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 !اما دمیپول عمل خواهرت رو م_

 :گفتم دیلرزیم یکه از شدت سرما و گرسنگ ییصدا با

 !؟یاما چ_

 !یو رحمت رو اجاره بد یپسر من بش ی غهیص دیبا_

 

  رو نداشتم یحرف چیشده بودم توان زدن ه رهیشده بهش خ خشک

 

 

 

 :گفت اوردیرو به درد م یکه دل هر کس یتیبا مظلوم دمیپر از درد خواهرم به سمتش چرخ یصدا دنیبا شن 

 .من گرسنمه یآبج_

 

ر فک یبره حت شیپ ینجوریداشت اگه ا یقلب یضیخواهرم غذا بخرم خواهرم مر ینداشتم برا یپول یشدم من حت رهیدرد بهش خ با

  اوردیکردن هم بهش قلبم رو به درد م

 

 

 نیعروس من و در عوضش من تو و خواهرت رو همه جوره تام یشیم یکنیو بزرگش م یاریم ایمن رو بدن یتو نوه  یکنیقبول م_

 .کنمیم

 

 :خواهرم مجبور بودم قبول کنم با درد لب زدم بخاطر

 .قبوله_

 

 

 .من باشه یکنم و  شروع زندگ یزندگ شهیهم یکه قرار بود برا ییو به عمارت روبروم دوختم جا نگاهم

 

 

 

سلام
@Rooman_nazy
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 بعدچندسال#

 

 !نیزم یفتیندو مامان م شیستا_

 

 بهم انداخت و شروع کرد یطونیش نگاه

 :با حرص لب زدم دنیدو به

 .ارهیحرص من و درب خوادیم یچجور نیپدرسگ و بب_

 

 

 !؟یدیچرا به پسر من فحش م_

 

 

  به مامان نرگس کردم و یحرص نگاه با

 :زدم لب

 !حقشه_

 

 :گفت یطونیش یبا صدا ستاره

 !خاله ولش کن وونسید_

 

 

  شیگل کلیه دنیبا ترس به سمتش برگشتم که با د شیستا غیج یصدا دنیببرم با شن ورشیخواستم به سمتش  تا

 

 

  یکه صدا دمیاز حرص کش یغیج

  مامان نرگس و ستاره بلند شد ی خنده



 

 

 :لب غر زدم ریبرداشتم و ز نیزم یشده بود از رو رهیرو که با لبخند دندون نما بهم خ شیستا باحرص

 .یجا بند بش هی یتونیآخه نم یطونیتوله سگ تو چرا انقدر ش_

 

 [22:15 20.05.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ
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  رو دادم دست خدمتکار تا حمومش کنه خودمم به سمت اتاق شیستا

 تا لباس مناسب براش ببرم رفتم

 

 

  مامان نرگس یوقت گذرهیونشب که رحمم رو اجاره دادم مچندسال از ا بایتقر

  با یابیعمارت آورد و غ نیو به ا من

 

 

  اش غهیکه پسرش داده بود ص  یتعهد

  ایتو شکمم بزرگ کردم و بدن دمیکه تا حاال پدرش رو ند یو بچه ا شدم

 

 

  رونیب ندازهیآوردن بچه مامان نرگس مارو م ایبعد از بدن کردمیفکر م آوردم

  رونیاون من و خواهرم ستاره رو ب یول

 

 

 نهیبیو من و به عنوان عروسش م نکرد

  نشده یهم تا حاال خبر شیستا یبابا از

 رهیرو ازم بگ شیو ستا ادیراحته که نم المیخ و



 

 

 !بهار خانوم_ 

 

 .جانم_

 !کارت دارنخانوم _

 .من شیپ ارشیرو هم ببر عوض کن بعدش ب شیستا یلباس ها نیا رمیباشه االن م_

 .چشم خانوم_
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 !د؟یمامان نرگس کارم داشت_

 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه

 .نیبش ایآره دخترم ب_

 

 

 :مبل نشستم و لب زدم یرو ینگران با

 !شده؟ یزیچ_

 

 !گردهیدخترم ساشا داره برم نیبب_

 

 :بهت لب زدم با

 !؟یچ_

 

 !ادیداره مساشا _

 



 :لب زدم یلرزون یصدا با

 ..من ی!دخترم چم؟یبر دیمن و خواهرم با_

 

 :حرفم و قطع کرد و گفت تیکه زدم با عصبان ینرگس با حرف مامان

حرفا  نیاز ا گهید یاز اخالق ساشا برات بگم تا فردا که اومد باهاش کلکل نکن خواستمیمن فقط م هیچه حرف نیا یمن یتو مادر نوه _

 !؟یدینشنوم ازت فهم

 

 

 .چشم_

 

 

 .و به عنوان دخترش قبول نداره شیداره باهاش کلکل نکن اون ستا یدل مهربون یتنده اخالقش خشنه ول یلیساشا اخالقش خ_
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  بودم دهیخشن و بدش شنبودمش و فقط از اخالق  دهیهم ند کباریکه تا حاال  یپدر بچم کس ادیب شیقرار بود پدر ستا امروز

 

 

  دمیترسیباهاش م ییاز روبرو یلیخ

  رونیمن و خواهرم رو بندازه ب نکهیا از

  فکر کردن بهش یحت رهیدخترم رو ازم بگ و

 

 

 .اوردیقلبم رو به درد م هم

 .مامان مامان_

 

 



 .جونم_

 

  برق یکه از خوشحال ییچشمها با

 :بهم نگاه کرد و گفت زدیم

 .ادیبابا داره م_

 

 

 :لبخند لب زدم با

 .آره_

 

 

 :و گفت دیدستاشو بهم کوب یخوشحال با

 .لونیب میلیم ییبه بعد با بابا نیاز ا یعنی_

 

 

 .رونیب برمتیخانوم مگه من نم طونیش_

 

 :لب زد یو با سادگ دیو برچ لباش

 .یخلینم یبالم بستن_
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 .لیمن بگ ایب یتونیمامان اگه م_

 

 :حرص داد زدم با

 .نیزم یخوریندو پدرسگ م_

 



 

  رو کنار شیحرکت کردم که ستا دنبالش

  به تیبا عصبان دمید یجوون مرد

 :دادمیرفتم و فحش م سمتش

 ن؟یزم یخوریندو م توله سگ مگه نگفتم_

 

 

  بود ستادهیکه ا یبه مرد ینگاه

 کردیکه اول از همه تو صورتش جلب توجه م یزیچ انداختم

 

 

 

 بود شیخیسرد و  یاچشمه

  تو صورتش داشت یچ دونمینم

 :بگم یآروم و ترسون یباعث شد با صدا که

 !د؟یکار داشت یبا کس_

 

 

  بهم انداخت که از یسرد نگاه

  نگاهش حس کردم تمام بدنم یسرد

 سئوالم رو جواب بده نکهیزد بدوم ا خی

 

 

  سمت خونه حرکت کرد با به

  شده بودم رهیباز بهش خ دهن

 لیگور ی کهیمرت
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  رو با حرص بغل شیستا

 :و لب زدم زدم

 !؟یدیسگا بخورنت فهم دمیم یبدو اطیداخل ح یایب گهید کباری_

 

 

  شد رهیترس و بغ کرده بهم خ با

 :گفت یمظلوم یبا صدا و

 .امینم گهیمن و نده به سگا د_

 

 

 .دمیم یپارک بهت بستن برمتیم یباش یدختر خوب نیآفر_

 

 .آخجون_

 

 

  خونه شدم که مامان نرگس داخل

 :گفت یشاد یبا صدا دنمید با

 !ساشا اومده ایدخترم ب_

 

 

 و با دیاز دهنم پر ناخوادگاه

 :گفتم طنتیش

 !آورده یچ یچ_

 

 



 :و گفت دینرگس با صدا خند مامان

 .نکن یطونیش ایب_

 

  دنیلبخند به سمتش رفتم با د با

 .دیلبام ماس یکه جوابم رو نداده بود لبخند رو خیکوه  لیگور یپسره  همون
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 !دختر خوشگلم بهار که بهت گفته بودم نمیپسرم ا_

 

 :انداخت و گفت یزیبهم نگاه حقارت آم شیخیسرد و  یو بلند کرد و با چشمها سرش

 !که بخاطر پول خودش و فروخت یهمون دختر_

 

  شدن قلبم رو حس کردم شکسته

 !شدن غرورم من بخاطر پول خودم و فروختم شکسته

 

 

 بخاطر خواهرم مجبور بودم من

  اشک رو تو چشمام حس کردم سوزش

 شده بودم رهیبهش خ یاشک یچشمها با

 

 

 :گفت یعصب یمامان نرگس با صدا که

 !؟یگیم یدار یساشا چ_

 

 

  بهم زد و بلند شد یپوزخند ساشا



 :گفت و

 .اتاقم استراحت کنم رمیم من_

 

 

  که شکسته بود یبدون توجه به قلب و

 سنگدل باشه  تونستیآدم چقدر م هیسمت اتاقش حرکت کرد  به
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 !بهار_ 

 

  لبخند دمیبه صورتم کش یدست

 :زدم و گفتم یتلخ

 !بله مامان؟_

 

 :لب زد ینرگس با ناراحت مامان

 ..دخترم ناراحت نشو من_

 

 

 .بکنه یفکر نیناراحت نشدم حق داشت همچ_

 

 :بزنه گفتم یخواست حرف تا

 .بخوابم کمی رمیمن م_

 

 

 .باشه دخترم_

 



 

  لب به اون ساشا ریکه ز یحال در

  داخل اتاق شدم دادمیم فحش

  گهیحاال به من م یالیگودز ی پسره

 

 

  اگه من حسابت تو رو خودفروش

 بخوابم شعوریب یکردم بدون فکر کردن به اون پسره  یسع ستمیبهار ن نرسم
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 !شو من گشنمه داریمامان مامان ب_

 

 :دمیدورگه شده از  خواب نال یصدا با

 .بزار بخوابم قهیبچه دو دق_

 .مامان پاشو من گشنمه_

 :شدم و با حرص لب زدم زیخ میتخت ن یرو

 .من و زجر کش کنه ادخویتوله سگ به پدرش رفته فقط م_

 

 :داد زدم یبلند یو بغل کردم و به سمت آشپزخونه رفتم با صدا شیشستن دست و صورتم ستا بعد

 !خاله خاله؟_

 

 !شده؟یبله دخترم چ_

 !صبحانه آماده اس؟ زیم_

 

 .زنیآره دخترم همه سر م_

 



 :لب زدم یبلند یبا صدا یسالن غذا خور میرفت شیستا همراه

 !ریسالم صبح بخ_

 

 :گفت یینرگس با خوش رو مامان

 !؟یدیدخترم خوب خواب ریسالم صبح بخ_

 

 :انداختم و گفتم شیبه ستا یحرص نگاه با

 .بخوابم آره ذاشتنیاگه م_

 

 شده بود رهیبهم خ شیخیسرد و  یافتاد که مثل برج زهرمار جلوم نشسته بود و با چشمها خیو بلند کردم که نگاهم به کوه  سرم

 

 کردم آروم باشم و بدون توجه به یسع الیگودز کهیمرت ارمیچشماش و از کاسه درب خواستیم دلم
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 :سرد ساشا بلند شد یبلند بشم که صدا زیم یشدم بعد تموم کردن صبحانه خواستم از رو شیایدادن صبحانه به ن مشغول

 

 !نیبش_

 

 :تعجب لب زدم با

 !؟یبامن_

 .آره_

 

 یچ یعنیم شد رهیبهش خ یسئوال شیو ببره با بردن ستا شیکه ساشا به خدمتکار اشاره کرد ستا زیدوباره نشستم سر م  یرو متعجب

 یشده بودم که با خونسرد رهیبگه کنجکاو بهش خ خواستیم

 :بهم انداخت و گفت ینگاه

 !من یالیو ارنیب دیرو بگ شیبهار و ستا لیمامان وسا_



 

 :بهت لب زدم با

 !؟یچ_

 

 !دیکنیم یمن زندگ یبه بعد خونه  نیز اا_

 

 :لب زدم تیعصبان با

 !تو؟ یگیم یدار یچ_

 

 !حرفت؟ نیا یچ یعنیپسرم _

 

 :گفت یسرد یصدا با

 .رو انتقال بدند لیوسا دیدخترم کنار خودم بزرگ بشه!بگ خوامیم_

 

 :داد زدم تیبا عصبان کردمیم یزندگ الیگودز نیا شیپ رفتمیم دیمن با  یعنی گفتیداشت م یچ یعوض یپسره  نیا

 !میایتو نم یمن و دخترم خونه _
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 :بهم نگاه کنه گفت نکهیا بدون

 !دیرو جابجا کن  لیمامان تا شب وسا_

 

خودش  یبرا یچرا الک گفتیداشت م یخرس چ ی کهیشده بودم مرت رهیبلند شد و رفت با حرص و دهن باز بهش خ زیم یاز رو و

 حرف زد  من عمرا

 

 :شدم که گفت رهیمامان نرگس بهش خ یصدا دنیو بزارم تو خونش با شن پام

 !دخترم_



 

 !جانم مامان؟_

 

 !گفت؟ یکه ساشا چ یدیشن_

 

 :و حرص لب زدم تیعصبان با

 !یوحش یالیاون گودز یخونه  رمیمن نم_

 

 !؟یریبهار دخترم بخاطر من م_

 

 :دمیبهت نال با

 !مامان_

 

 !کن یمدت  فقط بخاطر من باهاش زندگ هیترم ساشا مهربونه دخ_

 

 

 ...مامان من یول_

 

 !دخترم_

 

 :زدم لب یآروم یباهاش مخالفت کنم با صدا نیاز ا شتریب تونستمیبه من و خواهرم کمک کرد پس نم یلیو بهش دوختم اون خ نگاهم

 .باشه_

 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 
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ز بود اون ا بیچرا ساشا انقدر عج میکن یخونه زندگ نیبه بعد تو ا نیقرار بود از ا یعنیبه خونه خوشگل روبروم انداختم  ینگاه

 هم دست دخترش رو نگرفته بود کباری یکه اومده بود حت یوقت

 

ا به ساش یصدا دنیکارش با شن نیداشت از ا یچه هدف میکن یخونه با اون زندگ نیبه بعد تو ا نیاز ا شیچرا خواست من و ستا پس

 :سمتش برگشتم و نگاهم و بهش دوختم که گفت

 !یآور ادیرو  ییزایچ هیبهتره _

 

 :گفت شیخیسرد و  یشدم که با صدا رهیبهش خ یسئوال

 !؟یدیفهم ادیبرام حرف درب خوامیو تو نم دونمیمن م یپات و کج بزار هیمواظب رفتارت باش فقط کاف یاز امروز که تو خونه من_

 

 :و بغض لب زدم تیبودم با عصبان یابونیخ یمگه من هرزه  گفتیداشت م یشدم چ رهیبهت بهش خ با

 ...نکن من بخاطر خواهرم مجبور شدم رحمم رو اجاره بدم  من یکیکه کنارت بودن  ییمن و با هرزه ها_

 

 :زد و گفت یپوزخند

که  یوگرنه اتفاق ینکن ییکه اسم من بهت وصله خطا یفقط حواست باشه تا زمان یحرف بزن خوادینم شناسمیمن امثال تو رو خوب م_

 .کنمینم نیرو تضم فتهیقراره  بعدش  برات ب

 

 :بفهمم لب باز کردم و گفتم نکهیبدون ا  تیبا حرص و عصبان کردیم نیداشت بهم توه چرا

 ... داره من یبتوچه ربط کنمیم یتن فروش ابونیتو خ رمیاصال م کنمیهم دلم بخواد م  یهر کار یستیتو شوهر من ن_

 

 

 شدم که به رهیقرمز شده اش با ترس ساکت شدم و بهش خ یو چشمها رونیزده بود ب تیگردنش که از عصبان یرگ برآمده  دنید با

 سمتم حمله ور

 



 :گفت تیکه فکم  تو دستش گرفت و محکم فشار داد و با عصبان دمیکش یغیج شد

 !هان؟ یگفتیم یچ_

 

 :درد لب زدم با

 .یولم کن وحش_

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 
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 :عربده زد تیعصبان با

 !؟یزدیزر م یداشت یباتوام چ_

 

 :گفتم یپر از درد ییبا صدا رمیخودم و بگ یجلو تونستمینم یول کردیفکم رو خورد م داشت

 .یدیهمون که شن_

 :ب زدل تیزده بودم با عصبان دیرو که نبا ینداشت حرف دهیفا یمونیپش یشدم ول مونیکه زده بودم پش یچشمهاش از حرف دنید  با

 .کنمیآدمت م_

 .تو برو خودت و آدم کن اول شنیفرشته ها آدم نم_

 

 :اومد شیبغضدار  ستا یبگه صدا یزیخواست لب باز کنه چ تا

 !؟یزنیمامانم و م یچال دال_

 :آروم باشه گفت کردیم یکه سع ییو با صدا دیچرخ شیبه فکم ول کرد و به سمت ستا ساشا



 .کردمیداشتم دندونش  رو نگاه م زمیمن مادرت و نزدم عز_

 

 .الیگودز ی کهیمثل آدم دروغ بگه مرت تونستینم یحت نیا گفتیداشت م یخنده چ ریزدم ز یحرفش پق دنیشن با

 !؟یخندیم یدار یبه چ_

 

 :گفتم یترس چیشدم و بدون ه رهیساشا بهش خ یعصب یصدا دنیشن با

 !به تو_

 :و گفتم دمیبه صورت تپلش کش یرو بغل کردم و دست شیمنتظر جوابش باشم ستا نکهیا بدون

 !رون؟یب یچرا از اتاقت اومد_

 

 .خورد تو رو والیه دمیخواب د_

 .خوردیبابات داشت من و م_

 

 !چال؟_

 

 :ساشا اومد یعصب یصدا

 !؟یگیبه بچه م یدار یچ_

 

 .یچیه_

 دمیشبه فکم ک ینداشت دست یروان یتعادل روح کهیمرت نیو ازم گرفت و برد به سمت  اتاق ا شیستا تیسمتم اومد و با عصبان به

 .رسمیفکم  رو خورد کنه حسابش و م خواستیم یوحش کردیچقدر درد م
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 !ش؟یستا شیستا_

 !بله مامان؟_

 :حرص لب زدم با

 !اونجا توله سگ؟ یچرا رفت_

 

 :لب زد تیمظلوم با

 .تونم یرفتم باز_

 

 !ه؟یباز یآخه اونجا جا_

 

 :اومد نایس یکه صدا دادمیفحشش م کردمیآوردمش و همونجور که حرکت م رونیب زیم ریز از

 !؟یدیبچه رو فحش م یزن داداش چرا دار_

 ه؟یباز ی!نه تو بگو جاه؟یباز یجا زیم ریکنم آخه توله ز یرفتم باز گهیم یچرا رفت گمیم زیم ریرفته ز_

 

 :زد و گفت یا ناقهقهیس

 .فهمهیحرص نخور!بچه اس نم_

 :و با حرص گفتم دمیکش یغیکه ج دیو کش لپم

 .ادینکن بدم م_

 !چخبره اونجا؟_

 

 :ساشا با حرص زمزمه کردم یصدا دنیشن با

 !ها الیلعنت بر گودز_



 :بلند شد نایس یصدا

 !دادیداداش زنت داشت به دخترت فحش م سین یزیچ_

 

 !؟یچ_

 :ساشا به سمتش برگشتم و با حرص لب زدم  یعصب یصدا دنیشن با

 .انگار به تو فحش دادم نترس به توله ات فحش دادم حقش بود یزنیداد م یجور هیچ_

 :لب زدم تیشده بود با عصبان رهیگشاد شده اش بهم خ یو با چشمها زدینفس نفس م تینعصبا از

 !ه؟یچ_

 

 !سرتق یدختره  کنمیادمت م_

 :و انداختم داخل بغلش و گفتم شیحرص ستا با

 .ایتو برو خود خرست و آدم کن بعد ب شنیفرشته ها آدم نم_

 

 .رفتم پسره خرس  با اون توله اش نایهاش به سمت خونه مامان نرگس ا دیبدون توجه به تهد و
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 :با لبخند گفت دنمینرگس با د مامان

 !؟یهست یچرا عصب_

 :حرص لب زدم با

 !السیاون گودز ریهمش تقص_

 :تعجب لب زد با

 !؟یک_

 

 !ساشا_

 

 !کرده مگه؟ کاریچ_

 :لب زدم تیعصبان با

 !تیتربیبه من گفت ب_

 

 !؟یستیمگه ن_

 :حرص لب زدم با

 .مامان_

 

 :و گفت دیخند

 .منم باهاش موافقم حرص نخور_

 

 :اومد نایس طونیشاد و ش یبگم صدا یزیخواستم چ تا

 .سالم مامان_

 

 !؟یبرگشت یسالم پسرم ک_

 .شبید_

 

 !؟یچرا خبر نداد_

 .رفت ادمی دیببخش_

 



ا نگاه و ساش شیو مامان هم به به ستا نایخنده س ریروبروم زدم ز یصحنه  دنیبه عقب برگشتم با د شیستا ی هیگر یصدا دنیشن با

 :ساشا اومد یعصب یخنده صدا ریکردند و زدند ز

 !.کنه زیبچه رو ببره تم نیا ادیب یکی_

 

 :لب زدم دیلرزیکه از شدت خنده م ییصدا با

 !کنه زیتم دیبا یکیخودت و هم _

 

 :و خونسرد لب زدم لکسیر یلیشد که با لبخند خ رهیغضب بهم خ با

 .کن زیحموم توله ات و هم ببر همراه خودت تم یریم یخودت دار_

 

 :و مامان نرگس که از شدت خنده قرمز شده بودند برگشتم و گفتم نایکبود شده بود به سمت س تیتوجه به ساشا که از عصبان بدون

 .مینیبش میبر_

 

 قه زدنشروع کردند به قه نایبا رفتن ساشا مامان و س دادیو بلند ساشا اومد که نشون از رفتنش م یعصب یقدم ها یصدا مینشست یوقت

 

 ...گفت زدیکه خنده توش موج م ییبا صدا نایس
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 !؟یکنیم یطونیچرا انقدر ش_

 !خودشه رینکردم تقص یمن کار_

 

و در حموم و  دمیمبل بلند شدم و به سمت حموم دو یاز رو عیانداختم و سر مایبه مامان و س یدادساشا با ترس نگاه یصدا دنیشن با

 کنم هیاگریبخندم  دونستمیروبروم نم یصحنه  دنیباز  کردم با د

 

شکمش نشسته بود و داشت شامپو رو  یرو شیپهن شده بود و ستا نیزم یحموم پخش کرده بودن ساشا رو یلباس ها رو تو ی همه

 :پر از حرص ساشا بلند شد یصدا ختیریصورتش م یرو

 !بچه؟ یکنیم کاریچ یدار _

 

 :با خنده لب زد شیستا

 .تونمیم یباز_

 .داده ادیبهت  یچ تیاون مامان وحش ستیمعلوم ن یکن یباز خوادینم نمیبلند شو بب_

 :حرص لب زدم با

 !اتو؟یمنم  ی!وحش؟یوحش یالیگودز یگیم یدار یچ_

 !تو_

 .کشمتیم_

 

 :نگران مامان اومد یباز شد و صدا یبد یکه در حموم با صدا دمیکش یبلند غیشدم ج نیقدم رو که برداشتم پخش زم نیاول

 !شده؟یچ_

 :لب زدم هیگر با

 .شد یوحش نیا ریباسنم داغون شد همش تقص_

 

 !لجباز یحقته دختره _

 :نااومدیس یقهقه  یصدا

 !؟یباز ایحموم  یداداش اومد_

 

 :بلند شد شیستا یصدا

 !یباز_



 :ساشا بلند شد یو حرص یعصب یصدا

 !بچه رو برداره نیا یکی_
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 :لب زدم تیشروع کرد به قهقه زدن با عصبان دنمیبا د نایرفتم س نییو عوض کردم و با حرص به سمت پا لباسام

 !مون؟یم یخندیم یدار یبه چ_

 

 !یادب یب یلیخ_

 :ومدیخندون ستاره م یبرداشتم و به سمت مبل دو نفره رفتم و نشستم صدا نیزم یرو از رو شیتوجه به حرفش ستا بدون

 !د؟ییمامان کجا یآبج_

 

 چین ههم بدو نایشده بود س رهیخ مایبود و به س ستادهیگل انداخته از خجالتش ا یبا لپ ها نایس  دنیبهش انداختم که حاال با د ینگاه

 دوتا نیا دونستمیستاره بود م یچشما ی رهیخ یحرف

 

 :گفتم یبلند یعالقه دارند با صدا گهیهمد به

 !؟یزدیداد م یچته داشت_

 .یمن داد نزدم که آبج_



 

 !حاال؟ یخواستیم یچ_

 

 .یرفت آبج ادمی_

 :پر از حرص گفتم یصدا با

 !رفت؟ ادتی یدیرو د مونیم نیا_

 

 :خجالت صورتش رنگ به رنگ شد با حرص گفت از

 !؟یآبج_

 !گمیمگه دروغ م هیچ_

 

 یشد نتونستم جلو رهیبهم خ تینگاهش بهم افتاد با حرص و عصبان یشدم که وقت رهیساکت بهش خ ومدیساشا که داشت م دنید با

 :با حرص گفتم رمیزبونم رو بگ

 !انگار ارث بابات و خوردم؟ یکنینگاه م یجور هیچ_

 

 !بهار؟_

 :گفتم یآروم یو به مامان دوختم و با صدا نگاهم

 .یوحش ی فتهیخودش یالیگودز گمیبهش نم یزیباشه چ_
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 .دنتید انیب نایقراره خالت ا نجایا ایساشا امشب ب_

 :به مادرش انداخت و گفت ینگاه ساشا

 .امیب تونمیمن امشب کار دارم نم_

 

 زشته مادر انیاونا بخاطر تو م یول_

 :خنده رو به ساشا گفتم با

 !؟یبر یخوایکجا م نهیتو رو بب ادیهمسرت م_

 !؟یچ_

 :باحرص لب زد مامان

 !بهار؟_

 .گمینم یزیباشه من چ_

 !گه؟یداره م یچ نیا مامان_

 :حرص لب زدم با

 .گنیبه درخت م نیا_

 

 :بهم انداخت که با حرص لب زدم ینگاه

 !ه؟یچ_

 :جوابم رو بده به سمت مامان برگشت و گفت نکهیا بدون

 !گه؟یداره م یچ نیمامان ا_

 

  فحش هست نثار اون قدچنارش کنم یخواستم لب باز کنم هر چ تا

 :مامان بلند شد یصدا

 .گرفته یبهار گفت اونم جد یجلو کباریساشا شوهر منه  گفتیم شهیهم یشناسیپسرم دخترخالت رو که م ستین یزیچ_

 

 :و گفتم رمیدهنم رو بگ یجلو نتونستم

 ...و زدیکه زن ساشا شده بود حرف م یکه  ساشا  ازش کرده بود و شب کیرمانت یمامان دختره داشت از خواستگار_



 

 !؟یچ_

گند  بودم دهیفهم بایشده بود حاال تقر رهیگشاد شده از ترس  به ساشا خ یشدم که با چشمها رهیکه ساشا زد ساکت به مامان خ یداد با

 ...کرد شدینم شیکار یزده بودم ول
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 ...ساشا پسرم_

 :داخت و گفتبه مادرش ان ینگاه تیبا عصبان ساشا

 !امیمن امشب نم_

 ... پسرم اونا دارند بخاطر تو_

 

 :محکم گفت ساشا

 .که گفتم نیهم_

با  دینگاهم رو د یشده بود وقت رهیبهم خ تیبلند از سالن رفت نگاهم و به مامان دوختم که حاال با حرص و عصبان یبا قدم ها و

 :گفت تیعصبان

 ؟یریجلو دهنت و بگ قهیدو دق یتونستینم_

 :باال انداختم و گفتم یا شونه

 .من نبود ریتقص_



 

دور بازوم قرار گرفت و من و  یکه دست رفتمیم شیمامان فرار کردم داشتم به سمت اتاق خودم و ستا یعصب یاز جلو چشمها عیسر و

 :لب زدم تیساشا با عصبان دنیشدم با د رهیکه داخل اتاق آورده بودم خ یبا ترس به کس دیداخل اتاق کش

 !؟یوحش یکنیم کاریچ یمعلوم هست دار_

 

 :بهم انداخت و گفت یترسناک نگاه

 !یدیبودنم رو ند یهنوز وحش_

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .نداره که دنید شیباز یگاو وحش_

 

 !خفه شو_

که به  یشد با هر قدم کیشدم بهم نزد رهیبه چشمهاش خ یسر رهیخودم و نباختم و با خ یخوردم ول یکه زد از ترس تکون یداد با

 دمیچسپ واریبه د نکهیتا ا رفتمیبه عقب م ومدیجلو م

 

 :گفتم یگرفته ا یاش رو نداشتم با صدا رهیشد تحمل نگاه خ رهیرو دو طرفم گذاشت و به چشمهام خ دستاش

 !برو کنار_

 

 !؟یگفتیم یداشت_

 :حرص لب زدم با

 ...یوحش نمیندارم برو کنار بب یمن با تو حرف_

 ...لبهام گذاشته بود یبده رو یحرکت نکهیکه کرد چشمهام گرد شد قلبم شروع کرد به تند تند زدن ساشا لباش و بدون ا یارک با
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 :لب زد یآروم یشدم با صدا رهیخ شیخیسرد و  یگرد شده به چشمها یچشمها با

 .دمیبهت م یامشب و با من باش پول خوب یخوایم_

!مگه من فاحشه بودم چرا هر روز نیا گفتیداشت م یزد و ازم فاصله گرفت سوزش اشک رو تو چشمهام احساس کردم چ یپوزخند

 :لب زدم دیلرزیکه م ییکنه و حالم رو خراب کنه نگاهم و بهش دوختم و با صدا تمیحرفاش اذ نیداشت با ا یسع



 .یهست یعوض یلیخ_

 

 آشغال یاز اتاق خارج شدم پسره  عیدر باز کردم و سر دمیکنم به سمت در اتاق چرخ بهش نگاه نکهیجوابش نشدم و بدون ا منتظر

  حال من رو بد کنه به سمت خواستیرو زده بود فقط م ششین

 

دا ها واضح ص شدمیم کتریبه اتاق نزد یتوقف کردم هر چ ومدیم نایکه از اتاق س یآه و ناله ا یصداها دنیکه با شن رفتمیداشتم م نییپا

 :گفتیکه م ومدیستاره م یخنده  یصدا شدیتر م

 .ناینکن اخ بسه س نایس_

 :گفتیکه م نایآروم س یصدا دنیبا شن گفتیداشت م یبودم چخبر بود داخل اتاق ستاره چ ستادهیا تیگرد شده از عصبان  یچشمها با

 .آروم باش دختر زشته سیه_

 

 :داد زدم شدمیکه داخل م نجورینتونستم تحمل کنم با لگد در اتاق و باز کردم و هم گهید

 !؟ یکنیم کاریچ یآشغال دار نایس_

 

و  کردینگاه م دادیکه داشت ستاره رو قلقلک م نایبه س ینشسته بود و با شاد نیرو زم شیستا دیحرف تو دهنم ماس دمیکه د یزیچ با

 شده بودند رهیگشاد شده بهم خ یهاو ستاره با چشم نایس زدیدست م

 

 :گفتم یآروم یکه داده بودم رو جمع کنم با صدا یسوت نکهیا یبرا

 .شدم یشد عصب زینکردم برا همون چ داشیپ گشتمیم شیدنبال ستا_

 :اومد نایس طونیش یکه صدا  رونیاز اتاق برم ب خواستمیم

 !؟یریمچ من و بگ یومدیعجله مگه ن نیکجا باا_

 :حرص بهش نگاه کردم و گفتم با

 !؟یدیعفت  و آبرو بشه فهم یکه ب کنمیبه داداشت تجاوز م نیهمچ یبهش تجاوز کن ایدستت به خواهرم بخوره  هیکاف مونیخفه شو م_
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ه با ک دنیشروع کرد به خند یبلند یبا صدا نایدادم س یچه سوت دمیفهم نایس طونیش یستاره و چشمها یگرد شده  یچشمها دنیبا د 

 :حرص لب زدم

 .مونیخفه شو م_

 

 دیخندیپسره احمق من و سوژه کرده بود داشت م رونیو از اتاق رفتم ب نیزم دمیبا حرص پا کوب دیخندیهمچنان داشت م نایس یول

 .رفته بود شیوحش یاحمق به اون داداش عوض

 

 !اشمودب ب_

 :گفتم یعصب یقلبم گذاشتم و به سمتش برگشتم و با صدا یساشا که از پشت سرم اومد دستم و رو یصدا دنیشن با

 !؟یشیچرا مثل جن ظاهر م_

 

 :زد و گفت یکج پوزخند

 .هنوز که زبونت درازه_

 :بهش انداختم و لب زدم یگونه هام داغ شد نگاه تیاز حرص و عصبان شیچندساعت پ یآور ادی با

 .یعوض_

 

تو  حرفاش اشک یآور ادیهرزه با  گهیبه من م رسمیآشغال حسابش و م یرفتم پسره  نییبهش بندازم به سمت پا ینگاه نکهیبدون ا و

رو هم سرجاش  یاز خود راض یحال اون پسره  دمیجنگیم دیبا اوردمیکم م دیچشمام جمع شد که با حرص عقبشون زدم من نبا

 .اوردمیم

 !بهار؟_

 :مامان به سمتش برگشتم و لب زدم یصدا دنیشن با

 !جانم مامان؟_

 

 .انیساشا م دنید یبرا میمهمون دار یکمک دخترم امشب کل ایب_



 !داره؟ دنید یوحش یالیاون گودز_

 

 !بهار_

 .گمیدروغ که نم هیخوب چ_
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 23پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

داخل بغلش خودش و انداخته بود که  یجور زدیبود و داشت حرف م دهیساشا انداختم که بهش چسپ یکنه  یبه دخترخاله  ینگاه

 کنه یانگار باورش شده بود ساشا شوهرشه دختره 

 

 و ومدیلوس و چندشش خوشش  نم یدخترخاله  ینگاهم به صورت ساشا افتاد کالفه بود انگار اونم از کارا ومدیازش خوشم نم اصال

 شده بودکالفه 

 

 !بهار؟_

 :مامان به سمتش برگشتم و گفتم یصدا دنیشن با

 !جانم مامان؟_

 .دخترم نجایا ایب_

 



به سمت مامان و خواهراش رفتم برعکس مامان که مهربون و خونگرم بود خواهراش همه بدجنس و نچسپ بودند و بشدت از  لیم یب

 دونستندیم بیرق هیقصد دارم مال و اموال و خانواده رو باال بکشم و من و  کردندیمن متنفر بودند چون فکر م

 

 !اومد نیبازم ا_

با  شدیم الیخیمگه ب یبسوزه و حرف نزنه ول شتریباشم تا ب تفاوتیکردم نسبت بهش ب یخواهر مامان سع یفخر یصدا دنیشن با

 :گفت غوشیج غیج یصدا

 !؟یرایگدا گشنه هارو م یچرا تو جمع خانوادگ_

 

 :دمامان بلند ش یذهنم بسته بمونه صدا ذاشتیمگه م یبهش نزنم اونم فقط بخاطر مامان ول یدستام و مشت کردم تا حرف تیعصبان از

 .یبهار دختره منه بهتره درست صحبت کن یفخر_

 

 ...اون ارهیب ایبچه بدن هیکه بخاطر پول خودش و فروخت تا  هیابونیدختر خ هی ستیدخترت ن نکهیخواهر ا یگیم یچ_

 

اشا س یخیسرد و  یبهش بگم که نگاهم به چشمها یزیو حرص درد اشک تو چشمام جمع شده بود سرم و بلند کردم تا چ تیعصبان از

 . بزنم یحرف یحت تونستمیشده بود حس ضعف داشتم نم رهیبهم خ ریافتاد که با تحق
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 24پارت_#

  رحمـ_اجاره#

 

 



 :مامان باعث شد حرف خواهرش قطع بشه یعصب یصدا

 .یبگ یزیبه دختر من چ یکنم اما حق ندار یاحترام یبهت ب خوادیساکت باش!دلم نم یفخر_

 :بابا جون بلند شد یبگه صدا یزیخواست چ یفخر تا

 .شام زیسر م دیایب دیو بحث و تموم کن نیا_

تا  دمیلرزیاز سرجام تکون بخورم به وضوح داشتم م تونستمیشام نم زیرفتن سر م هیبهم انداخت و همراه بق ینگاه پر از نفرت یفخر

 :اومد به سمتم و لب زد یستاره نگاهش بهم افتاد با نگران

 !شده؟یچ یآبج یخوب_

 

 :لب باز کردم و گفتم ینگران ستاره افتاد به سخت یکه به چهره  نگاهم

 .شام مینشده بر یزیخوبم چ_

سم  براش یکه داشت بازم قلبش مشکل بود ناراحت یناراحت بشه خواهرم با وجود عمل خواستیجلوتر از ستاره حرکت کردم دلم نم و

 ناراحتش کنم  خواستمیعنوان نم چیبود به ه

 

اشا س یبه خاله  یزدم و روبروشون نشستم نگاه یاش که کنار هم نشسته بودند پوزخند تهیعفر یاون ساشا و دختر خاله  دنید با

 :لب زمزمه کردم ریانداختم و ز

 .عجوزه رمیگیحال تو و دخترت و بدم_

 

وه پر از ناز و عش یصدا دنیبا شن رمیو دخترش و بگ کهیزن نیحال ا دمیکشیشروع کردم به غذا خوردن داشتم نقشه م یخونسرد با

 :گفتیدخترش که داشت به ساشا م ی

 !امشب کنارت بخوابم؟ زمیعز_

 

اهم چندش نگ یبگو من و بکن خودت و راحت کن دختره  ایب دفعهیپرو  یبود دختره  ایح یشدم چه ب رهیگرد شده بهش خ یچشمها با

 ..شده بود رهیبه دخترخالش خ تیبرج زهره مار نشسته بود و با عصبان نیع شهیبه ساشا افتاد که مثل هم
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 25پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 :ساشا اومد یعصب یصدا

 !نه_

 :تمام گفت ییخاله اش از رو نرفت با پرو دختر

 .امشب و کنارت باشم خوامیمن دلم برات تنگ شده م زمیچرا عز_

 :گفت یسرد و عصب یصورتش قرمز  شده با صدا تیشدم ساشا از عصبان رهیپوزخند به ساشا و دختر خاله اش خ با

 !؟یکشیتو خجالت نم_

 !چرا خجالت بکشم؟_

 :داد زد تیساشا با عصبان نایبلند س یقهقه  یصدا دنیخنده با شن ریزد ز یپق نایس یحرف ناز با

 !خفه شو_

 :گفت یخیسرد و  یبرگشت و با صدا یساشا ساکت شد که ساشا به سمت ناز یصورت عصبان دنیبا د نایس

 !؟یدیفهم یزنیم یحرف نیهمچدفعه آخرت باشه _

 :داد زد تیبا عصبان دیاز دختر خاله اش نشن ییصدا یوقت

 !؟یدیفهم_

 :بلند شد یلرزون و پر از ترس ناز یصدا

 .آره_

 :بلند شد و به سمتم برگشت و گفت زیم یاز رو ساشا

 .میو بردار بر شیستا_

 :بلند شد ریکفتار پ یکه صدا ارمیو ب شیبلند شدم و خواستم برم ستا زیم یو شنگول از رو خوشحال

 !؟یبریدختره رو کجا م نیا_

 :لب زد یتفاوتیبا ب ساشا

 .خونمون میریم میدار_

 



داختن و ان نییلبخندم سرشون و پا دنیو ستاره با د نایعجوزه رو گرفت س نیزدم خوب شد حال ا ییگفتن خونمون لبخند دندون نما با

 .دنیشروع کردند به خند ریز

 

 :متعجب و بهت زده اس بلند شد یصدا

 !خونتون_

 !د؟یدار یآره خونمون حرف_

 :با حرص به سمت مامان برگشت و گفت یفخر

 !بده و تختش و گرم کنه؟ سیتا هر شب به ساشا سرو یبجز رحمش خودش رو هم اجاره کرد نکهیمثل ا_

 

انگار لبهام به هم  یبارش کنم ول تونمیم یلب باز کنم و هر چ خواستیحرفش سوزش اشک رو تو چشمام حس کردم دلم م دنیشن با

 :به تنم انداخت یسرد ساشا لرزه ا یدوخته شده بودند صدا

 !دینیبیعواقبش رو خودتون م دیکن یاحترام یبه همسر من ب گهید کباری_
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 26پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 :بلند شد یرفخ یبهت زده  یصدا

 !همسر یچ_

 :به سمتم برگشت و گفت هیتو بهت حرف ساشا بودند ساشا بدون توجه به بق یهمگ



 .اریبرو بچه رو ب_

غرق خواب رو بغل کردم و  شیبه سمت باال رفتم و ستا هیبق یبهت زده  یساشا به خودم اومدم بدون توجه به چشمها یصدا دنیشن با

  ساشا کردمیتمام مدت سکوت کرده بودم فکرش رو نم میهمراه ساشا به سمت خونه رفت

 

که  از ساشا تشکر کنم خواستیرفتم دلم م رونیتخت گذاشتم به سمت ب یرو داخل اتاق رو شیستا نکهیکنه بعد از ا یمن طرفدار از

 ساشا که دنیرو گرفته بود  با د تهیحال اون عفر

 

 :ساشا بلند شد یبگم که صدا بهش یچ دونستمیمبل نشسته بود به سمتش رفتم نم یرو

 !بهت بگم یزیچی خواستمیم_

 :لب زدم متعجب

 !؟یچ_

 :تگف یخشدار یشد منتظر بهش نگاه کردم که با صدا رهیروحش بهم خ یسرد و ب یبا چشمها ستادیمبل بلند شد روبروم ا یرو از

 !برت نداره الیکه زدم فکر و خ ییحرفها دنیبهتره با شن_

م با تشکر کن نیمن و بگو اومده بودم از ا گفتیداشت م یباز چ الیگودز نیا یالیشدم چه فکر و خ رهیگشاد شده بهش خ یچشمها با

 :شدم که ادامه داد رهیصداش بهش خ دنیشن

 !؟یدیفهم_

 :لب زدم متعجب

 !رو؟ یچ_

 :زد و گفت یپوزخند

 .ینکن ییخطا و کار یبهت گفتم حاال که اسم  من باهاته بهتره حواست و جمع کن_
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 27پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 :تشکر نداشت با حرص لب زدم اقتیتشکر کنم ل یوحش یالیگودز نیتو سر من که اومده بودم از ا خاک

 .کنمیم خوادیدلم م یمن هر کار_

 

 :شد و لب زد رهیبهم خ تیعصبان با

 !یجرئت ندار_

ند صداش سرم و بل دنیبا شن دمیرسیو م نیساکت شدم به وقتش حساب ا یبگم ول یزیشدم منتظر بود چ رهیزدم و بهش خ یپوزخند

 :شدم که گفت رهیکردم و به چشمهاش خ

 !میبخواب میبر_

 :لب زدم یبلند یصدا با

 !؟یچ_

 :لب زد خونسرد

 !.یکر باش کنمیفکر نم_

 :لب زدم تیعصبان با

 !م؟یما واقعا زن و شوهر ی!نکنه فکر کرد؟یخودت فکر کرد شیپ یتو چ_

که با  دمیکش یبلند غیج تیاز عصبان دونستمیرفتارش رو نم نیا لیدل ادیشده بود که باعث شده بود حرصم درب رهیبهم خ یتفاوتیب با

  لبهام ساکت شدم یقرار گرفتن لبهاش رو

 

 تیشد با عصبان رهیلبهام حرکت بده برداشت و به چشمهام خ یلبهاش رو رو هنکیشدم که بدون ا رهیگشاد شده بهش خ یبا چشمها و

 :لب زدم

 !هان؟ یبه من دست بزن یجرئت کرد یتو چجور_

 

 :گفت یبدجنس یصدا با

 .و زبون دراز و بچشم یدختر وحش هیطعم  خواستمیم_

راه به راه من و ببوسه  کردیجرئت م یچجور یعوض یشده بودم پسره  رهیگشاد شده بهش خ یبا چشمها زدمیحرص نفس نفس م از

 :با حرص لب زدم



 !؟یدیفهم یشیم کیآخرت باشه به من نزد یدفعه _

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 
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 28پارت_#

 رحم_اجاره#

 

 

 :گفت  یخشدار یشد و با صدا رهیباال انداخت و به چشمهام خ ییابرو

 !سرکشم یمن عاشق دخترا یدونیم_

 :بزنم بدون توجه بهم  به سمت اتاق رفت و گفت یحرف نکهیقبل از ا گفتیداشت م یچ نیشده بودم ا رهیو مبهوت بهش خ مات

 .اتاقا سوسک دارند ی هیچون بق یداخل اتاق بخواب یایبهتره ب_

 

کنم من بشدت از سکوسک متنفر بودم  کاریمن و حرص بده و بترسونه حاال چ خواستیفقط م یوحش یداخل اتاقش رفت پسره  و

  ناچار به سمت

 

 ساشا که لخت دنیکنار سوسک ها دختر بود آروم در اتاق و باز کردم با د دنیاز خواب الیکنار اون گودز دنیرفتم حداقل خواب اتاق

  دهیتخت خواب یرو

 

 :ساشا بلند شد یعصب یکه صدا دمیکش یبلند نیه بودم

 !چته؟_

 

 :حرص لب زدم با

 !؟یتو چرا لخت_



 :پوزخندش بلند شد یصدا

 .یاریرو درب دهیآفتاب مهتاب ند یدخترا یادا خوادینم_

 

 یآشغال با صدا ارهیحرص من و درب خواستیفقط م یعوض یپسره  گفتیداشت م یچ نیشدم ا رهیبهش خ تیحرص و عصبان با

 :لب گفتم ریز یعصب

 .دارم برات_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 
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 29پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

و  رمیبگ دهیناد یبهش دست بزن کردیلختش رو که آدم وسوسه م یکردم باالتنه  یو سع دمیتخت کنار ساشا خواب یحرص رو با

م که صداش به سمتش برگشت دنیبود با شن دهیخرس راحت گرفته بود خواب یبا حرص بهش نگاه کردم پسره  شدیمگه م  یبخوابم ول

 :گفت

 .بخواب ریانقدر وول نخور بگ_

 

 :حرص لب زدم با

 .خورمیتکون خوردم من اصال تکون نم یمن ک_

 

 :بهم انداخت و گفت یعصب نگاه

 .کاناپه بخواب یبرو رو یآدم بخواب نیع یتونیاگه نم_

 :لب زدم تیعصبان با

 .کاناپه بخواب یخودت برو رو_

 



 .ر جفتک نندازخ نیبخواب فقط ع_

 

رت شد تخت پ یکه از رو دمیبفهمم با حرص پاهام  محکم به باسنش کوب نکهیقبل از ا یبه من گفت خر عوض نیاز سرم بلند شد ا دود

 :بلند شد شیعصب یو صدا  نییپا

 !احمق ؟ یکنیم یچه غلط یدار_

 

 .یحقته وحش_

 

 گفت؛ یعصب یزد و با صدا مهیتخت و روم خ یبفهمم پرتم کرد رو نکهیاز ا قبل

 .رمیاالن حقته حالت و بگ_

 

  .یبکن یتونینم یغلط چیه_

  بود من گفتم یچ نیا دادیزبونم کار دستم م نیآخرش ا دمیلبهاش ترس یو پوزخند رو شیموز یچشمها دنید با

 

 :مگفت یمانند غیج یمعلوم بود با صدا ام نهیباز شده که س ی قهی یاش رو رهینگاه خ دنید با

 !احمق ؟ یکنیکجا رو نگاه م یدار_

 

 :بود گفت دیکه ازش بع یطونیش یصدا با

 .کنمیخوب رو نگاه م یدارم جاها_

 

 .نمیمن بب یبلند شو از رو_

حس  دیبوسیلبهام ساکت شدم خشن داشت لبهام رو م یکه با قرار گرفتن لبهاش رو دمیکش یبلند غیج طونشیش یچشمها دنید با

  االنه که لبهام از جاش کنده بشه نگاهم که به چشمهاش کردمیم

 

انگار با  ساشا یلباسم رفت محکم لباش و گاز گرفتم تا ولم کنه ول ریشده بود دستش که ز یوحشت کردم چشمهاش قرمز و وحش افتاد

 ... دمیاز درد کش یغیجتنم زد که  نییبه پا یلبهام شد چنگ دنیتر شده بود که خشن تر از قبل مشغول مک یکارم وحش نیا

 

 

🍁 

🌸🍁 



🌸🌸🍁🍁 

 

 

 31پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

ا پام لباسم بود با ب ریو دستش ز دیبوسیو مشده بودم که داشت خشن و محکم لبام  رهیبا وحشت بهش خ کردیم یشرویداشت پ دستش

  تو شیوحش یگفت با چشمها یلبام برداشت و آخ یکه لباش و از رو دمیمحکم وسط پاش کوب

 

 :گفت شد  رهیخ چشمهام

 !.میوحشسرکش و  یطعم دخترا دنیعاشق چش_

 

 :لب زددر گوشم یخشدار و بم یشده بودم که با صدا رهیبهت بهش خ با

.امشب  یو با من باش یامشب خودت و بفروش هینظرت چ یبخاطر پول فروخت!هوم.!رحمت روم؟یشوهر بشزن و یواقع هینظرت چ_

 .دمیبهت م یکن هر چقدر پول خواست یراض با من باش و من و

 

که از  یدر اومدم در حال رشیوسط پاش زدم و انداختمش کنار تخت و از ز یحرفهاش تازه به خودم اومد لگد محکم دنیبا شن انگار

  تیعصبان

 

 :گفتم یعصب یبا صدا زدمینفس م نفس

 !دور برام آره؟ یهرزه ها یمن از اون دخترا یبا خودت هان؟!فکر کرد یفکر کرد یچ_

 

 هیبا گر کردمیبرام مهم نبود سوزش جمع شدن اشک رو تو چشمام احساس م یشده بود ول رهیبهم خ شیترسناک و عصبان یچشمها با

 :گفتم

من فقط بخاطر خواهرم  فروشمیمن بخاطر پول خودم و نم ستمیمن بخاطر خواهرم بخاطر فقر رحمم رو اجاره دادم من هرزه ن_

 .ملش رحمم رو اجاره دادمبخاطر پول ع

 

 :گفتم دیلرزیکه داشت م ییو با صدا کردم  یمکث

 .ستمیدور برت ن یمن مثل دخترا ستمی!من هرزه نیحق ندار یکن نیبه من توه یحق ندار_

 



 

  خونه بمونم ساشا داشت نیداخل ا هیثان کی یبرا یحت گهید خواستیدلم نم دمیو در محکم کوب رونیاز اتاق رفتم ب و

 

 نیبودم ا یشدم من قو رهیپس زدم و به آسمون خ نشستم با حرص اشکام و اطیاحمق داخل ح یپسره  یابونیدختر خ گفتیبهم م رسما

  من تونستینم زهایچ

 

  و ستاره درست نکردندمن  یبرا یخوب یمامان و بابام تنگ شده بود اگرچه معتاد بودند زندگ یناراحت کنه دلم برا و

 

 

 .پدر مادرم بودند دوستشون داشتم اما

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍂 

 

 

 

 31پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 :ستاره اومد یخوردن صبحانه بودم که صدا مشغول

 !؟یآبج_

 :و بهش دوختم و لب زدم  نگاهم

 !بله؟_

 :و گفت شد  رهیبهم خ مظلوم



 !برم؟ شهیامشب برم تولد دوستم م خوامیمن م_

 !کدوم دوستت ؟_

 .الیناز_

 .ینه الزم نکرده بر_

 !؟یآبج_

 :گفتم یگرفته ا یصدا با

 . یچ ایتولده  سیتولدش معلوم ن یجلفه الزم نکرده بر یلیدوستت خ نیکه گفتم ا نیهم_

 :گفتم یپر از حرص یشد که با صدا رهیکرده بهم خ بغض

 .نشو رهیبه من خ ینجوریا_

  شدم رهیروبروم نشست با حرص بهش خ زیم یو رو انداخت و مشغول خوردن شد که ساشا اومد  نییو پا سرش

 خونسرد گفت؛بلند شد و زیم یتوجه بهم مشغول شد بعد از تموم کردن صبحانه اش از رو بدون

 .کارت دارم ایبهار ب_

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 
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[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 



🍁 

 

 

 32پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 .ندارم یمن با تو کار_

 میداخل خونه که شد میخودمون رفت یمبل بلند شدم و دنبال ساشا حرکت کردم به سمت خونه  یکه مامان رفت از رو یچشم غره ا با

 :گفتم یبلند یو با صدا ستادمیسالن ا یبه سمت اتاقش رفت با ترس تو رسامیام

 .برم خوامیکارت و بگو م ایزود ب_

 

 !داخل اتاقم ایب_

 :زدمنلرزه داد کردمیم یکه سع ییداترس آب دهنم و قورت دادم و با ص با

 .ایپس خودت ب یتو کارم دار امیمن نم_

 .ندارم تینترس کار_

 

 !.ترسمیمن نم_

 .که بخوام بهت دست بزنم یستیهم ن یمال نیدر ضمن همچ ایپس ب_

 

 :به سمت اتاقش رفتم و داخل شدم نگاهم بهش دوختم و داد زدم عیترس رو فراموش کردم سر گهیحرفش د نیا دنیشن با

 !هان ؟ یردیو ولم نمک یبهم دست زد شبیپس چرا د ستمین یاگه مال_

 !هوم؟ شبیانگار خوشت اومده از د_

 

 !؟یچ_

 !.ستین یمن مشکل یبگو برا یخوایاگه بازم م_

ا لبام گذاشت کنار گوشم ب یو انگشتش رو رو ستادیشد روبروم ا کیبارش کنم که بهم نزد ادیاز دهنم در م یو باز کردم تا هر چ دهنم

 :لب زد یخشدا یصدا

 !جوجه کوچولو ؟ ادیخشن خوشت م یتو هم از رابطه _



 :دمد زداشدم و رهیبهش خ میوحش یاش گذاشتم و محکم هلش دادم که چند قدم به عقب رفت گارد گرفتم و با چشمها نهیس یو رو دستم

 .یدور برت اشتباه گرفت ینکنه من و با هرزه ها ایمگه من هرزه ام  یاحمق وحش یگیم یدار یچ_

 

 :جلوش تکون دادم و داد زدم دیتهد یو به نشونه  انگشتم

 .یبش کیبه من نزد گهید کباریاکه _

 :زد  و گفت یگرفت پوزخندو انگشتم

 !!کوچولو یکن کاریچ یخوایم_

 :صورتم قرمز شده بود کردمیحس م تیعصبان از

 ..تو تو_

 .حرص نخور کوچولو_

 :بلند گفتم یبود کمرم درد گرفت با صدا یچون حرکتش ناگهان دمیحرکت کمرم و گرفت و محکم به سمت خودش کش هی تو

 .آخ_

 :من و به خودش فشار داد و لب زد محکم

 .چموشم یعاشق دخترا_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

🍁 

 

 

 33پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 



 

 :ستاره اومد یکه صدا شدیم کیداشت نزد سرش

 !بهار بهار؟_

 یداص دنیمن و ببوسه  با شن خواستیم کردیم کاریشده بودم اون داشت چ رهیستاره ولم کرد با بهت فقط بهش خ یصدا دنیشن با

 :رفتم با حرص لب زدم نییاومدم و به سمت پا رونیاز اتاقش ب عیدوباره ستاره سر

 !رو سرت؟ یانداختچخبره صدات و_

 

 :و لب زدم دمیکش یشد که کالفه پوف رهیبهم خ تیمظلوم با

 !؟ یداشت کارمیچ نمیبگو بب_

 !برم تولد ؟ نایبا س شهیم_

 

 .نه_

 :و لب زد شد  رهیرفته بهم خ وا

 !چرا؟_

 !هان؟ یمهمون یبر بهیپسر غر هیبا  دیچرا با_

 .ستین بهیکه غر نایس یآبج_

 !؟یدیمورد فهم نیدر ا یزینشنوم چهم گهید یپارت یالزم نکرده با پسر نامحرم بر_

 

 .باشه_

من  یچخبره تو اون جشن تولد کوفت ستیمعلوم ن یمونده بزارم برم پارت نمیبهتر هم رونیاز گفتن حرفش با قهر از خونه رفت ب بعدو

 .بفرستم خواهر دست گلم رو

 !ستاره؟ خواستیم یچ_

 :ساشا به سمتش برگشتم و گفتم یصدا دنیشن با

 .نداره یبه تو ربط_

 :شد و گفت رهیو باال انداخت و با پوزخند بهم خ ابروش

 .تو به من مربوطه یکل زندگ_

 

 !چرا اونوقت؟_

 .گمیچون من م_

 :حرص لب زدم با



 .برو بابا_

د باز معلوم نبو ادیب دیجد سیتا حاضر بشم و برم شرکت امروز قرار بود رئ انیبهش رفتم به سمت خونه مامان جون ا توجهیب ورفتم

 .دیبا ادیقراره ب یک

 

 

 مادرش داشت یخرج زندگ یبود که برا یو چهارساله ا ستیشرکت رفتم دختر جوون ب یمنش نیمیشرکت که شدم به سمت س داخل

 :گفتم یبلند یبود با صدا یدختر مهربون و خوشگل کردیم نجایا

 .جونم نیمیسالم س_

 

 !؟ طونیش ییسالم اره ممنون از  صبح کجا_

 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 .رو بزنم دیجد سیمخ رئ کردمیداشتم خودم و آماده م_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

🍁 

 

 

 34پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 : شرکت اومد یدخترا نیاز چندش تر یکیافسانه  یبزنه که صدا یزد و خواست حرف یلبخند

 !؟ شدیمن چ ییسالم بهار جون چا_



 

کرده بود   یشکل نیا چرا خودش رو نیدهنم موند ا حرف تو افهیق دنیبه سمتش برگشتم تا چهارتا فحش بارش کنم که با د تیعصبان با

 :شدم رهیصداش با دهن باز بهش خ دنیبا شن

 !؟یدیخوشگل ند هیچ_

  

 :پر از حرص گفتم یبرام نازک کرد که با صدا یپشت چشم و

 .گردهیبودم که داره دنبال مادرش م دهیبودم اما هاچ زنبور عسل ند دهیخوشگل د_

 :گفت ییغویج غیج یصدا با

 !؟ یبا من_

 

 .آره خوشگله با توأم_

 :شرکت اومد طونیش یاز بچه ها یکی ریام یبزنه صدا یخواست حرف تا

 .. دیکنیم غیج غیباز شما خانوم ها ج دیچخبره چرا دار_

 :و به عقب رفت و گفت دیکش یغیافسانه مثل دخترا ج دنیبرگشت به عقب با د تا

 .که یهاچ زنبور عسل شد هیشب یکرد یشکل نیدختر چرا خودت و ا یوا_

شت به سمت ما برگ ریو رفت داخل اتاقش ام دیافسانه با حرص پاش و کوب  میو از خنده منفجر شد میشد رهیخ گهیبه همد نیمیو س من

 :و گفت

هاچ زنبور عسل  هیامروزم شب یپلنگ صورت هیروز شب کیدرخته  هیروز شب هی! کنه؟یم یکی هیچرا هر روز خودش و شب نیا_

 .کرده خودشه

 

 .عقده داره_

 .آره واال_

 :گفت طنتیبا ش ریام

 !د؟یدیند رو دیجد سیرئ_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 



🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 

 

 35پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 .نه_

 .همه انگار منتظرن_

  .سر کارمون میبهتره بر ادیب سیرئ نیا ستیانگار قرار ن_

 . آره_

 

 :شدم که گفت رهیسرم و بلند کردم و بهش خ نیمیس یصدا دنیچندساعت گذشته بود که با شن دونمیکارام شده بودم نم مشغول

 .وقت نهاره_

 

 .گذشتچه زود _

 :گفتم یبلند یبا صدا میحرکت کرد یبه سمت سالن غذا خور نیمیبلند شدم و همراه س زیم یدادم و از رو به بدنم یو قوس کش

 !ومده؟ین دهیند ریخ سیرئ نیا_

 

 :باال انداخت که گفتم ییابرو نیمیس

 .مثل حرف بزن هیچ_

 .اومده_

 

تو  کرده بودند خاک یخودشون و چه شکل لیبخاطر اون کروکود یامروز چجور یدیو دشرکت  یبود کل دخترا یخوب چجور_

 .سرشون

 

 .نهار میبر ایبهار بسه ب_

 .هیچه هوسباز ستیمعلوم ن هم دیجد سیرئ نیا گمیدروغ که نم هیچ_



 !کنار؟ دیبر شهیخانوم م_

ه ساشا لب ب متعجب رو کردیه داشت با لبخند بهم نگاه مک یا بهیپسر غر ساشا و دنیبه عقب برگشتم  با د یمردونه ا یصدا دنیشن با

 :زدم

 !؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 

 :شده بود با حرص لب زدم رهیبرج زهره مار بهم خ نیجوابم رو بده فقط ع نکهیبدون ا ساشا

 !؟یبسالمت یالل هم که شد_

 

 !.دهیجد سیرئ شونیبهار ا_

 :شده بود  با تعجب لب زدم رهیبهم خ دهیبرگشتم که رنگ پر نیمیسمت س به

 !؟یچ_

 

 

 :باز بلند شد بهیمرد غر یساشا افتاد که صدا ینگاهم به صورت عصبان و

 !د؟یکنار بر شهیخانوم م_

 

 .ها_

 :بلند شد نیمیس یشده بودم که صدا رهیخ شیخال یپسره رفتن هنوز بهت زده به جا رد شدم که ساشا و و

 !تو؟ یگفت هیچ نایتو سرت ا خاک_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 



 

 36پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 !.ساشا بود_

 !؟یچ_

 :و لب زدمدوختم  نیمیو به س نگاهم

 .شیساشا بود پدر ستا_

 !؟یجد_

 .آره_

 

 گرفتیشده بود حتما حالم و م سیتفاوت که امروز گند زده بودم حاال که ساشا رئ نیگذشت با ا گهید یهم مثل تموم روزها امروز

 .الیگودز ینبود پسره  نجایکاش ا

 

 !؟یدخترم خوب_

 مامان به سمتش برگشتم و لب زدم؛ یصدا دنیشن با

 .آره خوبم_

 

 :مامان بلند شد یشدم که صدا میبا گوش یمشغول باز تفاوتیاومدن ساشا ب با

 !پسرم امروز کار چطور بود ؟_

 

 !.دمید تیتربیدختر ب هی یخوب بود ول_

 :گفتم یعصب یاالن با صدا نیشدم با من بود ا رهیگرد شده بهش خ یبلند کردم و با چشمها یو از گوش سرم

 . فتهیخودش یالیتو گودز یگیم یدار یچ_

 

 !بهار؟_

 

 .تیتربیب گهیداره به من م نیبب_



 :با حرص گفت مامان

 باز کلکل کردن شما دوتا شروع شد_

 .کنمیمن با بچه ها کلکل نم_

 

 :حرص لب زدم با

 !مامان ؟ ینیبیپرو م یلیخ نیا_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 

 

 37پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 بهار!؟_

 :که تو دستش بود و گرفتم داخل سطل آشغال و گفتم یبلندش کردم شکالت نیزم یرفتم و از رو شیحرص به سمت ستا با

 !.دهیشکالت م شیبه ستا یک_

 

 !.نکن یحرصت و سر دختر من خال_

 .مبل نشسته بود یخونسردش رو شهیمغرور و هم یبه سمت ساشا برگشتم که با اون چهره  تیعصبان با

 :لب زدم تیعصبان با

 .نداره یدختر خودمه به تو ربط_



 

 :مامان بلند شد یعصب یبزنه صدا یساشا خواست حرف تا

 .به جون هم دیمثل سگ و گربه افتاد دیساکت باش_

 

 :و از ساشا گرفتم و گفتم نگاهم

 .ریبرم سرکار شب بخ دیرو بخوابونم فردا با شیستا رمیمن م_

 

 .دخترم ریشب بخ_

 .میتون یمامان باز_

 

 .دنهینه دخترم االن وقت خواب_

 یوضع یو ساشا رفتم لباسم و با لباس راحت دادم و خوابش کردم.به سمت اتاق خودم  ریحموم کردم و بهش شرو شیستا نکهیاز ا بعد

  چشمهام گرم خواب شده بود و دمیتخت دراز کش یکردم و رو

 

 :لب زدم تیساشا با عصبان دنیکه با نوازش رون پام چشمهام و باز کردم با د بردیخوابم م داشت

 !ض؟یمر ی کهیمرت یکنیم یچه غلط یدار_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 38پارت_#

 رحمـ_اجاره#



 

 

رد گرفتم و پرتم ک دفعهیکه  دمیشده بود با ترس خودم و عقب کش یشکل نیچرا ا نیا دیقرمزش حرف تو دهنم ماس یچشمها دنید با

 :زد با ترس لب زدم مهیتخت و روم خ یرو

 !.خفه شدم نمیبرو کنار بب وونهید یکنیم کاریچ یدار_

 

 بدنم یاندامم چرخوند دستش و با خشونت رو یو تو تنم جر داد نگاهش و رو میچون با خشونت لباس تور دیشنیصدام و نم انگار

 .گفتم یکیحرکت داد که از درد آخ کوچ

 

با  مکردیدهنم حس م یکه طعم خون رو تو دیبوسیخشن لبام و م یجور دنیلبام گذاشت و شروع کرد به بوس یو با خشونت رو لباش

 لبام برداشت یاز رو که از لباش گرفتم لباش و یگاز

 

 :زدم و گفتم غیج یبلند یصدا با

 !؟ یکنیم کاریچ یولم کن دار یوحش_

 

 .بکش.!آه و ناله کن غیفقط برام ج_

 !؟ یعوض یکنیم یچه غلط یدار نمیبلند شو بب وونهید یگیم یدار یچ_

 

 یالله  یمن رو دمیکش یگوشم حرکت داد که ناخواسته آه یالله  یتکون نخورد لباش و رو مترمیلیم هی یحت یهولش دادم ول محکم

  چون لباش و دیانگار فهم یگوشم حساس بودم لعنت

 

 :در گوشم زمزمه کرد یخشدار ی. و با صدابرنداشت

 .بکش غیعاشق خشونتم برام ج_

 

 .داداش بلند شد  یگاز گرفتم که صدا د و انجام دادم دستش وکه به سرم اوم یتنها فکر رمیلباس ز ریرفتن دستش ز با

 

 

 

🍁 

🌸🍁 



🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 
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 :گفت یعصبان یتازه به خودش اومده بود که با صدا انگار

 !؟یوحش یکنیم کاریچ یدار_

 :گفتم زدمیکه نفس نفس م یحرص در حال با

 !؟ یکنیدختر مردم و خفت م یایکه نصف شب م ییتو ایمنم  یوحش_

 

 :گفت یاش سرد شد دوباره با خونسرد چهره

 .کردن از منه نیات تمک فهیوظ یزنم_

 

 یونابیغول ب نیبه ا یک کردمیم نیتمک دیاالن من با گفتیداشت م یچ نیشدم ا رهیگشاد شده از تعجب و حرص بهش خ یچشمها با

 :گفته بود من زنشم با حرص داد زدم

 !گفته من زن توأم؟ یک_

 

 :زد و گفت یپوزخند

 !؟یمادمالعمر من شد ی غهینرفته تو ص ادتی_

 !؟ یبش کیبه من نزد یکنیجرئت م یچجور یعوض ستمیتوأم زنت که ن ی غهیمن فقط ص  یخوب که چ_

 

 :لب زد خونسرد

 .یکن نیکه از من تمک نهیات ا فهیتو وظ یزنم_

 

 :زدمتخت بلند شدم و با حرص داد یرو از

 !؟ یفهمیم یروان ضیمر هی یضیتو مر_



 

 در گوشم زمزمه کرد؛ یخشدار یتخت بلند شد بازوم و محکم تو دستش گرفت و فشار داد و با صدا یرو از

 !نکنن هوم؟ یخوب یبشن و کارا یکلکل کرد چون ممکنه عصب دینبا یروان یبا آدما یدونستیم_

 

وگرنه معلوم  گرفتمیدهنم و م یجلو دینداشت با یتعادل روان دمیترسیشدم آب دهنمو قورت دادم از ساشا م رهیقرمزش خ یچشمها به

 .کردیبهم تجاوز م دیشا کردیم ینبود چه غلط

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 
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ط پاهاش وس کنمیم کاریبفهمم دارم چ نکهیشده بودم قبل از ا رهیگشاد شده از ترس بهش خ یبا چشمها دمیترسیفکر کردن بهش هم م با

  گفت و دستهاش از دور یزدم که آخ بلند یلگد محکم

 

س نفس و نف دادم  هیرفتم داخل اتاق شدم و قفل کردم با ترس به در تک شیدر اتاق و باز کردم و به سمت اتاق ستا عیجدا شد سر بازوم

  به من تجاوز کنه خواستیم یروان کهیمرت زدمیم

 

نشده  میقالبته اگه ع رسمیرو م کهیکردم بخوابم فردا حساب اون مرت یدادم سع هیمبل نشستم و سرم تک یبودم رفتم رو دهیترس بشدت

 .وزیپف ی کهیکه زدم حقش بود مرت یباشه با اون لگد

 



 

 :گفتیکه م شیستا یبچگونه  یصدا دنیبه صورتم و شن یخوردن دست کوچک با

 .مامان گشنمه_

 

مبل  نیا یرو یوحش یالیرو بخاطر اون گودز شبیگردنم گرفته بود کل د دمیبه صورتم کش یدست شیستا دنیو باز کردم با د چشمام

 .بودم دهیخواب

 :دوختم و لب زدم شیو به ستا نگاهم

 !جانم دخترم ؟_

 

 .مامان من گشنمه_

دست و صورتش رو شستم و به سمت  نکهیبلند کردم بعد از ا نیزم یاز رو و شیبه بدنم دادم ستا یمبل بلند شدم کش و قوس یرو از

 .مرسانا رو دادم دست مامان تا صبحانه اش رو بده خودم مشغول عوض کردن لباسام شدم میرفت نایخونه مامان ا

 

 

 ...نشستم که ساشا اومد و روبروم نشست و زیم یرو اومدم

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 
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 :بلند شدم و رو به مامان گفتم زیم یاز رو کالفه

 .فعال رمیمن دارم م_

 .مواظب خودت باش دخترم_

 .چشم_

 

 

 شده بود مو تو رهیبهم خ هشیکه با لبخند چندش و کر یموسو یآقا دنیزود اومده بودم با د یلینبود خ چکسیشرکت که شدم ه داخل

 .شد خیتنم س

 

 

 :زد و گفت یو چشم چرون لبخند زشت زیه کهیاول صبح مرت کردیم کاریچ نجایا نیا

 !د؟یسالم خانوم خوب_

 

 :گفتم یسرد یصدا با

 .سالم ممنون خوبم_

ه همش شرکت بود ک چندش یاز کارمندا یکی یموسو یبکنم به سمت اتاقم رفتم و در و بستم عجب بدشانس یبهش توجه نکهیبدون ا و

  مشغول کار شده بودم که در اتاق باز شد نگاهم یچندش حساب ی کهیدنبال رابطه بود مرت

 

 :شدم و گفتم رهیافتاد متعجب بهش خ یموسو یآقا به

 !د؟یداشت یکار_

 

وقت صبح اومدم با بسته شدن  نیبا اون ساشا ا یکردم از سر لجباز یشده بود از نگاهش ترس برم داشت عجب غلط رهیبهم خ ساکت

 :گفتم یبلند یدر اتاق با صدا

 !د؟یچرا در اتاق و بست_

 

 

 .بودم ستادهیاانگار لخت جلوش  کردینگاه م یبودم مخصوصا با طرز نگاه کردنش جور دهیترس واقعا

 

 

 



🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 
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 :داد زدم دهیترس

 !د؟ی!چرا در اتاق و قفل کرد؟یموسو یآقا دیکنیم کاریچ_

 

 :زد و گفت یحیکر لبخند

 !.خوشگله میخوش بگذرون میخوایم_

 :و ترس داد زدم تیعصبان با

 .یعوض ی کهیمرت رونیخفه شو گمشو از اتاقم ب_

 

 :گفت یچندش یصدا با

 .میخوش بگذرون میخوایخوشگله م یاریچرا جوش م_

 

 .خفه شو_

 :در گوشم زمزمه کرد زدیخمار شده از ش..هوت که حالم و بهم م یشدنش خواستم فرار کنم که بازوم و گرفت و با صدا کینزد با

 .اصال خوب نداد بهم الیل نیحال توپ بده بدجور باال زدم ا هیکجا خوشگله اول به من _

 

 :زد در گوشم و داد زد یمحکم یلیزدم که س غیج یبلند یحرفهاش چندشم شده بود با صدا دنیشن از



 .خفه شو تا جرت ندادم_

 

 :که صداش بلند شد ختنیکه چشمام و بستم و شروع کردم به اشک ر نییپا دیترس زبونم بند اومده بود شلوارش و کش از

 .. زود باش شروع کن_

 

 

 :ساشا که گفت ادیفر یباز شدن در اتاق و صدا با

 حرومزاده!؟ ی کهیمرت یکنیم یچه غلط یدار_

 

 

که داشت کتک  کردمیافتادم بهت زده به ساشا نگاه م نیزم یو باز کردم رو شد چشمام  دهیچیمشت و دعوا که داخل اتاق پ یصدا و

 .فتادیبرام م یچه اتفاق شدیمعلوم نبود چ دیرسیم رترید ای ومدیاگه نم زدیم

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 
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اشا تازه انگار س یبردن موسو ها و سیخبر بده بعد از اومدن پل سیبه پل یکتک زد زنگ زد نگهبان رو یموسو یحساب نکهیاز ا بعد

 :گفت تیخشدار شده از عصبان یبه سمتم اومد و با صدا عیمن افتاده بود سر ادی

 ؟ یبهار خوب_

 

ه کارمند ها ک ی هیبهت زده بق یچشمها یسکوتم جلو دنیاشتم ساشا با درو ند یحرف چیزدن ه ییشدم توانا رهیعجز و درد بهش خ با

  حاال اومده بودند و داخل

 

و به  نیگذاشتم و ماش نیداخل ماش میاز شرکت خارج شد رونیپام گذاشت و از اتاق بردتم ب ریجمع شده بودند دستش رو ز اتاق

 یحرف نستمتوینم یبودم که حت دهیانقدر ترس رهیبکنم ازش بپرسم داره کجا م یحرکت ایبزنم  یحرف تونستمینم یحرکت در آورد حت

 .مطلق یاهیبزنم کم کم چشمام بسته شد و س

 

 

 !هوشه؟یاست ب کهفتهیدکتر  یآقا شهینم داریبهار دخترم ؟! چرا ب_

 

 .ادیبهش وارد شده کم کم بهوش م یشک عصب_

 

سرم و چرخوندم که نگاهم به مامان افتاد با درد لب  دمید ییباز کردم که اتاق ناآشنا و کنار گوشم آروم چشمام  ییها یصدا دنیشن با

 :زدم

 !مامان؟_

 

 

 هیشد و با گر کیشد چشمهاش پر از اشک شد با عجله بهم نزد رهیبا بهت بهم خ قهیصدام به سمتم برگشت چند دق دنیبا شن مامان

 :گفت

 !؟ یبالخره بهوش اومد_

 

 

 :لب زدم یگرفته ا یصدا با

 !نجام؟یمن چرا ا_

 

 

🍁 



🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

🍁 
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 :گفت یگرفته ا ینگاهش و بهم دوخت و با صدا مامان

 !دخترم_

 :گفتم یبلند یکه با صدا دیکش یمحکم ریکه گذشته بود سرم ت یاتفاقات یآور ادی با

 ..آخ_

 !؟ یخوب شدیدخترم چ_

 

