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 یریم ینام رمان : دار

 maral_hsi:  سندهینو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 تلگرام انجمن یدیآ
@romancity 
 

 رفتم. یور م میاسترس به گوش با

 !یلعنت اه

 تونم زنگ بزنم! شارژ تموم کرده! ینم

 و گفتم: شارژ ندارم! ایسرمو چرخوندم سمت رو یدیناام با

 باهاش زنگ بزن. ایدراورد: ب فشیک بیاپلشو از ج یمکث کرد و بعد گوش کمی

 کم داشتم!؟ ایاز رو یخورد حسرت خوردم.چ شیکه به گوش نگاهم

 زنگ زدم به تلفن خونه. عیگرفتم و سر شویباال انداختم و گوش یا شونه

 زدم. یضربه م نیآل استارم به زم یاسترس با نوک کفشا با

 بوق رو اعصابم بود. یصدا

 د؟ییمامانم بلند شد:بفرما یبعد از پنج تا بوق صدا باالخره

 آروم گفتم: سالم مامان.مارالم!  

 !اره؟یسرت م ییپدرت بفهمه چه بال یدونیم ؟یکرد ریچرا انقدر د ؟؟یزنگ زد یک یبا گوش ؟ییبود: تو یعوض شد.عصبان لحنش

 گردمیبرم ایبا روبرسم خونه.اخه من  رید کمی: مامان خواستم بگم ممکنه دمیکش یقیعم نفس

بزنه و  یدوباره رفته چه گند سی! معلوم نستیباالخره به حرف دراومد: برو خداروشکر کن پدرت خونه ن یمکث کرد ول قهیدو دق حدود

 خونه شر درست نکن دختر! ایبار به چند نفر بدهکار شه.زود ب نیا

 تماسو قطع کردم. عی: چشم مامان! و سردمیکش یراحت نفس

 دختر! آروم باش! یانگار از هفت خان رستم گذشت هیده گفت: چبا خن ایرو

 !یدونیمن نم یاز زندگ یچی! هیدونیاز پدره من نم یچیو تو دلم گفتم: د اخه تو که ه دمیگز لبمو

 کرد. یهم جفتم حرکت م ایکه تو فکر بودم مشغول رفتن به سمت خونه شدم و رو یهمونجور

 دو کوچه باهم فاصله داشت. نایا ایما و رو ی خونه

 .رنیمحله متوسط تهران بگ هیتو  یخونه نقل هی میما بدک نبود و بابا و مامانم با کمک پدربزرگ پدر یوضع مال یزمان هی

 !میخونه رو هنوز از دست نداد نیکه ا خداروشکر
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 کرد! رییصد و هشتاد درجه تغ مونیاز مرگ پدربزرگم زندگ بعد

 شد!  گهیادم د هیبابام  

 !کنهیم یشرط بند یزیقمار باز که سر هرچ هی

براش به وجود  یطیشرا نیانجام بده و بعد از مرگ بابا بزرگم همچ ویکار نیتا بتونه همچ ادیب شیپ یفرصت هیبود که  نیمنتظر ا انگار

 اومد!

 یاگه حرف منطق یوقتا حت یلیکه خ نهیهم که داره ا یمشکل نیکاراش به شدت هم خشک و متعصبه و به نظرم بزرگ تر نیبر ا عالوه

 .یا گهید زیدلم گرفته تا هرچ یبه بابام نگم.از حرفا یچیکردم ه یم یسع یاز بچگ نیقبول نداره! واسه هم یهم بزن

 !دمیازش ند یریخ چیوقته ه یلیکه خ نیبه هر حال اون پدرمه و من دوسش دارم با ا یول

 کردم. یخداحافظ ایخونه و از رو دمیکه رس دیطول نکش ادیز

 دراوردم و درو باز کردم. دمویکل عیسر

رنگارنگ وجود داشت تو  یکه به لطف من پر از گال یخوشگل یباغچه  وارشیحوض وسطش بود و کنار د هیخونمون که  یبا صفا اطیح

 چشم بود!

 بود! زییبودم که گالم خشک شده بودن چون پا ناراحت

 پام دراوردم. سمت ساختمون و کفشامو از دمیدو عیسر

 و رفتم تو آشپزخونه. واریرنگمو پرت کردم کنار د یصورت یپشت کوله

 .میتو خونه رو فروخته بود کیو ش یمتیق لیوسا یهمه  بایتقر

 آرزومه!  رمیمانتو بگ هی یکه من سال هیجور مونیمال طیخبر نداشت شرا یکس  

 من...بر... یجذاب و دوست داشتن یندرالیمن...بر س یشهر قصه ها یبلند سالم کردم: سالم بر عشق من...بر بانو یصدا با

 !میبرگشت و با تعجب گفت: وا! چته دختر ترسوند مامانم

 .دادیخنده م یبو لحنش

 زدم. یلبخند

 بود. یواسم کاف دیخندیم ای شدیخوشحال م نکهیهم

 که! مینداشت یحوصله بود هرچند حق داشت.زندگ یتر وقتا بداخالق و ب شیب مامانم

 !یمامان رمیم یم ی! دارم از گشنگی: خسته باشدمیبوس گونشو

 املت درست کردم. ایزد: دست و صورتتو بشور ب ینیغمگ لبخند

 دراوردم: چشممم.. مقنعمو

 خوندم. یلب آواز م ریکردم و ز یلباس فرممو باز م یسمت اتاقم دکمه ها رفتمیکه م یدرحال

 بود داشتمشون عوض کردم. یسه سال بایکه االن تقر میمیو قد یبا بلوز و شلوار معمول لباسامو

 تو آشپزخونه تا غذا بخورم. دمیبه دست و صورتم زدم و بعد پر یراهرو و آب ییتو دستشو رفتم

 کردم. خداروشکر

تو قمار بدهکار  ی! تازه اگه به کسادین رشیماه پنجاه تومنم گ کیتو  ینعمت بود! ممکن بود بابام حت هی میاملتم بود بخور هی نکهیهم

 !میکرد یخداروشکر م دیواااااقعا با شدینم

 گرده!.. یروزنامه دنبال کار م یها یمامانم تو آگه دمیدیم یوقت شکستمیم

 فردامو بخونم. یاز مامانم تشکر کردم و رفتم تو اتاقم تا درسا دیبهم چسب یلیخ میاز خوردن املت که از حق نگذر بعد

نداشت چون تنها  یواسم فرق یول یچه دکتر دونستمیخواست دکتر شم! خودمم نم یبود و دلم م یهفده سالم بود و رشتم تجرب فقط

 باشه! خواستیکه م یبود که پزشک شم حاال هر پزشک نیارزوم ا

 دراوردم و مثل بچه خر خونا مشغول درس خوندن شدم. فمیاز تو ک کتابامو

 برداشتم و وارد برنامه تلگرام شدم! مویدادم به تاج تختم و گوش هیسته شدم و تکساعت باالخره خ کیاز  بعد

 بودم. نترنتمیکردم چون نگران شارژ ا ینصبش کردم و فقط باهاش چت م ایکه به اصرار رو یا برنامه

 نبود! یزدم چون پول یم دشویتا چند مدت ق دیبا شدیقطع م اگه

 کردم. یباز نم اماشویگروه تلگرام برده بودم که اصال پ هیتو  ایرو ایتازگ

 تو مدرسه گفته بود گروه چته دختر و پسرم مختلط هستن! خودش



Roman-City.ir 
 داری میری رمان

 

https://telegram.me/romancity 5 

 

 .شدمینم یو اصال قاط دادمینم یتیمهم نبود و اهم زایچ نجوریواسم ا من

 بود که هنوز باز نکرده بودم! امیدو هزار تا پ حدود

 بازش کردم! رفت رو اسم گروه و اریاخت یب دستم

 !پوووفففف

 ام؟یچهل و هفت نفر عضو و دو هزار تا پ فقط

 !!دیپوک میکردم: گوش پیتا اریاخت یب

 ��!یفرستاده بودم که دو سه تا پسر اومدن و شروع کردن به سالم و احوالپرس اموینشده بود پ قهیدق دو

 بود. نداشت.همش اتالف وقت یو سود دهیفا چیه یبود ول یخوب ینظرم سرگرم به

 خونم حالل بود! کنمیتلگرام چت م یو تو گروها مینصب کردم رو گوش لیقب نیاز ا یمن برنامه ا دیفهمیاگرم بابام م تازه

شماها! سر همه رو  دیکنیشدم.چقدر چت م سیاومد: بابا سرو امیپ هیکنم که  یچت کردن خواستم خداحافظ گهید کمیاز  بعد

 ال مصبا! یویپ دی.خب برنیگی.همشم چرت منیبرد

 .دیباال پر ابروهام

 !کهیمرت

 هست! طلبکارم

به توام  میکنیچت م میانگار گروه مال خودته! هرچقدر بخوا یزنیجور حرف م هیکردم: برو بابا!  پیتا عینکنم و سر یزبون دراز نتونستم

 نداره! یربط

 .سیمشقاتو بنو نیجوجه؟ برو بش یگیم یجواب داد: تو چ قهیبود بعد از چند دق ریکه اسمشم ام پسره

 به جوش اومد. خونم

 !شدمیکردم آروم نم یادم نم نویتا ا من

خود  یحرف ب نجایا یایکه م ی.البد خودت سن بابابزرگمو دارتیخاص یب یالیباشم از تو بهترم گودز یکردم: من هرچ پیتند تا تند

 !یزنیم

 کنم بچه! یکنم که باهات بحث نم یلطف م یلیندارم.خ یپوکر فرستاد و پشت بندش نوشت: من با جوجه ها کار کریاست هی

 اورانگوتان! یندار یکردم: جواب پیزدم و تا یپوزخند

 پوکر فرستاد. دوباره

 !ارهیخواست حرصمو در ب یم انگار

 نداره!  یعکس دمیچک کنم که د لشویخواستم عکس پروفا 

 شدم. رهیخ یحرص به صفحه گوش با

 خواست! یکل کل م دلم

 که جواب نداشته باشه! رسوندمیم ییکه طرفمو تا جا ییاونا از

 شد. نینداشت ادامه بده چون آفال الیخ گهید انگار

 از برنامه خارج شدم. یبا هیشدم و بعد از نوشتن  الیخ یب منم

 !تیخاص یب لیگور

 .انگار خودشون تو عمرشون مدرسه نرفتن! سیمشقاتو بنو یبچه مدرسه ا گنیعد مب ارنی.کم منهیهم شهیکارشون هم 

 کردم. یم یتشنگ یاحسا

 .رونیسره جام بلند شدم و از اتاقم رفتم ب از

 بابام افتاد. یبرزخ ی افهیبه شدت باز شد و نگاهم به ق یدر ورود هویبرم تو آشپزخونه که  خواستم

 .ختیلحظه دلم ر هی

 !نمیگم شو تو اتاقت بب ؟؟یکن یبر و بر منو نگاه م یستادینعره زد: چته ا دنمید با

 ..او..اومدم آب بخورم فقط...!دیتته پته گفتم: سالم!.. ببخش با

 !! گم شو تو اتاقتتت!یتو هوا تکون داد: زهر مار بخور دستشو

 !دمیترس یم یگلومو فشرد.بدجور بغض

 ! نجایا میرو سرت! ما آبرو دار یباز چت شده مرد؟ خونه رو گذاشت از آشپزخونه خارج شد: مهیمامانم سراس 
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 زد. یپوزخند بابام

 ! ییییاریاخت یواریداد بزنم.چهار د خوادیکرد بلند گفت: دلم م یکه روشنش م یاز تو پاکتش دراورد و درحال گارینخ س هی 

 کم. یلیبازم مست کرده اما خ دمیکه کلماتش کشدار بود فهم ییاونجا از

 : بازم بدهکار شدم.شانس منو!دیو بلند خند واریداد به د هیتک

 رو زانوهاش افتاد و اشک صورتشو تر کرد. مامانم

 شدن و بدبخت شدنو ندارم! ریحق نهمهیطاقت ا گهیمن و بکش...د ایقلبمو شکوند: خدا زمزمش

 کرد. سیدرشت اشک صورتمو خ یشکستو دونه ها بغضم

 جر و بحث مامان و بابام بلند شد. یبعد صدا قهیجون رفتم سمت اتاقم و درو بستم که چند دق یب

 از ترس قفل کردم.. درو

 رو تختم و هق هقمو خفه کردم. نشستم

 .دیلرز میگوش

 ام؟یپ

 برش داشتم. زمیرو م از

 داشتم. امیتلگرام پ بازم

 !دیابروهام باال پر ریاسم ام دنیبا د یوارد برنامه شدم ول یحوصلگ یب با

 داده بود؟ امیبهم پ تیخاص یچلغوز ب نیا

 !یببخش دوارمینه.در هر صورت متاسفم قصد رنجوندنتو نداشتم.ام ای یناراحت شد دونمیسالم جوجه.نم _

 پرت کردم رو تخت. ویدراوردم و گوش اداشو

 داد: امیپ قهیبعد از دو دق دوباره

 کوچولو؟ یجواب بد یخواینم _

 من بچم اصال هااا؟ یدونیکوچولو و جوجه؟ از کجا م یگیم یجوابتو بدم.بعدشم تو چته ه نمیبینم یلیحرص نوشتم: دل با

 سالته فنچول! 11 یخنده گذاشت: خودت تو گروه گفت کریاست 

 شد! یخال بادم

 !زهیچه ر نی: در هر صورت فلفل نبدمیکش یقیعم نفس

 !یخرخرمو بجو یواخیاالن م بندمیاون که صدالبته.شرط م _

 ارزش اعصاب خودمو خورد کنم! یب یزایحرفام! عادت ندارم واسه چ نیگرفت: نه من خونسرد تر از ا خندم

 ! فتیاز تعر یبانو! مرس یقرار داد تیمنو مورد لطف و عنا _ 

 بود! ادیاز سرت ز نمی: همدمیخند بازم

 !دادمیگرم گرفته بودم و جوابشو م دونستمیازش نم یچیاز اسمش ه ریپسره که اصال غ نیچرا انقدر زود با ا دونستمینم

 ! فی.حیلطفا بهم کن نیتر از ا شیخواست ب یاخ دلم م ؟یجد _ 

 فکرامو بکنم! دی: بادادمیناشناس شوخ و البته اورانگوتان جواب م یامایبرده بودم و به پ ادیکل بابا و مامانمو از  به

 !فهینو بده من طاقت ندارم.قلبم ضعزحمت جواب م یتا آخر هفته ب _

 ؟یهست یتو اصال ک نمی+ بب

  \-! :رمیمن؟ من ام _ 

 من؟ یویپ یاومد الیگودز هی نیع ینجوریهم ییچند سالته اهل کجا یهست یکه ک نهی! منظورم ادمی+ جامه در

 بودم. امشیپ منتظر

 هیمن  سیشوهر ن گنیم ؟یخوایتر م شیکنم.اطالعات ب یم یو نه سالمه.تهران زندگ ستی.برهیفرستاد: اسمم ام امویپ قهیاز چند دق بعد

 رسم! یم جهینت نیاما حاال دارم به ا شدیمدت باورم نم

 لحظه هنگ کردم. هی

 و نه سالشه؟ ستیب

 و نه سالته؟ ستیتوجه به حرفش گفتم: وااااقعا ب یکه هنگ بودم ب همونجور

 .یانقدنگران یزنم ش سی.نگران نباش قرارم نیجوجه ا یادیخب آره! تعجب داره؟ تو ز _
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 که! سی..اعتماد به نفس نشیییی+ ا

 !یباشه احترام بزرگترتو نگه دار ادتیبه بعد  نیاسمشو بزار.فقط از ا یخوایم یهرچ _

 !الیلب گفتم: دارم برات گودز ریو ز دمیخند زیر

 تو قدت چقدره؟ نمیکردم و فرستادم که جواب داد: بب پیحرفمو تا نیهم

 !؟یقدم دار کاریتعجب نوشتم: قدم؟ چ با

 تو نترس فقط بگو قدت چند سانته. _

 باال انداختمو نوشتم: صدو شصت و دو! ی شونه

 ..یواا ؟؟یخداااا..چه کوچولوووو! تو واسه من دار یخنده فرستاد: واااا کریاست

 نگاه کردم و نوشتم: امشیگرد شده به پ یچشما با

 بلند تره! یکی! قدم که مطمئنم از تو ه؟ی+ مگه چ

 سانتم!  شیمن قدم چقدره؟ من صد و هشتادو و ش یدونیکوچولو م _ 

 واسه خودت. یکوچولوام.تو غول فمینکن من دخترم ظر سهی+ تو خودتو با من مقا

 برم. دیبا گهیمثل تو خوش حال شدم.من د یبا فنچ ییدر هر صورت...از آشنا _

 لحظه ناراحت شدم. هی

 ؟یبر یخوایفضولم...کجا م کمیخودمو نباختم و نوشتم: جسارت نباشه.من  یول

 ؟یندار ی.کاریگوگول سی.توام برو مشقاتو بنوختهیکار رو سرم ر یکل _

 عمتهههه!! به سالمت! ی+ گوگول

 با حرص پرت کردم رو تخت. مویشدم و گوش نیافال عیسر

 !میتو خونه دار یکلو مش کردنیرفت بابا و مامانم دعوا م ادمی اصال

 مدت کوتاه فراموش کردم. هیهمه غمامو واسه  انگار

 و چشمامو بستم. دمیتخت دراز کش رو

 آرامش برام لذت بخش بود. نیو چقدر ا دمیشنینم ییو صدا سر

 .ییکه عادت کرده بودم به تنها یکردم جور یاتاق بودم و خودمو حبس م نیتر روزمو تو ا شیب

 .خواستیدوستانه پر محبت م یرابطه  هیمنو خندونده بود دلم بدجور  یبا اون ناشناس چت کرده بودم و حساب قهیحاال که چند دق یول

 .زدنیپست م یندار یا دهیواسشون فا دنیدیمدت کوتاه بودن و تا م هیهمشون واسه  یداشتم ول ادیز دوست

 که محبت کنه و دل بسوزونه. شدیم دایپ یکمتر کس نیدوره زمونه به فکر منافع خودشون بودن واسه هم نیا همه

 گفتن. یمدرسه و کالسم از دوس پسراشون م یاز بچه ها یکه بعض دمیشنیم

 دوست بشم. یبا پسر ومدیگفتم بدم م یدروغ بود اگه م یداشته باشم ول یعاشقانه با کس یخواست رابطه  ینم دلم

 .دمیترس یسخت بود و م یلیاعتماد کردن خ البته

 !دمیرو فهم دهیدست م هیپسر به بق هیبودن با  ایکه از هم صحبت شدن  یامروز واقعا حس یول

 طاقت شده بودم! یبودم که ب دهیمن اونقدر محبت ند دمیشا

 باعث شد که کم کم چشمام گرم شه و خوابم ببره.. نینکنم و هم یموضوع نه چندان جالب فکر نیبه ا گهیکردم د یو سع دمیکش یپوف

 .دمیپوشیه لباسامو معجل با

 اصال خوب نبود!! نیشده بود و ا رمید

 کردن واسم اصال خوب نبود. ریمدرسه د رفتمیم ادهیکه پ یمن

 اعصاب و بد اخالق بود. یب ریزن پ هیکردم.ناظممونم که  یدردسر و غر واسه خودم درست م فقط

 !دادیم ریگ میکه زده بود المونمیبیبه س یحت

 اعتقاد داشت که دختر با پشماش قشنگ تره! نیبه ا دمیشا گهید اره

 .رونیب دمیبرداشتم و از اتاقم دو مویپشت کوله

 بابام خواب بودن. مامان

 .دمیپوش دمیبه زور خر شیماه پ کیکه  فمویهم رنگ ک یصورت یآل استارا عیسر

 آل استارا که تنها کفشام باشن! نیا یو پنج تومن بدم جا یکنم فقط سه ماه پول جمع کردم تا س فکر
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کرده بود و حاال حاال  رییتغ یبه طور افتضاح طیهفت سال بود شرا کیاالن نزد یبخرم ول تونستمیروز م هیتو  نارویتا از ا ستیزمان ب هی

 .میساخت یم دیبا

نداشت چون  دهیفا یبلند باشه ول دارمیمکه بر ییکردم قدمامو تند تند بردارم و گام ها یم یسرعت به سمت مدرسه راه افتادم و سع با

 کوچولو بودم! یادیز

 .دمیساعت رس میبعد از ن باالخره

 کرده بودم! رید قهیدق ستیب قایدق

 مقنعم دادم. ریز امویچتر عیسرعت به سمت دفتر رفتم و تو همون چند قدم سر به

 شد بهم. رهیخ شیته استکان نکیع ی شهیشدش از پشت   ش کیو بار زیر یبا چشما یکاظم یوارد دفتر ناظم که شدم بخش 

 ما! میداشت یناظم نیهمچ

 کنم؟ هتیکل امروزو تنب یخوای! م؟یکرد ریو رو اعصابش تند گفت: د غیج یصدا با

.انگار یمدرستم پرداخت نکرد هیو تازه شهر یدار یانظبات ی! مدام مورد بییپررو یلیواسش نازک کردم که ادامه داد: خ یچشم پشت

 !یاخراج بش یدوست دار

 .دمیگز لب

 انضباط نبودم.. یوقت ب چیه من

 غرغرو؟ نیبدم به ا وردمیهزار تومنم از کجا م ستیو دو ونیلیم کی یول

 نذاره درس بخونم! گهیراه بندازه و د ییدعوا دمیترسینگفته بودم چون م یچیبه بابامم ه تازه

 نبود! دیبع ازش

 نداشت. دهیفا ینجوریکردم.ا یم یفکر هی دیبا

دونم چراااا زنگ  ینم یکرده بودم ول میتنظ لموی! به خدا ساعت موباییییخانم کاظم دیخرش کنم: ببخش کمیکردم لبخند بزنم و  یسع

 نخورد!

 ورود به کالس رو برداشت. یاجازه  یبرگه  هیچپ نگاهم کرد و  چپ

 شدم. رهیبست خ ینقش م یزشت کاظم یباز به برگه که روش امضا شین با

 از رو دوشم برداشته شد. ینیبرگه رو گرفتم و رفتم کالس حس کردم بار سنگ یوقت

 .نمیبش ششیاشاره کرد که برم پ عیباز شد و سر ششیدو برابر خودم ن دنمیبا د ایرو

 !یایگوشم گفت: فکر کردم نم ریاز نشستن ز بعد

 باشه. یبشم که محتاج کس یچاره ا یبدبخت ب هی خوادیم نم.دلدمیم تیچقدر به درسم اهم یدونینه بابا تو که م _

 نیبار از ا هی.کال هرچند وقت رهیبگ یمهمون هی خوادیدوست داداشم م گهیچند وقت د یشروع شد.راست حتاتی: بازم شعارا و نصدیخند

 یایمختلطه.دوس دارم توام باهام ب اشیو مهمون رهیگیم ایمهمون

 ببره خونم حالله!  ییبابام بو ا؟یرو یشد وونهید ام؟یمن ب یخوا یواقعا م یعنیبا تعجب نگاهش کردم:  

.حوصلت سر نرفت بس که تو خونه میخوش باش کمی ایتو! ب یی.عمرا بفهمه! چقدر ترسوالیخیبود: ب یواسش عاد یلی.انگار خدیخند

 ؟ینشست

ثابت کنم که خواستم قبول کنم  نویخواستم خالف ا یلحظه ماونقدر اون  یبود ول یکار اشتباه دونستمیگفت ترسو. م یبرخورد وقت بهم

 ندارم! یلباس چیاومد ه ادمی هویکه 

 بپوشم! هیندارم که بخوام تو مهمون یغم گفتم: اخه من لباس با

 بپوش.غمت نباشه.. یمنو خواست یهرکدوم از لباسا ایب ستم؟یبابا.مگه من دوستت ن سیزد: مهم ن یلبخند

 کنم. یگفتم دربارش فکر م نیهنوز شک داشتم واسه هم 

 برمت. یبه زور م یایبابااااا...ن یمحکم زد به شونم: ا یول یضربه به شوخ هی

 هست؟ یک یمهمون نیحاال ا _

 !گهیدو هفته و سه روز د قای+ دق

 اووووو...حاال کو تا اون موقع! _

 !یریگیم متوینود تصم قهیکه دق ادیبدم م نتی+ از هم

 چپ نگاهش کردم: برو بابا. چپ
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 .مینگفت یچیتا اخر کالس ه گهید

 وسوسه شده بودم برم... واقعا

 ..یمعمول یمهمون هی ه؟یخودم فکر کردم خب مگه چ با

 عوض شه. شیشه تا اخر عمر ممکنه زندگ مونیپش شیبار تو زندگ هیچون ادم  رمینگ میتصم یداد احساس یعقلم بهم هشدار م یول

 کردم. یاخر کالفه به ساعتم نگاه م زنگ

 ! گذرهیم ریدونستم چرا انقدر د ینم 

 !رونیب دمیدو ییجورا هیبرداشتم و از کالس  مویکوله پشت شهیتر از هم عیزنگ خورد و من سر باالخره

 حوصله نداشتم. اصال

 ؟یشد؟ فکراتو کرد یبه سرعت اومد دنبالم: چ ایرو

 !یول امیخستم.م یلی.خایرو گهید گفتم: آره فقط ولم کن یکالفگ با

 .میریبعد با هم م یکنیو لباس انتخاب م کنمیم شتیخونمون خودم آرا یای.میتا بنا گوش باز شد: اوک ششین

 کرد و رفت. یخداحافظ عیفرصت حرف زدن بهم نداد و سر گهید

 و از مدرسه خارج شدم و به سمت خونه راه افتادم. دمیکش یپوف

 کردم. یفکر م گهیدو هفته د یمهمون به

 ه؟یچجور یعنی

  ان؟یم ییچجور ادما 

 بزنم!؟ یپیت چه

 .پووووففف

 خونه. دمیرس یک دمیتو فکر بودم که نفهم انقدر

 رفتم تو اتاقم و درسامو خوندم. رینون و پن کمیلباسامو عوض کردم و باخوردن  شهیهم مثل

 !روزید شیفکرم رفت پ هوی

 دراوردم و چکش کردم. فمیاز تو ک مویگوش عیسر

 نه! ایداده  امیبهم پ ریخواست بدونم ام یم دلم

 دونستم چرا انقدر واسم مهمه! ینم

 !دیلحظه قلبم تند تپ هینوشته سالم  دمید یوقت

 !امیذره خشن به نظر ب هیکردم  یجوابشو دادم اما سع عیسر

 سالم!! کیعل _

 نشد. نیانال یصبر کردم ول کمی

 بزن منو!  ایداد: ب امیپ هویشم که  الیخ یخواستم ب 

 و نوشتم: چرا؟ دمیگز لبمو

 کوچولو! یکنیم ی+ اخه مشخصه تو مدرسه حالتو گرفتن حرصتو سره من خال

 .ستین ینجوریاصالاااا ا رمیاخم کردم: کوچولو عمته! نخ ناخوداگاه

 ستم؟یبله مشخصه.مزاحم که ن _

 !یابرومو دادم باال: مراحم یتا هی

 !یگل فرستاد و نوشت: مرس کریاست

 ؟یداد امی+ چرا بهم پ

 خواد برم؟ یدلت م _

 + سوال منو با سوال جواب نده لطفا.

 نداشت. یخاص لیدل _

 گرفت. حرصم

 گرفت!! یدونستم چرا انقدر حرصم م ینم

 شدم! مونیپش یول یمگه مرض داشت سمیبنو خواستم
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 دونم. یازت نم یچیمن ه ؟یکن یتر خودتو معرف شیب کمی شهیم: منوشت نیباهاش چت کنم واسه هم ومدیبدم نم یلیخ منم

 و تو دل برو ام! یهوووم بله حتما! قد بلند،جذاب و خوشگل و خواستن _

 !یمقدار اعتماد به کهکشان دار هی+ فکر کنم شما 

 فکر کن سنجاب کوچولو! یشما هر طور راحت _

 .شمیناراحت م ؟یکوچولورو تکرار نکن یکلمه  نیانقدر ا شهی+ م

 !شهینه نم _

 !ادی+عزت ز

 .زمیگذاشتم رو م مویبرنامه خارج شدم و گوش از

 دونم چرا بغض کرده بودم! ینم

 کردم... یفکر م ریسرمو تو دستام گرفتم و به ام یناراحت با

 کردم وابستش شدم! یدوروز حس م یتو

 خواست باهام دوست بشه! یم دلم

 بده! یدوست شنهادیواقعا دوس داشتم بهم پ یدارم ول یرفافکار مزخ یلیدونستم خ یم خودم

 یکه تو مجاز ستیادم ن هی یدون یبگه؟ از کجا م تویواقع یدون یو نه سالشه! تازه تو از کجا م ستیتو سرم گفت: احمق! اون ب یصدا هی

 انتخاب کرده باشه!؟ یجعل تیواسه خودش هو

 کردم آروم باشم.. یسع

 به سرم اومده بود؟ یچ واقعا

 سرگرم کنم. نامیو تمر فیکردم خودمو با خوندن درسام حل کردن تکال یسع

 رو تختم. دمیساعت چهار ظهر بود که کارم تمام شد و دراز کش بایتقر

 کرد! ینگران م یمامانمو حساب نیخونه و هم ومدیشب م کی ایچند شب ساعت دوازده  نیبود! ا ومدهیهنوز ن بابام

 

 !یش مونینکن که بعدا پش ینشو! کار وونهید مارال

 برداشتم و وارد برنامه تلگرام شدم. مویتحمل کنم و دوباره گوش نتونستم

 داده بود: امیتا پ چهار

 ؟یناراحت شد _

 !یچقدر تو لوس _

 ؟یموش موش _

 !گهید یی! خب کوچولویدونستم انقدر حساس یمن نم دیاخه.ببخش یکجا رفت یفسقل _

 خوندم! یم اماشویپ یوقت دادیبهم دست م یدونم چرا حس خوب ینم

 و پشت گوش دادمشون و مشغول فکر کردن شدم. دمیکش میصاف قهوه ا یبه موها یدست

 بهش بگم؟  یحاال چ 

 !دیرس یبه ذهنم نم یچیه واقعا

 شد هول شدم و تپش قلبم شدت گرفت! نیآنال هوی دمید یوقت

 بود!شده  یچقدر خواستن بهیغر نیا

 ناچارا نوشتم: ناراحت نشدم!  

 !یفکر کردم شد_

 !دیپرس یخواست ازم م یکه م یکنم.اون هرچ چشیگرفتم سوال پ میتصم

 !شناسمتیمن هنوز اصال نم نی+ بب

 کنم االن؟ کاریچ دیمن با _

  ؟ییدانشجو ه؟یبگو! کارت چ یزیچ هی.دونمی+ نم 

 من دکترم!  _ 

 خوردم! جا
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 دکتر؟  

 !هیبند یآخر خال گهید نیبابا! ا الیخ ی+ب

  شه؟یباورت نم _ 

 باورم شه؟  دی+ با 

 فکر کن! یهرجور راحت _

 ! چقدر خونسرد بود!یلعنت اه

 ؟یهست یدکتر چ نمی+ خب حاال...بگو بب

 ! یجراح و فوق تخصص داخل _ 

 : +|  

 !ستی! دکتر شدن آسون ندمیرس نجایبه ا ینگام نکن با هزار بدبخت ینجوریا _

 مگه نه؟ یدار یهمه چ گهیهر چقدر سخت باشه ارزششو داره.االن د ی+ ول

 نه! _

 + چطورمگه؟

 ؟یندار ی.کاردیبرم ببخش دی. من باالیخ یب _

 موندم.ناچارا نوشتم: مات

 !ی+ نه! با

 فعال! _

 دونم چرا رفت! ینم

 گفتم که ناراحت شد؟ یزیمن چ نکنه

 موضوع ندم! نیبه ا یتیکردم اهم یو سع دمیکش یآه

 !دمیخونه از سره جام پر یدر ورود یصدا دنیشن با

 محکم درو باز کنه. یلیخ یکی انگار

 

 دونستم چه خبره! یبودم و نم دهیترس

 خونه. یسمت در ورود دمیو چرخ رونیاز اتاقم رفتم ب آروم

 !دمیکش یبلند غیبود ج ستادهیکه روبه روم ا ینیو خشمگ کلیمرد درشت ه دنید با

 دخت... یزنیم غیکرد از تو اتاقش خارج شد: چرا ج یکه چادرشو رو سرش مرتب م یدرحال مامانم

 و ادامه حرفشو خورد. دیمرد رنگش پر دنید با

لبام  نیکلمه با ناله از ب هیبازومو گرفت فقط  یوقت یول زیمردک ه نیا یبا ترس خواستم برگردم تو اتاقم تا حداقل شالمو سر کنم جلو 

 شد: خارج 

 ولم کن!_

 یدو شب به دردم م یکیواسه  یستین یزینه؟ توام بد چ ی!!! تو دخترشزهیم زهیر ی! کوچولویبلندش سوهان روحم شد: اخ ی خنده

 !یخور

 شده بودم! الل

 گفت؟! یداشت م یچ

 !دمیبهت م یبخوا ینداشته باش! هرچ یکه پشت سره مرد وارد خونه شد و بلند گفت: محسن! به دختره کار دمید بابامو

 ؟یدیخوام فهم یم ونمویلیم ستیبردم! حاال ب ویخوام! باز یاسمش محسنه برگشت و با نعره گفت: من پولمو م دمیکه فهم مرده

 !یبهم فرصت بد دی! بادمشیشد و گفت: بهت م رهیبهش خ دهیبا رنگ پر بابام

 .دیچیتو بدنم پ یو درد بد واریمحکم هولم داد که خوردم به د محسن

قمار و شرط  یاومد یگوه خورد یگدا؟ تو که پول نداشت یعوض یدی: دستورم مدیگرفت و داد کش قشویبلند رفت سمت بابام و  یقدما با

 !ونیلیم ستیاونم سره ب یبند
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فقط پول تو  ونیلیم ستی.المصب تو که بکنمیخب..باشه تورو خدا فقط فرصت بده بهم من پولتو تا اخر هفته جور م یلی: خدینال بابام

 روزته! هی یبیج

 محسن چشم دوختم. یو فوق العاده زشت و منزجر کننده  نیخشمگ یچهره  به

 بودم! دهیترس

 کنه؟ کاریخواست چ یشرط بسته بود؟ حاال م ونیلیم ستیسره ب بابا

 بدبخت! یبابامو پرت کرد سمت من: گم شو گدا گشنه  محسن

 ذاشت.خونه خارج شد و مارو تو بهت و وحشت گ از

 محمد! ی: آخرش گند خودتو زددینال هیبا گر مامانم

 کنم! یراه ننداز که خونه رو رو سره خودت و دخترت خراب م یزار هی: دهنتو ببند.گردیبا اخم غر بابام

بود  که مجبور یادیاز فشار ز زدیم یحرف بزنه و رنگش به قرمز یحت تونستیاز شدت بغض نم یبا ترس اشکاشو پاک کرد ول مامانم

 تحمل کنه!

 به دلم افتاده بود. یبد ترس

 ترسناک بود! یبدجور یمحسن لعنت اون

خونت  نمتیبابام خشکم زد: برو گمشو تو اتاقت اگه بب یمامانم کمک کردن تا بره تو اتاق و خودمم رفتم سمت آشپزخونه که با صدا به

 حالله!

 کرد.. دنیاشکام بود که با سرعت شروع به بار نیرفتم تو اتاقم و درو بستم و ا عیسر

*** 

 هفته بعد: دو

 هفته گذشت. دو

 خوب گذشت. یلیدو هفته خ نیتونم بگم ا یجرئت م به

 تنش و استرس کم بود. ییجورا هی

 اورد. یخودش نم ینشده بود و بابامم به رو داشیبابام اصال پ طلبکار

 تو تلگرام بهتر شده بود. ریبا ام رابطم

 و واقعا وابستش شده بودم. میکرد یبا هم چت م هرروز

 وقت دل ببندم بهش. هیبود که  نیترسم ا تنها

 خشن و سرده! یباشه بدجور میمهربون و مال یلیخ کنهیم یسع نکهیکردم با ا یدونم چرا حس م ینم

 !!تونستیوقتا نم یگاه یخوش نشون بده ول یخواست زور بزنه تا رو یم انگار

 .زدیداد و مدام غر م یدعوارو کشش م میکرد یدعوا م کیسر مسائل کوچ یوقت

 اعصاب بود!  یب 

 اعصاب بود! یب یلیخ یلیخ

 بود! ایدوست برادر رو یمهمون گهیروز د سه

 گرفته بودم.. ممویتصم

 رفتم! یم

 !میدار یاضیچون امتحان ر میتا باهم درس بخون ایخونه رو رمیمامان و بابام گفته بودم م به

 بود! فیفوق العاده ضع میاضیقبول کرد چون ر عیکه سر مامانم

 شد. یالتماس و خواهش راض یسخت بود که اونم با کل یلیکردن بابام خ یراض فقط

 مختلط! یمهمون هیقراره برم  دونستنینم یول

 کردم تا اون روز برسه. یم یداشتم و لحظه شمار جانیه یلیخ

 !دیاز اندازه منتظرش بودم رس شیکه ب یلحظه ا باالخره

و بعد از اضافه کردن  میتو کوله پشت ختمیبودو ر ازمیمورد ن یزایو چ یشیلوازم آرا یخونه هرچ دمیکه رس نیاز کالس به محض ا بعد

 راه افتادم. ایکردن از مامانم به سمت خونه رو یو بعد از زدن شال و خداحافظ دمیپوش ممیو صورت دیسف یلباسام مانتو شلوار ساده 

 بود! کیبود که خونشون به خونه ما نزد نیا شیخوب
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 .داشتمیتند تند قدمامو بر م یلیهول بودم و خ ییجورا هی

 بلند شد. میگوش یصدا

 !امیپ

 ؟یخوندم:مارال هست رویام امیتلگرام شدم و پ وارد

 تونم جواب بدم! ینم ییجا رمیدارم م ریتند تند نوشتم: ام یکالفگ با

 کجا؟؟_

 !گهینده د ریبابااا.گ ی+ ا

 ؟یبر یخوا یکجا م گمیم _

 + خونه دوستم!

 مراقب خودت باش! فعال.. _

 !ی+ با

 مانتوم و قدمامو تند تر کردم. کیکوچ بیهل دادم تو ج مویگوش عیسر

 .ریام یرفتارا نیدو هفته عادت کرده بودم به ا نیا تو

و  امیو کجا م رمیگفتم کجا م یبهش م دیبا ای دیکش یزبونم م ریبه زور هم که شده از ز یداد ول یاز دوست داشتن من نم ینشونه ا اصال

 !!امیم یو با ک رمیم یبا ک

 بود! یبه خاطر چ نیا دونمینم

 تعصب!؟ رت؟یغ ت؟یمالک حس

 بابا بهتره فاز برندارم که پسر مردم عاشقم شده! الیخ یب

 باطل! الیخ یزه

 .ایرو یه در خون دمیساعت رس میاز ن بعد

 و آروم در زدم.. دمیکش یقیعم نفس

 نشد! یخبر چیگذشت ه قهیدق دو

 شد! انیپسر نما هیباز شد و قامت بلند  هویمحکم تر در بزنم که در  خواستم

 منتظرته! ایتو رو ای!! بیمارال باش دیکه خم شد روم و با خنده گفت: سالم! تو با دمیکش یفیخف غیلحظه عقب رفتم و ج هی

 و گفتم: سالم. شما؟ دمیگز لبمو

 : من برادرشم.دیبه صورتش کش یدست

 دستشو اورد جلو: خوشبختم مارال! همون

 دستمو تو دستش گذاشتم. دیشک و ترد با

 !گهیتو د ایب ؟یهست یدستمو ول کرد و گفت: منتظر چ فیفشار خف هیاز  بعد

 .زدیموج م طنتیلحنش ش تو

 آروم وارد خونشون شدم. یقدما با

 تر و قشنگ تر. کیش یلیخ یما بود ول یاندازه خونه  بایتقر خونشون

 داد. یو رنگ روشنشون آرامش م دیرس یخونه بزرگ تر به نظر م یشده بود که فضا دهیچ یجور ونشیدکوراس

 طرفم. ادیداره به سرعت م ایرو دمیچرخوندم و د سرمو

 مم!عشقمم یایدونستم م یبه خودم اومدم تو اغوشش بودم: م تا

 !یول کن بچه رو! خفش کرد ایدونستم گفت: رو یکه هنوز اسمشم نم ایکردم که برادر رو یآروم ی خنده

 کشوند گفت: تو نترس رضا من مراقبم. یکه منو به سمت اتاقش م یدرحال ایرو

 !دیزد: منتظرتونم.زودتر اماده ش یلبخند کج رضا

 .دمید ارویکه مامان رو میکنار اشپزخونه گذشت از

 ؟یخوب زمیزد و به سمتم اومد: سالم عز یقیعم لبخند

 جوابشو دادم. یاز رو بوس بعد

 .ومدیزن خوشم م نیاز ا شهیهم
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 مامانم بود. مثل

 و آروم بودنش. شیخصوص مهربون به

 .میتا اماده ش ایتو اتاق رو میحرف زدن رفت کمیاز  بعد

 لباس انتخاب کن! هیکمد بزرگشو باز کرد: زودباش  در

 شدم. رهیخ متشیرنگارنگ و گرون ق یباسال به

 نداره که.. یفرق چی! فکر کن مال خودتن.هگهیلبخند گفت: زود باش د با

 رو لبم نشست. یلبخند

مغرور بود و نه  یادیمن خبر داشت نه ز یو مال یزندگ تیوضع نکهیبود که انقدر بهم محبت داشت و با وجود ا یدوست نیاول ایرو

 باهام به هم زد. شویدوست

 تر کرد! شیلطفشو بهم ب یلیخ برعکس

 کوتاه و درش اوردم. یلباس مشک هیرفت سمت  دستم

 کار شده بود. یپ خوشگل فیبا تور ظر نشیو قسمت قفسه س نایاست یکوتاه بود ول نیباالتر زانو بود و آست کمیتا  قدش

 ناز بود! یلیخ

 بپوش! نوی! همدهیتر نشون م فیتر و ظر دهیکش .اندامتوادیبهت م یلیگفت: خ جانیبا ه ایرو

 و رفتم پشت در کمد. دمیخند

 !دمشیعوض کردم و پوش لباسامو

 واقعا جا خوردم. ستادمیکه ا نهیآ یجلو

 بود. رینظ یب

 عاشقش شده بودم. خودم

 نااااازه!! یلیخ یزد: وااااا یغیج ایرو

 .میدیبلند خند دوتامون

 !یشیمحشر م گهید یبپوش نارمیپاشنه بلند دراورد و گفت: ا یجفت کفش مشک هیتختش  ریز از

 ؟یرنگ پا هم بهم بد یجوراب شلوار هی شهی.مزمیعز یزدم: مرس یلبخند

 دراورد: بفرما. یجوراب شلوار هیاز کشوهاش  یکی یتو از

 معرکه شده بودم. گهید دمیهم که پوش یشلوار جوراب

 داشتم. یخوب یلیخ حس

 آرزوشونو داشتم! شهیبود که هم یو لباسام جور پیسال ت نیاز چند بعد

 کردنم شد. شیو مشغول آرا زشیم ینشوندم جلو ایرو

 شدم. رهیخ نهیخودم تو آ یچهره  به

 .دیرس یکمرم م یکه تا گود میبلند قهوه ا یموها

 بلند. یسبز درشت و مژه ها یچشما

 سرخ! یبرجسته  یو لبا ومدیو صاف که به صورتم م کیکوچ ینیب

 بستم و منتظر موندم. چشمامو

 کردنم شد. شیمشغول ارا یبا دقت خاص ایرو

 خودم شوکه شدم! دنیبار دوم از د یچشمامو باز کردم برا یوقت یدونم چه مدت گذشت ول ینم

 .دادیتر نشون م دهیچشمامو کش یگربه ا یچشم مشک خط

 هم به لبام زده بود. یروشن تر کرده بود و رژ سرخ پوستمو

 لختم آزادانه دورم رها شده بود. یو موها دیرس یبه نظر م شهیهام بلند تر از هم مژه

 لطفتو جبران کنم! نیا یدونم چجور ی! نمایتو چشمام جمع شد: ممنونم رو اشک

 !ینداره آج ی! قابلیزد: تو مثل خواهر نداشتم یلبخند

 .دمیپاشنه بلند رو هم پوش یکفشا

 !ومدمیاز پسش بر م یولراه رفتن باهاشون سخت بود  کمی
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 کرد. شیو آرا دیلباس خودشو پوش عیسر ایرو

 !گهید میبلند تا مچ پا و شال همرنگش بهم داد: بپوش بر یمانتو مشک هی

 .دمیاسترس مانتو و شالو گرفتم و پوش با

 .رونیب میهم آماده شد و با هم از اتاق رفت ایرو

 کرد. ینگاه م یو یکه نشسته بود رو مبل و ت دمید رضارو

 حواس پرت بودم! یلیخ وونهیمنه د یقبال دربارش بهم گفته بود ول ایرو

 !میبرگشت سمتمون: داداش ما اماده ا ایرو یصدا با

 مبل بلند شد. یرو از

 تنش بود. یرنگ یمشک نیو شلوار ج دیسف یمردونه  راهنیپ

 !پیبلند بود و خوشت قد

 زشت هم نبود. یبود ول یواسه من معمول یول ومدیقشنگ م ایلیدرنظر خ دیبود.شا یهم معمول چهرش

 !میخب بر یلیسمت در رفت: خ به

 ام؟یدونست منم م یگفتم: داداشت م ایبه رو اروم

 شد. ریکه د می: آره! بررونیب میگرفت و از خونه رفت دستمو

 به ساعت انداختم. ینگاه

 تمام... هفت

 تر شد. شیاسترسم ب میکه شد نیماش سوار

 .میتو راه بود یسه ربع ساعت بایتقر

 !دیش ادهیبزرگ پارک کرد: پ یلیخ ییالیو یخونه  هی یجلو رضا

 .شمیحس کردم دارم کر م میشد ادهیپ نکهیمحض ا به

 بود. ادیاز حد ز شیاهنگ ب یصدا

 پارک شده بود. ادیز الیاطراف و یو خارج متیگرون ق ینایبودن و ماش ستادهیپسر و دختر ا یکل الیدر و دم

 نگهبان جلومونو گرفت. هیسمت در که  میو رضا رفت ایرو با

 ورود داد. یچک کرد اجازه  ستوینگهبان ل یگفت و وقت لشویاسم و فام رضا

 .ومدیاهنگ ازش م یکه صدا یباز و باغ و استخر و در انتها ساختمون بزرگ یچشمم خورد به محوطه  میکه شد الیو وارد

 اومد سمتمون! دیرضارو د نکهیبه محض ا شونیکیخارج شدن و  الیا پسر از ولحظه چندت همون

 داداش! یباز رضا رو بغل کرد: خوش اومد شین با

 .اریمن ماز قیاز رف نمیکرد: بچه ها ا شیبا لبخند جوابشو داد و به ما معرف رضا

 ؟یکنینم یگفت: رضا معرف اریکه ماز نییسالم اروم دادم و سرمو انداختم پا هیمن  یبا لبخند و خانومانه سالم کرد ول ایرو

 !ایاشاره کرد: خواهرم رو ایبه رو رضا

 بعد دستشسو سمت من گرفت: دوست خواهرم مارال! و

 ..دیکرد داخل و ادامه داد: راحت باش مونییگفت و راهنما یخوشبختم اریماز

 داخل سالن. میرفت ایرفت و من و رو اریبا ماز رضا

 .دیلباساتونو عوض کن دیتونی.طبقه باال اخر راهرو سمت راست مدیکه مشخص بود خدمتکاره اومد سمتمون: خوش اومد ییزن با لباسا هی

 طبقه باال. میکرد و دستمو گرفت و باهم رفت یتشکر ایرو

 کرد. یم تمیاذ یمشروبات الکل یو بو گاریس دود

تو بغل پسرا  یکه با لوند یینگاه کردم و بعد نگاهم سر خورد رو دخترا دنیکش یم گاریداده بودن و س هیتک واریکه به د ییپسرا به

 .خوردنیو تکون م دنیخندیم

 چندش! چه

 .میلباسامونو عوض کرد عیسر میدیاتاق که رس به

 شدم. رهیخ نهیبار اخر به خودم تو آ یبرا

 زدم. تیاز سر رضا یلبخند
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 از اتاق خارج شدم. ایباال گرفتم و با غرور همراه رو سرمو

 کردم. یرو رو خودم حس م رهیخ ینگاها

رو گرفت سمتم: بدون الکله نگران  یکیبرداشت و  وانیدو ل ایسمتمون گرفت و رو ارویدنینوش ینیخدمتکار س نییپا میپله ها که رفت از

 نباش.

 آب البالوئه. دمیرو مزه کردم و فهم یدنینوش کمی

 گفت: چطوره؟ جانیبا ه ایرو

 چطوره؟ یتعجب نگاهش کردم: چ با

 خنده رفت کنار سالن و نشست رو کاناپه. با

 !یمهمون نیسمتش که گفت: ا رفتم

 زدم: خوبه! یلبخند

 !میبرقص میبر ایاز رو کاناپه بلند شد:ب ایرو هوی

 نه! ی: وادمینال

 نتونستم خودمو کنترل کنم و سقوط کردم. هویکه  تیسمت جمع دمیدستمو گرفت و به سرعت کش ایرو

 محکم و سفت! زیچ هیسرم محکم خورد به  یبودم ول نیلحظه منتظر پخش شدنم رو زم هر

 چشماش رنگ خون بود! یدیگره خورد که سف یجفت چشم نافذ مشک هیباز کردم و نگاهم با  چشمامو

 زدم! یچه گند دمیافتاد و تازه فهم راهنشیبالفاصله نگاهم به پ یول ازش فاصله گرفتم کمیدهنمو قورت دادم و  اب

 شدم. رهیبود خ ختهیر دشیسف راهنیپ یگشاد شده به شربت البالوم که رو یچشما با

 به چشماش نگاه کردم. دوباره

 .دمیدیتو نگاهش م رتویبهت و ح یبگه ول یزیچ تونستیاز شدت خشم نم انگار

 .دیچرخ یصورتم م یتک اجزا و مبهوت نگاهش رو تک مات

 به چشمش اومده بودم! یلیساده خ یبود که من هفده ساله  دهید یکنم انقدر پلنگ و دختر عمل فکر

 !یکرد فیبه حرف دراومد: لباسمو کث یتعجب با لحن خسته ا درکمال

 !خوامیگرد شده نگاهش کردم: م...من...من شرمندتونم....عذر م یچشما با

 مراقب باش خانوم کوچولو! گهی: دفعه ددیشبرنگش کش یبه موها یدست

 راهشو کج کرد و رفت! یا گهیحرف د چیموندم بهش که بدون ه رهیخنگا خ نیع

 نگاه کردم که خشکش زده بود.. ایو به رو رگشتم

 !!ای...روای..رویدادم: ه تکونش

 مرده گرفت و به من دوخت: هوم؟ یخال یخودش اومد و نگاهشو از جا به

 .میبر ایب یچی+ ه

 چرا انقدر جذاب بود؟؟ یلعنت نیگفت: ا گرفتیکه لبشو گاز م یگرفت و درحال دستمو

 گفتم: واقعا؟ جیگ

 مرده افتاد.. پیبه چهره و ت ادمی تازه

 ..یبلند و کت شلوار قد

 رنگ! یمشک یخوش حالت که روبه باال زده بودشون و چشما یمشک یموها

 کرد نکنه عملش کرده.. یکه ادم شک م یصاف جور غهیبا ت یقلم ینیب

 .ومدیکه به صورتش م یخوش فرم یلبا و

 بوده! یگریچه ج دمیفهم تازه

 مامانم! یباز گفتم: واااا شین با

 خندش گرفت. ایرو

 .میریعکس بگ کمی ارمیب مویگوش رمیسمت پله ها: م رفتم

 عشقم! اریمال منم ب _

 پله ها رفتم باال.. از
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 اوردنم بهانه بود.. یگوش

 !نمیجذابو بب یدوباره اون چشم مشک خواستیم دلم

 باال تا لباسشو عوض کنه! ادیدونستم م یم

 لرزون رفتم سمت اتاق رختکن. یقدما با

 نبود! یکس یدرو باز کردم ول آروم

 .دمیکش یکوتاه غیج ستادهیکه پشت در ا دنشیبا د یو درو بستم ول ایخودمو و رو یالیرفتم سمت وسا یدینا ام با

 ؟یدیکرد: ترس یخنده ا تک

 چهرش شدم.. ییبایگذاشتم رو دهنم و دوباره محو ز دستمو

 ؟یدیند پیبست گفت: خوشت یم شویمشک راهنیپ یکه دکمه ها یدرحال

 کردم خودمو نبازم. یسع

 ...شششیییکردم: ا یاخم

 زد.. یمسخره ا لبخند

 سرد بود! یلیخ

 تونم اسمتو بدونم؟ یبا حرفش به خودم اومدم: م دوباره

 مکث جواب دادم: مارال! با

 زد. یکج لبخند

 ه؟یشما اسمت چ _

 !رمیشد تو چشمام و گفت: من ام رهینافذش خ یو بعد خم شد روم.با چشما دیصورتش کش شیبه ته ر یدست

 !؟ریام

 کردم... یکه باهاش تو تلگرام چت م یریذهنم رفت سمت ام ناخوداگاه

 ره؟؟یحتما همون ام نیهست! مگه ا ایتو دن ریعالمه ام هی اخه

 زدم: خوشبختم. یلبخند

 ؟یدیدور رقصو بهم م هی! افتخار یفسقل نطوری+ منم هم

 نگاهش کردم. جانیه با

 کرد. مییاز اتاق راهنما رونیتکون دادم که دستشو گذاشت پشت کمرم و به ب دییتا یبه نشونه  سرمو

 ...کننینگاه م ریراهرو با ترس به ام یتو یحس کردم دخترا رونیب میاز اتاق رفت یوقت

 کنن. یکردن ازش دور یم یسع ییجورا هی

 توجه بهشون بردم سمت پله ها. یب ریام

 کرد. یگرد شده و با بهت نگاهمون م یکه با چشما دمید ارویرو میومدیم نییاز پله ها پا میداشت یوقت

 م گفت: دوستته؟آروم در گوش ریام

 شدم: اوهوم!  رهیرنگش خ یمشک یبه چشما 

 نامحسوس تکون داد: چند سالته مارال؟ سرشو

 ؟یهفده! شما چ_

 ..دمیلحظه ترس هینگاهم کرد. قیعم

 و نه! ستیبه کمرم وارد کرد و آروم تر از قبل گفت: ب یفشار

 زد.. خشکم

 نکنه خودش باشه؟ کنم؟یکه باهاش تو تلگرام چت م هیریاون ام هیچرا انقدر شب نیا ایخدا

 کل وجودمو گرفت.. ترس

 و دوتا ادم جدان! ستین ریهمون ام نیکه ا دادمیم یبه خودم دلگرم یبشم ول یروابط نیوارد همچ یراحت نیبه هم خواستینم دلم

 شده؟  یزیبهم انداخت: چ ینگاه مین ریام 

 ن..نه! _

 !دمیترس یداشتم م یجد ینم چون جدک چشیخواستم سوال پ ینم گهید



Roman-City.ir 
 داری میری رمان

 

https://telegram.me/romancity 18 

 

 گرفت و دور گردنش حلقه کرد. دستامو

 خورد... یداغش به صورتم م ینفسا

 !دمیرس یشونش م یتازه تا رو یکفش پاشنه ده سانت با

 کردم. یحس م ریرو خودم و ام ارویلیخ ی رهیخ نگاه

 کردن تا حد ممکن بهم نگاه نکنن. یم یپسرا سع یبا اخم و حسادت ول دخترا

 بردن! یحساب م ریاز ام ییجورا هی انگار

 .دیرس یمقدار کالفه به نظر م هینفر بود که  هی نشونیب

 داد! یکرد و دندوناشو رو هم فشار م ینگاه م ریحرص به ام با

 دادم. هیتک ریام ی نهیبستم و سرمو به س چشمامو

 دقت نکرده بودم... تاحاال

 عطرش خوبه! چقدر

 ..دمیکش قینفس عم هی

 تنش داغه.. چقدر

 ظهر تابستون باشه.. انگار

 ؟یخوشگل یلیخ یدونست یدر گوشم گفت: م آروم

 خدا صداش! یوا

 کرد! یم وونمیبمش داشت د یصدا

 !یگفتم: لطف دار یلرزون یصدا با

 ؟یچ یعنی: مارال دیداغشو رو کمرم کش دست

 بلند کردم: آهو! سرمو

 کردم! دایکوچولو پ یآهو هیفت و خم شد رو صورتم: خوش حال شدم گر چونمو

 داغش رو لبام هوش از سرم برد!!! ی بوسه

 کردم! هنگ

 کرد! یرفت که با حرص داشت نگاهمون م یازم جدا شد و به سمت همون پسر یمکث طوالن هیاز  بعد

 گذاشتم رو لبام.. دستمو

 داغ بود! چه

 کرد. ینگاهم م یکه با ناباور دمید ارویو رو برگشتم

 رفت. یم جیگ سرم

 کنم!؟؟ یم یدارم چه غلط من

 :ریام

 هیاون فقط  وونهید ؟؟یدار یباز چه نقشه ا ریزد: ام یکردم که با حرص و تند تند داشت حرف م ینگاه م یزدم و به آرمان یشخندین 

  گم؟یم یچ یفهمیم ری! امیوقت بدبختش نکن هیبچس ها! 

 ندارم که!  شیلبخند کج گفتم: آروم باش! کار هیو  یبا خونسرد 

 به پا بود! یدونست تو دلم چه آشوب یخدا م یول

 ! لطفا!میبر ای: بدیبه موهاش کش یدست یکالفگ با

 برو! یخوایبرداشتم: من راحتم.تو م مویدنینوش وانیرو مبل و ل نشستم

 کرد و هنوز دستش رو لبش بود... یاطرافشو نگاه م یچشم دوخت که با ناباور یحرص نشست جفتم و به مارال با

 شدم.. محوش

 چقدر نازه! یلعنت

 بهش دست بزنه! یحت ادیو کوچولوئه که آدم دلش نم فیگربه ملوسه و اونقدر ظر مثل

 و آرامش بود.. یزندگ یبهره بودم بهم برگشته بود.انگار فرشته  یسال بود ازش ب نیکه چند یآرامش دنشید با

 باهات برقصه؟  یکرد شیراض یراستشو بگو چجور آرمان: 
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 دور باهام برقصن! هینگاهش کنم جواب دادم: همه آرزوشونه فقط  نکهیا بدون

 ترسن! یکنم همه ازت م ی+ من که فکر م

 بترسن! دمیزدم: با یشخندین

 ؟یفهمیمگه م یروانپزشک بلکه دردتو دوا کنه.ول شی.هزار بار بهت گفتم برو پیبه کجا برس یخوایرفتارات م نیدونم با ا ی: نمدیکش یپوف

 !ستین میچی: من که هدمیخند

 هیبره...تو  یکه سالمه از شکنجه کردن دخترا لذت نم یکه سالمه برده نداره! کس ی! کسوونهی! دریام یا وونهیبهم نگاه کرد: د نگران

 !یا وونهید

 و شروع کنم.ر گهید یزندگ هیبه بعد قراره  نیخودم فکر کردم از ا با

 عاشق شدم! چون

 :مارال

 هقم تو گلو خفه شد. هق

 پر بود. یلیچند روزه دلم خ نیا

 گرفت. یدلم م یداد و براش مهم نبودم ول یبهم نم یتیوقت اهم چیه نکهیکرد.با ا یم یواقعا باهام بدرفتار بابام

 شده بود. دایهم دوباره پ شیاون طلب کار عوض یو کله  سر

 داشت خونرو بفروشه و پولشو بده! میتصم بابام

 !میشدیواقعا بدبخت م گهیکرد د یکارو م نیا اگه

 داد. یعذابم م یبدجور ریام یایشدن و بدرفتار یعصب یطرف از

 در بلند شد. یموندم که صدا رهیخ میغصه به گوش با

 .دیکوبیم اطیمحکم به در ح یکی

 وحشت اشکامو پاک کردم. با

 .رونیب دمیکهنمو سر کردم و از اتاق دو چادر

 .دیچیتر تو گوشم پ شیخونه که خارج شدم صدا ب از

 ه؟؟یسمت در: ک رفتم

 !!گهیداد بابام بلند شد: باز کن د یصدا

 درو باز کردم. عیسر

 .مادرت کوش؟نمیاومد تو و هولم داد: برو گمشو اون طرف بب بابام

 ده بودم:  سالم..خوابه!.بغض کرفتمیتا ن واریگرفتم به د دستمو

 بهم انداخت. ینگاه

 لبخند مضحک زد. هینگاه کرد و  سرتاپامو

 که رفت داخل خونه و منم پشت سرش وارد خونه شدم. نییانداختم پا سرمو

 ...االی+ گمشو تو اتاقت.

 تو اتاقم و درو بستم. رفتم

 .نیسر خوردم رو زم همونجا

 مشکوک بود. یبابام بدجور یرفتارا

 خوردن. یرو گونه هام سر م اشکام

 کردم. یکه دوساعت بود رو تختم افتاده بود نگاه میگوش به

 دارم! اجیبهت احت ریام

 دادم و هق هق کردم. هیبه در تک سرمو

 بلند شد. میگوش ینگذشته بود که صدا قهیپنج دق هنوز

 هجوم بردم سمتش! ییجورای

 چک کردن. امامویپ عیسر

 شد: مارال یاشکام تند تر رو گونم جار ریام امیپ دنید با



Roman-City.ir 
 داری میری رمان

 

https://telegram.me/romancity 21 

 

 .رمیبود تا ارامش بگ یکلمه کاف هی نی...همنیهم

 نوشتم: بله؟ عیسر

 ؟ی+ از دستم ناراحت

 بغض نوشتم: مگه برات مهمه؟ با

 .زمیکه ناراحتت کردم عز دی+ ببخش

 .زمشیعز یموندم به کلمه  رهیبهت خ با

 .دمیشنیکه صداشو م زدیاونقدر تند م قلبم

 م؟یبخشی+مارال م

 ..الیخیب _

 ؟یکنیچرا لج م شمیم یزود عصب یدونی+ اخه فسقلِ من تو که م

 شدم. یراض ستیحالم خوب ن هیفقط به  یشم ول یبهش بگم بلکه خال امویتموم بدبخت هیخواستم با گر یپر بود.م یلیخ دلم

 گلم؟ یبهم بگ شهیم ست؟ی+ چرا حالت خوب ن

 .ریام الیخینوشتم: ب شییهویمهربون شدن  نیاز ا متعجب

 خوشگلم. ارمیمنه بگو تا از دلت درب رهیناراحته؟ اگه تقص یزیمن از چ ی+ جوجو

 .ستیتو ن رینه تقص_

 ؟یباهام رک باش سیشم خانوم کوچولو! بهتر ن کیبهت نزد یلیبه بعد قراره خ نی+ من از ا

  ر؟یام هیمنظورت چ _ 

 .یفهمی+ خودت م

 موندم. رهیخ میگرد شده به صفحه گوش یچشما با

 خواست دوس دخترش بشم؟ یداد؟ نکنه م یم یا یحرفش چه معن نیاالن؟ ا یچ یعنی

 بده؟! یدوست شنهادیبهم پ خوادیم یعنی

 ر؟یام _

 + جانم؟

 !یازم پنهون کن ویزیکه چ نیاز ا ادیمن بدم م_

 ی! پس به نفعته باهام رک باشنطوری+ منم هم

 م.چنگ زد موهامو

 ...ی..لعنتیلعنت

 کردن!! یدوپهلو رفتار م انمیانقدر اطراف چرا

 بده. امیبهم پ ی! هروقت درست رفتار کردریرفتاراتو ندارم ام نیا یحوصله  گهیخورد: من د یداشت به هم م حالم

 شدم. نیفرستادم و افال امویپ

 هیمهربون بود و  یروز فرشته  هیکه  ریمثل ام یکیتحت فشار نباشم اونم توسط  دادمیم حیترج ینه ول ایکارم درست بود  قایدق دونمینم

 اعصاب! یب رغضبیروز م

 تر. دیبار بلند تر و شد نیدر بلند شد اما ا یصدا دوباره

 انداختم. اطیبه ح یترس بلند شدم و از پنجره اتاقم نگاه با

 شد که بابامو محکم زد کنار و اومد سمت خونه. انینما یدر قامت محسن که دوان دوان رفت سمت در و به محض باز شدن دمید بابامو

 و هجوم بردم سمت در و قفلش کردم و بعد ازش فاصله گرفتم. دمیوحشت پرده رو کش با

 مامانم بلند شد. غیج یکه صدا دینکش یطول

 .ادیشده و نفسم باال نم نیسنگ نمیکردم قفسه س یشدت ترس حس م از

 دراورد. مویکه به در خورد گر یوحشتناک یشد و ضربه ها نییدر اتاقم باال پا ی رهیلحظه بعد دستگ چند

 محسن اومد: حیکر یبندش صدا پشت

 ...دمی..باشه نشونت میشد ریکوچولو تا نشکوندمش.انگار از جون پدر و مادرت س یصحابو باز کن هرزه  یدر ب نی.....ایهووووووو _

 !ارهیسره مامان بابام ب یینکنه بال ایخدا
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کردم که بهم کمک  داینفرو پ هیبهت... دمیبابام: ول کن! پولتو تا اخر هفته م ادیفر یمامانم دوباره بلند شد و پشت بندش صدا غیج یصدا

 !دمشی....بهت مکنهیم

 یناموس...تو اگه ناموس برات مهم بود که خودت هرشب با هرزه ها نم یمحسن بلند شد: کم زر بزن مردک معتاد ب یصدا دوباره

 ...حاال دخترت برات مهم شده؟یدیخواب

 کردم جون از تنم رفت. حس

 شده بودم. سست

 که مجبور شدم دستمو محکم روش فشار بدم. یجور دیکش ریت قلبم

 من؟! یبابا

 هرزه... هیشب با  هر

 تار کرد. دموید اشک

 اصال نتونستم بفهمم. شونویبعد یو جداال بحث

 .ادیافتادم و نفسم باال نم نیرو زم دمیبه خودم اومدم و د فقط

 .دیکوبیبابام محکم به در اتاقم م نباریمحسن رفته بود و ا یانگار

 لرزوند. یمامانم و فحشاش به بابام تنمو م یها ضجه

 سادم! یچاره  یب مامان

 بود! شده یمظلوم و صبورم عاشق چه مرد مامان

 صحاب شده رو باز کن...آشغال حمال باتوام... یدر ب نیمارال؟ مارال ا _

 حرفاش... نیگرفت از ا یتر درد م شیب قلبم

 زمزمه خفه از گلوم خارج شد. هیفقط  یدرو باز کنم ول تونمیو نم دمیخواستم بگم دارم جون م یم

 چشماش از ترس گشاد شد. دمیبابام د نکهیبه محض ا یاخر باعث شکستن در شد ول ی ضربه

 کردم! انگار براش مهم نبود!  یتو نگاهش حس نم یذره نگران هی 

 زد. غیج یبا وحشت و نگران مامانم

 بلندم کرد. نیزم یزانوهام و کمرم و از رو ریدست انداخت ز بابام

 و مامانمم پشت سرش. رونیب دیانداخت رو سرم و از اتاق دو شالمو

 ..سوختیقلبم م یصوص سمت چپش ولحس بود به خ یتنم ب کل

 کردن تو قلبم.. یسوزن فرو م انگار

 الکل چشمامو باز کردم. زیتند و ت یاستشمام بو با

 از روم رد شده بود. یلیتر هی انگار

 حرکت کنم. یبه راحت تونستمیشده بودم و نم نیسنگ

و به دستم چشم  دمیکش یخفه ا غیج دیچیدستم پ یکه تو یبا سوزش یکردم بلند شم ول یتخت و سع یلرزونمو گذاشتم لبه ها دست

 دوختم.

