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 *رزوٱ*

اتاق کارش بود داشت کار میکرد ، منم   بابایی مثل همیشه تو 

 چهار دست و پا وارد اتاق شدم مثل گربه رفتم زیر پاش

 میوووووووو میووووووووو  _

 بابایی با خنده نگاهم میکنه و میگه 

 نکن پیشی کوچولو االن کار دارم +

 میووووووووو میوووووووو میوووووووو  _

میکنه من و میشونه رو پاهاش و موهای بلند مشکی    بابایی بلندم

 : مو میده مشت گوشم و لپمو میبوسه و میگه

 جانم پیشی کوچولو +

 : خودمو تو بغلش جا میدم و میگم

 بابایی ؟؟؟  _
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 جان بابایی؟؟؟  +

 میشه بیاید پیشم موهامو ببافید  _

 بابایی االن کار داره بعد میاد موهای پیشی کوچولوشو میبافه +

 : ناراحتی میگم اب

 االن االن االن  _

 : بابایی با اخم نگاهم میکنه و میگه

 دختر بدی نشو _

 : با حالت قهر روم و میکنم اون ور و میگم

 بابایی قهرم باهاتون _

 : میخوام از بغلش بیام بیرون ک منو میکشه تو بغلش

مگه نگفتم حق نداری باهام قهر کنی ، مثل اینکه دلت تنبیه   +

 د امیخو
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نه نه بابایی من کی قهر کردم اشتیه آشتیم تازشم دختر به  _

 این خوبی دلتون میاد تنبیه اش کنی

 : یهو بابایی من و میخوابونه رو پاهاش

ضربه اسپنک میشی تا دیگه    ۰۳دخمل بابا زبون دراز شده   +

 زبون درازی نکنی

 نه نه بابایی غلط کردم  _

 هیییییییییییس  +

به   میکنه  ضرباتش  ساشروع  میکنه  ناله  آروم  منم  کردنم  پنک 

 شدید تر میشه اروم اشک میریزم و ناله میکنم . ضربات ک 

 تموم میشه بغلم میکنه اشکام و پاک میکنه و میبوستم و میگه 

بابا تموم شد عزیزم حاال یاد گرفتی برای  + هیییییس دخمل 

 بابایی زبون درازی نکنی

 بله بابایی جونم _
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 لمشگخوآفرین دخمل  +

و میشونه جلوی   اتاق خوابمون  تو  میبره  و  و من  بلندم میکنه 

 خودش و شروع میکنه به شانه کردن و بافتن موهام 

 حاال دخملم خوشگل شد +

بلند میشم خودم و تو اینه میبینم از دوق میپرم بغلم بابایی و  

 : بوسش میکنم

مرسی بابایی من خوشبخت ترین دخمل دنیام چون بهترین  _

 نیا رو دارمد  ییبابا 

 من خوشحالم ک بهترین دخمل دنیا رو دارم+

 من و میبوسه با کلی ذوق جواب بوسشو میدم

بابایی خوب  و ی  داد  خیلی خوشحالم ک خدا جواب دعاهامو 

سال صبر کردم تا بیاد تو زندگیم    ۰گذاشت سرراهم درسته ک  

 و
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 . خدا جواب صبوریم و داد

همیشه رابطه مون همینجوری    امخوخیلی دوسش دارم از خدا می

 . باشه و بابایی همینجوری دوسم داشته باشه

 بابایی جونم ؟؟ _

 جونم+

 میدونید قد تمام ستاره های دنیا دوستتون دارم _

 میدونم دخمل قشنگم من دوست دارم+

 سرمو میبرم تو گردن بابایی و بوسش میکنم 

 شیطونی نکن دختر کار دارم +

 نش و بوس کردم ی لیس زدم ردگ توجه ای نمیکنم دوباره

 : بابایی پرتم کرد رو تخت و اومد روم و گفت

 دخمل بابا دلش شیطنت میخواد +

 ریز ریز میخندم 
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 اهوووووم_

 : بابایی ی نگاه خبیث میکنه

 مگه نگفتم اهووووم نه بله+

 بعد شروع میکنم به قلقلک دادنم قهقه میزنم

 د .شیبا.....با....ییی ....بب.....خ... _

 همینطور قلقلکم میده 

 هع ....غل...ط...هع .....کر....هع...دم_

دستشو از پهلوهام برمیداره با خنده نگاهم میکنه خم میشه روم 

 .و شروع میکنه به بوسیدنم منم همراهیش میکنم

 از روم بلند میشه با چشمای خمار نگاهش میکنم با ناله میگم 

 بابایی _

 ه میگ میخنده و میزنه نوک دماغم و 
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دخمل کوچولو االن وقت شیطنت نیست من کار دارم تو هم  +

 بدو کاراتو انجام بده میخوایم بریم خرید برای دخمل کوچولوم 

 لباس بخرم آخر هفته مهمونی دعوتیم

ذوق   با  رفت  یادم  اصال همه چی  آورد  و  خرید  اسم  بابایی ک 

 دوباره پریدم بغلم بابا و لپشو بوس کردم 

 ی برام مداد رنگی هم میخرید بایبا اخ جووووووون خرید_

 بابایی میزارتم زمین و میگه

اگه دخمل خوبی باشی و بزاری بابایی کاراشو بکنه هم مداد  +

 رنگی برات میگیرم هم پاستیل

بکنید  _ کاراتون  شما  تا  میشم  ساکت  بابایی  چشم  هورااااااااا 

 شیطونی هم نمیکنم 

اغ کتابم ی کم  سر  یرمبابایی میره تو اتاقش تا کاراشو بکنه منم م

 کتاب میخونم . بعد بلند میشم جلو اینه میشینم ارایش مالیمی 
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میکنم ی رژ کالباسی میزنم رو لبم ؛ بابایی از ارایش زیاد خوشش 

 نمیاد و منم به خاطر بابایی رعایت میکنم ، میرم جلوی

 کمد لباسم و ی نگاهی به لباسام میکنه و با خودم فکر میکنم 

 . چی بپوشم...اووووووم .._

لباسام و زیر رو میکنم مانتو ابی روشن و ک حالت پیراهن داره  

 برمیدارم با شلوار جین مشکی لوله تفنگی با شال آبی نفتی 

نگاه   و  من  اتاق ی سرتاپا ی  تو  میاد  بابایی  اینارو میپوشم ک 

 میکنه 

 ۰پارت 

با اخم نگاهم میکنه که ناگهان استرس میگرتم ی نگاه به خودم  

 سم مناسبه پس چرا بابایی بهم اخم کرده لبانم میک

با عصبانیت میاد جلوم و تو چشام نگاه میکنه میترسم و سرمو 

 میندازم پایین بهم میگه 
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 مگه نگفتم وقتی نگات میکنم چشات ندزد +

 سریع نگاهش میکنم و اروم و شمرده میگه

 مگه بهت نگفته بودم این مانتو کوتاه حق نداری بپوشیش+

 خوشگله دوسش دارم ایی باب خب_

به مانتوم نگاه میکنه ی مانتوی ابی با استین های تا آرنج ک  

 سفیدی دستام مشخص میشه و حالت پیراهن دامن داره ک تا 

 . روی زانوم میاد

 با عصبانی میگه

تو تپلی اینم کوتاه همه جات میزنه بیرون خوشم نمیاد کسی  +

 جز خودم اینجوری ببینتت 

 با بغض میگمن و پاییسرمو میندازم 

 ببخشید بابایی _
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دستشو میزاره زیر چونه ام و سرمو میاره باال و به چشمای اشکیم  

 نگاه میکنه و میگه 

کنم  + انتخاب  لباس  برات  بیام  تا  نکردی  صبر  اینکه  خاطر  به 

 تنبیه میشی ولی وقتی ک برگشتیم حاال هم گریه بی گریه ببینم 

 گریه میکنی خرید بی خرید 

 م سریع میگ

 بابایی من ک گریه نکردم  هن_

 افرین دخمل خوب +

میره سر کمدم و مانتو مشکی ساده ی بلندم و با شال مشکی  

 طالیی مو و برمیداره و میاد سمتم مانتومو و شالمو درمیاره 

مانتو مشکی مو تنم میکنم شالم سرم میکنه موهامو هم میده تو  

 م با . من فقط ی کم از موهای مشکی مو کج میریزه رو صورتم 
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لبخند به کاراش نگاه میکنم عاشق این کاراشم ک حواسش بهم  

 هست و مثل بچه هایی هستم ک باباشون لباساشون تنشون 

 میکنه 

 حاال شدی ی دخمل ماه و خوشگل و خانوم+

به صورتش خیره شدم باباییم خیلی جذابه ی صورت مردونه ک  

 شیده یی کبا ته ریش روی صورتش مردونه تر شده با چشما

به رنگ قهوه ای سوخته من عاشق چشماشم هیچ وقت از نگاه  

 کردن بهشون سیر نمیشم پراز حس زندگی و آرامش چشماش

 دنیای منه

ابروهای کمانی پر و مردونه ، موهای مشکی لخت ک همیشه رو 

 به باال میده و تیپش فوق العاده تر میشه ، قدی بلند و بدنی 

کمم من دختری با قد    براشکنم  ورزیده داره گاهی احساس می

 کوتاه و تپل با صورتی گرده و لپی و چشمای گرد و مشکی 
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 . موهای مشکی بلند تا روی کمرم

 تموم شدم دخملی انقدر بهم زل نزن+

 دوست دارم بابایی خودمه از نگاه کردن بهش سیر نمیشم _

 بینی مو میگیره میکشه

 آی آی آی بابایی ولم کن _

 اپلوس راز چشیطون زبون د+

سرخوش میخندم و بابایی ولم میکنه میره سمت کمد لباساش  

 ی جین ذغالی پاش میکنه با ی پیراهن ساده سرمه ای ادکلن 

سمتم   برمیگرده  میکنه  خالی  خودش  رو  هم  اش  عالقه  مورد 

نگاهش ک میکنم تمام غم عالم میریزه تو قلبم من واقعا براش 

 کمم

 با غم نگاهش میکنم و میگم 

 یی بابا بریم_



 

 

14 

دستمو گرفت گرفت و از خونه بیرون رفتیم سوار ماشین بابایی  

 شدیم ک یهو برگشت سمت من و گفت

 آرزو +

 : سرمو اوردم باال نگاهش کردم

 بله بابایی _

 تو یهو چت شد دخملم ؟؟؟ +

 با بغض به بابایی نگاه میکنم چشام پر از اشک و آماده ی باریدن 

ش هیکل من  گل خوا خوشبابایی من برای شما خیلی کمم شم_

 چی قدم کوتاه و خپل 

 بابایی با اخم نگاهم میکنه و میگه 

دوباره از این حرفا زدی من همینجوری دوستت دارم تازشم تو +

 داری وزن کم میکنی اونم به اصرار خودت وگرنه من
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تپلی تو دوست دارم تو خوشگلی مهربونی نجیبی همونی هستی  

 ا خودت و اذیتن فکربا ایک من میخوام آخه عزیز دلم چرا 

 میکنی

دست خودم نیست بابایی وقتی بهتون نگاه میکنم این میاد تو  _

 ذهنم میترسم ی روز ازم خسته شید

الهی من قربون دخمل خوشگلم برم من هیچ وقت ازت سیر +

 نمیشم تو عشق منی بابایی 

 از گردنش آویزون میشم و محکم میبوسمش 

شما منبع آرامش   ممنونه چی  ممنون بابایی جونم به خاطر هم_

 منید عاشقتونم

 لپمو میبوسه و میگه

 حاال راه بیوفتیم دخمل بابا +

 اهووووووم_
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؛   افته  راه می  لبخند نگاهم میکنه و ماشین روشن میکنه و  با 

 دستمو میگیره و میزاره رو دنده زیر دستش میدونم با اینکار 

ین  اشق ااره ع میخواد ارامش و بهم برگردونه و بگه ک دوسم د

 کاراشم ک با نگاه کردن میفهمه من چ حالی دارم 

 )بابایی)امید  

وقتی تو اون لباس دیدمش نفسم رفت خیلی دلربا شده بود و  

 اصال دوست نداشتم کسی غیر از خودم دخترکم و تو اون لباس

ببینه تمام وجودش مال منه . برای همین لباس شو عوض کردم  

  منش کردو ی مانتوی ساده ت

اومدیم تو ماشین ک اون حرفا رو با بغض گفت دلم میخواست 

 درسته قورتش بدم الهی من قربونش برم ک اینجوری بغض 

میکنه اشکاش دیوونه ام میکنه گاهی اوقات اینجوری میشه حس  

 . میکنه برام کمه ولی نمیدونه ک تمام دنیای منه نباشه نیستم
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شتم روش  مم گذاست خوددستشو گرفتم گذاشتم روی دنده و د

با لبخند ی نگاه بهش کردم میخواستم با اینکارم آرامش رفته 

 شو 

به دست بیار ک از چشمای ارومش فهمیدم کارمو درست انجام  

 دادم

پیاده   هردو  و  کردم  پارک  ماشین  رسیدیم  همیشگی  پاساژ  به 

 . شدیم

ارزو تندی اومد دستمو گرفت تو دستشو خودشو چسبوند بهم 

 ور خیابون وایساده بودن چشم غره رفتک اون دختر  به دو تا 

خنده اهم گرفت تازه فهمیدم چرا اینکار و کرد اروم تو گوشش  

 گفتم

 حسود کوچولو +

 حق به جانت نگام کرد و گفت 
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 نخیرم حسود نیستم فقط غیرتی شدم _

 : خندیدم

 بله درست میگی پیشی کوچولو+

 پرسیدباهم به سمت پاساژ رفتیم وارد ک شدیم ارزو 

 بابایی اخر هفته مهمونی چیه ؟؟؟_

 خانم حواس پرت تولد پری+

از  یکی  لیتل  ک  هست  آرزو  صمیمی  دوستای  از  یکی  پریسا 

 دوستامه به نام علی هستش و اونا هم مثل ما عاشقانه هم و 

 میخوان 

 ناگهان ارزو میزنه تو سرش و میگه 

 من چقدر احمقم یادم رفته بود _

 مونده تا آخر هفته ه حاالل ندارنزن تو سرت دیوونه اشکا+

 میبینه عصبانی شدم میگه
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 بله بابایی حق با شماست _

میریم تو مغازه همیشگی ک لباس مجلسی داره. داریم تو مغازه 

 نگاه میکنیم ک میبینم ارزو به ی جا خیره شدم نگاهش دنبال

میکنم ب ی لباس قرمز کوتاه ک پشت گردنی هست میرسه با  

 سیه عمرا بزارم همچنین لباسی ن چ لبایکنم ایاخم نگاهش م

بپوشه تمام جونش میزنه بیرون و با بدن تپل و سفیدش نگاه  

 : همه رو سمت خودش جلب میکنه تو گوشش میگم

 فکر اون لباس و از سرت بیرون کن+

 با لب و لوچه ی اویزون نگاهم میکنه و میگه

 چرا بابایی خیلی خوشگله_

 وقتی میگم نه یعنی نه+

 ایین و با لحن ناراحتی میگهندازه پ سرشو می

 چشم_
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میره بقیه لباسا رو ببینیم ک متوجه فروشنده میشم ک داره با  

 چشاش ارزو رو میخوره اعصابم خورده میشه ی چشم غره 

بهش میرم ک نگاهش میندازه زمین مرتیکه عوضی میبینه من  

 باهاش بازم با چشاش میخواد قورتش بده 

ی لباس ابی فیروزه ک    سمتش ک  نه میرمارزو یهو صدام میک

 اندازه اش تا زانو هست ک آستین های سه ربعی داره و رو 

لباسش ی پاپیون داره لباس فوق العاده است اما کوتاه تا اومدم  

 بهش بگم گفت 

میدونم کوتاه انقدر زیاد نیست جوراب شلواری کلفت میپوشم  _

 . استتا مشخص نباشه ببین چ قدر خوشگله شبیه پرنسس 

ذوقش لبخند میزنم و فروشنده صدا میزنم ازش میخوام سایز   هب

 آرزو رو بده تا بره پرو کنه پسر ی نگاه سرتاپای ارزو

 میکنه و با تحقیر میگه
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 سایز ایشون نداریم فکر نکنم بتونید سایزشون لباس پیدا کنید _

 با عصبانیت میگم 

 دارهفقط بگید ندارید این چ طرز صحبته به شما چ ربطی +

ام یقه اشو بگیرم و بزنمش ک آرزو دستمو میگیره نگاهش  خومی

 میکنم دستاش یخه تو چشماش اشک جمع شده میدونم چ قدر 

رو هیکلش حساسه دستشو میگیرم تو دستم میگیرمش تو بغلم  

 اروم قربون صدقه اش میرم و سعی میکنم ارومش کنم معلوم 

 ک خیلی ناراحت شده

ه رو داره میسوزه ن مرتیکه ولش کهییییس بابایی قربونت بر+

 این حرف میزنه محلش نده فدات بشم من 

 آرزو

فروشنده ک اون حرف و زد حالم خیلی بد شد انگار پتک کوبیدن 

 تو سر من رنگم پرید و دستام یخ کرد بابایی خیلی عصبانی 
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شد خواست با پسره دست به یقه بشه ک جلوشو گرفتم دوست 

 ید من و گرفت تو بغلش قربونمن و د عوا کنهنداشتم باهاش د

 . صدقه ام رفت سعی داشت آرومم کنه

داشتیم از مغازه می اومدیم بیرون ک سپهر و نازنین اسلیوش 

 . اومدن داخل مغاز سعی کردم خودمو سرحال نشون بدیم

 سالم و احوال پرسی کردی ک سپهر گفت

 امید جان جنس جدید آوردیم مغازه دیدی ؟؟؟؟ _

 ر هست بابایی جواب داد مال سپه  ین مغازها

 اره داداش دیدیم آرزو خوشش نیومد میریم جای دیگه+

 سپهر ی نگاه به من کرد من سعی کردم لبخند بزنم 

 چیزی شده آرزو جان _

 نه چیزی نشده خوبم_

 سپهر گفت 



 

 

23 

 بیا داداش این لباس خوراک آرزو هم پوشیده است هم خوشگل_

دست بابایی رو    تا دیدمشرو آورد  سپهر رفت همون لباس آبیه  

 بیشتر فشار دادم دیگه خوشم نیومد از لباسش اروم گفتم 

 بابایی بریم _

 دستشو گداشت تو دستم و به سپهر گفت

 دستت درد نکنه داداش ولی ما بریم بهتر این و آرزو نپسندید _

نیمکت  رفتیم رو ی  بیرون  اومدیم  از مغازه  خداحافظی کردیم 

 گفت نشستیم ک بابایی 

 خترکم ؟؟؟ ی دخوب+

خیلی خودمو کنترل کردم ک گریه نکنم حالم فوق العاده بد بود  

 بابایی ک چشمای اشکی مو دیدی گفت

ی قطره اشک بریزی تنبیه ات میکنم آدم برای چیزای بی  +

 ارزش اشک نمیریزه پسر از لجش این حرف و زد چون
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ک    هرکاری کرد تو بهش توجه نکردی خواست تالفی کنه دیدی

 شت پس گریه بی گریهتو رو داسایز 

 با چشای درشت بابایی نگاه میکردم ک گفتم 

 واقعنی بابایی _

 اره دخترکم+

 پسره ی بیشعور بی فرهنگ عوضی_

 حرف بد ؟؟؟؟ +

 نه به خدا بابایی ی جوری باید دلم خنک میشد دیگه _

 حاال اشکال نداره االن خوبی ؟؟؟ بریم ادامه خریدمون ؟؟ +

 الی گفتم با خوشح

 اهووووووم_

باهم به مغازه ی دیگه رفتیم ک فروشنده اش ی خانم محترم 

 بود ک کلی احوال پرسی کرد و بابایی مدلی ک مد نظرش بود و
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آورد ی لباس قرمز بلند پرنسسی آستین حلقه ای ک روش اکلیل  

 داشت ک فوق العاده بود تا دیدم چشام برقی زد به بابایی نگاه 

 .اومد اونم خوششکردم ک 

خریدمون و کردیم و اومدیم خونه .تازه بابایی برام پاستیل و مداد  

 . رنگی ک قولش و بهم داده بود خرید

کرد   صدام  بابایی  ک  شدیم  داخلش  و  رسیدیم  ک  خونه  به 

 برگشتم نگاهش کردم 

 تنبیه ات ک یادت نرفته دخترکم+

 با ناله میگم 

 بابایی فکر کردم یادتون رفته_

 دماغ مو و میگه نه به نوکلوم و میزمیاد ج

 بابایی هیچی یادش نمیره+

 بابا ببشید دیگه تکرار نمیشه _
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سرشو میاره کنار گوشم و ی گاز اروم از الله ی گوشم میگیره 

 ناله میکنم 

 ایییییییییییی_

میدونم تکرار نمیشه ولی باید مطمئن بشه بابایی حاال بدو تو  +

 پذیرایی   و میای توو میبندی اتاق خودمون لخت میشی قالده ات 

 سرمو میندازم پایین و میگم 

 چشم بابایی _

میرم تو اتاق تمام لباسام در میارم به جز شورتمو بابایی دوست  

 داره خودش درش بیاره

میرم تو کشوی اتاق قالده ی صورتی مو ک ی پاپیون بهش وصله  

 و اسم خودم روش نوشته شده برمیدادم و تل گربه ای مو

ت و پا میرم تو پذیرایی ؛ بابایی با  . چهار دسرم رو سرمهم میزا

 شلوار و تی شرت طوسی رو مبل نشسته و کنارش ی پالگ 
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و ی پدل هستش تا پدل میبینم آه از نهادم بلند میشه با خودم  

 میگم 

 وااااااااااای پدل نه خیلی درد داره 

 اروم به سمت بابایی میرم 

 میووووووو میوووووو _

داره حرفم بزنم فقط باید صدای  یی دوست نواقع بابااین جور م

 گربه دربیارم با صدام بابایی نگاهم میکنه به وسط پاهاش 

 اشاره میکنه

 بیا اینجا پیشی کوچولو  +

 میرم وسط پاهاش چونه مو میگیره نگاهم میکنه و میگه

 پیشی کوچولو میدونه چرا تنبیه میشه ؟؟؟ +

 میووووووو میووووووو _

 میبوسه  پیشونیمو و
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 رین پیش کوچولو فآ+

 برگرد باسنت سمت من باشه

برمیگردم همونجوری ک بابایی گفت . بابایی آوم دست میکشه  

 رو باسنم شورتمو آروم درمیاره . خجالت میکشم میرم جلوتر

 ��� پاهامو بهم چفت میکنم تا وسط پام مشخص نشه

وم با دستش باسن لختمو میماله با دستاش محکم ضربه میزنه آر

 ه روم و آروم تو گوشم میگهکنم خم میشناله می

 هییییییش پیشی کوچولو نمیخوام صداتو بشنوم +

 الله ی گوشمو گاز میگیره

 آیییییییییییی آییییییییییی _

 نچ نچ مثل اینکه نمیتونی حرف نزنی باید برات دهن بند بزارم+

 سرمو به نشونه نه تکون میدم

 ومیوووووووو میوووووووو میوووووو _
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 وچولو پیشی ک هیییییش+

دهن بند میزاره رو دهنمو از پشت سرم میبندتش دیگه صدام  

 در نمیاد اصال از دهن بند خوشم نمیاد فکم درد میگیره 

همینجوری دارم با دهن بند کلنجار میرم ک یهو پشتم یخ میکنه 

 سرمو برمیگردونم میبینم بابایی داره کرم میزنه به پشتم آروم 

میک شو  انگشت  دردم ی  تو  می  نه  ک  میگیره  جلو  برم  خوام 

 میگیرتم و محکم میزنه رو باسنم و میگه

 تکون نمیخوری خودتم شل کن تا دردت نگیره+

التماس نگاهش میکنم ولی اهمیتی نمیده پالگ و برمیداره   با 

 میزارو رو پشتم فشار میده تو ناله میکنم از درد ولی صدام و 

 نمیشنوه 

 ردت نیاد وچولو تا دشل کن خودتو پیشی ک+
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سعی میکنم خودمو شل کنم ولی نمیشه بازم دردم میگیره پالگ  

 .و میکنه تو فشارش میده ناله میکنم از درد

پالگ و ک بهش دم وصله رو وارد پشتم میکنه خیلی درد داره 

 ولی تحمل میکنم لذت هم داره، بابایی میره عقب و میگه 

 ب حاال شدی ی پیشی کوچولوی جذا+

ش و خودمو براش لوس میکنم سرمو میذاره زیر پاها  سریع میرم

 زیر پاهاش ک باسنم میاد باال و میگه

ضربه بزنم تکون نمیخوری پیشی کوچولو   ۰۳میخوام با پدل  +

 دلم نمیخواد ببندمت

فقط سرمو تکون میدم با وجود دهن بند هیچ صدایی ازم خارج  

 نمیشه 

خوام له میکنم می؛ تو دلم نااولین ضربه محکم سمت راستم میزنه  

 حرکت کنم ک محکم میگیرتم و نمیذاره ، ضربه ی بعدی 
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رو محکم تر میزنه ی قطره اشک از چشام میاد پایین خیلی درد  

 داره صداهایی نامفهوم از دهنم میاد بیرون ، ضربات 

 . شدیدتر میشه و درد من بیشتر دیگه هق هق میکنم از درد

رو میشونه  میکنه  بغلم  اشکامیهو  میکن  پاهاش  پاک  محکم و  ه 

 . میبوستم منم همراهیش میکنم با ولع هم و میبوسیم

 سرشو میکشه کنار میگه

 افرین پیشی کوچولو خوب تحمل کردی+

خیلی  بود  راضی  ازم  اینکه  از  ولی  دارم  درد  خیلی  درسته 

 خوشحال میشم 

 اروم باسنمو میماله ک از درد ناله میکنم

 ؟ جونم بابایی درد داری ؟+

 یدم ؛ بابایی میگهمو تکون مبا بغض سر

 زبون پیشی کوچولومو گربه خورده+
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 زبون مو میارم بیرون نشون بابایی میدم و میگم 

 نخیرم نخوره _

 پیشونیمو میبوسه 

 بخواب رو مبل تا بیام دخترکم +

میخوابم رو مبل از درد باسنم نمیتونم اروم بگیرم میسوزه یهو  

 نگه امو ک بابایی  خوام برم جلباسنم یخ میکنه جیغ میزنم می

 میداره

 هییییییییییش بابایی دخترکم میخوام دردت اروم شه +

 کیسه یخ اروم میکشه رو باسنم از درد ناله میکنم و اشک میریزم

 با....با..یی میسوزه_

 جونم بابایی میدونم دختر قشنگم تحمل کن +

تی صورتی بعد چند دقیقه کیسه یخ و برمیداره و تاپ شلوارک کی

 تنم میکنه مو
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 دخترکم شام چی میخواد+

 پیتزا پیتزا _

 باشه دخترکم +

دست و پا پشت بابایی    ۴بابایی پیتزا سفارش میده وقتی میارن  

 میرم تو آشپزخونه میرم زیر میز زیر پای بابایی ؛ 

 میوووووووووو میووووووووووو _

 ی تیکه پیتزا برمیداره میداره تو دهنم 

 وووووو میوووووووو میوو_

ا آخر پیتزا رو دوتایی میخوریم وقتی اینجوری غذا وری تهمینج

 میخوریم دو برابر بهم میچسبه و عاشق غذا خوردن از دست

 بابایی هستم

با تکون دادنام مداوم کسی از خواب بیدار شدم ک پری باال سرم  

 بود تا چشمای بازم دید گفت 
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 رایشگاه خوایم بریم آبسه دیگه چقدر میخوابی پاشو دیر شد می_

 رومو کردم اون ور و باصدای خواب آلودی گفتم

 ولم کن پری خوابم میاد _

 با جیغ میگه 

 بلند شوووووووووو آرزو_

 یهو سیخ میشینم رو تخت و با عصبانیت میگم 

 چته ؟؟؟ بیشعور برو بیرون تا بیام_

از جام بلند میشم میرم دست و صورتمو میشورم ی مانتوی قهوه 

 ی با شال قهوه و مشکی لوار جین مشکرمیدارم با شساده ب

میپوشم و میرم بیرون ک میبینم بابایی داره صبحونه اماده میکنه  

 بابایی تا من و میبینه میاد جلو پیشونی میبوسه 

 سالم بابایی صبحت بخیر دختر تنبل بابا +

 بیا بریم صبحانه تو بخور با پری برید ارایشگاه  +



 

 

35 

بینم با علی سالم  و علی رو می  پزخونه ک پریمیخوام برم تو آش

 احوال پرسی میکنم و با بابایی پشت میز میشینیم و بابایی 

 لقمه های کوچولو میگیره بهم میده همون جوری هم میگه

رنگ  + موهاتم  کنی  ارایش  زیاد  ارایشگاه  میری  نمیخواد  دلم 

باشه  ها  باشه  غلیظ  ارایشت  ننبینم  عالیه  همینجوری  نمیکنی 

 پیشی

 کوچولو ؟؟؟ 

با لذت نگاهش میکنم ک اینجوری تند تند پشت سر هم حرف  

 میزنه سفارش میکنم اخ خدا من چ قدر این بشر و دوست 

 . دارم هرچی هم شکرت کنم کمه خدا

 دستشو جلوی چشام تکون میده سری تکون میدم میگم 

 بله بابایی جونم متوجه شدم چشم+

 خودمو مظلوم میکنم و میگم 
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 نم ؟؟؟ بابایی جو+

 چشماش میخنده و میگهمیکنه نگاهم 

 چی میخوای پیشی کوچولو ؟؟؟+

 میشه ابروهامو رنگ کنم ؟؟؟ _

 با اخم نگاهم میکنه و میگه 

 نه من خوشم نمیاد نه+

 سریع گونه اشو میبوسم و میگم 

 چشم سرورم _

 میخنده و میگه

 برو شیطون انقدر دلبری نکن ک االن وقت هیچ کاری نیست +

اشپزخونه بیرون    از  بمیریم  لند میشن ک علی  ک علی و پری 

 میگه

 من میرسونمشون داداش _
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 بابایی رو به من میگه

تو  + لباس  خونه  میای  دنبالت  بیا  بزن  زنگ  شد  تموم  کارت 

 میپوشی 

 چشم_

با بابایی خداحافطی میکنیم و میریم بیرون و سوار ماشین علی  

 میشیم و به سمت ارایشگاه میریم 

میشد انقدر خوشگل بشم . ی کردم باورم ن  نه خودمو نگاهتو آی

 آرایش مالیم ک شامل یک خط چشم نازنک پشت چشمم و 

ریمل رو موژه هام ک چشمام و درشت تر نشون میداد ابروهامم  

 پهن برداشته بود ک فوق العاده به صورتم میاد با رژ لب 

ه ای  صورتی کمرنگ ک لبامو قلوه تر کرده بود . موهامو فر ساد 

 های کج روی پیشونیم ریخته بود  ده بود و چتریدرسته کر

 . ی تل ک روش گل های سفیدی داشت رو سرم بود



 

 

38 

 با صدای جیغ پری از جام پریدم و چشم از آینه گرفتم

بیشعور تو چرا انقدر خوشگل شدی تولد منه بعد تو باید مثل  _

 ملکه ها بشی 

  شگل شده بود . به پری نگاه می کنم خودشم هم فوق العاده خو

 داشت . با آرایش خلیجی ک روی چهره اش پوست سبزه ای

از منم خوشگل تر بود . چشمای   بود خیلی خوشگل شده بود 

رو   چشماش  بود  کشیده  ک  چشمی  خط  با  و  کشیده  مشکی 

 کشیده

تر نشون میداد ابروهایی ک ی کم نازکش کرده بود ولی بازم به  

 رو لباش بود و صورتش میومد با ی رژقرمز خوشرنگ ک 

ک  بود  گذاشته  موهاش  وسط  گلی  و  کرده  شینیون  موهاشو 

 . زیباترش کرده بود

 تو ک خوشگل تر شدی پررو _
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 میاد محکم بغلم میکنه و میگه

 آبجی خوشگل تر _

 سرخوشانه میخندم

چاکر آبجی ، راستی تو این رژ قرمز جیغ و زدی علی چیزی  _

 بهت نمیگه

 م بده دوست داری انجانه امروز تولدمه گفت هرکاری _

 حالت متفکری میگیرم و میگم 

 فکر نکنم با این رژ کنار بیاد _

 تو دلم خالی نکن آرزو انشااهلل ک چیزی نمیگه  _

. سریع مانتومو  باباییم اومده دنبال  با صدای آرایشگر که میگه 

 میپوشم استرس دارم خدا کنه باباییم خوشش بیاد . از پری 

ا ی  بابایی جذابم ب ایین ک میبینم  خداحافظی میکنم و میرم پ 

 شلوار کتون قهوه ای سوخته با پیراهن قهوه ای با کت اسپرت
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پوشیده با ژستی مغرورانه تکیه شو به ماشین  همون رنگی ک 

 داد، تا من و دید زل زد تو چشمام و همون جوری اومد جلوم

و ی قدمیم وایساد ضربان قلبم تند شده از خجالت قرمز شدم و  

 اقعا سوزانده بود تمام بدنم نگاه خیره اش وداختم پایین . سرم ان

 . انگار آتیش گرفته

 )بابایی)امید  

به ماشین تکیه داده بودم و منتظر آرزو بودم ک از آرایشگاه بیاد  

 بیرون . چشم افتاد به آرزو و دم در آرایشگاه وایساده بود و 

اش شدم فوق  زل زده بود بهم تا نگاهش بهش افتاد مات چشم

ود . نمیتونستم چشم از زیباییش بگیرم . خدا  اده زیبا شده بالع

 رو

هزار مرتبه هم شکر کمه برای وجود چنین فرشته ی زیبایی تو  

 . زندگیم
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تو چشماش ک سریع   میزنم  زل  وایمیستم  میرم یک قدمیش 

 سرشو میندازه پایین از اینجا میشه ضربان قلبش و حس کرد 

میزارم   و  دستمو  اش  چونه  باالزیر  میارم  میبینم  سرشو  که   

دخترکم از خجالت سرخ شده . عاشق این شرم و حیاش شدم  

 که

 . پابندشم و وجودم به وجودش بنده 

 دخمل بابایی چ خوشگل شده +

از   اومده  خوشم  ک  خوشحال  ک  معلومه  میخنده  چشماش 

آرایشش . پیشونیشو میبوسم و میریم سمت ماشین سوار میشیم 

 ک

 خنده بهش میگم  یزنه به من . باطبق عادتش زل م آرزو

 انقدر بهم زل نزن پیشی کوچولو کار دستمون میدما  +

 سرخوش میخنده و میگه 
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 بابایی خودمه دوست دارم نگاهش کنم _

 با حالت متفکری میگه

 امشب از کنار من تکون نخورید باباییم  _

 با تعجب میگم 

 چرا دخترکم ؟؟؟؟  +

 سم بدزدنتونخوشگل شدید میترچون خیلی خوشتیپ و  _

 بلند میخندم و میگم 

 شیطون نشو دخترک +

لب برمیچینه و روشو میکنه اون ور با حالت ناراحتی ک میدونم  

 ناراحتیش مصنوعیه و واسه ناز کردن اینکارو میکنه میگه

 جدی میگم بابایی  _

 ناگهان با عصبانیت برمیگرده سمتم و میگه
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میکنم ی مو  هاشو از رو سرش  امشب دختری بیاد سمتتون مو  _

 رش نمیمونه رو س

اوه اوه دخترکم انقدر خشن نبود ، بابایی وقتی دخترک فرشته  +

 اش داره هیچ وقت به هیچ کس نگاه نمیکنه فقط و فقط فرشته

 اش واسش مهمه

گوشه   با  و  پایین  میندازه  میشه سرشو  از خجالت سرخ  دوباره 

  هردو سکوت کردیم شالش بازی میکنه منم دیگه چیزی نمیگم 

 و

به آهنگی ک از ضبط پخش میشه گوش میکنم بعد چند دقیقه  

 آرزو میگه 

 بابایی کجا داریم میریم مگه نمیریم خونه من لباس مو بپوشم _

دخترکم لباسات تو صندوق عقب چون مهمونی ویالی لواسون  +

 علی میریم ویالی خودمون اونجا لباس تو عوض میکنیم 
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 بعد میریم 

میده دوباره از شیشه ی که فهمیده تکون  به نشونه ی این  سرشو

 . ماشین بیرون و نگاه میکنه و چیزی نمیگه

به ویال ک رسیدیم مشت سلیمون سرایدار اونجا در و برامون باز 

 میکنه ماشین میبرم تو و هردو پیاده میشیم و باهاش سالم 

احوال پرسی میکنم حال خاله سلیمه (زن مشت سلیمون ) هم 

 لیمون حرف میزنم آرزوک دارم با مشت سیپرسم همینطوری م

 تندی میره داخل ویال 

داخلشه  آرزو  وسایل  ک  ساکی  میشه  تموم  مشتی  با  حرفام 

برمیدارم و میرم داخل ک میبینم آرزو داخل آشپزخونه نشسته  

 و

خاله سلیمه براش غذا گذاشته و دولپی داره میخوره از خوردنش 

 نه ا خاله من و میبیگشنه اش بود . ت   خنده ام میگیره دخترکم
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 میگه

سالم پسرم بیا برای تو هم از لوبیا پلو بکشم بخوری خانمت  _

 میگه نهار نخوردین بیا پسرم

 سالم خاله جان خوبی ؟؟؟؟ بهتری ؟؟؟؟ +

 از صدقه سری تو پسرم خوبم_

 خدارو شکر +

 آرزو گفت 

کرده  _ دیوونه  و  من  کرده  چ  خاله  ببین  دیگه  بیا  عالیه    امید 

 غذاش

و میخن خاله   دم  میخوریم  غذامو  باهم  میشینم  کنارش  میرم 

 میخواد جمع کنه ک آرزو نمیذاره و خاله رو راهی میکنه تا بره 

بهش  نمیزارم  که  بشوره  ظرفارو  میخواد  آرزو   . کنه  استراحت 

 میگم 
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 برو دخترک تیپت بهم میریزه من میشورم  +

  یی واسه این موقعبابایی الزم نیست بشورید ماشین ظرف شو _

 هاست دیگه

 . ظرفا رو میچینه تو ماشین و روشنش میکنه

 آرزو

از پشت   بابایی  روبرو پنجره وایسادم و بیرون و نگاه میکنم ک 

 بغلم کرد گردن مو بوسید 

 دخترکم نمیخوای بری لباس بپوشی بریم +

 برمیگردم نگاهش میکنم 

 چرا بابایی جذابم بریم  _

 شام نگاه کرد با نگرانی تو چ

 زی شده دخترکم انگار پریشونییچ +

 نه بابایی جونم خوبم_
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 بابایی چپ چپ نگاهم میکنه و میگه

 دروغ ؟؟؟؟؟ +

نه بابایی دروغ نگفتم ی کم دلم شور میزنه صدقه گذاشتم   _

 کنار انشاااهلل ک چیزی نمیشه 

 بابایی میبوستم و میگه

قربون دخترکم بشم چیزی نمیشه عزی+ ات الهی  زکم دلشوره 

 خودهبی

 خدا کنه بابایی بریم لباس مو بپوشم و بریم  _

بابایی   با ناله به  اتاق ک دیدم ی پوشک رو تخت  رفتیم داخل 

 نگاه کردم 

 دخترکم باید پوشک بشه+

 نه بابایی تو مهمونی نه آبروم میره _
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لباست بلند بابایی کسی نمیفهمه جذب آبش باالست میتونی  +

 نی راحت کارت و بک

نگا   با عجز و خواهش بابایی  ه کردم ولی فایده نداشت لخت  به 

 شدم و موهامو جمع کردم خراب نشه رو تخت دراز کشیدم 

بابایی اومد ی کم پودر بچه زد و پوشکمو بست از رو تخت بلند  

 شدم و لباسم و پوشیدم زیپشو بابایی بست مانتومو پوشوند و 

 . مبرداشتم زدم به لبشال مو سرم کرد . منم رژمو از تو کیفم 

ما   ویالی  با  ای  فاصله  زیاد  ک  علی  ویالی  سمت  افتادیم  راه 

نداشت . وقتی رسیدیم هنوز کسی نیومده بود . وارد شدیم ک  

 علی 

و پری به استقبالمون اومدن ک دیدم رژ قرمز پری از رنگ قرمز  

 به رنگ کالباسی تغییر رنگ داد . فکر کنم علی دعواش
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م با  و تبریک گفتم رفتیبغل کردم و تولدش  کرده بود . پری رو

 پری ی گوشه نشستیم و بهش گفتم

 رژ قرمزت چی شد ؟؟؟  _

واااااااااااای دست رو دلم نذار ک خونه ، علی تا من اینجوری  _

 ضربه ۵۳کلی اخم و تخم کرد که چرا رژ قرمز زدم و من 

 اسپنک کرد وااااااااای خیلی میسوزه

 خندیدم و گفتم 

 تم ناراحت میشهدیدی گف _

 لحظه صدای ماشین شنیده شد پری بلند و شد و گفت  ونهم

 فکر کنم مهمونا اومدن  _

همون لحظه در باز شد مردی قد بلند با کت و شلوار مشکی وارد  

 شد ، نمیتونستم چشم ازش بردارم تمام خاطرات بدم اومد 
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دیدنش   از  هنوز  لرزیدن  به  کرد  شروع  دستان   . چشمم  جلو 

 و اینجا ببینم پس  شد کابوس خواب هامشت دارم باورم نمیوح

دلشوره ام بی دلیل نبود . ناگهان دستام گرم شد برگشتم دیدم  

 بابایی دستامو گرفته تو دستش سعی داره با چشماش آرومم کنه

خودمو تو بغلش جا میدم دستشو میپیچه دور کمرم و محکم به 

 خودش میچسبونه 

سی میکنن پری حتی  ش سالم و احوال پرپری و علی گرم باها

 میره تو بغلش . نمیدونم چ نسبتی باهم دارن ک علی اجازه داد 

 . پری بره بغلش

 بابایی تو گوش میگه

دخترکم آروم باش هیییییییییشششششش دخترک من قویه  +

 و هیچ چیزی فرو نمیریزتش مطمئن باش
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گرمای  با  میخوام  میبرم  باباییم  بغل  تو  بیشتر  بدنش    خودمو 

 پوش نزدیک مون میشه با م ک مرد کت و شلوارخودمو گرم کن

 بابایی دست میده برمیگرده سمت من میگه 

 به به ببین کی اینجاست آرزو کوچولو  _

 پری با تعجب نگاه میکنه و میگه

 شما هم میشناسید ؟؟؟؟  _

 قاطع میگم 

 نه من نمیشناسمشون  _

رص ، لذت میبرم از بابایی با لبخند نگاهم میکنه و آن مرد با ح

 دم . پری معرفیش میکنهاینکه حرص شو درآور

 آقای بابک مفتحی دایی بنده  _

من و بابایی چشامون درشت میشه هیچ وقت فکر نمیکردم این  

 مردک دایی پری باشه . مردک با علی میرن اون ور من و 
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 بابایی رو مبل نشستیم ک بابایی میگه

 خوبی دخترکم ؟؟؟؟  _

 ونیمو میبوسه میگهآره تکون میدم پیش سرمو به معنای

 دخترکم دیگه نترسه بابایی پیششه  +

 با صدایی خفه میگم 

 نترسیدم بابایی  _

مهمونا کم کم اومدن و جو به حالت عادی برگشت و منم آروم  

 تر شدم بابایی ی شربت برداشت و بهم داد و گفت که بخورم

 وااااااااای این سومین لیوانه بسه  _

ا سرمیکشم کنه بخورم و من ی جهم میکنه مجبورم میبا اخم نگا

 . .میدونم دوست داره من پوشک و خیس کنم

 علی بابایی صدا میکنه مجبور میشه بره رو به من میگه
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ببینم این مرتیکه پیش تو نشسته و داری باهاش حرف میزنم   +

 تیکه بزرگت گوشته 

 با ترس میگم 

 نه بابایی من غلط بکنم  +

 )بابایی)امید  

لی صحبت میکردم ک صدای ماشین شنیدم فکر کنم  با ع   داشتم

 مهمون هاشون اومدن ک در باز شد و مردی ک کت و شلوار

وارد شد ی لحظه نگاهش کردم خودش بود مو نمیزد این مرتیکه  

 اینجا چیکار میکنه دستام از عصبانیت مشت کردم این

ک با بدبختی خوب  مرتیکه کابوس شبای فرشته ی زندگیم بود 

 سال اینجا اون تولد بهترین  ۴اال بعد  و دیگه کابوس ندید حشد 

ارزو کشیده شد ک رنگش   . نگاهم به سمت  دوستش دیدتش 

 پریده بود لرزش دستاش از اینحا هم مسخص بود سریع خودمو 
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بهش رسوندم و بغلش کردم ک آروم تر بشه . نگاهم کرد سعی  

 خداازم دخترکم میلرزید کردم با چشام آرومش کنم ولی ب 

 . لعنتش کنه ک همچین بالیی سر دخترکم آورد

پری پرید بغلش با تعجب نگاه کردم یعنی کیه ک علی خیلی  

 راحت اجازه داد پری بره بغلش حتما آشنا هستن باهم . تو گوش

  . بیاد  فشار  بهش  نمیخوام  بشه  آروم  تا  میزنم  حرف  دخترکم 

بسپاره   میدونم میخواد خودشودخترکم بیشتر تو بغلم فرو میره  

 به

 . من و کلی از این کارش خوشحال میشم

 به سمت ما اومدن به من دست داد و رو به آرزو کرد و گفت 

 به به ببین کی اینجاست آرزو کوچولو  _
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این   کنم  پیاده  صورتش  رو  میخواست  دلم  شده  مشت  دستام 

نمیخوام مهمونی  نمیگم  علی چیزی  به خاطر  فقط  ولی  مشت 

 ب خرا

این مهمونیبشه کلی زحمت کشید واسه  آرزو گفت    ه  وقتی   .

نمیشناسمتون خیلی خوشم اومد پری و علی با تعجب به نگاه  

 های 

از هم   انقدر  نگاه میکردن و نمیدونستن ک چرا  از نفرت ما  پر 

 . نفرت داریم حق دارن ندونن هیچ کس از ماجرا خبر نداره

چشامون از تعجب    وقتی پری این مردک و داییش معرفی میکرد

 مردک ک ی زمانی زندگی فرشته  شد باورم نمیشد این گرد

 ی من و تبدیل به جهنم کرده بود دایی بهترین دوستش هست

. 
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تا لیوان آب میوه    ۰کم کم مهمونا اومدن و آرزو حالش بهتر شده  

 دادم بهش میدونست ک دوست دارم پوشک شو خیس کنه با

و    ند شدم رفتم سمت علی کلی غر خورد ک علی صدام کرد بل

 . و کردمکلی سفارش به آرز

رفتم پیش علی ک سپهر و نازنین هم اومدن دیدم ک نازنین  

 رفت پیش آرزو خیالم راحت تر شد . سپهر اومد پیشم سالم و 

داشتم  برداشتم  شربت  لیوان  ی  نشستیم  پرسی  احوال 

 همینجوری یواش یواش مزه میکردم ک سپهر گفت

 ی بهت بدهکارم داداشمن ی معذرت خواه _

 با تعجب نگاهش کردم

 چ معذرت خواهی ؟؟؟؟  _

کرد   _ مسخره  رو  آرزو  اونجوری  ک  عقلم  بی  فروشنده  بابت 

 میدونم ک چ قدر تو این مسئله حساسه فروشنده رو اخراجش 
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 کردم تا باشه از این غلطا نکنه خالصه شرمندتیم داداش

ل خوب کاری  نه داداش تو چرا شرمنده بشی اون پسر بی عق _

 نین ک نمیدونه ؟؟؟؟؟ کردی ناز

 نه بهش نگفتم  _

میدونی   _ بفهمی  ک  بزنی  حرفی  آرزو  جلو  نمیخوام  خوبه 

 همینجوریشم خیلی گرفته است دوست ندارم بیشتر گرفته بشه 

 خیالت تخت نمیذارم متوجه بشه  _

همون لحظه نازنین و آرزو اومدن سمت ما ک آرزو اومد کنارم  

 تکرد بعد رو به من گف  هر سالم و احوال پرسیاول با سپ

 امید _

 جونم _

 جونت سالمت بریم برقصیم  _
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جلوی دیگران بابایی نبودم و دوست داشتم امید باشم و زوجی  

 . عاشق باشیم جلوی دیگران

 نه االن شلوغه بعدا _

 با لب و لوچه آویزون گفت

 نه االن من دلم رقص میخواد نیای تنهایی میرم _

 شش میگم تو گو

 ببین چیکارت میکنم تنهایی بروجرات داری  _

 ی ویشگون از پاش میگیرم ک ناله میکنه از درد آروم میگه 

 بابایی بد  _

 آرزو

بابایی ک رفت پیش علی همون لحظه نازی اومد کنارم نشست 

 و سالم و احوال پرسی کردیم. به چهره ی نازی نگاه کردم 
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زیب داره ک  اروپایی  بلوند  چهره ی  موهای  کرده  که  اش  کوتاه 

 صورتش ریخته شده . با چشمایی آبی ک وقتی  همیشه کج رو

به چشماش نگاه میکنم یاد زاللی دریا می افتم. بینی کوچک و  

 لبای قلوه ای دارد . با آرایش کمرنگ ک رو صورتش نشسته 

بود واقعا زیبا شده . لباسش ی ماکسی بلند ساده ک یقه اش 

بسته گردنش  با   دور  ک  مشکی  رنگش  تضاد    میشد  پوستش 

 زیبایی 

 . ایجاد کرده بود

 با صدای نازی به خودم میام نگاهش میکنم 

 کجایی دختر ؟؟؟؟  _

 ببخشید حواسم نبود چی گفتی ؟؟؟؟  _

 میگم خیلی خوشگل شدی  _

 مرسی عزیزم چشات خوشگل میبینه به خوشگلی تو ک نیستم  _
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بودیم ک دستشویی گرفت زدن  ذهنم    گرم حرف  کردم  سعی 

 ک کار خراابی نکنم میترسیدم کنم تا ی موقع و پوش منحرف

 . پوشک خیس بشه

 به نازی گفتم 

 پاشو بریم پیش آقایون بریم برقصیم خسته شدم اینجا نشستم  _

نازی سری تکون داد و بلند شدیم رفتیم پیش سپهر و بابایی .  

 گفت   نشستم کنارش و ازش خواستم بریم برقصیم ک ی نه قاطع

ناراحت شدم   اونور  ک من  بابایی هم سرگرم حرف  رومو کردم 

 زدن بود آروم صداش زدم

 جانم بابایی  _

 میشه برم دستشویی ؟؟؟ _

 با شیطنت نگاهم کرد و گفت 

 نچ مگه پوشک نداری راحت باش _
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با ناله صداش میکنم ک بازم حرف خودش و میزنه . از دستشویی 

 بلند میشه میره سمت  که به خودم میپیچم ک باز بابایی 

.  کی تا برگرده  از دوستاش به من میگه سرجام بشینم  ی دیگه 

 منم سری تکون میدم . تا بابایی میره پری میاد محکم دستمو

 میگیره منو میبره وسط رقص میگه 

 ننه پیرزن مثال تولد منه ها نشستی ک چی بیاد برقص بابا  _

م به رقصیدن منم سریع با حرف پری جو میگیرتم و شروع میکن

 ین جوری ک میرقصم العاده است . دارم هم آهنگش فوق

دست کسی رو کمرم حس میکنم فکر میکنم بابایی ولی ناگهان  

 برمیگردم با صورت کریه بابک روبرو میشم میخوام بیام

 کنار ک نمیزاره محکم تر میگیرتم و میگه 

باباییت تنهات گذاشت از سر شب  _ کجا آرزو کوچولو بالخره 

 بزارم بری عمرا  بال همین موقعیتم حاالدن
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از ترس میلرزیدم ونمیتونستم کاری کنم دلم نمیخواست دستای 

پوشکم خیس   احساس کردم  لحظه  بخوره همون  بهم  کثیفش 

 شد

بله نتونستم خودمو نگه دارم . تقال میکردم از بغلش بیام بیرون  

 ولی نمیشد با صداییی لرزون ک سعی میکردم محکم باشه 

 گفتم

 در میاره  مید االن بیاد پدرتوولم کن مرتیکه عضی ا _

از تو بغل مرتیکه کشیده میشم بیرون برمیگردم ببینم   ناگهان 

 کی اینکارو کرده که بابایی با چشمانی سرخ داره نگاهم میکنه

از ی طرف خوشحال بودم از ی طرف ترسیده بودم من گرفت تو  

 بغلش بهش گفت 

قعش  تم خراب بشه ولی به مونمیخوام مهمونی بهترین دوس _

 . ابت میرسمبه خاطر همه به حس
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 دست من و میگیره از اونجا میبره بیرون و به من میگه 

 مگه نگفتم سرجات بمون بلند نشو هاااااااان ؟؟؟؟ _

مچ دستمو محکم فشار میده دستم درد میگره صورتم و از درد  

 جمع میکنم ولی صدام درنمیاد اشک تو چشام جمع شده

 . تظارمهتنبیه خیلی بدی در ان یدم میدونیم بریم خونهترس

 بابایی  _

 با چشمایی ک از عصبانیت قرمز شده نگاهم میکنه میگه 

نمیخوام صدایی ازت بشنوم مانتو بپوش بریم تا ببینم باهات   _

 چیکار کنم

ترس   از  میدونم خیلی عصبانی  میزنه  لب حرف  زیر  با خودش 

 حس میکنم دلم خیسی بیشتری تو پوشکم    خودمو جمع میکنم

برای خودم میسوزه میدونم هیچ معجزه خوبی قرار نیست بیوفته 

 که بابایی تنبیه ام نکنه میدونم بدترین تنبیه در انتظارمه . از 
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 . فکر بهش هم میلرزم

کنه من کشون کشون سمت  از کسی خداحافظی  اینکه  بدون 

 د تو ماشین و خودشماشین برد و در و باز کرد من و پرت کر

قفل کرد و با سرعت به سمت خونه حرکت کرد . دیگه  در    نشست

 هق هق میکردم اشکام دست خودم نبود میدونستم عصبی 

و کشون  من  بشی ک  بگم چی  پری  ای  میشه  بد  خیلی  بشه 

 کشون بردی وسط مجلس . با هق هق آروم گفتم 

 با...با.....یی.... به ..... خدا ....من  _

تو دهنم کبا پشت دس تو    ت محکم کوبید  انگشتر بزرگی ک 

 شتش بود لبمو پاره کرد خون اومد . هیچ وقت اینجوری باهام انگ

بابایی   ک  آخه  چیه  من  تقصیر  مگه  شکست  دلم  نکرد  رفتار 

اینجوری باهام رفتار میکنه اشکام اوج میگیرن و بیشتر میشن 

 ک
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 بابایی فریاد میزنه

ده نوم اگه به حرفم گوش داببند دهن تو نمیخوام صداتو بش _

 چار نبودیبودی به این وضعیت د

حرفی نمیزنم سعی میکنم دیگه گریه هم نکنم ولی دست خودم  

 نیست دلم آغوشش میخواد تا آروم بشم ولی انقدر از دستم 

مشت   به  دلم  ویال  تو  فقط  ندارم  حق  این  ک  هست  عصبانی 

و   عصبانیتش  جلو  حداقل  ک  سلیمه  خاله  و  خوشه  سلیمون 

 . بگیرن

 خونه که گفتانگار فکرمو می

دلت خوش مست سلیمون و خاله نباشه چون نیستن رفتن   _

 خونه دخترشون 

تمام امیدم نا امید شد نمیدونستم بباید چیکار کنم از ترس تمام  

 . بدنم میلرزید
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به ویال رسیدیم ماشین برد داخل و پیاده شد . ی نگاه به ویال  

 کورییی رو نمیدیدم یعنی شب انداختم تاریکه تاریک بود جا 

دارم نمیتونم جایی ببینم تو تاریکی . ویال ی باغ بزرگ داره ک  

 انتهای باغ خونه مشت سلیمون و خاله است . وسط باغ هم 

ساختمان ویال ک انقدر تاریک بود ک اونم مشخص نبود یعنی  

 من نمیدیدم . وحشت کرده بود با کلی دار و درخت تو شب

 . ناک بودتاریک خیلی وحشت

ابابا  رو یی  پرت کرد  از ماشین  گرفت  بازو مو  و  ومد سمت من 

 زمین . با صورت پرت شد خیلی دردم گرفت دستمو گذاشتم

 . رو صورتم

میتونستم عصبانیت بیش از حدش حس میکردم تا حاال انقدر  

به سمت ساختمان  قفل کرد  و  ماشین  . در  ندیدمش  عصبانی 

 رفت
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 شت سمت و گفتواستم دنبالش برم ک برگدست و پا خ  ۴سریع  

همین جا میمونی حق نداری دنبالم بیای تا صبح همین جا   _

 میمونی

تو دستم گرفتم هرطور شد   پاشو محکم  افتادم  پاش  به  سریع 

 میخواستم باهاش برم تو نمیتونستم اینجا بمونم از ترس سکته

 . همیکردم . با هق هق التماس میکردم ک من نذاره و بر

تورو خدا منم ببرید هرچقدر   وه خوردم ........بابایی غلط کردم گ _

 دوست دارید بزنید ولی من اینجا نذارید خواهش میکنم 

 من از ترس سکته میکنم

پاهاشو بی رحمی از دستم کشید بیرون رفت سمت ساختمان  

 حتی ی نگاهم نکرد دلم شکست هق هق کردم از خدا کمک

ک میدونستم  ورکورانه رفت زیر درختی  دست و پا ک  ۴خواستم .  

 م پامو جمع کردم تو بغلم و اشک ریختم بهاونجاست نشست
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بابک خودم بابایی بد بیره میگفتم . دلم شکسته بود از بابایی .  

 نباید این رفتار میکرد میدونست من میترسم ولی من رها کرد و 

 رفت مثل اوایل شده ک اومدم پیشش . یعنی دیگه دوسم نداره

. 

یغ زدم و یزی از زیر پا رد شد جهمون لحظه حس کردم ی چ

بلند شدم دویدم سمت ساختمون و بابایی رو صدا میزدم هیج  

 جا

نمیدیدم باعث میشد بخورم زمین تمام دست و صورتم داغون  

شد بود دیگه نمیتونم نشستم رو زمین . دیگه اشکامم خشک 

 شده 

شم دیگه براش  بود خودمو جمع کردم سعی کردم دیگه جیغ نک

 نمیگفت من جزو اموالشمرم دیگه دوسم نداره مگه اهمیتی ندا
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باید ازم مراقبت کنه پس کجا رفت . جرا نموند ازم مراقبت کنه  

 . . پس دیگه من و نمیخواد

پوشکمم سنگین شده بود حس بدی داشتم . بازش کردم پرتش  

 ر بهکردم اونور و دوباره شورتمو پوشیدم من که تنبیه میشم بزا

اریک بود نمیدونستم  م گردوندم همه جا تخاطر اینم بشم . چش

 کجای باغم خسته شده بودم سردم بود . اوایل خرداد اینجا سرد 

تو خودم پیچیده بودم نمیتونستم خودمو گرم کنم چون تو ی 

 چاله پر از گل افتاده بودم خیس بودم ک باعث شده بود بیشتر 

 . کمک میخواستمسردم بشه خدا رو صدا میزنم ازش 

ص سگی رو شنیدم نگاهم افتاد به چشمای دای خرناناگهای ص

 سگ ک زل زل داشتم نگاهم میکرد ترسیدم خیلی ترسیدم این 

سگ کجا بود اگه کار امید باشه خیلی نامرده . معلومه سگ گنده  

 ای هم هست . خدایا منم بنده اتم میبینی مگه از رگ گردن 
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 . ا فریادمو نمیشنوینزدیک تر نیستی بهمون پس چر

سینه یواسگ   تو  نفسمو  منم  سمتم  میمومد  داشت  یواش  ش 

حبس کردم هر لحظه احساس میکردم قلبم از ترس وایمیسته . 

 عقب

اشک   . دویدن  به  کردم  شروع  شدم  بلند  ناگهان   . رفتم  عقب 

ازش  میزنم  صدا  بابایی  بلند  صدای  با  میدویدم  و  میریختم 

 میخواستم

میاومد. ناگهان    سگ هم پارس کنان دنبالم  کمک کنه ولی نبود . 

