکی : 

  

نشنیدم ـ ....  

کنم..نمی... رو کار این ـ .  

شد نزدیک بهم و زد پوزخندی . 

  

گرفت ور بازوم بکشم عقب رو خودم اینکه از قبل ... 
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شده دراز زبونت... بودی راحت زیادی روز چند این ـ ...  

رفت تنم لباس های دکمه سمت به دستش .   

 

زدم پس رو دستش وحشت با .  

نکن...نـ ـ ...  

زد خیمه روم و خوابوند تخت روی رو من ...  

 

 سرم باالی و گرفت محکم راستش دست با رو ستامد دوتا هر

داشت نگه .  

کرد باز رو اولی ی دکمه ش دیگه دست با ...  

 

شد سرازیر چشمام از اشک ...  

بود گرفته ازم رو تقال ی اجازه ...  

دوم ی دکمه ...  



لرزیدم می ...  

سوم ی دکمه ...  

 

بستم محکم رو چشمام ... 

شد بلند لرزونم صدای رسید که آخر دکمه به :  

پوشم مـی ـ ... 

 

زد زل بهم مشکیش چشمهای با ...  

کنم کنترل رو هقم هق کردم سعی ...   

ـم...پوشـ می... خودم ـ ...  

شد بلند روم از ...  

 

انگار اومد باال نفسم ...  

ایستاد بهم پشت و گرفت فاصله تخت از : 

باش زود ـ .  



 

شدم بلند تخت روی از .  

لرزید می پاهام .  

بایستم ستمتون نمی .  

 

کردم عوض رو هام لباس سختی به و نشستم تخت ی لبه . 

افتاد تخت کنار عسلی روی گلدون به نگاهم .  

 

بود ایستاده بهم پشت هنوزم ساشا .  

 به پشت از آروم و برداشتم رو گلدون زد سرم به که فکری با

شدم نزدیک ساشا .  

 

بردم باال رو گلدون لرزونم های دست با . 

 رو گلدون و نکردم معطل برگشت، سمتم به ساشا خرآ ی لحظه

زدم سرش توی محکم .  



 

شد سرازیر پیشونیش ی گوشه از خون .  

افتاد دستم از گلدون .  

 بسته چشمهاش و خورد زمین محکم اما برداشت سمتم به قدمی

  .شد

بودم ترسیده . 

 

بودم ترسیده باشه مرده که این از .  

زدم پس رو اشکام .  

 در سمت به و پیچوندم خودم دور رو تخت روی ی مالحفه سریع

  .رفتم

 

بود در روی کلید .  

شدم خارج اتاق از فورا و کردم باز رو در .  

برم سمت کدوم از باید دونستم نمی .  



 

 چوبی مارپیچ های پله به که دویدم راست سمت به سریع

کردم برخورد .  

اومد سرم پشت از سامان صدای .  

بود هنشد من ی متوجه هنوز .  

 

بود؟ سرد انقدر چرا حموم آب ساشا؟ ـ   

رفتم پایین ها پله از سریع .  

بود روم به رو درست خروج در .  

دوییدم سمتش به . 
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 رو سامان فریاد صدای آخر ی لحظه فقط. شدم خارج در از

زد می صدا رو ساشا که شنیدم .  

 

 خروجی درب سمت به و رفتم پایین حیاط داخل های پله از

  .دویدم

کردم باز رو در .  

گذاشتم پا باریک ی کوچه داخل . 

نبود کس هیچ .  

 

دویدم سرکوچه سمت به .   

 و سر ماشینش در قفل با من به پشت که خورد مردی به نگاهم

زد می کله .  

 

 بزنم صداش که این از قبل اما برداشتم سمتش به قدمی شادی با

کشید عقب رو من پشت از دستی .  



 

کشیدم خفیفی جیغ .  

 داخل رو من سریع و گرفت قرار دهنم جلوی بزرگی دست

کشید درختی پشت کوچه، . 

 

شد بلند مردی صدای :  

اونجاست؟ کسی ـ   

بزنم پس و بود گرفته رو من که کسی کردم می سعی .  

 

بود شده باز دورم از مالحفه .  

  دور شد پیچیده بود کرده مهار رو بدنم که دیگرش دست

  .گردنم

رفت نفسم .  

 

زدم چنگ دستاش به دستام تا دو با . 



شد بلند گوشم کنار از صداش : 

کنی می بدبختمون االن... دختر باش آروم ـ ...  

 

بود سامان صدای ...  

شد بیشتر انرژیم ...   

زدم محکمی ی ضربه پاش الی به پا با پشت از .  

 

شد شل دستاش و گفت ای خفه خآ ...  

 به محکم که دویدم کوچه بیرون سمت به و شدم جدا ازش فورا

خوردم مسن نسبتا مرد همون . 

 

موند باز دهنش لباسام دیدن با که بگه چیزی خواست ...  

 نجاتم... دزدیدن رو من اینا. کنین کمکم خدا رو تو... آقا ـ

  ...بدین

 



کنم نزدیک مرد به رو خودم شد باعث سامان صدای :  

نخوردی؟ رو داروهات باز تو خانمم؟ ـ   

کردم نگاهش تعجب با ...  

 

خبره؟ چه اینجا:  گفت تعجب با مسن مرد  

کرد سالم رویی خوش با مرد به رو سامان :  

نشدم متوجه. م شرمنده واقعا من... سالم ـ ... 

 

زدم چنگ رو مرد بازوی :  

دینب نجات اینجا از و من خدا رو تو ـ ...  

 داروهات باشه حواسش گفتم سیمین به چقدر... بابا ای ماهور؟ ـ

بده موقع سر رو ...  

دزدیدین؟ رو خانم این شما: گفت سامان به رو مرد   

بابا نه من؟: گفت و کرد ای خنده تک سامان ... 

 



کرد بهم ای عاشقانه نگاه :  

دزدیدن رو من هوش و عقل ایشون که فعال ـ ...  

کردم نگاهش باز دهان با ...  

...  روانپزشکن نظر تحت متاسفانه اما... هستن خانمم ایشون ـ

داریم رو ماجرا همین همیشه خوره نمی رو قرصاش وقتی .  

 

دزدیدن رو من داداشش و این... میگه دروغ...د ـ ..  

دادم نشونش بود روش سرنگ جای که رو دستم :  

 

کردن تزریق هم مواد بهم تازه ـ ...  

کشوند خودش سمت به رو من الفهک سامان :  

کردی؟ فراموش باز عزیزم هاته آرامبخش جای اینا ـ   

کردم نگاهش شده گرد های چشم با فقط .  

شد بلند مرد صدای :  



 گیر بیماری این با ممکنه... باشید خانمتون مراقب بیشتر لطفا ـ

بیفتن بدی آدم ...  

شدیم مزاحم اینکه از م شرمنده... چشم بله ـ .  

بودم بهت توی ...  

رفت و شد ماشینش سوار کرد، خداحافظی مرد .  

 

افتاد سامان به نگاهم .  

برگردم خونه اون به دوباره نمیتونستم .  

کردم دویدن به شروع دوباره نبود حواسش تا پس .  

دوید دنبالم و گفت رو اسمم بلندی صدای با سامان .  

 

 رد که ماشینی اولین جلوی رو خودم رسیدم خیابون به که همین

کردم پرت میشد .  

 باز رو بود سمتم که راننده کمک در زد ترمز روی اینکه محض به

انداختم داخلش رو خودم و کردم ...  



 

برو داری دوست کی هر جون... آقا برو ـ ...  

رفت و گذاشت گاز روی رو پاش راننده .  

دوختم سرم پشت به رو نگاهم .  

یزدم نفس نفس و بود ایستاده سامان .  

 اومدم خودم به تازه راننده صدای با که کشیدم ای آسوده نفس

کردم نگاهش و .  

 

گذاشتی؟ قالش ـ   

چی؟ ـ   

نه؟ مگه دزدیدی ازش ـ   

گفت می داشت چی ...  

دوخت بهم رو کثیفش نگاه ...  

 



 زدی ازش که رو پولی همون میدم قول... باش باهام و امشب ـ

بهت بدم ...  

 متوجه تازه انگار.. کرد رسوخ بدنم بند بند توی کثیفش نگاه

کردم غلطی چه شدم ...  

 

دار نگه ـ ...  

رفت باال صدام... خندید :  

شم پیاده میخوام... عوضی دار نگه گفتم ـ .  

 فرا رو وجودم تمام وحشت... زد رو مرکزی قفل جوابم در

کشیدم بار چند رو در ی دستگیره... گرفت ...  

 

میکنی فکر که نیستم اونی من ...گفتم دار نگه لعنتی ـ ...  

زد پوزخند ...  

 میکنی فرار پسر یه دست از لباسا این با شب موقع این وقتی ـ

چی؟ یعنی  



داشت نگه و برد ای کوچه داخل رو ماشین ...  

 

بودیم محله همون داخل هنوز. کردم نگاه اطرافم و دور به ...  

شد حبس نفسم نشست لختم بازوی روی که دستش .  

 

کشیدم عقب رو خودم یعسر .  

میگذره خوش بهت من با... کوچولو نترس ـ ...  

چسبوندم در به رو خودم ترس با ...  

برم من بزار..بـ ـ ...  

 

نمیدم دست از رو ای لقمه همچین من کردی؟ خیال چی ـ .  

 لباس و کرد نوازش رو پام رون آروم. کشید سمتم به رو خودش

زد باال رو ... 

  



 از شکم دادی حال بهم اگه... هستی ای تحفه هچ ببینم اول ـ

م خونه میبرمت و میزارم کنار رو دزدیت ...  

 به محکمی چنگ. اومدم خودم به رفت پام الی دستش که همین

رفت عقب و زد درد از فریادی که زدم صورتش .. 

 

زدم فریاد و کوبیدم شیشه به محکم دستم با :  

کنه کمک یکی... کمک ـ ...  

کوبید دهنم توی محکم و کشید پشت زا رو موهام ...  

 

 میفهمی دادم جرت همینجا وقتی هرزه؟ تو کردی غلطی چه ـ

خانم جنده ... 
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کرد پرتم عقب های صندلی روی ها صندلی بین از زور به .  

 بین از هم خودش کنم پیدا شدن بلند فرصت اینکه از قبل

زد خیمه روم و شد رد ها صندلی .  

 

 ش دیگه دست و داشت نگه باال دستش یک با رو دستام تا دو

رفت پام میون ...  

کردم می تقال زده وحشت .  

کشیدم درد از جیغی که زد پام وسط به چنگی .  

 

گرفت گردنم از گازی ...  

کردم ناله ...  

 وقتی و صدات میخوام... لهنا و آه واسه زوده هنوز... جوووون ـ

بشنوم میکنمت دارم ... 

 



رکیکش های حرف این از شد سرازیر هام اشک ...  

کرد باز رو شلوارش زیپ ...  

افتادم التماس به ...  

میکنم التماست... برم من بزار... خدا رو  تو... نکن ـ ...  

 

زد چنگ رو م سینه توجه بی :  

نمیشناسن خدا که ها هرزه... شو خفه ـ ...  

  !خدا

  :نالیدم

نیستم هرزه من ـ ...  

 

  !خدایا

کن کمکم ...  

کنم می خواهش ... 



ببین و من خدایا !...  

 

 متوقف مرد دست حرکت ماشین ی شیشه ناگهانی شکستن با

  ...شد

 بیرون رو مرد اون کسی و شد باز ماشین در که نکشید طولی

  ...کشید

 

میومد خورد و زد و فریاد و داد صدای ...  

بود آشنا فریادها صدای ...  

  !سامان

 ماشین از رو خودم تقریبا و کردم جور و جمع رو خودم سریع

کردم پرت بیرون ...  

 

 رو دستم سامان ببینم رو مرد اون وضعیت بخوام اینکه از قبل

کرد پرتم کناری ماشین توی و گرفت محکم .  



 همون سمت به و کرد روشن رو ماشین و شد سوار هم خودش

کرد حرکت لعنتی الیوی ...  

 

نزد حرف هم کلمه یک حتی راه توی .  

شد پیاده و کرد پارک در جلوی رو ماشین رسیدیم وقتی ..  

کشید پایین ماشین از هم رو من ...  

 با رو خونه در بود گرفته محکم دست یک با رو بازوم که حالی در

داخل داد هولم کرد باز کلید .  

بست هم رو در ...  

کشوند ساختمون سمت به رو من ... 

 

دادی می باد به رو سرمون داشتی... ببینم بیا ـ ..   

کشیدم عقب رو خودم :  

 می و من ت دیوونه برادر داخل بیام... خدا رو تو... برم من بزار ـ

  ...کشه



 باال ها پله از کشون کشون رو من و رفت بهم ای غره چشم

  ...برد

 

آسونشه ی گزینه مرگ تازه کردی تو که کاری این با ـ .  

بود باز در .  

کرد قفل و بست و در و داخل داد هول رو من ...  

دیگه برو ـ ...  

افتاد ساشا به نگاهم که رفتم جلو قدم چند ...  

 

 گرفته دستاش با رو سرش که حالی در و بود نشسته مبل روی

میکرد نگاهم خشمگین و سرخ چشمانی با بود ..  

افتاد لرزه به بدنم و پرید رخم از رنگ ...  

 

خوردم سامان به محکم اما کنم فرار تا کردم گرد عقب سریع ...  

داشت نگهم و گرفت رو بازوهام سامان ...  



کوبیدم ش سینه توی مشت با و گریه زیر زدم :  

 

... کن ولم... کجاست ماهان دونم نمی من... خدا رو تو... برم بزار ـ

کنم می التماست ...  

دختر باش آروم ـ ...  

چرخوندم رو سرم ...  

 

رفت کنار بازوم روی از سامان دستای .. 

شد بلند جا از ساشا ...  

کشت می رو من ...  

ایستاد قلبم ...  

برداشت سمتم به قدمی ...  

شد سست بدنم ...  

 

شد سیاه چشمام جلوی دومش قدم با ...  



 و پیچید کمرم دور دستی که میکردم سقوط زمین روی داشتم

کشید آغوش در رو من :  

تو؟ شد چت ـ   

 

میخورد م گونه روی آرومی های سیلی ..  

رو؟ صدام شنوی می کوچولو؟ بامبی خانم؟ ماهور ماهور؟ ـ   

نداشتم رو چشمام کردن باز توان ...  

بود سیاه جا همه ..  

 

نداشتم رو درکشون توان اما شنیدم می رو صداها ...  

رفت زانوم زیر دستی ...  

گرفتم قرار نرمی جای بعد ثانیه ندچ و بودم معلق هوا توی ...  

 

یهو؟ بدنش شد سرد انقدر چرا ساشا ـ   

بیار قند آب یه. ترسیده ـ ...  



 قرار لبام بین چیزی کردم احساس که گذشت چقدر دونم نمی

رفت پایین گلوم از شیرینی مایع و گرفت . 

 

بامبی؟... کن باز رو چشمات ماهور؟ ـ  

بود سامان صدای ...  

کردم باز هم از آروم رو چشمام ...  

بود تار چشمام جلوی ..  

شنیدم رو شد بلند گوشم کنار از که راحتی نفس صدای ...  

 

کردم بسته و باز رو پلکام بار چند ...  

بود نشسته جلوم دستش توی لیوان با سامان . 
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بودم کشیده زدرا کاناپه روی .  

افتاد ساشا به چشمم که چرخوندم رو سرم .  

کردم جمع کاناپه ی گوشه رو خودم و نشستم زود .  

 

 این و بخونم سیاهش چشمهای از تونستم نمی رو چیزی هیچ

ترسوندم می و داد می عذابم بیشتر ...  

 

شد جمع چشمام توی اشک قبلش های شکنجه یادآوری با ...  

زدم گریه زیر دبلن که نکشید طولی ...  

داد تکیه کاناپه به زمین روی و کشید پوفی سامان ...  

 

نشست من روی به رو مبل روی و شد بلند جا از هم ساشا ...  

شد بلند ساشا صدای که دادم ادامه کردن گریه به دقیقه چند :  

 



نکردم ت خفه خودم تا ببر رو صدات ـ .  

کردم خفه رو مهق هق و گرفتم دهانم جلوی محکم رو دستام ...  

 

بود جاری هنوز هام اشک اما ...  

رفت و شد بلند جا از سامان ...  

 ساشا کنار و برگشت دستش توی ی جعبه با ثانیه چند از بعد

  ..نشست

 

بیمارستان؟ نریم... رو سرت کنم پانسمان بزار ـ   

نیست عمیق زخمش... نه ـ .  

 رو کارش اشاس زخم جای چسب زدن با سامان دقیقه چند از بعد

کرد تموم ...  

 

کرد نگاهم :  

شن؟ نمی تموم اشکات چرا تو.. بابا ای ـ   



اومد سمتم به و شد بلند جا از ساشا ..  

ایستاد دوباره قلبم ...  

 

گرفت رو دستش سامان :  

ترسیده کافی ی اندازه به خودش... ساشا کن ولش ـ ...  

نیست کافی ـ ... 

 

ساشا ـ ...  

 اذیتش بیشتر کنی دفاع ازش بخوای اگر ...سامان نکن دخالت ـ

کنم می ...  

ایستاد عقب و کشید رو دستش سامان .  

 

گرفت رو بازوم و اومد سمتم به ساشا ...  

شو بلند یاال ـ ... 
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بود گرفته گریه شدت از صدام :  

باش داشته..نـ... کاری هام..باهـ ـ .  

کشوندم ها پله زیر اتاق سمت به و کرد بلندم کاناپه روی از .  

 

داخل کرد پرت رو من و کرد باز رو در ...  

زمین روی افتادم و دادم دست از رو تعادلم ...  

 

لرزید تنم اتاق اجزای دیدن با کردم بلند که رو سرم ...  

بود اول روزهای اتاق همون ... 

گرفت قرار پشتم و ومدا سمتم به آروم ساشا ...  

 



کرد شل رو لباس پشت های بند ...  

کشید پایین رو م سرشونه روی های بند ...  

شد سیخ تنم موهای بود ذهنم توی که فکری از ..  

 

برگشت وجودم به انگار انرژی ...  

کشیدم کنار رو خودم محکم ...  

 شده قفل در محکم دستام با... دویدم در سمت به و شدم بلند

کوبیدم ور ... 

  

... میکنم التماست... بده نجاتم خدا رو تو سامان... سامان ـ

  ...سامان

برگردوند خودش سمت به رو من ساشا :  

نکن بیخود تالش انقدر ـ ...  

 



 پاش وسط پام با و زدم صورتش به چنگی هام ناخون با

  ...کوبیدم

گفت درد از آخی ...  

 

 تر طرف اون کمی که زد صورتم به محکمی سیلی عصبانیت با

شدم پرت زمین روی ...  

دربیام گیجی از تا گذشت ثانیه چند  ...  

سوخت می لبم ی گوشه ..  

 

 گردنم دور ساشا دست اما برم در سمت به تا شدم بلند جا از زود

کشید عقب رو من و شد پیچیده ...  

 

 جریان بعد و کردم احساس م برهنه کمر روی رو شیءای سردی

 به بدنم و شد سیاه چشمام جلوی... گذشت بدنم از که بود برق

افتاد لرزه ...  

 



گرفت قرار ساشا آغوش توی سستم بدن شد جدا ازم که شوکر .  

کشید آغوش در جلو از و چرخوند رو من ... 
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کرد خم رو سرش ...  

سوزوند می رو م شونه داغش های نفس ...  

 رو لباس بند آخرین و اومد پایین کمرم روی وار نوازش دستش

کرد شل ...  

 

پیچید تنم توی عجیبی لرز لباس افتادن با ...  

فشردم می هم روی ترس و شرم شدت از رو چشمام ...  

 



بودم آغوشش توی زیر لباس با تنها ...  

گرفت جون سرم داخل ماشین توی مرد فکر ..  

شدم ردو ازش ...  

کرد نگاهم ...  

 

زدم جیغ و بستم رو چشمام ...  

خواستم کمک ...  

کردم التماس ...  

کرد نگاهم سکوت در ساشا ...  

 

افتادم زمین روی و زدم گریه زیر ...  

زدم می هق .  

زدم می هق شرافتم حفظ برای ...  

 



 می رو سامان فریاد و میخورد در به که هایی ضربه صدای

 .شنیدم

رفت فرو ساشا آغوش توی سرم ... 

 

کرد نوازش آروم و رفت فرو موهام توی دستش .  

گرفت قرار دهانم روی دستمالی ...  

کردم حس آوری سرگیجه و تلخ بوی ...  

 

زدم چنگ دستاش به ...  

فشرد آغوشش توی تر محکم رو من . 

شد سست کم کم بدنم ...  

کردم جدا ازم رو دستمال که بود نمونده بیهوشیم تا مرزی ..  

 

کردم نگاهش بازم نیمه های چشم با .  

کرد ولم ...  



بستم رو چشمام و شدم دراز زمین روی ... 

  

نبود سامان صدای از خبری دیگه ...  

نشوند زمین روی رو من و گرفت رو بازوم دستی .  

شد باز چشمام ... 

  

بود داده تکیه خودش به رو من ساشا ...  

بست رو چشمانم مشکی براق پارچه با .  

 و شد بسته پشت از و گرفت قرار دندونام الی ای دیگه پارچه

شد زده پارچه اون و دهانم روی چسبی بعد ...  

 

کرد بلندم دستاش روی .  

شد مورمورم باعث بدنم پوست با گرمش دستای تماس . 

خوابوندم سردی شیء روی بعد مدتی  ...  

نشست بدنم توی لرزی ... 



 

 میله به سرم طرف دو فاصله یکم با و برد سرم باالی رو دستام

طور همین هم رو پاهام. بست ای ...  

 

ترسوندم می بیشتر میفته برام اتفاقی چه دیدم نمی اینکه .  

کشید م برهنه شکم روی گونه نوازش رو دستش ...  

کردم حس صورتم نزدیک رو گرمش های نفس ...  

نشوند گردنم روی ای بوسه ...  

  ...لرزیدم

 

 خشک نیومده پایین چشمم روی دستمال پشت هام اشک قطره

شدند می .  

شد دور ازم کردم حس ...  

رسیدند می نظر به کالفه هاش نفس ..  

 



گذشت چقدر دونم نمی ... 

شد منقبض بدنم شد ریخته شکمم روی که داغی ی قطره با  . 

 

 چسب پشت هام جیغ و ریخته بدنم روی تند تند داغ های قطره

شدند می خفه دستمال و .  

 

بشه کم سوزشم از تا بدم تکون رو خودم کردم می عیس ...  

 چیز یک من به فقط بدنم روی داغ های قطره شدن سرد و سفت

کردند می یادآوری رو ..  

 

 "پارافین"                      

 

 سرد پارافین بشه، قطع ها قطره ریزش تا گذشت چقدر نمیدونم

 شالق چرم های دبن درد و سردی بعد و بشه کنده بدنم از شده

کنم حس رو ...  

 



 و کرد تنم به دوباره رو لباسم ساشا که اومدم خودم به زمانی

خوابوندم نرمی تخت روی ...  

 

 سستی هم باز و کردم حس دستم گودی روی رو سرنگ سوزش

دردها رفتن و حالی بی و ...  

 

 متصل بهشون زنجیر که چرمی دستبندهای همون با رو دستام

بست تخت های میله به فاصله بدون رمس باالی بودند  ..  

میشنیدم میشد دور ازم که رو هاش قدم صدای ..  

 

بودند بسته هنوز چشمام و دهان ..  

میکرد حالم خوش چیز یک فقط ...  

 بود افتاده جونم به ماشین توی امروز که حیوونی به تبدیل ساشا

 ...نشد

رفت سرم از هوش دوباره که نکشید طولی . 
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آورد غذا برام سامان اومدم هوش به وقتی .  

بست پشت از رو دستام و کرد باز رو دهانم و ها چشم . 

 

بود کرده ممنوع رو دستام بودن باز ساشا ...  

 جلوی شد می پر پلو زرشک از دفعه هر که رو قاشقی حرف بی

گرفت می دهنم ... 

  

 می بدجور هام جیغ و ساشا سیلی خاطر به لبم ی گوشه زخم

  ...سوخت



کنم بازش تونستم نمی زیاد همین خاطر به ...  

 

کشیدم عقب رو خودم شد تموم که بشقاب نصف ...  

ضعیفه بدنت... بخوری باید ـ ...  

بستم رو چشمام و دادم تکون رو سرم ... 

  

 بار هزار شنیدم رو هات التماس و جیغ صدای وقتی دیروز ـ

نکن گریه عجز با انقدر وقت هیچ دیگه... کردم لعنت رو خودم ...  

شد بلند جا از .  

برام؟ کنی می کاری یه ـ   

کنم؟ کار چی... حتما آره ـ   

 

دادم قورت رو دهانم آب ...  

خواستمش می اما بود سخت ....  

بده مواد بهم بگو بهش ـ ...  



کرد نگاهم بهت با :  

 

چی؟ ـ   

کردم نگاهش عجز با :  

کنه می درد بدنم... میکنم خواهش ـ ...  

 عقب رو خودم کمی ناخودآگاه ساشا صدای شدن بلند با

 ...کشیدم

  

سامان برو ـ ...  

شد خارج اتاق از حرف بی سامان ..  

اومد سمتم به .  

میخوای؟ هروئین ـ   

 

دادم تکون رو سرم ترس با .  

بست قبل مثل دوباره رو دهنم .  



بخوابم دوباره کرد مجبورم و کرد باز رو دستام ...  

 

بست دستبند همون با و سرم باالی برد رو دستام ...  

برداشت رو چرمی شالق :  

بکشی درد اضاش در باید میخوایش اگر ـ ...  

 

زد پام رون روی رو شالق ..  

فشردم هم روی رو پلکام ...  

زد باال شکمم باالی تا رو لباسم ...  

بود شکمم ویر بعدیش ی ضربه .. 

  

دستام بعدی ...  

شد می سرازیر اشک بستم چشمای ی گوشه از .  

شدم پهلو حالت به کمی و کرد جمع رو پاهام .  

 



کشید م برهنه پهلوی روی دستی ...  

  ...لرزیدم

بود پهلوم روی بعدیش ی ضربه .. 

  

 از نشون سیگارش بوی و فندک صدای اما بزنه بازم بودم منتظر

بود اه ضربه اتمام ... 

 

زد همیشه از کمتر بار این ...  

نداشت حوصله هم خودش انگار ...  

شد نزدیک بهم دست به سرنگ شد تموم که سیگارش ...  

 

دردهام اتمام یعنی سرنگ این ...  

راحت خواب یعنی ...  

خودمم از خورد می بهم حالم ...  

 



زد می برق مواد تزریق برای چشمام که این از ...  

بودن؟ معتاد هدار حسی چه ـ   

بستم عجز با رو هام چشم ...  

 

کردی معتادم بهم میزنی زبون زخم که تویی لعنتی .  

کرد فرو گردنم توی رو سرنگ ..  

بستم درد با رو چشمام ...  

 

عمیق خواب و آشنا حال همون بازم رفت بیرون اتاق از وقتی ... 
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بود اتاق توی ساشا کردم باز که رو چشمام ...  



 چرمی دستبند با جلو از رو دستام و کرد باز رو دهنم و دست

بست بهم . 

 

کشوندم پایین تخت از و گرفت رو بازوم ...  

برد اتاق ی گوشه حمام داخل رو من ...  

سیاه دیوارای همیشه مثل ...  

 

 دوش یک و سیاه وان یک ، شامپو دوتا بود توش که چیزی تنها

  ...بود

ایستاد پشتم ...  

 

کرد باز رو م سرشونه روی بند .  

گرفتم محکم که بشم دور ازش خواستم .  

کرد شل رو کمرم بندای .  

 



میزدم نفس نفس ترس از .  

. انداختم وان توی و کرد بلندم شده چی بفهمم اینکه از قبل

شدم خشک شوک از ثانیه چند ...  

 

 خواستم و کشیدم بلندی جیغ پوستم شدید زشسو احساس با

بودم گرفته محکم ساشا اما بیرون بیام ...  

 

بود داغ آب ...  

بود جوش نه که داغ ...  

رفت نفسم سرم روی سرد آب ناگهانی شدن باز با ...  

 

بکشم نفس تونم نمی کردم می احساس ... 

بودم زده زل رو به رو به شده گرد چشمای با فقط ..  

 

دیدم نمی چیزی و بود سیاه مامچش جلوی ..  



میومد کسی فریاد صدای ...  

 

انگار میخوردم تکون ..  

 نفسم و کشیدم محکمی هین شد زده گوشم توی که ای سیلی با

اومد باال ... 

  

شد سرازیر چشمام از اشک ...  

زدم هق ..  

شد بلند جا از و کشید موهاش به دستی کالفه ساشا .  

 

میدیدمش اینطور که بود بار اولین برای ...  

 

کرد باز رو حموم در :  

 



 باشی بیرون پوشیده لباس و کنی حمام داری وقت دقیقه ده ـ

 کنی ای احمقانه حرکت اگر... ضمن در... داخل میام خودم وگرنه

 می جوش آب دیگ توی زنده زنده بار این باش مطمئن قبل مثل

 ...ندازمت
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کردم جور و جمع رو لرزونم تن زود رفت بیرون در از وقتی ...  

آوردم بیرون رو هام لباس . 

 

زدم تنم به رو بدنش شامپو و شستم شامپو با رو سرم تند تند ...  

 پشت آویزون لباسی چوب سمت به و گرفتم ای سری سر دوش

رفتم در ...  

 



کردم خشک ور بدنم و موها حوله با . 

انداختم ها لباس به نگاهی ...  

قبلی مثل درست مشکی لباس یه ...  

 

بودند مخملی ی بسته جلو سانتی دوازده پاشنه بار این ها کفش .  

بود گذاشته برام هم زیر لباس حتی .  

 

مشکی رنگ به  !  

پوشیدم رو ها لباس سریع ...  

 بود داج پشت و جلو و بود دوتکه ش سرشونه روی بندهای چون

بپوشمش م بسته های دست با تونستم .  

 

رفتم بیرون حمام از ...   

بود نشسته تخت ی لبه ساشا .  

چرخوندم اومد سمتم به دیدنم با .  



 

کرد محکم رو کمرم بندهای .  

کرد باز رو دستم .  

کرد پرتم تخت سمت به ...  

 

بست پشت از رو دستام .  

بست هم رو دهانم و پاها .  

 

 تنم دور داشت لباس حالت تقریبا که رو ای یزرشک بلند شنل

بست رو جلوش بندی های دکمه و انداخت ...  

برد بیرونم اتاق از و کرد بلندم تخت روی از .  

 

انداختم کاناپه روی .  

رسوندم  کاناپه گوشه و کردم جمع رو خودم ...  

 



میکرد نگاهم و بود نشسته رویی به رو مبل روی سامان ...  

کنی؟ رچیکا میخوای ـ   

 

داد جواب ساشا چون نبودم من انگار مخاطبش :  

 

بابلسر بریم باید ـ ...  

کنن می پیداش ـ .. 

نیست ای چاره ـ ...  

 

کشید پوفی سامان :  

کرده؟ چیکار دیگه اینا با ماهان دونم نمی من ـ   

زد عمیقی پک و کرد روشن رو سیگارش ساشا ... 
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 خیلی عوضی: گفت پوزخند با و نشست ای نفره تک مبل روی

بست رو فلنگ و گذاشت کاله رو همه سر... بود زرنگ ...  

 

میکردم گوش حرفاشون به تعجب با ...  

 می رو کثافت صمصام این حال باید یکی... شد خنک دلم ولی ـ

  ...گرفت

 

لرزوند رو متن که انداخت بهم نگاهی ساشا ...  

بده پس رو کارهاش تاوان مجبوره خواهرش حاال ولی... آره ـ ...  

 

کردی؟ پاک ماهور اطالعات از رو جا همه نگفتی مگه ـ   

 

 به رو دوستش دیروز... میکنه هرکاری پول خاطر به... پریه کار ـ

فرزاد و صمصام به هم امروز.. فروخت ما .. 



 

نمیاوردم در سر حرفاشون از ... 

شد بلند جا از ساشا :  

نشده دیر تا بریم االن همین باید ـ ...  

رفت سالن توی اپن ی آشپزخانه سمت به .  

 

نشست کنارم سامان .  

کردم نگاهش ...  

 

 زخم ماهان از ساشا مثل که دنبالتن کسایی... ماهور ببین ـ

 ت شکنجه ساشا درسته... دارن فرق ما با خیلی اما... خوردن

 تر عوضی کثافتا این ولی... میشه خوب روز یه دشدر اونا... کرد

 یکی... بکشی عذاب عمرت آخر تا کنن می کاری... حرفان این از

 به میفروشنشون برده عنوان به... دختره قاچاق کاراشون از

که؟ میفهمی... عرب شیخای   

 



  ..میفهمیدم

لرزید می تنم و میفهمیدم ...  

میاوردم ایمان تنهاییم به بیشتر و میفهمیدم ...  

 

ماهان؟ کردی چیکار   

کردی؟ چیکار  

شد سرازیر هام چشم از اشک .  

 

بدبختی و حقارت همه این از اشک ...  

 ش سینه روی رو سرم و انداخت م شونه دور رو دستش سامان

  ...گذاشت

 

موندم می پسر این مدیون همیشه من ... 

ایستاد جلوم ساشا .  

بود دستش لیوان یه ...  



 

 روزی دستشون بیفتی وقتی چون... بیای راه باهام بهتره پس ـ

بودی من اسیر هنوزم کاش که میکنی دعا هزاربار ...  

 

گرفت دهانم جلوی روی لیوان و کند رو دهانم چسب ...  

بخورش ـ ...  

بکنی باهام میخوای چیکار چرا؟...چـ ـ ...  

 

ندارم رو ش حوصله دهنش بکن و این سامان ـ .  

فتگر رو لیوان سامان ... 

 تزریق بهت میشه مجبور نخوریش... خوب دختر بخورش ـ

  ...کنه

 

کردم باز هم از رو لرزونم های لب ترس با ...  

دادم می پایین جرعه جرعه رو تلخ مایع ...  



 

گذاشت کنار رو لیوان شد تموم وقتی ...  

 بدنم اعضای اختیار و شده بیحال و سست بدنم میکردم احساس

ندارم رو ...  

بود یبد حس ..  

 

 ماسک و زد دهانم روی رو چسب... کرد درازم کاناپه روی سامان

زد صورتم روی رو ای پزشکی سفید ...  

 

ست بسته دهانم که نبود پیدا اینجوری .  

شد خارج خونه از و کرد بلندم ...  

خوابوندم حیاط توی مشکی بنز عقب صندلی ...  

 

 و دست که ریطو کشید باال گردنم تا و انداخت روم رو پتویی

پوشوند رو م بسته پاهای ...  



 

انداخت آزاد سرم روی هم ای مشکی شال ...  

 حرکت ماشین و اومد هم ساشا که گذشت چقدر دونم نمی

  ...کرد

 

 حالم خوش این و نبود سیاه ی شکنجه اتاق اون از خبری دیگه

کرد می .. 

رفتم فرو عمیقی خواب به و شد سنگین کم کم پلکام . 
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کردم باز رو چشمام بلندی صداهای شنیدن با .  

بودم قبلی ی خونه اتاق شبیه تقریبا اتاق یک توی تخت روی .  



 

 بسته هم هنوز. میکردن درد و بودن شده خشک پاهام و دست

  .بودن

شدند تر نزدیک صداها ...  

دختر یه جیغ صدای :  

 

کنین؟ می خونه این توی دارین غلطی چه ـ  

نکن دخالت تو یلدا نداره ربطی تو به ـ .  

بود ساشا جدی صدای .  

 

نداره ربطی هم سامان به پس نداره ربطی من به اگر ـ ... 

بود سامان به متعلق بعدی صدای :  

میدم توضیح برات بعد من... برو تو یلدا ـ ...  

 

ندزد می حرف اتاق در پشت انگار :  



خبره چه اتاق این توی بدونم باید... ساشا کنار برو ـ . 

 

نداره ربطی بهت توش اتفاقای و منه ی خونه اینجا ـ ...  

یلداستا این! ساشا ـ ...  

 

 تو حتی کنه دخالت کارام توی کسی نمیاد خوشم... کس هر ـ

نشکسته ها حرمت این از بیشتر تا ببرش اینجا از... سامان ...  

 

شد بلند دختر همون صدای :  

 اینجوری روز یه کردم نمی فکر. ساشا آقا نکنه درد دستت ـ

بزنی حرف باهام ...  

سامان ببرش ـ ... 

  

بیا... جان یلدا بریم بیا ـ ...  

شنیدم می رو شد می دور اتاق از که هایی قدم صدای .. 



 

  ...نه

رفت می نباید ...  

بده نجات رو من تونست می اون شاید .  

 در به رو خودم بپر بپر و اومدم پایین تخت زا سختی به

  ..رسوندم

 

کوبیدم می در به محکم رو خودم .  

شد قطع ها قدم صدای ...  

چیه؟ صدای این ـ  

 

داد رو جوابش پاچه دست سامان :  

نیست چیزی ـ ...  

اومد می سمت همین به داشت. شد بلند دختر کفشهای تق تق :  

 



؟خبریه اتاق این توی گفتم دیدین ـ   

بزنم جیغ کردم می سعی بسته دهان با .  

میومد بیرون دهانم از نامفهومی صداهای ... 

 

بود کافی دختر انداختن شک به برای همین .  

ساشا و در کن باز ـ .... 

 

 میندازمت خودم یا بیرون میری خونه این از االن همین یا ـ

برو... یلدا بیرون ...  

لرزوند رو تنم ساشا فریاد :  

 

ببرش سامان ـ ... 
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 ازم داره که داد می نشون نام یلدا دختر گفتن کن ولم صدای

شه می دور ...  

انداخت چنگ قلبم به ترس و امیدی نا شد قطع که صداها .  

 

 روی محکم که رفتم عقب وحشت با قفل توی کلید چرخیدن با

تادماف زمین ...  

بردم عقب کشون کشون رو خودم ..  

 

گرفت قرار در چهارچوب توی عصبانی ساشای و شد باز در :  

نه؟ شی نمی آدم تو ـ   

 

اومد سمتم به . 

گرفت محکم رو موهام و شد خم .  



بستم درد از رو چشمام .  

 

رو نرم و گرم تخت این لیاقت نه... داری رو آزادی لیاقت نه ـ ...  

کشوندم زمین روی موهام با .  

 

کشیدم می جیغ بسته دهان با .  

کشوندم بیرون خونه از و رفت پایین ها پله از .  

کرد ولم بود حیاط ی گوشه که سگی ی لونه جلوی .  

 

کشید می تیر موهام درد از سرم .  

 می نزدیک بهمون که دیدم رو سامان اشک ی پرده پشت از

  ...شد

 

لرزیدم می سرما از ...  

نبود شال و شنل از خبری .  



کشید می تیر هام پریدن خاطر به ها کفش اون توی پاهام ..  

 

ساشا؟ داری چیکارش ـ   

 سگ ی خونه توی واقعی گروگان یک مثل که رو امشب ـ

بندازه جفتک انقدر نباید که میشه حالیش گذروند ...  

 

داره گناه آخه؟ لباسا این با ـ ...  

 که رو من و کرد باز رو سگ ی خونه کوچیک در توجه بی ساشا

چپوند کوچیک جای اون توی بودم افتاده زمین روی .  

 

بخورم زیادی تکون نمیتونستم که بود کوچیک انقدر .  

بشینم تونستم نمی حتی .  

زد بهش قفلی و بست رو در . 

  

رفتن دوشون هر که دیدم هاش نرده الی از .  



نکرد نجاتم به اصراری دیگه هم سامان .  

بود انیعصب اونم انگار .  

 

سرد هوا و بود غروب دم .  

اومد می بدی بوی .  

خوابیدم پهلو روی و شدم جا به جا کمی . 

  

بودم کرده جمع شکمم توی رو پاهام .  

شد حس بی بدنم سرما از کم کم .  

رفتم خواب به و افتاد هم روی هام پلک کی نفهمیدم . 
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 به رو هام چشم دورم گرمی چیز شدن پیچیده احساس با

کردم باز سختی .  

دیدم رو سامان بازم نیمه های پلک بین از .  

 

افتاد راه به و کرد بلندم بود پیچیده دورم پتویی که حالی در .  

 

 این... بدی نجات نتونستی که رو خودت کردی؟ چیکار ببین ـ

 بدبخت من با یلدا شدی باعث هم شدی اذیت خودت هم طوری

کنه قهر .  

 

فهمیدم نمی هاش حرف از چیزی .  

اومد می خوابم و بود سردم .  

کرد می درد بدنم .  

 

بستم رو هام چشم و شدم جمع بغلش توی بیشتر .  



کردم باز چشم دوباره نرمی جای گرفتن قرار احساس با .  

 

بودم تخت روی .  

 باال گردنم تا رو پتو و کرد باز رو دهنم و پاها و دست سامان

 ...کشید

  

رفتم خواب به و شد سنگین دوباره هام چشم .  

 

                           *** 

 

گذشت می سگ ی خونه توی شدنم زندانی از روز چهار .  

بودم اول روز اتاق همون توی .  

 

بود شده بسته تخت ی پایه به بلندی زنجیر با راستم دست مچ .  

نبود مشکی لباس ونا از خبری .  



 

 رون روی تا پلیسه تمام لخت و گشاد خاکستری پیراهن یک

داشت گشادی ربع سه و سرخود های آستین. بود تنم پاهام . 

  

 گشادی هم خورد می کمرم روی که ای مشکی باریک کمربند

 روش باالییش قسمت بود شده باعث و بود گرفته رو قسمت اون

بود کرده کلوش لتحا رو پایینش قسمت هم بیفته .  

 

 کفش جفت یک با بود پام زخیم مشکی ساپورت یک زیرشم

مخمل خاکستری ی ساده سانتی هفت پاشنه .    

 

 در پشت سامان بار هر و بودم رفته حمام مدت این توی بار دو

موند می منتظر . 
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بود گینسرسن باهام .  

 کردن قهر دلیلش که بودم فهمیده هاش حرف الی به ال از

  .یلداست

 

دیدم می رو ساشا کمتر .  

بود شلوغ سرش انگار .  

 چشم جلوی مدام آشفته و نگران دو هر که میشد ساعتی دو اما

رفتن می رژه هام ...  

 

دیدم می نگران رو ساشا که بود باری اولین ...  

میده دستمون کار لق دهن یلدای این دونستم می ـ .  

 

نباشه اون کار شاید. داری چیکار بیچاره یلدای به ـ .  



میدونست که بود کسی تنها اون ـ ...  

 

ایستاد و کرد مکث ...  

ببینم کن صبر ـ ...  

کرد نگاه سامان به شده ریز های چشم با : 

  

نکنه ـ ...  

گفت رفت می در سمت به ترس با که حالی در سامان :  

رفت در دهنم از خدا به ـ .  

 

غرید ش شده قفل های دندان میان از ساشا :  

میکشمت ـ ...  

 

 ساشا و دوید بیرون اتاق از "داداش کردم غلط"گفتن با سامان

رفت سرش پشت هم .  



 

اومد می دادشون بی و داد صدای .  

شدند ساکت بعد دقیقه چند .  

شد اتاق وارد زنان نفس سامان که نگذشت طولی : 

 

 جا همین صدا و سر بدون خوب دختر یک مثل... ماهور نببی ـ

خوب؟ باش   

شده؟ چی ـ   

 

 اخالقای دیدی؟ رو ساشا... اومده پرهام ساشا، و من دایی ـ

 دومی که رحمیه بی آدم. پرهام میشه کن برابر صد رو خشنش

 لیوان ناهار موقع رفت یادش خدمتکارش بار یه. نداره

میز روی بزاره رو مخصوصش ...  

 آدم خوردن آب مثل. ها سگ جلوی انداختش هم پرهام دایی

 کش زجر رو طرف خوب اول. راحتی همین به نه اونم. میکشه

خالص بعدم کنه می ...  



 

زدم لب ترس با :  

 

نه؟..ن... نداره کاری.. که من با...بـ ـ   

 میتونیم ببینیم تا باش ساکت پس. اومده تو خاطر به اتفاقا ـ

داره کینه ماهان از بدجوری اغت؟سر نیاد کنیم کاری . 

  

کردم قفل رو در و رفت بیرون اتاق از سرعت به هم بعد .  

زد می تند تند ترس از قلبم . 

 

بودم گرفته تهوع حالت ...  

 نگران اومدنش از هم ساشا حتی که ترسناکیه آدم چقدر ببین

  ...بود

بود شده آروم ساشا تازه .  

 



افتادم می ترشبد برابر صد کسی گیر باید حاال .  

کردم جمع تخت ی گوشه رو خودم ...  

 

 تحمل واقعا چون. باشه نداشته باهام کاری که کردم می دعا

 ...نداشتم

 

22:23 02.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓] 

#part28 

 

دادم می جون قطعا بار این .  

شد باز اتاق در که گذشت چقدر دونم نمی .  

 

اومد سمتم به مغمومی ی یافهق با سامان .  

کرد باز رو دستم ...  



کردم نگاهش لرزونم های مردمک با .  

 

داد تکون رو سرش :  

متاسفم ـ .  

 عزیزترینش مرگ خبر بهش دکتر که داشتم رو کسی احساس

داده رو ..  

 

 اولش... نخور هم رو ظاهرش گول. پیشش ببرمت باید شو بلند ـ

دره می رگگ مثل بعد بره می سر پنبه با ...  

 

کشید پایین تخت از رو لرزونم تن و گرفت رو بازوم .  

بود سست و لرزید می پاهام .  

 

شدم می زمین پخش قطعا کرد می ولم اگر .  

داد حرکتم بیرون سمت به ...  



رفت گیج سرم ای لحظه ...  

 

داد تکیه خودش به رو من سریع سامان :  

خوبی؟ ـ   

نگفتم چیزی .  

تیمرف ها پله سمت به .  

 

سوخت می خودم پناهی بی برای دلم ...  

 به رو من االن که بود سامانی همون بود پشتم که کسی تنها

برد می قتلگاه سمت .  

 

 سالن ی گوشه ی آشپزخونه سمت به رفتیم پایین که ها پله از

  .بردم

افتاد آشپزخونه در کنار ساشای به نگاهم . 

  



بود بسته رو مشکیش های چشم و بود داده تکیه چوب چهار به .  

دیدمش شدیم که داخل ...  

 

 ناهار میز صندلی روی که ساله ۳۴ـ۵ حدودا خوشتیپی مرد

 می رو صورتم بند بند عسلیش های چشم با و بود نشسته خوری

  .کاوید

 

نشست صورتش روی لبخندی .  

افتادم سامان حرف یاد به :  

" دره می گرگ مثل بعد بره می سر پنبه با اولش "  

المس ـ ...  

 

نداشتم زدن حرف قدرت ترس از .  

کنم عصبانیش ترسیدم .  

دادم تکون رو سرم آروم .  



کرد اشاره خوری ناهار میز پشت روش به رو صندلی به :  

 

بشین ـ .  

دوختم سامان به رو نگاهم .  

برو" زد لب "  

 روش رو خودم تقریبا و رفتم صندلی سمت به لرزونم پاهای با

  ..انداختم

 

درسته؟ ماهوره اسمت ـ   

دادم تکون رو سرم هم باز .  

کرد اخم ...  

کردم جمع رو خودم و ترسیدم . 

 

زنه؟ نمی حرف چرا: گفت ساشا و سامان به رو خشم با و برگشت   

نه وای ..  



کردم خراب .  

 

بود شده عصبانی .  

شد بلند جا از ...  

نشست کمرم ی تیره روی سرد عرق .  

شد میون در یکی هام نفس ...  

 

شد سیاه هام چشم لویج ...  

داشتم رو جایی از سقوط احساس .  

ندارم رو شکنجه توان دیگه خدایا ...  

انگار افتادم صندلی روی از ... 

  

نشست زیرش دستی که بودم سرامیک با سرم برخورد منتظر ...  

اومد می اطرافم از صداهایی :  

شد؟ چش ـ   



 

کن کاری یک ساشا؟... دونم نمی ـ .  

نداشتم رو اعتراض توان اما خورد می صورتم روی هایی ضربه .  

بدم تکون رو پلکم تونستم نمی حتی .  

شدم کنده رمین از ...  

 

پیچید مشامم توی تلخی عطر بوی ...  

اومدم فرود نرمی جای ...  

ریختی رو زهرت تهش که سامان بمیری... ترسیده ـ ... 

 

شد بلند ای دستپاچه صدای ...  

 سرت به سر میخواستم خدا به... کردم غلط بامبی؟ ماهور؟ ـ

کن باز رو هات چشم... بزارم ...  

 



 کردین چیکار بیچاره دختر با نیست معلوم... ببینم کنار برید ـ

شده اینطوری که ...  

رفت می پایین گلوم از شیرینی مایع ...  

نداشتم دوستش .  

 

کشیدم کنار رو سرم ...  

میاد هوش به داره ـ .  

کردم زبا آروم رو چشمام .  

دورم هم تا سه اون و بودم نفره دو مبل روی .  

 

بیام خودم به تا کشید طول ...  

کردم جمع مبل ی گوشه رو خودم پرهام دیدن با :  

 ماهان دونم نمی من..مـ... باش نداشته کاری بهم خدا رو تو ـ

  کجاست؟

 



کرد می نگاهم تعجب با :  

میگی؟ داری چی خوبه؟ حالت ـ   

 که خدمتکارت همون مثل. بدی عذابم میخوای مه تو میدونم ـ

سگا جلوی انداختیش ...  

 

دختر میگی چیه اینا سگ؟ خدمتکار؟ ـ ...  

کـ گفت خودش سامان ـ ... 

برگشت سامان سمت به خشم با شه تموم حرفم نداد اجازه :  

 

داری؟ نگه رو کرمت تونی نمی تو پسر ـ   

کرد نگاهم شرمنده سامان :  

ترسی می انقدر دونستم نمی... تباها کردم شوخی ـ ...  

 

شد می آنالیز ذهنم توی چیز همه ...  

کرد؟ شوخی   



بده؟ عذابم خواد نمی پرهام   

کردم نگاه رو پرهام لرزونم های مردمک با ...  

 

زد بهم بخشی اطمینان لبحند :  

 خاطر به رو دوتا این گوش اومدم اتفاقا. ندارم بهت کاری من ـ

مبپیچون کردن که کاری ...  

 

شد بلند سامان معترض صدای :  

کردم خبرت خودم که من... بابا ای ـ ...  

 "ببند رو دهنت" با شد همزمان ساشا ی "شو خفه" صدای

  .پرهام

 

ایستاد عقب و بست رو دهنش بیچاره سامان ...  

 ها اتفاق این دیگه میدم قول بهت... شدی اذیت خیلی میدونم ـ

  ...نیفته



 

زد پوزخندی ساشا :  

 تموم دختر این با هنوز کارم من... نباش مطمئن هم همچین ـ

  .نشده

رفت بهش ای غره چشم پرهام :  

 

 کردی کار چه بفهمه هوراد اگر میدونی... ساشا کن بس دیگه ـ

 به تا باش صبور ماهان مورد در گفتم بهت میفته؟ اتفاقی چه

 رفح برای هم همچین انگار اما... بگم بهت رو چیز همه موقعش

نیستی قائل احترام من ...  

 

 این دم نمی اجازه من حال هر به... پرهام داره فرق قضیه این ـ

بخوره تکون ویال این از دختر .. 
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انداخت بهم نگاهی پرهام :  

ببرمش خوام نمی هم من ـ ...  

شد همزمان من با سامان چی صدای ...  

 

شدم نزدیک بهش ترسیده :  

 عذاب رو من اون... نزارید تنها اینجا رو من کنم می خواهش ـ

کرده تزریق هروئین بهم حتی.. میده ...  

 

انداخت ساشا روی رو نگاهش شده گرد های چشم با پرهام :  

کردی؟ چیکار تو ساشا هروئین؟ ـ  

  

چرخوند کاسه توی رو هاش چشم ساشا :  



 مواد از چقدر که میدونی... شناسی می رو من دیگه که تو ـ

  ...متنفرم

پس ـ ...  

 

کرد می آروم رو دردهاش... قوی آرامبخش ـ ...  

شد متوقف چیز همه لحظاتی برای ...  

میپیچیدند سرم توی صداها ...  

 

" کردی؟ تزریق بهم چی "  

  "مسکن؟"

  "هروئین"

 

" بده مواد بهم بگو "  

" دارم نیاز بهش "  

متنفرم مواد از " "  



" قوی آرامبخش " 

 

" کرد می آروم رو دردهاش "  

شدم منتقل اتاق همون به دوباره کی نفهمیدم ...  

 

 رو پیرهنش ی گوشه کنه ترک رو اتاق سامان اینکه از قبل فقط

  :کشیدم

معتـ من یعنی گفت؟ راست ـ ...  

 

خوردم رو حرفم .. 
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نمیزنه مواد به دست انتقامم برای حتی ساشا ـ . 

شدم؟ ش وابسته من چرا پس.ـ.پـ ـ   

 

 مدت چون. میکرد آروم رو دردات اونم داشتی درد تو خوب ـ

 هم بخشیش احتماال. میخواستیش شد می تزریق بهت طوالنی

بوده تلقین خاطر به ...  

 

شد سرازیر هام چشم از اشک رفت بیرون اتاق از سامان وقتی .  

بودم حال خوش ..  

 

بودم حال خوش نبودم معتاد که این از .. 

کردم شکر رو خدا اسارت مدت تمام توی بار اولین برای .  

 

 شکرش داشت رو هوام مورد یه این توی که این خاطر به

  ...کردم



شد زده اتاق در که گذشت ساعت چند دونم نمی ..  

 

هست؟ اجازه ـ   

بود پرهام صدای ..  

میزد رو اتاق در کسی که بود باری اولین ...  

 

نشستم صاف تخت روی .  

بفرمایید بله..بـ ـ .  

بست سرش پشت رو در و شد اتاق داخل .  

 

 من به رو آرایش میز جلوی صندلی روی و زد بهم لبخندی

  .نشست

 



 ماهان از من... متاسفم افتاده برات که اتفاقاتی ی همه بابت ـ

 درک رو ساشا لطفا تو اما.. میشناسمش خوب و ندارم ای کینه

نمیدونه رو چیزایی یه هنوز اون... کن ...  

 فقط... تو به نه.. اون به نه. بگم بهش رو چیز همه نمیتونم منم

نیست هم ساشا... نیست ماجرا ی بده آدم برادرت که بدون ..  

 همون گرده می دنبالت در به در داره االن بیرون اون که کسی

ساشا از بیشتر... بترسی ازش باید واقعا که کسیه ...  

 

داد ادامه و کرد مکثی :  

 به سر هم تو.. باشه نداشته بهت کاری دیگه خواستم ساشا از ـ

باشه؟ نزار سرش   

 

دادم قورت رو دهانم آب :  

برید؟ نمی رو من چرا کنن؟ آزاد رو من گید نمی چرا ـ   

کرد بیشتر رو لبخندش :  



 

 که جاییه تنها ساشا کنار اینجا، اما... سخته باورش ونممید ـ

 ماهان خون به که هستن هم ای دیگه کسایی... داری امنیت

تو دنبال و باشن تشنه ...  

 وسیله یک عنوان به فقط دخترا به... دارن فرق ساشا با اونا اما

کنن می نگاه نوش و عیش برای .  

دادم ماهان به که لیقو خاطر به. بیفتی اونا گیر نمیخوام من .  

 

خوبه؟ حالش کجاست؟ دونید می شما... ماهان ـ   

 باش مطمئن.. ندارم خبری مکانش از اما... خوبه حالش ـ

زودیا همین به... برمیگرده ... 
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کشیدم دراز تخت روی هم باز رفت که پرهام .  

 

میکردم فکر اخیر اتفاقات ی همه به ...  

رازش و رمز پر زندگی شدن رو و ماهان ناگهانی شدن غیب به .. 

  

پری به ...  

فروخت رو من بار دو و کرد خیانت بهم که عزیزم دوست ...  

 

 نمی حتی که کسانی به هم بار یک و ساشا به بار یک

  ...شناسمشون

 

 که ای وسیله بود کرده رو من و داشت کینه ماهان از که ساشا به

کرد می خنک رو دلش دادنش عذاب با .  

 



 پیروی رو برادرش اول ی درجه در اما بود پشتم که سامانی

  ...میکرد

شایانی و صمصام به ...  

 

میترسیدم ساشا از بیشتر حتی ازشون باید که کسانی ...  

میشناخت همه از بهتر رو ماهان انگار که پرهامی و ... 

 

 روی و شدن سنگین هام پلک که کردم فکر و ردمک فکر انقدر

افتادند هم   

 

                          *** 

 

کردم باز هم از رو چشمام م گونه روی های نوازش احساس با .  

کشیدم بلندی هین بود شده خم صورتم روی که ساشا دیدن با .  

 



کشید عقب رو خودش و زد پوزخندی .  

فشردم مشتم توی ور پتو و نشستم تخت روی سریع .  

 

خوابیدی؟ خوب: گفت آمیزی تمسخر لحن با   

دادم تکون رو سرم آروم  .  

 

باشی نداشته آرومی خواب همچین دیگه ممکنه چون... عالیه ـ .  

کردم نگاهش ترس با ...  

ندارم؟ کارت به کاری و میگذرم ازت کردی فکر واقعا ـ   

 

شد نزدیک بهم .  

کشیدم عقب رو خودم ...  

تنهاییم؟ تو و من خونه این توی االن دونیمی ـ   

 

شد بیشتر وحشتم .  



کشوندم پایین تخت روی از و گرفت رو بازوم ...  

 

بپوششون سریع. کمده توی ها کفش و مشکی لباس همون ـ .  

شده نفرین های لباس همون هم باز ...  

 

 توی  ش کننده مسخ های چشم با نکردم حرکتی دید وقتی

شد خیره چشمام ...  

 هم قبال که میدونی ها؟ کنم رو کار این خودم که نمیخوای ـ

دادم انجامش ...  

 

برد گوشم کنار رو سرش :  

میخوای؟ ـ  
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بردم باال منفی ی نشونه به رو سرم آروم ...  

ایستاد بهم پشت و گرفت فاصله ازم .  

رفتم کمد سمت به لرزون های قدم با . 

  

کردم عوض تنم های لباس با و برداشتم رو لباس .  

پوشیدم رو ها کفش ...  

افتاد میز روی عطر ی شیشه به نگاهم ... 

  

 دوباره رو شانسم میتونستم بودیم تنها خونه توی که حاال شاید

کنم امتحان ...  

 یهوشب دقیقه چند برای قبل ی دفعه مثل ساشا بود کافی فقط

  .باشه

 



کردم نزدیک بهش و برداشتم رو عطر ی شیشه .  

بردم باال رو دستم ....  

 رو دستم و چرخید سمتم به ساشا بیارم پایینش که این از قبل

گرفت هوا روی ...  

 

زدم زل مشکیش های چشم به ترس با ... 

نه؟... نکن کارا این از دیگه بودم گفته بهت ـ   

کشید دستم از رو شیشه ...  

 

زد صورتم توی محکمی سیلی بیام خودم به که این از قبل ...  

افتادم زمین روی محکم ...  

رفت می گیج سرم ...  

 

میسوخت لبم ی گوشه ...  

کردم می حس م گونه توی رو شدیدی سوزش ...  



نشست زانو یک روی جلوم .  

 

 دستش توی رو موهام از ای طره و برد فرو موهام توی رو دستش

 ...گرفت

  

 توی رو شب یه که همونی... ویالم توی دارم سیاه سگ یه نم ـ

 شون پاره تکه معموال... متنفره ها غریبه از... گذروندی ش خونه

کنه می ...  

 داشته درد ممکنه بگذرونی؟ کنارش رو شب یک داری دوست

میشی خالص تهش اما... باشه .  

 

کردم نگاهش وحشت با ..  

نه..نـ... کنم می خواهش...خـ ـ ..  

خورد زنگ گوشیش بگه چیزی اینکه از قبل ...  

 



گذاشت گوشش کنار و آورد بیرون جیبش از :  

شد؟ چی ـ  

  ... ـ

دادی؟ توضیح بهش رو شرایط ـ   

 

  ... ـ

تش بخونه بگو... آیفون روی میزارم. باشه ـ .  

گذاشت م چونه زیر رو دستش ... 

  

 با رو امشب وگرنه. "قبلت" میگی میخونه که چیزی جواب در ـ

فهمیدی؟... میگذرونی سیاهم سگ همون... مارتین   

 

نشدم متوجه خواستش از چیزی ... 

  

دادم تکون رو سرم سگ اون از خالصی برای فقط .  



گذاشت آیفون روی رو گوشیش .  

میومد ناآشنایی صدای ...  

گفت می رو عربی های جمله ... 

  

مگفت "قبلت" داد تکون برا رو سرش ساشا که زمانی فقط ...  

گفت هم ساشا ...  

 

 میگم تبریک" گفت می خنده با که اومد سامان صدای وقتی

 جمله اون که فهمیدم تازه "بشید پیر هم پای به ایشاال... بهتون

بود چی عربی های ...  

 

داد می معنایی چه "قبلت" اون که شدم متوجه تازه ...  

بودم شده بدبخت ..  

بودم که اینی از تر بدبخت ..  

 



کشید پوفی دید رو اشکم از پر چشمای وقتی ..  

کردی؟ رو کار...این باهام چرا...چـ ـ   

کرد بلندم زمین روی از و گرفت رو بازوم ...  

 

نداره ربطی من به... خواست پرهام ـ ...  

نگفتم چیزی ... 

نداشت ای فایده هیچ .  

 

 عروسک یک مثل فقط من و کردند می رو خودشون کار اونا

انگار بودم ... 

نشوند تخت روی رو من ساشا :  

 

خوبی؟ ـ   

پرسید می رو سوال این که بود باری اولین ...  

  خوبم؟



 

میگفت؟ رو این ساشا که بود چجوری حالم مگه   

  ... آره

بودم خوب ...  

شدم عروس امروز من ...  

 

سیاه لباس با ...  

کلمه یک گفتن با ...  

بودم شده گرم شکنجه عروس ...  

روزم و شب شکیم چشم کابوس عروس .. 

  

شد فرو دستام توی سرنگی ..  

نکردم حس هم رو دردش حتی ...  

دیدمش فقط ...  

زد می بهم بار هر هروئین اسم با که بود آرامبخشی همون .  



 

چیه واقعا میدونستم حاال ...  

خوابوندم تخت روی ...  

باشم آروم میخواست ...  

بودم آروم من اما ...  

 

شدم وسعر امروز چون بودم آروم ...  

نمیشنیدم چیزی اما دیدم می رو هاش لب خوردن تکون ...  

 

شد می بسته داشت هام چشم ...  

نگرانه کردم احساس ...   

خندید وجودم ته چیزی ...  

  نگران؟

 

ساشا؟؟؟ هم اون   



 بهم رو ای دیگه فکر ی اجازه گرفت بر در رو وجودم که خوابی

 .نداد
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شنیدم می اطرافم رو صدایی ...  

ماهور؟... کن باز رو چشمات ماهور؟ ـ   

بود آشنا ...  

 

زد می صدام که بود ساشا انگار ...  

بار اولین برای ...  

سوختم می درون از اما بود سردم .  

گرفت قرار پیشونیم روی خیسی ی پارچه .  



 

کردم آرومی ی ناله .  

سرده...سـ ـ ...  

اومد باال گردنم زیر تا پتو ...  

 

رفتم خواب به دوباره و رفت سرما احساس کم کم ...  

 

                             *** 

 

کردم باز رو هام چشم مشامم توی تلخی بوی پیچیدن با ...  

بود کرخت بدنم ...  

 

خوابیدم ساله صد که انگار ...  

 می سیگار و بود ایستاده پنجره ویجل که افتاد ساشا به نگاهم

  .کشید



 

آوردم خاطر به رو چیز همه تازه ...  

 سمتم به ساشا صداش با که زدم روزم و حال به پوزخندی

  ...چرخید

میزنی؟ پوزخند چی به ـ   

 

زندگیم به ـ ...  

کرد خاموش میز روی جاسیگاری توی رو سیگارش :  

نشده وقتش هنوز ـ ...  

اومد سمتم به ...  

 

میشه؟ بدترم این از ـ  

نشست تخت روی کنارم ..  

هنوز ندیدی "بدتر این از" ـ ... 

 



بست جلو از دستش توی چرمی دستبندهای با رو هام دست  

شد بلند نهادم از آه ...  

دوباره؟ ـ   

 

نشدی تنبیه کارت خاطر به هنوز ـ .  

کردم زمزمه :  

بود کافی عمرم ی همه برای تنبیه عنوان به صیغه اون ـ ... 

 

زد م شونه به ای ضربه .  

گفتم آرومی آخ ...  

باز شده دراز زبونت... میزنی حرف زیادی ـ ...  

 

کشید گردنم روی دستی ..  

باشی راحت تو تا شد خونده صیغه اون ـ ...  

کرد فرو موهام توی رو سرش ...  



 

دیدم کافی ی اندازه به رو تو اون از قبل من اما ـ ...  

داد ونبیر گردنم توی رو نفسش ...  

انگار شد عوض حالم ...  

 

شد مور مور بدنم .  

کشیدم عقب رو خودم .  

بست رو پاهام و شد بلند جا از ..  

رفت بیرون اتاق از و کرد بلندم دستاش روی ...  

 

نشوند کاناپه روی سالن توی رو من و اومد پایین رو ها پله ...  

تبرگش پیتزا ی جعبه تا دو با و رفت آشپزخونه سمت به ...  

 

گذاشت جلوم رو جعبه ...  



 نیست که وقتی تا پس. نیستم آشپزی اهل سام مثل من ـ

چند هر... بخوری رو ها این مجبوری ...  

 

داد ادامه و زد پوزخندی :  

کافیه آب و نون گروگان یک برای ـ ...  

چکید چشمم ی گوشه از اشکی .. 
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کردم پاکش دستم با زود ...  

میخورد رو پیتزاش خیال بی که دوختم ساشا به رو نگاهم ...  

 

افتاد بهم نگاهش .  



خوری؟ نمی: گفت نکردم حرکتی هنوز دید وقتی   

نگفتم چیزی .  

 

کشید پوفی ...  

کشم؟ نمی ناز من هنوز نفهمیدی ـ   

زدم ذل مشکیش های چشم به ...  

برم بزار ـ ...  

 

کرد پرت پیتزا ی جعبه داخل رو دستش توی پیتزای .  

 داشتنت نگه دیروز تا شاید... منی مال تو نمیشی؟ متوجه چرا ـ

 که وقت هر تا منی مال قانونا و شرعا امروز از اما... بود خالف

  ..بخوام

 

بود اجبار با... نیست قبول صیغه اون ـ ... 

زد نیشخندی ...  



 

 و دادم نشونت راه تا دو فقط گردنت؟ زیر گذاشتم چاقو اجبار؟ ـ

خودت خواست با... کردی انتخاب رو یکیش هم تو ...  

رفت باال صدام :  

 

نامردیه این ـ ...  

 

برداشت خیز سمتم به و شد بلند جا از .  

گرفت محکم رو گردنم .  

زدم چنگ دستاش به وحشت با ... 

  

بود جلوم کی که بودم کرده فراموش انگار .  

غرید رتمصو توی :  

 



 اون نامرد... نیستم نامرد من... میگم چی ببین کن گوش خوب ـ

 زدن و کشیدن باال رو شرکتم سهام من نامزد با که بود داداشت

چاک به ...  

 ناموسم به که ماهانیه... داره چشم بقیه ناموس به که کسیه نامرد

داشت چشم ...  

 تو که هم االن ...نکردم کاری میتونستم که این با تو با من ولی

میشی حساب من ناموس قانونا و شرعا ...  

 

شدم می خفه داشتم ...  

فشردم رو دستاش زورم ی همه با ...  

 چون نکن نثارم رو برادرت القاب دیگه و ببند رو دهنت پس ـ

نمیفته برات خوبی اتفاق ...  

 

شد جدا گردنم از دستاش ...  

فرستادم هام ریه به شدت با رو هوا ...  



بودم افتاده سرفه به ...  

 

گرفت قرار جلوم آب لیوان با بعد کمی و رفت ساشا . 

گرفت سمتم به رو لیوان .  

گرفتم ازش لرزونم دستهای با ...  

 

شدند آروم هام سرفه خوردم که قلوپ چند .  

گذاشتم میز روی رو لیوان ...  

رفت باال ها پله از و شد دور ازم هم باز ساشا .  

 

 زانوهام روی رو سرم و کردم جمع بغلم توی پهکانا روی رو پاهام

  ...گذاشتم

 رو سیگارش قصاوت با که مردیه همون ساشا بودم کرده فراموش

کرد خاموش بدنم روی ...  

 



کرد خالی بدنم روی رو داغ پارافین که کسی همون ...  

زدم داد سرش و کردم فراموش ...  

 

کردم بلند رو سرم کاناپه رفتن پایین احساس با .  

کرد می نگاهم و بود نشسته کنارم ساشا .  

کرد پاک رو هام اشک و کشید م گونه روی رو دستش .  

 

بستم رو چشمام .  

کرد نزدیک خودش به رو من .  

زد کنار گردنم از رو موهام . 

کردم باز رو چشمام . 

 

افتاد دستاش توی مشکی چرمی ی قالده به نگاهم ...  

کرد محکمش و پیچید گردنم دور رو قالده ...  

بود خواهی و هستی من مال همیشه که باشه یادت ـ ...  



 

چکید چشمم از ای دیگه اشک ...  

بود بسته گردنم به رو اسارتم نشان ...  

 

                            *** 
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بودیم ویال توی تنها ساشا و من و گذشت می هفته یک ...  

پرهام نه و بود سامان از خبری نه ...  

 

بود شده پیچیده گردنم دور اسارت ی قالده که بود هفته یک .  

بودند بسته هم هنوز هام دست اما بود کرده باز رو پاهام .  



 

نداری آزادی لیاقت گفت می بهم .  

کنم فرار کردم سعی بار دو هر و بودم آزاد بار دو .  

 

بودم کرده عادت چرمی ی قالده و دستبند این هب دیگه .  

بودم کرده عادت ساشا به که طور همون .  

بخورم غذا کنارش روز هر که این به ...  

 

نقیضش و ضد رفتارهای به ...  

مشکیش های چشم به و ...  

اومد در شدن باز صدای .  

شد داخل که بود ساشا همیشه مثل . 

 

بود عصبانی ...  

بود پیدا سرخ های رگه شمشکی های چشم دور .  



ازش ترسیدم .  

 

رفتم عقب و دادم تکیه تخت تاج به .  

کشید دست موهاش توی و رفت رو قدم جلوم کمی ...  

 

 کوبید زمین رو میز روی عطر ی شیشه ناگهانی حرکت یک توی

زد فریاد و :  

لعنتی ـ ! 

 

کشیدم آرومی هین فریادش و شیشه شکستن صدای از .  

کرد نگاهم و چرخید سمتم به .  

اومد سمتم به .  

 

داد قورت رو دهانم آب ترس با .  

کشید رو بازوم ...  



شو بلند ـ .  

 

ایستادم و اومدم پایین تخت از سریع ...  

کشید و گرفت بودن بسته که رو دستم تا دو بین . 
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رفت پایین ها پله از و شد خارج اتاق از ...  

افتادم زمین روی محکم و لغزید پام آخری پله روی .  

چرخید سمتم به ...  

 

گرفت رو موهام و نشست جلوم ...  

کرد بلند رو سرم ...  



 

 مثال اون عکس بود؟ چی میدونی.. اومد ایمیل یه برام امروز ـ

 حال و عشق من پوالی با کثیفت برادر بغل توی که عوضیم نامزد

کرد می ...  

 

پیچید گلوم دور رو دستش ...  

 به ای ذره حتی عوضیا اون که این میده؟ آزارم چی میدونی ـ

ندادن تاوان کارشون خاطر ...  

 

کرد ول رو گردنم .  

بود عصبانی میکردم فکر که چیزی از بیشتر خیلی .  

 

افتاد هام اشک به نگاهش ...  

نکردم کورت تا کن پاکشون ـ ...  



 رو م گریه جلوی کردم سعی و کردم پاک رو هام اشک تند تند

  ...بگیرم

 

کرد پرت روش رو خودش و رفت کاناپه سمت به ...  

رفتم میز سمت به و شدم بلند جا از .  

گرفتم جلوش و ریختم آبی لیوان میز روی پارچ توی از .  

 

کرد نگاهم ...  

دوختم زمین روی رو چشمام .  

  ..نشست

خورد ازش کمی و گرفت دستم از رو لیوان .  

 

کاناپه کنار عسلی روی گذاشتش ...  

 سمت به و گرفت رو دستام بین که بگیرم فاصله ازش خواستم

کشوندم خودش .  



 

افتادم پاهاش روی و دادم دست از رو تعادلم .  

 خودش به رو من پهلو از و کرد حلقه کتفم دور رو دستش یک

  .چسبوند

 

زد می تند تند قلبم ...  

بود دهش حبس نفسم .  

کشید م قالده روی گونه نوازش رو دستش ...  

 

کرد بلند رو سرم و آوردش م چونه زیر ...  

باهات؟ کنم چیکار ـ   

شدم خیره هاش چشم توی ترس با ...  

 

کرد نوازش دست پشت با رو م گونه ..  

نمیشه؟ خنک دلم کنم می کاری هر چرا ـ  



کرد فرو موهام توی رو دستش و چسبوند ش سینه به رو سرم ...  

 

شنیدم می رو قلبش ضربان صدای ...  

زد خیمه روم و خوابوند کاناپه روی رو من حرکت یک توی ...  

داشت نگه سرم باالی دستش یک با رو دستام .  

 

کرد فرو گردنم توی رو سرش .  

زدم می نفس نفس ترس از ..  

نکردم پیدا رو تقال فرصت کارش بودن ناگهانی شوک خاطر به . 
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سوزوند رو گردنم هاش لب داغی .  



بوسید نمی ....  

کشید پایین م ترقوه استخوون تا حرکت بی رو هاش لب ...  

 

کرد نگاهم ... 

ریخت پایین چشمم از اشک .  

کرد بلندم دستاش روی و شد بلند . 

زدم چنگ پیرهنش به .  

 

تخت روی کرد پرت رو من و رفت اقات سمت به ...  

آورد بیرون تنش از رو جذبش مشکی تیشرت .  

 

میکردم نگاه حرکاتش به ترس با .  

اومد سمتم به .  

زد خیمه روم و برداشت خیز که کنم فرار خواستم وحشت با .  

 



زدم ش برهنه ی سینه به رو دستام ..  

نار...کـ برو کنم..می خواهش..خـ ـ ...  

داشت نگه سرم باالی رو دستام ... 

 

ریختند می هم سر پشت هام اشک ...  

کشید پام ی برهنه رون به دستی ...  

چیه؟؟؟ شوهرش مقابل در زن یه ی وظیفه میدونی ـ   

 

کرد شل رو لباس بند و کرد رد کمرم زیر رو دستش ...  

ندادی انجامش هنوز تو ـ ...  

 

کرد می نوازش رو م برهنه کمر ...  

گزیدم زعج با رو لبم ...  

نکن خدا رو تو... نکن ـ ...  

 



افتاد ملتمسم و خیس های چشم به نگاهش ...  

ایستاد حرکت از دستش ...  

 

رفت هم توی هاش اخم ...  

زد موهام به چنگی ..  

نکن؟ گریه نگفتم مگه ـ   

 

شد بلند هقم هق ...  

گرفت فاصله ازم .. 

 

 هقم قه تا فشردم دهنم روی رو دستام و کردم جمع رو خودم

کنم خفه رو ...  

کوبید تخت توی رو مشتش ...  

 

نمیشم؟؟؟؟ آروم چرا... لعنتی ـ   



شد خیره هام چشم توی و گرفت رو گردنم ...  

 

چرا؟؟ نمیشه؟؟؟ خنک دلم میدم آزارت وقتی چرا... بگو ـ   

کرد ولم ...  

 

شد آروم هقم هق که گذشت چقدر دونم نمی ... 

ودمب شده حال بی و سست گریه شدت از ...  

 

میکرد درد هام چشم .  

کشید دراز کنارم ...  

. چسبوند خودش به رو من و کرد حلقه کمرم دور رو دستش

گرفت قرار ش برهنه ی سینه روی دستام ...  

 

افتاد ایش عضله ی سینه و شکم به نگاهم تازه ...  

دادم قورت نزدیکی همه این از رو دهانم آب ..  



 

نداشتم زیادی انتو اما بگیرم فاصله کردم سعی .  

کرد قفل پاهاش با رو پاهام ...  

دادم هولش هام دست با ...  

 

بخوری تکون نمیتونی اینجا از نخوام من تا... بخواب ـ ...  

دادم بیرون رو نفسم .  

 

چسبوندم ش سینه به رو سرم و بردم پایین کمی رو دستام .  

کرد فرو موهام توی رو دیگرش دست ...  

گذاشت سرم روی رو ش چونه ...  

 

شنیدم می رو منظمش های نفس و قلب ضربان صدای ...  

نبود عصبانی ...  

بود آروم ...  



 

 خواب به آغوشش توی و شد بسته هام چشم که نکشید طولی

رفتم فرو عمیقی . 
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*** 

نبود مکنار ساشا شدم بیدار که خواب از ...  

 

نشستم و مالیدم رو هام چشم کمی .  

بود ایستاده در چوب چهار توی که افتاد بهش نگاهم .  

 



 ورزشی شلوار و سوییشرت با داشت تن به خاکستری تیشرت

  .مشکی

اومد سمتم به .  

 

بیرون ببرمت میخوام ـ ...  

سالنه توی منظورش کردم فکر ..  

بست پشت از و کرد باز رو هام دست ...  

بست چرمی های پابند با رو پاهام ...  

 

زد دهانم روی ای مشکی سانتی پنج چسم ...  

کردم می نگاه حرکاتش به تعجب با .  

کرد بلندم و گرفت آغوش در رو من . 

  

گذاشت پا زیر رو ها پله و شد خارج اتاق از .  

رفت بیرون و کرد باز رو سالن در .  



 ی فاصله با ویال روی به رو که افتاد بیکرانی آبی به نگاهم تازه

داشت قرار متر چندین ..  

 

کرد می نوازش رو موهام خنکی نسیم ..  

کردم می حس رو دریا و شن بوی .  

 داخلش رو من و رفت ساحل توی موتوری قایق سمت به

  ...گذاشت

 

شد سوار هم خودش و داد هول آب درون رو قایق .  

کرد روشنش ...  

 

میشدیم دور ساحل از ...  

 سردم کمی شد می باعث و فرستاد می عقب رو موهام باد

  ...بشه

نداشت زیادی شدت آفتاب ... 



  

بود عصر انگار ...  

دیدم می سختی به رو ویال دیگه .  

ریز ی نقطه یک حد در .  

داشت نگه رو قایق ... 

  

کردم نگاهش .  

گذروند نظر از رو خاکستریم های چشم .  

کشید خودش سمت به رو من و گرفت رو بازوم ...  

 

گرفتم قرار آغوشش توی ... 

کرد نوازش رو موهام و چسبوند ش سینه به رو سرم ...  

 

 مهندسین از یکی... شدم آشنا باهاش پیش سال یک حدود ـ

برو دل تو و مغرور دختری... بود شرکتم وارد تازه ...  



کرد می طنازی اسمش مثل دقیقا و بود طناز اسمش . 
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داد فاصله خودش از رو من کمی .  

داد تکیه قایق ی لبه به رو سرم و خوابوندم آغوشش توی ...  

 

کشید م گونه روی رو دستش ...  

 

 اما... اول ماه یک همون بود آورده دست به رو همه دل ـ

دید نمی رو کس هیچ چشمش ...  

یکردمم فکر اینطور من الاقل . 

 



کند رو دهانم چسب ...  

 شصتش انگشت داغی و گذاشت م چونه زیر رو انگشتش چهارتا

سوزوند رو پایینیم لب ...  

 

نمیومد بدم ازش... داد پیشنهاد بهم خودش ـ ..  

 عالقه ابراض زیاد... بود حال خوش.. شدیم نامزد و کردم قبول

چرا محبت اما کرد نمی ...  

 

کرد کنزدی صورتم به رو صورتش ...  

بود؟ ماجرا کجای برادرت میدونی ـ   

کرد نوازش رو بازوم ...  

 

انگار بود عصبی آرومش حرکات .. 

  



 و رد طناز با که نگاهایی متوجه زیاد اوایل... بودم رفیقم ماهان ـ

نشدم کرد می بدل ...  

 ساعت از بعد طناز اتاق داخل شرکت توی رو مچشون بار یک اما

گرفتم اداری ... 

بود زده رو قاپش انماه  ...  

برادرت پیشنهاد به نگفت نه هم هرزه اون ..  

 

فشرد و گرفت مشتش توی رو بازوم ...  

شد بسته درد از هام چشم ... 
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 رو شرکت سهام از نیمی دوشون هر دیدم کردم باز که چشم ـ

کردن فرار و کشیدن باال ...  

بگیرم رو ردشون نتونستم که رفتن جوری ...  

 

شد بیشتر فشارش ..  

کردم ای ناله .  

 

 برام نشون و نام بی های ایمیل با عکساشون گاهی از هر ـ

بشم آروم تا بگیرم انتقام میخواستم... شد می فرستاده ...  

 

برداشت بازوم روی از رو هاش دست .  

کرد بلند رو سرم کمی و گرفت رو موهام ...  

 



 به محتاج پری کردن وسوسه و... نبود سختی کار کردنت پیدا ـ

 جعلی تابلوی و دفتر یک ی روزه یه ی اجاره شد خرجش... پول

پری و تو فریب برای ...  

گرفت قرار دوستت دستای توی که روز میلیونی ده چک یک و .  

 

شد خیره متعجبم های چشم به ...  

زد نیشخندی ...  

کردم زمزمه خودمم با رو لیونمی ده ...  

 

کمه خیلی رفاقت یک گذاشتن پا زیر برای نه؟ کمه ـ ..  

 

کشید م قالده روی رو دستش و نشوندم پاهاش روی .  

بود میلیارد سر ماهان خیانت ـ ...  

 

بست جلو از و کرد باز رو دستام ...  



کرد وصل دستبندم به و آورد بیرون جیبش از زنجیری .  

 

داشت رو ارزشش نظرت به ؟چی اون ـ ...  

گذاشت دهانم روی دوباره رو چسب ..  

رفت قایق ی لبه سمت به و کرد بلندم ... 

  

انداخت دلم به ترس گوشم کنار ش زمزمه :  

داری؟ دوست تنی آب ـ   

 

زدم چنگ پیرهنش به وحشت با ...  

نبودم بلد شنا من ...  

داختان آب توی و کرد دور خودش از رو من حرکت یک توی ...  

 

کردم حس رو آب سردی .  

رفت فرو آب زیر سرم ...  



شد تموم نفسم .. 
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باال اومدم و شد کشیده دستام یهو ...  

بود کرده وصل قایق به رو دستام زنجیر ساشا ..  

 

بود آب باالی دهنم زیر سانت یک تا تقریبا که طوری ...  

 

گرفت می درد دستام اما بکشم باال رو خودم کردم می سعی ..  

  ...میترسیدم

 



 آب زیر بدنم بیشتر اینکه از اما بکشم نفس میتونستم درسته

کردم می وحشت ببینم نمیتونستم و بود ...  

 

 افتاد بچگیم توی که اتفاقی و این از بودم شنیده زیادی چیزهای

 آبی مار اون و گذاشت آب داخل رو من یشوخ با ماهان که وقتی

  ...لعنتی

 

 می فوبیا حد به رو وحشتم و میزد دامن ترسم به ها این ی همه

 ...رسوند

 

داشتم فوبیا نبینم رو بدنم و بشم حبس آب توی اینکه از من . 

  

بیام بیرون تا دادم می تکون رو خودم ...  

لرزید می بدنم و میزدم جیغ بسته دهان با .  

 

گرفت وضعیتم از عکسی گوشیش با اساش .  



 

شد می کنده داشت و بود رفته چسب زیر آب .  

انگار شد آزاد صدام ...  

 

کشیدم می جیغ هیستیریک ...  

 ماهان دونم نمی من... ساشا... بیرون بیارم خدا رو تو... ساشا ـ

کنم نمی فرار دیگه... بیرون بیارم... کنم می التماست... کجاست .  

 

نداشتند بهم ربطی هام حرف .  

کنم پیدا نجات زود میخواستم فقط .  

 

 گرفته صدام و بود شده تموم انرژیم زیادم های جیغ خاطر به

  ...بود

شد کشیده دستام کردم احساس .  

 



برگشتم قایق توی دوباره ...  

کرد می درد کتفم و دستام مچ ..  

شد پیچیده دورم پتویی . 

 

رفتم فرو گرمی آغوشی توی ...  

داد ماساژ رو مچشون کمی و کرد باز رو دستهام اساش ...  

 

انداختم چنگ پیرهنش به ...  

کنی...می رو کار این باهام چرا...چـ ـ ...  

کرد نوازش رو خیسم موهای ... 

  

 کمی شاید... میفرستم اومد برام که بعدی ایمیل به رو عکست ـ

برگشت هم شاید و اومد درد به برادرت دل ...  

 

شدم فشرده آغوشش توی بیشتر ...  



افتاد حرکت به قایق ...  

آغوشش توی و شد سنگین کم کم چشمهام ...  

 

نه که خواب به ...  

رفتم حال از .  

 

                         *** 
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بود برگشته سامان .. 

همیشه مثل نه اما ...  

کالفه و بود آشفته ...  



 

انگار بود کرده منتقل هم ساشا به .  

بودند نگران دو هر ..  

زد می تشر و پرید می سامان به ساشا هم گاهی از هر ...  

 

کردم می نگاه فقط و بودم نشسته مبل روی ساکت من .. 

 

کردن؟ پیدامون کجا از... لعنتی ـ   

دونم نمی... دونم نمی ـ ...  

انداخت بهم نگاهی ساشا ...  

 

کنم؟ چیکار تو با االن آخه ـ   

کردم نگاهش تعجب با .  

بود؟ من با   

 



کشید رو دستش سامان ..  

 میاد کردن عوض لباس ی بهونه به... فضولیه زن نازیال... ساشا ـ

گرده می رو خونه کل باال ...  

 ما های نقشه تمام هم میشه بدبخت خودش هم کنه پیداش

آب بر نقش ...  

 

ردک فکر کمی ساشا .. 

اومد حرف به مدتی از بعد ...  

داری؟ رو اتاقش کمد کلید... سامان ـ   

 

کمد؟ توی بزاریش میخوای... نکنه کمد؟ ـ   

رسه نمی ذهنم به ای دیگه جای ـ .  

کردم می نگاهشون گیج ...  

 

عسلیه روی گلدون زیر ـ ...  



اومد سمتم به و داد تکون سری ساشا ...  

اتاق بریم شو بلند ـ ...  

 

گرفت رو زومبا .  

شدم بلند جا از ..  

شدیم اتاق داخل و رفتیم باال ها پله از ...  

نشستم تخت روی ... 
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آورد بیرون رو کوچیکی ای شیشه بطری میز کشوی توی از ...  

 



 اسکم و سفید ی پارچه روی رو توش ی ماده از مقداری

کرد خالی بود اکسیژن ماسک شبیه که کوچکی . 

 

 سمتم به و گذاشت سوییشرتش جیب توی روی ماسک و پارچه

  ...اومد

کشید دراز کنارم خودشم و خوابوند تخت روی رو من ..  

 

خوابید می کنارم زیاد رفتن دریا بعد از ...  

بود گذاشته روش زیادی تاثیر محرمیت انگار ...  

 

اینجا ادمی داره صمصام ـ ...  

لرزید بدنم صمصام نام شنیدن با ...  

 ترسونده ازش رو من بار چندین ساشا و سامان پرهام، که مردی

 ...بودند

  



کردم وحشت پیچید سرم توی که فکری با ...  

زدم چنگ رو پیرهنش و چرخیدم سمتش به ...  

 

دوختم چشم مشکیش های چشم توی ..  

نه؟ مگه... دین نمی تحویل بهش رو من ـ   

نشست هاش لب روی محوی لبخند ...  

 

دیدم می صورتش روی بود بار اولین که لبخندی ...  

کرد نوازش رو م گونه ...  

 

ببره؟ کنارم از رو تو کس هیچ زارم نمی بودم نگفته بهت ـ   

بود گفته ...  

بار چندین ..  

 



 کار باهات حاالها حاال... منی مال... کوچولو عروسک تو، ـ

  ...دارم

شد محو بخندشل ...  

 

 توی کنم ولت جور همین تونم نمی... خرابه بدجور سابقت اما ـ

 توی رو خودت و کنی فرار هوس دوباره ممکنه چون. اتاق

بندازی دردسر ...  

 

آورد بیرون جیبش از رو دستمال .  

 که خوام نمی... فضوله اندازه از بیش که همراهشه زنی... ضمنا ـ

کنه پیدا ازت اثری حتی ... 

 

گذاشت دهانم و بینی روی رو دستمال ...  

پیچید مشامم توی آوری سرگیجه و تلخ بوی ..  

 



کرد می بد رو حالم ...  

کنم ولم تا انداختم چنگ هاش دست به ...  

کرد نوازش رو موهام دیگرش دست با و شد خم سمتم به ...  

شدم خیره هاش چشم توی ..  

 

میشه تموم االن... من کوچولوی باش آروم... ششش ـ ...  

کرد می بیشتر رو تقالهام همین و میترسیدم ...  

 

بگیر آروم... بخوابی یکم میخوام ـ ...  

افتاد و شد سست کم کم هام دست ...  

شد می سنگین هام پلک ... 

 

 روی رو پارچه ماسک با که دیدم بازم نیمه های چشم میون از

کرد محکم صورتم ...  

 



گذاشتم ها باسل میون کمد داخل و کرد بلندم ...  

نشدم چیزی متوجه دیگه و شد بسته کامال هام چشم .. 

 

                           *** 

 

 ماسک اون و بسته پای و دست از خبری کردم باز که رو چشمام

  .نبود

کنارم هم ساشا و بودم خوابیده تخت روی . 
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بود پیشونیش روی دیگرش دست و شکمش روی دستش یک .  

رفتن؟ ـ   



 

چرخوند سمتم به رو نگاهش :  

آره ـ .  

فهمیدمش نمی که بود چیزی هاش چشم توی .  

 

کرد می نگرانم ...  

ناراحتی جور یک ...  

بود نگاهش توی بالتکلیفی شاید یا ...  

رفت پایین تخت از و شد بلند جا از ..  

بخور غذا ینپای بیا ـ ..  

 

شد خارج اتاق از .  

شدم بلند جا از .  

داشت فرق قبلی با بود تنم که لباسی .  

 



داشت ربع سه های آستین که قایقی یقه مشکی لباس .  

شد می فون پایینش و بود تنگ کمر تا . 

  

داشتم پا به هم ای مشکی جورابی شلوار .  

مخمل های کفش همون با . 

  

پوشیدم برگشت مانسا وقتی رو ها لباس این ...  

خواست ازم ساشا ...  

نه که خواستن البته ... 

  

داد دستور بهم .  

شدم خارج اتاق از .  

گذاشتم پا زیر رو ها پله .  

رسید گوشم به سامان صدای که بودم آخری ی پله روی :  

 



ساشا؟ کنی چیکارش میخوای ـ   

  ...ایستادم

رو؟ کی ـ  

 

جمع حواسم و شد تیز هام گوش ...  

رو ماهور ـ ...  

شد حبس نفسم ...  

صمصام؟ به میدیش ـ   

 

پرید رنگم ...  

نیست حرف این وقت االن ـ ...  

 ماهور بین باید... ساشا کن روشن رو تکلیفت وقتشه؟ کی پس ـ

کنی انتخاب رو یکی هدفت و ...  

 

هدفمه از جزئی هم ماهور ـ ...  



میشی؟ صمصام خیال بی یعنی ـ   

کن بس ـ ...  

 

 نکنه... ساشا کنی؟؟؟ می فراموش و کرد سارا با که یکارهای ـ

بهش کردی پیدا حسی ... 

 

داشت نگه رو قلبم ساشا فریاد صدای :  

 حتی... کنم می کاری هر عوضی صمصام اون از انتقام برای ـ

ماهور دادن ...  

 

شد اکو سرم توی صداش ...  

" ماهور دادن حتی "  

دید رو نمترسو ی چهره و شد خارج آشپزخانه از ساشا ...  

 

کردم می نگاهش لرزونم های مردمک با ...  



بده؟؟ صمصام به رو من میخواست   

کنه می حکومت وجودش بر هوس میگفت که مردی ... 

 

داد قول اون .  

 بهت دستش زارم نمی گفت... بری پیشم از زارم نمی گفت

  ...برسه

 

کرد می نگاهم فقط ...  

ننمیخوندمشو که مشکی های چشم همون با ...  

 

رفت بدنم از توان لحظه یک برای ...  

نشستم چوبی ی پله روی و گرفتم ها پله ی نرده به رو دستم ...  

 

نریختم اشک ...  

نکردم هم التماس ...  



کردم نگاهش تنها ...  

بهم بود داده قول که رو مردی ...  

 

کرد اذیتم ...  

داد آزارم .  

کرد م شکنجه ...  

 

هکن محافظت ازم داد قول اما ...  

 هوس، نگاهش توی ای لحظه حتی و بود شده همسرم که مردی

ندیدم رو تنم خواستن حتی یا شهوت ...  

 

بود مرد هم باز آزارش ی همه با که مردی ..  

نکشم درد تا زد می آرامبخش .  

روحم درد قیمت به چند هر ...  

 



من مشکی چشم مرد کنه بدقولی میخواست .  

شدم بلند جا از ...  

 

بشکنه غرورم هم باز مزار نمی ...  

شدم خیره مشکیش های چشم توی .  

میرم اینجا از .. 
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                              ***  

 

نزدند حرف صمصام از دیگه کدوم هیچ ساشا و سامان .  

نپرسیدیم چیزی هم من .  



 

 فرار فکر بود گرفته فرا رو مغزم مدت این ی همه که چیزی تنها

  .بود

برخاستم جا از فورا شنیدم که دختری صداهای با .  

 

نزدیک و بود آشنا صداش ...  

ریختم بیرون رو مغزم بایگانی های پرونده ...  

 

بود یلدا ...  

نشست لبم روی لبخند ..  

کنه کمکم بتونه بود ممکن ..  

نبود قفل اتاق در .  

 

کردم باز رو رد فورا .  

دیدمش که برم ها پله سمت به خواستم . 



ها پله باالی .  

روم به رو درست .  

 

کردم نگاهش ...  

طور همین اونم ..  

بود مختلفی های حس هاش چشم توی ...  

  ..کنجکاوی

 

  ..حسرت

  ..حسادت

  ..ترس

نفرت هم شاید و .. 

 

تویی دختر اون پس ـ ..  

شد بلند مانسا صدای بگم چیزی که این از قبل :  



 

بـ نیومده ساشا تا کنم می خواهش... یلدا ـ ...  

خورد من دیدن با رو حرفش ی ادامه ..  

زد لب :  

ماهور ـ ...  

 

برداشت سمتم به قدمی یلدا ..  

بزنم حرف باهاش میخوام ـ ...  

اما ـ ...  

 

میکنم تمومش نیومده ساشا تا... نمیکشه طول زیاد ـ ...  

کشید عقب سامان ...  

شدم اتاق ردوا .  

 

بست رو در و داخل اومد هم یلدا ...  



نشستم تخت ی لبه روی ..  

بشین ـ .  

 

کرد پرتاب سمتم خشمگینی نگاه :  

 باشه صاحبخونه کسی اگر اینجا... کنی تعارفم تو نیست نیازی ـ

منم اون ... 

  

کرد جنگ اعالن اول همین از .  

بزنم حدس میتونستم .  

انداختم باال ای شونه :  

راحتی جور هر ـ ...  

 

چرخوند صورتم اعضای تک تک توی رو نگاهش .  

زد می حرف ازت خیلی سامان ـ ... 

  



داد ادامه و زد پوزخندی :  

کوچولو بامبی ـ ... 
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داره لطف سامان ـ ..  

رفت بهم ای غره چشم :  

بیرون برو برادر دوتا این زندگی از ـ ..  

زدم خنده زیر بلند که بود طنز برام اونقدری حرفش ...  

 

کرد نگاهم تعجب با ..  

 



 من واست؟ نگفته سامان بیرون؟ برم زندگیشون از من... هه ـ

افتادم گیر بار هر اما کنم فرار کردم سعی بارها ...  

اسیرم اینجا... نموندم خودم اختیار به اینجا من ...  

 

کرد ای اشاره وضعم و سر به :  

باز پای و دست.. باشی اسیر نمیاد ت قیافه و ریخت به ـ ...  

 مهمون یه میاد بهت بیشتر... راحت اتاق... شیک های لباس

باشی عزیز ... 

  

 چی سامان نشنیدی؟ چیزی هم هام شکنجه از پس مهمون؟ ـ

گفته؟ برات   

 

حرف و زدم باال رو لباسم آستین  "s" حک بازوم روی که رو 

دادم نشونش بود شده ...  

 



گرفت بهت رنگ نگاهش ..  

کشیدم که زجرهاییه از کوچک ی چشمه یه فقط این ـ ...  

کشید درهم رو ابروهاش :  

 

باش دور سامان از فقط... کشیدی چی نیست مهم برام ـ .  

کردم باز لب که شه خارج اتاق از خواست :  

 

کنم فرار کن کمکم ـ .  

چرخید تمسم به و ایستاد :  

چی؟ ـ   

 

 هم میمونم دور سامان از هم وقت اون.. برم اینجا از کن کمکم ـ

ساشا از ...  

کرد ریز رو هاش چشم :  

 



 اینکه خاطر به فقط... تو خاطر به نه اما.. میکنم کمکت... باشه ـ

بمونی دور سامان از ...  

 

رفت بیرون اتاق از ...  

کشیدم عمیقی نفس ..  

بست نقش صورتم جلوی مشکی ایه چشم اون ای لحظه ..  

 

دادم تکون محکم رو سرم ..  

میرفتم اینجا از باید ...  

  .باید

 

                           *** 

 

دادم می فشار رو دستم انگشتای تند تند .  

دوختم چشم در به استرس با .  



 تا بریزه ساشا و سامان غذای توی آور خواب داروی یلدا بود قرار

بده ریفرا رو من .. 

 

گذشت می بده انجام رو کار بود رفته که زمانی از ساعت سه .. 

باشه رفته لو که این از میترسیدم ...  

زد خشکم در صدای با ...  

 

 دیدم در چهارچوب توی رو یلدا ی پریده رنگ ی چهره وقتی

دادم بیرون محکم رو نفسم ...  

 

بری سریع باید. خوابیدن... باش زود ـ ...  

  

گرفت سمتم به رو انتوییم و شال .  

 سرم روی رو شال و کردم تنم ها دکمه بستن بدون رو مانتو زود

 .انداختم
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شدم خارج اتاق از سرش پشت .  

رفتیم پایین رو ها پله ...  

هم سامان و بود خوابیده کاناپه رو ساشا ...  

 

اومد شصدا :  

بدو... برده خوابش آشپزخونه توی سامان ـ .  

 

شدیم خارج در از .  

رفتیم ماشینی سمت به ...  

 



هست تهران برای بوس مینی اونجا... برمت می ترمینال تا ـ .  

باشه راحت خیالت.. خوابن فردا تا اینا ...  

 

افتاد راه و شدیم ماشین سوار .  

کردیم سپری سکوت در رو ساعت نیم .  

داشت نگه رو ماشین ترمینال لویج .  

گرفت سمتم به بلیطی ... 

  

  ...گرفتمش

چرخیدم سمتش به شم پیاده ماشین از که این از قبل ..  

 

بود عالی واقعا سامان بودم پیششون که مدتی ی همه توی ـ .  

کرد نگاهم ...  

 

میکرد دفاع ازم همیشه... مهربون و خوب ـ ...  



تگرف خشم و حسادت رنگ نگاهش ..  

 

 رفتارش کرد بیرونت ساشا و اومدی اول بار برای تو وقتی اما ـ

خشمگین و بود سرسنگین.. شد عوض باهام ...  

 ی خونه توی سرما اون با رو شب گذاشت و نکرد دفاع ازم دیگه

بگذرونم سگ یه ... 

  

زدم کمرنگی لبخند :  

آورد بیرونم و نیاورد دووم هم باز چند هر ـ ...  

 تو کردن قهر مهربونش نا و سرد رفتار دلیل مفهمید ها بعد

  ...بوده

 

نبود هاش چشم توی خشم از خبری دیگه ...  

 



 بهش وقت هیچ من.. داره دوستت خیلی که بدونی میخوام ـ

همین فقط... کرد برادری من برای سامان.. نداشتم چشم ...  

 

 رو دستم مچ که شم پیاده خواستم و کردم باز رو ماشین در

  .گرفت

کردم نگاهش ..  

 

باشی؟ امان در ساشا دست از که تهران توی داری جایی ـ   

زدم لبخند :  

کنم می پیدا ـ ... 

 

آورد بیرون کیفش توی از کارتی ..  

تلفن شماره یک با نوشت پشتش آدرسی ..  

گرفت سمتم به .  



 زنگ بهش. پیشش برو.. دوستامه از یکی ی خونه آدرس این ـ

  .میزنم

بمونی پیشش مدت یه میتونی. اومدی من طرف از بگو .  

 زنگ بهم اومد پیش مشکلی. نوشتم برات خودمم ی شماره

  ...بزن

 

کشید ای کالفه نفس :  

میای حساب به تهدید یک برام کنم می فکر هنوزم چند هر ـ .  

گرفتم ازش رو کارت و زدم کمرنگی لبخند :  

 

چیز همه بابت... ممنون ـ .  

زد لبخند .  

بستم رو در و شدم پیاده .  

شدم ترمینال وارد سرعت به .. 

 



 حرکت میخواست کم کم تهران بوس مینی چون رسیدم موقع به

  .کنه

 بوس مینی سمت به و انداختم یلدا و ماشین به رو آخر نگاه

  .رفتم

 

دادم تحویل رو بلیط و شدم سوار .  

نشستم پنجره کنار ها صندلی از یکی روی .  

 

گرفت قرار مکنار مسنی خانم بعد مدتی .  

افتاد راه به بوس مینی ...  

کشیدم راحتی نفس شد خارج شهر از وقتی .. 

 

بودم کرده پیدا نجات باالخره .  

بستم رو چشمام .  

میشد تنگ سامان های شوخی برای دلم ... 



  

یلدا برای و ...  

 خوبی چندان ی رابطه و دیدمش کوتاهی مدت که این با

  ...نداشتیم

  ...حتی

 

شد می تنگ هم مشکی های چشم اون برای دلم ...  

زد قولش زیر نامردانه که مردی برای ...  

شدم اش صیغه اجبار به که همسری برای ...  

 

العمر مادام ای صیغه ...  

ربود رو هام چشم خواب کم کم . 

 

                       *** 
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شدم پیاده بوس مینی از ...  

گرفت قرار جلوم کسی رسیدم که ترمینال در به .  

افتاد ساشا خشمگین های چشم به نگاهم . 

  

برداشتم عقب به قدمی ترس با ...  

میکشمت میکنی؟ فرار من دست از ـ ...  

گرفت محکم رو گلوم و آورد هجوم سمتم به ..  

 

زدم چنگ هاش دست به ...  

دمش می خفه داشتم ..  



 باال نفسم و رفتند کنار ها دست خوردم که شدیدی تکون با

  ...اومد

 

کردم باز رو هام چشم .  

 بود نشسته کنارم که مسنی خانم و بوس مینی همون دیدن با

کشیدم راحتی نفس .  

 

بود خواب ش همه ...  

دخترم؟ خوبی ـ   

زدم ای خسته لبخند :  

خوبم ممنون ـ ...  

 

دوختم بیرون به پنجره از رو گاهمن بوس مینی ایستادن با .  

بودیم تهران ترمینال .  

شدم خارج ترمینال از و شدم پیاده ...  



 

بود شده صبح .  

کردم نگاه رو اطرافم کمی ...  

رفتم؟ می کجا باید  

  

کردم نگاهش و آوردم بیرون جیبم از داد یلدا که رو کارتی ...  

نداشتم پولی هم من و بود دور اینجا از ... 

  

زدم می خونه به سر یه اول ایدب ...  

افتادم پری یاد ...  

بود نزدیکیا همین ش خونه ...  

چرا دونم نمی  ...  

 

بود احمقانه شاید ...  

چرا بپرسم فقط و ببینمش میخواستم اما ...  



 

افتادم راه ش خونه سمت به پیاده .  

بود سخت خیلی سانتی ده پاشنه های کفش اون با روی پیاده .  

نداشتم ای هچار اما .  

 

 خونه در جلوی رو خودم روی پیاده ربع سه حدودا از بعد

دیدم کلنگیش .  

رفت در بلبلی زنگ سمت به دستم ... 

  

شد باز در بزنم زنگ که این از قبل . 
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بود خودش ...  

برداشت عقب هب قدمی و کشید هینی من دیدن با ..  

ماهور؟ ـ   

زدم تلخندی :  

 

من وفای با دوست سالم ـ ...  

میکنی؟ چیکار...چـ.. اینجا تو ـ   

نداشتی؟ رو دیدنم انتظار چیه؟ ـ   

گذاشتم جلو به قدمی .  

 

داخل؟ بیام زاری نمی ـ   

رفت کنار در جلوی از .  

شدم داخل .  

 

شدم خونه وارد و شدم رد کوچیکشون حیاط از .  



اومد سرم پشت اونم .  

نشستم زمین روی پذیرایی توی ... 

  

نیست؟ مامانت ـ   

انداخت پایین رو سرش .  

بیمارستان بردمش ـ .. 

نـ رو درمانش پول که تو ـ ...  

 

خوردم رو حرفم ...  

داشت دیگه ...  

گرفتی؟ چقدر صمصام از.. گرفتی میلیون ده که ساشا از ـ   

 

مـ...ماهور..مـ ـ .. 

شدم بلند جا از :  

نه؟ باشی گرفته بیشتر باید اون از ـ   



چکید چشمش از اشکی قطره ...  

 

کردی؟ رو اینکار باهام چرا پری؟ چرا چرا؟ ـ   

... داد می جون هام چشم جلوی داشت مامانم... مرد می داشت ـ

شدم مجبور ...  

خوبه؟ مامانت االن چی؟ االن ـ  

  

داد می قورت سختی به رو بغضش که دیدم می ...  

من مثل... فتضاحها ـ .  

کشید عمیقی نفس ...  

 

اینجا اومدی می نباید ـ ...  

زدم پوزخندی :  

نیست که اولم بار ؟چرا ـ ...  

ماهور ـ ...  



 

 در پی شدن کوبیده صدای بده ادامه رو حرفش که این از قبل

پروند جا از رو دوتامون هر در پی ...  

پرید پری رخ از رنگ ... 

  

بود نظر تحت اینجا... ورماه اومدی می نباید ـ ...  

کردم نگاهش بهت با ...  

چی؟ ـ  
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کشید محکم رو دستم :  

کن فرار بوم پشت از... بری باید ـ ...  



 داخل دیوار روی از مردی شدیم خارج پذیرایی در از که همین

کرد باز رو در و پرید ...  

 

 می داخل که کردم می نگاه ناآشنایی های مرد به ترس با

  ...شدن

کرد قفل رو در و انداخت داخل رو دوتامون هر پری ...  

 

ایستادیم عقب ..  

کرد نگاهم ...  

 

 فقط گفتن. شدم وسوسه دادن رو پول پیشنهاد بهم اونا وقتی ـ

ندارن بهت کاری و ازت میخوان رو کسی جای ...  

 کلنجار خودم با چقدر میدونه خدا... اختمونس جلوی بردمت

  .رفتم



 پرسه ها خیابون توی فقط تموم ساعت دو داخل رفتی وقتی

  ...زدم

 اما ساختمون توی اومدم. شدم پشیمون خدا به... شدم پشیمون

نکرد باز رو در کسی زدم در چی هر. نبود تابلو اون از خبری ...  

 که هاست سال واحد ینا گفت و دید رو من ها همسایه از یکی

 که فهمیدم. کنه می زندگی ایران از خارج صاحبش و خالیه

خوردم رودست ...  

 

میشنیدم رو خورد می در به محکم که هایی ضربه صدای ...  

 

 گفتم بهشون دیدم که رو صمصام ی دسته و دار همین... اینا ـ

شناسمت نمی ... 

بدم لوت نمیخواستم  ...  

 و دادم رو تون خونه آدرس فقط... ردنک تهدید رو مامانم جون

شدی غیب گفتم ... 



دیـ اما شدم پشیمون هم اول بار... نگرفتم پول خدا به  ...  

 

شد قطع حرفش در شدن شکسته با .. 

 تا دور و شدند خونه داخل هیکلی و پوش سیاه مرد تا چند

ایستادند دورش ...  

 

 شلوار و کت بقیه برعکس که افتاد بلندی قد مرد به نگاهم

داشت تن به سفیدی ...  

نگاهش اما داشت جذابی ی چهره ... 

  

انداخت می دلم به رو وحشت نگاهش . 
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 تیشرت و داشت کوتاهی موهای که ای دیگه هیکلی مرد

ایستاد کنارش داشت تن به ای مشکی شلوار و خاکستری ... 

  

داشت فرق هاشون لباس چون بودند شون دسته سر انگار ...  

 صندلی سفید شلوار و کت مرد برای ها پوش سیاه از یکی

  .گذاشت

 

اومد من سمت به توجه بی مرد اما ..  

 مرد های دست توی بازوهام که برداشتم عقب به قدمی ترس با

شد اسیر سریم پشت هیکلی ...  

 

ایستاد جلوم ..  

کشیدم عقب رو سرم که کشید م گونه به دستی ...  

 



تویی؟ ماهور پس... خوبه ـ   

پری سمت چرخید :  

بده؟ خبر بهم کردی پیدا ازش اطالعی اگر بودم نگفته بهت ـ   

 

انداخت صورتش توی تفی پری :  

درک به برو ـ ...  

 تمیز رو صورتش و آورد بیرون جیبش از دستمالی خونسرد مرد

  ...کرد

 

کوچولو خانم دیکر بزرگی اشتباه ـ ...  

 داشت تن به خاکستری تیشرت که کوتاهی مو مرد به ای اشاره

  ...کرد

جان؟ فرزاد گم نمی درست ـ  

  



 و گرفت قرار فرزاد های دست توی که بود تفنگی به نگاهم تنها

شد خارج ازش که ای گلوله ...  

 

چرخوندم رو سرم ...  

 زمین روی خون در غرق که شدم ای پری ی خیره زده بهت

بود افتاده ... 

  

 کرد زمزمه رو "ببخش" که دیدم ش شده خشک لبهای میون از

  ...و

نخورد تکونی دیگه ...  

 

 چشم توی زندگی از رنگی اما بود زده ذل من به باز های چشم با

نبود پیدا هاش ...  

 

کردم زمزمه رو اسمش بهت با ...  



رو تحصیلم دوران رفیق و کودکی همبازی اسم ...  

شد سرازیر هام چشم از اشک زدم که بلندی جیغ با اههمر ...  

 

افتادم زمین روی من و رفتند کنار بازوم روی های دست ...  

زدم جیغ رو پری اسم ...  

شد می خارج گلوم از دردناکی هق هق تنها که انقدر .  

 

نشست زانو یک روی جلوم پوش سفید مرد ...  

کرد پاک رو م گونه رو های اشک .  

گرفت محکم رو م چونه که بکشم عقب خواستم .. 

 

... بودی خودت مرگش مقصر... نکن نگاه رو من نفرت با انقدر ـ

بود زنده االن اون شاید اومدی نمی اینجا اگر ...  

 

انداختم صورتش توی تفی :  



آشغال ـ .  

زدم گونه روی محکمی سیلی ...  

شدم پرت زمین روی ...  

 

کردم حس لبم گوشه رو خون خیسی ...  

 کارم درد بدون ممکنه کجاست ماهان بگی بهم االن همین اگر ـ

کنم تموم باهات رو ...  

 

کردم نگاهش تنها :  

کجاست؟ ـ   

بود تکراری سوالش ...  

بود تکراری اندازه از بیش ...  

شنیدم می مداوم ماه یک رو سوال این ... 

  

شد جاری زبونم روی اتوماتیک صورت به جواب :  



دونم نمی ـ ...  

  ...خندید

  ...بلند

 

 خوب رو همبازیت اول اما... خوبه... کنی بازی میخوای پس ـ

صمصام پوالد... صمصام میگن من به... بشناس ..  

شد آوار سرم روی چیز همه انگار هم باز .. 

  

 بکنم خودم به دفعه هزاران بود قرار بعد من که رو اعترافی

  ..کردم

" کردم می فرار نباید "   

 

 هام چشم جلوی دنیا خورد گردنم توی که محکمی ی ضربه با

نفهمیدم چیزی دیگه و شد سیاه بختم مثل .  

 



*** 
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پیچید می مشامم توی آوری خفقان و بد بوی ...  

بود سردم .  

داشتم شدیدی درد گردن ...  

 

نتونستم اما بدم تکون رو دستام کردم سعی ...  

بود شده بسته پشت از .  

کردم باز رو هام چشم ..  

 

سیاهی و بود سیاهی فقط ...  



بودم افتاده سردی و سفت زمین روی .  

 رو اطرافم بهتر تونستم کرد عادت تاریکی به هام چشم که کمی

  ...ببینم

 

باشم کوچک انبار یک توی اومد می نظر به .. 

آوردم خاطر به رو اقاتاتف ی همه که نکشید طولی ..  

  ..فرارم

 

پری شدن کشته ...  

  ...صمصام

شد خفه دهانم روی چسب پشت کشیدم که آهی .  

بستم دوباره رو هام چشم ..  

 

دادم م شده خشک بدن به تکوتی ...  

بودم پشیمون .. 



فرارم از ...  

بودم مونده کاش .  

 

داد نمی صمصام به رو من ساشا شاید .  

رفتم هم باز و هستند دنبالم بیرون اون میدونستم من .  

نداشت ای فایده دیگه ...  

 

 دیگه های خواب چه سرنوشت ببینم تا کردم می صبر باید تنها

دیده برام ای ... 

شد بلند در قیژ قیژ صدای ...  

کردم باز رو چشمهام .  

 

ببندمشون دوباره کرد مجبورم اومد بیرون از که نوری .  

شد می نزدیک بهم هک اومد می هایی قدم صدای .  

 



بشه بهتر دیدم تا زدم پلک بار چند .  

افتاد ورنی مشکی ی مردانه کفش جفت یک به نگاهم .  

بردم باال رو سرم .  

 

بود خودش .  

صمصام پوالد .  

 برام بود سخت خاطر همین به بودم کشیده دراز پهلو به

  ...دیدنش

 

 کمر روی شد باعث که کرد وارد پهلوم به فشاری راستش پای با

افتم بی .  

گرفتند شدیدی درد هام دست ...  

؟عزیزم داشتی دوست رو بازی اینجای تا ـ   

 

انداخت می جونم به رو نفرت صداش .  



کردم باز و بستم رو هام چشم انزجار با ...  

کرد ای خنده ...  

 

 شروع رسما هنوز بازی چون باشی نداشته جوابی داری حق ـ

  ...نشده

زد بشکنی ... 
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نشوندم زمین روی و اومد سمتم به پوش سیاه مردهای از یکی .  

کند دهانم روی از محکم رو چسب ...  

گفتم بلندی آخ ...  

 



کجاست؟ ماهان بگو.. میدم بهت دیگه فرصت یک ـ   

دونم نمی...نـ ـ ...  

کرد نچی ...  

 

 باوفاییت تاوان میدونی؟ اما... هستی باوفایی اهرخو تو ـ

سنگینه بدجوری ...  

 

کرد نام فرزاد کوتاه مو مرد به ای اشاره ...  

اومد سمتم به ..  

داشتم وحشت صمصام از بیشتر حتی اون از ...  

 

شد بلند صمصام صدای :  

 با رو نفره چند ی رابطه یک میخوای... میدم انتخاب حق بهت ـ

 نفره دو ی عاشقانه ی رابطه یک یا بگذرونی گاردهامبادی بهترین

عزیز؟ فرزاد با رو   



 

 روم به رو درست حاال که دوختم فرزادی به رو نگاهم وحشت با

بود گرفته قرار .  

نشست جلوم زانو دو روی ...  

 

بودنم گرفته پشت از چون بکشم عقب رو خودم نتونستم ...  

گرفت قرار صورتم طرف دو هاش دست ...  

 

مـ خـواهش... نه...نـ ـ ...  

 اسیر رو هام لب درشتش های لب بشه تموم حرفم اینکه از قبل

 ...کرد

شد سرازیر هام چشم از اشک ... 

  

داشتم ناتوانی و نفرت احساس تنها ...  

بست نقش رویم پیش مشکی چشم جفت یک تصویر ... 
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بودم کنارش ها ماه که آوردم خاطر به رو مردی ...  

شدم شکنجه ...  

 

شدم ش صیغه حتی ...  

ندیدم رفتارش در رو شهوت انقدر وقت هیچ اما ...  

دید رو بدنم که مردی ...  

 

کرد نوازش ...  

نکرد کبود هاش دندون زیر رو بدنم من رضایت بدون اما .  

 



 نزدیکی هنگام رو ناکوحشت و حقارت احساس این وقت هیچ

نداشتم بهش ...  

 

 رو گردنم هاش دندون حاال و چرخید می بدنم روی فرزاد دست

بود گرفته هدف ...  

 قرار خونینم و کبود های لب روی دوباره که چسبی اما زدم جیغ

شد مانع گرفت ...  