 سرم! سوزن

 اومد. ادمی زیچ همه

 جواب. هیاز  غیدر یشد و مامانمو صدا زدم ول یجار اریاخت یب اشکام

 تو اتاق نبودن که بخوان جواب بدن! اصال

 کردن. هیبچه ها شروع کردم به گر نیو ع دمیرو رو خودم کش مالف

 باز شه. مارستانیپام به ب نکهی.متنفرم بودم از اومدیبدم م مارستانیاز ب شهیهم

 .دمیمالفه رو از رو خودم کش دمیدرو که شن یصدا

 ؟یکنیم هیگر یحالت بهتره؟ چرا دار ؟یدلم خوب زیشد: سالم عز کیبهم نزد یتپل و مهربون پرستار

 پاک کردم و با بغض گفتم: مامان بابام کجان؟ اشکامو

 پشت درن. رونیزد: ب یتلخ لبخند

 من چرا حالم بد شد؟ _
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 گلم. دهیم حیبهم انداخت: دکتر بهت توض ینیغمگ نگاه

 .رونینگاهش کردم که از اتاق رفت ب یجیگ با

 که اومدن تو اتاق. دمیسرش مامان و بابامو د پشت

جملشو  هیزمزمه کرد که فقط تونستم  ییزایلب چ ریو ز ستادیا یتفاوت و با اخم فقط گوشه ا یبابام ب یاومد سمتم ول هیبا گر مامانم

 حمال! ینداره دختره  یچیبفهمم: جز دردسر ه

 کرده حالم بد شد؟ یم انتیو به مامانم خ دهیخواب یم یکیبابام هرشب با  دمیفهم یدردسر بود که وقت نیگرفت.دردسر؟ ا دلم

 رفت. یلب قربون صدقم م ریبغلم کرد و ز یبا مهربون مامانم

 چارم! یصبور ب مادر

 مظلومم.. مادر

 مادر من فرق داشت. یخودش ول یزندگ یبه جاش بود طالق گرفته بود و رفته بود پ یهرک

 بد دادن. اشویاعتمادش سواستفاده کردن و جواب خوب از

 گرفت. میگر بازم

 .میختیر یاغوش هم اشک م تو

 من هنوز تو همون حال و هوا بودم. یازم جدا شد ول عیکه به در خورد مامانم سر یاروم یضربه ها با

 واسه دوست داشتن بابام تو قلبم وجود نداره! ییجا گهیکردم د یم حس

 کار خودشو کرد! اخر

 اشکامو کنترل کنم. زشیکردم ر یبه اتاق سع یورود دکتر نسبتا جوون با

 شد. رهیگرد شده بهم خ یچشما با

 کرد و اومد سمت تختم. یمامان و بابام سالم کوتاه با

 بغض نگاهش کردم. با

 هستم.دکترتون. یشهاب کانیکرد و گفت: سالم مارال خانوم.من ن یا سرفه

 د؟یلطفا تنهامون بزار شهیبه پدر و مادرم انداخت: م یموندم که نگاه رهیبهش خ یهمونجور

 و مامانم به دنبالش. رونیاز خدا خواسته از اتاق رفت ب پدرم

 ؟؟؟یا انقدر صبورمامان چر اخ

  نجا؟یا یچرا اومد یخواد بدون ی: دلت مدشیکش ینگاهمو دوختم به چشما یشهاب یبا صدا 

 تکون دادم. دییتا یبه نشونه  سرمو

 صحبت کردم. تیماریبا پدر و مادرت درمورد ب یایبه هوش ب نکهیزد: من متخصص و جراح قلب و عروقم و....قبل از ا یا مهینصفه ن لبخند

 ؟یماریگفتم: ب جیگ

 ویزیچ نیمارال خانوم! چطور همچ یدار یقلب ییتو نارسا ؟یدونستیم یدار یمشکل قلب نکهیدرمورد ا یزیبهم انداخت: تو چ یقیعم نگاه

 ؟یدیزودتر نفهم

 زد. خشکم

  کنه؟یهمون که ذره ذره ادمو نابود م شه؟یقلب منجر م وندیهمون که تهش به پ ؟؟یقلب یینارسا 

 : چرا من؟دمینم باز شد و نالده باالخره

 با قرص و دارو کنترلش کرد. شهینشده.فعال م شرفتهیزد: نگران باش.اونقدرا هم پ یتلخ لبخند

 صمیقبول ندارم و تشخ نویباشه.هرچند من خودم به شخصه ا تونهیو استرس م ادیز یعصب یمشخصه به خاطر فشارا شایتوجه به ازما با

 اواخر بدتر شده. نیو ا یمشکلو داشت نیا یکه از بچگ نهیا

 خدا! یکنمممم؟؟! وا کاریشده بود: حاال چ سیاز اشک خ صورتم

.داروهاتو ستادیا شهیسرنوشت که نم ی.جلوشنیدچار م یماریب نیبه ا ایلی.خیکن استرس نداشته باش ی: سعدیبه موهاش کش یدست

 واست سمه!! لیقب نیاز ا ییزایو ترس و چ جانی.استرس و غصه خوردن و هگمی.بازم میچکاپ بش دیهرماه هم با سمینو یواست م

 کردم. ینگاه م ریبه ام رتیبهت و ح با

 گذشت. دوروز

 بردم. یهم رنج م یکه حاال از مشکل قلب یپر از درد و رنج واسه من هفده ساله ا دوروز



Roman-City.ir 
 داری میری رمان

 

https://telegram.me/romancity 23 

 

 تا هوا بخورم. رونیو از اتاق رفتم ب دمیکمک مامانم لباسامو پوش با

 !!ومدیبدم م مارستانیب طیمح از

 اتاقو بستم. در

 که پر از اتاق بود. ضیعر یراهرو هینبودم. یخاص نیهمچ یجا

 باعث تعجبم شد. نیبود و هم یریو تم کیش یلیخ مارستانیب یول

 بود. نییقدم برداشتم و سرم پا یبه سمت خروج آروم

 سرمو بلند کردم. دهیترس یمحکم زیبرخورد کردنم به چ با

 که به شخص رو به روم افتاد شاخ دراوردم! نگاهم

 بود. یچشماش غم خاص تو

 کرد. یجذاب تر و با ابهتش م دیسف روپوش

 نه؟ یمارال باش دیزد: تو با یا مهینصفه ن لبخند

 تو شوک دراومدم. از

 !نمتونیبیم نجایا شهیباورم نم د؟یما دکترشالم و هول هول گفتم: سالم ! اممم....ش ریفرمو دادم ز یموها یدستپاچگ با

 !تیماری.من متاسفم بابت بادیب کانیموندم تا ن شتیبد بود.تا صبح پ یلیاوردنت حالت خ یگفت: وقت ینیبا لحن غمگ ریام

 !یکردم: مرس یتعجب تشکر کوتاه با

 از کنارم گذشت. یگاز گرفت و با کالفگ لبشو

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 !کهیچقدر کوچ ایدن

*** 

 :ریام

 !کهیچقدر کوچ ایبود: دن نیا دمیکه شن یزیچ نیاز کنارش رد شدم.اخر یکالفگ با

 من! یاهو یکنیکه فکرشو م یزیتر از اون چ کیدلم گفتم: کوچ تو

 تا االن حالم بد بود. شیسه روز پ از

 کردم. یادرش نگاه مهوش اوردنش و من بهت زده به خودش و پدر م یبا اون حال بد و ب یوقت از

 چت عاشقش شده بودم؟ هینبود که فقط با  یهمون دختر جذاب نیا

 دمش؟ید ینبود که تو مهمون یهمون

 عقد کردنش پول طلب کار پدرشو بدم؟ یدر ازا خواستمینبود که م یهمون

 ؟یکرد کاریمارال تو با من چ یوا

 .تیویپ ومدمینم یاون روز واسه معذرت خواه کاش

 و دورادور حواسم بهت باشه. ارمیتا امارتو درب کردمیباهات چت نم کاش

 !کردیمزخرف تر از خودش نم یقایمنو عضو اون گروه مزخرف با اون رف یآرمان لعنت کاش

 !شدمیعاشقت نم یراحت نیبه ا کاش

 تره!  کیدختر که دوازده سال ازم کوچ هی ریبچه شدم! اس هی ری.من اسیخودت کرد ریتو منو اس 

 ؟یچجور منو عاشق خودت کرد ینیبیم

 دخترا ازش وحشت دارن! یکه همه  یری.همون امیعاشق خودت کرد رویام تو

 !کنهیکس رحم نم چیکه به ه یهمون

 !یرحمو عاشق خودت کرد یارباب ب هی تو

 .خندنیاخه؟ همه بهم م ادیبا عقل جور درم چجور

 طلسم شدم. انگار

 چت راحت وا دادم. هیشب با  هینه سال ارباب بودم و  کینزد

 !یمعذرت خواه امیدادم اونم پ امیو پ تیویرفت رو صفحه و اومدم پ اریاخت یانگار دستام ب یچرا ول دونمینم

 !یبچه واسه عذر خواه هی یویو به کوه غرور معروف بودم اومدم پ زدمیلبخندم نم یوقت حت چیکه ه یمن
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 چت شده؟؟ ریام

باهام کنار  خوادیچجور م فمیو با وجود اخالقم و اعصاب ضعکرده  یکه باهاش چت م میمن همون فهمهیم یتبود که وق نیاز ا مینگران

 اد؟یب

 ارم؟یو به عقد خودم درش م کنمیکه به زور از خانوادش جداش م ادیکنار م نیبا ا چجور

 دادم؟  شیمن باز کنهیبا خودش فکر م یعنی 

 خدا نه! نه نه نه! یوا

 فکرو بکنه. نیا دینبا اون

 !زدنشیرو هوا م دادمیبه پدرش نم شنهادویپ نیقمار ا زیم یاگه اون روز پا یگرفتم ول میعجوالنه تصم یلیخ من

 کارم درست بوده! مییجورا هی پس

 هم حس کردم!  یمتر هیاز  یتنتو حت ی! داغمیو دوست داشتن رینظ یخوشگله من! عروسک ب یاخ اهو کوچولو 

 چشمام نمناک شده. دمیخودم اومدم د به

خودم بود  شیاگه پ یشدنشو داده بودم ول یداروهاش و بستر ی نهیتر اونو مال خودم کنم.امروز هز عیسر دی! باضهیمن مر یکوچولو اهو

 .ختمیریبه پاش م ارویدن

 اخ بگه! هی یحت ذاشتمینم

 .یو کنارم بمون یتا مال من باش کنمیجونمو فدات م ی! همه مارتیب یواسه قلب کوچولو رمیبرات.بم رمیبم

 و نه سال عاشق شدم و به زانو دراومدم. ستیاز ب بعد

 !کشمیعقب نم ایراحت نیا به

 راستاد؟ یاقا نیتو فکر شدهیاز فکر دراومدم: چ کانین یصدا دنیشن با

 د؟یهشت به کجا رس یاتاق شماره  ماریب صیو ترخ نهیمقدار خستم.کار  معا هی ستین یخاص زیسمتش: چ برگشتم

 کنن. یدگیخانوادش رس دوارمینداره ام یخوب ادیز تیچکاپ بشه.وضع دیهرماه با یشد ول مرخص

 !کنهیزدم.پدر هوس باز و قمار باز معتادش داره دخترشو نابود م یپوزخند

 !زمیبه پاش بر روایکنه.بشه خانومم تا دن یخودم زندگ شیپ ادیچشم درشتم ب یکاش زودتر روز موعود برسه تا اهو یا

 مارال:  

 شدمون بود. نینفر یو مقصدمون خونه  میبا مامان و بابام نشسته بود یتاکس تو

 فکر بودم. تو

 .دمیکه امروز د یپیفکر دکتر خوشت تو

 !ریام

 شه! بمونینص یشکل نیشوهر ا هیلحظه خندم گرفت و تو دلم گفتم: خدا شانس بده  هیچه خوشگللللل بود!  یوا

 زدم. یبعد بالفاصله پوزخند یول

 کارم؟ انتیپدر معتاد و خ نیبا ا ره؟یمنو بگ ادیم یک

 فروغ مادرم انداختم. یب یبه چشما ینگاه

 !ارهیبه زبون نم یچقدر درد داره ول دونهیم خدا

 .رونیدوختم به ب نگاهمو

 .شدنیکه از کنارمون رد م یمتیگرون ق ینایبه ماش خوردینگاهم م یگاه

 .شدیکه لبخند از رو لبشون پاک نم یبود و بچه ها نیکه تو ماش یبه خانواده ا خوردیم نگاهم

 !شهیاگه بخوامم نم یفکر کنم حت گهید یبود؟ ول ینجوریمنم ا یزندگ شدیم یچ

 .ارمیدووم ب میماریب نیبا ا ادینکنم ز فکر

 گرونن! میلیخقلب! نه پول داروهاشو که مشخصه  وندیچه برسه به پ میپول درمانشو دار نه

 برم! دیبا شیهرماه واسه چکاپ و ازما تازه

 بهتر باشه. یلیخ رمیکنم اگه چشمامو ببندم و بم فکر

 !زمیواسه پدر عز مخصوصا

 دردسرشم خب! هینباشه ما یهرچ
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و هل دادنش با لحن  دیرو حساب کرد و بعد از باز کردن در با کل هیکرا زمیپدر عز میشد ادهیفقط پ فتادین یبه خونه اتفاق خاص دنیرس تا

 درو ببندم! خوامیم االیگفت:  یزیام ریتحق

 کردم! ی.درکش مدادیلباشو رو هم فشار م مامانم

 بگه. یزیچ تونستینم یناگفته بود ول یاز حرفا پر

 نگه. یزیوحشت داشتم و با التماس نگاهش کردم که چ منم

 متنفر بودم! نیو از ا شدیکه بدنم سست م دمیترس یم یبه قدر شدیم یکه عصبان بابام

 نمتونیتو نب دیبر االیدراورد و مشغول شماره گرفتن شد:  بشیسادشو از تو ج یاینوک یورودمون به خونه بابام درو محکم بست و گوش با

 .اطیتو ح

 گرده. یم یکرده و دنبال مشتر شرفتیپ یلیبار خ نیا ایمواد بخره  خوادی! البد بازم مهه

 مامانم رفتم تو خونه. با

 دوش. ریرفتم تو حمام و همون جا مانتو شلوارمو دراوردم تا بعدا بشورمشون و رفتم ز بالفاصله

 .دادیبهم دست م یخوب حس

 .ارهیمامانمو صدا کردم تا حوله رو برام ب یدوش حساب هیاز  بعد

تن و موهاتو خشک کن  عیدور تنم و رفتم تو اتاقم که صداش بلند شد: سر چوندنشیفاصله بعد از پرنگمو بهم داد و منم بال دیسف حوله

 !یخوریهوا سرده سرما م

 هوا!  یافتاد به سرد ادمیتازه  

 کردم. یرو حس نم ییسرما چیه گهیقلبم سرد شده بود که د اونقدر

 .دمیگفتم و بعد از خشک کردن تنم لباسامو پوش یچشم

 چک کنم. امامویبرداشتم تا پ مویکردم گوش یکه شونشون م یخشک کردم و همونجور موهامو

 نداشتم. یا گهید امیپ چیکالس ه رمیچرا نم نکهیبود و ا دهیکه حالم و پرس ایرو امیاز سه تا پ ریغ

 .ستمیواسش مهم نبودم و ن نکهیمثل ا یول دهیم امیبهم پ ریخوش کرده بودم ام دلمو

 کردم وجه مشترک دارن! یکه باهاش چت م یریام نیبا ا دمید یکه تو مهمون یریافتادم که چرا ام فکر نیبه ا بازم

 هر دو پزشکن. دمیو نه ساله و امروزم فهم ستیب هردو

 !هیبپرسم پزشک چ یمهمون یتو ریرفت از ام ادمی فقط

 ها! شهیم ریقرصتو بخور االن د ایب ؟یدیمامانم رشته افکارم پاره شد : مارال!؟ لباس پوش یصدا با

 اشکو تو چشمام حس کردم. جوشش

 خوردم! یکه م ییقرصا نیاول شروع

 .رونیو از اتاق رفتم ب دمیبه موهام کش یدست

 دختر! گهید ایتو اشپزخونه منتظرم بود: ب مامانم

 اب قورتش دادم: مامان؟ یقرصو گرفتم و با جرعه ا یلیم یب با

 جون مامان؟ _

 .میایهاش بر ب نهیمرتب دارو مصرف کنم و چکاپ بشم.امکان نداره از پس هز دی.من بادسیفا ی+ به خدا ب

 .گهید میزیریتو سرمون م یخاک هیکارا نداشته باش. نیبه ا ی: تو کاردیبا بغض نال مامانم

واسه  نیخوا یمدرسمو ندادم! اونوقت م سیمدرسم و پول سرو هیهنوز شهر یمن حت ن؟یکن کاریچ نیخوا یگفتم: مثال م یلجباز با

 ن؟یمن دنبال چاره باش یمشکل قلب

 یشده حت ؟یمنو دق بد یخوا ی! مشمیمن تنها م یاگه بر یدون ینگو.تو که م ینجوریو بغلم کرد: مارال تورو خدا ا هیگر ریزد ز مامانم

 کنم. یپول درمانتو جور م یکنم ول یم ییگدا رمیم

 نجات بده؟ بتیمص نیمارو از ا یو همه  ادینجات ب یفرشته  هی شهیم یچ ایحسرت تو دلم گفتم: خدا با

 کرد رفتم تو اتاقم تا درسامو حاضر کنم. یو خودشو خال ختیاشک ر یمامانم تو بغلم کل نکهیاز ا بعد

 !!متنفرم یاضیداشتم.از ر یاضیعقب افتادم چون دوروزشو ر یلیسه روزه مطمئنم خ نیا

******* 

 نشه از خواب. داریوقت بابام ب هیاروم تر بستم تا  یلیاروم از خونه خارج شدم و درو خ یو با قدما نییانداختم پا سرمو
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 افتاد قرصامو نخوردم! ادمی تازه

 .دمیکش یپوف

 شده بود. رید گهید

 بود قدمامو تند تر کردم. ستادهیمتر عقب تر خونمون ا ستیو حدود ب هیدونستم فرار یکه م یفوق العاده ا یمشک نیماش دنید با

 بودم. دهیترس ییجورا هی

 از افراد محسنه؟ نکنه

 محله مشکوکه! نیتو ا هیاردیلیم متشیکه ق یفرار نیماش هی اخه

 .دمید یبودم و از دور مدرسمو م دهیرس بایتقر قهیدق ستیاز ب بعد

  |ازش دور باشم: تونمیتا م دیبدم؟ با یچ ویحاال جواب کاظم یانداختم.وا یبلندم نگاه یمقنعمو دادم جلوتر و به ناخنا 

 مدرسه شدم. وارد

 شده بود. لیتشک صف

 ؟یومدیسه روزه ن نیدختر؟؟ چرا ا یکجا بود ؟یییمارال خودت یسمتم: وا ادیکه به سرعت م دمیرو د ایو رو ستادمیصف کالسمون ا اخر

 بپرس جواب بدم.. یکی یکی: اروم بابا! دمیکش یقیعم نفس

**** 

 !سیبنو ایکردم: رو یم یسیکه بفهمم رو نو نیرو بدون ا یاضیمزخرف ر یشده بود و منم عبارتا رهیماتم زده به تخته خ ایرو

  زم؟یمارال.حالت االن بهتره عز شهی: باورم نمرینگاهشو از تخته گرفت و سرشو انداخت ز 

 آره بابا خوبم.بادمجون بم آفت نداره. _

 گرفت تو دستش و بازم با غم نگاهم کرد. دستمو

 .سیرو کتابش زدم: بنو یزدم و ضربه ا یمسخره ا لبخند

 برداشت و مشغول نوشتن شد. مدادشو

 .رونیکردم و از کالس رفتم ب یخداحافظ ایاز سره جام بلند شدم و از رو یزنگ به سخت یصدا دنیشن با

 دونستم به خاطر نخوردن قرصامه! یو م ردکیدرد م نمیچپ بدنم و به خصوص قفسه س سمت

 .دهیکه چقدر رنگم پر دمیبه خودم انداختم و د ینگاه ییدستشو ی نهیآ تو

 رنگ!  یمشک یدوباره نگاهم خورد به همون فرار رونیاز مدرسه که رفتم ب 

 .دمیواقعا ترس گهیبار د نیا

 مورد واسم وحشتناک بود. نیترسوندنم ا یاز دزدا م شهیامان بابام هممن که م یخنده داره ول کننیهمه فکر م دیبدزدنم! شا دمیترسیم

 .رمیبگ یدادم تاکس حیترج نیداشتم واسه هم یبیپول تو ج کمی

 دست بلند کردم و سوار شدم و آدرس دادم. یتاکس نیواسه اول ابونیخ سر

 .دمیکش یبه سمت مقصد راه افتاد نفس راحت یوقت

اروم  یلیکه با فاصله و خ یمشک یو دوباره همون فرار نهینگاهم خورد به آ دادمیگوش م شدیکه پخش م یمیکه به اهنگ مال یدرحال

 کرد. یپشت سرمون حرکت م

 کردم. بغض

 بود. ریفکرم درگ یجور کارا ول نیو از ا ستین یچیبدم که ه یکردم به خودم دلگرم یسع

 شدم. ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیخونه کرا دمیرس نکهیمحض ا به

 رفتم تو خونه و درو بستم. عیانداختم و سر دیکل

 دارم... تیکردم حاال امن ی! احساس مدمیکش یقیعم نفس

ذره  هیمانتومو که  میمقنعم و است ریکه با ترس همه موهامو دادم ز رونیخونه.همون لحظه بابام اومد ب یسالنه رفتم سمت در ورود سالنه

 و اروم سالم کردم. نییپا دمیرفته بود باال کش

 !نمتیبهم انداخت: گمشو تو نب یخشم نگاه با

 از کنارش رد شدم و رفتم تو خونه و مامانمو صدا کردم: مامان؟ مامان؟ عیسر

 رو سرت؟ یشده خونه رو گذاشت یچ ؟یاومد یگفت: سالم.ک رونیب ومدیکه هول هول از آشپزخونه م یدرحال مامانم
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 یرفت قرصا ادمیمقنعمو دراوردم و گفتم: سالم. مامان  دادمیماساژ م نمویکه قفسه س یو همونجور نمیگذاشتم رو قفسه س دستمو

 شون؟یدیصبحمو بخورم! بهم م

 نکنه دختر. کارتیآب برگشت: خدا بگم چ وانیل هیو  زیبعد با سه دونه قرص ر قهیتو آشپزخونه و چند دق برگشت

 کردم گفتم: بابا رفت کجا؟ یمانتومو باز م یکه دکمه ها یخوردم و درحال قرصامو

 رفت قبر منو بکنه. _

براش  ی! اخه مگه چشیشگیهم یایگوه کار یکجا رفته؟ البد رفته پ دونمیشدم که بغض کرد و ادامه داد: من چم رهیبهش خ یناراحت با

 هرزه؟ یکه رفت دنبال زنا زاشتمیکم م

 خدااا ی: ادینال نینشست رو زم یکه م یشکست و درحال بغضش

 !شهیدراومده بود.زانو زدم جفتش:مامان خودتو ناراحت نکن.بهش فکر نکن تموم م اشکم

کنه...تو تنها  ریخوام تورو عاقبت به خ ی.فقط از خدا مشهیعمر منم تموم م تیوضع نی: تا تموم شه ادیبه صورتم کش یهق هقدست با

 پشت سرته. شهیمن هم یبه من نداد به تو بده دخترم.دعا یهرچ خوامیاز خدا م یمونس مادرت یتو دخترم یبچم

 گرفتم. ستیب مویمیامروز امتحان ش نیحرفارو نزن بلند شو...بلند شو بب نی: مامان جونم تورو خدا ادمیبوس دستشو

 زد. یجون یب لبخند

 بود. یواسم کاف زنهیلبخند م دمید یکه م نیهم

*** 

 .گذشتنیپشت سره هم م روزا

 ارامش قبل از طوفانه. هی شیپ یمثل دفعه  نمیدونستم ا یم ینبود ول یسن خبراز مح بازم

 شده بود. بیعج یلیامروز کاراش خ بابام

 هول افتاده بود به جونش. هی انگار

 .نهیچارمو مجبور کرد همشونو بشوره و تو ظرف بچ یو مامان ب دیدونستم پولشون از کجا اومده خر یکه نم ینیریو ش وهیعالمه م هی

 خفه شو از دهنش دراومد. ایدهنتو ببند  هیچرا فقط  دمیکنم و هربار که ازش پرس یریکرد دوبار خونه رو جارو کنم و گردگ مجبورم

 خسته شدم بودم. واقعا

 به سمتش رفتم. نیبا زبون نرم ازش بپرسم واسه هم ییجورا هیکردم  یکارام تموم شد سع نکهیاز ا بعد

 .مونیمیفرش قد یشده بود به گال رهیرنگ و رو رفته و خ یداده بود به پشت هیکو ت نیبود رو زم نشسته

 صداش کردم: بابا؟ آروم

 اخم سرشو بلند کرد: چه مرگته؟ با

 اد؟یخواد ب یم ی.کسنجایمظلوم کردم: تورو خدا بگو چه خبره ا افمویق

.امشب حرف یبزن یحرف یمهم و تو هم حق ندار یلیمهمون خ هی! ادیبهم رفت: چند بار بهت بگم دهنتو ببند؟ آره مهمون م یغره ا چشم

 ؟یدیحرف منه فهم

 جلوشا!  یایمضحک ب افهیق نیبا ا نمی! برو حمام و به خودت برس نبادیب اردریلیخواستگار م هیزد و ادامه داد: قراره واست  یبعد پوزخند 

 زد.. خیکردم خون تو رگام  حس

 ره؟یمنو بگ ادیم یردرایلیاخه کدوم م اردر؟یلیم خواستگار

 ...نکنه

 مرد سن باال.... هی دمیشا ایباشه؟  رمردیپ هی نکنه

 اما...اما.... ؟ی: چدمینال یلرزون یدراومد و با ترس و صدا اشکم

 زد: خفه شو. نعره

.امشب حرف حرف منه! کنمیخفت م ادیتوله سگ! امشب صدات جلوش درب گمیم ی: گوش کن چدیاورد سمتم و موهامو محکم کش هجوم

 زد.در ضمن... بیازشون به ج شهیم یچه پول یفهمینم یعقل ندار یوونیتو ح

 .یپس حواست باشه دست از پا خطا نکن دنیشرفو م یازدواج و عقد کردن با تو بهم پول اون محسن ب ی: در ازادیمحکم تر کش موهامو

 فروخت! یزدم.بابام داشت منو به خاطر پول م یپوزخند

 تر؟ شیب نیاز ا یبدبخت

 ارزش من از پول واست کمتر بود بابا؟ یعنیگفتم:  یلحن سرد با
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 : کم زر بزن توله سگ حمال.گمشو از جلو چشمم.واریکرد گوشه د پرتم

 درد گرفته بود. دایشد کمرم

 شدم و سالنه سالنه رفتم سمت اتاقم که نگاهم به مامانم خورد. زیخ مین

 بهم نگاه کرد و لب زد: متاسفم! شونشیو با ظاهر پر یاشک یچشما با

 درو بستم. رفتم تو اتاقم و یحرف چیه یشدن و ب یجار اشکام

 کردن و درس خوندنمو بزنم.. یجوون دیق دیو نابود شد.مطمئنم با ستیآرزو هام ن یهمه  انگار

 شدم؟  یزن م هی یتو هفده سالگ دیمن با 

 .میاستگارخو ادیب خوادیم یک دونهیم خدا

بهش جواب  دیو با میخواستگار ومدیفرد ناشناخته م هیکه مالکم واسه ازدواج عشق و عالقه و اخالق خوب طرف مقابلم بود حاال  یمن

 !دادمیمثبت م

 بخواد. شیجنس ازینفر همسن بابام باشه که منو به خاطر ن هیوقت  هیبود که  نیا کابوسم

 برده! هی شمیم اونوقت

 هقم بلند شد.. هق

 ترسم! یترسم خدا! م یم

 .حاال هرچقدرم پول داشته باشه..یادم نینرم خونه همچ یو فالکت بکشم ول یتا اخر عمرم تو خونه بابام بدبخت حاضرم

 فروشه؟ی! چرا منو به خاطر پول منهیبیتو پول م زویچرا بابام همه چ ایخدا اره؟یم یپول خوشبخت مگه

 تا برم حمام. رونیرفتم ب سست از اتاقم یقدما با

 کرد. یم خیمرد بخوابم مو به تنم س هیمشترکو شروع کنم و با  یزندگ یکه بخوام تو هفده سالگ نیا فکر

 و.... ارمیلمسم کنه...باهاش برم حمام...واسش بچه ب نکهیا فکر

 ..یوا

 رفت. یم جیگ سرم

 دوش. ریز ستادمیاب سردو تا اخر باز کردم و ا ریش

 کرد... یاما ارومم م شدمیمنجمد م داشتم

 شده بودم. شوکه

 روز رخ داد؟ هیاتفاقات تو  نیا ی همه

به بابام کمک  ینجوریروح منو مامانم خبر نداشت قراره اون فرد ا یول کنهیکرده که بهش کمک م داینفرو پ هیقبال به محسن گفت  بابامم

 کنه.

 عقد کردن من پولو بده.. یازا در

 !یفیادم کث چه

 رفتم تو اتاقم. عیدوش گرفتم و مامانم واسم حوله اورد سر یوقت

 و بدنمو خشک کردم. موهام

 ساعت سه ظهر بود پس تا شب وقت داشتم. هنوز

 شدم. مونیبالفاصله پش یفرار کنم ول دیلحظه به ذهنم رس هی

 تنهاش بزارم! تونمی.نممیاز دور کنهیدق م ؟یچ مامانم

 شدم. رهیپر از دردم خ ینشستم و به چشما نهیا یجلو

 روح شده بود. یب میسبز آب یچشما

 دراوردم و ازشون استفاده کردم. زمیم یاز ته کشو کردمویم مشونیقا شهیبهم داده بود و هم ایکه رو یچشم و رژ لب کم رنگ خط

نابود  رتشمیپول غ نکهیمثل ا یکرد ول یباشه متنفر بود و خون به پا م رونیب یکس یتار موم جلو هی یحت ایکنم  شیارا نکهیاز ا بابام

 کرد!

 ..امیخوب درمقابل خواستگار ناشناسم به نظر ب یلیخواد خ یبود دلش م مشخص

 

 .شدیدخترونم امشب نابود م یاهایتموم رو ده؟یداد اما چه فا میدل دار یمامانم اومد تو اتاق و حساب ینزدم ول رونیشب از اتاقم ب تا
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 که حدود سه سال بود داشتمشون عوض کردم. میبلند و ساپورت مشک کیتون هیبا  مویخونگ یهفت بود که لباسا یحدودا ساعت

 نبود. جهینت یتالشمو کرده بودم که خوب نگهشون دارم و خب...تالشم ب تمام

 شونه کردم و رهاشون کردم اطرافم. موهامو

قدم برداشتم سمت در اتاقم و  شهیجون تر از هم یاز تنم جدا شد و ب روح دنیشن خوردویکه به در م یمحکم یضربه ها یصدا یوقت

 رفتم تو آشپزخونه.

 رفت درو باز کنه. بابامم

 .ییرایگذاشته بود وسط پذ شدستیسادمون وبا پ یبود تو ظرفا دهیخوشگل چ یلیرو خ ینیریو ش وهیم مامانم

 داره. یبغض خاص هیکه  دمیدیشد و م یدم کردن چا مشغول

 ..ادیلبمو گاز گرفتم تا اشکم درن گهیمرد د هیبابام و  یو پشت بندش صدا یدر ورود یصدا دنیشن با

 دلم. زیعز سپارمتینترس دختر خوشگلم.به خدا م نمی: نترس نازندیبه گونم کش یبهم انداخت و دست یبا استرس نگاه مامانم

 .دمیبا اون  مرد ناشناس شن شویسسالم و احوالپر یصدا قهیو بعد از چند دق رونیاشپزخونه رفت ب از

 به دلم نشست.انگار ارامش گرفتم. بیعج صداش

 .ومدینم ادمیاز شدت استرس  یول دنیصدارو شن نیکردم قبال ا حس

 .دیلرز یدستم م وانیتو ل زمیرو بر یخواستم چا یم یوقت

 .ننیتا منو بب ییرایرفتم تو پذ یباالخره م دیصدام کرده بود و با بابام

 داشتم. یحس مزخرف چه

 رو بلند کردم. ینیو س ختمیرو ر یچا باالخره

 فرستادم. یو تو دلم مدام صلوات م ییرایاروم رفتم سمت پذ یقدما با

 پشت سرته! شهیهم رمیخ یبه من نداد به تو بده.دعا یخوام هرچ یاوردم: از خدا م یم ادیمامانمو به  یجمله  مدام

  ارم؟یشانس ب میبارو تو زندگ هی نیهم شهیم یعنی ایخدا 

 کرد زبونم بند اومد... یشبرنگ و مشتاقش نگاهم م یکه با چشما یکس دنیو د ییرایورودم به پذ با

 ر؟یام

 بابام به خودم اومدم: چرا خشکت زده دختر؟  یبا صدا 

 هنوز تو بهت بودم. یو رفتم جلو ول نییخجالت سرمو انداختم پا با

 خواد؟؟یکرد؟ واقعا منو م یم کاریچ نجایرد؟ اون مرد مغرور و دکتر سرشناس اک یم کاریچ نجایا ریام

 رو گرفتم روبه روش و به زور سرمو بلند کردم. ینیبه پدر و مادرم اخر از همه رفتم سمتش و س یاز تعارف کردن چا بعد

 .دادیبهم م یارامش خاص نگاهش

 خانومم بزنم؟ ی نهیدست رد به س شهی...مگه میول خورمینم یوقت چا چیه نکهیفنجون برداشت و آروم گفت: با ا هی

 .ختیفرو ر قلبم

 داشت.. یچه حس خوب یشد ول یدلم خال ته

 به دلم نشست حرفاش. چقدر

 و کنار مادرم نشستم. نیرو گذاشتم رو زم ینیمجسمه س مثل

 کرد. ینگاه م ریشده بود و مامانم با تعجب به ام رهیبا لذت بهم خ ریام

 دیدار یزیچ یدختر ما.دخترمون مال شما!...امر نمیا دییراستاد.بفرما ی: خب اقامیخارج شد ایبابام هممون از تو فکر و رو یصدا با

 ..دییبفرما

 واسه پدرمم. نیزم یموجود رو نیارزش تر یگرفت.حس کردم ب دلم

 .نییبا تاسف به بابام نگاه کرد و بعد سرشو انداخت پا مامانم

 !نیصحبتا با مارار خانوم دارم اگه اجازه بد یسر هیلند شد و گفت: از سره جاش ب ریام

 .دییلب پدرم برد: بفرما یو محکمش لبخند از رو یجد لحن

 کن به اتاقم. ییبعد با چشم غره رو به من گفت: اقارو راهنما و

 اومد دنبالم. ریحرف از سره جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم و ام بدون

 !دییاتاقمو باز کردم و اروم گفتم: بفرما در
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 لبخند وارد اتاق شد. با

 .ینشست رو صندل ریمنم وارد اتاق شدم درو بستم و نشستم رو تختم و ام نکهیاز ا بعد

 سرمو بلند کنم. یحت شدینم روم

 ؟یفسقل یکشی: خجالت مدمیگرمشو شن یصدا

  

 گرفتم... گر

 و آروم گفتم: شوکه شدم! دمیگز لبمو

 بلند شد و اومد طرفم. یرو صندل از

 اشنا! ی بهیغر نیو قد بلند بود ا کلیخوش ه چه

 موش کوچولو! یپهن تر شد: فکر کنم منو بشناس لبخندش

 ...مارستانی...تو بیرو لبم نشست: تو مهمون یلبخند ناخوداگاه

 بلند کرد و موهامو نوازش کرد: و؟ دستشو

 کردم. فکر

 بودمش! دهیند گهید یجا

 ..دمتونیند ییجا گهیمن د _

 !میتر بش کیبهم نزد یلیتر از قبل گفت: من که گفته بودم قراره خ آروم

 کردم... یافتادم که تو تلگرام باهاش چت م یریاون ام ادی ناخوداگاه

 (؟یباهام رک باش سیشم خانوم کوچولو! بهتر ن کیبهت نزد یلیبه بعد قراره خ نی) من از ا

 اتاق. یاز رو تختم بلند شدم و رفتم گوشه  یکت ناگهانحر هیوحشت و با  با

 مرد.. نیاز ا دمیترس یم

 داده بود؟ میباز

 بود؟ ریهمون ام نیا

 شدم... جیگ ه؟یچ انیجر

 !یلعنت

 کنه؟یم ی! خب آره من همونم چه فرقه؟یمگه چ ؟یشد ینجوریاومد سمتم: مارال حالت خوبه؟ چرا ا ینگران با

 !یداد می... بازیداد میلب زمزمه کردم: باز ریز

بهت داشتم که  بیحس عج هی یکه تو گروه تلگرام باهام دعوا کرد یندادم...من عاشقت شدم! از همون روز یباز ویکرد: من کس اخم

 کنم. یو ازت معذرت خواه امیوادارم کرد ب

 و دراوردم و دورادور حواسم بهت بود.امارت ییجورا هی....با شرم زمزمه کرد: ییجورا هیتر شد  شیکم که رابطمون با هم ب کم

 تر از قبل عاشقت شدم. شیو ب دمتید یمهمون تو

 دمیفهم نکهیکنم تا ا یفرصت بودم تا تورو ازشون خواستگار هینظر گرفتنت پدر و مادرتم شناختم و منتظر  ریو ز قیزود با تحق یلیخ

 باتو ازدواج کنم پولو بهش بدم. نکهیمقدار پول بدهکاره و من ازش خواستم دربرابر ا هیبابات 

 ..چرا اجبار؟ چرا معامله؟یهست یفیادم کث یلیگرفت: خ میگر

 ...گهید زیهرچ ای تمیاز دستت بدم! به خاطر سنم به خاطر موقع ای یمنو پس بزن دمیترسیسمتم و شونه هامو گرفت: چون م اومد

 بهش بده.درکم کن! شنهادویبفهمه دختر داره و اون پ گهینفر د هیبه بابات ندم  شنهادویاگه من اون پ دمیترس یم

 ...ادیشدم...از دست همتون ناراحتم...از همتون دلخورم....از همتون بدم م جی: ولم کن...گدمینال هیگر با

 یزی.هرچزمیبه دلت بمونه عز یزیزارم حسرت چ یتو اغوشش: من دوست دارم مارال...دوست دارم خوشگلم..نم دیحرکت منو کش هی با

 نزن. نمیفقط دست رد به س دمیقرار م ارتیدر اخت یکه بخوا

 !کشتمینداشتم چون بابام م شنهادشیجز قبول کردن پ یدونستم چاره ا یم نمیا یشده بودم ول جیگ

 نیخواستکه  یزیگفتم: قبوله! همتون به هرچ یگرفته ا یبا صدا رونیرفتم ب یکه از اتاق م یاز اغوشش جدا کردم و درحال خودمو

 .هم تو و هم پدرم!نیدیرس

 .آخر هفته هم عقد!شیواسه آزما امیگفت: فردا م زدیبرق م یکه از شدت خوش حال ییچشما با
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  ؟یخواستم بگم پس درسم چ 

 مثل احمقا سکوت کردم. یول

 و من برگشتم تو اتاقم تا لباسامو عوض کنم. فتادین یاتفاق خاص چیه گهید ریرفتن ام تا

 صورتمو پاک کردم و دوباره موهامو شونه کردم. شیو ارا دمیرو پوش یبلوز و شلوار قبل همون

 بلند شد.. میگوش یدراز بکشم رو تخت که صدا خواستم

 داشتم و وارد تلگرام شدم. برش

 بود! ریام

 .یخانومم...خوب بخواب شهیم براورده یآرزو دار یهرچ گهیآب تو دلت تکون بخوره.د زارمیشبت آروم عروسکم.از فردا به بعد نم _

 بودم زده بود به سرم! دهینشست رو لبم.بس که محبت ند یقیچند جمله لبخند عم نیهم با

 .رینوشتم: ممنونم.شب تو هم به خ واسش

 بالشم که در باز شد و مامانم اومد تو. ریخاموش کردم و هلش دادم ز مویگوش صفحه

 ؟یدلم خوب زیرو لبش بود: سالم عز یلبخند

 زدم: سالم.ممنون. یلبخند اریاخت یب

 لبه تخت و دستامو گرفت. نشست

 .دیبا لبخند نگاهم کرد و بعدش خند قهیدق چند

 !گهید شهیمامان! دخترم داره عروس م یحال بود: مبارک باشه دختر کوچولو خوش

 زدم. یتلخ لبخند

به دلم  ی.مهر پسره بدجورزکمیعز ومدینم شیبرات پ فرصتا نیاز ا گهیبغلم کرد: ناراحت نباش دردت به جونم.به خدا د محکم

 .کنهیخوشبختت م دونمیافتاده.م

 .شیواسه آزما یبر کنمیم دارتیکه ادامه داد: فردا صبح زود ب نیینگفتم و فقط سرمو انداختم پا یزیچ

 .یتکون دادم: مرس یسر

 .ری: شب به خرونیاتاق رفت ب از

 مامان. ریشب به خ _

*** 

 مسواک زدم. شهیو با دقت تر از هم یبه دست و صورتم زدم و با وسواس خاص یشدم و آب داریمامانم ساعت هفت ب یبا صدا صبح

 موندم. ریمنتظر ام اطیو تو ح دمیشلوارمو پوش مانتو

 .رونیباز کردم و رفتم ب اطویدر ح نشیماش یصدا دنیشن با

 رو به روم کپ کردم.. یمرسدس بنز مشک دنیلحظه با د هی

 !اردرهیلیرفته بود م ادمی ارانگ

 ادهیپ نیاز ماش یدر کمال مهربون یو متعجبم شد ول رهیانگار متوجه نگاه خ ینکنه ول رمیوقت تحق هیکردم دهنمو بسته نگه دارم تا  یسع

 م؟یفسقل یبش نتیسوار ماش یخوایشد و اومد سمتم: نم

 نم؟یبهت گفتم: ماش با

 تو فقط امر بفرما! رمیگیواست م نیبهتر از ا یمن مال توئه.هر چندتا بخوا زیگذاشت پشت کمرم و درو واسم باز کرد: همه چ دستشو

 .دونستمیرو نم یمهربون نهمهیا لیدل

 .نیلبخند اکتفا کردم و نشستم تو ماش هیبه  فقط

 ر؟یروشن کرد که آروم گفتم: ام نویسوار شد و ماش خودشم

 گفت: جانم؟ عیسر زدیر مکه دو یدرحال

 ؟یخواستگار رنیمگه ادما با پدر و مادرشون نم ؟یتنها بود شبیچرا د _

 .شیکم کرد و آروم گفت: فوت شدن.نه سال پ سرعتشو

 بهشنگاه کردم. شوکه

خودش  نکهیغافل از ا مارستانیب رسونشیو بابام م شهیمامانم داغون م یول مونهی.بابام سالم مکننیبا هم تصادف م نی+ تصادف! تو ماش

 .دونستهیداشته و نم یداخل یزیخونر
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چون ضربه  ارهی...مامانمم تو اتاق عمل دووم نمکنهیزود تموم م یلیکنن و بابام خ یکار توننیاما نم فهمنیدکترا م شهیکه بد م حالش

 شده بوده. یمغز

 گفتم: متاسفم! یناراحت با

کردم پول  یمختلف سع یبار به شکال نیلطف دارن و تا حاال چند اریبس اریمونده که بسعمه و عمو واسم  هی ایزد: از دار دن یپوزخند

 .ستمین شینه سال پ ریاون ام گهیکور خوندن.من د یپدرمو باال بکشن ول

 شه؟ ادهیخواد پ یمن نم یروش زد و گفت: جوجو یدستمو گرفت.بوسه ا شگاهیآزما یتوقف جلو با

 گرفتم. گر

 .میشد شگاهیشدم و بعد با هم وارد آزما ادهیزدم و پ یخجول لبخند

 . نیرفت که بخورم زم جیرمان سرم گ یتو یکردم و نه مثل دخترا غیج غینه مثل بچه ها ج میکه داد شیآزما 

 باز شد. شمین اریاخت ینگاهم بهشون افتاد ب یاومد سمتم که وقت وهیپاکت پر از تنقالت و شکالت و آبم هیبا  ریام یول

واسش  یباشه.من کل لیدوس داشتم زنم عاشق لواشک و پاست شهیگفت: هم طنتیبا ش ریبرداشتم که ام لیبسته پاست هیمه از ه اول

 ناز کنه! یو اونم کل رمیبگ

 !می: پاشو خانومم.پاشو که حاال حاالها کار داردیبوس مویشونیو پ دیسرخ شده نگاهش کردم که خند یگاز گرفتم و با گونه ها لبمو

 برگردم خونه.. دیمن با ؟یگرد شده گفتم: چه کار یچشما با

 .یکه ناهارم با من یگیم یزنی.به مامانت زنگ مدیخر میریکرد: م یمیمال اخم

 ..یول _

 .زنگ بزن.میندار یگرفت: ول دستمو

 دراوردم و به مامانم زنگ زدم و خبر دادم. مویگوش ناچارا

 کجا بود روند. دونستمیکه نمبه سمت مقصدش  نوینگفت و ماش یزیچ گهیهم د ریام

 انداختم. یرخش نگاه مین به

 کرد. یادمو مسخ م شیمشک یاز حد بود.چشما شیب تشیجذاب

 یوقت شدینقص  باعث م یب یصاف و لبا یقلم ینیو اون ب دشیرنگش و صورت کش یخوش حالت مشک یبود و موها یگندم پوستش

 شه! یته دلش خال کنهیادم نگاهش م

 کردم! یبهش نگاه م یوقت ختیریتو دلم فرو م یزیچ هی انگار

 شونش بودم. ریدو سانت ز یکیازم بلند تر بود و به زور تا  یلیخ قدش

 .ومدمیچهارده ساله به حساب م یدر مقابلش مثل بچه ها ییجورا هی

 از غم شد. زیدلم لبر دوباره

 که جفتم نشسته شوهرم شه. یپسر نیزار بودم و قرار بود تا اخر هفته ا یمشترک ب یزندگ از

 کردم؟ یاتفاقو هضم م نیا یچجور

 شم. ادهیاشاره زد که پ ریو ام میدیرس یک دمیمغزمو پر کرده بود که نفهم االتیاونقدر فکر و خ بازم

 بزنم! غیخواست ج یکردم که دلم م یلحظه چنان ذوق هیکه روبه روم بود  یبزرگ دیمرکز خر دنید با

که دلت خواست! از  یزیهرچ کنمیم دی.تاکیداریبرم یخجالت چیدلت خواست بدون ه یزیسمتم و دستمو گرفت: هرچبا لبخند اومد  ریام

 .گهید یزایو لباس و چ یشیتا لوازم آرا یعروسک و اسباب باز

 .زنهیبرق م یدونستم چشمام داره از خوش حال یم

 م؟ی: بردیبوس مویشونیدستمو فشرد و پ ریام

 !میمکث گفتم: بر بدون

 کردن واسم سخت بود. دیخر

بود که منم واقعا  ریام قهیکه گرفتم به سل ییزایتر چ شیب نیکالس باشن به خاطر هم یبزارم که زشت و ب ییزایدست رو چ دمیترس یم

 !ومدیخوشم م

 .میدیخر گهید یزایو مانتو و شال و چ یشیلباس و لوازم آرا یکل

 .شدیبه من بود که متوجه نم یدگیکردن و رس دیق خراون از بس غر یول دمیکشیازش خجالت م واقعا

 اپل واسم گرفت! یگوش هیو  دیمغازه تو همون مرکز خر هیبردم به  دیاز خر بعد
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 بودم. یو شگفت یاوج ناباور در

 دست و دلبازه؟ نهمهیو چجور ا شمیعاشقم شد؟ چجور دارم مال اون م چجور

 !بردیرنگ دلمو م یصورت یخوشگلم با اون قاب عروسک یگوش

 !شمیروشن مثل دختر بچه ها م یبهم گفت با رنگا ریچون ام میانتخاب کرد یشاد مثل صورت یلباسامم رنگا همه

 .ومدمیدختر بچه به حساب م هیکه در مقابل اون واقعا  هرچند

 به هر حال دوازده سال ازم بزرگتر بود. یول خوردیسنش کمتر م درسته

 واسه خوردن ناهار. میرفت دیمجلل اطراف مرکز خر یرستورانااز  یکیبه  دیاز خر بعد

 و گارسون منو رو اورد. مینشست زیم پشت

 سفارش بده ماه من! خوادیدلت م یزیمنو رو گرفت سمتم: هرچ ینیبا لبخند دلنش ریام

 خورم! ی..امم..جوجه مدونمیگفتم: نم یجیاوردم.سرمو بلند کردم و با گ یبه منو انداختم.سر در نم ینگاه

 به گارسون گفت: دو پرس جوجه با مخلفات. رو

 یزیچ هیرفت.حداقل  شیپ ییهوی یلیخ زیباهات.همه چ کنمیم یبی.احساس غرشناسمتیمن درست نم ر؟یتوجه به حرفش گفتم: ام یب

 بگو دربارت بدونم!

 خانومم؟ یبدون یخوایم ینوازش کرد: چ دشیکش یبود و پشت دستمو با انگشتا زیم یکه رو فمیگذاشت رو دست ظر دستشو

 !زویهمه چ _

شرکت دارم که از پدرم بهم  هی یپزشک ریو غ یدونیکه خودت م و نه ساله، شغلمو ستیراستاد هستم! ب ریکرد: خب بنده ام یخنده ا تک

 .دهیرس

 دوتا. یکیسه تا بچه داره و  شونیکیعمه دارم که  هیعمو و  هی

 و خواهرشونم سوگند. امندهی. دو تا پسر عمو دارم که اسماشون سامان و سنایو مل کایعمه هام مل دختر

 تره و اسمش آرمانه. کیبهم نزد یزیدارم که از هرچ قیرف هیکه گفتم از دست دادم. یفرزندم و پدر و مادرمم به همون علت تک

من بهشون  یچون مسائل زندگ شهیم یواسشون عادنده. تیاهم یعمه و عموم...اونا همشون با ازدواج من با تو مشکل دارن ول راستش

 نداره. یربط

 نداشتم! یرو تنم نشست.حس خوب یسرد عرق

.اصل کار منم که هر شونینیبار بب هی یماه دی: نگران نباش.شادیمتوجه ترسم شد و دستمو بلند کرد و چند بار پشت سرهم بوس ریام

 !یروزباهام سرو کار دار

 .میو مشغول خوردن شد مینزد یحرف گهید دیربع که سفارشمون. رس هیزدم.بعد  یجون کم لبخند

 که غذاش حرف نداشت. الحق

 ر؟ی: امدیبه ذهنم رس یزیچ هوی

 بلند کرد: جونم؟ سرشو

 ؟ی....اممم...مدرسم چزهیکه...چ گمیکردم آروم باشم: م یدهنمو قورت دادم و سع آب

 

 .یاز کالست عقب بمون ی.پولشم پرداخت شد.متاسفم که امروز مجبور شدیه بددرستو ادام دیدختر کش زد: با یاز اون لبخندا باز

 خواستم سکته کنم! یم یواقعا از خوش حال گهید شیکه با حرف بعد وردمیداشتم بال درم یشدت خوش حال از

.چه یخوب قبول ش یجا هیتا  یآماده باش دیتا کنکور نمونده و با یزی.چکنمیو خودم باهات کار م یریکالس کنکور م گهید یاز هفته  _

 مد نظرته؟  یشغل

 که باشه! یهم نداره هر چ ی! فرقیپزشک _

و درست نشم مارال.من  شرفتیاصال مانع پ دمیقول مردونه بهت بدم.قول م هی خوامی! دستشو اورد جلو: مهیتر شد: عال قیعم لبخندش

 ..یطرفه ول کیبا عشقه.هرچند .من عاشقتم و ازدواجمون ستمیرحم ن یب یکنیکه تو فکر م یاونجور

 مثل کوه پشتتم!  یبکن یبخوا ی.هرکارارتهیدراخت یکه بخوا یزیهرچ یول 

 بهم! یدیم ی! با وجودت دلگرمیبغض لب زدم: مرس با

 با شوق نگاهم کرد: واقعا؟  

 عشقم..بخور غذاتو سرد شد. یخوش حالم کرد یلی: خدیخند
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 و دوباره مشغول خوردن شدم. نییانداختم پا سرمو

 !دیچسب یتر بهم م شیب یلیبار غذا خ نیا یول

 .دادمینشون مامانم م دارویکردم و خر یباز م دمویخر یپاکتا یکی یکیو  نیشوق نشستم کنارش رو زم با

 .شدیرو به اون رو م نیداشت از ا میروز زندگ هیاز شدت شوق اشکم دراومده بود.تو  یچه مدت گذشته بود ول دونمینم

 نبود. یاز حسرت و اشک و نگران یخبر گهید

 بود. نیتام ندمیا

راحته که حداقل  المیخ یول یزود بود ازمون جدا بش یلی: خدمیبه مامانم نشون دادم اشک شوقو تو چشماش د دارویخر نکهیاز ا بعد

 .کنهیبرات فراهم م ریام مویکن نیواست تام میکه ما نتونست یزیهرچ

 زدم. یبخندل

 فراتر از اون! یزیچ ای...ایمعجزه  اینجات.. یبهش گفت فرشته  شدیم

 امیبخوابه.فردا خودم م دیمن با یداد: جوجو امیموندم.باالخره ساعت ده شب پ ریام جیو منتظر مس دمیبعد از شام رو تختم دراز کش شب

 زنده بودنم. لیدل ریدنبالت ساعت هفت و ربع دم در خونتونم نفسم.شبت به خ

 ..ختیفرور یزیچ هیدلم  ته

 .دادیابراز احساسات خالصانش بهم دست م نیو فوق العاده خاص از ا بیحس عج هیو  شدیم خیس موهام

 .شب تو هم خوش!ینوشتم: مرس واسش

 بود که عاشق من شد نه من.. ریام نیا یسردم ول یادیز دونستمیم

 !کنمیعوضشون نم یچیبهش دارم که با ه ییحسا هیاالنا هم  نی...همادیمرد بدم ب نیامکان نداره از ا دونستمیحال م نیا با

 من! یجذاب چشم ابرو مشک مرد

 .دمیبه خودم رس یو کل ییزود رفتم تو دستشو یلیکه بلند شدم خ صبح

 کرد. جادیتو صورتم ا یراتییحال تغ نیبا ا یکم زدم ول یلیخ مویو صورتمو شستم و مسواکمو که زدم خط چشم نازک و رژ صورت دست

 .رونیمقنعم دادم ب ریذره از ز هیهامو  یشونه کردم و چتر یبا وسواس خاص موهامو

 !دمید رویام نیو ماش رونیکفشام از خونه رفتم ب دنیبرداشتم و بعد از پوش مویو کوله پشت دمیاز خوردن قرصام لباس فرممو پوش بعد

 !دیارز یم یواسه خوردن تو مدرسه ببرم ول یزیخورم و چرفت صبحونه ب ادمی یهول بودم که حت انقدر

 کرد. یم پیتا شیتو گوش یزیچ گشیدستش به فرمون بود و با دست د هی ریام

 زدم. شهیو چند تا ضربه به ش نشیرفتم سمت ماش آروم

 ؟یدرو باز کن یخوایو لب زدم: نم دمیجمع شد و تو چشماش شوقو د حواسش

 .نیقفلو باز کرد که همون لحظه درو باز کردم و نشستم تو ماش عیسر

 زنا و دخترا استفاده نکنم؟ یاستایکرد چرا منم از س یهمه محبت م نیاون ا اگه

 ناز گفتم: سالاام! با

 ماهت! امروز خانومم چه شنگول شده! یابروهاشو داد باال: به رو متعجب

 خندم گرفت. ناخوداگاه

 روشن کرد. نویو ماش دیخند خودشم

 بردم. یکردم و از بودنش و وجودش لذت م ینگاهشو حس م ینیراه مدام سنگ نیب

 کرد. یپخش شده بود آدمو مست م نیادکلنش که تو ماش یبو

 ازش جدا شم. خواستیبهش انداختم.دلم نم یمدرسم که پارک کرد نگاه یجلو

 کرد؟ دایحس بهش پ نهمهیا یدوروز چجور نیتو ا ایخدا

 رو بهم داد! ینیریحس ش ششیته ر یرو گونش زدم که زبر یخم شدم و بوسه ا اریاخت یب

 زده شده بود. بهت

 شدم که گفت: مارال؟ ادهیباز کردم و پ نویدر ماش عیسر

 .برگشتم

 .زدیموج م طنتیچشماش ش تو

 موش کوچولو! شهیپاکت دراورد و بهم داد: مطمئنم الزمت م هیباز کرد و  نویداشبور ماش در
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 بود! یخوب زیمطمئن بودم چ یتوشه ول یدونستم چ یو پاکتو ازش گرفتم.نم دمیندخ

 که رفته. دمیدرو بستم و وارد مدرسه شدم فهم یبوس واسم فرستاد و وقت هی ریام

 کنه. یدود نشویماش یها شهیش گفتمیم ریبه ام دیبا یول دمونیند یکس نیمدرسه نبود واسه هم رونیاز ما دوتا ب ریغ یکس خداروشکر

 ریاز روابط من با ام یبهتره که کس نیاما به هر حال فکر کنم ا میاگه دوس پسر داشته باش ینداره حت تیکس اهم چیواسه ه دونستمیم

 مطلع نشه!

 در پاکتو باز کردم. شدمیم کیرفتم و همون جور که نزد یسمت صف صبح گاه به

 پول! یو مقدار قابل توجه لیو شکالت و آبنبات تا چند جور پاست ینیری.از شیعالمه خوراک هیخورد به  نگاهم

 اومد سراغم. رینظ یحس ب هی بازم

 .شدمیمحبتاش غرق لذت م نیا از

 !؟یچ گهی.اگه زنش بشم دکنهیکه دوروزه باهاشم انقدر بهم توجه م االن

 .ستادمیگذاشتم و اخر صف ا فمیپاکت رو تو ک یو شوق تیلبخند پر از رشا با

 رفت! یسر م یحوصلم بدجور یعنی نیبود و ا ومدهین ایشدم امروز رو متوحه

 رفتم. یور م میبا گوش یمکیتر قا شیکالس ب سره

 موندم. رهیخاموش کردم و به قابش خ مویگوش صفحه

 شییطال ی! موهازدیشده بود و لباسش برق م نیتزئ یو نقره ا ییطال یالیکه تاجش با اکل یپرنسس با لباس پف دارو صورت هی عکس

 پاش بود. یبه رنگ نقره ا یپاشنه بلند خوشگل یبود و کفشا شونیاطرافش پر

 دخترونه و خوشگل بود! یلیبودم! خ عاشقش

 .نمیبب رویشه و ام لیکردم تا مدرسه تعط یم یسرگرم کردم و لحظه شمار میبا گوش میاخر ساعت خودمو با درس و گاه تا

 .دمیرو تو دهنم گذاشتم و جو یلیوسط کالس پاست یمکیطور قا به ایاون خوراک نیلذت از ب با

 بود! دهیواسم خر نویبود و ا رینظ یهم ب ریچون ام دیبود.شا رینظ یب طعمش

 

 شدن با هزار جور شوق و ذوق از مدرسه خارج شدم. لیاز تعط بعد

 بودن! ختهیاز محوطه ر رونیپسر ب یو کل میشدیم لیما بود و همزمان تعط رستانیپسرونه هم جفت دب رستانیبود که دب نیفقط ا شیبد

 .ومدهیکه هنوز ن دمیفهم ینبود ول یکار سخت ریدادن بنز ام صیتشخ

که از ترس مو به تنم  دمیاز پشت سرم شن ییشدم که صدا شیدراوردم و مشغول خوردن بق فمیاز تو ک لمویپاست ادیفاصله که ب نیا تو

 جووووووون... خوره؟یتورو م یخوشگله؟ ک یخوریم لیسخ شد: پاست

 نازک برداشته بود. یلیکرده بود و ابروهاشو خ خیس یغیجوجه ت نیپسر چندش زشت که موهاشو ع هیو چشمم خورد به  برگشتم

 که نگم بهتره! لباساشم

 ......بهم دست نزنیشه: ولم کن لعنت یباعث شد ته دلم خال نیدستمو گرفت و هم هویخنده که  ریزدم ز ناخوداگاه

 کنن. یاونا هم جرئت نداشتن کار یجلب شده بود ول رستانمونیدب یچند نفر از بچه ها توجه

هرز رفته! و پشت بندش  یادیبهم دادن: فکر کنم دستت ز اروینجاتم انگار دن یفرشته  یبه گلوم چنگ انداخت که با صدا یبد بغض

 پسره! یبه شونه  ریمشت محکم ام

 داره؟ اخ! ی...به تو چه ربطیعوض یکنیم کاریالتا گفت: چ نیو ع وردیکم ن یبود ول رید و پسره قدش نصف امبو ستادهیپسره ا یبه رو رو

 منم ترسوند. ریام یبرزخ یچشما

 ؟؟ی...چه کارشیپسره دل منم سوزوند: اخه به تو چه لعنت ادیفر یکه صدا چوندشیحرکت دست پسره رو گرفت و چنان پ هی با

 یکن کم گوه خور یبه بعد سع نیبهت بدم بدبخت! فقط از ا یحیتوض نمیبینم ی! لزومیبچه ا یادی: زواریمحکم کوبوندش به د ریام

 .یکن

 بردم. نیدستمو گرفت و به سمت ماش ریموندم که ام رهیوحشت بهشون خ با

 کردم. یرو رو خودم حس م گهید یمتعجب بچه ها نگاه

 ؟یبگن چ ی...اگه به کاظمیوا

 هیدر کمال تعجب  یراه نندازه ول ییپاشو رو پدال گاز فشردبا ترس چشمامو بستم و دعا کردم که دعوا ریو ام نیتو ماش مینشست یوقت

 برگشت سمتم: حالت خوبه مارال؟ یخلوت پارک کرد و با نگران یجا
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 : خو....خوبم فقط...دمیکش یراحت نفس

 ؟یگفتن چ یزیزل زدم بهش: بچه ها اگه به ناظممون چ یاشک یچشما با

 !دونهیزد: اون م یلبخند

 ؟یتعجب گفتم: چطور با

 بست! ارمیلیبه دست اورد! و دهن خ زارویچ یلیخ شهیزل زد تو چشمام: با پول م قیعم

 مقنعم. ریدوختم که سرمو گرفت باال و موهامو داد ز نیبه زم نگاهمو

 شده بود!گفت: دلم واست تنگ  آروم

 همو! میدیگرفت: فقط چند ساعت ند خندم

 شرکت! برمتیو م میخوریناهار م رونیخونتون لباساتو عوض کن بعدش ب برمتینوازش کرد: م بازومو

 نگاهش کردم: چرا؟ یسوال

 زنم؟یسرو کله م ایو با ک هیچجور ینیبب یخواینم ؟ینیمحل کارمو بب یخواینم یعنیتعجب گفت:  با

 !یدونستینم نارویو ا ییکوچولو یادیز دمیخنده ادامه داد: شا با

 دوست دارم. یلی:خدیبه بازوش زدم که همون لحظه دستمو گرفت و روشو بوس یمشت آروم اریاخت یگرفت و ب خندم

 شدم. شیمشک یچشما محو

 !اهیس اهیدرشت بود و س چشماش

 شدم. لیکه به سمتش متما دیآروم کش دستمو

 اورد جلو. سرشو

 .خوردیداغش به صورتم م یجلو که نفسا اونقدر

 لبش نشست رو لبم. یک دمینفهم

 .دیبوسیحرارت م پر

 ...یکنم ول یخواست باهاش همکار یکردم و دلم م یتنشو حس م یگرما

 بلد نبودم! یول

 .دیو تو گلو خند ؟یستیگفت: بلد ن یخشدار یازم جدا شد و با صدا یطوالن یبوسه  هیاز  بعد

 بخندم! ایخجالت بکشم  دونستمینم

 !ریییی: امدمینال اریاخت یب یپر حرص یصدا با

 گفت: جووووووون دلم؟ یلحن کشدار با

 کنم. یم کاریچ دمینفهم

 سمت خودم. دمشیدستامو دور گردنش حلقه کردم و کش فقط

 شدم و لبمو گذاشتم رو لبش! کینزد بهش

 که خودشم تو شوک بود! یزدم جور یم یطوالن یها بوسه

 بلدم؟ و ابروهامو دادم باال. یدینگاهش کردم: حاال د یازش جدا شدم و با تخس قهیاز دو دق بعد

 .دیچیپ نیبلندش تو ماش یخنده  یصدا

 !شدیخوشگل م دیخند یم یچقدر وقت المصب

 روشن کرد و به سمت خونه روند. نویماش

 کردم از شرم سرخ شده بودم! یه غلطبودم چ دهیباز بود و من که تازه فهم ششین

 .رونیرفتم ب نیاز ماش عیپارک کرد سر نویماش ریام نکهیرد و بدل نشد و به محض ا نمونیب یحرف گهیبه خونه د دنیرس تا

 تونستم تو چشماش نگاه کنم. یشدت خجالت نم از

 خندش رفت رو مخم! بازم

 سمت در خونه رفتم و چند تا ضربه به در زدم. به

 رو سرشه و درو باز کرده. یکه چادر گلدار دمیبعد مامانمو د قهیدق چند

 تو.. ای.بیزد: سالم پسرم.خوش اومد یببخند ریام دنید با

 شد.. رهیچند لحظه به مامانم خ ریام
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 کرد. ینگاهش م یجور هی

واسه ناهار بعدشم ببرمش شرکتو بهش نشون  رونیب می...مارالو از مدرسه اوردم گفتم لباساشو عوض کنه با هم بریگفت: سالم.مرس باالخره

 بدم.

 .نیتو بخور نیایناهار درست کردم ب رون؟یتو پسرم چرا ب ای+ ب

 نزد. یرو حرف مامانم حرف گهید یاولش تعارف کرد ول ریام

 به مامانم دادم و وارد خونه شدم. یآروم سالم

 بابام نبود! خداروشکر

 پشت سرم وارد شد و بعد مامانم درو بست. ریام

 انگشتاش حس کردم! یقفل کرده بود ال فمویدستشو که دست ظر یگرم

 سمت اتاقم. دمیزودتر از اون دراوردم و دو کفشامو

 زدم. تا ارنج تا ناشویمدل مردونه دکمه دار در اوردم و آست دیسف راهنیپ هیگرفته بودم  ریکه با ام ییلباسا نیزود از ب یلیخ

 خوش بو کننده بدنم زدم. یاز اسپر کممیو  دمشیپوش یساپورت کوتاه مشک هی با

 .رونیشونه کردم و از اتاق رفتم ب موهامو

 و دست و صورتمو شستم و خشک کردم ییرفتم تو دستشو نکهیاز ا بعد

 رفت. یور م شیکه نشسته بود و با گوش دمشید ییرایرفتم تو پذ یوقت

 لحظه سرشو گرفت باال و مات شد! هی

 ؟یبه دست و صورتت بزن یاب هی یخوایزدم: نم یلبخند

 ...رمیاها...باشه االن م ؟یدهنشو قورت داد: چ اب

 و رفتم تو آشپزخونه. دمیخند زیسر جاش بلند که شد ر از

رو با ظرف و قاشق و چنگال و ماست گذاشتم  مهیبرنج و خورش ق سیو د ییرایپهن کردم تو پذ کیسفره کوچ هیمامانم کمک کردم و  به

 رو سفره.

 .رونیاومد ب ییاز دستشو ریام دمیسفره رو چ نکهیاز ا بعد

 رو برداشتم و رفتم سمتش: صورتتو خشک کن! حوله

 زد و حوله رو گرفت. یلبخند

 کرده بود. جمیرو مامانم گ رشیخ یها نگاه

 و گذاشتم جلوش. دمیظرف برنج و خورش کش هیسفره واسه خوردن غذا خودم واسش تو  یپا مینشست یوقت

 رو لبش بود. یبخش تیلبخند رضا ماملنم

 خوش حال بودم. خودمم

 بودم! یراض

 واقعا خوب بود.. ریام

 تو گلوش و شروع کرد به سرفه کردن. دیلحظه غذا پر هیغذا خوردنش  نیب

 شدم. هول

 و داد بهش. ختیآب ر وانیل هی عیسر مامانم

 گفت: ممنون مامان! اریاخت یو ب دیکش یقیکه خورد نفس عم کمی

 هوا بخورم! کمی رمی! مخوامیسفره بلند شد: معذرت م یاز پا یاشک یبا چشما ریام یزد ول یقیلبخند عم مامانم

 اشاره زد که باهاش برم. عیسر مامانم

 .اطیبلند شدم و پشت سرش رفتم تو ح منم

 به روبه روش شد: شرمنده اشتهات کور شد! رهیپر از اشک خ یو با چشما واریداد به د هیتک

 شده؟ یزیسمتش و دستشو گرفتم: چ رفتم

 ..ش،رفتارشی..حرکاتش،صداش،مهربونزشیمامان منه! همه چ هیشب یلی: مامانت خدیچشمام زل زد و با بغض نال تو

 خدا حس کردم مامان خودم دوباره کنارمه! به

 تنهام گذاشتن.. یمامان بابام بودن! بد موقع کاش
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 باشه! مینفر واقعا حام هی خواستمیشروع شده بود.تازه م شرفتامیپ تازه

 زدم و رو نوک انگشتام بلند شدم تا قدم بهش برسه. یتلخ لبخند

روش  یتونیمطمئن باش ممامان من مامان تو هم هست!  ریو گفتم: ام ششیرو ته ر دمیدستمو کش یول دمیکه تا شونش رس هرچند

 .یحساب کن

 ...یبا وجودت! مرس یداد میکه آرامشو به زندگ یتر شده بود گفت: مرس دیکه شد یبغلم کرد و با بغض محکم

 داخل. میرو لبم زد و بعد با هم رفت یکوتاه ی بوسه

 با مامانم گرم صحبت بود رفتم تو اتاقم تا اماده شم. ریاز ناهار سفره رو جمع کردم و تو اون فاصله که ام بعد

 خوب تونسته بود خوش حالش کنه! ریمامانم لبخند رو لبم اورد.انگار ام یخنده ها یصدا

سرمه  یلوله تفنگ یزانوم بود با شلوار مشک یباال کمیتا  شیکه بلند دیسف زیر یبا گال رهیت یسرمه ا یمانتو هی دمیجد یمانتو ها نیب از

 .دمیو شال همرنگش پوش رهیت یا

 کرد. یتر م شیب موییبایز نیشال باز گذاشته بودم و ا ریز موهامو

 زدم. یو رژ سرخاب دمیکلفت کش یخط چشم گربه ا هیپنکک پوستمو روشن تر کردم و  کمی با

 ر؟یصدا زدم: ام رویو ام رونیبرداشتم و از اتاق رفتم ب میمشک یدست فیبا ک مویپاشنه بلند مشک یکفشا

 .رونیاومدن ب ییرایمامانم از پذ با

 مونده بود بهم. رهیخ ریام یکرد ول یبا لبخند نگاهم م مامانم

 زد! یپلک هم نم یحت

 م؟یبه روش زدم: من آمادم! بر یلبخند

 رفتار کنه: اوهوم. یکرد عاد یسع

 شد.مامان! ببخش زحمتت  ی: ممنونم بابت همه چدیشد و دست مادرمو بوس خم

 ن؟یگرد یبرم ی: خدا پشت و پناهتون.کدیبه سرش کش یدست مامان

 فکر کنم شب! _

 تکون داد. یسر مامانم

 جونم! ی: خدافظ ماماندمیسمتش رفتم و تند گونشو بوس به

 دلم. زیخداحافظ عز _

 .میکرد و بعد باهم از خونه خارج شد یهم خداحافظ ریام

 بند کفشاشو ببنده! ریو منتظر موندم تا ام دمیپوش کفشامو

 بستشون از بس زل زده بود بهم! یبار اشتباه چند

 !گهی! زودباش دریام میسر خندم گرفت: خورد اخر

 .دمیبا خودش زمزمه کرد که نفهم یزینشست رو لبش و چ یلبخند

 !ریو مقصدمون شرکت ام میبود نیتو ماش قهیبعد از چند دق باالخره

 .میشد ادهیساختمون فوق العاده بزرگ پارک کرد و پ هی نگیرکتو پا نویماش ریساعت ام کی حدودا

و پشت کمرم و گرفت و باهام  دیداشتم که خودش فهم یبلند بود آروم تر از اون به سمت آسانسور قدم بر م یلیکفشام خ یپاشنه  چون

 همراه شد.

 کردم! یم تیبود! احساس غرور و امن یبودنش حس خوب چقدر

 ..یدکمه رو زد گفتم:شرکتت طبقه  نکهیتو آسانسور به محض ا میرفت یوقت

 نشستن لباش رو لبم خفه شدم! با

 .دمیبوس یولع م با

 .دمینبوس ینجوریا تاحاال

 دور کمرش حلقه شد. اریاخت یب فمیظر یدستا

 انسور خشکمون زد.سمت لبام که با باز شدن در آس ارهیجدا شد و با نفس نفس نگاهم کرد و دوباره خواست هجوم ب ازم

 کردن. یبه دو تا کارمند با لباس فرم مخصوصشون خورد که با تعجب نگاهمون م نگاهم

 کرد. تمیاز آسانسور هدا رونیدوباره دستشو گذاشت پشت کمرم و به سمت ب یعاد یلیخ ریام
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 شدت شرم سرخ شدم. از

 !میشم توت فرنگ دناتیگوشم آروم گفت: قربون خجالت کش ریچون ز دیفهم نکهیا مثل

 ؟یتعجب گفتم: توت فرنگ با

 !یمونیم یتوت فرنگ هی یو خوشمزگ ینیریو ش یبه خوشگل _

 زدم. یلبخند

 دهم بود. یطبقه  ریام شرکت

 .کیهم ش یلیو خ بزرگ

 رو به وجود اورده بود. یکیو ش بایز یواقعا فضا یاز مشک یبیبا ترک شیسوخته و کرم یقهوه ا دکور

 !یمنش زیرکنا و کارمندا دقت نکردم و فقط توجهم جلب شد به مبه قسمت کا ادیز

 .زدیو با تلفنش حرف م زیهم لوند نشسته بود پشت م یلیبلوند و خ یدختر خوشگل با موها هی

 صورتشو پوشونده بود. یبایکه زشت بشه بلکه ع نبود یدرحد یبود و لباشم مشخص بود پروتز کرده ول یعمل شینیب

 خوشگل تر کرده بود. افشویق شیدرشت عسل یبود و چشما ختهیر رونیشالش ب ریذره از ز هیبلوندشو  یموها

 راستاد. یاقا گمیم کی.تبرنیبلند شد: سالم خوش اومد یبا احترام از رو صندل ریمن و ام دنید با

 بنده رو داده؟ یزد: ممنونم.طبق معمول آرمان گزارش کارها یلبخند کج ریام

 .ییجورا هی: بله کرد نخنده یسع هیمنش

 سمت اتاق کارش. مینگفت و باهم رفت یزیچ گهید ریام

 اتاقش صدبرابر قشنگ تر از شرکتش بود. دکور

 بود. لهیورق و وس یبزرگش که روش کل زیو م یچرم قهوه ا یسوخته.مبال یو قهوه ا ییطال یبزرگ و پرده ها یو پنجره  یکاف نور

 دوس داشتم! یلیرو خ یچوب یرو تو فضا پخش کرده بود و پارکتا یخوب یگل رز بو یگلدونا

 !رینظ یحال ب نیدر ع یول ساده

 زد: چطوره؟ یچشمک ریام

که نفست به  ی! کسرخانیاومد ام گرتیپسر: سالااااام ج هیبلند و شوخ  یباز شد و پشت بندش صدا ییهویبگم در  یزیخواستم چ تا

 که.. یکس تهیکه زندگ ینفسش بنده،کس

 شد. رهیخ ریام یبرزخ یدهنش بسته شد و به چهره  هویمن  دنید با

 هم اومده بود! یتو مهمون ریآرمان نبود؟ همون پسره که با ام نیا

 دادم که از تو شوک دراومد: بههه سالم زنداداش حال شما؟ یآروم سالم

 .دیکش یقیچشماشو بست و نفس عم ریام

  ؟یکرد: سالم عشقم خوبآرمان با خنده رفت سمتش و بغلش  

 !یگرد شده  پسش زد: زهرمار! روان یبا چشما ریام

 انجام دادم! نجایتشکرته؟ دوسه روز همه کاراتو من ا یجا شعوریاخم کرد: ب آرمان

 !ی.مرسیچشماشو تو حدقه چرخوند: اوک ریام

خوش  یلیخ شهیمثل هم ریدونستم ام یم !دمتونیو رو به من ادامه داد: خوش حال شدم د شهیسرشو تکون داد: خواهش م آرمان

 زد. یو چشمک قسیسل

 !دیزدم : لطف دار یلبخند

 اتاقو ترک کرد. ریصحبت کردن با ام یداد و بعد از کم لمیتحو ینیدلنش لبخند

 .دهیخنگ منو سکته م یپسره  نی: اخرش ادیکش یقیو نفس عم زشینشست پشت م ریام

 نکرد که! یخنده گفتم: چرا؟ کار با

 جلو! ایگاز گرفت و آروم گفت: ب لبشو

 خوردم. خندمو

 به سمتش برداشتم. یقدم ناچارا

 گرفت و منو نشوند رو پاش. دستمو

 حلقه کرد و سرشو اورد جلو. کمیدور کمر بار دستشو
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 بودم که عاشق ناز کردنه و عادت داشت خودشو لوس کنه! یدختر شهیهم

 کنم؟ کاریترش کرده بودم آروم گفتم: حاال چ فیکه ظر ییا صدااراده دستامو دور گردنش حلقه کردم و ب یب

 گفت: بوسم کن! طنتیو با ش دیگلو خند تو

 .دمیو خند دمیعقب کش یچشماشو بست با بدجنس یوقت یبردم جلوتر ول سرمو

 ؟یخندیابروشو داد باال: به من م یتا هی

 خنده گفتم: اوهوم! با

 که از لذت چشمام بسته شد. دیبوس یاورد و لبمو طوالن سرشو

 کردم.. دایشدم و بهش حس پ کیاز حد کوتاه انقدر بهش نزد شیمدت ب نیتو ا یکه چجور دمیکشیخودم خجالت م از

 بردم! یاز بودن باهاش واقعا لذت م یول

 کرده بود. رمیتسخ رینشدم و حرفم نزدم حاال ام کیپسر نه تنها دوست نشده بودم بلکه نزد هیبا  یکه تو عمرم حت یمن

 .دمیاز لبم گرفت که ناخوداگاه آه کش یگاز

 من.. طونی: وروجک شدیتو گلو خند بازم

 ازم گرفت. ویلباش قدرت هرکار دوباره

 نفس نفس چنگ زدم تو موهاش. با

 ادامه داد. یتر شیبار با شدت ب نیبچه منو خوابوند تو بغلش و خم شد روم و ا هیحال خرابم شد و مثل  متوجه

 چم شده بود؟ من

 بهم محرمم نبود! یشده بودم که حت یبودن با پسر ی وونهید

 بازوشو فشار دادم لبمو محکم گاز گرفت که صورتم از درد جمع شد. یوقت

 هام نشست. نهیس یلباس رو یتر رفت و از رو نییپا دستش

 هام از فشار دستاش درد گرفته بود. نهیس

 .شدمیم تیاذ یجد یداشتم جد گهید

 ...ری: امدمیور ازش جدا شدم و نالز به

 !سیییراستمو محکم فشار داد: ه یو رون پا نییدستشو برد پا هی

 بلند شد: آخ! نالم

 عرق کرده بود. تنم

 باالخره ازم جدا شد. قهیاز پنج دق بعد

 .زدینفس م نفس

 و منگ بودم. جیگ

 .راهنشیرفت و باعث شد دوباره چنگ بزنم به پ جیسرم گ یاز اغوشش جدا کردم ول خودمو

 پشت بغلم کرد: آروم خانوم کوچولوم! آروم باش! از

 .دمیکش یقیگاز گرفتم و نفس عم سمویخ یلبا

 تر که شدم با کمکش نشستم رو کاناپه. آروم

 و بغلم کرد: دوست دارم! دیبه کمرم کش یدست

 !نطوریم: منم همگفت گمیم یبفهمم چ نکهیزدم و بدون ا یمحو لبخند

 بهت نگاهم کرد. با

 گفتم! یچ دمیفهم تازه

 کنم همه حسرت به دل بمونن! یم یکنم! کار یواست بهشت م رویو آروم گفت: زندگ دیبوس مویشونیپ

**** 

 روز بعد: کی

 

 شدم. رهیخ یآسمون ابر به

 حس و حال بلند شدن از خواب نبود. اصال
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 نبود!  یکردم و سه ساعت خواب واسم کاف یچت م ریتا ساعت سه صبح با ام شبید 

 و دست و صورتمو شستم و مسواک زدم. ییزور از رو تختم بلند شدم و رفتم تو دستشو به

 که ضعف نکنم. ریقرصامو خوردم و چند لقمه نون پن بعدش

 !دیزخریزمیچ یزم واسم کلبرسونم خونه با نکهیقبل از ا شبیعالمش مونده بود و د هیواسم گرفته بود  ریکه ام ییایخوراک از

 و مقنعه زدم. دمیو لباس فرممو پوش میگذاشتم تو کوله پشت امویخوراک پاکت

 رو لبام نشست. تیاز سر رضا یکامل دادم تو و لبخند موهامو

 رفتار بابامم باهام بهتر شده بود. یخوشبخت شدم! حت یلیکردم خ یروزا حس م نیا

 .دادینم ریکرد و گ ینم رمیحداقل تحق ینشده بود ول خوب

 بهش انداختم. یبرداشتم و نگاه مویپشت کوله

 واسم گرفته بود! ریام نمیبود و ا دیجد

 زردم ست بود. یبود و با کفش اسپرتا یزرد جوجه ا رنگش

 .رونیاز خونه رفتم ب دمیبرداشتم وکفشامو که پوش مویگوش

 .بارهیم یدیزود بارون شد ای ریدونستم د یبود و م یابر یبدجور هوا

 به مدرسه. دمیرس شهیتند تر کردم و زودتر از هم قدمامو

 کالس. میرفت یمعمول بعد از صف صبحگاه طبق

 ..شدیکردم.باورش نم فیمدتو تعر نیا اناتیتمام جر ایرو واسه

 !هیکه کامال واقع دیشوق و ذوقام فهم یو گاه میبا لحن جد یکنم ول یم یکرد دارم شوخ یفکر م اولش

 گذشت. اشیو بد ایخوب یامروزم بعد از همه  خالصه

 گشتم خونه. یهمه راهو برم نیدوباره ا دیو با ومدیخوابم م یبدجور

 و هوا سرد شده بود. ومدیم یدیشد بارون

 نداشت. دهیانگار فا یموندم تو مدرسه و منتظر بند اومدن بارون شدم ول قهیدق چند

 راه افتادم سمت خونه. واراید یرو و گوشه ها ادهیاز تو پ ناچارا

 شدم. دهیموش ابکش دمیرس تا

 کردم و در زدم. یا عطسه

 تو! ایچقدر! بدو ب یشد سیدختر خ یکه با ترس گفت: وا دید افمیتو ق یچ دونمیمامانم درو باز کرد نم یوقت

 رفتم تو خونه و درو بستم. یحالیب با

 جنازه افتادم رو تخت. نیو ع دمیپوش یراحت دیبلوز شلوار سف هیعوض کردم و  لباسمو

 !نمیبخور بب نویقرص دستش بود: پاشو...پاشو ا هیآب اومد باال سرم و  وانیل هیبا  مامانم

 کرد. یداغ شده بود و سرم درد م تنم

شه با خیفقط  ؟یاریواسم م گهیآب د وانیل هی ؟یخنک هست بهم بد زیچ هیگرممه. یلیشدم و به زور آب و قرصو خوردم: مامان خ بلند

 ها!