 مین ک سگ اومد کنارم دستمو بردم باال که بزنمشخوردم ز

من خوش خیال فکر میکردم میتونم بزنمش بردمش سمتش ک  

 بزنمش ک گاز محکم از دستم گرفت جیغ زدم

خدا  _ تورو  امییییییییییییییییییییییییییییییییییید 

 غلط کردمبیااااااااااااااااااااااااا 
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من اون هرچی نزدیک تر میشد ره میدوئه سمت  از دور دیدم دا

 من هوشیاریمو کم کم از دست میدادم تا اینکه دیگه نفهمیدم

 . چیشد و بیهوش شدم

 )بابایی)امید  

 سرگرم حرف زدن با سپهر بودم ک بازم آرزو صدام کرد 

 جانم بابایی؟؟؟  _

 میشه برم دستشویی  _

ین اجازه رو بهش نمیدم ت نگاهش کردم میدونست ک ابا شیطن

 ی باز اصرار داشت بره دستشویی منم بهش فهموندم باید تو ول

میدونم  ولی خب  باشه سختشه  راحت  و  بکنه  کارشو  پوشکش 

 . لذت هم میبره

علی صدام میکنه و میگه ک شاهین اومده بلند میشم در گوش  

 آرزو میگم
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 یشی کوچولو همین جا میمونی تا برگردم پ  _

مدت ها میبینم دلم براش تنگ   شاهین بعد از  میرم کنار علی

 شده بود برادرانه هم و در آغوش میگیریم

 کجایی پسر خیلی وقته ندیدمت _

ایران نبودم خبر داری ک دو سه روز اومدم ک علی رو دیدم   _

 و برای تولد دعوتم کرد 

آرزو  همین جوری گرم صحبت شدم ک نگاهم افتاد به جایی ک  

 د شد نه امکاننبود یعنی بدون اجازه بلننشسته بود . ندیدمش  

بهش   بابک  اگه  لعنتی  پیداش کنم  نداره سریع چشم گردوندم 

 نزدیک شده باشه چی ؟ دستام از عصبانیت مشت شده بود به 

همینجا   از  بابک  بغل  تو  دیدمش  کردم  نگاه  رقص  پیست 

رسوندم خودمو  سریع  ترسیده  بدم  تشخیص  بهش    میتونستم 

 دستشو 
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فرشته ام میلرزید. نمیخواستم  کشیدمش بیرون  محکم گرفتم و  

 مهمونی بهترین دوستم خراب بشه وگرنه همین جا انقدر 

 . میزدمش تا بمیره

دست آرزو کشیدم وبردم سعی میکرد توضیح بده ولی نذاشتم  

 سریع مانتو و شالشو پوشید و کشون کشون کشیدم سمت ماشین 

ال رفتم آرزو ن با سرعت زیاد به سمت ویو پرتش کردم تو ماشی

 و میخواست توضیح بده عصبانی بودم محکم با گریه میکرد 

افتاد لبش   پشت دست زدم تو دهنش ساکت شد نگاهم بهش 

 پاره شده بود دلم میخواست بگیرم تو بغلم آرومش کنم ولی انقدر 

 . عصبی بودم ک نمیتونستم اول باید آروم بشم

تم سمت آرزو و ن بردم تو پیاده شدم و رفرسیدیم به ویال ماشی

 و پرتش کردم رو زمین با صورت پرت شد رو  دستش کشیدم
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زمین نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم . رفتم تو ویال خواست باهام  

 بیاد ک نذاشتم اول باید آروم میشدم وگرنه زیر دستم جون

میداد . میدونستم تو تاریکی نمبینه و خیلی زیاد میترسه ولی  

کرد رهاش  بودم  شده  رحم  . بی  ساختمان  داخل  رفتم  م 

 دونستم می

صدمه ای نمبینه چون ویال دزدگیر و دوربین داره محاله براش  

 . اتفاقی بیوفته

بابک  میخواست  دلم  بودم  عصبانی  و  میزدم  قدم  سالن  داخل 

بکشم ک نتونه به فرشته ی من نزدیک بشه خدایا باید چیکار  

 . کنم

دیوار ک خرد  برداشتم و پرت کردم سمت    گلدون ک رو میز بود

 . و خاکشیر شد
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صدای آرزو رو شنیدم که با وحشت صدام میزد ترسیدم در و باز  

 کردم ک دیدم ی سگ داره دست آرزو رو گاز میگیره یا 

خدا سگ کجا بود ما ک تو ویال سگ نداشتیم دست میدوم سمت 

 آرزو سگ رو پرت میکنم اون ور با تفنگی ک همیشه تو

 ه م آرزو رو بغل میکنم بیهوشویال دارم میکشمش سریع میر

بلند   _ کردم  غلط  آرزو  ببخشید  پاشو  برم  قربونت  شو  بلند 

 شوچشاتو باز کن دخترکم

سریع میزارمش تو ماشین سوار میشم گاز میدم و به سرعت میرم 

 سمت بیمارستان با فریاد آرزو رو صدا میکنم وااااااااای 

ت به من ک گذاشتمش تو زومو بهم برگردون دارم لعنخدایا آر

 ، اون سگ لعنتی از کجا پیداش شد من هیچ وقت به خاطرباغ 

 . آرزو سگ نخریدم
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با سرعت روندم تا به بیمارستان رسیدم سریع پیاده شدم و آرزو 

 رو بغل کردم و تندی داخل شدم ک پرستاری اومد سراغم و 

 گفت

 چیشده ؟ _

 و سگ گاز گرفته  پرستار به دادم برسید دستش تورو خدا خانم   _

 برید تو این اتاق االن دکتر میاد  _

بردمش داخل اتاقی ک پرستار گفت دستشو گرفتم تو دستم تند  

 تند میبوسیدم

دق   _ تو  بدون  بابایی  من  فرشته ی  شو  بلند  خانمی  شو  بلند 

 میکنه 

 دکتر وارد شد و پرسید 

 چی شده ؟؟؟؟  _

 سگ دستشو گاز گرفته _
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 کارمون و بکنیم شما بفرمایید بیرون ما   _

 نه میخوام پیش خانمم باشم  _

 نمیشه آقای محترم بفرمایید بیرون  _

به زور بیرونم کردن رفتم تو سالن رو صندلی نشستم داغون بودم  

 اگه طوریش بشه باید چیکار کنم خدایا خودت کمک کن 

بین    من ی غلطی کردم نذار آرزومو از دست بدم . سرمو گرفتم 

 ر ه من امید پسری ک همه مغرودستام و اشک ریختم آر

میشناسنش اشک میریزه . کی گفته مرد گریه نمیکنه ، من به  

 . خاطر عشقم به خاطر حماقتی ک کردم گریه میکنم

 صدای گوشیم بلند میشه برمیدارم

 بله _

 هیچ معلوم کدوم گوری رفتی امید _

 با صدای لرزون میگم 
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 علی  _

 ه با وحشت میگ

 را میلرزهچیشده امید صدات چ _

 آرزومو دارم از دست میدم تقصیر خودمه تقصیر من احمق  _

 با فریاد میگه

 چرا نصفه حرف میزنی کدوم گوری هستی ؟؟؟؟؟  _

 ........ بیمارستان _

 اومدم امید همین االن میام  _

بیرون  اتاق میاد  از  . همون لحظه دکتر  گوشی رو قطع میکنم 

 یرم سمتشم

 چطوره ؟؟؟؟  ؟؟؟؟ خانمم حالشچیشد آقای دکتر  _

دستشو بخیه کرده خیلی بد گاز گرفته بود ی آمپول هم بهش   _

 زدیم مشکلی واسه دستش به وجود نمیاد فقط از ترس و فشار 
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 عصبی بیهوش شده معلوم نیست کی بهوش میاد 

 انگار پتک کوبیدن تو سرم با حالت زار میگم

 دکتر ؟؟؟؟؟ یعنی چی آقای  _

نه امروز ممکنه دو روز دیگه  بهوش میاد ممکنگران نباشید   _

 خطر رفع شد

دکتر ک رفت من سرگردون مونده بودم . شروع کردم به فریاد  

 زدن و دستمو میکوبوندم تو دیوار مثل دیوونه ها شدم 

نمیدونم باید چیکار کنم سینه ام تیر کشید دستمو گذاشتم رو  

 گاه کردم دیدم علی هستش قلبم یکی من و گرفت ن

 وم باش داداش آروم باش رآ _

نمیتونستم حرف بزنم دستمو رو سینه ام بود نفسم باال نمیومد  

نمیفهمیدم فقط دیدم   میزد ولی  علی حرف  تیر میکشید  قلبم 

 دهنش 
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 تکون میخورم . کم کم چشام تار دید و دیگه هیچی نفهمیدم 

افتاده ک نگام افتاد  چشام باز کردم نمیدونستم کجام و چ اتفاقی  

 هان همه چی یادم اومد م رو صندلی خوابش برده ناگ به علی

 . ک چی شده

از تو دستم   علی رو صدا کردم ولی بیدار نشد خواستم سرم و 

 دربیارم ک علی دستمو گرفت و نذاشت

 معلومه داری چ غلطی میکنی ؟؟؟؟  _

تنهایی _ از  اون  آرزو تنهاست  برم پیش  علی میخوام   ولم کن 

 میترسه 

م و زنده شدم آرزو هم  شه میری دیشب مردبزار سرمت تموم ب  _

 تنها نیست پری پیششه 

 با فریاد گفتم 
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ولم کن علی میخوام برم پیش آرزو داغونم میفهمی عشق مو   _

 میخوام 

 باشه باشه بزار برم پرستار بیاد سرم تو دربیاره _

علی تکیه کرده   باهم به سمت اتاق آرزو رفتیم حالم خوب نبود به

 کرد تا منو دید اق ک رفتیم پری داشت گریه میبودم داخل ات

 اومد سمتم و گفت 

چیکارش کردی نامرد ؟؟؟؟ کم عذابش ندادی حاال روی تخت   _

 افتاده چرا انقدر نامرد و بیمعرفتی آرزو دوست داشت لعنتی

انقدر خودخواهی ک   از همون اول دوستت داشت ولی تو چی 

 کر میکنی فقط به خودت ف

لی دستش و گرفت  بکوبه تو صورتم ک عدستش و بلند کرد ک 

 و با عصبانیت گفت

 بس کن پری _
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چی رو بس کنم خواهر مثل دست گلم رو تخت بیمارستان   _

 افتاده تقصیر این آقاست 

 تو از کجا میدونی تو که از قضیه خبر نداری  _

 با صدایی آروم گفتم 

 راست میگه علی همش تقصیر منه _

 ی با بهت گفت عل

 ؟؟؟؟  چی میگی امید _

همه چی رو براشون تعریف کردم علی با تعجب و پری با نفرت  

 نگاهم میکرد حق هم داشت خواهرش و بهترین دوستشو من

 . به این روز انداخته بودم

 علی با ناراحتی گفت

 امید تو چیکار کردی ؟؟؟؟؟  _
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اغ بمونه به خدا نمیخواستم اینجوری بشه فقط میخواستم تو ب  _

 عنتی چ کنه به خدا نمیدونم اون سگ لتا عصبانیتم فروکش 

 جوری اومده تو باغ 

آرزو  تخت  سمت  رفتم  شدم  بلند  بیرون  رفت  اتاق  از  پریسا 

پیشونی شو بوسیدم بعد چشماشو بعد بینی شو بعد گونه هاشو  

 بعدم 

 لباشو با اشک میبوسیدم تحمل ندارم عشق مو اینجوری ببینم 

بیدار شو عشقم نمیخوای چشبلند شو خان _ باز کنی می  ماتو 

 ه چشمای مشکیت باز کن چشاتو بابایی بدون توبابایی دلش تنگ

 دق میکنه دخترکم 

 علی اومد کنارم و گفت

بسه امید بلند شو باید بریم ویالت تو لواسون مشت سلیمون  _

 زنگ زد موبایلت گفت صاحب سگ اومده میخواد شکایت کنه
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 ر میکرده ده مرتیکه سگش تو باغ من چیکاغلط کر _

 نمیدونم نپرسیدم بریم ببینیم چیشده _

 من نمیام آرزوم اینجا تنهاست _

 تنها نیست پری پیشش میمونه بلند شو بریم  _

بیرون پریسا رو صندلی نشسته بود ک علی   بلند شدیم رفتیم 

 رفت کنارش ی کم باهاش صحبت کرد و پریسا بدون اینکه بهم 

 . گاه کنه رفت تو اتاق ن

 شین نشستیم ک علی گفتتو ما  با علی

 از پری ناراحت نشو خودت میدونی چ قدر آرزو رو دوست داره  _

میدونم بهش حق میدم باهام اینطوری رفتار کنه خودمم از  _

 خودم متنفرم 

علی دیگه چیزی نگفت به سمت ویال رانندگی کرد وقتی رسیدیم  

 و باز کرد رفتیم داخل دیگه بوق زد ک مشت سلیمون در ر
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 باغ و دوست نداشتم شاید فروختمش ن ای

پیاده   تا  هم  کنار  بودن  وایساده  پسر جوون  سلیمون ی  مشت 

 شدم مشت سلیمون اومد جلو و پرسید

 آقا چ اتفاقی افتاده چرا این شکلی هستید ؟؟؟؟  _

بدون اینکه جوابشو بدم به سمت پسر جوون حمله کردم و یقه 

 گفتم   کوبوندمش به یکی از درخت ها وشو گرفته و 

 سگ تو بود ک خانم من عشق من و نابود کرد آره ؟؟؟؟  _

 پسر ترسیده بود فقط سرشو تکون داد ک گفتم 

 سگ تو تو باغ من چ غلطی میکرد هاااااان ؟؟؟؟ _

 علی اومد من و گرفت و کشید کنار و گفت

خودت آروم باش علی صبر کن ببینیم چی میگه نا سالمتی تو   _

 وکیلی 

 فت پسر اومد سمتم و گ
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آقای به ظاهر محترم سگ من سرخود نیومده بود تو باغ شما   _

 من به مشت سلیمون سپردم ک مواظبش باشه چون ی سری 

باغم   تو  نمیتونستن  نداشتن  دوست  و  داشتم ک سگ  مهمون 

 نگهش دارم

نگاهم افتاد به مشت سلیمون و خاله سلیمه ک شرمنده سرشون 

 ده بود رو کردم به پسر و گفتم پایین افتا 

 خسارتت چ قدر میشه ؟؟؟؟  _

مبلغی رو گفت منم ی چک با همون مبلغ نوشتم و دادم بهش  

 . تا بره

 رفتم جلوی مشت و سلیمون و خاله سلیمه وایسادم و گفتم 

چرا  _ میترسه  از سگ  آرزو  نمیدونستید ک  مگه  ؟؟؟؟؟؟  چرا 

 ن آرزوی من رو تختاینکار و بدون اجازه من انجام دادید اال

 خوابیده بیمارستان 
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 چیزی نمیگفتن یعنی حرفی برای گفتن نداشتن . بهشون گفتم 

نمیخوام   _ دیگه  کنید  تخلیه  اینجارو  دارید  وقت  هفته  ی 

 ببینمتون 

 خاله سلیمه گفت 

پسرم مشت سلیمون غلط کرد آخه ما کجا رو داریم بریم به  _

 ه خدا دیگه غلط بکنه از اینکارو بکن

 مشت سلیمون 

 ستم اینجوری بشه به خدا نمیخوا  پسرم من و ببخش _

 بدون اینکه نگاهی بهشون بکنم رفتم سمت ماشین و گفتم 

تا ی هفته وقت  _ همین ک گفتم چیز دیگه نمیخوام بشنوم 

 دارید تخلیه کنید

 با علی سوار ماشین شدیم و به سمت بیمارستان رفتیم

 آرزو
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به سقف    سقف سفید خیره شدم نور المپی ک چشامو باز کردم به  

 شمم ک مجبور شدم دوباره چشامو زده شده بود خورد به چ

ببندم . دوباره چشامو باز کردم نگاهم به دست باندپیچی شدم  

 افتاد یادم افتاد چ اتفاقی افتاده ، بابایی ، بابک ، مهمونی ، سگ

دستم  ک  بابایی  به  افته  می  نگاهم  میکنه  درد  بدنم  تو    تمام 

و خوابش برده ، دستم تکون دستاش و سرش و گذاشته روش  

 میدم

ک باعث میشه سرشو بلند کنه تا چشم های باز من و میبینه 

 شروع میکنه به قربون صدقه ام رفتن نگاهش میکنم خیلی بهم 

بود بهش میومد جذاب ترش کرده   ریخته است ریش درآورده 

 . بیهبود ولی چشماش قرمز بود معلومه برای بیخوا

داشتم دق    که بالخره بازشون کردیالهی قربون چشمات بشم   _

 میکردم
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سریع از در میره بیرون و میگه میخواد دکتر و صدا کنه بعد چند  

 دقیقه دکتر و پرستار میان باال سرم دکتر میگه 

بالخره چشمات و باز کردی باید میدیدی ک شوهرت چیکار  _

 رو رو سرمون  روز میخواست بیمارستان ۰کرد تو این 

 خراب کنه 

م فقط نگاهشون میکردم معاینه ام کرد و گفت  نمیگفت  من چیزی

 مشکلی ندارم میتونم مرخص بشم ولی بابایی داشت با نگرانی 

 نگاهم میکرد و پرسید 

 آقای دکتر پس چرا حرف نمیزنه  _

 دکتر نگاهم کرد و گفت

 اسمت چی دخترم ؟؟؟ _

قدر دلگیر و ناراحت بودم چیزی نگفتم نه ک نتونم حرف بزنم ان

 ی ک این بال واستم صحبت کنم مخصوصا از بابای ک نمیخ
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رو سرم آورد دلم نمیخواست صدامو بشنوه بد کاری باهام کرد  

 . حق من نبود

 بابایی با نگرانی پرسید

 نکنه قدرت تکلم شو از دست داده _

 نگران نباشید آقای طاهری مشکلی پیش نیومده  _

ونم صحبت کنم ام آر آی تا متوجه بشن چرا نمیتمن و فرستادم  

 ون صدقه ام میرفت ولی فقط نگاهش میکردم. بابایی مدام قرب

بودم نمیخواستم خودمو ضعیف نشون بدم  از سنگ شده  انگار 

 خسته شدم از ضعیف بودن میخوام قوی باشم سرد باشم سنگ

 . باشم مثل امید آره امید دیگه بابایی تموم شد

ات آزمایش ها   به  پتومو  ک تموم شد من و برگردوندن  اقم منم 

 بخوابم . خوابیدن بهونه بود دلم نمیخواست   کشیدم سرم خواستم

 . ببینمش اندازه تموم دنیا دلم ازش گرفته بود



 

 

91 

اومد کنارم و دستمو گرفت بوسه ای به دستم زد ک دوباره این  

 قلب لعنتی براش تپید من نمیتونم دوسش نداشته باشم مگه 

ولی سعی کردم عکس  ه سنگ باشم نمیتونم واقعا سخته  میش

 دمالعملی نشون ن

 خانمی ، دخترکم ، عشقم  _

 صدای بغض دارش دیوونه میکنه

نمیخوای حرف بزنی عزیز دلم به خدا دارم دق میکنم میدونم   _

 دلخوری میدونم ناراحتی به خدا من نمیخواستم آسیبی بهت

بر قدر  چ  میدونی  ک  خودت  جون  به  دارم بزنم  ارزش  ات 

 ی اغ خانمی من عشق من خواهش میکنم نمیدونستم سگ تو ب

 چیزی بگو دلم واسه صدات تنگ شده 

دلم رفت برای لحن خواهشی صداش اشکام سرازیر شد ولی بازم  

 دلم نمیخواست صحبت کنم سکوت کردم خم شد روم
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 اشکامو پاک کرد و چشامو بوسید

 دارم عزیزکم حق داری اینجوری باهام رفتار کنی حق  _

اتاق رفت بیرون   م و اشک ریختم دلم  خیره به در بسته شداز 

 نمیخواست اینجوری ببینمش ولی بخشیدنش هم سخت بود 

 . نمیتونستم ببخشمش

رو تخت نشسته بودم به دیوار روبه رو زل زده بودم . امید همون 

 موقع ک رفت بیرون و برنگشت . یعنی واقعا نمیدونسته

با تو  مسگ  میدونست  اگه  نمیدونست  آره   ، رها  غ  باغ  تو  و  ن 

 . ن از سگ به شدت میترسمنمیکرد میدونه م

با افکارم درگیر بود ک در باز شد و پری و علی اومدن داخل .  

 پری گریه کنان من و بغل کرد و گفت

 خواهر خوشگلم قربونت برم خدارو شکر چشماتو باز کردی _
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ه بودم همیشه پیشم بود تو  حرفی نمیزدم فقط محکم بغلش کرد

 ا چیزی ک خبر ایط بهترین دوستم بود فقط از تنههمه شر

 . نداشت جریان بابک بود ک دوست نداشتم کسی خبردار بشه

 پری از بغلم اومد بیرون رو به علی گفت

 چرا حرف نمیزنه علی ؟؟؟؟  _

 آروم باش پری حرف میزنه فعال تو شوکه _

 علی اومد کنارم و گفت

 دق دادیا  خوبی آرزو ؟؟؟ خوب این رفیق مارو _

روز  حال  این  به  و  من  داد  دق  و  من  تو  رفیق  بگم  میخواستم 

انداخت ک اینجا با دست بسته . نمیدونم چرا نیومد چشم به در  

 بود
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آغوشش   دلم  ولی  بودم  دلخور  ازش  اینکه  با  داخل  بیاد  ک 

مواد بهش نرسه   ، مثل معتادی ک  بیتاب آغوششم  میخواست 

 نمم

انگار متو جه میشه دنبال چی میگردم ک  امیدمو میخوام. علی 

 گهمی

امید رفت تسویه حساب کنه مرخصی ، میدونم دوسش داری   _

 نمیتونی پنهون کنی و اینم میدونم ک بی احتیاطی کرده ولی 

این تنبیهی ک براش در نظر گرفتی خیلی سنگیه براش آرزو فرو  

 میریزه

ختم منم کم داغون نشدم دلگیرم باید میگفتم منم کم فرو نری

نمیخواداز دلم  نیستم  تالفی  دنبال  میخواد   ش  دلم  بزنم  حرف 

 سکوت 

 . کنم
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امید میاد داخل و میگه باید بریم خونه نگاهش میکنم الهی بمیرم 

 داغون شده هیچ وقت امید انقدر شلخته ندیده بودم االن

مثل   جذابه  بازم  ولی  کشیده  سختی  خیلی  معلومه  اینجوری 

 میبینمش دلم براش میتپه میشه . بازم دوست داشتنیه . بازمه

. 

 نمیتونم دست از دوست داشتنش بردارم . به علی و پری میگه 

 برید بیرون لباس شو عوض کنم  _

 پری با عصبانیت میگه 

 الزم نکرده خودم کمکش میکنم برو بیرون  _

میدونم نمیذاره دوست نداره کسی غیر از خودش تن و بدن مو  

 نه با عصبانیت میگه ببی

ش نزدیک تر و محرم ترم پس خودم ز هرکسی بهزن خودمه ا  _

 عوض میکنم بفرمایید بیرون
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سمتم   میاد  امید   . بیرون  میبره  و  میگیره  رو  پری  دست  علی 

 میخواد کمکم کنه با دست اشاره میکنم نزدیکم نشه. با ناراحتی

سرم   نگاهم میکنه سرجاش وایمیسته از تخت میام پایین ی کم 

م کنترل  ولی خودمو  میره  کنه گیج  نمیخواد کمکم  دلم  یکنم 

 میرم

و   درمیارم  لباسمو   . گذاشته  برام  ک  شلواری  و  مانتو  سمت 

لباسایی ک برام آورده میپوشم امیدهم وایساده نگاهم میکنه رو 

 مو

میکنم اون ور سعی میکنم بی تفاوت باشم ولی لرزش دستامو 

 نی کسی رو ک جونتم براشنمیتونم پنهون کنم سخته سعی ک

 . باشی ت نداشتهمیدی دوس

 دستشو دور کمرم حلقه میکنه زیر گوشم میگه 

 من و نمیبخشی خانمی  _
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میدونم حق داری عزیزدلم خودم خودمو نمیبخشم چ برسه به   _

 . تو ولی من و از صدات محروم نکن به خدا طاقت نمیارم

ولی نداری  مشکلی  بزنی  حرف  میتونی  میگفت  خودت   دکتر 

 حرف بزن اصال قهر باش ولی نمیخوای میدونم دلگیری ولی 

 حرف بزن 

صداش بغض داشت برگشتم نگاهش کردم داشت اشک میریخت 

 امید من ، مرد مغرور من داشت اشک میریخت طاقت دیدن 

 اشکاشو نداشتم . به خودم اومدم دیدم دارم اشکاشو پاک میکنم

. 

 دستامو میبوسه و با لبخند میگه 

 بریم خونه مون عزیزکم _

خونه ک رسیدیم با کمک پری رفتم تو اتاق خودمون من و    هب

 گذاشت رو تخت و گفت 
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خواهری استراحت کن تا برم ببینم این خانمه چیزی درست   _

 کرده بیارمم بخوری

امید ی خانم و آورده ک کارای خونه رو انجام بده . وقتی وارد  

 ونی کرد مدام قربون صدقه امخونه شدم برام گوسفند قرب

علی و سپهر خجالت میکشیدم ولی خب امید دیگه   جلوی  میرفت

 جلو همه راحته . میخوام بخوابم ولی نمیتونم بلند میشم 

بستم   اسبی  دم  موهامم  زانو  رو  تا  سبز  تونیک  ی  با  لباسامو 

 خواستم برم بیرون ک امید اومد گفت

 میری عزیزم تو باید استراحت کنی کجا داری  _

 ون دستم و گرفت و گفتاهمیتی ندادم خواستم برم بیر

گفتم باید استراحت کنی میدونم نگران سپهر و نازی و علی و   _

 پری هستی ولی اونا درک میکنن ک باید استراحت کنی
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دلم نمیخواست همش تو تخت باشم حوصله ام سر میرفت اخم  

 کردم دستمو از تو دستش آوردم بیرون با کالفگی گفت

 صبر کن لباس عوض کنم باهم بریم _

لباس شو با ی تی شرت سبز با شلوار گرمکن ستش پوشید دقیقا  

 با من ست کرده بود قبال میگفت اینا مسخره بازیا چیه حاال با 

من ست کرده پوزخند زدم روم کردم اون ور اومد کنار دستشو 

 انداخت دور کمرم و باهم رفتیم بیرون نازنین تا من و دید 

ک حالم خوبه سپهر هم    د بغلم کرد کلی ابراز خوشحالی کرداوم

 فتدست داد و گ

 کلی خوشحالم ک حالت خوبه _

عکس العمل من در برابرشون فقط سکوت بود ولی هیچ کدوم  

 به روی خودشون نمی آوردن ک من حرف نمیزدم . رفتم کنار
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پری نشستم به وضوح دیدم ک امید دلگیر و ناراحت شد ولی  

 . ت یعنی حقی هم نداشت حرف بزنهچیزی نگف

د نهار ک با کلی اخم تخم امید به زور به خوردم داد رفتم تو عب

 اتاق حوصله جمع و نداشتم . نشستم رو تخت با خودم فکر

کردم تا کی میتونم حرف نزنم من ک بالخره امید میبخشم مگه  

 میشه نبخشم من دیوانه وار دوسش دارم میپرستمش . برای

 . اش خیلی سختی کشیدم بودن باه

 اومد کنارم نشست و گفت  م بودم ک پریتو افکار خود

تنگه  _ واسه صدات  دلم   . با من  بزنی حداقل  نمیخوای حرف 

 . خواهری

 اشکاشو پاک کرد و گفت

به خاطر من حرف نمیزنی به خاطر امید حرف بزن هرکسی   _

 ندونه من ک میدونم چ قدر دوسش داری با اینکه ازش خوشم
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آورد ولی دلم منمی بال سرت  این  یسوزه براش میدونم  اد چون 

 تو این مدت ک بیهوش بودی داغون شد ی خیلی دوستت داره

شب تا صبح بیهوش بود آرزو نمیخوام بترسونمت ولی سکته ی  

 قلبی رو رد کرد دکترا میگفتن خیلی شانس اورده ک رد 

 کرده وگرنه معلوم نبود چ بالیی سرش بیاد خدایی نکرد

  باورم نمیشد سر باباییم امیدم چ با ناباوری پری رو نگاه میکردم  

 بالیی اومد یا خدا سکته قلبی ، حس کردم صورتم خیسه من

کی گریه کردم اشکامو پاک کردم ولی وقتی بهش فکر میکنم  

 خدایی نکرده ی وقت بالیی سر امید می اومد من چیکار 

عی داشت آرومم  میکردم هق هقم اوج گرفت پری بغلم کرد و س

 . کنه

 نیدم ک میگفت صدای امید و ش

 پری چیکارش کردی داره گریه میکنه ؟؟؟؟ _
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از بغل پری میام بیرون امید میاد سمتم و من و میکشه تو بغل 

 خودش و تو گوشم میگه

 هیییییییییییش دخترکم آروم باش عزیزکم  _

و   هردومون  بود  آغوش  این  تنگ  دلم  میشه  بیشتر  هق  هق 

 ش موهامو نوازش نه رو تخت سر من و میزاره روسینه امیخوابو

 میکنه میخوام بلند شم ک میگه 

 بمون جات همینجاست پری رفت بیرون _

دست از تقال کردن برمیدارم تو آغوشش میمونم موهامو نوازش 

 میکنه مثل همیشه آروم میشم اصال وجودش برام مثل مسکن

 عمل میکنه تمام دردامو بهبود میبخشه 

کدخت _ سختی  من  خاطر  به  قدر  چ  یادته  حاال رکم  شیدی 

کارت خطا  بابایی  اذیتت  نمیخوای  زیاد  خیلی  میدونم  ببخشی  و 

 کردم
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 ولی تو مثل همیشه بزرگی کن ببخش

یاد گذشته می افتم ک چ قدر سختی کشیدم تا امید و عاشق  

 . خودم کنم

 سال قبل  ۴

بود ک باهم بریم  پری از صبح اومده بود خونه مون و گیر داده  

 ست بد اخالق جذابشم میاد منپیش دوست پسرش ک دو

 نمیخواستم برم آخه من چی دارم ک اون جذب من بشه هیچی

. 

 پری میگه

 بیا بریم دیگه انقدر میبینتت ک آخر جذبت میشه  _

چرت نگو پری من و اون زمین تا آسمون باهم فرق داریم اون   _

 خوش تیپ و جذاب منخانواده اش پولدار ما متوسط اون 
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و حسابی به چی من   دارم نه تیپ درستچی نه هیکل خوبی  

 آخه دل ببنده

از ی طرفم دلم میخواست برم دلم تنگش بود وقتی میبینمش  

 دست و دلم میلرزه مخصوصا چشماش ک دل و دینم و با خودش

برده . یعنی میشه ی روزی عاشقم بشه به فکر خودم پوزخند 

 . چرا باید به من دل ببندهمیزنم دلت خوشه ها 

ی اصرار پری آماده شدیم ک بریم . خودمو تو  عد از کلبالخره ب

 آینه قدی نگاه کردم ی مانتو مشکی طالیی ک هیکلموجمع و

جور تر نشون بده و ی شال مشکی طالیی ی کم از موهامو کج  

 . ریخته بودم رو صورتم ، سرم کرده بودم با جین ذغالی

برداشتم   مشکی  از کیف  پوشیدم  سفیدمو  مشکی  کتونی  با  و 

ک زود برگردم گذاشت  امان خداحافظی کردیم و با کلی تاکیدم

 تا 
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 . بریم

از خونه زدیم بیرون راه افتادم سمت کافه ای ک قرار گذاشته 

 بود با خونه کلی فاصله داشت . تقریبا بعد از نیم ساعت 

نفره    ۴  رسیدیم وارد کافه ک شدیم دیدیم که هردو روی میز

 یدنش دوباره ضربان قلبم باال رفت نشستن منتظر ما هستن . با د

و دستام یخ کرد احساس کردم ک رنگم پریده ولی سعی کردم  

 محکم باشم و مغرور مثل خودش ولی نمیشه سخته در برابر 

 . این همه جذبه مغرور بود

و   باهم سالم  به گرمی  پری  و  علی  رفتیم  به سمتشون  پری  با 

دوستش  ی کردم بهشون حسودی میکردم کاش این  احوال پرس

 هم 

احوال پرسی کردم   با هردو سالم و  منم   . من و دوست داشت 

 نشستیم سرمیز ک علی گفت 
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 چی میخورید بچه ها ؟؟؟  _

 پری گفت

 من بستنی شکالتی میخورم  _

 منم آروم گفتم 

 منم بستنی شکالتی  _

ک میرسه   امید پوزخند میزنه همیشه این پوزخند و میزنه به من

 من چیکارش کردم اشک تو بیشتره میشه دلم گرفت مگه  

چشام جمع میشه ولی خودمو کنترل میکنم پری متوجه میشه  

 . ک با دلسوزی نگاهم میکنه

کاش نمیاومدم ک این همه تحقیر نشم دلم میخواد االن تنها  

 بودم زار زار گریه میکردم . گناه من چیه ؟؟؟ فقط به خاط اینکه

ا رفتار بدش  . خدارو شکر نمیدونه اگه بدونه حتم  دوسش دارم

 . چند برابر میشه



 

 

107 

پری داشت برای علی حرف میزد و علی داشت با لذت نگاهش  

 میکرد واقعا حسودیم شد کاش من و امید هم مثل علی و پری 

زدم چ خیال  پوزخند  به فکر خودم  و میخواستیم  عاشقانه هم 

 . د مال خودم کنمخامی من هیچ وقت نمیتونم امی

ی میکردم ک صدای  اال آب شده بود بازداشتم با بستنی ک ح

 جیغ دختری رو شنیدم ک داشت میاومد سمتمون 

 وااااااااای امید خودتی چ قدر دلم برات تنگ شده  _

خم شد گونه ی امید و بوسید وقتی این صحنه رو دیدم رنگ از  

 ته رو قلبم رخم پرید حال بدی پیدا کردم انگار یکی پا گذاش

خو خیلی   . میکنه  لهش  نداره  اشکام  کردم ک  کنترل  یاد  دمو 

رنگی   لنز  ک  ریز  چشمانی  انداختم  دختر  به  نگاهی   . پایین 

 گذاشته
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بود بینی کوچولو سرباال و عملی لبایی پروتز شده با آرایش غلیظ  

 با مانتوی جلو باز مشکی زیرش تاپ سفیدی پوشیده بود ک 

دخترم حالت تهوع بهم دست داد .   تمام جونش پیدا بود من ک 

 ونسردی نگاهش م افتاد به امید ک داشت دختر رو با خنگاه 

 .میکرد

 : گفت

 شهره اینجا چیکار میکنی ؟؟؟  _

 همین جوری اومدم به هاکان سر بزنم ک تو رو هم دیدم  _

 بعد رو کرد به علی و سالم و احوال پرسی کرد و گفت 

 خانم کوچولو روعلی جون معرفی نمیکنی این   _

ل از  بود  معلوم  ک  نیومده  پری  خوشش  شهره  و  حن  خودش 

 چسبوند به علی و با غضب بهش نگاه میکرد . علی با لبخند به

 پری نگاه کرد و گفت 
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 این خانم کوچولو پریسا عشق و خانم من  _

 خوشبختم  _

 پری بهش دست داد و گفت

 منم همینطور  _

 بعد رو شو کرد سمت من و گفت

 ون نکنه اینم دوست دختر توئه امید ج _

مد حق نداشت با تحقیر با من صحبت کنه ،  جوش او  خونم به

 دستام و مشت کردم و با عصبانیت گفتم 

من   _ خیر  دوما  میگن  درخت  به  این  محترم  نسبتا  خانم  اوال 

 دوست پریم ازم خواست ک باهاش بیام سوما خدا نکنه با این

 میرعضب من دوستی کنم 

رد انگار نه انگار  به امید کردم ک با خونسردی نگاهم میک  نگاهی

 ین کردم شهره با لحنی تحقیرآمیز بهش حرفی زدم و توه
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 گفت

گفتم امیدم انقدر بد سلیقه نیست یکی مثل تو رو انتخاب کنه  _

 بعدشم اگه بداخالق نباشه دخترایی مثل تو از سرو کوله اش

 باال میارن

سرو کوله همینچین آدمی باال    من چنان مشتاق نیستم ک از _

 دمو آویزون دهن تو بفهم من مثل تو نیستم بخوام خوبرم حرف 

 کنم

با عصبانیت از کافه زدم بیرون صدای علی و میشنیدم داشت با  

 شهره دعوا میکرد اهمیتی ندادم راه افتادم برم سمت خونه ک

 صدای پری رو شنیدم اومد کنارم گفت

 توروخدا آرزو ببخشید  _

 بغض گفتم با 



 

 

111 

ی نی گفتی بیام دیدی چ رفتارفقط میخواستی من و تحقیر ک _

 داشت اصال من و نمیبینه دیدی اینم دوست دخترش بود

 نمیخواستم گریه کنم و خودمو ضعیف نشون بدم پری گفت

 غلط کردم آجی بیا بریم من وعلی برسونیمت  _

 نه میخوام قدم زنان برم ی کم سرم هوا بخوره ممنون  _

 ازم ک ناراحت نیستی _

 نه عزیزدلم  _

اشو بوسیدم پیاده راه افتادم تا برسم مترو . توراه به این فکر   نهگو

 میکردم چرا انقدر کمم ک هیچ کس من و نمیبینه تا حاال ی 

دوست پسر نداشتم چون نه خوشگلم نه خوش هیکل . من دلم  

 . امید و میخواد کاش دوسم داشت

 )بابایی)امید  
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م بیاد اصال ازش خوشم  میدونم چ سریه هردفعه باید این دختر هن

 ز حد مظلومه و تپل . هیچ وقت از دختراینمیاد . زیادی ا

تپل خوشم نمیومد . غلط نکنم از من خوشش میاد چون وقتی  

 شهره من و بوسید به وضوح دیدم حالش خراب شد . به خاطر

میدونه من به  همین هردفعه میارتش ک مثال با من آشنا بشه ن

نمیکن نگاهم  دختری  داد  همچین  و  شهره  جواب  وقتی  ولی  م 

 خیلی

شو   حق  میتونه  نیست  مظلوم  اونقدر  فهمیدم  شدم  خوشحال 

 . بگیره

علی داشت با شهره دعوا میکرد ک چرا با آرزو اینجوری صحبت 

 کرده شهره هم به من نکاه میکرد انتظار داشت من ازش 

 و گفتمدفاع کنم با اخم نگاهش کردم 
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ل نمیشه به هرکسی توهین  شهره دختر خالمی قبول ولی دلی_

 ون دختر برای خودش شخصیت داره حق نداشتی اینکاروکنی ا

 کنی

شهره از عصبانیت پاش و کوبوند زمین با حالت قهر رفت بهتر  

 . حتما میخواست تا شب آویزون من باشه

هره ک همون لحظه پریسا اومد داخل و نگاهی پر از نفرت به ش

 ود حرف میزد انداختداشت با هاکان ک صاحب این کافه ب

 و اومد سمت علی و گفت

 بریم علی ؟؟؟ _

 بریم عزیزم آرزو رفت ؟؟؟ _

کم _ ی  میخوام  گفت  نکرد  قبول  ولی  میرسونیمش  گفتم  اره 

 پیاده روی کنم 

 علی رو کرد به من و گفت
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 امید کاری نداری ؟؟؟ _

 نه برید به سالمت _

بود   و من راه افتادم سمت خونه ام امشب قرارخداحافظی کردن  

 . مهناز بیاد پیشم

مهناز اسلیوم بود دختر خوبی بود بیشتر بقیه تونسته بود پیشم  

 . باشه

رو   بود گوشی  زنگ خورد مهناز  سوار ماشین شدم ک گوشیم 

 برداشتم

 چیه توله ؟؟؟_

 سالم سرورم خوبید ؟؟؟ کی میایید من خیلی وقته منتظرتونم_

 پررو شدی توله سگ از من آمار میگیری _

 غلط کردم سرورم به خدا دلم براتون تنگ شده_

 چاپلوسی بسه امشب به خاطر این حرفت تنبیه میشی _
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 چشم سرورم هرچی شما بگید _

 گوشی رو قطع کردم و به سمت خونه راه افتادم

ماشین تو پارکینگ پارک کردم و به سمت آسانسور رفتم دکمه  

دم دکمه طبقه زدم و منتظر شدم ک بیاد پایین سوارش ش  شو

۷ 

 . و زدم

دست و ما پشت    ۴کلید انداختم در و باز کردم ک دیدم مهناز  

 در نشسته تا من و دید سریع اومد سمت من و کفشامو از پام 

درآورد تو جا کفشی گذاشت خیلی خوب وظیفه شو میدونست . 

 به خونه متصلپارسی کرد و به عقب رفت . راهرویی ک 

رفت داخل  پذیرایی  به  انداختم  میشد  خونه  به  نگاهی  مثل م 

 . همیشه تمیز و مرتب بود البته مهناز تمیزش کرده بود
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متری با سه تا اتاق خواب پذیرایی ال مانند ک    ۱۲۳ی خونه ی  

 نفره سلطنتی گوشه راست قرار داشت همون  ۹ی دست مبل 

داشت ک   قرار  سرتاسری  ی  پنجره  ی  طوسی  سمت  ی  پرده 

ی دست مبل راحتی طوسی   سفید وصل بود . سمت چپ خونه

 با 

روبروی   . قرار داشت  و سینما خانواده  ای دی  ال  تلویزیون  ی 

 . پذیرایی هم آشپزخونه بود

 رفتم رو مبل نشستم و رو به مهناز کفتم کنترل تی وی رو بیار

. 

ی  بهش نگاه میکنم ی تاپ و دامن مشکی سفید کوتا پوشیده وقت

 پوشیده بود پشتش به من بود لباس زیر زرشکی توری ک

معلوم بود . مهناز دختر ریز نقش بود با اندامی فوق العاده همه 

 چیزش اندازه بود چهره ی خوبی هم داره چشمای آبی رنگ
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و ابروهای هشتی به رنگ روشن و موهای بلند و فر به رنگ بلوند  

 . کال دختر زیبا و لوندی 

ت  به سمت تی وی رفت و کنترل و با دهنش گرفچهار دست و پا  

 . اومد سمت کنترل از دهنش گرفتم

کنار پام نشسته بود و با حسرت نگاهم کرد و پارس کرد نگاهش  

 کردم

 چته توله سگ _

 خودشو چسبوند به پام و دوباره پارس کرد

 میتونی حرف بزنی _

شده من ی هفته است شما رو ندیدم خیلی دلم براتون تنگ  _

 بود اجازه میدین بیام بغلتون سرورم

 خم شدم چونه شو گرفتم و تو چشماش نگاه کردم و گفتم 

 با اون شاهکار پشت تلفنت انتطار داری بغلت کنم توله_
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 اربابم غلط کردم به خدا منظوری نداشتم_

 تکیه مو دادم به مبل و گفتم 

 یشهفعال برو میز بچین شام بخوریم تا ببینم بعدش چی م_

 چشم اربابم _

آ به سمت  پا  و  داشتم  چهار دست  منم  رفت  تی وی  شپزخونه 

میدیدم ک گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره ی پدرم ابروهام  

 باال 

رفت چیکار داشت ک دوباره زنگ زده با کالفگی گوشی رو جواب  

 دادم

 بله _

 کدوم گوری هستی ؟؟؟؟  _

 باعصبانیت جواب دادم

 جواب پس بدم خونه خودم باید به شما  _
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مگه  ره آره باید جواب پس بدی تا وقتی ک آبروی من در خط _

 نگفتم حق نداری دور دخترا بپلکی دوباره دختر بردی خونه

 پسر چندبار بگم با آبروی من بازی نکن

من بفهمم کی آمار من و به شما میده ی گوشمالی حسابی   _

ه پدر بهش میده دوست دارم با دوست دخترم بیام خونه ام آخ 

 من

من   دارم  شما  به  کنترلم سالمه    ۰۳چیکار  ک  نوجووننیستم 

 میکنید

 پسره ی نفهم میدونم باهات چیکار کنم  _

گوشی رو قطع کرد منم با عصبانیت گوشی رو کوبوندم رو زمین  

 از دست این پدرم من و دیوونه کرده خب قاضیه و حاجی 

. هرکاری دلم   ک هست دلیل نمیشه من خودمو محدود کنم 

 . ارهمیخواد انجام میدم و به هیچ احدی ربط ند
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و   پر  میز  دیدم  رفتم  آشپزخونه  به  شام  برای  کرد  مهناز صدام 

 پیمونی چیده ساالد ماست و همین طور غذا ک قیمه بادمجون

 بود غذای محبوب من . گفتم 

توله با درست کردن غذای محبوبم میخوای از تنبیه ات کم   _

 کنی ؟؟؟؟ 

م بهش و  تو چشمام نگاه میکنم و ی سیلی آروم میزن خم میشم

 میگم 

 کور خوندی توله سگ  _

 با ترس و بریده بریده میگه 

 نه ...... به ...... خ.....دا.... سر...ورم  _

میشینم رو میز و از غذای خوشبوش برای خودم میکشم شروع  

 میکنم به خوردن مهنازم پایین پام نشسته و با حسرت به
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نگاه  نخورد  خوردنم  هیچی  ظهر  از  و  گشنشه  میدونم  ه  میکنه 

 ع رفت و با بهش گفتم بره ظرف مخصوص شو بیاره ک سری

دهن آوردش . توش ی کفگیر برنج و خورشت ریختم و گذاشتم 

 جلوش و گفتم

برای   _ دستشون  از  سگا  میدونی ک  دهن  با  فقط  توله  بخور 

 خوردن استفاده نمیکنن

سعی کرد که با دهن شروع کنه   پارس کرد سرشو کرد تو ظرف و

 م غذامو خوردن . وقتی تموم شد ی نگاهی به خوردن من

به مهناز انداختم دیدم با لب و لوچه ی چرب و چیلی داره من و  

 نگاه میکنه ناگهان زدم زیر خنده با تعجب نگاهم میکرد وسط 

 خنده گفتم 

 با خودت چیکار کردی توله سگ ؟؟؟؟  _
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یین میرم سمتش بلندش میکنم و  از خجالت سرش میندازه پا

 و  کابینت و صورتش و میشورم اونم مسخ شده منمیزارمش رو 

نگاه میکنه . صورتش و میشورم و خشک میکنم ک ناگهان لب  

 شو میزاره رو لبم و میبوسه منم همراهیش میکنم . سرشو

 میبره عقب و میندازه پایین . با اخم نگاهش میکنم 

ببوسی امروز خیلی خودسر شدی    کی به تو اجازه داد من و  _

 ؟؟؟؟ 

 . رباب دست خودم نبود نتونستم خودمو کنترل کنمدا ابه خ _

 از رو کابیتش میارمش پایین و میگم 

امشب ی تنبیه حسابی داری اینا رو جمع کن برو تو اتاق تمام   _

 لباساتو در میاری 

 خم میشم تو گوشش میگم 

 تو تنت ببینم مفهومه  توله تمام لباسات نمیخوام ی دونه اش و _
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 بله ارباب _

رم بیرون و رو کاناپه ولو میشم منتظرم کاراشو خونه میاز آشپز 

 . انجام بده بره تو اتاق 

فکرم میره سمت پدرم ک زنگ زد هرچی از دهنش اومد بیرون 

 بارم کرد . خانواده ی ما ی خانواده مذهبیه و پدرم چون

قرار داره ولی دلیل    قاضی خیلیا احترامش و دارن و زیر ذربین

 . کنم نمیشه من خودمو محروم

انقدر تو فکر بودم ک متوجه نشدم مهناز کی رفت تو اتاق بلند  

 شدم به اتاق رفتم دیدم کامال برهنه گوشه ی اتاق رو به دیوار 

نشسته و منتظر منه . در بستم و سمت کمد رفتم و بازش کردم  

 راتور و برداشتم . بهی پدل و پالگ و شالق رشته ای ویب

اینا و  رفتم  گذاشتم روش صداش  سمت تخت  کردم سریع    رو 

 اومد زیر پام میچرخید و پارس میکرد . گفتم 
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پایین تنت رو تخت میخوام باسنت   _ میری کنار تخت پاهات 

 بیاد باال 

پارس کرد و رفت حالتی ک گفتم و گرفت رفتم پشتش آروم  

 باسنش مالیدنم و گفتم 

 اریپدل بزنم تکون نمیخواری و ضربه ها رو میشممیخوام با  _

 با ترس گفت 

 چشم اربابم  _

پدل رو برداشتم و محکم رو باسنش فرو آوردم ی جیغ کوتاه زد  

 و شمرد

۱ _ 

 محکم تر زدم 

۲_ 
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ضربات محکم تر میشد و صدای جیغ و گریه اش باال تر میرفت  

 ولی سعی میکرد تکون نخوره . هق هق میکرد از درد و 

میکرد حدود   خواهی  معذرت  زدم  ۴۳مدام  کنار    ضربه  پدل  و 

 بود همون جوری ک دلم میخوادگذاشتم پشتش کامال قرمز شده  

 نشستم رو تخت بغلش کردم .

 هییییییییییش توله کوچولو تموم شد عزیزم _

 خودشو تو بغلم مچاله کرده بود و گفت

 غلط کردم سرورم _

 باسنشو میمالم و گفتم 

 ار نمیشه مگه نه ؟؟؟دیگه تکر _

 ار نمیشه بله اربابم دیگه تکر _
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تخت   رو  کمر  رو  و  بوسیدم  اشو  گونه  و  کردم  پاک  اشکاشو 

خوابوندمش و دستاشو باالی تخت با طناب بستم پاهاشو از هم  

 باز

کردم به گوشه های تخت بستم . ویبراتورو برداشتم و گذاشتم  

 درجهرو آلتش با چسب فیکسش کردم و روشنش کردم رو 

دهن بند و برداشتم و    متوسط گذاشتم . شروع کرد به ناله کردن

 م براش بستم و گفت

 . خیلی صدا میدی توله سگ _

دوتا گیره برداشتم و به نوک سینه هاش زدم چشماشو از درد 

 بست . ی بار ارضا شده بود داشت ناله میکرد اهمیتی ندادم و 

رو سینه ها و شکمش    ی شمع برداشتم رفتم باال سرش و شمع

 ه میکرد و جیغ میزد ولی فقط آب میکردم و از درد نال
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. شمع گذاشتم کنار شالق   ازش شنیده میشد  صداهای گنگی 

 رشته ای رو برداشتم محکم میکوبیدم رو سینه و شکمش تا شمع

 . ها پاک بشه و گیره کنده بشه

ی باهم  و  روش  رفتم  و  باز کردم  ویبراتورو  کی  لباسامو درآوردم 

 . شدیم

 کرده بود آروم گفتتو بغل خوابیده بود و خودشو جمع 

 . مرسی اربابم خیلی عالی بود _

ماهی ک باهمیم    ۶چشاشو بست و خوابید . میدونستم تو این  

خیلی بهم وابسته شده و نمیخوام بیشتر از این وابسته بشه من  

 آدم

موندن نیستم و فقط شرایط و براش سخت تر میکنم . هفته ی  

 .مومش کنمدیگه قراردادمون تموم میشه و میخوام فردا ت

 با احساس خیسی پاهام چشمامو باز کردم ک مهناز گفت 



 

 

128 

 سرورم صبحانه آماده است _

 صبحانه رو باهم خوردیم ک بهش گفتم

 میز جمع کن بیا بیرون باهات حرف دارم  _

 چشم سرورم  _

ی ربع میاد کنارم    میرم بیرون رو کاناپه میشینم منتظر تقریبا بعد 

 یکنه به میگم رو زمین میشینه و پارس م

 بیا باال رو کاناپه بشین  _

 شروع میکنم به صحبت کردن

 ما هفته ی دیگه قراردادمون تموم میشه درسته ؟؟؟؟ _

 با ترس نگاهم میکنه

 بله ارباب میخوایید تمدیدش کنید _

 نه دیگه میخوام تمومش کنم  _

 نهبا چشمای اشکی نگاهم میک
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 چرا ارباب خطایی ازم سر زده ؟؟ _

تو دختر خوبی هستی و نمیخوام بیشتر از این وابسته فاقا  نه ات _

 ام میشی از اولم قرارمون این بود حق نداری عاشق من بشی 

 قطره اشکی از چشماش میاد پایین و با صدایی لرزون میگه

 وقتی نمیخوایید نمیتونم مجبورتون کنم سرورم _

 روز به بعد دیگه تموم همه چی بینمون خوبه از ام _

 وقت تا تموم شدن قرار داد هفته اما ی _

 همین ک گفتم  _

لباس  دقیقه  چند  بعد  اتاق  سمت  میره  میشه  بلند  ناراحتی  با 

 پوشیده از اتاق میاد بیرون و با بغض میگه

اربابم واسه همه چی ممنون من با شما حس مو فهمیدم روزای  _

 یم خداحافظخیلی خوبی باهم داشت

 میخواد بره ک صداش میکنم 
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 ونمت ن برسصبر ک _

سریع لباس میپوشم میرم کنارش دستاشو میگیرم تو چشماش 

 نگاهش میکنم و میگم 

برای منم با تو بودن خوب بود و روزای خوبی داشتم باهات   _

 االنم اگه میگم برو به خاطر خودته نمیخوام بیشتر دلبسته بشی 

 میبوسمش و میگم 

 بریم _

 آرزو

 ت شد آرزو بلند شو دیگه دیر _

با سردرد از خواب بیدار شدم وااااااااااااااای خدا چرا انقدر مامان  

 داد میزنه

 بیدار شدی ؟؟؟  _

 با داد میگم 
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 آره مامان انقدر داد نزن لطفا  _

بلند میشم میرم دست و صورتم و میشورم و میرم تو آشپزخونه  

 میخورم و میرم سریع حاضر میشم یی صبحانه پر و پیمون 

نعه ی مشکی شلوار جین آبی میپوشم مشکی با مق  مانتوی بلند

 و ی آرایش مالیم در حد ریمل و رژ انجام میدم و از مامان

 . خداحافظی میکنم از خونه میزنم بیرون

آروم آروم میرم تا سرکوچه تا تاکسی سوار شم تا مترو . صدای 

 ی نمیدم به راهم ادامه میدم دوباره پیس پیس میاد ولی اهمیت

د من نمیدونم کار و زندگی نداره همش  ه پیداش شاین مزاحم

 اینجاست . قدمام و تند میکنم تا ازش جدا شم ولی خودشو بهم 

 میرسونه و میگه

بده   _ نشون  ما  به  رویی  ی  بابا  خوشگله  خانم  نرو  تند  انقدر 

 نمیدونی من عاشقتم
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مزاحم نشو کار و زندگی نداری خفه شو مرتیکه عوضی برو   _

 هرروز اینجایی

 کار و زندگی من تویی عشقم  _

سریع راه افتادم اولین تاکسی دست تکون دادم و سوار شدم و  

 ازش دور شدم . نمیدونم کیه و اینجا چیکار میکنه میدونم مال 

محله ما نیست نمیدونم از کجا منو دیده مزاحمم شده هه میگه  

 عاشقم شده بود انقدر برام مزاحمت ایجادعاشقم شده عمرا اگه 

وز باید با ترس و لرز برم بیرون اگه یکی از همسایه د هررنمیکر

 ها من و با این ببینه چ فکرا ک نمیکنه و حتما به خانواده

ام میگه اونا هم باور نمیکنن ک اون مزاحم و مشکل از من نیست  

 هیچ وقت وباورم نداشتن مخصوصا تو اینجور موارد ک

. دنبالت  بیوفته  پسر  تا  کردی  کاری  تو ی  خدا همه  میگن  ای 

 . خانواده دارن منم دارم
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به مترو ک رسیدم پری منتظرم بود باهم به دانشگاه رفتیم امرو  

 . تا کالس داشتیم یعنی تا بعد از ظهر دانشگاه بودیم ۰

دانشگاه   حیاط  تو  رفتیم  پری  با  شد  تموم  ک  اولمون  کالس 

افه گرفتم داشتم با لذت مزه مزه اش میکردم نشستیم و دوتا نسک

 ک

 پری گفت

 آرزو  _

 هان ؟؟؟؟  _

 هان نه بله کی میخوای یاد بگیری _

 خب حاال خانم با ادب چی میخواستی بگی _

بیرون تو هم میای   _ بریم  علی  با  از کالس آخر میخوایم  بعد 

 ؟؟؟؟ 
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دختر مگه من سر جهازیتم هرجا میخوای بری منم میبری   _

 نکنه امیدم میخواد بیاد 

اینکه با کسی دعواش  علی گفت نمیاد مثل  قرار بود بیاد ولی   _

 شده قاطی کرده 

 پس منم نمیام دوتایی برید خوش بگذره عزیزم _

 امید لیاقت نداره دختری مثل تورو ببینه  _

اون دخترایی ک دورش هستن   _ داره خب  بیخیال پری حق 

 . دیگه من به چشمش نمیام

ی رفت من  کالسمون ک تمام شد پری خداحافظی کرد و با عل

 ک رسیدم مثل اینکهبه سمت خونه راه افتادم به سرکوچه 

خدارو شکر مزاحم نبود . کوچه ما جوریه ک مثل خیابون و ی  

 کوچه باریک وسط کوچه هست و خونه ی ما انتها قرار
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سمت خونه داره. پاییز بود و هوا زود تاریک میشد و من داشتم به  

 حمم بشه ومیرفتم باخیال راحت ک پسر نیست ک مزا

اذیتم کنه . ناگهان از همون کوچه باریک دستم کشیده شد و  

اومدم تقال کنم و جیغ بزنم ک دستشو گذاشت روی دهنم نگاه  

 افتاد

به کسی ک من کشیده شد بازم این پسر . تقال میکردم ک برم 

 م گفتمن و چسبونده بود به دیوار و تو گوش

وام باهات حرف هیییییییش جیغ نزن من کاریت ندارم میخ _

 بزنم

 دستشو و برداشت ک گفتم

 ولم کن چیکارم داری؟؟؟؟  _

 من دوستت دارم میخوام مال من باشی  _

 ولم کن عوضی مگه من وسایل شخصیتم نمیخوام مگه زوره _
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 آره زوره باید مال من باشی  _

 تمگریه ام دراومده بود با التماس گف

 توروخدا ولم کن من نمیخوامت خب _

ت نداشتم جلوش ضعیف باشم ولی دست  یر شد دوساشکم سراز

 خودم نبود 

مگه چی کم دارم نمیخوای من خونه دارم ماشین دارم پولدار   _

 هم هستم

 من دوستت ندارم ولم کن االن یکی میاد  _

شدم   وارد  انداختم  کلید  و  خونه  سمت  دویدم  سریع  کرد  ولم 

 تو حیاط بود گفت  مامان ک

 سی دنبالت کرده چته چرا اینجوری میای تو ک _

 . نه بابا کوچه تاریک بود ترسیدم دوییدم تا خونه _
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مامان سریع به نشونه تاسف تکون داد و وارد خونه شد رو تختی  

 ک گوشه حیاط بود نشستم نگاهی به خونه انداختم ی خونه

ه ی کوچیک تو  ویالیی ک ی حیاط کوچیک داشت و ی باغچ

 . و گالش بود حیاط بود ک مامان عاشق این باغچه

باید بگم این مرد   افتادم خدایا چیکار کنم به کی  یاد این مرد 

بارم   هم  درشت  چندتا  نمیکنه  باور  بگم  بابا  به  میشه  مزاحمم 

 میکنه 

و میره شر درست میکنه دوباره داشت اشکم درمیومد خدایا چرا 

 . ببرمهیچکس و ندارم بهش پناه 

 مامان صدام زد و گفت

کون بده بیا تو کمکم شام  تی اون هیکلتو تچرا تو حیاط نشس _

 و آماده کن االن بابات و داداشتم میان



 

 

138 

اینم از مامان ما به جای خسته نباشید ک از صبح رفتم دانشگاه  

 حاال باید برم کمکش خدایی نکرده شوهر و پسرش گرسنه 

از خانواده ی ما ، گاهی اوقات  نمونن من موندم مهم نیست اینم 

 یم ک هیچ کدومشون ی ذره بهم محبتفکر میکنم سرراه

 . نمیکنه و هرکدوم ی چیزی بارم میکنن

 )بابایی)امید  

معلوم هست میخوای چ غلطی بکنی مگه اون دختر بازیچه ی   _

 دستته ؟؟؟

با خونسردی نگاهش   این حرفارو میزد و من  با عصبانیت  علی 

 ن داشتمدم آینده ام برام مهم بود براش این چیزایی ک االمیکر

زحمت کشیده بودم نمیتونستم بزارم از چنگم دربیارن . به علی  

 گفتم
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مگه چیه علی ؟؟؟ میخوام باهاش ازدواج کنم اون دوست پری   _

 و تو هم میگی بهش اعتماد داری خب باهاش ازدواج کنم 

مظلومی بعد ی سالم حق  نمیتونه بعدا ادعایی داشته باشه دختر  

 کسی اعتماد کنم ک بعدا برام دردسر  شو میدم و بره نمیتونم به

 نشه این دختر برام دردسر نمیشه مطمئنم

از کجا انقدر مطمئنی شاید این دختر بعدها برات بدتر دردسر   _

 شد

این حرف و به من زن ک ی دختر از صد فرسنگی میشناسم  _

 تاین دختر پپه تر از این حرفاس

 کنی  نمیشه امید من این اجازه نمیدوم باهاش بازی _

 با عصبانیت دستامو میکوبم رو میز و میگم 

علی شماره شو بده خودم باهاش حرف میزنم همه چیز و بهش   _

 میگم خودش تصمیم بگیره 
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 علی با کالفگی از جاش بلند شد دستی تو موهاش کشید و گفت 

 ندارم شماره شو _

 و گفتم   با پوزخند نگاهش کردم

 ر میدینکنه خاطرشو میخوای انقدر براش یقه ج _

 برگشت سمت من و یقه مو گرفت کوبوندم رو دیوار و گفت

جرف دهن تو ببند من االن با پری و پری رو هم دوسش دارم   _

 اگه برای اون ناراحتم چون پری روش حساسه نمیخوام ی 

 موقع رابطه ام به خاطر توئه الدنگ خراب بشه 

 و ول کرد و گفتیق

هه برام میمونه چون پاک و  در ضمن آرزو دختر خوبیه مثل ال _

 م نمیخوام عاشقت بشه و ولش کنی معصو

 با خونسردی نگاهش کردم و گفتم
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داداش نمیخوام اذیتش کنم همه چی رو بهش میگم موبه مو  _

 خودش تصمیم میگره هست یا نه ؟؟؟ 

نارش نشستم و علی نشست رو صندلی سرشو گرفت تو دستام ک

 گفتم

تونم تم فقط بهش احتیاج دارم نمیداداش اونقدرا هم نامرد نیس _

 به کس دیگه اعتماد کنم نمیدونم چرا به این دختر اعتماد کامل 

 . دارم ولی میدونم ک قابل اعتماده

 نگاهم کرد و گفت

باشه داداش بهت اعتماد میکنم چون دوست چندین ساله ام   _

 هستی

ه میزنم  همون  لبخند  از  داشت  باورام  و  بود  پشتم  علی  میشه 

 . با همون بودیمبچگی ک 

 حاال شماره شو میدی ی زنگ بزنم بهش باهاش قرار بزارم _
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تایی بریم بیرون  ۴ندارم شماره شو به پری زنگ میزنم میگم  _

 تو با آرزو کار داری

 . خوبه نوکرتم داداش جبران میکنم _

 آرزو

ید میخواد باهام حرف بزنه انگار خوابم دارم  باورم نمیشد ک ام

 .دارممیبنم چند بار خودمو ویشگون گرفتم تا باور کنم بیرویا 

واااااااااااای حاال چی بپوشم رفتم کمدمو باز کردم و مانتوهامو زیر  

 و رو کردم نمیدونستم باید چی بپوشم . زنگ زدم به پری

مامان بگم میخوایم    گفتم بیاد تا کمکم کنه چی بپوشم . رفتم به

 بریم بیرون ک گفت

 ؟؟؟؟ کجا آرزو  _

بریم بیرون با چندتا از بچه های دانشگاه خیالت راحت مامان   _

 جان همشون دخترن 
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 آرزو زود میای خونه قبل از بابا و داداشت خونه ای  _

 چشم چشم _

همون لحظه پری اومد در و باز کردم اومد داخل و با مامان سالم  

 ی کرد و سریع رفتیم تو اتاقم ک گفتم و احوال پرس

 نی امید چیکارم داره علی نگفت ؟؟؟؟؟ اای پری یعوااااااااا _

 نه هرکاریش کردم نگفت _

 دارم میمرم از استرس نمیدونم باید چیکار کنم ؟؟؟  _

 هول نشی سریع بگی باشه ها  _

 چشم نمیگم البته تضمینی نیستا _

 زد تو سرم و گفت 

 دیوونه _

 ال چی میخوای بپوشی ؟؟؟ حا _
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رده بود  اومد داخل میوه و چایی آوهمون لحظه مامان در زد و  

 ری تشکر کرد وقتی مامانم رفت بیرون . رفتم سروقت کمدم 

و پری ی نگاهی بهش کرد و ی جین آبی پر رنگ با مانتو آبی  

 سفیدم ک تا رو زانوم بود انتخاب کرد خودمم شال همرنگ

 . برداشتم مانتوم ک طرحدارم بود

انجا مالیمی  آرایش  آینه  جلو  نشستم  لباسامو  اول  و  دادم  م 

مش کوچیک  کیف  بیرون پوشیدم  پری  همراه  برداشتم  مو  کی 

 رفتیم از

مامان خداحافظی کردیم و رفتیم ، قرار بود علی امید بیان اینجا  

 . دنبالمون

سرکوچه ک رسیدم ماشین علی اونجا بود رفتیم سوار شدیم ک  

 ود و از امید خبری نبود سالم کردیم خیلی دوست فقط علی ب

 رسم امید کجاست ولی روم نمیشد ک علی گفت م بپداشت
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 امید تو کافی شاپ منتظر ماست _

افتادیم و به سمت کافی شاپ رفتیم علی و پری   به راه  با هم 

 مدام حرف میزدن البته پری حرف میزد و علی گوش میداد دلم 

لی حرف میزنه و حتما باید  برای علی میسوخت چون پری خی

  شهگوش کنی وگرنه ناراحت می

حرفاشو و نمیتونستم هضم کنم اگه قبول میکردم بعد ی سال  

میخواست ازم جدا بشه من ی زن بیوه میشم ک حتی خانواده  

 امم

قبولم ندارن خدایا کمک کن نمیدوستم باید چیکار کنم از ی 

 ید بتونم تو این ی سال طرف هم دوسش دارم با خودم میگم شا

 قم نده . بهش میگم عاشق خودم بکنمش و دیگه طال 

نمیدونم چی بگم شما ی مردی حتی اگه طالقم بگیرید براتون  _

 مسئله ای نیست ولی من دخترم تو این جامعه ی ما ی زن
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به   فقط  ک  خودخواهید  واقعا  شما   . پشتشه  حرف  کلی  بیوه 

 زندگی کنیم خودتون فکر میکنید ک مثل همخونه ها 

ینکه ازدواج کنم به اینکه درسته خودخواهم واقعا نیاز دارم به ا _

 ه سختی به دست آوردم از چنگم در نیارن و چیزایی ک ب

واقعا زن و شوهریم من هیچ   باشیم  اینکه قرار نیست همخونه 

 وقت از سهمم نمیگذرم و وقتی قبول کنی و پا به خونه ی من

 زندگی من احترام بزاری  بزاری باید به قوانین و روش

بو خودخواهانه  حرفاش  استواقعا  مغرور  مرد  این  قدر  چ    د 

نمیدونم چی بگم آخه با شک و دودلی نگاهش میکنم ک خم  

 میشه 

 رو صورتم و تو چشام نگاهم میکنه و میگه 

 نگو ک من و دوست نداری ک باورم نمیشه  _
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ستم ضربان قلبم تند شده بود میخواستم جوابشو بدم ک نمیتون

 ماشمسخ چشمای قهوه ایش شده بود فوق العاده بود چش

نمیتونستم نگاهم و ازش بگیرم ک خودش نگاهش گرفت و رفت  

 عقب و گفت 

ی روز قرار میزاریم ک بیای سبک زندگیم و بهت بگم خواستی  _

 قبول کنی میام خواستگاری 

 فقط تونستم بگم باشه بلند شدم از جام و گفتم 

 من باید برم _

 میرسونمت  _

خداحافظی نشستن  کافه  تو  ک  علی  و  پری  میایم    از  میکنیم 

ماش سمت  به  باهم  و  راه بیرون  امید  و  میشم  سوار  میریم  ین 

 . میافته
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تو ماشین سکوت مطلق و فقط صدای آهنگ خارجی ک از پخش  

 . ماشین شنیده میشد سکوت رو میشکست

 وقتی رسیدیم رو کرد به من و گفت

 گوشی تو بده  _

 ج زل زدم بهش و گفتم گی

 گوشی مو میخواید چیکار ؟؟؟  _

 بده من خوشم نمیاد ی حرف و دوباره بگم  _

گوشی مو از تو درمیارم و رمزشو میزنم و میده بهش ک باهاش  

 شماره ای میگیره ک گوشی خودش زنگ میخوره قطع

 میکنه و گوشی و بهم برمیگردونه و میگه

زنگ میزنم قرار میزاریم  شماره مو سیو کردم برات هروقت شد   _

 صحبت کنیم
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می تکون  سرمو  میفقط  خداحافظی  و  پیاده  دم  ماشین  از  کنم 

اومد   این همه دختر  میشم هنوز هم گیجم نمیفهمم چرا بین 

 سمت من

 . یعنی میتونه حسی بهم داشته باشه داشتم

از ماشین پیاده شدم به سمت خونه رفتم ک دوباره همون پسرک 

 گرفت و گفت  مزاحم جلومو

 و نمیبینیپس بگو با از ما بهترون میگردی ک من  _

 به شما ربطی نداری برید کنار _

خواستم برم ک دستمو محکم گرفت ترسیده بودم میدونستم ی  

 کاری ممکنه دستم بده با لحنی خواهشی گفتم

 بزار برم ولم کن  _

 عمرا بزارم بری تو مال منی نمیزارم مال کس دیگه ای بشی  _



 

 

150 

بشه ک سرازیر شد وااااااای خدا چ قدر بدبختم ک اینجوری  اش

 دیگه ای  میترسیدم امید بیاد من و ببینه وراجع به من فکر

صدای  لحظه  همون  ببره ک  ک  میکشید  و  من  داشت   . بکنه 

 آشنایی اومد که گفت 

 مشکلی پیش اومده  _

نگاه کردم امید و دیدم ک اخمی رو صورتش بود ک واقعا ترسیدم  

 لرزیدم ک پسرک گفت  به خودم

 مهبه شما ربطی نداره نامزد _

 با خونسردی اومد جلو و گفت

 اااا پس نامزدته ؟؟؟  _

همون لحظه مشت محکمی زد رو صورت پسر ک پخش زمین 

 شد تا میخورد زدتش و میگفت
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تو غلط میکنی ک نامزدته مرتیکه عوضی این خانم نامزده منه   _

 دودمانت و به باد میدم ی بار دیگه دور و برش بپلکی 

چه منم گریه میکردم و هق دست منو گرفت کشون برد تو کو

 ک وایساد و گفتهق 

 این مرتیکه با تو چیکار داشت آرزو  _

 با هق هق جواب دادم

 ....... به ..... خدا ...... نمیش....ناسمش  _

 با عصبانیت پرید وسط حرف مو و گفت

 آروم باش حاال توضیح بده  _

یشناسمش چند وقته سرکوچه وایساده مزاحمم شده به من نم _

 من کاری نکردمخدا 

آروم اشکام و پاک کرد ک مثل برق گرفته ها و مسخ شده نگاهش  

 کردم دیگه آروم شده بودم مگه میشه عشقت اشکاتو پاک 
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 کنه و آروم نشی 

حاال گریه نکن دختر خوب دیگه تموم شد و مزاحمت نمیشه  _

 رو خونه دیگه با خیال راحت ب

م مدام تو فکر  فقط سرمو تکون دادم و به سمت خونه راه افتاد

 ن و آروم کنه چ قدر دوست امید بودم ک چ جوری میخواست م

داشتم همون لحظه برم تو آغوشش . وااااااااای اصال باورم نمیشه  

 به خاطر من دعوا کرد و کتک زد . وااااااااای یعنی میشه 

ین ها از ذهنم میگذشت با ذوق  دوسم داشته باشه . تمام شب ا

 . خوابیدم

 )بابایی)امید  

داشتم به سمت خونه رانندگی میکردم . فکر و حواسم به چند  

 . دقیقه پیش بود ک زدم اون پسر مزاحم و لت و پار کردم
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چشمای اشکی آرزو ی لحظه از ذهنم دور نمیشد نمیدونم چرا 

شدم . ی لحظه  وقت تو چشمام دقیق شدم تو سیاهیش غرق  

 دلم 

نمید بشه  آروم  تا  کنم  بغلش  دوست  میخواست  ولی  چرا  ونم 

 . سرمو تکون دادم از شر این افکار خالصی پیدانداشتم گریه کنه  

 . کنم

به خونه حاج بابا ک رسیدم بوق زدم مثل همیشه باقر در و باز  

 کرد من داخل رفتم سری براش تکون دادم . ماشین تو باغ 

پیا  و  کردم  مامان  پارک  ک  شدم  ساختمان  داخل  و  شدم  ده 

بغلم کرد و مثل همیشه بوسید من و  قشنگم اومد استقب الم و 

 گفت

 خوبی پسرم ؟؟؟  _

 پیشونی مامان و بوسیدم و گفتم 
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 االن ک شمارو میبینم عالیم  _

به داخل خونه رفتم و نشستم رو مبل ک مامان رفت به سمت 

 ابا نگاهی انداختم من از آشپزخونه و به خونه پراز تجمل حاج ب

رتمانم  بیشتر میپسندم . البته آپا  این تجمالت بیزارم سادگی رو

 به این جا ترجیح میدم . مامان با ی لیوان شربت اومد کنارم

 نشست و گفت

چرا نمیای پیش خودمون و اون آپارتمان دوست دخترات و  _

 . بزار کنار پسرم اینکار آخر عاقبت نداره

یدونید ک آبم با حاج بابا تو ی جوب نمیره بیام  مامانم شما م _

و    اینجا دخترام  دوست  بعدشم  داریم  اعصاب  جنگ  همش 

 گذاشتم

 کنار میخوام ازدواج کنم

 مامان با خوشحالی گفت
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 خدارو شکر پسرم بالخره به حرفات بابات راضی شدی _

 اومدم جواب بدم ک صدای حاج بابا اومد که گفت

 بالخری رضایت دادی _

م و  جا بلند شدم و با حاج بابا دست دادم حال و احوال کرد  از

 نشستیم ک حاج بابا گفت

خانم برو زنگ بزن حاج آقا زمانی قرار خواستگاری بزار برای  _

 فرداشب 

نه صبر کن مامان جان من دختر حاج آقا زمانی رو نمیخوام  _

 من ازدواج میکنم ولی با کسی ک خودم میخوام 

 ت گفت حاج بابا با عصبانی

د _ اون دوست  از  یکی  با  میخوای  حتما  کردی  خترات  بیخود 

 ازدواج کنی

 مامان با نگرانی گفت
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 آره مادر میخوای با یکی از اون دخترا ازدواج کنی _

 نه مامان جان قربونت برم  _

 حاج بابا میگه 

 پس کیه مگه دور و اطراف شما دختر خوب هم هست _

کرد راجع بهش تحقیقم کردم    دختر خوبیه علی بهم معرفی  _

 سطی داره خود دختر هم نجیب و از نظر مالی خانواده ی متو

 خانمه

 حاج بابا با اخم نگاهم کرد و گفت

 پدر و مادرش چیکارن ؟؟؟  _

پدرش تو ی شرکت حسابدار و مرد شریفیه همه سرش قسم  _

 میخورن مادرشم خانه دار گاهی اوقات خیاطی میکنه ولی 

سالشه و مهندس عمران و تو ی   ۲۵برادر هم داره    خیلی کم ی

 ار میکننشرکت ک
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 همون لحظه آنا خواهرم از پله ها اومد پایین و بلند گفت 

من  _ هورااااااااااااااا   ، کنی  ازدواج  میخوای  میگی  راست  داداش 

 خواهر شوهر میشم 

 بدو پرید تو بغلم خنده ام گرفته بود لپشو کشیدم و گفتم 

 جکسالمت کو ورو _

 سالم داداشی خوبی خوشی ؟؟؟؟ _

یع مثل ی خانم  پ چپ نگاهش میکنه سروقتی دید حاج بابا چ

 رفت رو مبل نشست و گفت 

 داداشی خوشگله ؟؟؟؟ اسمش چیه ؟؟؟؟ چندسالشه ؟؟؟  _

 سالش هست  ۲۳یکی یکی ورجک ، بله خوشگله اسمش آرزو   _

. 