 

افتاد بیرون هام سینه از قسمتی و شد پاره لباس ی یقه .  

دیدم می رو اطرافم های مرد تشهو از پر و هیز نگاه ... 

  

 که کردم می اعتراف هم باز و دیدم می رو صمصام نگاه برق

بود مرد ساشا ...  

 هم برادرش حتی رو بدنم داد نمی اجازه اواخر این که بود مرد

  ...ببینه

 



 هم نفسم رفت زخیمم جورابی شلوار کمر سمت به که دستش

  ...رفت

لرزید بدنم ...  

عجیب و شدید لرزش ...  

 

 چیزی هیچ اما نقطه یک روی بودند شده قفل انگار هام چشم

دیدند نمی ...  

میشه چی فهمیدم نمی ....  

 

 می همچنان من و گرفت قرار هام دندون میون سفتی چیز

  ...لرزیدم

شد تموم لرزشم که گذشت چقدر دونم نمی ... 
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شنیدم می رو صداها حاال ...  

دید می رو اطراف هام چشم ...  

شد قفل آشنایی مشکی های چشم روی نگاهم ...  

 

 پیش لحظه چند همین که بود ایستاده در چهارچوب توی مردی

کردم آرزو رو وجودش ...  

کرد می نگاهم .. 

خشم از پر نگاهی ... 

 

  ...تاسف

 ...تهدید

  ...سرزنش

شاید و ...  



  ...نگرانی

 

 و داد رو ساشا دیدن ی اجازه نه دیگه هام پلک افتادن هم روی

نگاهش درک ی اجازه نه ...  

رفتم فرو خبری بی عالم در دوباره ...  

 

                              *** 

 

کردم باز رو هام چشم .  

 و تخت از غیر که ساده اتاق یک توی بودم فلزی تخت یک روی

نبود داخلش ای دیگه چیز صندلی ادوت و میز یک .  

 

آوردم خاطر به رو چیز همه دوباره ...  

شد گرد هام چشم .  

دیدم رو ساشا آخر ی لحظه من .  



دیدم رو اون که مطمئنم ...  

 

نبود رویا یا خواب .  

بودند واقعی همه هاش چشم توی های حس ...  

شد جاری قلبم توی دوباره امیدی .  

 

بودم امنی جای من حاال و بود داده نجات رو من ساشا شاید .  

شد باز اتاق در که نکشید طولی ...  

 

 داشت تن به خدمتکاری فرم لباس که ای ساله چند و سی خانم

شد داخل ...  

شدند داخل دیگر نفر چند هم سرش پشت .  

 

اومدند سمتم به ...  

کشیدم عقب تخت روی رو خودم ترس با . 
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شد بلند بود اومده داخل بقیه از جلوتر که زنی همون صدای :  

میان آقا خود وگرنه کنی همکاری باهامون بهتره ـ ...  

 

کجاست؟ اینجا کیه؟ اون ؟آقا..آ ـ   

 گرفتند محکم رو هام دست کرد اشاره بقیه به حرفم به توجه بی

کشوندنم بود اتاق ی گوشه که دری سمت به و ..  

 

                             *** 

 

 م زده لوسیون و شده اپیالسیون پاهای روی رو نگاهم

  .چرخوندم



کردن سازی پاک رو بدنم کل و بردند حمام داخل رو من ..  

 

کشیدم برام بودند زده که سرخی رژ روی آروم رو دستم ...  

شد خشک تنم توی لباس روی هام چشم . 

کنم تنم شدم مجبور چجوری که آوردم اطرخ به :  

 

" بپوش رو ها لباس این گفتن آقا ـ ...  

افتاد دستش توی ی جعبه به نگاهم ...  

کجاست؟ اینجا ـ   

 

گذاشت میز روی رو جعبه سوالم به تفاوت بی ...  

 تنت خودشون نپوشی رو لباس دیگه ی دقیقه ده تا اگر گفتن ـ

کنن می .. 

  

شد رجخا اتاق از سرعت به .  



کردم باز رو لباس ی جعبه در و رفتم میز سمت به .  

 

آوردم بیرون رو بود توش که لباسی . 

 به شباهت بی که دوختم قرمزی لباس به رو نگاهم تعجب با

نبود خواب لباس .. 

 

نبودم ساشا پیش من ...  

 از لباس در چوب چهار توی فرزاد شدن ظاهر و در شدن باز با

افتاد ینزم روی و شد رها دستم .  

 

رفت هوا و شد دود بودم داده خودم به که ای واهی های امید .  

لرزوند رو تنم سردش و خشک صدای :  

نپوشیدی؟ ـ   

 



 و بیفتم لکنت به شد می باعث صداش ی اندازه از بیش خشونت

بزنم رو حرفم خوب نتونم ...  

 

ـیتونم..نمـ.. ن.مـ..مـ ـ ... 

برداشت سمتم به قدمی :  

میخوای؟ کمک چرا؟ ـ   

کشیدم عمیقی نفس  ...  

 

بازه خیلی..خـ ـ ...  

شد نزدیک بهم و زد نیشخندی .  

خوردم دیوار به که رفتم عقب قدم چند ...  

کردم درد از ای ناله که کشید گردنم روی رو دستش ...  

 

بود شده کبود داشتم حتم و کرد می و درد هاش دندون جای .  

داشت نگه م هسین باالی و برد تر پایین رو دستش ...  



 

پایین؟ ببرمت برهنه و بیارم در رو هات لباس همینجا میخوای ـ  
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کردم وحشت ...  

کرد پاره وسط از رو تنم توی پیرهن دستش تا دو با ...  

ندمپوشو رو بدنم هام دست با و کشیدم ای خفه جیغ ترس از ... 

 

ریخت پایین هام چشم از اشک ...  

اومد بدنم سمت به دوباره دستش ...  

نالیدم هق هق با : 

میپوشم ـ ...  



 

گرفت فاصله ازم ...  

داری وقت دقیقه پنج فقط ـ ...  

رفت در سمت به ...  

بست رو در و شد خارج اتاق از ... 

  

آوردم بیرون تنم از رو شده پاره لباس لرزونم های دست با . 

کردم تن به رو قرمز لباس ...  

 

 و داشت دکلته حالت باالش که کش ساتن ی پارچه با لباسی

بود پوشونده رو م سرشونه تا رنگی بی حریر ...  

 

نداشت فرقی نبودش و بود که حریری .  

 وجب یک تا و داشت هام شونه زیر نازکی بند تنها هم پشتش

بود برهنه باسنم باالی .  



 

 گشاد پاهام رون های وسط تا بعد و بود تنگ باسن باالی تا لباس

شد می . 
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پوشیدم رو مخمل مشکی سوزنی سانتی ده پاشنه های کفش ." 

زدم کنار رو بود شده ریخته دورم آشفته که بلندم موهای .  

 

بودم حالخوش بابت این از و نبود آیینه از خبری ..  

بودم خوشحال دیدم نمی وضعیت این توی رو خودم که این از . 

 

کشیدم عمیقی آه .  



هستم ساشا پیش االن کردم فکر که بودم خیال خوش چه .. 

فرزاد هم باز و شد باز در .  

 

 دست توی طناب یک همراه به ای مشکی ساتن باریک ی پارچه

بود هاش .  

ایستاد پشتم و اومد سمتم به .  

 

نشست کمرم گودی روی تشدس .  

گرفتم محکم که برم کنار خواستم ...  

کرد پرتم تخت سمت به .  

 

افتادم تخت روی محکم و دادم دست از رو تعادلم .  

نشست تخت لبه روی کنارم که شم بلند خواستم .  

 

بستشون طناب با و برد پشتم رو هام دست .  



شد بسته و گرفت قرار هام چشم روی پارچه ...  

کشید گردنم روی رو بینیش دفرزا .   

شد مور مور بدنم ...  

 

بود بد حس یک از ناشی تنها که موری مور ...  

 پول و نیستی ای عادی دختر که حیف... داره خوبی بوی بدنت ـ

بیاد در ازت قراره خوبی ...  

 که این خصوص به... بده من به رو تو میخواستم پوالد از وگرنه

ای باکره ...  

 

کرد می بد رو المح هاش حرف ... 

میدونستم رو کارشون ...  

 که بشه دخترهایی ی بقیه مثل هم من سرنوشت که ترسیدم می

شدند می اسیرشون ... 
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 رو بودنم باکره حمام توی حقارتی چه با که آوردم یاد به دوباره

کردند چک ...  

شم بلند کرد مجبورم و گرفت رو زومبا ...  

 

میکرد راهنماییم فرزاد های دست فقط و دیدم نمی رو چیزی ...  

رفتیم پایین پله چندین از ...  

 روی کفشم ی پاشنه تق تق جز به اومد نمی صدایی هیچ

ها موزاییک ...  

 

داشت نگه هم رو من و ایستاد فرزاد ...  

شد بلند کسی زدن دست صدای ...  



دادند انجام رو کارشون خوب خدمه که بینم می ـ ...   

 

بود صمصام ...  

 می شیشه روی ناخن شدن کشیده مثل برام نحسش صدای

  ...موند

 

 به سختی با که من جدید عروسک هم این... ها خانم...آقایون ـ

؟اومد خوشتون... آوردم دستش  

 

 ندکرد می نظر اضحار بهم راجع کدوم هر که ای غریبه صداهای

کرد می بدتر رو خرابم حال ...  

ببینم میتونستم کاش ...  

 

 خاصی شخص به خطاب انگار که شد بلند کثیفش و نحس صدای

  :بود



نیومده خوشت چندان تو انگار پسر؟ چطوره ـ ...  

 

شد بلند آشنایی و محکم صدای : 

کنم پیداش برات خواستی من از کردم فکر ـ ...  

شد حبس نفسم ...  

 

یا بود صدا توی شباهت یک نهات دونم نمی  ...  

بود من مشکی چشم مرد صدای شبیه نهایت بی صدا ...  

بودمش دیده اینجا گنگی حالت توی که کسی همون ...  

 

 دیگه... تله توی اومد خودش پای با خودش اما... درسته ـ

نشد برات زحمتی ...  

ببینمش میخوام... کن باز رو هاش چشم ـ ...  

 

افتاد پایین و شد شل هام مچش روی ی پارچه ...  



 مبل روی سالن توی که هایی زن و مرد میون رو هام چشم زود

و چرخوندم بودند نشسته ها ...  

 

شد قفل مشکی های چشم همون توی نگاهم ... 

شد نزدیک بهم و شد بلند جا از ...  

نبود حرفش از پر نگاه اون از خبری دیگه ...  

 

میترسوند رو من این و بودند حسی هر از خالی هاش چشم .  

نشست چونم زیر دستش ...  

کشیدی؟ زبونش زیر از رو میخواستی که چیزی ـ   

 

حرفش بود صمصام به خطاب :  

 

 هم اون... نیستم خون و شکنجه اهل من میدونی؟... نگفت ـ

خوشگلی خانم همچین یه خون ریختن ...  



دارم ای دیگه های برنامه براش ... 
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ریختم هام چشم توی رو التماس ...  

نکرد توجهی ..  

میفروشیش؟ ـ   

 

 باکره و نخورده دست اینکه خصوص به... میدن خوبی پول ـ

  ...ست

شد آتشین هاش چشم ...  

بستم درد از رو هام چشم که آورد م چونه به محکمی فشار ...  

 



میدی؟ قرضش من به دقیقه چند ـ   

کرد بلندی ی خنده صمصام :  

 

 بخوای اگر بکشی؟ دست لعبت این از نمیتونی هم تو دیدی ـ

پول همه اون و شیخ بابای گور... میدمش بهت همیشه برای ...  

 

نشست ساشا های لب روی آمیزی تحقیر پوزخند ...  

گرفت فاصله ازم و کشید رو دستش .  

 

بهتره تو کاسبی برای... نمیخوره نم درد به دختر این... هه ـ ...  

کرد می تحقیرم هاش حرف ...  

شکوند می رو دلم ...  

 

بودم زنش من ... 

شدم ناموسش میگفت خودش ...  



نمیده کسی به رو من گفت ...  

بفروشه؟ رو من میخواست صمصام از راحتی به حاال   

 

زد حلقه هام چشم توی اشک ...  

شد بلند صمصام صدای :  

چی؟ پس ـ   

 بهم.. که میدونی... بپرسم ازش رو ماهان جای هم من میخوام ـ

زده بدی رودست ...  

 

تو برای مهمونی از بعد امشب... بخوای تو که جور هر باشه ـ ..  

ایستاد ساشا کنار ...  

شنیدم هم من اما کرد تر آروم رو صداش ...  

 

 نداشته کاری ش پرده با فقط... بکن باهاش میخوای کار هر ـ

شبا ...  



زد چشمکی :  

میخوره درد به خیلی هم پشت از... که میدونی ـ ...  

 

شد محکم مشروبش جام دور ساشا های انگشت ...  

دیدم می رو هاش انگشت سفیدی ...  

بود خونسرد همچنان ش چهره اما ...  

 

 می فکر پیشنهادت به اما... نداره رو بوسه یک لیاقت حتی اون ـ

  ...کنم

  ...شکستم

شد سرازیر چشمم از اشک ... 

  

ها حرف این و حسی بی این از بودم ترسیده ...  

میکنه سنگینی قلبم روی چیزی میکردم احساس ...  

 



شد بلند فرزاد معترض صدای : 

 

22:23 02.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓] 

#part61 

 

 یک برای هم اون کسی؟ به بدیش میخوای راحتی همین به ـ

؟چی شد کم قیمتش از و کرد کاری باهاش اگر شب؟   

 

گرفت هدف رو فرزاد ساشا خشمگین نگاه ..  

انگار بود صمصام حرفش مخاطب اما : 

  

 ی معامله بین نگرفته یاد داری؟ کنارت رو بچه این هم هنوز ـ

نزاره؟؟؟ پا تر بزرگ دوتا   

 



 چون... منم اون ببره سهمی دختر این از کسی باشه قرار اگر ـ

 می حال و عشق ویالت توی موقع اون تو و انداختم گیرش من

  ...کردی

 

 می دوئل انگار نگاهشون با و بودند زده ذل بهم ساشا و فرزاد

  ...کردن

 

 به ای ضربه و کرد مشوشی ی خنده دید رو وضع که صمصام

زد فرزاد ی شونه :  

 

 پیش رو امشب بزار... نیست مشکلی میخوایش هم تو اگر ـ

رسه می هم تو به... باشه ساشا ...  

 

 و کرد صداش ها محافظ از یکی بزنه حرفی فرزاد که این از قبل

رفت و شد جدا ازمون خشمگینی نگاه پرتاب از بعد هم اون ...  

 



 خودش به رو من و انداخت کمرم دور رو دستش صمصام

  .چسبوند

 

 کرد تر محکم رو دستش اما کنم جدا ازش رو خودم کردم سعی

گرفت گردنم از زیگا و ...  

 

گفتم درد از آخی ...  

 

دوخت ساشا به رو نگاهش :  

 

چطوری؟ شطرنج دست یک با ـ   

 

گرفت گردنم از و کرد کنترل رو نگاهش خشم ساشا ...  

 

ببازی؟ هم باز میخوای ـ   

 



کرد ای مستانه ی خنده صمصام :  

 

 ژیانر پر و شاد زیادی کنارم زیبا خانم این وجود با من امروز ـ

میگیرم ندیده رو ات کنایه پس ام ... 
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رفتند بود شطرنجی میز که سالن ی گوشه سمت به دو هر ...  

 

 و نشست داشت قرار میز طرف یک که ای کاناپه روی صمصام

گرفت بغلش توی محکم هم رو من ...  

 

داشتم شرم و وضعیتم از دخور می بهم حالم ...  

 



داشتم شرم دید می وضعیتی چنین توی رو من ساشا اینکه از ...  

 

شد شروع شطرنجشون بازی ...  

 

 می پر شراب از رو جامش صمصام که بود چندم بار دونم نمی

زد می بهم رو حالم بود چی هر اما کرد ... 

 

چرخید می بدنم جای همه دستش ...  

 

 و کیش رو صمصام شاه اسبش و فیل با شاسا تا گذشت دقایقی

کرد مات ...  

 

کرد بلندی ی خنده صمصام : 

 

 چی حاال... رحم بی ساشای دادی شکست رو من هم باز ـ

ازم؟ میخوای  



 

کرد مزه مزه رو شرابش از ای جرعه و زد پوزخندی ساشا :  

 

باشه من کنار مهمونی باقی دختر این میخوام ـ ... 

 

توعه برای دختر این امشب کل اری؟د عجله خیلی انگار ـ ...  

 

میخوامش االنم من ـ ...  

 

تو مال... ضرر و جهنم ـ ...  

 

گرفت هام لب از محکمی کام صمصام ..  

 

کرد می بد رو حالم دهنش بوی ...  

گرفت فاصله ازم که بزنم عوق میخواستم ... 
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 ساشا سمت به همه شد باعث و اومد چیزی شدن شکسته صدای

  .برگردیم

 

بود شکسته هاش دست توی مشروب جام ...  

 

 و بشه پانسمان ساشا دست تا کشید طول ساعت یک از کمتر

بگیره قرار هاش دست بین کمرم ...  

 

آورد کمرم به محکمی فشار ...  

 

شد بلند گوشم کنار از عصبانیش صدای :  



 

 ها این تقدیم رو خودت و میکنی فرار من دست از حاال ـ

 میکنی؟

  

مـ...ساشا..سـ ـ ... 

 

کرد قطع رو حرفم ...  

 

 جهنم شدیم اتاق اون داخل وقتی... شو خفه فقط... شو خفه ـ

دم می نشون بهت رو ... 

 

 اعتراض و ناله جرات اما شد می له هاش دست فشار زیر کمرم

  ...نداشتم

 

شد وسر شام باالخره ...  

 



کرد باز رو هام دست طناب ساشا :  

 

 کنم باهات بعد میخوام که کاری تا بخور جم کنارم از فقط ـ

بدم انجام بقیه جلوی همینجا ...  

 

پروند رو سرم توی های فکر ی همه تهدیدش ...  

 

کرد شروع و کشید غذا خودش برای ...  

 

نداشت اصراری هم ساشا و نداشتم خوردن برای میلی ...  

 

داشتم شدیدی تهوع حالت استرس از ..  

 رو هام لب و برسونم دستشویی یک به رو خودم زود میخواستم

کنم پاک کصافت اون ی بوسه از ... 
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 می سمتمون به الزانیا بشقاب با که خورد فرزاد به هام چشم

  .اومد

 

 به بیشتر رو من و گذاشت کنار رو غذاش شد متوجهش هک ساشا

چسبوند خودش . 

 

 سمتم به رو بشقاب و زد پوزخندی وضعیتمون دیدن با فرزاد

  :گرفت

 

باشی داشته انرژی باید امشب... بخور بیا ـ ... 

 

بود کنایه سرتاسر ش جمله ...  



 

شد بلند ساشا صدای :  

 

هست حواسم خودم. نباش نگران تو ـ ...  

 

میرسی بهش چقدر بینم می آره ـ ... 

 

گرفت هدف رو من نگاهش تیر :  

 

 می جیغ جیغ خوب که این از قبل تا آرومی؟ انقدر چرا تو ـ

پروندی می جفتک و کردی ...  

 

نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم .  

میخوری؟ حرص چرا تو... شناخته رو طرفش ـ   

 



نگفت چیزی دیگه فرزاد ...  

 

شد دور و فشرد دستاش بین رو بشقاب .  

چرخوندم ساشا ی چهره توی رو نگاهم .  

 

کرد می له رو کمرم دستاش اما بود خونسرد .  

 

برد گوشم کنار رو سرش : 

 

 کاری باهات بازم اومدی در انبار از که این از بعد پسره این ـ

 کرد؟

 

بود خودش پس ...  

بودم ندیده رویا .  

 



بود ساشا ایستاد رد چهارچوب توی آخر ی لحظه که مردی .  

 

آورد کمرم به تری محکم فشار :  

توام با ـ ...  

 

دستاش و کرد پاره تنم توی رو لباس بگم میخواستم ... 

 

 باال "نه" ی نشونه به رو سرم بود فکرم توی که چیزی خالف بر

 .بردم
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 ترک رو اونجا نفر چند از غیر ها مهمون و گذشت زمان باالخره

  ...کردند

 

اومد سمتمون به پوالد ..  

 

نه؟ مگه جان ساشا میمونی اینجا شب ـ  

هستم آره ـ ...  

 

گرفت شکل پوالد های لب روی مرموزی لبخند :  

کنن آماده برات رو اتاقی گفتم. خوبه ـ ...  

 

که؟ میفهمی... باشه دوربین و شنود اتاق توی نمیخوام ـ   

ای شده ثابت ما به تو آره ـ ...  

 



 اتاقی به رو ما خواست و زد صدا رو ها خدمتکار از یکی هم بعد

کنه راهنمایی بودند کرده آماده که ...  

 

 حرکت خدمتکار سر پشت پوالد ی "بگذره خوش" گفتن از بعد

 ..کردیم

 

 ای گوشه دست به جام  که افتاد فرزاد به نگاهم آخر ی لحظه

 بدرقه رو ما نگاهش ی خورده گره های اخم با و بود ایستاده

  ..میکرد

 

شدیم سوم ی طبقه ی راهرو وارد و رفتیم باال ها پله از ...  

 

کرد باز برامون رو در و ایستاد دوم اتاق جلوی خدمتکار ..  

 

داد هول داخل به رو من ساشا ...  

آقا؟ ندارید نیاز چیزی ـ   



بری میتونی نه ـ .  

 

بست رو در و شد داخل هم اساش .  

اومد بود در روی که کلیدی چرخش صدای ..  

 

چرخید سمتم به ساشا ..  

ترسیدم هاش چشم دیدن از .  

 

انداخت تخت روی و آورد در رو کتش . 

کرد شلش و رفت کراواتش سمت به دستش ...  

 

برداشت سمتم به قدمی .  

رفتم عقب .  

کرد باز رو پیراهنش باالی دکمه تا دو ... 

 



کنی؟ می فرار من دست از ـ   

نمیخواستم من...مـ ـ ...  

 

  ...خندید

آمیز تمسخر و بلند ...  

 

 خونه از که گذاشتن گلوت زیر چاقو البد پس نمیخواستی؟ ـ

بیرون بری ... 
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گرفت خسر رنگ هاش چشم آنی به و شد محو ش خنده ..  

 



اومد سمتم به .  

تخت روی شدم پرت که رفتم تر عقب ...  

 

نکن فرار فکر دیگه گفتم ـ .  

رفت کمربندش سمت به دستش ...  

 

بدترن من از که دنبالتن کسایی بیرون اون گفتم ـ ...  

آورد در رو کمربندش ...  

 

گذرم نمی بعد ی دفعه گفتم ـ ... 

پیچوند دستش دور رو کمربند ...  

 

منی مال تو فتمگ ـ ...  

رفت باال دستش ...  

 



زدم جیغ و شد بسته هام چشم :  

میدی صمصام به رو من گفتی ـ ...  

 

نشد خبری اما کنه نوازش رو بدنم کمربند ی ضربه بودم منتظر .  

 

کردم باز رو هام چشم ...  

کرد می نگاهم ناباوری به شبیه چیزی با ساشا .  

 

اومد پایین دستش ...  

چی؟ ـ   

 

صمصام به میدی رو من گفتی سامان به... شنیدم خودم ـ .  

 

نشست کنارم تخت ی لبه روی ...  

کردم نمی کاری همچین وقت هیچ ـ ... 



  

شد سرازیر هام چشم از اشک ...  

گفتی که شنیدم خودم ـ ...  

 

 اشک گونه نوازش شصتش انگشت و نشست م چونه زیر دستش

کرد لمس رو هام ...  

 

دمت؟ نمی کسی به و منی روسکع تو بودم نگفته ـ   

پس...پـ ـ ..  

 

 عصبانی... ساشا ی گفته به بود العملی عکس فقط هام حرف ـ

نبود م خواسته و منطق روی از هام حرف... بودم ...  

 

نکردی انکار اما... اما ـ ...  

 



کردم فکر من و نپرسیدی... نپرسیدی ـ ...  

  

. شد بلند جا از و ردک قطع رو حرفش بهتم از پر نگاه به توجه بی

ایستاد من به پشت ... 
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سیگار بوی بعد و فندکش صدای ...  

بودم؟ کرده چیکار من   

اشتباه هم باز ...  

 

شدم چاه وارد خودم پای با خودم ... 

میکردم گریه ...  



زدم می هق ...  

میکردم کار چه باید دمش نابود زندگی با ...  

 

اینجا از ببر رو من... کنی کمکم باید...بـ ـ ... 

شد بلند احساسش بی و سرد صدای : 

  

 تله وارد خودت خواست با وقتی کنم کمک بهت باید چرا ـ

  شدی؟

 

شدم متصل داشتم که چیزی تنها به ...  

زنتم من... من چون...چـ ـ ... 

  

شنیدم رو صداش و زد پوزخند ... 

 روی اسم فقط... کاغذی روی اسم یک فقط تو زنم؟... هه ـ

  ...کاغذ



 

بار چندمین برای شدم نابود ...  

زد پسم راحتی همین به که بود ساشایی امیدم تنها ...  

 

ریختم اشک چقدر دونم نمی ... 

کشید سیگار ساشا چقدر ...  

کردم فکر چقدر .. 

 

دیدم تتخ ی گوشه رو شدم مچاله جسم اومدم که خودم به ...  

 زبون به رو بود رسیده ذهنم به رهایی برای که فکری تنها

  :آوردم

 

میکشم ـ ...  

 

چرخید سمتم به متعجب ساشا :  



چی؟ ـ   

 

کردم نگاهش بودند حس بی لحظاتی برای که هایی چشم با :  

 

خواب زیر و بشم فروخته باشه قرار اگر... کشم می رو خودم ـ ...  

 

داری؟ رو جراتش ـ  

کنم می داپی ـ ...  

چی؟ رو توانش ـ   

 

 هم رو فکرش وقت هیچ که کارا بعضی واسه وقتا بعضی ـ

 به دیگه که میکنی پیدا توان انقدری بدی انجامشون نمیکردی

 وقتی یعنی... االن یعنی وقتا بعضی اون... نمیکنی فکر چیز هیچ

خط ته به میرسی ...  

 



خطی؟ ته االن ـ   

 پناه و پشت نه وقتی... نیست پرتگاه و دره یک که خط ته ـ

کنی تکیه بهش که ای شونه نه داری ...  

 که تنهایی انقدر وقتی... "کاغذ روی اسم یه فقط" میشی وقتی

خط ته یعنی... کرده پشت بهت هم خدا ...  

 

کرد نگاهم ...  

حرف از خالی هم و بود حرف از پر هم که نگاهی ...  

هم و بود دلخور هم ...  

 

کنم ترجمه رو هاش چشم حس نمیتونستم ...  

داد تکیه تاجش به و نشست تخت روی کنارم .  

 

 جا آغوشش داخل به رو من و انداخت کمرم دور رو دستش

  ...داد



 

نشست ش سینه روی سرم ...  

چرخید می موهام توی گونه نوازش دیگرش دست ... 

  

شد می سنگین هام پلک کم کم ...  

شنیدم گوشم کنار از رو صداش ..  

 

کن اعتماد بهم فقط... میدم نجاتت ـ .  

ربود رو وجودم خواب   

 

*** 

 

22:23 02.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓] 

#part68 



 

نبود ساشا از خبری کردم باز که رو هام چشم . 

 

 می فکر نبودم بود داده نشونمون خدمتکار که اتاقی توی اگر

بود خیال ش همه کردم .  

 

بود یادم خواب قبل زا هایی چیز .  

زد ساشا که حرفی ..  

 

" میدم نجاتت " 

" کن اعتماد بهم فقط "  

 

واقعیت یا بود خواب ...  

 



 باورش داشتم دوست من و داد می انرژی بهم خیال یا حقیقت

  .کنم

 

کرد می نگرانم نبودش اما ...  

و شد باز در که نکشید طولی ...  

 

  ..فرزاد

 

کردم جمع تخت ویر رو خودم و کشیدم عمیقی آه ...  

 

گذشت؟ خوش ـ   

کردم نگاهش تنها .  

 

چیده رو زبونت خوب که بینم می ـ ...  

 



 هم مرگ که هایی آدم این جلوی بدم نشون ضعف نمیخواستم

براشون بود کم ... 

  

کنم خرجش بینم نمی آدم اما... رو زبونم دارم ـ ..  

 

انداخت باال رو ابروهاش از یکی ..  

 

بابا نه ـ ..  

اومد سمتم هب ..  

 

 رو همین بازم میزنی پا و دست زیرم وقتی ببینم دارم دوست ـ

گی؟ می   

 

کنم پنهون رو اضطرابم و ترس کردم سعی ... 
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پولتونم منبع من چون بزنی دست بهم نمیتونی ـ ...  

 

  ...خندید

 

آمیز سخرتم ای خنده ...  

زد کنار رو موهام از قسمتی و شد نزدیک بهم ...  

 

پولی منبع هم خورده دست تو ـ ...  

 

چسبوند گوشم به رو لبش :  

 



میمونی من مال همیشه بخوام اگر حتی ـ ...  

 

نموند مخفی هام چشم توی ترس بار این .  

دید رو ام ترسیده صورت و شد دور ازم ...  

 

خندید و دید .. 

 

دلم به انداخت می وحشت ش خنده ...  

 

*** 

برن امارات به خواستند می ..  

 

 فهمیده خدمتکارا های حرف و پوالد و فرزاد های تلفن از رو این

  ...بودم

 



ببرند هم رو شده انتخاب دخترهای ی همه بود قرار ..  

 

بودم بینشون هم من که هایی دختر .  

 

 ازش بریخ و گذشت می بود پیشم ساشا که شبی از روز دو

  .نشد

 

بودم امیدوار هم باز من اما .  

 

انداختم بودم کرده تن به که هایی لباس به نگاهی .  

 

 یک و بود زانوم باالی تا که آمریکایی ساتن جنس از کرم مانتوی

تنگ جین مشکی شلوار ...  

 

داشتم پا به مشکی سانتی هشت پاشنه های کفش .  

 



مکشید سرم روی مشکی و کرم شال به دستی .  

 

 دخترهای همراه من که کرد راضی رو پوالد فرزاد چطور که این

دونم نمی رو بشم راهی فرزاد با و نرم دیگه .  

 

داشت نخواهد خوبی پیامد فرزاد با شدنم تنها که میدونم اما ..  

 

هم شاید ..  

  .آره

 

شد می فرارم برای فرصتی هم شاید . 
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 و کرد باز رو اتاق در فرزاد باالخره که بودم درگیر خودم خیال با

اومد سمتم به ...  

 

کشید خودش سمت به رو من و گرفت رو دستم .  

 

گذاشت م گونه روی رو دستش ..  

 

چشم؟ می رو طعمت حتما بودم گفته ـ  

  

خندید حرفش به خودش .  

برد رونمبی اتاق از و کشید رو دستم .  

 

رفتیم پایین ها پله از .  

 



 نشون این و نبود ای دیگه کس ها خدمتکار و نگهبان چند جز

کردند حرکت ما از قبل بقیه میداد .  

 

شدیم خارج خونه از .  

 

بود پارک خونه از بیرون مشکیش بلند شاسی سوزوکی .  

 

داخل داد هول رو من و کرد باز رو راننده کمک سمت در .  

 

شد سوار هم خودش و ستب رو در .  

 

افتاد راه .  

 

دیدم قرمز چراغ پشت رو خودمون بعد مدتی ...  

 



دوختم فرزاد به رو نگاهم .  

 

چراغ به نگاهش و بود فرمون روی هاش دست . 

 

بود وقتش االن .  

 

نشست در ی دستگیره روی دستم .. 

 

22:23 02.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓] 

#part71 

 

 کنم پرت بیرون ماشین از رو خودم خواستم شدنش باز محض به

کشید و گرفت رو موهام عقب از دستی اما .  

 



کشیدم خفیفی جیغ .  

 

بست رو در سریع فرزاد و شد سبز چراغ .  

 

پیچید خیابون اولین توی و روند سرعت با .  

 

داشت نگه خلوت ای کوچه توی .  

دوخت بهم رو خشمگینش نگاه .  

 

کنی؟ فرار میتونی کردی فکر ـ   

 

شد خم سمتم به .  

 

دادم تکیه ماشین در به ترس با ...  

 



آورد در طنابی ماشین داشبورد توی از .  

 

بست محکم پشت از رو هام دست و چرخوند رو من سرعت با .  

 

گفتم آرومی آخ .  

 

 فرار ی برنامه پس. کنی نمی تقال که شدی آدم کردم فکر ـ

  .داشتی

 

بست مه رو پاهام . 

بست برام هم رو کمربند .  

 

کشید م گونه روی گونه نوازش رو دستش .  

 

عزیزم نزاشتی خودت اما کنم رفتار باهات خوب میخواستم ـ .  



 

آورد بیرون کوچکی ی شیشه همراه رو دستمالی .  

 

ریخت دستمال روی رو شیشه توی مایع از مقداری . 
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گذاشت دهانم و بینی روی رو دستمال . 

  

پیچید مشامم توی آوری سرگیجه و تلخ بوی . 

 

داد نمی اجازه اما بدم نجات رو خودم کردم سعی ترس با ... 

 



 فرو خبری بی عالم توی و شد سنگین هام پلک که نکشید طولی

  .رفتم

 

*** 

 

کردم باز رو هام چشم میخورد م گونه روی که هایی سیلی با . 

  

شد قفل فرزاد روی هام چشم ...  

 

باالخره شدی بیدار... عجب چه ـ . 

بودم گیج .  

 

زیاد خیلی ...  

 

میکردم حس دستم گودی توی رو عجیبی سوزش . 

 



بود شده چم دونم نمی .  

 

نداشتم رو بدنم دادن تکون توان .  

 

انداختم اطراف به رو نگاهم . 

  

بودیم کجا دونم نمی .  

 

 نگه رو ماشین روش به رو که بود بزرگی هتل به چشمم فقط

بود داشته .  

 

برگشت ویلچر با بعد دقایقی و شد پیاده فرزاد .  

 

کرد باز رو من سمت در .  

 



شدم ش متوجه تازه و بود شده باز پاهام و دست . 
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گذاشت م شده بسته دهان روی یسفید ماسک . 

 

 کمرم دور رو دیگرش دست و زانوهام زیر رو دستش یک

  .انداخت

 

نشوندم ویلچر روی و کرد بلندم جا از .  

زد زانو جلوم .  

 

کرد مرتبش و انداخت پاهام روی پتویی . 



  

انداخت خمارم های چشم به نگاهی . 

  

کنی؟ حرکت نتونی سخته ـ   

 

کردم نگاهش فقط .  

 

کشید م گونه روی رو دستش و زد خندیلب .  

 

موقته ـ ... 

 

 قرار ویلچر پشت ماشین دزدگیر زدن از بعد و شد بلند جا از

داد هولم هتل سمت به و گرفت . 

 

ایستاد پذیرش روی به رو شدیم که هتل وارد .  

 



رفت کنار ویلچر پشت از .  

 

 فرزاد و من به لبخندی بود ایستاده پذیرش پشت که خانمی

 ...زد

  

؟برمیاد دستم از کمکی ـ   

 

 شب میخواستیم. هستیم عسل ماه عازم خانمم و من راستش ـ

دارید خالی اتاق اگر... کنیم حرکت صبح و بمونیم اینجا رو .  

 

زد لبخندی .. 

 

. بمونید اینجا میشیم خوشحال هم خیلی. داریم خالی اتاق بله ـ

همراهتونه؟ که شناسنامه فقط   

 

معلومه ـ .  



 

داد خانومه به و آورد بیرون جیبش از شناسنامه تا دو عسری .  

 

آورده کجا از رو ها شناسنامه که نبود سوال برام .  

 

نداشت کاری اصال ها اون برای جعل . 

  

 و گرفت کلید فرزاد باالخره که نکشید طول هم دقیقه ۱۵ شاید

رفتیم هتل ششم ی طبقه توی ۲۱۲ اتاق به . 
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 سمتم به و بست رو اتاق در که فرزادی به دوختم رو نگاهم

  .چرخید



 

کرد بلندم و اومد سمتم به .  

گذاشتم تخت روی .  

 

آورد در رو کتش ..  

 

زد لبخند ..  

ترسیدم من و زدم لبخند .  

 

کجام االن شد یادآوری بهم دوباره و زد لبخند ...  

 

رو ساشا نبود کردم حس و زد و خندلب ...  

نشست تخت ی لبه .  

 

بود هاش لب روی هنوز انگیزش نفرت و جذاب لبخند .  



 

کرد نوازش و نشست م گونه روی دستش . 

 

  .نمیخواستم

بزنم پسش و بیارم باال رو دستم کردم تالش ..  

 

گشت برمی بدنم به داشت حس انگار . 

  

 رو زدنش پس توان اما نشست دستش روی جونم بی دست

  .نداشت

 

برداشت صورتم روی از رو ماسکم .  

 

کند هم رو چسب .  

 



کشیدم عمیقی نفس اختیار بی .  

 

شد بریده عمیقم نفس نشست لبم روی که دستش . 

 

م خسته ـ ...  

 

گذاشت سرم طرف دو رو دستاش و شد خم صورتم روی .  

 

کن بیرون تنم از رو خستگی تو ـ ...  

 

نشست هام لب روی هاش لب .  

شد مشت هام دست .  

 

شه جدا ازم تا دادم تکون رو سرم .  

 



 نگه رو سرم هاش دست با و گذاشت تخت روی رو آرنجش

 .داشت
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چکید چشمم ی گوشه از لجوجی اشک قطره .  

هام دست به برگشت حس .  

 

ش هسین به زدم مشت .  

گرفت فاصله ازم .  

 

کشیدم می نفس و کشید می نفس تند تند ...  

 



رو عجز من های نفس و زد می فریاد رو هوس هاش نفس ...  

 

آورد در تنش از رو ایش قهوه تیشرت .  

 

گرفتم عضالنیش ی سینه از رو نگاهم ... 

برام نداشت جذابیت ..  

 

ساشا مثل نه ...  

 

 از ترس با داشت فرق ختاندا می جونم به فرزاد که ترسی

  ...ساشا

 

برد سرم باالی رو دستام دستاش با .  

بود زده خیمه روم کامال بار این .  

 



آورد بیرون تنم از رو شلوار مانتو .  

 

زیر لباس و بود تنم تاپ تنها ... 

نشست هام لب روی دوباره هاش لب .  

 

ریختم اشک من و زد مک رو گردنم .  

شدم نابود من و زد چنگ رو هام سینه .  

 

مردم و رفت پام میون دستش . 

شد خیال بی که گذشت چقدر دونم نمی .  

 

کشید آغوش در رو جونم بی تن و کشید دراز کنارم .  

 

آورد هجوم ذهنم به ساشا هم باز .. 

 



کردم لعنت رو خودم هم باز و سوخت دلم هم باز .  

 

نبود امن چون آغوشش توی برد نمی خوابم .  

 

 نمی آروم اما کرد می نوازش و چرخید می امموه توی دستهاش

  .شدم

 

شد سنگین هام پلک ...  

نشدم آروم .  

 

نبرد خوابم ...  

شدم بیهوش فقط .  

 

*** 
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بود شده صبح شدم که بیدار .  

 

خوردیم رو بود داده سفارش فرزاد که ای صبحانه .  

 

 غذا از امتناع و کنم اعتصاب نتونم که بودم گرسنه انقدر

  .خوردن

 

 از بعد و رفت کیفش سمت به فرزاد شد تموم صبحانه وقتی

برگشت سرنگ یک با مدتی .  

 

رفتم عقب کمی و ترسیدم .  

 



کشید خودش سمت به رو راستم دست و زدم لبخند .  

 

کردم حس دستم گودی توی رو سرنگ سوزش .  

 

کشید بیرون دستم از رو شده خالی سرنگ که یدنکش طولی .  

 

 کار این شدم نمی مجبور کردی می ثابت رو راهیت به سر اگر ـ

کنم رو .  

 

داشتم عجیبی احساس .  

 

رفت می بدنم از حس آروم آروم .  

 

باشی؟ نداشته رو بدنت اختیار سخته ـ   

 



کردم نگاهش ...  

 

موقته ـ ...  

 

بیارم زبونم توی رو انرژیم ی مونده ته کردم سعی .  

 

موقته؟ اونم چی؟ رو خودم و زندگی اختیار نداشتن ـ   

 

رو حرفم منظور فهمید ...  

 

نداشت لبخندی دیگه . 
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گذاشت ش سینه روی رو سرم و کشید خودش سمت به رو من .  

 

مجازاتن یه فقط اینا ـ ...  

 

زدم لب :  

 

گناهم بی ـ ...  

 

 کسی تنها تو... نداره وجود گناهی بی هیچ دنیا این توی ـ

 گناها بی اینجا... میشی مجازات گناهی بی گناه به که نیستی

آدمان ترین گناهکار ... 

 

 *** 

 



 خارج هتل از شدن هتل وارد روش همون با که نکشید طولی

  .شدیم

 

دوختم بیرون به پنجره از رو نگاهم .  

 

رفتیم می جنوب سمت به .  

 

فهمیدم می هوا شدن گرم از رو این .  

 

نداشتم هم رو فرار ی حوصله دیگه . 

  

بره پیش قراره کجا تا ببینم میخواستم . 

  

 قول مردونه که بکشم رو ساشایی انتظار میخواستم فقط و فقط

  .داد

 



 لکپ کم کم که دوختم چشم بیرون به ماشین ی پنجره از انقدر

افتاد هم روی و شد سنگین هام .  

 

*** 
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شد می بلند نزدیکم از گویی و گفت صدای .  

 

بود عصر ۷ ساعت قرارمون ـ ... 

  

فقط بود تاخیر ساعت نیم ـ .  

 



 رنامهب نمیتونوم که مو... کا میکنه حرکت لنج تا دو ساعت نیم ـ

کنم کنسل آدم دوتا برای مو .  

 

داشت ای جنوبی غلیظ ی لهجه که بود مردی ناآشنای صدای  .  

 

بود فرزاد ی کالفه صدای بعدی صدای :  

 

. ور اون برسیم تر سریع چه هر باید ما. نکن اذیتمون خدا نا ـ

میدم میخوای چقدر هر گفتم که بهت .  

 

دمکر باز رو چشمام. شدن دور صداها کم کم .  

 

بود گرم و شرجی شدیدا هوا .  

 

افتاد روم به رو بزرگ آبی به چشمام .  

 



 فرزاد به رو نگاهم و گرفتم دریا از چشم ماشین در شدن باز با

  .دوختم

 

بشیم لنج سوار زودتر چه هر باید شو پیاده ـ .  

 

شدم پیاده ماشین از .  

 

گرفت رو بازوم فرزاد .  

 

رفتیم اسکله سمت به .  

 

 گرفتم کردند می نگاهمون کنجکاوی با که هایی آدم از رو نگاهم

انداختم پایین رو سرم و .  

 

بشم لنج سوار تا کرد کمکم فرزاد .  

 



شد سوار هم خودش . 
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 سفید دستمال و بود پوشیده بلندی سفید لباس که مسنی مرد

اومد سمتمون به بود پیچونده سرش دور رو بزرگی . 

  

ها جعبه توی برین میگم رسیدیم که بازرسی به. پایین برین ـ ...  

 

کرد تشکری فرزاد .  

 

رفتیم بود لنج کف که کوچیکی ی پنجره سمت به .  

 



کرد باز رو دریچه مسن مرد .  

 

داخل داد هول رو من اول فرزاد .  

رفتم پایین هاش پله از .  

 

اومد سرم پشت هم خودش .  

شد بسته دریچه .  

 

داشت ای خفه هوای و بود تاریک .  

اومد می شدیدی نم بوی .  

 

نشستم بود زمین روی که هایی جعبه از یکی روی .  

 

نشست هم فرزاد .  

 



بست رو هاش چشم و داد تکیه لنج ی دیواره به رو سرش .  

 

داد بیرون صدا پر رو نفسش .  

 

افتادیم نمی فالکت این به االن رسیدیم می زودتر اگر ـ . 

 

نگفتم چیزی .  

 

کرد می بد رو حالم لنج های تکون .  

 

دادم تکیه دیواره به رو سرم فرزاد مثل و بستم رو هام چشم .  

 

میشی؟ اذیت ـ   

 

ندادم جوابی هم باز .  



 

میشدم؟ اذیت   

 

 یک اما کنم تحمل رو لنج این توی موندن سالها بودم حاضر

نباشم فرزاد پیش هم دقیقه .  

 

 پیش که مبهمی ی آینده از باشم نداشته ترس هم دقیقه یک

بود روم .  

 

 دریچه باالخره اینکه تا گذشتند هم سر پشت دقایق و ها ثانیه

شد باز .  

 

کردم باز رو هام چشم . 
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شد نمایان دریچه توی سیاه پوست با جوونی پسر ی چهره : 

 

بازرسی به رسیم می داریم ـ  .  

 

رفت باال ها پله از و شد بلند جا از فرزاد .  

 

برگشت و گفت پسر به چیزی .  

 

نبستش اما شد دور دریچه از پسر .  

 

برگشت آبی لیوان با بعد لحظاتی .  

 

داد فرزاد به رو لیوان .  

 



رفت بیرون هدریچ از بعد و شد خیره بهم لحظاتی جوون پسر .  

 

نداشتم دوست رو نگاهش جنس . 

 

گرفت سمتم به رو لیوان فرزاد .  

 

میکنه بهتر رو حالت. بخورش ـ .  

 

نداده رو اون حالم شدن بهتر خاطر به فقط میدونستم .  

 

کشیدم سر رو نصفش و گرفتم رو لیوان حرف بدون هم باز اما .  

 

گذاشت ها جعبه از یکی روی و گرفت ازم رو لیوان .  

 

کشید م گونه به دستی و شد خم سمتم به .  



 

شده سست بدنم کردم می احساس ...  

کردن می شدن بسته برای زیادی تالش هام چشم .  

 

شم بلند کرد وادارم و گرفت رو دستم فرزاد .  

 

نداشتن جونی پاهام .  

 

 سمت به رو من فرزاد که میکردم سقوط زمین روی داشتم

کشید خودش .  

 

شدم اره آغوشش توی .  

 

کرد باز رو بودم نشسته روش که ای جعبه همون در .  

 



کرد بلندم و انداخت پام زیر رو دستش یک .  

 

کردم نگاهش خمارم های چشم با . 

 

گذاشت پیشونیم روی ای بوسه .  

 

اما کرد تزریق وجودم به رو آرامش ش بوسه گم نمی ...  

 

نبود پیدا هوس ش بوسه توی اما .  

 

 هم روی هم هام پلک جعبه توی جونم بی مجس گرفتن قرار با

بردم هجوم خبری بی دنیای به باز و افتاد .  

 

*** 
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کردم باز رو هام چشم گردنم خیسی احساس با .  

 

بودم گیج .  

 

کردم می حس خودم روی رو ای سنگینی .  

 

بود تار دیدم .  

 

 دست به رو کاملم هوشیاری تونستم تا زدم پلک بار چندین

  .بیارم

 

دوختم بود زده خیمه تنم روی که جوونی پسر به رو نگاهم .  

 



  .شناختمش

 

آورد آب لیوان که بود پسری همون .  

 

گرفت وحشت رنگ هام چشم .  

بود هوسناک نگاهش .  

 

میکنی؟ چیکار اینجا تو... تو ـ   

 

بودن بسته هام دست ماا بزنم پسش کردم سعی .  

 

 روی مانتویی نه و دارم سرم روی شالی نه که شدم متوجه تازه

  .تنم

 

بود کرده قفل مغزم .  



 

 رو کاری توان م بسته های دست با من و بود بزرگ هیکلش

  .نداشتم

 

گرفت قرار دهانم روی فورا دستش اما بزنم جیغ خواستم .  

 

 به شیخا برای و خودت ور اون میخوای... بگیر آروم دقیقه دو ـ

ببرم ای استفاده یه منم بزار خوب بزاری حراج .  

 

اومد در اشکم تحقیر و ناتوانی همه این از .  

 

چرخید می بدنم روی دستش .  

 

انداخت م ترسیده های چشم به رو زشتش نگاه .  

 

کنم می تمومش زود نترس ـ .  



 

زدم بهش لگدی پاهام با .  

 

نرفت کنار دهنم روی از تشدس اما شد خمشگین نگاهش . 

 

گرفت م سینه باالی از نیشگونی .  

 

شد خفه گلو توی م ناله . 
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زد باال رو سفیدش لباس .  

شد بیشتر وحشتم .  



 

کرد باز رو شلوارم ی دکمه .  

بود شده قفل وحشت از بدنم .  

 

 اشک که بودن هام چشم داشت حرکت توان که نمبد عضو تنها

ریخت می پایین سرعت با ازشون . 

 

گرفت رو شلوارم کمر ...  

 

 برداشته بدنم روی از سنگینیش بکشتش پایین اینکه از قبل

  .شد

 

نشد خارج دهنم از هوایی اما رفت کنار دستش .  

 

شنیدم می رو فرزاد داد صدای ...  



انگار بودم کرده هنگ .  

 

 می پسر صورت روی مشت تند تند که بود فرزادی روی منگاه

 .کوبوند

  

شد آنالیز ذهنم توی چی همه کم کم . 

  

رو اتفاقات کردم درک ... 

 ...دوباره

 

بود شده تموم تحملم .  

 

شد بلند جیغم صدای ...  

 

کردم می لعنت رو همه و زدم می جیغ ...  



 

رو فرزاد ...  

 

پسر اون ...  

 

  ...ساشا

 

  ...پوالد

 

 .ماهان

 

22:23 02.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓] 

#part83 

 



رو خودم حتی .  

 

رفتم فرو گرمی آغوش توی .  

 

کرد نوازش و نشست موهام روی دستی ...  

شد نمی خارج گلوم از جیغی دیگه ... 

  

اومد می بیرون هام لب میون از جونی بی هق هق فقط حاال ...  

 

ماهان؟ یکرد چیکار تو   

 

بدم؟؟؟ باید اینجوری من رو تاوانش که کردی چیکار  

 

*** 

 



 نشسته اتاق مختلف جاهای که انداختم دخترهایی به رو نگاهم

  .بودند

 

-۲۰ تا میشد شروع سال سیزده از هاشون سن که هایی دختر

سال ۲۲ .  

 

میشد بلند یکیشون از کوتاهی هق هق صدای گاهی از هر . 

  

گرفتم امه دست با رو سرم .  

 

 می میگذروندم دوبی داخل عمارت این توی که روزی از روز سه

 .گذشت

  

رو صمصام نه و دیدم رو فرزاد نه موقع اون از .  

 



 من صبح امروز همین اینکه تا بودم زندانی ساده اتاق یک توی

 کنار آوردن لباس و آرایش و اپیالسیون از بعد و بردن بیرون رو

ها دختر همین .  

 

کشیدم تنم توی قرمز لباس به دستی . 

  

داد می نشون خوب رو هیکلم و اومد می بهم .  

 

کشیدم عمیق آهی . 
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 دختری و گرفتم لباس از نگاه م شونه روی دستی نشستن با

نشست می کنارم که دیدم رو ساله ۲۵-۲۴ حدودا . 



  

بود لبش روی تلخی دلبخن . 

 

داشت درد صدتا از حکایت که لبخندی . 

  

کردی؟ فرار خونه از اینجایی؟ چرا تو ـ  

  

زدم نیشخندی :  

 

آره ـ ...  

 

کردن؟ می اذیتت بابات مامان چرا؟ ـ  

  

بابا؟ مامان   

نبودم اینجا من بودن اگر .  



 

نه ـ ...  

 

بودن؟ معتاد ـ   

نه ـ .  

 

بفروشنت؟ میخواستن ـ   

نه ـ .  

 

بیرون؟ زدی عشقت هوای به و شدی عاشق نکنه ـ   

 

کشیدم آه ...  

 

نه عشق؟ ـ .. 

 



دلت زیر زد خوشی پس ـ ...  

 

 جرات بیچاره خوشی که بود تلنبار دلم روی غم انقدر خوشی؟ ـ

چیزی زیر بزنه و کنه بلند سر کرد نمی ...  

 

کردی؟ فرار چرا پس ـ   

 

 اگر حتی... ببینمشون هدیگ بار یک آرزومه مادر؟ و پدر گفتی ـ

کنن اذیتم اگر حتی... باشن معتاد ..  

 کرده ریشه وجودم توی نامردیش خیال که مرد یه دست از من

 که زندگیم توی بودم ندیده نامرد میبینم حاال اما.. کردم فرار بود

روزهام این آدم مردترین به زدم رو انگش .. 
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کردی دیوونگی پس ـ .. 

 

 توی برام جایی هیچ دیگه که کردم دیوونگی انقدر... بدجور ـ

بیرون کنن پرتم دنیا از باید راست یه...  نیست تیمارستانا .  

 

 ..خندید

 

 گرفته غمباد دل یه فقط غمش دادن تشخیص شاید که ای خنده

خواست می من دل مثل .  

 

تو برعکس درست اما... کردم دیوونگی منم ـ ...  

داشتم نر بخواد دلت تا ولی. زندگیم توی نداشتم مرد من .  

 آدم مردترین میکردم خیال که شدم نامردی چنگال وارد

  .دنیاست

 



کشید عمیقی آه ...  

 

 رسوایی تشت دیدم کردم باز که چشم اما مرده کردم فکر ـ

زمین افتاده بلندیی بد از نامردیش .  

اما.. من حتی شنیدن همه ور صداش   

راه اون به بزنم رو خودم و نشنوم تا شدم کر احمقانه ... 

 

کردم نگاهش ..  

 

میزد باالتر منم از هاش غم انگار ... 

  

بود که سالم ۱۳ عوضیم و مسئولیت بی مادر پدر ـ ..  

 و م برگشته بخت خواهر و من میخواستن که شبی همون درست

شدن واصل درک به و مردن موادشون بساط پای بفروشن ...  

بود خودم از تر کوچک سال هشت که خواهری و موندم من .  



میمونم ساله ۲۵ زنای مثل درست اما سالمه ۱۷ ...  

 

گرفت بهت رنگ هام چشم ...  

 

بود؟ سالش ۱۷ واقعا دختر این    

 

 آشنا فرهاد با اینکه تا کردم می کلفتی اون و این ی خونه توی ـ

  .شدم

 وقت هیچ. نکرد تحقیرم وقت هیچ اما کردم کار براش که مردی

نگفت بهم نازکتر گل از .  

 می ش شیفته ناخوداگاه که زد می حرف باهام خوب قدر اون

و شدم ... 
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-  گفت بهم اونم. شدم عاشقش... داد دستم کار شیفتگی همین

میخواد رو من . 

برام میمونه سایه مثل که دارم خواهر یه گفتم  ...  

 زندگی اوضاع و وضع گفتم... باشه گفت. بیاد باید میرم جا هر

 و خودت من نداره اشکالی گفت. ندارم حسابی و درست

  ...میخوام

دادم دستش به دست. میخواست رو خودم هم واقعا و ...  

 رسیدم دیدم یهو که شبه سپردم رو خودم... کردم اعتماد بهش

اینجا به .  

 اینا به فروخت رو من که انسانه قاچاقچی یه فقط من مرد دیدم

عرب شیخای دست ی برده بشم تا ...  

 

قطره یک حتی نریخت اشک ...  

 



نداره اشکال کرد نامردی بهم ـ ...  

نبود اشک از اثری هم باز ... 

 

نداره اشکال بازم هرزه ی معشوقه یه بشم قراره ـ ... 

  

لرزید ش چونه یهو ...  

 

زد دو دو هاش چشم مردمک ...  

شد نمایان هاش چشم توی اشک برق ...  

 

خواهرم اما ـ ...  

 

افتاد زجه به چطور محکم دختره اون که دیدم .  

 

میره می نباشم من ـ ...  



 

ریختم اشک هم من و گرفتم آغوشم توی رو سرش ...  

 

ریختم اشک بود من از تر بخت سیاه که دختری همراه ...  

 

داشتم من و نداشت امیدی که دختری ...  

 

داشتم من و نداشت ای ناجی ...  

 

بود باهام خیالش اما بود نیومده هنوز چند هر ...  

 

نداشت هم خیالی لرزید می بغلم توی که بیچاره دخترک این ...  

 

*** 
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 می مختلف مردهای های دست توی که سحری از رو نگاهم

گرفتم چرخید ..  

 

بود لبش روی تلخی لبخند ...  

 

کردن می طلب رو مرگ انگار که لبخندهایی همون از .  

 

شده پیر ی ساله ۱۷ دختر این برای میسوخت بدجور دلم ...  

 

سوخت می دل خودم از بیشتر حتی ...  

 

 های زن و مرد جام کردن پر مسئول بودم شده که خودمی

قلبم توی زد می خنجر نگاهشون هیز برق که فاخری .. 



  

ساقی بودم شده ...  

 

 من میگفتن چون بودم نشده دستاشون ارزونی بقیه و سحر مثل

ارزشم با ... 

  

دخترم چون ارزشم با ...  

 

م باکره چون ...  

 

خوبه هیکلم و چهره چون ...  

 

ماهانم خواهر چون ...  

 

یدمکش آه ... 

  



 حاال که گرفتن کثافتشون خود رو بیچاره سحر باکرگی نگفتن

زنن می ارزشی بی انگ بهش ...  

 

 مشروب ی شده پر جام از رو هام چشم فرزاد شدن نزدیک با

دوختم بهش و گرفتم .  

 

مشکی جین با داشت تن به نفتی آبی کت .  

 

کرد نگاهم .  

 

ننداختم زیر رو سرم .  

 

مکرد نگاهش گستاخانه .  

 

کشید بیرونم بار پشت از و گرفت رو دستم ...  

 



ازت اومده خوشش که هست یکی ـ . 
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لرزید قلبم ...  

 

بخرتت میخواد کنم فکر ـ ...  

 

شد حبس نفسم .  

میده پول خوب ـ ..  

 

بود؟ کجا ساشا   

 



 تاوان و ببینه رو هاش وطن هم و ها جنسهم نامردی تا بود کجا

 .بگیره

نبود و بودن گذاشته حراج به رو زنش ... 

  

داد هولم سالن ی گوشه سمت به .  

 

 مشکی چرمی های مبل به نگاهم شدیم رد که رقص سن کنار از

 نشسته روشون دیگه مرد دو و صمصام که افتاد سالن ی گوشه

  .بودند

 

 من روی به رو مبل روی چون ودب دیدم توی صمصام پوالد تنها

بود نشسته .  

 

بودیم رسیده بهشون دیگه .  

 

زد لبخندی دیدنمون با پوالد :  



 

رسید باالخره هم پریمون شاه... خوبه ـ ...  

 

ایستادیم پوالد کنار .  

 

ببینم رو مرد دو اون تونستم باالخره .  

 

 اهل نمیومد بهشون که چهره خوش و پوش شیک مرد تا دو

اشنب دوبی .  

 

چطوره؟ ـ   

 

 سمت مرد اما کاوید رو بدنم پایین تا باال از راستی سمت مرد

نکرد نگاهمم حتی چپی .  

 

میخوامش ـ .  



 

نچرخوند سمتم هم رو نگاهش حتی که بود مردی همون صدای .  

 

نداشت ای لهجه هیچ چون بود ایرانی ..  

 

برقصین؟ باهاش دور یه خواین نمی ـ  

  

کرد نگاهم و کرد بلند سر باالخره .  

 

نگاهم توی ریختم رو عجزم تمام ...  

 

 ...نمیخواستم
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هرز چشم همه این جلوی برقصم نمیخواستم ...  

 

دادم بیرون محکم رو نفسم شد بلند صداش وقتی .  

 

نیست نیازی ـ .  

 

بابتش؟ میدین چقدر ـ   

 

کرد کناریش سمت به ای اشاره دمر . 

  

 چیزی میز روی کاغذ روی و برداشت خودکاری چپی سمت مرد

  .نوشت

 

گرفت پوالد سمت به رو کاغذ . 



 

 دوخت بهش رو نگاهش و گرفت دستاش توی رو کاغذ که پوالد 

زد برق هاش چشم ...  

 

شد تر پررنگ لبخندش ...  

 

ایه عالی قیمت ـ ...  

 

 توی رو بود هاش دست توی که داری رکما سیگار خریدار مرد

انداخت میز روی سیگاری زیر ...  

 

میدینش؟ بهم کی ـ   

 

 ممکنه... که میدونی... بمونه باید فعال دختر این... نکن عجله ـ

کنن پیشنهاد بیشتری قیمت که کسایی باشن .  

 



*** 

 

بودم عمارت توی همچنان من و گذشت شب اون باالخره . 

 

شد گرفته مه دیگه مهمونی یک . 

 

نبودم ساقی دیگه من بار این .  

 

 نشون کاال عنوان با همه به رو من علنا پوالد و بودم پوالد کنار

  ...داد

 

نفروخت رو من هم باز اما ...  

 

بود آخر مهمونی امشب ... 
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پولدارتر خریدار به میفروختند رو من داخلش که ای مهمونی ...  

 

داشتم امید هم هنوز من اما .  

 

میومد ساشا ...  

 

داد قول ..  

 

کرد می عمل قولش به باید و داد قول ساشا .  

 

انداختم تنم توی تنگ ای نقره لباس به نگاهی .  

 



میداد نشون خوبی به رو اندامم .  

 

زدم وضعیتم به نیشخندی .  

 

میخندی؟ چی به ـ   

 

دوختم سحر به رو همنگا . 

 

 به. دادم نمی نشون کسی به هم رو سرم موهای حتی روزی یه ـ

خودم از دورم چقدر که این به. میخندم االنم وضعیت .  

 

 می انقدری یهو... دیگه دنیاس ی پروسه... نیست عجیب ـ

 هر که کنی می گم جوری... کنی می گم رو خودت که چرخه

نمیشی پیدا بگردی چقدرم ...  

سمتش رخیدمچ ... 

 



میزنی حرف جوری یه ـ ...  

چجوری؟ ـ   

 

 و فلسفی انقدر چطور ساله هفده دختر یه... نمیخوره سنت به ـ

بزنه؟ حرف میتونه بزرگونه   

 

 حرف نوع این نیست عجیب... نمیخوره سنم به م چهره وقتی ـ

ماهور شدم بزرگ زود من... زدنم .  

شدم بزرگ سالگی ده توی من .  

 بازی عشق شاهد من کردن می بچگی همساالم ی همه وقتی

بودم دیگه مرد یه با مامانم .  

 با رو مامانم ی معاشقه لبخند با که بودم بابام غیرتی بی شاهد

  بعد، و کرد می تماشا خودش غیر

کرد می همراهیشون هم خودش . 
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نریخت اشک هم باز ...  

 

نبود ارزش از حرفی چون ...  

 

نبود زندگیش مهم آدم از حرفی ...  

 

نبود خواهرش از حرفی .  

 

 نگاهی داد می تحویل و کرد می آماده رو دخترا که زنی ماهیال،

انداخت بهم ... 

  



باش آماده... توعه نوبت ـ .  

 

کشیدم عمیقی نفس و بستم رو هام چشم .  

 

کنم کمتر ور م دلهره میخواستم .  

 

کردم باز رو هام چشم .  

 

گرفت محکم رو هام دست سحر ...  

ماهور؟ کنی می برام کاری یه ـ   

 

کردم می شده مرد دختر این برای کاری همه من ...  

 

باشه که چی هر... آره ـ ...  

 



.. داده قول بهت گفتی. میده نجاتت که زدی حرف یکی از تو ـ

یکرد پیدا نجات اگر... اومد اگر ...  

 تا گم نمی. دار نگهش نمیگم... ماهور کن پیداش... سنا خواهرم،

کن مراقبت ازش عمر آخر ...  

.. پرورشگاه به بسپارش اصال... بده نجاتش جهنم اون از فقط

 آینده که جایی... کنن می رفتار باهاش خوب بدونی که جایی

باشه داشته . 

 

زدم ذل امیدش از پر های چشم به ... 

  

بکنم حقش در میتونستم که بود کاری تنها این ...  

 

کنم؟ پیداش کجا از کجا؟ ـ   

 



 آدرسش... جواهراته و عتیقه کار تو... عمومه پسر پیش قطعا ـ

 جایی ماه یک از بیشتر عوضی اون چون درست دونم نمی رو

  .نمیمونه

 میگن بهش... سیاوشه اسمش... کجاس میدونم رو پاتوقش ولی

مرمر سیا ...  

 

سپردم ذهنم به خوب من و داد رو پاتوق درسآ سحر .  

 

رفتم می باید دیگه ...  

 

شدم می رو به رو سرنوشتم جای این با باید .  

 

گرفتم آغوش در محکم رو سحر . 
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کرد بغل رو من اونم .  

 

شدیم جدا هم از ...  

 

بهت میدم قول... سحر میکنم اپید رو سنا ـ .  

 

زد لبخند ..  

 

دیدم می ازش که ای واقعی و شاد لبخند اولین .  

 

باش خودت مواظب ـ ...  

 



داد تکون رو سرش .  

 

طور همین هم تو ـ . 

 

شدم ماهیال همراه و سحر از شدم جدا . 

  

گرفت قرار رومون به رو زنی که بودیم راهرو توی .  

 

ایستاد عقب و ردک خم کمی رو سرش ماهیال .  

 

داشت زیبایی ی چهره .  

 

بود پوشیده بلندی قایقی یقه مشکی لباس .  

 

چرخید می من روی نگاهش .  



 

رو من ترسوند می نگاه این اما شاید بود عجیب .  

 

شد بلند جدیش صدای :  

 

ماهیال بزار تنهامون ـ ...  

 

برگشت اتاق داخل ماهیال .  

 

 تر بلند من از قدش اما داشتیم پا به بلند پاشنه های کفش دو هر

 ...بود

  

شد بلند غرورش از پر صدای :  

 

پوالد ی خوانده خواهر و فرزادم نامزد من میگن ـ ...  

 



رو بارش نفرت نگاه معنی فهمیدم تازه ... 

 

داشت کینه من از فرزاد به نزدیکی خاطر به زن این .. 

 

 مهم اما زده ناخونک بهت حتما... بودی فرزاد پیش مدتی ـ

  ...نیست

 

شدم متعجب ... 

  

زد پوزخند تعجبم به ...  

 

... و اتاق یک توی... بودی ساشا با و شب یک شنیدم... اما ـ

  ...تنها

 

نبود لحنش توی تفاوتی بی دیگه ..  

 



نفرت و بود حرص تنها ... 
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فشرد کمی و کرد مسل رو گردنم دستش ... 

 

 با خوابیدن این تاوان... بری که جا هر... نه یا بشی فروخته ـ

ازت گیرم می رو عشقم تنها... ساشا ...  

 

دلم به افتاد وحشت نگاهش شرارت از ...  

 

بود من ترس این ...  

زن این ...  



 

بود من خطر ی نقطه ...  

 

نپایی خریدارهای ی همه و پوالد و فرزاد از بیشتر ...  

 

کردم می حس رو این .. 

 

زن این مقابل رسیدم می نظر به ضعیف چقدر و ...  

 

 *** 

 

 از بیشتر دالر میلیون سه میشناسید؟ که رو عبدالرضا شیخ ـ

میده شما .  

 

شد بلند جا از تفاوت بی مرد .  

 



شیخ به بدینش. نیست مهم... باشه ـ ...  

 

انگار شد پاچه دست پوالد ...  

 

 هم دیگری دخترهای قائلم زیادی احترام شما برای البته ـ

شیخ برای هستند ...  

 

 با. بزنین ضرر خودتون به نیست نیازی... نیست مهم که گفتم ـ

برام کنید جور ای دیگه مناسب دختر پول همون ... 

  

کشید ای کالفه نفس پوالد .  

 

 که میدونم... شما پیشکش دختر این... حرفیه چه این ـ

شاز اومد خوشتون ... 

 

کرد می نگاهم پیروزی با که بود مردی به نگاهم . 



 

داد رو قیمت بیشترین که کسی همون . 

  

دیدمش مهمونی اولین توی که کسی همون .  

 

تفاوت بی مرد همون .  

 

چکید چشمم گوشه از اشکی .  

 

شدم فروخته و گذاشته حراج به راحتی همین به .  

 

چرخوندم سالن دور رو امیدوارم نگاه .  

 

کردم می پیدا رو ساشا یدبا .  

 



کردم می پیداش باید برم اینکه از قبل . 

  

اومد می باید ساشا .. 

 

نشست بازوم روی پوالد دست . 
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بده نجاتت که نیست کسی.. نکن نگاه رو اطراف و دور انقدر ـ .. 

 

ماهان؟ خاطر به فقط. باهام کردی رو کار این چرا چرا؟ ـ   

 

زد سیگارش به عمیقی پک ...  



 

بود زندگیم ی همه که شد زنی شدن کشته باعث ماهان ـ .  

 

بودشون پوشونده غم غبار که هاش چشم به کردم نگاه .  

 

بود خورده زخم هم مرد این ...  

 

ساشا مثل ...  

 

 ی کوپه بنز توی ای نقره لباس همون با رو خودم تا نکشید طولی

دیدم مرد .  

 

کرد می رانندگی جلو ش راننده و بودیم نشسته عقب هم با .  

 

بودم معذب لباس این توی .  

 



 نگاه اما انداخت نمی بهم هم نگاهی نیم حتی کناریم مرد درسته

کرد می م کالفه ماشین ی آیینه از راننده زیرکی زیر های ...  

 

 و ما بین ی پنجره و داد فشار رو ای دکمه چون فهمید مرد انگار

شد بسته راننده .  

 

گرفت سمتم به رو بلندی شنل هم بعد .  

 

پیچیدم خودم دور و گرفتم فورا رو شنل .. 

  

کنم جمع رو جراتم کردم سعی ... 

 

خریدید؟ چی برای رو من ـ   

 

 حراج به چی برای بقیه و تو نظرت به خودت؟ میکنی فکر چی ـ

شدین؟ گذاشته  



 

دادم ورتق رو دهانم آب ...  

 

برای... برای...بـ ـ ...  

 

کنم کامل رو حرفم نتونستم .  

 

 ی برده... برده... نمیاد گیر راحتی به رایگانش که چیزی برای ـ

  ...جنسی

 

شد حبس نفسم ...  

 

جنسی؟ ی برده   

 

کردم نمی هم رو فکرش ...  

 



ساده ی رابطه و معاشقه یه به رسه می تهش کردم می فکر ...  

 

بست نقش ذهنم توی ساشا های شکنجه حظاتیل برای .  

 

دادم فشارش و نشست در ی دستگیره روی دستم .  

 

نشد باز .  

 

دوختم مرد به رو لرزونم نگاهم .  

 

بود بسته رو هاش چشم من به توجه بی .  

 

کنی فرار تونی نمی نخوام من وقتی تا. نکن تالش خود بی ـ ... 

 

ایستاد نماشی باالخره تا گذشت چقدر دونم نمی . 



  

کردن باز مرد برای رو در . 
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شد باز هم من سمت در .  

 

بود ایستاده روم به رو هیکلی قوی مرد شدم پیاده .  

 

کنم پیدا درش ضعفی تا کردم جمع رو فکرم ی همه .  

 

 لگد مرد ی "نکنه فرار باشین مواظب " گفتن با همزمان

زدم هیکل قوی مرد پای وسط به محکمی .  

 



شد خم و زد فریادی .  

 

 بازوم دستی راه میون اما گذاشتم فرار به پا و شدم رد کنارش از

کشید رو . 

  

شد متوقف .  

 

نشست بازوم یکی اون روی هم دیگرش دست . 

 

انداخت کولش روی رو من توجه بی اما بزنم پسش کردم سعی .  

 

شد بلند ردم صدای :  

 

شده آماده براش که اتاقی همون ببریدش ـ .  

 



کرد حرکت به شروع بادیگارد .  

 

 می کمرش به هام دست با و دادم می تکون محکم رو پاهام

  .کوبیدم

 

داد ادامه راهش به تقالهام به توجه بی اون اما .  

. رفت باال بزرگ خونه اون های پله از . 

  

شد داخل و کرد باز رو اتاق دومین در .  

 

گذاشت زمین رو من .  

 

کردم نگاه رو اطرافم و دور سریع .  

 



 بود ساشا ی خونه توی که اتاقی به شبیه اتاقی با داشتم انتظار

بود عادی کامال اتاق این اما بشم رو به رو .  

 

زد می ذوق توی تاریکیش تنها .  

 

شد خارج اتاق از بادیگارد اون کی نفهمیدم .  

 

اومدم خودم به در شدن قفل صدای شنیدن با .  

 

کرد می روشنش کمی و تابید می اتاق داخل به پنجره از ماه نور .  

 

رفتم پنجره سمتم به .  

 

نداشت حفاظ .  

 



شد می محسوب خودکشی هم ارتفاع اون از پریدن پایین .  

 

بیفته اتفاقی زاشتم می نباید قیمتی هر به اما .  

 

خطه ته واقعا اینجا دونستم می .  

 

بده نجاتم و برسه سر بزنگاه سر که نبود کسی یگهد . 

 

بدم دست از رو وجودم همه اینجا بود ممکن .  

 

رفتم آرایش میز سمت به .  

 

کرد می روشن رو میز ماه نور .  

 

گذشت سرم از فکری بود میز روی که شیوی دیدن با .  



 

موند آیینه داخل خودم ی چهره روی نگاهم ...  

 

کنم؟ رو کار این تونستم می واقعا   

 

اومد در توی کلید چرخیدن صدای .  

 

گرفتم راستم دست توی رو شیو .  

 

شد باز در ...  

 

دوختم در سمت به رو نگاهم . 
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بست رو در و شد داخل مردی .  

 

راست سمت در و بود اتاق چپ سمت پنجره . 

 

داشت تاریکی فضای بود اتاق در هک قسمتی .  

 

ببینم درست نمیتونستم رو مرد ی چهره دلیل همین به .  

 

گرفتم دستم توی تر محکم رو شیو .  

 

خرید رو من که بود کسی از تر هیکلی مرد این ...  

 

دادم می تشخیص رو این .  

 



هستی؟ کی تو... تو..تـ ـ   

 

نداد جوابی .  

 

اومد جلوتر قدم یک عوض در .  

 

رفتم عقب ترسیده .  

 

 زیادی پول میدونم... باش نداشته کاری من با... من با... ببین ـ

کردین من صرف ...  

 

برداشت دیگری قدم ...  

 

گذاشتم چپم دست مچ روی رو شیو ... 

  



نیا جلو...جـ ـ ...  

 

بود نشسته کمرم ی تیره و پیشونی روی سردی عرق ...  

 

اومد جلو هم باز توجه بی ...  

 

 رو خودم بیای جلو اگر میخورم قسم... کشم می رو خودم...ـخ ـ

کشم می .  

 

زدم می نفس نفس ...  

 

انگار بود هاش دست توی چیزی ...  

 

برداشت ای دیگه قدم ...  

 



بودم ترسیده . 
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بودم هداد دست از رو کارهام اختیار که انقدری .  

 

شد جاری هام پلک میون از اشک ... 

 

زدم جیغ گریه با و بستم رو هام چشم :  

 

نیا جلو ـ ... 

 

فشردم دستم روی رو شیو .  



 

داد خراش رو دستم کمی .  

 

کردم نمی حس رو سوزشش .  

 

ایستاد حرکت از مرد زمین روی خون قطره چند ریختن با .  

 

لرزید می هام دست ...  

 

بعد و شد بلند عجیبی صدای ...  

 

 می نگاه مرد های دست توی ی شده روشن فندک به تعجب با

  ...کردم

 

بود آشنا برام که فندکی ...  

 



ماهور؟ ـ   

 

گرفت بهت رنگ هام چشم ... 

 

شنیدم؟ می اشتباه یا میدیدم خواب   

 

بود خودش ..  

 

صدا این ..  

 

فندک این ...  

 

 می هشمتوج داشتم تازه که آشنایی و تلخ عطر بوی این

  ...شدم

 



بود ساشا به متعلق ش همه ...  

 

افتاد زمین روی و خورد سر دستم از شیو ...  

 

بودن شده مختل بدنم عصب های سلول انگار ...  

 

بستم رو هام چشم ... 

 

زدم لب :  

 

ساشا؟...سـ ـ   

 

بود انرژیم ی مونده ته صدا همون انگار . 

  

پیچید رمکم دور دستی که کردم می سقوط زمین روی داشتم .  



 

گرفت قرار کسی ی سینه روی سرم . 

  

بود خودش ...  

 

بود ساشا عطر بوی و قلب صدای این . 

  

زد چنگ رو پیرهنش هام دست ...  

 

 داشت حاال و انگار بود شده جمع جا یک مدت این ی همه فشار

شد می سرازیر ...  

 

زدم هق :  

 

ساشا ـ ... 
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نشست موهام روی گونه نوازش دستی ... 

 

حرکاتش اما گفت نمی چیزی ...  

 

زدم هق و ریختم اشک آغوشش توی چقدر دونم نمی .  

 

 تخت روی و شدم کنده زمین روی از که اومدم خودم به زمانی

گرفتم قرار . 

  

کردم باز رو هام چشم .  

 



رفت باال سرم ...  

 

رهباالخ دیدمش ...  

 

دیدم رو بود شده روشن مهتاب نور توسط که ای چهره اون ...  

 

براق مشکی های چشم اون ...  

 

نشست هام لب روی اراده بی لبخندی ...  

 

نیستم؟ خواب..خـ ـ   

 

زد لب ...  

 

نیستی ـ ..  



 

شد؟ تموم...تـ چی همه یعنی ـ  

  

شده شروع تازه من با ـ ...  

 

شد تر پررنگ لبخندم ...  

 

بده عذابم دوباره ممکنه ساشا که برام نبود مهم ...  

 

کنه مجازاتم فرارم برای که ...  

 

امنه جام که بود مهم فقط االن ...  

 

اینجا جام ...  

 



دنیاست ی همه از تر امن ساشا آغوش توی ...  

 

گذاشتم ش سینه روی دوباره رو سرم ...  

 

افتاد هم روی و شد سنگین کم کم هام پلک .  

 

*** 
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ےراو :  

 

 دور خودش از کمی بود شده جمع آغوشش در که را ماهوری

 .کرد



 

چرخاند مهتابیش ی چهره روی را نگاهش .  

 

سرکش دختر این بود برگشته باالخره .  

 

 بود گذاشته دستش روی زیادی خرج و بود سخت اینکه با

زد می موج اش چهره توی رضایت . 

 

آورد در تنش از و کرد باز را دورش شنل  . 

  

خواباندش تخت روی آرام .  

 

زدند کنار را ماهور صورت روی موهای انگشتانش .  

 

 سر در را خیاالتی چه ماهور دیدن از قبل که آورد یاد به

  ...داشت



 

بیچاره دخترک برای بود دیده ها خواب چه ...  

 

بگیرد را او ارفر تاوان خواست می ... 

  

را خوردنش نارو تاوان ...  

 

حاال اما ...  

 

شد؟ دچار وضعیت این به که بود کشیده سختی چقدر ماهور   

 

 به دست گاه هیچ اما بود کرده وحشتناکی های کار او با خودش

نزد خودکشی . 

  

 را دستش شیو با اینگونه که ایش صیغه همسر با بودند کرده چه

بود داده خراش . 



  

دوخت ماهور خونین مچ به را نگاهش . 

  

 های کمک ی جعبه آرایش میز کشوی توی از و برخاست جا از

برداشت را اولیه . 
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کرد پانسمان و عفونی ضد را ماهور دست . 

 

کشید رویش را پتویی . 

 

بود کرده فرار اش خانه از که کسی با داشت فرق دختر این .  

 



بود شده عوض .  

 

بود فهمیده فرارش و افراد از یکی زدن از را این . 

 

گرفت می تصمیم باید ..  

 

نبود؟ کافی عذاب همه این دختر این برای   

 

ستاند؟ می تاوان او از هم خودش باید یا   

***  

 

  :ماهور

 

کردم باز آروم رو چشمام هام پلک پشت آفتاب نور احساس با .  

 



اطرافم به چرخوندم چشم کمی .  

 

رو اتفاقات اومد یادم کم کم ...  

 

پریدم جا از .  

 

باشه خواب چیز همه اینکه از ترسیدم می .  

 

نبود ساشا از خبری .  

 

اومدم پایین تخت از .  

 

شدم تنم شلوار و پیراهن و شده پانسمان دست مچ متوجه تازه .  

 

ساشا؟ از غیر بود کرده پانسمان رو دستم و عوض رو لباسام کی   



 

کردم بازش و رفتم اتاق در سمت به . 
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نبود قفل .  

رفتم پایین ها پله از تند تند .  

 

بود نشسته کاناپه روی که افتاد مردی به هام چشم . 

 

خرید رو من که بود همونی .  

 

شد گرد هام چشم .  

 



تو؟؟؟ ـ   

کرد نگاهم .  

 

شدن بیدار خانوم عجب چه. به به ـ .  

 

کجاست؟ ساشا. . ساشا.سـ ـ  

برد هم در رو ش چهره .  

 

انگار نیست خوب حالت کیه؟ دیگه ساشا کی؟ ـ .  

 

اومد بند نفسم .  

 ...نکنه

 

بوده خواب ش همه نکنه .  

 



  . . .ولی

 

دیشب.  دیدمش من اما. . اما ـ . .  

 

شد بلند جا از :  

 

 خواب حتما. . . رفتی هوش از اتاق توی بردنت وقتی دیشب ـ

  . . .دیدی

 

خاموش مشتاقم های چشم و شد آویزون هام لب .  

 

بود؟ ممکن چطور   

 

نبود خواب. خواب... مطمئنم من. نداره امکان. . امـ ـ .  

 



شد بلند سرم پشت از صدایی بگه چیزی که این از قبل :  

 

نریز کرم نقدرا! سامان ـ . . .  

 

چرخیدم اشتیاق با .  

بود خودش .  

 

شد بلند مرد همون ی خنده صدای .  

 

کنی اذیتش میده حال چقدر که دونی نمی ـ .  

 

کردم نگاهش بهت با .  

 

شد عوض چقدر صداش .  

زد؟ صداش سامان ساشا،   



 

کردم نگاهش شده ریز های چشم با .  

نداره امکان. . . نه که؟ تو. ببینم ـ .  

 

کند رو سبیلش و ریش حرکت یک توی و زد لبخندی مرد .  

 

زدم ذل آشناش ی قیافه به بهت با .  

بودم؟ نشده متوجه چطور   

 

 بیام و برم حموم یه. لنز یه و مونده پیشونی چین یکم فقط ـ

کوچولو؟ بامبی حاال شناختی. میشه درست   

بودم خوشحال دیدنش از .  

 

بودم وشحالخ دوشون هر دیدن از اندازه بی .  

 



کنم کنترل نتونستم رو لبخندم که انقدری .  

 

 توی ریخت دارو کی نامرد یلدای اون نفهمیدم هنوز من ولی ـ

بودم کنارش ش همه که من غذا؟ .  

 

آوردم یاد به رو یلدا .  

کرده کمکم اون که بودند فهمیده .  

 

کردم نگاه ساشا هم در های اخم به تردید با .  

 

خوبه؟. . . که یلدا ـ   

کرد نگاهم تنها ساشا . 
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بندازم پایین رو سرم شد باعث که عمیق نگاهی . 

 

داد رو جوابم سامان :  

 

 آورد شانس البته. بگه چیزی اون به داره جرأت کی. بابا آره ـ

مکرد دور ساشا چشم جلوی از و اون زود من   

بودیم وضعیتی چه در االن نبود معلوم وگرنه .  

 

شد بلند ساشا صدای  :  

 

بده رو تاوانش باید هم اون ـ .  

 

کرد زمزمه و دوخت بهم رو نگاهش : 

  



تو مثل ـ .  

 

بستم رو هام چشم . 

 

داشت ادامه شکنجه این پس .  

 

 حقم که چیزی اون از بیشتر. . . دادم رو کارم تاوان من اما ـ

  .باشه

 

کردم زمزمه :  

 

بیشتر خیلی ـ ...  

 

*** 

 

گذشت می دوبی در اقامت از روز دو .  



 

 بر شک رفتنمون زود گفت می ساشا چون تهران نگشتیم بر

  ...انگیزه

 

کرد تعریف برام رو کردنم پیدا ماجرای سامان روز همون عصر :  

 

" شد عصبانی خیلی ساشا رو فرارت ماجرای فهمیدیم وقتی ـ .  

 هر. کردن فرار طناز و ماهان فهمید که موقعی از بیشتر حتی

شکوند می رو میومد دستش دم چی .  

 رو خودش که آورد شانس واقعا. بکشه هم رو یلدا میخواست

 جایی تنها. تهران اومدیم شد تر آروم که کم یه. بود کرده پنهون

بری میتونستی که .  

 و رسونده جاده تا ففط رو تو گفت می. داد نمی لو چیزی هم یلدا

رفتی کجا دونه نمی. برگشته .  

 حتی گشتیم رو جا همه. نبودی خودتون ی خونه. تهران اومدیم

زدیم سر هم پری به .  



تو به متعلق سر سنجاق یه و دیدیم رو ش جنازه که بود اونجا .   

کرد می استفاده ازش پوالد تنها که مخصوصی دستمال و . 
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 برای رو ساشا و زد زنگ پوالد وقتی. افتادی گیر که فهمیدیم

شدیم مطمئن کرد دعوت مهمونی .  

 رو گردنت دیدنت محض به میگفت. بود عصبانی خیلی ساشا

شد عوض فازش کال مهمونی از برگشتنش از بعد اما. میشکنه .  

 دوبی به رفتنت از قبل ستمیخوا. انگار بود شده تر آروم کم یه

 پیدا همین و نشدی راهی دیگه دخترای با تو اما بده نجاتت

کرد سخت رو کردنت .  

شدیم فرصت یه منتظر و دوبی اومدیم که بعدم ... "   



 

آورد هجوم ذهنم به چیزی دخترها یادآوری با .  

 

  !سحر

 

بودم داده قول بهش من .  

نشستم تخت روی سریع .  

 

کرد نگاهم آلود اخم بود خوابیده کنارم که ساشا :  

 

شد؟ چی ـ   

 

کردم نگاهش :  

 

کردم فراموش زود چه. . بودم داده قول بهش احمق من. . من ـ .  



 

خوبه؟ حالت قولی؟ چه کی؟ ـ   

 

سحر.سـ ـ . . .  

 

کیه؟ سحر ـ   

 

بود اونجا که دخترایی از یکی ـ .  

کردم نگاه رو ساشا مشتاقانه .  

 

بخری؟ هم رو اون تونی نمی ـ   

کرد نگاهم ناباورانه :  

 

رو همه بخرم تونم نمی که من تو؟ میگی چی ـ .  

 



. منتظرشه که داره کوچیک خواهر یه. . . داره گناه. . . اون فقط ـ

بده نجاتش که نداره رو کسی اما. . ساشا ست خورده زخم اونم .  

 

باش خودت نگران فعال تو ـ .  

 

انداخت بهم نگاهی نیم .  

 

باهات دارم کار. کردی و نکن فرار بودم گفته... که نیمیدو ـ .  

 

کردم فوت رو نفسم کالفه .  

 

 می خواهش ولی... باهام بکن میخوای کاری هر اصال تو... باشه ـ

بده نجات و اون کنم .. 

 

نشست و کشید پوفی .  



 دغدغه انقدری خودت میکنم فکر اونی؟ نگران انقدر چرا تو ـ

کنی فکر بقیه به نتونی که داری ...  

 

 ازم که داشتم مادری و پدر من. بود بدتر وضعیتش من از... اون ـ

... دادی نجات جهنم اون از رو من تو. نداشت اون اما کنه مراقبت

نداره ای ناجی هیچ اون . 

انداخت بهم عمیقی نگاه ساشا ...  

 

 دستت کار باش مراقب... حقش در کنی می مهربونی زیادی ـ

دزیا مهربونی نده .. 

  

کنی؟ می کمکش ـ   

 

ایستاد و شد بلند تخت روی از . 

 



 که دخترایی ی بقیه داشتم قصد خودم بگی تو اینکه از قبل ـ

بدم نجات رو اونجان .  

 

کردم نگاهش خوشحالی با ...  

 

نشدن فروخته که رو اونایی البته ـ .  

نبود بود داده نشون من به قبال که چیزی مرد این ...  

 

اما شناختم قلب سنگ رو اون من ... 

  

*** 
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دیگه بیام منم ـ ...  

 

زد پیشونیش به ای ضربه کالفه ساشا . 

  

 خودش "خدا ای" گفتن با و کرد ای الکی ی گریه هم سامان

کرد پرت ساشا کنار کاناپه روی روی ...  

 

کردم جور و عجم رو گشادم لبخند .  

 

بود شده مزه با زیادی هاشون چهره . 

  

کشید عمیقی نفس ساشا .  

 

 همین... تهران برسیم کنم نمی صبر بیام منم بگی دیگه بار یه ـ

میارم در سرت رو فرارت دلیه و دق جا .  

 



شد آویزون هام لب .  

 

 سرم توی پتک مثل ش همه که داشت و تهدید یک همین انگار

کوبوند می .  

 

. بودم اونجا من ولی... کجان دخترا اون دونین نمی که شما آخه ـ

میدارن نگهشون کجا میدونم .    

 

رفت آشپزخونه سمت به و شد بلند جا از ساشا .  

 

شد خم جلو به کمی سامان :  

 

نیستن اونجا دیگه اونا ـ ...  

 

کردم نگاهش متعجب ..  

 



نیستن؟ ـ   

 

 یه ظاهرا ولی... اینترپل سپلی برای فرستادیم رو مدارکا... نه ـ

 از قبل و داد خبر بهشون زود چون داخلشون داشتن جاسوس

رفتن اونجا از پلیسا اومدن ...  

 

کردین؟ پیداشون چطور شما پس ـ   

 

 فعال چون ترسیدن... داریم رو خودمون های جاسوس هم ما ـ

 رو کدوم هر تا گذاشتن مهمونی یه امشب. براشون نیست امن

شنبفرو میتونن ...  

 

چی؟ مونن می که اونایی ـ   

 

انداخت بهم مرددی نگاه :  

 



... میفرستنشون که هستن ساله ۱۷ تا ۱۳ دخترای بیشترشون ـ

حلب... سوریه میفرستنشون .. 
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شد نمی تر گرد این از هام چشم ..  

   سوریه؟

 

چرا؟ سوریه ـ   

 

 دخترا... بهشون میدن خوبی پولی منطقه اون های تروریست ـ

خوابِ زیر بشن که اونجا میفرستن رو ...  

 



کنه کنترل رو عصبانیتش تا کشید عمیقی نفس ...  

 

... کنن می استفاده ازشون انتحاری های عملیات از بعضی توی ـ

 رباردا پی در پی های ی رابطه توی بیارن شانس که بعضیاشونم

 ببینه آموزش قراره که ای بچه. مونن می زنده بچه اومدن تا بشن

بشه گروهشون از عضوی تا ...  

 

 زده ذل سامان به بهت با و بودم گرفته دهانم جلوی رو دستم

  ...بودم

من خدای !  

 

بیاد بیچاره های دختر اون سر بود قرار بالیی چه ...  

 

 هاشونم بعضی و بودن گذاشته نوجوانی توی پا تازه که اونایی

بودند نرسیده بلوغ سن به حتی ...  

 



 دخترهای با کنن کارایی همچین تونستند می چطور مردها اون

 ...سرزمینشون

  

تونن؟...میـ چطور...چـ ـ   

 

بست محکم رو هاش چشم سامان ... 

  

کنه کارو این اولش خواست نمی پوالد ـ ...  

 

زد پوزخندی :  

 

 کثافت... داره غیرت وطنش هم دخترای روی هنوز داشت ادعا ـ

 مشت یه بردگی برای اینجا آوردشون دزدیدشون جا اون از

 بد توی که هم حاال. میزنه غیرت از دم بعد... کثیف ی بوزینه

 رو خودش تا اونجا بفرسته رو دخترا میخواد افتاده ای مخصمه



 به بستش باید... براش کمه هم مرگ وث..دیـ آشغال... بده نجات

عوضی... اسب علن چهار  **...  

 

کرد می دهنی بد انقدر من جلوی سامان که بود اول بار ...   

 

داشت حق شاید ..  

 

 و ناموس اینکه از شد می عصبانی دیگه های خیلی مثل هم اون

کنن ارزش بی انقدر رو هاش وطن هم .  

 

شد بلند نهادم از آه .  

 

بودیم؟ رسیده کجا به   

 

 واال رو سرزمینش زنان و تراندخ که کوروشی اصل و منش از

 کردن گور به زنده زمان که پیامبری تا دونست می مقام ترین



 کجا به کرد بزرگ و داشت نگه افتخار با رو دخترش دختران،

 رسیدیم؟

   

بستم رو هام چشم ...  

 

بینی؟ می خدایا   

 

 ترین ذلیل در حاال شدنشون آفریده به بالیدی می که دخترهایی

ارند قرار موقعیت ...  

 

 االن کردی کردنشون سجده به وادار رو ها فرشته که هایی آدم

براشون کمه هم اعدام بار هزاران که شدند رذل انقدر ...  

 

 بیشتر من اما کنه منصرف رو من تا گفت رو ها این سامان

رفتن به بودم شده ترغیب . 
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میام من ـ !  

 

غرید و کرد نگاهم خشم با ساشا :  

 که روزی از بترس. دختر میشه پر داره بدجوری خطات چوب ـ

کنم پیدا وقت برات .  

 

 رو هام چشم. کردم مرور رو چیز همه دوباره و بستم رو چشمام

زدم لب و کردم باز :  

میام من ـ .  

 



 هاش چشم. شدم بلند منم. شد بلند جا از عصبانیت با ساشا

 دوباره. نداشتم رو هاش چشم به نگاه تاب من و بودن شده سرخ

کردم زدن حرف به شروع و بستم محکم رو چشمام :  

 

 نداره اشکالی. بشه چی قراره بعدش که نیست مهم. میام من ـ

 قراره که تاوانایی برام االن اهمیته بی. میشه پر خطام چوب که

 باهام میتونی خواستی هک کاری هر بعدش تو. میام من. بدم

کنم همراهیتون که بزاری باید ولی بکنی ...  

 

شنیدم نمی رو هام نفس صدای جز چیزی .  

 حتی که مردی جلوی کردم جرات چطور دونستم نمی خودمم

بزنم حرف اینجوری مینداخت تنم به لرزه نگاهش .  

 

 جدیت از پر مشکی ی تیله تا دو توی که کردم باز رو هام چشم

دش قفل ...  

 



رسید گوشم به صداش و شد باز هم از هاش لب :  

 

هات تاوان ی بقیه روی بزار اینم ـ ...  

 

       ***                                  

 

نکنم نگاه ساشا به اصال کردم سعی .  

 

 لنز و ای قهوه های سیبیل و ریش اون با ش چهره حاال اینکه با

 ولی بود شده عوض العاده قفو سنگین گریم اون و زیتونی های

کرد می القا بهم رو بعد از ترس حس همون هم باز ...  

 

 چاکش کمی کردم سعی و فشردم هام مشت توی رو لباسم دامن

ببندم رو .  

 



 میزی پشت سالن ی دیگه سمت که افتاد پوالد و فرزاد به نگاهم

بودند صحبت در غرق دیگه نفر چند با و نشسته . 

 

گرفت رو نگاهم رد هم ساشا .  

 

کنیم عمل سریع باید... کنن می معامله دارن ـ .  

 

زدم دستش به چنگی ناخوداگاه. شد بلند جا از :  

میری؟ کجا ـ  

 

کرد نگاهم :  

اینجاییم خاطرش به که کاری همون دنبال ـ .  

چی؟ من پس ـ   

نیا گفتم که من ـ ...  

 



افتاد ملتمسم های چشم به نگاهش .  

کشید ای کالفه نفس :  

نخور تکون جات از فقط نباش نگران ـ ..  

 

کردم درک خوبی به رو صداش توی تهدید و دستور .  

 میون و رفت سالن ی دیگه سمت به و کشید دستم از رو دستش

شد ناپدید رقصنده جمعیت .  

 

فشردم و کردم قفل هم توی رو لرزونم های دست .  

 قورت از مانع که بودم گرفته شدیدی تهوع حالت استرس از

شد می دهانم آب دادن . 
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 رو م معده محتویات تونم نمی کردم احساس گذشت که مدتی

کنم تحمل سرجاش .  

 پله زیر بهداشتی سرویس سمت به و شدم بلند جا از سرعت با

رفتم بود داده نشونم خدمه از یکی که ها .  

 

 روی پشت از دستی شم داخل و کنم باز رو درش اینکه از قبل

نشست دهانم .  

کرد نفوذ وجودم بند بند توی ترس .  

 روی رو چیزی تیزی بکنم حرکتی و بیام خودم به اینکه از قبل

 از آشنایی صدای بندش پشت و کردم حس راستم سمت پهلوی

شد بلند گوشم کنار :  

 

 چاقو همین با ممکنه گرنهو بیای باهام و نخوری تکون بهتره ـ

کنم قسمت دو رو هات کلیه از کدوم هر .  

 



ایستاد حرکت از انگار قلبم . 

شد قطع کل به شد می خفه دستش پشت که هایی نفس .  

بود فرزاد !  

 

 در حاال باشم دور پوالد و اون از کردم سعی رو امشب کل چقدر

بود سرم پشت ممکن ی فاصله کمترین .  

 

 چاقو نوک تیزی و شد حلقه شکمم دور بود توش چاقو که دستی

کرد لمس رو چپم سمت پهلوی .  

 

برم ها پله پشت در سمت به که کرد مجبورم چاقو فشار با .   

شدیم ساختمان پشت ی محوطه وارد کرد باز که رو در . 

اونجاست اطراف دخترها مکان بود معتقد سامان که همونجایی .  

 



 دهانم روی از رو دستش مشدی دور ویال ساختمان از که کمی

کردم می حس رو چاقو نوک تیزی همچنان اما. برداشت . 

 

 و حرصی صدای. برد عقب رو سرم و پیچید موهام توی دستش

شد بلند گوشم کنار از عصبانیش :  

گوریه؟ کدوم لعنتیت پارتنر اون ـ   

  

 بشن جدا سرم از رنگ طالیی مصنوعی موهای اینکه ترس از

نشه کشیده این از بیشتر موهام تا بردم عقب بیشتر رو سرم .  

 

 دور صدام از رو استرس و ترس لرزش تا کردم رو تالشم تمام

  :کنم

 ?Que fais-tu de ce droit avec moiـ

( کنی؟ می رو رفتار این من با حقی چه به تو ) 

 



 یاد به و بود کرده معرفی فرانسویش نامزد عنوان به رو من ساشا

 ی لهجه اون با هم اون من زدن حرف سویفران از چقدر آوردم

 بود شده عصبانی و متعجب پوالد شریک سرلک جلوی غلیظ

نزنم حرفی مهمونی توی بود خواسته ازم چون .  

 

 ایرانی فرانسوی ی رگه دو یک من مادر که دونست نمی شاید

 من تسلط پس کرد می تدریس رو فرانسه زبان ایران در که بود

نبود دیبعی چیز زبان این روی . 
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شنیدم رو پوزخندش صدای .  

 اون نامزد و فرانسوی زن یک تو که کردم باور کردی فکر ـ

هستی؟ نیست معلوم هویتش هنوز که احمقی   



 

گذاشت گردنم روی رو چاقو و کشید بیشتر رو موهام :  

 

 سینا و بورانقی ژوآک اسم به فردی هیچ. فتمگر استعالم من ـ

نشدن امارات وارد اخیر ماه این توی معید .  

 پیش ی هفته هواپیما با نگفتین مگه دوتا؟ شما هستین کی

نیست؟ لیست توی اسماتون چرا پس اومدین  

 

 احتیاطش و نگری آینده ی همه با هم ساشا حتی. بودیم رفته لو

 که بشه مشکوک بهمون حد نای تا فرزاد کرد نمی رو فکرش

کنه چک رو پروازها لیست بخواد .  

 

داد هولم باغ ته زمین زیر سمت به فرزاد .  

 فرزاد دیدن با که بودن انبار در جلوی هیکل قوی مرد تا چهار

اومدن جلو کمی . 

 



شد بلند یکیشون صدای :  

فرزاد؟ آقا شده چیزی ـ   

 

 نزدم صداتون قتیو تا و مرخصین فعال خودتونم. کن باز و در ـ

دارم مهمون که بینی می. سمت این بیاین ندارین حق .  

 

 در وقتی. گفت تهدید به آمیخته تمسخر با رو آخرش ی جمله

 شدند ناپدید باغ های درخت بین ها محافظ و شد باز زمین زیر

 زیر داخل کرد پرتم و برداشت گردنم روی از رو چاقو فرزاد

  .زمین

 

 در جلوی ی پله تا چند از و کنم حفظ رو خودم تعادل نتونستم

گفتم آرومی آخ. زمین خوردم . 

 

پیچید راستم دست مچ توی وحشتناکی درد .  

شم بلند جا از کردم سعی .  



نشست زانو یک روی جلوم و اومد پایین رو ها پله فرزاد .  

 

 عقب رو خودم خواستم. نشست گردنم روی گونه نوازش دستش

 دادن فشار به شروع و شد محکم گردنم دور دستش که بکشم

 .کرد
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. زدم چنگ دستش به دستام با. شد حبس گلوم توی نفسم

بود شده گرد اکسیژن کمبود شدت از چشمام .  

کرد بلند زمین از گردن با هم رو من و شد بلند جا از .  

 

کنم جدا گلوم از رو شدست کردم می سعی .  



 بود مونده هوا توی که رو پاهام. چسبوندم دیوار به پشت از

دادم می تکون .  

 

 می جون هوا کمبود از داشتم کم کم. رفت می سیاهی هام چشم

کرد ول رو گردنم که دادم .  

 

 پی های سرفه. افتادم زمین روی و داد دست از رو توانش پاهام

 می سعی بینشون ما و میشدن خارج گلوم از خشک و پی در

بکشم نفس کردم .  

  

 اتاق اولین سمت به رو من و گرفت رو هام دست از یکی فرزاد

کشید دراز راهروی توی . 

 داخل رو من و کرد باز رو اتاق در. شدم می کشیده زمین روی

  .کشید

 



 های آستین فرزاد. نه قطع اما بودند شده کمتر هام سرفه

زد باال آرنج تا رو رنگش سفید پیراهن .  

 

 یه داخلش که کوچک اتاق یه. دوختم اتاق اطراف به رو نگاهم

 چوب های تیکه و بزرگ های میخ با داغون و درب چوپی صندلی

بود طناب تکه چند و کوچک فلزی سطل یه زده، بیرون .  

 

 عقب. اومد سمتم به فرزاد. ایستادم و شدم بلند جا از سختی به

کردم حس سرم پشت رو دیوار سردی. رفتم عقب .  

 

ایستاد جلوم فاصله کمترین با فرزاد .  

 باز رو دهنم حرکت یک توی که کشید لبم روی آروم رو دستش

گرفتم انگشتش از محکمی گاز و کردم .  

کردم حس دهنم توی رو خون شوری که محکم انقدر .  

 



 زدن از بعد و گرفت محکم رو بازوم. زد درد از بلندی فریاد فرزاد

کرد پرت اتاق راست سمت شدت با رو من محکمی لیسی . 
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 ش یقه پشت از دستی که اومد می سمتم به عصبانیت با فرزاد

 صورت توی محکمی مشت که خورد ساشا به نگاهم. کشید رو

زد می فرزاد .  

 

 باعث ساشا دیدن. رفت و نشست ملب روی گذرایی و محو لبخند

کنم فراموش رو درد کمی شد .  

 



 محکم های مشت با و بودن درگیر هم با شدت به فرزاد و ساشا

 گاه تکیه زد سرم به که فکری با. میومدن در هم خجالت از

فشردم دستام بین رو چوبی صندلی . 

 

. شدم نزدیک فرزاد به پشت از و کردم بلند زمین از رو صندلی

 و کردم جمع دستام توی رو زورم ی همه. کشیدم عمیقی نفس

 توی قدرت تمام با بعد و بردم باال رو صندلی حرکت یک توی

کوبیدم فرزاد کمر .  

 

 و شد تبدیل تکه چند به صندلی که بود محکم قدری به ضربه

. نمیزد ضربه دیگه ساشا. زدم می نفس نفس. افتاد زمین روی

زد نمی هم فریاد درد زا حتی. خورد نمی تکون فرزاد .  

 

 روی من گرد های چشم مقابل در فرزاد جسم که نکشید طولی

زدم لب بهت با و دوختم ساشا به رو نگاهم. افتاد زمین :  

مرد؟ ـ   



 

گرفت رو گردنش نبض و نشست زانو روی ساشا . 

شده بیهوش ـ . 

دادم بیرون رو نفسم و بستم محکم رو هام چشم .  

 

. بست رو فرزاد پای و دست اتاق داخل ایه طناب با سریع ساشا

بستم باهاش رو دهانش و کرد پاره هم رو لباسش آستین .  

 

 دست توی و آورد بیرون کمرش پشت از رو ش اسلحه ساشا

گرفت هاش :  

 اینکه از قبل ببریم بیرون و کنیم پیدا رو دخترا سریع باید ـ

برسن نگهبانا .  

 

 یعنی سرمون پشت از یصدای بگم چیزی بخوام که این از قبل

شد بلند در چوب چهار . 
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 اسلحه سریع هم ساشا و چرخیدم سمت اون به وحشت با من

کشید رو ضامنش و گرفت در سمت به رو ش .  

 

 و شده گرد های چشم با که بود سامان در چهارچوب توی فرد

کرد می نگاهمون رفته باال یها دست :  

منم بابا؟ خبره چه ـ .  

 

. کشید پوفی هم ساشا. کشیدم راحتی نفس چندم بار برای

توپید سامان به و برد پایین رو ش اسلحه :  

داخل؟ میای اینجوری چرا ـ   

 



انداخت باال رو هاش شونه تنها سامان .  

انداخت دومون هر خاکی وضع و سر به نگاهی . 

 

هستن زندانی راهرو ته قفس ویت دخترا ـ ...  

داد تکون سری ساشا .  

بریم باید ـ .  

  

رفت سرش پشت هم ساشا و شد خارج اتاق از سامان .  

افتادم راه دنبالشون و شدم خارج اتاق از هم من .  

 

 دختر پانزده حدود که افتاد بزرگی قفس به هام چشم بهت با

بودن کرده زندانی داخلش رو جوان .  

 

 که حالی در بود آورده کجا از دونستم نمی که کلیدی با سامان

گفت کرد می باز رو قفس در :  



 میگردین بر تون همه زودی به. کمکتون اومدیم ما. ببینین ـ

بیاین من سر پشت صدا و سر بی فقط. ایران ...  

 

 خروجی سمت به همه از تر جلو و کرد باز آخر تا و در بعدم

رفت زیرزمین .  

برن تا کرد می راهی رو دخترا دونه هدون هم ساشا .  

 

 و کرد پرت ساشا بغل توی محکم رو خودش که دختری دیدن با

پرید رنگم زد گریه زیر .  

 به نگرانی با. نداشت بیشتر سال سیزده ـ دوازده بیچاره دختر

کردم نگاه ساشا .  

 

 سیلی و بکشه بیرون بغلش از رو دختره داشتم انتظار لحظه هر

بزنه بهش محکمی .  

 دختر موهای روی آروم رو دستش ساشا من انتظار برخالف اما

زد لب و گذاشت بچه :  



میشه درست... نکن گریه ـ ...  

 

 قد. گرفت آروم رو بازوهاش و کرد جدا خودش از رو دختر بعدم

سمتش شد خم کمی. بود هاش سینه روی تا دختره . 
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باشه؟... میدم قول بهت من ـ   

 

شد راهی بقیه پشت و داد تکون سری دختر .  

 هر انتظار که بود قفل ساشایی روی همچنان من های چشم اما

کرد که رفتاری این جز داشتم ازش رو رفتاری . 

 



 ایش تکه. کردم می خطی خط رو ذهنیم تفکرات کمی باید انگار

نوشتم می نو از و مکرد می پاک هم رو .  

 

 برای. بود مرد هم ایش صیغه زن من برای حتی. بود مرد ساشا

 که منی. بودن کرده خیانت بهش هم با نامزدش و برادرم که منی

بشم شکنجه و بدم پس تاوان بود قرار .  

 

 سریع سحر آوردن یاد به با. کردم خارج موقت سرم از رو افکارم

گرفتم رو رفت یم داشت که دختری آخرین بازوی .  

 

کرد می نگاهم هم ساشا. برگشت سمتم به .  

 

 چند و بیست حدودا بلند قد دختر یه میشناسی؟ رو سحر تو ـ

 ی دکلته لباس یه انتقالتون از قبل مهمونی آخرین توی که ساله

بود پوشیده تنگ لیمویی .  

 



گفت کوتاهی مکث از بعد دختر :  

 

 ما مونده باقی دخترای ی همه. میگی رو کی دقیقا دونم نمی ـ

. فروختن رو دیگه دخترای از تا چند مهمونیم اون از بعد. بودیم

باشه بوده اونا بین هم میگی که سحری ممکنه .  

 

شد شل دستام هاش حرف شنیدن با ...  

 می رو سحر فقط اما بود خیره دخترک شدن دور به هام چشم

بود شده نابود رحمانه بی که سحری. دیدم .  

 

دوختم ساشا به رو نگاهم بازوم شدن کشیده با :  

متاسفم ـ .  

 

زدم ذل مشکیش های چشم توی ...  

نه؟ مگه... نبود من تقصیر ـ   



 

داد تکون سر آمرانه :  

نبود تو تقصیر که معلومه ـ ...  

داد هولم خروجی در سمت به :  

کنیم می صحبت بهش راجع بعد. بریم باید االن ـ . 

 

 نه و بود سامان از خبری نه شدیم جخار که زمین زیر در از

دخترها از خبری .  

 قبل از نگهباناش که پشتی در از رو دخترها بود قرار سامان

کنه خارج بودن شده خریده .  

 

خورد زنگ ساشا گوشی ...  

داد جواب ...  

 

سام؟ شد چی ـ   



  .... ـ

خوبه خوب ـ ...  

  .... ـ

شن عوض ربا دو فقط امشب نگهبانا نبود قرار مگه چی؟ ـ .  

  .... ـ

میکنم فکری یه باشه ـ .  

 

  ... ـ

قرار سر میبینمت... دخترا با برو خودتم... رو ماشین بزار نه ـ ...  

 

سمتم برگشت و کرد قطع رو گوشی ...  

خــ باید ـ ...  

شد قطع زدنش حرف اومد که فریادی صدای با :  

هستین؟ کی ـ  
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کرد نگاه سرم پشت فرد به ساشا :  

بدو فقط سه گفتم ـ  ...  

دادم تکون سر .  

 

یک ـ ...  

شنیدم می رو میشد نزدیک پشت از که هایی قدم صدای ...  

 

دو ـ ...  

اومد اسلحه ضامن شدن کشیده صدای . 

دادم قورت رو دهانم آب .  



 

دویدیم چپ سمتی به دومون هر ساشا توسط "سه" گفتن با ...  

 

بگیرینشون... وایسین ـ ...  

 

 کدوممون هیچ اما شد بلند سرمون پشت از گلوله شلیک صدای

  ...نایستادیم

 فریادهاشون و گلوله صدای دیگه که دویدیم درختا میون انقدر

  .نیومد

 

 پنهان درخت یه پشت بودیم شده داخل ازش که ویال در نزدیک

  .شدیم

میزدیم نفس نفس دومون هر . 

 

دوختم ساشا به رو نگاهم ...  



شدم متعجب پریدش رنگ دیدن با . 

شده؟ چی ـ   

کشید پایین بازوش سمت به رو نگاهش .  

 

 محکم رو بازوش دیگرش دست با. شدم خیره بازوش به هم من

 می زمین روی انگشتاش میون از قطره قطره خون و بود گرفته

  .ریخت

 

ریدپ هم من رنگ وضعیتش درک با ...  

خوردی تـیر... تو..تـ ـ ... 

نیست مهمی چیز ـ ..  

دید می رو خون قرمزی تنها نگاهم ...  

خوردی تیر تو... مهمه ـ ...  

 

کن نگاه و من ـ ...  



بگیرم بازوش از نگاه نمیتونستم .  

کن نگاه و من گفتم ـ ...  

 های چشم به و بردم باال رو و سرم صداش توی تحکم شنیدن با

شدم خیره مشکیش . 

 

شیم خالص اینجا از باید فعال... نیست مهمی چیز ـ .  

چجوری؟ ـ   

ببین و نگهبان اون ـ .  

چرخوندم در جلوی نگهبان سمت به رو نگاهم .  

 

. بشیم خارج لعنتی ویالی این از ما تا بره اونجا از باید اون ـ

کنیم سرش به بایددست .  

شجلو بری نمیتونی که خونیت دست این با تو ولی ـ ... 
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انداخت بهم داری معنی نگاه ...  

میشد قبل از تر گرد رفته رفته هام چشم .  

نمیتونم من ـ !!! 

زد صدا رو اسمم تحکم با :  

 

ماهور ـ !  

نـ من ـ ... 

ماهور ـ !  

اما ـ ...  

ماهور ـ !  

 

دوباره که کردم باز حرف برای رو دهانم تنها بار این ...  



مـاهور ـ !  

دوختم نگهبان به رو نگاهم و کشیدم پوفی .  

 

بستم رو چشمهام .  

کنم پیدا رو راهی و کنم متمرکز رو ذهنم تا کشید طول کمی .  

 

 و عمیق نفس تا چند. شدم بلند جا از و کردم باز رو هام چشم

کشیدم طوالنی .  

 اصال شرایط این با البته. داشتم احتیاج مضطرب ی چهره یک به

 پر کافی ی اندازه به چون نداشتم کردن بازی نقش به احتیاجی

بودم استرس از . 

 

 رو ساشا. رفتم عقب کمی. کرد می نگاه حرکاتم به دقت با ساشا

دویدم نگهبان سمت به سرعت با بعد و کردم نگاهی .  

 



 نفس نفس رسیدم بهش وقتی. کرد می نگاهم تعجب با نگهبان

گفتم لرزید می استرس و ترس شدت از که صدایی با. میزدم :  

 

فرزاد آقا.. قا..آ ـ ...  

ایستاد قبل از تر صاف نگهبان ...  

چی؟ فرزاد آقا ـ   

خورده چاقو... شده درگیر عمارت پشت فرزاد آقا ـ .  

 

شد گرد مرد های چشم ...  

کمکش برید کنم می خواهش... نیست اطراف اون کس هیچ ـ .  

 

 آورد می بیرون رو بیسیمش که حالی در و داد تکون سری مرد

دوید عمارت پشت سمت به .  

کردم باز رو در سریع .  

اومد بیرون ها درخت پشت از هم ساشا .  



 

 باهاش که سرخی لندکروز سمت به و شدیم خارج خونه از زود

دویدیم بودیم اومده .  

 و ردد شدت از که حالی در ساشا رسیدیم، که ماشین به

گرفت سمتم به رو سوییچ بود داده تکیه ماشین به خستگی ...  

 

کردم نگاهش تعجب با .  

برون تو ـ ...  

من؟؟؟ ـ   

کنم رانندگی نمیتونم وضعم این با من ـ .  

 

کردم باز رو درها و گرفتم رو سوییچ .  

 فرمون پشت هم من. نشست راننده کمک صندلی روی ساشا

 .نشستم

 



4714: 11.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓] 

#part115 

 

 و دست شد باعث شد بلند ورودی در کنار از که فریادی صدای

کنم گم رو پام .  

بگیریدشون. اوناهاشن ـ ...  

 

 دیدم نگهبان همراه رو هیکل قوی مرد تا چند ماشین ی آینه از

دویدن می ماشین سمت به که .  

میرسن االن نمیری چرا ـ ...  

من...مـ ـ ...  

ننشستی؟ فرمون پشت حاال تا تو ـ   

 

گرفتم جبهه سریع :  



نشستم که معلومه ـ .  

کشید راحتی نفس :  

دیگه برو خوب ـ ...  

 

فقط بار آخرین آخه... آخه ـ ...  

کرد می نگاهم شده ریز های چشم با . 

بستم محکم رو هام چشم :  

بود سالم دوازده فقط بار آخرین ـ .  

 

 چشم. شد بریده لحظاتی برای ساشا های فسن کردم احساس

 بهمون داشتن که افتاد مردها به نگاهم کردم باز که رو هام

  .میرسیدن

 

 که گذاشتم گاز روی رو پام و کردم روشن رو ماشین سریع

شدیم پرتاب جلو به دو هر و شد خاموش ماشین .  



 

نالید و شد بلند ساشا آخ صدای :  

نداری؟ واهینامهگ تو بود نگفته سامان چرا ـ  

بود چی نفهمیدم که زد رو ای دکمه بعدم . 

 

 مرد اولین که زمانی درست و کردم تکرار رو کار اون دوباره

 گاز جلو سمت به سرعت به خورد ماشین در سمت به دستش

  .دادم

 

 اما بشم خارج کوچه از تا چرخوندم ته تا رو فرمون کوچه ته

چرخید درجه هشتاد و صد دور سه ماشین .. 

بودیم ها اون ماشین روی به رو درست حاال .  

رو صاحاب بی اون بچرخون کمتر لعنتی ـ ...  

 

چرخوندم قبل از کمتر بار این رو فرمون سریع .  



دادم گاز بیشتر و کشیدم راحتی نفس شدیم که خیابون وارد .  

 

گفت نمیشد که خیابون البته ...  

بود بیابون وسط جاده یه شبیه بیشتر .  

بودند سرمون پشت درست ماشین تا دو . 

 راست و چپ به مدام ماشین نداشتم ماشین روی کنترلی چون

کرد می گیج رو ها اون و رفت می ...  

