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 امروز هم مثل بقیه روزا زودتر از همیشه از دانشگاه بیرون زدم تا ببینمش. 

 جلوی دبیرستان پسرونه ماشین و نگه داشتم؛ اما هنوز وقتش نشده بود. 

 اومدن. انتظارم خیلی طول نکشید که زنگ زده شد و همه پسرا از مدرسه بیرون 

 مثله همیشه خودش و رفیقاش اخرین نفراتی بودن که از مدرسه بیرون میومدن. 

 قدی نسبتا بلند با هیکلی ورزشکاری.  

چشمای رنگی و ابروهای کشیده با دماغ قلمی، همون چیزایی بود که دوست داشتم 

 داشتهباشم. 

دم رو یادم به هیچ وجه شبی که داخل گروه با کلی ترس و لرز گرایشش رو پرسی

 نمیره. 

 نمیدونم چرا ازش میترسیدم و میترسم.  

 و خدا میدونه لحظهای که گفت گرایشش ددی هست چقد خوشحال شدم. 

  ¡اره باید اعتراف کنم

 ساله شدم.  18ساله دانشجو ممتاز رشته عمران عاشق یه پسر  24من، اراد معتمد؛ 

ا به این لحظه ندیدم و هم اینکه یه تا حاال رابطهای نداشتم چون فرد مورد اعتمادی ت

 ساله نمیتونه به راحتی ددی پیدا کنه.  24لیتل

 اهههههه باز اینقدر درگیر فکر و خیال شدم که ازم دور شد و رفت. 

 ماشین و روشن کردم و مستقیم حرکت کردم.  

 دیدمش؛ خیلی دور نشده بودن. 
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 بودن.  با رفیقاش لبه بلوار نشسته بودن مثل اینکه سردرگم 

 بهترین راه بود خودم و بهش نزدیک کنم. 

 کنارشون ترمز زدم.  

 +مشکلی پیش اومده؟ میتونم کمکتون کنم؟ 

 برگشتن سمتم؛ یکی از رفیقاش خواست حرفی بزنه که زودتر لب زد. 

 خیر شما بفرما. -

 رفیقش با اخم برگشت سمتش و چشم غر های بهش رفت . 

ازه، من مطمئنم پاش ضربه دیده ولی راضی نمیشه *ببخشید اقا این رفیق ما لجب

 برهبیمارستان. 

 با شنیدن این حرف به شکل بدی هول کردم. نمیدونستم چیکار کنم و چه حرفی بزنم.  

 اما سعی کردم خودم و کنترل کنم و ضایع بازی در نیارم. 

 +بیاین سوار شین ممکنه مشکل جدی باشه. 

 اش سوار شد و اجازه نداد رفیقاش همراهش بیان. بعد کلی اصرار از طرف من و رفیق

 میشم.  هنگه دار من پیاد-

 با تعجب برگشتم سمتش. 

 +چ.. چرا؟ 

 به چشمام نگاه کرد که نتونستم خودم و کنترل کنم و به روبروم نگاه کردم. 

 مشکل جدی نیست خودش خوب میشه. -
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 +حاال مطمئن میشین دیگه. 

 تی صندلی تکیه داد. نفسش و بیرون انداخت و به پش

 بعید میدونستم کـوتاه بیاد ولی مثل اینکه حوصله بحث نداشت.  

  

 ماشین رو داخل محوطه بیمارستان پارک کردم و باهم پیاده شدیم. 

 تو کجا میای؟ مرسی که تا اینجا رسوندیم. -

 +اخه...اخه اینجا مال رفیقمه میام که. .. 

 ودی بیمارستان. اجازه نداد ادامه بدم و رفت سمت ور

 نیازی نیست بیای.  -

 . حافظ خدا

 نمیتونستم بیخیال باشم.  

 باید امروز حتما باهاش صحبت میکردم.  

 پشت سرش وارد بیمارستان شدم. 

 سعی میکردم طوری پشت سرش برم که متوجه من نشه. 

 از پیچ راهرو گذشت، به خیال اینکه رفته، پاتند کردم.  

 رد شدم به سرعت به دیوار کوبیده شدم. ولی همین که از پیچ 

 قدمون حدودا برابر بود؛ چشم تو چشم بودیم که لب زد:  
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فکر کردی نمیدونم چند روزیه میای جلو مدرسه و االن پشت سرم راه -

 افتادی؟ چیزی نگفتم که فشاری به دستم وارد کرد. 

