
 

 
1 

 

 

 مهسان 

 نویسنده : محدثه 

 سبک : اس ام )لیتل گرل(

 

 

 



 

 
2 

 

 

  مهسان

سالم بود که مادرم فوت کرد . تنها بودم تنهاتر شدم . پدرمم که مدام داخل شرکتش هست و انگار نه  ۵۱

انگار وجود دارم . من و یادش رفته . فقط به فکر کار و درآمد هست . مادرمم هروقت اعتراض میکرد 

  . ر آینده ی تو و مهسان دارم کار میکنم که آیندتون تامین بشهمیگفت به خاط

وقتی مادرم بود زیاد تنها نبودم ولی از وقتی که تنهامون گذاشت تنهاتر شدم . پدرمم این شبا دیرتر خونه 

  . میاد

ولی  سالم شده و پیش دانشگاهیم و دارم برای کنکور درس میخونم .  ۵۱سال از فوت مادرم میگذره . من  ۳

بابا اجازه دانشگاه رفتن و بهم نمیده میگه دانشگاه به دردت نمیخوره و اصال نمیدونه که برای کنکور درس 

 . تو خونه دارم درس میخونم . البته یواشکیمیخونم حتی اجازه نداد پیش دانشگاهی بخونم خودم

پزه . زکاری ها رو انجام بده و غدا ببیشتر وقتا تو خونه تنهام فقط بعضی وقتا گلبانو میاد خونه مون تا تمی

 . گلبانو خیلی وقته تو خونه ما کار میکنه و من مثل مامانم دوسش دارم

امروز مثل همیشه داشتم تست میزدم و درس میخوندم که صدای زنگ خونه من و شوکه کرد . آخه کسی 

آیفون رفتم نگاهی انداختم دیدم عمه قرار نبود بیاد . بابا هم که این وقت روز خونه نمیاد . بلند شدم و سمت 

  هام جلو در هستن آیفون و برداشتم و گفت

  بفرمایید _

در و باز کردم و سریع رفتم تو اتاق تاپ و شلواری که تنم بود با بولیز و شلوار مناسبی عوض کردم چون 

  . میدونستم عمه من و با این تیپ ببینه کلی میخواد غرلند کند

ن و درو خونه رو باز کردم که دو تا از عمه هام وارد شدن و سالم و احوال پرسی کردیم بیرواز اتاق رفتم

تعارفشون کردم و خودم رفتم داخل آشپزخونه و سریع سماور روشن کردم . از یخچال میوه آوردم چیدم 

  داخل ظرف و بردم بیرون گذاشتم رومیز با پیش دستی ها ، تعارف کردم که عمه بهار گفت

  دخترم اومدیم خودتو ببینیم این همه زحمت نکش بشین _

  نه بابا عمه جون چ زحمتی _

  روبرو آنها نشستم و گفتم

  . خیلی خوشحال شدم تشریف آوردین _

  عمه بهنوش گفت

قربونت برم عزیزم ما وظیفه مون هست که هرروز بهت سر بزنیم ولی خب کار و زندگی این اجازه رو  _

 نمیده

  گفتم
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 ن من که توقعی ندارم میدونم شما هم بالخره کار خودتون و داریدعمه جو _

  . با لبخند نگاهم کردند و من میوه تعارفشون کردم

نگاه میکردن دلم به شور افتاد میدونستم میخوان چیزی بگن چند لحظه تو سکوت گذشت هردوشون به هم

  ولی خب حرفی نمیزنند . سکوت شکستم و گفتم

  ید ؟؟؟چیزی میخواین بگ _

  عمه بهار گفت

  اره عزیزم ولی نمیدونیم جچوری بگیم _

  با تعجب گفتم

  هرطور راحتید بگید ؛ اتفاقی افتاده ؟؟؟ _

 نه عزیزم خیره ؛ ببین ما خیلی غصه ی تو و بابات و میخوریم ؟؟؟_

 واسه چی ؟؟ _

ه خانم میخواد که هم تو هم خب تنهایید مخصوصا تو که از صبح تا شب تو خونه تنهایی بالخره این خون _

  بابات و از تنهایی دربیاره

  با اخم های درهم گفتم

 منظورتون چیه ؟؟؟ _

  عمه بهنوش گفت

  میخوایم برای بابات زن بگیریم که راحت به زندگی تون برسه _

گیره . و ب نمیتونستم حرفشون و باور کنم که بابا با زن دیگه ای ازدواج کنه و بیاد تو این خونه جای مامان

  شوک زده نگاهشون کردم و گفتم

  بابا که هیچ وقت خونه نیست و نمیتونه تنها باشه منم که عادت کردم تازه تنها نیستم گلبانو هست همیشه _

خب بابات بالخره همدم میخواد نمیتونه تا آخر عمر تنها بمونه برای تو هم خوبه بالخره یه خانم میاد تو  _

  ه به حرفات درد و دلهات گوش کنهخونه که راحت میتون

  اما من کسی رو نمیخوام عمه جون ممنونم باباهم نمیخواد ما خودمون زندگیمون و میکنیم _

 عمه بهار گفت

  اما بابات از ما خواست که باهات صحبت کنیم _

  باورم نمیشه بابا میخواد زن بگیره اشک تو چشمام جمع شد بغضم و قورت دادم و گفتم
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  که تصمیم شو گرفته دیگه چرا از من نظر میپرسید بابا _

  نظرتو برای بابات مهمه انقدر خودخواه نباش عزیزم بالخره به بابات هم باید فکر کنی _

  من جوابم منفی نمیخوام کسی جایی مامانم و بگیره _

 ختم رو تخت و با صدایبدون اینکه اجازه حرف زدن بهشون بدم از جام بلند شدم و به اتاقم رفتم و خودم اندا

  . بلند گریه کردم نمیخواستم زن دیگه بیاد تو این خونه

کنه چی ؟؟ اگه من و از چشم بابام بندازه چی ؟؟؟؟ و اگه اون زن من و دوست نداشته باشه و بخواد اذیتم

 . هزارتا اگر دیگه که تو ذهنم بود و جوابی براشون نداشتم

 .انقدر گریه کردم که خوابم برد

ا نوازش دستی که موهامو نوازش میکرد چشمام و باز کردم دیدم بابام باال سرم هست. دوباره حرفهای عمه ب

  ام یادم اومد با بغض نگاه کردم که گفت

 دخترم چرا االن خوابیدی ؟؟ _

 نمیدونم یهو خوابم برد مگه ساعت چنده ؟؟؟ _

  ساعت هفت و نیم _

 شما چرا انقدر زود اومدید ؟؟؟ _

  ومدم پیش دخترم باشما _

  پوزخند زدم حاال که کارش گیر زود اومده پیش من باشه لبخند زد و گفت

  بخوریمبلند شو دخترم بریم که ی شام خوشمزه گرفتم باهم _

  پتو رو کشیدم رو سرم و گفتم

  نمیخورم گشنم نیست _

  پتورو زد کنار و گفت

  م عمه هات بهت چی گفتن بیا راجع بهش باهم حرف بزنیملج نکن عزیزم بلندشو باهم شام بخوریم میدون _

 من نمیخوام کسی بیاد تو این خونه و جای مامان و بگیره_

 قرار نیست کسی جای مامان تو بگیره هیچ کس نمیتونه فقط قرار دوست خوبی برای من و تو باشه همین _

  من نمیخوام شما ازدواج کنید _

  مدام نگرانت باشم تو این خونه تنهایی قربونت برم من نمیخوام تو تنها باشی و من _
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فکر کنم ناچارم قبول کنم اگه هم قبول نکنم بابا اینکارو میکند . بابا وقتی دید هیچ چیزی نمیگم با مهربونی 

  گفت

 میخوای ی بار ببینیش شاید مهرش به دلت نشست خانم خوبیه _

  پس طرف هم پیدا کردید _

  وتش کنم بیاد اینجاخانم خوبیه ی روز دع _

 . چاره ای جز قبول کردن نداشتم

بابا با خوشحالی گونه ام و بوسید ولی من هنوز به اومدن این خانم به خونه راضی نبودم حس بدی داشتم . 

 . امیدوارم حسم اشتباه باشه

  . امروز روزی هست که قرار خانمی که بابا میگفت بیاد

  . فاقی بدی نیوفتهات دلشوره ی عجیبی دارم امیدوارم

خونه رو مرتب کردم میوه ، شیرینی و چایی هم آماده کردم . رفتم تو اتاق و لباسم و با ی شومیز آبی که 

بلندیش تا روی رون پام بود با ی ساپورت مشکی عوض کردم و پاپوش های مشکیم و پام کردم میخواستم 

  . بهترین شکل جلوش حاضر بشم

کشیده و ابروی مشکی . بینی کوچیکی که کامل به  نگاه کردم دختری با چشمجلو آینه نشستم و خودمو 

صورتم میاد و لب های کوچک به رنگ صورتی . به موهای بلند مشکیم برس کشیدم . هیچ وقت صورتم 

 . زدمآرایش نداشت فقط به خاطر اینکه صورتم از بی روح بودن دربیاد ی رژ کالباسی رنگ به لبهام

بیرون که صدای زنگ بلند شد . درو باز کردم و بابا و خانمی وارد خونه شدند . خانم دستشو  از اتاق رفتم

  گرفت طرف و گفت

  سالم عزیزم من فالمک هستم خوشحالم که میبینمت _

ساله که موهای بلوندشو به صورت کج روی صورتش  ۳۳ ۳۳نگاهی به صورتش کردم . خانمی که حدود 

ن و ابروهای هشتی به رنگ قهوه ای لب وبینی متوسطی داشت در کل چهره بود . چشماش آبی رنگ بود

  . زیبایی داشت . ی مانتوی بلند خرمایی پوشیده بود با یک ساپورت مشکی و شال کرم رنگ

  تمام آنالیز کردنش فقط چند ثانیه طول کشید که منم دستم و سمتش دراز کردم و گفتم

  د خوش آمدیدسالم مهسان هستم خوشبختم بفرمایی _

هردو وارد پذیرایی خونه شدند و روی مبل های راحتی نشستند به فالمک نگاه کردم داشت خونه رو دید 

 . میزد البته حق داشت میخواست بیاد اینجا زندگی کنه

  به آشپزخونه رفتم ی سینی چایی ریختم و اومدم بیرون و تعارفشون کردم که فالمک گفت

  ممنون خانم خوشگله _
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  روبروش که رو به بابام گفت ستمنش

  نگفته بودی دخترت به این خانمی و خوشگلیه بهرام _

  بهرام ؟؟؟ مگه چند وقته ام و میشناسن که انقدر باهم راحتن اخم هام درهم کشیدم و چیزی نگفتم که بابا گفت

  مرسی لطف داری _

  خونه ی خوشگلی هم داری _

شد و مانتو شو درآورد زیر مانتوش ی تاپ باز به رنگ گلبهی پوشیده بود باز بابا تشکر کرد. از جاش بلند 

  . زیادی از حد راحت بود . رو کرد به من و گفت

  خانم خوشگله نمیخوای چیزی بگی _

 حرفی ندارم بزنم چی بگم _

  .دو هفته از روزی که فالمک و دیدم میگذره

  کرد و گفتحس خوبی بهش ندارم . به بابا گفتم ولی او مخالفت 

  بهش بدبین نباش دخترم زن خیلی خوبیه _

  . نمیدونم شاید حق با بابا باشه و من اشتباه میکنم . امیدوارم اینجوری باشه

امروز بابا و فالمک میخواهند عقد کنند به بابا گفتم من نمیام ، اصراری هم نکرد . برام سخته ببینم بابا با 

  . یکی دیگه ازدواج میکنه

لی خوشتیپ کرد و از خونه بیرون رفت ؛ منم حاضر شدم به آژانس زنگ زدم تا برم بهشت زهرا سر بابا ک

خاک مادرم ؛ میخواستم زود برم تا قبل از برگشتن بابا اینا بیام خونه؛ مثل اینکه داخل خونه میخواهند جشن 

  . بگیرند

  . سرراه یک دسته گل رز که مامان خیلی دوست داشت گرفتم

  ر مامان نشستم و همونطور که گل ها رو پرپر میکردم رو سنگ قبر میگفتمکنار قب

شده ، بابا امروز میخواد زن بگیره من سالم مامان جونم خوش میگذره اونجا بدون من ، دلم برات تنگ _

راضی نیستم ولی خب نظر من که اهمیتی نداره بالخره کار خودشو میکنه دوست ندارم جای تورو تو خونه 

ره بابا که میگه نمیگیره ، مامانی تو راضی بابا زن بگیره ؟؟؟ خدا کنه راضی باشی و عذاب نکشی اون بگی

  . دنیا . کاش من و هم زودتر ببری پیش خودت

اشکامو پاک میکنم . خم میشم بوسه ای روی سنگ قبر میزنم بلند میشم . به سمت ماشین میرم و سوار میشم 

  . سمت خونهو به راننده میگم حرکت کنه 

و نیم به خونه میرسم . فقط نیم ساعت وقت دارم که قبل از اومدن بابا اینا آماده بشم و لباسم  ۴حدودا ساعت 

 . و بپوشم
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ی دوش سرسری گرفتم و موهامو فر کردم و ریختم رو شونه هام ، از داخل کمدم ی شومیز گلبهی که 

طرح های مختلف داشت با یک لگ مشکی پوشیدم . تنها بلندیش تا روی زانوم بود و آستینش بلند بود روش 

 . آرایش صورتم هم مثل همیشه رژ لب بود

از اتاقم رفتم بیرون و رو مبل جلوی تلویزیون نشستم . روشنش کردم و به فلش وصلش کردم ی آهنگ 

شه . عکس ببرغمگین گذاشتم . دلم خیلی گرفته و همش میترسم فالمک من و از چشم بابام بندازه شاید هم

دوستی هم ندارم باهاش درد دل کنم . خیلی بد تنهایی خیلی ، همیشه از بقیه دوری میکردم اصال اداب 

معاشرت بلد نیستم مامانم هم اینجوری بود به خاطر همین هیچ وقت سعی نکردم یاد بگیرم حداقل االن بدونم 

 . ددل کنمچجوری باید باهاش رفتار کنم یا اینجور مواقع یکی باشه که در

گوشیمو برداشتم و داشتم تو اینستا میچرخیدم که صدای زنگ در بلند شد . از جام بلند شدم و رفتم و در و 

باز کردم که بابا و فالمک داخل شدند پشت سرشون کلی ادم وارد خونه شدند و مجبور شدم با همه شون 

 . سالم و احوال پرسی کنم

و نازنین و نیما ، عمه بهار و شوهرش و کیانا ، خانم جون و مهمونها که شامل عمه بهنوش و شوهرش 

  . آقاجون دو خانم و آقایی که من نمیشناختمشون . همه داخل شدند

دوتا عمه هام سریع به آشپزخونه رفتند تا بساط پذیرایی رو اماده کنند . منم تنها روی ی مبل گوشه خونه 

من نشود که کیانا دختر عمه بهار که دو سال از من بزرگتر  نشسته بودم سعی میکردم تا کسی متوجه ناراحتی

  بود اومد کنارم نشست و گفت

 چرا تنها نشستی مهسان ؟؟ _

  همینطوری اینجوری راحتترم _

  همون لحظه نازنین دختر عمه بهنوش با لحن مسخره ای گفت

  اخیییییی ناراحتی بابات زن گرفته _

واستم مهمونی رو بهم بزنم وگرنه همین مشت و میکوبیدم تو دهنش از عصبانیت دستام و مشت کردم نمیخ

  تا دیگه ترف مفت نزنه . نیما گفت

  نازی حرف دهنتو بفهم نمیبینی چقدر ناراحته پس ببند دهنتو _

  . با لبخند به نیما نگاه کردم همیشه در برابر هرکسی که اذیت کنه فرشته نجاتم میشد

ش دارم . ولی زیاد با من حرف نمیزنه ولی خب همیشه و همه جا هوامو من از بچگی یک جور خاصی دوس

 . داره . شاید دوسم داره شایدم به حالم دل میسوزونه البته دل میسوزونه

  نازنین با عصبانیت به نیما گفت

  تو برادر منی یا این _

  اوال درست صحبت کن ایشون دوما من طرف حق هستم و حق هم با مهسان _
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  . ق مرگ شدم از طرفداریش تمام ناراحتیم از بین رفت و رفتم تو رویای دخترونه ی خودمدیگه ذو

با نگاه از نیما تشکر کردم که نازی با عصبانیت گذاشت و رفت . خیلی خوشحال شدم که نیما به خاطر من 

رفتن نازی و حال نازی رو گرفت . شاید به خاطر من هم نبوده ولی خب دلم میخواد اینجوری فکر کنم با 

 کیانا نیما کنارم نشست و گفت

  از نازی ناراحت نشو کال اخالقش اینه _

  با خجالت جواب دادم

  نه اشکال نداره عادت داره همیشه بهم زخم زبون بزنه _

  اروم گفت

  زبون کسی رو که بخواد بهت زخم زبون بزنه میبرم _

 کردم و از جام بلند شدم و به سمت دستشویی رفتم سریع تشکر احساس میکردم قرمز شدم کلی ذوق زده شدم

  . قرمز شده بودبدنم داغ کرده بود. خودمو تو اینه نگاه کردم حدسم درست بود و صورتم

  .وااااااای یعنی میشه من همون احساسی که بهش دارم اونم همین احساس داشته باشه

  . کمتر بشهسریع به صورتم آب زدم تا حرارت بدنم

  تشویی خارج شدم و به آشپزخونه رفتم و رو به عمه هام گفتماز دس

 کمک نمیخوایید ؟؟ _

 عمه بهنوش گفت

  نه دخترم کاری ندارم برو پیش بابات بشین بزار خوشحال بشه _

  تو دلم گفتم ) پس خوشحالی من برای کی مهمه ؟؟(

 اهم میکرد. از خجالت سرمو پایین انداختمبه نیما افتاد که داشت با لبخند نگاز آشپزخونه خارج شدم که نگاهم

 : که خانمی که نمیشناختمشون جلومو گرفت و گفتخواستم برم کنار کیانا بشینم

 تو باید مهسان باشی دختر آقا بهرام درسته ؟؟؟ _

  بله ولی من شمارو نمیشناسم _

  من فریبا خواهر فالمک هستم خیلی خوشحال که میبینمت _

  با یک بار دیدن تعجب اور بود گفتماز این همه صمیمیت 

  منم همینطور _

سریع ازش دور شدم . کلی سوال تو ذهنم اومد که چرا خواهر فالمک انقدر مشتاق من و ببینه ؟؟ چرا باید 

  . از دیدن من انقدر خوشحال بشه و چشماش برق بزنه ؟ شونهمو باال انداختم و گفتم اصال به من چه
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شستم دوست داشتم برم تو اتاق و به رفتارهای امشب نیما فکرکنم تا صبح برای خودم رو مبل گوشه پذیرایی ن

رویا ببافم . به دهنم رسید برم تو اتاقم کسی که متوجه غیبت من نمیشه همینجوری که کسی متوجه حضورم 

  . نشد

 . از جام بلند میشم و میرم تواتاقم

  . نگ پلی کردم و با گدشی شروع کردم به بازی کردنخودمو انداختم رو تخت و هنذفریمو گذاشتم و ی اه

 نمیدونم چقدر تو حال خودم بودم که دستی هندفریمو از گوشم بیرون کشید با ترس نگاه کردم

  با دیدن نیما گفتم

  چرا انقدر بی سر وصدا اومدی تو ترسیدم _

  در زدم ولی تو نشنیدی _

  گفت راست میگه خب هنذفری تو گوشم بود و نشنیدم .

 چرا اومدی تو اتاق ؟؟ _

  خب تو جمع حوصله ام سررفت منم اومدم تو اتاق برای کسی که بود و نبود من فرق نداره _

  فرق داره که اومدم دنبالت دیگه _

با این حرفش دیگه تو آسمان ها سیر میکردم باورم نمیشد نیما اینجوری باشه تو حال و هوای خودم بودم که 

  که نیما گفت

  با تو صحبت میکنماکجااااییی ؟؟؟ دارم _

 ببخشید چی گفتی ؟؟ _

  رفت و گفتغره ای بهم چشم

 گفتم گوشی تو بده بهم _

با تعجب گوشیمو گرفتم سمتش که کمی باهاش کار کرد که گوشیش زنگ خورد ؛ گوشی رو گرفت سمتم و 

  گفت

همصحبت احتیاج داشتی بهم زنگ بزن برات هروقت فکر کردی بهم نیاز داری یا به شماره مو زدم _

  هرموقع بود باشه؟؟؟

مسخ شده نگاهش کردم و فقط سرمو تکون دادم تو دلم عروسی برپا بود ؛ دوست داشتم بلند بشم برقصم از 

 . خوشحالی

میدونم ناراحتی از اینکه بابات زن گرفته من از این زنیکه خوشم نمیاد اگه دیدی اذیتت میکنه بهم بگو  _

 ؟؟؟ باشه
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بازم فقط سرمو تکون دادم وااااای خدا االن دوست دارم بپرم بغلش و ببوسمش . خیلی خودمو کنترل کردم 

  که اینکارو نکنم . نیما از کنارم بلند شد و رفت سمت در اتاق که صداش کردم برگشت نگاهم کرد که گفت

  مرسی که هوامو داری _

  به سمت من اومد و خم شد لپمو کشید و گفت

  خانم کوچولو تو باور نداشتیمن همیشه هواتو داشتم _

بازم نتونستم چیزی بگم نیشم تا بناگوش باز شد نیما هم دیگه حرفی نزد از اتاق بیرون رفت و من و با 

  . رویاهای خودم تنهام گذاشت

م بیرون و تو فکر و رویاهای خودم بودم که صدای عمه بهار و شنیدم که اسمم و صدا میکرد از اتاق رفت

  گفتم

  بله عمه جون _

  چرا رفتی تو اتاق زشته دخترم این همه مهمون تو خونه است _

  ی دقیقه رفتم تو اتاق کار داشتم _

  . بالخره مهمونی خسته کننده تموم شد و همه رفتن فقط تنها خوبی امشب رفتارهای خوب نیما بود

و رفتن تو اتاق . با غم نگاه کردم بالخره شب اول بعد از رفتن مهمونها فالمک و بابا شب بخیر گفتن 

 .زندگیشون بود . منم داشتم کم کم خونه رو جمع و جور میکردم که در اتاق باز شد

  بابا بیرون اومد تا من و دید گفت

  دخترم برو استراحت کن نمیخواد جمع کنی صبح گلبانو میاد جمع میکنه _

شب بخیر گفتم و به اتاقم رفتم . خونه ما تقریبا دوبلکس بود ی اتاق  شونه ای با بی تفاوتی باال انداختم و

  . تا پله بیشتر نداشت ۳خواب پایین بود و دو تا اتاق خواب طبقه باال البته نمیشه گفت طبقه چون 

  . بابا و فالمک اتاق پایین و برداشتن میخواستن من صداشون و نشنوم هرکاری دلشون میخواد انجام بدهند

اتاقم رفتم و لباسم و با ی تاپ و شلوارک عوض کردم پریدم رو تخت و گوشیمو برداشتم و تلگرام و باز به 

کردم و کانتکت هام و دنبال اسم نیما گشتم که با دیدن عکسش دیدم اسمش و نیما جونی ذخیره کرده خنده ام 

 . گرفت

از وقتی یادم میاد همیشه حسی خوبی به عکسهاشو بازکردم و داشتم نگاه میکردم و قربون صدقه اش میرفتم 

  . نیما داشتم یک جورایی دوسش داشتم و دارم

به چهره اش نگاه کردم چهره ی فوق العاده مردونه ای دارد چشم های کشیده ی مشکی و موهای مشکی 

 هلخت که همیشه به سمت باال میده بینی که متوسط و کامل به صورتش میاد . کال چهره ی جذاب و مردون

 . ای دارد
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 جع به منبدم چی فکر میکنه رامیخواستم بهش پیام بدم ولی با خودم گفتم شاید اینکار درست نباشه . اگه پیام

.  

قه تند شد منتظر بودم بهم پیام بده وقتی بعد چند دقی تو این فکرا بودم که ناگهان دیدم آنالین شد ضربان قلبم

ت بده ( با عصبانی تم ) مهسان خوش خیالیا که منتظری بهت پیامآفالین شد . پوزخندی زدم و با خودم گف

 . گوشی رو گذاشتم کنار و رفتم زیر پتو و سعی کردم بخوابم

برخود نداشتیم ؛ من بیشتر اوقات تو  یک هفته ای از روزی که فالمک زن بابا شده بود میگذره؛ زیاد باهم

  . خوش میگذروند . نه من کاری به کارش داشتم نه اون اتاقم بودم و فالمک یا شرکت میرفت یا با دوستاش

  .تو این یک هفته مدام منتظر پیامی از نیما بودم ولی خب خبری ازش نبود

  تو اتاق نشسته بودم و داشتم درسمو میخوندم که ناگهان در اتاق باز شد و فالمک اومد داخل تا دیدمش گفتم

  فالمک جون این اتاق در داره عزیزم _

 اوا ببخشید عزیزم یادم رفت داری چیکار میکنی ؟؟؟ _

 دارم درس میخونم معلوم نیست _

 _تو که مدرسه نمیری درس خوندنت دیگه چیه؟؟؟

  از فضولیش لجم دراومده بوده گفتم

  درسته مدرسه نمیرم ولی برای کنکور درس میخونم _

  پوزخندی زد و گفت

   ور بدی چه برسه که بری دانشگاهبه این خیال باش که بابات بزاره بری کنک _

دستامو از عصبانیت مشت کردم میخواستم حرفی بهش بزنم که حرفمو خوردم دوست نداشتم باهاش بحث 

  کنم گفتم

  حاال واسه چی اومدین تو اتاق من _

  اومد نشستم رو تخت و گفت

ند تا از دوستای من میخوان خب ما تو ی خونه زندگی میکنیم خواستم باهم حرف بزنیم و ی ساعت دیگه چ _

  بیان اینجا گفتم بیای پایین

  رومو برگردوندم واقعا سالم گرگ بی طمع نیست ؛ پوزخند زدم و گفتم

  نه من کار دادم میخوام درس بخونم _

  حاال ی امروز و نخون چی میشه تو که نمیتونی کنکور بدی _

  خدارو چه دیدی شاید بابا راضی شد _
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  فتپوزخندی زد و گ

  به همین خیال باش در هرصورت باید بیای پایین نمیخوام آبروی من و جلوی دوستام ببری _

  گفتم که نمیام به دوستاتون بگید نیستم _

با عصبانیت حرفی زیر لب زمزمه کرد و از اتاق رفت بیرون برام مهم نبود چی میگه . منم نشستم و به 

 . ادامه درس خوندنم

مثل همیشه داشتم پروفایل نیمارو چک میکردم که ناگهان در با شتاب باز شد و بابا نزدیکای غردب بود و 

  با عصبانیت چشمان قرمز وارد شد . سریع از رو تخت بلند شدم . گفتم

 ......سال _

نذاشت ادامه حرفمو بزنم که محکم تو گوشم زد . دستمو گذاشتم رو صورتم بغض کردم ولی قطره ای اشک 

ستم فالمک خوشحال بشه با تعجب نگاهش کردم . نمیدونستم چی شد که بابا برای اولین بار نریختم نمیخوا

  من و زد ولی هرچی بود زیر سر فالمک بود میدونستم حرفی بهش زده که اینجوری عثبانی شده گفت

 حاال بدون اجازه من درس میخونی ؟ میخوای بدون اجازه من کنکور بدی کور خوندی پدر سگ مگه من _

  مرده باشم حاال میدونم باهات چیکار کنم

شوکه شده بودم نمیدونستم باید چی بگم . دیدم بابا رفت سمت کتابخونه ای که تو اتاقم بود هرچی کتاب درسی 

  داشتم و برداشت و گفت

  میرم اینارو آتیش میزنم تا دیگه نتونی درس بخونی برای بزرگتر از خودت بلبل زبونی بکنم _

  تاب هام تو دستش به خودم اومدم و گفتمبا دیدن ک

  بابا خواهش میکنم نبر کتابامو من که سرگرمی جز خوندن اینا ندارم _

  محکم زد تو دهنم و گفت

  ببند دهنتو خیر سر شدی باید زودتر شوهرت بدم _

هش تم بو بدن اینکه به حرفام توجه کنه از اتاق رفت بیرون . خیلی ناراحت شده بودم فالمک عوضی دس

 . میرسید و میتونستم کاری میکردم به غلط کردن بیوفته ولی خب نمیتونستم

نشستم رو تخت و سرمد گرفتم تو دستام. بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردم . از خدا گالیه کردم مگه 

 دش .چی خواسته بودم آخه . از وقتی یادم تنها بودم و حاال بابامم نداشتم و فالمک ازم گرفته بو

رو تخت نشسته بودم و گریه میکردم نمیدونستم به کی باید پناه ببرم . من دلم میخواد درس بخونم برم  

دانشگاه؛ کاش بابام راضی میشد . هیچ وقت من و دوست نداشت فقط به خاطر اینکه دختر بودم و اون دلش 

 .ودپسر میخواست به خاطر من تا چند وقت خونه نمی اومد و با مامان قهر ب

مخاطبهای گوشیمو باال پایین کردم که نگاهم به اسم نیما افتاد شماره شو گرفتم چند تا بوق  گوشیمو برداشتم

  خورد ولی برنداشت . ناامید شدم دوباره شماره شو گرفتم که اینبار برداشت و گفت
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  خودم زنگ میزنم سرم شلوغه _

  با صدای بغض دار گفتم

 نیما _

 چیشده ؟؟؟ مهسان تویی جانم _

  ماجرا رو با گریه براش تعریف کردم که از پشت تلفن هم معلوم بود عصبی شده گفت

 غلط کرد زنیکه عوضی خودم با دایی صحبت کنم غصه نخور باشه؟ _

  قول میدی که اجازه بده برم دانشگاه _

  اره عزیزم قول میدم _

 بودم . با نیما خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردمراحت شد حاال دیگه آروم شده با قولی که نیما داد خیالم

 به ساعت نگاه کردمخودم و با خوندن رمان سرگرم کردم . با صدایی که از شکمم اومد متوجه گرسنگیم شدم

تا حاال داشتم کتاب میخوندم و متوجه گذر زمان  ۱شب بود و من از ساعت  ۵۱با دیدنش تعحب کردم ساعت 

 . نشدم

برم تو تمبیرون خواساینا خوابن اروم از اتاق رفتیم بیرون و پاورچین پاورچین از پله ها رفتم میدونستم بابا

اق نیمه ولی در ات آشپزخونه که با شنیدن صدایی از اتاق بابا اینا وایسادم جلو در اتاقشون که گوش وایسادم

اخل اتاق و نگاه کردم با دیدن باز بود اونا هم انقدر غرق خودشون بودند که متوجه من نشدند یواشکی د

 . چیزی اصال باورم نمیشد با تعجب نگاه کردم

 اصال باورم نمیشد اخه چیزی رو که میدیدم

فالمک و دیدم که فقط شورت و سوتین تنش بود با ی کفش پاشنه بلند وایساده بود باال سر بابا و شالقی هم 

  دورگردنش زیر دست پای فالمک بود و مدام میگفتدست و پا و با قالده ی سگ  ۴دستش بود ؛ باباهم لخت 

  غلط کردم بانو گوه خوردم سرورم _

فالمک اصال بهش اهمیت نمیداد شالق و برد باال و کوبید روی کمرش که از جا پرید و افتاد به پای فالمک 

 . و تند تند پاهاشو میبوسید

میکنه  ینکارو میکنن و بابا انقدر خودشو تحقیراصال نمیتونستم پلک بزنم فقط نگاه میکردم نمیدونستم چرا ا

  . در برابر فالمک

  ناگهان با پا زد تو صورتش و گفت

  توله سگ کی به تو اجازه داد پاهامو ببوسی هاااان ؟؟؟ _

بابا شروع کرد به پارس کردن چشمام از این بازتر نمیشد . بابا دقیقا مثل سگ پارس میکرد و زوزه میکشید 

 . فالمک گفت
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 آروم تر توله سگ میخوای دخترت بفهمه بابا ی سگ _

بابا شروع کرد به زوزه کشیدن . دیگه نموندن ببینم چیکار میکنن . حالم خیلی بد بود اصال یادم رفت برای 

رفتم باال تو اتاقم و ی گوشه نشستم خیره شدم به روبرو و به چیزایی که دیدم فکر  چی اومدم پایین . آروم

نمیشد فکر میکردم دوره برده و برده داری تموم شده ولی االن با چیزایی که دیدم . اصال باورم کردم باورم 

نمیشد . نمیتونستم باور کنم بابا که انقدر مغرور و خشن بود حاال مثل سگ زیر پای فالمک بود. نمیتوستم 

 دیدی و حقیقت نداره ولی هضمش کنم . سرمو گرفتم بین دستام وااااااای خدا کاش یکی بیاد بهم بگه خواب

  .متاسفانه بیدار بودم و حقیقت داشت

 BDSM گوشیمو برداشتم و کلمه برده رو تو گوگل جستجو کردم با خوندن مطالبی که اومده بود با واژه

آشنا شدم و راجع بهش خوندم واااااای خدا اینا دیگه چی بودن یعنی کسایی از درد کشیدن یا درد دادن به 

رل شدن و کنترل کردن لذت میبرن . هرچی میخونم بیشتر با این سبک زندگی یا گرایش آشنا کسی یا کنت

  . میشدم . کمی ازش خوشم اومده بود

 . یعنی بابا به اسلیو بودن و فالمک به میسترس بودن گرایش داره

ت . ر نمیرفتا صبح به این موضوع فکر میکردم . تصوری که از بابا و فالمک دیدم جلو چشمم بود و کنا

  . دیگه نتونستم بخوابم و تا صبح تو اینترنت راجع به این گرایش تحقیق میکردم . یجورایی خوشم اومد

بود که از اتاق اومدم بیرون و سعی کردم عادی رفتار کنم انگار نه انگار چیزی  ۳صبح نزدیکای ساعت 

ی لحظه دوباره یاد دیشب افتادم میترسیدم دیدم ؛ وارد آشپزخونه شدم دیدم بابا و فالمک پشت میز نشستن . 

  . نتونم خودمو کنترل کنم و حرفی نزنم

 . چند لحظه صبر کردم تا به خودم مسلط بشم

وارد آشپزخونه شدم و با صدای بلند صبح بخیر گفتم که هردو جوابمو دادم نگاهی به بابا انداختم که دیدم 

  خودم چایی میریختم گفتمزیرش بالشت گذاشته و نشسته همینطوری که برای 

 بابا چیزی شده ؟؟؟ _

  با جدیت گفت

 نه چطور ؟؟ _

  . پوزخند زدم نه به جدیت االن نه به دیشت که اونطوری اجازه میداد تحقیرش کند

  گفتم

  آخه بالشت گذاشتید زیرتون نشستید _

  با همون جدیت گفت

  ه بهتر بشهچیزی نشده کمرم درد میکنه فقط گفتم رو این بشینم بلک _

  . فکر کنم فالمک حسابی اسپنکش کرده دیشب که نمیتونه بشینه
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  بعد از رو صندلی بلند شد و گفت

 خانم شما کار نداری من برم ؟ _

  نه عزیزم به سالمت _

از منم خداحافظی کرد و از خونه بیرون رفت منم صبحانه مو خوردم و بلند شدم از آشپزخونه برم بیرون 

  م کرد و گفتکه فالمک صدا

 میز جمع کن و برو بیرون _

  پوزخند زدم فکر کرد چون ارباب بابام هست میتونه به منم دستور بده . گفتم

  نوکر بابات سیاه بود _

  خیلی پررویی بابات رو تربیتت کار نکرد البته تقصیر اون نبود مامانت کوتاهی کرد _

  با عصبانیت گفتم

  ود از تو بهتر بود و خانم تراسم مامان من و نیار هرکی ب _

  صورتش از عصبانیت قرمز شده بود گفت

 ادبت میکنم دختر چموش _

اهمیتی به حرفش ندادم و رفتم داخل اتاق مو در و بستم. گوشی مو نگاه کردم با دیرن پیامی از طرف نیما 

  لبخند رو لبم نشست که نوشته بود

 سالم مهسان جان صبحت بخیر)

 (شرکت بابات باهاش صحبت میکنم و بهت زنگ میزنممن امروز میرم  

در جوابش نوشتم) سالم صبح تو هم بخیر خیلی خیلی ممنون نمیدونم لطفتو چجوری جبران کنم انشاهللا بتونی 

 راضیش کنی (

براش فرستادم و گوشیمو گذاشتم شارژ و پریدم رو تخت و پتو رو کشیدم رو خودم و چشمام و بستم خوابم 

 . تا صبح بیدار بودم و االن به شدت خوابم میومدبرد دیشب 
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 آرشام

دستاشو باالی تخت بستم و پاهاشو به پایین تخت ؛ دیگه نمیتونست تکون بخوره و تمامشو به خودم سپرد و 

  . هیچ لذتی باالتر از این نیست

ای دادش تو دستام و فشار دادم که صدسینه هاشو گرفتم تو دستام و چلوندم که ناله اش بلند شد. نوکشو گرفتم 

  بلند شد . خم شدم تو گوشش و گفتم

  صدا نشنوم توله سگ _

با ترس فقط پارس کرد . از ترسی که تو نگاهش بود لذت میبردم . بلند شدم و رفتم چند تا گیره آوردم دوتا 

اش  ا گیره دیگه به زیر سینهبه نوک سینه اش زدم از درد زیاد لبشو گاز گرفت که صدایی ازش درنیاد . دوت

  . زدم . اشکهاش سرازیر شد خم شدم و به صورتش زبان زدم و اشکهاشو پاک کردم

  دستم بردم بین پاهاش و آلتشو دست کشیدم حسابی خیس شده بود با لحنی تحقیر آمیز گفتم

  حسابی خیس کردی توله سگ _

دو تا  حرفی بزنه. لبه های آلتشو گرفتم تو دستماز خجالت چشماشو بست و هیچی نگفت البته اجازه نداشت 

گیره بهش زدم . از کنارش بلند شدم و رفتم شمع و روشن کردم که با ترس نگاهم میکرد. با استرسی که تو 

  صداش بود گفت

  ارباب خواهش میکنم شمع نه _

  رفتم جلو دستی به صورتش کشیدم و گفتم

 میکنی ؟؟تعیین تکلیف از کی تا حاال تو برام _

  غلط کردم ارباب من کی باشم که اینکارو کنم _

  خوبه توله کوچولو _

  . دهنبند و از کشوی میز کنار تخت برداشتم و براش بستم تا صدای جیغش اذیتم کنه
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شمع و برداشتم و پارافین آب شده رو روی شکم و زیر شکم و روی سینه هاش ریختم از درد خودش و 

 . یتونست زیاد تکون بخوره محکم بسته شده بودتکون میداد ولی خب نم

فالگر و برداشتم محکم رو تنش میزدم تا پارافین ها از رو تنش بریزه . نگاهش کردم اشک رو گونه هاش 

  .پشت سر هم پایین می اومدن . لذت میبردم از اینکه درد میکشه

شد . لباسامو درآوردم رفتم روش گیره هارو محکم کشیدم و کندمشون . صدای ناله ی کمی ازش شنیده می

  . خوابیدم شروع کردم به کمر زدن تا هردو به آرامش رسیدیم

بعداز چند دقیقه از روش بلند شدم . دست پاهاشو دهنبند و باز کردم و رفتم تو حموم وان و پر کردم و رفتم 

  شادی بغل کردم که خودشو تو بغلم لوس کرد و گفت

  . رمممنونم ارباب ممنونم سرو _

  . لبخندی زدم و رو موهاشو بوسیدم

 . گذاشتمش تو وان و شروع کردم به شستن تنش

بعد از رسوندن شادی به خونه اشون به سمت خونه مامان اینا راه افتادم . مامان کلی زنگ زده بود از من 

دا گرفتم و خونه ای ج نمخواسته بود به خونه برم . بعد از اون اتفاقی که افتاد دیگه نتونستم تو اون خونه بمو

و مستقل شدم . مامان و آیدا خواهرم خیلی اصرار کردن که برگردم ولی دیگه نمیتونستم تو اون خونه بمونم 

  . . در اصل از خجالت از مامان و بابا بود که نمیتونستم

یاط و پارک کردم . به خونه مامان اینا رسیدم یک بوق زدم که آقا ابراهیم در و باز کرد ماشین و بردم تو ح

از ماشین پیاده شدم با آقا ابراهیم دست دادم و احوال پرسی کردم . داخل ساختمان شدم  . که مامان اومد 

  استقبالم و بعلم کرد و گونه امو بوسید و گفت

  خیلی خوب کردی اومدی پسرم دلمون برات تنگ شده بود خیلی دیر به دیر سر میزنی بهمون _

  و گفتم گونه اشو بوسیدم

  الهی قربون برم مامانم به خدا سرم شلوغه نمیرسم بیام _

 . ول کن این حرفا بیا بریم داخل _

رفتم تو پذیرایی رو مبل ها نشستم که مامان رفت تو آشپزخونه و با ی سینی چایی اومد و تعارف کرد ؛ 

  کنارم نشست که گفتم

 آیدا کجاست؟ _

  درس بخونهکجا میخوای باشه رفته کتابخونه و _

  با عصبانیت گفتم

 شبه هنوز نیومده ؟؟ ۳ساعت _
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  همون لحظه صدای آیدا اومد که با فریاد میگفت

  اهالی خونه من اومدم کجایید بیایید استقبال تک دختر سلطانی _

  اومد تو پذیرایی تا چشمش به من افتاد جیغی از خوشحالی زد و اومد تو بغلم

 داداشی کی اومدی ؟؟سالم _

 همین االن جنابالی کجا بودی ؟؟ _

 . خب کتابخونه بودم با دوستم میدونید که تا کنکور چیزی نمونده _

 با اخمی که رو صورتم داشتم گفتم

  تو خونه نمیتونی درس بخونی که تا این موقع میری کتابخونه _

  بیشترهتازه داداشی بعدشم هوا هنوز تاریک نشده که بعدشم کتابخونه جو درس  ۳ساعت  _

  باشه وروجک انقدر زبون نریز _

  مامان گفت

  بسه آیدا برو لباساتو عوض کن انقدر با داداشت بحث نکن خسته است _

  بلند شد رفت سمت اتاقش . مامان گفت

  پسرم پس کی میخوای سر و سامون بدی به زندگیت _

  مگه زندگی من چشه مادر من دارم زندگیمو میکنم _

  قل بیا اینجا باهم زندگی کنیم به خدا مدام نگرانتمتنهایی ؟؟ حدا _

  نگران چی آخه ؟ مگه من بچه ام ؟ _

  تو درک نمیکنی ی مادر همیشه نگران بچه هاشه حتی اگه مستقل بشن _

  مامان جان من زن بگیر نیستم _

  چرا به خاطر اون موضوع خودتو تنبیه میکنی . همه که مثل هم نیستن _

بحثشو پیش میکشی درسته تموم شده است ولی من جلوی همه سنگ رو یخ شدم هروقت میاممادر من چرا  _

  مخصوصا بابا دیگه به کی میتونم اعتماد کنم

  مامان اشکاشو پاک کرد و گفت

  آواره کرد خدا لعنتش کنه که بچه ام _

  قربونت برم چرا گریه میکنی دیگه همه چی تموم شده _

  ببین خیلی خانم به خدااین دختر رو همآرشام جان مادر بیا  _
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  . نه مادر من اذیتم نکن _

 همینجوری که بلند میشد و به سمت آشپزخونه میرفت گفت

  باشه مادراذیتت نمیکنم _

تا اخر شب پیش مامان اینا بودم . هرچی اصرار کردند نموندم . میدونم بابا هنوز از من دلخور هست کم 

 . حق داشت امیدوارم یک روزی من و ببخشد نیست داشت ابروش میرفت .

 

 

 

  مهسان

سررفته بود کتابی هم نداشتم حداقل درس بخونم سرگرم بشم . با گوشی خودم و سرگرم کردم و حوصله ام

منتظر زنگی از طرف نیما هستم ولی خب هنوز خبری ازش نشده . دلشوره دارم یعنی بابا راصی میشد که 

فکرا بودم که ناگهان گوشیم زنگ خورد با دیدن اسم نیما که روی گوشیم افتاد کلی  دانشگاه ؛ تو همینمن برم

  خوشحال شدم با ذوق گوشی رو برداشتم و گفتم

  چیشد ؟ _

 دختر سالم تو خوردی ؟؟ _

  واااای ببخشید انقدر هول شدم یادم رفت سالم کنم سالااااااام_

 حاال چرا جیغ میزنی ؟ سالم_

 ن بگو چیشد دیگه ؟ااااا اذیتم نک _

  خیلی سعی کردم مهسان ولی نشد مرغ بابات ی پا داره _

  با ناراحتی گفتم

 چی گفت ؟ آخه چرا ؟ _

 گفت هرموقع شوهر کرد میتونه بره دانشگاه _

  با عصبانیت گفتم

  تا از دست این بابا راحت بشم الهی من بمیرم _

  ا میشهخدا نکنه چرت و پرت نگو بالخره ی راه حلی پید _

  هیچ راه حلی نیست جز شوهر کردن من بیچاره _
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  بیخود بهش فکر نکن حاال ببینم چی میشه _

با ناراحتی خداحافظی کردم و گوشی رو پرت کردم رو میز . بغض کرده بودم ولی نمیخواستم گریه کنم و 

م که اگه نزاره بهش میگ دانشگاه .برم ضعیف باشم . باید بهش بگم دیشب چی دیدم اون وقت مجبورش میکنم

به همه میگم . دوباره به فکر فرو رفتم اگه به همه بگم که آبروی خودمم میره . واااااااااای خدایا دیگه کالفه 

  . شدم خودت بگو چیکار کنم

  دانشگاه از کجا پیدا کنم ؟؟؟ تنها راه حلم شوهر کردن است . خب شوخری که بزاره من برم

  . مشکل فکر کردم که گلبانو صدام کردم برم نهار بخورم نمیدونم چقدر به این

  رفتم تو آشپزخونه که دیدم جز گلبانو هیچ کس دیگه نیست رفتم از پشت بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم

  سالم گلبانو جونم _

 ناگهان پرید و گفت

  دختر چرا انقدر یواش میای ترسیدم _

  بوسیدمشبازم

  بترسونمت تمببخشید خوشگلم نمیخواس _

  میدونم دخترم _

  زن بابام کجاست ؟؟ _

  پست چشمی نازک کرد و گفت

  رفته بیرون با دوستاش _

  اینم که یسره دنبال گشت و گذار _

 . حرص نخور همون بهتر که خونه نباشه _

رار ف با گلبانو کلی حرف زدیم از هر موضوعی حرف میزدیم . انقدر گرم صحبت شدیم که زمان از دستمون

کرد و منم یخورده ذهنم آزاد شد و تمام حواسم به حرف های گلبانو بود . همیشه باهم کلی حرف میزدیم خب 

  . من همصحبت دیگه ای نداشتم. با تنها کسی که صحبت میکردم گلبانو بود

گلبانو  ره وداشتم به حرفای گلبانو گوش میدادم که مینالید از دخترش که مدام دوست داره لباس های گرون بخ

 . پول زیادی در نمیاره که بابت لباس های دخترش بده

دلم براش سوخت از وقتی که شوهرش فوت کرد تو خونه ما کار میکرد حق داشت از صبح تا شب خونه ی 

ما کار میکرد تا بتونه خرجی خونه رو دربیاره ولی دخترش اصال مراعاتش و نمیکرد . دخترش قدرشو 

  . ه ازدستش بده متوجه میشه چه گوهری رو از دست دادهنمیدونه خدایی نکرد
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همون موقع صدای در اومد . فکر کنم فالمک اومد تو خونه . رفتم از آشپزخونه بیرون که دیدم در و بست 

و بدون توجه به من رفت تو اتاقش و دربست . شانه ام به نشونه ی بی تفاوتی باال انداختم و به گلبانو گفتم 

قم . دلم نمیخواست با این زنیکه روبرو بشم . خواستم برم تو اتاق که ناگهان از اتاق اومد بیرون میرم تو اتا

  و رو به من گفت

   . کجا خانم ؟ فکر کردی اینجا کجاست که میخوری میخوابی بدو گردگیری کن شب مهمون داریم _

رف هم که من میدونم من سیاه نیستم مثل بی بار گفتم ی بار دیگه ام میگم نوکر بابات سیاه بود از اونجایی  _

  سفیدم

  . درستت میکنم بزار بابات بیاد _

  گلبانو اومد میانجی گری کرد و گفت

  خانم خودم تمیز میکنم اصال برای همین اینجام _

ه خوربده فکر نکنه باید ببدی در ضمن باید این دختره انجامتو باید غذا درست کنی نمیرسی اینکارم انجام _

  بخوابه

دستم از عصبانی مشت شده بود دوست داشتم همون مشت بزنم تو صورتش ، فکر میکنه چون ارباب بابام 

  هسو میتونه به منم دستور بده گفتم

  هوا برت داشته اینجا قبل از اینکا خونه تو بشه خونه من بود پس سعی کن درست رفتار کنی _

  درستت میکنم دختره خیر سر _

  نم و میگمپوزخند میر

  چجوری میخوای چقولی من و به بابام بکنی خب بگو تو که خوب بلدی _

نتونست جوابمو بده با عصبانیت رفت تو اتاقشون و در محکم بهم کوبید . نگاهم افتاد به گلبانو که با نگرانی 

  نگاهم میکرد . گفت

با کرام الکاتبینه _ _ مهم نیست مادر چرا اینجوری صحبت کردی ممکنه به بابات بگه اون وقت حسابت  _

 . گلبانو نگران نباش چیزی نمیشه حداقل دلم خنک شد

 . خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم حالشو بگیرم . رفتم تو اتاق و در بستم و قفل کردم

چون فالمک عادت نداره در بزنه و سرشو میندازه پایین داخل اتاق میشه نشستم رو صندلی و لب تاپم و 

ن کردم تا با فیلم دیدن خودمو سرگرم کنم . تا ویندوز لب تاپ باال بیاد گوشی رو برداشتم تا چکش کنم روش

ببینم چه خبر شده . تا قفل گوشی مو باز کردم و وارد تلگرام شدم پیامی دیدم که چشمام از تعجب گرد شده 

 . میشد اراده سرازیر بود چند بار پیام و خوندم باورم نمیشداشک از چشمام بی

پیام به این مضمون بود ) سالم مهسان جان نمیخوام فکر کنی که دارم بهت ترحم میکنم یا دلم برات میسوزه 

دوستت دارم . همون روزی که زندایی خدابیامرز فوت کرده بود و تو کز کرده بودی . من چند سال فهمیدم
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ه هیچکس نیست ولی خدا نکنه پرش ی گوشه و فقط اشک میریختی . ی دختر مظلوم و خوشگل که کارش ب

به یکی گیر کنه طرفشو داغون میکنه . من دوستت دارم ازت میخوام صبر کنی ی کم که کارام جفت و جور 

بشه میام جلو خواستگاریت و بعدش تو هم به آرزوت میرسی و میری دانشگاه ولی نمیخوام به خاطر دانشگاه 

مثبت بدی به خاطر دوست داشتن باشه فکراتو بکن و بهم رفتن بهم جواب مثبت بدی اگه میخوای جواب 

  جواب بده(

اشک هام همینجوری سرازیر میشد باور نمیشد دوباره و دوباره و دوباره خوندمش . میان گریه شروع کردم 

  . به خندیدم . بالخره به آرزوم رسیدم بالخره اعتراف کرد دوستم داره خدایا شکرت

م ازخوشحالی رو پاهام بند نبود . بلند شدم آهنگ شاد گذاشتم صداشو زیاد کردم اصال حال خودم و نمیفهمید

و شروع کردم به رقصیدن . خیلی خوشحال بودم خیلی زیاد . بالخره بین این همه ناراحتی معجزه ای رخ 

 . داد تا بتونم از این خونه راحت بشم دقیقا همون کسی که من دوسش دارم

 . کردم رفتم تو حموم و رفتم زیر دوش تا داغی بدنم از بین برهانقدر رقصیدم تا کلی عرق 

حوله مو تنم کروم از حموم اومدم بیرون که دیدم صدای در اتاق میاد در و باز کردم که دیدم بابا پشت در 

  گفتم

 بله ؟؟ _

 چرا در قفله ؟؟؟ _

  حموم چون خانمتون بی اجازه میاد تو منم در و قفل میکنم که راحت بتونم بدم _

  زود لباس بپوش بیا پایین مهمون داریم_

 من نمیام حوصله ندارم _

  بیخود تا ی ربع دیگه پایینی نمیخوام جلو خواهرش من و ضایع کنی _

 . مجبوری سری تکون دادم و رفتم تو اتاق

ی رژ  و نشستم جلو آینه و موهامو سشوار کشیدم و با کش دم اسبی بستم . ارایش مالیمی شامل کرم و ریمل

  . کالباسی زدم

رفتم در کمدمو باز کردم تونیک توسیمو با لگ مشکیمو پوشیدم . پاپوش های مشکی که روش یک گل داشت 

 . پوشیدم از اتاق بیرون رفتم
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  آرشام

ه نتو شرکت بودم و کلی کار تو سرم ریخته بود.  مامان هم زنگ زده بود و کلید کرده بود که امروز برم خو

اهاشون ب که باهم بریم خونه خاله ؛ آخه من با این همه کار کجا بلند شم برم . کلی آه و ناله کرد تا راضی شدم

 .برم

و کت و شلواری که همیشه برای شرکت میپوشیدم با میراهن مردونه  بعد از تمام شدن کارم به خونه رفتم

شکی مو به دستم بستم . از خونه خارج شدم به سمت قهوه ای ساده و شلوار کتون کرم پوشیدم . ساعت بند م

خونه ی خاله اینا رفتم . چون دیر شده بود به مامان گفته بودم خودشون برن تا منم بیام اول قبول نکرد چون 

  . چند بار اینجوری گفته بودم و نرفته بودم ولی خب ایندفعه قول داده بودم و باید میرفتم

ارک کردم ؛ زنگ زدم و وارد خونه شدم . جلوی در خاله و شوهرش اومده رسیدم جلود در و ماشین و پ

بودن استقبال ؛ باهاشون سالم و احوال پرسی کردم و وارد شدم . دیدم مامان با کلی ذوق نگاهم میکند . با 

  . همین لبخند دنیا برام گلستان میشد

ته بود و به زور بهم دست داد و سالم کرد نشسرسیدم به دختری که با اخمبا همه سالم و احوال پرسی کردم

جالب اومد که انقدر اخمو تشسته بود انگار به زور اومده بود و نشسته بود . فکر کنم دختر شوهر خاله . برام

ساله  ۵۱یا  ۵۳است . به چهره اش دقت کردم . چهره ی تقریبا جذابی داشت . ولی معلوم بود بچه است . بین 

و متوجه شدم چند دقیقه است به دختر که حتی اسمشو نمیدونم خیره شدم . از من بعید  است . به خودم اومدم

بود اینکار که بخوام به دختری خیره بشم ولی این دختر انگار برام جذاب بود . کنار آیدا نشسته بودند و باهم 

  حرف میزدند و میخندند . با صدای آقا بهرام که صدا میکرد نگاهم ازش گرفتم و گفتم

 ببخشید آقا بهرام حواسم نبود بفرمایید _

 آرشام جان کارت چیه ؟ گفتم _

  با یکی ازدوستام شرکت واردات صادرات دارم _
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 کار و بار خوبه ؟ _

  . اره خدارو شکر من راضیم _

ه بهمون لحطه نگاهم خورد به مامان که دیدم داره با لبخند شیطنت آمیزی نگاهم میکنه . فکر کنم نگاه من و 

دختر آقا بهرام دیده و داره باز نقشه میکشه . درسته یجورایی کنجکاو شدم راجع بهش ولی اینکه نقشه ی 

  . مامان عملی بشه نه اصال خیلی بچه است

حتی خاله هم داشت با پلیدی نگاهم میکرد . میدونم که از خداشه از این دختر خالص بشه بتونه تنها با 

 . شوهرش باشه

 

 

 

  مهسان

ی و احوال پرسپله ها پایین رفتم که همون خانم رو دیدم که تو مهمونی کلی تحویلم گرفت . با همه سالم از

کردم با دختری که فکر کنم همسن خودم بود همون خانم که حاال فهمیدم اسمش فریبا هستش دخترش و معرفی 

 . کرد . دختر خوش خنده و خوشگلی بود ازش خوشم اومد

هم باهم صحبت میکردم آیدا همسن خودم بود و برای کنکور درس میخوند و من با حسرت نشسته بودیم کنار 

  بهش گوش میدادم گفت

بابام چون دکتر دوست داره ولی من دوست دارم کامپیوتر بخونم باهاش صحبت کردم انقدر تو گوشش  _

  ؟؟؟خوندم که اخر سر قبول کرد . تو چی میخوای بخونی فکر کنم تو هم کنکور داری 

با خودم فکر کردم من عاشق معماریم ولی امسال که نمیتونم ولی سال دیگه که با نیما ازدواج کردم با خیال 

راحت میتونم درس بخونم . با یادآوری پیشنهاد نیما دوباره قند تو دلم آب کردن . با صدای آیدا که اسمم و 

  صدا میکرد از فکر بیرون اومدم گفتم

 چی گفتی ؟ ببخشید هواسم نبود _

  پرسیدم تو چی میخوای بخونی ؟ _

اومدم جواب که زنگ در بلند شد فالمک و بابا در و باز کردند که پسری با قند بلند و هیکلی وارد شد . چهره 

ی جذابی داشت موهای مشکی و ابروهای مشکی رنگ چشماش فکر کنم عسلی بود دقت نکردم . با همه 

  با نشست . آیدا گفتسالم احوال پرسی کرد و کنار با

  ببین داداش خوشتیپم و اسمش آرشام _

فقط لبخند زدم دوباره شروع کردیم از خودمون حرف زدن داشتم به آیدا میگفتم که بابام نمیزاره برم دانشگاه 

که سنگینی نگاهی رو حس کردم رومو برگردوندم نگاهم افتاد به آرشام که زل زده بود به من نگاهم میکرد 
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دم و رومو برگردوندم نگاهاش اذیتم میکرد ولی خدایی جداب بود . نا خودآگاه با نیما مقایسه اش کردم اخم کر

ولی کم آوردم آرشام واقعا از نیما جداب تر بود . سری تکون دادم نباید اینکار و میکردم . نیمای من از همه 

   . بهتر بود مهم این بود که من دوسش دارم

د صدامون کرد برای شام رفتم دور میز نشستیم که موبایل بابای آیدا زنگ خورد همون لحظه گلبانو اوم

  بعداز چند ثانیه حرف زدن عذرخواهی کرد و گفت

  از همه معذرت میخوام از بیمارستان بود باید برم مریض بدحال دارم _

 فریباخانم گفت

  احمد آقا حاال نمیشه بدی به ی دکتر دیگه حاال دور هم جمعیم _

  نمیشه خانم باید برم مریض منه باید خودم برم _

خوردیم. بعد از شام من هم بلند شدم کمک گلبانو کردم آیدا  از همه خداحافظی کرد و رفت. ماهم دور هم شام

هم کنارم کمک کرد هرچی بهش گفتم کمک نکنه ولی گوش نکرد . دختر راحت و خاکی بود خوشم اومده 

تم . بودن آیدا غنیمت بود. حس کردم مثل خودمه و میتونیم دوستای خوبی برای بود منی که هیچ دوستی نداش

هم باشیم . تا اخر شب که اینجا بودن نگاه های آرشام اذیتم میکرد و معذبم میکرد . سعی میکردم بی توجه 

 باشم و اهمیتی بهش ندم .
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  آرشام

بگیرم فهمیده بودم که معذب شده از نگاهام و سعی میککه بی تفاوت نمیدونم چرا نمیتونستم نگاهم و ازش 

باشه ولی دست خودم نیست . وقتی آقا بهرام صحبت میکرد اصال متوجه حرف هاش نمیشدم . به مامان 

  . اشاره کردم که بلند شیم بریم اکه بیشتر میموندیم فکر کنم خرابکاری میکردم و سوتی میدادم

 م داشتیم به سمت خونه میرفتیم که مامان گفتتو ماشین نشسته بودی

  مهسان و دیدی چقدر خانومه و خوشگل _

  آیدا با هیجان گفت

  وااااای اره خیلی خوشگل و اخالقشم خیلی خوب بود دلم براش سوخت ولی _

  گفتم

  چرا ؟؟؟ _

  ز خواهرت بعید نیستااول به خاطر اینکه مادر نداره فکر کنم خاله فالمک اذیتش میکنه البته مامان ا _

  مامان توپید بهش و گفت

  دختردرست صحبت کن راجع به بزرگترت _

  اااا مامان خب راست میگما تازشم باباش بهش اجازه نمیده کنکور بده _

  مامان با تعجب گفت

  چرا ؟؟ از آقا بهرام بعیده اینکار خودش که تحصیل کرده است _
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ه رفتن دختراست میگفت دختر باید زود شوهر کنه واااای مامان مهسان میگفت باباش مخالف دانشگا _

اگه کنکور بده فکر کنم رتبه یک  ۵۱نمیدونی چقدر باهوشه هم رشته ی من ولی معدل سال اخرش شده 

 کنکور و بیاره حیفه به خدا

ئنم طمتو فکر حرف های آیدا فرو رفتم . این طفلی مگه چقدر سن داشت که انقدر باباش اذیتش میکرد م

فالمک هم تو این جریان بی تقصیر نیست . دلم براش سوخت ولی یجورایی چهره اش از یادم نمیرفت مدام 

تو فکرش بودم . انگار به دلم نشسته بود ولی نباید بهش فکر کنم به هیچ وجه تفاوت سنی ما خیلی زیاده و 

  . اصال درست نیست

کرد که برم خونه قبول نکردم باید میرفتم خونه فکر و  مامان اینارو رسوندم خونه ؛ مامان هرچی اصرار

 . ذهنم خیلی به ریخته بود با سرو سامانش میدادم

به خونه رسیدم ماشین تو پارکینگ بردم و پارک کردم . سوار سانسور شدم دکمه طبقه مورد نظر فشار دادم 

 . و وارد خونه شدم همه جا تاریک بود . برق و که روشن کردم

براش سوخت روشن کردم شادی مثل سگ جلود در تو خودش جمع شده و خوابش برده ؛ هم دلم برق و که

هم تعجب کردم اینجا چیکار میکرد  بدون اجازه اومدن ممنوع بود . یواش رفتم تو آشپزخونه لیوان آب یخ 

د شروع میلرزیبرداشتم رفتم باال سرش و ریختم روش ناگهان از جاش پرید تا من و دید رنگش پرید و داشت 

دست و پا اومد  ۴کرد به پارس کردن اهمیتی بهش ندادم رفتم رو مبل نشستم بهش اشاره کردم بیاد جلو پام ، 

  جلوم سرشو انداخت پایین دستمو گذاشتم رو چونه اش گفتم

  توله سگ اینجا چه غلطی میکنی ؟ _

  هاپ هاپ هاپ _

  میتونی حرف بزنی توله _

  بنگرانتون بودم اربا _

  چرا ؟ میدونی نباید بیای اینجا بدون اجازه من توله سگ ؟ _

غلط کردم ارباب به خدا نگرانتون بودم بعدازظهر تا حاال کلی زنگ زدم بهتون جواب ندادید منم اومدم  _

  اینجا نبودید منتطرتون شدم یهو خوابم برد گوه خوردم ارباب

  این و که میدونم خوردی توله سگ _

گوشش که پرت شد رو زمین با خوتسردی تکیه مو دادم به مبل و پام رو پام نگاهش کردم با  محکم زدم تو

  عصبانیت گفتم

  بلند شو بی عرضه حیوون از تو خاصیتش بیشتره _

دست و پا شد سریع اومد افتاد به پام و شروع کرد به بوسیدن و پارس کردن  ۴با بغض نگاهم کرد و سریع 

  . رتش و پرتش کردم اونوربا پام محکم زدم تو صو

  کی به تو اجازه داد به پام دست بزنی توله _
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  هاپ هاپ هاپ هاپ هاپ _

 تمام لباساتو درمیاری توله تمامشو فهمیدی ؟ _

  پارس کرد شروع کرد لباسهاشو درآورد گفتم

  لباس زیرت بمونه بدو تو حموم _

م و درآوردم وشلوارمو با شلوارک طوسی عوض رفت تو حموم منم چند دقیقه ای نشستم بلند شدم پیراهن

کردم و پدل بزرگ و برداشتم با چند تا گیره رفتم تو حموم ؛ دیدمش گوشه ای ازحموم رو به دیوار نشسته . 

  خوب میدونست باید اینجوری بشینه . میرم رو چهارپایه ای که تو حموم هست میشینم گفتم

  بیا اینجا توله _

  پاهام گفتمدست و پا اومد جلو  ۴

  بلند شو برو تو وان _

  وقتی رفت تو وان ، دوش برداشتم و آب سرد و باز کردم گفتم

  خم شو باسنت و بده عقب _

  رو باسنش اب سرد گرفتم که یهو خودش کشید جلو با دست محکم زدگ رو باسنش و گفتم

  تکون نخور توله _

ش و خیس کردم چون رو خیس ضربه بزنی بیشتر دوباره پوزیشن قبلی رو گرفت کامل لباس زیر و باسن

  درد میگیره و اینجوری بهتر هست ؛ گفتم

  ضربه میزنم بعد هرضربه میشمری و تشکر میکنی ۱۵ _

 چشم ارباب _

  پدل بردم باال محکم زدم رو باسنش

  ممنونم ارباب ..... ۵ _

  ضربه دوم محکم تر زدم رو باسنش

  مرسی ارباب ....۱ _

  منونم اربابم .... ۳ _

. 

. 

. 
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. 

. 

. 

. 

  ممنون ارباب .... ۴۱_

  ممنون سرورم ۴۱ _

  ممنونم سرورم ۱۵ _

دیگه داشت هق هق میکرد پدل و گذاشتم کنار لباس زیرش کشیدم پایین نگاهی به باسنش کردم سرخ شده 

  و گفتمبود و هیچ رنگی قشنگ تر از این رنگ نیست . بدنش از ترس میلرزید گرفتمش تو بغلم 

  چته توله ؟ چرا میلرزی ؟ _

  سردمه ارباب _

  هنوز زوده ولو بشی تنبیه اش هنوز مونده _

سینه اش و گرفتم تو دستم و فشارش دادم که لبشو گاز گرفت . گیره رو برداشتم زدم رو نوک سینه اش ناله 

  . اش بلند شد ی گیره ی دیگه هم زدم رو نوک سینه ی دیگه اش

  و میبرمش بیرون میزارمش رو زمین . میرم در قفس و باز میکنم گفتمبلندش میکنم 

 میری تو قفس تا صبح میمونی تا ادب بشی ادامه تنبیه ات هم میمونه برای بعدا االن خسته ام میخوام بخوابم _

میفرستمش تو قفس و در و میبندم و قفلش میکنم خودمم رو تخت دراز میکش سعی میکنم بخوابم ولی چهره 

ی مهسان میاد جلو چشمم بدجوری به دلم نشسته بود . امشب اونقدری که همیشه از تنبیه کردنش لذت میبردم 

امشب نبردم . نمیگم دوسش داشتم با دیدن مهسان دیگه دوسش ندارم . با شادی تو گروه اس ام آشنا شدیم . 

ل م چون ادم دلبستن نیستم یک بار دالبته شادی بهم پی ام داد و ازم خواست قبولش کنم نمیخواستم قبول کن

بستم پایانی خوشی نداشت ولی دور دلبستن و خط کشیدم . به خودش هم گفته بودم . االن هم یک سالی هست 

 . اسلیوم هست ارش راضی هستم . مطیع هست و سعی نمیکنه ازم نافرمانی کنه
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 مهسان

م باید جواب بدم یا نه ؟ تردید داره دیوونه ام میکنه. یک حسی هنوز جواب نیما رو ندادم هنوز دودلم نمیدون

  . بهم میگفت با سر قبول کن یک خس دیگه بهم میگفت تفاوت سنی مون زیاده و درست نیست

بالخره گوشی رو برداشتم پیامی با این مضمون برای نیما تایپ کردم ) نمیدونم چی بگم واقعا با حرفت شوکه 

  تصمیم گرفتم قبول کنم ( شدم خیلی فکر کردم و

ارسال کردم براش ولی بعدش پشیمون شدم نکنه باید ی کم براش ناز میکردم . یک دقیقه از ارسال پیام 

گذشته بود که سین کرد و بالفاصله جواب داد) خیلی خیلی خوشحال دوست دارم از خوشحالی فریاد بزنم 

 زود پا پیش بزارم (فقط ناراحتم از اینکه نمیتونم

  اومدم جوابشو بدم که گوشیم زنگ خورد  شماره ی نیما بود ؛ برداشتم و گفتم

 بله _

 سالم خانم خانما خوبی ؟ _

   با خجالت گفتم

 مرسی تو خوبی ؟ _

  مگه میشه بد باشم عزیزم عااااااالیم _

یما . نخنده گرفت از لحن حرف زدنش چند ثانیه سکوت کردیم هردو فقط صدای نفس های هم و میشنیدیم 

  گفت
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  مهسان میدونم خواسته ی زیادیه ولی ی کم صبر کنی پا میزارم جلو فقط نمیدونم چقدر _

 یعنی چی ؟ _

  تو که وضع ما رو میدونی اگه بیام بابات عمرا به من دختر بده _

 اوضع مالی عمه ام اینا زیاد خوب نیست یعنی وضع مالی متوسطی دارند و من میدونم نیما حق دارند باب

  همه چی رو به پول میبینه . گفتم

  صبر میکنم ناراحت مسائل مالی نباش_

  واقعا ممنونتم عزیزم خیلی دوستت دارم_

حس کردم صورتم گر گرفت و قرمز شد از خجالت سریع خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم همون 

  لحظه پیام از نیما برام اومد ) من عاشق همین خجالت و حجب حیاتم(

  . باید چی بگم زم کلی خجالت کشیدم و نمیدونستمبا

  .و سرچ کردم تا اطالعات بیشتری از این گرایش داشته باشم BDSM دوباره تو گوگل کلمه

تو اینستا هم یک اکانت دیگه باز کرده بودم تا بتونم با آدم های دیگه که چنین گرایشی دارن صحبت کنم تا 

هم بیشتر بشناسم . چشمم به لینک گروهی خورد که کسانی که این بتونم هم گرایش خودمو تشخیص بدم 

 . گرایش دارن اونجا عضو هستند . وسوسه شدم عضو بشم ببینم چه خبره هست اونجا

تو گروه عضو شدم و داشتم پی ام ها رو میخوندم بعضی پارتنر یابی میکردن به بدتری شکل و واقعا مسخره 

 بود و حالم و داشتم بهم میزد

دروزی از قبول کردن پیشنهاد نیما میگذشت . هرروز باهم حرف میزدیم و نیما هم کلی قربون صدقه ام چن

میرفت همیشه فکرمیکردم بلند این کارا رو بکنه چون همیشه مغرور بود . ولی االن خیلی با اون نیمایی که 

 . ه بتونه پا جلو بزارهمیشناختم فرق داره . لذت میبرم از حرفاش و کارهاش داره تمام سعیشو میکن

  طبق معمول تو اتاقم نشسته بودم داشتم تو اینستا میچرخوندم که صدای در اتاقم بلند شد گفتم

 بفرمایید _

در باز شد و آیدا وارد اتاق شد با خوشحالی رفتم سمتش و همدیگه رو بغل کردیم . از بغل هم جدا شدیم و 

  نشستیم رو تخت که گفتم

 ورا ؟خوبی ؟ از این  _

  خوبم خانم با معرفت ی زنگ نزدی ی موقع _

  میخواستم بزنم به خدا گفتم درس میخونی مزاحمت نشم _

  تو هرموقع خواستی زنگ بزن عزیزم _
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 کلی باهم حرف زدیم از هر دری گفتیم دختری خیلی خوبی هست به عنوان دوست میشه روش حساب کرد

.  

  گفت

  کنی هم ی پیشنهاد بهت بدمباهام ریاضی کار مزاحمت شدم هم_

  با کنجکاوی گفتم

 چه پیشنهادی ؟ _

  میخوام پیشنهاد بدم باهم بریم کالس زبان _

خیلی خوشحال شدم بالخره از خونه حداقل میرفتم بیرون و سرگرم میشدم  ناگهان یاد بابا افتادم هیچ وقت 

  بهم اجازه نمیداد با ناراحتی سرمو انداختم پایین که آیدا گفت

 چی شد عزیزم چرا ناراحت شدی ؟ حرف بدی زدم ؟ _

 نه حرف بدی نزدی ولی منکه نمیتونم بیام ؟ _

 چرا آخه ؟ _

  بهت گفته بودم که بابام اجازه نمیده _

  واااای تو ناراحت اینی ناراحت نباش به خاله میگم با بابات صحبت کنه _

  ها تقصیر خاله اته مگه قبول هم میکرد آیدا گفتپوزخند زدم چی میتونستم بگم ؛ بگم تمام آزار و اذیت 

  پس حدسم درسته خاله اذیتت میکنه _

 حرفی نزدم و با تعجب نگاهش کردم که گفت

اینجوری نگاهم نکن هیچ وقت از این خاله ام خوشم نمیاد از اول مغرور بود و سعی میکرد بقیه رو اذیت  _

یاد و حدس میزدم بخواد تورو اذیت کنه با مامانم صحبت کنه نه من نه خانواده ام زیاد ازش خوشمون نم

  میکنم ی جورایی خاله رو راضی کنه که بابات راضی بشه

  فکرنمیکردم انقدر این خانواده فهمیده و عالی باشن سریع محکم بغلش کردم و گونه اش و بوسیدم و گفت

  خیلی خوبی به خدا نوکرتم _

  با لحن التی گفت

  بجیقابلتو نداره آ _

هردو زدیم زیر خنده ، بعد هردو باهم ریاضی کار کردیم . نزدیکای غروب بود که میخواست بره هرچی 

 . اصرار کردم گفت کار داره و نمیتونه بمونه
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  آرشام

سال باهام سرسنگین هست . البته حق داره  ۳به اصرار مامان شام خونه رفتم . به خاطر بابا که هنوز بعد 

 . هنوز نتونستم با خودم کنار بیام خودم

 سال قبل ۴

باهاش  اهل مهمونی رفتن نبودم هیچ وقت ولی اون شب به اصرار مهرداد که میشه صمیمی ترین دوستم

رفتم که ای کاش پاهام میشکست و هیچ وقت پام و تو اون مهمونی کذایی نمیذاشتم . مهرداد به خاطر کیانا 

واست بره . چند وقتی بود که عاشق کیانا شده بود. تو یکی از مهمونی هایی که اون شب تو مهمونی بود میخ

که همیشه میرفت دیده بود باهم در ارتباط بودند ولی فقط دوستانه . درسته تو مهمونی ها می اومد ولی خیلی 

  . سرسنگین و خانمانه بود و با هر پسری حرف نمیزد . نمیدونم چرا تو این مهمونی ها می اومد

  . لبته بعدا فهمیدم که به خاطر خواهرش می اومد که مواظبش باشها

مهرداد اومد دنبالم و باهم به سمت خونه ای در کرج بود رفتیم . وقتی رسیدیم همون لحظه کیاناهم رسید با 

دختری که کنارش بود چهره ای شبیه کیانا داشت . باهم سالم و احوال پرسی کردیم و باهم داخل ساختمون 

م. مهمونی تو باغ بزرگ برگزار میشد . وارد ساختمان که شدیم پر از دختر پسرهایی بود که باهم شدی

میرقصیدن و اکثرا تو حالت عادی خودشون نبودن . با مهرداد رفتم سرمیزی که انواع و اقسام خوراکی و 

  منوشیدنی رو میز بود . مهرداد خواست مشروب برداره و بخوره که اجازه ندادم و گفت

  . نخور مهرداد تو حالت عوض میشه چرت و چرت زیاد میگی وقتی مست میشی آبروت جلو کیانا میره _
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حرفمو تایید کرد به جای مشروب آب پرتقال برداشت . منم هم آب پرتقال برداشتم داشتم مزه میکردم که کیانا 

و ببینم . ترکیب صورت زیبایی و دختری که همراهش بود داشتن می اومدن سمت ما . تازه تونستم چهره اش

داشت و با آرایشی که کرده بود توجه پسرا رو جلب کرده بود . پوسید سفیدش با لباس قرمزی که تنش بود 

تضاد جالبی رو ایجاد کرده بود . موهای بلند که فرکرده بود که به رنگ بلوند بود . نگاهم و ازش گرفتم و 

ور مهمونی ها خوشم نمیومد هیچ وقت . هردو اومدن کنار ما کیانا خودمو با نوشیدنیم سرگرم کردم از اینج

و مهرداد شروع کردن باهم حرف زدن . منم حوصله ام سررفته بود . حوصله ی عشوه ی دخترارو نداشتم 

  . رو به مهرداد گفتم

  مهرداد من رفتم حوصله ی این مهمونی مسخره رو ندارم سرم هم درد میکنه _

  میری میخوام امشب با کیانا صحبت کنم وایسا بابا کجا _

  . اینجا ؟ باید ی جای مناسب تر باشه واسه صحبتت _

   . باشه تو درست میگی ولی نمیتونم همینجا ولش کنم که _

 پوف از عصبانیت کشیدم و گفتم

  باشه فقط زودتر بریم _

 باشه نوکرتم به موال _

اهم کردن . منم رو مبل گوشه ای از خونه نشسته بودم مهرداد و کیانا رفتن اونطرف و شروع به صحبت ب

  و داشتم با گوشی بازی میکردم . حس کردم کسی کنارم نشست و گفت

 شما هم مثل من حوصله تون سررفته ؟ _

  سرمو آوردم باال دیدم همون دختر است که با کیانا بود . گفت

 کیمیا هستم خواهر کیانا شما ؟ _

  ی میخوادبا خودم گفتم این دیگه چ

  گفتم

 آرشام _

  خوشبختم از آشناییتون _

  حال

  با صدای مامان که صدام میکرد از گذشته اومدم بیرون که گفتم

 جانم مامان چیزی گفتی ؟ _

  هواست کجاست ؟ میگم نمیخوای به زندگیت سر و سامون بدی ؟ _
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  نده ی شمامنه مادر من همینطور راحتم ی بار خواستم سر و سامون بدم هنوز شرم _

قربونت برم مگه تقصیر تو بود تقصیر اون دختر از خدا بیخبر بود . به خدا نگرانتم پسرم تنها زندگی  _

  کردن سخته مدام نگرانتم چی میخوری کی میخوابی

  مادر من مگه من بچه ام که نگران منی _

  ی مادر همیشه نگران بچه اشه _

  اومدم جواب بدم که آیدا اومد و گفت

 مامان به بابا گفتی ؟ _

  نه دخترم امشب باهاش حرف میزنم _

  با کنجکاوی گفتم

  در چه مورد ؟ _

  مامان گفت

  مهسان و آیدا میخوان برن کالس زبان . آیدا میگه بابات با بابای مهسان حرف بزنه اجازه اشو بگیره _

رش از خونه بیاد بیرون . بعد تو قدر یعنی این دیگه آخرشه . مثال تحصیل کرده است که این نمیذاره دخت _

 . نمیدونی بابا آزادت گذاشته

 . ااااا من کی قدر ندونستم _

  ناگهان بابا اومد که آیدا پرید بغل بابا و گفت

  بابایی جونم خسته نباشید _

  . ممنون دخترم حاال بیا پایین گمرم شکست _

زش خجالت میکشیدم . باهام سالم و احوال پرسی کرد به احترام بابا بلند شدم و باهاش دست دادم . هنوزم ا

سال اولین  ۳و من تشکر کردم باورم نمیشد تعجب کرده بودم که انقدر باهام خوب رفتار میکرد . بعد از 

 باری بود که احوالم و پرسید . خوشحال شدم فکر کنم کم کم داره منو میبخشه
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  مهسان

ار با بابا صحبت کنه تا راضیش کنه باهم کالس بریم . به نیما که گفتم کلی خوشحال آیدا بهم گفت باباش قر

  شد و گفت

  خیلی خوبه عزیزم روحیت هم خوبه _

  آره خیلی خدا کنه فقط بابا راضی بشه _

  راضی میشه تو دروایسی باجناقش راضی میشه _

  . امیدوارم _

  . یکم دیگه صحبت کردیم و بعدش خداحافظی کردم

خیلی خوشحال هستم و ذوق دارم که برم کالس زبان حداقل از این خونه برم بیرون و بالخره از این تنهایی 

  .خالص میشم . فقط امیدوارم فالمک سنگ جلو پام نندازه

  کنار بابا اینا داشتم نهار میخوردم که بابا گفت

  امروز آقای پارسا باهام تماس گرفت _

 ود . فالمک گفتآقای پارسا بابای آیدا ب

  چیکارش داشت ؟ _
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  میخواست اجازه ی مهسان و بگیره با آیدا باهم برن کالس زبان _

  میگفتی نمیخواد دختری که آخرش شوهر میکنه زبان یاد گرفتنش چیه _

  با حرص به فالمک نگاه کردم خودش بیسواد بود میخواست تالفیشو سر من دربیاره به بابا گفتم

  وست دارم برم کالس زبان خسته شدم همش تو خونه امبابا تورخدا د _

بابا نگاهی به فالمک کرد با حرص نگاشون کردم بابا انگار میترسید ازش که حرفی بزنه با التماس نکاه 

  کردم که گفت

  باشه برو فقط با آیدا میری و با خودش برمیگردی _

  جیغی از خوشحالی کشید و گفتم

  مرسی بابایی _

بهشون اومدم تو اتاق   و گوشی مو برداشتم با خوشحالی با نیما خبر دادم که کلی خوشحال شد و  بدون توجه

برام آرزوی موفقیت کرد. بعدش به آیدا خبر دادم که اونم مثل من کلی پشت تلفن جیغ زد که گوشم پاره شد 

  تم که گفتاز صدای جیغش. باهم قرار شد بعداز ظهر برای ثبت نام بریم . رفتم به بابا گف

  پول تو کارتت ریختم دخترم باهم برید زود هم برگردید _

  مرسی بابایی جونم چشم _

ساعت تا وقتی که آیدا بیاد دنبالم وقت داشتم . ی دوش سریع گرفتم و مانتوی کوتاه مشکیمو با شلوار جین  ۱

زنگ خورد . با دیدن شماره  آبی پوشیدم با شال ابی فیروزه ای سر کردم . ی ارایش مالیم کردم که گوشیم

  آیدا گوشی رو برداشتم و گفتم

  جانم _

  بیا پایین پایینم _

  اومدم _

گوشی رو قطع کردم کیف و کفش مشکی رو برداشتم و از پله ها رفتم پایین و با بابا خداحافظی کردم و از 

 . خونه رفتم پایین . تا رسیدم دیدم ی ماشین مشکی جلوی خونه پارک هستش

  دا از ماشین پیاده شد و اومد سمت من و بغلم کرد و بوسید. که گفتمای

  با کی اومدی ؟ _

  تا اومد جوابمو بده دیدم که آرشام از ماشین پیاده شد و سالم و علیک کرد و گفت

  سوارشید بریم دیر میشه _

  هردو سوار ماشین شدیم که گفتم
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  ببخشید مزاحم شما شدم _

این مرد که شب مهمونی مدام نگاهش روی من بود . آینه رو تنظیم کرد رو صورتم عصبانی بودم از حضور 

  و گفت

  خواهش میکنم وظیفه است _

ماشین فقط صدای پخش بود که سکوت ماشین و میشکوند . منم نگاهم . تو ماشین و روشن کرد و راه افتاد 

اهم نمیکرد و خیلی جدی داشت رانندگی میکرد به بیرون بود و هر از گاهی به اینه خیره میشدم ولی اصال نگ

تعجب کردم . شاید شب مهمونی هم اشتباه کردم اصال نگاهشم به من نبود . همون لحظه گوشیم زنگ خورد 

 نگاهی بهش انداختم با دیدن شماره نیما روم نشد جلوی آرشام جوابشو بدم یجورایی خجالت میکشیدم . بهش

sms  دارم میرم برای ثبت نام ( فرستادم که همون لحظه جواب داد ) باشه عزیزم دادم ) نمیتونم صحبت کنم

مواظب خودت باش ( با خوندن پیامش لبخندی رو لبم نشست که نگاهم به آینه خورد آرشام داشت با اخم 

  . نگاهم میکرد منم بی تفاوت نگاهم گرفتم فکر کنم فهمید با کی صحبت میکنم

  گفتاده شدیم که آرشاموقتی رسیدیم به آموزشگاه می

  کارتون داشت تموم میشد زنگ بزن بیام دنبالتون _

دقیقه  ۴۱آیدا سری تکون داد و هردو خداحافظی کردیم و رفتیم تو آموزشگاه و قسمت ثبت نام رفتیم . تقریبا 

  بود که کارمون طول کشید . بعد از تموم شدن کارمون آیدا گفت

  یم ؟بریم ی کافه بستنی چیزی بخور _

 نه آیدا دیرم میشه بابا گفته زود بیا _

  اشکال نداره حاال ی بار با داداش آرشام میریم _

  شاید دوست نداشته باشه آخه _

 . داداشی من قبول میکنه اگه بهش بگم _

  دلم میخواست برم مدت ها بود با ی دوست بیرون نرفته بودم گفتم

 باشه بریم _
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  آرشام

زد که برم دنبالش با مهسان به آموزشگاه برای ثبت نام بروند . رفتم سمت خونه و سوارش دا بهم زنگآی

کردم و باهم به دنبال مهسان رفتیم . وقتی سوار شد سعی کردم نگاهش نکنم . مثل شب مهمونی معذبش نکنم 

یش نگاه بهش افتاد که به گوش ؛ خوشبختانه تونستم خودمو کنترل کنم که نگاهش نکنم . وقتی تو آینه نگاهم

میکرد و لبخند میزد ناخودآگاه اخم کردم احساس کردم با کسی در ارتباط هست ولی سریع لین افکار و پس 

زدم و با خودم گفتم ) این بیچاره از خونه بیرون نمیره که بخواد با کسی در ارتباط باشه ( سعی کردم افکار 

  . پیداشون کردم و خودم رفتم ی دوری برنم تا کارشون تموم بشهمنفی رو کنار بزنم . کنار آموزشگاه 

  آیدا بهم زنگ زد و من دنبالشون رفتم . سوار که شدن آیدا گفت

 آرشام جونم ؟ _

  خنده ام گرفت میدونم هروقت چیزی بخواد اینجوری من و صدا میکنه گفتم

  چی میخوای وروجک اینجوری صدام میکنی ؟_

  . ینجوری صدا میکنمااااا من همیشه ا _

  میشه بریم اون کافه خوشگله ی بستنی بخوریم هوس کردم _

  نمیشه وروجک ی موقع مهسان خانم دیرشون میشه _

  نه نمیشه هنوز وقت داره _
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  تو آینه نگاهی بهش کردم و گفتم

  شما دیرتون نمیشه ؟ _

  نه هنوز وقت دارم _

   پس بزن بریم وروجک _

  اداشیهورااااا مرسی د _

ماشین و روشن کردم و راه افتادیم به سمت همون کافه ای که چند وقت یک بار با آیدا می اومدیم اینجا و 

   . اون هم عاشق بستنی هاش بود

  وقتی رسیدیم باهم رفتیم داخل کافه و میز دنجی انتخاب کردیم و نشستیم منو رو گذاشتم جلوشون و گفتم

   انتخاب کنید هرچی میخوایید _

  آیدا گفت

  همون بستنی تو چی مهسان ؟ _

  نگاهی به منو انداخت و گفت

  ی کافه گالسه لطفا _

  گارسون و صدا کردم سفارش آن ها به عالوه قهوه سفارش دادم . تا منتظر باشیم قهوه رو بیارن پرسیدم

 امتحان تعیین سطح دادید ؟ _

  آیدا گفت

  . منه هردو خواستیم از ترم اول شروع کنی _

 . خوبه اینجوری بهتر یاد میگیرید _

بیرون . سوار سفارش مون آوردن هرسه شروع کردیم به خوردن . بعد از خوردن بلند شدیم و از کافه زدیم

 . ماشین شدیم و راه افتادیم . اول مهسان و رسوندیم بعد آیدا و رسوندم و به آپارتمان خودم رفتم

که گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره ی شادی خواستم جواب ندم با  داشتم به سمت خونه رانندگی میکردم

  خودم گفتم اگه جواب ندم دوباره به خونه ام میاد . جواب دادم و با لحن جدی گفتم

  چیه هی رابه راه زنگ میزنی _

  با بغض گفت

  ارباب میشه باهم حرف بزنیم میشه هم و ببینیم ؟ _

  اماره تا یک ساعت دیگه بیا خونه  _
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  ارباب ممنونمچشم _

  . گوشی رو قطع کردم لحن ناراحت شادی ناراحتم کرد . فکرمو مشغول کرد که چیشده

رسیدم خونه و لباسامو عوض کردم . همون لحظه زنگ خونه به صدا در اومد . در و باز کردم و شادی 

  وارد شد  . رو مبل نشستم . شادی روبرو وایساد و گفت

  ابمیتونم بشیم ارب _

  به مبل اشاره کردم و گفتم

  بشین _

  وقتی نشست پاهامو انداختم رو پام و گفتم

  خب میشنوم _

  با من من گفت 

  ار... با....ب می... خو...استم _

 ی لیوان آب براش ریختم و گفتم

  بخور بزار آروم بشی بعد بهم توضیح بده _

  لیوان سر کشید و تفس عمیقی کشید و گفت

و شما یک سال هست که باهمیم من شما رو به عنوان یک سلطه گر خیلی دوست دارم اقتدار  ارباب من _

دارید و میدونید باید چیکار کنید ؛ ولی برای من یک خواستگار خوب اومده پسر دوست بابام اسمش علی 

  هست پسر خوبی هست میخواستم اگه میشه رابطه رو تموم کنیم

  متفکر نگاهش کردم و گفتم

  سش داری ؟دو _

نه یعنی نمیدونم ولی این و میدونم مرد زندگی هست و از بچگی میشناسمش من میدونم راه من و شما سوا  _

است هیچ وقت قرار نیست شما عاشق من باشید تمام یک سال و سعی مو کردم ولی نشد میخوام به زندگیم 

  سرو سامون بدم

خوشحال بودم که چنین تصمیمی گرفته کنارش نشستم  این حرف و که زد اشکی از گوشه چشمش چکید پایین

  و دستشو گرفتم تو دستم و گفتم

خیلی برات خوشحال شادی که چنین تصمیمی برای زندگیت گرفتی میخوام بدونم خوب میشناسیش  _

 خوشبختت میکنه ؟

  بله میشناسمش _
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ار هم گذروندیم بهم قول خوبه شادی جان من آرزم خوشبخت شدم تو هست ما یک سال خوبی رو در کن _

  بده خوشبخت بشی باشه ؟

  . چشم قول میدم ممنونم واسه این یک سال عالی _

  . یکم دیگه باهم حرف زدیم که بلند شد و رفت

خیلی خوشحال شدم که شادی هم میتونه خوشبخت بشه دختر خوبی هست . امیدوارم همیشه شاد و خوشحال 

 . زندگی کنه

 

 

 

 

 

 

 

  مهسان

ولین بار به کافه رفتم برام تازگی داشت . کافه خوشگلی بود و دنج . سرتاسر کافه به رنگ کرم رنگ برای ا

میزهای قهوه ای و نور کم کافه اونجا رو خیلی رمانتیک کرده بود . سرمیز دنجی نشستیم و سفارشمون دادیم 

  . بعد چند دقیقه آوردن وقتی خوردیم راه افتادیم سمت خونه

نی که تو کافه بودیم نیم ساعت بود ولی خیلی بهم خوش گذشت . گاهی خجالت میکشم حتی این شاید کال زما

چیزا رو به خودم بگم . تمام همسن و سال های من هر افریحی دارن اما من بخوام برم کالس زبان باید کسی 

  . برمدیگر واسطه بشه تا بتونم

  و گرفت و گفتدر و با کلیدم باز کردم و وارد شدم که فالمک جلوم

 کجا بودی؟ چقدر دیر کردی ؟ _

بدون اینکه بهش جواب بدم سالمی به گلبانو دادم که با گرمی جوابمو داد مثل همیشه؛ فالمک حرصی شده 

بود صورتش مثل لبو شده بود . رفتم باال تو اتاقم میدونستم گزارش کارمو به بابا میده . شانه ای با بی تفاوتی 

واب که با دو تا بوق گوشی شو ج شماره ی نیمارو گرفتم مو عوض کردم و گوشیمو برداشتمباال انداختم لباس

  داد و گفت

  جانم _

  سالم خوبی ؟ _
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  سالم خانمم خوبی ؟ _

  .وقتی میگفت خانمم ضربان قلبم تند میشد و تو دلم قند آب میکردند

 من خوبم تو خوبی ؟ _

  کردی ؟ تو خوب باشی منم خوبم چخبر ؟ ثبت نام _

  با ذوق گفتم

  ساعت ۱واااای آره نیما باور نمیشه بالخره تونستم از این خونه بزنم بیرون حتی شده برای  _

  از خوشحالیت ؛ چه روزهایی کالس داری ؟خدارو شکر خیلی خوشحالم _

  بعدازظهر ۱تا  ۳روزهای زوج ساعت  _

کرده خونه ما از خوشحالی سر از ما نمیشناسم از خوبه راستی میدونستی فردا شب مامانم شما رو دعوت  _

  دلتنگیت داشتم میمردم نمیدونم چطور قبال دووم می آوردم

  . صورت از حرارت قرمز شده بود و گر گرفته بود . سریع خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم

 . واااای خدایا شکرت ؛ فردا شب میرم پیش نیما و میبینمش کلی دلم تنگش شده بود

چند دقیقه از اومدن بابا نگذشته بود که صدام کرد . متوجه شدم فالمک بهش همه چی رو گفکه و میدونم االن 

  . یک حرف بهم میزنه

  رفتم پایین و به بابا سالم کردم که گفت

بار آخر دارم میگم یک بار دیگه با فالمک خانم بحث کنی از کالس رفتن محروم میشی حرفش حرف من  _

  ؟ فهمیدی

از عصبانیت دستامو مشت کردم و قرمز شده بودم به فالمک نگاه کردم که با نیشخند نگاهم میکرد بیشعور 

از من نقطه ضعف گرفته بود. با عصبانیت رفتم تو اتاقم سعی کردم دیگه بهش فکر نکنم و به فرداشب که 

 . قرار نیما رو ببینم فکر کنم

من کلی خوشحال بودم و هیچ چیز نمیتونست این خوشحالی رو از امشب قرار بود خونه عمه بهنوش بریم و 

من بگیره از صبح رو پا بند نبودم . فالمک این رفتار منو میدید و با نیشخند نگاهم میکرد فکر کنم نقشه ای 

  . داره . دلم شور میزد خدا کنه نخواد خوشی مو بهم بزنه

ر لباس مناسب پیدا کنم ی کت و شلوار گلبهی رنگ که یادگاکمد لباس هامو کلی باال پایین کردم تا تونستم ی 

 مامان هست و برام خرید و کلی ذوقم و کرد و قربون صدقا ام کرد . خدا رحمتت کنه مامان دلم خیلی تنگته

بعد ازظهر با ذوق حاضر شدم و از اتاق رفتم پایین که دیدم بابا اینا هم حاضر شدند و دارند میرن تا من و 

  المک گفتمیبینن ف

  ااا تو هم میخوای بیای _
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 وا میرم با تعجب گفتم

  یعنی چی ؟ خونه عمه ی منه نمیتونم بیام _

 نیای بهتره _

  با ناراحتی به بابا نگاه میکنم و گفتم

  بابا چرا نمیتونم بیام _

  بابا با ناراحتی نگاهم کرد و نگاهش به فالمک افتاد که با عصبانیت نگاهش میکرد گفت

  یای بهتر دخترم من و فالمک با هم میریمن _

بعد بی توجه به من از خونه رفتند بیرون . اشک تو چشمام جمع شد عوضی دید من از صبح ذوق دارم با 

 . نفوذی که به بابا داشت اجازه نداد من باهاشون برم

کردم غلش منم گریه مینشستم رو پله ها و اشک هام سرازیر شد. گلبانو اومد کنارم نشست ؛ من و گرفت تو ب

سرمو نوازش میکرد . نمیدونم چقدر تو بغلش گریه میکردم که ی کم آروم تر شدم . سرمو بلند کردم که دیدم 

  گلبانو هم همراه من گریه کرده . گفت

  بریم مادر ی چیزی بخور جون بگیری _

ص مسکن برام بیار میخوام نه گلبانو جونم نمیخوام سرم خیلی درد میکنه میرم لباسمو عوض کنم ی قر _

  بخوابم

  باشه مادر برو من برات قرص میارم _

رفتم تو اتاقم و لباسامو عوض کردم . نشستم روی تخت سرم به شدت درد میکرد. داشتم خفه شدم . آخه خدایا 

.  ددر حقت چیکار کردم باید باهام اینجوری رفتار کنه؛ دستمو گذاشتم رو قفسه ی سینه ام قلبم درد میکر

گلبانو با قرص و یک لیوان آب میوه اومد داخل اتاق و منم ازش گرفتم خوردم و رو تخت دراز کشیدم گلبانو 

 پتو رو کشید روم و گفت

  بخواب عزیزم هرکاری داشتی صدام کن من بیرونم قربونت برم _

 . سرمو تکون دادم که بلند شد از اتاق رفت بیرون

ه گریه کردن . هق هق میکردم و اصال نفسم باال نمیومد انقدر گریه کردم پتو رو کشیدم سرم و شروع کردم ب

 .که نفهمیدم چجوری خوابم برد

با دستی که نوازشم میکرد چشم هام و باز کردم با دیدن نیما که داشت موهامو نوازش میکرد تعجب کردم 

  فکر کردم دارم خواب میبینم ؛ نیما گفت

 بهتری خانمی؟ _

 رنمی اومد فقط زل زده بودم بهش و نگاهش میکردم ؛ گفتهیچ صدایی ازم د
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بابات گفت حالت خوب نیست خونه موندی کلی نگرانت شدم کلی زنگ زدم به گوشیت ولی جواب ندادی  _

  که اخر سر مامان فرستاد بیام دنبالت

  اشکم سرازیر شد بابا چه دروغی گفته بود . هق هق میکردم نیما اشکامو پاک کرد و گفت

 .چی شده مهسان ؟ کجات درد میکنه ؟ بریم دکتر ؟ حرف بزن مهسان جونم باال اومد _

  میون گریه گفتم

من حالم خوب بود کلی ذوق داشتم واسه اومدن  ولی نذاشت بیام نیما ذوقم و دید و نذاشت بیام میفهمی نیما  _

  . نذاشت بابامم باهاش موافق بود

  فتمنو گرفت تو بغلش و هق هق میکردم گ

  . آروم باش خانمم بلند شو حاضر شو باهم بریم _

  نمیام حالم خوب نیست _

  دستشو گذاشت رو پیشونیم داغ بودم داشتم میسوختم گفت

  چقدر داغی تو ؟ بلند شو بریم دکتر بلند شو عزیزم_

  همون لحظه گوشیش زنگ خورد جواب داد

  بله _

...... 

  رنه دایی حالش خیلی بده میبرمش دکت _

  داره با بابا حرف میزنه تلفنش که قطع کردم بلند شد و گفتمتوجه شدم

  من میرم بیرون به گلبانو میگم بیاد کمکت کنه لباس بپوشی _

سرمو تکون دادم از اتاق بیرون رفت سرم خیلی سنگین بود و درد میکرد . به سختی از جام بلند شدم . گلبانو 

و پوشیدم . از اتاق رفتیم بیرون . با نیما از خونه خارج شدیم و سوار داخل اتاق شد و کمکم کرد و لباسم

ماشین شدیم من و نشوند رو صندلی و خودش پشت فرمون نشست . به سمت درمونگاه رفت تو راه دستم تو 

 .دستاش بود و نوازش میکرد

  ند رو صندلی و گفتو وارد شدیم . من و نشوبه درمونگاه رسیدیم و به کمک نیما از ماشین پیاده شدیم

  من میرم پذیرش بشین تا بیام _

سرمو تکون دادم و بیحال تکیه مو به صندلی دادم . منتظر نیما شدم . بعد چتد دقیقه نیما اومد سمت من و 

  . کمکم کرد بلند شدم و باهم به سمت اتاق دکتر رفتیم

  وارد که شدیم و رو صندلی نشستم که دکتر گفت
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  چیشد دخترم _

 ما گفتنی

 تب شدید داره و خیلی بیحاله _

  آروم گفتم

  سرمم سنگینی میکنه _

  معاینه ام کرد و فشارمو گرفت و گفت

تاش  ۱تا آمپول براش نوشتم که دو تا شوباید بزن و  ۴تب باالش به خاطر فشار عصبی هستش سرم و  _

  برای تو سرم

گفتم . نیما از دکتر تشکر کرد و اومدیم بیرون من از آمپول وحشت داشتم ولی انقدر بیحال بودم که چیزی ن

 . برد تو تزریقات و با خانم هماهنگ کرد و رو تخت خواب خوابوند و رفت که داروهامو بگیره

  با داروهام برگشت و داد به خانم پرستار و رو به من گفت

  من بیرونم کار داشتی صدام بزنم _

  . رد و بهم تزریق کرد . و سرمم وصل کرد برام و رفت بیرونرفت بیرون . پرستار آمپول ها رو آماده ک

  با صدای نیما که صدام میکرد از خواب بیدار شدم گفت

 . بلند شو خانمم بریم _

من و برد خونه و رسوند که گلبانو اومد دم در و من و برد داخل نیما هم بعد از خداحافظی رفت منم با کمک 

 . خت دراز کشیدم . دلم شکسته بود حتی بابا زنگ نزد حالمو بپرسهگلبانو رفتم داخل اتاقم و رو ت

با صدای در اتاق چشمام و باز کرد که بابا رو دیدم که تو چارچوب در وایساده تا چشمای باز من و دید اومد 

  تو و گفت

  بهتری ؟ _

  . تاق رفت بیرونجوابی ندادم دلم نمیخواست حرف بزنم؛ وقتی دید جواب نمیدم پیشونیم و بوسید از ا

میدونم ناراحت بود دوست نداشت باهام این رفتارو کنه . همش تقصیر فالمک و اون بهش دستور میده و 

اونم که برده اش باید اطاعت کنه ازش . ولی تو قانون اسام این نبود که یه میسترس میتونه خانواده ی اسلیو 

لذت میبره از اذیت کردن دیگران . این حتی خانواده  هم اذیت و شکنجه کنه . فالمک ی آدم عقده ای هست که

  . ی خواهرش هم میدونن

چند روزی از اون شب میگذشت حالم بهتر شده بود . دیگه با فالمک کل کل نمیکردم سعی میکردم حداالمکان 

کنه ص میباهاش برخوردی نداشته باشم نیما بهم قول داده بود به زودی پا پیش میزاره من و از دست اینا خال

   ..  منم به این امید حالم بهتر شده بود
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کالس زبانم شروع شده بود و با آیدا میرفتیم و میاومدیم . روحیه ام خیلی خوب شده بود . آیدا دختر فوق 

  . العاده خوش خنده ای بود . وقتی باهاش بودم همه چیز و فراموش میکردم

یم تست میزدیم . درسته نمیتونستم کنکور بدم ولی درس بعضی روزها هم میاومد پیش من باهم درس میخوند

خوندن حالم و خوب میکرد و از مشکالت دورم میکرد. انقدر تو درس غرق میشدم که همه جز از یادم 

  . میرفت

نیما هم روز به روز بهتر میشد و من بیشتر عاشقم میشد . گاهی بعد از کالس میاومد دنبالم باهم میرفتیم 

نیم ساعت دور میزدیم بعد منو میرسوند . آیدا هم همه چیز و فهمیده بود و کلی برام خوشحالی بیرون در حد 

  .میکرد

 . ولی کلی نصیحت میکرد که مواظب خودم باشم منم مدام میگفتم مواظبم نگران من نباش

 

 

 

 

 

  آرشام

اومد سوار شد ولی مهسان امروز قرار بود دنبال آیدا و مهسان برم . نزدیک آموزشگاه پارک کردم . آیدا 

  نبود. گفتم

  آیدا پس مهسان کو ؟ _

  به من من افتاده و حرفی نمیزنه گفتم

  آیدا جواب منو بده ؟ مهسان کجاست ؟ _

 نمیدونم نیومده نگرانشم _

 دلشوره گرفتم گفتم

  راستشو بگو آیدا ، شماره شو بگیر _

 گوشی شو درآورد و شماره شو گرفت گفتم

 پیکربزار رو اس _

  بعد خوردن دوتا بوق مهسان جواب داد و با صدای لرزان گفت

  آیدا تورو خدا کمکم کن _
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  نتونستم خودمو کنترل کنم با عصبانیت و دلهره گفتم

 کجایی؟ _

 شما ؟ آیدا کجاست ؟ _

  آیدا گفت

  مهسان من اینجام صدای داداشم بود بگو کجایی ؟ قرار بود زود برگردی _

  با بغض گفت

  یچاره شدم تورو کمکم کنیدب _

  گفتم

  لعنتی بگو کجایی تا بیام _

  آدرس و برام گفت ؛ گفتم

  االن میام _

  فقط زود تورو خدا _

گوشی رو قطع کردم و با سرعت رفتم به مسیری که مهسان گفته بود . نگران بودم و شدیدا دلشوره داشتم 

  مفقط خدا کنه بالیی سرش نیومده باشه . به آیدا گفت

  اونجا چه غلطی میکنه _

  آیدا که فقط گریه میکرد گفت

  نمیدونم....به خدا _

  با فریاد گفتم

  بسه انقدر گریه نکن _

  . با سرعت میروندم تا برسیم به جایی که مهسان آدرس داده بود نیم ساعتی طول کشید

 اده شدم آیدا هم پیاده شد که با فریادبا نشونی که داده بود جلوی در قدیمی ماشین و نگه داشتم . از ماشین پی

برشگردوندم تو ماشین ؛ زنگ در خونه رو فشردم که کسی باز نکرد محکم به در کوبیدم . تا ی پسر که تو 

حال خودش نبود اومد در و باز کرد . تا پسر رو دیدم تو فکرم کلی فحش به مهسان دادم که بلند شد اومده 

  اینجا . تا من و دید گفت

  مایشفر _

رو پای خودش بند نبود معلوم بود انقدر خورده که نمیتونه درست حرف بزنه . پرتش کردم اون ور و وارد 

 . خونه شدم با پوزخند نگاهش کردم حتی نمیتونست از خودش دفاع کنه
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  مهسان

بریم بیرون . اولش  و بریده بود . نیما هم گفته بود کالس نرم که باهماز صبح استرس و دلشوره امانم

 . نمیخواستم قبول کنم انقدر اصرار کردم که قبول کردم

  . قرار بود بیاد آموزشگاه دنبالم با هم بریم بیرون بعدش جلوی آموزشگاه پیادم کنه

مانتو گلبهی با شلوار جین مشکی پوشیدم و شال مشکی صورتیمو سر کردم . آرایش مالیمی رو صورتم 

مشکیمو برداشتم و ازخونه زدم بیرون . با آیدا به سمت آموزشگاه راه افتادیم . بهش نشوندم . کیف و کفش 

  گفتم

  من امروز کالس نمیام _

 پس کجا میخوای بری ؟ _

  بریم خونهبا نیما قرار دارم قبل از اینکه کالس تموم شه میام آموزشگاه باهم _

من از همه چی محروم میشی تازه قرار آرشام بیاد واااای مهسان نرو دلم شور میزنه اگه بابات اینا بفه _

  دنبالمون قرار باهم بریم خونه ما

 .میام خیالت راحت هیچکس نمیفهمه یعنی امیدوارم _

  پس خیلی خیلی مواظب خودت باش _
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باشه حتما رسیدم آموزشگاه که نیما رو دیدم کنار ماشینش تکیه داده و منتظر من هست . با آیدا خداحافظی  _

  ردم و رفتم سمت نیما و گفتمک

  سالم آقا _

  نگاهم کرد از نگاهش ترسیدم چشماش قرمز شده بود گفتم

  نیما خوبی ؟ چرا چشمات قرمز ؟ _

  خوبم عزیزم دیشب کم خوابیدم ی کم سرم درد میکنه _

  میرفتی خونه میخوابیدی ی روز دیگه میرفتیم بیرون _

  . ستم که نیامنه عزیزم بیتاب دیدنت بودم نمیتون _

  و نشستم تو ماشین نمیدونم چرا ازش ی جورایی میترسیدم . راه افتاد تو راه بودیم که گفتلبخندی زدم

  بریم کافه ی چیزی بخوریم _

  سرمو تکون میدم که جلوی کافه نگه میداره گفت

  کیفمو از تو داشبرد میدی ؟ _

  داشبرد و باز میکنم ولی چیزی توش نیست گفتم

  ینجا که چیزی نیستا _

  با عصبانیت گفت

  کیفمو جا گذاشتم بریم خونه بیارمش _

  هستالزم نیست من پول همراهم _

  اخمی کرد و گفت

  فکر کردی من از تو پول میگیرم بهم برمیخوره _

ماشین و روشن کرد و به سمت خونه شون راه افتاد . امروز ی جوری شده بود نیمای همیشگی نبود ازش 

  رسیدم . رسیدیم دم خونه شون که گفتمیت

  بیا بریم من کیفمو بردارم و باهم بریم _

 . نه تو برو و زود بیا _

 ازم میترسی و بهم اعتماد نداری ؟ _

  این حرفا چیه معلوم اعتماد دارم _

  پس بیا بریم _
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نم یچ اتفاقی نیوفتاده . االدر یک تصمیم ناگهانی قبول کردم داخل خونه بشم من بارها اومدم تو این خونه و ه

هیچ اتفاقی نمی افته ولی ترس بدی افتاده بود تو دلم چون نیما هم حالش خوب نبود . وارد خونه شدیم . خونه 

 . عمه اینا ی خونه ویالیی بود که ی حیاط کوچیک داشت

  با نیما داخل خونه شدیم که گفت

  بشین تا بیام _

  اومد بیرون و رفت تو آشپزخونه که گفتمرفت تو اتاق منم نشستم رو مبل که 

  عمه اینا کجا هستن ؟ _

 . عمه خونه دوستش نازی که طبق معمول پی گردشش _

  ی لیوان شربت اورد برام و نشست کنارم و گفت

 بخور عزیزم گلوت خشک شده رنگتم ی کم پریده از من میترسی ؟ _

 لیوان و ازش گرفتم و گفتم

  نه واسه چی بترسم ؟ _

روغ میگفتم خیلی ترسیده بودم قرمزی چشماش زیاد شده بود . دست انداخت دور کمرم که خودمو کشیدم د

 کنار و گفتم

  بریم نیما دیر میشه ها ؟ _

  خواستم بلند شم که دستمو گرفت و گفت

  ی کم کنارم بشین میریم _

  ولم کن نیما دارم ازت میترسم _

  دست هام یخ کرده بود نیما گفت

  من میترسی آره از منی که دوستت دارماز  _

دستمو از دستش کشیدم بیرون دویدم سمت در که برم بیرون که موهامو از پشت گرفت و کشید جیغ زد 

خواستم از دستش فرار کنم نمیتونستم من و کشید سمت خودش خیلی بیحال بود با اون نیمایی که من میشناختم 

تاش بود درو قفل کرد حسابی ترسیده بودم خدایا کمکم کن . منو فرق میکرد . همونجوری که موهام تو دس

  میکشوند رو زمین تا نزدیکای مبل بعد پرتم کرد رو مبل و خودش نشست رو زمین و گفت

  باشبالیی سرت بیارم آروممهسان من نمیخوام _

بگیره محکم با پام  آروم از جام بلند شدم و خودمو پرت کردم پشت مبل .برگشت من و دید تا خواست من و

زدم وسط پاهاش و سریع رفتم تو اتاق و در بستم و قفل کردم از ترس میلرزیدم نمیدونستم باید به کی خبر 
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بیاره چی ؟ برم بیرون چون کلید و برداشته بود . خدایا اگه بالیی سرمبرسه از در خونه نمیتونمبدم تا به دادم

 . خودم گوشه اتاق جمع شده بودم و میلرزیدم خودت کمکم کن . محکم به در کوبیده شده

  بالخره از اتاق میای بیرون دیگه من میدونم و تو _

  تو چرا اینجوری شدی تو دیگه نیما نیستی _

  بیا بیرون مهسان کاریت ندارم _

  . میدونستم الکی میگه . تو اتاق نشسته بودم منتظرم یه معجزه رخ بده تا بتونم نجات پیدا کنم

اعتم نگاه کردم دیگه نزدیکای تعطیلی کالس بود و من دیرم شده بود . خدایا مگه نمیگن تو ازرگ گردن به س

 به ما نزدیکتری پس کجایی اشکهای من و نمیبینی ؟

از ترس به هق هق افتاده بودم که همون لحظه گوشیم زنگ خورد . با دیدن شماره آیدا انگار دنیا رو بهم 

ازش خواستم کمکم کنه ؛ با شنیدن صدای آرشام هم خیالم راحت شد هم بیشتر دادن سریع جواب دادم و 

ترسیدم ؛ ترسم به خاطر این بود که آبروم میرفت و فکر میکرد از اون دختر ها هستم . بهشون آدرس دادم 

  . تا بیان دنبالم

 نیما با مشت میکوبید تو در و گفت

  مهسان جان در و باز کن به خدا کاریت ندارم _

  . بیشتر تو خودم جمع میشدم فهمیده بودم حالش بدتر شدهجوابی بهش نمیدادم

صدای زنگ در اومد و امیدوار بودم که آرشام و آیدا باشن وگرنه آبروم میرفت . خیلی احمقم که فکر میکردم 

 عتماد کنمبه کی اخب نیما پسر عمه ام هستش اگه نتونم به اون اعتماد کنم پس باید میتونم به نیما اعتماد کنم

بلند شدم و درو صدای مردی رو شنیدم که اسمم و صدا میکرد . متوجه شدم صدای آرشام هست سریع از جام

باز کردم و رفتم بیرون تا من و دید از چهره اش ترسیدم از عصبانیت مثل لبو قرمز شده بود . دستم گرفت 

به نیما افتاد که گوشه حیاط افتاده بود بدون توجه و محکم منو کشید سمت در و از خونه زدیم بیرون نگاهم 

بهش از کنارش رد شدیم . دستم و محکم گرفته بود و میکشید . دستم درد گرفته بود . منو بیرون برد و در 

ماشین باز کرد و مرت کرد تو ماشین با عصبانیت پشت فرمون نشست و راه افتاد با سرعت باال ماشین و 

نداشت حتی نفس بکشه . اروم گریه میکردم . آرشام ماشین و نگه داشت و برگشت  میروند . هیچ کس جرات

 سمت من و با فریاد گفت

تو اون خونه چه غلطی میکردی ؟ بابات حق داره نذاره هیچ کجا بری خودش میدونه دخترش هرزه است  _

ی آورد چی ؟ شاید هم . که خیلی راحت میره تو خونه پسر مست پسر تو حال خودش نبود اگه بالیی سرت م

  آورده

هیچ حرفی نمیزدم هر حرفی میزد حق داشت خیلی بی فکر عمل کرده بودم . هق هق میکردم و نمیتونستم 

  حرفی بزنم فریاد زد

  خفه شو فقط خفه شو _



 

 
53 

 

  اشک هام و پاک کردم و سعی کردم به خودم مسلط بشم گفتم

م توهین کنید بی فکری کردم ولی هرزه نیستم دوست بهم کمک کردید ازتون ممنونم ولی حق ندارید به _

  ندارم به این لقب من و بشناسید نه شما نه هیچ کس دیگه

رو مو کردم اون ور اشک هام و پاک کردم عادالنه نبود اونجوری راجع بهم فکر کنه آیدا هم گریه میکرد 

  رو به داداشش گفت

هیچ وقت فکر نمیکرد که نمیتونه به پسر عمه اش اعتماد اونجا خونه غریبه نبود پسر عمه اش بود و اون  _

  . کنه

 آرشام دستی به موهاش کشید و پیاده شد خیلی ناراحت بود ناراحتیش و درک نمیکردم آیدا بهم گفت

  ازش ناراحت نشو خیلی عصبی بود _

دم حال بدش نه تازه فهمیجوابی ندادم حالم خیلی بد بود دلم شکسته بود فکر نمیکردم نیما چنین کاری باهام بک

 . به خاطر مشروب بود

 

 

 

 

  آرشام

وقتی رفتم از تو خونه آوردمش داشت اشک میریخت دلم ریخت پایین ؛ دلم نمیخواست اشکاشو ببینم . محکم 

پرتش کردم تو ماشین ؛ خیلی عصبانی بودم از دستش دوست داشتم تا میخورد میزدمش دختره ی احمق چی 

  . ومده خونه پسره غریبهبا خودش فکر کرده ا

نشستم تو ماشین و پامو گذاشتم رو گاز با سرعت رانندگی میکردم هیچ کدومشون حرف نمیزدن فقط گریه 

؛ انقدر عصبی بودم که ماشین نگه داشتم و هرچی از دهنم دراومد بارش کردم وقتی اونجوری حرف میکردند

ود ولی نباید اینجوری باهاش حرف میزدم بدتر اینکه زد و جواب داد خیلی دلم سوخت درسته اشتباه کرده ب

آیدا گفت اون پسر ، پسر عمه اش هست درسته حماقت کرد و به اون پسر اعتماد کرد . از ماشین پیاده شدم 

دستی به موهام کشیدم نمیدونستم باید چیکار کنم . به ساعت نگاه کردم تا االن هم کلی دیر شده بود جواب 

بدم تا االن به احتمال رسیدن خونه ما .  نشستم تو ماشین و رو کردم به سمت دخترا و  بابای مهسان و چی

  گفتم

  تا االن خیلی دیر شده برای خونه قیافه های شما انقدر گریه کردید کلی تابلوئه _

  مهسان با نگرانی گفت

  م نمیزارهمیخوایید به بابام بگید به خدا حماقت کردم من هرزه نیستم اگه بگید زنده ا _
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  اروم باش دختر نمیخوام بگم به شرطی که دیگه تکرار نشه _

  اصال غلط بکنم که همچین کاری بکنم دیگه _

  سری تکون دادم و گفتم

  حاال گوش کنید ببینید چی میگم رفتیم خونه میگیم تصادف کردیم شما هم ترسیدید و گریه کردید _

  آیدا گفت

  اما ماشینت که سالمه _

  رو روشن کردم و پامو گذاشتم رو گاز و رفتم تو درختی که روبرو بود ؛ دخترها جیغ کشیدند ؛ گفتم ماشین

  حاال دیگه نیست _

  مهسان و نگاه کردم که شرمنده سرش و انداخته بود پایین و گفت

  به خاطر من ماشینتون صدمه دیده اصال نمیدونم چحوری تشکر کنمواقعا شرمنده ام _

  از این به بعد دختر خوبی باشی خودش تشکر ؛ خوب متوجه شدید چی میگیم دیگههمین که  _

  هردو سرشون تکون دادم خنده ام گرفت گفتم

  به جای اینکه سرتون تکون بدید زبونتون تکون بدید _

 . ماشین و به حرکت درآوردم و به سمت خونه رفتیم

چرا ما دیر کردیم چهره ی گریون و چشم های قرمز وقتی رسیدیم خونه مامان زود اومد تو حیاط تا ببینه 

  مهسان و آیدا رو دید ترسیده گفت

  چیشده مادر ؟ چرا اینا گریه کردم _

  هیچی مامان جان اقا بهرام اینا اومدن ؟ _

  نه چطور مگه ؟ _

  خب خدارو شکر _

  رو کردم به دخترها و گفتم

  ید و صورتتون بشورید من به مامان توضیح میدمشما برید تو تا اینا نیومدن لباساتون عوض کن _

  رفتند باال منم رو کردم به مامان که نگرانی نگاهم میکرد گفتم

قربونت برم مامانم چرا انقدر نگرانی چیزی نشده تو راه تصادف کردیم مجبور شدیم دیر بیاییم همین  _

  هممونم سالمیم خدارو شکر بخیر گذشت

 . دو باهم داخل ساختمان شدیممامان خیالش راحت شد و هر
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  مهسان

باورم نمیشه که آرشام به خاطر من ماشین زد تو درخت که بتونه دروغ بگه . خوشبحال آیدا که همچین 

برادری داره که تو هر لحظه از زندگیش پشتش هست . ولی من چی ؟ من اگه برادر داشتم نیما جرات نداشت 

وری باهام بازی کنه ؛ من چقدر احمقم که نفهمیدم داره فیلم بازی میکنه بازیگر به من نزدیک بشه و اینج

  . قابلی هم بود

رسیدم خونه آیدا اینا . مامانش با نگرانی اومد استقبالمون تا مارو دید بیشتر نگران شد ولی آرشام مارو 

  . برستاد داخل خونه تا خودش صحبت کنه

  یم داخل اتاق نشستم رو تخت و زدم زیر گریه ؛ آیدا اومد بغلم کرد و گفتبا آیدا رفتیم تو اتاقش . تا رفت

  چرا گریه میکنی ؟ خدارو شکر همه چی بخیر  گذشت _

  میون گریه گفتم

  آیدا دلم شکست فکر نمیکردم نیما باهام اینکارو کنه کاش بهش اعتماد نمیکردم _

  یش اتفاق بدتری نیوفتاددیگه گریه نکن قربونت برم خدارو شکر کن که شناخت _
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  . دلم خوش بود میاد خواستگاریم منم میتونم درس بخونم چه قوالیی که بهم نداده بود _

میدونم سخته عزیزم خیلی سخته ولی با گریه کردن که کار درست نمیشه انشاهللا درست میشه تو هم به  _

 دانشگاهت میرسی

  خدا کنه _

  و صورتت بشور تا بابات نیومده حاال بلند شو لباستو عوض کن دست _

  . مانتومو درآوردم و رفتم تو دستشویی که تو اتاق بود صورتمو شستم تا چشمام قرمزیش از بین بره

  اومدم بیرون و گفتم

  من که لباس ندارم _

 من دارم بهت میدم _

  تونیک سورمه ای رنگی از داخل کمد درآورد و داد بهم و گفت

 تو بیشتر میاد این و بپوش این و نو خریدم به _

چاره ای نداشتم لباس و از گرفتم و پوشیدم موهامو هم دم اسبی بستم جلو اینه تو اتاق آیدا نشستم و ارایش 

مالیمی روی صورتم نشوندم . نگاهم افتاد به آیدا که یه شومیز گلبهی تنش کرده بود و موهای کوتاهشو به 

 اروم تر شده بودیم آثار گریه از رو صورتمون پاک شده بودصورت کج ریخته بود رو صورتش  . هردو 

. 