 

 حال در میکردم احساس که بود باال قدری به ماشین سرعت

 .پروازیم

کردم نگاهش فورا که شد بلند ساشا ضعیف صدای ...  

بود بسته رو هاش چشم ...  

 توی تو رانندگی با هرگز دیگه که خورم می قسم ناال همین ـ

نیام بهشتم ...  

 



 نگاه  دید رو من ی خیره نگاه و کرد باز رو هاش چشم که همین

انداخت جلو به تندی .  

شد بلند فریادش صدای :  

کن نگاه جلوتو ـ !  

 

 به که درختی تک دیدن با. دوختم جلو به رو نگاهم سریع

 جهت توی که چرخوندم رو فرمون سریع رفتیم می سمتش

گرفتیم قرار مخالف .  

 

 با و اومدن می رو به رو از که ها محافظ ماشین به تعجب با

کردم نگاه شدیم رد هم کنار از سرعت ...  

 

شد؟ اینجوری چرا ـ   

خدا ای... و اون ته تا انقدر نچرخون ـ ...  

 



 دوباره. بگیرم کوچیکی گاز رو لبم شد باعث ش درمونده لحن

 هم باز و برگشتیم قبلی جهت همون به که چرخوندم رو نفرمو

گذشتن کنارمون از ها اون ماشین ...  

باال سرعت و بود نرم فرمون . 

میشد ماشین چرخیدن باعث همین . 

 

داد جواب. شد بلند ساشا گوشی صدای :  

کجایی؟ ـ   

  ... ـ

میایم داریم ـ .. 

  ... ـ

 اما باشم شده دهکشی زنجیر به عمارت اون توی حاضرم لعنتی ـ

نباشم هستم االن که اینجایی . 
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نکنم تر عصبی رو ساشا تا بخورم رو م خنده کردم سعی .  

همونجاهاییم اره ـ .  

  ...ـ

تعقیبیم تحت... اوکی ـ . 

  ... ـ

 رسیدم زنده اگر البته... تو با ش بقیه. میایم اونجا تا ما باشه ـ

  ...اونجا

  ... ـ

نمیگم و پوالد آدمای ـ ...  

 

انداخت بهم تندی نگاه ...  

دستیمه بغل با دقیقا منظورم ـ ...  



کرد قطع رو گوشیش .  

افتاد رومون به رو راهی دو به نگاهم ...  

 

کنم؟ کار چی ـ   

راست بپیچ ـ ...  

داد ادامه و کرد مکثی :  

 

نپیچون ته ات و فرمون فقط ـ ...  

بود شده دیر دیگه چون شد فریاد به تبدیل آخرش ی کلمه .  

 

چرخید دوباره ماشین ...  

بار چهار بار این !  

گرفتیم قرار مسیر توی خوشبختانه .  

دادم گاز دوباره ...  

 



 سری پشت های ماشین که بود حدی به شده بلند خاک و گرد

دیدم نمی رو .  

 

مانداخت ساشا به نگاهی نیم .  

 چشم بود شده سفید گچ مثل درست که پوستش رنگ خالف بر

بودن شده سرخ خشم از هاش ...  

 

غرید هاش دندون میون از :  

 پر بدجوری تحملم ی آستانه چون... نرسیم زنده کن دعا ـ

  !شده

 

بود جدی تهدیدش !  

بود جدی زیادی ...  

کنم کمتر رو دستام لرزش کردم سعی .  



 از و اومدن سمتمون به مخالف سمت از سرعت با ماشین تا دو

شدن رد کنارمون ...  

 

 روی بود داده تکیه ماشینی به که سامان دیدن با جلوتر کمی

شدیم پرت جلو به محکم دوباره و زدم ترمز .  

 

ماهور میکشمت ـ ...  

رفتم عقب و شدم پیاده ماشین از سریع ترس با . 

 

کرد رتابپ بیرون به تقریبا ماشین از رو خودش هم ساشا ..  

رفت کمکش به سامان ...  

؟خوردی تیر... تو ـ   

 

کرد می نگاه رو من فقط ش برافرخته ی چهره با اما ساشا ..  

کرد نگاه رو دومون هر کنجکاوی با ساشا :  



شده؟ چی ـ   

 

*** 
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اومد یینپا ها پله از آروم سامان . 

گفت شیطنت با و کرد پریده رنگ من به نگاهی :  

شنیدم می رو فرمونت دست وصف داشتم ـ .  

 

کردم نگاهش نگرانی با .  

انداخت باال ای شونه :  

عصبانیه ـ ...  



 

 ادامه دید رسیده لب به جون کامال رو من وقتی و کرد مکثی

  :داد

 کاری تونه نمی چالقش دست این با فعال... نباش نگران ولی ـ

بکنه باهات ...  

 

دادم بیرون رو نفسم .  

 کافی ی اندازه به بودم شده خاطر آسوده کمی ساشا از که حاال

داشتم پهلوم درد برای وقت . 

 

نشست دردناکم پهلوی روی دستم .  

 

بکشم رو دستم سریع شد باعث سامان صدای .  

شده؟ چی پهلوت ـ   

نشده چیزی ـ ...  



چیه؟ خونا اون پس ـ   

 

انداختم پهلوم به کوتاهی نگاه سریع :  

ساشات دست مال ـ ...  

 میرم" گفتن با بعدم. گفت مشکوکی آهان و داد تکون سری

رفت باال ی طبقه به دوباره "ساشا پیش ...  

 

 داشتم که عجیبی ی سرگیجه و پهلو درد. کشیدم عمیقی نفس

برم ها اتاق از یکی به که داد نمی اجازه بهم .  

 بودم نشسته که ای نفره سه ی کاناپه روی لباس همون با پس

کشیدم دراز .  

 

 بدنم کوفتگی و خستگی شدت از هام پلک که نکشید طولی

افتاد هم روی ...  

 

             *** 



 

شدم بیدار خواب از سامان ممتد های زدن صدا با .  

دختر؟ خوابیدی اینجا چرا ماهور؟ ـ ...  

داشتم زیادی سرمای احساس ...  

بشینم کردم سعی . 

 

کردم ای ناله لب زیر. بود شده برابر چند پهلوم درد .  

 بود ایستاده آشپزخونه جلوی که سامانی به رو نگاهم گیج

  ...دوختم

 

خوبی؟ ـ  

 

بودم تشنه شدیدا. ایستادم و دادم تکون سری .  

کنم حفظ رو تعادلم تا کشید طول مدتی .  



 شدیدم گیجهسر اما برداشتم قدم آشپزخونه سمت به آروم

بدم دست از دوباره رو تعادلم شد باعث . 
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 برخورد اما گرفت رو من سریع سامان بخورم زمین اینکه از قبل

بزنم درد از آرومی جیغ شد باعث پهلوم با دستش ...  

 

شد بلند ها پله روی از ساشا صدای :  

سامان؟ کردی چیکارش ـ   

گذاشت پهلوم روی رو دستش دوباره ساشا به توجه بی سامان ...  

 

کردم بلندی ی ناله .  



داغی؟ انقدر چرا ماهور؟ شده چی پهلوت ـ   

نشوندم کاناپه همون روی دوباره سریع .  

رفت لباسم سمت به دستش .  

 

 رو لباس ضعیفم های دست به توجه بی اما بزنم پسش خواستم

زد باال پهلو تا ...  

وای ـ ...  

 

 انزجار از صورتم شد باعث که دوختم پهلوم به رو نگاهم سریع

شه هم در ...  

 

 پهلوم روی متوسط ی دایره یک ی اندازه به عمیقی های زخم

 کمی. بود شده چرک و خون از پر دورش که بود شده ایجاد

بود مشخص اطرافش هم کبودی . 

 



 پوشونده زرد و سفید چرک بآ و مرده های خون رو زخم روی

  .بود

پهلوم داشت اسفناکی وضعیت ...  

 

شده؟ چی ـ   

دوختم روم به رو ساشای به و گرفتم زخم از رو نگاهم ...  

 صدای شدن بلند باعث که کرد وارسی رو زخمم کمی سامان

شد هام ناله و جیغ ...  

 

کرده عفونت ـ . 

اومد جلو عصبی ساشا :  

کرده؟ عفونت چی ـ   

شزخم ـ ...  

زخم؟؟؟ ـ   

 



گرفت هدف رو من نگاهش تیر بار این :  

شدی؟ زخمی کی تو ـ   

زدم لب ناتوانی و خستگی با :  

... و داغونی صندلی به خوردم... داد هولم فرزاد وقتی... دیشب ـ

شدم داغون خودم ... 

 

کرد نگاهم سامان :  

نیست صندلی با برخورد مال زخم این ـ ... 

ش زده ونبیر های چوب و ها میخ ـ ...  

بلندشد و کشید پوفی سامان . 
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نگفتی؟ دیشب همون چرا لعنتی ـ   

گرفت رو بازوش ساشا :  

من دست مثل... دیگه کن فکری یه خوب مگه؟ شده چی ـ ...  

نمیشه ـ ...  

 

نمیشه چی یعنی ـ ...  

کشید بیرون ساشا دست از رو بازوش سامان :  

نیست من کار دیگه این... کرده عفونت بدجوری زخمش ـ ...  

 

زد فریاد عصبی ساشا :  

ای؟ چیکاره تو پس... میگی داری چی ـ  

 من... ساشا دیدم پرستاری ی دوره فقط... نیستم دکتر من ـ

تونم نمی ...  

 

شدن سنگین هام پلک کردم می احساس .  



رسیدن می گوش به آب زیر از انگار صداها .  

لرزیدم می من و بود شده قبل از تر سرد هوا .  

داشت ادامه ساشا و سامان های بحث .  

 

کاناپه روی خوردم سر وری یه و کنم تحمل نتونستم دیگه .  

گرفت قرار ش دسته روی سرم . 

 اون های صحبت کاناپه ی دسته با سرم برخورد از ناشی صدای با

شد قطع هم تا دو .  

 

دوید ستمم به که دیدم رو ساشا بازم نیمه های پلک بین زا .  

نشست زانو روی جلوم .  

شد؟ چت ماهور؟ ـ   

 

شد باز هم از م زده یخ های لب :  

رده..سـ ـ .  



نشست پیشونیم روی دستش :  

داغی خیلی تو ولی ـ ...  

 

شد بلند سامان صدای :  

 موقع نای... دکتره... هام دوست از یکی به بزنم زنگ باید ـ 

باشه امارات باید سال ...  

باالست خیلی تبش. باش زود میکنی کاری هر ـ ...  

 

 خارج دیدم از و گرفت دست رو گوشیش. داد تکون سری سامان

  .شد

 دوباره ساشا دستوری صدای با که افتاد هم روی هام پلک

کردم باز رو چشمام :  

رو چشمات نبند ـ ...  

 

سردمه..سـ ـ ...  



 روم و برگشت نازکی پتوی با بعد لحظاتی و شد لندب جا از ساشا

  ...انداختش

نشست پیشونیم روی دستش ...  

 

شدی؟ زخمی که نگفتی دیشب همون چرا ـ   

نیست مهم کردم ر..فکـ ـ ...  

کشید پوفی ... 

 

@mahoornovel 
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کنم چیکار باهات میدونم... شی خوب بزار فقط ـ ...  



شد تهدیدهاش ی ادامه از مانع سامان صدای .  

میرسونه رو خودش زودی به. بود جا همین خوشبختانه ـ . 

 

دیدم جلوم رو ش چهره هم بعد .  

باال ببرمت باید... جان ماهور ـ ...  

کرد مکثی :  

بری؟ راه میتونی ـ  

 

نداشتم رو رفتن راه و حرکت توان. کردم نگاهش سکوت در .  

باشه؟... کنم بغلت میخوام ـ   

شد هم در ساشا های اخم .  

 

کنم می رو کار این خودم ـ .  

برگشت سمتش به سامان :  

دستت؟ این با تو ـ   



کنه بلندم تا اومد سمتم به ساشا .  

 

زد پسش عصبانیت با سامان :  

 ...رفته؟ یادت... که منم. نیست خوب دستت وضع... نشو لجباز ـ

  !ساشا

 

ایستاد عقب و کشید پوفی ساشا . 

 دست و کرد حلقه کتفم دور رو هاش دست از یکی سامان

برد زانوم زیر رو دیگرش .  

 رو م ناله که اومد پهلوم به فشاری کاناپه روی از شدنم کنده با

کرد بلند .  

 

بستم رو هام چشم و زدم چنگ رو سامان پیراهن .  

 دوباره رو هام چشم تختی یرو آمدن فرود با که نکشید طولی

کردم باز . 



  

 و بتادین و الکل و آب ظرف حاوی ای سینی با و رفت سامان

برگشت دستمال چند .  

 

شد داخل سرش پشت هم ساشا .  

 ی لبه هم خودش و گذاشت تخت کنار میز روی رو سینی سامان

نشست تخت .  

 

گذاشت پیشونیم روی رو دستش ...  

رفته باالتر تبت ـ ...  

 

گذاشت پیشونیم روی و کرد خیس تمالیدس ...  

 دربر رو بدنم کل و کرد عبور پیشونیم از دستمال سرمای

  ...گرفت

  ...میلرزیدم



 

نداشتم رو زدنش پس توان دیگه... زد باال رو پیراهنم سامان ... 

 

 و سوزش گرفت، قرار زخمم روی که الکل به آغشته دستمال

پیچید وجودم توی شدیدی درد ...  

نداشتم هم ناله توان حتی که قدری اون .  

شدم بیهوش درد از که انگار.. افتاد هم روی هام پلک تنها .  

 

 اسمم که بود فریادهایی صدای شنیدم که رو صداهایی آخرین

بعد و میزد صدا رو ...  

مطلق سکوت ...  

 

کردم باز سختی به رو چشمام سوزش و درد با ...  

 باهاش و بود زخمم خلدا سرش که دیدم رو ای غریبه مرد

رفت می کلنجار ...  



بود ایستاده کنارش مشوش ای چهره با سامان ... 

 

14:47 11.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓] 

#part121 

 

 و بود نشسته تخت ی دیگه سمت که افتاد ساشا به نگاهم

میگذاشت پیشونیم روی رو خیسی دستمال .  

 

نداشتم زدن رفح توان اما بودم تشنه .  

شدم جدا دنیا این از و افتاد هم روی هام پلک دوباره . 

 

 نمیتونستم اما اومدم هوش به درد و تشنگی حس با هم باز

کنم باز رو چشمام .  

شنیدم می رو اطراف صداهای ..  



بیمارستان بره باید ـ ...  

 

عرفان نمیشه ـ .. 

نیاد ایینپ تبش اگر... کنم کاری نمیتونم این از بیشتر من ـ ..  

 

 برای لعنتیت مدرک اون پس کنی؟ کاری نمیتونی چی یعنی ـ

  چیه؟

باش آروم ساشا ـ .  

کرده عفونت زخمش... ندارم رو کافی امکانات اینجا من ـ ..  

 

بیمارستان میریم پس باشه ـ ...  

 

 لو بشه خارج اینجا از وضعش این با ماهور ساشا؟ شدی دیوونه ـ

  ...میریم

بمیره؟ تا بزاریم دست رو ستد میگی پس ـ   



 

بخوام آب ازشون بتونم تا کردم رو سعیم تمام . 

 ناله یک به بیشتر که هام لب میون از آب ی کلمه شدن خارج با

شد قطع بحثشون بود شبیه . 

 

شنیدم گوشم کنار از رو ساشا صدای که نکشید طولی .  

میشنوی؟ رو صدام ماهور؟ ـ   

مکرد جمع رو توانم تمام هم باز ...  

 

ب..آآ ـ  

چی؟ ـ   

ب..آاا ـ  

 

نیست خوب برات آب ـ ...  

شد خیس لبم که گذشت مدتی ... 



بکشم لبم روی رو م شده خشک زبون کردم سعی ... 

 

 کار هم با خیلی هنوز ما... میشی خوب... ماهور کن تحمل ـ

 ...داریم

 

 دور و پیچید تونل یک توی کم کم انگار هاش حرف ی ادامه

 ...شد

هوشی بی هم باز و ردد هم باز ...  

 

                           ***                 

               

شد باز هم از هام چشم کردم حس دستم توی که سوزشی با ...  

داشتم گنگی حس .  

 

میکردم حس پهلوم توی رو خفیفی درد .  



درد و درد و درد جز نداشتم خاطر به زیادی چیز ...  

 

 بیرون دستم از رو سرمی سوزن که دوختم مانیسا به رو نگاهم

کشید می .  

زد لبخند و کرد نگاهم ...  

بامبی؟ شدی بیدار باالخره ـ   

 

خوبم؟ من ـ   

 اتفاقی چه" یا "شده چم من" ی جمله شاید کردم حس

بود بهتر "افتاده ...  

سوالم از شد تر رنگ پر لبخندش ... 
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گفت که کرد درک رو حرفم معنای خودش انگار :  

 

 لرز و تب بود کرده عفونت که زخمت خاطر به صبح دیروز ـ

 دو و سی از بعد تو باالخره و آوردیم دکتر... داشتی شدیدی

 یه و تشنج حالت گذاشتن سر پشت و بیهوشی بار چند با ساعت

االن خواب عالمه ...  

 

 رو ش شده محو لبخند کرد سعی و کشید عمیقی نفس

  ...برگردونه

خوبی االن ـ ! 

 

اومد پدید ذهنم توی مبهمی تصاویر کم کم ...  

غریبه مرد یک از تصاویری ...  

مشوش و مضطرب سامان از ...  

 



ساشای از و ...  

نگران ساشای شاید .  

 

کشیدم عمیقی نفس و بستم رو چشمهام .  

کردم باز رو هام چشم در صدای با .  

شد قفل ساشا آلود اخم نگاه توی نگاهم . 

  

شد می القا بهم هاش چشم توی حس از ترس تنها .  

 

 از قبل ساشا که یادآوردم به و فشردم مشتم توی رو پتو

کرد تهدید رو من هم باز کاملم بیهوشی ..  

 

 با و رفت ساشا سمت که داد تشخیص رو ترسم انگار سامان

کرد راهنمایی بیرون به رو اون "کنیم بتصح هم با باید" گفتن . 

 



بست سرش پشت رو در و رفت بیرون اتاق از هم خودش .  

گذشتند می هم سر پشت دقایق و ها ثانیه ..  

 

 ی متوجه نه و بودم پهلوم درد متوجه نه که داشتم استرس انقدر

تشنگی و گرسنگی احساس ...  

 

 انجام بود نممک که هایی شکنجه و ساشا اومدن ی صحنه بارها

بودم کرده تصور خودم پیش رو بده .  

 

 با سامان بدم تشخیص نتونستم که زمانی گذشت از بعد باالخره

شد اتاق وارد ای سینی ...  

 

 تازه گرسنگیم حس انگار پیچید مشامم توی که ماکارونی بوی

کرد پیدا خودنمایی جرأت . 

 



 ی گوشه هم خودش و گذاشت تخت روی کنارم رو سینی سامان

نشست تخت ...  

 

 بود نشده فرصت حاال تا آخه... نه یا داری دوست نمیدونستم ـ

کنیم صحبت ها عالیق به راجع ... 

 

شدم متوجه خوبی به رو حرفش ی طعنه ...  

زدم کوچکی لبخند .  

 وقت هیچ مدت این تمام توی چند هر. دارم دوست ماکارونی ـ

نه یا داری دوست رو غذا این نپرسید کسی ...  

 

@mahoornovel 
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دادم ادامه تر آروم :  

نپرسیدین قلبیم میل از نگهداشتنم برای که طور همون ـ ...  

 

کرد نگاهم ...  

کشیدم آهی :  

 عالیقم نداره دلیلی... اسیرم یه من میشی؟ منظورم متوجه ـ

باشع مهم کسی برای ... 

 

ماهور اسیری یک از بیشتر تو ـ ...  

 

شد تکرار ذهنم توی عجیبی ی جمله ...  

کاغذم روی اسم یه فقط من... من انگار... میگی راست ـ ...   

 

کردم نگاهم گنگ سامان ...  



ندادم ادامه ...  

 خوردن به شروع و گذاشتم دهانم توی رو ماکارونی از قاشقی

  ...کردم

 

ماهور ـ ...  

دادم قورت رو دهنم توی غذای .  

مهمی تو ماهور ـ ...  

 خنده به هام لب که بود دار خنده ی لطیفه یه حرفش این انگار

شد باز ...  

 

کرد نگاه خندونم ی چهره به تعجب با ... 

گذاشتم بشقاب توی رو قاشق ...  

 برای... جایگاهم خاطر به... خودم خاطر به نه... مهمم آره ـ

 مهم پوالد برای... م خانواده امانت ممیشد چون بودم مهم ماهان

 شریک یه فرزاد برای... میکرد درآمد کسب ازم چون بودم



... ساشا و... داری وجدان عذاب چون مهمم تو برای... جنسیم

ش معشوقه دزد از انتقام ی طعمه میشم چون مهمم براش ...  

 

  ...خندیدم

هبقی برای دارم اهمیت اینقدر بودم نفهمیده حاال تا ـ ...  

نخندید سامان ...  

کرد نگاهم غمگین .  

 

بودم غمگین هم من ...  

زیاد خیلی ... 

کمرنگی لبخند به شد تبدیل کم کم هام خنده ...  

سامان بخند ـ ...  

 

شد باز هم از هاش لب ...  

بخندم؟ چی به ـ   



 چی هر... برام قلقلک شدند دردهام که بخند منی حال به ـ

 این از بدتر... میگیره م خنده تربیش میکنم فکر بهشون بیشتر

داریم؟ حالم   

 

خوردم رو م خنده ....  

بخنده؟ روت به دنیا تا بخند نمیگن مگه ـ  

داد جواب :  

میگن ـ ...  

 

میندازه؟ تف فقط روم تو دنیا میخندم چی هر من چرا پس ـ  

کشید آه ...  

گناهی بی تو چون ـ ...  

 

شد مرور ذهنم توی فرزاد حرف : 

" آدمان گناهکارترین ها اهبیگن اینجا " 



 

*** 
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 نگاهم میفشردم، هم توی محکم رو دستم انگشتان که درحالی

بیاد سامان تا بود در به .  

 

بریم اینجا از بود قرار امروز .  

ایران به میگردیم بر میگفت سامان . 

نبود جایز هدیگ موندن اینجا .  

 

بودم ندیده رو ساشا که میشد روزی سه ... 



 خوشحال جورایی یه نکردنم اذیت و نبودش خاطر به اینکه با

داشت احتیاج بهش وجودم ته چیزی انگار ولی بودم .  

 

نداشتم صمصام و فرزاد از خبری ...  

سحر از طور همین ...  

 چند همون و داشتم معاشرت باهاش روز چند تنها که دختری

بود گذاشته وجودم توی ناپذیری انکار تاثیر روز .  

 

شدم بلند جا از سریع در صدای با ...  

زد چنگ دلم به ترس در، چهارچوب توی ساشا دیدن با ...  

 

اومد سمتم به ...  

برداشتم عقب به قدمی . 

 

گرفت رو بازوم ... 



 مخمل بلند آستین پیراهن اون پشت حتی رو دستش گرمای

کردم می حس .  

کشوندم در سمت به حرف بی ...  

 

شدیم خارج خونه از و رفتیم پایین ها پله از .  

ایستاد مشکی هیوندای یک کنار .  

کرد می برابر چند رو وحشتم این و نبود سامان از خبری ...  

 

کردم خیس زبونم با رو لبم ...  

کجاست؟ سامان...سـ ـ   

دکر باز رو راننده کمک سمت در کنه نگاهم اونکه بی ...  

 

ایران برگشت ـ ...  

ایران؟؟؟... ریم می داریم... هم ما ـ   

لرزوند رو تنم پوزخندش ...  



شو سوار ـ ...  

 

ببره رو من بود قرار سامان ...  

رفته؟ خبر بدون میکردم باور باید   

رفتم عقب قدمی ...  

داد هولم ماشین سمت به :  

 

شو سوار یاال ـ ... 

بست رو رد و شم سوار کرد وادارم زور به ...  

شد سوار هم خودش ...  

 

شد خارج خونه از سرعت با و کرد روشن رو ماشین ...  

کردم نگاهش .. 

 

میریم؟ داریم کجا ما ـ   



نداد رو جوابم ...  

ایران؟ میریم ـ   

 

انداخت بهم خشنی نگاه ... 

شو الل فعال ـ ... 
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 خشم هاش چشم اما دونستم نمی رو دلیلش. بود عصبانی زیادی

زدن می فریاد رو ...  

 

بودم نداده تاوان هنوز من !  

بشم که خوب بود گفته بهم ...  



بستم محکم رو هام چشم . 

 

باشه سامان پیش هم ما مقصد میکردم خدا خدا  .  

 

بود تر راحت خیالم حداقل طوری اون .  

 خودم به ماشین ایستادن با که بودیم راه توی چقدر دونم نمی

 .اومدم

  

بودیم اسکله یه جلوی . 

شد پیاده ماشین از ساشا ...  

شو پیاده ـ .  

 

شدم پیاده و کردم باز رو در .  

بود خلوت زیادی اسکله ...   

 



اومد سمتمون به مردی .  

اومدین موقع به... سالم ـ .  

انیهایر هم اون که میداد نشون این و نداشت لهجه .  

 

داد بهش رو ماشین ریموت ساشا  ...  

 

کرد هدایت لنجی سمت به رو ما مرد .  

بود اسیر ساشا تنومند دست توی راستم دست مچ .  

شین سوار زودتر ـ ..  

 

رو؟ پرواز کردی هماهنگ ـ   

 

 راننده اونجا. میبرتتون دوبی تا لنج همین... هماهنگه آره ـ

شخصی پرواز باند به میبرتتون... منتظره .  



 آنکارا توی هام دوست از یکی شخصی باند با فرودم برای

ترکیه میرسین دردسر بدون... هماهنگه ...  

 

شد می گرد رفته رفته هام چشم ...  

  ترکیه؟؟؟

نبود ایران مقصد. زد چنگ دلم به ترس !  

 

رفت هم توی درد از صورتم... فشرد تر محکم رو دستم ساشا .  

باشه ولاستانب مقصد بود قرار ـ . 

  

. بشه دردسر بود ممکن... شیم هماهنگ اونجا باند با نتونستیم ـ

ست آماده خونه همونجا. نباش نگران ولی .  

 

داد تکون سری ساشا .  

شد دور و کرد کوتاهی خداحافظی مرد .  



ایران میریم گفت سامان ـ ...  

 

 به که بود زیاد انقدری هام چشم توی وحشت... کرد نگاهم

کنه حسش راحتی ...  

 

زد پوزخند :  

سامان نه بریم کجا میکنم تعیین من ـ ...  

داد هولم لنج سمت به :  

برو و ببند رو دهنت هم حاال ـ ...  

 

افتاد سرم توی دوباره فرار فکر .  

 مقابل در اما کرد می محافظت دنیا کل مقابل در من از مرد این

نه خودش ...  

 

ترسیدم خودش از هم باز من و ..  



 

 شروع و کردم بهش رو پشتم سریع دستم شدن آزاد محض به

دویدن به کردم .  

شنیدم رو گفتنش لعنتی صدای ...  

دوید می سرم پشت ... 
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 پرت عقب به و کشیدم هینی ساشا توسط پیراهنم زدن چنگ با

  .شدم

زدم جیغ و کردم باز رو دهانم ...  

 

کـ ولم ـ ...  



شد خفه راه میون صدام دهانم روی دستمالی گرفتن قرار با ...  

 

ببند و دهنت گفتم بهت ـ ... 

 

 مشامم توی لعنتی ی کننده گیج و تلخ بوی همون هم باز

  ...پیچید

افتاد هم روی هام پلک و شد سست بدنم .  

شد اجد صورتم از دستمال که بود نمونده بیهوشیم تا مرزی .  

 

افتاد راه به و کرد بلندم هاش دست روی ساشا :  

 بی... کنم فراموش و بودنت گروگان نزاشتی خودت بازم ـ

  ...لیاقت

 

 غوطه خبری بی دنیای توی هم باز من و شد دور کم کم صداش

شدم ور .  



 

       ***                                

 

تبرگش سرم به هوش شدیدی های تکون حس با .  

سست و بودم حال بی .  

میکرد حملم دستاش روی کسی .  

 

کرد پر رو بینیم تمام ساشا عطر بوی ...  

خورد گوشم به ساشا صدای ...  

نبود این قرارمون چی؟ یعنی ـ ...  

 

داد جواب ای غریبه صدای :  

 



 مجبوریم... ریخته بهم چی همه ولی... بوده چی قرار میدونم ـ

 از... نداره ویزا... بفرستیم باربری یهواپیما با رو دختره این

نداریم خبری رابطمونم ...  

 

میام باربری همون با منم خوب ـ .. 

 این با میکنم ردش زور به دارم رم دختره همین... نمیشه ـ

بره هواپیما .  

 

کشید ای کالفه پوف ساشا .  

نداریم وقت... بگیر تصمیم زود ـ . 

 

نبود خوب اصال میشد دستگیرم حرفاشون از که چیزهایی .  

 

 قفل ساشا مشکی های چشم توی که کردم باز رو هام چشم

 ...شد

 



گذاشتم زمین روی .  

 رو بازوم ساشا که خوردم تلو تلو قدمی چند. رفت می گیج سرم

  .گرفت

 

کردم نگاهش ...  

زد لب :  

بشیم جدا باید ـ ... 
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کرد عبور بدنم از سرعت به برقی شوک یه مثل حرفش ...  

شدم سست .  

گرفت محکم رو بازوم دو هر .  



 

دادم تکون طرفین به رو سرم ترس با ...  

نه ـ !  

زدم چنگ رو پیراهنش و رسوندم ش سینه به رو دستام تا دو .  

 

کنی ولم نباید! نه ـ ...  

ماهور ـ !  

 با که وقتی لنج، توی وحشی مرد ختل ی خاطره... بودم ترسیده

بست نقش ذهنم توی وضوح به بودم فرزاد .  

 

شدم خیره مشکیش های چشم توی ...  

 من گفتی... کنی نمی ولم دیگه گفتی... بزاری تنهام نباید ـ

زاری نمی تنهام... عروسکتم .  

ماهور ـ ...  

 



دادم تکون محکم رو سرم ...  

 لنج اون توی.. گذاشت تنهام فرزاد روزم اون... ساشا نکن ولم ـ

 تجاوز بهم خواست می عوضی پسر اون که بودم تنها من... لعنتی

  ...کنه

 

شد عوض هاش چشم رنگ ...  

نالیدم عجز با :  

ساشا نکن ولم ـ ...  

 

 می متوجه بدنم لرزش از رو وحشتم و ترس خوبی به ساشا

  ...شد

ماهور ـ ...  

 

کردم می رتکرا لبم زیر رو "نه" ترس با و آروم .  

داد بهم محکمی تکون ..  



کن گوش ماهور ـ ...  

 

شد قطع صدام ...  

باشم؟ کنارت میخوای چرا ـ   

دادم جواب صادقانه و شدم خیره هاش چشم توی :  

بزنه آسیب بهم کسی زاری نمی چون ـ ...  

 

کنی؟ می فرار ازم چرا پس ـ  

 بونز به رو ذهنم توی بسته نقش دلیل تنها قبل از تر صادقانه

  :آوردم

میزنی آسیب بهم خودت چون ـ .. 
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بگی؟ رو چیز همه تا پلیس پیش نرفتی اول همون چرا ـ  

زد حلقه هام چشم توی اشک ...  

دارم رو تو فقط من چون ـ ... 

 

کرد نگاهم عمیق ...  

 که شدم می دیده مظلوم حدی به وضعیت اون توی لحظه، اون

سوخت تنهام خود حال به خودم دل ... 

 

بردم پی ماجرا عمق به تازه ...  

نداشتم رو کس هیچ من .  

 

 نبود کس هیچ اما کرد می محافظت بقیه مقابل در من از ساشا

کنه محافظت اون مقابل در من از که ...  

 



نبود االن کرد می دفاع ازم همیشه که سامانی حتی .  

بودم نکرده درک رو تنهایی حد این تا وقت هیچ .  

 

بودم واقعی تنهای یه لحظه اون من .  

واقعی تنهای یه ...  

 

چسبید ش سینه به سرم و شد حلقه م شونه دور ساشا دست ...  

 هام اشک و شکست هام چشم سد موقع چه نفهمیدم درست

شدن جاری ...  

 

 زیادی تعداد نبی و هواپیما توی رو خودم اومدم که خودم به

دیدم جعبه .  

 بود همونجا که هواپیما مخصوص صندلی روی رو من ساشا

 .نشوند

 



زدم چنگ ترس با رو دستش که بره خواست .  

کرد نگاهم اطمینان با ..  

میگردم بر االن ـ .  

 

رفت ساشا و کردم ول رو دستش ..  

شنیدم رو فریادهایی و داد صدای بعد مدتی ...  

بودن ساشا به قمتعل صداها از نیمی .  

 

گذاشتم روشون رو سرم و گرفتم بغلم توی رو زانوهام ...  

 

 و مامان ی چهره ها مدت از بعد کردم سعی و بستم رو هام چشم

کنم تصور رو بابا ..  

 

 دست برام و زدن می لبخند که حالی در رو نورانیشون ی چهره

دادن می تکون ...  



دمپری جا از نشست م شونه روی که دستی با .  

 

خورد گوشم به ساشا صدای :  

منم... نترس ـ .  

کردم نگاهش .  

نه؟ مگه... دیگه میای هم تو شد؟ چی ـ  

 

نبود خوبی خبر نوید ش چهره حالت .  

شه درست چی همه تا بمونیم دوبی توی همینجا میتونیم ـ ...  

 

انداخت بهم دقتی با نگاه و کرد مکثی ... 

بخری جون به رو صمصام و فرزاد خطر باید اما ـ ...  

 

رسه نمی بهم دستشون اونا... کنارمی تو... نداره اشکالی ـ . 
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کشید پوفی :  

ماهور باش نداشته اعتماد من به انقدر ـ ...  

داد ادامه کنان زمزمه :  

 چه باشم معتمد آدم همین نتونم وقتی دونم نمی وقت اون ـ

میاد مردونگیم سر بالیی . 

 

کردم نمی درک رو حرفش معنای .  

نشوند صندلی روی رو من دوباره و گرفت رو بازوهام .  

 

 دوباره کنی رو فکرش که زمانی از زودتر... ماهور بمون ـ

بینیم می و همدیگر .  



 

گفتم نگرانی با و دادم تکون رو سرم : 

ننک ولم باشه؟ نرو... ساشا نه ـ .. 

 

بود کالفه ..  

شد جدا ازم دوباره اون و زد صداش مردی .  

 

گذشت زمان هم باز ...  

شد باز قسمت اون در دقیقه چندین از بعد ..  

 

 مرد دیدن با اما ببینم رو ساشا تا کشوندم باال مشتاق رو نگاهم

خوردم جا شد وارد که ای غریبه .  

 

شد نزدیک بهم و بست سرش پشت رو در ...  

 



دوید نگاهم ویت ترس ...  

کجاست؟ ساشا ـ   

کرد نگاهم ..  

رفت ـ ..  

 

شدن گرد هام چشم ...  

کجا؟ ـ   

بری قراره تو که همونجایی ـ ...  

نداشت امکان ...  

 

 روی و نشست م شونه روی دستش که شم بلند جا از خواستم

داشت نگهم صندلی ..  

 

ره نمی خبر بدون... باشه رفته نداره امکان ـ ...  

 



 آنکارا داخل خونه اون توی تا که اینه م وظیفه فقط من نببی ـ

نداره ربطی من به مسائل ی بقیه... برسونمت ..  

 

ترسوندم می ش حوصله بی لحن .  

... سامان نه میکنه ول رو من خبر بی ساشا نه... میگی دروغ ـ

نه؟ مگه شماست سر زیر سامانم رفتن   

 

شدم بلند و زدم پس رو دستش ..  

 

آوردی؟ دوتا اون سر ییبال چه ـ   

شد نگاهش قاطی بدجنسی کمی و کرد نگاهم متفکر . 

باهوشی خیلی آفرین ـ ...  

 

آورد بیرون لباسش پشت از رو تفنگی ...  

مقصد به برسونم رو تو تا بگیر آروم و شو خفه حاال پس ـ .. 
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 پرت صندلی همون روی که برداشتم عقب به قدمی زده وحشت

  .شدم

اومد سمتم به . 

 

ببندمت؟ یا میمونی آروم خودت ـ  

 دونه اسارت روزهای کابوس. کردم می نگاهش زده وحشت تنها

شد می رد ذهنم از دونه .. 

 

شکنجه؟؟؟ هم باز   

 



بود شده تند هام نفس ...  

کرد نگاهم تعجب با مرد .  

خوبه؟ حالت ـ   

 

 وحشتم و شدم جمع خودم توی سریع که اومد سمتم به دستش

شد بیشتر .  

 

آورد بیرون جیبش از رو گوشیش و کشید عقب ...  

 

گذاشت گوشش کنار رو گوشیش و گرفت ای شماره ...  

الو؟ ـ  

  ... ـ

 

ها کنه می سکته داره دختره این میگم ـ ...  

  ... ـ



ترس ورد رو افتاد خودش... که نگفتم بهش چیزی من ـ ..  

 

  ... ـ

میکنی؟ تهدید چرا و من... چه من به... بابا ای ـ   

  ... ـ

خوب خیلی ـ ...  

 

  ... ـ

میگی چرت داری دیگه ـ ...  

  ... ـ

اوکی ـ .  

 

گرفت سمتم به و آیفون روی زد رو گوشیش .  

سالمی بفهمه بگو چیزی یه ـ ..  

 



 شدن وصل و قطع حال در مدام که آشنایی های گفتن الو صدای

میومد بود ...  

 

 بدم تشخیص نمیتونستم که داشت پارازیت و بود دور صدا انقدر

کیه به متعلق ...  

شد قطع کامل مکالمه و گذشت ثانیه چند .  

 

گفت لب زیر ای "لعنتی" مرد .  

اومد سمتم به .  

بست برام رو صندلی کمربند . 

 

کردم می نگاهش ترس با همچنان .  

 

 االن جفتشون خوب؟... نکردم تا دو اون با کاری من ببین ـ

برسونم سالم هم رو تو بزار لطفا... سالمن .  



 

شد بلند و خوند هام چشم از خوبی به رو اعتمادی بی . 
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 چی نفهمیدم. آورد در رو چیزی جیبش توی از و کرد پشت بهم

سمتم برگشت ثانیه چند از بعد. کرد می کار .  

 

 کنم بازش تا زدم چنگ کمربند به دستش توی دستمال دیدن با

 و دهان روی رو دستمال و آورد هجوم سمتم به سرعت با اما

گذاشت بینیم .  

 

گرفت محکم رو دستام که دستاش به زدم چنگ ... 

 



 چشم راحت خیال با... نشی اذیت که بخوابونمت گفت بهم ـ

باهات ندارم کاری من چون ببند رو هات . 

 

افتاد هم روی و شد سنگین کم کم هام پلک . 

 

                          ***                                

کردم باز رو هام چشم زیاد تشنگی احساس با .  

بودم گیج شدیدی صورت به . 

 

بیارم خاطر به و بشم متوجه رو موقعیتم تا کشید طول ...  

 

 رو نفسم بود خواب کناری صندلی روی که مرد اون دیدن با

دادم بیرون محکم ... 

  

بود حرکت حال در هواپیما .  



شدم بلند جا از و کردم باز رو کمربند .  

 

 دستمال و کلروفرم ی شیشه به نگاهم کردم حفظ که رو تعادلم

افتاد کنارش .  

بود قفل اما رفتم در سمت به ..  

 

بود می مرد همین جیب داخل باید کلیدش .  

افتاد سرم توی فکری .  

ریختم روش رو کلروفرم از کمی و برداشتم رو دستمال .  

 

 بودند کرده بیهوشم که رو دفعاتی تمام انتقام میخواستم انگار

  .بگیرم

 

 دلیلش که دستانم لرزش جلوی کردم سعی. رفتم مرد سمت به

بگیرم رو بود استرس .  



 

 حرکت یک توی و شیدمک عمیقی نفس. ایستادم جلوش

کوبوندم صورتش روی رو دستمال .  

 

کرد تقال به شروع .  

بودم داشته نگه صورتش روی رو دستمال دستی دو .  

 

 و کشیدم درد از فریادی خورد صورتم توی که محکمی مشت با

افتادم زمین روی .  

 

میشنیدم رو هاش زدن نفس نفس صدای ..  

بیشعور ی دختره ـ ...  

 

 ای سیلی و گرفت مشتش توی رو موهام. برداشت خیز سمتم به

شدم قبل از تر گیج که زد صورتم سمت همون ... 
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دارم نگهت سالم دارم وظیفه که حیف ـ ... 

 

شدم زمین پخش دوباره که کرد ول رو موهام .  

 عجیبی شکل به بود خورده لیسی و مشت که صورتم چپ سمت

سوخت می ... 

 

 نیمه های چشم بین از. کردم می حس لبم روی رو خون گرمای

گشت می ها جعبه بین کالفه که کردم نگاهش بازم .  

 

برگشت طناب تکه چند با مدتی از بعد .  

 



 از. کرد برخورد هواپیما کف با صورتم که گردوند برم زمین روی

گفتم آرومی آخ درد .  

 

بست هم رو پاهام. بست پشت از رو تامدس .  

 

 کمربند دوباره. نشوندم صندلی روی و کرد بلندم زمین روی از

بست برام رو ...  

کردم می رو کار همین باید اولم از ـ .  

 

کلروفرم خاطر به هم ضربه شدت خاطر به هم. بودم گیج هنوز .  

 

 هنوز و بودم شده بیهوش لعنتی ی ماده همین با دوباره امروز

بود نرفته بین از هم بار اولین اثرات .  

 

کشید م گونه روی رو دستش ...  

 



 و من که ببینن اینجوری رو تو... شد طور چه ببین... آخ آخ آخ ـ

 .میکشن

بود شده خشک شدیدا دهنم .  

 

کردم باز هم از رو هام لب ..  

تشنمه ـ ..  

 

شد خارج و کرد باز رو در. رفت در سمت به و داد تکون سری .  

 

 بعد.. افتادن هم روی ناخوداگاه هام پلک که شد چی دونم نمی

 هام چشم خوردم که ی شدید تکون با نشدم متوجه که مدتی از

شدند باز .  

 

 نفس. بود مرد همون. باشم پریده کوتاهی خواب از که انگار

کشید عمیقی . 



اومده سرت بالیی کردم فکر ـ ...  

 

آورد مدهان سمت رو دستش توی آب لیوان .  

 

خوردم نفس یک تشنگی شدت از رو لیوان داخل آب تمام .  

 

 داخل که رو دستش توی یخ قالب تازه. گذاشت کنار رو لیوان

دیدم بود کوچیک پالستیک یک .  

 

ت گونه برای آوردم ـ ...  

 سرمای احساس و سوزش و درد از. گذاشت م گونه روی رو یخ

کشیدم عقب رو سرم سریع شدید .  

 

 اگر میکشه و من... هیچی خودت... بشه بهتر تا باشه روش بزار ـ

بدم تحویل اینجوری رو تو . 
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 که رو یخ دقیقه چند از بعد. گذاشت م گونه روی رو یخ دوباره

 و کرد جدا م شده حس بی ی گونه از بود شدن آب حال در حاال

شدم خارج اتاقک اون از . 

 

 طولی. بستم رو هام چشم دوباره و کشیدم ای خمیازه هم من

رفتم خواب به که نکشید .  

 

                           ***        

 

شنیدم می اطرافم رو صداهایی .  

شده؟ شکلی این چرا ـ   

کنه فرار میخواست ـ .  



 

الاقل کن باز رو پاش و دست... بزنیش نداشتی اجازه بازم ـ ..  

میره دوباره که کنم باز ـ  ... 

 

 خوابیده مشکی چرم ی کاناپه یک روی. کردم باز رو هام چشم

  .بودم

  .نشستم

 

 هم ها اون. افتاد بودند ایستاده روم به رو که مردی دو به نگاهم

کردن می نگاهم . 

  

بود هواپیما داخل مرد همون یکیشون .  

نمیشناختم رو یکی اون .  

 



. شد بلند زنگی صدای بزنن حرفی و بزنم حرفی اینکه از قبل

کرد باز رو در غریبه مرد .  

 

نشست لبم روی مشوشی لبخند ساشا شدن وارد با .  

 

رفت هواپیما داخل مرد سمت به کنه نگاهم اینکه بدون .  

زد لبخندی مرد : 

 

سفـ... ساشا سالم ـ ... 

 

شد ساکت خورد صورتش توی ساشا سمت از که مشتی با .  

کشیدم هینی .  

 

رفت سمتشون به غریبه مرد ... 

 



ساشا؟ میکنی چیکار ـ   

کرد نگاهش اخم با ساشا :  

 

 کار به که زوری خاطر به وگرنه. ندارم حوصله آوردین شانس ـ

بدم انجام رو بدتر صدبرابر باید بردین .  

 

کرد نگاهم باالخره و چرخید سمتم به .  

 و شد تر درهم م بسته پای و دست دیدن با درهمش های اخم

دید رو م چهره وقتی ...  

 

نداشت فرقی گوجه با ش چهره رنگ ..  

 

  :غرید

شده؟ چی صورتش ـ   

 



قبلی مرد همون سمت چرخید دوباره ...  

برداشت عقب به قدمی ترسیده مرد .  

شـ عصبی یهو... خواستم نمی خدا به ـ ... 
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 پی در پی ساشا بار این. شد بریده ساشا مشت با حرفش هم باز

 تونست نمی مرد بود تر بزرگ ساشا هیکل چون و زد می مشت

کنه مقاومتی ...   

 

بکشه عقب رو ساشا تونست غریبه مرد باالخره .  

 

گفت اومد می سمتم به که حالی در. کشید عمیقی نفس ساشا :  



 

 و پاتون و دست ش، بسته پای و دست جای به تا ونبیر برین ـ

نکردم قلم .  

 

شدن خارج خونه از خداحافظی بدون و سریع مرد دو هر .  

 

نشست کاناپه روی کنارم ساشا .  

کرد نوازش رو م گونه آروم .  

 

فشرد رو گلوم ی دیواره بغض ..  

رفتی؟ چرا ـ   

زد کنار رو صورتم توی شده ریخته موهای . 

 

 شده که هم زور به بود گفته بهشون سامان. برم ستمخوا نمی ـ

برسونن اینجا به رو دومون هر .  



 

داد ادامه عصبی :  

نامردش و بدقول دوستای این با نرسه بهش دستم فقط ـ ...  

 

نشست صاف دوباره. کرد باز رو پاهام و شد خم .  

بودم بهش پشت تقریبا. چرخوند کمی رو من .  

 

دستم دور نابط کردن باز به کرد شروع ...  

 

بودیم حالت همون در هنوز اما بود شده باز دستم دور طناب ...  

کرد می لمس رو دستم مچ گونه نوازش انگشتاش .  

 

شده زخم یکم ـ ...  

 

بود شده جمع هام چشم توی اشک .  



میکشمش ببینم رو سامان ـ ...  

 

شدن جاری هام گونه روی هام اشک چرا دونم نمی .  

کردم یم گریه صدا بی .  

 

باشم؟ آغوشش توی خواست می دلم که بود عجیب   

نبود عجیب ...  

 

 قولش روی که بود مردی تنها ساشا چون نبود عجیب من برای

ایستاد می ... 

  

بود مردترین اطرافم های آدم ی همه بین ساشا ..  

 

چرخوند خودش سمت به رو من ساشا .  

شد قفل اشکیم های چشم توی نگاهش .  



 

 هاش دست. بودن شده مهربون کمی انگار هاش چشم مشکی

گرفتن قاب رو صورتم .  

 

کنی؟ می گریه چرا ـ   

گزیدم رو لبم .  

 

نفهم زبون آبروی بی دل این به لعنت ...  

 توی رو من آرومی به که خوند هام چشم از رو دلم حرف انگار

داد جا بغلش .  

 

شد بلند هقم هق صدای نشست ش سینه روی که سرم .  

 

کنن جدام ازت بزور تا.. نکن ولم... هم لحظه یه برای هدیگ ـ ...  

 

*** 
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 مهربون کمی و نداشت کارم به کاری ها روز این ساشا چرا اینکه

دونستم نمی رو بود شده .  

 

 یک برای تههف یک این توی که دونستم می خوبی به رو این اما

نگذشت ذهنمم از حتی ازش فرار فکر هم لحظه ...  

 

 آپارتمان یک واحدهای از یکی داخل رو هفته یک این کل

بودیم گذرونده آنکارا همون توی طبقه پنج و بیست .  

 

 من اما شد می خارج خونه از مختلف کارهای برای گاهی ساشا

بودم ندیده هنوز رو آپارتمان راهروی حتی . 



 

 یک من حال هر به. باشم طلبکار موضوع این خاطر به نباید البته

ببرم یاد از نباید اصال رو این و گروگانم .  

 

 رو پر و راحت زیادی گروگان یک عنوان به من میکنم فکر گاهی

  ...هستم

 

 بود مهربون زیادی ای کینه گروگانگیر یک عنوان به هم ساشا و

 نمی نشون بدی عملال عکس دستورهام و هام گله مقابل در که

  .داد

 

شدم بلند جا از در قفل توی کلید چرخش صدای شنیدن با .  

 

کرد باز آخر تا رو اتاق در. بود ساشا .  

داد تکون سری که کردم سالم .  

 



 از خواست می وقت هر و نداشت اعتماد بهم هم هنوز ساشا

 می زندانی ها اتاق از یکی داخل رو من قبلش بشه خارج خونه

  .کرد

 

بود گذشته پام و دست بستن خیر از فعال اما .  

 

بود حوصله بی انگار. اومد سمتم به ...  

گرفت سمتم به رو بود دستش که پالستیکی ی کیسه .  

 

بپوششون ـ .  

 

 داخلش محتویات به نگاهی و گرفتم دستش از رو پالستیک

 .انداختم
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 آبی اسپرت کت یه با سفید تیشرت یه. تنگ جین شلوار یه

  .نفتی

بود داخلش اسپرتم سفید کفش جفت یه .  

 

دوختم ساشا به و گرفتم لباسا از رو نگاهم تعجب با .  

چیه؟ اینا ـ   

 

فهمیدم رو منظورش که انداخت بهم ای سفیه اندر عاقل نگاه .  

 

نگفتم چیزی و گزیدم رو لبم . 

ایستاد قدمیم یک توی و شد نزدیک مبه .  

 



 به وای فقط... بیرون ببرمت میخوام. کن جمع و حواست خوب ـ

بندازی کوچولوت مغز اون داخل و فرار فکر اگر حالت ...  

 انقدر رو من وقت هیچ دیگه که میدم قول بهت وقت اون

بینی نمی مهربون ...  

 

تهدید از پر و بود آروم لحنش ..  

دادم قورت رو دهانم آب .  

 

زد پس راستم ی شونه از رو موهام و شد خم .  

برد گوشم کنار رو لبش .  

 

عروسک؟ شدی حرفم ی متوجه ـ   

 توی عجیبی لرز کرد برخورد گوشم ی الله به که گرمش های لب

کردم حس بدنم . 

 



بستم محکم رو هام چشم .  

 

نداشت تعریف و مهربونی ی جنبه گفتنش عروسک .  

یادآوری یعنی عروسک این .  

 

تهدید یعنی ..  

اختیاری بی و تنهایی یعنی ...  

 

گرفت فاصله ازم .  

گفت رفت می در سمت به که حالی در :  

بشی حاضر داری فرصت دقیقه ۱۰ فقط ـ .  

 

 زمین روی و شد خارج من تن از هم جون اتاق از شدنش خارج با

  .افتادم

دادم بیرون محکم رو نفسم .  



 

 خارج اتاق از و پوشیدم رو ها لباس کردم آروم رو خودم که کمی

  .شدم

 

شدم سالن وارد و گذاشتم سر پشت رو راهرو .  

رفت در سمت به و شد بلند جا از دیدنم با ساشا .  

 

رفتم سرش پشت .  

 محکم رو دستم مچ بشه خارج اینکه از قبل. کرد باز رو در

  :گرفت

 

گفتم چی بهت نره یادت ـ .. 

 

                           *** 

 



 رو امروز کل دیگه بار یک بودم بسته رو هام چشم که حالی در

نشست لبم روی لبخندی باز و گذروندم ذهنم از : 

 

عریض های خیابون توی رو تموم ساعت یک "  kizilay پیاده 

کردیم روی .  

 

 محل به داشت اینجا ساشا که ماشینی با داشتم انتظار اولش

بریم نظرش مورد .  

 

 سمت اصال و کرد حرکت به شروع سمتی به پیاده وقتی اما

شدم متعجب نرفت پارکینگ .  

 

 آنکارا کل ماشین با باشه قرار اگر" گفت تنها پرسیدم که ازش

داره؟ جذابیتی چه دیگه کنیم متر رو " 

 

بگردیم رو شهر بود قرار... برسه کارش به ساشا نبود قرار . 
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 یه تقریبا بودیم، داخلش ما که آپارتمانی شدم متوجه تازه اونجا

شهر مرکز داخل بود لوکس آپارتمان ...  

 

کافی ی اندازه به وقتی  kizilay سمت به اتوبوس با گشتیم رو  

cankaya رفتیم.  

 

 هام تجربه ترین عجیب از یکی ساشا با سواری اتوبوس ی تجربه

دبو . 

 



 یه داخل ثروت و ابهت و غرور حجم اون با رو ساشا وقت هیچ

 حامله خانم یک به رو جاش که حالی در هم اون ساده اتوبوس

کردم نمی تصور داد می .  

 

 زده ذل اتوبوس داخل ساشای به شده گرد های چشم با انقدر

کنم جمع رو هام چشم تا زد تشری بهم کالفه خودش که بودم .  

 

خرید کزمر به اونجا  arcadium رفتیم.  

شکوه با و بزرگ بسیار تجاری مجتمع یه . 

  

 شده زده هیجان رنگارنگش و متنوع های مغازه دیدن از انقدر

 که بودم من بعد به جایی یه از نشدم متوجه هم خودم که بودم

کشوندم می ور اون به ور این از و گرفته محکم رو ساشا بازوی . 

 

 به شبیه بیشتر که کج لبخند یک با طفق ساشا مدت اون تمام و

کرد می همراهی رو من بود پوزخند . 



 

کرد می انتخاب برام ساشا خریدیم اونجا که رو هایی لباس .  

 

 از بیش خجالت باعث همون و داشت رو دقیقم سایز حتی اون

شد من ی اندازه .  

 

کردم توقف ها عروسک ویترین جلوی فقط من . 

 

 کل که بود شده کوچکی مالویپش گرگ عروسک محو نگاهم 

بود گرفته فرا خاکستری رنگ رو بدنش . 

 

 العاده فوق های چشم کرد می جذبش بیشتر رو من که چیزی

بود درهمش های اخم اون و عروسک مشکی . 

 

 سرزنش حال در لحظه هر انگار که بود زده ذل بهم جوری

  ...کردنمه



 

 برام رو ساشا شدیدا خاکستری گرگ اون اما بود دار خنده

کرد می تداعی ...  

 

 و این روی اما کردم پیدا عروسک اون به شدیدی ی عالقه

بخوامش ساشا از که نداشتم ...  

 

شد یادآوری بهم بودنم گروگان تلخ حقیقت هم باز اونجا .  

نداشتم خرید مرکز توی گذار و گشت برای شوقی دیگه .  

 

افتادم دستشویی یاد به تازه م مثانه فشار حس با .  

 

 رو من تفاوتی بی با هم اون. پرسیدم ساشا از فراوان خجالت با

برد اونجا .  

شدم ها خانم قسمت داخل .  

 



 خارج دستشویی از و شد تموم کارم وقتی. کشید طول مدتی

 فاصله اونجا از خواستم تعجب با. نبود ساشا از خبری شدم

گرفت رو بازوم دستی اما بگیرم .  

 

کردم نگاه روم به رو مرد به و شیدمک کنار رو خودم وحشت با . 

 

 حرفش متوجه خوبی به من اما گفت می بهم چیزی ترکی زبان به

شدم نمی .  

 

نبود اما کنم پیدا رو ساشا تا چرخوندم رو نگاهم مشوش .  

گرفت رو جلوم دوباره مرد اما برم هم باز خواستم .  

 

 ی گوشه رو خودم. بودم ترسیده مرد سماجت و ساشا نبود از

کشوندم دیوار . 

  



 دید ترسون رو من وقتی و برگشت ساشا بعد لحظه چند درست

شد هم در شدت به هاش اخم .  

 

 و رد بینشون هایی صحبت. چرخید مرد سمت به و اومد جلو

شد بدل . 
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داد مرد به رو پولی ساشا بعد و .  

 

 که پولی دیدن از بعد ای احمقانه فکر. شدیم خارج پاساژ زا

بود افتاده سرم توی داد مرد اون به ساشا .  

 

ریم می سمت کدوم به دونستم نمی .  



 

 توی روی ناهار. بودیم رستوران یک جلوی اومدم که خودم به

زیبای و سرسبز رستوران  trilye خوردیم.  

 

نشدم متوجه رو اسمش که ایی مدیترانه غذای .  

 

کردیم طی رو ها خیابان پیاده هم باز غذا از بعد .  

شدیم سوار اتوبوس دوباره هم رو مسافتی .  

 

 سرم توی هنوز دستشویی کنار مرد فکر. کجاییم دونستم نمی

  .بود

 

کردی؟ رو اینکار چرا: گفتم فکر بدون و ایستادم راه میون   

 

 دستشویی ارکن مرد از رو کار کدوم میگفت که ساشا جواب در

کردم صحبت ..  



 

 گله ازش شدم دچارش چجوری نشدم متوجه که تندی لحن با

  ...کردم

 

 که کسی دست بسپاره رو من تونست چطور گفتم بهش

میومد سرم بالیی چه نبود معلوم و نمیشناخت .  

 

 فکر واقعا" گفتن با. کرد عصبانی رو ساشا همین و بود بد لحنم

گرفت محکم رو م یقه "کردم رو اینکار من میکنی ...  

 

 نیست اون. دنبالشم و دارم نیاز بهش اینجا که منم اون گفت بهم

داره احتیاج من بودن به که ..  

 

شد دور سرعت با و کرد ولم بعدم .  

 بودیم اونجا که ای محله. نکردم پیداش اما رفتم دنبالش ترس با

رسید نمی نظر به خوبی ی محله اصال .  



 

شدم متوجه خودم روی مردمش نگاه و فضا از رو این .  

 

 و کردم فرار. گرفتم قرار نفر چندین مزاحمت مورد من اونجا

افتادم گیرشون تنگی ی کوچه توی .  

 

 بخوره بهم دستشون اینکه از قبل. رفت می تاریکی به رو هوا

رسید هم باز ساشا .  

 

 چیز ساشا تهدیدهای و ها سرزنش و زمان اون های درگیری از

نداشتم خوبی حال چون ندارم خاطر به زیادی .  

 

شدیم سوار و گرفت تاکسی ساشا همونجا از .  

 

 با ساشا و گریان ای چهره با من. بودیم نشسته عقب دو هر

بود خونی لبش ی گوشه که حالی در عصبانی ای چهره ... 
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 و شد خارج زبانم از "کردی ولم تو" ی جمله فقط تاکسی توی

 و شد تر نرم کمی ساشا ی چهره که بود مظلومانه قدری به لحنم

کشید آغوش به رو من خشونت کمی با .  

 

 که مسجدی. ایستاد زیبا العاده فوق مسجد یه جلوی تاکسی

کرد معرفی کوجاتپه مسجد رو اون ساشا .  

 

عثمانی کالسیک وراند به مربوط تاریخی نسبتا مسجدی .  

 

 رو لبش خون ساشا. شدیم آروم دو هر و زدیم قدم کمی اونجا

 .شست



  

خوردیم کباب اسکندر اطراف همون هم رو شام . 

ترکیه غذاهای ترین معروف از یکی ... 

  

 رایگان اینجا های دستشویی گفت بهم ساشا که بود شام موقع

شدم شرمنده هم باز من و بپردازیم پول بابتش باید و نیست . 

 

از دوباره برگشت راه در  kizilay خوردیم بستنی. کردیم عبور .  

 

 جمع هم دور ای خیابونی خوانندگی دیدن برای که گروهی کنار

نشستیم بودند شده .  

 

 رقص به شروع و برخاستن ها زوج که بود آهنگ اوج هنگام

 .کردن

 

تادیمایس بود نشسته کنارمون که مسنی خانم اجبار به هم ما  . 



 

 اون و بودم شده غرق ساشا مشکی های گوی توی لحظات اون

 با رو من و خودش و کرده حلقه کمرم دور رو دستش که بود

داد می تکون آهنگ ریتم .  

 

 چیزی و میشه گرم بدنم کل کوتاه رقص اون یادآوری با هم هنوز

انگار میلرزه دلم ته .  

 

کرد همراهیم اتاق تا ساشا برگشتیم که خونه به .  

داد دستم رو خرید های پالستیک شدم که داخل .  

 

 رو در و رفت بیرون "کوچولو کن نگاه رو توش" گفتن با هم بعد

کرد قفل .  

 



 سوم پالستیک توی و کردم نگاه رو ها پالستیک داخل سریع

 چشم رنگ خاکستری گرگ عروسک همون به نگاهم که بود

افتاد مشکی .  

 

 لبم روی کوتاهی ی خنده که دمبو زده ذوق دیدنش از انقدر

شد جاری "  

 

کردم نگاه رو بغلم توی گرگ و کردم باز رو هام چشم .  

 

کشیدم گردنش دور بافتنی گردن شال به دستی . 

 

 رو اون تنها نه بود جذاب برام گرگ این چرا فهمید می ساشا اگر

میاورد من سر هم ای دیگه بالی بلکه خرید نمی .  

 

کشیدم عمیقی نفس .  

بودم ای دیگه کس کنار انگار مروزا .  



دیدم رو متفاوتی ساشای امروز .  

 

کرد می گیجم ساشا مختلف های چهره این .  

بود؟ واقعی ساشای به متعلق چهره کدوم   

 میگفت بهم و کرد می تحقیرم میکرد، م شکنجه که ساشایی

کاغذ؟ روی اسم   

 

داد می حامله زن یه به رو جاش که ساشایی یا ...  

داد می دلداری رو ترسیده ی بچه دختر یه ...  

 

 عروسک برام و کرد می بغلم بود، مهربون من با که ساشایی

  .میخرید

رقصید باهام امروز که ساشایی ...  

 

حرف بی و آروم ... 



 

نکردنی باور و بود داشتنی دوست امروز ساشای .  

 

 که کردم می پیدا یقین نبود بغلم توی کوچولوی ساشا این اگر

بود باور قابل غیر رویای یک تنها روزام . 

 

شد فکرهام ی ادامه مانع ربود رو هام چشم که خوابی .  

 

                         *** 
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اومدم بیرون آشپزخونه از سریع در زنگ صدای با . 

 



 شم عجله همین. بود شده خارج هخون از عجله با ساشا امروز

 قفل رو خونه در نه بفرسته اتاق داخل رو من نه که شد باعث

  .کنه

 

نبود اون قطعا پس داشت کلید خودش . 

رفتم در سمت به کشیدم عمیقی نفس .  

کردم نگاه چشمی توی از .  

 

 در پشت بود دستش توی ای بچه دست که حالی در گریان زنی

بود ایستاده .  

 

بودم مردد در کردن باز توی .  

کردم باز رو در و گذاشتم کنار رو تردید بعدی زنگ با .  

 

زد لبخندی هاش اشک بین چهارچوب توی من دیدن با زن .  



هستین؟ خوب. خانم سالم ـ   

 

شد گرد هام چشم زدنش حرف فارسی شنیدن با .  

هستین؟ ایرانی شما ـ   

 

 با بارم ندینچ... همسرم و من. هستیم تون همسایه ما. بله ـ

داشتیم برخورد همسرتون ...  

 

همسرم؟ ـ   

فرهمند آقای... دیگه بله ـ ...  

 

نمیشد این از گردتر هام چشم ... 

فرستاد خونه داخل رو بچه پسر من های چشم به توجه بی زن ... 

 



... مریضه همسرم خوب؟ باشه شما پیش اینجا بچه این خانم ـ

انبیارست برسونمش باید گرفته درد قلبش .  

 مراقبش لطفا. باشه پارسا به حواسش که نیست کسی هم اینجا

میگردم بر زود من باشین ...  

 

اما ـ ...  

 

خدافظ.. میام زود من... آرومیه ی بچه نباشین نگران اصال ـ ...  

 

 ها پله از سریع باشه من طرف از جوابی منتظر اینکه بدون بعدم

رفت پایین ...  

بستم رو در تعجب با ...  

 

 با و بود نشسته ها مبل از یکی روی که افتاد بچه پسر به گاهمن

کرد می نگاه رو من درشتش های چشم .  

 



 از شیطونی که فر بلند موهای با آبی چشم بور ی بچه پسر یه

بارید می هاش چشم .  

 

 سفیدیم پیراهن. تیره جین شلوار با بود پوشیده آبی اسپرت کت

داشت تن به کتش زیر .  

 

 صورتم روی ناخودآگاهی لبخند شد باعث ش چهره تحال و تیپ

  .بشینه

رفتم سمتش به . 
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کوچولو آقا سالم ـ ...  



نداد بهم جوابی ...  

هی ـ ...  

 

کرد نگاهم فقط ...  

بزنی؟ حرف بلدی اصال میشنوی؟ رو صدام ـ   

 

کرد باز رو دهانش باالخره ...  

 خوب خیلی هم رو صدات... بزنم حرف بلدم که معلومه ـ

  .میشنوم

 

کرد تر پررنگ رو لبخندم لحنش . 

دی؟ نمی رو سالمم جواب چرا پس ـ   

 

انداخت باال ای شونه :  

هی نه هستم کوچولو آقا نه من چون ـ ...  



شد گرد دوباره هام چشم .  

چی؟ ـ   

 

 مرد من بگم االنم از ضمن در. نیستم کوچولو آقا من... که گفتم ـ

نیستم کوچکم ... 

 چون کنی صدام پارسا میتونی تو ولی... هستم فاتحی آقای من

اومده خوشم ت قیافه از ...  

 

بود مونده باز دهانم .  

کنم مهار کمی رو تعجبم کردم سعی .  

سالته؟ چند... تو بینم...بـ ـ   

 

هشت ـ ...  

کردم مهزمز لب زیر و کشیدم عمیقی نفس :  

 



بچه میشی چی بشی بزرگ ـ ...  

گفتی؟ چیزی ـ   

 

برگردوندم رو لبخندم . 

 من میتونی تو خوب و.. ماهوره منم اسم راستی... نبود مهم نه ـ

بزنی صدا ماهور همون... و ...  

 

داد باال رو ابروهاش :  

پسره اسم که ماهور ـ ...  

باشه دخترم اسم میتونه ـ ..  

نمیتونه نه ـ ...  

 

زدم کمرم به رو تمدس .  

ماهوره من اسم حاال که میبینی... میتونه ـ ...  

 



 اسمش هم سلین که میمونه این مثل... نمیشه دلیل که این ـ

الکچریه غیر و جلف خیلی این... باشه پارسا ... 

  

شد شل هام دست ...  

الکچری؟؟؟؟ ـ   

 

 ونینمید تو که نمیشه باورم اوه حاال؟ تا نشنیدی... دیگه آره ـ

معناست چه به الکچری ...  

 

من خدای !  

بعیده زیادی ساله هشت ی بچه یه از زدن حرف نوع این ... 

 

کنم کنترل رو خودم بتونم تا دادم تکون محکم رو سرم .  

بیارم؟ برات میخوری چیزی.. نیست مهم... خوب خیلی ـ   

 



 زیادی چون نپیچون رو بحث اینجوری وقت هیچ اینکه اول ـ

میخوام که معلومه هم دوم ...ست ضایع .  

 نوشیدنی اینجا. شد خشک دهانم کردی بحث باهام که انقدر

میشه؟ پیدا   

 

کردم بسته و باز بار چند رو هام چشم .  

آره ـ ...  

 

میدم ترجیح رو شکالتی پک آیس ی قهوه یه من... خوبه ـ .  

 رو چیزی همچین اینجا نمیتونم که پیداست ت چهره از اما

  ...بخورم

 خنک چیز یه نیست پک آیس اگر... خودت به میسپارم سپ

بیار برام دیگه .  

 

شدم آشپزخونه وارد فورا و دادم تکون رو سرم ...  



بشم آروم تا کشیدم هم سر پشت عمیق نفس تا چند .  

 

نه؟ مگه همینه میزنن حرف ازش که گودزیالیی اون خدایا ـ   

 

 براش لیوان یک توی. آوردم بیرون رو پرتقال آب یخچال توی از

بردم بیرون و ریختم .  

 

گذاشتم جلوش میز روی .  

انداخت من و پرتقال آب به آمیزی تحقیر نگاه ...  

برخورد بهم واقعا که داد تکون تاسف روی از سری بعدم .  

 

برداشت رو پرتقال آب و کرد کوتاهی تشکر .  

بود تصنعی کامال تشکرش البته .  

دادم ترجیح  tv کنم روشن رو .  

 



 چیزی با اما کنم توقف کودک های شبکه از یکی روی خواستم

بسپارم خودش به دادم ترجیح بودم دیده بچه این از که .  

 

گرفت احترام کمال با هم اون و دادم بهش رو کنترل پس .  

 

 رو معروف اسفنجی باب که هایی شبکه از یکی روی هم بعد

داشت نگه کرد می پخش . 
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بود بینی پیش قابل غیر بچه این !  

داری؟ شوهر تو ـ   

کردم نگاهش .  



شوهر؟ ـ   

 

 باقی میکنی قبول تو که میشه گفته مردی به. شوهر آره ـ

باشی کنارش رو عمرت .  

 چهار و بیست میتونین... خوابین می هم بغل توی هم ها شب و

باشین هم توی ساعتم ...  

 

افتادم سرفه به آخرش ی جمله با ...  

نشه این از بیشتر تعجبم شد باعث در شدن باز ...  

بود ساشا ...  

 

موند پارسا روی متعجبش نگاه شد که داخل .  

ایستاد هم پارسا. شدم بلند جا از سریع ... 

  

دادم توضیح برات که شوهری همین اینم... ایناهاش آهان ـ .  



 

کرد دراز ساشا سمت رو دستش و رفت ساشا سمت به هم بعد :  

 

 شما مهمون رو مدتی قراره و هستم فاتحی پارسا من سالم ـ

دارم؟ رو کسی چه با آشنایی افتخار... باشم  

 

انداخت باال رو ابروش تای یک ساشا ...  

گفت داد می دست پارسا با که حالی در و نشست زانو یک روی : 

  

 بگم باید و.. هستم فرهمند ساشا هم من... جوان مرد سالم ـ

منه خوشنودی باعث باهات آشنایی ...  

 

زد رضایتمندی لبخند پارسا ...  

داداش طوره همین منم برای ـ ... 

 



برم آشپزخونه سمت به بیشتر تعجب جای به دادم ترجیح .  

 

 دلیل خوبی به میتونه خودش پارسا معلومه که طور این چون

نهک تشریح رو اینجا به اومدنش .  

 

ریختم آب خودم برای و آوردم بیرون یخچال از رو آب بطری .  

 

اومد می سالن داخل از پارسا و ساشا های صحبت صدای .  

 

کشیدم ای دیگه عمیق نفس هم باز و خوردم رو آب ...  

بود عجوبه یک بچه این . 

 

کردم خوردن به شروع دوباره و ریختم آب ای دیگه لیوان .  

 



. کشیدم هینی گوشم کنار از درست ساشا صدای شنیدن با

افتاد آشپزخونه های پارکت روی و شد رها دستم از لیوان ...  

 

کنی؟ باز رو خونه در بود داده اجازه بهت کی ـ   

ریلکس و بود آروم صداش .  

انداخت وحشت به بدجور رو من اما .  

 

 وادارم و گرفت محکم رو م شونه که بچرخم سمتش به خواستم

بمونم حالت همون توی کرد ... 

 

گفتم؟ چی نشنیدی -   

من...مـ ـ ...  

چی؟ تو ـ   

 

شد بلند پارسا صدای بگم چیزی اینکه از قبل : 
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شکوندی؟ چیزی شد؟ چی ـ   

برگشتیم سمتش به دو هر .  

 

داد تکون تاسف روی از سری :  

 و دست انقدر تون همه شما کنم فکر... طوریه ینهم هم سلین ـ

هستین چلفتی پا ...  

 

برداشت م شونه روی از رو دستش ساشا ... 

 

کنن نمی گوش هم حرف و ـ ... 



کرد تایید رو ساشا حرف پارسا .  

انداخت بهم محکمی نگاه ساشا :  

 

کنیم تنبیهشون میتونیم موقعش به هم ما البته ـ .  

 

بلرزه امه دست شد باعث تهدیدش .  

کرد اخم پارسا : 

 

 اذیت خیلی و من اون... کنم تنبیه رو سلین نمیتونم من ولی ـ 

 می گریه و میزنه جیغ میخوره بهش دستم من تا ولی میکنه

  ...کنه

کنم بوسش من میزاره زور به حتی ...  

 

شد گرد دوباره هام چشم .  

داد آرومی فشار و کرد حلقه کمرم دور و دستش ساشا :  



 

 مگه... بایسته من کارهای جلوی نمیتونه وقت هیچ ماهور ولی ـ

؟عزیزم نه   

 

کردم نگاه مشکیش های چشم به ... 

اومد می من سر بالیی حتما رفت می اینجا از پارسا اگر  ...  

 

                          *** 
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 و صحبت صدای به میشستم رو شام های ظرف که الیح در

کردم می گوش پارسا و ساشا های خنده .  

 



 ایرانیش و ترکی ی رگه دو ی خاله دختر از داشت دوباره پارسا

بود برده بدجور رو بچه این دین و دل انگار که کرد می صحبت .  

 

 ذهنش کرد می سعی داد می راهکار بهش که حالی در هم ساشا

کنه منحرف باز روابط این از رو ... 

 

 چیزی از بیشتر خیلی زناشویی روابط از پارسا اطالعات متاسفانه

باشه مناسب ساله هفت ی بچه یه برای که بود ...  

 

ش خانواده مالحضگی بی ی نتیجه شد می هم این ...  

 

 ی رابطه چندان انگار اما بود شیطونی العاده فوق پسر پارسا

نداشت من با خوبی . 

 

کنه ضایع رو من داشت سعی کوچکی چیز هر سر ونچ .  

 



 از حسابی... نکردم درست ناهار من شد متوجه که زمانی مثل

کرد همراهیش هم ساشا و دراومد خجالتم .  

 

 الزانیا نیارم کم بچه این جلوی اینکه خاطر به فقط هم شام برای

کردم درست .  

ساشا و پارسا کمک به هم اون البته ...  

 

کنم درست رو الزانیا نباشم بلد من هاینک نه ...  

  !نه

 

 بلد تو و باش مراقب گفت و کرد گوشزد من به انقدر پارسا اما

سوخت اولی الزانیای متاسفانه که نیستی ...  

 

 کمک به ساشا و پارسا و شدم سوژه باز من که شد این و

  ...اومدند

 



بود ها بچه با ساشا خوب ی رابطه فهمیدم امروز من که چیزی ...  

بود شده مچ پارسا با خوبی به ساشا ...  

 

 درمانگاه از کردن فرار مثل هاش شیطونی از پارسا که وقتی

 کرد می تعریف بود کرده تجویز آمپول براش دکتر که موقعی

 می کودکیش های شیطونی از و کرد می همراهیش هم ساشا

  ..گفت

 

کرد می متعجب رو من هم باز این ... 

 توی من که گفت می پارسا برای زمانی رو ها ینا ساشا البته

بودم آشپزخونه .  

 

 رو پارسا حسابی اما بود شوخی یه فقط هاش حرف شاید

آورد می لبخند من لب روی و میخندوند . 
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 دوازده تا آمپول از فرار برای خودش ی گفته به که پارسایی

 بود شده قایم مادربزرگش ی خونه بوم پشت اتاقک توی ساعت

بودن کرده خبر رو پلیس مادرش و پدر و ...  

 

بود کمیاب ی اعجوبه یک واقعا بچه این ...  

 

شدم خارج آشپزخونه از شد تموم ها ظرف شستن که وقتی .  

بودن خوابیده کاناپه روی که افتاد پارسا و ساشا به چشمم .  

 

 روی سرش حالیکه در هم پارسا و بود برده خوابش نشسته اساش

بود خوابیده بود ساشا پای .  

 هردوشون روی و برداشتم پتو تا دو ها اتاق از یکی توی از

  .انداختم



 

 وقتی و برد خوابش ساشا که کردم شکر رو خدا دل ته از هم بعد

نموند باقی امشب حداقل من آزار برای ...  

 

*** 

 

شد خارج خونه از گرفتند باهاش که تماسی با مه باز ساشا .  

 

 رو در پارسا خاطر به گفت و کشوند ای گوشه رو من قبلش البته

 پارسا مادر از غیر کسی برای رو در ندارم حق من و نمیکنه قفل

کنم باز ...  

 

 صمیمی پارسا با تا کردم پیدا وقت کمی من انگار ساشا رفتن با

  ...بشم

 



 پفک خوردن و پاتر هری فیلم دیدن حال در و نشستیم هم کنار

زدیم گپ هم با حسابی . 

 

برداشت من کردن ضایع از دست دیگه هم اون .  

 

شد بلند در زنگ صدای که بود نشده ظهر کامال هنوز .  

کردم نگاه در چشمی توی از .  

کردم باز رو در و رفتم عقب پارسا مادر دیدن با .  

 

 این که م شرمنده واقعا من ؟هستین خوب فرهمند خانم سالم ـ

 که پارسا. کشید طول شوهرم کارای. دادم زحمت بهتون همه

نکرد؟ اذیتتون  

 

زدم لبخندی :  



 اتفاقا... نه که معلومه دوما. کنین صدا ماهور رو من اوال... سالم ـ

گذشت خوش بهمون خیلیم ...  

 

موند ثابت روش دومون هر نگاه پارسا اومدن با .  

شد؟ خوب بابا.. .مامان سالم ـ   

 

کشید پسرش سر به دستی پارسا مادر ...  

نکردی اذیت رو ماهور خاله که تو... بهتره... عزیزم سالم ـ ...  

 

انداخت باال ای شونه پارسا ...  

نه که معلومه ـ .  

گرفت سمتم به رو کلیدی پارسا مادر :  

 



 این. ..اینجا بیاد قراره خواهرم. بیمارستان برگردم باید بازم من ـ

 پارسا با اومد که خواهرم. باشه پیشتون... ماست واحد کلید

بدین تحویلش .  

 

گرفتم رو کلید :  

حتما ـ ...  

 

رفت پارسا مادر خداحافظی از بعد ...  

شد مانع پارسا که ببندم رو در خواستم ...  

چیه؟ ـ   

 

 یه باال از بریم بیا. دیدم رو پاتر هری قسمت این بس از مردم ـ

بیاریم خوب یلمف تا چند . 
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کردم مخالفت سریع ساشا حرف یادآوری با ...  

نداره امکان ـ !  

 

***  

 

گرفت سمتم به رو قند آب لیوان پارسا :  

 

 رو در میاد ساشا... که نشد چیزی شدی؟ اینجوری یهو چرا تو ـ

میکنه باز ...  

 

زدم پس رو قند آب نگرانی با .  

شدم بچه این خام که من به لعنت ... 

  



 در نمیشدم، خارج خونه از فیلم تا چند خاطر به همراهش اگر

شد نمی بسته هم خونه ...  

 

میموندم ساشا منتظر باید کلید بدون من حاال ...  

 

آورده من سر بالهایی چه ساشا نداشت خبر که بچه این ...  

 

 از بعد من و اومد پارسا ی خاله باالخره که گذشت ساعتی چند

 سرعت به کردم کوتاهی خداحافظی و پرسی احوال سالم، اینکه

برگشتم پایین ی طبقه به ...  

 

بود بسته همچنان خونه در .  

کشیدم عمیقی نفس .  

بود برنگشته هنوز ساشا پس . 

 



 ساشا خشم از فرار برای فکری و بشینم ها پله روی خواستم

 میخکوب سرجام شد باعث سرم پشت از ساشا صدای اما بکنم

  ...شم

 

برگردن گرفتن تصمیم خانم عجب چه... به به ـ ...  

 

بود آروم و ریلکس همیشه مثل صداش ...  

میلرزوند وحشت از رو وجودم بند بند که آرامشی همون ...  

 

 رو مشکیش های چشم به نگاه جرئت اما چرخیدم سمتش به

  .نداشتم

کرد باز کلید با رو هخون در ...  

 

تو برو ـ ...  

دادم قورت رو دهانم آب ...  



من..مـ ـ ... 

داخل برو! هیس ـ ... 
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بود تموم دیگه... فشردم هم روی محکم رو هام چشم ... 

گذاشت نمی زنده رو من ساشا ...  

 

 قفل و بست رو در. شد داخل هم ساشا. شدم هخون داخل آروم

  .کرد

رفت آشپزخونه سمت به ...  

 

بودم ایستاده سردرگم خونه وسط هنوز هم من .  



 رو اونجا به م خیره نگاه آشپزخونه از ساشا اومدن بیرون با

گرفتم سریع .  

 

اومد سمتم به ساشا .  

برداشتم عقب به قدمی زده وحشت ...  

اومد جلو ... 

 

مرفت عقب ...  

بود مشکیش نایک اسپرت کفش به تنها نگاهم .  

شدم متوقف سرم پشت دیوار کردن حس با .  

اومد جلو هنوز اما ساشا .  

 

ایستاد که نبود ای فاصله دیگه .  

لرزید تنم. کرد لمس رو م گونه دستش .  

کنم بلند رو سرم کرد وادارم و نشست م چونه زیر دستش .  



 

بستم رو هام چشم ...  

کن نگاه هام چشم توی ـ ...  

 چشم ناخودآگاه که بود شمرده شمرده و امری قدری به لجنش

شدند باز هام ... 

 

شد مشکیش آسمون قفل نگاهم .  

بودم گفته من ـ ...  

بستم رو هام چشم ...  

نبند ـ ...  

 

کردم بازشون سریع ...  

نه؟ مگه... بودم گفته ـ   

لرزید می هام چشم مردمک و بود قفل چشمهاش تو نگاهم ...  

 



زدی گند که بازم ـ ...  

زدم گند هم باز... آره .  

 خواستم زده وحشت... نشست پیراهنم ی دکمه روی دستش

داشت نگهم که بکشم کنار ... 

 

رفت گوشم کنار سرش ... 

سوختم نشست گوشم نرمی روی که داغش های لب ...  

نخور تکون ـ ...  

 

بود آروم نهایت بی صداش .  

خشم جنس از آرامشی ...  

شدند می باز یکی یکی ها دکمه .  

پوشوندم رو بدنم هام دست با شد خارج تنم از که پیراهن ..  

 

کشید رو دستم ...  



منتظره اتاقت ـ ...  

بردم پناه اتاق داخل به سریع .  

زدم می نفس نفس ... 

 

رفت کمد سمت به و شد داخل کوچکی دستی کیف با ساشا ...  

 و آورد بیرون بود خریده مینجاه از که رو ای مشکی خواب لباس

گرفت سمتم به .. 

  

گرفتمش حرف بی ... 

 تنم از خودش ساشا هم رو هام لباس باقی کردم می مخالفت

آورد می بیرون .  

 

ایستاد بهم پشت .  

کردم تن به بود لخت کامال کمرش که رو ساتن بندی لباس ...  

چرخید سمتم به .  



 

انداختم زیر رو سرم خجل ...  

افتادم روش که داد هولم ختت سمت به .  

 محتویات دیدن با... کشید رو کیف زیپ و نشست تخت ی لبه

شد بسته هم باز هام چشم داخلش ...  

 

کردم خراب ...  

 همون هم باز و چرخوند خودش به پشت رو من ساشا

 قاب رو هام مچ که بودند آشنا مشکی چرمی دستبندهای

  .گرفتند

 

گذاشت تخت روی و گرفت دست توی رو پاهام مچ .  

 تخت روی درازکش و بدم دست از رو تعادلم شد باعث کارش

  ...بیفتم

 



 روی رو دستاش گرمای فقط من و بودن بسته هنوز هام چشم

میکردم حس سردم پاهای .  

 

کرد بلندم و گرفت رو بازوم شدن بسته که پاهام . 

گرفت بازی به و زد عقب رو موهام ...  

 

هستی؟ کی تو کنم فراموش نمیزاری چرا ـ   

توجیح برای چرخید نمی زبونم ...  

نبود شکی هیچ این در و بودم زده گند من .  

 

سوخته الزانیای دیدن با حتی... برم نمی یاد از دیگه ـ ...  

گرفت درد... شد مچاله انگار قلبم ...  

افتاد می من یاد سوخته الزانیای دیدن با ساشا ...  

همسرش ماهور یاد ... 

نامزدش ی معشوقه خواهر نه ...  



کاغذ روی اسم نه ... 
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 که طور همون... کنم درست رو چیز همه میتونستم من شاید

بود شده نرم ساشا ...  

موند نمی باقی امیدی دیگه حاال اما ...  

 

داد هولم اتاق داخل کوچک حمام سمت به . 

کرد پرتم حمام داخل .  

خوردم تلو تلو قدمی چند . 

 



 سرعت با شدنش قفل و در شدن بسته صدای شنیدن با

  .چرخیدم

نبود ساشا .  

کردم زندانی اینجا رو من و رفت .  

 

 شد می باعث همین و ترسیدم می... تاریک هم کمی... بود سرد

کنم بیشتری سرمای احساس ...  

 

افتاد بود آویزون باسیل چوب از که ای حوله به نگاهم .  

 

 شد می وصل چرمی پابندهای به که کوتاهی زنجیر ی واسطه به

 خیلی های قدم میتونستم کرد می متصل بهم رو ها اون و

بردارم کوتاهی .  

 

رسوندم حوله به رو خودم ها قدم همون با .  



کشیدم رو حوله م بسته های دست با و کردم حوله به رو پشتم . 

 

 حمام کف های پارکت روی حوله باالخره زیاد ایه تالش از بعد

  .افتاد

 

میزدم نفس نفس . 

نشستم حمام های ضلع از یکی توی همونجا .  

لرزوند رو بدنم ها پارکت سرمای ...  

 

انداختم خودم روی مشقت هزار با رو حوله .  

دیوار به دادم تکیه رو سرم ...  

 

 امروزم ایه استرس و ها نگرانی حجم شدت از کم کم هام پلک

افتاد هم روی ...  

 



***     

 

شدن باز هم هام چشم در شدن باز صدای با  .  

شد داخل دستش توی سینی با که افتاد ساشا به نگاهم .  

 

بشه خارج دهانم از عمیقی آه شد باعث سینی محتویات ...  

 

آب لیوانی و نان ای تکه ... 
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بود نداده بهم غذایی همچین هم اسارتم اوایل حتی ساشا ...  

گذاشت جلوم رو سینی سریع خونه در زنگ صدای با ...  



 

برگشت ای نقره چسب با و شد خارج حمام از .  

زد دهانم روی رو چسب سریع . 

  

 نسبیت االنت وضعیت از بدتر چیزی وگرنه... نیاد در صدات ـ

  ...میشه

 

 در و شد خارج حمام از بشه من العمل عکس منتظر اینکه بدون

کرد قفل رو ...  

 

 در من صدای هم باز زد نمی رو چسب این ساشا اگر حتی

  ...نمیومد

داشتم رو زدن حرف توان اگر ...  

 

کردم می پیدا رو صدام اگر ...  



کردم نمی فرار ! 

 

گفتم می ساشا به رو چیز همه شاید ..  

نشدم خارج خونه از لجبازی خاطر به که گفتم می ...  

 

کنم حس رو آغوشش دیگه بار یک شاید تا میگفتم ... 

 

بود پارسا در پشت فرد .  

شد بلند اتاق توی از صداش که فهمیدم وقتی رو این :  

من کت اینم ایناهاش ـ ...  

 

شد بلند پارسا صدای :  

پارسا؟ میخوری چیزی ـ  

سلین پیش بریم میخوایم... همنتظرم آلما خاله... برم باید نه ـ ...  

 



نشست می لبم روی رمقی کم لبخند حتما نبود چسب اگر ...  

خوبه اوه ـ ...  

میاد؟ کی ماهور... راستی... آره ـ   

 

نیستم من که بود گفته ساشا انگار .  

نیست معلوم ـ ...  

نباشه؟ پیشت شب میزاری واقعا ـ   

امنه جاش ـ ...  

 

 توی فقط جات شب رفتی جا هر میگه مامانم به همیشه بابام ـ

باشم سلین پیش شبا دارم دوست منم... منه بغل ...  

 اگر میبره خوابت چطوری تو... حالم خوش خیلی که االن مثل

نباشه؟ بغلت توی شبا ماهور   

 

طوالنی سکوت یه... بود کرده سکوت ساشا ...  



اما من ...  

 

 می کنارم اشاس که زمانی... افتادم ویال توی های شب یاد به

  ...خوابید

 

چکید چشمم از اشکی قطره ...  

 اینجا از نمیتونی نخوام من تا" میگفت و کرد می بغلم وقتی

بخوری تکون " 

 

بودم ساشا ی وابسته من ...  

اجبارهاش ی همه با... داشتم دوست رو آغوشش من! درسته ...  

 

ساعت چند همین توی بود شده تنگ دلم ...  

 

رقصید باهام شب اون که واستخ رو ساشایی دلم ...  



خرید بستنی برام که ...  

کرد بغلم تنهاییم مقابل در عصبانیت اوج توی که ساشایی ...  

 

کرد باز لب هم باز پارسا و بود ساکت همچنان ساشا :  

 

 خوابشون نباشن هم کنار ها شب اگر که من مامان و بابا ـ

  ...نمیبره

 هم به بیمارستان توی و کردن ول و من که امشب مثل

  ...چسبیدن

 یک تخت روی بابام کنار رو خودش مامانم االن که میبندم شرط

چپونده زور به بیمارستان ی نفره ... 
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 های لب روی نشست نمی لبخند پارسا های زدن حرف از دیگه

چسب با شدم پوشونده ...  

 

نشنوم رو تلخش های حرف تا بره خواست می دلم .  

 

 که رفت انگار هم ساشا... رفت و کرد خداحافظی پارسا باالخره

ازش نشد خبری ...  

بخورم رو نون تکه همون تا نکرد باز رو دهانم که ...  

 

 فکر من به هم اون دونم نمی... کرد سکوت چرا ساشا دونم نمی

نه یا کرد ...  

 

سوخت خودم برای دلم هم باز ...  

بود شده وابسته گروگانگیرش به که دختری برای ...  



دلبسته هم شاید !  

 

حرف چاقو با که رحم بی گروگانگیر همون  s حک بازوم روی رو 

بود کرده .  

 

برده یک مثل درست ...  

 

نیومد ساشا و گذشت ها ساعت ..  

شاید بودم هم گرسنه و... بود سردم هم باز من .  

باشه داشته خاطر به رو من ساشا کاش ...  

بمونه یادش ام بسته دهان و ها دست کاش ...  

 

میشه باز حمام در باالخره .  

نیست همیشه مثل و میشه داخل ساشا ..  

مست هم شاید و آشفته ...  



 

داد تکیه مقابل دیوار به و نشست من روی به روی .  

 نبودند همیشه مثل رنگش شب های مردمک... کرد نگاهم

ارانگ ..  

 

عوضیت برادر اون ـ ...  

 شاخ من برای کرده جرأت چطور شده؟ پیداش ترکیه توی چطور

بکشه؟ شونه و  

 

گرد ها چشم و شد حبس نفسم ...  

 

  ماهان؟

بود؟ ماهان منظورش  

بود؟ من عوضی برادر همون ماهان یعنی   

ست ترکیه عوضیم برادر !  



 

 شرکت یه لما ایمیلش... میفرسته عکس و میزنه ایمیل بهم ـ

استانبوله داخل هم ها عکس... استانبوله توی ...  

 

میده ادامه و میکنه ای خنده تک :  

 می بد که باشم نداشته بهت کاری میگه بهم... خونده کور ـ

  ...بینم

 

میده سر سمتم به رو خودش ...  

ببینه خوابشم توی حتی رو تو که نمیزارم من ولی ـ ... 

  

میترسونه رو من هاش حرف... نیست طبیعی حالش ...  

 خودش سمت به و میگیره رو بازوم که شم می جمع خودم توی

  ...میکشونه

 



میچسبونه خودش به رو من محکم... میفتم بغلش توی ...  

بودم کرده رو آغوشش آرزوی پیش ساعت چند همین ...  

 

آغوششم توی هنوز من که حالی در میشه بلند .  

ندازه می تخت یرو رو من و میشه خارج حمام از ...  

میاره در رو خاکستریش تیشرت ...  

 

 از رو برگش سیگار من به توجه بی اما میاد من سمت کردم فکر

کنه می روشنش ایش نقره فندک با و میاره بیرون جیبش ...  

 

 کام گرفتن به میکنه شروع و شینه می تخت روی من به پشت

عمیق های ...  

ندارم حرکت انتو اما میترسونه رو من حالش این .  

 

گرسنگی از... سرما از... حسه بی بدنم ... 



 

 یک توی...  بود سرخ سیگارش سر... کرد نگاهم و برگشت ساشا

زد خیمه روم و برداشت خیز سمتم به حرکت .  

 

حرف به دوخت رو نگاهش  s بازوم روی ...  

شده کمرنگ ـ ... 
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بکشم کنار رو خودم کردم سعی و کردم نگاهش زده وحشت .  

 

گرفت دستش یک توی رو بازوم ...  



 بسته عجز با هام چشم بازوم به سیگارش شدن نزدیک با

  ...شدن

 

شد خفه گلوم توی بلندم جیغ سوخت که بازوم ... 

دستم روی کرد حک کامل دوباره رو s حرف ...  

دنسوزون با بار این ...  

 

رسید می مشامم به سوختگیش بوی و سوخت می پوستم . 

ریخت می پایین مابینش از اشک و بود بسته هنوز هام چشم . 

 

زد باال رو لباسم ساشا های دست . 

شدن باز حالم بی های چشم .  

 

 پرت اتاق از ای گوشه رو سیگار. کرد نوازش رو شکمم دستش

  .کرد



 

سینه الیبا تا... زد باال بیشتر رو لباس . 

برید رو نفسم که زد م سینه باالی به ای بوسه ...  

بود مست ساشا ...  

 

کرد می معاشقه که بود مست .  

کشید می دست بدنم به که ...  

زد می بوسه بندش بند به که ...  

 

کند رو دهانم روی چسب و کشید باال کمی رو خودش ...  

 

زدود رو هام اشک و کرد نوازش رو ام گونه ...  

گرفت هدف رو لبم بار این لبش . 

برد فرو دهانش داخل آروم رو هام لب . 

 



آروم و نرم... بوسید می رو هام لب ساشا ...  

 تختی رو کمرم زیر از هام دست و زد چنگ رو کمرم هاش دست

فشردن رو ...  

 

میکنه چیکار من با که فهمید نمی ساشا ...  

میخورد تکون دلم توی چیزی بوسه هر با ...  

فهمیدم نمی رو ودمخ حال ...  

انگار بودم خأل توی ...  

 

داشتم؟ دوست رو ها بوسه این   

کردم؟ نمی همراهیش چرا پس   

ببوسه؟ رو من نداشتم دوست   

کردم؟ نمی تقال چرا پس   

 

کرد باز رو هام دست ساشا ها بوسه همین حین کی نفهمیدم ...  



 

 هام لب و موهاش میون شده گره هام دست که فهمیدم فقط

کنن می همراهی دارن انگار ...  

 

فهمیدیم نمی رو خودمون حال کدوم هیچ دیگه انگار ...  

آورد بیرون تنم از رو لباس و کرد باز رو پاهام که ساشایی نه ...  

 

میکشیدم آه خمار های چشم با هاش نوازش زیر که منی نه .. 
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 لباس از عاری رو من هم و شد لخت ساشا هم که نکشید طولی

  ..کرد



 لب و شد قبل از خمارتر هام چشم کرد نوازش که رو پام میون

نشه بلند آهم تا گزیدم ... 

 

دیدم رو زدنش لب :  

مطمئنی؟ ـ   

 تایید معنای به زدم پلک کرد نمی یاریم مغزم انگار که منی و

  ...و

 

شدم خارج نگیمدخترا دنیای از ...  

ساشا های مالیمت و آرامش با ...  

 

نبود وجودش توی خشم از خبری دیگه انگار ...  

 

نبودم دل دو دیگه انگار هم من ...  



 خستگی با که شدیم یکی و خوردیم تاب و پیچ هم توی انقدر

افتادیم هم کنار ...  

 

 آغوش در محکم رو لختم تن و کشید کمرم به دستی ساشا

  ..کشید

کردم پیچید شکمم زیر که دردی از ای ناله ...  

 

شدم خارج لبم از آهی... پام میون بردم رو دستش .  

کرد فرو موهام توی رو سرش ...  

 

کردم جمع بغلش توی رو خودم حرف بی ... 

 مال تماما دیگه چون ببره جایی رو تو نمیتونه ماهانم دیگه ـ

 ...منی

 



 حرفش ی متوجه و نافتاد هم روی خستگی شدت از هام پلک

  ...نشدم

 

    *** 

 

کردم باز رو هام چشم شکمم زیر دردی احساس با .  

چرخوندم اطراف به رو نگاهم گیجی با . 

  

 اتفاقات ی همه تازه انگار دیدم که رو خونی ی مالفه و لخت بدن

آوردم خاطر به رو دیشب ...  

 

شد شدیدتر شکمم زیر درد که نشستم تخت روی سرعت با ...  

فشردم روش رو دستم و گفتم آرومی آخ ...  

 

نبود ساشا از خبری ...  



آوردم خاطر به هم رو ای دیگه چیزهای کم کم ...  

 

بود گفته چیزی خوابم از قبل ساشا ...  

شد اکو سرم توی صداش :  

 

"  مال تماما دیگه چون ببره جایی رو تو نمیتونه ماهانم دیگه

 "منی

شد متوقف زمان انگار ...  

ببره؟ رو من نمیتونه ماهان دیگه  

 

رابطه این یعنی ...  

نکشست وجودم ته چیزی بار این ...  

شد خرد وجودم کل بار این ...  

 

شد خیره مالحفه روی خون به زده بهت تنها نگاهم ...  



 

بود؟ کرده سواستفاده من از ساشا   

شد غالب وجودم به ثانیه چند توی عصبانیت و خشم .  

 

 بلند تخت روی از بپیچونم دورم رو ای همالف حتی اینکه بدون

رفتم اتاق در سمت به دردم به توجه بی و شدم .  

 

نشد باز اما کردم پایین و باال بار چندین رو در ی دستگیره . 

بود قفل در !  

در به کوبیدن مشت به کردم شروع ...  

 

افتادن خون به هام دست که زدم ضربه در به وقفه بی انقدر ... 

شد ازب در باالخره ...  

 



 زد می نفس نفس که حالی در ساشا... برداشتم عقب به قدمی

بود ایستاده در چهارچوب توی ...  

 

شده؟ چی ـ   

شده؟ چی پرسید می... شدن مشت هام دست   

کوبیدم ساشا صورت توی محکم و باالآوردم رو مشتم . 

 

برداشت عقب به قدمی زده بهت ...  

 جلو باشه شده تزریق ودموج به عجیبی انرژی که انگار من اما

آوردم فرود بدنش رو محکم رو هام مشت و رفتم ...  

 

کردم می خالی رو عصبانیتم و حرص تمام ...  

چشیدم رو بودن معتاد درد که روزهایی تمام .  

 

میشدم شکنجه که روزهایی ..  



تحقیرها درد ...  

 

زندگیم چیز ترین باارزش از ساشا ی استفاده سوء درد و ...  

 

 بهم که کنم کسی تقدیم عشق با داشتم دوست که تیبکار

بده ارزش ...  

باشم داشته دوستش که ...  

 

باشه پناهم که ...  

ساشاست همون کرد می حس لحظاتی برای دیشب که کسی ...  

 

گرفت محکم رو هام دست جفت مچ و اومد خودش به ساشا ... 
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تو؟ مرگته چه ـ   

 آزاد رو خودم کردم سعی و فشردم هم روی محکم رو هام لب

  .کنم

لرزوند رو تنم فریادش و داد بهم محکمی تکون :  

 

دیگه بسه ـ ...  

ریخت فرو انرژیم ی همه فریادش همین با انگار ...  

شد سست پاهام و شروع دوباره دلم زیر درد .  

 

داشت نگهم و کرد حلقه کمرم ورد رو دستش محکم ساشا .  

 

گفت بردم می تخت سمت به که حالی در : 

میکنی؟ فکر بدی انجام میخوای که کاری از قبل وقت هیچ ـ   



بود توبیخانه لحنش .  

 

بخوابم تخت روی کرد وادارم .  

برگشت صبحانه سینی با بعد دقایقی و شد خارج اتاق از ...  

 

 ضعف دلم مشامم به مرغ تخم و پنیر و تازه نون بوی خوردن با

  ...رفت

گرسنمه چقدر که فهمیدم تازه ...  

گذاشت تخت ی گوشه رو سینی . 

  

 و غش بعدم و بشی وحشی نمیخوای دوباره اگر... خوب خیلی ـ

شده؟ چت بگو کنی ضعف   

 

کرد نگاهم کنه کمکم اینکه بدون. بشینم کرد سعی .  

کردم نگاه هاش چشم توی :  



زدی گولم تو ـ ...  

گرفت بهت رنگ نگاهش ..  

 

چی؟ ـ   

زدم پس رو بغضم ...  

کردی سوءاستفاده ازم ـ ...  

 

کشید پوفی :  

میگی؟ پرت و چرت داری چرا ـ   

نمیگم پرت و چرت من ـ ...  

رفت باال ناخودآگاه صدام ... 

 

شد نزدیک بهم و انداخت بهم تیزی نگاه ...  

گفت شمرده شمرده :  



 خودت خواست به... کردی دتایی خودت... پرسیدم ازت من ـ

  ...بود

 

اومد بند زبونم ...  

خواستم من و بود نکرده کاری زور به اونم ...  

  ...ولی

 

من... که کردی رفتار باهام جوری یه... تو... تو..تـ ـ ...  

کشید عقب :  

نداشت ربطی من به کنی کنترل رو خودت نتونستی اینکه ـ ...  

 

 خاطر به تو... میکنی تفادهسوءاس ازم داری نمیدونستم من ـ

کردی رو کار این انتقام ...  

شد جمع هام چشم توی اشک حرفش یادآوری با ...  

 



گفت کالفه :  

زده؟ رو ها حرف این بهت کی بگو... کنی گریه اینکه از قبل ـ   

 

ببره و من نمیتونه ماهانم دیگه گفتی... گفتی خودت ـ ...  

 مست تو... کردی ماهان زا انتقام خاطر به فقط رو کار این تو

  ...بودی

کـ نامردی ...  

 

 سوختگی به دستش. گرفت رو بازوم محکم و حرفم وسط پرید

کرد برخورد بازوم ...  

شد جمع درد از م چهره ...  

 

 کامال و نبودم مست من یک... میگم چی ببین کن گوش خوب ـ

داشتم رو هوشیاریم ...  

 



کشید خودش سمت به رو من ... 

  

 پس دارم نگه دور عوضی اون از رو تو میتونم راحتی به من دو ـ

 نیت همچین با رو کار این که نبود الزم موضوع این خاطر به

بدم انجام کثیفی ...  

بزنم چیزی زیر نیست قرار و نیستم نامرد من سه .  

 انجام خطایی و گناه هم من و منی زن قانونا و شرعا تو ضمن در

 خودت خواست به رابطه این ی ادامه اینکه خصوص به ندادم

 ...بود
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برد گوشم کنار رو سرش :  



 برادر اسم نداری حق وقت هیچ دیگه.. وقت هیچ... چهار و ـ

بیاری زبون به رو کثافتت ...  

 

کشید عقب ...  

فهمیدی؟ ـ   

 سر بود شده چیره وجودم به زدنش حرف لحن از که ترسی با

دادم تکون ...  

 

... افتاد دستم روی سوختگی به نگاهش که کرد ول رو بازوم

کرد نوازشش آروم ...  

 

 کن نگاه این به اول بزنی حرف من با خواستی موقع هر... خوبه ـ

هستم کی من بیاد یادت تا ...  

 

 دتم این تمام شدم متوجه تازه که کنم نگاه بازوم به خواستم

بودم نشسته تخت روی لخت ...  



 

 می باعث همین و نبود وجودم توی قبلی خشم از خبری دیگه

کنم درک رو وضعیتم شد ...  

 

 خودم دور رو مالحفه کردم سعی و گزیدم لب شرم شدت از

  ...بپیچم

کشید دستم از رو مالحفه و زد پوزخندی ساشا ...  

 

نیست استفاده قابل دیگه این ـ ...  

 پس بودی بغلم توی وضع همین با رو دیشب تمام وت ضمن در

کنی قایم رو چیزی نیست نیازی ...  

 

 از خجالت از شده آب من به توجه بی رو مالحفه که حالی در

داد ادامه کرد می خارج اتاق :  

 



 خواب لباس... حمام برو بعدم... بخور رو ت صبحونه هم حاال ـ

هست کمد توی کافی ی اندازه به مشکی ...  

 

کرد قفل رو در و شد خارج اتاق از هم بعد .  

 

 لباس اگر یعنی این... کردم درک رو حرفش معنای خوبی به

میاد در خجالتم از حسابی بپوشم ای دیگه ... 

 

 که رو مسکنی قرص هم بعد... خوردم تمام ولع با رو صبحونه

خوردم آب لیوانی با بود گذاشته سینی داخل ساشا ...  

 

رفتم حمام به صبحونه از بعد ساشا ی گفته طبق ...  

 

کردم می فکر دیشب به گرفتنم دوش طول تمام .  

 شده تر راحت خیالم کمی ساشا های حرف شنیدن از بعد انگار

  ...بود



 

 می بین از رو بدم حس همین و نبود انتقام خاطر به رابطه این

  .برد

 

 و بود لذت من برای تماما دیشب ی رابطه که کردم نمی انکار

 کم رو لذت این نتونست بازوم سوزش حتی چیز هیچ و... لذت

 ...کنه

 

داشتم هراس آینده از هم باز اما ...  

اومد؟ می من سر به چی دیگه شد می تموم چیز همه روزی اگر   

 

 گروگانگیرم ی شده زن سفید ی شناسنامه یک با که منی

خودم خواست به هم اون... بودم .  

 

 بشه میتونست چی... بودم شده اشاس ی دلبسته حتی شاید یا

دلبستگی؟ این سرانجام   



 

 که دردناکی های یادگاری از ای ذره حتی که مردی به دلبستگی

نبود پشیمون گذاشت می جا به تنم روی ...  

 

بود مرد الاقل اما ..  

 سینی توی که افتاد من برای اتفاقی چه دیشب که بود یادش

برام بود گذاشته نبات چایی و مسکن قرص ... 
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. کردم باز رو درش و رفتم کمد سمت به شدم خارج که حمام از

پوشیدم و برداشتم مشکی زیر لباس ست یه . 

 



 یه که یکیشون باالخره و چرخوندم ها خواب لباس بین رو نگاهم

برداشتم داشت ساتن رویی ...  

 برای کمر از انگار جلوش و داشت بند لباس های سرشونه روی

بود شده جدا سینه تا دو قسمت .  

 

 رو بلند آستین ساتن رویی سریع در زنگ صدای شدن بلند با

بستم رو کمرش و پوشیدم بود زانوهام زیر تا که .  

 

 باز با که نشستم تخت روی. رسید نمی حسابی و درست صداها

ایستادم بالفاصله اتاق در شدن .  

بود ساشا .  

 

انداخت بهم پا تا سر از نگاهی :  

اومده پارسا... بیرون بیا ـ ...  

اومد می اینجا به بچه این که خوب چه. کشیدم عمیقی نفس ...  



 

 بود زمانی ببینم ساشا از خوشی روی تونستم می که زمانی تنها

اومد می اینجا به پارسا که .  

شدم خارج اتاق از ساشا سر پشت .  

 

 روی هم در هایی اخم با بغل به دست که افتاد پارسا به نگاهم

بود نشسته قبلی ی نفره تک مبل .  

رفتم سمتش به ...  

 

درهمه؟ اخمات چرا... سرآشپز پسر سالم ـ   

انداخت بهم آلودی اخم نگاه :  

برگشتی؟ کی تو. سالم ـ   

نشستم روش به رو مبل روی و زدم پلکی ...  

 

تنیس وقت خیلی..خـ ـ ...  



کشید پوفی ...  

کردی ولش و نبودی ساشا پیش دیشب پس ـ ...  

انداختم ساشا به نگاهی .  

 

نشست کنارم تفاوت بی ...  

جان؟ پارسا شده چیزی ـ   

ن همه مثل شون همه ـ ...  

بره سلین پیش بود قرار دیروز پارسا... پرید باال ابروهام ...  

 

؟باشی سلین کنار نباید االن مگه... ببینم ـ   

شد بیشتر هاش اخم ...  

شده؟ دعواتون ـ   

 

شد منفجر من ی جمله شنیدن با انگار پارسا :  



 من... کنه اذیت رو من بلده فقط ریخت بی لوس ی دختره اون ـ

 کالس بی و تیپ بد عموی پسر اون به خورده چشمش... میدونم

  ...ترکیش

 نشو نزدیک بهش حساسم ساواش رو من میگم بهش چی هر

بده حرص رو من میخواد فقط... یکنهنم گوش ...  

 

بپرم جا از کمی میشد باعث بلندش صدای ...  

بخورم رو م خنده کردم سعی... بوده چی جریان فهمیدم تازه ...  

شد بلند جا از :  

 

بخوابه خشمت که بیارم چیزی برات میرم... باش آروم ـ ...  

 و حررصی لحن همون با داد می تکیه مبل به که حالی در

گفت کنان غرولند عصبانیش :  

 



 دونی؟ نمی هنوز سنت این با... بخوابه که نیست آدم خشم ـ

بیار قبلی پرتقال آب همون از برام بعدم ...  

 

 به دارم نگه این از بیشتر رو م خنده نمیتونستم که حالی در

شدم آشپزخونه داخل سرعت .  

کردم آرومی ی خنده ... 
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 من بدجوری ترکشاش قراره انگار و شده دعواش سلین با پارسا

بگیره هدف رو ...  

آوردم بیرون رو پرتقال آب یخچال توی از .. 

 



برداشتم هم لیوانی ...  

 کمرم دور دستی که ریختم می لیوان توی رو پرتقال آب داشتم

شد حلقه ...  

کشیدم هینی ...  

 

شد بلند گوشم کنار از ساشا صدای :  

کو؟ کفشات ـ   

کشیدم عمیقی نفس :  

ندیدمشون ـ ...  

 

بپوشی؟ لباس روی رو رویی این داد اجازه بهت کی ـ   

ریخت می هم به رو حالم گوشم به هاش نفس برخورد ...  

 

 اون نشه بیشتر که باش مواظب... داشتی خطا تا دو االن تا ـ

  ...وقت



کرد قطع رو حرفش سالن ویت از ساشا صدای :  

 به چسبیدین االنم البد کردین ول و من... مهمونتونما من مثال ـ

  ...هم

 

کرد ولم و کشید عمیقی نفس ساشا :  

 داشته قرن ی اعجوبه این پدر با مالقاتی حتما شد الزم ـ

  ...باشم

داد ادامه شد می خارج آشپزخونه از که حالی در بعدم :  

 

بریز منم برای ـ  ...  

 

*** 

 

 دعوا استیشن، پلی کردن بازی دست چند از بعد پارسا باالخره

کرد فراموش رو من بستن رگبار به و سلین با .  

 



 کباب اسکندر و جیگر بیرون از ساشا و موند پیشمون رو ناهار

  ...گرفت

 ش همه" گفتن با و گذاشت من جلوی رو جیگرها اول همون از

شد پارسا و خودش مشغول "عزیزم بخور رو ... 

 

خوردم میلم عالرغم رو جیگرها ی همه هم من و ...  

 تهدید از پر تنها و نبود خواهشی عنوان هیچ به ساشا لحن چون

بود پنهان ...  

رفت و کرد خداحافظی ازمون پارسا که بود عصر باالخره .  

 

 ازش سراغی اصال بود اینجا که مدتی توی مادرش و پدر

  ...نگرفتن

 به تا نباشه ای بچه خداشونه از ها اون که یگفتم راست پارسا

برسن هاشون معاشقه ...  

 



 سرزنش رو هاش پروگری دلم توی کافی ی اندازه به من البته

  ...کردم

 خاطر به هم رو پارسا. بود شده مرخص صبح امروز پدرش ظاهرا

 خونه به ش خاله ی خونه از بودن شده مجبور زیادش های زنگ

بیارن خودشون ی ...  

 

 دیگه و بودن رفته اتاقشون به دو هر رسیدنم خونه به از بعد

نشدن خارج ...  

 جایی خشمش ریختن بیرون و ش حوصله ارضای برای هم پارسا

بود نکرده پیدا اینجا از غیر رو ... 

 

اومد سمتم به بست پارسا روی رو در ساشا اینکه از بعد . 

 سمت به... کشید بیرون تنم از رو رویی و کرد باز رو لباس کمر

افتادم روش که داد هولم کاناپه .  

 

داشتی خطا تا دو امروز ـ ...  



کردم نگاهش ترسیده ...  

کنم؟ تنبیهت طوری چه بگو خودت ـ   

نمیدونستم... من...مـ ـ ...  

 

زد پوزخندی و شد نزدیک بهم ...  

 لب... کردم باز رو هام چشم زده وحشت. کرد باز رو کمربندش

نباید که گفتم رو چیزی و شد باز هم از هام ... 
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 پیش میرم و میکنم فرار اینجا از باش مطمئن بزنیم اگر ـ

  ...ماهان



شد باز هام چشم .  

 

 چه شدم متوجه تازه ساشا خشم از پر های چشم دیدن با

کردم اشتباهی ...  

 

؟گفتی چی ـ  

گرفت رو بازوم ...  

کنی؟ می فرار ـ  

بودم ترسیده همیشه مثل ...  

نیار رو کثافت اون اسم بودم گفته بهت ـ ...  

 

بخوابم کاناپه روی کرد وادارم .  

دیشب افتاد اتفاقی چه کنم یادآوری بهت باید انگار ـ ...  

کشید پایینشون و نشست م سرشونه های بند روی دستش ...  

 



چطوری؟ پشت زا رابطه یه با ـ   

زدم چنگ رو دستش زده وحشت . 

خورد زنگ گوشیش کنه کاری اینکه از قبل .  

 

 و کشوندم اتاق سمت به. کرد بلندم جا از و گرفت رو بازوم

انداختم داخلش ...  

 

کرد قفل رو در هم بعد ...  

نشستم و رفتم تخت سمت به .  

 از ارهقر زمانی چه تا نمیدونستم اما داد نجات رو من زنگ صدای

باشم امان در ساشا خشم ...  

 

شد بلند ساشا فریادهای و داد صدای... خوابیدم تخت روی ...  

نمیشدم متوجهشون و بود مبهم ... 



 رو هام چشم. شدم جمع زیرش و انداختم خودم روی رو پتو

  ...بستم

 

شد باز اتاق در باالخره که گذشت دقایقی .  

میشد نزدیک تخت به که شنیدم می رو ساشا های قدم صدای . 

شدم سبک چون انگار زد کنار رو پتو ...  

 

 رو هام چشم سماجت با همچنان من و خوابید کنارم تخت روی

بودم بسته .  

 

 بهم کاری خوابم کنه فکر اگر کردم می فکر خیاالنه خوش

  ...نداره

 

 خودش به رو من کمر از و کرد حلقه شکمم دور رو دستش

  ...چسبوند



 هاش نفس گرمای حس از رو این. کرد نزدیک مگوش به رو لبش

شدم متوجه ...  

 

 این با اونم... بدی نشون خواب رو خودت نکن سعی خودی بی ـ

هات پلک پرش ...  

نکردم باز چشم اما گزیدم لب ... 

 بخشم می رو فکرت بدون های حرف که باره آخرین این ـ

کوچولو گروگان ...  

بود ضایع یبدجور انگار که کشیدم ای آسوده نفس ...  

 

گرفت پهلوم از نیشگونی ...  

کرد فرو موهام توی رو سرش. گفتم آرومی آخ ... 

رسوند شکمم به لباسم زیر از رو دستش ...  

 

کرد منقبض رو بدنم و سوزوند رو شکمم پوست دستش داغی ...  



گرفت نفسم... شد م سینه قاب و اومد باال آروم دستش ...  

 

لذت به یهشب چیزی از... ترس از نه ...  

کردم نمی خطر احساس ساشا توسط شدن لمس از من ...  

 

 دوست رو آغوشش که همونطور. شدم می آروم و بردم می لذت

 .داشتم

 طولی و کرد شل رو بدنم هام سینه با کردنش بازی کم کم

افتاد هم روی هام پلک که نکشید ... 
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        *** 

 



 مشکی کولی کیف یه توی رو ضروری وسایل ساشا بعد روز صبح

شم آماده گفت بهم و کرد جمع رنگ ..  

 

بود گذاشته جینی شلوار و چرک صورتی مانتوی برام  ..  

شال یک همراه به ... 

 

نبود فکر و سوال به نیازی ...  

ایران به برگشت یعنی ها این ی همه !  

 توی رو خاکستری گرگ همراه به لباس تکه چند و شدم آماده

شدم خارج آپارتمان اون از ساشا همراه و ریختم ای کوله ...  