 زورش نسبت به سنش بیشتر بود یا من ضعیف بودم؟ 

 ای که به دستم وارد شد اخی از بین لبام خارج شد. با فشار دیگ ه

 با اخم لب زد. 

 چرا دنبالم میای؟ -

 +میخوام باهات حرف بزنم. 

 دستم و ول کرد و کنجکاو بهم نگاه کرد. 

 حرف چی؟  -

 +اینجا نمیشه. 

 سری تکون داد و رفت سمت اتاق عکسبرداری.  

  پشت در منتظر موندم تا تموم بشه و بیاد بیرون.

 خیلی طول نکشید که بیرون اومد. 

 من االن وقت واسه صحبت کردن ندارم شمارم و یاداشت کن پیام بده. -

 چشمی گفتم و شمارش ذخیره کردم. 

 وقتی کلمه چشم و شنید، تعجب کرد ولی پیگیر نشد.  

 بی توجه سمت بیرون از بیمارستان رفت که پشت سرش دوییدم. 

 یزا نداره؟ +پاتون نیاز به اتل و این چ
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 نه -

 +بیاین میرسونمتون. 

 نیازی نیست خودم میرم. -

 +بیاین دیگه.  

 برگشت سمتم و با اخمایی که باز درهم شده بودن لب زد. 

 یه بار گفتم نمیام یعنی نمیام چرا بازمیگی ؟ -

 ببخشیدی گفتم و با قدمایی تند، خودم رو به ماشین رسوندم.  

   ¡منه احمقو باش عاشق کی شدم

یدم تو این زندگی که از هیچی شانس نیوردم. یعنی خدا رای تف تو شانس من که 

 دارم.  من

 تا وقتی رسیدم خـونه به خودم و سینا فحش دادم.  

  

ای اعصابم خطی شده بود که احتمال داشت اگه با کسی بحثم بشه طرف  هبه انداز

 و بکشم. 

 ردم. در خونه رو کوبیدم بهم و خودم و رو مبل پرت ک

 گیج بودم ، نمیدونستم چیکار کنم. 

 پیامش بدم یا نه ؟ 
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با این رفتاری که امروز ازش دیدم اگه بهش حرف دلم و بزنم چه عکس العملی 

 داره ؟ صدای شکمم که بلند شد فهمیدم از صبح چیزی نخوردم. 

 بهرفتم سمت اشپزخونه و از تو یخچال کالباس و نون و بیرون اوردم و با ولع شروع 

 خوردن کردم. 

 از اون ادمایی هستم که موقع عصبانیت و ناراحتی باید یه چیزی بخورم تا اروم بشم.  

 وقتی حس کردم دیگه دارم میترکم کنار کشیدم. 

 گوشیم و از رو مبل برداشتم و رفتم تلگرام گروه و چک کنم. 

 همون گروهی که سینا هم بود. 

 ش خوب بود، میخندید ولی با من.... داشت چت میکرد با بچه های گروه، حال

 وارد اکانت اصلیم شدم و دل و زدم به دریا و بهش پیام دادم. 

 انالین بود ولی سین نکرد.  

 داشت تو گروه چت میکرد. 

 چشمام خشک شد اینقد به پیویش زل زدم و سین نکرد. 

 زد به سرم که پیام و پاک کنم ولی همون لحظه سین زد. 

 ذشت که شروع کرد به تایپ کردن. چند ثانی های گ

 عکسم پروفایل بـود و نیازی نبود بگم کی هستم. 

+خب با من چه کاری داشتین که این مدت دنبالم بودین؟ لعنتی 

 حداقل جواب سالمم و میدادی، ددی هم به این بی ادبی اخه. 
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 جواب سالم واجبه هااااا . -

 خم بود این کار. باز چند دقیق های گذشت و سین نزد واقعا رو م

یر جواب میشههههههههه د-

ندین؟ فوری سین زد و 

 تایپینگ شد. ایز

+حوصله حرفای بیخود ندارم که زود سین کنم 

 ؛  حرفت و بزن.  

 خودم کم استرس نداشتم، این نوع حرف زدنش هم استرسم و بیشتر میکرد. 

 بیشتر از ده بار نوشتم و پاک کردم. 

س میکردم اگه یکم دیگه این وضعیت ادامه پیدا کنه دیگه کالفه شده بودم و ح

 اشکم درمیاد. 