 :لب زدمدرد  با

 .آره_

 

 .داخل اتاق دیایب دیتونیبعدا م میو چک کن ضیمر دیباش رونیخانوم شما ب_

 

 .چشم_

 دیرسیم ریرفتنش باز ترس اومد سراغم اون اتفاق اگه ساشا د رونیبا ب رونیاز اتاق رفت ب دیدکتر چندتا سئوال ازم پرس نکهیاز ا بعد

 .دادیفکر کردن بهش هم عذابم م یحت گهیمن د دیشا

 

محکم بغلم  هیباز شدن در اتاق نگاهم به ستاره افتاد که همراهش مامان و اشکان هم اومدن داخل اتاق ستاره به سمتم اومد و با گر با

 :کرد و گفت

 !؟ یخوب یآبج_



 

 

 :لب زدم یگرفته ا یصدا با

 .نکن هیآره گر_

 

 :شوخ اشکان اومد یصدا

 !؟یخفش کن یخوایبهار م یرو یانداختخودت و  یرفت نمیلوس بلند شو بب یدختره  یه_

 

 :من بلند شد و رو به اشکان داد زد یبا حرص از رو ستاره

 !من چاقم؟ یعنی_

 

 .یچاق یگیم یخودت دار یگفتم تو چاق یمن ک_

 

 :گرد شده به سمتم برگشت و گفت یبا چشمها ستاره

 !من گفتم چاقم ؟ یآبج_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 

🌸🍁 

🍁 
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 .نه_

 :مامان بلند شد یتا خواست به سمت اشکان  هجوم ببره  که صدا ستاره

 !بچه ها_

 

 :و گفت ستادیمظلوم ا ستاره

 .اشکان ریهمش تقص_

 :بزنه مامان با حرص گفت یاشکان خواست حرف تا

 !؟ یدیفهم یزنیحرف نم_

 

 :لب زد طنتیبا ش اشکان

 .چشم_

 :گفت یگرفته ا یبه سمتم اومد و با صدا مامان

 !؟ یبهار خوب_

 .آره مامان_

 

 :و به مامان دوختم و گفتم نگاهم

 !کجاست ؟ شیستا_

 .خوردیمامان کجاست غذاشم فقط از دست ساشا م گفتیهمش م کهفتهی نیا کردیم یقراریب یلیباباش خ شیخونه پ_

 

 !خونه ؟ میریم یک_

 .دخترم یشیفردا مرخص م_

 

 

از خونه برم  متونستیبودم هم افسرده شده بودم نم دهیکه افتاده بود هم ترس یبخاطر اتفاق یروز گذشته بود که برگشته بودم خونه ول چند

 .مدت فقط سکوت کرده بودم نیتو ا رونیب



 

 :گفت یسرد یبهم انداخت و با صدا یباز شدن در اتاق نگاهم و به ساشا دوختم که داخل اتاق اومد و در و بست نگاه با

 !؟یرفتار مسخره ات رو درست کن نیا یخوایم یک_

 

 :شدم که ادامه داد رهیبهش خ ساکت

 .یرو عذاب بد هیبق یخوایفقط م نکارتیکه با ا یفیدختر ترسو و ضع هیتو _

 

رفتار  ینجوریانگار من عمدا دارم ا که کردیرفتار م یشدم چرا داشت جور رهیکه حاال پر از اشک شده بود بهش خ ییچشمها با

 .کردیچرا درک نم کنمیم

 

 

 !.بزرگ بشه ینجوریدخترم ا خوامینم ارمیمادر ب هی شیستا یوگرنه مجبورم برا یبهتره دست از رفتارت بردار_

 

 

 ...حرفش کنترلم رو از دست دادم و به سمتش حمله ور شدم که دنیشن با

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 

🌸🍁 

🍁 
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فتن لبهاش با قرار گر زدمیم غیو ج دمیکوبیاش م نهیرفتارم نداشتم با دستم محکم به س یرو یمن کنترل یو گرفت و مانعم شد ول دستام

  یلیشدم که داشت خ رهیبسته اش خ یلبهام ساکت شدم و بهت زده به چشمها یرو

 

 یوقت یولم کنه ول کردمیدستهاش گرفت تقال م نیتازه به خودم اومدم و خواستم ازش جدا بشم که محکم کمرم و ب دیبوسیمن و م خشن

 آروم گرفتم شهیجدا نم دمید

 

 

 :گفت یخشدار یازم جدا شد با صدا هیاز چند ثان بعد

 !داره یتر نیریش یلبهات بدون رژ مزه _

 

 :لب زدم یعصب یخودش با صدا یبرا گفتیداشت م یچقدر پرو بود چ نیشدم ا رهیگرد شده بهش خ یچشمها با

 !؟ یگیم یدار یچ_

 

 

 :به چشمهام انداخت و گفت ینگاه

 !یشیجذاب تر م یشیم یعصب یوقت_

 

خودش تا خواستم لب باز کنم  یبرا گفتیداشت م یمرد پرو بود چ نیشده بودم چقدر ا رهیگرده شده و دهن باز بهش خ یچشمها با

 ینگران یمن و ساشا در گردش بود با صدا نیفحش بارش کنم در اتاق باز شد نگاهم و به مامان دوختم که متعجب نگاهش ب یهر چ

 :گفت

 !ومد؟یم دادیداد و ب یچرا صدا شدهیچ_

 

 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه ساشا

 .کردمیرو رام م یوحش یگربه  هیداشتم _

 



 

 حرص داد زدم؛ با

 !؟ یبوسیراه به راه من و م ی؟!چرا اصال ه یدیمن و بوس یاحمق تو به چه اجازه ا یالیگودز یگربه خودت_

 

 

 !؟یچ_

 :لب زدم تیشده بود با عصبان رهیساشا همچنان خونسرد بهم خ یمتعجب مامان بلند شد ول یصدا

 !؟یباتوأم مگه کر_

 

 

 :گفت یخشدار شده ا یخونسرد نگاهم کرد و با صدا یلیخ

 .کرده باشم یکار اشتباه کنمینم!فکر یتو همسر من_

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 
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 یاحمق با حرص بهش نگاه یخودش پسره  یبرا گفتیداشت م یچ نیشده بودم ا رهیحرفش شکه و بهت زده بهش خ دنیشن با

  رونیخونسرد نگاهش و از من گرفت و از اتاق رفت ب یلیانداختم که خ

 

 

 شدم و لب زدم؛ رهیبه مادرجون خ یرفتنش عصب رونیب با

 !کرد؟ کاریچ دیدید_

 

 :بهت زده لب زد مامان

 !؟ یزنیحرف م یتو دار_

 

 

 .یاحمق ه یحرف بزنم اون پسره  دیچرا نبا_

 

 

 :شده بود که با حرص لب زدم رهیبا لبخند بهم خ مامان

 !مامان ؟_

 !جانم؟_

 

 !کرد؟ کاریچ یدید_

تم اومد به سم شیکه ستا نیگذاشت زمو شیو ستاره اومدند داخل اتاق ستاره ستا شیبزنه در اتاق باز شد و ستا یتا خواست حرف مامان

 گفت؛ یگرفته ا یو با صدا

 !ماما_

 

 :و لب زدم دمشیمحکم بوس ستادمیشدم و بغلش کردم و ا خم

 !جانم دخترم؟_

 

 

 .دمشیکه برم محکم بغلش کردم و بوس دیترسیو محکم گردنم و گرفت انگار مزد  یلبخند

 

 



 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 
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 !نیا گفتیداشت م یاحمق فکر کرده بود من زنشم چ یشده بودم پسره  رهیحرص به ساشا خ با

 

 !تو؟ یگیم یدار یچ_

 

 :گفت یخشدار یشد و با صدا کینزد بهم

 ! یکرده تو با من ازدواج کن تیبابا بزرگم وصع_

 

 :داد زدم یبلند یصدا با

 !؟یچ_

 :زد و گفت یپوزخند

 !ومدهیوانمود نکن انگار خوشت ن یجور_

 

 !تو؟ یگیم یدار یچ_

 :گفتم یعصب یسمت مامان برگشتم و با صدا به

 !؟ گهیداره م یچ نیمامان ا_



 

 !میباش حرف بزندخترم آروم _

 

 .دیبد حیمن آرومم توض_

 :شد و گفت رهیبه ساشا انداخت و دوباره به سمتم برگشت و بهم خ ینگاه مامان

 !دیبا هم ازدواج کن دیآقاجون گفته شما دوتا با_

 

 .ازدواج کنم نیبا ا خوامیمن نم_

 

 .زد یپوزخند ساشا

 :مامان ادامه داد که

 !دخترم یمجبور_

 

 !چرا مجبورم ؟_

 

 !ینیرو بب شیستا یتونینم چوقتیو تو ه شهیساشا از ارث محروم م دیآقاجون گفته اگه شما دوتا با هم ازدواج نکن_

 

 :که مامان ادامه داد فتمیگرفتم تا ن میکنار واریرو به د دستم

 ..دوباره وگرنه دیبچه دار بش دیآقاجون شرط کرده تا سه ماه بعد ازدواجتون فرصت دار_

 

 ...مطلق یکیرفت و تار یاهیبزنم چشمهام س یمامان ناخواستم لب باز کنم حرف یحرفها دنیشن با

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 



🌸🌸🌸🌸🍁 
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مامان سرم  یحرفها یآور ادیبودم با  دهیخواب نجایکه روش بودم انداختم من چرا ا یبه تخت ینگاه جیو با درد باز کردم گ چشمهام

  همه نایرفتم مامان ساشا ستاره س رونیتخت بلند شدم و به سمت ب یاز درد گفتم از رو یکه آخ دیکش یریت

 

 

 :بلند شد و به سمتم اومد و گفت یسالن نشسته بودند مامان تا چشمش بهم افتاد با نگران داخل

 !.حالت خوب نبود یچرا بلند شد_

 

 

 :درد لب زدم با

 .من خوبم_

 

 :و خونسرد نشسته بودم لبم و تر کردم و لب زدم تفاوتیمبل دو نفره کنارش نشستم نگاهم و به ساشا دوختم که ب یکمک مامان رو با

 !؟ میکن کاریچ دیبا_

 

 

 .ازدواج_

 :لب زدم یروح ساشا دوختم و عصب یسرد و ب یو به چشمها نگاهم

 !نداره؟ یا گهیراه حل د_

 

 .نه_

 

 :حرص لب زدم با



 !ازدواج کنم نیبا ا تونمیمن نم_

 

 :گفت یزد و با لحن بد یپوزخند ساشا

 .مثل تو رو ندارم یبه ازدواج با گدا گشنه ا یلیمن هم تما_

 

 

 !گدا گشنه من گدا گشنه بودم گفتیداشت م یچ نیا دیکش یریحرفش حس کردم قلبم ت دنیشن با

 

 !ساشا؟_

 :شد و گفت رهیبه مامان خ ساشا

 !گم؟یمگه دروغ م هیچ_

 

نش گفت و بلند شد و رفت با رفت یافتاد لعنت میاشک یشده بودم سرش و بلند کرد که نگاهش به چشمها رهیبهش خ یاشک یچشمها با

 .شکست یبد یبغضم با صدا

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 
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🌸🍁 

🍁 
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 گفتمیرو در مورد ازدواج با ساشا م میتصم دیگذشت امشب با گهید یبدتر از روز ها یلیخ نکهیمثل هر روز گذشت با تفاوت ا امروز

 !بخاطر دخترم نباریا کردمیانتخاب م دیبا

 

 .بخاطر داشتن دخترم مجبور بودم با ساشا ازدواج کنم نباریبخاطر خواهرم از خودم گذشتم و رحمم رو اجاره دادم ا کباری

 

 

 .اومده بودند یامروز بابا هم از سفر برگشته بود آقاجون همگ میداخل سالن نشسته بود یشده بود همگ شب

 

 

 !؟ هیچ متی!تصم؟یخوب دخترم فکر هات و کرد_

 

 :لب زدم یمحکم یشده بود با صدا رهینشسته بود و خونسرد به آقاجون خ تفاوتیبه ساشا انداختم که ب ینگاه

 !.کنمیمن قبول م_

 

 

 :زد و گفت یخندخوشحال لب آقاجون

 !دخترم یگرفت یخوب میتصم_

 

 :زد و گفت یساشا پوزخند ی خاله

 .فرصت نیبراش شد بهتر نمیگدا گشنه از خداش بود عروس ساشا بشه ا یدختره  نیا_

 

ت باهات صحب دیبا یبفهمه چجور ادیزن و بزن حالش جا ب نیا یتونیبلند شو!تا م گفتیم طونهیکردم ش یحرص دندون قروچه ا از

 .خرفت ریکنه پ

 

 

 !یو ساکت باش یتو بهتره حرف نزن یفخر_

 



 .نگاهش و ازم گرفت ضیشدم که با غ رهیبه خاله ساشا خ یلبخند گل و گشاد با

 :شد و گفت رهیبه ساشا خ آقاجون

 !ه؟یپسرم نظر تو چ_

 

 

 .ندارم آقاجون یمن حرف_
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وقتها  یلیبود خ بیوسط رفتار ساشا عج نیبه جون هم اما ا میسگ و گربه افتاده بود نیمن و ساشا ع گذشتندیها مثل برق و باد م روز

  کنه یبهم دست دراز خواستیو م کردیگوشه از اتاق خفتم م هیتو 

 

 

 !دونستمیرو نم یماریچه ب یداشت ول یماریب هیانگار  کردیرفتار م یعاد یلیو خ ومدیبعدش بخودش م یول

 

 

 !بهار؟_

 :لب زدم یآروم یشدم و با صدا رهیستاره به سمتش برگشتم و بهش خ یصدا دنیشن با

 جانم؟؟_

 

 .دیخر دیبر دیبا گهیساشا گفت آماده باش تا چندساعت د_

 

 

 .من حوصله ندارم بگو خودش بره_

 



 !؟یآبج_

 :حرص لب زدم با

با اون  یاونم با ک دیمونده بود باهاش برم خر نمیهم پرهیبه آدم م هویرو ندارم تعادل نداره  الیاون گودز ی!من حوصله ه؟یچ_

 .یوحش یالیگودز

 

 

 !؟یآبج_

 :سمتش برگشتم و با حرص لب زدم به

 !گم؟یمگه دروغ م هیچ_

 

 

 :زد و گفت یلبخند

 .ادیاون قراره شوهرت بشه انقدر حرص نخور بلند شو حاضر شو داره م_

 

 

 :شدم و لب زدم رهیتخت بلند شدم بهش خ یرو از

 .و نخواهد شد ستیشوهر من ن فتهیاون خودش_

 

قطع  بعدش هم نییپا ایبشه زنگ زد گفت ب ادهیپ نشیبه خودش زحمت نداد از ماش یاز گذشت چندساعت به بالخره ساشا اومد حت بعد

 .نفهم کهیکرد مرت

 

 

 

 نییرو برداشتم و به سمت پا فمیانداختم خوب آماده شده بودم ک نهیبه آ ینگاه مدیلبهام کش یرو یدلباز قرمزم رو با دست و رژ

با اخم بهم  شدم که رهیبهش خ یبهم انداخت به سمتش برگشتم و با لبخند گشاد یشدم و در محکم بستم که ساشا نگاه نیرفتم.سوار ماش

 ..شد و رهیخ

 

 

 

🍁 



🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 
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 :صورتش متعجب لب زدم یاخم رو دنید با

 !به من؟ یشد رهیخ ینجوریباز ا هیچ_

 :دو رگه شده بود لب زد تیکه از عصبان ییصدا با

 !پاک کن_

 :لب زدم متعجب

 !رو؟ یچ_

 

 :لب زدم الیخیشده بود که منظورش رو گرفتم ب رهیقرمز شده به لبهام خ یچشمها با

 .نداره یدوست دارم به تو ربط کنمیپاک نم_

 

 !؟ گهید یکنیپاک نم_

 :لب زدم یلجباز با

 .نه_

 

 یشدم که با صدا رهیقرمز شده اش با وحشت بهش خ یچشمها دنیبشم با د رهیرو به سمتش گرفت و مجبورم کرد بهش خ صورتم

 :خشدار شده اش لب زد

 !کنهیم میرنگ قرمز وحش_



 

 

و گاز گرفتن لبهام شد تازه به خودم اومدم و  دنیلبام گذاشت و مشغول بوس یبتونم حرفش رو درک کنم لباش و رو نکهیاز ا قبل

  خواستم ازش جدا بشم

 

 !شد دنمیمحکمتر گرفتم و خشن تر از قبل مشغول بوس که

 

 

لب  یگرفته ا یشدم که با صدا رهیبهش خ ازم جدا شد اوردمیکه داشتم نفس کم م یتقال کردن خسته شدم بالخره بعد از مدت طوالن از

 :زد

 !یوحش یبدون رژ طعم لبات بهتره گربه _

 

 :حرص داد زدم با

 !؟یضیتو مر یروان یکرد کاریچ_

 

 

 :زد و گفت یبهم انداخت و پوزخند ینگاه

 .تو چشم یادیبهت گفتم رنگ رژت ز_

 

 

 .خودمه ینداره لبها یبه تو ربط_

 گفت؛ یکننده ا وونهیو به چشمام دوخت و با لحن د نگاهش

 .به من مربوطه!لبات صاحب داره و اونم منم هم دنتینفس کش یبه بعد حت نیاز ا_

 

 

 !بود وونهیساشا واقعا د نیا

 :لب زدم تیعصبان با

 .شدم که حرکت کرد رهیخ رونیروانپزشک و به سمت پنجره برگشتم و به ب شیبرو پ یضیتو مر_

 

 .بود یوحش یساشا نیا ریرژ لبم پاک شده بود لبام کبود شده بود همش تقص یبه لبهام انداختم همه  ینگاه



 

 

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:18 12.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 
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 !بود ستادهیا نجایشدم چرا ا رهیگرد شده بهش خ یبود با چشمها ستادهیلباس خواب و زنونه ا یساشا که کنار مغازه  دنید با

 

 !ایزود باش ب_

 :گفتم یمانند غیج یصدا با



 !؟یچ_

 

 :زد و گفت یبهم انداخت و پوزخند ینگاه

 !یکه انقدر تعجب کرد یباش دهینخر نایفکر نکنم تا حاال از ا_

 

 

 شدیم ترشیحرصم ب نییپا ارهیلباس خواب ب گفتیساشا که داشت به فروشنده م دنیمغازه رفت که با حرص دنبالش رفتم با د داخل

 .بشر نیچقدر پرو بود ا

 

 

 !کردیآقا داشت پسند م نیمن بود بعد ا یخواب برا لباس

 

 

 :ب زدمل تیبه سمتش رفتم و با عصبان دادیحرصم م چقدر

 !؟ یکنیم یچه غلط یدار_

 

 :گفت لکسیر یلیخ یلحن حرص درار با

 .خرمیفکر کنم واضح باشه دارم لباس خواب م_

 

 

 :باال نره با حرص گفتم کردمیم یکه سع ییشدم و با صدا رهیبهش خ میوحش یچشمها با

 !؟یاونوقت قراره خودت بپوش_

 

 

 !یپوشینه تو م_

 

داشت  پرو بود یلیشده بود خ رهیبهش خ زدمینفس نفس م تیکه از عصبان یصورتم قرمز شده بود در حال تیاز عصبان کردمیم حس

 !دیخریمن لباس م یبرا

 

 



 :بهم کرد و گفت یبه باال تنه ام انداخت و اشاره ا یزینگاه ه پرو

 چنده؟؟ زتیسا_

 

 

 !کاریچ خواستیمن و م زیسا گفتیداشت م یچ نیا شدیگشادتر نم نیاز ا چشمهام

 

 !زت؟یسا_

 

 :شدم و لب زدم رهیگشاد شده بهش خ یچشمها با

 !؟ کاریچ یخوایمن م زیمن چنده سا زیبتو چه سا زیه کهیمرت_

 

 

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:49 13.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 



 

 

 54پارت_#

 رحم_اجاره#

 

 

 !ساکت باش_

 :لب زدم تیعصبان با

 !؟ یپرسیمن و م زیسا یخودت خواهر مادر ندار کاریچ یخوایمن و م زیساکت باشم؟!سا دیچرا با_

 

 

 !تو؟ یگیم یدار یچ_

 

 !خانوم مزاحم شدن؟_

 :خانوم فروشنده با حرص لب زدم یصدا دنیشن با

 .آره_

 

 :بهم انداخت و به سمت خانوم فروشنده برگشت و گفت یبا حرص نگاه ساشا

 .داره یاختالل روان کمیزنمه _

 

 :انداخت و رو کرد به سمت ساشا و گفتبهم ینگاه یفروشنده با ناراحت خانوم

 !شنیانشاهللا خوب م_

 

 

 !دادیچقدر من و حرص م یعوض  یشده بودم پسره  رهیبا حرص به ساشا خ شدیباز نم نیاز ا شتریب چشمهام

 

 

 .دیاریخانوم من رو ب زیلباس خواب ها سا نیخانوم از ا_

 



 .چشم االن_

 

 :حرص گفتم با

 .پوشممیو نم نیمن ا_

 :گفت یلحن حرص درار با

 .یمجبور یپوشیم_

 

 

هت به با ب قهیفقط چند دق دنشیبا د رونیساعت اومد ب میبعد از ن بایساشا هم تقر رونیکل کل با ساشا از مغازه اومدم ب یاز کل بعد

 .شده بودم رهیهاش خ دیخر

 

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:05 15.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 
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🌸🍁 

🍁 
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 :به صورت کبود شده ام انداخت و گفت ینگاه مامان

 !؟ یخوب_

 

 :به مامان انداختم و لب زدم یبکشم نگاه غیج خواستیدلم م تیعصبان از

 !ستمینه اصال خوب ن_

 

 !؟ شدهیچ_

 

 .کردینشسته بود و داشت موز کوفت م لکسیبه ساشا انداختم که ر ینگاه

 :منفجر شدم تیحرص و عصبان از

 .دیخودش رفته بود خر یمن و برد اصال انگار خودش برا یآبرو شعوریب یپسره  نیا_

 

 

 .دخترم آروم باش انقدر حرص نخور_

 

 :اومد نایس طونیش یبگم صدا یزیخواستم لب باز کنم چ تا

 .مونهیغذا م یب شیستا شهیخشک م رتیزن داداش انقدر حرص نخور ش گهیراست م_

 

 

 :ساشا اومد یعصب یداشده بودم که ص رهیگرد شده بهش خ یچشمها با

 !نا؟یس_

 

 

 .شهیتکرار نم گهیداداش د دیببخش_



 

 

 !مامان؟_

 

 ....که دمیکش یغیج دمیکه د یزیبه عقب برگشتم که با چ شیستا دنیشن با

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:08 16.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 56پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 .دیخندیو م زدینشسته بود و دست م نیزم یپر از خاکش رو یو لباس ها یبا صورت گل شیبه سمتم برگشتن ستا یهمگ



 

ه ک ییبرش داشتم و با صدا نیزم یبه سمتش رفتم و از رو زدمیشده بودم از حرص نفس نفس م رهیگشاد شده بهش خ یچشمها با

 :آروم باشه لب زدم کردمیم یسع

 !دخترم ؟ رونیب یرفت یبا ک_

 

 

 .با ستاله_

 

 .یباز خاک رونیب یبریاز دست تو فقط دستم بهت برسه دارم برات حاال دختر من رو م ستاره

 

 

 لباساش رونیاومدم ب رو برداشتم و شیو ستا دمیپوش یرو حموم کردم خودم هم همراهش حموم کردم حوله کوتاه شیستا نکهیاز ا بعد

 .امیببره بهش غذا بده تا ب ادیخدمتکار رو صدا زدم تا ب میرو تنش کردم و مر

 

 

 

 :و با حرص داد زدم دمیکش یغیساشا ج دنیکه در اتاق باز شد با د کردمیلباسم رو عوض م داشتم

 .رونیبرو ب_

 

 

 یلیشده بودم که خ رهیگشاد بهش خ یبه حرفم در اتاق و بست اومد داخل با چشمهااون بدون توجه  یحولم رو جلوم گرفتم ول و

 .به سمتم اومد لکسیر

 

 

 .رونیگمشو از اتاقم ب_

 

 

 :زد و گفت یبه باال تنه ام که معلوم بود انداخت و پوزخند ینگاه

 ! یرو بگ زتیسا یدیخجالت کش نیبخاطر هم کهیکوچ زتیسا_

 



 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:50 17.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 57پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 تیبانبا عص گمیدارم م یهم چبف نکهیباز بدون ا زدیداشت زر م یبشر چ نیشده بودم چقدر پرو بود ا رهیگشاد شده بهش خ یچشمها با

 :لب زدم

 !؟ یگیم یدار یچ کهیخودت کوچ زیسا شعوریب_

 

 

 !؟ هیهان نظرت چ کهیکوچ یک زینشون بدم سا یخوایم_

 



 

 :گفت طونشیش یشده بودم که با صدا رهیخ طونشیمرموز و ش یبهت به چشمها با

 .زمیندارم عز ی؟!باشه من مشکل ینیبب یخوایم هیچ_

 

 

در  یخشدار یو با صدالبم گذاشت  یبه سمتم اومد و دستش رو رو عیزدم سر یبلند غیبه سمت کمربند شلوارش رفت که ج دستش

 :گوشم زمزمه کرد

 .یزنیم غیچته چرا ج شیه_

 

 

 .چته واسا دارم براش گهیحاال م ارهیب رونیشلوارش رو از پاش ب خواستیم وزیپف کهیمرت

 

 !؟ یدیفهم یزنینم غیج دارمیدستام و برم_

 

 

ود با شده ب رهیبهش انداختم که خونسرد به من خ ینگاه دمیکش یقیآره تکون دادم که دستاش رو برداشت نفس عم یو به نشونه  سرم

 :لب زدم یعصب یصدا

 !چته؟ هیچ_

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:40 19.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 



🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 58پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 !.ادیانگار خوشت م ینیرو بب زمیسا یخودت اصرار داشت_

بهش نگاه  تیبا عصبان دید یبا من حرف بزنه وقت یشکل نیا شهیروش م یچجور وزیپف ی کهیشده بودم مرت رهیبهش خ تیعصبان با

 .شد رهیساکت شد و با لذت بهم خ کنمیم

 

 

 .یعوض_

شده  یشکل نیچرا ا دونستمیشده بودم نم یعصبان یادیروز ها ز نیبه سمت حموم حرکت کردم ا تیحرف با عصبان نیاز گفتن ا بعد

 .بودم

 

 

 حالش رو یچجور دونستمیوگرنه م رونیلباسم رو عوض کردم اومدم داخل اتاق خداروشکر  ساشا رفته بود از اتاق ب نکهیاز ا بعد

 .واقعا هم حرص آور بود ارمیسرجاش ب

 

 

 

 !بهار؟_

 

 

 :لب زدم یآروم یمامان به سمتش برگشتم و با صدا یصدا دنیشن با



 بله؟؟_

 

 

 .ادیم لیدا وکفر_

 

 :شدم با بهت لب زدم رهیگشاد شده بهش خ یسمتش برگشتم و با چشمها به

 !چرا ؟ لیوک_

 

 

 !ازدواجتون یشرط ها یبرا_

 

 

 ..اما_

 

 :و قطع کرد و گفت حرفم

 .دیباش دیآقاجون گفته تو و ساشا هم با_

 ��و بهار ساشا

https://telegram.me/joinchat/AAAAAE-zRqrMMBl99fXrtQ 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:05 22.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 



🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 59پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

ه آقاجون نوشته شد طیکاغذ داد که شرا هیبهمون  یخانوادگ لیوک میآقاجون شرط ها رو گفت و ما هم به اجبار قبول کرد نکهیاز ا بعد

  اجاره نکرده بودند رحمم رو نباریحامله شدن مجدد من اما ا یبرا میفرصت داشت کسالیبود و تا 

 

 

رم دست از دخت شهیهم یبرا دیفرصت داشتم وگرنه با کسالیفقط  ارمیب ایبدن یتا حامله بشم و فرزند شدمیخودم همخواب ساشا م دیبا

 دمیکش یآه دمیکشیم

 

 

خوب  یحمم رو اجاره بدم و خودم رو تا آخر عمر از داشتن زندگبخاطر خواهرم مجبور شدم ر کباری شدمیمن فدا م دیبا شهیهم چرا

  ازدواج یمنع کنم حت

 

 

  نیپدر بزرگ ساشا رو چرا همچ کردمیبا ساشا بودم درک نم یهم بخاطر داشتن دخترم مجبور به ازدواج اجبار االن

 

 

 . درک کنم ایبفهمم  تونستمیواقعا نم خواستیرو از ما م یزیچ

 

 

 



 !بهار ؟_

 :لب زدم یآروم یپدر بزرگ به سمتش برگشتم و باصدا یصدا دنیشن با

 !بله آقاجون؟_

 

 

 .خوامیتو رو نم یمن بد_

 .کردیداشت به بابا بزرگ نگاه م تفاوتیشد که ب دهیزدم و نگاهم به سمت ساشا کش یاراده پوزخند یب

 

 

 

 ��و بهار ساشا

https://telegram.me/joinchat/AAAAAE-zRqrMMBl99fXrtQ 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:05 24.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 



 

 61پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

به اتاق حجله ام انداختم قرار بود امشب  یزدم نگاه یپوزخند میبعد از چند هفته به عقد ساشا در اومده بودم ازدواج کرده بود بالخره

 !با ساشا همخواب بشم

 

  تخت منتظر ساشا نشسته بودم با باز شدن در اتاق یآروم رو میبرق و باد گذشت و ما ازدواج کرد نیع زیچ همه

 

 

 :لب زد یگرفته ا یشد با صدا کیم که بهم نزدو بهش دوخت نگاهم

 !؟یخوشحال_

 

 :لب زدم متعجب

 .خوشحال باشم دیچرا با_

 .یچون قراره با من ازدواج کرد_

 :زدم و گفتم یپوزخند

 .ستمینه خوشحال ن_

 

 :گفت یشد و حرصش گرفت که با لحن حرص درار یحرفم عصب دنیبا شن انگار

 .آروم یاونم رابطه  شمینم یدو بار راض یکیدارم و با  یجنس یماریکه من ب یدونیم یخواب من بش ریاز امشب قراره ز یآماده ا_

 

 

شده بودم که به سمتم  اومد خم  رهیشد با ترس بهش خ رهیحاال اون بود که با پوزخند به من خ دیحرفاش رنگ از صورتم پر دنیشن با

 :گفت یخشدار یو با صداصورتم  یشد رو

 !؟یدیترس هیچ_

 

 

 :نلرزه لب زدم کردمیم یکه سع ییصدا با



 .نه_

 

 .. وزد  مهیتخت دراز بکشم روم خ یکرد رو مجبورم

 

 

 �😍�و بهار هات ساشا

https://telegram.me/joinchat/AAAAAE-zRqrMMBl99fXrtQ 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:52 24.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 61پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 



ال بود اص شده گهیآدم د هیبود انگار  یتو رابطه وحش یلیخ یامشب زن ساشا شده بودم به طور رسم دمیچیپیدرد داشتم به خودم م از

 !رحم نداشت

 

 

بارم هم بود اما ساشا اصال رحم نداشت چقدر دلم  نیبودم مخصوصا من که اول دهیترس یلیداره  خ یجنس یماریساشا ب دونستمینم

  گرفته  بود

 

 

 .شدمیخوشبخت م دیسخت رو نداشتم شا یزندگ نیاگه خانوادم زنده بودند من ا دیبودند شاخانوادم زنده بودند تا کنارم من هم کاش

 

 

 :خشدار ساشا بلند شد یداکه ص دیگونم چک یرو یاشک قطره

 !؟ یدرد دار_

 

 

 :بغض لب زدم با

 .آره_

 

 .گرمش چشمام گرم شد  و خوابم برد یدلم گذاشت و مشغول ماساژ دادن شد با حس نوازش دست ها یدستش و رو سمتم اومد و به

 

 

 :فتمزدم و گ یلبخند دمیکنار گوشم آروم چشمام و باز کردم که ستاره رو د ییصدا دنیبا شن صبح

 !ریصبح بخ_

 

 

 :زد و گفت یبازم لبخند یچشمها دنیبا د ستاره

 !؟یخوب ریصبح بخ یسالم آبج_

 

 :پرت لب زدم هواس

 !آره خوبم ساعت چنده؟_



 .هشت_

 

 !؟یچ_

 ...اخم بلند شد یصدا و دیکش ریدلم ت ریشدم که ز ریخ مین

 

 

 ❌ هیاجبار نیدارن امشب جو یچه شب دینیبب  دیبد نیجو عیسر میوانشات دار❌

 

https://t.me/joinchat/AAAAAE8rN0xUREU0jeDBTQ 

 

 �� وفتادهیباال واشاتو بزارم تا سرد نشده از دهن ن دیاریامارو ب زارمیم نجایوانشاتو ا یباز پارتها یصحنه ها  لیدل به

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:09 26.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 



 62پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 !؟یآبج شدیچ یخوب_

 

 که شک نداشتم  از خجالت یو با صورت چوندمیبگم نگاهم به بدن برهنه ام افتاد مالفه رو دور خودم پ یزیخواستم لب باز کنم چ تا

 :شدم و لب زدم رهیکه گل انداخته بود به ستاره خ ییقرمز شده بود و لپ ها

 .خوبم_

 

 

 :زد و گفت یلبخند ستاره

 !حموم؟ یکمکت کنم بر یآبج_

 :زدم و گفتم یجوابش لبخند در

 .رمیخودم م زمینه عز_

 

 

 .مونمیباشه من تو سالن منتظرت م_

 

 

 حموم کردم موهام و خشک کردم و لباس هام و عوض کردم نکهیبلند شدم و به سمت حموم رفتم بعد از ا رفتن ستاره با درد با

 

 

 لب زدم؛ یگرفته ا یباشم با صدا تفاوتیکردم ب یسع یول دمیخجالت کش یمامان کم دنیرفتم با د رونیسمت ب به

 !سالم_

 

 

 :گفت یبلند و شاد یصدام به سمتم برگشت و با صدا دنیبا شن مامان

 ؟؟ یسالم عروس گلم خوب_



 

 

 .آره مامان خوبم ممنون_

 

 !؟یدرد ندار_

 

 

 گفتم؛ شدیم دهیکه به زور شن ییانداختم و با صدا نییحرفش حس کردم گونه هام از خجالت گل انداخت سرم و پا دنیشن با

 .آره خوبم ممنون_

 

 

 ❌ هیاجبار نیدارن امشب جو یچه شب دینیبب  دیبد نیجو عیسر میوانشات دار❌

 

https://t.me/joinchat/AAAAAE8rN0xUREU0jeDBTQ 

 

 �� وفتادهیباال واشاتو بزارم تا سرد نشده از دهن ن دیاریامارو ب زارمیم نجایوانشاتو ا یباز پارتها یصحنه ها  لیدل به

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:08 27.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 



🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 63پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 

کنم  کاریچ کردمیتخت نشسته بودم حوصلم بشدت سر رفته بود داشتم فکر م یکه داشتم نشد برم شرکت رو یتیبخاطر وضع امروز

 شد انیباز شد و قامت ساشا تو در نما یبد یامروز که در اتاق با صدا

 

 

 :لب زدم متعجب

 !؟ یکنیدر اتاق رو باز م یشکل نیچخبره چرا ا_

 

 :لب زد تیعصبان با

 !خفه شو_

 :لب زدم یعصب زدیحرف م ینجوریشدم چرا داشت ا رهیو بهت زده بهش خ متعجب

 .مواظب حرف زدنت باش_

 

 

 :دیغر تیهوا فکم رو داخل دستاش گرفت و با عصبان یسمتم اومد و ب به

 هان!؟ یبکن یچه غلط یخوایمواظب نباشم م_

 

 

 یدستش رو از رو خواستمیم یشدم از شدت درد اشک داخل چشمهام جمع شده بود هر چ رهیو قرمزش خ یوحش یترس به چشمها با

 !دادیمحکمتر فشار م شدیفکم برداره نم



 

 

  گفتم یکه آخ دیچیداخل کمرم پ یتخت درد یشده بودم که محکم پرتم کرد رو رهیشک بهش خپر از ا یبا چشمها هنوز

 

 

 :شدم که لب زد رهیبهش خ شیعصب یصدا دنیشن با

 !هوم؟ یشوهرت و آروم کن ستیبهتر ن_

 

 

 .شده بودند یگونه هام با شدت جار یرو اریاخت یحرفش اشکام ب دنیشن با

 

 

 

 ❌ هیاجبار نیدارن امشب جو یچه شب دینیبب  دیبد نیجو عیسر میوانشات دار❌

 

https://t.me/joinchat/AAAAAE8rN0xUREU0jeDBTQ 

 

 �� وفتادهیباال واشاتو بزارم تا سرد نشده از دهن ن دیاریامارو ب زارمیم نجایوانشاتو ا یباز پارتها یصحنه ها  لیدل به

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:04 28.08.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 



🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 64پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

برده ن یلذت چیرابطه پر از درد که ه هیباز هم  دمیچیپیو از روم بلند شد از درد داشتم به خودم م دیکش یکه زد آه یضربه ا نیآخر با

 !شد کیبودم باز هم بدون توجه به نظرم بهم نزد

 

 

 دمیوابخیهر شب با ساشا م دیبا یبود چجور شتریب نایکه داخل قلبم بود از ا یاما درد کردمیم هیشدن داشتم گر ریشدت درد و تحق از

 !ارمیطاقت ب تونستمیم یچجور

 

 

کردن من ارضا  ریرفتار رو نداشتم اون با خشونت و تحق نیحمل ااما من ت شدیداشت و فقط با خشونت ارضا م یجنس یماریب اون

 !؟یاما من چ شدیم

 

 

مکم بسه خودت ک دمیکش یخودت به من کمک کن من طاقتش رو ندارم هر چقدر سخت ایتحمل کنم خدا تونستمینم شدمیداشتم نابود م من

 .کن

 

 

 !بهار ؟_

 



 چکسیو ه زیچ چیه شدیم یعصب یشد باز هم آروم شده بود انگار به خودش اومده بود وقت شتریصداش بغض داخل گلوم ب دنیشن با

 .خودش مهم بود یو فقط خواسته  دیدیرو نم

 

 

 دلم شد ریدستش رو دور کمرم حلقه بود و من و داخل بغلش کشوندش و بدون توجه مشغول ماساژ دادن ز دمیجوابش رو نم دید یوقت

 !با نوازش هاش شدیبود درست م دهیچیپکه داخل قلبم  یاما درد

 

 

 !بره ادمی تونستیم

 

 

 ❌ هیاجبار نیدارن امشب جو یچه شب دینیبب  دیبد نیجو عیسر میوانشات دار❌

 

https://t.me/joinchat/AAAAAE8rN0xUREU0jeDBTQ 

 

 �� وفتادهیباال واشاتو بزارم تا سرد نشده از دهن ن دیاریامارو ب زارمیم نجایوانشاتو ا یباز پارتها یصحنه ها  لیدل به

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:07 01.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 



🌸🍁 

🍁 

 

 

 65پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 :بمش بلند شد یکه صداشدم رهیبهش خ جیساشا کنار گوشم چشمهام و باز کردم و گ یصدا دنیبا شن صبح

 !؟ یدیفهم یبزار رونیپات و از خونه ب یسر کار حق ندار رمیمن دارم م_

 

 

  یو باعث شد آخ دیچیدلم پ ریز یبشم که درد ریخ میدرک کنم خواستم ن حرف هاش رو تونستمیخواب بودم و نم جیگ هنوز

 

 

 :ساشا نگران به سمتم اومد و لب زد بگم

 !؟ یدرد دار شدیچ_

 

 :درد لب زدم با

 .کنهیدلم درد م_

 

 :لب زد یگرفته ا یتخت دراز بکشم با صدا یکرد رو مجبورم

 .یبلند بش خوادیاستراحت کن نم_

 

 

 :لب زدم هیگر با

 .بلند بشم تونمیدرد دارم نم یلیخ_

 

 



 :گفت یعصب یو با صدا دیدستش رو داخل موهاش کش کالفه

 .ادیدکتر ب زنمیتخت تکون نخور زنگ م یبخواب رو_

 

 

 :ساشا بلند شد داد یکه صدا کردمیم هیصدا داشتم گر یبلند بشم ب تونستمینم یداشتم حت یبد یلیکردن درد خ هیشروع کردم به گر زیر

 .نکن هیخفه شو!ببر صدات و گر_

 

 

 

 ❌ هیاجبار نیدارن امشب جو یچه شب دینیبب  دیبد نیجو عیسر میوانشات دار❌

 

https://t.me/joinchat/AAAAAE8rN0xUREU0jeDBTQ 

 

 �� وفتادهیباال واشاتو بزارم تا سرد نشده از دهن ن دیاریامارو ب زارمیم نجایوانشاتو ا یباز پارتها یصحنه ها  لیدل به

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:01 03.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 



🍁 

 

 

 66پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 دنیمطلق با شن یکیرفت و تار یاهیسبود کم کم از شدت درد چشمهام دهیبر که داشتم امونم  رو یدرد یکه زد ساکت شدم ول یداد با

  بازم به سمتم اومد یچشمها دنیبا د زدیستاره کنار گوشم آروم چشمهام و باز کردم  ستاره داشت با ساشا حرف م یصدا

 

 

 :گفت و

 !؟یآبج یبهار خوب_

 

 :درد لب زدم با

 !شده؟یآره خوبم چ_

 

 :به ساشا انداخت و گفت ینگاه ستاره

 !ادیحالت خوب نبود ز یشد هوشیب یضعف کرد_

 

 

  بود که ساشا باهام برقرار کرده بود بخاطر همون بود یخشن یشده بودم بخاطر رابطه  ینجوریرا اچ دونستمیم خودم

 

 

 :شده بودم که گفت رهیبگم فقط بدون حرف به ستاره خ یزیچ شدینم اما

 .یآبج یبخور ارمیب یزیچیبرات  رمیمن م_

 

 

 .!خوامینم_



 

 

 ...رفتنش نگاهم به ساشا دوختم که رونیرفت با ب رونیتوجه به حرفم به سمت ب بدون

 

 

 ❌ هیاجبار نیدارن امشب جو یچه شب دینیبب  دیبد نیجو عیسر میوانشات دار❌

 

https://t.me/joinchat/AAAAAE8rN0xUREU0jeDBTQ 

 

 �� وفتادهیباال واشاتو بزارم تا سرد نشده از دهن ن دیاریامارو ب زارمیم نجایوانشاتو ا یباز پارتها یصحنه ها  لیدل به

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:58 03.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 67پارت_#



 رحمـ_اجاره#

 

 

 :لب زد یگرفته ا یصدا با

 !؟یخوب_

 هیبش شتریکه ب یشد رابطه ا کیبهم نزد یرحمیبا ب شبیدوختم باور کنم نگرانم شده بود دروحش  یسرد و ب یو به چشمها نگاهم

 .زن و شوهر یتجاوز بود تا شکل رابطه 

 

 

 !؟ یدرد دار_

 :زدم و گفتم یحرفش پوزخند دنیشن با

 !مهمه؟_

 

 :گفت یسرد یشد و با صدا رهیچشمهام خ به

 .نه_

 

تخت بلند شدم و بدون توجه  یاز رو یمهم باشه به سخت دیچرا با ستیشدم معلومه حال من براش مهم ن رهیخودش سرد بهش خ مثل

 بهش داخل حموم رفتم

 

 

دم و موهام رو خشک کر دمیبهتر شده بود داخل اتاق شدم ساشا نبود انگار رفته بود لباسام رو پوش یحموم کردم حالم کم نکهیاز ا بعد

  که در اتاق باز شد

 

 

 :و به ستاره دوختم با حرص لب زدم اهمنگ

 .خورمایمن غذا نم_

 

 

 

 ❌ هیاجبار نیدارن امشب جو یچه شب دینیبب  دیبد نیجو عیسر میوانشات دار❌



 

https://t.me/joinchat/AAAAAE8rN0xUREU0jeDBTQ 

 

 �� وفتادهیباال واشاتو بزارم تا سرد نشده از دهن ن دیاریامارو ب زارمیم نجایوانشاتو ا یباز پارتها یصحنه ها  لیدل به

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:11 05.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 68پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

زورگو بودنش حرصم  نیکار کردن و رفتن به شرکت رو نداشتم از ا یاجازه  گهیرفته بود شرکت و طبق دستورش من د ساشا

  ساکت شهیمثل هم یول گرفتیم

 



 

و جرئت حرف زدن رو نداشتم بعد از ازدواج با ساشا ساکت و حرف گوش کن شده بودم البته مجبور بودم چون ساشا هم  بودم

  ه بودبد شد یلیاخالقش خ

 

 

فقط دنبال فرصت بود تا به هر بهونه  کردیم یو کتک کار نداختیدعوا راه م یالک یزهایشده بود سر چ یبد اخالق و عصب بشدت

  دعوا راه بندازه و اگه یا

 

 

 کردیزجر ها رو تموم م نیا یتحمل کنم خدا ک شدمیرو مجبور م یدردناک زور یرابطه  هی دادمیرو م جوابش

 

 

 

  شده بود رو پاک کردم و به سمتش رفتم ریرو گونم سراز یک دونمیکه نم یاشک شیستا یصدا دنیباز شدن در اتاق و شن با

 

 

ش بچه گون یکه صدا دمیگونش رو بوس بلندش کردم محکم بغلش کردم و نیزم یرو به سمتم دراز کرده بود خم شدم و از رو دستاش

 :بلند شد

 .میتون یمامان باز_

 

 

 

 ❌ هیاجبار نیدارن امشب جو یچه شب دینیبب  دیبد نیجو عیسر میشات داروان❌

 

https://t.me/joinchat/AAAAAE8rN0xUREU0jeDBTQ 

 

 �� وفتادهیباال واشاتو بزارم تا سرد نشده از دهن ن دیاریامارو ب زارمیم نجایوانشاتو ا یباز پارتها یصحنه ها  لیدل به

 

 

🍁 



🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:02 07.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 69پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 :لبخند لب زدم با

 .آره دختر خوشگلم_

رو  شیشونیزدم و پ یبسته اش لبخند یچشمها دنیحمومش کردم بهش غذا دادم که خوابش برد با د شیکردن با ستا یباز یاز کل بعد

 :از پشت سرم بلند شد ییکه صدا دمیبوس

 !د؟یخواب_

 

 :لب زدم یگرفته ا یو با صدا دمیساشا به سمتش چرخ یصدا دنیشن با

 .دیآره خواب_

 :لب زد یگرفته ا یبه سمت سالن رفتم که ساشا هم دنبالم اومد با صدا میشدم و همراه ساشا از اتاق خارج شد بلند

 .میدعوت یامشب مهمون_



 

 :لب زدم متعجب

 !کجا؟_

 

 .خالم یخونه _

 :حرص لب زدم با

 یمفت و ب یحرف ها دنیاعصاب شن یحرف بارم کنه خودت و به ساشا انداخت خوادیباز م امیجادوگرت نم یاون خاله  یمن خونه _

 .هش رو ندارمسر و ت

 

 

 .یایامشب همراه من ب یاما مجبور_

 

 .امینم ییمن جا_

 

 :لب زد زیآم دیتهد

 !زم؟یعز یمطمئن_

 

 

 ❌ هیاجبار نیدارن امشب جو یچه شب دینیبب  دیبد نیجو عیسر میوانشات دار❌

 

https://t.me/joinchat/AAAAAE8rN0xUREU0jeDBTQ 

 

 �� وفتادهیباال واشاتو بزارم تا سرد نشده از دهن ن دیاریامارو ب زارمیم نجایوانشاتو ا یباز پارتها یصحنه ها  لیدل به

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 



🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:51 09.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 71پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 یا صداب کنهیم دیمن و تهد ینجوریبکنه که داره ا خوادیم یغلط هیباز  دونستمیشدم م رهیبا حرص بهش خ زشیآم دینگاه تهد دنید با

 :لب زدم یگرفته ا

 .میریباشه م_

 یضعو یشدم پسره  رهیخ رونیو به ب دنیکوب نیزم یرفتنش با حرص پام و رو رونیبا ب رونیگفت و از سالن رفت ب یا خوبه

حرکت  نایمامان ا یزبون نفهم به سمت خونه  یپسره  رمیگیبالخره حال تو رو هم م کردیم دمیتهد یازش ه ترسمیمن م دونستیم

 ومدیداشت م شکانستاره و ا یکردم داخل خونه شدم که صدا

 

غض پر از ب یکه صدا ستادمیار در اتاق اکن کردیداشت صحبت م ینجوریبود چرا  ا شدهیچ یعنیبه سمت باال حرکت کردم  متعجب

 :ستاره بلند شد

 !اشکان من دوستت دارم_

 

هر  زدیحرف م ینجوریبود که داشت ا شدهیشدم خواهرم چراحرفش درد داشت چ رهیحرفش بهت زده به در اتاق خ نیا دنیشن با

 شدمیاز قبل شکه م شتریلحظه داشتم ب

 

 !اما من دوستت ندارم_



 :ناراحت ستاره اومد یصدا یعوض یپسره  نییپا ارمیبرم داخل اتاق و فکش و ب خواستیحرف اشکان دلم م نیا دنیشن با

 !!؟یدوستم دار یپس چرا گفت_

 

 

 

 

 ❌ هیاجبار نیدارن امشب جو یچه شب دینیبب  دیبد نیجو عیسر میوانشات دار❌

https://t.me/joinchat/AAAAAE8rN0xUREU0jeDBTQ 

 �� وفتادهیباال واشاتو بزارم تا سرد نشده از دهن ن دیاریامارو ب زارمیم نجایوانشاتو ا یباز پارتها یصحنه ها  لیدل به

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [00:00 11.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 71پارت_#

 رحمـ_اجاره#



 

 

 یکه خواهرش بخاطر پول خودش و به خانواده  یدختر هیتو رو؟! یمن واقعا دوستت دارم اونم ک ینکنه فکر کرد یسرگرم یبرا_

عاشقت شدم من  یخواب داداشم واقعا فکر کرد رابیمعلومه شده ز تشینه پدر خواهرتم که وضع یکه نه مادر دار ییما فروخت و تو

 !یدادیم سیخواستم انصافا هم خوب سرویگرم کردن تختم تو رو م یفقط برا

 

با خواهر من بود؟! خواهر من همخوابش شده من هرزه ام؟!ما  گفتیداشت م یچشمام رو گرفت چ یحرف هاش خون جلو دنیشن با

ود و ب ستادهیو اشکان سنگدل وا ختیریاشک م صدایهوا در اتاق و باز کردم نگاهم و به خواهرم دوختم که داشت ب یب میخانواده ا یب

 شده بود رهیبا پوزخند بهش خ

 

 

مامان از پشت سرم  یبه صورتش زدم که صدا یمحکم یلیبتونه حضورم رو داخل اتاق درک کنه س نکهیسمتش رفتم و قبل از ا به

 :بلند شد

 !؟یکنیم کاریچ یبهار دار_

 

 

ب رو به مامان ل هیشدم که داخل اتاق اومده بودند با گر رهیبه مامان بابا و ساشا و بابابزرگ خ یاشک یعقب برگشتم و با چشمها به

 :زدم

 مامان من هرزه ام؟؟_

 

 

 .دخترم معلومه که نه یگیم یدار یچ_

 

 .خونه من هرزه نبودم نیداخل ا امیمن مجبور شدم بخاطر پول عمل خواهرم رحمم رو اجاره بدم و ب_

 

 

 :سمت اشکان برگشتم با درد لب زدم به

شکمت  ریبخاطر ز یستین ریمثل ما فق یکن شما که پولدار دایخودت پ یبرا گهید رخوابیز هیبرو  ستیکس و کار ن یخواهر من ب_

 .اسم عشق و به لجن نکش
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🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:55 12.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 72پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 :لب زدم یگرفته ا یسمت آقاجون برگشتم با صدا به

 تونمیمن نم میریخونه م نیمن و خواهرم از ا رمیگیاز ساشا م یخوشبختش کنم طالقم رو بزود تونمیمن نم مونهیساشا م شیپ شیستا_

 .دیمدت که به من و خواهرم کمک کرد نیبمونم ممنون بابت ا نجایا



ازوم ب یحرکت کردم که دست رونیرو گرفتم و به سمت ب ختیریبود و مظلومانه داشت اشک م ستادهیدست ستاره رو که بهت زده ا 

 :ساشا بلند شد یعصب یرو گرفت و صدا

 !سایوا_

 

 :لب زد تیشدم که با عصبان رهیسمتش برگشتم و بهش خ به

 !کجا؟_

 

 لب زدم؛ یخونسرد با

 .خونه واضح گفتم فکر کنم نیاز ا میریم میدار_

 

 :زد و گفت یپوزخند

 !؟یدیفهم یبر یتونینم ییجا چیشوهرت ه یبدون اجازه _

 

خواهرم رو به و ننیبیبمونم که من و خواهرم رو به عنوان هرزه م یتو خونه ا تونمیبود من نم یازدواج صور نیا یگیم یدار یچ_

 !؟ یفهمیگذشتم م میبخوان من بخاطر خواهرم از خودم و زندگ رخوابیعنوان ز

 

 

 !؟ نهیمشکلت ا_

 .آره_

 

به خواهرت به چشم بد نگاه  یاحد زارمیکه زنده ام نم یتا موقع کنهیم یخودمون خواهرت با من زندگ یخونه  میریخونه م نیاز ا_

 .خونه فتیاالنم راه ب یمونیو م یکه من بخوام زن من هست یکنه در ضمن تو تا موقع
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🍁 



🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:53 14.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 73پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 :بغضدار مامان بلند شد یصدا

 !بهار دخترم نرو_

 :لب زدم یگرفته ا یسمتش برگشتم نگاهم و بهش دوختم و با صدا به

 .مونهیم نجایساشا ا میریمن و خواهرم م دوننیبمونم که خواهرم رو هرزه خودم رو هرزه م ییجا تونمینم_

 

 :اشکان بلند شد یخواستم حرکت کنم صدا تا

 .ستیدختر ن گهیاون د دیبه خواهرت بدم خواهرت با من خواب یچه لقب یخواستیپس م_

 من و خواستیم گفتیشدم داشت دروغ م رهیو تار شد به عقب برگشتم بهت زده بهش خ رهیحرفش حس کردم چشمهام ت دنیشن با

 :زدم و گفتم یبلند یکنه قهقه  تیاذ

 .یهست یو چندش فیتو چقدر آدم کث یزنیم یحرف نیهمچ یدار یکن تیمن و اذ نکهیا یبرا یآشغال یلیخ_



 

 !یاز خواهرت بپرس یتونیم_

 

 .رو از خواهرم بپرسم! دروغ تو رو آره یچ_

 ؟یفهمیم دیخودش باهام خواب یخواهرت زن من شد اونم به خواسته  تیواقع ستیدروغ ن_

 

 :سمت ستاره برگشتم و با بغض لب زدم به

 !گه؟یبگو داره دروغ م_

 

 .من یآبج_

 ریمدت که من درگ نیتمام ا یعنی ایکه من دارم خدا یچه زندگ نیا ایخدا چرخهیداره دور سرم م ایحس کردم دن نییاخت پاو اند سرش

 .کردهیخودش رو نابود م یخودم بودم خواهرم داشته زندگ

 

 

 !کم گذاشتم برات؟ یچ یکرد نکارویچرا ا_

 

 :بغض لب زد با

 .من عاشقش بودم_
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🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 



🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:00 16.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 74پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 درد لب زدم؛ با

 !بهت گفت هرزه؟ یدیند ستیاون عاشقت ن_

 :لب زدم یانش شدم با نگراناش گذشت صورتش کبود شده بود نگر نهیس یقفسه  یشد دستش و رو رهیدرد بهم خ با

 .آروم باش یستاره آبج_

 :داد زدم یبه سمت رفتم با نگران عیحس کردم نفسم بند اومد سر نیزم یافتادنش رو با

 .ساشا کمک کن خواهرم_

 

 بود تازه خوب شده بود اشکان ضیداشته بود خواهر من قلبش مر یقلب یبردند سکته  مارستانیاز اومدن آمبوالنس خواهرم و به ب بعد

 .بخشمتینم چوقتیه ینامرد قلب خواهر من رو شکست

 

 !بهار؟_

 لب زد؛ یگرفته ا یقرمزم زل زدم داخل چشمهاش با صدا یساشا به سمتش برگشتم و با چشمها یصدا دنیشن با

 !بخور یزیچی نییپا میبر ایب_

 



 .مونمیندارم منتظر خواهرم م لیم یزیچ_

 

 

 !بهار؟_

 :شدم که لب زد رهیدرد بهش خ با

 .خوامیمعذرت م_

 :بغض لب زدم با

کم نداشته باشه مادر بودم براش پدر بودم براش روش  یزیرو وقف خواهرم کردم تا چ میبخاطر خواهرم از خودم گذشتم تموم زندگ_

 .خواهرم رو نابود کرد یداشتم مواظبش بودم اما داداش تو بخاطر هوس خودش خواهر من و نابود کرد زندگ رتیغ
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🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:03 18.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 



🌸🍁 

🍁 

 

 

 75پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 !ستاره کجاست داداش؟_

 :داد زدم تیبا عصبان شدیروش م یچجور نجایا ادیب تونستیم یاشکان با خشم به سمتش برگشتم چجور یصدا دنیشن با

 .رونیب نجایگمشو از ا_

 

 .بهار من_

 :لب زدم تیو قطع کردم و با عصبان حرفش

؟!خوشحال  ینیحالش و بب یحاال اومد یهمه خوردش کرد یبخاطر هوس خودت جلو یخواهرم و نابود کرد یهان؟!زندگ یتو چ_

 .یدیرس یخواستیکه م یزیباش االن به چ

 

 لب زد؛ یگرفته ا یشده بود و با صدا رهیبهم خ یناراحت با

 .بشه ینجوریا خواستمیمن نم_

 

 .شد یول_

 :ساشا بلند شد یصدا

 .اشکان برو_

 

 ! داداش یول_

 

 !اشکان؟_

 .باشه دادش_

 



رو به روش  یچیه کنمیاز اشکان دورش م شهیهم یبرا ادیب رونیاتاق سالم ب نیشدم خواهرم از ا رهیرفتن اشکان به روبرو خ با

 .دل ببنده یبه هر الشخور ییاز تنها زارمینم زارمیتنهاش نم گهید کنمیدورش م تونمیفقط تا م کنمیسرزنشش نم ارمینم

 

 

 

 

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 
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[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 76پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 :لب زدم یباز شدن در اتاق عمل به سمت دکتر هجوم بردم با نگران با



 !دکتر؟ یخواهرم خوبه آقا_

 :زد و گفت یبهم انداخت لبخند ینگاه دکتر

 .شهیبه بخش منتقل م یخطر رفع شد دخترم بزود_

ودم خ استیدن ایکردن خداروشکر خواهرم سالم بود خواهرم فقط زنده بمونه تا دن هیحرفش رفت شروع کردم به گر نیاز گفتن ا بعد

 :و خشدار ساشا بلند شد یعصب یکه صدا ختمیریداشتم اشک م زارمیتنهاش نم گهیمواظبشم د

 ه؟؟یچ یاالن برا ختنتیاشک ر_

 

 :گفتم هیگر ونیم یو با لبخند شادسمتش برگشتم  به

 .کنه تشیاذ یکس زارمینم گهید  زارمیتنهاش نم چوقتینشده ه شیزیاشک شوق خواهرم حالش خوبه چ_

 

 

 .میایخونه تا بهوش اومدن ستاره دوباره م میپاشو بر_

 

 ..نه من_

 :لب زد یمحکم یو قطع کرد و با صدا حرفم

 !بهار؟_

 

رو  شیرفتم تا ستا نایمامان ا یحموم کردم و غذا رو آماده کردم به سمت خونه  نکهیهمراش به خونه برگشتم بعد از اگفتم و یا باشه

 .عمر گذشت کی یروز اندازه  کی نیا نمیبب
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🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 



🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [22:49 20.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 77پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

شدم  رهیبه سمتش برگشتم و بهش خ سمیمامان باعث شد وا یبه سمتش رفتم که صدا کردیم یکه داشت کنار مامان باز شیستا دنید با

 :که گفت

 !بهار؟_

 

 :لب زدم یگرفته ا یصدا با

 !بله مامان؟_

 

 !هنوز مامانتم؟_

 .یچرا نباش_

 :لب زد یبغضدا یداخل چشمهاش جمع شد با صدا اشک

 .نبودم من یمن و ببخش بهارم امانت دار خوب_

 :و لب زدم دمیحرفش پر وسط

محبت  که کنارش باشه بهش یبه هر کس شهیتنها م یاون وقت دمیفهمیم دیبا شدمیازش غافل م دیمن بود نبا ریشما نبود تقص ریتقص_

 . بندهیدل م یکس یکنه از سر ب



 

 

 .رم پر پر شددخت شدمیمراقبش م شتریو ب دونستمیکاش م یدخترم که ا دونستمینم چوقتیو بکنه من ه نکاریاشکان ا کردمیمن فکر نم_

 

 فتهیب ادشیخاطرات بدش  زارمینم برمیم نجایشما نبود من بعد از بهوش اومدن ستاره اون و از ا ریتقص دیمامان انقدر ناراحت نباش_

 .من نشه یستاره  کینزد چوقتیه دیکن یآور ادیبشه شما هم به اشکان  تیخواهرم اذ زارمینم

 

 .دخترم من و ببخش_

 

 .که شما رو بخوام ببخشم مامان دینکرد یشما کار_

 

 !بهار؟_

 .اشکان پشت سرم یصدا دنیشن با
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🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:18 21.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

🌸🌸🌸🌸🍁 



🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 78پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 :ناراحتش بلند شد یدستام و مشت کردم که صدا دنشیعقب برگشتم با د به

 ...من خوامیمن معذرت م_

 :و لب زدم دمیحرفش پر وسط

ه نم بهتره از خواهرم فاصلاال یکرد دیکه نبا ییکارها یرو گفت دیکه با ییتو رو بشنونم حرف ها یتا معذرت خواه نجایا ومدمیمن ن_

 .گهید یبش کیبه خواهر من نزد چوقتینکن ه یسع میریخونه م نیخواهرم مرخص شد ما از ا یریبگ

 

 :خشدارش بلند شد یخواستم حرکت کنم که صدا رونیرو بغل کردم و به سمت ب شیمنتظرش باشم ستا نکهیا بدون

 !بشه ینجوریا خواستمیمن نم_

 

 .شد یول_

 

 

 :بلندشد شیستا یخودمون حرکت کردم که صدا یبزنم از خونه خارج شدم و به سمت خونه  یا گهیحرف د نکهیا بدون

 !ماما؟_

 

 

 !جونم دخترم؟_

 

 !ستاله کو؟_



 

 یسن کمش نبود خالش رو حس کرده بود  با صدا نیزدم دختر مهربونم منتظر  اومدن خالش بود با ا یحرفش لبخند تلخ دنیشن با

 :لب زدم یگرفته ا

 .دخترم رفته برات شکالت بخره ادیم_

 

 ❌ هیاجبار نیدارن امشب جو یچه شب دینیبب  دیبد نیجو عیسر میوانشات دار❌

https://t.me/joinchat/AAAAAE8rN0xUREU0jeDBTQ 

 �� وفتادهیباال واشاتو بزارم تا سرد نشده از دهن ن دیاریامارو ب زارمیم نجایوانشاتو ا یباز پارتها یصحنه ها  لیدل به

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:52 24.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 79پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 



 

ه ب نیاش و از ا گهید یخونه  هی برهیکه داده بود گفت امروز من و ستاره رو م یقرار بود ستاره مرخص بشه ساشا طبق قول امروز

و  دیدیاشکان رو نم گهید نکهیبابت هم خوشحال بودم هم ناراحت خوشحال بخاطر ستاره بخاطر ا نیاز ا میکنیم یبعد اون جا زندگ

رفتن از  اون خونه  دیکشیبود و م دهیبرام زحمت کش یلیسال ها مامان خ نیاز مامان تو تمام ا ییجدا یناراحت برا شدیحالش بد نم

 :شدم که گفت رهیساشا بهش خ یصدا دنیبرام سخت بود اما بخاطر خواهرم مجبور بودم با شن

 !؟یچرا ناراحت_

 

 :لب زدم صادقانه

با خواهرم  نیهم یبرا دونستهیهمه سال اما بخاطر خواهرم مجبورم اشکان من و هرزه م نیاز مامان برام سخته بعد از ا یمن دور_

 ...اون کار و کرد اما من هرز

 

 :لب زد یخشدار یلبم گذاشت و با صدا یو رو دستش

حق  یکس رسمیحساب اشکان رو  هم خودم م  چکسیه گهیبه تو هرزه نم چکسیه چوقتیتکرارش نکن ه چوقتیه گهی! دشیه_

 !؟ یدیخود تو فهم یکنه حت یاحترام یاره به ناموس من بند

 

 

 !مرد هی میکرد دایپ یحام هیباور کنم من و خواهرم  یعنیشدم  رهیقرمز شده اش خ یچشمها به

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:34 26.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 



🌸🍁 

🍁 

 

 

 81پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 :لب زدم یگرفته ا یصدا با

 آره_

 :زمزمه کرد تیخشدار شده از عصبان یصدا با

کنه  یاحترام یحق نداره بهش ب یبه بعد ستاره خواهر منه کس نیکنه از ا تیستاره رو اذ یکس زارمینم گهید میریامروز اون خونه م_

 رسمیاشکان رو هم حسابش م

 

 .هینشه کاف کیبه خواهرم نزد گهیکه د نینداشته باش هم شیکار دمیاشکان رو بخاطر مامان بخش_

 

 باشه_

 

 :به سمت اتاق ستاره برم لب زدم نکهیاز ا قبل

 .ممنونم ساشا_

 

 یو ما به خونه  شدیوز خواهرم مرخص ماز جانب ساشا باشم به سمت اتاق ستاره حرکت کردم امر یمنتظر حرف نکهیبدون ا و

  یدلم برا میرفتیم دمونیجد

 

دوستت دارم اما بخاطر  یلیمجبور بودم مامان من و ببخش من خ یول شدیهاش محبت هاش غرغراش با ستاره تنگ م یخوب مامان

  کار اشکان مجبور بودم خواهرم رو از اونجا دور کنم

 

 

 .از  خودم هم گذشتم یبهش برسه من بخاطر خواهرم حت یبیآس ایخواهرم و از دست بدم  خواستمینم

 



 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:54 27.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 81پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 

 

 کردنیم یما زندگ شیو خانواده اش هم پ داریو ستاره سرا شیمن ساشا و ستا دمونیجد یخونه  میمرخص شده بود اومده بود خواهرم

 نیا زدیو اصال حرف نم شدیم رهینقطه خ هیوقتا به  یحال ستاره بهتر بود ستاره کم حرف و ساکت شده بود گاه یبرا یکم نیو ا

  ترسوندیداشت من و م

 

تا  کردیم هینبود کاش حداقل گر یخوب زیسکوت اصال چ نیا کردیم یخودش و خال دیبا زدیحرف م دیرواشناس با شیپ بردمشیم دیبا

 .کردیهم نم هیگر یاما اون حت شدیسبک م

 

شده بود به سمتش حرکت کردم  رهیخ واریتختش نشسته بود و به د یرو شهیسمت اتاقش حرکت کردم در اتاق و باز کردم مثل هم به

 :لب زدم یآروم یشدم و با صدا رهیتخت نشستم بهش خ یرو

 !؟یبا خواهرت حرف بزن یخواینم_



 

 من و دینبودم مامان بابا ببخش یامانت دار خوب شدیم یطوالن یادیسکوتش داشت ز نیسئوالم رو نداد فقط سکوت کرده بود ا جواب

 

 :پر از اشکم رو بهش دوختم و لب زدم یچشمها

 .کنمیرفت تو رو خدا حرف بزن ستاره دارم دق م ادشیمعرفتت رو تو رو  یببخش خواهر ب یاز من ناراحت_

 

 :شده بود با درد لب زدم رهیحرف فقط بهم خ یب

 !رفت تو رو خدا من و ببخش ادمیخودم شده بودم که تو رو  یانقدر مشغول زندگ_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [23:33 30.09.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 82پارت_#

 رحمـ_اجاره#

 



 

 !نه_

 :شدم که نگاهش و بهم دوخت و گفت رهیبهش خ یصداش بالخر بعد از چند روز با خوشحال دنیشن با

 !ستیتو ن ریتقص_

 :لب زدم یگرفته ا یصدا با

 !؟یخوب_

 .نه_

 

 :شدم که گفت رهیبهش خ یناراحت با

 یمن و باز فقط یعاشق من نبود آبج چوقتیاون ه کردمیرو فدا م میکه بهش داشتم دخترانگ یبخاطر عشق دی!نبابستمیبهش دل م دینبا_

 .داد اونم بخاطر هوس خودش

 

 :شدم و لب زدم رهیپر از اشک بهش خ یچشمها با

 یخونه  بردمیتو رو هم با خودم م دیمن بود با ریمن ازت غافل شدم همش تقص یخواهر دیببخشتو! یدیکش یبرات چ رمیبم_

 .خودمون

 

 .یناراحت نباش آبج ستیتو ن ریتقص_

 

 :شدم!محکم بغلش کردم و کنار گوشش زمزمه کردم رهیبغض بهش خ با

 .گلم یخودم هست یزود خوب شو تو خواهر قو_

 

 یخوب ینشونه  نیکرد ا یباز شیبا ستا شهیمثل هم رونیخوشحال بودم بالخره خواهرم حرف زده بود از اتاقش اومد ب یلیخ امروز

  اتفاق بود نیبهتر نیا کردیبود داشت کم کم فراموش م

 

 

 :ساشا از پشت سرم اومد یکنه مشغول درست کردن شام بودم که صدا یبهتر زندگ تونستیتا م کردیفراموش م دیبا

 !سالم_

 

 

🍁 



🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [09:52 03.10.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 83پارت_#

 رحم_اجاره#

 

 

 :لب زدم یسمتش برگشتم و با خوشحال به

 !؟یسالم خوب_

 :لب زد یخشدار شده ا یباال انداخت و با صدا ییابرو ساشا

 !؟یتو انقدر خوشحال شدهیچ یمن که خوبم ول_

 

 :گفتم یشاد یبرق زد و با صدا یحرفش چشمهام از خوشحال دنیشن با

 !خوشحالم یلیخ کنهیم یباز شیستاره امروز حرف زد االن داره با ستا_

 .مبارک_

 :لب زدم متعجب

 !؟یتو چرا گرفته ا_



 

 :سمتم برگشت و گفت به

 .رفت رانیاز ا شهیهم یکرد اشکان هم برا رونیمامان اشکان رو از خونه ب_

 :زده لب زدم بهت

 !یچ_

 

 :گفت یبم یبا صدا ساشا

همه و همه حالش و بد کرده بودند نتونست تحمل  شیکرده بود حال روز ستا شیکه اشکان با ستا یمامان بخاطر رفتن تو بخاطر کار_

همشه  یاشکان رو درست کرد و برا یبه اسم اشکان نداره بابام هم کارا یپسر گهیکرد و گفت بره اون د رونیکنه اشکان رو ب

 .فرستادش آلمان

 :لب زدم یگرفته ا یصدا با

 .بشه ینجوریا خواستمیمن نم_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [10:59 05.10.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 



 84پارت_#

 رحم_اجاره#

 

 

 :ساشا بلند شد یصدا

 !یستیمقصر تو ن_

 :شدم که ادامه داد رهیو بلند کردم و بهش خ سرم

که از برگ گل پاک تر بود  یدختر یزندگ ختیهمه رو بهم ر یهوس زودگذر زندگ هیاتفاقات خود اشکان بخاطر  نیمقصر تمام ا _

 .بسازه یازش ادم درست یدور نیا دیاتفاق شا نیرو نابود کرد رفتنش بهتر

 :لب زدم یناراحت با

 !مامان کجاست؟_

 .خونه_

 !ازت بکنم؟ یخواهش هی تونمیساشا م_

 !شنوم؟یبگو م_

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 تسیاصال خوب ن نیاونا تنها شدن و ا میستیکنند حاال که اشکان رفته ما هم ن یما زندگ شیپ نجایا انیبه مامان و بابا بگو ب_

 .نجایا انیبهتره ب کنهیم الیفکر و خ یمخصوصا مامان که االن کل فتهیب یاتفاق خوامینگرانشونم نم

 :زد و گفت یلبخند ساشا

 !بهار؟_

 :لب زدم اریاخت یشدم و ب رهیخ بهش

 !جانم؟_

 !ممنونم_

 

  بود تشکر کنه دیبزنه از آشپزخونه خارج شد از ساشا بع یا گهیحرف د نکهیشده بودم که بدون ا رهیبهت بهش خ با

از  دمشیمن بخشخدا بهش کمک کنه  دوارمیخواهرم رو نابود کرده بود و حاال رفته بود ام یزندگ دمیکش یاشکان آه یآور ادی با

 !بشه شیزیچ زارمینم کنمیخواهرم رو درست م یدوباره زندگ

 

 

🍁 

🌸🍁 



🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [09:46 06.10.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 85پارت_#

 رحم_اجاره#

 

 

 چند_ماه_بعد#

 

رفتا گند ساشا هم اصال  میکردیم یتلخ اشکان رفته بود مامان و بابا اومده بودند و همه با هم زندگ یماه گذشته بود از اون روز ها چند

 عوض نشده بود ستاره هنوز عاشق اشکان بود و فراموشش نکرده بود شب ها لباس اشکان رو

 

که اشکان باهاش کرد هنوزم  یبا کار سوختیخواهر مظلوم و ساده ام م یدلم برا کردیم هیوقتها گر یو گاه دیخوابیم کردیم بغل

 مجبورش کنم اشکان تونستمیعاشقانه دوستش داشت نم

 

 

 دمیشک یرو وادار کرد که فراموش کنه آه یکس شدیفراموشش کنه به اجبار نم تونستیتا م خواستیخودش م دیفراموش کنه اون با رو

 ت کردم کنار مامان نشستمو به سمت سالن حرک

 



 :به سمتم برگشت و گفت مامان

 !دخترم؟ یچرا گرفته ا_

 

 :لب زدم یناراحت با

 .کنهیم هیبازم لباس اشکان رو بغل کرده داخل اتاق نشسته و گر_

 

 :گفت یگرفته ا یشد و با صدا نیحرفم چشمهاش غمگ دنیهم با شن مامان

 .تلخ رو یروز ها نیا رهیم شادی شهیناراحت نباش دخترم!بالخره درست م_

 

 !خدا کنه مامان_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [09:48 07.10.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 86پارت_#



 رحم_اجاره#

 

 

 یاتفاق بد افتاده بود گرچه من هم از صبح دلشوره  هیبود انگار  یبود عصب قراریمشکوک شده همش ب یلیاز صبح ساشا خ امروز

 :ساشا بلند شد یبا استرس داخل آشپزخونه خواستم برم که صدا فتهیب یداشتم انگار خبره اتفاق بد یبیعج

 !بهار؟_

 

 :ساشا به سمتش برگشتم و لب زدم یصدا دنیشن با

 .جانم_

 .کارتون داره نیبش ایب_

 لب زدم متعجب

  باشه_

با  مبل نشست و یشده بودم که رو رهیبگه کنجکاو به ساشا خ خوادیم یمبل نشستم انگار اون هم خبر نداشت ساشا چ یمامان رو کنار

 :لب زد یخشدار یصدا

 !رو بهتون بگم یحرف مهم خوامیم_

 

 :و گفت دیداخل موهاش کش یدست یشدم تا ادامه بده کالف رهیبهش خ منتظر

 !به اسم سوگند ازدواج کرده بودم یرانیدختر ا هیمن تو آلمان با _

 

 رهیاشا خممکنه با التماس به س ریباشم اصال غ دهیاشتباه شن دیشا یچ یعنی ستادیا یا هیثان یقلبم براحرفش حس کردم نیا دنیشن با