  از اتاق خارج شدیم و به پذیرایی رفتیم مامان آیدا سریع برلی هردومو شربت اورد و گفت

  بخورید دخترانم ترسیدید حتما فشارتون افتاده _

 از مهربونی به اجبار شربت و به خوردمون داد. خیلی مهربون بود درست برعکس خواهرش که اصال

   . چیزی سرش نمیشد

آرشام مقابل تلویزیون نشسته بود و تو فکر بود کلی ازش خجالت میکشم امیدوارم فکری بدی راجع به من 

  . نکرده باشه

اونشب مهمونی تموم شد همون شب کلی نیما بهم زنگ زده بود و پیام داده بود که من نخونده پاکش کردم 

 . کنم و دیگه بهش فکر نکنم نیما برای من مرده و دیگه وجود ندارههمین امشب میخواستم چالش 

 

 

 

 



 

 
57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آرشام

فکر بودن اون پسر با مهسان دیوونه ام کرده بود . درسته که آیدا گفت پسر عمه اش هست ولی خب باورش 

  .کشم بیرونسخته که پسر عمه اش اون رفتار و داشته باشه . باید به وقتش از زیر زبون آیدا ب

یادش افتادم و با مهسان مقایسه اش کردم درست نبود این مقایسه فرقشون بین زمین تا آسمون هست . سرمو 

  . تکون دادم تا از فکرش بیرون بیام

مهمونی تموم شد خاله و شوهرش و مهسان رفتن . آیدا رفت تو اتاقش قبل از اینکه برم رفتم تو اتاق آیدا و  

  گفتم

 هتر بود حالش ؟مهسان ب _

  آیدا با ناراحتی گفت

  . نه طفلک خیلی حالش گرفته بود _

  اون پسر واقعا پسر عمه اش بود ؟ _
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حق نداری راجع به مهسان بد فکر کنی آره پسر عمه اش بود فقط عوضی بود و با مهسان بازی کرده بود  _

  خدارو شکر که براش اتفاقی نیوفتاده

 .ببینمیعنی چی درست توضیح بده  _

  داری از زیر زبونم حرف میکشی ؟ _

  . نه وروجک میخوام کمک دوستت کنم _

  با شیطنت نگام کرد و گفت

باشه نیما پسر عمه ی مهسان ، اوم ی جورایی از بچگی دوسش داشت مثل اینکه نیما میفهمه و کلی بهش  _

یدونی . االن کلی ناراحت هم به خاطر وعده وعید میده و مهسان ساده هم باور میکنه دیگه بقیه اش و خودت م

  . نیما که سواستفاده کرد ازش هم به خاطر دانشگاه نرفتنش

 رفتم تو فکر حق داشت مهسان هم بخواد اعتماد کنه میخواست از اون قفس که باباش براش ساخته بیاد بیرون

.  

دم وارد ساختمان شدم تا در و باز از مامان اینا خداحافظی کردم و راه افتادم سمت خونه . ماشین و پارک کر

کردم پاکتی از الی در افتاد پایین برش داشتم روش اسمم و نوشته بازش کردم کارت عروسی شادی بود ی 

  برگه ی کوچیک داخلش بود که نوشته بود ) بابت همه چی ممنون خوشحال میشم تشریف بیارید (

خوشحال شدم براش . وارد خونه شدم و بدون اینکه  خیلی خبر خوبی بود برام که بالخره سر و سامون گرفت

 برقی رو روشن کنم به داخل اتاق رفتم و خودم رو تخت پرت کردم . چشمام و بستم روز خیلی سنگینی بود

خیلی دوست داشتم به مهسان کمک کنم ولی نمیدونستم چجوری . باید برم با باباش صحبت کنم بعد نمیگه به 

 . توچه مربوطه آخه

 نمهسا

نیما دست از سرم برنمیداشت مدام زنگ میزد کالفه ام کرده بود جوابشو نمیدادم حتی چند بار ناشناس زنگ 

م برم کالس زبان که گوشیزد تا فهمیدم خودشه قطع کردم نمیدونم با چه رویی زنگ میزد . داشتم آماده میشدم

خورد . برداشتم میخواستم واسه اولین  زنگ خورد مثل همیشه نیما بود جواب ندادم که قطع شد دوباره زنگ

  و اخرین بار حرفاشو بشنوم ؛ گفتم

   الو _

  تورو خدا قطع نکن مهسان بذار حرفامو بزنم _

  جواب دادم بپرسم چرا ؟ _

به خدا دست خودم نبود نمیخواستم اینجوری بشه کارهام تو هم گره خورده بود کلی خورده بودم عصبی  _

ودم دیدم انگار کوره آتیش شده بودم نمیخواستم اینجوری بشه به خدا من دوستت دارم هم بودم تورو کنار خ

  . بهم ی فرصت دیگه بده جبران کنم
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فرصتی نمونده بین ما همه چی تموم شد دوست داشتنی هم نمونده معلوم نبود اگه آرشام و آیدا نبودن چه  _

  . یگه شماره ات بیوفته رو گوشیمبالیی سر من می اومد.  دیگه به من زنگ نزن نمیخوام د

  ولی من دوستت دارم مهسان باهام این رفتار نکن االن چند روز زندگی شده جهنم _

  .بسه دیگه لطفا بهم زنگ نزن خداحافظ _

   . گوشی رو قطع کردم کیف و کفش مو برداشتم رفتم بیرون

  گفت تو کالس نشسته بودیم که آیدا زد به پهلوم تا نگاهش کردم آروم

  یه خورده زودتر از کالس بزن بیرون آرشام میخواد باهات صحبت کنه _

تعجب کرده بودم و دلشوره ی عجیبی داشتم آرشام چیکار میتونه با من داشته باشه ؟ همین سوال از آیدا 

  پرسیدم که شونه با بی تفاوتی باال انداخت و گفت

 نمیدونم _

ردم تو فکر رفته بودم که چیکار کنه نکنه بخواد از قضیه نیما دیگه هرچی استاد میگفت اصال گوش نمیک

  . سواستفاده کنه ؟ نه آرشام اینجوری نیست . کلی با خودم کلنجار رفتم

  نیم ساعت مونده بود کالس تموم بشه آیدا بهم گفت

  اومدهبلند شو برو آرشام _

. وسایلمو برداشتم و از کالس زدم بیرون . از استاد اجاز گرفتم که با چشم غره رفتن بهم اجازه داد برم 

  بیرون آموزشگاه بودم که آرشام دقیق جلو پام رو ترمز زد و بهم گفت

  سوار شو _

  سوار ماشین شدم و آروم سالم کردم که جوابمو داد و احوالمو پرسید بازم آروم جوابشو دادم . گفت

   نمخیابون پایینی ی کافه هست بریم اونجا باهات صحبت ک _

سرمو تکون دادم . جلو در کافه پارک کرد و هردو پیاده شدیم و وارد کافه شدیم . دنج ترین میز و انتخاب 

  کرد و نشستیم و گفت

  چی میخوری ؟ _

  هیچی _

سری تکون داد و گارسون و صدا کرد و دو تا قهوه سفارش داد تعجب کردم از پرروییش که اصال توجهی 

 . کرد به من نکرد و کار خودش

  وقتی قهوه رو آوردن رو کرد به من و گفت

  میخوام بهت کمک کنم بری دانشگاه _
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  با تعجب نگاهش کردم چجوری میخواست کمکم کنه ی کم از قهوه اش و خورد و گفت

  اینجوری نگام نکن بگو تا کنکور چقدر مونده ؟ _

  یک ماه و نیم دیگه _

 ثبت نام کردی ؟ _

  بله _

  ر بدی ؟ یعنی آمادگی داری ؟میتونی کنکو _

بله خب من همیشه تنها بودم و تنها سرگرمیم درس خوندن بود . کلی درس ها رو خوندم میدونم کنکور بدم _

  قبول میشم

  خوبه تو امسال کنکور میدی فقط تو این یک ماه و نیم بازم بخون _

  آخه چجوری ؟ بعدشم به لطف خاله شما کتابامو جمع کرده _

  رات کتاب میارممن ب _

  دیگه چشمام از تعجب باز نمیشد یعنی چی این حرفاش ؟ دوباره از قهوه اش خورد و گفت

  قهوه اتو بخور _

  نمیخورم از قهوه خوشم نمیاد مخصوصا مزه ی تلخش میشه به من بگید میخوایید چیکار کنید ؟ _

  میخوام بیام خواستگاری ؟ _

  با فریاد گفتم

 چییییییی؟ _

 سر ها تو کافه برگشت سمت ما سریع دستم و گذاشتم رو دهنم سرمو انداختم پایین گفتمهمه 

  ببخشید شوکه شدم _

اشکال نداره گفتم میخوام بیام خواستگاریت نه به خاطر اینکه بری دانشگاه از روز اول به دلم نشستی  _

  ن به هرکسی دل ببندینمیگم دوستت دارم نه ولی به دلم نشستی نمیخوام به خاطر دانشگاه رفت

  با عصبانیت گفتم

  سواستفاده کنیدشما میخواین ازم _

  با اخم نگاهم کرد و گفت

اونی که میخواست ازت سواستفاده کنه پسر عمه ی گرامیت بود نه من مثل اینکه اشتباه متوجه شدی من  _

  یتمیخوام بیام خواستگاری حاال میل خودته قبول کنی فردا شب میام خواستگار
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نمیدونم چی بگم از یه طرف مسئله دانشگاه رفتن هست از یه طرف اینکه من هیچ حسی به آرشام نداشتم. 

ولی میشد بالخره دوست داشت یا عادت کرد . بهش نگاه کردم پسر جذابی بود هر دختری آرزوی هردختری 

  بود که چنین پسری تو زندگیش باشه و بشه بهش تکیه کرد . گفت

ر حمایتت میکنم اگه دانشگاه قبول شی میتونی راحت بری و بیای فقط دو چیز ازت میخوام من همه جو _

در ازاش یکی اینکه بهم وفادار باشی به هیچ عنوان خیانت نکنی چون نمیبخشمت و مطمئن باش زندگی رو 

  برات جهنم میکنم دوم اینکه برام همسر باشی قبول ؟

  اهل خیانت نبودم و نیستم فقط سرمو تکون دادم که گفتشرط سختی نبود من هیچ وقت تو زندگیم 

  به جای اینکه اون سرتو تکون بدی زبونتو تکون بده _

  بله چشم _

 . خواستگاری خوبه بلند شو بریم دنبال آیدا بعدشم برسونمت فردا شب منتظر باش میام _

و سوار ماشین شدیم به دنبال آیدا  هردو بلند شدیم آرشام حساب کافه رو پرداخت کرد و هردو رفتیم بیرون

 . رفتیم

 

 

 

 

 

 

  آرشام

تمام حرفامو بهش زدم باید میگفتم نمیخواستم به خاطر این موضوع به کس دیگه اعتماد کنه و ازش سواستفاده 

  . بشه

  باهم به دنبال آیدا رفتیم تو ماشین شماره اش گرفتم . جلوی خونه شون پیداش کردم و گفتم

که تا کنکور مونده حسابی درس بخون نگران کتاب نباش من زنگ میزنم به خاله کتاباتو بهت تو این مدت  _

 بده

  با لبخند ازم تشکر کرد و رفت داخل خونه من و آیدا به سمت خونه رفتیم . آیدا گفت

  خیلی خوشحال برات داداشی بهترین انتخاب کردی _
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بوق زدم که در باز شد و ماشین وارد خونه کردم . تو  حرفی نزدم و فقط لبخند زدم . رسیدم جلوی در خونه

حیاط پارک کردم . هردو از ماشین پیاده شدیم و وارد خونه شدیم که آیدا مثل همیشه با صدای بلند سالم کرد 

  و گفت

   آهای اهالی خونه ببینید کی اومده چی چی آورده _

  مامان اومد و گفت

  چیه خونه رو گذاشتی رو سرت _

  به من افتاد شروع کرد به قربون صدقه رفتن که ایدا با ناراحتی گفت نگاهش

  همیشه تبعیض قائلی سر من داد میزنی قربون صدقه ی آرشام میرم من باید برم مامان واقعی مو پیدا _

  مامان گفت

  انقدر چرت و پرت نگو اینجا سرپا واینستا برو لباس تو عوض کن بیا ی چیزی بخور _

  دارم مامان جونم من دوستت _

  گونه ی مامان و بوسید رفت تو اتاقش ؛ خنده ام گرفته بود مامان سری به نشونه ی تاسف تکون داد و گفت

  بیا تو پسرم بیا بشین _

  اومدم داخل پذیرایی و رو مبل نشستم که مامان با شربت اومد کنارم نشست و گفت

  ینجااین طرفا آفتاب از کدوم طرف دراومده اومدی ا _

  باهاتون کار داشتی _

 خیر انشاهللا چیشده ؟ _

  بزارید بابا هم بیاد اونموقع میگم _

  باشه عزیزم نگرانم کردید _

  خبر خوبیه نگران نباشید _

قبل از اینکه بابا بیاد خونه به فالمک زنگ زدم ازش خواستم کتاب های مهسان بهش بده درس بخونه قبول 

  . دم تا قبول کردنمیکرد کلی باهاش چونه ز

  سرمیز شام نشسته بودیم و شام میخوردیم که گفتم

  میخوام زن بگیرم _

به بابا نگاه کردم که پوزخند زد حق داشت اون دفعه گند زده بودم ولی حاال فرق داشت مامان با خوشحالی 

  گفت
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  الهی قربونت برم بهترین دختر رو برات پیدا میکنم _

  ودم میدونم کی و میخوامالزم نیست مامان من خ _

  بابا با اخم گفت

  الزم نکرده میخوای مثل اون موقع بشه من آبرومو از سرراه نیاوردم که تو بخوای ببریش _

  مامان گفت

  احمد _

  گفتم

  سال پیش ۴نه مامان جان حق داره بابا میدونم بازم من و نبخشیده من خامی کردم  ولی االن فرق داره با  _

  تمامان گف

  کی هست ؟ _

 مهسان دختر آقا بهرام _

  بابا گفت

  فکرشو از سرت بیرون کن _

  مامان گفت

  چرا ؟ دختر خیلی خوبیه ؟ _

 میدونم خیلی هم خانم و دختر خوبیه ولی تفاوت سنیشون و در نظر نمیگیری اصال نمیشه _

  گفتم

  میدونم بابا ولی خب ازش خوشم اومده دختر خوبیه _

  ق گفتمامان با ذو

 خیلی خوشحالم دست رو خوب کسی گذاشتی _

  بابا گفت

  فکر نکنم بهرام قبول کنه _

  مامان گفت

  اگر خود مهسان قبول کنه به فالمک میگم راضیش کنه _

  آیدا گفت
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  ازخداشه از دست مهسان راحت بشه _

  مامان گفت

  پس من زنگ میزنم واسه فردا شب قرار میزارم _

  گفتم

  راضی هستید ؟ بابا شما _

  راضیم برای اولین بار انتخابت عالیه _

  . لبخند زدم و مامانم با خوشحالی بلند شد رفت تا به فالمک زنگ بزنه

  بعد کلی حرف زدن با فالمک اومد و گفت

  ۱قرارمون شد فردا شب ساعت  _

  آیدا گفت

  مامان حاال من چی بپوشم _

  . ع فرار کرد و رفت تو اتاقشمامان با عصبانیت چشم غره رفت که سری

منم خداحافظی کردم و اومدم سمت خونه ی خودم . وقتی رسیدم خونه بدون اینکه لباسمو عوض کنم خودمو 

  . پرت کروم رو تخت

ی حالی داشتم شک و تردید وجودم و پر کرده بود . نمیدونم کارم درست هست یا نه ؟ میدونم مهسان هیچ 

ن میترسم که بره دانشگاه و از من ببره . نراید بزارم اینجوری بشه وگرنه دیگه از حسی به من نداره و از ای

من چیزی باقی نمیمونه . بهش نباید زیاد سخت بگیرم ولی خب مواظبش باشم . نذارم چیزی کم داشته باشه 

  . که بخواد دست از پا خطا کنه

دم اومدم . از جام بلند شدم و لباسمو عوض انقدر به این چیزها فکر کردم که با شنیدن صدای اذان به خو

کردم رفتم وضو گرفتم و یجاده امو پهن کردم و قامت بستم . نماز خوندم و از خدا خواستم کمکم کنه و بتونم 

 . مهسان و عاشق خودم کنم و دلبسته به زندگیش کنم

ده بود . موهامو روبه باال تو آینه نگاهی به خودم کردم کت و شلوار سرمه رنگی با پیراهن سفیدی تنم کر

  .حالت داده بودم

سوار ماشین شدم و سرراه گل فروشی وایسادم و گلی که سفارش داده بودم و گرفتم و رفتم سمت خونه مهسان 

 . اینا . مامان اینا قرار بود از اون طرف بیان
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  مهسان

نواده اش بیان خونه ما خواستگاری ولی نمیدونم چرا بابا از صبح دلشوره داشتم امشب قرار بود آرشام و خا

اخم داشت . فکر کنم راضی نبود ؛ همیشه میگفت دوست داره زودتر شوهرم بده ولی حاال این اخم ها معنی 

  . دیگه داشت . امیدوارم تو کار نه نیاره اگه بیاره من نمیدونم باید چیکار کنم

و نمیدونستم باید چی بپوشم هیچ کس هم نبود کمکم کند . اخر سر که یک ساعت بود جلوی کمد ایساده بودم 

کل کمد و ریختم بیرون بعد از کلی امتحان کردن لباس ها ، تصمیم گرفتم ی کت و دامن کرم رنگ با ساپورت 

 پوشیدم نشستم جلو آینه ی آرایش مالیم که شامل خط چشم ریمل و ی رژ کالباسی رنگ رو صورتم نشوندم

.  
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تاقم رفتم بیرون ؛ گلبانو داشت ظرف میوه رو میذاشت رو میز . سرشو بلند کرد تا منو دید شروع کرد از ا

قربون صدقه رفتن من و سریع رفت تو آشپزخونه تا اسپند دود کند . نگاهم به بابا افتاد که با لبخند غمگینی 

ن لحظه گلبانو با اسپند اومد بیرون نگاهم میکرد . فالمک هم کنار نشسته بود و با حرص نگاهم میکرد . همو

  و دور سرم گردوند و گفت

  جای مادرت خالیه تا ببینه دخترش چقدر بزرگ شده و داره ازدواج میکنه _

  . اشکی که از گوشه چشمش چکید و پاک کرد و سریع رفت تو آشپزخونه

ترین روز زندگیم کنارم بود و کاش مامانم اینجا بود کنارم بود باهاش حرف میزدم درد دل میکردم تو بزرگ

 . بهم دلداری میداد . جلوی اشکهامو گرفتم

رفتم رو مبل جلوی تلویزیون نشستم و مدام به ساعت نگاه میکردم و کانال هارو باال پایین میکردم ولی آروم 

  . نمیشدم

ایستادیم . وارد  زنگ خونه به صدا دراومد. بابا در و باز کرد ما جلوی در به خاطر استقبال ۱راس ساعت 

خونه شدند و سالم و احوال پرسی کردیم فریبا خانم من و بغل کرد و کلی ابراز خوشحالی کرد . آرشام هم 

  با تیپش خیلی جذاب شده بود اومد جلوم وایستاد و دسته گل رز زیبایی که دستش بود و به دستم داد و گفت

  قابلتو نداره _

پایین دست گل گرفتم و بردم تو آشپزخونه تا بزارم تو گلدون . رو به از خجالت سرخ شدم و سرم انداختم 

  گلبانو گفتم

 یه گلدون میدی گلهارو بزارم توش _

 چه گلهای خوشگلی _

فقط لبخند زدم و گل ها رو گذاشتم تو گلدون و گذاشتم رو اپن آشپزخونه البته به پذیرایی دید نداشت . گلبانو 

 چایی ها ریخت و گفت

  ادر ببربیا م _

 وااااای نه گلبانو خرابکاری میکنم ی موقع دستام داره میلرزه _

  گلبانو گفت

 . باشه تو برو من میارم آروم باش دخترم چیزی نشده که _

سعی کردم به خودم مسلط بشم و از آشپزخونه بیرون رفتم و به پذیرایی رفتم دوباره به خاطر من بلند شدند 

خواستم به خاطر من اینکارو نکنن . کنار آیدا نشستم . آیدا دستمو گرفت و که کلی خجالت کشیدم ازشون 

  آروم بهم گفت

  تو چرا انقدر یخی  ؟ _

  استرس دارم _
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  با حرف زدن باباش نتونست حرفی بزنه که گفت

ما شسر اصل مطلب پسر ما گلوش پیش دختر خانم شما گیر کرده اگه اجازه بدید غالم آقا بهرام بهتره بریم _

  بشه

 بابا گفت

  اختیار دارید قبل از هرچی باید بپرسم شما قبال ازدواج کردید _

با تعجب به بابا نگاه کردم یعنی چی ؟ آرشام قبال ازدواج کرده ؟ چرا من نمیدونستم ؟ نگاهم به آرشام افتاد 

که  نمیفهمیدم چیشده که دستاش از عصبانیت مشت شده بود . آیدا هم داشت با نگرانی به آرشام نگاه میکرد

  همه شون نگران آرشام بودند . بابای آرشام گفت

سال پیش ی حماقت بود که تموم شد که تو اون قضیه پسر من  ۴ازدواج نبود فقط عقد کردند که مال  _

   تقصیری نداشت . امیدوارم فالمک خانم بهتون گفته باشه

شت که باباش ازش دفاع کنه تو چشماش برق خوشحالی آرشام با تعجب به باباش نگاه میکرد انگار توقع ندا

  .رو دیدم

  بابا گفت

  که اینطور _

  مامان آیدا گفت

 اگه اجازه بدید بچه ها برن باهم حرفاشون و بزنن _

  بابا گفت

  خواهش میکنم _

  رو کرد به من گفت

  . دخترم با آقا آرشام برید تو اتاقت حرفاتون و بزنید _

ه اتاق من رفتیم خدارو شکر اتاقم و مرتب کردم وگرنه آبروم میرفت . در باز کردم و هردو بلند شدیم هردو ب

 وارد اتاق شدیم رو تخت نشستم  آرشام هم رو صندلی روبروی من نشست و گفت

  درساتو میخونی؟ _

  بله ممنونم فالمک کتابارو بهم داد _

   خوبه _

  ی سوال بپرسم _

  بپرس _
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  ودید قبال زن داشتید ؟چرا بهم نگفته ب _ 

  چون لزومی نداشت بعدشم فقط عقد کردیم همین زیاد طول نکشید جدا شدیم _

  دلیلش میتونم بپرسم ؟؟ _

  عصبانی شده بود این و میشداز دست های مشت کرده اش فهمید ولی سعی کرد آروم باشه گفت

  . م همه چی برای من تموم شده استخیانت کرد همین بیشتر نپرس که دلم نمیخواد راجع بهش حرف بزن _

پس به خاطر همین از من وفاداری میخواست خیلی ناراحت شدم براش تمام سعی مو میکنم همسر خوبی 

  باشم براش و خیانت نکنم . اون دختر چجوری دلش اومد اینکار و انجام بده . گفتم

 ببخشید ناراحتتون کردم _

  آرشام گفت

  ؛ با خانواده امشب صحبت میکنم که زودتر نامزد بشیم که بتونی کنکور بدی نه اشکال نداره مهم نیست _

  واقعا ممنونم نمیدونم چجوری محبتت و جبران کنم ؟ _

  نیازی به جبران نیست همین که فقط به من وفادار باشی کافیه _

  مطمئن باشید هستم _

دراومد برداشتم با دیدن شماره ی نیما اخم  لبخند زد منم با لبخند نگاهش کردم . همون لحظه گوشیم به صدا

  کردم و جواب ندادم آرشام گفت

  کیه ؟؟ چرا جواب ندادی ؟ _

  هیچکس ی مزاحم _

  بده من جواب بدم _

  نه الزم نیست میترسم اینجوری جری تر بشه _

  غلط کرده گفتم بده من _

ه ترسیده بودم که نیما بفهمه و ی کاری با ترس گوشی رو دادم که جواب داد و رفت تو بالکن تا حرف بزن

دست من و خودش بده خیلی کله شقه . خدایا من و میبینی نذار آرامش مو از دست بدم . بعد از چند دقیقه 

  آرشام با عصبانیت اومد داخل اتاق که من عقب عقب رفتم و خوردم به دیوار اومد باال سرم وایسادو گفت

  این مرتیکه همون پسر عمه اته _

  از ترس فقط سر تکون دادم که گفت

  چند وقته زنگ میزنه _



 

 
69 

 

  از فردای همون روز مدام زنگ میزنه ولی به خدا جوابشو نمیدم اصال _

  با عصبانیت فریاد زد

 چرا باید بگه زن منه هان ؟؟ چرا تا االن نباید به من بگی هان ؟؟ _

  بغض کرده بودم دوست نداشتم سرم داد بزنه آروم گفتم

اون دیوونه است و چرت و پرت میگه من و اون هیچ صنمی نداریم جز اینکه پسر عمه ام هست همین  _

اگه به شما هم نگفتم چون من و شما قبال نسبتی باهم نداشتیم وگرنه من از خدامه از دستش خالص بشم 

  مرتیکه عوضی رو

  نشست رو صندلی با عصبانیت دستی تو موهاش کشید و گفت

یخوام ی لحظه عصبانی شدم . خط تو باید عوض کنی بعدشم خودم حال این پسررو جا میارم تا معذرت م _

  . از اینکارا دیگه نکنه

ضربان قلب تند میتپید خیلی ترسیده بودم خب بهش حق هم میدادم حتما نیما بهش چرت و پرت گفته . فقط 

 سرمو تکون دادم نمیتونستم حرف بزنم . گفت

  ن سرت از زبونت استفاده کن بلند شو بریم بیرونبه جای تکون داد _

از اتاق رفتیم بیرون و پله ها رو طی کردیم به پذیرایی رفتیم . کنار آیدا نشستم . آرشام هم روبروی من 

نشست . چند دقیقه دیگه حرف زدن . بعداز اینکه قرار شد ما جواب بدیم بلند شدند و خداحافظی کردند و 

 . رفتند

 

 

 

 

 

 آرشام

  از ماشین که پیاده شدم مامان شروع به قربون صدقه رفتن من و گونه ام بوسید و گفت

  الهی شکر بالخره دامادیتو میبینم _

باهم رفتیم داخل خونه و جلوی در به استقبالمون اومدن با دیدن مهسان تو اون کت و دامن کرم رنگ دلم 

لش کرد و بوسیدش . دست گل و که بهش دادم از براش رفت خیلی خوشگل شده بود . مامان با مهربونی بغ

خجالت سرخ شده بود . از من گرفتش و تشکر کرد و رفت تو آشپزخونه . ماهم تو پذیرایی نشسته بودیم 
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هرکس از موضوعی صحبت میکرد حوصله ام و سر برده بودند . بعد از چند دقیقه مهسان اومد نشست کنار 

 . خانمی اومد چایی تعارف کرد و رفت آیدا دقیق روبروی من . پشت سرش هم

وقتی بابای مهسان حرف همسر قبلی رو کشید وسط به شدت عصبی و ناراحت شدم ولی آروم شدم وقتی بابا 

 . از من دفاع کرد . انگار دنیا رو به من دادند

ه ان هم ببا مهسان اومدیم داخل اتاقش تا حرف بزنیم . اتاق خوشگلی داشت خوش سلیقه و مرتب بود . مهس

همسر قبلی فکر میکرد و از من سوال پرسید بازم عصبی شدم ولی خودم کنترل کردم و با ارامش به سواالش 

جواب دادم. داشتیم باهم حرف میزدیم که موبایلش زنگ زد وقتی با اخم بهش نگاه کرد و جواب نداد با شک 

  پرسیدم

 کیه ؟ چرا جواب ندادی ؟ _

  هیچکس ی مزاحم _

  جواب بدم بده من _

  نه الزم نیست میترسم جری تر بشه _

  غلط کرده گفتم بده من _

  گوشی رو ازش گرفتم و جواب دادم و گفتم

  بفرمایید _

 شما ؟ _

  جنابالی زنگ زدی از من میپرسی شما ؟ _

 زدممن به گوشی خانمم زنگ _

  این و که گفت من آتیش گرفتم و گفتم

وشی خانم من ی بار دیگه زنگ بزنی مزاحم بشی با پلیس سرو کار غلط کردی مرتیکه عوضی این گ _

  داری

 تو غلط کردی شوهر دختر دایی منی من هروقت دلم بخواد زنگ میزنم _

  باشه تو زنگ بزن تا بفهمی چیکارت میکنم این خانم زن من _

لم رفتم جلوی مهسان د بدون اینکه اجازه بدم حرفی بزنه گوشی رو قطع کردم با عصبانیت وارد اتاق شدم و

  . میخواست تا میخورد میزدمش که چرا ی پسر غریبه باید اینجوری بگه

وقتی اونجوری با بغض حرف زد عصبانیتم فروکش کرد . نشستم رو صندلی و دستی تو موهام کشیدم بهش 

  گفتم

 . بایدخطتو عوض کنم بعدشم خودم حال این پسررو جا میارم تا مزاحمت نشه دیگه _
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 . زم سرشو تکون داد . من باید این عادت از سرش بندازم تا دیگه به جای سرش زبونش و تکون بدهبا

از اتاق رفتیم بیرون و تو پذیرایی نشستیم . بعد چند دقیقه بلند شدیم از خونه رفتیم بیرون قرار شد تماس 

 بگیرند و جواب بدند .

  مهرداد گفت

 از کارت مطمئنی آرشام ؟ _

  ر میپرسی ازش خوشم اومده میخوام ازدواج کنم تو نامزد کردی من حرفی زدمآره چندبا _

  دیوونه من با اسلیوم نامزد کردم ولی تو چی باید حس تو بزاری کنار _

  نه کم کم با اس ام آشناش میکنم _

  مهرداد همین جوری که از اتاق میرفت بیرون گفت

  صالح ممکلت خویش خسروان دانند_

شد . پشت میز نشسته بودم و داشتم کارهامو میکردم یادم افتاد امشب عروسی شادی هست .  از اتاق خارج

بعدازظهر بود . دیگه حوصله کار کردن نداشتم فکرم خیلی مشغول بود . از پشت  ۳نگاهی به ساعت کردم 

  میز بلند شدم از اتاق بیرون رفتم. رو کردم به منشی و گفتم

  کاری بود با موبایلم تماس بگیریدخانم بهاری من دارم میرم  _

  چشم جناب مهندس _

از شرکت رفتم بیرون و دکمه آسانسور و زدم منتظر شدم آسانسور بیاد باال . صدای گوشیم بلند شد . گوشی 

  رو از جیبم دراوردم نگاهی به شماره انداختم با دیدن شماره ی مهسان بالفاصله جواب دادم و گفتم

  بله _

  ساد و من سوار شدم و دکمه ی پارکینگ زدم . مهسان گفتآسانسور وای

 سالم خوبید ؟؟ _

  خوبم تو خوبی ؟ _

  صداش میلرزید انگار ترسیده بود گفتم

  چیزی شده مهسان صدات میلرزه ؟ فالمک اذیتت کرده ؟ _

  ... نه ولی _

  آسانسور تو پارکینگ وایساد و از آسانسور بیرون اومدم و با عصبانیت گفتم

 . درست حرف بزن ببینم _
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  نیما بازم بهم زنگ زده تهدید کرده میترسم بالیی سر شما یا من بیاره _

  با عصبانیت گفتم

  غلط کرده مرتیکه عوضی خودم به حسابش میرسم شماره اشو برام بفرست _

 ....نه تورو خدا باهاش درگیر نشید میترسم _

  نذاشتم حرفشو کامل بزنه پوزخند زدم و گفتم

  نترس به عشقتون آسیب نمیزنم _

  با لحن ناراحتی گفت

اون دیگه عشق من نیست دوست داشتن چنین آدمی حماقت محض بود منطورم این بود میترسم شما آسیب  _

  ببینید همین

بدون گفتن کلمه ای گوشی رو قطع کرد؛ محکم کوبیدم به الستیک ماشین لعنتی ؛ باز خراب کاری کردم نباید 

 .زود قضاوت میکردمانقدر 

  رسید که شماره ی نیما رو برام فرستاده بود و زیرش نوشته بودپیامی از طرف مهسان برام

 ( لطفا دیگه اشتباهم و تو سرم نکوبید)

 . براش نوشتم ) دیگه تکرارنمیشه قول میدم ( و فرستادم

 

 

 

 

 

 

 

  مهسان

 ه بابا صدام کرد و خواست بشینم ؛ منم نشستم روبروشبعدرفتن آرشام و خانواده اش . داشتم میرفتم تو اتاقم ک

  که گفت

  نظرت چیه ؟ _

 سرمو انداختم پایین و آروم گفتم
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  هرچی شما بگید بابا _

سال ازت بزرگتره قبال هم ازدواج کرده با این چیزها که میدونی حاضری قبول کنی زنش  ۵۱میدونی  _

  بشی ؟ نظر تو مهمه

ذاشتید دانشگاه برم هیچ وقت االن ازدواج نمیکردم مجبورم به خاطر درس خوندن با خودم فکر کردم اگه می

  ازدواج کنم . گفتم

  من موافقم _

  فالمک لبخند زد و گفت

  مبارکه _

  . به اجبار تشکر کردم میدونستم از دست من خالص میشه و خیلی راحت پیش بابا جلون میده

  . رد اتاقم شدمشب بخیر گفتم و ازپله ها باال رفتم و وا

لباسمو با شلوارک و تاپ قرمز عوض کردم و آرایشمو پاک کردم . رو تخت ولو شدم . به آینده ام فکر کردم 

. به زندگیم با آرشام ؛ یعنی میتونم زندگی خوبی باهاش داشته باشم . شک داشتم و میترسیدم ؛ میترسیدم از 

بعدا اذیتم کنه . سرمو تکون دادم تا فکرهای منفی از  اینکه به خاطر دانشگاه رفتن زن کسی بشم که شاید

 . سرم بیرون بره

  . با فکر کردن به این چیزها بالخره خوابم برد

  با صدای زنگ گوشی موبایلم از خواب بیدار شدم خواب آلود گوشی رو جواب دادم و گفتم

 بله _

  دیشب خوش گذشت با اون مرتیکه _

  رم پرید ازجام پریدم و نشستم و گفتمبا شنیدن صدای نیما خواب از س

 به تو چه ربطی داره _

  به من ربط داره مهسان بفهم تو مال منی _

من هیچ وقت مال تو نیستم و نمیشم دست از سرم بردار من میخوام ازدواج کنم با همون مردی که دیشب  _

  باهاش حرف زدی

  یکهنمیزارم مطمئن باش یا بالیی سر تو میارم یا اون مرت _

  هیچ غلطی نمیتونی بکنی نمیخوام دیگه زنگ بزنی _

گوشی رو قطع کردم ترسیده بودم قلبم تند میتپید . ازش میترسیدم . نکنه بالیی سر من یا آرشام بیاره خدایا 

خودت کمکم کن . از جام بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن دلم مثل سیر و سرکه میجوشید . میخواستم به 
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گ بزنم ولی ترسیده ام کاری کنه نیما هم که کله خر ی بالیی سرش بیاره اون وقت من هیچ وقت آرشام زن

  . خودمو نمیبخشم

سعی کردم بهش فکر نکنم کتاب ریاضی مو برداشتم شروع کردم به خوندن و حل کردن مسئله . یجوری 

  . خودمو مشغول میکردم تا به حرفهای نیما فکر نکنم

بالخره به آرشام زنگ و قضیه رو گفتم . از حرفش خیلی ناراحت شدم نکنه بخواد  نتونستم طاقت بیارم

همیشه اینکارو انجام بده . بهش پیام دادم و بهش گفتم که نباید اینکارو انجام بده و اون هم قبول کرد و گفت 

 . تکرار نمیکنه امیدوارم که دیگه حرفی نزنه چون واقعا نمیتونستم تحمل کنم

  زد و گفتزنگعت بعد تلفنم با آرشام دوباره بهمحدود یک سا

  آماده شو برو خونه ی ما شب میام دتبالت بریم عروسی _

  تعجب کرده بودم این حرف چیه میزنه آخه ؟ بابا رو چیکار کنم ؟ گفتم

  بابا رو چیکار کنم ؟ _

ی با آژانس برو مراقب مامان باهاش صحبت کرده فقط حرفی از من نزده تو هم هواست باشه داری میر _

  هم باش

  ولی من که لباس ندارم _

  از دست شما دخترا من برات میارم _

  باشه _

  فقط مردقب خودت باش و با آژانس برو _

قبول کردم و از هم خداحافظی کردیم گوشی رو قطع کردم . صدای فالمک اومد که داشت صدام میکرد از 

  اتاق رفتم بیرون و با فریاد گفتم

 بله ؟ _

  حاضر شو برو خونه ی فریبا خواهرم با دخترش ریاضی کار کن _

 بابا راضیه ؟ _

  اره من باهاش صحبت میکنم _

رفتم تو اتاقم و از تو کمد ی تیشرت صورتی کار شده برداشتم با شلوار جین مشکی پوشیدم . مانتوی مشکی 

رتم نشوندم شال مشکی طالیی مو هم سر رنگ که مدل پیراهنی داشت و تنم کردم . آرایش مالیمی رو صو

کردم؛ کیف و کفش مشکی مو برداشتم و از اتاق رفتم بیرون و از گلبانو خواستم به آژانس زنگ بزنه . چند 

دقیقه منتظر شدم که آژانس رسید ؛ از اهالی خونه خداحافظی کردم و از خونه رفتم بیرون ؛ آژانس روبروی 

  . باز کردم و نشستم و آدرس خونه ی آیدا اینا رو دادمدر خونه منتطر بود . در عقب و 
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کرایه رو حساب کردم از ماشین پیاده شدم جلوی خونه شون وایسادم و زنگ و فشردم . بعد چند ثانیه در باز 

شد . وارد خونه شدم . حیاط خونه شون خیلی خوشگل هست و پر درخت و گلهای متنوع است . عاشق گل 

  . لذت بردم از این همه بوهای خوب و عالی یاط وایسادم ی نفس عمیق کشیدمو گیاه هستم . وسط ح

وارد ساختمان شدم که فریبا خانم اومد استقبالم و بغلم کرد و بوسید منو . وقتی بغلم میکرد حس میکردم مامانم 

  بغلم میکنه . گفت

  خوش اومدی دخترم _

تم که با جیغ آیدا از جا پریدم . اومد سمتم و بغلم کرد و تشکر کردم . باهم وارد پذیرایی شدم و رو مبل نشس

  گفت

  وااااای چقدر خوشحالم اینجایی ؟ _

 اوال سالم دوما خوبم تو خوبی ؟ _

  آخ ببخشید به کل یادم رفت _

 . میدونم انقدر دوستم داری و ذوق زده شدی از دیدنم که یادت رفت _

  محکم زد رو بازوم که صدام و درآورد گفتم

  بکشنه دستت چقدر سنگینه _

  باید عادت کنی دیگه خواهر شوهرت میشم _

  بیخود کردی خواهر شوهر میشی جالد که نمیشی _

  اومد جوابمو بده که فریبا خانم با ی سینی چایی اومد داخل و گفت

  راست میگه دخترم به عروسم حرفی بزنی من میدونم و تو _

  ایدا گفت

  د یا مامان مهسان ؟ااااا مامان من هستی _

  مامان هردوتون مهسان هم با تو برام هیچ فرقی نداره _

  ولی فکر کنم مهسان و بیشتر دوست دارید _

  کلی از حرف فریبا خانم خجالت کشبدم و سرم و انداختم پایین آیدا گفت

  باز دوباره لبو شد _

  خواستم جوابشو بدم که فریبا خانم زودتر جوابشو داد و گفت

  بچه ام نجابت و حیا داره مثل تو بی حیا نیست که _
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  آیدا با حرص و عصبانیت گفت

 . ااااا یعنی چی؟ اصال باهاتون قهرم همش من و تخریب میکنی اصال میرم معتاد میشم _

  فریبا خانم بغلشم کرد و بوسیدش و گفت

  . لوس نشو عزیزم میدونی تو هم عزیزی برای ما _

  و بوسید و گفت خندید و محکم مامانش

  دوستت دارم مامانی _

با لبخند نگاهشون میکردم بغض کرده بودم یاد خودم و مامانم افتادم دلم براش تنگ شده کاش زنده بود . خیلی 

 . وقته سر خاکشم نرفتم باید برم . اشکی از چشمم چوید که سریع پاکش کردم

  ب در فریبا خانم گفتباصدای در هرسه از جا پریدیم با دیدن آرشام در چارچو

  . چرا انقدر بی سرصدا میای تو ترسیدیم _

  واال من تو خیاط کلی بوق زدم نشنیدید _

  رو کرد به من و گفت

  . راه بیوفتیم زیاد وقت نداریم ۳مهسان برو آماده شو که باید ساعت  _

 که آیدا هم اومد کمک من باهم از جام بلند شدم و رفتم وسایلی که تو دستش بود ازش گرفتم انقدر زیاد بود

  از پله ها باال رفتیم . وارد اتاق آیدا شدیم . ایدا شروع کرد به نگاه کردن وسایل و گفت

  . اووووو داداشم چیکار کرده برات _

 . نگاهی به وسایل انداختم همه چه برام خریده بود . مانتو شال کیف کفش پیراهن مجلسی

عاده خوشگل و شیک بود . رنگش گلبهی بود همون رنگی که دوست دارم نگاهی به پیراهن کردم فوق ال

  . مدلشم توری پرنسسی بود و پوشیده . حتی ساپورت هم گرفته بود به خاطر کوتاهی لباس بپوشم

  آیدا گفت

 . بشین موهاتو درست کنم _

 وم شد نگاهی به خودمنشستم رو صندلی جلوی آینه که آیدا شروع کرد به درست کردن موهام وقتی موهام تم

  . کردم موهامو فر کرده بود و ی بافت کوچیک جلوی موهام زده بود که خوشگلش کرده بود

  . آرایشم خودم انجام دادم . ی آرایش مالیم رو صورتم نشوندم

دم رآیدارو به بدبختی از اتاق بیرون کردم تا بتونم لباسم و بپوشم . لباس و پوشیدم تو آینه نگاهی به خودم ک

فوق العاده شده بودم . چرخیدم دور خودم و یه بوس برای خودم فرستادم . مانتو و شالمو برداشتم با کیف و 
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کفش گلبهی رنگ که رنگش رو به سفید میرفت . کفشش خوب بود زیاد پاشنه اش بلند نبود . راحت میتونستم 

  باهاش راه برم . از اتاق بیرون رفتم . آیدا تا من دید گفت

  ووووون چه خوشگل شدی داداشم امشب کار دستت نده خوبهج _

  . زشته بی حیا این حرفا رو نزن _

از پله ها رفتم پایین با دیدن آرشام با اون کت و شلوار نفس بند اومد ضربان قلبم تند شد واقعا جذاب و دختر 

ه بودیم من حتی یک قدم کش شده . سرشو برگردوند تا من و دید نگاهشو از من نمیگرفت هردو بهم زل زد

 .هم برنمیداشتم

با صدای فریبا خانم که اسپند آورده بود و دور سر آرشام میگردوند و قربون صدقه اش میرفت . نگاهم و از 

  آرشام گرفتم و از پله ها پایین رفتم . فریبا خانم اسپند و دوسر منم گردوند و گفت

 . چشم حسود کور _

  آرشام گفت

  د بریم ؟؟مادر من دیر ش _

فریبا خانم بعد از کلی سفارش که مواظب من باشه اجازه داد که بریم . مانتو پوشیدم و شال و سر کردم ؛ از 

خونه خارج شدیم سوار ماشین شدیم و راه افتادیم . دستشو به ضبط برد و روشنش کرد و آهنگ خارجی 

 . پخش شد که قشنگ و آرامش بخش بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرشام
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ش که باالی پله ها وایساده بود دلم لرزید . ضربان قلبم تند شده بود . با این لباس فوق العاده شده بود با دیدن

فکر نمیکردم این لباس انقدر بهش بیاد وگرنه نمیخریدمش خیلی تو چشم هست. با صدای مامان که داشت 

  . اسپند می آورد چشم از مهسان گرفتم

ظب مهسان باشم از خونه اومدیم بیرون . سوار ماشین شدیم و راه افتادیم بعد از کلی سفارشات مامان که موا

. سکوت ماشین عذاب آور بود به خاطر همین دستمو بردم سمت ضبط و ی آهنگ انگلیسی پخش کردم . 

  هرکدوممون تو فکر بودیم . مهسان گفت

  ممنونم بابت لباس _

  . خواهش میکنم _

 میتونم بپرسم کجا میریم ؟ _

  روسی یکی از دوستان هست میخواستم تنها نرمع _

  . سرشو تکون داد و روشو کرد سمت پنجره ی ماشین و بیرون و نگاه میکرد

  . دقیقه طول کشید تا برسیم ۴۱باغی که برای عروسی در نظر گرفته بودند خارج از تهران بود تقریبا 

یم رفتم کنار مهسان وایسادم بازومو به طرفش ماشین بردم داخل باغ و پارک کردم هردو از ماشین پیاده شد

  گرفتم و گفتم

  بگیر بازومو _

  . با شک و تردید نگاهم کرد ولی دستمو گرفت. باهم به سمت پشت باغ که عروسی اونجا برگزار میشد

 وارد که شدیم فوق العاده شلوغ بود همه مشغول رقصیدن بودند . مهسان به اتاق پرو که تو باغ قرار داشت

رفت و بعد چند لحظه برگشت کنارم باز بازومو گرفت و به سمت عروس و داماد که تو جایگاه مخصوصشون 

  . بودند رفتیم

نگاهیبه سرتاپای داماد انداختم نه خوب بود فکر کنم لیاقت شادی رو داشته باشه . روبروشون وایسادیم و 

دست گره شده ی مهسان به بازوی من  سالم کردیم نگاهشون چرخید سمت ما شادی تا نگاهش خورد به

  شوک زده نگاهم کرد .  برای اینکه جو سنگین پیش افتاده رو از بین ببرم گفتم

  سالم مبارکتون باشه انشاهللا به پای پیر شید _

  داماد گفت

 من شمارو میشناسم ؟ _

  خواستم جواب بدم که شادی گفت

  از آشنایان هستم آقای آرشام پارسا _

  فتداماد گ
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  خوشبختم آقای پارسا من کیوان جاهد هستم _

  دستم و تو دست دراز شده ی کیوان گذاشتم و گفتم

  منم خوشبختم _

 حس کردم مهسان بازومو سفت تر چسبید گفتم

  نامزد مهسان _

  هردو ابراز خوشبختی کردند و ما اومدیم این طرف پشت میزی نشستیم که مهسان گفت

 ستتون هست؟مگه نگفتید عروسی دو _

  بله االنم همین و میگم _

  بعد دوستتون همون خانم هست که زوم شده بود روتون _

  خنده ام گرفته بود از لحنش که با حرص صحبت میکرد رو کردم بهش و خم شدم رو صورتش و گفتم

  حسودیت شد _

  با حرص گفت

  . نخیرشم اصال به اون دختر بیریخت حسودیم نشد _

  تو گوشش گفتم

  هرکی قبال تو زندگیم بوده مال قبل بود االنم فقط و فقط تو ، تو زندگیم هست همین و بس _

  . سرمو بردم عقب به صورت لبو شده اش نگاه کردم لذت بردم از شرم و حیاش و خجالتش

  ی لیوان آب ریختم و بهش دادم گفتم

  بخور آروم بشی _

 . لیوان و برداشت و سر کشید

 

 

 

 

 

 مهسان
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ی که دعوت بودم خارج از تهران بود . ی باغ بزرگ و چراغونی شده خیلی خوشگل بود . سرسبز و باغ

پراز درخت های سربه فلک کشیده . بازوی آرشام تو محکم تو دستم گرفتم نگاه خیره اون دختر یا همون 

  . عروس روی آرشام عصبیم کرده بود . خودمو بیشتر به آرشام چسبوندم

که فهمیدم دوست آرشام پسر نبوده و دختر بود چرا باید بیاد عروسی دوست دخترش . بیشتر عصبی شدم 

؛ وقتی روم خم شد و نفس هاش رو فکرمو به زبون آوردم که با حرفش کلی خجالت کشیدم و عصبی شدم

گوشم مو ی نداشتم خیس شد ی جوری شدم خودمم نمیفهمم چرا اینجوری میشم . ازم فاصله گرفت و ی لیوان 

  آب گذاشت جلوم و با خنده گفت

  بخور آروم شی _

لیوان و برداشتم سر کشیدم از عصبانیت دستامو مشت کردم بیشعور خوشش میاد من و اذیت کنه . چند دقیقه 

  ای همینجوری گذشت هردو ساکت به جمعیت نگاه میکردیم که بلند شد جلوم وایساد و گفت

 مادمازل افتخار ی دور رقص میدین ؟ _

تعجب نگاهش کردم چی میگفتم بلد بودم برقصم همیشه تو خونه تنها بودم فیلم های دانلود شده رو میزاشتم  با

    و میدیدم و تمرین میکردم ولی حاال اینجا با آرشام اصال روم نمیشد اینکارو انجام بدم . وقتی تردیدمو گفت

  دستم درد گرفت خانم خانما _

به پیست رقص رفتیم . دستشو گذاشت رو کمرم و منو کشید سمت بغلش . دستمو تو دستش گذاشتم و باهم 

شروع کردیم با ریتم آهنگ رقصیدن . نگاهم به پشت سر آرشام افتاد که عروس داشت با ناراحتی به رقص 

  ما نگاه میکرد آروم تو گوش آرشام گفتم

  به خاطر لج عروس خانم رقصیدیم _

ربیارم اون موضوع هم تموم شده است من و شادی هیچ ارتباط باهم من بچه نیستم بخوام لج کسی رو د _

  نداریم حتی دوسشم نداشتم که حاال بخوام ناراحت باشم دلم خواست با زنم برقصم مشکلیه

 . نمیدونم چرا ناخودآگاه رو لبم لبخند نشست با حرف هاش دلگرم کننده بود یجورایی

 . اد خداحافظی کردیم به سمت خونه راه افتادیمبالخره مراسم تموم شد ماهم با عروس و دام

شب خوبی بود بهم خوش گذشت . آرشام منو رسوند خونه شون و خودش رفت . هیچ وقت نفهمیدم چرا خونه 

  . خودشون نمیاد و چه مشکلی با باباش داره که جدا زندگی میکنه

حوال پرسی من و به اتاق سابق ارشام وقتی وارد خونه شدم فریبا خانم به استقبالم اومد بعد از سالم و ا

راهنمایی کرد وارد اتاق شدم اتاقش ی دکور کرم قهوه ای داشت اتاق شیک و ساده هست روبروی تختش 

  . عکس بزرگی از خودش داشت

لباسمو عوض کردم و آرایشمو پاک کردم و رو تختش دراز کشیدم و به فکر امشب بودم به فکر بغل آرشام 

 . چشمم کنار نمیرفت دروغ بود اگه میگفتم از رقص لذت نبردم یک لحظه از جلوی
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همه چی خیلی سریع انجام شد و امروز روز عقد من و آرشام هست . قرار بریم محضر و عقد کنیم جشنی 

  . نداشتیم قرار بود بعد از کنکور من جشن عقد و عروسی رو باهم بگیریم

  .وادگی اومدن خونه ما و تاریخ عقد رو تعیین کردندخان دو روز بعد از عروسی که با آرشام رفتیم

من و آرشام و باهم خرید رفتیم کلی خرید کردیم دست رو هرچی میداشتم کلی با اخم نگاهم میکرد دیگه 

حرصم و درآورده بود میخواستم کلی بزنمش . آخر سر دیگه نطر نمیدادم بهش گفتم که فقط خودش انتخاب 

ود دست رو هرچی میذاشت عالی بود . برای محضر کت و شلوار شیری رنگی کنه . واقعا خوش سلیقه ب

گرفتم و ی شومیز ساده سفید رنگ برای زیر کت و شال ست کت و شلوار خریدم . کیف و کفش کرم رنگی 

سانتی بود تا حاال چنین کفشی نپوشیدم  ۵۱ام خریدم . میخواستم کفش پاشنه بلند بخرم منطورم از پاشنه بلند 

میخواستم بخرم و بپوشم بیشتر به خاطر اینکه قدم خیلی کوتاه بود البته از آرشام کوتاه بود . وقتی تو  ولی

  مغازه کفش پوشیدم میخواستم با مخ بیام رو زمین که آرشام من و گرفت و با اخم گفت

  الزم نکرده کفش اتقدر پاشنه اش بلند باشه کوتاه ترشو بخر _

اگه خورده بودم زمین حتما دست یا پام میشکست . آرشام با حرص نگاهم میکرد خنده ام گرفته بود یعنی 

  . خب دست خودم نیست یکی میخوره زمین یا حتی خودم خنده ام میگیره

 .بالخره کفش موردنظر رو خریدیم

امروز صبح هرچی فریبا و آیدا اصرار کردند برم آرایشگاه قبول نکردند . مراسمی نبود که بخوام به 

ایشگاه برم ی محضر ساده بود خودم هم میتونستم آرایش کنم. آرشام هم تاکید کرده بود آرایش مالیم داشته ار

  . باشم

به صورتم تو آینه نگاه کرد باورم نمیشد امروز عروس میشم . اشک تو چشم هام جمع شد کاش مادرم هم 

  . راش تنگ شدبود عروس شدن من و میدید کاش میرفتیم سر خاک مامانم چقدر دلم ب

با صدای فالمک که اسمم و صدا میکرد از فکر اومدم بیرون و به خودم مسلط شدم . نگاه دیگه به خودم 

انداختم. ارایش مالیمی رو صورت بود همون طور که آرشام خواسته بود. قاب عکس مامان و برداشتم و از 

  جلوم وایساد و گفت اتاق رفتم بیرون و از پله ها پایین رفتم بابا با دیدنم اومد

  انشاهللا خوشبخت بشی بابا _

با خجالت سرمو انداختم پایین و تشکر کردم . از خونه اومدم بیرون . با دیدن آرشام که تو کوچه وایساده بود 

 رفتم سمتش و آروم سالم کردم . نگاهی به من انداخت لبخندی از روی تحسین زد . اشاره کرد سوار بشیم

  ه افتادیم سمت محضر . تو ماشین از من پرسیدسوار شدیم و را

 اون قاب عکس چیه دستت ؟ _

  قاب عکس و برگردونم و بهش نشون دادم و گفتم

  مادرم خواستم تو عقد کنارم باشه خودش نیست حداقل عکسش باشه _

  دستمو گرفت تو دستشو گفت



 

 
82 

 

  مطمئن باش االن داره نگاهت میکنه و خوشحاله_

ی ندادم . نگاهم و به بیرون دوختم به آدم هایی که رد میشدند نگاه کردم . بعضی ها آروم لبخند زدم و جواب

میرفتند و بعضی ها با عجله بعضی ها شاد و بعضی ها غمگین . من چی االن شادم یا غمگین . نمیدونم هنوز 

 . تو شک و تردید بسر میبرم از آینده میترسم از زندگی با آرشام هنوز تردید دارم
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 آرشام

وقتی ناراحتی مهسان از نبود مادرش دیدم بهم ریختم و برای دلداری دادن بهش دستشو تو دستم گرفتم تا 

بهش بفهمونم اگه مادرت نیست من کنارم غصه هیچ چیز نخور . ولی خب جایگاه من کجا و جایگاه مادرش 

  . کجا ؛ خیلی باهم تفاوت داره

ضر هیچ حرفی بین مون ردو بدل نشد. به ساعت نگاه کردم تا قرار محضر یک ساعت و تا رسیدن به مح

 نیم  مونده بود . ناگهان با ماشین خیابون و دور زدم هرچی مهسان پرسید کجا داری میری جوابی بهش ندادم

.  

ت لی برگشبا سرعت میروندم . میخواستم به موقع برسیم تو جاده بهشت زهرا که بودیم مهسان با خوشحا

  سمت من و گفت

  داریم میریم سر خاک مامانم ؟_

  اره داریم میریم از مادر خانمم اجازه بگیریم _

  . وااااای خیلی خیلی مرسی نمیدونم چجوری ازت تشکر کنم _

از خوشحالیش لبخند زدم خداروشکر تونستم خوشحالش کنم . سرراه وایسادم ی دسته گل خریدم برای 

  . سرخاک

  دن به سر خاک از ماشین پیاده شدیم. مهسان رفت سرخاک وایساد گل و گذاشت رو خاک و گفتبا رسی

سالم مامانی جات راحته خوب من و گذاشتی رفتیا . مامان امروز روز عقدم خیلی دوست داشتم کنارم  _

  . بودی میدونم من و میبینی مامانی خیلی دعام کن تو به خدا نزدیک تری

  و گفتنگاهی به من کرد 

  مامانی ایشون آرشام هست شوهر آینده ام _

  آروم گفت

  مامان پسر خوبی امیدوارم تو هم ازش خوشت بیاد _

با لبخند نگاهش کردم ی کم ازش دور شدم تا بتونه راحت تر با مادرش صحبت کنه . بعد از چند دقیقه صداش 

  کردم و گفتم

  بریم خانمی دیر میشه ها_

  یم که گفتباهم سوار ماشین شد

  . مرسی خیلی سبک شدم _

  در جوابش فقط لبخند زدیم و به سمت محضر راه افتادیم
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دقیقه تاخیر رسیدیم جلوی محصر پیاده شدیم . وارد محضر شدیم . اکثر فامیل دعوت شده بودند البته  ۵۵با 

  . بزرگتر های فامیل . و دوست صمیمیم مهرداد و خانمش کیانا اومده بودند

  رد شدیم مامان اومد جلو و گفتتا وا

 معلوم هست کجایید چقدر دیر کردید ؟ _

  دقیقه است خب ۵۵مامان اونقدر هم دیر نکردیم فقط  _

مامان سری به نشونه ی تاسف تکون داد و ما رفتیم در جایگاهی که برای عردس و داماد تعیین کرده بودند 

  . ه ی عقد بزارهنشستیم . قبلش مهسان عکس مادرش و داد تا تو سفر

مهسان قرآن در دستش گرفت و بازش کرد شروع کرد به خوندن کیانا و یکتا دختر عمه ی مهسان پارچه 

 . داشت باال سرما قند میسابیدرو باال سرما نگه داشته بودند و آیدا هم
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   مهسان

ادرم . خیلی خوشحال شدم و حرف زدن با وااااای باورم نمیشه انقدرراحت ذهن منو خوند و برد سر خاک م

مادرم سبکم کرد . دیگه استرس نداشتم . شک و تردیدمو کنار گذاشتم با قدم محکم کنارش راه میرفتم . انگار 

  .مادرم از انتخابم مطمئنم کرد

اهم ب سر سفره عقد نشسته بودیم و داشتم قرآن میخوندم که دست آرشام و تو دستم حس کردم . از خدا خواستم

  .خوشبخت بشیم و عاقبت بخیر بشیم

بالخره بعد مسخره بازی که آیدا درآورد با اجازه پدر و روح مادرم بله روگفتم . بعد حاج آقا از آرشام پرسید 

  . که با لحنی محکم بله رو گفت

ت دم دوسبعد مراسم عقد و کادو ها تموم شد. کلی عکس گرفتیم کیانا که همسر مهرداد که تازه فهمیده بو

  . صمیمی ارشام هست . کیانا عکس میگرفت . بعد همه رو بیرون کرد و کلی عکس دوتایی از ما گرفت

بعد رفتیم آتلیه و کلی عکس از ما گرفت کلی ژست های خجالت اور میگفت که من مدام قرمز میشدم و 

رم که خجالت نکشم بازم آرشام میخندید به من . حرصم دراومده بود هرچی سعی میکردم پررو بازی دربیا

  . نمیشد

کارمون تو آتلیه تموم شد . قراربود بریم خونه ی آرشام اینا همه اونجا جمع بودند و ی جشن کوچولو بود . 

  تو ماشین بودیم که گفتم

  لباسم برای شب بد نیست؟ _

  .نه خیلی هم خوبه پوشیده و مناسب _

   لباس گلبهی که خریدی رو بپوشمخب ناسالمتی من عروسم بریم خونه ی ما اون  _

  با اخم گفت

  نه الزم نکرده همین خوبه _

با قهر روم و کردم اون ور مثال من عروس امشبم بعد باید با کت و شلوار باشم با اخم بیرون و نگاه میکردم 

  که دستشو گذاشت رو دستم و گفت

  امشب کسایی هستن که نمیخوام تورو با اون لباس ببینن _

  اشکالش چیه اون که پوشیده است تو مجلس غریبه پوشیدم اینجا که همه آشنان خب _

خب همون دیگه چون میشناسمشون میگم و خیلی بهت میاد دیگه نمیخوام راجع بهش بحث کنیم و روز  _

  اول به خودموم تلخ کنیم

  باشه _

گ شاد گذاشت و زیر لب لبخند زد و دستمو گذاشت رو دنده و دست خودشو گذاشت روش خودش و ی آهن

 . با اهنگ میخوند منم ی جورایی ذوق کردم از غیرتش همیشه از این جور مردها خوشم میومد
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  به خونه شون رسیدیم تو خیاط پراز ماشین بود با تعجب گفتم

 مامان همه رو دعوت کرده ؟ _

  . مامان میگفتم خودش گفت و خیلی دوست داشت به فریبا خانم

  ارشام گفت

  از دست مامان گفتم میخوام خلوت باشه _

  دستشو گرفتم و گفتم

  حرص نخور بریم تو _

  . دست تو دست هم داخل ساختمان شدیم که مامان با اسپند اومد استقبالمون بقیه کل میکشیدند برامون

تمو دا اومد دسرفتم تو اتاق و شال و برداشتم موهام کامل لخت دورم ریخته بودم . از اتاقم رفتم پایین که آی

  گرفت و گفت

 بیا بریم آرشام منتظرته _

رفتیم کنار آرشام و نشستم کنارش با اخم نگاهم میکرد به خودم نگاه کردم نمیفهمیدم چرا اینجوری میکنه تو 

  گوشم گفت

  موهاتو ببند _

  فتمبه روبرو نگاه کردم به دیدن نیما متوجه شدم آرشام حق داره بلند شدم که دستم و گرفت گ

  میرم تو اتاق موهامو ببندم _

دستمو ول کرد و وارد اتاق آرشام شدم کش موهامو که روی میز گذاشته بودم برداشتم و موهامو ببندم درگیر 

  بستن موهام بودم که صدای در و شنیدم گفتم

  داشتم میومدم تو دیگه چرا اومدی ؟ _

  برگشتم با دیدن نیما پشت سرم جیغ زدم و گفتم

  اینجا چیکار میکنی ؟ برو بیرون تو _

تو بابد مال من باشی نه این مرتیکه من نگفتی دوستم داری مس چرا دورم زدی هان ؟ این بهتره ؟ این  _

 پولدارتر نه ؟

تو چشمام اشک جمع شده بود بغض داشتم ترسیده بودم  ولی نمیخواستم نیما این و بفهمه با لحنی که سعی 

  میکردم محکم باشه گفتم

  خفه شو عوضی خودت کاری کردی ازت ببرم آرشام از تو مردتر از تو الیق تر مطمئن باش _
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همون لحظه در باز شد آرشام وارد اتاق شد با دیدنش اشکم سرازیر شد اومد سمت نیما یقه شو گرفت و 

  کوبیدش تو دیوار و گفت

  مرتیکه عوضی تو تو اتاق من و زنم چه غلطی میکنی _

  سردی نگاهش میکرد و گفتنیما با خون

  بهت نمیاد سیب گاز زده کس دیگه ای برداری _

ونم تاثیر بزاره چون میدحرفش رو آرشام با وقاحت تمام این حرف زد اشکهای من بیشتر سرازیر شد میترسم

از این حرفها بدش میاد . آرشام و جری کرد و گرفت با چک و گلد محکم میزدش دست از سرش برداشت 

  د کنار من گفتمو اوم

  آرشام به خدا دروغ میگه _

خم شد لبشو گذاشت رو لبم و شروع کرد به بوسیدنم شوکه شده بودم اصال نمیدونستم باهاش چیکار کنم اشکم 

  بند اومده بود. انگار آروم شده بودم . لبشو برداشت شوک زده نگاهش میکردم آروم بغلم کرد و گفت

  هییییییش آروم باش _

  . ودم آغوشش بوسه اش مثل قرص آرامبخش بودآروم ب

  . تازه متوجه شدم نیما رفته بود

  از آغوشش بیرون اومدم خجالت میکشیدم تو چشماش نگاه کنم آروم گفتم

 ...... به خدا دروغ میگه من و _

  نذاشت حرفمو کامل بزنم گفت

  . راستشو میگیمن به حساب این آدم میرسم اصال خودتو ناراحت نکن میدونم دادی  _

  همون لحظه در باز شد آیدا اومد تو منم تو بغل آرشام بود خواستم بیام بیرون که نذاشت و با عصبانیت گفت

  مگه اینجا طویله است که همینجوری سرتو انداختی پایین اومدی تو _

  آیدا ریز خندید و گفت

  ببخشید هواسم نبود مامان گفت بیام صداتون کنم _

  گفتی برو ما هم االن میایمخب حاال  _

  آیدا رفت بیرون منم از بغلش اومدم بیرون آروم گفتم

  وااااااای آبروم رفت _

  هیچم آبروت نرفته بلند شو دست و صورتت و بشو بریم پایین چشمت سیاهه _
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ورتم صبلند شدم رفتم دستشویی تو اتاق صورتمو شستم و از تو کیفم لوازم آرایش و برداشتم و آرایش رو 

  نشوندم و با ارشام از اتاق بیرون رفتیم آروم گفتم

  من خجالت میکشم بریم پایین _

  خجالت نکش زن و شوهرم نامحرم هم که نیستیم _

دستمو تو دستش گرفت و از پله ها رفتیم پایین همه سرگرم صحبت بودند فکر نکنم کسی متوجه نبودن ما 

 . شده باشه
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  آرشام

با دیدن نیما تو مهمونی خونم به جوش اومد دوست داشتم انقدر بزنمش تا دیگه جرات نکنه جایی که من و 

  . مهسان هستیم پا بذاره

مهسان هم که موهاشو ریخته بود دورش فوق العاده زیبا شده بود و نیما هم چشم ازش برنمیداشت . با اخم به 

  . مهسان گفتم که موهاشو ببنده

بلند شد و رفت از پله ها باال و منم سرگرم صحبت با مهرداد شدم . ناگهان هرچی چشم چشم کردم  از کنارم

ندیدمش  ترسیده بودم سریع بلند شدم و وارد اتاق شدم با دیدن نیما و چهره ی ترسیده مهسان . یقه شو گرفتم 

ان گوشه اتاق و به سمت مهسو شروع کردم به زدنش با حرفش بدتر آتیشیم کرد و بیشتر زدمش . انداختمش 

 رفتم ترسیده بود حق داشت تا حاال من و اینجوری ندیده بود و مطمئنن ترسیده بود که حرف نیمارو باور کنم

.  

رفتم نشستم روبروش تا اومد حرف بزنه اجازه ندادم و شروع کردم به بوسیدنش میخواستم آرومش کنم فکر 

  . ومدکنم موفق شدم چون آروم شد و اشکش بند ا

بالخره این مهمونی خسته کننده تموم شد . دوست داشتم مهسان پیش من بمونه ولی باباش نذاشت و گفت 

هرموقع رفتید سر خونه زندگی خودتون میتونید باهم باشید . حرص مو درآورد خوب کسی نیست بهش بگه 

  . این خانم همسر قانونی من هست یعنی چی اینکارات

 . نذاشت حرفی بزنمبابا با چشم غره هاش 

  .مهسان هم با باباش گذاشت و رفت

  . منم از بابا اینا خداحافظی کردم و راهی خونه ی خودم شدم

وارد خونه شدم بدون روشن کردن چراغی وارد اتاق شدم و لباسامو درآوردم و ی شلوارک پوشیدم و رو 

  . تخت ولو شدم

که باز نتونه به مهسان نزدیک بشه . باید ی بالیی سرش با فکر اتفاق امشب باید بیشتر هواسمو جمع کنم 

  . بیارم تا دیگه جرات نکنه این کارهارو انجام بده

  . انقدر امروز خسته بودم که بیهوش شدم

  با صدای زنگ موبایلم با خواب آلودگی جواب دادم و گفتم

  بله _

  مرتیکه کدوم گوری هستی ؟ _

  چیشده ؟ _

  ؟ مگه با شرکت آلمانی جلسه نداریم االن میرسن تو هنوز خوابیتازه میپرسی چیشده  _

  به جون مهرداد یادم رفته بود کی میان _
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  ساعت دیگه میرسننیم _

  من اومدم تا قبل از اومدنشون _

  .گوشی رو قطع کردم با عجله ی دوش گرفتم و آماده شدم و از خونه زدم بیرون

  . روبه منشی گفتم دقیقه رسیدم شرکت ۴۱تقریبا بعد از 

 مهمون ها اومدن ؟ _

  بله ی ربعی پیش اومدن _

رفتم سمت اتاق مهرداد و در زدم و وارد شدم همه به احترام بلند شدم مهرداد با اخم نگاهم میکرد . رو به 

  مهمون ها لبخند زدم و گفتم

 . معذرت میخوام دیر شد کاری پیش اومد بفرمایید بنشینید _

سه تموم شد که نتیجه ی مثبتی داشت و بالخره قراد بسته شد . از غر غرهای مهرداد بعد یک ساعت جل

  . راحت شدم

  به اتاق خودم رفتم به منشی گفتم

  به مشتی بگو ی قهوه برام بیاره _

  چشم _

  اددبعد چند تا بوق با صدای خواب آلود جواب رفتم و موبایلم و برداشتم و شماره ی مهسان و گرفتمبه اتاقم

  بله ؟ _

  سالم خانم خوابالو _

  سالم خوبی ؟؟؟ صبح بخیر _

  سالم تو خوبی تنبل خانم _

  نخیرم من تنبل نیستم خب خسته بودم _

 مگه تو هفته ی دیگه کنکور نداری ؟ _

  چرا خب دارم تو هم همش به من استرس بده _

  رتنبلی نکن پاشو درستو بخون ولی قبلش ی صبحانه ی حسابی بخو _

  باشه حتما _

  همون لحظه مشتی برام قهوه رو آورد و گداشت رو میز و از اتاق رفت بیرون به مهسان گفتم

  من قطع کنم نگیری بخوابیا _
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  باشه دیگه نمیخوابم _

  بعدازظهر هم خودم میام دنبالت میبرمت کالس زبان _

  باشه منتظرم _

 . ه که خودم صبح خواب نموندمگوشی رو قطع کردم دختر تنبل خوابالو حاال نکن
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 مهسان

گوشی رو قطع کردم و با حرص از تخت بلند شدم . دیشب نخوابیدم اصال االنم که آرشام زنگ زد بیدارم 

 . کرد . همش تو فکر نیما بودم میترسیدم بالیی سر زندگیم بیاره که نشه درستش کرد

هم به من اعتماد داشت ولی میترسیدم اعتمادش از بین بره . اون وقت دیگه درسته به آرشام اعتماد داشتم او  

  . نمیشه کاریش کرد

  دست و صورتم و شستم . از پله ها رفتم پایین و رفتم تو آشپزخونه با صدای بلند گفتم

  سالم گلبانو جونم صبح قشنگت بخیر _

  گلبانو ترسید و برگشت نگاهم کرد و گفت

  ا بی هوا میای توترسیدم دختر چر _

  ببخشید گلبانو جونم حاال به ما صبحونه میدی _

  اره عزیزم بشین برات چایی بریزم _

  . نشستم پشت میز و گلبانو بساط صبحونه رو آورد و با ولع شروع کردم به خوردن

  . مبول بشبعد از خوردن صبحونه به اتاقم رفتم و شروع کردم به خوندن درس هام امیدوارم بتونم امسال ق

  . امروز قرار بود کنکور بدم خیلی استرس داشتم شب قبل اصال خوابم نبرد از استرس

  . قرار بود آرشام بیاد دنبال منو برسونه سر جلسه امتحان

با تک زنگی که رو گوشیم خورد متوجه شدم جلو در خونه منتظر منه . خودمو تو آینه چک کردم ی مانتو 

بیرون . بابا اینا خواب بودن ی یادداشت مشکی . جامدادیمو برداشتم و از خونه زدمساده پوشیدم با مقنعه 

  . بیرون . نمیخواستم بفهمن میخوام کنکور بدمبراشون گذاشتم که با آرشام میرم

  با دیدن ماشین آرشام جلوی در سریع سوار شدم و گفتم

  سالم _

  سالم خانم پس بوس من کو _

عقد کردیم تقریبا راحت شدیم ی کم فقط یکم خجالتم ریخته . سریع خم شدم و گونه  تو این یک هفته ای که

  اشو بوسیدم و گفتم

 . تورو خدا بریم که قلبم داره میاد تودهنم _

  ماشین و روشن کرد و راه افتاد وگفت

  آروم باش عزیزم تو قبولی من مطمئنم _

 خدا کنه _
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 رد و گفترسیدیم به حوزه ی امتحانی من و پیاده ک

آروم باش عزیزم ی نفس عمیق بکش و با اعتماد به تفس برو سر جلسه من میدونم تو میتونی . موفق باشی  _

  خانمم

به خودم مسلط شدم وارد دانشگاه شدم و سرجام نشستم . مراقب ها برگه ها رو پخش کردند شروع کردیم به 

 . جواب دادن سوالها

 آرشام روبرو وایساده رفتم جلو و گفتمدانشگاه خارج شدم دیدمبود که کنکور تموم شد از  ۵۱ساعت 

  سالم _

 سالم خانم خانما شیری یا روباه ؟ _

  با خستگی گفتم

 . هیچ کدوم بد نبود خوب بود باید جواب ها بیاد _

  بریم خونه من بخوابم _

 بشین بریم _

 . ندلی و خوابم بردسوار ماشین شدیم و راه افتادیم تو ماشین سرمو تکیه دادم به ص

  مهسان خانم بلند شو رسیدیم پاشو_

  چشمام و باز کردم با دیدن پارکینگی که برام غریبه بود با وحشت گفتم

 اینجا کجاست ؟ _

  خونه ما _

  چرا اومدیم اینجا _

  ی دختری نذاشت دیشب بخوابم حاال اومدیم اینجا که باهم بخوابیم _

 ؟خه چه اتفاقیاتفاق بدی بیوفته آه بودم تا حاال با ی پسر تنها نبودم میترسیدم دستام سرد شده بود استرس گرفت

  دیوونه ای مهسان ؟ با صدای آرشام از فکر بیرون اومدم . دستمو تو دستش گرفت و گفت

قرار نیست اتفاقی بیوفته در ضمن شوهرتم محرمتم پس الزم نیست نگران باشی فقط چرا انقدر یخی دختر  _

  وابیم همینقراد بخ

با حرفش آروم تر شدم . از ماشین پیاده شدیم و به سمت آسانسور گوشه ی پارکینگ رفتیم ؛ آرشام دکمه شو 

رو زد متوجه شدم خونه اش تو برج  ۵۱زد بعد از چند ثانیه آسانسور وایساد و داخلش شدیم و دکمه طبقه ی 

  . هستش

  . لید انداخت و بازش کرداز اسانسور اومدیم بیرون و جلوی در وایساد و ک
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وارد خونه شدیم نگاهی به دور و اطراف انداختم خونه زیبایی داشت با دکور سفید و شیری . ارشام از پشت 

  بغلم کرد و تو گوشم گفت

  وقت برای دیدن خونه زیاد االن بریم بخوابیم _

ق خوابی که انتها راهرو بود شد . ی راهرو اتنها خونه بود که به سه تا اتاق خواب منتهی میشد . وارد اتا

نگاهی به اتاق انداختم برعکس پذیرایی دکور اتاق سفید و مشکی بود . تخت سفید مشکی وسط اتاق بود . 

تا کشو داشت رو میز هم ی چراغ خواب قرار داشت . دیوار سمت  ۳سمت چپ میزی مشکی قرار داشت که 

. سمت راست اتاق هم میز توالت قرار داشت با ی آینه  چپ اتاق ی کمد سرتاسری بود رنگشم مثل تخت بود

روش .جلوش هم پر بود از ادکلن های مختلف . چقدر دوست داشتم تک تک ادکلن ها رو بو کنم . با صدای 

  آرشام دست از دید زدن اتاق برداشتم و گفتم

  وای مانتو مقنعه اتو دربیارینمیخ _

ک هیچی تنش نبود . وااااای خدا چه هیکل خوبی داره . ناگهای نگاهش که کردم مات شدم روش به جز شلوار

  به خودم اومدم جیغ زدم و رومو برگردوندم و گفتم

 چرا لخت شدی ؟ _

لخت نشدم فقط بلیزمو درآوردم با بلیز خوابم نمیبره . اینجوری هم نکن باید عادت کنی به بدون لباس من  _

  حاال بدو که من خیلی خسته ام

کر کردم خوب راست میگه شوهرمن و محرمم پس نباید خجالت بکشم . مانتو و مقنعه مو درآوردم با خودم ف

  . زیر مانتوم ی تاپ بندی بنفش پوشیده بودم خجالت میکشیدم اینجوری جلوش باشم

  با کشیده شدن دستم توسط آرشام رو تخت افتادم . من و گرفت تو بغلش و سرشو گذاشت رو سینه اش و گفت

  ن چیکار کنم تو خجالت نکشیم _

  لبمو گاز گرفتم و حرفی نزدم . منو محکم تر بغلم کرد و سرمو بود گفت

  جات همیشه اینجاست فراموش نکن _

لبخند زدم انگار حالم و خوب کرده بود . کنارش حالم خوب بود و آرامش داشتم . اومده بود تو زندگیم مثل 

. سرم که رو سینه اش بود و صدای قلبشو میشنیدم . با ریتم تند   همون معجزه ای که همیشه منتظرش بودم

  . میتپید

با آروم شدن ریتم قلبش و نفسش متوجه شدم که خوابش برد . منم چشم هام و گذاشتم رو هم و سعی کردم 

 . بخوابم

مدم و آهسته از چشمامو باز کردم با دیدن موقعیت تازه یادم افتاد کجا هستم . آروم از بغل آرشام بیرون او

اتاق خارج شدم میخواستم کل خونه رو دید بزنم بالخره قرار اینجا بشه خونه آینده ی من . اول وارد اتاقی 

که تو راهرو قرار داشت شدم . اتاق ساده با میز تحریر و کتابخونه و ی تخت فکر کنم اینجا اتاق کارش باید 

اتاق شدم و وارد پذیرایی شدم . پذیرایی ی دست مبل استیل باشه . از اتاق اومدم بیرون و بیخیال اون یکی 
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سمت چپ خونه چیده شده بود و ی دست مبل راحتی سمت دیگه ی خونه . تلویزیون بزرگی با سینما خانواده 

 ۴روبروی مبلهای راحتی قرار داشت آشپزخونه ی اپن روبرو خونه قرار داشت که ی میز نهار خوری 

  . نفره وسط قرار داشت

نمیدونم چرا ولی دلم خواست اون یکی اتاق هم ببینم با خودم گفتم خب حتما مثل بقیه اتاق ها ی اتاق ساده 

است . در اتاق و باز کردم با دیدن اتاق دهنم از تعجب باز مونده بود و ترسیده بودم . اتاق قرمز و مشکی 

مشکی قرار داشت . ی تخته به شکل  بود رو دیوار انواع شالق ها آویزون بود . گوشه اتاق ی تخت قرمز

ایکس روبروی تخت بود . ترسیده بودم آروم تو اتاق قدم میزدم در کمدهارو باز میکردم انواع و اقشام شمع 

گیره سوزن وجود داشت بعضی وسایل هم اصال اسمشون و نمیدونستم . یعنی آرشام مستر بود این اتاق 

نده بودم . تو فکر بودم با صدایی از جا پریدم آرشام جلوی در همون اتاق بازی هست که یبال راجع بهش خو

  وایساده بود گفت

 کی بهت اجازه داد وارد این اتاق بشی ؟ _

  با من من گفتم

  . من نمیدونستم نباید بیام فقط میخواستم خونه رو نگاه کنم _

  با اخم گفت

 اصال چجوری اومدی تو این اتاق ؟؟ _

  در باز بود به خدا _

ومد جلو تر و تو ی قدمیم وایساد و تو چشمام زل زد سریع نگاهمو ازش دزدیدم و زمین نگاه کردم ترسیده ا

بودم میلرزیدم . با خودم مدام میگفتم نکنه بهم آسیب بزنه نکنه بکشه من و . نکنه این پسر مشکل روانی 

ی ضوع گرایش داره دیوونه نیست ولداشته باشه ؟ با این اینکه میدونستم این گرایش هست و هرکی به این مو

  . چنین لحظه ای افکارم دست خودم نبود

دستشو گذاشت زیر چونه ام و سرمو آورد باال زل زد تو چشمام باز خواستم چشمام و بدزدم که با لحن 

  محکمی گفت

  خوشم نمیاد وقتی دارم باهات حرف میزنم چشمهاتو بدزدی _

  گفت مجبور شدم تو چشم هاش نگاه کنم که

  نترس قرار نیست بالیی سرت بیارم یا آسیبی بهت بزنم بیا بیرون راجع بهش باهم حرف بزنیم _

خودش از اتاق رفت بیرون همون لحظه نشستم رو زمین کلی انرژی از دست داده بودم چند لحظه صبر 

م تو هوه درست میکنه رفتکردم تا حالم بهتر بشه . بلند شدم د از اتاق رفتم بیرون دیدم تو آشپزخونه داره ق

  آشپزخونه که گفت

  بشین _

  نشستم پشت میز و ی لیوان شیر نسکافه با ی تیکه کیک شکالتی گذاشت جلوی من و گفت
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  زنگ زدم سفارش غذا دادم این بخور تا نهار برسه _

دست  و از خیلی خونسرد بود اصال راجع به چیزهایی که دیده بودم صحبت نمیکردم منم انگار قدرت تکلمم

  . داده بودم نمیتونستم حرفی بزنم

  خودش نشست پشت میز و کمی از قهوه اش و خورد نیم نگاهی به من کرد و گفت

  چرا نمیخوری ؟ بخور حتما ضعف کردی ؟ _

تازه یادم افتاد ازصبح هیچی نخورده بودم آروم شروع کردم به خوردن همش منتظر بودم حرف بزنه اما 

روم قهوه اش میخورد. گیج بودم و عصبی . از اینکه حرفی نمیزنه عصبیم کرده بود . گیج هیچی نمیگفت و آ

بودم از اینکه آرشام مستر بود و اگر ازم بخواد که اسلیوش باشم چی باید میگفتم درسته یکم از این رابطه 

. من روحیه خوشم میومد وای ترس داشتم ترس از آسیب دیدن و شکنجه هایی که راجع بهش شنیده بودم 

 . حساس و لطیفی داشتم نمیتونستم اینجور شکنجه های وحشتناک که راجع بهش خونده بودم تحمل کنم

چشمامو باز کردم با دیدن موقعیت تازه یادم افتاد کجا هستم . آروم از بغل آرشام بیرون اومدم و آهسته از 

جا بشه خونه آینده ی من . اول وارد اتاقی اتاق خارج شدم میخواستم کل خونه رو دید بزنم بالخره قرار این

که تو راهرو قرار داشت شدم . اتاق ساده با میز تحریر و کتابخونه و ی تخت فکر کنم اینجا اتاق کارش باید 

باشه . از اتاق اومدم بیرون و بیخیال اون یکی اتاق شدم و وارد پذیرایی شدم . پذیرایی ی دست مبل استیل 

ه بود و ی دست مبل راحتی سمت دیگه ی خونه . تلویزیون بزرگی با سینما خانواده سمت چپ خونه چیده شد

 ۴روبروی مبلهای راحتی قرار داشت آشپزخونه ی اپن روبرو خونه قرار داشت که ی میز نهار خوری 

  . نفره وسط قرار داشت

ه بقیه اتاق ها ی اتاق سادنمیدونم چرا ولی دلم خواست اون یکی اتاق هم ببینم با خودم گفتم خب حتما مثل 

است . در اتاق و باز کردم با دیدن اتاق دهنم از تعجب باز مونده بود و ترسیده بودم . اتاق قرمز و مشکی 

بود رو دیوار انواع شالق ها آویزون بود . گوشه اتاق ی تخت قرمز مشکی قرار داشت . ی تخته به شکل 

اتاق قدم میزدم در کمدهارو باز میکردم انواع و اقشام شمع  ایکس روبروی تخت بود . ترسیده بودم آروم تو

گیره سوزن وجود داشت بعضی وسایل هم اصال اسمشون و نمیدونستم . یعنی آرشام مستر بود این اتاق 

همون اتاق بازی هست که یبال راجع بهش خونده بودم . تو فکر بودم با صدایی از جا پریدم آرشام جلوی در 

  وایساده بود گفت

 کی بهت اجازه داد وارد این اتاق بشی ؟ _

  با من من گفتم

  . من نمیدونستم نباید بیام فقط میخواستم خونه رو نگاه کنم _

  با اخم گفت

 اصال چجوری اومدی تو این اتاق ؟؟ _

  در باز بود به خدا _
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زمین نگاه کردم ترسیده اومد جلو تر و تو ی قدمیم وایساد و تو چشمام زل زد سریع نگاهمو ازش دزدیدم و 

بودم میلرزیدم . با خودم مدام میگفتم نکنه بهم آسیب بزنه نکنه بکشه من و . نکنه این پسر مشکل روانی 

داشته باشه ؟ با این اینکه میدونستم این گرایش هست و هرکی به این موضوع گرایش داره دیوونه نیست ولی 

  . چنین لحظه ای افکارم دست خودم نبود

گذاشت زیر چونه ام و سرمو آورد باال زل زد تو چشمام باز خواستم چشمام و بدزدم که با لحن  دستشو

  محکمی گفت

  خوشم نمیاد وقتی دارم باهات حرف میزنم چشمهاتو بدزدی _

  مجبور شدم تو چشم هاش نگاه کنم که گفت

  هش باهم حرف بزنیمنترس قرار نیست بالیی سرت بیارم یا آسیبی بهت بزنم بیا بیرون راجع ب _

خودش از اتاق رفت بیرون همون لحظه نشستم رو زمین کلی انرژی از دست داده بودم چند لحظه صبر 

کردم تا حالم بهتر بشه . بلند شدم د از اتاق رفتم بیرون دیدم تو آشپزخونه داره قهوه درست میکنه رفتم تو 

  آشپزخونه که گفت

  بشین _

  یر نسکافه با ی تیکه کیک شکالتی گذاشت جلوی من و گفتنشستم پشت میز و ی لیوان ش

  زنگ زدم سفارش غذا دادم این بخور تا نهار برسه _

خیلی خونسرد بود اصال راجع به چیزهایی که دیده بودم صحبت نمیکردم منم انگار قدرت تکلمم و از دست 

  . داده بودم نمیتونستم حرفی بزنم

  ه اش و خورد نیم نگاهی به من کرد و گفتخودش نشست پشت میز و کمی از قهو

  چرا نمیخوری ؟ بخور حتما ضعف کردی ؟ _

تازه یادم افتاد ازصبح هیچی نخورده بودم آروم شروع کردم به خوردن همش منتظر بودم حرف بزنه اما 

گیج  . هیچی نمیگفت و آروم قهوه اش میخورد. گیج بودم و عصبی . از اینکه حرفی نمیزنه عصبیم کرده بود

بودم از اینکه آرشام مستر بود و اگر ازم بخواد که اسلیوش باشم چی باید میگفتم درسته یکم از این رابطه 

خوشم میومد وای ترس داشتم ترس از آسیب دیدن و شکنجه هایی که راجع بهش شنیده بودم . من روحیه 

 . بهش خونده بودم تحمل کنمحساس و لطیفی داشتم نمیتونستم اینجور شکنجه های وحشتناک که راجع 

  قهوه ام و خوردم نگاهی به مهسان کردم و گفتم

  چیزی میدونی؟ bdsm از _

  بله _

  تعجب کردم از حرفش میدونه و اینجوری ترسیده گفتم

  چی میدونی ازش؟ _
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  اینکه سلطه پذیر و سلطه گر هستند و رول های مختلفی داره _

 ی ؟جالبه از کجا این اطالعات و دار _

 تو اینترت سرچ کردم _

  خم شدم روش و گفتم

 حاال به این رابطه عالقه داری ؟ _

  نمیدونم _

  باهام راحت باش مهسان من نمیخوام به تو آسیبی بزنم . پس راحت حرفتو بزن _

 یکم این پا اون پا کرد و گفت

  هم دوست دارم هم میترسم _

  ت دارهواسه چی ترس آخه ؟ این رابطه ترس نداره لذ _

  ی چیزایی راجع بهش دیدم شکنجه های وحشتناک _

  خواستم جوابشو بدم که آیفون زنگ خورد گفتم

 . بیام صحبت کنیم غذارو آوردن بزار برم بگیرم _

 رفتم جلوی در و غذا رو گرفتم و اومدم دیدم نشسته همونجوری و خیلی دقیق تو فکر هست . گفتم

  ی گشنمهخانم بیا غذا بخوریم که حساب _

من و دید بلند شد غذاها رو از دستم گرفت و میز چیدید و باهم نشستیم پشت میز و در خین غذا خوردن این 

 . رابطه رو توضیح دادم . با دقت به گوش میکرد فکرکنم ترسش ریخته بود
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  مهسان

ر رابطه این نیاز دارم بهم با آرشام کلی حرف زدیم و از این رابطه برام گفت و حس کردم چقدر به اینجو

  گفت

 حاال رول تو میدونی ؟ _

  نه نمیدونم _

  میز بلند شد و گفتاز پشت 

  تو میز جمع کن بعد بیا تو اتاق کار من _

از آشپزخونه رفت بیرون منم میز جمع کردم و آشپزخونه رو تمیز کردم . از آشپزخونه رفتم بیرون جلوی 

  که با صداش که گفت در اتاق کارش وایسادم و در زدم

  بیا تو _

در و باز کردم وارد اتاق شدم پشت میز نشسته بود و عینکی رو چشمم بود داشت ی سری برگه رو مطالعه 

  میکرد . نگاهی به من کرد از پشت میز بلند شد ؛ به من اشاره کرد پشت میز بشینم

  رفتم جلو و پشت میز نشستم .گفت

ال هارو با دقت جواب بده هر سوالی که بلد نبودی کنارش عالمت بزن . من این برگه ها رو بخون و سو _

  . میرم بیرون تا بتونی کامل و سر فرصت جواب بدی

  سرمو تکون میدم وقتی داشت میرفت بیرون گفت

  . من عادت این سر تکون دادنت و از سرت میندازم _

  . واب دادن به سوالهااز اتاق رفت بیرون منم شروع کردم به خوندن برگه ها و ج

بعد حدود یک ساعت به سوالها جواب دادم و برگه رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم به پذیرایی که رسیدم 

  دیدم آرشام رو مبل راحتی لم داده و داره تلویزیون نگاه میکنه رفتم کنارش نشستم و گفتم

  همه رو خوندم و جواب دادم _

وع کرد به خوندن به چهره اش خیره شده بودم با دقت داشت جواب هارو برگه ها رو از من گرفت و شر

  میخوند . وقتی خوندنش تموم شد نگاهم کرد و گفت

  به احتمال خیلی زیاد تو لیتل هستی _

  با خوشحالی گفتم

 واقعنی ؟ _

  . خودم از لیتل بودن خیلی خوشم میاد از اینکه خودتو برای ددیت لوس کنی بازی کنی
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  گفت ارشام

آره ، پس از امروز رابطه ی ما شروع میشه و ی سری قوانین وجود داره که باید رعایت کنی در غیر  _

  اینصورت تنبیه میشی

  سرمو تکون دادم که گفت

  به جای که اون سر سنگین تو تکون بدی اون زبون تو تکون بده و حرف بزن _

  چشم _

  دفعه دیگه تنبیه میشی فراموش نشه _

  چشم _

شروع کرد به گفتن قوانین قوانینش سخت نبود کل حرفش این بود که برای هرکاری باید اجازه بگیرم و 

بدون اجازه اش کاری انجام ندم . منم فقط گوش دادم و سرمو تکون دادم . سریع دست من و کشبد رو پاش 

  و گفت

  تا یاد بگیریمثل اینکه یاد نمیگیری که نباید سرتو تکون بدی حاال تنبیه میشی  _

  وول میخوردم تا از رو پاش بلند بشم ولی اجازه نمیداد و محکم منو گرفت و گفت

  تکون نخور چون بار اولته سخت نمیگیرم _

دست شو برد باال شروع کرد به زدن رو باسنم و من ناله میکردم با اینکه از رو شلوار میزد ولی دست 

م میگفتم ببخشید دیگه تکرار نمیشه . دست شو کشید رو باسنم و سنگینی داشت که داشت اشکم درمیاومد مدا

  بعد بلندم کرد و منو نشوند رو پاش و بغلم کرد و گفت

  هیشششششش دخترم تموم شد _

  میسوزه بابایی _

  لوس نشو من که محکم نزدم _

  وااااای محکم نزدید اگه محکم بزنید چی میشه _

  بابایی خندید و گفت

  ز دست زبون تو ؛ یاد گرفتی دیگه با سر جواب ندی ؟ای وروجک ا _

  . بله بابایی یاد گرفتم _

  . آفرین گل دختر بابا _

 . سرمو با دست خم کرد روی خودش و شروع کرد به بوسیدنم منم با لذت همراهیش کردم
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  آرشام

م که فهمیدم خودش خیلی خوشحالم که مهسان مکمل حس من داره . میخواستم کم کم با این حس آشناش کن

  . تقریبا همه چی رو میدونه

  از رو پام بلندش کردم و گفتم

  باید بریم برسونمت خونه وگرنه بابات کله مو میکنه _

  نیخواااام برم بابایی میخوام پیش تو باشم _

   قول میدم زود بساط عروسیمون و راه بندازم زودی بیای پیش خودم _

  من و بوسید و گفت

  باییچشم با _

 از رو پام بلند شد و رفت تو اتاق حاضر بشه . منم بلند شدم رفتم تو اتاق دیدم داره دکمه های مانتوشو میبست

. 

رفتم کمد و باز کردم ی پیراهن سورمه ای رنگ برداشتم و تنم کردم با ی شلوار مشکی پام کردم . برگشتم 

  و داره نگاهم میکنه گفتمدیدم مهسان خیره شده بهم

 تموم شد ؟ _

  با گیجی پرسید

 چی ؟ _

  من تموم شدم انقدر نگاهم کردی _

  دوباره مثل لبو سرخ شد و سرشو انداخت پایین خندیدم و گفتم

  بریم لبو خانم _

  اااااا من لبو نیستم _

دست تو دست هم از خونه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدیم . تو ماشین بینمون هیچ حرفی رد و بدل نشد 

  . صدای آهنگ بود که سکوت بیمون و میشکست فقط

  رسیدیم جلو در خونه شون و گفتم

  رسیدیم گل دختر بابا _

  بیایید تونمیشه شما هم _

  نه عزیزم برم بهتره _
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  نههههههه بیایید تو _

  با اخم گفتم

  اصرار بیخود نداریما فقط چشم _

  سرشو انداخت پایین و با ناراحتی گفت

 یچشم بابای _

  اومد پیاده بشه گفتم

  کجا ؟ پس بوس بابایی کو ؟ _

  اصال برنگشت نگاهم کنه معلوم که از دستم خیلی ناراحت گفتم

 دختر بابا ناراحت؟ _

  اهووووم _

اهووووم نه بله اگه نمیام تو به خاطر اون زن باباته که اصال خوشم نمیادازش پس برو تو قهرم نکن با  _

  بابایی دلش میگیره

  گشت سمت من و گونه ی من و بوسید و گفتبر

  چشم بابایی جون _

  . من گرفتمش تو بغلم و شروع کردم به به بوسیدن لب هاش او هم همراهیم میکرد

از بغلم اومد بیرون و سریع خداحافظی کرد و رفت . وایسادم تا بره داخل خونه بعد من رفتن مهسان داخل 

ه مهرداد زدم تا برم پیشش . نیم ساعت دیگه رسیدم به خونه ی مهرداد خونه . راه افتادم رفتم . ی زنگ ب

ماشین و پارک کردم و زنگ زدم که بدون گفتن حرفی در و باز کرد وارد آپارتمان شدم با آسانسور به طبقه 

 . مورد نظر رفتم

  کیانا گفتداخل خونه شدم که مهرداد و کیانا به استقبالم اومدند و سالم و احوال پرسی کردیم که 

  ااا پس چرا مهسان و نیاوردید _

  انشاهللا ی روز دیگه االن با مهرداد کار داشتم اومدم _

رفتیم داخل پذیرایی رو مبل نشستیم کیانا با گفتن اینکه من میرم چایی بیارم مارو تنها گذاشت . گوشی مو 

م که چیشد که بهم زنگ زده سریع درآوردم از جیبم که دیدم سه تماس بی پاسخ از مهسان دارم نگران شد

  شماره اشو گرفتم که با یک بوق گوشی رو برداشت و گفت

  کجایی بابایی چرا برنمیداری ؟ مردم از نگرانی ؟ _

  ظهر گذاشتم رو سایلنت یادم رفت بردارم حاال چیکار داشتی ؟ اتفاقی افتاده ؟ ببخشید دخترم _
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  ممیخواستم با هم بریم بیرون خونه تنها _

  پس بابات اینا کجان ؟ _

  با خانمشون رفتند مهمونی _

  اومدم خونه ی مهرداد باهاش کار دارم حاضر شو میام دنبالت باهم بریم بیرون _

  بریمخب به مهرداد و کیانا هم بگید باهم _

  باشه گل دختر بابا بهشون میگم _

  خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم که مهرداد با تعجب گفت

  مگه تو زن نداری ؟ پارتنر گرفتی ؟ اونم لیتل ؟ تو که مستری _

وااای پاتو گذاشتی رو ترمز داری میریا . نه من هیچ وقت خیانت نمیکنم مهسان بود باهم حرف زدیم .  _

  . قرار شد رابطه ی اس ام داشته باشیم

  با لبخند گفت

  خوبه خدارو شکر _

  کرد و رفت . گفتم همون لحظه کیانا چایی آورد تعارف

  کیانا هنوز از من خجالت میکشه _

  آره طفلی همیشه خواهرشو نفرین میکنه . حاال تو چیکار داشتی ؟ _

قضیه نیمارو گفتم براش از ترس هام که نکنه بالیی سر مهسان بیاره و من بیچاره بشم . ازش کمک خواستم 

  گفت

ه مهسان شاید بخواد تورو نسبت بکار زیادی ازش بربیاد فقطباید فکر کرد چیکار کنیم این آدم فکر نکنم  _

  فقطبدبین کنه تو هواست باشه گول حرف هاشو نخوری

  . نه حواسم هست مطمئنم از این راه حتما میخواد کاری انجام بده _

  حاال من ی فکری به حالش میکنم حتما _

  از جام بلند شدم گفتم

  کجا میری ؟ _

  . تایی خوش میگذره ۴باهم بریم بیرون راستی تو و کیانا هم بیایید بریم  برم دنبال مهسان _

  گفتم مهرداد کیانا رو صدا زد و موضوع رو بهش گفت اون هم نگاهی به مهرداد کرد و قبول کرد بریم

  پس حاضر بشید با ماشین من بریم دنبال مهسان _
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  گفتمهردو رفتند حاضر شدند منم به مهسان زنگ زدم

  . ساعت دیگه میام دنبالتحاضر باش نیم _

  اون هم ی جیغ پشت تلفن کشید که گوشم سوت کشید . بدون خداحافظی گوشی رو قطع کرد . خندیدم و گفتم

 . از دست تو وروجک _
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  مهسان

 . بابایی من و پیاده کرد جلوی خونه و رفت

م هرچی صدا زدم کسی جوابمو نداد رفتم تو آشپزخونه که دیدم فالمک با کلید درو باز کردم و وارد خونه شد

  . نامه گذاشته که با بابا میرن مهمونی یکی از دوستاش عصبانی شدم . خب چرا اومدم خونه که تنها باشم

گوشی مو برداشتم شماره ی بابایی رو گرفتم ولی برنداشت دو بار دیگه گرفتم بازم برنداشت نگران شدم که 

  . نه خدایی نکرده چیزی شده که برنمیدارهنک

تو اتاق راه می رفتم و عصبی بودم ترسیده بودم نکنه نیما بالیی سرش اورده باشه ازش بعید نیست اینکار . 

تو همین فکرها بودم که گوشیم زنگ خورد سریع گوشی رو برداشتم با بابایی صحبت کردم که گفت حاضد 

  . شم میاد دنبالم بریم بیرون

با خوشحالی اول رفتم حموم ی دوش گرفتم اومدم بیرون . نشستم جلو آینه موهامو سشوار کشیدم . با کلیپس 

  . بستم

با مانتو آبی تنم کردم . کتونیم و ی آرایش مالیم کردم . جلوی کمد وایسادم ی شلوار جین مشکی پام کردم

یسادم همون لحظه ماشین بابایی جلوم وایساد سوار بیرون و جلوی در واپوشیدم . کیفمو برداشتم از خونه زدم

  شدم بلند سالم کردم . کیانا و مهرداد هم تو ماشین بودند با اون ها سالم و احوال پرسی کردم بابایی پرسید

  خب کجا بریم ؟ _

  با ذوق گفتم

  شهربازی شهربازی _

  بابایی خنده گفت

  خب بقیه نظرتون چیه ؟ _

  ا نظر من موافق بودند بابایی گفتکیانا و مهرداد هم ب

  . پیش به سوی شهربازی _

خیلی خوش گذشت تو شهربازی کلی وسایل سوار شدیم من و کیانا کلی جیغ زدیم مهرداد و بابایی هم به 

ترس ما میخندیدند . ولی خب ما پررو تر از این حرفا بودیم و بازم کلی وسایل ترسناک سوار میشدیم . وقتی 

رو سوار شدیم حال هردومون بد شد و از ترس فشارمون افتاد بابایی و مهرداد مارو نشوندن ی ترن هوایی 

  گوشه . بابایی تو گوشم گفت

  به حسابت میرسم به خاطر این کارت _

 . از لحنش ترسیده ام و بیشتر گریه کردم . هردو بلند شدند و رفتند ی چیزی بگیرند ما بخوریم
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  . یوه و کیکی اومدند کنارمون و مجبورمون کردند تا بخوریمبعد از چند دقیقه با آبم

  . بعد هردو ساکت شدیم و من تو فکر تنبیه ای بودم که بابایی قرار بود انجام بده ؛ بدجوری ترسیده بودم

بعد از شهربازی رفتیم رستوران شام خوردیم .  سوار ماشین شدی اول کیانا و مهرداد و رسوندیم در حال 

  خونه بودیم که گفتمرفتن به 

  بابایی _

  با عصبانیت گفت

  هیچی نگو مهسان مگه بهت نگفتم سوار ترن نشو هان ؟ _

  ببشید بابایی ؟ _

  . وقتی میبخشم که تنبیه شده باشی باید یاد بگیری رو حرف من حرف نزنی و به اموال من آسیب نزنی _

  آروم و با بغض گفتم

  چشم بابایی _

ه و بدون بوسه گذاشت رفت بیشتر بغض کردم بی محلی شو دوست نداشتم همیشه بهم توجه من و رسوند خون

  .داشته

رفتم داخل خونه و رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کردم و افتادم رو تخت بغضم شکست و شروع کردم به 

 . گریه کردن
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  آرشام

ب من و با کارش ترسوند میدونستم ترس از ارتفاع دلم نیومد که اینجوری باهاش رفتار کنم ولی خیلی امش

داره خیلی بهش تذکر دادم سوار نشه ولی حرف من و گوش نداد و کار خودش و کرد و باید تنبیه بشه تا یاد 

  . بگیره حرفی که میزنم به صالحشه

ص بود صبح که از خواب بیدار شدم اول از همه به مهسان زنگ زدم و باهم صحبت کردیم از صداش مشخ

که دلگیره از من ولی خب حرفی نزد از دلگیریش . بهش گفتم که بعداز ظهر آماده باشه میرم دنبالش . فقط 

گفت چشم . گوشی رو قطع کردم و لباس رسمی مو پوشیدم . قهوه ای که درست کرده بودم خوردم و راه 

  . افتادم سمت شرکت

. گوشی مو برداشتم با دیدن تعداد میسکالهایی که مهسان  انقدر سرم شلوغ بود که زمان از دستم در رفته بود

رو گوشیم انداخته بود نگران شدم سریع شماره اشو گرفتم ولی جواب نمیداد دلشوره گرفتم و کتمو برداشتم 

بدون توجه به کسی از شرکت خارج شدم و پشت سر هم شماره ی مهسان و میگرفتم ولی جواب نمیداد . 