 روم که کنار زدمش: گرمه! سوختم! دیپتو رو کش ینگران با

 .رونیاتاق رفت ب از

 فرو رفتم.. یقیکم چشمام بسته شد و به خواب عم کم

 :ریام

 و چشمامو بستم. زمیپشت م نشستم

 کرد! یمارال ولم نم فکر

 دلش واسم تنگ نشده؟ کنه؟یمن در چه حاله؟ بهم فکر م یاالن آهو کوچولو یعنی

 گرفتم بهش زنگ بزنم. میتصم

 خونه. دهیهست که رس یساعت کیبود و تا االن مطمئن بودم  میو ن کی ساعت

 مخاطبام. ستیبرداشتم و رفتم تو ل زیاز رو م لمویموبا

 رو لبم نشست و باهاش تماس گرفتم. یکردم لبخند وشیس میشمارش که با اسم توت فرنگ دنید با
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 نگرانم کرد. نیا نداد و یصبر کردم جواب هرچقدر

 تا آروم شم و دوباره امتحان کردم. دمیکش یقیعم نفس

 بود. جهینت یب یسه بار باهاش تماس گرفتم ول بایتقر

 گذاشتم کنار. مویگوش

 رفتم خونشون! یم دادیکردم و اگه جواب نم یبار امتحان م نیآخر یبرا گهید ی قهیدق ده

 مرتب کردن پرونده ها و مدارک شدم. مشغول

 عمل سخت داشتم. هیبود و  مارستانیکارم تو ب فیخسته بودم و شب ش یلیخ

 دختر چهارده ساله که مشکل معده داشت! هی

 بره اتاق عمل. دیترس یکرد و م یم هیچقدر گر شیکه دو سه روز پ دمیدیم

 از اتاق عمل وحشت داشت؟ نقدریهم د؟یترس یم نقدریمارال منم هم یعنی

 ترسوندم. یقلب داشت واقعا م وندیزود عمل سخت و حساس پ ای رید نکهیا فکر

 برداشتم و بهش زنگ زدم. مویگوش دوباره

پسرم  ریمامانش وحشت کردم: سالم..ام ونیگر یصدا دنیبا شن یبگم ول یزیخواستم چ یاز پنج بوق جواب داد که با خوش حال بعد

 ؟ییتو

 ..نیشده؟ تورو خدا بگ یزیگفتم:خودمم...چ ینگران با

 یتب داشت و ب یلیخونه خ دیرس یشد.وقت سیگرده تو بارون خ یو برم رهیکه م ادهیپ یهست از مدرسه اومده..ول یساعت کیمارال  _

 حال بود.

 نداشت. دهیفا یول نیپا  ارمیتبشو ب یقرص سرماخوردگ هیکردم با  یسع

 ! سوزهیداره م شهیحالش داره بدتر م 

 !امی...االن مامیهول گفتم: االن م هول

 .دمشیبود زدم و پوش یبه کتم که رو صندل یقطع کردم و چنگ تماسو

 .رونیاز خبر دادن به آرمان از شرکت زدم ب بعد

 تمام سرعتم راه افتادم. با

  ؟یکرد چ یکرد.اگه تشنج م یم وونمیداشت د ینگران 

 کردم. یساعت ط میرو تو ن یساعت کی ریمس

 شدم و رفتم سمت خونه و درزدم. ادهیشاگرد برداشتم و پ یاز رو صندل مویپزشک فیک دنمیمحض رس به

 .دمیمادرشو پشت در د ونیگر یکه چهره  دینکش یطول

 خونه. یسمت در ورود دمیکردم و دو یهول سالم هول

 از تنم رفته بود. حس

 به اتاقش مردم و زنده شدم. دمیرس تا

 راه انداخت. یباز وونهید نمیتخت دراز بود قلبم تو س یمثل فرشته ها رو دیسف یکه با اون لباسا فشیجسم نح دنید با

 بلندش پخش شده بود رو بالش. یموها

 سمتش و سرشو برگردوندم. رفتم

 عرق بود. سیبود و خ دهیپر یبدجور رنگش

 دستم سوخت از بس که داغ بود! یول شیشونیگذاشتم رو پ دستمو

 .ارهیآب و دستمال ب ظرف هیصدا زدم و بهش گفتم  مادرجونو

 رفت سمت بلوزش و از تنش درش اوردم. دستم

 کردم رو کارم تمرکز کنم. یسع یکرد ول یخودم م یاز خود ب دشیسف تن

 و ظرف آب و دستمالو که گرفتم ازش خواستم تنهام بزاره. دمیپتو رو روش کش عیمادرجون سر یپا یصدا دنیشن با

 و بعد صورت و بدنش. شیشونیرو پ دمیو خنکو کش سیرو دوباره کنار زدم و دستمال خ پتو

 رفت. یم نییتند تند باال پا نشیس ی قفسه

 با خودت جوجه؟ یکرد کاری: چدمیبغض نال با
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 از پاش دراوردم و رفتم سمت کمد لباساش. شلوارشم

 تنش کردم. عیو شال و شلوار دراوردم و سر ینخ یمانتو هی

 .نداشته باشه دهیکارام فا دمیترس یم

 اوردن تبش اقدام کنم! نییخودم واسه پا دمیترس یم

 مجهز تر و بهتره. مارستانیباشه ب یهرچ

 ..ر؟یشد: ا..م خیمو به تنم س دمیکه شن فشویخف ی ناله

 ..شهینگو خب؟ حالت خوب م یزیگوشش نجوا کردم: جونم...جونم خانومم...چ ریکردم و ز بلندش

 :مارال

 داشتم. یبیعج سردرد

 زور چمامو باز کردم. به

 .دمید یهمه جارو تار م اولش

 روبه روم واضح شد. ریبار پلک زدم تا تصاو چند

 رنگ نا آشنا. دیاتاق سف هی

 افتاد که بهم وصل بود. یچرخوندم و چشمم به سوزن سرم نگاهمو

 حس کنم. مارستانویکننده و الکل ب یمواد ضد عفون یکه دقت کردم تونستم اون بو خوب

که غرق  دمید رویکه کنار گوشم بود سرمو برگردوندم و ام ینیسنگ یبا حس نفسا یکردم بلند شم ول یهنمو قورت دادم و سعد آب

 تخت. یخوابه و سرشو گذاشته لبه 

 رو صورتش. دمیاوردم باال و آروم کش دستمو

 زبرش بکشم! شیبودم که دستمو رو ته ر نیا عاشق

 بهم انداخت. یاز کرد و نگاهچشماشو ب یجیتکون خورد و با گ کمی

 حالت خوبه؟ زم؟یعز یشد داریبلند شد: ب عیچشماش گشاد شد و سر هویزدم که  یلبخند

 حالم بد نبود! ادیمن که ز مارستانم؟یگرفت: خوبم...چرا ب خندم

 خانم خانما. یسوختیتو تب م ینگاهم کرد: داشت پوکر

 خونه؟ میببر شهی: حاال منمیکردم بش یسع

 .برمتی: سرمت که تموم شد مدیبوس گونمو

 بستم که بغلم کرد و خودمو به اغوشش سپردم. چشمامو

 .دیبوس یصورتمو م یکرد و گاه ینوازش م موهامو

 خواستم از خدا؟ یم یچ گهید

 خواست و به فکرم بود. ینفرو بهم داده بود که همه جوره کنارم بود و منو م هی

 که سرمم تموم شد خودش از دستم جداش کرد و کمکم کرد تا بلند شم. نیاز ا بعد

 شده بود. یحس بود و صدام تو دماغ یب تنم

 پاهام و کمرم و مثل پر کاه بلندم کرد. ریکه دستاشو برد ز ریدادم به ام هیتک یحال یب با

 .یفتی: نترس نمدیکه خند راهنشیزدم به پ یترس چنگ از

 .نشیدهنمو قورت دادم و کم کم آروم شدم و سرمو گذاشتم رو س آب

 تونستم حس کنم. یداغ بود و ضربان قلبشو م تنش

 مچاله شدم. ریتو بغل ام شتریکه شبه و ب دمیسرد فهم یو حس کردم هوا مارستانیخارج شدنمون از ب با

 .دیموهامو بوس یانداخت روم و رو کتشو

 شد. نیو خودشم سوار ماش یشد و منو نشوند رو صندل نگیبعد وارد پارک قهیدق چند

 زد. یروشن کرد دستمو گذاشتم رو دستش که برگشت سمتم و لبخند نویماش یوقت

 .زینگاهش کردم: ممنونم ازت..بابت همه چ یقدردان با

 عمه و عموم دعوتن.خوام ببرمت خونمونو نشونت بدم.شبشم  یفردا م یبود خوشگلم.راست فمیوظ: دیاورد باال و بوس دستمو

 !ستنیترس نگاهش کردم که گفت: نترس اونقدرا هم ترسناک ن با
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 .دیخند زیخجالت لبمو گاز گرفتم که ر با

*** 

 شدم. رهیخ نهیبه خودم تو آ دمیجو یکه لبمو م یدرحال

 !گهید ایعشقم.ب ی: تو همه جوره خوشگلریخنده ام یباز صدام کرد و پشت بندش صدا مامانم

 !گهیم ایمامان چ یجلو ایح یگاز گرفتم.ب لبمو

 یو شال مشک یحالت کلوش داشت رو با ساپورت مشک نییبه پا نمیس ریتنگ بود و از ز نهیس ریسبز خوش رنگم که تا ز یمانتو

 .رونیبرداشتم و رفتم ب فمیپاشنه بلندمم با ک ی.کفشادمیپوش

 کرد. یباز نگاهم م شیبا ن ریام

 م؟یواسش نازک کردم و گفتم: بر یپلک پشت

 شد. بلند

 .رونیب میو از خونه رفت میکرد یبا مامانم خداحافظ دوتامون

 استرس داشتم. یبدجور نمیبیو خونشو م یزندگ تیو وضع شمیرو در رو م ریام یکه امروز با عمو و عمه  نیا از

 دادم. یو پامو تکون م دمیجو یطول راه مدام لبمو م در

 به نگهبان که درو باز کنه دهنم کامال باز موند! ریعمارت فوق العاده بزرگ و اشاره کردن ام هیبه  دنیرس با

 داشتم.. یحس سردرگم بازم

 عاشق من شد؟ یچجور ییهمه پول و دارا نیبا ا ریام

 فرو رفتم. رتیعمارت تو بهت و ح رونیب یمحوطه  دنیدر باز شد از د یوقت

 .دادیداشت به ادم ارامش م انیکه توش جر یاب یکه صدا ینهر مصنوع هیقرمز خوش رنگ و  یقهوه ا یفرشا سنگ

 اورد! یرنگارنگ منو به وجد م یباغ مانندش با گال یو فضا درختا

 !شمیکه مطمئن بودم توش گم م یهم بزرگ بود جور یلیداشت و خ یفوق العاده ا یعمارت نما خود

 .میشد ادهیپارک کرد و پ نویماش ریام

وجودم  یخانوم خونم! قراره همه  ی! قراره بشیکن یخانوم نجایگوشم نجوا کرد: قراره ا ریسمتم و دستشو دور شونم حلقه کرد و ز اومد

 !یتنم بش ی! پاره یبش

ازت  یدونم چجور یعوض شده.نم میکل زندگ نی! تو دو سه روز ببشهیباورم نم ریشدم بهش: ام رهیدهنمو قورت دادم و با اشک خ اب

 دوست دارم! یلیتشکر کنم.خ

 تو عمارت. میهم رفت با

 و سرشونو با احترام خم کردن و سالم دادن. ستادنیکه دو طرف در ا دمیده تا خدمتکار زن و مرد د حدود

 بود. شیشونینگاه کردم که اخم رو پ ریام به

 کرد. یکرد و منو معرف یسرد سالم

 .یا گهیو بردم سمت دشم  اتیتر وارد جزئ شیاجازه نداد ب گهید

 عمارتو بهم نشون داد. کل

 بزرگ و آشپزخونه... یلیمهمان و استخر خ یاتاق اضافه برا هیباال و  یو چهار تا اتاق طبقه  یو سالن غذاخور منینش سالن

 بود! رینظ یگلخونه که ب هی یحت

  لیوسا یهمه  

 بردم طبقه باال تو اتاقش تا استراحت کنم. ریو ام میخورد یکنار هم تو سالن غذاخور ناهارو

 و... ییو طال رهیت یگرم مثل قهوه ا یاز رنگا یبیبود و ترک یعمارت سلطنت ونیدکوراس ی همه

 واقعا معرکه بود. اتاقش

 بود. ییکشو که درش یبزرگ یواریتخت دو نفره و کمد د هیبود و  گهید لهیوس یسر هیو  وتریبزرگ که روش لب تاپ و کامپ زیم هی فقط

 طیاستخر و مح یتونستیبود که از اونجا م یا شهیاتاقش کامال ش واریقسمت از د هی یو حمام جداگونه هم داشت ول یبهداشت سیسرو هی

 .ینیاطرافشو بب

 .رهیرفت تا دوش بگ ریو ام دمیتخت دراز کش یرو

 خسته بودم... یراحت خوابم برد چون صبح مدرسه رفته بودم و بدجور یلیکردم بخوابم و خ یبستم و سع چشمامو
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 !ریرنگ ام یدرشت و مشک یکه با حس نوازش صورتم چشمامو باز کردم و نگاهم خورد به چشما دمیچقدر خواب دونمینم

 کرد. یآدمو جذب م یو با ابهتش بدجور یشرق ی چهره

 عشقم؟ یش داریب یخوای.نمرسنی: شب شده! االن مدیبوس مویشونیپ

فرار  یخوایکه گرفتم و با خنده گفت: چته انگار م نیبود بخورمو زم کیرفت و نزد جیاز رو تخت بلند شدم که سرم گ هویشدم و  هول

 !یکن

 و شالمو برداشتم: نه بابا.هول شدم.. دمیبه موهام کش یدست

 زد. یزیر یپشت بغلم کرد و لبشو گذاشت رو گردنم و بوسه  از

 !ریگفتم: نکن ام یلرزون یدهنمو قورت دادم و با صدا آب

 ! دیرو گردنم که تنم لرز دیبدون توجه به حرفم زبونشو کش 

 !فتهیب یممکنه که اتفاق وحشتناک دمیمانتوم شد و تازه فهم یمشغول باز کردن دکمه ها یباور نکردن یسرعت با

 محرمم نبودم. یا شده بودم و حتکه فقط سه چهار روز باهاش اشن یریتنها با ام یتنها من

 ؟یکرد چ یم یکار اگه

 .فتمیکه مجبور شدم پاهامو دور کمرش حلقه کنم تا ن یاز تنم دراورد و بلندم کرد جور مانتومو

 شد. دنمیرو لبم گذاشت و با ولع مشغول بوس لبشو

 وجودمو گرفته بود.. ازیترس و لذت و ن حس

 گرفتم. یزیلبشو گاز ر ناخواسته

 موند. رهیلختش خ یشرتشو از تنش دراورد که نگاهم رو باال تنه  یحرکت پرتم کرد رو تخت و ت هی با

 چهار تا شد! چشمام

 رو مخم رفته بود. یوسوسه کننده بدجور یپکا کسینقصش با اون س یب کلیه

 تو بغلش حل شه! خواستیکننده بود! ادم دلش م رهیخ واقعا

 یفشار گمیپکاش و دست د کسیکردم و ناخوداگاه انگشتام سر خورد رو س یباهاش همراه یتر شیبار منم با لذت ب نیزد روم و ا مهیخ

 به پهلوش وارد کرد.

 .دیمکیم دیبوسیوقفه لبامو م یمکث ب یو بدون لحظه ا دادیفشار م پهلوهامو

 اوردن.منتظر شمان! فیزدم: آقا مهموناتون تشر با ترس پس رویام اریاخت یتموم موند و ب مهیدر که بلند شد کارمون ن یصدا

 نگاه کردم. ریبه ام ینگران با

 نترس. شتمیاز لبم گرفت: من پ گهید قیعم یبوسه  هی

 و شالمو سر کردم. دمیتو بغلش دراومدم و مانتومو پوش از

 .رونیاز اتاق رفتم ب ریانداختم و بعد با ام یبه خودم نگاه نهیآ تو

 .یمشک نیبود و شلوار ج دهیپوش یتونیسبز ز یمردونه  راهنیپ

 رو لبم نشست. یلبخند

 .میشد منیو وارد سالن نش نییطبقه پا میهم رفت با

 سالن بازم استرس وجودمو پر کرد. یچند نفر و بچه هاشون تو دنید با

 ؟ییگرفت سمتم: مارال تو ریاخمو بود انگشتشو با تحق یزن مسن با چهره  هیکه  شونیکی

 !دیدهنمو قورت دادم: س..سالم! خوش اومد آب

 .مارال خانومم..کنمیم یتر: معرف کیوبردم نزد دیپشت دستمو بوس ریام

 عممه.عمه اکرم! شونیو به همون زنه اشاره کرد: ا دیدستمو بوس دوباره

اشاره  کردیم دادیتو چشماشون بهت ب یول کردنیو غرور سرتاپامو نگاه م یبودن و با سرد بایدوتا دختر کنارش که فوق العاده هم ز به

 .نایو مل کایکرد: دختر عمه هام.مل

 .یخاکستر یو چشما ییطال یموها نایداشت و مل یاب یو چشما یمشک یموها کایمل یهم بودن.انگار دوقلو بودن! ول هیشب تینها یب

 گشیدختر نشسته بود و همسرش هم سمت د هیهم سن و سال عمه نشونم داد که کنار دوتا پسر و  یو مرد یا گهیبردم سمت د ریام

 جون. میو سامان.تک دخترشم سوگند و خانومش مر امندیتو بغلش بود: عموم،اشکان خان و پسراش س بایتقر

 زدم. یرمق یواسم تکون دادن که لبخند ب یسر
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با وجود سه تا  یبا صورتش. چجوربا لبا و دماغ متناسب  سیف یبیب یو چهره  یقهوه ال یخوشگل بود! چشما و موها یلیخ سوگندم

 منو انتخاب کرد؟ ریخوشگل ام تینها یدختر ب

 

 !نیخوش اومد یلیخوش حال شدم.خ یلیهمتون خ دنیکردم آروم باشم و با لبخند گفتم: از د یسع

 ونده که..مغرور خ ریتو گوش اون ام یچه ورد سیتصاحب کرده.معلوم ن زویروزه همه چ هیلب گفت:  ریزد و ز یپوزخند کایمل

 حرمتا شکسته شه. دینکن یزنم! کار ی.مخصوصا درباره ستین جایب یایواسه سخنران ییمن جا یشده بود:تو خونه  رهیبا اخم بهش خ ریام

 تر شد. ظیغل هیخفه خون گرفت و اخم رو صورت بق کایمل

 تو چند سالته؟  نمیبهتره بگم اکرم خانم گفت: بب ای ریام یبار عمه  نیا 

 گفتم:هفده! آروم

 !ییالیو نیاونم تو همچ یزندگ هیاز اداره کردن  شهیسرت م یالف بچه چ هیپوزخند زد: اخه تو  کایمل مثل

و  قیبا توجه به عال ندموی.من همسر آگهیاز گل نازک تر بهش نم یمحکم گفت: انتخاب اول و آخرم مارال بوده و هست.کس یلیخ ریام

 که خودم در نظر داشتم انتخاب کردم. ییمالک ها

 جا نظر من مهمه! نیتر تو بغلش فشرد: ا شیبهم انداخت و منو ب ینگاه مین

 سرخ شده بود. تی.از شدت عصبانوردیبه روش خودش ن یخانم جا خورد ول اکرم

 بکنن! شهیمو از روقت حمله کنن بهم و موها هیبودم  دهیکردن که ترس ینگاهم م تیچنان با عصبان نایو مل کایمل

 .یاخم و پوزخند چینشسته بودن.بدون ه یعاد یلیخ امندیسوگند و سامان و س فقط

 پدر و مادرشون مثل اکرم خانم بودن. اما

 اکرم خانم راحت تر بودم! گفتمیخواست بهش بگم عمه.اگه بهش م ینم دلم

 .میرفتم سمت مبل دو نفره و نشست ریام با

 شال رو موهام زد. یاز رو یه ادورم حلقه کرد و بوس دستشو

 شده بودن. رهیبه من خ یتیو همه با نارضا دادینم تیاهم یکس یبودن ول ییرایمشغول پذ خدمتکارا

 از استرسم کم کرد. کمینگاهشون نگاه مهربون سوگند  نیب

 زد. یشدم لبخند رهیبهش خ دید یوقت

 روز بعد: دو

 :ریام

 شدم. ادهیپ نیماش از

 .رونیکردم االناس از گوشام دود بزنه ب یبودم که حس م یعصبان یقدر به

 .میکه مچشو گرفت شهیم یهمونطور که گفتم دو ساعت ن؟یاومد سمتم: آقا..اومد دیبه اسم سع گاردامیاز باد یکیمحکم بستم که  درو

 : کجاست؟؟دمیداد کش تیعصبان با

 یلیو خ دونهیم زوی.گفته همه چنجای.با بچه ها اوردمش امیکرد دایپ ابونیب نیرو تو ا نجایکه ا می: خوش شانس بودیانبار هیسمت  بردم

 نظر گرف... ریوقته ز

 نفس نفس گفتم: بسه! با

 انبارو باز کردم و رفتم داخل. در

 نبود. صیقابل تشخ یزیچ یکیبود و تو تار دهیچینم و خاک همه جا پ یبو

 انبار. ینور چراغ قوه رو انداخت گوشه  دیسع

 نشست رو لبم. یپوزخند

 من. یتو کارا دنیدشمنم استخدام شده بود واسه سرک کش نیکه از طرف بزرگ تر یسمت جاسوس رفتم

 .نمیبب قیتونستم چهرشو دق یبود و نم نییپا سرش

 شد. رهیسرشو باال گرفت و بهم خ دیقدمامو که شن یصدا

 !یلعنت

 !هیچه آشغال دمینفهم یشرکتم بود ول یکارمندا از

 حواله صورتش کردم. یمشت
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 خواست جمجمشو خورد کنم. ی.دلم مزدمشیحد مرگ م در

 .میریبگ مویخوا یکه م یازش اطالعات میتون ینم رهیبه زور ازش جدام کرد: آقا...اگه بم دیسع

 کشم. یبه گوه م شونویشبه کل زندگ هی: بره به درک! من اگه بخوام دمیکش نعره

 شدم. رهیخ رمیه نتونستم مچشو بگک ینحس جاسوس ی افهیو به ق برگشتم

 شرف فرستادت نه؟  یگردنش رو گرفتم و فشار دادم: اون بهرام ب 

 ...مویم یبرف دیجذاب...مثل سف ی.اون دختره میکرد دای! نقطه ضعفتو پیندار یراه فرار گهیبگم د خوامیزد: فقط م یپوزخند

 و لگدام امانش نداد. مشت

 یتر از همشون قدرت دارم.فکر کرد شیاربابام.ب نی! من از بزرگ ترنیبکن نیتون ینم یغلط چی: هدمیکش یزدم و نعره م یم یرحم یب با

 اگه انگشتتون بهش بخوره! ستمین ری.امیبزارم ها؟کور خوند گرانید اریراحت در اخت یلیقراره زنمو خ

مثل تو سست و احمقه و  ی.کدوم اربابیپا گذاشت ریز نویکه قوان یدونیخودت خوب م یول یزد: قبول دارم که از همه قدرتمند تر قهقهه

 بزاره؟ ریدختر بچه روش تاث هیکه  رهیانقدر نفوذ پذ

 رو هوا! رهیم تیهمه زندگ یبره.به زود شیپ یچجور دونهیخان م بهرام

 دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم!! قایدق

ارباب  هیکه قراره شوهرش بشه  یدونه کس یشد و ادامه داد: اون دختر کوچولو که هنوز کنکورم نداده م رهیبهم خ یسر و صورت خون با

 یمونیم کیف یاربابا هیتر شب شیکه ب گمیدستش جون دادن؟ البته بازم م ریترشون ز شیعالمه برده داشته و ب هیرحمه که تا حاال  یب

 چاره! یب

بچه پولدار مهربون  هیقراره با  کنهیهنوز فکر م ایدونه  یم نارویادامه داد: ا میبرزخ یه چهره چشمامو گرفت.بدون توجه ب یخون جلو 

 ازدواج کنه؟ 

 ی.بهرام خان از راه هاستیبه کشتنش ن یازی! نهیلیخودش خ میریکه اونو ازت بگ نیتر: هم کیتو دهنشو تف کرد و سرشو اورد نزد خون

 !یببر نیاز ب تویبرف دیخودت سف یکه با دستا میکنیم ی! کارستشین ینیبیم یایبه خودت م هوی.شهیوارد م یساده تر

 کاریبا جسدش چ یدونیگفتم: خودت م دیکردم تو سرش و رو به سع یخال ریت هیکت اسپرتم دراوردم و  بیخونسرد کلتمو از ج یلیخ

 که؟ یکن

 بهت گفت: ب...بله... با

 تکون دادم: خوبه. یسر

 ..میبهرام؟ بچرخ تا بچرخ یریحال منو بگ یخوایانبار خارج شدم و زمزمه کردم: م از

 .دمیکش قیعم یسرمو گذاشتم رو فرمون و نفسا قهیشدم و چند دق نمیماش سوار

 کنه. یخودم زندگ شیکردم تا پ یتر باهاش ازدواج م عیهرچه سر دیبود و با تیمارال واسم اولو تیامن

 م رفت سمت شمارش اما منصرف شدم.برداشتم و دست مویگوش

 رفت. یچشمم کنار نم یبهرام با اون پوزخند مسخرش از جلو ی افهیق

بخواد  شیعوض ینامحسوس از جاسوسا یلیسواستفاده کنه و خ یرفت ممکنه از هر فرصت ادمیمارال شدم که  ریچند وقته انقدر درگ نیا

 .ارنیآمار منو درب

 کردم. یادیمنم اشتباهات ز البته

 .کنمیدارم ازدواج م دیفهمیم یکس دینبا

 کنم. یرو انتخاب م یعاد یزندگ هیو دارم  ستمیقانونا ارباب ن گهید

 ..یعاد یزندگ هی

 :مارال

 زنگ خورد. میخونه بودم که گوش یریخونه مشغول کمک کردن به مامانم تو گرد گ تو

 برداشتم. مویقم و گوشباشه با شوق رفتم تو اتا ریکه ممکنه بود ام نیفکر ا از

 بود! خودش

 جواب دادم: سالم! یمعطل بدون

 .یعروس یدایواسه خر میتو گوشم: سالم.مارال آماده شو بر دیچیو کالفش پ یعصب یصدا

 کردم. تعجب
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 گفتم: االن؟ آروم

 گفت: مگه االن چشه؟ تند

 .شمیگفتم:باشه من االن اماده م نیو نخواستم بهانه دستش بدم واسه هم زنهیحرف م ینجوریکه ا هیعصبان یلیخ دمیفهم

 درم. یجلو گهید قهیده دق_

 قطع کرد! یبگم باشه ول خواستم

 خورده بودم. جا

 ازش نداشتم. ویرفتار نیهمچ توقع

 .دمیاز تو کمد دراوردم و پوش نیمانتو و شلوار ج هیموقع  همون

 برداشتم و از اتاقم خارج شدم. مویو گوش فیکه سر کردم ک شالمم

 ؟یریبا تعجب نگاهم کرد: کجا م مامانم

 .یعروس دیواسه خر میتا بر ادیزنگ زد گفت م ریهامو باال انداختم: ام شونه

 مراقب خودت باش. زمیزد: باشه عز یلبخند

پشت در  ینیترمز ماش یو همونجور که خم شده بودم تا کفشامو بپوشم صدا رونیاز خونه رفتم ب یو بعد از خداحافظ دمیبوس گونشو

 توجهمو جلب کرد.

 .رهیبودم ام مطمئن

 باز کردم. اطویو در ح دمیکفشامو پوش عیسر

 .گسید ینشسته بود و مشخص بود فکرش جا نیماش تو

 شدم: سالم! نیخونه رو بستم و سوار ماش در

 بهم انداخت. یو نگاه برگشت

 .زمیرو لبش نشست: سالم عز یکه لبخند دینکش یاما طول هیخسته بود و مشخص بود عصب چهرش

 برطرف شد. دنتیبا د امینوازش کرد: طبق معمول خستگ صورتمو

 .یبود یعصبان کمیشده بود؟ انگار  یزیزدم: چ یلبخند

 شده بود که حل شد. جادیمشکالت ا یسر هی: نه عشقم...تو شرکت دیبلند کرد و نوک انگشتامو بوس دستمو

 تکون دادم: اها. یسر

 م؟یبر _

 دادم: آره. جوابشو

 باشه.خوبه؟ یخب.پس فردا عقد و عروس_

 مدت کم؟ نیبهت نگاهش کردم: پس فردا؟ تو ا با

 هست! ادمیابروشو داد باال : به نظر من ز یتا هی

 ؟یو کارارو انجام بد ایزیهمه برنامه ر یخوایدوروز م نیتو ا ی+خب چجور

 !میکرد یازدواج م نایزودتر از ا دیشده.با رید یلیاالنشم خ نیهم کنمی! حس میکرد: به راحت کیبار چشماشو

 شدم. یجور هی ریفکر ازدواج با ام از

 ترس توش بود. کممیداشتم مثل لذت که  یحس هی

 مشترکو شروع کنم. یزن بشم و زندگ یزود نیکه به هم نیا

 ترس وجود نداره! یبرا یزیچ یول یدیو ترس ینگران دونمیخوب فکر کن.م یزایدستمو فشار داد: به چ ریام

 ...چهیپیو داد بچه هامون تو خونه م غیج یفکر کن که صدا یکرد و ادامه داد: به روز یخنده ا تک

 .دمیخند اریاخت یب

 تپل و خوشگل! ین ین هیحرفش دلم ضعف رفت واسه  نیعاشق بچه بودم و از ا شهیهم

 .دمیکش یقیشدم و نفس عم ادهیبزرگ و چند طبقه پ دیمرکز خر هی نگیتو پارک نیو پارک کردن ماش یطوالن بایسافت تقرم هیاز  بعد

 و به خصوص لباس عروس! یعروس دیاالن ذوق داشتم واسه خر نیهم از

**** 

 روز بعد: کی 
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 انجام شد. دامیخر کردمیکه فکرشو م یزیاز اون چ زودتر

 .دنیمناسب خرلباس  یبابامم واسه عروس مامان

 

 .میریرو تو عمارت بگ یگفتم عروس ریو به خواست خودم به ام شگاهیرفتم آرا یم دیبا فردا

 دور. یالیبودن.عمه و عموش و فام ریام یالیو همه فام میدعوت کن مینداشت یلیفام

 خوشگل گرفته بودم که به نظرم خوشگل تر ازش وجود نداشت :( یلباس عروس پف هی

 .شمیپرنسسا م هیبودم شب مطمئن

 جاشون باشم. هیثان کیشده واسه  یخواست حت یو دلم م دمیدیبچه بودم تو کارتونا م یکه وقت ییپرنسسا همون

 شده بودم. رهینشسته بودم و به خودم خ نهیا یجلو

 .شدمیم ریمال ام شهیواسه هم فردا

 بزنم. غیخواست ج یبود که دلم م یکه داشتم جور یخوب حس

 منفجر شم! جانیدارم که از شدت ه نویا لیدونستم پتانس یم

 و عذاب آور نبود. کنواختی گهید میزندگ

 شده بود مثل عسل... نیریش میزندگ

 تر از اون! نیریش ای

 بلند شد. میگوش یصدا

 .ایتو دن یزیتر از هرچ شیدوست دارم.ب شه؟یباورت م رهیگ یدلم آروم نم یول دمتیداده بود: فقط دو ساعته ند امیپ ریام

 وجود نداره! یدلتنگ گهیاز فردا د ی! ولنطوریو نوشتم: منم هم میگوش بوردیرفت رو ک دستم

 ...میآرامش زندگ یشی.میشیآره! خانومم م_

 خستم. یلی.خریبخوابم ام دیقلب واسش فرستادم و نوشتم: با کریاست

 رفتنت. شگاهیدنبالت واسه آرا امیدلم.فردا بعد صبحانه م زیعز دونمیم _

 شل شد: باشه! شمین

 دردت به جونم. یشبت عسل_

 .ری+ شب به خ

 .دمیو رو تخت دراز کش زمیرو گذاشتم رو م یگوش

 خواست زودتر خوابم ببره تا فردا بشه! یم دلم

 زود خوابم برد... یلیو خفکر نکنم  یچیکردم به ه یبستم و سع چشمامو

*** 

 .دمیاز خواب پر جیو و جیکرد گ یمامانم که صدام م یصدا با

 شده. ریپاشو دختر د_

 .نییپا دمیتخت پر یاز رو شگاهیبرم آرا دیبا نکهیا اداوری با

 خوردم. یدست و صورتمو شستم و صبحانه مختصر عیسر

 اومد. ریهمون لحظه ام قایو دق رونیاز خوردن قرصام آماده شدم و با مامانم از خونه رفتم ب بعد

 و سالم داد. دیدست مامانمو بوس یو گرم یبا مهربون میسوار شد یوقت

 بود و باال شهر. شگاهایارا نیچون از بهتر میبرس شگاهیتا به ارا دیطول کش یلیخ

 !ی: مرسدمینرم بوس رویو خم شدم صورت ام میشد ادهیمن و مامان پ دنمونیرس با

 خانومم.مراقب خودت باش. کنمی: خواهش مدیگرفت و بوس دستمو

 !شتریزدم: تو ب یلبخند

 .شگاهیجدا شدم و رفتم تو آرا ازش

 سفارشتو کرد. یلییییخان خ ریدرسته؟ ام یمارال باش دی.تو بازمیاومد سمتم: سالم عز یا زهیم زهیر دختر

 شما! نطوریبه مامانم ادامه داد: و هم رو

 !زمیلبخند اکتفا کردم: خودمم عز هی به
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 هستن. قهیخان خوش سل ریخوشبختم گلم! چقدر ام_

 منو آماده کنه. خوادیانجام شه و مشخص بود که خودش م ششیارا یتا کارا گهیسمت د هیکرد  ییراهنما مامانمو

 .کنمیدن موهات شروع مو گفت: خب اول با رنگ کر یرو صندل نشوندم

 تعجب گفتم: رنگ؟ الزمه؟ با

 . ادیبه چهرت م یلیخ ییبه طال لیروشن ما ی! رنگ قهره اادی.مطمئن باش خوشت مزمیعز یشینم مونیزد: پش ینیریلبخند ش 

 باال انداختم. یا شونه

 !. راحت باش.زمیهستم عز یمن سوز یراست_

 ! سرمو خورد!زدیحرف م چقدر

 از اندازه خسته شده بودم. شیب یول دیچقدر طول کش دونمینم

 کنه! رمیخواد غافلگ یگفت م یو م نمیذاشت بب یرنگ کرده بود اما نم موهامو

 از حد دردناک بود. شیب نیاصالح کرد و ا صورتمو

 کرد. یم کوریهم ناخنامو مان گهینفر د هی همزمان

 بودنش!  دهیجلوم بود تا لحظه به لحظه خودمو رصد کنم اما با پارچه پوش نهیا هیخواست  یدلم م یلیصورت شد خ شیقسمت آرا یوقت 

 و تحمل کارم تموم شد. یخستگ یبعد از کل باالخره

 اشک تو چشمام جمع شده بود. جانیعروسمو اوردن تا بپوشم و از شدت ه لباس

 قسمت بودم! نیا عاشق

 .نمیباالخره تونستم خودمو بب دمیو کفشامو که پوش لباس

 برد. ماتم

 سرم جمع شده بود. یشدم باال ییطال یموها

 داد. یتر نشون م دهیشده بود و چشمامو کش دهیپشت پلکام کش یچشم کلفت خط

 داده بود. میسبز آب یبه چشما یخاص یجلوه  یچشم دود هیسا

 .یگلبه یلبام زده بودن با رژ گونه  یرو یسرخ رژ

 شده بود. شهیاز هم تر و روشن تر زیبه خاطر اصالح تم پوستم

 کرد. یتر م شیب تمویعروس ساده و دکلتم جذاب لباس

 حالت پف مانند. هیخوشگل و ساده و دامنش  یلیخ یباالتنش تنگ بود با طرح ها قسمت

 لختم. یهم رو موهام نصب شده بود واسه پوشوندن شونه ها یخوشگل تور

 کرد. یکه م ییروش خودنما ییطال یبا طرح ها دیبلندم  نگاه کردم که الک سف یناخنا به

 .می! واقعا راضزمیعز یگفتم: مرس یبهتره بگم سوز ای شگریبودم برگشتم و رو به آرا یاز خوش حال یکه ناش یبغض با

 .یخوشگل ترم شد ی.خودت خوشگلبکنمیزد: خواهش م لبخند

 شده بود. یخواستن یبدجور که داشت یتیال شیو با آرا دیبه مامانم خورد که تو اون کت و شلوار سف چشمم

 چقدر خوشگل بود! مامانم

 کرد.. یمنو غم زده م نیفقط شکسته بود و هم یبلند و الغر ول قد

 در منتظرته. یخان جلو ری..امزمیبه خودم اومدم: عز یسوز یصدا با

 .هیآتل دیبر دیدنبال من.شما با ادیمامانم نگاه کردم که گفت: بابات م به

 .دمیتکون دادم و شنلمو پوش یسر

 :ریام

 شده بودم. رهیخ شگاهیداده بودم و به در آرا هیتک نیماش به

 !کنمیدارم ازدواج م شدینم باورم

 .نمیو خوشگلمو بب فیصبرانه منتظر بودم عروسک ظر یب

 دلمو ببره! یقرار بود حساب امشب

 .نمشیباز شد و باالخره تونستم بب شگاهیآرا در

 کردم. یگاهش من یناباور با
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 خوشگل شده بود! یادیز گهیکنم د فکر

 برداشتم. مویآفتاب نکیع

 خودش بود؟ یجد یجد

 !نهیبیم یکی! ریخندش بلند شد: نکن ام یبه اغوشم که صدا دمشیهوا کش یلرزون رفتم سمتش و ب یقدما با

 من. یپرنسس دوست داشتن یخوشگلم! چقدر ناز شد ی! آهو کوچولویتو مال من ننیبلند گفتم: بزار همه بب یشدت خوش حال از

 پرنسسا شدم؟ هیشوق نگاهم کرد: واقعا شب با

 !یتر و بکر تر از اونا شد رینظ یسرخش گفتم: خوشگل تر...خانم تر...ب یبه لبا رهیخ

 نه؟ یکن وونهیمنو د یخوا یسرخت شم. م یلبا یرو لباش کاشتم:فدا یا بوسه

 و من مست شدم. دیخند

 .کنهیم کاریونست داره با دلم چد ینم

 ظاهر و باطنش مونده بودم. یاییبایو مبهوت ز مات

 .هیاتل میرفت یم دیخواست ازش دل بکنم اما با ینم دلم

 و درو براش باز کردم. نیکردم سمت ماش شییراهنما

 از فرشته ها هم سرتر شده بود. یچقدر تو اون لباس حت دونستیو خدا م نهیکردم لباس عروسو جمع کنه و بش کمکش

 داشتم! یداشتم من! چه دلبر یخانوم چه

 .هیاتل میدادم تا بر تیمارال رفتم رضا یقربون صدقه  یدوباره کل نکهیروشن کردم و بعد از ا نویماش

 مارال:  

 از حد جذاب شده بود. شیخوش دوخت ب یتو اون کت و شلوار مشک ریام

 که داشت و مثل پسر بچه ها شده بود! یجانیهمه ه نیگرفت از ا یکرد و خندم م یم یباز داشت رانندگ شین با

 اد؟یبه موهام م یی...اممم...رنگ طالریام گمیگرفتم و گفتم: م بازوشو

 .یفسقل یچون خودت خوشگل ادیبهت م یبپوش یزیو هرچ یکن ی.تو هرکاریییییییلیخ_

 کردم. یم یتر شیب تیزدم و حاال احساس رضا یلبخند

 شم و خودش مثل جنتلمنا درو برام باز کرد. ادهینذاشت پ ریام هیاتل میدیرس یوقت

 جنتلمن بود! هیواقعا  هرچند

 نشسته بود اومد سمتمون. شیعمل یچهره  یکه رو ظیفوق غل شیدختر با آرا هی میشد هیکه وارد آتل نیمحض ا به

 شد! مونیم هیکه زد شب لبخند

 ..دیی..بفرمادیی.بفرمادیخااان! خوش اومد ریگفت: سالم ام زهیریم رید واسه امکه مشخص بو یعشوه ا با

 نازک کرد. یواسه من فقط پشت پلک و

 پدرشو کشته باشم! ومدینم ادمی

 .میعالمه عکس گرفت هیهزار جور دردسر و خون دل  با

 ژستا مسخره بودن. یعضیکه  الحق

 .میدیبوس یرو م گهیلب همد ریمن و ام دیهم بود که با یژست یحت

 احمق! ی دختره

 و تازه استرسم شروع شده بود! میکارمون تموم شد به سمت عمارت راه افتاد یوقت

 شم. تونستم آروم ینبود نم ریطول راه اگه دستم تو دست گرم ام در

 .دهیمحکم م یلیجوابشو خ ریکنه ام ینیتوه ایبزنه  یبخواد حرف یدونستم اگه کس یم

 مهم بود. ریمنم فقط ام واسه

 .داشتیمنو دوست م دیبا ری.امومدیاز من خوشش م دیبا ریام

 بود. دنیقابل شن یاما بلند میاهنگ مال یعمارت صدا میدیرس یوقت

 که تو باغ بودن. نمیاز مهمونارو بب یلیکه برد داخل محوطه تونستم خ نویماش

 ود بپرم بغلش.که کم مونده ب ریبه ام دمیانقدر چسب میشد ادهیپ نیاز ماش یوقت

 گفتن. یم کیو تبر ومدنیهمشون م بایتقر
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عده  هیآرمان و  ا،یو بچه هاشون و همسراشون، مامانم و بابام،رو ریام یتونستم عمه و عمو میشد الیو وارد و میکه گذشت تیجمع نیب از

 که نگاهشون رو ما زوم شده بود. نمیرو بب گهید

 هستن. یثروتمند و محترم یلیمشخص بود از افراد خ ریام یالیفام

 !نایو مل کایمل ر،یام ینگاه عمه و عمو ریترشون گنگ بود غ شیب نگاه

 کردن. یبا نفرت نگاهم م اونا

 بودن افتاد. دهیپوش نایو مل کایکه مل ییبه لباسا نگاهم

بود راه بره تا تمام پا و رونش مشخص  یبود.کاف دهیبد داشت پوش یلیچاک خ هیتنگ بود و  یلیلباس قرمز دکلته و بلند که خ هی کایمل

 بشه.

  

 بلند بود. ناشیآست یبه تن داشت ول کایلباس به رنگ لباس مل هیهم  نایمل

 ؟یلخت یچرا انقدر عالقه داشتن به لباسا دونمیکمرش مشخصه و نم یکه تا گود دمیچشمم به کمرش خورد فهم یوقت

 کردم. یالپرسخودمو مشغول سالم و احو ریندادم و با ام یتیاهم

 .وردیلبخند رو لبم م اریاخت یبرامون ب یخوشبخت یهمه و آرزو یکایتبر

 عاقد اومد تا خطبه رو بخونه.. قهیعروس و دوماد و بعد از چند دق گاهیسمت جا میرفت باالخره

 انداختم. ینگاه ریاسترس به ام با

 رو لبش بود. یمحو لبخند

 .رهیآماده شد تا وکالت بگ تیاومد سمتمون و بعد از سالم کردن و رضا عاقد

 بستش! یباز بشه که م رفتیمدام م ریام شین

 گرفته بود. خندم

شاخه  صدیس د،یجلد کالم اهلل مج کی ی هیشما را به مهر لمیوک ایآ نیمکرمه..سرکار خانم مارال آر زهیبه من انداخت:دوش ینگاه عاقد

 ؟ اورمیراستاد در ب ریام یدر )...( تهران به عقد دائم آقا ییالیو یزار سکه و سند خانه ه ،دویگل رز آب

 نگاه کردم. ریتعجب به ام با

 نبود؟ ادیز کمی میمهر

 نگاهم کرد. یسوال

 اورم؟یراستاد درب ریام یشمارا به عقد دائم لمیوک ایکنم.آ یبار دوم تکرار م یدوباره تکرار کرد : برا عاقد

 !خوادیم یرلفظیبا حرص نگاهم کرد و گفت: البد عروس ز کایمل

 جعبه با روکش مخمل گذاشت رو پام. هی ریبگم که ام یزیرو هم فشار دادم و خواستم چ چشمامو

 لم؟یوک ایدوباره تکرار کرد: عروس خانم آ عاقد

داشته باشم  ریتونستم با ام یکه م یرینظ یب ی هندیکردم و تصور آ یمادر و پدرم نگاه م یکه به چهره  یدهنمو قورت دادم و درحال آب

 پدر و مادرم...بله! یآروم گفتم: با اجازه 

را  نیموکل خود، سرکار خانم مارال آر جابیاز طرف شما وکالت دارم که ا ایراستاد،آ ریام یگفت: جناب اقا ریزد و رو به ام یلبخند عاقد

 م؟یذکر شده قبول نما طیو شرا هیبا مهر

 لم؟یوک ایآ

 بهم انداخت و گفت: بله! یبا عشق نگاه ریام

 دست زدنا بلند شد. یگفت و صدا کیعقدو خوند و تبر یلبش خطبه  یبا همون لبخند رو عاقد

 .نییشد تو چشمام که با شرم سرمو انداختم پا رهیو خ ارمیکمکم کرد تا شنلمو در ب ریعمارتو ترک کرد ام یوقت

 !یگوشم گفت: باالخره خانومم شد ریو ز مویشونیو بعد پ دیوتاه بوسبلند کرد و لبامو نرم و ک سرمو

 .دمیخند یشدت خوش حال از

 خنده هات! یفدا_

 پامو برداشتم و درشو باز کردم. یرو ی جعبه

 !زمیعز یگفتم: مرس ریبا خجالت رو به ام دیسف یطال سیسرو دنید با

 دلم! زیعز فمهیکنم وظ یواست م یتر! من هرکار شیب یلی.خاقتتهیل نایتر از ا شینگاهم کرد: ب یجد یلیخ



Roman-City.ir 
 داری میری رمان

 

https://telegram.me/romancity 53 

 

 .دوست دارم!ریبغض گفتم: خوش حالم خدا تورو بهم داده ام با

وقت نگفته و  چیه یتوشه و از مادربزرگم نگه داشسته ول دیگردنبند مروار هی دمیجعبه به من داد که بعدا د هیاومد سمتمون و  بابام

 نشده بفروشش. یخودشم راض

 .ریرنگ بست رو دست ام ینقره ا یچساعت م هی و

 .خوشبختش کن!دی: خوشبخت شدیبه اغوش کش رویو ام دیبوس مویشونیپ

 گفت. کیتبر ختنیو اشک ر دنمیبوس یاومد و بعد از کل مامانمم

 گفتن. کیهم اومدن و کادوهاشونو دادن و تبر هیبق

 شدن. دنیباشه اما جوونا اومدن وسط و مشغول رقص یرسم یلیباشه مراسم خ یکردم جو خشک یفکر م نکهیا برخالف

 .دیرقصیگفته بود داشت با آرمان م کیکه بعد از پدر و مادرم تبر ایرو

 ده؟یدور رقصو م هیگفت:خانومم افتخار  ریبهشون زدم که ام یلبخند

 لبخند گفتم: البته! با

 .میشد دنیوسط و مشغول رقص میهم رفت با

 بود. نشیه بودم و سرم رو سدور گردنش حلقه کرد دستامو

 .دادیتپش قلبش بهم آرامش م یصدا

 دارم. یحام هیتا اخر عمر  گهید

 ...شهیبه فکرمه، خانومشم، پدر بچه هام م شهیهم کنه،یم تینفر که ازم حما هی

 .دنیرقصیخورد به مامان و بابام که با هم م نگاهم

 تو چشمام جمع شد. اشک

 .هیبود مادرم ناراض مشخص

 ببخشه. تونهیبابامو نم دونستمیم

 مامانم کنه... کیکرد خودشو نزد یم یفقط به خاطر حفظ آبرو سع بابامم

 !فیح

 رو لبام حس کردم. رویام یگرم شدن لبام به خودم اومدم و حرکت لبا با

 کرد. یشده بود و مستم م یادکلن تلخش قاط یداغش با بو ینفسا

 کردم... یم تیبغلش حس آرامش و امن تو

 تو آغوشش خالصه شده بود! امیدن انگار

 از لبام جدا شد. یزیبا گاز ر باالخره

 .دمیکشیازش خجالت نم گهید

 بهم محرم تر بود.. یکه رو به روم بود از هرمرد یمرد

 تا آخر شب ادامه داشت. یعروس مراسم

 و خونگرم بودن. یمیصم ریام یالیاز فام یلیتصورام خ برخالف

 کردن. یکم کم همه داشتن عمارتو ترک م گهیشروع شد که د یو دلهرم وقت ترس

کن امشب  یسع یزود...ول یلیزوده...خ یلیگوشم گفت: واست خ ریبهم زد و ز ینیکنم لبخند غمگ یخواستم با مامانم خداحافظ یوقت

 .یو نترس یآرامش خودتو حفظ کن

 دیبا دونهی.خودش مطمئنا میدار رویام گهیراحته که د المیان بود و ادامه داد: خانداخت که مشغول صحبت کردن با آرم ریبه ام ینگاه

 حالتو بکنه. تیرعا

 دخترم.. یخوشبخت ش دوارمی..امرمیبگ تویزندگ یاتفاقات بد اجبارا یگرفت: منو ببخش که نتونستم جلو شیتحمل کنه و گر نتونست

 شد و محکم بغلش کردم. یجار اشکام

 بشم... میاز زندگ یدیجد یکنم و وارد دوره  یدخترونم خداحافظ یایبا دن دیامشب با دونستمیم

 .ریساعت دو شب بود که همه رفتن و فقط من موندم و ام یحدودا

 .میراحت باش ریروز مرخص شده بودن تا من و ام هیاز نگهبانا به مدت  ریخدمه غ تمام

 !رمیمی....دارم میییینشستم رو مبل: واااا یخستگ با
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 کرد زد و اومد سمتم. یهزار برابر م تشویکه جذاب یلبخند ریام

 !ریییی: امدمیکش غیحرکت منو رو دستاش بلند کرد که با خدده ج هی با

 : جوووووونم..دیمحکم بوس گردنمو

 پله ها باال رفت و در اتاق خوابو باز کرد. از

 کرده بود. دایپ یکامال عاشقانه ا یعوض شده بود و اتاق خوابمون فضا بایدکور عمارت تقر همه

 .دینگاه کردم که لبمو بوس ریبود با عشق به ام ختهیر نیتخت و زم یرز سرخ که رو یگلبرگا دنید با

 شد تو چشمام. رهیو خ نیرو زم گذاشتم

 حرکت باز کرد. هیلباس عروسمو با  یبرد پشت لباس عروسم و بندا دستشو

 سقوط کنه. نیشدن بنداش رو زملباسم باعث شد به محض باز  ینیسنگ

 کردم خجالت نکشم و ترسمو پس بزنم. یو من سع دیبدنم چرخ یرو تک تک اعضا ریپر از عشق ام نگاه

 دراورد و کرواتشو شل کرد. کتشو

 اراده باال رفت و کرواتشو دراوردم. یب دستام

 شد. راهنشیپ یزد و مشغول باز کردن دکمه ها یطنتیپر از ش لبخند

 .دیکه نتونستم تحمل کنم و حالت تهوع امونمو بر ییتا جا شدیتر م شیاسترس من ب شدیدکمه که باز م هر

 بزار اول برم حمام! ری: امدمیچنگ زدم و نال رویام یبازو

 !میریتو بغلش: با هم م دیکش منو

 گفتم: ن..نه..بزار من اول برم...باشه؟ یگاز گرفتم و با نگران لبمو

 .ستین یانداخت: باشه مشکلبهم  یقیعم نگاه

 زدم و رفتم تو حمام و درو قفل کردم. یا مهینصفه ن لبخند

 و مشغول پر کردن وان شدم. دمیکش یقیعم نفس

 .دمیتو وان و دراز کش ختمیازشو ر کمیبرداشتم و  دادیم یتوت فرنگ یرو که بو یبدن اون یکامال با آب گرم پر شد از شامپوها یوقت

 داشت! یآرامش چه

 رو لبم اومد. یلبخند

 .رمیگرفتم دوش بگ میکردم و تصم یبعد بلند شدم و آب وانو خال قهیده دق حدود

 شستم و دوش گرفتم. زیپاک کردم و تنمو تم شمویآرا

 شدم. رهیخ ییطال یبا اون موها شمیبدون آرا یبه چهره  نهیآ تو

 !ومدیبهم م یلیخ ییخدا

به خودم فحش دادم که چرا حوله  یو کل دمیچیکه مارکش هنوز روش بود و دور تنم پ ینگقرمز ر یدوش گرفتم حوله  نکهیاز ا بعد

 نبردم.

 !دادیکوتاه بود و دار و ندارمو نشون م یلیبودم دور خودم خ دهیچیکه پ یحوله ا اخه

 به اطراف انداختم. یدر حمامو باز کردم و نگاه اطیاحت با

 نبود! ریام

 .رونیاز حمام اومدم ب عیسر

 بود. دهیچیگل رز تو اتاق پ یبو

 رنگ نازکو برداشتم و گذاشتم رو تخت تا بپوشم. دیلباس خواب سف هیلباس خوابام  نیو از ب رونیب دمیلباسامو کش یکشو

 کنم! یدلبر میواسه مرد زندگ یشده بودم و خوب بلد بودم چجور یخانوم گهیسنم کم بود اما د نکهیا با

 .رهیچقدر داره زمان م دونستمینمخشک کردن موهام شدم و  مشغول

 دور کمرم سشوارو خاموش کردم. یحلقه شدن دستا با

 .یدیم یخوب ی: چه بودیتو موهام کش یقینفس عم ریام

 من.. یجوجه  یدیم یتوت فرنگ یگرفت: بو یزیتر و گردنمو گاز ر نییپا رفت

 .امیم رمیدوش بگ هیرهام کرد و رفت تو حمام: منم  هویبگم که  یزیسمتش و خواستم چ برگشتم

 کردم. تعجب
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 کنه؟ یخواست تالف یعنی

 و از فرصت استفاده کردم. دمیگز لبمو

 و مشغول شونه کردم موهام شدم. نهیآ یو نشستم جلو دمیخوابمو پوش لباس

 تو شونه کردن مشکل داشته باشم. کمی شدیباعث م شونیبلند

 از حمام خارج شد. یک ریام دمیکارم بودم و نفهم غرق

 تر مشغول گرفتن نم موهاش بودم. کیکوچ یحوله  هیبود دور خودش و با  دهیچیحوله پ هی

 نگاهش رو من ثابت موند. دیمنو د یچرخوند تو اتاق و وقت نگاهشو

 زد و به سمتم قدم برداشت. یمحو لبخند

 .دمیکش یقیعم نفس

 آماده بودم. یدردناک ایواسه هر اتفاق خوب و بد و  گهید

 .رمیعاشق ام گهیکه د دونستمیخوب م نویا فقط

 بلندم به حرکت دراورد با لذت چشمامو بستم. یدستشو تو موها یوقت

 .زدلمیعز دمی.قول مکنمیچسبوند و زمزمه کرد:خوشبختت م میشونیبه پ شویشونیو پ نینشست رو زم کنارم

 برام. هیکاف یکنارم باشکه  نینوازش کردم و گفتم: هم شویمشک یموهذ

 یتو ناراض ایطرفه باشه  کیرابطمون  نیاول خوامی.نمیبش تیاذ خوادیو سنت کمه...دلم نم ییکوچولو یلیخ دونمی: مارال مدیبوس زیر لبمو

 .یباش

 .میبا هم رابطه داشته باش یهروقت خودت بخوا خوامی.میداشته باش شویآمادگ خوادیگرفت تو دستاش و ادامه داد: دلم م دستامو

 آمادم چون عاشقتم! شهینداره..هم یزل زدم تو چشماش و بعد گفتم: واسه من فرق هیثان چند

 نگاهم کرد. یناباور با

 .دمیخجالت خند با

 .کنمیواست بهشت م ارویبغلم کرد و منو تو آغوشش گرفت: دن محکم

 .دادمیبا عشق م رویام یها بودم و جواب بوسه دهیرو تخت دراز کش امیبه خودم ب تا

 نداشتم. یآور بود اما اصال ترس تعجب

 نبود. یدلهره و ترس چیدلم ه ته

همه وجودمو  یاز تنم دراورد و حوله رو از دور تن خودش باز کرد تو آغوشش فشرده شدم و حس خوب متیلباس خوابمو با مال یوقت

 گرفت.

 .کردیوجودمو سرشار از لذت م نمیهاش رو گردنم و قفسه س بوسه

تنمو  دناشیممکنه مک نکهیتوجه به ا یب دمیاز سر لذت کش یخمار شدم تو چشماش قفل شد و آه یو چشما نمیرو س دیکش زبونشو

 کبود کنه.

 کاراش ادامه داد. نیساعت به ا کیتر از  شیب دیشا

زدم و از درد  ریبه کمر ام یپام ناخوداگاه چنگ نیو سوزش ب دیچیدلم پ ریمقدمه ز یکه ب یبا درد یحس و کرخت شده بود ول یب تنم

 کرد. یبلند یناله 

 ...ی...مال خودم شدیو زمزمه کرد: جونم نفسم...جون دلم...خانومم شد دیبوس قیگردنمو عم ریام

 پام حس کردم. یخونو ال یگرم

 ..ری: امدمیشد و نال یکه داشتم جار یاز درد وحشتناک اشکام

 ؟یاز تو صورتم کنار زد و با نفس نفس گفت: جونم؟ درد دار موهامو

 زور سرمو تکون دادم. به

 ..یکنیپاک کرد: آروم باش عشقم..االن عادت م اشکامو

 تا از دردم کاسته شه. دمیکشیم قیعم ینفسا

 بعد آروم گرفتم. قهیدق چند

 رفت. یام قربون صدقم مو مد کردیعاشقانه م یگوشم زمزمه ها ریمحکم بغلم کرده بود و ز ریام
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 یرابطه عاشقانه  هیسرشو بلند کردم لبامو گذاشتم رو لباش تا  ینم دارش فرو کردم و وقت یشدم و دستمو تو موها شقدمیبار خودم پ نیا

 کاملو باهاش تجربه کنم...

***** 

 دوتامون. یرو دیتو بغلش و پتو رو کش دیعرقمو از پشت کش سیخ تن

 خانومم... یو آروم گفت: مرس دیاز پشت بوس شونمو

 برگشت. ینامنظمم کم کم به حالت عاد ینفسا

 اومده بود. میبا مرد زندگ یکم شده بود و به جاش لذت هم آغوش یادیز زانیتا م دردم

 بسته شد و به خواب فرو رفتم. چشمام

 خواب راحت.. هی

***** 

 آب چشمام باز شد. یصدا دنیشن با

 تو چشمام. زدیآفتاب م نور

 به اطرافم انداختم. یچشمام گرفتم و نگاه یجلو دستمو

 اتاق خوابمون بودم. تو

 رو لبم نشست. یلبخند شبیفکر د از

 کردم و دستمو گذاشتم رو شکمم. یفیخف یو ناله  دیچیپ ردلمیز یشم که درد زیخ میحمامه و خواستم ن ریام دمیفهم

 رو تخت. دمیدراز کش دوباره

 کرد. یخشک شده بود و کمرمم درد م تنم

 پتو. ریرفتم ز عیو بعدم باز شدن در حمام سر دمیبسته شدن دوش آبو شن یصدا یوقت

 از عمد چشمامو بسته بودم. یبعد پتو آروم از روم کنار رفت ول قهیدق چند

 !دمیکشیخجالت م ریام از

 کشه؟یخجالت م ایمن هنوز خوابه  ی: جوجه زدیاز خنده توش موج م ییکه رگه ها ریام یشد و پشت بندش صدا دهیبه موهام کش یدست

 خندش بلند شد. یرو هم فشار دادم که صدا چشمامو

 نداره... دهیفا ینجوریا ری...نخری...عشق امریقربونت بره...نفس ام ریفدات شه...ام ری: خانومم چشماتو باز کن...امدیبوس مویشونیپ

 و چشمام از ترس باز شد. دمیکش یبلند غیحس کردم رو هوام و ج هوی

 .دیبلند خند ریام

 !دمیترس وونهیبه بازوش زدم و گفتم: د یحرص مشت با

 جووووون...کتک زدناتم عشقه جوجه..._

 کردم: جوجه عمته! کیبار چشمامو

 زدم! یچه زر دمیو تازه فهم دیخند بازم

 هام و بدن لختم. نهیرو س دیتوجه به حرفم نگاهش چرخ یب

 لختم؟ دنب

 بر من... یوااااا یا

 کنم؟؟یتو بغلشم و دارم زرزر م لخت

 ...روتو بکن اونور.ااایح یگفتم: ب غیج با

 ...من بودم!نتیعمم که نبود بب شبیگفت: د طونیش

 .رمینگاه کردنشو بگ یکردم جلو یگذاشتم رو چشماش و سع دستامو

 گفتم. یراحت مچ دستمو گاز گرفت که از درد اخ یلیخ

 اورده! یکوچولو.برو حمام مامانت واست کاچ ستیکارا ن نیسمت حمام و گفت: االن وقته ا بردم

 من درد دارم! ریگفتم: ام تیبا مظلوم یتر شد ول شیکرد و خجالت و حرص من ب دیتاک دیکاچ یعمد رو کلمه  از

 اده؟یز یلی..دردت خیاله رمیشد: بم نیغمگ چشماش

 کردم بغض کنم: اوهوم. یسع
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 رو حمام دراز بکش تو آب گرم.وانو برات پر کردم.ب_

 باشه؟ مارستانیب برمتیمسکن و صبحانه بخور.اگه دردت خوب نشد م هی یکه اومد بعدش

 همه محبت و توجهش کردم. نیبه ا یلبخند

 حمامو باز کرد و درازم کرد تو وان: راحت باش عشقم. در

 ز کنه که محکم تر گرفتمش و به لباش نگاه کردم.و خواست دستامو از دور گردنش با دیبوس مویشونیپ

 .دیتر خم شد و لبامو محکم بوس شیب

 که افتاد تو وان. دمشیتر شد و به سمت خودم کش قیعم بوسمون

 .دمیکش یغیترس ج از

 بزن. غیج یشدم.تو هم ه سیمن باز خ ی: وااادینال

 لبخند دندون نما زدم. هیکه پوکر نگاهم کرد و من  دمیکش غیاز عمد ج دوباره

 ؟یخندیها؟ به من م یخندینگاهم کرد: به من م ثیخب

 خوردم: غلط کردم! خندمو

 ...دمیبوس یتر شیبار با حرص ب نیلباشو گذاشت رو لبام و ا دوباره

 یخوب شد مسکنبه خوردم داد و چون دردم  یمفصل یکدبانو صبحونه  هیمثل  ریبهتر کرد ام یلیکه حالمو خ یحمام حساب هیاز  بعد

 نخوردم.

 کردن. یریمثل اول مرتب و گردگ زویساعت پنج عصر اومدن عمارت و همه چ یحدودا خدمتکارا

 .دیتو رستوران خوردم و بعدش بردم خر ریبا ام شامو

 نیح دیکنکور آماده بشم و از قبل کالس کنکور ثبت نامم کرد و از فردا با یهم واسم گرفت تا برا یتست و کمک درس یکتابا یسر هی

 رفتم... یمدرسه رفتنم کالس کنکورم م

 داشتم. یخوشبخت حس

 .یسبک حس

 .امیآدم دن نیخوشبخت تر کردمیحاال حس م دمیکش یو بدبخت دمیزجر د میکل زندگ بایکه تقر یمن

 !...ریبه لطف ام البته

 .میدادم تا بخواب تیباالخره ساعت دو رضا ریهمه توجه ام نیزده و خوشحال از ا بجانیعمارت و من ه میوقت برگشت رید شب

 ..دادیانجام م مارستانویعقب موندش تو شرکت و ب یکارا دیبا رمیرفتم مدرسه و ام یفردا دوباره م از

***** 

رفته بود که  ادمیدست و صورتمو شستم و خواستم صبحانه درست کنم اما  عیشدم و سر داریاز خواب ب شیساعت ش یحدودا صبح

 .کننیسر ساعت صبحانه و ناهار و شام رو آماده م قایخدمتکارا دق

 که غرق خواب بود. ریرفتم سمت ام نیپاورچ نیو پاورچ میگذاشتم تو کوله پشت مویو کتابا و جامداد دمیلباس فرممو پوش نیهم واسه

 .شدیتو خواب خشن تر م ریبه نظرم ام شنیبودم تو خواب مظلوم م دهیز پسرا که شنا یلیخ برخالف

 .دادیبود و چهرشو با جذبه تر نشون م شیشونیرو پ یاخم

 ر؟ی: امششیرو ته ر دمیو دستمو کش دمیگونشو بوس آروم

 نشد. داریب

 ر؟یدادم و بازم گفتم: ام تکون

 نشد! داریب بازم

 بار محکم تر تکونش دادم. نیا

  ؟یشد داریرو لبش نشست و اخماش باز شد: کوچولو تو ب یمن لبخند دنیبا د یچشماشو باز کرد و با اخم به دور و برش نگاه کرد ول 

 شرکت. یبر دی.خودتم بامیصبحانه بخور میبر ایبرم مدرسه ب دی! بایزدم: بل ییدندون نما لبخند

 برمت. یبه بعد خودم م نی: باشه جوجو.از ادیو لپمو بوس دیکش یقیعم نفس

 زدم. یلبخند

 به دست و صورتم بزنم. یآب هیتا من  نییگفت: تو برو پا ییرفت سمت دستشو یکه م یتخت بلند شد و درحال یرو از

 برداشتم. مویتکون دادم و کوله پشت سرمو
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 تو آشپزخونه! نییپله ها سر خوردم و رفتم پا ینرده ها یو رو رونیاتاق رفتم ب از

 دادم. یگفتن و جوابشونو با مهربون ریبا احترام سالم و صبح به خ دنمیبا د خدمتکارا

 شدم. ریکردم منتظر اومدن ام یکه شکالتو روش پخش م یبرداشتم و درحال یتست نون

 مرتب باال داده بود. شویمشک یبودم و موها دهیپوش یو کت شلوار مشک یرسم پیاوقات ت تر شیبعد اومد.مثل ب قهیدق چند

 دنبالم. گردهیرسوندم مدرسه و گفت خودش برم ریو ام میرو کنار هم خورد صبحانه

 صحبت کردم. ایبا رو یخسته شدم و کل ادیداشتم و ز یخوب یکالسا امروز

 عمارت. میاومد دنبالم و رفت ریهم ام ظهر

 .مارستانیبردم کالس و خودش رفت ب ریاز ناهار درسامو خوندم و عصر ام بعد

 عمارت. میو برگشت میخورد رونیاز کالسم شامو ب بعد

 کردم و خواست خودم بود. یم حیکم تفر یلیتمرکزم رو گذاشته بودم رو درسام و خ نیتر شیبود و ب ینجوریهرروز هم بایتقر

 وقت داشتم. گهیقبول شم و فقط چند ماه د یکردم تا بتونم پزشک یتمام تالشمو م دیبا

*** 

 اه بعد.م چهار

 مارال:  

 خوردم. یرو کاناپه لم داده بودم و پفک م منیسالن نش تو

 .دمیذوق زده از جام پر ریام نیماش یصدا دنیشن با

 سمتش: سالم شوهرممممم! دمیو دو دمیکش یفیخف غیوارد عمارت شد ج یوقت

 نکن مارال... میخدااااا....تورو خدا پفک اینگاهم کرد:  پوکر

 کردم. زونیدور گردنش حلقه کردم و خودمو ازش آو اطیبا احت دستمو

 پاهام و بلندم کرد. ریگذاشت ز دستشو

 .دیصورتشو محکم بوس دور کمرش حلقه کردم و پاهامو

 و گفت: چه خبر عشقم؟ امروز کالسات چطور بود؟ دیبوس لبمو

 دادم. یکه گرفتنو عال ییبودن....آزمونا یعال یذوق تند تند گفتم: واااا با

 نوروز. امیبه خاطر ا لنیهم مدارس تعط گهیروز د شیش

 ؟یانقدر ذوق دار نی: واسه همدیخند

 ...ااادیز یلیخ یلیخ یلیزدم:آرهههه....خ غیج دوباره

 نظر داشت. ریشده بود بهم و حرکاتمو ز رهیخ یقیلبخند عم با

 ؟یخوریانقدر پفک م دای: تو چرا جددیمک مویاز دستامو از دور گردنش آزاد کرد و انگشت اشاره پفک یکی

 براش دراوردم: چون دوس دارممم... زبونمو

 چسبوند به گردنم: منم تورو دوست دارم. لباشو

 .دیتر منو بوس دیعقب که مانع شد و خودش شد دمیو سرمو کش دمیکوتاه بوس لباشو

 .دیمک یو م دیبوس یمحکم م لبامو

 جاش!  شهیآروم گفتم: کبود م دیتر رفت و گردنمو مک نییسرش پا یوقت 

 ...جسمت و روحت مال منه..ینگاهم کرد: بزار بشه...تو مال من خمار

 تر بغلم کرد و بردم سمت پله ها. محکم

 داشتم. دلشوره

 نتونست ادامه بده. گهیبار که از شدت دردم د هیاز  ریغ میرابطه نداشت گهیاز شب ازدواجمون د بعد

 درسام و کالسام. ریکار بود و منم درگ ریدرگ روقتیروزا تا د هیبق

 .دمیترس یاز دردش م یول گذرهیازم نم گهیبودم امشب د مطمئن

 تخت خوابوندم. یطبقه باال تو اتاق و رو بردم

 ؟یاز دستم فرار کن یتونیامشب م نمیدراوردن لباساش شد و گفت: بب مشغول

 اون فرز تر از من بود. یشدم ول زیخ مین عیسر
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 قورت بدم! دشوینکن کل یباز برگشت سمتم: کار شید و با نقفل کر درو

 نه؟ ایبخندم  دونستمینم

 !ستین دیبع یچیحرص گفتم: از تو که ه با

 شل شد و هوس کردم بغلش کنم. شمین اریاخت یمردونشو که دراورد و نگاهم به عضله هاش افتاد ب راهنیپ

 بغلش. دمیرو تخت بلند شدم و پر از

 حداقل! ارمیاجازه بده لباسامو درب یول یطاقت یب دونمی: خانومم مدیخند بلند

 منحرف! یایح یلب گفتم: ب ریمحکم بستم و ز چشمامو

 !ایگفت یچ دمیشن_

 !ی+ منم گفتم بشنو

 ! ایزبون دراز شد ایبلندم کرد و پرتم کرد رو تخت: تازگ هوی 

 نازکمو از تنم دراورد و دستاش رو پهلوهام و شکمم نشست. تاپ

 ...رییییییییتورو خدا نکن! غلط کردم....ام ریو مشغول التماس کردن شدم: ام دمیکش یغیخواست بکنه ج یکه م یترس کار از

 رل کنم.تونستم خندمو کنت یکردم و نم یکه شروع به حرکت کرد و مشغول قلقلک دادنم شد به شدت تقال م دستاش

 .دیتا مرز خراب کردن خودم رفته بودم که از قلقلک دادنم دست کش گهید

 ...ی....ن...نا...مر...دی...لی: خ...دمینفس نفس نال با

  ؟یخوایزد روم و با خنده گفت: نکنه بازم م مهیخ 

 نزن بچه.کر شدم. غیکه گوشاشو گرفت: جان جدت ج دمیکش یگوش خراش غیج

 خنده گفتم: نقطه ضعفت دستم اومد. با

 ..میگفت: عاشقتم زندگ نییپا دیکش یکه شلوارک کوتاهمو آروم آروم م یدرحال

 خودمو سپردم بهش. یتیشدم و با لبخند پر از رضا آروم

 تنم شروع کرد. یرو زیر یبا بوسه ها کارشو

 د.خودشم کامل دراور یاز تنم خارج کرد و لباسا متیبا مال رامویز لباس

 ؟یریگی: چرا چشماتو مدیگذاشتم رو چشمام که بلند خند دستامو

 !یشیلخت م هویچون تو _

 انگشتام نگاهم بهش افتاد که صورتش از خنده سرخ شده بود. نیب از

 گم؟یمگه دارم جوک م ریام_

 ...سیییگرفت: ه یگاز محکم گردنمو

 گفتم که با لباش خفم کرد. یدرد اخ بلند از

 کرد. یو دستاش بدنمو نوازش م دمیبوس یعطش م با

 کردم. یرنگش و باهاش همراه یمشک یفرو کردم تو موها دستامو

 لبشو از درد گاز گرفتم. اریاخت یمحکم تو دستش فشرد که ب رونمو

 نمویتر و نوک س نییکرد آروم آروم رفت پا یبار بوسه هاشو رو گردنم ادامه داد و همونجور که گردنمو غرق بوسه م نیلبام دل کند و ا از

 به دندون گرفت.