 :ساشا گفت یشدم تا بگه حرفش دروغه ول

 !د؟یدیبه همسر بشه فهم یاحترام یب چیه خوامینم کنهیم یخونه با زندگ نیبه بعد داخل ا نیو از ا رانیا ادیفردا داره م_

 

 :مامان بلند شد یعصب یصدا

 !؟یتو زن دار یگیم یدار یساشا چ_

 لب زد یخشدار یصدا با

 آره_

 !باز تو؟ یگیم یدار یچ یا گهیزن تو بهار نه کس د یتو زن دار شهیم یاگه آقاجون بفهمه چ یدونیم_

 

 !بود من تو المان زن گرفتم انیآقاجون از اول در جر_



 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [09:54 08.10.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 87پارت_#

 رحم_اجاره#

 

 

ه کرد ک یساشا زن داشت پس چرا با من ازدواج کرد چرا کار یعنی!ستادیا یا هیثان یساشا حس کردم قلبم برا یحرف ها دنیشن با

 یشدارخ یداشت با صدا یرو گونم جار یقطره اشک اریاخت یب گفتیها رو م نیا دیدلبسته اش بشم چرا! حاال که عاشقش شده بودم با

 لب زدم

 !؟یکردپس چرا با من ازدواج _

 

 بمش لب زد شهیهم یصدا با

به من و همسر در عوضش  یدیرو م یاریم ایکه بدن یو با تو ازدواج کنم تو هم فرزند نجایا امیچون همسر نازا بود آقاجون گفت ب_

 تو یبرا شیستا



 

و راه ر فیکث یباز نیتونستند ا یبه خواسته هاشون چجور دنیرس یشده بودم برا یا لهیمن وس یعنیشده بودم  رهیبهت بهش خ با

 بندازند

 

 !ساشا_

آقاجون با  فیکث ینقشه ها شدیمامان بود اون هم مثل من تعجب کرده بود شکه شده بود باورش نم یبهت زده و شکه شده  یصدا

ردم  باهاش ازدواج ک شیو به حرف هاش  گوش بدم من از اول هم بخاطر داشتن ستا نمیبش گهینداشتم د یلیساشا دلم شکسته بود پس دل

 خودم بود ریصتق نیا شدمیعاشقش م دیپس نبا

 

 زدم و گفتم یتلخ لبخند

 باشه_

خت زدم و به ت یبزنم بلند شدم و به سمت اتاق مشترکم با ساشا حرکت کردم داخل اتاق که شدم پوزخند یا گهیحرف د نکهیبدون ا و

  من و بخاطر چکسیداشتم ه یبد یشدم چه زندگ رهیخ

 

 

ازه رو راه بند یفیکث یباز نیاز آقاجون انتظار نداشتم که بخواد همچ شدیم کیداشت که بهم نزد یهدف هی یهر کس خواستینم خودم

 ....اما
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شده  رهیخ نیبا بغض فقط به زم خوردیاز نگاه کردن به ساشا حالم هم بهم م گهید ینرفته بودم حت رونیروز گذشته بود از اتاق ب کی

 شده بود اون زن داشت کیبهم نزد فشیکث یبودم من عاشقش شده بودم اما اون نه اون بخاطر نقشه 

 

هارو امروز قرار بود همسرش  نیا یهمه  کردمیتحمل م دیبا اوردمیطاقت م دیمن سخت بود اما با یموضوع هم برا نیتحمل ا یحت

  بودم و یمن قو دادمینشون م فیخودم رو ضع دینبا ادیب

 

کر کنم بهش ف یحت تونمینم چوقتیو قبول کنم ساشا زن داره و من ه نمیهمسرش رو بب دیبا کردمیحالم رو بد نم هیبق یحرف ها بخاطر

 رفتمیپذیو م کردمیرو قبول م زیهمه چ دیبا

 

 

اتاق اومد هدسم درست بود پس همسر  رونیاز ب ییکردم صدا یمیمال شیآرا دمیپوش یحموم کردم لباس خوب و مناسب نکهیاز ا بعد

  آماده بودم دمیبه سر و صورتم کش یبود دست دهیساشا رس

 

 

از  یبود و مشغول حرف زدن با مامان بود حت ستادهیا کیدختر ش هیپشست به من  رونیو از اتاق رفتم ب دمیکش یقینفس عم کامل

 باشه یدختر خانوم خوشگل زدمیهدس م نجایهم

 نلرزه لب زدم کردمیم یکه سع ییصدا با

  سالم_

 

افتادنم  یگرفتم تا جلو وارینفسم گرفت دستم و به د یلحظه ا یصورت دختره حس کردم برا دنیصدام به سمتم برگشت با د دنیشن با

 اشک داخل چشمهام جمع شد رمیرو بگ
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 نگران مامان بلند شد یصدا

 !شد؟یچ یدخترم خوب_

 لب زدم دیلرزیکه داشت به وضوح م ییتوجه به حرف مامان چند قدم به سمتش برداشتم با صدا بدون

 میمر_

 

 با بغض لب زد دیلرزیاون هم داشت م یاون هم حاال مثل من پر از اشک شده بود صدا یچشمها

 یبهار جون_

به سمتش رفتم و محکم بغلش کردم چقدر دلتنگش بودم تو تمام  عیشدند سر یصورتم جار یو اشکام رو دیکحرفش بغضم تر دنیشن با

 سال ها منتظرش بودم نیا

 



 لب زدم هیبا گر نمشیهم بب گهید کباری تا

 !؟یومدیمن ن شیچرا پ یکجا بود_

 !دلم زینبودم عز نجایا_

 کردیبود که همه رو به خودش جذب م بایشدم هنوزم مثل گذشته خوشگل و ز رهیخ شیجدا شدم به صورت خوشگل و نوران ازش

 !د؟یشناسیرو م گیشما همد_

 

 ساشا نگاهم رو بهش دوختم و لب زدم یصدا دنیشن با

 خواهر بزرگ منه میمر_

 

 لب زد متعجب

 !؟یچ_

 

 

🍁  

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

 [09:47 14.10.18] ,��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 



 91پارت_#

 رحم_اجاره#

 

 

 :بلند شد میشاد مر یصدا

 می! چند سال بود که از هم دور بودمیمثل خواهرمه با هم بزرگ شد میبهار دوست دوران بچگ_

 :بلند شد میمر یکرد  که صدا اکتفا یفقط به گفتن آهان کوتاه ساشا

 !بهار؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا_

من  فتمگیم میبه مر دیبا یکه افتاده بود شدم چجور ییلحظه حس کردم نفسم بند اومد تازه متوجه اتفاق ها کی یحرفش برا دنیشن با

 مامان بلند شد یرو لبهام نقش بست که صدا یدست شوهرت و پدر بزرگش شدم لبخند تلخ ی چهیباز گفتمیم یتوام چجور یهوو

 !خونه اس نیبهار خدمتکاره ا_

زد و قبل از  یشدم دستپاچه لبخند رهیبه مامان خ یمامان وقت شدیحرف مامان چشمهام از بهت  و تعجب گرد شد باورم نم دنیشن با

 :بزنه گفت یحرف میمر نکهیا

 .یاتاقت رو نشونت بدم حتما خسته ا میدخترم بر_

 .آره_

 ساشا بلند شد یگرفته  یمبل ولو شدم که صدا یرو میاز رفتن مامان و مر بعد

 متاسفم_

 لب زدم دیلرزیکه به وضوح داشت م ییصدا با

 .خورهیتاسف تو بدرد من نم_

 ایشه خداتموم ب ستیوقتش ن یبعد از اون همه سخت یعنیشد  یگونم جار یرو صدایب یاز کنارم رفت قطره اشک دمیبلند شدنش فهم با

  کشمینم گهیمن طاقتش و ندارم بسه د

 نامرد بود یلیدلم و شکست چرا گفت خدمتکار خ یدلم و سوزوند بخاطر چ شتریمامان ب یها حرف

 !؟یبهار آبج_

 :لب زدم یآروم یکردم لبخند بزنم با صدا یاشکام و پاک کردم و سع عیستاره سر یصدا دنیشن با

 جانم؟_

 :مبل نشست و گفت یکنارم رو اومد

 !شده؟یچ_

 برو استراحت کن یتو خوب زمینشده عز یزیچ_

  یکن یاز من مخف خوادیچخبر شده نم دونمیمن م یآبج_
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 شدند یگونه هام جار یرو صدایشدم اشکام ب رهیکه اشک داخلش جمع شده بود حاال بهش خ ییحرف خواهرم بهار با چشمها دنیشن با

چقدر  دونمیکه داشتم بخاطر دخترم بخاطر خواهرم بخاطر خودم نم یبد  یبخاطر زندگ ختمیخودم تو بغل ستاره انداختم و اشک ر

  رهیاز ستاره جدا شدم و سرم بلند کردم به مامان خ ومدیکه داشت به سمتمون م یکس یها مقد یصدا دنیکردم که با شن هیگر

 لب زد یگرفته ا یبا صدا کردیبود و داشت بهم نگاه م ستادهیکه حاال روبروم ا شدم

 دخترمنکن  هیگر_

 :زدم و لحنم تلخ شد یپوزخند ناخوداگاه

 !دخترم گنیخانوم به خدمتکار نم_

 بهم نگاه کرد و لب زد شرمنده

 پسرم و خراب کنم یزندگ تونستمیاون عروسمه نم_



 کردندیو رنگ عوض م شدندیتوان حرف زدن هم نداشتم آدم ها چه زود عوض م یشدم انقدر شکه شده بودم که حت رهیبهت بهش خ با

پسرم  یزندگ خوامینم گفتیعروس گلم داشت م گفتیم گهید یکیدخترن و عروس گلم حاال داشت به  گفتیبهم م روزیکه تا د یکس

 !یچ دمن که نابود ش یرو خراب کنم پس زندگ

 لب زدم هیشدم و با گر رهیچشمهاش خ با

 !؟یمن که نابود شد چ یپس زندگ_

 !یپول گرفت تیتو بابت زندگ_

 نیانکارش کرد من خودم و فروخته بودم به ا شدیکه نم یتیداشت واقع تیزهره مار اما واقع نیبم و شکست تلخ بود عقل حرفش

 !چون من خودم و فروخته بودم رفتمیم دیهم با ابونیتو خ یبر یفاحشه بش دیبا گفتندیاگه بهم م یخانواده حت

 و لب زدم هیگر ونیزدم م یتلخ لبخند

 دیکرد یآور ادیرفته بود ممنون که  ادمی_

 

 :شدم و لب زدم رهیمبل بلند شدم بهش خ یرو از

 !مادر دارم هیو من حس کردم  دیکرد یمدت نقش باز هیممنون که _
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 بلند شد مونشیپش یاول و که برداشتم صدا قدم

 نداشتم یمنظور خوامیبهار من معذرت م_

 سمتش برگشتم و لب زدم به

 !دیکن یعذر خواه ستین یازیپس ن دیرو گفت تیشما واقع_

اتاق اشک  هیداخل  دنیخوابیحاال ساشا و همسرش هر شب کنار هم م موندمیاونجا م دیحرکت کردم از امروز با شیسمت اتاق ستا به

اروم باشم و خودم و کنترل کنم من هم ساشا رو از دست داده  تونستمیم یرو اشکهام نداشتم چجور یداخل چشمهام جمع شده بود کنترل

 که در اتاق باز شد دمیتخت دراز کش یداخل اتاق که شدم رو کردمیتحمل م دیبا یچجور درمهما کردمیکه فکر م یهم کس

 

 :ستاره بلند شد یموهام و نوازش کرد و صدا یو بستم که دست چشمهام

 !شهیبالخره درست م ینکن آبج هیگر_

 :لب زدم یگرفته ا یشدم با صدا رهیو باز کردم و بهش خ چشمهام

 !میچرا ما انقدر بدبخت_

 

 :لب زد تیو با مظلوم دیه اش از بغض لرزحرفم چون دنیبا شن ستاره

 دونمینم_

 و باز کردم و لب زدم دستام

 بغلم ایب_

 ابونیتو خ یکه از سر مجبور ییهامون مثل وقتا یمحکم بغلش کردم درست مثل بچگ دیتخت کنارم خواب یبلند شد و اومد رو ستاره

 میموندیم

 

 !یآبج میدینخواب ینجوریوقته ا یلیخ_
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 !بهار دخترم بلند  شو_

حرف هاش و  یاور ادیشدم اما با  رهیو منگ بهش خ جیگ قهیمامان  کنار گوشم آهسته چشمام و باز کردم چند دق یصدا دنیشن با

 :شدم و لب زدم رهیروح بهش خ یسرد و ب یبست با چشمها خیکه افتاده تموم تنم  ییاتفاق ها

 !بله؟_

 وقت شام دیشب شده بلند ش_

 :خشدار شده از خواب لب زدم یصدا با

 !م؟یبا شما شام بخور دیبا یچجور میما خدمتکار_

 ...دخترم من_

 و قطع کردم و سرد لب زدم حرفش

 .میخوریمن و دخترم و خواهرم تو آشپزخونه شاممون رو م_

 انداختم و لب زدم کردیشده بود و داشت به ما نگاه م داریرفتن مامان به سمت ستاره که حاال ب با

 بلند شو وقت شام_

 میدیخواب یلیخ_



 :زدم و گفتم یلبخند

 آره_

 یکه با صحنه  میبه سمت آشپزخونه بر میخواست رونیب میسر و سامون دادم همراه ستاره از اتاق اومد تمیبه وضع نکهیاز ا بعد

 بگه مامان میبه مر گفتیگذاشته بود و بهش م میرو مامان تو بغل مر شیستا ستادمیروبروم خشک شده سر جام ا

 

 :به سمتشون حرکت کردم ناخوداگاه لحنم تلخ شد تیصحنه از بهت در اومدم تموم وجودم پر از خشم شد با عصبان نیا دنید با

 !دیذهن دختر من و خراب کن ستیدرست ن یاریب ایخودت فرزند بدن یبرا یتونیجون تو خودت م میمر_
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دن به ب ادیاما برام مهم نبود اونا جرئت نداشتن به دخترم  تیشد مامان و ساشا هم با عصبان رهیبهت زده و با خشم و نفرت بهم خ میمر

 :رو بغل کردم که دستاش رو دور گردنم حلقه کرد و با بغص گفت شیبگه مامان ستا میمر

 !ماما_

لب  یرو پاک کردم و با مهربون شیستا ینشستم و اشک ها زیم یرو میرو بغل کردم و همراه ستاره به سمت آشپزخونه رفت شیستا

 :زدم

 .نکن دختر قشنگم باشه هیگر_

 ؟یآبج_

 :سمت ستاره برگشتم و لب زدم به

 .جانم_

 !رندیرو از ما بگ شیستا خوانیاونا م_

 تونندینه نم_

 اما_

 !زارمینگو ستاره من نم یزیچ شیه_

 

ن بدجنس هم شده بود ماما شیمهربون نیکرده بود در ع ریتغ یلیگذشته فرق داشت خ میبا مر میگذشته بود مر میروز از اومدن مر چند

 !باشه ششیبگه مامان و پ میبه مر شیستا خواستیم یهر بهونه ا بود و به میکرده بود مدام کنار مر ریصد درجه رفتارش تغ

برام مهم نبود  یخودم و نابود کردم ول یاما من خودم زندگ خوردمیمهربون خوب حسرت م میساشا با من سرد و بد اما با مر رفتار

 مونیرحمم رو اجاره داده بودم اما پش نیمن بخاطر خواهرم ا کردمیم نکاروینبودم مطمئن بودم بازم برگردم به عقب هم هم مونیپش

 !کنمیم یبه عقب بخاطر خواهرم همه کار میاگه هزار بار برگرد یو دارمش حت نارمهچون خواهرم االن ک ستمین
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 :مامان بلند شد یعصب یبودم که صدا شیکردن با ستا یمبل نشسته بودم و مشغول باز یرو تفاوتیب

 !؟یبود کرد یچه کار نیا_

 :شدم و خونسرد  لب زدم رهیمامان خ یعصب یو بلند کردم و به چشمها سرم

 !کدوم کار؟_

 

 !؟یبه نفهم یرو زدخودت _

 !ستنیهمه مثل شما ن_

بهش  شهیو هم گفتیکه بهش مامان م یاون بهار کردیبدم فکر نم ینطوریجوابش رو ا کردیشد فکر نم رهیگرد شده بهم خ یچشمها با

 !باهاش رفتار کنه ینجوریحاال ا ذاشتیاحترام م

 

 :زود به خودش اومد خودش و جمع و جور کرد و گفت اما

 ایبچه ام وارث بدن یاما من تو رو آوردم خونم رحمت رو اجاره کردم تا برا یکردیم یتن فروش یداشت ابونیتو خ ستین ادتی_

 !در قبل اون بچه یندار یا فهیوظ چی! حاال تو هیاریب

 

 :زدم بلند شد و گفتم یپوزخند

چه ام رو ب تونمیکه خودم بچه ام رو بزرگ کردم نم برم حاال دیآوردن بچه و رفتنم بود شما نزاشت ایمن بدن ی فهیک نرفته وظ ادتونی_

ازم بچه من با ساشا ازدواج کنم تا ب دیبود دهینقشه کش دیبهم بگ نکهیکه بدون ا دیانقدر پست و منفور بود یبدم شماها حت گهید یکیبه 

 !ارمیب ایبدن

 

 ...تو تو_



 

 ارمیم ایساشا بدن یبچه برا هی زنمینم رشیرو بشه!باشه طبق شرطمون من ز فتونیکث یروز نقشه ها هی دیکردیهان؟!فکر نم یمن چ_

 !شما یاون بچه هم برا میریبا خواهرم و دخترم م رمیو ساشا و م میبه مر دمشیم نمشیبب یحت نکهیبدون ا

 

 !بهار؟_

زده بود بهتش هم ن یه نشده بود حتبود تعجب نکرده بود شک دهیحرفامون رو شن یبه سمتش برگشتم انگار همه  میمر یصدا دنیشن با

 :زدم و گفتم یانگار از قبل خبر داشت پوزخند

 .ادما خودخواه نیا  نیع یشد یستیگذشته ن میتو هم اون مر یحت_
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بغل کردم و به سمت اتاق خودم و ستاره حرکت کردم  کردیرو که با تعجب داشت ما رو نگاه م شیتوجه به حرف هاشون ستا بدون

 :لب زد یبا نگران میصورت عصبان دنیتخت نشسته بود با د یزدم و داخل شدم ستاره رو یتقه ا

 !شده؟یچ_

 

 :شدم و لب زدم رهیتخت کنار ستاره نشستم و با درد بهش خ یبکنه خودم رو یگذاشتم تا باز نیزم یرو رو شیستا

 ! مامان_

 !خوب؟_

 با اون دعوا شد_

 !چرا؟_

دم و من رحمت رو اجاره کر یکردیم یتن فروش ابونیتو خ یتو داشت یچون گفت وقت رمیبگ میرو از مر شیستا دینبا گفتیچون م_

 از دهنم در اومد بارش کردم یمنم هر چ یندار شینسبت به ستا یا فهیوظ چیحاال تو ه

 

 !بهار؟_

 !جانم؟_

 کنهیم ینجوریمامان چرا انقدر زود عوض شد مگه اون بخاطر من اشکان رو طرد نکرد پس چرا االن داره باهامون ا_

 

 :زدم و گفتم یپوزخند

 !خواهر من یساده ا یلیخ_

 :شد که لب زدم رهیبهم خ متعجب

تو  هنیاون فکرش ا ینیبیبه وقتش م سایوا دهیرو نکرده بود تازه داره خودش و نشون م یداره ول نهیاون هنوز بابت اشکان ازت ک_

برسه  جفتمون رو کنه تا به وقتش حساب یباز لمینوه و پسرش مجبوره ف دنیاما فعال بخاطر د یتو پسرش و از راه بدر کرد یمقصر

 !؟یدیفهم

 

 !؟یدونیاز کجا م نارویتو ا_

 

 !که من بگم بهت ستین یازیواضح ن کاراش
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 !؟یآبج_

 جانم_

 !م؟یبر نجایاز ا_

 !صبر کن کمی میریم_

 :مامان بلند شد یعصب یکه صدا میشام نشسته بود زیسر م یهمگ

 !خورن؟یتا حاال خدمتکار ها با صاحب خونه ها شام م یاز ک_

 :زدم و گفتم یلبخند یهم با دلسوز میشده بود مر رهیبهم خ یاز هر حس یسرم و بلند کردم ساشا با نگاه خال خونسرد

 !ن؟یرنگ داد ریتا حاال تغ یشما از ک_

 

حرف و بزنم منتظر  نیهمه ا یو جلو ارمیانقدر واضح به روش ب کردیفکرش و نم دیحرفم رنگ از صورت مامان پر نیا دنیشن با

 :ساشا بلند شد یشدم که صدا رهیبهش خ

 دیبحث و تمومش کن نیا_



 !ندارم یحرف چیدوچهره ه ینه من با آدم هابه مامانت بگو وگر_

 

 !مامان؟_

 :لب زدم شیستا یصدا دنیشن با

 !جانم دخترم؟_

 :مامان بلند شد یعصب یبود اشاره کرد بهش دادم که صدا زیم یسرخ شده که رو ینیزم بیس به

 !دمیبچه رو بده خودم بهش غذا م_

 

 دستتون به دخترم بخوره ستین یازیخودم دست دارم به دخترم غذا بدم ن_

 :ساشا بلند شد یعصب یبزنه صدا یخواست حرف تا

 !مامان بسه_
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به خودشون زحمت  یو مامان حت میغذا تموم شد مر نکهیبعد از ا میبه صورت کبود زده اش زدم و مشغول غذا خوردن شد یپوزخند

د از کارم تموم ش نکهیبعد از ا میو شستن ظرف ها شد زیکردن م زیبهشون زدم و با ستاره مشغول تم یو جمع کنند پوزخند زیندادند م

رو لبهام نشست کاش ساشا زن  یلبخند لشیبا موبا کردیم یش تو بغل ساشا نشسته بود و داشت بازیتاس رونیآشپزخونه اومدم ب

 هارو نیا یهمه  کردمیتحمل م دیاما افسوس با شدیم یعال زینداشت اون وقت همه چ

 

 :بلند شد میمر یمبل نشستم ستاره هم اومد و کنارم نشست  که صدا یرو

 !؟یکردیم یتن فروش یهمه سال داشت نیا_

  !یتن فروش گفتیداشت م یشدم چ رهیبهت زده بهش خ میحرف مر نیا دنیشن با

 

 :لب زدم تیعصبان با

 کنم یاحمق مگه من مثل توام تن فروش یگیم یدار یچ_

 یسعنوان از ک چیچون من به ه شهیتموم م نیحرف بزنه براش سنگ گهیکلمه د کیاگه  دونستیحرفم ساکت شد چون م نیا دنیشن با

  کنمیهست رو بارش م اقتشیکه ل ییتموم حرف ها گذرمیکنه نم نیکه بهم توه

 

 !هان ؟ یهست یک یتو فکر کرد یبزن یحرف میبه مر یحق ندار_

 :شدم و لب زدم رهیمامان سرم و بلند کردم و بهش خ یصدا دنیشن با

 !شما هان؟ دیگیم دیدار یچ_
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 دروغ که نگفت راست گفت یبگ یزیچ میبه مر یتو حق ندار_

 داد زدم تیعصبان با

 !بود؟ کارهیعروست چ یدونیباشه من هرزه اما م_

 :زدم و گفتم یپوزخند دونستیشده بود انگار نم رهیبهم خ یسئوال

 شغلم از عروس شما بدتر نبوده مطمئنم_

 

 :تخت بلند شد و گفت یبه صورت بهت زده اش بندازم ازشون فاصله گرفتم و رفتم داخل اتاق ستاره از رو ینگاه نکهیبدون ا و

 !شده؟یچ_

 

  چیه_

 راستش و بگو یآبج_

 نکن ریستاره تو فکرت رو درگ الیخیب_

 ...اما_

 :و قطع کردم و لب زدم حرفش

 گهیاما نداره د_

*** 

 !بهار؟_



 شدم و سرد لب زدم رهیساشا خ به

 بله_

 یریبعدش م یاریم ایبچه بدن هی ادتهیقرارمون رو که _

 !میریم نجایاز ا شهیهم یبا دخترم و خواهرم برا یدیرو بهم م دیکه با یپول ارمین ایبچه بدن هی_

 باشه_

 

 :شده بودم که ادامه داد رهیو سرد همچنان بهش خ تفاوتیب

 با مامانم دهن به دهن نزار بحث نکن_

 ندارم باهاش یبحث نکنه حرف_

 !بود؟ یچ یزد میکه در مورد مر یمنظورت از حرف_

 

 نداشتم یمنظور خاص_

 بود لب زد دایکه به وضوح تنفر داخلش پ ییزده شد با صدا خیبهم انداخت اما نگاهش سرد و  ینگاه مشکوک

 !؟یدیفهم یهمسرم رو ناراحت کن یو حت یاریرو به دهنت ب میاز مر یاسم خوامینم گهید_

 

 

 .ندارم چکسیبه ه ینداشته باشه مطمئن باش من کار یبهم کار یکس یتا وقت_
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 :بهم انداخت و گفت ینگاه

 تو یزبون در آورد یادیز_

 زدم و گفتم یپوزخند

 !من ساکت بمونم و بهش نگاه کنم؟ دیزد یهر حرف دیتوقع دار هیچ_

 

 

مادر و خانومش با من دهن به دهن  یحق با منه تا وقت دونستیزدم و از کنارش رد شدم خودش خوب م یشد پوزخند رهیبهم خ ساکت

 !ساکت باشم و به حرف هاشون گوش بدم تونمیبهم بگن من نم یزیبهشون ندارم اما اگه چ ینزارن من کار

*** 

 !ستاره بلند شو_

 :خت و گفتبهم اندا یتخت و نگاه یبلند شد از رو ستاره

 !؟یخوب_

 رونیب میآره خوبم پاشو بر_

 حوصله ندارم_

 

 حرص لب زدم با

 حوصله ندارم پاشو یچ یعنی_

 ...اما_

 بشنوم خوامیهم نم یزود باش اماده شو حرف_



 یز رنگرفتم رژ قرم یشیآرا زیام انداختم به سمت م دهیروح و رنگ پر یب یبه چهره  ینگاه ستادهیو آماده ا دمیهام رو پوش لباس

 !دمیلبهام مال یاون و رو یرو برداشتم و با دست و دلباز

 

 !؟یآبج_

 سمتش برگشتم و لب زدم به

 !جانم؟_

 یچقدر خوشگل شد_

 نازک کردم و لب زدم یچشم پشت

 از اولش بودم_
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 ومدیساشا از داخل اتاق م میمامان مر یقهقه  یداخل سالن نبود صدا یرو هم اماده کردم و بغلش کردم کس شیستا میاتاق خارج شد از

 !میزدم و همراه ستاره از خونه خارج شد یلبخند تلخ

 

 

 خونه روز میو برگشت میرستوران غذا خورد میبالخره شب شد رفت میو گشت زدن داخل شهر بود یروز رو مشغول خوشگذرون کل

 خوش گذشت با خواهرم و دخترم! یلیبود خ یخوب یلیخ

 

 

 مامان بلند شد: یکه صدا رفتمیبه سمت اتاق م داشتم

 !؟یسر و وضع تا نصف شب کجا بود نی_با ا

 سمتش برگشتم و لب زدم: به

 نداره ی_به شما ربط

 

 

تخت خوابوندمش از اتاق  یرو داخل اتاقش بردم  و لباس  هاش رو عوض کردم و رو شیبزنم ستا یا گهیحرف د نکهیبدون ا و

 ساشا بلند شد: یاومدم و به سمت اتاق خودم و ستاره حرکت کردم که حاال مشترک بود که صدا رونیب

 _بهار؟!

 

 

 تش برگشتم و لب زدم:سم به

 _بله؟!

 داخل اتاق کارت دارم ای_ب

 داخل اتاق شدم که گفت: متعجب

 نجایا ای_در اتاق و ببند ب

 :اما خودم و نباختم و لب زدم دمیلحظه ترس هیقرمزش  یچشمها دنیبه سمتم برگشت با د هویاتاق و بستم و به سمتش رفتم که با  در

 !؟یداشت کارمی_چ

 

 

 !د؟ی_کجا بود

 رونیب_

 !؟یدادیخبر م هی دیسر و وضع نبا نی_با ا



 زدم و گفتم: یپوزخند

 !دادم؟یخبر م دیبا ی_به ک
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 !؟یدیفهم شهیبرات بد م یلیخ رونیب یبر یریاجازه بگ نکهیاگه بدون ا کباری نی_بب

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !دمی_نه نفهم

 داد زد: تیعصبان با

 _بهار



 زدم و گفتم: تشیبه عصبان یزور گفته بودند بهم پوزخند یبس بود هر چ دادمینشون م دیاما نبا دمیترس

و من خواهر و دخترم از  یدیو بهم م خوامیکه م یآوردم پول ایبچه براتون بدن هیکه  گهیمدت د هیرو بزار واسه زنت نه من  رتتی_غ

 !؟یدیپس دست از سر من بکش فهم میریم نجایا

 

 

 !یخوب زبون در آورد نمیبیم نطوری_که ا

  ارمیزبون نبودم که حاال بخوام زبون در ب ی_از اول ب

 ستمیصبور ن ادیحرکاتت حرفات باش من ز _بهار مواظبت

 

 

 .رونیبرم ب خوامینداره االنم برو کنار م یربط چینه به من ه ای یصبور هست نکهی_ا

 گفت: یخمار یزد و با  صدا یپوزخند

 هان؟ یات برس فهی_چطوره  امشب به وظ

 

 

موم برام بد ت یلیخ ومدمینداره ساشا و اگه باهاش راه نم یرحم چیتو رابطه ه دونستمیحرفش چشمهام از ترس گرد شد م نیا دنیشن با

 !شدیم

 

 

 فردا شب من... شهی_م

 یدیفهم یکن میراض دی_امشب با

 لباسم رفت که ساکت شدم! ریلبهام گذاشت و دستش ز یکنم لباش  و رو یبخوام اعتراض نکهیقبل از ا و

 

 

🍁  

🍁🌸 

🍁🌸🌸 

🍁🌸🌸🌸 

🍁🌸🌸🌸🌸 
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 بودم! دهیبرهنه داخل بغل ساشا خواب مهیرو بسته بودم و ن چشمهام

رابطه  نیشده بود ا کیمن فقط زجر بود چون من عاشق ساشا بودم  و ساشا بخاطر هوس خودش بهم نزد یرابطه که برا هیهم  باز

 !کردیم شتریکه فقط داشت درد من و ب یا

تخت  یو از رو رونیسرم برد ب ریدستش و از ز میمر دنیدوختم که اومد داخل اتاق ساشا با د میباز شدن در اتاق نگاهم و به مر با

 .رونیاز اتاق رفتند ب میو همراه مر دیتخت افتاده بود برداشت و پوش نییاش رو که پابلند شد لباس

 

 

 خودت ایخدا دمیکشیهمه زجر نم نیو ا شدمیعاشقش نم چوقتیمن هم ه دیشا گشتیساشا برنم چوقتیدرد چشمام و بستم کاش ه با

 عذاب تموم بشه! نیکمکم کن زودتر ا

 خسته شدم! ارمیطاقت ب نیاز ا شتریب تونمیتحملم تموم شده نم گهید

**** 

 

 _مامان؟!

 مامان بلند شد: یساشا صدا یصدا دنیشن با

 _جانم پسرم؟!

 مسافرت میبر میخوایم می_من و مر

 مامان نشست و گفت: یلبها یرو یلبخند



 گذرهیبهتون خوش م دیکه خوبه پسرم حتما بر نی_ا

 .دیایخواسته شما هم ب می_اما مر

 

 

 و گفت: دیدرخش یمامان از خوشحال یچشمها

 گذرهیخوش م شتریب دیشما دو تا بر زمی_نه عز

 بلند شد: میمر یچاپلوسانه  یصدا

 .گهید دی_مامان بخاطر من قبول کن

 ...ی_ول

 _مامان!؟

 _باشه پس پسرم.
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 و به من دوخت و گفت: نگاهش

 میستیمدت که ما ن هیشما  شیپ نجایا انی_خانواده سارا مستخدم با پدر و مادرش م

 لب زدم: تفاوتیب

 _باشه

 بلند شد: میمر یصدا

 آخه. هیمسافرت خانوادگ نیا یایب میبهت نگفت ینش_بهار جون ناراحت 

 سمتش برگشتم و لب زدم: به

 !؟یزنیحرف و م نیا یناراحت بشم که دار یناراحت بشم نکنه توقع داشت دی_چرا با

 شد و شتابزده گفت: هول

 !ه؟یچه حرف نی_نه ا

 

 

 ساشا بلند شد: یباال انداختم که صدا یا شونه

 _بهار ساکت شو

 ساکت شو فقط جوابش و دادم! یگیکه م_فحش ندادم 

 پر از حرص مامان بلند شد: یصدا

  میشیخالص م نایاز دست ا ی_ک

 سمتش برگشتم و لب زدم: به

 میفتیهاتون ب یبد ذات ادیو  مینیشما رو بب شهیهم خوادیدلمون م یلی_انگار ما خ

 بلند شدم و به سمت اتاق حرکت کردم. زیم یبهش زدم و از رو یشده بود که پوزخند رهیدهن باز بهم خ با

 

 

 _بهار؟!

 _جانم ستاره؟!

 عوض شده یلیخ می_مر

 زدم و گفتم: یپوزخند



 .دوننینم چکدومیگندش که مطمئنم ه یمن و ناراحت کنه بخاطر گذشته  چوقتیه تونهیشده اما نم ی_عوض
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 نجایبهتر شده بود سارا با پدر و مادر مهربونش اومده بودند ا یلیخونه و من و ستاره خ یحال و هوا میرفتن مامان ساشا و مر با

 میشد ونیزیو بعدش مشغول تماشا کردن تلو میو خنده شاممون رو خورد یبا شاد  زیم هیسر  یهمگ

 آرزوش رو داشتم شهیبود که هم یبود همونجور یعال یلیخ زیچ همه

 شدم داریشب بود که از خواب ب یها مهین

 

 



مت و به س دمیکش یبلند غیبود ج یکیکه از پشت داخل آشپزخونه تو تار یا بهیمرد غر دنیداخل آشپزخونه آب بخورم که با د اومدم

 و داد زدم: دمیسالن دو

 _دزد دزد ....

 

 

 المپ ها روشن شد  ی همه

 آقا لب زد: دیشده بودم که سع رهیو بهت زده بهش خ دیساشا حرف تو دهنم ماس دنیاومد با د هیبق یصدا و

 !د؟ی_سالم آقا شما برگشت

 لب زد: یخشدار یبا صدا ساشا

 _آره

 

 

 مامان اومد: یصدا

 یاه خواب و از سرم پروند یزنی_چرا نصف شب داد م

 حرص لب زدم: با

 !د؟یمگه قرار نبود بمون دیجن تو آشپزخونه بود فکر کردم دزد اومده درضمن شما چرا برگشت نی_بمن چه پسرت ع

  میبرگشت یناراحت هی_چ

 لب زدم: صادقانه

 _آره

 

 

🍁 

🍁🌸 

🍁🌸🌸 

🍁🌸🌸🌸 

🍁🌸🌸🌸🌸 

 

 [19:52 12.11.18, ]��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 



🍁🌸🌸🌸🌸 

🍁🌸🌸🌸 

🍁🌸🌸 

🍁🌸 

🍁 

 

 

 116#پارت_

 #رحم_اجاره

 

 

 شد رهیگرد شده بهم خ یچشمها با

 خشدار ساشا بلند شد: یبزنه صدا یخواست لب باز کنه حرف تا

 همتون نصف شب! دیبخواب دی_بر

خوردم  و ختمیآب ر وانیل هیبه سمت آشپزخونه رفتم و  الیخیحرف ساشا همه به سمت اتاق هاشون رفتند تا بخوابن ب نیا دنیشن با

 ساشا بلند شد: یکه صدا رفتمیداشتم به سمت اتاقم م

 !؟یما وا رفت دنیبا د شدی_چ

 

 

 نازک کردم و لب زدم: یچشم پشت

 !گذرهیبهم خوش نم گهیمطمئنم با اومدن شماها د دیکه شما اومد گذشتی_داشت بهم خوش م

 به عشق و حالت  می_پس گند زد

  قای_دق

 زد و گفت: یپوزخند ساشا

 !؟یدونیم یچ میمر ی_تو از گذشته 

کامال نداشت اگرچه نسبت به ما پولدار تر بودند و  یخوب یاصال گذشته  میمر دیحرف حس کردم رنگ از صورتم پر نیا دنیشن با

 رنگ وارنگ بود یبا پسرا و عوض کردن دوست پسرا دنیخواب میمر یدرد بودند اما سرگرم یمرفه و ب

 

 

 رو خراب کنم  میمر خواستمینم



  گفتیخودش به ساشا م خواستینداشت اگه خودش م یاون به من ربط یبگم گذشته  یزیاز گذشته اش چ یحت ای

 لب زدم: یگرفته ا یصدا با

 !دونمینم یادیز زی_چ

 زد و گفت: یپوزخند

 .یستین یخوب ی_اصال دروغگو

 

 

 برنم یحرف نکهیا بدون

 سمت اتاقم حرکت کردم به
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 !!!کشمتی_م

 شد و داد زد: نهیشدم که نگاهش پر از نفرت و ک رهیبه سمتش برگشتم و متعجب بهش خ میمر ادیفر یصدا دنیشن با

 شوهرم از من دور بشه آره؟! یکن یکار یخوایخودفروش م یهرزه  ی_دختره 

 گفتم: متعجب

 تو؟! یگیم یدار ی_چ

 

 

و نداشتم ازش تعادلم بهم خورد و پرت  نکاریبهم زد چون انتظار ا یمحکم یلیجوابم رو بده به سمتم حمله ور شد  و س نکهیا بدون

 کردمیموهام حس م یخون رو رو یرفت گرم جیبه سرم برخورد کرد و گ یزیکه چ نیزم یشدم رو

 :دیچیداد ساشا داخل سالن پ یصدا

 تو یکرد یغلط_چه 

 بلند شد: میپر از ترس مر یصدا

 _من هولش ندادم من فقط...

 چشمام ی_گمشو از جلو

 

 

 :دیچیساشا در گوشم پ یفرو رفتم و صدا یآغوش گرم تو

 _تو رو خدا زود چشات و باز کن!!!!

 مطلق .... یاهیس و

 ؛گفتم یگرفته ا یپرستار کنارم با صدا دنیبا د به اطراف انداختم ینگاه جیحس سوزش داخل دستم چشمهام و باز کردم و گ با

 کنم؟یم کاریچ نجای_من ا

 

 

 یمراقب باش شتریب دیبا دهی_سرت ضربه د

 یعوض یاز جلو چشمام رد شد دختره  لمیحرف تموم اتفاقات مثل ف نیگفتن ا با
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 تسیمعلوم ن یعوض یاون ساشا ریبود فکر کرده بود همه مثل خودش هستند همش،تقص یچقدر عوض کردمیفکر م میبه مر داشتم

 کرد  یجورنیآشغال ا یرفته بهش گفته  که اون دختره  یچ

 گمب یشدم که سرم درد گرفت و باعث شد آخ زیخ میتخت ن یشد رو انیباز شدن در اتاق نگاهم به قامت ساشا افتاد که تو در نما با

 اومد به سمتم و گفت: یساشا با نگران که

 !؟ی_خوب

 گفتم: الیخیدرد داشتم اما ب یکم نکهیا با

 _من خوبم

 

 

 !؟یبه زنت گفته بود ی_تو چ

 بهم نگاه کرد و گفت: متعجب



 !؟ی_چ

 گفتم: تیعصبان با

 سر من آوار شد یکه اومد رو یبه اون گفت یرفت یبهت نگفتم بعدش چ یچیاما من ه یدیپرس میمر ی_تو از گذشته 

 و گفت؟! نیا می_مر

 از گذشتش حتما به هم ربط دارند یبود دهیکه شوهرم از من دور بشه بعدش قبلش تو پرس یکنیم یدار ی_آره خودش گفت کار

 

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه مشکوک ساشا

 !ده؟یهست که انقدر ترس میمر یتو گذشته  ی_چ

 حرص گفتم: با

 نهیبیبد م یلینشه وگرنه خ کیبه اون زنت بگو به من نزد چوقتیه گهینداره فقط د ی_به من ربط
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هرزه بود که مجبور شده  میاون مر ریهمش تقص خوردیبهم م مارستانیداشت حالم از ب گهیمرخص شده بودم خداروشکر د امروز

 فت:گ هینفر ستاره اومد به سمتم و محکم بغلم کرد با گر نیداخل خونه شدم اول میدیبمونم بعد از چند ساعت بالخره رس نجایبودم ا

 !؟یخوب ی_آبج

 خوبم زمی_آره عز

 شد و گفت: رهیاومد به سمتم و با پوزخند بهم خ میمر

 حالت خوبه!!!! نمیبی_م

 !؟یدیمردم و به آرزوت رس یچون من و هول داد ی_آره نکنه فکر کرد

 

 

 که همه بشنون گفتم؛ یبلند یشدم و با صدا کیزدم و بهش نزد یمن پوزخند نباریا دیحرفم رنگ از صورتش پر نیا دنیشن با

 !؟یمن و بکش یخواستیو م یدیتو گذشتت هست که انقدر ترس یجون چ می_مر

 !؟یشد وونهیتو د یگیم یدار ی_چ

 مامان بلند شد: یصدا

 تو؟! یگیم یارد ی_چ

 

 

 زدم و گفتم: یانداختم و لبخند از ته دل میبه صورت پر از ترس مر ینگاه

 تونمیکه م یدونیخودتم م کنمیو جهنم م تیزندگ یشد کیدخترم نزد ایبه من خواهرم  گهید کباری نمیبب هی_کاف

 بعد از تموم شدن حرفام به سمت اتاق حرکت کردم  هیتوجه به بق بدون

 

 

 همراهم اومد داخل اتاق و گفت: ستاره

 هولت داد؟! می_بهار مر

 _آره

 ستاره بلند شد: یعصب یصدا

 آشغال  یدختره  کشمشی_م



 بره که بازوش رو گرفتم و گفتم: رونیبه سمت ب خواست

 _آروم باش فعال 
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 آروم باشم؟! دیچرا با یچ یعنی_

 آرامش لب زدم: با

 بهم اعتماد کن باشه؟! یکن یکار ای یبزن یحرف خوادی_به وقتش ستاره فعال نم

 کشمشیبهت صدمه بزنه خودم م خوادیم نمیبب گهید کباریاگه  ی_باشه ول

 زدم و گفتم: یلبخند



 رو نداره یکار نیجرئت همچ گهی_د

 

 

 یشده بود با تنفر نگاه رهیو نفرت بهم خ تیدر اتاق نگاهم و به مامان دوختم که داخل اتاق اومده بود و با عصبان ییهویباز شدن  با

 بهم انداخت و گفت:

 بهش؟! یگفت یهرزه چ یدعوا کنن هان؟!تو میتا با مر یبه پسرم گفت ی_چه دروغ

 حرفاش تموم شد گفتم: یشده بودم وقت رهیتموم بهش خ یخونسرد با

 _خوب تموم شد؟!

 گفت: متعجب

 !؟ی_چ

 رونیب دی_حرفات اگه تموم شد از اتاقمون بر

 

 

 بود که به سمت در اتاق رفتم و در باز کردم و گفتم: ستادهیشده بود و سر جاش ا رهیزده فقط بهم خ بهت

 !!دی_بفرمائ

 خشم بهم نگاه کرد و گفت: با

 مطمئن باش رسمی_حسابت و م

 گفتم: تفاوتیب

 انجام بده ادیاز دستت برم ی_هر کار

 

 

 کرد و گفت: یرفتنش ستاره خنده ا با

 !یخوب حالش و گرفت ی_دمت گرم آبج

 کردم و گفتم: یخنده ا تک

 .کنهیم دیاومده من و تهد تهیعفر ی کهیقش بود زن_ح

 

 

🍁 

🍁🌸 

🍁🌸🌸 



🍁🌸🌸🌸 

🍁🌸🌸🌸🌸 

 

 [11:21 18.11.18, ]��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🍁🌸🌸🌸🌸 

🍁🌸🌸🌸 

🍁🌸🌸 

🍁🌸 

🍁 

 

 

 111#پارت_

 #رحم_اجاره

 

 

 اومد: مینحس مر یکه صدا  خوردمیم وهیمبل نشسته بودم و داشتم م یرو راحت

 !یدیاز دست م نارویا یهمه  ی_به زود

 و گرد کردم و به سمتش برگشتم و گفتم: چشمهام

  رونیاز خونه ب ی_مواظب باش قبل من خودت شوت نش

 شد و گفت: رهیبهم خ تیحرفم با عصبان نیا دنیشن با

 !؟یگیم یدار ی_هرزه چ

 شدم و داد زدم: رهیحرفش داغ کردم بلند شدم و با نفرت به صورتش خ نیا دنیشن با

 !؟یدیفهم رونیب رهیاز خونه م یو ک هیهرزه ک ینیتا بب یحرفت و تکرار کن نیا گهید کباری هی_کاف

 

 

 ساشا اومد: یترس بهم نگاه کرد که صدا با

 _باز چخبره 

 زدم و گفتم: یسمتش برگشتم و پوزخند به



 و مادرتون  شونیا ای میخونه بر نیاز ا دیمن و خواهر و دخترم با ای_

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 _چرا؟!

فحش دادن زنت هم که قصد  دیتهد ادیهمش م یدعوا کن میکه تو رو پر کردم با مر کنهیخطاب م یبنده رو هرزه ا ادیم ی_مامانت ه

 خونه بمونم؟! کیتو نایبا ا تیوضع نیباا یفحش دادن توقع دار دیجونم و کرده نتونست من و بکشه حاال برگشته تهد

 

 

 برگشت و داد زد: میقرمز شد به سمت مر تیحرفام صورتش از عصبان دنیبا شن ساشا

 و روشن کنم فتیتکل امی_گمشو داخل اتاق تا ب

 گفت: تیبا عصبان میمر

 .... یدختره  نیبرم داخل اتاق ا دی_چرا من با

 وسط حرفش عربده زد: نباریا ساشا

 _خفه شو صدات و ببر گمشو داخل اتاق

 خودم رو حفظ کردم یبودم اما خونسرد دهیاز ساشا ترس نکهیآروم به سمت اتاقش رفت با ا یلیبا ترس ساکت شد و خ میمر
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 گفت: یخشدار یبه سمتم برگشت و با صدا ساشا

 رو بهت نشون بدم  یاونوقت که جهنم واقع یزنیحرف از رفتن م نمیبب گهید کباری هی_کاف

 و گفتم: اوردمیبودم اما کم ن دهیازش ترس نکهیباا

دلشون خواست بارم  یمادر و زنت ساکت بمونم تا هر چ یزشت و زننده  یبا حرف ها یهان توقع دار یکن کاریچ یخوای_مثال م

 خواستند باهام بکنند یکنن و هر کار

 

 

 انداخت و گفت: یقرمز شده اش بهم نگاه یبا چشمها ساشا

  نجایشما هم ا کنندیم یدگمامان از امروز اونجا زن یخونه  برمیو مامان رو امروز م می_مر

 گفتم: یلبهام نشست و با خوشحال یرو یحرف ساشا لبخند نیا دنیشن با

 !؟ی_جد

 _آره

 

 

به سمت اتاق مشترک خودم با ستاره حرکت کردم در اتاق و باز  یرفت با خوشحال میاز گفتن حرفش به سمت اتاق خودش با مر بعد

 کردم و گفتم:

 _ستاره ؟!

 بلند کرد و گفت: یصدام سرش و از گوش دنیشن با

 _جانم 

  شدهیچ یدونی_نم

 گفت: متعجب

 !.شده؟ی_چ

 

 



 زد و گفت: یکردم که لبخند فیتخت نشستم و تموم اتفاقات رو براش تعر یرو کنارش

  میراحت شد تهیدوتا عفر نی_پس بالخره از شر ا
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از شر طعنه ها و صحبت  گهیمن ستاره و دخترم د میخوشحال بود یلیچند روز خ نیو مامان گذشته بود تو ا میروز از رفتن مر چند

 باز شدن در یکه صدا میو مشغول خوردن بود میشام رو آماده کرده بود دمیکشیم یو تازه داشتم نفس راحت میده بوداونا راحت ش یها

 میساشاست بدون توجه ادامه داد نکهیا یخونه اومد به هوا

 که داخل خونه اومده بود متعجب بلند شدم و گفتم: یا بهیمرد غر دنید با

 !؟یهست ی_تو ک

 زد و گفت: یچندش لبخند



 خوشگل خانوم یبد سیامشب اجاره کردم تا بهم سرو ی_تو رو برا

 

 

رو  شیستا یرو ببره داخل اتاق وقت شیبلند شد بهش اشاره کردم ستا زیم یشدم ستاره از رو رهیحرفش بهت زده بهش خ دنیشن با

 گفتم: تیبرو با عصبان

 رونیمن ب ی_گمشو از خونه 

 گفت: شدیم کیکه بهم نزد یحال در

  میخوش بگذرون یکل خوامی_فعال ک زوده خوشگلم تازه اومدم م

 تو..... ادیب سیتا زنگ نزدم پل رونیگمشو ب کهیتو مرت یدار ی_چ

 

 

 زدم و گفتم یغیدوشش انداخت که ج یحرفم و کامل کنم من و رو نکهیاز ا قبل

 ولم کن یکنیم کاریچ ی_ولم کن کثافط دار

 بهم زد و خودش و پرت کرد روم یمحکم یلیخواستم فرار کنم که س تیتخت انداخت با ترس و عصبان یو برد داخل اتاق و رو من
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 شینیسنگ  نیشده بودم که آخر دیناام گهیشد د یگونه هام جار یلبهام بزاره که با چشمهام رو بستم و اشکام رو یلباش و رو خواست

د مشت و لگ ریشده بودم که مرد رو ز رهیبهش خ هیگر یساشا چشمهام رو باز کردم و با خوشحال یصدا دنیاز روم برداشته شد با شن

داشتم  دهیجوجه بارون د نیاومدن و بردنش با رفتنشون انگار تازه نگاه ساشا به من که از ترس ع سایپل هک دینکش یطول گرفته بود

 به سمتم اومد و گفت: عیافتاد و سر دمیلرزیم

 !؟ی_خوب

 

 

 گفتم هیگر با

 اون... یومدی_اگه نم

 بغلم کرد و گفت: محکم

 تموم شد آروم باش  شی_ه

 دمینال هیگر با

 بهم دست بزنه خواستیبود چرا م یساشا اون ک ترسمیم _من

 گفت تیخشدار شده از عصبان یصدا با

 تموم شد گهیفکر نکن د یزیچ چیبخواب به ه کمی_بهش فکر نکن چشمهات و ببند 

 

 

ن م بعد ازشستتخت بلند شد یباز کردم و از رو یک داشتم چشمهام رو به سخت یدیکم چشمهام گرم شد و خوابم برد با سردرد شد کم

 شبیاتفاقات د یآور ادیرفتم با  رونیدست و صورتم به ب

 ستاره اومد: یکه صدا دیلرزیترس تموم بدنم داشت م از

 _بهار؟!

 شدم که گفت رهیسمتش برگشتم و بدون حرف بهش خ به

 !؟ی_خوب
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 زدم و گفتم یستاره رو نترسونم لبخند کمرنگ نیاز ا شتریبزنم و ب یکردم لبخند یسع

  کنهی_خوبم فقط سرم درد م

 صبحانه ات رو آماده کنم رمیاستراحت کن من م نجای_تو هم

  خوادی_نم

 _بهار

ه من دست ب خواستیبود چرا م یشد اون پسر ک ریبا رفتن ستاره ذهنم درگ دمیگفتم و دراز کش یبلندش مظلوم باشه ا یصدا دنیشن با

 داخل اتاق و در و بست با باز شدن در اتاق نگاهم به ساشا افتاد که اومد دیکتریمخم داشت م گهیکنه از بس فکر کرده بودم د یدراز

 

 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه



  ی_خوب

 گفتم یآروم یصدا با

 _آره 

موهام به دست داد و  یاز لمس دستاش رو یموهام برد و شروع کرد به نوازش کردن حس خوب نیو کنارم نشست دستش و ب اومد

 لبهام نشست که صداش بلند شد: یرو یلبخند محو

 _بهار 

 چشمهام رو باز کردم و بهش زل زدم و گفتم ناخواسته

 _جانم

 

 

 

 لحن صدام چشمهاش تبدار شد دنیشن با

که  دنیلبهام گذاشت و شروع کرد به بوس یو لباش و خشن رو کیشد سرش و آورد نزد رهیخمار و تبدارش بهم خ یچشمها با

 کردن یمنم بسته شد و شروع کردم به همراه یناخوادگاه چشمها
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 که داشتم چشمهام رو بستم که صداش بلند شد یحس آرامش با

 !؟ی_درد دار

 _نه 

احت ر یلیخ دنیشدن و خواب دارینوازش موهام شد که چشمهام بسته شد و تو بغل گرمش خوابم برد بعد از مدت ها با کابوس ب مشغول

 شدم اریساشا هوش یصدا دنیبودم صبح با شن دهیخواب

  رونیگمشو ب می_مر

 اومد میداد مر یصدا

اون از من  کنهیم تیخوب راض دهیم سیآره خوب سرو یکنیهرزه شب رو صبح م نیا شیپ یایکار دارم اونوقت م یگی_به من م

 بهتره من.....

که  یخوب یتموم حس ها ستادیا یلحظه ا یروبروم حس کردم قلبم برا یصحنه  دنیقطع شدن صداش چشمهام رو باز کردم با د با

 بد داد یلیحس خ هیو جاش رو به  دیداشتم پر کش

 

 

ت رف ادمیچه زود  دیبوسیاالن داشت همسرش عشقش رو م گفتیعاشقانه در گوشم م یبود و زمزمه ها دهیبا من خواب شبیکه د ساشا

خودم و گرفتم تا  یجلو یعاشقانش همش از سر هوس بود نه عشق و دوست داشتن به سخت یاون زمزمه ها ستیاون عاشق من ن

 د شدخشدار ساشا بلن یکه صدا ستمنخورم با جدا شدنشون چشمهام رو ب یتکون

 نگو خانومم ینجوریا چوقتیه گهی_د

 

 

 با بغض گفت میمر

 _ساشا ؟!

 _جانم

 !؟ی_تو عاشقش شد

 _نه 

  یبود ششیچرا شب رو پ ششیپ ی_پس چرا اومد



 بمش گفت یصدا با

 که مجبورم تا زودتر حامله بشه یدونینکن م هی_گر

 گفت هیبا گر میمر

 شهیتموم م یبشم پس ک کیشر گهید یکیتو رو با  تونمینم نمیبب گهید یکیطاقت ندارم تو رو کنار  گهی_من د
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ساشا  کردمیفکر م یلبهام نشست چجور یرو یتخت نشستم لبخند تلخ یمن خوابم رو کردندیو ساشا که فکر م میاز رفتن مر بعد

 فکر کردم دوستم داره اون اصال عاشق من نبود و دوستم نداشت دمیدوستم داره چرا باز هم احمق شده بودم چرا تا محبتش رو د

 خارج شدم یحموم کردم از اون اتاق لعنت نکهیعد از ارو پاک کردم و بلند شدم و به سمت حموم رفتم ب اشکام

 



 

 _بهار؟!

 ستاره به سمتش برگشتم و گفتم یصدا دنیشن با

 _جانم

 !،؟یندار یکار رونیبرم ب خوامی_من م

 برو مراقب خودت باش زود هم برگرد  زمی_نه عز

 _چشم 

از  یوحشت تموم وجودم رو پر کرد تموم خونه رو گشتم اما اثر شیستا یخال یجا دنیرفتم با د شیرفتن ستاره به سمت اتاق ستا با

 دمداخل خونه نشسته بو هیشماره ساشا رو گرفتم اما خاموش بود شماره ستاره رو گرفتم در دسترس نبود با گر عینبود سر شیستا

 

 

ازش  عیسر میداخل بغلش مر شیستا دنیبه سمت در هجوم بردم که با د عیباز شدن در خونه اومد سر یده شب بود که صدا ساعت

 نگران ساشا اومد یغرق بوسه کردم که صدا هیگرفتم و صورتش و با گر

 یترسونیبهار بچه رو م یکنیم کاریچ ی_دار

 انبار باروت منفجر شدم نیرو ازم گرفت و برد داخل اتاق با اومدنش ع شیستا
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 هان؟! رونیب یمن و برد یهرزه بچه  نیبا ا ی_تو به چه حق

 گفت تیبا عصبان ساشا

 کجاش به تو مربوطه  نیبردم ا رونی_دخترم رو با همسرم ب

 زدم و گفتم یعصب پوزخند

ه حامل تونهیبچه رو نداره واقعا بنظرت چرا نم هیآوردن  ایبدن ییتوانا یدختر من نه اون همسر نازات که حت یدی_اون دختر منه فهم

اورده بود تا  رونیوقته ب یلیو اون بود رحمش رو خ نیخواب ا ریهرزه بود هر شب ز هیرو من بگم چون زن تو  لشیبشه بزار دل

 دختر من هان؟ یفاز مامان بودن برداشته برا شدهیادامه بده حاال چ اشیراحت بتونه به کثافط کار

 

 

 دیاک نب ییدارم تموم حرف ها دونستمیبودم که نم یانقدر عصبان زدمیساشا داشتم حرف م یو شوکه  یتوجه به صورت عصب بدون

 داد ساشا اومد یساکت شدم که صدا یوقت گمیرو م

 هان؟! گهیداره م یچ نی_ا

 گفت هیبا گر میمر

 دمیم حی_برات توض

 اتیهرزه باز یبد حیتوض یخوایرو م ی_چ

 گهیدختره داره دروغ م نیا ستین یکنیکه تو فکر م ی_ساشا اون جور

 

 

 داد زد تیبا عصبان ساشا

 _خفه شو

 شیدلم گرفته بود امروز ساشا ستا یلیدن خکر هینشستم و شروع کردم به گر نیزم یرو رونیو گرفت و از خونه رفتن ب میمر دست

 وقتچیبشند ه کیبه دخترم نزد گهید ذاشتمینم رنیدخترم و ازم بگ خوانیم دونستمیعادتش بده م میرو برده بود تا کم کم به مر

 ذاشتمینم
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ا بود و ساش میمر ریصورتم خشک شده بودند تمام فکرم درگ یرو ینشسته بودم اشکا نیزم یساعت گذشته بود با همون حال رو چند

باز شدن  یداص دنیبا شن رندیدخترم رو ازم بگ ذاشتمیزنده بمونم نم تونستمیمن بدون دخترم نم رندیدخترم رو از من بگ خواستندیکه م

 ستاره بلند شد یبهت زده  یصدا قهیاومد و بعد از چند دق ییقدم ها یجام تکون بخورم صدا ازنا نداشتم  یدر خونه حت

 _بهار؟!.

 گفت ینگراننشست و با  نیزم یلبهام نشست  که خم شد و رو یرو یصداش لبخند تلخ دنیشن با

 !شده؟ی_چ

 زدم و گفتم یپوزخند

  رهیرو کم کم به عنوان مادرش بپذ میتا مر رونیرو برده بود ب شی_ساشا ستا



 گفت: شکه

 !؟ی_چ

 گفتم  دمیرو که د یزی_چ

 رندیرو از ما بگ شیستا توننیاونا نم  زارمیتنهاش نم گهیرو ببرند د شیستا میزارینم گهید ی_پاشو آبج

  کنهیم یانتقام از من هر کار یبرا یا گهیتر از هر موقع د یزخم می_اما االن مر

 _چرا؟!

 نتونستم تحمل کنم ستاره میدخترم تو بغل مر دمید یبگم اما وقت خواستمیزده بودم نم دیرو که نبا ی_چون من حرف

 حقشه  ادیسرش ب ییاون دختره هرزه هر بال ی_ناراحت نباش آبج

  ترسمیم ستمی_ناراحت ن

 بهار؟! یترسیم ی_از چ

 دمیو به چشمهاش دوختم و نال نگاهم

 _از دست دادن دخترم 

 بهش فکر نکن خواهشان گهیپس د فتهیاتفاق نم نیا چوقتی_ه

 درست بشه درست مثل روز اولش زی_کاش بشه همه چ

  شهی_م

 _کاش بشه

 و گفتم دمیتخت دراز کش یبلند بشم به سمت اتاق خواب من و برد رو نیزم یو گرفت و کمکم کرد از رو دستم

 نجایا اریرو ب شی_ستا

 _باشه تو استراحت کن 

 شدم و فکر کردم که من هم خوابم برد رهیغرق خوابش خ یرو آورد انقدر به چهره  شیستا یوقت

 

* * * * * 

باز  یصدا دنیازم جدا بشه با شن شیلحظه هم نزاشتم ستا هی یکه داشتم حت یروز از اون اتفاقات گذشته بود اما من بخاطر ترس چند

 ساشا اومد یخسته  یشده بودم که صدا رهیشدن در خونه متعجب به ستاره خ

 _سالم

 تبزنه به سمت اتاقمون رف یحرف نکهیشدم اون هم بدون ا رهیخ ونیزیکنم به تلو ییبهش اعتنا نکهیستاره جوابش و داد بدون ا فقط
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 کردیفرق م یزیچ هیاما  مردمیهنوز هم مثل گذشته براش م فتادیبه طپش م دنشیهم دوستش داشتم هنوز هم مثل گذشته قلبم با د هنوز

من  یابر نیبگه مامان ا میتا به مر رونیب میدلش اومد دختر من و ببره با مر ینامرد بود چجور یلیازش دلشکسته شده بودم خ نباریا

 دنش هم درک کردنشیسخت بود هم د یلیخ

 بگه مامان گهید یکیتحمل کنه دخترش بجز خودش به  تونستینم یمادر چیه

 دمشیبخشیکارش نم نیبابت ا چوقتیکارش رو پس بده ه نیساشا تقاص ا کاش

 _بهار؟!

 گفتم یسرد یساشا با صدا یصدا دنیشن با

 _بله؟!

 داخل اتاق کارت دارم ای_ب

 به ستاره انداختم و گفتم ینگاه

 باشه  شی_هواست به ستا

 _باشه



 اتاق که شدم گفتم داخل

 !؟یدار کارمی_چ

 داخل ای_در اتاق و ببند ب

 شدم که گفت: رهیبهش خ یرو انجام دادم و با سرد که گفت یکار

 !؟یبهم نگفت یزیچ میمر یهمه مدت از گذشته  نی_چرا ا

 نداره  یهمسر تو به من ربط ی_گذشته 

 ی_اگه نداره پس چرا اون شب همه حرف هاش رو گفت

 شده بودم  ی_بخاطر دخترم عصب

 زد و گفت یپوزخند

 یبگ ییجا یتونستیوقت بود تو ذهنت تلمبار شده بود و نم یلیبودند که خ یی_اون حرف ها حرف ها

 !؟یبه کجا برس یخوایحرف ها م نی_با ا

 !؟یو چرا نگفت یدونستیم یاز ک نارویتو ا نکهی_به ا

 بکنم یشما دخالت یخصوص یتو زندگ خواستمیواضح چون نم لشیچرا نخواستم بگم دل نکهیهجده سالم بود و ا ی_از وقت

 دو تا از دستهاش رو دو طرفم گذاشت و گفت دمیچسپ واریسمتم اومد که به عقب رفتم انقدر اومد که به د به

 _از کجا معلوم حرف هات دروغ نبوده باشه

 زدم و گفتم یپوزخند

 نداره یبه من ربط گمی_بازم م
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 صورتم و گفت یسمتم اومد خم شد رو به

  شهیبرات بد م یلینکن خ ی_با من باز

 زدم و گفتم یرفتم پوزخند عقب

به تو و زنت ندارم  یکار چوقتینره که من ه ادتی نویکردن درضمن ا یچه برسه به باز شمیهمقدم هم نم یمثل تو حت یی_من با ادما

 دیاز دختر من دور باش

 که بازوم رو گرفت و به سمت خودش من و برگردوند گفت رونیاز اتاق برم ب خواستم

 _اون دختر من هم هست!

 زدم و گفتم یپوزخند

 ستی_ن

 گرفت و گفت گر تیحرفم صورتش از عصبان نیا دنیشن با

  شهیبد م یلی_مواظب حرف زدنت باش وگرنه برات خ

 زدم  و گفتم یپوزخند

 هان؟! یکن کاریچ یخوای_مثال م

 داد و مرموز لب زد لمیتحو یخودم پوزخند مثل

 کار ها  یلی_خ

 زمزمه کردم تیدخترم رو از من جدا کنه با عصبان تونهیاگه بخواد م دونستمیم دمیحرفش ترس نیا دنیشن از

 مطمئن باش یکن یکار یتونی_تو نم

 کردیم دیرسما بخاطر اون زن هرزه اش داشت من و تهد یعوض رونیو از اتاق رفتم ب دمیبازوم محکم از دستش کش و

 _بهار؟!

 ستاره به سمتش برگشتم و گفتم یصدا دنیشن با

 _جانم.



  نجایا ای_ب

 به سمتش رفتم و گفتم متعجب

  شدهی_چ

 _مامان ساشا زنگ زد 

 _خوب؟!

 ییابه ج یتونیگفت و آخرش هم گفت به اون خواهر هرزه ات بگو با خراب کردن عروس من نم راهیبد و ب یبود کل یعصبان یلی_خ

  رونیب کنمیاومدن بچه خودم پرتت م ایبعد از بدن یبرس

 زدم و گفتم یپوزخند

 کارش تموم شد باهاش یتنکنه وق رونیاون و از خونه اش ب می_مواظب باشه مر

  ترسمی_دارم م

 اش زدم و گفتم دهیترس یبه چهره  یلبخند

 کنه! تتیاذ تونهینم چکسیو ه فتهینم یاتفاق چیمن کنارت هستم ه ی_نترس تا وقت
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 ساشا بلند شد یکه صدا خوردمیم ییسالن نشسته بودم  و داشتم چا داخل

 _بهار؟!،

 سمتش برگشتم و گفتم به

 _بله 

 دیرو جمع کن لتونی_زود باش وسا

 بلند شدم گفتم یگذاشتم و از رو زیم یرو رو ییچا متعجب

 _چرا؟!

 !میبر میخوای_م

 _کجا؟!

 هم تو خونه مامان  میبا مر نایمامان ا دیکن یزندگ شیخودمون تو ستاره و ستا یقراره تو خونه  یقبل ی_خونه 

 گفتم کالفه

 و صلح آرامش ت زیهم همه چ نجایتازه ا میمونیم نجایمامانت و زنت و ندارم باز ما ا یها یخاله زنک باز ی_ساشا من حوصله 

  امیم گهیهم نشنوم تا چندساعت د یدحرفیرو جمع کن لتونی_زود باش وسا

 و داد زدم دمیکوب نیزم یبا حرص پام و رو رونیبزنم از خونه رفت ب یبزاره حرف نکهیبدون ا و

 !ی_خدا لعنتت کنه عوض

 !شده؟یچ ی_ابج

 ستاره به سمتش برگشتم و گفتم یصدا دنیشن با

 میبشه باز بدبخت شد یچ یخواستی_م

 با ترس گفت دیاز صورتش پر رنگ

 کردن؟! رونمونی_ب

 زدم و گفتم یپوزخند

 _نه 

 !؟ی_پس چ

 جادوگر  یها تهیاون عفر شیتو اون خونه پ می_قراره بر

 ک با حرص گفتم دنیحرفم شروع کرد به خند نیا دنیشن با

 ایخوری_نخند ستاره کتک م



 گفت دهیبر دهیخنده بر ونیم

 یآبج یباحال گفت یلیخ_آخه 

 لتونیوسا گهیباز برداشته م رهیجوب نم هیاب من با مادرش و اون زنش تو  دونهیاون ساشا رو درک کنم خودش هم خوب م تونمی_نم

 فهممیبالخره م یکاسه است ول مین ریز یکاسه ا هی دونمیمن ک م دیرو جمع کن

* * * * * 

 ک قبال یبه همون خونه ا میباز هم برگشته بود دمیکش یود درست مثل گذشته بود آهشده ب زیتم زیبه خونه انداختم همه چ ینگاه

 ستاره به سمتش برگشتم و گفتم ی هیگر یصدا دنیعوض نشده بود با شن زیچ چیه میداخلش بود

 نکن هی_گر

 اشکان افتادم ادی_

 _فراموشش کن 

 _هنوزم دوستش دارم

 درد زمزمه کردم با

  یهوس بود هی_اما تو براش 

  دونمی_م

 _پس فراموشش کن

 _کاش بتونم

 یتونی_م
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 آروم باشه گفتم کردمیم یک سع ییبهم دست نداد با صدا یاحساس خوب میمر یلبها یلبخند رو دنید با

 !؟یخوایم ی_چ

 آخرش یدی_به خواسته ات نرس

 شدم و گفتم رهیبهش خ نهیبه س دست

  ی_چه خواسته ا

 _جدا کردن من از شوهرم 

 زدم و گفتم یخنده ام تموم شد لبخند محو یوقت دنیشروع کردم به خند یبلند یحرفش با صدا نیا دنیشن با

 ی_تو واقعا نفهم

 شد و داد زد رهیبهم خ تیحرفم با عصبان نیا دنیشن با

 هرزه  ی_نفهم خودت

 و گفتم رمیدهنم رو بگ یبهم گفته بود هرزه نتونستم جلو باز

 اجاق کور! ی کهی_القاب خودت رو به من نچسپون زن

ورد و خ واریو گلدون محکم به د دمیده باشم گلدون و برداشت و به سمتم پرت کرد ک سرم و دزدز ششیحرفم انگار آت نیا دنیشن با

 شده بودم ک گفت رهیخورد شدنش اومد با وحشت بهش خ یصدا

  کشمتی_م

 داد ساشا بلند شد یخواست به سمتم حمله ور بشه صدا تا

 !؟می_مر

 ساشا بلند شد یعصب یو به سمت ساشا برگشت ک صدا ستادیا میساشا مر یصدا دنیشن با

 هان  یکردیم یچه غلط ی_داشت

 و گفت هیگر ریصداش زد ز دنیبا شن میمر

 شدم من  ی_اون بهم گفت هرزه گفت اجاق کور عصب

 باال انداختم و گفتم یبهم انداخت ک شونه ا یزیحرف نگاه ت نیا دنیبا شن ساشا



من بهم گفت هرزه منم جوابش و دادم اول اون شروع کرد پس مقصر  یودش بود اومده بود خونه خ ریبهم نگاه نکن تقص ی_اونجور

 خودشه نه من!

 برگشت و گفت میبه سمت مر ساشا

 !نجا؟یا یاومد یچ ی_برا

 براش باال انداختم ک با نفرت نگاهش و ازم گرفت و گفت یزدم و ابرو ییبهم انداخت ک لبخند دندون نما ینگاه میمر

 _خوب من فکر کردم من ....

 !نجا؟ی_چخبره ا

 کاره بمونه مهین میمامان ساشا باعث شد حرف مر حرف

 کرده؟! کاریدختره چ نی_باز ا

 زدم و گفتم یپوزخند

 کشتمی_داشتم عروستون رو م

 بلند شد غشیج غیج یصدا

 !!!!!ی_چ
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 ساشا بلند شد یعصب یصدا

 _بسه!

 هصورتش قرمز شده بود ک فوق العاده ترسناک ترش کرد تیاز عصبان میشده بود رهیو بهش خ میداد ساشا همه ساکت شد دنیشن با

 بلند شد شیعصب یبود صدا

 خونه ! دیریاالن م نیو مامان هم می_مر

 دیبزنند رفتند با رفتنشون ساشا به سمتم اومد ک از ترس رنگم پر یحرف نکهیبدون ا دندیساشا رو د تیعصبان یو مامان وقت میمر

  ترسوندیداشت من و م نیصورتش فوق العاده ترسناک شده بود و ا

 گفت یخشن یصورتم و با صدا یخم شد رو دیکنارم رس یوقت

 !؟یدیرو جهنم کنم فهم تیهرزه اونوقت ک زندگ یبه همسرم گفت نمیبب گهید کباری هی_کاف

 زد و گفت یتکون دادم ک لبخند یترس سر با

 _خوبه 

 ونریبره از خونه ب نکهیلبهام زد ک چشمهام گرد شد قبل از ا یرو یکوتاه یگشاد شده از ترسم خم شد و بوسه  یدر مقابل چشمها و

 گفت

 _امشب لباس خواب قرمزت و بپوش و آماده باش!

 تندخواسیو مامان دعوا رو شروع کرده بودند معلوم نبود باز م میمر ومدهیکنم هنوز ن هیوسط هال گر نمیرفتنش کم مونده بود بش با

 دمیترسیکنند از جفتشون م کاریچ

 ؟! یبه اون اعتماد داشت تا من اون زن اولش بود عشقش بود اما من چ شتریبود و ب میساشا هم ک عاشق مر مخصوصا

 شهیزنش حامله نم دهیفهم یهمه سال وقت نیاش شده بودم و بعد ا غهیص یابیبودم ک رحمم رو به مادرش اجاره داده بودم غ یزن هی

 اومد تا با من ازدواج کنه تا بچه دار بشم و ازش حامله بشم!

* * * * * * * 

 دمیزودتر اومدم داخل اتاق و گرفتم خواب نیهم یبرا ادیقرار بود امشب ساشا ب کردمیبودم و داشتم به امشب فکر م دهیخت خوابت یرو

 نداشته باشه  یتا خوابم ببره و اون هم باهام کار

خواب بودم  جیباز شدن در اتاق اومد اونقدر گ یک صدا بردیچشمهام گرم شد و داشت خوابم م قهیرو بستم ک بعد از چند دق چشمهام

 نکردم  یک توجه

ارم واد یبشم ک دست زیخ میپاهام حس کردم با ترس خواستم ن یرو رو یشد و نوازش دست گرم نییتخت باال پا قهیاز چند دق بعد

 بردم و گفتم خمار ساشا با ترس آب دهنم رو فرو یچشمها دنیکرد دوباره بخوابم چشمهام رو باز کردم ک با د

 !؟یکنیم کاریچ ی_دار
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 گفت یخشدار یصدا با

  یکن یمن و راض دیامشب آماده باش با_مگه بهت نگفته بودم 

 فرو بردم و با ترس گفتم یحرفش آب دهنم و به سخت نیا دنیشن با

 فردا شب  یبمونه برا شهیم ادی_من خوابم م

 انداخت و گفت کلمیبه ه یزیخمارش نگاه ه یچشمها با

 دارم آرومم کن اجی_من االن بهت احت

 نداشت  یا دهیفا کردمیاگه اعتراض هم م دونستمیکردم م یباهاش همکارک به سمت لباس خوابم رفت ساکت شدم و  دستش

 خشدار ساشا بلند شد یصدا دمیچیپیداد و ازم جدا شد از شدت درد داشتم به خودم م تیصبح بود ک بالخره رضا یدم دما بایتقر

 !؟ی_درد دار



 دمینال هیگر با

 _آره 

شکمم  یگرمش رو یدلم شروع کرد به ماساژ دادن با حس دست ها ریگذاشت و دستش و برد ز یکوتاه یلبهام بوسه  یشد رو خم

 چشمهام گرم شد و خوابم برد .....