 مامان گفت

 ز تو کوچیک تر مادر سال ا ۱۳ااااااااا این ک بچه است پسرم  _
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 آنا گفت 

ش  ال مهم اینه ک داداش دوسمامان جون مگه به سن و س _

 داره

دوسش دارم نمیدونم اگه تا دیروز از خودم مپیرسیدم میگفتم 

 نه ولی االن بعد غرق شدن تو سیاهی چشماش نمیتونم بگم نه 

دوسش ندارم دودلی افتاده به جونم نمیدونم کارم درسته یا نه ؟  

 . اهل دلبستن نیستم هیچ وقتنه من 

 حاج بابا با اخم گفت

تو و    اسم _ رو حرف  تحقیق کنم  باید  بگو  پدرش هم  فامیلی 

 نمیشه حساب کرد 

اسم و فامیلی پدر آرزو رو گفتم حاج بابا بلند شد گفت ک میره  

 استراحت کنه مامان هم رفت تو آشپزخونه شام و آماده کنه آنا 

 اومد کنارم و گفت 
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 کسشو نداری ببینم مشتاقم زن داداشمو ببینمداداشی ع  _

رم عکسی ک من و علی و پری و آرزو  شی مو درمیامیخندم و گو

 هستیم و نشونش میدم وقتی میبینه با ذوق میگه 

لپایی داره خیلی خوشگله مبارکت   _ داداشی چ بامزه است چ 

 باشه

 آرزو

مد ک امید بتونه بالخره روز عقدمون سررسید بعد ی ماه رفت و آ

 ازدواجت باید  بابامو راضی کنه بابام میگفت زود واسه

چیشد ک   نمیدونم  بابام  پیش  رفت  امید  روز  ی  بخونی  درس 

 . راضی شد

فردای اون روز ک با پسر مزاحم درگیر شد زنگ زد بهم و آدرس  

 خونه اشو داد گفت برم اونجا اولش ترسیدم دلم 
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دریا و رفتم . هیچ اتفاقی    نمیخواست برم ولی خب دل و زدم به

 BDSM فقط امید حرف زد از نیوفتاد فقط حرف زدیم البته

گفت از اینکه مستر چیه؟؟ لیتل چیه ؟؟اسلیو چیه ؟؟ اولش گیج  

 بودم ترسیده بودم یعنی چی از من میخواست ک اسلیوش بشم

اومدم خونه راجع بهش تحقیق کردم خوشم اومد ازش انگار تو  

 دوستم بیشتر دوست داشتم لیتلش باشم ولی وجودم بوده و نمی

 . ستخب امید ددی نی

امروز روز عقدمونه ی ترس و هیجان خاصی دارم به هیچ کس  

 نگفتم ک عقدمون سوری و قرار از هم بعد ی سال جدا بشیم 

امید دارم میتونم عاشق خودم بکنمش البته شاید توکل کردم به  

 مون ک من و  خدا خودش هم کمکم میکنه. پری اومده خونه

یم امروز تو محضر  ادایش کنه برای محضر . قرار نیست جشن بگیر

 .یع میخواد عروسی بگیرهی عقد ساده داریم بعد سر
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تو آینه خودمو نگاه کردم خوشگل شده بودم ی کت و شلوار کرم  

 رنگ پوشیده بودم با ی شال طرح دار کرم و سفید سر کرده 

 . نشسته بود بودم . ی آرایش مالیم هم رو صورتم

اولین بار قربون ص دقه ام رفت . سریع مامانم تا منو دید واسه 

 . رفت برام اسفند دود کرد

تو محضر فقط بزرگ ترها خانواده ی من و امید بودن . از دوستای  

 من فقط پری حضور داشت از دوستای امید علی و 

 . سپهر ک تازه دیده بودم با نامزدش نازنین اومده بود

 بالخره به عقد امید دراومدم و شدم زن رسمیش چیزی حتی تو 

 خوابم هم نمیدیدم ک زن کسی بشم ک دوسش دارم مرد 

مغرور و خودخواهی ک فقط خودش و میبینه دل نداره و حاضر 

 نیست عاشق بشه عشق ی طرفه سخته ولی خب به امتحانش
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ه  میارزه به بودت تو آغوش عشقت و بودن در کنارش میارزه . اگ

 . بازم به دنیا بیام عاشق امید میشم 

خیلی خوشحال بود مدام  دادن مامان امید  همه کادوهاشون و  

 قربون صدقه ی من و امید میرفت . خواهرشم بامزه بود مدام 

اخم   با  امید  بابای  برقصه ک  بزنه  میخواست  میکرد  خوشحالی 

 نگاهش میکرد م. میدونستم ک خانواده خیلی مذهبی دارن مثل

و  ده ما هستن تقریبا . بابای امید همینجوری اخم کرده بود  خانوا

 ی جا نشسته بود و فقط اومد جلو و تبریک گفت امید 

 . میخواست دستشو ببوسه ک نذاشت

تو ماشین نشسته بودیم قرار بود بریم رستوران تا شام بخوری  

 امید خودش رزرو کرده بود . امید رو کرد به من و گفت 

 رژتو کمرنگ کن _

 لجبازی گفتم با 
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 نمیخوام رژم خیلی هم خوبه_

کرار کنم پاک میکنی یا خودم  حرف و دوبار ت  گفتم نمیخوام ی_

 به روش خودم پاک کنم 

دلم   چرا  نمیدونم  ولی  ترسیدم  محکمش  لحن  از  لحظه  ی 

میخواست لج کنم باهاش حس برت بودن رفته بود باال بدجوری 

 با 

 لجبازی گفتم

 م ن می خواااااااااااا _

ی لبخند خبیث زد و ماشین و نگه داشت و برگشت سمت من  

 اومد جلوی صورتم من رفتم عقب تا به در ماشین برخورد و

کردم درها رو هم قفل کرده بود خم شده بود روم و شروع کرد  

 به بوسیدنم شوکه شده بودم نمیدونستم باید چیکار کنم چشامو 
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از رو لبم برداشت بسته بودم هیچ کاری نمیکردم تا اینکه لبشو  

 من هنوز چشام بسته بود ک گفت 

 رژت کمرنگ شدباز کن چشماتو _

از خجالت سرم انداخته بودم پایین و چیزی نمیگفتم فکر کنم 

 .مثل وقتایی ک خجالت میکشم قرمز شده بودم

 )بابایی)امید  

با دیدن صورت قرمز شده اش از خجالت نتونستم جلوی خنده 

 قهقه زدم ک با تعجب نگاهم کرد میون خنده گفتم  ام و بگیرم و

 . مزه میشی  یکشی باخجالت م _

دوباره خجالت کشید و سرشو انداخت پایین از اینکه اینقدر حیا  

 داره و من اولین مرد زندگیش هستم لذت میبرم . نمیدونم چرا

؟؟؟ ولی کنارش آرومم . وجودش آرامش خاصی داره . با جدیت  

 بهش گفتم 
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یگه شوهرتم دوست ندارم ازم خجالت بکشی افتاد توله من د  _

 ؟؟؟ 

 بله _

 بله چی ؟؟؟  _

 بله ارباب_

با لبخند نگاهش کردم و ماشین راه انداختم و رفتیم به سمت  

 رستورانی ک رزرو کرده بودم وقتی رسیدیم همه اومده بودن ما 

هم پیاده شدیم و داخل رفتیم ک صدای دست و سوتشون اومد  

 ه سمتشون رفتم و کنار هم نشستیم . هیچ کس لبخند زدم ب

کردیم البته این خواسته ی آرزو هم چرا ازدواج  نمیدونست ما با

 بود ک کسی متوجه نشه ک منم قبول کردم خودمم نمیخواستم 

 . به کسی بگم فقط علی در جریان موضوع قرار داره
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آوردن سرمیز همه مشغول خوردن شدن ک دیدم   رو ک  غذا 

 غذاش بازی میکنه نزدیکش شدم و کنار گوشش  آرزو داره با

 گفتم

 ؟ خوری؟؟؟چرا نمی _

 میل ندارم _

 بیخود میل ندارم همه شو میخوری  _

 چشماشو گرد کرد و با تعجب نگاهم کرد و گفت 

 نه نمیتونم این خیلی زیاده  _

نخوری بعد مهمونی میریم آپارتمان من و تنبیه میشی حاال   _

 خود دانی

 لم بد میشه نمیتونم خواهش میکنمبه خدا حا _

بهم  بود  زده  زل  چشماش  بودن    با  خوردن  مشغول  و بقیه 

 حواسشون به ما نبود آروم گفتم 
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 باشه ولی باید نصفه شو بخوری  _

 چشم _

من   خورد  غذاشو  نصف  کردم  نگاهش  خوردن  به  کرد  شروع 

 نمیدونم این دختر ک نمیخوره چرا انقدر تپل ، ولی تپلیش بامزه

خصوصا لپاش آدم دلش میخواد گازش بگیره . مامان و آنا  است م

 دوسش دارن البته دختر خوبیه با چند تا برخورد  خیلی

هرچیزی ک خانواده ام حساسن رعایت کرده . حتی وقتی پدرم  

 گفت تو عروسی نباید ارکست بیارید فهمیدم ناراحت شد ولی 

ت به  حرفی نزد بالره دختره و کلی آرزو ولی خب نمیزارم حسر

 دل بمونه ی عروسیه دیگه براش میگیرم تا هروقت بخواد

 . بزنه و برقصه

دوست نداشتم بزارم بره خونه ، دوست داشتم بیاد پیش خودم  

 میدونم این رسم و ندارن ک دختر قبل از عروسی پیش 
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آرزو  اما  هستن  خودم  ی  خانواده  مثل  تقریبا  بخواب  شوهرش 

 مه کسی نمیتونه این حق و ازم شرعا زن منه و جاش پیش خود

اینجوری چرا  نمیدونم   . ن  بگیره  میخوام  شو  بودن  انگار  ه  شدم 

 اصال من دوسش ندارم فقط چون زنم میخوام کنارم باشه همین

با باباش صحبت کردم و گفتم آرزو رو میبرم پیش خودم اولش  

 داداشش اخم و تخم کرد ولی باباش رضایت داد . تو ماشین 

 فتیم سمت آپارتمانم ک آرزو پرسیدداشتیم میر

 ه ی خودمون ؟؟؟؟ مگه من و نمیزارید خون _

 نه امشب پیش خودم میمونی _

ترس و تو چشماش میبینم ناراحت میشم از اینکه هنوز به من  

 اعتماد نداره و میترسه دوست ندارم ترسشو ببینم با لحن جدی 

 گفتم

 تو از من میترسی ؟؟؟  _
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 با من من گفت

 .. نمیترسم ..... فقط بابام چی ؟؟؟ نه ....  _

نبود تو زنمی شرعا .  گرفتم ک البته الزم  از بابات اجازه اتو   _

 . ولی اگه ازم میترسی بگو برگردونمت خونه

ناراحت شده بودم ک بهم اعتماد نداشت ولی خب شاید تقصیری 

 نداره تا حاال چنین موقعیتی نبوده . گفت 

 .... یکشمنه اینجوری نیست فقط خجالت م _

 پریدم وسط حرفش و گفتم

خج _ از  ندارم  ک  دوست  امشب  بکشی  یاد  الت  شدی  تنبیه 

 میگیری نباید بترسی االنم نمیخوام چیزی بشنوم 

نمیخواستم  من  ترسیده  بود  معلوم  خونه  رسیدم  تا  نزد  حرفی 

 ترس شو دوست داشتم بهم اعتماد کنه و تمامشو بسپره به من

. 
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شدیم دکمه طبقه رو زدم و دست آرزو رو هردو وارد آسانشور  

 غلم و آروم تو گوشش گفتم گرفتم و کشیدمش تو ب

ترس تو دوست ندارم میخوام بهم اعتماد کنی مطمئن باش   _

 بهت صدمه نمیزنم تو جزو اموال منی فهمیدی

فقط سرشو تکون داد و حرفی نزد . وارد خونه ک شدیم بهش  

 گفتم

ل _ و  راست  سمت  اتاق  تو  دیوار میری  به  رو  درمیاری  باساتو 

 م قوانین و بهت بگم و تنبیه اتوامیستی تا بیام امشب باید تما

 کنم برای ترس و خجالتت

 ....... اما _

 اما و اگر نداریم همه لباسات به جز لباسای زیرت بدو توله _
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میفموندم   بهش  باید  امشب  رفت  اتاق  به سمت  افتاده  با سری 

خج ولی  بترسه  من  از  چی  نباید  واااای  داشتم  دوست  شو  الت 

 گفتم

 ............ دوست داشتم یعنی

 آرزو

داخل اتاق ک شدم با اتاقی به رنگ سرمه آبی ؛ دیواراش با کاغذ  

 دیواری های طرح دار آبی سرمه ای بود . سمت چپ ی 

اتاق هم ی   وسط  داشت  قرار  آبی  رنگ  به  بزرگ  دیواری  کمد 

 داشت با ی رو تختی طرح دار تخت دونفره ی سرمه ای قرار

پرده ی طرح دار آبی داشت    آبی . ی پنجره ی قدی هم داشت ک

 . کل اتاقی قشنگ و ساده بود . در

رو تخت نشستم یعنی باید لخت بشم آخه من ک خجالت میکشم  

 . اون شوهرم نباید خجالت بکشم بلند میشم تمام لباسام به جز
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رم گوشه ی اتاق . خودم هم  لباس زیرمو درمیارم و تا میکنم میزا

 نمیدونم چقدر نشستم ولی  میرم رو به دیوار میشینم تا بیاد

زانو هام درد گرفته بود ک وارد اتاق شد . نمیدیدم چیکار میکنه 

 سرم پایین بود دوست نداشتم تو چشماش نگاه کنم من تا حاال 

 مامانم اینجوری ندیده بود . صداشو شنیدم ک گفت 

 هام بشینبدو بیا وسط پا  _

 اومدم بلندشم ک گفت 

 دست و پا  ۴ش راه بره کدوم سگی رو دیدی ک رو پاها  _

و   میگم  لب چشم  پاهاش    ۴زیر  میرم وسط  پا میشم  و  دست 

 میشینم . دستشو میزاره زیر چونه ام و باال میاره و مجبورم میکنه 

تو چشماش نگاه کنم از شرم و خجالت میخواستم آب شم برم 

 ام نگاه میکردم انگار آروم شدم نمیدونم توتو زمین . تو چشم
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س امنیت بهم دست داد  لی آروم شدم و حچشماش چی دیدم و

 . دیگه نمیترسیدم و خودمو سپردم به مرد زندگیم

 گفت

همه چیزی تحت کنترل منه هیچ کاری رو بدون اینکه به من   _

 نگی انجام نمیدی هرچی میگم بی چون و چرا میگی چشم

 سرورم از این قبیل . متوجه شدی توله سگ ارباب یا 

 بله ارباب _

کشید رو پاهاش و لباس زیر مو کشید پایین تقال  من و    ناگهان

 میکردم ک از زیر دستش بیام بیرون ک ی دونه محکم زد رو 

 باسنم ک بی حرکت شدم گفت 

ی  _ وگرنه  بخوری  تکون  نمیخواد  دلم  کنم  اسپنکت  میخوام 

 میگیرم تنبیه دیگه برات در نظر
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زد رو  حرفی نزدم ی کم باسن مو مالید دستشو برد باال محکم  

 میشد و روش خیلی درد نداشت ولی رفته رفته دردش بیشتر

سوزش بیشتر سعی میکردم تکون نخورم ولی خیلی درد داشت  

 اشکم سرازیر شد ولی توجهی نمیکرد محکم میزد منم هق 

الیدنش درد  هق میکردم . ضربه هاش تموم شد شروع کرد به م

 میکرد و میسوخت ناله میکرد ک زیر لب میگفت

 ش تموم شد عزیزم تموم شد یییهیی _

اینا رو ک میگفت من و میبرد تو اوج و دردم یادم میرفت دوست  

 داشتم حرفاشو بغلم کرد زیر گوشم و بوسید و گفت 

 درد داشت توله  _

 با بغض سرمو تکون دادم و گفت 

 اهوم _

 اهوم نه بله _
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بیشتر تو بغلش جا میدم نه به اون خجالتم نه تا حاال ک   خودمو

 ر راحت شدم ک دلم نمیخواد از بغلش بیام بیرون . زیر انقد

 گوشم گفت

 دیدی گفتم خجالتت میریزه _

چیزی نگفتم و لبخند زدم دلم میخواست بهش بگم بابایی ولی  

 خب امید مستر و ددی بودن و دوست نداره منم حرف نزدم بی 

 . بغلش بودم حرکت تو

به مهربون ولی گاهی  یک ماه از عقدمون میگذره امید خیلی خو

 قیرم میکنه یا تنبیه های بدی درنظر اوقات سنگ میشه تح

میگیره برام . حس میکنم کالفه است اینکه نمیدونم چ اتفاقی  

 براش افتاده اذیتم میکنه . از اینکه گاهی اوقات بدجور تحقیرم 

ناک دلم میخواد همیشه من و تو آغوشش میگیره  میکنه برام درد

 ه خودمو براش لوس کنم ی بار اینکار و و مثل ی دختر بچ
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کردم بهم توپید و تنبیه ام کرد . ی بار هم انقدر عصبی بود از 

 دستم ک انقدر اسپنکم کرد ک از حال رفتم . ولی نمیتونم ازش 

. از  بگذرم دوسش دارم حس میکنم امید هم حسایی بهم داره  

 بازی های ک باهام میکنه لذت میبرم اینکه براش مهمم و

 . اظبمه و کنترلم میکنه لذت میبرموم

با   البته  گرفتیم  عروسی  هفته  آخر  هستیم  عروسی  تدارک  در 

 خانواده بدون ارکست چون بابای امید اجازه نمیده نمیخواستم 

حرفشون  این  از  خیلی  باشه  مولودی  مجلس  شبیه  عروسیم 

من  نارا پس  بگم  میخواستم   . نزدم  حرفی  ولی خب  شدم  حت 

 عروسی

ولی  نمیخوا بازم  م  براش  داره  آرزو  مادرش  و  پسر  تک  خب 

 نتونستم حرفی بزنم 
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امید اومده بود دنبالم بریم سرویس طال بخریم و لباس عروس  

 دلخوشی نداشتم مجلس عروسی نبود ک من لباس عروس

داشت رانندگی میکرد    بپوشم . داخل ماشین نشسته بودیم و امید

 آرومی ک  هردو ساکت بودیم و فقط صدای آهنگ خارجی

 پخش میشد سکوت و میشکست ک امید گفت

 چیزی شده ؟؟؟ مثل همیشه نیستی _

این توجهاتش من و کشت مرده ی خودش کرد ک از تمام حالتام 

 میفهمه چ حالی دارم

 آروم گفتم

 نه چیزی نشده _

بزنم یا میگی چته یا میریم خونه   دوست ندارم ی حرف و دوبار _

 تا به روش خودم بفهمم 

 بابایی خواهش میکنم نه نه  _
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یهو محکم زدم رو دهنم چی گفتم بابایی چیزی ک همیشه تو  

 ذهنم تکرارش میکنم و فانتزی هایی ک تو ذهنم هست ک امید 

ددیم هست . امید ماشین و نگه داشت و برگشت سمت من و 

 گفت

 تو چی گفتی ؟؟؟  _

 ببخشیید به خدا از دهنم در رفت معذرت میخوام _

 خوام راست شو بشنوم نه توجیه ی بابایی میچرا بهم گفت _

راستش همون موقع ک شما راحع به اس ام به من گفتین من   _

 راجع بهش تحقیق کردم فهمیدم لیتل هستم و دوست دارم شما 

 بابایی من باشید االنم از دهنم در رفت ببخشید

اندا چیزی سرمو  هستش  عصبانی  االن  میدونستم  پایین  ختم 

راه   ماشین  و  بود  نگفت  هم  تو  اخماش  کردم  نگاهش  انداخت 

 دوست
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 نداشتم ناراحت باشم دست انداختم دور بازوش و گفتم

سرورم آقا اربابم من معذرت میخوام میدونم شما مسترید نه  _

میکنم  خواهش  باشم  اسلیوتون  کردم  قبول  من  پس  ددی 

 اخماتون 

 از کنید دلم طاقت نمیاره اینجوری باشید ب

 رم رانندگی میکنملوس کنی برو عقب دابسه نمیخواد خودتو   _

. 

دلم شکست من هرموقع ابراز عالقه میکنم اینجوری میشه و با  

 تقیر باهام برخورد میکنه سرمو تکیه میدم به ماشین اشکام 

 ر شدمثل همیشه سرازیر میشه دلم پر بود ک با حرفای امید بدت

. 

 )بابایی)امید  
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دلم    دم نمیدونم چچ جوری انگاروقتی گفت بابایی ی جوری ش

 . ریخت دوست داشتم بدونم چرا بهم میگه بابایی

وقتی توضیح داد ک دوست داره لیتلم باشم نمیدونم چرا ولی  

انقدر   یعنی  نبودم  ددی  ک  من  باشم  لیتلش  داشتم  دوست 

 خشونتم 

ددی باشم . حرفی نزدم ترجیح دادم بیشتر   باالست ک نمیتونم

 رسیدیم مزونی ک مامان معرفی کرده روش فکر کنم . وقتی 

قرار داشت   ۰طبقه بود ک مزون در طبقه    ۴بود . ی ساختمان  

 . وارد مزون شدیم ک شهال خانم دوست مامان سریع اومد 

و   کرد  بغلش  و  جلو  رفت  خنده  با  دید  رو  آرزو  تا  استقبالمون 

 دیدم آرزو با چشمایی ک از تعجب درشت شده بود  بوسیدش

خند میکرد  بود  نگاهش  گرفته  ام  کردم ه  کنترل  خودمو  ولی 

 . نخندم
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شهال خانم بالخره رضایت داد دست از سر آرزو برداره رو کرد به  

 من و گفت 

ماشاااهلل ماشااهلل عروست خیلی خوشگله و با نمکه ناهید حق  _

 داشت اونحوری تعریفت و بکنه

آرزو با خجالت تشکر کرد و رفتیم نگاهی به لباس عروسا انداختم  

 ک صدای آرزو رو شنیدم ک داشت غر میزد و زیر لب 

 میگفت

 ما ک قرار مولودی باشه لباس عروس میخوام چیکار  _

پس درست حدس زدم ناراحت بود از این کار حاج بابا ناراحته 

 رفتم کنارش و گفتم 

بابا میخو _ ناراحتی حاج  به  تو  عروسیمون  تو  باشه  مولودی  اد 

 جای ارکست ؟؟؟؟

 م کرد و گفت با ناراحتی نگا
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 اهووووووم _

 اهووم نه بله مثل اینکه تنبیه الزمی واقعا  _

بزنیم   _ بقیه  با  عروسیم  تو  داشتم  دوست  ناراحتم  بله  نه  نه 

 برقصیم نه ک ی جا بشینیم فقط 

ها  دوست داری ی عروس جداگانه بگیریم ک فقط جوون تر _

 باشن و بزن برقص

 یعنی دوتا عروسی بگیریم  _

اظب باشم نزارم حسرت چیزی  وظیفه دارم موآره من مسترت   _

 . رو بخوری

 ناگهان پرید بغلم و گونه ام و بوسید و گفت

 مرسی سرورم عاشقتونم _
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داشتم   دوست  کردم  بغلش  محکم  و  حرکتش  به  زدم  لبخند 

مث واقعا  بغلم  میپرید  میکرد  ذوق  با  اینجوری  بود  ها  بچه  ل 

 کوچکترین 

همون روز انقدر با شالق  حرف و کوچکترین کار شاد میشه . مثل  

 تا بیهوش شد عصبانی بودم از دستش ک  اسپنکش کردم

بدون اینکه به من بگه با پریسا و نازنین رفته بود بیرون . وقتی  

 بهوش اومد میدونستم االن قهر میکنه و باهام حرف نمیزنه

صدقه اش رفتم آروم شد و بهم لبخند زد میدونم  ولی یکم قربون  

 انقدر راحت نمیبخشید . برق چشماش وقتی دوسم داره وگرنه 

مهربونم گواه همه چیز هست ک دوسم  باهاش و  حرف میزنم 

 . داره

 آرزو
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سریع از بغل امید اومدم بیرون کلی خجالت کشیدم اصال دست  

 میگره به خاطر من  خودم نبود وقتی گفت ی عروسی دیگه

مه بدتر گفتم عاشقتم  کلی ذوق کردم و پریدم بغلشم وااااااای از ه

 . در بی جنبه. خاک تو سرت آرزو انق

 صداشو شنیدم ک گفت

 باز ک خجالت کشیدی ؟؟؟  _

نبود   من  دست  خب  بگم  ندشتم  حرفی  یعنی  نگفتم  چیزی 

 خجالت میکشیدم دیگه . دوباره گفت

 خاب کنبدو بریم لباس تو انت _

نگاه   داشتیم  و  ها  عروس  لباس  سمت  رفتیم  و  گرفت  دستمو 

 ردیم هیچ کدوم خوب نبودن هموشون پفی بودن من ک میک

نمیتونستم پفی بپوشم همینطوریش تپلم اینجور لباسا رو بپوشم  

 ک دیگه بدتر میشه اندامم . اه بازم این اندام ناقص کاش خوش
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 اندام بود . شهال خانم اومد جلو و گفت

 انتخاب کردی عروسک ؟؟؟  _

خ میشد  باز  نیشم  میکرد  تعریف  ازم  و  وقتی  خوب  زن  یلی 

مید ک با ی بار دیدن آدم متوجه میشه بامحبتی بود مثل مامان ا

 . با 

 خجالت گفتم

 نه آخه اینا همشون خوشگلن ولی دامنشون پف داره _

 دخترم پفی دوست نداری _

 نه دوست دارم ولی خب نمیتونم بپوشم _

پایین بغض کردم دوست نداشتم کسی متوجه    سرم انداختم  و 

 نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم ک شهال خانم  ضعفم بشه ولی

 گفت

 بیا بریم ی لباس خوشگل برات دارم  _
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بعد دست گرفت و برد پشت لباس عروس ها ک اتاق پررو بود  

 ی لباس آورد داد به من گفت 

 وای برو تو اتاق پررو بپوش عالیه همونی ک میخ_

د  لباس گرفتم و رفتم تو اتاق و اول نگاهش کردم فوق العاده بو

 ی لباس بلند سفید ک دکلته بود با تورهای طرح دار. لباس و 

درآوردم و پوشیدمش فقط با زیپش مشکل داشتم ک شهال خانم  

 اومد برام بستش . خودمو تو آینه دیدم این لباس خیلی قشنگ

بو نشسته  قشنگ  خیلی  تنم  تو  و  ازم بود  کلی  خانم  شهال   . د 

 ن و ببینه . خودم توتعریف کرد و رفت ک امید و صدا کنه بیا م

آینه محو خودم شده بودم . لباسمو دوست داشتم . چشمام برق  

 میزد چقدر دوست داشتم لباس عروس بپوشم کنار امید باشم 
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عشقم   کنار  بتونم  تا  کردی  برآورده  آرزومو  ک  ممنونتم  خدایا 

ت و  آغوشش  تحقیرم باشم  و  خشنه  وقتی ک  .حتی  کنم  جربه 

 میکنه 

 . فتار میکنهمهربونه و عاشقانه رولی عاشق وقتاییم ک 

 )بابایی)امید  

تو سالن ایستاده بودم منتطر ارزو بودم ک شهال خانم اومد صدام  

 کرد ک برم ارزو رو ببینم وقتی رفتم تو اون لباس عروسی 

ن زیبا دیدمش مسخ شده  این خیلی  باورم نمیشد  گاهش کردم 

 زیبا تر نشون میداد  ارزو باشه خیلی بهش میومد و اندامش و 

ضربان قلبم تند شده بود ولی به باال تنه ی لختش ک نگاه کردم  

 اخمام کردم تو هم و گفتم

 این لباس اصال خوب نیست _

 آرزو ناراحت شد و سرشو انداخت پایین 
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 شهال خانم گفت

 ت کچرا پسرم خیلی زیباس_

 نه باال تنه اش پیداست آرزو هم تپل سینه هاش معلومه  _

شده بود میدونم خجالتیه ولی خب باید میگفتم شهال  قرمز ارزو 

 خانم خندید و گفت

حقا ک پسر حاج مصطفی هستی و غیرتی ناراحت باال تنش  _

 نباش کت داره 

سریع رفت آن طرف سالن تا کت شو بیاره . رفتم جلوی آرزو و 

 دم و گفتمنگاهش کر

 لباست قشنگه دوسش دارم_

 لبخند زد و گفت 

 واقعنی ؟؟؟ _
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ط سرمو تکون دادم ک همون لحظه شهال خانم با کتش اومد  قف

 و گفت

 بیا دخترم این تنت کن تا خیال آقا داماد راحت شه_

کت و از شهال خانم میگیرم خودم تنش میکنم عالی شده دوست  

 ایا کمکم کن نذاردارم نگاهش کنم ضربا قلبم تند شده خد

 . عاشق بشم

منم و  میکنه  عوض  لباساشو  میره  حساب    آرزو  خانم  شهال  با 

 گرفت می.فت هدیه ی عروسی تون ولی قبولمیکنم اولش نمی

خرج   داره  تنهایی  و  خالیه  دسش  میدونم  دختر   ۰نکردم  تا 

 دانشجورو میده چند وقت پیش هم ی دخترشو شوهر داد برای 

البته من و مامان هم    جهزیه اش کلی قرض کرد و وام گرفت 

 . کلی کمکش کردیم
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به سمت پاساژ طال فروشی رفتیم    ن اومدیم بیرونبا آرزو از مزو

 . تا سرویس طال بگیریم

بعد کلی گشت زدن بالخره انتخاب کرد ی سرویس ظریف واقعا  

 .خوش سلیقه است خوشم میاد

 گفتم

 آرایشگاه چی ؟؟؟ _

 آنا برام وقت گرفته_

 واهر من دوست شدی خوب با خ_

 برام بله دختر فوق العاده ای مثل پری میمونه _

نتونه   میترسیدم  خیلی  راحت  ام  خانواده  با  بودم ک  خوشحال 

 دلشون و به دست بیاره ولی مثل اینکه سادگیش همه رو به

درست  داره  دوسش  هم  بابا  حاج  حتی  میکنه  جذب  خودش 

 م هستچیزی نمیگه ولی خب کامال از رفتارش معلو
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 ۵۱پارت 

 آرزو 

تموم ش بود  مولودی  شبیه  بیشتر  عروسی ک  اول  بالخره  از  د 

 سته بودم پری وعروسی از جام تکون نخوردم و ی جا نش

نازی هم کنارم بودن و با حرف زدن با اونا خودمو سرگرم کردم  

 تا غصه نخورم . ی گوشه هم خانما میزدن رو میز 

فر بودم واقعا ادم هرچی  میرقصیدم همیشه از این نوع عروسی متن

 ه بودن با بدش میاد سرش میاد همینه ولی خب میارزه ب

امید . خانواده ی خودم هم اینجوری بودن ولی خب انقدر مثل  

 . خانواده ی امید نبودن ک تو عروسیشون ارکست نباشه

آخر شب هم بابا و بابای امید دستمون تو دست هم گذاشتن و  

 . راهی خونه مون کردن
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نمیشه شدم خانم خونه ی امید . البته جهیزیه نیوردم امید    باورم

 فت آپارتمان من مبله احتیاج به وسیله نداره باباهم نذاشت گ

 گفت ک پولشو به حسابم واریز میکنه 

 وارد خونه ک شدیم امید رو مبل ولو شدو گفت 

 آخیش بالخره این مجلس کسل کننده تموم شد _

نگاهش   بودم  وایساده  عروسی  من همینجوری  از شب  میکردم 

امش ولی  بودم  تنها  امید  با  بارها  من  میترسیدم میترسیدم  ب 

 نگاهم 

 کرد دید از جام تکون نخوردم گفت

 چرا اونجا وایسادی برو لباساتو عوض کن و ی دوش بگیر _

اتاق خوابی ک   از جام تکون خوردم به سمت  با حرفش  سریع 

 م چون زیپشبرای جفتمون بود رفتم نمیتونستم لباسمو دربیار
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و  پشت بود بعد چند دقیقه کلنجار رفتن مجبور شدم ک امید  

 صدا کنم ک اومد تو اتاق و گفت

 تو که لباساتو درنیاوردی _

 خب زیپش و نمیتونم باز کنم _

افتاد   از تنم  پایین ک لباس  اومد سمتم و زیپ لباس و کشید 

اینجوری   بارها من  بودم جلوش درسته  زیر  لباس  با  حاال فقط 

 ه دید

 . ولی خجالت میکشم

 بشین رو صندلی میز تا موهاتو باز کنم_

 شمنپو لباس_

 مگه نمیخوای بری حموم الزم نیست _
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موهامو درآورد   به دونه گیره های  دونه  رو صندلی ک  نشستم 

سمت  به  کردم  تشکر  امید  از   . شدم  راحت  آخیییییییییش 

 حمومی

م امید برام ک داخل اتاق بود رفتم .از حموم ک بیرون اومدم دید

 لباس رو تخت افتاده نگاهش کردم ی دامن خیلی کوتاه 

ی با تاپ ستش ی قالده ی صورتی هم گذاشته بود بدون  رتصو

 لباس زیر باید میپوشیدم از امشب میترسم امشب قرار بود ک

به دنیای جدید وارد بشم . ولی مطمئنم قرار نیست بهم آسیبی 

 اموالشم و قرار نیست آسیبی بزنه خودش گفته بود ک من جزو 

دست و پا از   ۴بستم  ببینم . لباس رو پوشیدم و قالده رو هم  

 اهش کردم رو کاناپه نشسته بود لباس شواتاق بیرون رفتم نگ
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پوشیده  شلوارک  ی  فقط  و  برهنه  ی  تنه  باال  بود  کرده  عوض 

پایین و   انداختم و    ۴خجالت کشیدم لخت نگاهش کنم سرمو 

 دست

رفتم و رفتم زیر پاش شروع کردم به پارس کردن    و پا به سمتش

 . رم کشیدنگاهم کرد دستی به س

 گفت

 این توله کوچولوی من فقط ی چیز کم داره اگه گفتی  _

با تعجب نگاهش کردم نمیدونستم تو فکرش چی میگذره همین 

 استرس و هیجانم باالتر میبرد از کنارش ی پالگ دم دار

 درآور و گفت

 ه به دم احتیاج داره برگردی تول _
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د داره ولی خب باید  برگشتم و باسنم دادم باال پالگ خیلی در

 دردش بیشتر میشه انگار بزرگ تر میشه  قبول میکردم هردفعه

. 

سرمو  کرد  یخ  پشتم  یهو   . نمیدونم  میشه  تر  تنگ  من  مال  یا 

 برگردوندم ک دیدم ژل بیحس کننده رو ریخت رو پشتم و ی 

اخل دردم اومد اومدم برم جلو ک محکم زد رو  انگشتش و کرد د

 باسنم و گفت

 توله  حرکت نکن _

بی حرکت ایستادم تا بتونه پالگ و از پشت وارد بدنم کنه خیلی  

 درد داشت ناله میکرد انگشتشو درآورد و پالگ و داخل کرد 

 ناله هام بند تر شد با دوتا دستاش محکم زد رو باسنم و گفت 

 شدی االن ی توله واقعی  _
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من فقط پارس کردم چون تا نگفته حق حرف زدن ندارم بلند 

 مت اتاق رفت منم پشت سرش رفتم وارد اتاق ک شدیم شد به س

داشتم   استرس  پاش نشستم  زیر  رفتم  منم  روی تخت نشست 

 میدونم امشب با شبهای دیگه فرق داره . موهامو گرفت و کشید

چشماش   تو  باال  بیارم  سرمو  کرد  مجبورم  و  کنم  جلوش  نگاه 

 موهامو ک میکشید و درد بدی داشت احساس میکردم االن 

نده میشه . سرشو آورد پایین دقیقا روبروی صورتم سرم کپوست  

 . و شروع کرد به بوسیدنم من با ولع همراهیش میکردم

انگار آروم شدم دیگه ترسی نداشتم تونست آرومم کنه لب شو  

 تبرداشت و پیشونیشو گذاشت رو پیشونیم و گف

 آروم شدی _

نکارش  لبخند زدم باورم نمیشد متوجه ناآرومی من شده و با ای

 شو برداشت میخواسته آرومم کنه . فقط سرمو تکون دادم . سر
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و موهامو ول کرد و تاپمو درآورد سریع دستامو گذاشتم رو سینه 

 ام خجالت کشیدم دستمو برداشت و برد پشت و با طناب 

نوک سینه هامو گرفت و پیچوند  بستنش تا نتونم تکونش بدم .  

 با دستاش محکم زد رو از درد ناله کردم و لبم و گاز گرفتم 

سینه هام خیلی درد داشت . پوست منم حساس سریع قرمز شد  

 . . دوتا گیره برداشت و زد رو نوک سینه هام ک جیغ زدم

اشکام سرازیر شد . دست شو گذاشت رو صورتم و اشکامو پاک  

 برداشت و بست . خم شد روم و الله گوشم  کرد . دهن بند و

  ولی به خاطر دهن بند صدایی   و بوسید و گاز گرفت جیغ زدم 

 کمی ازم شنیده میشد تو گوشم آروم گفت

 نمیخوام صدایی ازت بشنوم توله کوچولو  _

با دستش بلندم کرد و پرتم کرد رو تخت و برم گردوند و خوابوند  

 گرفت اشک میریختم رو شکم به خاطر گیره ها خیلی دردم
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م تکون بخورم  امید با طناب پاها بهم بست دیگه اصال نمیتونست .

 مو زد باال محکم میزد . نگاهش کرد فالگر و برداشت دامن

برام ولی کم کم   بود  بیشتر لذت  زیاد  اولش درد نداشت  روش 

 دردش بیشتر شد و طاقت فرسا تر . جیغ میزدم ناله میکردم ولی 

ر نمیومد . انقدر زد ک مطمئنم قرمز شده میسوخت صدایی ازم د

 باسنم چنگ زد موهامو گرفت کشید نشست کنار رو تخت و 

و سرمو آورد باال و با زبون اشکامو از صورتم پاک کرد . برم گردوند  

 به کمر و دست کشید بین پاهام و متوجه خیسیش شد

بسته  چشم  با  حتی  بستم  و  چشامو  و  کشیدم  خجالت  خیلی 

 د شو حس کردم . گفت پوزخن

 مثل اینکه حسابی لذت بردی خیس کردی توله _

ارم واقعا خجالت میکشیدم تحقیر میشدم از لحن حرف  ی ندجواب

 زدنش
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به گوشه تخت بست و فالگر و   پاهامو  و  باز کرد  پاهامو  طناب 

 ضربه محکم زد رو آلتم خیلی درد داشت گریه  ۱۳برداشت و 

فالگر و گذاشت کنار و دستشو گذاشت میکردم البته هق هق .  

 اله باال رفته چشامو بسته روش و شروع کرد به مالیدن آه و ن 

بودم و لذت میبردم نزدیک ارضا شدن بودم ک دستشو برداشت 

 با چشمای خمار نگاهش کرد و با چشمامش خواهش کردم 

 ک ادامه بده نگاهم کرد و گفت 

 . ه کوچولوبدون اجازه ی من حق ارضا شدن نداری تول _

سمت   آورد  بود  دردناک  خیلی  درآورد ک  پالگ  و  کرد  دست 

 و دهن بند رو برداشت و گفت دهنم

 لیسش بزن  _

دوست نداشتم اینکار کنم ولی خب چاره ای نبود کردم تو دهنم  

 و لیسش زدم درآوردش و گذاشت کنار . با دستاش سینه مو
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رفت خ جیغم  گرفت کشید ک  هارو  گیره  ناگهان  یلی میمالید 

دردناک بود . جاش و نوازش میکرد تا آروم بشم خم شد و کرد  

 تو

و مک نزد نفس نفس میزدم . لب مو بوسید و بلند شد    نش ده

 رفت ویبراتو و گذاشت و فیکسش کرد بین پام و رو درجه مالیم 

گذاشت ناله ام به هوا رفته بود ی بار ارضا شده بودم ک شلوارک  

 کرد تو دهنم محکم عقب شو درآورد اومد روم و آلتشو 

ضام رفت بین  جلو میکرد داشتم خفه میشدم ک بعد از دومین ار

 کی شد جیغ کشیدم خیلیپام و ویبراتور برداشت و باهام ی

درد داشت با اینکه با آرامش اینکار و کرد . بالخره مال امید شدم  

 همه کسم عشقم لبخند کم جونی زدم . لذت داره ک مال 

امو باز کرد و من برگردوند دوباره باهام  عشقت بشی . دست و پ

 . امش رسیدیمیکی شد انقدر ک هردو به آر
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هردو بیحال افتاده بودیم من تو بغل امید بودم و سرم رو سینه 

 اش گذاشته بودم و از اینکه کنار من نفس میکشید غرق لذت

میشدم . دلم و زیر دلم درد میکرد و لی خب نمیتونستم بلند  

 من و محکم بغل کرده بود . بوسه اس رو سینه ی شم چون امید  

 . سعی کردم بخوابم ستبرش زدم چشامو بستم و

ناله   پریدم  خواب  از  شدید  درد  دل  با  ک  بود  صبح  نزدیکای 

میکردم درد شدیدی داشتم سعی کردم از بغل امید بیام بیرون 

 ک

 محکم گرفت من و گفت

 انقدر وول نخور توله بزار بخوابیم _

ونستم بازم بخوابم دل درد نمیزاشت اشکم سرازیر و شد و نمیت

 مید چشماشو باز کرد تا اشکایی منو دید پرسید ناله کردم ک ا

 چیشده خواب بد دیدی  _
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 اشکامو پاک کرد من و بیشتر گرفت تو بغلش آروم صداش کردم 

 بابایی  _

 جان بابایی  _

رده  تعجب کردم از حرف خودم و جواب امید یعنی واقعا قبول ک

 ددیم باشه یا االن خوابالوی ک جواب مو اینجوری داد

 گفت  نگاهش کردم ک

چشماتو اونجوری درشت نکن بیدارم و آگاهانه جواب تو دادم   _

 حاال بگو چیکارم داشتی 

باورم نمیشد قبولم کرده به عنوان لیتل خوشحال بودم ولی انقدر 

 زدم و مغرور هست نخواد بگه تو لیتل منی تو اوج درد لبخند 

 دوباره ناله ای کردم و گفتم 

 میشکنه دلم بابایی درد میکنه کمرم داره _

 )بابایی)امید  
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بهترین شب زندگی مو با آرزو داشتیم هیچ لذت بخش تر از این  

 واسه ی مرد نیست ک اولین مرد زندگی همسرت باشی 

بالخره آرزو مال من شد . حس میکنم دوسش دارم . امشب آروم 

 . وقتی با آرزو بودمبودم 

ز خواب بیدارم تازه خوابم برده بود ک با وول خوردن های آرزو ا

 ره ولی فهمیدم دارهشدم محکم نگه اش داشتم ک وول نخو

 گریه میکنه پرسیدم

 چیشده خواب بد دیدی ؟؟؟  _

 اشماشو پاک کردم بیشتر تو بغلم فشردمش ک آروم گفت

 بابایی  _

 جان بابایی  _

کرد خنده ام گرفته بود ولی کنترل کردم بهش  با تعجب نگاهم  

 قبولش دارم لبخند زد ولی یهو دیدم فهموندم ک به عنوان لیتل  
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 داره میلرزه با گریه گفت

 دلم بابایی در میکنه کمرم داری میکشنه  _

 پیشونی شو بوسیدم و گفتم 

هییییییییییش عزیز دلم طبیعی خوب میشه االن میرم برات   _

 مسکن برات میارم دخترکم کیسه آب گرم با ی

وابوندمش و رفتم  اول ی لباس گرم برداشتم و تنش کردم و خ

 ان آب با قرص مسکن آوردم . قرص کیسه ی آب گرم و ی لیو

و دادم بهش خورد کیسه ی آب گرم گذاشتم رو کمرش و شروع  

 کردم ماساژ دادن بعد چند دقیقه دیم صداری گریه اش نمیاد 

دخترکم . خیلی روحیه لطیف و شکننده واقعا  الهی خوابیده بود 

 حبت داره منم سعی میکنم دختر بچه است و احتیاج به م

روش  کشیدم  رو  پتو  بوسیدمش   . نزارم  کم  رو  چیزی  واسش 

 همون لحظه صدای اذان اومد بلند شدم وضو گرفتم و نمازمو
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خوندم و از خدا بابت داشتن چنین فرشته ای شکر کردم درسته 

 حسی بهش نداشتم ولی االن حس میکنم دوست  از اول هیچ

ی ناله    ارش خوابیدم و کشیدم تو بغلم دارم تا ابد کنارم باشه . کن

 . ای کرد ولی بیدار نشد

باز   میشد چشمام  گذاشته  ام  سینه  رو  هایی ک  بوسه  با  صبح 

 کردم دیدم آرزو داره با لبخند نگاهم میکنه 

 سالم بابایی جونم صبحتون بخیر _

 شمام و بستم و گفتم دوباره چ

 بخواب توله هنوز زوده _

لباس مو    پس فردا جشن داریم باید نه زود نیست ما دوباره   _

 بدید خشک شویی دوباره ماشین گل بزنید 

 چشمامو باز کردم رو تخت نشستم و گفتم 
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الزم نیست دیگه این لباس و بپوشی درسته کت داره ولی خب   _

 رش دادمپوشیده نیست ی لباس دیگه واست سفا

 ناگهان پرید باال و با خوشحالی گفت

 عروس هورا  آخ جووووووون دوتا لباس _

 من ک با تعجب نگاهش میکردم اخمی کردم و گفتم

 اینجوری نپر باال مگه تو دل و کمرت درد نمیکنه  _

 اومد تو بغلم و خودش و لوس کرد و گفت 

 نه بابایی با دستای معجزه گرتون خوب شدم  _

 . چ جوری دلبری کنه و من و پایبند خودش کنهخوب بلد بود 

 حونه گشنمه نریم صب بابایی جونم من _

 بریم وروجک _

 رو دستام بلندش کردم ک جیغ زد و گفت

 من و بزارید زمین سنگینم بابایی کمرتون درد میگیره _
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 من و دست کم گرفتی توله سگ _

 جیغ زد  بردمش تو آشپزخونه و نشوندمش رو اپن ک دوباره

 بابایی لطفا من و بیارید پایین میترسم  _

ا _ افتی  بند و  نقدر جیغ جیغ  نه نمی  نکن میخوای برم دهن 

 بیارم

 نه نه غلط کردم ساکت میشم _

دست شو گذاشت رو دهنش و دیگه حرفی نزد رفتم چایی ساز  

 رو روشن کردم بعد ماهی تابه رو برداشتم روغن ریختم و

دوتا تخم مرغ کشوندم گذاشتم تا سرخ بشن  گذاشتم رو گاز و  

 اهم میکرد . رفتم از تو یخچال آرزو هم نشسته بود با لبخند نگ

نون و پنیر و کره و مربا هم برداشتم گذاشتم سرمیز چایی رو  

 . هم دم کردم ریختم گذاشتم کنار بقیه چیزها تخم مرغ آوردم
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شستم با  آؤزو رو بغلم کردم دوباره گذاشتم رو صندلی خودمم ن

 تعجب گفت

 بابایی این همه صبحونه مال دونفره _

با _ هم  همش  جبله  تا  بخوری  ولی  ید  تپلی  فقط  بگیری  ون 

 ضعیفی باید قوت بگیری

 ی لقمه براش تخم مرغ گرفتم و گفت

 بیا توله بخور  _

گرفت و با ولع خورد معلوم بود گشنشه ، ی لقمه خودم میخوردم  

 ر کره ولی مربا نخوری لقمه به آرزو میدادم از پنی

دیگه   هرکاری کردم لب نزد گفت از شیرینیش خوشم نمیاد من

 بوسید و اصراری نکردم وقتی صبحونه تموم شد گونه مو  

 گفت
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سرورم  _ ممنون  خوردم  حاال  تا  ک  بود  ای  صبحونه  بهترین 

 ممنونم بابایی جونم

با لبخند نگاهش کردم منم بهترین صبحونه ای بود ک خوردم .  

 بهم چسبید . داشت بهم نگاه میکرد ک زیر لب گفتخیلی 

 نی یست ک ازم محرومش میکحیف این لبخند قشنگ ن _

شنیدم ولی به روی خودم نیوردم بلند شدم میز جمع کنم ک  

استراحت   برید  آماده کردین من جمع میکنم  نذاشت من شما 

 کنید

  منم از آشپزخونه بیرون اومدم رو کاناپه ولو شدم و تلویزیون و

 روشن کردم داشت . رو شبکهی موزیک بود ک داشت

 غ زد و گفت آهنگ پخش میشد ک آرزو جی

 آخ جون این آهنگ تورو خدا بزارید گوشش کنم  _

 باشه چرا جیغ میزنی دختر  _
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با آهنگ زیر لب زمزمه میکرد و کار میکرد معلوم بود جونش و  

 . آهنگ چون کار کردنشم تند شده بود

 آرزو

و کردم و آشپزخونه تمیز کردم و رفتم نشستم کنار امید و  کارام

 و بغلش ک دستشو دور کمرم انداخت و من خودمو جا کردم ت

 چسبوند ک گفتم

 سرورم نمیخوایید بگید لباسم چ شکلیه  _

 با بدجنسی سرشو به نشونه ی منفی باال انداخت دوباره پرسیدم 

از کجا میدونستید    اصال اندازه ام هست ؟؟؟؟ شما سایز من و  _

 ؟؟؟؟ 

ینه مو دستش ک دور کمرم بود به سینه هام رسوند و نوک س

 گرفت و کشید و گفت
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ی توله تو کارا دخالت نمیکنه حتما میدونم ک برات خریدم  _

 . مگه میشه سایز توله کوچولومو ندونم

 با ناله گفتم 

 بله سرورم متوجه شدم آآآآآآآییییییییی  _

 ه گفتم دستشو برداشت ک دوبار

 بابایی من حوصله ام سر رفت چیکار کنیم ؟؟؟  _

 شی کن فردا سرحال باتو باید استراحت  _

 خیلیم خوبم فردا کیا قرار بیان ؟؟؟  _

دوستای من و تو همکارام ی سری از بچه های فامیل تو هم   _

 گفتی نمیخوای جوون های فامیلتون بگی حتی داداشت

پشت سرم حرف بزنن ک  اهووووووووم اگه بگم میخوان برن   _

 کافر شدم منم نمیگم بهشون لزومی نداره 

 خترکم ؟؟؟ کافر چرا د _
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وقتی گفت دخترکم با لبخند نگاهش کردم عاشق لفظش شدم  

خدایا ی من چ قدر جذاب میشه وقتی اینجوری صدام میکنه .  

 امید

 دستشو جلو چشمم تکون میده و میگه

 چرا رفتی تو هپروت ؟؟؟ با توام _

 ید بابایی . بهم میگن کافر چون عروسیم مختلطه ببخش _

 امید گفت

 رو دیدی ؟؟؟  fifty shades of grey فیلم _

 نه بابایی ندیدم  _

 راجع به اس ام هست میخوای ببینی _

 اهوووووووم  _

 بلند شد از رو مبل و دماغم کشید و گفت 

 چندبار بگم اهووووم نه بله _
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یون و فیلم و گذاشت خندیدم و چیزی نگفتم رفت سمت تلویز

 و اومد کنر نشست ک گفتم 

 فیلم خالی ک نمیشه  _

 باتعجب نگاهم کرد و گفت 

 یعنی چی ؟؟؟  _

 یعنی چیپسی تخمه ای پفکی ذرتی بیارید بخوریم _

نخیر نداریم واست خوب نیست االن کلی صبحونه خوردی دور   _

 این آت و آشغاال هم خط میکشی توله کوچولو 

 بار گفتمبه اج

 چشم بابایی بد اخالق _

 یهو گوشم و کشید و گفت 

 چی گفتی ؟؟؟  _

 آیییییییییی گوشم ول کنید بابایی  _
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 میگم چی گفتم  _

 هیچی آییییییییی فقط گفتم چشم بابایی مهربونم  _

 گوشمو ول کرد و گفت 

 خوبه ک حرف تو پس گرفتی حاال هم ساکت فیلم شروع شد  _

دادم باهم شروع کردیم به فیلم دیدن  دوباره خودمو تو بغلش جا  

 شتم . مخصوصا. واقعا خیلی فیلمش قشنگ بود دوسش دا

مثل   منو  هم  امید  کاش  داشتم  دوست  خیلی  و  کریستین 

کریستین دوست داشته باشه . میترسم حسرت به دل از دنیا برم  

 و امید 

 . منو دوست نداشته باشه

 فیلم ک تموم شد امید ازم پرسید

 ؟؟؟چطور بود ؟ _

 عاااااالی بود بابایی جونم  _
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انداختم نزدیک دو بود ک   همون لحظه تلفن نگاهی به ساعت 

 بود کلی پرس و جو کرد ک مشکلی  زنگ خورد برداشتم مامان

نداشته باشم و منم با خجالت جواب دادم همش از سواالش سرخ 

دیدم   اتاق  تو  رفتم  نیست  امید  دیدم  تلفن  قطع  بعد   . میشدم 

 قامت 

و با    بسته  قدر  بخونه چ  نماز  نمیکردم  فکر   . میخونه  نماز  داره 

 میخوند همون جا جلو در وایسادم و  حوصله و آروم نماز

نگاهش کردم آرامشی داشت موقع نماز خوندن ک هیچ وقت تو  

 وجود هیچ کس ندیدم از وقتی یادمه دور و اطرافیانم به

هیچ کس به  خاطر اینکه از سر خودشون باز کنن نماز میخوندن  

 خاطر خودش یا خدا نماز نمیخوند همه برای رفع تکلیف

د با آرامشی خواستنی نماز میخونه ک  لی االن امیمیخوندن . و

 آدم و نماز خوندن تشویق میکنه رفتم جلوش نشستم نمازش ک
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 تموم شد دستشو گرفتم تو دستم و بوسیدم و گفت

 قبول باشه آقا  _

 اه میکنی دخترکقبول حق باشه چرا اونجوری نگ _

چون آرامش خاصی دارید تو صورتتون و با آرامش خاصی نماز   _

 میخوندید راستش فکر نمیکردم نماز بخوندید 

 خندید و گفت

 چرا ؟؟؟ مگه شاخ دارم یا دم  _

 . نه اصال اینجوری نیست نمیدونم چرا همچین فکری کردم _

برسه تا بپوشم   تو سالن آرایشگاه منتظر بودم تا لباسم به دستم

 ننتونستم بودم خودمو ببینم ک قیافه ام چ شکلی شده . در سال

 باز شد و آنا وارد شد و ی بسته دستش بود اومدم سمتم و گفت 

 بیا زن داداش خوشگلم این هم لباست _

 مرسی عزیزم _
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بسته رو ازش گرفتم و بازش کردم باورم نمیشد لیاس فوق العاده  

 دنباله ی بلند همونی ک همیشه دوست ای بود . لباسی بود با 

اش هم پوشیده بود  داشتم . تمام لباس تور بود حتی آستین ه

 د میخواست رفتم تو اتاق و لباس و بهدقیقا همونجوری ک امی

باورم   . خودم  نگاه کردم  آینه  تو  پوشیدم بعد خودمو  آنا  کمک 

 . نمیشد خیلی خوشگل شده بود . آنا کلی قربون صدقه ام رفت

و  آرا انداختم  و  شنلم  آنا  کمک  به  رسید  داماد  آقا  گفت  یشگر 

امید    . اومد جلو و  بیرون رفتم  تا من دید  بود  دم در وایستاده 

 شنلم و 

برداشت تا منو دید ی لبخند قشنگ و جذابی زد . من عاشق 

 . لبخند زدنهاش هشتم نایابه ولی وقتی هست بهترین

و دوباره شنل و  دست گل پر از رز های سفید و به دستمم داد  

 انداخت و دستمو گرفت و از پله ها پایین رفتیم . تو ماشین
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نشستیم و راه افتادیم . اول رفتیم آتلیه و کلی عکس انداختم .  

 چ عکسایی ک این خانم مجبورم کرد انداختیم کلی حرص

خوردم و خجالت کشیدم. کارمون ک تموم شد سمت باغ ک مال  

 . اه افتادیمعلی بود و عروسی اونجا بود ر

وقتی رسیدیم چراغونی کرده بودن و به طرز زیبایی چیده شده  

 د . ماشین و پارک و هردو پیاده شدیم و من شنلمو و بو

برداشتیم آروم قدم برمیداشتیم همه شروع کرده بوده به دست  

 و جیغ ارکست هم میخوند هردو دست تو دست به سمت

رفتیم   بودن  کرده  درست  برامون  ک  زیادی  جایگاهی  تعداد   .