ا سرعت به سمت خونه ی مهسان اینا روندم . عصبانی بودم نمیدونستم چه اتفاقی پشت ماشین نشستم و ب

افتاده که جوابمو نمیده و اون همه زنگ زده . رسیدم جلوی خونه شون زنگ آیفون و زدم ولی بازم جواب 

  . نداد کسی یعنی چی کجا ممکنه رفته باشه آخه همیشه گلبانو پیشش هست

  کلی خرید تو دستش رسیدم با عجله گفتمهمون لحظه دیدم گلبانو با 

  شما کجااییید ؟ مهسان کجاست ؟ _

 چیزی شده مادر ؟ مهسان خونه است ؟ _

 . پس چرا باز نمیکنه ؟ باز کن گلبانو خانم مردم از نگرانی _

 .در و باز کرد و وارد خونه شدم با نگرانی دویدم تو خونه . خونه تو سکوت مطلق بود هیچ صدایی نمیومد 

پله ها رفتم باال وارد اتاقش شدم دیدم رو تخت خوابیده با عصبانیت رفتم باال سرش . من از ترس و نگرانی 

 . رو به سکته بودم ایشون با خیال راحت خوابیده

چشمم به لیوان آبی که رو میزش بود خورد لیوان برداشتم و یهو و صورتش ریختم با جیغ بلند شد شوکه شده 

 اینجوری بیدارش کنم . با عصبانیت گفتمبود فکر نمیکرد 

دفعه به من زنگ میزنی به من بعد کلی دلشوره گرفتم میگیری میخوابی . چرا بهم انقدر زنگ زده  ۵۵ _

  بودی ؟ هااااان ؟ با توام چرا جواب نمیدی ؟

شت و مفقط هق هق میکرد و حرفی نمیزد ی کم تو اتاق راه رفتم از عصبانیت دوست داشتم بگیرمش زیر 

 . لگد تا تمام تنش کبود بشه

  نشستم رو تخت و با فریاد گفتم
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 زنگ زدی ؟ بگو چرا انقدر بهمببر صداتو مهسان فقط بهم _

  حرفی نمیزد فقط اشک میریخت دیگه کالفه ام کرده بود . گرفتمش تو بغلم و نوازشش کردم

   آروم باش وروجکم واسه چی گریه میکنی ؟ حرفتو بزن عزیزم _

هیچی نمیگفت دیگه کالفه شدم نگاهی به چشماش کردم ناگهان شروع کردم به بوسیدنش بعد چند لحظه 

 . سروع کرد به همراهی با من آروم تر شده بود و دیگه گریه نمیکرد
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  مهسان

از دست  ورت تکلممبابایی من و با شوک از خواب بیدار کرد ترسیده بودم نمیتونستم حرف بزنم انگار قد

  . دادم . بابایی با عصبانیت حرف میزد ولی نمیتونستم جواب بدم

  . اومد کنارم نشست و منو گرفت تو بغلش بازم آروم نشدم و هق هق میکردم

من و از بغلش بیرون آورد و شروع کرد به بوسیدن لبهام شوکه شده بودم ولی انگار آروم تر شدم منم شروع 

کردن با ولع میبوسیدم انگار تشنه ی لبهاش بودم . برای خودم هم تعجب آور بود تو این  کردم به همراهی

  . مدت کم انقدر وابسته شده بودم

  بالخره از هم جدا شدیم بابایی گفت

  شدی دخترم ؟آروم _

  آروم گفتم

  بله_

  حاال بهم بگو جیشده بود که اون همه به من زنگ زدی ؟ _

  بغض کردم و تو جشمام اشک جمع شد . بابایی گفتدوباره یادش افتادم 

گریه بی گریه مگه چشمات چقدر آب داره که هرچی گریه میکنی تموم نمیشه چی باعث شده اشکت دربیاد  _

  فنچول بابا

زد و تهدید کرد که به شما آسیب میزنه ترسیده بودم هرچی هم به شما زنگ زدم نیما بازم امروز بهم زنگ _

  . د بیشتر ترسیدم . انقدر گریه کردم نفهمیدم چجوری خوابم بردجواب ندادی

  با اوردن اسم نیما صورتش قرمز شد خیلی عصبی شد کاش نمیگفتم . با عصبانیت گفت

  . غلط کرد مرتیکه زنگ زده به زن من و تهدید کرده کاری میکنم از زندگی کردن پشیمون بشه _

  بودم نکنه سکته کنه دستشو گرفتم و گفتمواااای خدا کلی عصبی شده بود ترسیده 

  . آرشام غلط کردم تورو خدا آروم باش االن سکته میکنی _

  محکم بغلش کردم ناگهان به خودش اومد من و بغل کرد و گفت

 . ببخشید عزیزکم ترسوندمت کلی عصبی شدم مطمئن باش کاری میکنم به غلط کردن بیوفته _

 ؟ اون مهم نیست مهم تویی خوبی _

  .آره عزیزکم خوبم _
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  از بغلش بیرون اومدم گفت

  . من میرم پایین تو حاضر شو بریم بیرون _

  . از اتاق رفت بیرون منم رفتم تو سرویسی که تو اتاقم بود دست و صورتم و شستم

م رو صورتمانتو مشکی رنگی با شلوار جین آبی پوشیدم . شال آبی رنگ هم سرم کردم و ی آرایش مالیم

 . شوندم و از اتاق خارج شدمن

اومدم پایین از پله ها که دیدم بابایی داره با تلفن حرف میزنه و با جدیت و کمی عصبی آدرس خونه ی نیمااینا 

رو داد . کمی دلشوره گرفتم چیکار میخواد بکنه نکنه دردسر بشه براش و من بیشتر از این ها شرمنده اش 

  . بشم

  شو قطع کرد و گفتمن و نگاه کرد و سریع گوشی

  بریم خانم خوشگله ؟ _

  بریم _

  از گلبانو خداحافظی کردیم و از خونه بیرون رفتیم و سوار ماشین شدم . راه افتادیم که گفتم

  به کی آدرس نیمارو دادی ؟ _

  . باید ی درس درست و حسابی بدم که مزاحم ناموس من نشه _

  ی موقع دردسر نشه _

  ن نباش پیشول خانمنه نمیشه تو نگرا _

  . لبخند زدم و مطمئن شدم از حرفش قبول دارم

  جلوی ی دارو خانه وایساد که گفتم

  واسه چی اینجا وایسادی ؟ _

  بعدا میفهمی _

  . از ماشین پیاده شد و من و تو بهت گذاشت همش فکر میکردم تو داروخونه چیکار داره

تو ماشین نشست و پالستیک و گذاشت رو صندلی عقب و راه  بعد از چند دقیقه با یک پالستیک مشکی اومد

  . میخواستم پالستیک و بردارم که اجازه نداد و با جدیت گفتافتاد 

  . دست به اون پالستیک نمیزنی _

زیر لب چشمی گفتم . بعد چند دقیه به خونه اش رسیدیم ماشین و تو پارکینگ پارک کرد و رفتیم باال . وارد 

  م گفتخونه که شدی

  امشب پیش من میمونی _
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 پس بابا چی ؟ _

  . باهاش صحبت کردم راضیش کردم _

رفتیم تو اتاقش مانتو و شالم و درآوردم زیر مانتوم ی تیشرت که روش عکس کیتی داشت پوشیده بودم . 

تونستم نمیبابایی هم تمام لباس شو درآورد و ی شلوارک فقط پاش کرد من از خجالت سرم و انداختم زیر اصال 

  نگاهش کنم . از اتاق رفتم بیرون بابایی گفت

  بیا تو آشپزخونه ی چیزی بخوریم که کلی کارت دارم _

  رفتیم تو آشپزخونه نشستم پشت میز و گفتم

  چه کاری بابایی ؟ _

  همون جوری که داشت قهوه دم میکرد و شیر داغ میکرد گفت

  یادت که نرفته تنبیه ات مونده _

  فکر کردم یادش رفته با ناراحتی سرمو انداختم پایین و گفتموااااای 

  بابایی جونم نمیشه من و ببخشید _

  میبخشمت ولی تنبیه ات سرجاشه . تازه به خاطر کار امروزت اضافه هم شده _

 . نه بابایی کار امروزم که از قصد نبود _

  شیر نسکافه رو گذاشت جلوم با ی تیکه کیک و گفت

بخور ز قصد نبود ولی خب ی کم کمتر میشه که یاد بگیری اینجوری منو نگران نکنی ، حاال هممیدونم ا _

  که کلی کار داریم

 . اروم شروع میکنم به خوردن حس حیوونی رو پیدا کرده بودم که قبل از سالخی بهش آب میدن

  . بابایی از آشپزخونه رفت بیرون قبلش به من گفت که از جام تکون نخورم

چند دقیقه که برای من اندازه چند گذشت صدام کرد . استرس داشتم و ترسیده بودم . اولین بارم بود  بعد

  میخواستم به صورت جدی تنبیه بشم . با صدای بلند گفت

  پیشی خانم بیا اینجا _

د که من وبلند شدم و رفتم تو پذیرایی که رو مبل نشسته بود و کنارش وسایلی ببا دست و پایی لرزون از جام

  نتونستم ببینم چی هست بهم گفت

  از کی تا حاال پیشی ها رو دو تا پلشون راه میرن _

؟ چی داره میگه ؟ این سوالها از ذهنم رد میشد با فریاد  نمیفهمیدم چی میگه منظورش چیه ؟مگه من پیشیم

  گفت
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  . دست و پا شو ۴پیشی خنگ  _

به سمتش رفتم . جلوی پاهاش نشستم که پاهاشو باز کرد و  دست و پا شدم ؛ ۴از حرفش بغض کردم سریع 

بین پاهاش . رفتم بین پاهاش نشستم و سرمو انداختم پایین . دستشو گذاشت زیر چونه ام و بهم اشاره کرد برم

  سرمو آورد باال چشمام و دزدیدم که گفت

  تو چشمام نگاه کن _

  گفتتو چشماش نگاه کردم آروم

  ترسیدی ؟ _

  تکون دادم که موهامو گرفت و کشید گفتم سرمو

 آیییییی _

 انگار پوست سرم داشت کنده میشد با عصبانیت گفت

  مثل اینکه  یاد نگرفتی نباید سرتو تکون بدی به جای زبونت _

 . آیییییی ببخشید دیگه تکرار نمیشه _

  موهامو ول کرد باز تو چشمام نگاه کرد و گفت

  برسونم . به من اعتماد داری ؟ قرار نیست من به تو آسیب _

  دیش بعد از عصبانیتش تعجب کردم . آروم گفتمنسراز خو

  بله اعتماد دارم _

  پس نباید ترسی داشته باشی _

خم شد و پیشونیم و بوسید . نمیدونم چه رازی تو بوسه هاش بود که آرومم میکرد . دیگه نمیلرزیدم . رفت 

  عقب و به مبل تکیه داد و گفت

  تمام لباس هاتو دربیار _

ا بلندی . واقعا نمیتونستم با صدای نسبتبا تعجب نگاهش کردم یعنی چی لخت بشم واقعا برام سخت بود اینکار 

  گفت

  مگه با تو نیستم ؟ زود باش انقدر وقت ندارم که واسه ات منتظر باشم _

هار دست و پا شدم . از خجالت حس دوباره بغض کردم آروم لباسمو درآوردم به جز لباس زیرمو دوباره چ

میکردم صورتم قرمز شده سرمو انداخته بودم پایین . بهم اشاره کرد برم جلوش . ی قالده ی صورتی رنگ 

  برداشت و دور گردنم بست . از ذوق ناخودآگاه گفتم

  میووووووووو میووووووو _
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  دستی به سرم کشید و گفت

 . آفرین پیشی کوچولو _

  ردم میو میو کردن بابایی هم با لذت نگاهم میکرد گفتدوباره شروع ک

  برگرد _

با خجالت برگشتم تازه یادم افتاد که جلوش لختم . سرمو انداختم پایین . منتظر بودم ببینم چیکار میخواد بکنه 

  . دستی به باسنم کشید و دو تا محکم با دست زد روش سریع خودمو کشیدم جلو با جدیت گفت

  اتبرگرد سرج _

از لحنش ترسیدم و سریع برگشتم سرجام . دوباره به باسنم دست کشید تنم مور مور میشد هم خجالت میکشیدم 

  . هم لذت میبردم

با  لباس زیرم و کشید پایین و از پام درآورد پاهامو بستم تا وسط پام مشخص نشه واقعا خجالت میکشیدم .

  د شد . گفتدست دو ضربه ی محکم زد روش صدای ناله ام بلن

  میدونی چرا تنبیه میشی ؟ _

 بله ارباب _

  خب بگو _

 حرفتون و گوش نکردم نگرانتون کردم _

  محکم زد رو باسنم و گفت

  دیگه ؟ _

  نمیدونم همین بود دیگه _

  درد زیادی داشت ناله کردم گفت محکم زد رو باسنم

  تا یادت نیاد میزنم _

اله میکردم اصال یادم نمیومد دردش تمرکزم و بهم زده بود محکم میزد تند تند و پشت سر هم میزد و من ن

  یهو یادم اومد گفتم

  فهمیدم به خاطر تکون دادن سرم _

   . آفرین پیشی خنگ من یادت اومد _

سگگ سوتینم و باز کرد و درآورد و بهم گفت برگردم ؛ برگشتم زنجیر و انداخت داخل قالده و بلند شد 

کشید و ازم خواست که دنبالش برم آروم و چهار دست و پا دنبالش میرفتم رفت تو اتاق  زنجیر و گرفت و

  خواب و گفت
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  بخواب رو تخت _

به شکم خوابیدم رو تخت بابایی هم ی بالشت گذاشت زیر شکمم تا باسنم بیاد باال . دست و پاهامو به دو 

  طرف تخت بست . گفت

دایی ازت در بیاد هر صدایی ازت بشنوم از اول میزنم . کلمه امن و دهنتو و نمیبندم دلم نمیخواد هیچ ص _

 که میدونی

  بله بابایی ، فندق _

  آفرین دخترم _

  ترسیده بودم و خودم سفت کرده بودم پدل و برداشت و گفت

  ضربه میزنم ۴۵ _

ازدهم جیغ ضربه ی اول رو تحمل کردم و صدایی ازم درنیومد ولی ضربه ی ۵۵شروع کرد به ضربه زدن 

  کشیدم خیلی درد داشت و میسوخت اشک هام سرازیر شده بود بابایی گفت

  مگه نگفتم صدات درنیاد از اول میزنم _

  بابایی تورو خدا غلط کردم میمیرم به خدا _

 هییییییس صدات درنیاد ببند دهنتو _

 . شروع کرد ازاول زدن من دیگه هق هق میکردم ولی سعی میکردم صدام درنیاد

  دوباره شروع کردم میو میو کردن بابایی هم با لذت نگاهم میکرد گفت

  برگرد _

با خجالت برگشتم تازه یادم افتاد که جلوش لختم . سرمو انداختم پایین . منتظر بودم ببینم چیکار میخواد بکنه 

  ت. دستی به باسنم کشید و دو تا محکم با دست زد روش سریع خودمو کشیدم جلو با جدیت گف

  برگرد سرجات _

از لحنش ترسیدم و سریع برگشتم سرجام . دوباره به باسنم دست کشید تنم مور مور میشد هم خجالت میکشیدم 

  . هم لذت میبردم

با  لباس زیرم و کشید پایین و از پام درآورد پاهامو بستم تا وسط پام مشخص نشه واقعا خجالت میکشیدم .

  ای ناله ام بلند شد . گفتدست دو ضربه ی محکم زد روش صد

  میدونی چرا تنبیه میشی ؟ _

 بله ارباب _

  خب بگو _
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 حرفتون و گوش نکردم نگرانتون کردم _

  محکم زد رو باسنم و گفت

  دیگه ؟ _

  نمیدونم همین بود دیگه _

  درد زیادی داشت ناله کردم گفت محکم زد رو باسنم

  تا یادت نیاد میزنم _

هم میزد و من ناله میکردم اصال یادم نمیومد دردش تمرکزم و بهم زده بود محکم میزد تند تند و پشت سر 

  یهو یادم اومد گفتم

  فهمیدم به خاطر تکون دادن سرم _

   . آفرین پیشی خنگ من یادت اومد _

سگگ سوتینم و باز کرد و درآورد و بهم گفت برگردم ؛ برگشتم زنجیر و انداخت داخل قالده و بلند شد 

زنجیر و گرفت و کشید و ازم خواست که دنبالش برم آروم و چهار دست و پا دنبالش میرفتم رفت تو اتاق 

  خواب و گفت

  بخواب رو تخت _

به شکم خوابیدم رو تخت بابایی هم ی بالشت گذاشت زیر شکمم تا باسنم بیاد باال . دست و پاهامو به دو 

  طرف تخت بست . گفت

نمیخواد هیچ صدایی ازت در بیاد هر صدایی ازت بشنوم از اول میزنم . کلمه امن و  دهنتو و نمیبندم دلم _

 که میدونی

  بله بابایی ، فندق _

  آفرین دخترم _

  ترسیده بودم و خودم سفت کرده بودم پدل و برداشت و گفت

  ضربه میزنم ۴۵ _

ومد ولی ضربه یازدهم جیغ ضربه ی اول رو تحمل کردم و صدایی ازم درنی ۵۵شروع کرد به ضربه زدن 

  کشیدم خیلی درد داشت و میسوخت اشک هام سرازیر شده بود بابایی گفت

  مگه نگفتم صدات درنیاد از اول میزنم _

  بابایی تورو خدا غلط کردم میمیرم به خدا _

 هییییییس صدات درنیاد ببند دهنتو _
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صدام درنیاد . تا آخرین ضربه رو تحمل  شروع کرد ازاول زدن من دیگه هق هق میکردم ولی سعی میکردم

کردم . پدل و گذاشت کنار دستی به باسنم کشید خودمو جمع کرد خیلی درد داشت و میسوخت فکر کنم زخم 

شده بود . برم گردوند سینه هامو گرفت تو دستش شروع کرد به مالیدن همون لحظه خم شد روم و شروع 

ش میکردم درد باسنم و از یادم رفته بود . ازم جدا شد و دو تا گیره کرد به بوسیدن لبهام منم با ولع همراهی

  . آورد و به نوک سینه هام زد لبهامو گاز گرفتم تا صدام درنیاد خیلی درد داشت

  دستی بین پاهام برد از خیسی که حس کرد خجالت کشیدم سرمو بردم تو گردنم . پوزخندی زد و گفت

  حسابی هم که خیس کردی _

  ت محکم زد روش که جیغم رفت هوا خیلی میسوخت گفتبا دس

  مگه نگفتم حرف نزن و جیغ نزن پس ساکت _

شروع کرد با دست محکم میزد بین پاهام روی رون هام میسوخت ولی لبهام گاز میگرفتم که صدام درنیاد. 

و گاز گرفتم که  اشک هام پشت سر هم میومد پایین جرات حرف زدن و التماس کردن نداشتم . انقدر لبهام

  . خون میومد

دست از زدن برداشت و دوتا گیره های سینه ام گرفت و کشید و کند . خیلی دردش وحشتناک بود ولی خب 

  فقط اشک ریختم و جیغ نزدم بابایی گفت

 میتونی ناله کنی _

 . شروع کردن با صدای بلند گریه کردن و جیغ زدن بدم درد میکرد

  م . بدنم خیلی درد میکرد بابایی دست و پاهامو باز کرد محکم بغلم کرد و گفتبلند گریه و ناله میکرد

  هییییییش عزیزدلم دخترکم تموم شد _

  میسوزه بابایی درد میکنه _

  میدونم قشنگم االن خوب میشه _

سرم و گذاشت رو سینه اش موهامو نوازش کرد و روشو بوسید آروم تر شده بودم ولی هنوز بین پاهام 

  سوخت و درد میکرد آروم گفتممی

  بابایی ؟ _

  جانم عزیز بابا _

  پاهام میسوزه _

  از جاش بلند شد و گفتم

  توجا میری بابایی ؟ _

  االن میام دختر نازم _
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پتو رو کشید روم و رفت تو حموم داخل اتاق من زیر پتو جمع شدم منتظر بابایی بودم تا بیاد . بعد چند دقیقه 

ز روم برداشت سریع پاهامو جمع کردم که صدای جیغم بلند شد خیلی بین پاهام میسوخت . اومد پتو رو ا

  بابایی من و گرفت تو بغلش و از رو تخت بلند کرد و آروم تو گوشم گفت

  . اروم دخترکم االن دردت ساکت میشه _

  منو برد تو حموم و گذاشت تو وان تا گذاشت تو آب شروع کردم به جیغ زدن

  یی میسوزه میسوزهبابا _

  گریه میکردم بابایی گفت

  اروم دخترکم برات الزمه االن خوب میشه _

  . ی کم که تو آب داغ موندم درد و سوزشش آروم شد

 . آروم شروع کرد به شستنم

  بلند گریه و ناله میکردم . بدنم خیلی درد میکرد بابایی دست و پاهامو باز کرد محکم بغلم کرد و گفت

  ییش عزیزدلم دخترکم تموم شدهیییی _

  میسوزه بابایی درد میکنه _

  میدونم قشنگم االن خوب میشه _

سرم و گذاشت رو سینه اش موهامو نوازش کرد و روشو بوسید آروم تر شده بودم ولی هنوز بین پاهام 

  میسوخت و درد میکرد آروم گفتم

  بابایی ؟ _

  جانم عزیز بابا _

  پاهام میسوزه _

  بلند شد و گفتم از جاش

  توجا میری بابایی ؟ _

  االن میام دختر نازم _

پتو رو کشید روم و رفت تو حموم داخل اتاق من زیر پتو جمع شدم منتظر بابایی بودم تا بیاد . بعد چند دقیقه 

اومد پتو رو از روم برداشت سریع پاهامو جمع کردم که صدای جیغم بلند شد خیلی بین پاهام میسوخت . 

  ابایی من و گرفت تو بغلش و از رو تخت بلند کرد و آروم تو گوشم گفتب

  . اروم دخترکم االن دردت ساکت میشه _

  منو برد تو حموم و گذاشت تو وان تا گذاشت تو آب شروع کردم به جیغ زدن
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  بابایی میسوزه میسوزه _

  گریه میکردم بابایی گفت

  اروم دخترکم برات الزمه االن خوب میشه _

  . ی کم که تو آب داغ موندم درد و سوزشش آروم شد

آروم شروع کرد به شستنم . تنم و نوازش میکرد و میشست کلی هم قربون صدقه ام رفت مدام حرف های 

قشنگ میگفت تو گوشم . من عرق لذت میشدم از حرف هاش تمام دردم یادم میرفت . من و بلند کرد و حوله 

ام تن خودش خیس شده بود موهاش ریخته بود تو پیشونیش و جذاب ترش کرده رو تنم کرد . برد بیرون تم

بود. غرق صورتش شده بود و حواسم به هیج جا نبود . بدجور بهش وابسته شده بودم به خودش به آغوشش 

  . به محبتش که همیشه چشم انتظار چنین آدمی تو زندگیم بودم

  که بابایی گفت با تکون دادن دستش جلوی چشمام به خودم اومدم

 . همینجا بمون تا برم خودم و بشورم و بیام _

  چشم بابایی _

رفت تو حموم چند دقیقه بعد اومد بیرون حوله تنش بود . رفت اونطرف اتاق لباس زیر با شلوارک تنش کرد 

  یی گفتابامنم سرمو زیر انداختم که نگاه نکنم . اومد کنارم نشست حوله رو باز کرد دوباره خجالت کشیدم ب

  من باباییتم خجالت نداره آفرین دختر خوب _

پاهامو باز کرد و بین پاهام کرم زد . بعد برگردوندم و به باسنمم کرم زد . از اون پالستیک مشکی که از 

  داروخونه خرید کرده بود از داخلش ی بسته پوشک درآورد تا دیدم گفتم

  بابایی پوشک نه _

  ها باید پوشک بشن دیگههییییییش دختر کوچولو  _

  پوشک و گذاشت زیرم و بست لباسم و تنم کرد و گفت

 . بخواب همینجا تا بیام _
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  آرشام

حس خوبی داشت باهاش بودن هیچ وقت این حس و نداشتم ولی فکر کنم تو تنبیه اش زیاده روی کردم . 

  . دخترکم باسنش کبود شده بود . کلی کرم زدم بهش تا زود خوب بشه

شیشه شیرشو برداشتم و رفتم تو آشپزخونه و پراز شیرش کردم و برگشتم تو اتاق کنارش خوابیدم و شیشه  

رو گذاشتم تو دهنش اول کلی غرلند کرد که شیر دوست نداره ولی به اجبار شروع کرد به خوردن . بعد از 

  گفتم خوردنش شیشه رو گذاشتم کنار تو بغلم گرفتم سرشو گذاشتم رو سینه ام و

  بخواب دخترکم خسته شدی ؟ _

 بابایی ؟ _

  جانم _

  الالیی بخون برام لطفا _

شروع کردم به خوندن الالیی تو گوشش که از نفس های منظمش متوجه شدم خوابش برده . منم چشمام و 

 . بستم و خوابیدم

  از تکون خوردن مهسان از خواب بیدار شدم گفتم

  وول نخور بچه بزار بخوابیم _

 دستشویی دارم بابایی _

  مگه پوشک نیستی پس راحت باش _

  خجالت میکشم خواهش میکنم بابایی _

  حرف نباشه همین که گفتم تو پوشک کارتو انجام بده _

 دستمو بردم تو شلوارش و از رو پوشک نوازشش کردم انقدر نوازش کردم تا گفت

  بابایی تموم شد _

  ابدیدی چقدر خوبه دخترم حاال بخو _

  نیخوام _

  باز چرا ؟ _

  گشنمه _

  بلند شدم نشستم و گفتم

  مثل اینکه نمیزاری من بخوابم نه ؟ _
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  با شیطنت نگاهم کرد و گفت

  نچ _

قبل از اینکه بتونم بگیرمش از دستم فرار کرد رفت داخل پذیرایی منم دنبالش میدویدم تا بالخره گیرش 

 که بلند میخندید و میگفتانداختم . شروع کردم به قلقلک دادنش 

  غلط کردم بابایی االن جیش میکنم دوباره _

  بعد از چند دقیقه ولش کردم که نشست زمین و گفت

  دلم درد گرفت انقدر خندیدم _

  با لبخند نگاهش کردم از رو زمین بلندش کردم و لبشو بوسیدم و گفتم

  دوستت دارم وروجک شیطون _

 . محکم بغلم کردمهسان از ذوق لبمو بوسید و 

  گذاشتمش رو اپن و گفتم

  . همین جا بشین تا ببینی باباییت چه غذایی درست میکنه انگشتاتم باید باهاش بخوری _

از تو یخچال گوشت گذاشتم بیرون تا یخش آب بشه . دو تا سیب زمینی برداشتم و نگینی خوردنش کردم 

  مهسان گفت

 بابایی کمکت کنم ؟ _

  . کوچولو ها که کار نمیکنن نه عزیزم دختر _

  باشه بابایی جونم _

  منم سیب زمینی ها روشستم گذاشتم تو آبکش مهسان هم با دقت نگاهم میکرد آخر سر کالفه شد و گفت

  بابایی من و میزاری پایین _

  کجا میخوای بری ؟ _

  االن میام _

ی موزیک شاد انتخاب کرد و گذاشت گذاشتمش پایین رفت تلویزیون و روشن کرد و گذاشت رو موزیک . 

  باهاش میخوند میرقصید و مسخره بازی درمی آورد منم در حال غذا درست کردن بودم . گفتم

  وروجک ساکت باش انقدر قر نده _

  دوست دارم برای بابایی برقصم _

  کلی رقصید تا غذا آماده شد میز و چیدم و گفتم
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  بسه بیا غذای بابا پز حاضره _

شست رو صندلی کنار و براش ریختم تو ظرف و نون و گذاشتم کنارش ی لقمه گرفتم و گذاشتم دهنم اومد ن

  دیدم داره نگاهم میکنه گفتم

 چرا نمیخوری دوست نداری ؟ _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
122 

 

 

  مهسان

  با ناراحتی گفتم 

  نه نیخورم _

  چرا دخترکم ؟ _

  دوست دارم شما برام لقمه بگیرید _

  جوووونم چشم دخترم ای _

برام لقمه گرفت و گذاشت دهنم . عالی بود مزه اش با لذت میخوردم . ی لقمه خودش میخورد ی لقمه به من 

  بگم خوشمزه ترین غذایی بود که خوردم . گونه اشو بوسیدم و گفتممیداد به جرات میتونم

  . ممنونم بابایی خیلی خوشمزه بود _

  نوش جونت دختر خوشگلم _

از جاش بلند شد میز و جمع کنه منم مدام تو جام وول میخوردم پوشک خیس و سنگین شده بود و اذیتم میکرد 

 . خجالت میکشیدم به بابایی بگم

  بابایی گفت

  چرا انقدر وول میخوری بچه ؟ _

  دستشویی؟میشه برم _

  مگه پوشک نیستی ؟ _

 ..... بابایی تورو خدا آخه _

  یکم نگاهم کرد و گفت

  آهان پوشکت پر شده اذیت میشی _

  از خجالت سرمو انداختم پایین حس میکردم باز قرمز شدم . بابایی با خنده گفت

  . پاشو دخترکم بریم عوضت کنم  _

  وقتی دید از جام تکون نمیخورم اومد کنارم و بغلم کرد و گفت

  از من خجالت نکش _

  تاق و خوابوند رو تخت شلوارمو درآورد و گفتسرمو بردم تو گردنش و حرفی نزدم . برد تو ا

  بریم توحموم دخترکم تا بشورمت _
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  رفتیم تو حموم پوشک مو باز کرد و گفت

  اوه اوه دخترکم چیکار کرده ؟ _

از خجالت حرفی نمیزدم من و شست یه حوله برداشت خشکم کرد و خوابوند رو تخت ی پوشک دیگه 

  و بست و شلوارمو پام کرد و گفت برداشت بین پاهام کرم زد و پوشک

 حاال دخترم تمیز شد _

  . خم شد روم شروع کرد به بوسیدنم . منم همراهیش کردم لذت داست بوسیدنش

  از روم بلند شد و گفت

  بریم با بابایی فیلم ببینی _

  فیلم دیدن خالی که نمیشه بابایی مزه نمیده _

  یعنی چی ؟ _

  بلند شدم و گفتم

  هله هوله که نمیشه خب بدون _

  بابایی لپمو کشید و گفت

  . ای وروجک شکمو _

  باهم خندیدیم و رفتیم جلو تلویزیون که گفت

  بشین تا بیام _

  نشستم رو مبل و منتظر بابایی شدم بعد چند دقیقه با کلی هله هوله اومد با ذوق دستمو بهم کوبیدم و گفتم

  آخ جووووون _

 بیا دختر شکموی بابا _

  رفت جلو تلویزیون و فلش زد و گفت

  فیلم پنجاه طیف خاکستری رو دیدی ؟ _

  نه بابایی _

  ببینیمبا همپس _

اومد کنارم نشست و من در حال لواشک خوردن بودم واااای چقدر ترش و خوشمزه است فیلم شروع شد تو 

 . بغل بابایی لم داده بودم و میخوردم و فیلم میدیدم

  ای بود و من عاشق کریستن شده بودم به بابایی گفتم فیلم فوق العاده
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  چقدر خوب بود ؟ _

  اره عزیزم _

  . بابایی کریستن خیلی خوب بود _

  آنا هم خیلی خوب بود _

  یعنی از من بهار بود _

  ای دختر حسود_

  بعد منو پرت کرد رو مبل خودش خوابید روم و گفت

  تو برای من بهترین هستی پیشول بابا _

  میووووو میوووووو _

لبمو بوسید و بعد رفت سراغ گردنم و بوسید و میک زد چشمام خمار شده بود . همین که بیشتر میخواستم از 

  روم بلند شد و دیگه ادامه نداد گفتم

  بابایی لطفا _

  چی میخوای وروجک _

  حرفی نزدم خجالت میکشیدم چیزی بگم گفت

  تا نگی چی میخوای کاری نمیکنم _

  با التماس گفتم

  بابایی _

  جانم بابایی چی میخوای بگو _

  شیطونی دلم میخواد _

دوباره خوابید روم شروع کرد به خوردن لبهام منم همراهیش میکردم دستشو گذاشت رو سینه ام و شروع 

ر لذت . از س کرد به مالیدن دستامو برد باال و تاپمو درآورد سوتینمو داد باال شروع کرد به مکیدن سینه هام

آه میکشیدم . نوک سینه هام و گاز گرفت که جیغ زدم . نوکشو مالید . دستشو برد دکمه ی شلوارمو باز کرد 

و از پام درآورد . پوشکمم باز کرد و دستشو برد بین پاهام و شروع کرد به مالیدن من ناله میکردم انقدر تند 

بابایی خم شد و من بوسید . بلند شد شلوارک خودش درآورد  مالیدم که بالخره به آرامش رسیدم و بیحال شدم .

  .اومد باال سرم آلتشو سر تو دهنم و عقب جلو کرد تا بابایی هم ارضا شد

  من و بغلم کرد و رو سینه اش و بوسیدم و گفتم

  مرسی بابایی _
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  محکم بغلم کرد و گفت

 . قربونت دختر خجالتیم برم _

شست . خودشم شست من و با حوله خشک کرد دوباره پوشکم کرد و لباسامو  من برد تو حموم و پایین تنم

  کرد و خودشم لباس تنش کرد و گفتتنم

  . بخوابیم دخترکم که دیر شده _

  من و گرفت تو بغلش و سرمو گذاشت رو سینه اش گفتم

  الالیی بابایی _

 . بردبمشروع کرد تو گوشم الالیی خوندن کم کم چشمام رو هم افتاد و خوا
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  آرشام

  گوشیم از خواب بیدار شدم قبل از اینکه مهسان بیدار بشه گوشی رو جواب دادم و گفتمبا صدای زنگ

  بله _

  الو آرشام بیا شرکت کارت دارم_

  صدای مهرداد بود گفتم

  چیزی شده ؟ _

  بیا متوجه میشی _

 ض کردم که مهسان با صدای خواب آلود گفتگوشی رو قطع کردم و بلند شدم لباسامو عو

 کجا میری بابایی؟ _

  دارم میرم شرکت تو بخواب دختر خوشگلم بعد بلند شو صبحونه اتو کامل بخور من ظهر میام _

  چشم بابایی _

  . چشماشو بست و خوابید منم بوسیدمش و از خونه زدم بیرون و سوار ماشین شدم به سمت شرکت رفتم

  م منشی از جاش بلند شد و سالم کرد گفتموارد شرکت شد

  آقای شایسته تو اتاقش؟ _

  بله _

  رفتم تو اتاق مهرداد داشت ی سری کاغذ و امضا میکرد. گفتم

  چیشده اول صبحی ؟ _

  نیما رو گرفتیم باهاش صحبت کردیم خیلی پرروتر از این حرفاست _

  کجا بریدینش بریم بهش نشون بدم مرتیکه عوضی رو _

الزم نیست دیشب تا حاال دارن باهاش کنلجارمیرن بالخره قبول کرده ولی میگه پول میخوادتا دست از  _

  سرش برداره

  چقدر ؟ _

  گفته میخواد از ایران بره قدری که بتونه بره _

  خب این پول و گرفت از کجا بدونیم که دیگه سراغ مهسان نمیاد ؟ _
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مئن باش نمیاد این پسر فقط دنبال پوله مثل وضع درست و ازش امضای محضری میگیریم بعدش مط _

  حسابی هم نداره

  دست چکم و درآوردم و گفتم

  چقدر بنویسم ؟ _

  تا ۱۵۵_

چه خبره زیادیش میشه پسره ی پررو اگه به خاطر مهسان نبود ی قرون کف دستش نمیذاشتم حیف که  _

  . بیشترنمینویسم ۳۱۵پای آبرو وسطه 

  به دست مهرداد دادم و گفتچک و نوشتم و 

 الزم منم بیام _

 نه نمیخواد خودتو قاطی کنی خودم میرم _

  . اومد خبرم کنباشه پس من میرم تو اتاقم مشکلی پیش _

 . بلند شدم رفتم تو اتاقم و به کارام رسیدگی کردم . به منشی گفتم که به مشتی بگه ی قهوه برام بیاره

  شیم زنگ خورد با دیدن شماره ی مهسان دکمه اتصال و زدم و گفتمداشتم قهوه مو میخوردم که گو

  سالم دختر بابا _

  سالم بابایی کی میای خونه ؟ _

  دخترم من که تازه اومدم شرکت کارامو میکنم ظهر میام پیشت _

  سررفته باباییخب حوصله ام _

 بشین کارتون ببین تا بیام صبحانه خوردی ؟ _

  اهووووم _

  م نه بلهاهوووو _

  بله بابایی _

  افرین چشم بهم بزنی ظهر و میام پیشت _

  چشم بابایی _

 . خداحافظی کردم و گوشی رد قطع کردم
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  مهسان

بعد از رفتن بابایی دوباره خوابیدم ولی خوابم نبرد ی کم رو تخت غلت خوردم حوصله ام سررفت بلند شدم 

  . بخورمرفتم تو آشپزخونه چایی گذاشتم تا صبحونه 

صبحونه رو خوردم و میز و جمع کردم . نشستم پای تلویزیون و هی کانال ها رو عوض میکردم هیچی 

نداشت منم حوصله ام سررفت و گوشی رو برداشتم و شماره ی بابایی رو گرفتم یکم باهاش حرف زدم . 

 هان فهمیدم نهار درست میکنمولی گفت ظهر میاد . با ناراحتی تلفن و قطع کردم . خب االن من چیکارکنم . آ

  . تا بابایی بیاد . تنها غذایی که بلدم ماکارانی هست

ی آهنگ شاد گذاشتم همونطور که قر میدادم رفتم تو آشپزخونه . شروع کردم به درست کردن ماکارانی 

  .خدارو شکر بابایی همه چی خریده بود

  تمگذاشتم ماکارانی دم بکشه . نگاهی به اطراف انداختم گف

  . واااااااااای چقدر کثیف شده اینجا _

سریع ظرف هایی که کثیف کرده بودم و گذاشتم تو ظرفشویی و شروع کردم به شستنش نگاهی به خودم 

 کردم وای لباسمم کثیف کرده بودم . االن بابایی میاد میگه چقدر این دختر شلخته است لباس هم ندارم بپوشم

.  

از کردم و نگاهی به لباسهاش انداختم یکی از پیراهن هاش رو برداشتم و لباسام رفتم تو اتاق و در کمدشو ب

و درآوردم و تنم کردم خیلی برام گشاد بود خنده ام گرفته بود . لباسم و گذاشتم کنار با همین لباس بابایی رفتم 

  . تو آشپزخونه ساالد درست کردم . میزو چیدم و منتظر بابایی شدم

  سریع رفتم سمت در و پریدم بغل بابایی و گفتمصدای در که اومد 

  سالم بابایی جونم _

  سالم دختر قشنگم خوبی ؟ _

  اهوووووم _

  اهووووم نه بله _

  نگاهی بهم انداخت و گفت

  فنچول لباس من و پوشیدی _

  . آخه لباس خودم خیس شد _

  چرا خیس شد ؟ _



 

 
129 

 

 . آخه غذا درست کردم بابایی _

  شمزه میاد پس دخترم غذا درس کردهمیگم بوهای خو _

  من و گذاشت رو اپن و رفت در قابلمه رو برداشت گفت

  به به ماکارانی _

 . اونم با ته دیگ سیب زمینی _

  به به امروز بهترین غذا میخورم _

  لبخند زدم منو گذاشت زمین و گفت

  تا من لباس عوض میکنم تو هم غذا رو بچین _

  چشم بابایی جونم _

یس و برداشتم و ماکارانی کشیدم و رو میز گذاشتم . نشستم رو صندلم منتظر بابایی . اومد تو آشپزخونه و د

  گفت

 . به به دخترم چه کرده همه رو دیوونه کرده _

باهم ماکارانی رو خوردیم کلی هم از دستپختم تعریف کرد منم که کلی ذوق مرگ شدم . خواستم میز و جمع 

  تکنم که نذاشت و گف

  تو خسته شدی وروجک بشین تا من میز و جمع کنم _

  در حال میز جمع کردن بود که گفت

  مامان زنگ زد واسه امشب دعوتمون کرد بابات اینا هم هستن میخوان تاریخ عروسی مارو مشخص کنن _

  با جیغ گفتم

 چی ؟ _

  برگشتم نگاهم کرد و گفت

  چرا جیغ میزنی ؟ _

  میذاشتین جواب کنکور بیاد بعدخب چرا انقدر زوووود  _

  اومد جلوم وایساد و خم شد روم و گفت

  چرا ؟ نکنه پشیمون شدی ؟ _

  با لکنت گفتم

  نه به خدا اینجوری نیست _
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  صندلی رو کشید و نشست کنارم و گفت

 خب میشنوم _

  چی رو ؟ _

  اینکه انقدر تعجب کردی از اینکه قرار عروسی گذاشته بشه مشکلت چیه ؟ _

  . میترسم از زندگی مشترک ، از مسئولیت،  میترسم از اینکه از پسش برنیام خب سنی ندارم _

  دستمو گرفت تو دست هاش و گفت

الهی من قربونت برم تو قرار نیست تنها باشی  و تنهایی از پسش بربیای هردو باهم هستیم به همدیگه  _

  یم درسته ؟کمک میکنیم این زندگی رو میسازیم مهم اینکه بخوا

زدم و  لبخند به حرف هاش فکر کردم درست میگفت فقط قرار نیست من تو این زندگی باشم هردو هستیم .

  گفتم

  حق با شماست بابایی ولی ی مشکل دیگه داریم _

  چه مشکلی ؟ _

  من چی بپوشم _

  زد رو نوک بینیم و گفت

خریم مشکل حل د بپوشید بعداز ظهر میریم میمن از دست شما دخترا چیکار کنم هیچ وقت هیچی نداری _

 ؟شد

  اهوووووم مرسی بابایی_ 

 . سریع بوسیدمش و کشیدم کنار و سرمو انداختم پایین از خجالت

بابایی خندید و از جاش بلند شد و رفت سمت ظرفشویی و به شستن ظرف ها ادامه داد و منم دستمو گذاشتم 

 . زیر چونه ام و با لذت بهش نگاه میکردم

بعد از جمع کردن آشپزخونه قرار شد باهم بریم بیرون و واسه امشب لباس بخرم بابایی میگفت بزرگترهای 

 . فامیل هم بودند برای تصمیم گیری

ی شومیز خیلی خوشگل خریدم بابایی هم خوشش اومد . شومیز توسی رنگ که جنس پارچه اش هم حریر 

  . بود

  . حال شدمقرار بود با بابایی ست کنم کلی خوش

بعد خرید رفتیم خونه ما تا لباس عوض کنم. کلید انداختم و وارد خونه شدیم قبل اینکه در ساختمان باز کنم 

صدای پارس سگ اومد معلوم بود صدای بابا هست جلوی بابایی خجالت کشیدم قبل از اینکه کلید بندازم در 
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و باز کردند . وارد شدیم و سالم و احوال پرسی  زدم تا بتونن خودشون و جمع کنند . بعد از چند دقیقه در

  . کردیم . بدون هیچ حرفی وارد اتاقم شدیم از خجالت نمیتونستم تو چشم های بابایی نگاه کنم

  نشستم رو تخت و سرمو انداختم پایین نمیدونستم باید چی بگم . بابایی گفت

 . خب خانمی زود حاضر شو بریم آرایشم خیلی کم و مالیم _

  باباییچشم _

  از اتاق رفت بیرون و گفت

  من پایین پیش بابات اینام _

رفت بیرون و در رو هم بست خوشحال بودم که به روم نیاورد و راجع بهش هیچ حرفی نزد وگرنه نمیدونستم 

  . چه جوابی بهش بدم

شوار آینه و موهامو س رفتم تو حموم ی دوش سریع گرفتم و اومدم بیرون لباس زیر و تنم کردم . نشستم جلوی

  . کردم دم اسبی بستم و چتری هامو ریختم جلوی صورتم

ی آرایش مالیم انجام دادم و لباسامو پوشیدم و مانتومو تنم کرد . کیف و کفشم و برداشتم و از اتاق رفتم 

  . بیرون

  از پله ها رفتم پایین دیدم بابا و بابایی در کنار هم نشستن و صحبت میکنند . گفتم

  آرشام من آماده ام بریم _

  با لبخند نگاهم کرد و گفت

  بریم عزیزم _

 . از بابا و فالمک خداحافظی کردیم و رفتیم بیرون

  . سوار ماشبن شدیم و به سمت خونه شون راه افتادیم

ون موقتی رسیدیم بابایی ماشین و داخل حیاط پارک کرد و داخل ساختمان شدیم که مامان فریبا اومد استقبال

 و کلی قربون صدقه ی من رفت . با باباش هم سالم و احوال پرسی کردیم . آیدا هم اومد و بغلم کرد و گفت

  بیشعور از وقتی زن داداش من شدی خبری از من نمیگیریا _

  ببخشید عزیزم دیگه سرم شلوغه _ 

  دستمو گرفت کشید سمت اتاق خودش وگفت

  . بریم لباس عوض کنیم _

  تاق و گفترفتیم تو ا

  چ خبر ؟ خوش میگذره با داداش من ؟ _
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  همینطور که مانتو و شالمو در میاوردم گفتم

  . عالیه خیلی زندگی باهاش خوبه _

  . خیلی خوشحالم مهسان که همسر آرشام شدی . برای هردوتون خوشحالم خیلی بهم میایید _

  مرسی عزیزدلم _

از اینکه ماکارانی درست کردم و بابایی تا اخرش خورد و کلی کلی باهم حرف زدیم براش از امروز گفتم 

  ازم تعریف کرد. آیدا با تعجب گفت

  واقعا آرشام ماکارانی خورد ؟ _

  خب آره این کجاش تعجب داره ؟ _

  آیدا لبخند زد و گفت

ورد خیلی آرشام از ماکارانی متنفره ی بار بچه بود ماکارانی خورد و مسموم شد دیگه از این غذا نخ _

  دوستت داره میخواسته دلت و نشکنه که خورده

با شنیدن این حرف کلی خوشحال شدم از اینکه انقدر برام ارزش قائله که از غذایی که متنفر هست خورد و 

 .کلی تعریف کرد

مهمونی تموم شد و قرار عروسی گذاشته شد . بابا خواست جهیزیه بده که بابایی گفت الزم نیست خونه ی 

 . وسایل داره . بابا هم گفت که پولشو برام میریزه به حسابم چون میدونه حق من هست من

  آخر شب من و رسوند خونه قبل از اینکه پیاده بشم گفت

دخترکم فردا میام دنبالت بریم خرید . خونه رو هم که دیدی اگه دکورش یا وسایلش و دوست نداری میتونیم  _

   .عوضش کنیم

  . شو دوست دارم دکورش خوشگل ولی میشه دکور اتاق خواب و عوض کنیمبابایی همه جا _

  پیشش تا هرچی بخوای بگو بهشون آره خوشگلم دکوراتور خوب میشناسم فردا میریم _

  . مرسی بابایی جونم واسه همه چی ممنونم _

  . برو وروجک من که کاری نکردم برو بخواب فردا میام دنبالت _

  چشم بابایی جونم _

  خواستم پیاده شم که گفت 

  پس بوس من کو ؟ _

  دستم و کشید شروع کرد به بوسیدنم من هم با لذت همراهیش میکردم . از هم جدا شدیم آروم گفتم

  شب بخیر بابایی _
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  شبت بخیر دختر قشنگم _

یدم هی غلت از ماشین پیاده شدم و وارد خونه شدم . رفتم تو اتاقم و لباسمو عوض کردم . رو تخت خواب

خوردم خوابم نمیبرد دلم بغل بابایی رو میخواست . تو این چند وقت که باهام خوب بود من و دلبسته ی 

  . خودش کرده بود

  گوشیمو برداشتم و تو تلگرام براش نوشتم ) بیداری بابایی؟ (

 (آره وروجک تو چرا نخوابیدی ؟)

 ( خوابم نمیبره)

 ( چرا پیشولم ؟ )

 ( و میخواد باباییدلم بغل شما ر)

 ( الهی فدای دخترم بشم ی کم تحمل کنی دیگه هرشب تو بغل خودم میخوابی)

 ( خب من االن دلم بغل بابایی مو میخوام)

  همون لحظه تلفنم زنگ خورد گوشی رو برداشتم و گفتم

 جانم بابایی ؟ _

  دخترکم برات الالیی بخونم بتونی بخوابی ؟ _

  اهووووم _

 الیی مهربونمالالیی آی ال _

 گل نیلوفرم ای همزبونم

 الالیی غنچه آرامش من

 تویی بهونه نوازش من

 بخواب ای چشمه ساره هق هق من

 بخواب ای تو دلیله بودن من

 بخواب تا قلب من آروم بگیره

 بذار امشب به عشق تو بمیره

 الالیی کن الالیی کن دوباره

 دلم امشب هوای گریه داره

 زیزمالالیی کن الالیی کن ع
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 بذار میون دستات گل بریزم

 بذار تا من به نازت مبتال شم

 بذار عاشق ترین عاشقا شم

 الالیی کن الالیی کن الالیی

 بخواب ای مهربون من الالیی

 بخواب ای مهربون من الالیی

 . صداش آرامش بخش بود . با صداش کم کم چشمام رو هم افتاد و خوابم برد
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  آرشام

ش و برادلم ضعف رفت براش وقتی گفت دلش بغل من و میخواد یعنی بهم دلبسته شده . بهش زنگ زدم

  الالیی خوندم بعد از چند دقیقه گفتم

  مهسان جان ؛ دختربابا ؛ خوابیدی ؟ _

  بخواب عزیزکم شبت بخیر خوب بخوابی دختر نازم

سان فکر کردم خوشحال بودم که تو زندگیمه گوشی رو قطع کردم گذاشتم کنار. رو تخت دراز کشیدم به مه

  . . حالم و خوب میکرد و آرامش دلم بود و هست

  . چشمام و بستم و کم کم به خوابم فرو رفتم

شرکت و به کارها رسیدگی کردم با شرکت دکوراتور صحبت کردم و ازشون خواستم ی طراح صبح رفتم

  . بدهبفرستن خونه بعدازظهر تا ی طرح برای اتاق خواب 

بعداز ظهر رفتم دنبال مهسان و رفتیم خونه که همون لحظه ی خانم که خودش طراح معرفی کرد رسید . 

  . باهم رفتیم باال داخل خونه

خانم که خودش و ناظمی معرفی کرد ی نگاهی به اتاق خواب کرد . تبلتش و به دستمون داد و چند نمونه 

  طراحی نشنمون داد و گفت

  . ا میتونید برای اتاق خوابتون استفاده کنیداز این طرح ه _

  مهسان نگاهی به طرح ها کرد و گفت

  آرشام این عکس و نگاه کن خیلی خوشگله خوشم میاد _

بهش نگاه انداختم خوشگل بود خوشم اومد از سلیقه اش . ی طرح به رنگ مشکی و زرشکی بود . موافقت 

ونم کلی تایید کرد و از سلیقه ی مهسان تعریف کرد . بهش کردم و طرح به خانم ناظمی نشون دادیم که ا

  گفتم

  چقدر طول میکشه تا اتاق آماده بشه؟ _

  تقریبا دو هفته _

  خوبه نمیخوام بیشتر طول بکشه _

 . حتما آقای پارسا ما از فردا صبح میایم که کارمون و شروع کنیم _



 

 
136 

 

  . خیلی خوبه _

غلم و شروع کرد به بوسیدنم با ولع میبوسید منم همراهیش کردم تا خداحافظی کرد و رفت . مهسان پرید ب

 هردو نفس کم آوردیم و از هم جدا شدیم . گفت

  خیلی خوبی ممنونم بابایی جونم _

   . الهی قربون دخترکم بشم _

  خدا نکنه بابایی _

  گداشتمش زمین و گفتم

  بریم خرید ؟ _

  بریم بابایی _

  سوار ماشین شدیم و رفتیم به مزونی که مامان آدرس داده بود برای لباس عروساز خونه اومدیم بیرون و 

وارد مزون که شدیم مهسان با خوشحالی به لباس عروس ها نگاه میکرد و لذت میبرد . خانمی اومد جلو و 

  گفت

  . سالم خوش اومدید میتونم کمکتون کنم _

  گفتم

  اومدیم برای خرید لباس عروس _

  هستم درخدمتتون _

تشکر کردم منتظر بودم مهسان لباس و انتخاب کنه . مهسان نگاهی به لباس ها انداخت و جلوی ی لباس که 

باال تنش تور بود آستینش سه ربع بود دنباله ی نسبتا بلندی هم داشت وایساد به سلیقه اش لبخند زدم نگاهش 

  کردم که گفت

  . میتونم این و امتحان کنم _

  گاه کردم که گفتبه همون خانم ن

  . فقط این لباس قبال اجاره رفته مشکلی که نداره _

  مهسان با التماس نگاهم کرد که گفتم

  نه خانم ممنون نمیخوایم _

  مهسان گفت

  آرشام لطفا این خیلی خوشگله _
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  . نمیخوام لباسی که قبال تن کسی بوده که حتما یک نفر نبود تن تو هم بره _

  سرشو انداخت پایین . خانم که دید ناراحت شد گفت مهسان با ناراحتی

  . دخترم ناراحت نشو بیا ی لباس تازه آوردم نشونت بدم حتما خوشت میاد _

به دنبالش راه افتادیم . ی جعبه آورد از داخلش ی لباس عروس درآورد . واقعا فوق العاده و قشنگ بود چشم 

  . ی دنباله ی بلندهای مهسان برق زد . ی لباس به کل تور داشت 

  مهسان رفت تو اتاق پرو تا لباس و بپوشه . بعد از چند دقیقه اومد بیرون و گفت

  آرشام ببین چه خوشگله واااای عاشق دنباله اشم _

  فقط نگاهش کردم واقعا بهش میومد و زیبا شده بود گفتم

  عالیه _

  رو به همون خانم گفتم

  . همین و میبریم _

  شه به پای هم پیر شید انشاهللامبارکتون با _

  . هردو تشکر کردیم رفت لباس و درآورد . لباس و گرفتیم و حساب کردیم و اومدیم بیرون

  گذاشتیم تو ماشین و گفتم

  . بریم به ادامه خریدامون برسیم _

  بریم بابایی _

ر کلی لباس زیر . برای لباس زیرفتیم تو پاساژ کنار و کلی خرید کردیم . لباس تو خونه و شومیز و مانتو و 

  . قرمز شد و من بهش خندیدم

 .کیف و کفش هم خرید . مدام لبخند میزد و از من تشکر میکرد
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  مهسان

یک هفته مونده بود به عروسی عمه بهنوش بهم زنگ و گفت نیما داره از کشور میره و از ما خواست امشب 

  بریم خونه شون . گفتم

  شرمنده میدونید که نزدیک عروسی هست و کلی کار داریم ولی به بابا اینا میگم بیان چشمعمه جون  _

  قربونت برم عمه جون انشاهللا خوشبخت بشی همسرت مرد خوبیه _

  ممنون عمه جون انشاهللا قسمت نازنین جون _

به  دم شروع کردمبعد کلی تعارف تیکه پاره کردن تلفن قطع کردن . بعد قطع کردن از خوشحالی جیغ ز

رقصیدن . باورم نمیشه نیما میخواد بره از شرش راحت میشیم . همیشه از بودنش میترسیدم دلشوره داشتم 

  . نکنه بابایی رو نسبت به من بدبین کنه

  وااااای باید به بابایی هم خبر بدم . گوشی رو برداشتم شماره ی بابایی گرفتم بعد سه تا بوق برداشت و گفت

 خانمم جانم _

 ...وااااای بابایی نیما _

  نذاشت حرف و ادامه بدم گفت

  . نیما چی ؟ اذیتت کرد ؟ نکنه اونجاست ؟ د حرف بزن مردم _

نه اذیت نکرده داره از ایران میره واااای از خوشحالی دارم  وااااای بابایی خب نمیزاری من حرفمو بزنم _

  . بال درمیارم

  . این خبر دادنت ی تنبیه طلبت تا دیگه اینجوری ی خبر و بهم ندیدختر تو که من و کشتی با  _

   . اااا بابایی تقصیر من چیه خودتون نذاشتید من حرف مو بزنم _

  تو نمیدونی من به این اسم حساسم خب ترسیدم نکنه مزاحمت شده باشم تنبیه میشی تا یاد بگیری _

 . بابایی نزدیک عروسی دلت میاد کبود بشم _

  ه دخترم طلبت برای بعد عروسی. حاال کی به تو گفت نیما میخواد بره نکنه خودش زنگ زد بهت ؟ن _
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  . نه نه بابایی االن عمه بهنوش زنگ زد گفت برای امشب هم دعوتمون کرد _

 گفتی که نمیایم _

  . بله بابایی گفتم بهشون ولی گفتم به بابا اینا میگم شاید برن _

  . امروز هم آماده باش میام بریم باغ و ببینیآفرین خانم خوشگلم  _

  . چشم بابایی _

مرداد هست و تولد من . بابایی تا االن چیزی نگفته فکر  ۱خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم . فردا 

  . کنم میخواد سورپرایزم کنه . شایدم اصال نمیدونه فردا تولدمه . باید تا امشب صبر کنم تا ببینم چی میشه

  . ز اتاقم رفتیم بیرون تا به فالمک بگم عمه دعوتشون کردها

از پله ها پایین رفتم دیدم نشسته رو کاناپه جلوی تلویزیون و همین طوری که ناخن هاش و سوهان میکشید 

  تلویزیون هم میدید . صداش کردم و گفتم

  . عمه بهنوش زنگ زد برای امشب دعوتتون کرد _

اهمیت ندادم . زنیکه عوضی زورش میاد زبونش و تکون بده . براش زبون سری تکون داد و منم بهش 

درازی کردم پشت سرش اداشو درآوردم . گلبانو نگاهم کرد و خندید . انقدر حالم خوب بود که هیچی 

 . نمیتونست خرابش کنه حتی رفتار فالمک

لشوره نمیدونم چرا انقدر برای امشب دروبروی کمد وایساده بودم داشتم دنبال لباس مناسبی میگشتم تا بپوشم . 

  . داشتم . منتظر یه اتفاق بودم که هیجانزده بشم

بعد از کلی گشتن داخل کمد . ی شلوار پارچه ای مشکی رنگ کالسیک برداشتم و انداختم رو تخت چروک 

مزمو ی قربود باید اتو میشد . مانتو کتی قرمز رنگ که ساده و شیک بود برداشتم . روسری طراحدار مشک

  . برداشتم

  . بیرون از گلبانو اتو گرفتم تا شلوارمو اتو کنماز اتاق رفتم

بعد از اتو کردن شلوار . نشستم جلوی آینه ی ارایش مالیم شامل کرم پودر و ریمل و خط چشم ی رژ مالیم 

  . رو صورتم نشوندم

 . لباس هامو پوشیدم و منتظر زنگ بابایی شدم

رخیدم . با تک زنگ بابایی از اتاق رفتم بیرون و پله ها رو رفتم پایین . بابا و فالمک داشتم تو اینستا میچ

  رو مبل نشسته بودند و صحبت میکرد. خداحافظی کردم که بابا گفت

  کجا ؟ _

  آرشام اومده دنبالم بریم بیرون _

  چه لزومی داره هرشب هرشب بیرون _
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  . خب نزدیک عروسیمون دنبال کارامون هستیم _

  . الزم نکرده بری بیرون بعد از عروسی برید بیرون _

  یعنی چی بابا آرشام دم در وایساده _

  همون لحظه زنگ آیفون به صدا دراومد گلبانو با نگرانی در و باز کرد . بابایی اومد تو تا من و دید گفت

  . چرا نمیای بریم _

  با دیدن بابا و فالمک سالم کرد و گفت

   . ن میخوایم بریم بیرونمن و مهسا _

  بابا با اخم گفت

  . الزم نکرده مهسان دختر منه اجازه نمیدم هرشب هرشب ببریش بیرون _

  آرشام با اخم نگاهی به بابا کرد و گفت

مهسان زن منه شرعی و قانونی پس اجازه اش دست منه . دیگه الزم نیست از شما اجازه بگیره درست  _

احترام ولی فقط به شما خبر میده همین درست نیست برای اینکه با شوهرش داره  شما پدرش هستید و قابل

  . میره بیرون اینجوری جلوش جبهه بگیری

با ترس نگاشون میکردم دستهام یخ کرده بود میترسیدم ی اتفاق بدی بیوفته و نشه جبران کرد . بابایی چشم 

  فالمک هست . بابایی گفتغره ای به فالمک رفت . اوهم میدونست همه چی زیر سر 

  . من االنم میتونم دست زنم و بگیرم و ببرم ولی دارم به شما احترام میزارم که بهتون اطالع میدم _

 . بابا خیلی عصبی شده بود و حرفی برای گفتن نداشت خب آرشام داشت حقیقت و میگفت

ا خداحافظی کردیم و اومدیم بیرون از کرد . از بابا ایناومد کنار دست مو گرفت تو دستش با لبخند نگاهم

 . خونه . فالمک از حرص قرمز شده بود . از اینکه فالمک به هدفش نرسید کلی خوشحال شدم

  تو ماشین نشستیم که بابایی گفت

  تو چرا انقدر یخی دختر؟ _

  ترسیده بودم بابایی _

  تا وقتی من هستم نباید بترسی این ی دستوره _

  خندیدم و گفتم

 . چشم سرورم _

تو ماشین نشسته بودیم هردو عرق افکار خودمون بودیم . سکوت بین ما فقط با صدای آهنگی که از پخش 

  . ماشین می اومد میشکست
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  دیدم داریم از شهر خارج میشیم سکوت شکستم و گفتم

  بابایی کجا داریم میریم ؟ _

  صبر کن متوجه میشی وروجک _

  خب االن بگید _

  ترمنمیشه دخ _

  لبمو آویزون کردم به بابایی نگاه کردم من و دید زد زیر خنده و گفت

   فنچول نکن این کارو میخورمتا _

  خب تموم میشم دیگه فنچول ندارید _

  یواش یواش میخورمت تموم نشی _

  بالخره تموم میشم میرم تو دلتون _

  بلند خندید و گفت

  . از زبون کم نیاری فنچول _

  . م دارمنچ زیادی _

خندید و به نشانه تاسف سری تکون داد . صدای ضبط و بردم باال با آهنگ شادی که پخش میشد شروع کردم 

  . دستامو تکون دادن و قردادن مثال دارم میرقصم . بابایی هم مدام بهم میخندید

  بعد از کلی راه رسیدیم جلوی که باغ رستوران گفتم

  اینجا کجاست ؟ _

  بخوریماومدیم شام  _

  . بابایی مگه نگفتید میریم باغ عروسی رو میبینیم _

  . اونجا رزرو شده روز عروسی میبینی _

  شونه ای باال انداختم هردو از ماشین پیاده شدیم . وارد باغ شدیم . نگهبان تا مارو دید تعظیم کرد و گفت

  خوش اومدید آقای پارسا _

  اغ رفتیم گفتمبابایی سری تکون داد باهم به انتهای ب

  بابایی قبال اومدید اینجا _

  اینجا مال من و باباست _
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با چشمان گشاد شده به بابایی نگاه کردم من تا حاال نمیدونستم. به انتهای باغ که رسیدیم با دیدن چراغونی 

ن جایی رو نیباغ و میز تزئین شده فقط با تعجب نگاه میکردم نفسم بند اومده بود جای فوق العاده ای بود . چ

فقط تو فیلم ها دیده بودم . رو زمین پراز گل های پر پر شده ی رز قرمز بود . چیزی که همیشه دوست داشتم 

  . . فکر میکردم قراره غافلگیرم کنه ولی دیگه نه انقدر خوب و عالی

 با صدای بابایی به خودم اومدم که گفت

  چرا ماتت برده فنچول ؟ _

 وع کردم به بوسیدنش گفتمپریدم بغل بابایی و شر

  فنچول قربون شما بره که انقدر خوبید _

  خدا نکنه عشق من ؛ تولدت مبارک زندگی من _

بدن هیچ حرفی فقط لبهام رو لب هاش گذاشتم و بوسیدمش او هم همراهیم کرد عاشقانه هم و می بوسیدیم .  

  من و از بعلش گذاشت زمین و گفت

  . بریم بشینیم وروجک _

                ود                                      تیم پشست میز با دیدن کیک رو میز که شبیه قلب بود روش نوشته بنشس

 ) همه ی زندگیم تولدت مبارک ( 

  ز ذوق جیغ زدم بابایی گفت

  جیغ نزن بچه گوشم کر شد _

  بابایی _

  جانم فنچولم _

  میدونستید عاشقتونم _

  . فسقل بابا ؛ بذار شمع و روشن کنیم تا فوت کنی بله میدونم _

 بیاید اول باهم عکس بگیریم بابایی _

 . کلی باهم عکس گرفتیم تو مدل های مختلف کلی هم مسخره بازی درآوردیم با بابایی و خندیدیم
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  آرشام

 قم بزنمبهترین شب و براش ر میدونستم خیلی خوشحال میشه . از یک هفته قبل این تدارکات چیدیم میخواستم

.  

  . خوشحال شدم که انقدر هیجان زده و خوشحال شد

 تا فوت کنه . بعد از روشن کردن شمع گفتبعد کلی عکس انداختن راضی شد شمع و روشن کنم

  بابایی باهم فوت کنیم ؟ _

  آره دخترکم _

  گفتمدستشو گرفتم تو دستم هردو چشمامون و بستیم و باهم فوت کردیم ؛ 

  نفس بابا تولدت مبارک _

مرسی بابایی جونم همیشه دوست داشتم اینجوری تولد بگیرن برام و غافلگیرم کنند . حدس میزدم غافلگیرم  _

  کنید ولی خب نمیدونستم به این قشنگیه . خیلی زحمت کشیدید

 . برای دخترم کمترین کاری بود که کردم _

  بابایی کادوم کو ؟ _

  عبه کادو پیچ شده ای بهش دادم گفتملبخند زدم و ج

  . بفرمایید اینم کادوی دختر خوشگلم _

با ذوق جعبه رو گرفت و بازش کرد با دیدن گوشی که همیشه دلش میخواست داشته باشه دو باره جیغ کشید 

  و گفت

  عاشقتم بابایی _

  . قابل دخترمو نداره توش ی سیم کارت نو هست دیگه از قبلیه استفاده نکن _



 

 
144 

 

  چشم سرور جذابم _

شب خوبی رو باهم گذروندیم کلی ذوق داشت برای گوشی جدیدش در طول شب کلی بوسم کرد و تشکر کرد 

. واقعا بچه بود و مثل بچه ها ذوق داشت . میدونستم موبایل دوست داره . هر دختر دیگه ای بود با طال 

  . پ تاپ و گوشی خوشحال میشهجواهر خوشحال میشد ولی مهسان اینجوری نیست بیشتر با ل

  آخر شب رسوندمش خونه تو ماشین دوباره منو بوسید و گفت

  . بهترین شب تولدم بود بازم ممنونم بابایی جونم _

  قابل تو نداشت فنچولم _

خداحافظی کرد و از ماشین پیاده شد . وایسادم تا وارد خونه بشه بعد راه افتادم سمت خونه . وارد خونه شدم 

لی خسته بودم به اتاق کارم رفتم و رو تخت یک نفره ای که گوشه ی اتاق بود دراز کشیدم . اتاقمون آماده خی

 . شده بود  ولی دوست نداشتم تنها اونجا بخوابم میخواستم با مهسان باشم

روز شماری میکردم که مهسان و کنار خودم داشته باشم از دست فالمک عوضی و باباش که فقط به حرف 

خیلی  ن زنیکه گوش میکرد نجاتش بدم . حتی نمیزارم آب تو دلش تکون بخوره یا چشماش بارونی بشهاو

خوشحالم که دارمش که مال منه . به قول معروف حال دلم خوبه باهاش . وقتی باهاشم گذر زمان احساس 

 . نمیکنم
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  مهسان

  . وره داشتمامروز روز عروسیمون بود من از صبح خیلی دلش

از صبح تو آرایشگاه بودم زیر دست آرایشگر هم خسته و هم کالفه شده بودم . خانم هم نمیذاست خودم و 

ببینم حداقل چهره ام چجوری شده نکنه مثل جن ها من و درست کنه . آیدا و کیانا کنارم بودند و مدام از من 

  . تعریف میکردند

د آینه ی قدی جلوم گذاشتند تا خودمو ببینم . با دیدن خودم دهنم باز بالخره بعد این همه مدت کارم تموم ش

موند باورم نمیشد این دختر تو آینه من باشم . به جرات میتونم بگم فوق العاده شدم . آرایش صورتم اصال 

 هغلیظ نبود . ی خط چشم که برام کشیده شده بود چشمام خیلی کشیده کرده بود . رژ قرمز رنگی که برام زد

 .بود. با ریمل مژه هام بلند تر و پرتر شده بود

با صدای یکی از خانم ها که گفت آقا داماد اومد به خودم اومدم استرس گرفتم دست هام یخ کرده بود . کیانا 

  . شلنم آورد و انداخت رو سرم

شنل با لبخند  با دیدن بابایی که اومد داخل وااااای خیلی خوشتیپ و جذاب شده بود مثل همیشه . از زیر

  نگاهش میکردم . خواست شنل و از رو صورتم برداره که کیانا گفت

  آقا داماد الکی که نمیشه رونما باید بدی _

بابایی از جیبش چند تا ترول درآورد داد به کیانا فقط میخواست از سرش وا بکنه . شنل و از رو سرم برداشت 

م خیره شده بودیم . خم شد روم پیشونی مو بوسید . صدای دست . با تحسین و لبخند نگاهم میکرد. هردو به ه

  . و جیغ بقیه بلند شد . فیلم بردار هم داشت فیلم میگرفت

دو باره شنل انداخت روم . دست مو گرفت تو دستاش و از آرایشگاه رفتیم بیرون . داخل ماشین نشستیم رفتیم 

  . سمت باغی که قرار بود فیلم برداری و عکس بندازیم

  تو ماشین نشسته بودیم . بابایی گفت

  خیلی خوشگل شدی پیشی من _
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  خوشگل بودم _

  پیشی زبون دراز خوشگل تر شدی _

  شما هم جذاب تر شدی_

با لبخند نگاهم کرد و صدای موزیک برد باال منم شروع کردم با موزیک با ناز و عشوه خوندن . بابایی هم 

  میخندید و گفت

  . پرت نکن وروجک حواسم و _

به حرفش گوش نمیکردم کار خودم و میکردم . رسیدم به باغ . رفتیم داخل باغ عکاس شروع کرد از ما 

 عکس گرفتن . ژست هایی میگفت که من از خجالت آب میشدم ولی بابایی لذت میبرد از خجالتم و میخندید

.  

اه افتادیم . به اونجا که رسیدیم از بعد از کلی عکس انداختن به طرف باغ اصلی که عروسی اونجا بود ر

ماشین پیاده شد اومد در ماشین و باز کرد و دستم و گرفت منم از ماشین پیاده شدم . دست تو دست هم وارد 

  .باغ شدیم صدای سوت و دست مهمون ها بلند شد . ارکست هم شروع به نواختن آهنگ کرد

از اینکه کنارش هستم از اینکه میتونم بهس تکیه کنم و با لذت کنار بابایی قدم برمیداشتم. خوشحال بودم 

 . خودمو بهش بسپرم
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  آرشام

ماشین و برده بودم گل فروشی مهسان و بردم آرایشگاه  از صبح دنبال کارهای عروسی بودم خسته شده بودم .

  . کلی هم تاکید کردم که آرایش غلیظ نباشه

حویل گرفتم . راه افتادم سمت آرایشگاه دنبال مهسان . دل تو دلم نبود تا ببینمش رفتم ماشین و دست گل ت

  . مطمئن مثل فرشته ها شده

وارد آرایشگاه شدم با دیدن مهسان که شنل روش بود . خواستم شنلش و بردارم که کیانا نذاشت ازم رونما 

شتم با دیدنش تو لباس عروس و چهره خواست بی حوصله از جیبم پول درآوردم و دادم بهش . شنلش و بردا

اش از خود بیخود شدم واقعا فوق العاده زیبا شده بود با تحسین نگاهش کردم دوست داشتم به جای باغ 

 . میبردمش خونه. بی اراده خم شدم و پیشونیش و بوسیدم

  . دوباره شنلش و روش انداختم . باهم از آرایشگاه بیرون رفتیم

بندازیم کلی هم خندیدم بهش که هردفعه عکاس ژستی رو میگفت از خجالت مثل لبو به باغ رفتیم تا عکس 

  . میشد و حرص میخورد از حرص خوردنش خنده ام گرفت

ش راه . با افتخار دست تو دست کناربعد از کلی عکس گرفتن به باغی که عروسی داخلش برگزار بود رفتیم

  . میرفتم . خوشحالم که مال من بود

  . هی که برامون تعیین شده نشستیم . شنلش و برداشتمتو جایگا

  . ارکست از ما خواست برای رقص بریم وسط پیست رقص

  از جام بلند شدم دستمو به سمت مهسان دراز کردم و گفتم

  افتخار میدی مادمازل _

  دستشو گذاشت تو دستم و گفت
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  . حتما _

تو  به رقصیدن . با آهنگ و هماهنگ میرقصیدیم . به پیست رقص رفتیم . گرفتمش تو بغلم شروع کردیم

  . چشم های هم خیره بودیم انگار تو این دنیا نبودم

  . بعد تموم شدن آهنگ بوسه ای کوتاه رو لبش زدم

آهنگ دیگه گذاشت و بقیه هم اومدن وسط باهم شروع کردیم به رقصیدن مهسان هم کلی شیطنت کرد و جیغ 

  ناز می اومد تو گوشش گفتم زد و رقصید . برام عشوه و

  کاری نکن بیخیال عروسی شم و ببرمت خونه _

سرخ شد و سرش انداخت پایین و شیطنتش کمتر شد . انگار تازه یاد آخر شب افتاد دلشوره گرفت درکش 

  . میکردم شب اول زندگیمون بود یکم ترس داشت

ا جلوی در خونه دنبالمون اومدن . موقع تا نیمه های شب عروسی ادامه داشت . بعدش که دنبال ماشین ت

  خداحافظی بابای مهسان اومد پیشونی دخترش بوسید و گفت

  جای مادرت خیلی خالیه تا تو رو تو لباس عروسی ببینه _

  اشک از چشمان مهسان چکید . باباش رو کرد به من و گفت

 . تش کن و مواظبش باشدخترم و سپردم به تو میدونم تو خونه ی من خوشبخت نبود تو خوشبخ _

  خیالتون راحت مثل چشمام از دخترتون مراقبت میکنم _

 لبخند زد و گفت

  . انشاهللا به پای هم پیر بشید _

تشکری کردم و با بقیه خداحافظی کردیم . بعد از رفتن همه به داخل خونه رفتیم .وقتی رفتیم داخل خونه 

س داره . حرفی نزدم تا استرسش بیشتر بشه گذاشتم تا راحت استرمهسان انگشتاشو تاب میداد بهم میفهمیدم

بشم . رفتم تو حموم ی دوش گرفتم ی شلوارک پوشیدم . رفتیم تو پذیرایی دیدم مهسان همینطوری رو مبل 

  نشسته گفتم

  چرا لباستو درنیاوردی فنچول ؟ _

  جوابمو نداد حتی تکونم نخورد رفتم کنارش رو مبل نشستم و گفتم

  ول باتوامفنچ _

  با گیجی نگاهم کرد و گفت

  چی ؟ _

  پاشو لباساتو عوض کن بخوابیم من خیلی خسته ام_ 
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  بخوابیم؟ _

  خنده ام گرفته بود گفتم

  .آره فنچول من بخوابیم _

بلند شد رفت تو اتاق دنبالش رفتم . کمک کردم لباسشو دربیاره با لباس زیر وسط اتاق بود کلی خجالت کشیده 

نشوندمش روبه رو میز آرایش و گیره های موهاشو درآوردم . فرستادمش تو حموم تا با ی دوش حالش  بود .

  . و جا بیاره

  بعد از چند دقیقه از حموم اومد بیرون لباس پوشید و با تردید رو تخت دراز کشید . گرفتمش تو بغلم و گفتم

  پیشی کوچولو کاریت ندارم امشب راحت بگیر بخواب _

 . کردم تو گوشش الالیی گفتن تا اینکه خوابش برد . منم چشمام و بستم و خوابیدمشروع 

  مهسان

ترس داشتم از امشب که قرار وارد دنیای جدیدی از  وقتی عروسی تموم استرس بدجور تو وجودم نشست .

  . زندگی بشم

برامون حرف زد و از بابایی  جلوی خونه وایطاده بودیم که بابا اومد جلو دستامون تو دست هم گذاشت و کلی

  . خواست مواظب من باشه . امشب برام سنگ تموم گذاشت شد همونی که همیشه میخواستم

وارد خونه شدیم ترسم چندین برابر شد بار اولی نبود که با بابایی تنها میشدم ولی امشب با بقیه شب ها فرق 

  . داشت

  . اری نکرد فقط بغلم کرد و خوابیدیمبابایی انگار حس مو استرسمو درک کرد چون هیچ ک

  و باز کردم گفت صبح با صدای بابایی که داشت صدام میکرد چشمام

  دختر بابا نمیخوای از خواب بیدار شی پاشو زیادی خوابیدیا _

  بابایی تورو خدا بزار بخوابم خوابم میاد _

   . بسه دختر خوشگلم بلند شو _

  نمیخوام بابایی خوابم میاد _

  میشمرم بلند نشی تنبیه میشی ۳تا  _

۵  

۱  

۳  

  انقدر خوابم میومد که بیدار نشدم و لج کردم و خوابیدم . بابایی گفت
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  باشه خودت خواستی دختر سرتق _

  یهو خیس شدم ی لیوان آب خالی کرد تو صورتم . بلند شدم نشستم بابایی با اخم گفت

  . حتما باید اینطوری بیدارت کنم _

  شید باباییببخ _

 بلند شو دست و صورتت و بشور بیا آشپزخونه _

  چشم بابایی _

بابایی از اتاق رفت بیرون . دست و صورتم و شستم موهامو شونه کردم دم اسبی بستم و از اتاق رفتم بیرون 

  . وارد آشپزخونه شدم آروم گفتم

  سالم بابایی صبح بخیر _

  سالم عزیزم بیا بشین صبحونه بخور _

شستم کنار بابایی به میز نگاه کردم . همه چی رو میز چیده شده بود تخم مرغ نیمرو ، پنیر ، کره ، مربا ، ن

چایی . بابایی چایی مو شیرین کرد و از هرکدوم لقمه میگرفت و تو دهنم میذاشت خودش هم میخورد. بعد 

  از خوردن بابایی گفت

   میز جمع کن ظرف ها رو هم خودت میشوری _

 لبهای آویزون گفتمبا 

  چشم بابایی _

میزجمع کردم و ظرف های کثیف و گذاشتم تو ظرف شویی وایسادم شیرآب و باز کردم داشتم ظرف میشستم 

  که بابایی اومد پشت سر و تو گوشم گفت

  حاال با من لج میکنی ؟ _

  از شستن دست کشیدم و گفتم

  ببخشید بابایی _

  به شستن ادامه بده پیشی _

  ان و برداشتم و به شستن ادامه دادم . ناگهان شلوارکمو داد پایین جیغ زدم . گفتلیو

  . هیییییش نمیخوام صدایی بشنوم _

لبمو کاز گرفتم چیزی نگم هم خجالت کشیدم هم ترسیده بودم . با دست محکم زد رو باسنم که از جا پریدم و 

 لیوان از دستم افتاد . گفت

 . ظرف ها تموم بشه اسپنک میشی تا یاد بگیری با من لج نکنی صداتم در نمیادبه کارت ادامه بده تا  _
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شروع کرد به زدن رو باسنم از درد نمیتونستم ظرف بشورم با اینکه با دست میزد ولی سنگین بود . 

میسوخت . اشکم میریخت خیلی درد داشت لبمو انقدر گاز گرفتم تا صدام درنیاد خون اومد . بالخره باسنم

  رف ها تموم شد تنبیه منم تموم شد بابایی گفتظ

  حاال میتونی گریه کنی _

  با صدای بلند گریه کردم و گفتم

  میسوزه بابایی _

  میدونم دخترکم عوضش یاد گرفتی لج نکنی با من درسته _

  بله بابایی _

د به سنم و شروع کربغلم کرد و لبسو گذاشت رو لبهام و شروع کرد ه بوسیدنم دستشو گذاشته بود رو با

 . مالیدن آهی از میان لبهام خارج شد

  منو گرفت تو بغلش و بلندم کرد گذاشت رو دوشش که جیع زدم

  بابایی االن می افتم _

  یدونه زد رو باسنم و گفت

  انقدر جیغ جیغ نکن نمیافتی _

  بابایی میسوزه _

  . خوب میشه دختر بابا انقدر لوس نباش _

  ق و من انداخت رو تخت گفتممن و برد تو اتا

  آخخخخخخ _

  صدات درنیاد نمیخوام برات دهن بند بزارم _

  چشم بابایی _

تاپ مو دراوردم سوتینم و باز کرد از خجالت چشمامو بستم . کامال لخت جلوش بودم . ی دستبند برداشت 

  دستم و به باال تخت بست و گفت

  زیاد تکون نخور دستات زخم میشه _

  باباییچشم  _

  کلمه امنت و که یادته ؟ _

  بله بابایی اسم شماست _
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خم شد روم و شروع کرد به بوسیدنم منم با ولع همراهیش میکردم سرشو بلند کرد ی تف غلیظ انداخت تو 

  . دهنم که با لذت قورت دادم

ت بین ک شو گرفاز روم بلند شد کنارم نشست سینه هامو گرفت تو دست هاش و شروع کرد به مالیدنشون نو

انگشتاش و پیچوند از درد لبمو گاز گرفتم سعی کردم صدام درنیاد . نوک سینه مو کرد تو دهنش شروع کرد 

به مکیدن . بلند شد با دست محکم زد رد سینه ام خیلی درد داشت و میسوخت ولی از ترس هیچ حرفی نمیزدم 

هام زد آروم ناله کردم . باز هم گیره زد به سینه  و تحمل میکردم . از رو میز دوتا گیره آورد به نوک سینه

تا گیره به هرکدوم از سینه هام زد ؛ از درد اشک تو چشمام جمع شده بود . دست کشید بین  ۴هام نزدیک 

  پاهام متوجه خیسیش شد پوزخند زد و گفت

  میبینم که حسابی خیس کردی خوشت اومد پیشی _

  میوووووو میوووووو_

  وچولوآفرین پیشی ک_

سینه هامو فشار داد که از درد ناله کردم .  بلند شد از روم ؛ فالگر و برداشت شروع کرد به ضربه زدن رو 

سینه هام از درد ناله میکردم هم لذت میبردم هم درد داشتم و من عاشق این تضاد بودم . انقدر ضربه زد تا 

و برداشت بین پاهام فیکس کرد . و رو درجه آخر  گیره ها کنده شد . از درد به خودم می پیچیدم . ویبراتور

تنظیم کرد . ناله میکردم و به خودم می پیچیدم . شلوارکشو درآورد اومد باال سر التشو کرد تو دهنم تا انتها 

کرد تو دهنم شروع کرد عقب جلو کردن حس خفه شدن داشتم . داشت عقب جلو میکرد که ارضا شدم . از 

و از بین پاهام برداشت . رفت بین پاهام و یکم بین پاهام مالید . آلتشو گذاشت روش  روم بلند شد ویبراتور

آروم واردم کرد ناگهان تا ته کرد تو که صدای جیغم بلند شد اشک از چشم هام اومد. خم شد و بوسید من و 

  اشک هام و پاک کرد و گفت

  خانم شدنت مبارک دختر بابا _

رآورد خونشو با دستمال پاک کرد . دوباره خودشو واردم کرد شروع کرد لبخند شرمگینی زدم . آلتشو د

  . عقب جلو کردن تند اینکارو میکرد . تا هردو به آرامش رسیدیم

  خم شد روم و شروع کرد به بوسیدنم . آروم گفتم

  . ممنونم بابایی _

. بیحال بودم چشمام افتاد رو هم کنارم خوابید و دستهام و باز کرد ی کم زخم شده بود. من و محکم بغلم کرد

 . و خوابم برد
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  آرشام

موهاشو نوازش کردم به دخترکم خیلی درد داده بودم ولی لذت بخش بود . بهترین رابطه ای بود داشتم. از 

 اینکه من اولین مرد زندگی مهسان هستم و اولین رابطه اشو با من بود لذت میبرم هیچی از این برای ی مرد

  .لذت بخش تر نیست

  . از خواب بیدار شد نگاهی به من کرد گفتمبا تکون خوردن مهسان از جا پریدم

  درد نداری عزیزدلم ؟ _

  از خجالت سرشو انداخت پایین و لپ هاش گل انداخت عاشق این خجالت کشیدن هاش بودم آروم گفت

  نه بابایی _

  نده گفتمپتو رو زدم کنار که سریع خودشو جمع کرد با خ

  من که دیدمت دیگه خودتو جمع کردن نداره _

 ااااا بابایی _

  دختر لوس بابا مطمئنی درد نداری ؟ _

  بله بابایی _

  بغلش کردم و گفتم

  دخترمو ببرم حموم _

  سرشو تو گردنم فرو کرد لیسی به گردنم زد گفتم

  شیطونی نکن وروجک _
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و پر کردم گذاشتمش وان خودم هم رفتم پشتش نشستم و شروع زیر شروع کرد خندیدن رفتیم توحموم وان 

  کردم به شستنش کردم . آروم آروم شکمش و میمالیدم . بعد از شستنش حوله اش و تنش کرد بهش گفتم

  برو بیرون عزیزم تا منم خودمو بشورم و بیام _

  چشم بابایی _

  . ون دیدم رو تخت نشسته و منتظر من هسترفت بیرون منم خودمو شستم حوله امو تنم کردم و رفتم بیر 

م کنارش حوله شو از تنش درآوردم سوتنیشو تنش کردم تاپشو هم تنش کردم . رو تخت خوابوندمش ی رفت

  پوشک برداشتم بین پاهاشو کرم زدم و پوشک بستم نگاهی به چهره ی ناراحتش انداختم و گفتم

  چیشده دختر بابا _

 دختر بابا پوشک ندوس _

  دختر کوچولوها باید پوشک بشن دیگه غر غر هم ممنوع _

  چشم بابایی _

شلوارکشو پاش کردم نشوندمش رو صندلی جلوی آینه شروع کردم به سشوار کردن موهاش و شونه 

  کردنشون . شروع کردم به بافتنش . نگاهم تو آینه افتاد دیدم اشکی از چشمش افتاد پایین گفتم

  چیشد عزیزدلم ؟ _

  مامانم افتادم همیشه موهامو میبافت دلم براش تنگ شده یاد _

  اشک هاش و پاک کردم و گفتم

  خدا رحمتش کنه مامانت االن داره میبینتت و خوشحاله از اینکه خوشحالی _

  بوسیدمش و گفتم

  گریه نکن زندگیم دلم میگیره . ی خبر خوب بدم فردا قراره بریم سفر _

  با خوشحالی گفت

  وووون کجا؟آخ جووو _

  تو کجا دوست داری بریم ؟ _

  بریم کیش _

  باشه عزیزدلم _

  جیغ زد و گفت

  هوووووراااااااا عاشقتم بابایی _
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 .خندیدم خوشحالم که تونستم از ناراحتی درش بیارم . خیلی راحت با چیزهای کوچیک خوشحال میشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهسان

  . م مسافرت من عاشق کیش بودمخیلی خوشحال بودم که با بابایی میخوام بر

بابایی به مهرداد زنگ زد تا برای کیش بلیط و هتل رزرو کنه . منم جلوی تلویزیون نشسته بودم داشتم فیلم 

  نگاه میکرد اومد کنارم نشست و من و گرفت تو بغلش و گفت

  بعدازظهر هست ۳مهرداد برامون گرفت پروازمون فردا ساعت  _

  مرسی بابایی جونم _

  قابل نفس زندگیم و نداشت _

خودمو تو بغلش جمع کردم چقدر خوب که هست که کنارم . وقتی کنارم بود احساس امنیت داشتم . آروم 

  گفتم

  مرسی هستی بابایی جونم _

  پیشونیم و بوسید و بهم لبخند زد . یهو از بعلش اومدم بیرون با فریاد گفتم

 بابایی _

  از جا پرید و گفت

  چه ؟ جن زده شدی ؟چیشد ب _

  از دیدن چهره ی متعجب بابایی زدم زیر خنده گفت

  حاال من و مسخره میکنی ؟ _
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  فرار کردم بابایی هم دنبالم میومد گفت

 بگیرمت من میدونم و تو _

  زبون درازی کردم و گفتم

  نمیتونی من و بگیری _

  ونه من گیر انداخت و لبخند خبیثی زد و گفتمن دور مبل ها میدویدم بابایی هم دنبالم میکرد تا گوشه ی خ

  گیرت آوردم حاال واسه من زبون درازی میکنی _

  من نبودم بابایی دختر همسایه بود _

  که دختر همسایه بود آره _

  آب دهنم از ترس قورت دادم و گفتم

  اهووووم _

  من بلند کرد انداخت رو کولش که جیغ زدو و گفتم

  تمبابایی االن می اف _

  .محکم زد رو باسنم که دوباره جیغم رفت هوا

 من و پرت رو مبل شروع کرد به قلقلک دادنم جیع میزدم و میخندیدم گفتم

  غلط کردم بابایی واااای نه بسه تورو خدا _

  برای من زبون درازی میکنی ؟ _

  نه نه غلط کردم بابایی _

  دست از قلقلک دادن من برمیداره گفت

  رار نمیشهپس دیگه تک _

  بله دیگه تکرار نمیشه بابایی _

  لبخندی بهم میزنه از رو مبل بلندم میکنه. گفتم

  بابایی من حوصله ام سر رفته بریم بیرون _

  کجا بریم دختر قشنگم _

 . نمیدونم هرجا بابایی جذابم بگه _

  ای زبون باز بریم حاضر شیم بریم _
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  هورااااااااااااا _

  واب و در کمد باز کردم به بابایی گفتمدویدم سمت اتاق خ

  من چی بپوشم بابایی _

 از دست تو که همیشه میگی چی بپوشم _

اومد کنارم وایساد شلوار جین ذغالی مو با مانتو طوسی رنگ ساده ام که پشتش پاپیون داشت برداشت بهم 

  داد گفت

  اینارو بپوش ارایشم در حد ریمل و رژ _

 چشم بابایی _

بود آماده وایساده بودم تو اتاق تا بابایی لباس شو بپوشه . نگاهش کردم واقعا جذاب و خوشتیپحاضر و 

افتخار میکنم که کنارش قدم میزنم . یک شلوار جین ذغالی با پیراهن ساده طوسی دقیقا ست من لباس پوشیده 

  . بود

  هردو از خونه رفتیم بیرون . تو ماشین نشستیم بابایی گفت

  بریم ؟خب کجا  _

  شونه ای باال انداختم و گفتم

  نیدونم _

 .بدون هیچ حرفی ماشین و روشن کرد و راه افتاد
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  آرشام

 وقتی این وروجک تو زندگی من هیچ وقت احساسی کسلی نمیکنم شاداب و شیطون؛ کنارش انرژی میگیرم

خیلی دوست داره. جلوی بستنی فروشی وایسادم ماشین و روشن کردم و راه افتادم سمت بستنی فروشی که 

 گفت

  آخ جوووووون بستنی _

  ای دختر شکمو _

  اصنشم شکمو نیستم _

با ناراحتی روشو برگردوند خندیدم و از ماشین پیاده شدم رفتم تو بستنی فروشی و دو تا بستنی دستگاهی 

  م و گفتمگرفتم میدونم وروجک عاشق اینجور بستنی ها است . تو ماشین نشست

  وروجک بستنی تو بخور _

  با ناراحتی گفت

  نیخوااااام _

  میدونستم ناراحت نیست و داره ناز میکنه گفتم

  قهری فسقل ؟ _

  اهووووم _

  دخترای خوب قهر نمیکنن مثل اینکه حسابی دلت تنبیه میخواد _
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  برگشت نگاهم کرد و گفت

  د تهدیدم میکنیدبابایی واقعا که به جای اینکه نازم و بکشی _

  ای جووونم فسقل من با من قهر کنه دلم میگیره _

 راست میگی بابایی ؟ _

 . مگه من تا حاال بهت دروغ گفتم فسقل _

  نچ _

  لبخند زد و بستنی رو از من گرفت تند تند شروع کرد به لیس زدن خنده ام گرفت گفتم

  اروم تر بخور همه اش مال خودته _

  ن بعد چند لحظه سنگینی نگاهی حس کردم دیدم مهسان داره با التماس نگاه میکنه گفتمشروع کردم به خورد

  چرا اینجوری نگاه میکنی فسقل ؟ _

  بستنی تون میخوام ؟ _

  تو که االن بستنی خوردی ؟ _

  اونی که دست شماست خوشمزه تر _

  وردن وقتی تمومش کرد و گفتطاقت نگاه مظلومشو نداشتم بستنی رو بهش دادم با لذت شروع کرد به خ

  واااای بابایی این بستنی از بستنی خودم خوشمزه تر بود _

  نوش جونت فسقل من _

  بابایی بریم پارک ؟ _

  بریم فسقل _

ماشین روشن کردم به سمت نزدیک ترین پارک رفتم . ماشین و پارک کردم و پیادم شدیم دست تو دست هم 

  بازی که رسیدیم جیغ زد داشتیم قدم میزدیم . به وسایل

 آخ جووون تاپ _

بدون اینکه به من اجازه صحبت بده دوید سمت تاپ و روش نشست انقدر ریزه میزه است که رو تاپ جاشد 

. بهم اشاره کرد برم هلش بدم واقعا بچه است . حاال خوبه پارکش خلوته ؛ با خنده رفتم پیشش و شروع کردم 

تا باال بره جیغ میزد و میخندید . به جای ترس لذت میبرد . بعد از چند دقیقه به هل دادن . محکم هل میدادم 

  بازی کردن گفت

   بابایی ی عکس بگیریم _
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  بگیریم وروجک _

  چند تا عکس گرفتیم به خودمون اومدیم دیدیم شب شده مهسان گفت

  .اااا بابایی شب شد _

  م فردا میریم ماه عسلآره عزیزم بریم ی سر خونه مامان اینا بزنیم بگی _

  . باشه بابایی _

 . از پارک بیرون رفتیم سوار ماشین شدیم به خونه ی مامان اینا رفتیم

مامان کلی از دیدن ما خوشحال شد . شب شام پیششون بودیم و خبر رفتن به کیش و بهشون گفتیم . مامان هم 

صمیمی تر شده بود فکر کنم من و بخشیده  کلی سفارش کرد کا مواظب خودمون باشیم بابا هم رفتارش باهام

 . بود

 

  مهسان

دقیقا روزی که میخوایم بریم کیش باید جواب کنکور بیاد من از صبح دلشوره و استرس من و کشته . بابایی 

  . بهم دلداری میده ولی خب دست خودم نیست دوست ندارم دوباره یک سال دیگه  درس بخونم

سایت سنجش شد من اصال طاقت نگاه کردن به سایت نداشتم چشماشو بستم بابایی لب تاپ شو آورد وارد 

  چند سال گذشت . بابایی گفتمنتطر بودم بابایی بهم بگه . بعد از چند دقیقه که برای من

  متاسفم دخترکم مجاز نشدی _

  . بدون اینکه چشمام باز کنم اشک از چشمام پایین ریخت

 بابایی گفت

 م ایراد نداره فدای سرت گریه نکن نفسمچشماتو باز کن عزیز _

  چشمام باز کردم با دیدن رتبه ام جیغ بلندی کشیدم و گفتم

  بابایی بدجنس بابایی خیلی بدی من که قبول شدم _

 . دخترمه دوست دارم اذیتش کنم _

  باشه بابایی نوبت منم میرسه _

آهنگ شاد گذاشتم و شروع کردم به رقصیدن  خدارو شکر مجاز شدم و میتونم تهران قبول بشم . بلند شدم ی

واقعا خوشحال شدم. هیچ وقت فکرشو نمیکردم که برم دانشگاه ولی حاال به آرزوم دارم میرسم اونم فقط به 

  . خاطر وجود بابایی هستش
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در حال رقص بودم که تلفن خونه زنگ خورد بابایی برداشت و شروع کرد به صحبت کردن آهنگ و کم 

  . با کی حرف میزنه دیدم داره تبریک میگه فهمیدم آیدا است و اون هم قبول شده کردم ببینم

  گوشی رو گرفتم و گفتم

 . هوووورااااااا قبول شدم آیدا _

 . مباااااارکه کلی تبریک میگم  وااااای مهسان منم قبول شدم خیلی خوشحالم _

  مباااااارکه عزیزم حاال رشته اتو میخوای چی بزنی ؟ _

  مون که همیشه آرزوشو داشتم کامپیوتر تو چی؟ه _

  اینم سواله میپرسی خب معلومه معماری _

ی کم دیگه باهم حرف زدیم و تلفن و قطع کردم . بابایی دستاشو باز کرد که برم تو بغلش سریع دویدم سمتش  

  و رفتم تو بغلش که گفت

  . مبارکه عزیزدلم رتبه ات عالی شده _

  بایی ؟جایزه ام چی با _

  چی دلت میخواد ؟ _

   اووووووومممممممم ی عالمه لواشک پاستیل عروسک خرسی شکالت گل _

  خوش اشتها هستی دخترکم _

  اهووووووم همش و میخوام _

  باشه بابا جیغ نزن _

 هوورراااااا عاشقتم بابایی _

  . حاال میخوام با دخترم بازی کنم _

  نمیشه سفرمون ؟آخ جووون چه بازی ؟ بابایی دیر  _

  ۳نه دخترم دیر نمیشه پروازمون ساعت  _

  اهوووووم _

  پیشی جاش کجاست ؟ _

  دست و پا شدم کنار پاش . میو میو کنان دور پاش میگشتم . دست میکشید رو سرم و گفت ۴سریع 

  پیشی کوچولو آروم بشین تا من بیام _

 میوووووووو میوووووووووو _
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دست و پا یواش رفتم سمت اتاق که بابایی با ی  ۴شدم ولی نیومد حوصله ام سررفت  چند دقیقه منتطر بابایی

  سری وسایل که تو دستش بود اومد بیرون و گفت

  پیشی کوچولو مگه نگفتم از جات تکون نخور _

  ببشید بابایی خب دیر کردید من حوصله ام سررفت _

  گفتخم شد و چونه امو گرفت باال و تو چشمام نگاه کرد و 

  مگه پیشی ها حرف میزنند _

  سرمو انداختم پایین و گفتم

  میوووووووو میوووووووو _

  رفت روی مبل نشست و به من اشاره کرد برم پیشش سریع رفتم کنار پاش نشستم گفت

  تمام لباس هاتو دربیار _

  خجالت میکشیدم کمی معطل کردم گفت

  میکنی پیشی کوچولونشنیدی چی گفتم داری به اشتباهاتت اضافه  _

  . آروم تاپ و شلوارک مو درآوردم و کنار گذاشتم لباس زیرم و هم دراوردم

دوباره کنار پاش زانو زدم . خم شدم و پاهاشو بوسیدم . سرمو بلند کردم و با ترس به بابایی نگاهش کردم با 

 لبخند گفت

  ادامه بده پیشی کوچولو _

هاش لذت داشت زیر پاهاش بودن . به لیسیدن و بوسیدن پاهاش ادامه با خوشحالی شروع کردم به بوسیدن پا

  . دادم انگشتاش و میکردم تو دهنم و میک میزنم

  کافیه پیشی کوچولو _

  سریع کنار کشیدم و سرمو انداختم پایین

  میووووووو میووووووو میوووووو _

  اشتباهاتت و میدونی ؟ _

 میوووووووو میووووووو _

  بزنی پیشی کوچولو ؟ میتونی حرف _

  با بغض گفتم

  بابایی میشه منو ببخشید دیگه تکرار نمیشه _
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  میبخشمت ولی باید تنبیه شی تا مطمئنم شم تکرار نمیشه حاال بیا وسط پام _

رفتم بین پاهاش نشستم راستش خیلی ترسیده بودم نمیدونستم میخواد چیکار کنه . ترسمو حس کرده بود 

  ونه ام و سرمو آورد باال و تو چشمام نگاه کرد من سریع چشمام و دزدیدم . گفتدستشو گذاشت زیر چ

  تو چشمام نگاه کن _

به چشماش نگاه کردم بدون هیچ حرفی لبهام و قفل لبهاش کرد و شروع کرد به بوسیدن . بوسه اش معجزه 

داشت و اسمم روش  کرد و استرس خیلی کم شد . از من جدا شد قالده صورتی رنگی که ی پاپیون روش

نوشته شده بود به گردنم بست و ی تل که گوش گربه ای شکل صورتی رنگ داشت برام گذاشت . از 

  خوشحالی تند تند پاشو بوسیدم

  میوووووو میووووووو _

  هنوز پیشی نشدی ی چیزی کم داری _

  سوالی نگاهش کردم ، پالگ دم داری رو نشونم داد و گفت

  ی دم کم داری _

  ترس نگاه کردم تند تند میو میو میکردم از پالگ و دردش میترسیدم بابایی گفتبا 

  جانم میشی کوچولوم ترسیده _

  میووووووو میووووووو _

  . نترس جوری میذارم که دردت نیاد حاال برگرد باسنت و بده باال _

  برنگشتم میترسیدم دوست نداشتم گفتم

  . خوام پالگ بذارمبابایی خواهش میکنم من میترسم نمی _

  من و بغل کرد و نشوند رو موهامو نوازش کرد و گفت

  به من اعتماد داری عزیزدلم _

  اهوووووم _

  پس نباید بترسی قرار نیست به تو آسیبی برسونم عزیزکم _

سرمو تو گردنش قایم کردم و تند تند گردنش و میلیسیدم بابایی هم چیزی نمیگفت میخواست ترسم بریزه و 

آرامشم برگرده . همینجوری که گردنش و میلیسیدم بابایی هم موها و کمرمو نوازش میکرد . بعد چند دقیقه 

آروم تر شدم. گرمای بدنش از هزار تا قرص آرامبخش بهتر هست . سرمو بلند کردم و نگاهی بهش گردم 

  که گفت

  آروم شدی فسقلم ؟ _
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 اهووووووم _

دست و پا شدم و باسنم ک باال دادم با اینکه بازم میترسیدم ولی بهش از بغلش اومدم بیرون جلوش چهار 

 . اعتماد داشتم میدونستم بهم آسیبی نمیزنه

دستی رو باسنم کشید بعد حس سردی روی پشتم احساس کردم یک لحظه به خودم لرزیدم خواستم برم جلو 

  رفت گفتمکه گرفت و اجازه نداد . انگشتشو گذاشت روش آروم داخلم کرد دردم گ

  آییییییی _

  آروم آروم انگشت داخلم کرد تا جا باز کنه . پالگ گذاشت روش آروم داخلم کرد جیغ زدم و گفتم

  آییییییییی بابایی درد داره _

  هیییییششششش االن آروم میشه پیشی کوچولوم _

  . باسنم و ی کم مالید و چند ضربه ی آروم زد روش که ناله ام بلند شد

  . دم تکون بده برای باباییی کم  _

 . باسنم تکون دادم تا دمم تکون بخوره

  برگرد سمت من _

برگشتم سمتش قالدم کشید که دقیق جلوش باشم . سینه هامو گرفت تو دستاش شروع کرد به مالیدن ناله ام 

ل کرد ر وصبلند شد ی زنجیر که اسمش و نمیدونم به سینه وصل میشد برداشت نوک سینه هامو مالید زنجی

  . جیغ زدم و با بغض میو میو کردم

دستشو گذاشت رو صورتم ی کم مالید صورتم و انگشتو کرد تو دهنم و منم شروع کردم به مکیدن انگشت 

  شصتش . دستشو از دهنم بیرون آورد سیلی نسبتا آروم تو گوشم زد اشک تو چشمام جمع شد گفت

  اشتباهاتت که یادت نرفته؟ _

  . اجازه ندهحق صجبت کردن ندارم به خاطر همین فقط با میو میو کردن جوابشو میدادم میدونستم تا

  آفرین پیشی کوچولوم _

  منو خوابوند رو پاش و پدل چوبی رو برداشت یکم با دست باسنم و مالید و گفت

  ضربه با پدل اسپنک میشی میشمردی و معذرت خواهی میکنی ۳۵برای اشتباهاتت  _

 . میووووووو میووووووو _

بلند پدل و گذاشت رو باسنم چند لحظه هیچ کاری نکرد ناگهان پدل و برد باال محکم زد رو باسنم صدای جیغم

  شد خیلی درد داشت اشک تو چشمام جمع شد بابایی گفت

 . نشنیدم بشمری از اول میزنم _
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م وم و محکم زد دوباره جیغبغض کرده بودم نمیتونستم حرف بزنم باسنم میسوخت و درد میکرد ضربه ی د

  رفت هوا سریع گفتم

  ببخشید بابایی ۵ _

  ببخشید بابایی ۱ _

 . غلط کردم بابایی ۳ _

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

  هق هق میکردم و اشک میریختمضربه هاش واقعا دردناک بود جیغ میزدم و میشمردم دیگه

 . غلط کردم بابایی ۳۵ _

  سنم و میمالید گفتپدل کنار گذاشت همون جوری که با

  درستو خوب یاد گرفتی دختر کوچولوم ؟ _

  با هق هق و ناله گفتم

  . بله بابایی یاد گرفتم ممنون که تربیتم میکنید _

منو بلند کرد و رو پاش نشوند و اشک هام پاک کرد ، سرم و سمت خودش خم کرد شروع کرد به بوسیدنم 

 . پشتم و به کل از یاد بردم با ولع هم و میبوسیدم هق هق کمتر شد درد

از هم جدا شدین بهم گفت که چهار دست و پا بشم و به دنبالش برم . رفت تو آشپزخونه منم مثل گربه به 

دنبالش رفتم . در یخچال و باز و ی مقدار یخ با شیر آورد بیرون . شیر و ریخت تو ظرف مخصوص و 

  گذاشت جلوم و گفت

  شی کوچولوی منپیبخور  _
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  تم با دست ظرف و بردارم بخورم که گفتخواس

   پیشی ها از دستاشون استفاده نمیکنن_

 سرمو خم کردم شروع کردم با زبون زدن به خوردن شیر . بابایی گفت

  ی کم باسنتو بده باال _

  کاری که خواست و انجام دادم یهو پشتم سوخت و یخ کرد جیغ زدم خواستم برم که بابایی گفت

  م االن ساکت میشه صبر کن عزیزکمهییییش دختر _

  . به خوردن شیر ادامه دادم درد و سوزش پشتم کمتر شده بود

خوردن شیر که تموم شد . قالده ام کشید و من و به سمت اتاق خواب کشوند . و رو تخت چهار دست و پا 

  . شدم

کشید و منو گرفت تو بغلش آروم  اروم دم از پشتم درآورد که بازم ناله کرد افتادم رو تخت اومد کنارم دراز

زنجیری که به سینه هام وصل بود کند وااااااای کندش خیلی درد داشت دوباره اشکمو درآورد . محکم بغلم 

کرد و شروع کرد تو گوشم حرف های قشنگ زدن و قربون صدقه ام رفتن من از لذت چشم هامو بسته بودم 

 . با جون و دل به حرفای لذت بخشش گوش میکردم

 

  آرشام

  . تو گوشش حرف میزدم سعی میکردم آرومش کنم

  بعد از چند دقیقه بلند شدم که گفت

  بابایی نرو _

  اینجام قربونت برم _

رفتم از تو کشوی میز کرم برداشتم . رفتم رو تخت برشگردونم رو باسنش و کرم زدم که شروع کرد به ناله 

  کردن و گفت

  میسوزه بابایی _

  میشه دخترم االن تموم _

  ی لباس زیر برداشتم و پاش کردم بلندش کردم که لباس بپوشونمش که کلی غر زد و گفت

  بابایی میخوام بخوابم _

 نخواب دختر خوابالو _

  خسته ام بابایی _
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  همینجور که لباس هاشو تنش میکردم گفتم

  نیمدختر تنبل دوست ندارما بلند شو بریم به بابات اینا هم باید سر بز _

  اسم باباش که اومد صورتش و تو هم کرد و با بغض گفت

  نمیخوام بابام و ببینم _

خوابید و پتو رو کشید رو سرش صداش کردم جوابمو نداد پتو رو کشیدم کنار دیدم داره گریه میکنه دستشو 

  گرفتم و بلندش کردم تا بشینه اشک هاش و پاک کردم با دیدن اشک هاش دلم ریش شد گفتم

  چرا گریه میکنی نفسم ؟ _

  نمیخوام برم خونه ی بابام و اون زنیکه _

  چرا ؟ _

بابام از وقتی با اون ازدواج کرده من و یادش رفته انگار نه انگار ی دختر داره ی زنگ نزده حال من و  _

  بپرسه

  به من زنگ زد حال تو پرسید _

  برای دلخوشی من دروغ نگو _

  با اخم نگاهش کردم گفتم

  که االن بگممن کی تا حاال بهت دروغ گفتم _

  سرشو انداخت پایین و گفت

  ببخشید بابایی دست خودم نیست ناراحتم دلم گرفته ازش نمیخوام ببینمش _

  هرچی نباشه باباته قربونت برم _

  با جیغ و داد گفت

  نمیخوام بابام باشه نمیخواااام _

  محکم بغلش کردم و گفتم

  م باشه نمیریم اینجوری نکن با خودتباشه عزیزدل _

  ی کم تو بغلم که موند آروم تر شد . گفتم

 آروم شدی عزیزدلم ؟ _

 . بله بابایی ممنونم _

  حاال ی پیشنهاد _
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  با ذوق نگاهم کرد و منتظر ادامه حرفم شد گفتم

  نظرت چیه باهم بریم نهار درست کنیم ؟ _

  آخ جوووون بریم _

  رفتیم تو آشپزخونه گفتمدو تایی بلند شدیم 

  حاال چی درست کنیم وروجک ؟ _

  پیتزا _

  بزار ببینم موادشو داریم تو خونه _

  تو یخجال قارچ و گوشت و پنیر گذاشتم بیرون گفتم

  خمیرشو نداریم _

 آرد داریم خودمون درست میکنیم _

کرد . تمام آشپزخونه آردی و رفت از تو کابینت آرد و برداشت و با کلی شوخی و شیطنت خمیر و درست 

کثیف شده بود خودش که کال با آرد یکی شده بود وقتی متوجه آشپزخونه شد زد زیر خنده خوشحال بودم 