 شو! داری_بهار ب

 کنار گوشم آهسته چشمهام رو باز کردم و نگاهم  به ستاره ک کنار تخت نشسته بود دوختم و خوابالود گفتم ییصدا دنیشن با

 !شده؟ی_چ

 حرص گفتبا  ستاره

دش رو به خو شیستا کنهیم یهم همش سع میمر نیا کنندیم یباز شیستا شیو مامان ساشا اومدند دارند پ میمر کهیشو اون زن داری_ب

 عادت بده 

 شدم و با داد گفتم زیخ میتخت ن یستاره رو یحرف ها دنیشن با

 !؟ی_چ

 گفت یآروم یبا صدا ستاره

ن بزار جفتشو ایکن و ب شیآرا هیلباس خوب و خوشگل بپوش  هیآدم پاشو برو سر و صورتت بشور  نیچته داد نزن االن ع شی_ه

 تو رو کتک زده نجایساشا اومده ا شبید کننیحرص بخورن فکر م

 حرص گفتم با

 امیبه دخترم بگن برو تا من ب یزینزار چ ششونی_باشه تو برو پ

 و گفت دیخم شد محکم لپم رو بوس ستاره

 زود باش _باشه فقط

 کلشونیپاشم جفت پا برم تو ه خواستیحرکت کردم دلم م رونیتخت بلند شدم و به سمت ب یرفتن ستاره از اتاق با حرص از رو با

 تهیعفر یها کهیزن
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ون رفتم و به سمتش ینشسته بود با خونسرد میک بغل مر شیستا دنیرفتم با د رونیدست و صورتم رو شستم آماده شدم از اتاق ب یوقت

 گفتم

 _سالم

 زدم گفتم یکردم و لبخند میجوابم رو ندادند ک اصال مهم نبود برام رو به مر چکدومیه

 باش شیتو مراقب ستا میخوش بگذرون کمی رونیباساشا برم ب خوامیجون من امروز م میرو خودت بده مر شی_صبحانه ستا

 گذاشت و گفت نیزم یرو رو شیبا خشم ستا میحرفم مر نیا دنیشن با

 ستمیمن کلفت دخترت ن یدی_خودت مراقب دخترت باش فهم

 و گفتم باال انداختم ییابرو

 نگفتم یزیمن ک چ یشیم ی_چرا عصب

به خودم گرفتم و به سمت مامان برگشتم ک  یچهره متعجب رونیبهم انداخت  و رفت از خونه ب یبزنه با خشم نگاه یحرف نکهیا بدون

 زدم و گفتم یپوزخند کردیهنوز نگاه م میمر یخال یبهت زده داشت به جا

 رو دوست نداره  شیستا ادیز می_انگار مر

 حرفم از بهت در اومد و گفت نیا دنیشن با

 !؟یگیم یدار ی_چ

 ختهیبال و پرتون ر ینگفتم انگار بدجور یخاص زی_چ

تاره س یرفتنش شروع کردم به قهقهه زدن ک صدا رونیبا ب رونیبهم انداخت و از اتاق رفت ب یحرف نگاه عصب نیا دنیبا شن مامان

 اومد

 _بهار؟!

 سمتش برگشتم و زمزمه کردم به



 _جانم؟!

 _حالت خوبه؟!

 _آره

 یزدیبلند قهقهه م یبا صدا ی_پس چرا داشت

 زدم و گفتم یا روزمندانهیپ لبخند

 گذاشت رفت میکردم مر ی_چون کار

 !؟یچ یعنی_

 رو گذاشت و رفت شیکردم اونم ستا شی_عصب

 گفت متعجب

 بهش یگفت ی_چ

 گفتم کردمیبلندش م نیزم یو از رو رفتمیم شیک به سمت ستا یباال انداختم و در حال یا شونه

 شد! یچرا عصب دونمینم میباشه تا من و ساشا امروز خوش بگذرون شی_فقط گفتم مواظب ستا

 ساشا از پشت سرم اومد یک صدا دنیحرفم ستاره شروع کرد به خند نیا دنیشن با
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 کطرفهیعشق  هیباز هم خودم و تو رو بخاطر  شهینم لیدل نیو هنوزم مثل احمقا عاشقش هستم اما ا دونمیم نارویا ی_بهار من همه 

 نابود کنم

 من چقدر بزرگ شده بود محکم بغلش کردم و گفتم ینشست خواهر کوچولولبهام یرو یلبخند

 ارهیاشکت و درب ایکنه  تیتو رو اذ یکس زارمینم گهی_د

 دوستت دارم بهار  یلی_خ

 لبهام نشست و گفتم یرو یلبخند

 زمیعز نطوری_منم هم

* * * * * 

 اشکان بلند شد یک صدا میشام نشسته بود زیسر م یهمگ

 !؟یازدواج کرد ی_داداش چرا نگفته بود

 سرد ساشا بلند شد یصدا

 بود  ومدهین شیپ تشی_موقع

 بلند شد میمر یصدا

 مدت؟ نیا دی_اشکان جان شما کجا بود

 به ستاره انداخت و گفت ینگاه مین اشکان

 رفتم شهینم یادی_خارج مدت ز

 

 

 بره مگه نه مامان جون؟! شهیهم یو بزاره کنار و برا  شیزندگ تونهیعده هرزه ادم نم هیبخاطر  یبرگشت یکرد ی_کار خوب

 به ستاره انداخت و گفت ینگاه مامان

 _درسته دخترم 

 به خودش جرئت بده به خواهر من بگه هرزع کردیجرئت م یدستام و مشت کردم اون چجور تیحرف ها از عصبان نیا دنیشن با

 

 



 جون؟! میدرسته مر رهیبگ یرو به باز بخوابه روح پسرا گهید یک بخاطر هوس خودش با پسرا هی_هرزه کس

 کنمیاشاره م یدارم به چ دونستیخوب م دیبشدت رنگش پرحرفم نیا دنیبا شن میمر
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کان به اش یمشغول خوردن شام بود و اصال توجه لکسیر یلیبه ستاره انداختم ک خ ینگاه میزدم و نگاهم رو ازش گرفتم ن یپوزخند

 نشست خواهرم عاقل شده بود لبهام یرو ینداشت لبخند

 بلند شد میمر یصدا

 _اشکان جان

 گفت یسرد یبا صدا اشکان

 _بله؟!



 به من و ستاره انداخت و گفت ینگاه یبا بدجنس میمر

 !؟یرفت نیبعد بخاطر هم ی_تو قبال با ستاره بود

 

 

 سرد اشکان بلند شد یصدا

 داشته باشه یبه شما ربط کنمی_فکر نم

مثال حال من و خواهرم  خواستیچندش م ینشست خوب جوابش رو داده بود دختره لبهام یرو یجواب اشکان لبخند محو دنیشن با

 رو خراب کنه حال خودش خراب شد

 _ستاره

 ی_جانم آبج

 گهید می_بر

 _آره

 بلند شد میمر یصدا

 .!دیریم دیدار دی_چرا بلند شد

 

 

 بهش انداختم و گفتم ینگاه

 _آره ممنون بابت شام

 ستاره بلند شد یصدا میخودمون حرکت کرد یستاره به سمت خونه  همراه

  ی_آبج

 _جانم

 به اشکان ندارم یحس چیه گهی_من د

 شدم و گفتم رهیچشمهاش خ هی ستادیستاره هم ا ستادمیا

 !؟یدوستش ندار گهید ی_مطمئن

 تکون داد و گفت  سرش

 _آره

 

 

  شینیبیم یوقت لرزهی_دلت نم

 رهگذر هیمثل  یآدم عاد هیبهش ندارم نه تنفر نه دوست داشتن انگار  یحس چی_ه



 زدم و گفتم یلبخند

 یبهش دل ببند ینبود ک تو بخوا یخوشحال شدم برات اشکان آدم درست یلی_خ

 دونمی_م

 نجایداخل هوا سرده ا می_بر

 می_بر
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 _بهار ؟!

 اشکان خونسرد به سمتش برگشتم و گفتم یصدا دنیشن با



 _بله؟!

  ی_هنوزم از من متنفر

 زدم و گفتم یلبخند

رو نخوره و  یگول هر پسر گهیتر بشه د یک خواهرم قو یکرد یچرا چون تو کار یدونیه من گهیاما االن د ادی_آره قبال بودم ز

 بهتره بگم به خاک سپرده ایک به تو داشت رو فراموش کرده  یخواهرم عشق نهیا شیاصل لیدل نکهیا

بدتر  دیبهش گفتم  با یباهاش حرف بزنم اما حقش بود هر چ یشکل نیا کردیفکرش و نم کردیگرد شده داشت بهم نگاه م یچشمها با

  گفتمیبهش م نایاز ا

 

 

 _ستاره حالش خوبه؟!

 شدم و گفتم رهیچشمهاش خ به

 _آره کامال

 اون هنوزم عاشق منه  گفتی_اما مامانم م

 زدم و گفتم یپوزخند

دوباره  خوامیشده نم دیرابطه جد هیوارد  یتو رو فراموش کرده حت یلیاشکان خواهرم حالش خوب شده خ زنهیم ادی_مامانت حرف ز

 کن یپس از خواهر من دور یحال خوبش رو خراب کن

 بهت گفت با

 شده؟! دیجد ی_وارد رابطه 

 _آره 

 .... ی_ول

 یاریاسمش رو ب یحت گهید ی_حق ندار

 

 

 !نجا؟ی_چخبره ا

 ساشا به سمتش برگشتم و گفتم یصدا دنیشن با

 داره؟! یمورد میزدیبا اشکان حرف م میداشت ستین یزی_چ

 باال انداخت و گفت ییابرو

 _نه

 داد ستاره اومد  یصدا

  یآبج ی_آبج

 گفتم یبلند یصدا با



 !شده؟ی_باز چته چ

  شی_ستا

 گفتم  ینگران با

 !؟یچ شی_ستا

 ستی_ن

 !ست؟ین یچ یعنی_

 

 

 همه جا رو گشتم نبود  دونمی_نم

 ساشا بلند شد یوحشت خواستم برم سمت اتاقش ک صدا با

 دیمامان نگران نباش شی_پ

 گفتم تیبه سمتش برگشتم و با عصبان دمیکش یحرفش نفس راحت نیا دنیشن با

 !د؟یبریدخترم رو م یوقت دیخبر بد دیتونی_نم

 یبهت بگم اما خواب بود خواستمی_اون دختر من هم هست درضمن م

داشتند  یرو خراب کرده بودند و حاال سع میتموم زندگ شدمیاز قبل از ساشا و خانواده اش متنفر م شتریب گذشتیک م یروز هر

 رندیدخترم رو ازم بگ
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 _بهار 

 گفتم یسرد یمامان ساشا به سمتش برگشتم و با صدا یصدا دنیشن با

 _بله؟!

ود ب نیباشه قرارمون هم هم ادتیو ساشا بزرگ کنند اگه  میرو بزار مر شیستا یبر شهیهم یو برا یرو بزار شیستا خوامی_ازت م

 !یبر نجایو از ا یاریب اینوه بدن هیمن  یو قرار بود برا یتو رحمت رو اجاره داد

 از دخترم بگذرم تونمی_من نم

 بود درسته؟! نی_اما قرارمون هم هم

 حرفش اشک داخل چشمهام جمع شد ک گفت نیا دنیشن با

ک من از تو  یدونیوگرنه م دیبر نجایو بدون سر و صدا با خواهرت از ا دیرو جمع کن لتونیک وسا دمی_تا چند روز بهت فرصت م

 یندار یحق چیمال ماست و تو ه شیستا یامضا ک تعهد داد هیسفته دارم و  یکل

 

 

 !د؟یبکن نکارویا دیتونیم یاون دختر منه چجور ینامرد یلیخ نی_ا

 یحرفت عمل کن به دیرحمت رو اجاره کردم حاال تو هم با نجایمن جمعت کردم من آوردمت ا یکردیم ییگدا ابونیتو خ ی_تو داشت

 !تونمیک م یدونیم کنمیرو جهنم م تیوگرنه زندگ

رو بهشت کرده بود خواهرم رو  میمن خوب بود زندگ یبرا یلیخ یروز هیزن  نیشده بودم ا رهیحرفش با بغض بهش خ نیا دنیشن با

 من نداشت! یزندگ یتو ینقش چیه زیموجود نفرت انگ هینجات داد اما االن جز 

 گفتم یگرفته ا یصدا با

 !خوامی_فرصت م

 

 

 _چقدر؟!



  رمیو م کنمی_فقط چند روز تا خودم رو جمع و جور کنم به قولم عمل م

 زد و گفت یلبخند

 یکنیم ی_کار خوب

 !دیخوشبخت نش دیک با من کرد یاز کار چوقتیه دوارمی_ام

 بهم انداخت و گفت یقیبزنه نگاه عم یحرف نکهیبدون ا قهیدق چند

 یهفته فرصت دار نی_فقط تا آخر ا

من و از بچه ام جدا کنه اون هم  تونستیم یزن سنگدل بود چجور نیچقدر ا رونیحرفش بلند شد و از اتاق رفت ب نیاز گفتن ا بعد

 میفقط بخاطر مر

 

 

 !؟یکنیم هیگر ی_بهار چرا دار

از  دیبا گفتمیبهش م یکردن چجور هیشروع کردم به گر یبلند یحرف ستاره خودم رو داخل بغلش انداختم و با صدا نیا دنیشن با

 خونه  نیبرم از ا دیدخترم جدا بشم و با
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مونه ب ادمیلحظه تو  نیا خواستمیم دمشیرو بغلش کردم  بوس شیبود محکم ستا دهیرس میخونه بر نیک قرار بود از ا یروز بالخره

 ستاره اومد یصدا شدمیک داشتم از دخترم جدا م یلحظه ا

 !؟ی_بهار مطمئن

 شدم و گفتم رهیبهش خ یاشک یچشمها با

  میخونه بر نیاز ا دیک ما با دونمیو م نیستاره فقط ا ستمیمطمئن ن یچیاز ه گهی_د

 _اما بهار...

 دمیوسط حرفش پر هیگر با

 برام سخت بشه! خوامینگو ستاره نم یچی_ه

 دشیم شتریهام ب هیشدت گر گذشتیزمان م یاشک هام رو نداشتم هر چ اریگفت و ساکت شد اما من اصال اخت یباشه ا یناراحت با

 گذاشتم و دادمش به ستاره و گفتم  شیستا یشونیپ یرو یبوسه ا

 _ببرش

 

تحمل کنم چرا مامان انقدر  تونستمیم یبود امروز قرار بود از دخترم جدا بشم چجور یچه روز دیرفتن ستاره بغض من هم ترک با

 برم نجایاز ا شهیهم یدخترم رو بزارم و برا دیدلش اومد بهم بگه با یبدجنس شده بود چجور

 _بهار 

 زمزمه کردم هیتم و با گرسمتش برگش به

 _جانم؟!

 میبر دی_با

نه بزرگ شدنش رو نه  دمیدیدخترم رو نم چوقتیه گهیبه خونه انداختم د یبار نگاه نیآخر یمبل بلند شدم برا یاز رو یسخت به

 داشتم من! یمامان عجب سرنوشت گفتیم گهید یکیو به  شدیعروس شدنش رو اون بزرگ م

لبهام نشست به سمتشون حرکت کردم ک  یرو یبود لبخند تلخ ستادهیا میمامان کنار مر میها رد برداشتم و از خونه خارج شد چمدون

 ستاره بلند شد یصدا

 !ستای_بهار وا

 دوختم و گفتم میپر از اشکم رو به مر یچشمها ستادمیا دمیبهشون رس یحرکت کردم وقت میتوجه بهش به سمت مامان و مر بدون

 !یو اون رو اصال دوست ندار یشیدختر من نم یبرا یمادر خوب چوقتیه دونمیمواظب دخترم باش چون م گمیبهت نم_

 به سمت مامان رفتم و گفتم شیعصب یمقابل چشمها در



 پس مواظب دخترم باش یاشکان و ساشا دوست دار یدخترم رو اندازه  دونمی_مواظب دخترم باش م

 _مواظبش هستم 

 در گوشش زمزمه کردم هیزدم و بغلش کردم با گر یلبخند

من  دیباش شیموضوع اما لطفا مراقب ساشا و ستا نیبابت ا بخشمتونینم چوقتیه دیمن و از دخترم جدا کرد دیبهم بد کرد یلی_خ

 سپرمیاونارو به شما م
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 شکه اش بلند شد یزدم و حرکت کردم ک صدا یشده بود لبخند تلخ رهیجدا شدم با بهت بهم خ ازش



 !؟ی_تو عاشق ساشا شد

تم داش ادیز یلیرو نداشتم خسته شده بودم خ چکسیبحث کردن با ه ایحرف زدن  ییتوانا گهیتوجه به حرفش حرکت کردم د بدون

توش داشتم و امروز عشقم دخترم رو داشتم ترک  ینیریش یخواهرم رو نجات داد و لحظه ها یروز هیک  یاز خونه ا رفتمیم

 کردمیم

 !ستای_وا

 به سمتش برگشتم ک گفت دمیشنیرو م ومدیقدم هاش ک داشت به سمتم م یصدا ستادمیا میمر یصدا دنیشن با

 نزار! نجایپات و ا چوقتیه گهی_د

 شده بودم ک ادامه داد رهیبهش خ یتلخ با

 !؟یدیفهم نمتیبب نجایا گهید چوقتیه خوامیداشت نم میخواه یبهتر یمن و ساشا زندگ شهیبهتر م یلیخ زیهمه چ یتو بر ی_وقت

 زدم و گفتم یتلخ لبخند

 مطمئن باش. ماینم چوقتیه گهی_من د

  میریم میکجا دار دونستمینم یحت میچقدر راه رفت دونمینم میو حرکت کرد رونیب میگفت ک حرکت کردم با ستاره از خونه زد یا خوبه

 _بهار 

 گفت یبه سمتش برگشتم ک با ناراحت ستادمیستاره ا یصدا دنیشن با

 میریم می_کجا دار

 دونمی_نم

 !؟یآبج یچ یعنی_

 

  میکن یمشهد قراره اون جا زندگ میریشهر م نیمقدار پول بهم داد مامان از ا هی_

 گفت یبا ناراحت ستاره

 میرو ترک کن نجایا دیبا شهیهم یبرا یعنی_

 و گفتم دمیکش یتلخ آه

 می_مجبور

 _کاش مامان بابا زنده بودن 

 لب زمزمه کردم ریز

 _کاش

بعد  یعنی دمکریفکر م شیتموم راه داشتم به ساشا و ستا میو به سمت مشهد حرکت کرد میو سوار اتوبوس شد میگرفت طیستاره بل همراه

 !گفتنیم یبهش چ نایو مامان ا دادینشون م یچه عکس العمل ستمیمن ن نکهیا دنیاز د

 رو به  ستاره گفتم یگرفته ا یاتوبوس اشکام رو پاک کردم  و با صدا ستادنیبا ا کردمیم هیراه داشتم گر تموم

 !م؟یدی_رس

 گفت زدیک تعجب توش موج م ییصدا با



 _نه 

 !ستاد؟ی_پس چرا وا

 دونمی_نم

 _بهار!!!

به سمت ستاره  شنوهیفک کردم گوش هام داره اشتباه م ستادیلحظه از زدن ا کی یداد ساشا حس کردم قلبم برا یصدا دنیشن با

 برگشتم ک   با ترس گفت

 _ساشاست!

 اشا اومدس یعصب یبگم صدا یزیخواستم چ تا

 شو! ادهی_زود باش پ

 قرمز شده بود  تیو بلند کردم نگاهم رو به چشمهاش دوختم ک از عصبان سرم

 نبردم  نجایشو تا جنازه ات رو از ا ادهی_زود باش پ

 بلند شدم ک ستاره هم بلند شد اریاخت یب شیترسناک و عصب یصدا دنیشن با
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بهام ل یرو یلبخند محو دمیترسیاصال نم تشیواقع زدینم یحرف چیه چکسیه کردیم یداشت رانندگ تیتموم مدت با عصبان ساشا

 برام مهم نبود یزیچ چیه گهیساشا نزاشته بود برم و د کردمیعشقم رو ترک نم گهید شدمیاز دخترم جدا نم گهینشسته بود د

سئوال من و  گهیکجا بود د نجایبه عمارت روبروم انداختم از تعجب دهنم باز موند ا یاومدم نگاه رونیاز فکر ب نیماش ستادنیا با

 دیستاره پرس

 است؟!کج نجای_ا

 زد و گفت یپوزخند ساشا

 !دتونیجد ی_خونه 

 !؟یچ یعنی_

 دیکنیم یزندگ نجایبه بعد ا نی_از ا

 به تنم افتاد یعمارت بزرگ روبروم لرز دنیبا د میشد ادهیشد ک من و ستاره هم پ ادهیپ نیماش از

 

 بود و با دهیعمارت نداشتم  نگاهم و به سمت ستاره دوختم ک رنگ از صورتش پر نینسبت به ا یچرا اصال احساس خوب دونمینم

 گفت یلرزون یبا صدا کردیترس به اطرافش نگاه م

 ؟! هیشکل نیچرا ا نجای_ا

 و گفت دیبه سمت ستاره چرخ ساشا

 !؟ی_چه شکل

 _ترسناک ساکت

 یدسر یساکت شد و با صدا قهیلحظه ترس برم داشت بعد از چند دق کی یزد ک من هم برا یحرف ستاره قهقه ا نیا دنیبا شن ساشا

 گفت

 دیکنیم یزندگ نجایعمارت ا یبه بعد شما با خدمه ها نیترس وجود نداره از ا یبرا یزی_چ

 _ساشا؟!

 و بهم دوخت ک گفتم  نگاهش

 من؟! شیپ شیاریم شهیم ی_پس دخترم چ

 زد و گفت یپوزخند

  ستیدختر تو ن گهید شیتو سرت فرو کن ک ستا نویتا بهش عادت کنه ا همونیم دشیمامان جد شیپ شی_ستا



 گفتم یلرزون یبا صدا دیحرفش اشک تو چشمهام جمع شد و چونه ام لرز نیا دنیشن با

 !یبا من بکن نکارویا یتونی_تو نم

 !یکردیقبال به کار هات فکر م دی_با

 گفتم هیصورتم روون شده بودند با گر یحاال با شدت رو اشکام

 _من مجبور شدم

 زد و گفت یپوزخند

 ی_تو خودت دخترت رو نخواست

 _من ....

 داد زد تیرو قطع کرد و با عصبان حرفم

 !؟یدیرو گوش بدم فهم فتیاراج خوامی_ببند دهنت و نم

 گفت و داد زد یتکون دادم ک خوبه ا یترس سر با

 _رضا!

 اومد و گفت یکلیمرد درشت ه قهیاز چند دق بعد

 آقا؟!_بله 

 _خانوم هارو ببر داخل مواظب باش!

 _چشم آقا
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نداشتم نگاهم رو به ستاره  کریدر و پ یب یمیعمارت قد نیبه ا یاز رفتن ساشا ترس تو دلم چنگ انداخت اصال احساس خوب بعد

 زدم و گفتم یدستش رو داخل دستهام گرفتم لبخند کردیدوختم ک با ترس  به دور برش نگاه م

 من کنارتم! زمی_نترس عز

 گفت یلرزون یصدا با

 نجایترسناک چرا ساشا ما رو آورد ا یلیخ نجای_بهار ا

 ستاره! دونمی_منم نم

 مرده بلند شد یعصب یصدا

 دیفتیراه ب دی_زود باش

و  یمیقد یلیک خ رونشیبرعکس ب میدست ستاره رو محکم گرفته بودم در عمارت رو ک باز کرد داخل شد  میحرکت کرد دنبالش

 بود کیقشنگ و ش یلیبود داخلش خ ختیریب

 

 خوشگله!_چقدر 

 اومد یخشن یتکون دادم ک صدا یسر

 رضا؟! نیدوتا ک نی_ا

 کنندیم یزندگ نجایبه بعد ا نیخانوم آقا ساشا آوردن گفتن از ا دونمی_نم

بود ک آدم  یشرارت خاص هیشده بود تو چشمهاش  رهیوزغ شده اش بهمون خ یرو به زن مسن روبروم دوختم ک با چشمها نگاهم

 بلند شد دادیصداش ک ما رو مخاطب قرار م ترسوندیرو م

 !د؟یکن یخودتون رو معرف نیخوای_نم

 آروم ب نظر برسه گفتم کردمیم یک سع ییصدا با

 _من بهار همسر ساشا هستم 

 دمیزد ک اخمام رو تو هم کش یحرفم پوزخند نیا دنیشن با

 



 طعنه گفت با

 _مگه ساشا چند تا زن داره؟!

 گفتم خونسرد

 _دو تا!

د اما واقعا برام مهم نبو ندازمیو دعوا راه م رمیو از کوره درم شمیم یطعنه اش عصب دنیبا شن کردیشد البد فکر م رهیعجب بهم خت با

 گفتم یخسته ا یرو نداشتم با صدا داریدعوا و داد ب یچون اصال حوصله 

 !د؟یدی_اتاقمون رو نشون م

  الی_سه

 به سمتمون اومد و رو بهش گفت دیدویک داشت م یزن تپل در حال هی قهیاز چند دق بعد

 _بله خانوم جان!

 گفت زدیک به ما اشاره م یحال در

 _اتاقشون رو بهشون بده

 

 _چشم خانوم جان

 بهم انداخت و گفت ینگاه

  دیای_دنبالم ب

 رو ثابت کنه  با  یچ خواستیم کردمیساشا رو درک نم  یکارا نیا یاصال معن میو ستاره هم حرف گوش کن دنبالش حرکت کرد من

 برام گنگ و مبهم بود زیهمه چ یمیعمارت قد نیکاراش ا نیا
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ک  دمیزدم و دوباره خواب یستاره اس غلت نکهیباز شدن در اتاق اومد با فکر ا یشده بود چشمهام گرم خواب شده بود ک صدا شب

 آروم ساشا کنار گوشم بلند شد یبم و مردونه  یدور کمرم حلقه شد صدا یشد و دست نییتخت باال پا

 !یمن و ترک کن یاجازه ندار چوقتیتو ه یبر ییجا زارمی_نم

 فرو رفتم یقینگذشت ک به خواب عم یا هیاز حرفش نداشتم  ثان یدرک چیو منگ خواب بودم ک ه جیگ انقدر

 ستاره چشمهام رو باز کردم و خوابالود گفتم  یصدا دنیشن با

 _چته؟!

 _بهار بلند شو وقت صبحانه اس ساشا گفته بعدش کارمون داره

 سرجام نشستم و گفتم خیاسم ساشا س دنیشن با

  نجاستی_ساشا ا

ک  ییدست و صورتم رو شستم لباسم رو با لباس ها یرفتم وقت سیآره تکون داد ک بلند شدم و به سمت سرو یو به نشونه  سرش

  میحرکت کرد نییآورده بودم عوض کردم و به سمت پا

 

بودمش و دو تا  دهید روزیک د یکرد ساشا و دو تا خانوم مسن و همون خانوم ییراهنما یما رو به سمت سالن غذا خور خدمتکار

 گفتم یبلند یو با صدا ستادمینشسته بودند معذب ا زیدختر جوون سر م

 _سالم

شده  رهیو متعجب بهشون خ یبه ستاره انداختم ک اونم عصب یجوابم رو بدند دوباره مشغول شدم نگاه نکهیسمتم برگشتند و بدون ا به

 بود 

 ساشا بلند شد یصدا

 !دینی_بش

 

شغول کنم م یتوجه یحت تیتربیب یبه اون عجوزه ها نکهیک کنار ساشا بود نشستم و ستاره هم کنارم نشست بدون ا یخال زیم یرو

  نطوریخوردن صبحانه شدم ستاره هم هم



* * * * * 

 !دیمونیخونه م نیمدت داخل ا هی_تا 

 گفتم ضیحرف ساشا با غ نیا دنیشن با

 کنار دخترم باشم خوامیمن م میبمون نجایا دی_چرا با

 زد و گفت یپوزخند

 !یکردیفرار نم یخواستی_اگه دخترت رو م

 _مجبور بودم

 !ارین یالک یدر کار نبوده پس بهونه  یاجبار چی_ه

 گفت یعصب یبزنم با صدا یخواستم حرف تا

 یوقعتا م دیکنیم یعمارت زندگ نیبه بعد داخل ا نیگوش بدم از ا فتیاجار نیصد بار به ا خوامی_دهنت رو ببند و خوب گوش کن نم

 براتون! شهیبد م یلیخ نمیازتون بب ییخطا نیک من بگم کوچکتر
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 ستاره اومد یتخت نشسته بودم ک صدا یماتم زده ها رو نیاز رفتن ساشا ع بعد

 _بهار؟!

 گفتم یگرفته ا یصدا با

 _جونم 

 ک مامان بود بابا بود داداش بود! ییروز ها ی_دلم تنگ شده برا

 بغضدار ستاره بلند شد یک صدا دیگونم چک یرو یاسم داداش قطره اشک تلخ دنیشن با

 !شه؟یما تنگ م ی_بنظرت داداش دلش برا

 سمتش برگشتم و گفتم به

 دونمی_نم

 دلم براش تنگ شده  یلی_خ

وقت بود ک ما رو تنها گذاشت و با عشق  یلیشدند داداش !خ یصورتم جار یو اشکام با شدت رو دیحرفش بغضم ترک نیا دنیشن با

 برنگشت! چوقتیاما اون ه میداشت دیبرگرده ام میمنتظرش بود شهیهم میتو حسرت داشتنش بود شهیرفت همپولدارش گذاشت 

  مینیرو بب شیستا زارهی_بنظرت ساشا م

 تنگ شده  ادیز یلیدخترم خ یخدا کنه بزاره دلم برا یول دونمی_نم

 تنگ شده  شیستا ی_منم دلم برا

 دمینال هیگر با

 ستاره  ترسمی_م

 ؟! ی_از چ

گوشه ات تو رو نشناسه و به  گریسخته ج یلیعادت کنه و بهش بگه مامان خ میبه مر نکهیدخترم من و فراموش کنه از ا نکهی_از ا

 بخشمشونینم چوقتیبگه مامان ه گهید یکی

 _آروم باش بهار

ته گرف یدر اتاق اومد با صدا یک صدا کردمیستاره رو نوازش م یداشتم موها میآروم شد میکرد هیتو بغل هم گر یکل نکهیاز  ا بعد

 گفتم یا

 _بله؟!

 

 بودمش اومد داخل اتاق و گفت دهیک تا حاال ند یاتاق باز شد و دختر جوون در

 !نییپا دیای_خانوم گفتن وقت شام ب

 گفتم یگرفته ا یصدا با

 _باشه



 دادم و گفتم رونیرفتن خدمتکار نفسم رو مانند آه ب با

 _ستاره بلند شو وقت شام

 یندارم آبج لی_م

 من ک گشنمه میشام بخور می_زود باش بلند شو بر

 یک هست ناراحت کنم اصال برا ینیاز ا شتریخودم رو ناراحت نشون بدم و اون رو ب خواستمینگاهم کرد نم یشد و با ناراحت بلند

 براش مثل سم بود یقبلش خوب نبود ناراحت

 نیبودند تا حاال مامان ساشا از وجود همچ بیعج یلیعمارت افرادش برام خ نیشام اما ا یبرا میرفت نییستاره به سمت پا همراه

 بودمشون! دهیند چوقتیمن ه اینگفته بود  یزیبهم چ ییالیفام
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ا  من رو ک چر دمیفهمیو م کردمیبا ساشا صحبت م دیحتما با رفتیبه غذا نم لمیاصال م کردمیفکر م شیطول روز داشتم به ستا تموم

 بودن یخانواده ک نیکجا بود ا نجایبا دخترم در تماس باشم اصال ا یحت ذارهینگه داشته و نم نجایآورده ا

 دختر؟! ی_ه

 شدم و با اخم گفتم رهیخانوم مسن ک اسمش نرگس بود بهش خ یصدا دنیشن با

 _بله؟!

 پاشو برو تو آشپزخونه به خدمه ها کمک کن  ی_چرا اونجا نشست

 مبل بلند شدم و گفتم یحرص از رو با

  کهیزن یگیم یدار ی_مواظب حرف زدنت باش بفهم چ

 ؟! یحرف بزن ینجوریبا من ا یکنیجرئت م یچجور_تو 

 زدم و گفتم یپوزخند

 هست باهات حرف زدم! اقتتیک ل ی_جور

 ساشا اومد یبزنه صدا یخواست حرف تا

 _نرگس؟!

 گفت غوشیج غیج یساشا به سمتش برگشت و با صدا یصدا دنیبا شن نرگس

 دادیدختره داشت بهم فحش م نیا یساشا خوب شد اومد ی_وا

 صورتم دروغ بگه یبا وقاحت تمام جلو تونستیم یزن چجور نیشدم ا رهیگرد شده بهش خ یچشمها با

 !؟ی_چ

 سمت ساشا برگشتم و گفتم به

 گهیسگ دروغ م نی_داره ع

 گفت یعصب یبا صدا ساشا

 امی_برو باال تو اتاقت تا ب

 ....._اما

 داد زد تیعصبان با

 _گفتم برو داخل اتاقت

 !شدمیم وونهیداشتم د گهیدروغگو انداختم و به سمت اتاق خودم حرکت کردم د کهیبه اون زن یعصب نگاه
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 اومدن ساشا داخل اتاق به سمتش رفتم و گفتم با

 !گفتی_ساشا اون زن داشت دروغ م

 رو بزنن! یاگه اونا هر حرف یحت یدیفهم یکن نیخانواده توه نیا یبه اعضا یبشنوم تو حق ندار یحرف خوامی_نم

 زدم و گفتم یعصب پوزخند

 براش بشکن هم بزنم یخوایم یچ گهی_نه بابا د

 _بهار  درست حرف بزن

 توجه به حرفش گفتم بدون

 شمیپ اریدخترم رو ب خوامی_من دخترم رو م

  یبهتره فراموشش کن کنهیعادت م دشی_دخترت داره به مامان جد

 شدم و گفتم رهیبهش خ یاشک یچشمها با

 تا بزرگش کنه آره؟! به اون زن هرزه ات یدختر من رو بد یخوایهان م هیچ یک زد یمنظورت از حرف یگیم یدار ی_چ

 گفت یعصب یصدا با

 _خفه شو!



 تو؟! یهست یک یخفه بشم هان فک کرد دی_چرا با

با  ارمیخم به ابرو ب یحت نکهیبازوم رو داخل دستهاش گرفت و محکم فشار داد بدون ا تیشده بودم ک با عصبان رهیخشم بهش خ با

 و ترسناکش بلند شد یعصب یشده بودم صدا رهیخشم بهش خ

 !یاریاسمش رو به زبونت ب یحت یحق ندار گهید ی_تو دخترت رو ترک کرد

 کرد من مجبور شدم دمی_مامانت تهد

 باال انداخت و گفت ییابرو

 اونوقت؟! یدی_چه تهد

نسبت به  یحق چیتعهد ازم داره ک ه هی یاجرا اون حت زارهیکرد اگه نرم اونا رو م دمیچک تهد ی_مامانت از من صفته داره و کل

 یفهمیندارم من مجبور شدم برم م شیستا

 !یگیسگ دروغ م نیع ی_دار

  تیبزن خودت و به خر گمی_آره من دارم دروغ م

  یخدمتکار هیفقط  نجایبه بعد تو ا نیرو بشنوم از ا اتتیچرند خوامی_بسه نم

 زدم و بدون توجه به حرفش  گفتم یپوزخند

ا ام رسمیمن به دخترم م گهیسال د ستیب گهیبه خواسته اشون برسن بالخره ده سال د توننینم چوقتی_اون زن فاحشه و مادرت ه

 دیزنیاونوقت ک شماها زار م

 زد و گفت یپوزخند

 یکردیفک م زایچ نیبه ا دیبا یکردیفرار م گهیمرد د هیبا  یداشت ی_وقت

ا خنده ام بند اومد ب یوقت دنیشدم اما بعدش شروع کردم به خند رهیبزنم بهش خ یحرف نکهیبدون ا هیحرفش چند ثان نیا دنیشن با

 گفتم یگرفته ا یصدا

 تو! یباحال یلی_خ
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 مکث ادامه دادم هیاز چند ثان بعد

 گفت؟! نویبهت ا یآره ک کردمیفرار م گهیمرد د هی_من داشتم با 

 _مامانم

 زل زدم به چشمهاش و گفتم دمیکش یقیعم نفس

رام ب ینقشه ا نیچن کردمیفکرش رو نم چوقتیه فیشناختمش ذاتش واقعا کث رید یلیک خ یچندش و عوض یلیزن خ هی_مامانت 

 رو روشن کنم! زایچ یسر هینکردم  انتیزن تو نبودم و بهت خ یثابت کنم من وقت نکهیا یبرا یبدوزه ول

 ستاره رو گرفتم ک صداش بلند شد یآوردم و شماره  رونیرو ب لمیموبا

 !؟ی_جانم آج

 بلندگو گذاشتم و گفتم یرو رو صداش

 میما چرا فرار کرد یکن فیتعر شهی_م

 متعجبش بلند شد یصدا

 بهار  یشد وونهی_د

 کن! فی_ستاره تعر

 یساشا دوختم پوزخند یو بهت زده  یحرفاش تموم شد قطع کردم نگاهم و به صورت عصب یکردن ماجرا وقت فیکرد به تعر شروع

 زدم و گفتم

 خودم ی_متاسف شدم برا

ن بود و وانمود کرده بود م دهیبرام کش ینقشه ا نیمامان چن شدیبزنه از اتاق خارج شد هنوزم باورم نم یحرف ایبگه  یزیچ نکهیا بدون

 کردیم میفکر کردن بهش هم من و عصبان یفرار کردم و رفتم حت بهیمرد غر هیبا 

* * * * * 



 دختر جون  ی_ه

 مخم بود به سمتش برگشتم و سرد گفتم یک رو کهیزن نیا یصدا دنیشن با

 _بله 

 کن زی_برو اتاقم رو تم

 !؟یندار_مگه دست 

 گفت تیعصبان با

 !؟یگفت ی_چ

 مگه؟! یفلج دمی_واضح پرس

 _تو تو تو ....

 زدم و گفتم یپوزخند

 !یشیم ریپ اریبه خودت فشار ن ادی_ز
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 تمیعمارت و آدم هاش اما نبود دخترم داشت اذ نیمن هم عادت کرده بودم به ا زدیبهمون سر هم نم یهفته گذشته بود ساشا حت چند

 ک من مجبور شدم ترکش کنم دست خودم نبود  دیفهمیم کردیکاش ساشا درکم م کردیم

 _بهار 

کنه اما بعدش کم کم باهاش دوست شدم به سمتش  رمیتحق کردیم یو سع زدیسرم غر م شهیک هم ینفس اون زن یصدا دنیشن با

 برگشتم و گفتم

 _جانم

 _ساشا اومده 

 گفتم زدیک حاال برق م ییچشمها با

  ی_جد

 زد و سرش رو تکون داد و گفت یلبخند

 خبر بهتر هم برات دارم هی_آره اما 

 گفتم متعجب

 ی_چ

 رو با خودش آورده شی_ستا

 گفتم جانیو با ه دمیکش یاز خوشحال یبلند غیمنظورش رو درک کردم ج یشده بودم اما وقت رهیبدون حرف بهش خ قهیدق چند

 _کجان؟!

 _داخل سالن 

م چقدر دلتنگش بود دمیک تو بغل ستاره بود اشک داخل چشمهام جمع شد تازه فهم شیستا دنیبه سمت سالن حرکت کردم با د عیسر

 غرق بوسه کردم هیبه سمتش رفتم و از بغل ستاره تو بغل خودم گرفتمش صورتش رو با گر عیسر
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م و به ازش دل کند دیتنهاش بزارم  اون و ببرن شب ک بالخره خواب ایاز کنارش بلند بشم برم  دمیترسیروز کنار دخترم بودم م تموم

ک ذهنم رو مشغول کرده بود  ییسئوال ها دیبه عمارت کدوم اتاقش حرکت کردم با ادیم یبودم وقت دهیسمت اتاق ساشا ک حاال فهم

 زدم ک صداش بلند شد یتقه ا دمیپرسیازش م

 تو! ای_ب

 گفتم ک در جوابم گفت یلب سالم آروم ریاتاقش شدم ز داخل

 _منتظرت بودم بپرس!

 گفتم متعجب

 امیمن م یدونستی_مگه م

 زد و گفت یپوزخند

 _آره حاال سئوالت و بپرس

 !ش؟یرو ندارم پس چرا آورد اقتشیمن دخترم رو ترک و ل یگفتیمگه نم یرو آورد شی_چرا ستا

 ک آوردمش؟! ی_نگو ناراحت شد

 رو بدونم لشیدل خوامی_نه اما م

 و گفت ستادیجاش بلند شد اومد روبروم ا از



 میو مر کردیتو رو م یقراریب کردیم هیگر شیک ستا نهیا لشیرو آوردم دل شیچرا ستا نکهی_من هنوزم سر حرف هام هستم اما ا

م دختر یخوشحال یوضع و تحمل کنم برا نیا تونستمینم شدیم تیداشت اذ شیوسط ستا نیا ادیبچه خوشش نم یاصال از نگهدار

 !ارمشیمجبور شدم ب

 گفتم تیعصبان با

 من! ینگهداره چه برسه بچه  تونهیخودش رو هم نم یبچه  کهی_اون زن

 گفت تیعصبان با

 _درست صحبت کن!

 زدم و گفتم یپوزخند

 گمی_دروغ ک نم

 مادر! گنیبه تو هم م یرفت ی_تو هم بچه ات رو گذاشت

 ک بهم زده یتهمت نیبا ا بخشمشینم چوقتیچون من ه دهیتقاص پس م یروز هیو  دونهیو مادرت خوب م نی_من مجبور شدم ا

 نیآب بخورم حالم اصال خوب نبود تمام ا وانیل هیاز اتاقش خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا  شیتوجه به نگاه عصبان بدون

رم دخت شیزندان اما از پ نداختیمامان من و م رفتمیچرا قبول کردم برم کاش نم میمر یاونم به دست ک شدهیم تیمدت دخترم داشته اذ

 شونه ام سرم رو بلند کردم یرو یکردن با قرار گرفتن دست هیگر صدایو شروع کردم ب ستمپله ها نش یرو رفتمینم
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 تگف یاشکام بند اومد ازش جدا شدم با نگران یشد محکم بغلم کرد ک تو بغلش زار زدم وقت شتریستاره شدت اشکام ب دنید با

 _چت شده بهار

 گفتم هیخشدار شده از گر یصدا با

تمام مدت داشته دخترم رو  میمر رفتمیاون زن نم یها دیکاش بخاطر تهد کردمیدخترم رو ترک نم چوقتی_حماقت کردم ستاره کاش ه

 کرده ک ساشا دخترم رو برداشته آورده  کاریچ ستیمعلوم ن کردهیم تیاذ

تو ساشا هم قصد نداره ک دخترت رو ازت جدا کنه پس اشکات و پاک کن و برو بخواب نزار  شیپ شینکن بهار حاال ک ستا هی_گر

 کنه! تتیاذ یکس گهید

 زدم و گفتم یلبخند

  ی_چه خوبه ک دارمت خواهر

 .میتا بخواب میشدم و به سمت اتاق هامون رفت محکم بغلش کردم همراهش بلند و

 یرو یکنه لبخند دارمیداشت ب یک کنارم بود و سع شیستا دنیکنار گوشم چشمهام رو باز کردم با د شیستا یصدا دنیبا شن صبح

م رو شست شیبلند شدم و دست و صورت خودم و ستا نکهیک صداش در اومد بعد از ا دمیلبهام نشست خم شدم و محکم لپش رو بوس

 میرفت نییلباس هامون رو عوض کردم و به سمت پا

 دادم ک همه جوابم رو دادند ییصبحانه نشسته بودند سالم بلند باال زیسر م همه

 ساشا بلند شد یمخصوص خودش ک ساشا براش آورده بود کنارم گذاشتم ک صدا زیرو هم تو م شینشستم و ستا زیم یرو

 ببرمش دیاماده اش کن با یداد رو شیصبحانه ستا نکهی_بعد از ا

 گفتم یگرفته ا یحرفش حس کردم روح از تنم خارج شد با صدا نیا دنیشن با

 _کجا؟!
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 و بلند کرد نگاهش رو به چشمهام دوخت و گفت سرش

 ارمشیمامانم دوباره م شیپ برمشی_م

 یچ میمر شیاگه بزارش پ یچ ادیب شیاما اگه مادرش نزاره ک دوباره ستا دمیکش یحرفش نفس راحت نیا دنیشن با

 !؟یچ یاری_اگه مادرت نزاره دخترم و ب

 حرفم چشمهاش رو به چشمهام دوخت و گفت نیا دنیشن با

 !ارمشی_م

ساناز  یلبهام نشست صدا یرو یلبخند محو ارهیبزنه و حتما دخترم رو م یحرفش حرف یرو تونهینم چکسیه نکهیا یعنیحرفش  نیا

 بلند شد

 _بهار 

 زدم و گفتم یسمتش برگشتم لبخند به

 _جانم

 !د؟یخر یای_امروز م

 _آره 

 ساشا بلند شد یصدا

 گذاشتم  نهی_کارتت رو هم داخل اتاقت کنار آ



رد ک هیگر یلیرو آماده کردم و به ساشا دادم دخترم خ شیهواسش به من بود بعد از خوردن صبحانه ستا یلیخ یممنون بودم گاه ازش

آرومش کنه بعد از  یاما ساشا خوب بلد بود چجور ومدیاون خونه خوشش نم یبره انگار اون هم مثل مادرش از اعضا خواستینم

 دیخر میسحر و ساناز رفت هرفتنشون من هم اماده شدم و همرا

رم ک چشمهام گ دینکش یو طول ادیز یتخت پرت کردم از خستگ یهام رو داخل اتاق گذاشتم خودم و رو دیخر میبرگشت نکهیاز ا بعد

بودم اما بعدش به خودم اومدم از جام بلند شدم و  جیگ هیچشمهام رو باز کردم با ترس چند ثان یدادیداد و ب یصدا دنیخواب شد! با شن

 مامان ساشا بود یصدا نیا دیرنگ از صورتم پر ییآشنا یصدا دنیرفتم با شن نییبه سمت پا

 شماها بمونه  شیپ نجاینوه ام ا زارمی_نم

 خاله فاطمه مادر ساناز و سحر اومد یصدا

 ما! شیک پسرت زن و بچه اش رو آورده پ یکرد یچه غلط ستیمعلوم ن یبکن یتونینم یغلط چی_تو ه

 ستی_اون زن عروس من ن

 پوزخند خاله فاطمه اومد یصدا

 !یرفته بود تو همون اخالق گندت رو هنوز ک هنوزه دار ادمی_چرا 

  شدیصدا ها واضحتر م شدمیم کترینزد یچ هر

 ک شوهرت تو رو ترک کرد یهست ی_تو هم کس

 _دهنت و ببند

 !گمیم_چرا مگه دروغ 

 ساشا اومد یعصب یصدا

 چخبره؟! نجای_ا
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 مامان ساشا اومد یعصب یصدا

 !نجا؟یا یاریمن رو م ینوه  یچخبره به چه حق نجایاز تو بپرسم ا دی_من با

 ساشا اومد یعصب یصدا

 خونه می_مامان ساکت شو بر

 !یمن رو روشن نکن فیتا تکل امیجا نم چی_من ه

 شینباشه اون پ ایکجا باشه  دیک دستور بد دیبهش ندار یحق چیشما ه دیفهمیشماست دختر منه دختر بهار م یک نوه  ی_اون دختر

 میتو و مر شینه پ مونهیمادرش م

 مامان ساشا اومد یعصب یصدا

 ......یدار یدار ی_تو به چه حق

 حرفش و قطع کرد ساشا

 _بسه!

 پر از خشم ساشا  اومد یساکت شد صدا مامان

 _زود باش حرکت کن

 امینم یی_من بدون نوه ام جا

 فتی_گفتم راه ب

 ستادهیبود ازش  ک رفت من هنوز خشک شده سر جام ا دهیمامان اومد انگار ترس یقدم ها یساشا صدا یعربده  یصدا دنیشن با

 نگران ساناز از پشت سرم اومد یبودم ک صدا

 نکن! هی_بهار گر

شدند دلم بد جور گرفته بود مامان  یصورتم جار یاشکام رو یک دونمیاصال نم دمیصورتم کش یحرفش دستم رو رو نیا دنیشن با

 مامان! گفتمیشده بود چرا من هنوزم ک هنوزه بهش مچقدر عوض 

ست د خواستیم یک خواستیم یبه رفتن بچه ام رو ازم گرفت دوباره برگشته بود باز چ دیک سرم در آورد تهد ییاز اون همه بال بعد

 گفتم یگرفته ا یبرداره با صدا

 زن! نیا کنهی_چرا ولم نم



 سحر اومد یعصب یصدا

 عادتشه! کهی_اون زن

 باهام بد شد میعوض شد دخترم و ازم گرفت داد به مر زیهمه چ میخوب بود دوستمون داشت اما با اومدن مر یلی_اولش خ

 خودشه! یگذشته  میمر کنهیفک م یزن عقده ا هی_اون 

 زده گفتم بهت

 !؟یچ یعنی_

 خاله فاطمه اومد یصدا

  کنمیم فیاول اشکهات رو پاک کن من برات تعر ای_ب

و شروع  دیکش یطرف خاله فاطمه آه هیمبل نشستم ک ساناز و سحر هم  یو تکون دادم  و همراهش حرکت کردم روسرم ر عیمط

 کرد به حرف زدن:

دختر خاله ام  نکهیخوب بود تا ا یلیخ زیهمه چ میعاشق هم بود میداشت ی_من سال ها قبل با پسر عموم ازدواج کردم ازدواج عاشقانه ا

! انقدر هم سرگرم بودم اصال شدمیمدت اومد خونمون اون موقع من اصال چند سال از ازدواجمون گذشته بود و حامله نم هی یبرا

ازدواج کنن چون من  دیو شوهرم با الیروز آقا بزرگ اومد و گفت ک شکل هیبعد ها  شدمیخاله ام نم دختر الیشک یمتوجه رفتار ها

 رابطه داره! الیحامله بشم و شوهرم هم با شک تونمینم

 زد یک خاله لبخند تلخ دمیکش ینیحرفش ه نیا دنیشن با
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 ادامه داد: و

 هی نکهیروح شده بود تا ا یاونقدر سرد و ب یاون همه عشقش به من چجور شدیکم شد باورم نم یلی_توجه شوهرم نسبت به من خ

 دارید بصبح ش یاما وقت میبهم دوستم داره باهم بود گفتیم رفتیقربون صدقه ام م شمیمست کرده بود اومد پ دیشب سع هیمدت گذشت 

د رسما من رو بلند ش هیبق یاومد و سرکوفت ها الیشک یفرداش خبر باردا نکهیدلشکسته بودم  تا ا الیشک شیه بود پشدم اون نبود رفت

 نگفتم! یچیه چکسیحامله ام به ه دمیاونجا فهم مارستانیرفتم ب خوردیمدت ک گذشت حالم بهم م هیکرده بودند خدمتکارش 

 و ادامه داد:  دیکش یآه

و همه خبر دار شدند نه  دیخانوم بزرگ فهم نکهیبروز ندادم تا ا یزیخارج از رحم بود من هم با وجود حامله بودنم چ الیشک ی_بچه 

 !الیآوردم ازم گرفتنش دادند به شک ایپسرم رو بدن یگذشت برام وقت یماه به سخت

 زده گفتم: بهت

 !؟ی_چ

 گونه اش افتاده بود رو پس زد و گفت: یک رو یاشک قطره

 یآوردم اما پسرم داغش به دلم مونده بود حت ایدو تا دختر بدن شمیپ ومدیم یگاه دیبچه ام رو ازم گرفتند بعد از اون بازم سع _آره

تحمل  ک چهار سال گذشت یپسرم رو ازم گرفته بودند وقت یرحم ی! با بدمیو خانواده اش رو نبخش دیسع چوقتینتونستم بغلش کنم ه

 هام رو برداشتم و رفتم. هاونجا برام سخت شد بچ

 شک گفتم: با

 !ه؟ی_پسرتون ک

 _ساشا!

 حرفش چشمهام گرد شد و گفتم: نیا دنیشن با

 !؟دیکنیم ی_شوخ

 _نه

 ....الیشک یعنی_

 الستی_آره اون زن شک

 _پس ساشا پسر شماست

 آره تکون داد  یبه نشونه  یسر

 دونهی_ساشا م

 _نه

 !شمیم جیدارم گ دیهم بگ نارویا یهمه  لیدل شهیشماست م شی_پس چرا پ



 زد و گفت: یتلخ لبخند

رو  دخترام ینجوریبشم چند سال گذشت  ک ا هیبق یافتضاح شد مجبور شدم کلفت خونه ها یلیخ میمال تیرفتم وضع ی_من وقت

را اما چ دونمینم کننیم یباهام بد رفتار دید یوقت دیخونه مشغول به کار شدم ک ساشا اون جا من و د هیتو  شیبزرگ کردم چند سال پ

 ساشا پسر خودمه! نیا دمیبعدا فهم من نجایبهم کمک کرد من و آورد ا
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 !؟ی_چرا به ساشا نگفت

 شیدگزن خوامیچقدر دوستش داره نم نمیبیبزرگش کرده دارم م الیمادرشه شک الیرو خراب کنم اون شک شینداره بخوام زندگ یلی_دل

 !هیبرام کاف زنهیبهم سر م ادیم یگاه نجایکه ا نیخراب بشه هم

 داشته باشه. تونستیک م یبچه اش از خودش هم گذشته بود از حس یخوش یزن بزرگوار بود برا نیزدم چقدر ا یتلخ لبخند



 همه سال من رو تو اون خونه نگه داشت عقده داشته! نیپس ا نهیهم یبرا میبده مر رهیمن رو بگ یبچه  خوادی_اون م

 _آره

 !ستیاهل بچه بزرگ کردن هم ن دونمیم ستین یاصال درست میبزرگ کنه مر میدخترم رو مر زارمی_من نم

 یخوریاالن بچسپ به دخترت وگرنه مثل من حسرتش رو م نیاز هم یباش یکن قو ی_سع

 !فتادینم مبه ت یاز فکر کردن بهش هم لرز بد یبشه حت یشکل نیمن هم هم یقراره زندگ یعنیداشته  یتلخ یچقدر زندگ دمیکش یتلخ آه

 بلند شد خوابالود برداشتم و گفتم: لمیزنگ موبا یبودم ک صدا دهیتخت خواب یرو

 _بله؟!

 خشدار ساشا بلند شد یصدا

 _فردا صبح آماده باش!

 با هول گفتم دیصداش انگار خواب از سرم پر دنیشن با

 _فردا چخبره؟!

 شمال! می_قراره بر

 _شمال چرا؟!

 شیخودت و ستاره رو آماده کن با ستا لیحال و هواش عوض بشه وسا کمی خوامیم ستیحالش خوب ن ادیروزا ز نی_خاله فاطمه ا

 .میریفردا م

 _باشه

 لب چند تا فحش بارش کردم تا دلم خنک بشه! ریرو قطع کرد ز یکنه گوش یخداحافظ نکهیا بدون
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 و گفتم: دمیکش یا ازهیستاره چشمهام رو باز کردم خم یصدا دنیبا شن صبح

 یخوایم ی_چته چ

 شد! ریشو د داری_زود باش ب

 شد؟! رید ی_چ

 !یدیراحت خواب یشمال بعد تو گرفت میریرفته ساشا گفت بهت خبر داده ک فردا صبح م ادتی نکهی_مثل ا

 تخت نشستم و گفتم: یرو خیحرفش س نیا دنیشن با

 رفته بود! ادمی ی_وا

 نشده! ریرو آماده کن تا د لتی_زود باش آماده شو وسا

  امی_باشه تو برو منم م

هام نشست لب یرو یلبخند خوردیتو بغل ستاره بود و داشت صبحونه اش رو م شیرفتم ستا نییو صورتم رو شستم و به سمت پا دست

 و گفتم:

  ری_سالم صبح بخ

رو از ستاره گرفتم و تو بغل خودم  شیکنار سحر نشستم و مشغول شدم ستا یصندل یجوابم رو دادند! رو ییبه خوش رو همه

 دخترم ازم جدا باشه! گهیلحظه د کی یحت خواستینشوندمش و بهش صبحونه دادم دلم نم

 _بهار ؟!

 خاله فاطمه به سمتش برگشتم و گفتم: یصدا دنیشن با

 _جانم!؟

 خودتون ی_لباس گرم بردار برا

 _چشم 

 بلند شد جواب داد: لشیزنگ موبا یزد ک صدا یلبخند

 _جانم پسرم!؟



 مکث کرد و گفت: یا قهیدق چند

 _باشه خداحافظ!

 سحر بلند شد: یصدا

 مامان شدی_چ

 و گفت: دیکش یفاطمه آه خاله

 !انیهم ب میهمسرش مر_قراره مادرش و 
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 گفتم: کالفه



 !دیشماها بر ادیدخترم هم نم امی_من نم

 خاله فاطمه اومد: یصدا

 _چرا اون وقت؟!

مادرش نه من !منم  میتا بگن مر میدست مر دنیم یبه هم دخترم رو ه زنیاعصاب من رو بر خوانیم دیشناسی_شما ک اونارو نم

 .امینم جهیاوضاع رو تحمل کنم در نت نیا تونمینم

 خاله فاطمه اومد: یصدا

 !دی_دخترم رفتارش عوض شده شا

 _نه نشده

 مین بررو جمع ک لتیحاال هم برو وسا یدیفهم یبمون نجایا ییتنها یتونینم میریم میهمه دار شهیم یساشا عصب امینم یبگ یتونی_نم

 !ادیم گهید قهیتا چند دق نیماش

 _اما ....

 و گفت: دیحرفم پر وسط

 !می_اما و اگر ندار

 دونستمیرو هم دادم به ستاره م شیرو جمع کنم ستا لمیک خاله زد بلند شدم و رفتم تا لباس هام رو عوض کنم  و وسا یحرف طبق

تحمل  دیاما با کردیداشت م میهم عصب نیحرص بخورم هم دیو مامان چقدر با میبشم و سر مر یعصب یلیسفر خ نیقراره تو ا

 !کردمیم

 * * * * * 

 #ساشا

 

 داد زدم: تیعصبان با

 !؟یگیم یدار ی_چ

 پر از ناز و عشوه اش گفت: یبا صدا شهیهم مثل

 !گذرهیبهمون خوش م یباشه کل انیهم ب هیبق خوادیمسافرت نم نیبه ا میری_من و تو م

 گفتم: یزدم و عصب یپوزخند

 خاله فاطمه اس! یسفر فقط برا نیکنم ا یآور ادیرفته پس بهتر بهت  ادتی نکهی_مثل ا

 هان؟! یدیم تیزن خدمتکار اهم هی_تو چرا انقدر به 

 گفتم: تیعصبان با

 _دهنت و ببند درست صحبت کن!

 گرد شد با بهت گفت: چشمهاش

 !؟یزنیحرف م ینجوری_تو با من ا

 !؟یدیفهم کنمیباهات صحبت م نیبدتر از ا ی_اگه رفتارت رو درست نکن
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 گفت: یلرزون یداخل چشمهاش جمع شد و با  صدا اشک

 !یعوض شد یلی_تو خ

 و گفتم: دمیداخل موهام کش یدست کالفه

 نکن! هی_گر

ک بار  نقطه ضعفم بود نیو ا نمیطاقت نداشتم اشکش رو بب شهیکردن هم هیتلنگر بود ک شروع کرد به گر هیحرفم براش  نیا انگار

 هاش! هیشده بودم نسبت به گر تفاوتیب یلیها ازش استفاده کرد انقدر من و چزوند ک مهرش از دلم رفت و االن خ

 گفتم: یعصب یصدا با

 خونه! یمونیم ینخواست ایآماده شو ب یتو هم خواست رمی_من م



اون  یتکرار یخسته شدم بودم از بحث و حرف ها دمیکش یقیو نفس عم ستادمیکنار استخر ا رونیاز خونه زدم ببدون توجه بهش  و

 کرد ک ازش متنفر بشم! یخودش باعث شد کار دیک بهش داشتم ته کش یعشق

 _ساشا؟!

 به سمتش برگردم سرد گفتم: نکهیمامان بدون ا یصدا دنیشن با

 _بله؟!

 !یدعوا کرد می_با مر

 _نه

 _اما ....

 رو قطع کردم: حرفش

 پس لطفا ادامه نده می_مامان دعوا نکرد

رفت ها گ میتصم یلیمامان خ یا گهیهر کس د ایدخالت کنه چه مامانم چه بابام باشه  میشخص یتو مسائل زندگ یکس ومدیبدم م شهیهم

 ک اشتباه بود!

ضربه خورد چون  میمر نجایلبهام نشست اما ا یرو یو رحم بهار رو اجاره کردند پوزخند ختنینقشه ر میبود ک با مر نیهم ا شیکی

 .میضربه زد به مر نجایاما از من و بهار شد چون مامان ا شدیم میاز من و مر دیگرفت!اون بچه با میسر خود تصم

 !میداشت یام گرفت عجب زندگ خنده

 !،؟یکنیفکر م یدار ی_به چ

 !دیک کرد یی_به کار ها

 بخاطر خودت بود! میکرد ی_پسرم ما هر کار
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 #بهار

اه ر نیب یوقت یک حت کردیجدا گانه به سمت شمال در تمام طول راه انقدر سرم درد م میکش مکش حرکت کرد یبعد از کل بالخره

 فتهیب ییسفر چه اتفاق ها نیک قراره تو ا کردمیفکر م نینشدم چشمهام رو بسته بودم و داشتم به ا ادهیپ ستادندیخوردن نهار ا یبرا

 خنده دار بود یلیواقعا خ

 _بهار 

 خواهرم ستاره به سمتش برگشتم و گفتم: یصدا دنیشن با

 _بله؟!

 

 سفره بهمون خوش بگذره؟! نیا زارنیو مامان م می_بنظرت مر

 زدم و گفتم: یپوزخند

 !؟یدیمامان فهم یبگ یبه اون زن حق ندار گهیستاره د نکهیزهره مار خواهد بود و ا یسفر به تلخ نی_نه مطمئن باش ا

 لب زمزمه کردم: ریون داد ک زتک دیتائ یرو به نشونه  سرش

 خانوم نه مامان! الی_اون فقط شک

 

 خاله فاطمه بود!  نگاهم به خاله فاطمه افتاد ک شیتموم مدت پ شیستا میشد ادهیهمه پ نیماش ستادنیبا ا میدیبالخره رس کساعتیاز  بعد

 بود به سمتش رفتم و گفتم: دهیچه راحت تو بغلش خواب شیرو بغل کرده بود و ستا شیستا

 !دیمن شما خسته شد دی_بد

 زد و گفت: یلبخند

 داخل! میبر شهیبچه بد خواب م خوادی_نم

 

 میباز  کرد میک داشت یدیرو با کل الیدر و اوردیراننده هم چمدون هارو داشت م میبه سمت داخل حرکت کرد هیمامان و بق همراه

 ساناز اومد؛ یصدا



 ساحل! می_شب بر

 خاله فاطمه بلند شد: یصدا

 دخترجون! می_بزار اول برس

 ک مامان  میدی_رس

 نشسته بودند وا رفتم! منیداخل نش یو مامان ک با لباس راحت میمر دنیداخل با د میبهش زدم ک در باز شد و رفت یلبخند

 

 دومدنیم نایا میرفتیمحل بودند هر جا ک م یمثل خروس ب کردندیباشند فقط اعصاب من رو خراب م نجایا شهیاونا هم دیچرا با حاال

 .کنه یکار هاش عقده هاش رو خال نیبا ا خوادیاون فقط م نجایا انیخانوم مادر ساشا بود ک ب الیشک ینقشه  نیا دونستمیالبته م

 بلند شد؛ میمر یصدا

 چرا اومدند اه! گهید نای_ا

 .میایمسافرت ب نیک انگار اصال خبر نداشت ما هم قراره به ا کردیوانمود م یخنده ام گرفت جور میحرف مر نیا دنیشن با

 

دند اتاق ها رو پر کرده بو یالبته همه  میبود رو برداشت یک خال ییو اتاق ها میبه سمت باال رفت میکن یبه حرفش توجه نکهیا بدون

 گفت: تیدرکشون کنم ساناز با عصبان تونستمیواقعا نم

 آخه؟! یچ یعنیکارشون  نی_ا

 گفتم: هیک بعد از چند ثان کردمیداشتم فکر م متفکر

 گذرهیخوش م یلیهم خ ینجوریا میاتاق بخواب نیهمه با هم تو ا هی_نظرتون چ

 زد و گفت: یلبخند مامان

 اتاق. نیداخل هم میبر هی_فکر خوب
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 ساشا رو کرد به سمت خاله فاطمه و گفت: نییپا میشام رفت یبرا یوقت

 !؟یهست ی_از اتاق راض

 گفت: یک خاله فاطمه با خونسرد میبهم انداخت ینگاه معنا دار همه

ه بچ میدار یهم احساس بهتر ینجوریا میقراره همه با هم داخلش بخواب میاتاق برداشت هیاتاق ها پر بود پسرم من و دخترا هم  ی_همه 

 ها کنار هم خوشحال ترند

 متعجب گفت: ساشا

 _اما اتاق ها ک پر نبود همش!

 فاطمه گفت: خاله

 پر بود پسرم. می_ما رفت

 

 متعجب گفت: ساشا

 چخبره. نمیزم ببنگاه بندا هی_برم 

 بلند شد: میمر یصدا

 !ادیهمه آدم بخواد ب نیا میکردیتوش فکر نم میختیبدرد نخور رو ر یجور لباس ها هیکهنه رو و  لیاون اتاقا وسا زمی_عز

 اشم.کردم آروم ب یو سع دمیکش یقیبارش کنم اما نفس عم ادیتو دهنم م یبلند بشم هر چ گفتیم طونهیش نداختیم کهیداشت ت رسما

 

 ساشا اومد یعصب یصدا

 _تو....

 :دیفاطمه وسط حرفش پر خاله

 _ساشا!



ک آروم شد و همه دوباره مشغول خوردن شام شدند مامان ساشا  دیتو چشمهاش د یچ دونمینگاهش رو به خاله فاطمه دوخت نم ساشا

 سناک بود.تر تیو در نها بیعج یلیساکت بودنش خ نیتمام مدت ساکت بود و ا الیشک

 

 ساشا بلند شد: یرو بخوابونم ک صدا شیبه سمت اتاق باال برم تا ستا خواستم

 _بهار ؟!

 به سمتش برگشتم و گفتم: ستادمیا

 _بله؟!،

 کارت دارم. ایرو بده ستاره بره بخوابونه تو برو لباست رو عوض کن ب شی_ستا

 گفتم: متعجب

 _باشه

 

 بلند شد: میمر یعصب یصدا

 _کجا؟!

 خونسرد گفت: ساشا

 بهت مربوط باشه درسته؟! کنمی_فکر نم

 بهت زده گفت: میمر

 _ساشا

 رفتم ساشا و نییرو به ستاره سپردم و خودم لباس هام رو عوض کردم و  به سمت پا شیبه حرف هاشون توجه کنم ستا نکهیا بدون

 گفتم: یبلند یبا صدا کردندیهنوز داشتند بحث م میمر

 _من آماده ام!

 از سر تا پا بهم انداخت و گفت: یسمتم برگشت نگاهبه  ساشا

 .می_بر

 

 بلند شد: میمر یعصب یخواستم قدم اول رو بردارم صدا تا

 بده تو .... سیبهت سرو شیببر یخوایهان م یبریهرزه رو با خودت کجا م نی_ا

 کردیبهت زده به ساشا نگاه م دیک خورد حرف تو دهنش ماس یمحکم یلیس با
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 رو جلوش گرفت و گفت: دشیانگشت تهد میاز حرف مر یعصب ساشا

 !؟یدیرو جهنم کنم فهم تیاون وقت ک زندگ یبافیم فیاراج یدار نمیبب گهید کباری هیکاف یاز حدت گذشت گهی_تو د

 تکون داد ک ساشا به سمتم برگشت و گفت: دیتائ یبه نشونه  یبا ترس سر میمر

 .می_بر

شده بود اما مقصر من نبودم مقصر  رهیافتاد ک بهم خ میپر از تنفر مر یلحظه نگاهم به چشمها نیآخر یحرکت کردم ول دنبالش

 .شده بود یبد یلیشکل خ هیخودش بود ک حرف زدنش 

 

به  یاهنگ ستادیا نیماش یوقت کردیم یبزنم ساکت نشسته بودم ساشا هم داشت رانندگ یحرف نکهیبدون ا میساشا شد نیماش سوار

 شد به سمتش برگشتم و گفتم: ادهیشدم ساشا هم پ ادهیپ عیزد سر یبود چشمهام برق ایک کنار در ییالیخونه و هیاطراف انداختم 

 چقدر قشنگه! نجای_ا

 

 _خوشت اومد؟!

 ذوق گفتم: با



 ادیز یلیآره خ ی_وا

 گفت: یبم یصدا با

 ایکنار در می_بر

هام لب یرو یقدم زدن لبخند یبود برا یحس خوب یلیپر موج  هوا خنک و سرد خ ایشب بود و در میرفت ایهمراهش به سمت در می_بر

 ساشا بلند شد: ینشسته بود ک صدا

 _بهار؟!

 

 _جانم

 !؟ی_از من متنفر

 ؛گفتم یچشمهاش رو به چشمهام دوخت ک بعد از مدت ستادیو به سمتش برگشتم ساشا هم ا ستادمیحرفش متعجب ا نیا دنیشن با

 !؟یپرسیسئوال رو م نی_چرا ا

 بدونم خوامی_م

 ازت ستمی_نه من متنفر ن

 زد و گفت: یمحو لبخند

 .ی_مطمئن

 _آره

 

 خاله فاطمه دخترت رو بزرگ کن! شیتو رو از دخترت جدا کنم بمون پ خوامیمواظبت کنه نم شیاز ستا تونهینم می_مر

 حرفش گفتم: نیاز ا متعجب

 تو یحرف ها نی_ا

 _آره

 !؟یپس چرا منصرف شد میبه مر یدختر من رو بد یخواستی_تو ک م

 رو نداره. تشیصالح می_مر

 

 و یباشه اما اون فقط دنبال خوش گذرون یمادر خوب تونستیم خواستیمطمئن باش اون اگه م دمینم میدخترم رو به مر چوقتی_من ه

 پول!

 !؟یستیدنبال پول ن ی_تو چ

 جوابش رو دادم: قاطعانه

 .دونهیرو هم مادرت خوب م نیاگه رحمم رو اجاره دادم فقط بخاطر پول عمل قلب مادرم بود و ا ستمی_نه من دنبال پول ن
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 !دونمی_م

 شدم و گفتم: رهیبهش خ متعجب

 !؟یدونی_م

 تکون داد و گفت: دیتائ یبه نشونه  یسر

 خبر دارم. زی_آره از همه چ

 کرد. تیهمه من رو اذ نیمدت ا نیخبر داشت پس چرا تمام ا زیشدم اگه از همه چ رهیزده بهش خ بهت

 !؟یکرد تیمدت انقدر من رو اذ نی_پس چرا تمام ا

 .خوامیمعذرت م دونمیرو نم لشی_خودم هم دل



 گفتم: یآروم ینداشتم ک بزنم با صدا یسکوت کردم حرف فقط

 خونه؟! می_بر

 می_بر

 

من  ی دهنیآ ادیب میبه سر زندگ یفکر کردم ک قراره چ نیو به ا دمیتختم دراز کش یبودند رو دهیخونه همه خواب میساشا برگشت همراه

 خودت بهم کمک کن! ایقراره بشه خدا یدخترم خواهرم چ

 استراحت کنم. یکردم بدون فکر کردن به افکار آزار دهنده کم یرو بستم و سع چشمهام

 _بهار؟!

 ستاره چشمهام رو باز کردم و گفتم: یصدا دنیشن با

 _هوم

 

 زنهیغر م نییداره پا ی_پاشو مادر ساشا ه

 و گفتم: دمیکش یا ازهیخم

 .امی_االن م

مادر  یصبحانه نشسته بودند صدا ریرفتم همه سر م نییتخت بلند شدم و بعد شستن دست و صورتم به سمت پا یرفتن ستاره از رو با

 ساشا بلند شد:

 .یشد داری_چه عجب بالخره ب

 رو از ستاره گرفتم و بهش صبحانه دادم شیکنار ساشا نشستم و ستا یخال زیم یبهش بکنم رو یتوجه نکهیا بدون

 

 مادر ساشا بلند شد: یک باز صدا دینکش یطول

 .دهیندارند بچه م اقتیک ل ای_خدا به بعض

 ساشا بلند شد: یجواب دندون شکن بهش  بدم ک صدا هیحرفش حرصم گرفت اومدم  نیا دنیشن با

 _مامان!

 نزد. یحرف گهیساشا ساکت شد و د یمحکم و جد یصدا دنیساشا با شن مامان

 خاله فاطمه بلند شد: یصدا

 _بهار

 گشتم و گفتم:سمتش بر به

 _جونم؟!

 دخترم؟! هینظرت چ میخوریلب ساحل نهار هم همونجا م می_امروز بر

 _من موافقم.
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 مامان ساشا بلند شد: یصدا

 جنگل. میهم بر می_ساشا پسرم قرار بود من و تو با مر

 یک ساشا زد لبخند یحرف دنیاز حرص دستام رو مشت کردم ک با شن گهید یجا هی میریم میشرتون کم ما دار گفتیداشت م رسما

 لبهام نشست. یاز سر ذوق رو

 .لب ساحل همه با هم میقراره امروز بر شهی_نه مامان امروز نم

 

 مامان بلند شد: یعصب یصدا

 _اما پسرم من ...



 و گفت: دیوسط حرفش پر ساشا

 _اما و اگر نداره مامان

 ستاره بلند شد: ینزد ک صدا یحرف گهیساکت شد و د مامان

 هامون رو جمع کنم. لی_پس من برم وسا

 شد  متعجب گفتم: زنگ خونه بلند یبه روش زدم ک صدا یلبخند

 !هیک یعنی_

 

 ستاره بلند شد: یصدا

 .کنمی_من باز م

 خاله فاطمه بلند شد: یرفتن ستاره صدا با

 .اریب ادیلباس گرم ز شیستا ی_بهار برا

 _چشم

 .یمن باش ی_تو الزم نکرده به فکر نوه 

 ساشا بلند شد: یعصب یصدا

 _بسه.

 

 بهم نگاه کرد و گفت: دهیک انگار اصال حرف مامان رو نشن یجور تفاوتیحرف ساکت شد خاله فاطمه هم ب نیا دنیبا شن مامان

 _پاشو دخترم.

 _چشم

 .کردیم میرفتار هاش داشت عصب یمامان و بعض یشدم و به سمت اتاق رفتم تا آماده بشم واقعا حرف ها بلند
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با ستاره بود ساناز و سحر هم داشتن با هم عکس  یخنک بود ، ستاره مشغول باز یلیگوشه هوا خ هی میساحل نشسته بود کنار

، اشکان ک صبح اومد همراه ساشا رفته بودند  دندیکشیگوشه نشسته بودند و انگار داشتند باز نقشه م هیو مامان هم  میمر گرفتنیم

   دیخر

 ها  لهیکنار وس میو خاله فاطمه هم نشسته بود من

 _بهار؟!

 _جانم خاله فاطمه؟!

 !؟یا گهیک حس کنم من مادرشم نه کس د یپسرم رو بغل کنم جور تونمیم یروز هی_بنظرت 

 

 گفتم: یگرفته ا یحرفش بغض کردم، با صدا نیا دنیشن با

 !د؟یچرا نتون دیتونی_آره م

 و گفت: دیکش یتلخ آه

بغلش کنم کاش اون موقع جرئتش رو داشتم و  تونمیبهش بگم مادرشم و نم تونمینم چوقتیمن ه گهیبهم اشتباه نم چوقتی_اما حس من ه

 .دادمیبچه ام رو نم

 پس گرفتنش. یده برانش ری_هنوزم د

 

 .یلیخ رهید یلی_خ

 ساشا از پشت سرم اومد: یبزنم صدا یخواستم حرف تا

 !ره؟ید ی_چ



 به سمتش برگشت و هول زده گفت: دیصداش رنگ از صورت مامان پر دنیشن با

 .یچی_ه

 گفتم: تفاوتیکردم خونسرد باشم بهش زل زدم و ب یبه من و مامان انداخت سع یکرد و نگاه مشکوک زیچشمهاش رو ر ساشا

 !؟یدیخر ریستاره ش ی_برا

 

 تکون داد و گفت: دیتائ یبه نشونه  یسر ساشا

 _آره

 ها رو ازش گرفتم ک نگاهم به ستاره و اشکان افتاد خواستم به سمتشون برم ک ساشا بازوم رو گرفت و گفت: لهیسمتش رفتم و وس به

 _راحتشون بزار.