 اومده بودم دوستایی دانشگاه من دوست و همکارای امید و جوان

 . های فامیلشون

همه با هم میرقصیدن و سرو صدا میکردن ما هم جواب تبریکات 

 و میدادیم . ک امید گفت 
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 بشین من برم پیش همکارام و بیام _

فقط سر تکون دادم ک امید بلند شد رفت من داشتم چشم چشم 

 میکردم پری رو پیدا کنم ک دیدمش باورم نمیشد این اینجا 

یزه اصال از کجا فهمیده  ومده مجلس و بهم برچیکار میکنه نکنه ا

 استرس و اضطراب پیدا کردم کاش امید نبینتش وگرنه ی 

دعوایی درست میشه دید نگاهش میکنم ی لبخند چندش زد و 

 د سمت توسرشو تکون داد سرمو برگردوندم ک دیدم داره میا 

جمعیت   اون  تو  میگشتم  امید  دنبال  چشم  با  بودم  ترسیده 

 . داش کنم . خدایا خودت کمک کننمیتونستم پی

بدجوری ترسیده بودم دست و پام یخ کرده بود . به کنارم اومد  

 و گفت

من و ک خوب میشناسی من بابکم همون ک میخوادت و چند   _

 من و به این ترجیحوقت سعی کرد به دستت بیارم ولی تو 
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 دادی زندگی رو واست جهنم میکنم مطمئن باش 

اب بدم ک گذاشت رفت هرچی  حرفش اومدم جورنگم پرید از  

 چشم چشم کردم پیداش نکردم از کجا میدونست امشب

عروسیمه ک اومده بود خدایا خودت کمکم کن . پری اومد کنارم  

 نشست و گفت

 خوبی آرزو؟؟؟چرا انقدر یخی ؟؟؟ _

 بم از صبح هیچی نخوردم فکر کنم ضعف کردم خو _

 صبر کن ی چیزی بیارم بخوری  _

امید  شد    بلند دنبال  چشم  با  منم  پذیرایی  میز  سمت  رفت 

میگشتم ک دیدم با ی دختر داره میاد سمتم دختر زیبایی بود  

 قلبم درد 

گرفت انگار دارن لهش میکنن نگاهشون کردم به من ک رسیدن 

 انداخت دور کمرم و من و کشید امید اومد کنارم و دست 
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 سمت خودش و گفت

 ومعرفی میکنم همسر عزیزم آرز _

با تعجب نگاهش کردم چی گفت همسر عزیزم لبخند زدم دلم  

 آروم شده بود . امید گفت

 دوست بنده مهناز _

 نمیدونم تو نگاه مهناز چی بود ک خوشم نیومد فقط گفتم 

 خوشبختم  _

 و گفت  مهناز رفت ک امید رو کرد به من

 چراانقدر یخی ؟؟؟؟ _

 با مهناز قبال رابطه داشتین  _

 ر میده و میگه دستم و محکم فشا

 جواب سوال من و بده  _

 نمیدونم از صبح چیزی نخوردم فکر کنم ضعف کردم  _
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همون لحظه پری با ی ظرف میوه و شیرینی اومد سمتم و داد  

 به امید و گفت

 دین اینارو بخوره لطفا آقا امید آرزو ضعف کرده لطفت ب _

 باشه حتما حواسم هست _

بردا شیرینی  امید ی  رفت  و  پری ک  دهنم  جلوی  گرفت  شت 

 گفت

 بخور حالت خوب نیست  _

 تا جواب من و ندید نمیخورم  _

 لجبازی نکن عاقبت خوبی نداره ها  _

حق من بدونم اون خانمی ک داشت با چشماش شوهرم منو   _

 ای شوهرم بود کیه ؟؟؟ میخورد و دستش تو دست

 با عصبانیت گفت 
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میکنم عاشقتم نه    خیلی دور برداشتی فکر کردی بهت محبت _

 شوهرم شوهرم نکن من و تو فقط یک  اصال اینجوری نیست

سال باهمیم پس هوا برت نداره حق نداری تو کارای من دخالت  

 کنی

صدای شکستن قلبمو شنیدم راست میگه حق ندارم چرا متوجه  

 وسم نداره پس مهربونیاش و چی تعبیر کنم دستمونیستم د

تنگ شده   نفسم  قلبم  رو  تو چشمام جمع شده گذاشتم  اشک 

 م به روی خودم نیارم ظرف ازش گرفتم شروع کردم بهسعی کرد

تند تند خوردن با هر قسمتی ک میخوردم بغضمم باهاش فرو  

 میدادم حرفش خیلی بد بود تمام باورام فرو ریخت و بهم فهموند

 ک دوسم نداره . با عصبانیت گفت

 چته چرا اینجوری میخوری ؟؟؟؟ _

 ت دارم گشنمه دوس _
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تمام ظرف و خوردمو کنار گذاشتم حالم خوب نبود نفسم باال  

 نمیومد انگار یکی دست گذاشته بود رو گلوم و داشت خفه ام

میکرد . سعی کردم خودمو خوشحال نشون بدم بلند و شدم و  

 گفتم

 م برقصیم نمیاین بری _

دستشو گرفتم و بردم وسط ک یهم دورمون خلوت شد و ارکست 

 ه از حامد همایون و پخش کرد و منم شروعآهنگ عاشقان

کردم رقصیدن امید هم هماهنگ با من میرقصید خیلی جذاب  

 و مردونه میرقصید منم تو چشماش نگاه میکردم و آهنگ

 زمزمه میکردم

 یه خیابون دو تا عاشق 

 رانه ی قشنگ ویه هوای شاع 

 نم بارون بزنه شلق شلق رو گونه هامون
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 هامونبپیچه تو گوش کوچه خنده 

برسه به گوش آسمون صدامون ، چه قشنگه که بگیری دستمو  

 نگام کنی و 

 یهویی یواشکی صدام کنی و 

 نفس بشی و من برات بمیرم 

 بپرم دوباره دستاتو بگیرم

 قم یا توبگم عاشق توئم عزیزترینم ، حاال من عاش

 میبندی چشماتو 

 میگی فقط با تو

 قشنگه دنیا ،قدم بزن با من 

 ه مثل ما عاشق بارون ، کتو نم نم 

 نمیشه پیدا
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تو چشماش نگاه میکردم و چرخ میزدم و با آهنگ زمزمه میکردم 

 تو چشمام پر از اشک شده بود دلم نمیخواست گریه کنم تند 

نیا پایین  اشکام  تا  پلک میزدم  تو بغلش  تند  بغلم کردم  اومد  د 

 تکون میخورم بازم تو چشماش نگاه کردم و زمزمه کردم 

 چشات مست و لبات خندون

 دلت پاکه مث بارون

 ببین لیلی کنار تو 

 چه آرومه دل مجنون ،حاال من عاشقم یا تو

 میبندی چشماتو 

 میگی فقط با تو

 قشنگه دنیا ، قدم بزن با من 

 تو نم نم بارون

 که مثل ما عاشق
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 نمیشه پیدا ، حاال من عاشقم یا تو

 میبندی چشماتو 

 میگی فقط با تو

 ، قدم بزن با من  دنیا قشنگه

 تو نم نم بارون

 که مثل ما عاشق

 نمیشه پیدا

ی قطره اشک از چشمام پایین اومد سریع پاکش کردم نذاشتم  

 بقیه اشکام بیاد نباید گریه میکردم تو این جمع کسایی هستن

ی من و ببینن و شاد بشن ولی من نمیزارم آهنگ  منتظر اشکا

 ارکست ی آهنگ تند  ک تموم شد از بغل امید جدا شدم ک

گذاشت همه اومدن داخا پیست رقص و شروع کردن به رقصیدن 

 منم همراه بقیه شدم باید ی جوری حواس خودمو پرت کنم
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وگرنه دیوونه میشم امید داشت با تعجب نگاهم میکرد منم تند  

 .ال پایین میپریدم همراه بقیه جیغ میکشیدمتند با 

سریع رفتم لباس مو  مراسم ک تموم شد اومدیم خونه ک من  

 باز کردم و رفتم داخل حموم بازهم سعی درآوردم موهامو 

میکردم گریه نکنم و خودمو کنترل کردم دوش گرفتم و حولمو 

 تنم کردم از حموم اومدم بیرون دیدم امیدم رو تخت خوابیده

همیشه باال تنه لخت و دستشو گذاشته رو چشماش . امشب  مثل  

 بر خوبش این بود ک علی از پری هم خوب بود هم بد. تنها خ

خواستگاری کرد و پری هم قبول کرد خیلی خوشحال شدم واقعا  

 الیق هم بودن . کاش منم با عشق ازدواج میکردم ک شب

تمام کسم  نبینم شوهرم عشقم  تحقیر نشم ک  انقدر    عروسیم 

 باهام اونجوری برخورد کنه .نشستم لبه تخت و سرمو گرفتم تو
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رنم عود کرده بود . دیگه  میکرد فکر کنم میگدستام بدجوری درد  

 نتوستم خودمو کنترل کنم و اشکام سرازیر شد صداشو 

 شنیدم ک گفت 

 بلند شو لباس تو بپوش هوا سرده سرما میخوری  _

نبو براش مهم  دم فقط نگران اهمیتی به حرفش ندادم من ک 

 . فکر میکرد  به خودش  آدم خودخواه ک فقط  بود ی  خودش 

 ناگهان 

 م کرد و با عصبانیت گفتت بغلاز پش

 مگه با تو نیستم میگم بلند شو لباست و عوض کن  _

 با چشمای اشکی زل زدم بهش و گفتم

 مگه مهمه ک سرما بخورم یا نه ؟؟؟  _

تکیه دادم زانو مو بغل  اومد بغلم کنه ک رفتم عقب و به تخت  

 کردم و گفتم 
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ند خیلی بهترم ک  خیلی کمم میدونم ولی از اون دختر مو بلو _

  نیم متر پارچه داشت و همه یی لباس پوشیده بود ک کال

بدنش زده بود بیرون خیلی بهترم از اونم ک با همه پسرا حرف  

 میزد و میخندید من نجابت دارم پاکم بلد نیستم دلبری کنم 

ولین پسر زندگیم تو بودی بلد نیستم ناز کنم چون کسی  چون ا

 ارم مثل اونا باشم و تنشون به حراج نبود بهم یاد بده دوست ند

 . میزارن هرچی هستم حیا دارم پاکم نجیبم

هق هق میکردم و حرف میزدم امید نشسته بود جلوم و با تعجب  

 نگاهم میکرد 

موقع از هم    میدونم دوستم نداری قرار ی سال دیگه همین _

نمیدونی    . زیاد  خیلی  دارم  دوست  احمق  من  ولی  بشیم  جدا 

 امشب 
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دختری نزدیکت می اومد مخصوصا اون دختر م وقتی  چی کشید

 موبلوند اسمش چی بود ؟؟؟؟ آهان مهناز آره خیلی ازش بدم 

میومد وقتی نزدیکت می اومد و دستت و میگرفت قلبم آتیش  

ی متوجه نیستی وقتی  میگرفت داشتم خفه میشدم عاشق نیست

 ی

. باشه  خودت  برای  فقط  میخوای  باشی  داشته  دوست  و    نفر 

بهتر میکنم  سعی  دارم  دوستت  ولی  نیستم  الیقت  ین  میدونم 

 باشم دلم 

 خیلی شکست امشب 

سرمو گذاشتم رو زانوم و هق هق کردم امشب ته مونده ی غرورم 

 شکست ولی مهم نیست باید بهش میکفتم وگرنه خفه میشدم

ناگهان تو آغوش گرمی فرو رفتم امید بود بغلم کرد و منو بوسید  

 د و تو آغوشش منو فشرد و هیچی نگفتو اشکامو پاک کر
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انگار بهم آمپول آرامبخش تزریق  آروم شدم دیگه گریه نکردم 

 کردن تو گوشم گفت

خیلی اذیتت کردم امشب امیدوارم دل سنگ من و ببخشی  _

 میزدم ولی از اینکه یکی بخواد تومیدونم نباید اون حرفا رو 

دریاست ک    زندگیم سرک بشه عصبیم میکنه میدونم انقدر دلت

 و با اون دخترا مقایسهمیبخشی دیگه اون حرفارو نزن و خودت

دست   همین  برای  نیستی  اونا  مثل  نجیبی  بهترینی  تو  نکن 

 گذاشتم روی تو مطمئنم تو الیق بهرینهایی

ازمن  من  مغرور  مرد  زدم  میشه   لبخند  مگه  کرد  عذرخواهی 

چی   همه  آغوش  این  نمیکردبا  هم  خواهی  معذرت  نبخشم 

 فراموش 

کردم . از بغلش من و گذاشت کنار بلند از کشو برام لباس آورد  

 و حولمو از تنم درآورد بدون حرف بهش نگاه کردم لباس
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زیر قرمز توریمو تنم کرد از خجالت آب شدم ولی بازی چیزی 

 قرمز رنگمم تنم کرد و گفت نگفتم پیراهن خواب 

 بشین تا موهاتو خشک کنم سرما میخوری _

ندلی میز آرایش نشستم ک موها  ش کردم و رو صبا لبخند نگاه

 خشک کرد و شانه زد و برام بافت ی بوسه گذاشت رو موهام 

 و گفت

 بخوابیم دخترکم ؟؟؟  _

برگشتم با لبخند نگاهش کردم و گونه اش بوسیدم و بلند کرد و  

 رو تخت خوابیدیم من تو بغلش و سرم رو سینه اش هردو

گوش میکردم و لذت میبردم گذاشته بودم به صدای منظم قلبش  

 بستم سعی کردم به قسمت خوب امشب فکر کنم تا چشامو 

خوابم ببره درسته همه چی رو گفتم ولی احساس سبکی میکنم 

 و تصمیم به خود امید میسپرم ولی میدونم ک میتونم امید عاشق
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 . خودم بکنمش . با لبخند بخواب رفتم

 )بابایی)امید  

ازه فهمیدم چقدر بهش  دلم براش سوخت ت  اون حرفا رو ک زد

 بدی کردم نباید اونجوری باهاش حرف میزدم گذاشتم حرفاشو

بزنه و خودشو سبک کنه رفتم جلو و بغلش کردم و بوسیدمش  

 معذرتو اشکاشو پاک کردم زیر گوشش حرف زدم ازش 

خواهی کردم تا آروم بشه . آروم شد و بهم لبخند زد باورم نمیشد  

 گی ببخش ولی بخشید . بلند شدم براش لباسبه این ساد

آوردم و تنش کردم و موهاشو بافتم براش و تو بغلم هم خوابیدیم  

 . به خودم قول دادم دیگه همچین رفتاری باهاش نداشته باشم 

 . دلم ریش میشه دوست ندارم گریه هاش و ببینم

صبح ک از خواب بیدار شدم کنارم ندیدمش از تخت بلند شدم  

 رفتم بیرون ک دیدم داره تو آشپزخونه صبحانه آماده  از اتاق 
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میکنه آروم رفتم سمتش از پشت بغلش کردم ک جیغ کشید  

 گفتم

 بابایی شمایید ؟؟؟ ترسیدم  _

آماده  نترس توله کوچولو کی به تو اجازه داد بیای صبحونه   _

 کنی

دنیا   _ بابایی  بهترین  برای  داشتم  دوست  جونم  بابایی  خودم 

 کنم کلی هم مواظب بودم  صبحونه آماده

 گونه امو محکم بوسید و گفت

 سرورم صبحانه آماده است _

نگاهی به میز انداختم پر و میمون بود گردو کره پنیر چایی تخم  

 . مرغ آبپز

 آفرین صبحونه پرو پیمونی چیدیم_
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آرزو   از  کردم  اشاره  پام  به  و  نشستم  و  کنار  کشیدم  صندلی 

 وباره چشماش از تعجب گرد کرد و خواستم رو مام بشینه ک د

 گفت

 نه بابایی پاتون درد میگیره من سنگینم_

 با اخم نگاهش کردم و گفتم 

دوست تدارم ی حرف و دوباره تکرار کنم هرچی گفتم میخوام _

 چشم بشنوم 

 باال انداخت و گفت با بیتفاوتی شونه ای

 چشم بابایی من ک پام درد نمیگره پای شما درد میگیره _

م میشینه ولی بازم همه ی سنگیش و روم نمیندازه .  رو پامیاد  

 صبحونه رو همینجوری میخوریم لقمه های کوچولو میگیرم تو 

 . دهنش میزارم

 آرزو مشغول جمع کردن میز بود ک گفتم 
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ل تو جمع کنی فردا میخوایم بریم  توله کوچولو باید بری وسای_

 کیش به عنوان ماه عسل 

 ی ؟؟؟ اخ جوووووووووووون واقعن_

اره کادوی سپهر اونجا هتلم برامون رزو کرده من ی سر میرم  _

 دفتر و بعدش شرکت تو هم لباسا رو جمع کن فردا صبح

 پرواز داریم شب هم ی سر میخوایم بریم خونه ما 

ی دلم مسافرت میخواست بهترین چشم بابایی جونم مرسی خیل_

 کادوئه 

م از خونه بیرون رفتم تو اتاق لباسمو عوض کردم آرزو رو بوسید

 عطیل بود نگاهی به پرونده زدم اول به سمت دفتر رفتم ت

 . هام کردم

افتادم وقتی رسیدم  راه  وقتی کارم تموم شد به سمت شرکت 

 مشنی به احترام وایساد ک گفتم 
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قم به آقای رمضانی بگید تو اتاقم کارش دارم شما  میرم تو اتا_

 یار تو اتاقم هم اگه پرونده ای بود امضا کنم ب

 چشم آقای مهندس _

به اتاقم میرم چند دقیقه بعد منشی میاد داخل اتاق و پرونده ها  

 . رو میزاره رومیز از اتاق خارج میشه از اتاق 

همیشه بدون داشتم پرونده هارو بررسی میکردم ک علی مثل  

 درد زدن وارد شد با عصبانیت گفتم

ن _ طویه  اینجا  بگم  بهت  بار  چند  وارد علی  نزده  در  یست ک 

 میشی

 نشست رو مبل و گفت 

 خب حاال رئیس بازی درنیار چیکارم داشتی _

ی هفته نیستم میخوام حواست به شرکت باشه میخوام با آرزو  _

 برم کیش 
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 میبینم ک نگاهت به ارزو عوض شده _

نه نگاهم تغییری نکرده فقط دلم میخواد تو این یک سالی باهم  _

 زندگی رو براش فراهم کنم زندگی میکنیم بهترین 

 ی نگاهی عاقل اندر سفیه بهم میندازه و میگه 

 داداش اونی ک فکر میکنی منم خودتی _

 با عصبانیت نگاهش کردم ک گفت

 من رفتم ولی ببین کی گفتم تو آرزو رو میخوای  _

گفت و سریع از اتاق بیرون رفت . منم پرونده هارو بررسی   این و

 . کردم و امضاشون کردم

پرونده هارو  گن اهی به ساعت کردم نزدیک ظهر بود بلند شدم 

 برداشتم دادم به خانم قلیخانی (منشی) و گفتم 

من اینا رو امضا کردم به مدت ی هفته هم نیستم ولی آقای   _

 ون به همه چیز هسترمضانی معاون من هستن و حواسش
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 بله آقای طاهری _

سرراه هم وسایل    از شرکت اومدم بیرون به سمت خونه راه افتادم 

 وخونه گرفتم . وارد خونه کمورد نیاز یک لیتل و از دار

نداد.   جوابی  کردم  صداش  هرچی  نبود  خبری  آرزو  از  شدم 

 عصبانی بودم مگه میشه بدون اجازه من بیرون بره تمام خونه رو 

نبود شماره موبایلشو گرفتم ک صداش از میز کنار تخت    گشتم

 شو هم نبرده . رفتم سمت  بلند شد . دختره ی احمق گوشی

حموم در و باز کردم . دیدم خانم تو وان خوابش برده . دوست  

 داشتم دوش و باز کنم روش تا از خواب بپره . ولی دلم نیومد 

رید باال و  رفتم سمتش و تکونش دادم و صداش کردم ک یهو پ 

 جیغ زد گرفتم و گفتم

 ۶۵پارت 

 هیشششششششش منم آرزو _
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 لش و گفتدستشو گذاشت رو قب

 چ طرز اومدنه بابایی سکته کردم _

 چپ چپ نگاهش کردم و گفتم 

تو خجالت نمیکشی منو سکته دادی دو ساعت دارم دنبالت   _

 میگردم اون وقت تو وان با خیال راحت خوابیدی تازه طلبکارم 

 هستی

 انگار تازه فهمیده بود چیکار کرده سرشو انداخت پایین و گفت 

 خوابم برد  جونم نفهمیدمکیببخشید بابایی  _

 خودتو بشور بیا بیرون کارت دارم _

از حموم میرم بیرون و لباسامو عوض میکنم مثل همیشه فقط  

 ی شلوارک میپوشم و میرم تو آشپزخونه میبینم مرغ گذاشته

ست کنه . انقدر تو حموم مونده ک دیگه نمیرسه  بیرون ک غذا در

 ارم و میرمبه غذا درست کردن . مرغ تو فریزر میز
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سراغ تلفن و زنگ میزنم رستوران سفارش دو پرس جوجه کباب  

 سفارش دادم . رو کاناپه نشسته بودم ک صدای پیام گوشیم

 بلند شد گوشی رو برداشتم و گفتم

 بله بفرمایید  _

 خوبی ؟؟؟؟ سالم امید جان  _

 صدای خانم ناشناس بود گفتم 

 ببخشید شما ؟؟؟  _

 هچطور نشناختی مهنازم دیگ _

 مهناز ؟؟؟؟ واسه چی به من زنگ زده . گفتم

 کاری داری ؟؟؟؟  _

آره زنگ زدم بهت هشدار بدم این دختری ک به خاطرش من  _

 و پس زدی به درد تو نمیخوره بزارش کنار

 پوزخندی میزنم و میگم 
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خاطر آرزو تو رو کنار نذاشتم اون موقع ناراحت بودم من به   _

 و کنار گذاشتم ی موولی االن خوشحالم کسی مثل تو ر

تا امثال تو دیگه نمیخوام شماره   ۱۳۳گندیده ی آرزو میارزه به  

 اتو رو گوشیم ببینم

باشه ولی بهث ثابت میکنم آرزو اون چیزی ک فکر میکنی   _

 نیست 

یکنه میتونه منو با اینکاراش سمت گوشی رو قطع میکنم فکر م

 ه خودش بکشه واقعا آدما ظاهرشون و چ قدر زود لو مید

 آرزو

خودمو   قدر  چ  کردم  سکته  کرد  بیدارم  حموم  تو  اومد  وقتی 

 سرزنش کردم مثال میخواستم ی نهار خوشمزه براش درست کنم 

ولی خب بازم خنگی خودم نتونستم اصال فکر نمیکردم ک خوابم 

 ه . ی تاپ و شلوارک قرمز پوشیدم و از اتاق بیرونببر
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 د گفت رفتم . خواستم برم آشپزخونه ک امی

 کجا توله کوچولو ؟؟؟ _

 میخوام برم نهار درست کنم بابایی  _

 الزم نکرده دیر شده واسه نهار زنگ زدم سفارش دادم _

 ااااا چی سفارش دادید  _

 جوجه کباب _

نخواست _ نظر  من  از  چرا  نمیخواست پس  دلم  شاید  بابایی  ید 

 جوجه 

ک  بلند شد اومد سمت ک من همینجوری عقب عقب میرفتم  

 به دیوار خوردم امید روبروم وایساد و گفت

 بلبل زبون شدی توله کوچولو  _

 نه من غلط بکنم  _

 برگرد روبه دیوار  _
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برگشتم و دستام و گذاشتم رو دیوار ک شلوار و لباس زیر مو تا  

 ین و دستی روی باسنم کشید و گفت زانو کشید پای

 دختری ک بلبل زبون شده باید چیکار کرد _

 زش کرد باید نا _

 محکم با دست زد روش که بلند ناله کردم دوباره پرسید 

 باید چیکار کرد ؟؟؟؟  _

 تنبیه کرد  _

 آفرین _

شروع کرد محکم با دست اسپنکم میکرد و من ناله میکردم خیلی  

 لذت میبردم پشتم میسوخت و از درد داشت ولی خب بیشتر 

ینکه درد ناله میکرد فکر کنم قرمز شده وقتی تموم شد بدون ا

 د روشلوارمو بکشه باال من و انداخت رو دوشش و پرت کر

 کاناپه و با چشمانی خمار گفت 
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 حاال یاد گرفتی بلبل زبون نشی توله _

 بله سرورم _

 خوبه توله کوچولو _

د منو بوسید ک همراهیش کردم  شلوارک شو درآورد و روم خم ش 

 . . باهم یکی شدیم و هردو به آرامش رسیدیم

دهنم    مثل  نهار تو  غذا  قاشق  قاشق  بابایی  خوردیم  همیشه 

 میذاشت ؛ لذت بخش ترین کار دنیاست ک از دست بابایی غذا 

 : بخوری . در حین نهار خوردن پرسیدم

 بابایی جونم من امشب چی بپوشم؟؟؟  _

ز دست شما دخترا چپ میرید راست میاید میگید جی بپوشم  ا_

 ش دیگه توله کوچولو این همه لباس خریدی ی کدوم بپو

اخه داریم میریم خونه حاج بابا باید ی چیزی بپوشم ک حجاب  _

 کامل داشته باشه
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با لبخند نگاهم کرد میدونم خوشش میاد ک مراعات خانواده شو  

 . میکنم و بهشون احترام میزارم

همون کت و شلوار سرمه ای تو بموش با اون روسری طرحدار   _

 آبی آسمانی 

 ام ی خوش سلیقهافرین بابای _

گونه شو میبوسم و بلند میشم میدوم تو اتاق ک چشمم میخوره 

 به پالستیک گوشه اتاق میرم برش میدارم بازش میکنم میبینم

ک ی بسته پوشک بزرگسال و ی شیشه شیر و پستونک داخلش  

 . یبینمم

 : بابایی میاد داخل ؛ میگم

 اینا رو برای من خریدید بابایی جونم _

 و ه کوچول اره تول _

 میاد سمتم نگاه مرموزی بهم میندازه میگه
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 االن وقت خوابه دخترکم _

 شیشه شیر و برداشت و رفت از اتاق بیرون به من گفت

 رو تخت میخوابی تا بیام  _

قه بابایی میاد تو دستش ی  میرم رو تخت میخوابم بعد چند دقی

 شیشه پر شیر هست میاد سمتم شیشه شیر و میزاره رو میز

و میره ی پوشک برمیداره ؛ میشینه رو تخت شلوارک   تخت  کنار

 و لباس زیر مو کامل در میاره و میگه

 باید دخترمو پوشک کنم مگه نه ؟؟؟  _

 آله بابایی ژونم  _

ظهر اسپنک  از  ک  باسنم  رو  و  میگردونه  پماد    برم  شده  قرمز 

 میماله و چربش میکنه و پوشک و میزاره زیرم و بین پاهامم 

د پوشکم و میبنده و شلوارکمو تنم میکنه تا نسوزه بعپماد میزنه  

 و کنارم میخوابه و شیشه شیر و میده دستم و میگه
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 حاال دخترم شیرشو بخوره و بخوابه  _

بایی هم  منم شیشه شیر و میگیرم و شروع میکنم به خوردن با

 نگاهم میکنه و موهامو نوازش میکنه منم چشامو بستم و فقط

میدم دست بابایی  تموم میشه شیشه رو    لذت میبرم . شیرم که 

 ؛ بابایی پستونک و میزاره تو دهنم و سرمو میزاره رو سینه اش 

 . منم چشمامو میبندم با نوازش های بابایی به خواب میرم

ام از خواب بیدار شدم اومدم از بغل    از شدت مثانه ی پر شده

 بابایی بیرون بیام ک نداشت و گفت

 بچه بزار بخوابیم ول نخورانقدر و _

 بابایی نمیشه میخوام برم دستشویی _

دختر بد ؛ مگه پوشک نداری تو پوشکت کارتو انجام بده حاال   _

 هم بخواب خواب از سرم بپره تنبیه میشی
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ک باید تو پوشک خودمو خیس کنم  فکر اینجاشو نکرده بودم  

خیلی خجالت آور . چشمامو و میبندم و سعی میکنم به هیچ  

 چیز 

فکر نکنم و بخوابم ولی نمیشد نتونستم خودمو نگه دارم و پوشکم 

 . خیس شد

 . نفهمیدم چیشد دوباره و چشمام بسته شد و خوابم برد

 با صدای بابایی چشمامو باز کردم ک میگفت 

 کوچولو دیرمون میشه بلند شو توله _

ولی  حموم  برم  میخواست  دلم  کردم  حس  پوشکمو  خیسی 

 بابایی گفت   خجالت میکشیدم بگم

 چرا بلند نمیشی ؟؟؟  _

دستمو گذاشتم رو چشمم و حرفی نزدم بابایی خم شد و روم و  

 تو گوشم و گفت 
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 دخترک بابا پوشک شو خیس کرده _

میکردم  خیلی خجالت کشیدم اصال نمیتونستم حرف بزنم حس 

 قرمز شدم از خجالت ؛ بابایی شلوارکمو درآورد بدون هیچ

مو باز کرد و گداشتم تو وان و پوشکحرفی من و برد تو حموم  

 من همچنان ساکت بودم و چشمام بسته بود خم شد تو گوش

 گفتم

مگه نگفتم حق خجالت کشیدن نداری من باباتم پس خجالت   _

 نداره چشماتو باز کن دخترکم

آروم رو موهام زد منم چشمام و باز کردم سعی کردم  بوسه ای  

 کرد و من و شست خجالت نکشم دوش و برداشت و آب تنظیم

و بلند شدم و از وان اومدم بیرون حوله رو برداشت و من خشک  

 کرد برد بیرون از حموم و لباس زیر صورتی فانتزی مو

 تنم کرد . گفت 
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 آماده شو تا بریم  _

 چشم _

ابایی گفته بود پوشیدم نشستم جلو آینه و ی  همون لباسی ک ب

م ک چشمام  آرایش مالیم شامل کرم پودر و ی خط چشم مالی

 و

درشت تر نشون میده و ریمل ک موژه های فرم و پر تر میکنه و  

 ی رژ کالباسی . موهام با کلیپس میبندم و روسری سرم 

 . میکنم تمام موهامو داخل میکنم

هم آماده شده مثل همیشه فوق العاده  رومو برگردونم دیدم بابایی  

 ر کتونشده بود ی پیراهن مردونه ی کرم پوشیده بود با شلوا

ک   مامان  عادت  طبق  جلو  رفتم   . بود  پوشیده  رنگ  ای  قهوه 

 همیشه برای بابا و احسان ماشااهلل میخوند منم برای بابایی خوندم 
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جلوش  رفتم   . نخوره  چشم  نکرده  خدایی  کردم  فوت  بهش  و 

 دم و یقه پیراهن شو و مرتب کردم و گفتم وایسا

 مثل همیشه عالی و جذاب و خوشتیپ  _

هم میکنه و پیشونیمو بوس میکنه و حرفی نمیزنه .  ند نگا با لبخ

 میره از داخل کمد پالتمو میده دستم و میگه 

 بپوش بیرون سرده  _

برمیداره   و هم  تنم میکنم و کت خودش  و  میگیرم  از دستش 

 خونه حاج بابا میریمباهم به سمت 

 )بابایی)امید  

راحت ابراز عالقه   این دختر در برابر من هیچ غروری نداشت و

 . داره من و جذب خودش میکنهمیکرد همین سادگیش ک 

بعد ی ترافیک سنگین به خونه حاج بابا رسیدیم بوق زدم ک آقا  

 باقر در و برامون باز کرد و با ماشین داخل حیاط شدم و 
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ماشین و پارک و کردم و هردو پیاده شدیم آرزو بازومو گرفت و  

 ون حیاط تاریک بود و میدیدم هردو را افتادیم سمت ساختم

 ک آرزو خودش و چسبوند به من ک گفتم 

 چیشده آرزو ترسیدی ؟؟؟؟ _

 نه نمیتونم جایی رو ببینم _

وایسادم رو شو برگردوندم سمت خودم ولی دیدم به جای اینکه  

 م نگاه کنه داره جایی دیگه رو نگاه می کنه گفتم تو چشا

 یعنی چی نمیتونم ببینم ؟؟؟؟  _

 نداره من تو تاریکی هیچ جا رو نمیبینم نی چیخب یع _

 یعنی شب کوری داری ؟؟؟  _

فقط سرشو و تکون داد دستشو گرفتم تا به ساختمان رسیدیم  

 ن و مامان و آنا به استقبالمون اومده بودن آرزو رفت سمت ماما

 بغلش کرد و بوسیدش و با آنا روبوسی کرد و گفت 
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 ومدم کمکتونمامان جون ببخشید باید زودتر می ا _

 مامان با لبخند گفت

 نه دخترم میدونم فردا مسافری و کلی کار داری _

 رفتم سمت مامان و گفتم 

 راست میگن نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزار  _

 و بغلم کرد و گونه مو بوسید و گفت مامان با لبخند اومد سمتم 

 تو عزیزی واسه ما همیشه خوبی پسرم ؟؟؟؟  _

 م مان قشنگممنون ما _

همگی رفتیم داخل ک حاج بابا رو مبل نشسته بود بلند سالم  

کردم و رفتم سمتش و باهاش دست دادم . آرزو هم اومد جلو 

 حاج

ل با  بابا  بوسید حاج  اشو  گونه  کرد و خم شد  بخند  بابا و سالم 

 نگاهش کرد و گفت
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 خوبی دخترم ؟؟؟؟ _

 ممنون حاج بابا  _

م حاج بابا  ش و تو دل جا کنه میدونخوب بلد بود چ جوری خود

 هم مثل آنا دوسش داره وگرنه انقدر خوش اخالق نبود . مامان 

 رو کرد به آرزو و گفت 

 دخترم برو تو اتاق امید لباساتو عوض کن اال بقیه هم میرسن _

 م بقیه دیگه کیه ؟؟؟ گفت _

دعوتشون  _ باید  بزرگ  آقا  و  بزرگ  خانم  و  عمه  و  خاله  عمو 

 همیکردم دیگ

 آرزو گفت 

 امید جان کت تو دربیار بده من ببرم تو اتاق _

کت مو درآوردم و دادم به دستش و رفت تو اتاق من تا لباس شو  

 عوض کنه و وسایلشو داخل اتاق بزاره 
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 آرزو

فتم و پالتو مو درآوردم با کت امید رو تخت گذاشتم  به اتاق امید ر

 تجدید کردم خواستم نگاهی تو آینه به خودم انداختم و رژم

با دیدن شماره ی   برم بیرون ک صدای زنگ گوشیم بلند شد 

 پری گوشی رو برداشتم و گفتم 

 جانم پری _

 با صدایی گرفته گفت 

 آرزو  _

 جانم پری ؟؟؟ چیشده عزیزدلم ؟؟؟؟  _

 د باهات حرف بزنم میتونی بیای پیشم بای _

ینام  چیشده جون به سرم کردی دختر ؟؟؟ من خونه ی امید ا _

 مهمونی اینجا نمیتونم بیام بگو چیشده ؟؟؟ 

 علی  _
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 شروع کرد به گریه کردن ترسیدم نکنه علی چیزیش شده 

 پری بگو ببینم چیشده علی چی ؟؟؟ اتفاقی براش افتاده ؟؟؟؟  _

بگیر _ گاز  با    زبونت  خواستگاری  اومد  دیشب  نشد  چیزی  نه 

 دیخانواده ولی ی چیزایی گفت نمیتونم هضمش کنم شب اوم 

 خونه بهم زنگ بزن بهت بگم 

 چی گفته بهت االن بگو من میمیرم تا شب ک  _

 طوالنیه شب بهت میگم ببخشید تورو هم ناراحت کردم _

 گفتم همون لحظه امید داخل اتاق اومد منم داشتم به پری می

نه خواهری ببخشید نمیتونم بیام پیشت شب زنگ میزنم باهم   _

 حرف میزنیم

 گفتم و رو به امید  خداحافظی کردم

بهش چی گفت   _ علی  نممیدونم  نبود  حالش خوب  بود  پری 

 اضطراب و میشد از صداش فهمید 
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 اومد کنارم و دستمو گرفت و گفت 

به پریش  بیا بریم بیرون خیالت راحت باشه ک علی حرف بدی   _

 . نمیزنه خیلی زیاد دوسش داره

اهاشون سالم باهم از اتاق خارج شدیم و که مهمونا اومده بودن ب 

 یاد باهام خوب و احوال پرسی کردم خانواده خاله اش ز

جواب  بی  منم  البته  مینداختن  تیکه  مدام  و  نکردن  برخورد 

نمیزاشتمشون . ی بار به حجابم گیر دادن ک حاج بابا جوابشون  

 و

مادر   پدرشوهر  تو دل  فکر کنم حسابی  کرد  و من سربلند  داد 

 . ی خوشحالمشوهر جا باز کردم و از موضوع خیل

بالخره مهمونی با خوب و بدیش تموم شد و برگشتیم خونه .  

 بابایی از پشت بغلم کرد و تو گوشم و گفت

 وقت خوابه توله کوچولو  _
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نبود منتظر منه بعد بابایی ی زنگ به پری بزنم حالش خوب   _

 بخوابیم نگرانشم

 باشه فقط زود تمومش کن  _

ره ی  کردم و گوشیمو برداشتم شمارفتم تو اتاق لباسمو وعوض  

 پری رو گرفتم ک با ی بوق برداشت و گفت 

 بله _

 سالم رو گوشی خوابیده بودی ؟؟؟ _

 آره منتظر توبودم  _

 خوب حاال بگو چیشده ؟؟؟ علی چی گفته ؟؟؟  _

یخوام رابطه مون خاص باشه کنترلم کنه تحت سلطه  گفت م _

 گفت میدونی چیه ؟؟؟ bdsm اش باشم از

 م میدونستم ممکنه علی هم مثل امید مستر باشه گفتم د زدلبخن



 

 

262 

آره میدونم چیه رابطه ی من و امید هم اینطوریه البته من  _

 لیتلشم میدونی ک راجع بهش 

 اره تحقیق کردم و فهمیدم راجع بهش  _

 اال چرا ترسیدی عزیزم ؟؟؟ دوست نداری ؟؟؟ ح _

دم از کارش  چرا قبل از همه ی اینا کنترلم میکرد لذت میبر _

 ولی االن میترسم آسیب ببینم

علی قرار نیست آسیبی بهت بزنه فقط کنترلت میکنه تربیتت   _

 میکنه همین 

کنه  _ لوسم  باشم  کوچولوش  دختر  دارم  ارزو دوست  میدونی 

 ه کنترلم کنه تنبیه ام کن

وقتی دوست داری ترست بیهوده است فقط همه چیز بسپر به  _

 یبینیعلی مطمئنم آسیبی نم
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مرسی عزیزم مرسی خواهری خوبه ک هستی و باهات حرف   _

 زدم وگرنه دق میکردم

 وظیفه است عزیزدل  _

گوشی رو قطع کردم و به سمت اتاقمون رفتم ک دیدم بابایی رو  

 و چشمام گداشته رفتم کنارش تخت خوابیده و آرنجش ر

خوابیدم رو تخت ک من و کشید سمت خودش و تو بغلم گرفت  

 و گفت

 دیر کردی توله کوچولو  _

 پری خیلی نا آروم بود آرومش کردم _

دیدم بابایی رو تخت خوابیده و آرنجش رو چشمام گداشته رفتم 

 کنارش خوابیدم رو تخت ک من و کشید سمت خودش و تو

 گرفت و گفتبغلم  

 دیر کردی توله کوچولو  _
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 پری خیلی نا آروم بود آرومش کردم _

 چرا ؟؟؟ _

ه اس ام بهش گفته بود ی کم شوکه بود ولی آروم  اجع بعلی ر _

 . شد

کار درستی کرد بهش گفت وگرنه با حس قوی ک علی داره   _

 به احتمال به مشکل میخورد پری قبول کرده ؟؟؟ 

 اهووووووم _

 وله بله حاال بخواب صبح باید پرواز داریم اهوم نه ت _

 بابایی ؟؟؟  _

 باز چیه توله ؟؟؟ _

 م خوشبخت میشن ؟؟؟و پری با ه به نظرت علی _

آره علی پری رو خیلی دوست داره خوشبختش میکنه حاال   _

 بخواب بچه 
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 چشم _

 ی بوسه زیر رو قفسه سینه اش زدم و چشامو بستم و خوابیدم

. 

از خواب بیدار شدم و رفتم دست و صورتمو    صبح با صدای بابایی 

 شستم بابایی گفت

 رودگاه بدو توله کوچولو بیا صبحونه بخوریم بریم ف _

سرمیز نشستم ک بابایی برام لقمه میگرفت و مدهنم میذاشت .  

 صبحونه رو تموم کردیم و زودی حاضر شدیم و به سمت

 . فرودگاه راه افتادیم

با ی تاکسی به هتل رفتیم و اتاق و تحویل    به کیش رسیدیم و

 . گرفتیم . ی کم استراحت کردیم

بود تصمیم گرفتم ی دوش  م ک بابایی خواب از خواب بیدار شد

 بگیرم خواستم برم تو حموم ک صدای پیام گوشیم بلند شد 
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 برداشتم دیدم ی ناشناس فرستاده 

از گلوت بر ( ه  سالم خانم کوچولو ، من نمیزارم ی آب خوش 

  پایین مطمئن باش کسی ک بابک و رد میکنه باید پای عواقبش 

 ) باشه

یی بگم میترسم  ر کنه . نمیتونم به بابا ترسیدم یعنی میخواد چیکا

 ی کاری دست خودش بگه ولی کاش میگفتم بزرگترین

 . اشتباهم نگفتن بود

سریع پیام شو پاک کردم و به سمت حموم رفتم . رفتم زیر دوش  

 م کم بشه . از حموم ک اومدم بیرون دیدم تا یکم اضطراب

نک ترسیدم  میکنه  نگاه  گوشیش  به  اخم  با  داره  بابک  بابایی  نه 

بود ک متوجه من    بهش پیام داده باشه .بابایی انقدر تو خودش

 نشد

 صداش کردم
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 بابایی  _

 نگاهم کرد گفت 

 عافیت باشه توله کوچولو  _

اهام برخورد خدارو شکر ک پیامش بابک نبوده وگرنه اینجوری ب

 نمیکرد گفتم

 ممنون بابایی ، چیزی شده ؟؟؟ خیلی تو فکر بودید؟؟؟  _

 ده شو بریم بیرونشده ، آمانه چیزی ن _

سرمو تکون دادم سریع آماده میشم اول ی آرایش مالیم انجام  

 میدم . شلوار جین ذغالی مو میپوشم با مانتوی طوسی مو و

هامو چتری میدم  شال طوسی مشکی و سرم میکنم ی کم از مو

 جلو صورتم . بابایی شلوار جین آبی با پیراهن سورمه ای

 میپوشه و میگه 

 ؟؟ م ؟بری _
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سرمو تکون میدم هردو از هتل بیرون میریم و اول میریم کلی  

 پاساژا رو باال پایین میکنیم کلی خرید میکنیم البته من بیشتر

  . بیرون میخوریم کلی مزه میده  نهار هم  بابایی  خرید میکنیم 

 کالفه کردم از این مغازه به اون مغازه میبرمش و مجبورش 

برام خرید کنه کلی هم   برای دوستان خانواده  میکنم  سوغاتی 

 هردو میخریم .من کلی سخت گیری میکنم و هرچیزی نمپسندم

 وقتی هم بابایی غر میزنه تو گوشش میگم 

من سخت پسندم خوش سلیقه اگه اینجوری نبود ک شمارو   _

 خاب نمیکردم انت

فقط میخنده و چیزی نمیگه باهام همراه میشه و کل پاساژ بار  

 . هتلمیکنیم میاریم  

 )بابایی)امید  
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یک هفته کیش بودیم به جرات میتونم بگم ک بهترین سفرم  

بود خیلی خوش گذشت درسته خستگی داشت خرید داشت اونم  

 با 

د میخرید . این  آرزو ک عاشق خرید بود هرچی ک خوشش میوم

 بین فقط پیام های مهناز اذیتم میکرد مدام میگفت آرزو رو

هی نکردم ولی باید ی  از حسودیشه منم توجبذارم کنار میدونم  

 . فکری به حالش بکنم تا دیگه مزاحمت ایجاد نکنه

با دوتا چمدون اومدیم کیش داریم با سه تا چمدون برمیگردیم  

 من برای خانواده هامون از بس آرزو خرید کرد برای خودش

برای دوستامون برای همه خرید کرد میگفت اولین سفرمون و 

 . ست خالی برگردیمدرست نیست د

آرزو   ک  تهران  برمیگشتیم  داشتیم  بودیم  نشسته  هواپیما  تو 

 بازومو گرفته بود تو دستش و سرشو بهم تکیه داده بود و گفت 



 

 

270 

سفر عمرم نمیشد بیشتر بمونیم خیلی خوش گذشت بهترین   _

 بود

تو دانشگاه داری دخترکم منم باید برم دفتر و شرکت میدونی   _

 کی میشنکه موکالم دیگه شا

 میدونم ولی خب خیلی خوش گذشت _

 گونه مو محکم بوسید و گفت 

 ممنون بابایی جونم _

سرشو نوازش کردم و حرفی نزدم فکر کنم عادت کرده بودابراز 

 میدونم دوسش دارم یا عالقه کنه و جوابی نشنوه هنوزم ن

نه ؟ از ی طرف هم حرف های مهناز نمیدونم راست بگه یا نه ؟  

 ت آرزو کنار منه هیچ خطایی ازش ندیدم ولی تمام مد

انقدر غرور   بود  آرزو  میدونم ک دوسم داره هرکس دیگه جای 

 خودش و نمی شکست تا به کسی ابراز عالقه کنه و جوابی 
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 . نشنوه

گاه چمدونامو تحویل گرفتیم به سمت  رسیدیم تهران و تو فرود

 خونه راه افتادیم. داخل خونه ک شدیم آرزو گفت 

 یچ جا مثل خونه ی خود آدم نمیشه رو شکر هآخیش خدا _

 خنده ام گرفت از حرفش رفتم از پشت بغلش کردم و گفت 

وروجک تو که گفتی برنرگردیم خوش میگذره حاال هیچ جا  _

 مثل خونه خود آدم نمیشه آره

همه   _ از  بهتر  آدم  خود  خونه  خب  جونم  باباییی  اهوووووووم 

 د چ اینجا چ ی اتاقجاست البته خونه من جاییه ک شما باشی

 کوچولو 

رو پنچه ی پاش وایسادو شروع کرد به بوسیدنم منم همراهیش  

 کردم . سرمو جدا کردم و گفتم 

 من میرم ی دوش بگیرم _
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 . مباشه بابایی منم وسایل و جابه جا میکن _

به حموم و رفتم وان و پر کردم داخلش نشستم خوبه خستگی 

 با بوسه آرزو در رفت و تموم شد آدم در میره البته خستگی من 

 . کلی انرژی گرفتم

 آرزو

مسافرت فوق العاده ای بود خیلی خوش گذشت . هیچ مسافرتی  

 مثل این سفری ک با بابایی رفتم بهم لذت نداده بود . فقط

مدام   ک  بود  بابک  آمیز  تهدید  های  پیام  به  مربوط  بدیش 

 . میفرستاد و من و میترسوند

رفت   رفبابایی  منم  لباس  حموم  و  کردم  باز  رو  ها  چمدون  تم 

 کثیف ها رو انداختم تو سبد ک بعد بشورم لباس تمیز هارو تو 
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لباسهای   و  برداشتم  خریدهامون  چمدون   . چیدم  کشو  کمد 

گذاشتم . سوغاتی ک برای بقیه خریده    خودمو و بابایی تو کمد

 بودیم

 . و گذاشتم کنار تا بعدا بهشون بدم 

بدم همدوست داشتم ی   رو دعوت کنم خانواده ی  مهمونی  ه 

 خودم و بابایی و دوستامون . همه رو که جمع و جور کردم به

 . آشپزخونه رفتم ی چایی گذاشتم تا بابایی اومد باهم بخوریم

بابایی هست و میتونم  به این فکر میکردم د و هفته دیگه تولد 

 شدم مهونی بگیرم و سورپرایزش کنم . با ین فکر کلی خوشحال  

برای  و  بگیرم  کمک  آنا  از  باید  بخرم  براش چی  نمیدونم  فقط 

 سورپرایز کردنشم به پری میگم از علی کمک بگیره . آره آفرین 

فکر    آرزو خیلی خوبه اینجوری بابایی هم خوشحال میشه . به این

 لبخند زدم ک با صدای بابایی به خودم اومدم ک میگفت
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 میزدی ؟؟؟؟  به چی فکر میکردی ک اینجوری لبخند _

 به چی نه بابایی باید بگید به کی _

 خی به کی فکر میکردی ؟؟؟  _

 بلند شدم و قری به گردنم دادم و با عشوه گفتم 

اینم پرسیدن داره آخه من فقط به شم _ بابایی  ا  خب معلومه 

 . فکر میکنم

 یهو بابایی از پشت بغلم و تو گوشم گفت 

 شیطون زبون نریز عاقبت خوبی نداره ها  _

نفش به گوشم میخورد حالم و بهتر میکرد عاشقش بودم واقعا  

 خوش شانسم ک هست خدا خیلی دوسم داره ک تو زندگیم پا 

من   و  بودن  کنارش  ک  دختری  همه  اون  جای  به  و  گذاشت 

 و برگردوند و لباموبوسید منم همراهیش میکردم انتخاب کرد . من

 . مزه لب هاش فوق العاده است
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 فتم از هم جدا شدیم ک گ

 بابایی جونم چایی میخورید ؟؟؟  _

 آره با اون کاکائو ها ک از کیش خریدی و بار کردی آوردی _

 با اخم میگم 

 نخیر بابایی جونم اونا مال منه  _

 ی توله کوچولو نکنه میخوای ازشون محروم بش  _

 نه نه بابایی چشم االن میارم  _

ا چایی میریزم  میخنده و میره بیرون رو کاناپه میشینه منم دو ت

 م رو کاناپه کنارش ک منوو با کاکائو میبرم بیرون و میشین

میکشه تو بغلش و سرمو میزارم رو سینه اش ک تی وی رو روشن 

 میکنم  میکنه میبینم داره راپونزل پخش میکنه کلی ذوق 

و بابایی فقط به این ذوقم نگاه میکنه و لبخند میزنه و هردو کنار  

 . هم راپونزل میبینیم
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 )بابایی)امید  

پیام های مهناز واقعا از حد گذشته دیگه نمیدونم چرا میخواد 

 آرزو رو پیش من خراب کنه من به آرزو اعتماد کامل دارم

یعنی انقدر دوسم داره  میدونم هیچ وقت به من خیانت نمیکنه  

 . هیچ وقت چنین کاری نمیکنه

ونش و نصفه دید  نگاش میکنم چ مظلوم تو بغلم خوابیده و کارت

 اتاق میبرمش ومیزارمش رورو دستام بلندش میکنم و به 

تخت و خودم کنارش میخوابم و بغلش میکنم . حسم داره به ای  

 دخترک تپل و مظلوم تغییر میکنه . من هیچ وقت دوست 

اینکه   میبرم  لذت  بودنم  ددی  از  االن  ولی  باشم  ددی  نداشتم 

میشه از حسم لذت میبرم  خودشو لوس میکنه برام و مثل بچه ها  

 و
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واقعا به آرامش میرسم هیچ وقت با هیچ کدوم از دخترایی ک 

 قبال باهاشون رابطه برقرار کردم این حس و نداشتم . چشمای

ن غرق در سیاهی  مشکیش من و دیوونه ی خودش میکنه و م

 . چشماش میشم . تو همین فکرا بودم ک خوابم برد

 دار شدم و گفتمبه تکون خوردن آرزو از خواب بی

 وول نخور توله بزار بخوابیم  _

 بابایی  _

با صدایی ک بغض داشت صدام کردم چشمامو باز کردم و نگاهش  

 کردم دیدم تو خودش جمع شده و بغض کرده و چشماش

 فتمپر از اشک بود گ

 چی شده دخترکم ؟؟؟  _

 دلم درد میکنه میشه برم دستشویی _

 برو دخترکم _
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ن میداد . آرزو از شب رو نشو  ۲تم ساعت  نگاهی به ساعت انداخ

 دستشویی اومد بیرون و لباسی برداشت و دوباره رفت 

دستشویی . گیج شده بودم چی شده آخه . لباساشو کامل عوض  

 انداختم خونی بود تازه  کرد و نگاهی به مالفه ی رو تخت

فهمیدم ک چ اتفاقی افتاده . نگاهش کردم دیدم با بغض داره به  

 ثیف نگاه میکنه سریع بلند میشم و مالفه رو جمعمالفه ی ک

 میکنم و میندازم تو حموم و میرم بغلش میکنم و میگم 

نبینم دخترکم بغض کنه و خجالت بکشه عزیزم اینا طبیعیه   _

 . رات مسکن بیارم دل دردت بهتر بشهبخواب رو تخت برم ب

رفتم ی قرص مسکن آوردم با کیسه آب گرم و برگشتم تو اتاق  

 دیدم رو تخت خوابیده و مچاله شده تو خودش از درد، 

نمیدونم چرا هرماه انقدر درد داره باید ببرمش دکتر شاید طبیعی  

 . نباشه دردش . دلم ریش شد اینجوری دیدمش
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 داش زدمرفتم کنارش و ص 

بشه  _ بهتر  حالت  بخور  و  قرص  این  شو  بلند  دخترکم  آرزو 

 .عزیزدل

ه آب گرم  و خورد و خوابید منم کیسبلند شد قرص و بهش دادم  

 و گذاشتم و دل و کمرش وماساژدادم میدونم درد زیادی داره 

دیدم   ک  دادم  ماساژش  انقدر  دخترکم  طفلی   . میکنه  تحمل 

 الهی دخترکم درد داره . کنارش  خوابش برده و گاهی ناله میکنه .

میخوابم و میکشمش تو بغلم و شکمش و ماساژ میدم تا خودمم  

 . ببرهخوابم 

 آرزو

یاد دیشب می افتم هم خجالت میکشم هم لذت میبرم از اینکه  

. هرماه   بهترم  االن خیلی  و کمتر کنه  تا دردم  توجه کرد  بهم 

 همین
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ه . تو خونه ی خودمون ک بساط ودرد من بیشتر ماه قبل میش

 بودم کسی بهم توجه میکرد و همیشه ی گوشه تو خودم جمع 

 نمیداد همیشه میگفتبهم ی چایی نبات میشدم حتی مامان 

 پاشو خودتو لوس نکن اینا طبیعیه دیگه _

اینجور   و من ک  دارم  زیادی  نمیکرد ک درد  هیچ وقت درکم 

 ی نمیزدممواقع حساس تر هم میشم فقط بغض میکردم و حرف

دست   انگار ک  میزد  غر  سرم  کلی  میشد  کثیف  مالفه  هروقت 

 ی دیشب مالفه ی کثیف رو خودم و از قصد کثیفش میکنم . وقت

دیدم بغض کردم فکر کردم االن بابایی هم غر میزنه ولی حرفی  

 نزد بلند شد مالفه رو برداشت و انداخت تو حموم و کلی هم 

ا صدایی بابایی سرمو بیشتر باهام مهربون بود کلی ذوق کردم . ب

 بردم زیر پتو

 نمیخوای بلند شی توله کوچولو  _
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رو زد کنار ش نگاهش کنم اومد پتو  خجالت میکشیدم تو چشما

 و گفت

 . بلند شو توله بدو بیا صبحانه بخوریم _

 چشم بابایی جونم  _

تو   میرم  و  میشورم  و صورت  میرم دست  و  میشم  بلند  جام  از 

 و پیمونی چیده تا من و میبینه میگهآشپزخونه . میز پر 

 بهتری دخترکم ؟؟؟؟  _

میدم   تکون  سرمو  فقط  و  میکشم  میاد دستمو  باز خجالت  ک 

 میگه  میگیره میشونه رو صندلی و

 اینا طبیعیه نباید خجالت بکشی از من متوجه شدی ؟؟؟  _

 آروم و شمرده حرف میزد نگاهش کردم و گفتم 

 بله چشم بابایی جونم _

 خترک بابا آفرین د _
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لقمه کوچیکی از پنیر و کره و گردو میگیره بهم میده خودشم 

 م بهم میده میگه هم میخوره . تخم مرغ عسلی ه

 . باید جون بگیری بنیه ضعیفی داری انقدر درد داری _

 تند لقمه میگره و بهم میده آخر سر میگم 

 وااااااااای بابایی بسه االن میترکم  _

 سیر شدی ؟؟؟ _

 . وووم در مرز ترکیدنماهو _

میخوام بلند شم میز جمع کنم ک نمیزاره میگه باید استراحت 

 بات میده دستم و میگهکنی . ی چایی ن

بشین چایی نبات و بخور تا منم اینارو جمع کنم . شما هیچ   _

 کار انجام نمیدی توله کوچولو 

جمع  میز  داشت  بابایی  و  میخوردم  یواش  نباتمو  چایی    داشتم 

 میکرد ک تلفن زنگ خورد ولی از جام بلند نشدم جواب بدم 
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 چندبار زنگ خورد ک بابایی گفت 

 دی تولهجواب ب نمیخوای _

 نچ شما خودتون گفتین هیچ کار نکنم _

بلند شو جواب بده الن قطع میشه بعد به حسابت میرسم و   _

 جوابتو میدم

 سریع رفتم سمت تلفن و جواب دادم

 بله _

 دیگه داشتم قطع میکردمسالم دخترم  _

ببخشید صدای تلفن و نشنیدیم شما خوبین؟ حاج بابا خوبن   _

 ؟؟؟ آنا چی ؟؟؟؟ 

 یکی یکی دخترم ما هم خوبیم شماها خوبید ؟؟؟  _

 بله مامان جون ماهم خوبیم _

 سفر خوش گذشت _
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 جای شما خالی بود مامان جون _

 زنگ زدم بگم نهار بیاید اینجا دور هم باشیم  _

 ارید به امید بگم ی لحظه گوشیبز _

 رفتم تو آشپزخونه به بابایی گفتم 

 امید جان _

ولی جلوی خودمو   خواستم بزنم زیر خندهبا تعجب نگاهم کرد می

 گرفتم و گفتم 

پای تلفن مامان هستن میگن نهار بریم خونه تون چی بگم   _

 ؟؟؟ 

 باشه عزیزم میریم  _

کردم رفتم تو آشپزخونه  به مامان گفتم میایم و گوشی رو قطع  

 ک بقیه چایی مو بخورم ک بابایی جلو گرفت و گفت

 ن و جواب بدی دیگهدیگه بلند نمیشی بری تلف _
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 خب شما گفتین ازجا تکون نخورم _

 توهم از خدا خواسته آره _

خندیدم و پا گذاشتم به فرار ک همون موقع دوباره تلفن زنگ  

 م سریع رفتم تو اتاق و در و خورد بابایی رفت جواب بده من

بستم رو تخت ولو شدم و گوشی مو برداشتم ک دوباره ی پیام  

 تم مثل همیشه تهدید ک خوشی رو بهم زهرمار از بابک داش

بابایی   به  کاش  بگم  باید  کی  به  نمیدونستم  ترسیدم  میکنه 

میگفتم . ولی ترس از اینکه ی اتفاقی بیوفته نگفتم سریع پیام  

 شو پاک 

شروع کردم با گوشی رمان خوندن تا ی کم اضطرابم کم  کردم و  

 . بشه . دل دردم داشتم

 از کرد اومد تو ک گفتیهو بابایی در اتاق و ب 

 نمیدونی وضعیتت مناسب نیست اونجوری میدویی _
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با اخم اومد جلو و روم خم شدم و باعصبانیت نگاهم میکرد یهو  

 یگفتم شروع کرد به قلقلک دادنم و من قهقه میزدم و م

 بسه بابایی غلط کردم  _

 تمومش کرد و گفت

 دیگه اونجوری ندو _

 چشم بابایی جونم  _

 رو تخت و گفت وسیدم نشست گونه اشو وب

 تلفن مامانت بود شب دعوتمون کرد _

 نگفت کیا هستن _

 نه نگفت ؛ حاال بلند شو حاضر شو بریم خونه ما  _

 با حالتی زار نگاهش کردم و گفتم

 بابایی ؟؟؟  من چی بپوشم _

 از دست تو مدام میگی چی بپوشم _
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ک  رفت سمت کمدم و لباسامو و زیر و رو کرد ی شومیز آبی  

 گفت  جلوش کوتاه پشتش بلند بود از کیش گرفته بود درآورد

 این و با جین آبی بپوش _

 سریع پریدم بوسیدمش و گفتم

 مرسی بابایی جذابم شما فوق العاده این  _

ی لبخند زد و رفت تا لباسای خودشو انتخاب    مثل همیشه فقط 

 کنه

 رفتم کنارش و گفتم 

 اهشی کنم ؟؟؟؟ بابایی جونم میشه ی خو _

 با تعجب نگاهم کرد و گفت

 چی ؟؟؟  _

 میشه من لباس تون انتخاب کنم بابایی جونم خواهش میکنم  _

 خودتو مثل گربه شرک نکن خودت انتخاب کن _
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 وسیدمش و گفتمدست انداختم گردنش و ب

 مرسی بابایی جونم _

رفتم سمت کمدش و ی پیراهن اسپرت آبی شو برداشتم با شلوار 

 . کی برداشتم ک با خودم ست کنمکتون مش

سمت  افتادیم  راه  کردم  تنم  مالتومو  منم  و  شدیم  آماده  هردو 

 . خونه ی حاج بابا

وقتی ما رو دیدن کلی خوشحال شدن . وقتی سوغاتیاشون دادیم  

 ک کلی خوشحال شد چون ی لباس مجلسی اورده بودیم انا 

ج بابا  براش . برای مامان هم ی کت و شلوار مجلسی و برای حا

 ین بارهم ی پیراهن و شلوار کلی خوشحال شد برای اول

پیشونیمو بوسید . کلی ذوق کردم اخه هیچ وقت محبت پدر و  

 . احساس نکردم
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اضطراب داشتم بعدازظهر به سمت خونه ی ما حرکت کردیم .  

 میترسیدم مامانم ک مثل همیشه ضایعم میکنه جلو بابایی هم 

.  برم ولی خب چاره ای نداشتم    بهم متلک بندازه دوست نداشتم

 بابایی سرراه وایساد ی دسته گل خرید میگفت دفعه اول زشته

دست خالی بریم . وقتی رسیدیم بابایی زنگ وزد و داخل خونه 

 بالمون . سالم و احوال پرسی کردیم شدیم ک مامان اومد استق

و بابایی گل و داد به مامان ک کلی تشکر کرد . وارد خونه شدیم  

 ابا و احسان ک جلو تلویزیون نشسته بودن بلند شدن با ک ب

اونا هم سالم و احوال پرسی کردم رفتم تو اتاق ک دیدم همه  

 . چیز تغییر کرده و شده اتاق احسان . خوبه از این خونه رفتم

دلم گرفت انقدر ارزش نداشتم براشون ک وسایلمو نگه دارن . 