  . خنده اش میبینم این خنده ها من و به زندگی امیدوار میکرد

  ن گفتمگوشت و تفت دادم خمیر و آماده کردیم و مواد و روش گذاشتیم و گذاشتم تو فر . به مهسا

  تو برو حموم من آشپزخونه تمیز کنم کدبانو خانم _

  تعظیم کرد و گفت

  چشم سرورم _

  برو شیطون _

از آشپزخونه رفت بیرون و منم شروع کردن به تمیز کردن آشپزخونه دختر حسابی کثیف کرده بود . بعد از 

  متمیز کردن میز و چیدم . همون لحظه مهسان با موهای خیس اومد تو گفت

  چرا موهاتو خشک نکردی سرما میخوری _

  بعدا خشک میکنم بابایی _

  . بعد از خوردن نهار من رفتم خودمو تمیز کنم مهسان هم میز جمع کنه

رفتم ی دوش گرفتم . رو تخت دراز کشیدم کلی خسته شده بودم چشمام و بسته بودم که یهو ی چیز سنگین 

مهسان که خودش انداخته بود روم و با لبخند دندون نمایی نگاهم میکرد افتاد روم چشمام و باز کردم با دیدن 

  خنده ام گرفته بود ولی سعی وردم جدی باشم گفتم

  پیشی کوچولو این چه وضعیه ؟ _
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  خب میخواستم تو بغلتون باشم ناراحت نباشید دیگه بابایی جووووونم _

  اینجوری ؟؟ دل و رودم اومد تو دهنم _

ع کرد به بوسیدنم منم همراهیش کردم زرنگ خانم میخواست من یادم بره . از روم بلند شد خم شد روم شرو

  سرشو گذاشت رو سینه ام موهاشو نوازش کردم و گفتم

  فکر نکن با این کارت کار بدت یادم میره _

  بابایییییی _

  هیییییییییش بعدا به خاطر کارت تنبیه ات میکنم پیشی کوچولوی زرنگ _

  یی دیگه تکرار نمیکنمبابا _

 . باید مطمئن بشم خوشگل خانم _

  . رچی شما بگیدهچشم بابایی  _

  انگشتم و گذاشتم تو دهنش شروع کرد تند تند مکیدن . سرشو بلند کرد و گفت

  بابایی برام شعر میخونی ؟ _

  آره دختر خوشگلم _

  دوباره انگشتم کرد تو دهنش و شروع کردم تو گوشش شعر خوندن

 بگو منو یاد کی میندازی _

 که اینقدر چشماتو دوست دارم

 من عاشق موی بلند بودم

 ولی موی کوتاهتو دوست دارم

 بگو تو رو قبال کجا دیدم

 که اینقدر حرفامو میفهمی

 مثل پرستاری شدی واسه

 این عاشق دیوونه زخمی

 نه چشمات آبی نه موهات خرمایی

 بگو چیکار کردی که اینقدر زیبایی

 مات آبی نه موهات خرمایینه چش

 بگو چیکار کردی که اینقدر زیبایی



 

 
170 

 

 دنبال یه نشونه میگردم

 تا حل کنم شاید معماتو

 چجوریه که بین آدمها

 از همشون راحت ترم با تو

 چجوریه که حال دنیامو

 با یه دوِست دارم عوض کردی

 اخمامو دیدیو نرنجیدی

 با خوندن شعرام حّظ کردی

 زیبگو منو یاد کی میندا

 که اینقدر چشماتو دوست دارم

 من عاشق موی بلند بودم

 اما موی کوتاهتو دوست دارم

 بگو تو رو قبال کجا دیدم

 که اینقدر حرفامو میفهمی

 مثل پرستاری شدی واسه

 این عاشِق دیوونه ی زخمی

 نه چشمات آبِی نه موهات خرمایی

 بگو چیکار کردی که اینقدر زیبایی

 خرمایینه چشمات آبِی نه موهات 

 بگو چیکار کردی که اینقدر زیبایی

  بعد از خوردن شعر آروم گفت 

  . خیلی قشنگ بود بابایی میشه دوباری بخونی با صدای شما خیلی دلنشینه _

  رو موهاشو بوسیدم و گفتم

  باشه عزیزدلم بازم میخونم _

هره ی مهسان جلوی چشمم بازم شروع کردم به خوندش این آهنگ و خیلی دوست دارم هرموقع گوش میدم چ

 میاد .
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 مهسان

چمدون و جمع کردیم و از خونه بیرون رفتیم با آژانس به سمت فرودگاه رفتیم . نمیدونم چرا حس کردیم 

کسی دنبالمونه . با خودم گفتم ) خل شدم آخه چرا باید کسی دنبالمون باشه؟ ( انقدر تو فکر این بودم که بابایی 

  پرسید

  زی شده عزیزم ؟چی _

  لبخند زدم و گفتم

  نه چیزی نشده فقط خوشحالم بعد از مدت ها دارم میرم سفر _

  . دستم و گرفت تو دستش وبهم لبخند زد . منم سرمو گذاشتم رو شونه اش تا به مقصد رسیدیم

  . داخل فرودگاه رفتیم و چمدون رو تحویل دادیم و کارت پرواز گرفتیم

  . نیم پرواز به کیش رسیدیمبعد از یک ساعت و 

  . بعد از تحویل گرفتن چمدون به سمت هتلی که بابایی رزرو کرده بود رفتیم

  رفتیم تو اتاقی که تحویل گرفتیم بابایی رو تخت دراز کشید گفتم

  بابایی بریم بگردیم نخوابید _
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  ی کم استراحت کنیم بعد وروجک _

  خودم و پرت کردم روتختو گفتم

  ن االن حوصله ام سررفتهنه همی _

  از دست تو وروجک باشه بریم _

از هتل زدیم بیرون و رفتیم کشتی یونانی خیلی قشنگ بود تا آخر شب کلی گشت و گذار کردیم و کلی عکس 

 . انداختیم بابایی کالفه کردم  از هرچیزی عکس انداختم

ودم و به بیخیالی زدم آخه چرا باید ی چیزی اذیتم میکرد احساس میکردم شخصی مارو زیر نظر داره . خ

  . کسی مارو زیر نظر بگیره

یک هفته کیش بودیم به جرات میتونم بگم بهترین مسافرتی بود که اومده بودم خیلی خوش گذشت . روز به 

 . روز احساسم و عالقه ام به بابایی بیشتر میشد

  فتمبعد از یک هفته ی فوق العاده بود برگشتیم خونه . به بابایی گ

  مرسی بابایی جونم خیلی خوش گذشت _

  لبخندی زد و گفت

  خواهش میکنم مهسانم _

میم مالکیت آخر اسمم و از زبونش دوست داشتم بهم لذت میداد اینکه بدونی مال کسی هستی اینکه دوستت 

دگیم نداره ؛ بدونی هست که میتونی بهش تکیه کنی . من خوشبخت ترین دختر دنیام که همچین کسی تو ز

  . هست

لباس های که کثیف بود تو ماشین انداختم . بقیه لباس ها رو هم جمع کردم و داخل کمد گذاشتم . بابایی هم  

رفته بود حموم . شیطنتم گل کرد و لباس هامو درآوردم و آروم رفتم تو حموم بابایی زیر دوش وایساده بود 

  پرید و با سر کفی برگشت و گفت؛ داشت سرشو میشست . یهو از پشت بغلش کردم از جا 

  تو اینجا چیکار میکنی وروجک ؟ _

  دلم میخواد با باباییم حموم کنم _

  سرشو شست و منو چسبوند به دیوار و آب گرم میریخت رو بدنامون . تو چشمام نگاه کرد و گفت

 پس دلت شیطنت میخواد ؟ _

  اهووووم _

روع کرد به خوردن لبهام و زبونم و میکرد تو دهنش با چشمامو بستم ، لبهاشو روی لبهام حس کردم ش

 . دستش بدنم و نوازش میکرد

  لبهاشو جدا کرد و گفت
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  باز کن چشماتو پیشی کوچولو _

با چشمانی که خمار شده بود تو چشماش نگاه کردم . دستشو برد بین پاهام و شروع کرد به مالیدن آه و ناله 

  مکردم دستشو برداشت و با ناله گفت

  بابایی خواهش میکنم _

برم گردوند سمت دیوار آلتشو بین پاهام گذاشت آروم داخلم کرد که جیغی از سر لذت زدم . خم شد و شروع 

کرد به مکیدن گردنم همزمان خودشو عقب جلو میکرد من ناله میکردم و میلرزیدم و نمیتونستم رو پام وایسم 

ند کمر زد تا هردو به آرامش رسیدیم . دیگه نمیتونستم رو پام . من و محکم گرفته بود تا زمین نخورم . ت

وایسادم که بابایی منو گرفت زیر دوش من شست و خودش هم ی دوش گرفت . حوله مو تنم کرد . از حموم 

  بابایی گفت ۵بیرون اومدیم . با بیحالی رو تخت ولو شدم 

  بلند شو لباس بپوش سرما میخوری _

  م انرژیم رفتهبابایی خسته ام تما _

به اجبار بلندم کرد ی پوشک برداشت و حوله مو باز کرد بین پاهام کرم زد و پوشکم و بست بعد پیراهن 

  تابستونی که داشتم و تنم کرد . گفت

  بیا موهاتو خشک شدم _

  نمیخواد خودش خشک میشه _

 . بشین بچه انقدر غر نزن _

  و شونه کرد بعد شروع کرد به بافتنش . گفت نشستم رو صندلی جلو آینه . موهامو خشک کرد

  حاال خوب شد دخترکم خوشگل شد _

  مرسی بابایی جونم _

  . بلند شد و از اتاق رفت بیرون منم از فرصت استفاده کردم خودمو پرت کردم رو تخت

کردم  د منم شروعبعد از چند دقیقه بابایی با شیشه ان که داخلش آب میوه بود وارد اتاق شد و شیشه رو بهم دا

 . به خوردن

بعد از کلی اصرار از طرف بابایی قرار شد امشب بریم خونه بابا اینا دوست نداشتم باهاش روبرو بشم ی 

زنگ نزده بود حالم و بپرسه حاال دعوت کرده خونه اشون . بابایی که میگفت بهش زنگ زده ولی من باور 

  . نمیکردم

  . امشب مثال پاگشامون کرده بود

و سفید بود پوشیده بودم . موهامو بابایی بافته بود و باال  کت و دامنی که تلفیق دو رنگ صورتی کمرنگ

سرم جمع کرد. ی آرایش مالیم هم رو صورتم نشوندم . بابایی هم کت و شلوار مشکی با پسراهن سفید پوشیده 

  بود . گفتم
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  . بابایی عکس بگیریم _

 . عکس گرفتبدون هیچ حرفی کنارم وایساد و 

مانتومو پوشیدم و شالم و سر کردم کیف و کفش مشکی رنگ مو برداشتم . از خونه بیرون رفتیم ؛ سوار 

  . ماشین شدیم و به سمت خونه ی بابا اینا رفتیم

  . وقتی رسیدیم بابایی زنگ در و زد . بعد از باز شدن در وارد خونه شدیم

شده بودم باورم نمیشد بالخره میبینمش . به سمتش دویدم و خودم با دیدن کسی که روبروم وایساده بود شوکه 

  و تو بغلش انداختم محکم بغلم کرد . گفت

  . وروجک چه بزرگ شدی _

  از بغلش اومدم بیرون و با لحن ناراحتی گفتم

  میخواستی بزرگ نشم آقا هومن اصنشم باهات قهرم _

 عشق من ، به خاطر تو اومدم _

وقع که بهت احتیاج داشتم باید می اومدی میدونی چقدر بهت میل زدم هیچ کدوم و جواب دیر اومدی اون م _

  ندادی

  با دیدن خانواده ی بابایی که با تعجب نگاه میکردم خجالت کشیدم و سرم و انداختم پایین و گفتم

  ببخشید ندیدمتون سالم _

  مامان فریبا اومد جلو بغلم کرد و بوسیدم و گفت

  وی ماهتو دخترم خوبی ؟سالم به ر _

  ممنونم خوبم _

با خجالت رفتم تو اتاقم تا لباسمو عوض کنم اتاقم همون شکلی بود بهش دست نزده بودند . این خوشحالم  

میکرد . داشتم مانتو درمی آوردم که بابایی اومد تو اتاق . تازه یادم اومد که یادم رفت هومن و معرفی کنم 

  کنه . با من من گفتم نکنه فکر بدی راجع به من

  .... بابایی میدونی هومن _

  نذاشت ادامه بدم گفت

  میدونم دخترم هومن داییته _

  نفس راحتی کشیدم خدارو شکر که میدونه گفتم

 شما از کجا میدونید ؟ _

  . بابات بهم گفت که اومده میخواست خوشحالت کنه . حاال بدو لباس عوض کن بریم بیرون _
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م رو تخت و از اتاق خارج شدیم . رفتم کنار آیدا نشستم شروع کردم با آیدا صحبت کردن و بی مانتو گذاشت

محلی کردن به هومن . ازش ناراحت بودم دوست داشتم تو عروسیم باشه مگه من چند تا دایی داشتم . از 

لی باهم بشینم و کوقتی که رفت آلمان دیگه ندیدمش اصال ایران نیومد دل تنگش بودم . دوست داشتم کنارش 

حرف بزنیم مثل وقتایی که بود همیشه باهم می نشستیم و کلی حرف میزدیم صمیمی ترین دوستم هومن بود 

  . وقتی ازایران رفت دیگه دوستی نداشتم

  زیر چشمی نگاهش کردم دیدم داره با بابایی صحبت میکنه بعد اومد کنار من نشست و گفت

نی به خدا خیلی دلم میخواست کنارت باشم به هر دری زدم نتونستم بیام بهم دردونه دلت میاد با من قهر ک _

مرخصی ندادند اگه می اومدم تمام زحماتی که این چند سال کشیده بودم به فنا میرفت میدونم منی که صمیمی 

دتم نترین دوستت تو تمام سال ها بودم هیچ وقت کنارت نبودم حتی تو فوت مادرت که خواهر خودم میشه شرم

تمام این سالها به فکرت بودم من هردفعه میخواستم باهات تماس بگیرم ولی بابات نمیذاشت باهات در تماس 

باشم من امروز اومدم ایران و بابات خواست بهت چیزی نگم که غافلگیرت کنه نمیدونم چرا بهو تغییر کرد 

  . دردونه باهام حرف نمیزنی ؟

  غلش انداختم محکم بغلم کرد تو گوشم گفتسرازیر شد محکم خودم تو باشکهام

  دردونه گریه نکن شوهرت میاد منو میکشه ها _

  دلم برات تنگ شده بود _

  منم همینطور دلم برای اون موقع ها که تا صبح باهم حرف میزدیم تنگ شده _

  خندیدم و گفت

  منم همینطور _

  م گفتبابایی داشت نگاهمون میکرد بهش لبخند زدم هومن تو گوش

  ای ول خوشم اومد خوب چیزی تور کردیا  جلوی خنده امو گرفتم و گفتم _

  هووووومن _

 . داد نزن گوشم کر شد _

  بابایی اومد کنارم و گفت

  خانم من و اذیت نکن که با من طرفی ها _

  هومن گفت

  آقا پسر قبل از اینکه خانم تو باشه خواهرزاده من بود دوست دارم اذیتش کنم _

  بابایی خواست جواب بده که نذاشتم و گفتم

  بحث نکنید لطفا باهم _
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  از کنارشون بلند شدم و رفتم پیش آیدا که تنها نشسته بود گفتم

  ببخشید من دایی بعد از سالها دیدم _

  اشکال نداره عزیزم حق داری _

و المبا زیاد صحبت نکردم در حد سباهم صحبت میکردیم هومن و بابایی هم کلی باهم گرم گرفته بودند . با با 

  . احوال پرسی از دستش دلگیر بودم مثال به هومن گفته بود بیاد که از دل من در بیاره

  . من خیلی بیشتر از اینا از دستش ناراحتم ولی مهم نیست االن کسی رو دارم که ی دنیا برام مهمه

  تا آخر شب کنار هم بودیم . آخرای شب بود به هومن گفتم

  کجا میخوای بمونی ؟ _

  هتل _

  با اخم نگاهش کردم و گفتم

  واقعا که مگه اینجا کسی رو نداری ؟ _

  اخم نکن دردونه نمیخوام مزاحم تازه عروس داماد بشم _

  بابایی گفت

  حرف مفت نزن میریم هتل چمدونت و برمیداریم میریم خونه ما _

  . ول کرد که بیاد . از فالمک و بابا و بقیه خداحافظی کردیمهومن قبول نمیکرد بعداز کلی کلنجار رفتن قب

تو ماشین نشستیم به سمت هتلی که هومن اقامت داشت رفتیم تا وسایلشو برداره . بعد از تحویل دادن اتاق و 

  . برداشتن چمدون به سمت خونه حرکت کردیم

  . به خونه رسیدیم هومن چمدون و تو اتاق کار بابایی گذاشت

تو اتاق لباسمو با تی شرت و شلوار عوض کردم . از اتاق رفتم بیرون و رفتم تو آشپزخونه همون لحظه  رفتم

  هومن گفت

  خانم خونه شدیا _

  لبخندی زدم و گفتم

 نسکافه میخوری ؟ _

  نه دلم قهوه میخواد _

  قهوه تو تخصص آرشام _

  همون لحظه بابایی اومد تو آشپزخونه و گفت
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  درست میکنمبشین تو من  _

من و هومن پشت میزی که تو آشپزخونه نشستیم و بابایی هم داشت قهوه و نسکافه درست میکرد . به هومن 

  گفتم

  چه خبرا ؟ تا کی ایران هستی ؟ _

  اومدم که بمونم _

  با خوشحالی گفتم

 واقعا ؟ _

  آره عزیزم _

  پس درست تموم شد االن دکتری اونم جراح قلب _

  رسیدماسته امآره به خو _

  تبریک میگم واقعا خوشحالم که قرار بمونی _

  مرسی عزیزدل _

  بابایی قهوه ها رو گذاشت رو میز و به هومن گفت

  تبریک میگم داداش _

  . تشکر کرد . شروع کردیم به خوردن نسکافه و قهوههومن هم

ان میگفت . گفت که با دختری اون شب تا نزدیکای صبح از هر دری حرف زدیم هومن از زندگیش تو آلم

  . آشنا شده اون هم اومده ایران قرار ازدواج گذاشتند . خیلی دوست داشتم این دختر و ببینم

من هم از خودم گفتم از اخالق بابا از حماقتی که کردم و حمایتی که بابایی کرد . همه چی براش تعریف 

 . رد بابا رو بزنه از اول از بابا خوشش نمیومدکردم . کلی از بابا حرص خورد دوست داشت بره تا میخو
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  آرشام

مهسان از حضور هومن خیلی خوشحال بود . دیروز باباش به من زنگ زد که هومن اومده ایران فرداشب 

  . دعتمون کرد که دخترش غافلگیر کنه میخواست دل مهسان و به دست بیاره

کرد . وقتی هومن و دید دوید سمتش بغلش کرد . ولی بعد باهاش دعوا کرد  نمیخواست بیاد با اصرار قبول

با قهر گذاشت رفت از تضاد رفتارش خنده ام گرفت . پشت سرش رفتم تو اتاق که با ترس میخواست باهام 

  حرف زد خنده ام گرفت فکر کرد بهش شک کردم بهش گفتم

  میدونم دخترم هومن داییته _

د از عوض کردن لباسش از اتاق رفتیم بیرون اصال به اومن اهمیت نمیداد معلوم بود نفس راحتی کشید و بع

باهاش قهره . کنارش نشست و شروع کرد به صحبت کردن نمیدونم چی میگفت همون لحظه مهسان رفت 

تو بغل هومن و شروع کرد به گریه کردن . دلم میخواست برم بگیرمش تو بغلم تا اشک هاش و نبینم . 

 . تم برم جلو تا باهم راحت باشند چند سال بود هم ندیدند میدونم دلتنگ هم هستندنخواس

بعد از مهمونی به اصرار ما هومن اومد خونه امون . تا نزدیکای صبح باهم حرف میزدند و درد و دل 

  . میکردند . معلوم بود خیلی باهم راحت هستند که هرچیزی رو باهم بیان میکنند
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بیدار شدم از تخت بیرون اومدم تا مهسان بیدار نشه . لباس پوشیدم از اتاق رفتم بیرون  صبح آروم از خواب

  و وارد آشپزخونه شدم دیدم هومن داره قهوه میخوره تا من و دید گفت

  ببخشید داداش فضولی کردم برای خودم قهوه درست کردم _

  این چه حرفیه راحت باش خونه ی خودته _

  ی خودم قهوه دم میکردم گفتمهمینطور که داشتم برا

  جایی میخوای بری صبح زود بیدار شدی ؟ _

  آره میخوام برم بیمارستانی که معرفی کردند برای کار بعدشم برم دنبال مطب و خونه _

  قهوه ام و خوردم و سوییچ اون یکی ماشین و که تو پارکینگ پارک بود برداشتم و دادم به هومن و گفتم

  دستت باشه کارت راه می افته بیا این ماشین _

  نه بابا دستت درد نکنه با آژانس میرم میام _

  نمیشه که سخته هی منتظر آژانس باشی اینجوری راحت تری _

  واقعا ممنونم محبتت و جبران میکنم _

  . کاری نکردم که جبران کنی _

م . از هم خداحافظی کردیم و به سمت بیرون و رفتیم تو پارکینگ ماشین بهش نشون داد از خونه اومدیمباهم

 . شرکت راه افتادم

  به شرکت که رسیدم با منشی شرکت سالم کردم و به اتاقم رفتم . نزدیکای ظهر بود به منشی زنگ گفتم

  خانم آقای شایان نیومده ؟ _

  نه هنوز زنگ هم نزدند _

  از کلی بوق جواب داد و گفت نگران شدم گوشی رو قطع کردم و شماره موبایل مهرداد و گرفتم بعد

  بله _

 کجایی مهرداد ؟ _

 با صدای خسته گفت

  خونه ام حال کیانا خوب نیست نمیتونم بیام _

  چیشده مهرداد ؟ نکنه باز زیاده روی کردی؟ _

  نه داداش این چه حرفیه ی کم ناخوش پیشش باشم بهتره _

  باشه اگه کاری بود زنگ بزن _
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  باشه ممنون داداش _

گوشی رو قطع کردم احساس کردم موضوع جدیه ولی مهرداد نمیخواست بگه . امیدوارم مسئله ی جدی 

  . نباشه

مهرداد نبود و تمام کارها افتاده بود گردن من تازه فهمیدم مهرداد چی میکشه تو این شرکت که اکثر کارها 

 . با او هست

شتم از شرکت میزدم بیرون که موبایلم زنگ خورد تا بعداز ظهر شرکت بودم و کارها رو انجام میدادم . دا

  با دیدن شماره ی مهسان جواب دادم و گفتم

  جانم _

  سالم بابایی جونم خسته نباشی _

  مرسی عزیزدلم _

 کی میای بابایی ؟ _

  از شرکت زدم بیرون دارم میام خونه _

  بابایی شب مهمون داریم میشه خرید بکنید برام _

  کی هست ؟ _

  مزد هومن به کیانا هم زنگ زدم که بیان ولی زیاد حالش خوب نبود کلی اصرار کردم قبول کردنا _

  نفهمیدی چیشد _

  نه بابایی شب ازش میپرسم _

  باشه عزیز دلم هر چیزی رو میخوای برام اس ام اس کن _

 . چشم بابایی جونم ممنونم _

  . دم و وارد فروشگاه شدمپشت ماشین نشستم راه افتادم و جلوی فروشگاه پارک کر

خریدهایی که میخواست و انجام دادم از لیستی که فرستاده بود خنده ام گرفت به جای مواد غذایی بیشترش 

  . خوراکی بود . خرید هارو حساب کردم و گذاشتم صندوق عقب ماشین و به سمت خونه رفتم

  . شتم و تو آسانسور گذاشتم باال رفتمماشین و تو پارکینگ پارک کردم خریدها رو از صندوق عقب بردا

  در و که بازکردم مهسان پرید تو بغلم که خرید ها از دستم افتاد و گفت

  سالم بابایی _

  سالم فسقلی خوبی؟ _
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  اهووووم دلم تنگ شده بود _

  شروع کرد به بوسیدنم منم همراهیش کردم . گفتم

  ای جوووونم خستگیم در رفت _

  ومد بیرون گفتمخندید و از بغلم ا

 هومن کجاست ؟ _

  رفت دنبال نامزدش نیومده هنوز _

  خریدها رو گذاشتم تو آشپزخونه و به مهسان گفتم

  به به چه بوهای خوبی میاد چی درست کردی ؟ _

 مرغ و ساالد الویه تنها غذاهای که بلد هستم _

  غذاهای دخترم همیشه خوشمزه است ، من برم ی دوش بگیرم _

  رید هارو چک میکرد با ناراحتی گفتداشت خ

  اااااا بابایی چرا پاستیل و شکالت نخریدی ؟ _

  نخریدم تا یاد بگیری زرنگ بازی درنیاری بین خرید ها کلی اسم خوراکی بود _ 

  خب دلم میخواد بابایی _

  زیادش برات خوب نیست _

  ه پشت در قایم کرده بودم و آوردم و گفتمبا ناراحتی زیر لب غر غر میکرد رفتم پالستیک خوراکی ها رو ک

  مثل کنیز حاج باقر غر نزن بیا اینم خوراکی ها _

  تا خوراکی ها رو دید چشماش برق زد و گفت

  یعنی عاشقتم بابایی مرسی _

  ولی حق نداری همشو بخوری هرموقع من گفتم حق خوردن داری _

  چشم بابایی _

  . و منم رفتم ی دوش بگیرم شروع کرد به جابه جا کردن خرید ها

  بعد از حموم اومدم بیرون حوله تنم بود که مهسان اومد داخل اتاق و گفت

  بابایی من چی بپوشم _

  بهش وگفتمچشم غره رفتم
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  . این همه لباس داری همش میگی چی بپوشم _

  . اااا بابایی جونم اینجوری نگام نکنید میترسم _

شو محکم میبوسم . در کمد و باز کردم و نگاهی به لباس هاش کردم و ی  بغلش میکنم و میچلونمش و لپ

  تونیک بنفش کمرنگ که بلندیش تا روی زانوش بود با لگ مشکی بهش دادم و گفتم

  اینارو بپوش _

  چشم بابایی با سلیقه ام _

  ی شلوار مشکی با ی تیشرت سفید مشکی میپوشم . مهسان هم لباسشو پوشید و گفتخودم هم

 بابایی موهامو میبافی ؟ _

  آره عزیزم بشین رو صندلی _

  وقتی نشست پشتش وایمیستم موهاشو شونه میکنم و شروع میکنم به بافتنش وقتی تموم میشه تو گوشش گفتم

  آرایش کنکم _

  چشم بابایی جوونم _

د تمام سعی شو کرده که از اتاق میرم بیرون نگاهی به خونه میکنم از سلیقه ی مهسان لبخندی به لبم میا

 . کدبانو به نظر بیاد

 

 

   مهسان

از وقتی از خواب بیدار شدم هیچکس خونه نبود میدونستم بابایی رفته شرکت ولی نمیدونستم هومن کجا رفته 

 . بعد از خوردن صبحانه با گوشیم شماره ی هومن و گرفتم و بعد از کلی بوق گوشی رو برداشت و گفت

  جونم دردونه _

  سالم خوبی ؟ _

 مرسی تو خوبی ؟ _

  اهووووم کجا رفتی ؟ _

  رفتم دنبال کارهام _

  شب با نامزدت شام بیایید اینجا _

  اذیت میشی دردونه _
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  نه دوست دارم ببینمش بدونم سلیقه ات چجوریه _

  باشه میایم _

 ه خوب به نظر بیادخداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم با خودم فکر کردم برای شب چی درست کنم ک

  . . غذای زیادی هم بلد نیستم. تنها غذاهایی که بلد بودم ماکارونی و مرغ و ساالد الویه

  . تصمیم گرفتم مرغ درست کنم با ساالد الویه و ژله

باشیم اولش قبول نمیکرد انگار حالش خوب نبود با به کیانا زنگ زدم که اون ها شب بیان اینجا دور هم

  .کرداصرار قبول 

بالخره با کلنجار رفتن غذا ها رو درست کردم بعد به بابایی زنگ زدم گفتم که کلی خرید کنه به لیست خرید 

  . کلی خوراکی اضافه کردم تا بابایی بخره

  . با صدای کلید در دویدم و پریدم بغل بابایی و شروع کردم به بوسیدنش

ذاشت تو آشپزخونه داشتم به پالستیک ها رو میگشتم تا از بغلش اومدم بیرون ؛ بابایی خرید ها رو برد گ

  خوراکی ها رو پیدا کنم ولی خبری نبود از بابایی که پرسیدم گفت

  . نخریدم تا یاد بگیری زرنگ بازی درنیاری بین خریدها کلی اسم خوراکی بود _

تیک گهان بابایی با ی پالسناراحت شده بودم که بابایی نخریده بود شروع کردم به زیر لب غرغر کردن که نا

  جلوم وایساد چشمام از خوشحالی برق زد گفتم

 یعنی عاشقتم بابایی مرسی _

بابا بهم خندید و کلی سفارش که همه شو نخورم  و با اجازه اش حق خوردن دارم من الکی گفتم باشه کی 

  . هست که حرف گوش کنه

ریدهارو جابه جا کردم از کاکائو هایی که تو پالستیک ریز خندیدم بابایی رفت تو اتاق تا دوش بگیره منم خ

  . بود دوتا برداشتم و خوردم . امیدوارم بودم بابایی متوجه نشه

 بعد از انجام کارها رفتم تو اتاق تا حاضر بشم بابایی تازه از حموم اومده بود داشت خودشو خشک میکردم

.  

گرفته بود ولی جرات خندیدن نداشتم . بعد از چلوندن  تا گفتم چی بپوشم عصبی شد و چشم غره رفت خنده ام

  . من جلوی کمد وایساد لباس برام انتخاب کرد . شروع کردم به پوشیدن . بابایی هم لباسشو پوشید

  . رفتم کنارش ازش خواستم که موها ببافه

  . نشستم جلوی آینه بابایی هم موهامو شونه کرد و بافت

ع کردم به آرایش مالیم . از صدای زنگ از اتاق رفتم بیرون . مهرداد و کیانا از اتاق رفت بیرون منم شرو

اومده بودند . باهاشون سالم و احوال پرسی کردم و رفتم تو آشپزخونه تا چایی بریزم . نمیدونم چرا مهرداد 

  . و کیانا دستپاچه و مضطرب هستند
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  نشستم و گفتم چایی رو ریختم و بردم بیرون و تعارف کردم . کنار کیانا

 چیزی شده خیلی مضطرب به نظر میرسید ؟ _

  نه عزیزم چیزی نشده _

  باشه نگو . حاال بهتری ؟ _

  این چه حرفیه چیزی نشده که عزیزم آره بهترم _

  خدارو شکر _

  همون موقع دوباره صدای زنگ بلند شد کیانا گفت

 منتظر کسی بودید ؟ _

  آره دایی مو نامزدش قرار بیان _

من و بابایی رفتیم استقبالشون تا در و باز کردیم و هومن و دختری که کنارش بود دیدیم بابایی خشکش زد 

  . انگار کسی رو دیده که نباید  میدید

  با تعجب نگاهشون میکردم هردو انگار خشک شده بودند با صدای هومن که گفت

  نمیخوای تعارف کنید بیایم تو _

 . جلوی در کنار رفت تا بتونن وارد بشوند بابایی به خودش اومد از

  . نمیدونم چرا بابایی با دیدنشون انقدر بهم ریخت

وقتی اومدن داخل خونه مهرداد و کیانا به احترامشون بلند شدند . اون ها با دیدنشون تعجب کردند من و 

  هومن گنگ نگاهشون میکردیم گفتم

 شماها هم و میشناسید؟ _

  کیانا اروم گفت

  ره کیمیا خواهرمهآ _

  کیمیا انگار از شوک اومده بود بیرون گفت

  سالم من نمیدونستم شما هم اینجایید _

  .هومن من و بابایی به کیمیا معرفی کرد . بعد رفت تواتاق کار تا لباس هاشو عوض کنه

  . یک سوال برام مطرح شده بود که چرا این ها انقدر از دیدن کیمیا شوکه و ناراحت شدند

بعد از چند دقیقه هومن و کیمیا هم اومدند کنار ما نشستن . چهره ی زیبایی داشت بیشتر شبیه کیانا بود کامال 

مشخص بود که خواهرش هست . لباسی که پوشیده بود خیلی باز بود ی تاپ بندی پوشیده بود تمام بدنش پیدا 
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امش شده بود. حس خوبی به این دختر نداشتم  بود با شلوار جین آبی . از هومن بعید بود انگار هومن کامال خ

. بابایی با عصبانیت مهرداد و صدا کرد و باهم رفتن تو اتاق. گیج شده بودم نمیدونم چیکار کنم تا از کارشون 

  سر دربیارم . رفتم تو آشپزخونه تا به غذاها سر بزنم کیانا هم اومد کمک من . بهش گفتم

  ا دیدن خواهرت اینجوری بهم ریختن ؟تو میدونی اینا چشونه ؟ چرا ب _

  چیزی نیست فقط چون من باهاش قهرم و ارتباطی نداشتیم همین تو خودتو نگران نکن _

  همون لحظه کیمیا اومد تو آشپزخونه و گفت

 کمک نمیخوای عزیزم ؟ _

  نه ممنونم کاری نیست _

  زیر لب گفت

  فکر نمیکردم آرشام خوش سلیقه باشه _

  کردم این بابایی از کجا میشناسه گفتم با خودم فکر

  چیزی گفتی ؟ _

  نه عزیزم هیچی _

  شونه ای باال انداختم امشب باید از همه چی سر درمی آوردم . شیرینی رو از یخچال درآوردم و گفتم

  بریم بیرون _

یم هومن از کردباهم رفتیم به پذیرایی شیرینی رو تعارف کردم و کنار بابایی نشستم . کنار هم صحبت می

  . آشناییشون میگفت . آشنایی جالبی داشتند . حالم از درون بهم ریخته هم از رفتارشون هم از حرف کیمیا

   . منتظر بودم تا مهمونی تموم بشه بتونم با بابایی حرف بزنم بفهمم کیمیا رو از کجا میشناخته

  . رسونهبالخره مهمونی تموم شد. همه رفتند هومن هم رفت کیمیا رو ب

بابایی نشسته بود رو مبل و رفته بود تو فکر منم داشتم خونه رو جمع میکردم وایسادم جلوش هرچی صداش 

  زدم جواب نداد تا داد زدم و اسم شو صدا کردم گفت

  چرا داد میزنی ؟ _

 . جواب نمیدید چون یک ساعت دارم صداتون میکنم _

  نشستم کنارش و گفتم

  دونممیخوام همه چیز و ب _

 چی میگی مهسان ؟ چی رو میخوای بدونی ؟ _
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  علت رفتار امشب چی بود ؟ چرا تا کیمیا رو دیدی بهم ریختی ؟ _

  هیچی نبود تو چرا فکرتو مشغول کردی ؟ _

  با ناراحتی بلند شدم و گفتم

  میخوای نگی نگو ولی من و خر فرض نکن لطفا _

یشدم ترسیده بودم از دست دادنش . لباس هامو با ی تاپ و رفتم تو اتاق بغض کرده بودم داشتم دیوونه م

شلوارک عوض کردم جلو آینه وایساده بودم داشتم صورتم و پاک میکردم که بابایی از پشت بغلم کرد و تو 

  گوشم گفت

  دخترم از من ناراحته ؟ _

  اهوووووم _

  به من اعتماد نداری ؟الهی قربونت برم من به خدا چیز مهمی نیست که فکرتو مشغولش کنی  _

  اهووووم دارم _

  پس بسپار همه چی رو به من باشه ؟ _

  باشه _

  من و گرفت تو بغلش و گفت

پس بخوابیم وروجکم که امروز خیلی خسته شدی کلی زحمت کشیده بودی . ولی شیطونی هم کردی نگی  _

 . من نفهمیدم بعدا تنبیه میشی

  بغلش و گفتم خوابیدیم رو تخت خودمو جمع کردم تو

  چه شیطونی بابایی؟ من که کاری نکردم ؟ _

  پس کی شکالتا رو خورده ؟ _

  اااا بابایی من که نبودم _

 تنبیه ات دو برابر شد برای دروغت _

  خب بابایی دلم خواست بخورم هی چشمک میزد که بیا من و بخور _

  ه نخوریاشکال نداره حاال بخواب بعدا که تنبیه شدی یاد میگیری ک _

  چشم بابایی الالیی میخوااااام _

شروع کرد به الالیی گفتن ولی من خوابم نمیبرد الکی چشم هامو بستم که مثال خوابم ولی نگران بودم 

نمیتونستم بخوابم . به بابایی حرف کیمیا رو نگفتم دلم نمیخواست الکی توجیه ام کنه بالخره میفهمم قضیه 

 . چیه
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  رشامآ

با دیدن کیمیا حسابی بهم ریخته بودم نگران بودم که اومده باشه زندگی مو بهم بریزه . االن تازه فهمیدم 

  . مهرداد واسه چی امروز بهم ریخته بود از اومدنش خبرداشت

وقتی نشستم رو مبل های پذیرایی با عصبانیت مهرداد و صدا کردم و رفتیم تو اتاق من و مهسان یقه اش و 

  رفتم و چسبوندمش به دیوار و گفتمگ

  این اینجا چه غلطی میکنه ؟ تو بهش گفتی که ازدواج کردم اره؟ اومده زندگی مو بهم بریزه ؟ _
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داری چیکار میکنی آرشام ؟ به خدا من خبر نداشتم با دایی مهسان رابطه داره ماهم که باهاش ارتباطی  _

د از اون کاری که با تو کرد کیانا دوست نداره ببیندش چه برسه نداریم که بهش بگم داری ازدواج میکنی . بع

 به اینکه باهاش صحبت کنه

  یقه ی مهرداد و ول کردم دستی تو موهام کشیدم و گفتم

پس چرا باید با هومن باشه بیچاره هومن نمیدونه با چه مار هفت خطی رابطه داره باید آگاهش کنم از  _

  . بزنههمطرفی هم نگرانم زندگی من و ب

  اصال نگران نباش نه من نه کیانا نمیزاریم چنین اتفاقی بیوفته _

بیرون و رفتیم پیش بقیه نشستیم بعد از چند لحظه مهسان با دیس شیرینی اومد و تعارف کرد از اتاق اومدیم

اهش منو ا نگکنارم نشست خیلی تو هم بود فهمیدم به رفتار ما شک کرده . نگاهم افتاد به کیمیا که داشت ب

  . قورت میداد مثل همون موقع هاش بود و هیچ تغییری نکرده بود بدتر هم شده بود

بعد از رفتن مهمون ها همش نگران بودم و تو فکر رفته بودم میترسیدم زندگی مو بهم بزنه امشب خیلی 

  . موزیانه نگاهم میکرد

کردم به سوال پیچ کردنم منم سعی کردم از با صدای فریاد مهسان به خودم اومدم . نشست کنارم و شروع 

زیرش در برم ولی متوجه شد با دلخوری گذاشت رفت . بعد از چند لحظه بلند شدم رفتم تو اتاق داشت آرایش 

  . تو پاک میکنه

  . از پشت بغلش کردم و باهاش صحبت کردم سعی کردم دلخوریش و نگرانی شو برطرف کنم

خودش و تو بغلم جمع کرد وقتی بهش گفتم شکالت خورده شوکه شد فکر بغلش کردم و رو تخت خوابیدیم 

  . نمیکرد که فهمیده باشم

تنبیه اش و قبول کرد و از من خواست براش الالیی بخونم . شروع کردم تو گوشش الالیی خوندن متوجه 

ولی معلوم بود شدم خودشو به خواب زده اونم مثل من نگران زندگیمون هست .  به ظاهر حرفمو قبول کرد 

قانع نشده . اگر هم بهش میگفتم کیمیا همسر سابق هست ناراحت میشد و شاید سوتفاهم براش پیش میومد که 

شاید هنوز هم دوسش دارم ولی ازش متنفرم حالم ازش بهم میخوره فقط نگران زندگی خودم و هومن هستم 

 دها رو جدب خودشون کنه و سواستفاده کنه. دلم نمیخواست اونم مثل من بازیچه بشه کیمیا بلد چجوری مر

.  

باید فکر کنم ببینم چجوری باید هومن و آگاه کنم چون اگه همینطوری بهش بگم هیچ وقت قبول نمیکنه . مثل 

 . من اگه اون موقع کسی پشت کیمیا بد میگفت هیچ وقت قبول نمیکردم چون دوسش داشتم

برد . محکم بغلش کردم هیچ وقت کسی رو اندازه ی  با منظم شدن نفس های مهسان متوجه شدم خوابش

 . مهسان دوست نداشتم تمام تالشمو میکنم تا کنار خودم نگه اش دارم
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  مهسان

  . دل شوره داشتم ولی سعی میکردم به روی خودم نیارم اینکه کیمیا تو زندگی هومن بود استرس داشتم

نشسته بودم داشتم فیلم نگاه میکردم. بابایی تو اتاق داشت به کاراش میرسید و رو کاناپه ی جلوی تلویزیون 

  . هومن هم با کیمیا رفته بود بیرون و خبری ازش نبود
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حوصله ام سررفته بود و فکر و خیال هم دیوونه ام کرده . دلم بازی میخواست . رفتم تو اتاق و لباس هامو 

 دم قالده ی صورتی مو به گردنم بستم ؛ تل گربه ای هم به سرم گذاشتمدراورم لباس زیر قرمز فانتزیم و پوشی

. 

  چهاردست و پا راه افتادم رفتم تو اتاق کارش ، بابایی غرق کار شده بود آروم رفتم زیر پاش و گفتم

 میووووو میوووووو _

  ناگهان از جا پرید تا من و دید دستی به سرم کشید و گفت

   یشی ؟تو اینجا چیکار میکنی پ _

  دور پاش میچرخیدم و میو میو میکردم قالده ام گرفت و نگهم داشت و گفت

 پس دلت بازی میخواد ؟ _

 میوووووو میوووووو _

  دوست داری بریم اتاق بازی ؟ _

تا حاال تو اون اتاق نرفته بودم ی جورایی وحشتناک بود ولی دلم میخواست امتحان کنم سرمو تکون دادم و 

  گفتم

  ووووو میووووومیوو _

  . لبخند بدجنسی زد و زنجیر قالده ام و گرفت و من و دنبال خودش کشوند

  وارد اتاق بازی که شدیم ترسم بیشتر شد. وسط اتاق وایسادیم بابایی گفت

  یادته ی تنبیه داری ؟ _

 . خودمو مالیدم به پاش و خودمو لوس کردم تا شاید تنبیه ام کم بشه ولی بی فایده است

  و بلند کرد و رو تخت رو شکم خوابوند دست و پاهامو محکم بست تا تکون نخورم . با بغض گفتممن

  ببخشید بابایی _

  هیییش صداتو نشنوم پیشی کوچولو کلمه امن تو که میدونی _

  بله بابایی _

  . ویبراتوری برداشت بین پاهام گذاست و فیکس کردم . درجه اش رو روی متوسط گذاشت

  خیس کرد و ترکه رو برداشت گفتم باسنم و

  بابایی ترکه نه تورو خدا _

  قسم نده ؛ مگه نگفتم نباید حرف بزنی _
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  چشم _

اشک از چشمام اومد سعی کردم گریه نکنم ترکه رو گذاشت رو باسنم ضربه های ارومی میزد که اصال 

ته بودم منتظر بودم این چند دقیقه برام درد نداشت میدونستم میخواد آماده ام کنه تا محکم بزنه . چشمام و بس

  . چند سال گذشت . یهو بل ضربه محکم که زد جیغ زدم خیلی درد داشت بیشتر به خاطر خیسی باسنم بود

ضربه ها رو پشت هم میزد منم جیغ میکشم فکر کنم باسنم زخم شده بود . ویبراتور هم بین پاهام بود هم لذت 

  . رضا شدم . نمیدونم چند ضربه زد من هق هق میکردم خیلی درد داشتو حس هم هم درد . یک بار هم ا

ترکه رو گذاشت کنار ولی ویبراتور برنداشت بلکه درجه اش هم باال برد چون یکبار ارضا شده بودم برام 

  . دردناک بود باز هم بخواد ادامه بده

بوسیدن و خوردن لبهام من هم  بابایی اومد جلوم وایساد اشکهام و پاک کرد خم شد روم شروع کرد به

همراهیش کردم انگار میدونست باید چیکار کنه تا آروم بشم . گریه ام بند اومد تمام دردمو فراموش کردم 

    . من عاشق بوسه ی بعد از تنبیه ام ؛ درحین بوسیدن برای بار دوم ارضا شدم

اشت و یکم مالید ناله ام بلند شد . دستشو برددست هامو باز کرد و ویبراتور و برداشت . دستی بین پاهام کشید 

  و برم گردوند سینه هامو گرفت تو دستش و چلوند گفتم

  آااااااایییییییی _

بدون توجه به ناله ام نوک سینه ام گرفت بین دستهاش و پیچوند جیغ زدم دوباره اشک هام جاری شد . زیر 

  لب گفتم

  بابایی _

  جووونم عزیزم درد داره _

  ووووم خیلیاه _

  . دو تا گیره برداشت رو نوک سینه هام زد خیلی درد داشت لبمو گاز گرفتم تا حرف نزدم

چهار تا گیره ی دیگه ام برداشت و بین پاهام زد دوباره صدای فریادم بلند شد . درد خیلی زیادی داشت البته 

 . درد با لذت

ویزون بود پاهامو به اون میله بست . پاهام درد گرفته پاهامو از هم باز کرد و برد باال ی میله ای به سقف آ

بود ولی جیکم درنیومد . چشم بند و برداشت اومد سمتم و چشمامو بست . ترسم بیشتر شده بود از اینکه 

  . نمیتونم هیچ چیزی رو ببینم اعصابم بهم ریخته بود

  گفتاحساس سردی روی باسنم حس کردم سریع خودم سفت کردم زد رو باسنم و 

  شل کن پیشی کوچولو _

ترسیده بودم نمیتونستم شل کنم خم شد روم شروع کرد به بوسیدنم تا ترسم کمتر بشه موفق هم شد آروم تر 

  . شدم . خودم و شل کردم
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بلند شد . با کارش ادامه داد . ناله میکردم خیلی درد  انگشتشو گذاشت رو باسنم و آروم داخل کرد ناله ام

  . داشت

ی ی چیزی رو مثل پالگ رو ب باسنم حس کردم آروم داخلم کرد اشکهام میریخت خیلی درد داشت .هق کلفت

  . هق میکردم

 . پاهامو از میله باز کرد ناگهان افتادم رو تخت فریاد زدم باسنم زخم شده بود و درد داشت

   . گیره های بین پامو برداشت

  . پاهامو از هم باز کرد احساس کردم خوابید روم

  .آلتشو بین پاهام گذاشت و آروم داخلم کرد فریاد زدم هم درد داشت هم لذت

 . شروع کرد به کمر زدن تا هردو به آرامش رسیدیم

بیحال شده بودم دیگه نای حرف زدن هم نداشتم . بابایی چشم بندم و باز کرد. از روم بلند شد گیره های سینه 

د آروم درآورد نای ناله کردن هم نداشتم. چشمام داشت بسته میشد ام ک باز کرد. پالگی که داخل باسنم بو

  بابایی گفت

  دخترکم نخواب االن _

  بابایی خسته ام  خوابم میاد   _

  منو برگردوند تا سردی کرم رو باسنم حس کردم چشمام و باز کردم از درد گفتم

  آاااااییییی بابایی درد داره _

  ر میشه قربونت برممیدونم قشنگم االن دردش کمت _

بعد از تموم شدن کارش پیراهن خواب قرمزمو تنم کرد چون ازاد بود به باسنم نمیچسبید تا درد بگیره . بعد 

  بغلم کرد و برد اتاق خودمو و گذاشت رو تخت و پتو رو کشید روم گفت

  بخواب دخترکم _

  با بغض گفتم

  بابایی بغل _

  بغلم میکنه آروم گفتم میاد رو تخت کنارم میخوابه و محکم

  بابایی جووونم _

  جونم دخترکم _

  میشه شصتتو بمکم ؟ _

 . شصت شو گذاشت تو دهنم منم تند تند مکیدم تا کم کم خوابم برد
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چشمام و که باز کردم بابایی کنارم نبود . کش و قوسی به بدنم دادم و از رو تخت بلند شدم خوتستم از اتاق 

صدای هومن و صدای دخترونه ای که فکر کنم برای کیمیا بود پشیمون شدم چون  برم بیرون که با شنیدن

لباس مناسبی تنم نبود . لباسم و با شلوار جین به رنگ آبی آسمانی و تیشرتی به همون رنگ که روی لباس 

  . به انگلیسی جمله ای نوشته بود عوض کردم

صورتم نشوندم . نمیدونم چرا دوست داشتم جلوی موهامو هم شونه کردم و بافتمش . آرایش مالیمی هم رو 

 . کیمیا به بهترین شکل حاضر بشم

  .از اتاق بیرون رفتم به پذیرایی . هومن و کیمیا کنار هم نشسته بودند . بابایی هم روبروشون نشسته بود

دونم . نمیاز لباس پوشیدن کیمیا خوشم نمیاد جوری لباس میپوشه که انگار میخواد خودشو به نماش بزاره

  . هومن چرا حرفی بهش نمیزنه

  با صدای بلند سالم کردم که توجهشون بهم جلب شد بابایی با لبخند نگاهم کرد و هومن گفت

  بیشتر میخوابیدی دردونه ؟ _

  بهش زبون درازی کردم و جوابش و ندادم ؛ کنار بابایی نشستم . گفتم

  چرا بیدارم نکردی عزیزم؟ _

 قشنگ خوابیده بودی دلم نیومد خیلی _

از حرفش جلوی جمع خجالت کشیدم سرمو انداختم پایین کیمیا با پوزخند نگاهمون کرد از حرص دستم و 

 . مشت کردم تا حرفی بهش نزنم

  از جام بلند شدم رفتم تو آشپزخونه تا فکری به حال شام کنم هومن هم دنبال من اومد و گفت

  وقت نشد باهات صحبت کنم مهسان _

 اهش کردم و گفتمنگ

 چیزی شده ؟ _

  میخواستم نظرتو راجع به کیمیا بپرسم _

  چی باید بگم تو قرار باهاش ازدواج کنی نه من عزیزم پس باید به دل تو بشینه _

  پس خوشت نیومده ازش _

 گفتم که هومن جان من نباید خوشم بیاد _

ت چرا عصبی هست باید مفصل باهاش صحببا عصبانیت دستشو کوبید رو میز و رفت بیرون . نمیدونستم 

 . کنم اینجوری نمیشه مطمئنم از چیزی ناراحت هست باید ازش سردربیارم

  داشتم با خودم کلنجار میرفتم که هومن صدام کرد از آشپزخونه رفتم بیرون تا من و دید گفت
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  ما داریم میریم دردونه _

  کجا؟ بمونید _

  ه ی خاله اش االن زنگ زدند بهش و منتظرش هستند خودم برمیگردمنه عزیزم میرم کیمیا برسونم خون _

  باشه منتظرتیم پس _

  خداحافظی کردند و رفتند . به بابایی گفتم

 چرا هومن انقدر ناراحت بود ؟ _

  نمیدونم حاال میاد ازش میپرسی _

ارم حس بدی که دنگرانشم بابایی خوب کسی رو انتخاب نکرده میترسم بهش بگم چون نمیشه براساس  _

  راجع به کسی قضاوت کنم

  قربون طرز فکرت قشنگت بشم برای اینکه مطمئن بشی میتونی با کیمیا راجع بهش حرف بزنی _

  اره باید برم پیشش باهاش صحبت کنم فکر خوبیه _

کارهای کیمیا رفتارهای عصبی بابایی رفتار امشب هومن همه اش فکرمو مشغول کرده بود از اینکه 

  . یتونستم از چیزی سر دربیارم عصبیم میکردنم

حس میکردم بابایی کیمیا میشناسه ولی حرفی نمیزنه هومن هم حتما چیزی فهمیده که اینجوری عصبی و 

ناراحت بود . یکی دوساعت از رفتن هومن گذشته بود با بابایی جلوی تلویزیون نشسته بودیم و فیلم میدیدیم 

  . هرکدوممون تو افکار خودمون غرق شده بودیمولی هیچ کدوم حواسمون نبود 

با صدای زنگ تلفن به خودم اومدم . بابایی رفت تلفن و جواب بده با نگرانی و عصبانیت حرف میزد متوجه 

  شدم اتفاقی افتاده با نگرانی به بابایی نگاه کردم . تلفن که قطع کرد گفتم

 کی بود ؟چیشده ؟ _

  شده بردنش بیمارستان دارم میرم اونجا مثل اینکه هیچی همراش نبردهمهرداد بود حال کیانا بد  _  

  رفت تو اتاق آماده بشه گفتم

  منم میام _

  نه عزیزم میرم و میام تو بمون االن هومن برمیگرده _

  پس من و بیخبر نذار مواظب خودت باش یواش رانندگی کن _

  باشه عزیزکم _

  امونم و بریده بود یعنی چه اتفاقی افتاده ؟با عجله از خونه رفت بیرون دلشوره 



 

 
195 

 

تو خونه راه میرفتم تند تند لبمو میجویدم منتظر خبری از بابایی بودم . دعا میکردم اتفاق بدی برای کیانا 

 . نیوفتاده باشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آرشام

  . به سرعت به سمت بیمارستانی که مهرداد آدرس داده بود
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یدم به بیمارستان . متشین و پارک کردم و وارد بیمارستان شدم نمیدونستم کجا باید برم رفتم دقیقه رس ۱۵بعد 

  که داشت صدام میکرد برگشتم سمتش گفتماز پذیرش بپرسم که یهو صدای مهرداد و شنیدم

  چیشده مهرداد حال کیانا خوبه ؟ _

  نشست رو صندلی و سرشو میان دستاش گرفت و گفت

موم شه مرخصش میکنن فقط پول نداشتم همه چی رو خونه جا گذاشتم ببخشید مزاحمت بهتره سرمش ت _

  شدم

  دستمو گذاشتم رو شونه اش و گفتم

 این چه حرفیه رفیق وظیفمه باید میاومدم چیشد یهو آخه ؟ دکتر چی میگه ؟ _

و گفت از بدی هایی شوک عصبی از وقتی کیمیا اومده حالش بده امروز با هومن اومده بود خونه ما از ت _

که در حقش کردی من و کیانا هم از تو دفاع کردیم چون میدونستیم بدی در حقت نکردیم جلوی هومن جوری 

نقش بازی میکرد که انگار داره حقیقت و میگه بعد از رفتنشون حالش بد شد مثال میخواست مارو قانع کنه 

  . که کیانا باهاش آشتی کنه

جلوی هومن از من بد گفته برای همین امروز اومده بود خونه ی ما انقدر بهم  اصال نمیتونستم صحبت کنه

  ریخته بود . گفتم

اخه بی مروت من چه بدی کردم چرا باید من و خراب کنه االن هومن میخواد بره خونه ما حرفای اون  _

  که دروغ ؟زنیکه رو بگه چی ؟ مهسان باور کنه چی ؟ یا خدا مهرداد من چجوری باید قانعش کنم 

عصبی بودم نمیدونستم باید چیکار کنم مهرداد سعی داشت آرومم کنه ولی نمیتونست ترس از دست دادن 

  . مهسان دیوونه ام کرده . چرا باید زمانی پیداش بشه که من زندگی خودم و دارم

  . رهزمانی که کسی رو پیدا کردم با تمام وجود دوسش دارم . یعنی یک اشتباه انقدر تاوان دا

  مهرداد گفت

  داداش به خدا شرمندتم من کیانا خیلی سعی کردیم هومن قانع کنیم ولی نشد _

 . دشمنت شرمنده داداش این تاوان اشتباه خودم باید تقاص پس بدم . باید ی جوری درستش کنم _

  کارهای ترخیص کیانارو انجام دادم تا من و دید از شرمندگی سرش انداخت پایین و گفت

 من واقعا به خاطر داشتن چنین خواهری شرمنده ام _

  . دشمنت شرمنده خودم درستش میکنم _

ازشون خداحافظی کردم و به سمت خونه راه افتادم فقط دعا میکردم هومن چیزی به مهسان نگفته باشه تا 

 . خودم تمام قضیه رو براش تعریف کنم . اشتباه از خودم بود باید زودتر براش تعریف میکردم
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برای خونه رفتن میترسیدم . اگر هومن اونجا باشه باهم بحثمون بشه . کیمیا رو کامل  تو خیابون میچرخیدم

میشناختم میدونستم انقدر موزی هست که همه چی رو به نفع خودش تموم کنه . بازیگر ماهری بود . میتونست 

 . راحت بازی رو به نفع خودش تموم کنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمهس

  . بعد از رفتن بابایی دلشوره امونم و بریده بود تو خونه راه میرفتم و منتظر زنگ بابایی بودم
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 باصدای زنگ آیفون از جا پریدم . در و باز کردم با دیدن هومن که عصبی اومد داخل خونه گفتم

 چیشده هومن ؟ چرا انقدر عصبی هستی ؟ _

  با عصبانیت گفت

  آرشام کجاست ؟ _

  ؟ چیشده _

 میگم آرشام کجاست ؟ _

  با فریاد گفتم

 د حرف بزن بگو چی شده ؟ _

  نشست رو مبل و سرشو گرفت بین دستهاش و گفت

  . چی بگم مهسان که اگه آرشام اینجا بود زیر مشت و لگد لهش میکردم _

  آرشام چیکار کرده بگو بهم _

  با چشم های سرخ شده نگاهم کرد و گفت

  سر قبلی آرشاممیدونستی کیمیا هم _

با چشمهای درشت نگاهش کرد چی داشت میگفت کیمیا همون زنی بود که به آرشام خیانت کرده بود به 

خاطر همین با دیدنش بهم ریخت . خب چرا هومن باید آرشام بزنه به اون چه ربطی داره ؟ هزارتا سوال تو 

  ذهنم بود دنبال جواب میگشتم . گفتم

  ه خب االن چه ربطی به آرشام داره ؟ اونی که مقصر بوده کیمیا بودمیدونستم قبال زن داشت _

  چی میدونی از اتفاق های بین شون ؟ _

نمیخواستمم بدونم گذشته اش به خودش مربوطه نه من هرچی بوده تو گذشته اش بوده چیز خاصی نمیدونم _

 و اینکه میدونم کیمیا بهش خبانت کرده رو بد کسی دست گذاشتی

  زد و گفت پوزخندی

خوب قانعت کرده کیمیا هیچ وقت خیانت نکرده این آقا آرشام شما بازی هاشو با کیمیا کرده و ولش کرده  _

  با ی بچه تو شکمش وقتی هم فهمیده که تو شکمش بچه داره مجبورش کرده سقط کنه

وغ م شاید کیمیا داره دراصال نمیدونستم باید چی بگم امکان نداره آرشام همچین آدمی باشه نمیتونم باور کن

  میگه . گفتم

دوست ندارم راجع به آرشام اینجوری صحبت کنی اصال همچین آدمی نیست از کجا میدونی اون درست  _

  میگه اگه درست میگه چرا خواهرش باهاش قهره
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ن دچیه نمیتونی باور کنی آرشام تنوع طلب باشه کیمیا رو دو سال میشناسم اهل دروغ و فیلم بازی کر _

  نیست اگه خواهرش باهاش قهر به خاطر اینکه فکر می کنه فوت مادرو پدرشون تقصیر کیمیا است

  گفتم

 . من نمیتونم باورکنم آرشام همچین آدمی باشه بهش تهمت نزن من قبولش دارم_

  خوش باور نباش مهسان به من اعتماد کن بدت و که نمیخوام _

ف بزنم دلم میخواست همه ی اینها خواب باشه ی کابوس وحشتناک اشک هام سرازیر شد اصال نمیتونستم حر

  . نشسته بودم فقط اشک میریختم هومن نشست کنارم و بغلم کرد و گفت

  آروم باش قربونت برم نمیذارم تورو هم بازی بده _

یزد مهیچ حرفی نمیزدم فقط اشک میریختم . دلم آرشام و بغلش میخواست دلم میخواست تو گوشم برام حرف 

  و میگفت دروغ هست

 . چرا االن باید بفهمم وقتی که تازه دلم و بهش سپردم

  . تو بغل هومن اشک میریختم نمیتونستم باور کنم که بابایی بخواد من و هم بازی بده

  . دوسم داره میدونم آسیبی به دخترش داراییش نمیزنه مطمئن هستممن میدونم

مد سریع از بغل هومن اومدم بیرون با دویدم سمت بابایی و محکم بعلش تو همین فکرها بودم که صدای در او

  کردم اول یک لحظه شوک شده ولی به خودش اومد دستشو دور کمرم انداخت گفتم

  بگو همه ی حرفاش دروغه بگو تو همچین آدمی نیستی بگو تورو خدا حرف بزن چرا ساکت شدی _

ختم و ازش میخواستم حرف بزنه . محکم بغلم کرد و تو محکم با مشت میزدم رو سینه اش و اشک میری

  گوشم گفت

  هیییییش نفس من اروم باش بزار منم حرف بزنم _

  هومن با فریاد گفت

  چی میخوای بگی هان ؟ تو کیمیا رو بازی دادی میدونی چه بالیی سرش آوردی  ؟ _

ه اه کردم نگرانش بودم میترسیدم سکتاز بغلش اومدم بیرون و به صورت قرمز شده از عصبانیت بابایی نگ

  کنه بدو رفتم تو آشپزخونه و ی لیوان آب براش آوردم و گفتم

  آرشام بخور این لیوان آب تا آروم بشی _

  لیوان آب و گرفت و سر کشید و گفت

 هآقا هومن اونی که داره بازی میده من نیستم کیمیا است من هیچ وقت کسی رو بازی ندادم . کیمیا دار _

تورو هم بازی میده اون بلده چجوری بازی کنه تا طرفش و سمت خودش بکشه میتونی از خواهرش و 

  . شوهرش بپرسی فکر کردی اگر من خواهرش و بازی میدادم با من رفت و آمد میکردند
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  تو بلدی چجوری بازی کنی که همه رو سمت خودت بکشونی _

 بابایی قهقه زد و گفت

   ر نمیکنی ولی یک روز به حرف من میرسیمن هرچی بگم تو باو _

  هومن با عصبانیت از جاش بلند شد و به من گفت

  بلند شو مهسان من یک دقیقه هم نمیزارم تو خونه ی این مرد بمونی _

  نمیدونستم باید چیکارکنم نمیتونستم حرف های هومن و باور کنم . بابایی من و کشید سمت خودش و گفت

  ال من هیج جا نمیزارم بیادمهسان زن من و م _

  بزار خودش تصمیم بگیره که بیاد یا نه ؟ _

  بابایی رو کرد به من گفت

  میخوای بری یا بمونی ؟ _

  گفتم

من میمونم هومن باید همه چی بهم ثابت بشه هنوز هیچی بهم ثابت نشد هروقت بهم ثابت شد میام باهات  _

  هرجا که بری ولی االن نمیام

  استی فقط بهم زنگ بزن میام میبرمتهروقت خو _

  باشه مواطب خودت باش _

سوییچ ماشین و انداخت رو میز و از خونه رفت بیرون . نگرانش بودم ولی نمیتونستم برم من هنوز بهم 

  ثابت نشده که آیا بابایی گناهکار هست یا نه ؟

 بابایی محکم بغلم کرد و پیشونیم و بوسید گفت

  ردی و موندیممنونم که باورم ک _

  من باورت نکردم کیمیا رو هم باور نکردم موندم که بفهمم میتونم بهت اعتماد و باور کنم _

  مطمئن باش میتونی تموم حرفاش دروغه کیمیا آدمی هست که راحت بقیه رو فریب میده _

  از جاش بلند و همینطور کهبه سمت آشپزخونه میرفت گفت

اول برات تعریف میکردم . البته دیر نشده امشب تا صبح هم شده بیدار میمونیم اشتباه کردم باید همه چی از  _

  . و من همه چی برات تعریف میکنم از اشتباهی که کردم از اعتماد اشتباهی که کردم

تو صداش غم خاصی بود معلوم بود روزهای سختی رو گذرونده خوشحالم که زود قضاوت نکردم درسته 

مشخص نیست ولی اگر قضاوت میکردم بعدش اشتباه بود دیگه از شرمندگی که االن هم هنوز چیزی 

  . نمیتونستم تو چشم هاش نگاه کنم



 

 
201 

 

رفتم تو آشپزخونه داشت قهوه درست میکرد نشستم رو صندلی ؛ بابایی هم ی فنجون نسکافه گذاشت جلوی 

ن و شروع کرد صحبت من و ی فنجون قهوه هم گذاشت جلوی خودش و روبروم نشست . سرشو انداخت پایی

 .سال قبل رفته بود ۳کردن انگار به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آرشام

  . شروع کردم به تعریف کردن هرآنچه که اتفاق افتاده بود باید زودتر تعریف میکردم
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همه چی از اون مهمونی لعنتی شروع شد که به اصرار مهرداد رفتیم اون هم میخواست به خاطر کیانا بره 

تا بتونه بیشتر ببینتش و بهش پیشنهاد بده . تو اون مهمونی با کیمیا آشنا شدم خواهر کیانا که صدو  اونجا

  . هشتاد درجه با خواهرش فرق داشت من اول نفهمیدم بعدا متوجه این موضوع شدم

ونشب من ا تو اون مهمونی باهم آشنا شدیم همش خودشو بهم نزدیک میکرد تا بتونه ارتباط باهام برقرار کنه .

اصال حوصله ی هیچ کس و نداشتم مخصوصا این دختر که انگار میخواست عین کنه بهم بچسبه . زیاد اهل 

  . مهمونی رفتن نبودم به خاطر همین اونجا معذب بودم

اون شب تموم شد هیچ دوستی بین من و کیمیا شکل نگرفت خیلی دوست داشت ولی من زیاد بهش اهمیت 

  . نمیدادم

 . مهرداد به کیانا پیشنهاد داد و اون هم قبول کرد تا باهم آشنا بشوند همون شب

تموم شد حتی کیمیا تو ذهنم هم نموند چون توجهی بهش نداشتم . چند روز بعد از مهمونی اون شب برام

   . مهرداد ازم خواست باهم بربم بیرون که قبول کردم که ای کاش قبول نمیکردم

  د دنبالم باهم رفتیم دنبال کیانا که خواهرش هم همراهش بود. به مهرداد گفتمآماده شدم که مهرداد اوم

  چرا نگفتی این ها هم هستند ؟ _

  خواهرش همیشه و همه جا باهاش نمیتونم بگم نیارش که _

اومدند و تو ماشین نشستند و سالم و احوال پرسی کردیم و مهردا راه افتاد سمت دربند . بعد از رسیدن رفتیم 

  . رو یکی از تخت ها نشستیم و سفارش قلیون و چایی دادیم

وقتی آوردن بعد از چند پک کشیدن مهرداد و کیانا مارو تنها گذاشتند و رفتند . منم به کشیدن قلیون ادامه که 

  کیمیا گفت

  همیشه انقدر کم حرف هستید ؟ _

  نه همیشه بستگی به طرف مقابلم داره _

  همصحبت بشید ؟ پس دوست ندارید با من _

  من چنین جسارتی نکردم _

شروع کردم باهم صحبت کردن به چهره اش دقت کردم چهره ی زیبایی داشت کم کم داشتم  جذبش میشدم 

خوب بلد بود باید چیکار کنه تا یک پسر و جذب خودش کنه حرف زدنش عشوه هاش همه اش من و جذب 

یک رابطه ی جدی بشم . ازم درخواست کرد شماره ام داشته  کرده بود ولی نه اونقدر که بخوام باهاش وارد

  . باشه منم بهش شماره امو دادم . که کاش الل میشدم و شماره مو نمیدادم

همون شب تو تلگرام بهم پی ام داد همون جا صحبت های ما شروع شد البته بیشتر از طرف اون بود. نزدیک 

بیرون نفهمیدم چیشد که ناگهان به خودم اومدم دیدم عاشقش  دو ماه باهم صحبت میکردیم دو بار هم رفتیم

  . شدم که نمیتونم بدون اون به زندگیم ادامه بدم
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  برنامه ای چیدم و بردمش رستوران و ازش خواستگاری کردم همون لحظه قبول کرد و گفت

  فکر نمیکردم ازم حواستگاری کنی از همون شب اول دلمو بهت داده بودم _

 . م حرفاشو باور داشتم در صورتی که یک ذره از حرفاش حقیقت نداشتمن ساده ه

بزنم . دوست داشتم همه حسرتش و بخورند و من به خاطرش از اس ام گذشتم میخواستم بهترین زندگی رقم

  . عشقمون زبون زد همه عالم و آدم بشه . ولی لیاقت نداشت خودش پشت پا زد به زندگیش

  ستگاری و حرف ها زده شد وقتی به خونه برگشتیم بابا گفتبا بابا اینا رفتیم خوا

  این دختر به درد تو نمیخوره دورش و خط بکش _

  چرا ؟ خانواده اش که خوبن خودش هم میشناسم خواهرش نامزد مهرداد هست _

 خواهرش معلوم دختر خوبیه ولی خودش نه معلوم دنبال چیز دیگه ای قابل اعتماد نیست _

  ؟ من این دختر و میخوام دوستندارم راجع بهش اینجوری حرف بزنیدیعنی چی   _

کلی با بابا بحث کردم تا قبول کرد . با همون نگاه متوجه شده بود که با چه آدمی روبرو هستم خواست آگاهم 

  کنه ولی انقدر چشمام کور شده بود که حرفش و قبول نمیکردم . بهم گفت

  ن میرسی این دختر خوبی نیست .  فقط امیدوارم به حرف برسیباهاش ازدواج کن ولی به حرف م _

  . مامان هم ازش خوشش نمیومد ولی به خاطر من حرفی نمیزد

 . بعد از کلی جنگیدن با بابام باهم عقد کردیم

روزهای خوبی باهم داشتیم  هرروز باهم بودی ولی رابطه ای نداشتیم نمیخواستم قبل از عروسی باهم رابطه 

ته باشیم اون هم نمیذاشت حس میکردم از چیزی نگران هست ولی خوب میذاشتم پای دلشوره ای که ای داش

  . دخترها قبل از عروسی داشتند

ماه که عقد بودیم . یک روز مهرداد با نگرانی و ناراحتی اومد تو اتاقم منم داشتم کارهام و میکردم  ۳بعد از 

  حرفی نمیزد اخر سر طاقت نیوردم و گفتمهی راه میرفت و دست تو موهاش میکشید ولی 

  چیشده مهرداد کالفه ای  ؟ _

  از کیمیا خبر داری ؟ _

  این چه سوالیه آره خوب معلومه خونه است _

  با کالفگی گفت

  خونه نیست چجوری بهت بگم آخه کیمیا داره بهت خیانت میکنه _

  بلند خندیدم و گفتم

  اصال شوخی قشنگی نبود مهرداد _
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کاش شوخی بود آرشام دیروز کیانا میبینه کیمیا داره با تلفن حرف میزنه فکر میکنه داره با تو حرف میزنه  _

بعد میفهمه با بهروز نامی حرف میزنه کلی باهاش صحبت میکنه که دست از کاراش برداره ولی قبول 

فهمی بهتر از فیقمی االن بنمیکنه کلی فحش بارش میکنه وقتی بهم گفت نتونستم طاقت بیارم بهت نگم تو ر

   اینکه بعدا بفهمی

  سمت دیوار و گفتمیقه ی مهرداد و گرفتم پرتش کردم ازجام بلند شدم

 چرت نگو مهرداد کیمیا هیچ وقت به من خیانت نمیکنه _

 نمیتونی باور کنی داداش ولی باید بهت میگفتم سخته ولی باید با حقیقت روبرو شی برو خونه اشونمیدونم _

  می بینیشونباهم

  بیرون مهرداد سریع خودش و رسدند سمت من و گفتاز شرکت زدمکتمو برداشتم

 صبر کن باهات بیام _

نمیتونستم رانندگی کنم از مهرداد خواستم پشت فرمون بشینه . حالم خیلی بد بود فقط دعا دعا میکردم دروغ 

شتم اگه با غیرتم بازی میکرد به خودم قول دادم زنده باشه و من برم ببینم که تنهاست . طاقت فرو ریختن ندا

 . اش نذارم . از خدا خواستم دروغ باشه

انگار راه کش اومده و نمیرسیدیم از مهرداد خواستم تند تر بره . بالخره رسیدیم از ماشین پیاده شدم مهرداد 

  جلومو گرفت و گفت

  بزار با کلید باز کنم زنگ بزنی که متوجه میشن _

د انداخت و در و باز کرد با عجله وارد خونه شدم و وارد ساختمان شدم پله های تو خونه رو طی کردم کلی

بدون در زدن و صدایی ناگهان در و باز کردم با دیدن کیمیا روی تخت که تو بغل مردی بود فرو ریختم 

تر فرو دی که تو بغلش بود بیشویگه تو حال خودم نبودم کبمیا با دیدنم رنگش پرید از جاش پرید . با دیدن مر

ریختم اون مرد شوهر خاله فالمک بود حالم خیلی بد از عصبانیت قرمز شده بودم هرلحظه احساس میکردم 

سکته میکنم رفتم سراغ اون مرد گرفتمش زیر پام و شروع کردم به زدنش زیر پام لهش کردم بعدش از 

دام میگفت غلط کردم ولی عصبانیت جلوی چشم هامو سراغ کیمیا از ترس رنگش پریده بود معصبانیت رفتم

گرفته بود گرفتمش زیر بار کتک تا میخورد زدمش اگه مهرداد نمیرسید کشته بودمش . غرورمو غیرتمو 

برده بود زیر سوال . همون لحظه پدرو مادرش هم رسیدند . وقتی مارو اونجوری دیدند پریدند بهم که چرا 

  م پدرش وقتی فهمید چه اتفاقی افتاد شکستن کمرشو حس کردم . گفتمدخترشون و زیر کتک خورد کرد

حق شکایت نداری مثل بچه ی آدم میای دادگاه و توافقی جدا میشیم وگرنه ازت به خاطر خیانتت شکایت  _

  میکنم میدونی که چی میشه سنگسار میشی

 شیدم . اصال نمیتونستم تو چشمامداغون شدم حالم خیلی بد بود حتی خونه هم نرفتم جلوی بابا خجالت میک

نگاه کنم . اون شب تا صبح سرگردون خیابون ها بودم یادمه بارون شدیدی هم میاومد و من زیر بارون اشک 

  .میریختم حالم دست خودم نبود

  صبح به خونه رفتم مامان تا من و خیس خالی دید گفت
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  چیشد مادر ؟ کجا بودی ؟ _

  اصال روم نمیشد بهشون بگم که چیشد فقط گفتم نتونستم حرف بزنم چی میگفتم

  میخوام استراحت کنم _

رفتم تو اتاق و لباسهامو درآوردم و ی آرامبخش خوردم و خوابیدم . دوست داشتم که دیگه بیدار نشم . نه به 

 . خاطر خیانت اون بی لیاقت فقط به خاطر اینکه مامان و بابا رو نا امید کرده بودم

از خواب پریدم از اتاق رفتم بیرون ببینم چیشده که دیدم فالمک داره داد و بیداد میکنه تا من  با صدای فریاد

  و دید صداش برد باال تر و گفت

 . چرا جلوی زن تو نگرفتی تا شوهر من و راه به در نکنه زن خراب گرفتی _

تکون داد از تاسف من اب شدم کلی حرف زد شکوند من و جلوی بابام مامانم که اونجا بودند بابا فقط سرشو 

  . از خجالت

  . من و کیمیا جدا شدیم فالمک هم از شوهرش جدا شد و همیشه من مقصر خراب شدن زندگیش میدونه

بعد از چند روز کیمیا و بهروز خارج از کشور رفتند . منم زدم به کوه و بیابون تا ی کم حالم جا خوب بشه 

شیمم خاموش کرده بودم تا کسی بهم زنگ نزنه حوصله ی هیچ کس و یک ماه تموم از تهران دور بودم گو

نداشتم ولی کم کم به خودم اومدم حالم بهتر شده بود برگشتم تهران اولین کاری که کردم اینجا رو خریدم تا 

دیگه نرم پیش مامانم اینا ازشدم خجالت میکشیدم مامان به روم نمی آورد ولی بابام با حرف نمیزد حق داشت 

  . ل فامیل فهمیده بودند چه اتفاقی افتاده بودک

این چیزایی که گفتم تمام حقیقت بود میتونی از مهرداد و کیانا بپرسی حتی از مامان و آیدا اون ها همه چی 

رو میدونن . خیلی سختی کشیدم بشم همون آرشام مغرور همیشگی دیگه نمیزارم کیمیا من و بشکنه با گرفتن 

 . حاصرم به خاطرت هرکاری بکنم مهسانتو من دوستت دارم 

 

 

 

 

 

 

  مهسان

  . با شنیدن قصه ی بابایی اشکهام سرازیر شد بمیرم الهی چقدر سختی کشیده بود
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اصال نمیتونستم فکرشم بکنم که کیمیای عوضی این کارو بکنه . دلم برای فالکم سوخت فکرشو نمیکردم 

  . انت کنهشوهرش بهش خیانت کنه خیلی سخته شریک زندگیت خی

  اشکهام و پاک کردم و گفتم

  فکر نمیکردم انقدر سختی کشیده باشی _

  دستمو گرفت توی دستهاش و گفت

. مهم لذت میبرماشک نریز قربونت برم دیگه مهم نیست خدا تورو تو زندگیم گذاشت و دارم از زندگیم _

   . بودن تو هست دلم نمیخواد یک لحظه باورم نکنی

  ت دارم اگه نداشتم االن اینجا نبودم ازت میخوام هیچ وقت باورم بهم نزنیهمیشه باور _

  مطمئن باش عزیزدلم _

  همون لحظه صدای اذان بلند شد با خنده گفتم

  . اصال نفهمیدیم که چقدر زمان گذشت _

 . آره بلند شو بریم نماز بخونیم و بخوابیم _

  . لی لذت بخش بود این حال معنوی هردومونهردو وضو گرفتیم و در کنار هم نماز خوندیم خی

  رو تخت خوابیده بودیم سرمو گذاشتن رو سینه اش موهامو نوازش میکرد و محکم بغلم کرده بود . گفتم

  بابایی یادم رفت بپرسم کیانا حالش چطور بود ؟ _

  .بود بهتر بود مرخص شد اون هم به خاطر اینکه کیمیا حرف های مفت زده بود حالش بد شده _

 خدارو شکر حالش بهتره ؛ بابایی ؟ _

  جونم _

  انگشت میخوام لطفنی _

انگشتشو گذاشت تو دهنم و منم شروع کردم به تند تند میک زدن بابایی هم تو گوشم الالیی خوند کم کم چشم 

 . سنگین شد و خوابم بردهام

  با نوازش دست های بابایی از خواب بیدار شدم گفت

  دار شو ظهر شدپیشی بابا بی _

  دوباره چشمام و بستم و گفتم

  خوابم میاد بابایی _

  میشمرم بلند نشی به روش دیگه ای بیدارم میکنم پیشی کوچولو ۳تا  _
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که رسید و دید بیدار  ۳سرم و خوابیدم صداشو میشنیدم که داشت میشمرد به و پتو رو کشیدماهمیتی ندادم

  م و نشستم نفس نفس میزدم بابایی گفتنشدم ناگهان خیس شدم از خداب مرید

  خودت خواستی پیشی کوچولو حاال هم بیدار شو بسه خواب _

  با ناراحتی رومو کردم اون ور من از اینکه کسی یهو خیسم کنه بدم میاد . بابایی بغلم کرد و گفت

  دختر لوس بابا قهری ؟ _

  نخیرم لوس نیستم _

  ه اتو بخور بریم دنبال هومنپس بلند شو لباس تو عوض کن صبحون _

بابایی بیرون رفت منم لباس هامو که خیس شده بود عوض کردم و از اتاق رفتیم بیرون . بوی املت بابایی 

 . خونه رو برداشته بود و اشتهای آدم و تحریک میکرد

  رفتم تو آشپزخونه و گفتم

  آخ جوووون املت بابایی من گشنمه _

 . برات بیارم بشین دختر شکموی بابا تا _

  املت گذاشت رو میز و ی لقمه گرفت و گذاشت تو دهنم منم با لذت شروع کردم به خوردن . گفتم

 بابایی من و میبرید تو کیانا اینا لطفنی _

  باشه عزیزدلم بخور دخترکم تا ببرمت _

نباید  هومن پیشش هستمرسی بابایی جونم میخوام برم هم حالشو بپرسم هم ببینم از کیمیا خبر دارند حتما  _

  . بزارم باهاش باشه

  . خوب کاری میکنی امیدوارم بفهمه _

 . صبحانه که نه نهار خوردیم و لباس هامون و عوض کردیم و به سمت خونه ی کیانا اینا رفتیم

  تو خونه ی کیانا نشسته بودم رو مبل منتطر کیانا بودم رفته بود تو آشپزخونه تا چایی بیاره بلند گفتم

 . کیانا جون زحمت نکش بیا بشین حالتم زیاد خوب نیست _

  با ی سینی چایی اومد و کنارم نشست و گفت

  نه بابا چه زحمتی _

  بهتری ؟ ببخشید باید زودتر حالتو میپرسیدم _

  اره عزیزم بهترم _

  خدارو شکر _
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  سرشو انداخت پایین و گفت

همیشه من و شرمنده میکنه با کارهاش اگه اومدی راجع به  من واقعا شرمنده ی تو و آرشام هستم خواهرم _

رابطه شون بپرسی باید بگم تمام حرفهای کیمیا دروغه اون خیانت کرد من بارها دیدم بهش گوشزد کردم 

ولی به حرفهام اهمیت نداد تا مجبور شدم به مهرداد بگم تا آرشام در جریان بذاره هنوز که هنوز شرمندشم 

  د به زندگیش االنم میخواد گند بزنهخواهر من گند ز

کیانا جون اوال دشمنت شرمنده دوما من نیومدم اینارو از تو بپرسم همه چی رو آرشام برام تعریف کرد  _

  نمیدونم چی بگم دو تا خواهر از یک خانواده یکیش اونجوری یکیشم تو که انقدر خانم هستی

  مرسی عزیزدلم _

کجاست هرجا که هست هومن دایی منم باهاشه چون گوشیش خاموشه . باید اومدم بپرسم میدونی کیمیا  _

  بهش همه چی رو بگم

   فکر کنم خونه ی پدریمون باشه _

  میشه آدرس و بدی برم اونجا _

  وایسا باهم بریم من به مهرداد خبر بدم _

 باشه عزیزم ممنونم منم به آرشام خبر میدم _

زنگ بزنه منم گوشی مو برداشتم به بابایی زنگ و گفتم کجا دارم میرم فقط  کیانا بلند شد رفت تا به مهرداد

گفت که مواظب خودم باشه و هرچیشد بهش زنگ بزنم . گوشی رو قطع کردم و منتظر کیانا شدم تا بیاد و 

  . بریم

  بعد از چند دقیقه حاضر و آماده اومد و گفت

  بریم _

ر شدیم کیانا دکمه ی پارکینگ و زد . سوار ماشینش شدیم و به باهم از خونه زدیم بیرون و سوار آسانسو

 . سمت خونه ی پدری کیانا راه افتادیم

  . دقیقه تو راه بودیم تا رسیدیم جلوی در پارک کرد و از ماشین پیاده شدیم ۴۱حدود 

ه ه البتدر و باز کرد و وارد شدیم . خونه ی خوشگلی بود ی باغ بزرگ داشت که توش پر از درخت بود ک

خشک شده بود معلوم بود که کسی به اینجا نمیرسه . راه افتادم به سمت ساختمان که دیدم کیانا وایساده و 

داره با اشک به اطراف نگاه میکنه . حتما یاد پدر و مادرش افتاده درکش میکردم خیلی سخته رفتم کنارش 

  دستشو گرفتم تو دستش و محکم فشار دادم و گفتم

  عا معذرت میخوام مجبورت کردم بیای اینجا تا اینجوری حالت بد بشهعزیزم واق _
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نه عزیزم حالم بد نشد فقط دلم تنگ شده برای اینجا برای پدرو مادرم از وقتی که از دستشون دادم دیگه  _

اینجا نیومدم . یک لحظه تمام خاطرات اومد جلوی چشمم هیچ وقت از کیمیا نمیگذرم که گند زد به زندگی 

  . ههم

  .فقط با لبخند نگاهش کردم و اون هم متقابال لبخند زد . باهم رفتیم داخل ساختمون

  . وسایل خاک خورده بود کامال مشخص بود کسی از اینجا استفاده نمیکنه

 . با شنیدن صدایی برگشتم و پشت سرمو نگاه کردم

  با دیدن کیمیا که رو پله ها وایساده بود گفت

  میکنید ؟شما اینجا چیکار  _

  کیانا گفت

  خونه پدر و مادرم حق دارم بیام اینجا نیومدم تورو ببینم اومدیم دنبال دایی مهسان _

  رو کرد به من و گفت

تو هم حرف اینارو باور کردی ؟ نباید بذاری آرشام زندگی تورو هم مثل زندگی من نابود کنه دلم برات  _

  میسوزه

  پوزخندی زدم گفتم

دت بسوزه ی آدم خیانتکار که لیاقت خوشبختی نداشت هم زندگی خودت و یکی دیگه رو دلت برای خو _

  خراب کردی هم پدر و مادرت رو کشتی تو باید بازیگر میشدی نقش تو خوب بازی میکنی

  دست هاش و از عصبانیت مشت کرد و گفت

  ی روز به حرف من میرسی که آرشام چقدر عوضی _

 

رشام اینحوری حرف بزنی با دهن کثیفت اسم آرشام و نبر نیومدم اینجا با توئه تو حق نداری راجع به آ _

  عوضی دهن به دهن بشم هومن کجاست ؟

  با صدای هومن برگشتم که گفت

  تو حق نداری با کیمیا اینجوری صحبت کنی _

تکار چی داری میگی هومن ؟ داری با من اینجوری صحبت میکنی؟ دردونه ام به خاطر ی آدم خیان _

  اینجوری با من صحبت میکنی باورم نمیشه

کیمیا خیانتکار نیست این شوهر توئه که خیانتکار همه تون هم سرکار گذاشته کیمیا هیچ وقت به من دروغ  _

  نمیگه
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 بغض کرده بودم باورم نمیشد هومن با من اینجوری صحبت کنه اونم جلوی کس دیگه ای گفتم

 . بدبختت کنه نمیخوام ببینم داغون شدی به من اعتماد کن نذارم این زن مهومن من اومد _

  آرشام مغزت و شستشو داده من از کیمیا دست نمیکشم دوستش دارم میتونی کنارم باشی میتونی نباشی _

  باورم نمیشد نمیخواستم جلوشون اشک بریزم با بغض گفتم

میکنی ی روزی مشیمون میشی و به باورم نمیشه این تو باشی هومن که داری باهام اینجوری صحبت  _

  حرفهام میرسی خداحافظ

  . سریع از خونه زدم بیرون کیانا هم دنبالم اومد

  سوار ماشین شدیم و راه افتادیم کیانا گفت

  من معذرت میخوام این خواهر من کارش و بلد _

  فتمیخواست به کیانا گبغض داشت خفه ام میکرد ولی دوست نداشتم گریه کنم االن فقط دلم آغوش بابایی م

  اگه میشه من و بزار خونه ی خودمون _

بعد از چند دقیقه که تو راه بودیم من جلوی خونه مون میاده کرد منم فقط خداحافظی کردم و وارد خونه شدم 

. سوار آسانسور شدم و دکمه ی طبقه رو زدم . کلید و انداختم و وارد خونه شدم . داخل خونه که شدم اشکهام 

رازیر شد . باورم نمیشد هومن به خاطر ی دختر دیگه اینجوری باهام صحبت کنه و من خورد کنه مگه س

  . من دردونه اش نبودم مگه من یادگاری خواهرش نبودم . نشسته بودم کسط خونه و هق هق میکردم

 . مامانی کجایی ببینی داداشت باهام چجوری رفتار کرد کاش اینجا کنارم بودی

قبول کنم که هومن اتقدر عوض شده باشه . واقعا کیمیا زن عوضی بود و هست . من فقط میخواستم  نمیتونستم

 . هومن و آگاه کنم . پوزخندی که رو لبش جا خوش کرده بود از جلوی چشمم کنار نمیره

 با شنیدن صدای بابایی که اسمم و صدا میکرد دویدم سمتش و پریدم تو بغلش و محکم بغلش کردم تو شوک

  بود بعد دستاشو دورم پیچید وتو گوشم گفت

  چیشد دخترکم ؟ _

هیچی نمیگفتم فقط گریه میکردم بابایی هم گذاشت اروم بشم تا حرف بزنم . فقط نوازشم میکرد . کم کم آروم 

  شدم . از بغل بابایی اومدم بیرون بابایی پیشونیمو بوسید و گفت

  آروم شدی نفسم ؟ _

 اهووووم _

  ی چی باعث شده چشم های خوشگلت بارونی بشه ؟حاال میگ _
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نشستم رو مبل و بابایی هم کنارم نشست . سرمو انداختم پایین با بغصی که دوباره تو گلوم نشسته بود شروع 

کردم به توضیح دادن همه چیزی که اتفاق افتاده بود . دوباره از یادآوری اتفاقی که افتاده بود اشکهام سرازیر 

 و گرفت تو بغلش و گفت شد بابایی من

  نفس بابا نریز این اشک ها رو که دلم آتیش میگیره مگه من مردم خودم همه جوره کنارتم قربونت برم _

  خدا نکنه بابایی جوووونم _

  اشک هام و پاک کرد و گفت

  . حاال دیگه بسه گریه قربونت برم بلند شد لباسهاتو عوض کن بریم بیرون کلی بگردیم _

  ووون بابایی خرید هم بریمآخ جو _

  بریم عزیزدلم _

رفتم تو دستشویی و دست و صورتم و شستم و لباس هامو عوض کردم . جلوی آینه نشستم ی ارایش مالیم 

  رو صورتم نشوندم . از اتاق رفتم بیرون و گفتم

  بریم ؟من آماده ام _

  بریم خوشگلم _

افتادیم . رفتیم سمت پاساژ و ماشین و پارک کرد . باهم رفتیم از خونه رفتیم بیرون؛ سوار ماشین شدیم راه  

تو پاساژ . کلی گشتیم و خرید کردیم . بعدشم رفتیم کافه و بستنی خوردیم کلی خوش گذشت . کاری کرد که 

کال هر اتفاقی که افتاد بود امروز و فراموش کردم فقط با بابایی خوش گذروندیم کلی شیطنت کردیم دویدم 

جدول راه می رفتم از ته دل میخندیدم . با بابایی که بودم واقعا بچه میشدم و بچگی میکردم . بابایی  لبه های

 . هم حرص میخورد هم به کارهام میخندید

بعدش رفتیم شهربازی و کلی وسایل سوار شدیم من که از ارتفاع میترسیدم سوار هر وسیله ای که میشدم 

  . غ میزدم و بابایی هم بهم میخندیدبازوی بابایی رو سفت میگرفتم و جی

  انقدر جیع زده بودم که صدای گرفته بود . بابایی هم گفت

  تو که میترسی واسه چی سوار میشی _

  .خب دوست دارم خیلی کیف میده _

بابایی سری به نشونه تاسف تکون داد و رفت سمت رستورانی که اونجا بود . باهم شام خوردیم . بعدش باهم 

  . خونهرفتیم 

  لباس هامو عوض کردم و پریدم تو بغل بابایی و گفتم

  خیلی خوش گذشت بابایی مرسی _

  قابل دختر خوشگلمو نداشت _
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 . سرمو گذاشتم رو سینه اش بابایی هم موهامو نوازش میکرد و تو گوشم آروم الالیی میخوند

نم بحونه آماده کنه ؛ کش و قوسی به بدصبح ک از خواب بیدار شدم بابایی نبود با خودم گفتم حتما رفته ص

دادم از رو تخت بلند شدم . تو آینه به خودم نگاه کردم یک لحظه ترسیدم چهره ام هم وحشتناک شده بود هم 

خنده دار خنده ام گرفت از خودم موهام بهم ریخته بوده رفت بود رو هوا برس و برداشتم موهامو شونه کردم 

  بیرون و با صدای بلند گفتمهامو باالی سرم بستم . از اتاق رفتمو با کش خرگوشی که داشتم مو

  سالم بابایی جونم صبح بخیر _

جوابی نشنیدم رفتم تو آشپزخونه ولی کسی نبود میز صبحانه هم آماده نبود نگران شدم نکنه اتفاقی افتاده باشه 

انمی اره موبایل بابایی رو گرفتم که خکه بابایی انقدر با عجله از خونه بیرون رفته . گوشی رو برداشتم شم

 گفت  )دستگاه مشترک مورد نظر خاموش میباشد (

وای خدااا گوشیشم خاموشه ؛ خدایا چیکار کنم . شماره ی کسی رو نداشتم تا از بابایی خبر بگیرم از نگرانی 

 نشستم رو زمین زدم زیر گریه ؛

  ناس بود با دست لرزون جواب دادم و گفتمخدایا یعنی بابایی کجاست؟ گوشیم زنگ خورد شماره ناش

  بله _

   مهسان بیا به این آدرسی که میگم _

 ؟هع حتی نذاشت ازش بپرسم که چیشدصدای بابایی بود صداشم لرزون بود سریع آدرس گفت و گوشی رو قط

لباس پوشیدم  مسریع رفتآدرس بیمارستان بود فقط دعا میکردم که اتفاقی نیوفتاده باشه و بابایی سالم باشه

  زنگ زدم آژانس یک ربع بعد که من کلی به زمین و زمانو فحش دادم رسید

  سوار شدم و آدرس و به راننده دادم و گفتم

  آقا لطفا سریع برید به این آدرس _

  راننده راه افتاد خیلی آروم میروند کالفه شده بودم گفتم

  آقا لطفا سریع تر _

  راننده هم گفت

  نمیبینی شلوغه نمیتونم تندتر از این برمخانم مگه  _

تا سرعت رفت تا رسید به بیمارستانی که بابایی آدرس داده بود . پول تاکسی رو حساب کردم و سریع  ۱۵با 

  رفتم داخل بیمارستان نگهبان جلومو گرفت دست و پاهام میلرزید گفتم

  اقا خواهش میکنم بزار من برم تو همسرمو آوردن اینجا _

بان که حال بدم و اشک هامو دید اجازه داد برم داخل بیمارستان .  دویدم داخل بیمارستان و رفتم سمت نگه

پذیرش که اسم بابایی رو بگم که از دور بابایی رو دیدم که داره میاد به سمتم با دو خودم و رسوندم سمتش 
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نش دیوونه ام کرده بود خدارو شکر و محکم بغلش کردم برام مهم نبود که بقیه هم میبینن . ترساز دست داد

کردم که سالمه . تو آغوشش فقط اشک میریختم . بابایی هم دستشو دورم پیچوند روی سرم و بوسید . من هم 

تو بغلش فقط اشک میریختم البته اشک شوق بود ازاینکه سالم میدیدمش خوشحال بودم . از بغلش اومدم 

  بیرون و گفتم

  بیمارستان تورو خدا بگو مردم تا اومدم اینجا چیشده تصادف کردی اومدی _

اروش باش قشنگم بشین رنگت پریده ببخشید ترسوندمت بشین تا ی چیزی بیارم بخوری تا حالت بهتر شه  _

  فکر کنم فشارت افتاده

من و نشوند رو صندلی و خودش رفت . سرمو تکیه دادم به دیوار و چشمام و بستم سرم درد میکرد مردم تا 

جا که برسم . بعد چند دقیقه حس کردم کسی کنارم نشست چشمام باز کردم با دیدن بابایی نفس راحتی این

  . کیک و آبمیوه ای به دستم داد و گفتکشیدم 

  باید همه اش و بخوری _

با ولع انگار تازه متوجه شدم که چقدر گرسنه بودم . ترس از دست  از دستش گرفتم و شروع کردم به خوردن

ن بابایی تمام انرژیمو گرفته بود . بعد از خوردن آبمیوه و کیکی که بابایی خریده بود . از بابایی تشکر داد

  کردم و با بغض گفتم

 . بابایی ترسیدم از دستت بدم _

صبح مهسان خواب بود دلم نیومد بیدارش کنم روی موهاشو بوسیدم و با سرعت از خونه زدم بیرون ؛ 

  همی داشتم و باید عجله میکردمامروز تو شرکت جلسه م

رفتم شرکت داشتم پرونده های شرکت رو چک میکردم تا مهمونامون اومدند مشکلی پیش نیاد و قرارداد 

چرا مهرداد دیر کرده بود ، همون لحظه گوشیم زنگ خورد با دیرن شماره دیدم مهرداد هست ببندیم . نمیدونم

  گوشیو جواب دادم با صدای لرزون گفت

  اداش ترو خدا خودتو برسون بیمارستان میالدد _

  . قطع کرد ترسیده و نگران بودم نکنه اتفاق بدی برای کیانا افتاده باشه

  سریع از جام بلند شدم و کت و کیفمو برداشتم به منشی گفتم

 تمام قرار های امروز و کنسل کن باید برم کار دارم _

  خانم تهامی گفت

  قرار نهمی با شرکت ارسباران داریدولی جناب مهندس امروز  _

  مهم نیست کنسلش کن بزار برای وقت دیگه _

دیگه به حرف منشی توجه نکردم و از شرکت زدم بیرون و سوار ماشین شدن با سرعت خودمو به بیمارستان 

  . رسوندم
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وجه ت یره همماشین و پارک کردم و با سرعت دویدم داخل بیمارستان به نگهبان که سعی میکرد جلومو بگ

نکردم . جلوی در بیمارستان پسری رو دیدم که نشسته بود و سرش و بین دستهاش گرفته بود رفتم جلو دیدم 

مهرداد هست ؛ رفتم جلو دستمو گذاشتم روی شونش سرشو بلند کرد تا منو دید خودشو انداخت تو بغلم زد 

  نه یکم ک آروم شد ازش پرسیدمزیر گریه بار اولی بود ک گریشو میدیم گذاشتم خودشو خالی ک

 چی شده _

کیانا با کیمیا دعواش شد کیمیا عصبی شد زد تو گوشش اونم افتاد زمین و از هوش رفت رسوندمش  _

  بیمارستان دکتر گفت بارداره ولی گفت ممکنه یا جون کیانا در خطر باشه باید تحت مراقبت باشه

 با هق هق گفت

  دم خداااا مادر و بچمو خودت حفظ کنداداش دعا کن نکنه از دست ب  _

  بغلش کردم و سعی کردم آرومش کنم گفتم

  آروم باش داداش خدا بزرگه _ 

  براش یه آب گرفتم خورد کمی آروم شد گفتم _تو کدوم بخشه ؟

  . تو بخش زنان تو اتاق امشب باید تو بیمارستان نمیزارند آقایون برن پیشش . اتاق خصوصی هم ندارند _

  گران نباش داداش زنگ میزنم مهسان بیاد پیششن _

هیچی نگفت و فقط سرشو تکون داد گوشیمو درآوردم خواستم به مهسان زنگ بزنم که دیدم گوشیم خاموش 

هست؛  گوشی مهرداد و گرفتم و به مهسان زنگ زدم آدرس بیمارستان و داد و ازش خواستم که به اینجا 

  . ش توضیح بدم که گوشی قطع شد . تف به این شانس شارژ اینم تموم شدبیاد و آدرس و دادم تا خواستم برا

داخل بیمارستان بودیم که دیدم مهسان با رنگ پریده وارد بیمارستان شد و رفت سمت پذیرش داشتم میرفتم 

ش لکنارش که من و دید با دو اومد سمتم و پرید تو بغلم بقیه داشتند نگاهم میکردند برام مهم نبود مخکم بع

اومد بیرون و روبه روم هق هق میکرد الهی بمیرم دخترکم ترسیده بود از بغلمکردم تا آروم بشه تو بغلم

وایساد. رنگش حسابی پریده بود و دستهاش یخ بود . نشوندمش رو صندلی و رفتم ی چیزی بگیرم تا بخوره 

  بغض گفترنگ و روش بهتر بشه . بعد خوردن کیک و آبمیوه ای که خریده بودم با 

  بابایی ترسیدم از دستت بدم _

  پیشونیشو بوسیدم و گفتم

 نگران نباش نفسم من هیچیم نمیشه _

  حاال چیشده که اومدی بیمارستان _

  چیزی نشده عزیز دلم حال کیانا و کوچولوش بد شده _

 با صدای بلند گفت
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  چیییی ؟ _

 دستمو گذاشتم رو دهنش و با اخم گفتم

  بیمارستانآروم عه اینجا  _

  سرشو انداخت پایین و گفت

  ببخشید یهو شوکه شدم حاال چیشده _

هیچی فقط حال خودش و بچش یکم بده باید امشب تو بیمارستان تحت مراقبت باشه اتاق خصوصی هم  _

  ندادند کفتن باید ی خانم مراقبش باشه تو کنارش میمونی

  حتما خوشحال میشم کمکش کنم _

  مرسی عزیزدلم _

  فتیم کنار مهرداد و مهسان گفتر

نگران نباشید اقا مهرداد من کنارشم هواشو دارم شما برید خونه حالتون خوب نیست کیانا هم دوست نداره  _

  شما رو اینجوری ببینه

بالخره با اصرار های من و مهسان راضی شد ببرمش خونه تا استراحت کنه کلی هم به مهسان سفارش کرد 

  گفت

  پیش اومد بهم زنگ بزن باشه اگه مشکلی _

  برید نگران هیچی هم نباشید من هستم چشم مشکلی پیش اومد زنگ میزنم بهتون _

 . از بیمارستان اومدیم بیرون و سوار ماشین شدیم و به سمت خونه ی مهرداد رفتیم
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  مهسان

که شدم دیدم چشم هاش و بسته و خوابیده . از پرستاری پرسیدم و به اتاقی که کیانا داخلش بود رفتم . وارد  

بی سر و صدا رفتم تو اتاق و کیفم و روی میز گذاشتم و رو صندلی نشستم . نگاهی به کیانا کردم مظلوم 

خوابیده بود . دلم براش سوخت خواهرش چجوری دلش میاد همچین رفتاری با خواهرش با تیکه ای از 

اسم این موجود و انسان گذاشت چون هیچ فرقی با حیوون نداره. وجودش هست اینجوری رفتار کنه . نمیشه 

  . البته حیوون هم همچین کاری نمیکنه

  با تکون خوردن کیانا به خودم اومدم چشم هاشو باز کرد رفتم کنارش و گفتم

  کیانا جان چیزی احتیاج داری ؟ _

  با بیحالی گفت

  چیشده ؟ اینجا کجاست ؟ _

  یهوش بوده گفتمتازه فهمیدم تا االن ب

  اینجا بیمارستان صبر کن برم دکترتو صدا کنم _

و به پرستاری که اونجا گفتم که کیانا بهوش اومده . اون هم  از اتاق رفتم بیرون و به سمت پرستاری رفتم

دکترشو صدا کرد و رفتند باال سرش باهاش صحبت کرد و بهش گفت که باردار کیانا هم از خوشحالی اشک 

دکتر از اتاق رفت بیرون من هم همراهش رفتم تا از وضعیت کیانا با خبر بشم ازش که پرسیدم که  ریخت .

  گفت

  . خدارو شکر خطر رفع شده و مشکلی نداره انشاهللا صبح پزشک ماما بیاد ببینتش میتونه مرخص میشه _

  ممنون آقای دکتر لطف کردید _

  برگشتم تو اتاق و به کیانا گفتم

  یزم ؟ درد که نداری ؟خوبی عز _

  نه خوبم ممنونم _

  خدارو شکر و بابت مامان شدنت تبریک میگم _

  ممنون عزیزم مهرداد کجاست ؟ _
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  رفت خونه استراحت کنه بعدشم اجازه نمیدادن بمونه چون بخش زنان هست _

  ببخشید به تو زحمت دادم _

  هاست دیگهاین چه حرفیه عزیزدلم وظیفمه دوست برای همچین موقع  _

  همون لحظه گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره ی بابایی با خوشحالی برداشتم و گفتم

  جونم _

  خوبی ؟جونت بی بال نفسم سالم عزیزم  _

   سالم مرسی تو خوبی ؟ _

  مرسی عزیزم  کیانا چطوره بهوش اومد ؟ _

  باید ی دکتر ماما هم چکش کنهآره خدارو شکر خوبه دکترش اومد دید گفت همه چی خوبه فقط صبح  _

   خداروشکر ؛ راستی تو یخچالی که تو اتاق هست خوراکی گذاشتم بردارید و بخورید _

  چشم ممنونم عزیزم _

  کیانا االن میتونه صحبت کنه مهرداد باهاش حرف بزنه خیالش راحت بشه _

  آره گوشی _

ا مهرداد منم رفتم سراغ یخچال که ببینم چه گوشی رو دادم به کیانا و اون هم شروع کرد صحبت کردن ب

چیزهایی گذاشتند تو یخچال . درش و که باز کردم یک سری کمپوت و مواد غذایی بود . ی کمپوت آناناس 

تا بخوره اولش نمیخورد میگفت میل ندارم برداشتم و بازش کردم . وقتی تلفنش تموم شد آناناس و بهش دادم

  . ولی بزور به خوردش دادم

ی کم باهم صحبت کردیم از دلگیریش از خواهرش گفت خیلی ناراحت بود خب حق هم داشت . کم کم خوابش 

برد منم گوشیمو برداشتم ی کم تو اینستا چرخیدم ی کم با بابایی چت کردم تا منم چشمام گرم شد تا خوابم 

 . برد

  . میشهکیانا رو ویزیت کرد ؛ خدارو شکر مشکلی نداشت مرخص صبح دکتر اومد 

 . مهرداد تمام کارهای ترخیص شو انجام داد منم به کیانا کمک کردم لباس هاشو عوض کرد

با هم از بیمارستان رفتیم بیرون و سوار ماشین شدیم سرراه من و رسوندن خونه بهشون گفتم اگه کمک 

  . نیستمیخوایید برم پیششون که تشکر کردند و گفتند الزم

نه شدم خیلی خسته بودم . با دیدن خونه مخم سوت کشید خیلی بهم ریخته بود یک کلید انداختم و وارد خو

تو اتاق خواب با دیدن اتاق بهم ریخته یک لحظه شوکه لحظه ترسیدم نکنه دزد اومده باشه . با احتیاط رفتم

ی کشدم رو تخت ی لباس خواب زنونه و لباس زیر روی تخت بود همونجا جلوی در رو زمین نشستم یعنی 

اینجا بوده نکنه بابایی بهم خیانت کرده باشه سرمو تکون دادم تا این افکار از داخل سرم بپره امکان نداره 
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مدت با مهرداد بود. برای اینکه مطمئن بشم گوشیم و درآوردم و شماره ی  اینکارو کرده باشه دیشب تمام

  مهرداد و گرفتم با دو تا بوق برداشت و گفت

  بله _

  سالم _

  مهسان تویی ؟ خوبی ؟ اتفاقی افتاده ؟ _

  نه چیزی نشده ی سوال میخواستم بپرسم _

  بپرس _

  با شما بود ؟دیشب آرشام _

  آره چطور مگه ؟ _

  تا صبح خونه ی شما بود یعنی ؟ _

  آره چیزی شده ؟ _

  نه مرسی خداحافظ _

 یعنی کی اومده تو خونه ؛ سریع شماره نذاشتم حرفی بزنه گوشی رو قطع کردم خیالم راحت شد ولی ترسیدم

  ی بابایی رو گرفتم گوشی رو برداشت و گفت

 جانم دخترکم ؟ _

 بابایی ؟ _

  جونم _

  با بغض گفتم

  همین االن بیا خونه اینجا اتفاقاتی افتاده _

  چیشده؟ جون به لبم کردی _

  فقط بیا _

  اومدم عزیزدلم اومدم _

نخوردم منتظر بابایی شدم ترسیده بودم که چرا یکی باید بیاد تو خونه و گوشی قطع کردم و از جام تکون 

این کارو کنخ یعنی میخواسته من و نسبت به بابایی بدبین کنه حتما کار کیمیا است نمیدونم چرا دست از 

 . سرمون برنمیداره

یدم دویدم سمت بابایی و پربعد از چند دقیقه با صدای بابایی که صدام میکرد به خودم اومدم از جام بلند شدم 

  بغلش ، بابایی شوکه شده بود از دیدن خونه ، از بغل بابایی اومدم بیرون که گفت
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  اینجا چه خبره ؟ بمب ترکیده ؟ _

 . نمیدونم اومدم خونه این شکلی شده بود _

  کسی که خونه نبود ؟ _

  سرمو تکون دادم و گفت

  نه هیچکس نبود _

  بیا بریم تو اتاق _

  تیم لباس زیر و لباس خوابی که رو تخت بود نشونش دادم وقتی دید گفترف

  این چه وضعیه اینا اینجا چیکار میکنه؟ _

وقتی اومدم همه ی اینا بود فکر کنم میخواستن صحنه سازی کنن که تو اینجا در نبودمن با کسی  نمیدونم _

  بودی ولی نمیدونم چرا تو سالن بهم ریختن

  با عصبانیت گفت

  پس سرایدار اینجا چه غلطی میکنه که عریبه وارد خونه ی من شده . به چیزی که دست نزدی ؟ _

  نه هیچی _

  خوبه زنگ بزنم پلیس بیاد باید پدر این سرایدار هم دربیارم _

بابایی به پلیس زنگ زد و گزارش داد بعد از گزارش به پلیس تلفنش زنگ خورد برداشت و شروع کرد به 

دن نمیدونم کی پشت خط بود ولی حسابی بهم ریخته بود بعد از قطع کردن گوشی رو محکم کوبید تو فریاد ز

دیوار که گوشی خورد شد . جرات نمیکردم که برم سمتش و بپرسم چی شده . تو خونه راه میرفت وتو 

 .موهاش دست میکشید عادت داشت تو عصبانیت اینکارو انجام بده یعنی اوج عصبانیت بابایی
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  آرشام

از حرفهاش خیلی عصبی شدم چطور جرات کرده پاشو تو خونه ی من بذاره و بخواد این کارها رو بکنه 

درمونده شده بودم نمیدونستم باید چیکار کنم . تو خونه راه میرفتم و فکر میکردم . نگاهم افتاده به مهسان که 

  وایسادم و گفتمبا رنگ پریده داشت نگاهم میکرد رفتم روبروش 

 چرا انقدر رنگت پریده ؟ _

  با توپ پر گفت

پرسیدن داره آخه بابایی با این عصبانیت با تلفن صحبت کردی اصال معلوم نبود کی هست بعد هم که  _

  گوشی رو پرت کردی و خردش کردی خب ترسیدم

  پیشونیشو بوسیدم و گفتم

  معذرت میخوام دخترکم دست خودم نبود _

  ی بگی کی پشت خط بود و چی گفتنمیخوا _

نمیخواستم نگرانش کنم ولی باید میگفتم بالخره که چی میفهمید. میخواستم همه چی رو تعریف کنم براش که 

پلیس به همراه سرایدار جلوی در بودند از جلوی در کنار زنگ خونه به صدا دراومد رفتم در و باز کردم دو

  یون گفترفتم که وارد خونه شدند یکی از آقا

  چیشده از خونه تون دزدی شده ؟ _

من و همسرم دیشب خونه نبودیم صبح که همسر اومده خونه دیده که خونه اینجوری شده ما به چیزی دست  _

 نزدیم نمیدونیم چیزی کم شده یا نه

  تفهردو چند سوال از من و سرایدار پرسیدند و رفتند بعد از رفتن پلیس ها سرایدار که ترسیده بود گ

   آقای مهندس تورو خدا ببخشید نمیدونم چرا خوابم برد تورو خدا من و از نون خوردن نندازید _

  برو قاسم بعدا میام باهات صحبت میکنم _
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  از خونه رفت بیرون برگشتم سمت مهسان که رو مبل نشسته بود و با حالتی زار به خونه نگاه میکرد گفتم

  ع کن باید بریم  چند روز میریم خونه ی مامانم اینا تا ببینم باید چیکار کنمبلند شو وسایل مورد نیازتو جم _

  آخه چرا ؟ نمیخوای بگی چیشده ؟ _

  فعال وسایل تو جمع کن بعدا برات توضیح میدم _

 یعنی چی ؟ به مامان اینا چی میخوای بگی ؟ _

  ی چیزی میگم حاال بهشون بلندشو عزیزمن دیر قربونت برم _

اصرار بلند شد رفت تو اتاق ی چمدون برداشت و لباسهای خودش و من رو تو چمدون ریخت میدونم با کلی 

  . کنجکاو تا قضیه رو بدونه ولی باید اول از این خونه بریم تا سر یک زمان مناسب تعریف کنم

کیه داد به تبیرون تا نشستیم تو ماشین مهسان سرشو بعد از برداشتن وسایل ضروری با عجله از خونه زدیم

  ماشین و چشماشو بست دستشو گرفتم تو دستم که دیدم حسابی یخ کرد اون هم تو تابستون سردش بود گفتم

  مهسان جان خوبی ؟ _

  با ناله گفت

  به شدت درد میکنه و حالت تهوع دارمنه سرم _

 افت فصار پیدا کرده .چرا ؟ دیشب تا صبح بیدار بود و به احتمال هیچی نخورده از صبح تازه متوجه شدم

  . باهم رفتیم کافه تا صبحانه ای بهش بدم تا بخوره . با کلی تشر و اخم بهش صبحانه دادم

 . سرراه خونه ی مامان اینا جلوی داروخونه وایسادم و ی آمپول تقویتی خریدم تا براش بزنم

ین پیاده شدم و در سمت شاگرد و به خونه مامان اینا رسیدیم ماشین و بردم تو حیاط و پارک کردم . از ماش

باز کردم مهسان که بیحال بود گرفتم تو بغلم و رفتم داخل خونه که ناگهان مامان اومد جلو و زد تو سرش و 

  گفت

  خدا مرگم بده پسرم چیشده ؟ _

  خدا نکنه مامانم اجازه بدید برم مهسان و بذارم تو اتاقم میام توضیح میدم _

  برو مادر _

  رفتم باال که آیدا جلوم و گرفت و گفت پله ها رو

  داداشی چیشده ؟ مهسان چرا حالش بده ؟ _

 . توضیح میدمبرو کنار میام _

  مهسان و بردم تو اتاق و گذاشتم رو تخت مانتو و روسریش و درآوردم چشماش و باز کرد و گفت

  کجاییم ؟ _
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  خونه مامان اینا بهتری ؟ _

  ی کم بهترم _

  آمپول رو برداشتم وگفتم

  بشه ضعیف شدیبزار ی تقویتی برات بزنم تا حالت بهتر هم _

  با بغض گفت

  نه بابایی خواهش میکنم آمپول نه _

  ترس نداره عزیزدلم به نفع خودته برگرد بزنم برات بعدش راحت بخواب قول میدم آروم بزنم _

ماده کردم و براش تزریق کردم کلی جیغ زد وگریه کرد با گریه برگشت شلوارشو کشیدم پایین و آمپول و آ

  . حق داشت این آمپول درد داشت

گرفتمش تو بغلم و نوازشش کردم و بوسیدمش تو گوشش الالیی خوندم تا خوابش برد . خوابوندمش رو تخت 

بگم ولی  قت وو پتو کشیدم روش و از اتاق رفتم بیرون تا به مامان اینا توضیح بدم . نمیتونستم همه ی حقی

   . ی چیزایی میتونستم توضیح بدم

از پله ها رفتم پایین و وارد آشپزخونه شدم و پشت میز نشستم و قبل هر حرفی از مامان خواستم ی مسکن 

  . بهم بده سرم خیلی درد میکرد

  مامان گفت

  رسوندیبگو چیشده جونم و به لبم _

  آیدا هم با نگرانی نگاهم میکرد گفتم

   نکنه مامان این چه حرفیهخدا  _

  آیدا گفت

  خب بگو دیگه _

اگه اجازه بدی میگم ؛ دیشب من و مهسان خونه نبودی مهسان پیش کیانا بیمارستان بود منم پیش مهرداد  _

  بودم

  آیدا پرید وسط حرفم و گفت

  بیمارستان واسه چی ؟ _

   . کیانا باردار برای همین ی شب تحت نظر بود _

  ه اش؟خب ادام _
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خالصه اینکه تو نبود ما خونه رو دزد زده به خاطر همین مهسان حسابی ترسیده به خاطر همین افت فشار  _

  پیدا کرد گفتم بیارمش اینجا تا در امان باشه تا دزد خونه پیدا بشه

  مامانم زد تو صورتش و گفت

  چیزی هم بردند _

  نه فکر نکنم _

  آیدا گفت

  ؟پس چرا اومدند دزدی  _

  نمیدونم پلیس ها هم میخوان همین و بفهمند _

  مامان اگه بشه ما چند روزی همینجا بمونیم

  قدمتون سر چشم پسرم خونه خودته _

  اداره ی پلیس لطفا حواستون به مهسان باشه ممنون من برم _

  هست عزیزمبرو مادر حواسم _

  ممنونم مامانم _

و سوار ماشین شدم به سمت خونه ی مهرداد رفتم باید گندی که زدم خداحافظی کردم و از خونه زدم بیرون 

 . جمع میکردم کیانوش و فقط مهرداد میتونست آروم کنه تا کار دست من و خودش نده
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  مهسان

 نمیدونم چقدر بود که خوابیدم ؛ از  رو تخت بلند شدم وارد سرویس بهداشتی شدم خودم تو آینه دیدم وحشت

کردم رنکم پریده بود لبم کبود شده . به صورتم آب زدم تا حالم بهتر بشه . رفتم تو اتاق دیدم چمدون گوشه 

 . ی اتاق هست بازش کردم و بلیز و شلواری برداشتم با حوله ام و رفتم تو حموم تا ی دوش بگیرم

رو صورتم نشوندم تا از حالت  لباس هامو پوشیدم و موهامو خشک کردم و باالی سرم بستم . ی آرایش مالیم

  . بیحالی دربیاد

و از پله ها پایین رفتم . آیدا یهو پرید جلوم که جیغ زدم و دست مو گذاشتم رو قلبم و به از اتاق بیرون رفتم

  آیدا گفتم

  مریضی ترسیدم دیوونه _

  ت و گفتخندیدزدم تو سرش و رفتم تو آشپرخونه مامان داشت آشپزی میکرد سالم کرد که برگش

  سالم مادر بهتری ؟ _

  و انداختم پایین و گفتبا خجالت سرم

 . بله ممنونم _

  بشین برات ی چیزی بیارم بخوری _

  ممنون چیزی نمیخوام نمیدونید آرشام کجاست ؟ _

  رفت اداره ی پلیس برای دزدی از خونه تون _

  سر از کارش دربیارم اینجوری نمیشه .گفتم برای چی باید بره اداره ی پلیس الزم نبود بره اونجا ؛ باید

  کمک نمیخوایید ؟ _
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 نه عزیزم کار ندارم تو برو استراحت کن _

  شما شدیمببخشید مزاحم _

  این حرفا چیه قربونت برم اینجا خونه ی خودتونه _

  . رفتم تو سالن کنار آیدا نشستم و باهم حرف حرف زدیم . از هر دری باهم صحبت کردیم

شب بود ولی بابایی هنوز نیومده بود حسابی نگرانش بودیم از ظهر رفته بود و هنوز نیومده بود  ۵۵ ساعت

مهرداد هم جواب نمیداد خودش هم که گوشی نداشت زده بود خوردش کرده بود . تو خونه راه میرفتم بابا 

  گفت

  دخترم نگران نباش دیگه هرجا باشه االن پیداش میشه _

  شب نکنه اتفاقی افتاده به پلیس خبر بدیم ۵۵ه من و بی خبر بذاره بابا ازظهر رفته االن امکان نداره بر _

  ه که نیست عزیزم هرجا باشه االن پیداش میشهچب _

دست خودمونبود نگران بودم سابقه نداشت من انقدر از خودش بیخبر بذاره همیشه حداقل ی زنگ میزد . 