 ..ریاراده موهاشو چنگ زد و لبام از هم جدا شد: ام یب فمیظر یانگشتا

 و باعث شد نالم بلند شه. دیمحکم مک نمویس

 هام با درد و لذت همراه بود. نهیدستش رو س فشار

 عرق شد و از شدت لذت نفس نفس زدم. سیپام رسوند تنم خ یکه ال دستشو

 من خوشش اومده هوم؟ یجوووونم...جوجه  یباز کرد و زمزمه کرد: ا پاهامو

 سر دادم. یخفه ا یشرم لبامو گاز گرفتم و از لذت فشار دستش ناله  با

 گفت: تو چشمام نگاه کن مارالم...خجالت نکش عشق من... زد روم و آروم مهیبرداشت و خ دستشو

 .دیچیپام پ نیکه ب یبود با سوزش یکارم مساو نیچشماش زل زدم و ا به

 ...یییفرو رفت تو کمرش و لبام از هم جدا شد:آ ناخنام
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 ..نفسم..خانومم...مینوازش کرد و تنمو سخت تو آغوشش فشرد: جونم زندگ موهامو

 کردم. یبغلش از شدت درد و لذت ناله م تو

 .زدمیتر کمرشو چنگ م شیهر ضربش ب با

بزارم کنارم دراز بکشه صورتشو با دستام قاب گرفتم و نگاه خمارمو  نکهیبدون ا میوم شدهردومون آر یوقت یچه مدت گذشت ول دونمینم

 به چشماش دوختم.

 .میزدینفس نفس م دوتامون

 ؟یعشقم؟ درد ندار یکرد: آروم شد زمزمه

 نه تکون دادم. یبه نشونه  سرمو

 : عاشقتم خانومم..دیبا عشق بوس سمویخ یلبا

 تر! شیزدم: من ب یمحو لبخند

 منظم شد و به خواب رفتم... دنمیکه تو آغوش گرمش قرار گرفتم نفس کش یرو دوتامون و درحال دیرو کش پتو

***** 

 طاقت ندارم... گهیکارو نکن...د نیکنم ا یکنم....التماست م یتورو خدا....التماست م ریام_

کمربندشو رو کمر و  یرحم یبا ب یکردم ول یش مو التماس دمیلرزیم دیب نیتر کرد.از شدت ترس ع شیترسناکش وحشتمو ب پوزخند

 فرود اورد.. یپهلوها

 !!!!!ریییییشد: ام ریزدم و اشکام سراز یبلند غیسوزشش ح از

 شدم.. دهیکش یکردم به آغوش گرم حس

 بودم.. یداریخواب و ب نیبودم و ب جیگ

 ..نفسم چشماتو باز کن...ینیبیخواب م یدار زمیعزشو  داریکنار گوشم از خواب پروندم: مارال؟ مارالم؟؟ ب یعاشقانه ا یحرفا

 .نمیچهرشو بب کیتار مهیزور چشمامو باز کردم و تونستم تو اتاق ن به

 رحم نبود؟ یب ریام زد؟یمنو نم ریخواب بود؟ ام یعنی

 ترسم... یمن م ری: امدمیبه بازوش زدم و با هق هق نال یچنگ

 ؟یترس یم ی...از چنجامی.من ایدیدیخواب م یپرنسسم...دردت به جونم داشت ی: تو که منو نصفه جون کرددیکش یراحت نفس

 .رفتیاز خاطرم نم یکتک خوردنم لحظه ا ی صحنه

 ....می..زدی...م...میگفتم: ت..و........د...داشت دهیبر دهیبر

 نگاهم کرد. یناباور با

 تر شد: محکم......با...کمر...بند... شیهقم ب هق

 زدم:  ضجه

 کردم. یالتماست م داشتم

 .دیلرزیم دستاش

...کابوس بود...من غلط بکنم دست رو میزندگ ریبخوره...آروم بگ رتیگفت: آروم باش دردت به جون ام ینوازش کرد و با ترس و نگران گونمو

 ..یچقدر تب کرد نیعشقم بب ریپرنسسم بلند کنم...غلط بکنم دست رو خانومم بلند کنم...آروم بگ

 دلشوره داشتم... بیکرد آرومم کنه اما عج یم یرفت و سع یدقم مقربون ص مدام

 بشه... یواقع دمیکه تو خواب د ییواقعا قرار بود اتفاقا انگار

 و تار بشه؟ رهیقراره ت ندمیآ نکنه

 ترس افتاده بود. یدلم بدجور به

 کنه؟یو شکنجم م زنهیمهربون و خنده رو داره کتکم م شهیهم ریام نمیتو خواب بب دیچرا من با اصال

 بودم. دهیهمه ترس نیکابوس ا هیچرا انقدر به خاطر  دونمیزار زدم و خودم نم ریچهار صبح بود و تا صبح تو بغل ام یحدودا ساعت

 دستاش بلند کرد و بردم حمام. یرو رو  فمیاشک و عرق نح سیتن لخت و خ ریهوا روشن شد ام یوقت

 !میچقدر نازک نارنج یگیال با خودت مکردم..حا تتیاذ دی: ببخشدمیبغض نال با

 زد: نه عشقم...من غلط بکنم.... یتلخ و پر از درد لبخند

 خانووووم. ییاضافه کرد: شما تاج سر ما یتک خنده ا با
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 رحم بشه... یمهربونم ب ریخواست ام ینداشتم و دلم نم دنیواسه خند یمن رمق یول

 خواست! یدلم نم اصال

 بودنش خوش بود. و ریفقط به داشتن ام دلم

 به عاشقانه هامون خوش بود. دلم

 .کنهیدرد م یدلم کم ریو ز میبا هم رابطه داشت شبیرفت د ادمیبود که  ریذهنم درگ انقدر

 .رونیبا حوصله کمکم کرد حمام کنم و خودش دوش گرفت و بردم ب ریام

 و موهامو خشک کردم. دمیلباسامو پوش خودم

 کابوس بود... هیبه خودم زل زدم و تو دلم گفتم: آروم باش مارال! فقط  نهیآ تو

 ..ادیکابوس هزار برابر بدتر سرم ب یسرنوشت قراره چقدر ناجور رقم بخوره و اتفاقات تو دمیفهم یکاش م یا یول

 کردم اما افسوس... یم میبد شانس یبرا یدونستم و فکر یکاش م یا

 .دمیاز جا پر هویهول شدم و  برم مدرسه دیبا نکهیفکر ا از

 شده؟ یزی: چدیشرتش بود از کارش دست کش یت دنیکه درحال پوش ریام

 .شهیم رمیبرم مدرسه.االن د دیبا_

 .گهی: خب آماده شو ددیپوش یرنگ یمشک نیعوض کرد و شلوار ج یمردونه و کت اسپرت مشک راهنیپ هیشرتشو با  یت

 تکون دادم. یسر

 سر کردم. مویو مقنعه مشک دمیفرممو پوش لباس

 !یشیمثل بچه ها م ؟یشیبا خنده گفت: بهت گفته بودم با مقنعه خوشگل تر م ریام

 !دونمیدراوردم: خودم م زبون

 م؟یبرگشتم سمتش: بر فمیتو ک میکتابام و جامداد دنیتن کردم و بعد از چ مویقرمز رنگ عروسک یپالتو

 + اوهوم.

 .وونهید ادیسوز برف م ؟یبپوش یگرم تر زیچ یخواینم شه؟یتو سردت نم نمیبب_

 گفت: من عادت دارم. الیخیب

 .دسیفا یطبعش گرمه و هرچقدر اصرار کنم ب دونستمیم

 رسوندم مدرسه و خودش رفت شرکت. ریو بعد از خوردن صبحانه طبق معمول هرروز ام نییطبقه پا میهم رفت با

 نبود. شمیشبا هم پ یگرفت چون حت یم دلم

 .مارستانیوقت ب ریظهر شرکت بود و شبا تا دتا  صبح

 ر؟یشدم خم شدم و با خواهش نگاهش کردم: ام ادهیپ نیخواستم از ماش یوقت

 + جانم؟

  ؟یایامروز زودتر ب یتونیمکث گفتم: نم کمیبا  

 چشماشو بست. قهیدق چند

.دوتا عمل مهم هم دارم کشهیمهم تو شرکت هست که طول م یلیجلسه خ هیدلم.امروز  زیو گفت: فکر نکنم بشه عز دیکش یقیعم نفس

 امشب.

 تکون دادم: آها...باشه. یسر

 کردم بغضمو پنهون کنم. یسع

 .دیانگار فهم یول

 برنامه ها دارم واست. دیع التیتحمل کن.واسه تعط دیتا ع گهی: فقط چند روز ددیبوس قیبا دستاش قاب گرفت و لبمو عم صورتمو

 ش جدا شدم: باشه شوهرم.من برم.مراقب خودت باش.زدم و از یلبخند

 ؟یاز تو داشبورد بردار اتویپاکت خوراک یخوایشدم و خواستم درو ببندم که گفت: نم ادهیپ نیماش از

 باز شد. شمین هوی

 !یپاکتو برداشتم و گفتم: الحق که شوهر خودم عیسر

 زبون دراز...مراقب خودت باش خانومم. گهی: برو ددیخند

 !یعشقم.بابا نطوریفرستادم براش: تو هم هم یا بوسه
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 بودن وارد مدرسه شدم. ستادهیاز بچه ها که کنار در ا یبعض ی رهیتوجه به نگاه خ یبستم و ب نویماش در

غرق شده از مدرسه خارج  اشونیکه کشت ییآدما نیدنبالم و من ع ادیشرکت م یداد که راننده  امیبهم پ ریزنگ اخر خورد ام یوقت ظهر

 شدم. نیراننده سوار ماش ییشدم و بعد از شناسا

 شب تو عمارت بودم. تا

 تو باغ قدم بزنم. شدیتونستم  برم استخر نه م یرفت اما هوا از بس سرد بود نه م یآدم حوصلش سر نم یبزرگ نیاون عمارت به ا تو

 !یو یو پفک بود و ت پسیبعد از برگشتم به خونه و درس خوندن چبار با راننده و  نیا یرفتم کالس کنکور ول شهیهم مثل

 رحم کنه چاق نشم! خدا

 اومده و نشسته کنارم. ریام دمیشده بودم که نفهم لمیوقت بود و انقدر غرق ف رید شب

 ؟یکه گذاشت رو شونم و طبق معمول دستمو گرفت متوجه اومدنش شدم و با ذوق برگشتم سمتش: اومد سرشو

 مردم! نیا ی فتهیحد عاشق و ش نیتا ا یدونستم چجور یبغلش کردم و نم محکم

 زد: نه هنوز تو راهم. یخسته ا یلبخند

 به بازوش زدم. یآروم مشت

 کوچولو! یشیم ضیبخور.مر پسیو گفت: صدبار گفتم کم پفک و چ دیمک مویپفک یانگشتا شهیهم مثل

 مممممم...: دوس دارم، دوس دارم،دوس دارمدمیمحکم بوس گونشو

 بچه! شمینم ریوقت پ چی: عاشقتم مارال...با تو هدیبغلم کرد و خند محکم

رو  یعطر تلخ مست کننده ا یبو شهیتنش هم نکهیچسبوندم به گردن خوشبوش و از ا موینیبچه خودمو تو بغلش جا کردم و ب هی مثل

 بردم. یلذت م دادیم

 نوازش کرد و گفت: مارال؟ موهامو

 هوم؟_

 گه؟یبله د یعنی+ هوم 

 .دمیجوابش فقط خند در

 واسه چکاپ. مارستانیب میفردا بر دیپشت قلبم و زمزمه کرد: با دیکش انگشتاشو

هرماه واسه چکاپ  دیگفته من با یکدوم خر دونمی.نمشنیبار چکاپ م کیماه  شیمثل منه ش شونیماریکه ب ییحرص گفتم: همه کسا با

 !مارستانیبرم ب

 +من گفتم!

 قورت دادم و به چشماش نگاه کردم.دهنمو  آب

 ؟یبود زد یچه زر نیخاک عالم تو سرت مارال.ا یعنی

 ر؟یبشه ام یکه چ ؟یادامه دادم: خب چرا تو گفت یینگفتم و با پررو یزیکردم وانمود کنم چ یسع

من  یتو که اصال به حرفا ده؟؟یو شد ستیبردار ن یشوخ تیماریبهت بگم ب دی! چند بار بایستیمتوجه ن نکهیگرد شد: مثل ا چشماش

و پفک بخور که واسه قلب سمه،  پسیبار ببرمت واسه چکاپ؟ تو کمتر چ هیماه  شیهر ش یخوایاونوقت م یکنینم زیو پره یدیگوش نم

 .کنمیبار چکاپ شدنت م کی یماه شیواسه اون ش یفکر هینفس آزارت نده بعد من  یکمتر ورجه وورجه کن که تنگ

تو  یحت دنیتوروز و دو ادیز تیوقتا از شدت فعال یو بعض دمیکش یو پفک دست نم پسی.از خوردن چزنهیربط نم یدونستم حرف ب یم

 کردم. یبود که فکر م یزیبدتر از اون چ تمینبود وضع ریکرد و اگه تا حاال ام یم تمینفس اذ یخواب هم تنگ

 خوادیپرستمت...دلم نم یدلم...من دوست ندارم.عاشقتم و عاشقانه م زی: عزدیگردنمو بوس ریکردن با انگشتام شدم که ام یباز مشغول

 ؟ی.متوجه شدرمیتونم جلوشو بگ یکه م یدرحال فتهیبرات ب یاتفاف

 نگاهش کنم گفتم: اوهوم! نکهیا بدون

 + حاال بهم نگاه کن.

 شدم. رهیخ زدیکه عشق توشون موج م ییبلند کردم و به چشما سرمو

 .یمیزندگ یاتفاق و معجزه  نیهتر+ حاضرم قسم بخورم تو ب

 بهت گفتم خر! دیگفتم: ببخش یرو لباش و با شرمندگ دمیشصتمو کش انگشت

 المصب! شدیو چقدر جذاب م دیخند بلند

 + عاشقتم مارال! عاشقتممممم!
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 زدن. غیکردم واسه ج یم یشمار هیبودم و ثان رهیخ ونیزیصفحه بزرگ تلو به

 مننننننن.... یالیمبارک گودز دتی: عریبغل ام دمیو پر دمیکش یبلند غیسال نو اعالم شد ج نکهیمحض ا به

 تو هم مبارک فندقم... دیکه گوشاشو گرفته بود با خنده گفت: ع یدرحال ریام

 .عی! زود تند سرخوامیم یدیزدم: من ع غیج بلندتر

 + اول بوس!

 .دمیصورتشو بوس عیسر

 !؟یبوس یم کرد: مگه عمتم صورتمو یاخم

 گفتم و خم شدم تا لبشو ببوسم. یشیا

 من. یدیع نمیدراورد: ا یشاخه گل رز آب هیکوچولو و  یجعبه  هیمبل  ریاز ز یطوالن یبوسه  هیاز  بعد

 باز زل زده بود بهم. شین با

 توشه؟ یجعبه رو ازش گرفتم: اول بگو چ جانیگاز گرفتم و با ه لبمو

 + خب بازش کن!!

 خورد! چیسو هیجعبه رو باز کردم و نگاهم به  در

 !چ؟یسو هینگاهش کردم:  پوکر

 دخترا خنگن! گنیشده گفت: راسته م پنچر

 تعجب بهش نگاه کردم و به مخم فشار اوردم. با

 ن؟یماش چیسو

 ن؟یماش

 ن؟یکردم: ماش زمزمه

 !ی! خنگ خودمگهی: آره ددیخند

 .دمیکش یغیو ج دمیجا پر از

 درحال غش کردن بودم. یشدت خوش حال از

 بهم نشون بده!!! ایسمت در باغ: بدوووووو ب دمیدو

 خنده بلند شد. با

 شده بود. نیرنگ تزئ یرز آب یافتاد که گال یرنگ دیسف الیرو سیتو باغ و نگاهم به جنس بردم

 .هیگر ریو بعد زدم ز نمیشدم به ماش رهیخ هیثان چند

 کردم. یم هیگر بلند

 ومد؟یخوشت ن زم؟یعز شدیکرد: چبا بهت بغلم  ریام

 !یلیدوست دارم...خ یلیخ ریگفتم: عاشقشم! ام ختمیریکه تو آغوشش اشک م یدرحال

 م؟یسر به مامات بابات بزن هیتا  یلباس بپوش یبر یخوای.حاال نمناسیتر از ا شیب یلیخ اقتتی+ ل

 فرشته  ها بود؟ هیانقدر شب ریو چرا ام دمیخند هیگر ونیم 

 و وقت گذروندن بهم داد. حیواسه تفر شنهادیپ یکل ریشروع شد و ام دیع التیتعط

 .گهید یزایچ یلیو خ یو هنر یورزش یمسافرت گرفته تا کالسا از

که کالس ندارم  ییخواستم تو ساعتا ریشدم و از ام مونیاستراحت کنم ، پش کمیخواست  یکه دلم م شیمن برخالف چند روز پ اما

 خودش باهام کار کنه.

 خوندم. یروزو درس م تمام

 کشتم! یخودمو م شدمیقبول نم اگه

 بود. نیگذشته بود و هفتم فرورد التیهفته از تعط کی

 خوندم. ینشسته بودم و درس م زیتو اتاق پشت م شهیهم مثل

 انداختم. یساعت نگاه به

 ساعت هفت صبح مشغول خوندن بودم و االن دوازده بود! از
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 خونه. دیرس یاالنا م ریام

 دادم. چارمیبه بدن ب یشدم و کش و قوس بلند

 به خودم انداختم. یو نگاه ستادمیا یقد نهیآ یجلو

 تنم بود. یرنگ یو شلوارک کوتاه و مشک تاپ

 کم داشتم. زیچ هیبلند و لختم رو باز گذاشته بودم و فقط  یموها

 رو لبام. دمیلب سرخمو برداشتم و کش رژ

 .رونیزدم و از اتاق رفتم ب نهیبه خودم تو آ یچشمک

 .نمیپله ها بب یاز باال رویدرست بود و تونستم ام حدسم

 سمتش. دمیو دو نییتند رفتم پا تند

 قدم رفتم عقب. هیشدم و  مونیسرخش پش یچشما دنیکردم و خواستم بپرم بغلش که با د یبلند سالم

 ؟یانقدر خوشگل کرد یکرد: واسه ک یکوتاه ی خنده

 باال دادم: واسه آقامون! ابروهامو

 بچه بلندم کرد و مجبور شدم پاهامو دور کمرش حلقه کنم. هیسمتم و مثل  اومد

 انداخت و زمزمه کرد: لباشو....بخورمشون. یلبام نگاه به

 رو لبش زدم. یو بوسه ا دمیخند

 شد. دنمیگاز گرفت و با ولع مشغول بوس لبمو

 ...گشنمه!میناهار بخور ایکن ب لباساتو عوض ریزور ازش جدا شدم: ام به

 : باشه.دیگوشمو بوس ریز

 و خودش رفت تا لباساشو عوض کنه. نییپا گذاشتم

 و خودشون تنهامون گذاشتن. دنیواسمون چ زویم خدمتکارا

 و دستاشو دور کمرم حلقه کرد. ریام یپا یرو نشستم

 .دادیخودش بخوره به من غذا م نکهیتر از ا شیب

 دادن درسا و کار کردن با من شد. حیمشغول توض ریطبقه باال و ام میاز ناهار برگشت بعد

 بود تا شب. نیروز کارمون هم هر

 : خستمممم.دمیولو شدم رو کتاب و دفترا و نال یحل کردنم بود که با خستگ نیتمر یاخرا گهید

 ؟یخانم دکتر ش یخوایم ینجوری.انمی: پاشو ببدیخند ریام

 دادم بهش. هیتک نباریردم و ابلند ک سرمو

 که کامال تو بغلش بودم. ییرفتم تاجا شیآروم آروم پ زدیکه حرف م همونجور

 و حرفشو قطع کردم. دمیحرفاش لباشو محکم بوس ونیم

 و گردنشو گاز گرفتم. نییلباش که دل کندم سرمو بردم پا از

 بمش بلند شد: نکن بچه! یصدا

 دوس دارم!_

 نکن! گمیگلوش که دوباره گفت: م ریز دمیکش زبونمو

 ! به تو چه؟ شوهر خودمه!کشهیبهش نگاه کردم: عشقم م ییپررو با

 مونده. رهیخ امیگرد شده به پررو باز یچشما با

 بلوزش و عضله هاشو لمس کردم. ریرفت ز دستم

 ابروشو داد باال: خوشت اومد؟ یتا هی

 گفتم: آره عاشقشونم! یبدجنس با

 روشونه گربه. یکه انداخت ییچنگا ی+ هنوز جا

 ؟یگیم یباال: حاال چ دمشیشلوارکمو گرفتم و کش ی لبه

 عشقم؟ ینشونن متوجه شد نایرو تنت باشن.ا دیبا نایبود: ا یبه رون پام خورد که پر از کبود نگاهش

 نچچچچچ._
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 !یستیحرکت بلندم کرد: تو آدم بشو ن هیکتف و پاهام و با  ریبرد ز دست

 فرشتم! هی: آره چون من دمیخند سرخوش

 نه! ای یاریدرم یدراوردم بازم پررو باز غتویج یوقت نمیشرتشو دراورد: بب یکرد رو تخت و ت پرتم

 زد روم و لباسامو تو تنم پاره کرد. مهیخ

  ؟یکنی: چرا پارشون مدمیکش غیبا حرص ج 

  ؟ی+مگه تو درشون اورد 

 .دمیکش یپوف

 انداخت و با لذت گفت: جووووون...پاره شده لباسامو کنار  یها کهیت

 شده بودم. ریام تیباعث رضا یحساب نیبودم و ا دهینپوش ریز لباس

 شد. دنمیمشغول بوس شهیتر از هم دیخم شد روم شد یوقت

 .ومدیدرم غمیگرفت که ج یهامو گاز م نهیگردن و س یوقتا جور یگاه

 ؟یاریدرم یدستش قفلشون کرد: بازم پررو باز هیسرم و با  یدراورد و دستامو برد باال شلوارشو

 گفتم: عمت پرروئه!! غیج غیج با

 !ی: وحشدمینال اریاخت یدلخراشم بلند شد و از شدت درد ب غیکه کرد ج یکار با

 ؟یخواست ی!؟ مگه خودت نمیدست آزادش صورتمو نوازش کرد: چرا وحش با

 بسه! یشوخ! ریدهنمو قورت دادم و با بغض گفتم: درد دارم ام آب

 تر از قبل ادامه داد. میبار آروم تر و مال نیرو لبم زد و دستامو رها کرد و ا یا بوسه

***** 

 بده. نمیدرد چشمامو بسته بودم تا آغوش داغش تسک با

 رو به روم بود. قایقفل کرده بود تو بغلش و صورت جذابش دق بدنمو

 بهم؟ یخوشگلم زل زد یلیگفتم: خ یخشدار یدهنمو قورت دادم و با صدا آب

 !یلیزد: خ یمحو لبخند

 بستم: درد دارم! چشمامو

 !زمیخودته عز ی: عواقب کارادیخند

 وقت.. هیبار  نیوگرنه ا ینکن یطونیش گهیکن د یعشقم...البته سع یشی: تا صبح خوب مدیبوس موینینازک کردم که نوک ب یپلک پشت

 !دمیجون م رتیوقت ز هیبار  نیحرفشو خودم زدم و با حرص گفتم: ا ادامه

 .ادیخوشت م دونمی.من که مینگو فسقل ینجوریشد: ا رهیلبام خ به

 برم. یاز بودن باهاش لذت نم گفتمیدروغ بود اگه م یچپ نگاهش کردم ول چپ

 سر دادم. یآخ اریاخت یو ب دیکش ریدلم ت ریتکون بخورم که ز خواستم

 شد که گفتم: شما راحت باش! عواقب کار خودمه! زیخ مین یبا نگران ریام

 ؟یگرفت: قهر خندش

 خواستم خودمو واسش لوس کنم! یفقط م قهر؟

 ملوس من...همه دردات به جون خودم.... یشیچون محکم تر بغلم کرد: پ دیخودش فهم انگار

 خدانکنه! _

 روز بعد: ده

 .مدادیبودم و به آهنگ مورد عالقم گوش م دهیتخت دراز کش رو

 روزا به دلم نشسته بود. نیا بیکه عج یآهنگ

 کردم: یتموم شدنش دوباره از اول پل با

 یریم یکه تو دار حاال

 یدونینم

 سخته  یتو چه زندگ یب 

 دلو عاشق کنم بهش بفهمونم  نیا یچجور 
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 رفته گهیاون د اخه

 یریم یکه تو دار حاال

 بدون یریگیهامو نم هیگر جلو

 باخته.. شویتو همه چ یبه پا یباز نیکه تو ا یساده از کس یشیرد م یدار

 وارد اتاق شد و دستشو گذاشت رو گوشاش. ریاوج گرفتن اهنگ ام با

 یریم یکه تو دار حاال

 نگاه به پشتت هی یحت یندازینم

 یدونینم یریم یدار

 قلب تو مشتت... نیقفل ا دیکل که

 یریم یکه تو دار حاال

 بدون یریگیهامو نم هیگر جلو

 گل رز خشکه... هیخاطراتم  یخوبت البه ال ادگاری تنها

 !خونهی...چقدر زشت مزنهیم غیبرداشت و اهنگو قطع کرد: اه اه...چقدر ج ویهمون لحظه گوش ریبغض کردم و ام اریاخت یب

 !خونهیخوب م میلیبا حرص ازش گرفتم: خ مویگوش

 بهش بگه مجبورت کردن اهنگ بخونه؟  سین یکی...غویج غیج یبد شد.دختره + باشه تو گوشات عادت داره فقط جلو من نذار حالم  

 چپ نگاهش کردم. چپ

 شلوار گرمکنش دراورد و مشغول ور رفتن بهش شد. بیاز تو ج شویگوش

 ه؟یاهنگ گوش دادنت واسه چ نیا ؟یهمون حالت گفت: تو مگه فردا امتحان ندار در

 خوندم بابا... ؟یزنیمامانا حرف م هیباال دادم: چرا شب ابروهامو

 مهمه!؟ به خدا اگه کم شد... یلیمعدلت خ یدونی+ م

 ،واسمیریصدقم م ،قربونیشیفدام م ،یکنیم ،بغلمیکنیو خودمو پرت کردم تو بغلش و تند تند گفتم: بوسم م نییپا دمیرو تخت پر از

 ...اممممم.....یریگیم لمیپاست ،یریگیو پفک و لواشک م پسیچ یکل

 |: رینفس بگ کمیگرفت جلو دهنم:  دستشو

 راحتم! ینجوریباز کردم: هم شموین

 بهم انداخت که خودم تا تهشو خوندم. یقیعم نگاه

 .رهیگیحالمو م یاگه معدلم کم شه بدجور دونستمیداده بود به درس خوندن و امتحاناتم.م ریمامانم گ نیع بیعج

هست...از طرف  یمهمون هیانتخاب کن....فردا  ویکی...از تو کمد لباس شبات یگفت: حاال که خوند یخشدار یبستم که با صدا شموین

 !دزدنیوقت دخترا منو م هیپا گذاشت.. ییجا چیه شهیاز شرکتا.بدون تو که نم یکی سیرئ

 !ارمیبهت نگاه کنن! چشماشونو درم یگفتم: غلط کردن حت تیعصبان با

 .ادیخبر بدم فردا ب شگرمیباستو انتخاب کن تا به آراخنده گفت: جووووون...پس ل با

 .امیکردنم بر م شیخودم از پس آرا ستین یازین_

 ...یزیچ هیتکون داد: باشه فقط  یسر

 کردم: هوم؟ نگاهش

اون  انیکه م ییچشم کل پسرا و مردا خورمیبود قسم م یزل زد بهم و شمرده شمرده گفت: اگه لباست کوتاه و لخت یظیاخم غل با

 تورو! غیو....ج ارمیرو درب یمهمون

 .نمیبوس بده بب هیگفتم که بغلم کرد:  یدختر خوب چشم هی مثل

 لباش شد. ریبردم جلو و لبام اس سرمو

 تمومش کنه. خواستیداغ و پر حرارت بود که دلم نم یقدر به

 و منو تو بغلش گرفت. میباالخره از هم جدا شد یول

 و کسل کننده. کنواختیهمن... هیکنم همه روزام شب یکاش زودتر امتحانا و درسام تموم شه.حس م ریبه حرف دراومدم: ام آروم

خوش حال  یلیکه خ یکس نیاول یامتحاناتو پشت سر گذاشت تیبا موفق یتحمل کن عشقم..وقت کمیحسو دارم اما  نیهم قای+ منم دق

 تره. شیبرات ب یزی! باور کن لذتش از هرچیخودت کنهیو افتخار م شهیم
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 ه؟ینظرت درمورد بچه چ ریفکر گفتم: ام یب

 جا خورد. ریام

 که زدم اما واقعا عاشق بچه بودم!  یخودمم تعجب کردم از حرف 

 ....یوجه..تو خودت بچه ا چیتو هم رفت: به ه ریام یکم اخما کم

 ؟یدوست ندار ین ین یعنیگاز گرفتم: وا!  لبامو

 و نه سالمه! ستیمردم که ب هیو من  ییدختر کوچولو هیکمه.تو  یلیول کن تو سنت خقب ی: من عاشق بچم ولدیبوس مویشونیپ

سال  ستیب ریز یواسه دخترا یبا بچم داشته باشم اما باردار یادیز یاختالف سن خوادیاز خدامه زودتر بچه دار شم چون دلم نم من

 زوده. یلیخطرناکه.تازشم...فعال خ یلیخ

 .کنهیم فیو بدنتو ضع شهیمزاحم درس خوندنت م یچه نخوا یچه بخوا بچه

و  یبه بچت برس یدونیخودت م فهیو به عنوان مادر وظ یکه مادرش ییاخرش تو یریاومدنشم هرچقدر پرستار براش بگ ایبعد به دن 

 ! یهرلحظه کنارش باش

 گفتم. یجون یب آهان

 بچه داشته باشم. هیتونستم  یسالم بود و م ستیب کاش

 !دیلرزیتو دلم رشد کنه دلم م ریبچه از وجود ام هی نکهیفکر ا از

 تصورشم معرکه بود! یحت

 زده بود و حرف حق جواب نداشت. یحرف درست ری.امشدمیم الشیخ یحاال حاال ها ب دیبا اما

 اتاقو ترک کرد رفتم سمت کمد لباسام. یوقت

 انتخاب کنم! دهیلباس پوش هی دیبا دونستمیم یشده بودم ول جیبودن گ ادیبس ز از

 واسه خودش بپوشمشون. کردیهردفعه مجبورم م ریترشون دکلته و کوتاه بودن و ام شیب

 لباس قرمز بلند. هیخورد به  چشمم

 اوردم و با دقت نگاهش کردم. درش

 .دادیبدنو نشون نم یحالت تور مانند داشت ول هیاز پهلوهاش هم  یبود و قسمت یبلند و تور ناشیآست

 و مدلشو دوست داشتم. رنگش

 پوشم! یم نویگذاشتمش تو کمد و با خودم گفتم هم دوباره

 .رونیاتاق رفتم ب از

 باشم. ریام شیخواست دوباره پ یم دلم

 دونستم رفته تو اتاق کارش. یازش نبود م یخبر یوقت

 سمت اتاقش رفتم و آروم در زدم. به

 تو! ای: بدمیو خشکشو شن یجد یصدا

 باز کردم و رفتم تو اتاق: سالم! درو

 رفت. یبرگه و پرونده ور م یسر هیبود و داشت به  نیینشسته بود و سرش پا زشیم پشت

 مارال؟  ییصدام سرشو باال گرفت: تو دنیبا شن 

 نه عممه. _

 .نمیبب ایگرفت: ب خندش

 ناز رفتم سمتش و خودمو تو بغلش جا کردم. با

 کنارت بودم که. شیپ قهیدو د نیزد: هم یلبخند

 !یکنارم باش هیهر ثان دیخب بازم دلم تنگ شد.تو با_

 .کنمیتو اتاق خواب رفع م اتویدلتنگ هیکه تو بغلش بودم بلند شد و گفت: باشه.پس بق یهمونجور

 !ودمیشرتش: پر یترس چنگ زدم به ت با

 !میباهم بود روزمیتموم شد.پر شیهفته پ هی نیهم ؟یکنیکرد و گفت: بچه خر م کیبار چشماشو

 همه تنم کبوده. گهی...چه خبره دروزیپر یگیم ی...خودت دارگهینکن د تیتو موهاش فرو کردم: اذ دستمو

 !یکنیم یطونیگفت: مشکل خودته که ش یبدجنس با
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 !!شعوریب نییزدم: بزارم پا غیو ج دمیفکر دستم تو موهاش چنگ شد و موهاشو محکم کش بدون

 به آدم؟ اخ...موهام کند المصب....ول کن! یندازیگربه چنگ م نیع یشیم یوحش هویرفت هوا: چته  دادش

 تا ول کنم! نیی: بزارم پادمیتر کش شیب

 قرض کردم و فرار کردم. گهید یدوتا پا داشتم دوتا نییگذاشتم پا نکهیمحض ا به

 .کنمیچارت م یب ارمیب رتیبزار گ ؟یکنی: از دست من فرار مدمیدادشو شن یصدا

 شدم. میاز مبال قا یکیو پشت  منیسالن نش تو دمیدو

 ها؟ یشیم میخودش: قا یو پشت بندش صدا دمیپاشو شن یصدا

 .دمیخند زیواسه خودم دراوردم و ر اداشو

 زدن بودم: ولم کن......کمککککک..... غیبعد تو هوا درحال ج هیرو پهلوهام نشست و چند ثان یدو تا دست قو هوی

 .نمیبغل عمو بب ایب کنم؟یحرص درار بود:مگه دارم شکنجت م یوقفش بدجور یبلند و ب یها خنده

 بچه بغلم کرد و سرمو گذاشت رو شونش. هی مثل

 ...نمیبب نییبه کمرش زدم: بزارم پا یمشت

 توجه به حرفم بردم طبقه باال و رفت تو اتاق خواب. یب

 ر؟یگفتم: ام یجد یلیبزارم رو تخت که خ خواست

 +جان؟

 دست بزنم به سقف! خوامیتر ببرم باال م شیب_

 گهیاتاق د هیببرمت  ای.بییعمو ایب ؟یشیبزرگ م یخدا.... تو ک یخندش گوشمو کر کرد: واااا یپوکر نگاهم کرد و بعد صدا هیثان چند

 به پنکه! یدست بزن

 .هیچجور نمیدست بزنم به سقف بب خوامیمصمم گفتم: نه م یخندم گرفته بود ول خودمم

 گرفت و گرفتم تو هوا. پهلوهامو

 چه قد بلند شدم من!!!  ریام یدستمو چسبوندم به سقف: واااا 

 تا بتونم ببوسمت! ذاشتمینردبون م دیهم زشته! اگه قدت انقدر بود با یلی: خدیخند

 !اااادیتا دلتم بخواد! دختر باس قدش بلند باشه.اونم ز _

و  یخوردن یبغل هی....یشیکه راحت تو بغل آدم گم م ییو کوچولو باشه مثل تو! مثل تو زهیم هزیر دیو خم شد روم: دختر با نییپا گذاشتم

 با نمک.

 ؟یپس پسرا چ ؟یجد_

ها ازشون حساب  فهیدست بتونن جوجشونو بلند کنن!..... تا ضع هیکه با  یباشن جور یکلیقد بلند و ه دیزد: پسرا با یثیخب لبخند

 ....اشونیفسقل غیج یببرن!.....تا هرشب تو تخت خواب صدا

 !ایاز دست دررفت ؟یشد ینجوری...خاک به سرم.تو چرا ای! ووووایح یگفتم: بسه ب غیج با

 زد: دوست دارم! مینیبه نوک ب یآروم یو ضربه  دیخند هرهر

***** 

 زل زدم. نهیخودم تو آ به

 ژووووون باو!  

 شدم؟ گریدر جانق یک من

 از حد وسوسه کننده شده بودم. شیباز ب یاون لباس قرمز بلند با موها تو

 بود و رژ سرخ! یچشم دود هیخط چشم کلفت و سا شمیآرا

 !نهیمنو بب ریبودم زودتر ام مشتاق

 ....نیاومد تو اتاق: به نظرت ا دیکشیبه کتش م یکه داشت دست یدرحال ریلحظه در اتاق باز شد و ام همون

 حرف ناتموم موند. دنمید با

 گفت: خانومم چه خوشگل شده! یخنده محو با

 سمتش رفتم. به

 جذاب شده! یلیمنم خ ییجذاب شده بود: آقا یلیخ یمشک ونیو پاپ دیسف راهنیو پ یاون کت شلوار مشک تو
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 ..یوقت باهام بد نش چی...هیوقت تنهام نذار چیدوسِت دارم...ه یلیخ ریو آروم گفتم: ام دمیبه صورتش کش یدست

 پس غصه نخور. شمیتو هم م ی:من فدادیبوس لبامو

 زدم: خدانکنه... یلبخند

 م؟ی+بر

 تکون دادم. یسر

 و شالمو سر کردم. دمیبلندمو پوش یمانتو

 خانمانه تر شده بود. یلیرفتن با کفش پاشنه بلند واسم راحت تر شده بود و کم کم رفتارامم خ راه

 .میبرداشتم و گفتم: بر فمویک

 و سکوت بود... مینشسته بود نیبعد تو ماش قهیدق چند

 .شدیبرگذار م یکه مهمون ییجا میتا برس دیطول کش یلیخ

 خارج از شهر بود. بایتقر

 بزرگ.. یلیعمارت خ هی

مشروب خفم کنه اما  یو بو گاریور سبلند باشه و د یلیاهنگ خ یصدا یکه بار اول رفتم پارت ییالیمثل اون و میبرس یکردم وقت یم فکر

 نبود. ینجوریاصال ا

 !اسیآدم حساب یبود مهمون مشخص

 از خدمه ها تا پارکش کنه. یکیسپرد به  ریو ام میشد ادهیپ نیماش از

 ! تو هم فکر فرار به سرت نزنه کوچولو!شمیازت جدا نم هیثان کی یگوشم گفت: امشب حت ریدور کمرم حلقه کرد و ز دستشو

 .دمیو بازوشو بوس دمیخند

 و شالمو گرفت. فیاز خدمتکارا مانتو و ک یکیو  میهم وارد عمارت شد با

 شدم. ایلیخ ی رهیحلقه کردم و تازه متوجه نکاه خ ریام یو دستمو دور بازو دمیبه موهام کش یدست

 بودن. دنیاز زوجا درحال رقص یلیبود و خ میاهنگ مال یصدا

 .ادیسمتمون م نفر داره به هی دمیدور د از

 .ریمرد حدودا همسن ام هی

 خان!  ریام نیخوش اومد یلیشد و با لبخند گفت: خ کیبهمون نزد 

 د؟یکن یمعرف بارویز یدیل نیا دیخوایتکون داد و مرده ادامه داد: نم یسر ریام

 بمش: همسرم!  یدور کمرم حلقه شد و بعد صدا ریدست ام 

 : اوه! دیمرده باال پر یابروها 

 !دیصدام کن انیهستم...شا ییرضا انیخوشبختم بانو! من شا یلیمن ادامه داد: خ روبه

 خوش حال شدم. دنتونیزدم: از د یکم رنگ لبخند

 ..دیکن ییرایزد و گفت: خب...از خودتون پذ یلبخند

 رفت. یا گهیبه سمت د یکوتاه یخداحافظ با

 یالکل یایدنیفقط مشروب و نوش بایجاها تقر نجوری...اینزن یا یدنیشد بهم: مارال بدون گفتن به من لب به نوش رهیخ ریلحظه ام همون

 پس حواستو جمع کن. دنیم

 تکون دادم و گفتم: باشه. یسر

 ؟یهست یو زل زد تو چشمام: تو خوشگل ک دیبوس مویشونیپ

 :شوهرم!دمیخند

 رو لبام نشست و من سرخ شدم. لباش

 !دمونیدیم یکی االن

 !یخان...چه سعادت ریبه خودش اومد: به به....ام ریدو نفر ام یصدا با

 نشست. شیشونیرو پ یازم جدا شد و اخم ریام

 بهرام خان! نمتیبب نجایا کردمیبرگشت و گفت: فکرشو نم یپوزخند با

 بود. ستادیافتاد که پشت سرش ا یبه بهرام خان و مرد نگاهم
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 بودن؟ یک گهید نایا

 .رهیمشخص بود همسن ام یکیاون  یول خوردیخان حدودا چهل ساله م بهرام

 روبه همراه بهرام خان کرد: پرهام خان... ریام

 کردم... سشیمقا ریبا ام اریاخت یتکون داد و زل زد به من.ب یسر پرهام

 و قد. کلیو ه پیچه ت افهینداشت.چه ق یبرتر ریسر سوزن هم نسبت به ام کی

 ررنگ تر شد.پ ریام پوزخند

 یب قتیسل شهیقرار گرفتم...تو که هم ری! تحت تاثباستیخانم جوان و ز نیکرد و به من چشم دوخت: پس همسرت ا یخان خنده ا بهرام

 !ریبوده ام رینظ

 قدم به جلو برداشت. هی ریام

 ...یدونیسر و گردن از بهرام و پرهام بلند تر بود: خوبه که م هی قدش

 ه؟یو روبه من گفت: چند سالته خانوم کوچولو؟ اسمت چ دیبازم خند بهرام

 حال به هم زن بود!  یلیخ 

 جا کردم. ریتر خودمو تو بغل ام شینازک کردم و ب یبهش ندادم و پشت پلک یجواب

 هوم؟واسه هردومون بهتره!  دیببر فیتشر گهیاز حد وحشتناک کرده بود گفت: فکر کنم د شیکه چهرشو ب ظیبا همون اخم غل ریام

 ! دنتیبهرام محو شد و با طعنه گفت: خوش حال شدم از د یخنده  

 برو تکون داد. یزد و سرشو به نشونه  یلبخند کج ریام

 ...ی: لعنتدیکش ینفس پر حرص ریو پرهام دور شدن و ام بهرام

 بودن؟ یک نایا ؟یشد یگفتم: چرا انقدر عصبان ینگران با

 روزگارن. نیا یآدما نیو پست تر نینپرس مارال.فقط بدون از خطرناک تر یزی+ چ

 تکون دادم و آروم گفتم: اخم نکن. یسر

 !ریام یشیترسناک م یلیخ یشیم یعصبان یانداخت و من ادامه دادم: وقت ینگاه بهم

 !گنیباال انداخت: همه م ییابرو

 .دمیکش یآرمان نفس راحت دنیبا د ینفر باعث شد حرفامون قطع شه و آماده بودم که شروع کنم به فحش دادن ول هی یصدا دوباره

 شد: سالااام.... کیباز بهمون نزد شین با

 زد: سالم.... یلبخند محو ریام

 کردم و به آرمان چشم دوختم. یسالم آروم منم

 گفت:چه خبر؟ رینگاهم کرد و بعد رو به ام رهیخ هیثان چند

 ش؟یدی.تو هم ددمیزد: بهرامو د یپوزخند ریام

 ر؟یام یستیتو که دنبال دردسر ن : نه!دیآرمان پر یاز رو رنگ

 دراز تر نکنه... مشیپاشو از گل دمیم ادیکنم.فقط به طرف  یدردسر درست نم چوقتیپررنگ تر شد:البته که نه! من ه ریام پوزخند

 کرده؟ یگفته؟ کار یزی* مگه چ

 ..دمیم حی: بعدا بهت توضدیکش یقینفس عم ریام

 تکون داد. یبه من انداخت و سر ینگاه کوتاه آرمان

 گرفت. دلم

 نداشت؟  یبه من ربط یعنی 

 کردم بهش فکر نکنم. یتکون دادم و سع یسر

 چه خبر؟ ایمارال خانوم! از دوستتون رو نیشد بایبحثو عوض کرد و با خنده رو به من ادامه داد: چقدر ز آرمان

 هم خوبه... ایتعجب گفتم: ممنونم.رو با

 تنها باهاتون صحبت کنم. شهیباز تر شد: امممم...م ششین

 اخم کرد: زهر مار!  ریام 

 ؟یآرمان محو شد: وا...تو چته امروز از دنده چپ پا شد ی خنده

 +حرفو بزن!
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 * باشه فدات شم آروم باش!

 گرفت. خندم

 .باهاش آشنا شدم.دمید ارویرو تونی: امممم....راستش....من تو عروسدیبه پشت گردنش کش یدست آرمان

 تخس زل زد بهم: شمارشم گرفتم! یپسربچه ها نیع

 بهتون داد؟ ایگرد شد: جانم؟؟ خود رو چشمام

...فقط نمیبب ارویو منم رو رونیب میقرار بزارم هممون با هم بر هی شهیباهام لج کرده...خواستم اگه م یبه زور گرفتم...حساب ی* آره ول

 ...نمشیبب تونمیم ینجوریا

 .ادی: پس ازش خوشت مدیخند ریام

 سرشو خاروند: راستش آره! آرمان

 نگاه کردم. ریام به

 زد.. یلبخند

 تا تابستون بشه... دیش الیخیب دی.فکر کنم بامی.خرداد ماه هم کنکور دارمیبه آرمان گفتم: االن تو فصل امتحانات رو

 ...یشد: آها...اوک یم بادش خالکرد حس

 و آرمان گرم صحبت کردن شدن.. ریام

 تو باغ هوا بخورم باشه؟  رمیم کمیفشار دادم و گفتم: من  رویام یبازو 

 !امی+ باهات م

 ...گردمی....زود برمخوادینم زمینه عز_

 قدم برداشتم و از عمارت خارج شدم. یجدا شدم و به سمت در ورود ازش

 داخل عمارت چقدر گرمه! دمیو تازه فهم دمیکش یقیخنک که به صورتم خورد نفس عم یهوا رونیرفتم ب یوقن

 انداختم. یباغ نگاه به

 ازدواج کنه! یکیکوچ نیدختر به ا هیبا  ریکردم ام ی+ فکر نم

 به سمت صدا برگشتم و چشمم به پرهام خورد. متعجب

 !بهیعج یهمه اختالف سن نی+ ا

 د؟؟یببخش_

 تر باهاتون آشنا شم. شیب خوادی...دلم مالیخید: بتکون دا یسر

 بود!  حیچقدر وق 

 !خوادیاما من دلم نم_

 وقت... هی ینش مونی! پشیچموش یلی: مشخصه خستادیروم ا روبه

 دیکنیلطف کردم بهتون! اما حاال که بحثو تموم نم دیبزن یندارم.اگه تا االنم اجازه دادم حرف یحرف چیبه ظاهر محترم من با شما ه یآقا_

 جوابتونو بده! ریفکر کنم بهتره ام

 یهمه خانوم نیا ست؟ین ییبایهمه ز نیا فی: حدمیدور بازوم حلقه شد و به سمت عقب کش یقدم برداشتم که دست یسمت در ورود به

 ...کنهیرحم نم چکسیب که به هاعصا یآدم بداخالق و ب هی...ریآدم مثل ام هیاونم واسه  ت؟یو جذاب

 زد؟یم یچه زر نی.ادیباال پر ابروهام

 یستیبا شوهرمم ن سهیقابل مقا یبد؟ تو حت یخوبه چ یچ یگیکه به من م یهست یک یکنیمحکم پس زدم و گفتم: تو فکر م دستشو

 .رسهیمثل تو نم ییرحمه رحمش به کسا یب ریحواستو جمع کن پرهام خان! اگه ام ؟یدیاونوقت دربارش نظر م

 وارد عمارت شدم. عیجوابش نموندم و سر منتظر

 .زدیتند تند م قلبم

 .ریو رفتم سمت ام دمیکش یقیعم نفس

 بوده باشه؟ یرحم و بدخالق عصب یادم ب هی یهمه مهر و خوب نیبا ا ریممکنه ام یعنیبود؟  یپرهام چ یحرفا یمعن یعنی

 خودم فکر کردم که محاله! با

 کردم... یاشتباه م یول

 باشه... ریام یاعتماد یو منشا بالها ب ادیسرم ب ییقراره چه بالها ندهیدر آ دونستمینم
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 : ریام 

 واسه هوا خوردن ازم جدا شده بود و رفته بود تو باغ. مارال

 کرده!؟ کاریچ یاون بهرام لعنت ه؟یچ انیجر ریشونمو فشرد: ام آرمان

 قیاز طر خوانیکه م نهیلو رفته.سر و ته حرفاشون ا کردهیاز جاسوساش که تو شرکت کار م یکیگفتم: دوروز قبل از مراسم ازدواج  کالفه

 مارال بهم صدمه بزنن.

 ؟یکرد کاری* خب تو با جاسوسش چ

 کردم؟ کاریبهش انداختم: به نظرت چ ینگاه

 ؟یدیند یمشکوک زیروز تا االن چ بست: از اون هیجمع کرد و چشماشو واسه چند ثان لباشو

 .بهیعج نشی+ نه! هم

 دختر بچه هفده ساله! هیمارال وجود داره.فقط   گهیاالن د یول شنیتو نم فی.حریحواستو جمع کن کنمیم شنهادی.بهت پقای* دق

 تکون دادم. سرمو

 برگشتن مارال حرفامون ناتموم موند. با

 من بود. یدختر تمام زندگ نیا

 زد. یالک خوردشو دور بازوم حلقه کرد و لبخند ملوس یبا اون ناخنا فیظر یانگشتا

 رو از خودم دور کردم. یمنف یو فکرا دمیبوس شویشونیپ

 شد. کیمشروبه بهمون نزد اتشونیمحتو دونستمیکه خوب م ییوانایپر از ل ینیس هیبا  یخدمتکار

 !دییرو لبش نشوند: بفرما یخندیل

 .میبرداشت وانیل هیو آرمان  من

 گفت: بزار منم امتحان کنم!  طنتیمارال بازومو فشرد و با ش 

 !دیاریبه خدمتکار گفتم:واسه خانومم شربت ب رو

 گفت و دور شد. یچشم خدمتکاره

 با اخم زل زد بهم. مارال

 ملوس من! یشیپ

 ...یبچه ا یادیدلم تو ز زیزدم: عز یکج لبخند

 کرد و روشو برگردوند: قهرم! اخم

 .خورمی: پس منم نمزیم یگذاشتم رو وانویل

 برق زد. چشماش

 زدم و مشغول صحبت با آرمان شدم. یلبخند

 مچاله شده. افشیدستشه و ق یمشروب خال وانیکه ل دمیبرگشتم مارالو د یازش غافل شم و وقت دینبا دونستمینم

 وونه؟؟ید یکرد کاریوحشت دستشو گرفتم: چ با

 ...زه!سوید: مکرد و چشماش پر از اشک ش یا سرفه

 ؟؟یگفتم: چ یرو ازش گرفتم و با نگران یخال وانیل

 کر..دم.... ی...چه غلطیزد: معد..م.....وااابازوم چنگ به

 .میاز آرمان دور شد یعذر خواه هی با

 هم گرمه.... یلی...خسوزهیمارال پسر از اشک شده بود: معدم م یچشما

 رفت سمت قلبش. دستش

 ...ختیته دلم فرو ر یزیچ هی

 قلبش؟؟

 .نیکردم و مارالو بردم سمت ماش یخداحافظ انیمکث مانتو و شالشو از خدمتکار گرفتم و با آرمان و شا بدون

 به سر کنم؟؟ یمن چه خاک ادیسرت ب ییبال هی یگینم وونهید یبغض داشت: دختره  صدام

 .دیکشیم قیعم ینفسا

 .شدیدردش داشت کمتر م انگار
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 گرممهههه....اه... یلیخ یگرفت: خو..بم...ول دستمو

 ....پوفففف....یلب غر زدم: دختره  ریروشن کردم و ز نویماش

 .یداد به صندل هیتک سرشو

 گرمشه. یبدجور دادیکشدار و تن عرق کردش نشون م ینفسا

 شدم و خودم بلندش کردم تا ببرمش داخل. ادهیبه عمارت پ دنیمحض رس به

 تو اتاق خواب و لباسشو از تنش دراوردم. بردمش

 خودم کرد. یاز خود ب دشیلخت و سف تن

 : نروووو....دینال یخمار و لحن کشدار یاما دستاشو دور گردنم حلقه کرد و با صدا ارمیبرم تا واسش لباس ب خواستم

 .خوردیداغش به صورتم م ینفسا

 داغشو رو لبام حس کردم. یلبا امیبه خودم ب تا

 مارال! یازش جدا شدم و گفتم: االن نه! تو مست یلیم یب با

 االااان.... نییییی...همخوامتی: مدیبغض نال با

 رو هم فشار دادم. دندونامو

 .راهنمیپ یدراورد و دستاش رفت سمت دکمه ها کتمو

 سر داد و دستاش شل شد. یمحکم گاز گرفتم که اخ لباشو

 زدم روش. مهیو شلوارمو با حرص از تنم دراوردم و خ راهنیپ

 و با عطش گفت: چقدر تنت داااغه!  دیگردنمو بوس 

 لباش شدم. دنیدادم و مشغول بوس رونیب نفسمو

 دراوردم. رشویو لباس ز نیهمون حالت سوت در

 .کردیم میداغش روان یلبا

 .دمیمک یو م دمیبوس یلباش که دل کندم گردنشو با ولع م از

 .شدمینم ریس

 ...ریتو موهام فرو برد و سرمو بلند کرد: ام دستشو

 نفس نفس زل زدم بهش. با

 خواستم تشنه ترش کنم. یم

 .دیکش یتو مشتم فشردم که اه بلند اریاخت یرو ب یکیهاش و اون  نهیاز  س یکی دنیکردم به مک شروع

 .دادمیساعت بود که طولش م میتر از ن شیب

 !!!ری: امدیکش موهامو

 بلند کردم. سرمو

 نامنظم شده بود. نفسام

 دوست دارم! یلیدور کمرم حلقه کرد و زمزمه کرد: خ پاهاشو

 .دیچیپر از درد و لذتش تو اتاق پ یناله  یتو بغلم فشردمش و چند لحظه بعد صدا محکم

 پر از درد و لذت عشقم واسم نبود... یبهتر از ناله ها ایتو دن یچیه

**** 

 :مارال

 چشمامو باز کردم. یبیدرد عجسر با

 افتاد. ریام یپکا کسیلخت و س نهیچرخوندم و چشمم به س نگاهمو

 تر تو بغلش جا کردم. شیرو لبم نشست و با لذت خودمو ب یلبخند

 که نفهمم با عشقم رابطه دارم و چقدر لذت بردم... ینه اونقدر یمست بودم ول شبید

 چهرش نگاه کردم. به

 ؟؟؟یدیبشرو انقدر جذاااب افر نیچرا ا ایخدا



Roman-City.ir 
 داری میری رمان

 

https://telegram.me/romancity 14 

 

دور بازوم حلقه شد و پشت بندش  یو از تو بغلش دراومدم و خواستم از رو تخت بلند شم که دست دمیکش یقینفس عم قهیاز چند دق بعد

 : کجا خانوم کوچولو؟میمرد زندگ نیبم جذاب تر یصدا

 !!؟یداریسمتش و با تعجب گفتم: ب برگشتم

 خوابم سبکه.. یدونیت: تو که مو گف دیبه چشماش کش یدست

 خب؟ _

 تو بغل منه.. شهی! تو جات همیشدیاز بغلم جدا م دی+پس نبا

 .رمیبرم دوش بگ یزدم: اگه اجازه بد یلبخند

 ؟ییباز شد: تنها ششین

 !قایعمد گفتم: دق از

 درصد بزارم! هی ی+ تو فکر کن حت

 حرف بلندم کرد و بردم سمت حموم. نیگفتن ا با

 و زمزمه کرد: خانوم کوچولوم که درد نداره هوم؟ دیبوسگوشمو  ریز

 .شهیحالم خوب  ندهیدونستم تا چند ساعت آ یحال م نیبا ا کردیم تمیسوزش بود که اذ هی ینداشتم....ول درد

 نچ!_

 .ایمشروب بخور گهید نمی+ نب

 !دیجمع کردم: ببخش لبامو

 و بردم تو حموم. دیبوس گونمو

 !رمیمیم یگفتم: پرش نکن...حوصله ندارم! تازشم دارم از گرسنگ عیوانو پر کنه که سر خواست

 ...یوقت یاز دست داد تویخانومم انرژ هیعی: طبدیخند

 زدم: منحرف! غیج

 شدت گرفت و دوش آبو باز کرد. خندش

 دستاشو دور کمرم حلقه کرد. ستادمیرو به روش ا قایدوش دق ریاز بغلش دراومدم و ز یوقت

 .نمیکردم تا بتونم چهرشو بب یسرمو بلند م دیبا

 رو لباش بود. یثیخب لبخند

 کردم. یطونی+ من هوس ش

 انجام بده؟  دیبکنه با یزیلبمو گاز گرفتم: مگه آدم هوس هرچ 

 مورد فرق داره عشقم.. هی نیا یسرم جمع کرد و همونجا نگهشون داشت: نه ول یباال سمویخ یموها

 یخاص یبو هی: عاشق عطر تنتم مارال...سوزوندیو کشدارش پوستمو م قیعم یداغش رو گردنم بود و نفسا یلبا امیبه خودم ب تا

 حس خوب! هی...مثل یدیم

 آرامشم شده حس کردن عطر تنت. یکنم ول فشیتوص یچجور دونمیبچه....نم هیعطر تن  مثل

 هام نشست. نهیرو س دستش

 !رینفس نفس گفتم: نکن ام با

 ! یمال خودمن...تو مال من ناینگاهم کرد: ا یجد یلیخ 

 گرفت. یو اونم خم شد و لبامو به باز ستادمینوک انگشتام ا رو

 ..دیرها کرد و دستاش نوازش گونه رو بدنم لغز موهامو

 پاهام و بلندم کرد. ریبرد ز دستاشو

 .فتمیشدم پاهامو دور کمرش حلقه کنم تا ن مجبور

 نفسم حبس شد... وارید یلحظه از سرد هیه حمام و واس واریبه د چسبوندم

 ...زدیم شمیکه دوباره گرمم شد چون تن داغش آت دینکش یطول یول

 .دمیقدم شدم و لباشو بوس شیبار خودم پ نیا

 که نفس کم اوردم. دیو مک دیزدم.انقدر لبامو بوس یبه موهاش چنگ م یتو موهاش درحال حرکت بود و گاه دستم

 شم تا از لبام دل بکنه .شدم موهاشو بک مجبور
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 .ارمیبهت فشار ب خوامی...نمترسمیم ی...ولخوامتیم یلینفس نفس گفت: خ با

 عشقم... ییکوچولو یلیگفت: هنوز خ یتلخ یتک خنده  با

 حمام برخورد کرد دستمو دور کمرش حلقه کردم و محکم بغلش کردم. سیخ نیو پاهام به زم نیگذاشتم زم یوقت

 واسم زودگذره. ایخوشبخت نیا کردمیچرا حس م دونستمینم

 شد. سیاز اشک خ صورتم

 دوست دارم! یلی: خدمینال یلرزون یصدا با

 کوچولو... نمیمنو...نگام کن بب نیبا دستاش قاب گرفت: بب صورتمو

 بلند کردم. سرمو

 ؟یکنیم هیتعجب گفت: چرا گر با

 رینکن...زود دوش بگ هی....گرسیییدوش: ه ریزودگذره واسم...بردم ز ایخوش نیا کنمیندارم! حس م یگفتم: حس خوب یهق هق خفه ا با

 ...یقرصاتو بخور دیبا

 تکون دادم و دوش گرفتم. یبغض سر با

 .رونیو رفتم ب دمیچیهم که دوش گرفت حوله رو دور خودم پ ریام

 ...درسام یامتحان سخت داشتم و بعد از خوردن صبحونه و قرصام دوباره نسستم پا هیفردا  پس

***** 

 بعد: دوماه

 !شونی+ ول کن اون لبارو...کند

 ! فکر نکنم بتونم...ترسمی...من مریاسترس برگشتم سمتش: ام با

 !دمی...قول میرتبه قبول ش نیبا بهتر دمی...بهت قول میتون یزد: تو م یآرامش بخش لبخند

 م؟یبر یجمع کردن و خودمو لوس کردم: بعد آزمون کجا م لبامو

مسافرت توپ و  هیو بعدشم  دیو خر یو شهرباز نمایخانوم کوچولومو ببرم س خوامیرستوران...بعدش م میری: بعد آزمون با هم مدیخند

 ...خوبه؟یمدت به خاطر درس انجام بد نیتو ا یکه نتونست یزیهرچ

 !هههههیزدم: عال یاز سر خوش حال یغیبغلش کردم و ج محکم

 نشده. رتی.برو تا دزمیدارم عز مانی: من بهت ادیو بعد لبمو نرم بوس مویشونیپ

 شدم. ادهیپ نیزدم و از ماش یلبخند

 برام فرستاد. یواسش تکون دادم که با عشق بوسه ا یدست

 و بعد از گفتن بسم اهلل رفتم سر جلسه.. دمیکش یقیعم نفس

 بود... میآزمون زندگ نیتر مهم

 ...کنکور

 خونده بودم.. یلیمن خ ایسواال آسون بودن  دونمینم

 آب خوردن بود... نیواسم ع نایو کمکا و تمر ریبه خاطر وجود ام کیزیو ف یاضیراحت جواب دادم و ر یلیرو خ زبان

 !دیکش ریتمام تستارو زدم و سرمو بلند کردم کمرم خشک شده بود و ت یوقت یچند ساعت گذشته بود ول دونمینم

 انقدر راحت باشه!  شدیباورم نم 

 کنم!  هیخواست گر یق دلم ماز شدت ذو 

 .رونیاز همه از سالن زدم ب زودتر

 سمتش. دمیدو ییجورا هی دمیکه د رویام نیماش

 زدم. یبلند غیج یسوار شدم و از سر خوش حال عیسر

 هوم؟ یخوب دار ی: پس خبرادیچیپ نیبلندش تو ماش ی خنده

 همشونو راحت جواب دادم...همشون!! ریام یبوددددد.....وا یییییگفتم: عال غیج غیبغلش کردم و با ج محکم

 نفسم... ی: پس صد در صد قبولدیمحکم بوس لبامو

 کنم.... کاریدونستم چ ینم ی....اگه تو نبودیییییییمرس یمرس یمرس ی...مرسریام یمرس_

 .زهیچ نیتو واسم بهتر شرفتیو پ یبود..خوش حال فمیکه بهت کردم وظ یو گفت: هرکمک دمیبوس دوباره
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***** 

 !نمایو س یبردم رستوران و بعدشم طبق قول شهرباز ریشب ام تا

 ..دیبرم شمال و بردم خر یم گهیدوروز د گفت

 و کفش اسپرت و صندل گرفتم. یو تابستون دیدست مانتو شلوار و شال جد چند

 !یا وهیم ریکه نداشتمو گرفتم و به خواست ام یا گهید یو رنگا غیج یو صورت یرنگ رژ لب مثل نارنج چند

 که خندم گرفته بود. دادیو نظر م کردیموشکافانه نگاهشون م چنان

 عمارت. میگرفت و شب برگشت یرونیو ب یمن واسه خودشم چند دست لباس راحت ی قهیسل به

 .میهوش شد یبه محض خوردن شام دوتامون ب یشدت خستگ از

**** 

 شدم. داریساعت ده از خواب ب صبح

 رفت شرکت. ینم ریبود و ام یرسم لیتعط

 زدم. یرو گونش زدم و به صورت غرق در خوابش لبخند یا بوسه

 و رفتم سمت استخر... دمیپوش رمویست لباس ز نیتر خوشگل

 به خودم بدم!! یحال هیمتعدد  یو درس خوندن و کالسا یسخت یماه و بعد از کل ریت یوقتش بود تو گرما حاال

 تو آب... دمیو پر دمیکش یقیعم نفس

 کردم. یبلند یخنده  جانیشدت ه از

 ساعت تو استخر مشغول شنا کردن بودم. مین حدود

 آب.. ریبرم ز قهیکردم واسه چند دق هوس

 اب... ریبستم و رفتم ز چشمامو

 .رونیب دمیدور کمرم حلقه شد و کش یدست هی هوی

 از سر ترس زدم. یغیکارو کرد که ج نیو با قدرت ا عیسر انقدر

 استخر؟ یایکرد: بدون من م ینگاهم م طونیخورد که ش ریو نگاهم به ام باز کردم چشمامو

 ؟ی...شدداری...بی: کدمینفس نفس خند با

 یرایو لباس ز دیکرد...با اون تن سف یفرشته بودم که تو استخر شنا م هیزدن  دیوقته! مشغول د یلی: خدیبوس قیعم سمویخ گردن

 خوشگلش...

 خجالت سرخ شده بودم. از

 شرتشو دراورد. یت

 شلوارک پاش بود. هی فقط

 بچه بغلم کرد.. هی نیپاهام و ع ریبرد ز دست

 بهش. دمیدور کمرش حلقه کردم و سفت چسب پاهامو

 انداخت. یاستخر نگاه به

 زدم: نهههههه...... یبلند غیبکنه ج خواستیکه م یتصور کار از

 : آرههههههه!دیخند بلند

 تو استخر... دیحرکت همونجور که تو بغلش بودم پر هی با

 بود؟ یچه کار نی...خدا شفات بده! اوونهیزدم: د غیو ج دمیکش یقیسرم که از آب دراومد نفس عم هیاز چند ثان بعد

 باز گفت: دلم خواست! شین با

 جذابش کرده بود.. یو بدجور کردیچکه م سشیخ یاز موها آب

 و کنار استخر خوابوندم. رونیب دیاب دراومد و منم کش از

 از صورت و گردنم کنار زد... سمویخ یزد و موها مهیخ سمیتن خ رو

 نفسمو گرفت. نمیداغش رو گردن و قفسه س یها بوسه

 حرکت بازش کرد. هیو با  نمیبرد سمت بند سوت دست

  ؟؟یبپوش ریگفت لباس ز یهام که پسشون زد و گفت: اصال ک نهیس یدستامو گرفتم جلو 
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 گرد شده نگاهش کردم. یچشما با

 گفتم. یگرفت که آه خفه ا یزیگاز ر نمویس نوک

 !وونهی: نکن ددمیتر گازش گرفت که شدت درد نال محکم

 چنگ زدم. موهاشو

 عشششقم...دردت اومد؟ دیو گفت: ببخش دیمک نمویس نوک

 چپ نگاهش کردم: پ ن پ.... چپ

 +زبون دراز!