 

 خاطر به اما کنم خداحافظی پارسا از زد سرم به آخر های لحظه

نکردم هم بیان حتی رو موضوع این ساشا ی عجله میزان ...  

 



 و نوشتم پارسا برای یادداشتی فارسی به کاغذی تکه روی فقط

زدم واحد در روی نواری چسب با ...  

 

ببینتش بتونه پارسا و نکنه رو کاغذ اون کسی بودم امیدوار ...  

ما پیش میاد دوباره بچه اون میدونستم چون ... 

 

بود مضمون این با یادداشت :  

 از شدیم مجبور کاری خاطر به ساشا و من... جان پارسا سالم "

بریم اینجا ...  

 خودت مواظب... بینیم می رو همدیگه روزی دوباره باش مطمئن

نکن فرار آمپولم از... باش ...  

 عامر با میکنه اذیتت اگر... نخور هم رو سلین حرص اینکه و

نیست میل بی بهت باش مطمئن .  

... هستیم عجیبی موجودات ما ولی منطقیه غیر میدونم

  "خداحافظ



 

 ی لحظه که بود چیزی تنها خوب اما بود عجیب کمی یادداشت

بنویسم پارسا مثل پسری برای میرسید ذهنم به آخر ... 

  

 از و شدیم نمیدونستم رو اسمش که ماشینیی سوار باالخره

گرفتیم فاصله آپارتمان ...  

 

 جواب. خورد زنگ ساشا گوشی که بودیم راه توی ای دقیقه پنج

  :داد

بله؟ ـ   

 ... ـ

شد بلند فریادش صدای :  

چی؟ ـ   

 

خوردم جا فریادش بودن ناگهانی از .  



کرد متوقف ای گوشه رو ماشین ...  

کنیم؟ چیکار االن پس ـ   

  ... ـ

 

داد ادامه قبل از تر عصبانی و انداخت بهم نگاهی نیم :  

 این با اونم... نده تاریخی پیشنهادهای این از دیگه ببین ـ

اعتمادت قابل دوستای ...  

  ... ـ

 

بود بس بار یه همون ـ ...  

  ... ـ

 سفر یه فقط که دفعه اون... نمیزارم تنهاش دیگه من ببین ـ

گرفتم تحویلش الش و آش صورت با بود ساده هوایی ...  

میارن و ش شده تیربارون ی جنازه حتما دفعه این ...  

 



 من حول هاشون صحبت که شدم می متوجه داشتم کم کم انگار

 ...میچرخه

شد آشوب دلم مبش تنها باز قراره اینکه فکر از ...  

اعتمادن؟ مورد ـ   

  ... ـ

 

 عمر تا باش مطمئن کنی پیاده رو قبلی ی نقشه بخوای اگر ـ

میکنم انکار رو تو وجود دارم ...  

  ... ـ

کجاست میدونم... باشه ـ ... 

 

زد فرمون به مشتی و کرد قطع رو گوشی :  

لعنتی ـ ...  

بودم زده ذل بهش نگرانی با که چرخید منی سمت نگاهش ...  

بزاری؟ تنهام بازم میخوای ـ     



 

کشید عمیقی نفس :  

اینجا تا گرفتن و ردمون پوالد آدمای ـ ...  

خریدی؟ رو من تو میدونن ـ   

نمیدونم... نه ـ ...  

داد تکون سری کالفه ...  

 

 امارت از که موقع همون ها پول و قرارداد بودن قالبی ی قضیه ـ

 مکانمون راحتی به سامانم عزیز های دوست... بود رفته لو رفتیم

دادن لو رو ...  

باشن کرده شک بهم داره امکان ... 
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 رودست که اونی بفهمن تا بشه چک پروازا لیست کافیه فقط ـ

منم بهشون زده ...  

دادم قورت رو دهانم آب :  

میشه؟ چی حاال ـ   

 

... رفته لو هم فرود باند اما بریم شخصی هواپیمای با بود قرار ـ

کنیم سفر زمینی مجبوریم ...  

 

هم؟ با... با ـ   

کرد نگاهم تر دقیق :  

هم با ـ ...  

 چونم زیر رو دستش ساشا... نشست لبم روی محوی لبخند

  .گذاشت

شدم خیره مشکیش های چشم توی :  



 

 پوالد های آدم هم... کهخطرنا خیلی بریم قراره که راهی ـ

مرزی الشخورای هم و هستن ...  

 هم احمق... نکن لجبازی.. نکن فرار... کنار به هم مامورها

  ...نباش

 

کرد بسته و باز رو هاش چشم ...  

باش داشته اعتماد بهم یعنی اینا... کن گوش رو حرفم ـ ...  

 

کردم می نگاهش حرف بی ... 

داشتم؟ اعتماد ساشا به من   

 

 خودم... بزنه آسیب بهت کسی نمیدم اجازه من... گفتی ودتخ ـ

باش مطیع فقط... بهت ندارم کاری هم ...  

داشتم اعتماد ساشا به من !  



زدم پلکی ...  

قبوله ـ !  

 

***  

 

 با البته توقف بدون حرکت ساعت شش و بیست از بعد باالخره

 آنکارا از ماشین همون با تونستیم دستشویی و خرید زمان کسر

برسونیم گوربوالغ به رو خودمون ...  

 

بود ماکو شهر کنار درست که بازرگان مرزی شهر ...  

ایران غربی آذربایجان !  

 

 توی داشت سامان اعتماد قابل دوست با ساشا که تماسی از بعد

داشتیم نگه گمرگ نزدیکی میشد که قرار محل ...  

 



 یک همراه نظر مورد فرد باالخره تا کشید طول ساعتی نیم

اومد کامیون ...  

شد پیاده ماشین از ساشا ...  

 

بود جوونی نسبتا مرد نظر مورد فرد ...  

 من به هم چندباری و کردن زدن حرف به شروع مرد و ساشا

کردن اشاره ...  

 

 باز رو عقب رو در و اومد سمتم به ساشا مدتی از بعد باالخره

گفت برمیداشت رو کولی کیف که درحالی. کرد : 

 

بشیم کامیون همین سوار باید شو دهپیا ـ ...  

شدم پیاده ...  

 

گفت فارسی به عجیبی ی لهجه با و کرد پام سرتا به نگاهی مرد :  



خانم سالم ـ ... 
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رفتیم کامیون عقب سمت به هم با... کردم آرومی سالم .  

 باال رو خودش پرش یک با و کرد باز رو امیونک پشت در مرد

شد سوار کامیون پشت و کشید ...  

 

کرد دراز سمتم رو دستش :  

باال بیا شما اول ـ ...  

 ساشا به رو نگاهم بعد و انداختم نگاهی دستش به تردید با

 ...دوختم

  



کنم می کمکت... باال برو ـ ...  

 

کرد مبلند و پیچوند کمرم دور رو دستش. اومد جلو .  

کشیدم باال رو خودم و گذاشتم کامیون ی لبه رو هام دست .  

 

 باال و گرفت رو بازوم خودش گیرم نمی رو دستش دید که مرد

  ...کشوندم

 

 پرش یک با مرد مثل هم ساشا... بایستم ساف تونستم باالخره

شد سوار ...  

 مواد بود معلوم که هایی جعبه و یخچال از بود پر کامیون پشت

هستن اکیخور ...  

 

 ترین پنهان کنار درست و رفت ها کامیون آخر سمت به مرد

کرد باز رو درش و ایستاد فریزر ...  



 فریزر اون داخل چیزی دیگه قرمز گوشت کمی مقدار از غیر

نبود بزرگ ...  

 

تو اون برین باید ـ ...  

زدم لب ناخودآگاه و گرفت بهت رنگ نگاهم :  

میکنی؟ شوخی ـ   

انداخت باال ای شونه مرد : 

 

 مرزی مامورای توسط کردنتون پیدا احتمال که جایی تنها ـ 

همینجاست کمه ...  

 

فشرد و گرفت رو راستم دست ساشا ...  

میزنیم یخ اینجا اما ـ ...  

 اینجا از بگذریم مرز از اینکه محض به... نمیکشه طول خیلی ـ

میاریمتون بیرون ...  



 

دوخت من به رو مرددش نگاه ساشا ...  

نباشین نگران ـ ...  

فشردم رو دستش ترس با... برداشت فریزر سمت به قدمی ...  

بست پلک اطمینان با و کرد نگاهم ... 

 

شدیم فریزر وارد دو هر و برداشتم قدم همراهش ...  

کرد نفوذ وجودم عمق تا سرد هوای ...  

فشردم تر محکم رو ساشا دست ...  

 

 قفلش و بست رو فریزر در "بشید موفق امیدوارم" گفتن با مرد

زد رو ...  

 

نبود جالب اصال هم گوشت بوی و بود زیاد سرما .  



 نگهم ساشا که دادم دست از رو تعادلم کرد حرکت که کامیون

  ...داشت

 

 پایین هاش شونه روی از رو پشتی کوله و کرد رها رو دستم

  ...کشید

 

 و دادم تکیه ها گوشت از دور جایی یخچال ی بدنه به آروم

  ...نشستم

نشست کنارم هم ساشا . 

 

 می خارج دهانمون و دماغ از زیادی بخار هامون نفس با همراه

  ...شد

شد می بیشتر لحظه به لحظه انگار سرما ...  

 

گرفتم بغل توی رو بازوهام محکم . 



بشیم؟ رد مرز از تا میکشه طول چقدر ـ  

انداخت باال ای شونه ساشا :  

نشدم رد مرز از اینطوری حاال تا ـ ...  

 

 دهانم از عجیبی صدای لرز شدت از که کشیدم عمیقی نفس

شد خارج ...  

 شد ساعت نیم وقتی اما نبود بدی اوضاع خیلی اول ساعت ربع

 رو میخوردن هم به سرما از که هام دندون کنترل دیگه

  ...نداشتم

 

بود کرده حرکت دوباره و ایستاده بار چندین کامیون ...  

 می چک رو بارها که بودن مامورها و شد باز رشد هم باری چند

 .کردن

 

انداختم ساشا دست مچی ساعت به رو نگاهم ...  



  ...دقیقه ۴۵

 

 به عجیبی تن و لرزید می سرما شدت از صدام که حالی در

گفتم بود گرفته خودش :  

کردن... موشمون...فــرا... شاید...شـ ـ ...  

بود گرفته شتریبی سرعت فکم لرزش... کردم نگاهم ساشا ...  

 

 به کرد شروع و کشید خودش سمت به سرعت به رو پشتی کوله

  ...گشتن

پیچید دورم و آورد بیرون داخلش از نازکی نسبتا ژاکت ...  

 

 هاش دست چون شکست می داشت مقاومتش انگار هم ساشا

لرزیدن می ... 
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باشه مونده زیادی راه دیگه نمیکنم فکر ـ ...  

 حتما پس. بود پریده ساشا رنگ.. شد می سست کم کم بدنم

داشت تری خراب وضع من صورت .  

 

 کنم گرمشون دهانم بخار با تا بیارم باال رو هام دست کردم سعی

بودن شده حس بی اما ...  

 

افتاد ساشا ی شونه روی و شد خم سرم ...  

چرخید سمتم به سریع .  

بیداری؟ ماهور ـ   

 

کردم می حس خودم توی رو شدیدی خواب احساس .  



شد خارج "میاد خوابم" شبیه چیزی خشکم های لب میون از .  

 

نشوند صاف رو من و گرفت رو ش تکیه ساشا .  

نمونده ای دیگه چیز... بخوابی نباید... ببین ـ ...  

 

دوختم ساشا به رو خمارم های چشم .  

ردمه...ـس ـ ...  

شد قفل هاش چشم براق های مشکی توی نگاهم . 

دوخت هام لب به رو نگاهش و اومدن پایین هاش چشم .  

 

گذاشت م چونه زیر آروم رو سردش های دست ...  

کنم می گرم رو دومون هر ـ ...  

اومد جلو سرش. بود شده وار زمزمه صداش ...  

نشست هام لب روی هاش لب که نکشید طولی ..  

 



 شیرینی ی خلسه توی.. شد رد بدنم از کوتاهی و عجیب رمایگ

رفتم فرو ...  

کردم می حس موهام توی رو هاش دست نوازش .  

 هم روی هام پلک و شدم غرق خلسه اون توی انگار کم کم

 ...افتادن

 

***    

 

بهتره؟ حالت ـ   

نمیشه بیدار چرا ـ ... 

 هم خورب خودت هم بیا... شده گرم بدنش... نباش نگران ـ

دختره به بخورون ...  

 

 دیرتر کم یه اگر کردین؟ می چیکار مدت همه این بود معلوم ـ

بودیم شده فریز گوشتا اون مثل االن دومون هر رسیدین می ...  



بودن زیاد مامورا ـ ...  

 

اومد دری شدن بسته و باز صدای . 

 حس پوستم زیر رو بخشی لذت گرمای. برام بودن آشنا صداها

کردم می . 

 

بودم رفته فرو کسی آغوش توی  .  

شدم جمع آغوشش توی و فشردم ش سینه به رو سرم بیشتر .  

 

نشست موهام روی دستی ...  

کوچولو عروسک شو بیدار ماهور؟ ـ ...  

 موقعیتم کنجکاوی اما بخوابم داشتم دوست هنوز که این با

کنم باز رو هام چشم کرد وادارم ...  

 



 بودیم چشیده که سرمایی یادآوری با... بودم ساشا آغوش توی

نشستم صاف و شدم خارج آغوشش از سریع . 
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شده؟ چی ـ   

دوختم ساشا ی آسوده های چشم به رو نگاهم :  

شدی بیدار تو فقط... هیچی ـ ...  

 

چرخوندم کمی رو نگاهم ...  

 وسط کوهستانی ی جاده یه توی بودیم ونکامی همون داخل

درخت چندین ...  

 



گرفت سمتم به شد می بلند بخار ازش که رو لیوانی ساشا :  

میکنه ترت گرم... بخور ـ ... 

 

 دورش رو دست دوتا های انگشت و گرفتم ازش رو لیوان

  .پیچیدم

 

 از که بخاری. میداد به رو خوبی حس هام انگشت شدن گرم

بستم لذت با رو هام چشم و کشیدم بو رو شدمی خارج لیوان .  

داغ کاکائوی شیر بوی !  

 

 شدن خارج ی متوجه که بودم کاکائو شیر خوردن غرق انقدر

نشدم کامیون از ساشا ...  

 

 انداختم نگاهی خالی لیوان به حسرت با شد تموم که کاکائو شیر

دوختم کامیون از بیرون به رو نگاهم هم بعد و .  

 



 هم با بود مرز لب مرد همون یکیشون که دیگه مرد ادوت و ساشا

کردن می صحبت ...  

کرد باز رو در و اومد ساشا بعد مدتی ...  

بریم بوس مینی با باید رو بعد به اینجا از... پایین بیا ـ ...  

 

 دو و اومد سمتمون به مرد. شدم خارج کامیون از ساشا کمک با

گرفت سمتمون لباس دست ...  

 

 اینجا مردم شبیه یکم تا بپوشین رو اینا کامیون پشت برین ـ

   ...بشین

 

کرد هدایت کامیون پشت به رو من و گرفت رو ها لباس ساشا ...  

 رو هایی لباس و بست رو در ساشا. شدیم سوار پشت اون دوباره

گرفت سمتم ...  

 



 بلند محلی پیراهن. کردم نگاهشون و گرفتم ازش رو ها لباس

 چین کمی مقدار کمرش توی که قرمز زری های گل با سفید

  .میخورد

 

 تا هم  ای زرشکی ی جلیقه. داشت تنگی و بلند های آستین

کرد نگاهم ساشا... بود همراهش کمر .  

 

 ساشا جلوی بتونم که باشه حدی در پرروییم کردم نمی فکر

رفتم ها یخچال از یکی پشت پس بپوشم رو ها لباس .  

 

 ای مشکی و زرشکی خز بلند التویپ. پوشیدم رو جلیقه و لباس

کردم تن به بود همراهش که هم .  

 

 میون هم رنگ همون حریر شال همراه به رنگی قرمز نمدی کاله

بود ها لباس .  

طوریه چه درستش پوشش دونستم نمی ...  



کردم سرم رو کالهک هم بعد و انداختم سرم روی رو شال اول .  

 

 لباس. بود شده دهآما هم ساشا. شدم خارج یخچال پشت از

 شده بسته کمرش روی ای مشکی کمربند که بلندی زرشکی

  .بود

 

مشکی بلند ساق های بوت و تنگ نسبتا شلواری همراه به ...  

 گردنش دور هم دستمالی و بود سرش روی بزرگی پشمی کاله

بود پیچونده .  

 

 متوجه درست. کرد می آنالیزم مدت این تمام توی انگار هم اون

نشدم ش چهره اتتغییر ی .  

 عقب موهام همراه و کشید حریر شال به دستی. اومد سمتم به

  .فرستاد

 



... گذاشت سرم روی رو بود خودش مال مثل درست که کالهی

 که طوری. پیچید گردنم دور خودش مال مثل هم بلندی دستمال

بپوشونه رو دهانم از باالتر مقداریش .  

 

کشید باالتر هم رو خودش مال :  

بهتره ینجوریا ـ . 

 کوتاهی روی پیاده از پس رو ما مرد. شدیم پیاده دو هر باالخره

رسوند جاده داخل بوس مینی به :  

 

.. باشین مراقب فقط. منتظرتونه ماشین اونجا... ماکو میبرتتون ـ

شده گرفته بازرگان تا ردتون انگار چون ...  

 

فشرد رو دستم. زدم ساشا دست به چنگی و شد حبس نفسم . 
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 شلوغ نسبتا بوس مینی سوار مرد با خداحافظی از پس دو هر

نشستیم جلو همون هم کنار صندلی دوتا روی و شدیم .  

 

دادم بیرون رو نفسم... افتاد راه به بوس مینی .  

 شانس هم باز انگار اما برسیم ماکو به دردسر بدون بودم امیدوار

باهامون نبود یار .  

 

 ترمز شدت به بوس مینی که گذشت نمی حرکت از زیادی زمان

خورد وحشتناکی تکون و کرد ...  

 با بوس مینی در... شد بلند مسافرین دادهای بی و داد صدای

 دست به تفنگ ساشا مثل هایی لباس با مرد دو و شد باز شدت

شدند بوس مینی داخل ...  

 



 خودم زده وحشت... شد حبس دوباره م شده آسوده تازه نفس

کردم نزدیک ساشا به رو ...  

زد داد مردها از یکی که شد بلند مسافرها فریاد و جیغ صدای :  

شین خفه ـ ...  

 

لهجه بدون و بود فارسی زبانش !  

... چرخید بقیه روی و گذشت ما از راحت خیلی نگاهشون

 به دیگری و ایستاد ما کنار قادقی یکیشون... رفتن جلو دوتایی

رفت بوس مینی آخر سمت ...  

 

 می نگاه مردها و زن ی همه ی چهره دقت با و دونه دونه مرد

 کنار بودن پوشونده رو صورتشون که رو کسانی ی پوشیه و کرد

زد می .. 

 

بزنن کنار خودشون میخواست ازشون البته ...  



 از که مردیم یه و نز یه دنبال فقط... نداریم کاری کسی با ما ـ

نیستن شماها ...  

بودیم نشسته جلو درست چون بودن نشده ما ی متوجه هنوز .  

 

شد بلند گوشم کنار از ساشا وار زمزمه صدای ...  

 بوس مینی از سرعت آخرین با رو خودت حاال گفتم وقتی ـ

بدو فقط و کن پرت بیرون ...  

شدم خیره جدیش های چشم به بهت با ...  

چی؟ ـ  

 

بست شمچ :  

خودشونن ـ ...  

بودن صمصام های آدم ها این! بود منطقی کامال ...  

شد دور از کمی و کرد ول رو دستم ساشا ...  

 



 "حاال" فریاد با. شد بلند جا از سرعت با و کرد بهم دیگری نگاه

داد هول محکم رو کناری مرد سریع ... 

 

 مرد چرخیدن... کردم می نگاه صحنه این به زده بهت اما من

 و ساشا توسط دستم گرفتن با شد همزمان ما سمت به عقبی

شدنمون پرت بیرون ...  

 

... کشید می سرش پشت هم رو من و دوید می سرعت با ساشا

 سرعت و بکشم کوتاهی جیغ شد باعث شلیک اولین صدای

ببرم باال ساشا ی اندازه به رو دویدنم ...  

 

بود سخت خیلی برام دامن اون با دویدن .  

 کفش اومدن از قبل حداقل که کردم شکر رو خدا مرتبه ندینچ

بودم پوشیده کتونی .  

 



 و جاده نه و بود شلیک صدای از خبری نه دیگه که دویدیم انقدر

آدم نه ... 
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 قرار کم نسبتا شیب به ای دره سمتمون یک. ایستادم زنان نفس

سنگ و بود درخت دیگرمون سمتم و داشت ...  

شد می متمایل باال سمت به بیشتر قدم هر با که شیبی و . 

 نفس هم اون. چرخید سمتم به شد ایستادنم ی متوجه که ساشا

زد می نفس . 

 

وایسادی؟ چرا ـ  

بکشم عمیق نفس تا چند کردم سعی . 



نمیتونم دیگه ـ ... 

کرد ریز رو هاش چشم. بود آروم صدام . 

چی؟ ـ  

دادم جواب قبل از تر بلند : 

نمیتونم دیگه ـ . 

 

برداشت سمتم به قدمی و شد درهم هاش اخم . 

ببینم بیفت راه. نیار در بازی بچه نمیتونی؟ چی یعنی ـ . 

 

 و خیس رو پاهام و نفوذ هام کفش توی پاهام زیر های برف آب

بودن کرده حس بی .  

 هم دست به دست نشو همه خستگی و سرما ترس، گرسنگی،

 بیرون وجودم از هم رو تحملم ی قطره آخرین تا بودن داده

 .بکشن

بود رفته باال صدام. زدم پلک . 



نمیام جایی دیگه ـ . 

 

 قوز براش بود شده هم من لجبازی و انگار بود خسته هم ساشا

قوز باال ... 

فشرد هم روی رو دندوناش : 

بیا راه... ماهور نکن سگم ـ . 

 تهدیدم هم باز. آورد می فشار بهم زیادی م هشد زایل اعصاب

کرد می . 

 

پیچید کوهستان توی فریادم صدای : 

 هر. میکشیم که اینه تهش کنی؟ چیکار میخوای... نمیام گفتم ـ

نمیام جایی دیگه من. بکن داری دوست غلطی . 

 

گرفت رو بازوم و آورد هجوم سمتم به زیاد عصبانیت با ساشا . 

ایستاده روم جلوی کی شدم متوجه تازه انگار . 



 و عقب به قدمی خورده جا نبودم دره ی متوجه اصال که حالی در

برداشتم راستم سمت به متمایل . 

 

 لغزیدن با هم ساشا. شدم پرت دره سمت به و شد خالی پام زیر

 پایین به دو هر و کنه حفظ رو تعادلش نتونست پاش زیر سنگی

شدیم پرت . 

 

 آغوش توی رو من ساشا. نیدمش می رو هام جیغ صدای تنها

 های سنگ. میخوردیم غلط زمین روی از دو هر و بود گرفته

کردم می حس بدنم زیر رو هاشون ضربه و سفت . 

 

 توی که دردی با و رفت کنار سرم دور از ساشا دست ای لحظه

شدن قطع صداها ی همه پیچید سرم . 

 

*** 

 



دادن می مآزار خیسم های لباس. لرزوند می رو تنم سردی باد . 

بودم مونده زنده که بود عجیب. کردم باز رو سنگینم های پلک . 

 دوباره رو ترس بودند ها گرگ منشأشون سر انگار که هایی زوزه

کردند می جاری وجودم توی . 
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 سرد باد... بشینم و کنم بلند رو خودم تونستم سختی به

داد می سر وجودم عمق تا رو سرماش و وزید می همچنان ...  

 

 چند توی که ساشایی دیدن با... کردم نگاه رو اطرافم کمی

کشیدم سمتش رو خودم دردم به توجه بی بود افتاده قدمیم .  

 



 راستش ی شقیقه از خون و بودن بسته مشکیش های چشم

 سر بازوش سمت رو مدست آروم و گزیدم رو لبم. بود سرازیر

  .دادم

 

نداد نشون العملی عکس اما دادم بهش تکونی ...  

 

من از سردتر حتی... بود سرد... نشست صورتش روی دستم !  

شد متوقف بدنم توی انگار خون جریان . 

دادم تکونش تر محکم ...  

ساشا ـ ...  

 

ساشا نبود ترس از بار این... شد بیشتر بدنم و ها دست لرزش ...  

باشم داشته میتونستم که ای حامی تنها دنبو ...  

 نمی ذهنم به چیزی که بودم شده هول و ترسیده قدری به

  ...رسید



 

 هیستریک و میشد تر بلند لحظه به لحظه گفتنام ساشا صدای

  ...تر

 هم پلکی لرزش حتی اما زدم ش گونه روی محکمی سیلی

نشد حاصلم ...  

میشد بلند نمتریمو چند از انگار گرگا های زوزه ...  

نداشتم رو اطراف به نگاه جرات ...  

 

 یقه... شد جاری سرما سوز به توجه بی و شکست هام اشک سد

دادم تکونش و گرفتم محکم رو ساشا ی ...  

شو بلند لعنتی ـ ...  

بود کرده تار رو دیدم اشک. زدم بهش ای دیگه سیلی . 

 



... بزاری تنها نجاای و من نمیتونی تو... ساشا شو بلند خدا رو تو ـ

 لعنتی... رحم بی گر شکنجه پاشو. نمیکنم ولت گفتی خودت

کن باز رو هات چشم ...  

 

 می ساشا ی سینه توی رو هام مشت و کردم می هق هق

  ...کوبوندم

 و من ساشا... شو بیدار فقط... میام باهات... نمیزنم غر دیگه ـ

نکن ول اینجوری ...  

 

 می شدنشون نزدیک و بود اعصابم روی ها گرگ ی زوزه

  ...ترسوندم

 

زدم جیغ هام هق هق میون :  

؟؟؟؟نیست اینجا کسی... کنه کمک یکی ـ  

خورد صورتم توی و برگشت پیچید، کوهستان توی صدام ...  



کشیدم ساشا از دست امید نا ...  

 

... بودن گرگا... میکرد م زده وحشت سرم پشت خش خش صدای

شنیدم می سرم پشت درست رو هاشون زوزه صدای ...  

 

 تا برگردم اینکه بدون. برام بود نمونده فرار برای توانی دیگه

 زدم چنگ رو پیرهنش. خوابیدم ساشا کنار ببینم رو سرم پشت

چسبوندم پهلوش به رو خودم محکم و ... 
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... بده نجاتم داشتم انتظار جون نیمه ایساش از هم هنوز شاید

 طوالنی خواب یه منتظر اندازه از بیش انگار... بستم رو هام چشم



. بست رخت تنم از کم کم هم حس شد بسته که هام پلک. بودم

شدن شل هام دست .  

 

 می نزدیک و دور صداها... بلعید می خودش توی رو بدنم سرما

  ...شدن

باد هوی هو ...  

گگر ی زوزه ...  

 نمی حس رو دردی دیگه... شد فرو پام مچ توی تیزی چیز

  ...کردم

 

 از انگار که صدایی بدم دست از رو هوشیاریم اینکه از قبل

شنیدم رسید می گوشح به دورتر ها فرسنگ ... 

آدمن... اوناهاشون ـ ...  

 

*** 

 



. کرد می درد بدنم تمام. برگشتم دنیا به صورتم خیسی با

کردم می حس راستم پای توی رو سوزشی احساس .  

 

 سریع ساشا یادآوری با. بستند نقش ذهنم توی کم کم اتفاقات

 تشک یه روی. انداختم اطراف به نگاهی. کردم باز رو هام چشم

بودم کاهگلی کوچیک نسبتا اتاق یه داخل .  

 

 یه... رنگی و قشنگ های بافی قالب از بود پر اتاق دیوارهای روی

بود اتاق ی گوشه هم قالی بزرگ دار .  

شدی؟ بیدار باالخره ـ   

 

 غلیظی ترکی ی لهجه و بود کنارم که دوختم زنی به رو نگاهم

 هم به شبیه. افتاد هام لباس و هاش لباس به نگاهم... داشت

بودم کرده تنم کامیون توی که هایی لباس همون مثل... بودن . 
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افتاد پیشونم روی دستمال که نشستم سختی به .  

. بود سردم هم هنوز بیرون از اما بودم سوختن حال در درون از

 احساس پام مچ توی رو شدیدی درد. بایستم کردم سعی

 .میکردم

ایستاد همراهم هم زن اون  ...  

 

ندن؟ قزم؟ میشی بلند ـ   

شدم نمی متوجه ستدر و بود ترکی حرفهاش از نیمی ...  

دِیل ایی... جان دختر بخواب ـ ... 

 سرم و پیچید پام ساق توی وحشتناکی درد که برداشتم قدمی

داشت نگهم و انداخت بازوم زیر رو دستش فورا زن. رفت گیج .  

 



 نگهم راحتی به شد می باعث همین و بود من برابر چند هیکلش

  .داره

زدم پسش ...  

ت؟کجاس ساشا... ساشا ـ   

 

 گرفت رو بازوم قبل از تر محکم زن... رفتم بسته در سمت به

میخوردم تلو تلو و کنم حفظ رو تعادلم نمیتونستم هنوز چون ...  

 

شوهرته؟ ساشا ـ   

گذاشتم سرم روی دستم ...  

کجام؟ من... من کجاست؟ ـ   

 تشک همون سمت رو من. سنگین سرم و بود سست بدنم

کرد هدایت :  

دختر بخواب... دیل خوب حالِن... آروم... قزم آروم ـ ...  

 



خوابیدم تشک همون روی دوباره کمکش با ...  

 خودش با ترکی به چیزی و گذاشت پیشونیم روی رو دستش

کرد زمزمه .  

شد خارج اتاق از و برداشت رو تشک کنار سینی .  

 

 انرژی حتی... بود نتیجه بی تالشم اما شم بلند بازم کردم سعی

بکشم میازهخ یه نداشتم ...  

افتادن هم روی دوباره هام پلک .  

 

***  

 

 هم هنوز. کنم باز رو هام چشم شد باعث فریادها و داد صدای

بود قبل از بهتر حالم انگار اما داشتم درد بدن .  

 

 ازشون چیزی من و بودن ترکی زبون به همه فریادها و داد

نمیشدم متوجه .  



 پام ساق و رفت می یجگ سرم کمی. شم بلند جا از کردم سعی

کرد می درد هم هنوز .  

کردم بازش و رسوندم در به رو خودم . 
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 خونه اصلی قسمت وارد و گذاشتم سر پشت رو کوتاه راهروی

 های رنگ به پشتی تا چند که کوچیک پذیرایی یه. شدم

بودن اطرافش بود شده گلدوزی روشون که حالی در زرشکی .  

 

 نزدیک بهش. بود روش قدیمی رادیوی یه. افتاد طاقچه به نگاهم

کشیدم ش شده دوزی ترمه ی پارچه به دستی و شدم ...  

 



 رو در. رفتم اومد می حیاط داخل از انگار که صدا و سر سمت به

 چوبی های نرده متر چند ی فاصله به خونه دور تا دور. کردم باز

بود شده کشیده .  

 

 پایین در جلوی ی پله چهارتا از و کشیدم ها نرده به دستی

  .رفتم

 از یکی. بودن ایستاده خونه حیاط توی زن تا دو و مرد تا سه

 چیزهایی ترکی به عصبانیت با بود هم جوان نسبتا که مردها

  .میگفت

 

 به شون همه نگاه که شد خارج گلوم از ای سرفه ناخودآگاه

شد کشیده سمتم .  

 قرمز ریز های گل که رو سفیدم دامن. ریخت دلم توی ترسی

فشردم مشتم توی بودش پوشونده .  

 

کرد هم در بیشتر رو هاش اخم جوان پس .   



گلدی کندینی... بفرما ـ ..  

رفتم عقب وحشت با که برداشت سمتم به خیزی ...  

 داشتین چیکار... نیستی اینجا اهل... بهشون بگو خودت خانم ـ

 روستا دنبالتون در به در که اونایی هان؟؟ کوهستان وسط شماها

کین؟ ریختن هم به رو   

 

. بود خیره پسر جدی و افروخته بر صورت روی لرزونم نگاهم

میترسوند رو من نگاهش. فشردم مشتم توی بیشتر رو دامن .  

 

 سفیدی کوتاه های ریش و موها و بود همه از تر مسن که مردی

کشیدش عقب محکم و گرفت رو پسر ازویب داشت ...  

 

و مردم دختر ترساندی... اوقالن گیت ایلری ـ ... 

اومد سمتم به و دوخت زنم دو دو های چشم توی رو نگاهش ...  

نیست چیزی... جان بابا نترس ـ ...  



 

 ایستاده قبلی آشنای زن همون کنار که جوونی دختر به نگاهی

کرد بود .  

و خانم داخل ببر... قزم آیسن ـ ...  

اومد سمتم به و زد مشوشی لبخند دختر . 
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 رو دیگرش دست و گرفت دستاش از یکی توی رو راستم دست

گذاشت کمرم پشت هم ...  

عزیزم باال بریم بیا ـ ...  

 

بود کمتر توجهی قابل طور به بقیه از ش لهجه ... 



نداشت رو اونجا ی لهجه اصال عبارتی به !  

 

 به و بست رو در. شدیم خونه داخل و رفتیم باال ها پله از هم با

رفت پذیرایی کنار کوچک ی آشپزخونه سمت . 

بیارم شربت برات میرم.. عزیزم بشین ـ .  

 

 روی دستی. دادم تکیه پشتی به و نشستم زمین روی ای گوشه

کشیدم نگار و نقش پر قالی ...  

شد خارج دهانم از آهی ساشا یادآوری با .  

گرفت قرار جلوم شربت لیوانی حاوی بشقابی .  

 

کشیدم باال رو نگاهم . 

داشت زیبایی ی چهره. نشست کنارم. بود دختر همون .  

زد مالیمی لبخند :  

میاد خوشت ش مزه از میدم قول بخور... سکنجبیله شربت ـ .  



 

داد ادامه و کرد مکثی :  

چیه؟ تو اسم... ماه همانند یعنی... آیسنه من اسم ـ   

 

شد کاسته ترسم از کمی ش دوستانه لحن تاثیر تحت :  

ماهور ـ ...  

 

قشنگیه اسم! ماهور ـ .  

 و همدیگر سکوت در کمی. دادم تحویلش لبخند به شبیه چیزی

کردیم نگاه .  

هام سوال پرسیدن توی بودم مردد ...  

 

 مرد اون منظور اینجا؟ اومدم چطوری من کجاست؟ اینجا اینکه

ساشا و بود؟ چی عصبانی ! 

سوالم ترین مهم ...  



اومدم خودم به صداش با ...  

 جواب من... و سواالت بپرس... داری سوال کلی میدونم ـ 

 ...میدم
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 اولین ذهنم توی مهم های سوال ی همه برخالف اما چرا نمیدونم

شد جاری زبونم روی اینطوری سوال : 

  

متفاوته؟ بقیه با تو ی لهجه چرا ـ   

خندید بعد و کرد نگاهم تعجب با کمی اول ...  

نیستم اینجا اهل من ـ ...  

پرید باال ابروهام ...  



میکنی؟ چیکار اینجا پس ـ   

 

بابام حاج عروس من ـ ...  

بابا؟ حاج ـ   

 همسر... دیدی حیاط توی که سفیدیه مو پیرمرد بابا حاج ـ

بود عصبانی زیادی که پسری همون... بابا حاج پسر... تایمازم ...  

 

 می ش چهره از شیطنت که دختری این به. بود عجیب برام کمی

باشه داشته مرد اون مثل به همسری که اومد نمی بارید .  

 

 کنار رو من و تایماز کس هر... میکنی فکر چی به داری میدونم ـ

میشه تضادمون ی متوجه میبینه هم ...  

 خیلیم.. نیست خشن و جدی اونقدراهم تایماز کن باور ولی

  ...مهربونه

 



شدی؟ اینجا عروس چطوری نیستی اینجا اهل که تو ـ   

 

 به اینجا. هستم هم اینجا اهل جورایی یه من واقعیتش خوب ـ

نبودم اینجا هدیگ سالگی سه از اما... اومدم دنیا .  

 روستا این به پا ساله یک تازه من و...  منه ی عمه پسر تایماز

 ازدواج ماهه پنج االنم... و شدم آشنا تایماز با و گذاشتم

  ...کردیم

 

 ذهنم به حیاتی های سوال حجم دوباره آورد رو روستا اسم تا

آورد هجوم ...  

کجاست؟ اینجا ـ   

ماکو نزدیکی... ازرگانب مرز توی... بالغ قره روستای ـ ...  

 

بود ماکو ما مقصد... کردم تکرار لب زیر مرتبه چندین رو ماکو ...  

درآوردم؟ سر اینجا از چطوری من ـ   



 

... کردن پیدا کوهستان توی رو شما دیگه نفر دو و بابا حاج ـ

 می تون پاره تیکه گرگا وگرنه رسیدن موقع به آوردین شانس

  ...کردن

 

 اما زدن برق هام چشم برد کار به حرفاش توی که جمعی فعل با

 که پیرمردی همون و شد باز در بزنم ساشا از حرفی اینکه از قبل

شد داخل گفتن می بابا حاج بهش ...  

 

 سمت همین به و زد لبخندی. کردم جور و جمع رو خودم کمی

  ...اومد

داره چیکارت شوهرت ببین برو آیسن ـ . 
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شد بلند جا از آیسن :  

کجان؟ آتا عمه پس ـ   

تایماز پیش بیرون ـ ...  

شد خارج خونه از و زد من به لبخندی آیسن . 

 

نشست روم به رو بابا حاج ...  

جان؟ دختر بهتری ـ   

 زیادی زدنش حرف ترکی اینکه با بابا حاج. گفتم آرومی ی بله

کرد می صحبت خوبی هم به رو فارسی اما بود غلیظ ...  

 

پرسیدم می ساشا از تر سریع چه هر باید .  

ببخشید ـ ...  

کرد نگاهم .  

دوختم قدرتمندش اما دار چین های دست به رو هام چشم ... 



 

بود همراهم کوهستان اون توی مردی ـ ...  

میگی؟ رو شوهرت ـ   

شوهرم؟ از رغی کنم معرفی رو ساشا میتونستم چیزی چه   

بله ـ ...  

 

شدم خیره ش چهره به :  

نه؟ مگه خوبه حالش ـ    

زد داری معنا لبخند :  

خوبه حالش... دخترم خوبه ـ .. 

  

 خیز نیم و زدم ای آسوده لبخند. شد سرازیر دلم توی شوق

  :شدم

جاست؟ همین کجاست؟ پس ـ   

 



خندید بار این :  

قز باش آروم ـ .. 

ددا ادامه و داد تکون سری :  

عاشقی پدر بسوزه ـ !  

کشیدم عقب و شد گرد هام چشم .  

  عاشقی؟

 

نبودم ساشا عاشق من ...  

بس و حامیه یک تنها من برای ساشا! باشم نباید یعنی .  

شد بلند ذهنم ی گوشه از صدایی :  

 

" ... خورده پیوند هم به اسماتون... شوهرته اون حامی؟ یه فقط

... لرزونه می رو دلت یشمشک های چشم... شده یکی هاتون تن

نیست حامی یه فقط اون... میکنی وحشت نبودنش از "  

 



انداخت دلم توی رو ترسی ذهنم صدای ...  

نبود حامی یه فقط ساشا !  

کشید بیرون درونم جنجال از رو من بابا حاج صدای :  

نیست اینجا ـ ...  

شد گرد هام چشم :  

کجاست؟ پس ـ   

 

 گفته برام... زدم حرف باهاش من... نزدیکیا همین جایی یه ـ

 هاشون خالف شاهد ناخواسته که مرزی ارازل دست از چجوری

دنبالتونن هم هنوز ها اون و کردین فرار بودین ... 
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مرزی؟ ارازل   

بود؟ صمصام های آدم منظورش   

 که هایی آدم... بوده مردی تو ههمرا بدونه نباید کسی ـ

کردن نفوذ روستا توی دنبالتونن ...  

بود گفته بهشون دروغ به رو چیزی حتما ساشا ...  

 

ندم سوتی تا نگم موضوع این از چیزی دادم ترجیح ...  

نداره؟ خبر ساشا وجود از کسی یعنی ـ   

نباش نگران... اعتمادن قابل همه دارن خبر که اونایی ـ ...  

 و برگردین هم پیش میتونین دوباره شد تر آروم یکم که اوضاع

ماکو به برین ...  

 

 رو ساشا نبود قرار حاالها حاال یعنی این. کشیدم عمیقی نفس

  .ببینم

 



*** 

 

 خبری هنوز هفته دو از بعد کردم می فکر که طور همون درست

نبود ساشا از . 

 باعث همین و بودن دنبالمون زیاد پیگیری با صمصام های آدم

بشم خارج خونه این از نتونم هم من شد می .  

 

 خصوص به خانواده این با زیادی صمیمیت هفته دو این توی

 رو گاردش عنوان هیچ به تایماز البته. بودم کرده پیدا آیسن

زد نمی کنار من جلوی .  

 

 یک فقط اینجا من بود معتقد و نداشت اعتماد بهم هم هنوز

  .دردسرم

 جلوی چندان کردم می سعی آیسن های توصیه طبق هم من

نکنم توجه بهش و نباشم دیدش .  

 



 همه. بود روستا کل راهنمای و پیر بابا حاج فهمیدم مدت این

میذاشتن احترام بهش منت بی و بودن عاشقش .  

اهالی برای مونست می کدخدا مثل اما نبود کدخدا اسما ...  

 

 آتاناز لطف هب کم کم اما رفت می سر م حوصله زیادی اوایل

بشم سرگرم تونستم آیسن و بابا حاج همسر .  

 

 این و بود آورده وجود به وجودم توی رو خألی بدجور ساشا نبود

نبود خوب اصال .  

 چیز کردم می حس و داشتم قراری بی احساس ش همه اینکه

ترسوند می رو من ندارم رو وجودم از مهمی . 
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کردن می تایید رو مغزم صدای همه ها این . 

 از بودم گرفته یاد آتا از که ای بافی قالی و بافی قالب با گاهی

بودن موقت فراموشی یه فقط ها این اما میشدم دور افکار این ...  

 

 خاکستری گرگ. بود شده تنگ هم خاکستریم گرگ برای دلم

بود گذاشته تنها رو من و بود پیوسته ساشا به کوله همراه هم .  

بود شده نصیبم زیر لباس تا چند فقط کوله اون از ! 

 

 های گل از و رودش از. کرد می تعریف برام اینجا از زیاد آیسن

 می بیرون سر کم کم ها برف شدن آب با که کوهستان میون

 ...آوردن

 

 آیسن که لذتی و بشم خارج خونه این از داشتم دوست خیلی

نمیشد اما کنم تجربه رو گفت می ...  

 شیر دوشیدن بدم انجام خونه بیرون میتونستم که کاری تنها

بود انبار داخل گاو ...  



 

 دوست "مزرعه در دختری حنا" تاثیر تحت بچگی از که کاری

تونستم باالخره و کنم تجربه داشتم ...  

بکشم گاو سر به دستی نمیکردم جرات حتی اول روز که بماند ...  

 

*** 

 

گذشتن می منوال همین به روزها ...  

میشمردم رو شون دونه دونه .  

ماه یک شد هفته سه و هفته سه شد هفته دو !  

نبود ساشا از خبری ماه یک .  

 

بودن کرده اطراق روستا توی صمصام های آدم ماه یک ... 

 ای خانواده با و بودم روستا داخل ای خونه توی من ماه یک

بودند مهربون انتظارم از بیشتر من با که کردم می زندگی ...  



 

تایماز گرفتن فاکتور با البته !  

گذشت ماه یک ...  

 و کرد شک که بود ام سی روز درست. بود شده حامله آیسن

شدن ماکو راهی تایماز با روز همون .  

 

 ثابت که داد نشونمون رو کاغذی ذوق با آیسن برگشتن وقتی

 حمل شکمش داخل رو ای هفته ود کوچولوی یه کرد می

   ...میکنه

 

خورد تکون وجودم توی چیزی برگه اون دیدن با .  

 نطفه همچین بتونم من که میرسه هم روزی کردم فکر خودم با

بدم؟ پرورش وجودم توی رو ای   

 



 ساشا روی میتونم باشم؟ داشته ای آینده میتونم اصال آیا که این

 به شد می ختم تهش که دیگه میتونم هزار و کنم؟ حساب

  ...ساشا

 

 می غلت جام توی مدام. بودم بیدار صبح نزدیکی تا شب اون

کردم می فکر هام میتونم به و زدم ...  

مبهمم ی آینده به و ...  

 

 میتونستم ها شکنجه ی دغدغه و ساشا نبود با تازه اینجا انگار

کنم فکر به زندگیم و خودم به ... 

 هم به افکار همون میون الخرهبا که بود صبح های نزدیکی

رفتم خواب به م ریخته . 
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شدم بیدار حیاط داخل خروس صدای با که بود ظهر نزدیک .  

 دیر انقدر که بود بیدار وقت دیر تا دیشب من مثل خروسم انگار

کرد آواز به شروع .  

 

 لباس به دستی. کردم جمع رو پتو و تشک و شدم دبلن جا از

شدم خارج اتاق از و کشیدم تنم توی رنگ سفید و سرخ .  

 

افتاد بابا حاج و آتا تایماز، به نگاهم شدم که پذیرایی داخل .  

کردن قطع رو هاشون صحبت دیدنم با .  

کردم آرومی سالم .  

 

 و دادن رو جوابم انرژی پر و رسا آتا و بابا حاج همیشه مثل

کرد اکتفا دادن تکون سر به هم تایماز .  

شد بلند جا از آتا :  



 

؟بیارم میخوری چه... قزم گلدی ـ  

 و تایماز درهم های اخم به نگاهم که حالی در و زدم لبخندی

گفتم بود بابا حاج مشوش ی چهره :  

نیست؟ آیسن... نمیخورم چیزی. آتا نکنه درد دستت ـ  

 

گزیدم لب. شد ربیشت تایماز های اخم ...  

آیسن و من صمیمت از اومد نمی خوشش چندان ..  

شد بلند بابا حاج صدای بپرونه بهم چیزی تایماز اینکه از قبل :  

گاواست پیش ـ ...  

 

 بحثشون شد بسته که در. شدم خارج خونه از و کردم تشکری

گرفتن سر از رو ...  

شدم نمی متوجه و بود ترکی هاشون حرف ی همه .  

برداشتم عقب به قدمی در ناگهانی شدن باز با .  



 

بست سرش پشت رو در. بود تایماز .  

داشت اخم همچنان. کردم نگاهش ...  

 ی پله روی از شد باعث که رفتم عقب. برداشتم سمتم به قدمی

بلغزم اول .  

 

داشتم نگه رو خودم و زدم چنگ ها نرده به .  

میگم چی ببین کن گوش خوب ـ .  

کردم نگاهش . 

 من ولی دروغاتون با بمالین شیره میتونین رو آتا و بابا حاج سر ـ

 بدون فقط... میشی ساز دردسر داری زیادی دیگه... نمیشم خام

 با کاری بیارن خونه این افراد سر بالیی دنبالتونن که اینایی اگر

نکنین فراموش دارین عمر تا که میکنم پسره اون و تو ... 
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شد خارج خونه از و شد رد کنارم از بعدم .  

 می لو داشت من وجود یعنی هاش حرف. کشیدم عمیقی نفس

  ...رفت

نیاد خونواده این سر بالیی من خاطر به بودم امیدوار واقعا ...  

 

 نمیتونستم وجدان عذاب شدت از که بودم خودم این وگرنه

کنم زندگی .  

 

*** 

 

 روستا این توی ماه یک بودن مرزی ارازل اگر اینا میگه تایماز ـ

نمیکردن اطراق ...  

کرد می مرتب کنارم رو خودش تشک داشت. کردم نگاهش ...  



 

 که نشنیدم تو از حرفی اصال من ولی... میگین دروغ میگه ـ

باشه دروغم بخواد .  

دادن؟ گیر بابا حاج به اونا ـ   

کرد نگاهم و ستنش تشک روی .  

 

 یه جدید ساکنین این میگفت... بود اومده صبحی حسن مشت ـ

 و سفت هم بابا حاج. ببینن رو تو میخواستن... دارن گمشده

 کسی ی گمشده تو گفت و وایساد حسن مشت جلوی سخت

بابایی حاج آشنای و نیستی . 

 

بزنم لبخند کردم سعی. کردم باز و بستم ثانیه چند رو چشمام .  

اینجا؟ اومدی کردی ول و شوهرت چرا تو حاال ـ   

گفت و کرد نازک چشمی پشت :  

کردم قهر ـ ...  



 

 باال ش جمله داخل شده جمع ی عشوه همه این از ابروهام

  ...پرید

کردی؟ قهر ـ   

اوهوم ـ ...  

کنه؟ کشی منت تایماز داشتی انتظار بعدم ـ  

 

زد پلک :  

اوهوم ـ ...  

کرد؟ کشی منت ـ   

داد پیشونیش به چینی ...  

بودم؟ اینجا من االن بود کرده اگر ـ   

 هم آیسن. کشیدم دراز تشک روی. خندید هم اون. خندیدم

کشید دراز کنارم و کرد خاموش رو چراخ . 
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شد بلند آیسن صدای سکوت مدتی از بعد :  

ماهور؟ ـ   

بله ـ .  

شوهرید؟ و زن واقعا... ساشا و تو ـ   

شد حبس نفسم ... 

بودیم شوهر و زن .  

جسما... قانونا... شرعا ...  

 

دونستم نمی رو دل اما ...  

گفته؟ چیزی تایماز چطور؟ ـ   



چرا دونم نمی... شده مشکوک زیادی تایماز ـ .. 

چی؟ تو ـ   

من؟ ـ   

داری؟ شک من به هم تو... آره ـ   

 

نه ـ !  

بود شَک بدون و مکث بدون ابشجو . 

شد بلند دوباره صداش. نگفتم چیزی .  

داری؟ دوسش ـ   

 رو آرامش موضوع همین کشمکش با وجودم کل. کشیدم آهی

بودند داده فراری ...  

دونم نمی ـ ...  

 

کرد سکوت .  



داری؟ دوست و تایماز... تو ـ   

کنم حس تاریکی داخل راحتی به میتونستم رو لبخندش .  

شقشمعا ـ . 

چرخیدم سمتش به کمی ...  

چطوریه؟ عشق ـ  

چرخید سمتم به ...  

 

زیباست... عشق ـ ...  

همین؟ ـ   

 تند تند قلبت دیدنش با وقتی میدونی؟.. زیاده خیلی کلمه این ـ

 کنار میدونی وقتی... میده آرامش بهت آغوشش وقتی... میزنه

 لوکوچو زخم یه طاقت حتی وقتی... امانی در چی همه از اون

 اینا... میکنه خوشحالت داشتنش وقتی... نداری انگشتشم روی

زیبایی؟ از غیر به چین   

 



داد ادامه و کرد مکثی : 

 که چیزی یه... نظیر بی زیبایی یه... خوبه خیلی حس یه عشق ـ

میشه تزریق بهت خدا خود وجود از انگار . 

 

 حس از پر و بود دل ته از هاش حرف. داشتم دوست رو توصیفش

باشم؟ ساشا عاشق منم بود ممکن یعنی. بخو   

 

 نبودش. بود امن چیز همه کنارش... میکرد آرومم آغوشش

میکرد بیقرارم ... 

داشتم؟ دوست رو ها این آیا دونم نمی اما  

گی؟ می عشق از بازم ـ  

خندید و کرد نوازش رو دستم آیسن .  

رفتم خواب به و شد بسته هام چشم که گفت عشق از انقدر .  

 

پریدم خواب از شد بلند که تقی صدای با . 



اومد می حیاط داخل از پچی پچ صدای. بود شب نیمه هنوز . 

رفتم پنجره کنار و شدم بلند جا از آروم . 

زدم کنار رو پرده کمی ... 
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 وحشت با داشتن رهچه به نقاب که سیاهپوش مرد تا دو دیدن با

انداختم رو پرده ...  

کرد بیشتر رو وحشتم پنجره به برخوردشون صدای ... 

 باز بیرون از راحتی به و نداشت حسابی و درست قفل پنجره این

شد می .  

 



 می هام دست. دوختم خواب در غرق آیسن به رو لرزونم نگاه

کردم؟ می کار چه باید... لرزید  

بودن صمصام های آدم نهمو ها این که بودم مطمئن .  

 

شدم می خارج اتاق این از باید .  

افتاد شکمش به نگاهم چی؟ اومد می آیسن سر بالیی اگر اما ...  

 

 محکم رو هام چشم. میفتاد ش بچه و خودش برای اتفاقی نباید

  .بستم

شناختن می و دیدن می رو من اگر ...  

نبود خوب اصال این .  

بیفته اتفاقی ش خونواده و بابا حاج برای حتی بود ممکن . 

 

 اون با. دوختم آیسن به دوباره رو نگاهم و کردم باز رو هام چشم

دیدن می رو من نباید. رفتم در سمت به آروم. نداشتن کاری ...  



 چرخیدم اینکه محض به. بستم آروم رو در و شدم خارج اتاق از

افتاد تایماز به نگاهم .  

 

رفتم عقب و دمکشی هینی دیدنش ناگهانی ترس از .  

گذاشت بینیش روی رو انگشتش فورا .  

خبرته؟ چه... هیس ـ   

 

کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم قلبم روی رو دستم .  

 نمی خوابش دیگه وقت اون میشه بیدار آیسن... بیا و نرو هی ـ

میگیره درد سر صبح... بره .  

 

بردم یاد از رو تایماز ترس آورد که رو آیسن اسم .  

مصامص های آدم !  

 و کرد وحشتناکی اخم. گرفتم رو آستینش که بره خواست تایماز

کشید رو دستش محکم .  



 

گزیدم لب تدافعیش حالت از .  

کردم باز لب بزنه تشر بهم بخواد اینکه از قبل : 
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اینجان اونا ـ ...  

شد باز ناخودآگاهی طور به هاش اخم ...  

کیا؟ ـ   

 فقط و خوردم رو حرفم سریع اما صمصام های آدم بگم خواستم

گفتم و دیدم که چیزی :  

 پنجره از میخواستن. بودن بیرون نقاب با سیاهپوش مرد تا دو ـ

داخل بیان .  



 

شد گرد هاش چشم :  

داخله؟ آیسن ـ   

کشید موهاش توی دستی.. دادم تکون سر .  

زدین هم به رو زندگیمون که شما به لعنت ـ ...  

 

انداختم پایین رو سرم .  

داشت حق ...  

 دراز نداشت ای پنجره که رویی به رو اتاق سمت به رو دستش

  .کرد

 

 نمیشه دیگه ببینین رو تو... شو قایم کمد داخل و تو اون برو ـ

کرد جمعش .  

 



 نگاهم. بستم رو در. شدم اتاق داخل سریع و دادم تکون سوی

چرخوندم اتاق دور رو .  

 کمد سمت به. بود بزرگتر بودم داخلش من که اتاقی به نسبت

کردم باز رو درش و رفتم بود اتاق راست سمت که بزرگی چوبی .  

 

 خواب رخت روی رو پام. بود خواب رخت دست چند داخلش

گرفتم در چهارچوب به رو هام دست و گذاشتم زیری های .  

شدم کمد اخلد و کشیدم باال رو خودم . 

 

گرفتم قرار نشسته نیمه حالت به ها خواب رخت روی .  

 که کاری تنها. گذاشتم هم روی رو هام چشم و بستم رو کمد در

بود صبر بدم انجام میتونستم .  

 

 بیشتر. شد بلند داد بی و داد صدای که گذشت چقدر دونم نمی

تایماز و بود بابا حاج صدای ...  



 کردم می دعا. کردم قفل هم توی استرس با رو هام انگشت

نیاد سرشون بالیی .  

افتادم آیسن یاد به لحظاتی ...  

پریده خواب از چجوری فریادها صدای این با اینکه .  

بودم کرده بیدارش خودم کاش .  

 

 صدا رو تایماز که بود آتا دیگه بعد مدتی. شد آروم کم کم صداها

 رو کمد در. یکردم نگران هم رو من و بود نگران لحنش. کرد می

اومدم بیرون و کردم باز .  

 آیسن از خبری و بود باز رویی به رو اتاق در. شدم خارج اتاق از

  .نبود

 

 بغل توی آیسن. بودن اونجا همه. کردم تند پا پذیرایی سمت به

 رفت می ش صدقه قربان که حالی در آتا. لرزید می و بود تایماز

زد می هم رو قند آب . 
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رفت می راه ریخته بهم و کالفه هم بابا حاج .  

انداخت بهم نفرتی پر نگاه. شد متوجهم تایماز نفر اولین .  

 

ایستاد و دید رو من سرش چرخوندن با هم بابا حاج .  

مانداخت پایین رو سرم. نداشتم رو ش چهره به کردن نگاه روی .  

ببخشید ـ .  

 

 هم من تا بود ساشا کاش... بغض پر هم شاید و بود آروم صدام

 راحت خیال با و  کنم خالی آغوشش توی رو ترسم آیسن مثل

بریزم اشک .  

 



 نباید هم من نبود که حاال. دادم فشار هم روی رو هام چشم

کردم می گریه .  

 

*** 

 

 این از رو من بود تهخواس بابا حاج از تایماز. نبود امن دیگه اینجا

انگار بود موافق باهاش هم بابا حاج. کنه دور خونواده و خونه .  

 اتاق داخل صبح تا هم من. نخوابید دیگه کس هیچ رو شب اون

کردم فکر هام بدبختی به و موندم تنها .  

 

 پایین رو سرم دیدنش با. شد اتاق داخل آتا که بود ظهر نزدیکی

شون همه از... زشا کشیدم می خجالت. انداختم .  

 دامنشون بخواد من سرنوشت نحسی که نداشتن گناهی ها اون

بگیره رو .  

 



. بود قرمز من مثل اونم های چشم. بود آورده صبحانه برام آتا

 جلوم رو سینی. دیدم شد اتاق داخل که اول همون رو این

نشست هم خودش و گذاشت .  

دبو پایین سرم و بودم گرفته بغل توی رو زانوم .  

 

 به رو نگاهم. کردم بلند رو سرم شد گرفته جلوم که ای لقمه با

 مادرم هوس عجیب و لرزید یکهو دلم. دوختم مهربونش ی چهره

کرد رو .  

کشید سمتم به رو خودش. انگار فهمید آتا. لرزید م چونه .  

 

 توی رو خودم چجوری نفهمیدم کرد باز برام که رو آغوشش

انداختم بغلش . 
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گرفت باال هقم هق صدای و شدن جاری هام اشک باالخره . 

. میخوند برام چیزی ترکی به و کرد می نوازش رو سرم مدام آتا

کرد آرومم کمی همون انگار اما دونستم نمی رو معنیش .  

 

. شدن تموم کامال هام اشک که موندم آتا آغوش توی انقدر

 صبحانه سینی به ای اشاره و زد لبخندی. کشیدم عقب رو خودم

کردم خوردن به شروع و زدم لبخند هم من. کرد .  

 

 خواهی معذرت ازش. اتاق داخل اومد آیسن روز همون عصر

گفت شیرینی اخم با هم اون و کردم :  

حرفیه چه این... دختر نکردی کاری که تو ـ ... 

بود دستش کوچکی ی بقچه .  

داخلش گذاشتم لباس دست سه دو برات ـ ...  

 



گرفتم بقچه از رو نگاهم .  

برم؟ باید ـ   

نشست کنارم و کشید آهی .  

... اینجا بیای بتونی بازم کاش... میشه تنگ برات خیلی دلم ـ

دغدغه بی و آزادانه البته .  

 

زدم کمرنگی لبخند .  

برم؟ چجوری قراره ـ   

بردت می تایماز... میشی یمقا ها گاری از یکی توی ـ ...  

کجا؟ ـ   

انداخت باال ای شونه :  

بابا حاج نه میگه چیزی تایماز نه. نمیدونم ـ .  

داد ادامه و کرد نگاهم :  



 دست که کسی واسه بابا حاج. خوبیه جای حتما. نباش نگران ـ

نمیزاره کم کرده دراز سمتش کمک .  

 

گرفت رو دستم تایماز توسط آیسن اسم زدن صدا با :  

برید هوا تاریکی از قبل باید... شو بلند ـ .  

رفتیم حیاط به و شدیم خارج اتاق از هم با. شدم بلند جا از .  

کرد بغلم و اومد سمتم به آتا. بودن اونجا شون سه هر :  

 

قزوم کورسون سنی خدا ـ ... 

رو هاش حرف شدم می متوجه کمی حدود تا دیگه .  

مادر یک بوی. کشیدم اممش به آخر تا رو وجودش بوی !  

رفتم بابا حاج سمت به و اومدم بیرون آغوشش از . 

 رو هاش ترانه زیادی من بیمار دل برای که صدایی خوش مرد

بود کرده خرج .  

زد لبخند :  



اما... بری اینجوری نمیخواستم ـ ...  

انداختم پایین رو سرم :  

تونم شرمنده خیلی من ـ ... 
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همراهت به خدا... آیسن مثل هم تو... خانم نگو ـ ...  

گرفتم آغوش در هم رو آیسن .  

بدم نشونت رو نیم نی میخوام. بیا حتما تونستی وقت هر ـ .  

 

  .خندیدم

رفتم گاری سمت به و کردم خداحافظی همه با دیگه بار یک .  

خوابیدم جنینی حالت به کفش و شدم سوار .  



 

 کرد جا به جا دورم رو وسایل و انداخت روم رو حصیری آیسن

بشم پوشیده احتماال که .  

افتاد راه به گاری باالخره .  

 رفتیم می جلوتر چه هر. بودیم راه داخل رو زیادی زمان مدت

میشد سردتر هوا .  

ایستاد باالخره که گذشت چقدر دونم نمی .  

 

 نگاهم. بود میش و گرگ هوا. نشستم رفت کنار روم از که حصیر

دوختم اطراف به رو .  

کوچک جنگل یک میون. بودیم کوهستان باالی انگار !  

نبود بلندی و پستی همه اون از خبری .  

 خبری که هم هایی قسمت. بود پوشونده برف تکه تکه رو زمین

بودند روییده ای تازه های سبزه نبود برف از .  

 



 بود شده ساخته درخت دوتا بین که کوچکی ی کلبه به نگاهم

  .افتاد

پایین بیا ـ ! 

اومدم پایین گاری از. آورد خودم به رو من تایماز صدای .  

کجاست؟ اینجا ـ   

شد تایماز دادن جواب از مانع کلبه در شدن باز صدای . 

 

 حبس نفسم لحظاتی برای که چرخوندم کلبه طرف به رو سرم

  .شد

بود خودش !  

 و بودمش خواسته وجودم ته از دوباره دیشب همین که کسی

بودم کرده پیدا احتیاج بهش .  

گرفت سر از رو ضربانش قلبم . 

قبل از تر بلند موهایی و داشت ریش ته. بود شده عوض . 

تایماز های لباس به شبیه هایی لباس با . 
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داد نمی نشون رو چیزی ش چهره. برداشتم سمتش به قدمی .  

اومد جلو قدمی هم اون. فشردم مشتام توی رو گلیم گل دامن .  

 

کرد اسکن رو پام تا سر از بار چندین نگاهش .  

 های چشم توی شدم خیره و کردم زمزمه لب زیر رو اسمش

  .مشکیش

 

اومد جلو و رفتم جلو .  

ایستادیم دو هر که بینمون بود مونده هفاصل قدم یک تنها .  



 باال ناخوداگاه دستم. افتاد پیشونیش کنار کمرنگ زخم به نگاهم

کرد لمسش و رفت .  

 

نفهمیدم رو شدم کشیده آغوشش توی چجوری اینکه .  

 مرد این تنگ دل من. داشت می نگه آگاه رو من دلم لرزش تنها

بزنم گول تونستم نمی که رو خودم! بودم .  

 

کنم می فرار دوباره بترسم ازش هم باز اگر . 

 سرش توی گلدون با دوباره اینکه یا. کنم لعنتش هم گاهی شاید

  .بکوبم

 

 دوست رو مرد این من شاید. شدم می تنگش دل دوباره اما

  .داشتم

 که ای بقچه. نبود تایماز از خبری اومدم بیرون که آغوشش از

بود زمین روی یگار قبلی جای بود گذاشته برام آیسن .  

 



 داخل ساشا اول. رفتیم کلبه سمت به هم با و برداشتم رو بقچه

شدم کلبه وارد سرش پشت هم من. شد .  

 می وسترن های فیلم یاد رو من. چرخوندم اطرافش رو نگاهم

  .انداخت

بود فیلم داخل های کلبه همون شبیه کلبه .  

 

اتاق ی گوشه سنتی تخت و سماور گرفتن فاکتور با البته .  

نفتی عالءالدین یک و !  

 

گذاشتم کنارم رو بقچه و نشستم تخت ی لبه .  

 نگاهم و بود نشسته عالءالدین کنار متحرک صندلی روی ساشا

کرد می .  

 

شد باز هم از هام لب :  

خوبی؟ ـ   



کرد نگاهم دقت با حرف بی .  

خوبی تو ـ !  

 االب ای شونه. بیشتر داشت خبری حالت. نبود پرسشی ش جمله

کردم تایید و انداختم :  

 

خوبم ـ .  

داد تکون سری :  

کرد اعتماد مسن مرد اون به میشه میدونستم ـ .  

کردم تصحیح رو حرفش :  

بابا حاج ـ ..  

چی؟ ـ   

باباست حاج اسمش ـ .  

داد تکون سر هم باز .  

 



گفتی دروغ بهشون ـ .  

برداشت صندلی اون با خوردن تاب از دست . 
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گفتم سربسته و خالصه رو موضوع فقط. نگفتم دروغ ـ .  

سربسته و خالصه !  

کردیم می فرار بودیم هاشون خالف شاهد که ارازلی دست از ما .  

بود درست کامال .  

 

دادم بیرون رو نفسم .  

بشه؟ چی قراره حاال ـ   

بریم ماکو به دردسر بی بتونیم تا مونیم می جااین اونقدر ـ .  



 

*** 

 

 دوباره تایماز. بودم دوخته بیرون به کلبه ی پنجره از رو نگاهم

کردن می صحبت ساشا با. خوراکی سبد یک با بود اومده .  

بود هم در دو هر های اخم .  

 

 صندلی روی. پنجره از گرفتم فاصله و انداختم پایین رو پرده

 بلند جیرش جیر صدای. خوردم تاب و نشستم چوبی متحرک

  .شد

صندلی این از بود اومده خوشم بدجوری روز یک همین توی .  

میداد آرامش بهم انگار .  

 این. کردم نوازش و گرفتم هام دست توی رو خاکستریم گرگ

بود ساشا مهمون ماه یک .  

بستم رو هام چشم . 

 



ساشا و من نگرفت قرار هم کنار دوباره از میگذشت روز یک .  

 سوالی. مدت این از بگه چیزی که بودم منتظر مدت این تمام

طرفش از بودم تنبیه منتظر حتی. کنه سرزنش. بپرسه .  

 

 شیم پرت شدم باعث لجبازیم با که بودم من حال هر به چون

بیفتیم عقب برنامه از ماه یک و پایین .  

 

. دونستم یم محق خودم تنبیه برای رو ساشا که بود جالب خیلی

. ناحق به. دستاش توی بودم اسیر من کردم فراموش انگار

  !بیگناه

 

ریختم اشک. کشیدم زجر. شدم شکنجه .  

 کنه تنبیه اتفاقی خاطر به رو من که دادم می حق بهش حاال و

بود خودش گرفتنمون قرار موقعیت اون توی مسبب که .. 
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کرد می بدی های بازی سرنوشت .  

افتادم سحر حرف یاد به :  

"  رو خودت که چرخه می انقدری یهو... دیگه دنیاس ی پروسه

 پیدا بگردی چقدرم هر که کنی می گم جوری... کنی می گم

  "نمیشی

کردم باز رو هام چشم شد بلند که کلبه در صدای .  

بود ساشا .  

 

 ی گوشه گذاشت رو دستش توی سبد کنه نگاهم اینکه نبدو

رفتم سبد سمت به و شدم بلند جا از. کلبه .  

رفت؟ ـ   

نشست تخت روی و کشوند تخت کنار رو عالءالدین .  



داد تمون آره معنای به سری .  

نمیاد خوشش ما از ـ .  

میاد خوشم ازش ـ .  

دوختم بهش رو ناباورم نگاه .  

میاد؟ خوشت ـ   

 

 بی. گذاشت پیشونیش روی رو ساعدش و کشید دراز ختت روی

گفت تفاوت :  

عجیبه؟ کجاش. آره ـ   

شد گرد هام چشم :  

 و. مزاحمی که معتقده. مشکوکه بهت. میاد بدش ازت اون ـ

 ایم دوستانه رفتار. نزده حرف باهات اخم بدون حاال تا مطمئنم

  .نداره

خوبیه مرد ـ !  

 



 ثانیه چند. بگیرم رو هام شمچ پریدن بیرون جلوی کردم سعی

دادم بیرون رو نفسم عاجزانه بعد و زدم ذل بهش ای .  

بینه پیش قابل غیر مرد این که کردم می فراموش نباید .  

 بیرون رو توش محتویات. کردم باز رو درش و نشستم سبد کنار

  .آوردم

 

 خیار، گوجه،  سویا، و ماکارونی ترشی، کوچک، برنج ی کیسه یه

دیگه خوراکی جور چند و بادمجون پیاز، نی،زمی سیب .  

 بود کرده فراموش شاید و بود گذاشته تموم سنگ حسابی آتا

نیستم بلد آشپزی آنچنان من .  

 بودم دستش کنار که رو باری چند امتحان میخواست هم شاید

ازم بگیره پس .  

 

 چوبی کوچک های کمد توی رو وسایل و انداختم باال ای شونه

رفت می تاریکی به رو واه. دادم جا .  



کرد تنش رو تخت روی ژاکت و شد بلند جا از ساشا .  

 

کردم نگاهش .  

میری؟ کجا ـ   

کرد باز رو در :  

 یه قراره ظاهرا چون. نیست اعتباری عالءالدین این نفت به ـ

 برای بیارم چوب میرم. بشه درست غذا روش نامعلوم مدت

  .شومینه

 

 از که مکانی تنها. افتاد موشخا سنگی ی شومینه به نگاهم

بود نشده ساخته چوب .  

کردم حاضر رو کتلت بساط هم من شد خارج کلبه از که ساشا . 
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 من البته و. کرد درست شد می کم مدت این توی که غذایی تنها

بودمش بلد هم . 

 

 با هم ساشا و شد حاضر کتلت تا کشید طول ساعت ود یکی

برگشت چوب بار کوله .  

 از بیرون رو ش بقیه و انداخت شومینه داخل رو چوب تکه چند

گذاشت کلبه .  

 

 هم من بود شومینه کردن روشن درگیر ساشا که زمانی توی

گذاشتم روش رو ترشی و نون و کتلت و انداختم رو سفره .  

 

 آب اینجا. کردم جمع رو ها ظرف. وردیمخ سکوت توی رو شام

 بود نزدیکی همون که رودی داخل باید رو ها ظرف و نبود

  .میشستم



 

. نشستم متحرک صندلی روی. بود کشیده دراز تخت روی ساشا

کردم تر محکم رو بود بازوم دور که ای بافتنی شال .  

 من ها چوب سوختن با همراه. شومینه آتش به دوختم رو نگاهم

خوردم تاب هم .  

 

شد بلند ساشا صدای :  

بخون ـ !  

دوختم ساشا به و گرفتم شومینه از رو نگاهم .  

بخونم؟ چی ـ   

بخون فقط... دونم نمی ـ .  

 

 برام زیاد آیسن مدت این توی. شدم خیره شومینه به دوباره

 هم بابا حاج. داشت هم بکری و عالی صدای. بود خونده

  ...همینطور



 

دلداده آتای از برد می دل و خوند می ازآو گهگاهی هم اون ...  

 عاشقش که ای ترکی آواز. آوردم یاد به رو "گلین ساری" آواز

 بخونه که مهربون بابای حاج از میخواستم گاهی و بودم شده

بود خونده برام رو فارسیش چندباری آیسن. برام .  

 

کردم خوندن به شروع رو فارسیش و بستم رو هام چشم .   

خواران می ساقی کشان دامن ـ   

یاران کنار از   

گریزد می افشان گیسو و مست  
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کردم می حس رو نگاهش سنگینی .  

دوری شرنگِ از می جامِ در ـ  

جوشان شرابی چون مهجوری غمِ وز   

بریزد مِی  

 

آتش به شدم خیره و کردم باز رو هام چشم . 

غمش ز لرزان قلبی دارم ـ   

نگران شد دیده  

یاران کنارِ از خواران می ساقیِ   

گریزد می افشان گیسو و مست ! 

رهش به گریان، چشمی دارم  

بیاید تا بشمارم؛ شب و روز  

 

بدم ادامه نذاشت و بست رو گلوم راه انگار چیزی. گزیدم لب .  



بغض به شبیه چیزی ...  

شد بلند ساشا صدای چون نیاورد دوام هم نچندا سکوت :  

 

یاری جفای از دل؛ آزرده ـ   

دلداری وفا بی   

نخفتم شب کاری افسون ماه   

 

 هم اون و تخت ی گوشه بود نشسته. بهش دوختم رو نگاهم

شومینه آتش به بود خیره .  

شد بلند آروم و دلنشین صداش .  

دیگه نبود ترسناک آرومش لحن ...  

 

انگار هام رگ توی کرد می تزریق آرامش .   

دادم کف از دامن تا یادش با ـ  

یادم از جهان شد  



نهفتم دل در را عشقش رازِ  

دلم به ریزد چشمانش از  

امید و عشق شورِ   

دادم کف از دامن  

یادم از جهان شد  

نهفتم دل در را عشقش رازِ  

 

هام چشم به شد خیره ... 

 که منی به لعنت. بود اشکم های قطره از نشان م گونه خیسی

 به بود خورده گره که دلی به لعنت... بودم مرد این ی بسته دل

مشکیش های چشم ...  

 

 به دادم گوش و بستم رو هام چشم. نداشتم رو نگاهش تاب

لرزوند می رو دلم عجیب که صدایی .  

ترس جز به چیزی از ! 



 

رهش به گریان چشمی دارم ـ  

بیاید تا بشمارم شب و روز  

رهش به گریان، چشمی دارم  

بشمارم شب و روز  

بیاید تا ... 

 

شنیدم می هنوز من انگار اما رسید پایان به آوازش ...  

 رسوام آبروم بی دل مبادا تا کنم باز رو هام چشم نبودم حاضر

  ...کنه

 گرم کم کم که داشتم نگه بسته رو هام چشم سماجت با انقدر

  ...شد

 

 روی رو پتویی گرمای و سنگینی که بودم بیداری و خواب میون

کردم حس خودم . 
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 پیشونیم روی هایی لب انگار اما واقعیت یا بود رویا دونم نمی

  .نشست

نداد بهم رو ای دیگه فکر ی اجازه ربود رو وجودم که خوابی .  

 

*** 

 

دوختم شده له بادمجونای به رو نگاهم درماندگی با .  

برم برنج سراغ که دادم ترجیح و کشیدم آهی .  

 

 اما کنم درست بادمجون خورشت و برنج ناهار برای میخواستم

موندم ناکام خورشت توی .  



 کردن درست به دست نابلدی وجود با چرا دونستم نمی خودمم

زدم غذایی همچین .  

 

 بودم گرفته یاد آتا و خانم مائده از که چیزهایی طبق رو برنج

بجوشه تا گذاشتم و کردم خیس .  

رفتم ساالد بساط سمت به و گرفتم برنج از رو نگاهم .  

 

 از رنگش الاقل تا کردم اضافه خورشت به رب یکم قبلش البته

بیاد بیرون زشت زردی اون .  

 

 آب شدن ریخته صدای که بودم ها خیار کردن خرد در غرق

 عالءالدین سمت به رو سرم سریع. وردخ گوشم به آتش روی

رفت می سر داشت برنج آب. چرخوندم . 

کردم بلند رو قابلمه و رسوندم بهش رو خودم سرعت با .  

  



 شد باعث فراموشی همین و داغه قابلمه که بودم کرده فراموش

بشه رها دستم از کوتاهی جیغ با قابلمه که .  

 بهم آبجوش و کشمب کنار رو خودم موقع به تونستم خوشبختانه

نزد آسیبی .  

بود شده برنجی و خیس کلبه کف اما .  

 انداختم نیک پیک روی خورشت به نگاهی اول و کشیدم پوفی

بیفته براش اتفاقی نیست قرار بشم مطمئن تا ...  

 

 از خبری هنوز. زدم کنار رو پرده و رفتم پنجره سمت به هم بعد

 روستا نزدیکی بود تهرف ساشا. بود عالی خیلی این و نبود ساشا

 پا و دست این حداقل شد باعث رفتنش. بسنجه رو وضعیت تا

نبینه رو هام بازی چلفتی .  

 

 شده قرمز. دوختم کردن می گز گز که هام انگشت به رو نگاهم

نزنه تاول که بودم امیدوار. بودن . 



 عالءالدین روی و قابلمه توی ریختم رو آب و برنج دوباره

زمین کردن تمیز به کردم روعش هم بعد. گذاشتم .   

 از یکی با شدم مجبور و نداشتم دست در زیادی چیز متاسفانه

کنم تمیز رو زمین ها لباس .. 
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 توی و رفتم سراغش که رفت می سر داشت دوباره برنج آب

ریختم بود کمدها از یکی داخل که ریسی .  

 تا گذاشتم عالءالدین روی دوباره و ریختم قالبمه داخل هم بعد

بکشه دم . 

افتادم زمین جون به هم باز .  

 



 تموم هنوز زمین روی های آب اما بود شده خیس کامل لباس

بودن نشده .  

 

 زمین روی م زده ماتم نگاه. گرفتم کمرم به رو دستک و ایستادم

شد بلند در شدن باز صدای که بود خیره .  

چرخیدم در سمت به شده هول ... 

بخوره لیز پام شد باعث ناگهانیم چرخش این و بود خیس زمین .  

 

 که زمانی درست. شدم پرت عقب به و کشیدم کوتاهی جیغ

 بهت که ساشایی بیام فرود عالءالدین و قابلمه روی میخواستم

 و برداشت خیز سمتم به بود ایستاده در چهارچوب توی زده

کشید خودش سمت به و گرفت هوا داخل رو دستم .  

 

شدم پرت آغوشش توی محکم .  



 شدم آروم که کمی. بودم کرده وحشت خوردنم زمین عاقبت از

 ساشا آغوش از زده خجالت. کنم درک رو موقعیت تونستم تازه

اومدم بیرون .  

 کرد من ی قیافه و ریخت و کلبه ی آشفته وضع به نگاهی ساشا

کشید عمیقی نفس و ...  

 

گفت شمرده شمرده :  

شده؟ خبر چه... اینجا ـ   

گزیدم لب .  

کردم درست غذا... یعنی... میخواستم...مـ ـ .  

 برنج های دانه هنوز که زمینی به سر با و انداخت باال ابرویی

کرد اشاره بود پیدا روشون  
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بینم می دارم آره ـ .  

 در هام اخم شد باعث سوزشش که فشردم هم به رو هام انگشت

بشه هم . 

شد تر نزدیک بهم و دوخت دستم به رو نگاهش .  

برد باال و کرد جدا هم از رو هام دست . 

انداخت بهم گری سرزنش نگاه سرخیشون دیدن با .  

بردم مسر پشت و کشیدم رو هام دست آروم .  

نشده چیزیشون ـ ...  

 

رفت خورشت ی قابلمه سمت به و داد تکون تاسف از سری .  

کرد باز رو درش و نشست زانو یک روی .  

شدم تر نزدیک بهش کمی .  

 



 و بود کوچک مسافرتی گاز کنار بشقاب توی که رو قاشقی

چشید رو خورشت از کمی و برداشت .  

 عقب قدم چند عسری شد جمع خورشت ی مزه از که صورتش

بمونم دور احتمالی های ترکش از تا رفتم .  

 

 برنج ظاهری وضع متاسفانه. برداشت هم رو برنج ی قابلمه در

 خمیر مثل هاش دونه و بود شده شله شدیدا. نداشت تعریفی هم

بودن چسبیده بهم .  

 تا کشید عمیق نفس تا چند و بست رو هاش چشم. ایستاد ساشا

کنه رلکنت رو خشمش احتماال . 

 

 پایین رو سرم سریع. کرد نگاهم و کرد باز رو هاش چشم

  .انداختم

گفت داره نگهش آروم کرد می سعی که لحنی با :  

دادی؟ دست از رو مادرت و پدر وقته چند تو ـ  

  



کردم قفل هم توی رو هام دست .  

سال پنج ـ ...  

میخوردی؟ چی غذا سال پنج این توی دقیقا و ـ   

کردم نگاه منتظرش ی رهچه به چشمی زیر ...  

 انجام برای گاهی بودن بابا و مامان وقتی... خانوم مائده... خوب ـ

 و اومد می مرتب... هم حادثه اون از بعد... اومد می خونه کارهای

ماهـ اینکه از قبل تا البته... کرد می درست غذا ...  

 

کردم عوض رو حرفم سریع نشست ش چهره توی که خشمی با :  

بره اون اینکه از قبل تا ـ .  

داد تکون سری .  

بود خوب که دیشب کتلت ـ .. 
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نشست لبم روی محوی لبخند تعریفش این از .  

 مثل. کنم درست میتونم دیگه رو حاضری چیزای سری یه ـ

چیزا اینجور و نیماکارو و املت و کتلت همین ...  

 

انداخت ها قابلمه به رو نگاهش :  

بخوریم؟ چی ناهار قراره بگی میشه حاال ـ   

 نمام دندون لبخند کردم سعی و گذروندم نظر از رو ها مرغ تخم

بپوشونم رو .  

کرد نگاهم شده ریز های چشم با ساشا .  

املت ـ !  

 

*** 

 



 به مشست می رود سرد آب توی رو ها ظرف که حالی در

کردم می فکر ساشا اخیر رفتارهای .  

 بیگاهش و گاه های طعنه از خبری. بود شده عوض چقدر اینکه

نبود کشید می رخ به رو بودنم گروگان مدام که . 

  

 برای گاهی و داد می جواب رو هام سوال. زد نمی تنبیه از حرفی

داد می توضیح کارهاش .  

کردم فکر دیشبش خوندن آواز به .  

فعال حداقل. ترسوند نمی رو من گهدی ساشا !  

 

 لباس با االن که ماهوری این. انداختم خودم وضعیت به نگاهی

 با داشت فرق چقدر شست می ظرف رود آب توی محلی های

تهرانی لوس و نازنازی دختر اون .  

 

 بودم دختر تک من حال هر به اما نبودیم پولدار چنان آن درسته

آخر فرزند و ...  



برام کرد می فراهم چیز همه و کشید می رو نازم همیشه بابا . 

  

 من رو ضربه بیشترین لعنتی هواپیمای سقوط اون از بعد

  ...خوردم

 و پدر باید حتما خواب از قبل هنوز که ساله شانزده دختر یه

بوسید می رو مادرش . 

 

 ناز گاهی که... باشه مراقبم که بود ماهان مرگشونم از بعد حتی

نهک لوس... بکشه ...  

زد ضربه بهم رفتنش با هم اون اما .  

معرفتم با برادر بود کرده خالی رو پشتم ! 
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 چه دونستم نمی رفت می هم ساشا اگر ضربه تا دو اون از بعد

بیفته برام ممکنه اتفاقی .  

 ای بستگی دل منهای. داشت رو گاه کیهت یک حکم برام ساشا

شد می بیشتر ذره ذره که .  

 

 بندش بند از که ای رابطه و عربی کلمات اون منهای هم باز و

بردم می لذت .  

 

عقلم و قلب توی بود بزرگی حرف چقدر ساشا ...  

گاه تکیه یک از تر  بزرگ خیلی !  

 و گذاشتم سبد توی رو شون همه شد تموم که ها ظرف شستن

شدم بلند جا از .  

 

 پوشونده کامال تیره ابرهای که دوختم آسمانی به رو نگاهم

  .بودشون



 ها درخت میون که کشوند سمتش به رو نگاهم ساشا صدای

بود ایستاده من از تر جلو مقداری .  

 

کلبه به برگردیم سریع باید... راهه توی بزرگی بارون انگار ـ .  

 هم من. افتاد راه جلوتر و گرفت ازم رو سبد. رفتم سمتش به

شدم راهی سرش پشت .  

 آسمون توی برق و رعد بلند صدای که بودیم نرفته رو زیادی راه

کرد باریدن به شروع شدیدی بارون بعد و پیچید . 

 

کرد زیاد رو سرعتش و گرفت دستش توی رو دستم مچ ساشا .  

دویدم می تقریبا سرش پشت که من .  

 شومینه کنار سریع. بودیم آب یسخ دو هر رسیدیم که کلبه به

کنارش نشستم و رفتم . 

 

گفت آورد می بیرون رو پیراهنش که حالی در ساشا : 



کن عوض و هات لباس ـ ...  

آوردم بیرون بقچه داخل از لباس دست یک و شدم بلند جا از .  

 

 چشم و کشید دراز تخت روی برهنه ی تنه باال همون با ساشا

 روی بود گذاشته هم رو ستشرا دست ساعد. بست رو هاش

نکنه باز چشم بودم امیدوارم. هاش چشم .  

 

 با رو هام لباس. ایستادم بهش پشت و گرفتم فاصله تخت از

گزیدم رو لبم زیر لباس یادآوری با. آوردم بیرون سرعت .  

. چرخیدم تخت سمت به و پیچوندم دورم رو ها لباس از یکی

بود بسته هاش چشم هم هنوز ساشا .  

آوردم بیرون رو ها لباس بقچه داخل از و شدم خم تخت ارکن . 
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 پرت ساشا روی محکم و شد کشیده دستم ایستادم که همین

   .شدم

شد قفل مشکیش های چشم توی نگاهم .  

کرد حلقه کمرم دور رو هاش دست از یکی .  

 

 بدنم از ساشا ی باالتنه به م برهنه تن برخورد با سرعت به سرما

داد گرما به رو جاش و شد خارج .  

گذاشتم ساشا ی سینه روی رو دستم و کشیدم عمیقی نفس .  

زد خیمه روم و کرد عوض رو جاهامون حرکت یک توی .  

 

کشید عمیقی نفس و کرد فرو گردنم توی رو سرش . 

کرد دگرگون رو حالم ردخو گوشم به که بازدمش .  



 سرخ رو هام گونه و شد بلند گوشم کنار از وارش زمزمه صدای

خجالت از کرد ...  

 

تنت بوی برای بود شده تنگ دلم ـ ...  

 تنگ تنت بوی برای دلم گفت. بود شده تنگ تو برای دلم نگفت

بود بعید ساشا از هم همین اما... بود شده .  

 لب خودش مثل که تنش بوی از بودم شده مست هم من انگار

 :زدم

من گر شکنجه بود، شده تنگ خودت برای دلم من اما ـ ...   

 

 هام دست. شد خیره هام چشم به عجیبی نگاه با و کرد بلند سر

کردم حلقه گردنش دور رو .  

 هام لب شدن لمس با. شدن تر نزدیک و نزدیک هاش چشم

بستم رو هام چشم هاش لب توسط .  



 کمرم دیگرش دست با و رفت فرو موهام توی هاش دست از یکی

زد چنگ رو .  

 

کشید عقب شد که سیر .  

هاش؟ لب از بودم نشده سیر هنوز من که بود عجیب   

بخونه ازشون رو رضایت تا کرد نگاه هام چشم توی دقت با .  

 رضایتم شلوارش کمر رو دستم گذاشتن با و زدم محوی لبخند

کردم اعالم رو . 

 

خوردیم گره هم توی هم باز و شد کنده ها لباس هم باز .  

دوباره شد یکی روحمون و تن .  

افتادیم هم کنار خسته که گذشت چقدر نمیدونم .  

چسبوند ش سینه به رو سرم و کشید آغوش توی رو من ساشا .  

اومد در حرکت به موهام توی دستش ... 
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 به دادم تن دوباره قبلیش سرد رفتار دیدن با چرا دونستم نمی

باهاش رابطه .  

دارم نگهش اینطوری میخواستم شاید عالقه و لذت جدای .  

 

کنه ولم بعد و باشه داشته رابطه من با که نبود مردی ساشا .  

 ی جمله زدن لب با و کردم جمع بغلش توی بیشتر رو خودم

سپردم خواب دست به رو خودم "باش همیشه" .  

 

 *** 

 

 باز رو هام چشم و کشیدم ای خمیازه سنگینی، نگاه حس با

  .کردم



 خوبی حس شد قفل مشکی گوی جفت یک توی که هام چشم

کرد پیدا جریان دلم توی .  

 تونستم نمی که لبخندی. نشست لبم روی وضوح به لبخند

بگیرم رو جلوش .  

بود کنارم االن ساشا که بود خوب چقدر .  

 

 ذره یک همون بودنش. بود نگذاشته تنهام قبل ی دفعه مثل که

کرد می نابود رو تشویش .  

 کلبه ی گوشه دستشویی و حمام به سر با و شد بلند کنارم از

کرد ای اشاره .  

حموم بریم باید ـ .  

رفت اتاقک سمت به و شد بلند جا از هم بعد .  

 

 داشت آب کشی لوله نه که جایی هم اون فاضالب چاه یه وجود

 وجود با که کردم می شکر رو خدا اما. بود عجیب مقداری گاز نه



 سنگ پشت و طبیعت توی اولیه های انسان مثل نبود قرار اون

بدم انجام ضروریم کارهای بزرگ های . 

 

 رو ها دامن از یکی و شدم بلند جا از. انداختم اطراف به نگاهی

  .برداشتم

 کردن محکم از بعد و کردم تنم دکلته لباس یه شبیه رو دامن

رفتم حمام سمت به بندش .  

 وسط داشت تن به که زیری لباس همون با ساشا و بود باز در

بود ایستاده . 

 

 قفل هم توی جلو از رو هام دست. کرد تنم لباس به نگاهی

  .کردم

 لباس دامن این از بود اومده خوشش انگار... پریدن باال ابروهاش

هشد .  

 آب ی کاسه با باید. نیست لوله و وان از خبری دیگه اینجا ـ

بشوری رو خودت . 
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 که بشم خارج حمام از خواستم. دادم تکون سری و گزیدم لب

چسبوند خودش به رو من و گرفت رو دستم .  

میری؟ جایی ـ   

انداختم زیر رو سرم خجالت با .  

 

آورد باال رو سرم و گذاشت چونم زیر رو دستش .  

 در رو من لباس خودش دیشب که هستی همونی تو... هی ـ

 آورد؟

گزیدم لب هم باز .  

حیا بی ساشای این برام بود غریب چقدر . 



کرد قایم ش سینه توی رو سرم و ازش دزدیدم چشم . 

 

خندید کردم حس .. 

 نگاهش شده گرد های چشم با و کردم بلند رو سرم سریع

  ...کردم

بود پیدا ش چهره روی کمرنگی ی خنده آثار .  

خندید ساشا !  

 و بودم دیده رو تمسخرآمیزش و هیستریک های خنده تنها من

ها اون با داشت فرق چقدر خنده این ...  

 

 آغوش از و کشیدم هینی شد ریخته سرم روی ناگهانی که آبی با

اومدم بیرون ساشا .  

افتاد ساشا های دست توی آب ی شده خالی ی کاسه به نگاهم .  

 خودش سمت رو من دوباره و برداشت پایه سه روی از رو شامپو

  .کشید



 

*** 

 

 توی رو چای فنجون که حالی در و بودم نشسته شومینه کنار

چسبوندم دیوار به بیشتر رو خودم میفشردم مشتم .  

شتندا نم کمی هنوز موهام . 

 شست خودش کمال و تمام رو من چطور ساشا اینکه یادآوری با

اومد لبم روی محوی لبخند .  

 

دوختم بهش رو نگاهم .  

 و باریک چوب با و بود نشسته شومینه ی دیگه سمت هم اون

 و زیر رو سوختن حال در های چوب بود دستش داخل که درازی

کرد می رو .  

 

 ناهار کثیف های ظرف تونستمنمی من و بارید می هم هنوز بارون

بشورم و ببرم رو .  



 خاطر به هوا قدری به صبح از. بود شده شب دیگه کنم فکر

 دقیقا داد تشخیص شد نمی که مبهم و بود تاریک مه و ابر هجوم

روزه از موقع چه . 

 

14:47 11.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓ (🍁Ŋ.ℳ🍁)] 

#part195 

 

بود افتاده کار از هم ریدیوا ساعت .  

بیاره هم باتری بعد ی دفعه تا میخواستیم تایماز از باید .  

کرد نگاهم باالخره ساشا .  

چیه؟ ـ   

 

آوردم زبون به بود کرده درگیر رو ذهنم که سوالی ناخودآگاه :  

برات؟ کیم من ـ   



سوالم از جاخورد کمی انگار .  

رفت ور مینهشو داخل های چوب با هم باز و خورد تکونی .  

 

دونم نمی ـ .  

کشیدم آهی :  

داشتی؟ رابطه من با چرا ـ   

 

انداخت بهم ای کالفه نگاه :  

نیومده؟ خوشت نکنه چیه؟ ـ   

گرفتم دیوار از رو م تکیه .  

نیست این موضوع ـ ...  

چیه؟ خاطر به ها سوال این ـ   

دادم تکون سری :  



 تهران به و رفتیم ااینج از باالخره ما اگر بشه؟ چی قراره ساشا ـ

؟میشه چی وقت اون برگشتیم   

 

کرد نگاهم حرف بی .  

میکنی؟ ول رو من تو ـ   

شد بلند جا از :  

نیست ها حرف این وقت االن ـ .  

ایستادم هم من :  

 

کنی؟ چیکار من با میخوای تو ساشا دی؟ رونمی جوابم چرا ـ   

انداخت بهم تندی نگاه .  

مبد رو جوابت نیستم مجبور من ـ .  

مجبوری چرا ـ ...  

 

برد کار به رو همیشگیش آروم لحن و رفت هم توی هاش اخم :  



دلیلش؟ و ـ   

بستم رو هام چشم .  

زنتم من ـ !  

 خودم گوش به و خورد چرخی کلبه توی محکمم ظاهر به صدای

  .برگشت

نداشتم رو هام چشم کردن باز جرات دیگه .  

 

کردم باز رو هام چشم اومد که در شدن کوبیده صدای .  

کردم نگاه ساشا خالی جای به بهت با .  

پیچید کلبه توی ناباورم ی زمزمه ...  

رفت؟ ـ  
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 اونقدری مه اما زدم کنار رو پرده و رفتم پنجره سمت به سریع

شد نمی دیده چیزی که بود غلیظ .  

بود شده قبل از کمتر بارون ایصد .  

دوختم کلبه به رو نگرانم نگاه و انداختم رو پرده .  

برمیگرده" کردم زمزمه خودم با آروم "   

 

*** 

 

شدم خارج خونه از و پیچوندم بازوم دور رو بافت شال نگرانی با .  

 ساشا دنبال وضعیت این توی میخواستم امیدی چه با دونم نمی

  .بگردم

ساعت یک این توی باشه نشده دور زیاد بودم ارامیدو فقط ...  

 



 شدیدی سرمای هم هوا. بیشتر مه و بود شده قطع تقریبا بارون

  .داشت

ساشا زدن صدا به کردم شروع و افتادم راه به . 

کرد می لمسم بارون ای قطره گاهی از هر .  

 

 سمت به تا زدم چرخی نکردم پیدا رو ساشا و شدم دور که کمی

گردمبر کلبه .  

نبود کلبه از خبری دیگه ناباوری کمال در اما .  

داد نمی رو کلبه دیدن ی اجازه مه یعنی .  

زدم شالم به چنگی شد سرازیر قلبم به که وحشت .  

کنم آروم رو خودم کردم سعی .  

 

 که راهی باید فقط... بیفته اتفاقی نیست قرار... خوب خیلی ـ

برگردم رو رفتم .  



 پیش در رو س کلبه سمت زدم می حدس که سمتی همون

  .گرفتم

 رو دستام. بود شده انگشتام سر شدن حس بی باعث سرد هوای

دارم نگه گرم رو هام انگشت تا گذاشتم بغلم زیر .  

 

 از بیشتر کردم طی برگشت راه در که مسافتی کردم می حس

بوده رفت مسافت ...  

شد خارج دهانم از بخار که کشیدم عمیقی نفس .  

 

 رسیده االن تا بود کلبه راه این اگر. کردم می کج رو راهم باید

  .بودم

 میگذاشتم قدم مسیری هر توی که بفهمم رو این تونستم می

شدم می دور کلبه از بیشتر .  

شب رسیدن فرا یعنی این و بود شده قبل از تر تاریک هوا !  

 



 هو صدای دهنده پاسخ تنها اما میکردم صدا رو ساشا راه میون

 صدای و پیچید می درختان های شاخه میون که بود باد هوی

ها جیرجیرک آواز ...  

نشستم زمین روی ها درخت از یکی بر تکیه ناتوان و مغموم . 
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 خیس زمین اما نبود هم بارون ریز قطرات همون از خبری دیگه

بود آب از .  

 و سرما اما بشینم خیس های سبزه این روی نباید دونستم می

بود کرده م خسته حسابی ناامیدی .  

 

 نمی شب اون مثل گرگ ی زوزه صدای که همین. زدم پلکی

داشت شکر جای اومد .  



دادم ماساژ رو م زده یخ پاهای کمی .  

 و خیسی از حسابی م تنه پایین و بودم نشسته که میشد دقایقی

 اومد سرم پشت از که خشی خش صدای. بود شده سر سرما

بشه قطع لحظاتی برای نفسم شد باعث .  

 

 کوهستانی جنگل این توی وحشی حیوون یک وجود به فکر با

پیچید می وجودم توی عمیق وحشتی .  

گرفتم دستم توی و برداشتم رو بود کنارم که چوبی . 

 

 چرخیدن پشت به جرات... شد تر نزدیک ها خش خش صدای

نداشتم رو .  

 از چوب و کشیدم هینی سرم پشت از ساشا صدای شدن بلند با

شد رها دستم . 

  

کنم؟ مهار اسارت و شکنجه بدون رو تو نمیتونم من چرا ـ   



چرخیدم سمتش به سریع و دادم بیرون محکم رو لرزونم نفس .  

گرفت قرار نشسته نیمه حالت به جلوم و شد خم زانو روی .  

 

بزنم لبخند شد باعث ناامیدی وضعیت این یونم دیدنش .  

بود سرد هم اون دست. گذاشت سردم ی چونه زیر رو دستش .  

بیار سوالم برای منطقی جواب یه ـ ...  

 

ایستاد و کشید پوفی. کردم نگاهش حرف بی .  

 که اینجوری. بکنم حالت به حسابی و درست فکر یک باید ـ

رسیم نمی ای نتیجه هب باشم فرارت منتظر لحظه هر بخوام .  

 

گرفتم جبهه حرفش مقابل در سریع ...  

نکردم فرار من ـ ...  

کنی؟ می چیکار اینجا پس ـ    

تو دنبال... اومدم ـ ...  



داد سر بلندی ی خنده که نکشید طولی... شد ناباور نگاهش : 

 

 از میخوای کی تو دختر... نمیشه باورم من؟ دنبال اومدی ـ

کنی؟ استفاده عقلت   

گفتم جانب به حق :  

شدم نگران فقط من ـ ...  

کشید پیشونیش به دستی . 
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 فکر خودت با... بودم اینجا تو از بیشتر ماه یک من ماهور ـ

میشم؟ دور و بیرون میزنم کلبه از که بلدم رو اینجاها نکردی   

دادم جواب جانب به حق هم زبا :  



 

 راحتی به نمیتونی باشی بلد رو اینجا چقدرم هر مه این توی ـ

کنی پیدا رو راهت .  

 با اونم زدی گشت رو اینجا بار یک فقط که تو وقت اون... آهان ـ

کنی پیدا رو راه میتونی من، ...  

 

شد نابود ثانیه از کسری در جانبم به حق حالت .  

انداختم اطراف به نگاهی .  

بریم؟ سمت کدوم از باید حاال ـ   

شد گرد هام چشم. انداخت باال ای شونه .  

شدیم گم ما ـ !  

 

داد تکیه درخت به من مثل هم اون و نشست کنارم . 

 سست و حس بی قدری به پاهام اما شم بلند جا از کردم سعی

بدم تکونش راحتی به تونستم نمی حتی که بود .  



 

گفت شده ریز های چشم با دید رو تقالهام که ساشا :  

چیه؟ ـ   

بدم تکونشون حسابی و درست نمیتونم... پاهام ـ .  

گفت کرد می بررسی رو پاهام که حالی در و کشید پوفی :  

 

 وضعیت این توی االن کردی می استفاده عقلت از کم یه اگر ـ

  .نبودی

بیرون رفتی تو خوب ـ .  

کرد م کالفه هات سوال ـ .  

رفتی؟ طفره دادنشون وابج از چرا ـ   

 

گفتم آرومی آخ که داد فشاری رو پام :  

بشی ساکت بهتره ـ .  



 سوال باید حاال. کردم فکر م آینده به تموم ماه یک من... نه ـ

بپرسم رو هام .  

بشی ساکت فعال که بهتره خودت برای ببین ـ .  

نه ـ !  

میفهمی بستم رو دهانت و دست وقتی. باشه ـ .  

 

دمکشی رو پام .  

نمیکنی رو اینکار تو ـ .  

کشید پیشونیش به دستی :  

 افتاده اتفاقاتی چه ماه یک این توی بدونم دارم دوست خیلی ـ

کرده دراز انقدر رو تو زبون که .  

 

شدم ساشا مقابل هام جوابی حاضر متوجه تازه .  

بوده گذار تاثیر بدجوری آیسن با مستمر همنشینی انگار .  



 راحتی به میتونم هم من برداری هات زارآ از دست تو وقتی ـ

بزنم رو هام حرف . 
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انداخت باال ابرویی :  

کلبه به برگردیم بذار فقط... باشه! دیدی خوش روی پس... آها ـ .  

 

کنم فرار میتونم هم باز من ـ ...  

بشی؟ ساکت اینمیخو پس ـ   

 جا از "خواستی خودت" گفتن با ساشا شد باعث قاطعم ی نه

بشه بلند .  

 



 ساشا اما. بره و کنه ولم همینجا رو من میخواد کردم فکر اول

نشست دوباره و کرد باز رو بود بسته کمرش دور که شالی .  

 

 های دست. چرخوند رو من. بودم خیره حرکاتش به دقت با

بستنش به کرد شروع و رمس پشت برد رو سردم .  

 

 خودم به تا. نکنم تقالیی شد باعث همین و بودم خورده جا

 دهانم جیبش توی دستمال با ساشا بزنم حرفی خواستم و اومدم

بست محکم رو .  

انداخت بهم ای راضی نگاه و شد بلند جا از .  

کنیم حرکت میتونیم حاال. شد بهتر االن ـ .  

 

 ش شونه روی رو من هم بعد. کرد دبلن گرفت رو کمرم طرف دو 

 .انداخت

کلبه به برگردیم تر سریع چه هر باید پاهات وضعیت این با ـ .  



کنم تقالیی خواستم نمی و بودم خسته . 

 

بودم دلخور ساشا دست از هم شاید  .  

خودم دست از یا ...  

بود کرده متعجب هم رو خودم ناگهانی تغییر این .  

 کمتر تعجبم درصد شاید داشت اهامب تری تند رفتار ساشا اگر

  .بود

بود کرده تغییر هم ساشا .  

 

بستم رو هام چشم و چسبوندم ساشا کمر به رو سرم .  

 

*** 
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کردی چیکار خودت با ببین... احمق ـ . 

 به دستم توی دستمال با رو بینیم آب و کردم بلندی ی عطسه

کردم پاک سختی .  

دوختم عصبانی هم شاید و جدی ساشای به رو سستم نگاه .  

 

میاد خوابم ـ ...  

پیچوند دورم بیشتر رو پتو و کشید پوفی .  

نمـ پیدا دارو شده خراب این توی ـ ...  

 

 رو حرفش ساشا اومد کلبه بیرون از که اسبی ی شیهه صدای با

شد خارج کلبه از سریع و کرد قطع .  

بود اومده تایماز ...  

بود آشنا زیادی شیهه صدای این .  



شدن داخل هم با تایماز و ساشا که نکشید طولی .  

 

 جورتر و جمع رو خودم کردم سعی. انداخت بهم نگاهی تایماز

  .کنم

اومدن سمتم به دو هر .  

 تهران توی تایماز گفت می آیسن که آوردم یاد به لحظاتی برای

خونده می پزشکی . 

نشست زانو یک روی جلوم تایماز .  

گذاشتی؟ گرم آب توی رو پاهاش ـ  

 

داد تکون سر ساشا .  

 همین و کرد می درد زیادی بدنم. آورد پاهام به فشاری تایماز

بگم آخی شد باعث کم خیلی فشار .  

گذاشت پیشونیم روی رو دستش تایماز .  



 دارو و بر تب روستا از باید. کن ش پاشویه. باالست تبش ـ

 .بیارم

 

شد بلند جا از هم بعد . 

برگردم زود کنم می سعی ـ . 

 می هم روی مدام هام پلک که منی به رو مشوشش نگاه ساشا

انداخت افتادن . 

 

گذاشت ساشا های شونه روی دست تایماز که دیدم :  

نمیشه چیزیش ـ . 

رفتم خواب به و نشد باز دیگه افتاد هم روی دوباره که هام پلک . 

 می رو بدنم آب سرمای. کرد می خیس رو پاهام مدام کسی

 .لرزوند

 



. کردم باز نیمه سختی به رو هام چشم. کردم می غر غر لب زیر

کرد می م پاشویه نگرانی با که دیدم می رو مامانم انگار . 

کرد می نوازش رو سرم و بود نشسته کنارم. دیدم می هم رو بابا . 

 

گرفتم رو دستش . 

 مشکی یه. بود مشکی بابا های چشم چرا دونم نمی. کرد نگاهم

 ...آشنا

زدم لب و بستم رو هام چشم : 

بمون پیشم... بابا ـ . 

رفتم خواب به دوباره و زدم لبخندی شد بوسیده که پیشونیم .  

 

*** 

 

کردم باز رو هام چشم ها ظروف و ظرف برخورد صدای با  
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داشتم شدیدی خستگی احساس و کرد می درد کمی بدنم .  

 ظرف با رفتن ور حال در من به پشت که دوختم زنی به رو نگاهم

بود ها .  

نشستم تخت روی کشیدم می بلندی ی خمیازه که حالی در . 

 

 شورش پر و شاداب ی چهره به که نگاهم. چرخید سمتم به زن

نشست لبم روی ذره ذره لبخند تاداف .  

آیسن؟ ـ   

اومد سمتم به و خندید :  

 به چشممون باالخره ما عجب چه... خواب خوش خانم به به ـ

شد روشن شما خاکستری های چشم جمال .  

 



انداختم پاش تا سر به نگاهی و شد بیشتر لبخندم .  

کنی؟ می چیکار اینجا تو ـ  

نشست کنارم .  

داری مریض اومدم ـ . 

 

دادم تکون سری .  

بیارین؟ تشریف داد اجازه تون شاهزاده که شد چی ـ   

کرد پایین باال باری چند شیطنت با رو ابروهاش :  

نگیر کم دست و کردن قهر سالح ـ ...  

خندیدم شیطونش ی چهره به .  

 

 که پیچش سوال. ببره بر تب و دارو تا خونه اومد ظهر دیروز ـ

شمام خدمت در االن که شد این. شدی مریض فهمیدم کردم .  

کردم ریز و چشمام . 



ظهر؟ دیروز ـ   

دیگه آره ـ ...  

روزه؟ از موقع چه االن ـ   

 

ظهره طرفای دیگه االنم ـ ...  

شدن گرد ناخودآگاه هام چشم .  

بودم؟ خواب روز یک من یعنی ـ   

دیگه خوشخواب خانم میگم که همینه خاطر به ـ ...  

 به و کردم گره هم داخل رو هام دست. شدم بلند تخت روی از

کشیدم باال سمت .  

 

شد بلند هام استخون توروق و ترق صدای .  

نبود ساشا از خبری .  

کجاست؟ ساشا ـ   



 بازوم از آرومی نیشگون سریع باشه اومده یادش چیزی که انگار

  :گرفت

داری؟ جیگری شوهر همچین یه نگفتی چرا تو ببینم ـ   

 

کشید شیطنت کمی دلم .  

بزنم؟ حرف مردم زنای پیش شوهرم از داره معنی چه ـ   

اینجا بیاد تایماز فردا از گذاشتم اگه... بابا نه ـ ...  

خندیدیم دو هر . 
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کجاست نگفتی ـ ...  

زد کنار رو پرده و رفت پنجره سمت به .  



 هیزم دهکده کش زحمت مردهای انگار بیرون اون... شناوناها ـ

  .میشکنن

 خواستم نمی. رفتم پنجره سمت به سریع و پرید باال ابروهام

بدم دست از رو موقعیت این توی ساشا دیدن .  

 

 تنش محلی های لباس اون دیگه که دوختم ساشا به رو نگاهم

  .نبود

. مشکی جذب نگرمک شلوار با داشت تن به ای تیره سبز پلیور

بود گردنش دور هم ای پشمی شال .  

 

 تنه ی مونده ته روی تایماز که رو هایی هیزم بزرگی نسبتا تبر با

شکست می رو میگذاشت درخت ی .  

کیه؟ مال ها لباس این ـ   

تایماز ـ ...  

 



ساشا؟ به داده رو هاش لباس تایماز ـ  

 جبهه اون زا تایماز انگار... همکاریشونه این از تر عجیب فعال ـ

کشیده عقب کمی سختش سر مخالف ی ...  

 

کردم زمزمه آروم و نشست لبم روی محوی لبخند :  

داره مار ی مهره ساشا ـ ...  

 بهم کنجکاوی نگاه بود نشده حرفم ی متوجه درست که آیسن

نپرسید چیزی و انداخت .  

شد پنهان هام چشم جلوی از ساشا و کرد ول رو پرده .  

 

رفت گاز روی ی بلمهقا سمت به آیسن .  

کشیدم سرک کنجکاوی با :  

پختی؟ چی ـ   

چکمسی اولیک ـ ... 

زد برق هام چشم و افتاد آب دهانم .  



 

 حسابی من و بود کرده درستش بار چهار آتا ماه یک اون توی

بودم شده عاشقش .  

 و خوبن خیلی سرماخوردگی برای توش های سبزی گفت می آتا

نکن جلوگیری ازش میتونن حتی .  

 

خندید هم باز دید و براقم های چشم که آیسن ...  

دیدن لقم گوشت که هایی گربه شبیه شدی... کن نگاش ـ .  

زدم لبخند .  

طعمش برای شده تنگ دلم ـ ...  

 

 حتما باشه یادم... گرفتی می یادش کردی می زرنگی یکم ـ

بدم بهت رو پختش دستور .  

دادم تکون تایید به سری . 

دادی؟ آقاتون خورد به چی روزه چند این توی نمببی بگو حاال ـ  
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 رفته رفته لبخندم. شدم عجیبی حال "آقاتون" لفض شنیدن از

شد یادآوری بهم دوباره چیزهایی و شد محو .  

 سمت به هم زبا بدم رو آیسن کنجکاو نگاه جواب اونکه بی

زدم کنار رو پرده و رفتم پنجره .  

 

داشتیم صنم هم با عجیب که افتاد شکنی هیزم مرد به نگاهم . 

شد بلند سرم پشت از آیسن جدی صدای :  

بینتونه؟ چی ـ    

زدم لب :  

دونم نمی ـ ... 



 

نشست م شونه روی دستش :  

خوایش؟ می ـ   

ندادم جواب .  

داره؟ دوست ـ   

سکوت هم باز .  

 

 برام جوابش که هایی سوال... پرسید می مبهمی های سوال چه

 از قبل آغوشش الی به ال غلیظ، مه توی ، شب همون اما بود مهم

نپرسمشون وقت هیچ که دادم قول خودم به برم خواب به اینکه .  

 داشته امید کمی و بزنم فانتزی خودم برای میتونستم اینجوری

  .باشم

 

 صدای نشست دستگیرش یرو که دستم. رفتم در سمت به

شد بلند هم باز آیسن .  



شوهرین؟ و زن ـ   

دونم نمی دلی اما. بودیم قانونا و عرفا و جسما ...  

داری؟ دوستش ـ   

کشیدم عمیقی نفس .  

 

دارم دوستش... میدونم رو جوابش که چیزیه تنها این ـ .  

 فکر اعترافم به نخوام تا شدم خارج سریع و کردم باز رو در

  ...کنم

آوردم زبون به بار اولین برای .  

داشتم اصمینان ازش که چیزی تنها .  

 

 هیزم مشکی چشم مرد چرخید سمتم به شنید که رو در صدای

  .شکن

 که چیزی از کنم پیدا ردی تا گشتم می هاش چشم توی

  .میخوام



شد نزدیک بهم و گذاشت کنار رو تبر . 

بهتری؟ ـ  

 

زدم ذل بهش حرف بی ... 

میخواستم که رو چیزی کردم نمی پیدا . 

همیشه مثل پروند باال ابرو : 

من؟ های چشم توی میگردی چی دنبال ـ  
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کردم زمزمه : 

بده آینده به امید بهم که چیزی ـ . 



 میک و گرفتم بود رفته فرو فکر در حاال که ش چهره از چشم

شدم دور ازش . 

دوختم تایماز به رو نگاهم . 

سالم ـ . 

 

کرد ش ضمیمه هم زبانی جواب بار اولین برای و داد تکون سری : 

سالم ـ . 

 و رفت می کنار ش جبهه از داشت مرد این. میگفت راست آیسن

بشم هم تایماز ی شرمنده من میشد باعث این .  

 

نکنه درد دستتون. افتادین زحمت توی خیلی آیسن و شما ـ . 

کشید پیشونیش به دستی . 

انشاهلل که بهترین. نبود زحمتی ـ ... 

دوستانه صحبت رکورد این از نشه متعجب نگاهم کردم سعی ... 

 



دوستانه صحبت اولین عبارتی به یا ! 

بهترم بله ـ . 

نگفت چیزی دیگه و داد تکون سری . 

بود زیاد خیلی هم جمله چند همین البته .  

 

چرخیدیم سمتش به همه آیسن صدای با : 

داخل بیاین بهتره. ست آماده غذا ـ .  

من سمت خوندچر رو مهربونش نگاه بعد : 

نشده خوب خوب حالت هنوز. سرده هوا. بیرون نمون هم تو ـ . 

کردم مهربونم آیسن نثار لبخندی  .  

 ذره خالصش رفتار اما نیست درست وسط این چیزی میدونست

کرد نمی تغییر ای .  

 

*** 

 



 دو قبلش آیسن البته. رفتن ناهار از بعد کمی تایماز و آیسن

گفت م شده گرد های چشم مقابل در و داد بهم الزانیا بسته :  

 در. کنی درست پلو و چلو نمیتونی که تو. برات خریدم ماکو از ـ

نکن نگام اینجوری ضمن .  

آوردم پز بخار و نسوز ی قابلمه برات . 

 

باشم خودم مراقب که کرد تاکید کلی هم بعد . 
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 جلو و عقب به کردم شروع و نشستم متحرک صندلی روی

 که کمی. ریخت می شومینه توی رو ها هیزم داشت ساشا. رفتن

کرد نگاهم و ایستاد داد سامانشون و سر .  

 



کشیدم باال دیدنش برای بود نپایی به االن تا که رو نگاهی .  

کرد می نگاه بهم باال از اون حاال .  

 به تر سریع چه هر باید. بمونیم اینجا زیاد نمیتونیم دیگه ـ

بریم تهران . 

 

*** 

 

کشید طول هفته یک گفت ساشا که سریعتری چه هر .  

 بیشتر بار دو هم تایماز و نبود آیسن از خبری هفته یک این

  .نیومد

 خوراکی و وسیله تا چند برامون و اومد هفته اواسط بار یک

  .آورد

 

 صمصام همون یا مرزی ارازل بده خبر تا اومد دیروز هم بار یک

بریم ماکو به تر سریع چه هر باید ما و کشیدن عقب باالخره .  

 



کرد نمی خوشحال رو من هم چندان خبر این اما بود عجیب .  

بود نجهشک و رنج و درد مظهر من برای تهران .  

 داخل که بود ساشایی. نبود تهران ترسوند می رو من که چیزی

گر شکنجه همون به میشد تبدیل تهران .  

 

 آخرین هم من و زدیم گشت جنگل توی کمی ساشا با آخر روز

شستم رود آب توی رو کثیف های ظرف .  

خوردیم چای و نشستیم شومینه کنار هم شب .  

شد بلند در تق تق ایصد که بود نشده تموم چای هنوز .  

 

 هم بعد. کرد نگاه رو بیرون پنجره از و شد بلند سریع ساشا

 توی بابا حاج دیدن با. کرد باز رو در و انداخت باال ابرویی کوتاه

رفتم سمتش به و ایستادم سریع در چهارچوب .  

 من سمت رو نگاهش هم بعد. کرد سالم و داد دست ساشا با

 .چرخوند



 

 به نگاهی اول شیرینش لبخند با هم بابا حاج .کرد سالم سریع

داد رو جوابم بعد و کرد دستم توی کوچولوی ساشا ... 

 کار همین و بردم سرم پشت رو خاکستریم گرگ زده خجالت

کرد بیشتر رو بابا حاج لبخند . 