 .کنهیم تیاهرم و اذ_اون خو

 بار دوم خام نشه. یبار ازش ضربه خورده انقدر عاقل هست ک برا کی_ستاره 

 

 

از اشکان ضربه خورده بود پس مطمئنان  کباریشدم حق با ساشا بود ستاره  رهیحرفش ساکت شدم و فقط تو سکوت بهش خ دنیشن با

 ک بهش ضربه بزنه. دادیبار دوم بهش رو نم یبرا

 _بهار؟!

 صداش سرم رو بلند کردم و زل زدم به چشمهاش و گفتم: دنیشن با

 _بله؟!

 

 به خاله فاطمه کرد و گفت: یا اشاره

 !گفت؟یداشت م ی_خاله فاطمه چ

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 .زدیداشت درمورد شوهرش حرف م یچی_ه

 .گمیک دارم دروغ م دیبهم نگاه کرد ک ساکت شدم انگار فهم یجور
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 #ستاره 

 

 شده بودم ک صداش بلند شد: شیبهش بکنم مشغول باز با ستا یتوجه نکهیا بدون

 !؟یمن متنفر _از

 چشمهاش زل زدم و گفتم: به

 .چیبهت ندارم نه متنفرم ن عاشقتم ه یحس چی_ه

 _اما من دوستت دارم.

 خشک و خشدارش ی، صدا یزده بود انگار خینه شروع کرد به تند تند زدن  دینه مثل گذشته دلم لرز گهیبه حرفش زدم د یپوزخند

 بلند شد:

 !ی_تو هم هنوز عاشقم

 

 تم و گفتم:سمتش برگش به

 نه؟! یمسخره رو بس کن یباز نیا یخوای_نم

 زد و گفت: یپوزخند



 !؟ی_کدوم مسخره باز

 رو بغل کردم و گفتم: شیستا دمیکش یپوف کالفه

 خودت. یکن برا دایرو پ گهید یکینشو برو  کیبه من نزد گهی_د

 قدم رو برداشتم ک صداش بلند شد: نیاول

 _ستاره؟!

 

 به سمتش برگشتم و گفتم: یحرص

 _بله

 زد و گفت یخاص لبخند

 _دوستت داره.

 خم شد سمتم و گفت ادمیحرفش تا بخوام به خودم ب نیا دنیلحظه ماتم نبرد خشکم زد با شن هی یاگه بگم برا دروغه

 ! اما من نه .ی_تو هنوزم عاشق من

 بده. یمن رو باز تونستیم یچجور یحرفش رفت اشک داخل چشمهام جمع شد لعنت نیگفتن ا بعد

 

 بهار از پشت سرم اومد یرو پاک کردم ک صدا اشکم

 _ستاره؟!

 زدم و گفتم: یسمتش برگشتم و لبخند تلخ به

 !؟ی_جانم آبج

 _ناراحتت کرد؟!

 ناراحت کنه. تونهینم گهی_د

 زد و گفت: یتلخ لبخند

 _بهش فکر نکن باشه؟!

 .دیام رو بوستکون دادم ک خم شد گونه  دیتائ یبه نشونه  یسر
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 #بهار 

 

مامان و بابام  یادگاریک داشتم  یدست  خودم نبود ستاره تنها خواهر من بود تنها کس شدمیم یناراحت ستاره عصب یچهره  دنید از

اشکان رو  خواستیو اصال براش مهم نبود، دلم م کردیرو نداشتم اما اشکان هر لحظه اون رو ناراحت م شیناراحت دنیبود طاقت د

 کرد. تیرو اذ خواهرمک اون  یکنم همون شکل تیاذ

 _بهار؟!

 ختم و گفتم:خاله فاطمه از افکارم خارج شدم نگاهم و بهش دو یصدا دنیشن با

 _جانم خاله؟!

 !د؟یداداش ندار دی_شما دوتا فقط خواهر

 زدم و گفتم: یحرف خاله لبخند تلخ نیا دنیشن با

 .می_دار

 گفت: متعجب

 ک؟! دمشی_پس کجاست تا حاال ند

 وقته ک رفته. یلی_اون خ

 گفت: متعجب

 _کجا؟!



 ما رو ترک کرد رفت قبل فوت مادر و پدرم. شیچند سال پ دونمی_نم

 گفت: یفاطمه با ناراحت خاله

 !د؟یازش ندار ی_خبر

 تکون دادم و گفتم: یمنف یبه نشونه  یسر

 _نه.

 ناراحتت کنم. خواستمیدخترم  نم دی_ببخش

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 _ناراحت نشدم.

 مادر ساشا بلند شد: یصدا

 !م؟ی_خوب ساشا مادر بر

 گفت: یخشدار یبا صدا ساشا

 _آره.

 یصبع یهم با ساشا. صدا هیبق میشد نایساناز ا نیمن و ستاره سوار ماش  میرفت نیرو ازم گرفت و همه به سمت ماش شیستا ستاره

 ساناز بلند شد:

 چقدر پرو بودند آخه. نای_ا

 گفتم: متعجب

 ساناز؟! شدی_چ

 !کردند؟یبا ما رفتار م ریبا تحق یچه شکل یدی_ند

 گفتم: یخونسرد با

 .شنیشحال مخو میاما عکس العمل نشون بد کنهیم یعصب شتریاونارو ب نیا میبرامون مهم نباشه توجه نکن میکن یسع میعادت کن دی_با

 خاله فاطمه بلند شد: یصدا

 _حق با بهار.

 حرف بزنند. ی_اما مامان اونا حق ندارند با ما اون شکل

 فاطمه با آرامش جواب داد: خاله

 ششیار آتانگ یباش تفاوتیبزنه ب شین خوادیم یقیبه هر طر نهیهم الیرفتارشون برات مهم نباشه شک ادیز چوقتیکن ه ی_دخترم سع

 .یزده باش

 با حرص گفت: ساناز

 مامان. دمیبد جوابش رو م رهیباز هم داره رو مخم راه م نمیندارم اما اگر بب شی_باشه من کار

 یتبد بود تحمل رفتارشون کار سخ یلیو مامان ساشا خ میرد و بدل نشد ، حق با ساناز بود رفتار مر نمونیب یو حرف میساکت شد گهید

 مخصوصا ک اشکان هم اومده بود. ومدندیسفر نم نیبود ، کاش اصال به ا
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 سحر بلند شد: یصدا دادیرو م شیستا یصبحانه  یستاره هم داشت با خنده و باز میصبحانه بود زیشده بود همه سر م صبح

 !شدیچ یدونیبهار نم ی_وا

 گفتم: متعجب

 !شد؟ی_چ

 از باال اومد متعجب و وحشت زده گفتم: یبلند غیج یبزنه صدا یزد و تا خواست حرف یلبخند

 !شده؟ی_چ

 فاطمه هم مثل من گفت: خاله



 !؟یعنی شدهی_چ

 یه باال صداطبق میو مامان بلند شدند به سمت طبقه باال رفتند خاله فاطمه ک بلند شد منم بلند شدم پشت سرش حرکت کردم رفت اشکان

 .ومدیاز اتاق ساشا داشت م دادیداد و ب

 !دمی_طالقت م

 مامان بلند شد: یعصب یحرف خشکم زد ، صدا نیا دنیشن با

 !؟یگیم یدار ی_ساشا معلوم هست چ

 گفت: یعصب یبا صدا ساشا

داره با تلفن با دوست پسرش حرف  نمیبیاالن اومدم تو اتاق م السهیزن منه اما نگو به همه پا داده و داره م نی، ا یفهمی_خسته شدم م

 .زنهیم

 بهت زده گفت: مامان

 !؟ی_چ

 ساشا اومد. یپوزخند عصب یصدا

 آروم باشه گفت: کردیم یک سع ییبا صدا اشکان

 !د؟یسوتفاهم شده اصال حرف زد دی_داداش شا

 دل و قلوه دادن هاشون رو. دهیمن خودم شن ی_چه سوتفاهم

 بلند شد: میمر یعصب یصدا

 .یگیدروغ م ی_دار

 .یدی_ببند دهنت و فهم

برم من هم پشت سرش  نییشونه ام گذاشت ک به سمتش برگشتم بهم اشاره کرد تا همراهش به سمت پا یدستش رو رو میمر خاله

 حرکت کردم.

 سحر بلند شد: ینشستم ک صدا منیداخل سالن نش رفتم

 بود طبقه باال؟! شدهی_چ

 خاله فاطمه بلند شد: یصدا

 نداشت. یزن و شوهر بود به ما ربط نیب ی_دعوا

با نازا بودنش کنار  یهمه دوستش داشت حت نیک ا یرو درک کنم اون شوهر داشت ازدواج کرده بود با ساشا کس میمر تونستمینم

 یلحا نیگذشته اش رو تکرار کنه و در ع یهنوز هم کار ها تونستیم یچجور میپس مر دیاومد با اون گذشته اش ک از زبون من شن

 .شدمیم وونهیهمه فکر د نیاز هجوم ا شتمکنه دا انتیک متاهل و متهد بره خ
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معلوم  ک نطوریا کردیدعوا م میشب داشت با مر یها مهینبود ساشا تا ن یاصال شب خوب شبیشده بود ، کسل از جام بلند شدم د صبح

 بشه. یحاال معلوم نبود قراره چ دهیشن یدر حال الس زدن بوده ک ساشا صداش رو اتفاق میبود مر

 گفتم: یگرفته ا یصبحانه نبود با صدا زیسر م یرفتم جز سحر  ساناز و ستاره کس نییسمت پا به

 _سالم.

 کنار سحر نشستم و گفتم: یخال زیم یجوابم رو دادند رو همه

 کجان؟! هی_پس بق

 گفت: یناراحت با

 همه ناراحتند. شبی_بخاطر اتفاق د

 و گفتم: دمیکش یآه

 بود. یشب بد یلی_خ

 اشکان از پشت سرم بلند شد: یصدا



 تو ک بد نشد! ی_برا

 رگشتم و گفتم:عقب ب به

 !ه؟ی_منظورت چ

 زد و گفت: یپوزخند

 .یدی_واضح گفتم حرفم و تو هم شن

 ستاره بلند شد: یبگم ک صدا یزیخواستم بهش چ یعصب

 _بهار ولش کن.

 ستاره فقط رو به اشکان گفتم: یصدا دنیشن با

 ک بخوام جوابت رو بدم. یستی_آدم ن

 نشستم ک دوباره صداش بلند شد: زیم یبعدش رو و

 .یچقدر خوشحال شد دوننی، همه م یناراحت یلیوانمود نکن ک انگار خ ی_جور

 به سمتش برگشتم دوباره و گفتم: خونسرد

 !؟یبهم خورد حاال راحت شد میساشا و مر یرابطه  نکهیخوشحال شدم از ا یلی_خ

 .دونستمی_خودم م

 .گهی_پس بزن به چاک د

 ستاره بلند شد: یعصب یاز رفتن اشکان صدا بعد

 پسره! نی_چقدر پرو بود ا

 تکون دادم و گفتم: دیتائ یبه نشونه  یسر

 .نیحاال بب رمیگی_آره اما به وقتش من حالش رو بد م
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 و ونیک با صورت گر میمر دنیبا د شدم زیخ میتخت ن یباز شد وحشت زده رو یبد یبودم ک در اتاق با صدا دهیاتاقم خواب داخل

 بهت زده گفتم: کردیداشت بهم نگاه م یعصب

 !شده؟ی_چ

 زد و گفت: یعصب پوزخند

 !شده؟یچ یبدون یخوای_م

 یشده بودم ک صدا رهیبودم و ساکت بهش خ ومدهیو منگ بودم و به خودم ن جیوضع گ نیداخل اتاق اونم به ا شییهویاز اومدن  هنوز

 بلند شد: ادشیفر

 هان؟! هیچ یکنیک م ییکارا نی_هدفت از ا

 بالخره به حرف اومدم: امیتا به خودم ب دیطول کش یحرفش کم نیا دنیشن با

 !؟یگیم یدار ی_چ

 انبار باروت منفجر شد: نیحرفم ع نیا دنیشن با

 هان؟! یبه ساشا گفت یچ یآره، کثافط رفت گمیم ی_من دارم چ

 یچ نیبه ساشا نزده بودم ا یمن ک حرف گفتیداشت م یچ نیشدم ا رهیحرفش چشمهام گرد  شد و بهت زده بهش خ نیا دنیشن با

 :دمیرو بهش غر تیبا عصبان کردیخودش بلغور م یداشت برا

 حرف دهنت و بفهم. یگیم یدار ی_تو چ

 زد و گفت: یعصب پوزخند

 تیچون حسود یکنیالزم باشه م یهر کار هیبق یخراب کردن زندگ یبرا دهیمثل تو ک بخاطر پول خودش رو اجاره م ی_هرزه ا

 !شهیم

 و   داد زدم: ستادمیحرفش از سر جام بلند شدم به سمتش رفتم روبروش ا نیا دنیشن با

 !ه؟ینرفته هرزه ک ادتی شمیمنم ساکت م یبگ یتونیدلت خواست م یفکر نکن هر چ یفهمیرف زدنت باش م_مواظب ح



 .یاریساشا رو بدست ب یتا بتون یمن رو خراب کن یزندگ یخوایک م یی_هرزه تو

 نبود بهش بگه آخه یکیفقط ،  زدیحرف خودش رو م دیفهمیاصال نم گفتمیم ینبود من هر چ شیحال زادیحرف آدم نیا نکهیمثل ا نه

طش اون وقت رب یریلو م یکنیم یک خودت دار ییاحمق با کار ها یاز ساشا جدا بش میتو نقشه بکش یبرا مینیبش میکاریمگه ما ب

 به ما! یدیم

 در اتاق اشاره کردم و گفتم: به

 .رونی_برو ب

 شد و گفت: رهیبهم خ یحرفم باز عصب نیا دنیشن با

 ساشا. ین از اتاق نه از زندگ یکن رونیمن و ب یتونی_تو نم

 حرف هاش گفتم: دنیاز شن یو عصب  کالفه

 رو مقصر کن. هیخودت بق یبمون و همچنان  فحش بده بخاطر کار ها نجایتو هم رونیب رمی_پس من م
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 ک بازوم و گرفت و گفت: رونیاز اتاق برم ب خواستم

 .یروز خوش داشته باش هی یحت زارمیکابوست نم شمیم یاز دست من خالص بش یتونینم چوقتی_ه

اگه با  تشیواقع دمیترسیبود م دینوع تهد هیحرفش  نیبهم دست داد ا یبا رفتنش حس بد رونیتموم شدن حرفش از اتاق رفت ب بعد

در اتاق رو خواستم  زدمیبا ساشا حرف م دیمن دخترم و خواهرم بودند با یتنها نقطه ضعف ها یچ کردیم یدخترم و خواهرم کار

بهش نگاه  یروبروم  شک و عصب یصحنه  دنیزده به سمت اتاقش رفتم و داخل شدم با د شتستاره اومد وح غیج یببندم ک صدا

بود ک اومد تو ذهنم به سمتش  یتنها سئوال کردیم کاریاشکان دست ستاره رو گرفته بود، اون داخل اتاق خواهر من داشت چ کردمیم

بهم  یحرف چیه یستاره بلند شد. اشکان اما ب دنیکش نیه یبهش زدم ک صدا یمحکم یلیبگه س یزیچ نکهیحرکت کردم قبل از ا

 گفتم: یعصب یشده بود با صدا رهیخ

 !؟یکردیم کاری_تو اتاق خواهر من چ

 پوزخند اشکان بلند شد: یصدا

 _از خودش بپرس. 

 !دم؟ی_من از تو پرس

 تمام گفت: یبا خونسرد اشکان

 !ه؟ی_اومده بودم اتاق زنم مشکل

 زدم و گفتم: یعصب پوزخند

 _زنت؟!

 گفت: یو محکم یجد یصدا با

 _آره زنم.

 بهت گفته ستاره زنته ؟! ی_اون وقت ک

 جواب پس بدم. یبه کس دیاومدن به اتاق زنم با یبرا کنمیفکر نم دونهیم نوی_ستاره زن منه خودش هم خوب ا

 دیکنن یتالف گهید یجا هی دیبر دیداربا اون مادرت  یهر نقشه ا شهیبرات بد م یلیپسر جون از خواهر من دور باش وگرنه خ نی_بب

 .نجاینه ا

 بگه داد زدم: یزیخواست چ تا

 .رونی_گمشو ب

 چخبره؟! نجای_ا

 ساشا به سمتش برگشتم و گفتم: یصدا دنیشن با

 .کنهیم ی_از داداشت بپرس تو اتاق خواهر من چه غلط

 ساشا بلند شد: یعصب یصدا

 _اشکان؟!
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 شد و گفت: رهیبه ساشا خ یبا خونسرد اشکان

 جرم کرده باشم اومدم داخل اتاقش. کنمی_ستاره زن منه فکر نم

 ساشا بلند شد: یعصب یصدا

 زود باش. رونیب ای_ب

 به سمت ستاره برگشتم و گفتم: رونیو ساشا از اتاق رفتند ب اشکان

 !کرد؟یم ی_اون تو اتاق تو چه غلط

 گفت: یلرزون یصدا با

 باز باهاش باشم وگرنه .... دیبا گفتی_داشت بهم م



 تم:تخت نشوندمش و گف یخراب بود رو یبشم حالش به اندازه کاف چشیفعال پاپ خواستمیحالش بد بود ک نتونست ادامه بده نم انقدر

 .یکن ریفکرت رو درگ خوادی_بخواب نم

 شد و گفت: رهیبهم خ مظلوم

 .کنمیم تتیاذ شهیهم دی_ببخش

 زدم و گفتم: یلبخند

 بخواب. ریاالن هم راحت بگ یکنینم تمیاذ چوقتی_تو ه

رو بست انقدر موهاش رو نوازش کردم تا خوابش برد ، از جام بلند شدم و بدون سر و صدا اتاقش خارج شدم به سمت اتاق  چشمهاش

 :ومدیساشا از اتاق واضح داشت م یعصب یساشا حرکت کردم خواستم در بزنم ک صدا

 !؟یدیرو جهنم کنم فهم اتیتا دن یپلکیدور بر اون دختر م نمیبب گهید کباری هی_کاف

 _من...

 :دیحرفش پر وسط

 شک نکن. رسمیخودم حسابت رو م نباریا یستاره شد کینزد نمیبب گهید کباری_بسه ادامه نده 
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 کاریچ کردمیفکر م نیتخت نشستم و داشتم به ا یدر اتاق فاصله گرفتم و به سمت اتاق خودم حرکت کردم داخل اتاق ک شدم رو از

بزارم  ونستمتینم شدیحالش بدتر م یناراحت نیداشت با کوچکتر یقلب یمارینجات بدم ستاره ب تیوضع نیبکنم تا خواهرم رو از ا دیبا

 گفتم: یگرفته ا یک به در اتاق خورد از افکارم خارج شدم و با صدا یمثل اشکان خواهرم رو نابود کنه. با تقه ا یکی

 .دی_بفرمائ

 بهش زدم ک اومد سمتم و گفت: یاتاق باز شد و ساشا اومد داخل اتاق لبخند تلخ در

 _نگران نباش.

 زدم و گفتم: یپوزخند اریاخت یب

 باشه. ی_تا خوب چ

 و گفت: دیداخل موهاش کش یدست فهکال

 بهار. خوامی_من معذرت م

 تو. ری_تو چرا مگه تقص

 بشه. کینزارم به ستاره نزد دمیشده اما بهت قول م ینجوریاشکان چرا ا دونمی_من نم

 گفتم: یچشمهاش زل زدم و با ناراحت به

خواهرم  خوامیرو نداره هر آن ممکنه قلبش دوباره اوضاعش خراب بشه من نم گهید یدعوا هیطاقت  ضیک خواهرم مر یدونی_م

 نداره بهت بده. یزیاون چ رهیرو از دست بدم به داداشت بگو از ستاره فاصله بگ

هم ب ینگاه نهیمن و ساشا چرخوند با ک نیرو ب شیاومد داخل نگاه عصب میهوا در اتاق باز شد و مر یبگه ب یزیساشا خواست چ تا

 انداخت و گفت؛

 من از شوهرم جدا بشه درسته؟! یکنیم ی_تو کار

 زدم و گفتم: یپوزخند تیعصبان با

 آخه به تو  دارم. کاری_من چ

 گفتم: شدمیک از اتاق خارج م یحال در

 نداره. یربط چیمشکل شما به من ه دی_خودتون مشکلتون رو حل کن

 * * * * 

 _ستاره؟!

 گفت:صدام به سمتم برگشت و  دنیشن با

 _جانم؟!

 بهش زدم و گفتم: یلبخند

 .یشد و قبول شد یفرج دیکنکور بخون شا یامسال برا یخوای_م



 زد و گفت: یمحو لبخند

 تو فکرش بودم._باشه بهار خودم هم

 تحملش کرد. یحت شدیاصال نم میک بخاطر وجود اشکان و مر ییهفته گذشته بود از اون سفر کذا چند
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شده بود ساشا  بیعج ادیز یلیخ زیچند ماه گذشته بود و همه چ کردمیفکر م ریاخ یبودم و داشتم به اتفاق ها  دهیتخت خواب یرو

اما اون اصال براش مهم نبود ،  ادیک چرا نم شدمیساشا به عمارت کمتر شد ناراحت م یخوب شدند و رفت و آمد ها میدوباره با مر

 تخت نشستم و گفتم: یدر اتاق رو یصدا دنیعاشق من نبود از رفتار سردش مشخص بود. با شن اون اصال یمن عاشقش بودم ول

 !دی_بفرمائ

ا و متعجب کننده بود. ب زیواقعا شک برانگ ییهویتعجب کرده اومدنش بعد از چند ماه اونم  دنشیباز شد و ساشا اومد داخل با د اتاق در

 گفتم: زدیک توش بهت و تعجب موج م ییصدا

 شده؟! یزی_چ

 و گفت: دیدستش رو داخل موهاش کش شهیهم مثل



 .میحرف بزن دی_با

 .شنومی_م

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 حامله اس. می_مر

ک تو ذهنم بود رو  یزیآورده بود چ رونیک رحمش رو ب میممکن بود مر یشکه شدم چجور یلحظه ا یحرفش برا نیا دنیشن با

 ساشا بلند شد: یزبون آوردم ک صدا

 بود. اوردهین رونیرحم اش رو ب چوقتی_اون ه

 !ادمهیاز تعجب گرد شد مگه ممکن بود من خودم اون روز رو  چشمهام

 _پولت رو بردار و برو.

دم ش رهیو گنگ بهش خ جیگ دید یوقت گفت؟یداشت م یشدم اون چ رهیحرف ساشا از افکارم خارج شدم شکه بهش خ نیا دنیشن با

 ادامه داد:

درستش کنم من  خوامیمن خراب شد م یزندگ یبخاطر اجاره کردن رحم تو کل رونیب یبر مونیهر چه زودتر از زندگ خوامی_م

 نابود بشه. میزندگ خوامیعاشق همسرم هستم نم

 نیا ومدیدلش م یآخه چجور زدیبا من حرف م ینجوریچقدر نامرد بود ک داشت ا کردمیاشک رو داخل چشمهام احساس م سوزش

 اسم دخترم بود. ارمیک تونستم به زبون ب یزیمرد سنگدل، تنها چ

 !شی_ستا

 گفت: یسرد یصدا با

 .فتهیچشمم بهتون ب یحت گهید چوقتیه خوامینم دیفقط بر دمیرو هم ببر با خودت بهتون پول م شی_ستا

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 .میری_باشه ما م

 تکون داد و گفت: یسر

 .دیاز خودتون نزار یرد و نشون چیه دی_بدون سر و صدا بر

 به سمتم گرفت و گفت: ونیلیچک به رقم صدم هی

 بهت بدم. تونمینم شتریب نقدری_هم

 زدم و چک رو ازش گرفتم و گفتم: یپوزخند

 .یبر یتونی_ممنون م

 هیتخت و شروع کردم به گر یرفتنش خودم رو پرت کردم رو رونیبهم انداخت و از اتاق خارج شد با ب یقیبار نگاه عم نیآخر یبرا

سر پناه  یب نکهیبودم ک بخاطر خواهرم و ا یریدختر فق هیرفته بود ک من  ادمیچرا  میرفته بود ساشا عاشق مر ادمیکردن چرا 

 کنه آخه! یبا من زندگ تونستیم یبدم ک ارهمجبور شدم رحمم رو اج مینمون
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 خیون تارچ  رفتمیم دیتموم شده بود و من با زیواقعا همه چ نباریکردن انگار ا هیتخت و شروع کردم به گر یرفتن ساشا نشستم رو با

کر نکرد ف نی!به ایدلخوش یبخاطر دخترش هم بهم نگفت ک بمونم برا یبودند حت دهیرس خواستندیک م یزیانقضام تموم شده بود به چ

ول پ نیاون هم با ا کردمیاز اول شروع م دیبا شهیکنم ، مثل هم یزندگ دیبا یبرم چجور دیخواهرم کجا با و کمیک من با دختر کوچ

 کم.

م نگران اومد کنار میاشک یام و چشمها دهیصورت رنگ پر دنیک اومد داخل اتاق با د دینکش یداخل اتاقم طول ادیدادم ب امیستاره پ به

 نشست و گفت:

 کرده؟! تتیاذ یباز کس شدهی_بهار چ

 گفتم: یته اگرف ینبود ، با صدا نایاما افسوس ک ا گفتنیم راهیکاش بهم بد و ب کردنیم تمیلبهام نقش بست کاش اذ یرو یتلخ لبخند

 .میبر دی_با

 بهت زده اش بلند شد: یصدا

 _کجا؟!

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 من تموم شد. یانقضا خی!تارمیک دور از همه باش ییجا هی_



 بغضدارش بلند شد: یصدا

 !م؟یو بر میبد دیرو با شی_ستا

 _نه

 !؟ی_پس چ

 مامانم بود زل زدم و گفتم: یچشمها هیشب بیسمتش برگشتم به چشمهاش ک عج به

 .میبریرو هم م شیستا می_قراره بدون سر و صدا امشب بر

 ادامه دادم: یبعد از مکث کوتاه کردیو گنگ بهش داشت نگاه م جیکردم چک رو به سمتش گرفتم ک گ سکوت

 داد مثال لطف کرد. شیپول هم بخاطر ستا نی_ا

 گفت: دیلرزیک داشت م ییستاره پر از خشم و نفرت شد با صدا یها چشم

 _کثافط.

 گفتم: کردمیک نوازش م یبغلش کردم و در حال محکم

 ساشا رو. یحت نمیخانواده رو بب نیا چوقتیه خوامینم گهید میریرو جمع کن امشب بدون سر و صدا م لتی_وسا

 به چشمهام گفت: رهیجدا شد خ ازم

 نگران نباش. میسازیم دیجد یزندگ هی_ما سه تا 

 بهش زدم و گفتم: لبخند

 ندارم. ینگران چی_با وجود شما ه

 _دوستت دارم.

خواهرم رو  یبودم وقت دهیبود ک من به عشقم نرس دهیبه آخر رس ایداشتم مگه دن دیت من هنوز هم املبهام نشس یرو یقیعم لبخند

 داشتم. دمیرسیبهش م دیداشتم دخترم رو ک با
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مسافر خونه صبح ک شد دنبال  هی میشب رفت رونیب میاومد شهیهم یو برا میرو برداشت شیاون شب از اون همراه ستاره ستا بالخره

داشتن با خانواده اش  اجیخدمتکار خانوم تمام وقت احت هیک  دمید یآگاه هی ییالیخونه و هیاما پول ما کم بود آخرش تو  میخونه گشت

 روز مبادا. یبه حساب برا میختیک ساشا داده بود رو هم ر یاون پول میداشت یحقوق هیو هم  دادندیهم مکان م

زن و مرد مهربون بودند سه تا دختر و دوتا پسر  هیخانواده پولدار بودند ک  هی میکار به خونشون نقل مکان کرد یک برا یا خانواده

ستاره درس  میو ما داخل اون خونه ساکن بود گذشتیام پختن غذا و سر و سامان دادن به کار ها بود روز ها م فهیداشتند من هم وظ

 میگذروندیرو م یسخت یلیخ یمن رفت روز ها یبره اما با اصرار ها خواستیدانشگاه ، اولش نم فرستادمشخوند کنکور قبول شد 

 احساس کنند. یکمبود شینزارم ستاره و ستا کردمیم یاما سع

طرش ع یهنوز هم بو دمیخوابیو م دمیپوشیرو م راهنشیپ کردمیم یدیشد یو احساس دلتنگ شدیساشا تنگ م یوقتها ک دلم برا یگاه

و  شدیم شتریک به ساشا داشتم رو فراموش کنم روز به روز عطشم ب یعشق یلحظه ا یحت تونستمیدرست مثل گذشته  اصال نم شدیم

ودم شده ب تفاوتیاما نسبت بهش ب کنهیدرد م شهیم ضیک قلبم داره مر کردمیحس م بیها عج وزر نی، ا ومدیمبه درد  شتریقلبم ب

 .ها رو تحمل کردم یدرد ها و سخت نیاز ا شتریب یلیسر کنم من خ ضیقلب مر هیبا  تونستمیستاره نگران بشه من م خواستمینم

 #چند_سال_بعد

 

 _مامان؟!

 زدم و گفتم: یقیو دو ساله شده بود به سمتش برگشتم لبخند عم ستیدختر جوون ب هیک حاال  شیستا دنیشن با

 _جونم دخترم؟!

 حرص گفت: با

 !گرده؟ی_اون پسره داره برم

 گفتم: متعجب

 ؟! ی_ک

 .اوشیمغرور گوشت تلخ نچسپ س یبنظرت مامان همون پسره  گمیرو م ی_ک

 بهش رفتم و گفتم: یخودم رو گرفتم ، چشم غره ا یک به پسر آقا داد اما جلو یام گرفت از القاب خنده

 کرده؟! کارتیاون بنده خدا مگه چ یگیبهش م یدار هیچ نایا شیستا ریزبونت رو بگ ی_جلو



 و با بغض گفت: دیبچه بوده بهش زده چونش لرز یوقت اوشیک س یحرف یآور ادیبا  شهیحرفم مثل هم نیا دنیشن با

 تو تو .... یبهم گفت تو بابا ندار ادی_ازش بدم م

به درد اومد ، به  ضمیحرفش قلب مر نیا دنیبا شن شهیشدن اشکاش نتونست حرفش رو ادامه بده دختره مظلوم من مثل هم یجار با

 یپدر یخودت بود حداقل طعم ب شیکاش پ یبش الیخیدخترت رو ب یتونست یسمتش رفتم و محکم بغلش کردم، آه ساشا چجور

 .دمیکشیمن هم عذاب م دنشیهر لحظه عذاب کش دنیحاال با د مااز بابتش راحت بود ا المیدخترم خ دیچشینم

 

 

🍁 

🍁🌸 

🍁🌸🌸 

🍁🌸🌸🌸 

 

 [11:13 31.11.19, ]��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🍁🌸🌸🌸 

🍁🌸🌸 

🍁🌸 

🍁 

 

 

 168#پارت_

 #رحم_اجاره

 

  شی#ستا

 

مغرور خودخواه  یازش متنفر بودم پسره  گشتیهمه سال باز دوباره داشت برم نیشده بودم حاال چرا بعد ا رهیخ نیحرص به زم با

بابا  تگفیم شکوندی، قلبم رو م کردیمسخره ام م کردیم رمیتحق زدیک بچه بودم همش بهم سرکوفت م یباهام بد بود از موقع ا شهیهم

 . شدیحالم بد م شهیحرف هاش هم یآور ادیبابات ترکتون کرده، با  ک دیانقدر اضافه بود یندار

 !شیستا شی_ستا

 گفتم: ضیشدم و با غ رهیاخمالود بهش خ یسامان به عقب برگشتم با چهره  یصدا دنیشن با



 _بله

 گفت: یکرد و برعکس اون خودخواه با لحن مهربون یصورتم تک خنده ا دنید با

 کردم؟! یکار یز من ناراحتباز بانو!ا ی_چرا اخم کرد

 تکون دادم ک دوباره صداش بلند شد: یمنف یبه نشونه  یسر

 !شده؟ی_پس چ

 .گردهی_اون پسره داره برم

 گفت: متعجب

 !؟ی_ک

 بهش رفتم و گفتم: یغره ا چشم

 .اوشی_داداش جونت س

 زد و گفت: یحرفم قهقه ا نیا دنیشن با

 آره؟! یناراحت نی_پس از ا

 و گفتم: دمیبرچ لب

 ام. هیبهم گفت پدر ندارم مسخره ام کرد گفت اضاف شهیحالم بد م نمشیبیم یوقت شهیهم دونمیکنه م تیمن رو اذ ادیب خوادی_اون باز م

 شدند ، صداش مهربون شد: یصورتم جار یاشکام رو شهیادامه بدم مثل هم نتونستم

 .کنهینم تتیاذ گهید شی_اون بزرگ شده ستا

 مطمئنم. کنهی_دوباره م

 شی_ستا

 گفت: یبهش زل زدم ک با لحن مطمئن میدرشت اشک یچشمها با

 !؟یدیکنه فهم تتیاذ چکسیه زارمیهمراهتم نم شهی_من مثل داداش بزرگترت هم

 زد و گفت: یلبهام اون هم متقابال لبخند یلبخند رو دنیلبهام نشست ک با د یرو یام بند اومد لبخند هیحرف هاش گر دنیشن با

 بخند. شهی_هم
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 بلند شد: شیخاله ستا یکرده نشسته بودم ک صدا اخم

 وروجک؟! ی_چرا اخم کرد

 رو بهش دوختم و گفتم: نگاهم

 .ادی_اون پسره داره م

 متعجب گفت: خاله

 _کدوم پسره ؟!

 پسر  سارا خانوم و آقا حامد. گردهیپسرشون داره برم اوشی_س

 گفت: یخاله نشست با خوشحال یلبها یرو یلبخند

 .ادی_پس بالخره داره م

 گرد شد با حرص داد زدم: چشمهام

 _خاله.

 باال انداخت و گفت: یدادم خنده اش گرفت شونه ا یصدا دنیشن با

 !اد؟یاون داره م ی_خوب تو چرا ناراحت

 کنهیم تمی_چون اذ

 کنه. تتی_نترس فکر نکنم بخواد اذ

 مامان بلند شد: یصدا

 تتیک اذ شیسال ها پ یمن اون برا زیخوب عز یغم بغل گرفت یزانو ادیم اوشیداره س دهیشن یاز وقت گهیخاله ات د گهی_راست م

 کنه. تیتو رو اذ دیاالن بزرگ شده چرا با کردیم

 حرص گفتم: با



 افتاده متنفرم. لیمغرور خودخواه از دماغ ف یمن از اون پسره  دیازش دفاع کن خوادی_نم

 باال انداختم ، مامان بلند شد و گفت: یبهم رفت ک شونه ا یچشم غره ا مامان

 به کار هام برسم. نمینداره من برم بب یشما تموم ی_حرف ها

 خاله ستاره بلند شد: یرفتن مامان صدا با

 .میخونه باش هیکردن  دایکم کم بفکر پ دی_با

 _چرا؟!

 دایپ خونه هی دیکار کنه با گهیبزارم د تونمیخواهرم رو نگاه از بس کرده همشون زخم شدن نم یدستا میبمون نجایا شهی_تا ابد ک نم

 بهار کار کنه. ستیپس الزم ن دهیرو م مونیزندگ تیحقوق من کفا میو بعدش بر میکن

چرا بابام مامانم رو ترک کرد و  ومدیتو ذهنم م زیچ هیفقط  دمیدیمامان رو م یخاله بغض کردم هر وقت دست ها یحرف ها دنیشن با

 سخت تنهاش گذاشته بود. تیوضع نیتو ا
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 _ستاره؟!

 صدام به سمتم برگشت و گفت: دنیشن با

 _جانم

 _بابام چرا مامانم رو ترک کرد؟!

 خشکش زد اما بعدش به خودش اومد چشمهاش پر از تنفر شد و گفت: قهیچند دق یحرف برا نیا دنیشن با

 دونمی_نم

 _اما...

 حرفم رو ادامه بدم بلند شد و  گفت: نزاشت

 برم کار دارم خداحافظ. دی_من با

 رتحس شهیهم دونستمیچراش رو خودم هم نم گفتندیبه من نم چوقتیاما ه دونهیخاله م دونستمیباهاش کردم ک رفت ، م یخداحافظ

 نداشتمش.  چوقتیپدر رو داشتم اما ه هیداشتن 

 شی_ستا

بود و داشت  ستادهیبه سمت صدا حرکت کردم سامان چند قدم اون ور تر ا رونیداد سامان با حرص از خونه زدم ب یصدا دنیشن با

 شدم و گفتم: رهیبا خشم بهش خ زدیداد م

 !؟یزنی_چخبرته چرا داد م

 زد و گفت: یلبخند

 برگشته. لوفری_ن

 گفتم: جانیو با ه دمیکش یغیج

 !؟ی_چ

 بهم رفت و گفت: یغره ا چشم

 برگشته. لوفری_ن

 گفتم: یخوشحال با

 _االن کجاست؟!

 .ششیپ میبر ای_داخل خونه ب

 _باشه.

نبود حاال هم ک برگشته بود قبال ک  نجایا خوندیمدت رفته بود خارج درس م هیو هشت سالش بود و  ستیخواهر سامان بود ب لوفرین

 ذوق زده بودم بخاطرش. یلیو حاال خ میبود یخوب یبود دوستا

 

🍁 

🍁🌸 

🍁🌸🌸 



🍁🌸🌸🌸 

 

 [19:58 12.12.19, ]��ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ

[In reply to ــیا اجـاره ــمــ  ��رحـ🔥] 

🍁🌸🌸🌸 

🍁🌸🌸 

🍁🌸 

🍁 

 

 

 171#پارت_

 #رحم_اجاره

 

 

انگار  دکریبهم نگاه م یجور هیبود  ریبغضم گرفت چرا انقدر عوض شده بود نگاهش پر از تحق لوفرین یلبها یپوزخند رو دنید با

مل تح رونیخارج شدم و از خونه زدم ب عیبشه از اتاق سر ریگونه هام سراز یکم مونده اشکام رو کنهینگاه م فیکث زیچ هیداره به 

 ودکرده ب ریتغ ادیز یلیاون خ کردمیهمون دوست خوب مهربون منه اما نه اشتباه فکر م لوفرین کردمیماون جا برام سخت بود فکر 

 !ش؟ی_ستا

 زدم و به سمتش برگشتم و گفتم: یمامان اشکام رو پاک کردم لبخند یصدا دنیشن با

 _جانم مامان؟!

 شد و گفت: رهیبهم خ یناراحت با

 !؟یبهت زد ناراحت لوفریک ن یی_بخاطر حرف ها

اشکام  یک دونمیک متوجه نبودم نم ییوقت ها یهواسش بهم بود حت شهیخبر نداره مامان هم یزیک  مامان از چ کردمیفکر م اشتباه

 گفت: یگرفته ا یشدند مامان به سمتم اومد و محکم بغلم کرد با صدا یصورتم جار یرو

وسط راه   وهیک  میوابسته نش یبه کس ادیز میریبگ ادی دیطرز فکرش با یحت شیتو زندگ کنهیم ریتغ یهر آدم زمینکن عز هی_گر

 عوض نشه. یطیشرا چیک تحت ه مشیاول خوب بشناس دیبا میعوض بشه و ما داغون بش

 _مامان

 _جانم دخترم؟!

اون  نمشیدوست ندارم بب گهیکرد د نیبه شما هم توه یاما اون بهم گفت دختر خدمتکار حت میدوست لوفریمن و ن کردمی_من فکر م

 عوض شده. یلیخ

 صورتم رو پاک کرد و گفت: یرو یزد و اشکا یلبخند



 مامانت باشه؟! یاشکات رو هم هدر نده چون اونا زندگ یخودیپس ب یحرف نزن گهیباهاش د یخوایم ی_وقت

 _باشه

 .دونهیبود فکر کنم خودش رو مقصر م دهیرنگش پر گشتی_برو ک سامان داشت دنبالت م

 زدم و گفتم: یلبخند

 من و حرص داده. یلیحرص بخوره خ کمی_بزار 

 شی_ستا

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 _به من چه خوب.
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 _سامان 

 صدام با عجله به سمتم اومد و گفت: دنیشن با



 .یمردم از نگران ی_کجا بود

 مامانم بودم شی_پ

 !؟ی_خوب

 _آره

 انداخت و گفت: نییرو پا سرش

 خوامیزد من معذرت م لوفریک ن یی_بابت حرف ها

 زدم و گفتم: یلبخند

 خودم رو ناراحت کنم درسته؟ هیاساس بق یپوچ و ب یک بخاطر حرف ها شهیداره نم یطرز فکر یهر کس یخوای_تو چرا معذرت م

 و گفتم: دمیتکون دادم ک لب برچ دیتائ یزد و سرش رو به نشونه  یلبخند

 بزنه. شیبه من ن ادیفقط ب خوادی_اون داداشت هم البد م

 زد و گفت: یقهقه ا سامان

 _نگران نباش خودم هواسم بهت هست

 _سامان؟!

 _جانم

 کنم. دایپدرم رو پ خوامی_من م

 زده گفت: بهت

 !؟ی_چ

 کنم دایبابام رو پ خوامی_م

 .یموضوع بد شد کم مونده بود از دستش بد نیچقدر حال مادرت بخاطر ا شیپ یدفعه  ستین ادتیدختر  ی_خل شد

چرا ما رو ترک کرد  شهیاسمش حالش بد م دنیکرده با مامانم ک با هر بار شن کاریچ نمیکنم بب داشیپ خوامیم نیبخاطر هم قای_دق

 اصال

 شیستا ی_مطمئن

 _آره

 مامانم بلند شد: یبگه صدا یزیخواست چ تا

 خانوم کارت دارند. ای_سامان پسرم ب

 .امی_چشم االن م

 به سمتم برگشت و گفت: سامان

 باشه؟! میزینقشه بر هی امیخودم م یریزود لو م یتو خنگ اینکن ی_بدون من کار

 از سر ذوق زدم و گفتم: یلبخند

 _باشه.
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 خاله ستاره بلند شد: یک صدا میو خاله همه مشغول خوردن شام بود مامان

 _بهار؟!

 به سمتش برگشت و گفت: مامان

 _جانم

 بخونه درس تا قبول بشه. ادیز دیامسال با میرو کالس کنکور ثبت نام کن شیستا دی_با

 به سمتم برگشت و گفت: بعدش

 خانوم؟! شی_مگه نه ستا

 مامان بلند شد: یتکون دادم ک صدا دیتائ یبه نشونه  یشدم و سر رهیمظلومانه بهش خ دمیاز خوردن غذا کش دست

 .میکن ثبت نامش کن دایخوب پ یجا هی_من هم تو فکرش بودم پولش رو آماده کردم 

 زد و گفت: یلبخند خاله



 هم هست. گهید زیچ هی_باشه فقط 

 شد ک گفت: رهیبهش خ یسئوال مامان

 .یتو هم کار کن شهیالزم نم گهید میبر نجایمونده پول خونه کامل بشه تا از ا گهید کمی_

 و گفت: دیحرف اخماش رو تو هم کش نیا دنیبا شن مامان

 .شهی_نم

 و گفت: دیستاره هم اخماش رو توهم کش خاله

 اون وقت؟! شهی_چرا نم

 ات. ندهیآ ی_چون اون پول ها پس انداز خودت برا

 .دییمن شما ندهی_آ

 نه اصرار نکن. یعنیگفتم نه  ی_ستاره وقت

حرف رو  نیا دونستیم یزیچ هیچرا چون حتما  چوقتیزد ه یاصال حرف شدیامان نمهم ساکت مشغول خوردن شدم رو حرف م من

 حرف هاش اثبات شده بود. زدیم
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 سامان کنار گوشم بلند شد: یتلفنم بودم ک صدا یگوشه نشسته بودم و مشغول ور رفتن با گوش هی کالفه

 !؟یکنیم کاریچ ی_دار

 بهش رفتم و گفتم: یسمتش برگشتم چشم غره ا به

 !؟یندار یاصال مگه تو کار و زندگ یمثل جن ظاهر بش دیبا شهی_هم

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 اومدم بهت سر بزنم._بد کردم 

 زدم و گفتم: یلبخند

 !ومد؟ین التیسامان دادش گودز ی_نه راست

 کرد و گفت: یخنده ا تک

 .ستیاز کاراش مشخص ن چکدومیاصال ه یشناسی_نه هنوز اون رو ک م

 عوض شده بود. یلیخ لوفری_ن

 شد و گفت: رهیبهم خ سامان

 روزیبخاطر د خوامی_من معذرت م

 تم:زدم و گف یتلخ لبخند

 _تو چرا؟!

 .فتادیاتفاق ها نم نیاز ا چکدومیاومده ه لوفرین گفتمیاگه من بهت  نم دی_شا

 من .... یستیک پس تو مقصر ن یدونیخودت م ومدمیاومده بدو بدو م لوفرین دمیفهمی_من هم اگه م

 شدم و گفتم: رهیبا ترس به سامان خ دیاومد از خونه رنگ از صورتم پر دادیداد و ب یحرفم رو کامل نکرده بودم ک صدا هنوز

 !؟یعنی شدهی_چ

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 دونمی_نم

 شهیش ک گفتیداشت به مامانم م لوفریروبروم دستام از شدت خشم مشت شد ن یصحنه  دنی، با د میبه سمت خونه پرواز کرد جفتمون

 سامان بلند شد: یعصب یبهشون ضرر نزنه همه سکوت کرده بودند ، صدا گهیهارو با دستاش جمع کنه تا د

 !؟یکنیم یچه غلط یحدت رو بفهم معلوم هست دار لوفری_ن
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 به سمتش برگشت و گفت: یعصب لوفرین

 پس تو دخالت نکن. نهیاش هم هم فهیخدمتکار وظ هی_اون 

 از پشت سرش بلند شد: لوفریسارا خانوم مادر ن یبگم ک صدا یزیخواستم بهش چ یعصب

 چخبره؟! نجای_ا

 به سمت مادرش برگشت و گفت لوفرین

 و .... هیدست و پاچلفت یک رسوند یجمعش کن بخاطر ضرر گمیاز دستش افتاد بهش م وانیکلفت ل نی_ا

 _بسه

 شد ک سارا خانوم با خشم رو بهش گفت رهیساکت و بهت زده بهش خ لوفریک سارا خانوم زد ن یداد با

 داخل اتاقت یریم یکنیم یاالن از بهار خانوم معذرت خواه نی_هم

 گرد شد و شکه گفت چشمهاش

 _مامان

 ک گفتم رو انجام بده یکار لوفری_زود باش ن

 گفت یعصب لوفرین

 انجام ندادم. یکار اشتباه چیچون ه کنمینم ی_من معذرت خواه

 :شد و گفت رهیبهش خ یتموم شدن حرفش به سمت اتاقش رفت سارا خانوم اومد کنار مامانم کمکش کرد بلند بشه با شرمندگ بعد



  کنهیم ینجوریدختر چرا ا نیا دونمیبهار نم خوامی_من معذرت م

 زد و گفت: یلبخند مامان

 نشد که. یزیچ زمی_اشکال نداره عز

هش رو ب ستادمیا ومدیک داشت دنبالم م دادیم نیسامان نشون از ا یپاها یاز سالن خارج شدم صدا عیمشت شد سر تیاز عصبان دستام

 گفتم

 ای_دنبال من ن

 نشو یتو رو خدا عصب شی_ستا

 زدم و گفتم: یپوزخند

 ستمین ی_من ک عصب

  شی_ستا

 هان هیاز دهنش در اومد به مادر من گفت اون فکر کرده ک ی_خواهرت هر چ
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 .هیچ دونمیادبانه اش رو هم نم یزشت و ب یرفتار ها نیا لیدل شناسمشینم گهیخود من هم د یعوض شده حت یلیخ لوفری_ن

 شدم و گفتم: رهیبهش خ یعصب

 ک... هیاون  ادی_از خواهرت متنفرم ازش بدم م

 _بسه

 گفت: یزل زدم ک عصب تشیقرمز شده از عصبان یداد سامان ساکت شدم به چشمها یصدا دنیشن با

 !؟یدیاون خواهر منه فهم یاز دهنت دراومد بگ یتو هر چ شهینم لیادبانه بود اما دل ی_درسته اون رفتارش ب

ال اما حا زدیتن صدا با من حرف نم نیبا ا چوقتیسامان ه زدیواقعا سامان بود ک داشت سر من داد م نیا یعنیبغض کردم  اریاخت یب

خودمون حرکت کردم  یلرزون به سمت خونه  یانداختم و با قدم ها نییبهش نگاه کنم سرم رو پا یحت نکهی، بدون ا زدیداشت داد م

 ک صداش بلند شد:

 پدر. یب یدختره  یکن نیبه خواهر من توه یحق ندار یینجایخدمتکار ا هی_تو فقط دختر 

گوشه  هیبه سمت خونه حرکت کردم داخل ک شدم  عیباشه سررحم  یانقدر ب تونستیم یچجور دیکش ریحرف آخرش قلبم ت دنیشن با

 خاله ستاره بلند شد: یک در خونه باز شد و صدا دینکش یکردن طول هینشستم و شروع کردم به گر

 یکنیم هیگر یدار شدهیچ شی_ستا

 اسمش رو صدا زدم هیگر با

 _خاله

 به سمتم اومد کنارم نشست و گفت: ینگران با

 _جون خاله

 کردم. فیک افتاده بود رو براش تعر ییتموم اتفاق ها هیرو پرت کردم داخل بغلش و با گر خودم

 گفت: یعصب

 .یعوض یغلط کرد پسره  یلی_خ
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 _خاله؟!

 و گفت: میاشک یگرفته ام زل زد به چشمها یصدا دنیشن با

 _جانم

 _چرا بابام ما رو ترک کرد؟!

 _از مادرت بپرس

 ناراحت بشه. خوامی_نم

 شد:مامان بلند  یشده بود چون صدا ریاشکام رو پاک کردم اما د عیباز شدن در خونه اومد سر یبزنه صدا یخواست حرف تا

 !؟یکرد هیچرا گر شی_ستا

 .یفصل تینکردم مامان حساس هی_گر

 شدهیدروغ نگو باتوام چ شی_ستا

 خاله ستاره بلند شد یصدا

 من باهات کار دارم. رونیب میبر ای_ب

ک سامان  ییبد بود مخصوصا با حرف ها یلیو چشمهام رو بستم حالم خ دمیتشک دراز کش یرفتن مامان و خاله من هم رو رونیب با

خونه آدمهاش روز به روز  نیتا کنکور قبول بشم و بتونم خودم و مامانم رو نجات بدم ، ا خوندمیامسال حتما م دیبهم زده بود ، با

 ک خوابم برد. دینکش یدادم و چشمهام رو بستم طول رونی، نفسم رو آه مانند ب کردندیم ریداشتند تغ شتریب

* * * * 

اشت برام ارزش ند یزیپش گهیرو بهم زده بود و حاال د دیک نبا ینداشت اون حرف دهیفا گهیشده بود اما د رهیبهم خ یمونیبا پش سامان

 از پشت سرم بلند شد: لوفرین یخودمون حرکت کردم ک صدا یبه سمت خونه  تفاوتیو مهم نبود ب

 تو واسا! ی_ه

 به سمتش برگشتم و گفتم ستادمیا



 _بله

 .اری_زود باش برو برام قهوه ب

 زدم و گفتم: یپوزخند

 برا خودت. اریپس  خودت رو ب ستی_دست و پاهات سالمه چشمهات هم ک کور ن
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 شد و داد زد: رهیخشم بهم خ با

 یحرف بزن ینجوریبا من ا یکنیجرئت م یکلفت چجور ی_دختره 

 بلند شد: لوفرین یتوجه بهش حرکت کردم ک صدا بدون

 _هرزه

 گفتم: یبه سمتش برگشتم و عصب ستادمیحرف ا نیا دنیشن با

 تهیعفر یدختره  یزد ی_چه زر



 زد و گفت: یپوزخند

 _واضح گفتم

 مامان اومد: یش برم ک صدابه سمت خواستم

 شی_ستا

 و گفتم: دمیکش یقیسمتش برگشتم نفس عم به

 _جانم

 !؟یکنیم کاریچ نجای_ا

 با لبخند اعصاب خوردکنش انداختم و گفتم: لوفریبه ن ینگاه

 _اومده بودم به شما سر بزنم

 میمن کارم تموم شده بر ای_پس ب

 مامان بلند شد یک صدا میخودمون حرکت کرد یمامان به سمت خونه  دنبال

 شی_ستا

 _جانم

 یاما بهتره باهاش دهن به دهن نزار دونمیتنفرش نسبت به خودمون رو نم لیکرده دل ریتغ ادیدهن به دهن نزار اون ز لوفری_با ن

 بهم پرهیاون خودش م گمینم یزی_مامان من ک چ

 گفت جوابش رو نده باشه؟! ی_هر چ

 _باشه
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بود ک  نیا شیکینرفتن از خونه  رونیب یهم داشتم برا لیبودم دوتا دل ومدهین رونیاومده بود از صبح اصال از اتاقم ب اوشیس امروز

 و من هم کردیم تمیدرست مثل گذشته اذ دیدیو اون پسره من و م رفتمیبود ک اگه م نیهم ا شیدوم دمیترسیم اوشیمن بشدت از س

 مامان بلند شد: ینرم، با باز شدن در خونه صدا رونیگرفتم اصال از خونه ب میپس تصم کردمیسکوت م دمیترسیچون ازش م

  شی_ستا

 _جانم مامان 

 صدام به سمتم برگشت و گفت: دنیشن با

 مهمون اومده. یکمک خاله ات هم اومده کل ای_زود باش ب

 مامان امی_من نم

  شی_ستا

 تونهینم یغلط چیاون پسره  ه نکهیبا ا رفتمیآخه بهتر بود م گفتمیم دیبا یگفتم و بلند شدم ، چ یمحکمش ناچار باشه ا یصدا دنیشن با

 شدیاما مگه م دادمیم یبکنه خودم رو دلدار

راست به سمت آشپزخونه رفتم و مشغول کمک کردن به خاله شدم تا شب فقط بکوب  هی دمیکش یقینفس عم میشد الیداخل و یوقت

 مامان اومد گفت مهمون ها رفتن و تموم شده کارا. نکهیتا ا میکردیکار م میداشت

 _مامان 

 زد و گفت: یخسته ا لبخند

 _جانم 

 و گفتم: دمیبرچ لب

 خسته شدم من یلی_خ

 دمیکار هارو خودم انجام م ی هیبق دی_شما بر

 و گفتم: دمیرو تو هم کش اخمام

 میریتموم شد باهم م کنمیمن کمک م خوادی_نم

 خاله ستاره بلند شد: یصدا

 گهی_راست م

 ها. فیانداخته بودنش کث یوا رفته بهش نگاه کردم نگاه به چه وضع دنشیبا د کمیسمت سالن رفت به
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 از پشت سرم بلند شد: ییصدا

  یشد رهیخ ی_به چ

 و گفتم: دمیکش ینیبه سمتش برگشتم ه هوی شییهوی یصدا دنیشن با

  یهست ی_تو ک

رنگ و اخماش تو هم  یقهوه ا یبا صورت جذاب و چشمها کلیخوشگل و خوش ه یلیپسر خ هیپسر روبروم دهنم باز موند  دنید با

 بود چرا!

 _تموم شد؟

 گفتم: جیصداش انگار به خودم اومدم گ دنیشن با

 !؟ی_چ

 زد و گفت: یپوزخند



 زدن من تموم شد. دی_د

 خودش با حرص گفتم: یبرا گفتیداشت م یچ نایپرو رو بب ی پسره

 یهست یا فتهیکدوم خر از خودش گهی_تو د

 _درست حرف بزن

 شدم و گفتم: رهیبهش خ نهیبه س دست

 مثال! یکن کاریچ یخوای_نزنم م

 سامان اومد: یبزنه صدا یخواست حرف تا

 !یینجای_داداش ا

پسره هم انگار حس کرد ک موشکفانه بهم  نیشد ، چشمهام پر از ترس و وحشت شد ا اوشیس نیا یعنیاسم داداش خشکم زد  دنیشن با

 شد  رهیخ

  شی_ستا

 یاما سع کردمیخودم حس م ینگاهش رو رو ینیزدم و به سمتش رفتم سنگ میج عیاومد سر رمیک گ یمامان فرصت یصدا دنیشن با

 یسابحموم درست و ح هیبعد  میساعت سه شب بود ک کارامون تموم شد و به خونه رفت قایباشم و با کارم برسم ، دق تفاوتیب کردمیم

 .دانقدر خسته بودم ک زود خوابم بر
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کنکور رو نداشتم حداقلش  یدرس خوندن برا یاصال حوصله  گهیو دوسالم شده بود د ستیشده بودم تا برم دنبال کار من ب آماده

 مامان از پشت سرم اومد یک صدا شدمیداشتم از خونه خارج م کردم،یبه مامان م یکمک هی ینجوریا

 شی، ستا شی_ستا

 و بهش دوختم و گفتم:نگاهم  ستادمیصداش ا دنیشن با

 !شده؟ی_جانم مامان چ

 گفت: یگرفته ا یسمتم و با صدا اومد

 وقت صبح نیا یریم ی_کجا دار

 به ساعت انداختم ک ساعت هفت صبح بود  ینگاه

 دنبال کار. رمی_مامان دارم م

 و گفت: دیرو تو هم کش اخماش

 !؟یکار کن یچ ی_الزم نکرده برا

 کنم دایپ یکار هی دیبمونم با کاریک ب تونمیو دوسالم شده نم ستی_مامان من ب

 یدرست رو بخون دیتو با خوادی_نم

 برات باشم. یکمک دست هیکنم  دایدرس خوندن ندارم حداقل بزار کار پ یحدصله  گهی_مامان من د

 شد و گفت رهیخشم بهم خ با

اما الزم  مگفتیدانشگاه  اگه الزم به کار کردن تو بود خودم بهت م یرب یدرس بخون دیتو با یکار کن خوادی_زود باش برو تو خونه نم

 ؟یفهمیم ستین

 ... ی_ول

 _زود باش برو داخل خونه.

 با کار کردن من مخالف  شهیاون مثل هم دمیفهمیم دی، با گفتمیاصرار کنم کاش بهش نم نیاز ا شتریب نتونستم

  شی_ستا

 شدم و گفتم: رهیبه سامان خ نهیانداخت و رفت دست به س یوار بهم نگاه دی، مامان هم تهد ستادمیسامان ا یصدا دنیشن با

 _بله

 !؟یرفتیم ی_کجا داشت

 بهش رفتم و گفتم یغره ا چشم

 نداره ی_به شما ربط

 _شما!؟

 زدم و گفتم یپوزخند



 آقا! گفتمیم دیبا میخدمتکار نجایرفته بود ما ا ادمی دی_اوه ببخش

 شی_ستا
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 _بله

 خوامی_من معذرت م

 .یکن یمعذرت خواه دیپس نبا یک تو دلت بود رو گفت یی_چرا معذرت حرف ها

ام داداش بود بر هیباهام بزرگ شده بود مثل  ی، از دست سامان دلخور بودم اون از بچگ کردیداشت بهم نگاه م یو ناراحت یمونیپش با

بزنم به سمت خونه حرکت کردم  یا گهیحرف د نکهیناراحت شدم و هنوز ازش دلخور بودم ، بدون ا یلیک زد خ ییبا حرف ها یول

 خاله ستاره بلند شد: یباز شدن در خونه اومد و صدا یبم ک صدابخوا واستم،لباس هام رو عوض کردم و خ

 پاشو شی_ستا

 حرفش نشستم و گفتم نیا دنیشن با



 شدهی_جانم چ

 کمک بهار میبر دیمهمون دارند با ی_امروز کل

 روزیخوبه د انیب دیداره ک بخاطرش همه با دنید یابونیبلند شدم آخه اون غول ب دادمیلب فحش م ریک داشتم بهشون ز یحال در

 اومده! یانگار ک انیب خوانیاومدند امروز هم م

انداختم و پشت سر خاله حرکت کردم ک  نییسرم رو پا زدندیو سامان افتاد ک داشتند حرف م اوشینگاهم به س میعمارت ک شد داخل

 از پشت سرم بلند شد: اوشیس یصدا

 !ستایتو وا ی_ه

 به سمتش برگشتم و سرد گفتم ستادمیصداش ا دنیشن با

 _بله

 شده! فیکن کث زی_برو اتاقم رو تم

 شدم و گفتم رهیبهش خ یکفر

 !دیخدمتکارها بگ ی هیبه بق دیبهتره بر ستیشما ن یکردن اتاق ها زیمن تم ی فهی_وظ

 یکنیم کاریچ نجای_پس تو ا

 حرص گفتم با

 !؟ی_فضول
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 باال انداخت و گفت: ییابرو

 حی_خدمتکار انقدر وق

 مامان از پشت سرم اومد یک صدا یدهن باز کنم بگم خدمتکار خودت خواستم

 ایدخترم زود باش ب شی_ستا

 _چشم مامان

 خاله بلند شد یرفتم به سمت آشپزخونه حرکت کردم داخل ک شدم صدا یاز خودراض یبه اون پسره  یچشم غره ا و

 اون پسره؟! گفتیداشت بهت م ی_چ

 زدم و گفتم یحرص درار لبخند

 الدنگ یکنه ک نزاشتم جوابش رو دادم پسره  رمیتحق خواستیم شهیبگه مثل هم یچ یخواستی_م

 شد و گفت رهیگر بهم خ خیتوب مامان

 شی_ستا

 باال انداختم و گفتم یا شونه

 گمی_دروغ ک نم

 یتموم شد  با خوشحال یوقت میکار ها رو انجام داد ی، همه  میزده نشد همه مشغول غذا پختن شد یحرف گهیتکون داد و د یسر مامان

 دست زدم و گفتم

 _تموم شد

 کرد و گفت یتک خنده ا مامان

 .میاش ما هست هیدخترم بق گهیبخواب د_تو برو 

 شدمیاز کنار استخر داشتم رد م یخودمون حرکت کردم وقت یخسته بودم ک بدون چون و چرا قبول کردم و به سمت خونه  انقدر

 اومد ییصدا

 _هنوز ک زبونت مثل درازه

 گفتم تیبهش رفتم و با عصبان یچشم غره ا اوشیس دنیو به عقب برگشتم با د دمیکش ینیبود ه ییهویحرف چون  نیا دنیشن با

 !؟یآدم حرف بزن نیع یتونی_نم

 زد و گفت یپوزخند

 نمیبی_آخه آدم نم



 کنم تا اون خودش به خواسته اش نرسه. یط یالیخ یبهتر بود ب اوردیباز داشت کفرم رو درم یعوض
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 توجه بهش حرکت کردم ک صداش بلند شد بدون

 خونه باشند نیا یهنوز خدمتکارا کردمی_فکر نم

 به سمتش برگشتم و گفتم یکفر

 !؟یدار یمشکل هی_چ

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 وجود تو آره_با 

 گفتم یعصب

 وزیپف یپسره  وارید یبرو سرت رو بکوب رو ی_خوب بدرک ک مشکل دار



 رفتیم دیبا یروان ضیبود اعصاب من رو خراب کنه مر نیپسره قصدش فقط ا نیتا به حرف هاش گوش بدم ا نستادمیاصال وا گهید

 .دادیدکتر خودش رو نشون م هی

* * * * 

 شو  داریب شی_ستا

 مدینال جیگ

 دمینخواب ی_ولم کن مامان خسته ام اصال درست و حساب

 یخوابیم یتا ک گهی_پاشو لنگ ظهره د

 حرکت کردم سیبلند شدم به سمت سرو زدمیک غر م یحرفش کالفه تو جام نشستم و در حال نیا دنیشن با

 _مامان 

 _جانم

 قراره برگرده؟! یک ضیمر ی_اون پسره 

 متعجب مامان بلند شد یصدا

 هیک ضیمر ی_پسره 

 زدم و گفتم یپوزخند

 گهید یفرنگ ی_همون پسره 

  شی_ستا

 کردم. کارشیسر جنگ با من داره انگار چ ومدهیهنوز ن شیروان پر یپسره  گمیدروغ م هی_چ

 چه طرز حرف زدن زشته نگو. نی_دخترم ا
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و  اتصال رو زدم یدکمه  شناختمیبه شماره انداختم اصال نم یزنگ تلفن بلند شد نگاه یتخت نشسته بودم ک صدا یآروم رو یلیخ

 گفتم

 !د؟ی_بله بفرمائ

 بلند شد یخشک و سرد یصدا

 _بهار!؟

 اسم مامان جواب دادم دنیاز شن متعجب

 شده؟! یزیمن دخترشم چ ستی_مادرم ن

 جواب داد: یحرفم سکوت کرد بعد از مکث نیا دنیشن با

 داره ی_بهش بگو اشکان زنگ زد بهش زنگ بزن باهات کار مهم

 _باشه 

فکر  زایچ نیبود داشتم به ا اوردهین یشخص نیاز همچ یچرا مامان تا حاال اسم گهیبود د یقطع کردم اشکان ک یاز خداحافظ بعد

 مامان اومد: یک در اتاق زده باز شد و صدا کردمیم

 _چقدر خسته شدم.

 _مامان 

 صدام نگاهش و بهم دوخت و گفت دنیشن با

 _جانم

 !د؟ی_خوب

 _آره دخترم

 داره. یکار مهم دیزنگ زد به اسم اشکان گفت بهش زنگ بزن یکی_

 شکه گفت دیحرفم حس کردم رنگ از صورت مامان پر نیا دنیشن با

 _اشکان

 شدم و گفتم رهیبهش خ مشکوک



 !؟ی_مامان خوب

 _آره آره ، تلفن رو بده

بلند شدم از خونه خارج شدم مامان پشت خونه  قهیکنجکاو شده بود بعد از چند دق یلیخ رونیرو بهش دادم ک از اتاق رفت ب تلفن

 مامان بلند شد.. یک صداحرکت کردم  ومدیداشت صداش م
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 نسبت به دختر من نداره. یحق چی_اون ه

 داد مامان بلند شد: یک صدا دینکش یحرف خشکم زد طول نیا دنیشن با

بهم داد و گفت برو بفکر دخترش نبود  یزیک من و پرت کرد از خونه و پول ناچ یدختر داره اون روز هیافتاده  ادشی_چطور االن 

 دخترم باز پاش رو تو اون لجن زار بزاره. زارمیمن خرم م دیافتاده دختر داره فکر کرد ادشیحاال  خواستیدخترش رو نم

 گفت هیساکت شد بعد از چند ثان مامان



 دیشدن به دختر من رو ندار کیجرئت نزد دیداغونش کن دیایب دیک هر وقت خواست اوردمی_نه تو گوش کن من دخترم رو از سرراه ن

فتن گ یهم زنگ نزن به ما برا گهید رونیدخترش رو بندازه ب نکهیدخترش نه ا یبرا کردیم یساشا اگه پدر بود پدر  چکدومتونیه

 دخترم ناراحت بشه . خوامینسبت به پدرش خراب بشه پس مجبورم نکن من نم شیستا تینزاشتم ذهن چوقتیچرت و پرتا ه نیا

شده بودند بالخره  یصورتم جار یوقفه رو یبه سمت خونه حرکت کردم و داخل اتاق شدم اشکام ب عیرو قطع کرد سر یگوش بعد

 رم رو نخواسته!بودم پدرم من رو نخواسته ماد دهیفهم

 شدم داریکردم تا خوابم برد صبح از خواب ب هیگر انقدر

  شی_ستا

 گفتم یگرفته ا یصدا با

 _جانم مامان 

 _چشمهات چرا انقدر قرمز شده

 هیفصل تیبخاطر حساس دیشا دونمی_نم
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 گهیمن رو داشته باشه اما من د خوادیو حاال م خواستهیبودم پدرم من رو نم دهیدرخت نشسته بودم ، بالخره فهم ریز اطیح داخل

ان از مام یوقت ما رو ترک کرده وقت یلیک اون خ دمیفهمیم دیک بهش االن دارم حس تنفره با یتنها حس نمشیبب خوامینم چوقتیه

 ک ازش تو ذهنم یخوب ریبدش رو هم نگفت تا تصو چوقتیه یبود ول نیهم یپس برا شدیناراحت م شهیهم دمیپرسیدرمورد بابام م

 !یمرد نیساخته بودم خراب نشه آخ مادر من تو چقدر دلسوز ا

 شی_ستا

 و گفتم دمیو پاک کردم و اخمام رو تو هم کشاشکام ر عیسامان سر یصدا دنیشن با

 _بله؟!

 !؟یکرد هی_گر

 _نه

 گفت ینگران با

 !؟یچرا ول یکرد هی_دروغ نگو گر

 قرمزم زل زدم تو چشمهاش و گفتم یرو بلند کردم و با چشمها سرم

 نداره ی_به تو ربط

  شی_ستا

 توجه خواستم از کنارش رد بشم ک بازوم رو گرفت با خشم گفتم بدون

 _ولم کن

  میحرف بزن دیبا شی_ستا

 شدم و گفتم رهیبهش خ دمیرو محکم از دستش کش بازوم

 کدومش مونده زود باش بکن پس نیتوه ای یکن ریتحق یخوایهان باز م ی_چه حرف

 گفت یناراحت با

  شینداشتم ستا ی_اما من منظور

 درسته؟! یکرد نیبهم توه ینداشت ای یداشت
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 گفتمیم یچ دمیفهمیبودم نم یمن عصب یفهمیچرا نم شی_ستا

 بهش زدم و گفتم: یپوزخند

 فراموش کنم. تونمینم یبا حرفات دل من رو شکوند ی_ول

اون همه حرف  دنیک بعد شن دادیدلم براش تنگ شده بود اما غرورم اجازه نم نکهیتموم شدن حرف هام به سمت خونه رفتم ، باا بعد

 بخوام به سمتش برم 

 شی_ستا

 شدم و گفتم: رهیخاله ستاره بهش خ یصدا دنیشن با

 _جانم

 _حالت خوبه؟!

 _آره 

 شد و گفت: رهیشده بهم خ زیر یچشمها با

 دروغ نگو راستش و بگو چت شده. یحالی_اما چشمهات قرمزه کسل و ب

 کسلم. خوردهیفقط  ستین میزی_واقعا چ

 تموم وجودم پر شد از نفرت بلند شدم و رو به خاله ستاره گفتم: یروزیشماره د دنیبرداشتمش با د لمیزنگ موبا یصدا دنیشن با

 امی_جواب دوستم رو بدم م

 _بله؟!

 :دیچیپ یمردونه ا یصدا



 _سالم با بهار خانوم ک...

 حرفش تموم بشه گفتم نزاشتم

هم به مادرم زنگ  گهید کباری ششیپ امیک بخوام ب شناسمیم یدارم نه پدر یمن نه پدر گمیم یچ نی_خوب گوشات رو باز کن بب

 دیکردن ما نش یو تو مزاحم زندگ دونمیمن م یبزن
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 _اما پدرت....

 رو قطع کردم حرفش

 .ینیبیندارم پس زنگ نزن ک بد م ی_گفتم ک پدر

 لب گفتم  ریز یرو قطع کردم و لعنت یگوش بعدش

 !؟یدیرو فهم زی_پس همه چ

 کردیبهم نگاه م یاشک یمامان از پشت سرم به سمتش برگشتم داشت با چشمها یصدا دنیشن با



 _مامان

 میزنیخونه حرف م می_بر

 خاله ستاره بلند شد یحرکت کردم و داخل خونه شدم صدا دنبالش

 شدهیچ دی_خوب

 بدون توجه به حرف خاله ستاره زل زد تو چشمهام و گفت مامان

 ! ؟یدیفهم ی_از ک

 .دیزدیحرف م یباهاش تلفن دیک شما داشت ی_همون روز

  نی_بش

 یعنی شدمیبهت زده و شکه م شتریب گفتیم شتریهر چقدر ب شیکردن زندگ فیخودش هم اومد نشست و شروع کرد به تعر نشستم

 داشت  تیحرف ها واقع نیواقعا تموم ا

 _مامان

 گفت: یبغض آلود یصدا با

 _جانم

 ور تونست_اون مرد چط

 . دهیبع یاز هر کس زیوقتا همه چ ی_بعض

 _ازش متنفرم

 .یحرف هارو نگفتم ک از بابات متنفر بش نی_من ا
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 زدم و گفتم: یپوزخند

 یوجود داشته باشه من ازش متنفر نشم اون مرد به اصطالح پدر من رو نخواسته شما رو نخواسته اصال مردونگ تونهیم یلی_چه دل

 نداشته.

 .شی_ستا

 شدم و گفتم: رهیبهش خ یاشک یچشمها با

و من  خواستیفکر بزرگ شدم ک اون من رو م نیرو باا میتموم بچگ یسخته مخصوصا وقت یلیمن خ یبرا نای_مامان درک تموم ا

 نبوده بهش فکر کردم... نکهیدوستش داشتم باا میتموم بچگ

زش جدا آروم شدم ا یوقت هیگر یحرف بزنم مامان اومد سمتم کنارم نشست و محکم بغلم کرد تو بغلش حساب شتریاجازه نداد تا ب اشکام

 بود گفتم: ک بشدت گرفته ییشدم با صدا

 .نمشیبب خوامینم چوقتیه گهی_د

  شی_ستا

 مادرم زل زدم و گفتم یچشمها به

 _جانم

باردار بشه به  چوقتینتونسته ه می، همسرش مر زنهیم بیبهت آس دونمیاما م شمیتو و پدرت مانع ات نم دنید یبرا چوقتی_من ه

همسرش دروغ گفته حامله نبوده و حاال سال  یول میبر شهیهم یساشا تو رو به من داد تا برا نیهم یدروغ گفته بود حامله اس برا

 هاست ک دنبال تو.

 .گشتیدنبال ما نم شدی_اگه همسرش حامله م

 _نه
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چه من هم ب ذاشتیبچه هاش فرق نم نیو ازش متنفرم ، اون اگه واقعا پدر بود ب یپدر نیهمچ شیبرگردم پ چوقتیه خوامی_پس من نم

 نداره بخاطرش ناراحت باشم. یلیولم کنه اون اصال دوستم نداشته پس دل دیاش بودم چرا با

  شی_ستا

 شدم و گفتم: رهیرو بلند کردم و به مامان خ مسر

 _جانم

 خوامی_معذرت م

 باال انداختم و گفتم: ییابرو

 !د؟یکنیم ی_چرا معذرت خواه

 ناراحتت کردم نکهی_بابت ا

 و گفتم: دمیرو توهم کش اخمام

 باشه ؟!  دیبحث خاتمه بد نیپس لطفا به ا دی_مامان لطفا شما اصال من رو ناراحت نکرد

 دخترم_باشه 

* * * * 

چقدر  یکه مامان زده بود ول ییاصال به پدرم و گذشته فکر نکنم مخصوصا با حرف ها کردمیم یمدت گذشته بود و من سع چند

، چقدر  تونستمیو نم کردمیمادرم بودم اصال تحمل نم یاگه من جا دیکرده شا یهمه صبور بوده و صبور نیکه مادر من ا بیعج

 باشم. یپدر نیکنم و دنبال همچ فیخفخودم رو خار و  خواستمیاحمق بودم که م

  شی_ستا



 شدم که صداش بلند شد: رهیخخاله ستاره سرم رو بلند کردم و بهش یصدا دنیشن با

 !؟یکرد هی_چرا چشمهات قرمزه گر

 گفتم: محکم

 _نه

  شی_ستا

 _جانم

 درسته؟! یدیپدرت رو شن ی هی_قض

 تکون دادم و گفتم یسر

 _آره 

  ی_ناراحت شد

 من از همشون متنفرم. ییآدما نیهمچ یداره برا یکردن چه سود هیگر یگرفتم فراموش کنم ناراحت ادی_آره شدم اما 

 بهت نگفت. یزیچ چوقتیه نیهم یات خراب بشه برا هیو روح یتو بفهم خواستینم چوقتی_متاسفم ، بهار ه

 خاله هیچ یدونی_م

 !؟ی_چ

 بد پدرم رو چوقتیکه بهش شده باز هم ه یداره با اون همه بد یبزرگ یلی، مامان دل خ دمیفهم زیچ هیفقط  زایچ نیا دنی_من با  فهم

 من نگفت. شیپ

 !گه؟ید یفهمیتو رو دست اونا بسپاره م تونهیهم نم ینسبت به پدرت خراب بشه از طرف تتیذهن خواستی_چون نم

 _آره خاله.