 واسش دراوردم. زبونمو

 باز کرد. پاهامو

 ترس نگاهش کردم: االن نه! با

 گفت: چرا؟؟ یتک خنده ا با

 جاشه؟ تو هم حالت بده ها... نجایزدم: اخه ا غر

 پام به حرکت دراورد. نیب دستشو

 .دادیم یتنش بهم حس خوب ینیسنگ

 م؟یکن یاز لبام گرفت: آب باز یقیعم یو بعد بوسه  دیکش قیعم یبار تو گردنم نفسا چند

 تم: آرهههه...شوق گف با

 روم بلند شد و بلندم کرد. از

گوش خراشم بلند شد و قهقهه  غیپر کاه پرتم کرد تو استخر ج نیع یوقت یتو استخر ول میدوتامون با هم بپر خوادیکردم دوباره م فکر

 !ریام یها

 .میسه ساعت بود که تو استخر بود حدود

 خسته شده بودم. میلی!خمردمیداشتم م یگرسنگ از

 ..زمیعز ایو حوله اورد: ب رونیچون از استخر رفت ب دیفهم ریام انگار

 ....یییینگاهش کردم: مرس یقدردان با

 .رمیدوش بگ خوامی: مدمیوحوله رو پوش رونیاستخر رفتم ب از

 !نطوریزد: چه جالب.منم هم یسمتم و لبخند کج اومد

***** 

 :ریام

 .دمیکش یقیعم نفس

 بودم شمال.. ومدهیوقت بود ن یلیخ

 ....شدیم یسه چهار سال حدود

 روز آمادش کنن. هیداره و به چند تا کارگر سپردم در عرض  یریشدن و گردگ زیبه تم ازین المیدونستم و یقبل م از

 شد. ادهیپ نیاز ماش مارال

 چهارده ساله شده بود! یدخترا نیع یصورت یو شال و کفش اسپرتا دیاون مانتو و شلوار سف با

 ....رییییگفت: چه بزرگه ام یو با خوش حال دیبه هم کوب اشودست

 زدم: خوشت اومد؟ یلبخند

 .مینیداخلشم بب میاوهوم.بر_

 .میشد الیرو برداشتم و با هم وارد و چمدونا

 بود... یو مشک دیو سف یو سرمه ا یسرد مثل خاکستر یدکور کامال اسپرت با رنگا الیعمارتم،و برخالف

 باز کردم. خچالویکه همه جارو به مارال نشون دادم رفتم تو آشپزخونه و در  نیاز ا بعد

 بود. یخال کامال

 نکرده بودم!! نجاشویا فکر

 بستم و مارالو صدا زدم: مارال؟ مارالم... خچالوی در
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 اومد تو آشپزخونه: بله؟ عیسر

 .زایچ نجوریو ا یخوراک دیبرم فروشگاه واسه خر خوامی+ م

 ..مگه نه؟؟گهیخانم باهات باشه د هی دید: باز یملوس لبخند

 : صد البته.دمیند

 !میرنگشو از رو کاناپه برداشت: پس بر دیسف کیکوچ فیک

 .میخارج شد الیگذاشتم پشت کمرش و از و دستمو

 .میشد ادهیپ نیفروشگاه پارک کردم و از ماش نیتر کیساعت گذشت.کنار نزد مین

 الزم بود رو گرفتم... یمارال هرچ ییراهنما با

 بود واسه خودش! ییدختر هفده ساله بود اما کدبانو هی

 عمارت غروب بود. میبرگشت تا

 .میدیچ زریو فر خچالیتو  دارویکمک هم خر با

 لباساشو عوض کرد. یبا خستگ مارال

 بود. دهیپوش غیج یتاپ و شلوارک صورت هی

 اخم نگاهش کردم. با

 شده؟ یزی: چدیلحظه ترس هی

 ها؟ یکن وونهیمنو د یخوایتو م +

 باز شد: دووووس دارم... ششین

 سمتش که دستشو گرفت جلوم: االن نه! گشنمه!! رفتم

 نفس من! یزحمت غذا درست کردنو خودت بکش دیگرفت: با خندم

و گوجه هارو  ارشوریتو هم خ کنمیسرخ م نارویگفت: عشقم تا من ا یبسته همبر دراورد و با لبخند حرص درار هیباز کرد و  زرویفر در

 !نیبچ زویخورد کن و م

 .دمیکش یپوف

 بود! سرسخت

 که گفتو بدون چون و چرا انجام دادم. یعوض کردم و کار لباسامو

 نبودم... لیذل زن

 اندازه! یزنم برام مهم بود و از همه مهم تر عشقم بهش ب یراحت

تار موش کم بشه.االنم به خاطر مسافرت دو نفرمون  هی یخواست حت یم و دلم نمکرد یم یناز زندگ یکوچولو نیعمر با ا هیقرار بود  من

 کنه... یمجبور شده بود آشپز

 کرد. یدرست م چیو مارال داشت واسم ساندو میآشپزخونه نشسته بود یپنج نفره تو زیبعد پشت م قهیدق چند

 شدم بودم. رهیلبخند بهش خ با

 و کوچولوش تند تند مشغول بود. فیظر یاون دستا با

 خوشگلشو کرده بودم. یدستا دنیهوس بوس بیعج

 پرنسسم. ی: مرسدمیآماده شد ازش گرفتمش و دستشو بوس چمیساندو یوقت

تموم شد بهم بگو بازم  یشوهرم...وقت کنمیگفت: اووومم...خواهش م دشیجویکه م یبرداشت و درحال ارشوریخ کهیت هیزد و  یلبخند

 .رمیواست بگ

 زن نمونه دارم... هیبود بدونم  یحرفاش کاف نیهم

 کنه. یخوب بلد بود چجور واسم دلبر یکم بود ول یلیخ سنش

 باشه. رینظ یزن نمونه و ب هی یبلد بود چجور خوب

 و مارال ظرفارو شست و من خشک کردم. میجمع کرد زویاز خوردن شام م بعد

 ....هرچند خشک کردن ظرف!کیخودم دونستم که  به زنم کمک کنم هرچند کوچ ی فهینخواست اما من وظ ازم

 !ومدیکه از بغلم درنم یترسناک باحال و مارال لمیف هی بعدشم

 .کردیدختر بچه داشتم روحمو از تنم جدا م نیکه به ا یبیعج کشش
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 کرد. یصداش حالمو دگرگون م یحت

 ش مارالو ببرم ساحل.و قرار شد تا فردا میدیساعت دو خواب یطرفا شب

 خسته شده بود. یلیاما جوجوم امشب خ خواستمشیم یبدجور

 و.... دیطول کش یکه دو ساعت دامونیو بعدم خر میتو راه بود یمسافت طوالن هی

بچه  هیعاشقانم مثل  یو با زمزمه ها دمیتو آغوشم کش فشویاز پشت تن نح نیرابطه بشم واسه هم الیخیگرفتم امشبو ب میتصم کال

 خوابوندمش...

 دارم و صد ها بار تن ملکمو غرق بوسه کردم تا خوابم برد. یملکه ا نیخودمم چقدر خداروشکر کردم که همچ دونمینم

***** 

 مارال:  

 .دمیاز خواب پر یدیشد یحس نفس تنگ با

 .مدیعرق کرده بود و نفسم باال نم تنم

 !سیکم چشمام پر از اشک شدم و صورتم خ کم

 سرمو چرخوندم. نمیه دستمو گذاشته بودم رو قفسه سک یدرحال

 محکم بغلم کرده بود و خوابش برده بود.. ریام

 سبکه. یلیخوابش خ دونستمیم

 رو صورتش که چشماشو باز کرد. دمیدستمو کش آروم

حالت  اد؟ینفست باال نم م؟زیشده عز ی: چدیاز جا پر هوی ختمیریو اشک م زدمیکه داشتم نفس نفس م دنمیبا د یهنگ بود ول قهیدق چند

 بد شده؟

 سرمو تکون دادم. هیگر با

 تو بغلش. دیرو تخت و منو کش نشست

 ...قیپشت کمرم: آروم نفس بکش خب؟ آروم و عم دیکش یم دستشو

 .....ب...بده..یلی...شم.....خی....می..جور..نیهق هق گفتم: چرا....همش..ا... با

 ....یجراح غیت ریز یسن کمت بر نیبا ا خوامیتحمل کن به خاطر خودت....نم کمیتحمل کن خب؟  کمیبغض گفت: عشقم  با

 رو هم فشار دادم. چشمامو

 بود... یدرد بد یلیخ

 مهارش کنم...نه درد قلب و جسممو و نه درد روحمو... تونمیکه نم شهیبد م یجور ندهیدر آ دمیافسوس که نفهم اما

 برگشت. یام به حالت عاداز ربع ساعت باالخره آروم شدم و نفس بعد

 .ریام ی نهیگذاشتم رو س سرمو

 .دیبوس مویشونیپ

 !یکه هست ی....مرسیخوایم ممیماریکه منو با وجود ب یکردم: مرس زمزمه

 کچل و زشت و بد اخالق و غرغرو... ی...حتخوامتی: من همه جوره مدیتر خم کرد و لبمو بوس شیب سرشو

 !یمرد زندگ گنیکردم: به تو م یآروم ی خنده

 که؟ یانی.درجرخوامتیم یلی:خدیخند

 تر شد: بله شوهر جان. قیعم لبخندم

**** 

 شدم. داریساعت نه به زوووور ب صبح

 هنوز خواب بود! ریام

 نبود. زیسحرخ گهیچند وقته د نیگرفت.ا یم خندم

 و صورتمو شستم و مسواک زدم و بعد رفتم تا صبحانه درست کنم. دست

 کنم. داریب رویآماده کردم و برگشتم تو اتاق تا ام زویم

 که نگاهم به خودم افتاد وحشت کردم! نهیآ تو

 شده بودم. ایجنگل نیع
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 رو صورتم نشوندم. یمیمال شیموهامو شونه کردم و آرا عیسر

 .ریسمت تخت و آروم نشستم رو شکم ام رفتم

 حد سبک بودم؟ نیدر ا یعنیانگار نه انگار!  اصال

 ر؟یبا دستام قاب گرفتم و خم شدم روش: ام وصورتش

 .دمینرم بوس لباشو

 بودم خودشو به خواب زده چون خوابش سبکه. مطمئن

 نشست رو پهلوهاش و مشغول قلقلک دادن شدم. دستم

 ؟یدی: منو قلقلک مدیاز جاش پر هوی

 .یدونستم خودتو به خواب زد ی: مدمیخند بلند

 زد: اوهوم. یا مهینصفه ن لبخند

 ساحل. ی.مثال قراره منو ببرمیصبحونه بخور میبر ایب_

 + ساعت چنده؟

 !مینه و ن_

 .امیتا منم ب نییتکون داد: تو برو پا یسر

 .نییو منم رفتم پا ییتخت بلند شد و رفت سمت دستشو یرو از

 .ایبردم کنار در ریو ام رونیب میرفت الیاز صبحونه از و بعد

 .دادیبهم م بیعج آرامش

 برم تو آب. تونستمینبود و راحت م کسیکه ه میقسمت بود هی

 کردم. یآب باز یکل

 تو استخر. شیمثل پنج روز پ قایدق

 .الیو میدادم تا برگرد تیو بعد باالخره رضا میبود یوقت ناهار مشغول آب باز تا

 رفتم تو آشپزخونه تا ناهار درست کنم. ریاونم بدون لباس ز یتاپ و شلوارک نازک دنیگرفتم و بعد از پوش دوش

 هنوز حمام بود. ریام

 رو به شوهرم بدم. یخونگ یغذا هیخودم  یخواست با دستا یدلم م یول دهیگفت ناهار سفارش م بهم

 درست کنم. یگرفتم قورمه سبز میتصم

 بخوره. سیدراوردم و برنجو پاک کردم و گذاشتم تا خ زریو گوشتشو از فر یسبز

 که مشغول درست کردن خورش بودم برنجم آماده کردم و گذاشتم دم بکشه. همونطور

 بودم. یآشپز غرق

 خوندم. یلب باهاش م ریز یو گاه دادمیو من خنگ مدام خودمو تکون م کردیباز بود و آهنگ پخش م ونیزیتلو

 شدم. یرازیدراوردم و مشغول درست کردن ساالد ش خچالیاز تو  ارویو خ گوجه

نگاه  یقیداده و به سرتاپام با لبخند عم هیاپن تک هیکه  ریام دنیبا د یول ارمیو نمکو ب مویتا دوباره آبل دمید کردنشون چرخاز خور بعد

 خشکم زد. کنهیم

 بود. دهیپوش یرنگ یو شلوار مشک دیشرت سف یخشک بود و ت موهاش

 شده! رهیخ امیبه خنگ باز یاز ک دونهیم خدا

 خندش گرفت: ادامه بده!  

 ؟یتاحاال اومد یو نمکو اوردم و گفتم: از ک مویآبل

 بودم کدبانو! نجایاز اولش ا بای+ تقر

 ....یبخور دمیم ییغذا هیکردم:  یا خنده

 بوش که همه جارو پر کرده... ؟یتو آشپزخونه و محکم بغلم کرد: اوممممم....قورمه سبز اومد

 ؟؟یدوس ندار_

 تر از تو! شینه ب ی:عاشقشم! ولدیبوس گردنمو

 شده گفتم: پس خداروشکر. کیبار یچشما با
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 خندش گرفت. بازم

 .زیو گذاشتم سر م دمیکش سیناهار آماده شد برنجو تو د یوقت

 تو ظرف و گذاشتم کنارش. ختمیهم ر خورش

 .زیو با ماست و ساالد گذاشتم رو م دمیو قاشق و چنگال رو هم چ بشقاب

 رو هم اوردم. یعادت ترش طبق

 تر شده بود. شیچند وقته ب نیا یبودم ول جاتیعاشق ترش شهیهم

 محال بود! یکردم حاملم ول یوقتا فکر م یبعض

 منظم بود. امیودیکرد و منم پر یم یریشگیپ ریام

 .زدمیم گهیبچه دار شدنو تا دو سه سال د دیق دیبا

 بده. نشیدکتر داشتن هم شوهر

 !فتهیواسه زنش ب یاتفاق ترسهیم مدام

  \: هیبابا لوس باز الیخیب 

 .زینشستم پشت م ریام با

 و گذاشتم جلوش. دمیغذا کش واسش

 .دیییزدم: بفرما یلبخند

 تو؟  یبود یک ی: فرشته دیدستامو گرفت و روشونو بوس 

 .دمیخند

 تند تند خوردنش مشخص بود خوشش اومده. از

 تر شد: آروم باش! دیشد خندم

 نداره! ی..انگار کال طعمدهینم یخونگ یبه خوردم...مزه غذا دنیم یمصنوع یمسخره انگار غذا یاراخدمتک نی!! اهیعال یدهن پر گفت: وا با

 !ستیبه خدمتکار ن یازیپر کردم و بردم سمت دهنم: به نظر من اصال ن قاشقمو

 کنه؟ یآشپز یکنه ک زشیتم یاون عمارت بزرگو بکنه؟ ک یکارا یکه! ک شهی: نمدیاز غذا خوردن کش دست

 یریکنه و گردگ زیتا خونه رو تم ینفرو استخدام کن هیبار  هی یهفته ا یتونی.فقط مامیبرم یو خونه دار یکردم: من از پس آشپز اخم

 !ییلباس شو نیو لباسا هم با ماش ییظرف شو نیکنه.ظرفا هم با ماش

 نگاهم کرد. فقط

و نه اونقدر  یبش جیراحت.خونه ساکت و به اندازه.نه اونقدر بزرگه که گ یلی.خمیدونفر م؟یچه راحت نجایاالن ا نیدادم: درضمن...بب ادامه

آرامشم  ینجوریا کنمی! حس مریزن نمونه باشم ام هی خوادی! خودم و خودت...دلم مخوادیم یا یزندگ نی.دلم همچرهیکه دلت بگ کهیکوچ

 تره. شیب

دانشگاه.تازه درسا و کارت شروع  یشروع شده.تازه قراره بر تیبزار چند سال بگذره.تو تازه زندگ یمشغول خوردن شد: باشه.ول دوباره

 دلم؟ زیبگذره..باشه عز کمی.بزار شهیدردسرات دوبرابر م یمطب زد ای یمشغول شد مارستانیدرست تموم شد و تو ب یشده.درضمن وقت

 و درست بود. یحرفاش منطق شهیهم مثل

 کرد. یآگاه ترم م اشییا راهنماخوب بود که ب چقدر

. 

 گفتم و خودمم مشغول شدم یلبخند باشه ا با

 خشکشون کرد. شبیمثل د ریاز ناهار ظرفارو شستم و ام بعد

 کنم. یبرداشتم تا باهاش باز مویشدم رو کاناپه گوش ولو

 من حوصلش سررفته؟ یکنارم نشست و گفت: کوچولو ریام

 گذاشتم رو شونش: اوهوم. سرمو

 .رونیبرمت ب یم گهی+ دوساعت د

 تو بغلش: کجا؟ دمیتو بغلش جا کردم و دراز کش خودمو

 .یکه دوس دار یزی...هرچیدنید یجاها د،ی.مرکز خریدورم حلقه کرد:هرجا که بخوا دستاشو

 گذاشتم کنار و چشمامو بستم. مویگوش دمیکش یکه عطر تلخشو بو م یدرحال
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 خوابم برد.... یکه ک دمیمل کنم و نفهمنبود اما نتونستم تح دنیخواب قصدم

**** 

 .دمیشده بود رو پوش یکه سرشونه هاش گل دوز مویتابستون دیسف یتند مانتو تند

 .دادیتر نشون م کیداشت که کمرمو بار یفیظر کمربند

 زدم. یدیو شال سف دمیهم پوش یمشک یلوله تفنگ شلوار

 بود. یرنگ یخط چشم و رژ گونه و رژ لب صورت هیفقط  شمیآرا

 .رونیستشو برداشتم و از اتاق رفتم ب دیسف فیرنگ و ک دیپاشنه بلند سف یکفشا

 من آمادم.... ریگفتم: ام نییرفتم پا یکه از پله ها م همونطور

 کاناپه نشسته بود. یرو

 بود. دهیو  پوش یمشک نیرنگ و شلوار ج دیشرت سف یت

 .میرو کاناپه بلند شد و اومد سمتم: بر از

 .میخارج شد الیم از وه با

 دوروزه آرامش داشتم. نیا

 رفع شده بود. امیخستگ همه

 .میساعت تو راه بود مین کینزد

 شو. ادهیپارک کرد: پ دیمرکز خر هی یجلو ریام

 ندارم! ازین یزیچه خبره؟ من که چ ریام_

 .رهیو چشمتو بگ ادیکه خوشت ب یکنیم دایپ یزیچ هیشو من مطمئنم حداقل  ادهیزد: پ یلبخند

 شدم و کنارش قدم برداشتم. ادهیپ

 پاشنه بلندمو دوس داشتم! یتق تق کفشا یصدا

 دستشو دور کمرم حلقه کرد. ریام

 خورد. یفروش یمغازه اسباب باز هیچشمم خورد به  هوی

 .نیتریتو و یایرو عروسک بارب دیچرخ نگاهم

 خواست! یم یبود به سرم اما دلم بارب زده

 آرزوشو داشتم اما نداشتمش! شهیکه هم یزیچ

 شد و بدون حرف بردم تو مغازه. رمیمتوجه نگاه خ ریام

 .دیبود کش ییظرف شو میفر شدش که مثل س یبه موها یدست ریام دنیبود با د یکه دختر جوون فروشنده

 !دی.خوش اومددییگفت: سالم.بفرما ریو روبه ام دیرژ خوردشو به هم مال یلبا

 ن وجود داشتم!نه انگار م انگار

 باشه! ادیز لشمی.همه مدلشو.لباساش و وسادیاریب نویتریو یتو یاینگاهش کنه گفت: عروسک بارب نکهیبدون ا ریام

 شدم.. سرخ

 نبود؟  ایخجالت آور بود  

 خواست. یم یدلم بارب شدمیساله م جدهیه گهیکه چند ماه د یمن

 د؟؟یخوا ی: بفرما...واسه دخترتون مدیاورد و جلومون چ ارویهمه بارب دختره

 دلم؟ زیبهش نداد و با لبخند بهم گفت: از کدومشون خوشت اومده عز یجواب ریام

 که با همه فرق داشت. یبهتره بگم عروسک ای یخورد به بارب نگاهم

 بود. یعیطب یلیبود و چشماشم خ یبود و صورتشم انگار واقع یعیطب یلیو چهرش خ اندامش

 روشن بود. یها و موهاش آب یاز چتر یشده بود و قسمت سیرنگ داشت که چند تارشون گ ییطالبلند  یموها

بود فقط  یواقع یآدما یرنگ بود و مشخص بود لباساش دست دوزن.مثل لباسا یخاکستر یو شلوار ورزش یتنه مشک مین هیتنش  لباس

 که پاش بود محشر بود. یاسپرت یکفشا یتر شده بود.حت کیکوچ زیانگار چند سا

 !فیو ک نهیو آ یشیآرا کیداشت با لوازم کوچ گهیکه تنش بود چند دست لباس و کفش د یاز لباس ریغ

 خوشگله! یلیخ نیگفتم: ا اریاخت یب
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.تمام عروسک و لباساش با دست ساخته هیکار خاص یلیکه مونده.خ شهیآخر نیگفت: ا شیتو دماغ یباال انداخت و با صدا ییابرو فروشنده

 باالتره. یلیخ متشمیشده.ق

 .میداریبرم نویگفت: هم تیبا جد ریام

 رو لبم نشست. یلبخند

 بود! یعال

 پنجاه سانت ارتفاع داشت. بایتقر عروسکه

 مغازه. یرنگ گوشه  یخواست حساب کنه که نگاهش خورد به خرس بزرگ قهوه ا ریام

 بزرگ بود. یلیخ

 ! شدیم یفکر کنم سه متر 

 روبان قرمز رنگ هم دور گردنش بود. هی

 !میخر یخرسه هم م نیتا اخر باز شد: ا ریام شین

***** 

 روز بعد: کی

 کردم ببافمشون. یو سع دمیکش یعروسکم دست م یموها به

 وقت غذام نسوزه! هیحال حواسم بود که  نیع در

 غذا بده. مشیدید الیعد از برگشتن به وب شبیکه د یبود و به گربه ا الیپشت و ریام

 به غذا انداختم. یبلند شدم و نگاه زیپشت م از

 درست کرده بودم. مهیق خورش

 آماده بود. بایتقر

 .زیو با ظرف خورش گذاشتم رو م دمیکش سیو برنجو تو د دمیچ زویم

 ساالد درست کرده بودم. روزید مثل

 .ادیب ریو منتظر موندم تا ام زیگذاشتم رو م اونم

 !هیبانمک ی: گربه الیباز اومد تو و شیبعد با ن قهیدق پنج

 ناهار. ایزدم: ب یلبخند

 .زیشست و نشست پشت م دستاشو

 سرورم! دیی: بفرمادمیرو به روش و واسش تو ظرف غذا کش نشستم

 مارال خانوم! کنهیخنده گفت: چه م با

 تند مشغول خوردن شد و بازم خندم گرفت.. تند

 .میذامونو خوردسکوت غ تو

 رنگش افتاد. دیشرت سف یت یخورش رو عیضا یکه نگاهم به لکه  ارهیدرب خچالیآبو از تو  یبلند شد و خواست بطر زیپشت م از

 شدم. هول

 !!اریشرتشو درب یاز جام بلند شدم و گفتم: بدو ت عیسر

 ؟ینگاهم کرد: چ هنگ

 !!شهیلکه خورش روشه اگه نشورمش پاک نم اریشرتتو درب یت گمیم _

 .ارمیکردم درش ب یشرتشو گرفتم و سع یت یلبه  عیسر

 برهنه بر و بر نگاهم کرد. یتنه  میدرش اوردم با همون ن یوقت

 !!شهیپاک نم شیبشور ریرو لباست و د فتهیروغن و غذا ب ی: مامانم بهم گفت لکه دمیکش یشرتشو شستم و نفس راحت یت عیسر

 بود. ینفسم.غذا عال ی: مرسدیبه موهاش کش یگفت و دست یانآه

 سمتش. رفتم

 کرد. یم وونمیبغل کردنش د ی وسوسه

 ....!کنمممیرو کمرش: خواهش م دمیعمد بغلش کردم و دستمو کش از

 ؟یطونیلبش باال رفت و گفت: ش گوشه
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 کردم تو چشماش نگاه نکنم: اوهوم! یسع

 کرد. بلندم

 !ستیخوب ن ینجوریجمع کنم ا زویو گفتم: حداقل بزار م دمیکش یفیخف غیبودن حرکتش ج یناگهان از

 گفت و بردم تو اتاق. یجهنم به

 کرد رو تخت و گفت: لباساتو درببار پرتم

 وگرنه... 

 حرفشو تموم کنه لباسامو دراوردم. نکهیاز ا قبل

 !!دهیو جرشون م هیدونستم وحش یم

 کرد. یبلند یحرکتم خنده  نیا با

 روم. دیکش دراز

 گرفت... یبدنش نفسمو م ینیسنگ

 واسم لذت بخش بود. یول

 لبام شد. دنیولع مشغول بوس با

 کردم و دست بردم سمت شلوارش. شیهمراه

 و خودش شلوارشو دراورد. دیفهم

 حسش کردم آروم گرفتم. یتحملم تموم شده بود و وقت گهیکه د یآمادم کرد جور یو حساب میبود یساعت مشغول عشق باز مین تا

 نداشتم.فقط لذت بود و لذت... یمثل قبل درد گهید

***** 

 : ریام

 گربه تو بغلم مچاله شده بود. هی مثل

 بود. قیکرده بود و نفساش عم عرق

 خوشگلم؟ ی: خوبدمیبوس شویشونیپ

 گفت و چشماشو بست. یجون یب اوهوم

 موندم تا خوابش ببره. منتظر

 تخت بلند شدم و رفتم تو حمام. یاز رو دهیمطمئن شدم خواب یوقت

 .منیو رفتم تو سالن نش دمیگرفتم و لباس پوش دوش

 آرمانو گرفتم. یپرت کردم رو کاناپه و شماره  خودمو

 !یاز ما کرد یادی.چه عجب رخانی:بههه....امدمیکه صداشو شن دینکش یطول

 ره؟یم شیشرکت خوب پ یکارا ؟یباهات حرف زدم.خوب روزید نیگرفت: خنگ خدا من هم خندم

 دونفر شک دارم. یکیتخت.فقط من به  التی+ آره داداش خ

 چرا؟؟ ؟یچ_

 !گهی+ مشکوکم د

 اسکل؟ یمشکوک شونیخب به چ _

 مشکوکن. گهی.حسم مدونمی+ چم

 .گردمیمدت بگذره برم هی.یاوک_

 + مارال چطوره؟

 خوب!_

قارچ دارن  نی! عکنهیهمه جاسوسا و نوچه هاشو همه جا پخش م تیبهرام قوزم نیا دمیمراقبش باش.از بچه ها شن یشنویاز من م ری+ ام

 !کننیرشد م

 خنده دار بود! شمیحرف زدن جد یپسر حت نیا

 نداره؟ ی.مراقبم.کاریکردم خندمو بخورم گفتم: اوک یم یکه سع یدرحال

 !یبا ی+ نه.فدات بوس بوس سالم برسون قربونم بر
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 رو روشن کردم. یو یخنده تماسو قطع کردم و ت با

 شه. داشیوقت بگذرونم تا پ ییجورا هیخواستم  ینداشتم و فقط م ویچینبود حس و حال ه شمیپ ایمارال خواب بود  یوقت

 .دمیدیم لمیبود که داشتم ف یدوساعت حدود

 کنم. داریگرفتم برم و مارالو ب میتصم

 زل زده بود بهم. سیخ یبود و با چشما دهیچیمارال که مالفه رو دورش پ دنیبا د یول دمیکاناپه بلند شدم و چرخ یرو از

 ...ریکند و نامنظم بود: ام.. نفساش

 شده عشقم؟ چته دردت به جونم؟  یبا وحشت خودمو رسوندم بهش و تو بغلم گرفتمش: چ 

 ...دمی: خو...اب...بد...ددینال هیگر با

 بود. دهیپر یبدجور رنگش

 نفسم؟؟ یدید یتم:خواب چسمت حمام و گف بردمش

 ..اد...ی...نمادمی...یچیدهنشو قورت داد: ه..ه آب

**** 

 : مارال

 کردم. یم هیصدا گر یبودم و ب دهیوان دراز کش تو

 اون کابوس وحشتناک. باز

  زنه؟یداره درحد کشت منو م میآدم زندگ نیمهربون تر م،یکه عشق زندگ نمیکابوس بب دیچرا من با 

 بود سکته کنم!! کینزد دمیکنار خودم ند رویشدم و ام داریاز خواب ب یوقت تازه

 کرد. یدرد م یبدجور سرم

 شدم و دوش گرفتم. بلند

 دور خودم و از حمام خارج شدم. دمیچیرو پ حوله

 تخت نشسته بود. یرو ریام

 : حالت خوبه؟؟ دیاز جا پر دنمیبا د 

 !مینازک نارنج یادیود...من زنب یخاص زیپشت گوشم دادم: آره...چ سمویخ یموها

 .دیبوس قیعم مویشونیدورم حلقه کرد و پ دستشو

 رو از دورم باز کردم. حوله

 چشمام ثابت موند. یو رو دیرو بدنم چرخ ریام نگاه

 .دمیکش یخجالت نم ازش

 کرد. یهوس نگاهم نم با

 بردم! یبلکه لذت م دمیکش یکرد و من نه تنها خجالت نم یعشق نگاهم م با

 .دمیپوش رشینگاه خ یجلو لباسامو

 برداشتم و خواستم موهامو خشک کنم که خودش نشوندم و مشغول خشک کردن موهام شد. سشوارو

 بستم.. یچشمامو م ومدیدستش نوازشگونه تو موهام به حرکت درم یوقت

 بردم. یبودنش لذت م یتک تک لحظه ها از

 بودم. عاشقش

 تمام وجودم! با

 .دمشیپرست یوار و عاشقانه م وانهیشده بود که د یواسه من بت ریام

 ماه بعد: سه

 زده بودم به صفحه لپ تاپ... زل

 !شدینم باورم

 شد. یکه اشکام جار دینکش یطول

 زدم و با هق هق گفتم: قبول شدمممممممم!!!! غیج یشدت خوش حال از

 از تو شوک دراومد. ریام
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 و دو! ی! رتبت شده سیدگوشم زمزمه کرد: قبول ش ریبغلم کرد و ز محکم

 !نمیبی! دارم خواب مشهیزدم: باورم نم هق

 کرد و چند دور چرخوندم. بلندم

 شکرت! ای: خدادمیخند هیگر ونیم

 زنگ خورد. شیگوش نیگذاشتم زم نکهیمحض ا به

 اخماش درهم شد. دنشیداشت و با د برش

 شده؟ یگفتم: باز چ ینگران با

 دست از سرم برداره. خوادیم یک یعوض نیا دونمی+ پدرامه.من نم

 رفت. رونیاتاق ب از

 بهم گفته بود. زویبود که راجب پدرام همه چ یوقت چند

 و دشمناش بودن. بایرق نیو بهرام از بزرگ تار پدرام

 .دنیرس یدرحال رقابت بود اما بازم به پاش نم ریمدام با شرکت ام شرکتشون

 دست بردار نبودن! یول

 رو تخت و منتظرش موندم. نشستم

 کردم! ینم یذره هم احساس کسل هی میاز مسافرت برگشت یوقت از

 فوق العاده بود. ریام

 کرده بود که اصال حوصلم سر نره. یزیواسه تابستونم برنامه ر یجور

 برگشت تو اتاق از فکر دراومدم. یوقت

 ...رونیبرم ب دیمن با زمیزد به کت اسپرتش و گفت: عز چنگ

 ؟یریترس بلند شدم: چرا؟ کجا م با

 .باشه؟؟رونیشد فقط از عمارت نرو ب یزی: هرچدیبوس مویشونیسمتم و پ اومد

 ..یول _

 + باشه؟؟؟

 تکون دادم: باشه. سرمو

 شرکت. رمیسر م هی+ 

 گفت و به سرعت از اتاق خارج شد. نویا

 به دلم افتاده بود. یبد ترس

 و قبول شدنم فکر کنم. یعال یکردم به رتبه  یو چشمامو بستم و سع دمیتخت دراز کش رو

 !شدمیخانم دکتر م باالخره

 که داشتم فکر کردم تا خوابم برد... ییها و آرزوها ایبه رو انقدر

**** 

 .دمیاز خواب پر میزنگ گوش یصدا با

 به اطرافم انداختم. ینگاه جیگ

 حال جواب دادم: بله؟؟ یبرداشتم و ب زیاز رو م رویگوش

 !یکردم جواب بد ی+ به به.مارال خانوم! فکر نم

 شناختم. یزهر کردن م ریواسه من و ام ویاون دوتا آشغالو که زندگ یگرفتم.بهرام بود! خوب صدا لرز

 .دیاز سرم پر خواب

 تر شد! شیشدنم لرزم ب ریمتوجه نبودن ام یوقت

 د؟؟یشما چرا با من تماس گرفت دیببخش_

 ادیسوسول ن یبچه قرت نیسره ا ییبال خوادیمنه خب؟ اگه دلت م شیخانوم کوچولو....شوهرت پ نی: ببخندش سوهان روحم بود یصدا

 .باشه؟یکنیکار گور شوهرتو م نیچون با ا یخبر کن سویپل یکنم.فکرشم نکن بخوا ی.آدرسو واست اس منجایا یاریم فیاالن تشر نیهم

 .دمیبه صورتم کش یدست
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 شده بود از اشک! سیخ

 شده بودم. الل

 بود. ختهیته دلم فرور یزیچ هی

 از قلب شده بود. یخال نمیقفسه س انگار

 .دیتو دستم لرز یتماسو قطع کرد و پشت بندش گوش یا گهیحرف د چیه بدون

 اس شده رو خوندم. آدرس

 تخت بلند شدم و رفتم سمت کمد لباسام. یاز رو کیستریحرکت ه هی با

 بسته بود. خی تنم

 ....ری....امری....امری....امریکردم: ام یتار کرده بود و مدام زمزمه م دموید اشک

 .رونیب دمیو از اتاق دو دمیکه دم دستم بود رو پوش یمانتو و شلوار و شال بالفاصله

 !ستادنینگهبانا کنار در ا دمیاز عمارت خارج شدم تازه فهم یوقت

 !رونیبرم ب زاشتنیسر و وضع عمرا م نیندارن اما با ا میدونستم کار یم

 سگ بزرگ مال نگهبانا بود! هیکه  ییسنگ بزرگ برداشتم و پرت کردم ته باغ.جا کهیت هیکار کرد که  یتو اون لحظه مغزم چجور دونمینم

 سگه با قدرت هرچه تمام تر شروع کرد به واق واق کردن. نیمحض برخورد سنگ به زم به

 تش.سم دنیکه نگهبانا دو دمید قهیاز چند دق بعد

 سمت در و از عمارت خارج شدم. دمیجت دو مثل

 .زدمینفس م نفس

 خوندم. گهیبار د هی آدرسو

 تونستم حدس بزنم خارج از شهره! یم ینداشتم ول یادیز ییاشنا

 دست تکون دادم. یتاکس نیاول واسه

 بود. یجوون پسر

 !دیتوجه بهش سوار شدم و آدرسو خوندم و با التماس گفتم: تورو خدا زودتر منو برسون یب

 به حرکت دراورد. نویتکون داد و ماش یبعد سر یتعجب کرد ول اولش

 !وردمیبا خودم ن یافتاد پول ادمیرو گفت تازه  هیو کرا میدیرس یوقت

 مانتوم. بیامتحان کردم و دستمو فرو بردم تو ج شانسمو

 و بدون پول نبودم! یدست خال چوقتیه ریلطف ام به

 شدم. ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 کنار جاده قرار داشت. یبزرگ یخرابه  یمانند که کارخونه  ابونیب یجا هی

 وارد کارخونه شدم. عیسر

 بود. کیجا تار همه

 کرد. یخاک و گرد و غبار خفم م یبو

 بار سرفه کردم. چند

 فشرد. مینیرو به ب یرنگ دیسف یصورتم اومد و پارچه  یجلو یدست هوی

 ...شدمیخفه م داشتم

 و چشمام بسته شد... دمیکش یقیعم نفس

****** 

 به زور باز کردم. چشمامو

 عرق کرده بود... تنم

 .ادیدرب یاز حالت تار دمیبار پلک زدم تا د چند

 چرخوندم اطرافم. نگاهمو

 اومد. ادمی زیکم همه چ کم

 !!!!ریییی...امری....امریتماسش....آدرس...ام...بهرام
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 .دمیجا پر از

 بودم. یاتاق نسبتا مجلل تو

 لباسام تنم بود! یبودم ول دهیتخت خواب دراز کش یرو

 .دمیکش یراحت نفس

 شد... انیاتاق باز شد و قامت بلند پدرام نما در

 کجاست؟؟؟ ری: امدمیوحشت نال با

همش  نایبزنه! ا بیخرابه بهت آس یبود تو اون کارخونه  کیزده بود به سرش.نزد وونهیبهرام د نیزد: آروم باش دختر جون.ا یلبخند

 و نجاتت بدم. نجایا ارمتیو تونستم ب دمینقشه بود تا تورو بکشونه اونجا.سر وقت رس

 لت خوبه؟.حاومدهیهنوز ن ریرسونمت عمارت.ام یکارت اون اس ام اس و ساعت تماسشم پاک کردم.االن م یراحت واسه

 تکون دادم. یسر جیکرده بودم! گ هنگ

 !میبر ایسمت بازوم و بلندم کنه: خب.ب ارهیدستشو ب خواست

 عقب و کنارش قدم برداشتم. دمیکش دستمو

 !میتو هتل دمیفهم میاتاق که خارج شد از

 شدم. نشیو سوار ماش رونیب میهتل رفت از

 مرد اعتماد کردم! نیرد و بدل نشد و من چقدر ساده بودم که به ا یرسوندم عمارت حرف تا

 رفتم سمت عمارت. یحرف چیکرد تا نگهبانا شک نکنن و من احمق و ساده بدون ه ادمیاز عمارت پ دورتر

 خشکم زد. دمیبودن د ستادهیدر ا یجلو دهینگهبانارو که با رنگ پر یوقت یول

 بود؟  یچ انیجر 

 مات موندن. دنمید با

 توجه بهشون از در رد شدم و رفتم تو عمارت. یب

 .دمیکش یقیعم نفس

 از پشت سرم خشکم زد: چرا؟ ییصدا دنیبا شن یلباسامو عوض کنم ول ریشدم و رفتم سمت پله ها تا قبل از اومدن ام وارد

 .برگشتم

 کم گذاشتم؟ یشده: چرا؟؟ مگه چ رهیسرخ و پر از اشک بهم خ ییمبل نشسته بود و با چشما یکه رو دمید رویام

 زده بود... خیتو رگام  خون

 چه خبر بود!؟ نجایا

 مشت عکس بود. هیدستش  تو

 گوشه و هجوم اورد سمتم. هیحرکت پرتشون کرد  هی با

 چرا؟؟  ؟؟؟ی: چرااااا؟ چرا عوضکندیعربده هاش قلبمو از جا م 

 .دیگرفت و محکم کش موهامو

 زدم. یغیشدت درد ج از

 نه؟؟....هرزه! هیبق شیپ یرفت یکردم که م یبرطرف نم ازاتویعربده: ن ارهدوب

 .ومدیباال نم نفسم

 ...دادنیمنو تو بغل پرهام نشون م یبرهنه  ریشده بودن و تصو نیافتاد که پخش زم ییبه عکسا نگاهم

 همون اتاق... تو

 هتل! تو

 خراب کنن؟ ریام شیهمش نقشه بود تا منو پ یعنی

 توسط پرهام پاک شده بود! شیبود که چند ساعت پ یمدرک نداشتم! تنها مدرکم اس ام اس یکردم؟ حت یم یچه غلط دیبا حاال

 که تو فکر... ستین ی.اونجوردمیم حیبهت توض ریکردن بود: ام هیکه تونستم بکنم گر یکار تنها

 .ختیپارکتا ر یرو مینیکه به صورتم خورد خون ب یوحشتناک یلیس با

 تیداره به واقع دمیدیکه م ییخوابا دمیمشت و لگد و حاال فهم یرحمانه  یضربات ب ری....عشقم...نفسم....منو گرفته بود زمیزندگ مرد

 !شهیم لیتبد
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 زدم. یشدت درد الل شده بودم و فقط زار م از

 سوزه! یدلش نم یذره ا یحت ریبود که چرا ام بیکل عمارتو دربر گرفته بود و واسم عج غامیج یصدا

 بودم. دنیکش غیخون خودم درحال دست و پا زدن و ج تو

 شده بود... یجام زخم همه

 باز کرد و باال برد. کمربندشو

 پست فطرت!! ازت متنفرمممممم! یزد: ازت متنفرم هرزه  نعره

 فرود اورد... فمیرو تن نح کمربندو

 ...دمینفهم یچیه گهید

***** 

 شدم. اریشد با وحشت و درد هوش ختهیکه روم ر یآب سرد با

 .ادیب ادمی زیتا همه چ دیطول کش قهیدق چند

 .دیکش یم گارینشسته بود و س یصندل یروبه روم رو یبا خونسرد ریام

 گار؟؟یس

 نبود! یگاریکه س ریام

 نداشت! یحس چیبود...سرد...ه خی چشماش

 چرخوندم. نگاهمو

که سفت و سرد بود و روش بسته شده بودم تمام تنم به  یشکنجه و تخت بیو غر بیعج یالیبا وسا یاتاق سراسر قرمز و مشک دنید با

 لرزه افتاد.

 کجا بود؟ گهید نجایا

تر عکساشونم  شیگناهم...بهم تهمت زدن...ب یبزار حرف بزنم.به جون مامانم من ب دمیتورو خدا...قسمت م ریهقم بلند شد: ام هق

 فتوشاپه...

 بلند شد و اروم اروم اومد سمتم. یصندل یاز رو یهمون خونسرد با

 شکمم خاموش کرد. یرو گارشویس

 .دمیکش یگوشخراش غیشدت درد و سوزش ج از

واست گرفتم  یطرفم! هرچ یدونستم با چه هرزه ا یکه تاحاال واست کردمو فراموش کن....نم یدهنمو گرفت و آروم گفت: هرکار یجلو

.تمام خدمتکارارو اخراج کردم و از ستین ی....از درس و دانشگاه خبرنتیو طالهات و ماش گهید لیگرفته تا وسا تیخودت.از گوش یارزون

 هرزه کوچولو! یبکن یبه بعد تو قراره کلفت نیا

 .دیبار یبا سرعت از چشمام م اشکام

مونت به حالت زار بزنن بدبخت! آس یکه مرغا ارمیسرت م یی.بالیکلفت نمونه کار کن هی نیع دی! نچ....بادمیداد: فکر نکن طالقت م ادامه

 ...دمیپدر و مادرت م لیعکساتو تحو یکنیدرصد بفهمم بهش فکر م هی! درضمن به فرار هم فکر نکن....چون اگه ییهرجا اقتیل یب

 .دمیشدن قلبمو شن کهیت کهیت یصدا

 که از رو دهنم برداشت با تمام وجودم از شدت غم و غصه زجه زدم. دستشو

 شبه باختم! هی مویزندگ همه

 شدم... نابود

 پاره کرد. کهیمنو تو تنم ت یراحت لباسا یلیدراوردن لباساش شد و بعد خ مشغول

 : نه...نه...نه نه نه نه نههههههههه!!!دمیشدم بهش و نال رهیوحشت خ با

 به صورتم زد. یمحکم یلیس

 تر شد. دیشد میگر

 رحمانش داغون کرد. یمحکم و ب یایلیصورتمم با س گهید سمت

 رفتار کرد!  وونیح هیمثل  دیمثل تو با یی: با آشغاالدیغر دادیکه بازوهامو فشار م یزد روم و درحال مهیخ 

 خودشو بهم فشار داد. یقبل یو آمادگ متیمال بدون

 نفسم قطع شد و تالش کردم دستامو آزاد کنم. دیچیدل و کمرم پ ریپاهام و ز نیکه ب یو وحشتناک دیدرد شد از
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 پر دردم گوش خودمم کر کرد... یغایرحمانش که شروع شد  و ج یب یها ضربه

 .دادمیجون م رشیز داشتم

 طاقت نداشت. میکبود و زخم تن

 دو ساعت کارشو طول داد. حدود

 تو تنم نمونده بود. یجون

 اصابت قرار داده بودن. سر شده بود و انگار با چکش استخونامو مورد تنم

 موندم. رهیکبود شده بود خ یپام که به طور دردناک یو به ال دمیکش یقیآروم گرفت و ازم جدا شد نفس عم یوقت

 زدم و تمام تنم به رعشه افتاده بود. یشدت درد و وحشت نفس نفس م از

 !یبد سیبهم سرو گهیبار د هی دیهرزه کوچولو...تو حمامم با االی: دیباز کرد و موهامو محکم کش دستامو

**** 

 هفته گذشت. کی

 درد گذشت.. با

 شکنجه گذشت. با

از اتاقا قرار  یکی یبوده و درش پشت کتابخونه  یمدت مخف نیبودم تمام ا دهیکه تازه فهم یتو اتاق شکنجه ا زدیازم سر م ییخطا اگه

 .دادیداشته شکنجم م

 ...هیچ لشیتو عمارت وجود داره و دل یاتاق نیدونستم چرا همچ ینم

 هم نداشتم که بپرسم! جرئت

 .یروز کارم شده بود کلفت تمام

 کردن کل عمارت! زیغذا درست کردن و شستن ظرفا با دست تا شستن لباسا و تم از

 .زدمیو به حال خودم و سرنوشت تلخم زار م دیترک یبغضم م مییتنها یوقتا

 ربط رو واسم ممنوع کرده بود! یکلمه حرف زدن ب هی یمرد خشن و شکنجه گر مونده بود که حت هیفقط مهربون و خوش اخالقم  ریام از

 !سمیتونستم رو پاهام وا یکرد و از شدت درد و ضعف نم یرحمانه بهم تجاوز م یهرروز ب الیتقر

 کردم. ینفس م یبودن و درد و تنگ تیاحساس اذ شهیتر از هم شیقلبم بدتر شده بود و ب تیوضع

 سرد و سفت. یبرداشتم و نشستم رو پارکتا منیسالن نش یکردم گلدون گوشه  زیاز تم دست

 .دمیباز شدن در از چا پر یصدا دنیبا شن یبود ول دنیآماده ترک بغضم

 وارد عمارت شد. ریام

 از مبال. یکیدراورد و پرت کرد رو  کتشو

 بهم خورد. چشمش

 بهم زل زد. یحس چیه بدون

 وحشت داشتم! ازش

 ! شدیم والیه هیبود شب یعصبان یوقت 

 ؟؟یدرست کرد ی: ناهار چدیکش یقیعم نفس

 کتلت و... کمی_

 + خفه شو!

 گفت و رفت سمت پله ها. نویا

 نداشت!  دهیگناهم فا یزدم تا ثابت کنم ب یم یخورد شده بودم و به هر در یواقع یبه معنا 

 خاموش کنم. مویگرفتم از همون اول هفته گوش میتصم منم

 آماده کردم و بعد به اتاقم پناه بردم. زویم واسش

 بود... شهیو کور تر از هم سوت

 !ریافتاد به ام چشمم

 تخت خوابش برده بود. یرو گرفته بود که رو یتخت زانو زده بود و دست دختر کنار

 من بود! هیدختره شب چقدر
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 شدم... کینزد

 ودم بودم!خ دختره

 بوده و خاطرات گذشته. االتیهمش خ دمیمحو شد و فهم ریتصو کبارهی

 دلم داشتم نشستن واسم سخت بود. ریکه ز یشدت درد از

 برداشتم. مویرو تخت و گوش دمیدراز کش اطیاحت با

 داشتم روشنش کنم. میتصم

 تو تلگرام مواجه شدم. امایاز پ یلیکردم و با س روشنش

 از فرد ناشناس! امیپ هیزبانم و  ریو دب امیاز همکالس یو بعض ایرو از

  خانوم کوچولو؟ گذرهیشد: خوش م یخوندمش ته دلم خال یوقت 

دستش جون  ریز ایک ی! هنوز مونده بفهمهیک ینه؟ هنوز مونده تا بفهم یدید رویام یپاک کنم که دوباره نوشت: اون رو امویپ خواستم

 دادن!

 خونو تو دهنم حس کردم. یشورلبمو گاز گرفتم که  یجور

 ؟یهست ی!؟ تو کهی: منظورت چنوشتم

 زنگ خورد. میگوش

 جواب دادم. دیترد با

 .یبدون ریدرمورد ام یمشتاق یلیتو گوشم: انگار خ دیچیخشن و سرد پرهام پ یصدا

 بود؟ یکار کردم؟ گناه من چ ی! مگه چیبه باد داد مویتو چشمام جمع شد و گفتم: زندگ اشک

 ارباب بوده! هی ریروحتم خبر نداره ام بندمی: بزار از اولش برات بگم.شرط مدیخند

 ه؟یچ گهیگفتم: ارباب د جیگ

کرده و  یدخترا برده انتخاب م نیداشته که از ب یالتیارباب بوده..نه سال تمام! تما ری! امیدونینم یچیکه ه یزد: از بس بچه ا یپوزخند

که انگار گذشتش محو شد.از  یکوچولو چجور دلشو برد یتو دونمیمردن.نم یکه م اشونمیعض.بدادهیاونا رو تا سرحد مرگ شکنجه م

منو بهرام کرد.حاال وقتشه تقاص پس بده.متاسفم اگه تورو وارد  یواسه نابود یادیز یبردن.کارا یازش حساب م همهاربابا بود. نیبهتر

 !یفسقل میماجرا کرد

 و مبهوت مونده بودم.. مات

 از سوال... ییایقطع کرد و من موندم و دن تماسو

 ؟؟یچ یعنیکشته؟  ارویلیارباب بوده؟ خ ریام

 از ماجراها مات مونده بودم. یلیخ دنیو فهم دنیگشتم و با د یساعت فقط درمورد. رابطه ارباب و برده تو گوگل دنبال اطالعات م کی تا

 ...سمیو مازوخ سمیساد

 ...دننیکه درمقابل عاشق درد کش ییبدن و کسا یو جسم یکه عالقه دارن شکنجه روح ییکسا

 بردن... یکه از شکنجه شدن لذت م ییو برده ها دادنیکه تاحد کشت برده هاشونو شکنجه م ییاربابا

 بود اونقدر مهربون و خوش رفتار نبود... ینجورینداشت چون اگه ا یسمیساد التیتما ریبودم ام مطمئن

 ...دهیرحم داشت که حاال داره نشونش م یخشن و ب یخو هی اما

 از حد زجر اور بود... شیب دمیدیکه م یریتصاو

که  دادنیشدن عالقه نشون م ریاونقدر به تحق ایخوردن که تو خون خودشون درحال دست و پا زدن بودن و  یکتک م یها درحد برده

 کردن. یم یسگو باز هینقش 

 !یاتاق باز گنیاتاق شکنجه کردن برده ها بوده و بهش م دادهیتوش شکنجم م ریکه ام یاتاق دمیفهم حاال

 کردم لرزش دستامو مهار کنم... یبالشم و سع ریکه دوباره خاموش کردم گذاشتمش ز مویگوش

 بودم... دهیترس

 شدم. کینزد ریو به اتاق کار ام رونیاتاق رفتم ب از

 بودم ناهارو خورده و االن تو اتاقشه. مطمئن

 باز بود. مهیاتاقش ن در

 به اتاق انداختم. ینگاه اطیو با احت آروم
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 نشسته بود و... زشیپشت م ریام

 کرد؟؟ یم هیگر

 ...دمشیشن یبود اما من م فیضع شیگر یصدا

 ...یگفت ی...کاش بهم دروغ نمیدلم گفتم: کاش بهم اعتماد داشت تو

 جرئتمو از کجا اوردم.. دونمینم

 ر؟یاز اشک گفتم: ام سیخ یوارد اتاق شدم و با صورت فقط

 بلند کرد. سرشو

 !یاز هر حس یبود و چشماش خال سیاونم خ صورت

  ؟؟یخوریم یچه گوه نجایبلند شد و هجوم اورد سمتم: ا زیاز پشت م 

کرده  انتیکه بفهمم زنم هرزه از آب دراومده و بهم خ نیداره؟ ا دنیمن د یها؟؟ اشکا یکنیم یکرد: چه غلط خیتنمو س یموها نعرش

 داره؟ به خدا قسم جوابتو بدمم حرومه... دنید

 باز نکن!  فتویتر نعره زد: دهن کث دیبگم که شد یزیخواستم چ 

پرهام و بهرام از دشمنات بودن...به  دمی...فهمیبرده داشت دمی...فهمیارباب دمی...فهمدمیفهم زویتوجه به حرفش با هق هق گفتم: همه چ یب

.من ساده و احمقم کننیولت نم ششونیگناهم...بهم اس ام اس دادن که تورو گرفتن و اگه من نرم پ یمن ب که خورمیجون مادرم قسم م

 بهم دست نزدن... دونمیقسم بهم دست نزدن...خودم م نامیزتریبه جون عز یناجورو گرفتن ول یهوشم کردن...ازم اون عکسا یرفتم و اونا ب

 من حرفاتو باور کنم؟؟ یشدم: خفه شو...دهنتو ببند....آشغال پست فطرت انتظار دار نیکه پخش زم یهولم داد جور محکم

 و برش داشت. زیم یرو گهید یپوشه  هیزد به  چنگ

بوسش منم  یکه داره م ینیمنم نه؟؟ ا ادیکه تو بغل پرهام عشوه م ینیا ؟؟یچ نایمشت عکس از توش دراورد و پرت کرد تو صورتم: ا هی 

 نه؟ 

 شدم... رهیه عکسا خب ناباور

 انگار خودم بودم!! واقعا

 اخه؟ یچجور

 !شد؟یم مگه

 زدم: فتوشاپه....دروغه...دروغ!! زار

 کن ج*ده... یسمت کتابخونه: آدمت م دمیگرفت و کش بازومو

 ...دمیشن ریحرفو از ام نیا یشدم وقت خورد

 ؟یبزن یحرف نیهمچ یتونیم...چجور م: من زنتدمیدربر گرفته بود نال کلمویکه کل تن و ه یتوجه به درد یب

 حرکت موند. یب

 سرخ شده بود... صورتش

که  یزنم واسه آغوش ی...من عاشقتم...دارم له له می...تو نفسمی...تو محرممیادامه دادم: من با تو زن شدم...تو شوهرم یتر فیضع یصدا با

 توش آروم گرفتم... شیهفته پ هی

شروع شده...تقاص همه کاراتو پس  تیاز زندگ یدیجد ینه زنم...دوره  یمن یبرده  گهیگفت: تو د یخشدار یزد و با صدا یتلخ پوزخند

 ...انتتوی...تقاص خیدیم

نباشه که  یمارال گهی...هرچند فکر کنم اون زمان دیدیپس م تویاعتماد یتهمتا و ب نیروز تقاص ا هیهق هق گفتم: مطمئن باش تو هم  با

 بتونه آرومت کنه...

 داد کرد... یلحظه ترس تو چشماش ب هی واسه

 لحظه! هیفقط واسه  یول

 .شیمخف یو بردم سمت اتاق باز دیتر بازومو کش محکم

 مخالفت کردن نداشتم. ینا گهید

 از تنم رفته بود. حس

 با وحشت چشمامو باز کردم. یشدن کمرم به تخت سرد و فلز دهیبا کوب یچند لحظه چشمام بسته شده بود و تو خلسه بودم ول واسه

 به شدت درد گرفته بود و تو چشمام اشک جمع شده بود. کمرم
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 سمتم پرت کرد و گفت: ببند اون موهارو... ییبا خشونت کش مو ریام

 سرم جمع کردم و خواستم ببندمشون که گفت: صبر کن... یبرداشتم و موهامو باال کشو

 شدم. رهیبغض بهش خ با

 از کشو ها برداشت: تنوع الزمه...مگه نه؟ یکیرو از داخل  ینسبتا بزرگ یچیزد و ق یپوزخند

 هق خفم نفسمو گرفته بود.. هق

 خواست موهامو کوتاه کنه؟ یم

 !یموها بود نی...نکن...تو که عاشق اریگفتم: تورو به روح مادرت نکن ام یلرزون یصدا با

 .دیگرفت و محکم کش موهامو

 از ته زدشون!! دیکه دست اون نجاستا رفته باشه توشون نجسن....با ییهرزه! موها اریزد: اسم مادرمو ن بلندداد

 !دیبر یچیمانندمو با ق شمیبلند و ابر یحرکت موها هیگفت و با  نویا

 رفت.. نفسم

 بودم... دهیسال با هزار جور مراقبت و وسواس بهشون رس نهمهیکه ا ییموها

 که عاشقشون بودم... ییموها

 نفس و هق هق کبود شده بودم. یاز شدت تنگ نیمز ختنیر یوقت

 .دیلرز یتو خودم جمع شده بودم و تنم به شدت م نیجن هی مثل

 ...ومدیاز دهنم درم یگنگ و خفه ا یصداها

 تونستم! یزدن آروم کنم نم ادیبا فر کشمویکه م یکردم درد یم یسع هرچقدر

 موهام... یرفت ال یچیق دوباره

 ...کوتاه

 تر... کوتاه

 کوتاه تر... و

 از چند سانت... ریاز موهام نمونده بود غ یزیچ گهید

 شده بود... یفوسیبود حاال ت دهیکه موهام تا باسنم رس یمن

 بسه... ایخدا

 ...راهنشیرو پرت کرد و جلوم زانو زد محکم چنگ زدم به پ یچیکه ق ریام

 با ناخنام حس کردم. نشویمحکم که زخم شدن قفسه س اونقدر

 موند از عشقش بهم؟  یچ 

 زد بهم. زل

 نگاهش کنم. یتونستم حت ینم

 ..شدیتر م شیتنم داشت ب لرزش

 تو بغلش و محکم فشارم داد: نلرز!! دمیکش

 خشدار و گرفته بود. صداش

 ...ری....آروم بگینلرز لعنت گمی: مدیکش ادیتکونم داد و فر محکم

 شکست. یاپیپ یغایتو شوک دراومدم و بغضم با ج از

 که طعم خونو تو دهنم حس کردم. زدمیم غیج یجور

 ...شهیتر زخم م شیتر و ب شیتونستم حس کنم گلوم داره ب یم

 ....ادی....ازت بدم می....وحشی...عوضینامرد یلیگفتم: خ ادیو فر غیج با

 : خفه شوووووو!!نیفشار داد و سرمو محکم کوبوند به زم گردنمو

 ...یشیم مونی...پشیشیم ونمیکردم: پش یلب مدام زمزمه م ریز

**** 

 :ریام

 نداشتم. یتاحاال جون شیهفته پ کی از
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 آدم مرده. هیبودم  شده

 .زدیحالمو به هم م شیواسم زهرمار شده بود و تلخ یزندگ

 رو شروع کرد.. یا یبد باز یول دیتپ یهنوز واسه مارال م قلبم

 بودم. یتو بهت وناباور هنوز

 کنه؟ انتیتونست به من خ یچجور

 چشم دوختم. بهش

 سوخت... یدلم نم گهیاز اشک د سیکوتاه شده و صورت سرخ و خ یاون موها با

 با من بکنه؟ ویکار نیبا خودش جرئت کرد همچ یچجور

 راستاد... ریام با

 بردن... یو ازش مثل سگ حساب م شناختنشیکه کل تهران م یکس

 ...ریتو سرت ام خاک

 ..یزود باهاش ازدواج کرد یلیو خ شیشناختیکه درست نم یشد یتو سرت که عاشق ادم خاک

 کوبوندم. نیو دوباره سرشو به زم دمیکش یادیشدت حرص فر از

 نفس صورتش کبود شده بود. یشدت تنگ از

 ول کردم.. گردنشو

 ماه چکاپ نشده بود.. نیواسه ا هنوز

 .مارستانیبردمش ب یفردا م دیبا

 دستم مدام  حالش بد شه و آه و ناله کنه... ریز یخواست کلفت و برده  ینم دلم

 به شکمش زدم که خون باال اورد. یشدم و لگد محکم بلند

 چشمم بود... یبدن کامال برهنش تو بغل پرهام جلو ریتصو مدام

 منم نبود... ی کهیانگشت کوچ تیقوزم یپسره  اون

 رو هم؟ زهیتونست با اون بر چطور

 ...وردنیمشت و لگد که خون باال م ریخودش و بهرامو گرفتم ز یاوردم و درحد رشیگ دمیعکسارو داون  نکهیروز بعد از ا کی قایدق

 هم در انتظارشون بود... نایاز ا بدتر

 و درو قفل کردم. رونیاتاق رفتم ب از

 کرد. یدلمو خنک م کمی دی..فقط شااادیشا موندیفردا صبح بدون آب و غذا تو اتاق م تا

***** 

 مارال:  

 ...دمیکه به صورتم زده شد از خواب پر یمحکم یلیس با

 شده بود. رهیبهم خ یوحشتناک ی افهیچشم دوختم که با ق یریام به

مردم  یچندش و نحست بکن آبرومونو جلو ی افهیق نیهم واسه ا یفکر هی...وونی: پاشو لباس بپوش حدیکنم غر ینگاهش م دید یوقت

 .مارستانیت ب....تن لشتو تکون بده ببرماالی...ینبر

 دراومد... اشکم

 حرفارو بزنه؟ نیتونست ا یم یچجور

 ...مارستانیب امیخوام ب ینم _

 ...یتحمل کن ویتر دیجد یبه بعد شکنجه ها نیحالت بد شه...قراره از ا قهیزد: زر نزن بلند شو...حوصله ندارم هر دم و د داد

 یکه ب گمیجفت دستام بشکنه اگه دروغ م ی...الهگمیاگه بهت دروغ م نیماش ریبرم ز ی...الهریهق هق دستشو گرفتم: تورو خدا نکن ام با

 گناهم.

 شد؟ رفهمی.شیوقت دار قهیتوجه به حرفم گفت: فقط ده دق یب

 ..هی...همه جام خونرمیدوش بگ دی: بادمیکش سمیبه صورت خ یدست

 افتاد. نمیچشمش به تن خون هیچند ثان واسه

 ساعت! می: فقط ندیدزد عیسر نگاهشو



Roman-City.ir 
 داری میری رمان

 

https://telegram.me/romancity 95 

 

** 

 بودم... ستادهیدوش ا ریز

 همه خون ازم رفته باشه. نیا شدینم باورم

 تونستم راه برم. یشدت درد به زور م از

 تنم کبود بود به خصوص شکمم و پهلوهام. یجا همه

 که به خاطر ضربات کمربند زخم  شده بود! کمرم

 .دمیساده پوش یمانتو شلوار و شال مشک هیدوش مختصر گرفتم  هی نکهیاز ا بعد

 شدم. رهیخ نهیتو آ افمیق به

 چپم زخم شده بود. یراستم به شدت کبود شده بود و گونه  ی گونه

 زخم شده بود... ریدست ام یلبم از شدت محکم بودن ضربه ها گوشه

 صورتم بهتر از بدنم بود. تیخداروشکر وضع باز

 گچ شده بود و موهام کوتاه کوتاه... نیع رنگم

 .ارهیسرم م ییبال هیبازم  ریدونستم ام یم یزار بزنم ول خواست یم دلم

 و زخمامو بپوشونه... ایکرم پودر و رژ لب بود تا فقط کبود کمی شمیکامل پوشوندم و آرا موهامو

 هم نبود.. ریتاث یمشخص بود اما ب کمیکه هنوز  نیا با

 .رونیاسپرتامو برداشتم و از اتاق رفتم ب کفش

 افتاد. ریپله ها نگاهم به ام یباال از

 بود... کلیو خوش ه پیبس که قد بلند و خوشت ختیر یدلم م اریاخت یافتاد ب یکه به قد و قامتش م نگاهم

 خشن شده بود. یادیز افشیکه کنج لبش بود ق یگاریو س یدود نکیو ع یسرتا پا مشک یبا اون لباسا یول

 تا نزدم.... نییپا ایبهم؟ گمشو ب یاحمقا زل زد نیچته ع ؟یتهس ی: منتظر چدیکه بهم افتاد داد کش نگاهش

 : باشه...اومدم...دمیبغض نال با

 داد. رونیبا حرص ب نفسشو

 از تو نه... یداشتم ول انتیبازومو محکم گرفت و گفت: تف تو روت...از همه انتظار خ نییپله ها که رفتم پا از

 ...ریگرفت: ام یم میگر داشت

 ؟؟یدیبرم فهم یزبونتو م ریام یگفت گهیبار د هی! من اربابتم...اگه ستمیتو ن ریهرزه! من ام ری: به من نگو امدیکش نعره

 شد: ب..بله.. یشکست و اشکام رو گونم جار بغضم

 ؟؟ی+ بله چ

 بله...ارباب!_

 شو..کم زر زر کن حالم به هم خورد... نیداد سمت در: برو سوار ماش هولم

 .ادیب ریشدم و منتظر موندم تا ام نیو سوار ماش رونیپاک کردم و از عمارت رفتم ب اشکامو

 

 اومد و سوار شد. قهیاز چند دق بعد

 گرفت... شیکردو در پ یکه توش کار نم گهید مارستانیب هی راه

دوتا از  یکیبا  یو حت دادنیم تیبهم اهم یرفت و کل پرستارا و دکترا کل یقربون صدقم م یخودش و کل مارستانیبردم ب یم قبلنا

 پرستارا دوست شده بودم...

 آبرو برم واسش. یادیحاال انگار ز یول

 

 مارال... گمیکه با پوزخند گفت: م میراه بود یها مهین

 اسممو صدا کرد.. یشد وقت یدلم خال ته

 خواست با عشق بگم جانم... یم دلم

 و ببرم؟زبونت خوادیفقط نگاهش کردم که گفت: تو دلت م یول

 : بله ارباب؟دمیترس نال با
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 درمورد ازدواج کردن من؟ هیتر شد: نظرت چ ظیغل پوزخندش

 زد... خیتو رگام  خون

 کردنش؟ ازدواج

 ؟یبهت گفتم: چ با

 باشه... یشکنجت بدم فکر کنم کاف دنتیکه واسه لذت بردن از درد کش نی..همیکنیبرطرف نم ازاموین گهی: به نظرت بده؟ اخه تو ددیخند

باهات رفتار کردم ناراحت  وونیح نیوقتا.اما اگه ع یوقتا هم باهات رابطه داشته باشم...اما فقط بعض یبعض دمی: البته قول مدیتر خند بلند

 ...اینش

 به چهرش زل زده بودم. ناباور

 .دیچرخ یتو دهنم نم زبونم

 .شهیزود خانوم خونم م ای ری...باالخره دشینیبیم ارمشیهم خوشگله...م یلیخنفر آشنا شدم... هیخباثت زل زد بهم و ادامه داد: فعال با  با

 منو تو قلبت پر کرد؟ یجا ی....کتمیاتفاق زندگ نیباتریمن ز ی...گفتیمونیکنارم م یمن زنتم...تو قول داد ؟ی: پس من چدمینال یناباور با

نداره...درضمن تو فقط اسمت تو  یبیکه آدم چندتا زن داشته باشه که ع نینشد و خونسرد گفت: ا یخالف تصورم اصال عصبان بر

 !شناسمتیبردم...تازه دارم م یشد؟ من تازه به اشتباهاتم پ رفهمی...شیمن یبرده  تیشناسناممه و درواقع

 کردم. یبزنم اما حاضر بودم قسم بخورم تپش قلبمو حس نم ینتونستم حرف گهید مارستانیب یتوقفش جلو با

 ...مارستانیسمت ب دمیبازومو گرفت و کش ییجورا هی

 از دکترا... یکیبود بردم تو اتاق  رشیکه تو بخش پذ یاز قبل هماهنگ کرده بود چون به محض حرف زدن با کس انگار

 جراح و فوق تخصص قلب و عروقه.. دمیکه خوندم فهم تابلورو

 زنه و حدودا چهل ساله. هی دنینگاهم بهش افتاد فهم یوقت

 د؟یراستاد هست ی.آقادیلبخند گفت: خوش اومد با

 رو... نهیمعا دیزودتر تموم کن شمیدراورد و گفت: بله! ممنون م شویآفتاب نکیحوصله ع یب ریام

  زم؟یعز هینگاهش کرد و بعد نگاهشو به من دوخت: اسمت چ زیدکتره ت 

 گفتم: مارال! یخفه ا یصدا با

 ه؟یچ شیتر شد: چه خوشگل! معن قیعم لبخندش

 و گفتم: آهو! ریزدم به ام زل

 ...رونینفسشو داد ب ریام

 کرد... یکه آهو کوچولو صدام م فتادیم ییروز و شبا ادیاونم  دیشا

 .ادیگفت: از اسمت خوشم م دکتره

 د؟یتنهامون بزار شهیکرد و ادامه داد: م ریبه ام رو

 ! ریبا اخم و تند گفت: نخ ریام 

 !!دیتنهامون بزار شمیاخم کرد: ممنون م ریبدتر از ام دکتره

 به موهاش زد. یچنگ ریام

 .دیو درو به هم کوب رونیاتاق رفت ب از

 .زهیمحکم گاز گرفتم تا اشکام نر لبمو

 اعصاب! چند سالته خانوم کوچولو؟ یگفت: چه ب یمیمال یبا خنده  دکتر

 سال. جدهیتو ه رمیهفده! اول مهر م _

 که.شوهرته؟  ییکوچولو یلیزد: خ ید تلخلبخن 

 جون سرمو تکون دادم: بله! یب

 بوده؟ یمکث کرد: ازدواجتون اجبار کمی

 کرد... یداشد خفم م بغض

 کرد منو؟؟ یم چیانقدر سوال پ چرا

 .مینبوده.عاشق هم بود ینه..اجبار_

 + چند سالشه؟
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 سال! یتو س رهیماه م نیا یو نه! اونم اخرا ستیب _

 کنه؟ینم جادیبرات ا ی...مشکلیدوازده سال اختالف سن نیا یول ادیگفت: بهش نم یناباور با

 نه تکون دادم. یبه نشونه  سرمو

 اعصابن! ناراحت نشو از دستش. یکال ب ایوریبا خنده گفت: شهر دیپوش یکه دستکش م یبلند شد و درحال زیپشت م از

که بهم اعتماد  فیبراش! فقط ح رمیم یچقدر مهربون و خوش اخالق بود...م یندو یبود...نم یچه آدم یدون یدلم گفتم: نم تو

 که شکنجه گرم شد.. فینکرد...ح

** 

 .میراه برگشت بود تو

 .زدینم یحرف چیکامال سکوت کرده بود و ه ریام

 شدم.. رهیپام بود خ یداروهام که رو ی سهیک به

سال  هی..فوقش تا شمیتر م فیروز به روز دارم ضع ادیز یتر شده بودن و دکتر گفته بود به خاطر استرس و ناراحت شیبه قبل ب نسبت

 ...ارمیقلب دووم ب وندیبتونم بدون پ گهید

 !یوقت دار کیشدم و رفتم تو اتاقم که گفت: زودباش ناهار درست کن...فقط تا ساعت  ادهیپ یحرف چیه یعمارت ب میدیرس یوقت

 دوازده بود... اعتس

 بغض گفتم: چشم...ارباب.. با

 زد و رفت طبقه باال.. یپوزخند

 سرش رفتم و وارد اتاقم شدم.. پشت

 کرد؟ یبغض مزخرف چرا رهام نم نیا

 رو سرم بستم.. یکیکوچ یعوض کردم و رو سر لباسامو

 کوتاه پسرونه زشت شدم!  یکردم با موها یحس م 

 آماده شه.. عیدرست کنم که سر یزیچ هیگرفتم  میو تصم نییطبقه پا رفتم

 آب شه. خشیدراوردم و گذاشتم تا  زریاز تو فر مرغو

 و خالل کردنش شدم. ینیزم بیپوست کندن س مشغول

 تا سرخ شن. ختمیر تابهیتو ماه اروینیزم بیسرخ کردم و بعدش س گهید یزایو چ هیکه کارم تموم شد مرغو با ادو نیاز ا بعد

 .دمشیچ زیو گوجه خورد شده و سس رو م ارشوریو با خ دمشیکش سیه شد تند تند تو دآماد یوقت

 به غذا انداخت. یوارد آشپزخونه شد و نگاه ریلحظه ام همون

 نداد بهم. ریگ یو من خداروشکر کردم که الک زیتفاوت نشست پشت م یب

 ...سایتنهاش بزارم که گفت: وا خواستم

 کردم. نگاهش

 !نجایا ایاخم گفت: ب با

 رفتم سمتش. دهیترس

 ؟؟یعوض یزنیم یواسه من روسر یشدیزد و از سرم جداش کرد: واسه اونا لخت م میبه روسر یچنگ

 ...دیکنم: ببخش یتونستم معذرت خواه فقط

 ارباب! دیکرد که گفتم: ببخش کیبار چشماشو

 !نیتکون داد: بش یسر

 حرف نشستم. بدون

 ..گهید ییحرفا نی.سگ جون تر از ای.من موندم چجور زنده اینخورد یزیتاحاال چ شبیاخم گفت: بخور! از د با

 !دمیو حلقه رو ند دشیمردونه و کش یشده بودم به انگشتا رهیخ

 : با توام!دیغر دوباره

 بلند کردم. سرمو

 گذاشتم توش و مشغول خوردن شدم. ینیزم بیمرغ و چند تا س کهیت هیبرداشتم و  بشقابو

 .دادمیخوردم و هر لقمشو با آب قورت م ی! انگار داشتم کاه مدهیم یچه مزه ا دمیفهمینم اصال



Roman-City.ir 
 داری میری رمان

 

https://telegram.me/romancity 98 

 

 صداش به خودم اومدم. با

 !نهی+ اسمش نازن

 ؟ینگاش کردم: ا...اسم ک جیگ

 .شینیبب ارمی! فردا مندمیزد : همسر آ یپوزخند

 زااااار زدم. یواقع یو به معا زیسرمو گذاشتم رو م یشدت ناراحت از

 !یزنیحالمو به هم م ؟یکنیبلند شو: باز زر زر م ادشیفر

 .نیظرفا و غذاهارو پرت کرد رو زم زویم یرو یالیوسا همه

 شکسته شدنشون گوشمو به درد اورد. یصدا

 تو حالم.واسه فردا ناهار چند نمونه غذا درست یگوه بزن شهیجمعشون کن...عادتته هم االیگفت:  یکالفه و عصب یشد و با صدا بلند

 هرزه؟؟ یدی.فهمارمیوگرنه پدر تورو درم ادیبدش ب یزیناراحت شه و از چ نی.خوش ندارم نازنیکنیم

 !شمیرفت.مطمئنم بعد تو خوب نم شیبه زور که پ شهیدلم زمزمه کردم: واسه تو رابطه نم تو

 : چشم ارباب.دمینال هیتکون دادم و با گر یسر

 طبقه باال. رفت

 کردن کف آشپزخونه بودم. زیساعت فقط مشغول جمع کردن و تم کی تا

 آب خوردم و برگشتم تو اتاقم. وانیل هیکه تموم شد فقط  کارم

 کردم. یهامو گذاشتم تو گوشم و آهنگو پل یروزام شده بود آهنگ.هندزفر نیا همدم

 وصف حال و روزم بود: بیکه عج یآهنگ

 موندنت یکرد برا شهینم یکار

 از منو،خواهش و التماس گذشته

 یواسه توئه،هرجا اگه بر قلبم

 کرد،قلبت منو نخواست شهینم یکار

 بغض سرمو به بالش فشردم..... با

 کرد یجمله بود،که معجزه م هی یکاشک

 با گفتنش عوض بشه حالت شدیم

 تا یکرد یمنو،قانع م شدیم یکاشک

 دنبالت امین یریم یدار یوقت

 .....هقمو تو بالش خفه کردم هق

 و زنده بشم رمیتو،بم یبرا

 بشم خنده بشم هیتو،گر یپا به

 نداره خواهشم دهیگه،فاید اصال

 ...یریم یدار تو

 نزنم ایبزنم  ادیتورو،فر اسم

 نکنم ایبکنم  دنت،دلید از

 بودنم ستیواست مهم ن دهیفا گهید اصال

 ..یریم یدار تو

 ..یریم یدار تو

 ...یریم یدار تو

(1band-donyaye bade to) 

 .ریسمت اتاق کار ام دمیاز تو گوشم دراوردم و دو ارویفکر هندزفر بدون

 باز بود. مهیدر اتاقش ن شهیهم مثل

 رفتم داخل و خودمو پرت کردم تو بغلش و ضجه زدم: 