که نکنه بابایی رو از دست بدم . گوشی مو برداشتم و شماره ی بغض کرده و ترسیده بودم . ترس داشتم

مهرداد گرفتم این دفعه خاموش بود . گوشی کیانا هم خاموش بود . دیگه داشتم کالفه میشدم نمیدونستم باید 

  . کجا دنبالش بگردم . حس میکردم همه چیز برمیگرده به تلفنی که صبح بهش شد و اونقدر بهمش ریخت

  دام راه میرفتم مامان با ی لیوا آب قند اومد سراغم و گفتتو خونه م

بیا مادر این لیوان آب قند بخور حسابی فشارت افتاده نگران نباش قربونت برم پیداش میشه االن شاید جایی  _

  کارش گیر افتاده ما هم که نمیدونیم کدوم کالنتری وگرنه میرفتیم دنبالش

  همون جا نشستیم رومبل و گفتم

  نمیتونم از دلشوره حالم داره بهم میخوره نمیدونم باید چیکار کنم _

نا خودآگاه اشکهام سرازیر شد رفتم تو بغل مامان و اشک ریختم و تو دلم خدا خدا میکردم که اتفاقی برای 

  بابایی نیوفتاده باشه . از تو بغل مامان اومدم بیرون و گفتم

  یدمن میرم تو اتاق اگه خبری شد خبرم کن _

   برو عزیزم برو استراحت کن _

رفتم داخل اتاق و وارد دستشویی شدم و وضو گرفتم و جا نمازم و پهن کردم و چادرم و شروع کردم به نماز 

خوندن . بعد از خوندن نماز سجده رفتم و از خدا خواستم آرشامم و صحیص و سالم برگردونه کلی نذر و 

 . نیاز کردم

و بلند شدم و پشت سرم و نگاه کردم با دیدن بابایی که تو چارچوب در وایساده بود با صدای در از جا پریدم 

جلوش وایسادم . خیلی بهم ریخته فقط نگاهش میکردم باور نمیکردم اومده باشه . با قدم های نامطمئن رفتم

ش صورتبود چشماش کاسه خون شده بود پای چشم چپش کبود شده بود . دستم و بردم باال و گذاشتم رو 
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شروع کردم به لمس کردنش باید باور میکردم اومده و خواب نیست ؛  دستمو گذاشتم رو کبودی چشمش از 

درد صورتش جمع شد اشکهای منم سرازیر شد . خدارو شکر کردم که سالم برگشته . بدون اینکه حرف 

ک ر کنم بودنش و ؛ با اشبشم باو بزنم لبهام و رو لبهاش گذاشتم شروع کردم به بوسیدنش میخواستم آروم

ونم بشه اهای که میریختم میبوسیدمش . اون هم همراهیم میکرد با ولع میبوسید انگار میخواست اون هم آروم

مثل من انکار ترسیده بود . وقتی هردو از بدسیدن هم سیر شدیم دستم و انداختم دور گردنش و محکم بغلش 

ذت . دیگه باورکردم که هست که برگشته . از بغلش اومدم کردم سرم و بردم تو گردنش و بو کشیدم با ل

بیرون خوشحال بودم برگشته ولی از دستش دلخور بودم که هیچی به من نگفت و گذاشت رفت و تا االن 

برگشته با این وضع و هیچ توضیحی هم نمیده بیشتر سکته میکردم . حاال همنداده داشتمخبری از خودش بهم

  لخوری رومو از برگردوندم و رفتم رو تخت نشستم . بابایی اومد کنار من نشست و گفتناراحتم کرد . با د

از من دلخوری میدونم ولی امشب قول میدم همه چی رو برات تعریف کنم اتفاقاتی افتاد که نتونستم بهت  _

  خبر بدم گوشیمم که دیدی تو خونه زدم خوردش کردم دخترم نفسم نمیخوای نگام کنی

  که تو صداش داشت نتونستم جلوی خودمو بگیرم نگاهش کردم گفتمبا بغضی 

  . گذشت داشتم سکته میکردم ترسیده بودم آرشام خیلی هم زیاد ترسیده بودم از دستت بدممیدونی چی بهم _

  میدونم ولی مجبور بودم کاری که سالها میش باید انجام میدادم امشب انجام دادم _

  چه کاری ؟ _

  بگیرم بدنم کوفته است بعد مفصل با هم حرف میزنیم باشه عزیزم ؟ برم ی دوش _

براش  نخورده برم پایینبه ناچار قبول کردم بلند شد رفت تو حموم منم با خودم فکر کردم که از صبح چیزی

  بیرون و از پله ها پایین رفتم مامان تا منو دید گفتشام بیارم . از اتتق رفتم

  بوده چرا اینطوری شده تصادف کردهحالش خوبه نگفت کجا  _

 .ببرمتعریف نکرد اگه اجازه بدید اومدم براش شامباشید لطفا چیزی براممامان جون آروم _

بردم باال تو اتاق دیدم از  از غذا ی بشقاب کشیدم گذاشتم تو سینی و با خورشت و ماست و ساالد و دوغ .

  دید اومد جلو سینی رو از من گرفت و گفت حموم اومده بیرون داره لباس میپوشه تا من و

  چرا زحمت کشیدی دخترکم _

  گذاشت رو میزی که تو اتاق بود و گفت

   ممنونم نفسم _

 بخورید بابایی جونم حتما از صبح چیزی نخوردید _

  تو خوردی؟ _

  بله بابایی جونم _

  دروغ ؟ از رنگ و روت معلومه نخوردی بشین باهم بخوریم _
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شروع کردم با لذت غذا خوردن بابایی ی قاشق خودش میخورد و ی قاشق هم تو دهن من نار باهمنشستم ک

 . میذاشت

 

 

 

 

 

 

  آرشام

  . باید همه چی رو برای مهسان میگفتم دیگه نمیخواستم چیزی رو پنهان کنم شاید از من بدش می اومد

فی نمیزد میدونم گذاشته با خودم کنار رو تخت دراز کشیدیم و مهسان سرشو گذاشته بود رو سینه ام . حر

  . بیام تا همه چی رو براش تعریف کنم

  شروع کردم به تعریف کردن

از وقتی که یادمه من و مهرداد و کیانوش سه دوست صمیمی بودیم خیلی با هم رفیق بودیم جونمون هم  _

خت تالش کردیم تا توی یک برای هم میدادیم ولی یک اشتباه باعث شد کیانوش ازمون دور بشه . هرسه س

دانشگاه قبول بشیم و نتیجه داد و توی یک دانشگاه رشته مدیریت بازرگانی قبول شدیم . خیلی خوشحال شدیم 

باشیم . سال دوم دانشگاه بود ی دختر اومد تو دانشگاه که تقریبا چهره ی خوشگلی داشت ولی که میتونیم باهم

به دور بود تنها دوست صمیمیش  دور و ورش نمیرفت کال از آدمخب به هرکسی محل نمیداد کسی هم زیاد 

بود که باهاش بود . ما سه تا زیاد با دختر کاری نداشتیم خودمون با خودمون خوش بودیم . شاید قبل دانشگاه 

شیطنتی داشتیم ولی تو دانشگاه سرمون تو کار خودمون بود . ولی کیانوش رفته بود تو نخ این دختر که 

ریا بود. به قول خودش عاشق پریا شده بود . ولی خب پا پیش نمیذاشت میترسید غرورش خرد بشه اسمش پ

ی بار شیونم ی بار ولی خب حرف گوش و پس زده بشه هرچی من و مهرداد بهش میگفتیم برو جلو مرگ

  . نمیکرد

رشته ای قرار بیرون  تابستون بود که بچه های همسوم هم تموم شد ولی کیانوش به پریا حرفی نزد .ترم

  . گذاشتند ما سه تا هم رفتیم البته به اصرار کیانوش چون میخواست پریا رو ببینه

قرارمون صبح زود دربند بود . ما هم راس ساعت رسیدیم همه بچه ها اونجا جمع شده بودند . پریا و دوستش 

ش حرف زدیم تا حس واقعیشو به پریا بگه و راه افتادیم بریم باال کلی هم با کیانوهم اومده بودند . همه باهم

  . کم کم بهش نزدیک بشه . اونم قبول کرد

  . کم کم پریا و دوستش که اسمش مینا بود . به ما نزدیک شدند . ما پنج نفر باهم بودیم
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اون روز تموم شد و به ما خیلی خوش گذشت مخصوصا کیانوش که شماره ی پریا رو گرفته بود . براش 

  . ودم که تونسته بود به هدفش دست پیدا کنهخوشحال ب

یک ماهی از روزی که ما بیرون رفتیم گذشته بود . اون روز قرار بود با مهرداد و کیانوش بریم بیرون . 

  اون روز کیانوش غیر معمولی خوشحال بود . بهش گفتم

  خیلی خوشحالی چه اتفاقی افتاده ؟ _

 حدس بزن داداش _

  مهرداد گفت

  لومه وقتی کیا انقدر خوشحاله فقط ی دلیل میتونه داشته باشه حتما پریا پیشنهادشو قبول کردخب مع _

  کیا شروع کرد بلند خندیدن و گفت

  آفرین خوب حدس زدی _

  با چشمانی که از تعجب گشاد شده بود گفتم

  باید بدیواقعا ؟ حسابی تبریک میگم پسر ی شیرینی بزرگ _

بودم که به عشقش رسیده بود . اونشب شام و مهمون کیا بودیم به افتخار دوستیش برادرانه براش خوشحال 

 . با پریا

بود کیا و پریا حسابی باهم صمیمی شده بودند جوری رفتار میکردند که همه فکر میکردند که  ۴ اوایل ترم

رف پریا نه نمی واقعا عاشق سینه چاک هم هستند . ی چیزی برای همه باعث تعجب بود این بود کیا رو ح

آورد . چشم گفتن از دهنش نمی افتاد . یک روزی که تو خونه داشتم رو تحقیقم کار میکردم که گوشیم زنگ 

خورد با دیدن شماره ی ناشناس جواب ندادم چون از بچه های دانشگاه زیاد زنگ میزندند اذیتم میکردند به 

برای گوشیم اومد باز کردم نوشته بود ) سالم آقا خاطر همین ناشناس جواب نمیدادند تا اینکه اس ام اسی 

آرشام مریا هستم امکان داره جواب بدید لطفا ( با دیدن اسم پریا نگران کیا شدم خودم بهش زنگ زدم که 

  جواب داد و گفت

  بله _

  سالم پریا خانم چیزی شده ؟ _

 سالم خوبید ؟ _

  سالم ممنونم شما خوبید ؟ _

 ببینمتون ؟میتونم _

  اتفاقی برای کیا افتاده؟ _

  ۳نه ولی میخوام راجع بهش با شما صحبت کنم میشه تو کافه ببینمتون ساعت  _
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با تردید قبول کردم . نگران شده بودم نمیخواستم بین کیا و پریا بهم بخوره میتونستم ببینم که چقدر پریارو 

پریا گفت نیم ساعتی راه بود . لباس هامو با بود .  تا کافه ای که  ۳دوست داره . به ساعت نگاه کردم ساعت 

لباس اسپرتی عوض کردم و با مامان خداحافظی کردم و از خونه زدم بیرون و سوار ماشین شدم و به سمت 

کافه راه افتادم . دلشوره امونم و بریده بود . رسیدم ماشین و پارک کردم و وارد کافه شدم پریا رو دیدم رو 

. کاش اون روز پام میشکست و هیچ وقت به کافه نمیرفتم . رفتم جلوی نشسته بود پشت میزی انتهای کافه 

 میز و پشت میز نشستم و سالم کردم اونم جوابمو داد . نشستم پشت میز که گفت

  چیزی میخورید ؟ _

  . من برای خوردن نیومدم برای شنیدن حرفاتون اومدم _

  خیلی عجله دارید برای شنیدنش _

  گران رفیقم هستم اتفاقی افتاده ؟بله چون ن _

  بله اتفاقی افتاده ؟ _

  با نگرانی گفتم

 چی شده ؟ _

من وقتی با کیانوش دوست شدم یعنی در واقع قبول کردم باهاش باشم به خاطر تو بود میخواستم به تو  _

  نزدیک شم

  با عصبانیت گفتم

  خفه شو میفهمی داری چی میگی ؟ _

  که تو هم دوست داری با من باشینمالکی جبهه نگیر میدو _

  بلند قهقه زدم و گفتم

چی با خودت فکر کردی من عاشق تو بشم عمرا من هیچ وقت به رفیقم خیانت نمیکنم بی لیاقتی اون تو  _

  براترو دوست داره اون وقت تو متاسفم

و لگد  میگرفتمش زیر مشت با عصبانیت بلند شدم و از کافه زدم بیرون اگه کیا عاشقش نبود تو همون کافه

فتم . کجا میرم فقط میرو زنده اش نمیذاشتم . پشت ماشین نشستم و با سرعت میروندم اصال نمیدونستم دارم

رو ترمز گوشی رو برداشتم با دیدن شماره ی کیا نمیدونستم باید با صدای زنگ گوشیم به خودم اومدم و زدم

بهش بگم ولی دوست نداشتم فرو ریختنش و ببینم . گوشی رو جواب بدم یا نه ؟ دوست داشتم همه چی رو 

  جواب دادم و گفتم

  جانم داداش _

  سالم خوبی ؟ کجایی ؟ _

  من بیرون اومدم ی هوایی بخورم چطور ؟ _
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  امشب بریم بیرون دلم برای جمع مون تنگ شده _

  باشه داداش به مهرداد زنگ زدی ؟ _

 . آره میاد _

 . دنبالتونیامپس اماده باشید م _

  باشه داداش منتظرم _

گوشی رو قطع کردم و به سمت خونه کیا و مهرداد رفتیم . اون موقع ما همسایه بودیم . فقط نمیدونستم 

چجوری باید با کیا روبرو بشم و تو چشماش نگاه کنم حس میکردم بهش خیانت کردم اگه من نبودم ممکن 

  . بود پریا هیچ وقت اینکارو نکنه

م دنبالشون و رفتیم دربند . خیلی تو فکر بودم که چند بار کیا و مهرداد پرسیدم ولی هردفعه طفره رفتم رفت

  .از جواب دادن

یک هفته از اون روز گذشت پریا مدام بهم پیام میداد ولی من جوابشو نمیدادم . دیگه کالفه شده بودم نمیدونستم 

  . رام فرستاد با دیدنش تا چند روز تو شوک بودمباید چیکار کنم . تا اینکه یک روز ی فیلمی ب

تو فیلم کیا بود که قالده به گردنش بسته شده بود و مثل سگ پارس میکرد و پاهای پریا رو میلیسید . اون 

موقع هیچی از اس ام نمیدونستم . با دیدن فیلم که فقط یک دقیقه اش و دیدم و قطعش کردم نمیخواستم تحقیر 

  . فقط ازش پرسیدم این ها چیه ؟ چرا با کیا اینکارو میکنی ؟ گفتبیشترش و ببینم 

  خودش دوست داره که برده ی من باشه از اینکار لذت میبره _

 برده یعنی چی ؟ مگه عهد قجر که برده و برده داری باشه ؟ _

وع تحقیق و تو گوگل سرچ کنم و راجع بهش بخونم . من تا دو روز راجع به این موض BDSM کهگفت  بهم

  میکردم راجع بهش خوندم برام جالب بود . بعد دو روز به پریا پیام و گفتم

  گفتی این موضوع رو ؟چرا بهم _

  چون میخوام باهات باشم تو عشق منی ولی کیانوش وسیله ی بازی منه _

ا رو ینم تو ی میس واقعی هم نیستی وگرنه اینجوری صحبت نمیکردی دستت و برای کببین عوضی خا _

  میکنم . تمام پیام ها تو دارم

  هیچ کاری نمیتونی بکنی _

 دیگه جوابشو ندادم و تو فکر بودم باید چیکار کنم تا کیانوش آسیب جدی نبینه و از این آدم میس نما جدا بشه

خیلی فکر کردم تا تصمیم گرفتم از مهرداد کمک بگیرم. بهش زنگ و گفتم که میخوام ببینمش و پاتوق 

  . گیمون قرار گذاشتیمهمیش

وقتی همه چی رو براش تعریف کردم فقط چند دقیقه خیره شده بود میدونم اونم مثل من تعجب کرده بود . بعد 

  از چند دقیقه از شوک خارج شد و باعصبانیت گفت
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  حاال چیکار کنیم ؟ این عوضی رو باید از کیا دورش کنیم _

  .نمیکنه و اصال قبول نمیکنه چشمش بسته شده گوشولی چطوری ؟ اگه بهش بگیممیدونم _

  میگم پیشنهادشو قبول کن و باهاش باش _

  با تعجب گفتم

   چی داری میگی ؟ _

  بذار حرفمو کامل بزنم _

  ثابت کنیم بهشپیشنهادشو قبول کن و باهاش باش بعد اینجوری میتونیم _

د پریا رو قبول کردم . براش شرط گذاشتم که از کاش هیچ وقت این فکر بچگانه رو قبول نمیکردم . پیشنها

  . کیا جدا بشه . اونم قبول کرده بود . کیا خیلی داغون شده بود و از خونه زیاد بیرون نمیومد

یک هفته گذشته بود میخواستم تمومش کنم و همه چی رو به کیا بگم تا آروم بگیره . اون روز تو سلف 

داد صحبت میکردم که همه چی رو به کیا بگیم . پریا هم با دوستش تو دانشگاه نشسته بودیم داشتم با مهر

سلف نشسته بود . ناگهان کیا با عصبانیت وارد سلف شد یقه ی من و گرفت و از رو صندلی بلندم کرد و 

پرتم کرد رو زمین و شروع کرد به زدنم حرفی نمیزد و فقط مشت میکوبید به صورتم . مهرداد به زور از 

بقیه از جام بلند شدم پریا اومد جلو تا کمکم کنه به شدت  کرد از من و بردش بیرون . به کمکمن جداش 

خونی بود . مهرداد بهم زنگ زد و گفت برم تو ماشین کیا هم پسش زدم از سلف رفتم بیرون سر و صورتم

  . اونجا است

  رفتم تو ماشین تا دیدمش گفتم

  ؟ حرف بزن مشکلی داری میای جلوی اون همه آدم من و میزنیمرتیکه میفهمی داری چه غلطی میکنی  _

 . آدم نامردی مثل تورو باید زد _

  چی داری میگی نامردی چیه ؟ _

  دیوار حاشا بلنده _

  مهرداد گفت

  بدون تیکه بگو ببینم چی میگی ؟ _

نستی من چقدر پریا با پریا ریختی رو هم و از من جداش کردی چرا نامرد مگه رفیقت نبودم مگه نمیدو _

  رو دوست دارم

با اشک که میریختی حرف میزد ماتم برده بود نمیدونستم از کجا همه چی رو فهمیده . خواستم همه چی رو 

ولی نخواست گذاشت و رفت . دیگه نتونستم پیداش کنیم . بعد از چندوقت شنیدم که از ایران براش توضیح بدم

  . انتقام میگیره رفت فقط پیغام داده بود که یک روز
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خیلی سال از اون جریان میگذره من خیلی سعی کردم پیداش کنم تا براش همه چی رو توضیح بدم ولی 

نتونستم . ولی اون امار من و داشته حتی کیمیا رو هم اون میفرسته جلو تا گند بزنه به زندگی مثل همون 

د اون لباس خواب و اینا قرار نبوده تو به من کاری که پریا باهاش کرد . دزدی از خونه هم کار کیانوش بو

  . ریختیبدبین شی قرار بود من به تو بدبین شم که تو زودتر رسیدی و دیدی همه چیز و بهم

که دیر اومدم با مهرداد رفتیم پیش کیانوش دوباره اون من و به این روز انداخت البته منم کم نزدمش امشب هم

  . ون مهرداد هم شاهد بود باور کرد . کلی شرمنده شد. وقتی تمام داستان و فهمید چ

مهسان اگه اون سال بچگی نمیکردیم از اول همه چی رو رک میگفتم االن هیچ کدوممون به این روز نمی 

 . افتیم

 

  مهسان

 باورم نمیشد که برای بابایی همچین اتفاقی افتاده تو شوک بودم نمیدونستم چی باید بگم . ناراحت بودم ازش

  . زندگی کیانوشبه خاطر بی فکری که کرده بود هم زندگی خودش و نابود کرد هم

که اون موقع نگران دوستش بوده و تنها راه حلی که به ذهنش رسیده همین بوده و  شاید باید بهش حق بدم

  . میخواست دوستش و از دست اون دختر عوضی نجات بده

  کرد ولی جوابی ندادم که گفتبابایی صدام

میدونم ازم ناراحتی شاید حتی ازم بدت بیاد حق داری ولی اون موقع بچه بودم عاقل تر نبود ولی خب   _

  . فقط میخواستم کیا رو نجات بدم و آگاه کنم ولی از راه اشتباه

باز هم جوابشو ندادم ترجیح میدم حرفی نزنم تا بتونم فکر کنم و تصمیمی درستی بگیرم درسته تقصیر خودش 

  فتو بوسید و گ. بابایی هم رو سرمده ولی باید با خودم کنار بیام . خودمو به خواب زدم و چشمهامو بستمنبو

  . بخواب دختر قشنگم حق داری هرکاری بکنی ولی این و یادت نره که من خیلی دوستت دارم _

  . با نوازش های بابایی کم کم به خواب رفتم

دم کسی کنارم نبود . از جام بلند شدم که کاغذی جلوی آینه توجه ام و صبح که نه ظهر که از خواب بیدار ش

  : جلب کرد رفتم برداشتم که بابایی نوشته بود

  سالم بهونه ی زندگیم)

من میرم دنبال کیانوش باید بهش کمک کنم تا دوباره زندگیشو از نو بسازه تو رو هم میدونم حسابی دلخوری 

ه همه چی رو درست میکنم مواظب خودت باش زودی برمیگردم دوست ازم حق هم داری ولی قول مردون

 (دارم بووووووووووووووس

با خوندن نامه لبخندی رو لبم نشست نمیدونستم کی ولی بدجور مهرش به دلم افتاده بود و حاضر نبودم از 

ش باشم االن کناردستش بدم . چون همیشه کنارم بوده و حمایتم کرده نباید از حمایت کردنش دست بکشم باید 

  . و تا اونجایی که بتونم کمکش کنم



 

 
233 

 

بابایی تا بعداز ظهر نیومد نگرانش نبودم میدونستم کجا رفته ؛ مامان و آیدا هم مدام سوال و جواب میکردم 

 . منم سعی میکردم از جواب دادن طفره برم . تا حدودی هم موفق شدم

کرد . یک لحظه دلم گرفت ، دلم برای بابا تنگ شد . وقتی اونجا بودم فالمک زنگ زد و با مامان صحبت 

تو این مدت یک بار زنگ نزد تا حالمو بپرسه . یعنی یادش رفته که ی دختر داره مگه همیشه نمیگفت من 

یادگار هما هستم و دوسم داره پس چیشد تمام حرفهاش دروغ بود . حتی اگه فالمکم نذار بهم زنگ بزنه نباید 

شاید من مردا باشم نباید حالی از من بپرسه . همیشه جای خالیش تو تک تک لحظات  یواشکی زنگ بزنه .

زندگی خالی بوده .  قطره اشکی سمج میخواست بیاد پایین که جلوش و گرفتم دوست نداشتم کسی بفهمه که 

 .چقدر دلم تنگه بابای بی معرفتم هست

  . بابایی رو چون مربوط به گذشته میشه نه االن کارسعی کردم که فراموش کنم با بابایی به خونه برگشتیم

  رو کاناپه نشسته بودم و خیره شده بودم به تلویزیون خاموش . بابایی کنارم نشست و گفت

  به چی فکر میکنی نفسم ؟ _

  به خودمون به زندگیمون _

  حاال به چه نتیجه ای رسیدی ؟ _

 . ت و چالش داشتیماینکه تو دوماهی که ما ازدواج کردیم چقدر مشکال _

  هر زوجی میتونه این مشکالت و داشته باشه _

  اهووووووم _

  مگه من به شما نگفته بودم باید زبانتو کامل بخونی _

  بله گفتید بابایی مگه چیشده ؟ _

  امروز نمرات ترم پیشت اومده تو سایت _

  گفتمدلشوره گرفتم و ترسیدم میدونستم خوب نشدم چون امتحان خوب ندادم 

 چند شدم بابایی جونم ؟ _

  بشی ۵۵۵شدی مگه نگفتم باید  ۱۵ _

  ببخشید بابایی خب سخت بود خیلی _

  باید تنبیه بشی هیچی نشنوم _

  نه بابایی تورو خدا قول میدم ترم بعدی نمره ی کامل بگیرم _

  میدونم ولی باید تنبیه بشی تا مطمئن بشم _

  با بغض گفتم
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  کنمبابایی خواهش می _

 . برو تو اتاق تنبیه تا بیام _

برای اولین بار بود که میخواستم برم تو اتاق تنبیه ترس بدی تو وجودم افتاده بود. میدونستم خواهش و تمنا 

  فایده نداره چون خیلی تاکید کرده بود که باید نمره ی کامل و بیارم . با بغض خواستم برم تو اتاق که گفت

  . ها رو پاهاشون راه نمیرنچهار دست و پا پیشی  _

وشه گ دست و پا شدم و تو اتاق تنبیه رفتم . لباس هامو درآوردم و تا کردم و گوشه اتاق گذاشتم . خودمم ۴

ی اتاق روبه دیوار وایسادم . نمیدونم چقدر منتظر بودم تا بابایی بیاد لرز کردم و زانوم درد گرفته بود . 

یی وارد اتاق شد . از ترس به خودم لرزیدم میدونستم خیلی ناراحت میشه صدای در و شنیدم متوجه شدم بابا

  . و نمراتم واسش مهم هست

  ناگهان موهامو گرفت و بلند کرد بلند ناله کردم با عصبانیت نگاهم کرد و گفت

  . نمیخوام ازت صدایی بشنوم _

  با ترس فقط گفتم

  چ .... شم _

  من گوش نمیدیترسیدی بایدم بترسی وقتی به حرف  _

داشت کنده میشد سرم درد گرفته بود ولی فقط بغض کرده نمیتونستم حرف بزنم یعنی اجازه شو نداشتم موهامم

  . بودم

همونجوری من و بلند کرد و پرت کرد رو تخت کمرم درد گرفت آروم ناله کردم . بابایی قالده امو که اسم 

  . خودم روش بود به گردنم بست

ابوند و دست و پاهامو محکم به تخت بست نمیتونستم تکون بخورم  . بالشتی هم زیرم دمر رو تخت خو

 . گذاشت تا باسنم باال بیاد و در دسترسش باشم . دلم گیخواست التماسش کنم ولی نباید حرف میزدم

  با دیدن سرنگ و ی کاسه که توش نمیدونم چی بود که روی میز بود وحشت کردم . گفتم

  . خدا غلط کردم اینکارو نکنین بابایی تورو _

  با دستش چند ضربه ی محکم زد رو باسنم و گفت

  مگه نگفتم صداتو نشنوم _

 بابایی سرنگ و از آبی دهنبند و آورد و به دهنم بست تا دیگه صدام در نیاد . اشکهام میریخت رو گونه هام .

  و گفتکه داخل ظرف بود پر کرد . اومد کنارم و اشک هام و پاک کرد 

  هیییییس گریه نکن میدونی من بهت آسیبی نمیرسونم این تنبیه هم به خاطر خودته _



 

 
235 

 

دهنبند و برداشت و لبهاشو و گذاشت رو لبهام و شروع کرد به بوسیدنم تمام آرامش به وجودم سرازیر شد و 

 . آروم تر شدم ترسم ریخته بود و لذت به وجودم سرازیر شده بود

هن بند و بست ؛ رفت پشتم و باسنمو باز کرد انگشتشو گذاشت روش آروم فرو کرد من لبهاش و برداشت . د

و نمیشنید . انگشتشو درآورد ، سرنگ و رو باسنم حس کردم خودمو سفت کردم  از درد ناله کردم ولی صدام

  محکم زد رو باسنم و گفت

  شل کن _

تو باسنم ؛ ناگهان یه سوزش وحشتناکی رو سعی مو کردم تا خودمو شل کنم سرنگ بدون سوزن و فرو کرد 

احساس کردم تازه فهمیدم که فلفل بوده . سعی میکردم جیغ بزنم و خودمو تکون بدم ولی به هیچ وجه 

  نمیتونستم . بابایی گفت

  . حاال که سوختی یاد میگیری دیگه حرفهای من و پشت گوش نندازی و درس بخونی _

دت سوزش. سرنگ و درآورد با دست محکم به باسنم ضربه میزد . اشک میریختم و ناله میکردم از ش

سوزش داخل باسنم از یک طرف درد ضربه هایی که میزد لز ی طرف دیگه هق هق میکردم درد زیادی 

  . داشت

  دهن بند و برداشت با هق هق گفتم

  بابایی غلط کردم قول میدم درس بخونم _

  اشک هامو پاک کرد و گفت

  آفرین دخترم _

  دست و پاهامو باز کرد و گرفت تو بغلش و من و برد تو دستشویی و گفت

  سعی کن دستشویی کنی تا فلفل ها بیاد بیرون _

  از شدت سوزش اشک میریختم گفتم

  میسوزه بابایی _

  میدونم دختر قشنگم بلند شو _

  فتمبلند شدم که بابایی خم کرد و شلنگ آب و گرفت داخل باسنم ، جیغ میزدم و گ

  آیییییییی بابایی درد داره _

  الهی قربونت برم بشین خودتو خالی کن _

  . به کمک بابایی خودمو خالی کردم تا سوزش باسنم کمتر شد

  بابایی من و گرفت تو بغلش و برد بیرون و گذاشت رو تخت و کنار خوابید و گفت
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  حاال یاد گرفتی باید درس بخونی _

  بله بابایی یاد گرفتم _

  محکم بغلم کرد و زیر گوشم گفت

  آفرین دخترکم _

آروم دستشو برد بین پاهام و شروع کرد به مالیدن منم نفس نفس میزدم خودم به بابایی فشار میدادم . نزدیک 

  ارضا شدن بودم که بابایی دستشو برداشت با چشمانی خمار نگاهش کردم و گفتم

  بابایی خواهش میکنم _

   و گفتالله ی گوشم مکید 

  چی میخوای نفسم _

  شمارو میخوام خواهش میکنم _

 اومد روم خوابید و شروع کرد به خوردن لبهام با ولع همیشگی باهاش همراهی کردم . لبهاش و از رو لبهام

  . برداشت و شروع کرد به خوردم و مکیدن گردنم نفس نفس میزدم و بدنم از لذت زیاد میلرزید

هام و نوکشون و میکرد تو دهنش و میخورد . آلتشو بین پاهام حس کردم که ناگهان کم کم اومد سمت سینه 

واردم کرد از درد و لذت جیغ زدم که بابایی لبهاشو گذاشت رو لبهام . خودشو عقب جلو میکرد . تا هردو 

  . به آرامش رسیدیم

  بلند شد و سرمو گذاشت رو سینه اش و روی موهامو بوسید آروم گفتماز روم

  مرسی بابایی جونم دوستت دارم _

  منم دوستت دارم نفس بابا _

  دست میکشیدم رو بدنش و آروم میلیسیدم که گفت

  شیطونی نکن پیشی کوچولو _

  میوووووو میووووو _

  خندید و گفت

  بریم حموم پیشی کوچولوپاشو باهم _

  حال ندارم بابایی _

  این حرفا رو نداریم _

و برد تو حموم؛ هردو حموم کردیم و باهم اومدیم بیرون . من و خوابوند رو تخت و  من و گرفت تو بغلش

  خشکم کرد و پوشکی گذاشت زیر که گفتم
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  بابایی پوشک نه _

  هیییییش حرف نباشه _

بین پاهام و کرم زد و پوشک و بست و تاپ و شلوارک کیتی مو تنم کرد و موهامو خشک کرد و برام بافت 

 . ارهاش نگاه میکردم خیلی دوسش دارم خدارو شکر میکنم بابت داشتنش. با لذت به ک

جواب انتخاب رشته ی دانشگاه اومد و من معماری تهران قبول شدم . کلی خوشحال شدم بابایی گفت ی 

  . مهمونی بدیم به خاطر قبولیم تو دانشگاه منم قبول کردم

ار داشتم میخواستم کل خونه رو مرتب و تمیز کنم . آخر هفته قرار بود تو خونه مون مهمونی بدیم . کلی ک

آخه برای اولین بار بود که میخواستم مامان و بابای بابایی بیان خونه مون میخواستم جلوشون بهترین شکل 

  . حاضر بشم

با کمک بابایی و کلی شیطنت خونه رو تمیز کردیم .  دیوار هارو دستمال کشیدیم زمین طی کشیدیم . دکور 

  . رو با کمک هم عوض کردیم . هم خوش گذشت هم کلی خسته شدیمخونه 

بالخره روز مهمونی رسید بابایی نذاشت من غذا درست کنم گفت همه رو از بیرون سفارش میده واقعا خوب 

  . کاری کرد وگرنه من که بلد نبودم برای این همه آدم غذا درست کنم

شتیم . به بابایی گفته بودم دوست ندارم فالمک و بابا رو دعوت نفر مهمون دا ۱البته زیاد نبودیم در کل فقط 

  کنه چون ی زنگ نزد تا ی احوالی از دخترش بپرسه حتما من و یادش رفته ولی بابا گفت

  هرچی باشه پدرت و دوستت داره به خودت روش نمیشه زنگ بزنه ولی به من زنگ میزنه حالتو میپرسه _

  . کردم تا اونها هم تو جشنمون باشندبالخره بعد کلی کلنجار قبول 

تازه از حموم اومده بودم جلوی آینه نشسته بودم سعی داشتم موهامو خشک کنم ولی انقدر بلند بود که خشک 

  . کردنش کار سختی بود

  داشتم با هودم کلنجار میرفتم که در اتاق باز شد و بابایی اومد تو و گفت

 ی ؟داری چیکار میکنی با خودت میجنگ _

  اه بابایی میشه برم کوتاه کنم موهامو خیلی بلند شده سخته _

  پشت سرم وایساده با اخم نگاهم کرد و گفت

  دفعه ی آخر این حرف و میزنی حق کوتاه کردن موهاتو نداری _

برس و سشوار و برداشت موهامو خشک کرد و شونه کرد . بعد ربانی که به شکل گل بود رو به موهام 

تشکر کردم و بلند شدم و به سمت کمد رفتم لباسی که از قبل آماده کرده بود که ی پیراهن  بست . ازش

عروسکی کوتاه سورمه ای رنگ بود که کوتاهیش تا روی زانو بود آستین سه ربعی داشت . پوشیدمش و از 

  بابایی خواستم زیپش و برام ببنده برگشتم و گفتم

  چطور شدم بابایی ؟ _
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  دخترم مثل ماه شدی _

  پیشونی مو بوسید و گفت

  آرایشت غلیظ نباشه ساپورتتم بپوش _

 . باباییچشم _

ساپورت مو پوشیدم و نشستم جلوی آینه تا آرایش بکنم . ی آرایش خیلی مالیم که شامل کرم پودر ، خط چشم 

  . و ریمل و رژلب کالباسی رنگ میشد رو صورتم نشوندم

آرایشم بپرسم که مات و مهبوت نگاهش کردم . بابایی لباس پوشیده بود و برگشتم سمت بابایی تا در مورد 

  داشت نگاهم میکرد. تو این کت و شلوار سورمه رنگ فوق العاده جذاب شده بود. بابایی گفت

 تموم شدم دختر _

  اااا بابایی خودم دوست دارم نگاش کنم _

  الهی قربون دختر بابا برم من _

  خدا نکنه بابایی _

  تمو گذاشت زیر چونه ام و متفکرانه گفتمدس

  بابایی میشه این لباس و نپوشی ؟ _

  چرا ؟ بده ؟ من خواستم با تو ست کنم _

  نه بابایی بد نیست اتفاقا زیادی خوبه و شمارو جذاب کرده دوست ندارم کسی شمارو نگاه کنه _

  اومد جلو محکم بغلم کرد و گفت

  خواد نگاه کنه مهم این قلب من که فقط و فقط برای تو میتپه نفسمقربون حسودیت بشم . هرکی می _

  لبخند زدم از حرفش که لذتی وصف نشدنی تو وجودم انداخت . از بغلش اومدم بیرون و گفتم

  بریم بیرون کم کم مهمون ها میرسن _

شه چیزی کم و کسر باهم از اتاق بیرون رفتیم . نگاهی به خونه و آشپزخونه انداختم که همه چی مرتب با

 . نداشته باشه

اولین مهمونها که مامان و بابا و آیدا بودند رسیدند و وارد خونه شدند بعد از احوال پرسی و روبوسی . دسته 

  . گل رز خوشگلی که دست بابا بود گرفتم و ازشون تشکر کردم

نه تا شربت هارو آماده کنم و مامان و آیدا رفتن تو اتاق تا لباس هاشون و عوض کنن منم رفتم تو آشپزخو

تو تو گلدون خیلی خوشگل بود . شربت ها رو اماده کردم و گذاشتمبیارم . قبل از این کار دسته گل و گذاشتم
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سینی و بردم تو پذیرایی که مامان و آیدا هم اومده بودند . تعارفشون کردم که برداشتند . منم نشستم کنار 

  بابایی که مامان گفت

  ن دادیمزحمتتو _

  بابایی گفت

  . چه زحمتی اینجا خونه ی خودتون _

  کم کم مهمون های دیگه هم رسیدند . بابا و فالمک هم اومدن بابا تا منو دید محکم بغلم کرد و تو گوشم گفت

  دلم تنگت بود دخترم _

  . م جدا شدیماشک تو چشمام جمع شد منم دلم تنگش بود چقدر خوب که امشب اومد تا کنارم باشه . از ه

آخرین مهمون کیانوش بود که اومد . خوشحال بودم که دوباره دوستیشون مثل قبل شده بود و  هردو قبول 

کرده بودند که اشتباه کردند . آیدا تا کیانوش و دید احساس کردم سرخ شد . فکر کنم ی احساسی این بین 

  . هست باید بعدا از آیدا بپرسم

بایی بهم کادو یک گردند قلب شکل داشت که یه دکمه کنارش داشت که باز اون شب خیلی خوش گذشت با

میشد . داخلشم عکس من و بابایی بود . خیلی خوشحال شدم همیشه عاشق چنین گردنبندی بودم و دلم میخواست 

 . داشته باشمش . از بابایی خواستم به گردنم ببنده

***** 

رار بود به دانشگاه برم . خیلی خوشحال بودم قرار بود به بزرگترین ثبت نام دانشگاه انجام دادم و از اول مهر ق

  . هستیمآرزوی زندگیم برسم . همش رو مدیون بابایی هستم . خدارو شکر که دارمش و مال هم

رو ساعتی بود که بابایی تو اتاق کارش به شدت مشغول کار بود و من حسابی حوصله ام سر بود. آروم در 

رو باز کردم دیدم که غرق کار شد تو دلم کلی قربون صدقه اش رفتم . بدون هیچ صدایی اتاق کار بابایی 

  وارد اتاق شدم . آروم رفتم پشت سر بابایی وایسادم . دستمو گذاشتم رو چشمام و با صدایی نازک گفتم

  اگه گفتی من کیم ؟ _

  ی دختر شیطون که نمیذاره باباش به کارهاش برسه _

  نشستم رو پاش و گفتم دستمو برداشتم و

 . این دختر شیطون حوصله اش سر رفته خب بسه کار کردن _

  میریم بیروندختر خوشگلم کارامو میکنم باهم _

  نیخواااااام االن بریم _

  دختر بدی نشو ی کم دیگه از کارام مونده _

  از رو پاش بلند شدم و با ناراحتی گفتم
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  تونهبابایی بد کارتون مهم تر از دختر _

  با ناراحتی از اتاق اومدم بیرون که بابایی دنبالم اومد دستمو گرفت که پرت شدم تو بغلش و گفت

  دختر بابا میدونه قهر میکنه باباییش دلش میگیره _

  جوابی ندادم که گفت

  قهر نکن عشق من بدو برو لباس بپوش بریم بیرون _

  گونه اش و محکم بوسیدم و گفتم

 یعاشقتم بابای _

  . دویدم و رفتم تو اتاق و لباسهامو عوض کردم . با بابایی دوتایی رفتیم بیرون

و سرسره بازی کردم حتی بابایی رو مجبور کردم باهام سوار اونشب کلی خوش گذشت رفتیم پارک کلی تاپ

 . تاپ بشه . خیلی وقت بود که تاپ بازی نکرده بودم

کالس دارم . صبح بیدار شدم و بابایی به اجبار چند تا لقمه صبح  ۱امروز روز اول دانشگاه است . ساعت 

  . نون و پنیر تو دهنم گذاشت

ی تیپ رسمی که شامل یک مانتو و شلوار ساده پوشیدم و مقنعه سرم کردم یکم از موهام و از منقعه بیرون 

  میدم . آرایش مالیمی هم رو صورتم میشونم . بابایی تا من و دید گفت

  بون خانم دانشجو برمالهی من قر _

  خدا نکنه بابایی جووووونم _

  بریم دخترم دیر شد _

به سمت دانشگاه راه افتادیم بابایی داشت مسیر و یادم میاد که باهم از خونه زدیم بیرون و سوار ماشین شدیم

  ابایی گفتبودیم باگه خواستم خودم برم و بیام ولی من ترجیح میدادم با بابایی برم و بیام . تو ماشین نشسته 

  باید رانندگی یاد بگیری و گواهینامه اتو بگیری با ماشین بری و بیای _

  چشم بابایی جووووونم _

  دقیقه بعد به دانشگاه رسیدیم جلوی دانشگاه وایساد و گفت ۴۱حدودا 

 . مواظب خودت باش و سرسنگین باش با هرکسی هم گرم نگیر _

  و کشیدم عقب گفتمخم شدم سمتش و لبهاش و بوسیدم 

 . چشم سرورم شما هم مواظب خودتون باشید _

  از بابایی خداحافظی کردم و وارد دانشگاه شدم از حراستی که جلوی دانشگاه بود پرسیدم
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  سالم خسته نباشید ساختمون معماری کجاست ؟ _

شدم . از رو برد راهنماییم کرد منم ازش تشکر کردم به سمت ساختمون معماری رفتم . وارد ساختمون 

تا دانشجو نشسته بودند که بیشتر اون ها  ۵۱یا  ۵۵کالسم و پیدا کردم و وارد کالس شدم . تو کالس حدود 

پسر بودند . رفتم رو یکی از صندلی های ردیف دوم نشستم . خودمو با گوشی سرگرم کردم تا کالس شروع 

  . بشه

دیدم دختری با پوسته سبزه و چهره ی بامزه ی جنوبی  احساس کردم کسی کنار نشسته سرم و آوردم باال که

  نشست دید نگاهش میکنم با لهجه ی جنوبی گفتداشت کنارم

  سالم من دیانا محبی هستم ترم اول معماری _

  از معرفی کردنش خنده ام گرفت گفتم

  سالم منم مهسان پارسا هستم و هم رشته ای _

  از آشناییتخوشبختم _

  عزیزمهمینطور منم _

  بچه ی تهران هستی؟ _

  آره ولی تو فکر کنم جنوبی هستی _

  درست حدس زدی از آبادان میام _

 اینجا تنهایی ؟ _

  آره تو خوابگاهم _

با اومدن استاد حرفامون نصفه موند . استادمون ی خانم مسن بود که بعد از معرفی کردن خودش مسلط 

  س رو درس داد. وقتی تموم شد دیانا گفتشروع کرد به درس دادن نزدیک دو ساعت کال

  پوووووف چقدر درس داد روز اولی _

  با خنده نگاهش کردم عاشق لهجه اش بودم کال لهجه ی جنوبی ها خیلی خوبه . با حرص گفت

  به جای اینکه به من لبخند ژکوند بزنی بلند شو بریم ی چیزی بخوریم که مردم از گشنگی _

  مباشه بریم غرغرو خان _

باهم از کالس رفتیم بیرون و از حیاط دانشگاه گذشتیم و وارد سلف دانشگاه شدیم . هردو نسکافه و کیک 

گرفتیم و نشستیم پشت یکی از میزهای سلف و همینجوری که باهم حرف میزدیم از نسکافه مون هم میخوریم 

و از دیانا عذرخواهی کردم تا . همون لحطه گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره ی بابایی از جام بلند شدم 

 . جواب بابایی رو بدم
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  آرشام

امروز که روز اول دانشگاه مهسان هست من عجیب دلشوره دارم اگه به من بود تو خونه حبسش میکردم تا 

  . کسی نبینتش ولی نمیشه باید آزاد بذارمش در عین کنترل کردنش

م . میترسیدم جو دانشگاه روش تاثیر بزاره کلی عوض بشه . جلوی دانشگاه با کلی سفارش پیاده اش کرد

  . ولی انقدر خوبه که میگم محاله این اتفاق بیوفته

شرکت . ماشین و تو پارکینگ شرکت پارک کردم و سوار بعد از پیاده کردنش جلوی دانشگاه منم رفتم

ترامم از جاش بلندشد سالم کرد آسانسور شدم باال رفتم . وارد شرکت شدم خانم بهاری منشی شرکت به اح

  که جوابشو دادم و وارد اتاقم شدم بعد از چند دقیقه مهرداد وارد اتاق شد و گفت

  با شرکت آلمانیه جلسه داریم یادت که نرفته ۱یادت نره ساعت  _

  نه یادم نرفته امروز حتما باید این جلسه برقرار بشه کیانوش اومد قرار بود از امروز بیاد شرکت _

  دقیقه دیگه میرسه ۵۵زنگ زد گفتم تا  _

  خوبه به خانم بهاری بگو اومدبیاد به اتاقم به خودتم خبر بده _

  همینجوری که داشت از اتاق بیرون میرفت گفت 

 باشه میگم _

 بعد از رفع سوتفاهم ها و کدورت ها با کیانوش قرار بود بیاد تو شرکت تا باهم کار کنیم چون قرار بود ایران

  . بمونه و دیگه برنگرده

به پرونده های روی میز نگاهی انداختم اون هایی که الزم بود رو امضا کردم . گرم کار بودم که خانم بهاری 

  زنگ زد و گفت
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  آقای کیانوش رحمتی اومدن _

  بفرستینشون داخل _

د ت روی مبلی که تو اتاق بوکیا اومد داخل بلند شدم و باهم دست دادیم و سالم و احوال پرسی کردیم که نشس

تا قهوه دادم . بعد از چند دقیقه مهرداد هم به جمعمون اضافه شد که  ۳منم زنگ زدم به منشی و سفارش 

همون لحظه مشتی که آبدارچی شرکت بود قهوه رو آورد . با هم صحبت کردیم و با کیا قرارداد بستیم . و 

ی خوشحال بودم که دوباره باهم صمیمی شده بودیم دلم قرار شد تو شرکت کار کنه شریک ما باشه . خیل

  . برای جمع مون تنگ شده بود .  مهرداد و کیا رفتند بیرون تا مهرداد تا کارکنان شرکت به کیا معرفی کنه

بعد از بیرون رفتنشون نگاهی به ساعت کردم و گوشی مو برداشتم میدونستم تا االن کالسش تموم شده شماره 

  چند تا بوق جواب داد و گفت شو گرفتم بعد

  جانم سرورجوووونم _

  سالم خانم دانشجو خوبی عشقم ؟ _

  اهووووم شما خوبید؟ _

 . اهوووم نه بله وروجک مگه میشه صدای ی خانم خوشگل و شنید و خوبی نبود _

  مرسی عزیزدلم _

  دانشگاه خوبه ؟ _

  طهر میایید دنبالماهووووم بابایی من برم کالسم االن شروع میشه بعداز _

  کالست تموم میشه ۱آره ساعت  _

  اهووووم _

   پس میام دنبالت _

  باشه بابایی جووونم فعال _

 . گوشی رو قطع کردم و به بقیه کارهام رسیدم تا جلسه شروع بشه امروز قرار بود کیا هم تو جلسه باشه
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  مهسان

م از خانواده اش گفت برام اینکه دوتا برادر داره و دو تا خواهر که همین روز اول کلی با دیانا صمیمی شد

از خودش بزرگتر هستند و خودش بچه ی آخر هست . اینجا تو تهران هم جز خاله اش که زیاد باهاش رفت 

  . و آمد نداره تنها است و تو خوبگاه هم هست

  یانا با اشاره به پشت سرم گفتکالس که تموم شد جلوی در دانشگاه با دیانا صحبت میکردیم که د

  ی آقای خوشتیپ و جذاب پشت سرته که زل زده بهت _

  برگشتم با دیدن بابایی لبخندی زدم که برام دست تکون داد دیانا گفت

  میشناستت ؟ کلک نکنه دوست پسرته ؟ _

  خندیدم و گفتم

  نه دیوونه همسرمه _

  ؟دختر چقدر زود ازدواج کردی هول بودی دروغ؟ _

  اره ترسیدم از دستش بدم بیا بریم معرفی تون کنم _

  باهم رفتیم و جلوی بابایی وایسادیم با لبخند سالم که با گرمی جواب مو داد گفتم

  دوستم دیانا آرشام همسرم _

  بابایی گفت

  خوشبختم از آشناییتون _

  منم همینطور _
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 گفتم

  میخوای برسونیمت دیانا ؟ _

  ه نزدیک خودم میرمنه ممنون خوابگا _

خداحافطی کردیم ک با دیانا و تو ماشین نشستیم و به سمت خونه رفتیم. از دانشگاه تا برسیم خونه یک سره 

از دیانا گفتم از دانشگاه از استادهامون و هر چیزی که اتفاق افتاده بود برای بابایی حرف زدم . حرف زدم

  به خونه که رسیدیم گفتم بابایی هم با لبخند به حرف هام گوش میداد .

  واااای چه زووود رسیدیم _

  انفدر حرف زدی متوجه نشدی کی رسیدیم _

  اااا بابایی یعنی من خیلی حرف زدم _

  با خنده گفت

  اره خیلی _

  با مشت زدم به بازوش که حتی تکونم نخورد گفتم

 . اصنشم قهرم _

زدم وقتی در آسانسور باز شد واردش شدم و سریع دکمه از ماشین پیاده شدم سمت اسانسور رفتم و دکمه رو 

  اش و زدم که بابایی نتونه بیاد داخلش ولی خودش انداخت داخلش و من و چسبوند به دیوار آسانسور و گفت

 میدونی قهرکردن با من چه عواقبی داره ؟ _

  با شیطنت گفتم

  نچ _

  ارج شدیم که بابایی تو گوشم گفتهمون لحظه آسانسور به طبقه ی ما رسید و از آسانسور خ

  . بریم تو خونه نشونت میدم _

ی کم ترسیدم وقتی پامون و گذاشتیم تو خونه با عجله دویدم سمت اتاق و در و بستم و قفلش کردم بابایی زد 

  به در و گفت

  بالخره از اون تو میای بیرون دیگه _

ی خونگی عوض کردم دست و صورتم و شستم نشستم من خندیدم با حوصله لباسم و با ی تیشرت و شلوار نخ

رو تخت و با گوشی خودمو سرگرم کردم . تقریبا یک ساعتی خودمو تو اتاق حبس کردم یواش در اتاق و 

باز کردم و پاورچین پاورچین از اتاق رفتم بیرون . تو پذیرایی سرک کشیدم کسی نبود تعجب کردم یعنی 

  و تر که کسی از پشت من و گرفت جیغ زدم که تو گوشم گفتبابایی کجا رفته ؟ خواستم برم جل
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  حاال من و میپیچونی ؟ _

  غلط کردم بابایی _

  دیگه فایده نداره پیشی خانم _

من و بلند کرد و انداخت رو دوشش که کلی جیغ زدم ناگهان دو تا ضربه ی محکم زد رو باسنم تا ساکت 

 . بشم

  تخت خودش و انداخت روم گفتم من و برد تو اتاق محکم پرتم کرد رو

  بابایی غلط کردم _

  الله ی گوشم و گاز گرفت که صدای آخم بلند شد تو گوشم گفت

  میدونم عزیزم ولی باید ادب بشی _

داشت گریه ام میگرفت ولی بابایی با شیطنت نگاهم میکرد . الله ی گوشم مکید آه بلندی کشیدم خیسی بین 

اوج  من از لذت نبیه داشتم لذت میبردم . الله ی گوشم و میمکید و گاز میگرفت .پاهام حس کردم . به جای ت

  . آسمون بودم بابایی میدونست به گوش و الله ی گوشم حساسم دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم

  کنارم دراز کشید دستشو کرد تو شلوارم و بین پاهام و لمس کرد وقتی خیسیشو حس کرد گفت

  ی پیشی کوچولوحسابی خیس کرد _

از خجالت چشمام و بستم که لبهاشو گذاشت رو لبهام و مکید منم همراهیش کردم که ناگهان لبم و گاز گرفت 

 من از درد چشمام و باز کردم .  گفت

  دوست ندارم چشماتو ببندی مفهومه ؟ _

  میوووووو میووووو _

  آفرین پیشی کوچولو _

 ه ی محکم روی رون پاهام زد و گفتمشلوار و شورتم و کشید پایین چند ضرب

  آخخخخخ بابایییی درد داره _

  هیییییش باز کن پاهاتو _

پاهامو باز کردم چند تا ضربه محکم بین پاهام زد که از درد جیغ کشیدم . ضربه ی محکم تری زد که دوباره 

رداشت و ار تخت چیزی بجیغ کشیدم اشکم سرازیر شد لبم و گاز گرفتم تا حرفی نزنم . از تو کشوی میز کن

  گذاشت میان پاهام بدون هیچ آمادگی واردم کرد گفتم

  بابایی خواهش میکنم درد داره _
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اشک میریختم بدون هیچ اهمیتی از کنارم بلند شد دیدم چیزی شبیه ریموت کنترل دستش؛ دکمه اش که فشار 

د . پاهامو بهم فشار دادم و آه و ناله میکردم داد بین پاهام شروع کرد لرزیدن تازه فهمیدم ویبراتور و داخلم کر

از بابایی خواهش میکردم که درش بیاره ولی اهمیتی نمیداد انقدر ادامه داد تا ارضا شدم . با این حال درش 

  نیاورد یه پوشک برداشت و من و پوشک کرد با حالت التماس به بابایی نگاه کردم و گفتم

  بابایی درش نمیارید _

  . دلم بخواد دکمه اشو میزنمبمونه هروقت همنه باید  _

لباسمو تنم کرد و قالده ام و دور گردنم بست و ازم خواست چهار دست و پا پشت سرش برم . منم پشت 

سرش راه افتادم و تا به آشپزخونه رفتیم . تو ظرف مخصوصم شیر ریخت و گذاشت جلوم و ازم خواست 

  کردم میوووو میوووو کردن که گفتبخورم من که از شیر متنفر بودم شروع 

  بگو پیشی کوچولو _

  میشه نخورم من شیر دوست ندارم _

  نه باید بخوری زوووود باش _

  دوباره دکمه ی ویبراتور و فشار داد که لرزید گفتم

 . چشم چشم میخورم خواهش میکنم خاموش کنید _

خوردم و تمومش کردم از مزه ی شیر متنفرم  شروع کردم به خوردن که بابایی هم لرزش و قطع کرد تند تند

 . ولی به اجبار تمام شو خوردم
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  آرشام

میدونستم از شیر بدش میاد ولی مجبور بود بخوره تا قوت بگیره . وقتی تمومش کرد موهاشو نوازش کردم 

  و گفتم

  آفرین پیشی کوچولو _

  ام گرفته بود گفتم بین پاهام میچرخید میو میو میکرد خنده

  آروم پیشی کوچولو آروم _

  تند تند شروع کرد به بوسیدن پاهام با لبخند نگاهش کردم . آروم گفتم

  پیشی کوچولو بسه _

  سریع عقب کشید و گفت

  میوووووو میووووووو _

  ادب شدی که نباید بابایی رو بپیچونی _

 میوووووو میوووووو _

  میتونی حرف بزنی _

  بابایی جونم ممنونم که برای تربیت من وقت میزاریدبله  _

  اومد جلو پاهامو بغل کرد و گفت
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  بابایی بغل _

  از رو زمین بلندش کردم و گذاشتمش رو پام که دستشو انداخت رو گردنم و محکم بغلم کرد و تو گوشم گفت

  مرسی که هستی بابایی جونم _

  دوستت دارم فسقل بابا _

  ردنم فرو کرد به گردنم لیس زد تو گوشش گفتمسرشد بیشتر تو گ

  شیطونی ممنوع پیشی کوچولو _

  میووووووو میووووووو _

  هییییش _

کمرشو نوازش کردم که دیدم هیچ تکونی نمیخوره از بغلم بلندش کردم دیدم خوابیده . دختر کوچولوم خوابیده 

ق گذاشتمش رو تخت پتو رو کشیدم روش بوسه بود اروم بلند شدم همینطوری که تو بغلم بود بردمش تو اتا

 . ای رو شقیقه اش زدم

  آروم نوازشش کردم و خواستم بیدارش کنم که گفت

  خوابم میاد بابایی _

 . ۱بلند شو دختر خوشگلم باید بریم خونه مامان اینا دیر میشه نفسم ساعت  _

یبراتور و درآوردم ؛ پایین تنشو چشمام و باز کرد بردمش داخل سرویس بهداشتی پوشکش و باز کردم و

  شستم . صورتشم شستم. با حوله خشکش کردم و خوابوندمش روی تخت و ی پوشک برداشتم که گفت

 بابایی جونم مگه نمیخوایم خونه مامان اینا چرا پوشکم میکنید ؟ _

  چون دختر بابا باید پوشک بشه _

 بابایی زشته اگه بفهمن چی ؟ _

  نمیفهمن _

  خواهش میکنمبابایی  _

 چشم تو نشنیدم _

  با بغض گفت

  بابایی _

  ویبراتور و برداشتم و گفتم

  بگی چشمحاال که رو حرف من حرف میزنی این ویبراتور میره داخلت تا یاد بگیری هرچی میگم _
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  قول میدم بابایی نه نه خواهش میکنم میگم چشم _

  باید مطمئن بشم فسقل _

نمیکرد مدام خواهش و تمنا میکرد ولی توجه ای نکردم محکم به رون پاهاش پاهاشو محکم بست و باز 

  ضربه زدم . پاهاش و باز کرد بین پاهاش و مالیدم و ویبراتور و وارد کردم که ناله ای کرد . بهش گفتم

  تو مهمونی دختر خوبی باشی کنترلش و نمیزنم _

 . چشم بابایی جونم من قول میدم دختر خوبی باشم _

شکشو بستم و ی لگ مشکی پاش کردم . ی تونیک آبی ساده که ی کمریند دور کمرش میخورد تنش کردم پو

  . دستمو بوسید و گفت

  ممنونم که برای تربیت من وقت میزارید بابایی جونم _

  پیشونیشو بوسیدم رو صندلی نشوندمش و موهاشو شونه کردم براش بافتم . گفتم

  . اسمو بپوشمتا تو آرایش میکنی منم لب _

  . بابایی جونمچشم _

 . منم ی پیراهن آبی نفتی با شلوار کتون سورمه ای پوشیدم
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  مهسان

مدام خودم و تو آینه نگاه میکردم تا ببینم موشکم از زیر لباسم پیدا میشه یا نه ؟ بابایی از پشت بغلم کرد و 

  گفت

  ا نیستنگران نباش دخترکم پوشکت پید _

تو آینه به تیپ بابایی نگاه کردم میتونم بگم واقعا جذاب و خوشتیپ هست غرق نگاه کردن به بابایی بودم که 

  با گاز گرفتن گوشم به خودم اومدم که گفت

  بدو بریم دیر شد پیشی کوچولو _

اشین بیرون و سوار ممانتو مو پوشیدم و شالمو سر کردم و کیف و کفشم برداشتم ، با بابایی از خونه زدیم 

  . شدیم و به سمت خونه ی مامان اینا راه افتادیم

دقیقه رسیدیم . ماشین و بردیم تو حیاط و پارک کردم از ماشین که پیاده شدیم مامان به  ۱۵بعد حدود 

   . استقبالمون اومد و هردومون و بوسید

ام گرفته بود . بعد از احوال پرسی با بابا وارد خونه شدیم که آیدا با سرعت اومد بغلم کرد و بوسیدم خنده 

وارد اتاق شد . مانتو درآوردم جلوی آینه رفتم تو اتاق بابایی تا لباس هام و عوض کنم . آیدا هم پشت سرم

  وایسادم همونطوری که اشتم تو آینه موهامو درست میکردم به آیدا گفتم

  چه خبر؟ روز اول دانشگاه خوب بود ؟ _

عالی بود نمیدونی چه پسرای جیگری وتریم تو دانشگاه باید مخ یکی شون ک بزنم خیلی جذابن واااای اره  _

  المصبا
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  به جذابی عشق من که نمیرسن _

  اووووو کی میره این همه راه و _

  من با عشق هم میرم _

  خوبه خوبه حاال پاشو بربم االن بقیه هم میرسن _

  با تعجب گفتم

 ؟بقیه؟ بقیه کیا هستن  _

  آره دیگه کس خاصی نیست خاله ام یعنی بابات اینا و داییم اینا میخوان بیان همین _

باهم از اتاق رفتیم بیرون و از پله ها رفتیم پایین و من کنار بابایی نشستم . بعد از چند دقیقه زنگ خونه به 

 ی کردیم بابا اومد جلو و پیشونیصدا دراومد . بابا اینا و دایی بابایی هردو باهم رسیدند . سالم و احوال پرس

  مو بوسید و گفت

  خوبی دخترم ؟ _

  با لبخند گفتم

  ممنونم بابا خوبم _

 .کنارم نشست و شروع کرد به صحبت کردن با من از زندگیم پرسیدن منم با تعجب جواب  میدادم

وان خوردن این دومین لی بابایی ی لیوان آب پرتقال دستم داد و ازم خواست بخورم منم گرفتم شروع کردم به

بود که به خوردم میداد جرات نه گفتن نداشتم چون اون ویبراتور لعنتی رو روشن میکرد . به خاطر اینکه 

ا پیش نگین و آیدا نشستم . نگین دختر دایی بابایی میشد . آیددیگه بهم آب میوه نده از کنارش بلند شدم و رفتم

 گفت

  بهت میرسه هاچه عجب شوهرت ول کردی خوب هم  _

  چیه حسودیت میشه خواهر شوهر بازی درنیار _

  محکم زد رو دستم و گفت

  به چی تو حسودیم بشه آخه بچه پررو _

 . زدم زیر خنده حواسم نبود بلند خندیدم که نگاه ها برگشت سمت من ، از خجالت سرم و زیر انداختم

بدی بود ویبراتور داشت بین پاهام میلرزید و من  با لرزیدن بین پاهام خودم و سریع جمع کردم خیلی لحظه

باال و به بابایی نگاه کردم که خونسرد داره با باباش صحبت اصال نمیدونستم باید چیکار کنم . سرمو آوردم

  میکنه یک دستش هم داخل جیبش هست . ناگهان آیدا گفت

 حالت خوبه مهسان ؟ چرا اینجوری شدی ؟ _
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  گفتمهمون لحظه لرزشش قطع شد 

  چیزی نیست یهو دلم پیچ خورد _

خیسی پوشکم و حس کردم میدونم ارضا نشده بودم فکر کنم دستشویی کرده بودم . با خودم فکر کردم که 

  . چرا اینکار و انجام داد ؟ من که دختر خوبی بودم

  موقع شام پشت میز کنار بابایی نشسته بودم که برام غذا کشید و تو گوشم آروم گفت

 . مه اشو میخوریه _

  نگاهی به بشقابم انداختم خیلی زیاد برام کشیده بود گفتم

  همه شو بخورمنمیتونم _

بدون هیچ حرفی دستشو کرد داخل جیبش همون لحظه بین پاهام شروع کرد به لرزیدم نمیتونستم تکون بخورم 

  هم لذت بخش بود هم خیلی برام سخت بود . گفت

  . همینطوری میلرزهتا وقتی غذا تموم نکنی  _

دلیل این همه عصبانیت بابایی رو نمیفهمیدم آروم شروع کردم به خوردن واقعا سخت بود هم چیزی بین 

پاهات بلرزه هم تمرکز کنی کسی نفهمه و عادی غذا بخورم . اول لرزشش کم بود ولی رفته رفته لرزشش 

ضا شده بودم . حالم خیلی بد بود بیحال شده بودم بیشتر میشد . بالخره غذامو تموم کردم در این بین دوبار ار

  .که مامان گفت

  مهسان جان دخترم ؟ حالت خوبه ؟ رنگت پریده _

  بله خوبم ی کم دلم درد میکنه نمیدونم چرا ؟ _

  برات چایی نبات میارم حتما سردیت کرده چرا مادر ؟ االن میرم _

  بعد رو کرد به بابایی و گفت

  انمت و ببر تو اتاق استراحت کنهپسرم بلند شو خ _

خیسیش به  نکنهبه کمک بابایی از جا بلند شدم خیسی پوشکمو حس میکردم کامل سنگین شده بود میترسیدم

  من و گذاشت رو تخت گفتم بگیره و کسی بفهمه . با بابایی به اتاق رفتیم . لباسم

  بابایی چیزی شده ؟ من چیکار کردم که ناراحتتون کردم ؟ _

سرازیر از بی محلی بابایی . دلم گرفت اشک هامبابایی جوابمو نمیداد فقط تو اتاق راه میرفت بغض کرده بودم

حرفی بزنم که در اتاق زده شد . بابایی در و باز کرد و چایی نبات و از آیدا گرفت و در بست شد خواستم

بلند کرد و چسبوند به دیوار خیلی خشن ، لیوان چایی رو گذاشت رو میز کنار تخت و من و  اومد کنارم

خشن داشتیم هم و میبوسیدیم . لبهامون از هم  شروع به بوسیدن لبهام کرد اشکهام بند اومد . آروم شده بودم .

  جدا شد با چشمانی خمار تو چشمهام نگاه کرد و گفت
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  دیگه دوست ندارم تو جمع بخندی و نگاه ها رو به سمت خودت بکشونی _

همیدم که چرا اینکارو کرده حق داره  همون لحظه که خندیدم نگاه پسرداییش نوید رو روی خودم حس تازه ف

  کردم . لبخندی به این همه توجه اش زدم و گفتم

  چشم سرور جذابم _

  لبخند زد و گفت

  برو تو دستشویی بیام پوشکتو باز کنم _

اد پوشکمو باز کنه حداقل ترس اینکه کسی بفمه لگمو درآوردم و رفتم تو دستشویی خوشحال بودم که میخو

 . رو نداشتم

 

 

 

 

  آرشام

زیر پاهام تا میتونم کتکش بزنم تا دیگه انقدر با لذت به عشق نوید و بگیرم دوست داشتمدیوونه میشدمداشتم

  . من خانم من دختر من نگاه نکنه

د یادبگیره تا انقدر بلند نخنده تا جلب توجه دوست نداشتم داخل جمع اینکارو باهاش انجام بدم ولی الزم بو

  . کنه

رفتم داخل سرویس بهداشتی و پوشکشو باز کرد حسابی خیس کرده از خجالت چشماشو بسته بود و نگاه 

نمیکرد . پایین تن شو شستم و آوردمش بیرون ؛ با حوله خشکش کردم . لباس زیر و لگشو تنش کردم . چایی 

 . و آرایشش و مرتب کرد و باهم از اتاق رفتیم بیرون رو به خوردش دادم و لباس

  از پله ها پایین رفتیم تا مامان مارو دید اومد پیش مهسان و گفت

 خوبی مادر ؟ _

   ممنونم مامان بهترم _

رفتیم پیش بقیه من پیش بابا و آقا بهرام نشستم مهسان هم پیش آیدا نگین نشست هرچی چشم چشم کردم نوید 

  .رو شکر رفته بودو ندیدم خدا

آخرای شب بود که به خونه برگشتیم تو اتاق بودیم که مهسان داشت لباس عوض میکرد که لخت بود پرتش 

  کردم رو تخت و گفتم

  دخترم باید پوشک بشه _
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  بابایی پوشک نه خیلی سخته _

  حرف نشنوم پیشی کوچولو _

  چشم بابایی جونم شما صاحب اختیارید _

  باز ای فسقل زبون _

خندید ؛ سریع خم شدم و لبهاش و بوسیدم از روش بلند شدم پاهاش و باز کردم کرم زدم بین پاهاش و پوشکش 

کردم لباس هاش و که تاپ و شلوارک که روش عکس خرس داشت بود تنش کردم . ازاتاق رفتم بیرون 

دهنش اول  و شیشه رو گذاشتمشیشه شیرشو برداشتم توش شیر ریختم . به اتاق برگشتم خوابیدم کنار مهسان 

  . نمیخواست بخوره به اجبار همه اشو به خوردش دادم

  بعد از خوردن شیر سرشو گذاشتم رو سینه ام خواستم پستونکشو بزارم دهنش که گفت

  بابایی جونم پستونک نه _

  چرا دخترکم ؟ _

  انگشت بابایی رو میخوام _

 . تند تند میک میزد منم آروم تو گوشش الالیی میخوندم روی موهاشو بوسیدم انگشتمو گذاشتم دهنش و

 

 میخوام با آهنگ صدام برات یه الالیی بگم

 یه قصه از من و تو و یه عشق رویایی بگم

 تو قصه فرهاد بشم برم به کوه بیستون

 اسم تو اونجا بزنم با قلمی به رنگ خون

 ال ال ال ال گل بهار چشماتو روی هم بذار

 ها برام یه دسته گل بیاراز توی شهر قصه 

 ال ال الال سبد سبد گل های اطلسی و ناز

 یادت نره دوست دارم باشه میونه ما یه راز

 ممکن که دیو قصه ها به ما حسادت بکنه

 بیاد مییونه من و تو بخواد خیانت بکنه

 دیو اگه بین ما اومد با هم. هم اغوش میشیم

 از تو قصه میریمو براش .فراموش میشیم
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 م تو شهر پرییا اونجا فقط یه رنگیهمیری

 کی میتونه به من بگه عاشق شدن چه رنگییه؟

 این عشق " پنهونی باشه میونه ما و پرییا

 یواشکی و بی صدا"ساده و صاف و بی ریا

 وقتی هم آغوش شدیم دست بکشم تویی موهات

 شونه کنم تا خود صبح کمون ناز ابروهات

 نمرو پلک های قشنگتو برات نوازش میک

 پیشونی بلندتو با بوسه نازش میکنم

 تو بوسه غرقت میکنم تا جایی که دیونه شی

 صدتا دوست دارم میگم با تیک تیک ثانیه ها

 هزار دفعه میبوسمت تا بگذرند دقیقه ها

 دقیقه ها می رند و تو خوابهای رنگی میبینی

 سبد سبد شکوفه و گل های رنگی میچینی

 که میتونمالال الال دوست دارم.نمیدونم 

 ...همیشه پیشت بــمـونم

 سرود این الالیی رو کنار قلبت بــخـونم
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  مهسان

یک هفته از دانشگاه رفتن من میگذشت حسابی با دیانا صمیمی شده بودم دختر خوب و خاکی بود . ی کم 

م بهش می اومد و بامزه اش مذهبی بود و به حجاب اهمیت میداد و همیشه چادر عربی سرش بود که خیلی ه

میکرد . زیاد از زندگی من نمیدونست فقط میدونست که ازدواج کردم . دوست داشتم یک روز بیاد خونه و 

  با آرشام هم آشنا بشه تا از نگرانی دربیاد همیشه میگفت

  تو ساده ای و به همه اعتماد میکنی زیاد با کسی صمیمی نشو _

شه که به همه بدبین بود اونجوری دیگه هیچ دوستی ندارم . میدونم آرشام من به حرفش گوش نمیکردم نمی

  . هم دیانا رو ببینه نظرش تغییر میکنه

  با دستی که رو شونه ام نشست از جا پریدم دیانا با خنده نگاهم میکرد و گفتم

   چته دیوونه ترسیدم _

  نشست روبروم و گفت

  ؟همین قصد و داشتم دیگه ؛ مهسان جونی  _

  چی میخوای ؟ _

   اااا من همچین آدمیم _

  نه اصال حاال بگو ببینم چی میخوای ؟ _



 

 
258 

 

  میای بریم خرید ؟ _

  خرید برای چی ؟ _

  مانتو میخوام برای دانشگاه ندارم _

  به آرشام بگم بعد _

  یعنی باید از آرشام جونت اجازه بگیری _

  ی همچین چیزهایی _

  باشه پس ی زنگ بزن _

مو درآوردم و شماره ی آرشام و گرفتم رفتم اون طرف تا راحت تر صحبت کنم بعد دو تا بوق گوشی  گوشی

  رو برداشت و گفت

  جونم زندگیم _

  سالم بر جذاب ترین سرور دنیا _

 سالم بر زبون باز ترین پیشی دنیا خوبی ؟ _

 اهووووم شما خوبید ؟ _

  بله با صدای دخترم عالیم _

  مبابایی جوووون _

  جووونم _

  میشه با دیانا برم خرید ؟ _

  خرید چی ؟ _

  میخواد مانتو بخره میشه برم ؟ _

  میام خودم میبرمتون _

  آخه میترسم دیانا معذب باشه جلوی شما _

  ی کم مکث کرد که گفتم

  خواهش میکنم بابایی من تا حاال بیرون رفتن با دوست رو تجربه نکردم میشه برم _

  خندید و گفت

  خونه ای ۳اصال بهت نمیاد خودتو مظلوم کنی پیشی ؛ برو ولی راس ساعت  _

  واااااای عاشقتم مرسی بابایی جونم _
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  مواظب خودت باش خرید کردین زنگ بزن بیام دنبالتون _

  چشم بابایی جونم _

  خواستم قطع کنم که بابایی گفت

  پول داری عزیزم ؟ _

  بله دارم _

  ریزم هرچی دوست داشتی بخر باشه نفسم ؟تو کارتتم پول می _

  مرسی بابایی جونم دوستت دارم _

 . منم دوستت دارم خوشگلم _

  خداحافظی کردیم و گوشی رو قطع کردم و رفتم پیش دیانا که گفت

  چیشد آقا آرشام تون اجازه داد _

  اهووووم _

  . پس بزن بریم _

  . ت پاساژی که همیشه خرید میکنم رفتیماز دانشگاه رفتیم بیرون و تاکسی گرفتیم و سم

تو پاساژ میگشتیم مانتو ها رو نگاه میکرد و دو تا هم پرو کرد و خرید ولی من چیزی نمیخواستم . داشتیم از 

جلوی بوتیکی که لباس مردونه داشت چشمم خورد به ویترینش ی پراهن مردونه ی آبی کمرنگ تو ویترین 

دلم ضعف کرد دست دیانا رو گرفتم و کشوندم تو مغازه از مغازه دار خواستم  داشت که با تصور تو تن بابایی

  که اون لباس بیاره و نشونم بده وقتی آورد به دیانا گفتم

  خوبه برای آرشام بخرم _

  آره خوشگله _

  فروشنده گفت

  این شلوار ست هم داره _

 . میشه ببینم _

این لباس نشونم داد منم هردوشو خریدم دوست داشتم بابایی  شلوار پارچه ای مشکی که فوق العاده میشد با

  . رو خوشحال کنم

  خریدم که تموم شد به بابایی زنگ و زدم و خواستم بیاد دنبالمون که گفت

  نیم ساعت دیگه میرسه _
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  به دیانا گفتم که گفت

  شما بشمزشته مزاحممن خودم میرم عزیزم _

  زن ناراحت میشممزاحم چیه مراحمی این حرف و ن _

به اجبار موند تا بابایی بیاد . بعد نیم ساعت بابایی اومد دنبالمون و تو ماشین نشستیم و سالم و احوال پرسی 

  کردیم که دیانا کلی معذرت خواهی کرد که مزاحم شده بابایی هم گفت

  خواهش میکنم این چه حرفیه _

  . مدیانا رو رسوندیم خوابگاه و ما به سمت خونه رفتی

  پیش بابایی نشستم که گفتلباس هامو عوض کردم و پالستیک خرید و برداشتم رفتم

  بیرون خوش گذشت _

  اهوووم دیانا رو دیدین خیلی دختر خوبیه _

 بله متوجه شدم از ظاهرش معلومه دختر خوبیه حاال بگو ببین چی خریدی ؟ _

  د چشماش برق زد دراورد و گفتپالستیک و به دستش دادم وقتی بازش کرد لباس ها رو دی

  این ها مال منه _

  اهووووم سلیقه ام خوبه ؟ _

  عالیه _

  من و بوسید و گفت

  مرسی دخترکم _

  میشه بپوشید تو تنتون ببینم _

  آره _

  بلند شد همون لباس هارو تنش کرد همون جور که حدس زدم معرکه شده بود گفتم

  شما جذاب ترین مرد دنیا هستید _

  اومد جلوم و خم شد روم لبهامو بوسید و گفت

  تو هم زیبا ترین زن دنیا هستی _

  با لبخند نگاهش کردم و ناگهان لبهاش و بوسیدم و گفت

  دوستت دارم بهترین سرور دنیا _

 منم دوستت دارم خوشگلترین پیشی دنیا _
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  آرشام

یانا خیلی صمیمی شده بود دختر خوبی بود . همین که یک ماهی از رفتن مهسان به دانشگاه می گذشت با د

  . اخالقش تغییر نکرده همون مهسان گذشته است خیلی خوبه

امروز خیلی تو شرکت کار داشتم بعد از خستگی ترافیک به خونه رسیدم سوار آسانسور شدم و جلوی در 

  فتخونه رسیدم تا وارد شدم مهسان و صدا کردم که با عجله اومدم سمتم و گ

  سالم آقایی خسته نباشی  میشه یک دقیقه صبر کنی دیانا اینجاست حجاب بگیره بعد بیا داخل لطفنی _

با اخم نگاهش کردم بدون گفتن من کسی که فقط یک ماه آشنایی داشت به خونه دعوت کرده اخمم که دید 

  سرشو انداخت پایین تو گوشش گفتم

  به خاطر این کارت تنبیه میشی _ 

کردم لرز کرد با صدای دیانا که سالم میکرد صاف وایسادم و جوابش و دادم و وارد خونه شدم رفتم  احساس

  تو اتاق تا لباس هامو عوض کنم صدای دیانا رو شنیدم که گفت

 . ببخشید خیلی مزاحمت شدم ولی کسی رو دیگه نداشتم _

  این چه حرفیه عزیزم دوستی برای این چیزهاست دیگه _

  دیگهمن برم  _

لباس هامو عوض کردم رفتم بیرون که دیانا رفته بود مهسان اومد که بغلم کنه بی محلی کردم دیدم که بغض 

  . کرد ولی باید یاد میگرفت که نباید بدون اجازه ی من کسی رو به خونه دعوت کنه
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 وع کرد به صحبتتو آشپزخونه مثل جوجه اردک دنبالم راه افتاد . داشتم قهوه درست میکردم که شررفتم

  کردن گفت

 ....... بابایی به خدا من نمیخواستم بدون _

  نذاشتم حرف بزنه با پشت دست زدم تو دهنش و گفتم

  نمیخوام صداتو بشنوم _

بغلش کنم ولی بهش اهمیت ندادم قهوه دستشو گذاشت رو دهنش و اشکهاش سرازیر شد . دلم پر میزد که برم

ایی و رو کاناپه ی جلوی تلویزیون نشستم . مهسان هم اومد دنبالم زیر پاهام نشست مو برداشتم و رفتم تو پذیر

  و پاهامو بغل کرد و گفت

  . بابایی ببخشید هرچقدر میخوایید بزنید ولی باهاموحرف بزنید به خدا دق می کنم_

  گفتم از گریه هق هق میکرد ولی باید یاد میگرفت که نباید اینکارو انجام بده . با عصبانیت

 . برو تو اتاق نمیخوام ببینمت االن برو به کارت فکر کن _

 . دست و ما رفت تو اتاق ۴سرسو انداخت پایین و با هق هق و 

 . خیلی دلم میخواست برم بگیرمش تو بغلش و کلی بوسش کنم ولی نباید اینکارو کنم باید تنبیه بشه

لمی که از تلویزیون پخش میشد . دل تو دلم نبود که تلویزیون روشن کردم داشتم و شروع کردم به دیدن فی

 . برم پیش دخترکم و نذارم گریه کنه
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  مهسان

گوشه ی اتاق نشسته بودم و پاهامو تو شکمم جمع کرده بود و اشک میریختم همش چشمم به در بود تا بابایی 

رو ندارم . نکنه دیگه دوسم نداره ؟ نکنه ترکم کنه ؟ از  وارد اتاق بشه و بغلم کنه . من طاقت چنین تنبیه ای

دوستم و به خونه ای که توش زندگی میکنم این فکرها گریه ام بیشتر شد . مگه جیکار کردم یعنی نمیتونم

دعوت کنم . نمیدونم چرا بابایی انقدر به دیانا بدبین هست امروز فقط حالش خوب نبود ازش خواستم که بیاد 

  . حال و هواش عوض بشه همیناینجا تا 

نمیدونم چقدر تو اتاق بودم که در باز شد و بابایی وارد اتاق شد برق و روشن کرد که چشمام و بستم اومد 

  سمتم جلوم دو زانو نشست و گفت

  دخترک خوشگلم بسه گریه بیا بغلم _

  خودمو انداختم تو بغلش . محکم بغلم کرد و گفت

  ارت اشتباه بود یاد گرفتی کار اشتباهی نکنیبسه گریه قربونت برم ک _

  بله بابایی جووونم تورو خدا دیگه اینجوری تنبیه ام نکنید من و بزنید ولی اینکارو نکنید _

  هیییییش عزیزدلم گاهی الزمه این تنبیه _

  تو بغلش بلندم کرد و رفتیم تو پذیرایی نشستین رو کاناپه و سر مو گذاشت رو سینه اش . گفتم

  بابایی جووونم _
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  جونم _

 . من و بخشیدی _

  اره عزیزدلم بخشیدم _

  ی سوال ؟ _

  . جانم دخترکم _

  من تو این خونه حقی ندارم ؟ _

  این چه حرفیه معلومه داری اینجا خونه تو هست _

  پس چرا برای دعوت کردم دیانا باهام اینجوری رفتار کردید ؟ _

اینکه دیانا رو خوب نمیشناسم که بخوام اجازه بدم به خونه امون راهش  من قربون دخترم برم به خاطر _

  بدی

به خدا دختر خوبیه میدونم االن میگید ساده ام ولی اونقدر عاقل هستم که خوب و بد تشخیص بدم . امروز  _

  نارش باشمکبیاد اینجا تا حداقل بتونم دیانا بهم زنگ زد گفت حالش خوب نیست منم نخواستم برم بیرون گفتم

  مشکلش چی بود ؟ _

خانواده اش ی کم مشکل مالی داره دنبال کار میگرده ولی هیچ جا دانشجو قبول نمیکنه اگه هم قبول کنه  _

  . توقعات باال داره که دیانا اهلش نیست

  بهش زنگ بزن بگو فردا بیاد شرکت ببینم میتونم کاری براش بکنم _

  واقعنی بابایی _

  . م من برای خوشحالی تو هرکاری میکنماره عزیزدل _

  . مرسی بابایی جونم _

  . من سریع لبهاش و بوسیدم و کنار کشیدم پیشونی مو بوسید .

**********  

برای دیانا خوشحال بودم که کار پیدا کرده بود شده بو منشی نیمه وقت شرکت فقط روزها و ساعت هایی که 

 .کالس نداشت میرفت شرکت

شکر کرد که باعث شدم سرکار بره . اینجوری بابایی هم متوجه میشد که دیانا دختر خوبی هست کلی ازم ت

 .و دیگه بهش مشکوک نمیشه

  با بابایی نشسته بودیم داشتیم فیلم میدیدیم من تو بغل بابایی بودم که گفتم

 بابایی ؟_
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  جونم عزیزدلم_

 از دیانا راضی هستی ؟ _

  ولی به پای دخترک من که نمیرسه آره دختر خوبیه کارشم خوبه _

 میووووو میووووو میوووو _

 دلت بازی میخواد _

 میووووو میوووو _

 پیشی ها رو مبل نمیشینن _

  سریع رفتم زیر پاش دورش میگشتم و شیظونی میکردم . دستی به سرم کشید و گفت

  آروم بگیر بشین همین جا تا من بیام _

 میووووو میووووووو میووووو _

بایی رفت تو اتاق من همونجا منتظرش موندم . بعد از چند دقیقه با دست پر برگشت اومد رو کاناپه نشست با

  و گفت

  لخت شو پیشی کوچولو _

سریع لباس هایی که تنم بود درآوردم و لخت زیر پاهاش نشسته بودم به وسط پاهاش اشاره کرد که برم اونجا 

  زد روباسنم و گفتوایسم . رفتم به پشت وایسادم با دست 

  سرت پایین باشه باسنتو بده باال پیشی _

کاری که گفت انجام دادم . دست رو باسنم کشید و تو مشتش گرفت و مالید . الشو باز کرد انگشتشو گذاشت 

  روی سوراخ باسنم که خودم جمع کردم میترسیدم . محکم زد رو باسنم و گفت

  شل کن خودتو _

اشت روش و آروم فرو کرد از درد رفتم جلو که باز هم ضربه محکم تری زد رو انگشت پرب شده اش و گذ

  باسنم و گفت

  تکون نخور بزار جا باز کنه _

  درد داره بابایی _

  هییییییییش پیشی ها حرف نمیزنن _

 برگشتم سرجام و سعی کردم که تکون نخورم بابایی دوباره انگشتشو داخلم کرد خیلی درد داشت لبم و گاز

گرفتم تا صدام درنیاد . بابایی کم کم دو تا انگشتشو فرو کرده بود . داشتم عادت میکردم ولی بازم درد داشت 
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و میسوخت . ناگهان شی کلفتی رو باسنم حس کردم برگشتم دیدم پالگ دم داری رو گذاشته رو باسنم و 

  . میخواد فرو کنه من و بین پاهاش نگه داشته بود تا تکون نخورم

  شت روش و آروم آروم وارد کرد از درد جیغ میزنم بابایی گفتگذا

  هیییییش هییییییش پیشی کوچولو االن تموم میشه _

دیگه پالگ و کامل واردم کرد. اشکهام سرازیر شد . من و برگردوند و روبروش و اشکهایی که رو صورتم 

معجزه کرده بود و دیگه دردی احساس  بود لیسید بعد لبهامو بوسیدن با ولع همراهیش میکردم میتونم بگم

 . نمیکردم

اشک هام بند اومد و داشتم لذت میبردم . بابایی از من جدا شد قالده ی صورتی رنگ مو که اسم خودم روش 

  نوشته بود رو گردنم بست تلی که گوش های گربه ای داشت رو سرم گذاشت و گفت

  حاال شدی ی پیشی واقعی _

  تند تند بوسیدم که گفت دستشو به نشونه ی تشکر

  میتونی حرف بزنی پیشی کوچولو _

  مرسی که صاحبم هستید بابایی جونم _

 . لبمو و بوسید و کنار کشید و متفکرانه نگاهم میکرد میدونستم داره نقشه های پلیدی برام میکشه

 

  آرشام

 ۴م م . پدلی کنارم بود . میدونستبه این فکر میکردم که چه بازی انجام بدیم که هردو حسابی لذت ببریداشتم

دست و پا دویدن براش سخته رفتم تو آشپزخونه نخود و لوبیا و عدس آوردم و ریختم کف سالن پذیرایی تو 

  ی مسیر مشخص خبیثانه نگاهش کردم و گفتم

ه ثانیه زمان داری تا توپ و بیاری هر ثانیه که دیر کنی یک ضرب ۵۵توپی که تو دستم پرت میکنم تو  _

  پدل میخوری

 گفتم با ناله نگاهم کرد و من خبیثانه خندیدم . 

  آماده ای پیشی کوچولو _

  میوووووو میوووووو _

توپ و پرت کردم که قل خورد و رفت اتنهایی پذیرایی مهسان هم بدو رفت تا بیارتش روی این نخود و 

  ثانیه طول کشید گفتم ۴۵لوبیاها اذیتش میکرد رفت و برگشتش حدود 

 ثانیه دیر کردی برگرد باسنتو بده باال ۳۵ _
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ضربه با پدل بهش زدم که جیغ زد میدونستم درد و سوزشش باالست  ۳۵با بغض برگشت و باسنشو داد باال 

. دوباره توپ و انداختم و فرستادمش بره بیارتش میخواست تند بره تا دوباره ترکه نخوره که خورد زمین 

ن دفعه دیر تر برگشت و باز هم پدل خورد میدونستم خیلی سختش هست چون دوباره بلند شد و رفت . ای

  . اولین بار هم هست که اینجوری با هم بازی میکنیم

ضربه با پدل خورد که تمومش کردم خودش و پهن زمین کرد و اشک ریخت بغلش کردم  ۳۵حدودا نزدیک 

  ن دستهاش و گفتمو خوابوندمش رو کاناپه و نشستم روبروش و صورتش و گرفتم بی

 هیییییش تموم شد دخترکم _

اشکهاشو پاک کردم و لبهاش و بوسیدم همراهیم میکرد تا کم کم گریه اش قطع شد و آروم شد . رفتم پشتش 

  آروم پالگ و درآوردم که جیغ زد

  آییییییی بابایی درد داره _

  تموم شد قربونت برم تموم شد _

 بین پاهاش که حسابی خیس بود یدم کلی کبود شده بود . دستمو بردمتمام باسنشو کرم زدم کلشو چرب کر

  کم مالیدم براش و گفتم

  میبینم پیشی کوچولوم حسابی لذت برده و بین پاهاش دریا راه افتاده _

از خجالت سرشو ببن دستهاش گرفت آروم ی انگشتم و کردم داخلش که آهی از سر لذت کشید انگشتم و 

مو درآوردم و آلتمو بین پاهاش گذاشتم و واردش کردم . عقب جلو کردم تا هردو به درآوردم . شلوارک 

آرامش رسیدم . چند ثانیه روش خوابیدم بلند شدم با دیدن شکمم که کرمی شده بود خنده ام گرفت . مهسان 

تو  که خودش و بیحال افتاده بود . بلند شدم رفتم تو اتاق و حموم و آماده کردم . اومدم بیرون و بغلش کردم

گردنم قایم کرد الله ی گوشش و بوسیدم . بردمش تو حموم و گذاشتمش تو وان خودمم رفتم پشتش نشستم . 

  از درد ناله کرد و گفت

  بابایی میسوزه _

  االن خوب میشه قربونت برم _

  حسابی شستمش و تمیزش کردم از حوله اش تنش کردم و گفتم

  بشین رو تخت تا بیام _

  بابایی جوووونم چشم _

برگشتم تو حموم و خودم و شستم و اومدم بیرون حوله امو تنم کردم و رفتم سراغ مهسان و خوابوندمش رو 

تخت و برش گردوندم و باسنش که کبود شده بود کرم زدم و حسابی چربش کردم . پوشکی برداشتم و 

  پوشکشو بستم و لباس هاشو و تنش کردم . گفتم

  گلحاال شدی خانم  _
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  مرسی که برام وقت میزارید بابایی جونم _

  لبشو بوسیدم و گفتم

  بشین رو صندلی تا موهاتو خشک کنم _

کاری که گفتم و انجام داد و من سشوار و برداشتم و موهاشو خشک کردم و شونه کردم بافتمش نگاهی به 

 خودش انداخت و گفت

  مرسی بابایی جوووونم _

 . و پوشیدم دیدم مهسان داره با لذت نگاهم میکنه لبخندی بهش زدم حوله رو درآوردم و شلوارک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهسان

دلم برای هومن تنگ شده بود خیلی بی معرفت هست که بهم ی زنگ نمیزنه اصال نمیدونم هنوز ایران هست 

  . بزنم ولی میترسم سنگ رو یخ بشم بهش زنگیا رفته ؟ دوست دارم

ناست بهتر بهش زنگ بزنم خیلی وقته ازش خبر ندارم منم بی معرفت شدم اون بهترین روش پرسیدن از کیا

  .باردار هست نرفتم بهش سر بزنم حتی زنگ هم بهش نزدم

تلفن خونه رو برداشتم شماره ی کیانا رو گرفتم که بعد از سه یا چهارتا بوق که خورد تلفن و برداشت و 

  گفت

  بفرمایید _

 ؟سالم مامان خوشگله خوبی  _

  مهسان تویی ؟ _



 

 
269 

 

  اهوووم _

  سالم عزیزم خوبی ؟ _

  مرسی مامان خوشگله تو خوبی ؟ نی نی خوبه ؟ _

 آره عزیزم هردو خوبیم _

 نی نی کی میاد ؟ _

  ماه مونده ۳ماهمه  ۳ _

   اوووو چه تحملی داری من که از االن دلم داره ضعف میره _

نیا نمیدونی چقدر حس خوبیه که ی بچه از جنس خودت خودمم همینطورم دلم میخواد زودتر بیاد به د _

  داخلت داره رشد میکنه باهاش حرف میزنی

  ای جوووونم دلم نی نی خواست _

  انشاهللا تو هم زودی نی نی میاری _

  نه بابا آرشام میگه هنوز خودت بچه ای _

  خندید و گفت

  خب راست میگه واسه تو زوده _

 مادر شدن حس خوبی داره ؟ _

  آره خیلی _

  راستی از کیمیا خبر داری ؟ _

  نه دیگه مهرداد نمیزاره خبر بگیرم . میگه واسه خودت خوب نیست عصبی میشی _

  راست میگهاهووووم _

  دلت برای هومن تنگ شده _

 اهووووم _

م بهش نگ بزنی کم دیگه باهم حرف زدیم و تلفن و قطع کردم. کیانا هم که ازشون خبری نبود نمیدونم حاال ز

  یا نه ؟ تو همین فکرا بودم که صدای در اومد با عجله رفتم سمت بابایی و پریدم بغلش و بوسیدمش؛ گفتم

  سالم بابایی جونم خسته نباشید _

  . سالم فسقل بابا حسابی خستگیم رفع شد با این بوسه و بغل _
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رفتم تو آشپزخونه ی قهوه براش آماده بابایی من و گذاشت زمین و رفت تا لباس هاش عوض کنه منم سریع 

کردم با کیکی که تو یخچال بود گذاشتم رو سینی و بردم رو سالن و گذاشتم رو میز و منتظر بابایی شدم . 

  بابایی مثل همیشه با ی شلوارک تو پاش اومد بیرون تا رو میز و دید گفت

  دخترم چه کرده باباییش و دیوونه کرده _

نشست رو مبل و منم کنارش نشستم و زل زدم و نگاهش کردم اونم کم کم داشت قهوه  از حرفش ریز خندیدم

 . و کیک شو میخورد و من با لذت به بابایی خیره شده بودم

  بابایی گفت

  دختر تموم شدم انقدر زل نزن به من _

  دوست دارم بابایی خودمه خب دلم براش تنگ شده خب _

  و گفت من و محکم بغلم کرد و من و چلوند

  منم دلم برای دخترکم تنگ شده _

  مس دیگه نرو سرکار همیشه کنارم باش _

  الهی قربونت برم من نمیشه که اون وقت ور شکست میشیم باید تو خیابون زندگی کنیم _

  همه جا با شما زندگی قشنگه _

  لبهام و بوسید گفتم

  . بابایی جوووونم قهوه اتون یخ کرد _

  دن و گفتشروع کرد به خور

  . خیلی خوشمزه شده قربونت برم _

  نوش جون بابایی جونم _

از جام بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه میخواستم شام درست کنم متفکرانه وسط آشپزخونه وایساده بودم و 

یی اباید چی درست کنم ؟ غذای زیادی هم بلد نیستم  درست کنم . تو این فکرها بودم که با صدای بابنمیدونستم

  به خودم اومد که گفت

  داری چیکار میکنی وروجک ؟  _

  میخوام شام درست کنم ولی نمیدونم چی درست کنم ؟ _

  نمیخواد میریم بیرون باهم شام میخوریم _

  نمیخوااام میخوام خودم درست کنم _

  کتلت درست کن _
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  چشم بابایی شما برید استراحت کنید خودم درست میکنم _

  چرت بزنم تا ببینم دخترم چیکار میکنهمن برم ی  _

  . رفت از آشمزخونه بیرون و منم مواد کتلت و برداشتم و شروع کردم به درست کردن

وقتی داشتم پیاز و رنده میکردم کلی چشمام سوخت و اشک ریختم . بعد از رنده کردنش کلی صورتم و شستم 

ابه رو گذاشت رو گاز تا داغ بشه روغن ریختم حاال تا سوزشش بیوفته . مواد کتلت و آماده کردم .  ماهیت

میترسیدم کتلت ها رو بچینم ته ماهیتابه میترسیدم ی موقع دستم بسوزه . با احتیاط و وحشت کتلت ها رو 

  . چیدم و زیرش کم کردم تا مغز پخت بشه

دم ت ها رو سرخ کرچند تا سیب زمینی خرد کردم و خاللی کردم تا سرخ کنم و کنارش بزارم . بالخره کتل

و تموم شد . سیب زمینی ها رو هم سرخ کردم و تمومش کردم .چیدم تو ظرف و گذاشتم روی گاز و رفتم 

  . تو اتاق لباس هامو با ی تاپ و دامن کوتاه عوض کردم و جلوی اینه نشستم و آرایش مالیمی انجام دادم

  شستم و آروم دستی تو موهاش کشیدم و گفتمنگاهی به بابایی انداختم خیلی آروم خوابیده بود کنارش ن

  بابایی نمیخوایید بیدار بشید _

   االن بیدار میشم _ 

 زووود بیا بابایی _

از اتاق رفتم بیرون و رفتم تو آشپزخونه و میز چیدم . نگاهی بهش انداختم خیلی خوب شده بود البته از من 

. داشتم کتلت ها رو میچیدم تو دیس که ناگهان دستم بعید بود اینکارها . خوشبختانه درست انجامش دادم 

 . چسبید به ماهیتابه که داغ بود جیغم رفت هوا

  بابایی با نگرانی اومد سمتم و گفت

  چیشد ؟ _

  با بغض گفتم 

  دستم چسبید به ماهیتابه بابایی _

  با عصبانیت گفت

  حواست کجاست دختر _

ایی نداشتم میدونم نگران شده بود دستم و گرفت و برد گرفت زیر بغض کرده بودم توقع این رفتار و از باب

  شیر آب سرد خیلی میسوخت گفتم

  میسوزه بابایی _

  هیییش حق حرف زدن نداری _
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دستمو خشک کرد انگشتی که سوخته بود و پماد سوختگی زد و پانسمان کرد . خیلی میسوخت نمیتونستم 

  لی جرات اشک ریختن نداشتم . بابایی با عصبانیت گفتتحمل کنم تو چشمهام اشک جمع شده بود و

  بشین رو صندلی تا غذا رو بیارم _

به حرفش گوش دادم و نشستم رو صندلی . بابایی دیس غذا رو گذاشت رو میز تا نگاهش به صورت من 

  افتاد گفت

  گریه بی گریه ی قطره اشک بریزی تنبیه ات دو برابر میشه _

  گفتمبغض مو قورت دادم و 

  بابایی جونمآخه تنبیه واسه چی ؟ من دستم سوخته گناه دارم _

  تنبیه واسه این که یادبگیریبه اموال من صدمه نزنی _

  دلم از حرفش گرفت من که به ماهیتابه صدمه وارد نکردم به خودم صدمه زدم گفتم

  من به ماهیتابه صدمه نزدم _

ر خنده من با تعجب نگاهش میکردم چرا میخندید ؟ من که حرف نتونست جلوی خنده اش بگیره و بلند زد زی

  خنده داری نزدم . وقتی خنده اش قطع شد لپمو کشید و گفت

  دختره ی خنگ من _

  با قهر رومو برگردوندم و گفتم

  من خنگ نیستم _

وال منی این تو من منظورم از اموال تو بودی دختر خنگ نه ماهیتابه تو برام با ارزشی نه این تو جزو ام _

 گوشات فرو کن

ز کتلت سمتش و ی لقمه انتونستم لبخند مو که از حرفاش رو لبم نقش بسته بود پنهان کنم .رو مو برگردونم

گرفت و تو دهنم گذاشت . هردو باهم غذا میخوردیم ی لقمه بابایی میخورد ی لقمه به من میداد . بهترین 

  . غذایی بود که خوردم

م به کمک بابایی میز جمع کردم و ظرف ها رو چیدم تو ماشین ظرف شویی و روشنش کردم بلند شدم از جا

  . داشتم میز دستمال میکشیدم که ناگهان بابایی رو میز خمم کرد خواستم بلند شم که نذاشت و گفت

  از جات تکون نمیخوری پیشی کوچولو _

  بابایی تورو خدا ببخشید غلط کردم دیگه مواظبم _

  نشنوم صداتو _
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بغض کرده بودم منتطر تنبیه ام بودم بابایی دامن و زد باال و لباس زیر مو کشید پایین دستشو میکشید رو 

باسنم خودمو سفت کرده بودم آروم باسنم و میمالید تا شل کنم . منتظر ضرباتش بودم . ناگهان ضربه محکمی 

  رو باسنم زد از درد جیع کشیدم که بابایی گفت

  مر و معدرت خواهی کن از اولضربات بش _

  دوباره ضربه ی محکمی روش زد که با جیغ گفتم

  غلط کردم بابایی ۵ _

ضربات تند تند پشت سر هم رو باسنم میزد من میشمردم و معذرت خواهی میکردم اشکهام سرازیر شد .  