 مون جا از اتاقبغضمو قورت دادم پالتو و کیفمو گذاشتم ه
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رفتم بیرون . کنار بابایی نشستم . مامان چایی آورد تعارف کرد  

 و چشم غره ای به من رفت به سر وضعم نگاه کردم اصال 

 . د از من بگیرهبد نبود . بازم شروع کرد بشینه و ی ایرا

همون لحظه زنگ در بلند شد احسان رفت در و باز کرد و گفت  

 ند شدیم . عمو بزرگم بود ک دو تا عمواینا . به احترامشون بل

دختر داشت به اسم شادی و شهال . شادی ی سال ازم بزرگتره  

 سالشه . اومدن داخل و سالم و  ۲۶سالشه . شهال هم  ۲۲و 

طبق معمول من رفتم تو آشپزخونه    احوال پرسی کردیم نشستیم

 ک مامان اومد و گفت 

 این چ لباسیه پوشیدی ؟؟؟؟  _

 وشگله ک چشه لباسم خ _

نه اصال جالب نیست االن خانواده عمه ها و عموهای دیگه اتم   _

 میان
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خب بیان من برای اونا لباس نمیپوشم این لباسم امید انتخاب   _

 کرد

 تورو انتخاب نمیکردمعلومه بد سلیقه است وگرنه  _

اشک تو چشمام جمع شد ولی سرازیر نشد بدون هیچ حرفی از 

 کنار شهال و شادی نشستم سعی اتاق اومدم بیرون و رفتم 

مگه   مامان  حرفای  این  با  ولی  بدم  نشون  شاد  میکردم خودمو 

 میشه سنگینی نگهی رو حس کردم سرمو بلند کردم دیدم بابایی 

هش زدم سرمو بردم سمت شادی  داره نگاهم میکنه ی لبخند ب

 و با اون حرف میزدم طبق معمول راجع به رژیم و اینکه کلی

هم بفهمونه منم باید رژیم  وزن کم کرده حرف زد . میخواست ب

 . بگیرم

 شهال گفت
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راستی آرزو جون تو نمیخوای رژیم بگیری ؟؟؟ داری روز ب   _

 روز بدتر میشیا

پوست کنده ای گذاشت جلوم   همون لحظه بابایی ظرف میوه ی 

 و ی نگاهی بهم کرد و گفت 

همین اندامشو الزم به رژیم آرزو خیلیم خوبه من دوست دارم   _

 نیست و مهم منم ک دوست داشته باشم 

با لبخند نگاهش کردم واقعا حامی بود برام جلو اینا ک همیشه  

 اندام من و مسخره میکردن و من جوابی نداشتم بدم االن

ته شد کلی ذوق کردم و لبخند زدم از ته دل اگه دهنشون بس

ه ظرف میوه اشاره  جاش بود میپریدم بغلش و میبوسیدمش . ب

 کرد

 و گفت

 همشو میخوری عزیزم  _
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سر تکون دادم ک بلند شد رفت پیش بابا اینا ننشست چ قدر  

 ممنونشم ک ازم دفاع کرد نمیتونستم چشم ازش بردارم عاشقتم

 . مرد من بابایی من

گاهم افتاد به شهال و شادی ک با حرص نگاهم میکردم دیگه  ن

 . ردمحرفی بهشون نزدم و میوه مو خو

اون شب هم با متلکای مامان و بقیه به پایان رسید . متلکای بقیه 

 مهم نیستن ولی حرفای مامان دلم شکست . رسیدم خونه

لباسمو عوض کردم . بابایی رو تخت بود ک به بغلش اشاره کرد  

 تم تو بغلش اشکم سرازیر شد دلم داشت میترکید اگه ک رف

.باب میکردم  سکته  حتما  نمیکردم  گذاشت  گریه  نزد  حرفی  ایی 

 گریه کنم تا خالی بشم . وقتی آرو شدم سرم از رو سینه اش 

 برداشتم و آروم گفتم 

 ببخشید  _
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 آروم شدی دخترکم _

 سرمو تکون دادم ک گفت

 و آزار دادهنمیخوای بگی چی انقدر دخترکم _

بی محبتی خوانواده ام . اینک هیچ وقت براشون مهم نبودم   _

 م بهم متلک مینداخت اینکه همیشه احسان اینکه امشب مدا

براشون مهم بود اینکه پدر مادر دارم ولی انگار بیکسم . االن همه 

 کسم تویی بابایی همه زندگیم هستی دلم نمیخواد از دستت 

ول نداری  دوسم  میدونم  طعم  بدم  وقت  هیچ  من   . دارم  من  ی 

 محبت خانواده رو نکشیدم شاید به خاطر همین به این گرایش

کشش دارم. من امروز تو خانواده ی شما خیلی راحت تر بودم تا  

 خانواده ی خودم . تو خانواده ی شما معنی خانواده رو 

آنا رو   بابا درسته بداخالقه ولی هم شما رو هم  . حاج  فهمیدم 

 ز نگاهشون معلومه برای من ک غریبه ام احترام دوست داره ا
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داره . ولی من و  قائل و دوسم داره مطمئنم شمارو هم دوست  

 خانواده ام دوست ندارن من حتی میدونم به بابام پول دادید ک 

 . راضی به ازدواج مون شد

 خواست حرف بزنی ک نذاشتم و گفتم

ن پول  بابایی من خر نیستم کامال مشخصه بابای من ی قرو _

 نداشت ولی حاال برای احشان ماشین گرفته حاال میخواد زنش

بزرگتره ولی عرضه پول درآوردن نداره  بده درسته احسان از من

 حتی میدونم تو شرکتتون استخدامش کردید . همین احسان

انقدر منو میزد ولی هیچ کس بهش حرفی نمیزد . میشه بپرسم  

 ؟؟؟؟ چ قدر من و فروخته بابایی

 )بابایی)امید  
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تا   مادرش  پدر  میرفتم  میخواست  دلم  میزد  ک  حرفارو  این 

میزدم   و  میخورد  رفتار  این  مظلوم  دختر  با ی  نباید  بفهمن  تا 

 داشته 

باشن وقتی گفت میفروختن منو دلم براش سوخت به خودم قول  

 میدم بشم همه کسش و تنهاش نزارم . صداش با هق هق میاد 

 ک میگه

 گین چقدر من و فروخته ؟؟؟چرا بهم نمی _

 به خودمو فشردمش و گفتم 

مگه آدم دخترش رو    عزیزم دخترکم کی گفته تورو فروخته _

 میفروشه من فقط احسان استخدامش کردم تو شرکت کار 

 نداشت همین

چ   _ بده  نداشت ک  منم  جهیزیه  پول  حتی  بابا   ، نگین  الکی 

 جوری برای احسان ماشین خریده
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داده   قول  باباش  این  به  از  تر  زرنگ  دختر  این  ولی  نگم  بودم 

 گفتم حرفاست ک بشه چیزی رو ازش پنهون کرد بوسیدمش و 

هرچی بوده مهم نیست قربونت برم مهم اینه کنار همیم از اون   _

 خونه اومدی بیرون و پیش منی دیگه دیگران اهمیتی ندارن

 با هق هق گفت 

 میخوام بدونم  _

 _ میلیون تومن ۲۵۳

یر خنده حاال نخند کی بخند نگرانش شدم مدام صداش  یهو زد ز

 یر گریه میون گریه کردم ی لیوان آب بهش دادم ک یهو زد ز

 گفت

 ...... تومن...... ارزش داشتم ۲۵۳یعنی ...... فقط ....  _

سریع  نکنه  سکته  موقع  بودم ی  تریده  میلرزید  از گریه شدید 

 مش آروم شد گرفتم تو بغلم و لبمو گذاشتم رو لبش و بوسید
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افتاد خدای من این دختر واقعا من و دوست داره ک   لرزشش 

 . گرفتمش تو بغلم و گفتم انقدر سریع آروم شد 

آروم باش دخترکم عزیزکم دیگه هیچی مهم تر من و تو نیست  _

 دوست ندارم چشمای دخترکم و بارونی ببینم 

زیر گوشش حرف میزدم و سعی داشتم آرومش کنم ک صدام  

 کرد

 بایی با _

 جان بابایی  _

 دیگه نمیخوام ببینمشون هیچ کدومشون _

 باشه دیگه نمیزارم ببینیشون  _

 خودشو جمع کرد تو بغلم و گفت 

بابایی پستونک مو بهم میدید . ؟؟؟؟ بعدش برام قصه میگید   _

 ؟؟؟ 
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و   بغلم  تو  گرفتمش  و  دهنش  تو  گذاشتم  برداشتم  و  پستونک 

تنم خوابش برد من  شروع کردن به قصه گفتن وسطای قصه گف

 رو

 . موهاشو بوسیدم و چشام بستم و خوابم برد

 ه سعی کردم ارزو رو بیدار کنم صداش کردم با نوازش و بوس

 دخترکم پیشی کوچولو نمیخوای پاشی دیرت میشه ها  _

 خودشو جمع کرد تو بغلم و گفت 

 میووووووو میووووووووو  _

 یخواد مثل اینکه پیشی کوچولو دلش تنبیه م _

 یهو چشماشو باز میکنه و میشینه رو تخت و میگه 

 من ک بیدارم بابایی  _

 نداری بدو آماده شو برسونمت دیرت میشه   کالس ۸مگه  _

 یهو زد تو پیشونیش و بلند شد همین جوری زیر لب حرف میزد
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 وای دیرم شد دیگه رام نمیده حاال چیکار کنم وای _

میشد منم رفتم تو اشپزخونه دو    اینا رو میگفت و تند تند حاضر 

 تا لقمه نون و پنیر و گردو گرفتم ک بخوره میدونم صبحانه

 . نخوره فشارش می افته

 دیدم از اتاق اومد بیرون و گفت

 بریم بابایی دیرم شد  _

و  رفتم جلوش  کرد  نگاهم  تعجب  با  زیر خنده  زدم  تا دیدمش 

 . گفتم

 دناخه دختر شلخته من این چ وضع لباس پوشی _

اش کج سرش  مقنعه  بود  بسته  پایین  باال  مانتوش  دکمه های 

در و  وایسادم  جلوش   . بود  دادم  کرده  رو  ها  لقمه  کردم  ستش 

 دستش

 و گفتم 
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 بخور پیشی کوچولو ضعف میکنی _

 لقمه ها رو از دستم گرفت و گونه مو بوسید و گفت 

 بریم بابایی به خدا راهم نمیده تو کالس _

رون و آرزو رو رسوندم دانشگاه و رفتم دفتر  باهم میریم از خونه بی

 دم با و به کارا رسیدگی کردم پرونده ها رو نگاه کر

 . چندتا از موکالم صحبت کردم

بعد از صحبت و رسیدگی به کارا ی سر به شرکت زدم . ی زنگ  

 به آرزو زدم ک سریع با ی بوق گوشی رو برداشت و 

 گفتم

 جانم  _

انقدر زود جواب سالم پیشی کوچولو مگه کالس   _ نداری ک 

 دادی

 نه عزیزم آنتراک _
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 کسی پیشته ؟؟؟  _

 ف دانشگاه نشستیم آره با بچه ها تو سل _

 کالست کی تموم میشه ؟؟؟ _

 و نیم  ۴ساعت  _

 بمون میام دنبالت پیشی کوچولو  _

 با صدای آرومی ک معلوم بود یواشکیه گفتم

 چشم بابایی جذابم  _

 . م رسیدگی کردمگوشی رو قطع کردم و به کارا

 آرزو

بدم میاد  دیگه احساسی به خانواده ام ندارم نه دوسشون دارم نه 

 ازشون . وقتی بابایی هست همه چی خوبه . مردمن حامی من 

وقتی هست ک رفتارای بقیه مهم نیست . جلوش خیلی خجالت  

 کشیدم ک بابام پول خواست تا رضایت بده دلم برای خودم
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 . سرراهیم ک دوسم ندارن سوخت شاید

 پیش پری نشسته بودیم تو سلف ک گفتم 

 ؟ تو چیشدی بالخره با علی؟؟ _

قبول کردم آرزو االن لیتلشم وااااااااای خیلی خوبه حس فوق   _

 . العاده ایه

 عزیزم خوشحالم ک خوشحالی _

 تو زندگیت خوبه ؟؟؟ امید ک اذیتت نمیکنه  _

 ه گاه و مرد عاشقشم پرینه امید فوق العاده نمونه ی تکی _

 این و ک میدونم تو االن دو ساله عاشقشی _

 بلند شو بریم سرکالس  _

باهم رفتیم سرکالس و استاد کلی حرف زد دیگه خوابم گرفته 

 بود بسه دیگه زیر لبی غر میزدم ک کالس و تموم کرد و من و 
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هم   کنار  امید  و  علی  دیدم  ک  بیرون  رفتیم  شدیم  بلند  پری 

باهم صحبت میکنن رفتیم سمتشون و با هردوشون  وایسادن و  

 سالم و 

بریم بیرون ک هقبول احوال پرسی کردیم ک علی پیشنهاد داد 

 کردیم پری گفت

 تورو خدا اول بریم ی چیزی بخوریم معده مون سوراخ شد  _

 امید و علی هردو اخم کردن امید گفت

 مگه نهار نخوردین ؟؟؟؟  _

 گفتم

ونه ی کیک و نسکافه خوردیم وقتم  نه غذای دانشگاه ک داغ  _

 نداشتیم بریم بیرون نهار بخوریم

 ت علی با اخم رو به پری گف
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مگه تو مشکل معده نداری نباید خودتو گشنه نگه داری دوباره   _

 سهل انگاری کردی؟؟؟ 

 پری ک دستش رو معده اش بود گفت

 حاال بریم غذا بخوریم _

 ن دو تا علی : بریم داداش ی رستوران غذا بخورن ای

 سوار ماشین شدیم ک گفتم 

تنبیه هم   _ حتما  میکشتش  داره  درد  معده  االن  پری  بیچاره 

 یشه م

شما نگران خودت باش ک قرار تنبیه بشی االن عذر داری ولی  _

 واسه بعد حتما تنبیه میشی

 آخه چرا بابایی ؟؟؟؟  _

به   چون نهار نخوردی و خودتو گشنه نگه داشتی و میخواستی _

 اموال من صدمه بزنی 
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 ببخشید بابایی  _

 سالمتی تو مهم تر پس تنبیه اتو بپذیر _

 بایی چشم با _

ما   از  زدوتر  پری  و  علی   . پیاده شدیم  هردو  رستوران  رسیدیم 

 رسیده بودن و منتظر ما بودن هرچهارتامون وارد رستوران 

نفره نشسته بودیم . پری قیافه اش تو هم    ۴شدیم روی ی میز  

 میدونستم معده اش درد داره تو گوشش گفتم بود 

 درد داری ؟؟؟ _

ن اخم  با  داشت  علی  داد  تکون  بغض  سرشو  پری  میکرد  گاهش 

 کرده بود میدونستم طاقت نمیاره علی اینجوری بهش اخم کنه

 گفتم

 قرص تو نیوردی ؟؟؟ _

 چرا تو کیفمه  _
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 خب بخور آروم شه دردت  _

 خوری نمیزاره علی میگه اول باید غذاتو ب _

علی و امید هردو به جای ما سفارش دادن چون از ما عصبانی  

 غذا آوردن و هردو تاکید کردن بودن دیگه اعتراض نکردیم . 

باید تا انتها بخوریم . شروع کردیم به خوردن واقعا گشنه بودیم  

 . بعد از غذا پری قرص شو خورد . بلند شدیم از رستوران 

از جاش بلند شه رفتم کنارش    بیایم بیرون ک دیدم پری نمیتونه

 دستشو گرفتم بلندش کردم دیدم اشک تو چشماش جمع شده

 اهش نمیکرد این خیلی نامردیه صداش کردم علی حتی نگ

 علی آقا  _

من  رو  انداخته  خودشو  اونجوری  پری  دید  سمتم ک  برگشت 

 سریع اومد سمتمون ری گرفت تو بغلش و سریع گذاشت تو
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ع گازش گرفت و رفت ما هم تو  ماشین بدون گفتن چیزی سری

 ماشین نشستیم ک گفت 

خاطر همین درد  چرا علی محل پری نداد ؟؟؟ پری بیشتر به   _

 معده اش بدترشد 

گاهی   _ باشه  فیزیکی  نباید  همیشه  ک  تنبیه  کوچولو  پیشی 

روحیه و میتونی به لیتل یا اسلیوت با بی محلی بهش تنبیه اش  

 کنی

 م خیلی تنبیه بدیهوااااااااااای نه من دق میکن _

 . پیشی خوبی باشی این تنبیه و نمیشی _

 دم بهش و گفتمبازوشو گرفتم خودمو تکیه دا

 میوووووووووو میووووووووو میوووووووووو من که پیشی خوبیم _
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نمیتونم  _ و چون  داری  تنبیه  نبودی پس  پیشی خوبی  امروز 

پاستیل و هله هوله مح از  و  تنبیه فیزیکی کنم ی هفته  رومی 

 حق 

 خوردن شو نداری 

 ااااااا بابایی این نامردیه _

 _ روز اعتراض کنی میشه دو هفته ۱۳

 نه نه من اعتراضی ندارم هرچی شما بگید  _

 . با لبخند نگاهم کرد و چیزی نگفت به سمت خونه رفت

خیلی نگرانم و دلشوره دارم تهدیدای بابک روزبه روز داره بیشتر  

 ان تر میکنه . ی هفته ای هم هست ک میشه من و نگر

اشه  بابایی تو فکر و ناراحت هست من میترسم بابک کاری کرده ب

 . و من از چشم بابایی بندازه ازش بعید نیست این کارا
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امروز روز تولد بابایی هست من ی هفته است دارم تدارک میبینم  

 تا بتونم بابایی رو خوشحال کنم . البته آنا و پری خیلی 

کردن . با علی هم هماهنگ کردیم تا امروز بابایی سرگرم  کمک 

 . ون بهم بخورهکنه تا ی موقع نیاد خونه برنامه هام

ی هفته است دنبال کادو هستم ک چی بخرم . میخواستم با پول  

 خودم بخرم ولی خب اتقدر کم بود ک نمیشد ی ساعت خوب

ی خرید منم رفتم دستبندی ک داشتم و فروختم تا بتونم چیز

 . ک میخوام بخرم

از صبح با پری و آنا داریم کار میکنیم البته کار تزئین خونه رو  

 گرفتم من هم غدا و دسر کیک هم ک سفارش دادم  به عهده 

 . قرار بیارن دم خونه تحویل بدن

رفتم ی دوش گرفتم   تموم شد  کارا  بود ک  بعدازظهر  نزدیکار 

 . ورمپری اومد اول موهامو درست کرد فر کرد ریخت د
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 آرایش مالیمی هم انجام دادم . پری و انا همزمان گفتن 

 . عاااااااالی شدی _

لباس پدنسسی هستش ک آستین سه ربع داره و   لباسمو ک ی

 . پوشیده است . همون طوری ک بابایی دوست داره

پری و آنا هم هردو آماده شدن . کیک و که کم کم مهمونا هم  

 زی اومد جلو و گفتآمدن نازی و سپهر هم اومدن . نا

 خیلی زحمت کشیدی عزیزم ببخش نتونستم بیام کمکت  _

 . ه خیلی خوش اومدیننه عزیزم این چه حرفی _

 به پری گفتم 

 علی نگفت کی میرسن _

 چرا زنگ زد گفت ی ربع دیگه میرسن  _

سریع رفتم شمع ها رو کیک گذاشتم و اماده همه وایسادیم تا  

 . غا رو هم خاموش کردیمعلی و بابایی بیان . چرا
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 )بابایی)امید  

زنه و راجع به  ی هفته است مهناز کالفه ام کرده مدام زنگ می

 آرزو چرت و پرت میگه. آرزو هم ی هفته است مشکوک 

میزنه نمیدونم داره چیکار میکنه وای به حالش بفهمم داره بهم  

 . خیانت میکنه زنده اش نمیزارم

نگ زدم هول هولی حرف زد احساس امروز هم هردفعه بهش ز

 کردم کسی پیششه هی خواستم برم خونه ک عالی نذاشت و 

. تا ساعت  مدام بهم   من و تو شرکت نگه داشت .    ۶کار گفت 

 دیوونه ام کرده . آخر سرم خواستم برم گفت منم باهات میام 

 . پری خونه شماست میام دنبالش

 گفتم وارد خونه ک شدیم برق ها خاموش بود به علی 

 پس اینا کجان ؟؟؟؟  _
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با خانمهاشون  از دوستام  بعضی  و  آرزو  روشن شد  برق ها  یهو 

 بودن . آرزو هم کیک به دست با لبخند وایساده بود وایساده 

 من و نگاه میکرد اومد جلو و گفت

 تولدت مبارک _

باورم نمیشد برام تولد گرفته بود یهو همه شروع کردن به دست  

 لد مبارک و پخش کرد رفتم جلوشزدن پریسا هم آهنگ تو

 ایسادم و فقط تونستم بگم 

 ممنون عزیزکم _

و باهم رفتم با مهمونا سالم و احوال پرسی   آرزو کیک داد به پری

 کردیم . از مهمونا معذرت خواهی کردم رفتم تو اتاق لباس 

 عوض کنم آرزو هم باهام اومد و گفت

 لباساتو آماد  _
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شروع و  لباش  رو  گداشتم  باهام    لبمو  ک  بوسیدنش  به  کردم 

همراهی کرد خوشحال بودم ک فکرم راجع بهش اشتباه بوده و  

 ی

 یر تدارک تولد من بود . سرمو بلند کردم و گفتم هفته درگ

 مرسی دخترکم واقعا غافلگیر شدم _

خوشحالم ک تونستم خوشحالتون کنم بابایی جونم من برم   _

 پیش مهمونا شما هم زودی بیایید 

فت بیرون منم لباسایی ک ارزو گذاشته بود پوشیدم ی  از اتاق ر

 اشته بود با پیراهن مردونه ی چهار خونه ای سفید آبی گذ

 . شلوار جین آبی دقیقا ست لباس خودش

بیرون. کیک و رو میز گداشته  اتاق رفتم  از  پوشیدم و  لباسمو 

 بودن ک رو مبل نشستم ک ارزو اومد کنارم نشست و شمع ها 

 . رو روشن کرد
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 سپهر گفت 

 . فوت کن کیک و بخوریم دلمون آب شد _

 رو کردم به آرزو و گفتم 

 ؟ باهم فوت کنیم ؟؟؟ _

 تولد توئه من فوت کنم  _

 اره باهم  _

ک   کردم  آرزو  من  بستیم  و  چشامون  هردو  داد  تکون  سرشو 

همیشه باهم باشیم هردو باهم فوت کردیم . بقیه هم شروع کردم  

 به

کیک بریدیم و به همراه ارزو و آنا پخشس کردیم .    دست زدن .

 آرزو پخش روشن کرد و همه شروع کردن به رقصیدن اومد 

من رقصیدن.  دست  باهم  کردیم  شروع  و  وسط  برو  و  گرفت  و 

 دستمو گداشتم رو کمرش تو گوشش گفتم 
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 مرسی بابت این تولد دخترکم  _

 وظیفه بود خوشحال کردنتون  _

 علی با صدای بلند گفتبعد رقص نشسته بودیم ک  

 کادوهاتون رد کنید بیاد میخوایم بریم شام بخوریم  _

کادوهاشو دادن سپهر   همه شروع کردن کادو دادن وقتی همه

 گفت

 فقط کادوئه آرزو میمونه کادو بده ببینییم چی خریدی  _

 آرزو ی جعبه کوچیک کادو پیچ شده رو داد دستم و گفت 

 یزمتولدت مبارک قابلتو نداره عز _

جعبه رو باز میکنم وااااااااااای باورم نمیشه همون ساعتی ک چند  

 تم وقت میخواستم بخرم نشد رو کردم بهش و گف

 مرسی عزیزکم همون ساعتیه ک میخوام میبندیش به دستم  _
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ساعتو ازم گرفت بست رو مچ دستم پیشونیشو بوسیدن ک صدای 

 دست بقیه هم اومد شهره با حرص گفت

 امید براش کادو گرفته افتخارم میکنه با پول خود  _

با اخم نگاهش کردم دیدم آرزو ناراحت شد هیچ کس حق نداره  

 ت کنه . بهش گفتمدخترکم و ناراح

 مهم نیست مهم اینه ک برام ارزش قائل شده همین _

 پری گفت

محض اطالعت شهره جون با پول خودش اینکار و کرد نه امید   _

 خان

میک نگاهش  تعجب  پولی  با  آرزو  گرونه  خیلی  ساعت  این  نم 

 نداشت آروم بهش گفتم 

 بعدا برام توضیح میدی پول شو از کجا آوردی ؟؟  _

 ند نگاهم کرد . لب زد : چشمفقط با لبخ
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 آرزو

و   کنم  خوشحال  رو  بابایی  تونستم  ک  بودم  خوشحال  خیلی 

 زحمتم بی نتیجه نبوده . حرفای شهره هم ک از سر حسادت بود

 م مهم نبود فقط و فقط بابایی مهم بود با صدای علی ک گفت برا

 نمیخوای بهمون شام بدی _

سرهارو با کمک پری  از جام بلند شدم رفتم آشپزخونه غذاها و د

 رو میز چیدیم و از بقیه خواستیم تشریف بیارن ک به

صورت سلف سرویس میل کنن . علی و امید و سپهر باهم اومدن  

 رد و اومد کنرم و گفت امید نگاهی به میز ک

 خانمم چ کرده خیلی زحمت کشیدی _

 همین ک خوشحال شدی خستگی ی هفته ام در رفت _

 شهره گفت

 زانیا رو از کدوم رستوران سفارش دادی ؟؟؟عزیزم این ال _
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 فقط میخواست من و ضایع کنه ولی خودش ضایع میشد گفتم 

 عزیزم خودم درست کردم از رستوران سفارش ندادم _

همچین هم بابت  گفتن  تبریک  بابایی  به  و  کرد  تشکر  کلی  ه 

 . خانمی ک گرفته

مهمونی تموم شد و همه رفتن من موندم ی خونه بهم ریخته 

 داشتم فکر میکردم چ جوری تمیزش کنم ولی االن برنامه ی

 . دیگه ای داشتم دلم میخواست بازی کنیم با بابایی جونم

 بابایی اومد جلو من و بوسید و گفت

 ممنون بابت امشب خیلی خوش گذشت  _

آنا خیلی  _ البته پری و علی و  خدارو شکر ک خوش گذشت 

 . کمکم کردن

 ت و از کجا آوردیحاال بگو ببینم پول ساع  _

 نشستم رو مبل علی هم نشست کنارم و گفتم 



 

 

320 

خیلی فکر کردم باید چی بخرم میدونستم ساعت خیلی دوست   _

 ب ساعت خوب خیلیدارید چون کلی ساعت دارید ولی خ

گرون منم دوست نداشت با پول خودتون براتون کادو بخرم برای 

 . همین دست بندمو فروختم

 با اخم نگاهم کرد و گفت

همون دست بندی ک میگفتی آقاجونت بهت داده و تنها کسی   _

 ک تو خانواده دوسش داشتی 

 بله بابایی ولی ارزش خوشحال کردن شما بیشتر از دست بند  _

 می ارزه

 فردا میریم دست بند پس میگیریم اوکی ؟؟؟  _

 ......... آخه_

 آخه نداره همین ک گفتم  _

 گونه شو محکم میبوسم و میگه 
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 . ورم هرچی شما بگیدچشم سر _

اتاق لباسامو درآوردم لباس زیر مشکی مو پوشیدم ی   رفتم تو 

 . قالده دامن کوتاه تا باالی رونم با تاپ ست صورتیش پوشیدم 

مو بستم و تل گربه ای مو گذاشتم . چهار دست و پا از اتاق رفتم  

 بیرون رفتم سمت بابایی و گفتم 

 ووومیووووووووو میوووووو میوو _

 توجه اش بهم جلب شد و گفت 

 پیشی کوچولو دلش بازی میخواد _

 میووووووو میوووووووووو  _

و درش  زنجیر قالده مو کشید برد داخل اتاق . رفت سمت کمد  

 و باز کرد و دم رو آورد بیرون و گفت

 فقط ی دم کم داری بشی ی پیشی واقعی  _
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مو  نشست رو تخت و من سریع رفتم سمتش و برگشتم و باسن

 دادم باال . بابایی ی کم مالید باسنمو از هم بازش کرد و ژل و 

زد به دستش و وارد پشتم کرد از درد خواستم برم جلو ک نگه 

 تکون بخورم . پالگ و گذاشت روش به  ام داشت و نذاشت

با دستاش زد رو   . وقتی کامل رفت  ناله کردم  داخل فشار داد 

 باسنمو و گفت

 ی االن شدی ی پیشی واقع  _

 رفتم زیر پاش و چرخیدم و گفتم 

 میوووووووو میووووووو میوووووو میووووووو  _

توپ کوچکی ک رو میز بود برداشت و پرتش کرد اون سمت اتاق  

 تو گف

 بدو پیشی بیارش  _
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دست و پا میرفتم توپ و میگرفتم به دهنم و می آوردم .   ۴منم 

 دست ۴ چندبار اینکارو انجام دادیم . بعد منو گذاشت رو تخت

و پا دامن و تاپمو درآورد . سینه هامو مالید نوک شو گرفت و  

 پیچوند ک از درد ناله کرد خم شد الله گوشمو میک زد و گفت 

 پیشی کوچولو هیییییییش  _

 دوتا گیره برداشت زد به نوک سینه هام 

 آییییییییییییییییییی میوووووووووو  _

 هیششششش بابایی چیزی نیست _

برداشت زد به لبه های آلتم . مدام ناله میکردم   دوتا دیگه گیره 

 از درد ولی خیسی بین پاهامم احساس میکردم بابایی دست

 کشید بین پاهام و گفت

 کوچولو تحریک شدی پیشی  _
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از خجالت چیزی نگفتم فقط سرمو انداختم پایین . بابایی دو تا  

 شمع روشن کرد و رفت پشتم وایساد . پارافین شمع ها رو ، 

 باسنم ریخت میسوخت جیغ میزدم و میگفتم رو 

 بابایی میسوزه نریز  _

میداد بعد چند لحظه شمع هارو   ادامه  به کارش  اعتنا نمیکرد 

 ومد روبه روم اول اشکامو پاک کرد و بعد شروع گذاشت کنار ا

 . کرد به بوسیدنم . آروم شدم گریه کمتر شد

شمع ها    فالگر و برداشت باهاش محکم ضربه میزد رو باسنم تا

 پاک بشن هم میسوخت هم درد داشت من فقط جیغ میزدم

دیگه داشتم از حال میرفتم ناله هاهم ضعیف تر شده بود نمیدونم  

 ضربه زد ک فالگر و کنار گذاشت . لباسای خودشو چند

درآورد رفت پشتم و پالگ و درآورد از شت باهام یکی شد درد  

 لتم و اول گیره شدیدی داشتم ناله میکردم دستشو برد سمت آ
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لذتم همزمان   . درد و  به مالیدنم  باز کرد بعد شروع کرد  هارو 

تند  تند  بابایی هم  هردو  میزدیم  نفس  نفس   . و    داشتم  کارش 

 انجام

میداد هردو باهم به آرامش رسیدیم . گیره های سینه مو کند و  

 . آروم مالید تا دردش کمتر بشه

غلم کرد شروع کرد به  هردو رو تخت افتادیم بابایی من و محکم ب

 بوسیدنم . بلند شد رفت سمت حموم منم مالفه رو کشیدم 

العاد فوق  کردم  فکر  امشب  به  لبخند  با  و  خودم  .  سمت  بود  ه 

 بابایی واقعا عالی. بعد چند دقیقه از حموم اومد بیرون و گفت 

 نخواب دخترکم بریم حموم بعد  _

 نه بابایی خسته ام  _

برد و به غر غرام توجهی نکرد .    منو بغل کرد و به سمت حموم

 منو گذاشت تو وان خودش هم اومد کنارم شروع کرد به 
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 شستنم و گفت

 باشهدختر تنبل من باید تمیز  _

و   تنم کرد  و شلوارک خوابمو  بریم تاپ  اومدیم  از حموم  هردو 

 خودشم ی شلوارک پاش کرد غر زدم

 سرما میخورید بابایی لباس تنتون کنید _

 نم خوابم نمیبره غر نزن بشین موهاتو خشک کنم لباس تنم ک _

موهامو با سشوار خشک کرد . بعد رو تخت رفتیم هردو با آرامش  

 . به خواب رفتیم

صبح با صدای زنگ آیفون از خواب پریدم خدایا کیه این وقت  

 صبح . چشمامو باز کردم دیدم بابایی نیست . بلند شدم از

چیکار میکنه . ؟؟؟؟ آیفون  آیفون نگاه کردم دیدم احسان. اینجا

 برداشتم و گفتم 

 بله _
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 آرزو باز کن بیام باال کارت دارم _

 چیکار داری ؟؟؟؟ _

 باال میگم اینجا ک نمیشه بزار بیا  _

در و باز کردم گذاشتم بیاد باال منم رفتم تو اتاق لباس مو با ی  

 بلیز آستین بلند و ی شوار مشکی عوض کردم و از اتاق اومدم 

 و در خونه رو باز کردم ک دیدم دم در وایساده ک گفتبیرون 

 نمیخوای تعارف کنی برادرت بیاد تو _

 داخل خونه و نشست و گفتمبه اجبار تعارفش کردم بیاد 

 از این طرفا کار داشتی ؟؟؟؟  _

 . نمیخوای ی چیزی بیاری بخورم _

ی نگاهی به خونه کرد از شب قبل هنوز خونه بهم ریخته بود 

 گفت

 . وزم شلخته من نمیدونم امید تورو به چ امیدی گرفتههن _
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فکر کنم به تو ربطی نداره کارتو بگو برای مهمونی هم نیومدی   _

 رات وسایل پذیرایی بیارم ب

 همونجوری بی ادبی اصال مهمون نوازی بلد نیستی _

 گفتم ک مهمونی نیومدی کارتو بگو برو دلم نمیخواد ببینمت  _

 باید بیای  پس فردا بله برونمه _

 بایدی وجود نداره نمیام  _

 بیخود کردی میخوای آبروی من و ببری نمیذارم _

 ام من اصال دیگه خانواده ندارمبگو خواهر ندارم نمی _

 بلند شد اومد سمتم و گفت

فکر کردی شوهر کردی هرکاری دلت میخواد میتونی بکنی  _

 من نمیزارم آبرومو جلوی خانواده ی زنم ببری

 م بیام مگه زوره گمشو از خونه ی من بیروننمیخوا _
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از ترس خودمو رو مبل جمع کرده بودم دستشو برد باال محکم  

 د تو گوشم جوری ک از مبل پرت شدم پایین با لگد زد تو ز

پهلوهام از خدا کمک میخواستم نمیدونستم امید کجا رفته مدام  

 زیر لب فحش میداد منم مدام بابایی رو صدا میکردم . همون 

 لحظه صدای بابایی اومد ک میگفت

 چ غلطی داری میکنی ؟؟؟؟  _

و   احسان  رو صورت  کوبید  با مشت  بار  اومد محکم  زیر  گرفت 

 کتک و میگفت 

 رو زن من دست بلند میکنی پدرتو درمیارم  _

احسان و ول کرد اومد سمت من و بغلم کرد حالم خیلی بد بود  

 رنه بدتر میزدپهلوهام درد میکرد خوبه بابایی زود رسید وگ

 منو. تو گوشم گفت 

 خوبی عزیزدلم ؟؟؟  _



 

 

330 

کی زنگ و    فقط تونستم ناله کنم گوشی شو درآورد نمیدونم به

 گفن خودشون و برسونن . من تو بغلش گرفت و بلند شد من و 

 برد تو اتاقمون و رو تخت گذاشت و گفت

هییییییییش عزیزکم دخترکم االن سپهر میاد دستش بشکنه  _

 دست بلند کرد رو زن من 

تند تند من و بوسید و سعی میکرد این جوری آرومم کنه . اشکام  

 اشم باید اینکارو بکنه . مامان بیشتر میریخت آخه چرا داد

اینا بفهمن چیکار میکنن حتما باز هم حق میدن به احسان و  

 میگن تو عصبانیش کردی . مگه من حق زندگی ندارم چرا

از سر من و زندگیم بر نمیدارن نمیزارن زندگی مو بکنم . دست 

 . من و فروختن و پول شو گرفتن پس برن از زندگیم 

 .بیرون

 ( بابایی)امید  
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صبح ک از خواب بیدار شدم خواستم برم حلیم بگیرم دو تایی  

 . باهم بخوریم میدونم آرزو حلیم خیلی دوست داره

رفتم باال دیدم صدای داد ارزو میاد ترسیدم درو باز کردم دیدم  

 حسان افتاده به جون ارزو داره با پاهاش به پهلوهای آرزوا

اختم زمین رفتم سمتش و  ضربه میزنه وسایلی ک دستم بود اند

 گفتم

 چ غلطی میکنی ؟؟؟؟  _

رفتم سمتش و شروع کردم به زدنش . ولش کردم همون جوری  

 و رفتم سمت ارزو و بعلش کردم باهاش حرف زدم میدیدم 

دراوردم شماره ی سپهر رو گرفتم    ک درد داره سریع گوشی مو

 . ازش خواستم با نازنین زود خودشو برسونه

م و بردم تو اتاق خوابوندمش رو تخت . دخترکم  آرزو رو بغل کرد

 از درد ناله میکرد . سعی میکردم با حرف ی کم دردش و 
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تسکین بدم . تند تند میبوسیدمش . صدای زنگ خونه بلند شد  

 ک آرزو با ناله گفتخواستم برم درو باز کنم  

 نرو بابایی  _

اد  هییییییییش عزیزکم سپهر من برم بیاد در و باز کنم ک بی _

 . معاینه ات کنه

از اتاق رفتم بیرون دیدم احسان ی گوشه افتاده اهمیتی ندادم و  

 در و باز کردم ک سپهر و نازنین اومدن تو با هول گفتن 

 چی شده ؟؟  _

 بریم تو اتاق آرزو تو اتاق _

 پهر چشمش افتاد به احسان گفتمس

 این کیه ؟؟؟  _

 حاال بهت توضیح میدم بریم تو اتاق _
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تا بیان این و ببرن . رفتم داخل اتاق    ۱۱۳ون لحظه زنگ زدم  هم

 ک دیدم نمیزاره سپهر معاینه اش کنه رفتم کنارش دستش و 

 گرفتم و گفتم 

 خانمی چرا نمیزاری معاینه ات کنه ؟؟؟  _

 .....خ....جا.....لت .....می....کشم نمی......خوام.. _

بزنه باال تا با هق هق جواب میداد میدونم دوست نداره بلیزشو  

 معاینه بشه نازنین گفت 

سپهر جان تو برو بیرون من معاینه اش میکنم منم دکترم نا   _

 سالمتی

و دیدم دو طرف   باال  زد  لباس شو  نازنین  و  بیرون  رفت  سپهر 

شد وقتی کبودیشو دیدم معاینه   پهلوهاش کبود شده دلم ریش

 کرد

 و گفت
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مینویسم ک خدارو شکر مشکلی پیش نیومده ی پماد براش   _

  هر روز و شب باید بمالی براش

 باشه حتما صدمه جدی ک ندیده  _

 نه خدارو شکر  _

 آرزو از درد ناله میکرد گفتم 

 پس چرا انقدر ناله میکنه؟؟؟ _

 . خب طبیعیه درد داشته باشه _

لح گفت  همون  کرد  صدام  سپهر  شد ک  بلند  زنگ  صدای  ظه 

 پلیسا اومدن 

 فت و گفتم اومدم برم ک آرزو دست مو گر

نترس عزیزکم اومده تو حریم خونه ام به زنم توهین کرده و   _

 کتکش زده باید تحویل قانونش بدم نمیزارم قصر در بره

 . از اتاق رفتم بیرون



 

 

335 

 آرزو

 گفت بابایی رفت بیرون پیش پلیس ها . نازی 

االن میگم امید بره ی آمپول مسکن بخره تزریق میکنم برات  _

 تر میشه میشه بپرسم چرا اینجوری شدی ؟؟؟ اون مرد  آروم

 کیه بیرون ؟؟؟؟

 برادرم اون من و به این روز درآورده _

 اشک های نازی سرازیر شد با تعجب گفتم

 تو چرا گریه میکنی نازی ؟؟؟  _

دم افتادم منم به همچین ببخش دست خودم نیست یاد خو _

شتته . همینطور  روزی افتادم درکت میکنم ولی امید مثل شیر پ 

 ک

 . سپهر پشت من وایساد

 نازی هم حتما سختی زیادی کشیده . بابایی اومد داخل و گفت 
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 بلند شو بیا عزیزکم پلیس ها میخوان با خودت صحبت کنن _

ت رو سرم کمکم کرد بلند بشم مانتومو تنم کرد شال هم انداخ

 ت بندو با تکیه به بابایی از اتاق بیرون رفتم دیدم به احسان دس

 زدم تا من و دید گفت

 آرزو بیا رضایت بده تا منم برم  _

 پوزخند زدم و جوابش و ندادم رو به جناب سروان گفتم 

 . سالم جناب من حالم مساعد نیست سوالی دارید بپرسید _

 ایشون برادر شماست بله میبینم حالتون مساعد نیست .  _

گه همسرم  بله به اصالح برادر ک می افته به جون خواهرش ا _

 نرسیده بود ممکن بود زیر دستش جون بدم جناب من ازش

شکایت دارم و همسرمم وکیل از جانب من به هیچ عنوان رضایت 

 نمیدم

 بله این حق شماست به شکایتتون رسیدگی میشه  _
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تری بردن و از ما خواستن و احسان و دست بند به دست به کالن

 تی رفتن امید روبرای رسیدگی به کالنتری مراجعه کنیم وق

 کرد به نازی و گفت 

من باید برم کالنتری هستی پیش آرزو تا من بیام بیمارستان  _

 ک نمیخوای بری 

هستم شیفتم بعد از ظهر هستم اینجا خیالت راحت فقط قبل   _

 رفتن این دارو ها رو براش بگیربیا 

 االن میرم میگیرم _

و بوسید و  من بغل کرد و برد تو اتاق گذاشت رو تخت پیشونیم

 گفت

خوشم اومد خیلی راحت از حقت دفاع کردی مطمئن باش   _

 نمیزارم آب خوش از گلوش پایین بره

 به فکر انتقام نیستم ولی ادب بشه بد نیست _
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 )بابایی)امید  

دادم به نازنین و با  رفتم دارو هایی ک نازنین گفته بود خریدم و 

 .سپهر به کالنتری رفتیم

و بابای آرزو هم اومده بودن تا من و دیدن به سمتم اومدن  مامان  

 مامانش گفت

چی شده پسرم ؟؟ اینا میگن خواهرشو زده تورو خدا پسرم تو  _

 ببخش احسان اصال دست بزن نداره حتما ارزو باهاش بد 

 حرف زده

نیست بازم از پسر احمقش دفاع   پوزخندی زدم این زن واقعا مادر

 میکنه گفتم

از قضا دختر شما هم  خانم ما _ در نمونه همسر بنده آرزو ک 

 میشه تو خونه افتاده پهلوهاش به خاطر ضربه های پسر شما 
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داغون شده و به هیچ عنوان حاصر نیستم از کسی ک به همسرم  

 ضربه وارد میکنه بگذرم . شما به جای نگرانی برای

 نگران پسر بی مصرفتونیددخترتون 

 فتباباش رو کرد به مامانش و گ

 . ساکت شو با این بچه تربیت کردنت _

 به من گفت 

 حال آرزو چطوره خوبه ؟؟؟ _

بدم میاد از این ادم ها ک میخوان خودشون و خوب نشون بدن 

 . گفتم 

 . حالش خوب نیست خانم دوستمو گداشتم پیشس بمونه _

 فترفتیم پیش جناب سرهنگ و گ

 خب شما از آقای احسان زمانی شکایت دارید ؟؟؟  _
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بله هم خودم هم همسرم ک به وکالت از ایشون اینجا هستن   _

 خودشون به خاطر ضرب و شتم این آقا حالشون مساعد نبود 

 ک بتونن بیان 

 برگه ی شکایت نامه رو داد بهم امضا کردم گفت 

ن بفرستم ایشون امشب بازداشگاه میمونن تا فردا پرونده شو _

 . دادسرا

 مامان ارزو گفت

اینکارو با ما پس فردا بله برونشه ابروی پسر من  اقا امید نکن   _

 نبر

 از جام بلند شدم و گفتم 

 انقدر به فکر پسرتونید کاش به فکر دخترتونم بودی _

از کالنتری اومدم بیرون با سپهر ک تو ماشین نشسته بودیم به  

 . سمت خونه راه افتادیم
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کن زده و خوابیده  ه ک رسیدیم نازنین گفت ک به آرزو مسبه خون

 یادآوری کرد ک پماد و حتما بزنم . بعد با سپهر رفتن چون

 . هردوشون باید میرفتن بیمارستان

به ساعت نگاه کردم از ظهر گذشته بود و هیچی نخورده بودیم  

 زنگ زدم رستوران سفارش گوشت دادم تا آرزو ی کم جون 

 . تپله ولی بنیه ندارهبگیره با اینکه 

بهم ریخته بود زنگ زدم شرکت خدمانی تا چند    خونه هم خیلی 

 . نفر و بفرستن خونه رو تمیز کنند

غذا رو آوردن چیدم تو سینی و بردم تو اتاق نشستم رو تخت و  

 آروم آرزو رو بیدار کردم گفتم

 خانمی دخترکم بلند شو _

 ناگهان با ترس چشماشو باز کرد و گفت

 زی شده ؟؟؟ چی _
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 . ر بخوریم صبحانه هم ک نخوردیمنه عزیزکم بلند شو نها _

 نمیخورم میل ندارم _

تنبیه  _ دلت  اینکه  مثل  ببینم  شو  بلند  نمیخورم  چی  یعنی 

 میخواد 

به اجبار بلندش کردم و قاشق قاشق غذا میذاشتم دهنش وقتی  

 تموم شد بهم گفت

 رفتین کالنتری ؟؟؟ چی شد ؟؟؟ _

نامه _ شو    شکایت  پرونده  شد  قرار  کردیم  تنظیم  بفرستن رو 

 دادسرا 

 با بغض گفت 

 مامان بابام هم اونجا بودن ؟؟؟  _

 برگرد بخواب پمادتو برات بزنم  _
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دستش   الهی  باال  دادم  لباسشو  منم  خوابید  شکم  رو  برگشت 

بکشنه چ بالیی سر دخترکم آورده پماد براش زدم ک ناله میکرد  

 از 

 درد . گفتم 

 یش دخترکم االن تموم میشه هییییییییی _

 جواب منو ندادینا مامان و بابام هم اومده بودن ؟؟؟  بابایی _

 آره دخترکم اومده بودن _

 وقتی فهمیدن چی گفتن ؟؟؟  _

 مهم نیستم دخترکم اهمیت نده بهشون  _

 اشکاش سرازیر شد میون گریه گفت

 حق به احسان دادن نه ؟؟؟ _

 لم و گفتم لباسشو دادم پایین و گرفتمش تو بغ

 یییش گریه نکن عزیزم اهمیت ندارن هیییییی _
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واقعا   _ شاید  ؟؟؟  بابایی  میکنن  رفتار  اینطوری  باهام  چرا 

 دخترشون نیستم 

بهش فکر نکن قربونت برم خودم برات هم مامان میشم هم   _

 بابا 

 همون لحظه صدای زنگ آیفون اومد ک آرزو گفت

 یعنی کیه ؟؟؟  _

ه رو تمیز تن زنگ زدم بیان خونحتما از شرکت خدماتی هس _

 کنن

تو   باز کردم رفتم  اینکه کیه در و  بلند شدم رفتم بدون دیدن 

 آشپزخونه صدای در ک اومد گفتم 

 میخوام کل خونه تمیز شه  _

 سالم پسرم _
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با شنیدن صدا از آشپزخونه رفتم بیرون ک دیدم مامان و بابای  

 آرزو هستن گفتم

 دماتی هستش بفرمایید سالم ببخشید فکر کردم شرکت خ _

 بابای آرزو گفت

 اومدیم دیدن آرزو _

 بشینید تا برم بیارمش  _

 رفتم سمت اتاقمون ک صدای مادرش و شنیدم

 هنوز شلخته است این دختر  _

عصبانی شدم از حرفش دلم میخواست تا میخورد مامانشو میزدم.  

 فقط قضاوت نا به جا میکنه . رفتم تو اتاق ک آرزو گفت 

 اینا اومدن ؟؟؟  مامانم _

 آره عزیزکم بلند کمکت کنم لباس عوض کنی بریم بیرون _

 واااااااای حتما مامان میخواد کلی غر بزنه ک شلخته ام _
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 نمیزنه قربونت برم بلند شو _

بلندش کردم لباساشو با ی بلیز آستین بلند سفید عوض کردم  

 شلوارشم خوب بود موهاشم شونه کردم تا مرتب بشه خودش ی

 . م به صورتش زد تا صورتش بی روح نباشهژ و رژگونه هر

 آرزو

به   بودم  داده  بابایی  به  مو  تکیه  من  البته  بیرون  رفتیم  اتاق  از 

 خاطر درد پهلوم خیلی اذیت بودم . مامان و بابا رو مبل نشسته 

بودن مثل همیشه اخم های مامان تو هم بود . رفتیم جلوشون  

 وایسادیم گفتم

 سالم _

 بابا گفت 

 الم دخترم خوبی ؟؟؟ س _

 پوزخند زدم و گفتم 
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 صدقه سری پسر شما خیر _

تو آشپزخونه هیچ کس  رفت  بابایی  روبروشون نشستم  رو مبل 

 حرفی نمیزد تا بابایی با چایی و شیرینی اومد تعارف کرد ک 

 مامان گفت

 ما برای خوردن نیومدیم اینجا  _

در  انق  بابایی اخم هاش و تو هم کرد خجالت کشیدم جلوش ک

 مامانم بی مالحظه است ک اینجوری صحبت میکنه بابایی 

 نشست کنار من و گرفتم تو بغلش و گفت 

 من فکر برای احوال پرسی از دخترتون اومدین _

 مامان گفت

این چیزیش نیست خودشو زده به اون ور تا پسر من دق مرگ   _

 کنه
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انی  ناگهان شروع کردم به خندیدن بلند میخندیدم بابایی با نگر

 نگاهم میکرد وقتی خنده ام تموم شد گفتم 

مثل همیشه اون عزیزه و من هیچم اگه برای رضایت اومدین   _

 من رضایت بده نیستم 

 مامان گفت

 عقده ای بازی درنیار چرا میخوای آبروی داداش تو ببری  _

از عصبانیت دستامو مشت کرده بودم اگه میخواستم رضایت بدم  

 دادم گفتمنمیبا این حرفا اصال رضایت 

من دیگه دختر خونه ی شما نیستم ک تو سرم بزنید هیچی   _

 نگم فقط چون کسی رو ندارم بهش پناه ببرم االن فرق داره 

میخوام حق مو از اون احسان عوضی ک از بچگی تا االن فقط  

 اذیتم کرد و همیشه من محکوم بودم و کتکش و خوردم . االن
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رم به خاطرش جونمو حاضی مرد پشتم وایساده ی حامی ک  

 بدم . دیگه بسه هرچی حق مو خوردین دیگه نمیذارم من اگه 

و  خودتون  وقت  بیخودی  پس  نمیده  رضایت  امید  بدم  رضایت 

 . تلف نکنید

 مامان بلند شد و رو کرد به بابا و گفت

 بلند شو بریم این دختر عقده ای تر از این حرفاست _

 زیر دست شما تربیت شدم هرچی هستم  _

به  دست و  کرد  غمگین  نگاه  بابا ی  نبود  حالم خوب  میلرزید  ام 

 . همراه مامان از خونه رفتن بیرون

اشکم   دوباره  باز  شدم  ولو  مبل  رو  بیرون  خونه  از  رفتن  وقتی 

 سرازیر شد اه از خودم بدم میاد ک انقدر ضعیف شدم مدام 

 اشکم دم مشکمه . بابایی کنارم نشست و گفت

 ؟؟ گریه میکنی؟دوباره چرا  _
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باهاشون بد حرف زدم هرچی نباشه مامان بابامم نباید باهاشون  _

 اونجوری حرف میزدم

نه عزیزکم بد حرف نزدی توهینی نکردی بهشون فقط حرف  _

 دل تو زدی

 بغلم کرد و بوسید من و گفت

ناراحت نباش دخترکم ی قطره دیگه اشک بریزی همینجا با   _

 لو ی پیشی کوچوکمربند اسپنکت میکنم فهمید

 میوووووووووووو میوووووووووووو میووووووووووووو  _

همون لحظه از شرکت خدماتی اومدن ک خونه رو تمیز کنن تا 

 شب تمومش کردن و بابایی هم پول شون و حساب کرد و 

اونا هم رفتن . منم تمام مدت دراز کشیده بودم . بازم پیام تهدید  

 از طرف بابک اومد با این مضمون 
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تمام آرامش تو میگیرم زندگی تو تبدیل به جهنم  همین روزها   (

 ) میکنم

آروم   زندگی  ی  نمیتونم  من  چرا  خدایا  افتادم  دلشوره  به  بازم 

از رگ گردن نزدیک تری کمک  تویی ک  . خدایا  داشته باشم 

 .کن

نذار زندگی بهم بریزه . بلند شدم رفتم تو دستشویی ک تو اتاق  

 م بعد چند وقت نماز رون میخواستبود وضو گرفتم . اومدم بی

 . میخوردم  غبطه  آرامشش  به  میخوند  بابایی  هروقت  بخونم 

 .سجاده رو پهن کردم و چادر نماز و برداشتم و سرم کردم

 . وایسادم و قامت بستم و شروع کردم به نماز خوندن

نگاهم   لبخند  با  داره  و  وایساده  بابایی  دیدم  دادم  و  نماز  سالم 

 میکنه گفت

 مل باشه دخترکقبو _
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 قبول حق بابایی جونم  _

 با این چادر این خوشگل شدی _

 خوشگل بودم بابایی جونم  _

 خندید و گفت

بر منکرش لعنت حاال بیا بریم شام دستپخت باباییت بخور و   _

 لذت ببر

 بلند شدم جانمازمو جمع کردم خواستم برم ک اومد گفت

 ش راه نمیره اینجوری نخیر ی پیشی ک رو دوتا پاها _

دست و پا شدم ک قالده مو بست و زنجیرش گرفت ک   ۴سریع  

 من دنبال راه افتادم درد پهلوم کمتر شده بود خدارو شکر

آسیب جدی ندیده بود . رفتیم تو آشپزخونه و مثل همیشه من  

 و نشوند رو پاهاش و بهم غدا داد منم خودمو واسش لوس

 . میکردم
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یی براشون شرط  تا احسان آزاد بشه فقط بابا  بالخره رضایت دادیم

 گذاشت ک دور من و خط بکشن و دیگه اسم منو نیارن

اونا هم خیلی راحت قبول کردم باورم نمیشد بخوان خیلی راحت  

 من و کنار بذارن فقط بابا اومد جلو و گفت

 دخترم حاللم کن _

روز   پوزخندی زدم و جوابی ندادم . با بابایی اومدیم بیرون . اون

 بدی بهم دست نده بابایی من و تا  به خاطر اینکه من احساس

رفتیم   بعدش  خوردیم  دستگاهی  بستنی  رفتیم  گردوند  شب 

 شهربازی کلی از دستگاه ها رو به اجبار بابایی سوار شدیم و کلی 

جیغ زدم آخه من ترس از ارتفاع دارم برای همین سختمه سوار  

 تفنگ و انجام داد سریعوسایل سهربازی بشم . بابایی مسابقه 

ف زد و ی خرس بزرگ برام برنده شد ک کلی خوشحال به هد 

 . شدم و گونه ی بابایی رو محکم بوسیدم
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اون روز خیلی بهم خوش گذشت بابایی حتی نذاشت تو فکر برم  

 ک خانواده ام منو گذاشتن کنار البته برام مهم نیست همین ک 

ادر و میخوام چیکار وقتی بابایی پیشمه و باهام برام بسه پدر و م

 . وقت برام خانواده نبودن هیچ

دوهفته از اون روز گذشته و من بابایی زندگی خوبی داری هنوزم 

 دخترک بابایی هستم . اما هنوز تهدیدای بابک ادامه داره

ولی دیگه اهمیتی نمیدم میدونم فقط حرف میزنه کاری نمیتونه 

 . ی کاری کرده بودانجام بده میخواست انجام بده تا حاال 

چندرو تو  این  ک  بابایی  هستیم  علی  و  پری  عروسیه  درگیر  ز 

میشه   خیلی خسته  وایمیسته  علی هم  جای  و  درگیره  شرکت 

 میاد 

خونه میافته بعضی شبا شام هم نمیخوره چون هم شرکت و اداره  

 میکنه هم پرونده های وکالتشو پیگیری میکنه . ناراحتم از
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. عروسی    م ناله کنم و بهونه گیری کنماین نبودنش ولی حق ندار

 علی و مری ک تموم شه کارای بابایی هم سبک تر میشه

. خیلی خوش گذشت کلی   تموم شد  علی هم  و  پری  عروسی 

 رقصیدیم با پری با بابایی . کلی شیطونی کردم . پری کلی 

خوشحال بود من از خوشحالی بهترین دوستم راضی و خوشحالم  

 . ی خوشبختیشون دعا کردم. کلی برا

 ونه بابایی گفتوقتی رسیدیم خ

 امشب خیلی شیطونی کردیا  _

 آدم ی دفعه عروسی بهترین دوستش میره دیگه بابایی جونم _

 نشستم رو مبل گفتم 

 آخ بابایی پاهام خیلی درد میکنه  _

کفشای پاشنه بلندم و درآوردم پرت کردم اون ور بابایی نشست 

 کنارم گفت
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بگ _ دوش  ی  برو  رقصیدی  و  کردی  ورجه  و  ورج  بس  یر از 

 خستگیت دربره 

 وااااااااای بابایی کی حال داره موهامو باز کنه _

 بیا بشین جلوم برات باز کنم دختر تنبل من _

در   هارو  سنجاق  دونه  دونه  نشستم  پاش  جلوی  رفتم  خندیدم 

 میوورد و گفت

 چ قدر سنجاق کرده تو سرت _

تا ربع طول کشید  تو    ی  از بس سنجاق  باز کنه  بتونه موهامو 

 بود . رفتم تو حموم و ی دوش گرفتم . از حموم ک اومدمموهام  

بیرون دیدم بابایی رو تخت نشسته پوشکم کنار دستشه . منو 

 خوابوند رو تخت و گفت

 . دخترکم باید پوشک بشه _
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اول کرم زد بین پاهام و بعد پوشک و بست و شیشه شیر داد 

 بورم کرد همه شو بخورم . پستونک و گذاشت تودستم و مج

هنم و رفتم تو بغلش و تو گوشم الالیی میخوند تا خوابم ببره  د

 انقدر صداش گوش نواز بود ک با آرامش خوابیدم . آرامش قبل 

 . از طوفان بود

اوضاع خوبه ولی چند   علی می گذره  او عروسی پری و  ی ماه 

 ز ی چیزی رنج میبره وقته بابایی خیلی تو فکره و انگار ا 

ک بهاش صحبت  میخوام  اتفاقی  هروقت  چ  نمیدونم  نمیزاره  نم 

 افتاده خیلی کمتر میاد سمتم اعتراضم میکنم میگه فشار کاریم 

دم   اومد  بار  چند  باشه  کرده  کاری  ی  بابک  میترسم   . زیاده 

بزنه حتی گل آورده بود ولی   دانشگاه و میخواست باهام حرف 

 من
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یدونم چرا دست از سرم بر نمیداره . خدایا  بهش محل ندادم . نم

 کمک کن . نذار به خاطر کسی ک میدونم فقط ی روانیهتو 

زندگیم بهم بخوره خودت میدونی چقدر بابایی رو دوست دارم .  