 

 روی من تخت، روی بابا حاج. بودیم نشسته همه بعد دقیقه ده

شومینه کنار یوارد به تکیه هم ساشا و متحرک صندلی ...  

 شدنمون راهی چطور مورد در ساشا با تا بود اومده بابا حاج

 توی و بودم برده چای فنجون یک براش هم من. کنه صحبت

بودند کرده تموم  رو هاشون صحبت ها اون فاصله همین .  

سکوت از بود پر کلبه حاال چون . 
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شکست رو سکوت بابا حاج صدای باالخره :  

 کردم پیداتون کوهستان داخل هم آغوش توی که روز اون ـ

 طرف اون نه و ایرانین غرب اهل نه شما که فهمیدم اول همون

  .ایران

 زیادی پوششتون جزییات کردید می فکر که چیزی خالف بر

محلی مردم با داشت فرق .  

 

بود بابا حاج ی خیره هامون چشم دو هر .  

... مرزی ارازل گفتین هم شما و اومدن ده توی که ها غریبه ـ

میلنگه بد کار جای یک فهمیدم همونجا ...  

نبودین شاهد یک فقط هم شما و نبودن مرزی ارازل ها اون .  

 

 اون. دوختم ساشا به رو مبهوتم نگاه. ایستاد چرخش از صندلی

بود بابا حاج ی خیره هشنگا همچنان اما . 

 



 خاطر به. بازرگانه مرز توی کارم. بودم اینجا عمرم ی همه من ـ

 به میتونم رو فارسی هم و ترکیه ترکی هم که هست همینم

بزنم حرف راحتی .  

 هم ماها... میشناسه رو ارازل این خوب مرزه با کارش که کسی

دبو ضایع زیادی دروغی همچین همینم خاطر به... محلیم .  

 

 و خونسرد. شد بلند ساشا صدای. انداختم پایین شرم با رو سرم

تعجب بدون ...  

نسپردین؟ پلیس دست رو ما اول همون چرا ـ  

کرد مکثی جواب توی بابا حاج .  

 

 اما بشم پشیمون خیلی آینده در ممکنه. دونم نمی هم خودم ـ

 رو کار همین هم باز برگرده عقب به زمان اگر مطمئنم االن

کرد می کنجکاو رو من نفر دو شما عجیب ی رابطه تنها. کنممی .  

 

کشیدم باال کمی رو نگاهم .  



 شکل به بعد اما میپرسیدین هم از زیاد دو هر اول روزهای ـ

 عجیب زناشویی ی رابطه یک توی این. کشیدین کنار عجیبی

باشه زناشویی رابطه اگر البته. بود ...  

 

شدم سرخ ...  

شد لندب ساشا محکم صدای :  

زناشوییه رابطه ـ ...  

کنه سکوت هم ساشا حتی که شد باعث بابا حاج ی جمله :  

زناشوییه؟ شون رابطه هاتونم دل چی؟ دل ـ   

 

افکارش از کرد می تر مطمئن رو بابا حاج طوالنی سکوت ...  

کردم صداش سریع که شه بلند خواست بابا حاج . 

بابا حاج ـ ...  

زد لبخند و دوخت بهم دقت با رو نگاهش. نشست دوباره .  

 



 رو صداش. بست رو هاش چشم. ازش میخوام چی میدونست

کرد صاف ...  

پیچید کلبه توی دلنشینش و زیبا صدای لحظاتی از بعد و : 
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هؤرمزلر اوجون ساچین ـ  

درمزلر سونچا گولو   

گلین ساری  

سئودادیر؟ نه بوسئودا  

وئرمزلر منه سنی   

آمان آمان نئیلیم آمان آمان نئیلیم   

گلین ساری  



 

 و گرفتم دستام توی مشکی چشم خاکستری گرگ از رو نگاهم

بود بسته رو هاش چشم دیوار بر تکیه که دوختم ساشایی به .  

 

  اوزونو، نین دره بو ـ

قایتار چوبان   

قوزونو قوزونو  

گؤرم گون بیر وْالا نة  

اوزونو یاریمین، نازلی  

آمان آمان نئیلیم  

آمان آمان نئیلیم  

گلین ساری  

 



 هیچ. خورد گره هم توی هم باز نگاهمون شد باز که هاش چشم

 رو مشکیش های مردمک نامفهوم حرف این نمیتونستم وقت

 .بخونم

 

آیریسی ائللر عاشیق ـ  

آیریسی تئللر شانا   

گلین ساری  

دؤزمزدیم گونونه بیر  

آیریسی ایللر اوْلدوم  

آمان آمان نئیلیم  

آمان آمان نئیلیم  

گلین ساری  

 

*** 

 



 توی افسارش که دوختم رنگی ای قهوه اسب به رو مبهوتم نگاه

بود ساشا های دست . 

میریم؟ این با ـ  

 همین با مجبوریم. نیست جاده از خبری اینجا... که میبینی ـ

. ماکو میبره رو ما بابا حاج فطر از نفر یک. بریم جاده تا اسب

ارومیه به میریم اتوبوس با هم اونجا ... 

 

 گذاشت اسب زین روی رو هاش دست. کشید اسب سر به دستی

شد اسب سوار و کشید باال رو خودش و . 

 

کرد نگاهم . 

چی؟ بعدش ـ  

تهران به میریم قطار با ـ . 

 روی و گرفت ازم رو دستم توی ی کوله. کشیدم عمیقی نفس

کرد دراز سمتم به رو دستش هم بعد. انداخت خودش دوش . 



 

گرفتم رو دستش و زدم پس رو تردید .  

 برای رو نگاهمون. نشستم جلوش و شدم اسب سوار کمکش با

دوختیم کلبه به بار آخرین . 

 

 هامون بازی عشق شاهد دوم بار برای هم دیشب که ای کلبه

 .بود

. پیچید وجودمون ویت بابا حاج رفتن از بعد آتشش که ای رابطه

 تخت روی و سپردیم هامون حس دست به رو خودمون دوباره

شدیم یکی و زدیم غلط . 
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 چون داشتم دوست رو اینجا. کلبه این برای شد می تنگ دلم

دنبو غم و درد شاهد. نبود ها شکنجه شاهد .  

 که کردم اعتراف خودم به جا همین من و. بود خوب ساشا اینجا

شدم مرد این ی دلبسته . 

 

 و چرخوندم رو سرم. چرخید اسب و کشید رو اسب افسار ساشا

انداختم کلبه به هم ای دیگه کوتاه نگاه . 

 هم من و شد دور آرام آرام کلبه کرد حرکت به شروع که اسب

گرفتم ازش چشم باالخره . 

 

 جاهایی ی همه و اینجا به. برگشت اینجا به دوباره شد می کاش

باشم داشته رو خوب ساشای تونستم که . 

 

*** 

 



 اون. میاورد در آدم روزگار از دمار بودن راه توی روز شبانه دو

باشی نداشته گفتن برای حرفی همسفرت با که زمانی هم . 

 بچرخه زدنشون برای که زبانی از خبری اما بود زیاد حرف البته

 .نبود

 

 طبق هم جا اون از و رسیدیم ماکو به ماشین با تا کشید طول

رسوندیم ارومیه به رو خودمون اتوبوس با ساشا ی گفته . 

نبود صمصام های آدم از خبری خوشبختانه . 

 می نظر به عجیب کمی ناگهانیشون شدن غیب که چند هر

 .رسید

 

 و شدیم طارق سوار کوتاه توقف یا استراحت بدون ماکو داخل

 بین شهرهای از یکی توی باالخره تا کردیم عوض قطار چندین

شدیم تهران به یکسره قطار سوار راه .  

 



 تلفن یک با تونست باالخره ساشا که بود شهر همون توی

 صدای شنیدن از سامان. کنه برقرار ارتباط سامان با عمومی

بود شده مبهوت حسابی ساشا . 

 

 این به کم کم و میگرده الموندنب که هاست مدت گفت می 

 اینکه خصوص به. شدیم نیست به سر ما که بوده رسیده نتیجه

بوده نرسیده بهش رابطش طریق از هم خوبی خبرهای .  

 

 با گفت سریع و نکرد پیچ سوال رو ساشا چندان خوشبختانه

میمونه منتظرمون تهران قطار ایستگاه توی ماشین . 

 بیشتر دلم توی چیزی میشد رکمت تهران با مون فاصله چه هر

جوشید می . 
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بد حس یک به شبیه چیزی . 

 های اتفاق نوید نیست قرار تهران به بازگشتمون میدونستم

باشه خوبی . 

 

رسیدیم تهران به باالخره .   

 به رو تهران ی خفه و آلوده ایهو. شدیم پیاده قطار از دو هر

کشیدم مشام .  

 

 نگاهش. گرفت محکم رو دستم ساشا شدیم خارج که ایستگاه از

 پیدا رو سامان تا چرخوند می رو نگاهش جدی ی چهره با کردم

  .کنه

 بودن ناگوار ی متوجه هم اون شاید. کنم فرار ترسید می انگار

بود شده برگشتمون .  

 



 سمت رنگی سفید برلیانس به تکیه که مدیدی رو سامان باالخره

بود ایستاده خیابون ی دیگه .  

 از رو عینکش و ایستاد صاف سریع ما دیدن با. رفتیم سمتش به

برداشت چشم . 

کرد می نگاهمون مبهوت . 

 

زد کجی لبخند ساشا. بودم رسیده بهش دیگه :  

کوچیکه داداش سالم ـ ... 

زد لب سامان :  

 دوتون هر کردم فکر... بینمتونمی دارم که نمیشه باورم ـ

 .مردین

 

شد درهم ساشا های اخم :  

کشتنمون توی کن مراعات یکمم ـ . 

 



 آغوش در رو ساشا سریع و کرد شادی ی خنده تک سامان

گذاشت سامان کمر روی رو دیگرش دست ساشا. گرفت .  

داداش اومدی خوش ـ . 

 

*** 

 

ودمب دوخته ها خیابون به رو نگاهم ماشین ی پنجره از . 

 بهش و بگیرم بیرون ی منظره از چشم شد باعث ساشا صدای

  .بدوزم

گفت می سامان به خطاب :  

میری؟ کجا ـ  

 

نظره تحت ت خونه. شمیران ی خونه میریم ـ .  

کشید درهم رو هاش اخم کمی ساشا : 



 اینجا. کشیدن عقب مرز از راحت انقدر همین خاطر به پس ـ

کردن کمین . 

 

 تا. تعقیبن تحت شدیدا فرزاد و صمصام. نیست خوبی اوضاع ـ

 تو دست. تقال به افتادن هم اونا. رفته لو مکانشون هم حدودی

پیششون شده رو که هم . 
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داری که چیزی تنها به بزنن چنگ میخوان پس ـ ... 

کرد نگاه سامان به دقت با ساشا : 

چیه؟ منظورت ـ  

پروند باال ابرو و انداخت بهم نگاهی آیینه توی از سامان : 



 

 رو بود کرده عقدتون که عاقدی. ساشا رفته لو چی همه ـ

 .گرفتن

شد گرد هام چشم . 

بودم؟ من چیز تنها از سامان منظور  

شد بلند ساشا صدای :  

 

کردن؟ پیداش طوری چه ـ  

 رفاقت هاش رفیق هم باز که دمیدا نشون سامان خجول لبخند

کشید پوفی ساشا. کردن تموم حقش در رو . 

 

بوده؟ من کار ماهور خرید و دخترا فرار فهمیدن کجا از ـ  

 خودت اصال که هم تو. کردن پیدا پرواز لیست توی رو اسمت ـ

 ویالی اصلی صاحب رو تو مشخصات... اینکه و ندادی نشون رو

که دش این. بهشون بوده داده امارات ... 



 

برید رو حرفش ای عصبانی لحن با ساشا :  

 کم هم عالی جناب رفقای. گرفتن و ردمون که شد این ـ

  .نزاشتن

انداخت باال ای شونه سامان :  

شده بدی ی زمونه و دور حال هر به ـ . 

داد بیرون محکم رو نفسش ساشا .  

 

رسیدیم بود گفته سامان که ای خونه به باالخره . 

 باز رو در آورد بیرون ماشین داشبورد از که تیریمو با سامان

دوختم خونه اطراف به رو نگاهم. برد داخل رو ماشین و کرد .  

 

 با که باریکی راه و داشت قرار باغ وسط درست لوکسی ساختمان

 می ساختمون به ورودی در از بود شده فرش نرمی های موزیک

رفت می پارکینگ سمت به وسطش از هم راه یک و رسید . 



 

 از پر هایی باغچه و بود فرش سنگ ساختمون و راه دور تا دور

گل و درخت .  

برام نبود دیدن قابل ساختمون پشت . 

 می پارکینگ نظر به که قسمتی همون توی رو ماشین سامان

کرد پارک ای مشکی جک کنار بود پوشیده سر و اومد . 
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 نگاهی سامان. کشید هم توی رو هاش اخم جک دیدن با ساشا

گفت بالفاصله و کرد ساشا درهم های اخم به : 

 زیادی مسائل فعال. کن کنترل رو خودت کنم می خواهش ـ

موضوعه این از تر مهم که هست . 

  



مسائلی؟ چه ـ  

 رو ردنشگ پشت نباید که بود گفته رو چیزی انگار که سامان

 در که حالی در ساشا، ی شده ریز های چشم مقابل در و خاروند

گفت کرد می باز رو ماشین : 

موردش در میکنیم صحبت حاال ـ . 

 

 رو در و شد پیاده بندش پشت هم ساشا. شد پیاده سریع هم بعد

کرد باز من برای : 

پایین بیا ـ .  

 بود دستم قطار توی از که رو کوله بند و کشیدم عمیقی نفس

فشردم مشتم توی . 

 

شدم پیاده ماشین از . 

ساختمون داخل بود رفته عجله با انگار و نبود سامان از خبری . 



 و بود شده عصبانی ساشا که کیه مال جک این نمیدونستم

دستپاچه سامان . 

 

کرد اشاره ساختمون به دست با و کشید کنار کمی ساشا .  

 پشت هم شاسا. برداشتم قدم ساختمون سمت به آروم آروم

اومد می سرم . 

 

 احتمالیم فرار جلوی تا کرد می ساپورتم داشت جوره همه انگار

بگیره رو .  

 ها شکنجه هم باز بود قرار شاید. ترسوندم می کمی کارهاش این

کنم می فرار کرد می فکر ساشا که بشه شروع . 

 

 باز رو در و ایستاد کنارم ساشا. رسیدیم ساختمون به باالخره

 :کرد

داخل روب ـ . 



شدم خونه بزرگ سالن وارد نامطمئن هایی قدم با .  

 

 دیگه اجزای به و چرخید راحتی مبل و کاناپه ست دو روی نگاهم

رسید سالن . 

 بزرگ های پله به و گرفتم مشکی بزرگ دی ای ال از رو نگاهم

دوختم داشتن گرد حالت که خونه .  

 

 با یلدا متقا بعد لحظاتی و اومد ها پله روی هایی قدم صدای

 موهای که حالی در مشکی تنگ ساپورت و نامتقارن آبی تونیک

 توی کرد می هدایت ش شونه راست سمت به دست با رو بلندش

شد پدیدار ها پله پیچ .  

اومد پایین ها پله از سرش پشت هم سامان . 
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 ساشا ی چهره. بود کی مال مشکی جک اون میشدم متوجه حاال

خونسرد زیادی و بود اخم از عاری . 

 

کرد سالم بلندی صدای با یلدا . 

 می نگاهش حالت همون با همچنان بده جوابی اینکه بدون ساشا

  .کرد

 ساشا خونسردی نوع این. گرفتم بغلم توی رو کوله استرس با

بود ترسناک همیشه . 

 

 با که بود اوضاع بودن وخیم ی متوجه من مثل انگار مه سامان

بود زده ذل ها اون به استرس پر های چشم . 

 دربیاره رو آدم حرص میتونست شدیدا که عادی لبخندی با یلدا

گرفت قرار ساشا روی به رو .  

 

عمو پسر واجبه سالم جواب ـ . 



 نای ی رابطه پس. پریدن باال "عمو پسر" لفظ شنیدن با هام ابرو

 رو گستاخانه رفتار جرأت که بود این زندگیم پررنگ مرد با دختر

داد می بهش . 

 

شد خیره یلدا های چشم توی ساشا : 

عمویی یادگار که حیف... یلدا حیف ـ ...  

شد آتشین نگاهش یلدا : 

 منم بازوی روی میخواستی موقع اون البد چی؟ نبودم اگر ـ

بزاری بردگی نشون ...  

 

 نگاه. گزیدم لب. بود تیز و تند زبونش. وندسوز رو وجودم حرفش

انداختم زیر رو سرم. شد طوفانی ساشا .  

بود شده مچاله حسابی هام دست توی کوله .  

 



 پناه اتاقی به سریع داشتم دوست. بودم متنفر سکوت این از

 حرف باهاش انقدر. بگیرم بغلم توی رو کوچولو ساشای و ببرم

بره یادم از زخم این تا بزنم .  

 

 بردم باال کمی رو سرم ساشا های دست توی بازوم شدن اسیر با

کردم نگاهش و . 

 توی جدیش و محکم صدای و کرد نزدیک خودش به رو من

پیچید عمارت ساختمون : 

 

 ازش که چیزی... عمو دختر شده تموم داری برده ی دوره ـ

مالکیته نشون میزنی حرف ...  

زد می دو دو هاش چشم که بود ترسیده ساشا لحن از انگار یلدا . 
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کنه عمل خونسرد هم باز کرد سعی . 

 ی نشونه پس نیست بردگی و ارباب ی نشونه مالکیت اگر ـ

  چیه؟

 درک قابل تو مثل ای بچه برای که باشه حسی ی نشونه میتونه ـ

 .نیست

 

 گرد های چشم و یلدا ی شده سرخ ی چهره به توجه بی مه بعد

کشوند خودش سر پشت هم رو من و رفت کاناپه سمت به من .  

 

 اگر که حالتی توی. نشستیم ای نفره دو ی کاناپه روی دومون هر

شدم می رها ساشا آغوش توی کامال میخوردم تکون کمی . 

تنشس رومون به رو ای نفره تک مبل روی درست هم یلدا . 

 

بکشن عقب نبود قرار کدوم هیچ انگار . 



 ازش و زد صدا رو صبا اسم به کسی اینکه از بعد هم سامان

 بود یلدا کنار که ای صندلی روی برامون بیاره شربت خواست

  .نشست

 

 با دادم می ترجیح من و کرد می سنگینی روم زیادی یلدا نگاه

کنم فراموشش سالن سرتاسری های پنجره به شدن خیره . 

شد سالن وارد شربت سینی با مسن و تپل نسبتا زنی باالخره . 

 

 رو خودش و شد جا به جا کمی ساشا اومد رومون به رو که زن

کشید جلو .  

شه بلند میخواست انگار . 

کرد زدن حرف به شروع سریع زن : 

بشین راحت. خان ساشا اومدی خوش ـ . 

 

نشست ساشا های لب روی واقعی لبخندی . 



ندیدمتون وقته خیلی. خانم رعنا سالم ـ . 

کرد من به نگاهی و زد مهربونی و بزرگ لبخند هم خانم رعنا : 

پسرم؟ کنی نمی معرفی. زیبایی خانم دختر چه ماشااهلل ـ  

زدم کمرنگی لبخند . 
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 که داشت قرب و ارج زیادی ارخدمتک ظاهر به زن این انگار

بود کرده نثارش لبخند و شه بلند جلوش میخواست ساشا . 

گرفت خانم رعنا از رو شربت سینی سریع سامان : 

کجاست؟ صبا پس. جون رعنا آوردی چرا شما ـ  

 

کشید سینی از دست خانم رعنا : 



همینه م وظیفه منم. بود بند دستش ـ . 

گفت زبونی شیرین با سامان : 

مایی سر تاج شما دارین اراختی ـ ... 

گذاشت وسطمون میز روی رو سینی هم بعد .  

 

کرد سامان نثار هم شیرینی لبخند خانم رعنا : 

کیه؟ خوشگل خانم این نگفتین ـ  

 چیزی ساشا اینکه از قبل و انداخت باال ابرویی شیطنت با سامان

گفت سریع بگه : 

دیگه داداشمه زن ـ ...  

 گرد یلدا و خانم رعنا های چشم با همزمان هم من های چشم

 .شد

 

بگیره دهن به زبون بود بلد کمی پسر این کاش . 



 یا عصبانی نگاه مبادا تا کنم نگاه ساشا به نمیخواستم

کنه تحقیرم تمسخرآمیزش . 

 

 من بود کرده یادآوری کلبه داخل باری چند هم اون چند هر

 یساشا که جایی. بود تهران اینجا اما میشم محسوب همسرش

ترسوند می رو من داخلش . 

 آشپزخونه سمت به سرها ی همه چیزی شکستن صدای با

 .چرخید

 

 چشم که حالی در خدمه لباس با که برخورد دختری به نگاهم

 می نگاه بهمون ناباوری با بود کرده پر اشک های حلقه رو هاش

 .کرد

 

 به سریع و گرفت نفرت رنگ کم کم ایستاد من روی که نگاهش

رفت زخونهآشپ داخل . 



 حس سریعا که کرد منتقل بهم ای منفی انرژی چنان نگاهش

اومد سراغم به بدی آشوب دل و سردرد . 

 سمت به "داد آب به گل دست باز" گفتن با سریع خانم رعنا

رفت آشپزخونه . 

 

 لبخند یلدا های لب روی. کردم نگاهی سالن داخل افراد به

بود نشسته ای پیروزمندانه . 

کرد می فکر انگار و بود رفته هم توی شها اخم سامان . 
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 بود برداشته شربتی لیوان که بود ساشا جمع تفاوت بی آدم تنها

کرد می ش مزه مزه و . 



 دختر همون به مربوط زدم می حدس که ضعیفی هق هق صدای

رسید می گوشم به باشه . 

 

بود سنگین زیادی جو . 

 ازش حال به تا که جدیتی با درهمش های اخم همون با سامان

گفت بود ساشا روی نگاهش که حالی در بودم ندیده : 

کنه استراحت تا باال ببر رو ماهور لطفا یلدا ـ . 

 

. انداخت سامان و ساشا به نگاهی و داد پیشونیش به چینی یلدا

شد بلند جا از هم بعد . 

ایستادم هم من . 

 

 سرش پشت هم من. رفت ها پله سمت به "بریم بیا" گفتن با

برخورد آشپزخونه به کنجکاوم نگاه آخر ی لحظه و شدم راهی . 

 



انداختم اطرافش به نگاهی رسیدیم که دوم ی طبقه به . 

 اتاق تا سه و داشت قرار جور و جمع مبل دست یک هم اونجا

داشت وجود اطرافش . 

 

ایستاد کنار و کرد باز رو اتاق یندوم در یلدا . 

 صورتی و خاکستری ست با متوسط اتاق یه. شدم اتاق داخل

داشت باغ به رو بزرگ های پنجره که مالیم . 

 

انداختم بیرون به نگاهی و رفتم پنجره سمت به . 

 بود عمارت پشت به متعلق زدم حدس که منظره اون دیدن با

نشست لبم روی ناخودآگاهی لبخند . 

 

 دورش میز و صندلی تا چند و داشت قرار وسط گردی تخراس

 .بود



 رنگارنگ های گل و درخت از بود پر دوباره ترش عقب کمی

  .زیبایی

بود ها درخت میون رنگی سفید راحتی کنافی تاب . 

 

 رنگ به هم باز ای نفره چند ی ساده تاب هم استخر دیگر سمت

داشت قرار سفید . 

 درخت به که جوانی پسر و یرمردپ از چشم شد باعث یلدا صدای

بگیرم کردن می رسیدگی ها . 

 

 رو ها گل بیشتر. بوده پوران عمو زن به متعلق همیشه اونجا ـ

 عمو زن نیت به رو پشت این هوراد عمو اصال. کاشته خودش

کرده درست .  

 

بود دوخته باغ به چشم و بود ایستاده کنارم. کردم نگاهش . 

بود ساشا مادر و پدر پوران و هوراد از منظورش میزدم حدس . 



بودم شنیده هم پرهام زبون از قبال رو هوراد اسم . 

 

افتادی ها اون گیر که نبود من تقصیر ـ . 

کرد می نگاهم . 
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 تهران حد این تا نمیدونستم من. کنی فرار میخواستی خودت ـ

خطرناکه برات . 

زدم کمرنگی لبخند . 

نبود تو تقصیر... آره ـ ...  

 

نشستم خودمم و کردم رها تخت روی رو کوله هم بعد . 



هستن؟ ساشا مادر و پدر... پوران و هوراد ـ  

 

داد تکون سری : 

آره ـ . 

کجان؟ االن ـ  

شدن درهم کمی هاش اخم : 

سوئد ـ ...  

 

چرخید می سرم توی زیادی کنجکاوی حس . 

 دوست رو اینجا باید میگی تو که طور این اینجا؟ برنمیگردن ـ

باشن داشته ... 

نشست ش چهره روی غم غبار . 

 

رفت سارا که وقتی از ـ ... 

داد تکون محکم رو سرش و نداد ادامه رو حرفش . 



شنیدم هم قبال رو سارا اسم کردم حس . 

 و سامان از خصوص به... نپرس رو ها سوال این وقت هیچ دیگه ـ

 .ساشا

یادآوردم به حاال ... 

 

 که روزی همون. بودم شنیده سامان زبون از رو سارا اسم من

بست نقش سرم توی فرار ی اندیشه . 

برادر دو هر برای بود مهم خیلی انگار که دختری . 

 

 دیگری زمان به سارا به راجع رو بیشتر کنجکاوی دادم ترجیح

کنم موکول . 

دمچرخون یلدا صورت روی رو نگاهم . 

میگذارن؟ احترام خانم رعنا به انقدر ساشا و سامان چرا ـ  

 



 صندلی روی که حالی در و چرخوند کاسه توی رو هاش چشم

گفت نشست می توالت میز جلوی : 

بدم رو تو های سوال جواب باید حاالها حاال انگار ـ . 

 

داد ادامه و کشید موهاش به دستی : 

 اومدن دنیا به وقتی از.. .شون دایه میشه جورایی یه خانم رعنا ـ

میکرده کار اینجا اون . 

دادم تکون سری . 

 

صبا... دختره اون و ـ ... 

داده بها رویاهاش و افکار به زیادی که خدمتکار یک ـ ...  

 بیشتر اطمینان برای. میخواست رو ساشا واقعا دختر این انگار

کردم باز لب هم باز : 

داره؟ دوست رو ساشا... اون ـ  

 



انداخت باال ور ابروهاش ... 

 که بود سالش هفت... خانمه رعنا دوست دختر صبا... ظاهرا ـ

 پیش رو اون نداشت رو کسی چون هم خانم رعنا و مرد مامانش

داشت نگه خودش . 

بوده همبازیمون جورایی یه ... 
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 االن همین از. بود همراه پیشونیش چین با شآخر ی جمله

 ساز دردسر من برای خونه این داخل صبا که بودم مطمئن

  .میشد

زدم پس رو افکارم . 

داره؟ رو خدمتکار تا دو همین اینجا ـ  



 

. باشه پر خونه که میان زمانایی فقط اما هستن هم دیگه تا دو ـ

هست باغبونم یه... برمیگردن دوباره فردا ...  

 

 هاش چشم توی چیزی. گفت عجیبی لحن با رو باغبون ی کلمه

. ش چهره رفت هم توی کمی. شدم نمی ش متوجه که درخشید

باشه شده غمگین که انگار . 

 

 اهل. سالشه۱۹ سینا. سینا دستش کمک با... عیسی آقا ـ

کشاورزی مهندسی. میخونه درس اینجا... ساریه ! 

 

 یلدا خود ی خانواده از میخواست دلم خیلی. دادم تکون سری

نبود وقتش هنوز اما بدونم . 

 رو هام سوال صمیمانه بتونم که نبود طوری یلدا و من ی رابطه

 .بپرسم

داشت مقابلم کوچکی گارد هنوز اینکه خصوص به . 



 

شد خارج اتاق از "برسم کارهام به میرم" گفتن با یلدا .  

 هاش گوش به دستی و آوردم بیرون کوله از رو خاکستریم گرگ

  .کشیدم

بود زده ذل بهم مشکیش همیشه های چشم با . 

 

ترسم نمی تو از... نکن نگام اینجوری ـ ... 

 

 توی رو کوچولو ساشا و خوابیدم تخت روی. کشیدم پوفی

گرفتم آغوشم .  

رفتم خواب به سریع خیلی که بودم خسته انقدر . 

 

*** 

 

 بیرون خونه از هم با سامان و ساشا. کشیدم ها نرده به دستی

نبود یلدا از هم خبری. بودند رفته . 



برگرده ساشا تا بمونم اتاق توی نتونم بود شده باعث ضعف . 

گرفتم پیش در رو آشپزخونه راه و رفتم پایین ها پله از . 

 

 افتاد جوانی نسبتا خانم تا دو به نگاهم شدم که آشپزخونه داخل

بودند هم گوش توی پچ پچ مشغول که . 

بود گفته یلدا که باشن تکارهاییخدم همون زدم حدس . 

 

 نبود صبا از خبری. بود غذاها به سرکشی مشغول هم خانم رعنا

میکرد خوشحالم کمی این و . 

 جواب خانم تا دو اون. شدند م متوجه سه هر کردم که سالمی با

داشت بدی حالت نگاهشون اما دادن سریع رو سالمم . 

 

کشید درهم کمی رو هاش اخم خانم رعنا : 

داشتین؟ کاری. خانم سالم ـ  



 صحبت قبل روز صمیمیت با داشتم انتظار. جاخوردم لحنش از

 .کنه
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دادم تکون کمی رو سرم . 

بخورم چیزی میخواستم ـ . 

بیارم من بشینید میخورین؟ چی ـ . 

برداشتم یخچال سمت هب قدمی و دادم تکون سر : 

 

برمیدارم خودم. نیست نیازی نه ـ . 

شد بلند سرم پشت از صدایی : 

خانم؟ چرا شما ـ  



صبا. بود خودش. چرخیدم ! 

 جنگ اعالم خواست می انگار. تمسخر از بود پر گفت که خانمی

 .کنه

 

 اون از تر جوون کمی که خانمی به رو صبا. کشیدم عمیقی نفس

گفت بود یکی : 

. براشون کن فراهم میخوان چی خانم ببین... جون جیران ـ

دیگه هستن خونه خانم ناسالمتی . 

 

 هام دست شد باعث بود شده خطاب جیران که زنی نیشخند

بشن مشت . 

برداشت جلو به قدمی صبا : 

نمیکشه طول خیلی که کن استفاده بودنت خانم این از ـ . 

 

بکشه عقب جاخورده صبا شد باعث یلدا صدای : 



خانمشه؟ عاشق ساشا وقتی بکشه طول بایدن چرا ـ  

انداخت زیر رو سرش کمی صبا . 

ندیدم هاشون چشم توی عشقی من ـ . 

کنی؟ تایید باید تو رو بقیه عشق حاال تا کی از ـ  

 

اومد حرف به بود ساکت حاال تا که خانم رعنا : 

نبود هاش حرف ی متوجه... خانم یلدا ببخشیدش ـ ... 

 

انداخت خانم ارعن به محکمی نگاه یلدا : 

 که میدونین جون؟ رعنا نمیدین یادش چرا شما نمیفهمه اون ـ

کنه درازتر گلیمش از رو پاش اینجا کسی ندارم دوست . 

 

شدت قبل از گردتر هام چشم که انداخت بهم مهربونی نگاه : 

شدی؟ آشنا راحیل و جیران با جان ماهور ـ  

دادم تکون سری رفتارش تغییر از بهت با . 
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کرد راحیل و جیران به رو و گفت ای خوبه : 

 خراب جو نمیخوام... استخر کنار بیارین برامون رو صبحانه ـ

کنه بد رو حالمون اینجا . 

شدیم خارج آشپزخونه از و کشید رو دستم هم بعد . 

 

گفت رفت می ها پله پشت رد سمت به که حالی در : 

 جاشون سر قاطع رفتار فقط... کنی سکوت نباید ها این جلوی ـ

 .مینشونتشون

 



 پشت از که بود جایی همون. شدیم خارج دو هر و کرد باز رو در

بودم دیده اتاق ی پنجره .  

نشست لبم روی لبخند . 

 هم روی به رو ، صندلی روی استخر کنار میزهای از یکی پشت

 .نشستیم

  

انداخت باغ دور به نگاهی یلدا ... 

 دراز گلیمش از رو پاش داره زیادی انگار... صبا دختره این ـ

کنم حالش به فکری باید... میکنه . 

 

داری؟ مشکلی چه باهاش... تو ـ  

کرد نگاهم دقیق و انداخت باال رو ابروهاش : 

داری باهاش تو که مشکلی همون ـ ... 

 

شد گرد هام چشم .  



من؟ ـ  

چرخوند رو هاش چشم : 

 نزدیکی از من... هست چیزی ساشا و تو بین میدونم... بیخیال ـ

نمیاد خوشم سامان و ساشا به صبا ... 

 

نمیومد خوشت ماجرا این خاطر به منم از تو ـ  . 

هنوزم من... خوب ـ ... 

 رو حرفش سریعا صبحانه حاوی سینی همراه جیران اومدن با

کرد عوض : 

 هم رو پیراهن همین... بدم نشون بهت رو ژپاسا بریم حتما باید ـ

عالین هاش جنس. خریدم همونجا از ... 

 

 م خنده کمی و پریدن باال ابروهام ناگهانی بحث تغییر این از

 .گرفت



 بهش تونستم نمی زندگیم شرایط این توی که چیزی تنها واقعا

بود لباس خرید کنم فکر ! 

 

کرد اخمی یلدا رفت که جیران : 

 رو من نشین ماست مثل... بده ادامه میکنم وضع بحث وقتی ـ

کن نگاه . 

 ...خندیدم

؟چیه ـ  

؟حسودی خیلی میدونستی ـ  

 آب و داد تکیه صندلیش به باشه شنیده ای عادی حرف که انگار

برداشت پرتقالی . 
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... نیستم حسود من.. میگی رو این که نیستی رینف اولین تو ـ

میکنم حس خوب خیلی رو خطر بوی فقط . 

گرفتم جبهه سریع : 

نمیشم محسوب خطری سامان و تو برای من ـ . 

داد تکون دستی : 

 

 کنار آرامش با اینجا االن میدونستم خطر رو تو اگر نظرت به ـ

بودیم؟ هم  

انداختم باال ای شونه . 

نمیاد خوشت من از هنوزم بگی میخواستی تو ـ . 

 

درسته ـ ... 

گذاشت میز روی رو لیوان : 



 این باید فعال پس داریم واحد دشمن یک ما. نیستی خطر اما ـ

بریزم دور رو حس . 

 

کرد دراز سمتم رو دستش : 

باشیم خوب جاری تا دو مجبوریم فعال ـ . 

فشردم رو دستش و زدم لبخندی . 

 ...خوب

 داده نشون سفید پرچم من به خونه این توی نفر یک حداقل

 .بود

 

*** 

 

 در شدن کوبیده صدای با که اومدم می پایین ها پله از داشتم

 کاناپه روی که هم یلدا. خوردم سر رو آخر ی پله ترسیده

پرید جا از بود فیلمی دیدن مشغول و نشسته . 

 



افتاد سامان و ساشا خشمگین ی چهره به نگاهم . 

 فریاد چون داشت ادامه هم هنوز و دبودن کرده دعوا هم با انگار

شد بلند سامان : 

میزنم حرف تو با دارم ـ ... 

 از بیرون بیان هم خدمتکارها شد باعث فریادش صدای

 .آشپزخونه

 

. برداشتم عقب به قدمی ترسیده. اومد سمتم به خشم با ساشا

 و زد صداش بود رفته تر پایین تنش کمی که صدایی با سامان

دغری قاطعانه ساشا : 

 

بشنوم نمیخوام هیچی ـ . 

رفت باال ها پله از سرعت با و گرفت محکم رو هام دست مچ .  

 

شدم راهی دویدن شبیه حالتی با سرش پشت ناچار به . 



بست محکم رو درش و شد بودم توش من که اتاقی همون داخل . 
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کرد پرتاب تخت روی محکم رو خودش و کرد آزاد رو دستم مچ . 

 و هاش چشم شدن بسته با اما عصبانیه من دست از کردم فکر

 چیز ماجرا فهمیدم برابرم در نداد نشون العملی عکس اینکه

ایه دیگه ... 

 

رفتم سمتش به عمیقی نفس با و کشیدم لباسم به دستی . 

 کرده باد ش شده سرخ پیشونی های رگ. نشستم تخت ی لبه

بود سردردش از نشون این و بودند . 

 



 پلکش. گذاشتم پیشونیش روی تردید با آروم رو هام انگشت

 شروع و دادم حرکت رو دستم. نکرد بازشون اما خورد تکونی

 هم پدرم برای همیشه که کاری. سرش دادن ماساژ به کردم

میدادم انجام . 

  

 باز هاش چشم. بودم دهش خم صورتش روی بهتر دسترسی برای

 سریع و کشیدم هینی. نشست ناگهانی حرکت یک توی. شدن

رفتم عقب .  

 

 از هاش دست. بود عجیبش حرکت به خیره شدم گرد های چشم

کشید آغوشم در محکم و شد باز هم . 

 

 فشار با رو وجودش حرص انگار. گذاشتم ش سینه روی رو سرم

 در کردم نمی عتیممان هم من و کرد می تخلیه آغوشش به من

کارش برابر . 

کشید بو عمیق و برد موهام الی رو بینیش . 



 

داشتن نم کمی هنوز موهام و بودم اومده بیرون حمام از تازه . 

خوابوندم تخت روی بودم آغوشش توی که طور همون .  

 

 کمی هم هنوز حرکاتش توی. نشست هام لب روی هاش لب

 در و گرفت پایینیم لب از ریزی گاز. بود قاطی حرص و خشونت

شد دور ازم زد می نفس نفس که حالی . 

 

 توی چرخی. دوختم چشم بهش و موندم تخت روی حرکت بی

 های دکمه. چرخید سمتم به دوباره. کرد قفل رو در و زد اتاق

آورد بیرون تنش از و کرد باز رو پیراهنش . 

 

 کردم دنبال رو هاش قدم انقدر. اتاق توی رفتن راه به کرد شروع

بستمشون ناچار به و گرفتن درد هام چشم که . 

 باز دوباره هام چشم. کردم احساس تخت روی رو نشستنش

شدم رنگش شب نگاه قفل. شدن .  



بخونم؟ رو نگاهش حرف نمیتونستم چرا  
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 گونه نوازش و کشید دراز کنارم. انگار بود رفته بین از خشمش

کرد لمس رو گردنم . 

نمیره؟ پیش ذهنم های معادله طبق هیچی چرا ـ  

بود گردنم نوازش درگیر همچنان. بهش کردم نگاه . 

 

بوده اونجا ماهان گفتن. بود شده تجاوز بهش ـ ... 

شد حبس نفسم ... 

؟؟؟ تجاوز و ماهان  

 



نبود؟ عاشقش مگه ـ  

 و کردم مشت رو دستام. شد یشترب گردنم روی دستش فشار

فشردم میونش رو مالحفه . 

داشت؟ دست پرپرشدنش توی چطور پس ـ  

 

میزد؟ حرف چی از ساشا. رفت می باالتر لحظه هر قلبم ضربان  

بود؟ کرده تجاوز عشقش به که رذلی مرد از  

 

نه؟ مگه باشه من برادر نمیتونست رذل مرد اون  

کرد خیانت ماهان ... 

زد دست رو ... 

برداشت کاله ... 

نه تجاوز اما ! 

 

نفهمم زبون دل توی شد ای زلزله بعدیش حرف ... 



کرد؟ نابود رو من سارای چرا ـ  

 !سارا

 می بیشتر و بیشتر مردهاش از داشتند من زندگی های زن چرا

 شدند؟

 دست توی دست که بود ساشا نامزد طناز. داشت نامزد ساشا

گذاشت ماهان ... 

 

 پررنگی نقش خونواده این توی که ییسارا بود؟ کی سارا پس

 .داشت

 عمیقی مالکیت بهش نسبت ساشا و انگار بود عاشقش ماهان

 .داشت

 

 آخ. گرفت گردنم از محکمی گاز و موهام بین کرد فرو رو سروش

شد خارج هام لب میون از آرومی .  

نه؟ مگه کشید درد هم سارا ـ  



 

دوید هام چشم توی وحشت .  

میشدم نابود من بگیره رو عزیزش جاوزت انتقام میخواست اگر . 

خودم میل با اما بودم ریخته پاش به رو هام دخترانه که منی ... 

 

کرد نگاهم و آورد باال رو سرش .  

کشید عقب سرعت به که دید چی هراسونم نگاه توی نمیدونم . 

 

 فندکش تق صدای. ایستاد پنجره کنار و شد بلند تخت روی از

شد متند های نفس صدای قاطی . 

نشستم تخت روی . 
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شد بلند محکمش صدای : 

بیرون برو ـ ! 

 از تر جدی دوباره اما برم سمتش به خواستم. شدم بلند جا از

گفت نشوند دلم توی که ترسی با قبل : 

کنم کنترل رو خودم نتونم اینکه از قبل بیرون برو ـ . 

 

بود پیدا زیادی حرفش توی خطر . 

 خارج و کردم باز رو در قفل سرعت با و ندادم دست از رو زمان

 .شدم

 پیدا رو راهش باالخره عمیقم نفس بستم سرم پشت رو در وقتی

 .کرد

 

 شد کشیده ناخودآگاه نگاهم. رفتم ها پله سمت به و زدم پلکی

 رو پام. داشتم طبقه ونا به عجیبی حس. سوم ی طبقه سمت به



 یلدا صدای که گذاشتم باال ی طبقه سمت به پله اولین روی

بچرخم سریع شد باعث .  

 

بود ایستاده سرم پشت ها پله توی . 

سوم ی طبقه نرو وقت هیچ ـ .  

پرید باال ابروهام : 

چرا؟ ـ   

 برای ندارن اجازه هم خدمتکارها حتی. ممنوعه اونجا به رفتن ـ

اونجا برن نظافت ... 

 

گرفتم فاصله کمی ها پله از . 

مگه؟ اونجاست چی ـ  

نبود ممنوع اونجا به رفتن پس بدونی بود قرار اگر ـ ... 

گرفت فاصله ها پله از هم اون. داد ای منطقی جواب : 

 



بود؟ چطور اوضاع ـ  

انداختم باال ای شونه. کرد ساشا اتاق به ای اشاره سر با . 

رفت خودش اتاق سمت به باالیی و بلند پوف با : 

 باال دراکوالییش روی اون. زد حرف نمیشه اصال که سامان با ـ

 ...اومده

 

 و پیراهن به نگاهی ببنده رو در اینکه از قبل و شد اتاقش داخل

 همه از یلدا هیکل چون گشاد و بود بلند برام کمی. کرد شلوارم

بود تر درشت نظر . 

پاساژه اون ببرمت باید جدی جدی انگار ـ ... 

 

بست رو اتاقش در هم دبع . 

 خرید به یلدا با من میداد اجازه حتما هم ساشا. زدم نیشخندی

 .برم

 



 سری گرفتم تصمیم. نبود سالن توی کسی. رفتم پایین ها پله از

 خارج ساختمون از ها پله زیر در همون از. بزنم پشتی باغ به

 .شدم
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 و بود مرطوب نسیم درخت و سبزه همه اون وجود خاطر به

بو خوش .  

 بوی و بستم رو هام چشم. زدم دور رو استخر و رفتم جلوتر

کشیدم مشام به لذت با رو ها سبزه دلپذیر . 

 

کردم باز رو هام چشم مردی صدای با : 

آب داخل نیفتی باش مراقب ـ . 



 درگیر که شد پیرمردی ی خیره نگاهم و شدم دور استخر از

بود ها سبزه کردن هرس .  

 

بود کرده معرفیش عیسی آقا یلدا .  

هستی؟ ساشا عجیب زن همون تو ـ  

 زدن حرف لحن این با خونه این کارکنان. پرید باال ابروهام

رسیدن می نظر به من از تر عجیب خیلی هاشون ... 

 

رفتم سمتش به بیشتر : 

میگن اینطور ـ ... 

گفت کنه بلند رو سرش اینکه بدون و داد تکون سری : 

تویی صبا سرسخت رقیب پس ـ ... 

نبود پیدا نرمش ای ذره لحنش توی . 

 

بود عزیز خونه این افراد ی همه برای صبا انگار . 



یلدا از غیر البته ! 

رقیب؟ ـ  

 و آب حق صبا. رسیدی راه از تازه تو... رقیب گفت نمیشه البته ـ

میکنه رو ساشا عاشقی داره ستها سال. داره گل . 

 

کشیدم حرصی پر نفس . 

 کم یه باید همسرشم که من جلوی نمیکنین فکر! جالبه ـ

کنین؟ مراعات  

 هم هنوز. داد ادامه کارش به دوباره و کشید پیشونیش به دستی

بود نکرده نگاهم حتی، ای لحظه برای . 

 

 اینجا تا که صبا... بدی ادامه میتونی کجا تا دید باید همسرش؟ ـ

زده زمین رو ساشا های پیشه عاشق ی همه خوبی به . 

 



 رو عزمم میشد باعث که حسی. پیچید وجودم توی عجیبی حس

بزنم زمین رو صبا تا کنم جذب . 

 

 همسر که منم این میکردم ثابت خونه این افراد ی همه به باید

 .ساشام

 ودب مهم این. نبود مهم عقد موقع بودیم شرایطی چه توی اینکه

جلوترم صبا از قدم چندین من که . 
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 پیشه عاشق یه فقط چون بخورم زمین من نیست قرار ـ

همسرشم... نیستم ! 

 پسرک به دوختم رو نگاهم من و شد بلند جوانی مرد صدای

کرد می نگاهم هاش دست ویت باغبونی قیچی با که نام سینا . 



 

 اینجا. خانم میفتین در خونه این اهالی ی همه با دارین شما ـ

ن دیگه هم مال ساشا آقا و صبا که معتقدن همه . 

 

 حد این تا باید خونه یک ی خدمه چرا. کشیدم نفس حرص پر

بزنن؟ حرفی جور همه راحتی به که باشه گرم پشتشون  

 

 رد. شد خیره سمتی به نگاهش هک بزنه حرفی بازم خواست سینا

رسیدم صبا نفرت پر چشمان به و کردم دنبال رو نگاهش . 

داره کارت رعنا خاله برو سینا ـ . 

 

 سمت به باغبونیش قیچی همون با و داد تکون سری سینا

رفت ساختمون . 

 اصال هاش چشم منفی حس. چرخیدم و گرفتم صبا از رو نگاهم

نبود دلپذیر برام . 

دوختم آب به رو نگاهم و شدم نزدیک خراست به بیشتر . 



 

 و کشیدم جیغی شد وارد بهم پشت از که ای ناگهانی فشار با

 باعث ماهی اسفند هوای اون توی آب سرمای. افتادم آب داخل

شه حبس نفسم شد ... 

 

 با که بود صبایی به هراسونم نگاه. کردم درک رو موقعیتم کم کم

میشد دور استخر ی لبه از سرعت .  

 توی سرعت با آب. ندیدمش دیگه شد فرو آب زیر که رمس

رفت بینیم . 

 

کشیدم بیرون آب از کمی رو سرم و زدم پا و دست . 

بزنم فریاد و بخوام کمک کسی از تا میشد مانع ممتد های سرفه . 

 

 رو هام چشم. ترسوندم می همین و رسیدن نمی زمین به پاهام

 بزنم جیغ و کنم تازه نفس بتونم اینکه از قبل. بستم محکم

رفت آب زیر به سرم دوباره .  



 

 از بیش سردی... بود شده قطع هوا اما کرد لمس و زمین پاهام

داد نمی بهم تقال ی اجازه اندازه . 
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کنم باز رو هام چشم نتونم میشد باعث ترس که طور همون . 

 زده وحشت. کشیدم بیرون آب از و گرفت رو بازوم انگار دستی

زدم چنگ رو بودم گرفته محکم که کسی لباس . 

 

 به نگاهم. شد باز هم هام چشم شدم کشیده بیرون که آب از

کرد می نگاهم نگران و بود خیس پا تا سر که خورد سامانی . 

خوبی؟ ـ  

 



 بازوهام. وزید ردیس باد. بدم رو جوابش نتونم شد باعث سرفه

کنم کنترل رو بدنم لرزش کردم سعی و گرفتم رو . 

شد بلند قدمیمون چند از ساشا صدای : 

خبره؟ چه اینجا ـ  

 

بیفته آب توی ماهور شده باعث یکی انگار ـ ... 

 می پرت صبا سمت رو خشمگینش نگاه که بود سامان صدای این

 .کرد

 

کشید عقب جانب به حق صبا : 

نکردم رو کار این من میکنین؟ هنگا رو من چرا ـ . 

 سر ساشا. کرد نزدیک خودش به کمی رو لرزونم بدن سامان

بود من به فقط نگاهش و بود ایستاده جاش .  

 

نبودم من آورد زبون به که ای جمله مخاطب اما : 



عیسی؟ آقا درسته ـ  

 غرق موقعیت توی من گرفتن قرار با حتی انگار که عیسی آقا

 اینکه بدون بود برنداشته گیاها ردنک هرس از دست شدنم

گفت محکم کنه بلند رو سرش : 

ندیدم چیزی من ـ . 

 

اومد سمتم به خونسرد و انداخت باال رو ابروش تای یک ساشا : 

 رو چیز همه اتاقم ی پنجره از خودم من چون... نیست مهم ـ

 .دیدم

 دست از رو صبا ی ترسیده ی چهره و بود ساشا محو نگاهم

شد بلند لرزونش صدای. دادم : 

 

سـاشـ ـ ... 

گفت جدی خیلی و کشید بیرون سامان آغوش از رو من ساشا : 

االن بشنوم نمیخوام چیزی ـ ... 



 

کرد بلندم و انداخت بازوم زیر رو دستش هم بعد : 

بری؟ راه میتونی ـ  

. شد محکمش های قدم همراه لرزونم های قدم و دادم تکون سر

 ی بقیه و خانم رعنا کنار که افتاد یلدا به راه میون نگاهم

کرد می نگاه سامان به و بود ایستاده خدمتکارها . 

 

نزنه سرش به ای منفی فکر من به نسبت دوباره کاش ... 
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 هم ساشا که حاال. داشتم احتیاج دختر این حمایت به من

کردم می احساس خالی رو پشتم کرد نمی صبا با تندی دبرخور . 

 



 داخل رو من ساشا. شدیم ساشا اتاق وارد و رفتیم باال ها پله از

شد وارد هم خودش و فرستاد اتاق توی حمام . 

گفت و کرد نگاهی رو خیسم های لباس. کردم نگاهش :  

 

بگیرم لباس یلدا از میرم ـ ... 

. نداد رو ای گالیه و حرف ی اجازه حمام از سریعش شدن خارج

نشستم زمین روی و خوردم سر حمام ی گوشه . 

 

 از بهتر کمی حالم شاید بود کرده صبا به هم کوچکی اخم اگر

حرص و انتقام خاطر به نه. میشد االن ... 

پناه خاطر به ! 

 

 گاهم تکیه دیگه ساشا که کنم حس میشد باعث تفاوتی بی این

 .نیست

شد حمام وارد ای حوله با شاسا که نگذشت زیادی مدت . 



 

 به جلوم. اومد سمتم به و گذاشت لباسی چوب روی رو حوله

کشید خیسم پیراهن به دستی و دراومد نشسته نیمه حالت . 

 

بکنیم آبت از ترس حال به فکری باید ـ ... 

نکردم مقاومتی هم من و آورد بیرون تنم از رو پیراهن . 

 

 بیرون پام از هم رو شلوار .بودن اومده بیرون آب توی ها صندل

 .آورد

 رو هاش لباس پدرش که خردسال کودک یه مثل بودم شده

میکنه عوض . 

 

 به. گرفتم رو دستش نشست زیرم لباس قفل روی که دستش

 هم رو زیرم های لباس. انداختم زیر رو سرم. کرد نگاه هام چشم

کرد خارج تنم از . 

 



 کنه پر رو وان تخواس. بودم جلوش لباس از عاری و لخت حاال

زدم لب که : 

نه ـ . 

 

 نظر به عجیب کمی شنیدش که این و بود آروم نهایت بی صدام

رسید می . 

پیچید دورم رو حوله و شد وان خیال بی . 

 

برد بیرونم حمام از و کرد بلندم خودش هم بعد . 
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 تخت روی های لباس به نگاهم گذاشت تخت روی که رو من

کرد دنبال رو نگاهم رد. افتاد ... 

 

. بگیرم یلدا از نمیتونستم رو زیر لباس. بخرم لباس برات باید ـ

آوردی؟ کجا از زیر لباس حموم از بعد تو  

 

کرد سرخ رو هام گونه و اومد سراغم به خجالت . 

انداختم زیر رو سرم ... 

بود کوله توی... قبل از داشتم ـ . 

داد تکون سری . 

 

بپوش همینجوری رو اینا فعال ـ . 

 هم باز ترکیه از کاش. پوشیدم رو ها لباس. شد خارج اتاق از

 شیر با که گذشت دقایقی. خودم همراه بودم آورده لباس

برگشت داغی کاکائوی . 



 

گذاشت تخت کنار عسلی روی رو کاکائو شیر : 

 داخل کس هیچ. برات بگیرم لباس رممی... میخوری رو ش همه ـ

. بشی خارج برگشتم تا نداری اجازه هم تو و نمیشه اتاق این

؟فهمیدی  

 

کرد نگاهم دقت با. دادم تکون رو سرم . 

مگه؟ نداری زبون ـ  

 از شنیدنش از بعد هم ساشا و گفتم آرومی "فهمیدم" کالفه

شد خارج اتاق . 

لعنتی زورگوی ! 

 

 تا نداشتی رو گاهت گاه های رحم و مهربونی این حداقل کاش

کردم می سرزنش رو دلم تر جانب به حق من . 

 



 شدنش تموم با. خوردم آروم آروم و برداشتم رو کاکائو شیر

رفت بین از هم وجودم توی مونده باقی لرز ذره همون . 

چرخوندم اتاق دور رو نگاهم .  

 

 نباغبو به نگاهم چون. ببینم رو بیرون پنجره از نمیخواستم

 تفاوت بی هم مرگ برابر در که افتاد می جانبی به حق و عبوس

 .بود

 

 ساشا تا سپردم خواب دست به رو خودم و رفتم پتو زیر پس

 خاطر به میخواستم توضیحی ازش وقت اون شاید و برگرده

 .خونسردیش

 

*** 
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 تخت روی کنارم ساشا. کردم باز رو هام چشم موهام نوازش با

زد می کنار رو موهام و بود نشسته . 

نکردی خشکشون ـ . 

 

 ای حسابی و درست حال که این با. نشستم و کشیدم ای خمیازه

بود عالی واقعا خواب این اما نداشتم . 

شن می خشک خودشون ـ ... 

کرد نگاهم وار سرزنش : 

 

 آسیب تو به اول شدن خشک از قبل سرد هوای این توی ـ

 .میزنن

داد دستم به رو کنارش پالستیک : 

پایین بیا و کن مرتب رو خودت سریع ـ . 



 

گفت میشد خارج اتاق از که حالی در و شد بلند تخت روی از : 

 ساختمون از موهات وضعیت اون با که باشه بار آخرین برای ـ

میشی خارج .. 

 منظورش ممکنه که کردم فکر ینا به شد خارج اتاق از وقتی

باشه؟ موهام بودن نپوشیده  

 

کردم نگاه رو پالستیک محتویات و انداختم باال ای شونه . 

جین شلوار یک و مانتو دست چند. شلوار و پیراهن دست دو .  

روسری و شال و ...  

بود داخلش هم ست زیر لباس دست سه . 

 

 کوتاه جلوی که آزاد بلند خاکستری پیراهن با رو تنم های لباس

کردم عوض سفید دامنی شلوار و داشت پشتش به نسبت تری . 

پوشیدم رو رنگ مشکی زیر های ست از یکی البته . 



 

 اما بود دیگه های رنگ و مشکی ترکیب دیگه دوتای اینکه با

مشکی به بود داده عادتم حسابی ساشا انگار . 

شدم خارج اتاق از و کردم شونه رو موهام . 

 

 جلوی که افتاد خدمتکارها به نگاهم رفتم پایین که ها پله از

کردن می نگاهم و بودن ایستاده آشپزخونه . 

بود ایستاده ها مبل کنار اما صبا . 

بودن نشسته ها مبل روی سه هر هم ساشا و سامان و یلدا . 

 

 بود اونجا که سکوتی. نشستم کنارش و رفتم ساشا سمت به

 حالت با رو اهشنگ ساشا. رسید می نظر به مشکوک کمی

دوخت صبا به ای منتظرانه . 

ایستاد جلوم و کرد بسته و باز حرص با رو هاش چشم صبا . 

 



بودن شده سرخ هاش چشم. کرد بلند کمی رو سرش . 

کنه مشت رو هاش دست شد باعث ساشا صدای . 

نداریم وقت خیلی ما... صبا باش زود ـ . 

 دیده هنوز نفرت. دوخت هام چشم به رو نگاهش و زد پلکی صبا

شد می : 

خانم ماهور میخوام عذر ـ . 

بود حرص از پر صداش. شدن گرد هام چشم . 

 

خاطر؟ به ـ  

گفت تر بلند بار این و انداخت ساشا به ای عاجزانه نگاه صبا : 

خانم میخوام معذرت زشتم کار خاطر به ـ . 
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پیچوند کمرم دور رو دستش و گفت ای خوبه ساشا . 

 و محکم صدای با ساشا. کرد همراهی رو دستش هم صبا نگاه

گفت ای جدی : 

 

 بشه تکرار اگر اما... بخشیدمت خانم رعنا خاطر به فقط بار این ـ

 اتفاق وقت اون و میکنم فراموش هم رو بچگیمون بودن همبازی

نمیفته برات خوبی . 

 

کرد زمزمه صبا : 

نمیشه تکرار دیگه ـ . 

شد خارج سالن از سریع خیلی ساشا "بری میتونی" با هم بعد . 

 

کردم مهارش اما بنشینه لبم روی میخواست لبخند . 



 خصوص به. کنه خوشحال رو کسی که نبود چیزی دیگران عجز

عاشق صبای عجز ... 

 

 ساشا حمایت پررو رو دلم و کرد می خوشحال رو من که چیزی

ودب . 

عسل شیرینی به حمایتی ... 

 

*** 

 

 رعنا هنوز هفته یک این توی. میگذشت اقامتم از هفته یک

 و راحیل. کرد نمی نگاهم عیسی آقا. بود جدی مقابلم خانم

 هنوز هم صبا نگاه و کردند می پچ پچ به شروع دیدنم با جیران

نفرت از بود پر .  

 



 تر صمیمی کمی .بود یلدا و من ی رابطه شد عوض که چیزی تنها

 حتی و میخندیدیم میزدیم، حرف هم با. بودیم شده قبل از

کردیم می هم شوخی . 

 

 تنها. نبود ساشا که وقتی هم اون. اومد اینجا به بار یک پرهام

 بهتر و خوبم حال از اینکه از بعد و کرد صحبت باهام دقیقه پنج

رفت شد مطمئن ساشا بودن . 

 

 چیزی نکردم فرصت هم من و بود عجیب ش عجله و رفتار

 .بپرسم
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 های گل به رو مشتاقم نگاه و زدم پس رو سرم توی فکرهای

 بیرون بار پیکان پشت از سینا و عیسی آقا که دوختم جدیدی

 .میاوردن

 

بشه نو بود قرار انگار مه باغ و بود نمونده بهار تا زیادی چیز . 

رفتم سمتشون به سرعت با شد خارج خونه از که ماشین . 

کنم؟ کمک منم میشه ـ  

 

 به توجه بی عیسی آقا. کرد نگاهم شده گرد های چشم با سینا

داد ادامه ها گل جایی به جا : 

کمکه نباشی پا و دست توی که همین. جون بچه کنار برو ـ . 

 

کردم جمعشون سرعت به اما شدن آویزون هام لب . 



 رو دهانش سینا. کردم بلندش و رفتم ها گلدون از یکی سمت به

 تا ایستاد ای گوشه ساکت عاقبت اما کرد بسته و باز باری چند

عیسی آقا یا منم برنده ببینه . 

 

 هم من. نشست باغچه میون. شدم راهی عیسی آقا سر پشت

 و تبرداش کوچکی ی بیلچه. کردم نگاهش و نشستم کنارش

بود نظرش مد که قسمتی کندن به کرد شروع .  

 

 قهوه نمدار خاک به دستی. برداشتمش گذاشت کنار که رو بیلچه

کشیدم رنگ ای .  

 میکردم فرو رو دستام که وقتی برای بود شده تنگ دلم چقدر

کردم می باز جا ها گل ی ریشه برای و خاک زیر . 

بردم خاک زیر رو بیلچه و زدم لبخند . 

 

 می رو باغچه پدرم پای به پا که زمانی به بودم برگشته انگار

کاشتیم می باغچه توی رو مریم و بو شب های گل و کندیم . 



 سینی با گردش پاتری هری عینک اون با هم مهربونم مادر

کرد می تشویقمون و نشست می تخت روی شربت . 

 

 هم با که میشد خیره قسمتی به سماجت با همچنان ماهان و

 در تا موند می منتظر و بودیم کاشته رو پرتقال های هسته

 ...بیاد

 

میشد رد هام چشم جلوی ای خاطره زمین کندن بار هر با . 

 آموزش طبق و برداشتم و رنگ سرخ کوچک های گل از یکی

کندم رو دورش پالستیک پدر های . 

 

کردم محکمش و گذاشتمش خاک توی هم بعد . 

 که م گونه روی یدست شد باعث چکید گل روی که آبی قطره

بکشم بود منبعش . 

بودم کرده گریه. شدم خیسیش متوجه تازه ! 



رسیدن می نظر به نزدیک زیادی که دوری های خاطره برای ... 
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 حتی. کنن می درک رو ها آدم حس خوب خیلی ها گیاه و گل ـ

 به کنه می القا خوب حال میریزی که اشکی. خودشون از تربه

بد؟ یا وجودشون  

کردم نگاهش . 

دید؟ می رو حاالتم ی همه اما کرد نمی نگاهم پیرمرد این چرا  

 

چیه؟ از اشکات ـ  

 ها گلبرگ روی آروم رو شدم گلی انگشت و گرفتم ازش چشم

 .کشیدم



دلتنگی از ـ ... 

 

کرد ای طوالنی مکث . 

گرفتی؟ یاد کجا از... اینا کاشت توی هخوب کارت ـ  

زدم لبخند : 

 یه حیاط داخل بزرگ ی باغچه بر عالوه. بود گیاه عاشق پدرم ـ

داشتیم خونه سالن توی هم آپارتمانی ی گلخونه .  

 و کاشت توی پاش به پا همیشه. شد تلقین منم به ش عالقه

کردم می همراهیش مراقبتشون . 

 

کرد نگاهم قتد با و کرد بلند سر باالخره . 

 قلبم توی عجیبی حس مشکیش های چشم توی شدن خیره با

شد سرازیر .  

بودن آشنا هاش چشم چقدر ... 

نزدیک و آشنا ... 



 

 مدت این تمام. کاشتیم هم با سکوت در هم رو ها گل ی بقیه

کرد می نگاهمون شده گرد های چشم با سینا .  

آمیز مسالمت همکاری این بود عجیب براش زیادی . 

 دوباره و کردم می نظر تجدید عبوس باغبون به راجع باید انگار

گرفتم می دست به رو کنم پاک . 

 

 زیادی زمان و بود شده خطی خط زیادی افکارم مدت این توی

بدم سامانشون و سر کمی تا داشتم احتیاج . 

 

 شون همه دور از تونستم و شدن تموم ها گل باالخره که وقتی

نشست لبم روی گیبزر لبخند کنم نگاه رو . 

 

 جاری هم من رو دوباره زندگی اینکه داشت خوبی حس چقدر

وجودشون توی بودم کرده . 

 



*** 
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نزن رو حرفش دیگه لطفا ـ ... 

زد پس رو دستم . 

داره؟ نگهت قفس توی همینجوری بزاری میخوای چی؟ یعنی ـ  

دختر این شد می آروم کاش. کشیدم آهی . 

 

نداشتم رو بعدی دعوای گنجایش . 

کنم سرکشی نمیتونم... یلدا نیستم تو مثل من ـ .  

 من که بگم و ساشا به بدوزم رو هام چشم گستاخانه نمیتونم

چون... نیستم اسیرش ... 



 

کشیدم عمیقی نفس . 

اسیرشم من چون ـ .  

کرد گاهمن شده ریز های چشم با : 

میخوره؟ آب کجا از کینه این... چرا بگو الاقل ـ  

بودم ساشا اسیر چرا من نداشت خبر هنوز یلدا که بود عجیب . 

کنم کشی گرو کمی تونستم می شاید . 

 

 خواد نمی کسی که همونطور... بدونی چیزی نمیخواستن حتما ـ

بدونم سارا از من . 

پرید باال ابروهاش .  

نمیدم باج من ـ .  

کنم نمی عمل ساشا میل خالف منم ـ . 

 

شد بلند جا از و کشید پوفی . 



خرید برم تنها باید حساب این با ـ . 

زدم بهش لبخندی . 

بگذره خوش ـ ... 

شد خارج اتاق از هم بعد و کرد نگاهم حرص با . 

 

ایستادم پنجره کنار و شدم بلند جا از . 

بود خلوت زیادی خونه امروز .  

 رعنا و صبا. بودند رفته بیرون خونه از کاری برای سامان و ساشا

بودند شده زهرا بهشت راهی خرما و حلوا سینی با هم خانم . 

 

 اون از بعد که عاشقی صبای. بود صبا مادر فوت سالگرد انگار

 نفرتش پر نگاه از ای ذره هنوز اما میدیدمش کمتر خیلی اتفاق

بود نشده کم . 

 



 از هم یلدا ماشین االخرهب تا شدم خیره بیرون به پنجره از انقدر

شد خارج خونه . 

شدم خارج اتاق از و کشیدم عمیقی نفس . 

گذشت سرم از باد مثل فکری افتاد ها پله به که نگاهم . 
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کنجکاوی از گرفته نشأت فکری ! 

 ی طبقه به رو خودم و گذاشتم سر پشت رو ها پله دونه دونه

رسوندم سوم . 

 این راز از کمی میتونستم شاید نبود خونه کس هیچ که حاال

بیارم در سر مرموز ی طبقه . 

 



 پله از. پریدن باال ناخودآگاه ابروهام رسیدم که سوم ی طبقه به

گرفتم فاصله ها . 

 

 العاده فوق دیزاین با اما دوم ی طبقه سالن ی اندازه سالن یک

 سورمه ریز های گل با بودن مالیم صورتی همه ها دیوار. متفاوت

  .ای

 

 هم سفید های گل با رنگ ای سورمه راحتی ی کاناپه دست یک

 آورده وجود به دیوارها با رو جالبی هارمونی که بود سالن میون

 .بود

 

 ها دیوار های گوشه شده خشک سرخ و آبی و سفید رزهای

بودن آویزون .  

 شه خرد کمی شد باعث که کردم لمس رو کیشونی های گلبرگ

بریزه و . 

 



 سفید، درهای با اتاق سه. دوختم ها اتاق درهای به رو نگاهم

قرمز و ای سورمه ! 

 ساده خواب اتاق یه. کردم بازش و رفتم رنگ سفید در سمت به

مالیم آبی و صورتی ست با .  

 

 با که دختری نیمرخ. افتاد تخت باالی بزرگ عکس قاب به نگاهم

 ساحل های شن روی عسلی چشمان و رنگ خرمایی بلند موهای

کرد می نگاه خورشید غروب به و بود نشسته . 

 

دیدم قبال کردم می حس که بود دختر ی چهره توی چیزی . 

 اتاق شبیه بیشتر. کردم باز رو رنگ قرمز در و شدم خارج اتاق از

هنر اتاق... هم شاید یا بود کار ! 

 کاره نیمه بوم به نگاهم. نقاشی های بوم از بود پر اتاق دور تا دور

داشت قرار مخصوص ی پایه روی که افتاد ای .  

 



 و بود شده زده اتود محو خیلی صورت به که مردی ی چهره

بود شده رنگ هم ش چهره ی سایه و موها از قسمتی . 
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 چه نقش که داد تشخیص نمیشد و بود کاره نیمه زیادی چهره

بیاد بوم روی بوده قرار کسی . 

کرد جذب خودش به رو نگاهم ها بوم از یکی . 

 

 یک که انگار. نبود ش چهره از خبری اما بود مرد یک ی پورتره

بود شکسته بوم قسمت اون باشه رفته ش چهره توی لگد با نفر . 

کردم باز رو رنگ ای سورمه در و شدم خارج اتاق از . 

 



بود تر بزرگ زیادی دیگه اتاق دو از اتاق این . 

 روشون هم کمی که کتاب های قفسه از بود پر اتاق دور تا دور

بود نشسته خاک . 

 

 جلب خودش به رو توجهم اتاق وسط رنگ سفید بزرگ پیانوی

 .کرد

 هاش کالویه روی وار نوازش رو دستم. رفتم جلو آروم آروم

فشردم رو یکیش و کشیدم . 

 

نشوند لبم روی رو لبخند شد بلند که صدایی . 

 وقت هیچ بودنش اشرافی خاطر به و بودم پیانو عاشق همیشه

مادرم و پدر از نخواستم رو اون ... 

 

 رویا توی ها ساعت تا و میدونستم پیانو رو ماهان ارگ عوض در

رفتم می . 



 کنسرت یک میون کردم می تصور "لیسیتسیا" رو خودم انگار

  ...بزرگ

کرد می نگاهم تحسین با که دیدم می رو بتهوون و . 

 

خندیدم نوجوانیم و کودکی رویای به آروم . 

 ارگ سمت دیگه که بود ها مدت. رسید می نظر به دور چقدر

 ازم رو هام بهترین که تصادفی از بعد درست. بودم نرفته ماهان

 .گرفت

 

 نت به شبیه چیزهایی. چرخیدند می مدام مغزم توی چیزهایی

موسیقی های . 

 دیدم می رو ها کالویه من و شد می نواخته سرم توی موسیقی

رفتند می پایین ذهنم ترتیب به که . 

 

نشستم پیانو صندلی روی سریع. زدن برق هام چشم . 



گذاشتم ها کالویه روی رو هام انگشت . 

 

14:49 11.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌یـآبـاد ⛓️⛓ (🍁Ŋ.ℳ🍁)] 

#part235 

 

 غرق و ببندم رو هام چشم بخوام که نداشتم مهارت اونقدری

موسیقی صدای توی بشم . 

 آروم ریتمی با. پیچید سالن توی صدا و فشردم رو هام انگشت

دادم می حرکت رو هام انگشت . 

 

 تارش سه با همیشه که پدری یاد با نواختم می رو ناز ی الهه

 می پر هم مادرم و خوند می و زد می رو موسیقی این مادرم برای

شوق از شد . 

بود پدر ی الهه مادرم نباشه چی هر ... 

 



 رو مادر شیطنت با وقتی مهربونم پدر میخورد حرص چقدر و

 گفت می هم اون و دادم می قرار خطاب "من ی الهه مامان"

بس و منه ی الهه فقط مادرت ... 

 

رفتند هم با و برداشت رو ش الهه هم آخرش . 

 از کوتاهی جیغ با شد باعث پیچید اتاق توی که دستی صدای

بچرخم زده وحشت و بیام بیرون فکر . 

زد می دست و بود ایستاده در چهارچوب توی ساشا . 

 

 که منی برای بود همیشه از تر ناخوانا نگاهش. لرزیدند هام دست

کنم پاس رو ها نگاه خوانش واحد بودم نتونسته هنوز . 

ایستادم و کشیدم خیسم های گونه به ستید سریع . 

بود ممنوع ورود طبقه این ! 

 

زد لب شده گرد های چشم با و گرفت قرار سرش پشت سامان : 



کردی؟ چیکار ـ  

 جایی به ورود از نظرم به سامان نگاه های نگرانی چرا دونم نمی

بود بیشتر ممنوعه . 

 

بودم داده انجام اون از فراتر کاری انگار . 

 بیشتر زد صدا رو ساشا و شد بلند مضطربش صدای وقتی رو این

شدم متوجه . 

ساشا ـ ... 

برو ـ ...  

دونست نمی اون ـ . 

 

بشی؟ پیانو این نزدیک داد اجازه بهت کی ـ  

بود آروم لحنش ... 

 جنس از آرامشی. داشت کوهستانی ی کلبه توی که آرامشی نه

  ...خشم



تهدید جنس از .. 

 

 می ساشا صورت روی لرزونم های کمردم... بود شده قفل دهانم

 .چرخیدند

اومد بیرون چهارچوب از و برداشت جلو به قدمی ساشا . 

گفت محکم ساشا که شه داخل خواست سامان : 

 

پایین ی طبقه برگرد! برو ـ . 

اون ساشا ـ ... 

نیستم قاتل من ـ ... 
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 رو در سریع کنه نگاهم اینکه بدون و کشید عمیقی نفس سامان

 .بست

شنیدم می رو شدند می دور که هاش قدم صدای . 

اومد جلو هم باز ساشا . 

 

 دست کردنم تمیز برای حتی نداره حق کس هیچ میدونستی ـ

بزنه؟ پیانو این به  

دادم قورت رو دهانم آب . 

زدم لب : 

دونستم نمی ـ ... 

ممنوعه؟ طبقه این به ورود ستیمیدون ـ  

 

کردم زمزمه آروم رو حقیقت . 

رفت باال صداش و شد نزدیک بهم ... 

میدونستی؟ ـ  



 پتانسیل امروز کافی ی اندازه به من. بستم محکم رو هام چشم

کرد می شدیدترش هم ساشا و داشتم رو کردن گریه . 

گفتم قبل از تر بلند و دادم فاصله هم از رو لرزونم های لب : 

 

میدونستم ـ ... 

 پیانو باالی که شد دستم ی خیره نگاهش. کردم باز رو هام چشم

 سستم پاهای تا بودم کرده حفظ رو تعادلم اینجوری. داشت قرار

نکنن دریغ رو همراهیشون ... 

 وحشت با و بکشم رو دستم سریع شد باعث فریادش صدای

برم عقب قدمی چند . 

روش از بردار رو دستت ـ ... 

 

 به باید چرا نمیدونستم. میشد پایین و باال مدام م سینه ی قفسه

کنه داغ اینجوری پیانو یه خاطر . 

کنه لمسشون اینکه بدون... داد قرار ها کالویه باالی رو دستش .. 



 

نیستن اینجا هاش انگشت رد دیگه ـ ... 

انداخت بهم تیزی نگاه . 

کردی پاکشون تو ـ ... 

 دست از لحظاتی رایب رو روانیش تعادل ساشا کردم می حس

کرد می قبلم از تر ترسیده همین و داده ... 

 

من...مـ ـ ... 

اومد سمتم به ... 

چی؟ تو ـ  

فقط من ـ ... 

زد فریاد : 

کردی پاک و انگشتاش رد تو ـ ... 
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وندلرز رو تنم و کرد مبهوتم فریادش .  

 به که تنم. شدم پرت عقب به محکم و شد دستاش اسیر بازوم

 ای ناگهانی جیغ کرد برخورد سرم پشت های کتابخونه از یکی

 .کشیدم

 

شدند سرازیر سرم روی ضربه اثر بر باالتر های قفسه های کتاب . 

 اثر بر و میخورد لق هنوز چوبی ی کتابخونه. افتادم زمین روی

 دیوار به برخوردش از بعد بود شده ردوا بهش که محکمی فشار

شد خم من سمت به . 

 من روی داشت که بود بزرگی ی کتابخونه به نگاهم زده وحشت

افتاد می ... 

پیچید اتاق توی ترسناکی و بلند صدای بعد و ... 

 



 تک تک من اما افتادند اتفاق ثانیه چند طی فقط ها این ی همه

دیدم می آهسته صورت به رو لحظاتش . 

بود معجزه به شبیه تربیش . 

 سوم و دوم ی قفسه خالی فضای بین بگیرم قرار دقیقا من اینکه

بده آزارم ها کتاب برخورد تنها و . 

 

 نگاهم مبهوت که ساشایی به دوختم رو م شده گرد های چشم

کرد می . 

 باور هم اون انگار. دیدم نمی ش چهره توی بازدم و دم از عالئمی

نکرده وارد آسیبی بهم هکتابخون ی قفسه که نداشت . 

 

 دیدم رو لبش های تکان فقط من و نشد خارج صدایی... زد لب

زد می صدا رو من اسم انگار که . 

. نداشتم رو حرکتی هیچ توانایی که بود قدری به وارده شوک

بود کرده قفل من مثل هم ساشا . 

 



 من با سنگین ی قفسه این از ای گوشه حتی برخورد اینکه تصور

لرزوند می رو تنم شد می ای فاجعه چه باعث .  

 می گوشم توی مدام زمین با قفسه برخورد مهلک صدای

 ...پیچید

 

 شد باز بدی صدای با در که بودیم حالت همون توی دو هر هنوز

کرد پرت اتاق داخل رو خودش وحشت با سامان و . 

 

 ذهنش توی داشت انگار. پرید رنگش افتاد من به که نگاهش

کرد می جیحال رو وضعیتم . 

شد سیاه بعد و تار چیز همه لحظاتی برای کردم احساس . 

 

شدم دراز خالی فضای همون میون و رفت تنم از یکباره به جون . 

 بدنم. نکرد دعوت وجودم به رو دردی ها پارکت با سرم برخورد

نداشت حس . 



پیچید هام گوش توی ممتدی سوت تنها و شدن دور صداها . 
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کل دانای : 

 

 همه انگار کرد سقوط زمین روی همیشه از تر جان بی که ماهور

برگشت اول شکل به و آمد بیرون آهسته حالت از چیز . 

 به سرعت با و کند جور و جمع را خودش توانست زودتر سامان

بدود قفسه میان بیهوش ماهور سمت . 

 

 می دستانش. کشید بیرون ها قفسه از را اش پریده رنگ جسم

 به جا یک با و داده رخ اتفاقی چه بزند حدس توانست می. لرزید

میشد تبدیل ای فاجعه چه به اتفاق این متری سانتی جایی . 



 

 را ماهور نبض فورا و استرس و ترس بابت زد خودش به تشری

 .گرفت

 ماهور دستان سردی تنها. رسید می نظر به عادی چیز همه

ریخت می هم به را اوضاع . 

 

 ساشای به تازه چشمانش و کرد پرتاب بیرون به محکم را نفسش

افتاد مبهوت . 

 یاری را او مغزش. بود کتابخانه ی قفسه ی خیره همچنان ساشا

زد می پا و دست عمیقی خواب در که انگار. کرد نمی ... 

 

 و بود عصبانی فقط ساشا. بود افتاده اتفاق سریع خیلی چیز همه

ماهور دادن هول هنگام ندید را کتابخانه . 

 اختیار بود شده باعث ها مدت از بعد پیانو صدای شدن بلند

نشود کارهایش ی متوجه و بدهد دست از را روانش و اعصاب . 

 



 توی را ماهور جان بی جسم و بچرخاند چشم توانست باالخره

ببیند برادرش آغوش . 

 می چیره وجودش بر اینگونه وحشت که بود بار یناول برای شاید

زد لب تنها بردارد جلو به قدمی آنکه بی. شد : 

 

ست؟ زنده ـ  

گفت واری سرزنش لحن با سامان : 

آره... بکشیش خودت دستای با نمیخوای اگر ـ ... 

ست؟ بسته هاش چشم چرا ـ  

 این ساشا صدای نگرانی. کشید موهایش به دستی کالفه

نبوده کار در عمدی که داد می را اطمینان . 

 

14:49 11.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓ (🍁Ŋ.ℳ🍁)] 

#part239 



 

 هنوز قلبم ضربان دیدم رو اتفاق این ی نتیجه فقط که من ـ

  .باالست

داری؟ توقعی چه بیچاره این از. میوفتی پس داری که خودتم  

 

 شد باعث شد بلند رد چهارچوب سمت از که بلندی هین صدای

بچرخد سمت آن به دو هر نگاه . 

فقط داشتند کم را همین. کشید آهی یلدا دیدن با سامان ... 

 

زد لب و گذاشت دهان روی دست مبهوتانه یلدا : 

خبره؟ چه... اینجا ـ  

کشید اش پیشانی به دستی درمانده سامان : 

 

خوبه حالشون همه خوب؟ نشده هیچی... ببین ـ . 

ماهور؟ ـ  



داره احتیاج قند آب به فقط. افتاده فشارش. نیست یزیشچ ـ . 

 را اتاق سریع بود شده سامان منظور ی متوجه خوبی به که یلدا

کرد ترک آشپزخانه مقصد به . 

 

 به و گرفت دست به را خود اختیار ساشا ثانیه چند همین در

رفت پریده رنگ ماهور و سامان سمت . 

 ماهور سرد پیشانی به دستی. نشست زانو یک روی دو هر کنار

کشید ها کتاب برخورد از بود شده زخمی کمی که . 

 

 اطمینان کمی کرد سعی و فهمید خوبی به را برادرش حال سامان

وجودش به کند تزریق : 

کن باور. ساشا خوبه حالش  ـ . 

 

 االن چقدر. کشید عمیق نفس. بست چشم و زد پلک ساشا

 ای نقره فندک همان با میخواست را همیشگیش برگ سیگار

شکل اژدها . 



بود آرامش کمی دنبال به .  

 

 امروز که شد ماهوری ی خیره دوباره نگاهش و کرد باز چشم

کرد می دلبری مظلومیتش بدجور . 

 دست به کوچکش عروسک آغوش از میتوانست شاید را آرامش

  .بیاورد

کرد می آرام را عروسکش باید اول اما . 

 وصله و زخمی روح بر بود اختهاند خراش دوباره روی زیاده این

ماهور ی شده . 

 

 مدام که حالی در یلدا. کشید عقب و شد بلند جا از یلدا آمدن با

 به کند حل را سمج قندهای تا چرخاند می لیوان توی را قاشق

رفت سامان سمت . 

برد باال کمی را سرش و ماهور گردن زیر انداخت دست سامان . 

 



 به را قند آب از کمی کرد سعی و گرفت یلدا از را لیوان هم بعد

دهد ماهور خورد . 

 سه هر ی سینه از عمیقی بازدم خوردند تکان که هایش پلک

شد خارج .  

کرد نگاه سامان آغوش به گنگی با و کرد باز چشم ماهور . 
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 ماهور برعکس او انگار. دوخت ساشا به ار نگاهش مردد سامان

بود کرده پاس نمرات برترین با را نگاه خوانش واحد . 

 کند جور و جمع را خودش توانست کمی و نشست که ماهور

ایستاد و کشید عقب سامان . 

 



 ی همه یادآوری از نشان نشست قفسه روی که ماهور لرزان نگاه

بود آورش درد سر در ها اتفاق . 

 از یلدا دست گرفتن با و انداخت ساشا به نگاهی دیگر بار سامان

شد خارج اتاق . 

 

 اش ترسیده نگاه و پراند جا از را ماهور در شدن بسته صدای

گرفت هدف را ساشا . 

 در را آرامش کمی و آمده بیرون خود جنون حالت از اما ساشا

بود یافته وجودش . 

 

 را خود هم ماهور نشست پیانو جلوی صندلی روی که ساشا

داد تکیه دیوار به و کشید عقب . 

بود کرده یادآوری ساشا برای را زیادی خاطرات پیانو دیدن .  

کشید پیانو بلوط چوب روی دستی . 

زد می بهتر خیلی سارا ـ !  



 

 به را روان و روح بدجوری هم ها جمله ترین ساده حتی گاهی

گیرند می بازی . 

 بود شده جاری ساشا های لب روی لبخند با که جمله این شاید

 ماهور اما بود گذشته نشین دل موسیقی یادآوری ی نتیجه تنها

 راه دلش به را ممکن برداشت ترین منفی توانست می راحتی به

 .بدهد

گزید لب .  

 

 یک مثل رفت می سمتی هر به که کیست سارا میفهمید کاش

شد می راهش سد محکم دیوار . 

 

 چهار از. کرد می الدنب رو پیانو سالگی چهار از سارا آخه ـ

 مگه زیادیه زمان سال بیست. سالگی چهار و بیست تا سالگی

 نه؟

 



 ماهور. نداشت ماهور جواب به احتیاجی اصال انکاری پرسش این

 در هم آن. بزند حرفی و کند باز لب که نداشت ای عالقه هم

سارا تایید ! 
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 پیانو این پشت که بود سالگیش چهار و بیست تولد بار آخرین ـ

  .نشست

 ها کالویه روی رو داشت ذهنش توی که نوتی ترین غمگین

کرد پیاده .  

باشه؟ تر غمگین همیشه از تولدش روز آدم سخته خیلی  

 



 شدنش غمگین و ساشا لحن تغییر. دیگری انکاری پرسش هم باز

 با کرد می همراه هم را ماهور غمگینی این و بود نمایان وضوح به

 .خود

 

 کوچولوش قلب که اونقدری. بود غمگین خیلیم... بود سارا ـ

 ی همه میون تختش روی بعد ساعت یک و نیاورد دووم

 رو هاش چشم همیشه برای بود گرفته بقیه از که کادوهایی

 .بست

 

. بود داده قرار ثیرتا تحت را ماهور ساشا غمگین نهایت بی لحن

گریه برای کرد می درد سرش امروز که هم بیچاره ماهور . 

شدن سرازیر دوباره هایش اشک . 

 

برایش بود شده تنگ بدجوری عرصه انگار که سارایی برای . 

بودند درآمیخته هم با تولدش و مرگ تاریخ که سارایی . 

 



 جان به سختی کم. ریخت می اشک خودش برای هم شاید

هم او ودب نخریده . 

کرد جلب خود به را ساشا نگاه گرفت باال که هقش هق صدای . 

خوب؟ دختر کنی می گریه چرا تو ـ  

 

 روی قبل از تر لجباز... هیچ نیامدند که بند ماهور های اشک

شدند جاری هایش گونه . 

 ها حاال حاال و دردهایش باقی به بود پیوسته هم ها قفسه ترس

ماند می باقی اش حافظه در . 

 

 همین و بودند گذاشته سر پشت را عادی حالت ماهور های گریه

برود سمتش به و برخیزد جا از ساشا شد باعث . 

انداخت هایش شانه دور دست و نشست ماهور کنار . 
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زد لب و شرنگ خوش خروارهای میان برد فرو را دستش : 

شد تموم دیگه... هیش ـ . 

نشده تمام چیز هیچ دانست می خوب خیلی هم خودش اما . 

 

ماهان به نسبت عمیقش ی کینه نه . 

صمصام و فرزاد نه . 

ماهور مانند رگبار های بدبیاری نه و ! 

 

*** 

 

 عنوان هیچ به که بود تماشایی انقدر خانم رعنا حرصی ی چهره

گیرمب ازش رو نگاهم تونستم نمی . 



 رعنا ی متوجه اصال که بود درگیر کیک خمیر با انقدر هم یلدا

نمیشد خانم .  

نیاره خودش روی به کرد می سعی هم شاید . 

 

 همه اون با مرغ، تخم و آرد غرق ی آشپزخونه اون حال هر به

نبود خانم رعنا میل باب اصال ناخوشایند بوی و کثیف های ظرف . 

 

 بسته رو فلنگ استخر کردن تمیز ی بهانه به هم راحیل و جیران

بگیره رو دامنشون خانم رعنا خشم مبادا تا بودن . 

بود خوب واقعا صبا نبود شرایط این توی .  

 

 تر سخت برام رو شرایط نبود قرار نفرتش پر های نگاه حداقل

 ازش که بودم خانم رعنا ممنون چقدر مورد این توی. کنه

بشه آروم کمی تا بمونه خودش ی محله توی خواست . 

 



 حالت به سریع خیلی چیز همه سوم ی طبقه اتفاق اون از بعد

 نداشت باهام ناخوشایندی چندان برخورد ساشا. برگشت اول

 عواقب ی درباره که ای جدی هشدار و اولیه خشم همون از غیر

بود داده سوم ی طبقه به م دوباره ورود . 

 

 ساشا که یا کاره نیمه ی خاطره همون با هم سارا ی پرونده

 بهش راجع نداشت دوست کس هیچ و شد بسته بود گفته

کنه صحبتی . 
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 هفته یک که کیک کردن درست برای یلدا جدی تالش از غیر

 حدودی تا ی رابطه عجیب اتفاق تنها انجامید می طول به بود

بود عیسی آقا و من ی هدوستان .  



عمارت مرموز باغبون ! 

 

 من زدن چرخ به شد می ختم تنها هم رابطه این بودن دوستانه

گیاهان حرس و کاشت داخل بردن دست گاه گاه و باغ توی ... 

بود کرده کم هاش پرانی تیکه از فقط هم عیسی آقا .  

نه قطع اما ! 

 

 پس رو سرم ویت فکرهای و پروند جا از رو من یلدا جیغ صدای

 .زد

نه وای ـ ! 

 اون جای به باید که نداشت قبول چرا دونم نمی. کردم نگاهش

کنه استفاده دستی همزن از اتوماتیک کن مخلوط . 

 



 بیشتر خمیرش از پر ی چهره دیدن با که رو دلم توی ی قهقه

 آشپزخونه از سرعت با و کردم لبخند یک به تبدیل شد می

شدم خارج . 

 

 به برخوردم با که بود شده تبدیل آرومی ی هخند به لبخندم

شد قطع کسی ی سینه . 

کردم بلند رو سرم . 

کرد نگاهم شیطنت پر های چشم با سامان : 

 

نه؟ مگه نمیاد کوتاه ـ  

کردم ریز چشم : 

توعه سر زیر هفتگی یک مستمر تالش این که نگو... هی ـ ... 

گفت جانب به حق و انداخت باال شونه : 

 یه نمیتونه حتی اون گفتم که من وگرنه... شتدا اصرار خودش ـ

کیک به برسه چه... کنه درست نیمرو ! 



 

دادم بیرون محکم رو نفسم . 

 کنه منفجر هم رو خونه کل اگه حتی کردی فراموش انگار ـ

تو کردن ضایع برای تالشش از نمیداره بر دست ... 

 

کرد پایین باال ابرو بار چند : 

میکنه نشینی عقب کی میبینی حاال ـ . 

 های جیغ جیغ صدای بعد لحظاتی و شد آشپزخونه وارد هم بعد

شد بلند سامان های قهقهه و یلدا . 

تاسف به دادم تکون سری. اومد لبم روی دوباره خنده . 
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 و لجباز زوج این ممیدونست خوبی به حرکتم این خالف بر ولی

بودند داشتنی دوست من برای چقدر شیطون . 

 هم یلدا و داد می نجات ساشا دست از زنده رو من سامان وجود

راز و رمز پر عمارت این توی زندگی به کرد می کمک ... 

 

 و سر خستگی کمی تا بستم چشم و نشستم ها مبل از یکی روی

کنم کمتر رو یلدا کیک با زدن کله . 

کنم تماشاش و بشن باز هام چشم شد باعث خانم نارع صدای . 

 

 آقا حتی... ساشا مردونگی و غرور به بود داده دل بچگی از صبا ـ

دونستن می هم مال رو تا دو این هم خانم پوران و هوراد . 

 

 ی مجسمه دست به دستمال که زد می حالی در رو ها حرف این

کرد می تمیز رو رومی زیبای ی الهه بزرگ . 

بشم؟ دلسرد ساشا از که میگید رو یناا ـ  



 عاملی برابر در نمیمونه ساکت صبا بدونی تا میگم رو اینا! نه ـ

بشه ش علیه بر ترینش داشتنی دوست غرور شد باعث که . 

 

فشردم مشت توی رو لباسم . 

نمیداشت بر سرم از دست هم نبودش در حتی صبا . 

 تیهسخ سر حریف. زندگیش توی کشیده زیاد سختی صبا ـ

بوده زندگیتون مالک خوشبختی که شمایی برای . 

 

 بود تلخی لبخند. نبود پوزخند نشست هام لب روی که چیزی

گرفت می نشأت "خوشبختی" ی واژه از که . 

خانم رعنا ندونید من حریف رو صبا ـ . 

 

 حرف هنگام کرد نمی نگاهم که قبل های دفعه برخالف بار این

شد غمگینم لبخند ی خیره و کشید کار از دست زدن، . 



 های ضربه میده نشون نشستم جلوتون زنده االن من اینکه ـ

بس و باشه نوازشی فقط برام میتونه صبا احتمالی . 

 

دادم ادامه و ایستادم : 

من بودن نازی ناز به نباشه امیدوار چندان بگین صبا به ـ ...  

 و شده درد پر مرگ دچار بار چندین که دختری از بترسه بگین

کرده زندگی ارهدوب . 

 چانشنیش هاش نقشه با هم صبا بزارین پس اینه خوشبختی اگر

کنه بیشتر زندگیم توی رو .  

نه نابود اما میشم تر دیده آب. خانم رعنا م دیده آب فوالد من ! 

 

 یکی رو ها پله و گذاشتم جا سر پشت رو ش زده بهت چشمان

رفتم باال دیگری از پس . 

کنه متوقفم نتونست هم سامان نگاه سنگینی حتی ... 
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*** 

 

انداخت باال ابرو رحمانه بی. برداشتم عقب به قدم ترس با . 

منتظرم... یاال ـ . 

دادم تکون طرفین به رو سرم : 

میکنم خواهش نه ـ . 

 

انداخت ساعتش به نگاهی . 

باش زود. دختر میکنی انیمعصب داری ـ . 

زدم لب . 

تونم نمی ـ ... 



اومد سمتم به : 

تونی می چرا ـ ! 

 

 سرپوشیده مکان این توی رو کسی تا چرخوندم چشم کالفه

کنم پیدا .  

 این از رو من هم اون و بشم دامانش به دست بتونم که کسی

بده نجات لعنتی ی مهلکه . 

 

 تا نیست اینجا کس هیچ. کنی می تلف داری و دومون هر وقت ـ

بده نجاتت .  

بده انجامش کنم پرتت خودم اینکه از قبل . 

 

لرزوند رو هام لب و زد گلوم به چنگی بغض . 

کنم می خواهش ساشا ـ . 



 ی سینه از چشم و گزیدم لب من و گرفت رو م برهنه بازوی

گرفتم فرمش خوش و لخت . 

 

کرد هدایتم لعنتی استخر سمت به . 

داخل بپر ـ . 

 جیغ با من و داد هولم ساشا کنم اعتراضی هم باز ینکها از قبل

شدم پرت استخر توی خفیفی . 

 

شدند پر تنفسیم اعضای تمام و رفت آب زیر سرم . 

آوردم بیرون سر من و کردن لمس رو زمین پاهام باالخره .  

 سرفه تا کردم پیدا مجال شد راحت که آب کم عمق از خیالم

بدم بیرون رو هام . 

 

 بین از رو آبم از ترس و بده یاد شنا من به بود دهکر قصد ساشا

شده که قیمتی هر به. ببره ! 



 و نشه پیداشون ها سمت این که بود داده اولتیماتیوم هم همه به

نشن کارش مزاحم . 

 

شدن قطع هم من های سرفه آب داخل خودش زدن شیرجه با . 

 دو هر حاال. اومد سمتم به و آورد بیرون آب از سر. کردم نگاهش

 ی سینه تا آب سطح که جایی. بودیم آب عمق کم قسمت توی

رسید می من گردن و ساشا . 
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 می همچنان هام مردمک داشت انتظار ساشا که چیزی عکس بر

بود آب زیر به نگرانم نگاه و لرزیدن . 

گذاشت نمی تنهام هم کم عمق توی حتی نتیلع اضطراب این . 

 



کرد بلند رو سرم و نشست م چونه زیر ساشا دست . 

بینی نمی آسیبی اینجا تو ماهور؟ چیه ـ . 

 می هام لب. بشنوم رو هاش حرف بخوام داد نمی اجازه ترس

 می گریه زیر حتما میکرد پیدا ادامه شکنجه این اگر و لرزیدن

 .زدم

 

نتهگرد تا فقط آب این ـ .. 

بیرون ببر و من ـ . 

 از و بگیره آغوشم در عمیقی نفس با شد باعث آرومم ی زمزمه

کنه بلندم زمین . 

کردم حلقه گردنش دور رو هام دست . 

 هم به خیسمون های بدن برخورد و داشتیم تن به مایو دو هر

بشه دردسرساز بود ممکن .  

 



 و یدپیچ هوا توی سردی سوز. نشوند استخر ی لبه رو من ساشا

لرزیدم من . 

پیچید دورم ای حوله و اومد بیرون آب از ساشا . 

 

 عمارت این زمین زیر توی کوچکی استخر که کردم شکر رو خدا

 هنوز که ماهی اسفند هوای این توی نبود قرار و داشت وجود

بشم شکنجه تنی آب اسم به حیاط داخل داشت سرد سوز . 

نشست استخر ی لبه کنارم .  

 

بود راحت خیالم االن. کردم رها آب توی رو پاهام . 

ترسی؟ می آب از انقدر چرا ـ   

کردم بازشون هم از و زدم زبون رو خیسم های لب : 

 

 داشتم ادعا هم کلی. رفتم می شنا کالس به که بود سالم شش ـ

خودم برای .  



 توی پدرم دوست ی خونه به شدیم دعوت گرم تابستون یه

 .سیرجان

زیبا ی دریاچه یه کنار برد رو ما اونم ! 

 

گذروندم نظر از ذهنم توی رو دریاچه و کردم مکث . 

رو شمایلش و شکل بود یادم خوب خیلی . 

 

 و بودم من فقط قایقم اون توی. بود شده دعوام ماهان با ـ

  ...ماهان

پدرم دوست ی ساله هجده دختر و .  

گرفت باال دعوامون ...  

 ماهان و شتمدا شنا ادعای من اینکه. کوچیک لجبازی یه سر

بود نرفته شنا کالس . 

آب داخل داد هول رو من هم ماهان . 
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 عمیق نفس کردم سعی و دوختم لرزونم انگشتان به رو نگاهم

 .بکشم

کردم می تجربه داشتم دوباره االن رو اتفاق اون انگار . 

بستم رو هام چشم . 

 

 بازی ادا ساله شش من برای شنا نهایت. بودم ترسیده من ـ

بود تمرین کوچک استخر داخل .  

 بر پسش از که فهمید دیر خیلی ماهان! عمیق ی دریاچه یک نه

  .نمیام



 هر چون... بابا دوست دختر نه کنه برام کاری میتونست اون نه

 بودن شده هول اونقدری هم موقع اون و نبودن بلد شنا دوشون

کرد نمی کار فکرشون که . 

 

کردم حس لرزونم انگشتان روی رو ساشا دست گرمای . 

 برابر صد رو ترسم پام به شد پیچیده وسط این که ای آبی مار ـ

شدم کشیده آب زیر به و کرد .  

 به شدم منتقل و کردم پیدا نجات چجوری نشدم متوجه دیگه

  .بیمارستان

کنم شنا نمیتونم دیگه که شدم متوجه تنها .  

 پاهام و دست گیرم می قرار آب توی وقت هر موقع اون از

میترسم فقط... کنم کاری نمیتونم و میشن سست ! 

 

*** 

 

کنی؟ می نگاهم انقدر چرا ـ  



کرد ریز رو هاش چشم : 

 می رو ساشا که باشم مطمئن نمیتونم وقت هیچ چرا نمیدونم ـ

 .شناسم

کشیدم خیسم موهای بین رو شونه و زدم لبخند . 

 

بگیری؟ یاد رو شنا داره اصرار انقدر چرا واقعا ـ  

انداختم باال ای شونه . 

 

 هام حرف شنیدن از بعد اون. بود درک قابل غیر ساشا سماجت

 داشت نگهم آب توی زور با انقدر و شه خیال بی نشد حاضر هم

 در پا و اومد ستوه به دادهام و جیغ شنیدن از سامان باالخره که

کرد نیمیو . 

 

 یاقوت با گردنبندی. شد یلدا گردنبند محو لحظاتی برای نگاهم

درخشید می بدجور که درشت سبز . 



گفتم ناخودآگاه و پریدن باال ابروهام : 

قشنگه خیلی گردنبندت ـ ... 
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گرفت دست توی رو بندگردن یاقوت و زد لبخندی . 

مونده برام مادرم از که چیزی تنها. ست عتیقه... آره ـ .  

شده درست مرمر سنگ از کامال که کوچک ی جعبه یه با . 

 

 !بوم

 محو لبم از سرعت به رو لبخند شد منفجر سرم توی که چیزی

 .کرد

شدن می رد و پیچیدن می سرم توی تند تند ها جمله . 



 

" راتهجواه و عتیقه کار تو " 

" مرمر سیا میگن بهش... سیاوشه اسمش " 

 

شدم بلند جا از  

" دارم که کسیه تنها اون... خواهرم ." 

" میره می نباشم من اگر " 

 

ایستاد تعجب با یلدا . 

شد؟ چی ـ  

" ماهور کن پیداش " 

زدم لب : 

کردم؟ فراموش چطور! من خدای ـ  

یهو؟ شد چت کردی؟ فراموش رو چی ـ  

 



کردم نگاهش . 

یلدا ـ ... 

رفتارم از بود کرده عجبت . 

بله؟ ـ  

بیرون ببر اینجا از و من ـ . 

کرد ناباوری ی خنده تک . 

 

چی؟ ـ  

کردم نگاهش کالفه . 

 حجم این با هم اون. ساشا به بسپارمش بخوام که نبود کاری این

داشت فرزاد و پوالد سر صدقه که مشغله . 

ایدب. کردم می پیدا رو سنا باید من. میشد این از دیرتر نباید ! 

 

*** 

 



 غذاخوری میز روی رو دوغ حاوی پارچ که حالی در خانم رعنا

کرد می نگاه رو یلدا و من مشکوک گذاشت می . 

 از که نبود چیزی استرس از یلدا گزیدن لب و من ی پریده رنگ

بمونه دور خانم رعنا تیز نگاه . 

 

بوده کالفگیمون شاهد صبح از اینکه خصوص به . 

 می هم به رو اعصابم زیادی ها گالچن و قاشق برخورد صدای

 .ریخت
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 نگاهم. زدم آرومی ی ضربه بود روم به رو که یلدا پای به پام با

  .کرد



 عمیقی نفس. داد تکون سر. کردم ساشا به ای اشاره ابرو با

 با میداشت بر چنگالش با رو گوشتی تکه که حالی در و کشید

گفت بلندی صدای : 

 

گرفته تولد محیا ـ . 

 به رو نگاهشون و کردن بلند رو سرشون همزمان سامان و ساشا

 دهانش توی تازه که گوشتی شد باعث همین و دوختن یلدا

بپره گلوش توی بود گذاشته . 

 

دادم بهش و ریختم براش دوغ لیوانی سریع. افتاد سرفه به . 

رفت ساشا و سامان به ای غره چشم خورد که رو وغد . 

کنید؟ می نگام اینجوری چرا ـ  

گفت رفت می خوردنش غذا سراغ دوباره که حالی در ساشا : 

 

داره؟ ما به ربطی چه این ـ  



کرد صاف رو صداش یلدا . 

ببرم خودم با همراه یه باید ـ . 

شد بلند سامان صدای بار این : 

برا باشم آماده تا هست کی بگو... باشه ـ ... 

 

گفت تندی لحن با و پرید حرفش میون سریع خیلی یلدا : 

نه تو ـ ! 

کرد نگاهش متعجب یلدا لحن شنیدن با سامان . 

بیام؟ من میخوای نکنه ـ  

 

گفت ساشا حرف جواب در و انداخت بهم نگرانی نگاه یلدا : 

ست دخترونه جمع ـ ... 

 راه نمیو برد می دهانش سمت داشت که رو قاشقی ساشا

کرد متوقف . 



دادم قورت صدا و سر با رو دهانم آب . 

 خیالی بی با قراره چه از جریان بود نشده متوجه انگار که سامان

 :گفت

 

دیگه برو دوستات همین از یکی با خوب ـ . 

کنه دور صداش از رو لرزش کرد سعی و زد پلک یلدا : 

 چهب از کدوم هیچ. نچسبیه دختر همچین محیا... میدونی آخه ـ

نـ اینکه واسه فقط منم. تولدش بیان نیستن حاضر ها ... 

 

 اونقدری بشقاب به ساشا چنگال و قاشق شدن کوبیده صدای

 بی خانم رعنا های چشم یلدا، صدای بریدن بر عالوه که بود بلند

کرد نگران هم رو جا همه از خبر . 

 

 رو بازی مسخره این االن همین... یلدا نمیاد کجا هیچ ماهور ـ

کن مومت . 



 باره یک به رو بود دلم توی امید چه هر جدیش و محکم صدای

کرد نابود . 

بودن خورده جا بدجوری دو هر سامان و یلدا . 
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 جمع رو خودش سریع هم یلدا شد بلند صندلی روی از که ساشا

ایستاد و کرد جور و .  

گرفتی؟ اسیر مگه... مگه. نمیاد جایی چی یعنی ـ  

 

 لرزش اما باشه جانب به حق لحنش بود کرده سعی خیلی یلدا

ببره بین از بود نتونسته رو صداش . 

دوخت یلدا به رو ش شده ریز چشمان ساشا : 



 

نمیذاره بیرون خونه این از رو پاش ماهور ـ . 

داد ادامه من به رو هم بعد : 

پاشو ـ . 

 خاک" تونستم فقط که انداخت بهم نگاهی یلدا. ایستادم سریع

بخونم ازش رو "سرت توی . 

انداختم باال ای شونه نگرانی با . 

 

 ماهه یک. خونه تو کردی زندانیش چی یعنی. ساشا میاد ماهور ـ

ندیده بیرون از هم رو خونه نمای هنوز اینجاست . 

شد بلند جا از هم سامان . 

شو خیال بی یلدا ـ . 

 

 عصبانیت با سامان به توجه بی بود بریده ترمز انگار که یلدا

داد ادامه : 



 نه ی کلمه یه نداره جرات. تون برده کردین رو بیچاره دختره ـ

دیگه بردارین سرش از دست. بگه شماها به رو . 

 

 آشپزخونه از هم جیران و راحیل بود شده باعث صداش بلندی

کنن تماشامون و بیان بیرون . 

 سرخ های چشم چون بده ادامه یلدا نمیخواستم هم من دیگه

شد رد ازش بشه که نبود چیزی ساشا . 

 

لطـ جان یلدا ـ ... 

 خودشون به که کردی مدارا طوری همین. نگو هیچی یکی تو ـ

بگیرن تصمیم برات میدن اجازه .  

 رفتن بیرون یه سر االن بودی دراومده ساشا روی تو دفعه دو

منداشتی جنجال انقدر . 

 

. منه مال ماهور. نشدم کار به دست خودم تا ببند و دهنت یلدا ـ

کنیم می رفتار چطور هم با که نداره ربطی کسی به . 



 

 دهانشون از چیزی بحث و جر این میون ترسیدم می. گزیدم لب

بده لو خدمتکارها پیش رو حضورم واقعیت که بشه خارج . 

باشم کنارشون راحتی به تونستم نمی دیگه موقع اون . 

گذاشت ساشا بازوی روی رو دستش خانم رعنا . 
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 وقتش االن. لطفا کن بس هم شما جان یلدا... پسرم باش آروم ـ

 .نیست

 این دیگه نفر یه اشتباه خاطر به. خانم رعنا نمیدونین که شما ـ

ـک رو دختر .. 

یلدا ـ ! 



 

 تازه انگار. ببنده رو دهانش سریع یلدا شد باعث فریادم صدای

 نفس من به ای شرمنده نگاه. شد می حرفش ی متوجه داشت

کرد زنون نفس . 

فهمیده کجا از رو واقعیت بدونم خواست نمی دلم فعال .  

 

 جلوش و کردم نمی جور و جمع رو خودم اگر دونستم می فقط

 دوباره صبا و داشتن خبر من واقعیت از همه االن گرفتم نمی رو

دقم ی آیینه شد می .  

بدم رو نگاهش جواب تونستم نمی دیگه که ای آیینه . 

 

 اتاق وارد. رفتم ها پله سمت به سرعت با و کشیدم عمیقی نفس

نشستم تخت روی. بستم رو در و شدم . 

 خیال بی هم یلدا داد رو قطعیش جواب ساشا که اول همون کاش

شد می ماجرا ی هادام .  

 



خواستم می ساشا از رو این خودم اصال کاش . 

 و شد می داخل که دوختم ساشایی به رو نگاهم در شدن باز با

بست می رو در . 

 

اومد سمتم به . 

درسته؟. بودی خواسته ازش تو ـ  

کشیدم عمیقی نفس . 

نشست کنارم . 

 تسر از بزاری بیرون اینجا از رو پات بدم اجازه اینکه فکر ـ

کن بیرون . 

 

 و دادم دست از رو تعادلم هم من و کرد نزدیک بهم رو سرش

افتادم تخت روی کش دراز . 

زد خیمه روم . 



 نمیدم اجازه حتی بشه تکرار ها صحبت این دیگه بار یک اگر ـ

بشی باغ وارد . 

 

 آرومی گاز و نشست گردنم روی که ساشا های لب. بستم چشم

 از عمیقی آه شد باعث و شد مکردن فکر مانع گرفت گردنم از که

بشه خارج هام لب میون . 

 

 بدن بیام خودم به اینکه از قبل و کرد جری رو ساشا آه همین

 افتاده سستی با هم کنار و بود شده یکی هم با مون برهنه های

 .بودیم
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*** 



 

. میخورم من رو هاش فوحش و جوشش و حرص... دیگه بهخو ـ

شما مال میشه حالش و عشق بعد . 

زدم بازوش به ای ضربه شده سرخ و گزیدم لب . 

 

میگی؟ پرت و چرت چرا ـ  

 ساشا بغل تو لخت بودم من وقت اون میگم؟ پرت و چرت من ـ

بودم؟ داده لم  

 

 و من و بود کرده باز ناگهانی رو اتاق در یلدا که زمانی یادآوری با

 کشیدم خفیفی جیغ بود دیده هم بغل توی لباس بدون رو ساشا

زدم بازوش به تری محکم ی ضربه و . 

 

وحشی؟ چته... آخ ـ  

 بعد بزنی در باید اول نمیدونی نمیکشی؟ خجالت تو. درد و آخ ـ

بشی؟ اتاق وارد  



انداخت باال ابرویی شیطنت با . 

دوما. داخل ومدنی سامان کن شکر رو خدا برو اوال ـ ...  

 کتک و بکشم خجالت باید من بکشی خجالت تو اینکه جای به

 بخورم؟

 

کردم ش حواله ای غره چشم .  

گفت جدیت با سکوت مدتی از بعد : 

دارین؟ رابطه وقته چند ـ  

 

انداختم پایین رو سرم . 

بودیم ترکیه که زمانی از... دونم نمی ـ . 

میکنی؟ پیشگیریم ـ  

کردم نگاهش . 

چی؟ از گیریپیش ـ   



فقط داری کم رو مورد یه همین تو واقعا... دیگه نی نی از ـ ... 

 

پرید رنگم و گزیدم لب . 

نه ـ ! 

 برات وقت اسرع توی خودم من. نداره اشکال. خوب خیلی ـ

میگیرم قرص . 

 

دادم تکون رو سرم . 

 دلیل چنان آن صیغه این. میداشتین رابطه نباید بازم ولی ـ

 اینکه خصوص به. بودنتون هم با یشههم برای نیست محکمی

عاشقیه و عشق از غیر چیزی ساشا کنار بودنت دلیل اصال . 

 

گزیدم لب هم باز .  

 این... رابطه این. اشتباهه کار این میدونستم خوب خیلی خودم

بودن هم با این... عالقه . 



نفهمیه زبون موجود دل ولی . 

دوختم یلدا به رو نگاهم : 

فهمیدی؟ کجا از رو اینا تو ـ  

 

 رو چیز همه و اومد کوتاه باالخره تا شدم سامان پاپیچ انقدر ـ

کرد تعریف برام . 

دادم تکون سری . 

میشه؟ چی سنا جریان حاال... خوب ـ  

 

14:49 11.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓ (🍁Ŋ.ℳ🍁)] 

#part253 

 

درخشید هام چشم توی خباثت برق به شبیه چیزی . 

کرد نگاهم شده ریز های چشم با ایلد . 



 باد به رو سرمون قراره یعنی میبینم چشمات توی که چیزی ـ

 .بده

انداختم بابا ای شونه .  

 

دادم قول من ـ . 

نمیخوای؟ سامان و ساشا از چرا ـ  

 عقب کار بودنشون تعقیب تحت خاطر به. نمیتونن فعال اونا ـ

شده تلف وقت کردنم فراموش با کافی ی اندازه به. میفته .  

بدم دست از رو زمان هم ثانیه یک حتی نمیخوام دیگه . 

 

داد تکون رو سرش : 

 رو جفتمون حتما ساشا... بزرگیه ریسک رفتن بیرون مخفیانه ـ

 .میکشه

کردم نگاهش منتظر من و کرد مکث . 

چیه؟ اصلی مشکل میدونی ـ  



چی؟ ـ   

 

ریسکم عاشق من اینکه ـ . 

تنشس هام لب روی بزرگی لبخند . 

 

*** 

 

کردم گوش هاش حرف به و کشیدم عمیقی نفس  

 داره ش کلبه توی االن که هم عیسی آقا. دانشگاه رفته سینا ـ

 هم اونا که... دوتا اون و خانم رعنا میمونه فقط. میکنه استراحت

برو م آشپزخونه توی من تا. نمیشن متوجه . 

 

شد خارج اتاق از سرعت با هم یلدا و دادم تکون سر .  

 بلند آبشاری یقه باز جلو مانتوی. کردم مرتب رو تنم های اسلب

 های بوت و تنگ شلواری. زیرش خاکستری اسکی یقه بافت با

بلند ساق . 



 

 و بود خریده ساشا رو مقداریشون که بودن هایی لباس ها این

بود داده قرض بهم یلدا هم مقداریش . 

 تا آوردم در پام از رو دار پاشنه های بوت و کشید عمیقی نفس

نکنه ایجاد صدایی و سر . 

رفتم پایین رو ها پله آروم و شدم خارج اتاق از هم بعد . 

 

 زیر در از سریع. اومد می آشپزخونه توی از راحیل و یلدا صدای

رسوندم یلدا ماشین به رو خودم و شدم باغ وارد ها پله . 
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بود نکرده قفل رو ماشین در . 



 رو هام بوت. شدم سوار کردم باز رو راننده کمک سمت در

خوابوندم کامل رو صندلی و پوشیدم . 

شد سوار و اومد یلدا تا کشید طول ای دقیقه ده حدودا . 

 

شدیم خارج خونه از باالخره و کرد باز ریموت با رو بزرگ در . 

کردم درست رو صندلی و دادم بیرون محکم رو نفسم . 

 کجا حاال. کندیم رو خودمون گور رسما دیگه... خوب خیلی ـ

 بریم؟

 

 باال ابرویی. گفتم بهش بود مونده یادم خوبی به که رو آدرسی

 .انداخت

کجاست؟ که میدونی ـ  

شدم متوجه رو منظورش . 

میدونم ـ . 

 



فشرد گاز روی بیشتر رو پاش و کشید عمیقی نفس : 

 که ها خطر ی بقیه دیگه. خریدیم جون به رو ساشا خطر که ما ـ

نیستن چیزی . 

بود پیدا توش خوبی به ترس و استرس که ای خنده. خندیدم .  

میشدم پشیمون داشتم االن همین از . 

 

بدم؟ فراریت هست وقت تا میخوای اگر ببین ـ  

گرفتم گارد : 

 چند دادی فراریم که بار یه همون. نزن رو فرار حرف اصال ـ

 رو من مرگ دیگه دفعه این. برگشتم و بوسیدم و مرگ مرتبه

 .میبوسه

 

 هم اون ی خنده که بگم نباشه الزم شاید و. خندید هم اون

نداشت من ی خنده از کمی دست . 

 



 تونستیم رانندگی و آلودگی و ترافیک ساعت دو از بعد باالخره

برسونیم شهر ی دیگه سمت به رو خودمون . 

 توی نشین فقیر ی محله این داخل زیادی یلدا رنگ سرخ بنز

کنم خطر احساس شد می باعث هم همین و بود چشم . 

 

 بود سیاوش پاتوق که داغونی و درب ی خونه قهوه به باالخره

 .رسیدیم

کرد می اذیتم بقیه نگاه . 

 شد نمی پیدا قبیل این از چیزی... پژویی... پرایدی میگم ـ

بیایم؟ باهاش  
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انداخت باال ابروی : 

بیشتره ابهتش همین. نچ ـ . 

 در و شد پیاده هم یلدا. شدم پیاده و دادم تکون تاسف به سری

کرد قفل رو ماشین . 

 گذشت می ازش کثیفی آب که روم به رو جوی از رو نگاهم

شدم رد روش از و گرفتم . 

 

 قهوه داخل از که دودی. ایستادیم خونه قهوه در جلوی دو هر

 چه با قراره که داد می نشون خوبی به اومد می بیرون خونه

بشیم رو به رو جایی . 

 در بازی پپه. میشیم بازاری کوچه فاز وارد االن از! خوب خیلی ـ

باشیم خودشون مثل باید. نیاریا . 

 

 "بریم" گفتن با و کردم جمع رو تعجبم از رفته باال ابروهای

 از فراوونی موج برخورد با. اومد سرم پشت هم یلدا. شدم داخل

افتادیم سرفه به دو هر صورتمون به دود . 



 

 اولیه سوزش از کمی و کرد عادت هام چشم مدتی از بعد باالخره

شدن قطع هم هام سرفه و شد کم ش . 