  ضربه دست از ضربه زدن برداشت و گفت ۴۵بعد زدن 

 . همینطوری بمون _

  مت یخچال یخ آورد و گذاشت رو باسنم که از جا پریدم و گفتمدیدم رفت س

  یخ کردم بابایی _

  برات خوبه تکون نخور عزیزدلم _

بعد از چند دقیقه یخ و برداشت و لباس زیرم و کشید باال و بغلم کرد و لبهامو بوسید و اشک هامو پاک کرد 

  و گفت

  یاد گرفتی دیگه به تموال من آسیب نزنی _

  بابایی یاد گرفتم ممنونم که تربیتم میکنید بله _

 . ره لبهامو بوسیدادوب

  من و برد داخل دستشویی و صورتم و با صابون شست و خشک کرد . گفت

  حاال شدی ی دختر تر و تمیز _

  مگه تمیز نبودم بابایی _

  نه گریه کرده بودی صورتت سیاه شده بود _

  خودم و توبغلش جا دادم و گفتممن و برد بیرون . و نشوند رو کاناپه 

  بابایی میسوزه _

  پیشونیمو بوسید و گفت

  خوب میشه دخترکم . خودتم انقدر لوس نکن محکم نزدم که _

  . تازه محکم نزدید اگه محکم میزدید چی میشد _
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  زبون نریز پیشی کوچولو _

 . خودمو تو بغلش قایم کردم و حرفی نزدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آرشام

خیره شده بودم به چهره اش و نگاهش میکردم خیلی مظلوم تو بغلم خوابیده بود . از وقتی اومدم خونه 

میخواستم بهش بگم ولی نتونستم ، نتونستم بهمش بریزم . میدونستم اگه بفهمه داغون میشه . نباید بزارم بفهمه 

  . ، اینجوری بهتر حداقل غصه نمیخوره

  . روی موهاشو بوسیدم . خودم کم کم به خواب رفتم دستمو دورش محکم تر کردم و
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*******  

صبح طوری که مهسان بیدار نشه از جام بلند شدم ی دوش مختصر گرفتم و لباس پوشیدم مهسان و بوسیدم 

 . و از اتاق رفتم بیرون

م بیرون تو آشپزخونه رفتم ی قهوه برای خودم درست کردم و خوردم . میز صبحانه رو چیدم ، از خونه زد

  . . سوار ماشینم شدم و به سمت شرکت رفتم

وقتی رسیدم با خانم بهاری سالم و احوال پرسی کردم و رفتم تو اتاقم امروز جلسه مهمی داشتیم نشسته بودم 

تو اتاق و داشتم پرونده هارو نگاه میکردم که تلفن زنگ خورد برداشتم و جواب دادم که خانم بهاری بود 

  گفت

  ی کارتون دارندخانم محب _

  بگید بیان داخل _

  گوشی رو قطع کردم ، خانم محبی با چند ضربه به در و اجازه ی من وارد اتاق شد و گفت

  سالم آقای سلطانی صبحتون بخیر _

  سالم صبح شما هم بخیر بفرمایید _

  ۵۱ت میخواستم امروز مرخصی بگیرم یکی از استادهای دانشگامون کالس گذاشته برامون ساع _

  یعنی مهسان هم کالس داره ؟ _

  بله _

  پس چرا چیزی نگفت ؟ _

  حتما یادش رفته االنم حتما تو خونه خوابیده _

  اره دقیقا شما میتونید برید برگه ی مرخصی تون بدید خانم بهاری من امضا میکنم _

  ممنونم با اجازه _

میداد گداشتم یک ساعت دیگه زنگ بزنم بیدارش و نیم نشون  ۱از اتاق رفت بیرون به ساعت نگاه کرد که 

  . کنم دختر خنگ یادش رفته کالس داره

خودمو سرگرم کارهام کردم . حرف هایی که میخواستم تو جلسه بزنم آماده کردم . گوشی مو برداشتم و 

  شماره ی مهسان و گرفتم که با کلی بوق با صدای خواب آلود جواب داد و گفت

  بله _

  م کوچولو نمیخوای بیدار شی ؟سالم خان _

  سالم بابایی نه تورو خدا بزار بخوابم _
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  ای دختر تنبل احیانا امروز جایی نمیخوای بری ؟ _

  نه بابایی جایی ندارم برم _

  وقتی بهت میگم خنگی ناراحت میشی و قهر میکنی _

  ااااا بابایی اصنشم قهرم _

  ریکالس ندا ۵۱قهر الکی نداریما مگه ساعت  _

  رفته بود بابایی ساعت چنده ؟واااااای یادم _

 . نترس دیر نشده بلند شو برو ی دوش بگیر صبحانه ی کامل بخور بعدم برم دانشگاه با آژانسم برو _

 چشم بابایی جونم ممنونم که بیدارم کردید _

  مهسان دیگه تاکید نمیکنم با آژانس بریا _

 چشم بابایی جونم _

  گوشی رو قطع کردم که ناگهان در باز شد مهرداداومد تو گفتم خداحافطی کردیم و

   اینجا طویله است سرتو انداختی اومدی تو _

  خب بابا چته حواسم نبود در بزنم اتاق خوابت که نیست _

  آدم نمیشی تو در زدن و یاد نمیگیری _

  حاال چیکار داری ؟ _

  این پرونده آوردم امضا کنی _

  فتم و امضا کردم ک بهش برگردوندم و گفتمپرونده رو ازش گر

  اتاق جلسه آماده است _

  آره وسایل پذیرایی هم چیدیم _

  خوبه کیا اومده ؟ _

  نه زنگ زدم بهش گفت جایی کار داره نمیتونه بیاد _

  کجا ؟ نگفت _

  نه دیگه نپرسیدم من میرم نیم ساعت دیگه جلسه شروع میشه _

  . برو االن میام _

د از اتاق بیرون رفت منم ی نگاهی به برگه ها کردم و بلند شدم از اتاق رفتم بیرون و با منشی هماهنگ مهردا

 . کردم که مهمون ها اومدند به اتاق جلسه راهنماییشون کنه



 

 
277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهسان

 ستم دوباره زنگبعد از قطع کردن تلفن تازه به خودم اومدم امروزکالس نداشتم امروز یکشنبه است خوا 

بزنم به بابایی بگم که با خودم گفتم نکنه دیانا به هوای کالس رفتن مرخصی رد کرده . گوشی رو برداشتم و 

  شماره ی دیانا  و گرفتم بعد از چند تا بوق گوشی رو برداشت و گفت

  بله _
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 سالم خانم چطوری ؟ _

 مرسی خوبم تو خوبی ؟ _

 اگه بزاری بخوابم خوبم _

  چه تو به من زنگ زدیا دختر پررو به من _

 واال تو میخوای بپیجونی به هوای دانشگاه نمیدونم کجا میخوای بری _

  اوه اوه همسر جونت بهت زنگ زد _

  من و ضایع کردی زود باش راستشو بگوبله کلی هم _

  بیا دانشگاه بهت میگم _

 خوب شد به آرشام زنگ نزدم بگم کالس نداریم _

  گ میزدی آبروی من و میبردیوااااای زن _

  بیرونت میکرد چون از دروغ بدش میاد _

  خوب شد به عقلت رسید به من زنگ بزنی اول _

  اهووووم چون باهوشم _

  بابا باهوش _

  پس میام دانشگاه باید همه چی رو برام تعریف کنی _

  باشه ساعت یک دانشگاه باش _

ام بلند شدم رفتم دستشویی و دست و صورتم و شستم و رفتم خداحافطی کردم و گوشی رو قطع کردم از ج

  تو آشپزخونه تا میز صبحانه رو دیدم سوتی زدم و گفتم

  اووووو بابایی چه کرده من و دیوونه کرده _

ی لیوان چایی ریختم و پشت میز نشستم ، با ولع شروع کردن به خوردن صبحانه حسابی که سیر شدم میز 

رو مرتب کردم و رفتم تو اتاق ی مانتو شلوار کرم رنگ پوشیدم نشستم جلوی آینه  جمع کردم و آشپزخونه

ی آرایش مالیم هم رو صورت نشوندم . منقعه مو هم سر کردم کتونی مشکی مو پام کردم و کوله مو برداشتم  

وستت دانشگاه دزنگ زدم آژانس وقتی منتظر ماشین بودم به بابایی پیام دادم ) بابایی جوووونم من دارم میرم 

  داااارم بووووووس (

براش فرستادم که سریع جوابمو داد ) مواظب خودت باش دخترم منم دوستت دارم بووووس( با لبخند به 

  . پیامش نگاه کردم

  . همون لحظه آژانس رسید منم سوار ماشین شدم و آدرس دادم به راننده و اون هم راه افتاد
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انا کجا میخواسته بره . کنجکاوی ذهنم و درگیر کرده دوست داشتم زودتر داشتم به این فکر میکردم که دی

دقیقه ماشین جلوی دانشگاه وایساد و کرایه رو حساب کردم و از ماشین  ۴۵برسم و همه چیز و بفهمم .بعد از 

  پیاده شدم رفتم تو دانشگاه و گوشی مو درآوردم . شماره ی دیانارو گرفتم وقتی جواب داد گفتم

 ایی؟کج _

  دقیقه دیگه میرسم ۵۵برو تو سلف من  _

 . گوشی رو قطع کردم و رفتم تو سلف و پشت میزی نشستم منتطر دیانا شدم

باورم نمیشد این چیزهایی که از دیانا میشنیدم آدم ها چقدر میتونن بی رحم باشن آخه ، کاش میتونستم کمکش 

و بغض کرده جلوی من نشسته بود . هیچ حرفی برای کنم ولی متلسفانه کمکی از من برنمیاد . با ناراحتی 

دلداری دادن نداشتم که براش بزنم . خیلی دوست نامرد و بی معرفتی هستم که نفهمیدم چند روز تو حال 

خودش نیست . البته انقدر خوب تظاهر میکنه حالش خوبه که آدم شک نمیکنه چنین مشکل بزرگی داشته 

  .باشه

  دیانا گفت

  یکار کنم مهسان دارم دیوونه میشمنمیدونم چ _

  غصه نخور قربونت برم درستش میکنیم باهم _

 آخه چی شد که اینجور شد ؟ _

گفته بودم که تو تهران جز خاله ام کس دیگه نیست اون ها خانواده مقیدی نیستند واسه همین زیاد باهاشون  _

اری که چرا بهمون سر نمیزنی من تو رو رفت و آمد نداریم سه چهار روز پیش خاله ام زنگ زد و گریه ز

  مثل دخترم دوست دارم انقدر گفت که دلم براش سوخت و رفتم خونه اشون کاش پام میشکست و نمیرفتم

  . اشکهاش سرازیر شد دستش و گرفتم و سعی کردم بهش بفهمونم تنها نیست و من کنارشم

  ادامه داد

ردم خوابگاه نمیخواستم زیاد بمونم فقط میخواستم دل خاله ام بعداز ظهر رفتم که ی سر بهشون بزنم و برگ _

نشکنه . خاله ام ی دختر و پسر داره که اسم هاشون پریا و پدرام  هست . وقتی رفتم اونجا فقط پریا و خاله 

ام اونجا بودند . کنارشون نشستم کلی صحبت کردیم خاله ام خیلی خوشحال بود . نزدیکای غروب بود خواستم 

دم خوابگاه که خاله نذاشت هرچی گفتم خوابگاه اجازه نمیده قبول نکرد حتی خودش زنگ زد خوابگاه برگر

و گفت که من اونجا میمونم . اون شب پدرام نیومد خیالم راحت شد چون اونقدر عوضی و هیز هست که 

ت نه انگار لخدوست ندارم چشم تو چشم بشم باهاش جوری رفتار میکنه و بدن آدم سرتا پایین اسکن میک

جلوش وایسادی کال آدم و معذب میکنه . خوشحال بودم که نیست ولی خوشحالی من زیاد طول نکشید . آخر 

شب پریا ی اتاق بهم نشون داد که برم بخوابم بزرگترین اشتباهم این بود که در اتاق و قفل نکردم . مانتو مو 

کشیدم و سعی کردم بخوابم چون صبح میخواستم  دراوردم زیرش یه تاپ بندی پوشیده بودم . رو تخت دراز

ساعت چند بود که با صدای در از جا پریدم تو تاریکی دیدم که پدرام که انگار مست برم شرکت . نمیدونم

بود اومد تو اتاق متوجه شدم که اتاق و اشتباهی اومده خودم زیر پتو قایم کرده بودم اومد بخواب رو تخت 
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خیره شده بود بهم و گفت : به به دختر خاله ی خوشگلم همیشه دوست داشتم تو  منو دید با چشمای قرمزش

این موقعیت ببینمت گفتم تو اینجا چیکار میکنی برو بیرون با نیشخند گفت : کجا برم خوشگل خانم تازه پیدات 

و آبروم  نکردم ترسیده بودم و میلرزیدم میترسیدم جیغ بزنم خاله ام شوهرش بیدار بشن فکر کنن تقصیر م

 . بره . آروم از جا بلند شدم خواستم از در بزنم بیرون که از موهام گرفت و من و پرت کرد رو تخت

  بقیه اش و با هق هق تعریف کرد و ادامه داد

  . مهسان نمیدونی چقدر سخت بود اون شب بدترین شب زندگیم بود دخترونه هام به باد رفت _

م بیرون و اومده بودیم کافه ی کنار دانشگاه . اگه حالش و اینجوری میدیدند خوب بود که از دانشگاه زده بودی

میخواستن کنجکاوی کنن که درست نبود. سریع رفتم ی لیوان آب از گارسون گرفتم و به اجبار به خوردش 

 ادادم ازش خواستم آروم باشه .میدونستم خواسته ی بیجایی هست ولی خب چیز دیگه نمیتونستم بهش بگم . ب

  هق هق گفت

امروز رفتم پیشش گردن نگرفت گفت از کجا معلوم دختر بودی شاید بخوای خودت بندازی به من . اون  _

  موقع مست بودم چیزی یادم نمیاد. مهسان داداشهام بفهمن من و زنده نمیزارن نمیدونم چیکار کنم

ر ند شو بریم خونه ما ی کم آروم تهیییییش الهی قربونت برم باهم درستش میکنیم کسی هم نمیفهمه ؛ بل _

  بشی عزیزم بلند شو

به اجبار بلندش کردم و ی آژانس گرفتیم و رفتیم خونه . به زور بهش ی قرص آرامبخش دادم و ازش خواستم 

استراحت کنه . حسابی نگرانش بودم باید بهش کمک میکردم قبل از هرچیزی باید میرفت پیش مشاوره تا 

 یزو فراموش کنهبتونه اون شب غم انگ

  . باید به بابایی زنگ بزنم بگم که دیانا اینجاست تا دوباره ناراحت نشه و تنبیه ام نکنه

گوشی مو برداشتم شماره ی بابایی رو گرفتم هرچی بوق خورد جواب نداد با خودم گفتم شاید تو جلسه است 

دم خونه دیانا هم حالش خوب نبود اومده ، براش نوشتم: ) سالم بابایی جونم خسته نباشی بابایی جونم من اوم

  . خونه ی ما بوووووووس ( و فرستادم

به دیانا سر زدم که دیدم خوابیده بود . قرص آرامبخش کار خودش کرده بود. به ارامش احتیاج داره . رو 

  . داشتنکاناپه جلو تلویزیون نشستم و تلویزیون و روشن کردم با کنترل کاناالش و باال پایین کردم هیچی 

حسابی تو فکر بودم نگران دیانا بودم با خانواده ی مذهبی که داشت اگه میفهمیدند سر دیانا میبریدند با اینکه 

  . دیانا هیچ تقصیری نداره . چقدر بد که انقدر فرهنگمون بده که همیشه دختر و مقصر میدونیم

  با زنگ گوشیم به خودم اومدم سریع برداشتمش و گفتم

  اباییجونم ب _

 سالم دخترکم خوبی ؟ _

  اهوووم شما خوبید ؟ _

 االن که صدای دخترم و میشنوم عالیم _
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  خدارو شکر خسته نباشی بابایی جونم _

 مرسی دخترم دیانا چیشده که اومده اونجا _

  مفصله بابایی جونم  فقط ی مشکل بزرگ داره _

  باشه عزیزم انشاهللا که حل بشه _

  بابایی جونم _

  ونم عزیزمج _

  میشه به دیانا کمک کنیم ؟ _

  من که نمیدونم مشکلش چیه اگه بتونم آره کمکش میکنیم _

  مرسی بابایی جوووونم زووود بیا خونه _

  چشم عزیزم _

  . خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم

  . ا هم اینجاستبه خاطر اینکه سرگرم بشم رفتم تو آشپزخونه تا برای شام ی غذای خوب درست کنم دیان

مواد الزانیا رو آماده کردم داشتم میچیدم توی ظرف که بزارم تو ماکرویو که با صدای دیانا به خودم اومدم 

  گفتم

 کی بیدار شدی ؟ _

  همین االن _

 بهتری عزیزدلم ؟ _

  بد نیستم _

  پشت میز نشست و گفت

  چیکار میکنی؟ _

  . دارم شام درست میکنم _

  شتم داخل ماکرویو روشنش نکردم چون زود بود . به دیانا گفتمالزانیا رو گذا

  چایی نسکافه یا قهوه _

  هرکدوم راحت تری فرق نداره _

  بگو دیگه برای من همش راحت _

  . گفتم که فرق نداره _
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  منم دو تا فنجون نسکافه درست کردم ؛ نشستم روبروی دیانا که گفت

  مهسان چیکار کنم ؟ _

 عزیزدلم مطمئن باش درست میشهغصه نخور  _

  چجوری ؟ من حتی پول ندارم برم برای ترمیم _

  برای چی ترمیم کنی ؟ _

میفهمی چی میگی ؟ ترمیم نکنم که حتی نمیتونم در آینده زندگی خوبی داشته باشم حتی نمیتونم خانواده  _

  تشکیل بدم

  با تو کرده باید به سزای عملش برسه چرا نمیخوای بفهمی دیانا تو مقصر نیستی اونی که اینکارو _

  منظورت چیه ؟ _

 . باید ازش شکایت کنی _

  خواست جوابموبده که با صدای زنگ در گفت

  فکر کنم آرشام من برم مانتومو بپوشم _

 دیانا رفت تو اتاق و من رفتم در و باز کردم با دیدن بابایی بوسیدمش و گفتم

  خسته نباشی آقای من _

   ه نیستم خانم مندیگه خست _

سالم و احوال پرسی کردند . بابایی رفت تو اتاق تا لباس اومد داخل خونه و دیانا هم از اتاق اومد بیرون با هم

 . هاشو عوض کنه

  من رفتم تو آشپزخونه تا برای بابایی قهوه درست کنم دیانا هم پشت سر من اومد تو آشپزخونه و گفت

  مهسان من دیگه برم _

  شام بمون بعد با آرشام میرسونیمت بزار با آرشام مشکلت و حل کنیمکجا  _

  ی موقع بهش نگیا به خدا خجالت میکشم _

  ی بار گفتم هزار بار دیگه هم میگم خجالت نداره تو مقصر نیستی اون عوضی مقصر _

 .... آخه _

  آخه بی آخه _

شاره کردم که باهام بیاد . ولی تو آشپزخونه موند قهوه رو درست کردم از آشپزخونه رفتم بیرون به دیانا هم ا

  میدونستم خجالت میکشه که بیاد . نشستم کنار بابایی و گفتم
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  بفرمایید آقا _

  مرسی خانم خانما _

  ی بوس کوچیک از لبهام کرد سریع عقب کشیدم نمیخواستم دیانا ببینه خجالت میکشیدم آروم گفتم

  ااااا زشته دیانا اینجاست _

  هیچ زشتم نیست زنمی دوست دارم ببوسمت _

  از خجالت سرم و انداختم پایین لپ هام گل انداخت . اروم تو گوشم گفت

  قربون اون لپ های گل انداختت برم من _

  . اااا خدا نکنه _

  عقب کشید و فنجون قهوه اشو برداشت و ی کم کم مزه مزه کرد و گفت

  از من برمیاد ؟خب بگو ببینم مشکل چیه ؟ چه کمکی  _

  قول میدی طرز فکرت راجع به دیانا عوض نشه _

  با اخم نگاهم کرد و گفت

  مگه چیشده ؟ _

  دیانا رو صدا کردم تا بیاد وقتی اومد روبروی ما نشست . گفتم

  خودت بگو _

  نه الزم نیست مهسان مشکل خودم و خودم حلش میکنم _

  ام خیلی بهتر میتونه کمکت کنهاین چه حرفیه من دوستت کمکت میکنم آرش _

  نه الزم نیست _

  بابایی با عصبانیت گفت

  میگی چیشده یا نه _

  بله میگم _

به بابایی گفتم چه اتفاقی افتاده دیانا تمام مدت سرشو انداخت بود پایین میدونستم داره اشک میریزه خجالت 

  . ز ما کار میکنه و میتونه کمک کنهمیکشید ولی نباید دست رو دست میذاشتیم بابایی عقلش بهتر ا

بابایی پاشو انداخت رو پاش و متفکرانه نگاهم کرد. چند لحظه سکوت بینمون بود یک لحظه ترسیدم بابایی 

هم فکر کنه دیانا مقصر هست هم از کار اخراجش کنه هم به من اجازه نده باهاش دوستی کنم . با استرس 

  کست و گفتبهش نگاه میکرد که بالخره سکوت و ش
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  باید ازش شکایت کنی ؟ _

  دیانا با تعجب گفت

  نمیشه اخه خانواده ام میفهمن بعد منو میکشن آبروم میره _

  شما که کاری نکردی اون پسر خاله ی عوضیت باید بترسه اون مقصر _

جه بشن اگه بله اون مقصر هست ولی تو جامعه ی ما کسی این و قبول نداره من نمیخوام پدر و مادرم متو _

 بفهمن خدایی نکرده سکته میکنن

  اشکهاش سرازیر شد رفتم کنارش نشستم و گفتم

  آروم باش عزیزدلم _

  به بابایی گفتم

  خب راست میگه درست نیست بفهمن _

  درست نیست این پسر راست راست بچرخه و عین خیالش نباشه باید به سزای عملش برسه _

  دیانا گفت

  سزای عملش برسه ولی آخه چجوری بهمن دوست دارم _

  . بهش فکر میکنم و بهتون خبر میدم _

  ممنونم _

  رو کرد به من و گفت

  خانم خانما شام چی داریم ؟ _

  ای وای یادم رفت ماکرویو و روشن کنم _

 .سریع رفتم تو آشپزخونه و ماکروویو روشن کردم

  بالخره بعد از نیم ساعت غذا حاضر شد

ف پیتزا خوری و نوشابه رو هم ریختم توی پارچ و با سه تا لیوان گذاشتم سرمیز ؛ بابایی و کشیدمش تو ظر

  . دیانا رو صدا زدم

 سر میز دیانا با غذاش بازی میکرد و توی فکر بود خیلی نگرانش بودم گفتم

  دونه چجوری اون مرتیکه اشغال رو بشونه سرجاشنگران نباش آرشام می _

  ن حرف زدنم چشم غره ای بهم رفت منم سرمو انداختم پایین ، دیانا گفتبابایی به خاطر لح
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میترسم مهسان میترسم درست نشه!اونوقت منم و یه آینده ی تباه شده!!! هرلحظه خودمو مالمت میکنم که  _

  چرا اونشب در رو قفل نکردم

خت بازی نکن ببین چه دستپ غذاتو بخور باهاش ببین گفتم نگران نباش مطمئن باش درست میشه حاال هم _

  خوبی دارم

شام رو خوردیم و با کمک دیانامیز و جمع کردم . بعد از جمع کردن میز و شستن ظرف ها با یه سینی چایی 

  و با دیانا رفتم تو پذیرایی و به بابایی تعارف کردم که گفت

  خانومم خسته نباشی _

 درمونده نباشی همسری_

ایی حاضر شد و دیانا رو رسوندیم دم خوابگاه . توراه برگشت بابایی خیلی تو چایی رو خوردیم و بعدم باب

 فکر بود گفتم

 بابایی جونم به چی فکر میکنی؟؟؟ _

  به راه حل مشکل دیانا _

گه کنه پس دیکنه یه راه حل خوب و عاقالنه هم براش پیدا میمیدونستم وقتی بابایی به مسأله ای فکر می

 . بعد به خونه رسیدیمسوالی نکردم و یکم 

 همراه بابایی وارد خونه شدیم

بعد از عوض کردن لباسام با یه تاپ و شلوارک و نشوندن یه آرایش مالیم پریدم بغل بابایی که روی تخت 

  دراز کشیده بود

 .بابایی هم مشغول نوازشم شد و تو گوشم برام الالیی میخوند که کم کم چشمام گرم شد و خوابم برد

 

 

 

 

 

 

  رشامآ

مشکل دیانا ذهنم و درگیر خودش کرده بود دوست داشتم کمکش کنم خیلی دلم براش میسوخت اومده بود 

درس بخونه ولی طعمه ی آدم بی وجدان شده بود . باید حق شو کف دستش میذاشتم تا دیگه اینکارو با کس 

  . دیگه ای انجام نده
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  تبفرسته تو اتاقم . بعد از چند دقیقه وارد اتاق شد و گفتلفن شرکت و برداشتم و به منشی گفتم که دیانا رو 

  بله آقای سلطانی با من کاری داشتید ؟ _

  آدرس پسر عمه ی عوضی تو میخوام _

  میخوایید چیکار کنید ؟ نمیخوام کسی از این موضوع رو بفهمه _

  نگران نباش اتفاقی نمیافته فقط ی گوشمالی ساده است همین آدرس و بده _

  ترس و لرز آدرس و بهم داد گفتم با

  میتونی بری _

  . از اتاق رفت بیرون

ی درس درست و حسابی بهش بدم . از اتاق رفتم بیرون و رفتم سمت  باید با مهرداد هماهنگ کنم تا با هم

  اتاق مهرداد در زدم و با شنیدن  صداش در و باز کردم و وارد اتاق شدم تا منو دید گفت

 . رئیس افتخار دادید به به جناب _

  لودگی تو بزار کنار مهرداد بابا شدی ولی آدم نشدی _

  خب معلومه آدم نمیشن _

 . هرچی بگم تو ی جواب تو آستین داری _

  خوبه میدونی و کل کل میکنی _

  بسه کارت داشتم که اومدم _

 خب بگو _

همه بفهمن فقط گفتم یکی از دوستای ماجرا رو براش تعریف کردم ولی اسم دیانا رو نیوردم نمیخواستم 

مهسان هست که نمیشناستش . دستاشو از عصبانیت مشت کرد چشماش قرمز شده بود میدونستم یادخاطرات 

  بدی افتاده بود مهرداد گفت

کف دستش به آدم هام میسپرن برن سراغش کاری میکنم به گوه خوردن مرتیکه عوضی باید حقشو بزاریم _

ه ناموس مردم چشم نداشته باشه میدم آلتشو ببرن خواجه اش کنن تا دیگه نتونه اینکارا رو بیوفته تا دیگه ب

  بکنه

  . فقط حواست باشه مهرداد نمیخواد این قضیه به خانواده اش انتقال پیدا نکنه _

  حواسم هست فقط آدرس و اسم طرف و بده _
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لد چجوری اینجور آدم ها رو سرجاش بنشونه آدرس و اسم و دادم به مهرداد دیگه بقیه اش با خودش بود ب

چون قبال از اینجور آدم ها خنجر خورده بود . بلد بود حقشون و بزاره کف  دستشون تا دیگه کسی به 

 . سرنوشت خواهرش دچار نشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهسان
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  سر کالس نشسته بودیم و منتظر بودیم استاد بیاد سر کالس که دیانا گفت

  ن دیروز آرشام شماره و آدرس پدرام و ازم گرفتمهسا _

 نگران نباش عزیزم مطمئن باش میدونه باید چیکار کنه _

  من نگران اینم برای شما دردسر درست کنم اون وقت شرمندتون بشم _

  نگران نباش وقتی ی چیزی میگه میدونه میخواد چیکار کنه _

  . با اومدن استاد سر کالس حرف هامون قطع شد

نمیدونم خود استاد خسته نمیشه دو ساعت ی بند صحبت کرد و درس داد و جزو نوشتیم . دیگه خسته شده 

بودم . انقدر به استاد گفتیم خسته نباشید تا آخر کالس و تعطیل کرد . داشتیم از کالس می اومدیم بیرون که 

  آقای نیازی که یکی از همکالسی هام هست جلومو گرفت و گفت

  سا ؟خانم پار _

  بله بفرمایید _

  میتونم جزوتون و بگیرم کپی کنم _

  بله حتما بفرمایید _

  جزو رو بهش دادم که گفت

  ممنون لطف کردید آخه بچه ها میگن جزوه ی شما از همه کامل تر االن کپی میگیرم براتون میارم _

  خواهش میکنم _

  بازم ممنون _

 شگاه رفتیم و روی ی صندلی نشستیم که دیانا گفتاز کالس رفتیم بیرون و به سمت حیاط دان

  غلط نکنم این نیازی ار تو خوشش اومده _

  غلط کرده من مال یکی دیگه ام _

  خب خر اون که خبر نداره _

  یعنی کور حلقه ام و نمیبینه _

  دیگه مالک حلقه نیست االن خیلیا از این حلقه ها میندازند _

  در هر صورت بیخود کرده _

انا سری به نشونه ی تاسف تکون داد و دیگه حرفی نزد سرشو انداخت پایین و دوباره رفت تو فکر با دی

  آرنجم محکم زدم تو پهلوش که صداش دراومد و گفت
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  چته وحشی ؟ _

  وحشی خودتی میخواستی نری تو فکر _

  وم خودم و میسابمنمیتونم مهسان از فکر اون شب بیرون نمیام همش حس میکنم نجسم مدام میرم حم _

  این فکر را رو نکن باید بری پیش روانشناس تا بتونی با این قضیه کنار بیای _

  . باورت نمیشه مرد از ی متریم میبینم از وحشت سریع راه مو کج میکنم _

  میدونم چی میگی خیلی سخته برو پیش روانشناس _

  . اره باید برم تا بتونم زندگی کنم _

  یم که کالس بعدی شروع شدپاشو پاشو بر _

  .بعداز ظهر کالس داشتم بعد از کالس آژانس گرفتم و رفتم خونه ۴اون روز تا ساعت 

 .وارد خونه که شدم اول از همه به بابایی زنگ زدم و گفتم که رسیدم خونه

ید برم ارفتم ی دوش گرفتم و سرحال شدم نشستم جلوی آینه موهامو سشوار کشیدم خیلی بلند شده موهام ب 

کوتاهش کنم . موهامو دم اسبی همونجوری که بابایی دوست داشت بستم . آرایشی هم رو صورتم نشوندم به 

  . خودم تو آینه لبخندی زدم و بوس فرستادم

حوله رو از دورم باز کردم و لباس زیرم و پوشیدم بعد تاپ و دامن سفید مشکی مو پوشیدم . دوباره به خودم 

  . م خوشگل شده بودمتو آینه نگاه کرد

از اتاق رفتم بیرون تصمیم داشتم برای بابایی غذای مورد عالقه اش که زرشک پلو با مرغ بود رو درست 

 . کنم

 

 

 

 

 

 

 

 

  آرشام
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پزخونه تو آش مهسان بپره تو بغلم ولی نبود . آروم رفتم تو دیدم کلید انداختم و وارد خونه شدم توقع داشتم

  . داره کارایی میکنه که من نمیدیدمپشت به من وایساده و 

آروم وارد آشپزخونه شدم از پشت بهش نزدیک شدم تو حال خودش بود و داشت واسه خودش آواز میخوند 

  . ناگهان از پشت بغلش کردم که شروع کرد به جیغ کشیدن تو گوشش گفتم

  هییییییش منم وروجک _

  یرون که نذاشتم و گفتمبیاد ببا شنیدن صدام آروم تر شد خواست از بغلم

  انقدر وول نخور تو بغلم بمون _

  نیخوااااام خیلی بدی بابایی از ترس نزدیک بود سکته کنم _

  خدا نکنه فسقل _

ی بوسه روی گوشش نشوندم که نفس عمیقی کشید میدونستم رو گوشش حساسه . برش گردوندم روبروی 

  خودم و لبهاش و بوسیدم و گفتم

  خش میخواست دخترش و سورپرایز کنهبابایی رو بب _

  لبخندی زد و با شیطنت گفت

  دیگه تکرار نشه بابایی _

  با دست زدم رو باسنش و گفتم

  پررو شدیا وروجک _

ریز ریز خندید و ادامه کارشو انجام داد تازه فهمیدم چیکار میکرد داشت ساالد درست میکرد در قابلمه ها 

  رو برداشتم و گفتم

  وبی میاد . دختر بابا خیلی زحمت کشیدهچ بوی خ _

  قابل بابایی جونم و نداره _

  در قابلمه ی بعدی رو باز کردم با دیدن مرغ گفتم

  اوه اوه پس حسابی میخوای دلبری کنی _

  اهووووم _

  پس تامن لباسمو عوض میکنم میز و بچین _

  تعظیمی کرد و گفت

  چشم سرورم _
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رفتم سمت اتاق لباس هامو درآوردم مثل همیشه فقط ی شلوارک پام کردم . رفتم از آشپزخونه بیرون رفتم و 

بیرون و رفتم تو آشپزخونه دیدم میز و چیده داخل سرویس بهداشتی و دست و صورتم و شستم . از اتاق رفتم

  و منتظر من هست تا من و دید لبخند زد و گفت

  بفرمایید سرورم _

  بشینه که با اخم گفتمنشستم پشت میز . مهسان خواست 

  کی به تو اجازه داد بشینی _

سریع بلند شد وایساد و با ناراحتی سر به زیر انداخت نمیدونم چرا دلم میخواست اذیتش کنم . داشت با حسرت 

به غذا نگاه کرد . منم با خونسردی غذا رو کشیدم و شروع کردم به خوردن دو قاشق خوردم که از گلوم 

  دلی کشیدم عقب و بهش گفتمپایین نرفت . صن

  وروجک اونجوری نگاه نکن بیا بشین رو پام بدو ببینم _

  روشو کرد اونور و گفت

  نیخوااااااااااام _

  وروجک من قهره ؟ _

  اهوووووم _

  بزور کشیدمش تو بغلم و گفتم

  میدونی حق قهر کردن نداری وروجک _

  ینیخواااام قهرم هی من و امروز ناراحتم میکن _

  . دخترم و اذیت کنم حاال بیا باهم غذا بخوریمدوست دارم _

 . ی قاشق از غذا گرفتم جلو دهنش و سریع خورد دخترکم گشنه بود . با شوخی و خنده غذا رو خوردیم

  بعد بلندش کردم و نشوندمش رو اپن و گفتم

  دخترکم تا االن خسته شدی این همه کار کردی بقیه اشو من انجام میدم _

  با لبخند دستشو گذاشت زیر چونه اش و گفت

  ببینم بابایی کار میکنهدوست دارم _

زدم رو ببنیش و شروع کردم به جمع و جور کردن آشپزخونه مهسان هم با لبخند نگاهم میکرد هروقت 

 . نگاهص میکردم برام بوس میفرستاد
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 مهسان

  . م وقتی کار میکرد جذاب تر میشدبابایی هم خوب کار میکنه ها . با لبخند بهش نگاه کرد

  وقتی کارها تموم شد اومد سمتم و با شیطنت نگاهم کرد و گفت

  حاال به من میخندی _

  نه بابایی من غلط بکنم به شما بخندم بابایی _

  من و گرفت تو بغلش و بلندم و انداخت رو کولش که شروع کردم به جیغ زدن که محکم زد رو باسنم و گفت

 بچه انقدر جیغ جیغ نکن ساکت _

  زد تو گوشم که زیاد درد هم نداشت گفتمن و برد تو اتاق و پرتم کرد رو تخت که یهو جیغ زدم آروم

  جیغ جیغو خانم ساکت مثل اینکه به دهن بند نیاز داری _

  نه نه ساکت  میشم بابایی _

شت و به دهن بست با ناراحتی به انگشت شو گذاشت رو دهنم و نذاشت دیگه حرف بزنم . دهن بند و بردا

بابایی نگاه کردم اصال از دهن بند خوشم نمیاد فکم درد میگیره . پیشونی مو بوسید . دستامو برد باالی تخت 

  و با طناب بست و گفت

  سعی کن دستتو زیاد تکون ندی چون ممکنه زخم بشه _

کون بخورم ی کم هم ترسیده بودم ولی پاهامم هرکدوم به گوشه ای از تخت بست دیگه اصال نمیتونستم ت

  . آسیبی نمیزنه آروم تر بودم میدونستم بابایی بهم

بند برداشت و به چشمهام زد دیگه هیچی نمیدیدم و استرسم بیشتر شده بود ولی در عین حال آروم بودم  چشم

  . این تناقض دوست داشتم

  . پاره کرد واااای نه من این لباسمو دوست داشتماز رو تاپم سینه هامو مالید ناگهان احساس کردم تاپمو 

از روم بلند شد نمیدیدم داره چیکار میکنه این عصبیم میکرد . نمیدونم چجوری ولی لباس زیرم و پاره کرد. 

نوک سینه امو گرفت تو دستهاش و محکم فشار داد فریاد زدم ولی شنیده نشد . به نفس نفس افتادم حس خیسی 

دم . بابایی نوک سینه هامو کرد تو دهنش و شروع کرد به مکیدن و خوردن . نفسم تند شده بین پاهام حس کر

  . بود

  دستشو برد بین پاهام خیسی شو که دید گفت

  حسابی خیس کردی پیشی کوچولو _

 خجالت کشیدم دوست داشتم پاهامو ببینم تا خیسی شو متوجه نشه ولی نمیتونستم . از رو لباس زیر بین پاهامو

میمالید خودم و تکون میدادم . لباس زیرمو هم پاره کرد . دست میکشید بین پاهام و میمالید داشتم لذت میبردم 
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که دستسو برداشت . حس کردم از تخت رفت پایین . حسابی ناراحت شده بودم دوست داشتم ارضا بشم اما 

   . نذاشت

موقع  ی جواب داد به بخت خودم بد و بیراه گفتم که بدمنتظر بودم تا بیاد که صدای گوشی بابایی بلند شد بابای

  . تلفنش زنگ خورد

  ناگهان بابایی اومد چشم بندمو برداشت و دهن بندمو باز کرد و گفتم

  چیشده بابایی _

  خودمم نمیدونم هنوز باید بریم خونه مهرداد _ 

  داشت دستاهامو باز میکرد گفتم

  برای کیانا اتفاقی افتاد _

  ونم مهسان پاشو حاضر شونمید _

بلند شدم دست و پام ی کم درد میکرد . دلشوره گرفته بودم فقط خدا کنه اتفاق بدی پاهامم باز کرد از جام

 . نیوفتاده باشه

لباس هامو پوشیدم و با عجله از خونه بیرون رفتیم تو ماشین نشستیم و بابایی ماشین و روشن کرد و با 

  بیده بودم به صندلی آروم گفتمسرعت میروند من از ترس چس

  میترسمتورو خدا یواش برو _

انگار حرفنو نمیشنید . تو فکر خودش بود ناگهان ی ماشین از روبرو اومد من جیغ زدم که بابایی زد رو 

  . ترمز من با سر رفتم تو شیشه

  بابایی که انگار تازه به خودش اومده بود سریع برگشت سمت من و گفت

  ان ؟خوبی مهس _

  آره آره خوبم نگران نباش فقط سرم درد میکنه ی کم _

  ... قرمز شده باید _

قبل از اینکه حرفش تموم بشه آقایی زد به شیشه که بابایی پیاده شد سرمو تکیه دادم به صندلی ماشین و 

  . چشمام و بستم . امیدوارم اتفاق بدی برای کسی نیوفتاده باشه

  باز کردم بابایی گفتبا صدای در ماشین چشمامو 

   باید بریم بیمارستان _

  ترسیدم نکنه واسه کسی اتفاق بدی افتاده باشه گفتم

 چیشد کسی طوریش شده ؟ _
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  نه عزیزم واسه خاطر تو میگم _

  نه بابایی من خوبم بریم مهرداد مهمتره _

  تو مهم تری نمیشه قربونت برم پیشونیت قرمز شده _

  ترسیدم همین من خوبم عزیزدلم فقط _

  مطمئن ؟ _

  بله مطمئن _

  ببخشید خیلی ترسوندمت _

  با شیطنت گفتم

  دیگه تکرار نشه _

  خندید و راه افتاد گفتم

  بابایی تورو خدا آروم برو _

  چشم _

به خونه مهرداد رسیدیم و زنگ زدیم که کیانا در  و باز کرد و ما سوار آسانسور شدیم دکمه طبقه ی مورد 

  یم و باال رفتیم . تا رفتیم داخل کیانوش و کیانا داخل بودند تا ما رو دیدند کیانوش گفتنظر زد

 کجا بودید دیر کردید ؟ _

  رفتم کنار کیانا نشستم و گفتم

 چیشد ؟ _

  بابایی گفت

  مهرداد کجاست ؟ _

  کیانا با گریه گفت

به تو که ه گفت خبر نداره بعد همنمیدونم هرچی زنگ  میزنم بهش خاموش اول به کیانوش زنگ زدم ک _

  هردو اومدید اینجا تو رو خدا پیداش کنید من دارم میمیرم

  کمرشو ماساژ دادن و گفتم

  . آروم باش به خودت رحم نمیکنی به کوچولوت رحم کن قربونت برم آرشام پیداش میکنه _

  بابایی گفت

  . من و کیا میریم و پیداش میکنیم _
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  رم پیشش رفتم پیشش که گفتبه من اشاره کرد ب

  مهسان مواظب کیانا باش هر اتفاقی افتاد به من زنگ بزن باشه _

  تو هم مواظب خودت باش هر خبری شد زنگ بزن لطفاباشه عزیزم _

  باشه عزیزم _

 . با کیانوش از خونه بیرون رفتند . منم رفتم پیش کیانا تا بتونم دلداریش بدم
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  رشامآ

خیلی نگران مهرداد بودم نکنه رفته پیش پدرام و اونم بالیی سرش آورده باشه . دارم دیوونه میشم با کیا همه 

  جا رو گشتیم ولی نبود . کیا گفت

ساعت از گمشدنش بگذره تا بتونه اقدام  ۱۴دیگه کجا رو بگردیم هیچ جا نیست کالنتری هم که گفت باید  _

  هم گشتیم یعنی کجا موندهکنه تمام بیمارستان ها 

  دستم و مشت کردم و محکم کوبیدم به فرمون ماشین و گفتم

  نمیدونم دیگه باید کجا رو بگردیم _

ناگهان فکری به ذهنم رسید ماشین و روشن کردم با سرعت میروندم به سمت جایی که فکر میکردم اونجا 

میپرسید کجا داری میری جوابشو نمیدادم فقط  باشه . فقط خدا خدا میکردم حدسم درست باشه هرچی هم کیا

  . با سرعت میروندم

  جلوی بهشت زهرا رو ترمز زدم و از ماشین پیاده شدم که کیا گفت

  برای چی اومدی اینجا ؟ _

  نبودی اتفاقات بدی افتاده که خبر نداری وایسا همین جا تا بیام _

ینکه نور گوشی مو انداختم تا بتونم ببینم پیداش میکنم تا ا کیا وایساد و من رفتم جلو تاریک بود چیزی نمیدیدم

  پیداش کردم سر خاکش نشسته بود رفتم جلو و کنارش نشستم و گفتم

  اینجا چیکار میکنی ؟ میدونی همه جا رو دنبالت گشتم _

  آروم گفت

  پیداش کردم آرشام _

 کی رو ؟ _

  خاک بخوابههمون عوضی که باعث شده خواهر جوونم زیر خوارها  _

 دیدم داره گریه میکنه حرفی نزدم میخواستم خودش حرف بزنه تا آروم بشه گفت

سالش بود حقشو گذاشتم کف دستش آرشام کاری کردم که دیگه نتونه به دختری  ۵۳تو که دیده بودیش فقط  _

دمش وقتی تجاوز کنه میدونی کی بود ؟ پسر خاله ی  همون دوست مهسان هست وقتی دیدمش تا میخورد ز

بهش گفتم توی نامرد بهش تجاوز کردی میدونی چی گفت بهم گفت تجاوزی نبوده گفت خودش خواسته دروغ 

میگفت عوضی من دادم به بچه ها انقدر زدند که دیگه نمیتونه به کسی تجاوزکنه اصال دیگه نمیتونه راست 

م ازش نه منم به جرم تجاوز به خواهرکنه چه برسه به تجاوز گفت میره از دستم شکایت میکنه گفتم شکایت ک
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 شکایت میکنم اونم ترسید و بیخیال شد فکر نکنم دیگه بتونه سمت دختری بره آرشام بالخره انتقامشو گرفتم

.  

از شنیدن حرفاش عصبی شده بودم دلم میخواست منم اونجا بودم تا میتونستم خشمم و خالی کنم . سعی کردم 

  مهرداد و بلندش کنم گفتم

پاشو داداش االن خانمت داره از نگرانی سکته میکنه پاشو بریم خونه نشین اینجا به خدا خواهرتم راضی  _

  . نیست

  با کمک من از جاش بلند شد بردمش سمت ماشین و در و باز کردم و نشست تو ماشین که کیا گفت

  چیشده ؟ چرا اینجوریه ؟ _

  بعدا بهت میگم بشین تو ماشین تا بریم _

یم تو ماشین قبل از اینکه راه بیوفتیم گوشی مو از جیبم درآوردم و شماره ی مهسان و گرفتم که سریع نشست

  جواب داد و گفت

  جانم _

 سالم عزیزم خوبی ؟ _

  خوبم تو خوبی ؟ مهرداد و پیدا کردی ؟ _

  آره زنگ زدم همین و بگم _

 یانا منتظرمرسی مرسی میدونستم که پیداش میکنی زوووود بیایید که ک _

  باشه اومدیم _

خداحافظی کردیم و گوشی رو قطع کردم ماشین روشن کردم و راه افتادیم مهرداد هم سرشو تکیه داده بود 

 . به صندلی و چشمهاشو بسته بود
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  مهسان

 گوشی رو قطع کردم کیانا اومد کنارم و گفت

 چیشد پیداش کردند ؟ _

  ه دارن میان خونه آروم باش قربونت برمآره عزیزم خداروشکر حالش خوب _

  نشست رو مبل و سرشو میون دستهاش گرفت نشستم کنارش و گفتم

  برو تا برسند ی کم استراحت کن عزیزم _

  نمیتونم تا نبینم آروم نمیشم این بچه هم فهمیده باباش نیست نا آروم _

  دت نیستی به فکر این کوچولو باششده آروم باش و استراحت کن به فکر خوبه خاطر این بچه هم _

تمام سعی مو میکنم ولی سخته نمیشه نگرانم نگرانم تمام زندگیم عشقم مهسان مهرداد نباشه من هیچی  _

  نیستم

  حالتو درک میکنم عزیزم حاال خدارو شکر که حالش خوبه و داره میاد حتما دلیلی برای اینکارش داره _

دراومد . بلند شدم از جام و رفتم در و باز کردم و آرشام و مهرداد اومدند همون لحظه زنگ آپارتمان به صدا 

داخل خونه . کیانا تا مهرداد و دید از جاش بلند شد خودش و انداخت تو بغل مهرداد و شروع کرد به گریه 

م هکردن مهرداد هم محکم بغلش کرد نمیدونم تو گوشش چی میگفت اما کم کم داشت آروم میشد  . بابایی ب

 . اشاره کرد که بریم . بدون اینکه اونها رو از حال و هوا دربیاریم از خونه بیرون رفتیم

  تو ماشین نشسته بودیم داشتیم میرفتیم سمت خونه که گفتم

 بابایی؟ _

 جونم دخترکم _

 چیشده بود ؟ چرا انقدر مهرداد پریشون بود ؟ اصال کجا بوده ؟ _

  بهشت زهرا بوده _

  زهرا واسه چی ؟ واااای بهشت _

  فضول خانمچقدر تو هولی صبر کن برسیم خونه همه چی رو برات میگم _

  فضول نیستم فقط کنجکاوم _

  بله بله خانم کنجکاو _
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  . دیگه تا به خونه برسیم حرفی نزدیم

نداخت ا ماشین و تو پارکینگ پارک کرد و باهم سوار آسانسور شدیم رو طبقه مورد نظر وایساد . بابایی کلید

 . در خونه رو باز کرد باهم وارد خونه شدیم

وارد اتاق خواب شدم که لباس هامو عوض کنم با دیدن اتاق خواب خنده ام گرفت لباس هام که بابایی پاره 

 کرده بود هرکدوم گوشه ای از خونه افتاده بود داشتم جمع میکردم و با خودم گفت

  ری پاره کردنگاه تورو خدا لباس های نازنین مو چجو _

 با صدای بابایی از جا پریدم .گفت

  چرا انقدر با خودت غر غر میکنی ؟ _

  خوب نگاه کن ببین با لباس های نازنینم چیکار کردی _

  لباس ها رو گرفتم جلوش و نشونش دادم که گفت

  فدا سرت میری دوباره میخری _

رک شو پوشید و خودشو پرت کرد رو تخت از جلوم گذشت و لباس هاش و درآورد و مثل همیشه فقط شلوا

  . من با تعجب نگاهش میکردم که گفت

  . چرا اینجوری نگاه میکنی لباس هاتو عوض کن و بیا بخوابیم خسته ام _

سری تکون دادم و لباس هامو با لباس خواب صورتیم عوض کردم و پریدم رو تخت و ی گاز از بازوی 

  گفتبابایی گرفتم که فریادش بلند شد و 

  چیکار میکنی ؟ _

  خب نخوابید قرار بود برام تعریف کنید _

  خودم میدونم ولی فردا به خاطر اینکارت تنبیه میشی _

  با لبهای آویزون گفتم

  باشه _

 یهو با هیجان گفتم

 خب منتظرم _

بالی  ینکه چنینباورم نمیشد حرفایی که بابایی میزد . اصال نمیدونستم که مهرداد خواهر داره چه برسه به ا

بزرگی هم سرش اومده چقدر سخته برای ی دختر که ی پسر بهش تجاوز کنه . مینا هم که سنی نداشته فقط 

سالش بوده حق داشته که خودکشی کنی فکر میکرده دیگه پاک نیست و نجس شده . اشک هام جاری شد  ۵۳

  . شده بودی نگاه به بابایی کردم خوابیده بود الهی بمیرم امشب خیلی خسته 



 

 
300 

 

از تخت پایین اومدم و رفتم بیرون و تو آشپزخونه فکر مینا خیلی مشغولم کرده بود و خوابم نمیبرد . آروم

رفتم و کتری رو گذاشتم رو گاز تا جوش بیاد . نشستم پشت میز و دوباره فکرم رفت سمت مینا و دیانا . 

مهرداد خقشو گذاشت کف دستش عمرا دیگه  خدارو شکر که دیانا به فکر خودکشی نیوفتاد . خوشحالم که

  . سمت دختری بره البته بابایی گفت بخواد هم نمیتونه بره

  اینجا چرا نشستی ؟ _

  با شنیدن صدا از تدس جیغ زدم و پریدم با دیدن بابایی گفتم

  واااای چقدر آروم میایید سکته کردم _

  چه فکری بودی من آروم نیومدم تو تو فکر بودی حاال بگو ببینم تو _

  همینجوری که زیر کتری رو کم میکردم و چایی دم میکردم گفتم

  به فکر مینا و دیانا بودم _

 چرا ؟ _

فکرمو مشغول کردند براشون ناراحتم خیلی سخته برای ی دختر ؛ خوشحالم که مهرداد حق شو گذاشت  _

  . کف دستش

  رو بدبخت نمیکنهناراحت نباش خوشگلم میدونم سخته ولی دیگه دختری  _

  چایی میخوری ؟ _

  آره بریز بیخوابمون که کردی _

  اااا خوب شما بخوابید من خوابم نمیبرد _

  منم بدون تو خوابم نمیبره _

  خجالت کشیدم از حرفش و سرم و انداختم پایین گفت

  قربون اون خجالتت برم آخه کی میخوای یاد بگیری از من خجالت نکشی _

  دو تا فنجون چایی ریختم و کاکائو ها رو از یخچال درآوردم تا با چایی بخوریم . بابایی گفتحرفی نزدم و 

  کی اخه االن کاکائو میخوره _  

  ااا بابایی خب با چایی میچسبه توروخدا _

  از دست تو فقط همین امشب _

  پریدم و بوسیدمش و گفتم

  . مرسی بابایی جونم عاشقتم _
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و چایی خوردیم . بابایی از دبیرستان و دانشگاهش خاطره تعریف میکرد کلی به باهم کلی حرف زدیم 

کارهاشون خندیدم . چقدر شیطنت میکردند و استادها و معلمها رو اذیت میکردند . کال با خاطره تعریف 

 . کردنش فکر منو منحرف کرد تا دیگه به مینا فکر نکنم . خیلی خوشحالم که هست

بالیی سر پدرام اومده کلی خوشحال شد و کلی اشک ریخت به خاطر خواهر مهرداد  دیانا وقتی فهمید چه

دیانا بهتر از هرکسی میتونست درکش کنه . خدارو شکر میکنم حداقل تونستیم به دیانا کمک کنیم فقط دیانا 

  . نگران خانواده اش بود که متوجه نشوند که خدارو شکر چیزی نفهمیدند

ماهی که ازدواج کردم  ۳ابایی و فالمک و بابا رو به خونه مون دعوت کنم . تو این میخواستم خانواده ی ب 

هنوز به خونه مون نیومدند و کلی ما اونجا رفتیم . باید قبلش به بابایی میگفتم . آخر این هفته برای مهمونی 

ا ی شم بابایی بمناسب بود چون بعدش امتحانات شروع میشد و باید درس میخوندم میدونستم یک نمره کم ب

  . تنبیه ، حسابی پوستم و میکنه

  به بابایی زنگ زدم و موضوع رو بهش گفتم که کلی خوشحال شد و استقبال کرد و گفت

  تو نمیخواد هیچ کاری کنی به بتول خانم میگم بیاد کمکت _

تم واقعا نمیتونسبتول خانم ، خانمی بود که هروقت مامانش مهمون داشت به کمکش میرفت . منم قبول کردم 

  . تنهایی از پس این همه کار بربیام

بعد از صحبت کردن با بابایی . به مامان زنگ زدم که بعد کلی بوق گوشی رو برداشت و باهم صحبت کردیم 

کلی حال و احوال کرد. برای پنجشنبه دعوتشون کردم که قبول کرد . بعد به بابا زنگ زدم و از اونم دعوت 

  . الی قبول کردکردم که با خوشح

وای چقدر کار داشتم دلم میخواست به بهترین شکل ازشون پذیرایی کنم . قبل از هر چیزی باید میرفتیم خرید 

  . خوراکی های خودمم تموم شد

بابایی که اومد باهم به فروشگاه رفتیم من عاشق خریدم . با ذوق رفتم ی چرخ برداشتم و شروع کردم به 

  تم می اومد برمیداشتم و تو چرخ میذاشتم . بابایی هم دنبالم میومد . گفتخرید کردن هرچی دم دس

 همه ی اینا برای مهمونی الزمه ؟ _

  اهووووم _

  چیپس و پفک و پاستیل و شکالتم برای مهموناست _

  آره دیگه برای مهموناست دیگه _

  اهوووووم _

  خانم خانما این همه خریدمیکنی اجازه نمیدم بخوریا _

  اااااا چرا ؟ _

  چون واست خوب نیست این همه هله و هوله _
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  نچ میخوام همه شو بخورم _

  نه هروقت اجازه میدم میخوری _

  بابایی بد _

  چی گفتی ؟ فکر کنم گفتی اینارو برگردونم سرجاش _

  نه نه گفتم چقدر خوبه به فکر من هستید _

ی کنم کل فروشگاه رو بار زدیم . رفتیم صندوق و بابای بابایی خندید و چیزی نگفت . کلی خرید کردیم فکر

  حساب کرد . خرید هارو تو صندوق عقب گذاشتیم . تو ماشین نشستیم که بابایی گفت

 خریدهات تموم شد _ 

  بله بابایی جووونم ممنونم _

  . لبخندی بهم زد و ماشین و روشن کرد و راه افتادیم سمت خونه

ماشین و تو پارکینگ پارک کرد و با هم خرید ها رو باال بردیم و وارد خونه شدیم  به خونه که رسیدیم بابایی

  . و تو آشپزخونه گذاشتیم

رفتم تو اتاق و لباس هامو با تاپ و شلوارک سورمه ای خونگی عوض کردم  . رفتم تو آشپزخونه تا خریدها 

  رو جابه جا کنم که دیدم بابایی همه اشو جابه جا کرد گفتم

  اا بابایی ممنونم خودم جابه جا میکردماا _

  اشکال نداره خودم جابه جا کردم _

بابایی رفت تا لباس هاشو عوض کنه . منم داشتم دنبال خوراکی ها میگشتم تا بیارم بخورم ولی هرچی گشتم 

 نبود . با صدای بلند بابایی رو صدا کردم
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  آرشام

  دا میکرد با هول رفتیم تو آشپزخونه گفتمبا شنیدن صدای مهسان که اسمم و ص

 چیشده ؟ _

 با دیدن من زد زیر خنده با اخم گفتم

  صدام کردی بخندی _

  نه نه به خدا آخه چهره اتون خیلی باحال شده بود _

  حاال چیشد اونجوری صدام کردی _

  خب خوراکی هام و کجا گذاشتید ؟ _

  ام دادیبه خاطر این اونجوری صدام کردی و سکته  _

  اهوووم خب پیداشون نمیکنم _

نباید هم پیداشون کنی چون من نمیخوام حاال هم که اینجوری سکته ام دادی از خوراکی به هیچ عنوان  _

  خبری نیست

  ااا بابایی تورو خدا ببخشید _

  حرف نباشه گفتم خبری نیست _

اید با جدیت بیشتری باهاش برخورد کنم . از آشپزخونه رفتم بیرون و وارد اتاق شدم . خیلی لوسش کردم ب

لباسهام و که وسط اتاق ول کرده بودم و رفته بودم جمع کردم و رفتم تو پذیرایی و رو کاناپه روبروی مبل 

نشستم که مهسان با ی فنجون قهوه اومد کنارم و فنجون و گذاشت رو میز و کنارم نشست و خودشو مثل 

بهش بی اهمیت بشم خنده ام گرفته بود سعی بر کنترلش داشتم . آروم و با گربه تو بغلم جا کرد . سعی کردم 

  بغض گفت

  معذرت میخوام بابایی فکر نمیکردم هول کنید _

  باشه قبول میکنم معدرت خواهی تو ولی خبری از خوراکی نیست _

  دیگه خوراکی نمیخوام تحمل بی محلی شما رو ندارم _

  کردم طاقت دیدن اشکهاشو نداشتم گفتماشکهاش سرازیر شد . محکم بغلش 
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  هییییییش گریه نکن عشقم _

  خودشو بیشتر تو بغلم جا کرد سرشو برد زیر گردنم و شروع کرد به بوسیدن گردنم. گفتم

  االن وقت شیطونی نیست پیشی کوچولو _

کردم و پرتش کردم به حرفم اهمیتی نداد و به کارش ادامه داد و شروع کرد به مکیدن گردنم . محکم بغلش 

  رو کاناپه و خودم افتادم روش از گردنش گاز محکمی گرفتم که جیغ زد گفتم

 خودت خواستی پیشی کوچولو _

گردنشو میخوردم و گاز میگرفتم که بلند آه میکشید و ناله میکرد . دستشو بردم باال سرش و تاپ شو درآوردم 

و دستم و شروع کردم به مالیدن و نوک و بین انگشتام و لباس زیرش و هم درآوردم . سینه ها شو گرفتم ت

  . میگرفتم و میپیچوندم . صداش بلند تر شد آه و ناله اش بیشتر

از روش بلند شدم شلوارک و لباس زیرشو درآوردم . لباس خودمم درآوردم و افتادم روش . همونجوری که 

  . سینه هاشو میخوردم و گاز میگرفتم آلتمو بین پاهاش میگرفتم

از روش بلند شدم و مهسان و بلند کردم ازش خواستم دستاش و بزاره رو دیوار و کمرشو خم کرد . پشتش 

وایسادم و خودم تنظیم کردم و واردش کردم . مهسان میلرزید و ناله میکرد . از لذت بردنش لذت میبردم 

 . این دختر جی داشت که از داشتنش سیر نمیشدمنمیدونم
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  مهسان

امروز روزی بود که مهمون داشتیم و من برای بار اول میخواستم سنگ تموم بذارم خیلی استرس داشتم. 

  . بتول خانم از صبح اومده بود کمکم و غذا درست کرده بود . دسر و ژله ها رو هم خودم درست کردم

ای تغییر بدی خوبه . ولی من با دکور خونه هم دیروز با کمک بابایی تغییر دادیم کلی غر زد که چرا میخو

  . عشوه و دلبری کاری کردم تا انجام بده

  . بتول خانم کارها رو انجام داد و رفت

میوه ها و شیرینی رو میز چیدم . نگاهی کردم همه چی خوب شده بود . بابایی رفته بود حموم منم رفتم تو 

  . اتاق تا لباس هامو عوض کنم

ی به لباس هام انداختم . متفکرانه نگاه میکردم که با صدای بابایی از جا پریدم که در کمد و باز کردم و نگاه

  گفت

 داری به چی نگاه میکنی ؟ _

  به بابایی نگاه کردم حوله اشو تنش کرده بود و داشت با کاله حوله اش موهاشو خشک میکرد . گفتم

  نمیدونم چی بپوشم _

  انتخاب کن از دست تو این همه لباس داری یک کدوم _

 شما میخوای چی بپوشی ؟ _

  میخوای ست کنیم ؟ _ 

  اهوووووم _

رفت سمت کمد و نگاهی به لباس هاش انداخت . ی پیراهن سورمه ای با شلوار کتون مشکی گذاشت رو 

  تخت و گفت

  من اینارو میپوشم تو هم تونیک سورمه ای تو بپوش با سامورت مشکیت _

  چشم فرمانده _

 . مه ای مو برداشتم . لباس هامو عوض کردم و نشستم جلوی آینه تا آرایش کنمتونیک سور

بابایی داشت موهاشو سشوار میکرد و حالت میداد . کارش که تموم شد سشوار و گذاشت سرجاش . عطر و 

  برداشت به گردنش و مچ دستهاش زد . منم با لذت به کارهاش نگاه میکنم . گفتم
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  بابایی _

  جانم _

  های منو شونه میکنید و ببافید لطفا ؟مو _

  بله دخترکم _

  مشت سرم وایساد و شروع کرد به شونه کردن موهام . گفتم

  . موهام خیلی بلند شده باید ی کم کوتاهش کنم _

  موهامو محکم کشید که گفتم

  آخخخخخ _

  موهاتو کوتاه کن ببین باهات چیکار میکنم _

  چشم بابایی چرا با خشونت ؟ _

  میخواستم کامل متوجه بشی _

  متوجه شدم بابایی _ 

  موهاتو نباف _

  چرا ؟ _

  دم اسبی بهتر _

  هرچی شما بگید بابایی جونم _

موهامو برام بست . خوب شده بود . از بابایی تشکر کردم . بابایی از اتاق بیرون رفت . آرایش کمی رو 

  . انداختم وقتی از خودم مطمئن شدم عطر به خودم زدم صورتم نشوندم . از جام بلند شدم نگاهی به خودم

  از اتتق رفتم بیرون . بابایی تو سالن رو مبل نشسته بود . رفتم کنارش نشستم و گوشی برداشتم و گفتم

  بابایی عکس بگیریم _

  بگیریم نفسم _

 . ازه ندادکه بابایی اجکلی عکس با حالت های مختلف با بابایی گرفتم  خواستم یکیش و بزارم اینستاگرام 

  با صدای زنگ آیفون از جا پریدم و گفتم

  واااای اومدند _

  خب باید میومدند دیگه ، چرا هول شدی ؟ _

  . بابایی رفت در و باز کرد و من برای استقبال  کنارش وایسادم
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د بزرگ ازش بیرون اومدن در و باز کردیم که آسانسور وایساد و در باز شد بابا و مامان و آیدا با یه دسته گل

  .  و وارد خونه شد . باهم روبوسی کردیم و احوال پرسی کردیم

دعوتشون کردم داخل . بابا و آرشام تو سالن رو مبل نشستند و مامان و ایدا رفتند تو اتاق تا لباسهاشون عوض 

  . کنند

  . شپزخونه رفتم بیرونرفتم تو آشپزخونه و چایی ریختم تو فنجون ها رو گذاشتم تو سینی و از آ

  . سینی چایی رو اول به بابا تعارف کردم بعد به بقیه

تو سالن نشسته بودیم و باهم صحبت میکردیم و منتظر بابا و فالمک بودیم هنوز نیومده بودند حسابی از دیر 

  کردنشون کالفه بودم . تلفن و برداشتم و شماره ی بابا رو گرفتم که برداشت و گفت

  بله _

   سالم بابا کجایید ؟ دیر کردید _

دخترم فالمک ی کم حالش خوب نیست نمیتونیم بیایم ببخش زودتر خبر ندادیم فکر کردم حالش بهتر سالم _

  بشه

  پوزخند زدم و گفتم

  باز این فالمک خانم شما بازی درآورد _

  نه باور کن بازی نیست _

  مهم نیست خداحافظ _

قطع کردم واقعا ناراحت شدم حداقل میتونست جلوی خانواده ی آرشام آبروی  نذاشتم حرفی بزنه گوشی رو

  من و بخره و بیاد . بغضم و قورت دادم و رفتم تو سالن که مامان گفت

  مهسان جان دخترم چیشد بابات اینا ؟ _

  نمیان فالمک خانم حالشون بده _

  آیدا گفت

  مگه ویارش خوب نشده ؟ _

مگه فالمک باردار ؟ باورم نمیشه یعنی چی ؟ بابا چرا داره اینکارو میکنه حالم سرجام خشکم زد ویار ؟ 

  خیلی بد بود با صدای نگران بابایی که اسمم و صدا میزد گفتم

  خوبم عزیزم _

نشستم کنارشون و به روی خودم نیوردم که چی شنیدم باید مهمون داری میکردم تا به اون ها خوش بگذره 

 . ودم نباید که با مهمونام درمیون بزارم. مشکالت من مال خ
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مهمونی تموم شد و رفتند مامان هم کلی از زحماتم تشکر کرد . وقتی رفتند رو مبل نشستم و به روبرو خیره 

شدم هنوز نتونستن راردارب فالمک و هضم کنم . واقعا واسم ناراحت برانگیز بود . بابایی نشست کنارم و 

  با چشمهاب نگرانش گره خورد . گفتم صدام کرد نگاهش کردم چشمام

  آرشام تو هم میدونستی فالمک باردار ؟ _

  اره میدونستم به خاطر این حال و روزت بود که بهت نگفتم _

  .  اشک هام سرازیر شد حالم بد بود خیلی بد دلم مامانم و میخواست که ی دل سیر تو بغلش گریه کنم 

 . نزد گذاشت انقدر گریه کنم تا آروم بشم بابایی بغلم کرد و نوازش کرد حرفی

امتحانات شروع شده بود و من سخت درگیر امتحاناتم بودم . سعی کردم دیگه به فالمک و بابا فکر نکنم 

میخواستم فکر کنم بابا ندارم . بهترین راه همین بود. من وقتی آرشام کنارم هست چه نیازی هست به بودن 

  . کس دیگه

وسط خونه و جزوه ها و کتابام هم دورم ریخته بودم به شدت مشغول درس خوندن بودم . دراز کشیده بودم 

  که با دیدن ی جفت پا که جلوم بودن سرمو آوردم باال با دیدن بابایی از جا پریدم و جیغ کشیدم و گفتم

 کی اومدی ؟ ی دری زنگی چیزی وحشت کردم _

  غرق درس شدی که صدام و نشنیدیسالمت کو فسقلی در ضمن کلی صدات کردم همچین  _

  سالم بابایی جووووونم خسته نباشید _

  نشست کنارم و گفت

  این چه وضعه درس خوندن اینجا چرا انقدر بهم ریخته است _

  خب درس میخوندم دیگه _

  میدونم وروجک ولی اینجوری انقدر شلخته _

  خب عادت دارم اینجوری درس خوندن انگار بهتر میفهمم _

از دست تو و کارهات من میرم لباس عوض کنم و ی دوش بگیرم اومدم اینجا باید تمیز باشه و قهوه هم  _

  ضربه کمربند میخوری ۵۵دقیقه که طول بکشه  ۱آماده باشه فقط ی ربع وقت داری هر 

  بابایی وقت کم _

  همین که گفتم _

خیلی کثیف بود کلی خوراکی خورده بودم و رفت تو اتاق منم سریع بلند شدم دور و اطرافمو نگاه کردم . 

دورم انداخته بودم که یو ساعت طول میکشید جمع کنم چه برسه به ی ربع . سریع جزوه هامو جمع کردم و 

  . بردم گذاشتم تو اتاق داخل کتابخونه
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. چون  مسریع رفتم تو آشپزخونه و ی پالستیک برداشتم و آشغال ها رو جمع کردم . باید جارو برقی میکشید

  .پر آشغال های ریز بود

رفتم جارو برقی رو آوردم داشتم جارو میکردم که بابایی از اتاق اومد بیرون و رفت نشست رو مبل و به 

ساعت اشاره کرد دیگه اشکم دراومده بود تند تند جارو برقی کشیدم و جمع کردم . جارو برقی رو برداشتم 

ریختم تو فنجون و گذاشتم تو سینی و بردم که پام به فرش گیر  و گذاشتم سرجاش سریع قهوه درست کردم و

کرد و خوردم زمین فنجون شکست و قهوه ریخت رو زمین . بابایی سریع اومد کنارم و بلندم کرد که یهو 

زدم زیر گریه دیگه تحمل نداشتم . بابایی بغلم کردم نوازش کرد و تو گوشم حرف های اروم کننده میزد آروم 

  گریه ام کمتر شد امیدوار بودم که از تنبیه ام بگذره . من و نشوند رو مبل و گفت تر شدم و

  . از جات تکون نخور تا من جمع کنم _

  چشم _

  . بابایی رفت قهوه هایی که ریخته بود پاک کرد و شیشه ها رو جمع کرد و برد ریخت تو سطل آشغال

 . قا مثل ی گربه ی ترسیده شده بودممن خودم رو مبل جمع کرده بودم و نشسته بودم دقی

  اومد کنار نشست و ی لیوان آب داد بهم و گفت

 بخور عزیزم تا آروم بشی  _

 . لیوان و ازش گرفتم و سرکشیدم . مظلومیت نگاه کردم 
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  آرشام

واست بدم . میخ قیافه اش مثل گربه ی شرک شده بود . خنده ام گرفته بود ولی سعی کردم خودم و جدی نشون

  خودشو مظلوم کنه تا از تنبیه اش صرف نظر کنم . با خباثت نگاهش کردم و گفتم

 خب چقدر دیر کردی ؟ _

  بابایی خواهش میکنم اشتباه کردم _

  میدونم عزیزم باید یاد بگیری که اشتباه نکنی _ 

  سرشو انداخت پایین و حرفی نزد گفتم

ضربه هم به خاطر مواظب  ۵۵ضربه  ۴۵ضربه میشه  ۵۵قه گفتم دقی ۱دقیقه دیر کردی که هر  ۱۵ _

  نبودنت

  با حالت زار نگاهم کرد و گفت

  بابایی خواهش میکنم اون وقت دیگه نمیتونم بشینم _

  . در عوضش یاد میگیری مواطب باش اشتباه نکنی ؛ لخت میشی تا من بیام _

که اومدم بیرون مهسان تو سالن نبود . رفتم تو آشپزخونه  رفتم تو اتاق تا کمربند چرمی مو برداشتم . از اتاق

  اونجا هم نبود . فسقلی فرار کرده بود تا تنبیه نشه. رفتم دم اتاق کار خواستم در و بازکنم دیدم قفله . بلند گفتم

  با پای خودت بیا بیرون وگرنه به تنبیه ات اضافه میشه _

  بیرون نه نمیام اگه از تنبیه ام میگذرید میام _

  . کور خوندی فسقلی بیا بیرون تا خودن اقدام نکردم _

  جوابی نداد و بیرون هم نیومد رفتم کلید یدک اتاق و آوردم و گفتم

  میشمرم اگه اومدی بیرون که هیچی اگه نیومدی تنبیه ات دو برابر میشه ۳تا  _

۵ ..... ۱ ......۱/۳۱ ..... ۳  

  اق و باز کردم با دیدن من ترسید رنگش پرید گفتمدر اتاق باز نشد . با کلید در ات

  فکر نمیکردی کلید اتاق داشته باشم نه ؟ _
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عقب عقب رفت و منم همقدم باهاش میرفتم جلو تا خورد به دیوار . روبروش وایسادم دستم و گذاشتم باال 

  سرش و گفتم

  حاال از دست من فرار میکنی ؟ _

بی ترسیده منم داشتم حسابی تفریح میکردم . ناگهان لبهام گذاشتم رو لبهاش به لکنت افتاده بود میدونستم حسا

شروع کردم به مکیدن چند ثانیه عکس العمل نشون نداد بعد اون هم همراهیم کرد . ناگهان گاز محکمی از 

  لبش گرفتم که مزه ی خون و تو دهنم احساس کردم . ازش جدا شدم و با جدیت و اخم گفتم

  ق تنبیهبدو تو اتا _

  دست و پا بشه و بره . رفت تو اتاق تنبیه . منم پشت سرش رفتم داخل اتاق . گفتم ۴میدونست با 

 . لخت شو تا نشون بدم فرار کردن از دست من چه عاقبتی داره _ 

لباسهاشو دراورد و تا کرد و گذاشت گوشه اتاق . بعد اومد سمت من و کنار پاهام قرار گرفت . کنارش زانو 

  م . موهاشو نوازش کردم . و آروم تو گوشش گفتمزد

  به من اعتماد داری ؟ _

  بله بابایی جوونم _

  پس اینم میدونی که قرار نیست بهت آسیب برسونم پس نترس قربونت برم _

  نگاهی بهم کرد و لبهاشو گذاشت رو لبهام و بوسید . گفت

  ممنونم که تربیتم میکنید بابایی _

  دن و بلند شدم گفتمدستی به سرش کشی

  برو رو تخت به شکم دراز بکش _

 . کاری که خواسته بودم انجام داد . رفتم جلو و دست و پاهاش و به تخت بستم تا تکون نخوره
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  مهسان

ترسیده بودم وقتی تو گوشم حرف آروم شدم . حاال رو تخت بودم و دست و پاهام بسته شده بود. میدونستم 

مربند اون هم از نوع چرمیش خیلی درد داره حتما کبود میشه نمیتونم بشینم . حاال خدارو شکر اسپنک با ک

  . سه روز دیگه امتحان دارم وگرنه نمیتونستم درس بخونم

  بابایی اومد کنارم باسنم و گرفت تو دستش و مالید و گفت

 قرار بود چند ضربه بخوری ؟ _

 با لکنت گفتم

  تا ۱۵ _

  نمو مالید و ضربه ی محکمی با دست زد رو باسنم که جیغم دراومد؛ گفتی کم دیگه باس

  میدونی واسه چی تنبیه میشی ؟ _

  بله بابایی _

  خب میشنوم _

  به خاطر اینکه شلخته بودم و اینکه مواظب نبودم _

  دوباره محکم زد رو باسنم و گفت

  دیگه _

  از دستتون فرار کردم که تنبیه نشم _

  لید گفتباسنم و ما

  . خوبه که میدونی _

  رفت کمربند چرمیشو برداشت و گفت

  بعد هر ضربه میشمری و معذرت خواهی میکنی _

  چشم بابایی جوووونم _

  حسابی ترسیده بودم سرمو گذاشتم رو تخت تا نبینم . ناگهان سوختم از درد جیغ زدم و گفتم

  ببخشید ۵ _
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جیغ زدم اشک هام سرازیر شد شمردم و معذرت خواهی کردم  ضربه ی دوم محکم تر زد خیلی درد داشت

. دیگه گریه ام به هق هق تبدیل شده بود . خیلی درد داشت و میسوخت . ضربه ها تموم شد . باسنم حسابی 

  .کبود شده بود

 اومد جلوم وایساد و سرمو گرفت باال اشک هامو پاک کرد خم شد لبهام و بوسید و لبهاشو تو دهنم کردم و

  . مکیدم تا آروم شدم و اشک هام بند اومد . باسنم میسوخت و درد میکرد

 لبهاش از لبهام جدا کرد و گفت

 . تنبیه ات تموم نشد _

  وااااای بابایی غلط کردم دیگه تکرار نمیشه قول میدم _

  میدونم عزیزم ولی باید مطمئن شم _

 . رد تحمل تنبیه بعدی رو نداشتمدوباره اشک هام داشت سرازیر میشد باسنم هنوز درد میک

  دست و پام و باز کرد و گفت

  . تکون نخور تا بیام _

 یخ کرد دیدم ی پالستیک یخ رو باسنم گذاشتاز اتاق بیرون رفت بعد چند دقیقه اومد تو اتاق. ناگهان باسنم

.  

  آییییییی _

  هییییش االن خوب میشه دخترم _

 . وشک و زیرم گذاشتیخ و برداشت و من و برگردوند و پ

  دستی بین پاهام کشید متوجه ی خیسی بین پاهام که شد پوزخندی زد و با تحقیر نگاهم کرد و گفت

   حسابی خیس شده پس لذت بردی _

  از خجالت چشمام و بستم . بین پاهام کرم زد ویبراتور کوچیکی رو گذاشت روش و پوشک و بست و گفت

  بلند شو _

وابوند رو تخت دو نفره که تو اتاق بود . طناب آورد دست هامو گرفت و برد پشت و بست بلند شدم و من و خ

من و بلند کرد طناب و دور سینه هام بست و محکم کرد . طناب آورد پایین از رو پوشک رد کرد و برد  .

 ام بهمپشت به دست هام بست . خیلی سخت بود . من دوباره خوابوند رو تخت ی طناب دیگه برداشت پاه

  بست آورد باال به طناب دستهام گره زد . دیگه نمیتونستم تکون بخورم خیلی بد بود . به بابایی گفتم

  بابایی تورو خدا بازم کنید _

  هییییئیش صداتو نشوم _
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دهن بند آورد و به دهنم بست . دیگه حتی نمیتونستم صحبت کنم . ویبراتور که گذاشته بود بین پاهام روشن 

رو دور متوسط گذاشت . واااای خیلی بد بود خودم و تکون میدادم سعی میکردم خودمو از طناب ها کرد و 

  راحت کنم . بابایی هم وایساده بود باال سرم و با تحقیر نگاهم میکرد و پوزخند میزد . گفت

  وریت جم بخدو ساعت همین طوری میمونی تا یاد بگیری فرار نکنی و بدونی تا من نخوام نمیتونی از جا _

برق و خاموش کرد و از اتاق رفت بیرون ترسیده بودم همش تکون میخوردم که بتونم خودم و خالص کنم 

  . ولی امکان نداشت

  . ویبراتور هم بین پاهام تکون میخورد . اشکهام سرازیر شده بود و هق هق میکردم

اینکه در بازشد ، تا برق روشن شد چشمام نمیدونم چقدر اینجوری بودم حتی نفهمیدم چندبار ارضا شدم . تا 

بستم . بابایی اومد سراغم . نشست رو تخت اول دهن بند مو باز کرد فکم درد گرفته بود بابایی ی کم ماساژ 

داد تا تونستم ی کم تکونش بدم . دست و پاهام و باز کرد . خیلی درد میکرد نمیتونستم تکون بدم و پوشک 

  باز کرد و ویبراتور و برداشت. هق هق میکردم وگفتممو که حسابی خیس شده بود 

  بدنم درد میکنه بابایی _

  بغلم کرد و من و بوسید و گفت

  . االن خوب میشه قربونت برم _

من و برد بیرون و وارد اتاق خودمون شد و رفتیم تو حموم و من گذاشت تو وان حموم که پر از آب بود . 

شده بود . شروع کرد به ماساژ دادنم . آروم تر شده بودم . بعد از حموم  خیلی خوب بود دست و پام نرم تر

کردنم من و آورد بیرون و حوله رو تنم کرد حسابی خشکم کرد و لباسم و تنم کرد . موهامم خشک کرد . با 

  شچمانی خمار از خواب به بابایی نگاه کردم و گفتم

  بابایی خوابم میاد _

م کنارم خوابید و من و گرفت تو بغلش و تو گوشم الالیی خوند صداش و من و خوابوند رو تخت خودش

دوست داشتم خیلی خیلی خوب بود . انقدر صداش آرامش بخش بود که کم کم چشمام روی هم افتاد تا خوابم 

 . برد

 امتحاناتم تموم شده بود و خدارو شکر همه رو خوب پشت سر گذاشتم . بابایی هم کلی تشویقن کرد و برای

جایزه برام گیتار خرید . من عاشق ساز و گیتار هستم . قبال داشتم و حتی کالس رفتم و بلد گیتار بزنم . ی 

  .روز بابا سر عصبانیت از من گیتارمو شکوند

  اما حاال ی گیتار دارم اونم از نوع خوبش. باهاش آهنگ زدم . بابایی کلی خوشحال شد و گفت

  نمیدونستم بلدی بزنی _

  ووم قبال کالس رفتم و بلدماهوو _

  . اون روز کلی آهنگ برای بابایی زدم . کلی خوشحال بودم به خاطر هدیه ای به این ارزش مندی
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به خاطر اینکه استراحت کنیم قرار شد بریم شمال ی کم حال و هوامون عوض بشه . قرار بود آیدا کیانا 

که باهامون بیاد که گفت میخواد بره جنوب به خانواده اش مهرداد کیانوش هم باهامون بیان . به دیانا هم گفتم 

ماه خانواده اشو ندیده بود . از بابایی هم  ۴سر بزنه تعطیالت بین ترم اونجا باشه . خب حق داشت نزدیک 

  . مرخصی گرفته بود

فر مبه سچمدونمون آماده کردم قرار بود صبح زود راه بیوفتیم . خیلی خوشحال بودم بعد مدت ها میخواستی

  . بریم

  بابایی تو اتاق کارش بود نمیدونم داره چیکار میکنه . در زدم و وارد اتاق شدم . تامن و دید گفت

  چرا نخوابیدی وروجکم ؟ _

  بدون شما خوابم نمیبره _

  برو بخواب منم االن کارم تموم میشه و میام _

  رفتم رو پاش نشستم و گفتم

  بخوابیمبابایی جونم کار بسه بریم  _

  ی کم دیگه مونده تموم بشه میریم _

  پس من میمونم تا تموم بشه بابایی _

  من و بلند کرد تو بغلش و گذاشت رو تختی که تو اتاق بود گفت

  همینجا بشین تا من کارم تموم شه شیطونی هم ممنوع _

  چشم _

وصله است . بعد چند دقیقه ح بابایی نشست رو صندلی پشت میز شروع کرد به نوشتن و تایپ کردن چیزی

کنار بابایی و سرک کشیدم ببینم چی مینویسه ولی زیاد سر در نیوردم  ام سر رفت از جام بلند شدم . رفتم

  انگار داشت قرارداد تنظیم میکرد . پشت بابایی وایسادم و بغلش کردم گونه اش و بوسیدم .گفت

  نکن فسقلی بزار کارمو بکنم _

  گه حوصله ام سر رفتنمیخوام بسه دی _

  االن تموم میشه ی کم دیگه صبر کن _

رفتم عقب وایسادم . دلم شیطنت میخواد و حسابی هم حوصله ام سر رفته بود . چخار دست و پا شدم و رفتم 

  زیر پاش که گفت

 وروجک برو اون ورحواسم و پرت نکن _

  گفت به حرفش گوش ندادم رفتم بین پاهاش لیسی از رو شلوار زدم که
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 شیطونی نکن پیشی برو اون ور کار دارم _

باز هم به کارم ادامه دادم هم لذت میبردم هم خجالت میکشیدم . بابایی صندلی کشید عقب موهامو گرفت کشید 

  و سرمو آورد باال صدای آخم بلند شد تو چشمام نگاه کرد و گفت

  پس دلت شیطنت میخواد باشه خودت خواستی _

ایین و سرم کشید سمت آلتش و تا انتها کرد تو دهنم . داشتم خفه میشدم ولی بابایی اهمیت شلوارش و کشید پ

  . نمیداد و به کارش ادامه میداد

 دوباره از موهام گرفت و من و پرت کرد رو تخت و لباسمو درآورد . برم گردوند و رو شکم خوابوند

آه میکشیدم . از روم بلند شد نشست رو پاهام .  خوابید روم گردنم و لیسید الله ی گوشم مکید از شدت لذت

  الی باسنم و باز کرد آلتشو گذاشت روش و آروم واردم کرد از درد جیغ زدم گفتم

  ایییییی باباییی درد داره _

  هیشششش االن عادت میکنی _

م کم دردش خوابید روم لبهام و گرفت تو دهنم و مکید . اشک هام سرازیر شده بود خیلی درد داشت ولی ک

کمتر شد . بابایی خودش و عقب جلو کرد همزمان دستشو برد بین پاهام و شروع کرد مالیدن انقدر این کارو 

  . تکرار کرد تا هردو به آرامش رسیدیم

  . هردو بیحال رو تخت افتاده بودیم تخت هم یک نفره بود خودمون جمع کرده بودیم تا جا بشیم رو تخت

  . از کنارم بلند شد ، من و گرفت تو بغلش و گفت بابایی لبهام و بوسید

  . نذاشتی کارم و انجام بدم بریم بخوابیم که صبح خواب نمونیم _

خودمو تو بغلش قائم کردم و ریز خندیدم . من و برد اتاق خودمون و  گذاشت رو تخت لباس خوابمو تنم کرد 

  ت رومون و من و گفتو خودش خوابید کنارم من و گرفت تو بغلش و پتو رو انداخ

  بخواب خوشگلم _

 الالیی چی پس بابایی جونم ؟ _

  چشم دخترکم _

بابایی شروع کرد تو گوشم الالیی خوندن با صداش آرامش تو وجودم پیچید . کم کم چشمام روی هم افتاد و 

 .خوابم برد

****  

  صبح با صدای بابایی چشمام و باز کرد که گفت

  قیه منتظر هستندپاشو دخترم دیر شدا ب _
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  بابایی ی کم دیگه بخوابم تورو خدا _

دوباره چشمام و بستم و خوابیدم که ناگهان آبی روم ریخته شد از خواب پریدم و بلند شدم نشستم شوک زده 

  به بابایی که داشت با لبخند نگاهم میکرد . گفت

 حسابی خواب از سرت پرید _

  فتجوابی ندادم که خم شد لبم و بوسید و گ

  پاشو قربونت برم حاضر شو بریم _

از جام بلند شدم رفتم تو دستشویی و دست و صورتم و شستم . نشستم جلو آینه موهامو با کلیپس بستم . آرایش 

مالیمی روصورتم نشوندم . تاپمو تنم کردم . شلوار جین مو پام کردم .  پالتو مشکی مو هم تنم کردم . االن 

سرد بود . شال بافت آبی مو هم سر کردم و از اتاق رفتم بیرون . بابایی تو  زمستون بود و هوا حسابی

  آشپزخونه داشت خوراکی برای تو راه برمیداشت تا من و دید گفت

  بریم؟ _

  بریم بابایی جونم _

 . از خونه رفتیم بیرون و رفتیم دنبال آیدا . بعد تو جاده با کیانا اینا قرار داشتیم

وار کردیم . آیدا حسابی خوابالو بود تا نشست تو ماشین خوابش برد . منم سرمو تکیه دادم سر راه آیدا رو س

  به شیشه ماشین که بابایی گفت

 مهسان جان بخواب تا برسیم به جایی که قرار داریم با بقیه _

ردم . باز ک انگار منتطر این حرف بابایی بودم که چشم هام و بستم و خوابیدم . با ایستادن ماشین چشم هامو

  بابایی گفت

  . بسه خواب دیگه بلند شید بریم صبحونه بخوریم _

آیدا هم چشماشو باز کرد . از ماشین پیدا شدیم ناگهان لرزی تو تنم نشست . خیلی هوا سرد بود . بابایی جلوی 

   . ی رستوران پارک کرده بود . سریع وارد رستوران شدیم

انوش نشسته بودند . ما هم رفتیم کنارشون و بعد از سالم و احوال پرسی انتهای سالن کیانا و مهرداد و کی

  پشت میز نشستیم که مهرداد گفت

  چی میخورید ؟ _

  من و کیانا همزمان گفتیم

  نیمرو _

و زدیم زیر خنده . آیدا و کیانوش و مهرداد املت خواستند بابایی هم مثل ما نیمرو . بابایی نگاه کردیمبعد بهم

  . داد سفارش
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  . شهر ویالی مهرداد و کیانابا خنده و شوخی صبحونه رو خوردیم . بعد راه افتادیم طرف قایم

تا تو ماشین نشستم فلشم که پر از اهنگ بود رو به پخش ماشین وصل کردم و ی آهنگ شاد گذاشتم و صداشو 

کرد . م با خنده و تاسف به ما نگاه میزیاد کردم. با آیدا میخوندیم و میرقصیدیم . کلی فیلم گرفتم . بابایی ه

 . انقدر مسخره بازی درآوردیم تا رسیدیم

بابایی پشت سر مهرداد وارد ویال شد و ماشین و پارک کرد . از ماشیت پیاده شدم . ویالی خیلی خوشگلی 

دور ویال  ابود . با اینکه زمستون بود ولی هیچی از زیباییش کم نکرده بود. ی ساختمان وسط ویال بود دور ت

هم درخت بود فکر کنم درخت پرتقال و نارنگی بود . با صدای بابایی به خودم اومدم که صدام میکرد و 

  گفت

  مهسان بیا تو سرده سرما میخوری _

  اومدم _

داخل ساختمان شدم . ی ساختمان بزرگ که کنارش پله های چوبی داشت که به طبقه باال راه داشت . طبقه 

و آشپزخونه بود که تو سالن مبل و کاناپه بود که ست رنگش آبی و سورمه ای بود. در کل ی پایین سالن 

  . خونه ی زیبایی بود . با بابایی از پله ها رفتیم باال اتاقی رو که مهرداد نشونه مون داد وارد شدیم

بابایی  دریا بود . اتاق بزرگی بود که داخلش ی کمد و تخت دونفره بود . ی پنجره سرتا سری داشت که رو به

  چمدون و گذاشت گوشه ی اتاق و خودش و پرت کرد رو تخت و گفت

  آخیییییش خسته شدم _

  . خیلی رانندگی کردی بخواب ی کم تا من لباس ها رو جابه جا کنم _

  استراحت کنباشه عزیزم تو هم _

 من خسته نیستم _

 .باشه عزیزم _

 . آرنجشو گذاشت رو چشمام و خوابید

بابایی که خوابید من چمدون رو باز کردم . پالتو و مانتوهامو آویزون کردم تو کمد تا تو چمدون چروک 

  . نشوند

بعد از جا به جا کردن لباس ها که تقریبا ی نیم ساعت طول کشید . حوصله ام سر رفت . ی بافت کرم رنگ 

م ن رفتم . کسی تو سالن نبود تو آشپزخونه هساده که تا روی زانوم بود پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون و پایی

م کنار دریا ولی تنهایی دوست نداشتسرک کشیدم کسی نبود . فکر کنم همه خواب بودند . دلم میخواست برم

. پس به ناچار نشستم رو مبلی که روبروی تلویزیون بود . کنترل تلویزیون و برداشتم روشنش کردم کانال 

دیدم ی کانال داشت فیلم پخش میکرد . فیلم قشنگ و عاشقانه ای بود . اسم شو ها رو باال پایین کردم تا 

نمیدونم ولی جذبم کرد. غرق فیلم شده بودم . اخرش انقدر گریه کردم پسر به خاطر فلج بودنش ترکش کرد 

  . فیلم که تموم شد اشک هامو پاک کردم . ی صدایی گفت
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  چرا گریه کردی ؟ _

  ببینم صدای کی هست که با دیدن بابایی که باال سرم وایساده بود هول شدم و گفتمبرگشتم نگاهی به کردم 

  هیچی _

  نشست کنارم و گفت

  چیشده نفسم ؟ کسی اذیتت کرده ؟ _

  نه بابایی این فیلم گریه دار بود به خاطرش گریه کردم _

  . وروجک ترسیدم فکر کردم اتفاقی افتاده _

  اذیت نمیکنه تا شما رو دارم هیچی من و _

  لبشو بوسیدم و گفتم

  دوستت دارم _

  منم دوستت دارم نفسم _

  بیدار شدند و اومدند پایین . کیانوش با دیدن ما گفتبا سر و صدا متوجه شدیم بقیه هم

   . لیلی مجنون چه زود بیدار شدند حداقل نهار و آماده میکردی _

  بابایی گفت

  نوکر بابات سیاه بود _

  یی دیگهخب تو _

 گفتم

  آرشام برنزه استنخیرشم _

 مگه اینکه تو ازش تعریف کنی _

  تعریف کردنی هست چشم بصیرت میخواد که نداری _

  بابایی با لبخند نگاهم کرد و به کیانوش گفت

  خوردی ؟ _

  قبول نیست آقا منم یکی رو میخوام ازم دفاع که این چه وضعشه _

  اومد پایین گفتمهرداد که داشت پله ها رو می 

  چته کیا ؟ انقدر غر میزنی _
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  هیچی گفتم یکی رو میخوام کنارم باشه _

  تقصیر خودته آستین باال بزن برو جلو _

  بابایی گفت

  مگه کسی رو میخواد ؟ _

  آره انقدر بی عرضه است که پا جلو نمیزاره تا آخر از دستش بده _

  کیا گفت

  . ید ی کاری کنید دیگهخب چیکار کنم شما رفیق های من _

با صدای در ساختمون حرفاشون قطع شد بابایی رفت در و باز کرد که یهو دیدم دختری اومد تو و مرید بغل 

بابایی و محکم بعلش کرد . با چشمانی که از تعجب گرد شده بود نگاهشون کردم این دختر کی بود رفته بود 

. دستامو از عصبانیت مشت کردم . همچین بغلش کرده بود انگار کم کم اخمام تو هم رفت  تو بغل بابایی من .

زیاد بهم نزدیک بودند . نگاهی به مهرداد و کیانوش کردم که دیدم مهرداد با خونسردی داره نگاه میکنه اما 

 . کیانوش متعجب نگاه میکرد

بود .  بهش چسبیده حس میکردم از عصبانیت صورتم مثل لبو شده . حاال از بغلش بیرون نمیومد مثل چسب

  بالخره از بغلش اومد بیرون . انگار تازه ما را دیده بود و جلو اومد سمت من و بهم دست داد و گفت

 سالم خوبی؟ _

با اکراه بهش دست دادم و به چهره اش نگاه کردم دختر زیبایی بود چشم هایی به رنگ عسل که هر کسی 

ه کوتاه بود ولی خب بهش میومد .  بهش سالم دادم با رو به خودش جلب میکرد موهایی خرمایی روشن ک

  عشوه گفت

  خودتو معرفی نمیکنیگلم _

و گردنش و فشار میدادم و خفه اش میکردم با اون طرز حرف زدنش . بابایی دلم میخواست دست مینداختم

  اومد کنارم و دست انداخت دور کمرم و من و کشید سمت خودش و گفت

  مهسان همسرم _

اس کردم رنگش پرید و حالش بد شد ولی من خوشحال شدم که فهمید بابایی همسر داره تا خودش و مثل احس

کنه نچسبونه . با کیانوش و مهرداد هم دست داد و سالم و احوال مرسی کرد و با کیانوش هم آشنا شد به 

  بابایی گفتم

  عزیزم معرفیش نمیکنی ؟ _

  . میمونه برام یلدا دختر دوست مامان هست مثل آیدا _

باز هم حس خوبی به این دختر نداشتم با صدای جیغ آیدا و یلدا از جا پریدم . هردو هم بغل کردند . کلی ابراز 

  . خوشحالی کردند که هم و دیدند
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مثل اینکه دوستی شون خیلی قدیمی هست که انقدر با هم خوب هستند . از صمیمیتشون خوشم نیومد . کیانا 

  جمع مون پیوست . کنار هم نشسته بودیم که کیانوش گفتهم اومد و به 

  . ی فکری برای نهار بکنید روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد _

  مهرداد گفت

  کارد بخوره اون شکمت که فقط به فکر خوردنی _

  یعنی شما گشنتون نیست ؟ _

  کیانا گفت

  . راستش منم گشنمه _

  کیانوش گفت

  تی فکر همسرت باش که دونفر هستبفرما فکر بقیه نیس _

  مهرداد خواست جواب بده که دوباره زنگ در اومد بلند شد درو باز کرد . بعد چند لحظه اومد داخل و گفت

  . نیره خانم برامون غذا آوردن _

م ننیره خانم سرایدار اینجا بود . مهرداد قابلمه ی غذا رو برد تو آشپزخونه که منم دنبالش رفتم تا کمکش ک

  میز آماده کنه بیشتر برای کنجکاوی رفتم تا ببینم این دختر یلدا کی هست ؟ وارد آشپزخونه که شدم گفتم

  بزار کمکت کنم میز و بیچینیم _

رفتم کنارش و در قابلمه رو که برداشت بوی لوبیا پلویی که درست کرده بود عالی بود فکر کنم خیلی 

  چیدم رو میز از مهرداد پرسیدمخوشمزه باشه . داشتم بشقاب ها رو می

  یلدا کیه ؟ _

  آرشام که گفت دختر دوست مامانش _

  پس چرا من تا حاال چیزی ازش نشنیدم حتی عروسی مون هم نیومده بود _

  اینا اینجا تو شمال زندگی میکنند دعوت بودند نمیدونم چرا نیومدند _

  ارشام ازدواج کرداز اون حرف ها بود اگه دعوت بودند چرا نمیدونست  _

  من چه میدونم من میرم بقیه رو صدا کنم _

میدونم دارند ی چیزهایی رو از من پنهون میکنند . بشقاب ها رو میز چیدم و ترشی و ساالد و رو میز گذاشتم 

 . همون لحظه آیدا و یلدا تو آشپزخونه اومدند . بقیه هم پشت سرش اومدند
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میخوردیم من داشتم با غذام بازی میکردم هیچی میلی به خوردن نداشتم  پشت میز نشسته بودیم داشتیم نهار

با حرفهای مهرداد اشتهام کور شد . همش فکر میکردم که چرا دارند از من پنهون میکنند ؟ یلدا کیه ؟ این 

  سوال ها داشت دیوونه ام میکرد . با صدای بابایی به خودم اومد که گفت

 چرا نمیخوری خانمم ؟ _

  ندارم سیرم میل _

  چرا ؟ تو که چیزی نخوردی _

  از جام بلند شدم و گفت

  ممنون من برم استراحت کنم شما همه تون خوابیدید جز من ببخشید _

از آشپزخونه رفتم بیرون از پله ها باال رفتم وارد اتاق شدم . خودمو پرت کردم رو تخت و پتو رو ؛ رو سرم 

یخواست . ترسیده بودم خیلی هم ترسیده بودم . نمیخواستم آرشام از دست کشیدم . بغض کرده بودم دلم گریه م

بدم . من به غیر ازآرشام کسی رو نداشتم . اشکهام سرازیر شد . فقط خدا کنه نیاد تو اتاق اشک هام و ببینه 

چون دوست ندارم بهش توضیح بدم . همون لحظه احساس کردم در باز شد سریع چشمام و بستم و خودم و 

 . ه خواب زدمب

  تخت باال پایین شد بابایی رو تخت نشست . پتو رو زد کنار خم شد پیشونیمو بوسید و گفت

  . میدونم بیداری عروسکم بلند شو برات نهار آوردم مگه میزارم دخترم بدون غذا بخوابه _

اش لی خوشحال شدم. برچشمامو باز کردم با بغض به بابایی خیره شدم از اینکه به خاطر من اومده بود باال ک

  مهمم که اومد . ناگهان محکم بغلش کردم بابایی هم دستاشو دورم محکم کرد . تو گوشش گفتم

  خیلی دوستت دارم _

  منم دوستت دارم عزیزدلم _

از بغلش اومدم بیرون و لبشو بوسیدم . با لبخند نگاهم کرد و سینی غذا رو که گذاشته رو میز کنار تخت 

  شت رو تخت ، قاشق و برداشت و از غذا پر کرد و گرفت جلوی دهنم و گفتبرداشت و گذا

  دهنتو باز کن هواپیما داره میاد _

  خنده ام گرفت دهنم و باز کرد و غذا رو بهم داد خواست قاشق دوم و بده که گفتم

  خودتم بخور بابایی ی قاشق شما ی قاشق من _

رو خوردیم خیلی بهم چسبید . بهترین غذایی بود که خوردیم قاشق دوم خودش خورد . همینجوری باهم غذا 

. حاال که سیر شده بودم خوابم گرفته بود . ی کم از نگرانی کم شده بود وقتی قلب بابایی با منه چرا باید 

 . نگران باشم
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  آرشام

نش من قربون حسودی کرددخترکم ناراحت شده بود که یلدا پریده بود بغلم . حق داشت که حسودی کنه . الهی 

برم . یلدا همیشه همین جوری بود در برابر من نمیتونست خودش و کنترل کنه . میدونم دوسم داره ولی خب 

باید میفهمید که من دوسش ندارم فقط برام مثل آیدا میمونه و همون اندازه برام عزیزه . باید امیدش از من 

غلم کرد باهام قهر کنه ولی به روی خودش نیورد نمیدونم چرا قطع میشد . فکر میکردم وقتی یلدا اونجوری ب

؟ شاید اون هم دالیل خودش و داره . میدیدم که داره خودخوری میکنه حتی متوجه شدم که رفت تو آشمزخونه 

که از مهرداد سوال کنه ولی فکر کنم مهرداد جواب درستی بهش نداد که بیشتر بهم ریخت . کاش یلدا نمیومد 

از کجا فهمید ما اومدیم اینجا که سر و کله اش پیدا شد .به مهرداد گفتم نیایم اینجا ولی قبول نکرد  نمیدونم

  . گفت نگران یلدا نباش ایران نیست باید حسابش و برسم بعدا

کنار تخت نشسته بودم و مهسان و نگاه میکردم نفس من اروم و مظلوم خوابیده بود . به این فکر میکردم 

که دارمش . چقدرخوبه که تو زندگیم هست . از وقتی پاش و تو زندگیم گذاشته میتونم به جرات چقدر خوبه 

  . بگم روزهام قشنگ تر و بهتر شده

  تکونی خورد و بیدار شد تا من و دید لبخند زد و گفت

  بابایی شما نخوابیدید ؟ _

   . نه داشتم دختر قشنگم و نگاه میکردم _

  شت رو چشماش . خودم و انداختم روش و قلقلکش دادم گفتخجالت کشید و دستشو گذا

  هییییی بابایی تورو خدا _

  قهقه میزد و التماس میکرد قلقلکش ندم . حسابی که قلقلکش دادم دست از سرش برداشتم گفتم

بریم بدو برو دست و صورتت و بشور جیش هم بکن بیا لباس هاتو عوض کن لباس گرم بپوش میخوایم _ 

  دریا

  آخ جووووون دریا چشم بابایی _
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رفت تو دستشویی که تو اتاق بود . منم بلند سدم شلوار کتون مشکی رنگمو پام کردم . پلیور ساده کرم رنگمو  

تنم کردم . که مهسان اومد بیرون نگاهی به من کرد و رفت سراغ کمد و پالتو کرم رنگشو پوشید وایساد 

  قهوه ایشو انداخت سرش کتونی مشکیشو پوشید و گفتجلوی آینه ی آرایش کرد . شال کرم 

  بریم بابایی ؟ _

  بریم خوشگلم _

  منم کتونی که ست کتونی مهسان بود پوشیدم از اتاق رفتیم بیرون که دیدم آیدا اومد بیرون تا ما رو دید گفت

  اوه چه ستی زدید _

ن پایین . سری تکون دادم و پشت سرشون هردو زدیم زیر خنده آیدا اومد دست مهسان و گرفت با عجله رفت

 . رفتم پایین

  مهسان

با آیدا رفتیم پایین که با دیدن یلدا که کنار کیانا نشسته بود و صحبت میکرد دستام و از عصبانیت مشت کردم 

این نمیخواد بره خونه اش . خونه زندگی نداره که اومده اینجا بس نشسته . نگاهش که به ما افتاد زود اومد 

  سمت بابایی و به بازوش آویزون شد و گفت

  ارشام من میخوام با شما بیام ولی مهرداد میگه نه باید برم خونه تو بگو که من بیام _

  دیگه پررویی رو از حد گذرونده بود و شده سوهان روح من . بابایی دستشو کشید بیرون و گفت

 یلدا بهتره بری خونه مامانت نگران میشه _

  مت من و بازومو گرفت به بقیه گفتبعد اومد س

  آماده اید تا بریم ؟ _

  بقیه اعالم آمادگی کردند که  یلدا گفت

  آرشام میخوام بیام خب زنگ میزنم میگم با تو هستم اجازه میده _

  آیدا گفت

  داداش اجازه بده دیگه _

  آرشام گفت

  خودش میدونه من مسئولیتی قبول نمیکنم _

  داد و کیانوش گفتبعد رو کرد به مهر

  بریم بچه ها _
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از خونه رفتیم بیرون و سوار ماشین شدیم که در ماشین باز شد و آیدا نشست . یلدا زد به شیشه . شیشه رو 

  پایین که گفتدادم

  میشه من جلو بشینم آخه صندلی عقب حالم مو بد میکنه _

  با تعجب به پرروییش نگاه میکردم با اخم گفتم

  میتونی نیای اگه حالت بد میشهنه نمیشه  _

   چقدر بی مالحظه و بی ادبی _

  خیلی بهتر از توام حداقل خودمو نمیچسبونم _

  آرشام با فریاد گفت

  بس کنید با هردوتونم یلدا بشین عقب _

بابایی سر من داد زد اونم جلوی یلدا که از خداش بود که این اتفاق بیوفته . بغض کردم ولی اشک نریختم 

میخواستم اون عوضی رو خوشحال کنم . یادم نمیره که بابایی به خاطر این دختر سر من داد زد . سرمو ن

تکیه دادم به شیشه ماشین ک به بیرون نگاه کردم . دیگه این سفر و دوست نداشتم فکر میکردم خیلی خوش 

  . میگذره ولی اینجوری نبود . هیچ وقت اونجوری نمیشه که ما تصور میکنیم

ی . کیانوش خوراک ه دریا که رسیدیم . بچه ها حصیر و زیراندازو آوردند . پهن کردیم رو شن ها و نشستیمب

  ها رو که خریده بودیم اورد گذاشت وسط . من لب به هیچی نزدم از جام بلند شدم و گفتم

  میخوام ی کم کنار دریا قدم بزنم _

اشتم تو گوشم و به گوشیم وصل کردم آهنگ گذاشتم و بدون توجه به کسی ازشون دور شدم هندزفری مو گذ

ن تموم سنگیکنار ددیا قدم میزدم . هیچ وقت فکر نمیکردم آرشام باهام اینکارو انجام بده و سرم داد بزنه برام

شد . جلوی دریا وایسادم تا چشم کار میکرد آب بود . دلم میخواست میرفتم تو دریا و خودم میسپردم بهش . 

 . شن ها رو پام و تو خودم جمع کردم به دریا خیره شدم و با آهنگ زمزمه میکردمنشستم رو 

ناراحت بودم حتی نیومد که کنارم باشه تنهام گذاشت به این سادگی . اشک هام سرازیر شد . دلم میخواست 

 حسبرگردم خونه و برم تو اتاق ی گوشه ی اتاق خودمو جمع کنم و تا اشک بریزم و خودمو سبک کنم . 

کردم کسی کنارم نشست سریع اشک هام و پاک کردم نمیخواستم اگه آرشام هست بفهمه گریه کردم . برگشتم 

  با دیدن کیانا که کنارم نشست گفتم

   بلند شو نشین رو زمین برات خوب نیست _

  نه رو شن نشستن و دوست دارم _

  حرف نزدم و به روبرو نگاه کردم کیانا گفت

  ی براممیخوای حرف بزن _

  پوزخند زدم به جای اینکه آرشام بیاد کیانا اومد گفتم
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  چیزی نیست که بخوام راجع بهش بگم _

 .... ازش ناراحتی میدونم دلخوری کار بدی کرد _

  نداشتم ادامه بده گفتم

  هیچی نگو کیانا لطفا _

نم مهم نیست نباید برای م باید حالش و میگرفتم اینجوری نشستن و غصه خوردن فایده نداره اگه برای اون

  مهم باشه . ناگهان از جام بلند شدم که کیانا با تعحب بهم نگاه کرد گفتم

  بلند شو بریم پیش بچه ها _

  بلند شد و گفت

  چیشدی یهو ؟ _

  هیچی بریم حالگیری _

  لبخندی به شیطنتم زد و گفت

  . ای ول حاال شدی مهسان بزن بریم _

نباید دیگه کسی متوجه حال بدم میشد . به بچه ها که رسیدم با خنده و صدای بلند  سعی کردم لبخند بزنم .

  گفتم

   چیه مثل پیرزن پیرمردها نشسته اید فقط میخورید بلند شید ی کم بازی کنیم _

 کیانوش گفت

  ای ول من به اینا میگم ولی قبول نمیکنن بدمینتون دارم بازی میکنی ؟ _

  کنیم واااای اره بیار بازی _

نیم نگاهی به بابا انداختم که داشت با اخم نگاهم میکرد سعی کردم بهش نگاهی نکنم فقط میخواستم بهش 

  . بفهمونم که منم میتونم شاد باشم و برام مهم نباشه سر من داد زدی

  کیانوش با بدمینتون اومد سمتم ی راکتشو داد به دستم و گفت

  بیا ببینم چند مرده حالجی _

  . بپا نبازیتو  _

الکی میخندیدم . با کیا بازی میکردم شوخی میکردم میخواستم حرص آرشام و در بیارم . نگاهم افتاد بهش 

که یلدا مثل کواال بهش آویزون بود آرشام هم سعی میکرد پسش بزنه و با اخم به من نگاه میکرد . روم و 

  بازی نشستم کنار کیانا که تو گوشم گفتازش گرفتم به بازیم با کیانوش ادامه دادم . بعد از کلی 

 خوب حالگیری کردی _
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  . هردو زدیم زیر خنده . ارشام چشم غره ای رفت

 .هوا تاریک شده بود که با پیشنهاد مهرداد جمع کردیم تا بریم . هوا هم خیلی سرد شده بود

نگ میخوندم میرقصیدم . تو ماشین نشسته بودیم من ی آهنگ شاد گذاشته بودم و صداشو زیاد کردم با اه

 متوجه شدم که خیلی حرصیش کردم ولی حقش بود تا دیگه سر من داد نزنه

 

 

 

 

 

  آرشام

نباید سر مهسان داد میزدم اون هم جلوی یلدا . ولی مهسان هم نباید اونجوری حرف میزد دختر من باید 

  . شخصیتشو حفظ کنه . اینجور حرف زدن ها برای آدم های الت نه مهسان من

خیلی ناراحت بودم دوست داشتم برم پیش مهسان و محکم بغلش کنم و آرومش کنم . ولی باید یاد بگیره که 

  . اینجوری حرف زدن درست نیست

وقتی دیدم با کیانا اومد و خنده رو لبهاش بود با تعجب نگاهش کردم مخصوصا وقتی که اصال به من نگاه 

  . نکرد . میدونم دلخور هست

درآوردن من با کیانوش بازی میکرد و باال و پایین میپرید . هم عصبی بودم هم خنده ام گرفت برای حرص 

  .. یلدا هم که مثل کنه هی میخواست خودشو بچسبونه بهم . با اخم و تخم من ازم دوری میکرد

  . هوا تاریک شده بود که جمع کردیم و برگشتیم

  . و به داخل ساختمان رفتند . منم پشت سرشون رفتمبه ویال که رسیدیم مهسان و آیدا پیاده شدند 

وارد اتاق که شدیم بدون اینکه نگاهی به من کنه . لباس هاش درآورد و با تونیک سورمه ای عوض کرد . 

  خواست از در اتاق بره بیرون که مچ دستشو گرفتم نذاشتم بره بیرون . بهم گفت

  دستمو ول کن میخوام برم بیرون _

  ت کنیمبشین صحب _

  آییی دستم ... ول کن تا صحبت کنیم _

  دستشو ول کردم که نشست رو صندلی که تو اتاق بود . گفتم

 . میدونم نباید سرت داد میزدم تو هم نباید اونجوری صحبت میکردی _
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  چیه به یلدا برخورد ناراحتتون کرد _

  یتیکه ننداز یلدا پشیزی برای من ارزش نداره . من تو برام مهم _

  پوزخندی زد که حسابی اعصابم خورد کرد گفتم

  من به خاطر خودت گفتم ی خانم با شخصیت با ی آدم بی ارزش بحث نمیکنه _

  باید بعدا بهم میگفتی نه اینکه سرم داد بزنی اونم جلوی یلدا شاید از توجه اش خوشت اومده _

یت ش به دیوار که ناله کرد. مطمئنم از عصباناز عصبانیت سرخ شدم بلند شدم از دوتا دستاش گرفتم چسبوندم

 سرخ شده گفتمچشم هام

  . فقط یک بار یک بار دیگه اینجوری بگی دندون هاتو تو دهنت خرد میکنم _

  با فریاد گفتم

 فهمیدی ؟ _

  گفت هاش سرازیر شد آروماشک از چشم

  بله _

ظه تو شوک بود هیچ عکس العملی نشون رو لبهاش و بوسیدمش چند لحبدون هیچی حرفی لبهامو گذاشتم

 . نمیداد . بعد اون هم با ولع لبهامو میبوسید و میخورد
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  مهسان

پریده . وقتی من و بوسید با ولع و وحشیانه آروم شدم انگار  رنگماز عصبانیتش ترسیده بودم حس میکردم

رو تخت نشست . کنارش نشستم دست انداخت رو  تمام دلخوری هامو برطرف کرد . ازم فاصله گرفت و

  کمرم و من و کشید سمت خودش . تو گوشم گفت

  دوست دارم نمیخوام ازم دلخور باشی _

  دیگه دلخور نیستم _

  یلدا رو میفرستم بره خونه اشون _

  . مرسی بابایی جونم _

  برو پایین من یکم بخوابم میام _

  چرا بابایی ؟؟ _

  میکنه ی کم سرم درد _

  من پیشتم بابایی نمیرم _

  برو ی قرص برام بیار _

 محکم بوسیدمش و گفتم

  باباییچشم _

  تو آشپزخونه که مهرداد داشت قهوه درست میکرد گفتماز اتاق رفتم بیرون و پایین رفتم . رفتم

  مسکن داری؟ _
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  چیشده ؟ _

  آرشام سرش درد میکنه _

  قرص و بهم داد و گفت

  صبر کن _

باال ی فنجون قهوه گذاشت تو سینی و کنارش ی لیوان آب و داد دستم ازش تشکر کردم و پله ها رو رفتم

وارد اتاق شدم دیدم بابایی رو تخت خوابیده و آرنجش و رو چشماش گذاشته کنارش نشستم و صداش کردم 

  که دستشو برداشت گفتم

  بلند شو قرص بخور برات قهوه هم آوردم _

  زممرسی عزی _

  رو تخت نشست قرص و خورد . بعد فنجون قهوه رو برداشت و خورد. نشستم باال تخت و گفتم

  بابایی سرتو بزار رو پام برات ماساژ بدم _

  واقعا دستت درد نکنه _

سرشو گذاشت رو پام منم دستم و گذاشتم رو پیشونیش و ماساژ دادم . با آرامش اینکارو انجام میدادم میخواستم 

بشه . شاید تقصیر من بود اینکارها . حاال که فکر میکنم نباید اونجوری صحبت میکردم . اون شخصیت آروم 

  . خودش و نشون داد من نباید مثل اون برخورد میکردم

بابایی چشماشو بسته بود و خوابیده بود . امروز خیلی برای هردومون بد بود . هردو کلی حرص خوردیم . 