 من از بچگی کلی سختی کشیدم االن ک آرامش دام توروخدا

 . آرامشم خراب نکن

تاق کارش االن امشب مثل همیشه خسته اومد خونه و رفت تو ا

 ی شده امشب دیگه باید ی هفته است اینجوریه نمیدونم چ

باهاش حرف بزنم . ی قهوه درست کردم با کیکی ک بعدازظهری 

 درستش کردم بردم براش در اتاق و ک زدم گفت

 بیا تو _

 در و باز کردم داخل شدم تا من و دید لبخند کمرنگی زد و گفت

 مرسی واقعا به موقع بود _

 )بابایی)امید  
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ی میز و رو صندلی آرزو سینیحاوی قهوه و کیک و گذاشت رو

 نشست و گفت

 میخوام باهاتون حرف بزنم  _

 امشب نه آرزو کار دارم بزار واسه ی وقت دیگه _

 نه همین امشب باید باهاتون حرف بزنم لطفا گوش کنید  _

 با اخم نگاهش میکنم و میگم 

 بگو میشنوم  _

افتاده شما حتی سمت    میخوام _ اتفاقی  بپرسم چی شده ؟؟؟ 

 مین اتاق میخوابید ؟؟؟ من نمیایید تو ه

 نه فقط کارام زیاده  _

 دارید بهونه میارید  _

 با بغض گفت 

 ازم خسته شدید ؟؟؟  _
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تو سیاهی چشماش غرق شدم امکان نداره این چشم ها به من  

 اره دروغ بگن امکان نداره بهم خیانت کنه میدونم ک دوسم د

پا به   . تاثیر گذاشته  روم  انقدر  مهناز  م لعنتی پس چرا حرفای 

 اشاره کردم ک بیاد روش بشینه . اومد رو پام نشست و سرشو

 گذاشت رو سینه ام و گفت

دلم برای عطر تنتون تنگ شده بود شما همه کس من هستید   _

 تورو خدا تنهام نذارید پوچ میشم دیگه زنده نیستم

 س کرد رو سرشو بوسیدم و گفتم اشکاش سینه ام و خی

و بابایی ک دخترشو تنها دخترکم کی گفته تنهات میذارم ت _

 نمیزاره . این ی هفته هم کار داشتم تو ببخش 

سرشو آورد باال لبش و گذاشت رو لبم و شروع کرد به بوسیدنم  

 . منم همراهیش میکردم چ قدر دلم تنگه طعم لب هاش بود
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تخت خوابدم روش دوباره شروع    بلندش کردم و پرتش کردم رو

 ش و کندم لباس هاس کردم به بوسیدن لب هاش . لباس ها

خودمم در آوردم تمام بدنش و لمس میکردم نمیدونم چرا خودمو 

 ازش محروم کرده بودم . شیرین ترین دختریه به عمرم دیدم

هیچ وقت ازش خسته نمیشم . هر دفعه تشنه تر از گذاشته میشم  

 میزنم . باهم یکی میشیم تا هردو به آرامش . هردو نفس نفس

 ره لب هامو میبوسه و میگهمیرسیم . آرزو دوبا

 . ممنون بابایی عااااااالی بود _

سرشو تو سینه ام قائم کرد پتویی ک رو تخت بود انداختم رومون  

 . و همونجا هردو تا صبح خوابیدیم

شیم بلند شد رفتم  تو دفتر وکالتم نشسته بودم ک صدای پیام گو

 سمت گوشی و دیدم تو وایبر مهناز ی عکس فرستاده باورم 
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میشد این آرزو بود کنار این مردک امکان نداره فوتوشاپ آره ن

 درسته . همون لحظه دوباره پیامی فرستاد با این مضمون 

 ) دیدی گفتم ثابت میکنم زنت ی هرزه بیش نیست (

 زنگ زدم بهش و گفتم 

و بفهم زن من پاک تر از تو و امثال توئه این عکسا  حرف دهنت _

 . با چشم خودم ببینمرو هم قبول ندارم مگه اینکه 

 باورت نمیشه برو خونه ببین این پسر االن تو خونه ی توئه  _

 خفه شو آشغال تو فقط ی دروغ گویی  _

 رفتنش ک ضرر نداره _

بیرون گوشی رو قطع کردم و کیف و کت مو برداشتم از دفتر زدم  

 به سمت خونه راه افتادم نباید شک کنم میدونم االن برم

نیوفتا اتفاقی  بیست هیچ  ربع  بعد ی   . . همه چی سرجاشه  ده 

 دقیقه به خونه رسیدم دیدم همون مردی ک تو عکس بود از
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آپارتمان رفت بیرون . باورم نمیشه یعنی ممکنه تو خونه من بوده  

 زاده نشده بخوادباشه زنده اش نمیزارم کسی از مادرش 

کلید   باال  رفتم  کردم  پارک  و  ماشین  سریع   . بزنه  دور  و  من 

 تم و وارد خونه شدم . سریع از آشپزخونه اومد بیرون وانداخ

 سریع پرید بغلم و گفت 

 سالم بابابیی جونم  _

 زدمش کنار و گفتم 

 کسی اینجا بود ؟؟؟؟  _

 با تعجب نگاهم کرد و گفت

 نه قرار کسی بیاد ؟؟؟  _

چی ؟؟؟ این مرد از این ساختمون رفت بیرون شاید همون   یعنی

 ک من و شک بندازه آره نباید موقع ک اومدم اومد بیرون 

 الکی شک کنم لبخند زدم و گفت 
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 نه داشتی چیکار میکردی ؟؟؟  _

 داشتم نهار درست میکردم بابایی جونم  _

 برو به کارت برس منم برم ی کم استراحت کنم _

 ؟؟ اتفاقی افتاده ؟؟ _

 نه فقط خسته ام نهار آماده شد بیدارم کن  _

 چشم بابایی جونم  _

لباسامو درآوردم رو تخت خوابیدم به این فکر کردم  به اتاق رفتم  

 این مرد تو ساختمان ما چیکار داشت چ قدر چهره اش

بهم   اون هیچ وقت  میدونم  آرزو شک کنم  به  نباید   . آشناست 

 . خیانت نمیکنه

 وآرز

 ترسیده بودم چرا بابایی انقدر با عجله اومده بود خونه ؟؟؟ 

 . راب کنهنکنه بابک حرفی زده و خواسته منو خ
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 . دوباره استرس و دلشوره به سراغم اومد

تو آشپزخونه داشتم ساالد آماده میکردم که بابایی از پشت بغلم  

 گردنمو بوسید و گفت 

 دخترکم نهار چی درست کرده ؟؟؟  _

 ذایی ک بابایی جونم دوست دارههمون غ  _

 اوه پس میخوای دلبری کنی آره _

 باباییم عزیزمنچ چون میدونم همینجوریشم برای  _

 از کجا میدونی شیطونک بابا ؟؟؟ _

 به خاطر اینکه بعد ی هفته نهار اومدین خونه ک باهم بخوریم _

 بلند خندید و گفت

 خوبه همه جی رو به نفع خودت برداشت میکنیا _

 رگشتم روبروش وایسادم و مظلوم نگاهش کردم و گفتم ب

 یعنی به خاطر من نیومدین ؟؟؟  _
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 اعتراض میکنم لپم و میکشه ک 

 اااااااا بابایی انقدر لپ من و نکشید به خدا کش اومد  _

خب این همه لپ واسه اینه ک بکشیمش دیگه در ضمن بابا   _

 . هی پیشی کوچولو بیشتر نداره ک پس به خاطر اون اومد 

دستمو انداختم دور گردنش و شروع کردنم به بوسیدن لب هاش  

 زیر گوشش گفتم

 .تمام دنیای من هستید خیلی دوستتون دارم _

بازی   با هم  تو خونه  بابایی خوش گذروندیم  با  همون روز کلی 

 کردیم بابایی همش تو فکر بود تا میپرسیدم چیشده لبخند میزد 

ی اضطراب و دلشوره داشتم  و حرفی نمیزد نمیدونم چرا ؟؟؟ ول

 و آروم نمیشدم احساس میکردم میخواد اتفاقی بیوفته . ترس

 . دارم از بابک
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دلشوره ی غریبی دارم حالم اصال خوب نیست مدام حالم بهم  

 میخوره میدونم باردار نیستم ولی این استرس و اضطراب 

 . نمیتونه الکی باشه

قهوه درست کردم بخورم ک صدای    حالم خوب نبود بلند شدم ی 

 پیام گوشیم بلند شد پری بود نوشته بود

 )هستی بیام پیشت (

 ) آره عزیزم بیا منتظرم (

گوشی رو گذاشتم کنار بلند شدم تا پری برسه ی کیک درست  

 کنم . مواد کیک و درست کردمو ریختم تو قالب گذاشتم تو فر

ا دراومد بدون  آیفون به صدا  نگاه کنم  همون لحظه زنگ  ینکه 

 . کیه در و باز کردم رفتم تو اتاق لباس عوض کنم

اتاق باز  داشتم لباسمو و با تاپ و ساپورت عوض میکردم ک در  

 شد بابک اومد داخل اتاق شوکه شده بودم نمیدونستم باید 
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چیکار کنم لخت جلوش وایساده بود جیغ کشیدم خواستم مالفه 

 ش کرد اون ور اومد رو بپیچم دور خودم ک ازم گرفت و پرت

 جلو تر و گفت

 من اینجوری میپسندم جوووووووون _

 خفه شو آشغال گمشو برو بیرون _

میر عقب  عقب  بدنم  من  بودم  ترسیده  جلو  میاومد  بابک  فتم 

 میلرزید لعنت به من ک همون جوری در و باز کردم اشک

 میریختم گفتم

 برو بیرون االن امید میاد  _

 قدر هم و میخوایم میاد بزار ببینه ما چ   _

همون لحظه درباز شد امید اومد داخل چشماش سرخ شده بود 

 ت بودم فقط با معلوم بود خیلی عصبانیه مخصوصا ک منو لخ

 لباس زیر وایساده بودم گفت
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 خیلی همو میخوایید نه ؟؟؟ االن نشونت میدم _

سریع حمله کرد سمت بابک و شروع کرد به زدنش منم سریع  

 دم پیچیدم و گوشه اتاق کز کردم امید هم مالفه رو دور خو

 همچنان بابک میزد بابک هم پررو پررو میگفت 

؟؟؟؟ تو رو فقط به خاطر مال    چیه داری میسوزی منو میخواد  _

 و اموالت میخواد 

دهنم بسته شده بود نمیدونستم حرفی بزنم از خودم دفاع کنم  

 از  و بگم دروغه فقط اشک میریختم .تا امید بابک و انداخت

 خونه بیرون و اومد سمت من و گفت

 حاال من و دور میزنی به من خیانت میکنی حالیت میکنم  _

ن بند اومده بود از ترس نمیتونستم حرف کمربندشو باز کرد زبو

 بزنم فقط بلند شدم ک فرار کنم ک موهامو محکم گرفت و 
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پرتم کرد رو زمین شروع کرد با کمربند ضربه زدن به شکم و 

 ن هرجایی ک در دسترس بود میزد من فقط جیغکمر باس

انداخت  اینکه خسته شد کمربند  تا  و گریه میکردم  میکشیدم 

 . زد بیرونکنار و از خونه 

با بی حالی بلند شدم تمام تن و بدنم درد میکرد زخمی شده بود  

 و کبود، به زحمت خودمو به حموم رسوندم دوش و باز کردم 

شروع کردم به گریه کردن لعنت بهت بابک ک  و رفتم زیرش  

 گند زدی به زندگیم میدونم باور کرده حرف هاشو یا منو از

 . تبدیل به جهنم میکنه خونه میندازه بیرون یا زندگی مو

خودمو شستم تا خون های رو بدنم پاک بشه حوله مو تنم کردم  

 و از اتاق رفتم بیرون . اول رفتم کیک مو ک سوخته بود از 

ر در آوردم و انداختم دور . خونه رو مرتب کردم و لباس پوشیدم ف

 و ک صدای در و شنیدم ک امید با فریاد گفت 
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 اینجا کارت دارم توله سگ کجایی گمشو بیا _

با ترس و لرز از اتاق رفتم بیرون تا من و دید محکم زد تو گوشم  

 ک رو زمین پرت شدم گفت

 ی حیوون رو دو پاهاش راه نمیره _

 دسته و پا پشت سرش رفتم ک نشست رو مبل و گفت ۴

احمق   _ مهربون  امید  اون  دیگه  میکنه  تغییر  همه  امشب  از 

 . فات راستهنیستم ک فکر میکردم آدمی و حر

 ......به خدا _

زد تو دهنم همه چی رو میدونم الزم نیست توجیه کنی تو ی   _

 هرزه جنده ای واقعا مامان و بابات حق داشتن ازت راحت 

 . بگذرن همون موقع باید میفهمیدم ی ریگی به کفشت هست

اشکام سرازیر شد قلبم تیر میکشه هیچ وقت فکر میکردم بخواد 

 ه تو سرم آه نامرد تو ک حال و روز من و این چیزا رو بکوب
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دیدی به حرفای اون روانی گوش دادی . حرفی نزدم گذاشتم  

 . حرفاش تموم شه

و _ بیرون  پرتت کنم  تا یک سال  میخواستم  باید  متاسفانه  لی 

قرارمون ک   یعنی مثل  بعدش    ۹تحملت کنم  مونده  ماه دیگه 

 گمشو 

یط زندگی فرق  میشی از زندگیم بیرون حاال خوب گوش کن شرا

 کرده نمیخوام احدی از این موضوع حرف بزنه .حاال قوانین

 : جدید

آقا  ۱ ات  جمله  هر  آخر  باهام  میزنی  حرف  احترام  با  همیشه 

 رباب میگیسرورم ا

 تا من اجازه ندادم حق حرف زدن نداری ۲

با   ۰ میری  خودم  با  بری  اگه  نمیری  جا  هیچ  من  اجازه  بدون 

 خودمم برمیگردی
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لبا ۴ تو  حق  زیر  لباس  با  نداری فقط  رو  تو خونه  پوشیدن  س 

 خونه 

حق راه رفتن نداری مگه اینکه من بگم یا تو آشپزخونه موقع  ۵

 غذا خوردن 

و   قانون  دونه  میشی ی  تنبیه  روش  بدترین  به  بزاری  پا  زیر 

 فهمیدی ؟؟؟؟ 

 هاپ هاپ هاپ  _

 با هق هق میگم ک با پشت دست میزنه تو دهن و میگه 

 وام صداتو بشنوم هرزهخفه شو نمیخ _

ی روز متوجه اشتباهتون میشید ک امیدوارم دیر نباشه و اون   _

 . موقع هیچ وقت نمیبخشمتون

 ازه داد حرف بزنی توله سگ ؟؟؟؟کی به تو اج _
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از جاش بلند شد ک من عقب عقب رفتم ترسیده بودم این امید 

بیرحم   واقعا  میخواستم  خودمو  مهربون  بابایی  من  نمیشناختم 

 ده ش

مثل ی تیکه سنگ . از موهام گرفت بلندم کرد جیغ زدم پوست  

 سرم داشت کنده میشد برد تو اتاق و پرتم کرد رو تخت و 

ت کاری  لباسامو  هیچ  من  زیرمو  لباس  حتی  کرد  پاره  وتنم 

باهام   کاری  میکردم ک  التماسش  و  گریه  جز  بکنم  نمتونستم 

 نداشته 

سرمو کشید  گرفت  موهامو  دوباره  اومده  جلو    باشه  باال  آورد 

 صورتش و گفت

توله  _ پارس نمیخوام صدای دیگه بشنوم  گفتم به جز صدای 

 سگا حرف نمیزنن مگه نه

 هاپ هاپ هاپ  _
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از پر تم کرد رو تخت و با طناب دست و پاهامو به تخت بست 

 ترس میلرزیدم نمیدونستم میخواد چیکار کنه چشامو میبنده

و این بدتر من و میترسوند  حاال دیگه نمیدیدم میخواد چیکار کنه  

 دهن بند و گذاشت تو دهنم و بست . دستی به سینه هام کشید

 و گفت

ده واسه گریه و ترس بیشتر آخی توله کوچولو میترسه حاال زو _

 . از اینا باید عذاب بکشی

با دست هاش محکم میزد رو سینه هام درد میکرد و میسوخت  

 هام میزنه فکرناگهان گیره رو حس کردم ک به نوک سینه 

تا گیره به سینه هام زد از درد ناله میکردم ولی    ۶کنم حدود  

 هن صدایی از در نمیومد جز آب دهنم ک حس میکردم از د

 . سرازیر شده
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صدای فندک و شنیدم بعدش بوی سیگار پیچید تو اتاق . باورم  

 نمیشه سیگار بکشه از سیکار متنفر بود حاال داشت این کار و 

اش چیکار کردم خدایا خودت کمکمون کن اصال  میکرد من باه

 هستی مارو میینی این همه التماست کردم اتفاقی نیوفته اون

کردی هم من و داغون کردی هم امید .  وقت این کار و باهامون 

 . کاش کمکمون کنی

بود   کامال سرخ  کردم چشمام  نگاه  بهش  برداشت  بندمو  چشم 

 زد و گفت  نگرانش بودم ی موقع سکته نکنه ک پوزخند

چیه نگرانمی ؟؟؟؟ تو اگه نگرانم بودی هرزه بازی در نمیوردی  _

 نترس به خاطر تو هیچیم نمیشه 

گر و برداشت ضربه های محکمی میزد سیگر خاموش کرد و فال

 رو سینه هام از درد جیغ میزدم ولی صدایی بیرون نمیومد
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و  انقدر زد تا گیره ها کنده شد . فالگر و گذاشت کنار و شمع  

 برداشت روشنش کرد اومد باال سرم و پارافین های شمع ریخت

رو شکم و زیر شکم خیلی میسوخت و هق هق میکردم دیگه 

 میومد واقعا بی رحم شده بود . حسابی ک با شمعنفسم باال ن

فالگر   دوباره  میز  رو  گذاشت  و  کرد  خاموشش   . منو  سوزوند 

 مع از رو برداشت شروع کرد به ضربه زدن تا پارافین های ش

بدنم کنده بشه و بریزه من فقط هق هق میکردم دیگه نمیتونستم 

 .نفس بکشم

ت ونستم نفس  دهن بند برداشت ک صدای هق هق باال رفت و 

 بکشم . چونه مو محکم گرفت و تو چشمام نگاه کرد و گفت 

 حاال فهمیدی نباید قوانین من و زیر پا بزاری ؟؟؟؟  _

 هاپ هاپ هاپ هاپ  _

 سگ دیگه صدای گریه اتو نشوم  خوبه توله _
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 هاپ هاپ هاپ هاپ  _

 چونه مو ول کرد و دست و پامو باز کرد . و گفت 

 و جمع و جور کن گمشو خودت _

از اتاق رفت بیرون . آخه من چرا انقدر بد بختم تازه زندگی داشت  

 رو خوشش و بهم نشون میداد هیچ کس دوست نداره من

اعتماد کنه و بهم شک  خوشحال باشم امید هم ک نتونست بهم 

 کرد و کلی حرف بارم کرد. ندید دوست داشتنمو اینکه قد تمام 

ماه ک با همیم ی دفعه ازش پول  ۰دنیا میخوامش ندید تو این 

 نخواستم ک نشون بده دنبال مال و اموالش هستم 

به زحمت خودمو تمیز کردم و ی لباس زیر سفید پوشیدم ک  

 صدای مید اومد ک با فریاد میگفت

 توله سگ چ غلطی میکنی گمشو بیا بیرون _
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دست و پا شدم و از اتاق بریون رفتم با چشم دنبالش میکردم   ۴

 ش گفت تو آشپزخونه است . همون جوری رفتم توک خود

آشپزخونه و زیر پاش نشستم ضعف شدیدی داشتم و بوی کباب  

 ضعف مو شدیدتر میکرد ولی امید دولپی میخورد و نگاهمم 

ودمو مالیدم به پاش که توجه شو به خودم جلب کنم نمیکرد . خ

 . نگاهم کرد و گفت 

 چیه توله سگ ؟؟؟ _

 هاپ هاپ هاپ هاپ  _

 اخیییییی توله کوچولو گنشنته  _

دوباره پارس کردم ک بلند شد از تو کابینت ی ظرف غذای سگ  

 آورد توش غذا ریخت و گذاشت جلوم و گفت

 حواست باشه ی سگ چ جوری غذا میخوره _
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این دیگه اخر حقارت بود بغض کرده بودم ولی دلم نمیخواست  

 . یشهگریه کنم مطمئنم ی روزی از کاری ک کرده پشیمون م

 لب به غدا نزدم اشتهام کور شده بود گفت

ضربه شالق    ۵۳مگه گشنه ات نبود بخور دیگه ببینم نخوردی   _

 داری 

ی    ترسیدم واقعا بدنم دیگه نای شالق نداشت شروع کردم مثل 

 . سگ با دهن غذا خوردن تا تموم شد

 وقتی خوردنش تموم شد از آشپزخونه رفت بیرون و گفت

 . ب میکنیاینجا کامل مرت _

دست    ۴منم با تمام دردی ک داشتم آشپزخونه رو مرتب کردم و  

 و پا به سمت اتاق رفتم دیدم مثل همیشه رو تخت خوابیده

 ن و گفت خواستم کنارش بخوابم ک من و پرت کرد پایی
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اون پتو سفید رو میبینی تو رو همونجا میخوابی تا صبح حق   _

 نداری تو بغل من بخوابی

 هاپ  هاپ هاپ هاپ _

 چیه ؟؟؟ میتونی حرف بزنی  _

 ارباب اونجا ک تا صبح یخ میزنم _

 مهم نیست همونجا میخوابی  _

با ناراحتی رفتم رو تشکی ک انداخته بود خوابیدم از سرما خودمو 

 ه بودم اواخر آذرماه بود و هوا سرد منم لخت جمع کرد

ردم دم  بودم . از سرما میلرزیدم و خوابم نمیبرد تا صبح گریه ک

 دمای صبح بود ک خوابم برد 

 )بابایی)امید  
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دوست   یعنی  کنه  خیانت  و  بگه  بهمدروغ  آرزو  نمیشه  باورم 

داشنش دروغ بود. چشمهاش چی اونا هم دروغ میگن ؟؟؟ ولی  

 با 

این چیزا و عکسایی ک برام فرستاده شده دلیل گناه  وجود دیدن  

 . کار بودن آرزو هست

دیدم خودشو رو جمع کرده حتی تو خوابم    از خواب بیدار شدم

 میلرزه دلم براش سوخت ولی نباید وا بدم خیانت کرده باید 

باید    ۹تاوان بده   از زندگیم.  بیرون  پرتش میکنم  ماه دیگه هم 

 . حاج بابا بگیرم قبل بیرون کردنش سهامم از

میدونستم کالس داره امروز خواستم از خواب بیدارش کنم ی  

 میز بود برداشتم و ریختم روش یهو از خواب  لیوان آب ک رو

 پرید با اخم نگاهش میکردم و گفتم
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دفعه آخرت باشه بعد من از خواب بیدار میشی بدو صبحونه   _

 رو آماده کن دیرم شد 

 هاپ هاپ هاپ  _

رفت تو آشپزخونه منم رفتم ی دوش گرفتم و اومدم  دست و پا   ۴

 یدم صبحونه ی بیرون لباس مو پوشیدم رفتم تو آشپزخونه د

کامل رو میز آماده است خودش هم کنار میز نشسته نشستم رو 

 صندلی شروع کردم به خوردن صبحونه و چند تا لقمه هم 

برای آرزو انداختم ک با دهن برداشت و خورد میدیدم چ سختی  

 حمل میکنه ولی اهمیتی نمیدادم اون موقع ک هرزه بازی ت

 . میکرددرمی آورد باید فکر اینجاهاشو باید 

بلند شدم برم ک خودشو رسوند به پاهام و شروع کرد به پارس 

 کرده گفتم 

 حرف بزن ببینم چی میگی ؟؟  _
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 ارباب من کالس دارم امروز میشه برم ؟؟؟؟  _

وگرنه میرم تو هم دیگه    دقیقه وقت داری حاضرشی برسونمت ۵

 _ حق نداری بری بیرون

اتاق اومد بیرون ی  از    ۵بدو رفت تو اتاق منم ساعت گرفتم سر  

 مانتو شلوار مشکی پوشیده مقنعه اش سر کرده بود ی رژ

 پررنگ م زده بود تا دیدم اخمام و کردم تو هم رفتم جلو و گفتم

ن میتونی  این رژ بی صاحاب و پاک کن هروقت انداختمت بیرو _

 به هرز بازیات ادامه بدی ولی وقتی زن منی این اجازه 

 رو نمیدم

 ک دل هرکسی رو آب میکرد گفت با صدایی لرزون 

زخم   _ و  بود  کبود  لبم  چون  زدم  رژ  این  نیستم  هرزه  من 

 میخواستم کسی متوجه نشه خودتون گفتین کسی نفهمه 
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کرده    قانع شدم از حرفش دیروز انقدر زدم تو دهنش ک لبش باد

 بود و زخم بود. صورتشم کبود بود ک با کرم پودر پوشونده 

 بود با اخم گفت

 . اه بیوفت دیر شدر _

 آرزو

  . نه  گریه  میکردمولی  بغض  میکرد  تحقیرم  حرفاش  با  مدام 

 نمیخواستم دیگه ضعیف باشم و جلوش گریه کنم تا لذت ببره 

  بالخره حقیقت و میفهمه اون موقع این منم ک بازی به دست 

 گرفتم ولی نمیدونم دلم میاد اذیتش کنم ؟؟؟ 

به   و  بودیم  نشسته  ماشین  بینمون  تو  میرفتیم  دانشگاه  سمت 

 سکوت بود و هرکدوممون تو فکر خودمون بودیم و فقط صدای 

دانشگاه   رسیدیم   . میشکست  سکوتمون  بود ک  ماشین  پخش 

 خواستم پیاده شم ک دستمو و گرفت و گفت
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 فرار کنی واااااای به حالت بخوای _

تا حقیقت و بفهمه بعد بی   برم و میمونم  ندارم  نمیدونه جایی 

 وصدا میرم جایی ک دست هیچ کس بهم نرسه . گفتم سر

 نه سرورم  _

 میمونی تا خودم بیام دنبالت فهمیدی ؟؟؟؟  _

 چشم سرورم  _

 میتونی بری _

زیرلب خداحافظی کردم و از ماشین پیاده شدم به سمت دانشگاه  

 الس شدم ک پری تو کالس بود یادم افتاد دیروز رفتم وارد ک

نیومد رفتم کنارشو سالم و احوال  میخواست بیاد پیشم پس چرا  

 پرسی کردم ک گفت 

 وااااااای آرزو دیروز گوشیمو ازم زدن  _

 با تعجب نگاهش کردم گفتم 
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 چی ؟؟؟؟  _

 دیروز گوشیمو ازم دزدیدن _

راحت در و به روش    وااااااای خدایای من بابک اینکارو کرده تا من 

 باز کنم بدون اینکه بپرسم کیه . پری پرسید

 ده آرزو ؟؟؟چیزی ش _

 لبخند زدم و گفتم 

 نه چیزی نشده _

 آخه مثل همیشه نیستی  _

 چرا بابا فکر میکنی خیلی هم خوبم _

به حرف خودم پوزخند زدم من دیگه خوب بودن برام معنی نداره  

 واد بفهمه همه حرفا. زندگیم شده جهنم چ جوری امید میخ

اله و من اعتقادی  دروغه .مگه اینکه معجزه ای رخ بده ک اونم مح

 . به معجزه ندارم



 

 

388 

اون روز تا بعد ازظهر کالس داشتم ک امید اومد دنبالم . علی  

 تایی بریم بیرون قبول کرد و رفتیم خونه . تو  ۴هرچ قدر گفت 

 . خونه با چیزی مواجه شدم فکرشو نمیکردم

فسی ک گوشه اتاق بود از تعجب چشام گرد شد و به  با دین ق

 اه کردم ک گفتامید نگ 

شبا تو قفس میخوابی و جات اونجاست ی حیوون جاش تو  _

 قفس

بازم تحقیر ولی چیزی نگفتم و لباسامو درآوردم بازم با لباس زیر 

 دست و رفتم تو آشپزخونه تا شام درست کنم دلم  ۴

یه ام کنه . سیب زمینی و نمیخواست بهونه بدم دستش تا تنب

تا کردم  رنده  برداشتم  رو  هم    پیاز  گوشت  کنم  درست  کتلک 

 گذاشتم

 . بیرون تا یخش آب بشه
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دونه دونه کتلت هارو سرخ کردم و میز چیدیم ساالد و نون و  

 دست و پا رفتم تو اتاق کارش و شروع  ۴همه چیز گذاشتم و 

 کردم به پارس کردن ک گفت 

 شام آماده است _

 پ هاپ هاپ ها _

شروع صندلی  رو  نشست  و  آشپزخونه  تو  پشتم  به    اومد  کرد 

 خوردن برای منم لقمه میگرفت مینداخت رو زمین تا من با دهن 

بخورم شده بودم مثل ی حیوون خونگی . وقتی خوردنش تموم 

 شد رو کرد به من و گفت 

اینا رو جمع میکنی و تمیزش میکنی میای تو اتاق امشب باید   _

 بدی   بهم سرویس

شب  ترسیدم از حرفش چشماش وحشتناک شده بود فکر کنم ام

 زیر دستش بمیرم . جوری حرف زد ک انگار فاحشه ام و باید 
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بهش سرویس بدم . دوباره بغضم گرفت ولی به خودم تشر زدم  

 نباید گریه کنم . هنوز بدم به خاطر دیروز و دیشب درد 

دستش   میکرد امشب هم میخواست شکنجه ام کنه . کاش زیر

 خوشی رو به  بمیرم و راحت بشم از این دنیا و روزگار نمیتونه

 . من ببینه

 آشپزخونه رو جمع کردم . به اتاق رفتم تا منو دیدم گفت 

 لباس زیرتو در بیار _

جلوم   اومده  بودم  وایساده  لخت  کامال  جلوش  آوردم  در  کامل 

  نگاهی به سرتاپام کرد دستشو بین پاهام کشید . ازموهام گرفت 

 و

 پرتم کرد رو زمین . خودش نشست رو تخت و گفت 

 بیا توله پاهامو بلیس  _
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با عجز نگاهش کردم پالیسی جزو لیمیتم بود و خوشم نمیومد  

 ی جورایی کثیف کاری میدونستم اما االن داشت زیرپاش 

 میزاشت . گفت

 میدونم جزو لیمیتت اما قوانین عوض شده بدو بیا  _

یتونستم حالم بد میشد اگه اینکارو  بازم از جام تکون نخورم نم

 و برداشت محکم زد رو کمرم و گفتمیکردم شالق 

 مثل اینکه دلت شالق میخواد نه  _

ضربه ی دیگه زد واقعا درد داشت . سریع رفتم جلو شروع کردم 

 به لیسیدن پاها و انگشتاش واقعا حالم داشت بد میشد ولی 

 . داشتمخب چاره ی دیگه ای نداشتم دیگه تحمل درد ن

 بعد چند دقیقه لیسیدن گفت

 سه بیا باالترب _

 شلوارک و درآورد و به آلتش اشاره کرد و گفت
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 بدو دختر خوب میخوام لیسش بزنی _

مجبورم  و  دهنم  تو  کرد  و  برد  آلتش  به سمت  و  گرفت  سرمو 

 میکرد ک میکش بزنم هیچ لذتی نمیبردم جز درد و تحقیر . بعد

دست و    ۴پرتم کرد رو تخت و  چند دقیقه ک خوب لیسش زدم 

 رفت پشتم وایساد پالگ کلفتی ک دشتس بود بدون پام کرد . 

هیچ مقدمه کرد تو پشتم از درد فریاد زدم خواستم برم جلو ک 

 منو و گرفت و اجازه نداد . پشتم میسوخت و درد شدیدی 

احساس میکردم . اشکهام سرازیر شد . دستشو برد زیرم و سینه 

 نوکشو گرفت و پیچوند دوباره جیغ زدم و هامو لمس کرد و 

التماسش کردم ولی دست بردار نبود . از کنار بلند شد پدل آورد  

 و گفت

تکون   ۴۳میخوام   _ اگه  نمیخوری  تکون  کنم  اسپنکت  ضربه 

 تا میزنم رو سینه هات فهمیدی  ۱۳بخوری ترکه رو برمیدارم 
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ضربه با هق هق پارس کرد پدل و گذاشت رو باسنم محکم اولین  

 جام تکون نخوردم تند زد خیلی درد داشت جیغ زدم ولی از

تند ضربه ها رو میزد یکی از یکی دردناک تر . هق هق میکردم  

 دیگه نمیتونستم خودمو نگه دارم تکون میخوردم وقتی 

 ضربه ها تموم شد گفت

 توله ی بد تکون خوردی برگرد طاق باز بخواب _

 با هق هق گفتم 

 تحمل ندارم غلط کردم اربابنه توروخدا دیگه  _

 صداتو بشنوم  نمیخوام _

با درد برگشتم نمیتونستم باسنمو رو تشک بزارم هم جای ضربه  

 هم پالگ درد میکرد . با ترکه اومد اول سینه هامو گرفت تو

دستش و حسابی چلوند . با ترکه ضربه های محکمی رو سینه ام 

 نه زخممیزد ک من فقط جیغ میکشیدم و گریه میکردم سی
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شد اومد رو از جلو با هام یکی    شده بود . تعداد ضربه ها تموم

 شد و ضربه ها محکمی میزد تا به آرامش رسید از روم بلند

شد و ویبراتور و برداشت و گذاشت بین پاهام و رو درجه آخر 

 تنظیم کرد من فقط ناله کردم نفس نفس میزدم امید هم با 

ا شدم ولی ویبراتور برنداشت تاحقیر نگاهم میکرد تا اینکه ارض

 ینطور ادامه میداد دیگه نای هیچی رو نداشتم احساسهم

میکردم االن میمیرم . دوباره ارضا شدم ک ویبراتور و برداشت . 

 پالگ و درآورد .من بیحال رو تخت افتاده بودم نالی بلند 

شدن نداشتم ک بلند کرد و برد تو حموم شروع کرد با شستنم 

 هم نداشتم  رد و میسوخت ولی نای ناله کردنزخمام درد میک

گذاشتم هرکاری دلش میخواد باهام بکنه . از حموم آوردم بیرون 

 . و با حوله خشکم کرد و شروع کرد رو زخمام پماد میزد
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پیراهنی تنم کرد و گذاشت تو قفس و پتویی روم انداخت کلی  

 نقدر بهم زجر داده بود حاال مهربون شده بود درکش نمیکردم . ا

ن به این چیزا رو نداشتم رفتم زیر خسته بودم که نای فکر کرد

 . پتو خودمو جمع کردم و خوابم برد

 )بابایی)امید  

دلم براش میسوخت زجر میکشید و حرفی نمیزد امشب خیلی 

 بهش سخت گرفتم ولی انقدر ازش عصبانیم ک میخواستم انقدر

ین اجازه  بزنمش ک زیر دستام جون بده ولی چشمای مظلومش ا

 ده . سیاهی غمگین چشماش بهم یادآوری میکنه رو بهم نمی

 . نکنه بیگناه باشه

امروز حاج بابا اومد شرکت و کلی حرف زد و بین حرف هاش به  

 آرزو اشاره کرد و گفت 
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قدرشو بدون پسر این دختر فرشته است تو زندگیت خیلی هم   _

 ه دوستت داره مواظب باش اشتباهی نکنی ک نشه جبران ش

رف زد سعنی از چیزی خبر داره ؟؟؟ با حرفش  نمیدونم چرا این ح

 دلم ی جوری شد ک نکنه اشتباه کنم . وقتی خودش حرفی

 . نمیزن حتما همه حرف ها درسته و خیانت کرده

 تو دفتر نشسته بودم ک مثل همیشه مهناز اومد تو و گفت

 سالم عزیزم خوبی ؟؟؟  _

 پسش زدم و گفتم بوسه رو گونه ام زد ک با عصبانیت 

 ینجا چ غلطی میکنی ؟؟؟ ا _

عزیزم اومدم باهم باشیم باهم بریم بیرون ی کم حال و هوات   _

 عوض شه

برم   _ باید  اینجا  بیای  کار دارم دیگه دلم نمیخواد  الزم نکرده 

 دانشگاه دنبال آرزو
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 اون هرزه دیگه به درد تو نمیخوره پرتش کن بیرون از زندگیت _

 تم شدم و رفتم طرفش گفبا عصبانیت بلند 

چ گوهی خوردی ؟؟؟ گمشو بیرون االن ازت میگذرم دفعه ی  _

 دیگه کاری میکنم از زندگی سیر شی

 با فریاد گفتم 

 گمشو بیرون  _

از ترس بلند شد رفت بیرون نشستم پشت میزم و سرم و گرفتم  

 بین دستام بدجوری درد میکرد آرزو چیکار کردی ک این 

 . تونم ازت دفاع کنمم بگه و من نهرزه باید اینجوری به

از جام بلند شدم کیفمو برداشتم از دفتر زدم بیرون و رفتم به  

 سمت دانشگاه دنبال آرزو . تا رسیدم دیدم با پریسا دارن از

بیرون پریسا شیطنت میکنه و میخنده و آرزو با   دانشگاه میان 

 من لبخند غمگینی داره نگاهش میکنه . از ماشین پیاده شدم که  
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د سمتم و سالم کرد با پریسا هم سالم احوال پرسی و دید اوم

 کردم خواستم برسونمش ک گفت

 ممنون علی االن میاد دنبالم شما برید به سالمت  _

 آرزو گفت 

 میخوای وایسیم تا بیاد  _

 پریسا گونه ی آرزو رو بوسید و گفت

 نه خواهری تو برو دیگه االن ک پیداش بشه _

 فتادیم سمت خونه ک آرزو گفت ه اسوار ماشین شدیم را

 حالتون خوبه آقا؟؟؟  _

 به تو ربطی نداره من خوبم یا نه  _

 چشماتو قرمز آخه اگه حاتون خوب نیست بریم دکتر _

 نگاهش کردم داشت با نگرانی نگاهم میکرد گفت 

 سرم درد میکنه استراحت میکنم حالم خوب میشه  _
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 خدا کنه آقا  _

زدیم ماشین تو پارکینگ پارک  ن  دیگه تا خونه هیچ کدوم حرف

 کردم و باهم رفتیم باال وارد خونه ک شدیم من رفتم تو اتاق و 

لباسامو درآروم و خوابیدم رو تخت تا سردردم بهتر بشه عادت به  

 مسکن خوردن نداشتم . صدای آرزو اومد ک گفت 

 ارباب فکر کنم برید حموم سردردتون بهتر میشه  _

 الزم نکرده تو نظر بدی _

 بغض گفت  با

 ببخشید سرورم  _

  ۴زیر چشمی نگاهش کردم ک لباس هاشو در آورد با لباس زیر  

 دست و پا از اتاق رفت بیرون منم چشمامو بستم سعی کردم 

بخوابم ولی با این درد سر اصا نمیتونستم احساس میکردم داغم  

 و تب دارم بعد ی ربع در اتاق باز شد آرزو اومد داخل و 
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 فتنشست رو تخت و گ

آقا سرورم اربابم بلند شید این قرص و بخورید مسکنه دردتون   _

 و بهتر میکنه

ناچاری بلند شدم قرص و ازش گرفتم با ی لیوان آب خوردم . 

 آرزو نشست رو تخت و گفت

 سرورم سرتون بزاریدرو پام ی کم ماساژش بدم ک بهتر بشه _

 الزم نکرده مثل اینکه دلت تنبیه میخواد  _

گر بسرمو  نکردم  فت  مقاومت  منم  پاهاش  رو  گذاشت  زور  ه 

 دستشو گذاشت روی پیشونیم ک گفت

 چرا انقدر تب دارید ؟؟؟  _

فکر کنم سرما   نمیدونم  نبود  بیرون حالم خوب  رفت  بلند شد 

 خوردم . بعد چند دقیقه اومد داخل اتاق . احساس خنگی رو 

 پیشونیم احساس کردم داشت پاشویم میکرد و با بغض گفت 
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 خدا خوب شو من دق میکنمورو ت _

 . دیگه چشمام بسته شد و نفهمیدم چی گفت

 آرزو

داشتم دق میکرد خدایا خودت کمکم کن تبش پایین نمی اومد  

 و من گریه میکردم اگه بالیی سرش بیاد من چیکار کنم ؟؟ هی 

گوشیمو    . شده  بیهوش  نکنه  نمیداد  جواب  ولی  کردم  صداش 

گریه ازش خواستم بیاد اینجا ر و گرفتم با  برداشتم و شماره سپه

 و

 . بهش توضیح دادم چیشده ک گفت زود خودشو میرسونه

همون جور کنارش نشسته بودم منتظر سپهر بودم زیر لب ذکر 

 میگفتم و اسم خدا رو صدا میزدم . نمیدونم چقدر گذشت ک 

صدای زنگ در اومد رفتم در و باز کنم ک دیدم لختم سریع ی  

 و رفتم در و باز کردم سپهر اومد تو شلوار پوشیدم تونیک با
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 با هم رفتیم تو اتاق و شروع کرد به معاینه و گفت

 بدون گریه توضیح بده چیشده؟؟؟ _

 سعی کردم گریه نکنم گفتم 

اومد دانشگاه دنبالم گفت سرم درد میکنه اومدیم خونه رفتم  _

 پاشویهبراش مسکن آوردم دست زدم به پیشونیش دیدم تب داره  

 ولی تبش قطع نشد چی شد ؟؟؟  اش کردم

 حرفی نزد و معاینه اش کرد و گفت

 اینا عالئم تب عصبیه با هم دعواتون شده ؟؟؟  _

همینجوری نشستم رو زمین تقصیر من احمق امیدم باباییم به  

 . تب عصبی دچار بشه انقدر تو خودش ریخته تا تب کرده

 شروع کردم به گریه کردن ک سپهر گفت
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آرزو گریه   _ براش ی سوپ بسه  برو  نکن حالش خوب میشه 

پاشو دختر خوب   درست کن منم این سرم و بهش وصل کنم 

 آفرین

اشکامو پاک کردم و از جام بلند شدم رفتیم تو آشپزخونه ی مرغ 

 از تو یخچال درآوردم و گذاشتم بپزه تا سوپ درست کنم 

 نه گفتم داشتم کارامو میکردم ک سپهر اومد تو آشپزخو

 ؟؟؟  حالش چطوره _

 سرمش تموم شه حالش بهتر میشه و تبش میاد پایین _

 چشماشو باز میکنه  _

 آره دختر انقدر هول نباش _

 ببخشید دست خودم نیست  _

 معلومه خیلی دوسش داری ؟؟؟ _

 با خجالت سرمو انداختم پایین ک گفت
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 ی چایی داری به ما بدی  _

م تم جلوی سپهر و برگشتسریع ی فنجون چایی ریختم و گذاش

 سرکار خودم سوپ و بار گذاشتم که سپهر صدام کرد و رفتم تو 

 اتاق ک گفت 

 بفرما اینم آقا امید بهوش اومد  _

 سریع رفتم کنار تخت دستشو گرفتم و گفتم 

 خوبی ؟؟؟ خیلی نگرانت بودم  _

پوزخند زد و حرفی نزد سرم و انداختم پایین جلوی سپهر خیلی 

 کشیدم گفتم  خجالت

 ر بزنم من برم به غذا س _

 داشتم میرفتم بیرون ک صدای سپهر و شنیدم ک داشت میگفت

این چ طرز برخورد با آرزو بیچاره داشت سکته میکرد حال تو   _

 دید 
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 به خودم مربوطه  _

 غد و ی دنده ای مثل همیشه _

تو آشپزخونه و به سوپ سر زدم دیگه داشت   ناراحتی رفتم  با 

 شد ک سپهر اومد و گفتآماده می

 دارم میرم کاری نداری ؟؟؟  آرزو من _

 بمون شام به نازی هم بگو بیاد  _

 نه بهش قول دادم امشب بریم بیرون  _

 ممنون خیلی زحمت کشیدی _

 کاری نکردم خداحافظ  _

تا دم در بدرقه اش کردم و برگشتم تو آشپزخونه و ی بشقاب  

 ردم تو اتاق ک دیدم سوپ ریختم و گداشتم تو سینی و ب

 کردمچشماسو بسته صداش 

 سرورم ؟؟؟ _
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 نشستم رو تخت و گفتم 

 این سوپ و بخورید بعد بخوابید _

 با بداخالقی گفت

 نمیخورم برو بیرون _

تا این و نخورید نمیرم خیلی ترسیده بودم دلم نمیخواد اتفاقی   _

 براتون بیوفته من میمرم

 پوزخندی زد و گفت

 . تنبیه میخوادمثل اینکه دلت  _

 کنم خواهش میکنم بلند شید بخوریدمن تنبیه ام قبول می _

کالفه رو تخت نشست و من قاشق قاشق سوپ گداشتم دهنش  

 مثل بچه ها و تمام سوپ و بهش دادم و دراز کشید و گرفت 

 خوابید گفت

 میری بیرون درم ببند _
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 . چشم سرورم _

منم پرستاریش و میکردم و  سه روز مریض بود و تو خونه بود  

 تیکه مینداخت کاش میفهمید چ قدر مدام بداخالقی میکرد و 

دوسش دارم ک بعد اون همه حرف و تیکه دارم ازش مراقبت 

 میکنم . احمقم ک هنوز دوسش دارم و جونمم براش میدم کاش 

اونم دوسم داشت کاش بابک نمی اومد تو زندگیم اصال نمیدونم  

 . زندگیم از کجا پیداش شد وسط

میکنم اخالق امید    ی ماه می گذره هیچی درست نشده دارم دق 

 هم روز به روز بدتر میشه هرروز به ی بهونه تنبیه ام میکنه 

و هرشب باهام رابطه داره و زجرم میده نمیدونم چرا زیر دستش  

 نمیمیرم دلم خیلی گرفته دیگه خدایا کجایی ؟؟؟ هستی 

گردن نزدیک تری ولی صدای من  اصال؟؟؟ خودت میگی از رگ  

 نم و ازت کمک میخوامو نمیشنوی ک هر شب زجه میز
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ولی اهمیتی نمیدی شاید با من قهری ؟؟؟ شاید من و بنده ی  

 خودت نمیدونی ؟؟؟؟ 

تبریک گفت   بهم  تنها کسی ک  تولدم خیلی دلم گرفته  امروز 

 پری بود ک گفت 

 نمیخوای تولد بگیری؟؟؟ _

ی حتی یادش نیست پری هم دلش  پوزخند زدم چ تولدی وقت

 خوشه گفتم

 دوتایی تولد بگیریم نه دوست دارم  _

دوست   نمیرم  گفتم  ک  دانشگاه  برسونمت  گفت  صبح  امروز 

دلم خوش  حداقل  بگیرم  تولد  امروز  خودم  واسه  خودم  داشتم 

 باشه

رفت بیرون و حرفی نزد ی آهنگ گذاشتم و صداش و بردم باال  

 یه کردن آهنگ شاد بودشروع کردن باهاش خوندن و گر
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دلم میخواست چنین روزی  میرقصیدم و اشک میریختم . همیشه  

 غافلگیرم کنه به فکرم پوزخند زدم . نشستم کف زمین و 

زجه زدم ، جیغ زدم بلکه ی کم خالی بشم . میلرزیدم از گریه و  

 حالم خوش نبود رفتم گوشه اتاق خواب نشستم و پاهامو بغل 

و زانوم و از ته دل هق زدم میلرزیدم .  گرفتم و سرمو گذاشتم ر

 م قرص ها داره اثر میکنه و میمیرم خوبه سردم بود فکر کن

دیگه از دستم راحت میشه و دیگه حرصش نمیدم دیگه به خاطر  

 من تب عصبی نمیگیره . هیچ وقت از آدم ضعیفی ک 

خودکشی کنه خوشم نمیاد ولی من دیگه نمیتونم این زندگی  

 شدم از بس کتک خوردم و بهم گفت هرزه  رو تحمل کنم خسته

واستم با پسری باشم ک بعدا این حرف و  جنده من ی عمر نخ

 بهم نزنن متنفرم از این حرف کاش درکم میکرد کاش حداقل ی 
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کم تحقیق میکرد بعد شک میکرد و انقدر بهم بی اعتماد میشد  

 . صدای آهنگ هنوز داشت می اومد ک میخوند

دا و شنیدم  امید  بیشتر جمع صدای  شتم صدام میکرد خودمو 

 ه تنبیه ام کنه به خدا بدنم درد میکنه با کردم نکنه بخواد دوبار

 . عصبانیت صدام میکرد میشنیدم داره بهم بدوبیراه میگه

ناگهان در اتاق باز کرد و اومد داخل من و دید ی گوشه نشیتم 

 و خودمو جمع کردم اومد سمتم با عصبانیت گفت 

 ی میکنی ؟؟؟ اینجا چ غلط _

میلرزیدم پس  از ترس خودمو بیشتر جمع کردم و حرفی نزدم  

 چرا این قرص لعنتی اثر نمیکنه فکر کنم کم خوردم ک اومد 

 جلوم و گفت

 با توام _

 با صدایی لرزون گفتم 
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 تورو ...........خدا........ من و .......نزن ........بدنم......درد ....... میکنه _

 را میلرزی ؟؟؟چته آرزو ؟؟ چ _

 )بابایی)امید  

شور زد چشماش خیلی غمگین   صبح وقتی نرفت دانشگاه دلم 

 بود امروز از روزای دیگه غمگین تر بود همش با خودم 

 تکرار میکنم اگه بیگناه باشه چی ؟؟؟ 

 تو شرکت علی بهم گفت 

 فکر میکردم نیای ؟؟؟؟  _

 واسه چی ؟؟؟  _

امروز   _ پری گفت  رو جشن  آخه  آرزو  تولد  دوتایی  میخوایید 

 بگیرید 

تولد آرزو بود برای همین انقدر   با تعجب به علی نگاه کردم امروز

 ناراحت بود واااااای خدا کار دست خودش نده میدونم تولد 
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براش مهم و من دارم باهاش چیکار میکنم یعنی حقشه این رفتار 

 اشتم از. بدون اینکه حرفی به علی بزنم کت و کیفم و برد

 . شرکت زدم بیرون با سرعت به سمت خونه رفتم

آهنگ بلند بود ولی خبری از آرزو نبود    وارد خونه ک شدم صدای

 صداش کردم و کلی بدوبیراه گفتم ولی نبود . در اتاق و 

باز کردم رفتم داخل دیدم ی گوشه خودش و جمع کرده نشسته 

 نتش ک خدای من چ بالیی سر این دختر آوردم ولی یاد خیا

 میافتم عصبی میشم با داد گفتم

 اینجا چ غلطی میکنی ؟؟؟؟  _

رسه و خودشو جمع میکنه میرم جلوتر ک با صدای  بیشتر میت

 لرزون حرف میزنه ی لحظه قلبم تیر کشید از لحنش دوباره 

 گفت

 به ............خدا........بدنم ....درد میکنه  _
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هرچی میشه  بیهوش  دستم  رو  ک  کنم  بلندش  صداش    میام 

 میکنم جوابی بهم نمیده سریع لباس میپوشونمش و میبرمش

. س بیرون  بیمارستان  اتاق  از  و  من  و  اتاق  ی  تو  میبرنش  ریع 

 میکنن منم بیرون رو صندلی میشینم و منتظر به این فکر میکنم

 کارم درسته ؟؟؟ 

 بعد چند دقیقه دکتر میاد بیرون و بلند میشم و میگم 

 ؟؟؟؟ چیشد دکتر خانمم چطور  _

 نمیدونید چ قرصی خورده ؟؟؟  _

 نه مگه قرص خورده ؟؟؟  _

میخواست   _ متوجه بله  زود  شکر  خدارو  ولی  کنه  خودکشی 

شوکه شده بودم خودکشی   شدید و تعدادی ک خورد کم بوده

؟؟؟؟ تا اونجایی که من میدونم آرزو از خودکشی متنفره همیشه  

 میگفت خودکشی برای افراد
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ز قدر  چ  حاال  شاید  ضعیف  کرده  خودکشی  ک  کشیده  جر 

 . میخواسته انگ هرزه بودم از روش پاک بشه

 آرزو

چشمامو باز کردم که نور خورد تو چشمم دوباره بستمش . فکر  

 کردم مردم ولی خیال باطله قرار نیست از این زندگی لعنتی 

خالص بشم . دوباره چشمامو باز میکنم امید و میبینم ک کنار  

 ره وایساده صداش میکنم پنج

 ارباب _

و   شنید  ولی  نمیشنوه  میکردم  فکر  بود ک  پایین  انقدر  صدام 

 با همون اخم گفتم برگشت

 گلوم خشک شده میشه آب بخورم _

بدون هیچ حرفی ی لیوان آب میده دستم ولی نمیتونم بگیرمش  

 و دستام میلرزه متوجه میشه و آروم لیوان و به سمت دهنم 
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اتاق بیرون میگیره و کمکم   از  میکنه آب بخورم . بعدش میره 

 کتر واردبدون اینکه ی کلمه حرف بزنه . بعد چند دقیقه با د 

 میشه . میان سمت من و دکتر میگه

 . این چ کاری بود کردی شوهرت مرد و زنده شد _

دوباره دکتر    . بمیرم  باشه  براش مهم  نکنم  فکر  میزنم  پوزخند 

 گفت

 جاییت درد نمیکنه ؟؟؟ _

 فقط ی کم معده ام میسوزه سرمم گیج میره _

ا  قرص نوشتم سرساعت میخوری و کامال استراحت میکنی ت _

 بهتر شی غذا هم مایعات بخوری بهتره 

 امید گفت

 چشم ممنون آقای دکتر _
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و   بکنه  کارامو  بره  تا  امید  به  داد  نوشت  و  ترخیصم  برگه  دکتر 

 . داروهامو بگیره و بریم خونه

ماشین نشسته بودیم هنوز با من حرفی نزده    بعد نیم ساعت تو

 کمکم بود و منم سکوت کرده بودم . رسیدیم خونه بدون حرف 

کرد که لباس مو عوض کرد و من و خوابوند رو تخت و رفت از  

 اتاق بیرون و با ی لیوان آب برگشت قرص و داد بخورم

 نه اون حرفی میزد نه من کالفه شدم گفتم 

 کنم از دست خودممن میخواستم خالصتون  _

 نمیخوام صداتو بشنوم با این کارت ثابت کردی واقعا گناه کاری  _

 ه خدا کاری نکردم نه نیستم ب _

 محکم کوبید تو دهنمو گفت

 نمیخوام صداتو بشنوم فهمیدی ؟؟؟  _

 با بغض گفتم 
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 چشم _

امید   دلم  من  کردن  گریه  به  کردم  شروع  بیرون  رفت  اتاق  از 

 بغلم میکرد نوازشم میکرد بوسم میکرد دلم مهربون میخواد ک 

 . برای بوسه هاش تنگ شد

به خودم بی اعتماد کردم   با کار احمقانه ای ک کردم امید نسب

 . حاال واقعا فکر میکنه من خیانت کردم . نمیدونم چ جوری 

باید بهش ثابت کنم کار من نبوده دیگه خسته شدم از این وضع 

 . زندگی

سته بودم مثال درس میخوندم ولی حواسم به درس  تو خونه نش

 نبود فکرم پیش امید بود دلم تنگ بود براش . برای آغوش پر 

بودم ک  محبتش   فکرا  همین  تو   . گفتنش  پیشی  هاش  بوسه 

 آیفون زنگ خورد دیدم بابک ، اول خواستم برندارم زنگ بزنه و
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فاق بیوفته بزاره بره ولی ترسیدم بتونه بیاد باال و دوباره همون ات

 گوشی رو برداشتم گفتم 

 برای چی اومدی اینجا ؟؟؟  _

 اومدم ببرمت  _

از غلط کردی عوضی زندگی مو جهنم کر _ برو  نبود  دی بس 

 زندگیم بیرون

 یا میای پایین یا میام باال دیگه خودت میدونی چی میشه _

 میری یا زنگ بزنم پلیس بیاد  _

 یبرمت تو مال منی ایندفعه میرم ولی بدون میام با خودم م _

برو گمشو از زندگیم عوضی حالم ازت بهم میخوره من عاشق   _

 امیدم و عاشقش میمونم

تم عصبانم خورد شده بود واسه چی دست از سرم آیفون و گذاش

 برنمیداره . بعد چند دقیقه دوباره زنگ میخوره میبینم حاج 
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شم بابا است در و باز میکنم سریع میرم ی شومیز با شلوار میپو

 موهامو هم دم اسبی میبندم و ی رژ میزنم صورتم بی روح 

 میگم  نباشه از اتاق میرم بیرون و در آپارتمان باز میکنم و

 سالم حاج بابا خوش اومدین _

میاد داخل و پیشونیمو میبوسه و جواب سالم و میده . تعارفش  

 میکنم رو مبل بشینه خودم میرم تو آشپزخونه تا وسایل پذیرایی 

ارم . ی سینی چایی میارم و تعارف میکنم ک ی فنجون رو بی

 برمیداره و میگه 

 بیا دخترم بشین نمیخوام تو زحمت بیوفتی _

 چ زحمتی ؟؟ االن میام حاج بابا  _

ظرف میوه و شیرینی هم بردم و تعارف کردم و مبل روبه رو حاج 

 بابا نشستم و گفتم 

 اینطرفا حاج بابا  _
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امید بدم ک مسیرم اینطرفی   ی سری مدارک میخواستم به _

 بود گفتم بیام به عروسمم سر بزنم 

 کار خوبی کردین حاج بابا  _

 گاهش داشتم آب میشدم گفتم ی نگاهی بهم کرد زیر ن

 بفرمایید حاج بابا میوه میل کنید _

 دخترم تو چیزی رو از ما پنهون میکنی ؟؟؟  _

 نه _

فتاری مثل رفتار امید داشته ترسیده بودم نکنه چیزی بفهمه و ر

 باشه حتما من و میندازه بیرون از زندگی پسرش خدایا خودت

 . رحم کن به من

 حاج بابا گفت 

 با امید راحتی ؟؟؟  از زندگیت _

 بله خیلی _
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 تکیه شو داد به مبل و گفت 

من میدونم امید فقط به خاطر اینکه سهام شرکت و بهش بدم   _

 ن ازدواج بود و میدونم قرار یبا تو ازدواج کرد چون شرط م

 سال زندگی گذاشتید

 با تعجب نگاهش میکردم از کجا میدونست با لکنت گفتم 

 ....حاج .....بابا _

 زی نگو بزار حرف بزنم چی _

 سرم انداختم پایین و چیزی نگفتم که گفت 

وقتی تو رو پپیشنهاد داد راجع به همه چیت تحقیق کردم و   _

 تو همون هستی که به درد زندگی فهمیدم دختر خوبی هستی 

امید میخوری حتی تا چند وقت آدم گذاشته بودن تغیبت کنن 

 واستگاری فهمیدمو تو دست از پا خطا نکردی وقتی اومدیم خ
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کنی   عاشقش  میتونی  میدونستم  و  داری  و دوست  امید  چقدر 

 حتی اکرمم ازت خوشش اومده بود و مدام ازت تعریف میکرد ک 

قاری تو دل همه مون جا باز کردی میدونم تو  چقدر خانم و با و 

 دل امید هم جا باز کردی ولی میبینم این آخریا حالش خوب

قدر چشمات غمگینه امروز اومدم نیست کالفه است مثل تو ک ان

 این مدارک و سهام شرکت و بهت بدم ک بدی امید همه چی 

رو به نامش کردم ولی ی پسره رو دیدم داره تهدیدت میکنه و  

یدونم مشکل همین پسره است نمیخوای به من بگی چی شد  م

 ؟

 منم مثل پدرتم بهم بگو بزار مشکلتون و حل کنم

بود نگاهی به حاج بابا انداختم و  با حرفاش اشکام سرازیر شده  

 گفتم

 مشکل ما حل شدنی نیست امید دیگه بهم اعتماد نمیکنه _
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 بگو بزار من حلش کنم  _

کردم ک چ جوری کاری کرد بهم شک   همه ی قضیه رو تعریف

 کنه و زندگی جهنم کنه گفتم 

حاج بابا شما االن این مدارک بدید به امید من و میندازه بیرون  _

 شاز زندگی

نگران نباش من االن این مدارک نمیدم بهش و مطمئن باش   _

 قضیه و راست و ریس میکنم و متوجه اش میکنم ک نباید 

 اینجوری شک کنهراجع زن بیگناهش 

 خودمو انداختم تو بغل حاج بابا و گفتم

ممنون حاج بابا دیگه داشتم نا امید میشدم ممنون ک کمکم   _

 میکنید

 اش نمیذارم حقت پایمال شهوظیفمه دخترم مطمئن ب _
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نشستم کنارش میوه پوست کندم و چیدم تا بخورن همون لحظه  

 ایسادم تا حاجدرباز شد و امید وارد شد من سریع بلند شدم و

بابا رو دید اومد جلو باهاش سالم واحوال پرسی کرد و فقط به  

 من سالم داد و محلی بهم نداد سرمو انداختم پایین و گفتم 

 من ببرم آویزون کنم کت تو بده _

و   اتاق و بعدش رفتم ی چایی ریختم  تو  بردم  کت شو گرفتم 

 آوردم برش ک دیدم داره به حاج بابا میگه

 رفا منور فرمودین منزل مارو حاج آقا از اینط _

اومدم عروسم و ببینم تو که نمیاریش هممون دلتنگ بودیم  _

 از این طرف رد میشدم گفتم بیا ببینمش من دیگه برم 

 گفتم

 بمونید حاج بابا شام زنگ بزنید آنا و مامان هم بیان _

 ی روز دیگه انشااهلل _
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ن گفت خیالم راحت حاج بابا خداحافظی کرد و رفت بیرون و به م

 . باشه

ی هفته از قولی که حاج بابا داده بود گذشته بود ولی امید آروم  

 بودتر شده بود دیگه بهم سخت نمیگرفت نمیدونم شاید فهمیده  

ندارم . روم نمیشه  بابا هم خبر  از حاج  و به رو خودش نمیاره 

 بهش زنگ بزنم بپرسم باید چیکار کرد تونسته بابک و پیدا کنه 

 . به همه چی اعتراف کنه که

تو خونه نشسته بودم و داشتم درس میخوندم اسفند ماه بودو هوا  

 سرد و منم لخت طبق دستوری ک امید داده بود تو خودم جمع

ده بودم خونه واقعا سرد بود با اینکه تمام شوفاژ ها روشن بود  ش

 . رفتم تو اتاق بلیز بافت مو با شلوار پوشیدم تا یکم گرم بشم 

فتم تا امید میاد گرم بشم تا خواست بیاد درمیارم ک دوباره  گ

 . تنبیه ام نکنه
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خیلی   میخوندم  درس  داشتم  و  بودم  کشیده  دراز  خونه  وسط 

 دمو به بچه ها برسونم توی ی سری از مباحث نتونسته بودم خو

مشکل دارم باید از پری بخوام بهم توضیح بده . و کمک کنه تا  

 . ترم پیش ک نمراتم افتضاح بود بتونم این ترم پاس کنم 

 . درسته قبول شدم ولی مثل هرترم نبود

به این چیزا فکر مو مشغول میکردم تا بتونم به چزای دیگه فکر  

 در باز شد و امید وارد شد چشماش قرمز بود  نکنم . ناگهان

و پریشون ترسیده و نگران نگاهش میکردم سریع بلند شدم رفتم  

 فتمسمتش گ

چیشده ؟؟؟؟ چرا اینجورین ؟؟؟ اتفاقی افتاده ؟؟؟ تورو خدا ی   _

 چیزی بگید پس افتادم 

ناگهان بغلم کرد و لبش و گذاشت رو لبم و شروع کرد به بوسیدنم  

 بودم و هیچ کاری نمیکردم وقتی سرشو بلند  من شوکه شده
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 کرد آروم گفتم 

 امید _

 هیییییییییش هیچی نگو  _

تو بغلش گر نفس  محکم منو  تند  تند  بود و ولم نمیکرد و  فته 

نفس میزد و من نمیدونستم چرا اینجوری میکنه و یعنی همه  

 چی

 رو فهمیده ک انقدر مهروبن شده از بغلش اومدم بیرون گفتم 

 ی بگی چی شده ؟؟؟ نمیخوا  _

نشست رو مبل سرشو گرفت بین دستاش و واقعا نگرانشم نکنه 

 تمبراش اتفاقی بیوفته نشستم کنارش گف

 میخوای بری استراحت کنی تا ی کم حالت جا بیاد من نگرانتم  _

سرشو بلند کرد دیدم داره گریه میکنه با تعجب نگاهش کردم  

 اشکاشو پاک کردمباورم نمیشد امید مغرور داره گریه میکنه 
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 که دستمو گرفت و بوسید و گفت

آخه چرا انقدر مهربون و خوبی من اون همه بال سرت آوردم   _

 ؟؟؟؟ ابازم االن نگران منی چرولی 

 چون دوستت دارم چون میخوامت خیلی وقته دوستت دارم _

 میتونی ببخشی منو به خاطر گناه نکرده مجازاتت کردم ؟؟؟  _

 اشکم سرازیر شد گفتم

 بالخره فهمیدی من خیانت نکردم _

آره همه چی رو فهمیدم من احمق حتی ی لحظه به اونا شک  _

 م به تویی که انقدر خوبی منو ببخشنکردم به تو شک کرد

 آرزو

 اشکاشو پاک کردم و گفتم

مغرور شکست  _ مرد  برام  تو  ببینم  و  نمیخواد شکستنت  دلم 

 ناپذیری میبخشمت ولی به ی شرطی ؟؟؟ 
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 من قربونت برم هر شرطی بگی قبول میکنم الهی  _

 اینکه به هیچ عنوان بهم شک نکنی و دوسم داشته باشی  _

 وع کرد به بوسه بارونم کرد و گفتبغلم کرد و شر

 دیگه هیچ وقت به دخترکم شک نمیکنم مطمئن باش  _

 خودمو جمع کردم تو بغلش و گفتم

 ووووو بابایی میووووووووو میووووووووو میوووووووو میوو _

من محکم تو بغلش گرفت و بوسه های ریزی رو بدنم میزد از 

 میزدم منو پرت کرد رو مبل و خود بیخود شده بودم نفس نفس 

همراهیش   منم  لبام  خوردن  به  کرد  شروع  روم  اومد  خودش 

 میکرد این دفعه از رو عشق بود نه عصبانیت و من عاشق این 

پاره کرد و پرت کرد   بوسه هام . لباس هامو از تنم درآورد که نه

 اون ور . شروع کردن به بوسیدن سینه هام همزمان لباس 
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د . هردو عرق کرده بودیم دمای بدنمون باال  های خودش و درآور

 رفته بود . تند تند من و بوسید . تا باهام یکی شد آهی از 

تا هردو   آلتشو و عقب جلو کردن  سر لذت کشیدم شروع کرد 

 . باهم ارضا شدیم

باهم  بعد ی   بود  بودم قرار  تو بغلش نشسته  حموم لذت بخش 

 بریم بیرون و کلی بترکونیم . گفتم

 اید بگید از کجا متوجه بیگناهی من شدید ؟؟؟ نمیخو _

 میخوای بگی نمیدونی  _

خو نمیدونم یعنی میدونم حاج بابا قرار بود بهت ثابت کنه ولی   _

 نمیدونم بهت چ جوری ثابت کرد 

 بگم خب گوش کن تا بهت  _

 من سرتاپا گوشم قربان  _
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میبنه شک   _ رو جلو در  بابک عوضی  بابا  روز ک حاج  همون 

 اد راننده شو میفرسته دنبالش کنه تا جاش و پیدا کنهمیکنه می

بعد میاد باال پیش تو و تو هم همه چی رو بهش میگی اونم کلی  

 تحقیق میکنه متوجه میشه واقعا راست میگی و حاال باید به 

نه چند بار اومد پیش من ولی قبول کردم تا اینکه من ثابت ک

 و میخواسته وامروز من و برد پیش بابک و اعتراف کرد تور

احسان قول تو بهش داده بود ولی خب تو باید ازدواج میکنی .  

 لجش میگیره میخواسته هم حال تو رو هم حال احسان جا بیاره 

اونم بیشتر تو عروسیمون که یواشکی میاد با مهناز آشنا میشه  

 تحریکش میکنه و مهناز مدام به من پیام میفرسته و تورو 

تهدید میکرده توهم ترسیدی و به   خراب میکنه بابک هم تورو

 من نگفتی اگه میگفتی هیچ وقت اینجور مسائل پیش نمی اومد

. 