 !رمیم ی!....دارم مریدارم ام اجیاحت بهت
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 یبا بردش نم یکس ؟یبرطرف کن ازموین ومدهین نی: چطوره تا نازنیسمت اتاق باز دمیگرفت و کش قمویبعد  یشوکه بود ول قهیدق چند

 کنم... یلطفو درحق تو م نیخوابه اما من ا

 گفتم: نهههه....تورو خدا نههه... هیگر با

 .یدار اجیبهم احت یتو اتاق و پرتم کرد رو تخت: چرا نه؟؟ خودت گفت بردم

 که دراورد چشمامو محکم بستم.. لباساشو

 ارزش ندارن؟ یزیبچرخه که پش یینگاهت رو تن اونا یزد: باز کن چشماتو هرزه! فقط بلد ادیگرفت و فر گردنمو

 زور چشمامو باز کردم. به

 سرم گرفته بود. یدستش باال هیلباسامو دراورده بود و دوتا دستامو با  امیبه خودم ب تا

 برد هوا... غمویج دیچیدل و کمرم پ ریکه ز یدیخودشو بهم فشرد و درد شد یبدون آمادگ شهیهم مثل

 .دیدیچشمام تار م هیشدت گر از

 کرد. یتر م شینشست دردمو ب یکه رو صورت و بدنم م یو ضربه ها یلیس

 ...شهیکه با خودم گفتم صددرصد زخم م یشد روم و گردنمو محکم گاز گرفت جور خم

 درد گرفته بود. یبدجور فشار دستاش ریهام ز نهیس

 و دستامو ول کرد. نمیکارش باهام تموم شد و آروم گرفت با نفس نفس سرشو گذاشت رو س نکهیاز ا بعد

 .دیلرز یبه شدت م دستام

 : دوست دارم!دمینال هیفرو بردم و با گر شیمشک یموها یال انگشتامو

 من ازت متنفرم! یشد بهم و جواب داد: ول رهیخ یرحم یب با

 لباساش شد. دنیشد و مشغول پوش بلند

 تر شد. شیبد دردم ب شیتخت مچاله شدم و از شدت سفت رو

 شکنجه بود نه تخت خواب! تخت

 رو تن لختم. دمشیبود که کش دیمالفه سف هی...فقط یپتو و تشک چیه بدون

 به دو طرف تخت بود. که با اخم مشغول بستن دست و پاهام دمید رویشدن دستام به خودم اومدم و ام دهیکش با

 گه؟یشکنجه د هیگفتم: بازم  هیگر با

 !یکنیکه فکرشو م یزیپوزخند گفت: بدتر از اون چ با

 وحشت بهش نگاه کردم... با

 از کمدا. یکیدست و پاهامو بست مالفه رو از روم برداشت و رفت سمت  یوقت

 دراورد و اومد سمتم. یمشک کیماژ هیفقط  ریام یشد ول یشکنجه ته دلم خال لیوسا دنید با

 رو شکمم شد.. یسیبرداشت و مشغول نوشتن حروف انگل کویماژ سر

 من! یبرده  یعنی my slaveنوشته  دمیکه دقت کردم د یکم 

 ...گهیکنم بسه د یازت...التماست م کنمی: خواهش مدمیبغض نال با

 نداشته باشم. تیکارتا چند روز  دمیتموم شد قول م یسرد نگاهم کرد: هنوز مونده! وقت یلیخ

 سوزن اورد. هیبار فقط  نیبلند شد و رفت سمت کمد و ا دوباره

 دراورد و مشغول داغ کردن سوزن شد. بشیاز ج فندکشو

 ؟ی..ک..کنکاری...چیخوای: م...مزدمیو نفس نفس م ختمیر یعرق م شرشر

 نوشته ها فرو کرد تو شکمم. یمتر و از رو یپام و نوک سوزنو تا چند سانت نییپا نشست

 زدم... غیحد ممکن باز شد و با تمام وجودم ج نیتا اخر چشمام

 کرد. یشکمم پررنگ م یرو رو یو نشون بردگ دیبر یپوست و گوشتمو م زیداغ و ت سوزن

 .منیهاو ضجه غیکرد و دوباره ج ینوشت باهاش دوباره داغش م یحرفو کامل م هیهربار که  

 لرزون سوزنو کنار گذاشت و بهم چشم دوخت. یشد با دستاکه تموم  کارش

 .خوردیکه دندونام محکم به هم م دمیلرز یم یجور

 سوختم. یاز درون داشتم م یپوشونده بود ول یاومده بود و کل تنم رو عرق سرد نییبدنم به شدت پا یدما

 .رونیشد و از اتاق رفت ب مونیپش یقدم اومد سمتم ول هی
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 اومد تو و کنار تخت زانو زد. هیدونستم چ یکه نم یسرنگ پر از ماده ا هیآب خنک و  وانیل هیبا بعد  قهیدق چند

 کنم. دایرگتو پ دیو پاهامو باز کرد و کنار گوشم گفت: دستتو محکم مشت کن.با دست

 

 نا نداشتم انگشتامو حرکت بدم! یبا خودش؟ من حت گفتیم یچ

آبو کم  وانیتموم شد ل قشیتزر یکنه و وقت دایچند بار مجبور شد سوزنو فرو کنه تو دستم تا اخرش تونست رگمو پ نمییخاطر فشار پا به

 تخت بلند کرد. یکم به خوردم داد و از رو

 شدت درد نفسام به شماره افتاده بود. از

 رفت هوا. ینالم م یکیحالم بد بود که با هرتکون کوچ یجور

 زد.. یبه شکمم افتاد ترس تو چشماش موج مچند بار که نگاهش  ریام

 جون نگاهمو به شکمم دوختم. یب

 بودن و دورشون کامال کبود و سرخ شده بود. یها قرمز و خون نوشته

 : داغو...نم...دمینال یخفه ا یزمزمه  با

 آغوشش فشردم... تو

 کردم.. یآرامش م احساس

 براش... مردمیمرد شوهرم بود...م نیا

 شد؟یچ یول

 گناه؟ نیگفتم: به کدام هیبستم و گر اموچشم

***** 

 :ریام

 خوابوندم رو تخت. مارالو

 کرد. یو ناله م دیچیپ یشدت درد به خودش م از

 بد بود! یلیخ حالش

 هیجام  هیو نه سالم بود اگه  ستیکه ب یمن ارم؟یدختر هفده ساله ب هیرو سر  ییبال نیتونستم همچ یکردم؟ چجور کاریباهاش چ من

 ...دادیو دردش آزارم م سوختیتا چند ساعت م فتادیخراش م

 بغض گلومو فشرد. اریاخت یب

 کنم... زیزخمتو تم دیشدم و آروم گفتم: با کشیپنبه و الکل نزد با

 فروغشو بهم دوخت. یب نگاه

 جون و سرد شده بود؟ یانقدر ب چرا

 و مهربونم نمونده بود. طونیاز اون مارال ش یزیچ گهید

 و داغون بود. دهیدختر درد کش هیفقط  دمیدیکه م یزیچ

 کردن. یم ییقرمز و بنفش رو تنش خودنما یتر شده بود و لکه ها دیهم سف واریکه رنگش از گچ د یدختر

 ...شدینوزاد تو بغلم جا م هیراحت مثل  یلیبود خ کیو کوچ فیکه از بس نح ارمیب یرو سر دختر ییبال نیچجور تونستم همچ من

 تونستم؟ یچجور

 به دادم برس... ای...بهم صبر بده...خدایخدا...واااا یوا

 ...یکن آروم باش یبکش...سع قیتو دستم فشردم: نفس عم کشویرو آغشته به الکل کردم و دست کوچ پنبه

 جاهاشونم سوخته بود... یکه بعض یوحشتناک و سرخ یسیرو تک تک حروف انگل دمیرو کش پنبه

 کرد.. یم وونمیمارال داشت د یو پا زدنا و هق هقا دست

 .دیلرز یبه شدت م دستام

 و بدون فکر مارالو بغل کردم. یرو پرت کردم گوشه ا پنبه

 .دیکش یو درد م زدیبغلم زار م تو

 تنم؟  یکردم با پاره  کاریچ 

 .دمیکه ازش د ییو ذهنم رفت سمت عکسا فکر
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 شدم.. رهیخ رهاش کردم و با نفس نفس بهش کبارهی

 کرد!! انتینداد و بهم خ حیکه خودش بودن با من رو ترج هیزن نیرفته بود ا ادمیچند لحظه  واسه

 ..رونیو از اتاق رفتم ب دمیکش یپر درد و بلند ادیفر

 ...یزندگ نیبه ا لعنت

 !!!!!لعنتتتتتتتت

 گرفتم. نویو شماره نازن دمیاتاقو به هم کوب در

 رم؟یکرد: جااااانم ام تیپر عشوه و نازکش گوشمو اذ یاز چند بوق صدا بعد

 دنبالت.. امیکه؟ اصال خودم م رهینم ادتی.یایگفتم: فردا واسه ناهار م یحوصله و عصب یب

 : تو جون بخواه عشقممم! چه بهتر!دیخند بلند

 هی.همتون یاز اون ندار یهم دست کموگرنه تو  یزنیباهام حرف م ینجوریمارال ا ی: ببند گاله رو...گفتم فقط جلودمیبا خشم غر 

 ! نیکار انتی.همتون هرزه و خنیجور

 (ستین یبه کس نی) با عرض معذرت.قصدم توه

 شونیکیو عاشق  یهرزه ها گول خورد نیاخرش تو به قول خودت از هم یشده بود گفت: هرچقدرم تو بگ یکه انگار بادش خال نینازن

 و ساده!! نی.پس شما مردا هم همتون احمقیشد

 .رونیشده بودم که کم مونده بود از گوشام دود بزنه ب یعصبان یجور

 نثارش کردم و تماسو قطع کردم... یآشغال

 کرد. یم یبود زندگ دهیاز دوس پسراش واسش خر یکیکه  یآدم شده بود و تو خونه ا تیبود که تازگ یابونیآشغال خ هی نینازن

 روش! یتف بنداز هی یبودم وگرنه ارزش نداشت حت دهیاسه چزوندن مارال مناسب دبود و من اونو و یخوب گریکه باز فیح

 :مارال

 تا دردم آروم تر شه. دمیکش یم قیعم یعرقمو با مالفه پوشونده بودم و نفسا سیخ تن

 ...مونهیپشت ابر نم شهیهم ماه

 جبران کنه... خوادیم یگناهم چجور یثابت شه ب ریبه ام یوقت نمیخواستم بب یم

 سوخت. یم یعیبه طرز فج شکمم

 نداشتم تکون بخورم! جرئت

 کرد و به شدت گرسنم بود. یهم که کال کوفتم شد و معدم درد م غذا

 شدم. زیخ میرو چنگ زدم و ن مالفه

 وارد شه. یبه شکمم فشار نکهیکردم بلند شم بدون ا یو سع نیگذاشتم رو زم پاهامو

 .ستمیبا تونستم رو پاهام یسخت به

 .رونیو از اتاق رفتم ب دمیپوش یریلباس ز چیعادت داشتم بپوشم بدون ه شهیبود و هم ریمردونه که مال ام راهنیپ هیکمد  یتو از

 داشتم و دستمو به شکمم گرفته بودم. یآروم برم قدمامو

 رفتم و وارد آشپزخونه شدم. نییپا یاز پله ها به سخت ستین ریاز ام یخبر دمید یوقت

 چند قدم عقب رفتم که نگاهش بهم افتاد. دهیبود جا خوردم و ترس زیم دنیکه مشغول چ ریام دنید با

 .یریبخور جون بگ یزیچ هی نیبش ایآهسته گفت: ب یلیسرتا پامو نگاه کرد و بعد خ هیچند ثان اول

 دهنمو قورت دادم و رفتم جلو. آب

 ؟یکنینم تمی: اذدمینال یگرفته و خشدار یصدا با

 شکمم بود. یبه دستم افتاد که رو اهشنگ

 گاز گرفت و آهسته تر از قبل جواب داد: نه! لبشو

 نشستم. زیم پشت

 پاکت غذارو باز کرد. در

 کرد. کیجوجه کباب اشتهامو تحر یبو

 و چنگالو داد دستم: بخور! قاشق

 رو لباسم. ختیر یمدام غذا م دیلرز یاز بس دستام م یحرف مشغول خوردن شدم ول بدون
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 و پرش کرد. رونیب دیاز تو دستم کش قاشقو

 سمت دهنم: باز کن! گرفتش

 بود اما تهش غم داشت. یجد صداش

 بغض دهنمو باز کردم. با

 پرس کاملو خورده باشم! هی شدیو باورم نم دادیتموم شدن غذا خودش بهم م تا

 بود. رییمدام در حال تغ رفتاراش

 مهربون! کمیبون...البته فقط لحظه مهر هیو  یلحظه عصبان هی

 آب بهم داد. وانیل هی

 .ستادیمشغول خوردنش بودم که بلند شد و پشتم ا آروم آروم

 .دیشد و سرشونمو آروم بوس خم

 .دیلرز قلبم

 خواستمش. یوار م وانهید

 بود که هنوز با وجود شکنجه ها و آزاراش بازم عاشقش بودم؟ یچه حس نیا ایخدا

 کردم حالم بهتر شده. یم حس

 نبود. نییفشارم پا گهیشده بودم و د ریس

 شدم. ینم تیاذ ادیز زدمیدرد و سوزش داشتم اما اگه به زخمم دست نم هنوز

 رو تخت. دمیجمع کردم و برگشتم تو اتاقم و دراز کش زویم رونیکه از آشپزخونه رفت ب ریام

 کردم بخوابم. یبستم و سع چشمامو

 فرو رفتم... یخبر یب یایکه تو دن دیطول نکش ادیز

***** 

 باز کردم. یچشمامو به سخت ریام یصدا با

 .پاشو ناهار درست کن.ارمیب نوینازن خوامی...تن لشتو تکون بده...ماالیکرد: د  یبود و بهم نگاه م ستادهیسرم ا یاخم باال با

 اشکو تو چشمام حس کردم. جوشش

 .دمیکش یفیخف غیج دیچیکه تو شکمم پ یدیبا درد شد یبلند شدم ول یسخت به

 سرم اورده بود. ییبا سوزن داغ چه بال شبیرفته بود د ادمی انگار

 کن. زیامروز.تو بلند شو عمارتو تم نیهم یول رمیگیم رونیو دوباره نگاهم کرد: اصال از ب دیکش یپوف کالفه

 .دمیاز عمارت شن نشویشخارج شدن ما یبعد صدا قهیو چند دق رونیگفت و از اتاق رفت ب نویا

 شدم و دست و صورتمو شستم و مسواک زدم. بلند

 .ختیر یاراده م یب اشکام

 کرد. یم انتیچشمم بهم خ یداشت جلو شوهرم

 .نییبلند دخترونه عوض کردم و رفتم طبقه پا یساده  راهنیپ هیبا  لباسمو

 دونستم تو آشپزخونه ناهار بخورن. یم دیچون بع یو سالن غذاخور منیکردن آشپزخونه شروع کردم و بعد سالن نش زیاز تم اول

 .دیلرز یم دستام

 قراره با اون دختره رو به رو شم. یدونستم چجور ینم

 رو زمزمه کردم: یلب اهنگ ریز

 ینسبت بهم سرد کنمیچند وقته حس م هی

 یراه دستامو ول کرد نیب توو

 یاون همه خاطره دل کَند از

 رابطه به تاره مو بنده نیچند وقته ا هی

 خندهیتوو عکسامون نم چشات

 ندهیبا تو آ گهید کهیتار

 دل داده بهیغر هیهمش خوابه که عشق من به  بگو
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 سوء تفاهم بوده در واقع یگیم

 باور کنم بازم منه ساده! دیشا

 (Ashvan-dobare to ) 

 باز شدن در عمارت اومد. یصدا

 .ستادیروبه روم قلبم ا یصحنه  دنیسمت در و با د رفتم

 و هشت ساله حلقه کرده بود و وارد عمارت شده بود. ستیب بایدختر تقر هیدستشو دور کمر  ریام

 دختره به هم خورد. دنیاز د حااااالم

 نمونده بود تو صورتش که عمل نکرده باشه. ییجا

 بلند داشت که از بس رنگ شده بودن به پشم شباهت داشتن تا مو!  ییطال یموها 

 همرنگ موهاش بود. یطونیش ابروهاشم

 گذاشته بود و لباشم چنان ژل زده بود که کم مونده بود بترکن! یخاکستر یلنز آب چشماشو

 !شهیم مونیم هیو رنگ پوستش شب افهیق نیدونست با ا یانگار خودش نم یبرنزه برنزه کرده بود ول پوستشو

 بود. دهیقرمز رنگ پوش یسانت ۵۱پاشنه  یو کفشا یو شال مشک یکوتاه قرمز تنگ با ساپورت مشک یمانتو هی 

 که من به جاش حالم بد شد. ریخودشو چسبونده بود به ام یجور هی

 ؟یگفتیهمون کلفته هست که م نیگفت: ا ریرو به ام یو نازک یتو دماغ یمن با صدا دنید با

 ! یمهارت دار یلیخ ی! گفت تو کلفتزززمیکرد عز فتویتعر یلیییخ ریو رو به من گفت: ام دیتکون داد و دختره بلند خند یفقط سر ریام 

 نگاه کردم. ریبه ام یدیبغض شد با

 .نییکه سرشو انداخت پا دیتو نگاهم د یدونم چ ینم

 لطف دارن!! یلیزدم و آروم گفتم: ارباب خ نیبه نازن یپوزخند

 !نیبچ زویکه توش پاکت غذا بودو بهم داد: م سهیک هیحوصله  یب ریام

 رو ازش گرفتم. سهیحرف ک بدون

 رفتن طبقه باال. ریبا عشوه از کنارم رد شد و با ام نینازن

 شکست و هق زدم. یادیبا شدت ز بغضم

 ..کمیکوچ یلیمن هنوز خ ایخدا

 همه درد... نیواسه ا کمیکوچ یلیخ

 نره... نییپا دیکه شوهرمو ازم دزد زیهمه چ یب نیاون نازن یلقمه هم از گلو هی یو تو دلم گفتم کاش حت دمیچ واسشون هیبا گر زویم

 پاک کردم و صداشون کردم. اشکامو

 .زیو بعد نشستن پشت م نییاز پله ها اومدن پا الیخ یب یلیخ دوتاشون

 کردم!  یکه فکرشو م هیزی...عمارتت بزرگ تر از اون چشدیعشقم باورم نم یگفت: وا ریبا خنده به ام نینازن 

 خانوم خونم! یشیم یکه فکرشو بکن یزیبا لبخند دستشو فشار داد: زودتر از اون چ ریام

 ...دیچیشکستن قلبم واسه بار هزارم تو گوشم پ یزدم و صدا یپوزخند

 گفت. یبه منم م یزمان هیجمله رو  نیهم قایدق

 اومدم. به خودم نینازن یصدا با

 .....پارچ آب کجاست؟؟ یزد: وااااااا یچقدر فک م 

 ز؟یرو م یپارچ بزار هی یاخم بهم نگاه کرد: عرضه ندار با

 ؟؟یاریدرن یباز یپارچ آب انقدر کول هیندادن واسه  ادیخشم گفتم: بهت  با

 ؟یبهت اجازه داد صداتو واسه زن من باال ببر یبلند شد: خفه شو!! ک ریام ادیفر یصدا

 من زنتم نه اون! ینگاه کردم و لب زدم: ول ریبه ام ناباور

 مصرف! یب اریپارچ آب ب هی: گمشو دیغر

 برداشتم و برگشتم. وانیپارچ آب با ل هیسست رفتم سمت آشپزخونه و  یگاز گرفتم و با قدما لبمو

 .زیرو م گذاشتمشون

 کن! یمعذرت خواه نیبا خشم گفت: از نازن ریام
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 گفتم: متاسفم! یخفه ا یکردم و با صدا میشت سرم قالرزونمو پ یدستا

 بهم انداخت: از جلو چشمام گمشو! ینگاه پر حرص ختیر یمسخره اشک تمساح م یلیکه خ نینازن

 محکم مشت کردم و رفتم تو آشپزخونه. دستمو

 روز افتاده باشم. نیبه ا شدینم باورم

 قصد داشت منو ذره ذره نابود کنه. ریواقعا ام انگار

 چشماش جون بدم. یخواست جلو یواقعا م انگار

 .شدیخنده هاش بلند م یچون مدام صدا گذرهیخوش م نیو مشخص بود به نازن منیکه کوفت کردن رفتن تو سالن نش غذاشونو

 دوباره برگشتم به آشپزخونه و مشغول شستن ظرفا شدم. زیاز جمع کردن م بعد

 کردن. یدرد م یشکمم بدجور یرو یزخما

 کنم!  یچهار ساعته دارم صدات م ؟؟یاز کنار گوشم بلند شد: کر نینحس نازن یصدا 

 حوصله گفتم: بله؟؟ یسمتش و ب برگشتم

 + زودباش واسم شربت درست کن!

 شورم؟؟ یدارم ظرفارو م ینیبیگفتم: مگه نم تیعصبان با

 .دیکوتاهمو گرفت و محکم کش یموها

 .نینداشتم محکم خوردم زم شویحرکتش جا خوردم و چون آمادگ نیا از

 شکمم حس کردم. یخونو رو زخما یچند لحظه نفسم رفت و گرم واسه

 کمرنگم کم کم قرمز شد. یصورت راهنیشکسته شد و پ یبد یبا صدا بغضم

 شد بهم. رهیبا ترس خ نینازن

 جا خورده بود. اونم

 جا چه خبره؟؟ نیگفت: ا نیکرد و رو به نازن دادیمن ترس تو چشماش ب دنیوارد آشپزخونه شد و با د عیکه سر دمید رویام

 !!نیخورد افتاد زم زیبا ترس گفت: پاش ل نینازن

 کنارم زانو زد و بلندم کرد. ریام

 ....یگفتم: نکن! وا هیشدت درد با گر از

 +ششش...آروم باش..

 .امیگفت: برو تو سالن تا من ب نیحوصله رو به نازن یب

 نازک کرد و رفت. یپشت پلک نینازن

 چندش!  یدختره  

 خواست موهاشو دونه دونه بکنم! یبودم که دلم م یاز شدت درد عصبان یقدر به

 بردم طبقه باال و رو تخت درازم کرد. ریام

 ! نیباعث شد بخورم زم یعوض یکردم و گفتم: اون دختره  یناله ا 

 .دیبه موهاش کش یدست

 .فتهیاتفاقات واست ن نیحداقل حواست به خودت بود که ا یدراورد و گفت: بپوش! تو اگه عرضه داشت زیلباس تم هیتو کمد  از

که همه جام کبوده و نا  نیتو؟ ا یاز نامرد ایمنه  یعرضگ یکه شکمم انقدر وحشتناک و درداور زخم شده هم از ب نیهق هق گفتم: ا با

 ؟؟یتکون بخورم چ یندارم حت

 انتیزن خ ی...سزاادیقراره سرت ب نایتر از ا شیحقته! ب ادیسرت م ییببرمش! هربال یچینکن با ق یاز شده! کارخشم گفت: زبونت در با

 .نهیکار هم

 .رونیرو گفت و از اتاق رفت ب نایا

 و دوباره هق هقم بلند شد.. دمیکش یغیج تیحرص و عصبان با

 ؟؟یبکشم؟ تا ک یبدبخت یتا ک ایخدا

 .نیرو زم ختمیر زمویم یرو لیوسا یتوجه به دردم بلند شدم و همه  یب

 شده بودم! وونهید

 ادامه داره! یکه معلوم نبود تا ک یوضع کوفت نیخورد از ا یداشت به هم م حالم
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 شدم... رهیقبل رو هم نداشت خ ییبایاون ز گهیکه د یا دهیو رنگ پر دهیو به دختر درد کش ستادمیا نهیآ یبه رو رو

 بود. شهیرنگ چشماشم کدر تر از هم یحت

 کرد. یهاش دستمو زخم کهیخورد شد و ت نهیکه آ یجور نهیتو آ دمیمحکم کوب مشتمو

 ؟؟یزد: چه مرگته؟؟ هار شد ادیبا وحشت اومد تو اتاق و فر ریام

 ضجه گفتم: با

 تونم تحمل کنمممم! ینم گهیکشم.د ینم گهی...آره هار شدم.چون دآره

 یایقدم ب هیرگ دستم: به جون مادرم قسم  یشکسته شده رو برداشتم و گذاشتم رو ی نهیاز ا کهیت هیسمتم که بدون فکر  ادیب تخواس

 اتاقو پر کنه! نیکشمش رو رگم که خونم کل ا یم یجلو جور

 مارال؟ آروم باش!  یکنیم کاریبا ترس گفت: چ 

بهت  تونمیکنم نم یهم فکرشو م ینداره چون هرجور دهیدونم زنده بودنم فا یکشم...م ینم گهیبه خدا د ریزانوهام افتادم و گفتم: ام رو

 که عاشقتم؟ یفهم یچرا نم ؟یفهم ی! به خدا دوست دارم چرا نمیگناهم و تو باورم ندار یثابت کنم ب

 دهنشو قورت داد و با وحشت زل زد به دستم. آب

 لیدل هیکردن ندارم! تو  یواسه زندگ یلیدل گهی!؟ ددهیچه فا ی...ولیی! همه جونم توییتو میزندگ یادامه دادم: همه  یخفه ا یصدا با

 ...اریب لیدل هی...فقط نیرو بزارم زم شهیش نیاالن ا نیخورم هم یاگه منو قانع کرد قسم م اریب لیدل هی...اریب

 حرف فقط لبشو گاز گرفت. بدون

 .دمید یاشکو تو چشماش م جوشش

 !مونهینم یحرف گهیزدم و ادامه دادم: پس د هق

 رو رگ دستم. دمیرو کش نهیآ زیشکسته و ت ی کهیت

 شدن رگمو حس کردم. دهیکه بر دمشیمحکم کش اونقدر

 بلند شد: نهههههه.... ریام ادیفر

 .نیافتادم زم محکم

 ..رهیتونستم حس کنم خون ازم م یو م دمیکش ینفس م دهیبر دهیبر

 کم کم بدنم سرد شد... یداشت ول یدیدرد شد اولش

 حس. یو ب سرد

 زانو زد کنارم.. ریام

 از اشک بود: مارال؟؟ خانومم؟ سیخ صورتش

 .رونیب دیکه به خون افتاد به خودش اومد و بلندم کرد و از اتاق دو چشمش

 ...دمینفهم یچیه گهیو تار شد و د رهیچشمم ت یجلو ایدن

**** 

 :ریام

 واسم مثل صحنه آهسته بود!  زیهمه چ 

 شد که حس کردم حالت تهوع گرفتم. یخال یشدن خونو تو رگام حس کردم و ته دلم جور منجمد

 شدم. نیو سوار ماش رونیب دمیاز عمارت دو دادمیکه مارالو تو بغلم فشار م یکرد درحال یکه با بهت نگاهم م نیتوجه به نازن یب

 رو سرش ننداخته بودم!شال  هی یبس هول کرده بودم حت از

 بده.. صشیتونست تشخ ینم چکسیه هرچند

 دختر بچه ها بود.. هیاز حد شب شیب فشیاون تن نح با

 ..دمیترمز کردم و دوباره تن سردشو به آغوش کش مارستانیب نیاول یجلو

 !دادیداشت تو بغل خودم جون م زنم

 .شدمیم وونهیشدت سردرد و ترس داشتم د از

 شدن. کیتا پرستار با برانکارد بهم نزد چند

 خوابوندم رو برانکارد.. مارالو

 .دیدیچشمام تار م هیشدت گر از
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 محکم گرفتم و هق زدم: غلط کردم مارال...غلط کردم خانومم...تورو خدا چشماتو باز کن! دستشو

 ...دیریفاصله بگ ماریکنار: آقا لطفا از ب دمیاز پرستارا کش یکی

 .نیرو زم افتادم

 ...زدمیم هق

 دادم... یجون م داشتم

 کشتم... یگشت صددرصد خودمو م یدونستم اگه برنم یم نویا یکجا بردنش ول دمینفهم

 ..انتشیبا وجود خ یخواست از دستش بدم حت ینم دلم

 ...دادمیبود که بدون چون و چرا جونمم واسش م یساله رو برده بود...تنها کس یبود که دل من س یتنها کس مارال

 چشمم اومده بود. یجلو میکه با هم داشت یخاطرات ی همه

 ...دمشیکه د یا هیهمون ثان از

 و خوشگلش نشوندم. کیکوچ یکه رو لبا یبوسه ا نیاول از

 ..دنمیشد واسه بوس شقدمیکه اون خودش پ یبار نیاول از

 ...مونیشب عروس از

 سفرمون... از

 کردم؟؟ یم کاریبدون مارال چ من

 :مارال

 کردم به هوش اومدم... یکه تو مچ دستم حس م یدیسوزش شد با

 اطرافم چرخوندم. نگاهمو

 بعد کم کم واضح شد. یاول تار بود ول دمید

 مختلف که بهم وصل بود اشکم دراومد... یو سرم و دستگاه ها مارستانیاتاق ب دنید با

 اومد رگ دستمو زدم. ادمی

 .،ستادهیکه پشت به من کنار پنجره ا دمیمردو د هیکنار تختم نگاه کردم و  به

 .رهیام دمیفهم کلشیقد و ه از

 شکست و هق زدم: چرا؟ بغضم

 سمتم. برگشت

 ؟ی: مارال؟! به هوش اومدنمیرو تو نگاهش بب یتونستم خوش حال یم یچند لحظه انگار شوکه شده بود ول واسه

 چراااااا... رممممم؟یبم یهقم شدت گرفت: چرا نذاشت هق

 دل من به حالت بسوزه؟ یباعث ش ای یکن زیخودتو عز یتونیبا زدن رگ دستت م ی.فکر کردیاحمق یلیاخم گفت: خ با

 نگاهش کرد. ناباور

 واقعا عوض شده بود... ریام

 منطق و سنگدل شده بود! یآدم ب هی

که  ییخالص شم...بعدشم تو یکه تو برام درست کرد یمزخرف ی! من اونکارو کردم تا از زندگیباش ریتو ام شهی: باورم نم دمیبهت نال با

 ...یکرد یخانوم خانومم م یچجور ادمهی...خوب سوزهیدلت نم یگین

 خشم به موهاش چنگ زد. با

داغون ترم! رو  شهیحالمو؟ از هم ینیبینم ؟یایکه به خودت ب رمیبم دی! حتما بادادمیادامه دادم: نامرد! من تو بغلت داشتم جون م هیگر با

 ...ینگاه از سمت شوهرمم ول هیافتادم و محتاج محبت و  مارستانیتخت ب

 نتونستم ادامه بدم. گهید

 پوشوندم و زار زدم. یبا دستا صورتمو

 شانس نداشتم!  میمن تو زندگ 

 ...یچیه تو

 !یخودکش یحت

 نه... رویام یبدرفتار یجهنمو تحمل کنم ول شیبودم تا ابد عذاب و آت حاضر
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 از دست بده! دشویجد یخواست کلفت و برده  یدلش نم نکهیمثل ا اما

 .ی.فردا مرخصیایسرد گفت:دکترا گفته بودن حاال حاالها به هوش م یلیکه زدم خ ییحرفا یتوجه به همه  یب

 !ری: امدمینال هیاتاقو باز کرد که با گر در

 .ستادیبرگرده سره جاش ا نکهیا بدون

 .نمیبب رشوینظ یب مرخیتونستم ن یم

 خوش فرم و مردونش... یلبا

 ...شینیب

 انقدر دقت نکرده بودم! تاحاال

 چقدر صاف و خوشگل بود! شینیب ی غهیت

 بمون... شمیزدم: پ لب

 و درو بست. رونیبعدش از اتاق رفت ب یلحظه مکث کرد ول چند

 رو خودم و هق هقمو خفه کردم. دمیکش دادیو الکل رو م مارستانیخاص ب یکه بو ویرنگ دیسف یتر شد و مالفه  دیشد میگر

 !شدیباشم اما نم یخواست قو یم دلم

 خواست. یرو م یشگیآغوش ههم دلم

 منو تو بغلش گرفته بود! ریکه ام یاونم درست لحظه ا شدیهمون لحظه که رگو زدم زمان متوقف م کاش

 روز بعد: کی

 .دمیکش ریو تن نصفه جونمو دنبال ام دمیپوش لباسامو یسخت به

 شد. نیانجام داد و جلوتر ازمن سوار ماش صویترخ یتوجه به من کارا یب

 تر نبود! شیتاحاال کل حرفامون جمعا چند کلمه ب شبید از

 شده بود. شهیاز هم سردتر

 روشن کرد و به سمت عمارت روند. نویکه شدم بالفاصله ماش یماش سوار

 شو! ادهیشد و گفت: زودباش پ ادهیپ میدیرس یوقت

 داخل عمارت. میشدم و با هم رفت ادهیپ نیماش از

 نبود. نیاز نازن یخبر

 زن مسن اخمو که بهم زل زده بود. هیجاش نگاهم افتاد به  به

 .ایباهات حرف بزنم! تو اتاق کارم! لباساتو عوض کن و ب دیواسش تکون داد و به من گفت: با یسر ریام

 کارش. که گفت رو انجام دادم و بعد رفتم تو اتاق یکار همون

 بود! دنیکش گاریس مشغول

 ...یانجام بد یکار ستین ازین گهیخونسرد گفت: د یلیسرخ نگاهم کرد و خ یچشما با

 .دهیانجام م یدید نیی! کارارو همون زنه که پایخواب یو م یخور یپوزخند ادامه داد: فقط م با

سگ ولگرد هم بهت  هی یبه بعد اندازه  نی! از ایو ازدواج من با عشقم باش یشاهد خوشبخت دیتعجب بهش نگاه کردم که گفت:فقط با با

 یکن کاریچ یخوا یم نمی.ببدمینم تیاهم

 صورتم. یرو ختیر یدونه دونه م یشکسته بود و قطره ها بغضم

 خوام! یم یزیچ هیشد: فقط االن  کیپوزخند بهم نزد با

 .یرفعش کن دیدارم! با ازینگاهش کردم که گفت: االن بدجور ن هیگر با

 تم؟یلب زدم: مگه من برده جنس هیگر با

 ! ینیهم قایزد: دق یثیلبخند خب 

 حالم بده! _ 

 به دستت ندارم که! ی.کاری: رگتو زددیخند

 نداشت... دهیفا

 منطق و عقل و شعورشو از دست داده بود. ریام
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دلم برات  نکهینکن از ا مونمی...پشیبرمت اتاق باز یم یزر زر کن یت: بخواتوجه به ناله ها و التماسام بردم تو اتق و خوابوندم رو تخ یب

 سوخت.

 نگاهش کردم. یاشک یحرف و با چشما بدون

 زد روم. مهیخودش خ یدراورد و بعد از دراوردن لباسا لباسامو

 کشم! یتر دارم درد م شیاما حس کردم ب وردیدرن یباز یقبل وحش مثل

 گردنم شروع کرد. دنیزد روم و از خوردن لبام و مک مهیخ

 بردم... ینم یلذت چیه

 بکشم. غیخواست از شدت درد ج یگرفت که دلم م یگردنمو گاز م یوقتا جور یبعض

 تحملم کنه! تونهیم یچجور ریدونستم ام یو نم دادیم مارستانیب یتنم بو تمام

 توئه.. فهیبار وظ نیخت و با نفس نفس گفت: زود باش! خودتو تکون بده! ارو ت دیتموم شد دراز کش دناشیبوسه ها و مک یوقت

 و نشستم. دمیرو تنش و با کمکش خودمو عقب کش دمیلرزونمو کش تن

 محکم گرفته بودم. ریام یکردم خودمو آزاد کنم ول یدردم گرفت که هق زدم و سع یقدر به

 ! مدام اشکت در مشکته.ینو برطرف کنم یازاین یعرضه ندار یگفت: تو حت یپوزخند وحشتناک با

 .یحالمو به هم زد گهیباش د زود

 کردم خودمو حرکت بدم. یدهنمو قورت دادم و سع آب

 گرفته بود. میتونستم و دوباره گر یسخت به

 خودش. یگرفت و منو خم کرد رو گردنمو

 ...ییایدردا و بدبخت نیا ینکن! تو خودت باعث همه  هیو گفت: انقدر گر دیبوس قیعم لبامو

 جونمو محکم تو آغوشش فشرد. مهیعوض کرد و تن ن جاهامونو

 هاشو خودش ادامه داد و من فقط تونستم کمرشو چنگ بزنم و التماس کنم واسه آروم تر ادامه دادنش... ضربه

 تونم! ینم گهیلطفا!....د ریام_

 شه؟ینم تیزبون آدم حال !ریمحکم تر فشار داد و با حرص گفت: زهر مار و ام پهلوهامو

 ارباب! دی: ببخشدمیدرد نال با

 تر! دیتر شد و درد منم شد یالتماسام وحش برخالف

 زمان به عقب برگرده... شدیکاش م دادم؟یساله جون م یمرد س هیتن  ریز دیبود که با یمن چ گناه

 !رهینم ادمیرفت رو  یکه بعد رابطه تا صبح قربون صدقم م ییشبا هنوز

 .دیتخت و با نفس نفس دراز کش یگوشه  هیپرتم کرد  گاریس هیکه ازم کام گرفت مثل  خوب

 ..دیکش یو کشدار م قیعم یچشماشو بسته بود و نفسا قهیدق چند

 زد از رو تخت بلند شد. یشخندیکه باز کرد و نگاهش به من افتاد ن چشماشو

 رو تحمل کرد... گهیتجاوز د هیمن و تن سردم که  یم اشکاو باز رونیبستم تا لباساشو بپوشه و از اتاق بره ب چشمامو

** 

 سه ظهر بود. یکاینزد ساعت

 بخورم. یزیچ هیتا  نییرفتم طبقه پا نیناهارشو خورده و به خاطر هم ریبودم ام مطمئن

 شده بود. یچیسوخت و باندپ یدستم م مچ

 .دیکش یم ریکل دستم ت دادمیتکونش م کمی اگه

 من استخدامش کرده بود. یبه جا ریکه ام یآشپزخونه شدم و نگاهم افتاد به همون خدمتکار مسن وارد

 ؟یخوایم یاخم گفت: چ با

 خوردم! جا

 حد! نیکردم تا ا یفکر نم یمشخص بود بداخالقه ول ازش

 غذا! کمیگفتم: سالم!  آروم

 کوفت کن! اری.برو خودت دربستمیتکون داد: کلفتت ن یسر
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که راحت به اهل  دیکن یم یانقدر احساس بزرگ ومدهیکه هنوز ن بهی! عجدیکن نیبهم توه دمیاجازه نم یاحترامتون واجب ول کردم: یاخم

 !نیکن یم نیعمارت توه نیا

 زد و اومد سمتم. یپوزخند

 .شهیالتا م نیع فتهیادبه که پاش ب یو ب طهیسل یمشخص بود از اون زنا قایدق

....کم زر زر دونمیراجب تو م زویمفت خور! همه چ یدهات یو نامزدشه نه تو ریتر شد: اهل عمارت؟؟ اهل عمارت اقا ام قیعم پوزخندش

 !یبرو کوفت کن...زهرمار بخور یخوایم یکن دختر جون...حاال هم هرچ

 نگاهش کردم. ناباور

 .دیکش یم ریت ریرو شکمم گذاشتم که هنوز به خاطر رابطم با ام دستمو

 نداشتم؟ ریواسه ام یهمخوابه ارزش هیبرده و  هیمن به جز  یعنی

 شدم! نابود

 دراوردم و مشغول خوردن شدم. رینون و پن کمیفقط  خچالیتو  از

 شم و برگردم به اتاقم. ریخواست زودتر س یکردم چون دلم م یتحمل م یمتیبه هر ق شویمتنفر بودم حاال شور ریکه از پن یمن

 .نیبود بخورم زم کیکه نزد یدو سه بار خدمتکاره محکم بهم تنه زد جور کینزد

 جمع کردم و گفتم: منم تنه زدن بلدم خانم خدمتکارررر! زویحرص م با

 گفتم. دهیاز عمد کش خدمتکارو

 گفت: اسم من اقدسه! یظیاخم غل با

 اسمش اونم با لحن خشن خندم گرفت. دنیلحظه با شن هی

 !اقدس

 اسما منقرض نشده بود؟ نجوریهنوز نسل ا 

 اقدس خانومممم... یگی...شما درست میگفتم: اوک یزیر یخنده  با

 و رفتم طبقه باال. رونیحوصله از آشپزخونه رفتم ب یب

 شد. زیگوشام ت ومدیم ریکه از اتاق ام یآهنگ یصدا دنیبرم تو اتاقم که با شن خواستم

 اتاق شدم. کینزد

 بسته بود! درو

 چسبوندم به در و چشمامو بستم... گوشمو

 ارهیم ادمیخاطره هاتو  بارهی،بارون م دوباره

 تونمیتو نم یجونم ب ییو من کجا یی،تنها دوباره

 شد.. یچشمام رو صورتم جار یجمع شده تو اشک

 من کو ؟مرحم دردم ،دلدار من کو؟ اریمن کو؟  گاریس

 ابه.حالم خر یستیاما تو ن خواستم،یتورو م ایدار دن از

 

 صبح باز شهیصبح باز ،چشمام تو چشات نم یشینم داریمن ب کنار

 استیدن نیریخاطرات ش نیکه حک شده از تو تو سرم، تلخ تر ییزایچ

  ادین ادمیحرفاتو  شهیسادست برات، مگه م 

 روز بعد من کی ادیب یکی شهیم مگه

 بود مگه نه فیقشنگمون ح یروزها

 کنمیتو رو حس م زنهیدورم، بارون که م ستین یچکسیرمق ه یو ب تنها

 کنمیدلمو به خط خاموشت اس ام اس م یها حرف ها وونهید هیشب شدم

 رمیکه م یهر سمت نمیبیتو رو نم رنیم گهیپشت هم د یکی یکیها  روز

 رمیبگ یتهران شلوغ پلوغ بهم بگو سراغتو از ک نیا یتو

 توهم حالم خرابه  نیبا ا نمیبیشهر تو رو م نیا یهر جا 

 توهم حالم خرابه نیخونست با ا یعطرت تو یبو باز
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 رفت سمت قلبم و لبمو محکم گاز گرفتم... دستم

 بره؟ ادمیخورده به کارم گره ، بگو چند سال بگذره  یبدجور

 ادیلرزه تا اسمت م یتنم م یوقت ادیهنوز دارم حس بهت ز یوقت

 ظه که دلمو باختمرو با تو شناختم،از همون لح یخوشبخت من

 تو ساختم! شیروزامو پ نیبهتر یاز توئه وقت یلحظه هام دور نیبدتر

(Saeed panter-sigare man koo) 

 سمت اتاقمو و هق هقم بلند شد. دمیدو رونیب ادیب ریام نکهیاز ا قبل

 کرد؟ یهنوز منو دوست داشت و بهم فکر م ریام یعنی

 داد؟یگوش م ییآهنگا نینبود پس چرا همچ ینجوریا اگه

 پشت در؟ یکرد یم یچه غلط یاومد تو اتاق: داشت یفوق برزخ ی افهیق هیبا  ریبه در خورد و ام یدرو ببندم که ضربه ا خواستم

 شدت ترس الل شده بودم. از

 ؟؟؟یییییکرد یم یچه غلط یدست سالممو گرفت: داشت مچ

 .دیعربدش گوشام سوت کش با

 !یچی: هبستم و آروم زمزمه کردم چشمامو

همشون عادت دارن خودشونو به  اییچون هرجا دمی.البته بهت حق مکنمی: دور و برم نباش وگرنه لهت مومدیپر حرصش م ینفسا یصدا

 بچسبونن.. هیبق

 گفت و بعد سکوت. نویا

 .رونیاز اتاق رفته ب دمیباز کردم و د چشمامو

 حبس شدمو آزاد کردم. نفس

 بفهمه. قتویبودم که حق یروز منتظر

 نبود! رممکنینداشتم اما غ یدیام هرچند

 برداشتم و روشنش کردم. مویگوش

 کال از مامانم داشتم. سیم یکل

 ...ایبرد ادتیکال مارو از  ؟یی: مارال تودمیپر بغضشو شن یصدا قهیخونه رو گرفتم و بعد از چند دق شماره

کارا  ریحرفارو نزن....فقط درگ نیچقدر دوست دارم...ا یدونیبه جونم تو که مگفتم: سالم...نه به خدا مامان..دردت  هیشکست و با گر بغضم

 و درسام بودن نتونستم زنگ بزنم....

 شد مادر؟ ی+ جواب کنکور اومده.چ

 کردم هق هق نکنم. یگاز گرفتم و سع لبمو

 حتما قبولم مامان....شرمندتم... گهیگفتم: قبول نشدم! سال د یدروغ م دیبا

 : چرا مادر؟ چرا...دیکش یت و تاسفپر از حسر آه

 بابا خوبه؟ ؟یمامان.خوب الیخیپاک کردم: ب اشکامو

 م؟یایما ب یخوایمعرفت نبود.م یسر بزن.دختر من که ب ای.تورو به خدا بمیستی+ بد ن

 .میگفتم که با هم بر یم ریخودم به ام دی.بادیفهمیم زویهمه چ ومدیزد.اگه م خیلحظه خون تو رگام  هیشدت ترس  از

 .میایخودمون م ریگفتم: نه مامان من و ام عیر

 + باشه مادر.

 .زنمی.بازم زنگ مگهیبرم د دیمن با_

 .خداحافظ.زمی+ باشه عز

 دوست دارم مامان.خداحافظ! _

 .دمیکش یقیقطع کردم و نفس عم تماسو

 بگم. ریبود هرچه زودتر به ام بهتر

 آروم به در زدم. یو چند ضربه  ستادمیو پشت در اتاق کارش ا رونیاتاق رفتم ب از

 تو! ایکه گفت: ب دمیشن فقط
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 .با تعجب نگاهم کرد.نهیرفتم تو اتاق انگار انتظار نداشت منو بب یوقت

 باهات حرف بزنم! دیبا ریاسترس رفتم سمتش: ام با

 حوصله گفت: حوصله ندارم به زر زدنات گوش بدم. یب

تاحاال  ششیپ میزنم.از اون موقع که بعد سفرمون رفت یکه چرا بهش سر نم هی.بدون مقدمه گفتم: مامانم شاکومدیدرم داشت اشکم گهید

 ...ریبفهمه ام یزیخواد چ ی! دلم نمدمشیند

 تا اون موقع هم منتظر بمونه؟ کنهیم یبفهمه....حاال چه فرق زویقراره همه چ نیمن و نازن ی: اون که بعد عروسدیخند

 !ریکنم ام ی: خواهش مدیلرز یم صدام

 ابروشو باال داد: التماس کن! زانو بزن جلوم و التماسم کن! یتا هی

 که داشتم موهامو بکنم. یخواست از شدت حرص و بغض یم دلم

 !کنمی: التماست مدمیناچار زانو زدم و نال به

 برمت خونه ننه بابات. ی...بعدشم میدست کوتاه کن هیمسخرتو  یموها نیا شگاهیبرمت آرا ی.قبوله! فردا میزد: اوک یپوزخند

 حل شد... نمی...ادمیکش یقیعم نفس

 با هم ازدواج نکنن! نیو نازن ریکردم تا اون عکسا به دست پدر مادرم نرسه و ام یثابت م مویگناه یهرچه زودتر ب دیبا فقط

****** 

 شو! ادهیپارک کرد: پ شگاهیآرا یجلو

 باز کردم که صدام زد: مارال! نویو در ماش تو دستم فشار دادم فمویک

 !فمیبغضم گرفت.لعنت به من که انقدر ضع دوباره

 ندارم. ییمشخص نباشن.حوصله داستان سرا ایکبود نیکنه که ا شتیآرا یجوریسمتش و نگاهش کردم که گفت: بهش بگو  برگشتم

 .شگاهیبستم و رفتم سمت آرا نویتکون دادم و در ماش یسر

 کردنم بود. شیدوساعت فقط مشغول مرتب کردن موهام و آرا تا

 شدم. نیو سوار ماش رونیرو حساب کردم و رفتم ب نهیکه تموم شد هز کارم

 بهم انداخت. یقینگاه دق ریام

 روشن کرد. نویکه ماش نییانداختم پا سرمو

 .نیتو ماش دیچیپ گاریس یفکر کردن بودم که بو مشغول

 .دمید دنیکش گاریمشغول س رویچرخوندم و ام سرمو

 بود! یمزخرف بیشکنجه گر! چه ترک یگاریدکتر س هی

 .نهیرو لبم بش یو گل گرفت و باعث شد پوزخند ینیریجعبه ش هیراه  سر

 ذره شعور داشت! هی هنوز

 از من! ریهمه باشعور بود به غ یبرا ریام البته

 شو! ادهیانداخت: پ رونیب گارشویبه خونه مامان بابام س میدیرس تا

 شدم و در زدم. ادهیپ

 .ستادهیکنارم ا دمیحس کردم و فهم رویادکلن ام یبو

 ...مجبورم!ینکن الیدستشو دور شونم حلقه کرد و زمزمه کرد: فکر و خ میدیشن شدویم کیکه به در نزد ییقدما یصدا یوقت

 توجه به حرفش از آغوشش لذت بردم. یب

 .دمیباز شد و بابامو د در

 دلم تنگ شده بود. یبودم ول دهیازش ند یکه خوب نیا با

 کردم! یداخل و با مامانم رفع دلتنگ میرفت یاز سالم و احوالپرس بعد

 .ننیمچ دستمو نب یچیوقت باندپ هیبودم تا  یمراقب م دیبا فقط

 نشستم. ریکنار ام ییرایپذ تو

 به لب داشت. لبخند

 دم.تصورش کر یخودم واقع شیمن پ یول یمصنوع هرچند

 .میگذروندیبا هم وقت م یخونمون و کل ومدیاون روزا که م ادی به
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 زوم شد.که نگاهش روم  دمیکش یآه ناخواسته

 ؟یموهاتو چرا انقدر کوتاه کرد ی؟راستیمامانم منو به خودم اورد:مارال چرا تو خودت یانداختم که صدا نییپا سرمو

 که.خوبم. ستین یزیزدم: چ یلبخند

 یانداختم و ادامه دادم:  تنوع الزمه مامان ریبه ام ینگاه

 .زمیبردار عز نارویمادر.ا ایپوست کند و گذاشت تو ظرف: ب وهیم ریمن و ام واسه

 شده؟ یدراز کردم و خواستم بردارم که گفت: دستت چ دستمو

 شد. یدلم خال ته

 رسه! یبه ذهنش نم یجواب چیمواقع ادم ه نجوریا

 شدم. یچیباندپافتاده بود به مچ دست  نگاهش

 درد گرفت.با باند بستمش بهتر شه. کمی.هم خراش برداشت، هم نی: خورد زمدیکش یقینفس عم ریام

 .ریام یراحت ظرفو برداشتم و گذاشتم جلو الیگفت و من با خ یآهان مامانم

 پرتقال برداشت و رو به بابام گفت: اوضاع کار چطوره؟ کهیت هی فقط

 .می...ممنونتگذرهیگفت: م یالیخیبا ب بابام

 .کنمیتکون داد: خواهش م یسر ریام

 به بابام زدم. ینیغمگ لبخند

 ریاگه ام یکنه.حت دایکارخونه دوخت لباس کار پ هیکرد و تونسته بود تو  یم یشدن به مواد خوددار کیاز نزد یادیتا حد ز ریبه لطف ام 

 نداشت!  یمدرک پلمیاز د رینداشت چون غ دهیفا بشه شیپارت ایاستخدامش کنه  یبهتر یجا ایخواست تو شرکت  یم

 کرده بودن. دایپ ییکرد و از اون وضع فالکت بار خودش و مامانم به طور کامل رها یم افتیحقوق ثابت در هیحداقل  یول

 .میکنم و خونه رو ترک کرد یمجبور شدم خداحافظ ریام یو بعد با اشاره ها میساعت موند هی حدود

 شد؟؟یم یچ میرفت یم رتریساعت د میشدم با بغض گفتم: ن نیسوار ماش نکهیمحض ا به

 .مارستانهیتو ب میکار فتیش گهیساعت د هیور بزنم؟  نمیکارم بش یاخم گفت: مگه من مثل تو ب با

 !انینم تیکوفت مارستانیقاتلم بدتره سمت تو و ب هیبدونن دکترشون از  ماراتیحرص گفتم: اگه اون ب با

 .ندازنیتف هم تو روت نم هیدونستن دخترشون چه هرزه ا یتو هم م یزد: اگه پدر مادر ساده  یپوزخند

 شه؟یگناهم؟!؟ چقدر بگم تهمته؟ چقدر بگم دروغه؟؟ چرا باورت نم ی.چقدر بهت بگم بریام ستمیمن هرزه ن _

 ! یندار یمدرک چی+ ه 

 مشکلت مدرکه؟_

مثل تو  یی.من از دخترایشد یازت خسته شدم مارال.واسم تکرار گهی! دیگناه یفهمم باگه ب یبهت ندارم! حت یکال حس گهینه! من د_

 ...بفهم!نویو مدام اشکشون در مشکشونه متنفرم.ازت خستمممم! بفهم ا فنیکه ضع

 نگم... یچیو فقط تونستم الل بشم و ه دیکش ریت قلبم

 نداشتم! یشانس چیه من

رو به اون رو  نیاز ا ریچون ام نمیاالن بهم ثابت شد بدشانس تر یدارم ول رویکه ام امیدنآدم  نیکردم خوش شانس تر یحس م یزمان هی

 شده.

 .کنهیو نگاهمون م ستادهیا یظیفوق غل شیجلف و آرا پیکه با ت نمیتو باغ بب نویاز اون دور تونستم نازن میدیعمارت که رس به

 تو بغلش. دیو پر ریسمت ام دیدو میشد ادهیکه پ نیماش از

 .رویبلند ام یخنده ها یتا نشنوم صدا رمینتونستم گوشامو بگ یبستم ول چشمامو

 زشت ازدواج کنه؟  یدختر عمل هیبا  شدیچجور حاضر م 

 ...یبلند شد: ه نینازن یزدم و رفتم سمت عمارت که صدا یپوزخند

 نکردم و وارد عمارت شدم. یتوجه

 از کارات متنفرم! رینتونستم و به جاش با خودم زمزمه کردم: ام یمتنفرم ول ریبا خودم بگم از ام خواستم

 بود. ستادهیسمت آشپزخونه رفتم و نگاهم به اقدس خورد که پشت گاز ا به

 !یکول کهیزن
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 نجایواسه خودم بکشم که صداش بلند شد: دستتو بکش....مگه ا یاز برنج و قورمه سبز کمیبشقاب برداشتم و خواستم  هیتوجه بهش  یب

 غذا مال آقا و خانومشونه. نی.ایغذا بخور نیاز ا یحق ندار لس؟یطو

واسه من؟ تو  یشاخ شد ومدهیهنوز ن یآشغال کول یعمارتم! تو نی! من خانوم ارمیزدم: دهنتو ببند! من زن ام غیکوره در رفتم و ج از

 !وونیح یستین شیب یکلفت

 ! ازت متنفرم!یدادم: دست رو من بلند نکن عوض یفوق محکم یلیبه صورتم زد که جوابشو با س یمحکم یلیس

 زدم: از همتون متنفرممممممم متنفررررررررر!!!!!! غیتر ج بلند

 بودن و با بهت نگاهم کردن. ستادهیاپن ا یجلو نیو نازن ریام

 سوخت. یشکمم و مچ دستم م یزخما

 جون از تنم رفته بود. گهیدم دستم بودو پرت کردم که د یو خودمو زدم و هرچ دمیکش غیج انقدر

 مطلق... یکیبه جز تار دمیند یچیه گهید

***** 

 چشمامو باز کردم. یدیسردرد شد با

 بود. زیجفتم رو م ینیس هیبودم و  دهیتختم دراز کش یاتاق رو تو

 شدم. رهیخ ینیتو س یغذاها به

 !یو قورمه سبز برنج

 زدم و لب نزدم بهش! یپوزخند

 گرفته بودم سرد بشم.. میتصم گهید

 .ریبه سنگ بشم درست مثل ام لیگرفته بودم تبد میتصم

 .دنیدیمنو م یبه بعد اون رو هیثان نیا از

 

 شدم. فیخوردم و خوار و خف یهرچقدر تو سر بسه

 .نییساعت از جام بلند شدم و رفتم طبقه پا میاز ن بعد

 تو آشپزخونه مشغول بود. اقدس

 کوفت کنن. مونشیبده آقا و خانوم م ویکه درست کرد ین زهر مارگفتم: او یبلند یصدا با

 سرمون االنم روش... یو داد کرد غیکم ج ؟یشد داریب یتعجب برگشت و نگاهم کرد: تو ک با

 شدنمم به تو مربوطه؟ داریو ب دنیزدم: نکنه ساعت خواب یپوزخند

 .امیو کوتاه نم دمیدارم جوابشو م نکهیتو بهت بود از ا هنوز

 آقاتون کجاست؟ نمینگفت که ادامه دادم: حاال بگو بب یزیچ

 .مارستانیکرد: رفتن ب اخم

 ؟یباال دادم: و خانوووومشون چ ابروهامو

الزم باشه به  ستیخونه ن یفکر نکنم وقت ینداشته باشم ول تیدرست صحبت کن! آقا بهم گفت کار دیچشم سف یسمتم: دختره  اومد

 حرفاش گوش بدم!

 آسمون به حالت زااار بزنن! یکه مرغا ارمیسرت ب ییبال هیکن تا  یبه سمتش برداشتم: تو فقط حرف بزن و کار یشجاعت قدم با

 حده. نیزد: شعورت در هم یپوزخند

 کنن... ریوقت تو گلوت گ هیترسم  یم یدیتره! آدمارو درسته قورت م شیرفتم و داد زدم: حداقل از شعور تو ب منیسمت سالن نش به

 روشن کردم. ونویزیرو کاناپه و تلو دادم لم

 بودم... لمیف یچند ساعت مشغول تماشا تا

 بودن خوب بود! هه! الیخیب نیا چقدر

 .ستادهیبا غضب روبه روم ا ریساعت از دوازده شب گذشته و ام دمیخودم اومدم و د به

 زل زدم تو چشماش. ییبعد خودمو جمع و جور کردم و با پررو یلحظه از ترس سکته ناقص زدم ول هی

 ؟؟یخوریم یتر شد:چه گوه شیحرصم ب دیکه سرم کش یداد با

 !یخوریکه تو ازش م یزدم: همون گوه یلبخند
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 حد گشاد شد. نیتا اخر چشماش

 .ستمیخور ن یاون دختر توسر گهیدونست من د ینم

 و راحت شم. رمیکنه تا بم کمیت هکیبود که همونجا ت نیواسه از دست دادن ندارم و آرزوم ا یزیچ گهیدونست من د ینم

 ها؟  یدیرو صورتم نشست:آشغال نجس حاال جواب منو م یادیدستش باال رفت و با شدت ز 

 شد. ریسراز مینیاز ب یگرم خون

 !نینیب یم کیرک یتو زور بازو و فحشا زویو امثالت که همه چ یدستم پاکش کردم و دوباره زل زدم تو چشماش: نجس خودت با

 کنم هرزه! ی: آدمت مزدیم یو رنگش به کبود زدیشدت خشم نفس نفس م از

 به صورتش زدم. یمحکم یلیس

 شد. رهیبهم خ ناباور

 ! یچی! هستیواسم مهم ن یچیه گهیزمزمه کردم: د 

 ده!که رو صورت من بلند ش ویاون دست شکونمیم ؟یکرد یرفت هوا و دستمو محکم گرفت و فشار داد: تو االن چه غلط عربدش

 ! آشغال ازت متنفرم...یگفتم: ولم کن وحش غیشدت درد با ج از

 سمت پله ها. دمیکش

 و موفق هم شدم! نیکنترل کردم تا نخورم زم خودمو

 ؟یکنیبازم عرعر م دمیدستاتو کش یدونه به دونه ناخنا یوقت نمیبردم تو اتاق کارش و گفت: بب میپله ها که گذشت از

 که عرعر کنم! ستمیبا شجاعت جوابشو دادم: من مثل تو خر ن یول دمیدهنمو قورت دادم.دروغ بود بگم نترس آب

 شده بود و پرتم کرد تو اتاق. یکه پشت کتابخونش مخف یسمت اتاق باز بردم

 و خواستم فرار کنم که اومد سمتم و نگهم داشت. دمیکش یغیج

 بست. یصندل یها و دسته ها هیوسط اتاق و دست و پاهامو به پا یزور نشوندم رو صندل به

 .دمیکش یم غیج مدام

 زد تو صورتم: خفه شو هرزه! خفه شو ! محکم

 ارزششو داشت :( یول دارهیکه حس کردم هنجره خودمم داره خراش برم یجور دمیکش غیبلند تر ج کنهیم شیعصب غامیج دمید یوقت

 شد. یکه دستش خون یببنده که دستشو محکم گاز گرفتم جور یپارچه ا کهیدهنمو با ت خواست

 بار موفق شد. نیو دوباره تالش کرد دهنمو ببنده و ا دیاز درد کش یادیفر

 برگشت. یو با انبر لیسمت کمد وسا رفت

 نفس زدم و بهش نگاه کردم... نفس

 شده بود. شهیتر از هم ترسناک

 ...دیحرکت کش هیتو حرص ناخن انگشت شصتمو با انبر گرفت و  با

 !دیچند لحظه از دردش مخم سوت کش واسه

 تنم درد گرفت و حس کردم مغزم درحال سوراخ شدنه! کل

 کرد. سیخ نویشد و کف زم یاز دستم جار خون

 ...یو ناخن بعد دیکشمویناخن بعد دوباره

 بزنم! غیتونستم ج ینم یشدت درد حت از

 کردم! یکه صداشو حس م دیتپ یتند م یو به قدر شدیداشت منفجر م قلبم

 دوباره به هوش اومدم انگار تو خلسه بودم... یهوش شدم و وقت یب قهیچند دق واسه

 شده بود... رهیتو دستش بهم خ یانبر خون هیبا  ریغرق خون بود و ام دستام

 شده بود.. دهیکش شهیناخنام از ر کل

 هوش نشده بودم؟! یب یچجور

 ...یدیگفت:تو تقاص تک تک کارتو پس م یمونیپش یا با نفس نفس و بدون ذره ریام

 بهش زل زدم. یفروغ یب یچشما با

 کردم... یخوردن حس م یدرشت عرق سرد رو که رو کمرم سر م یبود و دونه ها سیاز اشک خ صورتم

 رو از دور دهنم باز کرد. پارچه
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 از دهنم خارج نشد! فیخف یناله  هی یحت

 مرده بودم! شیوقت پ یلیخ من

 ! کنهیو داد نم غیآدم مرده که ج هی 

 !نینداشت شل شدم و محکم خوردم زم یحس چیکه بدنشون ه ییکسا نیو پاهامم که باز کرد ع دست

 .میزخم یگذاشت رو انگشتا پاشو

 ! دیکش ریتا مغز استخونام ت 

 !ریشد و با حرص و نفرت گفت: برو بم خم

 ...رونیبرداشت و از اتاق رفت ب پاشو

 شدم به سقف.. رهیخ

 ...دمیدیسرم م یرو باال ییبایو درشت ز زیو ر ینور رنگ یحالم بد بود که لکه ها انقدر

 

 اطرافم چرخوندم... نگاهمو

 تونستم سرمو تکون بدم! ینم یفقط نگاهم! چون حت البته

 رو لبم نشست. یرمق یاطرافم لبخند ب یسرسبز و نوران یفضا دنید با

 .دمیحدودا پنج ساله رو د کیکوچ یدختر بچه  هیاون دور  از

 ...یرنگ یبلند و بور با چشما یموها

 خودم! یایبچگ

 مامان بابام... کنار

 ..یمشکل چیه بدون

 شد.. ریاز چشمام سراز اشک

 اشکم! یهام سوخت از شدت داغ گونه

 تونستم! ینم یخواستم بلند شم و برم سمتشون ول یم

 خودم و بزرگ نشم... یایخواست برگردم به بچگ یم دلم

 !دیخند یبابامم م یزمانا خوش حال بودم و حت اون

 !نیزم یکره  یدختر رو نیبود و منم خوشبخت تر ایزن دن نیمهربون تر مامانم

 اقدس! ی افهیاونا ق یشکنجه و بدتر از همه  لیرو به روم محو شد و نگاهم خورد به وسا ریتمام تصو یزن یصدا با

 دختر جون...حالت خوبه؟ یکرد: ه ینگاهم م یترس و نگران با

 ندادم... یجواب

 دل اونم به حالم سوخت؟ یوحشتناک بود که حت تمیحد وضع نیا در

 خوام! یتونستم لب بزنم: من مامانمو م فقط

 گرفت... دستامو

 بهم محبت کنه! خوادیکردم م یمحبت بودم و فکر م ی تشنه

 ...رهیگ یم شیحس کردم کل وجودم داره آت دیتک تک انگشتام کش یرو رو یالکل یپنبه  یوقت یول

 مطلق....! سکوت

***** 

 ماه بعد: دو

 شدم. رهیسوپ رو به روم خ یکاسه  به

 دهنم... یسوپ فرو برد و گرفت جلو یقاشقو تو اقدس

 بهش نگاهم نکردم... یحت

 گذشته بود... دوماه

 گذشته بود و شده بودم پوست و استخون... دوماه

 !لویو سه ک یوزن شده بودم س لویپنجاه و دو ک از
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 زدم و دست خودمم نبود! یکلمه حرف هم نم هی یحت

 ...دمیکش ینفس م فقط

 نداشت.. میکار چکسیه گهیبود که د یجور حالم

 من گذاشته بود... یتر وقتشو پا شیکرد و اقدس ب یو ترحم نگاهم م یبا دلسوز نینازن یحت

 مهربون هم نبود... یکرد ول ینم یخلق بد

گفت  یم ریخورم به ام یو فقط چند لقمه م دسیفا یب شهیمثل هم دیدیم یکرد بهم غذا بده و وقت یم یو سع دادیکارامو انجام م فقط

 تا بهم سرم بزنه...