هنوز نفهمیدم کیه ؟ و چرا اینجوری به بابایی میچسبه . کاش نمیومدیم شمال . فکر کاش یلدا نمیومد . من 

   . میکردم کلی خوش بگذره ولی اینجوری نیست

دوست دارم برگردم خونه مون و با بابایی تنها باشم . خیالم راحت باشه که بابایی مال خودم و کسی قرار 

  . نیست از من بگیرتش

ود . خدا کنه زودتر سرش خوبه بشه من که طاقت دردش و ندارم انگار خودم درد بابایی راحت خوابیده ب

  دارم . با لبخند نگاهش کردم زیر لب گفتم

 . نمیدونم چیشد که اوندی تو زندگی تورو خدا واسم فرستاد و شدی تمام زندگیم خیلی دوستت دارم _

که مثل کنه چسبیده بود به ما و نمیرفت اصال  بالخره مسافرت تموم شد و به تهران برگشتیم . با وجود یلدا

  . خوش نگذشت

 دو روز از سفر شمال گذشته بود دیانا هم برگشته بود چون مرخصیش تموم شده بود باید برمیگشت شرکت

تو خونه پای تلویزیون نشسته بودم و کانال ها رو باال پایین میکردم ولی هیچ خبری نبود و برنامه ی جالبی 

صله ام حسابی سر رفته بود و بابایی هم که تا غروب شرکت بود . خب من چه گناهی کردم نداشت . حو

  . خونه تنها هستم
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داشتم با خودم کلنجار میرفتم که گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره ی سارا یکی از همکالسیامون تعجب 

  کردم . گوشی رو برداشتم و گفتم

  بله _

  سالم مهسان جون خوبی ؟ _

  ی عزیزم تو خوبی ؟مرس _

  منم خوبم چه خبرا ؟ _

  سالمتی خبری نیست _

  . زنگ زدم بگم فردا تولدمه ی مهمونی کوچیک گرفتم خواستم تو هم باشی به دیانا هم زنگ زدم _

  باشه عزیزم تولدتم مبارک اگه تونستم حتما میام _

  آدرس و واست اس ام اس میکنم _

ردم . چقدر دلم مهمونی میخواست . اگه بابایی اجازه نده چی ؟ بزار اول خداحافطی کردم و گوشی رو قطع ک

و شماره ی دیانا رو گرفتم که برداشت . بعد از کلی حرف گوشی مو برداشتمی زنگ به دیانا بزنم ببینم میاد .

اید با ل بزدن جریان تولد سارا رو گفتم که گفت اگه من بیام اونم میاد . بهش گفتم که بهش خبر میدم . او

   ببینم اون اجازه میده یا نه ؟بابایی صحبت کنم

از جام بلند شدم برای اینکه خودم و سرگرم کنم رفتم تو آشپزخونه از تو گوگل طرز تهیه ی کیک و جستجو 

  . کردم و میخواستم کیک درست کنم

  . مواد کیک آماده کردم و ریختم تو قالب و گذاشتم تو فر

انداختم همون جا زدم زیر خنده آشپزخونه خیلی کثیف کاری شده بود آخه چرا من انقدر به آشپزخونه نگاهی 

  . شلخته ام نشد ی کاری انجام بدم تمیز باشه نه اینکه همه جا رو کثیف کنم

  تلفن خونه زنگ خورد رفتم تلفن و برداشتم و گفتم

  بله _

  سالم عزیزم خوبی؟ _

گ با چه رویی به من زناصال نمیتونستم حرف بزنم دلم کاشته شد .با شنیدن صداش هم نفرت هم محبت تو 

 زده . اصال چرا باید زنگ بزنه ؟ اشک از چشمام سرازیر شد . دوباره صداش اومد که گفت

  مهسان ، بابا _

  چرا زنگ زدی ؟ _

  زنگ بزنمنباید به دخترم _
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   . دیگه دختری به اسم مهسان ندارید _

  بابایی دلم برات تنگ شدهمگه میشه تو عمر  _

  پوزخندی زدم و گفتم

  چیشد ؟ خانمتون اجازه داد دل تنگ من بشید _

چی داری میگی اصال به اون ربطی نداره میدونم ناراحتی ولی حاملگی فالمک ناخواسته بود دیگه نمیشد  _

  . از بین برد

  مهم نیست دیگه به من زنگ نرنید لطفا خدانگه دار _

  . کردم نشستم رو صندلی پشت میز . اشکهام پشت سر هم پایین می اومد گوشی رو قطع

 . بعد چند دقیقه به خودم اومدم از جام بلند شدم

از جام بلند شدم ی آهنگ شاد گذاشتم . میخواستم دیگه بهش فکر نکنم . با رقص آشپزخونه رو تمیز کردم . 

  . گذاشتم خنک بشه تا از تو قالب در بیاد سری هم به کیک زدم کامال آماده بود از فر درآوردم و

ساعتی وقت دارم تا بابایی بیاد . رفتم تو اتاق و لباس هامو دراوردم و وارد حموم  ۴ ۳به ساعت نگاه کردم 

شدم تا دوش بگیرم با دیدن پوشکی که تو پام بود ناراحت شدم نمیتونستم روش بگیرم حسابی هم عرق کردم 

کنم . باید بهش زنگ بزنم شاید اجازه داد . رفتم گوشی رو برداشتم زنگی به بابایی  و اجازه هم نداشتم بازش

 زدم که گوشی و برداشت و گفت

  جونم _

  سالم بابایی جوووونم خسته نباشید _

 سالم فسقلم مرسی عزیزم خوبی ؟ _

 اهووووم باباییییی _

  جونم وروجک چی میخوای ؟ _

  من میخوام برم حموم _

  یزم اجازه نمیخوادبرو عز _

  خب نمیشه بابایی پوشک دارم _

  پس نرو عزیزم وقتی اومدم با هم میریم _

  و باز کنم برمبابایی تورو خدا اجازه بدید پوشکم _

  حرفشم نزن مهسان صبر کن زودتر میام خونه خودم بازش میکنم _

 با ناراحتی گفتم
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  باشه بابایی _

دم فکری به سرم زد پوشکو باز میکنمو میرم حموم از کجا میخواد خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کر

  . بفهمه من بازش کردم. ولی باید تا قبل از اومدنش پوشک و خیس کنم تا متوجه نشه

بازش کردم و رفتم حموم . ی دوش سرسری گرفتم و اومدم بیرون خودمو پوشک کردم و لباس هامو که 

م . موهامو خشک کردم و با کلیپس باال سرم بستم . ی ارایش مالیم هم شامل ی تاپ و دامن کوتاه بود پوشید

  .کردم

 . بیرون کیک و برگردوندم و روش و تزئین کردم و تو یخچال گذاشتماز اتاق رفتم

  . حاال باید به فکر شام هم باشم . هوس الزانیا کرده بودم

زیون نشستم داشت سریال مورد عالقه ام و نشون آماده اش کردم و تو فر گذاشتم . رفتم تو سالن روبروی تلوی

 . میداد من میدیدم و آبمیوه میخوردم تا پوشکم خیس بشه که بابایی شک نکنه

 دیگه داشت حالم بهم میخورد از آبمیوه . حس کردم پوشک خیس شد . خیالم راحت شد حداقل بابایی نمیفهمه

. 

  غلم بابایی و گفتمصدای در که اومد سریع پریدم جلو در و پریدم تو ب

  سالم بابایی جوووونم خسته نباشی _

  سالم عشق بابا خوبی ؟ _

  محکم لبهامو بوسید و گفتم

  . خوبم بابایی جووونم _

 . همینجوری که تو بغلش بودم من و برد تو اتاق و گذاشت رو تخت

همه من پوشکمو عوض من و گذاشت رو تخت و لباسهاش و درآورد و رفت تو حموم استرس گرفتم نکنه بف

  . کردم . شروع کردم به گاز گرفتن لبم

از حموم اومد بیرون . نشست پیش من لباس هامو درآورد . با پوشک وارد حموم شدم پوشکمو درآورد 

  نگاهی بهش انداخت و اخم کرد رفت بنداز تو سطل که اخم هاش بیشتر درهم شد رو کرد به من و گفت

  ی کردهی نفر اینجا احساس زرنگ _

  خودمو زدم به اون راه و گفتم

 کی ؟ _

  اومد گوشم گرفت و پیچوند

 آی آی بابایی چیشده ؟ _
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  فکر کردی زرنگی پیشی کوچولو مگه نگفتم پوشکتو باز نکن _

  باز نکردمآییییی بابایی گوشمو ول کن لطفا من _

  دروغم که میگی _

و درش و باز کرد پوشکی که انداخته بودم داخلش  من و کشوند به سمت سطل آشغالی که گوشه حموم بود

  نشونم داد و گفت

  . حداقل برش میداشتی از اینجا من عالمت گذاشته بودم رو پوشکت _

  بغض کرده بودم میدونستم هم به خاطر دروغم هم به خاطر باز کردن پوشکم تنبیه بدی میشم . آروم گفتم

  بابایی ببخشید _

  اینکه تنبیه شدیمیبخشمت ولی بعد از  _

  من و گذاشت تو وان و گفت

  . میشینی اینجا تا بیام _

  چشم _

نمیدونستم چه تنبیه ای انجام میده . ترسیده بودم . دست و پاهام میلرزید . بابایی از دروغ و پنهان کاری بدش 

  . میاد و میدونم تنبیه سختی دارم

  ازیر شد گفتمبا دیدنش که فالگر و ی سرنگ دستش بود اشکهام سر

  . بابایی توروخدا میسوزم _

  صداتو نشنوم باید بسوزی تا یاد بگیری دروغ نگی _

  بابایی تورو خدا غلط کردم دیگه تکرار نمیشه _

  نبایدم تکرار بشه بلند شو خم شو _

ردم که یکهمون جوری که اشک میریختم از جام بلند شدم و دستموگذاشتم تو دیوار خم شدم . التماس بابایی م

 . اینکارو نکنه ولی اهمیت نمیداد

بابا اومد پشتم الی باسنمو باز کرد کمی چربش کرد و انگشتشو داخل فرو کرد که ناله ای کردم . سرنگ 

بدون سوزن و گذاشت روش و فرو کرد و آب و فلفلی که داخل سرنگ بود و آروم خالی کرد تو باسنم از 

ریختم خیلی میسوخت هق هق میکردم . تمام وجودم آتیش گرفته بود درد و سوزشش فریاد میزدم و اشک می

روم پالگ . آ. ی شی بزرگ رو باسنم حس کردم سرمو برگردوندم با دیدن پالگ تو دستش گریه ام بیشتر شد 

واردم کرد انقدر جیغ زدم که صدام دیگه درنمیومد . پالگ و واردم کرد انقدر درد داشتم هم میسوختم هم 

 . تمدرد داش

  بابایی گفت
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  هیییییس ساکت سرم درد گرفت انقدر جیغ زدی _

  میسوزه بابایی توروخدا _

  هییییییش مونده حاال درد بکشی . بشین تو وان و بلند شو _

کاری که گفت انجام دادم و از جام بلند شدم و دوباره خم شدم میدونستم میخواد با فالگر رو باسنم بزنه و 

  . برابر هستباسن خیس دردش دو 

  صدات در نمیاد تا تنبیه ات تموم بشه _

  چشم بابایی جونم _

شروع کرد ضربه هارو زدن انقدر لبم و گاز گرفتم تا صدام درنیاد خون میومد . نمیدونم چند ضربه زد که 

  فالگر و گذاشت کنار و اومد تو وان کنارم و از پشت بغلم کرد و گفت

 میتونی گریه کنی _

ریه و هق هق میکردم . بابایی نوازشم میکرد و میبوسید تا آرومم کنه . آروم پالگ و درآورد . زدم زیر گ

  گفتم

  بابایی میسوزه _

  آروم قشنگم االن خوب میشه _

  . من نشوند رو توالت فرنگی و باسنم و خالی کردم خیلی میسوخت . هق هق میکردم

گوشم قربون صدقه ام میرفت . آروم تر شده بودم . حوله  بابایی من و نشوند داخل وان منو شست و مدام تو

  . ام و تنم کرد و باهام اومد بیرون . لباسهام و تنم کرد و رو باسنم پماد زد و چربش کرد

  محکم لبهاشو بوسیدم و گفتم

 . ممنون که تنبیه ام میکنید و برای تربیتم وقت میزارید _

  دوست دارم پیشی کوچولو _

 . رو لبم و شروع کرد به خوردن لبهام منم همراهیش میکردم لبهاشو گذاشت

با بابایی رفتیم تو سالن و من رفتم تو آشپزخونه کیکی که درست کرده بودم با ی فنجون قهوه و نسکافه برای 

  خودم و آوردم . گذاشتم رومیز و گفتم

  بابایی کیک درست کردم _

   دخترم بزرگ شده _

  بزرگ بودم _

  کم میدونمبله دختر _
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  ی تیکه کیک خوردم من زل زده بودم بهش ببینم چی میگه خوشش میاد یانه ؟ گفت

  به به دخترکم عالی شده _

  لبخندی زدم و با خیال راحت شروع کردم به خوردن کیک و نسکافه . در حین خوردن کیک به بابایی گفتم

 بابایی ؟ _

  جونم ؟ _

  تولد سارا ؟میشه فردا برم _

  ا کیه ؟سار _

 یکی ازهمکالسیام هست دیانا هم دعوت _

  نه نمیتونی بری چون نمیدونم محیط اونجا چه شکلیه _

  ی مهمونیه دخترونه است دیگه خسته شدم از صبح تا موقعی که شما بیایید تو خونه ام _

  حاال ببینم چی میشه شاید اجازه دادم _

  بابایی خواهش میکنم _

  کنباشه برو من و کچل ن _

  پریدم بغلش و رو پاش نشستم و گفتم

  عاشقتم بابایی _

  مهسان مطمئنی مهمونی دخترونه است _

  نه مطمئن نبودم ولی اگه میگفتم اجازه نمیداد برم گفتم

  اهووووم مطمئنم _

 خوبه _

هامو فر داشت مو دیانا اومده بود اینجا تا باهم حاضربشیم و به تولد سارا بریم . نشسته بودم جلو اینه و دیانا

  میکرد . گفت

  مهسان مطمئنی تولدش دخترونه است ؟ _

  نه _

  پس واسه چی میخوایم بریم ؟ _

  خب تولد دعوت شدیم میریم ببینیم چه خبره _

  از االن بگم اگه محیطش خوب نبود برمیگردیم _
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  باشه غرغرو خانم _

 ه رنگش مشکی بود با ساپورت کلفت مشکی .لباسی که میخواستم بپوشم ی پیراهن کوتاه عروسکی بود ک

موهامم که فر کرده بودم . دیانا هم کت و شلوار پوشیده بود . موهاشم صاف کرده بود و دورش ریخته بود 

و آرایش مالیمی رو صورتش نشونده بود . با همین آرایش کلی فرق کرده بود و خوشگل شده بود. مانتومو 

پام کردم و کیف مشکی مو برداشتم و زنگی به آژانس زدیم و از خونه  پوشیدم و کفش پاشنه بلند مشکی و

  . رفتیم بیرون

  . پیامی به بابایی دادم و بهش خبر دادم دارم میرم . بابایی هم کلی تاکید کرد که مواظب خودم باشم

  . تاکسی که رسید سوار شدیم و آدرس به راننده دادم

  دیانا گفت

  زنه ؟نمیدونم چرا دلم شور می _

  بیخود شور میزنه قرار نیست اتفاقی بیوفته _

 کاش نمیرفتی من به این دختر اعتماد ندارم _

  به دلت بد راه نده _

دقیقه به آدرس مورد نطر رسیدیم . ماشین جلوی خونه ی ویالیی نگه داشت که صدای آهنگش  ۴۱بعد حدود 

  ه بشم گفتم. خودم ترسیدم از ماشین پیادگوش فلک و کر کرده بود 

  من میگم برگردیم نظرت چیه ؟ _

  منم همین و میگم از بیرون معلومه جای مناسبی نیست _

سرم و تکون دادم و به راننده گفت که برگرده همونجا که مارو سوار کرده . خوشحال بودم که داخل خونه 

  . نرفتم چون اگه میرفتم و بابایی میفهمید من و زنده نمیذاشت

 نه و لباس هامون و عوض کردیم به بابایی زنگ زدم و گفتم که برگشتیم با لحن مشکوکی گفتبرگشتیم خو

  چرا برگشتین ؟ _

 . از بیرون مشخص بود مهمونی جالبی نیست به خاطرهمین برگشتیم _

  از همین جا و پشت تلفن لبخندش و حس کردم گفت

   . آفرین عزیزم خوب کاری کردید _

با بابایی خداحافظی کردم و گوشی رو قطع کردم . برگشتم تو سالن که دیدم دیانا بعد از ی کم حرف زدن 

  حاضر و آماده و چادر به سر داره گفتم

  کجا میری؟ _
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  برم خوابگاه _

  بمون دیگه سام و پیش ما باش _

  اونموقع خوابگاه راهم نمیده _

  خب شب بمون دیگه ی امشب دیگه _

منم کلی خوسحال شدم . نشستیم کنار هم کلی صحبت کردیم و در همین حین  به اصرار قبول کرد تا بمونه

 . شام درست میکردیم

 داشتم ساالد درست میکردم که دیانا گفت

  ی جورایی بحث میکرد راستی دیروز ی خانم اومده بود شرکت با مهرداد و آرشام _

  نفهمیدی کی بود ؟ _

 . نه نفهمیدم فکرکنم اسمش یلدا بود _

شنیدن این اسم حالم بد شد اومده بود تهران اون هم تو شرکت . سوزشی احساس کردم که با فریاد دیانا به با 

  خودم اومدم گفت

  چیکار داری میکنی ؟ _

  . نگاهی به دستم کردم انگشتم و بریده بودم سریع گرفتمش زیر شیر آب تا خونش بند بیاد

  دیانا گفت

  خشید نگران نشو فکر نکنم چیز مهمی باشهچیشدی ؟ نباید بهت میگفتم بب _

  . نه نه چیزی نیست دیانا از تو کابینت چسب زخم بهم میدی _

  چسب زخم برام آورد به دستم زد . به ساالد نگاهی کرد و گفت

  دیگه ای ساالد به درد نمیخوره پر از خون شده _

ود شرکت آرشام و چیکار داشت چرا آرشام به به اجبار لبخند زدم همه حواسم رفته بود پی یلدا. چرا رفته ب

من نگفته بود کلی سوال داشتم . دلم میخواست از آرشام بپرسم ولی نمیخواستم فکر کنه که دیانا برای من از 

 . شرکت خبر میاره

******  

و ت شام میخوردیم و من داشتم با غذام بازی میکردم اصال اشتها نداشتم همش سر میز نشسته بودیم داشتیم

  فکر یلدا بودم با صدای بابایی به خودم اومدم گفت

  مهسان جان چرا نمیخوری ؟ _

  اشتها ندارم ببخشید _
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چشم غره ای بهم رفت جلوی دیانا نمیتونست اجبارم کنه که بخورم . بعد از خوردن شام ظرف ها رو با 

تو سالن دیانا هم همراهم اومد . به کمک دیانا جنع کردیم و آشپزخونه رو مرتب کردیم . ی سینی چایی بردم 

بابایی تعارف کردم و کنار دیانا نشستم بابایی با تعجب نگاهم کرد . تعجب کرده بود که چرا کنارش نشستم 

دست خودم نبود دلخور بودم ازش که اومدن یلدا رو از من پنهون کرده . نمیخواستم به روش بیارم ولی خب 

 . ناراحت بودم

بابایی رو به دیانا نشون دادم تا اونجا بخوابه منم رفتم تو اتاق خودمون . بابایی مثل همیشه آخر شب اتاق کار 

باال تنه لخت رو تخت خوابیده بود و آرنج شو رو چشمش گذاشته بود . رو تخت کنار درازکشیدم که محکم 

  بغلم کرد و تو گوشم گفت

  نمیخوای بگی چی شده که دلخوری از بابایی _

  یستم چیزی نشدهدلخور ن _

  نمیخوای نگو ولی دروغ نگو چون میفهمم _

  خودمو تو بغلش قائم کردم و گفتم

  بابایی قصه میگید لطفا _

  باشه عزیزدلم _

شروع کرد به قصه گفتن و آروم آروم چشمام سنگین شد و خوابم برد . انگار وقتی بغلم کرد تمام دلخوریم 

 . کنارمه برام بسهاز بین رفت . همین که دوسم داره و 
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  آرشام

ترم جدید شروع شده بود و مهسان میرفت دانشگاه . همه چی بینمون خوب بود ولی احساس میکردم از 

چیزی ناراحته و بهم نمیگه هرچی باهاش صحبت میکردم میگفت چیزی نیست. امیدوارم همینطوری که 

  . میگه باشه

م نذاشته و هرروز زنگ میزنه باید کاری کنم دست از سر من و زندگیم برداره . این یلدا هم اعصاب برا

میخواد با من باشه خجالت نمیکشه خوب که میدونه من زن دارم . خانمم هم خیلی دوست دارم حاضر نیستم 

 هبه هیچ وجه کنارش بزارم . جوری بهم چسبیده بود که مهرداد هم عصبی شد و باهاش دعوا کرد ولی فاید

نداشت . از بچگی میخداست ی جورایی خودش و بهم بچسبونه ولی من نمیخواستم. تا اینکه به خاطر مشکل 

تنفسی که پدرش داشت اومدند شمال زندگی کنند و بعد خودش رفت اروپا تا درس بخونه . مادرش همیشه 

به یلدا هم نگفته که  من و داماد خودش میدونست وقتی هم فهمید ازدواج کرد به عروسیم نیومد فکر کنم

ناراحت نشه . حاال هم پدرش فوت شده اومد ایران کنار مادرش باشه و میخواهند برگردند تهران و زندگی 

کنند .  حاال هم گریه و زاری که من به امید تو برگشتم که باتو باشم اخه کسی نیست بهش بگه که من کی به 

نیست ولی برام مثل آیدا است . کاش این و میفهمید به دنبال تو قول دادم که بخوای با من باشی . دختر بدی 

 . زندگیش میرفت . بهترین پسر میتونه به زندگیش بیاد

  داشتم وسایلم و جمع میکردم و از شرکت بیرون بزنم که در اتاقم زده شده گفتم

  بفرمایید _

  در باز شد با دیدن کیانوش که تو قامت در وایساده بود گفت
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  ری ؟داری می _

  آره داداش کار داری ؟ _

  برای ی وقت دیگهآره اگه میخوای بری بزاریم _

  نشستم رو صندلی و گفتم 

  نه بشین ببینم چیشد ؟ _

  نشست روبروم و گفت

  ی چیزی میخوام بگم فقط به دست تو حل میشه _

  چیشده داداش ؟ _

  خانم کریمی هست دوست مهسان _

  خب _

ازش خوشم اومده میخواستم به مهسان بگی برام خواهری کنه پا پیش بزاره و نظرشو  دختر خوب و خانمیه _

 راجع به من بپرسه

خنده ام گرفته بود دلش پیش خوب کسی جا گذاشته بود. ولی نمیدونم با تجاوزی که براش پیش اومده کنار 

  میاد یا نه ؟ بهش گفتم

  خوشحالم کیا روی خوب کسی دست گذاشتیباشه من به مهسان میگم که باهاش صحبت کنه برات  _

  مرسی داداش جبران میکنم _

خداحافظی کرد و رفت . منم بعد از چک کردن همه چیز از شرکت بیرون رفتم . تو ماشین نشستم و راه 

 . افتادم سمت خونه . تو راه هم وایسادم برای مهسان لواشک و شکالت و اینا خریدم

  که مهسان پرید بغلم و محکم لبمو بوسید . و گفت کلید انداختم و وارد خونه شدم

  خسته نباشی بابایی جونم _

  با دیدن فسقلم تمام خستگیم در رفت _

ریز خندید خودش و تو بغلم قائم کرد .  گذاشتمش رو مبل و پالستیک خوراکی هارو گذاشتم رو پاش . تا 

  داخلش و دید جیغ زد

  م خریدیبابایی عاشقتم این همه خوراکی برا _

  همه اشو نخوریا _

  چشم بابایی _
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رفتم تو اتاق و لباسهامو درآوردم و رفتم حموم تا ی دوش بگیرم . بعد از دوش گرفتم شلوارک مو پام کردم 

  . از اتاق رفتم بیرون با دیدن مهسان که تو اون حالت نشسته بود زدم زیر خنده

رد دور لبش حسابی شکالتی و آلوچه ای شده بود . چهار زانو نشسته بود رو مبل . داشت شکالت میخو

  نگاهم کرد و گفت

  بابایی چرا میخندی ؟ _

  بچه چرا اینجوری میخوری ؟ خودت و تو آینه دیدی _

  بله خیلی هم خوشگلم _

  خوشگل شکالتی _

  دستشو گرفتم بردم تو دستشویی جلوی آینه تا چهره ی خودش و دید زد زیر خنده و گفت

 . شکالتی شدم واقعا _

 . شیر آب باز کردم و حسابی صورتشو شستم و با  حوله خشک کردم

 اومدیم بیرون و گفتم

  کی به شما اجازه داد همه آلوچه و شکالت ها رو بخوری _

  سرشو و انداخت پایین و با انگشت هاش بازی کرد و گفت

  . ببخشید بابایی نتونستم خودم و کنترل کنم _

  . اد میگیری خودتو کنترل کنیتنبیه که شدی ی _

  با بغض گفت

  تنبیه نه بابایی _

  هیییییش مخالفت نداریم _

  چشم بابایی جونم _

  نشستم رو مبل و گفتم

  بدو بیا جلوم رو زانو بشین _

 . چشم بابایی _

  دوزانو نشست روبروم . گفتم

  همینجا میشینی تا بیام _

  سرشو انداخت پایین و گفت
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  ییچشم بابا _

  رفتم تو اتاق کارم و خط کش چوبی رو برداشتم و به سالن اومدم روبروش نشستم و گفتم

  دست هاتو بیار باال _

  با چشم های اشکیش زل زد بهم و گفت

  غلط کردم بابایی دیگه اینکارو نمیکنم _

  فتمش کنم با اخم گدلم براش سوخت میخواطتم از خطاش بگذرم ولی اگه االن بگذرم نمیتونم دوباره تنبیه ا

  . نمیشه باید تنبیه شی تا مطمئن شم _

  دستهاشو آورد باال که گفتم

  ضربه کف هر دست میزدم دستو عقب نمیکشی وگرنه از اول میزنم ۱۵ _

  چ....ش...م _

خط کش رو بردم باال و ضربه ی نسبتا محکمی رو دست راستش زدم که جیغ زد و دستشو کشید عقب . با 

  اخم گفتم

 مگه نگفتم عقب نکش از اول بیار جلو دستتو _

دست شو اورد جلو و ضربه ی اول رو دوباره زدم که جیغ زد ولی این دفعه عقب نکشید . صربات محکم 

کف دست هاش میزدم جیغ میزد و گریه میکرد . التماس میکرد دیگه نزنم دلم براش سوخت اشکهاش انگار 

به رو زدم و خط کش و کنار گذاشتم و محکم بغلش کردم و تو گوشش ضر ۱۵تیری تو قلب من فرو میکنن . 

  گفتم

  هیییییش فسقل بابا تموم شد _

  با هق هق گفت

  درد میکنه _

 . خوب میشه قربونت برم _

گرفتمش تو بغلم و بردمش تو اتاق و نشوندمش رو تخت به کف دست هاش نگاه کردم . حسابی قرمز شده 

  ود . تند تند کف دست هاش بدسیدم و گفتمبود و کمی هم زخم شده ب

  آخه چرا کاری میکنی تنبیه ات کنم ؟ _

  ببخشید قول میدم دیگه دختر خوبی باشم _

اشک هاش سرازیر شد ناگهان لبهامو گذاشتم رو لبهاش و شروع کردم به بوسیدنش مهسان هم همراهیم 

  تش که جیغ زدمیکرد که کم کم آروم شد . رفتم یخ آوردم و گذاشتم کف دس
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 . بابایییییی درد میکنه _

  . هییییش کولی خانم االن دردش ساکت میشه _

  بعد از اینکه یخ ها آب شد برداشتم به دستهاش کرم زدم و بستمش . گفتم

  بهتری وروجکم ؟ _

  اهووووم _

  قربون اهووووم گفتنت برم من _

 خدا نکنه بابایی _

  نه و نشوندمش رو اپن که غرلند کرد و گفتتو بغلم گرفتمش و بردم تو آشپزخو

 بابایی دست هام درد میکنه ؟ _

  زدم رو نوک بینیش و گفتم

  لوس خانم االن خوب میشه انقدر غر نزن _

  سرشو به نشونه ی قهر برگردوند و گفت

  االن من چجوری برم دانشگاه ؟ چجوری جزوه بنویسم؟ اصال چجوری غذا بخورم ؟ _

  دم بهت غذا میدم در ضمن شما پس فردا کالس داری که تا اون موقع دستت خوب میشهشکمو خانم خو _

  رفتم کنارش و از گوشش گار گرفتم که دوباره صداش دراومد و با اخم نگاهم کرد گفتم

  اینم به خاطر اینکه یادت باشه قهر نکنی _

  ااااا بابایی اذیتم نکن _

  لپشو بوسیدم و گفتم

  چشم لوس خانم _

  بعد رفتم در قابلمه ای که رو گاز بود برداشتم و گفتم

  به به چه لوبیا پلویی معلومه خوشمزه شده ها _

  بله خیلی هم خوشمزه شده دستپخت من همیشه خوشمزه است _

  خودتم خوشمزه ای که به عنوان دسر میخورمت _

دم و گذاشتم رو اپن و ی صندلی گذاشتم ساالد و پارچ آب و لیوان و بقیه وسایل و چیدم رو اپن و غدا رو کشی

و نشستم . با هم شذوع کردیم به خوردن غذا ی قاشق خودم میخوردم ی قاشق هم دهن مهسان میذاشتم . در 

  حال خوردن غذا بودیم که گفتم
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 امروز کیا اومده بود پیشم ؟ _

  با دهن پر گفت

  خب _

  چندبار بگم وروجک با دهن پر حرف نزن _

 ت داد و گفتغذا رو قور

 ببخشید بابایی خب کیا چیکار داشت ؟ _

  با خونسردی گفتم

  از دیانا خوشش اومده میخواست تو صحبت کنی باهاش که بره خواستگاریش _

ناگهان دیدم مهسان از سرفه داره خفه میشه که سریع ی لیوان آب براش ریختم به خوردش دادم که کم کم 

  حالش جا اومد و گفت

 خبری رو اینجوری میدن ؟آخه چنین  _

 چجوری باید میگفتم ؟ _

  خب داشتم خفه میشدم هول شدم یهو _

  خندیدم و گفتم

 تو چرا هول شدی ؟ _

یجورایی برا دیانا خوشحال شدم حق داره ی زندگی عالی داشته باشه ولی کیانوش میدونه به دیانا تجاوز  _

 شده ؟

  نه نمیدونه _

کیانوش بگیم چنین اتفاقی براش افتاده و عقب بکشه دیانا داغون میشه تازه داره من اگه به دیانا بگم و به  _

  . به زندگی برمیگرده

 منظورت اینه که بهش بگم ؟ _

  آره بگو اگه باز هم میخواستش بگو که من بهش بگم _

  باشه عزیزم _

 .کردمبعد از خوردن شام ظرف ها رو جمع کردم و گذاشتم تو ماشین ظرف شویی و روشنش 

  آشپزخونه رو مرتب کردم که دیدم مهسان دستشو گذاشته زیر چونه اش و با لبخند نگاهم میکنه . گفتم

  پیشی کوچولو اینجوری نگاه نکن _



 

 
346 

 

  . دوست دارم بابایی خودم دوست دارم نگاه کنم _

 ک دادنش .بغلش کردم و انداختمش رو کولم و بردم تو اتاق و پرتش کردم رو تخت شروع کردم به قلقل

مهسان هم قهقه میزد التماس میکرد اینکارو نکنم . ولی اهمیت نمیدادم به کارم ادامه میدادم انقدر جیغ زد تا 

  . از کارم منصرف شدم

با چشمان خمار نگاهم میکرد که خوابیدم روش و شروع کردم به بوسیدن لبهاش لبهاش و میمکیدم مهسان 

تر چی داشت که من و سیر نمیکرد از خودش روز به روز بیشتر بهش هم همراهیم میکرد. نمیدونم این دخ

مشتاق میشدم . کم کم اومدم سمت گردنش و شروع کردم به مکیدن مهسان چشماش و بسته بود و آه میکشید 

  ناگهان گردنش و گاز گرفتم که جیغش رفت هوا . از روش بلند شدم که با ناله گفت

 بابایی _

 چی میخوای ؟ _

  ی خواهش میکنمبابای _

  میدونستم خجالت میکشه بخواد حرفی بزنه من دوست داشتم اذیتش کنم . گفتم

 چی میخوای پیشی کوچولو ؟ _

 با دست هاش چشم هایش را گرفت و گفت

  بزارید بهتون لذت بدم بابایی _

 تو لذت ببری یا من ؟ _

  ااااا بابایی _

  جونم خوشگلم _

یرش و باز کردم سینه هاشو گرفتم تو دستم و مالیدم . نوکشو بین انگشتهام تاپ شو از تنش درآوردم لباس ز

  گرفتم و پیچوندم که ناله اش بلند شد . از روش بلند شدم گفتم

  تکون نمیخوری تا بیام _

داخل اتاق بازی شدم . از بین وسایل اونجا طناب ، شمع ، فالگر ، گیره و ویبراتور برداشتم و وارد اتاق 

  . شدم . مهسان همونجوری دراز کشیده بود . ی تیکه طناب برداشتم و دستهاش و باال سرش بستمخودمون 

چشم بند برداشتم و رو چشمش گذاشتم میدونستم ندیدن بهش استرس میده . من عاشق بازی با چشمان بسته 

  بودم . تکون میخورذ و میخواست خودشو آزاد کنه . خم شدم روش و تو گوشش گفتم

  م باش پیشی کوچولو قراره هردو لذت ببریم . پس ترسی وجود ندارهآرو _
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الله ی گوشش و بوسیدم آروم تر شده بود دیگه تقال نمیکرد . روی شکمش نشستم و سینه هاشو گرفتم تو 

دستهام میمالم خم شدم روش و نوکشون و کردم تو دهنم میک زدم . طناب دیگه برداشتم و دور سینه هاش 

 . کم گره زدم ناله کرد و اسمم و صدا زد . به نوکشون دو تا گیره زدمپیچیدم . مح

ناله هاش بلند تر شده بود معلوم بود حسابی لذت میبره . دامن و لباس زیرشو درآوردم . دستی بین پاهاش 

 کشیدم حسابی خیس شده بود با پوزخند نگاهش کردم و گفتم

  اینجا آبشار راه انداختی که _

از  و گاز گرفتم این خجالت و شرم وحیاش و دوست داشتم و برام لذت بخش هست . دستم از خجالت لبشو

بین پاهاش برداشتم . از کنارش بلند شدم شمع و برداشتم و روشن کردم . پارافین هاشو رو سینه ها و شکمش 

  ریختم جیغش بلند شد گفت

  باباییییییی سوختم آییییییی تورو خدا _

ار گذاشتم . فالگر و برداشتم و رو سینه ها و شکمش ریختم تا پارافین ها کنده بشه . وقتی شمع آب شد  کن

حسابی جیغ میزد و التماس میکرد . من حسابی لذت میبردم . از درد کشیدنش مطمئنم مهسان هم لذت میبره. 

وی درجه م رفالگرو گذاشتم کنار ، برشگردونم و ویبراتور و برداشتم و بین پاهاش گذاشتم و روشنش کرد

ی متوسط گذاشتم . فالگر و برداشتم و رو باسنش زدم فالگر و برداشتم و رو باسنش زدم جیغ میکشید 

اشکهاش سرازیر شده بود . کنارش نشستم و اشکهاش و پاک کردم . لبهاش و بوسیدم. چشم بندش و برداشتم 

تمو م و درآوردم و خوابیدم روش آلیبعد اینکه لبهاشو بوسیدم رفتم پشت سرش ویبراتور و برداشتم شلوارک

  . بین پاهاش گذاشتم و واردش کردم . عقب جلو کردم تا هردو به آرامش رسیدیم

چند دقیقه روش خوابیدم بعد بلند شدم دستهاش رو باز کرد و گرفتمش تو بغلم و پیشونی شو بوس کردم 

  لبخندی وزد و گفت

 ممنونم بابایی عالی بود _

 ع کرد و گفتخودش و تو بغلم جم

  سردمه بابایی _

  پتورو انداختم رو خودمون و گفتم

  بلند شو لباس بپوش _

  حسش نیست خوابم میاد بخوابیم بابایی _

 . چشماشو بست و خوابید. به چهره اش نگاه کردم چقدر خوشحالم که دارمش و مال من

 . دختر تنبل من اروم پیشونیشو بوسیدم که تکون خورد و غر زد دوباره خوابید خندیدم

ه ی یلدا و باز کردم با دیدن شمارداشت خوبم میبرد که صدای پیام گوشیم بلند شد از کنار تخت برداشتم و پیام

  ریخت پیام با این مضمون بودبهمدوباره اعصابم
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ی بچه تو رو از من بدزده (( گوشی رو پرت کردم اون ور . دختر  )) تو مال منی مطمئن باش نمیزارم

ررو با چه جراتی چنین پیامی داده . نکنه بخواد بالیی سر مهسان بیاره ؟ نه نه من نمیزارم . مهسان رو پ

 . محکم به خودم چسبوندم چشمام و بستم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم و بخوابم

یزد م پیام یلدا حسابی فکرمو مشغول کرده بود . چندروزی هم بود که مهسان تو فکر بود و حسابی مشکوک

. نکنه یلدا کسی رو فرستاده باشه تو زندگیش . انگار نسبت به من سرد شده بود . شاید من حساس شده بودم 

  . و اینجوری حس میکردم

که مدام میرفت دانشگاه میگفت کالس دارم دیانا هم تاکید میکرد . حس خوبی به این کارهاش نداشتم . میدونم

ولی نمیدونم چی رو . همش فکرم میرفت سمت خیانت . فقط اگه بفهمم داشت چیزی رو از من پنهون میکرد 

کس دیگه تو زندگیشه یک لحظه زنده اش نمیزارم بهش گفته بودم ازش هیچی نمیخوام فقط و فقط وفاداری 

  . میخوام

روبروی تلویزیون نشسته بودم و داشتم فیلم میدیدم مهسان هم نشسته بودو سرش تو گوشی بود و داشت 

  ندید و چت میکرد با اخم پرسیدممیخ

  کیه که دل نمیکنی از گوشیت بیای کنار من بشینی _

  با همون لبخند نگاهم کرد و گفت

  دیانا است بابایی _

  ببینم چی نوشته که تو انقدر خوشحالی _

  نمیشه بابایی حرف های دخترونه است _

ردم مطمئنن دیانا است مهسان من و دوست داره و آهانی گفتم و روم و کردم به تلویزیون نباید فکر بد میک

خیانت نمیکنه . سرمو تکون دادم تا این افکار منفی از بین بره. بعد چند لحظه اومد کنارم نشست و خودشو 

  تو بغلم جا داد و گفت

  ناراحت نباش بابایی جووونم _

  لبخند کم جونی زدم و گفتم

  . ناراحت نیستم عزیزم _

 . فیلم و نگاه کردیمبغلم جا داد که پیشونیشو بوسیدم و باهم خودشو بیشتر تو

 . خدا خدا میکنم که کسی تودرسته میش من بود ولی انگار ذهنش جای دیگه بود . باید سر از کارش دربیارم

زندگیش نباشه و من اشتباه کرده باشم . شاید کار یلدا باشه البته ازش بعید نیست اینکارها . ولی مهسان هم 

نباید زود دل ببنده البته دختر ساده ای هست و میترسم از این سادگیش سواستفاده بشه . باید جلوی هر اتفاقی 

 . رو بگیرم

سه روز دیگه گذشت انگار مهسان داشت از من دور میشد . این چند روز بیشتر سرش تو گوشیش بود .  

  . که کجا میره و چیکار میکنهتعقیبش کنمبه ی چیزایی پی میبردم . باید برمدیگه داشتم
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تو شرکت بودم داشتم به این چیزها فکر میکردم که با صدای در به خودم اومدم با بفرمایید گفتنم در باز شد 

  و مهرداد با توپ پر وارد اتاق شد و گفت

  مرد حسابی معلوم هست چه غلطی میکنی ؟ _

  چیشد مگه ؟ _

  شرکت ارس تا قرداد ببندی منتطرت بودندتازه میگی چیشده ؟ چرا دیروز نرفتی  _

 محکم زدم رو پیشونیم و گفتم

  وااااای ببخشید یادم رفت _

  میدونی اون شرکت چقدر مارو میبرد باال _

  واقعا ذهنم خیلی درگیره یادم میره همه چی رو _

  آروم تر شده بود نشست کنارم و گفت

  چیشده داداش ؟ با مهسان به مشکل خوردی ؟ _

  نمیدونم چند وقته بهش مشکوکم حس میکنم با کس دیگه است _

  هیییس نزن این حرف و مهسان اهل این حرفا نیست شکت الکیه _

  خدا کنه شکم الکی باشه . ی خواهشی دارم _

  تو جون بخواه داداش _

  آمار مهسان و دربیاری میشه برام _

  حتما مطمئن باش شکت بیخوده _

  خدا کنه _

  م بلند شو برو شرکت ارسحاال ه _

سرمو تکون دادم که مهرداد رفت بیرون . از جام بلند شدم و کیف و کتم و برداشتم بعد از خداحافظی با 

 . منشی شرکت زدم بیرون و به سمت شرکت ارس رفتم

 بعد از بستن قرداد با شرکت ارس ؛ به سمت خونه راه افتادم دیگه حوصله ی برگشتن به شرکت و نداشتم .

االن فقط به مهسان و آغوشش احتیاج دارم . احساس میکنم دارم مهسان و از دست میدم . مهسان تمام زندگی 

من هست طاقت ندارم از دستش بدم . با سرعت به سمت خونه روندم . وقتی رسیدم ماشین و تو پارکینگ 

غلم نتظار داشتم مهسان مثل همیشه تو بباال . در و با کلید باز کردم وارد خونه شدم اگذاشتم و با آسانسور رفتم

بپره ولی انگار خونه نبود هرچی صداش کردم جوابی نیومد تو اتاق و نگاه کردم هیچ کس نبود . به ساعت 

نگاه کردم دیگه باید االن خونه باشه چرا نیومده ؟ گوشیم و درآوردم و شماره اشو گرفتم که با دو تا بوق 

  برداشت و گفت
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  جونم _

 وروجک کجایی ؟ سالم _

  دقیقه دیگه میرسم ۵۵نزدیک خونه ام  _

 کجا بودی تا حاال ؟ _

  ترافیک بودکالسم طول کشید بعد هم _

  زود بیا من خونه ام _

  . چشم سرورم زودی اومدم _

گوشی رو قطع کردم دیگه واقعا کفریم کرده بود اومد خونه باید قاطع باهاش برخورد کنم . نشستم رو مبل و 

فکر رفتم یکم که فکر کردم  نباید عجله میکردم باید میدیدم که مهرداد چه آماری درمیاره تا بعد . شاید  تو

 . اشتباه بکنم که حتما همینطوره

  نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای در به خودم اومدم . مهسان با سر و صدا وارد خونه شد . گفت

  ددی جوووون بابایی جووووون _

  نگاهش کردم و گفتم با خنده

 چه خبرته خونه رو گذاشتی رو سرت _

  اااا بابایی دلت میاد دخترت اومده خونه _

  محکم خودشو مرت کرد تو بغلم که اگه خودم و کنترل نمیکردم رو زمین پرت شده بودیم . گفتم

  اروم تر وروجک نزدیک بود بخوریم زمین _

  اینجوری بیشتر کیف میده _

ی تاسف تکون دادم خواستم حرف بزنم که نذاشت و لبهاشو گذاشت رو لبم و شروع به  سری به نشونه

  . بوسیدنم کرد . منم همراهیش کردم

  اومد بیرون گفتماز بغلم

  فکر نکن از دیر اومدنت میگذرما _

  دیانا بپرسید زبابایی من که گفتم کالسم طول کشید بعد هم با آژانس اومدم ترافیک بود باور ندارید میتونید ا _

  تندی بوسیدمش و گفتم

  باورت دارم نفسم بدو لباس هاتو عوض کن بریم بیرون _

  آخ جووووون دوتایی _
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 آره نفسم برو _

  سرورمچشم _

 خندیدم و گفتم

  اینجور مواقع زود میگی چشم موقع های دیگه که حرف گوش نمیکنی _

 شو عوض کنه .خندید و حرفی نزد زودی رفت تو اتاق تا لباس ها

  تو ماشین نشسته بودیم رو کردم به مهسان و گفتم

  خب حاال کجا بریم وروجک ؟ _

 هرجا سرورم بگن _

  زبون نریز و دلبری نکن پیشی کوچولو بگو کجا بریم _

  شام بخوریمبریم خرید بعدشم سینما بعدشم _

  با تعجب نگاهش کردم و گفتم

  یکنی ؟همیشه انقدر دقیق برنامه ریزی م _

  اهووووم _

  پس پیش به سوی خرید _

  با فریاد گفت

  هوراااااا عاشقتم بابایی _

ماشین و روشن کردم و به مرکز خرید رفتیم . ماشین و پارک کردم و از ماشین پیاده شدیم دستشو گرفتم 

 وارد پاساژ شدیم و داشت بوتیک  ها رو با دقت نگاه میکرد تو گوشش گفتم

  اصی میگردی ؟دنبال چیز خ _

  ناگهان از جا پرید و گفت

  ترسیدم _

  کجا بودی ؟ _

  تو فکر بودم داشتم به مانتو ها نگاه میکردم _

مشکوک نگاهش کردم که دستمو کشید برد تو همون مغازه مانتوی آبی نفتی که کتی بود ی پاپیون کوچیک 

  باالی مانتو سمت چپ داشت خیلی شیک بود گفت

  ؟این و بخریم _
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  برو بپدش ببینم تو تنت چجوریه _

از فروشنده خواستم تا سایز مهسان بده . بعد گرفتن مانتو رفت تو اتاق پرو تا بپوشه وقتی اومد بیرون واقعا 

  بهش میومد لبخندی زدم و گفتم

  عالی شدی بهت میاد _

  مرسی عزیزم _

  برو درش بیار تا من حساب کنم _

پیش فروشنده و حساب کردم . بعد از اومدن مهسان پالستیک حاوی مانتو رو رفت تو اتاق پرو و من رفتم 

از فروشنده گرفتم و اومدیم بیرون . بعد از خرید های مهسان که شامل ی کفش و کیف ، ی پیراهن بلند 

دام وقتی تو سالن سینما نشسته بودیم ممجلسی و روسری ست مانتوش . به سینما رفتیم کلی خوراکی خرید .

شیشو چک میکرد هروقت خواستم نگاهی بندازم جمعش کرد . خدایا خودت کمکم کن دیگه طاقت خیانت گو

نفهمیدم تمام حواسم رفته بود به مهسان و کارهای مشکوکش . بعد از اینکه فیلم ندارم . دیگه هیچی از فیلم

یخورد دلم میخواست گوشیش تموم شد رفتم به رستوران همون نزدیک و سفارش غذا دادیم . مهسان با اشتها م

بگیرم و چک کنم ولی اگه چیزی نباشه و شکم الکی باشه دیگه نمیتونم جبران کنم . نگاهم کرد و با دهن پر 

  گفت

 چرا نمیخوری ؟ _

  با دهن پر حرف نزنگفتم _

  سرشو انداخت پایین و غذا رو قورت داد و گفت

 ببخشید چرا نمیخوری ؟ _

  اشتها ندارم _

  یگه نمیخورممنم د _

  همه اشو تا ته میخوری _

  نمیخورم حتی اگه تنبیه بشم شما هم باید بخورید تا بخورم _

  خنده ام گرفت وروجک و نگاه کن میخواد با ابنکارش منم غذا بخورم گفتم

  باشه عزیزم منم غذا میخورم _

رستوران اومدیم بیرون به سمت باهم شروع کردیم به غذا خوردن . بعد از تموم شدن و حساب کردن غذا از 

 . خونه راه افتادیم

سه روزی گذشته بود ولی مهرداد خبری نداده بود و کارهای مشکوک مهسان هم بیشتر شده بود دیگه داشتم 

خل میشدم . نمیدونم باید چیکار کنم ؟ اصال حواسم سرجاش نبود . چندبارتو کارها اشتباه کرده بودم حسابی 

  . ی کرده بودم جوری که دیگه کاری رو به من نمی سپردندکیا و مهرداد و عصب
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هن خراب رفتم خونه . کلید انداختم و در باز کردم که صدای مهسان اومد که انگار داشت با مثل همیشه با ذ

 تلفن صحبت میکرد . قطع کرد و اومد سمتم و گفت

  سالم بابایی چرا زود اومدی ؟ _

  ناراحتی برگردم _

  فتبا ناراحتی گ

  . من کی همچین حرفی زدم خب ترسیدم فکر کردم شاید اتفاقی افتاده _

  چیزی نشده سرم درد میکنه میخوام بخوابم _

  باشه عزیزم _

لباس هامو عوض کردم و خودم انداختم رو تخت  سعی کردم بخوابم ولی نمیشد این سردرد لعنتی امونم بریده 

  .بود چشمام داشت از کاسه درمی اومد

شنیدن صدای در اتاق چشمام و باز کردم با دیدن مهسان جلوی در که ی سینی تو دستش بود . اومد تو اتاق با

  و سینی رو گذاشت رو میز کنار تخت  و رو تخت نشست و گفت

  . بابایی براتون قرص آوردم . بلندشید بخورید تا سرتون بهتر بشه _

ی فنجون قهوه به دستم داد خوب میدونست اینجور وقتا  نیم خیز شدم و قرص و ازش گرفتم و خوردم . بعد

  فقط قهوه حالم و بهتر میکنه . کمی از قهوه خوردم که مهسان گفت

  نمیخوای بگی چیشده انقدر بهم ریخته ای ؟ _

  تو چشماش نگاه کردم که اون هم خیره شده بود تو چشمام . گفتم

  من بگیرهمیدونی تو مال منی و کسی حق نداره تو رو از  _

  لبخندی زد و گفت

 معلومه که کسی حق نداره من و تو رو از هم جدا کنه این چه حرفیه ؟ _

  اگه کسی اینکار و بکنه هم تو رو میکشم هم  اون _

  فنجون و از من گرفت و گذاشت رو میز و خودشو انداخت تو بغلم و گفت

  هیچ کس قرار نیست من و از تو بگیره خیالت راحت _

  لب زمزمه کردمزیر 

  . خیالم راحت نیست _
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مهسان خودشو و بیشتر تو بغلم جا داد پیشونی شو بوسیدم و چشمام و بستم سعی کردم به هیچی فکر نکنم تا 

بتونم بخوابم تا کمی درد سرم بهتر بشه . میدونم که اشتباه میکنم . میدونم که شکم بیخود هست و هیچ اتفاقی 

  . نیوفتاده

  دن مهسان خواب آلود گفتمبا تکون خور

  بزار بخوابیم انقدر وول نخور _

  بابایی کار دارم بزار بلند شم _

  هیچ کاری نداری جز اینکه تو بغلم باشی تا راحت بخوابم _

 . ریز خندید و دیگه تکونی نخورد منم دوباره به خواب رفتم

ت صبر کن تا کامل از همه چی مطمئن دیگه مهرداد حوصله ام سر برده بود هرچی بهش میگفتم چیشد میگف

بشم بعد همه چی رو بهت میگم همین حرفا من و نگران میکرد . تو همین فکرها بودم که با صدای مهسان 

 بیرون و گفتمکه بلند صدام میکرد از اتاق رفتم

  دوباره که خونه رو گذاشتی رو سرت _

  اییداااا دعوا نکن خب حوصله ام سررفت از اتاق بیرون نمی _

  بغلش کردم و از الله ی گوشش ی گاز یواش گرفتم که جیغ زد و از بغلم اومد بیرون و گفت

  بابایی بد _

 روشو به نشونه ی قهر برگردوند از پشت بغلش کردم و تو گوشش گفتم

  دلت میاد با من قهر کنی؟ _

  نچ _

  تو چشمام نگاه کرد و گفت

  بابایی باهم فیلم ببینیم ؟ _

  خترکمآره د _

  آخ جووووون _

از بغلم اومد بیرون و به سمت تلویزیون رفت روشنش کرد و فیلم گذاشت و خودشو و انداخت رو کاناپه ی 

جلوی تلویزیون ؛ از من خواست کنارش بشینم رفتم نشستم ی کاسه ی بزرگ ذرت گذاشت رو پامون و در 

 . حال خوردن ذرت فیلم هم میدیدیم

******* 
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م و دلشتم فایل های قرارداد ها رو چک میکردم که مهرداد بی هوا در و باز کرد و وارد داخل شرکت بود

  اتاق شد گفتم

  چته ؟ _

  با دیدن صورتش و کارهاش که آشفته بود گفتم

 چی شده ؟ _

حرفی نمیزد و اومد نشست رو صندلی و ی لیوان آب برای خودش ریخت و ی نفس سرکشید رفتم روبروش 

  و گفتم

  رتیکه حرف بزن نصف جون شدمد م _

  ی دقیقه بشین کارت دارم _

  نشستم و گفتم

  حاال بگو _

 با دستپاچگی و لکنت گفت

  نمیدونم چجوری بگم میدونی عصبی میشی ولی باید بهت بگم _

  بنال دیگه مرتیکه _

  من تو این یک هفته مهسان و تعقیب کردم و آمارشو درآوردم _

  و من و دیودنه میکرد . با عصبانیت گفتم هی وسط حرفاش مکث میکرد

  میگی یا نه ؟ _

  آخه نمیدونم چجوری بگم _

 فقط بگو مهم نیست چجوری _

  . تو این یک هفته مهسان با پسری مراوده داشته و با هم میرفتن می اومدند _

 عصبانیت یقه ی دنیا تو سرم خراب شد چی داره میگه مهسان من خیانت کرده من و فروخته به دیگری . با

  مهرداد و گرفتم و چسبوندمش به دیوار و گفتم

  مرتیکه حق نداری با من از این شوخی های الکی بکنی _

  کاش شوخی بود شوخی نیست امروز هم با هم قرار دارند فکر کنم لواسون باشند _

  بلدی کجاست ؟ _

  آره _
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  بریم _

 ت زدیم بیرون مهرداد گفتکت و سوییچم و برداشتم و همراه مهرداد از شرک

  . بده من بشینم تو حال درست و حسابی نداری _

سوییچ و بهش دادم و تو ماشین نشستیم با سرعت راه افتاد داشتم دیوونه میشدم حالم خیلی بد بود انگار تاریخ 

 بینمشفقط ب داشت برام تکرار میشد. دقیقا همون کاری که کیمیا باهام کرد به خداوندی خدا زنده اش نمیزارم

نمیدونم چقدر توراه بودیم که جلوی در ویال وایساد که بوق زد در ویال باز شد با تعجب به مهرداد نگاه کردم 

  که گفت

  اینجا هستند اونا باز کردندهامآدم _

 هماشین وارد ویال شد و پیاده شدم با عصبانیت رفتم در ویال رو باز کردم با چیزی که دیدم . انگار کس دیگ

 . ای بودم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهسان

از استرس و دلشوره داشتم میمردم مدام همه چیز و چک میکردم تا مشکلی به وجود نیاد . میخواستم همه 

چی به بهترین شکل ممکن برگزار بشه . نگاهی تو آینه به خودم انداختم خیلی خوب شده بودم لباسم ی ماکسی 

ستین سه ربع داشت . با کفش پاشنه بلند مشکی . موهامم به صورت مشکی بود که تا یقهراش پوشیده بود و آ

داده بود . آخه گل شینیون شده بود . آرایش ساده ای رو صورتم نشونده بود . همه این کارها رو دیانا انجام

  . ی دوره آرایشگری دیده بود

  با صدای دیانا که صدام میکرد از اتاق رفتم بیرون و گفتم
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  چیشده؟ _

  . ا دیگه االن میرسندبی _

از پله ها رفتم پایین چه غافلگیری شود امروز میدونم که تنبیه میشم ولی ارزش این همه نقشه کشیدن رو 

  . داره

امروز تولد بابایی هست و ما یعنی من و دیانا و کیانوش و مهرداد و کیانا باهم نقشه کشیدیم تا غافلگیرش 

حسابی شک کرده بود ناراحت بودم از شک کردنش ولی خب حق داره  کنیم .  میدونم نقشه ی بدی بود ولی

  هرکسی هم جای اون بود شک میکرد . کیانا گفت

  . بدویید ی ربع دیگه میرسند _

کیک و گرفتم تو دستم و با بقیه که شامل دیانا آیدا و کیانوش و کیانا بودند جلوی در سالن وایسادیم تا 

  . رده بودمنتظرشون باشیم . دستهام یخ ک

ناگهان در سالن باز شد و آیدا آهنگ تولدت مبارک رو تو سیستم پلی کرد با لبخند نگاهش کردم . با تعجب 

و دهن باز نگاهمون کرد میدونستم انتظار چیز دیگه ای داشت ولی با یه اتفاق دیگه ای روبرو شد . رفتم 

  روبروش وایسادمو با لبخند گفتم

  تولدت مبارکعشقم _

ز تو شوک بود و داشت من و نگاه میکرد چقدر دلم میخواستم بپرم بغلش ولی خب خجالت میکشیدم . با هنو

  تعجب پرسید

 اینجا چه خبره ؟ _

  مهرداد با خنده زد تو کمرش و گفت

  تولدته دیگه _

  .... اما _

  نذاشتم حرفی بزنه گفتم

  همه اش نقشه بود میخواستم غافلگیرت کنم _

  وشم گفتخم شد کنار گ

  ی تنبیه طلب به خاطر اینکارت من سکته کردم تا اینجا _

  خندیدم و حرفی نزدم خوشحال بودم که خوشحالش کردم . کیانوش گفت

  خب حاال الو ترکوندن بسه میخوایم کیک بخوریم _

یانا دکیک و گذاشتم رو میز رفتم بازوی بابایی رو اوردم و رو مبل نشوندم و خودم کنارش نشستم و از 

 . خواستم عکس بگیره
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بابایی هنوز هم تو شوک بود . بعد کلی عکس گرفتن تازه به خودش اومد و محکم زد پس کله ی مهرداد و 

  گفت

  تو بابا شدی اما آدم نشدی _

  همه زدیم زیر خنده مهرداد گفت

  آخه چرا ؟ _

  خب نمیتونستی ی کلمه بگی چه خبره ؟ _

  ایز نمیشدیدیگه سورپرخب اگه میگفتم _

 زد زیر خنده و گفت

 یعنی قیافه ات دیدنی بود ها _

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آرشام

باورم نمیشه این همه موش و گربه بازی به خاطر غافلگیر کردن من بود چه قشنگ هم فیلم بازی میکرد 

نکه ای دیگه باورم شده بود که پای کس دیگه ای وسط هست . خیلی خوشحالم خیلی از اینکه مهسان و دارم و

انقدر بهم وفادار هست که به خاطر من چنین کاری بکنه شاید دست به کاری میزدم که پشیمون میشدم . 

  . خدارو شکر حداقل جلوش شرمنده نشدم

مهرداد منو مسخره میکرد و میخندید راست میگه واقعا وحشت کرده بودم . قیافه ام دیدنی بود . کلی خندیدم 

  قطع شد که گفتبا صدای مهسان خندیدنمون 
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  بسه دیگه بیا شمع و فوت کنیم _

 عشقمچشم _

  شمع های ریز و چیدید رو کیک و روشنش کرد . رو کردبهم و گفت

  اول آرزو کن بعد فوت کن _

  بهش گفتم

 فوت کنیمبیا با هم _

  کرد و گفتبا تعجب نگاهم

  آخه تولد توئه نمیشه که _

  من دوست دارم باهم فوت کنیم _

  رداد گفتمه

  فوت کنید دیگه دلمون آب شد _

  باشه شکمو جان _

هردو چشمامون و بستیم دستهامون تو دست هم بود تو دلم آرزو کردم همیشه در کنار هم و شاد و خوشحال 

باشیم . با شمارش بقیه هردو همزمان شمع و فوت کردیم . بقیه دست زدند . قبل از بریدن کیک کیانوش 

  که همه اعتراض کردند که گفتآهنگ و قطع کرد 

  میخوام ی خبری رو بهتون بدم _

همه مشتاق زل زده بودند به کیانوش تا متوجه بشوند که خبرش چی هست ی کم نگاهمون کرد که با عصبانیت 

  گفتم

  بگو دیگه _

  خب چرا میزنی ؟ _

  شمرده شمرده گفت

  من بالخره جواب بله رو گرفتم _

دیم که مهسان جیغ زد و پرید باال و رفت سمت دیانا که از خجالت سرشو پایین همه شوک زده نگاهش کر

  . انداخته بود محکم بغلش کرد و کلی بوسش کرد

  گفت

  . خیلی خیلی مبارک خیلی خوشحال شدم _
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همه بهشون تبریک گفتند من هم براشون خوشحال بودم . بعد از اینکه قضیه ی تجاوز رو به کیانوش گفتم 

د و خواست بره سراغ پسر خاله ی دیانا که وقتی فهمید که مهرداد چیکار کرده کلی خوشحال شد عصبی ش

. بعد هم کلی ناز کشید تا تونست بله رو بگیره . هردو استحقاق ی زندگی خوب رو داشتند براشون خوشحال 

 . پایانی نداشته باشدبودم . امشب واقعا شب خوبی هست با این همه اتفاقات خوب . امیدوارم این خوشحالی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مهسان

  . خیلی خوشحال بودم براشون و بهترین خبری بود که میتونستم بشنوم

بعد از خوردن کیک و دادن کادو ها مهرداد ی آهنگ گذاشت و از ما خواست که برقصیم . وسط سالن 

میکردیم خیلی خوشحالم که مال هم  وایسادیم و تو بغل هم شروع کردیم به رقصیدن تو چشم های هم نگاه

  . هستیم
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بعد رقصی که انجام دادیم . شام خوردیم . دوباره کنار هم نشستیم و گفتیم و خندیدیم . کم کم میخواستیم جمع 

  کنیم بریم که کیانوش گفت

  . دیر وقته همینجا بمونیم فردا صبح میریم _

 خوشحال بودم که میمونیم حداقل از تنبیه امشب در رفتم بقیه حرفش و تایید کردند و قرار شد موندگار بشیم

پله ها رو طی کردیم و رفتیم طبقه باال تو اتاق که وسایل من بود وارد شدیم . جلوی آینه وایساده بودم و داشتم 

  آرایشم و پاک میکردم . بابایی از پشت بغلم کرد و تو گوشم گفت

ه میکشی برام ؟ شانس آوردی امشب نرفتیم خونه چون ی تنبیه حاال بدون اجازه تولد میگیری برام ؟ نقش _

  . حسابی در انتظارت بود ولی اینجا میشه ی تنبیه کوچولو کرد

یک لحظه از لحن حرف زدنش ترسیدم نمیدونستم میخواد چیکار کنه . الله ی گوشم و کرد تو دهنش و شروع 

شد زیپ لباسم و باز کرد که لباسم افتاد پایین . لباس  کرد به میک زدن من آه و ناله ام بلند شد . از من دور

های زیرم و درآورد . دوباره از پشت بغلم کرد سینه هامو گرفت تو دستهاش و مالید لبمو گاز گرفتم تا زیاد 

  . ناله نکنم که صدام بیرون بره میترسیدم بقیه متوجه بشوند تو اتاق ما چه خبر هست

و به نوک سینه هام زد خیلی دردش زیاد بود چشم هام پر از اشک شد . آروم  از رو میز گیره ی مو برداشت

  گفتم

  بابایی _

  من و برگردوند سمت خودش و اشک هام پاک و گفت

  جان بابایی درد داره ؟ _

  اهووووم _

  لبمو بوسید و گفت

  . درد واسه ات خوبه _

گه دیر شده بود . وقتی خیسی شو لمس کرد با دستشو برد بین پاهام نمیخواستم خیسی شو حس کنه ولی دی

  لحن تحقیر آمیزی گفت

  مثل اینکه حسابی خوشت اومده آبشار راه افتاده اینجا _

  شروع به مالیدنش کرد آه و ناله ام بلند شده بود ناگهان دستشو برداشت و گفت

  امشب از ارضا شدن خبری نیست پیشی کوچولو _

  بابایی خواهش میکنم _

  فش هم نزن پیشیحر _

  دیگه حرفی نزدم میدونستم که اصرار فایده نداره . جلوم زانو زد و محکم زد رو رونام و گفت
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  باز کن پاهاتو _

پاهامو باز کردم دو تا گیره ی دیگه برداشت بین پاهام زد از درد اشک ریختم و به بابایی التماس میکردم که 

ین پاهام درد میکرد . بلند شد و جلوم وایساد و نگاهی به سرتاپام برداره ولی اهمیتی نمیداد سینه هام و ب

  انداخت و گفت

  تا صبح با همین گیره ها میخوابی _

  واااای نه بابایی غلط کردم درد داره _

  نمیخوام حرفی بشنوم بدو بیا بخوابیم _

دم صداش کرد و ااز پشت بغلم لباس هاشو درآورد و با لباس زیر رو تخت خوابید منم رفتم کنارش خوابیدم که

  کردم که گفت

  نزن پیشی تا صبح باید بمونهحرفشم _

 . دیگه حرفی نزدم اصرار بی فایده بود . چشم هامو بستم و سعی کردم بخوابم

تا صبح خیلی سخت خوابیدم همش جا به جا میشدم واقعا خوابیدن با گیره خیلی سخت بود و تا حاال تجربه 

خه چرا گیره زد تازه باید از من تشکر میکرد به خاطر اینکه براش تولد گرفتم نه اینکه اش نکرده بودم آ

تنبیه ام کنه تازه باید تو خونه ام تنبیه بشم . بغض کرده بودم ناگهان زدم زیر گریه . بابایی با ترس چشماشو 

  باز کرد و گفت

  چیشده ؟ خواب بد دیدی ؟ د حرف بزن جون به سر شدم _

فقط گریه میکردم سرمو گذاشت رو سینه اش و موهامو نوازش کرد خواستم از بغلش بیام یزدمحرفی نم

  بیرون که نذاشت و به نوازش کردن ادامه داد تو گوشم گفت

  چی دخترکم انقدر ناراحت کرده ؟ _

 دردم میاد میشه گیره هارو باز کنید لطفا ؟ _

  آره دختر قشنگم _

  درد جیغ زدم سینه هامو مالید و گفت آروم گیره ها رو باز کرد از

 هیییش االن خوب میشه قربونت برم _

  بابایی خیلی بدی درد میکنه _

  باید تنبیه میشدی تا یاد بگیری پنهان کاری نکنی _

  . خب پنهان کاری نمیکردم که غافلگیر نمیشدی _

  پیشی ولی خب من هم کلی ترسیدم حق بده بهممیدونم _
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  و آغوشش جا دادم و گفتمخودمو بیشتر ت

  میدونم بابایی ببشید _

  الهی من قربون دخترم برم _

  . خدا نکنه بابایی _

هردو بلند شدیم . تونیک طوسی مو پوشیدم و با شلوار جین آبی پام کردم و موهامو با کلیپس باال سرم بستم 

یرون دم .  با بابایی از اتاق رفتیم ب. صورتم که از گریه سرخ شده بود شستم ی آرایش مالیم رو صورتم نشون

 . و پایین رفتیم

با سر و صدایی که از آشپزخونه میومد متوجه شدم همه داخل آشپزخونه هستند و دارند صبحانه میخورند . 

دست تو دست بابایی وارد آشپزخونه شدیم با صدای بلند سالم کردم . همه با خوشرویی جوابمو دادند . نشستیم 

دیانا بلند شد برامون چایی ریخت و جلومون گذاشت . بعد از خوردن صبحانه به کمک دیانا و پشت میز که 

آیدا میز و جمع کردیم و آشپزخونه رو مرتب کردیم کیانا هم میخواست کمک کنه اجازه ندادیم . دیگه ماه 

میکنم . خیلی بچه های آخر بود قرار بود بزودی بچه اشو به دنیا بیاره . من برای اون روز لحظه شماری 

 . دوست دارم وقتی به بابایی میگم بچه دار بشیم قبول نمیکنه میگه خودت هنوز بچه ای واست زوده

بعد از یکم جمع و جور کردن ویال با بقیه راه افتادیم به سمت تهران . تو ماشین نشسته بودیم و من ی آهنگ 

  . من هم با گوشی فیلم میگرفتم شاد گذاشتم و تو ماشین با آیدا می خوندیم و میرقصیدیم

  جلوی خونه ی آیدا اینا نگه داشتیم که آیدا گفت

  بیایید باال مامان منتظرتونه _

  بابا گفت

  نه عزیزم تو برو ما شب میایم ی سر میزنیم _

  پس شام منتظرتونیم _

  . خداحافظی کرد و از ماشین پیاده شد . ما هم راه افتادیم سمت خونه

  که شدیم گفتم وارد خونه

  . میرم حموم دوش بگیرم بابایی من _

وارد اتاق خواب شدم لباس هامو درآوردم ناگهان از رو زمین بلند شدم بابایی من و بغل کرد پرتم کرد رو 

 . تخت

دست مو برد باال سرم و با طناب به تخت بست ترسیده بودم دلم نمیخواست تنبیه ام کنه خواستم حرف بزنم 

  ی لبهاشو گذاشت رو لبهام و شروع به بوسیدن لبهام کرد . بعد از بوسیدنم تو گوشم گفتکه بابای

  هیییش نترس قرار هردو فقط لذت ببریم _
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ازحرفش خیالم راحت شد وآروم تر شده بودم . دیگه نمیلرزیدم و خودم سپردم به عشق زندگیم . میدونستم 

میمکید من از لذت چشم هامو بسته بودم و لذت میبردم . آه و  قرار بهترین لذت دنیا رو ببرم . گلو و گوشم و

  . ناله ام بلند شده بود . کم کم اومد پایین سمت سینه هام و شروع به خوردن و مکیدنشون کرد

احساس چیزی بین پاهام کردم . همین جوری که داشت لبهام و میمکید خودش و واردم کرد از درد لبهای 

  . بابایی رو گاز گرفتم

******  

وقتی چشمامو باز کردم تو بغل بابایی بودم و سرمو رو سینهداش گذاشته بودم . بابایی خواب بود . آروم از 

جام بلند شدم تا بابایی از خواب بیدار نشه . رفتم حموم و ی دوش مختصر گرفتم . حوله ام تنم کردم و از 

شلوارک کوتاه که بلندیش فقط تا رونم بود پوشیدم  حموم اومدم بیرون . لباس هام که شامل ی تاپ دو بنده و

. رفتم تو اتاق کار و موهامو سشوار کشیدم نمیخواستم بابایی از خواب بیدار بشه . موهامو بافتم و با کش 

تو آشپزخونه به ساعت نگاه کردم فرصت کمی برای غذا درست کردن بیرون و رفتمبستم . از اتاق رفتم

ه کردم سوسیس ، پنیر پیتزا ، کالباس و خمیر پیتزا داشتیم تصمیم گرفتم پیتزا درست داشتم . تو یخچال نگا

  . کنم

  بعد از درست کردن پیتزا .داشتم اونها رو تو ماکروفر میذاشتم با صدای بابایی که گفت

  داری چیکار میکنی وروجک _

یعنی من عاشق باال تنه اش هستم برگشتم نگاهش کردم با ی شلوارک و باال تنه ی لخت جلوم وایساده بود 

سینه ی ستبر و رنگ پوست گندمی که داره هر دختری رو عاشق خودش میکنه ولی ان فقط مال من هست 

 . با تکون دادن دست بابایی جلو چشمم به خودم اومدم و گفت

  تموم شدم انقدر نگاهم کردی _

  تو ماکروفر گفتمرومو و برگردوندم همون جوری که داشتم پیتزاها رو میذاشتم 

  بابایی خودمه دوست دارم نگاهش کنم _

  کرد و گفتبابایی از پشت بغلم

  بله معلومه بابایی خودته _

های همدیگه شده بودیم . با صدای زنگ تلفن خونه به خودمون برگشتم و تو چشم هاش نگاه کردم و غرق چشم

ایی رفت تلفن و جواب داد بعد از چند دقیقه اومد تو اومدیم و از هم جدا شدیم . لعنت به زنگ بی موقع . باب

  آشپزخونه و گفت

  مامان بود تاکید داشت حتما امشب بریم _

  . باشه بریم _

  . نهار و با شوخی و خنده ی خوردیم 
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بعد از ظهر بود که لباس پوشیدیم و به سمت خونه ی مامان اینا راه افتادیم . خیلی وقت بود که اونجا نرفته 

 . دیمبو

بابایی ماشین و پارک کرد و از ماشین پیاده شدیم و به سمت خونه ی مامان اینا رفتیم زنگ رو فشردیم که 

با صدای تیکی در باز شد و وارد خونه شدیم . مامان با خوشحالی به استقبالمون اومد . منو بابایی محکم بغلم 

مد سالم و احوال پرسی کردیم . رفتم تو اتاق بابایی کرد و بوسید. وارد خونه شدیم بابا هم به استقبالمون او

مانتومو درآوردم . ی بولیز فانتزی تنم بود که بلندیش تا روی رونم بود . شلوار جین آبی رنگی هم پام بود . 

خودم و تو آینه نگاه کردم وقتی از خودم مطمئن شدم از اتاق بیرون  رفتم. با دیدن بابا و فالمک که با شکم 

ریختم دلم میخواست برگردم اومده بود اینجا چی رو ثابت کنه شکم اش تو سالن نشسته بود حسابی بهم برآمده

برآمده اش رو و اینکه بگه من باردارم . دستی دور کمرم حس کردم با دیدن بابایی آروم شدم . بابا با دیدنم 

  از جاش بلند شد و گفت

  ؟خوبی دخترم _

  با لحن سردی گفتم

  ممنونم _

کنار بابایی رو مبل نشستم . دوست داشتم هرچه زودتر این مهمونی تموم بشه از فضای خفقان آور دور  

  . بشم

از کنار بابایی بلند شدم تا برم تو آشپزخونه تا کمک مامان و آیدا باشم . میخواستم وارد بشم که با شنیدن 

  ه گفتصدای گریه ی فالمک وایسادم تا ببینم چیشده . فالمک با گری

  من نمیخوام این بچه رو بندازم دوسش دارم اما بهرام پاش و کرده تو ی کفش تا بندازمش _

  چرا باید بخواد بچه اشو بکشه ؟ کنجکاویم بیشتر شد مامان گفت

 . به خاطر سالمتیت میگه اگه نگه اش داری سالمتیت به خطر می افتهخب عزیزم _

و بکشم بچمه تو بچه اتو میکشی . من هیچیم نمیشه قول میدم مواظب مهم نیست من نمیخوام ی آدم زنده ر _

  . باشم

پوزخند زدم یعنی باید باور کنم انقدر احساساتی هست که اینجوری اشک بریزه یا باز هم اشک تمساح میریزه 

ن ن متو اگه انسانیت داشتی با من این کارها رو نمیکردی . ی کم سرفه کردم و وارد شدم . فالمک با دید

  گفت

  مهسان جان خواهش میکنم تو با بابات حرف بزن مطمئن باش راضی میشه _

  با پوزخند نگاهش کردم و گفتم

 در چه مورد ؟ _

خطرناکه با بابات صحبت کن تا راضی من به خاطر حامله شدنم مشکل قلبی پیدا کردم و باردار بودن برام _

   بشه بچه رو نگه دارم
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  میفهمی به من هیچ ربطی نداره هم تو مگه مهر و محبت _

مامان با تعجب نگاهم میکرد میدونستم خیلی بد صحبت کردم ولی خب دست خودم نبود ازش خوشم نمیاد 

 . ولی خب اگه فالمک نمیومد تو زندگی بابا من االن آرشام و نداشتم

  بی توجه به فالمک رو کردم به مامان و گفتم

  کمک نمیخوایید ؟ _

  م تو برو پیش آرشام بشیننه دختر _

. داشتم از آشپزخونه میرفتم بیرون . به این فکر کردم اگه من هم مثل فالمک رفتار کنم چه فرقی باهاش دارم

  منم باید فرقی با فالمک داشته باشم . به خاطر همین گفتم

و ه نمیخوام مثل تبا بابا صحبت میکنم نه به خاطر تو چون برام هیچ ارزشی نداری فقط به خاطر اینک _

  باشم

  مرسی مهسان جان واقعا ممنونم نمیدونم چجوری تشکر کنم _

  مهم نیست _

 . بیرون دلم بغل بابایی رو میخواست و آرامشی که تو بغلش داشتم از آشپزخونه رفتم

  . بالخره هرچی که بود مهمونی رو تحمل کردم . مامان و بابا برای آرشام تولد گرفته بودند

  نی تموم شد و به خونه برگشتیم  . تو راه تو ماشین که نشسته بودیم به بابایی گفتممهمو

  میدونستی فالمک باید بچه اشو بندازه؟ _

  کرد گفتبا تعجب نگاهم

  نه واسه چی ؟ _

  مشکل قلبی پیدا کرده واسش خطرناکه فالمک هم میخواد نگه اش داره _

  فالمک و عشق مادری ؟ ازش بعیده _

  از من خواسته تا با بابا صحبت کنم تا راضی بشه بچه اشو نگه داره _

  تو چی گفتی ؟ _

  ولی قبول کردم قبول کنمنمیخواستم _

  لبخند زد و گفت

  دخترم مهربون و دل رحم تو نباید مثل اون باشی میدونستم _

  . دیگه تا خونه حرفی بینمون رد و بدل نشد
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    زیاد خوب نبود میدونستمفتم لباسمو درآوردم سر درد شدیدی داشتم و حالموقتی رسیدیم خونه به اتاق ر

همه ی این ها عصبی هست . بعد عوض کردن لباسم رو تخت دراز کشیدم بابایی اومد کنارم دراز کشید و 

  منو کشید تو بغل خودش و تو گوشم گفت

  یشه هستم کنارتمنبینم دخترم ناراحت باشه مهسانم نمیخوام غصه بخوری  من هم _

  با بغض گفتمخودمو بیشتر تو بغلش جا دادم

  قول میدی آرشام ؟ _

 قول میدم قول _

لبخند زدم حالم بهتر شده بود از اینکه آرشام کنارم بود . یهو اومد تو زندگیم ولی کم کم جاشو تو دلم باز کرد 

 .و شد همه چیزم که حتی طاقت دوریش و ندارم

پای بابایی میپیچیدم . بابایی هم دستی به سرم کشید دمی که داخل باسنم بود تکون دادم . میو میو کنان دور 

 بابایی گفت

  هیییش پیشی کوچولو بشین اینجا تا بیام _

  . آروم و ساکت نشستم تا بابایی بیاد . از قالده و تلی گربه ای که رو سرم بود لذت میبردم

تا چوپ و قاشق تو دستش بود نمیدونم میخواد چیکار کنه . کنجکاو  ۴ بعد از چند دقیقه بابایی اومد ی توپ و

  به بابایی خیره شده بودم نشست رو مبل و آروم تو گوشم زد و گفت

  به تو یاد ندادم تو چشم صاحبت خیره نشی ؟ _

  سرم و انداختم پایین و میو میو کردم .  گفت

  رو دو تا پات بشین پیشی _

ام دادم سینه هامو گرفت تو دستهاش و مالید نوک سینه اش و مالید تا نوکش بیرون سریع کاری که گفت انج

زد . نوکشون و گرفت بین دو تا انگشتش و پیچوند که از درد ناله ای کردم . دو تا از چوپ ها رو برداشت 

ده شو نوک سینه ام و بین چوب ها گذاشت و سرشون و با کش بست خیلی درد داشت اشک تو چشمهام جمع 

 بود ولی جرات گریه کردن نداشتم

  ی زنجیر که دو طرف گیره داشت برداشت و به بین پاهام زد از درد جیغ زدم و گفتم

  آیییییییی بابایی تورو خدا _

بی توجه به حرفم لبهاشو گذاشت رو لبهام و شروع به مکیدن لبهام کرد انگار آرامش به تمام وجودم تزریق 

  ر شده بود . گفتکرد دردم هم انگار کمت

  میخوام ی بازی کنیم بلند شو وایسا _

  وایسادم که گفت
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  دستاتو بیار پشت _

  کاری که گفت انجام دادم که با طناب دستهامو پشت سرم بست و محکم کرد . بعد اومد جلوم وایساد و گفت

  دهنتو باز کن _

وی سفید رنگی رو قاشق گذاشت و ی قاشق گذاشت تو دهنم از من خواست با دندون بگیرم توپ کوچول

  مسیری نسبتا طوالنی رو بهم نشون داد و گفت

ثانیه بری و برگردی اگه تو پ بیوفته به خاطر افتادن توپ و نرفتن کامل مسیر  ۴۵این مسیر و باید تو  _

  ضربه ترکه میخوری ۵ثانیه که دیر کنی  ۱ضربه کمربند میخوری اگه بری و برگردی هر  ۵۱

بودم که ناگهان توپ افتاد زمین به خودم لعنت فرستادم که چرا اینقدر بی عرضه هستم . بابایی وسط راه 

  گفت

  اوه اوه بدو بیا اینجا ببینم _

  رفتم پیشش از من خواست رو لبه ی مبل خم بشم کمربند چرمی رو برداشت و گفت

  آماده ای ؟ _

لید و بادست آروم روش چند ضربه زد . ناگهان حرفی نزدم از ترس به خودم میلرزیدم کمی باسنم و ما

سوزش کمربند و حس کردم خواستم جیغ بزنم ولی خب نمیتونستم قاشق نباید ازدهنم می افتاد از درد اشک 

  . ضربه با کمک بابایی بلند شدم اشک هام و پاک کرد ۵۱میریختم بعد از زدن 

ترکه خوردم حسابی گریه کردم . باسنم حسابی  ضربه ۳۵تا ضربه ی کمربند و  ۴۱بار رفتم و جمعا  ۱من 

داغون شد .  دیگه جونی برام نمونده بود نشستم کف زمین و هق هق کردم  بابایی از پشت دستامو باز کرد 

و من و گرفت تو بغلش و خوابوند رو کاناپه و چوپ ها رو باز کرد که از درد جیغ زدم که سریع لبشو 

مان سینه هامو میمالید تا دردش کمتر بشه . بعد از بوسیدن لبهام من و گذاشت رو لبهام و بوسید و همز

  برگردوند پالگ دم دار و از پشتم درآورد . احساسی خنکی که کردم پشتم و سوزوند فریاد زدم

  بابایی تورو خدا میسوزه _

  االن خوب میشه دختر گلم  تحمل کن _

رداشت و شروع کرد به مالیدنش نفس هام تند شده بود بین در همین حین گیره هایی که بین پاهام وصل بود ب

پاهام حسابی خیس شده بود . بابایی خوابید روم آلتشو بین پاهام مالید و آروم واردم کرد . شروع کرد به 

  خوردن گوش و گردنم بلند آه و ناله میکردم تا اینکه هردو به آرامش رسیدیم . آروم تو گوشم گفت

 . زندگیمدوستت دارم همه  _

دیانا رفته بود اهواز تا برای خواستگاری کیانوش از خودش آماده بشه . کیانا هم وضع حمل کرده بود ی 

دختر خوشگل به دنیا آورد اسم شو گذاشت ماهورا . خیلی خوشگل بود بیشتر شبیه کیانا بود کلی بغلش کردم 

  ، گفت و بوسیدمش دلم بچه خواست وقتی به بابایی گفتم
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  ت باید اول بزرگ بشی بعد مامان بشی دختر کوچولومخود _

کلی باهام شوخی کرد تا یادم بره که چی میخوام . من یادم نرفت خیلی دلم بچه میخواست . ولی به خاطر  

  . بابایی دیگه هیچی نگفتم و با شوخی ردش کردم

ید ن خیلی استرس داشت میترسزده بود بهم اصرار میکرد برای خواستگاری برم و کنارش باشم چودیانا زنگ

خانواده ی کیانوش قبول نکنند میگفت من کنارش باشم قوت قلبش هستم . به بابایی که گفتم با اخم نگاهم کرد 

  و گفت

  الزم نکرده من اجازه نمیدم تنهایی بری مسافرت _

رد خب حق داره دوست اصرار و خواهش فایده نداشت اجازه نداد به دیانا گفتم نمیام که ناراحت شد و قهر ک

داره تو بهترین و پر استرس ترین روز زندگیش من کنارش باشم ولی شرایط زندگی من نمیدونه . به خاطر 

دیانا هم شده کلی به بابایی التماس کردم که بزاره برم تا اینکه رضایت داد برم خودش برام بلیط هواپیما 

  . م بهش زنگ بزنمگرفت کلی هم سفارش کرد تا مواظب خودم باشم و مدا

  . به دیانا خبر دادم دارم میام پیشت کلی خوشحال شد و قرار شد بیاد فرودگاه دنبالم

خیلی سخت بود از بابایی دور بشم دلم براش تنگ میشد با بغض از بابایی خداحافظی کردم و رفتم تا سوار 

 ره ی عجیبی داشتم انگار رفتن درستهواپیما بشم چند بار پشیمون شدم که نرم به خاطر دیانا رفتم . دلشو

نبود ی چیزی تو وجود میگفت که نباید بری ، به حسم توجه نکردم با خودم فکر کردم شاید به خاطردوری 

  . از بابایی هستم

تو فرودگاه دیانا رو دیدم که کنارش ی آقایی وایساده بود تا من و دید دست تکون داد و اومد جلو و بغلم کرد 

  رفی کرد و گفتمعکردیم . آقایی که کنارش بود رو بش  و کلی خوش و

  دانیال برادرم _

  خوشبختم ببخشید شما رو هم تو زحمت انداختم _

  سرشو انداخت پایین و گفت

  خواهش میکنم چه زحمتی بفرمایید _

مت به س چمدون و از دستم گرفت و باهم رفتیم داخل پارکینگ فرودگاه و سوار ماشین برادر دیانا شدیم .

  . خونه شون به راه افتادیم بعد نیم ساعت رسیدیم

داخل خونه که شدیم مادرش به استقبالمون اومد به گرمی من و بغل کرد و خوش آمد گفت خیلی مادر خونگرم 

و خوبی داشت دقیقا مثل خود کیانا رفتارهاش من و یاد مادر خودم می انداخت چقدر دلم براش تنگ شده بود 

  . رفت بودم که خیلی وقت بود بهش سر نزده بودم . رفتم تهران حتما باید برم پیششچقدر بی مع

 . با دیانا رفتم تو اتاقش تا هم استراحت کنم هم لباس هامو عوض کنم
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 م کردم میخواستملباس هامو عوض کردم و ی تونیک بلند طوسی رنگ پوشیدم و ی شال همرنگ لباسم سر

به خانواده ی دیانا احترام بزارم میدونم که چقدر حجاب داشتن براشون مهم هست .گوشی مو برداشتم و 

  شماره ی بابایی رو گرفتم تا بگم رسیدم بعد از چند تا بوق گوشی رو برداشت و گفت

  جانم _

 سالم بابایی جووووونم خوبی ؟ _

  و خوبی ؟ راحت رسیدی ؟سالم عزیزدلم صداتو شنیدم خوبم ت _

  اهووووم خانواده ی دیانا خیلی خوب و خونگرمم _

  خدارو شکر که راحتی _

  احساس کردم دلخوره و ناراحته گفتم

 آرشام چیزی شده ؟ _

  نه عزیزم چطور مگه ؟ _

 احساس کردم ناراحتی _

  نه عزیزم فقط دلم برات تنگ شده _

 اگه میخوای برگردم _

  گذره بهتنه عشقم خوش ب _

  با بغض گفتم

  برات تنگ شده منم دلم _

  ای جونم قربون بغض صدات بشم من زودی هم و میبینیم _

  دیانا صدام کرد که گفتم

  من برم عزیزدل دیانا صدام میکنه _

  مواظب خودت باش من و از خودت بیخبر نذارباشه عزیزم _

  باشه عزیزم _

بهم دروغ میگه نمیدونم چرا حس خوبی نداشتم . سعی کردم بهش  گوشی رو قطع کردم احساس کردم داره

فکر نکنم . از اتاق رفتم بیرون . مامان دیانا میز نهار و چیده بود باباش هم اومده بود و باهم سالم و احوال 

  پرسی کردیم و به تعارفشون پشت میز نشستم و گفتم

  ببخشید حسابی تو زحمتتون انداختم _
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  مامانش گفت

  این چه حرفیه دخترم تو هم مثل دیانا چه فرقی میکنه تو رحمتی _

تشکر کردم و نهارو خوردیم به دیانا و مادرش کمک کردیم تا میزجمع کنم هرکاری کردم تا اجازه بده ظرف 

ها رو بشورم نذاشتند و بهم گفتند برم تو اتاق تا استراحت کنم . ببخشیدی گفتم و رفتم تو اتاق و رو تخت 

کشیدم و مدام تو فکر لحن صدای آرشام بودم حس میکردم اتفاقی افتاده شاید اشتباه فکر میکردم و هیچ  دراز

اتفاقی نیوفتاده باشه . واش نمیومدم تا ابنجوری دلشوره به جونم نیوفته و انقدر فکرهای بد به ذهنم هجوم 

 .به چیزی فکر نکنم کمی بخوابمنیاره . اگه هم نمیومدم همش فکر و ذهنم پیش دیانا بود . سعی کردم 

 . کم کم چشمام گرم شد و از خستگی به خواب رفتم

به بابایی زنگ میزدم هرچی شماره اشو میگرفتم جواب نمیدادم دلشوره امونم و بریده بود دیگه داشتم

  اتاق زده شد گفتمنمیدونستم چیکار کنم . تو همین فکرها بودم که در 

  بفرمایید _

  در باز شد و مامان دیانا وارد اتاق شد گفت

  مزاحم نیستم _

  نه خواهشم میکنم خانم کریمی بفرمایید مراحمید _

  راحت باش نگو خانم کریمی میتونی خاله یا فاطمه صدام کنی _

  چشم خاله جون _

  رو تخت کنار نشست و گفت

  رو میشناسی دخترم تو خواستگار دیانا _

  بله دوست همسرم هست _

  چجور آدمیه ؟ منظورم اینه خانواده دار پسر خوبی هست _

بله خیالتون راحت هم خودش و هم خانواده اش و میشناسم همسرم از بچگی باهم دوست هستند پسر خوبیه  _

  وضع مالیشم خوبه

  میادوضع مالیش مهم نیست مهم ذات و اخالقش پول تو زندگی به دست  _

  بله درسته حق با شماست _

بعد از کمی حرف زدن با خاله و اینکه خیالشو راحت کردم و از نگرانی درآوردم از اتاق بیرون رفت . 

  بازهم شماره ی آرشام و گرفتم که جواب داد و گفت

  بهت زنگ میزنم _



 

 
372 

 

ینجوری وقت پیش نیومده بود ا و قطع کرد با تعجب به گوشی تو دستم نگاه کردم چرا اینجوری رفتار کرد هیچ

  باشه . با صدای دیانا به خودم اومدم که گفت

  حاجت داری انقدر به اون گوشی زل زدی ؟ _

  نگاهش کردم و سعی کردم لبخند بزنم و گفتم

  نه بابا مگه حاجت میده _

  با نگرانی گفت

  چیزی شده ؟ چرا رنگت پریده _

  نه بابا اتفاقی نیوفتاده _

  ه من دروغ نگودیگه ب _

  نشست کنارم و گفت

  چیشده ؟ _

هی زنگ زدم به آرشام جواب نمیداد داشتم میمردم از نگرانی االن جواب دادم و گفت بهت زنگ میزنم و  _

 قطع کرد اصال توقع نداشتم اینکارو انجام بده

ونت بگردیم اهوازو نشاوووو حاال که چیزی نشده حتما تو جلسه ای چیزی بوده بهش فکر نکن بریم بیرون  _

  بدم

سرمو تکون دادم و از جام بلند شدم لباسهامون و عوض کردیم و با خاله خداحافظی کردیم و از خونه زدبم 

بیرون تا داخل شهر دور بزنیم ولی من حواسم به هیج جا نبود مدام به گوشیم نگاه میکردم و منتظر زنگ 

  . آرشام بودم

ساعت گذشته بود و ما  ۴ز زمانی که آرشام گفته بود بهت زنگ میزنم شب گذشت بود و  یعنی ا ۱ساعت 

  نزدیک خونه بودیم تا اینکه گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره ی آرشام گوشی رو برنداشتم دیانا گفت

  چرا جواب نمیدی ؟ _

 آرشام ازش ناراحتم دلم نمیخواد بهش جواب بدم _

  شته باشهجواب بده شاید دلیل قانع کننده ای دا _

  نه نمیخوام بزار اونم بفهمه منتظر بودن چه حالی داره _

  به نظر من جواب بده حتما قانعت میکنه _

بار زنگ زد . به خونه رسیدم بعد و سالم و احوال پرسی با  ۱به حرفش گوش ندادم و جوابشو ندادم حدود 

 . خاله به اتاق رفتیم تا لباس عوض کنیم
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  گوشیم زنگ خورد دیانا گفت وارد اتاق که شدیم باز

  من میرم بیرون تا راحت جواب بدی _

  از اتاق که رفت بیرون گوشیم و جواب دادم و گفتم

  بله _

 با فریاد گفت

  معلوم هست کدوم گوری هستی که جواب نمیدی _

  از حرفش بغضم گرفت ولی نمیخواستم گریه کنم سعی کردم با لحن جدی گفتم

 . ا دیانا بیرون بودم گوشیم تو کیفم بود نشنیدمچرا داد میزنی ؟ ب _

  بیرون بودی تا این موقع شب ؟ با اجازه ی کی ؟ _

دفعه زنگ زدم تا آخرش اونجوری جوابمو دادی  ۱۵نزدیک  مگه در دسترس بودی که بخوام اجازه بگیرم _

  و دیگه تا االن زنگ نزدی

  میشد حسابی به سودمون بودتو جلسه بودم جلسه ی مهم که اگه قرارداد بسته  _

مهم تر از من ؟ هیچ وقت اونجوری باهام حرف نزده بودی میتونستی مالیم تر هم بگی بعدشم تا االن  _

  جلسه بودی

  اره میتونی از کیا یا مهرداد بپرسی واقعا شلوغ بودم میدونم کار خوبی نکردم _

ونی راه دورم مردم از نگرانی همش میترسیدم نمیدونی اگه میدونستی انقدر بد باهام حرف نمیزدی مید _

  اتفاقی برات بیوفته

  معذرت میخوام عزیزدلم واقعا این جلسه اعصابم و بهم ریخته بود _

اشکهام سزاریر شد طاقتم دیگه تموم شده بود نمیتونستم تحمل کنم حرف نمیزدم فقط گریه میکردم آرشام 

  گفت

ام عزیزدلم گریه نکن نفسم به خدا دلم ریش میشه من اشتباه کردم عشقم داری گریه میکنی ؟ معذرت میخو _

قربونت برم من هم دلتنگتم هم کارهام گره خورده نبودنت عصبیم کرده واسه همین کالفه ام الهی من فدات  .

  بشم آروم باش من میمیرم اگه تو گریه کنی

بود و حسابی آب رو آتیش دلم بود . انقدر حرف زد تا آروم شدم و خداحافظی کردیم حرفاش خیلی قشنگ 

 . خداروشکر که دوسم داره و کنارم هست

از صبح مثل مرغ سرکنده بود استرس  امروز قرار بود کیانوش و خانواده اش برای خواستگاری بیایند .

خواستگاریم همینجوری استرس داشتم . برادر داشت . البته حق داشت منم روزی که آرشام میخواست بیاد 
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ها و همسرانشون هم اومده بودند تا به خاله و دیانا کمک کنند . خیلی خانواده ی با شخصیت و  خونگرمی 

  . هستند

از صبح در تدارک مهمونی شب هستند و منم به اصراری که کردم بهشون کمک کردم اجازه نمیدادند و 

نباید کار کنی . بعد از انجام کارها نزدیک غروب بودکه همه رفتند تا لباس  میگفتند تو مهمون ما هستی

 . هاشون و بپوشند

  رفتم تو اتاق که با دیدن بهم ریختگی اتاق و آشفتگی دیانا گفتم

 چیشده دیانا ؟ _

  بدهکالفه ام مهسان نمیدونم چی بپوشم حالم _

  نشستم کنارش و گفتم

نباش تو هرچی بپوشی بهترینی خیلی هم دلشون بخواد مهم نیست خانواده  قربونت برم عزیزدلم  نگران _

اش چی میخواد مهم این که خودش تورو اندازه ی جونش دوستت داره پس غصه ی هیچی نخور خودش همه 

  چی رو درست میکنه

  مرسی عزیزم آروم تر شدم _

  حاال بلند شو برو ی دوش بگیر من اینجا رو مرتب میکنم _

اشو برداشت و از اتاق رفت بیرون منم لباس هاشو مرتب کردم و تو کمد گذاشتم بین لباس هاش و لباس ه

کت و دامن کرم رنگی به چشمم خورد . برداشتمش و گذاشتم رو تخت تا اومد لباس بپوشه . خودمم کت و 

  . شلوار سورمه رنگی پوشیدم و آرایش مالیمی رو صورتم نشوندم

ا وارد اتاق شد سریع نشوندمش رو صندلی جلوی آینه و موهاشو و سشوار کشیدم در اتاق باز شد و دیان

  آرایش مالیمی رو صورتش نشوندم . لباسو بهش نشون دادم که چشماش برقی زد و گفت

  وای چقدر خوبه چرا من ندیده بودمش ؟ _

  چون فکرت مشغول بود عزیزم بپوشش بیا االناست که برسند _

  باشه عزیزم _

  تاق رفتم بیرون و وارد آشپزخونه شدم خاله فاطمه داشت چایی دم میکرد گفتماز ا

 کمک نمیخوایید ؟ _

  با لبخند نگاهم کرد و گفت

  نه دخترم دیانا آماده شد _

  آره داره لباس میپوشه _
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ق اومد همون لحظه صدای آیفون اومد از آشپزخونه رفتیم بیرون و خاله چادرش و سر انداخت دیانا هم از اتا

بیرون چادر سفیدی به سرش انداخته بود . خیلی زیبا شده بود لبخندی بهش زدم اومد کنارم وایساد همه به 

 . استقبال خانواده ی کیانوش رفتیم

 .ریزهزخونه رفت تا چایی ببعد از سالم و احوال پرسی که باهمه انجام دادیم تو پذیرایی نشستند . دیانا به آشپ

  .بقیه شروع به صحبت های معمولی کردند . کیانوش با پدر و مادر و کتایون خواهرش اومده بود

بعد ازاینکه دیانا چایی ها رو تعارف کرد کنار من دقیقا روبروی کیانوش نشست . اون هم خیره شده بود به 

  . شون نگاه میکردم . اون ها لیاقت خوشبختی دارنددیانا و با لبخند نگاهش میکرد . با لبخند به هردو

بالخره حرف های اصلی زده شد و بابای دیانا موافقت کرد انگار قبال تحقیقاتش و انجام داده بود . و کامل 

رو خانواده اشون شناخت پیدا کرده بود . قرار شد بهم محرم بشوند تا ماه دیگه تدارکات عقد و عروسی رو 

کیانوش خیلی مهربون و دوست داشتنی بود و با مهربونی با دیانا صحبت میکرد معلوم بود بچینند . مادر 

  . دیانا حسابی به دلش نشسته

  بعد از تموم شدن مهمونی به اتاق رفتیم که دیانا گفت

  خدارو شکر همه چی به خوبی و خوشی تموم شد _

 محکم بغلش کردم و گونه اش و بوسیدم و گفتم

  برات خوشحالم مبارکت باشه عزیزدلمخیلی خیلی  _

  مرسی خواهری خیلی ممنونم که کنارم بودی _

  وظیفه ام بود قربونت برم _

  بعد از کلی صحبت کردن راجع به کیانوش و خانواده اش تصمیم گرفتیم بخوابیم که دیانا گفت

  افتاده ؟مهسان ی ترسی تو دلم _

  چه ترسی ؟ _

  دختر نیستم چی ؟ اگه خانواده اش بفهمه من _

  این چه حرفیه ؟ اوال نمیفهمند دوما اگه بفهمند تو که به خواسته خودت این اتفاق برات نیوفتاده _

  میدونم ولی کسی که این حرف و قبول نداره _

بهش فکر نکن از کوته فکریشون هست که اینجوری فکر میکنند وگرنه هیچ جا دنیا این طرز فکر و قبول  _

  و به خودت کیانوش فکر کنندارند . ت

  ممنونم عزیزم همیشه مثل خواهری برام _
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شب بخیر گفتم و سعی کردم بخوابم ولی نمیتونم همش از این دنده به اون دنده میشدم دلم آغوش آرشام و 

راحت بخوابم همش انگار ی چیزی کم دارم حسابی معتاد آغوش نتونسم روزی که اینجام ۱میخواست تو این 

  مشی که تو آغوشش دارم شدم . گوشیمو برداشتم و براش نوشتمو آرا

  بیداری بابایی ؟ _

  به دو دقیقه نکشید که جواب داد و گفت

  آره عزیزدلم چرا نخوابیدی ؟ از ساعت خوابت گذشته _

  خوابم نمیبره دلم بغل میخواد _

  ای جون دلم میخوای زنگ بزنم الالیی بخونم برات _

  را نخوابیدید ؟اهووووم شما چ _

  زنگ خورد که جواب دادم که گفتهمون لحظه گوشیم

  بدون تو خوابم نمیبره _

  آروم جوری که دیانا بیدار نشه گفتم

  نمیتونم بلند صحبت کنم دیانا خوابیده _

  اشکال نداره بگو ببینم خواستگاری خوب بود _

  اهووووم _

ونم چشماتو ببند و به هیچی فکر نکن عزیزم من کنارتم خداروشکر پس گوش کن میخوام برات الالیی بخ _

  و تو آغوش خودمی

بعد شروع کرد به خوندن الالیی و من چشمامو بسته بودم و از صداش لذت میبردم حال معتادی رو داشتم 

  . که به مواد رسیده و حسابی نعشه شده

 . چشمام سنگین و خوابم برد

هواپیما زمین نشست و بعد از گرفتن چمدون به بیرون فرودگاه رفتم تا ی تاکسی بگیرم که به خونه برم . 