 

 

432 

 . اینارو بابک بهم گفت منم از خجالت جفتشون دراومدم

 شکایت کردی ازشون  _

سمم سرزبونا بیوفته اونا هم دمشون گذاشتن رو  نه نمیخوام ا _

 م ولی دلم کولشون و فرار کردن حاال دیگه مهم من و تویی

 میخواد ی قولی بهم بدی 

 چ قولی بابایی جونم ؟؟؟  _

اینکه دیگه هیچی رو از من پنهون نکنی حتی اگه بدونی من   _

 خیلی ناراحت میشم باشه ؟؟؟؟ 

 چشم بابایی جونی  _

گردنش و شروع کردن به بوسیدن لباش بابایی  دستمو انداختم  

 . هم همراهیم کرد

کلی   بیرون  رفتیم  باهم  شب  رفتیم اون  اول  گذروندیم  خوش 

 شهربازی بابایی به زور تمام وسایل شهربازی رو سواری کردم 
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خیلی ترسیدم مخصوصا ترن انقدر جیغ زدم که گلوم گرفته بود  

 تیم بستنی کاکائویی بابایی هم بهم میخندید . بعد شهربازی رف

خوردیم خیلی خوشمزه بود بعدش رفتیم پیتزا و سیب زمینی با  

 خوردم کلی قدم زدیم باهم حرف زدیم بابایی بهم قول داد قارچ 

 . همیشه باهام باشه

 زمان حال 

 آرزو

دو روز بود که از بیمارستان مرخص شده بودم ولی هنوز با بابایی  

 د ولی نمیتونستمحرف نزده بودم خیلی باهام صحبت کر

  با خودم فکر میکردم ایندفعه نباید راحت ببخشمش نبای من و 

 تو باغ تنها میذاشت همه چی رو راجع به من میدونست ولی 

 . بازم من و به خاطر بابک عوضی به این روز انداخت



 

 

434 

داشتم تلویزیون نگاه میکردم و خانمی هم که اورده بود داشت  

 بایی مثل همیشه رفته بود تو آشپزخونه نهار درست میکر با

چیکا باید  نمیدونستم  بود  رفته  سر  ام  حوصله  کنم  سرکار  ر 

تلویزیونم هم که هیچ وقت برنامه ی خوبی برای دیدن نداشت  

 کاش

با بابایی آشتی بودم تا بهش زنگ میزدم بیاد دنبالم بریم بیرون  

 . دلم ی مسافرت میخواد

تم و شروع کردم به  رفتم تو اتاق و دراز کشیدم و ی رمان برداش

 خوندن نمیدونم چقدر گذشته بود که صدای بابایی که بلند 

اسمم و فریاد میزد شنیدم اومد تو اتاق ی دسته گل رز قرمز تو  

 دستش بود گفت 

 دخمل خوشگل من چطوره ؟؟؟ _
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بهش بی اهمیتی کردم شروع کردم به خوندن بقیه رمان . اومد  

 جلو کتاب از دستم گرفت و گفت 

 ایید این گل خوشگل برای دخمل خوشگل منبفرم _

رمزم بابایی هم این و  گل ازش گرفتم و بو کشیدم عاشق رز ق

 . خوب میدونه

 خم شد رو و پیشونیمو بوسید و گفت

زودتر حرف بزنم دلم برای صدات تنگنه برای حرف زدنت برای   _

 بابایی گفتنت تنگه

 . ارهمیخواستم حرف بزنم انگار یکی جلومو گرفته و نمیذ

 راستی ی خبر خوش  _

ه که آب و  قرار با علی و سپهر بریم شمال برای هردومون خوب

 هوامون عوض شه 
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خوشحال شدم و لبخند زدم و پریدم تو بغلش محکم بغلم گرفت  

 و گفت

 میدونستم خوشحال میشی _

 . باید وسایلمون و جمع کنیم فردا صبح زود راه می افتیم

 )بابایی)امید  

قرار شمال گذاشتم میدونستم آرزو خوشش میاد    با علی و سمهر

 فتم کلی خوشحال شد . با ذوق و شوق شروع . وقتی بهش گ

اشتیاق   با  منم   . لباس های خودش و من  کرد به جمع کردن 

 . نگاهش میکردم

دریارو کال دوست داره مخصوصا شب کنار هم کنارش قدم بزنیم  

 یم کنار و کلی باهم حرف بزنیم یا آتیش روشن کنیم بشین

 . دریا و طلوع خورشید و نگاه کنیم
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فتادیم قرار شد بچه هارو تو ویالی علی اینا ببینیم صبح زود راه ا

 اخه علی و پری دیروز رفته بودن

تو ماشین هردو ساکت بودیم دلم میخواست آرزو شروع کنه به  

 حرف زدن و برام از همه چی بگه ولی خیره شده بود به جا و 

پخش ماشین شنیده میشد گوش میکرد آروم  به آهنگی که از  

 صداش زدم

 ؟؟؟ خانمی ؟ _

 فقط نگاهم کرد گفتم 

 بریم اون رستوران همشگیه صبحونه ؟؟؟ _

 حرفی نزد دستشو گرفتم تو دستم و بوسیدم و گفتم 

 بریم ی املت مشتی بدم دخترم بخوره _

دم رستوران نگه داشتم پیاده شدم و دستشو گرفتم و بردم تو 

 و روی ی تخت نشستیم همون لحظه مهناز و سمهر از   رستوران
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ان اومدن داخل ک ما رو دیدن و اومدن پیش ما سالم  در رستور

 . و اخوال پرسی کردیم

 . بعد از خوردن صبحانه راه افتادیم سمت ویال

نزدیکای ظهر بود رسیدیم ارزو زودتر از من پیاده شد و به سمت 

 . رو ببینه ویال رفت میدونستم میخواد بره دریا

ه صدای جیغ آرزو رو داشتم با سپهر و علی صحبت میکردم ک

 شنیدم و دویدم سمت ویال صداشو شنیدم که گفت 

 امییییییییئد غلط کردم تورو خدا کمکم کن _

دیدم لب دریا ی سگ نزدیکش وایساده سریع رفتم بغلش کردم  

 و گفتم 

 هیششششششششش عزیزکم اروم باش  _

 رد و گفتصاحب سگ اومد سگشو ب

 و قالده اش ول شد معذرت میخوام نمیدونستم میترسید یه _
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 خواهش میکنم اشکال نداره  _

آرزو رو بغل کردم مثل بید داشت میلرزید. مدام تو گوشش حرف  

 و میزدم سعی داشتم آرومش کنم ولی آروم نمیشد فقط زیر

 . لب میگفت غلط کردم

 بقیه با نگرانی نگاهم میکردن که سپهر گفت 

به _ تزریق کنم  آرام بخش  بیام ی  تا ی کم  ببرش داخل  ش 

 بخوابه اروم تر میشه 

 بردمش تو یکی از اتاق ها و خوابوندمش رو تخت و گفت 

 منو ببخش خیلی اذیت شدی به خاطر من _

سپهر اومد داخل اتاق و ی سرنگ آماده کرد و به آرزو تزریق کرد  

 و گفت

 نگران نباش االن آروم میشه  _

 ر گفتملرزشش قطع شد و خوابید رو کردم و به سپههمون لحظه  
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خیلی باهاش بد تا کردم میدونم خیلی خانمه که من و تحمل  _

 میکنه 

 خانم نیست خیلی دوستت داره _

 سپهر رفت بیرون و من کنار آرزو موندم

 آرزو

براش   دلم  خوابیده  کنارم  دیدم  رو  بابایی  کردم  باز  چشمامو 

لی اذیتش میکنم آرو صداش  سوخت میدونم خیلی ضعیفم و خی 

 کردم

 بابایی ؟؟؟  _

 یهو چشماشو باز کرد و گفت 

 جان بابایی قربونت بره صدات بره بابایی  _

 ببخشید نگرانتون کردم  _

 نه عزیزدلم تو باید من و ببخشی که باهات اینکارو کردم  _
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بغلش کردم و شروع کردم به بوسیدنش لبمو از رو لبش برداشتم  

 که گفت

 ون همه نگرانتنترکم لباساتو عوض کن بریم بیرپاشو دخ _

بیرون  رفتیم  بابایی  با  لباسامو عوض کردم  بلند شدم و  از جام 

 همه تو پذیرایی نشسته بودن و خانما باهم و آقایون باهم حرف 

 میزدن که یهو بابایی داد زد و گفت

 خانم ها آقایون امشب همه شام مهمون من _

 پری پوزخند زد و گفت 

 مناسبت ؟؟؟ به چ  _

ن با  ناراحت شدم دوست  بزنه  ابنجوری حرف  با مرد من  داشتم 

 صدای رسایی گفتم 

 به مناسبت من  _

 پری جیغ زد و پرید تو بغلم و گفت
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 خدارو شکر بالخره حرف زدی _

 )بابایی)امید  

انگار دنیا بهم دادن کلی خوشحال شدم   وقتی دوباره حرف زد 

 مک کرده بود بتونهبقیه هم همینطور انگار این شک بهش ک

 . کنه صحبت

من رفتیم پیش سپهر و علی که داشتن تخته بازی میکردن منم  

برای هم و که در   ملحق شدم بهشون داشتیم کری میخوندیم 

 ویال 

 زده شد علی گفت

 فکر کنم بابکه ؟؟؟  _

 با عصبانیت گفتم 

 مگه قرار اونم بیاد  _
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ابک بیچاره  آره پری دعوتش کرده من نمیدونم چ خصومتی با ب  _

 داری 

بیچاره زندگی مو  پوزخند بابک  با خودم گفتم همین  ی زدم و 

 داشت بهم میزد. علی رفت در و باز کنه پری هم با عجله باهاش 

رفت مثل اینکه این دایی عزیز کرده ای . با اخم نشسته بودم که  

 سپهر گفت 

 تو چه پدر کشتگی با این بیچاره داری ؟؟؟  _

 نهه بیچاره منم نه او _

که داشت با نگرانی نگاهم میکرد لبخندی و  نگاهم افتاد به آرزو  

 زدم سعی کردم آروم باشم دیگه گذشته ها گذشته و بابک 

هیچ غلطی نمیتونه بکنه به آرزو اشاره کردم بیا کنار بشینه اومد 

 کنارم که سپهر گفت

 خیلی خوشحالم آرزو که صداتو میشنوم  _
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 ممنون  _

 اره اشته باش خیلی دوستت دهوای این رفیق مارو د _

 خجالت کشید و سرشو انداخت پایین گفتم

 انقدر خانم منو خجالت نده  _

کردم   وارد شدن سعی  پری  و  علی  و  بابک  و  باز شد  در سالن 

 . خونسرد باشم آرزو محکم دستمو گرفته بود بهش لبخند زدم

 . بازار گرم احوال پرسی تموم شد

یخواست  و میچرخید دلم مبابک عوضی تمام مدت نگاهش رو آرز

 چشماشو از کاسه دربیارم علی هم فهمیده بود و اخم کرده 

 بود اومد کنارم و گفت

 شرمنده داداش من نمیدونم چرا اینجوری شده _

مشکل از تو نیست من باید چشماشو از کاسه دربیارم تا دیگه   _

 . نگاه رو ناموس مردم نندازه
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 آرزو

اومده فقط نگاهش   بابک  انگار    رو منهاز وقتی  و معذبم میکنه 

 لخت جلوش وایسادم . میدیدم بابایی چ زجری میکشه ولی

حرفی نمیزنه و خودشو کنترل میکنه وگرنه االن بلند میشد انقدر  

 . میزدش تا زیر دستش و پاش بمیره

 سپهر گفت 

 آرزو ی قهوه از اون قهوه خوشمزه هات درست کن بیار بخوریم _

ارم . به آشپزخونه رفتم که پری الن میلبخند زدم و گفتم چشم ا

 و نازی هم اومدن داشتم قهوه رو آماده میکردم رو به پری

 گفتم

پری تو که ی دایی بیشتر نداشتی تا اونجایی که من میدونم   _

 این از کجا پیداش شد 
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ما   _ بابابزرگم  زن  یکی  اون  از   . خوبه  خیلی  بابک  واااااااااای 

 ده تازه اومده ایران یکا بونمیدونستیم تازه فهمیدیم آمر

 نازی گفت

 تو و امید چرا باهاش خصومت دارید ؟؟؟  _

نه ما خصومتی باهاش نداریم از اینکه انقدر نگاه میکنه امید   _

 عصبی میشه

 نازی گفت

 راست میگه خیلی بد نگاه آرزو میکنه  _

 بسه دیگه بچه ها پری این سینی قهوه رو ببر _

 چرا تو نمیبری ؟؟؟ _

ه امید دوباره تنبیه ام میکنه میدونی که از بابک  برم کمن ب _

 خوشش نمیاد البته منم مثل امیدم
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سینی قهوه رو ازم گرفت و برد بیرون منو نازی هم رفتیم بیرون  

 من رفتم کنار امید و نازی هم کنار سپهر نشست . پری

 قهوه رو تعارف کرد و کنار علی نشست . بابک گفت

 جز من ید بهشماها همتون جفت دار _

 پری گفت

 تو هم برای خودت آستین باال بزن آقا جون که از خداشه  _

 تو چشمای من نگاه کرد و گفت 

 حتما اینکارو میکنم _

سریع چشمامو دزدیدم و نگاهی به امید کردم از عصبانیت سرخ  

 شده بود علی و سپهر هم متوجه شده بودن و با نگرانی نگاه 

 میکردن امید گفت

باشه نگاهت کجاها میچرخه این جمع   _ حرمت داره حواست 

 . االن چیزی نمیگم دفعه بعد چشماتو از کاسه درمیارم
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 علی هم از پشتیبانی امید گفت

 بابک امید راست میگه حواست و جمع کن _

 باشه بابا حاال چتونه شماها  _

 سپهر گفت 

 خالصه گفتن حواست جمع باشه وگرنه بد میبینی _

 عوض کنه گفت اینکه جو وپری برای 

امید خان مگه قرار نبود شام بدی به ما االن بریم ی دوری   _

 ؟؟؟بزنیم تا موقع شام نظرتون چیه

 نازی گفت

 آره من موافقم بریم حاضر شیم  _

 سری تکون دادم و دست امید و گرفتم و گفتم 

 بیا بریم حاضر شیم _
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ش  گرفت تو بغلهردو به اتاق رفتیم تا در بسته شد بابایی من و  

 شروع کرد وحشیانه من و بوسیدن که منم همراهی کردم با 

ولع هم و میبوسیدیم . سرشو برداشت و من و محکم تو بغلش  

 فشار داد و گفت

 نمیذارم تو رو ازم بگیره تو مال منی فقط  _

 از حرفش لذت بردم لبخندی زدم و گفتم 

 من مال توام این مالکیتت و دوست دارم  _

 دم و گفتم ازش جدا ش

 حاضر شیم بریم  _

از تو چمدون ی مانتو بلند کرم ساده با شلوار مشکی و شال کرم  

 قهوه ای برداشت و گفت

 اینا رو بپوش ساده تره کمتر تو چشمی  _

 چشم سرورم  _
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خودشم ی پیراهن کرم و با شلوار مشکی برداشت تا بپوشه هردو  

 ی اذیت ست کردیم من عاشق ست کردن بودم گاهی بابای

خواست ست کنه ولی االن داره به دلم راه میاد خیلی  میکرد و نمی

 سال از زندگی مون گذشته ولی هنوز  ۴دوسش دارم درسته 

 . مثل اوال دوسش دارم و حاضرم جون مو براش بدم

کم   ی  آرایشم  لوازم  کیف  سمت  برم  خواستم  پوشیدیم  لباس 

 آرایش کنم که بابایی گفت

 کوچولو آرایش کردن تعطیلآهای پیشی   _

میزنم که  ن _ آفتاب  بابایی جونم کرم ضد  آرایش کنم  میخوام 

 صورتم نسوزه 

 باشه دخترک بابا ؛ راستی چرا انقدر این مانتو بهت گشاد شده  _

 آخه الغر شدم دیگه به آرزوم رسیدم بالخره _

 خم شد روم پیشونی مو بوسید و گفت
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رم ولی االن هم دوستت ولی من دخمل تپلمو بیشتر دوست دا _

 ق نداری بیشتر از این الغر شی اوکی پیشی کوچولودارم ح

 اهووووووم _

 یهو در باز شد و پری اومد داخل یهو من رفتم عقب گفتم

 این اتاق در داره عزیزم _

 ریز خندید و گفت

 بیایید دیگه همه منتظرن _

 مطمین باش تالفی میکنم  _

بابایی  با  کردم  درست  سرم  رو  تو    شال  بیرون  اتاق  از  رفتیم 

 رایی که سپهر گفتپذی

 با دوتا ماشین بریم بهتره _

 پری با ذوق جواب داد

 آره آره خیلی خوبه ما دخترا باهم شما پسرا هم باهم  _
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 علی گفت

 نخیر شیطون خانم من چنین اجازه ای به تو نمیدم  _

 پری مثل بچه ها پاشو کوبید زمین و گفت 

 مسافرت خوش بگدرونیماااااا اومدیم   _

 . ی تو گوشش گفت که ساکت شدنمیدونم علی چ

قرار شد ما و نازی اینا باهم بریم پری اینا هم باهم . اول باهم  

 رفتیم بازار کلی گشت و گذار کردیم من از ترس بابک دست 

گره   دستای  به  عصبانیت  با  هم  بابک  نمیکردم  ول  رو  بابایی 

 . خوردمون نگاه میکرد

ل کلی خرید  و بازار گشت میزدیم پری هم طبق معموداشتیم ت

 کرده بود . من نکاهم افتاد به مغازه بدلیجات فروشی من عاشق

 بدلیجاتم رفتم نگاه کردم که بابایی گفت 

 تو دوباره چشمت خورد به این چیزا  _
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 بابایی اون انگشتر رو نگاه کنید چ قدر خوشگله _

ا مطلومیت نگاهش کردم  ی انشگتر ساده بود با ی مروارید روش ب

 و گفتم 

 برام بخریش بابایی جونم  میشه _

 نچ میدونی که بدلیجات دوست ندارم _

 با ناراحتی روم و کردم اون ور و گفتم

 پس منم قهلم  _

 پیشی کوچولو میدونه قهر کردن چ عواقبی داره  _

 جوابشو ندادم که گفت 

 بیا بریم برات بخرم _

 هورااااااااا عاشقتم _

ت انداخت  رفتیم  خریدیم  رو  انگشتر  و  مغازه  خیلی  و  دستم  تو 

 . خوشگل بود البته بدل نبود و نقره بود
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 )بابایی)امید  

از دست این دختر تا از این بدلیجات ها میبینه از خود بیخود 

 . میشه و میره سمتش . ی انگشتر نقره خرید بالخره

از وجود بابک   بعد بازار همه باهم به سمت رستوران سنتی رفتیم

 نگاهای خیره اش بهناراضی بودم مخصوصا که از اون 

 . آرزو کالفه ام کرده بود دلم میخواست تا میخورد میزدمش

 تو اتاق بودیم که آرزو گفت 

 بابایی فردا بریم ویالی شما دوتایی  _

 چرا دخترکم ؟؟؟ _

بابک هم شما رو عصبی کرده هم من و چون دایی پری هم   _

 نمیشه چیزی گفتهست 

 تو میدونستی دایی پری ؟؟؟  _
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خدا بابایی مثل اینکه از اون یکی زن بابابزرگش تازه سر  نه به   _

 و کله اش پیدا شده ؛ بریم دیگه بابایی 

 اخه عزیزکم با بقیه هستیم زشته اینا رو بزاریم خودمون بریم _

 اهووووم فکر اینجا شو نکرده بودم _

 زدم رو دماغش و گفتم 

 هووووووم نه بله کی یاد میگیری توا _

 هیچ وقت  _

 ش رو تخت و شروع کردم به قلقلک دادنش و گفتم انداختم

 که هیچ وقت اره ؟؟؟  _

 قهقه میزد و بین خنده هاش میگفت

 نه ......... نه ........ یاد میگیرم _

 محکم بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم

 خندون باشه   قربون خنده هات بشم دوست دارهم همیشه لبت _
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 خودش و تو بغلم جمع کرد و گفت

 که باشم همیشه لبم خندونهبا شما   _

لب شو گذاشت رو لبم شروع کرد به خوردن لبم منم همراهیش  

 میکردم لب میزد

 دوستت دارم _

 منم دوستت دارم دخترکم  _

 بابایی ؟؟؟  _

 جونم ؟؟  _

 منو اسپنک میکنید دلم میخواد ؟؟؟  _

 واست کنی پیشی کوچولو ؟؟ نباید مودب تر درخ _

اهام میچرخید و میووووو میووووو رفت پایین پام نشست و دور پ 

 میکرد دقیقا مثل گربه . منم سرشو نوازش میکردم و گفتم

 پیشی کوچولو چی میخواد ؟؟؟؟ _
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 خودشو چسبوند به پام 

 میووووووووووو میووووووووووو  _

 نک بشه پیشی کوچولو دلش میخواد اسپ  _

 میوووووو میووووووو  _

 پامو چسیبده بود و ول نمیکرد گفتم

 نگی چی میخوای من که نمیتونم کمکت کنم آخهتا  _

 پاهامو ول کرد و مثل گربه ها روبروی من نشست و گفت 

پیشی   _ به  اسپنک کنید ؛ خواهش میکنم  سرورم لطفا من و 

 تون لذت بدید 

 بلندش کردم و خوابوندمش رو پام و گفتم 

 پس دلت اسپنک میخواد آره؟؟؟؟ _

 اهووووووووم  _
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لم رو شلوار  از  با دست  باسنشو  س کردم خودشو منقبض کرد 

 محکم زدم روش و گفتم

 اهووووم نه بله  _

شلوار و لباس زیرشو کشیدم پایین و شروع کردم با دست ضربه 

 . میزدم رو باسنش ولی محکم نمیزدم آرزو هم ناله میکرد

اله کردنش ضربه آخر و محکم زدم رو باسنش  منم تالفی الکی ن

 که گفت

 آیییییییییییییی  _

 . ست سفیدش قرمز شده بود ولی نه اونقدر زیادپو

 بغلش کردم که گفت 

 میسوزه بابایی  _

 نچ نچ دروغ من که محکم نزدم  _
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داخل  بردم  کردم  بلندش  باسنش  دادن  ماساژ  به  کردم  شروع 

 و گذاشتم تو وان که گفت   حمومی که تو اتاق بود وان و پر کردم

 اخیییییییییش بابایی چ خوبه _

بود . فقط تنشو شستم و حوله پیچیدم دورشو    خنده ام گرفته

 آوردمش بیرون . خوشکش کردم و خوابوندمش رو تخت . رفتم 

و   رفتم سمتش  و  برداشتم  بودم  آورده  که  پوشکی  تو ساک  از 

 گفتم

 دخترکم باید پوشک شه _

ون داد پودر بچه بهش زدم و پوشکش کردم بغلش  فقط سرشو تک

 کردم که گفت 

 اااام بابا پستونک میخوا _

 پستونک تو در نیوردم دخترم  _

 عب نداله بابایی  _
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دست من و گرفت و شست مو گرفت و کرد تو دهنش شروع کرد  

 به مکیدنم تا خوابش برد . منم پیشونیشو بوسیدم و چشمامو

 . و بستم خوابیدم

صبح با صدای ضربه ای که به در میخورد از خواب بیدار شدم .  

 دم بیرون و بلند شدم رفتم آروم دستمو از دهن ارزو کشی

 سمت در و گفتم 

 کیه؟؟؟ _

 صدای علی بود که میگفت 

امید داداش بیدار شید بیاید صبحونه بخورید میخوایم بریم   _

 دریا

 باشه برو ما اومدیم  _

 آرزو نوازشش کردم و گفتم رفتم نشستم رو تخت کنار

 دخترکم خانمم نمیخوای بلند شی _
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 با صدای خواب آلود گفت

 دقیقه دیگه بخوابم  ۵رو خدا تو _

 پاشو خانمی همه منتطر مان میخوایم بریم دریا  _

 تا اسم دریا اومد از جاش پرید و گفت

 اخ جوووووووون دریا  _

شست صورتشو  و  دست  کردم  باز  پوشکشو  حموم  تو  م بردمش 

 لباساشو تنش کردم سعی میکردم حد االمکان پوشیده باشه تا از 

 . بمونهچشمای دریده ی بابک دور 

 . هردو رفتیم پایین به بقیه سالم و صبح بخیر گفتیم

چون  بود  نزدیک  البته  دریا  سمت  افتادیم  راه  صبحانه  از  بعد 

 . ویالشون تو ی شهرک بود که روبروی ویال دریا بود

 . جمع کردیم و رفتیم کنار دریا ماهم بساطمون و
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هم .  دختر ی جا نشسته بودن و باهم حرف میزدن ما مردا هم با

 بابک داشت با تلفن حرف میزد نمیدونم کی بود ولی داشت

ادرس اینجا رو میداد با عصبانیت داشتم نگاهش میکردم به علی  

 گفتم

 این سرخود داره کی رو دعوت میکنه اینجا ؟؟؟ _

 دونم من که خبر ندارمنمی _

 وقتی بابک اومد سمتمون علی ازش پرسید

 قراره کسی بیاد اینجا ؟؟؟  _

 از دوست دخترم خواستم بیاد  آره _

 سپهر با عصبانیت گفت 

 اینجا خانواده هست فکر نکنم درست باشه این کارت _

 خب شما هم فکر کنید ما هم زن و شوهریم _
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کیه این دختر بیچاره    کسی دیگه ای حرفی نزد مشتاقم ببینم 

 . ای که با این عوصی دوست شده

 آرزو

ه دختری رو دیدیم که  داشتم به حرف های پری میخندیدیم و ک

 داره میاد سمتمون چهره اش برام آشنا بود . نزدیک شد نگاهش 

اینجا چیکار داشت ؟؟؟ باورم نمیشد   کردم باورم نمیشد مهناز 

 . ن با تعجب نگاهش میکردنببینمش نازی و پری هم مثل م

رفت  پری  بوسید  اش  گونه  و  کرد  بغلش  و  بابک  سمت  رفت 

 رش رفتیم من رفتم کنار بابایی سمتشون من و نازی هم پشت س

با عصبانیت داره نگاهشون و میکنه دستاشو  وایسادم که دیدم 

مشت کرده میدونم چ قدر از هردوشون متنفره دستشو گرفتم و  

 با 
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دم . با صدای پری نگاه مو از بابایی گرفتم .  لبخند بهش نگاه کر

 پری داشت به بابک میگفت

 معرفی نمیکنی ؟؟؟؟  _

 دخترم مهناز دوست _

مهناز به همه دست داد و به مردها که با ناز و عشوه به بابایی که  

 رسید گفت

 دلم برات تنگ شده بود امید خوشحالم میبینمت  _

 امید پوزخند زد و گفت 

 م دور و بر من نپلکولی من ناراحت _

 بقیه با تعجب به ما نگاه میکردن که پری پرسید

 هم و میشناسید ؟؟؟ _

 امید جواب داد

 ی زمانی اره ولی االن نه _
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 فکر کنم علی شناخت چون داشت به امید نگاه مشکوکی میکرد

. 

 .بابک کم بود مهناز هم اضافه شد رو اعصابم بود

د و درسته بهش محل نمیداد  مدام خودش و میچسبوند به امی

 ولی بازم من حرص میخوردم و بابک عوصی موزی نگاهم 

ه بودم دلم میخواست تو  میکرد . از عصبانیت دستامو مشت کرد

 همین دریا غرقش کنم هم مهناز و هم بابک از دست

 . هردوشون راحت شیم

تو تراس نشسته بودم و داشتم فکر میکردم بقیه خواب بودند .  

 این دو روزی که اومدیم مهناز و بابک رو اعصاب من هستن

مهناز که با رفتار و عشوه هایی که برای امید می اومد بابکم که  

 . نگاه هاش به من با

 خیلی تو فکری ؟؟؟؟  _
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و   ندادم  اهمیتی  شدم  روبرو  مهناز  با  برگشتم  صدا  شنیدن  با 

 برگشتم . اومد کنارم و گفت 

 حق منه امیدتو نباید با امید باشی  _

 پوزخندی زدم و گفتم

 تو هیچ حقی نداری دور زندگی من و خط بکش  _

ک _ همونطور  بیوفتی  از چشمش  کنم  کاری  سال    ۴ه  میتونم 

 پیش اینکار و کردم 

دیدی که چی شد دوباره اومد سمت من نه تو امید به تو عالقه   _

 ای نداری هیچ ازت متنفره برو دنبال زندگی خودت

ه سادگی برم اون موقع که زیرش نفس نفس میزدم  ااااا مگه ب _

 تو کجا بودی هان ؟؟؟ 

از حرفش عصبی شدم دوست نداشتم این حرف شو ولی مربوط  

 ه گذشته بوده نه االن نباید ضعف نشون بدم گفتم ب
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اون موقع هم دوسش داشتم ولی امید تو رو نمیخواسته فقط  _

 به خاطر لذتش باهات بوده به خودتم گفته بوده 

 امید حق منه منم حق مو میگیرم مطمئن باش _

رفت داخل ساختمان من و عصبی و ناراحت رها کرد نکنه بتونه  

 و امیدمو ازم بگیره . سرمو تکون دادم تا   اینکار و انجام بده

افکار منفی از ذهنم بره بیرون بابایی ما منه هیچ کس نمیتونه 

 . من و ازش جدا کنه

اتاق دیدم رو تخت   خوابیده رفتم خودمو تو بغلش جا  رفتم تو 

 کردم و محکم بوسیدمش و گفتم 

 خیلی دوستت دارم _

 منم دوستت دارم عزیزدلم  _

 ؟؟؟ اااا بیدارید _

 چیشده که انقدر پریشونی دخترم ؟؟؟  _
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 بابایی جونم ی قولی بهم میدید ؟؟؟؟  _

 آره عزیزم چ قولی ؟؟؟  _

 یترسمهیچ وقت تنهام نذارید من بدون شما م _

 منو محکم تو بغلم فشار داد و گفت

 من هیچ وقت دخترکم تنها نمیذارم مگه دیوونه منو ببین _

 ه گفت مجبورم کرد تو چشماش نگاه کنم ک

تو عشق منی خان منی دخترمی بدون انقدر دوستت دارم که   _

 تنهات نمیذارم

به   کردم  شروع  لباش  رو  گذاشتم  لبمو  حرفی  هیچ  بدون 

مثل همیشه همراهیم میکرد . آروم شدم دیگه  بوسیدنش بابایی 

 تشویش

نکردنی   باور  آرامشی   . میده  آرامش  بهم  بابایی  وجود  نداشتم 

 . ز خدا ممنونم که سرراهم قرارش دادتوصیفش برام سخته . ا
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 )بابایی)امید  

نمیدونم چی شده که آرزو این حرفارو میزنه نکنه بابک اذیتش 

 کرده نگران شدم گفتم

 تو کجا رفته بودی ؟؟؟  _

 تو تراس بودم داشتم دریا رو نگاه میکردم _

پس چرا اون حرفا رو زدی ؟؟؟ بابک اومد اذیتت کرد ؟؟؟ د   _

 حرف بزن 

ه نمیذارید حرف بزنم که ، نه اون عوضی نیومد مهناز اومد  آخ _

 ی سری چرت و پرت گفت که مهم نیست ، مهم شمایید که 

 پیشم هستید 

 تونه انجام بده مطمئن باشهیچکاری نمی _

 میدونم بابایی ، حاال بریم پایین فکر کنم بقیه بیدار شدن _
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ب  داشتن  و  بودن  نشسته  هم  دور  همه  پایین  رفتیم  حث باهم 

 میکردن گفتم

 موضوع چیه ؟؟؟ _

 سپهر گفت 

من میگم بریم کنار دریا بهتره جوجه هم گرفتم همونجا کباب   _

 جنگل میکنیم ولی آقا بابک میگه بریم

 با اخم به بابک نگاه کردم و گفتم

نداره همون   _ تازه شب میشه چراغ هم  جنگل االن خطرناکه 

 دریا بهتره 

 مهناز گفت

یید شماها خب ی کم هیجان خوبه که برای ای بابا چقدر توسو _

 چراغ هم نور ماشین ها هست دیگه 

 با تحکم گفتم 
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 د جنگلرای با اکثریت شما دو تا دوست دارید بری _

بقیه هم حرف مو تایید کردند و باهم وسایل جمع کردیم رفتیم  

 کنار دریا رو ساحل حصیر پهن کردیم و نشستیم دور هم که 

 پریسا گفت 

مثل پیرزن پیرمرد ها ی جا نشستین بلند شید وسطی بابا چیه   _

 بازی کنیم 

 آرزو بلند شد و گفت 

 شدیدا موافقم بلند شید دیگه حوصله ام سررفت _

هردوشون به اجبار بلندمون کردند به دو گروه تقسیم شدیم من  

 . و آرزو و سپهر و نازی ی گروه بقیه هم گروه دوم

و بندازن اولین بار که زدن  قرار شد ما وسط باشیم علی اینا توپ  

 سپهر رفت بیرون مثال مرد همون دفعه اول توپ خورد بعد 
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بیرون مو نازی هم رفت  بازی  . توپ چند دور  آرزو  و  ندیم من 

 دست مهناز بود . توپ پرتاپ کرد سمت آرزو . نتونست 

جاخالی بده توپ خورد تو صورتش و خورد زمین سریع دویدم  

 دم سرشو بیارم باال ولی سمتش و بغلش کردم و سعی کر

 نمی آورد گفتم 

 آرزو جان عزیزم سرتو بیار باال خانمم _

خون عوصی چ قدر محکم  سرشو که آورد باال دیدم بینیش پر از  

 زد دستاش میلرزید اشک از چشماش جاری شد سپهر سریع 

 اومد جلو و گفت

 آرزو سرتو باال نگه دار ؛ امید ببرش تو ویال صورتش و بشور  _

رو و    از  ویال  بردمش داخل  به من  تکیه  با  بلندش کردم  زمین 

 رفتیم داخل دستشویی شیر آب و باز کردم صورتشو شستم و

 گفتم  پاک کردم . 
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 خوبی عزیزکم ؟؟؟  _

 اهووووم _

بردمش بیرون رو مبل نشوندمش هنوز دستاش میلرزید همون 

 لحطه در باز شد و مهناز اومد و گفت

 آخی عزیزم چیشد ؟؟؟  _

رفش با عصبانیست یقه شو گرفتم و کوبیدمش به دیوار رفتم ط

 و گفتم 

بینی  ببین هرزه دست از دست من و زنم بردار وگرنه بد می _

 فهمیدی

با شنیدن صدای آرزو که صدام میکرد ولش کردم که پرت شد  

 رو زمین رفتم سمتش گفتم 

 عزیزم بشین برم برات آب قند بیارم ترسیدی فشارت افتاده  _
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تو آشپزخونه ی لیوان آب قند درست کردم و ی کم  سریع رفتم  

 داخلش گالب ریختم تا آرومش کنه ؛ رفتم بیرون لیوان دادم 

رد ی کم که خورد صورتش و جمع کرد میدونم از طعم  بهش خو

 گالب خوشش میاد با تحکم گفتم 

 بخور آرزو برات خوبه  _

زو و  به احبار تا انتهاش و خورد . بقیه اومدن پریسا اومد پیش آر

 گفت

 حالت خوبه ؟؟؟؟ _

 آره عزیزم خوبم نگران نباش _

 رو کرد به همه و گفت

 ببخشید بازی تونم خراب کردم _

 نازی گفت
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ربطی به تو نداره عزیزکم بعضیا بازی رو با میدون جنگ اشتباه   _

 گرفتن

 آرزو

نامرد عوضی بدجور توپ و زد تو صورتم بینیم خیلی درد میکرد  

 می آوردم دلم نمیخواست بابایی روولی به روز خودم ن

 . نگران کنم

 نازی اومد جلومو گفت 

 بزار بینی تو ببینم _

 آخم رفت باال . بابایی اومد کنارم و به نازی گفت  تا دست زد

 شکسته ؟؟؟ _

 نه توپ خیلی محکم بود ولی خدارو شکر نشکسته کوفته شده  _

 تا گفت کوفته شده با ناراحتی گفتم
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اونم بزرگ  واااااااااای   _ تو دار دنیا ی بینی خوشگل داشتم که 

 شد و از ریخت افتادم 

 بابایی خندید و گفت 

 همه جوره خوشگلی نخیر از ریخت نیوفتادیتو  _

صورتم  دوباره  میدونم  کشیدم  خجالت  جمع  جلوی  حرفش  از 

 سرخ شده . علی خندید و گفت 

خب خدارو شکر بخیر گذشت ؛ اقا امید نشین ور دل زنت بدو   _

 بیا بریم آتیش درست کنیم برا کباب ها 

 بابایی با غرلند بلند شد و گفت

 عشقش خوش باشهنمیذاره آدم ی کم با  _

رفت بیرون بقیه هم همراهش رفتم منم بلند شدم رفتم تو اتاق  

 تا بینی مو تو آینه ببینم خدارو شکر تعییری نکرده بود ولی درد 

 . داشت
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باب  بیرون که دیدم  اومدم  اتاق  و داره نگاهم  از  بیرو وایساده  ک 

 میکنه خواستم بی تفاوت از کنارش رد بشم که سد راهم شد و 

 گفت

 . کجا خانم ؟؟؟ وایسا کارت دارم _

 برو کنار میخوام رد شم  _

 باید ی چیزایی بهت بگم  _

 نمیخوام بشنوم گمشو کنار  _

 اوه اوه چ دختر بی ادبی باباییت تربیتت نمیکنه  _

 که گفت   صدای بابایی اومد

 اتفاقا بهش یاد دادم با ادم عوضی مثل تو اینجوری رفتار کنه _

. 

 بابک گفت 

 ید باهات حرف بزنم آرزو با _
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 بابایی اومد یقه شو گرفت و گفت 

 اسم زن من و به اون زبون کثیفت نیار _

بابک هیچکاری نکرد و گداشت رفت رو پله ها بود که برگشت و  

 گفت

 مواظب زنت باش _

معنی حرفش چیه چرا یهو اینجوری شده فکر کنم    نمیدونستم

 بازم نقشه اش و ی فکرایی تو سرش داره

 وقتی بابک رفت بابایی اومد بغلم کرد و گفت 

 خوبی ؟؟؟ اذیتت که نکرد ؟؟؟  _

 نه بابایی مگه با وجود شما جرات چنین کاری هم داره  _

 بریم پایین _

 دوتایی رفتیم پایین تا سپهر ما رو دید گفت

 خوب از زیر کار درمیریا بدو بیا کارت دارم _
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 خب بابا توهم االن میام  _

 من گفت تو گوش

 میری پیش بقیه دیگه هم تنها جایی نباش _

 چشم _

رفتم تو آشپزخونه که پری و نازی البته مهناز هم اونجا بود پری 

 تا من و دید گفت

 قهوه میخوری ؟؟؟ _

 ق قهوه امنیکی و پرسش ؟؟؟ تو که میدونی من عاش _

مزه   رو  قهوه  داشتم  آورد  قهوه  برام  پری  و  میز  پشت  نشستم 

 ه نازی گفت میکردم ک

 راستی خیلی خوب شدی ها _

 چطور ؟؟؟؟ _

 اندام تو میگم خیلی خوب شدی الغر شدی  _
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واقعنی ؟؟؟؟ ولی امید دوست نداره میگه تپل که بودی بهتر   _

 بود البته گفته دیگه حق ندارم الغر کنم

 گفتمهناز 

 ااااا امید سلیه اش فرق کرده قبلنا تپل دوست نداشت _

مشت میکنم دوست داشت همون مشت بیام   دستمو از عصبانیت

 رو صورتش و پخش زمینش کنم ولی خودمو کنترل کردم و 

 گفتم

آدما عوض میشن البته وقتی عاشق میشن امید هم عاشق منه  _

 البته فکر کنم داری میسوزی 

 د رفت بیرون پری گفتبا عصبانیت بلند ش

 این امید و از کجا میشناسه _

شق سینه چاکش ولی عمرا بزارم امید قبال اسلیوش بوده و عا _

  از چنگم دربیاره امید مال منه
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 شروع کردیم به خوردن قهوه و با هم دیگه حرف زدن

 )بابایی)امید  

رفتیم تو حیاط تا آتیش درست کنیم . ی نگاهی دور و اطراف 

 م بابک نیست استرس بهم دست داد اومدم داخلکردم دید

از ساختمون دیدم   نبوده  بیخود  ترسم  فهمیدم  نیست  ارزو هم 

 نازنین پرسیدم 

 آرزو کجاست ؟؟؟ _

 رفت باال تو اتاقتون فکر کنم  _

سریع پله ها رو یکی دو تا طی کردم رفتم باال دیدم بابک جلوی 

 تم و ارزو رو گرفته خیلی عصبی شدم رفتم یقه شو گرف

ه باهاش اتمام حجت کردم نمیدونم چرا لحن صحبتش عوض شد

 بود وقتی گفت مواظب زنت باش دلم هری ریخت پایین

 . نمیدونم چرا ترسیدم
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پیش بچه ها وایساده بودیم داشتیم کباب ها رو درست میکردیم  

 ولی من اصال اینجا نبودم تو فکر حرف بابک بودم برای چی

بخواد بالیی سر آرزو بیار البته ازش  اون حرف و زد نکنه مهناز  

 . بعید نیست

ن فکر ها بودم یهو دستم سوخت دادم رفت هوا نگاه کردم  تو همی

 دیدم دستم چسبید به سیخ . سپهر گفت

 معلوم هست هواست کجاست پسر ؟؟؟ _

 ارزو رو دیدم داره میدوئه سمتم رسید بهم و گفت 

 چیشد؟؟؟؟ _

 هیچی عزیزدلم  _

 حواست کجاست اخه ؟؟ دستت قرمز شده _

 و گفتم اشکاش سرازیر شد اشکاش و پاک کردم 

 دست من سوخته تو چرا گریه میکنی _
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 بیا بریم خمیر دندون بزنم روش _

دستمو و گرفت و برو داخل رفت خمیر دندون آورد و زد به دستم  

 خیلی میسوخت خیلی قرمز شده بود . زیر لب غرلند 

نگا نبوده  هواسم  چرا  که   . لبخند  میکرد  با  دارم  دید  کرد  هم 

 نگاهش میکنم با حرص گفت

 اینجا دارم حرص میخورم تو میخندیمن  _

 اخه حرص میخوری خوشگل تر میشی _

به  کردم  شروع  لبش  رو  گداشتم  لبمو  بزنه  حرفی  نداشتم 

 .بوسیدنش

 گفتم

 نکران نباش دخترم من خوبم _

ر موقع خوردن شام آرزو لقمه میگرفت میذاشت دهنم که سپه

 گفت
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 ودش میتونه بخورهآرزو چالق که نشده دستش سوخته خ _

 گفتم

 چیه حسودیت میشه  _

 نازنین یه لقمه براش گرفت و گذاشت دهنش و گفت 

 بخور عشقم _

خنده ام گرفته بود مثل بچه ها به ما حسودی میکرد . به آرزو  

 گفتم

 خودت چرا نمیخوری ؟؟؟ _

 منم میخورم ب لقمه تو ی لقمه من _

 فت خوردن شام دور هم نشسته بودیم که علی گبعد 

 ی فیلم تپل آوردم ببینیم _

 پریسا گفت 

 تورو خدا ترسناک نباشه ها من سکته میکنما  _
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 چرا اتفاقا ترسناکه _

صدای آرزو هم دراومد که نذاره ولی خب علی کار خودش و کرد  

 و فیلم گذاشت و هرکسی تو بغل یار خودش رفت وقتی 

نم آرزو ناز با حرص و نفرت و مارو نگاه میکرد مآرزو بغلم بود مه

 رو بیشتر به خودم چسبوندم زیر گوشم گفت

 من میترسم بابایی  _

 نترس قربونت برم بابایی کنارته _

فیلم شروع شد راجع به خونه ای بود که ی خانواده تازه به اونجا  

 اسباب کشی کرده بودن . قبال ی خانواده ای اون جا زندگی 

 . مرده بودن میکردن که

بوند و دستم و فشار میدادم میدیدم  آرزو مدام خودشو بهم میچس

 میترسه سرشو گذاشتم رو سینه ام و سرشو بوسیدم تو گوشش

 گفتم
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 هییییییییییییس عزیزکم این فقط ی فیلمه واقعیت نداره که _

 چرا قبال که اتفاق افتاده وااااااااااای نکنه سراغ ما هم بیاد  _

 ت خنده ام گرف

 نمیاد عزیزدلم  _

 آرزو

از ترس داشتم سکته میکردم خیلی وحشتناک بود روح داشت  

 دختر بچه میکشید با خودش ببره جلو دهنم و گرفتم تا جیغ

سرمو   بابایی  نبینم  تا  کردم  فرو  بابایی  سینه  تو  سرمو  نزنم 

 . میبوسید و حرفی نمیزد

بیر بابایی  بغلم  از  میترسیدم  هنوزم  فیلم  شد  تموم  ون  وقتی 

 ترس تو بغل علی بود نمیگن تو دو تا دخترنمیاومدم پری هم از  

بچه اینجان نباید چنین فیلم هایی بزارن . علی پری رو بغل کرده  

 بود کلی ترسیده بود همیشه ترسو بود از کوچیک ترین
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 چیزی میترسید و میلرزید گفتم 

آخه این چ فیلمی گذاشتی تو که میدونی پری چقدر حساسه   _

 و ترسو

وی علی رو گاز گرفت که دادش رفت باال  پری آروم تر که شد باز

 همه زدی زیر خنده پری گفت

 حقته تا تو باشی فیلم ترسناک دیگه نذاری _

 باشه پریسا خانم ما تنها میشیم دیگه  _

 نچ امشب میخوام برم پیش آرزو بخوابم _

 بابایی گفت

 حرفشم نزن آرزو پیش خودم _

 ایی رفت و گفتپری چشم غره ای به باب

 رم نازی جون میخوابم پس می _

 سپهر گفت 
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 منم نمیذارم زنم از کنارم جم بخوره  _

 ای بابا حاال ی شب کنار زن تون نخوابید  _

 علی گفت

 منم نمیذارم زنم از کنارم جم بخوره  _

 با عشوه گفت

 یعنی انقدر دوسم داری ؟؟؟  _

 علی هم پیشونی شو بوسید و گفت

 فکرشو بکنی  خیلی بیشتر اونچه _

به جای پری خجالت کشیدم ولی پری عین خیالش نبود و  من  

 . با لبخند به علی نگاه میکرد

 آرزو

قرار شد امروز بریم جنگل . رفتم کنار بابایی آروم بوسیدمش و  

 گفتم
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 بابایی جونم بیدار نمیشید ؟؟؟  _

 چشماشو باز کرد و یهو منو گرفت تو بغلم و گفت

 چولو یشی کوبخوابیم حاال زوده پ  _

 دیر میشه بابایی االن بقیه بیدار میشن _

 بلند شد و نشست رو تخت و گفت

 باشه بلند شدم  _

 محکم بوسیدمش و گفتم 

 بداخالق نشید دیگه بابایی جونم _

 نیستم وروجک  _

رفت تو دستشویی و دست و صورتشو شست اومد بیرون هردو  

 تو لباس پوشیدیم و رفتیم پایین . فقط مهناز و بابک 

 پزخونه بودن و داشتن چایی میخوردن مهناز تا ما رو دید گفتاش

 صبح بخیر امید جان بشین برات چایی بریزن _
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 با عصبانیت و حرص گفتم 

 امید صبح ها فقط قهوه میخوره اونم فقط قهوه های من  _

 رومو کردم سمت بابایی و گفتم 

 مگه نه ؟؟؟  _

 بابایی با لبخند نگاهم کرد و گفت 

 یزدلماره عز _

بابایی رفت پشت میز نشست و منم داشتم قهوه اماده میکردم  

 که صدای سپهر اومد که گفت 

 آرزو برا منم درست کن _

به تعداد درست  اومدن و همشون قهوه خواستن منم  بقیه هم 

 . کردم و ریختم تو فنجون ها و براشون بردم

بعد خوردن صبحانه وسایل و جمع کردیم و راه افتادیم سمت 

 . گلنج
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و   کردیم  پهن  و  زیرانداز  بود  خلوت  خیلی  که  جایی  رسیدیم 

 نشستیم . مردها داشتن تخته بازی میکردن گفتم

توپش صندوق   _ والیبال  بربم  اینجا  نشینیم  ماهم مثل ماست 

 .عقب ماشین

 پری تایید کرد رفتم توپ و آوردم و وایسادیم باهم بازی کردن

. 

کنه   بازی  اومد  هم  بمهناز  اول  اتمام  همون  باهاش  نازی  ازی 

 . حجت کرد که وحشی بازی درنیاره و درست بازی کنه

 . شروع کردیم به بازی و با هیجان بازی میکردیم

مهناز وارد نبود مدام توپ و پرت میکرد این ور و اون ور و خودش 

 میخندید ما مجبور بودیم بریم توپ و بیاریم . با 

 عصبانیت گفتم 

 ی مارو هم خراب کردیزی نکن بازبلد نیستی با _
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 با عصبانیت نگاهم کرد و گفت 

 من بلدم شما بلد نیستید توپ و بگیرید  _

 توپ و انداختم و گفتم 

 من بازی نمیکنم  _

بقیه هم از تبعیت من بازی نکردن . رفتم سراغ بابایی و به زور  

 بلندش کردم و گفتم 

 بیا بریم عکس بندازیم  _

 مول کن دارم بازی میکن _

 اااااااااااااااااا نه بیاا _

به اجبار بلند شد باهام اومد شروع کردم سلفی گرفتن دو تایی و  

 قدم زنان میرفتیم کلی باهم حرف میزدیم ولی نمیدونم چرا

 . بابایی تو فکر
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نزدیکای غروب بود داشتیم با بچه ها قدم میزدیم ناگهان افتادم  

 شم  تونستم بلندزمین با صورت . پام به شدت درد میکرد نمی

 پری ترسیده بود . مهناز ی نگاه به پام کرد و گفت 

 پات در رفته باید بریم سپهر برات چا بندازه  _

نمیتونم راه بیام آیییییییییی ، من اینجا میمونم شما برید امید  _

 و بیارید من و بلند کنه

 مهناز گفت

 آره شما برید من پیشش میمونم _

 ننه پری تو هم بمو _

مهناز تنها بمونم مخصوصا االن که داشت هوا  دوست نداشتم با  

 تاریک میشد چراغی نبود و منم جایی رو نمیدیدم . پری گفت 

 نمیشه نازی تنها بره تو بمون من و نازی میریم زود میایم  _

 زود بیاینا  _
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 باشه زود میایم  _

 هردو راه افتادن رفتن منم تکیه مو دادم به درخت و نشسته بودم

 که مهناز گفت

ر کردی دلم سوخته که کنارت وایسم نه عزیزم االن همین  فک_

 جا ولت میکنم و ی کاری میکنم نتونن پیدات کنن

عوضی   کردم  صداش  و  زدم  داد  بودم  ترسیده  رفت  گذاشت 

 . میدونست نمیتونم ببینم هوا تاریک شه گذاشت رفت

 )بابایی)امید  

ون ن و ما راحت بودیم از غرغراشدخترا رفته بودن ی دوری بزن

 و داشتیم با خیال راحت تخته بازی میکردیم که یک 

ساعت گذشته بود که دیدم پریسا و نازنین تنها اومدن سریع از  

 جام بلند شدم و گفتم 

 پس آرزو کجاست ؟؟؟  _
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 پریسا گفت 

وسط راه خورد زمین پاش پیچ خورد نتونستم راه بیاد اومدیم   _

 ببریمت که بیاریش

و دنبال پریسا و نازنین رفتم .  نفهمیدم چ جوری کفش پوشیدم  

 رسیدم به جایی که آرزو و مهناز بودن ولی خبری نبود ازش 

 گفتم

 مگه نگفتید اینجا بود ؟؟ پس کوووو؟؟؟  _

 نازنین گفت

اینجا بود نمیدونم کجاست حتما با کمک مهناز اومده سمت   _

 ما 

 یا علی  _

ن که  جایی  سمت  دویدم  دو  دلشوره با  نبود  ولی  بودیم  شسته 

 اشت من و میکشت همه بسیج شدن دنبالش بگردن نبود جنگلد
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داشت تاریک میشد و میدونستم تو تاریکی جایی رو نمیبینه و  

 میترسه و کالفه میشه با صدای بلند صداش میکردم ولی خبری 

نبود نه از اون نه از مهناز نکنه بالیی سرش بیاره خدایا خودت 

 . داش کنمکمک کن پی

گرفتم و ی مشت محکم کوبیدم رو صورتش  رفتم یقه ی بابک و  

 و گفتم 

 بالیی سرش بیاد زندگی تو جهنم میکنم برات _

 همون قدر که تو نگرانشی منم نگرانشم _

 علی اومد جلو و گفت

 به جای دعوا کردن پراکنده شیم پیداش کنیم _

 یمیرمواااااااای علی اگه بالیی سرش بیاد من م _

 توکل کن به خدا هیچیش نمیشه  _
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پراکنده شدیم و شروع کردیم به گشتن من فریاد میزدم و اسمشو 

 صدا میکردم ترسیده بودم تو این تاریکی جایی رو نمیبینه

وااااااااای خدایا  پایین چیکار کنم  باشه  بلندی پرت شده  از  اگه 

 بچهتا   ۵کمک کن تو فقط میتونی نگهدارش باشی . نذر میکنم  

یرم فقط آرزوم سالم باشه  ی بی سرپرست و سرپرستی شون و بگ

 . و اتفاقی براش نیوفتاده باشه

 آرزو

از ترس خودمو جمع کرده بودم . راه افتادم تا برسم به بابایی ولی  

 بدتر راه و گم کردم هوا هم تاریک بود هیچ جایی رو 

لرزدم به خودم نمیدیدم . هق هق میکردم و نفس باال نمیاومد می

 زدم تمام توانم و جمع کردم و فریاد 

 کمک کمک کسی نیست امییییییییید  _
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درد پام بیشتر شده بود گوشی هم که شارژش تموم شده بود و 

 خاموش شده بود اگه شارژ هم داشت آنتن نداشتم بتزم فایده 

 . نداشت

 صدایی رو شنیدم داشت اسمم و صدا میکرد با فریاد گفتم 

 جام من اینجام من این _

شخیص بدم کیه تا من و دید  اومد جلو تاریک بود نمیتونستم ت 

 گفت

 وااااای خدارو شکر سالمی _

نور گوشی شو و زد تو صورتم دیدم بابک از ترس رفتم نشسته  

 رفتم عقب گفتم 

 اومدی من و بکشی مثل مهناز که من و ول کرد و رفت  _

بریم _ بیا  بکشمت  نمیخواستم  نگرانت   نه من هیچ وقت  همه 

 شدن
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م بخوای من و با خودت ببری نا  من با تو نمیام از کجا معلو _

 کجا آباد 

 بیا بریم آرزو میخوام ببرمت پیش باباییت  _

نمیدونم چی تو چشمهاش دیدم که بهش اعتماد کردم خواستم 

 بلند شم که نتونستم گفت 

 چرا بلند نمیشی ؟؟؟  _

 با گریه گفتم

 میکنهنمیتونم پام درد  _

 نمیتونی راه بیای _

 ادم . رو شو کرد اون ور که گفتم سرمو به نشونه ی نه تکون د

 تورو خدا نرو من میترسم  _

انقدر ترسیده بودم که به بابک پناه آورده بودم . برگشت سمتم  

 و گفت



 

 

500 

من جایی نمیرم آرزو من اگه بغلت کنم بریم امید گردن مو   _

 م تکیه کنیم بریم میشکنه البته حق داره .میتونی به

 سعی میکنم  _

ش تکیه کردم دوست نداشتم ولی تو  کمکم کرد بلند شم و به

این موقعیت چاره ی دیگه نداشتم داشتیم میرفتیم نمیدونستم  

 درست 

ببره سربه   و  من  اگه  اعتماد کردم  بهش  اصال چرا  نه  یا  میریم 

 چارهنیست کنه چی؟؟ خیلی احمقم که بهش اعتماد کردم . ولی  

 . ی دیگه نداشتم اونجا میموندم دق میکردم

پا پا تشخیص دادم ناگهان صدای  یی شنیدم ترسیدم از صدای 

 داره میاد سمت ما گفتم 

 کیه ؟؟؟؟  _

 منم اومدم ببینم با بابک میری و دیگه پیدات نمیشه  _
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ترسیده بودم وااااااااااای خدا بابک گفت من و میخواد ببره پیش  

 ی میگه قرار نیست برم پیش امید . خدایا امید ولی این عوض

 ویی .بابک گفتکمکم کن همه ی امیدم ت

 تو اینجا چیکار میکنی ؟؟؟؟  _

 اومدم مطمئن بشم میبریش و دیگه پیداش نمیشه _

بیوفتم زمین که   بود  میلرزیدم نزدیک  از حرفش  بودم  ترسیده 

 من و محکم گرفت و گفت 

ترسی من قول دادم  من میبرمت پیش امید پس الزم نیست ب _

 به قولمم عمل میکنم 

 مهناز با عصبانیت گفت 

 عنی چی میبرمت پیش امید مگه قرار نبود ببریشی _

قرارمون این نبود اون عوضی وارد بازی شه بعدشم من این   _

 چند روز فهمیدم این دوتا عاشق همن و نمیخوام جداشون کنم
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خوشحا زمانی  عاشق  آرزوام  عاشق  من  کردم  فکر  که خیلی  له 

 عشقش خوشحال باشه حتی اگه کنارش نباشه آرزو فقط با امید 

وقت   هیچ  کنم  قائمش  هم  جا  ده  ببرمش  من  اگه  خوشحاله 

خوشحال نیست بلکه ازم متنفر میشه میخوام مثل آدم زندگی  

 کنم . تو

 . هم اگه عاشق امیدی برو بزار زندگی شو بکنه

 صدایی از پشت سر شنیدم که گفت

ندی بزارم برید باید جهنم شه زندگی کسی که جهنم  کور خو _

 کرد زندگی مو 

 گشتم باورم نمیشد اینجا ببینمش گفتموقتی بر

 احسان  _

 ساکت شو به چه حقی زندگی مو جهنم کردی ؟؟؟  _

 من که کاری نکردم تو من و اذیت میکنی من خواهرتم احسان _
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 شروع کرد به خندیدن و قهقه زدن گفت

 یستی ، بچه ی مامان و بابا هم نیستیتو خواهر من ن _

 شوک زده نگاهش میکردم گفتم 

 داری میگی احسان ؟؟؟؟ چی  _

چیه نمیتونی باور کنی نه ؟؟؟ واقعا متاسفم نفهمیدی وقتی   _

 هیچ محبتی بهت نداشتیم خیلی راحت گذاشتیمت کنار عین

 .خیالمون نبود تو بچه ی مامان بابا نبودی

 ادن نداشتم نشستم رو زمین با ناباوری گفتمدیگه توان وایس

همیشه میخواستی من   این چرت و پرت ها چیه میگی ؟؟؟ تو _

 و اذیت کنی االنم میخوای اذیت کنی نه ؟؟؟؟ 

نه اصال دارم حقیقت و میگم میدونی ی عمو دیگه داریم به  _

 اسم شاهین ؟؟؟ 

 آره اسمش و از خانم جون و آقاجون شنیدم _
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 زد بابک فریاد 

 بسه احسان قرار نبود چیزی بفهمه  _

پس پدر مادر من  شوکه نگاشون میکردم چی رو نباید میفهمیدم  

 کی هستند ؟؟؟؟ رو به احسان گفتم

 پدر مادر من کی هستند ؟؟؟  _

عمو شاهین و زن عمو مرجان وقتی تو ی تصادف فوت کردن   _

 تنها تو زنده موندی و مامان و بابا رو مجبور کردن که 

بزرگ کنه آقاجون و خانم جون خیلی دوستت داشتن چون   تورو

 کلی ارزش داشت ولی بچه ی شاهینی کسی که براشون 

مامان ازت خوشش نمیومد میگفت داری شبیه مرجان میشی و  

 ازت متنفر بود نمیدونم چرا ولی با اومدنت زندگیمون وجهنم

وست داشت کردی چون مدام مامان و بابا سر تو دعوا داشتن بابا د

 ولی از ترس مامان جرات نداشت ابراز کنه بعد رفتنت
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من اینجام انتقام بگیرم انتقام خودمو اون فقط داغون بود . حاال  

 . و مامان و بابا

چرا مگه تقصیر من چیه ؟؟؟ من چیکارتون کردم من ی بچه   _

 . بیگناه بودم با زندگی تون چیکار داشتم

انداختی زندان بل _ ه برونم بهم خورد به خاطر تو  یادته من و 

 نتونستم با دختر مورد عالقه ام ازدواج کنم . حاال هم اگه

 میخوای بری پیش امید جونت باید این و امضا کنی 

برگه ای انداخت جلوم برداشتم و خوندمش وکالت نامه بود برای  

 اموالم با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 من که اموالی ندارم  _

 شاهینت داشت ولی االن به من میرسهتو نداری بابای  _

 من هیچی رو امضا نمیکنم  _

 رو کردم به بابک و گفتم 



 

 

506 

 من و میبری پیش امید  _

 سرشو تکون داد و اومد کمکم تا بلند شم که احسان گفت 

 هیچ کس هیچ کجا نمیره باید این برگه رو امضا کنی  _

تو هیچ حقی نداری این اموال بابای من پس مال منه حاضر  _

 . نیستم بدم به کسی ی عمر اذیتم کرده

 اسلحه ای که دستش بود گرفت سمتم و گفت 

 به دل امید میذارمداغ تو  _

و   از دستش گرفت  رو  اسلحه  با ی حرکت  رفت سمتش  بابک 

 گفت

جوجه فکر کردی کاری داره تو رو زدن گمشو کنار بزار رد  _

 شیم

 مهناز اومد جلو و گفت

 لطی میکنی معلوم هست چ غ  _
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آره معلومه برو پی زندگیت مهناز من و تو هیچ وقت سهمی   _

 ازشون نداریم

بلند شدم و بهش تکیه کردم و راه گرفتیم و  اومد کمک کرد و  

 رفتیم برگشت و گفت 

 بیاین سمتم با همین اسلحه میکشمتون  _

که  حرفایی  نمیتونستم   . بابایی  سمت  رفتیم  بابک  به  تکیه  با 

امان بابای من مردن کاش زودتر میفهمیدم  شنیدم هضم کنم م

 انقدر

باها میکنن  رفتاری  بد  باهام  نمیخوردم که چرا  یعنی  خودمو  م 

 حتی بهم عادت هم نکردن که باهام درست برخورد کنن . انقدر

 تحقیرم نکن . بابک گفت

 بهش فکر نکن  _

 حرفاش حقیقت داشت ؟؟؟ _
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 متاسفانه بله  _

 د برم دیدن بابا مامان ازشون بپرسمباید بیشتر بفهمم بای  _

 باشه بزار اول برسیم به امید  _

االن   _ بگم  امیدم  به  باید  امید  اتفاقی  آره  نگرانم  خیلی  حتما 

 براش نیوفته ؟؟

 نه اتفاقی براش نمی افته نگران نباش ، چرا میلرزی آرزو ؟؟ _

 سردمه  _

 زود بیا االن میرسیم بهشون _

بایی رو میخواست تو بغلش آروم بشم لرزم بیشتر شده بود دلم با

 و بگه همه چیزایی که شنیدم دروغ بود و احسان باز داره

رصم بده . آره دروغه ، رو کردم به سمت بابک و اذیتم میکنه ح

 گفتم

 دروغه نه دروغه _
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آروم باش آرزو داری میلرزی آره دروغه خدا لعنتت کنه احسان  _

 نباید میگفتی آروم باش االن میرسیم

تند تند حرف میزد ولی نمیفهمیدم سردم بود عق سرد نشسته 

 . تند تند راه بود رو کمرم یهو بابک بلندم کرد و گرفت تو بغلش

 میرفت

 )بابایی)امید  

پیداش کنیم  نمیتونستیم  میمردم  داشتم  استرس  و  از دلشوره 

 پریسا و نازنین از گریه افتاده بودن رو زمین و مدام معذرت

 .ی میکردن که آرزو تنها گذاشتنخواه

منم عصبی از این ور به اون ور میرفتم نمیدونستم باید چیکار  

 بود دو ساعت از گمشدن آرزوکنم بابک هنوز برنگشته 

 . گذشت بود نه خبری از مهناز و بابک بود نه خبری از آرزو

 علی اومد جلو و گفت
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 نگران نباش امید حتما بابک پیداش میکنه میارتش _

آخه لعنتی اگه پیداش کنه که نمیارتش اگه با خودش ببرتش   _

 چی ؟؟؟ 

 سپهر گفت 

 ره ؟؟؟ خب چرا نمیگی بابک چه خصومتی باهات دا _

 االن وقت این حرف ها نیست االن فقط آرزو مهمه ؟؟؟ _

ناگهان بابک و دیدم که ارزو تو بغلش داره میاد با دو رفتم سمتش  

 و گذاشتم تو ماشین و رفتم سمتآرزو رو از بغلش گرفتم  

 بابک و ی مشت زدم زیر چشمش که پرت شد رو زمین گفتم 

 باهاش چیکار کردی لعنتی ؟؟؟  _

رو شنیدم که با لحنی لرزون اسمم و صدا میکرد رفتم   صدای ارزو

 سمتش و گفتم 

 جونم عزیزم جونم عشقم  _
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 بریده بریده گفت

_  ... .......داد  ..کار.....ریش  با....بک.....نجا.....تم 

 ......ن....دا.......شت.......باش 

 باشه قربونت برم _

 محکم بغلش کردم داشت میلرزید دخترکم تو گوشم گفت

 بایی پام درد میکنهبا _

از بغلم جداش کردم و سپهر و صدا کردم تا پاش و معاینه کنه  

 گفت

 در رفته باید جا انداخت  _

 آرزو گفت 

 نه نه درد داره _

 طوری که پاشو میمالید میگفتسمهر همون 

 نه اصال درد نداره  _
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 ناگهان فریاد آرزو بلند شد سپهر گفت

 جا انداختم _

 . رو آورد باهاش پای آرزو رو بست رفت تو ماشین باند کشی

 گفتم

 بشینیم تو ماشین و برگردیم  _

 . نشستم توماشین و روشنش کردم و راه افتادم سمت ویال

شدت میلرزید ماشین و زدم کنار و سریع پیاده شدم و    آرزو به

 رفتم سمت آرزو و بغلش کردم و تو گوشش حرف میزدم و 

میل همچنان  ولی  کنم  آرومش  میکردم  اومد  سعی  سپهر  رزید 

 سمتم و گفت 

 بشین باید ببریمش بیمارستان _

نشستم صندلی عقب و سپهر پشت فرمون و بابک هم صندلی  

 فتن برن ویال . سپهر راه افتاد سمتشاگرد نشست به بقیه گ
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 اولین بیمارستان . آرزو به شدت میلرزید با فریاد گفتم 

ل لعنتی چه سپهر تند تر برو داره از دست میره بابک تو جنگ _

 اتفاقی افتاد که آرزو به این حال و روز افتاده 

 آرزو با صدایی لرزون گفت 

 بابایی سردمه  _

 میرسیم بیمارستانجون بابایی عمر بابایی االن  _

پتویی که رو صندلی عقب بود انداختم روش محکم تو بغلم نگه  

 اش داشته بود تا رسیدم بیمارستان سریع پیاده شدم و داخل

تان شدم چند تا پرستار اومدن راهنماییم کردن و آرزو رو بیمارس

 ی تخت خوابوندم و دکتر اومد باال سرش همون لحظه 

داخل اومدن  هم  بابک  و  تو    سپهر  کرد  بیرون  رو  همه  دکتر 

 راهروی بیمارستان بودیم خیلی عصبی و نگران بودم . یقه بابک

 و گرفتم و کوبیدمش تو دیوار و گفتم
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 الیی سر آرزو بیاد تیکه تیکه ات میکنم عوضیوای به حالت ب _

 سپهر اومد جدامون کرد و گفت 

امید آروم باش چیزی نمیشه به جای تشکرت از بابک و که   _

 . زو رو پیدا کردهآر

 تو چی میدونی سپهر ؟؟؟؟  _

 بابک گفت 

 من عاشق آرزوام _

 دوباره خواستم برم سمتش که گفت

ینکه تو آرزو رو ببینی من گوش کن به حرفام لطفا ، قبل از ا _

 دیدمش و عاشقش شدم خانم و نجیب بود مثل بقیه دخترا دنبال

. دوست    پسر و دوست سپر نبود از رفت و آمدهاش میفهمیدم

 صمیمیش پریسا بود گاهی با اون و علی بود نمیدونستم همون
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موقع هم عاشق تو بود این و بعدا فهمیدم بعد از اینکه با تو ازدواج  

 زم میخواستم مال خودم بکنمش تو رو تو شککرد با

انداختم آرزو رو اذیت کردی خیلی بهش سخت گرفتی میتونست 

 م ولی قبول کرد چون توبزاره بره چندبار بهش پیشنهاد داد 

رو میخواست االنم میدونم تورو میخواد و بهت احتیاج داره اون 

 عاشقته جونشو میده برات و فقط کنار تو خوشبخته و من

شبختیشو میخوام االنم موندم حالش خوب باشه میرم و دیگه  خو

 . پشت سرمم نگاه نمیکنم

 همون لحظه دکتر اومد بیرون رفتم سمتش و گفتم 

 شد دکتر خانمم چطوره ؟؟  چی _

فشار عصبی باالیی بهش وارد شده ولی خدارو شکر االن خوبه  _

 بهش آرام بخش زدیم و ی سرم هم بهش وصله بیدار شه

 تموم شه میتونین ببرینش و سرمش
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 ممنون دکتر لطف کردید میتونم برم تو اتاق _

 ی نفر بیشتر نمیتونه بمونه  _

 ممنون دکتر  _

 ه سپهر و بابک گفتمب

 شما برید من پیشش میمونم _

 باشه پس صبح میام دنبالتون _

نشستم   آرزو  کنار  و  اتاق  داخل  رفتم  من  رفتن  بابک  و  سپهر 

 دستشو و بوسیدم و گفتم 

 خدارو شکر که اتفاق بدتری برات نیوفتاد و االن خوبی  _

رفتم   و  گرفتم  وضو  بود  اتاق  داخل  که  دستشویی  تو  رفتم 

 نه ی بیمارستان . نماز مغرب و عشامو خوندم و دو رکعتنمازخو

نماز شکر خوندم از خدا تشکر کردم بابت داشتن آرزو ، فرشته 

 . ی زندگیم
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و صندلی داخل اتاق بود نشستم برگشتم تو اتاق هنوز خواب بود ر

 سرمو تکیه دادم به صندلی و چشمامو بستم و سعی کردم 

 . بخوابم

که مدام اسممو صدا میزد بیدار شدم    با شنیدن صدایی از آرزو

 رفتم سمتش خواب بود و مدام اسمم و صدا میزد و عرق

میریخت صداش کردم و سعی کردم بیدارش کنم تا چشماشو باز 

 محکم بغلم کرد و گفتکرد و من دید 

 خدارو شکر اینجایید بابایی جونم _

 من همیشه پیشتم عزیزدلم  _

 بود و تب داشت گفتم  دستمو گذاشتم رو یشونیش داغ داغ

 دخترکم تب داری بزار برم دکتر رو صدا کنم  _

 نه بابایی نرید من میترسم _
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نترس نداره قربونت برم من اینجام پشت در دکتر صدا کنم   _

 تب داری داری میسوزی بیاد 

به اجبار راضیش کردم رفتم بیرون و دکتر و صدا زدم تا بیاد .  