 ..ریام

 کرد... یدوماه مدام بهم محبت م نیتو ا ریام

 خواست نشون بده حواسش بهم هست.. یکه مثال م یواشکی یاون محبتا از

 حواسش نبود! یول

 تو سرم بود. ریگفت برو بم یصداش که م هنوز

 زشت بودم. من

 بد بودم. من

 لرزش هم گرفته بودن... ایکه تازگ یزخم یکوتاه،با اون دستا یاون موها با

 ...دهیاون سر و صورت کبود و رنگ پر با

 نکردم. یتوجه زدیم و به اقدس که صدام مبلند شد یرو صندل از

 رو تخت. دمیتو اتاقم و دراز کش رفتم

 داده بود.. بیترت یمهمون هی یفارغ از هر غم ریام امشب

 .نیخودش و نازن یواسه نامزد یمهمون هی

 تو اتاقم بمونم... تونمیبود که بهم گفت اگه نخوام م بیعج

 !ومدیخواب به چشمام نم یکردم بخوابم ول یبستم و سع چشمامو

 بودم. دهیمرده ها رو تخت دراز کش نیچند ساعت فقط ع تا

 .دمیشن یم نییتر از طبقه پا شیتر و ب شیمهمونا و آهنگو ب یصدا گذشتیکه م هرچقدر

 شد؟ ینجوریا میزندگ چرا

 به ساعت انداختم... ینگاه

 ...گذشتیروزام و ساعتام با فکر کردن م کل

 ده بود! ساعت

 شده بود. شهیتر از هم شیدستام ب شلرز

 کنم... هیخواست خون گر یم دلم

 بد! یلیبد بود.خ حالم

 تخت بلند شدم و در اتاقو باز کردم. یرو از

 کس طبقه باال نبود! چیه

 شدم... کیپله ها نزد به

 ..دنیرقص یبود و با هم م ریرو که تو بغل ام نینازن دمیبلندتر شد و من د کیموز یصدا

 .ستادمیپله ها ا یکه باال دیدیمنو نم چکسیه یاون شلوغ تو

 اهنگ اشکام راه خودشونو باز کردن... دنیشن با
Feeling used 

 ازم سواستفاده شده کنمیم احساس
But I’m 

 حال من نیبا ا اما
Still missing you 

 برات تنگ شده دلم
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And I can’t 
 تونمیمن نم و

See the end of this 
 نمیرو بب انشیپا

Just wanna feel your kiss 
 رو دنتیبوس خوامیم فقط

Against my lips 
 لب هام حس کنم با

And now all this time 
 همه مدت نیاالن ا و

Is passing by 
 من گذروندم رو

But I still can’t seem to tell you why 
 که بهت بگم چرا تونمیانگار هنوز نم اما

It hurts me every time I see you 
 نمیبیهر وقت که تو رو م دهیم عذابم

Realize how much I need you 
 دارم ازیکه چقدر بهت ن فهمیم

  

 شدم. رهیبهشون خ هیجا نشستم و با گر همون
I hate you I love you 

 از تو متنفرم من عاشق تو ام من
I hate that I love you 

 عاشق تو ام هنکیاز ا متنفرم

Don’t want to, but I can’t put 
 تونم یخوام، اما نم ینم

Nobody else above you 
 تو بذارم یرو جا یکس

I hate you I love you 
 از تو متنفرم من عاشق تو ام من

I hate that I want you 
 عاشق تو ام نکهیاز ا متنفرم

You want her, you need her 
 یدار ازیتو به اون ن ،یخوایاونو م تو

And I’ll never be her 
 شمیاو نم چوقتیمن ه و

 با نگاهم برخورد کرد... یاتفاق یلیخ ریگاز گرفتم و همون لحظه نگاه ام لبامو

  
I miss you when I can’t sleep 

 بخوابم تونمیکه نم ییوقتا شهیواست تنگ م دلم
Or right after coffee 

 قهوه هیدرست بعد از  ای
Or right when I can’t eat 

 بخورم یزیچ تونمیکه نم یوقت ای
I miss you in my front seat 

 یجلوم ننشست نمیبیم شه،یتنگ م دلم
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Still got sand in my sweaters 
 خاطره ها دارم یسر هیاز تو  هنوز

From nights we don’t remember 
 ادینم ادمونیکه  ییشب ها از

Do you miss me like I miss you? 
 هم مثل من دلت واسم تنگ شده؟ تو

F**ked around and got attached to you 
 و به تو دلبسته شدم دمیو برم رو د دور

Friends can break your heart too, and 
 دلت رو بشکنند، و توننیهم م دوستا

I’m always tired but never of you 
 نه از تو یام ولخسته شهیمن هم و

If I pulled a you on you, you wouldn’t like that shit 
 ادیبدم، تو خوشت نم بتیمن بخوام تو رو فر اگه

I put this real out, but you wouldn’t bite that shit 
 یکنیبهش نم یتو توجه یرو بهت بگم، ول قتیحق خوامیم

I type a text but then I never mind that shit 
 ستشیکه منظورم اون ن سمینو یرو واست م یزیچ من

I got these feelings but you never mind that shit 
 یدیبهش نم یتیاهم چوقتیتو ه یول دهیاحساسات به من دست م نیا

Oh oh, keep it on the low 
 میدارنگهش  یراز مخف هیبذار مثل  اوه،

You’re still in love with me but your friends don’t know 
 دوستات ازش خبر ندارن یول یهنوز عاشق تو

If you wanted me you would just say so 
 یگفتیخب م یبهم بگ یخواستیم اگه

And if I were you, I would never let me go 
 کردمیتو بودم، هرگز طرفم رو رها نم یجا اگه

I don’t mean no harm 
 کردم ندارم تیواسه اذ یقصد چیه

I just miss you on my arm 
 فقط دلم واسه آغوشت تنگ شده من

Wedding bells were just alarms 
 فقط هشدار بودن یعروس یهاجشن یها تو زنگ

Caution tape around my heart 
 به دور قلب من یهشدار یها نوار

You ever wonder what we coulda been? 
 ؟یفکر کرد میباش ایمثل ک میتونستیم نکهیحاال به ا تا

You said you wouldn’t and you fucking did 
 یلعنت یهمون کار رو کرد قایو دق یکنیرو نم نکاریا چوقتیه یگفت تو

Lie to me, lie with me, get your fucking fix 
 یخودت رو اصالح کن لعنت ،یبا من دروغ گفت ،یمن دروغ گفت به

Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed 
 یلعنت ختنیها و تمام احساسات من به هم ر یتمام مست حاال

Always missing people that I shouldn’t be missing 
 دلم واسشون تنگ شه دیکه نبا شهیتنگ م ییدلم واسه اونا شهیهم

Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance 
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 شه جادیا ییتا فاصله ها یرو خراب کن ییپل ها دیوقتا با یگاه
I know that I control my thoughts, and I should stop reminiscing 

 ماریب ادیب یاگهید یزیچ دیکنم و نبا یکه من افکارم رو کنترل م دونمیم
But I learned from my dad that it’s good to have feelings 

 گرفتم که خوبه که آدم احساسات داشته باشه ادیمن از پدرم  یول
When love and trust are gone 

 یمونده نه اعتماد ینه عشق یوقت
I guess this is moving on 

 میبگذر گهیوقتشه که د زنمیم حدس
Everyone I do right does me wrong 

 زد نمیکردم زم یکه بهش خوب یهرک
So every lonely night, I sing this song 

 خونمیاهنگ رو م نیکه تنهام، ا یهر شب پس

  

 دهنمو گرفتم تا هق هق نکنم. یجلو

 اهنگ بود. نیتو ا ریانگارحرف دل من و ام واقعا

 شکستم... شهیبار من سخت تر از هم نیشد و ا نیبا نازن دنیول رقصنگاهشو ازم گرفت و دوباره مشغ ریام

 وجودم نابود شد.. یذره  ذره

 نمونده بود! نمیتو س یقلب گهید
I hate you I love you 

 از تو متنفرم من عاشق تو ام من
I hate that I love you 

 عاشق تو ام نکهیاز ا متنفرم

Don’t want to, but I can’t put 
 تونم یخوام، اما نم ینم

Nobody else above you 
 تو بذارم یرو جا یکس

I hate you I love you 
 از تو متنفرم من عاشق تو ام من

I hate that I want you 
 عاشق تو ام نکهیاز ا متنفرم

You want her, you need her 
 یدار ازیتو به اون ن ،یخوایاونو م تو

And I’ll never be her 
 شمیاو نم چوقتیمن ه و

All alone I watch you watch her 
 کنمیاونو تماشا م کنمیتنها تو رو تماشا م یتنها

Like she’s the only girl you’ve ever seen 
 یدیکه تا حاال تو عمرت د هیاون تنها دختر انگار

You don’t care u never did 
 یکن یفکر نم یکه نکرد ییکارا به

You don’t give a damn about me 
 یکن یذره هم به من فکر نم هیاصال  تو

Yeah all alone I watch you watch her 
 کنمیاونو تماشا م کنمیتنها تو رو تماشا م یتنها اره

She’s the only thing you’ve ever seen 
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 یدیکه تا حاال تو عمرت د هیزیدختر تنها چ اون
How is it you never notice 

 یکن یبهش فکر نم یوقت دهیم یحال چه
That you are slowly killing me 

 یکشیآروم آروم منو م یتو دار که
I hate you I love you 

 از تو متنفرم من عاشق تو ام من
I hate that I love you 

 عاشق تو ام نکهیاز ا متنفرم
Don’t want to, but I can’t put 

 تونم یخوام، اما نم ینم
Nobody else above you 

 تو بذارم یرو جا یکس
I hate you I love you 

 از تو متنفرم من عاشق تو ام من
I hate that I want you 

 عاشق تو ام نکهیاز ا متنفرم
You want her, you need her 

 یدار ازیتو به اون ن ،یخوایاونو م تو
And I’ll never be her 

 .شمیاو نم چوقتیمن ه و

 (i hate u i love u-gnash Ft. olivia o'brien) 

 بغضم شکست نه حسرت خوردم. نه

 شد. بیتخر تمیاز حد ناراحت شدم و دوباره شخص شیب فقط

 گور به گور شدس. نیهمون نازن اقتشیکه ل دمیرس جهینت نیبه ا یدوس داشتم ول رویهنوز ام نکهیا با

 .ییو رفتم تو دستشو دمیکش یقیعم نفس

 روشن کردم. مویبه دست و صورتم زدم و گوش یآب

 .دادمینم چکسویه یامایکردم و جواب پ یفقط خاموش روشنش م ایروان نیع هربار

 .دمینم اماشویکه چرا جواب پ دادیمدام فحش م ایرو ایآخر نیا

 گفتم؟ یم یچ اخه

 چک کردم. امامویپ شهیهم مثل

 نبود. یخاص زیچ چیه

 !یمراقب خودت باش کنمیم هیخوندم:بهت توص امویمنصرف شدم و پ یناشناس امیپ دنیاز برنامه خارج شم که با د خواستم

 جواب ندادم. نیدونستم حتما پرهامه واسه هم یم

 مهم نبود! داشمیتهد

 خاموش کردم. مویگوش دوباره

 وار؟؟یبه در و د زدمیکردم؟ مثل هرروز زل م یم کاریچ دیبا

 رفتم. نییو از پله ها پا رونیب اتاق رفتم از

 تو باغ قدم بزنم. کمیخواستم  یم

 .دمیتازه و خنک آبان ماه کش یتو هوا قیعمارت خارج شدم و چند تا نفس عم از

 ...هه

 نبود تا دردمو آروم کنه. چکسیکردم و ه یم هیکردن خون گر یکه داشتن رشد م ییتولدم بود و من به خاطر سوزش ناخنا شیپ ماه

 ساعت دوباره برگشتم داخل عمارت. میاز ن بعد

 .زدیحرف م یبلند و عصب یکه با صدا دمیشن یم رویام یصدا
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 دستش بود. یگوش البد

 پتو. ریکردم و رفتم ز یپل دادمویکه هرروز و هر ساعت گوش م یتو اتاقم و اهنگ برگشتم

 .شکستیاهنگ م نیبا ا اریاخت یب بغضم

 سخته. یتو چه زندگ یب یدون ی،نمیریم یکه تو دار حاال

 رفته گهیدلو ساکت کنم بهش بفهمونم اخه اون د نیا یچجور

 بدون یریگیهامو نم هیجلو گر یریم یکه تو دار حاال

 باخته شویتو همه چ یبه پا یباز نیکه تو ا یساده از کس یشیرد م یدار

 نبوده!! ریام لیباب م قممیسل یکرد که حت یاداوریبهم  گهیبار د هیاوج گرفت و  اهنگ

 نگاه به پشتت هی یحت یندازینم یریم یکه تو دار حاال

 قلبه تو مشتت نیقفل ا دیکه کل یدون ینم یریم یدار

 بدون  یریگ یهامو نم هیجلو گر یریم یحاال که تو دار 

 گل رز خشکه... هیخاطراتم  یخوبت البه ال ادگاری تنها

 سر دادم. یهق خفه ا هق

 اخره  یکنم روزا یفکر م هیچند روز هی 

 باورت شهینم دیشا میدیقصمون رس ته

 یکه بهت دارم ساده گذر کن یاز احساس که

 یتازه بلند شد یکابوس لعنت نیاز ا اخه

 اصال  یستی...فکر من نیریم یدار 

 دستم یبا رفتنت آتو بد یخوایم دیشا

 کنم یکه بهت دارم چشم پوش یاز احساس که

 کنم.. یاز عشق دور دیحق باتوئه با اصال

 از پشت بغلم کرد. یکیکردم پتو کنار رفت و  حس

 بلند نشه. میگر یبالشو گاز گرفتم تا صدا ریادکلن تلخ ام یحس بو با

 نگاه به پشتت هی یحت یندازینم یریم یکه تو دار حاال

 قلبه تو مشتت نیقفل ا دیکه کل یدون یم یریم یدار

 بدون یریگیهامو نم هیجلو گر یریم یکه تو دار حاال

 گل رز خشکه... هیخاطراتم  یخوبت البه ال ادگاری تنها

 تر تو بغلش فشرد. شیو منو ب دیشونمو بوس ریام

 فهممیاخه من نم یبر یخوایم چطور

 تر شم یمنطق یخواست تو زندگ یدلت م تو

 ربط تر یب یحرف نیهست از ا وونهید هی واسه

 گردمیبر نم یگیسکوت بهم م نیبا ا یدار نه

 هیاز ک ریکه تقص فهممینم من

 ه؟یمن چ فیپس تکل دهیمن رنج هیچ از

 مسمومه فکرم  گهید یحاال نسبت به همه چ 

 بوده قسمت! نیمن نگو ا هی نانیبا اطم انقدر

 تخت بلند شد و به سمت در رفت. یاز رو ریام

 و بغلش کردم... دمیکش راهنشویهق هق پ با

 شمیپژمرده م یتو نباش من نرو نه ، بدون یب نه

 ..شمیافسرده م تیکه از دور یدلو ساکت کنم بگو ، من نیا یچجور

 زمزمه کردم: هیباز شد و با گر زبونم

 منو یدستا یگرم رینرو! نگ یفهمینم چرا
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 ...نه

 ...یخوایمنو نم گهی، نگو د یاینم گهید نگو

(Amin & Clara-Dari Miri) 

 ...رونیاز اتاق رفت ب ریشد و ام یخال اغوشم

 دارم! اجیتورو خدا نرو...تورو خدا....بهت احت ری: امدمینال هیگر با

 که از عمارت خارج شد. دمیپله ها د یو از باال رونیب دمیاتاق دو از

 دنبالش... دمیدو

 خارج شد و همونجا رو زانوهام افتادم.. یشدم که از در ورود رهیخ نشیو به ماش ستادمیتو باغ ا هیگر با

 ..نینازن شیرفت پ حتما

 بوده.. نیمنم هم قسمت

 کردم... یم هیهمونجا نشسته بودم و گر قهیچند دق تا

 شد: خانوم حالتون خوبه؟ کیاز نگهبانا بهم نزد یکی

 کردم. تعجب

 مراقب باشن فرار نکنم! یو چهار چشم انیسمت منم ن یگفته بود حت ریام

 جرئت داشتم فرار کنم؟ دادیپدر و مادرم م لیدر عوض فرار کردنم تحو ریکه ام ییمن مگه با اون عکسا یول

 بهش ندادم. یجواب

 بلند شم و برگردم داخل عمارت که دستمو از پشت گرفت. خواستم

 .مینیب یگرفت جلو یدیسف یپارچه  امیبه خودم ب تا

 چشمام بسته شد.. دمیکش یقینفس عم ژنیبه خاطر کمبود اکس یوقت یول دمیکش یخفه ا غیج

 :ریام

 رفتم. یبغض به سمت ناکجا آباد م با

 بزنم. ادیو فر یجا هیکردم که برم  دایپ اجیاحت فقط

 جاده پارک کردم و سرمو گذاشتم رو فرمون... کنار

 .دادیعذابم م یلیبده مارال خ تیند وقته وضع نیا

 .وردمیبهش فشار ماز حد  شیداشتم ب گهید

 .دیبار یم تیچشماش هنوزم مظلوم از

 خواست باهاش باشم... یم دلم

 بشن.. یدادم که رو گونم جار یپر از اشک شده بود اما اجازه نم چشمام

 زنگ خورد. میگوش

 عمارت رفتم تو فکر. یشماره  دنیبا د یرد تماس بدم ول خواستم

 مارال که نبوده.. صددرصد

 اومد اقدس بهم زنگ بزنه.. شیپ یشمارمو نوشتم تا اگه مشکل فقط

 ...ختیقلبم ر هوی

 اومده بود؟ شیپ یواسه مارال مشکل نکنه

 جواب دادم: بله؟؟ عیسر

از تو باغ و  دمیشن غیج یصدا هیشد...من فقط  یدونم چ ی....نمدیتو گوشم: آقا تورو خدا خودتونو برسون دیچیلرزون اقدس پ یصدا

 بعدش...

 امونش نداد. هیگر

 بودم. دهیترس

 شده؟ یداد زدم: چ بایتقر

 ! ستین ینکردم! از نگهبانا هم خبر داشونیشدن...هرجارو گشتم پ بی! غستنیمارال خانوم ن دمی+ د 

 سرعت به سمت عمارت روندم. نیتر شیجونم تماسو قطع کردم و با ب یب یدستا با
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 بود...پوچ... یخال ذهنم

 شد. یاشکام جار دنمیمحض رس به

 تو باغ... دمیشدم و دو ادهیپ نیماش از

 ...دیلرز یم بدنم

 و بلند مارالو صدا کردم: مارال؟ مارال؟؟ هیگر با

 صدام اومد تو باغ. دنیبا شن اقدس

 نکردم. یقسم کار نامیزترینکردم...به جون عز یبود: اقا به خدا من کار سیخ صورتش

 شد. دتریشد میگر

 و عمارتو گشتم..به وجب باغ  وجب

 پشت درختا... یحت

 تختا... ریز یحت

 کرد... یشدن ازشون استفاده م میکه مارال واسه قا ییتو وان حمام و پشت مبال یحت

 جا نبود!! چیه

 نفس نفس افتاده بودم... به

 ؟ییخانومم کجا ؟ییکجا مارالم

 وسط مشکوک بود. نیا یزیچ هی

 نگهبانا نبودن. نکهیا

 از باغ اومد. غیج یصدا نکهیا

 ...نکنه

 بودن؟؟  ردستاشونیبا وحشت به اقدس زل زدم: نکنه کار بهرام و پرهامه؟ نکنه اون نگهبانا از ز 

 نگاهم کرد. جیگ اقدس

 تو بودم... یاقدس کاش جا اخ

 کنم و کجا دنبال مارال بگردم. کاریدونستم چ ینم

 گشتم. یوقفه عمارتو م یدوساعت ب تا

 خشک شدم.که زنگ خورد  میگوش

 مارال بود؟ نکنه

 یخوشگلت م یبندم االن در به در دنبال خانوم کوچولو ی! شرط مریبست:سالم ام خیپرهام تنم  یصدا دنیبا شن یجواب دادم ول عیسر

 .یگرد

 شدت خشم رنگم سرخ شده بود. از

 یشرف ب یب ؟؟ی: آشغال پست فطرت زن منو کجا برددیکش یبلند غیو اقدس ج دیعمارت لرز یها شهیکه ش یزدم جور یبلند ی نعره

 پدر مادر... یوجود ب یبرم ب یگوسفند سرتو م هی نیخونت حالله...ع ارمیب رتیناموس اگه گ

 ...دیخند

 !دیخند یمردم از ترس و خشم و اون م یداشتم م نجایا من

  ؟ینداد مگه شکنجش ؟یستیمگه ازش متنفر ن ؟یهست ی+ آروم باش...چرا انقدر عصبان 

قبل از  یکرد یتو سرش خال ریت هیو  یکه مچشو گرفت یبندم اون جاسوس یادامه داد: شرط م یرحم یبه شماره افتاد و پرهام با ب نفسام

 ...یخودت زنتو به کشتن بد یکه با دستا میکن یم یکار هیمرگش بهت گفت 

 .دیکش ریت سرم

 منو بکش... ایخدا

 نا نداره!  گهیبدبختو که! دختره د نیا یکشت ری: امدیدوباره خند 

 ؟یییییلعنت یخوایم یها؟ چ یخوایم یگوش خودمم کر کرد: چ عربدم

 .میبا هم حرف بزن میتون یبهتر م نجای.ارهیکوچولوت از دست موگرنه خانوم ای.فقط تنها بکنمی+ آدرسو برات اس م

 تماسو قطع کرد. یا گهیحرف د چیکه گفت بدون ه نویا
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 شدم. نمیو سوار ماش رونیب دمیآدرسو اس ام اس کرد از عمارت دو نکهیمحض ا به

 بود تو راه تصادف کنم. کیبار نزد نیچند

 .دمیرس باالخره

 قرن بود! هیمن  یانگار برا یول دیساعت طول کش مین فقط

 خونه وسط شهر بود! هیتصورم  برخالف

 بودن. ادهستیتر به غول شباهت داشتن دو طرف در ا شینگهبا که ب دوتا

 برم داخل! دیسمتشون: با رفتم

 خوشگله ها! یلی! المصب زنت خیخان باش ریام دیبا خنده گفت: تو با شونیکی

 شدم.... منفجر

 کشن! یبه زور جدام کرد: برو تو وگرنه زنتو م یکیمشت و لگد گرفتمش که اون  ریز یجور

 پس زدم و رفتم داخل خونه. دستشو

 بود... یمعمول یلیخ

 فرش پهن بود. نیکف زم یحت

 واسه رد گم کردن بود! یخوب یجا

طول  یلیخ نجای! بچه ها تا زنتو اوردن از عمارت تا ایدیپرهام به خودم اومدم: چه زود رس یکردم که با صدا یبه اطرافم نگاه م جیگ

 !دیکش

 جلومو گرفتن. شیشخص یدوتا از نگهبانا یسمتش حمله ور شدم ول به

 شرف؟؟ زنم کجاست؟ ماراااااال؟؟؟؟ ینم کو برفت هوا: ز ادمیفر

 ! شینیتا بب ارمتی.فقط خواستم بدهیجون م گهید ی قهیهوشه و تا چند دق ی: اون بدیخند 

 بهش نگاه کردم. ناباور

 به نگهبانا کرد. یا اشاره

 در. هیسمت  دنمیکش

 باز کردن. درو

 !نهیزم ریز دمیپله فهم دنیبا د یاتاقه ول هیکردم  فکر

 .نییپله ها بردنم پا از

 مات موندم... نیزم ریز دنید با

 تنشون بود.. یو چند نفر که روپوش پزشک یپزشک یو دستگاه ها لیاز وسا پر

 چه خبر بود!؟ نجایا

 ن؟یسرش اورد یی: زنم...چه بالدمیرمق نال یحس شد و ب یبود تنم ب دهیدراز کش ریتخت اونم فقط با لباس ز هی یمارال که رو دنید با

 سرم و دستگاه وصل بود. یکل بهش

کتک خورد ازمون...اما  یلی! هرچند قبلش خمیاریبدنشو درم یو اعضا میکن یم کشیت کهیجلوت ت گهید قهیلبخند زد: تا چند دق پرهام

 بدنش واسه فروش سالم باشن! یفکر کنم حداقل چند تا از اعضا

 ...دیچیتو سرم پ یبد درد

 عرق شده بودم... سیشدت ترس خ از

 کرد... یو چشمم به بهرام خورد که با غرور نگاهم م گهیسمت د هی دنمیکش نگهبانا

 !یکن یدشمنات کار یجلو ینتون هیبد حس

 خودت و زنت دسته منه! یکه مرگ و زندگ ینیبیپرهام با اخم و غرور گفت: م برعکس

 تونستم بگم: چرا؟؟ فقط

پدر  کی...من شریخوندیم یو به زور پدر و مادرت پزشک یآشغال بود یبچه قرت هیتو  ی: وقتستادیو رو به روم ا دمیکش یقیعم نفس

 بودم. فتیکث

 وجود! ی: درمورد پدرم درست صحبت کن بدمیغر
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قرون هم  هی یداشتم اون باعث شد شرکتم ورشکسته بشه و حت اجیکه به کمک پدرت احت یتوجه به حرفم ادامه داد: درست وقت یب

چهار  یو غصه بچه  یبهم قرض نداد! اون کارش باعث شد زنم از شدت ناراحت الیر هی یکرد حت یکه تو پول شنا م ینکرد...آدمکمکم 

و  رهیکردن تا ازم طالق بگ یدخترشونو راض دنیمنو د تیکرد و بچه سقط شد! پدر و مادرش که وضع دیشد یزیماهمونو سقط کنه! خونر

 من موندم...

 اتفاق افتاد و پدر مادرت رفتن به درک... یعیطب یلیکردم که خ یساز هیرو شب یتنها! به فکر انتقام افتادم و تصادف یازد: تنه یپوزخند

 : لعنت به تووووووووو!دمیکش یگوشخراش ادیشده بودم! فر شوکه

.مارال! اون دختر دیاما من در نظر داشتم که تورو هم نابود و منتظر موندم تا وقتش رس یزد: روز تصادف تو همراه اونا نبود یلبخند

 گهیفتوشاپ شده و مسائل د یمشت عکسا هیراحت با  یلیما خ لیدل نی! به همیعاشقش بود یادیبود و تو ز ریپذ بیآس یادیخوشگل ز

 یم ی.اول اونو جلوت سالخنیریمیباورت شد! االنم خودت و زنت مزود  یلیکه خ ی.تو هم انقدر احمق بودمیکرد یساز هیشب انتویخ هی

 !شهیبا خبر نم هیقض نیاز ا چکسیو ه میکن یم کهیت کهیو بعد خودتو ت میکن

 .ختمیر یابر بهار اشک م مثل

 رفت بگم بچت سقط شد! ادمی یبه کمرم زد: راست یآروم یبود ضربه ا یراض تیوضع نیاز ا یلیخ یکه انگار پرهام

 ...دیسوت کش مخم

 مارال حامله بوده؟ بچم؟

 تخت مارال. یرو به رو قایدق یصندل هیکه نگهم داشتن و بستنم به  نیبود بخورم زم کیشل شد و نزد پاهام

 !دمیکش شهیو ده تا ناخنشو از ر یافتادم که مارالو بستم به صندل یروز ادی

 واسم سخت شده بود. دنینفس کش هیشدت گر از

 ...ایلعنت رمیم یحسش کنم...دارم م دی...بزاررمیدستاشو بگ دیالتماس افتادم: بزار به

 .یواسمون ندار یخطر گهیاالن د می...ما که مطمئنیزد:اوک یپوزخند بهرام

 نگهبانا اشاره کرد و اونا دست و پاهامو باز کردن. به

 جون رفتم کنار تخت مارال. یسست و ب یقدما با

 ردم بدن برهنشو بپوشوندم.ک یکردم و سع بغلش

 فشردم و هق هق کردم.. نشیبه س سرمو

 ...ریکن ام فکر

 .نیکن دایباشه که نجات پ یراه هی دیبا

 !ستیاخرش ن نیا

 سالشه... جدهیفقط ه ه؟یگناه زنم چ اد؟ی: چجور دلتون مدمیو نال دمیمارالو بوس ی شونه

 یم یتک تکتون....تف به روتون که به خاطر پول ادمارو قربان ی: تف به رودمیکش ادیبودن و فر ستادهیکه ا ییکردم سمت دکترا رو

 ...نیکن

 مشت و لگد گرفتمشون... ریحمله ور شدم سمتشون و ز اریاخت یب

 زدم. یبخورم داشتم م نکهیتر از ا شیب

 .دیاومدن سمتم و زورم به اونا نرس نگهبانا

 پر کرده بود. نویزم ریهام کل ز عربده

 .یبستنم به صندل دوباره

 کرد. یبه اطرافش نگاه م جیبه مارال خورد که چشماش باز شده بود و گ نگاهم

 رفت سمتش. بهرام

 .ارمیزدم: دستت بهش خورد دمار از روزگارت درم ادیفر

 ...ایواقعا هفت تا جون دار ؟یکرد و خم شد رو مارال: به هوش اومد یتوجه به حرفم خنده ا یب

 ... ولم کن...؟یخوا یاز جونم م یو شروع کرد به تقال کردن: آشغال چ دیکش یبلند غیبعدش ج ینگاهش کرد ول هیچند ثان مارال

 ؟؟یکنیم کاریچ نجای...ت...تو...تو اریبه من خورد و هق زد: ام نگاهش

 : آروم باش دردت به جونم...من شرمندتم عشقم...دمینال هیگر با

 ...یشیم یچشمت جون دادم راض یگناهم؟ حاال که جلو یفتن تا بهت ثابت شه بگ یم نایا دیهق هق گفت: حتما با با
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 برام سخت شده بود. دنیفشار روم بود که نفس کش یقدر به

 کردم؟؟ یم کاریچ دیبا

**** 

 :مارال

 .زدیچندشش حالمو به هم م ی افهیخم شده بود روم و ق بهرام

 خودش ازم فاصله گرفت و اشاره کرد که به تخت ببندنم. تینداشت تا باالخره با رضا دهیها و تالشم واسه آزاد شدن از دستش فا تقال

 تر شد. دیشد میمحکم دست و پاهامو بستن که دردم گرفت و گر اونقدر

 جلوشون. دمیکش یخجالت م یکل ریمفتضح با لباس ز فیاون وضع تو

 .دیلرز یم هیانداخته بود و شونه هاش از شدت گر نییسرشو پا ریام

 دلم بدتر... ریز یکرد ول یتنم درد م کل

 کتکم زده بودن که بچم سقط شده بود! یجور

 حامله بودم. دمیکردم تازه فهم یزیخونر یوقت

 دستکش شدن. دنیکردن دستاشون و پوش یتنشون بود مشغول ضد عفون یکه روپوش پزشک یینفر از اونا دو

 باهام؟؟ نیکن کاریچ نیخوا ی: مدمیترس نال با

 شد. رهیسرشو بلند کرد و با وحشت بهشون خ ریام

 .دمیکش یگوشخراش غیشد ج کیبهم نزد غیکه با ت شونیکی

 .مینیب یگرفت جلو یقابل تحمل ریو غ زیت یبا بو دیدستمال سف هی یکی اون

 انگار رفتم تو خلسه... دمیکه کش قیتا نفس عم چند

 شده بود.... اهیجا س همه

 یخفه ا غیحد ممکن باز شد و ج نیچشمام تا اخر دیچیکه تو پهلوم پ یبا سوزش وحشتناک یتموم شده ول زیهمه چ کردمیم فکر

 ...دمیکش

 و نعره هاش تنمو لرزوند. ریام ادیفر یصدا

 درحال شکافته شدن بود. یو سرد زیت غیشدم که با ت رهیبه پهلوم خ دیدیکه تار م ییچشما با

 رفت و از شدت درد نفسم بند اومده بود.. یم جیگ سرم

 ...دادیهوش کننده جواب نم یمواد ب یحاو دیسف دستمال

 کرد. یم ارمیبود که هوش ادیز یبه قدر دردم

 وضجه زدم دمیو از شدت درد چند بار سرمو به تخت کوب دیکش یم ریت یبه طور وحشتناک قلبم

 بود..تو تنم نمونده  یجون گهیکه د دمیدرد کش اونقدر

 .دمیشن یم یگنگ یبسته بود و صداها چشمام

 کرد. یم دیآشنا که همرو تهد یصدا هیو  دمیشن کیشل یواقعا چندتا صدا یشدم ول یاالتیفکر کردم خ اولش

 حلقه شد. میو خون یزخم یدورپهلو یو پاهام باز شد و بعد دست دست

 انگار برق بهم وصل شد. نییپا دمیتخت کش یکه با شدت از رو یوقت یول رهیفکر کردم ام اولش

 رو به روم الل موندم... یمنظره  دنیبا د یباز شد ول اریاخت یو چشمام ب دیکش ریبدنم ت یتک اعضا تک

 که همشون مسلح بودن! گهیعالمه ادم د هیکرد؟ اونم با  یم کاریچ نجایا آرمان

 امکان نداره. یزیچ نیهمچ دمیفهم قمیبهرام که اسلحه رو گذاشته بود کنار شق دنیبا د یبرم سمتشون ول خواستم

 شدم. رهیخ ریبه زخم پهلوم گرفتم و با اشک به ام دستمو

 که کم مونده بود له بشه... دادیاسلحه رو تو دستش فشار م یسرخ شده بود و جور صورتش

 نداشتم. یدیام گهید

 اخر خط بود! نجایا

 :ریام

 مرد بود... هیواسه  ریاوج تحق نیکنم و ا یتونستم کار ینم ارنیدرب شویشکافتن تا کل یبدن عشقمو م غیبا ت داشتن یوقت

 .یواسش بکن یکار چیه یو نتون رهیعشقت داره از دست م ینیبب نکهیا
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 نداشت. یا دهیفا یول نمیصحنه هارو نب نیو ا رمیبلکه بم دمیکوب یصندل یچند بار به پشت سرمو

 مرگ همسرم... دنیمحکوم بودم به د انگار

 که نفسم به نفساش بند بود. یمرگ کس دنیبودم به د محکوم

 کردم. یم هیخون گر دمید یناله ها و ضجه هاشو م یوقت 

 درد داشته باشم. نیاون بودم تا من ا یکردم جا یآرزو م دمید یکه از شدت درد مشت شده بودو م فشیظر یدستا یوقت

 تونستم بکنم دعا بود.. یکه م یکار تنها

 ...فتادیاز زبونم نم یخدا لحظه ا اسم

 خواستم بهم کمک کنه تا بتونم عشقمو نجات بدم... یالتماس ازش م با

 !دیصدامو شن انگار

 بلند شد. کیشل یصدا

 تا اونم پشت سر هم... نیچند

 شد. نیزم ریهامون بودن وارد ز یعده که همشون از نفوذ هیباز شد و آرمان با  نیزم ریز در

 مارال بودن. یبودن که مشغول جراح ییهمونا دنیدست از کار کش دنشیبا د کهییکسا نیاول

 اومدن سمتم و دست و پامو باز کردن و بهم اسلحه دادن. روهامونینفر از ن چند

 فکرم مشغول بود و دور و برم شلوغ بود که اصال حواسم به آرمان نبود... یقدر به

 چشمام دنبال بهرام و پرهام گشتم. با

 ...دمید پرهامو

 کرد... یدلمو خنک نم تیتو اون وضع دنشیبود که د بیعج یبستن دست و پاش بودن ول مشغول

 بهرام؟

 کجا بود؟؟ بهرام

 نفسم رفت. دمشیکنار تخت مارال د یوقت

 .قشیو اسلحه رو گذاشت کنار شق نییپا دشیتخت کش یحرکت از رو هیمارالو باز کرد و با  یو پاها دست

 رفتن حرارت بدنمو از شدت خشم حس کردم... باال

 ...شیزخم یشده بود و دستشو گذاشته بودرو پهلو رهیبهم خ یاشک یبا چشما مارال

 واسم مثل صحنه آهسته بود... زیچ همه

 فرستم جهنم. یداف خوشگلتو م نیجلو ا یایب گهیقدم د هی: دمیبهرامو شن یصدا

 عضالتمو منقبض کرد. کشیستریه ی هخند

 ...یگفت: کار خودتو سخت تر نکن بهرام...ول کن اون دخترو لعنت ادیبا فر آرمان

 نذارم؟ ریدخترو رو دل ام نیچرا داغ ا رمیبم یفکرشم نکن! اگه قراره من به زود یسرشو تکون داد: حت بهرام

 دارم! اجیکمکم کن...بهت احت ایچنگ زدم: خدا موهامو

 ...نه؟؟گهیداره د یلبخند زد: خانوم کوچولوت مشکل قلب بهرام

 نداره! یگناه چی: بهرام اون دخترو ول کن...اون هدیبا عجز نال آرمان

 خوام کارو واسش راحت تر کنم! یتر شد: م قیبهرام عم لبخند

 کرد... کیرو گذاشت رو قلب مارال و بدون مکث شل اسلحه

 ...دیسوت کش مخم

 کر شدم! انگار

 بارون کردن... ریها بهرامو ت رویشده بود و چند نفر از ن رهیرو به روش خ یناباور به صحنه  آرمان

 سر شد.... تنم

 بغلش کردم. نیرو زم فتهیب نکهیسمت مارال و قبل از ا دمیدو

 شده بود. رهیباز و پر از اشک بهم خ مهین یچشما با

 !ستیاخر خط ن نجایخودت بگو ا ایخدا

 نرو... شمیکنم....از پ یتونم زندگ ی...بدون تو نممی: ترکم نکن زندگدمینال هیگر با
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 بودم... دهیمن ترس یول ادیزنگ زد تا آمبوالنس ب آرمان

 ...کشهیدونستم طول م یم

 زنده بود! یعنی نیو ا دیکش یهنوز نفس م یبه قلب مارال خورده بود ول ریت

 خارج شدم. نیزم ریحرکت بلندش کردم و به سرعت از ز هیو با  فشیتن نح ریبردم ز دست

 .دیمارال کش یرو تن برهنه  یدنبالم و مالفه ا دیدو آرمان

 ر؟یام یکنیم کاریبود: چ دهیپر یبدجور رنگش

 ...دمیگفتم: وقتو هدر نم یلرزون یصدا با

 شدم و آرمان نشست پشت فرمون. نیبالفاصله سوار ماش مینحس که خارج شد یاون خونه  از

 تره... نییپا ابونیخودم...چند خ مارستانیخودمه: برو ب مارستانیب کینزد دمیفهم میکه بود ییجا دنید با

 .زدمیم هیحرفامو با گر تموم

 ...دمی...قول میشیمارالو غرق بوسه کردم: تموم شد نفسم...تو خوب م صورت

 شد. خیتنم س یه بود موهابستش و بدنش که سرد شد یچشما دنید با

عشقم...تحمل  اری: دووم بدمینکنه و با هق هق نال یزیخونر نیتر از ا شیگرفتم تا ب نشیپهلوش و قفسه س یدگیمحکم به بر دستمو

 مونده... گهید کمیکن...فقط 

 دمیدو دادمیجون و غرق خون مارالو تو آغوشم فشار م مهیکه جسم ن یشدم و درحال ادهیلحظه آرمان زد رو ترمز و به سرعت پ همون

 ...مارستانیداخل ب

 مات موندن... دنمیو پرستارا با د مارستانیپرسنل ب یهمه  بایتقر

 ست؟؟؟؟یخراب شده ن نیدکتر تو ا هی: دمیکش ادیفر

 شدن. کمیلحظه چند تا پرستار با برانکارد نزد همون

 ن؟ییگفت: دکتر...شما رتیبا ح شونیکی

 ...رهی...داره از دست مدی: زنم...زنمو نجات بددمیعجز نال با

 شدن. کمینزد مارستانیسرشناس ب یتا از جراحا دو

 .شناختمی.هر دوشونو میاسیزاده و دکتر ال یفرح دکتر

 بود. شونیکار فتیبود که االن ش اریبودن و شانس باهام  نایبهتر از

 جان؟ آروم باش پسر... ریام هیزاده فورا به پرستار گفت اتاق عملو آماده کنن و رو به من ادامه داد: مشکل چ یفرح دکتر

 خورده به قلبش....خورده به قلبش... ریدر کنترل کردنش داشتم گفتم: ت..ت یکه سع یهق هق مردونه ا با

 ...مشیدیاز دست م می.دارفهیضع یلیشد و بعد نبض مارالو چک کرد: خ رهیبهم خ ناباور

 به حرکت دراوردن تا ببرنش تو اتاق عمل. برانکاردو

 خودم زنمو عمل کنم! دی! باامیب دیرو چنگ زدم: منم با یاسیدکتر ال روپوش

به قلبش خورده تموم  ریت ی. توکلت به خدا باشه...هرکیایاز پسش برب یو ممکنه نتون یندار یخوب طیغم نگاهم کرد:االن تو هم شرا با

 هنوز زندس! یدونم خانومت چجور یکرده...من نم

 پر از اشک و درد من وارد اتاق عمل شد. یچشما یگفت و جلو نویا

  د؟یکه صدامو نشن یتوکلم به خدا باشه اونم وقت یتوکلم به خدا باشه؟؟ چجور یگفتم: چجور یپر درد ادیبا فر 

 ریکه با عجز خدارو صدا زدم زنم ت یگرفتم: همون لحظه ا یم شیآرومم کنه اما داشتم آتکرد  یاز پشت نگهم داشت و سع آرمان

 خورد...لعنت به همتون....لعنت....لعنت به من احمق که باورش نکردم. ریخورد...همه کسم ت

 کوبوندم. یم واریگرفت سرمو به د یزدم و اگه آرمان جلومو نم یم ضجه

 ....دمید یروزا رو نم نیمردم و ا یم کاش

 ...کاش

***** 

 ساعت گذشت... دو

 ساعت... سه

 ساعت... چهار
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 ساعت... پنج

 .ومدیروشن شد اما خواب به چشمم ن هوا

 کردم و چشمم به در اتاق عمل بود. هیپنج ساعتو خون گر کل

 .شدیچقدر سخت م میرفت زندگ یمارال م اگه

 وجود نداشت! یا یلذت و خوشبخت چیه

 ...تلخ

 زهر مار! مثل

 .دیمن درد کش یهم پا به پا آرمان

 و بگن مارال سالمه. رونویب انیکنار من منتظر بود تا دکترا از اتاق عمل ب اونم

 نداشتم... دیام ییجورا هی

 به قلبش خورد و سالم موند؟ ریت یک

 !چکسیه

 .رونیزاده از اتاق عمل اومد ب یتموم شد و دکتر فرح باالخره

 بود. نیخسته و غمگ چهرش

 .زهیریته دلم فرو م یزیچ هیکردم مدام  یداشتم و حس م دیتهوع شد حالت

 شد دکتر؟ حال زنم چطوره؟؟ خطر رفع شد؟ دکتر نگو که تنهام گذاشت...تورو خدا نگو... یکمک آرمان رفتم سمتش: چ با

 .میاتاقم تا با هم حرف بزن میبر ای: آروم باش پسر...بدیکش یقیعم نفس

 ...رمیم یدکتر! دارم م رمیم یجا بگو...دارم م نیتونم هم ینه دکتر نم_

 نداره. یخوب تی: وضعدیبه موهاش کش یدست

 کند شد... نفسام

بوده.به زور جلوشو  دیشد یلیخ شیزیخونر یبه قلبش نخورده بود.به کنار قلبش خورد ول ریتو چشمام دوخت و ادامه داد: ت نگاهشو

 داره. یشکل قلبخانومت م یگفته بود ادمهی.میگرفت

 رمق گفتم: درسته!  یب 

 .مونهیتونم بگم زنده م یقلب انجام شه وگرنه نم وندیزود عمل پ یلیخ دی+ با

 با دستام پوشوندم و هق زدم. صورتمو

کردم دووم  یواقعا فکر نم مارستانیب شیاورد یداره.وقت یچند جا ترک و شکستگ یخون ازش رفته.تمام بدنش کوفته شده حت یلی+ خ

 زندش کن! یگفت یو م یجسد اورده بود هی.انگار ارهیب

 !فتهیحرف نزن...انگار قلبم از کار م ینجوریگفتم: دکتر تورو خدا ا هیگر با

 .چند سالشه؟؟یبگم تا بدون دیبا ناروی+ ا

 !جدهیه_

 خوره بهش. یباال داد: کمتر م ییابرو

 اد؟یبه هوش م نشیاریچنگ زدم: حاال که از اتاق عمل ب موهامو

 !دیهفته عمل بشه.با نیتو ا دیبا ی+ ممکنه...ول

 ....ونتمیدکتر تا عمر دارم مد _

 : خواست خدا بوده پسرم.دیبه کمرم کش یدست

 بود. دهیاون همه لوله و سرم دراز کش نیتخت ب یکه رو نمیاتاق عمل باز شد و تونستم مارالو بب در

 .دیدیکه چشمام تار م ختمیر یاشک م یجور

 .نمیواضح تر بب دشویرنگ پر یتختش شدم و تونستم چهره  کینزد

 دوست دارم... یلی: خانوم خوشگلم...خدمیدست سردشو بوس یرو کنار زدم و رو مالفه

 : شرمندتم نفسم....دمینال هیو با گر دمیبلند کردم و لبمو به گردنش کش سرمو

 ..میخانومتونو ببر دیراستاد اجازه بد یشد: اقا کیاز پرستارا بهم نزد یکی

 نش؟یسمتش: کجا ببر برگشتم
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 !گهید ccuبا تعجب نگاهم کرد: بخش  

 گاز گرفتم. لبمو

 .گشتی...کاش زمان به عقب برمارهیدرب ییجاها نیسر از همچ دیخاطر من نامرد مارال با به

غذا خوردم تا  کمیعملشو که پرداخت کردم به زور آرمان فقط  نهیو هز یشدنش و گرفتن اتاق خصوص یبستر یدوساعت بعد تمام کارا تا

 نباشه. یمعدم خال

به هوش اومدنش کنار تختش  دیکردن. تا شب به ام یقلب عملش م یجراحا نیقلب مارالو گذاشتم واسه دو روز بعد و از بهتر وندیپ عمل

 نداشت! دهیفا ینشستم ول

 شدم. شهیطاقت تر از هم یشب بود که ب میو ن کی ساعت

 گذاشتم رو دست مارال. سرمو

 کردم. یحس م مارستانیلباس ب یاز رو یتنشو حت یبو

 ساله. جدهیخورد تا ه یتر چهارده ساله م شیکوتاه ب یرنگ و موها یاون لباس صورت با

 شدن نداره... داریمن قصد ب یو زمزمه کردم: انگار خانوم کوچولو دمیبوس دستشو

 کردم. بغض

 ...یمن...حق دار یخستت کردم جوجو یلیدونم خ یم_

 .یکه شب و روز تو ذهنم بود یشده بودم جور وونتی.دیخودتو تو قلبم جا کرد دمتیکه د هیزدم: از همون ثان یتلخ لبخند

 فرشته.. هینامرد بودم و تو  هینداشتم مارال.من  اقتتویمن قدرتو ندونستم.ل یفندقم.ول یمعجزه بود هی: تو دمیکش یقیعم نفس

 ....فقط بدون تا اخر عمرم شرمندتم...میازت بخوام ببخش یدونم چجور یشکست: نم بغضم

 : دوست دارم عشقم...دمیبوس دادیم یکه هنوزم واسه من مزه توت فرنگ نشویریش یلبا

***** 

 .شدیشده بودم و سرم داشت منفجر م رهینقطه خ هی به

 تا فکر مختلف تو سرم بود. هزار

 کنارم سرمو برگردوندم. یحس نشستن کس با

 !آرمان

 !یشد رکیرجیج نیبار مصرف غذارو گذاشت رو پام: بخور.ع هیظرف  هی

 تکون هم نخورد! یتا صبح باال سرش بودم.حت شبی.از دادیدونم چرا مارال به هوش نم یحوصله گفتم: اصال اشتها ندارم آرمان.نم یب

 اد؟یبالفاصله بعد از عمل به هوش ب یخواست یکه سرش اومده م یی: صبر داشته باش.با اون همه بالدیبه موهاش کش یدست

 ؟یدیمارو فهم یجا ی: تو چجوردمیکش یقیعم نفس

هم بچه ها  شبیبهت خبر بدم.د میکرد دایکال جاشونو پ یخواستم وقت یبهرامو گرفتن.م یاز جاسوسا گهید یکیبچه ها  شی+ چند شب پ

 زیدنبالش.اولش باورم نشد.همه چ یو تو هم رفت دنیخدمتکاره...اقدس بهم گفت مارالو دزد نی.ادمتیند یردشونو گرفتن.اومدم عمارت ول

 !بودشده  یهند لمیف نیع

 شوخ بود! شهیزدم.آرمان هم یتلخ لبخند

حال  نیا با ابالهارو سرتون اورد ام نیدونم بهرام چرا ا ینجات دادم...من نم بایشد و شماهارو تقر دامیباند پ مزیج نی+ خالصه منم ع

 داداش... دمیرس ریشرمنده د

 خودم بوده. ریتقص زیزدم: آرمان همه چ یپوزخند

 ؟یچ یعنینگاهم کرد:  جیگ

 کردم. فیکه سر مارال اوردمو واسه آرمان تعر ییعکسا و بالها انیکل جر یسخت بود ول واسم

 شده بود. رهیبهم خ ناباور

 ...ریام شهیبه حرف دراومد: باورم نم یمکث طوالن هیکه تموم شد بعد از  حرفام

 ی....جواب پدر و مادرشو چیدختر مردمو نابود کرد ی...زدیروان ؟یکرد یم قیتحق دید اخه لعنت بهت تو نبا ؟؟یکرد: چجور تونست اخم

 ؟یدیم

 بهشون بگم... یدونم به خدا...موندم چ یبغض گفتم:نم با
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 تیحرف مردم واسم الو شهی...تو همیکردم آدم شد یکنه.منو باش فکر م یکار نیاشم همچازت انتظار نداشتم.انتظار نداشتم داد ری+ ام

 بوده...

 دادم. هیتک واریدرد سرمو به د با

 بست. خیسمتم خون تو رگام  دیکه به سرعت از بخش خارج شد و دو یپرستار دنید با

 شده بود؟ شیزیمارال چ نکنه

 .خندهیپرستاره م دمیکه دقت کردم د خوب

 شد و با شوق گفت: دکتر خانومتون به هوش اومده!! کینزد بهم

 زده بهش نگاه کردم. بهت

 ؟یکنینگاه م ی...به چریبلند شد و گفت: باال ام یاز رو صندل عیسر آرمان

 دهنمو قورت دادم و به سرعت بلند شدم. آب

کرد تپش قلبم تند تر  یم هیشده بود و به شدت گر زیخ میکه رو تخت ن دنشیبا د یخودمو به اتاق مارال رسوندم ول یدونم چجور ینم

 شد.

خانومم؟دردت به  یو صورتشو غرق بوسه کردم: باالخره به هوش اومد دمشیبه آغوش کش اطیبا احت یلیحرکت و خ هیاتاق شدم و با  وارد

 ...میجونم بخوره...زندگ

 ....ا..زت...متنفرم....روووونی...د...دست...ن..زن....برو...ب زد: به من غیج بایشد و تقر دتریشد شیبعد گر یلحظه ساکت شد ول چند

 کردم مارال ازم متنفر شه... یافتاد به جونم.فکر نم ترس

 به زور منو ازش جدا کرد. آرمان

 مارالو دراز کردن کردن رو تخت. پرستارا

 ...رمی...می: د..دارم...از درد...مشونیکیزد به روپوش  چنگ

 برم سمتش که آرمان محکم نگهم داشت. خواستم

 ....ول کن!!!کشهیبا داد گفتم: ولم کن آرمان...زنم داره درد م بایگلومو فشرد و تقر بغض

 !!یکنی.تو بدترش مستی...االن حالش خوب نیتنهاش بزار دیگوشم زمزمه کرد: با ریز

 باهاش حرف بزنم... دیخوام کنارش باشم...با ی: مختنیر اشکام

 !ستین تی.حالگهید یکرد: احمق ولم

 .رونیحرف از اتاق رفت ب نیاز گفتن ا بعد

 ..کم...نشو!یزد: نزد غیسمت مارال که دوباره ج رفتم

 ...زمیلرزونمو گرفتم جلوش: باشه باشه...آروم باش عز یدستا

 ...ستمی...تو...نزی+ من...ع...عز

 خوشگلم. شهیتر م شیدردت ب یتر بش یدردت به جونم...هرچقدر عصب ریکنم: آروم بگ کاریبگم و چ یدونستم چ یشده بودم.نم کالفه

 ...ری...امرمی...میزل زد بهم و بعد با هق هق گفت: دا..رم...م هیشد و چند ثان ساکت

 ش..باشه؟کنم خانومم...آروم با نتیتر شدم: بزار معا کیشد و بهش نزد یساله ته دلم خال ستیب یپسرا نیاسممو گفت ع یوقت

 نگفت. یزیچ

 کرد. یم هیبچه ها گر نیع

 کنم. یتونستم کار یبود و نم یعیدردش طب نیا

 از عمل همه درد داشتن. بعد

 کنم. قیآرام بخش تزر هیتونستم بهش  فقط

 ....تو...ئه...رهی: هم..ش....تقصدینال هیگر با

 کنم... یدونم عشقم...شرمندتم نفسم....جبران م یدونم...م یسردشو گرفتم و با بغض گفتم: م دست

 ....ی...ن...کردی..غلطچیزد و با اون حال خرابش گفت:ف...فعال...که...ه یپوزخند

 .ختیر اشکام

 !؟ری...ب..برو...بمی...ب..بهم...گفتادتهی+ 

 ؟ی...کنی.......جبران...می..پاره شده....چجو...رکهیت...کل...تنم...رمی..میادامه داد: ا..االن...دارم...م یتر دیشد هیبستم که با گر چشمامو
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 : غلط کردم خانومم...غلط کردم...دمیبوس دستشو

 ؟یکنیجبران..م ی..چجورنوی+ ب...بچمون....سقط...شد...ا

 که گفت الل موندم... نویا

 بود... دهیاز دستم رنج یبدجور مارال

 دلش پر بود. بدجور

کنم  بیم یخورم کار یقسم م یعملت تموم شد و مرخص شد یباش...وقت یگذاشتم رو دستش: تو فقط مقاومت کن عشقم...قو سرمو

 .یفراموش کن زویکه همه چ

 شد. ساکت

 با ترس زل زده بهم: ک...کدوم..عمل؟ دمیبلند کردم و د سرمو

 دهنمو قورت دادم: قلبت! آب

 ...فهممیبه لرزه افتاد: نم دستاش

 ...ینفسم...مجبور یقلب انجام بد وندیعمل پ دیبا دستام قاب گرفتم: با صورتشو

 ..خوام!!یسردشو گذاشت رو دستم: نم دست

 شده بود نگاه کردم. سیصورتش که دوباره از اشک خ به

 .زدیچشماش درد و غم موج م تو

 ...دست از سرم..بردار..رمیخوام...بم یزد: م هق

عملت انجام  گهیتحمل کن...دوروز د گهید کمی: همه کسم...عمرم...عشقم...نفسم...ختمیو پا به پاش اشک رچسبوندم به صورتش  صورتمو

 .یتموم شده و تو سالم زیکه همه چ یایبه هوش م ی..وقتیشیو بعد از اون راحت م شهیم

 خوااااااام... یخوام....نم ی...نمریخوام ام ینم_

 گفت. یم نارویا هیبا گر زدویم غیج بایتقر

سره  ییکارات بال نیترسم با ا ی...میمرخص بش یمثل گذشتس...حداقل تا وقت زیکنم آروم باش...فکر کن همه چ یمارال التماست م _

 ..یاریخودت ب

 کنم عشقم...خانومم.. یناله ادامه دادم: التماست م با

 ؟ ...مثل گذشته ها..بشمیچجور انتظار دار ومده؟؟یمونده..که..سرم ن یی+ بال 

 ...دنیم یرو...با بد یرحم یو...ب یجواب..نامرد ی...ولدنی...نمی..رو...با بدیجواب بد گنینگفتم که ادامه داد: م یزیچ

 یهم رفتار نکن.دار ینجوریا یخانومم..شرمندتم...نبخش ول دونمی...مدونمی...مستمیرحمم، من اصال آدم ن یمن نامردم، من پستم، من ب _

 نفسم. یکنیخودتو نابود م

 کشم! ی...نمگهی...دریبده..ام یلی+ حالم بده...حالم خ

 تخت و هق هق مردونم بلند شد. یگذاشتم لبه  سرمو

 و ناراحته. دیعشقم انقدر ناام نمیبود بب سخت

 چشمم. یجلو ومدیکردم تحمل کنه م یکه مجبورش م ییشکنجه ها یصحنه  مدام

تر وقتا درحد مرگ با مشت و لگد و کمربند  شیب یوقت دم،یناخناشو کش ی، وقتکردم یبا سوزن داغ شکمشو خط خط یاونجور یوقت

 زدم.... یکتکش م

 بلند کردم و دستاشو گرفتم. سرمو

 و تو دلم آرزو کردم منو ببخشه. دمیتک انگشتاشو بوس تک

 .دمیودنم شکل گرفته بود رو بوسکه رو شکمش به خاطر حماقت و پست ب ییکه تنش بودو باال زدم و تک تک زخما یو نازک ینخ راهنیپ

 موهام. یرفت ال دستش

 التماس زل زدم تو چشماش. با

 ...حالم بده...رونیسرد زمزمه کرد: برو..ب یلیخ

 .دمیکش نییپا راهنشویدهنمو قورت دادم و لبه پ آب

 بخواب عروسکم...باشه؟ کمیفقط لب زدم: نباریو ا دمیدستاشو بوس گهیبار د هی
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 زد و روشو برگردوند. یپوزخند

 فاصله گرفتم و از اتاق خارج شدم. ازش

 از بخش منتظرم بود. رونیب آرمان

 !شد؟یاومد سمتم: چ دنمید با

 ازم دلخوره. یچنگ زدم: سرد شده...بدجور موهامو

 ...سیخواست دلخور نباشه؟ رو که رو ن یدلت م یلیزد: خ یمسخره ا پوزخند

 داغونم...رو مخم رژه نرو. یکاف مشت شد: آرمان به اندازه دستم

 نیبا ا شهیم بتینص یچ ؟یکن یچرا اخالق گندتو عوض نم ؟یبر یباال نم تتویچرا جنبه و ظرف ؟یکنیتر نم شیچرا طاقتتو ب ری+ ام

 ا؟یحوصلگ یو ب ایبداخالق

که  ستین چکسی...هشهیپرپر م مارستانی...زنم داره رو تخت بیاالن برقصم واست؟ د اخه روان یعجز گفتم: آرمان بس کن! انتظار دار با

آرمان! دلم داره  رمیم یداغون نباشم؟ دارم م یشوم و نحسم واسش...انتظار دار یروزا اداوریاون بتونه باهاش راحت باشه...من نامردم فقط 

 نه روحش! شهی.فقط جسمش درمان مستیه نازم ساخت یکار چیو ه نمیب یم یبد روح تیوضع نیمارالو با ا یوقت رهیگیم شیآت

 شم؟یم وونهیکنم آرمان؟ دارم د کاریرو هواس...چ میکنم.انگار زندگ یدونم چه غلط یبه گلوم چنگ انداخت: نم بغض

صبر  دی.فقط بایدرست کن یکه دار یتیو موقع تیبا پول و جد ویزیچ یتون ینم گهیاز صبر کردن.د ریغ یبکن یتون ینم یکار چی+ ه

 .یکن

 دستام. نیکنار راهرو ولو شدم و سرمو گرفتم ب یها یاز صندل یکی یرو

 ...رتهینظ ی...نامزد برشیخوره! بگ یگرفت جلوم: داره زنگ م مویگوش آرمان

کردم: چه  یآرمانو روش خال یاز دست خودم و طعنه ها تمیتمام خشم و عصبان دمیشن نوینازن یصدا یگرفتم و وقت ویبا خشم گوش 

 مرگته؟؟ 

 بودم...امروز تولدم دوستمه... دیحالت خوبه؟ من خر زم؟یچه طرز حرف زدنه عز نیتعجب گفت: واااا....ا با

 نه؟ گهید یایچون جشن تولدش مختلطه! م ادیقهقهه ادامه داد: گفتن نامزدتم ب با

 از خودم به هم خورد... حالم

 ادن مارال انتخاب کردم؟عذاب د یبرا ویزن نیمن بودم که همچ واقعا

 کن آرمان.. یدادم به آرمان: خودت بهش حال ویبگم گوش یزیچ نکهیا بدون

 کرد. نیگرفت و با فاصله گرفتن ازم شروع به صحبت کردن با نازن ویتکون داد، گوش یفقط سر آرمان

 .دادیبهم دست مکار بودن  انتیتر حس گناهکار بودن و خ شیزدم ب یحرف م نیبا نازن گهیکلمه د هی اگه

 آرمان نشست کنارم: حل شد. قهیاز چند دق بعد

گم و گور  نمینازن یتو اتاق مارال.بگو دوباره اتاقشون مشترک شده.تمام لباسا ارهیمنو ب یو لباسا لیآرمان برو به اقدس بگو تمام وسا _

 بهشون. فتهیخوام چشمم ب یکنه.نم

 عمارت؟ یای.تو خودت نمیتکون داد: اوک یسر

 عمارت؟ امیحواسم به زنم باشه بعد ب یچهارچشم دیعقلت کمه داداش.من با نکهیزل زدم: مثل ا بهش

 ؟یندار یکنم.کار یزد: متاسفم.درکت م یتلخ لبخند

 نه اکتفا کردم و رفتنشو تماشا کردم. هیگفتن  به

 زل زدم به مارال. شهیبار از پشت ش نیا یوارد بخش شدم ول دوباره

 .شهیگذاشتم رو ش دستمو

 از شدت درد اخماش تو هم بود. یبود ول دهیفرشته ها خواب مثل

 سر عشقم اوردم. ییبال چه

 نبود... نجایآدم بود االن مارال ا نیمن ع یرفتارا اگه

 یخندم م دیکش یزجر م یو پسره کل ومدیسره دختره م ییکه بال لمایاز ف ی...تو بعضدمید یعاشقانه م لمیبا مامان و بابام ف یوقت قبلنا

 و عاشق بشن... یکردم آدما انقدر احساسات یگرفت.فکرشو نم

 االن خودم عاشقم. یول

 از مرگم واسم بدتره. تیوضع نیعشقم تو ا دنیاز حد عاشقم و د شیب
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 ...دیخورد که دلم لرز یآروم تکون

 شدم. رهیبهش خ قیدق

 اندازه بود. یب شییبایو ز ظرافت

 از اون اخالق و باطنش بود. رباتیصدبرابر ز یول

 بود.. ایآدم دن نیمن بهتر یداشت و برا یمهربون بود و صبور،دل پاک مارال

 شد؟یعاشقش م گهینفر د هیکردم  یاگه من باهاش ازدواج نم یعنی

 کرد. یم وونمیصداش بزنه هم د یحت یکس نکهیا فکر

 من؟ یجوجو یو زمزمه کردم: تو چرا انقدر خاص شهیچسبوندم به ش مویشونیپ

 د؟ییدکتر شما ی+ آقا

 .دمیخوبمو د یاز همکارا یکیسرمو برگردوندم و  ینازک و دخترونه ا یصدا با

 حق درس خوندنم از مارال گرفتم. ی.من حتنداختیمارال م ادیتالشش منو  نیوجود سن کمش متخصص قلب و عروق بود و ا با

 ؟یخانم صادق نیزدم: خوب یرمق یب لبخند

 یلیسرش بودم.خ یبه هوش اومد باال یخانومتون هرچه زودتر خوب بشه.وقت دوارمیدکتر.ام یممنونم آقا یلیزد: خ ینیدلنش لبخند

 ماهه...

 تو چشمام جمع شد: ممنونم! اشک

 دکتر؟ ی+ حالتون خوبه آقا

 افتاده. مارستانیرو تخت ب می.همه زندگیناراحتم خانم صادق یلیو دستمو تو موهام فرو بردم:نه...خ دمیکش یقیعم نفس

 .دمی.بهتون قول مشهیگفت: خوب م یلحن آرامش بخش با

 کرد و رفت. یکوتاه یرمق زدم که خداحافظ یلبخند ب هی بازم

 به حالش... خوش

 نداره! یدغدغه ا چیاالن ه مطمئنا

 بهم آرامش داد. کمیکه تو بخش حکم فرما بود  یسکوت

 اتاق مارال شدم. وارد

 کرد. یتر م شیآرامشمو ب دادیکه ضربان قلبشو نشون م یتوریمان یصدا

 قلبش نداشت! یصدا دنیبا شن یفرق چیمن ه ی واسه

 نشستم و سرمو گذاشتم رو دستش. کنارش

 دختر نفسه منه...عمر منه.... نیا

 نداشت! دهیکردم بخوابم فا یسع هرچقدر

 بلند کردم. سرمو

 .دمشیبوس قیمارال و عم یچسبوندم به لبا لبامو

 زنده بودنم بود... لیدل خوردیکه به صورتم م نفساش

 تر. قیبار عم نیا یول دمشیبوس دوباره

 جون باز کرد و زل زد بهم. یب چشماشو

  ؟یدار یزمزمه کرد: چرا دست از سرم برنم یخشدار یبا صدا 

 ...وونتمیدرد لب زدم: چون عاشقتم...چون د با

 .میبوس یم یوقت خورهیزد: حالم به هم م یپوزخند

 نشدم از حرفش. ناراحت

 گفت! ینم نویا چشماش

 خوره؟ یحالم به هم م یفهمینگاهش کردم که دوباره گفت: م فقط

 فهمم..آدم عاشق نفهمه. ینه.نم_

 .رونی: برو بدیدزد نگاهشو

 : به من دست نزن!دیکه عقب کش رمیدستشو بگ خواستم
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**** 

 :مارال

 بود. دهیکنه بهم چسب نیبه هوش اومده بودم ع یوقت از

 کالفم کرده بود. ریام یو کارا دادیعذابم م یبدجور درد

 : به من دست نزن!دمیکه عقب کش رهیخواست دستمو بگ ییبا کمال پررو دمیبا داغ شدن لبام چشمامو باز کردم و بهش توپ یوقت

 شد. نیغمگ چشماش

 خواستم احمق باشم. ینم گهیهنوزم عاشقش بودم اما د وونهید من

 .حداقل درنظر خودم!ومدمیو احمق به چشم م ریآدم حق هیفراموش کنم پس غرورم کجا رفت؟  زویهمه چ یزود نیقرار بود به هم اگه

 غرورمو به خاطرش شکستم. شهیهم

 لحظه ها تو عمارت... نیاخر یحت

 التماسش کردم نره و رفت! یوقت

که زمان شکنجه  ییغایگلوم از شدت ج یبکشم ول غیخواست سرش ج یهمون شب حرص و نفرت وجودمو پر کرد و دلم م یاداوری با

 سوخت و مجبور بودم سکوت کنم. یم دمیکش یشدنم م

 واسه آغوش عشق سابقت؟؟ یزنیله له م یدونه دار یخانوم م نیتر ناراحتش کنم: نازن شیکردم ب یسع

 .ی! هنوزم عشقمیم: تو زنمنافذش زل زد به یچشما با

 پررنگ تر شد: جالبه! پوزخندم

 !یناز شد یلیخ مارستانیزد: تو لباس ب یمحو لبخند

 مورد پسندته. مارستانمیرو تخت ب نکهیدونستم ا یگفتم: پس خوشت اومده! نم تلخ

 کشم! یتر از همه من دارم عذاب م شینبود خوشگلم...باور کن ب نیغم گفت: منظورم ا با

 چشماش نگاه کردم. به

 از اشک بود. زیلبر

 دارم! اجیبهت احت یشد:مارال بدجور یپلک زد اشکاش رو گونش جار یوقت

 ! دلم سوخت!یکردم نشون ندم: آخ یسع یگرفت ول شیآت دلم

 رفتار نکن باهام! ینجوری: مارال...تورو خدا ادیبه زور گرفت و نال دستمو

 !روووووونی! برونیحرص گفتم: برو ب با

 شد. بلند

 .شهیبمونه هق هقش بلند م گهید کمیدونستم  یم

 منه! یگرفتن ضجه ها و هق هقا دهیتاوان ناد نیخودم گفتم: حقشه! ا با

 !رونینگاهم کرد که لب زدم: ب دوباره

 نداشت. ریدوساله هم مظلوم تر شده بود اما رو من تاث یپسر بچه  هیاز  افشیق

 .رمیبگ دهیکه دوباره سراغم اومده بودو ناد یکردم درد یخروجش از اتاق چشمامو بستم و سع با

 که داشتم لعنت فرستادم.. یبه شانس میبار تو زندگ نیاول واسه

 از کنار قلبم رد شده بود...! یمتر یلیگلوله م نکهیا به

***** 

 :ریام

 .رونیاز بخش رفتم ب یحال خراب با

 گرفته بود که سرمو بلند نکرده بودم. میگر یجور

 اقتیل یآشغال؟ ب یسرش اورد ییچه بال ؟؟یعوض یکرد کارشیسرمو بلند کردم: چ زنهیکه بهم م یبد ینفر و حرفا هی غیج یصدا با

 رفت! یاون جونشم واسه تو در م

 بگم. یدونستم چ یبود نم ستادهیو آرمان که پشت سرش ا زدیحرفارو م نیکه با هق هق ا ایرو دنید با

 آرمان چشم دوختم که لب زد: مجبور شدم! به

 .ستین لیدل یخورده ب ریت نکهیدونم ا ی! میاتفاقات تو بود نیا یباعث همه  ؟یسرش اورد ییبلند شد: چه بال ایرو یصدا دوباره
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 شد؟  داتیاز کجا پ گهیدستم مشت شد و کالفه گفتم: تو د 

 ؟؟؟؟یسره مارال اورد یی...هووفففف....چه بالی کهیمرت ستیتکون نخوردم: به تو مربوط نسانتم  هی یحت یهولم داد ول محکم

 !رهیتقص یب ریدادم ام حیمن که بهت توض زمیاز پشت بغلش کرد: عز آرمان

 ! زوووود!نمشیخوام بب یاالن م نم؟ینذاشت من مارالو بب یگفت:من شک دارم! پس واسه چ نیخشمگ ایرو

 تو اتاقش! یبر یتونی! نمشهیاز پشت ش یول شینیبب یتونیگفت: م آرمان

 شد. ccuتکون داد و با آرمان وارد بخش  یسر ایرو 

 !نشیتونست بب ینم ایرو ینجوریانقدر کلفت نبود! ا میپارت کاش

 دستام. نیو سرمو گرفتم ب واریحال نشستم کنار د یب

 .رونیاز اتاق اومد ب هیبا بهت و گر ایبعد رو قهیدق چند

 به سمتم حمله ور شد:آشغال! خدا لعنتت کنهههههه! دنمید با

 .ایاز پشت گرفتش و نگهش داشت: آروم باش رو آرمان

!؟ هیناخناش چرا اونجور ؟یشده؟ چرا انقدر الغر شده!؟ همه جاش کبوده! کتکش زد ینجوری: چرا ادیتوجه به حرف آرمان نال یب ایرو

 موهاش چرا انقدر کوتاه شده؟؟

 م چنگ زدم.محک موهامو

 که سره مارال اوردم انداخت. ییبالها ادیحرفاش منو  نیا با

 شد آروم بشه و خودشو کنترل کنه. یباالخره به زور آرمان راض قهیاز چند دق بعد

 بهش نگفتم! یچیه

 کال الل شده بودم. انگار

 بد بود. یلیخ حالم

 ن.زنم به آرمان گفت برش گردونه خونشو ینم یحرف دیهم که د ایرو

 زود! ای ری.دفهمهیم زویاخر بهم گفت که همه چ هیثان فقط

 بستم. چشمامو

 !دنیفهمیهمه م اخرش

 دراز بکشم و بخوابم. نیخواست همونجا کف زم یخسته بودم که دلم م انقدر

 کرد. یم تمیکننده اذ یالکل و مواد ضدعفون یبو

 .نگیخارج شدم و رفتم تو پارک مارستانیب از

 بخوابم! نمیتو ماش یتونستم چند ساعت یم دیشا

 زدم و چشمامو بستم. یشدم قفل مرکز نیسوار ماش نکهیمحض ا به

 که خوابم برد! دینکش قهیدق به

**** 

 چشمامو باز کردم. خوردیم شهیکه انگار به ش ییضربه ها یصدا با

 !دیتا بخوابم خواب از سرم پر نیاومدم ماش نکهیا یاداوریبا  یدونستم کجام ول یبودم و نم جیگ اولش

 کرد و اشاره کرد درو باز کنم. ینگاهم م شهیشدم که از پشت ش رهیبرگردوندم و به آرمان خ سرمو

اتاق عمل  رهیمارال م گهیهمه جارو دنبالت گشتم! چند ساعت د وونه؟ید یدیخواب نجایگفت: چرا ا عیو درو باز کردم که سر دمیکش یپوف

 !؟یباشکنارش  یخوایمگه نم

 کرده بودم. هنگ

 مارال؟

 عمل؟ اتاق

 ..دیاز سرم پر برق

 شه؟؟یرفته بود مارال امروز عمل م ادمی چجور

 گفتم عملش امروز باشه! شیدوشب پ خودم

 امروز؟؟
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 دم؟یگفتم: آرمان مگه من چند ساعت خواب جیگ

 االن صبحه! ساعت هشت صبحه و مارال دوازده ظهر عمل داره! یول دونمی+ من نم

 خارج شدم. نیسرعت از ماش هب

 !ری+ آروم باش ام

 به دلم افتاده بود و استرس داشتم. یبد ترس

 .نگیپارک یسمت در خروج دمیبود دست و صورتمو شستم و دو نیکه تو ماش یآب یبطر با

 !وونهی: تازه ساعت هشته ددمیداد آرمانو شن یصدا

 .دمینفس دو کی ccuتمام راهو تا بخش  

 زدم. یرمق یبود لبخند ب دهیخواب یزیمارال که فارغ از هرچ دنیبه بخش و د دنمیرس با

 من... یکوچولو عشق

 !ایخانومه دن نیتر خوشگل

 دهنمو قورت دادم و در اتاقشو باز کردم و وارد شدم. آب

 .دمیبوس قیو بعد لباشو عم شیشونیسمتش رفتم و اول پ به

 عشق من؟ یشینم داریپشت دستش:ب دمیشصتمو کش انگشت

 تمی!؟ دستمو ول کن سوزن سرم اذیکنیم کاریچ نجایچشماشو باز کرد و صورتش از درد جمع شد: ا هیو بعد از چند ثان دیلرز پلکاش

 .کنهیم

 نفسم! ری.صبحت به خشتیپ امیخواستم ب وردیدستشو رها کردم: شرمنده خانومم...دلم طاقت ن عیسر

 بگم راحتم بزار؟ گهیتو اتاقم!؟ چند بار د یایبه تو بگم ن دیبا گهی...من چند بار دنمیچپ نگاهم کرد: بب چپ

 رسونم مارال! ینم یمن که با بودنم آزار _

 ! بفهم لطفا...شهیحالم بد م ی! از نظر روحیرسون ی+ م

 زدم: حالت بهتره؟ یتوجه به حرفاش لبخند یب

 نداد و چشماشو بست. جواب

چون  ینکن امروز منو از خودت دور کن ی! سعرهیجونم واست در م یدون یبه جونم تو که نم عمرم! دردت خرمی: نازتم مدمیبوس لباشو

 نداره. دهیفا

 رو سرش: برو! دیرو کش مالفه

 !!شدیتر م ی! خوردنزدیبچه تخسا حرف م نیع

نامرد مرد!  ریعالمم اگه پشتت نباشم.اون ام رتیغ یافتاد نامرد و ب یبه بعد هراتفاق نیاز ا یبدون خوامیبغلش کردم: عشق من...م اطیاحت با

 کشتمش!