 داخل مامانت نگرانته. ای_االن هم هوا سرده پاشو ب

به وجود اون مرد سنگدل داشتم که ما رو  یازیک داشتم اصال چه ن یزدم و بلند شدم من با وجود داشتن مادر مهربون و خوب یلبخند

 پس زده بود.
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نداشت تو  یامشب انگار مهمون هاشون تموم یمهمون ها یبرا کردندیعمارت نشسته بودم ، مامان و خاله داشتند شام آماده م داخل

 شدیاعصاب آدم خراب م ومدیاون م رفتیم نیعمارت ا نیا

 _سالم خاله بهار

 گرم مامان بلند شد یحرف زدنش هم رو مخ من بود ، صدا یپسره حت نیزل زدم ا زیبه م یعصب اوشیس یصدا دنیشن با

 !؟یالزم داشت یزی_سالم پسرم ، چ

 بلند شد صداش

 خواستمیم یی_نه فقط چا

 زیبر ییچا اوشیآقا س یپاشو برا  شی_ستا

 از سرجام بلند شدم و گفتم: یحرص

 _چشم مامان 

 شیسره آتپ نیا ختمیرینبودند توش فلفل م نایکاش مامان ا یکه ا ختمیر ییرفت پرو پرو نشست تو آشپزخونه من هم براش چا اوشیس

 رو جلوش گذاشتم و گفتم یینچسپ بود اصال ، چا یلیخ گرفتیم

 _مامان 

 _جانم

 من برم خونه دیندار ی_اگه با من کار

 .ی_نه دخترم برو خسته شد

 سامان اومد یتکون دادم و از آشپزخونه خارج شدم که صدا یسر

  شی_ستا

 شدم و گفتم: رهیبهش خ ستادمیصداش کالفه ا دنیشن با



 _بله

 لحظه خنده ام گرفت اما زود به خودم اومدم. هی یشد ک برا رهیبهم خ مظلوم
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 !؟یهنوزم باهام حرف بزن یخوای_نم

 _نه 

 گفت: زیملتمس آم ییاز کنارش رد بشم که بازوم رو گرفت و با صدا اومدم

 ... شی_ستا

 کنمیم ی_باشه آشت

 برق زد که ادامه دادم: یاز خوشحال چشمهاش

 _اما شرط داره

 باشه قبول. ی_هر شرط



 باشه. ادتی زنمیباهات حرف نم چوقتیه یکن نیبهم توه گهید کباری_اگه 

 بغلم کرد و گفت: محکم

 یخواهر خوامیمعذرت م کنمیاصال تکرارش نم چوقتیه گهی_د

 لبهام نشست و گفتم یرو یلبخند

 پس ی_آدم شد

 بهم رفت و گفت: یجدا شد چشم غره ا ازم

 شیستا ی_راست

 _جانم

 انهیمخف یکردم همونطور که خواسته بود دایپ یزیچ هی_از پدرت 

 تو هم رفت و گفتم: اخمام

 بدونم خوامینم گهی_د

 متعجبش بلند شد یصدا

 _چرا؟!

 _چون من از اون مرد به اصطالح پدر متنفرم.

 از خونه خارج شدم که سامان دنبالم اومد و گفت؛ و

 !؟ی، تو که عاشق پدرت بود یدیفهم یتو چ شی_ستا

 .ستمین گهی_د
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حرف هام  ی، وقت دادیداشت با دقت به حرف هام گوش م یکردم بدون کم و کاست فیبودم رو براش تعر دهیکه شن ییحرف ها تموم

 گونم سر خورد که پسش زدم صداش بلند شد: یاز رو یتموم شد قطره اشک

 شی_ستا

 قرمز شده ام زل زدم تو چشمهاش و گفتم: یرو بلند و با چشمها سرم

 _بله

 نیصال همچباور کنم ا تونمینم یبهش فکر کن ینیهر روز بش نکهیچه برسه به ا یفکر بکن یپدر نیبه همچ خوادینم یاصال حت گهی_د

 وجود دارند. ییپدرها

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 دارند. تیواقع نایا یهمه  دمیفهم شیچند روز پ نکهیواقعا تا ا شهی_منم باورم نم

فقط  شتریچون با فکر کردن بهش ب یکن بهش فکر نکن یتو اما سع یچقدر سخته برا دونمیم نکهیاصال بهش فکر نکن باا شی_ستا

 !گم؟یم یچ یکنیدرک م یشیناراحت مخودت 

 زدم و گفتم: یتلخ لبخند

 همه دوستم داره. یمامانم ناراحت بشه به اون اندازه  خوامیسامان نم کنمی_دارم فراموشش م

 گفت: یگرفته ا یسمتم محکم بغلم کرد و با صدا اومد

 .گهید ی_خواهر خودم

 .گهینداشتم د یکرده بودم و اصال حس بد یبهش زدم چه خوب که باهاش آشت یلبخند

 _چخبره؟!

 .کردیتو هم رفته به من و سامان نگاه م یشدم که داشت با اخم ها رهیبهش خ میجفتمون از هم جدا شد اوشیس یصدا دنیشن با
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 داد زدم: تیبا عصبان نیزم یسمتش رفتم و محکم هلش دادم که پرت شد رو به

هان  یهست یک یفکر کرد یبا مادر من رفتار کن یشکل نیا یدی_حس ملکه شدن بهت دست داده بدبخت آره که به خودت اجازه م

 تو!؟ یهست یچ یفکر کرد

 سامان بلند شد یصدا

 آروم باش شی_ستا

 سمتش برگشتم و گفتم: به

 !؟یکور بود ایکرده هان  کاریخواهرت با مادرم چ یدیرو آروم باش ند یچ ی_چ

 پدر سامان اومد یصدا

 چخبره  نجای_ا

 مادرم بلند شد یسمتش برگشتم و تا خواستم لب باز کنم صدا به

 بسه شی_ستا

 ستی_نه مامان بس ن

 کنترلش کنم گفتم: کردمیم یکه سع یشدم و با خشم رهیپدر سامان خ به

پاش رو گذاشته رو دستش داره  نیبا ما داره اصال مادرم رو پرت کرده زم یچه مشکل ستیدخترتون معلوم ن گمیدارم م یچ دینی_بب

 ا ملکه اتون.ب دیشما بمون میکنیم هیما هم تا اخر هفته خونتون رو تخل مارستانیت دشیببر هیروان ضیمر هی، دخترتون  کنهیم رشیتحق



 مامان بلند شد یسمت مامان کمکش کردم بلند بشه که صدا رفتم

 شدند یاشتباه از من بود که خانوم عصب خوامی_آقا من معذرت م

 حرص گفتم با

 _مامان

 پدر سامان بلند شد یصدا

 .خوامیبگم اما از رفتار بد دخترم معذرت م یچ دونمی_بهار خانوم من واقعا نم
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 شد و گفت: رهیبهش خ مامان

 دینکردند شما ببخش یاخه خانوم کار هیچه حرف نی_نه آقا ا

 شد و گفت: رهیبه مامان خ یسامان با شرمندگ پدر

  دیخونه بر نیاز ا خوامینم دیکنیکار م نجایا دی_شما سال هاست دار



 مامان بلند شد یصدا

 میریما م دی_چشم آقا هر موقع شما بخوا

مگه اون  دیرو ند ارهیپت یمگه رفتارش اون دختره  کردیرفتار م ینجوریشده بودم چرا ا رهیبه مامان خ تیحرص و عصبان با

کرد و اومد  یمامان معذرت خواه رونیب زدیاز سرم داشت دود م کنهیو آروم رفتار م نینکرد پس چرا هنوز هم انقدر مت رشیتحق

 سمتم دستم رو گرفت و گفت:

 می_بر

 و گفتم: دمیکش و دستم رو از دستش ستادمیکه ا میاز خونه خارج شد همراهش

 بمون نجایهنوز هم ا یخوای_مامان واقعا م

 میکنیکار خودمون رو م میمگه ما دار هی_آره دخترم مشکلش چ

 خونسرد و آروم باشه گفتم: کردمیم یکه سع ییرو کنترل کنم با صدا تمیکردم عصبان یو سع دمیکش یقیعم نفس

 مگه!؟ یدی_مامان رفتار بد و زننده اون دختره رو ند

 دمی_د

 !؟ادیکنند خوشت م رتیتحق نکهیمامان از ا یبمون یخوای_پس چرا م

عقده  خوادیشده م یشکل نیا نیهم یکس بودن داره برا یبهش کمک کنم اون دختر سال ها از خانواده اش دور بود حس ب خوامی_م

 برسونه. بیبهش کمک نکنه به خودش هم آس یاگه کس دیکنه شا یهاش رو خال
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 یلعنت یمامان اصال که چرا هنوز تو اون خونه  کنمیکنه درکت نم تیتو رو اذ دیچرا با مارستانی_مامان اگه حالش بده ببرنش ت

 بهش. نمیریم کنهیاون دختره داره کاراش رو تکرار م نمیفقط بازم بب زنمینم یحرف گهیمن د یمونیم

 ... شی_ستا

 _من حرفام و گفتم مامان.

مرد مسن  هیاومد و  اطیباز شدن در ح یاز جانبش باشم به سمت خونه حرکت کردم که صدا یمنتظر جواب نکهیهم بدون ا بعدش

 پوش اومد داخل نگاهش به من افتاد که گفتم: کیش

 _سالم

مامان  یصورت شکه و بهت زده  دنیتکون دادم که نگاهش به پشت سرم افتاد ماتش برد متعجب به عقب برگشتم که با د یسر

 کردندینگاه م گرویهمد یشکل نیمتعجب شدم چرا داشتند ا

 _مامان

 لب باز کردم یه سختصدام انگار به خودش اومد که ب دنیبا شن مامان

 _جانم

 !؟ی_خوب

 تکون داد که به سمتش رفتم بازوش رو گرفتم و گفتم: یسر

 شده. نییفشارت باال پا یکه خسته شد یخونه البد باز انقدر کار کرد می_بر

 _بهار 

 شدم و گفتم: رهیبهش خ ستادمیکه اسم مامانم رو صدا زد متعجب ا بهیاون مرد غر یصدا دنیشن با

 !؟دیشناسیمامان من رو م_شما 

 تکون داد و گفت: یسر

 _آره
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مامان  میاون مرد شدم و مامان رو به سمت خونه بردم داخل خونمون که شد الیخینداشت ب یبه مامان افتاد که اصال حال خوب نگاهم

 شدم و گفتم: رهیحال مامان بهتر شد بهش خ یاب قند درست کردم و اوردم بهش دادم وقت وانیل هیرو نشوندم و خودم رفتم براش 

 _مامان حالت بهتر شد!؟

 نگران گفتم: شیاشک یچشمها دنیشد با د رهیصدام سرش رو بلند کرد و بهم خ دنیشن با

 !؟یکنیم هیگر یچرا دار کنهیدکتر کجات درد م میبر یخوای_مامان م

 گفت: یگرفته ا یصدا با

 دخترم ستین میزی_چ

 _مامان

 _اون مرد ...

 حرف مامان گفتم: نیاز ا متعجب

 !؟ی_اون مرد چ

 بود که گفت: گهید یایدن هیتو  انگار

 _ساشا بود

 !؟هیک گهی_مامان ساشا د

 _عشقم

به  دیاون مرد پدر من بود سوزش اشک رو داخل چشمهام احساس کردم چونم لرز یچ یعنیحرف مامان خشکم زد  نیا دنیشن با

 شدم و گفتم: رهیمامان خ



 _اون مرد بابام بود!؟

 تکون داد و گفت: یسر

 _اون مرد بابات بود

 مامان بلند شد: یکه صدا رونیشدم تا از اتاق برم ب بلند

 تو رو خدا نرو  شی_ستا

 _مامان

 !؟یباهاش بر یمن و تنها بزار یخوای_م
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 شدم و داد زدم: رهیزده بهش خ بهت



 !؟یگیم یدار ی_مامان چ

 _طرالن دخترم تو رو خدا نرو 

 سمت مامان رفتم دستش رو گرفتم و گفتم: به

 رمینم یی_اروم باش مامان من جا

 یدی_قول م

 دمی_آره مامان قول م

 ریشدم چقدر گذر زمان مامانم رو پ رهیبه صورتش خ دیمامان اروم شد خواب یمسکن اوردم بهش دادم تا حالش بهتر شد وقت هی رفتم

با خودش داشت  یلبهام نشست چجور یرو یکرده لبخند تلخ هیبق یخودش رو فدا شهیکه داشت هم ییکرده بود اون هم بخاطر غم ها

ده م قرمز شمن کنار مامان نشسته بودم و چشمها دنیبا باز شدن در خونه نگاهم به خاله ستاره افتاد با د زارمیمن تنهاش م کردیفکر م

 بود نگران اومد سمتم گفت:

 !؟شدهیچ ی_خوب

 شدم و گفتم: رهیصداش بهش خ دنیشن با

 _خوبم نگران نباش خاله

 !؟شیستا شدهی_چ

 دی_مامان بابام رو د

 بهت زده اش بلند شد یصدا

 ی_چ

 حالش بد شد دشی_امروز د

 گفت: نهیستاره اشک تو چشمهاش جمع شد و با بغض و ک خاله

 .دارنیط دست از سر خواهرم چرا برنمکثاف ی_عوض

 _آروم باش خاله.
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من عروسک که  یفکر کرده خواهر زاده  یچ  یهمه سال اومده خودش رو نشون بده ک نیبعد از ا رسمی_خودم حساب همشون رو م

 .گهید ستیخبرا ن نیببرتش اما نه جونم ا ادیخواست ب ینخواست بندازه دور وقت یوقت

 _باشه خاله آروم باش

 !؟یفهمیخودم رو کنترل کنم م تونمی_اصال نم

 که االن مهم حال مامان یزیتنها چ میند تی_خاله بهتره اصال به وجودش اهم

 کنمیبشه نابودشون م شیزی_اگه خواهرم چ

من  یبه اسم ساشا که بابا یشخص دنیحالش انقدر بد شده باشه اون هم بخاطر د شدیگوشه آروم نشستم و زل زدم به مامان باورم نم هی

 لبهام نشست بابا! یرو یبود پوزخند

 دادم و گفتم: رونینفسم رو پر صدا ب اوشیس دنیباز کردم که با د در خونه بلند شدم و رفتم در رو یصدا دنیشن با

 دی_بله بفرمائ

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 داخل امیب یتعارف بزن یخوای_نم

 _نه

 زد و گفت: یلبخند

 _چقدر رک 

 _زود باش حرفت و بزن اصال حال کل کل کردن ندارم

 _مادرم مادرت رو خواسته

 دهیاالن به زور قرص گرفته خواب ستی_مادرم حالش خوب ن

 !؟ شدهی_چ

 نشده فقط حالش خوب نبود یزی_چ



 دیالزم داشت خبر بد یزی_باشه چ

 _ممنون

 خاله بلند شد یرفت داخل اتاق شدم که صدا اوشیس نکهیاز ا بعد

 بود یک شیستا شدی_چ

 .ضیمر ادیب تونهیگفتم نم خواستیبود مامان رو م اوشی_س
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 چکسیه گهیداشت د کاریچ نجایاون روز ا دونستمیاز پدرم نبود نم یخبر گهیروز گذشته بود و حال مامان بهتر شده بود د چند

 مامانم رو از دست بدم ... خواستیدلم نم چینشدم ه ریگینزد من هم پ یحرف چیدرموردش ه

  شی_ستا

 شدم که صداش بلند شد: رهیبهش خ یسامان سرم رو بلند کردم و سئوال یصدا دنیشن با

 !؟یناراحت یزی_از چ



 گفتم: یمتعجب و گرفته ا یباال انداختم و با صدا ییابرو

 _چطور

 یزنیو اصال حرف نم یشد رهیگوشه خ هیبه  ینشست نجای_دو ساعت هم

 و گفتم: دمیکش یتلخ آه

 کردمی_داشتم فکر م

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 اون وقت ی_به چ

 مونیبه بابام مامانم زندگ زی_به همه چ

 سامان بلند شد یعصب یصدا

 !؟ یکنیتو هنوز به اون مردک فکر م شی_ستا

 توجه به حرفش ادامه دادم: بدون

ون چقدر ا یدونیاالن حالش بهتر شده نم یزیچ اینتونست غذا بخوره  یحت کهفتهیمامان حالش بد شد  نجایا دمشید شی_چند روز پ

 لحظه ازش متنفر شدم که باعث حال و روز بد مامان شده بود

 بود نجای_بابات ا

 تکون دادم که صداش بلند شد یسر

 کرده دایشما رو پ یعنی_

 _نه

 !؟ی_پس چ

 شما! یالیو ومدی_داشت م

 شناسمشیم یعنی_

 _گمونم آره
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 هیچکس دیگه داشت چیکار اینجا روز اون نمیدونستم نبود پدرم از خبری دیگه بود شده بهتر مامان حال و بود گذشته روز چند

 ... بدم دست از رو مامانم نمیخواست دلم هیچ نشدم پیگیر هم من نزد حرفی هیچ درموردش

  ستایش_

 :شد بلند صداش که شدم خیره بهش سئوالی و کردم بلند رو سرم سامان صدای شنیدن با

 ؟!ناراحتی چیزی از_

 :گفتم ای گرفته و متعجب صدای با و انداختم باال ابرویی

 چطور_

 نمیزنی حرف اصال و شدی خیره گوشه یه به نشستی همینجا ساعت دو_

 :گفتم و کشیدم تلخی آه

 میکردم فکر داشتم_

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 وقت اون چی به_

 زندگیمون مامانم بابام به چیز همه به_

 شد بلند سامان عصبی صدای

 ؟! میکنی فکر مردک اون به هنوز تو ستایش_

 :دادم ادامه حرفش به توجه بدون

 ونا چقدر نمیدونی شده بهتر حالش االن چیزی یا بخوره غذا نتونست حتی یکهفته شد بد حالش مامان اینجا دیدمش پیش روز چند_

 بود شده مامان بد روز و حال باعث که شدم متنفر ازش لحظه

 بود اینجا بابات_

 شد بلند صداش که دادم تکون سری

 کرده پیدا رو شما یعنی_

 نه_



 ؟!چی پس_

 !شما ویالی میومد داشت_

 میشناسمش یعنی_

 آره گمونم_
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 :گفت و شد خیره بهم متفکر

 ؟!بود چی اسمش_

 ساشا_

 :شد بلند سامان ی زده بهت صدای

 ؟!چی_

 ؟!میشناسیش_

 ؟! باباته ساشا عمو مطمئنی بابام دوست آره_

 :گفتم و دادم تکون رو سرم شدم سامان ناباور و شکه چشمهای به خیره



 آره_

 !خوبیه مرد خیلی ساشا عمو ستایش نمیشه باورم اصال_

 :گفتم و زدم بهش پوزخندی

 .خیلی آره_

 ... اون ستایش ببین_

 نه ما برای اما بوده خوب شماها برای شاید کنی صحبت مرد اون خوبیای مورد تو تا بشینم نمیتونم اصال خونه میرم من سامان_

 میگم چی میفهمی

 برم یکم ات برداشتم رو کیفم و پوشیدم رو مانتوم شدم خونه داخل کردم حرکت خونه سمت به باشم جانبش از جوابی منتظر اینکه بدون

 .نداشتم موندن خونه هوای و حال اصال بیرون

 الشس بیست میخورد بهش که جوونی پسر صدای بندش پشت و اومد باالیی مدل ماشین بوق صدای که میکردم حرکت داشتم پیاده

 باشه

 .داری هیلکی عجب خوشگله جووون_

 زدم داد و برگشتم سمتشون به عصبانیت با

 عوضی گمشو_

  خانومی میگذره خوش شو سوار نکن ناز عشقه هم عصبانیتت جوون_

 موند ازب تعجب از دهنم سیاوش دیدن با ک برگشتم طرفش به عصبی گرفت رو بازوم شخصی که کنم بارشون چیزی یه اومدم کفری

 ... داشت چیکار اینجا اون
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  غرید گوشم کنار و گرفت رو بازوم خشم با

 نیومده باال سگم روی اون تا ماشین تو برو گمشو_

 که جایی به و شدم ساکت پس بشم راحت پسرا این شر از باید فعال اومد یادم که بتوپم بهش عصبانیت با خواستم حرفش این شنیدن با

 .رفتند و کردند حرکت زود خیلی که گفت پسرا اون به چی نمیدونم سیاوش شدم ماشینش سوار رفتم بود کرده اشاره

 باال پریدم متر یه که کوبید رو در محکم شد ماشین سوار وقتی میومد داشت عصبانیت با

 ؟!هان بیرون بیای تنها گفته بهت کی_

 :گفتم و زدم پوزخندی حرفش این شنیدن با

 میگرفتم اجازه شما از قبلش باید نکنه_

 نشدم کار به دست خودم تا ببر و صدات شو خفه هیس_

 بشه ورگ و گم و خونه ببره و من تا نشستم ساکت بود پرو بشر این چقدر شدم خیره بهش عصبی و شدم ساکت حرفش این شنیدن با

 خودمون ی خونه سمت به و شدم پیاده که برد خونه داخل رو ماشین رسیدیم ک نکشید طولی اعصاب رو الدنگ ی پسره بعدش

 :اومد سرم پشت از مامان صدای که کردم حرکت

  ستایش_

 گفتم و برگشتم سمتش به  ایستادم

  مامان جانم_

 پرسید آرومی صدای با و سمتم به اومد

 شدی پیاده سیاوش آقا ماشین از چرا بودی کجا_

 شد بلند سیاوش صدای که بدم رو جوابش اومدم

 خانوم بهار_

 :گفت و برگشت سمتش به مامان

 اقا بله_
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 :گفت تحکم از پر صدای با و شد خیره مامان به کنه نگاه بهم اینکه بدون سیاوش

 بدی اتفاق شاید نکرده خدایی خلوت های کوچه تو هم اون بیرون بره تنها و تک دختر یه نداره خوبیت باشید خانومتون دختر مواظب_

 بیفته براش

 :گفت نگرانی با و برگشت سمتم به مامان رفتنش با رفت هاش حرف شدن تموم بعد

 ؟!میگفت داشت چی سیاوش آقا ستایش چیشده_

 !نکن توجه هاش حرف به میگفت پرت و چرت داشت نشده چیزی مامان_

  ستایش_

 تو کوبید محکم دستش با هام حرف شدن تموم بعد کردم تعریف براش رو چیز همه اختیار بی که زد صدا رو اسمم محکم انقدر

 :گفت و پیشونیش

 ؟!نشد چیزیت خوبی دخترم وای ای_

 رسید موقع به نباش نگران خوبم مامان نه_

 ؟!فهمیدی بیرون بری تنهایی نکرده الزم دیگه میفتاد برات اتفاقی چه نبود معلوم نمیرسید زودتر اگه بده خیرش خدا_

 :زدم صدا رو اسمش حرص با و شد گرد چشمهام حرفش این شنیدن با

  مامان_

 :گفتم و شدم همقدم باهاش که کرد حرکت خونه سمت به حرصیم صدای به توجه بدون

 ؟! میکنی رفتار باهام اینطوری که ام بچه من مگه_

 ؟!فهمیدی بدتری هم بچه از

  مامان_



 عصبیم خیلی که نزن حرف ستایش بسه_

 میمرد نمیزد حرفی مامان به اگه انگار شد روانی ی پسره اون تقصیر همش کردم ای قروچه دندون حرص شدت از

  ستایش_

 :گفت و برگشت سمتم به مامان ایستادم سامان صدای شنیدن با

 نشده تموم تو با کارم هنوز من خونه بیا شد تموم حرفات_

  مامان چشم_

 :گفتم و رفتم سامان سمت به مامان رفتن با

 ؟! چیشده_

 خوبه حالت ببینم میخواستم بابا هیچی_

 عالیم داداشت لطف به_

 :گفت متعجب

 داداشم_

 کردم پیدا آلرژی بهش انگار نیار و اسمش اصال_

  مگه کرده چیکارت_

 غریدم حرصی

 !جونت داداش کرد چیکار فهمیدی حاال کرد و من جغلی مامان پیش نشست_
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 مامان_

 که مردی هب نسبت نفرت خشم از پر شد وجودم تموم و افتاد مامانم اشکی چشمهای به نگاهم برگشتند سمتم به جفتشون صدام شنیدن با

 دمش خیره چشمهاش به کردم بلند رو سرم و دادم جرئت خودم به ایستادم روبروش رفتم سمتشون به میکشید یدک رو پدر اسم فقط

 بود شده خیره بهم دلتنگی با و بود شده لرزون چشمهاش مردمک

 ؟!هان میشی من مادر مزاحم داری چی برای_

 دخترم_

 :زدم داد خشم با

 ؟!میفهمی نیستم تو دختر من دخترم نگو من به_

 :زدم فریاد عصبانیت با و گرفتم رو مامان دست که بگه چیزی خواست دوباره

 میکنم جهنم رو زندگیت وگرنه نشو نزدیک مامانم به هم دیگه بیرون بکش ما زندگی از رو پات_

 به کردم شروع و انداختم اتاق داخل رو خودم شدیم که خونه داخل رفتیم خونه سمت به بردم خودم دنبال رو مامان و کردم حرکت

 :شد بلند مامان عصبی صدای که کردن گریه

 کن باز رو در ستایش_

 :گفتم گرفته صدایی با

 باشم تنها میخوام مامان_

 کن باز رو اتاق در باش زود_

 :شد بلند صداش که کردم باز رو اتاق در و کشیدم صورتم به دستی

 ؟!االن میکنی گریه داری چرا_

 !فقط بود گرفته دلم_
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 شده خراب چیز همه حاال همین برای داشتی ازش خوب آدم یه تصویر ذهنت تو همیشه چون میکنی گریه داری بابات دیدن بخاطر_

 داری دوستش چون میکنی گریه داری بهش نسبت ذهنیتت

 :نالیدم گریه با

  لطفا کن بس مامان_

 :گفت و شد جدا ازم شدم آروم بغلش تو وقتی کرد بغلم محکم و سمتم به اومد

 بزنم حرف باهات باید بشین بیا_

 :گفت و نشست کنارم اومد هم مامان نشستم گوشه یه رفتم 

 ... بابات_

 پریدم حرفش وسط

  نیست من بابای اون_

 زد صدا رو اسمم کننده توبیخ

  ستایش_

 :گفت و داد بیرون حرص پر رو نفسش که انداختم باال ای شونه بیتفاوت

 ... میخواد کنه جبران برات رو گذشته میخواد_

 :گفتم خشم با و زدم پوزخندی

 مرتیکه اون کنه جبران میخواد رو چیا دیگه_

 باش مودب ستایش_

 برای اومده فقط اون جونم ن ، کنه پدری من برای اومده یا!پدره واقعا اون کردی فکر میشی اون خام داری باز چرا لطفا بسه مامان_

 نباشه تنها باشه کنارش عمرش اخرای تا بچه دنبال خودش



 ... ببین دخترم_

 ایبر فرصتی هیچ نیار رو اسمش دیگه پس کرده کاری با مخصوصا نمیدونم خودم پدر رو مرد اون هیچوقت من ببین تو مامان نه_

 .نمونده جبران
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 نهآشپزخو تو پاتیل و خسته هم االن میکندم جون داشتم صبح از هم من بود شده پا بر کوفتی عمارت این تو جشن یه هم باز امشب

 چشمهای جلوی بزرگمه مادر گفت مادرم که مسن زن یه همراه بود اومده هم میکشید یدک رو پدرم اسم که شخصی اون بودم نشسته

 بودم متنفر ازش من چقدر میومد حساب به خبیث جادوگر یه زن اون من

  برس ها مهمون به برو پاشو دخترم_

  مامان چشم_

 ودندب کی دیگه اینا داد دست بهم تهوع حالت احساس بودند کرده مست که هایی پسر دختر دیدن با شدم خارج آشپزخونه و شدم بلند

 عصبی تمس ی پسره یه دیدن با برگشتم عقب به زده وحشت باسنم روی دستی گرفتن قرار با بود خانوادگی جشن یه انگار نه انگار

 :غریدم

 ؟!میکردی غلطی چه داشتی عوضی_



 :شد بلند سیاوش خشک و سرد صدای بزنه حرفی خواست پسره اینکه از قبل

 !بیا من همراه باش زود_

 کرد رتپ رو من و کرد باز رو اتاقی در برد باال طبقه سمت به و گرفت رو دستم که کنم بارش هم فحش تا چند تا برگشتم سمتش به

 :گفتم میلرزید داشت که صدایی با میکرد قفل رو اتاق در داشت شد گرد چشمهام که داخل

 ؟!کردی قفل رو اتاق در چرا اینجا آوردی رو من چرا_

 :گفت و چشمهام تو زد زل اش شده قرمز چشمهای با برگشت سمتم به

  رسیده حساب تسویه وقت_

 :گفتم عصبانیت با حرفش این شنیدن با

 نزدم داد و جیغ تا کن باز رو در باش زود حسابی تسویه چه برداشته تاپ و پیچ مخت خوردی الکل انقدر نکنه یا شدی دیوونه_

 :گفت خمار و کرد ای مستانه ی قهقه

 .نمیشنوه رو صدات کسی اینجا عزیزم بزن داد میتونی تا_
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 :زدم فریاد عصبی که گرفت رو بازوم اومد سمتم به

 ؟!میکنی غلطی چه داری کن ولم_

 :گفت مستی صدای با و شد خیره بهم اش شده خمار چشمهای با

 .عزیزم بگذرونیم خوش امشب قراره_

 داد دست بهم بدی خیلی حس یه که گفت کشیده جوری یه رو عزیزم

 شد شل دورم از دستش زود بود مست چون شدم جدا ازش ها زده برق مثل گذاشت باسنم روی که دستش

 بیناموس کثافط_

 :گفت و کرد بغلم محکم پشت از که اتاق در سمت برم اومدم

 که نشده تموم ما کار هنوز کوچولو خانوم کجا_

  مستی تو بردار رو دستت_

 عزیزم نیستم مست_

 چرا میکرد بدتر سیاوش میکردم مقاومت چقدر هر میگرفت ام گریه داشت دیگه تخت روی کرد پرتم و برد تخت سمت به رو من

 پرت ور خودش فهمید انگار که بشم بلند تخت روی از اومدم میکرد شکلی این امشب چرا سیاوش اصال لعنتی اتاق این به نیومد یکی

 میداد الکل گند بوی دهنش میخورد صورتم به داشت هاش نفس روم کردم

 !خدا رو تو شو بلند_

 بشه ما شب قراره امشب هیش_

 کن ولم خدا رو تو نیستم دخترت دوست ستایشم من سیاوش_

 خوشگلم بچشم رو طعمت میخوام نکردم تجربه رو ها کلفت با رابطه هوم_

 ... که برد لباسم زیر رو دستش و گذاشتلبهام روی رو لبهاش کنم حرکتی بخوام اینکه از قبل
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 روی اشکام بود خوابیده آروم خیلی خودش حاال و بود کرده تجاوز بهم سیاوش نمیشد باورم بودم بسته رو چشمهام درد شدت از

 و شد ردگ چشمهاش جفتمون وضعیت و من دیدن با کرد باز رو چشمهاش سیاوش که کشیدم بلندی جیغ اختیار بی بودند جاری صورتم

 :گفت

 کردم چیکار من_

 :زدم فریاد و شدم خیره بهش خشم با

  کردی تجاوز بهم تو عوضی میکشمت_

 :گفت و شد خیره بهم گنگ

  نمیاد یادم هیچی من اما_

 کارت این بابت بدی پس تقاص باید عوضی میکشمت فهمیدی میکشمت_

 اومد اتاق در پشت از مامانم صدای

 خوبی دخترم ستایش_

 باز با! دهش تجاوز دخترت به اجبار به میگفتم ، میگفتم چی بهش باید االن کردن گریه به کردم شروع بیصدا مامان صدای شنیدن با

  سیاوش ی خانواده و بود بابام که مردی همون ام خاله مامان کشیدم خودم روی رو مالفه زده وحشت اتاق در شدن

  مامان_

 :دادم ادامه درد با که شد خیره بهم اش شده قرمز چشمهای با مامان

 ... اون اما بگیرم رو جلوش میخواستم نمیخواستم من کرد تجاوز بهم_

 میکردم گریه داشتم زیاد خیلی شدت با و بودم کرده سکوت بدم ادامه بیشتر نذاشت گریه
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 ام شبانه و روزانه کابوس بود شده میشد رد چشمهام جلوی از ثانیه هر شب اون اتفاقات تموم بودم کرده حبس اتاق داخل رو خودم

 داشت سعی مامان بودم داده دست از رو چیزم همه شب یه تو سخت خیلی بود سخت برام نداشتم رو چیزی هیچ تحمل اصال دیگه

 من ماا نکردیم سیاوش از شکایتی هیچ ، بریم همیشه برای اینجا از بود قرار بودم گرفته سکوت به تصمیم من اما بزنه حرف باهام

 افتاد مامان به روحم بی نگاه کردم باز رو در خورد اتاق در به که ای تقه با ، میده رو جوابش خودش اون ، خدا دست سپردمش

 :گفت و شد خیره بهم غصه با همیشه مثل مامان

 میریم اینجا از همیشه برای فردا_

 :گفت بغض با که بودم شده خیره بهش سکوت تو فقط

 ؟!بزنی حرفی نمیخوای_

  کنه آروم رو من میتونست ها روز این که چیزی تنها بودم کرده سکوت فقط

 دخترم_

 :گفتم و برگشتم سمتش به نشست کنم اومد مامان نشستم گوشه یه و داخل رفتم

 ؟!کنی بغلم میشه_

 نداشتم هیچکس به نسبت خاصی حس هیچ دیگه بود گذشته که شب اون از من شدند جاری صورتش روی اشکاش صدام شنیدن با
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 دبو شده گرفته ازم زندگیم شب یه تو کنه درک رو من حس نمیتونست هیچکس کردن گریه به کردم شروع و کردم بغل رو مامان

 بیارم طاقت میتونستم چجوری

 دخترم ستایش_

 :گفت ای گرفته صدای با و کرد پاک رو اشکام دستاش با که دوختم بهش رو اشکیم چشمهای

 میشه خوب حالت میزاریم سر پشت اینم دخترم باهاتیم ما نشو ناامید_

  مامان کرد نابود رو زندگیم_

 .نمیمونه تقاص بی کاری هیچ دخترم بزرگ خدا_

* * * * * 

  بهار#

 



 اگه بردیم خودمون با رو ستایش شب اون چرا بودم پشیمون برد خوابش و شد آروم تا زدم حرف باهاش و کردم نوازشش انقدر

 و آقا دیدن اب کردم باز رو در رفتم و شدم بلند خونه در صدای شنیدن با بود شده نابود دخترم زندگی نمیفتاد اتفاق این شاید نمیبردیم

 :گفتم ای گرفته صدای با خانوم

 ؟!بله_

 شد بلند آقا صدای

  خانوم بهار بزنیم حرف باید_

 نشست لبهام روی پوزخندی اختیار بی حرفش این شنیدن با

 نمومده باقی حرفی_

 !خانوم بهار_

 :شد بلند خانوم صدای که شدیم کارش اتاق داخل کردیم حرکت عمارت سمت به شدم خارج خونه از و گفتم ای باشه ناچار

 متاسفم واقعا من بهار_
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 زا افسرده دختر یه شده االن زندگیش هاش رویا شد نابود من دختر کرد پسرتون که کاری با نمیکنه درست رو چیزی شما تاسف_

 اینا ی همه بدم انجام براش کاری هیچ نمیتونم من اما میشه آب چشمهام جلوی داره ذره ذره نمونده هیچی من شیطون و شاد دختر اون

 !شماست پسر مقصرش

 :شد بلند آقا صدای

 .دارم پیشنهاد یه من خانوم بهار_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی حرفش این شنیدن با

 ؟!چی_

 کنند ازدواج هم با باید ستایش و سیاوش_

 :زدم داد زده بهت

 چی_

 با ممیدونی خوب شما و من رو این و نبود درستی کار اصال کرد سیاوش که کاری ، بزنیم حرف منطق با میخوام خانوم بهار ببینید_

  کنند ازدواج هم با باید دوتا اون ، بشه درست ستایش زندگی کنیم کاری باید حاال شد نابود ستایش کارش

 ؟!میشه درست چی دوتا اون ازدواج با_

 زدواجا با شاید میکنه کاری هر کرده که کاری جبران بخاطر اون میشناسم رو سیاوش من وایمیسته کرد که پای سیاوش چیزا خیلی_

 .هاشون قلب همینطور بشه ترمیم زندگیشون و بشند هم عاشق

 ؟!نشد اگه_

 خانوم بهار کنیم شروع جایی یه از باید ، میکنم تضمین من میشه_

 بکشه دوش به رو بار این عمرش آخر تا نمیتونست که من دختر بود منطقی و درست هاش حرف

  قبوله_

 :دادم ادامه که زدند لبخندی آقا و خانوم

 .بشه اذیت نباید دخترم اما_

 .خانوم بهار راحت خیالت_
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 بود ردنک زندگی برای دوباره شانس یه شاید میکرد ازدواج سیاوش با باید ستایش ، بودم موافق کامال بود شده گرفته که تصمیمی با

 مجبور نمم ، بود مجبور میکرد تحمل باید اما سخته میدونستم میداد دوباره زندگی یه بهش بود گرفته رو زندگیش سیاوش که همونجور

 .خودش بخاطر کنم ازدواج این به راضی رو ستایش بودم

 :گفت نگرانی صدای با شدم خارج افکارم از سمتم به ستاره اومدن با

 ؟!میگفتند چی اونا چیشده_

 کنه ازدواج سیاوش با باید ستایش_

 زد داد زده بهت

 !چی_

 :زد داد خشم با و شد نفرت از پر چشمهاش که بودم شده خیره بهش فقط ساکت

 نمیشه_

 !باش آروم ستاره_

 ... اون کرد نابود رو ستایش زندگی پسر اون بهار نمیزارم من_

 .بده ادامه رو حرفش نذاشت بغض

 !کن نگاه من به ستاره_

 :گفتم و زدم تلخی لبخند که شد خیره بهم و کرد بلند رو سرش

 ؟!داری اعتماد من به_

 دارم_

 .کنه زندگی اینجوری همیشه نمیخوام بشه خوشبخت کنه زندگی دوباره باید ستایش ، کنند ازدواج باید دوتا اون_

 ؟!میشه خوشبخت سیاوش با اینه منظورت_



 !بشه باید_
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 :گفت و شد خیره بهم ناراحتی با ستاره

  میریزه بهم بیشتر تصمیم این با داغون االن اون بهار میشه چی ستایش پس_

 و ستمه مادرش من ، بمونه اینجوری ابد تا همیشه که نمیشه بشه روبرو واقعیت با جایی یه از باید بالخره ستاره بیاد خودش به باید_

 . میدونم رو صالحش

  بهار باشه تو با حق امیدوارم_

 بریم_

 میخواد و قلبم به زده چنگ یکی کردم حس میریخت اشک داشت و بود نشسته گوشه یه تنها که ستایش دیدن با ، رفتیم خونه سمت به

 ها ایدش این اما نمیفتاد براش اتفاق این نمیبردم خودم با رو ستایش اگه شاید میدونم مقصر رو خودم شب اون بابت دربیاره جاش از

 زدم صدا رو اسمش و نشستم کنارش رفتم ستایش سمت به و دادم بیرون مانند آه رو نفسم گفتنش برای بود دیر خیلی االن

 ستایش_



 بگم رو موضوع این بهش میومد دلم چجوری شد خیره بهم اشکش از پر شده قرمز چشمهای با و کرد بلند رو سرش صدام شنیدن با

 بودم مجبور خودش بخاطر اما

  ستایش بزنیم حرف باید_

 :گفت میومد بیرون انگار حلقش ته از که صدایی با و دوخت بهم رو نگاهش

 چیشده_

 :گفتم و شدم خیره بهش ناراحتی با

 دخترم کنی ازدواج سیاوش با باید_

 میدادم ادامه باید اما دیدم رو شدنش شکه وضوح به

 بیای کنار باهاش باید دخترم تصمیم بهترین این_

 کنم ازدواج باهاش نمیخوام من مامان_
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  ستایش نداره وجود ای دیگه راه کنی ازدواج باهاش باید اما_

 :شد بلند لرزونش صدای شدند جاری صورتش روی شدت با اشکاش

 نخواه من از اینو خدا رو تو کنم ازدواج باهاش میخواین چجوری هام شب کابوس شده اون میترسم ازش من مامان_

 شکسته اینقدر هم اون نداشتم اینجوری رو دخترم دیدن طاقت کردم بغلش محکم

  قشنگم دختر باش آروم_

 :گفتم ای گرفته صدای با بکشه دراز کردم مجبورش شد حال بی اینکه تا کرد گریه بغلم تو انقدر

 باشیم داشته خوبی روز یه بالخره هم ما شاید بخواب_

  مامان_

 :زدم لب عشق با

 دخترم جانم_

 خدا رو تو میترسم ازش کنم ازدواج باهاش نمیخوام من_

 ؟!باشه بخواب آروم نکن فکر هیچی به هیس_

 منمیدونست بود برده خوابش اینکه یعنی این و شد منظم هاش نفس که نکشید طولی بست رو چشمهاش و داد تکون رو سرش مظلوم

 نه یا درسته بودم گرفته که تصمیمی

  ببینه ای صدمه هیچ دخترم نمیخواستم

 خوابید_

 :گفتم و کشیدم تلخی اه صدای شنیدن با

 سختی به_
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 ؟!زدی حرف باهاش ازدواج درمورد_

 :گفتم ناراحتی با و دوختم ستاره صورت به رو نگاهم

 خوابوندمش سختی به میکرد التماس داشت فقط گفتم بهش_

 ؟!نداره ازدواج جز راهی هیچ یعنی_

 نمیتونه حتی کنه زندگی شکلی این عمرش آخر تا نمیتونه اون خودشه صالح به میکنم کاری هر باش مطمئن ستاره مادرشم من_

 بشه درست زندگیش دوباره باید بریزه ترس این باید میمونه باهاش ترس این همیشه کنه ازدواج

 ؟!چی شد بدتر روزش و حال اگه نشد درست زندگیش اگه_

 .میبینم لبهاش روی رو لبخند دوباره که مطمئنم ،  بشه که امیدوارم من کنیم نگاه مثبت باید_

 :گفت و شد خیره ستایش به ناراحتی با ستاره

 نمیزاشتم تنهاش شب اون کاش_

 نمیشه درست چیزی خوردن حسرت با_

 * * * * * 

 

 بزنم حرف باهات میخوام سیاوش_

 :گفت بمی و خشک صدای با و انداخت پایین رو سرش

 خانوم بهار بفرمائید_

 .بیاری سرش خواست دلت بالیی هر و کاره  بیکس من دختر کنی فکر ازدواج این گرفتن صورت با نمیخوام_

 ... من خانوم بهار_

 !نشده تموم هام حرف هنوز_

 :دادم ادامه که شد خیره بهم ساکت

 !سیاوش میکنم نفرینت بشه بیشتر ناراحتیش و غصه بشی باعث کنی ناراحت رو دخترم اگه_
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 شد بلند صداش

 .کنم خراب رو حالش بیشتر ازدواج این با نمیخوام ، کنم جبران رو کردم باهاش که کاری میخوام_

 :گفتم ای گرفته صدای با شد باز کمی حرفش این شنیدن با اخمام

 داغون این از بیشتر رو دخترم و کنی خطا پا از دست بحالت وای هست بهش هواسم همیشه نمیزارم تنها رو دخترم هیچوقت من_

 .سیاوش کنی

 .کنم خوب رو حالش کنم درستش اول مثل ، کردم داغونش که همونجوری میدم قول بهتون_

 !بشه میگی که همونطوری امیدوارم_

 شد بلند صداش که بشم خارج خواستم اتاقش از

  کنم تجاوز بهش نمیخواستم شب اون من_

 :گفتم و برگشتم سمتش به

 کرد تجاوز بهش اما_



 .نبود خودم دست هیچی بودم مست من بدم انجام رو کار اون باهاش عمدی نمیتونستم هیچوقت بودم عاشقش من_

 وجود نای با پس ، بود سیایش عاشق واقعا نمیدونستم اما بودم کرده شک سیاوش های رفتار از همیشه! بود ستایش عاشق سیاوش پس

 بشه اولش روز مثل ستایش تا میده انجام کاری هر سیاوش میدونستم چون میشد تر راحت خیالم دیگه

 میای بیرون ازش بلند سر ببینم امتحانت باشه این پس_

 میدم براش جونمم باشه شده_

 .کن درست رو روحش سیاوش نمیخواد جون_

 :اومد شرمیال خواهرش صدای که شدم خارج اتاقش از حرفم شدن تموم بعد

 ؟!خانوم بهار_

  شدم خیره بهش سئوالی و برگشتم سمتش به ایستادم صداش شنیدن با
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 !من برادر به بندازید رو دخترتون نمیخوام من_



 :گفتم و شدم خیره بهش غیض با رهم تو رفت بشدت اخمام حرفش این شنیدن با

 باز و دهنت دیگه دفعه داره حدی هم من صبر ، کرده تجاوز من دختر به داداشت رفته یادت نکنه ، چیه حرف این زدن از منظورت_

 .دخترجون میشه بد خیلی برات گفتن اراجیف برای کنی

 :گفت و زد پوزخندی که برم خواستم هام حرف شدن تموم بعد

 آوردی در زبون خوب میبینم_

 .بدم بلدم خوب رو تو مثل ادمایی جواب_

 زد فریاد عصبی که کردم حرکت و

  کنه ازدواج تو دختر مثل ای هرزه دختر با داداشم نمیزارم من_

 تاسف ی نهنشو به سری فقط بشم همکالم باهاش نداشت ارزش حتی اون شدم پشیمون که بگم چیزی خواستم برگشتم سمتش به ایستادم

 :اومد آقا صدای که دادم تکون

 ؟!چخبره اینجا_

 شد بلند شرمیال عصبی صدای

 ... اون بندازه داداشم به رو اش هرزه دختر این نمیخوام من بابا_

 .بود هشد خیره پدرش به و بود گذاشته اش گونه روی رو دستش زده بهت شرمیال پیچید سیلی صدای که بود نشده تموم حرفش هنوز

 ؟!فهمیدی میزنی هایی حرف همچین باشه آخرت دفعه_

 بابا_

 زد فریاد عصبی

 ؟!فهمیدی باتوام_

 :گفت خشم با آقا که دادم تکون رو سرش

 .باش زود اتاقت تو گمشو_
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 :گفت و شد خیره بهم شرمندگی با و برگشت سمتم به آقا اتاقش داخل شرمیال رفتن با

 شده اینجوری چرا شرمیال نمیدونم خانوم بهار میخوام معذرت_

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 دوباره سیاوش تا میاد اون بشنوه هایی حرف همچین داغونش روحیه با ازدواج از بعد دخترم ندارم دوست اما ، نیستم مهم خودم من_

 .باشه دخترتون به هواستون ، بشه زخمی قبل از بیشتر قلبش هایی حرف همچین با اینکه نه کنه ترمیم رو اش شکسته قلب

 آوردن کم وقت فعال بگیرم رو اشکام ریزش جلوی میکردم سعی کشیدم عمیقی نفس شدم خارج عمارت از هام حرف شدن تموم بعد

 .نبود

 :اومد ساشا صدای که دادم ادامه راهم به

  بهار_

 :گفتم و کشیدم هم تو رو اخمام چیکار بود اومده باز ،  بود ساشا شدم خیره روبروم به ایستادم صداش شنیدن با

 ؟!میخوای چی_

 ببینم رو دخترم میخوام_

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !آره دخترت شد ستایش بندازه پس برات ای توله نتونسته که االن نبود دخترت بود شده حامله زنت که موقع اون_

 ببینم رو دخترم میخوام من ، بهار بزنیم حرف باید_

 گفتم غیض با

 .ببینیش بخوای که نداری دختری تو درضمن ندارم تو با حرفی هیچ من_
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 نبینم رو دخترم تا میشی مانع داری خودت بخاطر فقط صرفا نباش رحم بی انقدر_

 :گفتم و زدم پوزخندی حرفش این شنیدن با

 نه یا یخوادم رو تو ستایش ببین خودت وقت اون بیا بهتر موقعیت یه برو ببینه رو تو بخواد که نداره مناسبی حال اصال ستایش االن_

 :گفتم و شدم خیره بهش خشم با گرفت رو بازوم کهبدم ادامه راهم به خواستم

 ساشا بردار رو دستت_

 :گفت و برد باال تسلیم حالت به و برداشت رو دستش

 میبینم رو دخترم دیگه فرصت یه تو میام ، تسلیم من_

 :گفتم و دادم بیرون کالفه رو نفسم

 برم میخوام نداری حرفی دیگه_

 ؟!چطوره ستایش حال_

 کنند ازدواج باید ستایش و سیاوش کردیم صحبت آقا با االنم ، میشه بدتر داره روز به روز نداره فرقی_

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 ازدواج چرا_

 کنه زندگی اینجوری عمرش آخر تا نمیتونه بیاد کنار واقعیت این با باید_



  بهار_

 بله_

 میخوام معذرت_

 ؟!بابت_

 نبودم کنارتون هیچوقت و گذاشتم تنها رو دخترمون و تو اینکه_

 اگه ایدش دیر خیلی حرف این گفتن برای بود دیر کشیدم عمیقی آه شدم رد کنارش از حرفی هیچ زدن بدون و انداختم بهش عمیقی نگاه

 .نمیفتاد ها اتفاق این از هیچکدوم نمیکرد ترک رو ما ساشا
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 224_پارت#

 اجاره_رحم#

 

 

 اون من بشم خارج دخترونم دنیای از شکل بدترین به من شد باعث اون کشت و من روح اون کنم ازدواج باهاش نمیخوام من مامان_

 ؟!کنم زندگی کشت و من که مردی با میتونم چجوری شدم کشته شب



 عتمادا بهم میخوام رو خوشبختیت باش مطمئن منی دختر تو ستایش نمیخوام رو بدت من ، کنی ازدواج باهاش تو که اینه قسمت شاید_

  کن

 شد اشک از پر چشمهاش

 ... من مامان میترسم اون از من_

 :گفتم و کردم بغلش محکم و رفتم سمتش به

 کنه اذیتت نمیتونه هیچکس کنه اذیت تو نمیتونه اون عزیزم نترس_

 مامان_

 دلم جان_

 !متنفرم پدرم از_

 :داد ادامه دوباره که میدادم گوش هاش حرف به ساکت

 ؟!چرا میدونی_

 ؟!چرا_

 !مامان داشتیم بهتری زندگی شاید نمیشد تجاوز من به شاید بود نزاشته تنها رو ما اون اگه چون_

 !نکن فکر چیزی هیچ به چیز همه میشه درست_

* * *  

 بغض مدت تمام بکوبی بزن و جشن هیچ بدون بشه خونده بینشون ساده عقد یه بود قرار فقط بود ستایش و سیاوش ازدواج روز امروز

 .بودم گرفته رو خودم جلوی سختی به ،  بود نشسته گلوم تو بدی
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 225_پارت#

 اجاره_رحم#

 

 

 مدت تموم نشست لرز و ترس با که عقد ی سفره سر بود شده راضی سختی به ، کنم وارد استرس ستایش به کردن گریه با نمیخواستم

 و زن ارسم امضا بعد و دادند رو بله جفتشون شد خونده عقد ی خطبه وقتی بود شده ریش دلم میداد فشار و بود گرفته محکم رو دستم

 :گفتم که بهم چسپید و شد خیره بهم ترس با ستایش شدند شوهر

 ؟!دخترم میلرزی داری انقدر چرا ستایش_

 :گفت من حرف به توجه بدون

 میترسم من بریم مامان_

 :گفتم و شدم خیره بهش بغض با

 دخترم بری شوهرت همراه باید_

 خودمون ی خونه بریم خدا رو تو میترسم من مامان_

 شوهرت همراه بری باید کردی ازدواج االن تو دخترم نمیشه_

 میترسم ازش من مامان_

 کن اعتماد من به نمیفته برات اتفاقی هیچ نترس_

 :گفت ستایش به رو و اومد سمتمون به سیاوش

 بریم_

 :گفتم و دادم کمرش به فشار که میکرد نگاه بهش داشت ترس با ستایش

 !بشه چیزیت نمیزارم باهاتم من ستایش نترس_

 ... اما_

  نترس دخترم برو_

 :گفت زیر به سر و رفت سیاوش سمت به و کرد ول رو دستم تردید با

 بریم_

 اومد آقا صدای که کردن گریه به کردم شروع شکست بدی صدای با بغضم رفتنشون با

 .نکنید گریه ، میدم قول بهتون ستایش به هست هواسم من خانوم بهار_
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 226_پارت#

 اجاره_رحم#

 

 

 :گفتم ای گرفته صدای با و شدم خیره آقا به

 !بشه اذیت نزارید باشه بهش هواستون_

 برای باشه الزم کاری هر هم سیاوش باشید مطمئن بیاد چشمهاش بشه اشک نمیزازم میشه محسوب دخترم منه عروس دیگه ستایش_

 !ستایش عاشق سیاوش که نرفته یادتون ، میده انجام شدنش خوب

 :گفتم و زدم ای خسته لبخند حرف این شنیدن با

 ارهدوب زندگی یه ستایش به بتونه که باشه اونقدری عشقش امیدوارم کنه ازدواج باهاش دخترم تا بدم اجازه شد باعث عشقش همین_

  بده

 !میشن خوشبخت که انشاهللا_

* * * * *  

  ستایش#

 



 :شد بلند سیاوش صدای که نشستم تخت روی لرز و ترس با

  ستایش_

 :گفت ای گرفته صدای با که دید صورتم تو رو وحشت انگار شدم خیره بهش وحشت با و کردم بلند رو سرم

 نترس من از انقدر ندارم باهات کاری_

 کردم بغض حرفش این شنیدن با

  کردی تجاوز بهم تو_

 :گفت و کشید موهاش الی محکم رو دستش

 بودم مست من_

  گرفتی ازم رو چیزم همه کردی نابود رو زندگیم_

 میکنم درستش_

 !کنی درستش میخوای چجوری رو ام شکسته قلب کنی درستش میخوای چجوری_
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 227_پارت#

 اجاره_رحم#

 



 

 :گفت ای گرفته صدای با و شد خیره بهم ساکت

 قصدم کنی فراموش رو روز اون تا میکنم کاری هر باش مطمئن و ستایش کنم تجاوز بهت نداشتم قصد بشه اینجوری نمیخواستم من_

 .نترس من از پس ازدواج این با نیست تو کردن اذیت

 بود سخت خیلی واقعا بشند جاری اشکام دادم اجازه و نشستم زمین روی رفتنش با رفت گذاشت هاش حرف شدن تموم بعد

 بود دشوار و سخت خیلی من برای این و یادمه خوب خیلی رو چیز همه کنم فراموش رو شد تجاوز بهم که ای لحظه نمیتونستم

 نهک پاک من ذهن از رو شب اون نمیتونه بده انجام کاری هر میدونستم خوب هم رو این اما ، کنه چیکار میخواست سیاوش نمیدونستم

 انگیز نفرت و شوم شب اون

 

* * * * * 

 .... داری سرش باال که گوری اون بدون خوب اینو اما چیه شماها امثال نیت و قصد میدونم داداشم زندگی به چسپیدی بختک عین_

 :کردم قطع رو حرفش و شدم خیره چشمهاش به کردم بلند رو سرم

  بیرون گمشو_

 از باید من ، نداشت شعور ای ذره دختر این اما بزنم حرف اینجوری باهاش نداشت توقع شاید شد متعجب من حرف این شنیدن با

 میزد افترا من به داشت بود اومده اون اما میکردم گله نامردش داداش

 :گفت متعجب خواهرش و من عصبی ی چهره دیدن با داخل اومد سیاوش و شد باز اتاق در که بگه چیزی خواست

 ؟!چخبره اینجا_

 گفتم و زدم بهش پوزخندی

 بهت انداختم رو خودم میگفت داشت خواهرت_

 :گفت عصبی سیاوش

 ؟!چی_

 میزد حرف داشت خوب اون بپرس خواهرت از_
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 228_پارت#

 اجاره_رحم#

 

 

 :گفت و برگشت خواهرش سمت به سیاوش

 ؟!درسته ستایش های حرف_

 :داد ادامه تلخش نیش همون با خواهرش

   میخواد تو جون از چی برداره سرت از دست نمیخواد چرا بهت انداخته رو خودش دختره این درسته آره_

 :گفتم و چرخوندم حدقه تو رو چشمهام

 ؟!نه یا میفهمی کنم ازدواج داداشت با نمیخواستم من میشی پرو نمیگم بهت هیچی ساکتم من هی_

 :گفت و زد پوزخندی

 کردم باور منم و گفتی تو_

 !نیست مهم برام نکن باور میخوای کن باور میخوای_

 شد بلند سیاوش صدای

 !بسه_

 :گفت و کرد خواهرش به رو عصبی سیاوش ، شدیم ساکت جفتمون

 بیرون برو االنم فهمیدی میزنی هایی حرف همچین باشه آخرت ی دفعه_

 :گفت زده بهت

 داداش_

  بیرون_

 :گفتم سریع که برگشت سمتم به سیاوش بیرون رفت اتاق از انداخت من به نگاهی نفرت با

 خواهرت تقصیر همش ندادم انجام کاری هیچ من_

 ؟!فهمیدی بشی همکالم باهاش نمیخواد دیگه_



 :گفتم و دادم تکون مثبت ی نشونه به رو سرم

 فهمیدم آره_

 وپر برادر و خواهر بگم چی بهش رفتارش این جواب در نمیدونستم دادم بیرون حرص پر رو نفسم رفت گذاشت و گفت ای خوبه

 .بودند

* * * * * 

 :گفتم ای گرفته صدای با اومد اتاق در صدای که بودم نشسته اتاق داخل

  داخل بیا_

 :گفتم و زدم لبخندی دیدنش با اتاق داخل اومد مادرم و شد باز اتاق در

  وفا بی مامان سالم_

 شد خیره بهم اشک از پر چشمهای با

  ببخشید_

 گفتم و رفتم سمتش به شدم بلند

  دادید انجام بدی کار شما مگه ببخشم باید چرا_

 :گفتم و کردم بغلش محکم فقط بود شده خیره بهم ساکت

 مامان بود شده تنگ برات دلم خیلی_

  همینطور منم_

 :گفتم و شدم جدا ازش

 بشین بیا_

 شد بلند اش گرفته صدای که شدم خیره بهش و نشستم کنارش منم نشست تخت روی اومد مامان 

 ؟!درسته نمیکنه اذیتت_

 :گفتم و زدم بهش تلخی لبخند

 نمیکنه اذیت نه_

 ناراحتی انقدر چرا پس_

 !شکلی این نه کنم ازدواج عشق با داشتم ارزو دختری هر مثل منم مامان زندگیم شدن خراب برای_

 شدی سیاوش عاشق شاید_

 !مامان بشم سیاوش عاشق ممکن غیر_
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 229_پارت#

 اجاره_رحم#

 

 

 !کنه جبران رو کرد حقت در که کاری میخواست کنه خوب رو تو حال داشت سعی مدت این تموم خوبیه پسر سیاوش اما_

 منه شب هر کابوس تجاوز ی صحنه اون زخمیه روحم شکسته دلم من کنه جبران نمیشه_

 :مگفت و زدم لبخندی بنابراین ببینمش اینجوری نداشتم دوست شد خیره صورتم به غصه با و داد بیرون آه با رو نفسش مامان

 !کجاست؟ چخبر ستاره خاله از مامان_

 !چی نمیدونم اما میکنه اذیتش داره چیزی یه کرده غرق کار تو رو خودش بیشتر خیلی روزا این همیشه مثل کار سر رفته_

 :گفتم و زدم لبخندی

 شده عاشق نکنه_

 !خورد رو عمرش ی ضربه بدترین که شد عاشق یکبار فقط اون_

 :گفتم متعجب

 ؟!مگه شد کی عاشق خاله چی یعنی_

 .پدرت برادر عاشق_

 گفتم و شدم خیره بهش شده گرد چشمهای با

 ؟!چی_

 !شد بهتر حالش تا بود بستری مدت یه ستاره میخواست خوشگذرونی و هوس برای رو ستاره اشکان منتها بود عاشقش خیلی_



 مامان نمیشه باورم_

 گذشته به برگشت میشد کاش_

 :گفتم و زدم پوزخندی

 ؟!میکردید چیکار وقت اون_

 نمیکردم قبول رو داد ای اجاره رحم پیشنهاد بهم زن اون که شب اون_

 مامان_

 ؟!جانم_

 ؟!هستی ناراضی هستم دخترت من اینکه از_

 نه_

 ؟!میگی اینجوری چرا پس_

 کنم مواظبت شماها از نتونستم که منه تقصیر اینا ی همه نمیومد پیش شما برای مشکل همه این شاید_

 بکنه خودش پیش هایی فکر همچین مامان نداشتم دوست اصال کردم بغلش محکم

 !نکن ناراحت رو خودت گذشته بخاطر انقدر مامان_
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 231_پارت#



 اجاره_رحم#

 

 

 حد ینا تا رو مادرم نداشتم دوست مادرم بخاطر فقط بیام کنار شد بهم که تجاوزی با میخواستم بسازم رو خودم نو از میخواستم دوباره

 مادرم حال تا بشم خوب میخواستم منم بشه خوب من حال میخواست فقط میزد چنگ دری هر به داشت من بخاطر اون بودم درمونده

 !بشه خوب دلم حال تا بشه خوب

 :گفت و انداخت من به نگاهی بود سیاوش شدم خارج افکارم از اتاق در شدن باز با

 ؟!خوردی شام_

 نه_

 حاضره شام میز پایین بریم پس_

 باشه_

 اما ، بشم خارج اتاق از میخوام بار اولین برای امروز و دادم رو جوابش آروم انقدر که من از شده متعجب ببینم چشمهاش تو میتونستم

 بودند نشسته شام میز سر همه رفتیم پایین سمت به سیاوش همراه  بشم خوب که بودم داده قول خودم به من

 سالم_

 کردند استقبال ازم خوشحالی با سامان و سیاوش بابای و مامان سیاوش خواهر جز به صدام شنیدن با

 دخترم خوبه حالت ستایش_

 گفتم و زدم لبخندی

 بابا ممنون_

 شد بلند سیاوش خواهر صدای

 .بشه خوب بخواد که نبود بد حالش اولش از شاید_

 شد بلند سامان عصبی صدای

  باهاش کن صحبت درست_

 :گفت و برگشت سامان سمت به عصبی

 ؟!داره مشکل کجاش من حرف مگه چرا_
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 :کردم دخالت بزنه حرفی بخواد کسی اینکه از قبل

 ودمونخ افتاده که حاال بیفته اتفاق این نمیخواست دلمون سیاوش نه من نه بشم سیاوش همسر نداشتی دوست ، داری مشکل من با تو_

 یادیز ی خواسته نمیکنم فکر نپاش نمک حداقل نیستی که هیچکدوممون زخم مرهم میگذرونیم داریم رو سختی روزای کافی اندازه به

 !باشه

 :گفت و شد خیره بهم عصبی

 ؟!هان میزنی حرف اینجوری من با حقی چه به تو_

 !رو قصدش نه دارم رو تو با دعوا ی حوصله نه گفتم هارو واقعیت فقط من_

 :شد بلند سیاوش بم و خشک صدای بگه چیزی خواست تا

 !بشه تموم بحث این بهتره_

 :فتمگ و شدم خیره سیاوش به رفتنش با کرد ترک رو میز و شد بلند عصبانیت با خواهرش میداد اخطار خواهرش به داشت جدی خیلی

 میگیرم ازش رو همتون دارم من میکنه فکر اینجوری بزنی حرف بهتر خواهرت با بهتره_

 :شد بلند سیاوش مادر صدای

 شده عوض کل به اخالقش برگشته وقتی از شده چش نمیدونم دخترم ببخشید_

 !شده اینجوری کنه اذیتش داره چیزی یه شاید_

 :شد بلند سامان صدای

 اصال درسته این بزنه نیش بقیه به باید باشه کرده اذیتش چیزی_

 شد بلند سیاوش صدای که شدم بلند سفره سر از و انداختم باال ای شونه



 ؟!نخوردی چیزی_

 شدم سیر من ممنون_

 :شد بلند سیاوش صدای که برم اتاقم سمت به خواستم

 !حیاط داخل بریم واستا ستایش_

 با هآخ بود چی بقیه جلوی حرفش این االن بیرون برم اتاق از ندارم دوست اصال من میدونست اون شدم خیره بهش تعجب با ایستادم

 :گفت و اومد سمتم به که بودم شده خیره بهش حرص

 بریم_

 :گفتم آروم و شدم خیره بهش حرص با

 نمیام من_

 :گفت و گذاشت کمرم پشت رو دستش و زد دراری حرص لبخند

 خانومم بریم_

 .... کردم حرکت دنبالش ناچار کرد حرکت خودش و
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 :گفتم و شدم خیره بهش حرص با شدیم خارج عمارت از وقتی

  بیرون بیام اتاق از ندارم دوست که میدونی بیرون آوردی رو من چرا_

 :گفت و شد خیره بهم تمام خونسردی با

 ؟!هتب میگم دارم چی میفهمی هستند ناراحت انقدر تو بخاطر که باش بقیه فکر به کنی حبس اتاق داخل رو خودت نمیتونی ابد تا_

 یاوشس عصبی صدای ، کنم ناراحت رو کسی نمیخواستم اصال بود عمد غیر هام کار تموم من کردم بغض سیاوش حرف این شنیدن با

 :شد بلند

 !نکن بغض_

 شدم خیره چشمهاش به

 ؟!میفهمی بشم خارج اتاق از ندارم دوست ندارم کششی هیچ اما ندارم رو هیچکس کردن ناراحت قصد من_

 ؟!هان کنی حبس رو خودت اتاق داخل میخوای کی تا_

 :زدم فریاد گریه با

 بره یادم لعنتی ی صحنه اون که موقعی تا_

 !نیست هواست اصال تو و میکنی نابود رو خودت داری فقط اینجوری نمیره یادت بقیه دادن عذاب با خودت کردن زندونی با_

 بشم نابود بزار خوب_

 ؟!کردی فکر مادرت به چی مادرت پس_

 کنم صحبت دیگه نمیخوام کن تمومش سیاوش بسه_

 !دوباره میکنی نابود رو خودت زندگی خودت داری ستایش بیای کنار خودت با بهتره_
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 زندگی من زندگی به خوردن غصه با همیشه مادرم و کنم زندگی اتاق تو عمرم آخر تا نمیخوام باشم افسرده اینجوری نمیخوام من_

 ؟!میفهمی میشه ترس از پر وجودم تموم میفتم تو تجاوز یاد بشم خوب دوباره میخوام که موقع هر اما ، کنه

 میدم قول بهت ستایش میکنیم درستش هم با_

 بود شده چشمهام تو اشک

 ؟!میگی داری چی میفهمی هیچ تو کنم دور خودم از چجوری رو ترس این میشه درست چجوری_

 :گفت و شد خیره چشمهام به سیاوش

 نمیکنم ناامیدت ستایش کن اعتماد بهم_

 زیاد خیلی سیاوش میترسم_

 .کنم درستش همونطوری کردم خرابش که همونطوری میدم قول بهت نترس هیچی از_

 پروند جا از رو من سامان صدای که بودم شده خیره بهش هنوز

 شیطونا میکنید چیکار دارید_

 :شد بلند سیاوش عصبی صدای

 سامان_

 :گفت و انداخت باال ابرویی سامان

 کردی قاطی روغن آب باز چته_

 :گفت و برد باال رو دستاش که بره سمتش به خواست سیاوش

 !تسلیم من_

 ؟!میبینی داری کرده مظلوم رو خودش چه_

 :گفت و فرستاد بیرون رو نفسش عصبی سیاوش

 باشه محل بی خروس همیشه عادتشه این_

 شد بلند سامان صدای که خندیدن به کردم شروع حرفش این شنیدن با

 ؟!میخنده داره اینجوری که گفتی وره ور این به چی_



  و دهنت سامان ببند_

 !باشه خوب_

 :اومد سرم پشت از مامان صدای

  ستایش_

 :گفتم و برگشتم سمتش به بود لبهام روی که ای خنده با

 جانم_

 :گفت شادی با و زد برق چشمهاش من لبهای روی لبخند دیدن با

 کردم درست رو ات عالقه مورد غذای امروز_

 مامان ممنون_

 میخوام منم شانس بده خدا_

 :گفت و شد خیره بهش حرص با سیاوش

 !باش مطمئن میرسم رو یکی تو حساب امروز من_

 شد بلند مامان صدای

 ؟!عصبیه انقدر سیاوش کردی چیکار سامان_

 داره اتصالی سیماش خودش این نکردم کاری من_

 .. شد بلند مامان و من ی قهقه صدای که دنبالش افتاد سیاوش
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 شد لندب دختر تا چند همراه سیاوش خواهر ی قهقه صدای که میکردم پایین باال رو تلویزیون های کانال داشتم و بودم نشسته مبل روی

 سیاوش خواهر صدای که میشدم رد کنارشون از داشتم برم سیاوش و خودم اتاق سمت به که شدم بلند و کردم خاموش رو تلویزیون

 باایستم شد باعث

 !کرد قالب داداشم به رو خودش که اش دختره همون این_

 :شد بلند دخترا از یکی صدای

 ؟!خدمتکارتون دختر_

 و شده تجاوز بهش ک دراورد ادا آخرش کرد برقرار رابطه باهاش بعدش اتاقش تو رفت بود کرده مست داداشم که شب یه بابا آره_

 بگیرتش داداشم تا فالن

 !میشند پیدا هایی آدم عجب_

 ندگیز اینجا میتونستم چجوری من رفتم خودمون اتاق سمت به بهش توجه بدون افتاد سامان به اشکیم چشمهای که کردم بلند رو سرم

 !کسی به کنم قالب رو خودم نمیخواستم اصال من بشم خوب میتونستم هم سیاوش بدون من کنم

 بزنم حرف باهاش باید میکنه فکر همینجوری هم سیاوش حتما

 

* * * * * 

 سیاوش_

 جانم_

 کنم صحبت باهات میخوام_

 :گفت و شد خیره بهم و نشست

 میشنوم بگو_

 طالق میخوام من کردم قالب بهت رو خودم کنی فکر تو نمیخوام کنم فراموش رو اتفاقات اون بشه بهتر حالم میخوام که حاال من_

 .... من بگیرم

 رفت هم تو بشدت اخماش

 ؟!گفته رو چرندیات این بهت کی قالبی چ_

 .... اما نگفته چیزی من به هیچکس_

 زدم صدا رو اسمش و کردم حرکت دنبالش که شد خارج اتاق از و شد بلند عصبی سیاوش



 میری داری کجا وایستا سیاوش_

 :زد داد سالن وسط و پایین رفت سیاوش

 ؟!هان گفته پرت و چرت ستایش به کدومتون امروز_

 :شد بلند سیاوش پدر صدای

 ؟!چخبره اینجا_

 :گفت عصبی سیاوش

 میگه بهش  پرت و چرت  میکنه پر رو همسرم من نبود در ؟کی!چخبره اینجا من پدر میپرسم همینو دارم منم_
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 :شد بلند سامان صدای

 !خواهرمون_



 به هم همینجوریش بندازه راه دعوا و بفهمه سیاوش نمیخواستم ، دادم فشار هم روی محکم رو چشمهام سامان حرف این شنیدن با

 میشه نور علی نور اینا شنیدن با دیگه!بود متنفر ازم و بود لج من با خواهرش کافی اندازه

 ؟!چی_

 میگفت پرت و چرت بهشت داشت خواهرمون_

 :گفت و شد خیره سیاوش به متعجب اومد خواهرش که نکشید طولی زد فریاد خواهرش رو اسمش عصبی سیاوش

 !داداش؟ چیشده_

 :گفت و شد خیره بهش خشم با سیاوش

 ؟!گفتی چی ستایش به تو_

 :گفت و انداخت بهم نگاهی پوزخند با برگشت من سمت به خواهرش

 !نزدم حرفی باهاش اصال من_

 :شد بلند سامان صدای که برگشت سامان سمت به عصبی سیاوش

 ستایش درمورد میگفت کسشعر دوستاش به داشت_

 :گفت عصبانیت با سیاوش

 !کردی؟ کاری همچین واقعا_

 :گفت و شد خیره بهش خونسردی با خواهرش

  بترسم بخوام که نگفتم دروغی هیچ من_

 :زد فریاد عصبی سیاوش

 ؟!فهمیدی میزنی هایی حرف همچین میکنی غلط خیلی تو_

 هاست حرف همین لیاقتش اون_

 :شد بلند پدرشون صدای

 ؟! داری ستایش با مشکلی چ تو بزنی هایی حرف همچین میتونی چجوری دخترم برات شدم متاسف واقعا_

 .... رو من داداش لیاقت اون انداخته من داداش به رو خودش و خدمتکار یه دختر اون اما ، ندارم باهاش مشکلی هیچ من_

 بود شده خیره سیاوش به زده بهت شد ساکت زد بهش محکمی سیلی سیاوش که بود نشده تموم حرفش هنوز

 :گفت داد تکون و گرفت جلوش تهدید ی نشونه به رو دستش سیاوش

 !بدی نظری و کنی دخالت من زندگی تو نداری حق تو فهمیدی میدی جرئتی همچین خودت به باشه آخرت ی دفعه_

 داداش_

 :زد عربده سیاوش

 !کردی له رو من امروز تو داداش نگو من به_
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  داداش_

 :گفت و شد خیره بهم خشم با برد باال طبقه سمت به و گرفت رو دستم اومد من سمت به داد تکون تاسف با رو سرش سیاوش

 ؟!خوبه حالت_

 !میشه متنفر ازم بیشتر و کردم پرت من میکنه فکر خواهرت دادی انجام بود کاری چه این سیاوش_

 :غرید و کشید موهاش الی رو دستش عصبی سیاوش

 مدت ای شده پرو زیادی برداره کاراش از دست باید دختر اون ، اصال مهمه برام کرده فکر بکنه داشت دوست فکری هر جهنم به_

 مرگشه چه نیست معلوم

 :شد بلند صداش دوباره که شدم خیره سیاوش به نارحتی با

 !نیستم بده طالق من بیرون بندازی سرت از رو طالق فکر بهتره هم تو_

 ... اما_

 !هستم عصبی کافی اندازه به االن ستایش باش ساکت هیش_

 :داد ادامه دوباره خودش که شدم خیره بهش ساکت



 بیرون بنداز سرت از رو فکرش پس نمیدم طالقت هیچوقت من_

 کافی ما شکسته قلب برای اتفاقات این هجم میکرد درد داشت قلبم ، بیرون رفت اتاق از شد بلند هاش حرف شدن تموم از بعد سیاوش