 شده درشت های چشم با همه که افتاد مردهایی به نگاهم تازه

 دهانشون از آب هم هاشون بعضی حتی. کردن می اهموننگ

بود شده سرازیر . 

 

شد جمع هم توی انزجار شدت از م چهره . 

اومد سمتمون به اونجاست صاحب بود معلوم که مردی : 

دارین؟ کار کی با ـ  

اومدم حرف به : 

سیاوشیم دنبال ـ . 

 

سیاوش؟ کدوم سیاوش؟ ـ  

مرمر سیا ـ . 



کرد هم در رو هاش اخم . 

نداریم مرمر سیا ینجاا ـ . 

گفت سریع یلدا که رفت می داشت : 

 تپل ی مژده یه براش. اینجاییم دخترعموش طرف از ما ببین ـ

میرسه بهت قشنگ مشتلق یه بدی نشونش بهمون. داریم مپل . 

 

چرخید سمتمون به : 

قشنگه؟ چقدر مشتلقش ـ   

 لبم روی لبخند حرصیش لحن از که گفت آرومی "نسناس" یلدا

 مرد به و آورد در کیفش از پنجاهی تراول تا چهار هم بعد. اومد

 :داد

قشنگ انقدر ـ . 

 



 سمت به. گرفت رو ها تراول و زد برق حریص مردک های چشم

 میشد جدا ای رفته رو و رنگ ی پرده با که خونه قهوه پشت

کرد اشاره : 

 

 و همدیگر بیرون برین رسید دعوا به کار اگر فقط. اونجاست ـ

 و جمع تازه رو اینجا وحشی مردک اون ی حمله از عدب. بکشین

کردم جور . 
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 مردک" عبارت به فکر ی اجازه یلدا توسط دستم شدن کشیده

 حدودا اتاقک یه. زدیم کنار رو پرده. نداد بهم رو "وحشی

بود متری دوازده . 



 کشیدن قلیون حال در ما به پشت که مردی و صندلی و میز با

 .بود

 

بچرخه سمتمون به مرد شد باعث که کردم صاف رو صدام . 

پریدن باال ابروهام ش شده باندپیچی سر و کبود چشم دیدن با .  

اومد حرف به یلدا بار این : 

؟سیاوشی تو ـ  

 

 ژکوندی لبخند. انداخت دومون هر به پا تا سر از نگاهی مرد

نشست لبش ی گوشه : 

فرمایش؟ ـ  

 

عموت دختر... سحر خواهر. سناییم دنبال ما ـ . 

 هم کمی انگار و کشید هم در ابرو سریع خیلی حرفم شنیدن با

پرید رنگش . 



شما؟ میشین چیش ـ  

 

کرد می متعجبم هاش چشم توی ترس دیدن . 

دوست یه کن فکر ـ . 

 صنمی ها سلیطه ونا با دیگه من... رو راه اومدی اشتباه پس ـ

 .ندارم

کردم اخم . 

کنیم می پیدا تو پیش رو سنا گفته سحر چی؟ یعنی ـ . 

 

رفت باال صداش : 

 اسم نشسته جا هر. خندیده خودش گور به. خورده گه سحر ـ

عوضی ناکس ی دختره برده و من . 

میشدم عصبانی داشتم . 

 

باهامون بیاد راه نبود قرار معلومه که اینجور . 



اومد حرف به که بود ایلد بار این : 

 بهت و در جلوی ماشین راپورت. چیه دردت میدونم که من ـ

بدی؟ رو سنا تا میخوای چقدر. شده گرد دندونات دادن  

زد پوزخندی : 

 

 برید بگم باید که اومدین وحشی ی مرتیکه اون طرف از اگر ـ

کنین گم و گورتون .  

 ی کله لآشغا یه سحر شما قبل چون برید باید بازم نه اگرم

سنا پی فرستاد رو دیگه . 

 

کرد زخمیش صورت و سر به ای اشاره : 

شد موفقم... که میبینید ـ . 
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فشردم بهم خشم با رو هام دندون .  

کرد می غرغر لب زیر هنوز : 

 ادای ما واسه کرده گندکاری رفته جا هر... جایی هر ی دختره ـ

 و اون واسه پسره که نبود باهاش اگر آشغال د. میاره در رو تنگا

کرد نمی داغ کله خواهرش . 

 

اومد جوش به خونم داد می سحر به که القابی از . 

 سیاوش سر توی و برداشتم رو میز روی قلیون فکری هیچ بدون

 .کوبیدم

 هینی زده وحشت هم خودم شد باعث بلندش فریاد صدای

بپرم عقب و بکشم . 

 

شد بلند گوشم کنار یلدا ی زده بهت صدای : 



دیوونه؟ کردی چیکار ـ  

. فشرد می محکم رو سرش و بود نشسته زمین روی سیاوش

میریخت زمین روی هاش انگشت الی به ال از خون . 

 

پروند جا از رو دومون هر خونه قهوه صاحب فریاد صدای : 

کشتینش ـ ... 

فشرد هاش دست توی محکم رو کیفش ی دسته یلدا . 

بدو فقط ماهور ـ ... 

 پس رو مرد سرعت با دو هر دهانش از جمله این اومدن بیرون با

دویدیم و زدیم . 

 

شد بلند بگیرن رو ما میخواست بقیه از که فریادش و داد صدای . 

شدیم ماشین سوار و بیرون زدیم خونه قهوه از سریع خیلی . 

 



 اومدن بیرون خونه قهوه از که کلفت ردنگ آدم همه اون دیدن با

برید نفسم . 

شدن؟ جا تو اون چطور اینا لعنتی ـ  

کنن می پرس ماشین با رو دومون هر االن. یلدا کن روشن ـ . 

 

شد کنده جا از ماشین حرفم شدن تموم با .  

 می سرمون پشت ماشین با تاشون چند. چرخوندم رو سرم

  .اومدن

شدیم بدبخت ـ .  

گفت حرص با و انداخت سرمون پشت به کوتاهی اهنگ هم یلدا : 

 

 غول این که سرش تو زدی قلیون با چرا مگه؟ مریضی آخه ـ

بیفتن دنبالمون ها بیابونی . 

خوب شدم عصبانی ـ . 



 یکی گشته گشته. گذاشته تاثیر روت بدجوری انگار ساشا این ـ

بده جامعه تحویل کنه تربیت خودش عین که کرده پیدا رو . 
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 همون و گرفت م خنده زدنش حرف لحن از که نبود خودم دست

کرد ترش جری خنده . 

 خنده جنگلی گوریالی این دست از کردن فرار خندی؟ می ـ

  داره؟

شد بیشتر م خنده .  

 

شد اطرافش ی متوجه تازه انگار و کرد نثارم ماری زهر . 

کجاییم؟ ما ماهور ـ   



انداختم بیابونی پهن های کوچه به نگاهی .  

دونم نمی... من ـ . 

 

آوردیم در زامبیا ی محله از سر انگار ـ . 

گرفت سمتم به و درآورد داشبورد از رو گوشیش سریع : 

سامان به بزن زنگ یه سریع ـ ... 

چی؟ ـ  

پروندش جا از بلندم صدای . 

 

 غوالی این از اون از بیشتر ولی. ترسم می اشاس از منم ببین ـ

 مجبوریم. نمیایم بر پسشون از که ما. ترسم می سرمون پشت

بگیریم کمک . 

 

کشیدم عمیقی نفس . 

یلدا گفت می راست .  



 رو سنا تنهایی خودم خواستم که بودم کرده اشتباه هم اول از

 .بگیرم

 

چنده؟ رمزش ـ  

صفر تا شش ـ . 

شد گرد هام چشم . 

 جهنم این از کرد می سعی و بود رو به رو به نگاهش که لیحا در

گفت بده نجاتمون : 

 

بزن رو رمز. ماهور نکن نگام ـ . 

زدم رو رمز سریع خیلی . 

سیوه؟ چی سامان ـ  

کن تایپ انگلیسی. پیتی سرنتی ـ . 

نبود خودم دست ناباورم "چی" دیگه بار این . 

بزن زنگ فقط االن... شو متعجب بعدا! ماهور ـ . 



 

 آقای سگ و پیتی سرنتی از پاسخ بی تماس ۱۷ به نگاهم تازه

افتاد بل پتی . 

کیه؟ بل پتی آقای سگ ـ  

ساشا ـ ! 

 و تعجب جای فعال. کنم کنترل رو خودم تا کشیدم عمیقی نفس

نبود خنده . 

 گوشم کنار رو گوشی و گرفتم رو سامان ی شماره سریع

 .گذاشتم

 

ست خونده مون فاتحه کنم فکر. زدن زنگ بار۱۷ ـ . 

داد تکون سر تنها . 

 ترمز هم یلدا شد بلند تلفن پشت از که سامان فریاد صدای

شدم پرت جلو به محکم دو هر و گرفت . 

شماها؟ هستین گوری کدوم ـ  
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 و دوختم کرد می نگاه رو به رو به مبهوت که یلدایی به رو نگاهم

کردم دنبال رو نگاهش رد هم بعد . 

 دوباره م برگشته تازه نفس رومون به رو موتوری تا دو دیدن با

شد بریده . 

 

اومد می گوشی پشت از هنوز سامان های فریاد صدای .  

کنیم؟ چیکار حاال ـ  

بست محکم رو هاش چشم . 

دونم نمی ـ . 

 



 پشت از هم داغون و بدر وانت یک. کردم نگاه رو سرمون پشت

بود بسته رو راهمون . 

 نگاه رو جلوش مبهوتانه هم یلدا و میزد فریاد همچنان سامان

کشیدم عمیقی نفس و بستم محکم رو هام چشم. کرد می .  

 

کنم باز رو هام چشم سریع شد باعث پلیس آژیر صدای . 

یعنی؟ ست معجزه این ـ  

 نظر از رو دایل هم بعد و انداختم شده قطع تماس به نگاهی

 .گذروندم

کنم فکر ـ ! 

 

*** 

 

 که رو سروانی داشت سعی و کرد می نگاهمون خشمگین سامان

کردنمون آزاد به کنه راضی بود نشسته میزش پشت . 



 دستگیری بر مبنی پلیس ضربتی عملیات که بود معجزه شاید

 به سالم جون تا ما خرابکاری با بشه هماهنگ اوباش و ارازل اون

ببریم در . 

 

 چشمان از من و بود یلدا ی نظریه بردن در به سالم جون البته

 رو چیزی بود من ی خیره اتاق از خارج که ساشا ی شده سرد

خوندم نمی مرگ و درد جز . 

 

 مطمئن گناهیمون بی از رو آگاهی سروان تونست سامان باالخره

  .کنه

شدیم بلند جا از دو هر یلدا و من سامان ی اشاره با .  

 

 و اومد سمتمون به هاش دست توی کلید با پلیس خانم مامور

یلدا دست کردن باز به کرد شروع اول . 

کرد می نصیحتمون داشت که شنیدم می رو سروان صدای : 
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 مچینه توی رو خودش حقیقت و جرات بازی یه خاطر به آدم ـ

نمیندازه دردسری . 

 نمی اعتراف اوباش اون اگر االنم. رسیدیم ما آوردین شانس

بودین ما مهمون حاالها حاال گناهیتون بی به کردن . 

 

بود کرده باور حسابی رو سامان دروغ انگار و میزد حرف سروان . 

 بودیم شده حاضر حقیقت و جرات بازی خاطر به یلدا و من اینکه

بزاریم ای محله همچین توی پا نهات و ماشین اون با . 

 

 که بود ساشایی ی خیره آگاهی سروان به توجه بی اما من نگاه

داشتم رو طرفش از شدن تیربارون انتظار آن هر . 



 رو دستبند خواست و گرفت قرار دستم روی که زن مامور دست

کشیدم عقب رو دستم کنه باز . 

 

 و گرفتم اشاس از چشم. کردم حس رو زن متعجب نگاه سنگینی

دوختم زمین به نگاه . 

بود ساشا دست به مرگ از بهتر خیلی بازداشتگاه . 

 

میشد آروم کمی ساشا که زمانی تا الاقل ... 

کردم باز دهان بدم فکر ی اجازه خودم به اینکه بدون : 

نیست این ماجرا ـ . 

 

 حرفی کسی بدم اجازه اینکه بدون. زد صدا لب زیر رو اسمم یلدا

دادم ادامه بزنه : 

بود بهونه بازی این ـ . 

کشیدم عمیقی نفس : 



داشتم مرمر سیا برای عتیقه ی محموله یه من ـ . 

 

نکرد قطع رو حرفم هم سامان "میگی داری چی" فریاد صدای . 

کرد می نگاهم اخم با و جدی که دوختم سروانی به رو نگاهم : 

بودم رابط یک فقط من ـ . 

 

 روی به رو های ندلیص روی هم هنوز ساشا. چرخوندم رو سرم

کرد می نگاهم خونسرد و بود نشسته اتاق . 

 پس رو حرفم تا زد می بال بال که سامانی برعکس درست

 .بگیرم

 

 و اول من و میخرم زمان فقط کارهام این با که دونست می ساشا

خودشم چنگ توی آخر . 

 

*** 
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 سرد و تاریک فضای. بود دستام توی دستبند رد به نگاهم

داد می عذابم بازداشتگاه . 

میکرد بد رو حالم بود پیچیده هوا توی که تعفنی و عرق بوی . 

 بودن بازداشتگاه توی من با که زنی پنج بین رو نگاهم

 .چرخوندم

 

 و کردهن جرم برای نمیشدن پاپیچم ها فیلم مثل که خوب چقدر

دروغم اعتراف .  

خمار و اومدن می معتاد نظر به تا پنج هر چند هر ... 

 

بودن ندیده خودشون به رو حمام رنگ که بود ها مدت انگار و . 



 همین. کردم نمی فکر هم هنوز و بودم نکرده فکر بعدش به من

کرد می راضیم داشتم فاصله ساشا از کمی االن که . 

 

 رو من و بود اول روزهای ی ردهخو زخم ساشای همون ساشا این

کشت می ! 

 عذاب حداقل شد می باعث بود شده اتهام رفع یلدا از که این

نشه اضافه هام عذاب باقی به وجدان . 

 

 بین از نیومده بیرون عمیقم نفس. کشیدم آغوش در رو بازوهام

کردم می حس رو خفگی فقط و رفت می . 

 این توی من هک میشد روز یک شاید. گذشته چقدر نمیدونستم

 رو من بود نکرده تالش کس هیچ و بودم لعنتی بازداشتگاه

بیاره بیرون . 

 

 هم روی پلک نمیتونستم اما داشتم شدیدی خواب احساس

 .بگذارم



شدم بلند جا از زد می صدا رو اسمم که زن مامور صدای با . 

 

 بعد. زد دستبند هام دست به و کرد باز رو بازداشتگاه آهنی در

کشید بیرونم لعنتی اتاقک اون از و گرفت رو بازوم هم . 

 وارد و رفتیم باال ها پله از. بست رو بازداشتگاه در دیگه ماموری

شدیم اصلی راهروی .  

 

نبود تعفن و عرق بوی از خبری اینجا. کشیدم عمیقی نفس . 

 هولم و کرد باز رو ها اتاق از یکی در مامور رفتیم جلو که کمی

 قفل داخل رو کلید چرخش صدای. بست ور در هم بعد داخل داد

 .شنیدم

 

 ای آهنی میز که بزرگ نسبتا اتاقی. انداختم اطراف به نگاهی

کنارش هم فلزی صندلی یک و بود وسطش . 

داشت قرار چرمی صندلی و چوبی میز هم دیوار ی گوشه . 

 



بود مامورها از یکی اتاق انگار .  

 با و اشتمگذ میز روی رو آرنجم. نشستم فلزی صندلی روی

گرفتم رو سرم هام دست .  

شد باز در و چرخید قفل داخل کلید تا کشید طول کمی . 
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 سبز لباس با پرهام دیدن. چرخوندم در سمت به رو نگاهم

بمونه باز تعجب از دهانم شد باعث در چهارچوب توی نظامی .  

 به رو نگاهم. اومد سمتم به. بست رو در و زد لبخندی پرهام

دوختم دوشش روی های ستاره . 

  !سرگرد

 



نشست و گذاشت میز طرف اون روم به رو ای صندلی . 

کردم تر زبون با رو خشکم های لب . 

چطور... تو ـ ... 

؟شدم پلیس چطور ـ  

 .خندید

افسری ی دانشکده ـ . 

 

 آب لیوانی و برداشت رو میز روی ارچپ. دادم تکون رو سرم

گرفت سمتم به رو لیوان هم بعد. ریخت . 

 

. کشیدم سر نفس یک رو خنک آب و گرفتم رو لیوان دستی دو

گذاشتم میز روی رو لیوان عمیقی نفس با . 

خری کله خیلی ـ ! 

کردم نگاهش . 

 



 علیهت بر ماجرا کردن درست جای به که بدتر تو از هم ساشا ـ

میده شهادت . 

داد تکون تاسف از سری. شد گرد هام چشم : 

 می سره یک دیروز همون قطعا کرد نمی خبرم سامان اگر ـ

دادسرا فرستادنت . 

 

بود داده شهادت علیهم بر ساشا. کردم می نگاهش تنها !  

بود تر راحت اینجا من بودن با هم اون انگار . 

 آزاد دیروز و کردم می راه به رو رو چیز همه بود گذاشته اگر ـ

خوب ولی. موندی نمی اینجا شب یک و بودی ... 

 

اومد سمتم به و ایستاد. نداد ادامه رو حرفش . 

اید دیوونه شماها ـ . 

کرد باز رو دستبندم و آورد بیرون جیبش از کلیدی . 

بریم پاشو کنی درست پاپوش خودت برای بازم نمیخوای اگر ـ . 



 

افتادم راه سرش پشت حرف بی و شدم بلند . 

 ماشینش به. افتاد ساشا به نگاهم شدیم خارج که النتریک از

 نگاهش سنگینی هم دودی عینک اون پشت از. بود داده تکیه

کردم می حس رو . 

 

ایستادم ترس با. نبود یلدا و سامان از خبری. چرخوندم نگاه . 
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چرخید سمتم به امپره . 

 بلند روت دست داده قول. زدم حرف باهاش... دختر نترس ـ

 .نکنه



 اما. نبود بنده رو کس هیچ حرف ساشا. دادم قورت رو دهانم آب

نداشتم ای چاره هم من . 

 

 کرد ساشا به ای اشاره پرهام. رفتم سمتش به لرزون های قدم با

شم سوار خواست من از بعد و . 

شدم سوار و کردم باز رو دهرانن کمک سمت در . 

 هم ساشا. کرد صحبت باهاش کمی و کشید کنار رو ساشا پرهام

شد سوار کوتاهی دادن تکون سر با نهایت در . 

 

 کنه نگاهم اینکه بدون. کردم قفل هم توی رو هام انگشت

افتاد راه به ای معمولی سرعت با و کرد روشن رو ماشین . 

 کاش. کرد می یشترب رو وحشتم و ترس خونسردیش همین

میزد سیلی بهم حتی یا. کرد می سرزنشم و زد می فریاد . 

 

داد می عذابم بیشتر محلی بی این . 



کنم باز لب تونستم باالخره تا رفتم کلنجار خودم با کمی . 

میخواستم فقط من... من ساشا ـ ... 

نگو هیچی ـ . 

 

دادم ادامه توجه بی من و بود آروم صداش : 

فرا تمخواس نمی من اما ـ ... 

شو خفه ـ !  

شدم خفه کلمه واقعی معنای به هم من و زد فریاد .  

 

گزیدم لب. لرزیدن می هام دست . 

 هیچ. دوختم اطراف به رو نگاهم. داشت نگه خلوت ای گوشه

نبود خیابون توی کس . 

 ترس با. کرد باز هم رو من سمت در و شد پیاده ماشین از

کرد م پیاده ینماش از و گرفت رو بازوم. کردم نگاهش .  

 



 رو دهانم آب. کرد باز رو درش و رفت عقب صندوق سمت به

دادم قورت . 

تو برو ـ . 

 صندوق داخل رو خودم و کردم بسته و باز رو هام چشم عجز با

  .کشیدم

 می باعث تنها و نداشت ای فایده هیچ ساشا با مخالفت و بحث

بشه متوسل زور به شد . 
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 جلو از محکم رو هام دست تا دو باهاش و کشید سرم از رو شالم

گرفت رو خون عبور جلوی کردم حس که محکم انقدر. بست .  

کردم خفه رو اومد لبم پشت تا که آخی . 



افتاد راه به ماشین بعد لحظاتی. بست رو صندوق در ساشا . 

 

 بعدی حرکت حدس. بدم قورت رو بغضم کردم سعی و گزیدم لب

ترسیدم می باید من یعنی این و بود ممکن غیر ساشا .  

ترسید باید ساشا این از ! 

ایستاد حرکت از ماشین که گذشت چقدر دونم نمی . 

 

 گرفت رو بازوم ساشا. بشه باز صندوق در تا کشید طول دقایقی

کشید بیرونم صندوق از و . 

 و آب بی بیابون یک وسط درست. دوختم رافاط به رو نگاهم

داشت قرار میونش ای خرابه تنها که بودیم علف . 

 

کشوند خرابه داخل تا رو من. دوختم ساشا به رو ترسونم نگاه .  

 از رو من اما زدم چنگ رو بازوش بسته های دست با زده وحشت

کرد پرتم خرابه میون و کرد جدا خودش . 



 کمی ها ریزه سنگ و خار خاطر به هام دست. افتادم زمین روی

 .خراشید

 

کردم بلند رو سرم درد به توجه بی . 

ایستادم زده وحشت. چرخید و کرد بهم کوتاهی نگاه ساشا . 

نزاریا تنها رو من بری؟ میخوای کجا... ساشا ـ ... 

کرد باز رو درش و رفت ماشینش سمت به بهم توجه بی .  

 سوار. برداره ماشین داخل از رو چیزی خواد می کردم می فکر

 .شد

 

بود داشبورد داخل حتما. کشیدم عمیقی نفس . 

شدند گرد هم من های چشم شد روشن که ماشین . 

زدم صداش . 

فریاد با . 

کرد حرکت ! 



 دست بغضم ترکیدن. رفت و گذاشت رو من راحتی همین به

نبود خودم . 

 

زدم صداش تر بلند و دویدم ماشین سر پشت . 

خدا رو تو.. .وایسا... نرو ساشا ـ . 

 به. شد حاصلم ماشین حرکت از شده بلند خاک و گرد تنها اما

افتادم سرفه . 

 روی گریه با و کشیدم جیغی شد محو جلوم از که ساشا ماشین

افتادم زمین . 

زدم هق قبل از تر بلند و زمین روی های خاک به زدم چنگ . 
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بود کرده رها بیابون این توی رو من رحمانه بی ساشا .  

بود گذاشته تنهام هم ساشا و ترسیدم می تنهایی از من . 

 پلک افتادن هم روی دیگه که کشیدم جیغ و کردم گریه انقدر

نبود خودم دست هام .  

بیداری برای بود نمونده توانی ... 

 

 بود کرده پنهون هام پلک پشت رو خودش ها ساعت که خوابی

برد خودش با رو من و اومد بیرون . 

 

*** 

 

 بیدار خواب از سرعت به شد باعث ماشینی شدن نزدیک صدای

بشینم و بشم . 

گرفت بر در رو وجودم کل وحشت. سرد و بود شده تاریک هوا . 

 



 دیوارهای از یکی پشت و رسوندم خرابه به رو خودم سرعت با 

 جمع بغلم توی رو م بسته های دست. شدم نپنها ریخته نیمه

 .کردم

  .میلرزیدم

 

 خوب حالم دونستم می فقط. دونستم نمی رو ترس یا سرما از

 .نیست

 می ضربان دلخواه به و خود سر انگار قلبم و داشتم تهوع حالت

 .زد

 

 باز ماشین در. ایستاد حرکت از هم من قلب ایستاد که ماشین

 .شد

 اشک. شنیدم می رو اومد می سمت این به که هایی قدم صدای

دوختم هم به رو لرزونم های لب. گرفتن سرعت هام . 

دیدم روم جلوی رو مشکی کفش جفت دو که نکشید طولی . 



بردم باال رو سرم .  

بود ساشا ! 

 

گفت و گرفت ازم چشم. کرد می نگاهم سرد هم هنوز : 

شو بلند ـ . 

 بسته های تدس. بست یخ بیشتر م زده یخ بدن لحنش سردی از

 لرزونم پاهای روی کمکشون با و گذاشتم زمین روی رو م

 .ایستادم

 

کرد باز رو هام دست و آورد جلو رو دستش . 

 خودم میتونستم هم این از تر قبل تالش کمی با میدونستم

نبود وجودم توی توانی اما کنم بازشون . 

انداختم سرم روی رو شال .  

 

کردم تند پا شسر پشت هم من و رفت ماشین سمت به .  



بزاره تنهام دوباره ترسیدم می . 
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کردم پرت ماشین داخل رو خودم سریع هم من شد که سوار . 

 رو ماشین در توجه بی من اما کرد نگاه حرکاتم به متعجب

کنه پرت ماشین از ونبیر رو من مبادا تا بودم چسبیده . 

کرد روشن رو ماشین و گرفت ازم چشم باالخره .  

 

 هام دست فشار میخواد رو باهاش همراهیم شدم مطمئن وقتی

پنجره به دادم تکیه رو سرم و کردم کم در روی رو . 

بستم رو هام چشم .  



 چندین که بود بد چقدر و برگشت ساشا که بود خوب چقدر

بود گذاشته تنهام عنتیل بیابون اون توی رو ساعت . 

 

 می آب از که طوری همون درست. تنهایی از داشتم ترس من

فوبیا یک مثل. ترسیدیم ! 

رو لعنتی ترس این بود کرده بدتر هم ساشا . 

 

 شدن باز صدای. بودیم رسیده خونه به. ایستاد ماشین باالخره

نکردم باز چشم. شنیدم می رو در . 

 

ببره خونه به و کنه بغل رو من ساشا داشتم انتظار شاید . 

کردم باز چشم و شدم ناامید باالخره تا گذشت دقایقی . 

 رو نگاهش و بود نشسته هنوز ساشا. بودیم ویال پارکینگ داخل

رو به رو به بود دوخته . 

 



 تند رو هام قدم و شدم پیاده. کردم باز رو در و کشیدم آرومی آه

ساختمون سمت به کردم . 

 شدم که داخل. شنیدم می سرم پشت رو ساشا های قدم صدای

 دوخته چشم بهم نگرانی با که افتاد سامان و یلدا به نگاهم

 .بودند

 

 صدای گذاشتم پله اولین روی که رو پام. رفتم ها پله سمت به

شد بلند ساشا : 

ببینمت باغ توی نمیخوام دیگه ـ ... 

برید رو حرفش سریع ساشا و شد بلند سامان اعتراض صدای : 

کنه شکر رو خدا باید نکردم محدودش اتاق به هک همین ـ . 

 

زدم تلخندی . 

شکر رو خدا ! 



 ایستاده آشپزخونه چهارچوب توی که افتاد خانم رعنا به نگاهم

 رو رابطه این مشکوکیت اگر بود عجیب. کرد می نگاهم و بود

شد نمی متوجه . 

 

رفتم باال ها پله از  . 

 سرم و شدن یاهس هام چشم جلوی رسیدم که ها پله باالی به

رفت گیج .  

شد گاهم تکیه کسی بیفتم پشت از اینکه از قبل . 
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شدی؟ چی ماهور؟ ـ  



 وسط های کاناپه سمت به. بود اومده باال سرم پشت که بود یلدا

بشینم کرد کمکم و کرد هدایتم سالن . 

دادم تکیه کاناپه پشتی به رو مسر . 

 

گفت بلندی صدای با و رسوند ها پله به رو خودش سریع یلدا : 

. باال بیاره قند آب لیوان یه سریع یکیتون... جیران... راحیل ـ

باشین زود . 

 به رو مانتو. میشم خفه دارم ها لباس اون توی کردم می حس

 پایین محکم رو ای حلقه آستین بافت ی یقه و آوردم در سرعت

 .کشیدم

 

نشست کنارم یلدا . 

دختر؟ میکنی داری چیکار ـ   

میشم خفه دارم ـ . 

فشرد رو دستم . 



بودن؟ خاکی هات لباس چرا ـ  

 

داد ادامه و کرد مکثی : 

زدت؟ ساشا ـ  

کردم نگاهش . 

نه ـ ! 

باهات؟ کرد چیکار پس ـ  

 

 لب. خورد چرخ سرم توی دوباره گذاشت تنهام که ای لحظه

 :زدم

میتونست که کاری رینبدت ـ ... 

چی؟ ـ  

 به دوختم نگاه و لرزیدن هام لب. پیچید گلوم توی دوباره بغض

یلدا نگران های چشم . 

 



کرد ولم ـ . 

 و کشید آغوش در رو من یلدا. شد آزاد جمله این با هقم هق

کرد نوازش رو کمرم : 

دلم عزیز ـ ... 

 رو پیراهنش هام اشک. فشردم مشتم توی رو تنش پیرهن

کرد می خیس .  

 

 هم به صدای که ریختم اشک آغوشش توی چقدر نمیدونم

کرد قطع رو هقم هق لیوان و قاشق خوردن .  

اومدم بیرون یلدا آغوش از .  

 دوخته چشم بازوم به بهت با که افتاد خانم رعنا به سرخم نگاه

 .بود

 

حرف به و کردم دنبال رو نگاهش رد  s رسیدم بازوم روی . 



 که کسانی پیش شدم می رسوا بیشتر لحظه هر. زدم پلک

بدونن ازم چیزی نداشتم دوست . 

سوخته... اون ـ ! 
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 رو دستم یلدا که برم اتاق سمت به تا شدم بلند جا از حرف بی

  .کشید

گزید لب. کردم نگاهش : 

بعد به این از من قاتا بیای گفت ساشا ـ . 

 حالم انقدر. شکست هم شاید. خورد ترک دوباره م زده بند قلبم

شنیدم نمی رو شدنش خرد صدای که بود بد . 

 



کرد می محروم خودش از رو من داشت ساشا . 

جسمی ی شکنجه و کتک از بدتر برابر هزار کاری ! 

 رو روحم بار این پس. نکنه بلند روم دست بود داده قول ساشا

بود گرفته فهد . 

 

*** 

 

 آب مشغول که دوختم سینا و عیسی آقا به حسرت با رو نگاهم

بودند ها گل به دادن . 

 یک با یلدا قبل روز وقتی. نشستم تخت روی و کشیدم آهی

 نمی باور شد اتاقم وارد کوچولو قرمز ماهی تا دو و خرید عالمه

جدید سال و نوروزه فردا که کردم ! 

 

بودم نکرده حس رو فروردین تازگی بوی من که بود عجیب . 

طبیعت بوییدن برای موند نمی وقتی عذاب همه این میون البته . 

 



 آوری عذاب شکل به چیز همه بیابون داخل تنهایی اون از بعد

کرد پیدا ادامه . 

 بیشتر گفت میشد. کردم می سپری یلدا اتاق توی رو ها شب

 کم مدت همون و میدیدم کم خیلی رو ساشا. بودم اونجا رو وقتم

داد می رنجم رفتارش و نگاه سردی هم . 

 

 اصال که انگار. گرفت می نادیده رو من توجهی قابل شکل به

ندارم وجود . 

 آقا نزدیک از مدت این توی و بود شده غدقن هم باغ به رفتن

بودم ندیده رو عیسی . 

 

. مقابلم بود شده ساکت عجیب بازوم زخم دیدن از بعد خانم رعنا

 نازنازی و اشرافی دختر اون من که فهمید می اشتد شاید

 سامان پی پا بار چندین بودم شنیده یلدا از. نیستم تصوارتش

بفهمه من از چیزی تا بود شده . 

پیچوندن برای بود زرنگ که هم سامان ! 



 

سامان آخ ... 

شر و شوخ برادر این بود شده عوض . 
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 میفهمیدم خوب من اما بود معمولی ظاهر به من با رفتارش

رو نگاهش دلخوری . 

یلدا بیچاره و ... 

 بود شده محروم هم اون ساشا از بودم محروم که من مثل درست

سامان نگاه از . 

هاش لجبازی و ها شوخی از . 

 



 گریه شاهد من اما کرد می رفتار سرد و آورد نمی خودش روی به

بودم ش شبونه های . 

 تصمیم شاید میگفت و کرد می تعریف سوئد از گاهی که این

ترسوند می رو من بره اونجا به گرفت . 

 

 رو سامان های محلی بی این طاقت اشرافی و لوس یلدای

 های عالقه ابراض به داشت عادت همیشه که سامانی. نداشت

درار حرص و زیرکی زیر . 

 

 میدونستم شرمنده اتفاق اون از بعد رو خودم که کسی تنها

بود یلدا مقابلش . 

 باشم برادر دو اون مدیون تونستم نمی کردم می فکر که جور هر

یواشکیم رفتن بیرون خاطر به . 

 

 من فقط مدت این تمام در و دزدیدن رو من که بودن ها اون

گاهی شدم می شرمنده مقابلشون که بودم . 



زدم روزگارم به تلخی لبخند . 

 

 چشم خندون یلدای به و اومدم بیرون افکارم از در صدای با

 .دوختم

 هایی همون. داشت تن به نو های لباس. شد داخل لب به لبخند

 بیرون حق من بود کرده فراموش انگار و بود خریده تنهایی به که

بود خریده لباس هم من برای که ندارم رو خونه این از رفتن . 

 

 که بپوش رو هات لباس پاشو. گرفتی بغل غم زانوی که باز ـ

تحویل سال به نمونده زیادی زمان . 

بنشونم لبم روی کمرنگی لبخند کردم سعی دلخوشیش برای .  

 

 دست به رو بود گرفته سمتم به که هایی لباس و شدم بلند جا از

 .گرفتم

بپوش زود میچرخم من ـ . 



 یکاربن آبی تونیک. پوشیدم رو ها لباس هم من و چرخید

 با. شد می تنگ رنگ سفید کمربند لطف به کمرش که گشادی

سفید فرم خوش و گشاد شلوار . 
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بود آزاد و گشاد طرح های لباس عاشق دختر این . 

پوشیدی؟ ـ  

بچرخ آره ـ . 

زد برق هاش چشم و کرد نگاهم. چرخید . 

سلیقه این به بنازم ـ . 

نفسش به اعتماد این به خندیدم . 

 



گرفت سمتم به رو سفید های توپ با آبی شال . 

 پتی آقای سگ غرغرای ی حوصله دیگه چون سرت بکن اینم ـ

ندارم رو بل . 

کردم سرم رو شال و زدم لبخند . 

پایین بریم بیا ـ . 

 

کرد نگاهم منتظر. گرفتم رو دستش بره اینکه از قبل . 

 خوش دلت امسال سال تحویل اینکه. یلدا رو من ببخش ـ

منه تقصیر نیست . 

زد لبخند و داد قورت رو اومد گلوش تا که بغضی : 

کنم فکر هام غم به ای ذره نمیخوام... عیده االن ـ . 

 

 با رو من و گرفت رو دستم اون بار این و کشیدم پس رو دستم

برد پایین ی طبقه به خودش . 



 وسط میز گل روی سلیقه با که سینی هفت ی سفره به نگاهی

انداختم بود شده چیده ها مبل . 

 

بود اونجا سامان فقط. چرخوندم سالن توی رو نگاهم هم بعد . 

 پر هاش چشم و گزید لب دوباره سامان توجهی بی دیدن با یلدا

نریخت اشک اما شد . 

کرد می روی زیاده داشت زیادی پسر این. کشیدم عمیقی نفس . 

 

 ایستاده قدی های پنجره جلوی. زدم صدا رو اسمش دیتج با

کرد نگاهم منتظر و برگشت. بود . 

 بهش مطمئنی نگاه. گرفت رو دستم یلدا. رفتم سمتش به

کردم بسته و باز چشم و انداختم . 

 

دوختم سامان به دوباره رو محکمم نگاه. کرد رها رو دستم : 

پسر آقا شدی رحم بی ـ . 



پروند باال ابرو . 

ظور؟من ـ  

 تحکم بار اولین برای اما نبودیم قد هم. ایستادم روش به رو

ایستادنم داشت . 
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 رو شما کاری طلب دلیل نفهمیدم و نکردم درک وقت هیچ من ـ

خودم از .  

 فرار برای قصدی یحت اگر اینجام ناحق به من وقتی چرا اینکه

بشم گروگانگیرهام ی شرمنده باید باشم داشته . 

 رو تنبیه همه این چرا دونم نمی هم باز نبود فرار قصدم که حاال

کنید می نثارم . 



 

انداخت زیر به سر . 

 اما. برادرت نه و تو نه. نیستی چون متاسفی بگی نکن سعی ـ

  !سامان

 و بمونه که نیست ماهور یلدا. نیست خور سری تو ماهور یلدا

 دل هم بعد و ناحق و ناجوانمردانه های طلب این ی همه با بسازه

ظلم همه این به ببنده .  

نیست پناه بی و تنها ماهور یلدا . 

 

 بیرون هم رو خدمتکارها که میدونستم خوب و بود بلند صدام

آشپزخونه از کشیده . 

 اما مبود کرده اعالم علنا رو بستگیم دل که بود اول بار برای

نبودم پشیمون . 

 هاش چشم و کرد می نگاهم هم باز و بود کرده بلند سر سامان

شدن می قبل از تر درشت رفته رفته انگار . 

 



 به که قولی خاطر به خونه قهوه اون به بریم خواستم یلدا از من ـ

 از حرفی رفاقتش خاطر به هم یلدا و بودم داده رفیق یک

رو درخواستم تپذیرف و نیاورد میون به مخالفت .  

 

 از هایی رگه با بار این و دادم تکون جلوش رو م اشاره انگشت

دادم ادامه عصبانیت : 

 

 محکوم بچینی، دادگاه خودت برای نداری حق... پسر آقا تو و ـ

کنی اجرا رو حکم هم خودت و کنی .  

 این یلدا، حق در ببینم هم باز رو ناحقی و ظلم این علی والی به

 عزادار شهر یک تا میکنم خالص رو خودم رارف جای به بار

 تمام تا دنبالشن در به در که بشن بوکسی کیسه و عروسک

کنن خراب سرش رو زندگیشون مشکالت و ها عقده . 

 



 اصال بهت از سامان ی بازمانده دهان. کشیدم عمیقی نفس

 محکم سخنرانی این از هم خودم که منی برای نبود عجیب

بودم متعجب . 

 

 یک از اینطوری حاال نداشت رو خودش از دفاع زبان که ماهوری

کرد می دفاع دیگه نفر .  

 هم هنوز خواهانه حق های سخنرانی این میون که... من بیچاره

بودم نشده خودم حق خواهان . 
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 ایستاده در چهارچوب توی که مدید رو ساشا چرخوندم که سر

کرد می نگاهم و بود . 



 شادی بمب صدای بزنه حرفی یا کنه حرکتی کسی اینکه از قبل

 سال تحویل همیشگی موسیقی هم بعد و شد بلند تلویزیون از

 تبریک رو جدید سال آغاز که مجری صدای و پیچید سالن توی

گفت می . 

 

دنمونکر تحویل سال این با امسال بشه سالی چه ـ . 

سامان ی جمله این از نشست یلدا های لب روی کمرنگی لبخند . 

نوا بی من به بود دوخته رو نگاهش همچنان ساشا . 

 

 اون توی رو تحویلش که سالی کردم می فکر این به هم من و

 تحویل این با سال این شد، تموم اینجوری بودم شادی و هیاهو

بشه؟ سپری جوری چه بود قرار  

 

*** 

 



 های چمن عالی بوی از و بودم ایستاده سامان اتاق استر توی

بردم می لذت خیس . 

کنیم صحبت هم با تا بود خواسته ازم غذا از بعد . 

 حاصلم سکوت تنها ایستادن هم کنار دقیقه سی از بعد حاال اما

بود شده . 

 

 شروع میخواست که جایی از خودش تا گفتم نمی چیزی هم من

 .کنه

 خسته سکوتش از هم خودش باالخره ارانگ و کشید عمیقی نفس

کرد باز لب که بود شده : 

 

 یلدا که بود پیش سال پونزده درست لعنتی، تصادف اون از بعد ـ

ما ی خانواده از عضوی به شد تبدیل .  

 هم یلدا. رفتن و سپردن جون لحظه همون دو هر عمو زن و عمو

بود کما توی روز پنج .  



 در به سالم جون یلدا میشدن باورم دیدم رو ماشینشون وقتی

بود نمونده باقی ماشین از چیزی. باشه برده . 

 

 دراز باغچه میون که عیسی آقا به عمیقی نگاه و کرد سکوت

 بود پوشونده رو صورتش روی باغبونیش کاله و بود کشیده

 .انداخت

 تداعی براش گذشته بد خاطرات انگار. بود رفته هم در صورتش

شدند می . 

 

 کرد طرد رو اون آقابزرگ. خانواده از بود شده طرد هیراد عمو ـ

رفت ش عالقه مورد زن و رویاهاش دنبال که این خاطر به .  

بودن شده آشنا فرانسه توی هم با. بود سوئد اهل ژانت عمو زن .  

داشتن فعالیت نقاشی ی رشته توی دو هر . 
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کشید عمیقی آه : 

 زن یک با ازدواج هم و نقاشی با هم. بود مخالف آقابزرگ ـ

  .مسیحی

 بزرگ آقا شد مسلمون و شناخت رو اسالم عمو زن وقتی حتی

نداشت بر مخالفت از دست .  

 ایران برگشت هیراد عمو وقتی. شد دوری سال ده باعث همینم

داشت هم ساله نه دختر یه .  

 بود شده یلدا اما بود نبخشیده رو عمو هنوز آقابزرگ ندچ هر

شکست آقابزرگ تصادف اون از بعد. خاندان عزیز ...  

هم بعدش و کرد سکوت تمام ماه یک ... 

 



 از و چرخید. گرفت عیسی آقا از نگاه و نداد ادامه رو حرفش

داد تکیه ها نرده به پشت : 

 

 و درست تونست نمی ها مدت تا اومد بیرون کما از که یلدا ـ

کرد قبول رو حضانتش بابا. کنه صحبت حسابی .  

 اون بعد به این از گفت و خونه داخل آورد گرفت رو یلدا دست

 من برای اما شد خواهر دوتا اون برای یلدا شاید. شماست خواهر

  !نه

 به شد تبدیل کم کم اما بود مزاحم یک فقط اول من برای یلدا

دوست یک . 

 

 اون" از منظور بگه و نچرخه تا بگیرم رو بانمز جلوی کردم سعی

بودن؟ کیا "دوتا  

نشست لبش روی لبخند . 

 



 همه توی. کردم می دل و درد براش و کرد می دل و درد برام ـ

ایستاد می پشتم و بود باهام شرایطی .  

 و درد از بعد و دوستم باهاشون که میگفتم دخترایی از براش من

دنپری می دونه دونه دخترا دلم .  

 اومد می خوشم. یلداست سر زیر ش همه فهمیدم تا کشید طول

بدم حرصش و بزارم سرش به سر .  

 به شد تبدیل دوست از کم کم. البته نمیگذاشت کم اونم

عشق به... نفس به... زندگی ! 

 

نشست هم من های لب روی لبخند : 

میگه؟ چی ها محلی بی این پس ـ  

کرد اخم . 

کرد اشتباهی کار یلدا ـ . 

نیست تو طوالنی رفتار این الیق ولی... باشه ـ . 



 ها پلیس اگر. میاد جوش به خونم میکنم فکر بهش که هنوز ـ

بیفته؟ میتونست اتفاقی چه رسیدن می دیرتر دقیقه چند فقط  

 

انداختم باال شونه : 

رسیدن زود که حاال ـ . 
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خونسردی و تفاوتی بی این از شد گرد هاش چشم . 

ماهور منطقی بی ـ . 

چرخیدم سمتش به . 

 

گذشته به فکر از بردار دست. سامان منطقی بی تو ـ .  



زندگیت جون به ننداز رو هاش لرزه پس. شد تموم اتفاق اون .  

 از بیشتر ها لرزه پس همین بینی می میای خودت به موقع یه

آوردن بار به خرابی لزلهز یک . 

 

کرد ریز چشم : 

چیه؟ منظورت ـ  

کرم نگاهش جدیت با . 

 

 و مونم می اگر من. نبین رو من تو. سامان نیست من مثل یلدا ـ

چون. ندارم ای چاره چون نمیزنم دم ...  

 گر نظاره شه تموم که تحملش یلدا ولی. نیستم رفتن آدم چون

مونه نمی .  

 .میره

 

زد لب ناباورانه. عسلیش های مچش گرفت بهت رنگ : 



میره؟ ـ  

 

سوئده متولد اون نرفته؟ که یادت. میره آره ـ . 

نبود کنارم دیگه که انگار و رفت فرو فکر به سریع خیلی .  

 از میشدم خارج که حالی در و گرفتم تراس های نرده از تکیه

گفتم اونجا : 

 

 یشهنم تکرار هم دیگه و گذشته خیر به که اتفاقی خاطر به ـ

نکن خراب رو زندگیت . 

کردم زمزمه خودم با دوباره رفتن بیرون از قبل : 

نمیشه تکرار دیگه ـ . 

 

*** 

 



 عذابی برام بودم گذرونده خونه داخل رو عید روز سیزده که این

دردناک شدیدا بود . 

 بزنم قدم یا باشم مسافرت یا رو نوروز روز هر داشتم عادت من

کنم اتماش رو بهار و ها خیابون توی . 

 

 پا بتونم رو سیزدهم روز من که نبود یلدا و سامان وساطت اگر

کردم می دق قطعا بگذارم باغ توی . 
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 موندم باغ داخل شب تا بودم شده آزاد قفس از انگار که هم من

کردم بتصح عیسی آقا با عالمه یک و . 

 بهم کمرنگی لبخند نهایت در و بود شنونده تنها عیسی آقا البته

کرد زده ذوق بدجور رو من که زد . 



 

 حرافی شدت از که سابق شور پر ماهور همون بودم شده روز اون

 رو دهانش تفریح و خوراکی ی وعده با شدن می مجبور وراجی و

 .ببندند

 

سامان و یلدا اما و ... 

 یلدا دست سامان روز همون عصر که بود برّنده هام حرف انگار

گذار و گشت بردش و گرفت رو . 

 قهوه از قبل آدم همون به بود شده تبدیل برگشت وقتی هم یلدا

 .خونه

اعتنا بی و بود سرد کماکان هم ساشا . 

 

 هم یلدا. شد جمع سیزدهم روز از بعد سین هفت ی سفره

 فایده بی عموش زن و عمو اومدن برای انتظارش چون بود مغموم

 .موند



 هم پدرش و نبوده خوب حالش ساشا مادر بود گفته برام خودش

بمونند سوئد همچنان دیده صالح . 

 

 آخ با و اومدم بیرون فکر از پیچید دلم زیر که شدیدی درد با

شدم خم کوتاهی .  

شد بلند یلدا نگران صدای : 

شد؟ چی ـ  

 خارج آشپزخونه از سریع. نداد پاسخ ی اجازه بهم تهوع حالت

انداختم دستشویی داخل رو خودم و شدم . 

 

 دهانم از م معده زردآب فقط پی در پی های زدن عوق از بعد

 چایی فنجون یک تنها صبح از اشتهایی بی خاطر به. شد خارج

بیسکوییت کوچکی ی تکه و بودم خورده . 

 

 و تهوع حالت با و بود اومده سراغم به اشتهایی بی شد می مدتی

بود همراه گاه بی و گاه های یجهسرگ . 



 کردم می فکر. کشید می تیر عجیب دلم زیر هم مواقع بعضی

بود قاعدگی دوران نزدیکی به مربوط  
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 به و گرفت رو بازوم خشونت با یلدا شدم خارج که دستشویی از

کشوندم پزخونهآش سمت : 

 نمی گوش تو و بخور رو ت صبحونه آدم مثل میگم بهت وقتی ـ

حاصلش میشه همین کنی . 

 پیچید مشامم داخل ماهی تند بوی گذاشتم آشپزخونه در که پا

کرد بد رو حالم دوباره همین و . 

 

زردآب فقط هم باز و بردم پناه دستشویی به هم باز . 



 جلوم هم باز یلدا که مکرد باز رو دستشویی در حالی بی با

زده بهت حالتی با بار این اما. ایستاد . 

دادم تکون صورتش جلوی دستی . 

کجایی؟ ـ  

 

ریخت فرو لحظاتی برای دلم که زد حرفی مقدمه بی . 

شدی؟ عادت کی بار آخرین ـ  

دادم تکون سر ناباوری با. شدن گشاد رفته رفته هام چشم . 

نداره امکان نه... نه ـ ! 

 

ماهور ـ . 

گزیدم بل . 

بود؟ کی بار آخرین ـ  

دادم جواب و خودم با کردم ای انگشتی سر حساب : 



بودیم ترکیه... وقتی ـ . 

 

شدن گرد هاش چشم . 

ماه سه از بیشتر ـ ! 

 و شد اتاقش وارد. رفتم سرش پشت. دوید ها پله سمت به سریع

 روی رو خاکستری شال و کرد تن به رو ای ساده مشکی مانتوی

انداخت سرش . 

میری؟ کجا ـ  

 می خارج اتاق از که حالی در و برداشت رو گوشیش و پولی کیف

گفت شد : 

برات بخرم چک بیبی میرم ـ . 

 

کرد نگاهم. کشیدم رو دستش . 

اخیر اتفاقات این خاطر به. انداختم عقب قبالم... من ـ . 

داشتی؟ هم رو حاالت این -  



کم خیلی خوب... یعنی! نه ـ . 

بزنه لبخند کرد سعی . 

برمیگردم زود. شیم مطمئن باید االخرهب ـ . 

رفتم وا تخت روی. شد خارج اتاق از . 

باشه داشته واقعیت تونست نمی. کشیدم شکمم به دستی . 

 

 بیارم رو بچه یک تونستم نمی. باشم حامله تونستم نمی من

 شوهر زندگی توی هنوز خودم پای وقتی بازار آشفته این وسط

نبود سفت ایم صیغه . 

 

 باز رو اتاق در. برگشت یلدا که نکشید طول هم ساعت نیم شاید

گرفت سمتم رو چک بیبی و کرد . 

برو ـ ... 

شدم دستشویی وارد و گرفتم ازش لرزونم های دست با .  

 



روش های خط تعداد به شدم خیره دادم انجام که رو کارم ... 

اومد سمتم به یلدا. شدم خارج و کردم باز رو دستشویی در . 

شد؟ چی ـ  
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انداختم س صحفه به دیگری نگاه . 

دیگه؟ منفیه... خط تا دو ـ  

نکرد پیدا جواب فرصت یلدا اتاق در شدن باز با . 

 نگاه که بود خانم رعنا. چرخید در سمت به دومون هر نگاه

بود انداخته دستم توی چک بیبی به رو جدیش . 

 

اومد سمتمون به حرف بی . 



 رو سکوت یلدا. بهش شد خیره و گرفت ازم رو چک بیبی 

 :شکست

منفی؟ یعنی خط تا دو... جون رعنا ـ  

 

خانم رعنا دهان به بود شده قفل دومون هر امیدوار نگاه . 

محکم و جدی. دوخت بهم و آورد باال رو نگاهش . 

دادم قورت رو دهانم آب . 

یا حامله ـ ! 

 

. رفت شکمم سمت به ناخودآگاه راستم دست. شد حبس نفسم

فشرد چنگ توی رو لباسم و شد مشت . 

ذهنم توی شد می اکو صداش .  

 عمیقی ترس. رو یلدا نه دیدم می رو خانم رعنا نه دیگه انگار

پیچید وجودم توی . 

گذشتند می مقابلم از دونه دونه ها صحنه . 



 

 ی نطفه این و خودم ی دهآین. ببینم رو م آینده میتونستم

 .ناخوانده

بودم حامله من !  

 حامله گروگانگیرم از... گرم شکنجه از... ایم صیغه شوهر از من

 .بودم

بگیره انتقام ازم میخواست فقط که کسی از . 

 

 دستی کنم سقوط زمین روی اینکه از قبل. شدن سست پاهام

بنشینم جایی کرد کمکم و نشست بازوهام زیر . 

 

 داشت حکمتی چه شکمم؟ توی کوچولوی به بگم ستممیتون چی

رحمم؟ داخل ی ذره این  

 به برگشتم دوباره کردم حس هام لب روی که چیزی سردی با

 .اتاق

 



 قند آب بهم زور به داشت سعی که یلدایی به دوختم رو نگاهم

 .بخورونه

 اتاق توی جونم بی و آروم ی زمزمه و زدم پس رو دستش

 :پیچید

خوبم ـ . 
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نیستی ـ ! 

شم بلند آرایش میز صندلی روی از کردم سعی . 

کنم چیکار باید االن دونم نمی فقط... فقط. خوبم من ـ . 

میخوایش؟ ـ  

دوختم یلدا های چشم به رو نگاهم . 



بدم؟ دستش از باید ـ  

 

 اینکه با حتی. شد خارج دهانم از جمله این تا رسید لب به جونم

بود پرسش یک فقط . 

 مادرش ناخواه و خواه. داشتم بطنم توی رو زنده موجود یه من

 .بودم

 !مادر

 

برام کلمه این بود سنگین چقدر . 

بهش بشم خیره شد باعث و پیچید اتاق توی خانم رعنا صدای . 

 

جوریه چه ساشا و تو ی رابطه نمیدونم من ـ . 

 حتما پس کنه نمی مخالفتی ساشا و زنشی میگه سامان اگر

  !زنشی



 رو بچه این ولی. ندارم کاری ش آینده و پیوند این چگونگی به

 یک حد در هنوز ممکنه که کوچولو موجود یه. فرستاده خدا

داره جون اما باشه نقطه .  

ست زنده .  

 داده زندگی حق کسی به خدا وقتی. داره زندگی حق یعنی این

بگیریم؟ رو حق این بخوایم که باشیم کی هاش بنده ما   

کن فکر بشین. زیاده خیلی مادر یه برای گفتی که ای جمله .  

مژده یه. باشه معجزه یه کوچولو این شاید ! 

 

*** 

 

 و بود شکمم روی همچنان دستم و بودم نشسته تخت روی

مشتم میون شد می فشرده پیراهنم . 

. بودم شده رو به رو واقعیت ینا با که بود ساعت چند دونم نمی

بودم نرفته بیرون اتاق از موقع اون از . 

 



 مسخ اما من و ناهار برای زد صدام که شنیدم رو یلدا صدای تنها

بودم رفته فرو خودم توی شده . 

داد می عذابم بدجور بالتکلیفی این .  

بگم ساشا به میتونستم کاش .  

 رها به بده قول. بده اطمینان. بده دلداری بهم میتونست کاش

باهام بودن به. نکردنم . 
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 عقلم انقدر افتاد می اتفاق این لعنتی بیابون اون از قبل اگر شاید

شد نمی سست .  

 دلش که وقت هر... کنه رهام میتونه که بود کرده ثابت ساشا اما

دبخوا . 



 

 زبون دل این اما داد نمی رو قبل اعتماد اون بهم دیگه ساشا

 هیچ. شد نمی مستقیم صراطی هیچ به چرا دونم نمی نفهم

کرد نمی قبول رو مدارکی و شواهد . 

 

 خنده. رسید می گوشم به حیاط داخل از یلدا های جیغ صدای

ساشا تذکرهای. سامان های .  

باز ی پنجره شتپ از شنیدم می هم رو خانم رعنا صدای . 

 نداشت جایی اینجا توی بچه این. گذشت سرم از برق مثل فکری

لعنتی دنیای این برای بود اضافی هم مادرش وقتی . 

 

 اتاق از و شدم بلند تخت روی از. شد باز شکمم روی مشت

رسوندم آشپزخونه به رو خودم سرعت با. رفتم بیرون . 

ختمری چای ها لیوان از یکی توی. نبود کس هیچ . 

انگار بود زده سرم به .  



لرزیدن می دستام . 

افتاد میز روی زعفرون به نگاهم .  

 

 شروع و چای لیوان داخل کردم خالی رو ها زعفرون قاشق قاشق

زدن هم به کردم . 

وجودم ی نطفه ببخشه رو من کاش. گزیدم لب .  

 احتیاجی که جایی. بپذیرتش که کنه پیدا رو دنیایی بتونه شاید

باشه نداشته من مثل پناهی بی و ضعیف مادر به . 

 

 سرم توی بلندی صدای اما کردم نزدیک هام لب به رو لیوان

 .پیچید

" فرستاده خدا رو بچه این " 

شدن متوقف هام دست حرکت . 

 اما باشه نقطه یک حد در هنوز ممکنه که کوچولو موجود یه "

داره جون " 



شدند سست پاهام . 

 

" ست زنده " 

 نگاه با مردی. افتاد آشپزخونه در هارچوبچ توی مرد به نگاهم

میشد محسوب م شده تشکیل تازه ی بچه پدر که سرد . 

" داره زندگی حق یعنی این " 

 

بکشم؟ رو خودم ی بچه میخواستم بکنم؟ میخواستم چیکار من  

بشم خودم وجود از ای تکه قاتل خواستم می !  

"  که باشیم کی هاش بنده ما داده زندگی حق کسی به خدا وقتی

بگیریم؟ رو حق این بخوایم " 

 

کردم می حس هام گونه روی رو اشک ریزش . 

" باشه معجزه یه کوچولو این شاید " 



 شکستن صدای. شد رها دستم از لیوان و شدن شل هام انگشت

سرم توی صداهای با شد نوا هم شدنش خرد و . 
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 می حس. رفت می گیج سرم. برداشت سمتم به قدمی ساشا

 زمین روی اینکه از قبل. بایستم پاهام روی تونم نمی دیگه کردم

پیچید سرم توی دیگه بار صدا شه بسته هام چشم و بیفتم . 

" مژده یه !" 

 

*** 

 

کرد می اذیت رو مشامم بود پیچیده فضا توی که الکلی بوی . 



 نگاهم که کردم باز هم از رو هام پلک. سست و بود کرخت بدنم

خورد بود آویزون کنارم که سرمی به . 

رو نگاهم چرخوندم آروم . 

 

 دست یک میتونست چیز همه اینجا تنها. بودم بیمارستان توی

باشه سفید . 

بیاره هجوم ذهنم به اتفاقات ی همه تا کشید طول ای ثانیه . 

گذاشتم شکمم روی رو دستم زده وحشت . 

 خندان های لب با پرستاری. نشستنم با شد همزمان در شدن ازب

شد وارد . 

 

افتاد بود شکمم روی که دستم به نگاهش . 

سالمه... نترس ـ ! 

کرد وارسی رو سرم و اومد سمتم به. بهش شدم خیره . 

تمومه که اینم ـ . 



 بیرون آرومی به رو سرم سوزن و نشست دستم روی دستش

 .کشید

نه؟ همگ دونه نمی باباش ـ  

 

باشن؟ زده حرفی ساشا به نکنه. شد بیشتر نگاهم وحشت  

 :خندید

 گونی مژده و مژده این. نگفتیم بهش چیزی. نباش نگران ـ

میشه خودت نصیب . 

 

زدم تلخی لبخند. کرد م روانه حرفش از بعد چشمکی . 

گونی؟ مژده و مژده  

 سپرده بهم خدا که امانتی. رو خودم ی بچه کشتم می داشتم من

 .بود

من بودم امین چقدر ! 

دادم تکون رو سرم . 



 

بیهوشم؟ ساعته چند... من ـ  

 پایین خیلی فشارت. آورد رو تو شوهرت که میشه ساعتی یک ـ

اومد جا حالت تا بهت زدیم سرم تا دو. بود . 

کشیدم عمیقی نفس . 
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 شد می خارج اتاق از که حالی در و کرد نثارم لبخندی رستارپ

 :گفت

مرخصی دیگه. بیاد شوهرت بگم میرم ـ . 

 



 قرصی دهان بابت کردم شکر رو خدا شد خارج که اتاق از

 .پرستار

 سفید کتونی کفش. رفت گیج سرم کمی. بایستم کردم سعی

بود شده جفت تخت پایین رنگی . 

 

 دیگه بار یک برای اتاق در دایص که بودم پوشیدنش حال در

شد بلند . 

 کفش بند آخرین. پیچید فضا توی ساشا عطر آشنای و سرد بوی

ایستادم صاف و بستم رو . 

کرد می نگاهم. کردم نگاهش .  

 

 پوشیده بیهوشیم از قبل که بود تنش هایی لباس همون

 .بودشون

 می راه م شونه به شونه. شدم خارج و رفتم اتاق در سمت به

داوم .  



نبودم بیمارستان این بلد راه چون ازش موندم عقب کمی . 

 

. رفتیم ساشا ماشین سمت به و شدیم خارج ساختمون از باالخره

شدیم سوار حرف بی دو هر و کرد باز رو در ساشا . 

 که روند می شلوغ های خیابون توی داشت بود ای دقیقه چند

اومد حرف به باالخره . 

 

بود؟ چی واسه زعفرون از پر لیوان اون ـ  

 قضیه این کردم می فکر چرا. پرید رنگم که کردم حس خوبی به

مونه؟ می مخفی ساشا از  

توام با ـ . 

گرفتم داشبورد به رو دستم. اومد سراغم به دوباره تهوع حالت . 

 

کنار بزن ـ . 

بده رو من جواب اول ـ . 



 هجوم دهانم به که رو م معده محتویات جلوی نمیتونستم دیگه

بگیرم دنآور می : 

کنار بزن... لعنتی بده حالم ـ . 

 

 رو ماشین سریع که شد متوجه انگار و انداخت بهم نگاهی نیم

کرد پارک کناری . 

 شروع و افتادم جویی کنار. کردم پرت بیرون ماشین از رو خودم

زدن عوق به کردم . 

کرد می قبلم از تر عصبی ساشا مشکوک صدای . 

ور؟ماه چیه مال ها تهوع حالت این ـ  
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 نمی. رفتم جلو قدمی چند ساشا به پشت و شدم بلند جا از

کنم نگاه هاش چشم توی تونستم . 

کشید و گرفت محکم رو بازوم : 

میری؟ داری گوری کدوم ـ   

کشیدم عقب رو خودم . 

کن ولم ـ . 

 

بده جواب رو من سوال اول ـ . 

بار این زدم جیغ : 

کن ولم گفتم ـ . 

 ماشین و شد بلند پلیس آژیر صدای بگه چیزی اینکه از قبل

گرفت قرار کنارمون گشت . 

 

شدن پیاده ماشین داخل از مامور تا دو . 

خبره؟ چه ـ  



کرد نگاهم یکیشون . 

شده؟ مزاحمتون ـ  

 از رفرا برای شاید. کردم تایید رو حرفش که شد چی دونم نمی

ساشا های حرف . 

 

بچه از نزنم حرفی که کنم تضمین رو خودم تونستم نمی .  

بله ـ .  

شد گرد ساشا های چشم : 

زنمه ـ ! 

زد پوزخندی مامور : 

میشه مشخص آگاهی ی اداره توی ـ . 

 

 نشسته پلیس ی اداره سرد های صندلی روی اومدم که خودم به

 به رو درست ساشا چون کنم بلند رو سرم نداشتم جرات و بودم

بود نشسته روم . 



همسرشین؟ شما میگه؟ درست آقا این خانم ـ  

 

پاسخ برای شد نمی باز دهانم . 

داد قرار مخاطب رو ساشا دفعه این ستوان . 

شناسنامه؟ و شاهد شد چی پس ـ  

 باز در و خورد در به تقه تا دو که هنوز بود نشده تموم حرفش

 .شد

 

 گرد هام چشم شد داخل که کسی دیدن با. آوردم باال رو سرم

 .شدن

 آقا به خونسرد اون اما دوختم ساشا به رو متعجبم نگاه باالخره

بود شده خیره عیسی . 

 

 سمت به کنه نگاه کدوممون هیچ به که این بدون عیسی آقا

رفت ستوان . 



هستم شاهدشون من. جناب سالم ـ . 

طرفین؟ با چیه شما نسبت ـ  

 شد باعث حرفش و ختاندا ساشا به ای جدی نگاه عیسی آقا

رو ضربان بره یادش لحظاتی برای قلبم . 
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آقام این پدربزرگ من ـ . 

ساشا؟ پدربزرگ   

داشت؟ امکان چطور این  

 شناسنامه ستوان. گذاشت میز روی شناسنامه تا دو عیسی آقا

کرد چک رو ها . 



 داخل خانم از اسمی ولی. بزرگشین پدر شما. درسته ـ

نیست شناسنامه . 

 

 م زده بهت نگاه فقط. نشدم هاشون حرف بقیه ی متوجه دیگه

 عیسی آقا حرف کرد می اثبات انگار که بود هایی شناسنامه به

 .رو

پس شد می تایید شناسنامه با اگر ... 

بود عیسی آقا زد می حرف ازش یلدا که بزرگی آقا پس ! 

 

 می متوجه رو سامان دلخور نگاه و یلدا عجیب لحن معنای تازه

 .شدم

 از تعهدنامه کردن امضاء از بعد که بودم نشده خارج بهت از هنوز

شدیم خارج کالنتری . 

 پرسیدن جرات هم من. عیسی آقا نه و گفت می چیزی ساشا نه

نداشتم رو سوالی . 

 



افتاد هرا هم اون و شدیم ساشا ماشین سوار سه هر . 

 آقا باغ، مهربون شاید و عجیب و عبوس باغبون شد نمی باورم

زد می حرف ازش سامان که باشه متکبری بزرگ . 

 متوجه تازه ایستاد پارکینگ توی ماشین و رسیدیم که خونه به

داره وجود بزرگ آقا از غیر هم دیگری موضوع شدم . 

 

 هام والس پاسخ به بتونم تا موندم می زنده اصال آیا که این

 برسم؟

 به قدمی. اومد سمتم به ساشا. شدم پیاده ماشین از ترس با

برداشتم عقب . 

 عیسی آقا صدای اما کنه اسیر رو بازوم تا کرد دراز رو دستش

کرد متوقفش . 

 

من ی کلبه میاد امشب دختر این ـ . 

انگار شد متعجب هم ساشا و شدن گرد هام چشم . 



یعنـ ـ ... 

رو حرفش برید عیسی آقا . 

گفتم که همین ـ . 

 

 باغ ته ی کلبه سمت به و گرفت رو دستم مچ که بود اون هم بعد

 .کشید

 رفتنمون مسیر جیب در دست که دیدم رو ساشا و چرخوندم سر

کرد می دنبال عجیب نگاهی با رو . 

 

 برده ارث به کی از رو اخالق این ساشا بفهمم تونستم می حاال

 .بود

بودنشون ژن هم توی موند ینم شکی عیسی آقا رفتار این با . 
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 و کرد باز رو در. کرد رها رو دستم عیسی آقا که بود کلبه جلوی

ایستاد عقب : 

تو برو ـ  . 

 بیرون رو هام کفش و انداختم بود کلبه کف که گلیمی به نگاهی

شدم داخل هم بعد. آوردم . 

 

 و نارنجی نیک پیک کلبه، ی گوشه چوبی تخت بین رو نگاهم

 به و نشستن زمین روی نهایت در و چرخوندم کوچک بخاری

دادم تکیه رنگ زرشکی پشتی . 

 

. گذاشت جلوم و ریخت چای انگشتی استکان توی عیسی آقا

کردم آرومی تشکر . 

نشست نیک پیک کنار و ریخت هم خودش برای . 

گذاشت روش ای ماهیتابه و کرد روشنش . 



 

میخوری؟ که نیمرو ـ  

کنم رد رو درخواستش مودبانه کردم سعی . 

نمیخورم چیزی. ممنون ـ . 

 در رو سیر های آدم ادای من برای پس نخوردی شام و ناهار ـ

نکن تعارف و نیار . 

شدند گرد هام چشم . 

 

میدونین؟ کجا از شما ـ  

شکوند ماهیتابه داهل مرغ تخم تا سه روغن زیادی مقدار از بعد . 

 باغبون یه شدم و کلبه این توی نشستم چون میکنن فکر ـ

دونم نمی ازشون هیچی دیگه ساده .  

اینجایی تو که شده چی دونم می حتی من ولی . 

 

 



انداخت بهم نگاهی نیم : 

ای حامله که این و ـ . 

افتادم سرفه به و پرید گلوم توی میخوردم داشتم که چایی . 

بود؟ فهمیده چطور  

 

ندارم ارتباط ماورایی موجودات با. نباش نگران ـ .  

 مونده یادش هنوز نفر یک که اینه خاطر به اطالعات این ی همه

کیم من . 

 

 اولین کنم مرور ذهنم توی رو حاملگی ی قصه اینکه بدون

بردم نام رو رسید ذهنم به که شخصی .  

 

سامان؟ ـ  

زد پوزخند . 

نزده حرف باهام هاست سال که اون ـ . 



 

 از. نکرده صحبت پدربزرگش با ها سال سامان که نمیشد باورم

مهری بی این بود بعید مهربون سامان . 

کی؟ پس ـ  
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زد هم رو ماهیتابه توی های مرغ تخم . 

باشه رمتنف ازم اگر میدم حق بهش که کسی تنها ـ . 

 تر زده بهت هم باز من و شدن چیده ذهنم توی پازل های تکه

 .شدم

یلدا؟ ـ   

 



داد تکون سر . 

 شب هر اما نزدم حرف باهاش عمرم توی وقت هیچ که این با ـ

کنه می تعریف برام رو افتاده روز طول توی که اتفاقاتی تمام . 

گذاشتم زمین روی رو چای استکان و کشیدم عمیقی نفس . 

 

 پهن جلوم داشت قرار نون تکه چند میونش که کوچکی ی سفره

گذاشت ای پارچه تکه روی سفره توی رو ماهیتابه و کرد . 

آورد هم رو ای سبزی سبد و قاشق و بشقاب تا دو . 

 بود مونده ذهنم توی پلیس ی اداره از که سوالی و کرد تر رو لبم

آوردم زبان به رو : 

 

کنید؟ می دگیزن محقر انقدر... اینجا چرا شما ـ  

 کشید نیمرو مقداری ها بشقاب از یکی توی و نشست روم به رو

گذاشت جلوم و . 

کشید هم خودش برای . 



هیچیه از بهتر... بخور ـ . 

دید؟ نمی رو جوابم ـ  

کرد نگاهم . 

 

 در. ازش حاصل غرور و پول خاطر به کردم طرد رو پسرم ـ

دادمش کشتن به هم نهایت .  

 این از کندم دل که شد این. برام اشتند ارزشی ثروت این دیگه

اینجا به کردم تبعید رو خودم و پول همه . 

 

 و کرد پردازش رو هاش حرف مغزم. رفتن هم توی هام اخم

کردن قضاوت به افتاد ناخودآگاه . 

باشه تنبیه و تبعید این کنم نمی فکر که من ـ .  

 که مشغولید کاری به و میکنین زندگی بزرگی ملک توی هنوزم

دارید وستد . 

 



برّنده و بود تند لحنم ... 

انداخت بهم دقیقی نگاه و زد نیشخندی . 

 هرگز بود خودم راحتی فکر به اگر من. جون دختر نکن اشتباه ـ

موندم نمی اینجا . 

 که گلرخی های اشک هام، نوه و ها بچه تنفرآمیز و دلخور نگاه

گیره می ازم نگاه خوابم توی مدام .  

 حقش در رو ظلم بیشترین که خترید محبت وجدان، عذاب

 ...کردم

 

دوخت کلبه دیوار روی عکس قاب به رو نگاهش . 

 عکس توی خوشتیپ و جوون نسبتا مرد به رو نگاهم هم من

 .دوختم
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 من تکبر خاطر به که م دردونه عزیز پسر های خاطره و عکس ـ

سپرد جون .  

کردم تحمل رو ها این ی همه و موندم اینجا ها سال من .  

 از کمی شاید تا پذیرفتم دل و جون با رو ها زخم این ی همه

بشن کم دردهام . 

 

 زیر به سر و گزیدم لب. تندروی این از بودم شده شرمنده

 .انداختم

 هب تبعید. نیست افتاده دور جایی به رفتن تبعید بدترین گاهی ـ

  .موندنه

 و زدی که هایی زخم و ها خاطره مرور و موندن به تبعید

  .خوردی

 حاال اما خورده رقم زندگیت لحظات بهتریم که جایی به تبعید

درد و دردن فقط لحظات بهترین مرور ! 



 

 محکوم که.... من مثل درست. داشتم قبول رو حرفش این چقدر

 کنارش بودن با اما. تنیمداش دوست ساشای پیش تبعید به بودم

شدم می آب ذره ذره . 

 

تبعید با شدن نمی همراه داشتنا دوست از بعضی کاش ـ . 

 لذت به ارزه می اما. داره درد باشه همراه عشق با که تبعیدی ـ

گوارا شهد اون نوشیدن . 

 

بزرگ آقا ی چهره به دوختم چشم و کردم بلند سر .  

 بیشتر رو صورتش های چروک و چین کردم می دقت که حاال

دیدم می . 

 به سرنوشت رحم بی خیاط دست به کدوم هر که هایی چین

بودن شده دوخته صورتش . 

 



 بیشتر اینجوری. رنجش با. دردش با. قشنگه تبعیدش با عشق ـ

 بیشتر. دونی می رو عشق این ارزش بیشتر. مونی می پاش

میشی عاشق بیشتر و داری می نگهش . 

 

تنشس می دلم به هاش حرف . 

داشت قرار کلبه در که جایی. انداخت سرش پشت به نگاهی . 

 

 یا کشیده دراز سارا تخت روی یا. سوم ی طبقه رفته االن ـ

نشسته پیانوش پشت . 

سارا نام شنیدن از شد درهم کمی هام اخم . 

خانواده این با مجهولش نسبت و تلخ سرگذشت با سارا . 
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تنهاست ـ . 

کرد نگاهم . 

میگه؟ چی االن عشق ـ   

شد بلند سفره کنار از. کشیدم آهی . 

کنم چک رو درها محافظ و قفل باید ـ . 

شد خارج کلبه از جمله این گفتن از بعد . 

 

نبود آروم اینجا دلم. موند خیره کلبه در به نگاهم . 

خوردند می ساحل های سنگ به یبدجور متالطمش های موج . 

شدم خارج کلبه از و ایستادم هم من . 

 

نبود بزرگ آقا از خبری . 

رفتند می عمارت سمت به من ی اراده بدون پاهام .  



 سوراخ آباژور از ناشی نور های روزنه جز کردم باز که رو در

نبود نور از خبری میزها گل از یکی روی سوراخ . 

 

 کشوند رو من پیانو های کالویه از یکی دایص. رفتم باال ها پله از

سوم ی طبقه به . 

 عقلم میده بدنم اعضای به رو ها دستور این که اونی میدونستم

  .نیست

بود سرکش دل این سر زیر چیز همه . 

 

 ساشا. شد باز آخر تا و کرد جیری جیر. دادم هول رو کتابخانه در

سمتم یدنچرخ نگاهش اما بود نشسته پیانو پشت صندلی روی . 

ایستاد عقب و شد بلند جا از . 

بشین ـ . 

 



 حرفش دیگر های وقت خیلی مثل و گرفتم رو هاش انگشت رد

کردم گوش چرا و چون بی رو . 

شد بلند دوباره صداش نشستم که پیانو جلوی صندلی روی : 

بزن ـ ! 

 

زنه می بهتر سارا بود گفته اومد می یادم. پریدند باال ابروهام . 

من نوازندگی رسه نمی سارا پای به ـ . 

پیچید کتابخونه توی دوباره صداش ای طوالنی سکوت از بعد : 

بزن اما... میدونم ـ . 

 

زدم پس رو بیفتد جانم به میخواست که حرصی . 

گذاشتم کالویه روی انگشت و کردم بسته و باز رو هام چشم . 

 باید دونستم نمی. شد بلند نامنظم صورت به تاشون چند صدای

بزنم رو ای ملودی چه . 
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دراومد صدا به سرم توی ای موسیقی لحظاتی برای . 

 توی کنه کمکم انقدر روزی ماهان ارگ کردم نمی فکر وقت هیچ

پیانو های نت کردن پیدا . 

 موزیک دایص و ها کالویه روی فشردم کم کم رو هام انگشت

پیچید سالن توی مالیم . 

 

 زیر زیادی زد می زیبایی نهایت با میشل که ای موسیقی

 این متن با عجیب اما. میشد خارج وارانه مبتدی من انگشتان

کردم می پنداری همزاد موسیقی . 

 

بود من خود موسیقی این متن. همراهش بخونم داشتم دوست .  



هام ترس و پریشان افکار خود . 

 

کور و سوت های وچهک از ـ   

میترسم جایی هر از .  

عبور بی های جاده از   

میترسم تنهایی از . 

کمین در های سایه از   

تقدیر از سرنوشت از   

میترسم جدایی مردم سرد های پنجه از ... 

مرگ دلگیر خشه خش از  

شب از باد ی زوزه از   

میترسم الالیی لحنه از نوزاد هقه هق از ... 

میترسم تنهایی از   

میترسم تنهایی از  



 

 گرم تازه من و کرد می سنگینی دوشم روی ساشا نگاه سنگینی

بودم شده . 

 ها کالویه روی بیشتری جسارت و جرات با بار این هام انگشت

 .نشست

 

خسته گاهی گنگم گاهی ـ   

درد ی همخونه گاهی   

سرخم گل مثله گاهی   

سرد و پژمرده گاهی  

حالی نه مونده دلی نه   

موندن سهوا خیالی نه   

درد پره دردم پره رفتن واسه بیقرارم ... 

نبود و بود همه از خستم دنیا تمومه از   

میترسم روشن روز از   



کبود و تار شب از  

بخونم؟ باید چرا نمیدونم نمیتونم   

  دوباره

تکرار دوباره   

نبود یکی بود یکی  

 

زدم پس رو هام پلک پشت اشک . 

بود بس دیگه گریه ! 

 رو هام حرف باهاش تونستم می که بود اهیر تنها این شاید

 .بزنم

 

ها همسایه پچ پچ از ـ   

ساعتها تاک تیک از   

دلهره از دغدغه از   



میترسم رسوایی از  

بریدن دل های لحظه از  

کندن دل همه از   

میترسم رویایی و پاک عشقه از سادگی از ... 

آمد خواهد چه هر و هست چه هر و بود چه هر از   

میترسم پروایی بی و دریا به زدن دل از  

میترسم تنهایی از   

میترسم تنهایی از ... 
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کشیدن کنار هام انگشت و زدم رو ها نت آخرین . 



نشست شکمم روی ناخودآگاه دستم . 

م آینده زا. ش آینده از. ترسیدم می هم کوچولو این از من ... 

 

ایستادم. بود کرده سکوت ساشا . 

 در خروجی سمت به رو هام قدم. کنم نگاهش تا برنگشتم

 .برداشتم

میشه؟ نامردی و هیاهو این وارد داره سومی نفر ـ  

 

زدم چنگ رو پیراهنم . 

 ...بود

 ی لخته یک. نطفه یک. نقطه یک پای. بود میون در سوم نفر پای

 ...خون

 پایین ی طبقه به رو خودم و شدم خارج هکتابخون از حرف بی

 .رسوندم

موند؟ نمی مخفی ساشا از چیز هیچ چرا  



 

*** 

 

 عمارت این از همیشه برای رو پاش که داشتم رو قدرتش کاش ـ

ببرم خانواده و . 

 

داد می تکون تند تند رو پاهاش. گزید می لب. خورد می حرص . 

 

ست عفریته همین سر زیر ش همه ـ .  

داره؟ صبا به ربطی چه ها ناو برگشت ـ  

زد پوزخند . 

 بهار؟ اول انداختن رو شون تابستونه سفر چی واسه کردی فکر ـ

نه گفت قاطعانه عمو اما بیان خواستیم ازشون که ما . 

 

 پدر چرا دادم می تشخیص داشتم تازه انگار. شدند جمع ابروهام

گشتند می بر ایران به داشتند ساشا مادر و . 



ببینن رو ساشا زن که انمی دارن اونا ـ . 

 

ببینند رو من خواستند می. شد حبس لحظاتی برای نفسم . 

 قرار حاال دونستن می خودشون عروس رو صبا که ای خانواده

بشن آشنا اون از غیر عروسی با بود . 

 

بود کرده فرار پسرشون سابق نامزد با برادرش که دختری . 

داشتن؟ قبول رو طناز ـ   

ندارن قبول صبا زج رو کس هیچ اونا ـ . 

 و گزید لب سریع شد خارج زبانش از جمله این اینکه محض به

کرد نگاهم شرمنده . 
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کنه درستش ای دیگه ی جمله با کرد سعی . 

هستن خوبی آدمای اونا ـ . 

کردم نگاهش حرف بی . 

داشت خواهند دوستت داره دوست رو تو ساشا ننببی اگر ـ . 

جمله این شنیدن با زدم تلخی لبخند . 

 هم مخالفتشون دلیل. نداشت دوست رو طناز ساشا... ماهور ـ

بود همین . 

 

زدم پلک . 

نداره دوست هم رو من ساشا ـ . 

کرد اخم . 

ای حامله ساشا از تو ـ ... 

 اتاق در رکنا از گفت می رو "چی" ی کلمه که مبهوتی صدای

شد بلند . 



 

پرید پایین تخت روی از سریع و کشید بلندی هین یلدا . 

 رو سرم سرعت با افتاد سامان متعجب ی چهره به که چشمانم

انداختم زیر . 

نه من خدای ! 

نشست کمرم ی تیره روی سردی عرق . 

 

 نمی سپری جدید اتفاق بدون خونه این توی هم روز یک چرا

 شد؟

ست؟ هحامل ساشا از ماهور ـ  

گرفت رنگ صورتم . 

کرد نگاهم درمونده و زد پیشونیش به ای ضربه دست با یلدا . 

 

ممکنه؟ چطور ـ  



 صداش ها پله پایین از پرهام بزنه ای دیگه حرف اینکه از قبل

 .زد

میشینه هواپیماشون االن... سامان دیگه باش زود ـ . 

 

برداشت عقب به قدمی سامان. کردم بلند رو سرم . 

ممیگرد بر ـ . 

 روی رو خودش محکم یلدا شد ناپدید که در چهارچوب توی از

کرد پرت تخت . 

شد پیداش کجا از دیگه اون ـ . 

گرفتم در چهارچوب از رو نگرانم نگاه یلدا به توجه بی . 

میگردم بر" گفت " 

 می ساشا به رو چیز همه اگر. خواست می توضیح یعنی این

 ...گفت

 



 رو پیاز تا سیر و نکنه صحبت باهامون تا سامان این... نترسیا ـ

نمیگه چیزی کسی به نکشه بیرون . 

 

بود هم کردن صحبت از من ترس .  

هاش؟ حرف برای داشتم پاسخی چه  

کردم؟ می توجیه رو یهوییش شدن عمو این طوری چه باید  

 

*** 
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زد پوزخند. هاش چشم از بارید می نفرت : 



 خونه این از ساشا خود که ببینم رو وقتی دارم دوست خیلی ـ

بیرون میکنه پرتت . 

کشید می تیر دلم زیر و داشتم استرس . 

 

 چشم و کرد می پاره رو قلبم تیز خنجر یک مثل صبا های حرف

برید می رو هام رگ هاش . 

شبه نکنم توجهی کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس .  

 یک این حداقل. انداخت نمی بیرون خونه این از رو من ساشا

بودم مطمئن رو مورد . 

 

 صدای با اما برداشت سمتم به قدمی دید رو توجهیم بی که صبا

ایستاد جاش سر خانم رعنا . 

صبا داریم احتیاج بهت آشپزخونه توی ـ . 

 همین و بود زده رو حرف این دستوری و جدی کامال خانم رعنا

شد صبا و من تعجب باعث . 



 

زد نیشخندی و کرد جور و جمع رو خودش صبا . 

 دور دختر این وجود از رو بودن خانم توهم بدید اجازه اول ـ

 .بندازم

کنی نابود خودت وجود توی رو توهم این اول بهتره ـ . 

 

کرد نگاه رو خانم رعنا ناباورانه و شد گرد صبا های چشم . 

رعنا خاله ـ ! 

 و دور خوام نمی هم دیگه. آشپزخونه داخل یمیر االن همین ـ

ببینمت خانم ماهور اطراف .  

بری جا این از تا کنه می پیدا برات کاری ساشا زودی به . 

 

 این و بود نگرفته رو صبا طرف بار اولین برای خانم رعنا که این

 بدجوری شد می باعث کرد می صحبت باهاش قاطعانه طور

بشم متعجب . 



 درد به هم رو من دل زد حلقه صبا ایه چشم توی که اشکی

 .آورد

 

نباید. صبا گرفتی می رو تماس این نباید ـ ! 

کرد نگاهم نفرت با هم باز صبا . 

میدی پس رو بقیه رفتار این تاوان باش مطمئن ـ . 

رفت آشپزخونه سمت به محکم های قدم با هم بعد . 

 

نشستم کاناپه روی عمیقی نفس با . 

 صحبت بزرگ آقا برای داشت حتما و حیاط توی بود رفته یلدا

کرد می . 

 برنگشته هنوز و گذشت می ساشا و سامان رفتن از ساعتی دو

 .بودن

 ای ناگهانی صورت به و خورد پیچی دلم که شد چی دونم نمی

کردم فرنگی توت هوس . 



 

 هیچ من. شدم خیره شکمم به گرد های چشم با لحظاتی برای

 تا اگر کردم می احساس االن و نداشتم دوست فرنگی توت وقت

میرم می نخورم فرنگی توت دیگه دقایقی . 
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بهش شدم خیره و گرفتم شکمم از چشم یلدا صدای با . 

نی؟ نی به زدی ذل چهارچشمی چرا ـ  

خندید می . 

دادم قورت رو دهانم آب . 

یلدا ـ ! 

جانم؟ ـ  



میخوام فرنگی توت من ـ . 

 

 قبل از تر بلند بعد و کرد نگاهم متعجب های چشم با یکم

 .خندید

نمیشه؟ شروع زود ـ  

میخوام فرنگی توت من ـ . 

 

زد صدا رو خانم رعنا بلند صدای با : 

داریم؟ فرنگی توت... جون رعنا ـ  

 و اومد بیرون دوباره بود شده آشپزخونه داخل تازه که خانم رعنا

کرد نگاهمون متعجب کمی . 

نداریم... نه ـ . 

 

کرد نگاهم کنان خنده یلدا . 

سامان؟ بزنم زنگ ـ  



میگی؟ چی بهش ـ  

میخوام خودم میگم ـ . 

میخوای؟ فرنگی توت عقلی چه با بهار اول نمیگه ـ  

 

کرد نگاهم منتظر و انداخت باال شونه . 

 ندلبخ با حاال بود فهمیده رو موضوع کنم فکر که خانم یلدا

کرد می نگاهمون کمرنگی . 

بزن زنگ ـ ! 

 

 ی شماره گوشیش با و انداخت ام درمانده ی چهره به نگاهی

گرفت رو سامان . 

بده جواب تا کشید طول لحظاتی . 

رسیدن؟ اینا عمو خوبی؟. سالم ـ  

 ... ـ

خوب ـ . 



 ... ـ

 

ایران پروازای از اینم ـ . 

 ... ـ

ببین ـ ! 

 ... ـ

انداخت بهم شیطونی نگاه . 

میخوام فرنگی توت من ـ . 

 ... ـ

زد لب آروم و داد فاصله گوشش از کمی رو گوشی : 

شد شوکه بچه ـ . 

زدم لبخند . 

گفتم که همین ـ . 

 



 ... ـ

دیگه کشیده دلم... چه تو به ـ . 

 ... ـ

شدن گرد هاش چشم . 

حیا بی ـ ! 

 ... ـ

نیا اصال نیومدی فرنگی توت با ـ . 

انداخت باال وابر شیطنت با و کرد قطع رو گوشی سریع . 
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کن تصور فرنگی توت عالمه یه بین االن از رو خودت ـ . 

 



*** 

 

 یلدا. بپرم جا از شد باعث حیاط توی ماشین شدن داخل صدای

کرد مشوشی ی خنده بود گرفته استرس کمی انگار که هم : 

میپره رنگت اینطوری که نیومده قاتلت دختر؟ هچت ـ . 

 به و کرد باز رو سالن در شده دود اسپند سینی همراه خانم رعنا

رفت حیاط . 

شد راهی سرش پشت هم یلدا . 

 

 صدای. برداشتم قدم در سمت به آروم و کشیدم عمیقی نفس

شنیدم می رو سامان و پرهام های خنده . 

کرد می ونهمراهیش انگار هم ای غریبه صدای . 

شدم خارج سالن از. شد نزدیک صداها . 

 

بخوابه ها همهمه شد باعث پام توی های صندل صدای . 



کردم بلند آروم بودم انداخته پایین که رو سرم . 

 جدیت با که شد قفل زنی رنگ عسلی های چشم توی هام چشم

کرد می نگاهم . 

 

بود خانم پوران. داشت سامان به ای اندازه از بیش شباهت ! 

موضوع این زدن حدس خواست نمی آنچنانی هوش . 

ایستاد روم به رو. اومد جلو . 

کردم قفل هم توی رو هام انگشت . 

 

ماهور؟ ـ  

لق دهن صبای بود گفته هم رو اسمم . 

زدم لب : 

بله ـ . 

بخونم ش چهره از تونستم می رو درد اما داشت جوانی ی چهره . 



یرهگ می سرچشمه عظیمی غم از بود معلوم که دردی . 

 

شد ساشا ی خیره و چرخوند رو سرش . 

 و من حق اما نخواستیم رو اجازه. صدا بی انقدر نداشتم انتظار ـ

بشنویم؟ خودت زبون از رو خبر این که نبود پدرت   

 

بود کرده سکوت ساشا . 

بهش بشه معطوف نگاهم شد باعث مردی صدای . 

باشه طناز اینجا قراره کردم می فکر ـ . 

 

 صورتش آشنای ی چهره ته. بود هوراد آقا احتم هم یکی این

بود بزرگ آقا ی رسیده ارث انگار . 
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شده؟ عروستون کبوتر کرکس جای به بده ـ  

خوردم جا هم من. خوردن جا شدت به خانم پوران و هوراد آقا . 

 و پسر پیشواز بیاد سریع انقدر بزرگ قاآ نداشتم انتظار

 .عروسش

 

شد بلند هوراد آقا ی زمزمه : 

بزرگ آقا ـ ! 

 به باغبونیش قیچی با بزنه ای دیگه حرفی اینکه بدون بزرگ آقا

شد راهی ساختمون پشت سمت . 

 

 آقا رفتن مسیر از نگاه شد دراز سمتم به که خانم پوران دست

گرفتم بزرگ . 

خانم روسع دیدنت از خوشبختم ـ . 



گزیدم لب .  

. گذاشتم دستش توی رو دستم. نبود همراه تمسخر با لحنش

فشرد آروم . 

 

داد تکون سر برام و زد محوی لبخند هم هوراد آقا . 

شدن ساختمون وارد دو هر. کشیدم کنار . 

 لبم روی ناخودآگاهی لبخند افتاد سامان های دست به که نگاهم

 .نشست

ها فرنگی توت دیدن با افتاد آب دهانم . 

 

ازش گرفت رو پالستیک کنان خنده یلدا . 

اینارو؟ کردی پیدا کجا از ـ  

سنگ زیر از ـ . 

 

*** 



 

 اصال من حواس اما زدن می حرف و بودن نشسته سالن توی همه

نبود اونجا . 

 هنوز ساعت دو از بعد. آشپزخونه به بود شده خشک نگاهم

برم ها فرنگی توت سراغ بودم نشده موفق . 

 

خندید می ریز ریز افتاد می بهم نگاهش وقت هر هم یلدا . 

بخورم جا کمی شد باعث خانم پوران صدای . 

خانم؟ سالته چند ـ  

 

 داشتم، انتظار که بود چیزی از بهتر خیلی رفتارش که این با

 حرفش آخر "خانم" و نبود صمیمی و دوستانه چندان کالمش

داشت احترام ی جنبه بیشتر . 

 

دو و بیست ـ . 



داد کونت سری .  

شد آشپزخونه ی خیره دوباره نگاهم . 

گفت بلند عمیقی لبخند با یلدا : 

بیار رو ها فرنگی توت کن لطف... جان راحیل ـ . 

افتاد خنده به هم باز یلدا و زد برق چشمانم . 

 

کنم جور و جمع رو خودم کمی شد باعث هوراد آقا صدای . 

 شهر کل رو ما  سامان چیه؟ ها فرنگی توت این جریان ـ

کرد پیدا باالخره تا چرخوند . 
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شد تر عمیق لبخندم . 



جون عمو خواستم من ـ . 

گفت و زد شیطونی لبخند فورا هوراد آقا : 

خبریه؟ نکنه ـ   

خورد رو ش خنده یلدا . 

حرفیه چه این. بابا نه ـ ... 

 پرت شون مکالمه از رو حواسم قرمز های فرنگی توت دیدن

 .کرد

 

خوردمشون لذت با. گذاشت بشقاب توی برام دونه تا چند یلدا . 

 قفل سامان مشکوک های چشم تو نگاهم کردم بلند که رو سرم

انداختم پایین رو سرم دوباره زده خجالت. شد . 

یلدا و من با زدن حرف برای نکنه پیدا فرصتی کاش ... 

 

*** 

 



 رو پات هنوز روز چند بعد میکنه شک عمو زن. دیوونه بیا ـ

نگذاشتی باغ داخل . 

 

شدم بلند جا از و کشیدم آهی . 

 خارج اتاق از هم با. کرد مرتب رو سرم روی شال لبخند با یلدا

 .شدیم

 

شدم می خونه از رفتن بیرون های نقشه قربانی داشتم دوباره . 

 ساشا میدونستم حداقل. بود گرم خانم پوران به پشتم دفعه این

کنه نمی بدی برخورد ها اون جلوی . 

 

 و بزنه قدم عمارت پشت باغ توی بود گرفته تصمیم خانم پوران

کنیم همراهیش بود خواسته هم یلدا و من از . 

 پا به جنجال تا بود زده رو سامان مخ هم یلدا و نبود خونه ساشا

 .نکنه



اومدم خودم به سامان صدای با . 

 

ماهور بزنیم حرف هم با یدبا ـ ! 

 برای بود کرده مجبورش یلدا که انقدری هفته یک این توی

 زدن حرف فرصت بزنه دور رو تهران من غریب و عجیب ویارهای

ازش بود شده گرفته . 

 

 هم با باید باالخره اما. موضوع این از بودم راضی زیادی هم من

کردیم می صحبت . 

کردم نگاهش . 

برمیگردم ـ . 

 

 مبادا تا کشید سرعت با رو من دست هم یلدا و داد ونتک سر

کنه بند خونه توی رو من و برسه ذهنش به فکری سامان . 



 پوران های صحبت از چیزی زدیم می قدم هم با که زمانی تمام

نشدم متوجه یلدا و خانم . 
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 می باشم داشته سامان با بود قرار که ای مکالمه اطراف هنمذ

بهم داد نمی رو اطراف دیدن ی اجازه و چرخید . 

ایستادیم باالخره که بود شده تاریک هوا . 

 ساختمون به داروهاش آوردن برای تا خواست یلدا از خانم پوران

 .برگرده

سیاه نخود دنبال بودش فرستاده هم شاید . 

 

داری؟ دوست رو ساشا ـ  



کردم نگاهش گنگ . 

رفتم راه پاش به پا. زدن قدم به کرد شروع من به توجه بی . 

 سامان به یلدا غریب و عجیب های سفارش این میدونم ـ 

تو به برمیگرده . 

 

کرد نگاهم و چرخید. ایستادم متعجب . 

تویی بره می لذت ها اون خوردن از که کسی تنها ـ . 

 پوران بود دقیق و تیز چقدر. انداختم زیر به سر و گزیدم لب

 .خانم

ای؟ حامله ـ  

 

 وضوح به رو قلنجش شکستن صدای که بردم باال چنان رو سرم

 .شنیدم

ازم بود پرسیده چینی مقدمه بدون و پروا بی . 

کنم؟ می عمل پنهان زیادی کردم می فکر چرا   



 شیرازی حافظ نداشت خبر من حاملگی از که کسی تنها حاال

 .بود

 

 به کرد می سعی تنها. رو چیزهایی دونست می مه ساشا حتی

 غلط حدسیاتش داشت دوست هم شاید یا. نیاره خودش روی

پرسید نمی چیزی که باشه . 

 لبخند با که شدم خیره خانم پوران به شده الل و مبهوت انقدر

ساختمون داخل برگشت و شد دور ازم محوی . 

 

ستمنش استخر کنار های صندلی روی و کشیدم عمیقی نفس . 

ساختمون؟ اون توی برگردم تونستم می چطور حاال   

حاملگیم خاطر به خواستن می توضیح ازم همه که جایی . 

 

بود صبا. کردم بلند رو سرم. گرفت قرار جلوم شربتی لیوان . 

داشت قرار ابروهاش میون هم کوتاهی اخم .  



 های گل به من به پشت و رفت تر عقب بگه چیزی اینکه بدون

شد خیره شده هکاشت تازه . 

 

 به نکنم فکر و بزنه برق هام چشم شد باعث آلبالو شربت دیدن

صبا عجیب کار این . 

کشیدم سر نفس یک رو شربت و برداشتم رو لیوان . 

زدم عمیقی لبخند . 

 

داد می زندگی ی مزه" یلدا قول به " 

 وجودم توی شدیدی ی سرگیجه احساس گذشت که دقایقی

 .پیچید

 محکم و شد سست بدنم شدم خیز نیم تا اما بایستم خواستم

شدم پرت صندلی روی . 
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شنیدم شدن می نزدیک بهم که رو هایی قدم صدای . 

افتاد میز روی و شد خم سرم. بودن شده سنگین هام پلک . 

 بدجنسی لبخند با که دیدم ور صبا بازم نیمه های پلک میون از

گذاشت گوشش کنار رو ای گوشی . 

 

شد حک ذهنم توی خوبی به ش مکالمه . 

در دم بیاین... شد تموم کارش ـ . 

آورد پایین رو گوشی . 

کشید م گونه روی آروم رو دستش . 

میدی پس رو تاوانش که گفتم ـ . 

 

*** 



 

پیچید می مشامم توی خوبی بوی . 

بود م عالقه مورد شنل رعط به شبیه عجیب که بویی . 

نشست لبم روی عمیقی لبخند . 

کردم باز رو هام چشم آروم و زدم غلطی نرم و گرم تخت روی . 

 

 رنگ  کرم کمد و سفید دیوارهای بین رو آلودم خواب نگاهم

 .چرخوندم

میرسید نظر به ناآشنا اینجا چقدر . 

برگشت سرجاش به مغزم ی شده پریده فیوز انگار کم کم . 

 

منشست . 

بود؟ کجا اینجا  

آوردم یاد به صبا از رو محوی و مات ی صحنه . 

بودمش شنیده ای دیگه عالم توی انگار که عجیب ای مکالمه از . 



پیچید گوشم توی ای غریبه مرد صدای . 

 

خوردش؟ به دادی چی ـ "  

میخوایش سالم که بود حواسم... بابا نترس ـ . 

بهت گفتم چی نره یادت. خوب خیلی ـ . 

 همین. نبری من از اسمی افتاد اتفاقی هر باشه یادت مه تو ـ

 بود ریسک کافی ی اندازه به ها دوربین کردن خاموش و دارو

 .برام

گرفتی رو پولش ـ . 

 نگه دور ساشا از رو عوضی این فقط شما چیکار؟ میخوام پول ـ

 ".دارین

 

 فهمیدم می داشتم تازه. اومدم پایین تخت روی از زده وحشت

اومده رمس بالیی چه . 
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 پیچیده پتو الی که وقتی بیداری، و خواب میون رو مکالمه این

بودم شنیده داشتم قرار ای غریبه آغوش در و شده . 

کشیدم پایین رو ش دستگیره و رفتم در سمت به سرعت با . 

 

کرد برابر چند رو شتموح در بودن قفل . 

زدم در به محکم ی ضربه تا چند . 

بیرونه؟ اون کی ـ  

دادم ادامه قبل از تر بلند : 

 

 هستین؟ کی شما شنوه؟ می رو من صدای کسی کجام؟ من ـ

 صبا؟



 برام رو در نبود قرار کسی چون نداشت ای فایده در به هام ضربه

کنه باز . 

کشید می تیر لمد زیر. نشستم تخت ی لبه ترس و خستگی با . 

 دامن وحشتم به بود انتظارم در که دردسرهایی و گذشته به فکر

زد می . 

 

پروندم جا از در قفل داخل کلید چرخش صدای . 

شد نمی داخل کسی اما بود شده باز در قفل. ایستادم سریع . 

ایستاده کسی در پشت که داد می نشون در زیر ی سایه . 

 

 در پشت فرد باالخره. رفتم عقب کمی و کشیدم عمیقی نفس

کرد باز رو در و گذاشت کنار رو تردیدش . 

 گرد هام چشم شد ظاهر در چهارچوب توی که کسی دیدن با

 .شدند

 



 که رو تصویری نمیشد باورم. شد بریده لحظاتی برای نفسم

 .میدیدم

میدیدم خواب و بودم خواب هنوز شاید. زدم پلک بار چند . 

رسید می نظر به واقعی چیز همه اما . 

 

 ...لبخندش 

هاش چشم ... 

بود خودش . 

ها اتفاق این تمام مسبب . 

نگرانی از... خوشحالی از... اشک از. زدن می برق هاش چشم ... 

 

کوچولو خواهر کردم پیدات باالخره ـ ... 

گذشتند هام چشم جلوی از بود اومده سرم که بالهایی تک تک . 

سوختن به کرد شروع بازوم زخم . 



رفتم عقب . 

اومد جلو . 

نشو نزدیک بهم ـ . 

 

دریاییش های چشم گرفت بهت رنگ . 

ماهان. ماهور منم ـ ! 

کردم تر زبون با رو م شده خشک های لب . 

نامردشی خود. میشناسمت ـ ... 
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زدم پلک. رو اسمم زد لب . 

میدم توضیح برات. گذشت سخت خیلی میدونم ـ . 



زدم پوزخند . 

 چه بگی؟ داری رو همین فقط مدت همه این از بعد سخت؟ ـ

داشت؟ رو من شدن کشته ارزش چی داری؟ توضیحی  

 

نالید عجز با و برداشت سمتم به قدمی : 

بودم مجبور خدا به ـ . 

کنی؟ خیانت رفیقت به کرد می مجبورت چی چرا؟ ـ  

داد تکون سر . 

 عوضی. گوشش و سر جنبید می طناز. نکردم تخیان بهش من ـ

کنم دورش خواست پریناز. بود نامرد. بود . 

 

کردم می نگاهش متعجب که بودم من بار این . 

خندیدم ناباوارنه . 

 مخمصه این توی رو من پریناز حرف خاطر به تو پریناز؟ ـ

که پرینازی انداختی؟ ... 



بریدم رو حرفم گذشت سرم از که چیزی با . 

 

زدم چنگ رو پیراهنم. شد محو هام لب از سرعت به خنده . 

کنم؟ می چیکار اینجا من... من ـ  

کرد نگاهم گنگ و تردید پر . 

دادم قورت رو دهانم آب . 

 

من؟ از گفته چی پریناز ـ  

 باشه داشته حقیقت تونست نمی. نمیشد باورم. پرید کمی رنگش

سرم توی انگیز نفرت فکر . 

 

ساشا از کنی دور هم رو من استهخو ازت پریناز نگو ماهان ـ . 

داد رو ش کننده دیوانه جواب تردید پر. گزید رو لبش : 

اما خواسته پریناز ـ ... 

بده ادامه رو حرفش نداد اجازه م مبهوتانه جیغ : 



کثیفی خیلی ـ . 

 

کشیدم عقب سریع هم من و اومد سمتم به سرعت با . 

ماهور برات بگم بزار ـ . 

شو خفه فقط. شو خفه ـ . 

زدم پسش محکم. کنه بغلم استخو . 

 

 اون خاطر به کردی دور شوهرش از رو ت حامله خواهر تو ـ

  عوضی؟

میچرخه؟ دیگه کس روی چشمش داشتن نامزد وجود با که اونی  

 

 شده گرد های چشم با. رو هام حرف باقی نشنید انگار ماهان

کرد نگاهم . 

ای؟ حامله تو ـ  



 زبونه هاش چشم زا خشم. ش چهره شد سرخ که نکشید طولی

 .کشید

داد تکونم و گرفت محکم رو بازوهام . 

کردی؟ غلطی چه تو ـ  

 ی کلمه با شد همراه خورد چشمش پای که محکمم مشت

 .آخرش
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 سرازیر جا یک مدت این تمام ی عقده انگار. کشید عقب سریع

بود شده . 

 داشت حاال بود شده پوشیده پارچه چندین با که ای چرکی زخم

کرد می باز سر . 



 اومده سراغم به آنی جنون انگار. بودم داده دست از رو کنترلم

 .بود

 

 حمله ماهان به اومد می دستم دم که چیزی هر و لگد و مشت با

زدمش می و کردم می . 

هم رو تیریخ دار شوهر زن با که کردی تو و غلط ـ .  

کارمی؟ طلب بعد جهنم این توی انداختی رو من خودت   

 بیرون شو گم زندگیم از. ناموس بی عوضی کن گم رو گورت

میخوره هم به ازت حالم. نامرد . 

 

 کرده وحشت ماهان. خشم شدت از اومد می بند داشت نفسم

تونست نمی اما کنه مهارم داشت سعی و وضعیتم از بود . 

. باش آروم یهو؟ شد چت. بگی تو چی هر. عزیزم باشه... باشه ـ

باش آروم فقط تو میرم می میرم خدا به . 

 



 تقال شکمم توی ی نطفه بردن یاد از با من اما کرد بغلم محکم

زدمش می توانم تمان با هنوز و کردم می . 

 رو تو. خوردم گه من اصال. کردم غلط... کنیا می سکته االن ـ

ماهور خدا . 

 

 ایستاده در چهارچوب توی مبهوتانه که تریدخ سمت چرخید

کرد می نگاهمون و بود . 

سرش زد فریاد : 

 سر بالیی تا بیار رو لعنتی سرنگ اون برو واستادی؟ اونجا چرا ـ

نیاورده خودش . 

 

 رو آشناش ی چهره. رو دختر اون شناسم می دونستم می

 روی کنه تمرکز تونست نمی. بود کرده قفل مغزم اما میشناختم

بیاره خاطر به رو اسمش و ش رهچه . 

 

کنه ولم میخواستم ماهان از و میزدم جیغ بلند . 



 گردنم توی که سوزشی. شد خبر چه اطرافم و دور نفهمیدم

کرد آرومم کمی پیچید . 
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 هنوز اما بیجونم های شتم. شد شل ماهان بازوهای میون بدنم

بودن گرفته هدف رو ش سینه . 

 تمام با رو من و نشست تخت روی بودم بغلش توی که حالی در

چسبوند خودش به توان . 

 

 فقط تو. برات بگم رو چیز همه میدم قول. متنفری ازم میدونم ـ

میدم قول. کنم می درستش من باشه؟ بخواب . 

شد می دورتر و دور صداش . 



افتادن هم روی هام پلک و شدم غرق دیگری عالم توی کم کم . 

 

 نفرت و داشتنی دوست صدای و نشست موهام روی ای بوسه

شنیدم خوابیدن از قبل رو انگیزش : 

خواهرکم بود شده تنگ برات دلم ـ ! 

 

*** 

 

 رو سنگینم های پلک. کشید می تیر دلم زیر و کرد می درد سرم

کردم باز سختی به . 

 به شوک یک مثل چیز همه سفید و کرم اتاق همون دیدن با

برگشت مغزم . 

 همراهیم سستم بدن اما بشینم کردم سعی و کشیدم عمیقی آه

 .نکرد

 

کنم نگاهشون شد باعث پیچید هام انگشت توی که دردی . 



کرد می متعجبم شدم مرده خون و شکسته های ناخون . 

 متوجه اصال موقع اون که بود زده باال دیوونگیم دوز انقدر

بودم نشده ردشوند . 

شده سبک قلبم کردم می احساس حال این با . 

 

سمتش چرخوندم رو سرم و شنیدم رو در شدن باز صدای . 

ای غریبه و مسن مرد همراه بود ماهان . 

 من های کشیدن ناخن و مشت از ناشی که صورتش های زخم

داد می آزارم هم کرد می خنک رو دلم هم بود . 

 

 که ماهانی. میشدیم دچار وضعیت این به باید چرا دونستم نمی

 منی و کرد نابودم رفتنش با بزاره تنهام تونست نمی وقت هیچ

بودمش زده توان تمام با بره پاش به خار نداشتم طاقت که . 

 



 تحویلم دردناکی لبخند و کشید چشمش پای کبودی به دستی

 .داد

گرفتم ازش نگاه و چرخوندم رو سرم . 

اومد سمتم به غریبه مرد . 

بوکسور؟ خانم چطوری ـ  
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ننشوند لبم روی هم لبخند حتی ش طعنه . 

 پزشک که آورد بیرون وسیله تا چند دستیش کیف توی از

کرد می آشکار رو بودنش . 

 



 به کرد شروع و پرسید جسمیم حال به مربوط سوال تا چند

کردنم معاینه . 

 تهم از شده شکسته های ناخن و کرد تمیز پد با رو هام انگشت

کند باریکی پنس همراه رو . 

 

کرد جمع رو هاش وسیله شد تموم که کارش . 

 نگاه از کردم ممانعت هم هنوز و شنیدم رو ماهان صدای

 .کردنش

چطوره؟ حالش ـ  

 ونناخ زخم از غیر ندیدم طبیعی غیر چیز جسمی نظر از ـ

بدتره تو وضع کنم فکر. هاش . 

 

چی؟ بچه ـ  

گرفت نگرانی رنگ نگاهم و شد جمع ناخودآگاه حواسم . 



 فراموش هم رو کوچولوم حتی من. گذاشتم شکمم روی رو دستم

بودم کرده . 

گفت و زد لبخندی دید رو نگرانیم که دکتر : 

 

 توی مورد این البته. باشه دیده آسیبی نکنم فکر. نباش نگران ـ

کن مراجعه زنان پزشک به حتما. نیست من کاری ی هحیط . 

دادم تکون سری . 

 به رو میشد خارج اتاق از که حالی در و برداشت رو کیفش

گفت کنه همراهیش میخواست انگار که ماهانی : 

بلدم رو راه خودم بیای نمیخواد ـ . 

 

 سری دادن تکون از بعد هم اون و کرد خداحافظی باهاش ماهان

شد خارج تاقا از من برای . 

بود نشسته کنارم ماهان. شد پایین و باال تخت تشک . 

 



نکردم هم نگاهش اما نزدم پسش. گرفت رو دستم . 

کرد نوازش رو دستم پشت و کشید عمیقی آه . 

بودم متنفر ازت اومدی دنیا به وقتی ـ . 

 

 تعریف بار چندین رو خونه به ورودم ی خاطره مامان! میدونستم

برام بود کرده . 

 

 به وقتی اما. باشی برادرم بود قرار هم تو و میخواستم برادر من ـ

 برام کوچولو داداش جای به بابا و مامان دیدم من و اومدی دنیا

شدم عصبانی خیلی آوردن خواهر . 
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 هفته یک تا. اتاق داخل کردم حبس رو خودم تموم روز یک ـ

ببینمت نشدم حاضر هم بعدش .  

 میشد تو حال شامل بیشتر که هم بابا و مامان های محبت

کرد می بیشتر رو حسودیم . 

همسایه ی خونه بود رفته هم مامان و نبود بابا که موقع اون تا ... 

 

 هاش لب روی هم محوی لبخند و رفته فکر توی. کردم نگاهش

بود بسته نقش . 

 

 روی لجبازی با اما شنیدم می اتاق داخل از رو ت گریه صدای ـ

پیشت بیام نبودم حاضر و بودم نشسته زمین . 

کنم تحمل نتونستم دیگه و افتادی هق هق به .  

 بودی کوچولو انقدر. اومدم سمتت به و کردم باز رو اتاق در آروم

بودی شده گم پتو و مالحفه اون میون که . 



 پا و دست هوا توی. دیدمت باالخره و زدم کنار رو مالحفه

 .میزدی

بیاره طاقت نتونست دیگه قلبم دیدم که رو هات اشک . 

 

داد ادامه و فشرد رو دستم : 

 

 هر که بود ظریف انقدر. گرفتم دستم میون رو کوچولوت دست ـ

 ساله شش من های دست میون کردم می احساس لحظه

  .میشکنه

 نگاهم بغض با و ادید بیرون رو هات لب. شد آروم ت گریه

 .کردی

 که خوردم قسم خودم با. دارم دوستت خیلی که فهمیدم اونجا

بشه گریون هات چشم نگذارم وقت هیچ ... 

 

 گریون هام چشم نگذاره بود داده قول. داشت غم هاش چشم

بود کرده نابودم نبودش با اما بشه . 



 

بود رفیقم بهترین ساشا ـ .  

 اون اگر. بابا و مامان مرگ زا بعد گرفت رو من دست جوری بد

میشدم نابود شاید نبود .  

 اما بود باالتر ازم ترم یک. بود قدیمیم دانشگاهی هم ساشا

دوستیمون توی نداشت تاثیری .  

 اوج در درست اینکه تا ازش نداشتم خبری دانشگاه از بعد

رسید سر ناامیدی . 

 دیونشم رو خودم هنوزه که هنوز. کرد پا سر رو من که بود ساشا

 .میدونم
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چرخوندم رو زبانم : 

کردی؟ خیانت بهش دین احساس همین خاطر به ـ  

کرد نگاهم دلخور : 

نکردم خیانت ساشا به من ـ . 

داد ادامه و کشید عمیقی نفس :  

 

داشت شیشه خرده. نبود خوبی دختر طناز ـ .  

گرفت می ش نادیده اما بود فهمیده حدودی تا هم ساشا .  

 رو پیشنهادش پریناز پیش در پی های دادن نخ همین توی

کرد مطرح . 

 ضربه بهش تا شده نزدیک ساشا به اونا طرف از طناز میگفت

پوالد دین زیر بره کنه مجبورش و بزنه . 

 رو طناز هم کنم برشکسته رو ساشا هم رفتنم با خواست می ازم

ازش کنم جدا ... 



 همه تا گرفتم پیش در رو شرکت راه راست یک. شدم عصبانی

 شرکت در جلوی درست پرهام اما ساشا دست کف بزارم رو چیز

گرفت رو جلوم . 

 باند دنبال چقدر که گفت برام و اداره برد خودش همراه رو من

 به کنن وادار رو ساشا شدن مجبور آخرم و بودن صمصام لعنتی

بشه دوستانه ی رابطه وارد باهاشون شریک وانعن .  

هم رابطه همین ... 

 

 سانسورش خواست می. کرد قطع ناگهانی رو حرفش و گزید لب

 .کنه

شد ماجرا وارد دیگری جای از و کرد ای طوالنی مکثی : 

 

 می دور رو طناز باید من. باشه مراقبت بود داده قول پرهام ـ

نمک جلب رو پریناز اعتماد تا کردم .  

تو خاطر به.... ساشا خاطر به ...  



 باند هوس ی طعمه که هایی جوان و ها دختر ی همه خاطر به

بودم مجبور شدن می صمصام . 

 تاثیر تحت رو تو کثیف بازی این به من ورود بود داده قول پرهام

بازی مرکز شدی تو اما نمیده قرار .  

 ستمد به مستقیم غیر صورت به ساشا. میدیدم رو هات عکس

بده عذابم تا رسوند می . 

 توسط باالخره و شد اطالعاتی ی تخلیه طناز تا کشید طول

شد دستگیر اینترپل پلیس .  

 شده دیر اما رسوندم دوبی به رو خودم سریع دستگیریش از بعد

 .بود

بودی کرده ترک رو اونجا قبلش تو اومدم می دنبالت که جا هر . 
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زد زبون ش شده خشک های لب به . 

 اومد هم باز پریناز. موندی ثابت ساشا ی خونه توی باالخره ـ

 بتونم من تا میخره رو خونه خدمتکارهای از یکی گفت. سراغم

ببرم بیرون اونجا از رو تو . 

 خودش. نمیال بریم هم با خودم پیش آوردمت وقتی بود قرار

برامون کرد تهیه خونه . 

 

 مبهوتم. نشستم تخت روی و کشیدم عمیقی نفس سکوتش با

بود گفته که ای قصه کرد می . 

 رفته نابودی سمت به و شده شکنجه پوچ و هیچ سر من اینکه

 .بودم

بگم چی باید دونستم نمی . 

گله یا کنم خواهی معذرت ... 

 



 بهش رو چیز مهه خواستم می. ببینم رو ساشا خواست می دلم

 .بگم

 لقب بهش اون و کرد فدا رو من اون خاطر به برادرم که بگم

داد رو نامرد . 

 طلب رو م شده پایمال حق و بایستم مقابلش میخواست دلم

 .کنم

 

کشید بیرون درونم هیاهوی از رو من ماهان صدای : 

 از هم من. مدت این های اتفاق خاطر به متنفری ازم میدونم ـ

طور همین هم ساشا دست از. کیمشا خودم دست .  

 وسط رو تو پای رفاقتمون حرمت به حداقل داشتم انتظار شاید

کشید نمی . 

 

 دلم. شد درهم کمی هام اخم. برداشت دستم روی از رو دستش

کنه قطع رو تماس این نمیخواست . 



 با و بمونی یا میالن ببری رو من کنی؟ چیکار میخوای حاال ـ

بشی؟ رو به رو ساشا  

 

داد تکون سری . 

 با بخوام اونکه از بیشتر خیلی... عصبانیم. دونم نمی خودمم ـ

ببینم رو ساشا منطق .  