 جوجو! وونتمیآروم گفتم: د زنهینم یحرف دمید یوقت

 دوباره خوابش برده. دادیمنظمش نشون م ینفسا

 .یرو از روش کنار زدم و نشستم رو صندل مالفه

 ازش غافل نشم. هیثان هی یعملش نگاهش کنم و حت انیخواستم از حاال تا پا یم

 ترسوند. یعکس العنلش منو م فقط

 رفته بود که امروز عمل داره! ادشیکنم  فکر

 و خوشگلش. فیرو دست ظر دمینوازشگونه کش انگشتامو

 دردو تحمل کنم! نیدونستم چجور قراره ا ینم

 بهم صبر بده. ایخدا

 .دیکه بغضم ترک دینکش هیمرگ پدر و مادرم افتادم و به ثان ادیلحظه  هی

 مارالو از دست بدم مثل خوره به جونم افتاده بود. نکهیا فکر

 هو؟؟یوحشت کرد: چت شد  هویکردم  یم هیگر یعیکه به طرز فج دنمیجون باز کرد و با د یچشماشو ب مارال

 ؟یکنینه؟؟ ترکم نم یزاری: تو که تنهام نمدمیدهنمو قورت دادم و نال آب

 بود. دیشد یلیخ میگر
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 گفت: حالت خوبه؟  دهیترس 

 ...تنهام نذار! ترکم نکن...فتمیکردم و سرمو گذاشتم رو شکمش: به پات م بغلش

 !رمیم یتو م ی: تورو خدا! من بدمیبگه که نال یزیچ خواست

 ...آروم باش!یگیم یچ یدار یدونی! خودت نمریتو موهام فرو کرد: آروم باش ام دستاشو

 تو دلم بود. یهنوزم ترس بد یبود تا آروم شم ول یچند کلمه کاف نیهم

 شکل ممکن! نیکشتم اونم به بدتر یخودمو م زاشتیمنو تنها م یمارال به هر نحو اگه

 !گهیکه آروم شدم چشمامو بستم که گفت: لوس نشو د کمی

 بود اما خندم گرفت: به تو چه؟ مال خودمه.... یجد لحنش

 .دمی+ هرهرهر خند

 .زمیعز ی.گفتم متوجه بشینگفتم بخند _

 ...گهیبلند کنه: اهههه...بلند شو د کرد سرمو یسع

 !وونتمی:ددمیبلند کردم و لباشو محکم بوس سرمو

 .یخندیدم م هیو  یکنیم هیدم گر هی.یکرد دایپ یچه مشکل ستی.معلوم نریخدا شفات بده ام شاالیچپ نگاهم کرد: ا چپ

 ره؟یساله جونمم واست در م یکه منه س یدار یکرده مارال! تو چ وونمینوازش کردم: عشقت د صورتشو

 برگردوند. روشو

 ...کنمیغم گفتم: بهم نگاه کن...خواهش م با

 به حرفم نداد. یتیاهم

 ؟یامروز عمل دار یدونیدهنمو قورت دادم و آروم گفتم:م آب

 ؟؟یبردوند و با وحشت نگاهم کرد: چ سرشو

 باش..باشه؟؟تورو خدا آروم  ی...ولیعمل بش دیدورش حلقه کردم: امروز با دستمو

 ر؟؟ی: امدیبغض نال با

 با تمام وجودم گفتم: جون دلم؟  

 !ریترسم ام یشد: من م یرو گونه هاش جار اشکاش

 کردم.. یم درکش

 .دهیترس یلیدونستم خ یم

 : مگه من مردم؟؟ دمیگونشو بوس 

 ترسم!! یم یلیترسم! خ ی! مریام رمیم یدارم م ؟؟یکنیگفت: تو چرا درکم نم هیشدت پسم زد و با گر به

 خوااااام!  یخوام! نم یعمل بشم؟ من نم دیگفت من با یک ؟یو بدوز یبهت گفت واسه خودت ببر یبه هق هق افتاد: ک 

 بچه؟؟ یگرد شده نگاهش کردم: مگه عقلتو از دست داد یچشما با

 .رمیخوام بم یم ؟یفهمیم رمیخوام بم یگفت: م غیج با

 ! نفهمم!فهممینه نم _

 .دمیمارالو د یها هیگر یرفته بود وقتگ میگر خودمم

 گرفتم. یم شیآت داشتم

بچه ها! متاسفم  ریمن و مارال جا خورد: صبحتون به خ دنیزاده وارد اتاق شد و با د یزور تونستم آرومش کنم و همون موقع دکتر فرح به

 .نیباش داریکردم ب یبابت در نزدن.فکر نم

 پاک کردم و بلند شدم: نه...نه...سالم!  عیاشکامو سر 

 .نییداد و سرشو انداخت پا یسالم آروم مارال

 ...یزاده با لبخند رو به مارال گفت: حالت بهتره دخترم؟ ساعت دوازده عمل دار یفرح دکتر

 خوام عمل کنم! یمن نم یسرشو بلند کرد: ول مارال

 زاده به من چشم دوخت. یفرح دکتر

 .دهیترس کمی.فقط ستین یزیکتر چگفتم: نه د عیسر

 حرفاس. نیتر از ا یچپ چپ نگاهم کرد که ادامه دادم: عشق من قو مارال
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 ازم گرفت. نگاهشو

 جان فقط سرم خانومتو عوض کن. ری! امگهیحله د زیآسوده گفت: پس همه چ الیزاده با خ یفرح دکتر

 بگه که دستشو گرفتم و فشار دادم و رو به دکتر گفتم: حتما! یزیخواست چ مارال

 خوام! یمن نم ی: ولدیزاده از اتاق مارال نال یخارج شدن دکتر فرح با

 .زارمیهم تنهات نم هیثان هی یحواسم بهت باشه.حت دمیبا دستام قاب گرفتم: مارالم...خانومم...من کنارتم...قول م صورتشو

 تشو دور گردنم حلقه کرد.دهنشو قورت داد و دس آب

 خوردم! جا

 کرده باشه! یکار نیمارال همچ شدینم باورم

**** 

 : مارال

اراده دستام دور  یب نیواسه هم کنمیدارم وگرنه دق م اجینفر احت هیقربون صدقم رفت و بغلم کرد حس کردم واقعا به  یاونجور ریام یوقت

 کرد. سیگردنش حلقه شد و اشکام شونشو خ

 گفت: شرمندتم خانومم...شرمندتم... یلرزون و بغض بد یرو گردنم زد و با صدا زیر یها بوسه

 نگفتم و فقط از آغوشش لذت بردم. یچیه

 شد. دنمیلبشو گذاشت رو لبم و مشغول بوس یناگهان میتصم هی تو

 پسش نزدم. یکنم ول شیتونستم همراه ینم

 کنم. کیخواست خودمو کوچ یواسش تنگ شده بود اما دلم نم دلم

 خانومم! یگفت: مرس یاشک یازم جدا شد و با چشما یطوالن قیاز دقا بعد

 سره بهرام و پرهام اومد؟ یینگفتم و نگاهمو به در اتاق دوختم: چه بال یزیچ

 .دیبراش سخت بود چون صورتش سرخ شد: بهرام درجا تموم کرد.آرمان هم به حساب پرهام رس ایاون عوض یاداوری یاداوری انگار

 زدم: کشتش؟ یوزخندپ

 نابود کرد. موی.زندگنیکرد یم شیسالخ دیدوختم که گفتم: با نیبه زم نگاهشو

 !فتادیاتفاقا نم نیاالن ا یکرد یبلند کردم و ادامه دادم: البته اگه تو بهم اعتماد م سرشو

 دهنشو قورت داد. آب

 .زدیتو نگاهش موج م یمونیپش

 : غلط کردم نفسم.دیبوس دستمو

 و دستمو گذاشتم روش. دیکش ریت یدیلحظه قلبم به طور شد هی

 ؟؟یدرد دار زم؟یعز شدیوحشت بازومو گرفت: چ با

 کردم: آره! یجون یب ی سرفه

 تحمل کن! گهیغم گفت: فقط چند ساعت د با

 رو خودم و بهش نگاه کردم. دمیرو کش مالفه

 .زدیم یچشماش به سرخ یدیبود و سف ختهیبه هم ر موهاش

 حقش بود. یول نمشیبب تیوضع نیخواست تو ا یمن دلم

 :ریام

 رقت اتاق عمل. یم دیمارال با گهیساعت د میساعت گذشت و ن میو ن سه

 .رونینداشتم و از اتاقش رفتم ب تویتو اون وضع دنشیمشغول آماده کردنش بودن و منم طاقت د پرستارا

 نداشت. یا دهیفا یداشت آرومم کنه ول یاومده بود و سع آرمان

 روش انجام بشه. ایجراح نیاز سخت تر یکیرفت اتاق عمل تا  یداشتم م ایدن نیکه تو ا یکس تنها

 .شدیتر م شیتر و ب شیگذشت ترسم ب یکه م قهیدق هر

 ؟یچ ارهیطاقت ن اگه

 ؟ینتونه تحمل کنه چ اگه

 ؟یبدنش قلبو پس بزنه چ اگه
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 هاش رفتم تو اتاقش. هیگر یصدا با

 بکن! یکار هیتورو خدا  ری: امدیهق هق نگاهم کرد و نال با

 سست شد. پاهام

 شده بود. فیضع چقدر

گلمو  نیتر بایپر پر شدن ز یمشکل جسم چیاونوقت من بدون ه شدیشکافته م غیبا ت نشیقفسه س دیدختر کوچولو و الغر با نیا واقعا

 نم؟یبب

 ه؟یچه حکمت نیا ایخدا

 .دمیآغوش کش به فشویسمتش و بدن نح رفتم

 گفت: تورو خدا نذار منو ببرن! هیالغرشو دور گردنم حلقه کرد و با گر یدستا

 .ختمیر یصدا اشک م یب

 با دستام قاب گرفتم: آروم باش عروسکم...آروم... صورتشو

 زاده وارد اتاق شد: خانوم کوچولومون آمادس؟ یفرح دکتر

 و با عجز دره گوشم زمزمه کرد: تورو خدا... راهنمیچنگ زد به پ مارال

 !دمتیاز دست نم یمتیق چیرو گردنش نشوندم:منو ببخش عشقم...من به ه یقیعم ی بوسه

 تر. دیشد شیشل شد و گر دستاش

 جدا شدم و اشکامو پاک کردم: حاضره! ازش

  کنه؟یم هیگفت: چرا گر یزاده با لبخند کم رنگ یدکتر فرح 

 !ستین یزیو گرفتم: چاشکام یزور جلو به

 تخت مارالو به حرکت دراوردن. پرستارا

 !ریترس صدام زد: ام با

 !دمیخوب باشه...قول م زیهمه چ یشد داریب یوقت دمیگرفتم: بهت قول م دستشو

 کرد. یم هیدر اتاق عمل گر تا

 خواممم!  ی! نمدیییاخر ترسش ببش تر شده بود:ولم کن یلحظه ها 

 کارو باهام نکن! نی...تورو خدا اریخوام ام ی: نمدیهق هق نال با

 زاده کنارش بودم. یدکتر فرح یکه وارد اتاق عمل شد با اجازه  تختش

 .دیرنگش پر یجراح لیوسا دنید با

 

 شد. قیبهش تزر یهوش یب یکه سوزن سرنگ رگ دستشو سوراخ کرد و ماده  دمید قهیسردشو تو بغلم فشردم و بعد از چند دق تن

 هاش آروم شد و زل زد تو چشمام. هیکم گر کم

 جون. یو ب ساکت

 جلو و لباشو گذاشت رو لبام. دیکه واسش مونده بود سرمو کش یتمام توان با

 ...یو طوالن قیعم یبوسه  هی

 اخرمون باشه دوباره اشکمو دراورده بود. یممکن بود بوسه  نکهیا ترس

 دلم...مجبور بودم... زی: منو ببخش عزدمینال هیگر با

 هوش شده بود. یبسته بود و ب چشماش

 و مجبور شدم اتاق عملو ترک کنم. دمیبوس دشویخوشگل و رنگ پر صورت

 : تنهام نذار همه کسم...دمیزانوهام افتادم و نال یاتاق عمل که به روم بسته شد رو در

 ر...بازومو گرفت و بلندم کرد: بلند شو پس ریکه منتظرم بود ز آرمان

 .واریو نشستم کنار د دمیکش خودمو

 سخت بود! چقدر

 شن؟یم ینجوریهمه عاشقا ا یعنی

 ...ارین یعاشق چیبالهارو سر ه نیا ایخدا
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 کنم! یم التماست

 !نجایا انیآرمان به خودم اومدم: مادر و پدر مارال دارن م یصدا با

  ؟؟یبا وحشت زل زدم بهش: چ 

 یلیبفهمن خ میجاشم نذاشت نیدرک کن...دخترشون رفته اتاق عمل....تا هم ریط گفتم عمل داره.امنگفتم...فق یزی: نترس چدیکش یپوف

 بوده.

 با آرمان بود... حق

 سر دخترشون اوردم... ییدونستم چه بالها یخبر نداشتن اما من که م یزیپدر و مادر ما ال از چ نکهیا با

 تو چشماشون نگاه کنم! شدینم روم

 مادر ماراله. دمیفهم یزن ی هیگر یصدا دنینگذشته بود که با شن یادیز مدت

تر ندارم  شیدختر ب هیکنه براش... کهیت کهیتنم کجاست؟ خدا منو بکشه...خدا منو ت یدخترم کجاست؟ پاره  ریشد: ام کیبهم نزد هیگر با

 بال سرش اومد. نیا

 شکست و خودمو تو بغلش جا دادم. بغضم

 بود. ستادهیگوشه ا هی یمارال با ناراحت پدر

 شد داشت. یهم ازش نم یتر شیب انتظار

 کردم. یم هیتو بغل مامان مارال گر قهیچند دق تا

 زن بزرگوار و مهربون بود. نیا چقدر

 یزود نیبد شد و مجبور شدن به ا ییهویداد که حالش  حیآرمان بهشون توض نیبگم واسه هم یزیتا چ دیچرخ یتو دهنم نم زبونم

 عملش کنن.

 قرن بود. هیانگار  قهیدق هر

 کردم عقربش ثابت مونده بود! یدونستم چرا هروقت به ساعتم نگاه م ینم

سالمه و مشکل از خودمه که دارم  دمیکنم فهم یصدبار به ساعتم نگاه م قهیهر دق یآرمان گفت تو یوقت یکردم خراب شده ول فکر

 !شمیم وونهید

 مامان مارال. ینشستم و سرمو گذاشتم رو شونه  یصندل یرو

 !دادیمارالو م یبو

 چشمام گرم شد و خوابم برد... یدونم چجور ینم

*** 

 جان؟؟ ریام ر؟ی+ ام

 .دمیمامان مارالو د یکرد چشمامو باز کردم و چهره  ینفر که مدام اسممو تکرار م هی یصدا دهیشن با

 شده مامان؟ عمل مارال تموم شد؟ ی: چدمیاومد و از جا پر ادمی زیکم کم همه چ یبودم ول جیگ

 شده. یچ گهیبهمون م ادیگفت االن دکتر م یول رونیاز اتاق عمل اومد ب یپرستار هینگاهم کرد:  بااسترس

 دم؟؟یترس گفتم: تموم شد؟ مگه من چند ساعته خواب با

 عصره... میزد: ساعت پنج و ن یمحو لبخند

 چنگ زدم. موهامو

 !شدیم یشدت استرس دوباره حالت تهوع بهم دست داده بود و انگار ته دلم مدام خال از

 دلمو گرم کرد. نیرو لبش بود و هم یقیلبخند عم رونیزاده که از اتاق اومد ب یفرح دکتر

 شدم: دکتر حال زنم چطوره؟؟ کشیاسترس نزد با

 کنه. ینم دیتهد مارویب یخطر چیه گهیانجام شد.د تی: عمل با موفقدیبه کمرم کش یدست

 لطفتونو جبران کنم... یدونم چجور یشد: دکتر نم یرو گونم جار اشکام

 بود پسرم. فهی+ وظ

 شدم. کشیاشکام شدت گرفت و نزد رونیاتاق عمل که باز شد و تخت مارالو اوردن ب در

 .ی:ممنونم خانومم...ممنون که تنهام نذاشتدمیبوس قیعم شویشونیپ

***** 
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 :مارال

 سردادم. یفیخف یچشمامو باز کردم و ماله  نمیتو قفسه س یدرد وحشتناک حس با

 .دمیسرم د ینفرو باال هیتار  یبه چشمم خورد و چهره  یدیشد نور

 واضح شد. ریزدم و تصو پلک

 !ریام

 ...ری: امدمیدرد نال با

 ؟یچشماتو باز کن یشد ینشست: جونم خانومم؟ باالخره راض میشونیداغش رو پ یلبا

 داغم صورتمو سوزوند: د..درد...دارم... یاشکا

 فرو رفتم... یقیدستم سوخت و دوباره به خواب عم یبعد با وارد شدن سوزن سرنگ قهیدور شد و چند دق ازم

 ماه بعد: کی

 .دمیپوش ریو پالتومو با کمک ام یشلوار راحت مانتو

 کردم. یزدم باهاش نه گرم رفتار م یحرف م نه

 دونست! یم فشویظخوب بود که و یول

 پام زانو زد و کفشامو پام کرد و بندشونو بست. نییپا

 عملم درد داشتم! یمن سرد بودم و هنوز به خاطر زخمام و جا یکرد ول یمدت لبخند رو لبش بود و با عشق نگاهم م تمام

 و راه برم. سمیماه تونستم سرپا وا کیتخت بلند شدم و بعد از  یزور از رو به

 .نیسنگ یاز حد سخت و دردناک بود مخصوصا با اون پالتو شیب واسم

 ملوس من! یبلندم کرد و با خنده گفت: کوچولو ریام

 !رمیازت بگ یحال هیچپ نگاهش کردم:  چپ

 : من که از خداااامه!دیخند بلند

 کرد. یمامان و بابام اومدن سمتم و آرمان با لبخند بهم نگاه م رونیب میاتاق که رفت از

 بودن. دهیزحمت کش یمدت کل نیا تمام

 بود. اشیبد یجبران همه  ییجورا هی نیا یشد ول تیو اذ دیتر از همه زحمت کش شیب ریام

 بابام! یخونه  رمیاالن م نیو هم امیجا نم چیگفتم: من با تو ه ریگوش ام دره

 باش. الیخ نیکرد: به هم اخم

 .میشد نیخارج شد و سوار ماش مارستانیاز ب عیسر دیحرفام پر نیمدام ب ریمختصر که ام یخداحافظ هیاز  بعد

 !انینتونستن ب نیقرار داشت واسه هم ایرفت خونه و آرمان با رو یرفت سرکار و مامانمم باهاش م یم دیکه بابام با فیح

 !زارمینم تی! پامو تو اون عمارت کوفتامیجا نم چیبست و من با حرص گفتم: گفتم باهات ه کمربندمو

 روشن کرد. نویو ماش نگفت یزیچ

 کردم. یتحمل م تویخاص یب لیگور نیا دیحاال ها با حاال

 :/ دمیبوس یمادر مهربون بغلم کرد و حت هیاقدس بداخالق مثل  یازمون استقبال کردن و حت یکل دیجد یبه عمارت نگهبانا دنمونیرس با

 رو ازشون نداشتم. یبرخورد نیهمچ انتظار

 و نابود شده بود. ستیو لباساش مفتضحش کامال ن نینازن لیشده بود و وسا یکیدوباره  ریمن و ام اتاق

بلوز بلند بدون  هیلباسامو عوض کردم و  نیحالم بد بود و حوصله نداشتم جر و بحث راه بندازم واسه هم یول امینبودم ب یراض نکهیا با

 .دمیپوش ریلباس ز

 تا کمکت کنه. ادیحتما همراهت ب یکی دیحمام با یاما نا نداشتم برم حمام و دکتر گفته بود اگه بر دادیم مارستانویب یتنم بو کل

 .کنهیمامانم اون کمکم م شیخودم گفتم هروقت رفتم خونه پ با

 .دمیرنگ کش ییساتن نرم و طال یبه رو تخت یتخت نشستم و دست رو

 اتاق.بزرگ تو دستش اومد تو  یجعبه  هیبا  ریلحظه ام همون

 زد: حالت خوبه؟  یلبخند 

 زانو زد: خانومم قهره؟ نیندادم که اومد سمتم و روبه روم رو زم یجواب

  م؟یکنم ببخش کاریشد: چ نیلحنش غمگ 
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 بخشمت! یزدم تو چشماش: خودتو خسته نکن.من نم زل

 ...ادیخوشت ب دیم شاعمر من...گفت ناسیتر از ا شیب اقتتیواسه توئه...ل نیرو گذاشت رو پام و گفت: ا جعبه

 ندارم! یاجیهات احت هیرو پس زدم: من به هد جعبه

 !یکه تو تنهام نذاشت نهیخاصه! به خاطر ا نیا ینشست و در جعبه رو باز کرد: ول کنارم

 .دیلرز یم صداش

 !ارویمسخره باز نیجمع کن ا ریگفت: ام یلیم یتو جعبه افتاد و با ب فیفوق العاده خوشگل و ظر یطال سیبه سرو نگاهم

خوام ازشون  یم یباشه بدجور ادتی یمسخرس.ول رهیبگ هی: باشه.تو فکر کن آدم واسه زنش هدشمیآرا زیشد و جعبه رو گذاظت رو م بلند

 بخور. یزیچ هی نییپا میبر ای! حاال بنمتیو بب یاستفاده کن

 !ستیگرسنم ن _

 ؟ینکرد یخونگ یاصال هوس غذا یعنیگفت:  یکنارم و با لبخند تلخ اومد

 مامانمو کردم. ی.من هوس غذاهاشهیکه تو اون عمارت نحس درست م یینه غذا یسرد گفتم: چرا.ول یلیخ

 .ششیپ میفردا با هم بر دمیکوتاهمو نوازش کرد: قول م یموها

 .ریبرم ام شهیخوام واسه هم ی: من مدمیکنار کش خودمو

 !رمیخوام طالق بگ یادم: من مزل زدم تو چشماش و ادامه د یمکث طوالن هیاز  بعد

! عمرا اگه طالقت بدم....به روح مادرم اگه طالقت دادم یاز رو جنازم رد بش دیبعد اخماش رفت تو هم: با یبا بهت نگاهم کرد ول هیثان چند

 از سگ کمترم.

شروع  دویجد یزندگ هیخوام  یتونم مثل قبل بشم.م ینم چوقتینداره...ه یا دهی.فاریخوام با تو باشم ام ینم گهی: من ددمیبغض نال با

 کنم.

 ...گهیپسر د هیحتما با  ؟؟یداد زد: با ک بایتقر

 !دیعمد گفتم: شا از

 قبول کنه بعد من باهات... ی! فکر نکنم کسیتو با من زن شد ؟ینرفته که زن من ادتیبلند شد: رو اعصاب من راه نرو!  ادشیفر

 زدم حرفش ناتموم موند.که به صورتش  یمحکم یلیس با

 حرصم گرفته بود. یبود و به طور وحشتناک یاز چشمام جار اشک

 ..حواسم نبود...زمیعز دیانداخت: ببخش نییسرشو پا شرمنده

 یهرکار نمیب یاالن که م ی.با عشق باهات رابطه داشتم.ولینامرد من با تو زن شدم چون تو شوهرم بود ست؟؟یحواست ن شهیتو هم _ 

 جز طالق دارم؟؟  یوحشتناک توئه مگه چاره ا یشکنجه ها یاداوریکنم و بخوام باهات بمونم 

 تورو جون مادرت ترکم نکن... دمیالتماس افتاد: مارال قسمت م به

 .یکرد یگناهم باورم م یخوردم ب یبه جونش قسم م یهق هق گفتم: اگه مادر من مهم بود،وقت با

 !رمیم یکنم؟ م کاریمن چ ی...اگه ترکم کنشمیم وونهیکنم...مارال دارم د یم یکه بخوا یزانو زد: تورو خدا...هرکار جلوم

 مشکل خودته!_

 !ینبود ینجوری+ مارال تو که ا

 !شنیآدما عوض م_

 یجبران م زویهم بده.همه چفرصت ب هیکنم  یکنه...التماست م رییدلخور و ناراحتن ممکنه رفتارشون تغ ی.فقط وقتشنی+ نه عوض نم

 کنم...

 .نیکف زم یچوب یازش گرفتم و با بغض زل زدم به پارکتا نگاهمو

 دل بودم. دو

 .دمیترس یشوم م یاز تکرار اون روزا یخواست بازم باهاش باشم ول یم دلم

 حمام کنم. دیمامانم.با شیامروز منو ببر پ نیندادم و گفتم: هم یجواب

 باال داد: مگه من مردم؟ ییابرو

 خوام مامانم کمکم کنه! یدهنمو قورت دادم: م آب

 کنم! یشد و از پشت بغلم کرد:خواهش م بلند

 راحت لباسمو دراورد. یلیلباسم رد شد و خ ریدستاش از ز یچجور دمینفهم
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 روش بود. یادیز یایزخم و خراش و کبود یشدم به بدنم که جا رهیخ نهیآ یتو از

 باعثش بودن... ایکه اون عوض یبه خاطر زخم هیبخ یپهلوم جا یواسه عملم مشخص بود و رو نمیسه سقف یدگیبر

 مشخص بود... یشکمم نشون بردگ یهمه بدتر رو از

 من... ی برده

 بغض چشمامو بستم. با

 که بردم تو حمام و مشغول پر کردن وان شد. دمیفهم هیبلندم کرد و بعد از چند ثان ریام

 .شیمشک یباز کردم و زل زدم تو چشما چشمامو

 بود. نیغمگ

 رو لبم نشوند و خوابوندم تو وان. یکوتاه ی بوسه

 .دمیکش یقیعم نفس

 .دادیبهم م یبیحس عج هی میماه و ن کیآب بعد از  یگرم

 وان نشست و خم شد روم. ی لبه

 زد. یو طوالن قیعم یبوسه  هیگذاشت رو لبم و  لبشو

داشت حالم از  گهیمن فقط بلند شدم و کل تنمو صفا دادم چون د رونیاز حمام رفت ب یمدت خودش بدنمو با حوصله شست و وقت تمام

 خورد. یخودم به هم م

 .رونیدور خودم و از حمام رفتم ب دمیچیاز تموم شدن کارم حوله رو پ بعد

 زم؟یبلند شد: حالت بهتره عز عیسر دنمیتخت نشسته بود و با د یرو ریام

 کلمه گفتم: آره. هی نینداشتم واسه هم یلج و لج باز ی حوصله

 .یبپوش سرما نخور نارویو شلوار همرنگش بهم داد: ا یبلند صورت نیبلوز آست هی

 !رونیازش گرفتم و گفتم: برو ب لباسارو

 بعد اتاقو ترک کرد. یمکث کرد ول هیثان چند

 و موهامو خشک کردم. دمیو شلوارو پوش بلوز

 بچه ها شده بودم! نیع

 .رونیساده از اتاق رفتم ب ینداشتم و همونجور شیو حال آرا حس

 .دمیکش یکه کنار در منتظرم بود پوف ریام دنید با

 دور کمرم حلقه کرد: چقدر خوبه که دارمت! دستشو

 از بغلش جدا کردم: چند بار بگم بهم دست نزن؟ خودمو

 !ی+ تو زنم

 ؟یخوا یزنتو واسه دست زدن و رابطه م یعنی_

 م؟یآدم نیگفت: واقعا متاسفم واست....من همچ یناباور با

 زدم. یپوزخند

 حرفا بود. نیاز ا بدتر

 نبود؟؟

 ! گرسنمه!ریگفتم: حوصله ندارم ام کالفه

 زد. یتلخ لبخند

 .گذاشت یواسم از برنج و قورمه سبز یو اقدس با مهربون نییطبقه پا میهم رفت با

 .نهیو نازن ریاقدس گفته بود که غذا فقط مال ام یخواستم شام بخورم ول یافتادم که م یشب ادی

 جونت چه خبر؟ نیمشغول خوردن شدم و گفتم: از نازن یتشکر چیه بدون

 کنم وگرنه ازش متنفرم... تیخواستم تورو اذ یبا غم گفت: من که بهت گفتم فقط م ریام

 .یگیباشه تو راست م _

 .دادیکردنش م هیو لرزش شونه هاش نشون از گر زیگذاشت رو م سرشو

 فشار روش بود و کالفه شده بود. یچند وقته بدجور نیدونستم ا یم
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 منصرف شدم. یول نهیخوش رنگش بش یموها یرفت تا رو دستم

 ساده بگذرم. زیخواستم از همه چ ینم

 و اقدس برگشتم طبقه باال. ریتوجه به ام یکه خوردم ب غذامو

 لیچند دست از لباسام و وسا دنیواسه مسافرت شمال برام گرفته بودو از تو کمد دراوردم و مشغول چ ریبنفش رنگمو که ام چمدون

 شدم. میضرور

انجام  ریدم با پول امکه خو ییدایاز خر یسر هیبرام گرفته بود دست نزدم اما مجبور بودم  ریکه ام ییها هیکدوم از طالها و هد چیه به

 دادمو بردارم.

 برام گرفته بود. ریکه ام یچشمم خورد به عروسک المیوسا نیب

 بود! ومدهیبه اندازش به چشمم ن یعروسک چیه تاحاال

 منصرف شدم. یاونم بردارم ول خواستم

 و شالمو سر کردم. دمیزود چمدونمو بستم و مانتو شلوارمو پوش یلیخ

 .رونیکفشام از اتاق رفتم ب دنیخاطر سرد بودن هوا به ناچار پالتومم برداشتم و بعد از پوش به

 خشک شد! تیمن تو اون وضع دنیبود و با د ستادهیراه پله ا یرو ریام

 ؟؟یکنیم کاریرو به سرعت اومد باال و هراسون گفت: چ موندهیباق یتا پله  چند

 ان و بابام!مام شیخوام برم پ یمحکم گفتم: م یلیخ

 شو... الیخی: مارال تورو خدا بشمیبود منصرف نم دهیفهم

 برم!! خوامیم _

 ؟یدیهم بهم نم یفرصت یعنی نه؟یحرف اخرت هم ن؟ی: همختیبه خودش اومد و اشکاش ر غمیج با

 در جواب گفتم: نه! یدلم گفتم االن نه ول تو

 گفت: باشه! یفیضع یفروغش رو چمدونم قفل شد و با صدا یب یچشما

 !میبرگشت: بر یرونیبا لباس ب قهیتو اتاق و بعد از چند دق رفت

 صداش دلمو سوزوند اما همچنان سرد موندم. یدیو ناام غم

 ..ریشدم: ام ادهیخونه مامان بابام و پ میدیساعت بعد رس کیو حدود  میعمارت خارج شد از

 کرد. نگاهم

 .زدینگاهش خواهش و التماس موج م تو

 ...مراقب خودت باش!یایب گهیخوام د یقورت دادم و گفتم:نم بغضمو

 بستم و در خونه رو زدم. نویماش دره

 نبود! ریام نیاز ماش یبرگشتم اثر یدر باز شد و وقت قهیاز چند دق بعد

***** 

 :ریام

 جون وارد اتاق خواب شدم. یسست و ب یزور خودمو رسوندم عمارت و با پاها به

 پر دردم بلند شد: نههههههههه....خدااااا.... ادیپرت کردم رو تخت و فر خودمو

 هقم بلند شد. هق

 .دادیتن مارالو م یهنوز بو یتخت رو

 ذاشت؟یو تنهام نم دیبخش یمنو م شدیم یچ

 بودن. داغون

 کردم. یم هیدوساله که محتاج محبت مادرش باشه تو خودم مچاله شدم و بلند گر یبچه  هی نیع

 .فتادیهم از زبونم نم هیثان هی یمارال حت اسم

 تخت بلند شدم و رفتم سمت کمد لباساش. یرو از

 ....ایخدا

 !دادیجا بوشو م همه

 .دمیتک لباساشو دراوردم و بو کش تک
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 بود. زیم یعطرمورد عالقش هنوز رو شهیش

 واسش ذوق کرده بود هنوز تو کمد بود. یکه کل یعروسک

 ..دنشیعروسک کوچولو برم د نیا یبتونم به بهانه  دیبرداشتم و با خودم فکر کردم شا عروسکو

 مارال... اخ

 ....اخ

 محتاج بودن مارالم.. شهیتر از هم شیو حس کردم ب دمیلباساش دراز کش یرو

 بودن خانوم کوچولوم. محتاج

***** 

 :مارال

 آب از سرم گذشته بود. گهیمن د یکرد ول یم یبابام مدام ته دلمو خال یادایفر

ادامه دادن  یبابام اجازه  یها دادیداد و ب یول رمیخوام طالق بگ یکنم و م یزندگ ریتونم با ام یاومدم خونه بهشون گفتم نم یوقت

 حرفامو نداد.

 !زدیکتکمم م یحالم بد نبود و عمل نکرده بودم حت اگه

 کرد بابامو آروم کنه. یم یبود و سع ستادهیفقط جلوم ا مامانم

 خورد و من چقدر شرمنده شدم.. یلیبار ازش س هی یحت

 ام! یکردم اضاف یم حس

 که مامانم اومد تو اتاق. دمیرفتم تو اتاقم و بعد از عوض کردن لباسام رو تخت دراز کش هیشب با گر اخر

 کنم. یخوام باهاش زندگ یو من نم میخور یبه درد هم نم ریمن فقط بهش گفتم من و ام یکرد ول چمیسوال پ یکل

 زنم ادامه نداد و اتاقمو ترک کرد. یحرف نم نیتر از ا شیمن ب دیکه فهم اونم

 داشتمو خوندم. ریبا ام مییکه از اول آشنا ییروشن کردم و تمام چتا مویگوش

 حذفشون کنم و حاال به دردم خورده بود تا آروم بشم. ومدیدلم ن چوقتیه

 .دیپول از مامانم گرفتم رفتم خر کمی نکهیشدم و بعد از ا داریبزور از خواب  صبح

 .دمیخر کیکوچ یدست فیک هیپولم  موندهیدست مانتو شلوار و شال و کفش اسپرت ساده گرفتم و با باق هی

 رو گذاشتم تو چمدون. دیخر ریکه ام ییو لباسا الیبرگشتم خونه تمام وسا نکهیاز ا بعد

 برگردونم. ریداشتم پاک کردم و اونم گذاشتم تو چمدون تا به ام میبرنامه و چت تو گوش یهرچ

 بود. یکارم همش اشک از چشمام جار نیب

 مامانم برام غذا اورد لب نزدم. ینرفتم و وقت رونیناهار و شام از اتاقم ب واسه

 کردم. هیپتو مچاله شدم و خون گر ریز فقط

 االن در چه حاله. ریدونستم ام ینم

 با وحشت آب دهنمو قورت دادم. ومدیم اطیکه از تو ح ییپا یسه صبح با صدا ساعت یحدودا

 پنجره خورد. ی شهیآروم به ش یضربه  چند

 محکم گاز گرفتم... لبمو

 !دزد

 ؟یکنیخشک شدم: مارال...منم...پنجره رو باز م ریام یبا صدا یسمت در اتذق ول دمیپتو رو کنار زدم و دو یناگهان میتصم هی با

 .کنهیاز اشک نگاهم م سیو با صورت خ ستادهیشدم که پشت پنجره ا رهیخ ریبغض برگشتم و به ام با

 دردسر درست نشه پنجره رو باز کردم. نکهیحرف و واسه ا بدون

 طرعت وارد اتاقم شد و تن سرمو تو آغوش گرمش فشرد: دلم واست تنگ شده خانومم... به

 .شونیببر دی.بایتو چمدونن.خوب شد اومد الیوسا هیتا بغضم نشکنه: بق دمیکش یقیعم نفس

 .ومدهیبند ن میهم گر هیثان هیتاحاال  شبیکارو با من نکن....از د نی: تورو خدا ادیهق مردونش به گوشم رس هق

 .ادیبرو من از دردسر خوشم نم نجایدادم عقب: بهم دست نزن.از ا هولش

 اورد باال. دستشو

 تو دستش بود. عروسکم
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 !یجا گذاشت نوی: ادینال هیگر با

 ندارم! یاجیبرگردوندم: بهش احت رومو

 !زنمیم غیج یبردار گهیقدم د هیگفتم:  عیسمتم که سر ادیب خواست

 !یکشیمکث کرد: منو م هیثان چند

 برو! نجایبه پنجره کردم: از ا یا اشاره

 بستم. چشمامو

 که چشمامو باز کردم رفته بود! قهیاز چند دق بعد

**** 

 :ریام

 در حال انفجار بود. سرم

 قرص مسکنو از تو کمد دراوردم. یبه عمارت رفتم تو اتاق و قوط دنیمحض رس به

 نداشت! دهیفا یتا با هم خوردم تا آروم شم ول چند

 کردم. یرو خال یکل قوط دمیخودم اومدم و د به

 رفت. یم جیگ سرم

 فکر کردن نداشتم! قدرت

 .دمیدراوردم و رو تخت دراز کش راهنمویپ

 سوخت. یم معدم

 شد.. نیخواب آروم داشته باشم پلکام سنگ هیتونم  یم نکهیبستم و با فکر ا چشمامو

***** 

 :مارال

 .دمیاز خواب پر میزنگ گوش یصدا با

 ! ومدیاز تو چمدون م 

 ندادم. یجواب رهیام نکهیفکر ا با

 انداختم. یساعت نگاه به

 صبح! پنج

 زنگ خورد و دوباره و دوباره... یگوش هدوبار

 دراوردم. ویناچار به سمت چمدون رفتم و گوش به

 وسوسه شدم: الو؟ یناشناس خواستم جواب ندم ول یشماره  دنید با

 شده... یدونم چ ی.نممارستانیببرمش ب شهینم یحالش بد شده راض ریدر خونتونم....ام یجلو گهید قهیمن ده دق ؟ی+ سالم...مارال خودت

 زد. خیتو رگام  خون

 حالش بد شده بود؟ ریام

 تونستم بگم باشه و تماسو قطع کنم. فقط

 و شالمو انداختم رو سرم. دمیشلوارمو به سرعت پوش مانتو

 از اتاق و از خونه خارج شدم. رونیب دمیدو

 در توقف کرد. یآرمان جلو نیبعد ماش قهیدق چند

 سوار شدم. عیبستم و سر درو

 ؟؟ی: خوبزدینفس م نفس

 چش شده؟ ریدهنمو قورت دادم: ام آب

گچ شده و  نیدونم! اقدس بهم زنگ زد گفت حالش بده منم خودمو رسوندم.چند بار باال اورد...رنگش ع یسمت عمارت راه افتاد: نم به

.من خودم اومدم یایببرمش دکتر.شمارتو داد گفت زنگ بزنم بهت بگم که ب شهینم یکنم راض یم یشده...هرکار سیتخت از عرقش خ

 دنبالت.

 که انگشتام خون اومد. دمیعمارت انقدر تاخنامو جو میدیرس تا
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 از آرمان وارد عمارت شدم و از پله ها باال رفتم و وارد اتاق خواب شدم. زودتر

 !ختیر یشده بود دلم هرافتاده بود و تو خودش مچاله  نیکه رو زم ریام دنید با

 حالت خوبه!؟ ریام ر؟؟یسمتش: ام دمیدو

 .ختیر یاراده م یب اشکام

 زور چشماشو باز کرد. به

 خون! یشده بود کاسه  چشماش

 .سهیکرد رو پاهاش وا یشد و سع بلند

 گرفتم تو بغلم. رویدوش و ام ریسمت حمام و دوش آبو باز کردم و نشستم ز دمشیکش

 .نییپا ارمیبدنشو ب یخواستم دما یغ بود و ماز حد دا شیب بدنش

 چرا حالت بد شده؟ یگی...بهم مزمی: آروم باش عزدمیتو بغلم فشردم و صورتشو بوس سرشو

 کردم. یهق م هق

 ..ین میزیقرص خوردم...نترس چ کمیجون گفت:  یب

 ؟یخورد یدستام صورتشو نوازش کردم: قرص چ با

 + مسکن!

 نرمال شده بود. ریشده بود و حاال حرارت بدن ام سیتنم خ کل

 و لباس تنش کردم و موهاشو خشک کردم. رونیکمک آرمان از حمام اومد ب با

 رو تخت. دیحرف زدن نداشت و دراز کش ینا

 خودمم عوض کردم و موهامو خشک کردم. یلباسا

 تخت خشک شدم.... ریز یقرص خال یقوط دنیبردارم که با د نیاز رو زم سمویخ یلباسا خواستم

 رفتم سمتش و برش داشتم... عیسر

 بود!! یخال

 جون آرمانو صدا زدم که سرشو برگردوند: بله؟ یب

 معدشو شست و شو بدن. دی: فکر کنم بادمینال هیرو نشونش دادم و با گر یقوط

 کله شق... یخدا...پسره  اینگاه کرد:  یوحشت به قوط با

 ر؟؟یام ر؟یتکون داد: ام رویام

 جون چشماشو باز کرد: هوم؟ یب ریام

 .ارمیرو ب وونهید نیتا ا نی...مارال تو برو تو ماشنمی+ هوم و مرض...بلند شو بب

 .نییشال از تو کمد دراوردم و سر کردم و رفتم طبقه پا هی

 شدم. نیعمارت خارج و سوار ماش از

 شسد. کینزد نینگه داشته بود به ماش رویکه ام یبعد آرمان درحال قهیچنددق

 نشوند جفتم. رویباز کردم و آرمان ام درو

 روشن کرد. نویسوار شد و ماش بالفاصله

 !کنهیجون سرشو گذاشت رو پام: معدم درد م یب ریام

 ...شهیحالت خوب م مارستانیب میرس یدلم...االن م زیچسبوندم به گونش: آروم باش عز لبامو

 ؟یبخش یبغض لب زد: مارال منو م با

 هق کردم: آره آره...تو فقط خوب شو... هق

 .میمارستانیمقابل ب دمیآرمان زد رو ترمز و د یطوالن قیاز دقا بعد

 کردن. شیشست و شو دادن و بستر رویام معده

 رفت! یاز دست م مشیوردیم رترید کمیاگه  گفتن

 شده بود. صبح

 و تن داغشو بغل کردم. دمیتخت کنارش دراز کش رو

 .نشیسگذاشتم رو  سرمو
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 کردم. یعطرشو حس م یبو

 دلم واسه آغوشش تنگ شده بود! چقدر

 واسه آغوش شوهرم تنگ شده بود. یبدجور دلم

 ...میشد و زمزمه کردم: ترسوند یاز چشمام جار اشک

 خوابم برد... یک دمیبستم و نفهم چشمامو

 .دمید رویام ی دهیرنگ پر یکنه چشمامو باز کردم و چهره  یصورت و موهامو نوازش م یکس نکهیحس ا با

 کنه؟ ساعت چنده؟ یدرد نم تییجا ست؟ین تیزی: حالت خوبه؟ چدمیاز جا پر هویاومد و  ادمی شبیاتفاقات د ی همه

 انداختم. یساعت نگاه به

 ظهر! دو

 !!دمیخواب چقدر

 تونم حرف بزنم. ینم دایکنه.ز یگلوم درد م کمیمن...حالم خوبه...فقط  یکوچولو ریزد: ظهرت به خ یلبخند محو ریام

 که خندش بلند شد. دمیبغلش کردم و محکم صورتشو بوس اریاخت یب

 نکن. یکار نیوقت همچ چیه گهیشدم تو چشماش و زمزمه کردم: د رهیخ

 عشق لب زد: دردت به جونم.باشه؟ با

 شدم و لبمو گذاشتم رو لبش. خم

 .میدیبوس یرو م گهیدور کمرم قفل شد و محکم همد دستاش

 ازش جدا شدم. عیو سر دنیدر زدن شن یصدا هویمانتوم که  ریرفت ز دستش

 ! سالم خنگ! سالم...وونهیگفت: سالم د ریکردم که جوابمو داد و رو به ام یو سالم آروم نییورود آرمان به اتاق سرمو انداختم پا با

 آروم گفت: مرض! ریام

 .کنهیحرف بزنه گلوش درد م دیبادستمو دور گردنش حلقه کردم و به آرمان گفتم: ن عیسر

 .دیخند ریکرد و ام کیچشماشو بار آرمان

 : دوست دارم!دمیمحکم بوس رویام یتوجه به آرمان گونه  یب

 لبخند محو زد. هیفقط  یول دمیاشکو تو چشماش د جوشش

 .میکرد یکه با هم آشت میخونه مامان بابام و گفت میمرخص شد و با هم رفت ریشب ام تا

 .میبمون مونییخواست مامانم قرار شد شب دوتا به

 !میشیجا م ی...اگه بغلم کنمیخواب یگفتم: دوتامون رو تختم م عیبخوابه که سر نیزم یخواست رو ریام

 بهم بگو. یشد تیکوچولو.فقط اگه اذ یشیگرفت: باشه پ خندش

 .دیشرتشو دراورد و اومد سمتم و جفتم دراز کش یزدم که ت یلبخند

 .دمیکش نشیو بغلش جا کردم و دستمو رو ست خودمو

 داد و چشماشو بست. رونیب نفسشو

 نوازش کردم. نشویو قفسه س دمیشدم و گردنشو بوس کینزد بهش

 بمش بلند شد: بخواب کوچولو. یصدا

 خوااام... یگفتم: نم یگاز گرفتم و با لحن کشدار گردنشو

 خواستمش. یم یبدجور

 ...شهیشد بهم: نم رهیباز کرد و خ چشماشو

 خوامت! یم شه؟یکردم: چرا نم بغض

 .ستیواست خوب ن ی...تازه عمل کردشهینم یخوام.ول یتر از تو م شی: من بدیبوس مویشونیپ

 شکمش نشستم و تاپمو دراوردم. یتوجه به حرفش رو یب

 شد. رهیدهنشو قورت داد و به تن لختم خ آب

 و برهنم کامال مشخص بود. دیبدن سف نیبودم واسه هم دهینپوش ریز لباس

 داغش رو پهلوم نشست. دست

 شدم. دنشیشدم و مشغول بوس خم
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 شد. دنمیدور گردنم حلقه شد و با ولع مشغول بوس دستش

 از لبش گرفتم و خواستم دوباره ببوسمش که مانع شد: نه! یزیر گاز

 .شمی...فقط با تو آروم مشهی...حالم بد نممیدار اجیکنم...دوتامون به هم احت یگفتم: خواهش م آروم

 .دمیو تو چشماش د دیترد

 روش و چنگ زدم تو موهاش. دمیبار کامال دراز کش نیا

 تنش بودم. ریو حاال ز دیچرخ

 دراورد. رشویرفت سمت شلوارش که مانع شد و خودش شلوار و لباس ز دستم

 .دمیپهلو خواب یشلوارکمو از تنم خارج کرد و رو گشیسرم و با دست د ریدستشو برد ز هی

 بغلم کرد. متیمال با

 سوختم... یکرد م یبرهنمون که به هم برخورد م یبدنا

 خواست. یتر از قبل دلم بودن باهاشو م دیگذشت شد یکه م هیاز حد داغ بود و هر ثان شیب تنش

 گردنم شد. دنیو بوس دنیتو گردنم فرو برد و مشغول مک سرشو

 سمتم. وردیو حس خجالت و عشق هجوم م شدینگاهمون تو هم قفل م یگاه

 کرد. یم یته دلمو خال ششیته ر یداغ و زبر ینفسا

 به دندون گرفت. نمویو نوک س دیباال کش تنمو

 ...دمیکش یآروم آه

 شدن مامان و بابام نبود االن ناله هام کل خونه رو پر کرده بود. داریترسم ب اگه

 گرفت. یو گاز م دیمک یهامو محکم م نهیس

 سر دادم. یفیخف یگاز گرفتم و ناله  پام شونشو آروم نیکه رفت ب دستش

 لبم شد. دنیتر کرد و مشغول بوس شیدستشو ب فشار

 شد. کیزد. تنمو تو بغلش فشار داد و بهم نزد مهیبار روم خ نیبعد ازم جدا شد و ا قهیدق چند

 .دیکه گرفتش و روشو بوس نشیگذاشتم رو قفسه س دستمو

 اولش اشک تو چشمام جمع شد. دیچیدلم پ ریکه ز یکه بهم اورد و درد یفشار با

 کردم. یو لذت رو با هم حس م درد

 تموم نشن... چوقتیلحظه ها ه نیکردم ا یبود و آرزو م دهیچینفس نفس زدنامون تو اتاق پ یصدا

 سال بعد: دو

 شدم. ریاز دانشگاه خارج شدم و منتظر اومدن ام یحال زار با

 ؟ یکن یم یقرار یتو چرا انقدر ب یگفتم: مامان یجون یو ب زیر یدلم گرفتم و با خنده  ریز دستمو

 .دمیکش یپوف

 . گهیبود د نیهفت ماهه هم یبچه  

 و سوار شدم. دمیکش یپام ترمز کرد نفس راحت یکه جلو ریام نیماش دنید با

 عشقم؟ یبرگشت سمتم و نگاهم کرد: سالم مامان کوچولو! خوب یخوش حال با

 .طونهیش یلیدخترت کچلم کرده.خ نیسالم...ا کیشدم و گفتم: عل رهیدوسال مردونه تر از قبل شده بود خ نیجذابش که تو ا یچهره  به

 : به باباش رفته.کالست چطور بود؟دیخنده دستشو رو شکمم که برامده شده بود کش با

 .یعال _

 کمیو  ریدوش بگ هیخونه  میهم هستن.االن که رفت ایرستوران.خودش و رو میریم زد: خداروشکر.آرمان بهم زنگ زد.شام با هم یلبخند

 استراحت کن.

 باشه. _

 و چشمامو بستم. شهیدادم که ش هیتک سرمو

 کرده بود. رییتغ زیدوسال همه چ نیا تو

 بچمو که دختر بود حامله شده بودم. نینامزد کرده بودن و من اول ایو رو آرمان

 .شدیمثبت بود باورم نم شمیجواب آزما یوقت
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 اولش باور نکرد... ریام

 بود به خاطر من. دهیشده بود و ترس ناراحت

 سال از عملم گذشته بود و من حالم بهتر شده بود. هی یول

 داشتم. مانیزا گهیبچمون دختر بود و دوماه د تیجنس

 دانشگاها ثبت نام کردم و درسمو ادامه دادم. نیاز بهتر یکیدو سال تو  نیا تو

 خواستم پزشک اطفال بشم. یم

 بهتر شده بود. یلیبا هم خوب شده بودن و وضعشون خ مایو مامانم مثل قد بابا

 وجود نداشت. یمشکل گهیروبه راه شده بود و د زیهمه چ کال

 عمارتو نفروخته بود. یول میکرد یم یچهارخوابه به خواست من گرفته بود و تو اون زندگ یخونه  هی ریام

 شدم و رفتم داخل. ادهیپ ریبا کمک ام میدیخونه که رس به

 دراوردم و وارد حمام شدم. لباسامو

 شدم. یگرفتم آروم نم یدوش نم اگه

 .ستادمیدوش آب گرم ا ریدادم و ز هیتک واریبه د دستامو

 شدم. رهیلبخند به شکمم خ با

 اومدن بچه. ایذوق داشت واسه به دن یکل ریام

 اتاق بزرگو واسش جدا گذاشته بود. هی

 .میانتخاب کرد دیو سف یرو صورت ین یبود و دکور اتاق ن دهیخوشگل واسش خر یعالمه عروسک و لباسا هی

 .دمیبلندم کش یبه موها یدست

 دور خودم و از حمام خارج شدم. دمیچیشستم و حوله رو پ خودمو

 و موهامو خشک کردم. دمیپوش یو راحتبلند  لباس

 تو ظرف بود. وهیکه مشغول گذاشتن م دمید رویو ام رونیاتاق رفتم ب از

 ظرفو پر کرد و اومد سمتم. عیسر دنمید با

 ...یبخور دیبهم داد و گفت: بخور..همشونو با ظرفو

 ؟یکن یبرداشتم و مشغول پوست کندن شدم: واسم انار دون م ینارنگ هی

 .یگذریترش نم یزایبا خنده گفت: اخر از چ دذویبوس لبمو

 .دمیابروهامو باال انداختم و خند طنتیش با

 خوب نداشتن. لمیاز کاناال ف چکدومیه یزدم ول یچرخ هیروشن کردم و  ونویزیواسم انار دون کرد تلو ریام تا

 ست؟ین یا گهیمن.امر د یبانو دییپر از انار اومد سمتم و کاسه رو بهم داد: بفرما یبا کاسه  ریام

 ؟یاریکوچولو از اون تمر و لواشکا هم برام ب هیکوچولو...فقط  هی شهیلذت لبمو گاز گرفتم و زمزمه کردم: م با

 کردم.دست خودم نبود! یترش هوس م یزایبودم و چ حامله

 نکن تا حالت بد نشه. یرو ادهیبعدش گفت: باشه عشقم...فقط ز یمکث کرد ول کمی

 زدم: باشه. یین نمادندو لبخند

 نشست و منو تو بغلش گرفت. کنارم

  اد؟یب ایوروجک به دن نیا شهیم یاولش صورتمو غرق بوسه کرد و بعد خم شد و شکممو بوسه بارون کرد: ک 

 !گهیدو ماه د _

 .میاسم واسش انتخاب کن هیزودتر  دی+ با

 ست؟یمد نظرت ن یزیاوهوم.تو چ _

 حساسم. یلیخ نیو خوشگل.واسه هم یاسم تو باشه.با معن هیخوام اسمش شب ی+ م

بره.فرض کن....من  یم ویکه دل هرکس یبلند و ظرافت یمثل تو.با موها کلیدختر خوشگل و خوش ه هیلذت نگاهم کرد و ادامه داد:  با

 مونن. یصاحب دوتا عروسکم...دوتا عروسک خوشگل که همه واسه داشتنشون حسرت به دل م

 ساعت قبل از قرار رفتم تو اتاق تا حاضر شم. هیحدود  شب
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تن  مویمشک یو پالتو دمیپوش یکه عاشقش بودمو با شال و شلوار مشک یسبز خوش رنگ و خوشگل یانجام دادم و مانتو یمیمال شیآرا

 کردم.

 برداشتم. فمویام رو پام کردم و ک رهیپاشنه بلند سبز ت یکفشا

 بود. دهیرنگ پوش یمشک نیو شلوار ج دیمردونه سف راهنیهم هم زمان با من حاضر شد و پ ریام

 .میهم از خونه خارج شد با

 نبود. یادیرستوران راه ز تا

 خونه. میو بعد برگشت میگذروند ایرو کنار آرمان و رو یشب عال هی

 کردم. یاحساس م یواقع یرو به معنا یخوشبخت

 تر از قبل شده بود. طونیخوش حال تر بود و آرمان ش شهیاز هم ایرو

 گرفت.. یدرد م دیشد نمیقفسه س یگاه میوجود راحت با

 نگم. یزیچ ریکردم به ام یم یسع یول ومدیفشار م نمیبود و به قفسه س میاخر باردار یها ماه

 خونه ولباسامو عوض کردم تا بخوابم. میاز شام برگشت بعد

 که از لبام گرفت به خواب رفتم. قیعم یبوسه  هیلب دادم و بعد از  ریهر شب تو بغل ام مثل

***** 

 ماه بعد: کی

 قرمز شده بود. یزل زدم که از شدت خشم و ناراحت ریبغض به ام با

 خوااام!!! یخوام! بچه نم یو زمزمه کرد: اصال من بچه نم رونیبا حرص داد ب نفسشو

 ترسم! یم نیبهتره.من از سزار یلیخ یعیطب مانی.زافتهینم ی.به خدا واسم اتفاقرینگو ام ینجوری: تورو خدا ادمیو نال دیبار اشکام

واسه  یعیطب مانیزا زم؟یبه سرم بر یسرت اومد چه خاک ییخطرناکه؟ اگه بال یفهم ی: چرا نمدیداد کش بایدهنشو قورت داد و تقر آب

 ؟؟یفهم ی.مادی.فشار به قلبت میقلب داشت وندیو عمل پ یسالگ ستیتو ب یکه تازه رفت یینداره نه تو یمشکل چیکه ه هیزن

 چشم به روبه روم دوختم. دهیدادش ترس با

 زی...آدم از چیمن زیچ نیتار مو از سرت کم بشه.تو با ارزش تر هی یرو گونم و با بغض گفت: مارال بفهم که طاقت ندارم حت دیکش دستشو

 .کنهیکه داره مراقبت م یبا ارزش

 گرفتم. مموی: اما من تصمدمیکش یقیعم نفس

 روشن کرد. نویرو فرمون و ماش دیمشت کوب با

 ...فتهیب یخواست واسه بچم اتفاق ینم دلم

 ..طیشرا چیه تحت

 : ریام 

 طول راه اخمام تو هم بود. تمام

 لرزوند. یتنمو م فتهیب یواسه مارال اتفاق نکهیا فکر

 شدم و دور زدم. ادهیپ نیمارالو برداشتم و از ماش یبه خونه دارو ها دنیاز رس بعد

 شه. ادهیسمت مارالو باز کردم و کمکش کردم پ در

 .دمیدزد یکرد اما من نگاهمو ازش م یبغض نگاهم م با

 بودم... ناراحت

 کرد. یراحت داشت خودشو بدبخت م یلیخ

 کنه. یعیطب مانینداشت بذارم زا امکان

 .رمیخوام دوش بگ یتو خونه که آروم گفت: م بردمش

 زانو عوض کردم و بردمش تو حمام و دوش ابو باز کردم. ریشلوارک تا ز هیخودمو با  یدم و لباسادر اور لباساشو

 و چشماشو بست. واریداد به د هیو دستاشو تک ستادیا رشیز

 .دمیپشت بغلش کردم و شونشو بوس از

 نداشتم از دستم ناراحت بشه. طاقت

 زد. یکم رنگ لبخند



Roman-City.ir 
 داری میری رمان

 

https://telegram.me/romancity 153 

 

 ش شدم.لبا دنیبرگردوندم و مشغول مک سرشو

 داد. هیتک واریسرشو به د یقرار یازم جدا شد و با ب هیاز چند ثان بعد

 شد؟ یگفتم: چ نگران

 .ادیو قلبم م نهی: قلبم...فشار به قفسه سنشیگذاشت رو قفسه س دستشو

 .یشیخوب م یکش یدور تنش: آروم باش عروسکم.االن دراز م دمیچیشستم و حوله رو پ بدنشو

 داد که رو دستام بلندش کردم. هیحال بهم تک یب

 وجود حامله بودنش هنوزم واسم مثل پر کاه بود. با

 بود... یعیطب خب

 ساله کجا... ستیب یکجا و مارال فسقل کلیدرشت ه یو دو ساله  یس من

 تخت درازش کردم و بدنشو با حوله خشک کردم و نم موهاشو گرفتم. رو

 کنارش و تو بغلم فشارش دادم. دمیکش دراز

 زدم و بعد صورتشو غرق بوسه کردم. یقیعم یبوسه  شکمشو

 ماه مونده بود... کیهنوز  یکردم ول یم یبودن باهاش لحظه شمار واسه

 تونستم باهاش رابطه داشته باشم. یبود و نم یتو هشت ماهگ االن

 دادم چشماش بسته شد و به خواب رفت. یماساژ م نشویکه قفسه س یدرحال

 .میشدم که واسه دخترمون آماده کرده بود یو وارد اتاق رونیشده از اتاق رفتم ب نیمطمئن شدم خوابش سنگ یوقت

 شدم. رهیرو لبم نشست و به عروسکاش خ یقیعم لبخند

 .وردیقلبمو به لرزه در م ییبهم بگه بابا یخرگوش یبا موها یدختر ناز و خوردن هی نکهیا تصور

 د شد.از تو اتاق بلن میگوش یصدا

 رفتم تو اتاق و برش داشتم. عیشه سر داریمارال ب نکهیترس ا از

 نگاه کردن به شماره جواب دادم: بله؟؟ بدون

 جووووون! ری+ سالم ام

 تو بهت فرو رفتم. نینازن یصدا دنیشن با

 فدات شه...خخخخخخ.... یناز ؟یهان یدی+ جواب نم

 ؟یدور و برم نپلک گهیهرزه مگه آرمان بهت نگفت د یخشم گفتم: چه مرگته؟ چرا زنگ زد با

 ...ریام ستمیول کنت ن اس؟یراحت نیبه هم یحرص جواب داد: فکر کرد با

 عشوه قهقهه زد: عااااااشقت شدمممم! با

 .شونمتیم اهیبه خاک س یزنگ بزن گهیبار د هی...نیزدم: زر نزن نازن یپوزخند

بود مات  دهیچیاز اشک بهم زل زده بود و مالفه رو دور تن لرزونش پ سیارال که با صورت خم دنیبا د یقطع کردم و برگشتم ول تماسو

 موندم.

 ر؟یکرده ام یدیبود؟ بعد از دوسال زنگ زده؟ نکنه تهد نی: نازندیکرد و نال یهق آروم هق

 تونه بکنه. ینم یغلط چیه ؟یدی: اروم باش دردت به جونم.چرا انقدر ترسدمیسمتش و تن سردشو به اغوش کش رفتم

 .دیو سرمو خم کرد تا قدش بهم برسه و گردنمو بوس ستادینوک پا ا رو

 .دادیوجودش بهم آرامش م چقدر

 بود. یدختر خود آرامش و دلگرم نیا

 باشه؟؟ یآدم نیتر که زنم همچ شیب نیاز ا یخوشبخت

 کنه. ینم یغلط چیه مونی: بهش فکر نکن اون خنگ مدمیمحکم بوس لبشو

 ؟یانقدر شوخ باش شهیهم شدیم یخندش گرفت و گفت: چ هیگر ونیم

 ستم؟یباال دادم: ن ییابرو

 !یمون یم ای...مثل ارتشیو خشک یتر جد شیب یول ی: هستنمیگذاشت رو س سرشو

 گرفت: خوبه که! خندم

 من! ی: آره عشق با جذبه دیبوس گونمو
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****** 

 :مارال

 گذشتن. یپشت سر هم و به سرعت م روزا

 .رهیگ یوقتا بغضش م یبعض دمید یبود و م شهیکالفه تر از هم ریداشتم و ام مانیزا گهیاز چند روز د کمتر

 حساس شده بود. یلیخ گهید یبود ول نگرانم

 فسنجون درست کنم. ریگرفته بودم ناهار واسه ام میخونه تنها بودم و صم تو

 دست به کار شدم. نیاسه همنداشتم و یحالم کمال خپب بود ومشکل ریام یوجود مراقبتا با

 من؟ ی: خانومم؟ عروسکم؟ باربریام نیدلنش یو بعدش صدا دمیتو قفل درو شن دیچرخش کل یکارم بودم که صدا یها مهین

 و خودمو تو آغوشش رها کردم. رونیخنده از آشپزخونه رفتم ب با

 خستش چقدر جذاب بود.. صورت

 مگه نگفتم استراحت کن؟ ؟یکن یاز لبم گرفت و گفت: غذادرست م یطوالن یبوسه  هی

 غر زدم: حوصلم سررفت خب!  

 خبر خوب واست دارم. هیزد: باشه عشقم. یلبخند

 کردن! مچشو گرفتن. ریدستگ نوینگاهش کردم که ادامه داد: نازن کنکاو

 !شییییی: اخدمیکش یراحت نفس

  !؟یبوسم کن یخوا یبا اخم نگاهم کرد: نم 

 ؟یکردم: بابت چ کیبار چشمامو

 دادم! ویخبر نیهمچ نکهی+ بابت ا

 شد. دنمیرو لبش زدم که محکم بغلم کرد و مشغول بوس یکوتاه یو بوسه  نییپا دمیکش سرشو

 و نفسم رفت. دیچیدلم پ ریز دیدرد شد هی هوی

 شدم. یم نینگهم نداشته بود پخش زم ریام اگه

 نفسم؟؟ حالت بد شد؟ شدیخوابوندم رو مبل: چ ینگران با

 از شدت درد پر از اشک شده بود. چشمام

 ...لگد زد...هیعی.خود دکتر گفت طبستین یزی: چدمیزور نال به

 .دمیخند میگر ونیم

 کرد. یم یطونیش بچم

 .شتیپ ادیگم مامان ب یزد: از فردا م یجون یلبخند ب ریام

 زدم. یلبخند

 واسه مامانم تنگ شده بود. دلم

 تکون دادم: باشه. یسر

 رفت سر کار. شهیمامانمو اورد و زودتر از هم ریبعد ام روز

 کردم آروم باشم. یم یاوردم و سع یخودم نم یبه رو یدلم کالفم کرده بود ول ریز فیخف یصبح دردا از

 تنگ شده بود. ریتر از چند لقمه نتونستم بخورم و دلم واسه ام شیب یناهار درست کرد ول مامانم

 خونه واسه ناهار... ادیتونست ب یبود که نم ییاون روزا از

 شدت گرفت! یسه ظهر بود که دردم به طور وحشتناک یحدودا ساعت

 از دهنم خارج شد. یناله ا اریاحت یب

 ؟یدرد دار زم؟یشده عز یسمتم: چ دیاز تو آشپزخونه در اومد و دو یبا نگران مامانم

 ...اخ!یلیسوختم: آره...خ ین داشتم معرق شده بود و از درو سیو صورتم خ سر

 گرفت. رویام یزده تلفنو برداشت و شماره  وحشت

 .هیگر ریزدم ز یبلند یشکست و با صدا بغضم

 حرف زد و گفت خودشو برسونه. ریهول هول چند کلمه با ام مامانم

 کامال واضح بود! ریام یدادا
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 .دمیقفل در و باز شدن درو شن یدونم چه مدت گذشت که صدا ینم

  ؟یدرد دار زم؟؟یشده عز یسمتم: مارال؟ چ دیبا وحشت وارد خونه شد و دو ریام 

 ...ییی...آری: فکر کنم وقتشه امدمینال هیگر با

 عروسکم.... ادیبرات.دردت واسه خودم ب رمیبم ی: الهرونیبلندم کرد و از خونه بردم ب عیحرکت سر هی با

 .دیلرز یو از شدت استرس تنش مبغض داشت  صداش

 رو سرم انداخت. یو شال رونیآماده شد و از خونه اومد ب قهیدر عرض چند دق مامانم

 و دستاش بود. ریخوش تن ام یکرد بو یکه آرومم م یزیچ تنها

 و آرامش بودن. تیامن یکه واسه من معن ییدستا

 .شدیتر م دیهر لحظه شد دردم

 .نیعقب ماش یبدون تلف کردن وقت درازم کرد رو صندل ریام

 از شدت درد سر دادم. یمامانم و هق هق بلند یگذاشتم رو پا سرمو

 بود و عطر تنش. ریبازم آغوش ام یول مارستانیب میدیتا رس دیچقدر طول کش دمینفهم

 کردم. یچنگ زده بودم و هق هق م راهنشویپ

 خواست ازش جدا بشم. ینم دلم

 از کنارم جم نخورد. ریام یبرانکارد خوابوندنم و بردنم اتاق عمل ول رو

 اطراف نداشتم. طیاز مح یو درک دمیفهم ینم یچیه

 زور بزنم! دیو تو اتاق عملم و با مانمهیدونستم وقت زا یم فقط

 .ارمیکرد تا زور بزنم و طاقت ب یاز اشک سرمو تو بغلش گرفته بود و التماسم م سیبا صورت خ ریام

 کنن.... نیسزار شنیگفت اگه از هوش برم مجبور م یکه م دمیشن یدکترو م یزمزمه  یصدا

 بمونم و زور بزنم. داریکردم ب یتمام وجودم تالش م با

 سوختم... یدرون م از

 بود! خیقالب  هیتنم مثل  یبود ول گرمم

 .دمیکش یکوتاه غیحس کردم و ج غیشدن تنمو با ت دهیبر

 حال جون دادن بودم.شدت درد در  از

 و نا واسم نمونده بود. دید یتار م چشمام

 .دیکش یم ریت یعیبه طرز فج نمیس قفسه

رو  ینوزاد ی هیگر یدلم و صدا ریشدن ز یدرست همون لحظه خال یول شهیکه حس کردم روح از تنم جدا م دمیکش یزجر م یجور

 .دمیشن

 و با تمام وجود زار زد. نمیسرشو گذاشت رو س ریام

 آروم شده بودم. گهیاما من د دیلرز یتنش م کل

 تو عمرم به خواب رفتم.... یبار راحت تر از هر زمان نیبستم و ا چشمامو

****** 

 حس نوازش شدن موهام چشمامو باز کردم. با

 ...میعشق زندگ یمشک یخورد به چشما نگاهم

 جون گفتم: سالم! یزدم و ب یمحو لبخند

 کرد. یخنده ا کت

 .یبد ریبهش ش دی.باارنیاالن دخترمونو م ؟یشد داریماهت مامان کوچولو.باالخره ب یسرخ بود: سالم به رو چشماش

 شد. ریشوق از چشمام سراز اشک

 چرخ دار وارد اتاق شد. کیتخت کوچ هیبعد پرستار با  قهیدق چند

 اشاره کردم. ریخورد تا آدم رو تو بغلش گرفت و خواست بدش به من که به ام یعروسک م هیتر به  شیکه جثه اش ب ییکوچولو نوزاد

 دکتر! یاقا نهیریش یلیداد گفت: خ یقرار م ریکه بچرو تو بغل ام یزد و درحال ینیلبخند دلنش پرستار

 بغلش مونده بود. یتو یکوچولو ین یمات و مبهوت ن ریام
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 شکست. ریاتاقو ترک کرد و بغض ام پرستار

 هیتو دورت بگردم...شب ی...چه نازییجانم...پرنسس بابا...خوشگل بابا ی: ادیکرد و گونشو بوس کیلرزونش بچه رو به خودش نزد یستاد با

 ...ییدردت به جون بابا یمامانت

 کردم که اومد سمتم. یلبخند بهش نگاه م با

 .دمیبه آغوش کش دخترمو

 خودم بود! یکپ

 روشن. یقهوه ا یو موها یدرشت آب یچشما

 سرخ! یکوچولو و لبا ینیب

 دارمممم من. یبا غرور زد: چه دختر خوشگل یلبخند ریام

 دادن به دخترمون شدم. ریمشغول ش ریو با کمک ام دمیباال کش راهنمویپ

 بود. ایحس دن نیبهتر

 آروم به در خورد و بعد در باز شد. یتا ضربه  چند

 رو لبم نشست. یمامان و بابام لبخند دنید با

 !رسنیهم م ایاشکاشو پاک کرد و با خنده گفت: االن آرمان و رو ریام

 سال بعد. پانزده

 :ریام

 شدم. رهیخوشگلم خ یبه دوتا وروجکا نیماش یدود یها شهیو برداشتم و از پشت ش میآفتاب نکیع

 بودن. نیسمت ماش دنیسرعت درحال دو به

 درو باز کرد و سوار شد: سالااااام باباجووونم. سایما دنیرس نکهیمحض ا به

 

 !یعقب که دستش دور گردنم حلقه شد و صورتمو غرق بوسه کرد: خسته نباش برگشتم

 رو صورتم نشست: سالم عشق بابا. یقیعم لبخند

 !ییو خودشو تو بغلم جا کرد: سالم بابا نیماش یرد شد و اومد جلو ایاز وسط صندل عیسر ایمان

 من؟ مامانتون کجاست پس؟ یبابا! چه خبر پرنسسا گرهیه بود: سالم جگرفت خندم

 کنه. تیزیو دینفر موند با هی.ادیتند جواب داد: االن م ایمان

 تکون دادم:خوش گذشت؟ یسر

 .میدید ین یعالمه ن هیگفت: بله!  جانیبا ه سایما

 .شهیم کینزد نیآهسته و خانومانه به ماش یکه با قدما دمیدور مارالو د از

 من عاشق تر شده بودم؟ ایخوشگل تر شده بود  نهمهیچند سال مارال ا نیدونم تو ا ینم

 .ادیوروجک بابا.مامانت داره م نیقلقلک دادم:برو عقب بش ارویمان

 داره؟ یبار بغلت باشم چه اشکال هیخنده گفت: اهههه...خب منم  با

 بغلم. یایخواست م نداره عشقم.تو خونه هرچقدر دلت یگاز گرفتم: اشکال لپشو

 زد و رفت عقب. یتیپر از رضا لبخند

 شد: سالم! نیباز شد و مارال سوار ماش نیلحظه در ماش همون

 .یمن! خسته نباش یآرامش گرفتم و بعد جواب دادم: سالم ملکه  نشیدلنش یسکوت کردم و از عطر تن و صدا هیچند ثان تا

 .یلبخند جوابمو داد: سالمت باش با

 ؟یستیکردم گفتم: خسته ن یروشن م نویکه ماش یحال در

 خنده گفت: چطورمگه؟ با

 .ستی...مامان خودش گفت خسته نیی.بابایگفت: بابا قراره ببرمون شهرباز عیسر ایمان

 باال انداخت. یو شونه ا دیبه مارال نگاه کردم که خند یسوال

 نداره. یمشکل یروندم:پس کس یسمت شهرباز به

 شدم. رهیخ ایو مان سایبه ما نهیتو آ از
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 همه سال گذشت. نیا

 از آرامشم کمتر نشده بود. یا ذره

 دختر پونزده ساله و چهارده ساله داشتم. دوتا

 !ایو مان سایما

 سخت بود؟ ییپرنسسا نیبا وجود همچ یزندگ مگه

 مارال رو دست راستم نشست که رو دنده بود. یانگشتا

 بهش زدم. یلبخند

 مطب براش زدم. هیبا تالش و ارادش گرفت و به خواست خودش  سانسشویل فوق

 کرد. یکنار خودمم کار م مارستانیبر اون تو ب عالوه

 گرفتم. یخواست کار کنه و منم جلوشو نم یدلش م خودش

 مشغول خوندن واسه مدرک دکترا شد. بالفاصله

 پسر ده ساله داشتن. هیدن و بود که ازدواج کرده بو یسال زدهیهم س ایآرمان و رو نایبر ا عالوه

 خوب بود. زیچ همه

 نبود؟

 :مارال

 شدم. ایو مان سایدادم و مشغول نگاه کردن به ما هیتک ریام یبه شونه  سرمو

 زدن. یو با هم حرف م دنیخند یپروا م یو ب بلند

 ! گهید دیبلند شد: بخور ریجذاب ام یصدا 

 کرد و اومد جلو. یمونده انداخت و انگشتشو سس یباق یها تزایپ کهیبه ت ینگاه ایمان

 !ی.چه جذاب شدییبابا یییگفت: وااا طنتیو با ش ریام ینیبه نوک ب دیمال انگشتشو

 پاک کردم. شوینیمنم به خنده افتادم و ب ریام یخنده  دنیشن با

 ه؟یکردنت چ طنتیتاوان ش یدون یمحکم بغل کرد و گفت: خودت که م ارویمان ریام

 شد بهشون. رهیباز خ شیبا ن سایما

 ...لپ واسم نموند که!یییو دستاشو گذاشت رو صورتش: وااا دیکش یغیج ایمان

 لپا واسه گاز گرفتنن. نیهم بمونه چون ا دی! نباقایدستاشو کنار زد و لپشو گاز گرفت: دق ریام

 مامان بزرگ و بابابزرگ. شیپ میبر ؟بعدشمیباز میبر شهی.ممیشد ریبلند شد و گفت: بابا ما س یاز رو صندل سایما

 کرد. دییرو تا سایهم حرف ما ایمان

  زم؟یعز یشد ریبه من نگاه کرد: س ریام 

 !میلبخند جوابشو دادم: اوهوم.بر با

 م؟یکه حساب کرد اومد سمتمون: بر تزاهارویپ پول

 خودشو لوس کرد: اول بوس!  سایما 

 .دیبا عشق بغلش کرد و صورتشو بوس ریام

 کردم. یحس م سایو خودم و به خصوص ما ایرو مان ارویلیخ نینگاه سنگ میها که حرکت کرد لهیسمت وس به

 برد. یم ویدرشتش دل هرکس یسبز آب یبور و چشما یبا اون موها سایما

 رنگ داشت. یدرشت آب یکرد و چشما یکم نم شیبود اما از خوشگل رهیهم موهاش ت ایمان

 زد. میشونیرو پ یو دور کمرم حلقه کرد و بوسه انگاه کردم که دستش ریام به

 شه؟یآدم کم م تیگفت سن باال بره از جذاب یم یک

 زد. یچهل و هفت ساله حداقل ده سال جوون تر م ریام

 اضافه وزن. ایشدن موهاش  دیسف بدون

 .یشگیهم ریام همون

 !شهیجذاب تر از هم دیشا

 زد: جونم؟ یکه حس کرد لبخند رمویخ نگاه



Roman-City.ir 
 داری میری رمان

 

https://telegram.me/romancity 158 

 

 گوشش گفتم: دلم تنگ شده خب! ریز

 پرنسسا بزارن! نی.البته اگه اادهیز ی: تو خونه وقت واسه رفع دلتنگدیخنده صورتمو بوس با

 دادم. هیو بهش تک دمیخند بلند

 من بود! مرد

 گاه من. هیتک

 پدر مهربون و دلسوز. هی

 .یو اجتماع دهیآدم فهم هی

 من بود. یگمشده  ی مهیهمون ن ریام

 ودم و اونم مجنون.ب یلیل من

 نکرد. جادیا نمونیتو رابطه و عشق ب یمانع چیه یاختالف سن نه اختالف طبقه اجتماع نه

 !ندهیآ یگذشته، نه االن و نه حت نه

 که مونده عشق،محبته،آرامشه! یزیتلخ فراموش شد وحاال تنها چ یها گذشته

 تونه به من بده. ینم ریجز ام چکسیکه ه یآرامش

 و دخترام... ریبه جز ام چکسیه

 ؟یمامان ینگاهم کرد: چرا تو فکر رهیبرگشت و خ سایما

و هر لحظه  هیهر ثان دوارمیکردم چقدر خوشبختم! ام یزمزمه کردم: داشتم فکر م ریو پر از عشق ام نینگاه سنگ ریزدم و ز یقیعم لبخند

 کنار شماها باشه. ذارمیکه پشت سر م یا

 !میدار یملکه! دست از سرت بر نم میشتیپ شهیهم با خنده گفت: ما که ریام

 !می: عاشقتم همه زندگدمیتوجه به مردم اطرافمون گونشو بوس یب

 زنده بودنم! لیتر دل شیرو لبم نشوند: من ب یا بوسه

 برات خانومم! رمیبه هم ندارن! اما تو بخند تا من بم یخنده و مرگ ربط گنیزمزمه کرد: م دیکه د لبخندمو

 !مییلوس کردم و با ناز گفتم: خدانکنه آقا خودمو

 ن؟یایبلند شد: بابا...مامان...نم ایمان یصدا

 قشنگم! یبازرگان امیپ میایو با خنده گفت: چرا..االن م دیبه موهاش کش یدست ریام

 خنده. ریز زدم

 شکرت :( ایخدا

 .انیپا

 و نود و شش. صدیبامداد روز جمعه هفتم مرداد سال هزار و س کی ساعت

 واسشون سخته :( دنیکه بدون هم نفس کش ایدن یعاشقا یبه همه  میتقد
 

 
 

 

 