 اب شدم روبرو سیاوش خواهر با که شدم خارج اتاق از و شدم بلند سرجام از میزدم حرف باهاش مامان پیش میرفتم بود بهتر! نبود

 :شد بلند صداش که برم تا انداختم پایین رو سرم میکرد نگاه بهم داشت خشم

 ؟!کشیدی خجالت چیه بسالمتی کجا_

 !لطفا کن تمومش پس کنم بحث باهات نمیخوام_

 :گفت شد تموم اش خنده وقتی خندیدن به کرد شروع

 بزنی بهم رو داداشم و من ی رابطه تونستی نکن فکر نمیزارم من حداقل نمیرسی ات خواسته به هیچوقت باش مطمئن_

 :گفتم و شدم خیره بهش خونسردی با

 ؟!شد تموم حرفات_

 

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 237_پارت#

 اجاره_رحم#

 

 



 :زد داد عصبی و شد خیره بهم تنفر با

 !بشی له داداشم پای و دست زیر میکنم کاری ، کنی خودت عاشق رو داداشم نمیتونی هیچوقت تو میشی پشیمون_

 ، میشناختم خوب خیلی رو اون چون نمیشدم ناراحت هاش حرف شنیدن از ای ذره حتی اصال بودم شده خیره بهش سرد خیلی

 هم شاید بشم ناراحت حتی ها حرف این شنیدن با نبودم آدمی اصال من اما بشم ناراحت من میخواد و داره مشکل باهام میدونستم

 .کنه ناراحت رو من نمیتونست دیگه ها حرف این شنیدن که بودم شکسته دل انقدر اما میشدم ناراحت

 :میومد داشت مامان غر غر صدای که شدم داخل و کردم باز رو در رسیدم وقتی کردم حرکت اینا مامان خونه سمت به

 ؟!آخه بشی بزرگ میخوای کی تو ستاره_

 :شد بلند بندش پشت هم خاله صدای

 ؟!مگه کردم چیکار میزنی غر چقدر_

 زد برق چشمهاش شد ساکت من دیدن با ، افتاد من به نگاهش که بگه چیزی بهش خواست مامان

 !ستایش_

 :گفتم و زدم لبخندی که شد خیره بهم خوشحالی با و برگشت سمتم به خاله من اسم شنیدن با

 جانم_

 ؟!خوبه حالت_

 آره_

 :شد بلند مامان صدای

 بشین بیا_

 :گفت خوشحالی با و شد خیره صورتم به نشست کنارم اومد هم مامان ، نشستم خاله کنار زمین روی رفتم

 افتادی مادرت یاد و بیرون اومدی که تو از عجب خوب_

 شدم خیره بهش دلخوری با

 !مامان_

 :گفت و زد بهم لبخندی

 .چخبره ببینم بگو نکن اخم حاال نمیگم چیزی باشه_

 کرد من بار حرف صدتا سیاوش خواهر اینجا میومدم داشتم هیچی_

 :شد بلند ستاره عصبی صدای

 !عوضی ی دختره کرده غلط_
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 :گفتم و شدم خیره خاله به

 !تهدیدهاش تکراریش های حرف کردم عادت همشون به چون ، نکرد ناراحت رو من هاش حرف از هیچکدوم اما_

 :شد بلند مامان ناراحت صدای

 !ستایش میخوام معذرت_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی مامان حرف این شنیدن با

 ؟!میکنید خواهی معذرت چرا شما_

 .کنم مواظبت ازت نتونستم_

 :زدم صدا رو اسمش حرص با

 مامان_

 جانم_

 !نکن شروع بازم لطفا_

 :شد بلند خاله صدای که داد تکون رو سرش و کشید آهی مامان

 ؟!نمیکنه اذیتت که پسره اون_

 :گفتم و انداختم باال ابرویی



 ؟!پسره کدوم_

 !سیاوش_

 !نمیکنه اذیت رو من اصال اون نه_

 :گفت و نشست لبهاش روی لبخندی مامان

 بمون اینجا و شام  امشب_

 :گفتم و دادم تکون سری

 باشه_

 

* * * * * 

 اتاق داخل اومد سیاوش که نکشید طولی کرد باز رو در شد بلند مامان اومد اتاق در صدای که بودیم مشغول همه و بود شده شب

 !سالم_

 :شد بلند مامان صدای که همینطور هم من داد رو جوابش اروم خیلی خاله

 !اینجایی امشب بدی خبر شوهرت به رفت یادت ستایش_
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 ینا بابت نزدند ای کنایه و نیش اصال هیچکدوم و کردند رفتار دامادشون مثل سیاوش با داشتیم اینا مامان همراه خوبی خیلی شب

 !بگیره وجدان عذاب و بشه ناراحت اینا بخاطر سیاوش نداشتم دوست اصال شدم خوشحال خیلی موضوع

 این کنیم ناراحت رو اون هم خانواده و من نیست نیازی پس کنه جبران داره سعی و خراب حالش کافی اندازه به سیاوش میدونستم

 بود درستش

 ؟!ستایش_

 :گفتم و برگشتم سمتش به صداش شنیدن با

 جانم_

 :گفت و زد لبخندی

 ؟!امشب بابت شدی خوشحال_

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 !نداشتم خوبی حس همچین امشب مثل هیچوقت شدم خوشحال خیلی امشب بابت آره_

 بشی قبل مثل دارم دوست_

  سیاوش_

 جانم_

 :گفتم ای گرفته صدای با و شدم خیره چشمهاش به ایستاد هم اون ایستادم

 سیاوش ممنونم چیز همه بابت_

 ؟!میکنی تشکر من از چرا ندادم انجام برات کاری هیچ من_

 .... من هم بگیریم طالق بخوای اگه سیاوش بخشیدمت من داره ارزش خیلی من برای همین و کنی جبران میکنی سعی داری تو_

 !هیس_

 شدم خیره بهش غمگین چشمهای با و شدم ساکت حرفش این شنیدن با

 نکن تکرارش هی پس نمیدم طالقت هم هیچوقت و بشم جدا ازت نمیخوام من_

 ....  که من وگرنه میگم خودت بخاطر من_

 بدم ادامه نتونستن شدم ساکت

 کن نگاه من به ستایش_

 :شد بلند سردش و خشک صدای که شدم خیره چشمهاش به

 ؟!فهمیدی کنی فکر چرندیات این به و باشی ناراحت ندارم دوست_

 .... اما آره_

 :کرد قطع رو حرفم



 ... نداریم اگر و اما_
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 ی همه میدونستم خوب هم رو این اما! چیه بگیره طالق من از نمیخواد سیاوش اینکه دلیل نمیدونستم شدم خیره بهش سکوت تو

 گیرمب دل به ازش ای کینه نمیتونستم من! بخشیدمش من اما ببخشمش من و کنه جبران رو شب اون اینکه برای میکنه داره رو تالشش

 !داشتم دوست رو اون چون چرا

 میشدم دلبسته داشتم بهش کوتاه مدت این تو

 !ستایش؟_

 :گفتم و شدم خیره بهش شدم خارج افکارم از صداش شنیدن با

 جانم_

 :گفت و زد لبخندی من حرف این شنیدن با

 ؟!خوبه حالت_



 ؟!شده چیزی خوبم آره_

 .میکنم آماده لباس برات مهمونی بریم قراره فردا_

 :گفتم و شدم خیره بهش متعجب و انداختم باال ابرویی حرفش این شنیدن با

 ؟!کجا_

 ؟!یادته که رو فرزانه منه ی خاله دختر نامزدی مراسم_

 :گفتم و آوردم فشار مخم به کمی حرف این شنیدن با

 !یادمه آره_

 اونه نامزدی مراسم_

 ؟!کنه ازدواج بخواد باهاش شد عاشقش کسی مگه رو اون_

 ؟!مگه چطور آره_

 بود گند اخالقش خیلی_
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 :گفت و شد خیره بهم خنده با سیاوش

 بود اخالق خوش خیلی که من با بود بد اخالقش کجا خوبی اون به دختر_

 :گفتم آشکاری حسادت با

 .... داره چیکار من شوهر با عوضی ی دختره کرده غلط_

 ودمب زده من بود گندی چه این لعنتی بودم شده خیره بهش باز دهن با و شدم ساکت دادم سوتی چه فهمیدم تازه سیاوش نگاه دیدن با

 افتادم کردن من من به کردنش جور و جمع برای

 .... من من_

 :گفت و شد خیره بهم  خاصی نگاه با ایستاد روبروم اومد سمتم به

 میگفتی داشتی خوب_

 برم باید من چیزه_

 و شده دار خش صدای با و شد خیره چشمهام به برگردوند خودش سمت به رو من زد چنگ رو کمرم که بشم رد کنارش از اومدم

 :گفت بمی

 ؟!خوبه حالت_

 آره_

 :گفت و شد چشمهام به خیره

 ؟!نداری الزم چیزی فردا برای_

 :گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه به رو سرم

 !نه_

  اومد اتاق در صدای که بزنه حرفی خواست داد تکون رو سرش سیاوش

 بفرمائید_

 که بگیرم فاصله سیاوش از اومدم کشید هم تو رو اخماش سیاوش و من وضعیت دیدن با اتاق داخل اومد خواهرش و شد باز اتاق در

 !نذاشت
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 :گفت و شد خیره خواهرش به سیاوش

 ؟!داشتی کاری_

 :گفت و دوخت سیاوش به و گرفت من از رو نگاهش خواهرش

 !هستن تو منتظر پایین همه حاضره شام بگم بهت گفت مامان_

 میایم االن برو باشه_

 :گفت و شد خیره بهم سیاوش خواهرش رفتن با

 !شام بریم_

 :شد بلند سامان صدای که شدیم خوردن غذا مشغول همه نشستم شام میز سر رفتیم پایین سمت به همراهش و شدم جدا ازش

 ستایش_

 :گفتم و شدم خیره بهش و کردم بلند و سرم

 جان_

 ؟!میای فردا هم تو_

 :گفتم و انداختم سیاوش به نگاهی

 آره_

 :گفت و زد لبخندی سامان

 میگذره خوش خیلی مطمئنم_

 شدم خیره بهش و کردم ریز رو چشمهام



 ؟!سامان کشیدی ای نقشه چه_

 :گفت و شد خیره بهم بیخیال

 ؟!میترسی انقدر چرا واال نکشیدم ای نقشه هیچ من_

 میزنی داری مشکوک_

 :شد بلند سیاوش صدای که انداخت باال ای شونه بیتفاوت

 !نکن توجه بهش زیاد ستایش اس دیوونه این_

 رفت سیاوش به ای غره چشم سامان که خندیدن به کردم شروع ریز ریز
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 :اومد سیما سیاوش خواهر عصبی صدای که بودیم شده آماده همه مهمونی بریم بود قرار امروز

 بیاد قراره هم این_



 میکردم شماری لحظه و برم مهمونی این به میخواست دلم خیلی من انگار انداختم پایین رو سرم ناراحت حرفش این شنیدن با

 !مهمونی این تو میذاشتم رو پام عمرا وگرنه سیاوش های اجبار اجباره یه همش که نمیدونست

 باشی زدنت حرف مواظب بهتره نداره ربطی تو به_

 .... این اما_

 کرد قطع رو حرفش عصبی سیاوش

 سیما_

 :گفتم و شدم خیره سیاوش به رفت و انداخت من به تنفری از پر نگاه شد ساکت سیما

 .... خودت نمیومدم مهمونی این به من کاش_

 !لطفا ستایش_

 !کنم ناراحتش نمیخواست دلم اصال شدم ساکت سیاوش حرف این شنیدن با

 

* * * 

 رسیدیم شو پیاده_

 خوب ونمالیش وضع و باشند پولدار انقدر اش خاله دختر نمیکردم فکر بود قصر شبیه بیشتر شدم خیره روبروم خونه به باز دهن با

 !پولداره خودش این نگو میشه نزدیک بهش سیاوش پول بخاطر میکیردم فکر بود آویزون سیاوش به همیشه قبال چون! باشه

  داخل بریم_

 اج همه دود نمیرسید صدا به صدا که بود زیاد انقدر آهنگ صدای داخل سمت به کردیم حرکت کمرم دورم سیاوش دست شدن حلقه با

 شد بلند کنارم سیاوش صدای که کردم ای سرفه بود برداشته رو

 ؟!ستایش خوبی_

 :گفت و شد خیره بهم سیاوش که دادم تکون رو سرم

 !نداره درمونی درست محیط اصال اینجا نخور جم من کنار از_

 باشه_

 هشک کرد معرفی همسرش عنوان به رو من سیاوش اینکه از همه کردیم احوالپرسی سالم همه با برد دوستاش سمت به رو من سیاوش

 !نمیشد باورشون و بودند شده

 مست رپس یه صدای که بودم ایستاده ساکت رفت کنارم از لحظه چند برای سیاوش افتاده هایی اتفاق چ نداشتند خبر هیچکدوم انگار

 :شد بلند گوشم کنار

 باشیم درخدمت ایستادی تنها چرا خوشگله_

 اومد سیاوش عصبی صدای که بودم شده خیره بهش بهت با

 ؟!مرتیکه میکنی داری غلطی چ_
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 :گفت ای کشیده صدای با و  شد خیره سیاوش به بود باز سختی به که اش شده خمار چشمهای با بود مست که پسره

 ..... اختیارش زنمه آقا نشو مزاحم_

 شد بلند نفر چند جیغ صدای زمین روی شد پرت و داد دست از رو تعادلش بود مست چون زد بهش سیاوش که محکمی مشت با

 گفت؛ عصبانیت با گرفتم رو دستش که سمتش به بره خواست سیاوش

 بیارم جا و این حال امشب من ستایش کن ولم_

 :گفتم و شدم خیره بهش التماس با

 !من بخاطر خدا رو تو سیاوش زشته_

 :گفت و کشید موهاش داخل دستی بار چند کالفه من حرف این شنیدن با

 .ندارم کاریش تو بخاطر باشه_

 :اومد سیاوش بابای صدای که زدم لبخندی حرفش این شنیدن با

 ؟!سیاوش چخبره_

 :گفت و شد خیره بهش سیاوش



 !شد حل بابا نیست چیزی_

 اتفاقی میترسید انگار نخور جم من کنار از مراسم آخر تا سیاوش دیگه چی همه شد جور و جمع سریع خیلی داد تکون سری پدرش

 .کردنش حمایت این بود شیرین چقدر و بیفته من برای

  سیاوش_

 :داد رو جوابم و دوخت بهم رو نگاهش صدام شنیدن با

 جانم_

 اس کننده کسل اینجا چقدر_

 :گفت و خندید من حرف این شنیدن با

 اس کننده کسل چیزشون همه اینا_

 !میره خوابش اینجا آدم کن نگاهشون واقعا آره_
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 قدران خونه رسیدیم وقتی شد تموم هم زود خیلی و بشم ناراحت من که نزد کنایه و نیش هیچکس خداروشکر شد تموم مهمونی بالخره

 برد خوابم نرسیده بالش به سرم که بودم خسته

 شو بیدار ستایش_

 :گفتم و شدم خیره میزد صدا رو اسمم داشت که سیاوش به و کردم باز رو چشمهام

 ؟!چخبرته_

 نخوردی هم چیزی هیچ صبح از شده ظهر شو بیدار میخوابی انقدر چرا_

 سیاوش میاد خوابم نیستم گرسنه_

 داریم مهمون هم شب شو بیدار بخوابی انقدر نمیخواد_

 گفتم و شدم خیره بهش غیض با و نشستم سرجام کالفه

 سیاوش داری کرم_

 :گفت مهربونی با و بوسید رو گونم شد خم

 !میکنیا ضعف_

 .رفتم سرویس سمت به و شدم بلند ناچار بگم بهش چیزی نتونستم مهربونیش دیدن با

  داد بدبخت من خورد به غذا تونست تا سیاوش بودیم نشسته نهار میز سر

 ندارم جا دیگه سیاوش بسه_

 !استخون تیکه تا دو شدی غذا خوردن کم بخاطر بخور_

 گفتم و شدم خیره بهش وار ناله سیاوش خواهر دیدن با

 اومد این باز_

 گفت و شد خیره بهم سیاوش

 نزن حرف انقدر بخور_

 شد بلند سامان صدای که شدم مشغول ساکت و اروم خیلی

 ؟!مهمونی تو میای هم تو امشب ستایش_

 داد جواب اون که شدم خیره سیاوش به حرفش این شنیدن با

 .بود خواهد حتما و منه همسر ستایش_

 کشید پر سامان بعدی حرف شنیدن با که نشست لبهام روی لبخندی

 !بیاد میخواد ساشا عمو_
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 وجود با چرا کردم ازدواج باهاش میدونست منه شوهر سیاوش میدونست چیکار بیاد میخواست اون سامان ساشای عمو بود من پدر

  اینجا بیاد میخواست اینا ی همه دونستن

 سمت هب نداشتم خوردن غذا برای میلی دیگه میز سر از شدم بلند میشه بد حالم دیدنش با و تنفره دارم بهش که حسی تنها میدونست

 رفتم اتاقمون

 :گفت و شد خیره بهم اتاق داخل اومد سیاوش و شد باز اتاق در دقیقه چند از بعد

 ؟!خوبه حالت_

 نه_

 :گفت و اومد سمتم به

 !نکن گریه_

 ببینمش ندارم دوست متنفرم مرد اون از من سیاوش میشه مگه_

 میره و میاد مرد اون کن استراحت و بمون اتاق تو ستایش نیست اجباری هیچ_

 !شدم پنهون اتاق تو اون بخاطر که هستم ضعیف انقدر کنه فکر ندارم دوست_

 !بکنه فکری هیچ من همسر درمورد نداره حق هیچکس_

 سیاوش_

 زد لب و شد خیره چشمهام به



 جانم_

 ممنونم_

 ؟!میکنی تشکر من از داری چرا_

 !کنارمی اینکه از_

 شد جدا ازم اومد اتاق در صدای که گذاشت عمیقی بوسه نشست پیشونیم روی لبهاش دادم تحویلش لبخندی که انداخت بهم عمیقی نگاه

 :گفت و

 داخل بیا_

 :گفت و انداخت من ب نگاهی داخل اومد سامان شد باز اتاق در

 کنم ناراحتت نمیخواستم من ستایش میخوام معذرت_

 !سامان نکردی کاری ک تو اما_
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 !بشه خراب حالت تا میاوردم رو پدرت اسم نباید_

 :گفتم و زدم بهش لبخندی

 پدر اصطالح به مرد اون من ناراحتی دلیل تنها باش مطمئن رو این سامان نشدم ناراحت تو از من_

 :گفت و زد لبخندی سامان

 !شده ناراحت من دست از خواهرم کردم فکر شد راحت خیالم_

 :گفت و کشید هم تو رو اخماش سیاوش

 بزار تنها رو همسرم و من حاال خوب_

 :گفت و زد شیطونی لبخند سامان

 نکنم صدایی و سر هیچ باشم آروم و ساکت میدم قول بشینم گوشه یه من نمیشه_

 :شد بلند سیاوش حرصی صدای

 سامان_

 !میشی عصبی چرا حاال باش آروم باشه_

 :گفتم و شدم چشمهاش به خیره برگشتم سیاوش سمت به سامان رفتن بیرون با

 ؟!آخه میکنی اذیتش انقدر چرا_

 :گفت و زد لبخندی

 بزاره تنها رو شوهر و زن یه باید بود حقش_

 ؟!وقت اون بزاره تنها چرا_

 :گفت دار خش و لبهام روی خورد سر لبهاش

 !ببوسم رو عشقم میخوام من چون شاید_

 !بوسیدن به کرد شروع و نشست لبهام روی لبهاش که بودم شده خیره بهش زده بهت شد گرد چشمهام

 و زد یطونیش لبخند شد جدا ازم شد سیر وقتی بودم شده خیره اش بسته چشمهای به شده گشاد چشمهای با فقط بکنم حرکتی اینکه بدون

 :گفت

 خانومم اومد خوشت_

 تند ندت داشت قلبم شدم خارج اتاق از و کردم نثارش بیشعوری شد لبو شبیه خجالت شدت از صورتم کردم حس حرفش این شنیدن با

 میکوبید رو خودش

 !هی_

 گفت و گرفت رو دستم عصبی که کردم حرکت کنم توجهی بهش اینکه بدون

 ؟!نیستم تو با مگه_

 :گفتم و برگشتم سیاوش عفریته ی خاله دریا سمت به

 ؟!شدی هار چته_



  نشست لبهاش کنج پوزخندی

 ؟!آوردی در زبون اومد خوشم نه_

 هات زر زر شنیدن ی حوصله کنار بکش االنم هستند گالبی ببو اطرافت آدمای ی همه کردی فکر زیاد تو داشتم زبون اولش از من_

 ندارم و

 !جون دختر میشی پشیمون درمیارم سرت به بالیی بد_ 

 میشم پشیمون من بکن خواستی غلطی هر_
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 شد هخیر بهم مامان اومد دریا رفتن صدای وقتی میکرد نگاه دریا و من به داشت متعجب دیدم رو مامانم که برم خواستم پایین سمت به

 :گفت و

 ؟! چیشده_

 :گفتم و دادم بیرون حرص پر رو نفسم



 میداد من تحویل کسشعر و میکرد تهدید داشت کنه خراب رو من اعصاب میخواست زنیکه این معمول طبق مامان نشده خاصی چیز_

 :گفت و کشید هم تو رو اخماش مامان

 ؟!کاره و بیکس من دختر مگه کرده بیجا خیلی_

 لکنتر مامان عصبانیت نمیشد عصبی زود خیلی هیچوقت و بود آروم آدم یه همیشه مامان چون شدم متعجب مامان حرف این شنیدن با

 داشت

 مامان_

 جان_

 ؟! خودتی واقعا_

 :گفت و شد خیره بهم حرص با

 !ستایش_

 اینبار بود عجیب بودی بقیه مدافع همیشه آخه_

  بپره بهت جهت بی و بیخود نداشت حق اون و ندادی انجام کاری هیچ تو چون_

 ؟!چیشده_

 :شد بلند مامان صدای من از قبل که برگشتم سمتش به شد ساکت مامان سیاوش صدای شنیدن با

 !سیاوش نشده چیزی_

 :گفت و انداخت مامان و من به نگاهی مشکوک سیاوش

 ؟!شده چی بگید ندارید قصد حاال میدونه خدا چی اما میکنید قایم دارید دوتا شما شده چیزی یه مطمئنم_

 سیاوش نشده چیری_
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 اصال دممیکر من بار بیراه بد و میزد طعنه بهم داشت اش خاله اینکه میگفتم بهش باید چی اما نکرده باور رو حرفم سیاوش میدونستم

 بشه دعواش اش خاله با نداشتم دوست

 !سیاوش_

 :داد رو جوابم  و دوخت بهم رو نگاهش

 جان_

 ؟! اینا مامان پیش بریم شام امشب_

 :گفت و انداخت مامان به نگاهی سیاوش

 !زشته ستایش میکنی دعوت رو خودت داری خودت_

 شد؛ بلند مامان صدای

 ؟! زشته کجاش دقیقا منید های بچه دوتا شما_

 :گفت و زد لبخندی سیاوش مامان حرف این شنیدن با

 !میشه زشت خیلی اینجوری واقعا اما نمیدونم_

 پس بریم نمیشه زشت هم اصال نه_

 :اومد سرمون پشت از دریا اش عفریته ی خاله صدای که بریم خواستیم داد تکون رو سرش ناچار سیاوش

 !سیاوش_

 :داد رو جوابش سرد و شد خیره بهش ایستاد صداش شنیدن با سیاوش

 ؟! بله_

 بخندل دریا اش خاله بینشون بود افتاده اتفاقی چ مگه میکرد برخورد سرد داشت باهاش انقدر چرا بودم شده خیره سیاوش به متعجب

 :گفت و زد مصنوعی

 ؟! بمونی ات خاله کنار نمیخوای میری داری کجا_

 !زیاده شما دیدن برای وقت زنم مادر خونه میرم دارم_

 !بود حقش کردم کیف داد بهش که جوابی شنیدن از
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 :گفتم و برگشتم سیاوش سمت به میاد بده انجام رو کارش گفت هم مامان همراهش رفتیم پایین سمت به و گرفت رو دستم

  سیاوش_

 جان_

 ؟! کردی  برخورد سرد ات خاله با انقدر چرا_

 :گفت و شد خیره چشمهام به ایستاد

 رو زد بهت پیش دقیقه چند که هایی حرف درضمن بشم همکالم باهاش هم ندارم دوست ندارم خوبی رابطه باهاش وقته خیلی من_ 

 شنیدم همش

 :گفتم و شدم خیره بهش بهت با شد گشاد چشمهام

 ؟! شنیدی رو همه_

 :گفت و داد تکون سری



 !شنیدم رو همه آره_

 حق و شدم خیره بهش داشت خبر چیز همه از که اون اما بشه ناراحت و بشنوه ها حرف از چیزی سیاوش نمیخواستم مثال من لعنتی اه

 :گفتم جانب به

 !بشی ناراحت نمیخواستم_

 باشه تو و من بین کاری پنهون هیچ نمیخوام ستایش نگو دروغ بهم هیچوقت_

 !کنم خراب رو جفتمون حال زنکی خاله های حرف زدن با نمیخوام اما سیاوش نمیکنم کاری پنهون من_

 ؟! باشه بگی رو حقیقت بهم شرایطی هر تو کن سعی باش مطمئن نمیشه خراب حالمون_

 !باشه_

 سیاوش_

 جان_

 ابامب دیدن آرزوم تنها که هایی روز برا داشتم دغه دغ بدون زندگی یه و میکردم عصبیت که هایی روز برای میشه تنگ دلم خیلی_

 شده پوچ همش چی االن اما بود

 !باشی؟ داشته رو پدرت نداری دوست نشده دیر هنوزم_

 .نمیکنم دیدنش برای رغبتی هیچ اصال کرده مادرم حق در هایی کار چ اینکه شنیدن از بعد_

 ؟! نداره وجود هم بخشیدنش برای فرصت باشه شده پشیمون شاید_

 !دیره نه_
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 تو گیمبچ تموم من بود کرده بد من و مادرم به ممکن شکل بدترین به که کسی بخشیدن بود سخت واقعا نزد حرفی هیچ دیگه سیاوش

 ابامب خدایا میکردم دعا دلم تو میکردم بغض اومدند باباشون و مامان با بقیه میدیدم وقتی مدرسه موقع همیشه بودم داشتن پدر حسرت

 یچه دیگه گذشته مامانم و من از چی برای بابام شنیدم طوالنی سال چند گذشت بعد چیزی نه اومد بابام نه چیشد اما برسون بهم رو

 !میسوخت قلبم دیدنش با فقط نداشتم بهش نسبت حسی

  ستایش_

 :گفتم و شدم خیره بهش برگشتم سیاوش سمت به

 ؟! جان_

 ؟! شدی ناراحت_

 .کنم عادت بهش باید نیست مهم اما میشم اذیت یخورده آوری یاد با فقط نه_

 :گفت و کشید موهاش داخل دستی کالفه که شدم خیره بهش تلخی لبخند با

 !ستایش بشی اذیت تو نمیخواستم من_

  میدونم_

 گفتم؛ بگه چیزی بخواد اینکه از قبل

 ؟! میکشیدی و موهام میکردی اذیت رو من چقدر قبال میاد یادت سیاوش_

 :گفت و زد تلخی لبخند گذشته آوری یاد با سیاوش

 میاد یادم آره_

 !داشت رو هوام بود خوب خیلی باهام سامان تو برعکس داشتم نفرت ازت همیشه میاد یادم بودی بدجنس ها موقع اون چقدر_

 :گفت آروم

 .داشتم رو هوات همیشه منم_

 ؟! چی_

 هیچی_

 زده رفیح هیچ دیگه خونه به رسیدن با فرستادم بیرون بیصدا رو نفسم حرفش بود واضح کامال اما رو صداش نشنیدم من میکرد فکر

 :گفت و انداخت سرایداری کوچیک خونه به نگاهی سیاوش سرش پشت من بعدش اول داخل رفت سیاوش کردم باز رو خونه در نشد

 !باصفاس خیلی اینجا_

 :گفتم و زدم بهش لبخندی



  دارم دوست اینجارو خیلی منم آره_

 :گفتم که داد تکیه و نشست زمین روی سیاوش

 ؟! بیارم برات نمیخوای چیزی_

 نه_

 :گفت و خودش سمت به کرد ای اشاره

 !بشین اینجا بیا_

 :گفت و کرد حلقه من دور رو دستش که نشستم کنارش رفتم

 ؟!کنیم زندگی مستقل جا یه داری دوست_

 ندارم رو مامانم دوری طاقت من باشیم دور مادرمون و پدر از نمیخوام_

 :گفت و شد خیره بهم

 !هستی متاهل زن یه االن تو اما_

 !صوری ازدواج یه ازدواج این تو هم میدونم من هم اما میدونم_

 :غرید خشم با بود مشخص صورتش از کامال شد عصبی من حرف این شنیدن با سیاوش

 ؟! کنی گوشت ی آویزه تا بگم بهت باید صدبار_

 سیاوش_

 ؟!فهمیدی بشنوم ازت رو این عنوان هیچ به نمیخوام دیگه منی زن هم تو و واقعیه ازدواج یه نیست صوری ازدواج این_

 :گفتم و دادم تکون سری

 آره_

 .کنم فرار میخوام من میکرد فکر انگار داد فشار خودش به رو من و کرد حلقه دورم قبل از محکمتر رو دستش
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 .کردیم رفتن قصد که بود شب دوازده ساعت تقریبا داشتیم ستاره خاله و مامان همراه عالی خیلی شب یه

 ؟! نه خوبی شب خیلی_

 :گفت و شد خیره بهم مهربونی با سیاوش

 آره_

 مسافرت بریم بابات مامان و ستاره خاله مامانم تو من بچینیم برنامه یه بشه کاش_

 :گفت اش شده دار خش صدای با سیاوش

 میچینم برنامه یه براش فرصت اولین تو حتما بدم سامون و سر رو کارام_

 :گفت سیاوش به رو و  زد پوزخندی سیاوش و من دیدن با میومد داشت سیاوش خاله دریا که شدیم نزدیک خونه در به

 ؟! بیای شام میز سر باهاش نشدی حاضر حتی که شده ارزش بی انقدر برات ات خاله_

 :گفت و برگشت من سمت به اش خاله که شد خیره بهش ساکت و کشید هم تو رو اخماش سیاوش

 تو تقصیر همش_

 ! میکرد قاطی رو من داشت داشت من به ربطی چ االن شدم خیره بهش متعجب حرفش این شنیدن با

 ؟! میدی دخالت رو من داری داشت من به ربطی چ دقیقا_

 :گفت و شد خیره بهم وقاحت با و زد پوزخندی

 ... باهام ام خواهرزاده و بخوره بهم ما رابطه شدی باعث تو ، تو تقصیر همش اتفاقا_

 :گفت عصبی و پرید حرفش وسط سیاوش

 !کن نگاه خودت به برگرد شده که هم یکبار میگردی مقصر دنبال همیشه حرفات از برداری دست نیست بهتر_

 ؟! زدی بهم رو نامزدی و کردی  ترک رو نورا تو که مقصرم من بگی میخوای من_

 :گفت و زد پوزخندی سیاوش

 و بودید زن دنبال من برای خود سر شما اینکه بودم نشده نامزد کسی با و بودم نداده ازدواج قول هیچکس به میاد یادم که جایی تا_

 بوده محض اشتباه یه رفتید خواستگاری

 گفت؛ و خندید عصبی اش خاله



 هان میکردی کارایی چ بخاطرش و بود نورا عاشق نیست یادت ؟! خود سر_

 اون اما محمد بودی نورا عمو عاشق تو چون ؟! چرا میدونی تو بیمار ذهن ی ساخته این نیستم و نبودم نورا عاشق هیچوقت من_

 !کوزت کاسه به ریدم من که بدی نشون خودی میخواستی خودشیرینی با همین برای نمیندازه بهت هم چشم گوشه یه حتی

 باز سیاوش صدای که نزد حرفی هیچ اما شد بسته و باز ماهی عین دهنش داشته قصدی همچین واقعا انگار بود شده گرد چشمهاش

 :شد بلند

 !نشو آفتابی هم زنم و من اطراف دو بری بهتره_

 نمیبخشمت هیچوقت باش مطمئن کردی بد خیلی سیاوش_

 !بگیری فاصله زندگیم و من از بهتره ندارم یکی تو بخشش به احتیاجی هیچ_

 :گفتم و شدم خیره سیاوش به دریا اش خاله رفتن با

 ؟! بودی نامزد واقعا تو_

 میگفت اراجیف داشت نه_
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 :گفتم و شدم خیره بهش نگرانی با و رفتم سیاوش سمت به

 ؟! برداشته رو خونه ی همه فریادت و داد صدای چرا چیشده سیاوش_

 :گفت عصبی صدای با بکنه نگاه بهم اینکه بدون سیاوش

 یلیخ رو زنیکه این من همینه فقط قصدش کنه دیوونه رو من فقط میخواد میکشه نقشه داره نشسته خانوم این بشه چی میخواستی_

  چیه اینکارا از قصدش میدونم میشناسم خوب

 باش آروم سیاوش_

 :گفت عصبی و برگشت سمتم به

 ؟! کرده چیکار این میدونی باشم آروم باید چجوری_

 نه_

 :گفت و زد پوزخندی

 .بزنه بهت افطرا یه کشیده نقشه کنه بدبخت رو تو کشیده نقشه کشیده نقشه برات زنیکه این بدونی باید کجا از_

 بود هپرید صورتش از رنگ که شدم خیره دریا اش خاله به بزنه افطرا بهم بود قرار چی یعنی شد گشاد چشمهام حرفش این شنیدن با

 :شد بلند سیاوش عصبی صدای میکرد نگاه سیاوش به داشت زده وحشت و

 !بشه تموم ماجرا این زودتر چ هر بهتره_

 ... من سیاوش_

  بشنوم رو صدات نمیخوام شو خفه_ 

 :گفت و شد خیره بهش اشک با دریا

 بشه اینجوری نمیخواستم من_

 :گفت و زد پوزخندی عصبی سیاوش

 این نمیخوام هیچوقت دیگه کن گم رو گورت باش زود من برای دربیاری ادا نمیخواد پس چیه اینکارا از تو قصد فهمیدن همه_

 ببینم رو تو نحس ی قیافه اطراف

 شده خیره بهشون مبهوت و مات فقط من ، باشه شده تحقیر همه این نمیشد باورش میکرد احساس چشمهاش داخل رو اشک سوزش

 بودم شده گیج بودم

 !بود شده عصبی حد این تا سیاوش که بکنه کاری من برعلیه داشت قصد دریا یعنی

 ؟! چخبره اینجا_

 :گفت و برگشت مادرش سمت به سیاوش

 !من زندگی به میزد گوه داشت خودش بخاطر خواهرت_

 ؟! سیاوش میگی داری چی تو  چی یعنی_

 :گفت و زد لبخندی عصبی سیاوش

 ؟!میفهمید داره رابطه داداشم با من زن کنم فکر من کنه کاری میخواست_



 :شد دبلن سامان داد صدای باشه ریخته کثیفی نقشه همچین دریا نمیشد باورم شدیم خیره دریا به زده بهت همه حرفش این شنیدن با

 ؟! چی_ 

 :گفت و شد خیره بهش خشم با سیاوش

 بدی پس رو اینکارت تاوان باید باش مطمئن دربری قصر نمیتونی اینبار_

 :گفت گریه با دریا

  فقط من بدم انجام اینکارو نمیخواستم من_

 کرد قطع رو حرفش عصبی سیاوش

 !میکشیدید نقشه خودم خواهر با داشتید_

 اومد سامان شکه و زده بهت صدای

 !!!! چی_ 

 اومد شهال صدای

 .... من نمیدونستم من داداش_

 کرد قطع و حرفش داد با سیاوش

 !باشین بوده هایی کثافط همچین نمیشه باورم میخوره بهم هاتون دروغ از داره حالم و دهنت ببند_
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  255_پارت#
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 :گفت و شد خیره بهش رفت خواهرش شهال سمت به سامان

 ؟! بودی کشیده من برای کثیفی ی نقشه همچین واقعا تو_

 :گفت و داد تکون رو سرش ترس با خواهرش

 ... من نده گوش هاشون حرف به لطفا اس نقشه همش_

 کشید فریاد عصبی سیاوش

 وت میکشیدید نقشه خودم داداش و من زن برای داشتید که این شنیدم رو هاتون حرف خودم گوشای با که منی آره کشیدم نقشه من_

 ؟! هان میشدیم دشمن هم با سامان و من میومد دلت چجوری کنی کاری همچین میشدی راضی چجوری بودی خواهرم

 کشید عربده خشم با سامان

 ؟! میگن دارند چی اینا لعنتی بزن حزف_

 کثیفی ی نقشه همچین نمیشد باورش هیچکس بودند شده خیره دریا اش خاله و شهال به بهت با همه من مامان و سیاوش بابای مامان

  کنند فکر موضوعی همچین به اصال میتونستند چجوری بودند کشیده

  ستایش_

 گفت گریه با که شدم خیره بهش شهال صدای شنیدن با

 ... من کردم اشتباه بگو بگو چیزی یه تو_

 کشید فریاد سیاوش

 شدی یعوض چقدر شدی پست چقدر کردی اشتباه کنی دیوونه رو سامان میخواستی کنی تباه رو من زندگی میخواستی کردی اشتباه_

 شد بلند سامان صدای

 بکنی کاری همچین من با میخواستی نمیشه باورم_

 شد بلند سیاوش مادر صدای که داد تکون رو سرش و شد خیره بهش گریه با شهال

 !دریا_

 :گفت و برگشت سمتش به دریا

 .... اون دروغه همش_

 ؟! هان بکشی کثیفی ی نقشه همچین میتونستی چجوری_

 ... من_

 نسبتی هیچ دیگه من کنی خراب رو زندگیشون و کنی فدا رو من های بچه شدی حاضر خودت های خواسته به رسیدن برای تو_

 .ببینمت نمیخوام گمشو اینجا از ندارم باهات

 !خدا رو تو ابجی_



  زد داد بلندی صدای با اینبار

 بیرون_

 :گفت و زد بهش محکمی سیلی و رفت شهال دخترش سمت به دریا رفتن بیرون با

 !میکشی زبون من برای  داری و شدی شکلی این االن که دادم انجام کوتاهی چ تو تربیت تو نمیدونم_

 شد بلند سیاوش صدای که میکرد گریه داشت فقط شهال حرفش این شنیدن با

 !میریم خونه این از ستایش و من_

 شد بلند مادرش زده بهت صدای

 ؟! چی_

 :گفت و کشید موهاش داخل دستی عصبی سیاوش

 تو ور من زن دوباره کشیده ای نقشه چ بیاره من زن سر بالیی چ میخواد خواهرم اینکه ترس با کنم زندگی ترس با همیشه نمیخوام_

 کنم زندگی اینجا نمیتونم من کنه خراب ذهنم

 :شد بلند سامان صدای

 !میرم همیشه برای خونه این از منم_

 هک باشه پست انقدر میتونست چجوری ای ذره حتی نمیسوخت براش دلم اصال گرفت اوج شهال ی گریه صدای حرف این شنیدن با

 متس به سیاوش نداشت خواهرش از رو انتظار این شکسته هممون از بیشتر سامان دل االن میدونستم بکشه نقشه خودش داداش برای

 :گفت و کرد بغلش محکم رفت سامان

 دارم اعتماد بهت شرایطی هر تو من منی داداش تو_

 کرد بغلش خودش عین محکم سامان
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 اجاره_رحم#

 

 

 زدم صدا رو اسمش و گرفتم رو دستش نشستم سیاوش کنار

  سیاوش_

 گوشم  ارکن ای گرفته صدای با و کرد بغلم محکم گذشت دقیقه چند وقتی بزنه حرفی هیچ اینکه بدون شد خیره بهم صدام شنیدن با

 کرد زمزمه

 ... داری لحظه هر حاال و کردم نابود رو زندگیت میخوام معذرت_

 کردم قطع رو حرفش و کردم حلقه دورش محکم رو دستم

 بهم و داری رو من هوای شرایطی هر تو همیشه که هستی مرد انقدر میکنی درستش داری بلکه نکردی نابود رو من زندگی تو_

 ؟! دیگه میخواد شوهرش از چی زن یه میکنی کمک

 :گفت ای مردونه بغض با

 بود نکرده هم  فکر بهش حتی هیچوقت که کثیف ی نقشه یه اونم میکشید نقشه داشت خودم خواهرم میگیره آتیش داره قلبم_

 :گفتم ای گرفته صدای با حرفش این شنیدن با 

 .. درضمن ندون مقصر رو خودت و نکن فکر بهش دیگه پس نیفتاد اتفاقی هیچ و فهمیدی تو اینه مهم_

 :گفتم و شدم خیره بهش اخم با شدم جدا ازش

 ؟! داشتی دوست رو نورا تو مگه_

 نه_

 !؟ میکردی ازدواج باهاش نمیفتاد ها اتفاق این و نبودم من اگه_

 :گفت و کشید هم تو رو اخماش

 نه که معلومه_

  بیاد اون از اسمی نمیاد خوشم منی شوهر تو و افتاده اتفاق که حاال کاش کاش کاش بگو برنگرد گذشته به هی پس_

 شد گرد چشمهاش

 ؟! میگی داری چی نیاورم زبون به رو اسمش اصال من_

 :دادم ادامه کنم منحرف رو ذهنش اینکه برای



 داشتی دوستش انگار میکنی رفتار جوری یه_

 .هستند دریا ام خاله مثل کسی پرورده دست که بشم ادمایی همچین عاشق بخورم گوه من_

  سیاوش میگم_

 :گفت و شد خیره بهم مهربونی با

 جان_

 ؟! گردش بریم فردا سامان همراه تو و من_ 

 باشه_

 !هممون از بیشتر شکست دلش خیلی امشب سامان_

 :گفت و زد موهاش تو چنگی کالفه من حرف این شنیدن با سیاوش

 شد من تقصیر همش_

 زدم صدا رو اسمش حرص با

  سیاوش_

 :گفتم و شدم خیره چشمهاش به حرص با و گذاشتم صورتش طرف دو رو دستم شد خیره بهم وقتی

 شنیدی تو خداروشکر باز هست خواهرت و ات خاله تقصیر نداری تقصیری هیچ تو من تقصیر من تقصیر نگو هی دیگه بسه_

 :گفت و داد تکون رو سرش تاسف با سیاوش

 !دیدم؟ خودم چشم به که رو پیش لحظه چند اتفاقات کنم باور نمیتونم میکنی باور_

 آره_

 !خیلی ستایش سخته خیلی_

 .بشه درست که موقعی تا بسازی مدت یه و کنی تحمل باید کرد میشه چ_

 میریم اینجا از_

 ؟! میزاری تنهاشون چی ات خانواده پس_

 نه_

 ؟! چی پس_
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 رارهق نیست معلوم بعدش لحظه هر که ای خونه تو کنم زندگی خونه همین تو همچنان ها حرف اون شنیدن از بعد نمیتونم اما نمیدونم_

 ؟! ستایش رو من میکنی درک بیفته اتفاقی چ

 کنیم ترک رو همه یهویی نمیشه دارند نیاز بهمون هامون خانواده اما میکنم درکت آره_

 :گفت و گذاشت بالشت روی رو سرش سیاوش

 ؟! میکنی درکم اس ریخته بهم من روان هم و اعصاب هم واقعا کنم فکر درست اصال نمیتونم االن_

  آره_

 :گفت و بست رو چشمهاش

  بشه آروم ذهنم بخوابم میخوام_

  بخواب_

 امانس پرسیدم و رفتم خدمتکار سمت به شدم خارج اتاق از و شدم بلند برد خوابش یکساعت گذشت از بعد بست رو چشمهاش سیاوش

 :شد بلند عصبیش صدای که زدم ای تقه رفتم اتاقش سمت به اتاقش داخل گفت که کجاست

 ببینم رو هیچکس فعال نمیخوام_

 تاقشا در شدن باز با میکشید سیگار تند تند داشت و بود ایستاده پنجره کنار شدم داخل و کردم باز رو اتاقش در بهش توجه بدون

 کشید موهاش تو دستی کالفه و شد ساکت من دیدن با اما بگه چیزی که برگشت سمتم به عصبی من توسط

 !شدی سیگاری_

 :گفت و کرد خاموش رو سیگارش

 ؟! اومدی چی برای_



 میومدم نباید_

  میومدی نباید_

 ؟! چرا_

 :گفت و زد پوزخندی عصبی

 ... میخواست دیدی کنند چیکار باهام میخواستند ام خاله و خواهرم دیدی_

 :پریدم حرفش وسط

 کسی ذهن به لحظه یه برای حتی میشه چجوری همراهم دوستم داداش شدی تو کردم باز چشم وقتی از نداشتم داداش هیچوقت من_

 دونیمی میپرسید خودت از میومد نمیکرد باور سیاوش میکردند عملی رو کثیفی ی نقشه همچین اونا اگه حتی کنه خطور بدی فکر

 ؟! چرا

 :دادم ادامه که شد خیره بهم سئوالی

 !نمیفته اتفاقی همچین هیچوقت میدونه داره اعتماد بهت انقدر چون_

 داشتم دوستش و بودم پشتش همیشه که منی برای من برای کشیده ای نقشه همچین که بود شده متنفر من از انقدر اماخواهرم_

 !سامان خواهرته اون بشنو هم رو اون های حرف بپرس ازش اما کرده تو با اینکارو چرا نمیدونم_

 ؟! میده عذاب رو من داره چی میدونی_

 :گفت و شد خیره بهم بود پیدا داخلش اشک نم ک چشمهایی با

 میگیره آتیش قلبم داره من برای کشیده من برای ای نقشه همچین خواهرم اینکه_

 سامان_

 :گفت و شد خیره بهم

 جان_

 نمیخواد باش آروم هم تو نمیکنه توجه بقیه چرندیات به هیچوقت باش مطمئن و داره کامل اعتماد بهت شرایطی هر تو سیاوش_

 نداره ارزش اصال بقیه های حرف کنی خودخوری

 !کشیده نقشه برام خودم خواهر_

 !آخه بکشه کثیفی ی نقشه همچین باید چرا شهال کنم آرومش چجوری نمیتونستم  واقعا

 کن صحبت باهاش_

 بده توضیح واسم نمیخواست حتی دروغ میگفت داشت فقط نگفت چیزی هیچ خودش ندیدی بپرسم ازش چی_

 کن صحبت باهاش بشین داره دلیلی یه هست چیزی یه حتما اما چیه قصدش نمیدونم سامان_

 !شد تموم من برای امروز اون_

 خواهرت اون_

 ؟!هان بکشه کثیفی ی نقشه همچین براش بخواد و کنه فدا رو داداشش میشه حاضر خواهر کدوم_
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 از رفتنگ انتقام برای نمیشد باورم اصال بده انجام میخواست برادرش حق در بدی خیلی کار واقعا کنم دفاع خواهرش از نمیتونستم من

 :شد بلند سامان صدای که اومد اتاق در صدای کنه فدا رو داداشش بشه حاضر من

  تو بیا_

 که شدم خیره بهش نگرانی با نداره حسابی و درست حال اصال که بود پیدا صورتش از داخل اومد سامان مادر و شد باز اتاق در

 :شد بلند صداش

 میخوام معذرت پسرم_

 :گفت و برگشت سمتش به سامان

 !؟ دادید انجام اشتباهی کار شما مگه آخه میکنید خواهی معذرت چرا شما_

 متنفر همه از بگیره انتقام همه از میخواد میکنم حس شده عوض خیلی جدیدا میده انجام کارایی همچین داره خواهرت چرا نمیدونم_

 نمیکنم درک اصال رو کارش این شده

 :شد بلند سامان صدای

 بگم باید چی نمیدونم_

 :گفتم آرومی صدای با کنم گوش پسر و مادر های حرف به و بمونم بیشتر نمیخواستم



 بااجازه_

 :شد بلند مادرش صدای کنم حرکتی اینکه از قبل

  ستایش_

 :گفتم و شدم خیره بهش برگشتم سمتش به ایستادم

 ؟! جان_

 ببخش رو شهال_

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 سپ نبست هم من دوست حتی اون االن اما کنم فراموش نمیتونستم و میشدم ناراحت حتما میکرد کاری اگه بود من دوست قبال شهال_

  نداره شدن ناراحت ارزش اصال

 :گفت و شد خیره بهم ناراحتی با مادرش

 !دخترم هستم ات شرمنده_

 باشید شرمنده نباید پس ندادید انجام کاری هیچ شما شرمنده دشمنتون_

 شد بلند سامان صدای

 !شهال اون نیستید شما باشه شرمنده باید کسی مامان ستایش با حق_
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 :گفت و داد تکون تاسف با سری مامان

 شده دیوونه انگار_

 با  مشترکم اتاق سمت به و شدم خارج اتاق از سریع انداختم مامان و سامان به نگاهی زده وحشت سیاوش فریاد صدای شنیدن با

 میکرد دعوا شهال با داشت سیاوش ، رفتم سیاوش

 بیرون گمشو_

 شد بلند شهال ی گریه صدای

 میگیره آتیش داره قلبم نکن رفتار باهام اینجوری لطفا داداش بدم توضیح برات میخوام من_

 :گفت و شد خیره بهش عصبی سیاوش

 میتونمن حتی میگیرم آتیش درون از دارم بمیرم ممکنه لحظه هر میکنم حس کردی چیکار من با نمیدونی اما میگیره آتیش داره قلبت_

 میبینم کابوس همش بخوابم

 !میکنم جبران من ببخش رو من داداش_

 :گفت و زد پوزخندی سیاوش

 ؟! کنی جبران میخوای حاال دادی انجام رو نباید که کاری کنی جبران دقیقا میخوای رو چی_

 :گفت گریه با حرفش این شنیدن با

 !شدم خام_

 .چشمم جلوی از گمشو پس ببینمت ندارم دوست میگی اینجوری داری شد رو کثیفیت ی نقشه یا شدی خام_

 :شد بلند مامان صدای بود گرفته رو خودش جلوی سختی به بود عصبی واقعا شدم خیره سیاوش به

 !بیرون برو شهال_

 شد بلند سامان صدای که کشید بلندی فریاد سیاوش بیرون رفت اتاق از گریه با شهال

  سیاوش_

 :گفت و شد خیره بهش سیاوش

 !میکنه دیوونه رو من داره فکرا این چی میکردم قضاوت ناخواسته اگه چی میکردم شک بهت اگه_

 شد بلند سامان خونسرد صدای

  سیاوش باش آروم_

 :گفت و کرد بغلش محکم رفت سمتش به سیاوش

 میکنه دیوونه رو من داره ها چرا این_



 کنی فکر چیزا این به نمیخواد باش آروم_

 نکنم فکر میشه مگه_
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 :کردم زمزمه آروم و دادم فشار محکم رو دستش که بشه بلند خواست شام میز سر شهال خواهرش دیدن با سیاوش

 نداره وجود اصال انگار باش بیتفاوت_

 :شد بلند سامان صدای که غذا خوردن به کرد شروع خواهرش حضور به توجه بدون و کشید عمیقی نفس شد خیره چشمهام به عمیق

  سیاوش_

 :گفت و شد خیره بهش کشید غذا خوردن از دست سیاوش

 جان_

 :گفت و کرد ای سرفه تک سامان



 .بعد به این از زندگی مجردیم ی خونه برم میخوام من_

 :گفت و شد خیره بهش سیاوش

  کنی زندگی ما با بیای هم تو میخوام خریدم بزرگ ویال یه بریم قراره هم ستایش و من_

 :گفت و شد خیره بهش سامان

 ... میخوام من نه_

 :گفت و پرید حرفش وسط سیاوش

  بیاری نمیخواد بهونه انقدر پس کنی زندگی ما با تو میخوام من نداره اگر و اما_

 :شد بلند سیاوش پدر صدای که شد ساکت سیاوش حرف این شنیدن با

 پسرم بگو بهم داشتی الزم چیزی_

 بابا چشم_

 :شد بلند شهال صدای بالخره

 ؟! بری میخوای_

 :گفت و شد خیره بهش سرد سیاوش بود سیاوش مخاطبش

 ؟! من رفتن با داری مشکلی_

 شد جمع چشمهام تو اشک

 بزارید تنها رو من نمیتونید_

 :گفت و زد پوزخندی سیاوش

 سامان و من رفتن از شدی ناراحت چیه حاال میفرستادی مرگ کام به رو جفتمون داشتی که تو! ؟ ناراحتی سامان و من رفتن از_

 ؟! بمونه ناکام میترسی داری جدیدی ی نقشه نکنه

 :گفت و کشید عمیقی نفس سیاوش حرف این شنیدن با

 میزنی تهمت داری_

 :گفت و زد پوزخندی سیاوش

 انرو و اعصاب با نکن سعی پس حتی بشم همکالم باهات نمیخوام من میکنی خورد رو اعصابم داری شهال بگیری خون خفه بهتره_

 ؟! فهمیدی کنی بازی من

 شد بلند عصبی شهال سیاوش حرف این شنیدن با

 !میکنی چیکار داری نیست حالیت اصال و میزاری سرت پشت رو ات خانواده تموم داری دختره این بخاطر تو_
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 زد داد و شد بلند عصبانیت با هم سیاوش

 بابا مامان پای آوردی شانس هستی هم طلبکار حاال میکردی خراب رو سامان و من زندگی داشتی نادونی با احمق ی دختره شو خفه_

 ؟! فهمیدی کنی فراموش نتونی هیچوقت میزدم آتیشت جوری وگرنه وسط

 رفتنش اب رفت گذاشت و داد تکون سری تاسف با سیاوش نداشت گفتن برای انگار حرفی هیچ شد ساکت سیاوش حرف این شنیدن با

 :گفت و شد خیره من به شهال

 !تو تقصیر همش_

 :شد بلند پدرش صدای

 کافیه_

 :زد فریاد عصبانیت و گریه با شهال

 ... اون بخاطر نمیبینی باشم ساکت باید چرا_

 :شد بلند سامان فریاد صدای

 !شو خفه_

 :گفت و شد خیره بهش عصبی سامان که شد خیره بهش تعجب از شده گشاد چشمهای با شد ساکت شهال

 .میبافی اراجیف داری کردی دراز گلیمت بیشتر رو پات دیگه_

 .. من_



 ور خودت برو  شو بیخیال رو ستایش هم حاال خودت خودخواهی بخاطر فقط کنی نابود رو سیاوش کنی نابود رو من میخواستی تو_

 .کن درست

 :زدم صدا رو اسمش رفتیم پیشش سامان و من بود حیاط تو سیاوش رفتم اونجا از سامان همراه و شدم بلند هم من

 !سیاوش_

  خون کاسه بود شده چشمهاش برگشت سمتم به

 !؟ خوبه حالت_

 !؟ باشم خوب میتونم بنظرت_

  داده انجام اشتباهی یه خواهرت اون کنی فراموشش نیست بهتر_

 !؟ اشتباه_

  سیاوش_

 :گفت و کشید موهاش الی دستی عصبی

 ببخشمش نمیتونم من میکرد بازی زندگیمون با داشت اون نبود اشتباه یه فقط_
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 نداشت قصد انگار اون نداشت ای فایده هیچ انگار نه انگار اصال! ببخشه رو خواهرش سیاوش کنم کاری کردم سعی چقدر هر

 شتپ از صدایی که کشیدم دلسوزی آه نبود بخششی قابل کار اصال بده انجام میخواست هم شهال که کاری البته ببخشه رو خواهرش

 :اومد سرم

 ؟! میکشی آه داری چرا_

 :گفتم و شدم خیره بهش سیاوش پدر صدای شنیدن با

 پدرجون سالم_

 :گفت و زد مهربونی لبخند

 ؟! چطوره حالت دخترم سالم_

 لجباز خیلی شما پسر تازه نمیشه پیدا حلی راه هیچ اما کنم پیدا حلی راه شاید میکردم فکر اخیر اتفاقات به داشتم جون پدر خوبم_

 :گفت و شد چشمهام به خیره خندید آروم پدرجون

 خودش حال به بزارش میکنه لج بیشتر اونطوری کنی اصرار بیشتر نمیخواد کنی درکش باید_

 !اینجا بزاری تنها رو شما اون نمیخوام من_

 اون میخوام فقط من باشه کجا نیست مهم نمیکنه فراموش رو مادرش و پدر هیچوقت که داره معرفت انقدر اون نباش نگران_

 باشه خوشحال

 بود مهم خوشحالیش فقط کجا نبود مهم بود اون با حق شدم ساکت حرفش این شنیدن با

 :شد بلند جون پدر صدای

 ؟! ستایش_

 :گفتم و شدم خیره بهش صداش شنیدن با

 جان_

 ؟! میدی قول بهم باشی کنارش همیشه و نزاری تنها رو سیاوش هیچوقت میخوام_

 آره_

 اومد سیاوش صدای

 !بابا_

 گفت؛ و شد خیره بهش صداش شنیدن با پدرش

 جان_

 :گفت ای گرفته صدای با و اومد سمتش به سیاوش

 بریم فردا قراره_

 :گفت و زد لبخندی پدرش

 بسالمتی_



 :گفت ای گرفته صدای با سیاوش

 بابا ببخشید_

 :گفت و شد خیره بهش پدرش

 ؟!خواهی معذرت چرا_
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 :گفت و شد خیره بهش شرمندگی با سیاوش

 کنم زندگی شما از جدا نداشتم قصد هیچوقت چون_

 :گفت و زد مهربونی لبخند پدرش

 االن یمیکن زندگی جدا و میشی مستقل همسرت با داری فقط بزاری تنها رو ما همیشه برای و بری نمیخوای که تو ، تو تقصیر مگه_

 ... دخترم که منم باشه شرمنده باید که اونی ، نباش شرمنده انقدر پس دادی خانواده تشکیل شدی بالغ و عاقل خودت

 :پرید حرفش وسط سیاوش



 !بشه بد حالت نمیخوام نکن فکر بهش لطفا بابا_

 :گفت و کشید موهاش تو رو دستش عصبی سیاوش رفت سیاوش پدر وقتی نشد زده شهال از حرفی هیچ دیگه شد ساکت پدرش

 شده شکسته خیلی بابا_

 :گفتم و شدم خیره بهش

 .هبش بقیه اشتباه کار شرمنده نباید پس نداره تقصیری هیچ بابات که صورتی در اما میشه شرمنده داره اون شهال بخاطر همش_

  تو با حق_

 :زد صدا رو اسمم که زدم بهش لبخندی

 ؟!ستایش_

  جان_

 ؟! کنی زندگی مادرت از جدا قراره نیستی ناراحت تو_

 دجدی خونه قراره ستاره خاله و مامان درضمن کنم زندگی حسرت بااین عمرم آخر تا نمیتونم پس بدم خانواده تشکیل قراره منم نه_

 نکنه کار دیگه مادرم و بگیرند

 :گفت و زد لبخندی سیاوش

 خوبه خیلی که این_

 :گفتم و شدم خیره بهش زد برقی خوشحالی از چشمهام

  زندگیش تو نباشه سختی اصال و کنه زندگی چیز همه از دور مادرم داشتم دوست همیشه من زیاد خیلی آره_

 ستایش_

 سیاوش جانم_

 ؟! کنه زندگی ما با بیاد مادرت داری دوست_

 زد برق چشمهام حرفش این شنیدن با

 ؟! میشه یعنی_

 کنه زندگی ما با بیاد میکنم صحبت مامانت با من نشه چرا میشه آره_

 :گفتم و کردم بغلش محکم و رفتم سمتش به شد شادی از پر قلبم کردم حس حرفش این شنیدن با

  سیاوش خوبی خیلی_

 :شد بلند گوشم کنار صداش

 !زندگیمی آرامش_
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 زندگیش آرامش رو من سیاوش  شد خوشی از پر قلبم کردم حس شنیدم من ولی کرد زمزمه آروم خیلی که حرفش این شنیدن با

 باشیم داشته عالی خیلی زندگی یه میتونستیم اما هم با نداشتیم خوبی شروع بود درست این از بهتر چی و میدونست

 سیاوش حرصی صدای انداخت گل هام گونه کردم حس سامان شیطون نگاه دیدن با شدیم جدا هم از جفتمون شد باعث سامان صدای

 :شد بلند

 ؟! میخوای چی_

 :گفت و زد لبخندی سیاوش حرصی صدای شنیدن با سامان

 نگفتم چیزی که من داداش میکنی قاطی چرا_

 شا خاله همراه دیدم رو شهال که رفتم پایین سمت به و شدم جیم پیششون از سریع که بودم شده خیره بهش همچنان حرص با سیاوش

 :گفتم و شدم خیره بهش ایستادم گرفت رو بازوم دریا اش خاله که شدم رد کنارشون از بشم همکالم باهاشون اینکه بدون دریا

 !کن ول رو دستم_

 :گفت و کرد ام حواله رو خشمگینش نگاه شد عصبی من حرف این شنیدن با

  نمیکنه صحبت باهام خواهرم هرزه تو بخاطر_

 :گفتم و زدم بهش پوزخندی حرفش این شنیدن با

 ؟! فهمیدی بشی ساکت ببندی رو دهنت بهتره پس خودته زشت رفتار بخاطر نیست من بخاطر_

 :شد بلند شهال عصبی صدای



 ؟! اصال هستی کی کردی فکر تو هان کنی صحبت اینجوری من ی خاله با میکنی جرئت چجوری تو_

 :گفتم و شدم خیره چشمهاش به

 خودش با بهتره هستید ناراضی من بودن از خیلی اگه نداره رو من به توهین حق کسی پس خونه این آقای هستم سیاوش همسر من_

 .کنید تالوت کسشعر اینجا بشینید اینکه نه کنید صحبت

 :اومد سیاوش داد صدای که رفت باال دریا دست

 ؟! میکنی غلطی چ داری_

 :گفت و ایستاد کنارم اومد سمتم به سیاوش که شد خیره سیاوش به ترس با موند هوا تو دریا اش خاله دست

 ؟! ستایش خوبی_

 !نیست خوب ات خاله حال انگار اما خوبه کامال حالم من_

 :گفت و شد خیره بهش عصبی سیاوش

 ؟! هان اینجا بزاری رو پات نداری حق بودم نگفته بهت مگه_
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 :گفت و شد خیره بهش ترس با شد ساکت سیاوش صدای شنیدن با دریا اش خاله

 ... دختره این سیاوش_

 :کشید فریاد عصبی سیاوش

 ؟! میکنی غلطی چ اینجا گفتم_

 :گفت و شد خیره بهش سیاوش خواهر شهال اینبار

 ؟! داری مشکلی بیاد گفتم ام خاله به من_

 :گفت و داد تکون تاسف با سری شد خیره بهش شد ساکت خواهرش حرف این شنیدن با سیاوش

 بشم یقه به دست بخوام اینکه به برسه چ بشم همکالم باهات بخوام حتی نداری لیاقت اصال_

 :گفت و برگشت من سمت به بعدش

 بریم ستایش_

 دش خیره بهم که زدم صدا رو اسمش و ایستادم هم من ایستاد سیاوش شدیم که اتاق داخل رفتیم اتاقمون سمت به و گرفت رو من دست

 :گفت و

 !؟ مطمئنی خوبه حالت تو_

 :گفتم و شدم خیره بهش

 ؟! خوبی چی تو ، خوبه حالم من نباش من نگران_

 نه_

 این داره دلیلی یه حتما داره نیاز کمک به خواهرت میکنم حس سیاوش چیه میدونی اما خواهرت بخاطر ناراحتی میدونم_

 :گفت و شد خیره بهم سیاوش  نیست قدیم شهال اون اصال این  رفتاراش

 !کنه بازی بقیه زندگی با اینکه نه بگه بهمون رو مشکلش بیاد باید اما میکنه اذیتش داره چیزی یه میکنم حس هم خودم تو با حق_

 بگه نمیتونه اون_
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 :گفت و انداخت باال ابرویی شد خیره چشمهام به من حرف این شنیدن با

 ؟! بزاره درمیون رو مشکلش نمیتونه وقت اون چرا_

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 ؟! حاال فهمیدی بود گفته حاال تا بود گفتنی مشکلش اگه چون_

 آره_

  سیاوش_

 :گفت و شد خیره بهم صدام شنیدن با

  جان_

 ؟! شدی خسته_

 زیاد خیلی_

 از دست خواهرش چون باشه آروم نمیتونست اصال وگرنه میکرد حل رو خواهرش مشکل اول باید اما سخته براش چقدر میدونستم

 ادم یه شده االن اما! مادرش مثل درست نداشت کسی به کاری که بود مهربون و اروم دختر یه قبال شهال برنمیداشت کشیدن نقشه

 !نمیدونستم هم رو چراش حتی بگیره انتقام بقیه از اینه دنبال همش که بداخالقش و عصبی

 ؟! ستایش_

 :گفتم ای گرفته صدای با و شدم خیره بهش شدم خارج افکارم از سیاوش صدای شنیدن با

 جان_

 ؟! خوبه حالت_

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس حرفش این شنیدن با

 آره_



 ندادی جواب زدم صدات چی هر_

 :گفتم و شدم خیره بهش

 بگیریم کمک کسی از باید میدونی سیاوش_

 :گفت و شد خیره بهم

 ؟! کمکی چ_

 یدنبود مواظبش هیچکدوم و بوده دور خونه از مدت همه این شهال باشه چیزی یه باید حتما یعنی شده عوض شهال که چیشده ببینیم_

 ؟!درسته میشه آزارش باعث که هست چیزی یه حتما پس
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 بدیلت آروم و مهربون شهالی یهویی خیلی نمیشه منه با حق میدونست خوب خیلی رفت فرو فکر به من حرف این شنیدن با سیاوش

 !بود خواهرش شهال بالخره میفهمید رو دلیلش سیاوش باید بده آزار رو بقیه میخواد فقط که دختری به بشه

  سیاوش_

 :گفت و شد خیره بهم

 جان_

 ؟! خوبه حالت_

  آره_

 که کشیدم قیعمی نفس داشت نیاز تنهایی این به کنه فکر خودش با بمونه تنها یکم میزاشتم باید شدم خارج اتاق از حرف این گفتن بعد

 :اومد سامان صدای

 ؟! ستایش_

 :گفتم و شدم خیره بهش صداش شنیدن با

 ؟! جان_

 ؟! میری داری کجا_

 دارم نیاز آزاد هوای به بزنم قدم حیاط تو میرم_

 :گفت و داد تکون سر

 میام منم بریم_

 :شد بلند سامان صدای که نشستیم ها میز روی حیاط داخل رفتیم حیاط سمت به سامان همراه

 ؟! چطوره حالش سیاوش_

 :گفتم و شدم خیره بهش

 میدونی ،  غلط چی درسته چی نمیدونه درگیره و گیج همش نداره حسابی و درست حال اصال داغون داغون باشه چطور میخواستی_

 فشاره تحت بیشتر همه از سیاوش

 ؟! چرا_

 من اما کنه جبران داره قصد و کرد ازدواج باهام تجاوز قضیه بخاطر فقط میدونم هستم گردنش وبال من ، شهال هم من بخاطر هم_

 کنه ازدواج داره دوست کی هر با اون بشم جدا حاضرم و بخشیدمش

 :گفت و انداخت باال ابرویی من حرف این شنیدن با

 ؟! نداری دوست رو سیاوش_

 :گفت که شدم خیره بهش زده بهت خوردم جا حرفش این شنیدن با

 پرید صورتت از رنگ چرا پرسیدم ساده سئوال یه_

 :گفتم ای گرفته صدای با و کشیدم صورتم به دستی

 !دارم دوستش_

 ؟! باشه دیگه یکی با کنی تحمل میتونی طالق میگی داری چرا پس_



 :دادم رو جوابش صادقانه و شدم خیره بهش

 نه_

  میگی اراجیف داری نشستی که مار زهره پس_

 رفت بهم ای غره چشم حرفش شدن تموم وبعد
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 واقعا بودم کرده زندگی باهاش که کم زمان مدت این تو من نظر از بود آل ایده مرد یه اون نداشت دوست رو سیاوش میشد مگه

 !بود سخت هم ازش شدن جدا فکر حتی داشتم دوستش

 ؟! ستایش_

 :داد ادامه که شدم خیره بهش و دادم تکون سری سامان صدای شنیدن با



 شدم عاشق من_

 :گفتم و کشیدم شادی از جیغی اختیار بی شد گرد چشمهام حرفش این شنیدن با

 ؟! چی_

 ؟! بشن دار خبر خونه اهالی ی همه میخوای چخبرته باش آروم هیش_

 :گفتم و شدم خیره چشمهاش به حرفش به توجه بدون

 ؟! میشناسمش من هست کی طرف ببینم بزن رو حرفت باش زود_

 !شبنم_

 اما ودب شیطون و خوشگل خیلی که میزه ریزه و تپل دختر یه بود اش خاله دختر  شبنم آوردم فشار مخم به کمی حرفش این شنیدن با

 بود باوقار و مهربون شبنم اینا سامان فامیل بقیه برعکس

 :گفتم و شدم خیره بهش خوشحالی با زد برق چشمهام

 ؟! بزاری درمیون ات خانواده با نمیخوای_

 !خرابه زیادی اوضاع روزا این میدونی بشند ناراحت دستم از نمیخوام زوده فعال_

 :گفتم و فرستادم بیرون حرص پر رو نفسم حرفش این شنیدن با

 خانواده به شادی یه خبر این با میتونی تو بنظرم میشن خوشحال خیلی خبر این شنیدن با همه بشه ناراحت دستت از نیست قرار کسی_

 ؟! چیه نظرت

 ندارم رو طاقتش اصال من بیاد خواستگار قراره شبنم برای شنیدم طرفی از اما نکردم فکر بهش فعال_

 :گفتم و شدم بلند حرصی حرفش این شنیدن با

  میگم همه به خودم بگی چیزی نداری عرضه تو که حاال_

 :اومد سیاوش صدای

 ؟! بگی میخوای رو چی_

 :شد بلند سامان صدای که بگم چیزی خواستم و برگشتم سمتش به

 !داداش هیچی_

 :گفتم و رفتم بهش ای غره چشم برگشتم سمتش به

 بزنی حرف نمیخواد تو_

 :گفتم و رفتم سیاوش سمت به سپس

 .خواستگاری برید براش میخواد شبنم عاشق شده عاشق سامان_

 :گفت و شد خیره سامان به بهت با شد گرد چشمهاش سیاوش

 ؟! جدی_

 شد هخیر بهش سیاوش شدند جدا هم از وقتی ، کرد بغلش محکم و رفت سمتش به سیاوش که داد تکون رو سرش فقط خجالت با سامان

 :گفت و

 ؟!شدم غریبه انقدر یعنی نگفتی خودم به زودتر چرا_



 .بود خراب زیادی خونه اوضاع اما بگم داشتم قصد داداش نه_
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 :گفت و داد تکون رو سرش تاسف با سیاوش

 !منه بخاطر اینا ی همه سامان میخوام معذرت ازت من_

 :شد بلند سامان صدای

  بودم من مقصر بگی خودت به هی نکن سعی پس شهال خواهرمون و دریا جز نیست هیچکس تقصیر اتفاقات این از هیچکدوم_

 :اومد سرمون پشت از سیاوش مامان صدای

 ؟! ها بچه چیشده_

 :گفت و برگشت مادرش سمت به سیاوش

  عالی خیلی خبر یه مامان_

 :گفت و شد خیره بهش تعجب با سیاوش مامان



 ؟! شدی شنگول و سرحال انقدر که خبریه چه_

 شده عاشق سامان_

 :گفت و شد خیره بهش زده بهت مامان

 ؟!!!! چی_ 

  خاله دختر شبنم عاشق_

 :گفت و شد خیره سامان به شد جمع چشمهاش تو اشک مامان

 ؟! شدی شبنم عاشق واقعا تو پسرم درسته_

 :گفت و شد خیره بهش رفت مادرش سمت به سامان

 شدم مجبور دیگه که االن تا نمیشد وقتش اما بگم شما به مناسب فرصت یه تو میخواستم بود وقت خیلی_

 :دش بلند سیاوش صدای که بودم شده خیره بهشون اشک از پر چشمهای با کرد حلقه دورش رو دستش سامان کرد بغلش محکم مامان

 ؟! مامان_

 :گفت و شد خیره بهش مامانش

 پسرم جانم_

 شب فردا برای کنید صحبت خاله با_

 باشه_

 :شد بلند سامان صدای

 مامان_

 :گفت عشق با و شد خیره بهش مامانش

 جانم_

 ؟! دیدینش شما چجوریه جدیدش خواستگار_

  کنید ازدواج هم با شبنم و تو داشت آرزو همیشه ات خاله_

 :گفت و نشست لبهاش روی لبخندی سامان

 پس کنیم صحبت خاله با بریم_

 :شد بلند سیاوش صدای که بودم شده خیره بهشون خوشحالی با رفتند خونه سمت به جفتشون

 ؟! شدی خوشحال_

 :گفتم و برگشتم سمتش به حرفش این شنیدن با

 میخوام هستم خوشحال براش خیلی داشت رو هوام همیشه بود من همراه داداش و دوست یه مثل بچگی از سامان زیاد خیلی_

 بشه خوشبخت

 .شد خیره چشمهام به من حرف این شنیدن با
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  دارم دوستش همین برای همیشه کرده کمک من به شرایطی هر تو همیشه سامان سیاوش چیه میدونی_

 :گفت خاصی لحن با و گذاشت صورتم طرف دو رو دستش سیاوش

 خوشگله باشی داشته دوست رو من باید فقط تو_

 :شد بلند صداش که شدم خیره بهش شده لبو شبیه نداشتم شک که صورتی با انداخت گل هام گونه کردم حس حرفش این شنیدن با

 باشم داشته دوست رو تو فقط باید منم_

 .بود واقعی مرد یه واقعا سیاوش بود اومده خوشم حرفش این از خیلی شدم خیره چشمهاش به

* * * * 

 ستایش_

 :گفتم و شدم خیره بهش سیاوش صدای شنیدن با

 جان_



  خرید برات بازار بریم روز یه باید بنداز یادم_

  بکشی زحمت نمیخواد سیاوش ندارم نیاز چیزی من اما_

 :گفت و شد خیره بهم غضب با رفت فرو هم تو اخماش من حرف این شنیدن با

 ؟! فهمیدی بگی اینجوری نشنوم دیگه_

 شد بلند  صداش دوباره که دادم تکون تائید ی نشونه به سری فقط اختیار بی

 افرین_

 :شد بلند سیاوش مامان شاد صدای که رفتیم پایین سمت به

 پسرم بریم قراره شب فردا_

 :گفت و انداخت باال ابرویی مادرش حرف این شنیدن با سیاوش

 سامان این هول چقدر_

 :گفت و رفت ای غره چشم بهش مامان

 نکن اذیت و پسرم_

 :اومد شهال صدای بگه چیزی خواست سیاوش تا

 !؟ بیاد خواستگار قراره کی برای چخبره_

 :گفت و شد خیره بهش مامانش

 !سامان برای_

 ؟! کیه طرف کجا_

 ات خاله دختر شبنم_

 :گفت و کشید هم تو رو اخماش مادرش حرف این شنیدن با شهال

 .... ما مامان اما_

 پرید حرفش وسط مامانش

 برم باید من شب برا باشه بسه_
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 داخل میزد مخالفت ساز همش که شبنم جز بودیم خوشحال زیاد خیلی همه شبنم خواستگاری بریم امشب برای بودیم شده آماده همه

 :شد بلند شهال صدای که کنیم حرکت دیگه ساعت نیم تا بودیم نشسته سالن

 ؟! نشد پیدا ای دیگه دختر هیچ شبنم جز_

 :گفت و شد خیره بهش حرفش این شنیدن با مامانش

 هیچوقت میکنم باهات کاری کردن اذیت یا زدن کنایه و نیش به کردی شروع اونجا ببینم کافیه شهال کن باز رو گوشت خوب_