 ش کرد تبش باال بود باید آمپولبعد چند دقیقه اومد و معاینه ا

میزد ولی ترسیده بود و نمیذاشت باهاش حرف زدم تا راضی شد  

 . نشستم روی تخت و سرشو گذاشتم روی پام و موهاشو

د تا  میکردم  نگاهمون نوازش  لبخند  با  دکتر   . زد  آمپولشو  کتر 

 میکرد گفت

معلومه خیلی دوستت داره تا سرش و گذاشت رو پات خوابش  _

 برد

گاهش کرد دیدم واقا خوابیده به دکتر لبخند زدم و تشکر کردم ن

 . و دکتر رفت بیرون دلم نیومد سرشو از رو پام بردارم

 آرزو
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اهم افتاد به بابایی که  چشمامو بازکردم یادم نیمومد کجام ، نگ

 سرش و تکیه داده بود به دیوار و چشماش بسته بود . تازه 

تا صبح   فهمیدم چی شده من  بمیرم  الهی   . بیمارستان هستم 

 سرم رو پای بابایی بود و نشسته خوابش برده بود . بلند شدم و 

 صداش کردم ناگهان چشماشو باز کرد و گفت 

 چیشده حالت خوبه آرزو ؟؟؟ _

 م بابایی جونم ببخشید خیلی نگرانتون کردمخوب _

 نفس راحتی کشید و گفت

 خدارو شکر  _

 گفت خم شد من و بوسید و 

 جزای این کارات و میدی دخترک بابا  _

 با لحن لوسی گفتم 

 . من حاضرم هرکاری کنم شما رو راضی کنم _
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بشین من برم دکتر صدا کنم بیاد معاینه ات کنه و کرخص   _

 . منتظرموننشی بریم بچه ها  

من نشستم رو تخت و بابایی رفت بیرون بعد چند دقیقه با دکتر  

 برگشت تا من و دید گفت

 مریض لوس ما چطوره؟؟؟  _

 با خجالت گفتم 

 خوبم خانم دکتر ممنون  _

 خوب دیشب شوهرتو نگران کردیا  _

 معاینه شو انجام داد و گفت 

 هیچ مشکلی نداری مرخصی _

بابایی رفت تا کارای تسویه رو انجام  من و بابایی تشکر کردیم و  

 بده و اومد دنبالم و گفت 

 بریم سپهر اومد دنبالمون _
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 بیرون و داخل ماشین نشستیم که سپهر گفترفتیم 

 چطوری خانم مریض؟؟؟؟؟  _

 خوبم ممنون ببخشید همه رو تو دردسر انداختم  _

این حرف و نزن همین که خوبی خدارو شکر نازی و پری از   _

 راحتن که چرا تو رو گذاشتن و اومدن پیش ما دیشب نا

 . ادحاال دیگه گذشت خدارو شکر اتفاق بدتری نیوفت _

سپهر حرفمو تایید کرد و ماشین روشن کرد و به طرف ویال راه  

 . افتاد

وقتی رسیدیم ویال پری و نازی بدو اومدن سمتم و بغلم کردن  

 هردو با بغض گفتن چ

 یم خدارو شکر سالمی خیلی ترسید _

اشکشون سرازی شد منم همراه اونا شروع کردم به گریه کردن .  

 تعلی اومد جلو و گف
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 بسه دیگه خدارو شکر بخیر گذشت _

همگی رفتیم داخل ویال خبری از مهناز و بابک نبودمنم سوالی  

 نپرسیدم رفتم داخل اتاقمون تا برم ی دوش بگیرم داشتم

تاق محکم بغلم کرد  مانتومو درمی آوردم که بابایی اومد داخل ا

 و گفت

 خدارو شکر سالمی _

دم آروم شدم انگار نه  شروع کرد به بوسیدنم منم همراهیش کر

 انگار اتفاقی تو اون جنگل افتاده . چیزایی رو فهمیدم . لبشو

 از رو لبم برداشت و گفت 

نمیخوای بگی چ اتفاقی تو جنگل افتاد که به این روز افتادی   _

 ؟؟؟ 

راجع بهش صحبت کنم اول باید با خودم    دوست نداشتم االن

 کنار میومدم گفتم
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 میشه االن نگم _

 یشه باید بدونم چ بالیی سرت اومدنه نم _

 رفت سمت پنجره پشتشو کرد به من و گفت 

از دیشب ی چیزی مثل خوره داره وجودمو میخوره نکنه بابک  _

 ....... بهت دست

تم فشار عصبی  بقیه حرفشو نزد دستاشو مشت کرده بود میدونس

 روشه رفتم از پشت بغلش کردم و گفتم

تاد من سالمم بابک فقط نجاتم  بابایی جونم هیچ اتفاقی نیوف _

 داد از اون مخمصه ی حقیقت هایی فهمیدم که اول خودم باید 

باهاش کنار بیام تا بتونم برای شما تعریف کنم بهم فرصت میدین  

 ؟؟؟ 

 مو بوسید و گفتبرگشت سمتم و محکم تو بغلش گرفت و سر

 همین که سالمی خدارو شکر ولی زود برام تعریف کن نگرانتم _
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 م بابایی جونم ، حاال دخترتون و حموم میکنید چش _

 با جون و دل  _

رفت تو حموم و وان پر کرد اومد پیش من و لباسامو درآورد و  

 بغلم کرد و برد گذاشت تو وان شروع کرد به شستن من تمام 

کرد و میشست لذت میبردم و تمام ختسگیم بدنم و نوازش می

 . در رفت

وان پشتم نشست و من گرفت تو بغلم و  لباساشو درآورد اومد تو 

 کنار گوشم و بوسید و شروع کرد به خوردن الله گوشم و ی 

کنار گوشم   آه میکشیدم  از لذت  بود منم  ام  دستشم رو سینه 

 گفت

 میدونی نباید ارضا شی  _

 اعتراض کرد که گفت

 نبیه هستی تا بریم تهران کامل تنبیه ات کنمت _
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ت و پیچوند ناله کردم از درد .  همون لحظه نوک سینه ام و گرف

 بلندم کرد و سمت خودش خمم کرد و آلتشو کرد تو دهنم 

 . شروع به عقب جلو کرد تا ارضا شد

 . خودمون شستیم و از حموم اومدیم بیرون و لباس پوشیدیم

 ۱۵۷پارت 

همگی قرار شد وسایل و جمع کنیم و راه بیوفتیم  بعد از توافق  

 . سمت تهران

ه بودم ساکت و به حرفای احسان فکر میکردم تو ماشین نشست

 یعنی راست میگه ؟؟؟ 

فکرم رفت سمت اخالق و رفتار مامان و بابا با من . مامان همیشه 

 باهام بد رفتاری میکرد حتی وقتی کوچیک بودم اون موقع

خانم جون تا    ها همیشه   . میکردن  دفاع  ازم  بودن  آقا جون  و 

 نا هم من و تنها گداشتن راهنمایی دلم بهشون خوش بود که او
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رفتن و اخالق مامان روز به روز بدتر میشد حداقل بابا ی جاهایی  

 .ازم دفاع میکرد

باید بفهمم چرا با من که از بچگی باهاشون بودم انقدر بد بودن 

 چ خصومتی داشت که کینه ای . باید بدونم با مامان و بابام

 . داشت و با من بد رفتاری میکرد

 بودم که بابایی گفت تو همین فکرا

 دخترکم تو چه فکری؟؟؟؟ _

 لبخندی زدم و دستشو گرفتم و بوسیدم و گفتم 

 تو فکر خیلی چیزا  _

 مثال چی ؟؟؟؟  _

 مامان و بابام  _

فکر  _ بهشون  که  بود  وقت  خیلی  اونا  سمت  رفت  فکرت  چرا 

 یکردی نم
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 چون االن خیلی چیزا فهمیدم _

 چی ؟؟؟؟  _

 چی رو براتون تعریف میکنمبرسیم تهران همه  _

بعد از کلی ترافیک که تو جاده بود بالخره رسیدیم به خونه واقعا 

 خسته کننده بود مخصوصا ترافیکش . تا وارد خونه شدیم 

 گفتم

 آخییییییییش بالخره رسیدیم  _

 بابایی بغلم کرد و گفت 

 خترکم خسته شدهد _

 اهوووووووووم  _

رفتم لباسامو با تاپ و شلوارک   وسایل و بابایی تو اتاق برد و منم

 عوض کردم رفتم تو آشپزخونه و با فریاد گفتم 

 بابایی چایی میخورید میچسبه االن _
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 ناگهان از پشت بغلم کرد و گفت

 چرا داد میزنی ؟؟ آره میخورم  _

 . صدامو نمیشنویدآخه فکر کردم تو اتاق هستید   _

رفتیم پیش بابایی که رو  چایی رو دم کردم و دو تا لیوان ریختم 

 کاناپه نشسته بود نشستم کنارش و رفتم تو بغلش و گفتم 

 خیلی دوستت دارم _

 منم دوستت دارم قربونت برم  _

 سرمو گذاشتم رو پاش و موهامو نوازش میکرد گفتم

 تو جنگل احسان و دیدم  _

 دن کشید و شوکه گفتدست از نوازش کر

 چی ؟؟؟؟ کی رو دیدی ؟؟؟؟  _

 به اصطالح برادرم احسان  _

 اونجا چی کار میکرد ؟؟؟؟  _
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 با مهناز دست به یکی کرده بود تا من و نابود کنه _

 قلبم اومد تو دهنم درست تعریف کن ببینم هی نصفه میگی  _

همه چی رو که دیدم و شنیدم تعریف کردم اینکه پیش کسایی 

 عمر بودن مامان بابام نیستن و از خصومتی که با مامان که ی 

ابای واقعیم داشتن با من بدرفتاری میکردن . و اینکه بابک نجاتم  ب

 داد و آورد پیشش ؛ بابایی گفت 

 مطمئنی احسان راست میگه ؟؟؟ _

 فکر نکنم دروغ بگه هرچی فکر میکنم میبینم راست میگه _

 حاال مامان بابات کی هستن ؟؟؟ _

ا _ لبته کسایی که ی عمر به عنوان عمو و زن عمو میشناسم 

 فوت کردن تو ماشین تصادف میکنیم فقط من زنده میمونم مثل 

من   به  و  کنن  بزرگ  من  میکنه  مجبورشون  جون  خانم  اینکه 

 چیزی نگن تا اینجاشو میدونم باید برم پیششون تا بیشتر بدونم 
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 اسمشون چی بود ؟؟؟؟؟  _

 شاهین و مرجان _

 ن با تعجب گفتناگها

 نکنه شاهین زمانی رو میگی ؟؟؟ _

 خب آره مسلما _

 پلیس بود ؟؟؟؟  _

 نمیدونم چطور ؟؟؟  _

حاج بابا ی دوست خیلی صمیمی داشت به اسم شاهین که   _

پلیس بود زنش هم مرجان بود با مامان خیلی صمیمی بود که  

 بعد 

 شنیدم کشته شد تو ی تصادف 

 کشته شدن ؟؟؟ _

 یدونم من بچه بودم آره مثل اینکهچیز زیادی نم _
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 ا میخوام برم خونه مامان و بابا و همه چی رو ازشون بپرسمفرد _

 بریم بخوابیم فردا باهم میریم  _

 بلندم کرد تو بغلش و رفتیم تو اتاق من انداخت رو تخت و گفت

 وقتشه دخترم پوشک شه  _

و  شلوارک و لباس زیرمو درآورد پودر بچه زد بین پاهام پوشک  

 و بغلش که گفتم بست و شلوارک مو پام کرد من و گرفت ت

 بابایی پستونک _

 پستونک مو گذاشت تو دهنم و گفت

 حاال بخواب دخترکم _

سرمو گذاشتم رو سینه اش و پستونک و میک میزدم و چشامو 

 . بستم و خوابم برد

بابایی رو صدا   بیدار شدم  از خواب  پر بودن پوشکم  با احساس 

 تر بغلم کرد و گفت  کردم که محکم
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 بگیر بخواب زود االن  _

 بابایی میخوام برم دستشویی  _

 مگه پوشک نیستی راحت باش _

 با خجالت گفتم 

 . بابایی خیس پوشکم _

 چشماشو باز کرد و با لبخند نگاهم کرد و گفت

 الهی قربون دخترکم بشم من  _

بعد من و بلند کرد برد تو حموم پوشکمو باز کرد و من و شست  

 تو آشپزخونه من نشوند  باسمو تنم کرد و بغلم کرد و بردل

 پشت میز و گفت 

 دخترکم بشینه براش صبحونه آماده کنم  _

 منم با لبخند به کارهایی که میکرد نگاه میکردم
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برام صبحونه اماده کرد و لقمه لقمه میذاشت تو دهنم و خودش 

 و هم میخورد بعد از صبحانه خواستم میز جمع کنم که نذاشت 

 نگاهش میکردم بهش گفتم خودش جمع کرد و منم 

 بابایی امروز بریم خونه مامان و بابا  _

 مطمئنی میخوای بری همه چی رو بفهمی _

 اره باید برم باید همه چی رو بفهمم تا بتونم آروم شم  _

 باشه عزیزم بریم حاضر شیم باهم بریم  _

رکت  هردو حاصر تو ماشین نشسته بودیم و به سمت خونه ما ح

 دلشوره داشتم نمیدونستم قرار چ میکردیم . استرس و

سال میخوام برم دیدنشون هیچ حس    ۴رفتاری بکنن باهام بعد  

 خاصی نداشتم یعنی نمیدونم دوست دارم ببینمشون یا نه ؟؟؟ 

 اصال نمیدونم دلتنگشون هستم یا نه ؟؟؟ 
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 به کوچه که رسیدم نگاهی به اطراف انداختم مثل همیشه خلوت

. 

پاها  از شدم  پیاده  دلم  ماشین  انگار  برم  جلو  که  نمیکشید  م 

نمیخواست ببینمشون ؛ بابایی اومد کنارم وایساد و دستامو گرفت  

 و

 گفت

 چرا نمیری ؟؟؟ _

 نمیدونم بابایی استرس دارم  _

 . برو عزیزم من پیشتم مثل همیشه قربونت برم _

 . دستشو محکم گرفتم و به سمت خونه رفتیم

ودم و ول نکردم دستمو آورد باال  و محکم گرفته بدست بابایی ر

 بوسیدش و گفت

 از هیچی نترس عشقم من پشتتم _
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بابایی زنگ و زد بعد چند ثانیه بابا در و باز کرد تا من و بابایی  

 رو دید گفت

 سالم دخترم خوش اومدی بیا تو  _

پوزخند زدم و نگاهش کردم شکسته تر شده بود نمیدونم چطور 

 حاال بهم نگفته بود دخترم ؛ در جلو در ش شدمشده که دختر

بابایی وارد شدیم خونه همونطوری بود باغچه  کنار رفت من و 

 همونطوری پرگل و سبزی مثل همیشه . چیزی تغییر نکرده

بود فقط من نبودم تو این خونه . صدای مامان و شنیدم که داشت 

 با فریاد میگفت

 کی بود دم در ؟؟؟؟  _

و دید شوک زده نگاهم کرد فکر نمیکرد که  ا ماراومد رو بالکن ت 

 سال پیش گفتم دیگه  ۴بیام تو این خونه بازم بیام وقتی 

 نمیخوام ببینمتون . شوک زده گفت
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سال تازه یادت افتاد پدر مادر   ۴شما اینجا چیکار میکنید بعد   _

 داری 

 اومدم جوابشو بدم که بابا گفت 

 بفرمایید داخل حاال وقت این حرفا نیست بیاین بریم  _

ی چشم غره هم به مامان رفت خنده ام گرفته بود حاال برای من  

 پدر شده اون موقع که باید پشتم باشه نبود . با بابایی رفتیم 

  . بود  شده  عوض  ها  مبل  فقط  بود  همینجوری  خونه  داخل 

 نشستیم که بابا به مامان گفت

 خانم برو چند تا چایی وردار بیار _

پذیرایی  _ برای  تری شدن    نه  مهم  های  حرف  برای  نیومدیم 

 . اومدیم

 چه حرفایی باباجان ؟؟  _

 احسان نیست ؟؟؟ _
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 سرکار _

 زن گرفت بالخره ؟؟؟  _

 مامان با حرص جواب داد 

 . صدقه سری تو نه بهم خورد دیگه هم زن نگرفت _

 تقصیر من نبود تقصیر خودشه که همیشه وحشیه  _

 وحشی تویی که اعصابشو ریختی بهم  _

 ابایی با عصبانیت گفت ب

مواظب باشید با کی دارید حرف میزنید با زن من پس درست   _

 . صحبت کنید

 زن شما دختر منه  _

 پوزخند میزنم و میگم 

 مطمئنید دخترتونم؟؟؟ _

 مامان گفت
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 منظورت چیه؟؟؟؟ _

 آقا پسرتون همه چی رو بهم گفت _

 بابا با رنگ پریده گفت

 چی رو بهت گفته ؟؟؟  _

و به اون راه نزنید گفته من دختر شما نیستم گفت    ونخودت _

 من دختر مرجان و شاهینم شما هم من و به اجبار خانم جون و

 آقا جون قبول کردید من و بزرگ کنید

حرفی نمیزدن و فقط نگاهم میکردن میدونم تعجب کرده بودن  

 که من کجا احسان و دیدم 

 بابا گفت 

 ؟ تو کجا احسان و دیدی ؟؟ _

دم با اسلحه اومده بود سراغم و میخواست اموال پدرمو  شمال بو _

 مال خودش کنه
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 مامان گفت

 داری دروغ میگی مثل همیشه  _

من هیچ وقت دروغ نگفتم این شمایید نمیخوایید کار پسرتون  _

 و باور کنید 

اره تو دختر ما نیستی هیچ وقت نبودی به زور بزرگت کردم   _

 شتم هیچی کم نذاولی برات مادری کردم و  

بلند بلند شروع کردم به خندیدن بابایی با نگرانی نگاهم میکرد  

 گفتم

برای من مادری نکردی من همیشه  _ تو  مادری ؟؟؟؟؟ جالبه 

 کمبود محبت داشتم تو این خونه همیشه تو سری خور بودم 

یادتونه چ جوری تحقیرم میکردید جلو همه حاال دیگه تموم شد 

 ام بدونم چرا با مادر و پدرم ی چیز میخو مادر من نیستید فقط

 بد بودید و تالفیشو سر من درآوردید ؟؟؟؟ 
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 بابا گفت 

ما باهاشون بد نبودیم خب احسان هم کوچیک بود و زری هم   _

 دوست نداشت بچه ی دیگه ای رو بزرگ کنه برای همین

 . مشکل داشت

  من چ گناهی داشتم ی بچه ی کوچیک که هیچی از زندگی  _

 برادرت بودن چه جوری دلت می اومد  نمیفهمید من بچه ی

 زنت من و کتک بزنه آخه 

نزد در حقیقت حرفی نداشت   پایین و حرفی  انداخت  سرش و 

 بزنه برای شرمندگی هم دیر بود گفتم

 من مال و اموالم و میخوام کجاست ؟؟؟  _

 زنش تندی گفت 

 اون اموال حق ماست که تورو بزرگ کردیم  _
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رای من مادری نکردید پس هیچ  ه یادتون رفت شما بمثل اینک _

 حقی ندارید 

 بابا رو کرد بهش و گفت 

بسه دیگه بیشتر از این شرمندم نکن سالهی سال پیش برادر  _

 و زن برادرم شرمندم کردی دیگه نمیزارم 

 رو کرد به من گفت

دخترم مارو ببخش در حقت خیلی بدی کردیم برو پیش وکیل   _

 میکنه آقاجون اون کمکت 

 دم که بابایی هم بلند شد گفتم از جا بلند ش

 شاید نتونم هیچ وقت ببخشمتون خداحافظ _

بیرون تا در و بستم نشستم رو زمین و شروع  بابایی اومدیم  با 

 کردم به گریه کردن و اشک ریختن بابایی بلندم کردم و گفت

 عزیزکم درست نیست بشینی رو زمین بلند شو قربونت برم _



 

 

542 

نشوندم داخل ماشین و خودشم د و برد سمت ماشین  بلندم کر

 رفت رو صندلی راننده نشست و گفت

 دخترکم گریه نکن دلم ریش میشه الهی من فدات شم  _

 خودمو انداختم تو بغلش و میون هق هق گفتم 

 امیدوار بودم دروغ باشه دیدین چه جوری باهام برخورد کردن  _

 ن من هستم بسه ات نیست مهم نیست دیگه قربونت برم م  _

 لش اومدم بیرو و شروع کردم به بوسیدنش و گفتم از بغ

 شما باشید دیگه هیچکس و نمیخوام شما همه کس منید  _

 پس دیگه گریه نکن عزیزدلم  _

 چشم ؛ بابایی جونم ؟؟؟  _

 جونم دخترکم ؟؟؟  _

 بریم پیش وکیل آقاجون ؟؟ _

 بریم عزیزم  _
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افتادیم سمت آدرسی که عمو داد آره  ماشین و روشن کرد راه  

 دقیقه ای که تو راه بودیم  ۴۳یگه بابا نیست شده عمو . بعد از  د

 رسیدیم رفتیم داخل دفتر که بابایی گفت 

 با آقای نظری کار داشتیم _

 منشی با لحن لوسی گفت

 شما ؟؟؟؟  _

 گفتم

 بهشون بگید آرزو زمانی هستم نوه ی حاج آقا زمانی  _

 لحن لوس گفت  دوباره با همون

 بگم صبر کنید برم بهشون  _

 بلند شد و رفت تو اتاق گفتم 

 اه اه چقدر لوس بود حالم بد شد _

 آرزو زشته پشت سر مردم حرف نزن _
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 . چی چی و زشته ندیدید چه عشوه ای براتون میومد _

اون نگاهم نمیکنم من   _ به عشوه ی  من وقتی تورو دارم که 

 بهترشو دارم 

نگاهش  لبخند  انقدر  با  حتما  نبودی  دفتر  تو  اگه    کردم 

 . میبوسیدمش تا دیوونه اش کنم

 منشی اومد و گفت 

 بفرمایید منتطرتونن _

بابایی   با  بلند شد  تا مارو دید  اتاق  رفتیم داخل  بابایی هردو  با 

 دست داد و گفت

 خیلی خوش اومدید خانم زمانی زودتر از اینا منتظرتون بودم _

. 

 . ز چیزی خبر نداشتم تازه خبردار شدممن ا _
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آدم های فوق العاده ای بودن خیلی شمارو دوست   پدر مادرتون _

 داشتن ولی متاسفانه عمرشون به دنیا نبود . اسناد امالکشون 

به  نه  بدم  خودتون  به  فقط  داشت  اصرار  آقاجون  منه  دست 

 عموتون که سرپرستی تون به عهده داره . جسارتا میتونم کارت

 شناساییتون و ببینم؟؟؟

 البته  _

کیفم بود درآوردم و دادم به آقای نطری  کارت ملی مو که داخل  

 . تا خیالش راحت بشه من دختر شاهین و مرجان هستم

 میتونم بدونم اموالشون چقدر هست ؟؟؟ _

البته ؛ پدرتون ی خونه داشتن که االن خالیه البته از وقتی  _

 ه داخل حیاط خونه است ی فوت کردن خالیه با ی ماشین ک

نکیش خیلی زیاد میشه اونم به نام  حساب پر از پول که با سود با

 شماست پدربزرگتون این حساب و برای شما باز کردن تا 
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 . حقتون ضایع نشه . با ی ملک تو شمال کشور

اموال زیادیه آقای نظری ؛ میتونم خونه ای که تو تهران هست  _

 و ببینم

کلیدش و این هم آدرسش ؛ لطفا هرچه زودتر بله البته ؛ این   _

 سند زدن  بیایید برای

کلید و آدرس و ازش گرفتم ؛ من و بابایی ازش تشکر کردیم از  

 . دفتر زدیم بیرون

 بابایی گفت

 .اول بریم ی نهار توپ بخوریم بعد بریم خونه ات و ببینیم _

 خونه ام ؟؟ باورم نمیشه هضم این اتفاقات  _

 م زمان میخواد که باور کنی میدونم عزیزدل _

 میخواد کاش زنده بودن دلم مادر _

 الهی من فدات بشم مگه من مردم من همه کست میشم _
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 . همه کسم هستید بابایی جونم _

 نهار بگیرید بریم خونه بخوریم _

 . باشه عشقم _

 خیلی دوستت دارم _

 منم دوستت دارم عزیزدلم  _

دن ظرف ها و شستنشون بابایی صدام  بعد از خوردن نهار جمع کر

 ی وسیله چیده رو میز و گفت کرد رفتم تو اتاق که دیدم کل

 نوبت تنبیه دخترکم  _

 نه بابایی جونم تنبیه واسه چی ؟؟؟  _

 واسه اشتباهات تو شمال _

 ببخشید بابایی جونم  _

میبخشم وقتی که خیالم راحت شه دیگه انجام نمیدی حاال  _

 لخت شو 
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اراحتی لباس مو درآوردم و لخت شدم هنوز که هنوز معذبم  با ن

 فت جلوش با تحکم گ

 لباس زیرتم دربیار _

درش آوردم و گذاشتم کنار وایسادم جلوی بابایی در حالی که  

 ی دستم رو سینه ام و ی دستم جلوم بود که گفت

 دستاتو ببر پشتت _

سعی   و  پایین  انداختم  و  سرم  و  پشستم  بردم  دستمو  سریع 

یکردم تو چشماش نگاه نکنم . پابند و برداشت و به مچ پاهام  م

 بست و

برگردم که دستبند هم به دستم بست . ی لباس زیر داد گفت  

 گفت بپوش

 خیس بابایی  _

 میدونم بپوشش _
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از رو  واااااای نکنه  پوشیدمش وااااااای یخ زدم خیلی خیس بود 

 . د دارهشرت خیس میخواد اسپنکم کنه واااااااااای خیلی در

 گفت

 برو دستاتو بزار رو دیوار و باسن تو بده عقب بدو  _

 بایی تورو خدا خیس دردش دوبرابرهبا _

 نمیخوام صداتو بشنوم وگرنه تعداد ضربات باال میره بدو  _

 همون طوری که بابایی گفت وایسادم اومد کنار و گفت 

 باسن تو بده عقب _

 باسن مو دادم عقب که گفت 

خترکم میدونی که کلمه ی امن داری هروقت  خوبه آفرین د _

 ار ببری ولی اگه تحملت باال نتونستی تحمل کنی میتونی به ک 

 باشه من و خیلی خوشحال میکنی
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سرمو تکون دادم یعنی باشه بغض کرده بودم نگاه کردم دیدم  

 کمربند و برداشت و دوباره اومد کنارم و گفت 

نمیخوری   _ و    ۰۳تکون  میشماری  میزنم  هرضربه ضربه  بعد 

 تشکر میکنی پیشی کوچولو 

بسته بودم که اول ضربه رو    کمربند برد باال من از ترس چشام و

 کپل خیسم نشست گفتم

 ممنون بابایی  ۱آیییییییییییی  _

درد   خیلی  میکشیدم  جیغ  من  زد  تر  محکم  رو  ضربه  دومین 

 داشت و میسوخت منم میشمردم و تشکر میکرد هر ضربه ای که 

از ضربه ی قبل دردناک تر بود ضربه آخر محکم تر از همه میزد  

 زد که جیغ زدم

 _ ن باباییممنو ۰۳

 از درد رو زمین نشستم و هق هق کردم بابایی بغلم کرد و گفت
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 هیییییییش دخترکم تموم شد _

من و رو شکم خوابوند رو تخت و ناگهان سوزشم بیشتر شد جیغ  

 زدم دیدم بابایی یخ گذاشته گفت

 ییییییییییس االن خوب میشه پیشی کوچولو ه _

 گفت کم کم خنک شد و سوزشش کمتر شد بابایی 

 آفرین دخترکم که تحمل کردی _

خم شد رو و شروع کرد به بوسیدنم منم با ولع لبشو و میبوسیدم  

 بوسه بعد از تنبیه لذت بخش ترین بوسه است 

ت و ی بالشت  از روم بلند شد دست و پامو به گوشه ها تخت بس

 گذاشت زیرم تا ی کم بیام باال تر . ی پالگ برداشت رفت

چربش حسابی  اول  ناله    پشتم  کرد  پشتم  وارد  آروم  بعد  کرد 

میکردم از درد ناخودآگاه سفت کرده بود محکم میزد رو باسنم  

 و
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میگفت شل کن انقدر زد تا عضله ام شل شد . پالگ و کامل وارد  

 ع کرد به مالیدن آلتم آهی ازکرد . دستشو برد زیر و شرو

 سر لذت کشیدم که بلند شد وگفت

 نداری تا من نگفتم حق ارضا شدن  _

برم گردوند و رو کمر خوابیدم با چشم های خمار نگاهش میکردم 

 و بل نگاهم التماس میکردم که بزاره ارضا شم ولی 

اهمیتی نداد و رفت سراغ گیره ها . دو تا گیره برداشت و رفت  

 ام و گیره ها رو زد به لبه آلتم از درد لبمو گاز گرفتم بین پاه

سینه ام زد و محکم میزد روش  چندتا دیگه گیره برداشت و به   .

 از درد گریه میکردم و التماس میکردم تمومش کنه . فالگر 

و برداشت شروع کرد ضربه زدن به شکمم تند تند و پشت سر  

 ین پاهام و هم جیغ میزدم . ی پدل کوچیک برداشت و رفت ب
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گیره ها رو گرفت کشید تا کنده شد من جیغی زدم که فکر کنم  

 میکردم از درد . خم شد روم شروع کرد همه فهمیدم هق هق 

به بوسیدنم تا دردمو کمتر کنه واقعا موثر بود هم میبوسیدم هم  

 . آلتمو میمالید

 رفت پایین بین پام و پدل گذاشت بین پاهام و گفت

دلم ۱۳ میزنم  اول    ضربه  از  بشنوم  اگه  بشنوم  نمیخواد صداتو 

 _ شروع میکنم

 . سرمو به نشونه فهمیدن تکون دادم

پدل و گذاشت رو آلتم ناگهان بلند کرد و ی ضربه ی محکم زد  

 خیلی درد داشت لبمو و گاز گرفتم تا صدام درنیاد ضربه ها 

پشت سر هم میزد تا تموم شد منم انقدر لبمو گاز گرفته بودم  

 . ی خون و احساس کردمکه مزه 
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بلند شد ویبراتور و برداشت و بین پاهام فیکس کرد و روشنش  

 ذاشت رو درجه متوسط . من شروع کردم به آه و نالهکرد و گ 

 .میسوخت از درد ولی لذت بخش بود برام

فالگر برداشت شروع کرد به ضربه زدن به سینه هام تا گیره ها  

 ردم . تا بالخره ارضا شدم و بیوفته من فقط آه و ناله میک

 . گیره ها هم کامل کنده شد

لو سینه هامو گرفت تو دستش  بابایی لباساشو درآورد و اومد ج

 . ی کم مالوند تا دردش ساکت تر بشه

اومد رو بدنم و آلتشو کرد تو دهنم و شروع کرد به عقب جلو  

 کردن ویبراتور هم به کارش ادامه میداد تا دوباره ارضا شدم 

ابایی از رو بلند شد ویبراتور و برداشت دست و پامو باز کرد .  ب

 . پا شدممن برگردوند و چهار دست و 
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از پشتم درآورد و پشتم وایساد و باهام یکی شد   پالگ و آروم 

 هردو از لذت نفس نفس میزدیم . تا هردو ارضا شدیم . و رو 

 . تخت افتادیم

 )بابایی)امید  

بطه برقرار میکنم سیر نمیشم تشنه تر میشم  هردفعه باهاش را

 . با دخترکمبرای بودن باهاش . لذت بخش ترین آرامش و دارم 

 . خوشحالم خدا همچین فرشته ای سرراهم قرار داد

تو بغلم بود و سرش و گذاشته بود رو سینه ام بود خوابیده بود 

 لباس تنش نبود میتدسیدم سرما بخوره بلند شدم ی بلیز و شلوار 

میخوام  کن  ولم  که  غرلند  کلی  با  کردم  تنش  و  براش  آوردم 

 . بخوابم

راحت بخواب . خودم رفتم ی دوش گرفتم  پتو رو انداختم روش تا  

 و از اتاق رفتم بیرون تا ی زنگ به حاج بابا بزنم ببینم بابا 
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 . و مامان آرزو رو میشناسه

خونه تلفن و برداشتم و شماره ی خونه رو گرفتم این ساعت باید  

 باشه . بعد خوردن چند تا بوق مامان گوشی رو برداشت و 

گ کلی  کردم  مرسی  احوال  و  بهشون سر سالم  چرا  که  کرد  له 

 نمیزنم منم کلی ازش معذرت خواهی کردم عذر و بهونه آوردم 

و ازش خواستم گوشی رو بده به حاج بابا . چند لحظه بعد صدای  

 حاج بابا تو گوشی پیجید و گفت

 ر چطوری ؟؟؟سالم پس _

 سالم حاج بابا خوبم شما خوبید ؟؟؟  _

 ممنون دخترم چطوره ؟؟  _

 ا غرض از مزاحمت ی سوالی ازتون داشتم خوبه حاج باب _

 بپرس پسرم  _
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شما ی دوست داشتید شاهین زمانی با خانمش اون موقع ها   _

 که من کوچیک بودم میومد خونه مون بعد فوت شدن یادتونه

بره  _ یادم  اون    مگه میشه  یاد  بهترین دوستم بود حاال چطور 

 خدابیامرز افتادی ؟؟؟ 

 بچه داشتن ؟؟؟ _

 ر داشتن نوزاد بودآره ی دخت _

 ازش خبر دارین ؟؟؟؟ _

از دخترش ؟؟؟ نه اون موقع یادمه دادن به عموش سرپرستیش  _

 و

 ی چیزی بگم ممکنه باور نکنید ارزو دختر شاهین و مرجان _

من و دست کم گرفتی من همه چی رو راجع   میدونم پسر تو _

 اج کنی به آرزو میدونم و برای همین اجازه دادم باهاش ازدو
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کلی   مرجان  و  شاهین  دختر  رو  گذاشتی  دست  فهمیدم  وقتی 

دختر  مثل  و  کشیده  سختی  خیلی  فهمیدم  و  شدم  خوشحال 

 خودم 

 دوسش دارم اخالق و رفتارش مثل مادرشه

 پس چرا نگفتید تا حاال ؟؟؟  _

باید متوجه میشدید که شدید حتما   _ نباید میگفتم خودتون 

 اشته باش مامان و باباش خیلی االن فهمیده کلی ناراحته هواشو د

 آدمای خوبی بودن

میارمش پیش خودتون براش از مامان باباش بگید تا آروم تر   _

 بشه 

نگاهم به در افتاد دیدم آرزو رنگ پریده از اتاق اومد بیرون حاج  

 فت بابا گ

 پس شب بیاین اینجا منتظرتونم _
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 باشه حاج بابا  _

 رفتم سمت آرزو و گفتم سرسری خداحافظی کردم و سریع 

 چیشد آرزو چرا رنگ پریده ؟؟؟  _

 نمیدونم رفتم تو دستشویی استفراق کردم _

شاید   _ بخوری  بیارم  چیز  بشین ی  بیا  یخه  دستاتم  ؟؟؟  چرا 

 فشارت افتاده 

رفتم تو آشپزخونه ی لیوان آب قند درست نشوندمش رو مبل  

 کردم و اوردم به خوردش دادم و گفتم

 تو که خوب بودی چیشدی یهو ؟؟؟بخورم عزیزم  _

 نمیدونم  _

 آب قند خورد و گفت 

 با کی حرف میزدید ؟؟  _

 اصال نمیتونی فضولی نکنی تو نه ؟؟؟ _
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 فضولی نه کنجکاوی  _

 خندیدم و گفتم 

 گفتم شاید مامان باباتو بشناسهحاج بابا بود زنگ زدم  _

 مشتاق نگاهم کرد و گفت

 خب ؟؟؟ _

میکردم البته حاج بابا میدونست تو دختر    همونی بود که فکر _

 بهترین دوستشی

 با تعجب نگاهم کرد شوک زده گفت

 از کجا ؟؟  _

 نمیدونم بابا رو که میشناسی از همه چی سر درمیاره _

 هترین نیروی پلیس بوده ها به قول خودشون ی زمانی ب _

 اره واقعا ؛ امشب میریم پیش حاج بابا تا همه رو چی بهت بگه _

. 
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خدارو شکر که همه چی رو فهمیدم ی تصمیمی گرفتم بابایی   _

 جونم

 چه تصمیمی گرفتی ؟؟  _

میخوام خونه ای که تو تهران مال مامان و بابامه میخوام بدم   _

 سه به روحشون من کهبه بچه های بی سرپرست و ثوابش بر

منم   . بودم  عزیز  خیلی  براشون  میکنم  حس  ولی  ندیدمشون 

 اری کرده باشممیخوام براشون ی ک

 پیشونی شو بوسیدم و گفتم 

 بهترین کار و انجام و میدی دخترکم _

 . نزدیکای غروب بود به سمت خونه حاج بابا حرکت کردیم

به  تا رسیدیم و ماشین و داخل حیلط گذاشتم   که مامان و آنا 

 استقبالمون اومدن . مامان تا آرزو رو دید زد زیر گریه و مخکم 
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کرد   دوستش  بغلش  بهترین  دختر  کردکه  خوشحالی  ابراز 

با   و  جلو  رفتم  که  میریختن  اشک  باهم  هردو   . شده  عروسش 

 خنده

 گفتم

 بسه بابا چقدر گریه میکنید ما رو ی لنگه پا دم در نگه داشتید _

 اشو و پاک کرد و گفت مامان اشکه

 خدا مرگم بده حواسم پرت شد ببخشید بفرمایید تو  _

 ارزو گفت 

 مامان جان خدا نکنه _

 رفتیم داخل خونه که حاج بابا پیشونی ارزو رو بوسید و گفت 

 خوش اومدی یادگاری شاهین  _

 . ارزو با خجالت تشکر کرد

 دورهم نشسته بودیم که آرزو گفت
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 ای من و میشناسید ؟؟ چقدر مامان باب  _

 حاج بابا گفت 

ثل  من و بابات بهترین دوستای هم بودیم همیشه باهم بودیم م _

 برادرهای جدا نشدنی هردو باهم رفتیم دانشگاه افسری کلی 

 خوشحال بودی ارزوی هردومون بود که پلیس قابلی باشیم 

اون   تو  رفت  انگار  میکرد  تعریف  و  بود  خیره  نقطه  به  بابا  حاج 

 : دوران

مهم   _ های  ماموریت  هردو  بودیم  قابلی  های  پلیس  واقعا هم 

 عاشق شدم و ازدواج کردم  میرفتیم تا اینکه من ناهید و دیدم

شاهینم مرجان و که دوست صمیمی ناهید بود دید عاشقش شد  

 و ی سال بعد ما ازدواج کرد . شاهین عاشق بچه بود ولی 

مدن آنا مرجان تورو سال بعد از به دنیا او  ۲مرجان باردار نمیشد  

 باردار شد بالخره بعد از کلی نذر خدارو تورو بهشون داد 
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گنجید شاهین یعنی نمیشد ی روز که باهم  تو پست خودش نمی

 برمیگردم ی چیزی برای تو که هنوز به دنیا نیومدی نگیره . ما 

اون موقع ها تو ی ماموریت خطرناک بودیم البته با موفقیت تموم 

 تگیرشون کردم ولی سردسته ی باند و شد مثل همیشه دس

بود    هنوز نتونسته بودیم بگیریم چندبار هم شاهین و تهدید کرده

 دربه در دنبالش بودیم ولی خب خبری ازشون نبود تا اینکه تو 

 به دنیا اومدی 

مامان بابات ندر داشتن بعد از به دنیا اومدنت برن مشهد ی  _

 خودتون برید هرچی اصرار هفته مرخصی گرفت تا با ماشین  

کردم با قطار تا هواپیما برید گوش نکرد کاش هیچ وقت نمیرفتن. 

 .ن سفر رفتن و هیچ وقت برنگشتنبه ای

 حاج بابا سرشو و کرفت بین دستاش گفت
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اون عوضی ماشین و دستگاری کرده تا همه تون بکشه ولی تو   _

 . زنده موندی تنها کسی عاشقش بود

زو که داشت اشک میریخت میدونم باورش براش نگاهم افتاد به ار

 ن سخته هیچ وقت طعم داشتن پدر و مادر نچشیده . ماما

 بغلش کرد و گفت

وقتی شنیدیم تو رو دادن به عموت و قرار نیست بهت بگن   _

 چه اتفاقی افتاده خوشحال شدیم که زندگی خوبی داری و 

تو پرسیدیم  تا    آقاجونت هم خیلی هواتو داشت چندباری حال 

بیخبر شدیم   ازت  آقاجون خانم جونتم فوت کردن دیگه  اینکه 

 من

ی نمیدونم چه جوری تو روی  تازه فهمیدم زندگی سختی داشت

 . مامانت اون دنیا نگاه کنم

 آرزو مامان و بوسید و گفت
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من  _ نکنید  ناراحت  خودتون  جون  مامان  نیست  شما  تقصیر 

 اشتم . فقطخوشحالم و افتخار میکنم همچین پدر و مادری د

 ناراحتم که من و تنها گذاشتن

 رو کرد به حاج بابا و گفت

 مامانم به سزاشون رسیدن حاج بابا قاتل بابا و  _

 حاج بابا با تنفر گفت 

گرفتمشون اگه کسی جلومو نگرفته بود خودم میکشتمش ولی   _

 .اعدامش کردن . به سزای عملشون رسیدن دخترم

 گفتم

عطیل آرزو نمیخوای تصمیم تو به حاج بابا  دیگه گریه زاری ت _

 . سیمو مامان بگیم شاید اونا کسی رو بشناسن ما که نمیشنا

 مامان گفت

 چ تصمیمی ؟؟؟  _
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 ارزو تصمیم شو گفت که مامان با لبخند گفت

حقا که دختر همون پدر و مادری همه چیزت شبیه شونی اگه  _

 االن بودن کلی بهت افتخار میکردن

 زوآر

بهترین  که  بودن  مادرم  و  پدر  آدمایی  که  بودم  کلی خوشحال 

 . بودن . کلی افتخار میکنم

 تا از تصمیمم خبر دار شد کلی خوشحال شد؛ گفتمامان 

اتفاقا بچه هایی رو میشناسم که جایی رو که هستن و میخوان  _

 .ازشون بگیرن خوشحال میشن تو خونه اتون بهشون بدی

 بابایی گفت

 مامان ؟؟؟  کی هستن _

 آنا جواب داد

 بچه های خونه بچه های آسمان _
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 ااااا چرا ؟؟؟ _

 . و میخواد صاحب خونه خونه اش _

 گفتم

 میشه به من توضیح بدید قضیه رو _

 آنا گفت 

هیچی ی خونه هست که بچه های بی سرپرست اونجان مامان   _

 و حاج بابا هم کمکشون میکنن االن میخواستن خونه 

 .نن که خدا براشون فرستادبراشون پیدا ک

بریم   _ بار  ی  میشه  کنم.  کمکشون  میتونم  خوشحالم  خیلی 

 ببینیمشون 

 تما هروقت که بخوایح _

 فردا بریم  _

 بابایی گفت
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 نه فردا باید برم شرکت دو روز که نرفتم  _

 . اااا نه نرو علی هست دیگه _

 انقدر مظلوم نگاهش کردم تا موافق کرد و گفت

 لی فقط فردا باشه و _

با لبخند نگاهش کردم دوست داشتم بپرم بغلش ببوسمش ولی  

 . خب اینجا جاش نبود

صبح با بابایی اول رفتیم خونه مامان و بابا . وقتی وارد شدم خونه 

 فوق العاده ای بود ی حیاط بزرگ داشت که درخت هاش

خراب شده بود . ولی اگه بهش میرسیدی خیلی خوشگل میشد  

 به داخل ساختمان که رفتیم تمام وسایل اونجا بودن و ی مالفه.  

ا گرد و خاک شده بود  سفید روشون کشیده شده بود و همه ج

 به آشپزخونه و همه جا سرک کشیدم خیلی چیزاش باید تعمیر

 . میشد
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رفتم طبقه باال و تو اتتق خوابی که رنگ درش صورتی بود باز  

 و شدم ی کمد سفید که کردم با کلی وسایل بچه روبه ر

صورتی با تخت ستش . کمدش پر از اسباب بازی و عروسک بود  

 .بود. اتاق خیلی خوشگلی  

 بابایی از پشت بغلم کرد گفتم 

 اینجا اتاق من بوده  _

 . اره خیلی هم خوشگله معلومه با سلیقه بودن _

 اهووووم _

 رفتم سمت کمد و اسباب بازیا رو نگاه کردم و گفتم 

 ا رو با خودم ببرم میشه ؟؟؟میخوام این _

 با لبخند نگاهم کرد و گفت

 اینا مال خودته چرا نتونی ببری دخترم _
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از اون اتاق رفتم بیرون در اتاق کناری رو باز کردم ی تخت دو  

 نفره داشت و با سرویس کامل معلوم بود مال مامان و 

باباست در کشو میز توالت و باز کردم نگاهم به آلبوم افتاد برش  

 داشتم که نگاهم افتاد رو میز که دیدم عکس عروسشون بود 

ب . بابا  انداختم چشمام شبیه  ود و ترکیب صورتم  نگاهی بهش 

 مامان . بابایی اومد کنارم و قاب عکس گرفت و نگاه کرد و 

 گفت

 کامال مشخصه که دخترشونی  _

 اهوووووم _

ی وسایل و  ی روز قبل از اینکه بچه ها بیان باید بیایم ی سر _

 با خودمون ببریم

از وسایل خونه هم باید تعمیر شه   _ اره عزیزم حتما ی سری 

 . ل استفاده نشدهچون چند سا
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 . آره حتما _

 همه چی رو بسپر به من  _

 ممنون بابایی جونم _

 حاال بریم که مامان اینا تو خونه ی بچه ها منتظر ما هستن _

 .بچه هاسری تکون دادم و باهم رفتیم سمت خونه 

به خونه ی بچه ها رفتیم و باهاشون آشنا شدم فوق العاده بودن 

 عالی بودن عاشقشون شده بودم دلم بچهمخصوصا نوزادها 

 خواست به بابایی گفتم که گفت

تو خودت هنوز نی نی کوچولو هستی نی نی میخوای چیکار  _

 ؟؟

 ااااا نی نی میخوام _

 من تو گوشم گفت  خنده اش گرفته بود از لجبازی

 باشه عزیزم امشب اقدام میکنیم  _
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 از خجالت سرخ شدم مامان گفت

 م اینجوری سرخ شدچی گفت به دختر _

 بابایی با خنده گفت 

 هیچی مامان  _

چشم غره ای بهش میرم ولی بابایی فقط با لبخند نگاهم میکنه 

 . البته چشماش عصبانیه میدونم بریم خونه تنبیه ام میکنه

یه یکی از بچه ها بلند شد سریع رفتم سمتش و بغلش  صدای گر

 گرد کردم ی نی نی کوچولو و سفید و خوشگل با چشمای

بود   بابایی  چشمای  شبیه  چشماش  بود  زده  زل  عسلیش 

 میخواست دوباره گدیه کنه که لپش و بوسیدم و گفتم 

 چیشد دخترم چرا گریه میکنی _

ا ساکت شد و  سرشو گذاشتم رو شونه ام و اروم زدم پشستش ت

 دیگه گریه نکرد دوباره نگاهش کردم که دستای ظریف و 
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خندید  و  صورتم  به  زد  و  و    کوچولوش  بوسیدمش  محکم  منم 

 گفتم

 قربون خنده ات بشم من  _

لبخند   با  دارن  وایسادن  هردو  دیدم  کنم  صدا  رو  بابایی  اومدم 

 نگاهم میکنن گفتم

 وئه امید نگاش کن چقدر خوشگله چشماش شبیه ت _

 بابایی اومد جلو و خم شد و بوسیدش و گفت 

 آره _

 نی نی کوچولو هم خندید گفتم 

 خنده است  عزیزم چه خوش _

 مامان اومد جلو و گفت 

 چ بهتون میاد بچه داری دیگه باید اقدام کنید  _
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تا این حرف زد دوباره خجالت کشیدم بابایی برای اینکه بحث و  

 عوض کنه گفت

 بچه تازه اومده ؟؟؟  مامان این  _

 صدای خاله شهین که مسیول بود اومد که گفت 

ماهش بود جلوی در  ۰وقتی  ماه پیش  ۰آره پسرم تازه اومده  _

 پیداش کردم تو پتوش ی نامه بود که نوشته بود نمیتونه بچه 

 رو بزرگ کنه گذاشت و رفت 

نباید   نمیخواست  بچه  اومده  دلش  چطور  شدم  ناراحت  خیلی 

 ه گفتم باردار میشد

 اخی دختر به این خوشگلی اسمش چیه _

 هنوز اسم نداره _

 میشه من براش اسم بزارم ؟؟؟ _

 بته که میشه دخترم ال _
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 سها _

 . همه تایید کردن و خوشحال شدن

محکم   مدام  داشتم  دوسش  و  بود  نشسته  دلم  به  خیلی 

 . میبوسیدمش و میخندید

 میخواستیم بریم که به خاله شهین گفتم

 ها رو با خودم ببرم ؟؟؟ میشه س _

 خیلی دوسش داری ؟؟؟  _

 خیلی به دلم نشسته  _

 وانینی داره نمیتونم اجازه بدم نمیشه عزیزم اینجا ق _

بگم چون خونه  _ باید  بابت خونه  راستی  ؛  باشه ممنون خاله 

خالی بوده چند سال کسی داخلش نبوده باید ی تعمیراتی انجام  

 بده 

 ینجا باشید ؟؟؟ شما تا کی وقت دارید ا
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 تا دو ماه دیگه وقت داریم  _

 بابایی گفت

و خورده دیگه اونجا  وسایلتون کم کم جمع کنید من تا ی ماه   _

 رو درست میکنم

 خدا خیرت بده پسرم _

 منو بوسید و گفت 

 خدا پدر و مادرتو بیامرزه که چنین بچه ای تربیت کردن  _

 . تشکر کردم و خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون

 )بابایی)امید  

راه   تو  رسوندیم  مامان  رفتیم  اول  بیرون  زدیم  بچه ها  از خونه 

 یم . آرزو خیلی تو فکر بود گفتم خونه بود

 دخترم تو چه فکریه ؟؟؟ _
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بزاره   _ خوشگل  بچه  این  اومده  دلش  چه جوری  سها  فکر  تو 

 سرراه 

 خب نتونسته بزرگش کنه اومده گذاشته جای مطمئن _

 جا میدونست مطمئنه شاید نبوداز ک _

میدونسته عزیزمن ، حاال چرا بین اون همه بچه فکرت مشغوله  _

 ؟؟؟   سها شده

 نمیدونم به دلم نشسته  _

 : نگاهی بهم انداخت و گفت

 . شاید چون چشماش فوق العاده شبیه شما بود _

لبخندی زدم حرفی نداشتم بگم فقط خدارو شکر میکنم واسه 

 . داشتنش

سیدیم من رفتم ی دوش بگیرم و آرزو هم رفت سراغ به خونه ر 

 اومدمتلفن نمیدونستم میخواد به کی زنگ بزنه . از حموم 
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بیرون حوله تنم بود و داشتم خودمو خشک میکردم که صدای  

 جیغ آرزو اومد ترسیدم رفتم بیرون ببینم چی شده دیدم آرزو

 : خودشو انداخت تو بغلم و با خوشحالی میگفت

 ااااای خاله شدم هوراااااااااااااااواااااااا  _

 چی ؟؟  _

 موند وااااااای عمو شدی دیگه ای وای پری پشت خط  _

 : تلفن و برداشت و گفت

 پری ببخشید از ذوق زیاد نمیدونستم باید چیکار کنم  _

من تازه منظورشو از جیغ و داد ها فهمیدی با خوشحالی خندیدم  

 اتفاقی افتاده رفتم تو از دست این آرزو ترسیدم فکر کردم

 اتاق لباس پوشیدم و اومدم بیرون . تلفن و قطع کرده بود . گفتم

 چین جیغ زدی ترسیدم فکر کردم اتفاقی افتاده وروجک هم _

 : شروع کرد به خندیدن و گفت
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ببخشید خیلی ذوق زده بودم پری بارداره وااااااااای قرار خاله   _

 بشم ای جوووووونم 

 : پام و گفتم گرفتم و نشوندمش رو 

 فکر کنم تو بیشتر از پری خوشحال شدی نه ؟؟؟  _

 اهوووووووم  _

پا رو  پایین  خوابوندمش  و کشیدم  زیرش  لباس  و  شلوارک  و  م 

 : مدام وول میخورد محکم زدم رو باسنش و گفتم

 وول نخور پیشی کوچولو  _

 آخه واسه چی من که کار بدی نکردم _

غ چی بود زدی سکته کردم  که کار بدی نکردی نه اون جی  _

 تنبیه میشی تا یاد بگیری بابایی سکته ندی

به زدن به باسنش محکم و  باسنشو نوازش کردم شروع کردم ضر

 تند تند پشت سر هم میزدم ناله میکرد و التماس که ببخشمم
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ولی توجهی نمی کردم و ضربه میزدم باسنش قرمز شده اشکش  

 دم و بوسیدمش و دراومده بود و گریه میکرد . بغلش کر

 : اشکشاشو پاک کردم و گفتم

 دختر بابا یاد گرفت دیگه باباشو سکته نده ؟؟؟  _

 : ن و گفتسرشو تکو 

 اهوووووووم میسوزه بابایی  _

براش ماساژ دادم و ناز میکرد و آی آی الکی میکرد میدونستم  

 : اونقدر درد نداره و داره فیلم میاد . گفت

 میشید  بابایی خوشحال نیستید دارید عمو _

 چرا خیلی خوشحالم _

دوهفته گذشته بود دنبال کارای خونه بودم تا زودتر راه بیوفته 

 له و بچه ها اسباب کشی کنن و بیان . ولی هواسم به آرزوخا
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بود چند روزی دمغ بود نمیدونستم چیشده باید امشب باهاش  

 : حرف میزدم صداش کردم و گفتم

 رف بزنیم آرزو دخترم بیا اینجا با هم ح _

 : اومد نشست کنارم و گفت

 چیزی شده بابایی ؟؟؟  _

 تو باید بگی چیشده چندروز تو خودتی ؟؟؟  _

 چیزی نشده بابایی جونم  _

 به من دروغ نگو من چشمات میخونم ی اتفاقی افتاده  _

 رفتم دکتر _

 دکتر واسه چی ؟؟؟؟  _

خب  _ شیم  دار  بچه  میخوایم  داریم  تصمیم  یکسال  ما  خب 

 رفتم دکتر دلیلشو بدونم نمیشه من

 یعنی چی ؟؟ بدون اجازه من دکتر رفتی ؟؟؟ تو بیجا کردی  _



 

 

583 

میخورد خونمو  .    خون  میرفت  من  اجازه  بدون  نداشت  حق 

 :اشکاش سرازیر شد گفت

 آزمایش دادم دکتر گفت نمیتونم بچه دارشم مشکل از منه _

م نه از  بلند شدم از عصبانیت دستی به موهام کشیدم عصبی بود

 اینکه بچه دار نمیشه از اینکه به من حرفی نزده و سرخود

 :رفته ناراحتم گفت

 .... د نمیتونید بچه داشته باشید میتونیم ازهممیدونم ناراحتی _

 نذاشتم حرفشو بزنه محکم زدم تو دهنش و گفتم 

نفهمیدی   _ هنوز  دارم  دوستت  نفهمیدی  هنوز  آرزو  شو  خفه 

 میخوامت و برام عزیزی

ش پاره شد تند رفته بودم عصبی شدم از حرفش نمیخوام از لب

رفتم  برداشتم  دستمال  . ی  دارم  بدم دوسش  کنارش    دستش 

 خون 
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 لبشو پاک کردم و محکم تو بغلم گرفتمش و تو گوشش گفتم 

 من ی دختر خوشگل دارم بچه میخوام چیکار  _

 سال دیگه چی ؟؟؟؟  ۱۳شاید االن بگید نه  _

میخوام تو نباشی دنیا رو نمیخوام آرزو   نه نمیخوام من تورو _

 این و بفهم دیگه هم حرف شو نزن باشه ؟؟؟ 

 بقیه چی مامان و حاج بابا ؟؟؟ چشم نمیزنم ولی   _

کسی حق نداره تو زندگیم دخالت کنه و مطمئن باش دخالت   _

 نمیکنن 

 سرشو برداشت و گفت

 لباستون خونیه ؟؟؟ _

 فدای سرت _

و شروع کردم به بوسیدنش برام خیلی    بردمش و لبش و شستم

 . عزیزه عاشقشم
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اینا جاگیر شدن کلی   خوششون  تعمیر خونه تموم شد و خاله 

 اومده بود بچه ها و چون بزرگتر جایی که قبل بودن هست و 

آرزو هم که مدام اونجاست وقتایی که من نیستم و خودش و با  

 ه بچه دار سها سرگرم میکنه میدونم هنوز کنار نیومده با قضی

نشدنش و مدام ترس داره من کنار بزارمش . منم سعی میکنم  

 . این ترس و ازش دور کنم

ه رو کاناپه نشسته بودیم و تلویزیون میدیدم و میدیدم  مثل همیش

 که آرزو داره این پا اون پا میکنه ی چیزی بگه ولی باز نمیگه

  منم چیزی نمیگم تا خودش به حرف بیاد آخرش طاقت نیورد و 

 گفت

 بابایی جونم  _

 جانم  _

 .میشه ی درخواستی بکنم _
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 :سرمو تکون دادم که با اضطراب گفت

رو   _ سها  دارم میشه  دوسش  من  بگیریم  خوندگی  فرزند  به 

 خواهش میکنم

 با التماس نگاهم میکرد گفتم

 . باید فکر کنم _

 آرزو

فرز به  رو  سها  تا  راضی شد  بابایی  التماس  کلی  با  ندی  بالخره 

 بگیری خیلی دوسش داشتم مخصوصا چشماش انگار دو تا امید 

ش خوشحال  کلی  هم  بابا  حاج  و  مامان   . و دارم  خبر  این  دن 

 . شنیدن

بالخره بعد کلی دوندگی که کردیم امروز میریم و دخترمو میاریم  

. چیدم  خونه و کلی مهمون دعوت کردم و ی اتاق خوشگل براش
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بابایی کلی خوشحال بود با سها   خوشحالم بالخره مامان میشم . 

 کنار اومده بود انقدر دوسش داشت که حسودیم میشد

 : میگفتم

 سها بیشتر توجه کنید کالهمون میره توهم  بخوایید به _

 :لپمو میکشید و میگفت

 . تو عشق منی مطمئن باش اول تو برام مهمی _

ا  به خونه ی بچه های آسمان رسیدیم و سها رو تحویل گرفتیم ت

کنارش   منو دید دستاشو دراز کرد بیاد تو بغلم این این چند وقت

انداخته بود دور گردنم و    بودم که کلی بهم وابسته شد . دستاشو

به خونه   محکم بهم چسبیده بود . از همگی خداحافظی کردیم و

تا به خونه رسیدیم مامان برامون اسفند دود کرد و کلی  . رفتیم

ت . پری و آنا و مهناز هم کلی جیغ  قربون صدقه ی نوه اش رف
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قربون صدقه میرفتن که در آخر گریه اش دراومد بابایی    زدن و

 : و گفتگرفتش 

 بدین دخترمو دیوونه اش کردین ترسید _

تا رفت تو بغل بابایی آروم شد دستشو به صورتش کشید و بابایی  

 ی بوسه محکم گذاشت رو گونه اش و گفت 

 .تااونجوری نگام نکن میخورم _

سها کوچولو هم قهقه میزد . همه خوشحال بودن . خداررو شکر 

 . میکنم بابت داشتن همچین خانواده ای

ر شب بود که همه رفتن . سها هم خیلی وقت بود خوابیده  آخ

کردم    بود . منم لباسامو عوض کردم و رفتم تو بغل بابایی و شروع

 :به بوسیدنش اونم همراهیم کرد . گفت

 . مان کوچولوخسته نباشی ما _
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خیلی دوستت دارم بابایی خوشبخت ترین زن دنیام که شما   _

 .رو دارم

دن _ مرد  ترین  تو منم خوشبخت  تا فرشته کوچولو  یام که دو 

 . زندگیم دارم

دست    . لبم  خوردن  به  کرد  شروع  و  دهنش  تو  گرفت  لبمو 

میکشید رو تنم . لباسامو از تنم در آورد و کامل لخت شدم و  

رآورد و با لبخند نگاهش کردم . شروع کرد به  لباساشو د  خودشم

لذت   هردو  شد  یکی  باهام  و  خوابید  روم  اومد  و  بدنم  مالیدن 

 . تا هردو به آرامش رسیدیم میبردیم

 

 پایان 