آرشام از اومدنم خبر نداشت میخواستم غافلگیرش کنم مطمئنم که کلی خوشحال میشه از دیدنم ولی تنبیه ام 

  . میکنه که بدون اجازه اش کاری رو انجام دادم

تم و بهش آدرس خونه رو دادم سرمو به شیشه ی ماشین تکیه دادم و به بیرون نگاه کردم. ی تاکسی گرف

دوست داشتم زودتر به خونه برسم تا با فرو رفتن تو آغوش آرشام خودمو آروم کنم به خودم قول دادم دیگه 

   . روز که واقعا برام خیلی زیاد بود ۳یک روز هم ازش دور نشم چه برسه به 

سنگینی بود حسابی تو ترافیک گیر کرده بودیم . منتظر بودم راه باز بشه تا زودتر به خونه  چه ترافیک

  . برسم
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  . دل تو دلم نبود تا آرشام و ببینم ببوسمش ، بوش کنم تا این خالء نبودنش تو وجودم پر بشه

نده پیاده شدم و رانبالخره از ترافیک خالص شدم و تاکسی جلوی خونه ی ایستاد منم پول رو حساب کردم و 

چمدونم داد و رفت . وارد ساختمان شدم و به سمت آسانسور رفتم و دکمه اش و زدم و نگاهی به ساعت 

انداختم االن حتما آرشام خونه است . نمیدونم چرا دلشوره داشتم . ضربان قلبم تند شده ؛ شاید به خاطر دیدنش 

  . هست

ی مورد نظر و زدم . وقتی رسید تو طبقه پیاده شوم و آروم در  آسانسور اومد و من سوار شدم دکمه ی طبقه

و با کلید باز کردم کسی خونه نبود انگار چون خونه تو سکوت فرو رفته بود با خودم فکر کردم یعنی آرشام 

خونه نیست . با قدم های آروم به اتاق خواب نزدیک شدم که صداهایی از تو اتاق بازی شنیدم دست هام شل 

ربان قلبم باال رفته بود چیزی که میشنیدم و باور نمیکردم دوست داشتم همه ی این ها خواب باشه شدند ض

آروم رفتم سمت در  و باز کردم با چیزی که دیدم بهت زده نگاه میکردم اشک تو چشمام جمع شده بود قطره 

  . اشکی از چشمام سر خورد و به پایین اومد

رشام با شالق ببن پاهاش میزد . انقدر سرگرم بودند که حتی نفهمیدند شادی لخت رو صندلی نشسته بود و آ

من هستم . بدون سر و صدا حتی اینکه بفهمند از خونه زدم بیرون و چمدون به دست تو خیابون قدم میزدم 

باورم نمیشد باهام چنین کاری رو کنه حالم بد بود بی هدف تو خیابون قدم میزدم دلم میخواست جیغ بزنم تا 

خالی بشم . اشک میریختم انقدر رفتم تا به پارکی رسیدم وارد پارک شدم رو ی صندلی نشستم با صدای بلند 

گریه کردم به معنای واقعی کلمه داغون بودم دلم میخواست یکی میزد تو گوشم و از خواب بیدار میشدم از 

  این کابوس لعنتی خالص میشدم

  سرمو بردم باال به خدا گفتم

س نیست ، من و نمیبینی ، خسته شدم چرا اینجوری شد ؟ براش کم بودم ؟ من که غیر از آرشام خدایا ب _

  . کسی رو ندارم همه رو ازم گرفتی حسابی تنها شدم دیگه خیالت راحت باشه االن آواره ی خیابون ها شدم

ی همینجا بمیرم . صدادیگه هق هق میکردم ازتنهایی از بی پناهی از شکستی که خورده بودم . دلم میخواست 

  . گوشیم بلند شد با دیدن شماره اش میان گریه ام پوزخندی زدم و گوشیم و خاموش کردم

به زور از جام بلند شدم پارک خلوتی بود ترس بدی تو وجودم نشسته بود باید میرفتم از اینجا تا کسی خفتم 

کیانا رو گرفتم که بعد از چند تا بوق  نکرده . ولی جایی رو نداشتم برم . گوشی مو درآوردم و شماره ی

  گوشی رو برداشت و گفت

 جانم _

  سالم خوبی؟_

  مرسی عزیزم چیزی شده ؟ صدات چرا اینجوریه ؟ گریه کردی ؟ کجایی ؟ _

  دونه دونه بپرس میگم بهت فقط میخوام بپرسم خونه ای بیام پیشت _

  عزیزم بیا منتظرتمآره  _

  مهرداد خونه است _
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  آره _

  بهش نگو من دارم میام نمیخوام آرشام چیزی بفهمه _

  چیشده مهسان ؟ حسابی نگرانم کردی _

  میام همه چی رو بهت توضیح میدم فقط بهش نگو باشه _

  باشه عزیزم نمیگم _

گرفتم و به راننده آدرس خونه ی مهرداد  گوشی رو قطع کردم به آژانسی که اون نزدیکی بود رفتم ی ماشین

اینا رو دادم . عقب نشستم و سرمو به شیشه تکیه دادم به گوشیم نگاه کردم کلی زنگ از طرف آرشام و دیانا 

  . داشتم و کلی پیام . ولی به هیچ کدوم جواب ندادم دلم نمیخواست با کسی صحبت کنم

اب کردم و پیاده شدم . زنگ در خونه رو زدم که با صدای ماشین جلوی خونه وایساد و منم کرایه اشو حس

تیکی باز شد . وارد ساختمان شدم و با آسانسور به باال رفتم . جلوی در کیانا به استقبالم اومد تا دیدمش رفتم 

  تو بغلش و زدم زیر گریه . محکم بغلم کرد و حرفی نزد . مهرداد گفت

  افتاده ؟چیشده ؟ بیایین تو ببینم چه اتفاقی  _

  . از هم جدا شدیم و وارد خونه شدیم کیانا هم به گریه افتاده بود . چمدونم و مهرداد آورد داخل خونه

  رفتیم رو مبل نشستیم کیانا گفت

  بزار برم برات چایی بیارم تا گرم بشی حسابی یخ کردی _

  رو مبل . مهرداد گفتتشکر کردم و رفت تو آشپزخونه منم بلند شدم پالتوم و درآوردم . نشستم 

  تو مگه اهواز نبودی ؟ اینجا چیکار میکنی ؟ نکنه برای آرشام اتفاقی افتاده ؟ _

  با بغض گفتم

بفهمه اینجام گوشیمم خاموش کردم به خدا نمیخواستم نمیدونم چجوری بگم روم نمیشه فقط نمیخوام آرشام _

  مزاحمتون بشم ولی خب جای دیگه ای رو نداشتم برم

  نا با ی سینی چایی اومد و گفتکیا

  این چه حرفیه عزیزم خونه خودته _

  میشه من برم استراحت کنم سرم خیلی درد میکنه _

  مهرداد با اخم گفت

  چیزی نگم بالخره دوستم هستبه آرشامقول بدمتا نفهمم چیشده نمیتونم _

  کیانا گفت

  مهرداد _
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  آرشام باشه نمیشه که باید بفهمم چیشده شاید حق با _

  اشکهام سرازیر شد با پوزخند گفتم

روز دوری از عشقت میای که  ۳حق با دوست شما نیست میدونی یعنی چی وقتی با ذوق و شوق بعد از  _

  سورپرایزش کنی بعد میبینی تو اتاق با یکی دیگه است . میفهمی اینارو یا بیشتر توضیح بدم

هرداد میگفتم کیانا هم با من گریه میکرد ولی مهرداد بهت زده خیره فریاد میزدم این حرفا رو با گریه به م

  شده بود به من خب حق داره من خودم هنوز باورم نشده بود مهرداد زیر لب گفت

  امکان نداره _

  با جیغ گفتم

  کاش امکان نداشت ولی داره خودم دیدم با چشمام که ای کاش کور میشدم نمیدیدم _

  فتکیانا بغلم کرد و گ

  الهی بمیرم برای دل شکستت خیلی سخته بیا بریم استراحت کن _

  رو کردم به مهرداد و گفتم

بهش نگو اینجام میخوام اول با خودم کنار بیام بعد باهاش روبرو بشم نمیخوام وقتی باهاش روبرو شدم  _

 اشکهام بریزه

 . مهرداد فقط سرشو تکون داد البته حق بهش میدم اینجوری باشه

  کیانا رفتیم تو اتاق من خوابیدم رو تخت و کیانا قرص آرام بخشی بهم داد و گفت با

بخور قربونت برم آرومت میکنه چجوری دلش اومد با تو اینکار کنه مرتیکه عوضی فکر نمیکردم همچین  _

  آدمی باشه

 . ازش گرفتم و خوردم رفتم زیر پتو خیلی سردم بود احساس میکردم تب دارم

حالم خیلی بد بود از درون داشتم میسوختم و مدام ناله میکردم احساس میکردم دارم میمیرم و خوشحال بودم 

  . که دیگه تو این دنیا نیستم خدا داره من و پیش خودش میبره کم کم چشمام بسته شدو هیچی نفهمیدم

***** 

ور تو چشمام بسته شد . آروم آروم چشمام و باز کردم تا به نور عادت کنه چشمام و باز کردم با خوردن ن

نمیدونستم کجا هستم نگاهی به دورم نگاه کردم به سرم تو دستم نگاه کردم متوجه شدم تو بیمارستان هستم 

  که با شنیدن صدای کیانا که گفت

  بالخره بهوش اومدی خوبی ؟ _

  آره فقط سرم سنگینه _
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  ردیم و زنده شدیم دیشب تا حاال من برم دکترتو صدا کنموااااای م _

از اتاق بیرون رفت . بعد از چند دقیقه با مهرداد و ی آقای میانسال که فکر کنم دکتر بود وارد اتاق شد دکتر 

  نزدیکم شد ؛ نبضم و گرفت گفت

  دخترم حالت چطوره ؟ _

  سرم یکم سنگینه _

اعث شده تب کنی خدارو شکر که زود متوجه شدند و به بیمارستان طبیعیه فشار عصبی روت بوده که ب _

  . آوردند وگرنه تشنج میکردی

  روشو برگردوند به سمت مهرداد و کیانا و گفت

   سرمش که تموم بشه میتونه مرخص بشه مشکلی نداره _

  . مهرداد از دکتر تشکر کرد و رفت بیرون تا کارهای ترخیصم و انجام بده

  گفتم

 که متوجه نشدشامآر _

  به اون عوضی فکر نکن نه نگفتیم داره در به در دنبالت میگرده کلی نگرانت شد _

  پوزخند زدم و گفتم

 اگه نگران بود اون کارو با من انجام نمیداد _

دیگه حرفی نزدم بعد از حدود نیم ساعت کارهای ترخیصم انجام شد . به کمک کیانا تو ماشین نشستم و به 

  ه راه افتادیم گفتمسمت خون

  ماهورا کجاست ؟ _

  خیلی خوبی هستخونه ی همسایه مون ی خانمگذاشتم _

 با شرمندگی گفتم

  ببخشید خیلی اذیتتون کردم و مزاحم شدم _

  کیانا اخمی کرد و گفت

 این حرف و نزن تو جای خواهر من هستی این حرف نزن من و مهرداد وظیفه مون هست که کمکت کنیم _

 . از این حرفش لبخندی روی لبم نشست . خوشحال بودم که آدم هایی همچون مهرداد و کیانا کنار من هستند

یک هفته من از روزی که اون اتفاق افتاده بود میگذره و من هنوز تو خونه ی مهرداد هستم حسابی داغونم 

رو نشدم میترسم از اینکه ببینمش و نتونم خودمو کنترل کنم و زیر گریه بزنم . هنوز که هنوز باهاش روب

  . حتی نمیدونست من کجا هستم داشت در به در دنبال من میگذشت
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امروز میخواستم برم ببینمش تا همه چی رو تموم کنم توضیح نمیخواستم چون میدونم هیچ توضیحی نداشت 

حافظی کردم نمیخواست بزاره برم میگفت مهرداد باهاش حرف میزنه . لباس هامو پوشیدم و از کیانا خدا

  . ولی من باید خودم میرفتم نمیخوام به خاطر من بین دو تا دوست بهم بخوره

سوار تاکسی شدم و آدرس خونه رو دادم . ضربان قلبم تند شده بود دست و دلم میلرزید . هنوز که هنوز 

کم کم عاشق خودش کرد باهام اینکارو کرد . از روبرو شدن باهاش نمیتونم باور کنم آرشام کسی که من 

میترسم . میترسم نتونم دووم بیارم و برم تو آغوشش و گریه کنم ولی نه من باید قوی باشم نمیخوام بیشتر از 

 . این غرورم بشکنه

ادم ی ساختمون وایسبالخره تاکسی جلوی خونه وایساد . بعد از حساب کردن کرایه از ماشین پیاده شدم و جلو

نفس عمیقی کشیدم سعی کردم به خودم مسلط بشم . جلو رفتم و زنگ و فشردم که بعد از چند لحظه در باز 

  . شد . وارد ساختمان شدم و وارد آسانسور شدم

دستهام یخ کرده بود حسابی ترسیده بودم دستهام و مشت کردم تا ی کم آروم تر بشم . آسانسور وایساد و پیاده 

دم . در آپارتمان باز بود  . با قدم های نا مطمئن وارد خونه شدم . مثل همیشه خونه مرتب و تمیز بود ش

  .انتظار این همه تمیزی رو نداشتم

ار چرا انتظار داشتم بهم ریخته ببینمش به افکبا دیدنش که روبروم افتاد نفس توی سینه ام حبس شد نمیدونم

ری ؟ کسی که خیانت میکنه اصال تو براش مهم نیستی که به خاطرت بهم خودم پوزخند زدم چه انتظاری دا

ریخته بشه . .با دیدن من محکم تو گوشم زد که گوشم سوت کشید با تعجب نگاهش کردم به چه حقی منو زد 

  اصال این حق و نداره . با عصبانیت گفت

  معلوم هست کدوم گوری بودی ؟ _

  بزنم که فریاد زد و گفتدهنم بسته شده بود نمیتونستم حرف 

 الل شدی د حرف بزن لعنتی _

  ناگهان منفجر شدم حق نداشت سر من داد بزنه با فریاد گفتم

به چه حقی سر من داد میزنی  به چه حقی من و نیزنی اونی که سیلی تو گوشش زد تویی نه من به خیالت  _

فکر کنم تا با خودم کنار بیام حاال هم اومدم  همون آدم ساده ام که چشم رو همه چی ببندم یک هفته نبودم تا

  جداشیمهمه چی رو تمومش کنم باید از هم

  با بهت بهم خیره شده بود توقع نداشت اینجوری باهاش حرف بزنم گفت

  مهسان خوبی ؟ چی داری میگی ؟ _

یدم تو تو اتاق خودتو نزن به اون راه من اون روز منطورم یک هفته پیش وقتی از اهواز اومدم خونه د _

بازی هستی یلدا هم اونجا اونقدر گرم لذتت بودی حتی نفهمیدی من وارد خونه شدم دیدی حاال کسی که باید 

  سیلی بخوره تویی نه من

  پس بالخره فهمیدی _
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  ماه پشت ابر نمیمونه آقا آرشام بالخره همه چی معلوم میشه میخوام توافقی جدا بشیم _

  باشه جدا میشیم _

تظار نداشتم انقدر راحت قبول کنه بدون هیچ حرفی از خونه بیرون زدم .بی هدف تو خیابون ها میچرخیدم ان

اشک هام سرازیر شد باورم نمیشد حتی نخواست توضیح بده واقعا دیگه دوسم نداشت چی کم داشتم که 

شام خواد نه بابا نه آر. شاید خیلی دوست نداشتنیم که هیچ کس من و نمینخواست حتی یک سال کنارم باشه 

  . و نه هیچکس دیگه

دلم خیلی گرفته . تو پارکی نشستم  و به بازی بچه ها نگاه کردم چه دنیای پر آرامشی دارند کاش منم بچه 

 . بودم و تا گریه میکردم مامان بغلم میکرد و میبوسیدم همون لحظه دیگه هیچی نمیخواستم آروم شده بودم

بعد از یک هفته توافقی جدا شدیم اون همه عشق و عالقه ای که ادعا میکرد تبدیل شده بود به بی تفاوتی و 

این برای من خیلی سخت بود . داشتم از دردن آتش میگرفتم ولی خودمو کنترل میکردم تا جلوی آرشام چیزی 

  . بروز ندم تا بیشتر از این غرورم بشکنه

  محضر که اومدیم بیرون حلقه امو درآوردم و به سمتش گرفتم از من گرفت و پاکتی به سمتم گرفت وگفتاز 

  بگیر مهریه ات _

  من مهریه نخواستم _

  حقته باید بگیری بالخره بهش نیاز پیدا میکنی _

و پا  ی خودم دستبا خودم فکر کردم دیدم راست میگه من که همیشه نمیتونم خونه کیانا باشم باید جایی برا

  کنم که متاسفانه پولی نداشتم ولی نمیخواستم جلوی آرشام غرورم خورد بشه گفتم

  . گفتم که الزم نیست نمیخوام بخشیدم برام مهم نیست _

  به زور دستمو گرفت و پاکت و گذاشت کف دستم و گفت

  انقدر غد و یک دنده نباش _

م گرم شد بغض کردم چقدر دلم برای آغوشش تنگ شده بود دستم از حرارت بدنش سوخت انگار تمام وجود

  . . نمیخواستم بیشتر از این احساساتی بشم به خاطر همین پاکت و گرفتم دستمو از دستش بیرون کشیدم

کیانا و مهرداد تو ماشین منتظر من نشسته بودند . بعد از خاحافظی سوار ماشین شدم تا راه افتاد زدم زیر 

بلند گریه کردم . کیانا سعی داشت دلداریم بده ولی آروم نمیشدم باورم نمیشد انقدر عادی و گریه و با صدای 

راحت برخورد کرد حتی سعی نکرد من کنار خودش نگه داره . سعی کردم آروم باشم من نباید دیگه بهش 

اید به درسم م . االن هم بفکر کنم میدونم سخته ولی باید خودمو کنترل کنم باید به زندگیم ادامه بدم تا موفق باش

  . اهمیت بدم اون از همه چیز مهم تر هست

کم کم آروم تر شدم گریه ام تموم شد . جلوی در خونه که رسیدیم باال رفتیم . رفتم تو اتاق لباسمو عوض 

کردم و پاکتی که آرشام داده بود باز کردم داخلش ی سند خونه همون طور که تو سند ازدواجمون درج شده 

چکی حاوی مبلغ بسیار باال بود واقعا معنی این کارهاش و نفهمیدم . چرا انقدر بهم رسیده بود پوزخند زدم  و
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شاید عذاب وجدان پیدا کرد . حاال که مهریه ان داده و خونه هم دارم باید از اینجا برم دیگه خیلی مزاحمشون 

 . کردنشده بودم و کار درستی نبود باید عادت کنم به تنهایی زندگی 

بعد از عوض کردن لباسم رفتم از اتاق بیرون که کیانا رو مبل نشسته بود و داشت ماهورا رو شیر میداد من 

  و دید لبخندی زد و گفت

 خوبی ؟ _

  . بد نیستم من واقعا شرمنده ام این چند روز خیلی مزاحمتون شدم _

  چنین روزهایی بهم کمک کنه این چه حرفیه تو مراحمی میدونی که برام خواهری و آدم باید _

واقعا ممنونتم هم تو که خق خواهری و هم مهرداد که حق برادری رو برای من تموم کردید ولی دیگه از  _

  فردا میرم

  با تعجب گفت

 میری ؟ کجا میری ؟ _

ا وینج آرشام مهریه امو داد ی مقدار پول و خونه که قبال شرط کرده بودیم . بعدشم نمیتونم تا آخر عمرم _

  بمونم که باید عادت کنم به تنهایی

  تو تنهایی نیستی عزیزدلم من مهرداد دیانا کیانوش همه پشت تو هستیم _

  میدونم عزیزم ولی بالخره باید رو پای خودم وایسم شاید هم زنگ بزنم هومن برم پیشش _

  هرطور صالح میدونی عزیزم _

ره ی خونه آیدا اینا شصتم خبردار شد که متوجه شدند ما از همون لحظه صدای گوشیم بلند شد با دیدن شما

 هم جدا شدیم میخواستم جواب ندم ولی دلم نیومد جواب دادم و گفتم

  جانم_

 سالم دخترم خوبی ؟ _

  سالم ممنونم شما خوبید ؟ _

  د بدون مشورت با بزرگتر کار خودتون کردیدچه خوبی ؟ من االن از آرشام شنیدم جدا شدی _

  زندگی برامون سخت شده بود دیگه نمیتونستیم باهم باشیم _

یعنی چی این حرفت آخه مشکلی بود با هم حرف میزدید حل میشد آخه چرا انقدر زود تصمیم گرفتید جدا  _

  بشید ؟

ست بشکنمش برای من کم مادری نکرد دلم نمیخواست متوجه بشه که پسرش به من خیانت کرده دلم نمیخوا

  . گفتم
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  مامان جون نپرسید لطفا فقطاین و بدونید که ما به ته خط رسیده بودیم _

 ی حرفی میزنم رو حرفم نه نیار _

  جانم _

  بیا اینجا باهم حرف بزنیم _

   آخه حرفی ندارم بزنم _

  حرف من مادر و زمین ننداز _

  چشم میام _

وشی رو قطع کردم دودل بودم برای رفتن دلم نمیخواست با آرشام روبرو بشم ولی خداحافظی کردم و گ

  . نمیتونستم روی مامان زمین بزنم

 . به کیانا گفتم و رفتم تو اتاق لباس هامو عوض کردم ؛ ی تاکسی گرفتم و به سمت خونه ی مامان راه افتادم

ی در باز شد . وارد شدم حیاط و رد کردم و به بعد حدود نیم ساعت رسیدم . زنگ در و زدم و با صدای تیک

ساختمان رسیدم مامان جلوی در وایساده بود ؛ بعد از سالم و احوال پرسی بغلم کرد و بوسید با هم وارد شدیم 

که با دیدن آرشام و بابا و فالمک و بابای آرشام و آیدا پوفی از روی کالفگی کشیدم اصال دوست نداشتم  

  . باهاشون روبرو بشم

قبل از اینکه بتونم به جمع سالم کنم بابا اومد جلوم وایساد و محکم زد تو گوشم شوک زده نگاهش کردم دستم 

و گذاشتم رو صورتم با بغض و نفرت به بابا نگاه کردم . نگاهم افتاد به آرشام که چشمام و بسته بود تا نبینه 

  . بابا گفتم

  دی ؟دختره ی خیر سر از کی تا حاال خودسر ش _

  بغضم و قورت دادم و گفتم

برای چی باید بهت بگم مگه تو زندگیم بودی که بهت بگم مگه بابام بودی که بشینم کنارت و باهات حرف  _

بزنم هیچ وقت برام پدری نکردی هیچ وقت کنارم نبودی وقتی مامان رفت تو هم سرتو با کارت گرم کردی 

فقط بهم زور گفتی بعدشم که با فالمک ازدواج کردی کال  نگفتی ی دختری هم هست باید بهش توجه کنم

یادت رفت هستم من اگه ازدواج کردم اگه زندگیم به اینجا کشید به خاطر تو بود میخواستم از تو فرار کنم که 

بتونم زندگی کنم با ی محبت کوچیک دل بستم و خر شدم چون محبت ندیدم چون مردی کنارم نبوده تقصیر 

نبودی که بخوان بقیه تو زندگیم از من سواستفاده دیگه نمیخوام از این به بعد هم باشی خودم  توئه که انقدر

  . میتونم از پس خودم بربیام

اشک میریختم و حرفامو میزدم دست خودم نبود داشتم میسوختم باید حرفامو میزدم حتی اگه بدترین اتفاق 

که دیدم اشک میریزه دلم سوخت براش ، برای خودم . بهش بیوفته بالخره باید خالی بشم . رو کردم به مامان 

  گفتم

  اگه میخوایید بدونید چرا زندگیمون به اینجا کشیده شد از پسرتون بپرسید بهتون میگه با اجازه _
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خداحافظی کردم از خونه بیرون زدم. اشک میریختم و تو خیابون ها راه میرفتم داشتم دق میکردم قلبم درد 

  . جلوی کسی که نمیخواستم بشکنم شکستممیکرد امروز 

  حالم خوب نبود سر گیجه داشتم دستم و به دیوار تکیه دادم خانمی دستم و گرفت و گفت

  خوبی دخترم ؟ _

اصال نمیتونستم حرف بزنم فقط سرم و به نشونه ی نه تکون دادم . سرم سنگین بود . قلبم میسوخت دیگه 

 . ه شدم زمین خوردم دیگه هیچینتونستم خودمو نگه دارم فقط متوج

با دردی که تو قفسه ی سینه ام داشتم چشمام و باز کردم نگاهی به اطراف کردم ولی نمیدونستم کجا هستم. 

که با  یفقط تونستم زیر لب اسم خدا رو صدا بزنم خدایی که من و یادش رفته مثل انسان هاش . با صدای زن

صدای بلند پرستار و صدا کرد و خوشحال بود از اینکه بهوش اومدم و مدام خدارو شکر میکرد این ها رو 

میفهمیدم ولی نمیتونستم ازش سوالی کنم انگار صدام و فقط خودم میفهمیدم . نمیدونم چقدر گذشت که ی 

  تم بود برداشتم و آروم گفتمعالمه دکتر و پرستار باال سرم جمع شدند . ماسک اکسیژنی که رو صور

  چیشده ؟ من کجام ؟ _

  دکتر همونطوری که دستگاه هایی که بهم وصل بود نگاه میکرد گفت

  وقتی آوردنت سکته قلبی کرده بودی که خدارو شکر بخیر گذشت _

ازیر رسکته کرده بودم ؟ سکته ی قلبی ؟ آرشام باهام چیکار کردی که که به این روز بیوفتم . اشک هام س

  شد دکتر که ی مرد جوان بود گفت

گریه نکن دختر دیگه همه چی تموم شد نمیدونم کی این بال رو سرت آورده مطمئنم نامرد ترین آدم دنیاست  _

  . تو هم غصه نخور میتونی دوباره زندگی کنی خدا دوست داشته که بخیر گذشته

  میون گریه ام گفتم

  کاش میمردم _

  به همه شانس زندگی نمیده تو هم از شانس برخورداری پس بهترین استفاده رو بکناینجوری نگو خدا  _

  ممنون آقای دکتر سعی میکنم _

  آفرین دختر خوب _

  من چند وقته اینجام ؟ _

  یک هفته میشه که بیهوشی حاال زیاد حرف نزن برات خوب نیست _

  بعد از کلی معاینه که انجام داد گفت

  نداری میتونم منتقلت کنم به بخش خدارو شکر مشکلی _

 فقط تشکر کردم بعد از یک ساعت من به بخش منتقل شدم که خانمی اومد باال سرم و گفت
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  خدارو شکر که خوبی دخترم _

به چهره اش نگاه کردم صدرت ملیح و مهربونی داشت من و یاد مامانم مینداخت کاش کنارم بود . بغضم 

  قورت دادم و گفتم

  شما ؟ _

  من همون خانمیم که تو خیابون حالت بد شد آوردمت بیمارستان _

  ممنونم لطف کردید _

  کاری نکردم وظیفه ام بود شماره ی خانواده ات بده بهشون خبر بدیم _

 من کسی رو ندارم هیچ کس _

اید مگه میشه دخترم ؟ خواهری برادری دوستی پدر و مادری ؟ اصال چی شده که دختر جوونی مثل تو ب _

  سکته کنه

  اشک هام سرازیر شد نتونستم خودمو کنترل کنم داشتم دق میکردم میون گریه ام گفتم

  . دلم و شکستند همین دل شکستن باعث شد به این روز بیوفتم _

  الهی بگردم مادر معلومه سختی زیاد کشیدی _

  د تا ما رو دید گفتهمون لحظه در باز شد همون دکتر جوون که من حتی اسمشو نمیدونم وارد ش

  مادر من من میگم گریه و استرس براش بد بعد خودتم نشستی کنارش گریه میکنی _

  نمیتونستم پسرم دلم آتیش میگیره وقتی دختری به این جوونی میبینم به این حال و روز افتاده _

  چه حال و روزی حالش بزودی خوب میشه و میره خونه اشون _

  فتبعد رو کرد به من و گ

  شماره ی خانواده ات و بده به احتمال تا االن دنبالت میگردند _

 من هیچ کس و ندارم _

 خانم گفت

حتما با خانواده ات دعوات شد و دلتو شکوندن ولی خانواده حتی اگه دعوا هم کنید باز کنار هم هستید و  _

  انت هستندمطمئنم پدر و مادرت نگر

با اونا دعوام نشده قضیه اش مفصله پدر و مادر من فوت شدند که ای کاش بودند و االن کنارم بودند خیلی  _

  بهشون احتیاج دارم

  خانم پا به پای من گریه میکرد دکتر گفت
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  مامان بسه مهسان خانم شما هم بسه گریه براتون خوب نیست _

  پسر بودند برام تعجب برانگیز بود خانم با لبخند نگاهم کرد و گفت با تعجب نگاهشون کردم واقعا مادر و

ببخشید پاک یادم رفت خودمو معرفی کنم من خاتون هستم این شاخ شمشاد هم پسر مهدیار خالدی دکتر این  _

  بیمارستان

  خوشبختم از آشناییتون و ممنونم واسه اینکه کنارم موندین ولی اسم من و از کجا میدونید _

از مدارکی که تو کیفتون بود اسم و فامیلیتون و برداشتم واقعا من و ببخشید مجبور بودم باید ردی از  _

  خانواده اتون پیدا میکردیم شما حتی گوشی هم نداشتین

االن تازه یادم افتاد گوشیم خونه ی کیانا جا گذاشتم . واااای تازه یاد کیانا و دیانا افتادم حتما حسابی نگرانم 

  رو کردم به دکتر و گفتم شدم

  میتونم ی تماس بگیرم ؟ _

  بله حتما ولی میتونم بپرسم به کی ؟ _

  به یکی از دوستام حتما تا االن کلی شهر و گشتن تا من و پیدا کنن _

  گوشیش و گرفت سمتم و گفت

  بفرمایید _

  ممنونم _

  صدای گرفته جواب داد گوشی رو گرفتم و شماره کیانا رو گرفتم که بعد از کلی بوق با

  بله بفرمایید _

  سالم کیانا مهسانم _

  با فریاد گفت

  معلوم هست کجایی؟ حالت خوبه ؟ ما کل شهر و گشتیم _

  به هق هق افتاد آروم گفتم

  کیانا جان آروم باش عزیزم ببخشید دست خودم نبود بیمارستان بودم و بیهوش _

  کجاااا ؟ بیمارستان کجا ؟ _

اسم بیمارستان و گفتم که گفت خودشون و میرسونند و تاکید کردم کسی متوجه نشه بهم قول داد به آدرس و 

  کسی نگه . گوشی رو قطع کردم و به آقای دکتر برگردوندم و گفتم

  ممنونم واسه همه چیز االن دوستم میاد _
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  و داشته باشهمن هرکاری کردم وظیفه بوده دختری مثل شما باید سعی کنه بهترین زندگی ر _

  زیر لب گفتم

  سعی کردم نشد _

  شاید راه اشتباهی رفتی سعی کنی حتما میشه _

  از اتاق بیرون رفت . به خاتون خانم گفتم

  به شما هم خیلی زحمت دادم برید خونه استراحت کنید _

  . میام بهت سر میزنم دخترم _

 .اومدن کیانا کمی بخوابمبعد از خداحافظی از اتاق بیرون رفت منم سعی کردم تا 

کیانا و دیانا باال سرم نشسته بودند و گریه میکردند و به آرشام و بابا فحش میدادند.  مهرداد و کیانوش دیگه 

 کالفه شدند مهرداد با عصبانیت گفت

  دارو شکر حالش خوبهبس کنید دیگه آدم که باال سر مریض گریه نمیکنه حاال خ _

  . با عصبانیت مهرداد کیانا آروم تر شد سعی کرد گریه نکنه . دیانا هم کم کم گریه اش قطع شد

  گفتم

  به کسی که خبر ندادید من بیمارستانم ؟ _

 کیانوش گفت

  نه همه دارند دربه در دنبالت میگردند ولی خب ما نگفتیم تو اینجایی _

میخوام برم ی گوشه و تنهایی زندگی کنم فقط به گوششون برسونید که سالمم  مرسی نمیخوام کسی بفهمه _

  همین نمیخوام چشمم به هیچ کدوم بخوره

  دیانا گفت

  فکر خوبیه هرچی چشمت به این جور آدم هانخوره زندگی راحت تری داری _

 کرد و گفت همون لحظه در اتاق باز شد و دکتر خالدی وارد اتاق شد تا دور من شلوغ دید اخم

  همه بفرمایید بیرون بیمار باید استراحت بکنه _ 

  دیانا گفت

 آقای دکتر حق بدید بهمون ما تازه بعد از یک هفته پیداش کردیم نمیتونیم تنهاش بزاریم _

  نفر بمونه بقیه میتونن برن خونهفقط یک _

  بعد از چک کردن وضعیتم از اتاق بیرون رفت کیانا گفت
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  من میمونم  _

  گفتم

  الزم نیست تو بمونی بچه کوچیک داری برو خونه پیش ماهورا _

  . بعد از کلی جر و بحث تصمیم براین شد که دیانا بمونه و بقیه خونه بروند

کلی با دیانا صحبت کردیم و درد دل کردم تا آروم تر شدم کلی هم گریه کردیم . انگار آروم تر شده بودم 

  . ن حرف زدنواقعا احتیاج داشتم به ای

***** 

دو روز بعد از بیمارستان مرخص شدم . با کیانا اینا رفتیم تو همون خونه ای که آرشام سند و کلیدشو بهم داد 

نمیخواستم برم ولی خب جای دیگه ای هم نداشتم برم . روزی که مرخص شدم خاتون خانم هم به دیدنم اومد 

  . دیدنش برمو از من شماره امو گرفت ازم قول گرفت تا به 

  . میومد ولی حاال باید تنها زندگی کنم وارد خونه که شدم یک لحظه دلم گرفت همیشه از تنهایی بدم

بچه ها تا آخر شب پیشم بودند و بعد هرکسی رفت خونه ی خودش . من موندم تنهایی نشستم ی گوشه و تو 

ت نداشتم انقدر ضعیف باشم و اشکم خودم جمع شدم باز اشکهام سرازیر شد با عصبانیت پسشون زدم دوس

  . دم مشکم باشه

کسی  چون دیگهاز جام بلند شدم و باید از به بعد قوی باشم چون قرار تنهایی بار زندگی رو به دوش بکشم .

نیست حمایتم کنه . هرچقدر هم دوستانم کنارم باشند ولی باز همیشه نیستند البته حق دارند اونا هم بالخره 

 . . من باید بتونم تنهایی از پس همه چی بربیام زندگی دارند
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  ماه پیش ۱

  آرشام

یلدا دیوونه ام کرده بود مدام زنگ میزد و پیام میداد . مدام ترس داشتم که نکنه مهسان بفهمه نمیخواستم 

  . ه بهم زنگ نزنهزندگیم از بین بره . دفعه آخر سرش فریادکشیدم تا دیگ

تو دفتر نشسته بودم و داشتم به کارها رسیدگی میکردم تا اینکه گوشیم زنگ خورد با کالفگی برداشتم فکر 

  کردم یلداست گفتم

  زنگ نزنمگه نگفتم بهم _

  سالم آقای سلطانی ؟ _

  با شنیدن صدای مرد متعجب کردم گفتم

  سالم بفرمایید خودم هستم _

  باید ببینمتون _

 شما ؟ _

  شما تشریف بیارید متوجه میشید _

  تا نشناسم نمیتونم بیام _

  کافه ی .... منتظرتونم به نعفتون هست بیایید خدانگهدار ۳بیایید لطفا متوجه میشید ساعت  _

گوشی رو قطع کرد متعجب شده بودم که این مرد کی بود که میخواد من و ببینه نکنه از طرف یلدا است تا 

 ینه . اصال نمیدونم برم یا نه ؟ نرم بهتره واقعا مرد مشکوک بود . به احتمال زیاد از طرف یلدا استمن و بب

.  

تا بعد ازظهرکه شرکت بودم حسابی فکرم درگیر بود تا بالخره تصمیم گرفتم برم تا ببینم کی هست و میخواد 

  .چی بگه که انقدر مهم بود
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زدم . تا کافی شاپی که گفته بود تقریبا نیم ساعت راه بود . مهسان  و نیم از شرکت بیرون ۳تا بالخره ساعت 

هم تو خونه تنها بود دلم هواشو کرده بود و دوست داشتم زودتر برم خونه . نمیدونم چرا احساس خوبی به 

 . این قرار مالقات نداشتم دلشوره داشتم فقط امیدوارم بخیر بگذره

م و وارد کافه شاپ شدم گوشه ی کافی شاپ مرد جوونی نشسته بود به کافی شاپ رسیدم ماشین و پارک کرد

  که برام دست تکون داد . رفتم و جلوش که بلند شد و بهم دست داد و اشاره کرد بشینم . نشستم و گفتم

  شما به من زنگ زدید ؟ _

  بله من محسن حقی هستم _

  خب با من چیکار دارید ؟ _

  صبور باشید متوجه میشید _

  ون و صدا کرد و رو به من گفتگارس

  چی میخوری ؟ _

  هیچی نمیخورم شما حرفتون و بزنید _

بدون توجه به حرف من سفارش دو فنجون قهوه داد . منتظر بودم تا حرفهاش و شروع کنه  ولی صبورانه 

  . دنرتو گوشیش و نگاه میکرد دلم میخواست کله اش و بکنم . بعد از آوردن قهوه شروع کرد به صحبت ک

هرچی بیشتر میگفت تعجب من بیشتر میشد اصال نمیتونستم حرف هاش و باور کنم ولی مدارکی که نشونم 

 . داد اقعیت حرفهاش و ثابت میکرد

ما چند یشناسید حتمن سروان محسن حقی هستم از ستاد مبارزه با قاچاق کاال شما کسی به اسم یلدا شاهینی م_

وقتی هست سعی داره به شما نزدیک بشه تا بتونه تو شرکتتون نفوذ کنه راحت شما رو به باندی که داخلش 

عضو هست بکشونه تا بتونه با خیالت راحت کاالی قاچاق وارد کنه باند خطرناکی هست ما یعنی ستاد ما از 

  تو میخواد که باهامون همکاری کنی ؟

  با تعجب گفتم

  بایدچیکار کنم ؟ _

  فکر نمیکردم یلدا انقدر آدم خطرناکی باشه . سروان گفت

باید سعی کنی به یلدا نزدیک بشی تا بتونیم مدارکی پیدا کنیم تا به باال دستی هاشون برسیم تا بتونیم  _

  دستگیرشون کنیم

  شما اینا رو چجوری فهمیدی ؟ _

خودشون باقی نمیزارند چند وقتی هم هست ی نفوذی داخلشون ما االن چند ساله دنبالشونیم ولی ردی از  _

  داریم که اون این ها رو به ما گفت
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  خب همون هم میتونه مدارکی براتون بفرسته _

 . اگه میتونست دیگه کسی رو درگیر ماجرا نمیکردیم _

  بخوره اما من نمیتونم همکاری کنم باهاتون من زن و زندگی دارم نمیخوام کاری کنم که بهم _

میدونم ولی اگه به ما کمک نکنی کلی جنس قاچاق وارد کشور میشه اینها فقط کار قاچاق نمیکنند چاقاق  _

  . انسان و کلی خالف دیگه هم نمیکنند

  بازی خطرناکیه نمیتونم قبول کنم _

  تو تنها راه حل ما هستی مطمئن باش که همه ی ستاد مراقب تو و زندگیت هستند _

  ر کنمباید فک _

  باشه زودتر به خبرشو بهم بده _

سرمو تکون دادم و از کافی شاپ بیرون زدم . گیج و منگ بودم . داغون بودم و ترسیده . بیشتر از همه 

میترسیدم که جون مهسان به خطر بیوفته . نمیدونم باید چیکار کنم تا خونه به همه جوانبش فکر کردم تا اینکه 

  . ش باید همه چیز و برای مهسان تعریف کنمتصمیم گرفتم قبول ولی قبل

میریزه حتی بدونه جواب تلفن یلدا رو میدم چه برسه به اون شب نتونستم چیزی به مهسان بگم میدونستم بهم

  . اینکه  بگم میخوام باهاش ارتباط برقرار کنم

  . ودمخیلی فکرم درگیر بود ولی سعی کردم تا مهسان چیزی متوجه نشه خوشبختانه موفق ب

مهسان میخواست از من اجازه بگیره تا بره اهواز خونه ی دیانا برای خواستگاری کنارش باشه ولی من 

اجازه ندادم نمیتونستم از خودم دورش کنم دلتنگی این اجازه رو بهم نمیده . بحث و تموم کردم و اجازه ندادم 

  کشش بده چون امکان نداشت بزاره تا بره

***** 

  زنگ زدم و گفتمبه سروان حقی 

  باید ببینمتون _

 ۳ساعت همون کافی شاپ _

 .کنم تا بتونم اونجا با تمرکز حرفامو بهش بزنمخودم سرگرم ۳گوشی رو قطع کردم سعی کردم تا 

 . از شرکت بیرون زدم و به سمت جایی که قرار داشتیم رفتم . باید امروز اتمام حجت میکردم

  تو کافی شاپ سر میز دیروزی نشسته بود روبروش نشستم که گفت

 خب چیشد تصمیم تو گرفتی ؟ _

  میخوام همکاری کنم فقط  باید تضمین بدید که جون من و همسرم به خطر نمیوفته _
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 ن همه چیما وظیفه امونه که از شما مراقبت کنیم فقط هیچ کس نباید بفهمه که تو ماموریت هستی چو _

  خراب میشه حتی همسرت

  نمیشه که اگه بفهمه من با یلدا ارتباط برقرار کردم هیچی ازش باقی نمیمونه _

اتفاقا باید بفهمه تا از هم جدا بشی تا اونا بفهمن که دیگه همسرت نقطه ضعفت نیست و اونا راحت تر بهت  _

  نزدیک بشوند

 . دارید من و میترسونی _

  نیست اتفاق بدی بیوفته فقط  قرار برای ما اطالعات بیاری همین ترس نداره قرار _

  لی شما باید خودتون وبه من ثابت کنیدو _

  . فکرکنم دیروزمدارکی نشونت دادم که حرفامو باور کنی _

اره ولی باید مدارک بیشتری نشونم بدی تا باور کنم از کجا معلوم از طرف یلدا نباشی که بخوای من و  _ 

  رم دور کنیاز همس

مرد حسابی من چرا باید اینکارو کنم چی به من میرسه که بخوام انقدر دروغ بگم بلند شو بریم تا ثابت  _

  کنم

باهم از کافی شاپ بیرون اومدیم سوار ماشینم شدیم به سمت آدرسی که داد حرکت کردم . تا بالخره رسیدیم 

  . رز بودجلوی ساختمانی که ستاد مبارزه با کاالی قاچاق و ا

در هرکس سروان حقی رو میدید احترام میذاشت متوجه شدم که مثل اینکه باهم وارد ساختمان شدیم که از دم

  . واقعا راست میگه

وارد اتاقی شدیم که مرد مسنی که کت و شلوار مشکی به تن داشت مو و ریش و سیبیل جو گندمی داشت . 

 سروان حقی تا دیدش بهش احترام گذاشت و گفت

  سالم سرهنگ _

سرهنگ هست جواب سالم شو داد از جاش بلند شد به سمت من اومد و باهام دست مردی که تازه متوجه شدم

  داد ؛ سالم و احوال پرسی کرد ؛ گفت

  شما باید آرشام سلطانی باشید درسته ؟ _

  بله جناب سرهنگ _

هست برام همه چی رو توضیح داد و با هم حرف زدیم و سرهنگ که االن متوجه شدم سرهنگ علی ناظمی 

 . من تازه تونستم حرفهاشون و باور کنم . قرار بر این شد تا من کم کم خودمو به یلدا نزدیک کنم

به سمت خونه رفتم . چندبار یلدا بهم زنگ زد اما جوابشو  ۵بعد از تموم شدن صحبت با سرهنگ و سروان

  . ندادم نباید یهو جواب بدم تا شک کنه
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   .به خونه که رسیدم گوشیمو خاموش کردم میترسیدم یلدا زنگ بزنه و مهسان جواب بده

باز هم کلی اصرار کرد که اهواز بره . نمیخواستم اجازه بدم ولی رفتنش بهترین موقعیت بود تا بتونم به یلدا 

  . نزدیک بشم به خاطر همین قبول کردم

  . ی خوشحال شد و کلی تشکر کردخیل

  .دلم نمیومد بزارم بره دلم تنگش میشد ولی مجبور بودم تا بتونم قولی که دادم عمل کنم

  از فرودگاه زدم بیرون که موبایلم زنگ خورد با دیدن شماره ی یلدا پوفی کشیدم و جوابشو دادم

  چی میخوای انقدر بهم زنگ میزنی ؟ _

  میخوام ببینمت _

  چی بشه که _

چرا نمیخوای بفهمی دوستت دارم من همیشه عاشقت بودم چرا باهام اینکارارو میکنم از اون دختره مهسان  _

 . که بهترم به خاطر اینکه آزاد باشه اومده کنارت

با بغض اینا رو میگفت یعنی دلم میخواست بگیرم زیرپاهاش و لهش کنم تا دیگه به مهسان این حرفها رو 

  ندادم یعنی خودمو کنترل کردم وگرنه همه چی خراب میشد گفتم نزنه جوابشو

  میفهمی داری چی میگی اگه من دوست داشتی انقدر مزاحم زندگی نمیشدی _

  آرشام خواهش میکنم ی بار فقط ی بار بیا من و ببین _

  باشه بگو کجا بیام همین ی باره امیدوارم دست از سرم برداری _

  مرسی بیا منتظرتم _

 . گوشی رو قطع کرد و آدرس رو برام فرستاد . سوار ماشین شدم و به سمت آدرسی که داده بود رفتم 

  . به آدرسی که داده بود رسیدم یه خونه ی ویالیی بود . میترسیدم واردش بشم ولی خب باید میرفتم 

یاط که نمیشه گفت باغ از ماشین پیاده شدم و زنگ زدم که در باز شد . دوباره سوار ماشین شدم و وارد ح

  . شدم . ماشین و پارک کردم و پیاده شدم نگاهی به اطرافم انداختم باغ زیبایی بود پر از گل و درخت

وارد ساختمان شدم که یلدا پرید بغلم و لپم وبوسید پسش زدم . ی تاپ ک شلوارک گلبهی رنگ پوشیده بود 

  که حسابی خودش و به نمایش گذاشته بود . گفت

  بی عزیزم مرسی که اومدیخو _

  لطفا زودتر حرف تو بزن میخوام برم _

  کجا میخوای بری تازه اومدی حاال بیا بریم تو _

 . با هم از راهرویی رد شدیم و وارد خونه شدیم



 

 
395 

 

خونه ی بزرگی بود پر از وسایل آنتیک بود . وارد سالن پذیرایی شدیم رو مبلی نشستم و یلدا بیرون رفت 

 . وره امونم و بریده بود حس خوبی به کاری که داشتم میکردم نداشتماسترس و دلش

  بعد از چند دقیقه یلدا با بساط مشروب برگشت رو میز روبروم گذاشت و گفت

  میخوری _

  نه زیاد _

  قبال که میخوردی _

  دیگه نمیخورم _

  حاال ی پیک اشکال نداره _

برام ریخت و به زور به دستم داد و من ی جوری نشون دادم که خوردم اون پیک و سرکشید و من سریع تو 

  . گلدونی که کنار مبل بود خالی کردم و جوری وانمود کردم که خوردم

  انقدر خورد که حسابی مستم کرد اومد تو بغلم و گفت

  بیدن با تو لحظه شماری میکنممیدونی دوستت دارم من میخوام با تو باشم برای خوا _ 

و خودشو حسابی بهم میمالید دلم میخواست پرتش کنم اونور ولی خب نمیتونستم منم خودمو زدم به مستی و 

  گفتم

منم از تو خوشم میاد ولی خب نمیتونم باهات باشم مهسان و چیکار کنم فقط به خاطر اینکه دلم به حالش  _

  میسوخت رفتم خواستگاریش

  یم یواشکی باهم باشیم بعد یواش یواش از زندگیت بیرونش کنیمیتون _

اومدم حرف بزنم که اجازه نداد و لبهاشو رو لبهام گذاشت و شروع به خوردن کرد من هیچ کاری نمیکردم 

  . شوکه شده بودم . ناگهان لبهاش برداشته شد و افتاد

ذهنم رسید لباس هاشو درآوردم و لختش  تو بغلم گرفتمش و بردمی تو اتاق ، گذاشتمش رو تخت فکری به

  . کردم بلید کاری میکردم تا فکر کنه اتفاقی افتاده

همون لحظه گوشیم پیام اومد با دیدن شماره ی مهسان از خودم خجالت کشیدم ولی خب ی مدته بعد درست 

  . میشه . ی کم با مهسان صحبت کردم و گوشی رو کنار گذاشتم

رم درآوردم و پرت کردم کنارش با فاصله رو تخت خوابیدم . البته خوابم نبرد لباس هامو به جز لباس زی

  . سعی کردم بخوابم

تا خود صبح بیدار بودم . نمیدونم ساعت چند بود که حس کردم داره بیدار میشه . سریع خودم و به خواب 

  زدم . بعد از چند دقیقه دستی به تنم نشست و زیر لب میگفت

  . ه چرا من چیزی یادم نمیادیعنی امکان دار _
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آروم تو گوشم اسمم و صدا کرد که یهو پریدم نگاهی به خودم و نگاهی به یلدا کردم با صدایی که شبیه فریاد 

  بود گفتم

  امکان نداره اتفاقی افتاده باشه من هیچی یادم نمیاد یلدا تو بگو _

  مرم و نوازش کرد و گفتدستم رو سرم گذاشتم و سعی کردم خودم و ناراحت نشون بدم ک

  باشیم آرشام منم یادم نمیاد چی شد ولی خب هر اتفاقی هم افتاده بد نشد که بیا باهم _

  سریع از جام پریدم و لباس هامو پوشیدم و گفتم

  حالم خوب نیست سردرد شدیدی دارم من میرم خداحافظ _

زدم بیرون انگار آروم تر شده بودم تو خونه سریع از خونه زدم بیرون . وقتی سوار ماشین شدم و از خونه 

  .داشتم خفه گیشدم سردرد بدی داشتم باید میرفتم خونه و استراحت میکردم

قبلش زنگی به مهسان زدم که از صدام حالم و متوجه شد سعی کردم با دلتنگی توجیه کنم که انگار موفق 

 . شدم و باور کرد

  تو شرکتم اصال حالم خوب نبود کلی اشتباه کردم که مهرداد کالفه شد گذاشت پای دلتنگیم و بهم گفت

  بلند شو برو خونه استراحت کن من خودم کارها رو ردیف میکنم _

  . منم از خدا خواسته بلند شدم و به سمت خونه رفتم

رص مسکن خوردم خودمو انداختم رو تخت و سعی بدون اینکه لباس هامو دربیارم ی قبه خونه که رسیدم

  . کردم بخوابم

سردرد بدی داشتم جوری که حالت تهوع داشتم . سریع خودم و به دستشویی رسوندم . باال آوردم نمیفهمیدم 

  . چیشده ولی میدونم به خاطر ناراحتی و استرس به این روز افتادم . ی قرص آرامبخش خوردم و خوابیدم

****  

تو حموم ی ساعت خوابیده بودم . از جام بلند شدم رفتمو باز کردم و به ساعت نگاه کردم ، همش دو چشمام

 . دوش سریع گرفتم و اومدم بیرون طبق معمول ی شلوارک پوشیدم

رفتم تو آشپزخونه و ی قهوه برای خودم درست کردم و نشستم پشت میز و آروم آروم شروع کردم به خوردن 

ست مهسان اینجا بود خودشو برام لوس میکرد می اومد تو بغلم تا آروم بشم از این تشویش چقدر دلم میخوا

 . و نگرانی خالص بشم

 . دلم میخواست داد بزنم و با صدای بلند گریه کنم . نمیتونستم هرکاری میکردم اشک هام نمیاد

دیگه بهم  رو بکوبم تو دیوار تا با شنیدن صدای گوشیم به سمتش رفتم با دیدن شماره ی یلدا میخواستم گوشی

  زنگ نزنه ولی حیف قول دادم و نمیتونم کاری کنم. جواب دادم و گفتم

  بله ؟ _
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  خوبی ؟ بهتر شدی ؟عزیزدلم سالم _

  بهترم باید باهم حرف بزنیمممنونم _

  به روی چشم کجا بیام _

  بیا خونه ام _

  مهسان چی؟ _

  نیست رفته مسافرت _

  قمعشاومدم _

گوشی رو قطع کردم حالم داشت بهم میخورد از کاری که داشتم میکردم مهسان دلش و به من خوش کرده 

 . حاال من اینجا دارم بهش خیانت میکنم البته خیانت که نیست مجبورم اینکارو انجام بدم

  .از جام بلند شدم و کمی خونه رو مرتب کردم و لباسمو با ی ست ورزشی سورمه ای عوض کردم

دو تا لیوان شربت هم درست کردم باید حسابی تظاهر کنم که ازش خوشم میاد تا اعتمادش جلب بشه و بتونم 

 . وارد گروهشون بشم و زودتر از این مخمصه خالص بشم

  . و گونه امو بوسید سعی کردم طبیعی رفتار کنمزنگ خونه با صدا دراومد در و باز کردم که پرید تو بغلم

 . و به آشپزخونه رفتم و شربتی که درست کرده بودم براش آوردم و روبروش نشستمنشست رو مبل 

  ی کم از شربتش خورد و گفت

  خب میخواستی صحبت کنیم میشنوم _

  اگه بخواهیم با هم باشیم شرایط خاصی رو دارم _

  چشمانش برقی زد و گفت

  چه شرایطی ؟ _

 چی هست ؟ BDSM میدونی _

  ... آره میدونم منظورت اسلیو و مستر و _

  رابطه امون معمولی باشهآره خوبه که میدونی میخوام اسلیوم باشی نمیخوام _

این و گفتم که نخوام باهاش عاشقانه رفتار کنم حداقل راحت باشم . کمی نگاهم کرد حرفی نزد منم گذاشتم 

م عقب پامو انداختم رو پام و شربتمو خوردم . همون لحظه گوشیم زنگ خورد با فکراشو بکنه تکیه امو داد

دیدن شماره ی مهسان قطع کردم ک جواب ندادم. نمیخواستم بفهمه که خونه هستم . کلی زنگ زد که برداستم 

  و گفتم

  بهت زنگ میزنم _
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  . یلدا گفتداشتمو گوشی رو قطع کردم میدونم االن ناراحت شده ولی خب چاره ی دیگه ای ن

 مهسان هم اسلیوته ؟ _

  . نه اون چیزی از این موضوع نمیدونه و نمیخوامم بدونه _

  اوکی من قبول میکنم _

  خوبه بشین تا بیام _

رفتم تو اتاق کارم و قراردادی رو پرینت گرفتم تا بخونه و امضا کنه درسته که همه چی سوری هست ولی 

  . ک نکنهباید طبق روال پیش بره که ش

  به پذیرایی رفتم قرارداد و گذاشتم رو میز و گفتم

  . بخون لیمیتات و عالیقه اتو برام بنویس و امضا کن _

برگه ها رو برداشت و شروع کرد به خوندنش منم نشستم روبروش و زیر نظر گرفتمش . با دقت میخوند و 

  . ی چیزایی مینوشت

ه ها رو بهم داد . نگاهی به برگه ها انداختم و منم امضاش کردم حدود نیم ساعت خوند و امضاش کرد و برگ

  . تا همه چی تکمیل باشه

  گفتم

  بزاری حاال بلند شو برو خونهخوبه پس تو از االن اسلیو منی یادت باشه باید احترام _

  چشم ارباب _

حس خوبی نداشتگ  خداحافظی کرد و از خونه رفت بیرون . نفسی راحت کشیدم . اصال از کنارش بودن

همش از روزی میترسیدم که مهسان همه چی رو بفهمه میشکنه و از بین میره کاش میشد همه چی رو بهش 

  . بگم

  . باز هم اگه بگم باز هم حالش بد میشه

 . این چه زندگیه خدا ؟ چرا باید این بال سرمن بیاد . خدا لعنتت کنه یلدا که زندگی مو داغون کردی

  . شتم و شماره ی مهسان و گرفتم جواب نداد . میدونستم به خاطر جواب ندادن من لج کردهگوشی مو بردا

بعد از کلی زنگ زدن بالخره جواب داد و کلی ناراحت بود که بالخره از دلش درآوردم حق داشت دخترکم 

نارم زد که ککه ناراحت باشه . با خوشحالی تلفن و قطع کرد ولی خبر از دل من نداشت که داشت پر پر می

 . باشه

به محسن خبر ها رو رسوندم که با یلدا رابطه برقرار کردم امیدوارگ کرد هرجه زودتر تمومش میکنه که 

 . نه من اذیت بشم نه مهسان
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ر داستم چون محین براش امروز قرار بود مهیان بیاد البته اون فکر میکرد من نمیدونم ولی خب از همه خب

  . مامور گذاشته بود تا یه موقع آدم های یلدا اذیتش نکنن

به یلدا زنگ زدم و گفتم بیاد اینجا تا هم بیشتر اعتمادش به من جلب بشه و هم نهسان که رسید ببینه تا بتونیم 

  . از هم جدا بشیم

تحقیرش دست و پا بشه . فقط دوست داشتم ۴یلدا که وارد خونه شد  بهش دستو دادم لباس هاشو دربیاره و 

کنم و بزنمش تا ی کم خالی بشم . درسته تو این رابطه نباید اینکارو انجام داد ولی خب دست خودم نیست . 

 . میخوام دق و دلیم و سرش خالی کنم

  قالده اشو بستم و گفتم

  صدای پارس تو نمیشنوم توله سگ _

  هاپ هاپ _

لند کردم محکم کوبیدم رو باسنش که صدای ناله اش بلند شد . ضربات و پشت سر شالقی که رو دستم بود ب

هم میزدم . باسنش حسابی سرخ شده بود . نشستم رو مبل و مجبورش کردم پاهامو بلیسه اون هم با ولع 

  . میلیسید

و پاهاش زنجیره رو به قالده وصل کردم  کشیدمش و با خودم به سمت اتاق بازی و رو صندلی نشوندمش و

چمشم هاشو بسته بود از روی درد و لذت ناله میکرد.  بستم . فالگر و برداشتم محکم بین پاهاش ضربه میزدم

ناگهان احساس کردم کسی پشت سرم وایساده و داره نگاهم میکنه میدونستم مهسان است دلم برای قلب شکسته 

  . اش آتیش گرفت به خاطر همین ضرباتم و محکم تر زدم

م و نگاهی به پشت انداختم کسی نبود به احتمال رفته بود دلم میخواست برم بغلش کنم و بگم اشتباه برگشت

کردم تو تنها عشق زندگی منی ولی نمیتونستم میفهمیدم االن چی میکشه درکش میکردم چون خودم همچین 

  . حسی رو تجربه کردم

اس هاشو بپوشه و بره . اونم چون قبول کرده ناگهان شالق انداختم تو ضربات ارضا شده بود بهش گفتم لب

  . بود اطاعت کرد و سریع رفت

وقتی رفت فقط نشستم وسط اتاق و دستمو گرفتم رو سرم و اشک ریختم برای دل خودم برای دل شکسته ی 

  . مهسان

  . میرهبرای تنهاییهاش ؛ یعنی االن کجا رفته ؟ اون که جایی رو نداره بره . مطمئنم خونه ی پدرش هم ن

  خیلی نگرانش بودم به محسن زنگ زدم که گفت

  خیالت راحت ما مراقبش هستیم _

  .گوشی رو قطع کردم و محکم کوبیدم تو دیوار که خورد شد

  . کاش میتونستم ی کم حال خودم و مهسان خوب کنم



 

 
400 

 

 هسان و به دست بیارمناگهان به خودم اومدم از جا بلند شدم و باید زودتر از وضع خالص بشم تا بتونم دل م

 ۵ونم راه سختی رو در پیش دارم . مید

 

 

 

 

 

 

 

 

  زمان حال

  مهسان

گوشه ی اتاق نشسته بودم و زانوهامو جمع کردم دلم برای آرشام تنگ شده بود با اینکه شش ماه از جدا 

ه کیانا و دیانا من و تنها نذاشتند ولی خب تو اوج شدنمون میگذره ولی خب نتونستم فراموشش کنم با اینک

  . شلوغی تنها بودم . آدم ها وقتی میگن کسی دوسش نداره منظورش فقط به فرد خاصی هست

داشتم تو گوشی عکسهایی که باهم گرفته بودیم نگاه میکردم و اشک میریختم . مگه من چیکار کردم که باهام 

  . م که باهام اینکارو کرداینکارو کرد . انقدر بد بودم و ک

دیگه به هق هق افتادم گوشی رو پرت کردم و فقط گریه کردم . انقدر سوالهای بی جواب داشتم که فقط 

 . میخواستم ببینمش و جوابها رو بپرسم

درست کردم نشستم پشت میز و ی کم مزه کردم از جام بلند شدم و به آشپزخونه رفتم ی نسکافه برای خودم

اشتم کالفه میشدم . بعد از جداییم دیانا اومد پیش من زندگی کنه تا عروسی بگیرند . االن نبود با تنهایی د

کیانوش رفته بود . وقتی رابطه اشون و میدیدم خیلی حسرت میخوردم که من چرا نتونستم چنین رابطه ای 

 . رو پایدار نگه دارم شاید حقیقت داره من بی عرضه ام

هامو پاک کردم سریع صورتمو شستم تا دیانا متوجه نشه من گریه کردم . اومد تو  با شنیدن صدای در اشک

  آشپزخونه و گفت

  چرا خونه رو دوباره کردی خونه ی ارواح _

  نگاهش کردم که گفت

  تو دوباره گریه کردی؟ _
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  نه بابا گریه چرا ؟ خوابم برد یهو تازه از خواب بیدار شدم _

  تو گفتی و من باور کردم _

دیگه حرفی نزد رفت تو اتاق تا لباس عوض کنه منم رفتم تو پذیرایی روبروی تلویزیون نشستم و روشنش 

کردم انقدر کانال ها رو باال پایین کردم تا بالخره کانالی رو پیدا کردم که داشت فیلم نشون میداد فکر کنم 

  . قشنگ بود

  در حال فیلم دیدن بودم که دیانا  کنارم نشست و گفت

  ببخشید امشب دیر کردم _ 

  ببخشید چرا مگه اجازه ات دست توئه بالخره تو هم میری خونه خودت باید عادت کنم به تنهایی _

 . چرا تنهایی ؟ تو جوونی خوشگلی میتونی بهترین ها رو کنار خودت داشته باشی _

ی به یا بود بهم خیانت کرد چجوردیگه نمیتونم واقعا سخته بخوام اعتماد کنم وقتی کسی که بهترین آدم دن _

  . کس دیگه ای اعتماد کنم

 . سخته ولی بالخره کسی پیدا میشه که تو رو به خودش عالقه مند کنه _

  نمیدونم چی بگم خیلی سوالهای بی جواب دارم _

  نخور خواهری من همه چی درست میشهغصه _

 . میشد نگاه کردمدیگه چیزی نگفتم به تلویزیون خیره شدم به فیلمی که پخش 
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 آرشام

بالخره بعد از شش ماه همه چی تموم شد ، یلدا و گروهش رو گرفتند و من با خیال راحت دارم به سمت 

  . زندگی برمیگردم

خره همه چی دلم برای مهسان ی ذره شد دلم میخواد همین االن برم پیشش و محکم بغلش کنم و بگم ))بال

تموم شد و دوباره ما مال هم هستیم (( ناگهان دلم لرزید و ترسی تو دلم افتاد  نکنه نکنه دیگه قبولم نکنه 

  . چیزی که اون دیده اگه منم دیده بودم هیچ وقت قبول نمیکردم

ون شهادت لیه شتا به امروز تو قرنطینه بودم به خاطر اینکه شاهد بودم میترسیدند بالیی سرم بیارند تا بر ع

  . ندم . امروز رفتم دادگاه و همه چی تموم و حکمشون اعالم شد

یلدا و اون مرتیکه که رییسشون بود با تفرت نگاهم میکردند ولی برام مهم نبود . فقط برای رسیدن به مهسان 

  . مهم بود

  امروز بعد از یک هفته وارد شرکت شدم منشی تا منو دید به احترام بلند شد گفتم

  به آقای شایسته و احمدی بگید بیان اتاق من _

چقدر دلم برای رفاقتمون تنگ شده امروز دیگه همه چی رو بهشون میدم مطمئنم که کلی شرمنده میشوند به 

  . خاطر رفتار این چند وقت

ینی با سر سنگ از جام بلند شدم و سالم کردم که هردو بعد از تقریبا ده دقیقه کیا و مهرداد وارد اتاقم شدند .

جواب دادند واقعا دلم گرفت من یک هفته نبودم حتی این ها خبری از من نگرفتند ببینند کجا هستم . آهی 

  کشیدم و گفتم

  بشینید باهم حرف بزنیم _
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قرار بود محسن هم بیاد تا باهاشون صحبت کنه واقعا دلم میخواست به قضاوت اشتباهشون پی ببرند و سریع 

  . کنندپشتم و خالی ن

  کیا گفت

خب بگو چیکارمون داشتی میخواستی از ماه عسلت با یلدا بگی ؟ میدونی چیکار کردی ؟ خبر از مهسان  _

داری که به چه روزی افتاده ؟ آخه تو که این بال سرت اومد چرا این بال رو سر دختر بی گناه آوردی فکر 

  .... میکردم مردی ولی

  یاد گفتمنذاشتم ادامه حرفشو بزنه با فر

  ببند دهن تو کیا االن همه چی رو میفهمید و شرمنده میشید _

  مهرداد گفت

  چیه حرف حق تلخه ؟ چی رو میفهمیم _

  با صدای تلفن گوشی رو برداشتم منشی بود که گفت

  ببخشید جناب ، آقای حقی اومدند میگن با شما قرار دارند _

  بفرستشون داخل _

. با کیا و مهرداد هم دست و باهاش دست دادم وارد شد به احترامش بلند شدمگوشی رو گذاشتم که محسن 

  . دادند و رو مبل روبروی آن ها نشست و منم کنارش نشستم

  خودشو معرفی کرد و گفت

 من سروان محسن حقی هستم از ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز _

 . د یک پلیس واسه چی باید تو شرکت باشهمهرداد و کیانوش با تعجب نگاه میکردند و نمیدونستن

وقتی محسن همه چی رو برای آن ها تعریف کرد هر لحظه تعجبشون بیشتر میشد . شرمندگی تو چشمانشون 

  . پیدا بود

  . محسن بعد از اینکه حرف هاش و زد از جاش بلند شد و از من خداحافظی کرد و رفت

  مهرداد گفت

  تو چرا به ما نگفتی ؟ _

  باسردی گفتم

  شنیدی چی گفت نباید کسی میفهمید حاال که همه چی رو فهمیدید برید بیرون _

  کیانوش اومد کنارم و گفت
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به ما حق بده که با تو این رفتارو کنیم همه چی بر علیه ی تو بود ما یک درصد هم فکر نمیکریم چنین  _

 . رهای تو باشه ما رو ببخش نباید راجع به تو اینجوری فکر میکردیمموضوعی مشت کا

  مهم نیست شاید منم بودم همین فکر و میکردم _

  هردو محکم بغلم کردند و گفتند

  . چاکرتم رفیق خیلی خوشحالم که فکرامون اشتباه بود _

  با ناراحتی نشستم و گفتم

  به نظرتون مهسان قبول میکنه ؟ _

  مهرداد گفت

  وقتی همه چی رو بفهمه چرا قبول نکنه تازه شرمنده هم میشه _

  چجوری باهاش روبرو بشم واقعا شرمنده اش هستم _

  . من به کیانا میگن همه رو دعوت کنه تو هم بیا همون جا میتونی باهاش صحبت کنی _

 . خیلی خوبه من منتظر خبرت میمونم _

  . قبولم نکنه همش میترسیدم کهاسترس و دلشوره گرفتم 

تو شرکت به کارها رسیدگی کردم حسابی این مدت عقب افتاده بودیم باید دوباره به تمام کارهای شرکت 

 . رسیدگی کنم

ماه بود  ۳بعد ساعت کاری شرکت تصمیم گرفتم برم خونه امون تا همه چی رو برای آن ها تعریف کنم . 

 . ه بودم ولی االن همه چی رو جبران میکنمندیده بودنمشون البته حق داشتند آبروشون رو برد

تو ماشین نشستم و به سمت خونه رفتم . قبل از اینکه برسم ی جعبه شیرینی خریدم . تو راه به این فکر کردم 

که چجوری همه چی رو بهشون بگم و االن باهام چجوری رفتار میکنن میدونستم رفتار االنشون خوب نیست 

  کرده بودم و خودمو برای هرچیزی آماده

وقتی رسیدم ماشین و پارک کردم و جلوی خونه ایستادم نفس عمیقی کشیدم و زنگ و فشردم استرس داشتم 

 . میترسیدم که راهم ندهند . که ناگهان در باز شد با تعجب نگاه کردم

از حیاط گذشتم و جلوی ساختمان رسیدم که مامان که اشک  آروم و با احتیاط قدم برداشتم و وارد خونه شدم.

  تو چشماش جمع شده بود نگاهم کرد و گفت

  شش ماه چشمم به در خوش شد تا از این در بیای تو خیلی بی معرفتی _

  شما خودتون من و بیرون کردید گفتید دیگه نیا _

  ما گفتیم تو نباید بیای _
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  ردم و گفتمرفتم جلو و محکم مامانم و بغل ک

  منو ببخشید اومدم تا جبران کنم اومدم تا همه چی رو براتون توضیح بدم _

  از بغلش بیرون اومدم که گفت

  بیا تو مادر خیر انشاهللا _

  رفتم تو باهم تو پذیرایی نشستم که صدای فریاد آیدا اومد که گفت

  مامان کی بود پشت در _

مامان سلقمه ای زد که آیدا خودش و جمع کرد و خیلی سرد سالم کرد تا من و دید اخم هاشو کرد تو هم که 

  خواست بره که گفتم

  بیا بشین با همه کار دارم تو هم باید بشنوی _

  بدون هیچ حرفی نشست رو مبل و خودش و سرگرم گوشیش کرد رو کردم به مامان و گفتم

 بابا خونه است ؟ _

  آره پسرم تو اتاق استراحت میکنه _

  یشه صداش کنید میخوام صحبت کنم باهاتونم _

  با رنگ پریده و نگرانی نگاهم کرد که گفتم

  قربونت برم اتفاقی نمیافته قرار حرف هایی بشنوی که خوشحال بشی _

  آیدا زیر لب گفت

  هیچ چیزی از طرف تو مارو خوشحال نمیکنه _

  به آیدا گفتممامان با تشر اسمشو صدا زد و رفت تا بابا رو صدا برنه من 

 . بعد از شنیدن حرف هام پشیمون نشی از رفتارتشاید حق با تو باشه امیدوارم _

بعد از چند دقیقه بابا با مامان اومد معلوم بود مامان حسابی باهاش حرف زده تا راضیش کرده چیزی بهم 

  نگه . با اخم اومد روبروم نشست مامان خواست بره که گفتم

  شینین میخوام صحبت کنم باید خیلی چیزها رو توضیح بدممامان جان لطفا ب _

مامان کنار بابا نشست و با نگرانی خیره شد به من میدونم میترسید ی موقع با بابا دعوا کنم ولی قرار بود 

  . همه چی معلوم بشه تا بتونم آشتی کنم

ند مامان همین طوری که همه چی رو براشون تعریف کردم هرسه با تعحب و پشیمونی به من زل زده بود

  اشک میریخت گفت
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  الهی قربونت برم میدونستم تو انقدر نامرد و بی معرفت نیستی میدونستم پسرم و خوب بزرگ کردم _

 خدا نکنه مامان جان این چه حرفیه _

  آیدا همینطوری که سرش پایین بود با شرمندگی سرشو انداخت پایین و گفت

  رم من نمیدونستم که به خاطر چنین چیزی اینکار و کردیببخشید داداش به خاطر رفتا _

  درمیارم مهم نیست خواهری تو هم به خاطر مهسان ناراحت بودی که به موقعش از دل اونم _

  بابا که خودشو از تک و تا ننداخته بود و میخواست حرف خودش و به کرسی بنشونه گفت

  یلدا هرکاری کنه دیگه تو کار قاچاق نیست _

  میتونید زنگ بزنید از خاله بپرسید خودش همه چی رو بهتون میگه حسابی به خاطر یلدا سرشکسته شدند _

  دیگه نمیدونست چی بگه میدونم که نمیخواست غرورشو بشکنه با همون اخم ولی چشماش میخندید گفت

  خوشحالم که فکرم راجع بهت اشتباه بود _

  ند شد و گفتبعد از پذیرایی رفت بیرون مامان هم بل

  چایی بیارم با شیرینی بخوریممن برم _

خوشحال شدند خدارو شکر که تونستم خانواده ام خوشحال کنم فقط مونده مهسان که باید از دلش دربیارم  

 امیدوارم که بتونم
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  مهسان

تمون کنه . زودتر اومده بودم تا کمکش کنم با بچه مهمون نمیدونم چیشده بود که امشب اصرار داشت دعو

  . داری سخت هست

البته کار زیادی انجام ندادم بیشتر ماهورا رو نگه داشتم . چقدر دلم میخواست االن بچه ی خودم تو بغلم باشه 

و مولی حیف از بچگی فقط حسرت خوردم . خوشبختی تو زندگی من موندگار نیست . سعی کردم ناراحتی 

کنترل کنم تا بقیه رو ناراحت نکنم .  امشب میخواستم غم و غصه رو کنار بزارم و کنار دوست هام خوش 

  . بگذرونم

  همه دور هم جمع شده بودیم که زنگ آیفون بلند شد همه بهم نگاه کردیم کیانا گفت

  کس دیگه رو دعوت کردی ؟ _

  . ساده بودیم جلوی در که ببینم کی پشت در هستبدون هیچ حرفی رفت در و باز کرد . همه کنجکاو وای

ماه جون تازه ای تو بدنم  ۳با دیدنش جلوی در انگار قلبم میخواست از سینه ام بیرون بزنه دیدنش بعد از 

اومده بود . فقط خیره شده بودیم بهم دلم میخواست دل تنگی مو برطرف کنم . ولی ناگهان یادم افتاد باهام 

ظ روم و برگردوندم . از دست مهرداد و کیانا ناراحت شدم که میدونستند که من مشکل چیکار کرده با غی

  . دارم چرا دعوتم کردند تا بیام و حرص بخورم

  خدایا میخواستم امشب خوش بگذرونم چرا باهام اینکار و کردی ؟
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  دیانا با عصبانیت گفت

 چرا این آقا امشب اینجاست ؟ _

  کیانوش گفت

  رو توضیح میده االن میفهمید راجع بهش اشتباه فکر میکردید خودش همه چی _

  با عصبانیت و بغضی که تو صدام بود گفتم

 . نمیخوام چیزی بشنوم _

  مهرداد گفت

  این رفتارو نداشته باش بعدا پشیمون میشی اول حرفاش و بشنو بعد قضاوت کن _

 چی رو بشنوم ؟ _

  آرشام گفت

  واسته ی دیگه ندارمگوش بدید خفقط به حرفهام _

عیت به تب. بقیه همنمیدونم چرا یک لحظه دلم برای لحن مظلومش سوخت . بدون هیچ حرفی رو مبل نشستم

 . از من نشستند . آرشام لبخندی زد و روبروی من نشست

یانت خبرای کارهاش هر دلیلی هم داشته باشه من قبول نمیکنم . شاید بقیه قبول کنند ولی در اصل به اون ها 

 . نشده به من شده . نمیتونم ببخشم

همه چی رو برامون تعریف کرد از اتفاقاتی که تو این چند وقت براش افتاده بود گفت . درسته تقصیری 

 ای نمیشد روشنداشت خب مجبور بوده اینکارها رو انجام بده . ولی چیزی که من دیدم جز خیانت اسم دیگه 

  . گذاشت

  بعد از تموم شدن حرف هاش خیلی خونسرد گفتم

  کیانا جان برای من تاکسی بگیر برم خونه _

همه با تعجب نگاهم کردند ؛ فکر نمیکردند بعد از شنیدن حرف هاش چنین تصمیمی بگیرم . آرشام هم مات 

ر خونده اون خیانت کرده هیچ دلیلی هم پشیمون میشم ولی کونگاهم میکرد شاید فکر میکرد که از رفتارم

  . توجیهش نمیکنه

  مهرداد گفت

  آخه چرا ؟ اگه فکر میکنی حرف هاش دروغ که نیست ما خودمون سروان و دیدیم _

من نمیگم حرفهاش دروغه اتفاقا راسته ولی اصل ماجرا فرق نکرده حاال هم میخوام برم باید با خودم  _

  ش میکردم نمیخوام باز همه چی برگرده به روزهای اولفراموشخلوت کنم تازه داشتم
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 . بدون اینکه اجازه بدم کسی حرفی بزنه از جام بلند شدم و به اتاق رفتم

  داشتم مانتومو میپوشیدم تا برم که در اتاق باز شد و آرشام وارد اتاق شد اومد روبروم وایساد و گفت

  ال هم همه چی تموم شده میتونیم تا آخر عمر کنار هم باشیممیدونم کار اشتباهی کردم ولی مجبور بودم حا _

خیاالت باطل داری آقا آرشام شاید آدم های اون بیرون بتونن تو رو ببخشند ولی من نمیتونم چون من چیزی  _

  .دیدم که اون ها ندیدند بهشون خیانت نشده

دیدی همون لحظه بود بعدش همه  باهاش چیزی کهمن خیانتی نکردم من اصال رابطه ای برقرار نکردم _

 . چی تموم شد بین من و اون هیچ رابطه ای نداشتیم

اگه میخواستی فیلم بازی کنی میتونستی بدون لخت کردنش هم اینکارو انجام بدی حاال هم از جلوم برو  _ 

  کنار میخوام برم

  دستم و گرفت تو دستش و گفت

  . بری من نمیخوام از دستت بدممن نمیذارم _

  پوزخندی زدم و گفتم

 تو من و شش ماه پیش از دست دادی دیگه به دستم نمیاری _

با خشونت دستم و از دستش کشیدم بیرون و از اتاق بیرون رفتم . با گوشیم ی تاکسی گرفتم به اصرار بقیه 

خونه  سمتکه میگفتند بمون توجهی نکردم و خداحافظی کردم از خونه زدم بیرون و سوار تاکسی شدم و به 

 رفتم سرمو تکیه دادم به شیشه ی ماشین بغضی که تا االن نگه داشته بودم شکست و اشک هام سرازیر شد

نمیتونستم ببخشم اعتمادم از بین رفته بود ته دلم هیچ اعتمادی بهش نداشتم . همش بهش شک داشتم نکنه که 

   . یه موقع دوباره از اینکارها بکنه

 . هام درآوردم و رفتم زیر دوش تا حالم یه کم بهتر بشه وقتی رسیدم خونه لباس
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  آرشام

  . با دیدنش جون تازه ای گرفتم تازه عمق دلتنگی مو فهمیدم . دلم میخواست میرفم جلو و بغلش میکردم

واست همه چی تموم میشد و باهام آشتی بعد از تمام حرفهایی که زدم انتظارات حرفهاش و نداشتم دلم میخ

  . میکرد

با حرف هایی که بهم زد یک جورایی بهش حق میدادم اگه من جاش بودم هیچ وقت دیگه نگاهش نمیکردم 

  . ولی ازش دست نمیکشم

  . وقتی گذاشت رفت انگار آب سرد ریختن روم  فکر نمیکردم که بره

  . تم . اگه میدونستم اینجوری میشه هیچ وقت قبول نمیکردمنشستم رو تخت تو اتاق سرمو بین دستهام گرف

  دستی روی شونه ام احساس کردم سرمو بلند کردم با دیدن مهرداد که باال سرم وایساده بود گفت

  غصه نخور درست میشه بالخره زن به غرورش برخورده _

   نمیدونم باید چیکار کنم _

  م که باهاش حرف بزنند خودتم باید باهاش حرف بزنی کنار نکشیدرست میشه داداش به دیانا و کیانا میگ _
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  دیگه کنار نمیکشم انقدر میرم و میام تا قبول کنه _

  از جام بلند شدم و گفتم

  خیلی لطف کردی داداش من برم _

  تو دیگه کجا ؟ بمون شام _

  نه ممنونم حالم زیاد حا نیست برم بهتره _

از خونه بیرون زدم پشت ماشین نشستم و به سمت بام تهران حرکت کردم دلم از بقیه هم خداحافظی کردم و 

 . میخواست برم جایی که هیچ کس نباشه تا بتونم انقدر فریاد بزنم تا آروم بشم

اونشب تا صبح بام بودم و به آینده فکر میکردم به اینکه چجوری دل مهسان و به دست بیارم غروری که 

 . شکسته رو پیوند بزنم

 رشید که طلوع کرد سوار ماشین شدم و به سمت خوته ی مهسان راه افتادم باید بیشتر باهاش حرف بزنمخو

. 

  زنگ و فشردم که با صدای خواب آلودی گفتوقتی رسیدم

  بله _

  باز کن مهسان باید حرف بزنیم باهم _

 ما حرف هامون و زدیم دیگه حرفی نداریم _

  . با مطمئنت کنمباز کن باید بیشتر صحبت کنیم  _

  بزنممن هیچ حرفی ندارم _

. خدایا خودت  تو ماشینآیفون و گذاشت واقعا کالفه شده بودم نمیدونستم باید چیکار کنم . با ناراحتی برگشتم

و کمکم کن دیگه نمیدونم باید چیکار کنم . با ناراحتی و کالفگی برگشتم خونه . خودم و انداختم رو تخت 

 . بخوابم دیشب تا حاال چشم رو هم نذاشتمسعی کردم ی کم 

  با صدای گوشیم یهو از خواب پریدم و گوشیم و برداشتم و گفتم

  بله _

  پسرم خوبی ؟ سالم _

  صدای مامان بود انگار بغض کرده بود گفتم

  سالم مامان جان ممنونم چیزی شده ؟ _

  ن خبر داری ؟تو از مهسا _

  چرا ؟ چیزی شده ؟ براش اتفاقی افتاده ؟ _



 

 
412 

 

  آروم باش پسرم نه اتفاقی نیوفتاده فقط پدرش بیمارستان هست _

 چیشده ؟ _

  خدارو شکر بخیرگذشت سکته کرده _

  االن حالشون خوبه ؟ _

  . آره خدارو شکر فقط میخواد مهسان و ببینه _

  کاریش میکنم مهسان با من حرف نمیزنه ولی چشم ی _

  مگه باهم آشتی نکردید مادر ؟ _

  نه هنوز قبولم نکرده خب حق داره _

  پس بهش خبر بده _

  باشه مامان جان _

گوشی رو خاموش کردم سریع بلند شدم لباس هامو عوض کردم ی فنجون قهوه خوردم و از خونه بیرون 

  . زدم

رسیدم هرچی زنگ زدم جواب نداد نگران شدم کلید سوار ماشین شدم و به سمت خونه مهسان رفتم . وقتی 

  . زاپاسی که داشتم در و باز کردم و وارد شدم فقط دعا میکردم که قفل واحد و عوض نکرده باشه

  کلید و انداختم که باز شد . کلی خوشحال شدم وارد خونه شدم که مهسان با دیدن من جیغی کشید و گفت

  اشتی ؟تو اینجا چیکار میکنی ؟ کلید د _

  مهم نیست وقتی زنگ میزنم جواب نمیری مجبورم اینجوری بیام تو _

  صدای دیانا رو شنیدم که گفت

  مهسان کی بود ؟ _

  مهسان فریاد زد و گفت

  نیا بیرون آرشام اینجاست _

  حاال اومدی اینجا که چی؟ _

  حاضر شو بریم باید تا جایی بریم _

  من با تو هیچ جا نمیام _

  بریم تو راه بهت میگم باید _

  چیشده ؟ _
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 ..... پدرت _

  گفت نذاشت حرف بزنم

  ماه یادش افتاده دختری داره ؟ ۳چیه ؟ اونم بعد از  _

  اینجوری راجع بهش حرف نزن بابات االن بیمارستان _

ه ک مات نگاهم کرد نباید انقدر رک بهش میگفتم حالش بد شد درسته باهاش خوب نیست هرچی نباشه پدرش

  . هست

  یهو به خودش اومد و گفت

  کدوم بیمارستان ؟ _

  اسم بیمارستان و گفتم که گفت

  من میرم لباس بپوشم باهات بیام _

 . سریع لباس هاشو عوض کرد و باهم به سمت بیمارستان رفتیم از اینکه کنارم نشسته بود خوشحال بودم

 

 

 

 

 مهسان

با شنیدن اینکه بابام بیمارستان هست انگار آب سردی روم ریختند حسابی شوکه شدم . با عجله لباس پوشیدم 

  . به بیمارستان رفتیمو با آرشام

به هیچی توجه نکردم و وارد بیمارستان شدم و به پرستاری رفتم و اسم بابا رو گفتم که منو به  وقتی رسیدم

  . راهنمایی کردند ICU  سمت

رفتم که دیدم فالمک و مامان و بابای آرشام هم اونجا نشسته بودم . رفتم جلو و باهاشون  ICU  به سمت

  سالم و احدال پرسی کردم و گفتم

 بابام چطوره ؟ _

  خدارو شکر بخیر گذشته فقط میخواد تورو ببینه _

ی وص وارد شدم . وقتی به تختبا پرستار صحبت کردم که اجازه بده به داخل برم . بعد پوشیدن لباس مخص

  که بابا روش خوابیده بود آروم صداش زدم تا چشمش به من افتاد گفت
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مهسان جان بابا تویی؟ باید باور کنم اومدی ؟ من و ببخش دخترم به خدا نمیخوام لحظه ای غصه اتو ببینم  _

  . من و ببخش اذیتت کردم

  . بعد کنار هم هستیم تنها نمیزاریم هم و باباجونم غصه نخور  دیگه مهم نیست از این به _

بعد پرستار بیرونم کرد از پرستار سراغ دکترش و گرفتم تا باهاش صحبت کنم . وقتی حرف زدیمی کم باهم

اسم دکتر و گفت خوشحال شدم. سریع رفتم سمت اتاقش و بدون توجه به کسی وارد شدم که دیدم پشت میزش 

  نشسته تا من و دید گفت

  به مهسان خانم از این ورا ؟به  _

  تو خوبی مهدیار خاتون جون چطوره ؟ _

  خوبه دلتنگ توئه چی شده ؟ _

  اومدم حال بابام و ازت بپرسم _

  با تعجب گفت

  بابام ؟ _

  اسم بابام و گفتم که گفت

  خدارو شکر که بخیر گذشته و فردا منتقل میشه به بخش _

  مطمئن باشم الکی که نمیگی _

کی چیزی رو به تو الکی گفتم که بار دومم باشه بگو ببینم قرص هاتو میخوری بیا بریم ی چکاپ  من _

  بشی

  االن که نمیتونم خانواده ی خودم و آرشام اینجا هستند نمیخوام چیزی بفهمند _

  فردا میای مطب تا چکاب بشی _

  . خیالم راحت شده بودبعد از صحبت کردن با مهدیار از اتاقش اومدم بیرون از بابت بابا 

افتاد و سکته کردم باهاشون آشنا شدم چندبار رفتم پیششون و حسابی با مهدیار و خاتون بعد اون اتفاقی که برام

از زندگیم خبر داشتند . خاتون مثل مادرم شده بود . کنارشون واقعا احساس میکردم خانواده ام هستند اصال 

 . احساس بی کسی نمیکردم

 به پیش بقیه برگشتم و رو کردم به بقیه و گفتم

  شما برید من میمونم _

  همون لحظه صدای مهدیار اومد گفت

  نیاز نیست کسی اینجا بمونه _
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  رو کرد به من و گفت

  تو هم برو خونه استراحت کن _

  یعنی چی من میخوام بمونم دلم اینجاست _

  تم امشب شیفتممن هس _

بقیه با تعجب به حرف های من و مهدیار نگاه میکردند . نگاهم به آرشام افتاد که با عصبانیت به ما نگاه 

  میکرد . پوزخند زدم و روم و برگردوندم . مهدیار داشت میرفت که یهو برگشت و صدام زد و گفت

  منتظرته بری پیشش راستی مهسان مامان بهم زنگ زد امشب _

ده ام گرفت میدونستم از قصد این حرف و زد تا آرشام و بسوزونه نگاهم افتاد بهش که از عصبانیت قرمز خن

  شده بود حالش و درک میکنم . گفتم

  پیششباشه میرم _

  بعد از رفتن مهدیار مامان آرشام گفت

  مهسان جان این آقا کی بودند ؟ _

 تندیکی از آشنایان هستند که االن دکتر بابا هس _

  . از بقیه خداحافظی کردم و از بیمارستان بیرون اومدم خیالم راحت شده بود از خوب بودن بابا

داشتم میرفتم تاکسی بگیرم که صدای آرشام و شنیدم داشت صدام میزد برگشتم نگاهش کردم . با عصبانیت 

  جلوم وایساد و گفت

  خوب جایگزین کردی خوشم اومد سلیقه ی خوبی داری _

  گرفته بود هم نمیخواستم بخندم چه فکرایی که نکرده بود . با عصبانیت گفتمنده امهم خ

  . وقتی تو نبودی وقتایی که حالم بد بود مهدیار بود که کنارم بود _

 . بدون اینکه اجازه بدم حرف دیگه ای بزنه رفتم ی تاکسی گرفتم و با سمت خونه ی خاتون جون رفتم

  . ای آغوشش مادرانه اش . این مدت حسابی برام مادری کرده بوددلم براش تنگ شده بود بر

  . اگه خاتون و مهدیار نبودند من واقعا دق میکردم

  . وقتی رسیدم جلوی خونه زنگ و فشردم که با صدای تیکی باز شد

تم و رفوارد خونه شدم . از حیاط خونه گذشتم و وارد ساختمان شدم خاتون به استقبالم اومد تو آغوشش فرو 

  . بو کشیدمش بوی مامانم و میداد

اشکهام سرازیر شد و هق هق میکردم خاتون هم چیزی نمیگفت فقط کمرم و میمالید و سعی میکرد آرومم 

  . کنه
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 . بعد از چند دقیقه از تو بغلش بیرون اومدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  آرشام

کتر حسابی عصبی شدم دلم میخواست دکتر رو بگیرم زیر و لهش کنم . با دیدن صمیمیت بین مهسان و د

  یعنی باید باور کنم که دلشو به کس دیگه ای داده پس چشماش چی ؟ یعنی دروغ میگه ؟

با مهسان  و میرمساده است باند و تحویل میدمفکر میکردمکالفه و عصبی بودم کاش هیچ کقت قبول نمیکردم

میکردم که مهسان باهام اینجوری رفتار کنه البته حق هم داره من بچگی کردم و اشتباه زندگی مو میکنم فکر ن

  . کردم

بدون توجه به صدای مامان که اسمم و صدا میکرد خودم و رسوندم به ماشینم و سوار شدم و به سرعت از 

  . ه ام میکرداونجا دور شدم . داشتم خفه میشدم انگار یکی دستشو گذاشته بود رو گردنم و داشت خف

 . چند بار نزدیک بود تصادف کنم . ناگهان به خودم اومدم و ماشین و کنار اتوبان نگه داشتم

سرمو گذاشتم رو فرمون ماشین و اشک هام سرازیر شد باورم نمیشد دارم مهسان و از دست میدم نباید بذارم 

  . مهسان مال من هست نمیذارم کسی از من بگیرتش
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بلند کردم و اشک هامو پاک کردم نباید ضعیف باشم من قوی هستم و از پس این مشکل  و از رو فرمونمسر

  . هم برمیام

ماشین و روشن کردم و راه افتادم به اولین دوربرگردون که رسیدم دور زدم و به سمت بیمارستان رفتم باید 

  . با این دکتر تازه وارد صحبت کنم باید حالیش کنم مهسان مال من هست

  . یمارستان که رسیدم ماشین و پارک کردمبه ب

وارد بیمارستان شدم نگهبان سعی میکرد جلومو بگیره ولی با حرف راضیش کردم که اجازه بده وارد بشم 

  . که بالخره راضی شد .از پرستار بخش سراغش و گرفتم که گفت تو اتاقش هست

 با دیدن من لبخندی زد که انگار میدونست به سمت اتاقش رفتم بدون در زدن وارد شدم که سرشو آورد باال

  . میام سراغش

  گفت

  سالم آقا آرشام خوش اومدی بفرمایید _

  به مبلی که تو اتاقش بود اشاره کرد بشینم . نشستم و اومد جلوم نشست و گفت

  چای قهوه نسکافه _

 از آرامشی که تو صداش بود عصبانیتم بیشتر شد و گفتم

  . مدممن برای خوردن نیو _

و میز گذاشت و روبروم نشست و بدون توجه به من از فالکسی که تو اتاق بود دو تا فنجون چای ریخت و ر

 گفت

  امری داشتید ؟ _

از خونسردیش عصبی شده بودم نمیدونم چرا انقدر خونسرد بود خب معلومه به احتمال زیاد مهسان و مال 

  خودش میدونه ولی کور خونده عمرا اگه بزارم . منم سعی کردم خونسرد باشم . گفتم

  میخوام پاتو از زندگی من و مهسان بکشی کنار _

 پوزخندی زد و گفت

  ماه پیش جدا شدید و زندگی باهم ندارید که بخوام پامو بکشم بیرون ۳تا جایی که من میدونم شما  _

دلم میخواست با همین مشت بیام تو دهنش تا دیگه به من این حرف ها رو  از عصبانیت دستامو مشت کردم

  نزنه گفتم

  من مجبور بودم اینکارو انجام بدم وگرنه هیچ وقت انجام نمیدادم _

  هیچ کس مجبور نمیشه از عشقش جدا بشه _
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 هوقتی هیچی نمیدونی لطفا چیزی نگو دلیلشو الزم نیست به تو بگم مهسان میدونه کافی _

  پاشو انداخت رو پاش و گفت

 وقتی میدونه و نخواسته باهات باشه دیگه همه چی معلومه پس الزم نیست من کنار بکشم _

  بعد از جاش بلند شد و گفت

  خوشحال شدم از آشناییتون من کار دارم باید برم به سالمت _

یزد ن پسر هم با خیالت راحت حرف مبا عصبانیت از بیمارستان بیرون زدم . نمیدونستم باید چیکار کنم . ای

  . انگار از مهسان مطمئن بود

کالفه بودم دیگه نمیکشیدم . اگه مهسان مال کس دیگه ای میشد دیگه زندگی برام معنا نداشت . کاش هیچ 

   .وقت پیشنهاد محسن و قبول نمیکردم

  . تو ماشین نشستم و به سمت شرکت رفتم

  رکت جلو پام بلند شد و سالم کرد جوابشو دادم و گفتموقتی رسیدم رفتم داخل که منشی ش

  بگو برام ی قهوه بیارند _

  چشم _

  رفتم تو اتاقم و پشت میز نشستم بعد از چند دقیقه در باز شد و مهرداد وارد شد و با دیدنم گفت

  چته ؟ چرا انقدر بهم ریخته ای ؟ _

  تو این مردک مهدیار و میشناسی ؟ _

  همون دکتر ؟ _

  اره تو میدونی کیه ؟ چجوری باهم آشنا شدند _

وقتی حرقشو شنیدم به خودم لعنت فرستادم که اینجوری رفتار کردم . مهسان من دخترم سکته کرده بود و 

  . من خبر نداشتم من احمق چیکار کرده بودم با عصبانیت هرچی رو میز بود انداختم زمین و شکستم

  با فریاد گفتممهرداد سعی میکرد جلومو بگیرم 

 . مهرداد من باید بمیرم نباید زنده باشم عشقم و از بین بردم _

  . تو خودت که نمیخواستی اینجوری بشی انقدر خودتو داغون نکن _

 . نشستم رو صندلی و سرمو بین دستهام گرفتم نمیدونستم باید چیکار کنم . کالفه بودم
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  مهسان

تو آشپزخونه نشسته بودم داشتم نسکافه میخوردم خاتون هم خواب بود دیشت تا نصفه شب باهم حرف میزدیم 

. کلی درد دل کردم و خاتون بدون هیچ حرف و قضاوتی حرف هامو شنید و بعد کلی باهام حرف زد و آروم 

  . ترم کرد

  با شنیدن صدایی که گفت

  چرا بیداری تو ؟ _

  پریدم . با دیدن مهدیار گفتم یهو از جا

  این چه وضع اومدنه ترسیدم _
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  نشست روبروم و گفت

  چرا بیداری ؟ _

  خوابم نبرد بزار برات صبحونه بیارم _

  نه نمیخورم بیمارستان ی چیزی خوردم _

 میرم بخوابم بمون بلند شدم باهم بریم مطب _

  باید برم قراره با دیانا بریم لباس عروس ببینیم _

  مطبی وای به حالت اگه نیای ۱پس بعدازظهر راس ساعت  _

  باشه میام _

  . از آشپزخونه رفت بیرون . یادم رفت حال بابا رو بپرسم این آرشام واسم هواس نمیزاره

******** 

  . دیگه خسته شده بودم و نا نداشتم از صبح دیانا من و میکشوند از این مغازه به اون مغازه

  با ناله گفتم

  دیانا تورو خدا بسه خسته شدم حداقل ی چیزی بخر دلم خوش باشه _

 خب چیزی به دلم نمیشینه بریم طبقه آخر پاساژ ی رستوران نهار بخوریم _

  . سوار آسانسور شدیم رفتیم طبقه ی آخر و وارد رستوران شدیم

  پشت میز نشستیم که به ساعت نگاه کردم سه و نیم بود . گفتم

  یم من میرمنهار بخور _

  کجا ؟ _

  باید برم مطب مهدیار باهاش قرار گذاشتم _

  مهسان ؟ _

  جانم _

  بین تو و مهدیار چیزی هست ؟ _

  . نه بابا تو که میدونی من مهدیار و چجوری میبینم _

  سرشو تکون داد سفارش نهار دادیم . داشتیم باهم نهار میخوردیم که دیانا گفت

  ار کنی؟میخوای با آرشام چیک _
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  قرار نیست کاری بکنم همه چی بین مون تموم شده _

  آخه چرا ؟ تو که میدونی دلیلش چی بوده _

 . مهم نیست بالخره خیانت کرده چیزی که من دیدم هیچ توجیهی نداره با اینکه کلی حرف زد _

  . م و ی تاکسی گرفتم و به سمت مطب مهدیار رفتمبعد از خوردن نهار از دیانا جدا شد

  منشی که من و میشناخت با گرمی باهام سالم و احوال پرسی کرد. گفتوقتی رسیدم وارد مطب شدم

  بفرمایید داخل دکتر منتظر شما هستند _

  . مو دادتشکر کردم و بعد از در زدن وارد اتاق شدم که مهدیار پشت میزش نشسته بود سالم کردم و جواب

  گفت

  . بریم اون اتاق ازت اکو و نوار قلب بگیرم _

  باهم رفتیم اتاقی که اینکارا رو انجام میداد . از من نوار قلب و اکو گرفت بعد از دیدن جوابش گفت

  مهسان داروهاتو نمیخوری ؟ _

  چرا میخورم ولی هی یادم میره _

  با عصبانیت اومد جلوم و گفت

  ؟ یعنی چی ؟ میخوای بدتر بشی ؟ یعنی االن جا داره تا میتونم بزنمت تا یادت نرهچرا یادت میره  _

خب ببخشید دیگه یادم نمیره به خدا یادم نمیرفت این چند روز ذهنم حسابی درگیره به خاطر همین یادم  _

  . رفته

  یکم آروم تر شد. گفت

  نمیخوای به با بودن با آرشام فکر کنی ؟ _

  شد و گفتم اشک هام سرازیر

تو که میدونی وضعمو به نظرت با این قلب ناسالم باز هم دلش میخواد با من بمونه نمیخوام بفهمه به خاطر  _

  اون بود که بخواد بهم ترحم کنه

  فکر نکنم ترحم کنه اون واقعا دوستت داره _

  تو از کجا میدونی ؟ _

  تا پامو از زندگیت بکشم بیروندیروز اومد بیمارستان پیشم و ولی اولتیماتون داد  _ 

  ی جورایی ته دلم ذوق کردم از اینکه رفته و مهدیار و تهدید کرده . گفتم

  تو چی گفتی ؟ _
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  خندید و گفت

  حسابی ذوق کردیا _

  خب آره _

  مهسان جان برو باهاش حرف بزنه حیفه دوست داشتن بین تون از بین بره _

  م اعتماد بهش سختهاون خیانت کرده مهدیار خودم دید _

  سخته ولی به وجود میاد من مطمئنم خطایی نمیکنه _

  نمیدونم مهدیار خیلی کالفه ام _

  دادن ی فرصت حقشه کاری نکن که بعدا پشیمون بشی _

به فکر فرو رفتم شاید حق با مهدیار باشه . بعد از خداحافظی با مهدیار از مطب اومدم بیرون . رفتم داروخانه 

 . ایی که مهدیار برام نوشته بود گرفتم . بعد راه افتادم سمت خونه حسابی خسته شده بودمو داروه

 .. هردو لیاقت خوشبختی رو داشتند امروز روز عروسی دیانا و کیانوش بود برای هردوشون خوشحال بودم

  . یشگاه رفته بودیممن و کیانا و دیانا هر سه با هم به آرا

آرایش دیانا تموم شده بود میتونم بگم فوق العاده زیبا شده بود . با لبخند نگاهش کردم و رفتم جلو و محکم 

  بغلش کردم تو گوشش گفتم

  بیشعور چه خوشگل شدی _

  تو که خوشگل تر شدی عوضی من عروسم ولی تو انگار عروسی _

  . یدیم تا کیانوش اومد دنبال دیاناکلی مسخره بازی درآوردیم و زدیم رقص

کیانوش با دیدن دیانا فقط چند دقیقه نگاهش کرد ناگهان لبهاشو گذاشت رو لبهای دیانا و بوسید دیانا از خجالت 

  . سرشو انداخت پایین

 یک ساعت بعد از رفتن اون ها من و کیانا هم کارمون تموم شد و مهرداد اومد دنبالمون تا بریم به باغی که

  . اونجا عروسی برگزار میشد

  . فقط امیدوار بودم با آرشام روبرو نشم چون اصال فکر نکنم بتونم خودمو کنترل کنم

 خدارو شکر عروسی مختطل نبود به خاطر مذهبی بودم خانواده ی دیانا و خودش عروسی جدا برگزار میشد

ه ده شدیم به سمت زنونه رفتیم . داشتیم میرفتیم کبعد از حدود چهل و پنج دقیقه به باغ رسیدیم . از ماشین پیا

ناگهان آرشام و دیدم دم در وایساده سریع سرمو انداختم پایین و سریع وارد شدم تا من و نبینه . کیانا کنارم 

  وایساد و گفت

  باشیمهسان چرا نمیخوای با آرشام _

  . توروخدا کیانا امشب و راجع بهش حرف نزن میخوام خوش بگذرونم _
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  باشه عزیزم هرطور راحتی _

 . اون شب سعی کردم به بهترین نحو بهم خوش بگذره وبه فکر هیچی نباشم . اتفاقا بهم خوش گذشت

  . ناگهان ماهورا شروع کرد به گریه کردن و آروم و قرار نداشت و کیانا مجبور شد با مهرداد بره خونه

خواستم به مهدیار زنگ بزنم به دنبالم بیاد . بیرون وایساده آخر شب بود نمیدونستم چجوری باید برم خونه. می

  بودم داشتم شماره میگرفتم . که آرشام جلوم وایساده و با اخم گفت

  . چرا اینجا وایسادی ؟ با این سر و وضع . برو تو ماشین من میرسونمت _

  الزم نیست به مهدیار زنگ زدم میاد دنبالم _

  با عصبانیت گفت

  ماشین گفتمبرو تو  _

 . از عصبانیتش یک لحظه ترسیدم و سوار ماشین شدم

بر خالف انتظارم تا خونه آرشام هیچ حرفی نزد فکر کنم بیشتر عصبی بود که اونجوری وایساده بودم تا 

  . مهدیار دنبالم بیاد

و وارد خونه شدم . خونه پر از سکوت بود از امشب تنها شده  وقتی رسیدین زیر لب تشکر کردم و پیاده شدم

  . بودم

هرکسی ، کسی رو داشت که کنارش باشه ولی من تنهای تنها بودم دلم گرفت . کاش امشب میرفتم پیش 

خاتون حداقل تنها نبودم . خونه ی بابا اینا بود بهتر شده بود و اومده بود خونه . درسته چند بار رفتم خونه 

  . ی برادر ناز دارم به اسم ماهان . خیلی خوشگله کلی عاشقش شدم اش

 . درسته هنوز با فالمک خوب نیستم و خوشم نمیاد ولی به خاطر ماهان باهاش بدرفتاری هم نمیکردم

*******  

 هچند روزی بود که از عروسی کیانوش و دیانا میگذشت اونا باهم به ماه عسل رفته بودند منم تنهایی تو خون

بودم البته به خونه ی بابا رفتم سری زدم بعد رفتم پیش خاتون و مهدیار . اون ها میخواستند به شمال بروند 

اصرار داشتند منم باهاشون برم تا تنها نمونم ولی حوصله نداشتم . آرشام هم بیخیال من شده بود و خبری 

 . ازش نبود انگار واقعا دیگه نمیخواست با من باشه

یخته بودم درد قلبم بیشتر شده بود جرات نداشتم به مهدیار بگم چون حسابی دعوام میکرد که خیلی بهم ر

  . ناراحتی غصه برام سم هست ولی مگه میشه غصه نخورد مگه میشه

بالخره اصرار های خاتون کارساز بود و من قبول کردم تا باهاشون همسفر بشم . تو سفر خاله و دایی مهدیار 

  . ودم و غریبه میدیدم به خاطر همین نمیخواستم برمهم بودند و من خ
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چمدونم و جمع کردم و لباس هامو پوشیدم نگاهی تو آینه به خودم انداختم خوب شده بودم . قرص هامو 

برداشتم و تو کیفم گذاشتم و از خونه بیرون زدم . چمدون و گذاشتم تو آسانسور و سوار شدم دکمه همکف و 

  . زدم و رفتم پایین

به پایین که رسیدم مهدیار جلو در بود سالم کردم جوابمو داد و اومد کمک و چمدون و تو ماشین گذاشت منم 

 . سوار ماشین شدم و با خاتون سالم و احوال پرسی کردم

  . بعد از روشن کردن ماشین راه افتاد و به سمت جایی که با بقیه قرار داشتیم رفت

  گفتم

 . م من بینتون غریبه امخاتون جون کاش من نمیومد _

  خاتون برگشت سمتم و اخمی کرد و گفت

این چه حرفی تو دختر منی هیچ کس هم حق نداره بهت بی احترامی کنن تو داداش و خواهر من و ندیدی  _

 . مطمئن باش کاری میکنن که احساس بدی بهت دست نده

ین . ولی فکرم جای دیگه ای بود . مدام به این به ماششونه ای باال انداختم دیگه چیزی نگفتم سرمو تکیه دادم

فکر میکردم که چرا آرشام پا پس کشید ؟ اون که ادعا داشت من و دوست داره یعنی با ی نه گفتن پا پس 

  . کشید ؟ انقدر زود خسته شد

 .دلم میخواست االن تنها بودم و گریه میکردم

  .ی که قرار گذاشته بودند رسیدیم بدون اینکه پیاده بشیم یا وایسیم ی بوق برای هم زدند و راه افتادندبه جای

تو ماشین سکوت بود فقط صدای آهنگ پخش میشد . مهدیار از تو آینه نگاهی بهم انداخت و با صدای آروم 

  که در حد لب زدن بودگفت

  خوبی ؟ _

  . لم نمیخواست با ناراحتی من سفر اون ها هم خراب بشهفقط لبخند زدم و سرمو تکون دادم د

      بعد از چند کیلومتری که رفتیم جلوی ی رستورا وایسادند تا نهار بخوریم . پیاده شدیم . خانواده دایی و 

نفر بودند . خاله اش که اسمش سارا بود از خاتون فکر کنم دو سالی کوچیکتر بود  ۳خاله ی مهدیار رو هم 

 سالش بود ۱۱ ۱۴آقا محمد صداش میکردند و ی پسر داشتند به اسم نوید که فکر کنم حدود شوهرش که 

نفره که شامل دایی ساسان ، زندایی محبوبه ، دوتا دختر دوقلو به نام های  ۴خانواده ی داییش ی خانواده 

 . شادی و شیرین بودند که فکر کنم همسن من هستند

ده ی خوب و خونگرمی بودند جوری با من برخورد میکردند انگار نه انگار با همه ی آن ها آشنا شدند خانوا

  . من و تازه دیدند

بعد از خوردن نهار که با کل کل دو قلوها و نوید گذشت خوردیم حسابی باهم کل کل میکردند البته شیرین 

  . کمتر حرف میزد و نوید و شادی بیشتر کل کل میکردند
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  . مقصد حرکت کردیمسوار ماشین شدیم و به سمت 

وقتی رسیدیم مهدیار جلوی ویال وایساد و در و با ریموت باز کرد و وارد شدیم . از ماشین پیاده شدم و به 

اطراف نگاه کردم ویالی خوشگلی بود با ساحل اختصاصی . دوست داشتم برم کنار دریا ولی خب زشت 

خونه دو طبقه که طبقه ی پایین سالن و آشپزخونه و بود بخوام بقیه رو تنها بزاریم وارد ساختمان شدیم . ی 

  دو تا اتاق خواب بود داشت . خاتون گفت

  این دو تا اتاق خواب پایین برای سارا اینا و ساسان اینا طبقه باال هم واسه من و بچه ها _

بتشیم و پسرا  تا اتاق داشت که خاتون رفت تو اتاق خودش و قرار شد ما دخترا باهم ۳با هم رفتیم باال که 

  . باهم

وارد اتاق شدیم که مهدیار چمدونم و واسم آورد ازش تشکر کردم . با رفتن مهدیار چمدونم و باز کردم و رو 

  کردم به دخترا گفتم

  بچه ها من کجا باید لباس هامو بزارم _

  شیرین با لبخند گفت

  . هرجا که دوست دادی عزیزم _

  مت و برداشتم و لباس هامو گذاشتم . شادی با کنجکاوی پرسیدتو اتاق کمد بزرگی بود که ی قس

  مهسان جون ؟ _

  جانم _

  بین تو و مهدیار چیزی هست ؟ _

  به شیرین نگاه کردم با اضطراب به من خیره شده بود لبخندی زدم و گفتم

  نه بین من و مهدیار چیزی نیست ما هردو واسه من مثل خواهر و برادر هستیم _

  راست میگی ؟ واقعا _

  آره عزیزم _

  شیرین که انگار جرات پیدا کرده بود گفت

  آخه خیلی هوات و داره _

  خب ی برادر همیشه هوای خواهرشو داره دیگه _

  . به ظاهر قانع شدم فکر شیرین ی حس هایی به مهدیار داره که اینجوری به من نگاه میکردند

ش بگیرم . بعد از چند دقیقه از حموم اومدم بیرون کسی تو اتاق لباس هامو برداشتم و رفتم تو حموم تا دو

  . نبود فکر کنم رفته بودند پایین . منم ی بولیز آستین بلند و شلوار جین پوشیدم
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موهامم سشوار کشیدم و دم اسبی باال سرم بستم . آرایش مالیمی هم رو صورتم نشوندم و رفتم پایین . هروسی 

مد آقا و دایی داشتند شطرنج بازی میکردند . دختر ها هم داشتند سربه سر نهدیار به کاری مشغول بود . مح

و نوید میذاشتند با حسرت به هردوی اونها نگاه کردم کاش منم به اندازه ی اون ها شاد بودم و میخندیدم ولی 

  . نشستم افسوس . مهدیار نکاهش به من افتاد لبخند زد و اشاره کرد برم پیششون . رفتم و کنارشون

چند ساعتی کنار هم بودیم گفتیم و خندیدیم ولی من بیشتر تو فکر بودم حالمم زیاد خوب نبود قفسه ی سینه ام 

درد میکرد و میسوخت قرص ها مو خورده بودم ولی نمیدونم چرا انقدر میسوزه . از جام بلند شدم به 

 ه ای نداشت پشت میز نشستم و سرمو رو میزآشپزخونه رفتم ی لیوان آب خوردم که شاید بهتر بشم ولی فاید

گذاشتم نفسم باال نمیومد به زور نفس میوشیدم . صدام باال نمیومد که کسی رو صدا کنم . خوشحال شدم فکر 

و ببره تو آغوش خودش . بدون اینکه کردم میمیرم تا دیگه اتقدر غصه نخورم مثل اینکه خدا میخواد من

 بیهوش شدمچیزی بفهمم چشمام بسته شد و 

  چشمام باز کردم محیط برام خیلی نا آشنا بود نمیدونستم چیشد کجا هستم ؟ با شنیدن صدایی که گفت

  خب خانم خانما بالخره بهوش اومدی همه رو نگران کردی _

  با صدایی آروم گفتم

  من کجام ؟ چیشده ؟ _

ل خورد ولی االن خوبی . حسابی همه رو نگران خودت کردیا من برم دکتر تو صدا ی کم قلبت به مشک _

  کنم بیام

  خانم رفت بیرون و بعد از چند دقیقه مهدیار اومد و گفت

  تو با خودت چیکار کردی دختر ؟ خوبی ؟ _

  بهترم _

  کمی معاینه کرد و وضعیتم و چک کرد و گفت

  سوندیخدارو شکر بهتری حسابی همه رو تر _

 االن کجام ؟ _

  بیمارستان ما تو تهرانی با امبوالنس آوردیمت _

  چند وقته بیهوشم _

زیاد نیست سه روزه خاتون بابات مادر و پدر آرشام دوستات خود آرشام همه اینجا هستند آرشام داره دق  _

  میکنه میخواد بیاد ببینتت

  ین حال و روز من و ببینه ؟. چرا اومده ؟ اومده ارومو برگردوندم و حرفی نزدم

بعد از چند لحظه آرشام نزدیک تختم شد نگاهش کردم مثل همیشه مرتب بود نمیدونم چرا انتظار داشتم ژولیده 

  . ببینمش
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  اومد کنارم و دستامو گرفت و بوسه ای روش زد و باصدای بغض داری گفت

  من بمیرم الهی تو رو رو تخت بیمارستان نبینم _

  م خدا نکنه ولی بهش حرفی نزدم گفتتو دلم گفت

  عشق من نمیخوای باهام حرف بزنی ؟ _

  برای چی اومدی ؟ اومدی حال بد من و ببینی و کیف کنی ؟ _

  داری زود قضاوت میکنیاین چه حرفیه مهسان ؟ من دوستت دارم عاشقتم باز هم _

 . ون از ناراحت کردنش ناراحت شدمدست هامو بوسید و بدون هیچ حرفی و با ناراحتی از اتاق رفت بیر

  . همه یکی یکی به دیدن اومدند کلی قربون صدقه ام رفتند

بابا که اومد کلی گریه کرد همش خودشو مقصر میدونست منم سعی کردم دلداریش بدم که خوبم و تقصیر 

 . اون نیست

یمارستان بودم و مرخص شدم مهدیار میگفت وضعیتم خوب شد و تقریبا مشکلم نزدیک به یک هفته بود که ب

  . حل شد . ولی مدام باید قرص هام و بخورم

  . از بیمارستان به اصرار بابا به خونه اشون رفتم فالمک حسابی هوام و داشت

تنگ  دلم برای این اتاق اتاقم همون شکلی بود و هیچ تغییری نکرده بود وقتی وارد شدم تازه فهمیدم که چقدر

  . شده . وسط اتاق وایسادم و دور و اطرافم و نگاه کردم

  فالمک وارد اتاق شد و گفت

تو که هنوز وایسادی ی دوش بگیر لباس هاتو عوض کن بیا باهم نهار بخوریم هم من هم بابات هم ماهان  _

  دوست داریم امروز مثل خانواده کنار هم باشیم

وم بود لبخند زدم و سرمو تکون دادم از اتاق رفت بیرون . منم لباس هامو دراوردم و به با بغضی که تو گل

  . حموم رفتم ی دوش گرفتم و لباس هام که شامل ی تیشرت و شلوار میشد پوشیدم از اتاق بیرون رفتم

و کدورت ها اون روز چهارتایی باهم واقعا خانواده بودیم کلی خوش گذروندیم و من هم سعی کردم کینه ها 

 . رو کنار بذارم

******  

تو اتاقم نشسته بودم و کتاب میخوندم و خودم و سرگرم میکردم که صدای در اتاق بلند شد  بفرمایید گفتم و 

  در باز شد و مهدیار اومد تو اتاق و گفت

  سالم خانم خانما _

  سالم مهدیار خوبی ؟ _
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  من خوبم تو خوبی ؟ _

  مرسی _

  ارم نشست و گفتاومد رو تخت کن

  ی چیز میگم نه نیار ؟ _

  چیشد ؟ _

  به مهمونی دعوت شدم کسی رو ندارم همراهم بیاد تو باهام میای _

  ...آخه _

  نذاشت حرفم و بزنم و گفت

  روم و زمین ننداز دیگه بلند شو خودت خوشگل کن و بریم من پایین منتظرتم باشه _

مهدیار که از اتاق رفت بیرون بلند شدم ی دوش گرفتم و موهامو  دلم نیومد نه بگم بهش و قبول کردم .

 . تو کمد لباس هامو دیدم ی سشوار کشیدم و جلوی موهامو به حالت تلی بافتم و آرایشی رو صورتم نشوندم 

لباس ماکسی مشکی که آستی سه ربع داشت پوشیدم مانتو پوشیدم کیف و کفش مشکی برداشتم و شال مشکی 

  . ر کردم و از اتاق رفتم بیرونطالیی مو س

از پله ها پایین رفتم مهدیار و بابا داشتند باهم صحبت میکردند تا من و دیدند هردو لبخند زدند . از بابا 

 . خداحافظی کردم و با مهدیار از خونه رفتیم بیرون سوار ماشین شدیم

  یم به بیرون شهر تو راه گفتمبا مهدیار راه افتاد

  مهمونی کیه ؟ _

 . تولد یکی از دوستام هست ی باغ داره اونجا تولد گرفته _

دقیقه به باغ رسیدیم ولی موزیکی از باغ پخش نمیشد  ۴۱سرمو تکون دادم و حرفی نزدم . بعد از حدود 

  تعجب کردم گفتم

  پس چرا ساکته ؟ _

  فتمهدیار شونه ای باال انداخت و گ

  نمیدونم شاید هنوز مراسم شروع نشده پیاده شو بربم تو _

از ماشین پیاده شدیم و وارد ساختمان شدیم رو زمین پر از گلبرگ بود خیلی خوشگل بود با تعجب قدم 

 . برمیداشتم میرفتم داخل تا پامو تو سالن گذاشتم با صدای گیتار اومد

 با اون نگاه گیرات خودتو جا دادی تو قلبم _

 نمیدونم چی شد که شدم عاشق تو کم کم
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 خدا میدونه من دیوونه دلم آروم نمیبشه نبینمت

 یه لحظه آره این حال خوبم به همه دنیا می ارزه

 عاشقم کردی حال دلو بد کردی بیخیال آخه

 دست توئه دیگه قلق دل وامونده

 تو چیکار کردی آتیشی به پا کردی

  میدونی نباشی میگیره

 و جا موندهدلی که پیش ت

  عاشقم کردی حال دلو بد کردی

 بیخیال آخه دست توئه دیگه قلق دل وامونده

 تو چیکار کردی آتیشی به پا کردی

 میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده

 پیشم بمون ابرو کمون با دلو جون دوست دارم

 خوشم باهات دلم میخواد سر روی زانوت بذارم

 ف دلمو بگم به کیبی قرارتم خودم تکی حر

 که عاشقش شدمو کشتی منو تو یکی

 عاشقم کردی حال دلو بد کردی بیخیال آخه

 دست توئه دیگه قلق دل وامونده

 تو چیکار کردی آتیشی به پا کردی

 میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده

 عاشقم کردی حال دلو بد کردی بیخیال آخه

 دست توئه دیگه قلق دل وامونده

 و چیکار کردی آتیشی به پا کردیت

 میدونی نباشی میگیره دلی که پیش تو جا مونده

  . با دیدن آرشام و آهنگی که میخوند اشکهام سرازیر شد باورم نمیشد اینکار ها برای من باشه

  بعد از تموم شدن آهنگش اومد جلوم زانو زد و جعبه ای رو باز کرد و گفت
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  دواج میکنی ؟تولدت مبارک زندگی با من از _

بغضم ترکید و به هق هق افتادم هم میخواستم بگم نه هم نمیتونستم به خودم که نمیتونستم دروغ بگم دوسش 

داشتم بدون اون زندگی برام معنا نداشت . تردیدمو که دید بلند شد بدون توجه به کسی محکم بغلم کرد لبهاش 

  کرد و گفتو رو لبهام گذاشت . بعد از بوسیدنم اشکهام و پاک 

  دیگه نمیزارم این چشم ها بارونی بشه قول میدم _

خندیدم که خوشحال شد و حلقه رو تو دستم انداخت همون لحظه صدای دست و جیغ بلند شد تازه متوجه 

اطراف شدم با دیدن مهرداد و کیانوش و دیانا و کیانا حتی هومن و کیمیا هم بودند تازه متوجه بودنشون شدم 

  . م و سرمو انداختم پایینخجالت کشید

  هومن فریاد زد

  دردونه خجالت نکش _

  همون لحظه صدای آهنگ بلند شد و مهدیار گفت

  . حاال وقته رقص دو نفره است _

مانتو و شالمو درآوردم که دیانا اومد ازم گرفت آرشام دستشو انداخت دور کمرم و شروع به رقصیدن کردیم 

  . دندکم کم دو به دو به وسط اوم

  بعد رقصیدن آرشام کیک و آورد و گفت

  فوت کن عزیزدلم _

  بیا باهم فوت کنیم _

 اومد کنارم وایساد هردو چشمامون و بستیم آرزو کردم عشقمون همیشه پایدار باشه هردو باهم فوت کردیم

.  

 بود . کلی اون شب حسابی خوش گذشت کلی با هومن حرف زدم و ازش گله کردم که چرا انقدر بی معرفت

برام توضیح داد که فکر میکرده من دوست نداشتم که کنارم باشه . براش خوشحال بودم که کنار کیمیا 

خوشحال بود و کیپیا دیگه دختر سابق نیست و کلی عوض شده. شیرین هم به مراسم اومده بود مثل اینکه 

  . ا هم خوشحالممهدیار ازش خواستگاری کرده و قرار باهم ازدواج کنند . برای اون ه

آخر شب بود که بقیه رفتند و من موندم و آرشام . تو باغ رو تاپ دونفره ای که گوشه ی باغ بود نشسته بودیم 

  من سرم رو شونه اش بود به آسمون خیره شدیم . آرشام گفت

  خیلی خوشحالم که کنارم هستی و دوباره دارمت دیگه نمیزارم کسی تورو از من بگیره قول میدم _

  زیر لب گفتم

  دوستت دارم _
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اون هم بدون هیچ حرفی شروع کرد به بوسیدنم منم با اشتیاق ادامه دادم تازه متوجه عمق دلتنگیم شدم . 

 خدارو شکر میکنم که االن کنارم هست .

 پایان 

۵۳/۱/۱۳ 