 ؟! کنی بازی داداشت زندگی با میخوای نکنی فراموش

 :گفت خشم با و شد خیره بهش عصبی شهال

 ؟! آره میکنم بازی داداشم زندگی با که هستم آدمی من بگی میخوای چیه منظورت مامان_

 میکردم شک عقلش سالمت به گاهی! بود بیمار واقعا شهال کشیدم عمیقی نفس حرفش این شنیدن با

 نیست بعید چیزی هیچ تو از داری قصدی همچین تو_

 :شد بلند سیاوش خونسرد صدای

 بریزه بهم امشبش شادی نمیخوام میاد سامان االن کافیه مامان_

 پسرم باشه_

 همه پرخاشگرش رفتار عصبیش های حالت این میکرد فرو دستش کف تو رو ناخوناش داشت حرص با شهال و شد ساکت مامان

 :شد بلند مامان صدای که کشیدم عمیقی نفس کنم شک روانش سالمت به میشد باعث چیزش

 نیومدند هنوز باال رفتند بابات همراه کرده دیر انقدر چرا سامان_

 :شد بلند سیاوش صدای

 باش صبور مامان میان دیگه دقیقه چند تا_

 :گفت و شد خیره بهمون لبخند با سامان اومدند جفتشون ساعت نیم گذشت از بعد بالخره



 بریم_

 :گفت و شد بلند بابا صدای رفتنش صدقه قربون به کرد شروع و رفت سمتش به مامان همه شدیم بلند حرفش این شنیدن با

 !میشه دیر داره بریم_

 اینا شبنم هخون سمت به بابا ماشین تو بقیه  بودیم نشسته ماشین یک داخل سامان سیاوش و من بیرون رفتیم همه  حرفش این شنیدن با

 .رسیدیم تا کشید طول ساعت نیم حدود کردیم حرکت

 شتز های رفتار متوجه هیچکس خداروشکر ، نداشت مشکل من با تنها انگار میکرد نگاه شبنم به داشت عصبی فقط شهال مدت تموم

 :گفتم سیاوش گوش کنار شدم خم نبود شهال

 !روانشناس یه پیش ببریم رو شهال فرصت اولین تو باید_

 :گفت و کشید عمیقی نفس سیاوش

 !میکنم صحبت فردا درسته_

 :گفت و شد خیره شهال به شبنم مامان ، بکنند رو هاشون صحبت تا اتاق داخل رفتند سامان و شبنم

 ؟! خوبه حالت عزیزم شهال_

 :گفت عصبی صدایی با و شد خیره بهش غیض با شهال

 .هستم خوب خیلی بله_
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 ، میگرفت رو بقیه پاچه سگ عین داشت و بود شده عصبی نرمال حد از بیش شهال شد خیره بهش متعجب شهال حرف این شنیدن با

 :شد بلند سیاوش صدای میکرد ریزی آبرو امشب شک بی وگرنه میشد ساکت جوری یه باید

 ؟! هستند کجا سپنتا و سینا پس چطوره حالتون شما ، شهال بیخیال خاله_

 :گفت و شد خیره سیاوش به گرفت شهال از نگاه حرفش این شنیدن با اش خاله

 !اصفهان رفتند شرکت قرارداد بستن برای_

 ؟! برمیگردند کی ، بسالمتی_

 فردا_

 :گفت و زد لبخندی سیاوش

 !سامان و شبنم عقد مراسم انشاهللا_

 خوشحال خیلی هم اش خاله شوهر زد برق خوشحالی از چشمهاش و نشست لبهاش روی لبخندی سیاوش حرف این شنیدن با اش خاله

 .اخیرش های رفتار بخاطر نبود مهم هم درصدی که شهال جز وصلت این به راضی و بودند خوشحال همه امشب بود

 شد بلند سامان مامان صدای اومدند شبنم و سامان وقتی

 ؟! چیه نظرت دخترم خوب_

 :داد رو جوابش خجالت با و شد سفید و سرخ شبنم

 هستم موافق من_

 حرمیتم صیغه یه گذشت خوش زیاد خیلی و بود خوبی خیلی شب ، کردند روبوسی باهاشون شدند بلند همه شبنم حرف این شنیدن با

 .عقد موقع تا بشن هاشون کار دادن انجام مشغول راحت تا شد خونده شبنم سامان بین هم

 :شد بلند سامان صدای که برمیگشیتم داشتیم بودیم شده ماشین سوار

 !کنم صحبت شهال با میخوام_

 :گفت خشکی صدای با سیاوش

 !؟ صحبتی چه_

 ارهد دلیلی یه اینا ی همه حتما کنه خراب رو بقیه زندگی میخواد  میکنه رفتار اینجوری چرا داره مشکلی چه بپرسم ازش میخوام_

 ؟! درسته

 !میکنم صحبت باهاش خودم من بپرسی ازش چیزی نمیخواد تو_

 گفت؛ و شد خیره بهش سامان



 داداش باشه_

 سیاوش_

 :گفت داری خش صدای با صدام شنیدن با

 جان_

 بود جایی یوقت شاید میکنه رفتار اینطوری چرا چیه مشکلش ببین کن صحبت باهاش نباشه هیچکس که جایی یه بیرون ببرش فردا_

 باهاش باید شما شماست خواهر شهال حال هر به بگه برات مشکلش از و کنه دردودل بخواد دلش هم اون آرامش و بود سکوت که

 .بزنید حرف آروم خیلی

 .چیه مشکلش ببینم میکنم صحبت باهاش من_

 !زدم محوی لبخند حرفش این شنیدن با
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 ؟! میکنی گریه داری چرا مامان چیشده_

 :گفت و کرد پاک رو اشکاش من صدای شنیدن با

 !همین بود گرفته دلم فقط من نیست چیزی_

 :گفتم ای گرفته صدای با و کشیدم توهم رو اخمام مامان حرف این شنیدن با

 ؟! هان میکردی گریه داشتی چیشده ببینم نگو دروغ_

 :گفت و کشید عمیقی نفس من حرف این شنیدن با

 .... فقط من که گفتم بهت دخترم هیچی_

 !لطفا مامان_

 کنه نترلک رو بود کرده گیر گلوش داخل که بغضی میخواست میکشید عمیق نفس داشت پی در پی شد ساکت من حرف این شنیدن با

 :گفتم و رفتم سمتش به

 ؟! چیشده بگی بهم میشه مامان_

 :گفت ای گرفته صدای با و شد خیره چشمهام به

 دیدم رو بابات_

 هم تو رو اخمام کردم جور و جمع رو خودم زود خیلی اما شدم خیره بهش متعجب و زده بهت لحظه چند برای حرفش این شنیدن با

 :گفتم و کشیدم

 ؟! بود اومده چی برای_

 :گفت و کشید عمیقی نفس من حرف این شنیدن با

 بزنه حرف باهام میخواست_

 :گفتم و شدم عصبی مامان حرف این شنیدن با

 ؟! برگشته اصال رویی چه با مونده باقی صحبتی چه سال همه این گذشت از بعد بزنه حرف میخواد کرده غلط_

 :گفت و شد خیره چشمهام به مامان

 دخترم باش آروم_

 چی درمورد بزنه حرف باهات میخواد برگشته خجالت ای ذره اینکه بدون شرف بی مرتیکه اون مامان باشم آروم باید چجوری_

 ؟! داره وجدان عذاب یا شده پشیمون حاال و بیاره بدنیا ای بچه براش نتونست زنش اینکه کنه صحبت اصال میخواد

  بود شده خیره بهم گریه از شده خیس صورت با مامان

 نمیدونم_

 باشه ینغمگ انقدر من مادر سرنوشت باید چرا کنم تیکه تیکه و دربیارم جاش از میخوام رو قلبم کردم حس اس گرفته صدای شنیدن با

 !کرد ترکش عشقش چیشد آخرش و کرده فداکاری همه برای همیشه نبوده این من مادر حق میشدم ناراحت من برای زیاد خیلی

 ای پشتوانه هیچ بدون و بچه یه با هم اون

  ستایش_

 :گفتم و گرفتم رو دستش مامان صدای شنیدن با



 !نکن دفاع مرد اون از مامان لطفا_

 .همین فقط شد پر دلم افتادم گذشته یاد فقط من نداره اهمیت اصال نکن گریه بگم بهت میخوام فقط کنم دفاع ازش نمیخوام من_

 !بود من حال نگران حالش این تو هنوز که داشت بزرگی دل چ کردن گریه به کردم شروع و کردم بغلش محکم
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 ؟! کردی گریه_

 :گفتم و شدم خیره بهش سیاوش حرف این شنیدن با

 نه_

 ؟! میکردی گریه داشتی چرا بگو بهم رو راستش ببینم نگو دروغ_

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس حرفش این شنیدن با

 مامان بخاطر_

 :گفت و شد خیره بهم نگران و متعجب من حرف این شنیدن با



 ؟! خوبه حالش چیشده مامان_

 نباش نگران خوبه حالش_

 ؟! کردی گریه چی برای چیشده پس_

  بود دیده رو بابام_

 :شد بلند صداش که  شدم خیره بهش گریه با شد پر دوباره چشمهام شد ساکت من حرف این شنیدن با سیاوش

 نکن گریه لطفا ستایش_

 :گفت ای گرفته صدای با و کرد بغلم محکم که چکید گونم روی اشکی قطره حرفش این شنیدن با

  میکنی داغونم داری ستایش نکن گریه_

  شدم ساکت حرفش این شنیدن با

 شکسته دلش خیلی مامان_

 برمیاد دلتنگیش پس از حتما قوی زن خیلی اون_

 سیاوش_

 گفت؛ و شد خیره چشمهام به

 جان_

 کنم صحبت مرد بااون میخوام_

 :گفت و شد خیره بهم کرد جدا خودش از رو من حرفم این شنیدن با

 ؟! مطمئنی_

  آره_

 ؟! بگی بهش چی کنی صحبت باهاش میخوای_

 نه یا داره دوست و مادرم ببینم میخوام_

 :گفت و کرد ریز رو چشمهاش من حرف این شنیدن با

 ؟! میکنی چیکار باشه داشته دوستش اگه_

 رو گذشته های سال حسرت داره هنوز مامان میبینم وقتی ، میبخشم رو مرد اون مامان بخاطر برسونم عشقش به رو مامان میخوام_

 .بزنم آتیش و خودم دارم دوست میخوره

 بزنی آتیش و خودت نکرده الزم_

  شدم ساکت سیاوش اخم دیدن با

  سیاوش_

 بله_

 ؟! بکنم اعترافی یه_

 ؟! چی_



 میشه خوشبخت خیلی کنه ازدواج تو با هرکی_

 :گفت و زد محوی لبخند من حرف این شنیدن با

 ؟! درسته باشی دنیا زن ترین خوشبخت باید تو پس_
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 :گفتم و زدم تلخی لبخند حرفش این شنیدن با

 ... ما ازدواج اما_

 :گفت ای گرفته صدای با و بوسید رو پیشونیم گذاشت صورتم طرف دو رو دستش که شدم ساکت نگاهش دیدن با

 ؟! باشه بگی اینو هی نمیخواد واقعی ازدواج یه ما ازدواج_

 .حرفش این بخاطر بودم شده خوشحال قلبم ته از زدم محوی لبخند حرفش این شنیدن با

 ستایش_

 :گفتم و شدم خیره چشمهاش به صداش شنیدن با



 جان_

 بابات مامان_

 :گفتم و شدم خیره بهش حرفش این شنیدن با

 ؟! خوب_

 ؟! بشن رابطه وارد دوباره هم با کنی کاری داری قصد واقعا_

 آره_

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 ؟! چی مادرت اما میکنم کمک بهت من_

 ...که نبود اگه اما آره که بود اگه نه یا هست مادرم عاشق واقعا مرد اون بشم مطمئن باید اول_

 :شد بلند سیاوش دار خش صدای ، کنم چیکار میخوام نمیدونستم هم خودم شدم ساکت

 ذشتهگ تو چی بفهمی تا کنی صحبت باهاش باید میفهمم نگاهش از اینو مادرت عاشق ساشا عمو میدونم من ستایش نترس چیزی از_

 .چیشده بوده

 :گفتم و دادم تکون سری

 .بشه ناراحت این از بیشتر مادرم نمیزارم میکنم صحبت باهاش حتما_

 زدم صداش که کرد حلقه شونم دور رو دستش سیاوش

 سیاوش راستی_

 جان_

 ؟! کردی صحبت خواهرت با_

 :گفت و فرستاد بیرون مانند آه رو نفسش

 آره_

 ؟! نگفت بهت چیزی_

 .نباشه کسی ببرمش جایی یه باید خونه بیام شدم مجبور منم نرفت اصال و کنارش نشست اومد دوستاش از یکی نشد وقت_

 دقیقا_

  ستایش_

 جان_

 باش خودت مواظب_

 :گفتم و شدم خیره بهش حرفش این شنیدن با

 همینطور هم تو_

 کردید خلوت باز دوتا شما چخبره_

 :شد بلند سیاوش حرصی صدای که شدم جدا سیاوش از سامان صدای شنیدن با



 !برات دارم وقت اون فقط کنی ازدواج واسا سامان شدی محل بی خروس عین_
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 :اومد شهال صدای که شدیم خونه وارد خنده با

 سیاوش_

 :گفت و شد خیره بهش سئوالی چرخید سمتش به سیاوش

  جان_

  دارم کار باهات بیای دقیقه چند میشه_

 :تمگف و برگشتم   بود شده خیره نفر دو اون رفتن مسیر به تعجب با که سامان سمت به هم من رفت اتاق سمت به همراهش سیاوش

 ؟! کردی تعجب چرا چیه_

 :گفت و انداخت باال ای شونه

 !؟ بندازه بهت ای تیکه هیچ اینکه بدون امروز بود آروم انقدر چی برای داشت چیکار سیاوش با شهال_



 :گفتم و شدم خیره بهش گرفت ام خنده حرفش این شنیدن با

 ؟! ننداخت تیکه من به چرا اون اینه تو مشکل االن_

 نه_

 ؟! چی پس_

 :گفت و کشید موهاش داخل دستی کالفه

 اتاقم میرم دارم کار من ستایش بیخیال_

 :فتگ جدی شد خیره بهم نشست کنارم اومد سیاوش مامان که نکشید طولی نشستم  سالن داخل رفتم سامان رفتن با دادم تکون سری

 ستایش کنم صحبت باهات میخوام_

 :گفتم و دوختم بهش رو نگاهم متعجب حرفش این شنیدن با

 جان_

 ؟! داری مشکلی شهال با تو_

 نه_

 ... که کردی باهاش کاری هستی شهال خراب حال باعث تو میگفت ،  میگفت چی دریا پس_

 :پریدم حرفش وسط

 ؟! ندارم خبر خودمم حتی که کردم چیکار شهال با من_

 :اومد سرم پشت از سیاوش صدای بده جواب بخواد مامان اینکه از قبل

 !مامان_

 :گفت و شد مادرش به خیره و ایستاد کنارم حاال اومد سیاوش برگشتم سمتش به

 ؟!شدید شکلی این چرا مامان چخبره_

 ات خاله_

 :گفت و انداخت باال ابرویی سیاوش

 ؟! چی ام خاله_

  نه یا داره واقعیت میپرسیدم ستایش از داشتم که گفت چیزا سری یه نمیدونم_

 :گفت و زد پوزخندی سیاوش

 .میکنید جواب سئوال رو من زن اومدید که دارید اعتماد هاش حرف به حد تااین شما و_

 :گفت و شد خیره بهش مامان

 نجاما ای دیگه کار پرسیدن سئوال جای داشتم اعتماد بهش درصد یه اگه پرسیدم ستایش از اومدم همین برای ندارم اعتماد دریا به من_

 .نشدم احمق انقدر هنوز میدادم
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 :گفت و شد خیره مادرش به سیاوش

 ؟ا! چخبره میدونید اما نداده انجام باهاش کاری هیچ ستایش_

  شد خیره بهش سئوالی مامانش

  پسر سری یه توسط هم اون داده جنسی آزار رو شهال دریا_

 :گفت زده وحشت و گذاشت قلبش روی رو دستش شد گرد چشمهاش مامان

  سیاوش میگی داری چی_

 :گفت و فرستاد بیرون صدا پر رو نفسش سیاوش

 که حالی در میکرده خالی بقیه سر رو هاش عقده تموم داشته اون شدیم غافل شهال از ما ، مامان میگم رو ها واقعیت سری یه دارم_

 میشه داغون درون از داره خودش

 :گفت و نشست مبل روی سختی به مامانش

  دریا_

 گفت؛ و شد قرمز هاش چشم سیاوش

  رو هرزه اون نمیزارم اش زنده_



 :اومد سیاوش بابای صدای

 سیاوش چیشده_

 یشدم قرمز قبل از بیشتر لحظه هر پدرش صورت میکرد تعریف پدرش برای رو چیز همه و برگشت پدرش سمت به عصبی سیاوش

 :کشید فریاد عصبی شد تموم سیاوش حرف وقتی

 کثافط نمیزارم اش زنده_

 بده پس تاوان باید اون مرگش از بدتر میدم انجام باهاش کاری من_

 شد بلند مامان صدای

 تونست چجوری_

 :گفت و گذاشت دستش روی رو دستش رفت سمتش به چون فهمید انگار هم بابا بود خراب خیلی مامان حال

 عزیزم خوبی_

 :گفت و شد خیره شوهرش به اشک از پر چشمهای با

 نه_
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 بود داده انجام باهاش کاری همچین اش خاله دریا نمیشد باورم بودم بود زده سیاوش که حرفی بهت تو هنوز

 سیاوش_

 :گفت و رفت سمتش به مادرش داغون صدای شنیدن با

 حسابش به بد و اون اما میشه درست دوباره روانشناس پیش میبرمش نشده وارد جسمش به جدی آسیب خداروشکر باش آروم مامان_

 عوضی بده پس رو داده انجام که هایی کار تاوان باید اون باش مطمئن میرسم

 :شد بلند مامان صدای که کشیدم عمیقی نفس حرفش این شنیدن با

 .نیست قبول قابل اصال داد انجام من دختر با که کاری باشه خواهرم اگه حتی نمیگذرم ازش منم_

 :گفت و گرفت رو مادرش دست سیاوش

 اون گذاشتیم خودش حال به زیادی مدت این کنیم کمک شهال به باید ما_

 :گفت و داد تکون رو سرش تاسف با مامان

 بده انجام ما دختر با اینکارو تونسته دریا همین بخاطر پسرم تو با حق_

 :اومد سامان صدای

 ؟! چیشده_

 یشترب داشت صورتش لحظه به لحظه کرد تعریف براش رو چیز همه و کشید عمیقی نفس چرخید سمتش به سیاوش صداش شنیدن با

 :کشید فریاد عصبی شد تموم سیاوش های حرف وقتی میشد کبود قبل از

 میکشمش_

 نیفتاده اتفاقی باش آروم_

 .کنه فاحشه یک رو ما خواهر میخواسته هان میکرد چیکار داشت ندیدی مگه نیفتاده اتفاقی هیچ چی یعنی_

 .... نتونسته اما_

 :پرید حرفش بین عصبی سامان

 هالش سر بالیی یه میخواسته اون نشناختی و اون هنوز تو میده انجام بگیره قرار وضعیتی همچین تو اگه دوباره اما نتونست آره_

 دربیاره

 :شد بلند بابا عصبی صدای حرفش این شنیدن با

 میداد انجام من دختر با کاری همچین نباید که نشناخته و من هنوز میرسم حسابش به بد خیلی امروز من کرده غلط_

 :شد بلند مامان صدای

 اینجا بیاد بزن زنگ بهش سیاوش_

 هب چیزی نبودم قادر بودم شده شکه انقدر که من بودیم دریا اومدن منتظر همه حاال گرفت تماس باهاش گرفت رو اش شماره سیاوش

  بیارم زبون

 ستایش_



 :گفتم و شدم خیره بهش برگشتم سمتش به سیاوش صدای شنیدن با

 ؟! هان_

 ؟! خوبه حالت_

 :گفتم و دادم تکون سری حرفش این شنیدن با

 آره_
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 ؟! داده انجام هایی کار همچین دریا واقعا سیاوش_

 شهال به هواسم بیشتر کاش ، میشده جنسی آزار شهال و میومدن پسر سری یه میزده زنگ ور اون از میبرده خودش با رو شهال آره_

 !شده دشمن همه با همین بخاطر مریض روحی االن خواهرم بود

 :گفتم آرومی صدای با و گذاشتم پاش روی رو دستم که کشید موهاش داخل دستی عصبی

 حتی کنه فراموش رو ها صحنه اون باید داره محبت به نیاز خواهرت همیشه باش باهاش نزار تنهاش اصال دیگه سیاوش کن جبران_

 بود سخت براش چقدر کنم تصور نمیتونم



 :گفت عصبی و کرد ای قروچه دندون سیاوش

 !برسم رو کثافط اون حساب باید اول_

 :شد بلند مامان صدای

 ...  و میشد خورد پام قلم کاش میشه اذیت داره ام بچه نفهمیدم چجوری کنه لعنت رو من خدا_

 !کافیه مامان_

 :گفت و شد خیره بهش اش شده قرمز چشمهای با سامان ، شد ساکت سامان فریاد صدای شنیدن با

 نکرد فکر بهش اصال بزنه آسیب اینجوری خواهرش دختر به تونست چجوری کثافط اون تقصیر همش_

 :گفت و شد خیره سامان به بابا

 بره پایین گلوش از خوش آب یه نمیزارم میده پس رو اینکارش حساب بد خیلی_

 شد بلند سیاوش احساس بی و سرد صدای

 !زندان گوشه میندازم رو اون من شماها قبل_

 آرایش صورت میومد داشت عشوه از پر همیشه مثل دریا ، اومد در صدا به هم من قلب کردم احساس خونه در زنگ صدای شنیدن با

 :گفت و شد خیره ماها به متعجب کرد

 ؟! چیشده_

 ویر رو دستش زده بهت دریا نشست اش گونه روی محکمی سیلی بفهمه بخواد دریا اینکه از قبل و رفت سمتش به شد بلند مامان

 شد خیره بهش شده گرد چشمهای با و گذاشت اش گونه

 ؟! آبجی میکنی چیکار داری_

 :زد فریاد مامان

 ؟! فهمیدی آبجی نگو من به_

 افتاده اتفاقی چه نمیدونست هنوز بود شده گرد چشمهاش دریا
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 :گفت ای شده لرزون صدای با و شد خیره خواهرش به متعجب و گذاشت گونش روی رو دستش

 ؟! چیشده_

 :کشید فریاد خشم با و زد حرص عصبانیت روی از لبخندی مامان

 ؟! میفهمی هستی کثافط یه واقعا نکردی رحم بهش اومد دلت چجوری هان تونستی چجوری میدادی جنسی آزار رو من دختر_

 :گفت و پرید صورتش از رنگ مامان حرف این شنیدن با

 ... تو میزنی حرف داری چی از نکردم کاری همچین من_

 اومد شهال صدای

 گفتم رو واقعیت بهش من_

 نشست شهال لبهای روی پوزخندی که شد خیره بهش ترسیده و برگشت سمتش به دریا شهال صدای شنیدن با

 ؟! آره بدی انجام خواست دلت کاری هر تو تا میکنم سکوت عمر آخر تا میکردی فکر چیه_

 شد خیره بهش دریا حرف این شنیدن با

 ... من میگی دروغ چرا_

 وادهخان حتی بشم متنفر همه از که کردی باهام کاری کردی بازیچه و من سیاوش از گرفتن انتقام بخاطر تو آره میگم دروغ دارم من_

 ... که باهام کردی کاری خودم

 :گفت و رفت دریا سمت به سیاوش بزنه حرف این از بیشتر ندادن اجازه بهش اشکاش شد ساکت

 ؟! میفهمی بکشی زجر عمرت آخر تا میکنم کاری باهات من کردی اینکارو من خواهر با تو_

 شد خیره بهش وحشت و ترس با دریا

 ... من میگه دروغ داره شهال سیاوش_

 :شد بلند بابا فریاد صدای

 شو خفه_



 کاری همچین خواهرش با بده اجازه میتونست کی داشتند هم رو دریا کشتن قصد حتی که جوری بودن عصبی همه شد ساکت دریا

 بکنند

 اصال دادی انجام دخترم با که اینکاری اما کردم پوشی چشم دادی انجام کاری هر نداشتم کاری باهات همسرم بخاطر االن تا ببین_

 میکنم بدبختت نیست بخشش قابل

 :گفت و گرفت ای شماره سیاوش ، شد ساکت

 !هستی؟ حامد_

 :گفت و گذاشت اسپیکر روی رو صداش سیاوش ، میزنه بال بال داره چجوری ببینم میتونستم شد گرد چشمهاش دریا

 بگم رو موضوعی یه بهت میخوام_

 داداش بگو جانم_

 ؟! خواستگاریش بیای میخواستی بودی دریا عاشق تو_

 اومد حامد ی خنده صدای

 ؟! میپرسی اینو چرا  آره_

 نم از انتقام بخاطر فقط میداده جنسی آزار رو خواهرم که کسی کثافط یه من ی خاله دریا بگم رو مهم موضوع یه بهت میخوام چون_

 ؟! کنی ازدواج شخصی همچین با میخوای تو

 :اومد حامد زده بهت صدای

 !!!! چی_ 

 دهنش شخواستگاری بیاد هفته این بوده قرار و داشته دوستش حامد که کنه باور نمیتونست انگار دیدم رو دریا شدن شکسته وضوح به

 !میشد بسته و باز ماهی عین

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 



 

 

 281_پارت#

 اجاره_رحم#

 

 

 :شد بلند دریا ناباور و زده بهت صدای کرد قطع رو گوشی سیاوش وقتی بالخره

 ... تو گفتی بهش تو کردی چیکار تو_

 هیچ شدند جاری صورتش روی اشکاش کرد نابود رو حامد با ازدواجش آرزوی دقیقه چند تو سیاوش نداشت باور انگار شد ساکت

 دار شخ و خشک صدای باشه پست حد این تا میتونست چجوری بود کثیفی آدم واقعا دریا چون چرا نداشتم بهش نسبت دلسوزی حس

 :شد بلند سامان

 زارن اینجا رو پات دیگه هیچوقت و اینجا از بیرون گمشو االنم نمیزاشتم ات زنده باش مطمئن وگرنه هستی ما ی خاله آوردی شانس_

 نداری ما با نسبتی هیچ دیگه تو

 :شد بلند دریا پشیمون صدای

 ... من آبجی_

 :گفت عصبی و پرید حرفش وسط مامان

 خشیدمتب من نکن رو فکرش هیچوقت نیست بخشش قابل اصال کردی من دختر با تو که کاری نیستم تو خواهر من آبجی نگو من به_

 !باش زود بیرون گمشو االنم  فهمیدی  نمیکنم فراموش هیچوقت رو تو اینکارو من

 اخلد بود رفته خجالت شدت از هم شهال ، بود افتاده فشار اتاق داخل بردیمش که کرد غش مامان رفتنش با بیرون رفت خونه از دریا

 بودیم سامان و سیاوش من فقط حاال. بود مامان پیش هم بابا اتاقش

 سیاوش_

 :گفت و برگشت سمتم به صدام شنیدن با سیاوش

 جان_

 مراقب باید کرد اعتماد نمیشه هیچکس به شده چیا میبینی داری کنی ول و خواهرت نمیتونی تو بشیم خونه این از رفتن بیخیال بهتره_

 باشی ات خانواده

 نمیرم که من ، نمیریم جا هیچ ما ستایش با حق_

 :شد بلند سیاوش صدای

 بابا مامان همینطور باشیم شهال مراقب باید نمیریم جا هیچ ما_

 :گفتم و زدم بهش لبخندی سیاوش حرف این شنیدن با

 سیاوش بهترینی همیشه تو_

 :گفت و کرد ام حواله چشمکی من حرف این شنیدن با سیاوش

 خانومم همینطور هم تو_



 :شد بلند سامان صدای

 داداش_

 :گفت ای گرفته صدای با و شد خیره بهش سیاوش

 جان_

 ؟! داشت دوستش واقعا حامد_

 تو فتگر دریا از میشد که بود انتقامی بزرگترین این بفهمه بود حقش کردم سوپرایزش من امشب اما کنه سوپرایزش بود قرار آره_

 بده پس رو تاوانش کرد خواهرم با که کاری باید نشده خنک دلم هنوز من البته کردم نابود رو آرزوش همه شب یک

 :شد بلند سامان صدای

 .بده انجام ما حق در کاری همچین تونست چطوری اون برام سخته باورش هنوز_
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 مراقب باید ما ، بفهمی هم تو بهتره کنه رحم کسی به نیست قرار هیچکس دارند وجود آدمایی همچین هنوز بشه باورت باید_

 .امون خانواده مراقب باشیم خواهرمون

 :گفت ای گرفته صدای با و دوخت بهم رو نگاهش کرد بلند رو سرش آوردم بهش فشاری و گذاشتم سیاوش دست روی رو دستم

 ؟! خوبه حالت تو ستایش_

 آره_

 :شد بلند سامان کالفه صدای

  میشم خفه اینجا دارم بخورم هوا بیرون میرم من_

  شد بلند همراهش هم سیاوش

 میام همراهت منم وایستا_

 ! بیفته اتفاقی چه قراره حاال که میکردم فکر این به داشتم بودم نشسته تنها حاال من رفتند شدند بلند جفتشون

 :میومد داشت صداش و بود باز شهال اتاق در که برم خودم اتاق سمت به شدم بلند

 ... االن اون میگفتم ام خانواده به نباید من اما بود کرده باهام اینکارو درسته دریا دارم بدی حس خیلی_

 از نهک فکر تا کنم صحبت باهاش نمیخواستم االن ، کرد خداحافظی بعدش میگفت بهش داشت چی خطیش پشت نمیدونم شد ساکت

  شدم خودم اتاق داخل گرفتم فاصله اتاقش از ، میکردم صحبت باهاش وقتش به باید ترحم روی

  کشیدم دراز تخت روی شدم اتاق داخل که همین میکردم استراحت باید داشتم شدیدی سردرد

 .برد خوابم و شد گرم چشمهام که نکشید طولی

 ستایش_

 شدم خیره بهش خواب خمار و کردم باز رو چشمهام آهسته گوشم کنار سیاوش صدای شنیدن با

 جان_

 نشست لبهاش روی لبخندی من حرف این شنیدن با

  میکنی ضعف وگرنه بخوری چیزی یه باید شام وقت شو بیدار_

 :گفتم و بستم رو چشمهام دوباره حرفش این شنیدن با

 نکن بیدار رو من بخوابم میخوام نمیخوام_

 !میشمااا عصبی دارم ستایش شو بیدار_

 :نالیدم و نشستم تخت روی کالفه حرفش این شنیدن با

 آخه میکنی بیدار و من چرا میاد خوابم_

 

 

🍁 

🌸🍁 



🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 283_پارت#

 اجاره_رحم#

 

 

  میخندید من به داشت و بود حال سر خیلی که بودم شده خیره سیاوش به حرص با

 ؟! نه شده کوک کیفت االن کردی بیدار و من سیاوش_

  میشی بامزه خیلی میخوری حرص وقتی_

 مه اون شدم خیره سیاوش به شده گشاد چشمهای با اومد بیداد داد و شکستن صدای که بگم چیزی خواستم و رفتم بهش ای غره چشم

 بود شده متعجب من مثل

 ؟! چیشده_

 وبرومر صحنه دیدن با رفتم پایین سمت به وضعم سر به توجه بدون و تخت روی از شدم بلند سریع شد خارج اتاق از سریع سیاوش

 و ستادای کنارم اومد شهال میکرد گریه داشت بود نشسته سالن وسط سامان و بودند شده شکسته ها گلدون بود مونده باز تعجب از دهنم

 :گفت

 ؟! چیشده_

 :گفتم ای گرفته صدای با و شدم خیره بهش

 نمیدونم_

 بشیم خیره بهش جفتمون شد باعث سامان صدای

 معلوم من سر تو خاک میکنه سواستفاده ما خواهر از داره عوضی اون نفهمیدم مدت همه این چجوری سیاوش غیرتم بی خیلی من_

  آورده طاقت چجوری گذشته چی بهش مدت این نیست



 :شد بلند سیاوش ی گرفته صدای

  میکنی اذیت رو خودت داری فقط نمیشه درست چیزی اینجوری سامان باش آروم_

 :گفتم و گذاشتم اش شونه روی رو دستم میکردم آرومش باید برگشتم سمتش به شهال ی گریه صدای شنیدن با

 شهال باش آروم_

 آخه من زندگی باید چرا دارند دوستم ام خانواده که حالی در میکردم اذیت رو ام خانواده داشتم میاد بدم خودم از سخته خیلی_

 .بیارم طاقت نمیتونم بشه اینجوری

 :گفتم محکم خیلی و شدم خیره چشمهاش به کشیدم عمیقی نفس حرفش این شنیدن با

 ؟! میفهمی بشی خوب باید ات خانواده بخاطر_

 شد خیره چشمهام به

 ممیتونست کاش موقع اون نداشتم ترسی کاش ذهنمه تو چندش های صحنه اون همش ندارم خوبی ی روحیه اصال من ستایش نمیتونم_

 بکشم بیرون باطالق اون از رو خودم

 ؟! شده دیر مگه االن_

 نه_

 باشی داشته زندگیت تو ترسی یه همیشه و کنی زندگی باناامیدی عمر آخر تا میخوای چرا پس_

 زد پس رو افتاد چشمش گوشه از که اشکی قطره من حرف این شنیدن با

 !ندارم امیدی هیچ اما بشم خوشبخت میخوام_
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 :گفتم و زدم بهش لبخندی حرفش این شنیدن با

 اونا بخاطر نداری دوست یعنی پدرت مادرت سیاوش سامان داری دوست رو ات خانواده تو شهال باشی راست رو خودت با بهتره_

 دریا انتقام بخاطر چرا داری دوستش که مردی با داری شدن عاشق حق تو بعدش سابق ادم همون بشی و بشه خوب دوباره حالت

 ؟! بسازی رو زندگیت مطلق سیاهی تو و بدی خاتمه زندگیت به بخوای

 :گفت و نشست لبهاش روی گریه میون لبخندی هام حرف شدن تموم با

 سابق آدم همون بشم دوباره میخوام_

 :گفتم جدی و گرفتم رو دستش حرفش این شنیدن با

 ایدب االن منتها بودی که سابقی آدم همون به برگشتی هم االنش همین تو شهال بخوای خودت باید اما میشی سابق آدم همون نکن شک_

 ؟! میفهمی کنی پاک ذهنت از رو بد خاطرات تموم

 :گفت و داد فشار هم روی رو چشمهاش حرف این شنیدن با

 آره_

 کنیم نگاه بهش شد باعث سیاوش صدای

 ؟! میکنید چیکار اینجا شما_

 دادم جواب شهال جای به من

 شدیم نگران میومد داشت بیداد و داد صدای_

 گفت؛ و رفت بهم ای غره چشم سیاوش

 ؟! وقت اون بیرون اومدی وضع و سر بااین_

 ی ندهخ صدای دویدم اتاق سمت به و کشیدم بلندی جیغ شد گرد چشمهام دیدنش با که انداختم هام لباس به نگاهی حرفش این شنیدن با

 .میومد سرم پشت از داشت شهال

* * * * 

 هم النا و بود کرده آرومش سختی به سیاوش ، بود خراب خیلی حالش سامان بودیم نشسته صبحانه میز سر همه رفتم پایین سمت به

 میساخت نو از رو خودش باید اون باشه آماده صبحانه میز سر کردم مجبور رو شهال بود خواب

  ستایش_

 :گفتم و شدم خیره بهش سیاوش صدای شنیدن با



 جان_

 !جایی بریم باید باش آماده امروز_

 :گفتم بهش متعجب و انداختم باال ابرویی حرفش این شنیدن با

 ؟! کجا_

 ؟! رفته یادت نکنه پدرت دیدن بریم قرار_

 :گفتم و دادم تکون منفی ی نشونه به سری حرفش این شنیدن با

 نه_

 صالح به چی هر امیدوارم کن کمک بهم خودت خدایا کنم صحبت باهاش امروز بود قرار پدرم آوری یاد با بود شده کور دیگه اشتهام

 :شد بلند شهال صدای ، بشه همون

 ستایش_

 :گفتم و شدم خیره بهش صداش شنیدن با

 جان_
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 !من مثل درست باشه داشته گفتن برای هایی حرف شاید بده فرصت یه پدرت به_

 :گفتم ای گرفته صدای با و شدم خیره بهش نشست لبهام روی تلخی لبخند حرفش این شنیدن با

  بدم فرصت بهش میخوام اما مادرم حق در کرده بدی خیلی بابام بعدش شهال داره فرق دوتا شما موضوع_

 .داد فشار رو دستم و زد بهم لبخندی شهال

* * * * 

 بلند سیاوش آروم صدای بودیم گذاشته قرار کافه داخل بودیم بابام اومدن منتظر میدادم فشار دستام کف رو ناخونام داشتم استرس با

 :شد

 ستایش_

 :گفتم و شدم خیره بهش صداش شنیدن با

 جان_

 ؟! بیفته بدی اتفاق قراره مگه داره استرس انقدر چرا_

 نه_

 ؟! میدی تکون رو پاهات انقدر چرا پس_

 نمیدونم_

 ؟! میفهمی کنید صحبت همدیگه با قراره فقط دوتا شما استرس حتی یا نداره ترس اصال ستایش ببین_

 دادم تکون مثبت ی نشونه به سری حرفش این شنیدن با

 آره_

 صدق مامان بخاطر فقط بود نشده صاف باهاش دلم هنوز کردم برخورد باهاش سرد خیلی شدیم بلند جفتمون شدیم ساکت بابا بااومدن

 کنم صحبت باهاش داشتم

 دخترم خوبی_

 ممنون_

 :گفت و شد چشمهام به خیره و کشید تلخی آه

 هر اما دنبالش بیام بود قرار بعدش بزنم بهش هارو حرف اون شدم مجبور روز اون اما دارم هم هنوز داشتم دوست رو مادرت من_

 !نبود ازش اثری گشتم رو جا

 شدم خیره چشمهاش به متعجب

 !؟ وقت اون برونید خودتون از رو من مادر بودید مجبور چرا_

 نشست لبهاش روی تلخی لبخند من حرف این شنیدن با

 ... اما بود من زن عاشق اون مادرم بخاطر_



 ؟! درسته بشه حامله نتونست اون اما_

 بودند نیومده کنار موضوع بااین دوتا اون اما وقته خیلی بودم اومده کنار موضوع این با من_
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 بود قرار بعدش بزنم هارو حرف اون مادرم بخاطر شدم مجبور شب اون اما هستم عاشقش هم هنوز داشتم دوست رو مادرت من_

 یبشغ همیشه برای مادرت بشه باید که اونطوری نشد اما کنیم زندگی هم با همه چشم از دور بگیرم خونه براش مخفیانه و دنبالش برم

 !ندارم ارتباطی باهاش هنوزم کردم رابطه قطع مادرم با همیشه برای و دادم طالق رو زنم شدم دیوونه من مادرت رفتن از بعد ، زد

 و بردم روف سختی به رو نفسم بود گذشته سخت بهش ها سال این تموم هم بابام یعنی افتاد گونم روی اشکی قطره حرفش این شنیدن با

 :گفتم

 !داشت دوستت ها سال این ی همه مامان_

 :گفت ای گرفته صدای با و داد فشار هم روی محکم رو چشمهاش من حرف این شنیدن با

 کنه صحبت من با نداره دوست حتی اون_

 شدم خیره چشمهاش به فرستادم بیرون حرص پر رو نفسم حرفش این شنیدن با



 باشید باهاش شما میخوام من داره دوستت مامان_

 شد گرد چشمهاش من حرف این شنیدن با

 ؟؟؟!! چی_

 بشه خوشحال دوباره مادرم میخوام بشید رابطه وارد من مادر با شما میخوام من_

 دخترم بخشیدی رو من_

 :گفتم ای گرفته صدای با و شدم بلند

 .میکنم نگاه بهتون بابا چشم به و میبخشم رو شما منم وقت اون کنید خوشحال رو مادرم دوباره تونستید اگه_

 :شد بلند سیاوش صدای که بودم نشسته اتاق داخل خونه برگشتیم سیاوش همراه حرفم شدن تموم بعد

  ستایش_

 :گفتم ای گرفته صدای با و شدم خیره بهش

 جان_

 ؟! نشدی سبک باهاش زدن حرف با مگه ناراحتی هنوز_

 !شنیدم که هایی حرف با مخصوصا زیاد خیلی هم اون ناراحتم هنوز اما چرا نمیدونم_

 ؟! داری دوست و بابات_

 باهاش مامان دارم دوست ندارم بهش نسبت دیگه ای کینه هیچ هاش حرف شنیدن با االن و باشم داشته بابا یه داشتم آرزو همیشه_

 .کنه شروع رو ای عاشقانه زندگی
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 ور بابا بودم غمگین چرا نمیدونم میومد روز هر مامان دل آوردن بدست برای بابا و بود گذشته روز چند بودم نشسته تنها مبل روی

 شهال ی گرفته صدای بودم شده غمگین قلبم ته چرا نمیدونم اما بود زده که هایی حرف با مخصوصا بودمش بخشیده داشتم دوست

 :اومد

 ستایش_

 :گفتم و شدم خیره بهش کردم بلند و سرم صداش شنیدن با

 جان_

 ؟! کنیم صحبت میشه_

 :گفتم و زدم لبخندی حرفش این شنیدن با

 ببینم بشین بیا حتما آره_

  زدن حرف به کرد شروع و کشید عمیقی نفس نشست کنارم اومد من حرف این شنیدن با

 وقتی راچ نمیدونم اما نرسه عشقش به دریا خاله اینکه مخصوصا بشه اینجوری نداشتم دوست من حقایق گفتن از هستم پشیمون خیلی_

 گفتم بهش رو دلم و درد هم من ها موقع همون مثل درست کرد رفتار قدیم مثل باهام سیاوش

 ؟! میتونستی کنی زندگی ترس بااین همیشه نمیتونستی تو دادی انجام رو درست کار تو شهال ببین_

 :گفت و داد تکون منفی ی نشونه به سری من حرف این شنیدن با

 نه_

 اته داداش داشت حتی میکرد سواستفاده ازت داشت روز هر اون نه میشه درست دریا میکردی فکر نمیگفتی چیزی تو اگه بعدش_

 !میگرفت ازت رو ات خانواده

 اومد سامان صدای

  شهال_

 میکرد نگاه بهش داشت گرفته صورت با و اومد حاال که شد خیره بهش سامان صدای شنیدن با شهال

 بله_

 نگفتی هیچکدوممون به و شدی اذیت مدت این تو که بودم شده دور ازت انقدر بودی گفته بهم زودتر کاش_

 کرد بغض شهال حرفش این شنیدن با

 داداش_



 داداش جان_

 دقیقه چند وقتی کنه آروم رو شهال تا میزد هایی حرف و میکرد نوازش رو پشتش داشت سامان و کرد بغلش محکم شد بلند شهال

 :گفت جدی و محکم خیلی و شد خیره چشمهاش به سامان شدند جدا هم از گذشت

 ؟! فهمیدی ببینم اشکی رو چشمهات ندارم دوست دیگه_

 آره_

 !داشتم داداش یه هم من کاش باشه داشته داداش یه آدم بود خوب خیلی بود شده خیره جفتشون به

 ستایش_

  بهش کردم پاک رو اشکام سامان صدای شنیدن با

 :گفتم و شدم خیره

 جان_

 !میکشه رو جفتمون ببینه بیاد سیاوش نکن گریه_
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 ؟! میکنی گریه داری چرا ستایش چیشده_

 :گفتم ای گرفته صدای با و شدم خیره بهش کردم بلند و سرم سیاوش صدای شنیدن با

 سیاوش نمیکنم گریه من نیست چیزی_

 :گفت و برگشت شهال سمت به نگفت چیزی دیگه و داد تکون سری فقط نکرده باور رو حرفم بااینکه سیاوش

 ؟! بیرون بری ندادی قول که کسی به هم با جایی بریم قراره فردا_

 نه_

 :شد بلند سامان صدای که نشست کنارم اومد و گفت ای خوبه سیاوش

 اینجا میارم رو همسرم امشب_

 :گفت و شد خیره بهش خنده با حرفش این شنیدن با شهال

 میرسیم رو حسابش ستایش و من بیارش_

 :گفت و رفت بهش ای غره چشم سامان

 .دوتا شما و میدونم من وگرنه بشید نزدیک بهش ندارید حق_

 دایص نشست کنارم کسی کردم احساس که نکشید طول زیاد نشستم حیاط داخل رفتم بیرون سمت به شدم بلند و کردم تلخی خنده

 اومد سیاوش

 نمیاره طاقت قلبم ناراحتیت دیدن با میدونی ستایش میکنی اذیت رو خودت داری چرا_

 شدم خیره بهش بود خیس که چشمهایی با چرخیدم سمتش به حرفش این شنیدن با

 سیاوش میکنم تنهایی احساس خیلی اما چرا نمیدونم_

 کرد زمزمه گوشم کنار و کرد بغلم محکم من حرف این شنیدن با

 :گفتم و شدم خیره چشمهاش به حرفش این شنیدن با آخه میبری بین از رو خودت داری چرا فداتشم الهی_

 بابام_

 ؟! آخه میکنی خودخوری داری و شدی ناراحت انقدر چی بخاطر پس االن شنیدی هم رو هاش حرف کردی صحبت بابات با_

 کنم درک نمیتونم دارم که رو حسی هم خودم سیاوش نمیدونم_

 :گفت و گذاشت پیشونیم روی ای بوسه شد خم من حرف این شنیدن با

  نمیشی خوب اینجوری تو بشه خوب حالت تو تا بگذره مدت یه باید_

 :گفتم و شدم چشمهاش به خیره کشیدم عمیقی نفس حرفش این شنیدن با

 سیاوش_



 جان_

 ؟! مسافرت بریم مدت یه برای دوتایی میشه_

 داد جواب تردید بدون

 آره_
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 :زدم داص رو اسمش و زدم زانو کنارش رفتم سمتش به نگرانی با میکرد گریه داشت و بود نشسته حیاط داخل که ستاره خاله دیدن با

 !ستاره خاله_

 بشم نگران بیشتر میشد باعث همین و خون کاسه بود شده گریه فرط از چشمهاش کرد بلند رو سرش صدام شنیدن با



 ؟! آخه میکنی گریه داری چرا چیشده ستاره خاله_

 :گفت و شد خیره چشمهام به من حرف این شنیدن با

 دیدم رو اشکان_

 خودم هب دقیقه چند گذشت از بعد ، بودم شده خیره بهش هنگ و نمیشنیدم اصال انگار دقیقه چند برای برد ماتم حرفش این شنیدن با

 :گفتم و کردم باز لب سختی به اومدم

 ؟! مگه آخه گفت بهت چی_

 :گفت و کشید عمیقی نفس من حرف این شنیدن با

 نگفت چیزی_

 ؟! آخه میکنی گریه داری چی برای پس_

 نمنمیتو من چرا پس ، میخندید داشت بود خوشحال کنارش کرده ازدواج انگار دیگه یکی کنار هم اون دیدمش سال چند از بعد دوباره_

 میفتم اون یاد بخندم یا باشم شاد قلبم ته از میخوام وقتی همیشه باشم خوشحال

 میزد رو هاش حرف داشت مظلومانه خیلی کردم بغض هم من حرفش این شنیدن با

 ؟! باشی کثافط اون منتظر میخوای همیشه باشه ات آینده فکر به گذشته ها گذشته نکن فکر بهش ستاره خاله_

 میگیره درد قلبم ستایش کنم فراموشش نمیتونم_

 .بودند کرده خراب جوری یه رو من خانواده زندگی همشون ، بهشون لعنت کردم بسته و باز رو چشمهام درد با حرفش این شنیدن با

 ستاره خاله_

 گفت؛ و شد خیره بهم صدام شنیدن با

 جان_

 تو کنی فکر بهش میخوای کی تا آخه کنی فراموشش همیشه برای نشده وقتش ، نمیکرد تا اینجوری باهات داشت دوستت اگه اون_

  کنی ازدواج بشی عاشق دوباره داری حق

 ... باید فقط من ستایش گذشته من از_

 :پریدم حرفش وسط

 ؟! فهمیدی کنی فراموش رو عوضی اشکان اون باید تو_

 :گفت و شد خیره بهم مظلومانه

 ستایش نگو اینجوری_

 :شد بلند صداش که کشیدم عمیقی نفس بود مامان کردم نگاه سرم پشت به اومد پایی صدای که شدم خیره بهش حرصی

 چیشده_

 !بشه ناراحت مامان نداشتم دوست شدم خیره بهش
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 میایم هم ستاره خاله و من برید شما گرفته دلش ستاره خاله مامان نیست چیزی_

 :گفت و کشید توهم رو اخماش من حرف این شنیدن با مامان

 ؟! آره هستم بچه من کردی فکر تو_

 شدم خیره بهش شده گرد چشمهای با حرفش این شنیدن با

 حرفیه چه این مامان_

 ؟! میگی دروغ داری چرا پس_

 سر هم من مشکالت با نمیتونست داشت مشکالت کافی اندازه به خودش مامان آخه بگم بهش باید چی نمیدونستم شدم خیره بهش ساکت

 بزنه کله و

 .ستاره_

 :گفت و دوخت بهش رو نگاهش من صدای شنیدن با ستاره

 جان_

 بگو رو راستش دلیلی هیچ بدون ؟! میکردی گریه داشتی چی برای_

 شد بلند مامان صدای شد تموم هاش حرف وقتی کرد تعریف مامان برای رو چیز همه ستاره

 ؟! هستی عاشقش هنوز_



 شد خیره بهش مامان که داد تکون تائید ی نشونه به سری و شد خیره بهش اشکی چشمهای با ستاره

 الکی نه هم اون کن فراموشش نداره برات هیچی عذاب یه جز و نمیاری بدستش میدونی وقتی ؟! کنی گریه بخاطرش همیشه قراره_

 .واقعی

 اومد سیاوش صدای ، شد سرازیر منم اشکای که کرد بغل رو مامان شد بلند ستاره

 ؟! چرا گریه باشه خیر_

 :شد بلند مامان صدای که نشست لبهام روی لبخندی حرفش این شنیدن با

 پسرم نیست چیزی_

 کشید توهم رو اخماش و شد خیره ستاره خاله به سیاوش

 ؟! کرده اذیتش کسی_

 

🍁 

🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🌸🍁 

 

🌸🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🌸🍁 

🌸🌸🍁 

🌸🍁 

🍁 

 

 

 291_پارت#

 اجاره_رحم#

 

 

 :گفتم آروم و گرفتم رو دستش رفتم سیاوش سمت به

 میدم توضیح برات بریم_



 :گفت و شد خیره بهم ایستاد سیاوش شدیم دور وقتی که کردیم حرکت خودمون ی خونه سمت به سیاوش و من

 میشنوم_

 :گفت عصبی صدای با سیاوش شد تموم هام حرف وقتی کردن تعریف به کردم شروع و کشیدم عمیقی نفس

 .... رو عوضی اشکان اون دارم دوست_

 نچشیم رو خوشبختی طعم هیچوقت ستاره خاله مامان من همینه قسمت انگار سیاوش بیخیال_

 :گفت و شد خیره بهم عمیق خیلی سیاوش من حرف این شنیدن با

 ؟! نیستی خوشبخت االن تو بگی میخوای_

 شدم خیره چشمهاش به حرفش این شنیدن با

 هستم_

 :گفت و گرفت رو دستم سیاوش

 هر از موقع هر پس کنم فراهم برات رو ها بهترین میکنم سعی همیشه نباشی خوشحال یا بشی ناراحت نمیدم اجازه هیچوقت من_

 ؟! باشه بگو بهم شدی ناراحت چیزی

 باشه_

 اومد سامان صدای

 سیاوش_

 :گفت و شد خیره داغونش ی قیافه به برگشت سمتش به سیاوش

 ؟! چیشده_

 دریا خاله_

 :گفت و انداخت باال ابرویی سیاوش

 ؟! چی_

 نیست خوب اصال حالش عمل اتاق بیمارستان بردیمش خون غرق بود وان تو کردیم پیداش االن همین_

 :گفت و کشید توهم رو اخماش سیاوش

 دیدنش بره نداره حق هیچکس میده پس رو هاش کار تقاص داره نیست مهم اصال درک به_

 شد خیره بهش سامان

 میکنه بیقراری داره مامان اما_

 :گفت و کشید عمیقی نفس سیاوش

 بریم ایدب ما حاال کنه فکر موضوع این به بشینه عمرش تموم که کرده کاری ما خواهر با کثافط اون بریم نباید ما هم بمیره اگه حتی_

 ؟! چی که دیدنش

 .... اون اما_

 بگو همینو هم مامان به بده انجام داشتی دوست کاری هر بعد کن فکر شهال به اول سامان_

 .رفتیم خونه سمت به گرفت رو من دست بعدش
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 :گفت و شد خیره شهال به سیاوش

 ؟! خوبه حالت میکنی گریه داری نشستی چی برای_

 :گفت و شد خیره بهش گریه با شهال

 ... بخدا داداش کنه خودکشی اون نداشتم قصد من میشد الل زبونم کاش نیست خوب اصال حالش بیمارستان دریا خاله_

 رومآ نداشت قصد اصال انگار شهال اما بشه آروم شاید تا کردنش نوازش به کرد شروع و کرد  بغلش محکم رفت سمتش به سیاوش

 عصبی خیلی و رفت در کوره از سیاوش بالخره که میگفت دریاش خاله از و میکرد بخشش طلب سیاوش از داشت همش و بشه

 :گفت

 !بسه شهال_

 :نالید ای گرفته صدای با و شد خیره بهش شد ساکت سیاوش عصبی صدای شنیدن با شهال



 داداش_

 آرزوی بار هزار روزی که بود کرده باهات کاری و میداد کشتن به رو خودت داشت که میکنی گریه کثافطی اون بخاطر داری_

 کنی مرگ

 رفتم شهال سمت به منم سیاوش حرف این شنیدن با

 با نسبتی هیچ دیگه دریا بعدش ات خانواده جز نمیرسه هیچکس به آسیبی خودت کردن داغون و کردن گریه با شهال سیاوش با حق_

 داد انجام که کاری با مخصوصا نداره شما خانواده

 :اومد سامان صدای بعدش من حرف این شنیدن با

 کثافط چقدر_

 :شد بلند سیاوش صدای که شدم خیره بهش متعجب

 ؟! چی_

  دریا خاله_

 :گفت و انداخت باال ابرویی سامان

 میمونم اینا کار تو وقتا بعضی من واقعا ، سمتش به همون برگشتن برای بوده نقشه یه همش اینا خودکشی این بابا هیچی_

 ؟! داده انجام کاری همچین واقعا_

 :گفت و دوخت بهم رو نگاهش سامان

 آره_

 ای نهاحمقا های فکر همچین بود نشسته و نبود هم پشیمون حتی دختره اون دادم تکون تاسف ی نشونه به سری حرفش این شنیدن با

 :شد بلند سیاوش صدای بود داده انجام

 !کنه فراموش همیشه برای رو دریا میخواد دیشب اش خاله دختر خواستگاری رفت_

  زد پوزخندی سامان

 !باش مطمئن نمیشه بیخیال اصال اون_
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  خرابه ذاتش اون نمیرسه میخواد که چیزی اون به باش مطمئن اما بخوره خواست گوهی هر_

 زدم صدا رو اسمش و شدم خیره بهش سیاوش حرف این شنیدن با

 سیاوش_

 :گفت و شد خیره چشمهام به برگشت من سمت به

 جان_

 رفت شهال_

 :گفت و زد موهاش داخل چنگی عصبی من حرف این شنیدن با

 کرف شاید شده ناراحت البد شنید االنم ، میسوزه دلش اما دریا دیدن بری نباید تو میگم بهش کنه دیوونه و من داره قصد دختر این_

 نیست پشیمون هم درصد یه ندارم شک که خراب ذاتش انقدر اون اما داده انجام که هایی کار از شده پشیمون عفریته اون میکرد

 سوخت براش دلم منم واقعیتش_

  شد خیره سامان به عصبی سیاوش

 ؟! شدی دیوونه نکنه کرد بدبخت رو خواهرت که همونی سوخت اون برای دلت_

 :گفت و داد تکون منفی ی نشونه به سری سامان

 .... خون غرق دیدمش من که وضعی بااون خوب سوخت براش دلم واقعا اما نشدم دیوونه_

  کنه گریه خون و بده پس تقاص که زمانی تا نمیبخشمش هیچوقت شهال وضعیت بخاطر نکن شک اما بسوزه براش دلم شاید_

 ترف خونه از سیاوش ، باشه متنفر دریا از که داشت حق و ناراحت وضعیتش بخاطر و داره دوست رو شهال چقدر سیاوش میدونستم

 :شد بلند سامان صدای که بیرون

 ؟! عصبیه انقدر چرا سیاوش_

 زدی که هایی حرف بخاطر شاید_

 شد خیره بهم سامان



 !ستایش_

 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 حالی با مخصوصا نیست آیند خوش براش اصال دیده رو اون وضعیت این تو که حاال داره دوست خیلی رو شهال اون بده حق بهش_

 داره شهال که

 بود زده رگش افتضاح خیلی هم دریا اما میدونم_

 دادم تکون تاسف ی نشونه به سری

 تهیچوق عشق اون نکن شک ، میزنه رگ عشقش برگشت بخاطر نشسته داده انجام شهال با که کاری از باشه پشیمون اینکه جای_

 کرده سواستفاده همه اعتماد از و نکرده رحم خواهرش دختر به که آدمی همچین سمت نمیاد

 !واقعا_

 سامان_

 ؟! بله_

 :گفتم و شدم خیره چشمهاش به

 ؟! کرد شهال با که کاری بخاطر بخشیدی رو اون یعنی شدی ناراحت حد این تا دریا وضعیت برای تو_
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 :داد رو جوابم قاطع و محکم خیلی

 نه_

 شدم خیره بهش شده ریز چشمهای با حرفش این شنیدن با

 ؟! بشه عصبی سیاوش شدی باعث چرا ها حرف این و سوخت براش دلم میگی چرا نبخشیدی رو اون اگه پس_

 که کاری بخشیدم رو اون من نکن فکر اما ، میسوخت براش دلت باشی هم خونیش دشمن اگه حتی که بود شده جوری واقعا چون_

 .نبود بخشش قابل اصال کرد شهال با اون

 صبیع سیاوش میدونست بزنه حرف باهاش تا سیاوش پیش رفت انگار بیرون رفت هم سامان که دادم تکون تائید ی نشونه به سری

  بشیم منگ و گیج میشد باعث که میفتاد بدی های اتفاق انقدر ها روز این کشیدم دلسوزی آه هاش حرف شنیدن از شده

 ستایش_

 :گفتم و برگشتم سمتش به سیاوش مامان صدای شنیدن با

 جان_

 :گفت و شد خیره بهم کرده گریه بود مشخص که اش شده قرمز چشمهای با

 ؟! نشده خبری دریا از_

 رفط یه از میکشید زجر همه از بیشتر داشت واقعا اون میسوخت مامان برای دلم چقدر شدم خیره بهش تاسف با حرفش این شنیدن با

 ینا داشت تحملی و صبر عجب بود بیمارستان گوشه حاال و بود مقصر که خواهرش طرف یه از بود شده جنسی شکنجه که دخترش

 زن

 خوبه حالش نباشید نگران_

 ؟! اومده هوش به_

 اش خاله دختر خواستگاری رفته بود عاشقش که پسری اون چون کرده اینکارو توجه جلب برای فقط گویا ، نمیدونم_

 :گفت و زد پس رو میچکید اش گونه روی داشت که اشکی قطره مامان

 نمیفتاد ها اتفاق این از هیچکدوم کاش_

 کنید فراموش بهتره پس شدید ناراحت کافی اندازه به شما میشه تموم میگذره اینا همه بالخره_

 :گفت گرفت رو دستم و اومد سمتم به مامان

 کنیم صحبت دریا با بعدش بشه خوب اش روحی حال باید اون روانشناس پیش ببریم رو شهال باید کن صحبت سیاوش با_

 کنم صحبت باهاش اون درمورد نمیتونم اصال من دریا دوم مورد اما و ببره رو شهال فردا از قراره خودش سیاوش که اول مورد_

 کنه صحبت باهاش بخوام ازش چجوری میشه عصبی سیاوش میاد زن اون اسم وقتی حتی

 :گفت بغض با مامان

 !نمیشد اینجوری شاید بود شهال به هواسم بیشتر کاش_

 ؟! رستهد نکنیم تکرار رو گذشته های کار که باشیم فکر به باید فقط االن ، نمیشه حل چیزی شاید و کاش ای گفتن با دیگه  االن_



 آره_

 

  ؟ چطوره حالتون من نفسای سالم

 فیلترینگ چون شید جوین محافظمون کانال داخل همتون حتما شب هر میزاریم محافظمون کانال داخل زودتر رو 94 پارت عزیزان

  شدن فیلتر دیشب رمان کانال تا۶ و شده زیاد

 ️❤️❤جدیدو پارت بخونید و محافظ کانال داخل شین جوین زود ک

https://telegram.me/joinchat/AAAAAFLOfu0Liz2kzl89CQ 
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  سیاوش_

 :گفت و برگشت سمتم به و کرد خاموش رو سیگارش صدام شنیدن با سیاوش

 جان_

 :گفتم جدی خیلی و شدم خیره بهش اخم با

 ؟! میکشیدی سیگار داشتی_



 :گفت و کشید عمیقی نفس شد خیره بهم ساکت من حرف این شنیدن با

 نه_

 سیاوش_

 باشم تنها میخوام نده گیر بهم ستایش نیست خوب اصال حالم فعال_

 :گفتم و شدم خیره بهش حرص با حرفش این شنیدن با

 حالم یمیکن بغلم میای نیست خوب حالم من وقتی چطور باشی هم تنها میخوای وقت اون ، آره بکشی سیگار باید هستی عصبی چون_

 ؟! بکشم سیگار شد خراب حالم وقتی منم چطوره ؟! باشی تنها میخوای میکشی سیگار و فرط فرط خودت وقت اون میکنی خوب رو

 :گفت و کرد بغلم محکم اومد سمتم به من حرف این شنیدن با

 فهمیدی بشی آروم چیزی با من بغل جز نداری حق تو هیش_

 :گفتم خودش مثل منم حرفش این شنیدن با

 ؟! فهمیدی بشی آروم چیزی با من آغوش جز نداری حق هم تو_

 :گفت گیرایی و خاص لحن با و شد خیره چشمهام به شد جدا ازم من حرف این شنیدن با

 خانوممم چشم_

 :شد بلند سیاوش صدای که انداختن گل خجالت شدت از هام گونه کردم احساس حرفش این شنیدن با

 ؟! کشیدی خجالت_

 نه_

 :زدم صدا رو اسمش که زد محوی لبخند من حرف این شنیدن با

 سیاوش_

 جان_

 ؟! بشی آروم باخودخوری میخوای کی تا بیا خودت به زودتر چه هر لطفا ببینم شکلی این رو تو ندارم دوست_

 !لعنتی میشه بدتر کنم درستش میخوام چی هر بگیرم آروم نمیتونم هم ای لحظه حتی ستایش درگیره ذهنم و فکر تموم_
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 ؟! دارید استرس انقدر چرا شده چیزی مامان_

 خبر چی همه از من نمیدونست من بیچاره مامان ، میکنه پا اون پا این داره همه این که بگه میخواد چی میدونستم شد خیره بهم مامان

 دارم

 ؟! باشه کن گوش بهم خوب پس بشی عصبی یا دلخور ازم تو نمیخوام نمیدم جواب بهش اصال من نباشی موافق تو اگه ببین ستایش_

 :گفتم و زدم بهش لبخندی حرفش این شنیدن با

 باشه_

 :داد ادامه و فرستاد بیرون حرص پر رو نفسش

 .... که گرفتیم تصمیم ساشا و من خودمون درمورد گذشته درمورد کردم صحبت بابات با من_

 :پریدم حرفش وسط

 ؟! درسته کنید ازدواج گرفتید تصمیم_

 :گفت و شد خیره بهم قبل از تر متعجب من حرف این شنیدن با

 ؟! میدونی کجا از تو_

 ارهدوب خواستید و بخشیدنش شما اگه شد قرار گذشته درمورد حتی کردیم حل رو چیز همه و کردم صحبت وقته خیلی بابا با من_

  میبخشمش کامل منم وقت اون کنید ازدواج باهاش

 :گفت و زد لبخندی مامان من حرف این شنیدن با

 ؟! داری خبر چیز همه از بودی نگفته بهم چرا دختر تو شدی موزی چقدر_

 :گفتم و زدم بهش لبخندی حرفش این شنیدن با

 مامان میگرفتید تصمیم باید شما_



 سختی مامان گذشت که سال همه این میشه خوشبخت دوباره داره مامان اینکه از بودم شده خوشحال خیلی کردم بغلش محکم بعدش

 شادی این بود حقش االن پس نبود خوشحال اصال و کشید

 !کردید خلوت دختر و مادر چخبره_

 :گفتم و شدم خیره بهش بشیم جدا هم از ستاره خاله صدای شنیدن با

 هست ای کننده خوشحال خبر چه نمیدونی_

 :گفت و انداخت باال ابرویی من حرف این شنیدن با

 بهار ازدواج_

 !کنم سوپرایزت داشتم قصد من فهمیدی که هم تو_
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 ستایش_



 من که بود خبری بهترین این و میچشید رو خوشبختی طعم داشت هم مامان بالخره بودم خوشحال خیلی شدم خیره مامان به لبخند با

 باشه خوشبخت داشت حق حاال کشید زجر من بخاطر سال همه این مامان خوشبختی جز داشتم آرزویی چه دیگه من مگه بودم شنیده

 جان_

 ؟! بخشیدی رو پدرت تو_

 :گفتم و شدم خیره چشمهاش به نشست لبهام روی لبخندی

 دهب مثبت جواب ازدواجت پیشنهاد به و ببخشه رو تو مامان که میبخشم رو تو وقتی گفتم بهش کردم صحبت بابا با من مامان_

 :گفت و شد خیره بهم زده بهت شد گرد چشمهاش من حرف این شنیدن با مامان

 ؟! بودی نگفته من به چیزی چرا پس دادی انجام کاری همچین واقعا تو_

 ودمشب بخشیده وقته خیلی من کردم سکوت همین برای بشنوی رو هاش حرف وقتی چیه بابا درمورد شما نظر ببینم میخواستم چون_

 بودم شما حرف منتظر فقط

 :گفت و کرد بغلم محکم اومد سمتم به من حرف این شنیدن با مامان

 دارم دوستت خیلی_

 مامان همینطور منم_

 اومد ستاره خاله صدای

 بهار_

 :گفت و شد خیره بهش شد جدا من از مامان

 جان_

 :گفت و شد خیره بهش غمگین ستاره خاله

 میرم شهر این از کردید ازدواج شما وقتی کردم آماده رو انتقالم کارای من_

 :گفت و کشید توهم رو اخماش ستاره خاله حرف این شنیدن با مامان

 ؟! بسالمتی کجا گرفتن مشورت و دادن خبر بدون_

 مشهد_

 ؟! اونجا میری داری که نبود خوب کارت اینجا مگه اونجا بری بزارم تنها نمیشه_

 ... اما بود خوب نه_

 :گفت و پرید حرفش وسط مامان

 ؟! ستاره بود چی دلیلت پس_

 .... که وقت هر خانواده اون پیش بیام نمیخوام باشم مستقل میخوام من بیام همراهت هم من کردی ازدواج ساشا با وقتی ندارم دوست_

 :گفت و زد لبخندی اومد مامان سمت به کشید عمیقی نفس شد ساکت

 ؟! میفهمی سخته برام واقعا نزار فشار تحت و من بهار_

 ..... اما رو تو نمیزارم فشار تحت_

  بشی خوشبخت برابرش چند میخوام کشیدی درد و کشیدی سختی که ها سال این تموم اندازه به بشی خوشبخت میخوام_



 شد جمع چشمهاش تو اشک مامان
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 و هستم ساشا عاشق درسته ، میکنم و کردم زندگی دوتا شما بخاطر عمرم تموم من محال مگه اما باشم خوشبخت تو بدون میخوای_

 که باشه داشته بزرگ خونه یه بود این هم ساشا با من ازدواج شرط بزارم خودتون حال به نمیتونم رو دوتا شما اما دارم دوستش

  باشه من پیش خواهرم

 میکرد کنترل رو خودش داشت سختی به بود شده جمع چشمهاش تو اشک ستاره خاله

 بهار_

  بره کنارم از خواهرم بزارم میتونم چطور تنهام چقدر من میدونی ستاره بگی نه بهم نمیتونی_

 .... من میدونی خودت اما_

 بشم تنها نزار ستاره خدا رو تو میدم قول بهت ببینی رو عوضی ی پسره اون نمیزارم_

 ازدواج من وقتی از و نداره رو هیچکس ستاره خاله و من جز مامان میدونستم میشد پاره تیکه داشت قلبم مامان های التماس دیدن با

  میکرد دق اون میرفت هم ستاره خاله اگه حاال و بود شده تنها بودم کرده



 ستاره خاله_

 :گفتم و زدم محزونی لبخند که شد خیره بهم ناراحتی با برگشت سمتم به صدام شنیدن با

  تنهاست اون باباش مامان پیش_

 باشه_

 جخار خونه از همین برای کنم گریه مامان جلوی نمیخواستم بود گرفته ام گریه کرد بغلش محکم و رفت ستاره خاله سمت به مامان

 اومد سرم پشت از سیاوش صدای که میرفتم اتاق سمت به داشتم بودند کرده خیس رو صورتم اشکام رفتم ویال سمت به شدم

 ببینم وایستا ستایش_

 :شد بلند صداش که میکردم پاک رو اشکام داشتم برنگشتم سمتش به ولی ایستادم صداش شنیدن با

 ؟! نمیدی جواب میزنم صدات چی هر چرا_

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس حرفش این شنیدن با

 ..... من نبوده هواسم_

 :گفت و رفت توهم اخماش کم کم شد خیره دقیق بهم و سمتم اومد

 ؟! کردی گریه_

 نه_

 نگو دروغ_

 بود فهمیده خوب خیلی اینو اردالن و میلرزید صدام گفتن  دروغ موقع همیشه بگم دروغ سیاوش به نمیتونستم
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 خاله مامان نداشت حد که بود خراب حالم انقدر اما کنم گریه من نداشت دوست بود شده خیره بهم خورده گره های اخم با سیاوش

 حتی سیاوش میدونستم اما داشتم دوست رو سیاوش من ، نبودیم اما باشیم خوشبخت داشتیم حق داشتیم غمگینی های زندگی من ستاره

 !میگفتم کی به باید من رو این اما هست باهام داره که وجدانی عذاب بخاطر فقط فقط و نداره ای عالقه من به نسبت ای ذره

  ستایش_

 شدم خیره بهش شدم خارج افکارم از صداش شنیدن با

 جان_

 میشم دیوونه دارم بزن حرف کرده اذیتت کسی کردی گریه چی برای هستی ناراحت انقدر چرا_

 :گفتم و شدم خیره چشمهاش به حرفش این شنیدن با

 باش آروم سیاوش نکرده اذیت منو کسی_

 :گفت و کشید هم تو رو اخماش من حرف این شنیدن با

 ؟! هان داری روزیه و حال چه این پس_

 و مداو سمتم به شد باز اخماش شد تموم هام حرف وقتی کردم تعریف براش رو ماجرا تموم کشیدم عمیقی نفس حرفش این شنیدن با

 :گفت

 ؟! میکنی گریه نشستی شدی ناراحت انقدر همین برای_

 آره_

 وقت هر تو کنه شروع پدرت با رو جدیدی زندگی قراره هم مادرت درضمن بره نیست قرار جایی ات خاله عزیزم نباش نگران_

 ؟! میکنه گریه این برای ادم مگه آخه پیشش بری میتونی بخوای

 میترسم زیاد خیلی سیاوش_

 :گفت و انداخت باال ابرویی

 ؟! چیه برای ترس_

 داره مشکل چیزی یه وسط این بشیم خوشبخت بخوایم یهو اینکه از  میترسم کشیدیم سختی همیشه چون شاید نمیدونم_

 :گفت و انداخت باال ابرویی من حرف این شنیدن با

 ؟! وقت اون داره مشکل چی_

 نمیدونم_



 بدی خرج به بیخود حساسیت نباید اما هستی نگران و داری دوست رو مادرت چقدر میدونم شدی حساس بیخودی ستایش ببین_

 ؟! میفهمی

 ؟! میفهمی چیز همه از آینده از میترسم فقط من میکنی اشتباه داری سیاوش_

 :گفت و شد خیره چشمهام به گذاشت من صورت طرف دو رو دستاش

 باشی ناراحت دقیقه یه حتی نمیزارم هستم زنده من که موقعی تا باشی داشته ترس آینده بخاطر و باشی ناراحت نباید_

 هم وعموض این بخاطر دارم و دارم دوستش چقدر من نمیدونست حتی سیاوش فرستادم بیرون حرص پر رو نفسم حرفش این شنیدن با

 .نداشتم خبر خودم به نسبت اون احساس از چون میکشم زجر
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 ؟! میاد عشوه انقدر سیاوش برای داره کیه دختره این_

 :گفت و شد خیره بهم خنده با سامان

  هست عاشقش هم باز کرده ازدواج سیاوش میدونه اینکه باوجود االن حتی بود سیاوش عاشق بچگی از عموم دختر نوشین_



 نم میکردم چیکار باهاش باید حاال هوووف بود عاشقش عفریته ی دختره این واقعا یعنی شد گرد چشمهام سامان حرف این شنیدن با

 :گفتم و رفتم سمتشون به خودم ، بشه نزدیک سیاوش به کسی نداشتم تحمل

 عزیزم سیاوش_

 ارمد عشوه و ناز از پر لحن این با من نمیشد باورش شد خیره بهم شده گرد چشمهای با و برگشت سمتم به صدام شنیدن با سیاوش

 بودم مجبور فعال اما نمیشد باورم هم خودم میکنم صحبت باهاش

 ؟! هستی ستایش تو_

 :گفتم و برگشتم سمتش به لبخند با نوشین صدای شنیدن با

 !هستی نوشین حتما هم شما و آره_

 :گفت و زد پوزخندی

 باشه داشته ای سلیقه همچین سیاوش نمیکردم فکر_

 :شد بلند سیاوش صدای ، عوضی میشه بلند داره سرم از دود میکردم احساس نشست رفت و انداخت پام تا سر به نگاهی بعدش

 دارم دوست خیلی رو همسرم من_

 :گفت و برگشت من سمت به بعدش

 جان_

 :گفتم و زدم بهش لبخندی

 دارم کار باهات دقیقه چند بیای میشه_

 حتما_

 :گفتم و شدم خیره بهش حرص با و بستم رو اتاق در رفتیم خودمون اتاق سمت به سیاوش همراه

 گذشت خوش_

 :گفت و انداخت باال ابرویی من حرف این شنیدن با

 چی_

 کن خراب خونه ی زنیکه اون های حرف شنیدن_

 :گفت و شد خیره بهم شد تموم اش خنده وقتی خندیدن بلند بلند به کرد شروع من حرف این شنیدن با

 ستایش شده حسودیت تو_

 ؟! آخه کنم حسودی باید اون چی به نه_

 :گفت خاصی لحن با و شد خیره چشمهام به اومد سمتم به

 نمیکنم هم نگاه حتی دیگه هیچکس به تو از غیر من چون کنی حسودی زنی هیچ به هیچوقت نباید تو_

 :شد بلند سیاوش صدای که بودم شده خیره بهش شده گرد چشمهای با میکوبید دیوار و در به رو خودش داشت قلبم

 ستایش_

 جان_

 بود شده گرد چشمهام اینکارش با کرد بغلم محکم

سلام
@Rooman_nazy
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