 ببخشم میتونم نه. کرد نابودم. گرفت ازم روشی بد با رو تو ساشا

باشم متنفر ازش میتونم نه و ... 

 

شد بلند جا از . 

 آورد من سر که بالهایی باشی؟ متنفر ساشا از نمیتونی چرا ـ

نیست؟ برات کافی لیلد  

 

 بهش و کنم پر ساشا علیه رو ماهان اینکه برای نگفتم رو ها این

کنم تحمیل انتقام حس . 



 می من به عشقش و وابستگی از ماهان. بود سوال برام واقعا

باشه متنفر ساشا از نمیتونست ها اتفاق این ی همه با اما گفت . 
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انداخت منتظرم های چشم به غمگینی نگاه : 

 که چیزی از بیشتر خیلی. ماهور داری ارزش خیلی من برای تو ـ

بگنجه ت مخیله توی .  

 برابرمون شاید که بده دست از رو کسی ساشا شدم باعث من اما

بازم چند هر. کارهاش با کرد ... 

 

 تا نموند و شد خارج اتاق از سرعت با و نداد ادامه رو حرفش

بده رو من تعجب و بهت پاسخ . 



 و شدن سازماندهی سرعت به مغزم توی های شنیده و شواهد

رسیدم کلمه یک به تنها من و نشستن هم کنار . 

 "سارا"

 

*** 

 

 میشد باعث همین و بود کرده درگیر رو ذهنم بدجوری سارا

نشم زمان گذر متوجه . 

 داد می صدا بدجوری شکمم. اومدم خودم به تاقا شدن تاریک با

گشنمه چقدر شدم متوجه تازه و . 

 

 متوقفم در صدای اما برم بیرون اتاق از تا شم بلند جا از خواستم

 .کرد

بود ای دیگه فرد حتما پس نمیزد در ماهان . 

 سینی که افتاد ای بچه دختر به نگاهم و شد باز در بفرماییدم با

کرد می نگاهم مظلوم هایی چشم با و دبو هاش دست توی غذا . 



 

نشست لبم روی ناخودآگاهی و محو لبخند . 

سالم ـ ... 

داشت آرومی و ظریف صدای . 

عزیزم سالم ـ . 

 تر کمی رو لبم زبونم با. بود ایستاده چهارچوب توی حرف بی

 .کردم

منه؟ برای ها این ـ  

 

 اما داد تکون تایید به سری. کردم اشاره سینی توی محتویات به

نیومد جلو . 

رفت عقب کمی. رفتم سمتش به و شدم بلند تخت روی از . 

 رو مشامم بدجوری ای تابه کباب بوی. گرفتم ازش رو سینی

داد می قلقلک . 

 



 می نظر به ساله ۸-۷. دوختم کوچولو دختر به دوباره رو نگاهم

بود آشنا برام انگار ش چهره. رسید . 

چیه؟ اسمت ـ  

نداد پاسخی اام کرد نگاهم تردید پر . 

میشناسی؟ رو ماهان ـ  

 

زدن برق هاش چشم . 

منه محافظ ی فرشته اون. آره ـ . 

کرد تر پررنگ رو لبخندم ش کودکانه لحن . 

محافظتم ی فرشته خواهر منم ـ . 
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پریدند باال ابروهاش . 

واقعا؟ ـ  

بله ـ . 

 ی فرشته از میگفتین که شنیدم رو جیغتون صدای من ولی ـ

متنفرین من . 

گزیدم رو لبم ی گوشه . 

داری؟ برادر و خواهر تو ـ  

 

دارم خواهر دونه یه ـ . 

کنید؟ می دعوا هم با ـ  

 جا به جا دستم توی رو سینی. داد تکون تایید به سر هم بار این

 .کردم

 حاال. کوچیک دعوای یه. بود شده دعوام برادرم با منم خوب ـ

میگی؟ بهم رو اسمت  

گذاشت کنار رو تردید : 



سنا ـ . 

 

 حفظ رو سینی اما شدن شل هام دست. شدند گرد هام چشم

 .کردم

 توی که آشنایی دختر از یادآوردم به رو ماتی ی صحنه

 نگاه جدال حال در ماهان و من به مبهوت اتاق همین چهارچوب

کرد می . 

 

بود ممکن غیر واقعا وردم این! من خدای . 

کشیدم عمیقی نفس . 

چیه؟ خواهرت اسم... اسم ـ  

سحر ـ . 

 وزن تحمل دیگه. شد اکو سرم توی بار چندین گفت که ای کلمه

نداشتم رو خودم . 

گذاشتم کنارم رو سینی و نشستم زمین روی همونجا . 



 

برداشت سمتم به قدمی نام سنا دخترک . 

خوبه؟ حالتون ـ  

باشه؟ اسمی تشابه یک فقط چیز همه داشت امکان چقدر  

گذاشت نمی تردید جای آشناش ی چهره . 

کجاست؟ خواهرت ـ  

 

 قفل نگاهم و اومد هایی قدم صدای بگه چیزی اینکه از قبل

شد در چهارچوب . 

میکرد نگاهم و بود کرده قفل هم توی رو هاش دست .  

دوبی؟ عمارت توی سحر وجود باشه بوده بازی بود ممکن  

 

گذاشت سنا ی شونه یرو دستی : 

عمو؟ پیش میری ـ  



 رو در سحر. شد خارج اتاق از سرعت با و داد تکون سری سنا

برداشت سمتم به قدمی و بست . 

داری؟ ارتباط ماهان با چقدر ـ  
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انداخت همب معناداری نگاه و ایستاد خورده جا . 

باشه نجات ی فرشته سنا مثل منم برای که اونقدری ـ . 

نشست کنارم. کردم نگاهش منتظر . 

 توی دیدمت، که باری اولین. کنی می فکر چی به داری میدونم ـ

شناختم نمی ماهان اسم به مردی انگیز، نفرت ویالی اون . 

 



 کنار در ای بازی مورد این توی حداقل. کشیدم عمیقی نفس

 خیلی اتفاقی کامال هم اون ماهان کنار در سحر وجود اما. نبود

رسید می نظر به ممکن غیر و عجیب . 

 

چیه؟ ماجرا سحر؟ اینجایی چرا ـ   

 سحر تا کشید طول و شد ایجاد پرسشم از بعد طوالنی سکوتی

بیاد حرف به . 

 شکم از یکی به شدم فروخته هم من بردن رو تو که این از بعد ـ

عرب پوش سفید های گنده . 

داد ادامه و زد پوزخندی : 

 چرا؟. نداشتم هم مرتبشون و تمیز یه داشتن شانس حتی ـ

نداشتم بکارت چون . 

 

 دسته به رو زنان اینکه از. ها استدالل این از میخورد هم به حالم

کردند می تقسیم پردگان بی و پردگان با های .  



 زن کی ارزش اینکه جای به مسخره، نظرهای این جای به کاش

 که دختری کنن فکر که این جای به بدونند، نازکی غشاء در رو

 به رو ها دوپا نیست، آدم گرفتند نامردی با رو هاش دخترانه

کردن می تقسیم حیوون و انسان . 

کشید عمیقی نفس : 

 

 هرزه و فاحشه یک به بشم تبدیل که این از. بودم ترسیده ـ

بودم ترسیده .  

 کورانه کور که نامردی با. اشتمد رابطه نفر یک با تنها من

داشتم دوستش .  

خوام نمی که کسی خواب زیر بشم نمیخواست دلم .  

شدم راهی باهاشون حرف بی. نیست قائل ارزشی برام که کسی .  

 رو بازوم که کسی بشیم خارج ما تا رفتن کنار نگهبانا که زمانی

کردم فرار و زدم رو بود گرفته .  



 فرصت برام همین و نداشتن انتظار نمبود رام و آرومی خاطر به

شد خوبی . 
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کرد بغلشون و کشید بازوهاش به دستی . 

 

 کوچه سر تا. بود تنم پارچه متر نیم فقط هم من و بود سرد هوا ـ

دویدم بند یک رو .  

کردم می گریه. اومدن می دنبالم . 

 چند توی درست ماشین یه که خیابون توی کردم پرت رو خودم

زد ترمز روی سانتیم .  



 زیر حتما زد می ترمز روی دیرتر یکم اگر. بودم کرده وحشت

شدم می له هاش الستیک .  

 خودم فکر بدون شنیدم که رو ها عوضی اون فریاد و داد صدای

افتاد راه ریعس خیلی هم راننده و کردم پرت ماشین داخل رو . 

 تازه نکرد تعقیبمون کسی دیگه که شدیم دور اونقدری وقتی

 هاش مشت توی رو فرمون که جوونی پسر. شدم راننده متوجه

بود خیره رو به رو به اخم با و فشرد می . 

شو پیاده گفت کنه نگاهم اینکه بدون و داشت نگه ای گوشه .  

 جای به االن فتگ. کردم باز رو ماشین در. بود کرده هنگ مغزم

بود می کنارم باید دیگه یکی تو . 

 و گرفت رو ماشین گاز ها دیوونه مثل اون اما شم پیاده خواستم

کرد حرکت . 

 ضرب با ماشین در. کشیدم داخل رو پام و زدم خفیفی جیغ 

شد بسته .  

ازش بودم ترسیده . 



 

زد محوی لبخند : 

برادرت بود دیوونه زیادی ـ .  

نقلی آپارتمان یه توی کوچیک دواح یک به برد رو من .  

 اون از خبری دیگه اومد بیرون وقتی و دستشویی داخل رفت

نبود سبیل و ریش همه .  

زیبا و بودن آبی هاش چشم . 

 چیزی اما خواهرش نجات برای اونجا بوده اومده گفت بهم

افتادم تورش توی من جاش به. نشده عایدش . 

 تو از فهمیدم داد هک رو مشخصاتش... گفت که رو خواهرش اسم

میزنه حرف . 

میشناسمت که گفتم بهش .  

 از حرفی اون نه موقع اون از. زد غمگین و کوتاه لبخند یه فقط

برم که خواستم من نه و زد من رفتن . 

 



رنج و غم پر. کرد نگاهم . 
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آخه نداشتم رو جایی ـ .  

 شب، همون اما دیگه مرد یه به کنم اعتماد بخوام بود سخت برام

کردم تعریف براش رو زندگیم کل گفت می تو از ماهان وقتی .  

گفتم براش چیز همه از. حماقتم از. سنا از. مادرم و پدر از . 

کرد لمس رو من ماهان که بود باری آخرین و اولین شب اون . 

شد عوض بهم نگاهش نه و کرد سرزنشم نه . 

گذاشت هام شونه روی دست دلداری برای فقط . 

 

زد لبخند هم اون. زدم بهش لبخندی . 



 

 کاری اولین. اومدیم اینجا به هم با زد تهران توی که رو ردت ـ

سیاوش سراغ بره که بود این کرد که . 

 

خندیدم ناخودآگاه . 

بود زده ماهان رو سیاوش که نگو ـ . 

حرفم از کرد تعجب . 

دیدی؟ رو سیاوش تو ـ  

بود شده پار و لت حسابی اما سراغش رفتم سنا خاطر به. آره ـ .  

 از اشتباهی قلیون یه چون. نه یا ست زنده االن دونم نمی البته

سرش توی خورد و رفت در دستم . 

 

 عمدی غیر ی متوجه کامال خباثتم از رفته باال ابروهای دیدن با

خندید و شد کارم بودن . 

بماند که سنا ماجرای دیگه. بمونه یادت رو من کردم مین فکر ـ . 



 

ببینم برادرم کنار روزی یه رو تو کردم نمی فکر هم من ـ . 

داد تکون سری . 

چسبوندم تخت های میله به رو سرم . 

رفتین؟ پیش ماهان با چقدر... مدت این توی ـ  

 

گفت ثانیه چند از بعد و کرد مکثی : 

 شده باعث که چیزی. قلبشه و ذهن توی بزرگی چیز ماهان ـ

نبینه رو من وقت هیچ .  

باشه کنارم حامی یک دوست، یک مثل فقط .  

 هدیه عشق انگار که کسی. ماهور داره دلش توی رو کسی ماهان

بهش کرده ... 

 

 وقت هیچ ش همخونه و بودم خواهرش که منی. بود جالب

بسته دل برادرم نفهمیدم . 



فهمید هم اومده تازه سحر حتی رو موضوع این که حالی در . 

 کرده هدیه برادرم به رو عشق کسی چه بزنم حدس میتونستم

 ی زمینه روی سیاه ی نقطه یک مثل همچنان که سارایی. بود

کرد می خودنمایی مغزم سفید . 

 

14:50 11.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓ (🍁Ŋ.ℳ🍁)] 

#part311 

 

سحر و ... 

 فریاد رو دلبستگی هاش چشم. گفت نمی خوبی چیز هاش چشم

بگیرم یاد رو ها نگاه درس بودم تونسته خوب چقدر من و میزد . 

 

سحر گفتی چیز همه از ـ . 

کرد نگاهم منتظر . 



بگی؟ داری چی میکشه زبونه هات چشم توی که عشقی برای ـ  

زد تلخندی : 

براش ندارم توضیحی که چیزیه تنها این ـ . 

 

میگفت راست ... 

نداره توضیحی هیچ که چیزیه هاتن عشق . 

 

*** 

 

کند دور هایش چشم از را شادی تا زد پلک بار چندین . 

 نگاهش گاهی و زد می قدم سالن توی عصبی و آلود اخم سامان

کرد می . 

 سامان داشت خاطر به خوب اما. جایش سر بودنشان همبازی

بود عذابش ی ملکه حامی . 

 



 را خودش میخورد را هایش قرص که حالی در خانم پوران

 خانه وارد هم با تا کرد می صبر دقیقه چند کاش که کرد سرزنش

 .شوند

 نگاه سرخ چشمان با یلدا. بود خیره ای نقطه به متفکر هوراد آقا

کرد می اش روانه را نفرتش پر . 

 

 خونسردانه که کسی تنها. نداشت خوبی برخورد هم خانم رعنا

بود ساشا بود کرده برخورد . 

 ماجرای که داشته تپقی آیا ببیند تا کرد مرور را شهای گفته

نه؟ یا بدهد لو را اصلی  

 

 اما داشت را فریاد و داد انتظار. بود عجیب زیادی ساشا رفتار

او به بود شده خیره و نشسته تنها . 

 می بود گرفته هدف را چشمانش که ناخوانایش و مرموز نگاه

 .ترساندش

توپید خشم با سامان : 



نکردی؟ خبر رو کسی چی واسه میره داره یدید که تو ـ  

 

گفت را رسید ذهنش به که چیزی اولین : 

برن بیرون خونه از نباید ایشون دونستم نمی من ـ . 

زد فریاد و برخاست جا از یلدا : 

داری کینه ازش تو. کنه نمی خیانت ماهور. صبا میگی دروغ ـ . 

 

 روی ازیگریب در تواند نمی کسی که بود کرده فراموش انگار یلدا

بزند اش کودکی همبازی دست . 

 شکی جای لرزانش صدای و ها چشم در زده حلقه های اشک

گذاشت نمی باقی . 
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 مستقر خانه از ای نقطه در کس هر و شد تر آرام کمی که اوضاع

 با و گرفت آشپزخانه در از را شنگاه مضطرب راحیل شد،

داد قرار مخاطب را صبا آرام صدایی : 

 

حساسه ماهور رو چقدر ساشا آقا که میدونی چی؟ بفهمن اگر ـ . 

زد پوزخند صبا : 

 رفتار چطور نگفتی خودت مگه. احمق نیست زنش که ماهور ـ

باهاش؟ کردن می   

 کسی نزنی حرف تو. بوده ضمانت اینجا وجودش دختره این

 جوون مرد یک که دیدی تو باشه یادت فقط. فهمه نمی زیچی

رفت همراهش سریع خیلی ماهور و خونه در اومد .  

نباش هم نگران . 

 



 دختر آن برای سوخت می دلش. بود نگران زیادی راحیل اما

 از. بهش میخورد خیانتکار انگ باید اما بود شده ربوده که بیچاره

را نشبود حامله بود فهمیده یلدا های حرف . 

 

 نمی و بود شده روزگار های نامردی اسیر خودش بطن توی فرزند

 بی نامردهای همان از یکی به شود تبدیل هم خودش خواست

 .رحم

 

 را دستش کم. باشد او خانواده این شکن نمکدان خواست نمی

بودند نگرفته .  

 و گرفتند را دستش ها همان جنینش و شوهر مرگ از بعد

شود غرق باتالق در این از بیشتر نگذاشتند . 

 

 می جیران سراغ به کمک برای او جای به صبا کاش که کرد آرزو

 .رفت

 



*** 

 

 هوراد آقا منتظر چشمان از نگاه و فشرد محکم را انگشتانش

 .گرفت

بود شده برنده وجدان درونیش ستیز از بعد باالخره . 

برود توانست نمی هم سامان سراغ و داشت وحشت ساشا از . 

 

 تر بزرگ بر عالوه. داد نمی را سامان با صحبت ی اجازه عقلش

 بگذارد کنار هم را مالی تفاوت دانست می خوب خودش بودن

دهد نمی او به را پیشروی ی اجازه یلدا به سامان عشق . 

 و قفل سامان های دلربایی مقابل در را دلش که بود ها مدت

بود کرده زنجیر . 

 

بود رادهو آقا عمارت این منطقی مرد تنها . 

زنی؟ نمی حرف چرا راحیل؟ شده چی ـ  

 



 شد باعث و کرد هولش ذهنیش آشوب میان هوراد آقا سوال

کند باز دهان سریع خیلی : 

نرفت بیرون خونه از خودش خانم ماهور ـ ... 
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*** 

 

 هم هنوز میدونستم. گرفتم ماهان ذایغ ظرف از رو نگاهم

نگفته که مونده قلبش توی چیزی . 

 روز چند از بعد که این. داد می عذابم هاش کردن دوری این

 که این... نبود راحت و میکرد بازی غذاش با من کنار هم هنوز

چرا؟ دروغ. داد می عذابم منه از تر راحت سحر با میدیدم  

 



 من برای سال دو و بیست مبرادر. سحر به کردم می حسودی

 .بود

 دعواش بابا و مامان با وقت هر. بود من مال هاش توجه ی همه

 کنارش و بشم اتاقش وارد داشتم حق که بودم من فقط شد می

 .بشینم

کردم می آرومش همیشه که بودم من . 

 

 باید هم هنوز ش توجه ی همه اما. درست بودم دلخور دستش از

 آشناییشون از ماه چند تنها که سحری برای نه. بود می من مال

گذشت می . 

 

 ماهان که هایی توجه متوجه اما داشت دوست رو ماهان سحر

شد نمی بهش کرد می . 

شدم متوجهش هم کم مدت همین توی من که چیزی . 

 



 بشقاب توی رو چنگال و قاشق ماهان رفتارهای از شده عاصی

کردم رها . 

کرد نگاهم و کرد بلند رو سرش باالخره . 

 تو رفتارهای اما باشم دلخور دستت از باید من ماهان؟ چته تو ـ

گه نمی رو این . 

 

انداخت پایین دوباره رو سرش . 

نیست وقتش االن ـ . 

شدم عصبانی . 

 ماهان رفتارهات این از بردار دست نیست؟ وقتش االن چرا ـ

بردار دست . 

 

بود شده عصبانی من مثل. کرد رها رو چنگال و قاشق هم اون . 

گفت خشم با و کرد نگاهم : 



 اتفاقی انگار که کنم رفتار جوری باشم؟ تفاوت بی میخوای ـ

کنم؟ فراموش رو تو به ساشا درازی دست نیفتاده؟  
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بود این داستان پس. خوردم جا ! 

شدم تر آروم کمی . 

نکرده درازی دست من به ساشا ـ . 

دادم ادامه خونسردانه. کرد ریز چشم : 

خواستم خودم من ـ . 

 

پروند جا از رو بیچاره سنای گفتنش "چی" فریاد . 

افتاد زمین روی پشت از صندلی که ایستاد جوری ماهان . 



بودم نشسته همچنان اما من. شد بلند هم سحر . 

خواستی؟ خودت کردی؟ غلطی چه تو ـ  

 

ساشام ی صیغه من بهت؟ پرهام نگفته. کردمن بدی کار ـ . 

عصبانیت و خشم از بود شده سرخ صورتش . 

شدم بلند جا از ترسیده. آورد هجوم سمتم به . 

 

 برسه بهم اینکه از قبل شد باعث سنا ی زده وحشت صدای

بشه متوقف . 

نزنیش عمو ـ ! 

 موهاش توی کالفه که حالی در و کشید عمیقی نفس ماهان

کرد پشت همب کشید می دست . 

 

گرفت رو سنا دست سحر : 

اتاق داخل میریم ما ـ . 



سمتش چرخید ماهان : 

سحر نیستی غریبه ـ . 

 

 برابر در ماهان آرامش از. خوردم حرص اما نباید. گزیدم لب

خوردم حرص سحر . 

زدم پوزخند : 

باشم کرده اصال. ماهان نکردم گناه من ـ ... 

سمتم برگشت . 

 

 تو کار حاصل افتاده من برای اقیاتف هر. نداره ربطی تو به ـ

  .بوده

 درست من برای رو روز و حال این تو تصمیم بد چه خوب چه

 .کرده

 

غرید و زد چنگ رو موهاش دستش دو هر با : 



میکنی م دیوونه داری کن بس... ماهور ماهور ماهور ـ . 

 

 هیچ مقابل خواستم نمی دیگه. نداشتم کردن بس خیال من ولی

 کشیدم زجر و شدم شکنجه گناه بی ماه ندینچ. بیام کوتاه کس

کنه ناراحتم ناحق به کسی گذارم نمی دیگه .  

باشه برادرم اگر حتی !  

 

گفتم قبل از تر بلند صدایی با و انداختم سحر به نگاهی : 

کنی سرزنش رو من نداری حق تو. کنم نمی بس ـ .  

 غیرت از دم برام نداری حق زندگیم به زدی گند خودت وقتی

یبزن . 
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 کارت این با تو زدم گند من اگر چون. برادرتم چون دارم حق ـ 

شه بلند بوش که زدی همش انقدر . 

 

سرش زدم جیغ : 

نیست دختر من مثل که بستی دل کسی به خودت تو ـ .  

 اختیار در رو خودش عالقه روی از فقط اون اما بودم محرمش من

گذاشت ای دیگه کس .  

بخوای رو سحر نداری حق هم تو پس بده این اگر . 

 

گفتم چی فهمیدم تازه و کشیدم عمیقی نفس . 

 مچ که حالی در. اشک از بود شده پر سحر ی زده بهت چشمان

شد خارج آشپزخونه از سرعت با بود کرده اسیر رو سنا دست . 



 شد نمی دیگه حاال اما کشیدم می وسط ور سحر پای نباید

کرد جمعش . 

 

 سحر ناراحتی خاطر به دونستم می. حرص از بود شده پر ماهان

شده قبل از تر عصبانی چقدر . 

گفت و زد تلخی پوزخند : 

 

 یه با. ای حامله تو... خر احمق ولی... درست تو حرف باشه ـ

ای حامله سفید ی شناسنامه .  

 به بوده کنارت هم حاال تا اگر باهات؟ میمونه ساشا کردی فکر

بود من کردن پیدا خاطر .  

 فقط تو چون. کنار میکنه پرتت آشغال یه مثل ببینه رو من وقتی

بودی انتقامش ی وسیله . 

 

شد کوبیده سرم توی پتک مثل هاش حرف . 



ریخت فرو و شد خراب باره یک به وجودم توی چیز همه انگار . 

میگفت راست . 

 

 می راست نامرد اون ولی کردم می فراموش مداشت احمق من

 .گفت

" بودی انتقامش ی وسیله فقط تو " 

شد می تکرار سرم توی مدام جمله این . 

کردم نگاهش نفرت پر . 

توعه تقصیر ش همه. توعه تقصیره ـ . 

 

 برام ولی گرفتند می پشیمونی رنگ داشتند کم کم هاش چشم

نبود مهم . 

زدم جیغ توانم ی همه با : 

لعنتیه توی تقصیر ـ . 

داد جاخالی اون و کردم پرت سمتش رو میز روی بشقاب . 



 

کنه رها رو من تونست نمی ساشا . 

بودم زنش من. نبودم کاغذ روی اسم. نبودم آشغال من ! 

کشمت  می خدا به. میکشمت نخواد رو من اگر ـ . 

شد پیچیده دلم توی درد آخرم فریاد با همراه . 

 

تمگرف رو صندلی پشتی و زدم جیغ . 
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گرفت رو بغلم زیر و آورد هجوم سمتم به زده وحشت : 

 چرت بودم عصبانی خدا به. کردم غلط شدی؟ چی ماهور؟ ـ

ماهور؟. گفتم  



 

ترسیدم من و کشید می تیر دلم زیر. ترسیدم . 

خواستم می رو ساشا ی بچه من. میخواستم رو بچه این . 

 

*** 

 

 آروم. گرفت رو وجودم کل آرامش داد خیال آسودگی که دکتر

بود شده آروم هم پشیمون ماهان. بودم شده . 

 بی بود شنیده رو ماهان فریاد و من جیغ وقتی بیچاره سحر

کرد کمکم دلخوریش به توجه .  

 

 تونست که بود کسی تنها سحر هراس و هول همه اون میون

بگیره تماس دکتر با و کنه مدیریت رو اوضاع . 

 شد می باعث هام حرف مرور. کردم می خواهی عذر ازش باید

بشم زده خجالت . 

 



 به نا های صحبت کردن رو و زیر از دست اومد حرف به که ماهان

کشیدم جام . 

رفتم تند ـ ... 

داد ادامه جانبی به حق با سریع : 

رفتی تند هم تو ـ ! 

کردم نگاهش . 

 

کنه نمی ول رو من ساشا ـ . 

بپره باال ابروهاش شد باعث اطمینانم پر ی جمله . 

 داد شکنجه رو من ساشا. کنی قضاوتم نباید. ماهان نبودی تو ـ

  .درسته

 تجاوز جسمم و روح به داره که نکردم حس وقت هیچ ولی

کرد نمی سوء قصد اما ترسوندم می. میکنه . 

 

کرد اخم . 



فهمیدم صمصام و فرزاد دستای توی رو تجاوز معنای من ـ .  

 با رابطه و فرزاد با رابطه بین خواست می ازم صمصام که وقتی

فهمیدم کنم انتخاب رو یکی بادیگاردهاش .  

 رو بدنم و بود کرده قفل رو هام دست ران قایق پسرک اون وقتی

فهمیدم کرد می لمس . 

 

 با کشید می درد برادرم. بود زده بیرون پیشونیش های رگ

هام فحر . 
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نداشتم دوست رو غیرتش با بازی اما بود خودش تقصیر . 

 



داد نجاتم ساشا. بود ساشا اما ماهان نبودی تو ـ .  

 عذاب دریده های چشم همه اون بین این از بیشتر نگذاشت

تونست شاسا اما نتونستی تو. بکشم .  

 نابود من امثال و من تا درافتاد باند یک با. کرد محافظت ازم

 .نشیم

 که بودم من. نکرد کاری من رضایت بدون هم نیاز اوج توی

 .خواستم

 

فشرد می رو سرخش های مشت . 

 حامیم تنها. بودم تنها من و نبودی تو. ماهان نگیر خرده بهم ـ

بود ساشا .  

 بود داده قول بهت که پرهامی حتی وحشتناک لحظات اون توی

نبود هم . 

 ش وابسته. گرم شکنجه به بردم پناه دنیا ی همه ترس از من

گرفتمش اشتباه یا درست تصمیمم. شدم . 



 

کردم بغض . 

 درست روزی یه. شه تموم روزی یه کاش. نباشه اشتباه کاش

 .شه

 فرصت... باشی پشتم داری فرصت که حاال... برگشتی که حاال ـ

ماهان باش پناهم. نگیر خرده بهم کنی رانجب داری . 

 

کرد نگاهم غم پر. گزیدم لب . 

داداشی باش پناهم ـ . 

آغوشش توی بودم شده غرق بیام خودم به که این از قبل . 

 خودش به محکم رو من. کردم حلقه کمرش دور رو هام دست

زد می بوسه سرم روی و فشرد می . 

 

آورد می درد به رو دلم هاش زمزمه : 



 با هم. باهاتم عمر آخر تا خودم. کوچیکه آبجی تم رمندهش ـ

 هیچ نگران دیگه. شکمت توی کوچولوی با هم... با هم خودت

نباش چیز . 

 

درخشید لبم روی لبخند اشک همه اون میون . 

بگیرم تصمیم تونستم می تر راحت بود باهام ماهان که حاال . 

 

*** 
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 از خبری دیگر. فشرد هم روی خشم با را هایش دندان

نبود هایش چشم درون خونسردی . 



 به چیزی کردم می فکر. بهت بدم فرصت تا نگفتم چیزی ـ

هست وجودت ی گوشه هنوز انسانیت عنوان . 

 

بود داشتنیش دوست ساشای ی خیره گریان های چشم با صبا .  

 به بود باخته گونه این را دلش او وقتی درک به برود نیتانسا

کودکیش حامی مشکی های چشم . 

 

. بود کرده پنهان هوراد آقا سر پشت را خودش وحشت با راحیل

ترسید می ... 

بود عصبانی هوراد آقا. بود عصبانی سامان. بود عصبانی ساشا .  

ترسید می او و بودند عصبانی همه . 

 

 به همه برد هجوم صبا سمت به و داد ستد از کنترل که ساشا

افتادند تکاپو . 

داشتند نگهش و دویدند سمتش به هوراد و سامان .  



 ها مدت  از بعد که هم خانم پوران. گرفت شدت یلدا های گریه

بود عصبانیش و سرخ ی چهره نگران بود دلخور ساشا از هنوز . 

 

 دوباره قلبش. گرفت نمی پا خورد می زخم دیگر بار اگر ساشا

کرد نمی پا سر را او هم انتقام حتی. کرد نمی زندگی . 

لرزاند بیشتر را صبا لرزان تن فریادش : 

 

 بود این رو؟ ماهور فروختی کی به کردی؟ یکی به دست کی با ـ

من؟ های محبت ی همه مزد دست  

 

شد بلند صبا هق هق . 

 دست از را خودش "آرومم" ی جمله گفتن با مدتی از بعد ساشا

کرد خالص سامان و هوراد آقا . 

 رعنا به نگاهش. برد فرو موهایش در دست و کشید عمیقی نفس

افتاد مسکوت خانم . 

 



خانم؟ رعنا بگین ندارین چیزی شما ـ  

انداخت زیر به سر و گزید لب خانم رعنا : 

آقا بکنین صالحه که کاری هر ـ . 

 

 خانم رعنا. داشت درد گفتنش "آقا". داشت درد صدایش

ودب شکسته . 

داد ادامه توجه بی خانم رعنا اما زد صدایش بهت با صبا : 

 

 حمایتش من. منه تربیت حاصل ایستاده اینجا که دختری این ـ

کردم بزرگش من. کردم .  

 من. کنه زندگی اینجا بدین اجازه خواستم ازتون که پشیمونم اما

وضعیتم این مقصر هم ... 
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 از. آخر بود مادرش. شکست می صبا و زد می حرف خانم رعنا

بود کرده مادری برایش بیشتر واقعی مادر . 

 تقاضای روی دیگه من. بدین انجام دونین می صالح کاری هر ـ

ندارم رو بخشش .  

بهتون کردن نگاه از دارم شرم .  

 مجازاتمون... کنین مجازاتش قانون از دور به جا همین اگر حتی

زنم نمی دم کنین . 

 

 دیگر زن این اما. فشرد را دستش و رفت سمتش به خانم پوران

کرد نمی پیدا تسکین دلداری با . 

 همه پیش. بود شرمنده. دخترش و خودش از بود شکسته قلبش

بود شرمنده عالم ی . 

 

گفت سامان به رو و کشید عمیقی نفس ساشا : 



اینجا بیاد. گشته چی هر بسه بگو. پرهام به بزن زنگ ـ . 

بگیرد تماس پرهام با تا شد دور جمع از کمی حرف بی سامان . 

صبا به کرد رو دوباره ساشا : 

کردی؟ تبانی کی با ـ  

 

زد هق صبا : 

نمیدونم ـ . 

ترساندش ساشا فریاد : 

نگو دروغ لعنتی ـ . 

دونم نمی خدا به. دونم نمی ـ . 

داد ادامه و تگرف نفسی هایش اشک میان : 

 

 می. سراغم میومد مدام نفر یه نبودم اینجا که رو مدتی اون ـ

 کار ی وعده. داد پول ی وعده. میکنم کار کجا و کیم دونست

داد بهتر . 



 

گزید لب : 

 عمارت این از رو ماهور کافیه فقط گفت. داد رو تو ی وعده ـ

خودش با ش بقیه. بکشم بیرون .  

 پیدا راهی که همین. باهاش داره چیکار و کیه نپرسیدم ازش

بود کافی کردنش دور برای بودم کرده . 

 کاری دست رو حیاط دوربین و بخوابونمش فقط من بود قرار

کردم استفاده بود داده که دارویی همون از. کنم . 

بردش و اومد مرد همون. کردم باز رو در شد بیهوش وقتی . 

 

 می مشت ستد. شنید می و بود بازگشته جمع به هم سامان

شنید می و خورد می حرص. شنید می و کرد . 

 

کند جلوگیری نکرد فرصت کسی و صبا به کرد حمله ساشا . 

زمین از کرد بلندش و گرفت محکم را صبا ی یقه ... 
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کردی؟ رو کار این چرا لعنتی؟ چرا ـ  

انگیز ترحم و بود دردناک صبا جیغ : 

دارم دوستت چون ـ ! 

 این  وقت هیچ. افتاد زمین روی صبا و شد شل هایش دست

بود نشنیده مستقیم را جمله . 

 یک تنها اش آشفته فکر. برد درهم بیشتر را ابروهایش سامان

داد می را اخطار : 

ست حامله ماهور ـ . 

 خیره سامان به هتب با همه. لحظاتی برای شد متوقف چیز همه

صبا حتی بودند . 



 

رفت فرو خود در بیشتر خانم رعنا و گزید لب یلدا . 

زد چنگ را موهایش ساشا . 

 باور تا بود کرده را تالشش ی همه اما دانست می... دانست می

 .نکند

 

 نشده ثابت ی فرضیه تنها نظریه این است ممکن کرد می فکر

بماند باقی . 

بود کرده نابود ار افکارش ی همه سامان اما . 

بود حامله ماهور ! 

ماند نمی شکی جای پس گفت می ماهان وقتی . 

داد می نجات را فرزندش و ماهور باید . 

 

*** 

 



 این باید زود یا دیر. بود ریخته هم به را اعصابش سامان تماس

نبود آماده اما افتاد می اتفاق . 

بود منتظرش در جلوی ساشا رسید که عمارت به . 

 حاال و بود نوشته خودش را سناریو این. کشید عمیقی نفس

برساندش پایان به بود مجبور . 

 

 سالم نه و کرد سالم نه. خورده زخم و بود عصبانی ساشا

 .خواست

رفت مطلب اصل سراغ به راست یک : 

باهاشون کرده همکاری صبا. دزدیدن رو ماهور ـ . 

 

بیچاره عاشق صبای. بست چشم درد با ! 

بود داده عاشق صبای به دل که خودش بیچاره . 

 آشغال صمصام اون به دستم. کیه کار بزنم حدس میتونم ـ

 ...برسه



 

پرید حرفش میان و کرد باز چشم : 

امنه جاش ماهور ـ . 

نشست پیشانیش روی اخم و شد گیج ساشا . 

چی؟ ـ  

کشید گردنش به دستی : 

برگشته ماهان ـ ! 

 

16:35 15.11.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌ادیـآبـ ⛓️⛓ (🍁Ŋ.ℳ🍁)] 

#part321 

 

 برای اما. کند می صرف را زیادی زمان گاهی خاطرات شدن دوره

 سال یک اتفاقات ی همه تا کشید طول ثانیه چند تنها ساشا

بگذرد چشمانش پیش از اخیر . 



 

 خشم به را خود جای و شدند دود همه قلبش توی های نگرانی

 .دادند

خوشحال و بود ماهان پیش ماهور. کشید نمی درد ماهور .  

بود رسیده فرا انتقام زمان . 

کجاست؟ ـ  

 

 خوبی نوید پیش لحظه چند مضطرب ساشای ناگهانی خونسردی

داد نمی را . 

بزنیم حرف. بزنید حرف باید ـ . 

داد تکان سر خونسردانه : 

زنیم می حرف ـ . 

 

*** 

 



رفت می دیگه سمت به سمتی از مدام ماهان. بودم مضطرب . 

داشت خبر ماهان برگشت از حاال ساشا و بود زده زنگ پرهام . 

کشیدم رو دستش کالفه : 

 

رفت گیج سرم. ماهان بشین بیا ـ . 

رفت عقب کمی و کرد آزاد رو دستش : 

 ولی بزنم حرف باهاش باید میگه پرهام. تونم نمی تونم نمی ـ

کنه تعریف ساشا برای رو ماجرا نتونست خودشم اون. نمیشه . 

 

 حاال اما بود کرده طراحی رو نقشه این خودش پرهام. بود عجیب

کشید می عقب . 

نکرده؟ تعریف چرا ـ  

ساشا از ترسه می ـ . 

 



 قرار اگر. کردم سکوت اما "داره حق" ی جمله اومد لبم پشت تا

 می تایید هم رو ماهان خشم باید کنم تایید رو ساشا خشم بود

 .کردم

بطلبن جنگ داشتن حق و بودند خورده زخم دو هر ها اون . 

 

 داشت سعی و بود اتاق توی سحر. کرد می اذیتم ماهان کالفگی

خوابیدن به کنه راضی رو سنا . 

 من های حرف و روز اون از حرفی ولی باهام بود سرسنگین کمی

 .نمیزد

کنم صحبت ماهان با تا بود مناسبی زمان . 

 

بشینه کنارم کردم مجبورش و گرفتم رو دستش دوباره . 

کیه؟ سارا ـ  

 روی غبار از ای الیه. دیدم رو نفسش شدن حبس وضوح به

نشست دریاییش های چشم . 
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میاوردم در سر راز این از امروز باید من اما شه بلند خواست . 

 نابودی توی گفت می. کردی تجاوز بهش تو گفت می ساشا ـ

داشتی نقش اراس . 

 سکته مرز تا کردم حس. کرد نگاهم ناباوری با و پرید رنگش

برگشت و رفت . 

 

 کاناپه روی جون بی گوشت تکه یک مثل و شد سست بدنش

 .افتاد

. آوردم براش آب لیوانی و دویدم آشپزخونه سمت به وحشت با

زدم زانو جلوش . 

 



گفتم می چیزی نباید. ببخشید خوبی؟ ماهان ـ . 

 که عمیقی نفس. گذاشتم سردش های دست میون رو لیوان

بشم خاطر آسوده هم من شد باعث کشید . 

 

 مبل، کنار همونجا شد باعث زدنش حرف اما شم بلند خواستم

بشینم زمین روی . 

 کارهای انجام برای گاهی. دیدمش شرکت توی اول بار ـ

زد می سر اونجا به شرکت گرافیکی . 

 

 وی تی از ای نقطه به شد رهخی. گرفت ازم چشم و کرد سکوت

رنگ سیاه . 

 هم کنار از فقط. زدیم حرف نه و کردیم برخورد هم به نه ما ـ

ولی گذشتیم ... 

 وی تی خاموش ی صفحه توی رو میگفت که هایی صحنه انگار

دید می . 

 



 ای قهوه هاش چشم. لرزید دلم کردم نگاه هاش چشم به وقتی ـ

 من که موندند می حفره یه مثل من برای ولی بودن ساده

شدم می غرق داخلشون . 

 که بود اول بار انگار. ساله چهارده ی بچه پسر یه بودم شده

داشتم برخورد باهاش نزدیک از و دیدم می رو دختری . 

 

طوالنی سکوت یک. کرد سکوت ... 

 و شناختنش می همه که کارمندی بود؟ ساشا کارمند سارا یعنی

 اختصاصی ی طبقه یک فرهمندها خانوادگی ی خونه توی

 داشت؟

 

شدن گرد هم من های چشم اومد حرف به دوباره که ماهان . 

 خاطر به که دختری. ش خونده خواهر. بود ساشا خواهر سارا ـ

بودن کرده قبولش فرزندی به نوزادی از خانم، پوران ناباروری . 

 

کردم زمزمه رو "ناباروری" ی کلمه بهت با . 
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 شد ای بیماری دچار سامان آوردن دنیا به از بعد خانم پوران ـ

کرد نابود رو رحمش که . 

 رو هاش پسر. بود دختر عاشق همیشه مادرش گفت می سامان

بود ای دیگه چیز براش دختر اما داشت دوست . 

 بهتر برای هوراد آقا بیماریش، با کردن نرم پنجه و دست میون

 شد ش نتیجه و کرد مطرح رو پیشنهاد این روحیش حال کردن

خونواده اون به سارا ورود . 

 

 بود این پس. دادم تکیه کاناپه به و کشیدم صورتم به دستی

خونواده این با سارا مجهول نسبت . 



 خانواده اون اعضای از کدوم هیچ به که بود خوانده خواهر سارا

نداشت شباهت . 

 

 دلبستگی زود خیلی اون. رو اینا بود کرده تعریف برام سامان ـ

فهمید رو سارا به من .  

بودم شده سارا عاشق... نه دلبسته من! آره . 

. باشه داشته دشمنی باهاش که نبود کس هیچ. بود مهربون سارا

بود دوست هم اطرافش افراد ترین منفور با حتی اون . 

 

 سخت زدنش حدس. گرفت خشم و نفرت رنگ ماهان ی چهره

بودند زده زخم "افراد ترین منفور" این. نبود . 

 شراکت ی واسطه به که بود فرزادی ها ترین منفور این از یکی ـ

شد باز شرکت به پاش ساشا و پوالد . 

 

 اتود. آوردم یاد به رو سارا اتاق توی ی کاره نیمه تابلوی کم کم

دبو فرزاد همون انگار که آشنایی مرد ی چهره . 



 سارا چرا. دوختم چشم ماهان به نگران و اومد درد به قلبم

کشید؟ می رو فرزاد تابلوی  

 

 با. داد نمی تشخیص درست رو ها آدم ذات من مهربون سارای ـ

خندید می و گفت می من .  

اما شد دوستم سارا. کرد می دل و درد. کرد می کمکم ... 

 

 تا نداشتم بونیز اما رو اماش میدونستم. عاشقم برادر کرد بغض

نگه چیزی بخوام ازش . 

 قلبم. ماهور شدم نابود گفت فرزاد به عشق از برام که روزی ـ

کردم نمی باور. شد تکه تکه... شد خرد . 
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 رورشپ دلش توی رو فرزاد به عشق سارا کردم نمی باور هم من

 .بده

نبینه؟ ماهان های چشم توی رو عشق شد می مگه   

 هاش چشم از راحتی به مدت همه این از بعد من که رو عشقی

 .میخوندم

 

 نگاه بهش غمگینی لبخند با فقط. نزدم حرفی هیچ روز اون ـ

دادم گوش وجودم شدن خرد صدای به و کردم . 

 

 برای حتی بود شده جمع هاش چشم توی اشک االن که ماهانی

نکرد گریه هم مون دوباره دیدار . 

 

 رو عشقش ماجرای سارا. کشیدم عقب رسما روز اون از بعد ـ

بود شده مخالفت باهاش حسابی و بود کرده اعالم علنی . 

 اما انداخت راه فریاد و داد دید رو کشیدنم کنار که سامان 

نداشت من روی تاثیری .  



 منصرف عالقه ابراز از شد باعث همینم. نبود من با دلش سارا

 .شم

 

کشید عمیقی نفس . 

 

لعنتی روز اون تا... تا روال روی و بود عادی چیز همه ـ ... 

 

کرد مشت محکم رو دستش و گزید لب . 

 

 بود بد حالم چون خر من و گرفت تماس باهام بار چندین ـ

 تازه زد زنگ هم باز بارونی شب نیمه  وقتی... ندادم رو جوابش

رو گوشیم دادم بجوا و شدم نگران .  

 همه انگار. خواست کمک ازم. کرد می گریه. لرزید می صداش

 لوکیشن انداختم یادش طرفند صد با. بود کرده فراموش رو چیز

رو فرستادن . 



 خدا کار فقط. بود شهر وسط کوچیک دار حیاط ی خونه یه توی

رسیدم سالم و نکردم تصادف که بود .  

 پریدم و رفتم باال دیوار از. ردنک باز رو در کسی زدم در چی هر

خونه داخل . 

 

موهاش توی کرد فروشون. لرزید می هاش دست . 

 

. دیدمش. اونجا رسیدم نمی زنده و بودم کرده تصادف کاش ـ

بودن شده پاره هاش لباس .  

 اون توی کس هیچ. کبودی از بود پر صورتش. بود خونی تنش

 می ازش جوربد سارا که سگ یه... یه و سارا جز نبود خونه

 .ترسید

 

. بود شده سرخ صورتش. رفت راه تند تند و شد بلند جا از سریع

داشتم وحشت داستان ی ادامه شنیدن از و بودم نگرانش . 

 



 دو. نبود تنها. خونه این توی بودش کشونده عوضی فرزاد اون ـ

 تجاوز بهش... بهش. بودن همراهش عوضیشم دوستای از تا

 .کردن

 

 پایین سرخش های چشم از اشک. کوبید شقلب روی رو مشتش

 .ریخت

 یه به... سگ یه به کردن مجبورش... بودن نکرده ولش بعدش ـ

 ...سگ

 

زد زانو سالن وسط. کرد هق هق و نداد ادامه . 
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 رحمانه بی که سارایی و اون حال به. حالش به کردم می گریه

شد پرپر . 

زدم زانو جلوش . 

نالید مظلومانه و داد نشونم رو دستاش : 

 

کردم تیمار رو تنش خودم دستای با خودم ـ .  

 تنش روی بدتر سگ از آشغاالی اون و سگ های پنجه جای

کرد می روانیم . 

کردم پانسمان خودم. پیچیدم باند خودم رو بدنش کل .  

 درد ریخت می زخمش روی که رمشو اشکای... هام اشک

 من و کرد می ناله. زد نمی جیغ. کرد می ناله مظلومانه و میکشید

کاری هیچ... کاری هیچ ... 

 

پوشوند رو صورتش دست با و نداد ادامه . 



 با نشه نوا هم هقم هق تا. کنم مخفی رو هقم هق تا گزیدم لب

هاش گریه صدای . 

کردم بغلش محکم .  

کردم نوازش و گرفتم آغوش در رو سرش مادر یک مثل . 

 

 اما خواستم می دلداری. خواستم می نوازش و آغوش خودمم

شد نمی . 

تلخ سرنوشت این از میومد بند نفسم . 

بود زده حرف ماهان کاش .  

 از کدوم هیچ موقع اون شاید. گفت می سارا به رو چیز همه کاش

افتاد نمی ها اتفاق این . 

 

 تا دنیا. شدن می پشیمون وناطمینانش از ها آدم سریع چقدر

 ها سارا باید ها فرزاد کجا تا بده؟ ادامه رو نامردیش بود قرار کجا

کردن؟ می پاره و تکه رو  



کجا؟ تا  

 

*** 

 

. پاهام روی بود خوابیده خردسال ی بچه یه مثل درست ماهان

بودم خونده الالیی براش . 

نبرامو خوند می رو الالیی این همیشه. افتادم مادرم یاد . 

هاتون بچه برای خونین می شما هم روزی یه میگفت . 
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زد نق هم باز ماهان بیداری و خواب میون : 

دوباره بخون ـ . 



کردم فرو موهاش میون رو دستم و زدم محوی لبخند . 

 

زیره گل الال الال ـ  

گیره لتد پیش دلم  

سنجد گل الال الال  

دنج ای گوشه باهم بریم  

 

 می همراهم داشت انگار. شد می اکو سرم توی مادر صدای

 .خوند

 

سنبل گل الال الال ـ  

بلبل همچون شم خونت غزل  

سوسن گل الال الال  

بوسم لبت بوسی لبم  

الله گل الال الال  



پیاله من می خود تو  

 

زد می لبخند بهم. دیدمش می بار این . 

کردم نوازش آروم و گذاشتم شکمم روی رو م دیگه دست . 

 

پرپر گل الال الال ـ  

درد نبینی غم نبینی  

بیتاب گل الال الال  

همرات خدا هستی جا هر . 

 

خورد عجیبی پیچ دلم بزنم دهنم با رو ملودیش اینکه از قبل . 

بود برده خوابش ماهان . 

 به عتسر با و گذاشتم سرش زیر رو مبل های کوسن از یکی

رفتم آشپزخونه سمت . 

 



 انگار خورد مشامم به که ترشی بوی و کردم باز رو یخچال در

شد فراموشم چیز همه . 

آوردم بیرون یخچال از رو ترشی ی شیشه و زدم بزرگی لبخند . 

نشستم خوری ناهار میز صندلی روی و کردم باز رو درش . 

 

 شمچ بودن شده رنگ یشمی حاال که خیارهاش و زرد های کلم

کردن بارون ستاره رو هام . 

 توی و آوردم بیرون بزرگ کلم گل یک قاشق از استفاده بدون

گذاشتم دهانم . 

 

 از لبخند اما شه جمع صورتم کمی شد باعث تندش و ترش طعم

نرفت هام لب روی . 

 خوردن از سحر صدای که بود رسیده نصف به تقریبا ترشی

کرد متوقفم . 

کنی می ضعف نخوردی ناهار ـ . 



 

گلگون هاش گونه و بودن سرخ هاش چشم. کردم نگاهش . 

 توی سحر ماهان های حرف و ها گریه موقع که آوردم یاد به تازه

بوده خونه . 

نشست صندلی روی جلوم . 

عاشقه ماهان گفتم دیدی ـ ! 

 

 می من. بردم دهانم سمت به و برداشتم بادمجون ای تکه

بودن حالیش که م گرسنه کوچولوی بزنم حرف خواستم . 

گفتم و بود پر دهانم : 

 عاشق تونه می بار یک فقط آدم که ندارم قبول رو این من ـ

 .بشه
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بست رو درش و گرفت ازم رو ترشی ی شیشه . 

کنی می ضعف ـ . 

شدن جمع ناخودآگاه هام لب . 

زد بخندیل م چهره دیدن با : 

بخور غذا با. بیارم ناهار برات بگذار. نکن گریه حاال ـ . 

 

خندید بار این. زدم لبخند دوباره . 

 بشقاب توی برام رو گاز روی استانبولیِ از مقداری و شد بلند

گذاشت جلوم چنگال و قاشق همراه به و ریخت . 

گرفتم رو دستش : 

نخوردی ناهار خودتم ـ . 

 



 شکمو راهیِ تو تو، مثل من. شه اربید ماهان کنم می صبر ـ

 .ندارم

 .خندیدم

 دو هر شد باعث آشپزخونه چهارچوب توی از ماهان صدای

کنیم نگاهش . 

 

 بچه پسر شبیه نامرتبش موهای و کرده پف های چشم اون با

 به مالید می رو هاش چشم که حالی در. بود شده ساله پنج های

اومد سمتمون : 

خوام می منم ـ . 

 

*** 

 

 با شدن رو به رو تصمیم باالخره ماهان ماه یک گذشت زا بعد

بود گرفته رو ساشا . 



 خبر که بود نگذشته ساشا فهمیدن از هم هفته یک هنوز

پیچید جا همه ماهان برگشت . 

 

 همه در به در داشت و بود شده خبردار هم صمصام پوالد حتی

گشت می رو تهران های سنبه سوراخ ی . 

 

بود ساشا سر زیر رخب این پیچیدن میدونستم . 

 وقتی ماهان اما کنه پیدا زودتر رو ماهان میخواست کار این با

 تر کار محافظه و ترسید حسابی فهمید رو صمصام شدن خبردار

 .شد

  

خودش خاطر به نه ! 

 ضعفش نقطه تنها. بده دست از رو من دوباره بود ترسیده ماهان

من... نه هم سحر. بودم من ! 

 



 باید رو زیادی مدت هنوز سحر بفهمم تا دبو کافی ماه یک این

 اما... نه عاشق سارا مثل. بهش بشه مند عالقه ماهان تا کنه صبر

بودنش روی کنه حساب . 
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 و کرد می توجه بهش. دید می دوست یک فقط رو سحر ماهان

صمیمی دوست یک عنوان به فقط داشت دوستش . 

کنه هضم رو سارا غم ماهان تا کشید می طول .  

 یک مثل رو اون تا کشید می طول اما کنه فراموش تونست نمی

کنه عاشقی سحر برای و داره نگه قلبش ی گوشه خاطره . 

 

 می غمگین هم رو من دلتنگ دل گاهی سحر های چشم غم

 .کرد



 دیدار این از ترسیدم می. اساش دیدن برای زد می دل دل دلم

بود تنگ دلم اما . 

گذشت سخت بالغ قره ماه یک مثل هم ماه یک این .  

خواست می رو ساشا دلم من اما بود ماهان . 

 

دید می هم ساشا داشتم دوست و بودم شده تر تپل کمی . 

 های ویار همپای هاش توجهی بی ی همه با داشتم دوست

شد می عجیبم . 

اومد می وجل داشت کم کم شکمم . 

شد می نمایان کامال حاملگیم پوشیدم می جذبی لباس اگر . 

 

 به و بگیرم راهرو توی قدی ی آینه از چشم شد باعث در صدای

برم در سمت . 

بود ماهان میدونستم. نکردم نگاه چشمی توی . 

پرهام پیش از گشت برمی باید دیگه . 



 

 رگ توی خون بود در پشت که فردی دیدن با اما کردم باز رو در

بست یخ هام . 

 دیدنش از زده وحشت من اما شد بارون ستاره دلم های چشم

برداشتم عقب به قدمی . 

 

 اول ساشا بود قرار. باشه شده ریزی برنامه دیدار این بود قرار

ببینه رو ماهان بعد و واقعیت از بشه آگاه . 

 

 خوبی چیز روم به رو سالبت با مرد مشکی های چشم از من اما

خوندم نمی رو . 

 محکمی صدای با سرش پشت در. رفتم عقب باز من و اومد جلو

شد بسته . 

 

 از قبل بود برداشته رو کلید سحر که بودم کرده فراموش چرا

ماهان؟ با رفتن  



من خدای ! 

نبود خونه توی روم به رو خشمگین مرد و من جز کس هیچ . 

 

 خونه اطراف به نگاهی و کرد فرو هاش جیب توی رو هاش دست

داختان . 
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نیست خائنت برادر از خبری انگار ـ . 

بترسم خونسرد و آروم صدای این از باید که دونستم می دیگه . 

کرد براندازم پا تا سر از . 

 توی ماهان که داشتم تن به پا مچ تا گشادی و گلدار پیراهن

بود خریده هاش رفتن بیرون از ییک . 



 

شد نزدیک بهم . 

بودیم سالن توی حاال . 

 رفتم عقب قدم چند دوباره و ترسیدم. آورد سمتم به رو دستش

روش شدم پرت و کرد گیر نفره سه مبل ی پایه به پام که . 

 

 تسلط بهم و کرد می نگاهم باال از که این. زدم می نفس نفس

دلرزون می رو تنم بیشتر داشت . 

زد ترسم به پوزخندی . 

 فراموش. بزنم خواستم می که رو هایی حرف بودم کرده فراموش

کنم طلبی حق باید که بودم کرده . 

 

کردم خیس زبون با رو هام لب . 

انگار بود کرده قفل مغزم . 

نداری حق... حق ـ ... 



کردم قطع رو م جمله من و شد خم سمت به . 

کشید سردم های گونه روی رو گرمش دست . 

چی؟ ندارم حق ـ  

 

بستم محکم رو هام چشم. دادم قورت رو دهانم آب . 

دختر یاال ! 

نشی الل موقعیت این توی اینکه برای کردی تمرین ماه یک . 

کردم باز رو هام چشم . 

 

 حالم گردنم به هاش نفس برخورد. کرد فرو گردنم توی رو سرش

کرد می تر خراب رو . 

داشتم دوست بیشتر رو بلوطش بوی ـ . 

گزیدم بل . 

 اجازه هاش نفس حاال و بودم آغوشش دلتنگ ماه یک از بیشتر

بزنم حرف دادن نمی . 



بوسید رو گوشم نرمی . 

 

نیست کار خیانت ماهان ـ . 

آروم خیلی. بودم کرده زمزمه ! 

خوردن گره ابروهاش و کشید عقب. شنید اما . 

زدم چنگ رو پیراهنم . 

 

کرد بلند رو سرم و گرفت محکم رو م چونه .  

غرید خشم با بشه خارج دهانم از ای ناله که این از قبل : 

شو خفه ـ . 
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 هم من کوچولوی. گذاشتم شکمم روی رو لرزونم های دست

پدرش از بود ترسیده . 

شد باز در و اومد در قفل توی کلید چرخیدن صدای . 

 

 بلند سر وقتی و شد داخل که دیدم رو ماهان ساشا، سر پشت از

زد خشکش کرد . 

شدن رها دستش از خرید های پالستیک . 

ایستادند ماهان سر پشت هم سنا و سحر و شد بسته در . 

 

بود می دعوا شاهد باید هم باز بیچاره سنای . 

 و درد به کردن فکر فرصت. کرد رها محکم رو م چونه ساشا

 .نداشتم

چرخید ماهان سمت به اشاس . 

ایستادم سریع . 

 



قدیمی رفیق دادی خونواده تشکیل که بینم می ـ . 

بود کرده هول من مثل هم ماهان . 

کردی درازی دست من های دارایی به که بازم ـ . 

نشست هم ماهان ابروهای روی اخم . 

اومد سمتم به و گرفت رو سنا دست سحر . 

 

 نگرانی اما حال به تا بود هندید رو ساشا. بودن نگران هاش چشم

 تصویر براش کافی ی اندازه به ماه یک این توی ماهان و من های

بود ساخته . 

زد لب : 

خوبی؟ ـ  

 

 دست نگران. رفت می ساشا سمت به که بود ماهان به نگاهم

زدم چنگ رو سحر . 

تو؟ دارایی شده من خواهر حاال تا کی از ـ  



کردی گم رو گورت و برداشتی و من نامزد وقتی از ـ .  

گذاشت من ی خونه توی رو پاش ناخواه خواه خواهرت وقتی از . 

 

کرد ادا قبل از تر بلند صدایی با رو بعدیش ی جمله : 

افتاد پرورش به شکمش توی من ی بچه وقتی از ـ . 

 

شدن مشت ماهان های دست . 

 درست تونست نمی ماهان. بود بد این و خورد می حرص داشت

 هم همین خاطر به عصبانیت؛ هنگام یرهبگ تصمیم و کنه فکر

کرد حمله ساشا سمت به اول که بود ماهان این . 

 

 بال این تو وقت اون بود تو خاطر به کردم کاری هر من عوضی ـ

آوردی؟ خواهرم سر رو  
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بزنن مشت هم به داشتن سعی و دنبو شده یقه به دست دو هر . 

 

 بر هم پس از نتونن میشد باعث همین و بود برابر هیکلشون و قد

 .بیان

 خاطر به کردی خیانت! آشغال رفتی گرفتی و من نامزد دست ـ

  من؟

 

 می نگاه کردن می پرت هم سمت به که هایی مشت به وحشت با

 .کردم

 سحر و من مبهوت و گیج نگاه شد باعث ای گوشی زنگ صدای

بشه دوخته بود سنا دست که ماهان موبایل به . 

 

کرد نگاه ما به ترسان و شده گرد های چشم با هم بیچاره سنای . 



 چنگ سنا دست از رو گوشی سریع داد مغزم که دستوری با

چسبید سحر به و زد خفیفی جیغ اونم. زدم . 

 

 شکر رو خدا قلبم ته از. گرفت می تماس داشت که بود پرهام

دادم جواب و ردمک . 

پیچید گوشم توی صداش . 

کرده پیدا رو خونه آدرس ساشا ماهان؟ ـ ! 

گزیدم لب . 

دیره کنم فکر ـ . 

ماهور؟ ـ  

 

گفت رو اسمم ناباورانه که بود پرهام مبهوت صدای . 

هم جون به افتادن. بیا خدا رو تو ـ . 

رسونم می رو خودم االن ـ . 

شد قطع تماس . 



 

سحر به دوختم رو نگاهم و کشیدم عمیقی نفس . 

اتاق تو ببر رو سنا ـ . 

کرد نگاهم زده وحشت و نگران : 

ولی ـ ... 

 

میکنم درستش من... من. اتاق تو ببر رو سنا. سحر برو ـ . 

نداشتم اعتماد خودم حرف به خودمم . 

 برد رو سنا سریع خیلی و انداخت تا دو اون به نگرانی نگاه سحر

ها اتاق از یکی داخل . 

 

رفتم ونسمتش به کمی . 

کرد می هولم اومد می دو هر دهان و بینی از که خونی . 

 از قبل گرفتم می رو جلوشون باید. کردم می جمع رو خودم باید

افتاد می ناپذیری جبران اتفاق اینکه . 



زدم فریاد و کردم جمع رو نفسم : 

بسه ـ ! 

 

 پریده رنگ من به دو هر و شد متوقف نزاعشون لحظاتی برای

دوختند چشم . 

 سمت به خواستند دوباره. بود لحظه چند برای فقط توقف این ماا

کردم پرت میونشون رو خودم فکر بدون که ببرن هجوم هم . 

 

بود دار خنده! کنم جداشون هم از داشتم سعی .  

 هم از رو گوریل تا دو داشتم سعی ظریف هیکل و قد اون با من

کنم جدا ! 
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 بود کدومشون دست نفهمیدم تقال و شدن گالویز همه اون میون

کرد پرت عقب سمت به شدت به رو من که . 

خوردم سرم پشت دیوار به محکم و کشیدم بلندی هین . 

 

 و کرد گرد رو هام چشم پیچید کمرم توی که شدیدی درد

حس بی رو وجودم . 

 رو ناله و جیغ توانایی که بودم شده شوکه ردد شدت از انگار

 .نداشتم

 

رفت دود دلم . 

کردم احساس پام میون از رو گرمی مایع شدن خارج . 

 تند که قرمزی های لکه. کشیدم پایین سمت به بهت با رو نگاهم

 تر خفه رو م شده حبس نفس اومدن می پدید لباسم روی تند

 .کردن

 



 نمی رو دلم زیر و کمر ردد معنی. فهمیدم نمی رو خون معنی

 .فهمیدم

نشم متوجهش داشتم دوست ... 

 شکمم روی دستم. بودن شده گالویز هم با هنوز ساشا و ماهان

 .نشست

 !بچه

ساشا و من ی بچه ! 

 

 روانی درد و برگشت بدنم به حس تا کشید طول لحظه چند فقط

چشیدم وجودم تمام با رو کننده . 

 تا دو اون شد خارج گلوم از که ممتدی و هم سر پشت های جیغ

کرد متوقف رو . 

کردم می حس رو درد فقط. شد سیاه هام چشم جلوی چیز همه . 

 



 خودم ی بچه. دم می دست از رو م بچه دارم گفت می که دردی

داره نگه رو ساشا میتونست که چیزی تنها. ساشا و . 

بود درد از بیشتر خیلی لحظه اون ترسم ولی بود عجیب . 
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 گوشم توی خودم جیغ از غیر هم ای دیگه صداهای کم کم

 .پیچید

زن یه های جیغ. در پی در پی شدن کوبیده. فریاد و داد صدای ! 

شدن می نزدیک و دور صداها . 

 

 می جلو و عقب دراز تونل یک توی که بودم ماشینی سوار انگار

 .شد



 صداها ی همه اینکه از قبل... برسم تونل انتهای به اینکه از قبل

زدم صدا رو خدا وجودم تمام با بشن قطع . 

 

من از گرفتش می نباید . 

گرفت می نباید رو م بچه . 

 ی همه لحظه آخرین که بود چیزی تنها خدا به بلندم التماس

کرد پر رو گوشم . 

ازم نگیرش خدایا ـ ! 

 

*** 

 

 توی وار سیلی شدند می خارج دکتر دهان از که ییها جمله

خوردند می صورتش . 

خانم پوران سیلی از تر دردناک مراتب به هایی سیلی . 

 



 مادر چون تره خطرناک وضعیت کدوم بگم تونم نمی متاسفانه ـ

 قرار ممکن حالت بدترین توی جسمی هم و روحی لحاظ از هم

 .داره

 

دبری را دکتر حرف هوراد آقا صدای : 

سالمه؟ هنوز جنین یعنی ـ  

 ابروهایش کرد حس که را دکتر خانم گر سرزنش و گستاخ نگاه

شدند هم در . 

 

 هنوز بله ساختند همسرشون که خوبی روحی وضعیت لطف به ـ

اما. سالمه جنین ... 

 

داد تکان دلش در را چیزی "اما" این بگوید اگر نبود دروغ . 

دکشی رنگش مشکی ریش ته و چانه به دستی . 

نزنین؟ حرف قسطی انقدر میشه ـ  



 

 و کرد بزرگی اخم ساشا لحن از نیامد خوشش هیچ که دکتر خانم

گفت تندی لحن با : 

 همه سریع بشنوید رو زدید که گندی زودتر خواید می اگر بله ـ

میگم رو چیز . 
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 ی نشانه به هوراد آقا دهد ادامه را بحث ساشا هڪاین از قبل

گذاشت بازویش روی دست وتڪس . 

 منصرف بحث دادن ادامه از و شیدڪ ای الفهڪ نفس ساشا

 .شد

  



 و انداخت او به نگاهی نیم پیروزمندانه های چشم با ترڪد خانم

 :گفت

شده ولمانڪد به تهدید دچار شما همسر ـ . 

شد متنفر ناشناخته ی اژهو آن از حاال همین از . 

چیه؟ ولمانڪد ـ  

مادر رحم از جفت هنگام زود شدن جدا ـ . 

 

 اطالق جا به و منطقی امالڪ تنفر این بود معلوم هڪ طور این

شد می . 

شیدڪ موهایش در دست عصبانی . 

 اگر حتی بود داده هول را ماهور دامشانڪ دست فهمید می اگر

ستڪش می را دست آن بود هم خودش . 

 

 ضربه ڪی با هڪ یهڪال و یڪآب انقدر چیز همه یعنی ـ

بشه؟ سقط بچه  



انداخت ساشا به ای جدی نگاه ترڪد خانم : 

 

 توی جنین بارداری اول ی ماهه سه توی! نیست طور این ابدا ـ

داره قرار املڪ محافظت در مادر رحم .  

 حتی ما. داره می نگه محفوظ رو جنین امالڪ ڪآمنیوتی مایع

 خاطر به هڪ داشتیم هم مڪش به گلوله ڪشلی مورد ڪی

 اومدن دنیا به از بعد و بود یافته اهشڪ ضربه شدت مایع همین

بود شده دفع مدفوعات دیگر همراه گلوله جنین ! 

 

 یهڪت و ردڪ جا به جا هایش چشم روی را ظریفش ڪعین

گرفت صندلی از : 

 

 زیادی روحی و جسمی فشار با شما همسر هڪ اینه لڪمش ـ

 سیزدهم ی هفته داخل هڪ االن تا حاملگی ابتدای از هڪ

 هڪ همین داشته شده خارج ماهگی سه از و داره قرار بارداری

میشه محسوب معجزه ڪی هستن سالم هنوز بچه و خودش . 



 و شده باال خون فشار دچار روحی شرایط خاطر به مادر متاسفانه

نهڪ می تشدید رو ولمانڪد وضعیت هم همین . 

 

 ترڪد خانم توضیح به هم چندان ماهور وخیم وضعیت فهمیدن

 پشت از جانش بی و ضعیف جسم هڪ همین. نداشت احتیاج

 ی اندازه به شد می دیده ویژه های مراقبت بخش ی شیشه

داد می نشان را وضعیت افیڪ . 

 

 و بودید ردهڪ مراجعه ترڪد به بارداری ابتدای از اگر ـ

 جنین حال ربهض ڪی با االن ردیدڪ می دریافت رو راتڪتذ

شیدڪ نمی خونریزی به ارڪ و شد نمی وخیم انقدر مادر و . 

 

ماهان! ماهان! ماهان ! 

 این ی همه. گرفت می را پرهام ی یقه بار این بود بهتر شاید

بود پرهام ی نقشه سر زیر وضعیت و اتفاقات . 

ردڪ می تعریف را چیز همه زودتر میڪ اشڪ . 



 

 انجام وضعیت دنش بهتر برای بتونیم هڪ هست اریڪ ـ

 بدیم؟

 شد متمایل جلو به هوراد آقا صدای شنیدن از بعد ترڪد خانم

داد انڪت تایید به سری. گذاشت میز روی را هایش آرنج و : 
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البته ـ !  

 و مادر وضعیت میتونید هڪ هستید شما فقط بعد به االن از

نیدڪ تثبیت رو فرزند . 

 

داد ادامه ساشا به رو : 



داره مطلق استراحت به احتیاج االن همسرتون ـ .  

مطلق استراحت نیدڪ دقت ! 

 تا دقیقه سی روزی فقط. اریڪ و ڪتحر گونه هیچ یعنی

ورزش به نیدڪ وادارش باید ساعت ڪی .  

 و آب یتو رفتن راه روی، پیاده. سنگین های ورزش نه هم اون

مدلی این های ورزش . 

 چون بره پایین و باال پله از نباید نهڪمم هڪ جایی تا

 جنین سقط باعث نهڪمم مڪش به فشاری ترین ڪوچڪ

 .بشه

 اصال هڪ هایی غذایی مواد تمام از نمڪ می تهیه لیست یه

 طبع هڪ موادی و زعفران و زنجبیل مثل نهڪ مصرف نباید

 جمع خودشون توی رو یزیاد چربی یا و دارن گرمی خیلی

ردنڪ .  

 لیڪمش سوم و دوم ی ماهه سه توی عادی حالت در مواد این

 موادی حتی پس حاده بسیار مادر وضعیت اما نهڪنمی ایجاد

نهڪ مصرف نباید مهڪ بسیار خطرش احتمال هڪ هم . 



 

شد تیز و تند دوباره ترڪد خانم نگاه : 

 

 یروح وضعیت اهمیت! فرهمند آقای نیدڪ گوش خوب ـ

نیست مترمڪ نباشه جسمش از بیشتر همسرتون . 

 جبران تلفات افیڪ ی اندازه به شما های انگاری سهل و رفتار

 فرزندتون و همسر به بیشتر بهتره پس. ردهڪ ایجاد ناپذیر

بدید اهمیت .  

مهمه براتون سالمتیشون اگر البته . 

 

 سیڪ باالخره انگار. داد می آزارش زیادی ترڪد های حرف

 ماهور حق در هڪ هایی رحمی بی ی همه تا بود دهرڪ جرات

وبدڪب صورتش به را بود ردهڪ . 

 

 را وجودش خوره مثل هڪ وجدانی عذاب احساس این از هیچ

آمد نمی خوشش خورد می . 



 انتقاد و جدی های حرف ساشا ی عالقه به توجه بی اما ترڪد

ردڪ می پرت سمتش به را آمیزش . 

 

 به توجه و رڪتش دونب شد تمام هڪ ترڪد های توصیه

 های حرف افتاد پرهام به هڪ نگاهش. شد خارج اتاق از پدرش

شدند مرور ذهنش توی دوباره ترڪد . 

شد تر ڪنزدی پرهام. ردڪ اخم . 
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 توی را داییش ی یقه آمد خودش به وقتی اما نبود خودش دست

دید هایش مشت . 

 اریاڪ پنهون این برای منطقی دلیل ڪی فقط... دلیل ڪی ـ

 .بیار



 طبیعی و درست نقشه این میذاشتی گفتم می قبلش اگه آخه ـ

بره؟ پیش  

 

فشرد هم روی را هایش دندان : 

ردیڪ می باز رو دهنت بعدش حداقل ـ . 

شدی نمی طناز خیال بی هم موقع اون ـ . 

نشود بلند صدایش تا درڪ را تالشش تمام : 

 می باز هوس دروغگوی آدم اون گیر باید چرا من لعنتی د ـ

 شدم؟

 

ثیفڪ ی خونه اون به شوندڪ رو سارا چون ـ ! 

 های دست و رفت جلوتر ماهان. بهت از شدند گرد هایش چشم

 مبهوت ساشای و پرهام ی یقه از ردڪ باز را ساشا ی شده شل

 ماهان دستان از خشم با و مڪمح را دستانش تا نشد متوجه

ندڪ رها . 



 

 این او داشت انتظار شاید. دوخت چشم ماهان به ناباورانه ساشا

ندڪ نقض را حرف .  

پرهام ی جمله بر زد می تایید مهر ماهان چشمان غم اما . 

زانوهایش شدن سست نبود خودش دست .  

 

 دیوار به چسبیده سرد و رنگ آبی های صندلی روی را خود

 .انداخت

 سمت به سریع و انداخت ماهان به نگاهی نیم نگرانی با امپره

رفت نڪ سرد آب . 

 

 بچرخاند چشم فورا و بیاید خودش به ساشا تا شیدڪ طول

بشنود و باشد آنجا سامان مبادا هڪ . 

شنید می را سارا نابودی شرح دوباره اگر شد می نابود سامان . 



 و ردهڪ تڪشر وارد خودش هڪ سیڪ دست به هم آن

بود ردهڪ فراهم را برادرش با نامزدی ی هزمین . 

 

دوخت ماهان ی غمزده ی چهره به چشم نیافت هڪ را سامان . 

گفت دروغ ماهان ... 

ردڪ خیانت ... 

ندڪ نامردی و بزند نارو عشق در نتوانست گاه هیچ اما . 

 

 همین و خورد می قسم خواهرش به نسبت ماهان عشق به ساشا

 ردڪ می مرنگڪ را بود صمصام راویش هڪ تجاوزی ی قصه

نظرش در . 

فهمیدی؟ یڪ ـ  

زد لب : 

نگذاشت پرهام و بگم بهت رو چیز همه خواستم وقتی ـ . 
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بست چشم ساشا . 

زد زنگ بهم ـ ... 

 رقغ دیگر دنیایی در هڪ ماهانی به شد خیره و ردڪ باز چشم

بود شده . 

 بگم و بدم جواب ترسیدم. بود خراب حالم. بدم جواب نتونستم ـ

عشقم از .  

دادم می دستش از همیشه برای وقت اون... وقت اون . 

 

نبودند شوخی هایش چشم درون زد می برق هڪ یڪاش . 

نبودند شوخی وقت هیچ مرد ڪی های ڪاش ! 



 می جواب اگر. بودم گفته اشڪ. بودم داده جواب اشڪ ـ

داره ڪش طناز به گفت می بهم اونم دادم ...  

 به بردش می... خطر دل توی بردش می داره طناز هڪ گفت می

نابودی سمت . 

 

 درمان تا شیدندڪ می طول خورده زخم های احساس بعضی

 .شوند

ماهان های چشم حسرت مثل . 

ساشا دلخوری مثل . 

ماهور عشق مثل ... 

 

*** 

 

 و عجیب زیادی ضعیتو شدن سفید و یهویی دادن بس آتش

رسید می نظر به واقعی غیر . 



 وتڪس همه هڪ بود میون در مگویی راز پای هم باز انگار

ردندڪ می جدال هاشون نگاه با تنها و بودن ردهڪ . 

 

 وارد رسمی طور به هڪاین از قبل ممڪش توی وچولویڪ

گذاشت می مون همه زندگی توی رو تاثیراتش داشت بشه دنیا . 

 

ردڪ تموم رو دعوا همین و بود گفته رو زچی همه پرهام .  

 بداخالق ترڪد خانم رگباری تشرهای و بیمارستان از بعد

امنیت خاطر به ها فرهمند عمارت به شدم منتقل دوباره .  

 معرفیش پریناز چون نداره امنیت ماهان ی خونه گفت می پرهام

ردهڪ . 

 

 تا شد می بزرگتر روز به روز من مڪش و گذشت می ماه ڪی

نهڪ ثابت رو وچولومڪ وجود . 

. ماهان فرار و من ماجرای حقیقت از بودند شده خبردار همه

فراری هم از و بودن سرسنگین هنوز ماهان و ساشا . 



 

 از هڪ ای خونه همون به گشت می بر. موند نمی اینجا ماهان

ساشا پیش موند نمی ماهان اما بود ڪخطرنا. بود رسیده پریناز .  

 خونه همون توی ها مخالفت تمام با ماهان از تبعیت به هم سحر

گرفتم ڪنی فال به رو این من و موند . 
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 بیشتر بود شده مترڪ ماهان های دقدقه هڪ حاال شاید

داشت رو سحر با ش رابطه به ردنڪ رڪف فرصت . 

من اما ... 

 و بود رسیده عمارت اعضای تمام گوش به مطلق راحتاست

 تا گرفته خانم رعنا از. بود انداخته اپوڪت به رو همه حسابی

هوراد آقا حتی و خانم پوران . 



 

 های اتاق از یڪی. بزنم سفید و سیاه به دست گذاشتن نمی

 واقعا هڪ انگار. باشم اونجا تا بودن ردهڪ آماده رو پایین

بودم عروسشون . 

 

ناخواسته و موقت اما... البته بودم وسشونعر ! 

 نایهڪ و هڪتی اهل و ردنڪ می رفتار محبت با هڪ همین

ردمڪ می رڪش رو خدا باید نبودن . 

 

 نبود خبری هڪ بود رفته عمارت از همیشه برای انگار هم صبا

 جرات هم من. زد نمی حرفی ازش هم خانم رعنا حتی. ازش

نداشتم رو چیزی پرسیدن . 

 

 دیدمش نمی حسابی و درست هڪ سیڪ تنها و ودنب همه

داشتم احتیاج بهش بقیه از بیشتر هڪ بود سیڪ همون . 



 بی رو من تاب بی دل هڪ این از غیر نبودش و بود یعنی... نبود

نداشت فرقی ردڪ می تر تاب . 

 

 بی همیشه مثل داشتم انتظار. داشتم ازش رو فریاد و داد انتظار

 می فاصله ازم خونسرد و تڪسا لیخی اما نهڪ م تنبیه منطق

 .گرفت

 طوفان ڪی منتظر لحظه هر هڪ بود آروم انقدر چیز همه

بودم بزرگ . 

 

 سمت به و اومدم بیرون رڪف از ممڪش عجیب صداهای با

رفتم یخچال . 

 و خانم رعنا از خبری بودن وقت دیر خاطر به خوشبختانه

 ردنڪ فضولی برای بدن گیر بهم دوباره تا نبود ارهاڪخدمت

یخچال داخل . 

 



 مواجه خالی ظرف با وقتی اما گشتم ها آلوچه دنبال چشم با

شدن آویزون همیشه مثل هام لب شدم . 

نداشتن انتها من ویارهای چرا دونم نمی . 

 و پریدم جا از میڪ خورد اپن به هڪ آرومی ی ضربه تا دو با

آشپزخونه ورودی سمت به چرخیدم . 
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گرفت نجومی ضربان دوباره دیدنش با قلبم . 

 چقدر و نکنم هول یهوییش وجود از تا بود زده ضربه اپن به

خاموش چراغ حتی بود بهم حواسش ! 

گزیدم و کردم جمع رو آویزونم های لب سریع. اومد سمتم به . 

 



 قفل هم توی رو هام دست. تگرف ازم رو آلوچه از خالی ظرف

انداختم پایین رو سرم و کردم . 

بپوش لباس برو ـ . 

کردم بلند سر سریع . 

جایی؟ میریم ـ  

داد تکون سر . 

 

شدم پایین ی طبقه اتاق وارد و رفتم بیرون آشپزخونه از . 

 رو کیمونو آستین رویی و کردم تنم پا مچ تا آزادی و بلند لباس

پوشیدم روش . 

ایستادم آیینه جلوی و دمکر سرم رو شالم . 

 

کردم؟ می آرایش باید   

 شب از زودتر باید همه امشب همین چرا. بود بیدار یلدا کاش

خوابیدن؟ می دیگه های  



 برام یلدا که سربی بدون کالباسی لب رژ و کشیدم عمیقی نفس

زدم هام لب به و برداشتم رو بود خریده . 

 

 اولین این اما بریم کجا بود قرار شب از موقع این دونستم نمی

 از عادی و عجله بدون دوتایی، هم، با خواستیم می که بود باری

بریم بیرون خونه . 

واقعی همسر یک مثل. باشم کنارش آراسته داشتم دوست . 

 

 که این از قبل ماهان های حرف زدم هام مژه به که رو ریمیل

پیچید گوشم توی قبلی ی خونه به برگرده ... 

 

" نباش ساده ...  

 ولی باخته رو دلش خواهرم فهمیدم من. ماهور نباش دسترس رد

وایسا قلبت جلوی ساشا داشتن برای شده که هم بار یک . 

بخوادت تا. سمتت به بیاد تا باش سرد. کن دوری ساشا از .  



باشی کنارش نمیگذاشتم اصال که بود من دست اگر .  

وسطه امنیتت پای که حیف اما ..." 

 

گذاشتم میز روی رو ریمیل ی فرچه . 

 

" ای حامله که درک به !  

بچه نه داره نگه رو تو خودت خاطر به بزار .  

ساشایی ی صیغه فقط تو ماهور . 

بخوادت دائمی که براش باشی نیافتنی دست قدر اون بزار . 

برادرتم من. نکن اخم منم برای. ماهور نشو خر .  

خوام نمی رو بدت که خدا به .  

 درستش خوام می برگشتم که االح زندگیت به زدم گند بار یک

 .کنم

 خر و بگیر رو دلت جلوی. کوچولو خواهر بده گوش حرفام به

ساشا برای نشو " 
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زدم پلک و کشیدم عمیقی نفس . 

 همیشه من قلب اما رو ماهان های حرف داشتم قبول شاید

بود میدون یروزپ . 

 حرف ی همه "فردا از" گفتن با اما حرفم بود الکی دلخوشی

گذاشتم کنار رو ماهان های . 

 

 هم به اتاق به نگاهش وقتی که بودم نظمی بی ی بچه انگار

 می پرت تخت روی رو خودش عاری بی با افتاد می ش ریخته

میشم منظم فردا از" گفت می خودش کردن آروم برای و کرد " 

بدم دست از رو موقعیت این خواستم نمی من حال هر به . 

 



 و شدم حیاط وارد. نبود ساشا از خبری. شدم خارج اتاق از

 و بود داشته نگه خروجی در جلوی که افتاد ماشینش به نگاهم

بود من منتظر انگار . 

 من برای اما بود کم عادی خانم یک برای که سرعتی آخرین با

رفتم ماشین سمت به زیاد دار شیشه بار . 

 

 به هم باز من و بود نشده سوار رو بلندش شاسی ماشین بار این

بردم هجوم م دخترانه خیاالت سمت . 

کرد می فکر من راحتی به ساشا ! 

 

 رو خونه در ریموت با. شدم سوار و کردم باز رو راننده کمک در

کرد باز . 

موند ثابت هام لب روی نگاهش و انداخت سمتم به نگاهی نیم . 

کردم حس خوبی به رو هام گونه گرفتن گرن . 

 



گفت کرد می روشن رو ماشین که حالی در و گرفت ازم چشم : 

 پایین ی طبقه اتاق اون توی که بود باری آخرین دیشب ـ

 .خوابیدی

 

*** 

 

شدم پیاده ماشین از تعجب با . 

 هنوز شب نیمه دوی ساعت که جایی تنها. زدن برق هام چشم

بود جا همین هباش شلوغ تونست می هم . 

 

شد اسیر ساشا گرم دست توی دستم .  

 های سطل به و شدیم رد خندون های پسر و دختر میون از

رسیدیم آلوچه بزرگ . 
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 شد می بزرگتر لحظه به لحظه که لبخندی و براق های چشم با

زدم ها قیسی به ناخونکی . 

 از بگیرم چشم شد باعث شد بلند کنارم از که دختری صدای

کنم نگاه کنارم به و ها خوشمزه اون . 

 

میخوام منم! ست حامله کنم فکر ببین علی وای ـ . 

 چشم توی عشق با و شد حلقه دختر کمر دور پسرک های دست

شد خیره هاش : 

بهت میدم اه کوچولو همین از یکی خودم خونه میریم االن ـ . 

 

بهشون زدم تلخی لبخند . 



 نیم یک به تنها حاال اما بودم ها عاشقانه این پی منم روزی چقدر

بودم راضی هم عادی نگاه . 

زدم رنگ سرخ های آلوچه به ناخونکی دوباره و کشیدم آهی . 

 

 فکر به فقط و انگار شد نمی سرش شادی و غم من کوچولوی

بود شکمش . 

 ها آلوچه از دست خورده جا کمرم ورد شد حلقه که ساشا دست

 داغ رو تنم تموم و پیچید بدنم توی دلپذیری گرمای. کشیدم

 .کرد

 

 کرد حلقه دست که بود شنیده رو آهم و رو حسرتم بود دیده

کمرم دور . 

 از خواست می فروش آلوچه پیرمرد از که شنیدم می رو صداش

 این لیلد فهمیدم می کاش و بزاره برامون کیلو نیم نوعش هر

رو عجیب و ناگهانی رفتارهای . 

 



 اون سمت به هام انگشت دغدغه و فکر همه اون میون هم باز

نداشتن حرف درکه های آلوچه واقعا و رفت خوشمزه قرمزهای . 

 

 ماشین توی برمیگردیم کردم می فکر خریدیم که رو ها آلوچه

 قسمت توی که هایی نیمکت سمت کرد هدایت رو من ساشا اما

داشت قرار تری خلوت . 

 

 با ساشا به شدم خیره من و نشستیم ها نیمکت روی دو هر

طوالنی گذار و گشت این از شده گرد هایی چشم . 

 بغلم توی رو ها پالستیک از یکی و انداخت بهم نگاهی نیم ساشا

 :گذاشت

بخور رو اینا کنی بازی توپ هات چشم اون با که این جای به ـ . 
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 افتادم و دادم گوش حرفش به هم موڪش نڪ گوش حرف من

ها آلوچه جون به . 

 با و زدم هام لب به بزرگی لیس شد تموم هڪ ڪپالستی اولین

 دیدم وقتی و شدم خیره ها ڪپالستی باقی به براق هایی چشم

ردمڪ بلند سر گیره ینم سمتم به رو ها اون دستی هیچ . 

 

هام لب از جایی به بود شده خیره عجیبی حالت با ساشا . 

 و شد بلند دستش دوباره، بگیره رنگ هام گونه هڪ این از قبل

نشست لبم ی گوشه . 

 

 هنوز اینجا. میخوری آلوچه ڪوچیڪ های بچه دختر مثل ـ

 .مونده

 باال ابرو افتاد م شده گرد های چشم به دوباره هڪ نگاهش

 :پروند



. من ی بچه دومین میشه میاد داره هڪ اینی نمڪ رڪف ـ

نمڪ مراقبت بچه تا دو از باید . 

موند باز هم دهانم بار این . 

 

 عجیبی معناهای. زندگی یلڪتش یعنی. موندن یعنی حرف این

جمله این داشت ! 

شدن باز هم از ناخودآگاه هام لب هڪ نبود خودم دست : 

بمونم؟ قراره ـ  

ردڪ نگاهم گنگ : 

 

بمونم؟ من قراره چیز همه شدن تموم از بعد ـ  

گرفت ازم نگاه : 

مادرشی تو ـ . 

توعه؟ ی بچه اون ـ  

ردڪن ثڪم : 



 

منه ی بچه ـ . 

زنتم؟ من ـ  

داد جواب ثڪم بدون هم باز : 

زنمی ـ . 

داری؟ دوستم ـ  

 

 زیر سریع رو سرم شدن درهم هڪ هاش اخم. گزیدم لب فورا

 .انداختم

خودم از نداشتم رو سوال این یدنپرس انتظار هم خودم . 

 بلند سر نداشتم جرات من و شد پا بر ای طوالنی وتڪس

ساشا از بودم یڪترسنا العمل سڪع منتظر آن هر. نمڪ . 

 



 تشڪحر هر ی متوجه تا بودم ردهڪ جمع رو حواسم تمام

 همین خاطر به. پدرش خشم از نمڪ حفظ رو وچولومڪ و بشم

پریدم جا از خورد زنگ گوشیش تا هم . 

 

داد جواب و آورد بیرون جیبش از رو گوشیش : 

بله؟ ـ  

 بدجوری مقابل طرف انگار. گوشی پشت از اومد می فریاد صدای

بود عصبانی . 

بیرونیم ـ . 
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 ... ـ



همیم با ـ . 

 ... ـ

 از بیشتر هاش اخم. بردم باال رو مسر و ردمڪ جرات باالخره

بودن شده قبل . 

 

 چی و هڪخطرنا چی بفهمم هڪ شدم بزرگ قدری اون ـ

 .نیست

 ... ـ

نداره ربطی تو به ـ . 

 رو صداش هڪ شد عصبانی قبل از بیشتر خیلی انگار مقابل فرد

 داره و گرفته تماس هڪ پرهامه فهمیدم من و ردڪ تر بلند

میزنه رو ما امنیت جوش . 

میگردیم بر خواستیم وقت هر ـ . 

 



 ردڪ قطع رو تماس نشد؛ جواب منتظر گفت هڪ رو جمله این

گذاشت پرواز حالت روی بالفاصله رو گوشیش و . 

 اتشڪحر ی خیره نشسته همچنان اما من. شد بلند جا از

 .بودم

بریم باید شو بلند ـ . 

 

شدیم سوار و رفتیم ماشین سمت به هم با. ایستادم هم من . 

 خواستم. عقب های صندلی روی گذاشت رو ها ڪپالستی ساشا

زد تشر تقریبا بلند صدایی با اما دارم برش و شم خم : 

بشین ـ . 

 

 و ردڪ بهم اخمی. ردمڪ نگاهش و شیدمڪ عقب ترسیده

زد لب : 



 و صد اینجوری میخوای رو؟ وضعیتت دونی نمی هنوز تو ـ

 مو به هڪ رو ای بچه اون تا شی خم و بچرخی درجه هشتاد

بدی؟ شتنڪ به بنده  

 

داشت حق. گزیدم لب . 

 خیال بی. ردڪ روشن رو ماشین و شیدڪ ای الفهڪ پوف

صندلیم به دادم یهڪت و شدم ها آلوچه . 

اومد حرف به هم ساشا ردڪ تڪحر هڪ ماشین : 

یمڪشا ماهان از هنوزم من ـ . 

 

داشت اخم. ردمڪ نگاهش . 

 با نمیشه صاف دلم حاالها حاال باشه بوده پرهامم ی نقشه ـ

  .ماهان

 ردهڪ آرومم بیمارستان توی پرهام های صحبت نڪن رڪف

نیستم آروم هنوزم من! نه .  



 توی وبمڪب مشت خواد می دلم و نشده ڪخن دلم هنوزم

شم ڪسب تا ماهان صورت . 
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داد ماساژ رو گردنش نبود فرمون روی هڪ دیگرش دست با . 

 ی قصه شاید هڪ شنیدم رو چیزهایی بیمارستان اون توی ـ

دلم به زد ای دیگه زخم اما ردڪ مرنگڪ رو خیانت .  

 تونم نمی اما. میده رو ماهان از ینهڪ ی اجازه بازم هڪ زخمی

آشوب و میشه مرج و هرج بگم چیزی اگر هڪ ازش بزنم دم . 

 

هست میون این رازی میدونستم . 



 سر صدقه نمیشد ش همه و بود عجیب یهویی خاموشی این

م نشده املڪ وچولویڪ . 

 من به ربطی دیگه بود هڪ چی هر. شیدمڪ عمیقی نفس

 خاموش خور سر تو ماهور همون خواستم نمی من و نداشت

 .بمونم

م؟ ارهڪ چه وسط این من ـ  

انداخت بهم نگاهی نیم . 

متهڪش توی هڪ یهست ای بچه این مادر تو ـ . 

 

چی؟ پدرش ـ  

منم ـ ! 

گذاشتم ممڪش روی دست و زدم محوی لبخند . 

 اما بود خوب رو خودش پدری و من مادری داشت قبول هڪ این

نبود افیڪ . 

داری؟ ڪمدر ـ  



 

 ڪپار ڪتاری خیابون ی گوشه هام درازی زبون از متعجب

سمتم چرخید و ردڪ . 

ودمخ روی به نیارم ردمڪ سعی اما ترسیدم میڪ . 

خوای؟ می نامه صیغه اون از تر معتبر یڪمدر ـ  

 

گزیدم لب . 

 هم به رو تهش و سر شد می نامه صیغه ڪی با... خوب آره

 .آورد

شد خم سمتم به میڪ و ردڪ ریز چشم . 

 ماهان با هڪ مدتی به میگرده بر هست هڪ چی هر دردت ـ

دختر نڪن ترش سنگین. بودی . 

 

 داشته رو شدن ڪترسنا تقابلی تونست می هم هنوز مرد این

 .باشه



 مهم هم بچه هڪ برسم جایی به نهڪمم. ازت یمڪشا بد ـ

وسط این نباشه .  

میدی پس هم با یهو رو تاوانه چی هر وقت اون . 

 

لرزید می نباید دلم. ترسیدم می نباید. میاوردم مڪ نباید . 

با نداری حق تو ـ ... 

 هاش لب و ردڪ قطع رو حرفم گردنم توی سرش رفتن فرو

شد حبس نفسم ردڪ لمس رو پوستم هڪ . 
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م شده داغ گردن به خورد هاش نفس و زد حرف گلو توی . 



 شدی تڪسا چرا پس بزنی حرف خواستی هم دفعه اون ـ

 دوباره؟

 

لعنتی لعنتی لعنتی ! 

نداشتم رو صحبت توان شده ندگرگو حال این با من .  

احساسی ضعف این به لعنت . 

بگیر فاصله ازم... ازم ـ . 

 

خودش به چسبوند رو من و مرمڪ پشت ردڪ رد رو دستش . 

. نهڪ لیفڪت تعیین اموالم سر من برای تونه نمی سیڪ ـ

نمڪ می باهات بخوام اریڪ هر و منی مال تو . 

 

 گذاشته سر شتپ رو بندری حال و حس بار چند قلبم ضربان

ردڪ می عمل سرخپوستی بار این و بود . 

نمیشه... نباید ـ ... 



دستم از پرید می المڪ ی رشته و ردڪ می لمس رو بدنم . 

بود بر از رو من ڪت ڪت ڪترسنا و خبیث مرد این . 

 

بری؟ نمی لذت تو بگی میخوای ـ  

بودم هڪ اینی از نشم تر رسوا و شمڪن آه تا فشردم لب . 

 باز زبون تند و شیدمڪ عمیقی نفس. گرفت هفاصل ازم میڪ

ردمڪ : 

 

 باید. نداره ربطی من به سڪ هیچ های گناه و ارهاڪ ـ

و نیڪ روشن رو لیفمڪت ... 

 نطق تا هام لب روی داغش و دار نم های لب نشستن شد جوابش

ببره بن و بیخ از بار این رو بیچاره من . 

 یول. شهڪب عقب و نمڪب دل و نهڪب دل تا شیدڪ طول

 املڪ هم من خودش صندلی به داد یهڪت و عقب رفت وقتی

شدم تڪسا . 



 

نه... باشه شیدهڪ ته هام حرف هڪاین نه ! 

 از ترسیدم می. عملی ارهایڪ این ی ادامه از ترسیدم می

بمونه ناپذیر جبران و بشه وارد بود نڪمم هڪ آسیبی . 

 

 نه و داشتم خوبی حال من نه دیگه حاال اما شدم تڪسا من

شدم می متوجه ش الفهڪ های نفس از رو این. اساش . 

 رو خودش تونست می خوبی به مواقع طور این توی ساشا

 داشت فرق انگار امشب ولی. بود شده ثابت این و نهڪ نترلڪ

ای دیگه وقت هر با . 
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 عمارت به بار این داشتم انتظار. ردڪ روشن دوباره رو ماشین

 قابل آوردیم در ڪولنج از سر مدتی از بعد وقتی اما برگردیم

شد ثابت بهم دوباره ساشا نبودن بینی پیش . 

 

 قبل سال ڪی مثال. تصوره قابل غیر زندگی توی ها اتفاق خیلی

 تصور حامله رو خودم عنوان هیچ به ماه اردیبهشت از موقع این

 ینهڪ پر و برادرم رفیق بهترین نارڪ هم اون دمرڪنمی

دشمنش ترین . 

صبح امروز همین یا ... 

 

 حالی در شبش نیمه ی سه ساعت ردمڪ نمی رڪف وقت هیچ

 تڪنیم روی مونده آفتاب طلوع به ساعت دو از مترڪ هڪ

 افهڪنس اغذیڪ لیوان با و باشم نشسته وهڪ باالی چوبی

 هم هنوز هاش چراغ هڪ نیتهرا به باشم شده خیره دستام توی

بودن روشن . 

 



 های حادثه از پر. ست نشده بینی پیش های اتفاق از پر زندگی

 ماییم اما نیست مون اراده به بسته هاش خیلی هڪ بد و خوب

میدیم سو و سمت ها حادثه اون به هامون انتخاب با هڪ . 

 

 هم رو من و شد ای پیچیده بازی وارد ماهان هڪ درسته

ساشا چنگ توی و بازی وسط شوندڪ ... 

 شد انتخابم ی نتیجه و ردمڪ انتخاب هڪ بودم من این اما

ممڪش توی موجود . 

 

ردمڪ می انتخاب باید من هم باز حاال و . 

 جمله ڪی تنها ساشا شدیم پیاده ماشین از هڪ وقتی از

 ...گفت

" شده دستگیر صمصام " 

 کم کم یعنی صمصام شدن دستگیر اما بودن پریناز و فرزاد هنوز

ارشونڪ بود تموم . 

 



ردمڪ می انتخاب رو م آینده باید من بازی این پایان . 

 تا بمونم منتظر و نمڪ انتخاب رو ساشا پیش موندن هڪاین

 یا نهڪ خرجم عالقه و عشق ای ذره شاید و بشم همسرش دائما

 عاشق چقدر هر داشتم حتم هڪ برادری پیش برگردم هڪاین

 ش خانواده از عضوی همیشه برای سحر اما باشه سارا شیدای و

مونه می . 
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 این اگر و شد می وابسته زود بیچاره من مثل هم برادرم

واویال دلبستگی به شد می تبدیل وابستگی ! 

 باید. ردمڪ می رڪف باید اما چیه تصمیمم میدونستم خوب

گرفتم می تصمیم عاقالنه . 

دلم با نه میگشتم بر ساشا پیش عقلم با باید بار این . 



 

 و حرف فقط دلم پیش ها این دونستم می خوبی به خودم البته

 قاف ی قله تا چرا و چون بی خواست می اگر اون و بودن هوا باد

میموندم باهاش هم . 

 و بلرزم خود به شد باعث پیچید هوا توی هڪ سردی سوز

باشند داشته برخورد هم با هام دندون حظاتیل . 

ردمڪ مڪمح گرم اغذیڪ لیوان دور رو هام انگشت . 

 

 برخورد صدای شنیدن با بود ایستاده من از تر جلو هڪ ساشا

 بیرون رو تنش توی سوییشرت. برگشت سمتم به هام دندون

انداخت هام شونه روی حرف بی و آورد . 

 

 رو گسش عطر بوی. دمپیچی خودم دور مڪمح رو سوییشرت

داد می . 

 میخواستم انگار که دادم جا سوییشرت میون رو خودم جوری

بشم غرق عطرش دریای توی . 



 

 بود می گرم باید قاعدتا هوا و بودیم اردیبهشت توی هڪاین با

 پیش ساشا و لرزوند می رو من تن هم هنوز باال این سرد سوز

خودش با بود آورده رو سوییشرتش که حتما بود کرده بینی . 

برگشتیم ماشین داخل و ندیمڪ دل باال اون از باالخره . 

 

 نتونیم شد می باعث من وضعیت چون نبود ماشین تا زیادی راه

بریم باال زیاد . 

 نیمڪ تڪحر هڪاین از قبل. ردڪ روشن رو ماشین ساشا

اومد حرف به نهڪ نگاهم هڪاون بی : 

 

 تو... زمین به آسمون بیاد آسمون به زمین... بیفته اتفاقی هر ـ

منی مال ...  

ماهور مونی می من پیش همیشه ارڪگناه یا گناه بی . 

جدایی برای بیار برهان و دلیل میخوای هڪ قدر چه هر حاال . 

 



خوردم فرو سرعت با رو شد جاری لبم روی هڪ لبخندی . 

 بخوام هڪ نبود اون وقت اما هاش حرف برای رفت غنج دلم

بگم چیزی . 
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 هوا. دادم یهڪت پنجره به رو سرم و شیدمڪ عمیقی نفس

 آفتاب طلوع یعنی این و شد می میش و گرگ داشت دیگه

بود ڪنزدی . 

 

 بدجوری هڪ افتاد ماشین سیستم توی فلش به نگاهم

 روشنش و بردم سیستم سمت به رو دستم. زد می ڪچشم

ردمڪ . 



 تا شیدڪ طول لحظاتی و پیچید ماشین توی گیتار مالیم صدای

نهڪ همراهی رو گیتار نوای هم خواننده . 

 

بارونه مثل هنوز بودنت ـ   

آرومه و ناز و ڪخن و تازه  

دیوار این پشت از االن حتی   

باشم نداشته دوست تا ساختن هڪ  

متل و اتل   

بیرونه بهار   

نهمیخو باغش تو مرغابی  

سرده من باغ   

گالش ی همه   

دونه دونه پژمرده  

بارونه بارون بارونه بارون بارونه بارون بارونه بارون  



 

آهنگ این بهم داد خوبی حس. نشست لبم روی لبخند . 

 

من پرتقال تنگه دلم ـ  

من زار قلب سبز گلپر  

میارم بخوای هڪ چی هر تو برای از ببخش منو  

متل و اتل   

دل نازنین   

مهربونه و وبخ زندگی  

بزرگمونه و ڪوچیڪ شادیه و غم همین بوش و عطر  

زمونه آهای زمونه آهای   

میگردونه داره یڪ گردونتو این  

 

 همراه آهنگ با رو قلبم وجود تموم با و بستم رو هام چشم

ردمڪ . 



 

بارونه مثل هنوز بودنت ـ   

روونه و ڪپا قدیما مثل  

بینمونه هڪ بیرحمی دیوار این پشت از  

واچین و هاچین   

شیرین عسل   

ناتمومه هنوز مون قصه  

بعد به اینجا از   

هڪ میدونه یڪ   

سرنوشتمونه چی  

بارونه بارون بارونه بارون بارونه بارون بارونه بارون  

 

 تن خواب نهڪ پخش به شروع بعدی ڪموزی هڪاین از قبل

ردڪ خودش مال رو رمڪف از خسته . 
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 توسط رو م گونه شدن لمس هڪ بودم بیداری و خواب میون

ردمڪ حس سرد هایی انگشت . 

 لبخند شد باعث هڪ دوید پوستم زیر بخشی لذت ایڪخن

 سوق ها انگشت سمت به رو صورتم و بنشینه لبم روی وتاهیڪ

 .بدم

 

 از و رفتم روف گرمی آغوش توی هڪ گذشت چقدر دونم نمی

شدم جدا صندلی . 

 مشام به رو سرد و تلخ عطر بوی و شیدمڪ عمیقی نفس

شیدمڪ . 

 

نمڪب دل خوابم از خواست نمی دلم اصال اما بودم اوڪنجڪ . 



ردمڪ فرو آغوشش توی بیشتر رو سرم . 

 ساشا صدای هڪ شدم می دور واقعی دنیای از داشتم دوباره

شد بلند : 

نیمڪمی صحبت هم اب بعدا... خوابه فقط! هیش ـ ... 

شدم غرق خواب دنیای توی هم باز . 

 

*** 

 

شدم بیدار خواب از اومد می هڪ عجیبی صداهای و سر با . 

 وسط رو خودم و بیام بیرون منگی و گیج از تا شیدڪ طول

نمڪ پیدا ساشا تخت . 

 ارڪچی ساشا اتاق توی من. شدم بلند تخت روی از تعجب با

ردم؟ڪ می  

. زدم بزرگی لبخند. آوردم خاطر به ور دیشب تمام مڪ مڪ

داشتم دوست رو دیشب چقدر . 



 

شد بیشتر اتاق از بیرون صداهای و سر . 

انداختم آیینه توی خودم به نگاهی . 

 باید. بود شده عوض آزاد سیڪما ڪی با بیرونم های لباس

. بخره برام حاملگی شلوار تا چند سپردم می ماهان به حتما

خورد می هم به پا مچ تا بلند های باسل همه این از حالم دیگه . 

 

 ها پله سمت به قدمی هڪاین از قبل اما شدم خارج اتاق از

پله راه وضعیت از شدن گرد هام چشم بردارم . 

 من دیدن با بود ایستاده ها پله نارڪ مرڪ به دست هڪ یلدا

ردڪ ای گنده اخم : 

شدن بیدار باالخره خانم شاهزاده عجب چه ـ ! 

 

یدمپرس تعجب با : 

اینجا؟ خبره چه ـ  



اومد سمتم به ارانهڪطلب : 

 حامله زن واسه اینجا سپرده... دیگه بله پتی آقای سگ ارڪ ـ

 از دور پایین ی طبقه خانم مبادا هڪ بزنن بر نفر باالبر ش

بخوابه خودش . 

 شه تموم ارشونڪ شدنت بیدار از قبل داشت یدڪتا تازه

 رو مون ههم و شیدڪ طول زیادی ولی نشن مزاحمت هڪ

ردڪ عاصی . 
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 جمله ڪی تنها. نشنیدم دیگه رو یلدا هم سر پشت های گله

شد می رارڪت وار وڪا ذهنم توی : 

"  پایین ی طبقه اتاق اون توی هڪ بود باری آخرین دیشب

 "خوابیدی



نم مغرور و زورگو مرد ! 

 

 دست هم یلدا. رفتند ارگرهاڪ و شد تموم باالبر ارڪ باالخره

رفتیم پایین باالبر با دو هر و برداشت زدن غر از . 

 هاش جوش و حرص ی همه چشید هڪ رو باالبر با سواری طعم

ساشا ردنڪ دعا به ردڪ شروع لبخند با و باختن رنگ . 

 

بود اومده خوش تنبلش مذاق به باالبر این بدجوری . 

 ساشا ردڪ می ثابت این شاید. بود اومده خوش هم من مذاق هب

 برای داشتم شانسی یعنی این. من به شده وابستگی دچار

 .عشق

 

 رو خوردن صبحانه ی اجازه ظهر از بعد دوی ساعت شدن بیدار

ناهار برای میز سمت به شدم هدایت راست ڪی و نداد . 

گفت نمی چیزی هم سیڪ و نبود پرهام و ساشا از خبری . 

 



. رسید می نظر به طبیعی غیر زیادی هم سامان آلود اخم رفتار

انگار بود یڪشا بدجوری . 

 حوصله و حال اما نمڪ باز رو صحبت سر خواستم باری چند

رو بحث داد نمی ادامه و نداشت . 

 

 های آلوچه تا رفتم یخچال سراغ فورا شد جمع هڪ ناهار بساط

 و خانم پوران همزمان تشر اما بردارم رو دیشب داشتنی دوست

 گزیده لب و شمڪب عقب سریع خیلی شد باعث خانم رعنا

نمڪ نگاهشون . 

زد بهم لبخندی خانم پوران : 

 

نیست خوب زیاد انقدر عزیزم میخوری آلوچه داره زیادی ـ . 

 باال ابرو برام هم اون اما ردمڪ نگاه خانم رعنا به مظلوم

 .انداخت

زد خنده زیر بلندی صدای با یلدا . 

 



خانم ماهور نمیده جواب بازیا ڪشر گربه این ـ . 

 بیرون شونڪ شونڪ تقریبا و گرفت رو سامان بازوی هم بعد

 .بردش

شدن خارج ساختمون از هڪ داد می نشون سالن در صدای . 
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 سالن سمت به و گذاشت ممرڪ پشت رو دستش خانم پوران

ردمڪ هدایتم . 

نشستیم اناپهڪ روی دو هر . 

 یادت... جنسیت تعیین و اپڪچ برای ترڪد بری باید امروز ـ

 مونده؟

 



داشت تعجب موند می یادم اگر خیال و رڪف همه این بین . 

بودم ردهڪ فراموش ـ . 

 بشقاب توی و برداشت میز روی خوری میوه داخل از سیبی

گفت گرفت می رو پوستش هڪ یحال در. گذاشت : 

چیه؟ ت برنامه ـ  

چی؟ برای ـ  

 

بچه این اومدن دنیا به از بعد برای ـ . 

ردمڪ نگاهش گنگ . 

نیڪ ڪتر رو ساشا باید ـ . 

 ڪتر رو ساشا باید. بودم شنیده اشتباه شاید. شد حبس نفسم

نم؟ڪ  

هم از بشیم جدا ساشا و من خواست می خانم پوران . 

 



 بود شده راضی ماهان و خواست می ساشا هڪ حاال. نه دوباره

زده بند چینی منِ نداشتم رو ای دیگه مخالفت توان . 

 چی صورتم توی دونم نمی و ردڪ بلند رو سرش خانم پوران

گرفت وحشت رنگ نگاهش هڪ دید . 

تو؟ شدی چی ـ  

بیاره آب لیوانی تا زد صدا رو خانم رعنا بلند صدای با . 

 

زدم پسش من اما آورد آب وانیلی سرعت نهایت با خانم رعنا . 

افتادی؟ پس چرا تو هنوز نگفتم چیزی هڪ من ـ  

داد خوردم به زور با رو آب لیوان . 

زدم چنگ رو دستش . 

نباید... تونین نمی شما ـ ... 

 

شیدڪ عمیقی نفس و بست چشم حرص با . 



 هڪ نبود چیزی اون اصال من منظور. باش آروم جان ماهور ـ

یردڪ استنباط ذهنت توی . 

نمڪ نترلڪ رو خودم ردمڪ سعی . 

 

 من. نمڪ جدا هم از رو تا دو شما نمیخوام من عزیزم ببین ـ

نمڪ درست رو زندگیتون میخوام فقط .  

 ی شناسنامه تا دو و موقت ی صیغه یه با... نمیشه هڪ این

وسط آوردین رو بچه یه سفید . 

 و عالم االن. ست دنده یه و غد. میشناسم خوب رو پسرم من

نهڪ نمی قبول اشتباهه راهش بگن بهش بیان ممآد . 

 تا... جلو میره اشتباه داره بفهمه تا... بدونه قدر تا نباشی باید

بیاد نارڪ خودش با و نهڪ روشن رو لیفشڪت . 
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 ساشا آغوش معتاد هڪ منی حال فهمید می خانم پوران اشڪ

نیست مناسب نصیحت و پند شنیدن برای شدم . 

 پر نفهم زبون دل زور. نبودم چیزها این شنیدن آدم االن من

منطق و عقل به چربید می زورم . 

 

 جا و ردڪ بلند جا از رو خانم پوران ای غره چشم با هوراد آقا

شناسیش زمان خاطر به بوسیدم می رو دستش داشت . 

 خیلی. بود سخت زیادی برام خونه آور قانخف فضای تحمل

شدم خارج ساختمون از سریع . 

 

 بی رفتارم این شاید هڪ نمڪ رڪف این به نتونستم حتی

داشت حق هڪ خانمی پوران به باشه احترامی . 

 برای باشه مناسبی مورد تونست نمی معمولی گروگان ڪی

 .پسرش



ساشا احساس به نهڪ ڪش داشت حق ... 

 

بشم تر آروم میڪ شد باعث سرم به ادآز هوای برخورد . 

 شاید و بودن نشسته ها صندلی روی یلدا و سامان عمارت پشت

 آقا ی لبهڪ سمت به بره هام قدم هڪ شد باعث هم همین

 .بزرگ

 

 زدنم در از قبل هڪ رو من بود دیده پنجره پشت از انگار

ردڪ باز روم به رو در خودش . 

 شبیه بدجوری هڪ اشه چشم هوای و حال اما نداشت لبخند

ردڪ می بهترم بود ساشا به . 

 

 از ای گوشه حرف بی. شدم وارد من و رفت نارڪ در جلوی از

رنگ یڪزرش پشتی به دادم یهڪت و نشستم لبهڪ . 

جلوم گذاشت چایی فنجون و نپرسید سوالی . 

 



 نگاهش و گرفتم دار قدمت و دستبافت فرش های طرح از نگاه

ردمڪ . 

بهم شد خیره دقت با . 

 تون دو هر دست ارڪ آخر هاش اریڪ ندونم با ساشا این ـ

 .میده

ردمڪ بغض ناخودآگاه . 

شیم؟ جدا هم از باید ساشا و من بگین میخواین هم شما ـ  
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داد ونڪت تاسف به سری . 

 رڪف منطقی بخوای هڪ داری لیحا تو االن. بگم منم گیرم ـ

موضوع؟ این به نیڪ  



انداختم باال سر مظلومانه . 

 رو پرده و رفت پنجره سمت به. شد بلند جا از و شیدڪ آهی

زد نارڪ . 

 

دیدم رو ساختمون به عمیقش نگاه . 

هست هم هنوز و بوده زیادی های عشق شاهد عمارت این ـ .  

سارا عشق لمث. شد تموم تلخ و نرسید نتیجه به خیلیاش .  

 ثمره حاال هڪ پورانی و هوراد شد و داد نتیجه هم خیلیاش

میگیرن یاد رو عشق دارن هاشون . 

 

شنیدم من اما شد آروم هاش زمزمه . 

 گذینی گوشه و خیالی بی این نمڪ تموم وقتشه دیگه شاید ـ

 .رو

 

نبودن بیشتر تظاهری هم اینا ی همه .  



 هوای هم هاش یگذین گوشه توی دیدم من هڪ بزرگی آقا

داشت رو ش خونواده . 

 

*** 

 

 اما رسید می نظر به عجیب خواب از حجم این بیرون از شاید

 تنها رو خستگی میزان این هڪ دونستم می خوب خیلی خودم

ببرمش بین از خواب طریق از تونم می . 

بودم خسته من ! 

 

رمڪف ...  

  ...ذهنم

  ...قلبم

  ...تنم

دنز می فریاد رو خستگی شون همه . 



بود خسته هم روحم من . 

 خواب از شد باعث ساشا و بزرگ آقا ریز های صحبت صدای

شم بیدار . 

رفتم لبهڪ در تا و شیدمڪ وضعم و سر به دستی . 

 

همیشه مثل بود عصبانی ساشا . 

باشه؟ خواب لبهڪ این توی اینجا باید چرا ماهور ـ  

زدم نارڪ رو لبهڪ در ی شیشه روی ی پرده . 

بود ردهڪ وتڪس بزرگ آقا . 

گشتم دنبالش رو جا همه من ـ . 

ردیڪ می ڪچ رو دوربینا ـ . 
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شیدڪ موهاش توی دست الفهڪ ساشا . 

عیسی آقا... آقا ـ ... 

 و دور آدمای به و نیڪ جمع رو زندگیت تونی نمی وقتی ـ

بمیری بری بهتره پس بدی امنیت احساس اطرافت .  

دختر این باشه شده سرزنش لمهڪ ڪی بفهمم فقط ...  

 هڪ نمڪمی اریڪ و قدیمی بزرگ آقا همون به میشم تبدیل

ببینیش نتونی دیگه داری عمر تا . 

 

 در پشت من حضور ی متوجه هڪ بزنه حرفی خواست ساشا

 .شد

ردمڪ باز رو در و انداختم رو پرده . 

یدشڪ عمیقی نفس . 

ترڪد بریم باید. شو آماده ـ . 

 



 ساختمون به رو خودم و ردمڪ بزرگ آقا از وتاهیڪ رڪتش

رسوندم اصلی . 

 روانه سامان هم در های اخم شدم داخل و ردمڪ باز هڪ رو در

شد م . 

اون؟ پیش رفتی چی واسه ـ  

 

 باز جلو و بلند مانتوی سامان تند لحن به توجه بی یلدا

گرفت سمتم به ای مهسور شال همراه رو یڪزرش : 

 خودم. بپوش رو اینا. میشه دیر بشی آماده باال بری بخوای ـ

 انقدر هڪ میگیرم برات حسابی و درست شلوار تا چند حتما

نشی اذیت . 

 

پوشیدم رو مانتو و زدم بهش لبخندی . 

ردڪ می نگاهم توجهیم بی از حرص با همچنان سامان . 

باشی اشتهد نشر و هشر اون با نداره دوست ساشا ـ . 



 سامان این با ردنڪ بحث. انداختم سرم روی رو شال تفاوت بی

موند می نتیجه بی حتما . 

 :غرید

ماهور ـ ! 

 

سامان سمت چرخید شده عاصی یلدا : 

 بیخود. میگه ماهور به خودش باشه داشته لیڪمش ساشا ـ

بقیه به نڪن تحمیل رو هات ینهڪ . 

بهمون ردڪ پشت و فشرد هم روی دندون سامان . 

 

 می م روانه هڪ حالی در و بوسید رو م گونه سرعت با یلدا

گفت بیرون به ردڪ : 

 هم عمو زن و عمو. بده خبر بزن زنگ سریع. منتظریم همه ما ـ

تفاوتنا بی نیڪن رڪف وقت یه. مشتاقن خیلی . 



 رهڪمذا مشغول اتاقشون تو االن و شد بحثشون مڪی

 .هستن

 

داد ادامه وار زمزمه و ردڪ ڪنزدی گوشم به رو سرش : 

بزرگ آقا به بردی پناه مون همه شر از وقتی ردمڪ یفڪ ـ .  

 نهڪ متڪمح خونواده این توی میتونه هڪ سیهڪ تنها اون

واست باشه پشت و .  

نفهم خود سر لجباز ساشای اون از بعد البته ... 
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 رو لبخندم داد می ساشا به شیرینش لحن اون با هڪ ناسزاهایی

ردڪ تر پررنگ . 



بود درست انتخابم میدونستم . 

امنیت یعنی بزرگ آقا دل آوردن دست به ... 

 

*** 

 

 هڪ وچولوڪ این. مالحظه بی هوای به سر مامان خوب ـ

 .سالمه

دادم سر جنینم سالمت از ناشی وتاهیڪ ی خنده . 

 به شده مالیده های ژل روی هڪ نوگرافیسو دستگاه سردی

جونم به انداخت می لرز هم هنوز چرخید می ممڪش . 

 

 داشت سعی و چرخید می مانیتور توی مدام هام چشم

 ی نیافته املڪت موجود اون بدن اعضای نهڪ ڪیڪتف

 داشت فرق اینقدر چرا دونم نمی هڪ رو داشتنی دوست زشت

ها فیلم توی های سونوگرافی با . 

بعد لحظاتی و زد رو ای مهڪد ترڪد مخان ... 



 

 هام چشم از ذوق و شوق شدت از ڪاش هڪ بود بار اولین

ریخت می پایین . 

 نور بود پیچیده مطب توی هڪ عجیبی های تاپ تاپ صدای

ردڪ می روشن وجودم توی رو بزرگی . 

 من از هڪ فرزندی. شنیدم می رو فرزندم قلب صدای داشتم

یافت می رورشپ داشت من بطن توی. بود . 

 

 می و بود نشسته ها صندلی روی دندگی ڪی با هڪ ساشا

 و تند های سرزنش به رو هاش اعتراض ارشڪ این با خواست

 وچولویڪ قلب صدای شنیدن با نهڪ اعالم ترڪد خانم تیز

زد نارڪ رو پرده و ردڪن تحمل مانیتور توی . 

شد ترڪد خانم جلوی مانیتور مات نگاهش . 

 

 سڪع تا شدم ساشا ی خیره و زدم پس عجله با رو هام ڪاش

نمڪ ارڪش رو هاش العمل . 



 وقت هیچ هڪ زدند اریڪان قابل غیر و بزرگ برق هاش چشم

بودم ندیده . 

 بدون و عجیب حال از نشون گلوش ڪسیب شدن پایین و باال

میداد وصفش . 

 

 رو شدن مادر حس من اما داره حسی چه شدن پدر دونستم نمی

داشتم دوست . 

 نبود رڪش مثل شیرینیش! شیرین خیلی... بود شیرین شطعم

بزنه رو دل هڪ ... 

داشت خاص طعم یه ...  

 و بود شده چیده درخت از تازه هڪ ای رسیده زرد سیب مثل

داشت گالبی با هم پیوندی انگار . 
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 دوست رو حس این. داشتم دوست رو یرینیش و طعم این

 .داشتم

داد ساشا تحویل لبخندی بار اولین برای ترڪد خانم . 

 جلوی داشت رو ارزشش نظرت به پدر؟ آقای داره حسی چه ـ

بسازی؟ زندگی آدم مثل و بگیری رو خودت  

 

 لبم روی لبخند تا گزیدم لب رفت هم توی هڪ ساشا های اخم

نشه جاری . 

 بدجور دلم گاهی اما داشت تیزی و تند نزبو ترڪد خانم

هاش حرف با شد می ڪخن . 

 

 ونڪت ممڪش روی رو دستگاه هڪ طور همون ترڪد خانم

گفت داد می : 

باشه؟ چی تون نی نی جنسیت دارین دوست... خوب ـ  



ردیمڪ وتڪس دو هر . 

 بهش رو ماه چهار این تمام من اما چیه ساشا نظر دونستم نمی

بودم ردهڪ رڪف . 

انداخت باال رو ابروهاش ترڪد خانم . 

 

ردین؟ڪن رڪف بهش حاال تا یعنی ـ  

ردمڪ تر زبونم با رو لبم . 

 بیشتر... اما باشه سالم باشه چی هر یعنی... دارم دوست من ـ

باشه پسر دارم دوست . 

 

ردمڪ حس رو ساشا نگاه سنگینی . 

زد برق ترڪد خانم های چشم : 

 غمخوار چون... تردخ میگن همه مامانا معموال پسر؟ چرا ـ

شه خونواده . 

دوختم مانیتور به دوباره رو نگاهم و شیدمڪ عمیقی نفس : 



 تا باشه پسر دارم دوست من ولی. خوبه خیلیم... خوبه دختر ـ

 و حق نباشه مجبور درونیش لطافت و ضعف خاطر به وقت هیچ

بشه خودش از قدرتمندتر دست ی بازیچه ناحق . 

 

 سعی لجبازانه من و بود شده قبل از تر سنگین ساشا نگاه وزن

نگیرم مانیتور از چشم داشتم . 

 و غم هم اون شاید. بود رفته ترڪد خانم های لب روی از لبخند

بود ردهڪ حس رو صدام توی سنگین درد . 
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ری؟دا دوست چی شما پدر؟ چی شما ـ  

نگرفت ازم هم رو نگاهش حتی. نداد جوابی ساشا . 



متوجهی؟ خودت. شدی عادی حالت از تر سنگین خیلی ـ  

ردمڪ نگاهش گنگ . 

 ممڪش بود معتقد خانم رعنا. رو این گفت می هم خانم پوران

بزرگه زیادی ماهه چهار جنین برای . 

 

 اینجا پسر شاه یه. خانم مامان اومده راه دلت با خیلی خدا ـ

 .داریم

زدم پررنگی لبخند . 

 هڪ باشه مڪمح انقدر بدی یاد خانومتم دختر به باید ـ

نهڪ اذیتش نده اجازه خودش به سیڪ . 

 

 توپ تا دو مثل هام چشم و شد محو لبم روی از آنی به لبخند

شدند گرد تنیس . 

داری قلو دو ـ ! 



 ستنڪش صدای هڪ چرخوندم ساشا سمت به جوری رو سرم

پیچید طبم فضای توی قلنجش . 

 

بود متعجب هم ساشا . 

 دو یه. هماهنگه هم با بدجوری میشنوین؟ رو ها قلب ضربان ـ

همسان قلوی . 

 مانیتور تر عجیب تصویر و قلب ضربان عجیب ریتم دلیل حاال

بود شده روشن برام . 

 تصویر برداشت ممڪش روی از هڪ رو دستگاه ترڪد خانم

شد قطع هم مانیتور روی . 

 

شد بلند جا از و گذاشت ممڪش روی دستمالی . 

میدین؟ رو ها جنین یعنی... رو جنین فیلم ـ  

خندید ترڪد خانم : 

ردیڪ وچولوهاڪ این خرج احساس باالخره عجب چه ـ . 



 

 هڪ ردڪ نمی ڪدر رو ساشا و من حال ترڪد خانم مطمئنا

احساس بی گفت می ساشا به ! 

 یتو ای ولوله چه ساشا حرف این دونستم می خوب خیلی خودم

بود ردهڪ برپا وچولوهاڪ و خودم دل . 

 

وچولوهاڪ ! 

 توی هم با رو دختر ڪی و پسر ڪی من. بود سخت باورش

داشتم ممڪش . 

بودم نفر سه نفر دو جای به حاال .  

ردڪ می نگرانم نهڪ خوشحالم هڪاین از بیشتر موضوع این . 
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 رو پرده. شدم بلند تخت روی از و ردمڪ تمیز رو ممڪش

زدم نارڪ . 

نشست میزش پشت ترڪد خانم . 

داشتین؟ قلو چند ی سابقه تون خونواده تو ـ  

شد آشوب بدجوری دلم سوال همین با اما انداخت باال سر ساشا . 

 

داشتیم ـ . 

ردڪ نگاهم منتظر ترڪد خانم. چرخید سمتم به ساشا . 

نمڪ نترلڪ رو خودم تا شیدمڪ عمیقی نفس . 

 

 ساشا بازوی به چنگی. لرزیدند می پاهام. رفت می ضعف دلم

نشم زمین پخش تا زدم . 

ردڪ حلقه مرمڪ دور رو دستش ساشا . 

شد؟ چی ـ  



نشستم صندلی روی . 

 

ریخت آب لیوانی برام و شد بلند جا از فورا ترڪد خانم . 

شڪب عمیق نفس تا چند. عزیزم باش آروم ـ . 

 رو خودم باید. نوشیدم ازش میڪ و گرفتم رو آب لیوان

 تا ردمڪ می مڪ رو اضطرابم باید. ردمڪ می نترلڪ

نیاد پیش لیڪمش . 

 

بود باردار قلو دو من از بعد سال دو مامانم ـ .  

 و رفتن بین از پنجم ماه توی هڪ داشتم قلو دو خواهر تا دو من

مامانم مامان... مادربزرگم... شدن سقط ...  

داره نگهشون نتونست اما بود باردار قلو دو اونم . 

 

 ڪخش هام رگ توی رو خون هڪ بود چیزی همون دقیقا این

ردڪ می . 



 بودن قلو دو بودم فهمیده هڪ بود دقیقه چند فقط هڪاین با

 مرز تا رو من هم یشونڪی دادن دست از رڪف حتی

برد می بیهوشی . 

 

 اون. ردمڪ می حس  هم لباس روی از رو ساشا دست سرمای

 از از ترسید می من ی اندازه به هم اون مطمئنم. بود ترسیده هم

دادنشون دست . 

گفت مالیمی لحن با ترڪد خانم : 

بوده؟ چی از لڪمش میدونی ـ  

 

 یڪژنتی گفت می مامانم یادمه اما. نپرسیدم وقت هیچ من ـ

داشتند ضعیفی رحم .  

 رو قلو دو ژن هڪاین با... ش خاله هم و مادرش هم مامانم هم

 رو هم با جنین تا دو نگهداری توانایی رحمشون اما داشتن

 .نداشت

 



داد ونڪت سری ترڪد خانم . 

نیڪ شدیدتر رو هات مراقبت بهتره نمڪ رڪف ـ .  

میگی هڪ باشه طور این اگر اما ندارن لیڪمش فعال ها بچه ... 

 

 روی چیزی نوشتن به ردڪ شروع و نشست میزش پشت

معروف خط دست همون با مخصوصش ایاغذهڪ از یڪی . 

 باال ی طبقه آزمایشگاه. نویسم می برات آزمایش تا چند ـ

داره عصر ارڪ ساعت .  

. بده انجامشون سریع. نیست هم بودن ناشتا به احتیاجی

ننڪ حاضرش زود برات میسپرم . 
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ردڪ نگاهم جدی : 

 به بدی استرس و نیڪ نگران رو خودت نباید اصال هم تو ـ

 .خودت

ردڪ هدف رو ساشا نگاهش تیر بار این : 

داریا نگه آروم رو خانومت هڪ شماست ارڪ این ـ . 

گرفتش ساشا. گرفت سمتمون به رو اغذڪ . 

 

 بود بد ماهور حال هڪ موقع همون اول سونوی توی چرا ـ

رو؟ بودنشون قلو دو نگفتین  

ردڪ قفل هم توی رو هاش دست . 

 

 سالمت از هم من و نداشت خوبی وضعیت موقع اون مادر ـ

نبودم مطمئن دوم جنین .  

 می حرفی موقع اون اگر میره حال از داره خانومت االن همین

دادیم می دست از رو بچه دو هر حالش اون با قطعا زدم . 



 

پرسیدم هڪ بودم من بار این : 

نگفتین؟ ای دیگه سڪ به چرا ـ  

گفت ڪر خیلی : 

اومد نمی خوشم شوهرت از ـ . 

ردڪ اخم هم باز ساشا . 

دونه می شوهرت پدر ـ . 

شد بلند ساشا و من همزمان گفتن "چی" صدای . 

 

 و بشه تثبیت وضعیتت تا نگه چیزی فعال خواستم ازش ـ

تون سه هر سالمت از نمڪ حاصل اطمینان . 

ددا بیرون الفهڪ رو نفسش ساشا . 

داره؟ خطر احتمال درصد چند یڪژنتی ی مسئله این ـ  

 



 و ردڪ جا به جا هاش چشم روی رو شڪعین ترڪد خانم

 حس لحنش توی میتونستم رو نگرانی هڪ ساشایی از چشم

گرفت نمڪ . 

 

 هڪ طور این و گذاره تاثیر شدت به موضوع این توی ڪژنتی ـ

باشه هرسید ارث بهش زیاده احتمالش خیلی میگه جان ماهور . 

 

 زدم ڪپل بار چند. ردمڪ قفل هم توی رو لرزونم های دست

بریزه پایین هام چشم از یڪاش مبادا تا . 

 اخم افتاد م درمونده ی قیافه به هاش چشم هڪ ترڪد خانم

توپید بهم و ردڪ هم در رو هاش : 

 

 خالی رو پارچ همین نمڪ نمی تضمین بریزی ڪاش قطره یه ـ

روت نمڪن .  

مردن؟ هات بچه گفتم مگه ضعیفی؟ درانق چرا چته؟   



 و آزمایش با. ردهڪ پیشرفت علم ولی زیاده احتمالش گفتم

گرفت رو جلوش میشه منظم اپڪچ و مراقبت . 
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 چشم از ڪاش ای قطره شد باعث و ردڪ بدتر رو حالم تشرش

بریزه پایین هام . 

ردمڪ ڪپا رو قطره ڪی همون سرعت به . 

ردڪ ساشا سمت به رو روش من به توجه بی ترڪد خانم : 

 خودش گرفت یاد وقت هر. ببرش اینجا از بگیر رو زنت دست ـ

گردون برش باشه قوی هاش بچه خاطر به و نهڪ نترلڪ رو . 

 



 هام بچه به من هڪ ای عالقه. بغضم یدنڪتر نبود خودم دست

 عادی زندگی ڪی توی من چون بود افراطی زیادی شتمدا

بودم نشده باردار . 

 برام ردڪ رڪف میشد هڪ چیزی از بیشتر خیلی ها بچه این

بودند مهم . 

 باردار تونم می هم باز افتاد اتفاقی اگر بگم خودم با تونستم نمی

 .بشم

 

 ی هڪت ڪی به تنها هڪ بود ای پاره طناب مثل من زندگی

پوسید می بیشتر لحظه هر هڪ بندی. بود وصل بندش . 

 زندگی تونستم نمی دیگه میشد نابود هم بند هڪت این اگر

نمڪ . 

 

 حاال همین هڪ بودند قلوهایی دو همین پوسیده ی هڪت این

براشون بدم رو جونم بودم حاضر هم . 

شد بیشتر هقم هق رفت فرو ساشا آغوش توی هڪ سرم . 



دمب دست از رو هام بچه خواستم نمی من . 

 

*** 

 

 در جلوی شده متوقف ماشین توی هڪ میشد ساعتی ڪی

ردیمڪ می رڪف وتڪس در و بودیم نشسته خونه . 

 داده استراحت فعال و بود شده خسته مڪاش ی چشمه انگار

خودش به بود . 

 

 رڪف اونجا متصدی هڪ بودم زده زار جوری آزمایشگاه توی

شم باردار متون نمی دیگه و دادم دست از رو م بچه بود ردهڪ . 

 وتڪس در فقط نهڪ آروم رو من هڪاین جای به هم ساشا

بود شده خیره دیوار روی نوزاد بیلبورد به . 

بود باخته رو خودش هم اون انگار . 

 

پروندم جا از میڪ ساشا صدای . 



بگیرم رو ها آزمایش جواب میرم فردا ـ . 

میام منم ـ . 

ردڪ نگاهم . 

یدهنم راهت ترڪد نیڪ گریه بخوای اگر ـ . 

ردمڪ اخم . 

 

12:59 13.12.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓ (🍁Ŋ.ℳ🍁)] 

#part361 

 

 پس. نهڪ اذیتم نداره حق تو از غیر سیڪ میگفتی هڪ تو ـ

نه؟ڪمی تحقیرم وقتی بهش نمیگی چیزی چرا  

گفتم وارانه گالیه. ردڪ وتڪس : 

روم نهڪمی خالی رو آب پارچ نمڪ گریه اگر گفت ـ . 

نهڪ خالی منم روی باید ـ . 



ضعیفم من گفت ـ . 

گفت راست ـ . 

 

شدم عصبانی . 

نمیاد خوشش هم تو از ـ . 

زد محوی لبخند . 

داره حق ـ . 

 و ردڪ باز ریموت با رو باغ در. ردمڪ نگاهش خورده هڪی

داخل برد رو ماشین باالخره . 

 

گفتم تمام قدی با شم پیاده ماشین از هڪاین از قبل : 

رداف میام منم ـ . 

شدیم پیاده ماشین از دو هر. نگفت چیزی دیگه بار این . 

دوید سمتمون به و دید رو ما هڪ بود نفری اولین یلدا . 



بود؟ چی ـ  

 

 ذهنم توی دوباره ترڪد خانم های حرف جمله ڪی همین با

ردمڪ نگاهش بغض با و شد مرور . 

زد لب بدم حال از متعجب . 

شده؟ چی ـ  

 

 و ماشین به بود داده یهڪت هڪ دوختم ساشا به رو نگاهم

بزرگ آقا ی لبهڪ به بود شده خیره . 

میخوام اخته ذغال من ـ . 

 

*** 

 

 نگاهی بردیم ترڪد خانم پیش هڪ رو ها آزمایش جواب

 از دعوا و تشر تا چند با نسخه پیچیدن از بعد و انداخت بهشون

ردڪ بیرونمون مطبش . 



 ردمڪ می مصرف دارو باید. خوبه چیز همه هڪ فعال گفت می

نهڪ تثبیت رو رحمم قدرت تا . 

 

 دوباره و روحی ی مسئله روی ردڪ یدڪتا هم اخم تا هزار با

گذاشت نارڪ و شست رو ساشا . 

 قدری اون. نگفتیم خطر و یڪژنتی لڪمش از چیزی بقیه به

 به چربید می موضوع این و بودن خوشحال قلوها دو موضوع از

بگیم چیزی نیومد ندلمو دیگه هڪ ها غصه و مشکالت ی همه . 

 همین هم سحر. گفت ڪتبری بهم تلفنی فقط و نیومد ماهان

 .طور
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 میونمون بزرگی وتڪس ساشا و من ی نانوشته قرارداد طبق

بود شده ایجاد . 

 ڪی توی هم ارنڪ رو ها شب. داشت ادامه هم هنوز بس آتش

ردیمڪ می سر اتاق . 

 و من وضعیت خاطر به اما گاهی داشتیم بوسه و آغوشی هم

شیدڪ نمی ڪباری جاهای به ارڪ وقت هیچ دوقلوها . 

 

نبود هم خوب اما نبود بد گذاشتم می سر پشت هڪ روزهایی . 

دلگیر اما بود آروم اوضاع ... 

 رفتیم می ترڪد خانم پیش کاری محافظه تا هزار با هفته دو هر

آه و ڪاش و گریه از بودم اومده بیرون دیگه هم من و . 

 خاطر به. بودم می قوی باید. ترڪد خانم گفت می راست

 قوی باید چیز همه خاطر به. قلوها دو و ساشا خاطر به. زندگیم

بودم می . 

 



 رو من پایان بی ویارهای نیومده و اومده تابستونه های میوه

 به نمیتونستم راحتی مینه به اما ردندڪ می ڪتحری

بیارم دستشون . 

شد می تر محدود آمدها و رفت گذشت می هڪ روز هر . 

 

 نتونسته هم هنوز اما گذشت می صمصام دستگیری از ماه سه

خطر یعنی این و بگیرن پریناز و فرزاد از ردی بودند . 

 ندیده رو م ردهڪ پیدا تازه برادر من و گذشت می ماه سه

 .بودم

 

 های حس همه این از. واقعی آرامش ڪی تنگ. بود تنگ دلم

میخورد هم به حالم موقت و نسبی . 

 می دائمی و واقعی ی خانواده ڪی جنس از آرامشی دلم

 .خواست

 ساشا عشق از بعد اما شرایط این توی بود نیڪمم غیر چیز

بود همین داشتم نیاز هڪ چیزی تنها . 



 

 آبی آب از ناشی تابستون گرمای توی اشڪخن هڪ نسیمی

نشوند لبم روی لبخند و ردڪ نوازش رو م گونه بود استخر . 

 غرق هم اون انگار و بود نشسته نارمڪ تازگی به هڪ سامان

اومد حرف به غمگینی لحن با بود رڪف : 

 

داره؟ مڪ رو چی اینجا میدونی ـ  

ردمڪ نگاهش . 

سارا ـ . 

داد ادامه و شیدڪ عمیقی نفس : 

شده تنگ براش دلم ـ . 
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دلداریش برای بگم نداشتم چیزی . 

 رڪف خودم با و نشستم اینجا بارها رفتنش از بعد... میدونی ـ

 رو چیز همه و دادم نمی گوش ماهان حرف به اگر هڪ ردمڪ

 نمی شیدهڪ پاش وقت هیچ ماهان عشق از سارا به گفتم می

خونه اون به دش . 

 

 زیبایی های ریستالڪ هڪ آب سطح روی خورشید تأللوی

داشتم دوست رو بود ردهڪ ایجاد . 

 می ماهان عشق بیان شاید. شده نوشته هڪ بوده سرنوشتی ـ 

 هیچ دیگه و شده اجرا سرنوشت این اما نهڪ عوضش تونسته

گذشته به برگشت نمیشه جوره . 

 

ردڪ می نگاه رو من هڪ بود اون حاال . 



 مدت این توی انقدری اما... وقت هیچ... ندیدم رو سارا من ـ

 داشته ازش رو یڪوچڪ تصور بتونم شاید هڪ شنیدم ازش

 .باشم

 اون از بعد هڪ گفت رو ای جمله بودم پیشش وقتی... فرزاد

رسیدم بهش زندگیم توی بارها . 

 

 و گرفت خشم رنگ هاش چشم هڪ دیدم فرزاد اسم شنیدن با

درڪ مشت دست . 

 ردڪمی شماری لحظه رو ش لحظه به لحظه ماه سه این توی

 رو ساشا صبر نتونستم وقت هیچ من و فرزاد دستگیری برای

 و ایستاد می خواهرش قاتل و متجاوز جلوی وقتی نمڪ ڪدر

بگیره انتقام تونست نمی . 

 

هستن ها آدم ارترینڪگناه ها گناه بی دنیا این توی میگفت ـ . 

 



 جمله این ادای موقع عجیبش لحن بفهمم ممیتونست حاال شاید

بود چی از ناشی . 

 بی زیادی قصه این توی شده قربانی سارای دونست می هم اون

 شوندڪ رو اون چرا بپرسم ازش تونستم می اشڪ اما بود گناه

خودش نامردی باتالق به . 

 

رفتم جلو استخر ی لبه تا آروم و شدم بلند جا از . 

ماهور ترسم می ـ . 

 این انگار و دیدم می آب توی رو خودم مستاصل و رزونل تصویر

داد می نشون رو درونم داشت ظاهرم جای به آیینه . 

 

 بڪمرت نزدنش حرف با هم ساشا هڪاین از ترسم می ـ

شد ماهان هڪ بشه اشتباهی همون . 

شد می ڪنزدی بهم داشت. شد بلند هاش قدم صدای . 

ماهور نمون ـ ... 
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 به آب توی م چهره بازخورد مثل قلبمم و شدن مشت هام دست

افتاد تالطم . 

 چیز ساشا پیش بمونی اگر اینجا. برو شد آروم هڪ چیز همه ـ

بیاد تا بری باید. نیست انتظارت در خوبی ... 

 

 های فرضیه با دهخونوا این سرم از داشتند نمی بر دست چرا

شون؟ نندهڪ ویران  

بیاد؟ نیڪ می تضمین تو ـ  

بود خورده جا. ردمڪ نگاهش و برگشتم . 



 بعدش آرامش نیدڪ می تضمین شما اما برو میگید تون همه ـ

  رو؟

 حداقلش االن هڪ رو هایی بچه ی آینده نیدڪ می تضمین

دارن؟ هم با رو مادر و پدر  

 

 از دور جایی. میگیرم خونه تبرا خودم من. باش منطقی ماهور ـ

  .ساشا

 عقل سر ساشا نهڪمم بری اگر. برو اومدن دنیا به هڪ ها بچه

و بیاد ... 

 

 دست آشوب رو قلبم و ردڪ بلند رو صدام هڪ عصبانیتی

نبود خودم . 

بود آشوبگرم قلب همون دست . 

هاتون منطق این با من دل سر از بردارین دست ـ . 

 



برداشت عقب به قدمی متعجب بلندم صدای شنیدن با . 

عمارت سمت ردمڪ تند پا و دادم بیرون مڪمح رو نفسم . 

بزنیم حرف بزار ماهور ـ . 

سمتش چرخیدم و گزیدم لب . 

 

 خاطر به فقط برم من. میزنی زخم نمیزنی حرف تو حرف؟ ـ

 شاید هڪاین خاطر به فقط بگذرم هام بچه از احتمال؟ ڪی

بیاد؟ عقل سر ساشا  

 

ردڪ من از بلندتر رو صداش و شد عصبانی هم اون : 

 ول همیشه برای رو هات بچه گفتم من مگه... نشو احمق ـ

وتاهڪ مدت یه فقط ن؟ڪ . 

زدم جیغ : 

 نداشتنشون ثانیه ڪی رڪف حتی نمیفهمی هڪ احمقی تو ـ

میبره جنون تا رو من هم . 
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 وچولوڪ از دوری خاطر به فقط ازش میزدم حرف هڪ جنونی

نبود داشتنیم دوست های . 

 نمی اجازه غرورم و زد می بیرون سر هم ساشا نبود از جنون این

نمڪ اعالم بلند رو دلم املڪ حرف داد . 

 

 دو هر باز دهان ساشا صدای بزنه حرفی سامان هڪاین از قبل

بست بیاد بیرون ازش دفریا بود قرار انگار هڪ رو مون . 

اینجا؟ خبره چه ـ  

 

نگشتم بر اما بغض و خشم از میزدم نفس نفس . 



 پشت ساشای و من به پشت و ردڪ موهاش توی دست سامان

ایستاد سرم . 

هستم شما با ـ . 

 وجود از بشه تر آسوده خیالم میڪ شد باعث بزرگ آقا صدای

ش وارانه حامی . 

خبره چه میگم بهت من ـ . 

 

متشونس چرخیدم . 

ردڪ می نگاه رو بزرگ آقا اخم با ساشا . 

 جمع رو زندگیت هڪ نداری غیرت و قدرت قدری اون وقتی ـ

 پدر هات بچه برای هڪ. باشی شوهر زنت برای هڪ. نیڪ

  .باشی

 زلزله و ترس رسید راه از سڪ هر هڪ این میشه ش نتیجه

 هم ثابتی چیز بیچاره هڪ بدبخت دختر این دل توی بندازه



 این از نهڪ دفاع و بهش بزنه چنگ هڪ تو با زندگی توی هندار

موقت و هراس پر ی رابطه . 

 

بوسید رو پیرمرد این دست باید .  

 فریاد سرم توی دقیقه هر هڪ بودن هایی حرف همه هاش حرف

 داد نمی اجازه خودش به من ترسوی و محتاط زبون اما زدند می

نهڪ بیان رو ها اون . 

بوسید رو پیرمرد این دست باید ! 

 

 هم اون هڪ مرنگیڪ اخم و زده بهت هایی چشم با ساشا

بزرگ آقا به بود شده خیره بود گنگی و تعجب از ناشی . 

 رد میونشون از سرعت با و اونجا ندونستم جایز دیگه رو بودن

بشم ساختمون وارد تا شدم . 
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 می م زده خجالت پنجره از هوراد آقا و خانم پوران نگاه سنگینی

ردڪ . 

 باید هڪ اونی فهمیدم می میڪ اشڪ و ها اون بودند شنیده

نبودم من باشه زده خجالت . 

 

*** 

 

 خواب به ردنڪ وانمود با تونستم نمی روز ڪی از بیشتر

دارم نگه دور ساشا های سوال از رو خودم . 

 از یڪی روی هڪ حالی در بعد روز عصر هم مینه خاطر به

دیدمش بودم نشسته دوم ی طبقه های مبل . 

برداشت قدم سمتم به ثڪم بدون اومد باال ها پله از تا . 

 



 .ایستادم

 رو هایی حرف ی همه یشڪمش های چشم ی دوباره دیدن با

ردندڪ فرار ذهنم از بزنم مقابلش بودم ردهڪ آماده هڪ . 

گفت مستبد و ایستاد جلوم جدی : 

نمڪ بلندت میخوام ـ . 

 

 لب و برداشتم عقب به قدمی ش مابانه رییس لحن از خورده جا

 :زدم

نه ـ . 

داد باال رو ابروش تای ڪی . 

دادم خبر... نگرفتم اجازه ـ ! 

 م شونه و زانوها دور دستانش بیام خودم به هڪاین از قبل و

ردڪ بلندم زمین روی از و پیچید . 

 

ردمڪ حلقه گردنش دور رو هام تدس و شیدمڪ هینی . 



 منتهی هڪ هایی پله روی حدسیاتم و تصورات ی همه خالف بر

گذاشت پا سوم ی طبقه به میشد . 

 

نپرسیدم سوال . 

ساراست رنگ سفید پیانوی همون مقصد میدونستم . 

 آروم و ایستاد تابخونهڪ جلوی و رفت باال دونه دونه رو ها پله

ردڪ رهام زمین روی . 

شدیم وارد دو هر و ردڪ زبا رو در . 

 

 سه روی عمیقی لمس بعد و پیانو سمت ردڪ تند رو هاش قدم

نشست ش پایه . 

آورد بیرون نوتی دفتر و ردڪ باز رو پیانو ڪوچڪ مدڪ . 

ایستادم سرش پشت . 

 باالی شد سڪفی دفتر وقتی و ردڪ باز رو ای صفحه

موند خیره نوت نام روی نگاهم ها الویهڪ . 



 

 ملودی این انتخاب ساشا، بودن پیانیست از رغی هڪ رڪف این

 ذهنم از پیانو آروم و دلنشین صدای شدن بلند با بود عجیب هم

رفت بیرون . 

 و صدا های هڪشب از یڪی توی رو موسیقی این بار اولین

مداومش شنیدن به شدم ترغیب مڪ مڪ و شنیدم سیما . 
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 نارڪ. شم خسته ایستادن از سریع شد باعث زیادم سنگینی

 ش مردونه های انگشت به موند خیره نگاهم و نشستم ساشا

رقصیدن می ها الویهڪ روی مهارت با هڪ . 



 هڪ بودم من این رسید خوندن جایگاه به هڪ ملودی

 تنها شاسا و موسیقی متن ی زمزمه به ردمڪ شروع ناخودآگاه

خواندن بدون... زد می . 

 

یدهڪار گل یدهڪت ای شاخه ـ   

بسته های لب خسته چشمای با  

نشسته آروم چشماش توی غم   

گسسته هم از شادیش ی وفهڪش  

 

سمتم به چرخوند سر . 

 زیبا نظرم به هڪ رو هایی آهنگ متن ردمڪمی حفظ همیشه

اومدند می . 

سرده خورشیدش درده آشنای ـ  

ردهڪ لونه غم سردش قلب تو   

پرده پشت در عمرش مهتاب  



سرده پاییز سالش ماه هر  

 

موسیقی های متن با ردمڪ می پنداری همزاد عجیب ... 

 

مادر دست تو ظریفش دستای ـ  

پر پر گل چون نحیفش رڪپی  

نداره آروم درد و محنت از  

شومش بخت رو سیاهی ی سایه  

هجومش زیر تنهاست یدهڪار  

نداره پایون درد طوفان  

 

 پرواش بی های انگشت باشه داشته تونست می منظوری چه

 بی این و بریزه هم به ها نوت ای ثانیه شدن باعث هڪ وقتی

 بخت" خوندن هنگام گلوم با بغض شدن همراه از بعد هم نظمی

اومد؟ وجود به "شوم  



 

هم با میتونه تو و من دست ـ  

شبنم رنگ با بسازه قصری  

سرده و غمگین هڪ ای وفهڪش  

مڪ مڪ نمیره ست یدهڪار گل  

یدهڪار گل نزاریم بیا  

سپیده و ڪپا ش چهره هڪ گلی  

بیده ای شاخه پاییز توی هڪ  

مڪ مڪ بمیره ندیده بهار  

 

 نوت به شد خیره و گرفت نگاه اون و بهش دوختم چشم هم من

 .ها

 

مادر دست تو ظریفش دستای ـ  

پر پر گل چون نحیفش رڪپی  



نداره آروم درد و محنت از  

شومش بخت رو سیاهی ی سایه  

هجومش زیر تنهاست یدهڪار  

نداره پایون درد طوفان  

 

 شیدڪ دست هم ساشا شد تموم هڪ هام گفتن "الالال" ریتم

پیانو از . 
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 زا حرف بی و شد بلند جا از ساشا ای دقیقه ده سکوت از بعد

رفت بیرون کتابخونه . 



 راهرو توی رو نگاهم. رفتم در سمت به و ایستادم هم من

ازش نبود خبری. چرخوندم . 

 

 وسوسه دیگه بار تا شد باعث خواب اتاق رنگ سفید در دیدن

ببینم رو سارا ی چهره بشم . 

 هم باز. کردم باز رو در کوتاهی مکث از بعد و رفتم در سمت به

بود تخت باالی عکس خورد چشمم به که چیزی اولین . 

چرخوندم رو نگاهم و شدم اتاق داخل . 

 ی خانواده یک انگار که بود عکسی قاب تخت کنار عسلی روی

گذاشت می نمایش به رو خوشبخت . 

 

 پیدا تکشون تک نگاه توی شادی برق که فرهمند ی خانواده

 دیده هم شاد و شوخ سامان نگاه توی حتی االن که برقی. بود

 .نمیشد

بچرخم فورا و بکشم هینی شد باعث سرم پشت صدای . 

 



اینجایی؟ چرا ـ  

 بود خیره. کرد نمی نگاه من به. برداشتم عقب به قدمی ترسیده

تخت به . 

روندم عقب کمی رو ترس و کشیدم عمیقی نفس . 

فقط... من ـ ... 

 

اتاق این توی میومدی نباید ـ . 

من ـ  

اینجا بشه باز من پای تا میومدی نباید ـ . 

 

نیست خودش حال توی که میفهمیدم خوبی به حاال . 

 جرات حتی من. نگذاشتم اتاق این توی پا ساله یک از بیشتر ـ

بیام باال رو ها پله این از یکی نداشتم . 

 

ترسوندم روحش بی نگاه. کرد نگاهم . 



 خاطرات همه این بین برگردم. اینجا برگردم من شدی باعث تو ـ

بار حسرت ... 

 تخت ی لبه. کشیدم عقب رو خودم من و مداو تخت سمت به

کشید لحافش به دستی و نشست . 
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 سر پشت های جیغ صدای با. دیدش نفر اولین که نبودم من ـ

 جیغ از بعد اما ندیدمش نفر اولین من. پریدم خواب از صبا هم

رسوندم سرش باالی رو خودم که بودم کسی اولین باص های . 

 

بود شده خیره بالشت از جایی به عمیق . 

 جا همین. نمیره کنار هام چشم جلوی از مهتابیش صورت ـ

بود بالشت همین روی سرش. بود خوابیده .  



 ها سال که انگار بود سرد. کردم لمسش. شدم نزدیک بهش

نباشه بدنش توی روحی . 

نداد ابجو. زدم صداش .  

. زدم فریاد. نشد سرخ ش پریده رنگ پوست اما زدم سیلی

 نداشت توجهی و بود ایستاده رحمش بی قلب ولی کردم التماس

من ی بریده های نفس به .  

بود کردن دق کامل ی نمونه سارا مرگ. بود نکشته رو خودش .  

 

بست چشم . 

 قهطب این توی پا نشدم حاضر وقت هیچ دیگه صبح اون از بعد ـ

ترسیدم می. بذارم .... 

 می خاطرات تکرار از... ترسیدم می نبینمش و بیام اینکه از

 می سارا قبر سنگ از... ترسیدم می طبقه این از من... ترسیدم

 ....ترسیدم



 بکوبونه صورتم توی رو نبودنش حقیقت بخواد که چیزی هر از

ترسیدم می ... 

 

بود خراب حالش قطعا... بود خراب حالش ! 

ترسیدن به کرد می اعتراف من پیش که بود خراب حالش . 

کرد می ترس ابراز داشت من مغرور و خشن ساشای  . 

زد می حرف ترس از داشت شجاعت با . 

 

 های رگه. کرد باز رو هاش چشم که گذاشتم ش شونه روی دست

 نمی هاش چشم سفید ی صفحه روی شده نقاشی سرخ

آورد می درد به رو دلم. ترسوندم . 

نشستم کنارش . 

 

 غذا ی وعده یک اگر. بود چیز همه سارا. نبود خواهر فقط سارا ـ

رفت نمی پایین کسی گلوی از چیزی نداشت حضور میز سر . 



 و خونه روح رفت که وقتی. بود خونه این روح مهربون سارای

 این انتقام نتونستم هم هنوز من و همراهش برد رو اعضاش تمام

بگیرم رو عام قتل . 

 

 یا بود اشک زد می برق هاش چشم توی که چیزی دونم نمی

. کردم بغلش من بار اولین برای. کردم بغلش. من دید خطای

 !محکم

بمونه من دید خطای هاش چشم توی برق تا کردم بغلش .  

کنه گریه نباید مرد ... 
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 رو دلم هاش اشک ریزش از ناتوانیش برای ساشا بدن انقباض

کرد می خون . 

کنه گریه نباید مرد گفته کی هر کرده غلط ... 

 می یلدا که طور همون. بشه آروم تا کرد می گریه باید من مرد

 کرد تجویز گریه خواهرش مرگ از بعد ساشا روانشناس گفت

 .براش

 

... شه آروم دلم تا ...شه آروم دلش تا کرد می گریه باید من مرد

رو دومون هر های چشم نکنه خون تا . 

 ات ببینم نباید... بلرزه دلم تا ببینم نباید من اما کنه گریه باید

کنه نمی ضعیف رو کسی گریه باشه یادم همیشه ...  

 عوض رو من ساشای مقتدر های چشم اشک باشه یادم تا

 .نمیکنه

 

 هایی چشم با و شد جدا ازم. نریخت اشک. نکرد گریه ساشا

کرد نگاهم تر سرخ . 



ماهور میکنم درست رو زندگیت ـ . 

 

*** 

 

" ماهور میکنم درست رو زندگیت " 

 بدون... دوری حرف بدون ماه یک شد جمله این ی نتیجه

رفتن درخواست ... 

 پس واسه نلرزه دلم باردار ماهه هشت منِ که این شد ش نتیجه

شدن زده ... 

 

 آقا. بودن کرده استتار هنوز پریناز و فرزاد. نیومد هم باز ماهان

 به نمیگشت بر و خودخوری از نمیداشت بر دست هم هنوز بزرگ

کنه پنهان تونست نمی رو ذاتیش اقتدار اما ویال .  

 داشت دیگه هم یلدا و روز به روز میشد تر سرخورده سامان

 تا نمیکرد باز دهان که شده الل سامان بد حال از میشد نگران

هبگ رو دردش . 



 

بود ساشا ها این ی همه با ...  

بود حامی ...  

بود عشق ...  

بود امید ...  

بود درد ... 

عقلم و قلب جون به مینداخت تضاد هی و بود ساشا . 

 

 اتاق از سرعت با شد باعث شد بلند که فریادهایی و داد صدای

بیام بیرون . 

بود سامان ! 

 رو سامان سرخ صورت. رفتم پایین ها پله از و شدم باالبر سوار

زد خشکم باالبر همون روی دیدم که . 
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 به اومد می دستش به که چیزی هر و چرخید می خودش دور

کرد می پرت اطراف . 

 خانم رعنا. کرد می نگاه و بود ایستاده ای گوشه اشک با یلدا

 مبل روی حال آشفته و سرخورده خانم پوران های شونه غمگین

داد می ماساژ رو . 

 

 نگاه و بود گذاشته چپش ی سینه روی دست هوراد آقا

بود گرفته هدف رو سامان دردناکش . 

رفتم پایین باالبر روی از . 

 زده وحشت من و آورد هجوم سمتم به دید رو من که سامان

رفتم عقب . 

 



 آقا اما سامان. اومد سامان تسم به و جهید جا از هوراد آقا

زد پس رو هوراد . 

 زندگی میدونستی بگو هم؟ تو میدونستی بگو... ماهور بگو تو ـ

کشیدم؟ گه به من رو برادرم و خواهر  

 

بدش حال ...  

خیسش های چشم ...  

ش آشفته موهای ...  

 حرف چی از دونستم نمی و آورد می درد به رو دلم... وضعیتش

 .میزنه

زدم لب : 

شده؟ یچ ـ  

 

موهاش توی زد چنگ . 



... ماهان... کردم نابود رو همه... کردم نابود من شده؟ چی ـ

سارا... ساشا ... 

خانم پوران و هوراد آقا سمت چرخوند سر . 

نه؟ مگه کردم نابود هم رو شما من ـ  

گرفت باال خانم پوران هق هق . 

 

افتاد زانو روی پاهام جلوی . 

دم؟کر چیکار من... بگو تو ماهور ـ  

 رو ی درمانده سامان. کرد پاره پاره رو قلبم ش مظلومانه صدای

بود برادر روم به . 

 موهاش توی های دست روی دست. جلوش نشستم سختی به

 .گذاشتم

 

بهم شد خیره . 

کردم؟ چیکار ـ  



کردی؟ چیکار ـ  

 شادم و حامی برادر سامان. وجودم به زد می چنگ هاش گریه

بیچارگی ته یعنی... گیدرماند ته یعنی هاش اشک. بود ... 
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 لگد و مشت زیر فهمید وقتی ساشا چرا دهنم؟ تو نزد چرا ـ

عوضی؟ منِ سر نکرد خالی رو حرصش چرا رو؟ من نگرفت  

 هب نزنه آسیب تا... سرش به نزنه تا کردم مهار رو هاش دست

 .خودش

 

 قلب توی باید که چاقویی. کردم بدبخت هم رو تو من ماهور ـ

داد خراش رو تو بازوی میخورد من .  



 سرخ رو تو پوست سوزوند می رو من گلوی باید که هایی شمع

 تو بدن روی کرد می پاره پاره رو من بدن باید که شالقی. کرد

 .نشست

 

ریختم اشک و گزیدم لب . 

... من... سگ ی خونه توی شب اون وندمم می باید من ماهور ـ

نفهم منِ... آشغال منِ ... 

 و بود شده آزاد م شده شل های دست میون از که هاش دست

 های لب بین از و دوباره گرفتم رو زد می سرش توی محکم

کردم زمزمه لرزونم : 

 

اینجوری نکن ـ . 

 رد هام چشم جلوی از دوباره ازش زد می دم که هایی شکنجه

شدن می ...  

صورتم توی شدن می کوبیده دوباره ها رحمی بی . 

 



 جا از هم سامان داخل اومد عجله با ساشا و شد باز که سالن در

سمتش چرخید و پرید . 

 به موند خیره همیشه از تر نگران نگاهش... بود نگران ساشا نگاه

 .سامان

 

 کی نگفتی چرا دهنم؟ تو نکوبوندی چرا داداش؟ نگفتی چرا ـ

 رو زندگیمون که مون؟ خونواده توی انداختیش که دختر این بود

داداش؟ رو من نزدی چرا زد؟ آتیش  

 

 نکرد قطع سامان اما گرفتش آغوش در و شد نزدیک بهش ساشا

رو فریادهاش . 

 خونه توی آوردم رو طناز من... آوردمش من. بود من تقصیر ـ

 من... سارا رفیق بشه... همسرت بشه... تو همدم بشه که مون

 اون بغل توی ببره... قتلگاهش ببره رو سارا که آوردم رو طناز

خونه این توی آوردم رو فتنه اون من... حرومزاده فرزاد . 

 



 درد چه و درد با بستم چشم هم من. بست چشم درد با ساشا

بود مهربون سامان دل توی عمیقی . 

 هنوز که خونواده این توی افتاده آتش این بود عمیقی درد چه

 می دوباره و گرفت می گر و خورد می خاکستراش به ادب هم

 .سوزوند
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امروز برای بود بس و کرد باز رو هام چشم یلدا خفیف جیغ . 

 صورت توی سالم جای یک که خونی پا تا سر ماهان قامت دیدن

 رو وزنش داشتن نگه توان پاهاش و بود هنموند خونش غرق

 پرهام گردن دور دست ی شده له ماهان دیدن... نداشتن

بود خارج من تحمل از انداخته . 



 

 جای و ایستاد کنارش سرخ های چشم و خونی سر با که سحر

سیاهی از کرد پر رو هام چشم سنا خالی . 

 دست با رو سناش که... بردن رو سناش که سحر زد می ضجه

بردن کستهش ... 

زدن رو سنا... زدن رو ماهان و خونه توی ریختن که ... 

زدن رو سحر ... 

برادرم پهلوی توی کردن چاقو که ... 

 

نابودی به رو من برای ها این ی همه بود بس ...  

دار شیشه بار من برای ... 

ضعیف من برای ... 

 

*** 

 



 صدای و بود یلدا های جیغ داشتم خاطر به که چیزهایی آخرین

باشم آروم و نترسم میخواست ازم التماس با که ساشا . 

شکمم توی داشتم درد ...  

زدم می جیغ ... 

بود یادم رو ماشین سرعت  ... 

ببینه رو ها ماشین خسارت تا نموند و کرد تصادف ساشا  . 

 

بود یادم رو بیمارستان های مهتابی ...  

کرد می مخالفت دکتر خانم و وقتشه گفت می ماما ... 

درد و درد و بود درد فقط بعدش ... 

 

 تا کرد تزریق بهم رو چیزی. دکتر خانم نگذاشت. نکردم زایمان

کنه آرومم .  

کرد راحت رو خیالم بزرگم شکم اومدم که هوش به . 



 حالم بد برادر نگذاشت حتی دکتر خانم. شدم المالقات ممنوع

ببینم رو . 

 

تمام و خوبه گفت ...  

رو هات بچه و خودت نکشتی تا کن بس تو و خوبه گفت ...  

 زایمان هشتمت ماه اواخر توی نباید و بدی تو ولی خوبه گفت

  ...کنی

 زیر نمیتونه بدنشون چون بشن کامل ها بچه تا کنی صبر باید

بیاره دووم دستگاه ... 

 

شب تا نیومد کس هیچ رفت وقتی و باشم آروم من تا گفت . 

رفت می و اومد می پرستار تنها . 
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 تخت روی به رو ساعت. نشناختمش اومد که پرستاری آخرین

 پرستار های چشم و شبه نیمه ی دقیقه پانزده و یک گفت می

ترسوندم می صورت به ماسک مرد . 

 جدا رو ها دستگاه که دیدم من و دستم به کرد تزریق چیزی

زما کرد . 

 من و شد اتاق داخل ها لباس بزرگ سبد با نظافتچی که دیدم

سراغم به اومد تاریکی هم باز و مرد های دست روی شدم بلند . 

 

. پارچه با بودن بسته رو هام چشم. بود گنگ نظرم توی چیز همه

بدم تکونشون حتی که نداشتم توان اما بودن آزاد هام دست . 

 گوشم کنار اآشنایین صدای. شد تزریق دستم توی چیزی

کرد می صحبت . 

 



 هم میکشه رو خودت هم زیاد بخش آرام... باهات نداریم کاری ـ

کنی آروم رو خودت باید خودت پس رو هات بچه . 

 حال کن سعی و باش آروم پس. نمیزنه آسیب بهت کسی اینجا

کنی خوب رو خودت . 

 

رفتم خواب به باز من و شدن حک ذهنم توی هاش حرف . 

 

*** 

 

شدم بیدار خواب از. پیچید می سرم توی روسی آهنگ ایصد . 

 توی آشنا نا مرد های حرف همه از بیشتر و بود یادم چیز همه

خورد می چرخ ذهنم . 

 بسته هم رو هام دست که حاال و بود هام چشم روی هنوز پارچه

دارم برش تونستم نمی بودن . 

 



 و بود شده پنهان وجودم ی گوشه انگار ترس اما بود عجیب

استرسم به چربید می داشتم که آرامشی . 

 اما بودم شده دزدیده بیمارستان توی از که این بود ترسناک

 می رو اطمینان این کوچولوهام و من سالمت برای مرد اون تالش

دارند احتیاج سالم رو ما ربایندگان که داد . 

 

 هویت دونستن خواست نمی ذکاوت و هوش چندان چند هر

ها گروگانگیر . 

 

 حالت از شد باعث شد بلند نزدیکم از که هایی قدم صدای

بنشینم تخت احتماال شیء همون روی و بگیرم کناره خوابیده . 

 نشنیده اینکه با من و میخوند مداوم هم هنوز روسی آهنگ

اومد می خوشم ازش حاال تا بودمش . 
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 و شد می کشیده زمین های پارکت روی که ای فلزی شیء جیغ

کرد جمع رو صورتم کرد می کمرنگ رو روسی موسیقی . 

 داد می عذابم خبری بی. ایستادند هم ها قدم و شد متوقف صدا

کنم رحمم توی های بچه جیگر به خون بخوام که اونقدری نه اما . 

 

 مورد فرد که داد می شونن م گونه به عمیقی های نفس برخورد

صورتم روی شده خم نظر . 

کشیدم عقب رو خودم کمی . 

 پارچه و گرفتن هدف رو هام چشم روی ی پارچه هاش دست

افتاد و شد شل . 

 و بست دوباره رو هام چشم هم قدر همون اما نبود زیادی نور

بره عقب تا روم به رو آدم به داد فرصت . 

 



 ببینمش تونستم و دنکر عادت هام چشم تا زدم پلک کمی

 .باالخره

نخوردم جا اصال... نخوردم جا . 

خوردم می جا باید بود اون از غیر ای دیگه کس هر . 

 

کرد نگاهم ...  

  ...عمیق

وار دلتنگ ... 

خشم پر ... 

 ...مهربون

 ...مبهوت

 من اما بودن زیاد زدند می برق هاش چشم توی که هایی حس

نفرت و داشتم نفرت فقط . 

 

بود فرزاد بود ایستاده روم به رو که اونی ...  



سارا متجاوز ... 

ساشا و سامان آرامش قاتل ... 

فرهمندها مثل خانواده هزاران زندگی نابودگر ... 

نشست روم به رو فلزی صندلی روی و زد نیشخندی . 

شدی تپل ـ ! 

 

سمتش کردم پرت نگاه تنها سکوت در . 

اما ببینمت وضعیت این توی نداشتم انتظار ـ ... 

جلو شد خم . 

دشمنم های بچه مادر برات بود شده تنگ دلم ـ . 

 

. نکرد مبهوت رو من هم هام کوچولو بودن قلو دو دونستن

زدم لب گستاخانه : 

شوهرم شیدای نامزد برات بود نشده تنگ دلم من اما ـ . 



زد پوزخند. نکرد مشت دست و نشد غیرتی . 

شوهرت شیدای ـ ! 
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اتاق توی زد قدم و شد بلند جا از : 

 دیگه کس به متعلق هستن سهمم که کسایی دارم عادت من ـ

باشن ای . 

تنید هم در رو هام اخم کمی پهلوش چند حرف . 

کرد نگاهم . 

 داشته خودش رضایت با نمیتونم رو کس هیچ من که حاال ـ

بقیه سهم روی میذارم دست باشم . 

 



بود انگیز نفرت من برای جذابیتش ی همه با که زد چشمکی . 

آخه غازه همسایه مرغ میگن ـ . 

 ادامه پروا بی خودش که حاال. کردم باز و بستم چشم انزجار با

 روم به رو رذل مرد از نداشتم ترسی دیگه هم من و داد می

نموندم ساکت . 

 

 به نتونستی حتی چون نداری رو شدن داشته دوست لیاقت تو ـ

 لیاقت تو. کنی رحم برات زد می قلبش که دختر یک پاک عشق

فرزاد نداری رو زیبایی چیز هیچ . 

 

 نشون رفت هم توی ش چهره و شد بیشتر نگاهش خشم اینکه

میشه متوجه رو حرفم منظور داد می . 

کنی نمی تعیین رو من لیاقت حد تو ـ . 

کردی تعیین رو لیاقتت حد خودت تو... نه ـ . 

گفت نفرتش تمام با و هام چشم توی شد خیره : 



 

متنفرم ساشا از ـ . 

چی؟ خواهرش از ـ  

گرفتن غم رنگ بار یک به هاش چشم . 

بود پاک... بود ساده... اون ـ ... 

زدم لب گستاخانه هم باز من و : 

 پر پر فطرتانه پست رو ساده و پاک های آدم داری عادت پس ـ

 .کنی

بست چشم . 

 رحم من سادگی و پاکی به کس هیچ که اینه اطرخ به شاید ـ

 .نکرد

 

زد می زنگ سرم توی و رفت می تکرار روی مدام روسی آهنگ . 

 به مو که لحنی با بشه خارج اینکه از قبل و رفت در سمت به

گفت کرد سیخ بدنم : 



 این لیاقت پاک و ساده های آدم. قبلیم قانون کنار بذار اینم ـ

 بیشتر دنیا این تا بمیرن که بهتر همون پس. ندارن رو دنیا

نکشه گند به رو وجودشون . 
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*** 

 

ابراز به ندارند نیاز ها عشق از بعضی ... 

ها حمایت همان ..  

ها مراقبت ...  

پوستی زیر و یواشکی های محبت همان ...  

محو های لبخند همان ...  



نگرانی از ناشی تشرهای ...  

عشق از زنند می دم خوب ها همان . 

 

شنید نباید را ها عشق از بعضی ...  

دید باید ! 

باشد او و نباشند همه اینکه ... 

باشد باز همیشه نیاز زمان آغوشش اینکه ... 

شود مرهم خودش و بزند زخم اینکه ... 

 مابانه رییس خودش ماا بگوید تر نازک گل از کسی نگذارد اینکه

زند تشر ... 

بخواند نگاهت از را هایت حرف اینکه ... 

عشق شود می ها اینکه ی همه ... 

ساشا شود می ... 

 



 به برد هجوم و بپیچاند را دکتر تا رفت را راه هزار که ساشایی

حالش بد ماهور اتاق ... 

 و دید را ماهور بدون تخت وقتی که ساشا یعنی عشق های اینکه

 کهکشان هیچ که را زمین فریادش کرد باز را تخت روی ی نامه

لرزاند هم را ... 

 و برد یغما به هم با را ساشا آرامش ی همه که همانی یعنی عشق

وجودش به کرد هدیه را درماندگی ... 

 

 بیابند ساشا وجود در را محبت کمی تا شدند بسیج همه ها مدت

میان نای گذاشت نمی باقی حرفی دیگر ساشا بد حال اما . 

کرد خبر را همه ساشا . 

 است حرام آسایش که داد اولتیماتوم و اداره در کرد بند را پرهام

نیابند را ماهورش تا . 

 که عمارتی به بازنگردد ماهور تا است حرام همه برای آسایش

داده دست از را اش دردانه عزیز بار یک قبال . 

 



 اینکه به دامی با صبا سراغ رفت خودش و داد اولتیماتوم ساشا

 از بعد که خبر بی صبای اما او از باشد ای دسیسه هم باز شاید

 زد می خبری بی از دم اشک با هم هنوز فراوان تهدیدهای

کرد خاموش جا یک را امیدش کورسوی . 
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 ی ذره ذره ساشا که بود کردهن غروب هنوز بعد روز خورشید

 به بود بازگشته تر دراز پا از دست و کرده رو و زیر را تهران خاک

 .عمارت

 نتواند بار این شاید و بود پوشیده سیاه دیگر بار انگار عمارت و

بیاورد دوام عروسش دادن دست از غم زیر . 

بود گرفته اعضایش از دماغ و دل و پوشیده غم رخت عمارت . 

 



 به کند باز لب توانست نمی کسی اما سالن توی بودند جمع همه

 به بتوانند که نبود کم خوشبختی انتظار ماه هفت. زدن حرف

بزنند دم نابودیش از راحتی . 

ماهور وجود های قلوی دو به بود خوش همه دل ... 

ماهور وجود به ! 

 

 طرفدار بی های آلوچه مثل خوشی دل این و بود خوش همه دل

بود کرده سر به سیاه درچا یخچال داخل . 

 و بماند شده موم و مهر دهان جمع آن میان نخواست ساشا

 اگر و هایش ترس ی ممنوعه ی طبقه به برد هجوم خواست

هیچ که سوم ی طبقه نیاید ماهور ... 

شود می ممنوع دنیا کل . 

 

 سالن توی حباب ترکیدن مانند صدایی نخاسته و برخاسته جا از

ساشا گوشی روی ماند همه ها نگاه و پیچید . 



 باز قفل ساشا و گرفت قرار صاحبش دستان در میز روی گوشی

 آیدی با تلگرام در که عکسی به شد قفل اما نگاهش و کرد

بود شده سند برایش ناشناس . 

 

خورد زنگ عمارت تلفن و شدند سرخ هایش چشم . 

 صدای و رفت پیامگیر روی تلفن و شدند سرخ هایش چشم

 شده قفل ساشای گوش به رسید و خورد پیچ سالن توی پرهام

عکس به . 

کردیم پیداش ـ . 

 

*** 

 

 هام چشم. نبودم بیهوش من بار این و بود شده عوض مکان

 خراش گوش صدای. شنیدم می. فهمیدم می اما بودن بسته

 گوشم توی هم هنوز موهام به قیچی فلزی های تیغ برخورد

خورد می زنگ . 



 

 گر نوازش های انگشت بند بند به بودن کرده عادت که موهایی

 شدن بریده و شدن بافته فرزاد های دست توی رحمانه بی ساشا

 شیشه فرزندان خاطر به نداشتم مخالفت توان برده گیس من و

بود مونده طنابشون به شده بند نخ یک فقط که ایی . 
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 خوب من و موند تخت همون روی اتاق همون توی من گیس

 پیدا رو اینجا تا پرهام به بود داده نخ خودش فرزاد میدونستم

برسه سر ساشا و کنن . 

 بریده گیس تکه من جای به ساشای و بخورن دست رو بود قرار

ببینه رو انگشتم از ریخته خون های قطره و شده . 



 تصور اما میخواستمش من... بود ممکن غیر ساشا کردن تصور

بود ممکن غیر حالش کردن . 

 

 از قبلی مکان فلزی در خالف بر اینجا در و شد بلند در صدای

صداش داشت فرق و بود چوب . 

 بزرگ چاقوی که پرینازی اما داشتم رو منفور فرزاد دیدن انتظار

ریخت هم به رو تصوراتم داشت دست در براقی و . 

 

 چاقو صیقلی سطح روی چراغ نور کاسانع مثل که هاش چشم

 این جلوی باید من اما جونم به انداخت می ترس زدند می برق

بودم می قوی ها آدم . 

 تنها اتاق یک توی ساشا با که شبی یک اون تاوان بودم گفته ـ

میدی؟ رو بودی  

 

 ترس دستش توی چاقوی با زن این و بودم شنیده من و بود گفته

بود من . 



بهم شد خیره جونم به انداخت می لرز که پوزخندی با . 

 ت برهنه نیمه و جون بی بدن عکس ساشا وقتی میکنی فکر ـ

شد؟ حالی چه دید فرزاد بغل توی رو  

 

 من و. شد بسته و باز ماهی مثل دهانم و شدن گرد هام چشم

 رنگ بد های لباس اون تنم های لباس چرا فهمیدم تازه

نیستن بیمارستان . 

بستم چشم و فشردم مشتم توی ور ای سورمه دامن . 

 حالی چه و بود دیده فرزاد آغوش توی برهنه نیمه رو من ساشا

االن؟ داشت  

 

زد قهقه بود شده بدم حال ی متوجه که پریناز . 

 سفید مثل بیشتر. نبود جنس بد جادوگرهای شبیه ش قهقه

خندید می خوشحال و شاد ها کوتوله کنار در که بود برفی . 

ربادل و طنین خوش ! 



داد می نشون باطنش که چیزی عکس بر ... 
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باهامون کنه همکاری قراره ـ . 

خورد رو ش خنده . 

بیاره رو م خونده برادر باید ـ . 

کشیدم عقب رو خودم کمی فقط من و شد نزدیک بهم . 

 

باهامون نیاد راه که مهخدا از من البته ـ . 

زد نیشخند و چرخوند دستش توی رو چاقو . 

 چاقو همین با رو شکمت توی کوچولوهای خواد می دلم خیلی ـ

بکشم بیرون شکمت از . 



 

 شکی هیچ زن این بودن دیوانه در و کرد سیخ تنم به مو لحنش

 .نیست

خندید من ی پریده رنگ به... خندید . 

نکنی سکته پاب. فعال هم با داریم کار ـ . 

 می فکر ساشا حال به هنوز من و رفت بیرون و خندید و گفت

بود دیده رو خراشی روح تصویر که کردم . 

 

*** 

 

بپرم خواب از وحشت با شد باعث گریه و جیغ صدای . 

 داده هول که افتاد گریونی سنای به نگاهم و شد باز شدت با در

اتاق داخل شد . 

 به و شدم بلند تخت روی از تونستم می که سرعتی آخرین با

رفتم سمتش . 

 



 بردند رو سنا گفت می که رو سحر های ضجه بود کرده فراموش

زد می حرف فرزاد از حتما و . 

شد بیشتر دیدنم با سنا های گریه . 

 

 جیغ کرد برخورد دستش با که دستم اما کنم بغلش خواستم

کشید بلندی . 

 ای عادی غیر حالت با که شد دستش ی خیره مبهوتم نگاه

 داشت که دردی همه اون از اومد درد به دلم و بود مونده آویزون

کشید می . 

 

 روی دست من و چسبوند بهم سالمش دست سمت از رو خودش

گذاشتم سرش . 

 لب داشتم خودم از که نفرتی نهایت با و فرزاد به دادم رو نگاهم

 :زدم

کثیفی؟ انقدر چرا ـ  



فتر بیرون اتاق از حرف بی و زد پوزخند . 
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 دو روی سنا جلوی شد بلند که قفل توی کلید چرخیدن صدای

نشستم زانو . 

کردم پاک صورتش توی از رو هاش اشک . 

داشتن؟ نگه اینجا رو ما چرا ـ  

 باید چی دونستم نمی و لرزونش و مظلوم صدای برای رفت دلم

کشیدم آغوشم توی رو سرش. بدم رو جوابش . 

 

ماهور خاله میکنه درد خیلی دستم ـ . 



 و دستش به نشه خیره تا بگیرم رو هام چشم جلوی کردم سعی

کنه جیگرم به خون بیشتر . 

میشه خوب. عزیزم دکتر میریم ـ . 

زد هق . 

بریم االن ـ . 

 

گزیدم لب . 

بیرون بریم نمیتونیم االن ـ . 

میخوام رو حرمس آبجی من ـ . 

 نشه باز تا گرفتم رو زبونم جلوی و فشردم مشت توی رو لباسش

میخوام رو شوهرم منم" گفتن به " 

 

پیشش میریم راست یک بیرون رفتیم که اینجا از ـ . 

بیرون؟ میریم کی ـ  

رو موهاش کردم نوازش و کشیدم آه . 



دونم نمی ـ . 

 

 صدای. رفت خواب به تخت روی و شد آروم سنا تا کشید طول

 شدت از خواب توی گاهی از هر و بود نشده تموم اما هاش ناله

زد می هق درد . 

 که دستم مچ روی موند نگاهم و کشیدم زیباش صورت به دستی

 باز از زیادی زمان اینکه با بود مونده روش طناب آثار هم هنوز

گذشت می شدنش . 

 

دیوار به دادم تکیه تخت روی نشسته و بستم چشم . 

 و روش گذاشتم دست پیچید شکمم توی که شیرینی درد با

کردم حس دستم زیر رو ها کوچولو از یکی ی ضربه . 

 

بودم می اینجا االن نباید من. نشست لبم روی تلخی لبخند . 



 می هایی آدم گروگان بارداریش آخر ماه توی ای حامله زن کدوم

 کردن پاره تکه منتظر دست به چاقو هم یکیشون که شد

بود؟ شکمش  
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 می سالم و میشدن ای حادثه همچین دچار ها آدم از درصد چند

 کوچک و بودن مطلق استراحت که وقتی اونم جنینشون موند

براشون؟ مونست می سم استرسی ترین  

 اینجا، بودم اگر هک نبودم ضعیف من. کرد می اشتباه دکتر خانم

 لب به لبخند هام جنین های زدن لگد از خونخوارم دشمن اسیر

آوردم نمی . 

 



 سالم و بودم سالم هنوز مشکل همه این از بعد که بودم قوی من

هام بچه بودن . 

 و طعم بتونم من و بیاد ساشا تا موندم می قوی و بودم قوی من

کنم حس دیگه بار رو گسش آغوش بوی . 

 

 در لوالی شنیدن به من و کرد باز هم از رو هام شمچ در صدای

کم کم کردم می پیدا تیک داشتم . 

 راحت کمی فرزاد تحمل. کرد کم حالم التهاب از این و بود فرزاد

 کرد می نگاه همسرش دوم زن مثل من به که بود خواهرش از تر

بودم دوخته چشم دیگری مال به که بودم من انگار و . 

 

ازش میخوام یچ گفتم ساشا به ـ . 

 سر تا سر اتاق ی گوشه فلزی صندلی و تخت به شد نزدیک

گذاشت تخت جلوی و برداشت رو سیاه . 

آورد بیرون جیبش توی از سیگاری و نشست روش . 

 



 برام رو رنگی ای نقره فندک از ای خاطره فندکش تق تق صدای

 رو من و بود شده روشن منجالب اوج توی درست که کرد تداعی

خودش توی بود کشیده قهقرا میون از . 

 

 آروم براتون چیز همه پوالد برگشتن از بعد کردی فکر چرا ـ

 میشه؟

گرفت سیگارش از عمیقی کام و انداخت باال ابرو . 

کنم نمی رو فکر این من ـ . 

 می بیرون دهانش از که دودی به بود خیره. کردم نگاهش گنگ

 .اومد

 

 جبران برای میتونم که هکاری تنها این و مدیونم پوالد به من ـ

بدم انجام براش . 

کرد نگاهم عمیق اون و زدم نیشخند . 



... بودم شده آشنا باهات دیگه جای یک اگر شاید میدونی؟ ـ

 دست ذوق با که بودم من االن نبودی ماهان خواهر اگر شاید

زدم می لبخند هامون بچه حرکت از و میذاشتم شکمت روی . 

 

 محکمی تکون خواب توی سنا که ندبل انقدر. خندیدم بار این

 .خورد

 حالت با فقط. ناراحت نه و شد عصبانی نه م خنده از فرزاد

داد ادامه رو بهم خیرگیش خاصی . 
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 باز تو های کاری کثافت فهمیدن از بعد من کردی فکر که نگو ـ

سارا شبیه بشه سرنوشتم تا پیشت موندم می هم . 



 سرخی های رگه آنی به هاش چشم که دیدم و گرفت ازم چشم

دادن جا خودشون توی رو . 

نخواستم رو سارا من ـ . 

 

 مجبورش هم بعد و سرش ریختین رفقات با همین خاطر به ـ

سگ یک با کردین ... 

. بود اکترسن هم آوردنش زبون به حتی که ندادم ادامه رو حرفم

 و کنه تحمل تونست چطور شب؟ اون بود کشیده چی سارا

کنه؟ زندگی روزی چند هم باز بعدش  

 

شد بلند جا از . 

بودم مجبور من ـ . 

 سمتم به بلندی قدم. کرد ترش جری همین و زدم پوزخند

غرید و برداشت : 



. کنه مطیعش تا بگیره چشم زهر ماهان از خواست می پوالد ـ

 در بود قرار فقط. دیگه دونستن می همه رو سارا به ماهان عشق

باشه ساده ترسوندن یه حد ... 

 

 و باشه ساده ترسوندن یک بود قرار. فشردم هم روی دندون

ایستاد؟ قلبش سارا  

 

بعدش... نفهمیدم... بودم منگ... بودم مست من... من ـ ... 

بستم چشم انزجار با . 

فرزاد برو فقط ـ . 

زدم لب خودش ثلم رحمانه بی من و کرد نگاهم : 

 گند بوی دهنم چون بیارم زبون به نباید هم رو اسمت حتی! نه ـ

میگیره نجاست . 

 



 نمی اصال و بود نامفهوم برام بود هاش چشم توی که دردی

 سوزوندن دل آدم این برای. کنم درگیرش رو خودم خواستم

بود حرام . 

نکرده تموم رو اینجا اکسیژن نحست وجود گند بوی تا برو ـ . 

 

 و رفت در سمت به حرف بی و زد تلخی لبخند تصورم خالف بر

کرد بازش . 

شنیدم رو صداش من اما بود من به پشتش : 

 مثل بود عزیز برام خیلی تو مثل که نفر یک پیش سال هجده ـ

رو معنیش نفهمیدم سال بچه منِ اما گفت بهم رو جمله همین . 

 

*** 
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 ول نیتشون حسن دادن نشون برای رو سنا حداقل بگیم باید ـ

 .کنن

نداشت را دادنشان فشار توان اما کشید ها کالویه روی دست . 

ساشا؟ میشنوی ـ  

 باشند داشته عالقه هایش گوش که نبود چیزی این اما شنید می

شنیدنش برای . 

ساشا ـ ! 

 

 ی طبقه به ناامید را پرهام عاقبت ساشا ی شده قفل های لب

 کسی شدن وارد به ساشا که بود باری اولین این و فرستاد پایین

داد نمی نشان واکنشی ممنوعه ی طبقه به . 

 

 زیبای آوای با که موسیقی صدای اما فشرد نمی رو ها کالویه

 می نوازشش و پیچید می هایش گوش توی بود همراه ماهور

 .کرد



کرد فرو جیبش در و کشید پیانو لمس از دست . 

 

 کرد نوازش بلوط بوی کشید بیرون را هایش دست وقتی

را مشامش . 

 آه و ماند خیره دستش توی ی شده بافته موهای روی نگاهش

 .کشید

 بویی برای... ماهور بلند موهای برای گرفت دلش اما بود عجیب

 بلوط یبو آن انگار و بخشید می موهایش به بلوطی شامپوی که

آمد نمی ماهور جز کس هیچ موهای به . 

 

 اگر شاید. بود پشیمان دلش پستوهای در کمی شاید و کشید آه

را رابطه این ساخت می دیگری جور عقب به گشت می باز . 

خودش برای ساخت می را ماهور عشق دیگری جور .  

 

 دل شکستن به... اشتباهش به کرد می اعتراف باید شاید

  ...ماهور



اش دلبستگی به میکرد اعتراف باید شاید ...  

عشق به ... 

 

را دلش حال فهمید می نداشت را ماهور که حاال . 

 و اوست پیش ماهور بگویند که نبود ای گمشده ماهان دیگر حاال

نگرانی از نشود بارانی دلش حال . 

بود زده زخم بار یک که بود نامردی چنگال اسیر ماهور ...  

بود گرفته عزیز ... 

 

را چیز همه کرد می جبران شاید ساشا و شد می پیدا باید رماهو  

ساخت می زندگی بار این ساشا . 

 

*** 
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فشردم مشتم توی رو سنا دست . 

رو؟ صداها میشنوی... گاوه میفهمی؟... سنا بکش بو ـ  

 برای که بود سنایی نجات برای من امید هاتن و داد تکون سر

شد می رها تضمین . 

 

... کن بو... بشنو... ببین رو چیز همه باشه؟ کن جمع رو حواست ـ

 بگو بوییدی و شنیدی و دیدی چی هر پیششون رسیدی وقتی

 .بهشون

 

داد تکون سر مظلومانه : 

میشی؟ آزاد هم تو بعدش ـ  

زدم مشوشی لبخند . 



میشم آزاد... میشم عزیزم آره... آره ـ . 

 

 و اومد سمتمون به ای غریبه مرد. بهم چسبید سنا و شد باز در

 دست به میرسونن سالم رو سنا دونستم می من و کرد جداش

 .پرهام

 داخل ای دیگه مرد و پریناز و فرزاد برد که رو سنا غریبه مرد

 .شدن

خندید پریناز. شد حبس نفسم . 

 

براش بفرستم بیشتر ممیخوا منم میخواد نشونه ساشا ـ . 

 توی که لعنتی دوربین اون و دلم به انداخت می چنگ ترس

 ترسم فیلمبرداری برای شد می آماده داشت پریناز های دست

کرد می برابر چند رو . 

 

 مرد و نشستم. صندلی سمت کرد هدایتم و اومد سمتم به فرزاد

کرد صندلی قفل محکم رو هام دست از یکی غریبه . 



 سوهان این مقابل کردم می کنترل رو خودم باید و گزیدم لب

روح های . 

 

 که پریناز و بود فرزاد های دست توی انبردست به شبیه چیزی

گرفت رو آزادم دست فرزاد داد عالمت . 

زد لب که کنم آزاد رو دستم خواستم : 

ببینن؟ آسیب ها بچه که نمیخوای. نکنی تقال که خودته نفع به ـ  

 

ضعف نقطه این داشت درد چقدر و ودب همین من ضعف نقطه . 

کرد نگاهم خونسرد و گرفت دست توی رو کوچکم انگشت . 

کنیم می قطع دوم بند باالی از درست رو انگشتت ـ . 

 

 حرکت از قلبم که کردم حس وضوح به و شدن گرد هام چشم

 .ایستاد

نباش نگران ولی... داره درد... میاد خون ـ ... 



 و پریده رنگ من و داشت نگه شتمانگ دوم بند باالی رو انبر

بهش دوختم نگاه شده سست . 
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شد بلند بار این که بود پریناز صدای : 

 نگه رو کوچولوت خانم انگشت ما مهندس؟ آقای میشنوی ـ

یخ ی کیسه یک توی میداریم .  

 اجازه و برامون بیارین رو پوالد دارین وقت ساعت چهار و بیست

بشیم خارج کشور از بدین .  

براش بزنین پیوند رو انگشت تونین می راحت خیال با وقت اون . 

 



 لحظه که انبر به بود خیره مبهوت من نگاه و زد می حرف پریناز

میشد بیشتر فشارش لحظه به . 

 که داد می نشون خون های قطره اما نکردم حس رو سوزشی

رو انگشتم میده خراش داره انبر . 

 

 توی چی دونم نمی و کردن سیاه رو هام چشم خون های قطره

 و گذاشت کنار رو انبر که کرد بلند سر فرزاد رحم بی وجود

ازم گرفت فاصله . 

بود خورده خراش. انگشتم به دوختم نگاه و زدم پلک ...  

بود خونی ...  

بود جاش سر هنوز ولی . 

 

 عقب از ناراضیه بدجور بود معلوم و شد هم در رینازپ های اخم

 لب دوربین به رو تنها بهش توجه بی فرزاد اما. فرزاد کشیدن

 :زد



 چهارساعت و بیست... فیلم یه... بود خراش یه فقط بار این ـ

فرستیم می دی سی جای به رو انگشتش بشه تموم . 

 

زد فریاد حرص پر پریناز و شد خاموش دوربین : 

کردی شخراب ـ ! 

 و شد بسته در. رفتن بیرون اتاق از همه و شد آزاد دیگرم دست

رو کنترلم دادم دست از انگار من . 

 

 به گرفتن راه هام اشک. زدم ضجه و فشردم دهانم روی دست

 .بیرون

 طور چه ها بچه این و رو ترس از حجم این کنم خالی تا زدم زار

بیان؟ دنیا به سالم بود قرار  
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 دهانم روی از رو دستم خورده جا شد بلند که فرزاد صدای

کردم بلند سر و برداشتم . 

 خباثت هاش چشم. بود ایستاده جلوم رنگ سفید ای جعبه با

موضوع این بود عجیب زیادی و نداشتن . 

 

 به رو خودم و صندلی روی زا شدم بلند من و شد نزدیک بهم

رسوندم اتاق ی گوشه . 

ببینمش نداشتم دوست .  

بشم نزدیک بهش نداشتم دوست .  

ازش بودم متنفر من . 

 کرده اضافه هم رو لعنتی انبر اون ی خاطره اینکه از بودم متنفر

ازش داشتم که بدی خاطرات تموم به بود . 

 



 انگشتم و نشستم زمین روی همونجا هم من نشد نزدیک که بهم

 دست توی کشید می رخ به رو سوزشش و درد حاال که رو

 .گرفتم

نشست صندلی کنار زمین روی و گذاشت صندلی روی رو جعبه . 

 

آوره درد قدر چه انگشت قطع ی تجربه دونم نمی... من ـ ... 

 هام گوش دو هر روی دست ها بچه دختر مثل خواست می دلم

رو اشصد نشنوم تا بدم فشار محکم و بگذارم . 

 

جوریه چه ناخون شدن کشیده درد دونم می اما من ـ . 

 انگشت به شد خیره و داشت نگه صورتش جلوی رو هاش دست

 .هاش

فقط بود سالم شش. بودم بچه خیلی البته ـ . 

 



 نمی اما هاش حرف به شد می جمع داشت ناشیانه حواسم

 داشتم دوست. باشم متنفر داشتم دوست. کنم گوش خواستم

باشم متنفر مرد این از یشههم برای . 

 

 تونست نمی و داشت سادیسم. بود روانی. بود مریض لیال ـ

 اینکه با. بودا خوب چیز همه بود بابا وقتی تا البته. کنه کنترلش

 ازم حالش و دونست می م ندیده هرگز مادر مرگ مقصر رو من

کنه اذیتم بخواد که لیال به داد نمی اجازه اما میخورد هم به . 

 

 دیوار از ای نقطه ی خیره و چرخوندم سر سریع من و کرد گاهمن

 .شدم

هاش حرف به دادم می گوش نباید . 

 من های گوش اما گفتم می ذهنم توی مدام رو جمله این

رسوندن می مغزم به رو هاش حرف لجبازانه . 
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 تمام وحشی یک. واقعیش خود به شد تبدیل لیال رفت که بابا ـ

 و بهونه با. بهم زد می ضربه رفت می راست رفت می چپ. عیار

بهونه بی .  

 وقتی بعضی. کند می ته از رو هام ناخون باریک دم با وقتا بعضی

سوزوند می رو بدنم داغ قاشق با . 

کرد داغ رو پام میون قاشق همون با بارم یک . 

 

 دردناک هم تصورش حتی. م چهره شدن جمع نبود خودم ستد

 .بود

 

 رو اومد می دستش دم که چیزی هر خالصه و کابل و کمربند ـ

کرد می استفاده زدنم برای .  



 ولی داشتم... موضوع این با نداشتم مشکل خیلی من میدونی

بود کثیف لیال. نبود کارش بدترین این . 

 

زد لبخند : 

. بود هرزه لیال. بود کثیف ای دیگه جور یه لیال ولی کثیفم منم ـ

 نمی حالیم خیلی که من و اتاق توی رفت می نفر یک با شب هر

چیزا این از شد .  

 شدم می هم من چون بفهمم شدم مجبور کم کم ولی

دیگه بود لیال ولی. ترسیدم می. خواستم نمی. همراهشون . 

 

 حال و نبود عادی حالش. کرد مشت رو هاش دست و گزید لب

هاش حرف با رفت می کف از داشت هم من . 

 حرف انتهای برسه آزاری کودک از بیشتر چیزی چه به بود قرار

 هاش؟

 



. کردم گریه. زدم جیغ. کردم مخالفت باهاش خیلی بار یک ـ

 شلوارم و برداشت بزرگا اون از تیز قیچی یه کرد؟ چیکار میدونی

 من و بود من از بیشتر خیلی زورش. درآورد پام از زور به رو

کنم فرار نتونستم . 

لعنتی قیچی اون با ... 

 

 نگاهش گرد های چشم با من و خندید می هیستریک. خندید

کردم می . 

برام نبود مهم دیگه انگشتم سوزش . 

 از افتادم سالگی شش توی من. راحتی همین به. بریدش ـ

روحی هم و جسمی مردونگی از هم. مردونگی . 

 

 که خندید انقدر. کرد بلند دوباره رو ش خنده کشیدم که هینی

شد سرازیر هاش چشم از اشک . 

باشه آزاری کودک از بدتر میتونست چی میفهمیدم حاال . 



 روان هیچ با که بود گذاشته جا به رو دردی براش نامادریش

شد نمی درست عملی و درمانی . 
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بود گذاشته جا به درمون بی درد براش نامادریش . 

 

 خونریزی انقدری. بودم بستری بیمارستان توی روز بیست ـ

کرد رها بیمارستان جلوی رو من لیال که داشتم .  

 نمی حرفی آورده سرم رو ها بال این کی پرسیدن می ازم چی هر

ودب اومده بند زبونم. بزنم حرف تونستم نمی. زدم .  

داد فراریم بیمارستان از و اومد لیال روز بیست از بعد .  



 و درد حاال که تفاوت این با کاسه همون و آش همون شد دوباره

بود قبل از بیشتر من زجر . 

شد پیدا پوالد ی کله و سر تا گذشت منوال همین با سال دو . 

 

زد پوزخند : 

 

 اشتند سال دو و بیست. بود همخوابش ترین جوون پوالد ـ

 کرده جذبش جذابش ی چهره و اندام خاطر به لیال ولی بیشتر

 .بود

 درآورد رو هام لباس و برد اتاق به خودش همراه رو من که لیال

 کوتاه نگاه نیم همون توی و انداخت بهم نگاه نیم یک تنها پوالد

شد متوجه رو بدبختیم ی همه . 

 خونه زا "نیستم باز بچه من" گفتن با و پوشید رو هاش لباس

رفت بیرون . 

 که بود نفری اولین اما زد رو حرف این که نبود نفری اولین اون

 .برگشت



 

کشید موهاش به دستی : 

 

 و برگشت. خوابگی هم برای نه اما برگشت روز ده از بعد پوالد ـ

خودش پیش برد رو من. لیال از خرید رو من .  

... بدرم یجور چه... باشم نامرد جوری چه داد یاد بهم. کرد بزرگ

باشم محکم جوری چه . 

 به برگشتم سالگی هجده توی هم من و ساخت رو من پوالد

خونه کثافت همون ... 

نشناخت رو من .  

 همون توی رفتیم. خونه توی رفتیم هم با. مشتریشم کرد فکر

درآورد رو هاش لباس. لعنتی اتاق . 

 

خندید بدجنسانه : 

 



 با براش ونستمت تا من ولی داشت خوبی بدن هنوزم آشغال ـ

کرد باهام که کردم رو کاری همون آخرشم. کشیدم نقاشی چاقو . 

 ولی سوخت. نمرد. زدم آتیش رو خونه و بیرون اومدم خونه از

بودم زده زنگ نشان آتش به قبل از چون نمرد . 

 از نه و براش هست لذت از خبری نه دیگه ولی ست زنده هنوزم

 ی سوخته نیمه ی الشه یک به شده تبدیل. جذاب اندام و چهره

مصرف بی . 
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 بهم و برداشت رو رنگ سفید ی جعبه. ایستاد و داد تکون سری

شد نزدیک . 



 رذل مرد شد نمی باورم. کردم نگاهش فقط و نگرفتم کناره ازش

باشه شتهدا گذشتی سر همچین روم به رو . 

 

 و نامادریش... نه پوالد. بودن کرده عوضیش. نبود عوضی فرزاد

 کرده عوضیش بودن کرده تجاوز بهش که هایی آدم ی همه

 .بودن

 

برداشت جعبه داخل از بتادینی و گرفت دستش توی رو انگشتم . 

 

 روحم که درسته. داد قدرت بهم پوالد. مدیونم پوالد به من ـ

 رویا خودم واسه گاهی هنوز که درسته ...نشد درمان وقت هیچ

 تصور هم کنار رو دومون هر وضعیتم به توجه بی و میسازم

شکمته توی مون بچه که حالی در میکنم ...  

 داشته رو کامل ی رابطه یک تونم نمی هم هنوز که درسته

 بهم چون... خرید رو ظاهرم چون مدیونم پوالد به اما... باشم

داد احترام . 



 

 هم توی م چهره سوزشش از و ریخت انگشتم روی رو بتادین

 .رفت

 

 خاطر به چند هر داد بهم رو خواهرش اون. مدیونم پوالد به من ـ

 ای دیگه کس به رو دلش و آمیزه تحقیر همیشه نگاهش وضعیتم

 پایبندم خاطرش به که ندارم چیزی من. داره حق خوب و داده

 .باشه

 

شد بلند جا زا و بست رو انگشتم دستش توی باند با : 

 من. بدم انجام پوالد از جبران برای میتونم که کاریه تنها این ـ

کنم آزاد رو پوالد باید . 

 

 و برگشت. زدم صداش بشه خارج اینکه از قبل اما شد دور ازم

کرد نگاهم . 

کردی؟ تجاوز سارا به چرا ـ  



داد تکون سری : 

 ها اون تا کردم نگاه فقط کثیف من. نکردم تجاوز سارا به من ـ

 دیر خیلی اما دیدم سارا جای رو خودم و کردم نگاه فقط. بدرنش

دیر خیلی... اومدم خودم به ... 

 

*** 
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برفت دیده از آنکه هر برود دل از گویند می . 

شود نمی طور این همیشه اما .  

نشیند دل بر بیشتر رود دیده از راگ گاهی ...  



شود عشق بیشتر ...  

شود جان بیشتر ... 

دانند می بیشتر را قدرش رود دیده از اگر گاهی . 

 

نبود فراموشی نبودش ماهور ...  

غم و بود درد نبودش ...  

ساشا جان به زد می زخم نبودش ... 

بود شکنجه نبودش ... 

قبل های نبودن با داشت فرق نبودن این . 

 

 همراه بود آورده بیمارستان در شده بستری سنای که فیلمی

کرد می بیشتر را ماهور نبودن درد خودش . 

 هم ساشا قلب بر که دردی. کشید می درد داشت و نبود ماهور

زد می زخم . 

 



 دست در ی مجسمه اگر و شد پخش وی تی روی آخر تا فیلم

کرد می خرد هم را وی تی رفت می راست به کمی ساشا . 

 

 به را خودش ساشا شکست که مجسمه و شد تمام که فیلم

 کنارش ماهان که اتاقی سمت به راست یک و رساند بیمارستان

رفت بود داده تکیه دیوار به غمگین و بود ایستاده . 

شد مانعش ماهان کند باز را در اینکه از قبل . 

 

. داره گناه اما بگیرم خبر ماهور از تا اینجا ایستادم منم ـ

شه آروم تا کن صبر. زدن آرامبخش بهش. خوابیده. دهترسی . 

 

 داشت وجودش در که خشمی و درد تمام با. کرد نگاهش ساشا

کرد نگاهش . 

 آروم فرستادن رو ماهور انگشت وقتی شه؟ آروم قراره کی ـ

. ناآرومه ماهور. ناآرومم من. شه آروم تا کنم نمی صبر میشه؟

شه آروم تا کنم نمی صبر . 



کشید عقب گنگ ماهان : 

ماهور انگشت چرا ـ ... 
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زد پوزخند ساشا : 

 خواهرت سر بالیی چه داشتن انبر با ببین. ببین برو. خونه برو ـ

کنم نمی صبر من اما کنی صبر تونی می تو. آوردن می . 

حرومه آرامش نباشه ورماه. ماهان حرومه آرامش . 

 

 جا سرش پشت را غمزده و مبهوت ماهان و کرد باز را در

 .گذاشت



 درد به دلش افتاد پریده رنگ گچ در دست سنای به که نگاهش

 روی شد جا به جا و کرد مرتب را روسریش کمی سحر. آمد

 .صندلی

کنم بیدارش بدید اجازه ـ . 

 

 زیاد دلسوزیش شاید. کشید عقب که شد چه نفهمید هم خودش

کند فراموش را ماهور انگشت لحظاتی که آنقدری. سنا برای بود . 

نیست نیازی ـ . 

شد خارج نیامده داخل و گفت را این . 

 تکیه دیوار به را سرش و نشست زمین روی شده آوار ماهان کنار

 .داد

 

. کرد می گریه که دیدم... جاده اون کنار کردم پیدا که رو سنا ـ

. بریدن گفت می و داد می نشونم رو نگشتشا مدام که دیدم

میزنه حرف چی از نفهمیدم ولی دیدم . 

 



کرد نگاهش و چرخاند کمی را سرش ساشا : 

 پاسوز بخواد که آخه نداشت گناهی. نیومد دلم. رفت هوش از ـ

بشه من دل . 

شد کارم پاسوز و نداشت گناهی که ماهور مثل . 

 

 با آمد می درد به دلش دیگر هم ساشا و زد می حرف ماهان

 دید نمی را ماهور دیگر اگر بود حقش و هایش شکنجه یادآوری

نبود ماهور حق اما . 

 می را ساشا ماهور، دل خاطر به باید. بخشید می باید خدا

داد می هدیه او به را ماهور و بخشید . 

 دل به کرد می هدیه دیگری درد یا بخشید می را ساشا باید یا

را او کشت می قطعا که دردی. ماهور . 

 

 به فقط نه. فرزادم از انتقام ی تشنه. م تشنه تو مثل منم ساشا ـ

. کرد زخمی بد رو من. شکست بد رو من سارا مرگ. ماهور خاطر

پوالد کردن زخمی به کرد ترغیب هم رو من سارا مرگ . 



 خودکشی و بفهمه رو چیز همه پوالد ی معشوقه شدم باعث من

 من اما باهام مونه می عمر رآخ تا وجدان عذاب این و کنه

رو فرزاد میکشم . 
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 را سرش سحر و شد باز اتاق در بگه چیزی ساشا اینکه از قبل

آورد بیرون . 

بزنه حرف خواد می سنا داخل؟ میاین ـ . 

ندرفت داخل و شدند بلند جا از دو هر . 

 لبخندی و کشید باال بیمارستان تخت روی را خودش کمی سنا

 این بود داده نجاتش هم باز که زد دلبندش نجات ی فرشته به

 .فرشته



 

 عمیق ای بوسه و بهش شد نزدیک و زد لبخند تلخ هم ماهان

نشاند پیشانیش روی . 

 

 صدای ترسناک ی جاده اون به ببرن رو من میخواستن وقتی ـ

در پشت از شنیدم می رو مرد اون .  

 می. کنه قطع رو ماهور خاله انگشت میخواد گفت می داشت

داره درد و میاد خون گفت . 

 

 که سحر و فشرد رو سنا سالم دست ماهان و بست چشم ساشا

 سنا سر بر دستی گذراند نمی پیش پا مردها از کدام هیچ دید

 :کشید

شما؟ بودین کجا دونید می دلم عزیز ـ  

کرد باز چشم ساشا و ردک نگاهش سنا . 

بودین؟ کجا ماهور خاله و تو میدونی ـ  

 



شدند سنا ی خیره امیدوار دو هر ماهان و ساشا . 

. گاوه بوی گفت می ماهور خاله. داد می بدی بوی اونجا ـ

ها شب ترسیدم می من. میومد هم صداشون .  

 می خیلی ماهور خاله پیش زشت اتاق اون توی برم اینکه از قبل

مترسید . 

 

 خیره دو هر. هم ماهان های چشم و زدند برق ساشا های چشم

هم به شدند . 

 پوالد که دادند نمی را احتمال این وقت هیچ پریناز و فرزاد قطعا

 باشه کرده ای گاوداری به اقرار ماهان و ساشا پیش مستی توی

مالیات ی اداره دراز زبون مامور به داده دل اونجا که . 

 

 مستی توی که بودند شانس خوش قدرچ و بود مست پوالد

بود داده را گاوداری از نسبی آدرسی . 

 اما ناچیز چند هر برایش داشت حالل درآمد که مکانی تنها

دلش به بود کرده هدیه را عشق . 
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پرهام به زنم می زنگ ـ . 

شد خارج اتاق از تر سریع ساشا اما گفت را جمله این ماهان . 

کشید را بازویش ماهان : 

باهات میام ـ . 

گفت تر سریع ماهان اما مخالفت به کرد باز دهان ساشا : 

 

 بذار. یکیه دردمون ولی. قبول نباشه تنم به سر میخواد دلت ـ

رفیق... باشیم هم با بار این ! 



 

*** 

 

 حالم دهانش الکل بوی که بود زیپرینا ی خیره م ترسیده نگاه

میزد هم به رو . 

 نفرت بوی همه این و داد می حرکت دستش توی رو نفت گالن

 می جونم به تهوع حالت و آورد می درد به رو سرم هم با انگیز

 .انداخت

 

داد می خراش رو روحم هاش خنده . 

 زنگ بهش. باشدت داشته ساشا ذارم نمی دیگه. ذارم نمی من ـ

  .زدم

 که من. نمیکنه عوض دنیا با رو تو بلوطی موی تار یک گفت می

نیستم هم دنیا این سگ . 

 

کرد باز رو گالن در : 



 میده نجاتت میاد گفت می. گفتم نمی من... سگا گفت می اون ـ

ذارم نمی من ولی . 

 داشت بودنش دیوونه و کرد روشن رو دیگرش دست توی فندک

کرد می ترکم زهره . 

 

 تنها اون. کردم صدا رو فرزاد اسم فریاد با که نبود خودم دست

بده نجاتم تونست می که بود کسی . 

 

خندید هم باز پریناز . 

خوای می کمک ناقص اون از که بدبختی چقدر تو ـ . 

 این از بود پاره پاره پس فرزاد دل. دلم به انداخت چنگ حرفش

ها طعنه . 

 روشن رو فندک و اتاق سمت یک کرد خالی رو نفت گالن پریناز

 .کرد

 



 بود قرار که اتفاقی فکر از سوزوند می رو وجودم فندک آتش نور

برداره سمتم به رو قدم اولین اینکه از قبل درست اما. بیفته ... 
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 رایب ثانیه چند همین و کشید طول ثانیه چند تنها چیز همه

ذهنم توی شد حک همیشه . 

 پریناز پاهای زیر از شد پیداش کجا از دونم نمی که موشی

 .گذشت

 گالن به و شد رها دستش از فندک. پرید عقب و ترسید پریناز

کرد برخورد دستش توی . 

 

گرفتنش آتش پا تا سر با شد همزمان جیغش . 



 کشید می جیغ مدام پریناز و گرفت آتش کامال اتاق سمت اون

کردم می نگاهش مبهوت من ماا . 

 مشامم توی گوشتش سوختن بوی. سوخت می آتش توی بدنش

پیچید می . 

 

 روی پریناز که اومدم خودم به وقتی. بیام خودم به تا کشید طول

 ازش آتش اما برم سمتش به تا برداشتم رو پتو من و افتاد زمین

 .گذشت

 ی ذره ذره که میدیدمش هنوز. ریختم اشک و کشیدم جیغ

کرد می ناله داشت هنوز و خاکستر به شد می تبدیل وجودش . 

 

 چقدر شکست نمی رو در و بود نرسیده سر فرزاد اگر دونم نمی

 انداخته راه که آتشی توی پریناز مثل هم من تا کشید می طول

بسوزم بود . 

موند سوختن حال در پریناز ی خیره نگاهش اومد که فرزاد . 

 



 و بشه من ی متوجه تا کشید طول یهثان چند فقط... ثانیه چند

بکشه بیرونم لعنتی اتاق اون از و بگیره رو دستم . 

زدم لب هام اشک میون و کشیدم رو دستش . 

پریناز ـ ... 

داد تکون سر : 

سوخت دیگه... ماهور سوخت ـ ... 

 

 سینه توی زنان ضجه من و بیرون کشید ساختمون اون از رو من

کوبیدم ش : 

 زنده هنوز... بده نجاتش. نمیدی نجاتش ناقص میگه بهت چون ـ

 .بود

 

 می که شدم ساختمونی محو من و گرفت آغوش در رو من

 فرزاد های آدم و گاوداری اون های کارگر از تا چند و سوخت



 آتشی توی. بود سوخته پریناز اما کنن خاموشش داشتن سعی

بود سوخته بود کرده پا به خودش که . 
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 آغوش توی همونجا من و پیچید مشامم توی سوخته گوشت بوی

 گرفتن آتش تصویر تا. کنم خالی رو هام عقده تا زدم عق فرزاد

کنم خالی رو پریناز . 

ساختمون از کرد دور رو من فرزاد . 

یمایستاد گاوداری های اتاقک از یکی کنار ای گوشه . 

 

کشید صورتش به دستی محکم . 

بدم نجاتش تونستم نمی... بمیره پریناز خواستم نمی من ـ . 



زدم پس رو هام اشک . 

خواستم نمی ـ . 

 نمی کرد می که رو کارهایی از کدوم هیچ فرزاد... خواست نمی

داد می انجامشون اما خواست . 

 

 زمین روی همونجا من و دوید ساختمون سمت به و شد دور ازم

شدم وارآ . 

چسبوندم گلی کاه دیوار به رو پیشونیم . 

 از که بدوم اونقدری. بدوم توانم تمام با و شم بلند داشتم دوست

 درد عوضی فرزاد و پریناز ی سوخته ی جنازه و گاوداری این

شم دور دیده . 

 

شم بلند جا از گذاشت نمی دلم زیر درد. تونستم نمی اما . 

 آب چشمم من و دنیا به ذاشتندگ می پا باید کم کم ها بچه این

بودنشون سالم به خورد نمی .  



 

 می. شنیدم می رو شد می نزدیک بهم که هایی قدم صدای

کنم نگاهش خواستم نمی و فرزاده دونستم . 

 که عطری از تر تلخ. بود تلخ زیادی. بود تلخ من برای فرزاد

من و زد می ساشا ... 

 

کشیدم عمیقی نفس زده بهت . 

پیچید مشامم توی آشنا عطری بوی تنها و رفت کنار دود بوی . 

چرخیدم و کردم جدا دیوار از سرعت با رو سرم . 

 یک مثل تنها روم به رو تصویر و گرفتن سرعت جاریم اشکهای

لرزید می چشمم جلوی سراب . 

 

ایستادم و زدم پلک بار چندین . 

 



 گوشم توی صداش. نگران و مبهوت. کرد می نگاهم مبهوت

 :پیچید

ای دهزن ـ ! 

بودم زنده من. داد خبر. نپرسید . 

برداشتم جلو به قدمی. بود برگشته پاهام به توان . 

بیدارم؟ ـ  

 

 خشک های رگ به کرد تزریق خون صداش اطمینان و پرسیدم

م شده . 

بیداریم ـ ! 

 درد همه اون میون. خندیدم اشک همه اون میون. خندیدم

 .خندیدم

 

 کوچولوهام لگدهای به .آغوشش توی شدم له من و برداشت خیز

رو شدن له این خواستم وجود تمام با و نکردم توجهی . 



رو هام استخوون تروق ترق این . 
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کرد جدامون هم از تفنگ ضامن شدن کشیده صدای . 

 دست توی که شد تفنگی ی خیره نگاهم و چرخوندم رو سرم

ساشا سمت به بود رفته نشونه فرزاد های . 

شد فشرده ساشا های دست توی بازوم و زدم لب رو اسمش . 

 

بکشمت دیدمت وقتی بودم خورده قسم ـ . 

انداخت باال ابرو ساشا . 



کثافت متجاوز بکشمت بودم خورده قسم هم من ـ . 

ردک می قبل از تر نگران رو دلم دوشون هر جوی ستیزه نگاه . 

برداشتم فرزاد سمت به قدمی . 

 

کنار بذارش ـ . 

کرد نگاهم . 

ماهور میزنمش بری باهاش ـ . 

ذارم نمی من ـ . 

کرد متعجب رو هاش چشم صدام استحکام . 

 

رو هاش چشم شدن گرد کردم می حس و ایستادم ساشا جلوی . 

کنی شلیک میتونی حاال ـ . 

لرزید هاش دست توی اسلحه و شد مستاصل . 

کنی؟ شلیک ونیمیت حاال ـ  



 

 محکم من اما بزنه کنارم تا گذاشت م شونه روی دست ساشا

بودم ایستاده . 

آورد پایین رو دستش و برداشت عقب به قدمی فرزاد . 

 مشکیش همیشه های چشم توی نگاهم. چرخیدم و زدم لبخند

شد قفل . 

زد لبخند . 

 

 صدای شدن بلند اما آغوشش توی شم قفل هم باز خواستم

بشم خشک جام سر شد باعث سرم شتپ از گلوله . 

 

 تنها اما اون. شدم ساشا ی خیره مبهوت و نکردم حس رو دودی

 ببینم خواستم. بچرخم خواستم. کردم می نگاه سرم پشت به

 و برداشت سمتم به قدمی ساشا اما کرده برخورد کجا به گلوله

گذاشت سرم طرف دو رو هاش دست . 

 



ببینم میخوام ـ . 

داد تکون سر . 
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 لب بغض با. بشم رو به رو ای صحنه چه با بود قرار میدونستم

 :زدم

 رو سوختنش من. گرفت آتیش من های چشم جلوی پریناز ـ

ببینم میخوام. دیدم . 

 

 یصدای تنها و کشید آغوشش توی رو سرم حرف بی و گزید لب

 بخشش آرام و محکم قلب ضربان صدای پیچید وجودم توی که

 .بود



 به نخواستم. کنم فکر فرزاد خودکشی به نخواستم دیگه

کنم فکر پریناز به نخواستم. کنم فکر دردهاش . 

 

 گوشت بوی دیگه که شهر این از بشم دور انقدر داشتم دوست

 گیتفن ی پوکه بوی. نباشه دود بوی. نباشه مشامم توی سوخته

نباشه کشت رو خودش باهاش فرزاد که . 

 

 آتش ساختمون توی هم من کرد می فکر. اومد می ماهان صدای

 ای بوسه ماهان و نخوردم تکون ساشا آغوش توی از. بودم گرفته

کاشت موهام روی . 

شنیدم می رو پلیس آژیر صدای . 

 

بود شده آشوب چیز همه . 

بریم ـ ! 

بریم؟ کجا ـ  



 و فرزاد ی جنازه که. نباشه آشوب که ییجا. دور جای یه بریم ـ

نباشه پریناز . 

خونه؟ بریم ـ  

... نه. شمال بریم. ازمون نپرسه چیزی کسی که جایی بریم. نه ـ

آیسن و تایماز پیش. آتاناز و بابا حاج پیش بریم . 

 

کرد نگاه رو ساشا دار معنی ماهان : 

امنه. نیست نظر تحت هنوز پشتی در ـ . 

رفت عقب کمی و داد تکون سر ساشا . 

میکنی؟ چیکار تو ـ  

 برای بدم شرح رو فرزاد نحس وجود خودکشی تا میمونم ـ

 .پرهام

فرزاد بیچاره ! 

 

*** 
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کشیدم عمیقی نفس و بردم بیرون پنجره از رو دستم . 

کرد می زشنوا رو م گونه خنک نسیم . 

بایسته نبود حاضر هم هنوز و بود کرده رانندگی رو شب کل . 

 میشدیم دور بیشتر چی هر. بایسته نداشتم دوست هم من

شدن می تر دور هم ناهنجار های صحنه . 

 

کرد روشنش و برد ماشین پخش سمت به رو دستش ساشا . 



 اولین این بود شده فرما حکم دیشب از که سکوتی از بعد

پیچید می ماشین توی هامون نفس از غیر که دبو صدایی . 

 

آینه، تو صورتمو بینممی ـ  

خودم از پرسممی خسته لبی با : 

؟ خوادمی چی من از ؟ کیه غریبه این  

؟ شدم خیره اون به من یا من به اون  

 

 می اشک صدا بی و آروم هم همون و بود آسمون توی کمی ابر

 .ریخت

 

بینم می چی هر نمیشه باورم ـ  

ذارم می هم رو لحظه یه چشامو  

صورتکه این که گممی خودم به  

دارم ورش صورتم از تونممی ! 



صورتم روی دستمو کشممی  

گهمی دستم بدونم باید چی هر  

دهمی نشون آینه توی روو من  

دیگه کس هیچ نه تویی، این: گهمی ! 

 

نشست لبم روی لبخندی کرد برخورد دستم با که بارون قطرات . 

 

هاقصه تموم پاهای جای ـ  

هالحظه تموم تو غربت رنگ  

بدونی تا صورتت روی مونده  

جا به مونده ازت چی امروز حاال ! 

 

 ابراز زیادی داشتن ها کوچولو. گذاشتم شکمم روی رو دستم

کردن می وجود . 

کرد نگاهمون... کرد نگاهم ساشا . 



 

روز یه که همونی تو: گهمی آینه ـ  

بگیری دست با رو خورشید خواستیمی  

شده تخونه شب شهر امروز ولی  

میریمی قلبت تو صدابی داری  

 

بستم چشم . 

 

دوباره تا رو آینه شکنممی ـ  

بزنه حرف هاگذشته از نخواد  

شهمی تیکه هزار شکنهمی آینه  

منه عکس شتیکه هر تو باز اما  

گنمی بهم کجیدهن با عکسا : 

آسمون از ببُر رو امید چشم  

ندارن فرقی یگهد هم با روزا  



تمومشون دنمی کهنگی بوی  
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. بود وقتش. زدم پس رو بود نشسته پیشونیم روی که عرقی

 همین. بودن آورده دووم هم االن تا که همین. بود وقتش زیادی

 و من برای شد می محسوب معجزه یک بودن ندیده آسیب که

 .وضعیتم

زدم چنگ رو پیراهنم و گزیدم لب . 

 

بیمارستان بمونم؟ ـ ... 

نشد کامل ش جمله و ساشا بود نگران . 



کشیدم عمیقی نفس و دادم تکون سر : 

خوبم من... من. اونجا بریم فقط ـ . 

فشرد گاز روی بیشتر رو پاش . 

 

 و اومدیم می اینجا به خودمون خواست با که بود باری اولین این

 کنم فراموش رو درد اینجا های زیبایی دیدن با داشتم سعی من

داد نمی اجازه اومدن بیرون برای شون عجله اما . 

 

 رو صندلی دستم با. دیدم نمی هام چشم جلوی رو چیزی دیگه

فشردم روی رو هام چشم درد شدت از و زدم چنگ . 

نشست دستم روی ساشا دست . 

فشردم رو دستش وجود تمام با من اما برد سرد دستش . 

 

کردم می باور... کردم می درک رو بودنش وجود تمام با باید . 



 وارد دلم زیر به قبل از بیشتر برابر چند دردی و ایستاد ماشین

 .شد

 نگاهم پریده رنگ ساشا. کردم باز چشم و کشیدم خفیفی جیغ

کرد می . 

 

 اختیار بی من و شد خارج بدنم از که رو مایعی کردم احساس

زدم گریه زیر . 

گرفت رو م شونه زده هول ساشا : 

 بریم باید بیمارستان؟ بریم شد؟ چی ماهور شد؟ چی ـ

 .بیمارستان

زدم لب درد با : 

 

ببخشید ـ . 

کرد نگاهم مبهوت . 

چی؟ ـ  



گرفتن شدت هام اشک . 

کردم خیس رو ماشینت ـ . 

خندید ناباورانه . 

دیوونه؟ میگی چی ـ  

 

کردم دستشویی کنم فکر ـ . 

 توی محکم رو من شه پیاده اینکه جای به و داد تکون سر ساشا

کشیدم جیغ وجود تمام با درد از بار این من و گرفت آغوشش . 

 

 خودش که حالی در و کرد جدا خودش از رو من سرعت به ساشا

کشید موهاش توی دست بود باخته رو . 

کنم؟ چیکار خدایا کنم؟ کار چی ـ  

 



 شاید و پیچیدم می خودم توی درد از که بود منی به نگاهش

 لحظه هر دیدم می بدم حال اون با که ساشایی اما بود عجیب

بزنه گریه زیر بلند صدای با داشت امکان . 
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 بدجور درد اوج توی گفت که جانمی و زدم صداش نفس نفس با

چسبید دلم به . 

 در اگر و کشیدم می درد من و کرد می نگاهم همچنان ساشا

 صندلی همین روی حتما بود نشده باز تایماز توسط ساشا سمت

کردم می زایمان . 

 

شد مون خیره مبهوت های چشم با تایماز . 

کنین؟ می چیکار اینجا ـ  



 اومد خودش به افتاد خیسم پیراهن و شکمم و من به که نگاهش

 مجالی درد همه این میون و کرد صدا رو آیسن بلند صدایی با و

موند نمی من خجالت و شرم برای . 

 

کشید بیرونش ماشین داخل از و گرفت رو ساشا بازوی تایماز . 

نشستی؟ جوری همین چرا ـ  

زد لب و نگرفت من از رو نگاهش ساشا : 

کنم؟ چیکار ـ  

زد فریاد خورده یکه تایماز : 

تو؟ چته ـ  

 

داد ادامه و کشید عمیقی نفس : 

داخل ببریمش باید ـ . 

کرد باز رو من سمت در و زد دور رو ماشین سرعت با ساشا . 

ماهور؟ ـ  



 

 و زدم چنگ رو دستش. سوزوند رو دلم ش درمونده صدای

 :نالیدم

خوبم ـ . 

داخل بریم باید ـ . 

گزیدم لب . 

کردم... خیس... ماشینت ـ ... 

زد لب درمونده : 

 

 نبردمت چرا احمق من. آبته ی کیسه... آبته ی کیسه ـ

 بیمارستان؟

 و کتف دور رو دستش سرعت با ساشا شد باعث تایماز تشر

بکشه بیرونم ماشین از و کنه حلقه زانوهام . 

 



 تعجب با که بغل به بچه آیسن. رفت خونه سمت به سرعت با

شدیم داخل و گذاشتیم سر پشت رو کرد می نگاهمون . 

 زده هول بابا حاج و آتاناز و زد صدا رو آتاناز فریاد با آیسن

اومدن بیرون . 

 

کردن نگاهمون و نپرسیدن سوالی . 

 تا ش سینه به چسبوندم رو دهانم و زدم چنگ رو ساشا پیراهن

کنم خفه رو جیغم . 

گفت می نگرانی و غم تموم با که شنیدم رو صداش : 

 

02:08 29.12.19, ]ماهور ] 

[Forwarded from ⛓️ ـس❌آبـادیـ ⛓️⛓ (🍁Ŋ.ℳ🍁)] 

#part402 

 



 باید... بیمارستان بردمش می باید من. شده پاره آبش ی کیسه ـ

بردمش؟ می  

 

 روی اومدم که خودم به اما شنیدم چی و گفتن چی دونم نمی

خودم به پیچیدم می درد از هنوز و بودم خوابیده تشکی . 

 

 بود گرفته بغل رو زانوهاش از یکی سرم باالی باخته خود ساشای

بود نشسته پام پایین آتاناز و . 

 درد از بلندی جیغ شد اتاق داخل آب پر سطل با که آیسن

فشردم رو ساشا دست وجود تمام با و کشیدم . 

 

گزید لب و بست رو هاش چشم ساشا . 

گفت می که شنیدم می رو آتاناز صدای : 

میان دارن. دختر بزن زور ـ . 

کشیدم جیغ و زدم زور. کشیدم جیغ و فشردم رو ساشا دست . 



 

 توی که خواست می رو مامانم دلم. خواست می رو مامانم دلم

کشیدم جیغ هم باز من و بره م صدقه قربون درد اوج . 

 شدن خارج احساس با و پیچید دلم زیر دوباره ناگهانی دردی

کشیدم جیغ وجود تمام با هم باز ازم چیزی . 

 

 یکباره به رو دردم پیچید اتاق توی که نوزادی ی گریه صدای

 دردی پر لبخند سختی همه اون میون. برد هوا به و کرد دود

نشوند لبم روی . 

بخوابم داشتم دوست. بودم خسته. تمومه کردم فکر . 

 

 می و زد می فریاد نگرانی با هنوز آتا اما بستم رو هام چشم

نخوابم خواست . 

کردم باز چشم من و زد صورتم به ای سیلی آیسن . 

 



. بزنی زور باید. مونده دیگه یکی هنوز نخواب. ماهور نخواب ـ

دختر باش زود . 

 می بیشتر دردم لحظه به لحظه. کنم تالش هم باز تونستم نمی

 .شد

 

 دردی خیسش ی گونه و کرد نزدیک صورتم به رو سرش ساشا

برد یادم از لحظاتی برای رو شد می شروع داشت دوباره که . 

فشرد رو دستم و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش . 

 

 اومد درد دلم و چکید خیسم ی گونه روی اشکش از ای قطره

 می اشک داشت حاال و کنه گریه تونست نمی که مردی برای

 .ریخت

نه؟ مگه میتونی تو باشه؟. ماهور نخواب ـ  
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بست چشم و خندید بغض پر : 

 زود. نیست چیزی که این کردی تحمل رو من های شکنجه تو ـ

دلم عزیز میتونی... میتونی. ماهور باش . 

 

"  باز درد و کرد جاری هام رگ توی رو قدرت گفتنش "دلم عزیز

گشت بر هم . 

کردم تالش هم باز و کشیدم جیغ. زدم زور . 

بیشتر. ماهور باش زود... بیشتر بیشتر ـ . 

 

 از رو پیشونیش. بستم چشم و زد چنگ رو ساشا کمر دستم با

شنیدم رو ش دلبرانه صدای و نکرد جدا پیشونیم . 



 

 خودم مال همیشه برای میخوام. ماهور بیارم عاقد برم میخوام ـ

 مال همیشه برای اتاق همین توی. خونه این توی میخوام. باشی

بشی من . 

 

کرد باز رو هاش چشم و کردم باز رو هام چشم . 

نه؟ مگه. میشی من مال. ماهور میشی ـ  

زدم لب بعدی جیغ با و رفت زورگوییش برای دلم : 

میشم ـ . 

 

 همون. وحشتناک درد همون هم باز و شد بسته هام چشم

گریه صدای . 

رفتم هوش از درد از و خستگی از بار این و آرامش همون . 

 

*** 

 



 کرد می درد بدنم. پیچید گوشم توی ریزی های گریه صدای

باشم رفته ماشین زیر بار یک که انگار . 

کردم باز رو هام چشم . 

 

 لب کنارم ی شده پیچی مالحفه کوچولوی موجود تا دو دیدن با

خندیدم و کردم بغض. خندیدم کم کم و شد باز لبخند به هام . 

 زیر شیرینی حس. هاشون گونه به کشیدم و کردم بلند رو دستم

شدن دود باره یک به دردهام ی همه و پیچید دلم . 

 

 که کردم حس من و رفتن کنار بد و تلخ های خاطره ی همه

خوشبختم چقدر . 

 گریه و زدن می پا و دست که بودن سالم. بودن سالم دوشون هر

کردن می . 

 

 عشق با بود قرار. باشن خوشبخت بود قرار من کوچولوهای

باشن بهترین بود قرار. شن بزرگ . 
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 و شد می مسئولیت بی ماهان نه پسرم. بود می مرد باید پسرم

 مجازات گناه بی ای دیگه کس خاطر به که شد می ساشایی نه

کرد می . 

مهربون اما منطق بی شد، نمی هم سامان مثل پسرم ... 

 

. عدالت با و مهربون! عاقل! مرد. شد می خودش مثل پسرم

 می مرد. گفت نمی زور کسی به وقت هیچ و شد می مرد پسرم

گفت نمی زور بهش کس هیچ و شد . 

 

دخترم و ... 



 نمی احمق سحر. شد نمی ضعیف ماهور... شد نمی من من، دختر

مستحکم و قوی. شد می قوی من دختر. شد .  

 نمی اجازه خودش به کس هیچ و ایستاد می خودش پاهای روی

شد می قوی من دختر... بزنه ضربه بهش... کنه توهین بهش داد . 

 

کنم نگاهش و ها بچه از بگیرم چشم شد باعث ساشا صدای . 

 نشوند بوسه و نشست موهام روی دستش. زد زانو کنارم

 .روشون

 

کشید بو تر عمیق و بستم چشم عمیق . 

 بودم ندیده حاال تا که نگاهی. کرد نگاهم و برد عقب رو سرش

 عشق نگاهش. بود آینه توی ماهور نگاه شبیه که نگاهی. ازش

داشت مهر. داشت . 

داشت استبداد نگاهش . 

 



آوردم عاقد ـ . 

 ذهنم به بودم شنیده درد مابین که هایی حرف ی همه و گفت

 .برگشت

زدم لبخند . 

 

ماهور شو من مال ـ . 

زدم پلک : 

نشدم عروس ـ . 

میشی عروس... مفصل... بزرگ. میگیریم جشن تهران ـ . 

 

 جشن. نکردی بغلم. بهت ندادم خودم رو حاملگیم خبر ـ

هم با.. دوتایی. نگرفتیم ... 

گیریم می جشن هم با. محکم. کنم می بغلت دفعه این ـ . 

بگیری فرنگی توت برام خودت باید بار این ـ . 

میگیرم ـ . 



 

زدم لب بغض با و چکید گونه روی اشکی قطره : 

 دختر همون مثل. دارم دوست آلوچه من. درکه بریم باید بازم ـ

مون خونه. خونه میریم بگی بهم. کنی بغلم کنارمون پسر و . 

 

میگم... میریم ـ ... 

گزیدم رو لبم . 

زد لبخند . 

خانم دوشیزه ـ ... 

خندید. خندیدم . 

 مهریه با فرهمند ساشا دائمی عقد به را شما شایسته ماهور ـ

 ...ی

کرد سکوت . 

 

عشق ـ . 



پرید باال ابروهاش . 

میخوام االن همین از هم رو م مهریه. میخوام عشق من ـ . 

زد لبخند . 

وکیلم. آورم می در عشق ی مهریه با ـ ! 

 .خندیدم

زورگو ـ . 

 

شد خم صورتم روی . 

 مستبد و زورگو آدم این... مستبد... زورگو... ماهور همینم من ـ

کردی اعالم مثبتتم جواب. وجودش از جزءی بشی تو میخواد . 

 

 هام لب روی که هاش لب و کرد بلند رو م خنده بدجنسش نگاه

شد قطع م خنده نشست . 

شدم می خوشبخت من ! 

 



 ...والسالم