 نمیدونستم چطوری حرف بزنم و بهش بگم. 

 میشه باهاتون تماس بگیرم و تلفنی حرف بزنیم ؟ -

  

 پیام و سین کرد و جوابی نداد. 

 از این همه بی توجهی واقعا حالم بد شده بود.  

 ین حرکت رو هم نداشتم. انتظار باالیی نداشتم؛ ولی انتظار ا 

 ای نداشت.  نفسای عمیق میکشیدم که خودم و اروم کنم ولی هیچ فایده
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 با ویبره گوشی حواسم رفت پی گوشی که رو مبل کناری پرتش کرده بودم. 

 اسم ددی کوچک خودنمایی میکرد.  

 با دیدن اسمش همه ناراحتیام پر کشید و شیرجه زدم رو گوشی. 

 الو سالم -

 خب +سالم 

 خوبین؟ -

 +زنگ زدی احوال پرسی کنی؟ 

 نه -

 و +پس بگ

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم. 

 من.... میدونین من.... هیچی اصال بیخیالش.  -

 کاری ندارین ؟ 

 +وایسا ببینم من و عالف خودت کردی؟!  

 مثل ادم حرفت و بزن.  

 چرا ترسو بازی درمیاری ؟ 

 و تلنگری بود که جرعت پیدا کنم و حرف دلم و بهش بزنم. گفتن کلمه ترس

 من شمارو دوست دارم. -

 صدایی از طرفش نیومد که فکر کردم قطع کرده؛ ولی نه هنوز پشت خط بود.  
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 سکوتش بهم جرعت میداد که ادامه بدم. 

من میدونم شما گرایش ددی دارین، راستش.. راستش منم گرایش لیتل -

 دارم.  

 خودتون بگین من بزرگم واسه لیتل بودن ولی این گرایشا.... شاید با 

 +پیاده شو باهم بریم کجا با این عجله؟ 

 خودم میدونم این گرایشا دخلی به سن و سال نداره. 

 حرفی برام نمونده بود دیگه.  

 یعنی خیلی حرفا داشتم؛ ولی همش از یادم رفته بود. 

 +چی از من میخوای؟ 

 یعنی نمیدونین؟ -

 +نه من چیزی نمیدونم؛ چیزی رو که میخوای بگو. 

 اوممم میخوام چیز بشیم باهم. -

 +چیز یعنی چی؟ درست حرف بزن. 

 لعنتی میدونست چی میخوام ازش ولی... 

 چشمام بستم و گفتم. 

 میخوام پسرتون باشم.  -

  

 بعد حرفم نفس عمیقی کشیدم. 
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 ه گوشیفحدم و زیر چشمی به صکر جوابی دریافت نکردم که الی یه چشمم و اروم باز

 نگاه کردم. 

 انگاری اون منو میبینه که یه چشمی به گوشی نگاه میکنم. 

 پشت خط بود ولی حرفی نمیزد، فکر کنم رفته بود تو شوک. 

 اوممم چیشدین؟ -

 +چیزی نشدم. 

 پس چرا چیزی نگفتین؟ -

ف مقابلت نره تو +بچه به تو یاد ندادن حرف مهم و نباید اینقد رک بزنی که طر

 شوک؟ 

 اخه خودتون گفتین برم سر اصل مطلب خب. -

 خودشم موند چی بگه. 

 +خب حاال. 

 میشه جوابتون و بدونم؟ -

 +انتظار داری االن جواب قطعی بهت بدم؟ 

 اهوم -

 +خب انتظارت بیخوده من االن جوابی بهت نمیدم . 

 مشخص بود لب زدم.  خودم و رو مبل پرت و کردم با حالت زاری که از صدامم

 اخههه چرااا؟ به خدا من اونقد هم بد نیستم. -
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 +تو باز یه سره حکم دادی؟ مگه من گفتم بدی؟ 

 نه آ.... -

+هیچی نگو، هر وقت فهمیدی نباید خودت و دست کم بگیری و هی رو خودت 

 نذاری پیام بده.  عیب

 نذاشت حرفی بزنم و گوشی و قطع کرد.  

 رو نداشتم و چشمام پر شدن. دیگه تحمل این یکی 

 نه نباید اینجوری میشد من خودم و دست کم نمیگیرم. 

 پشت سرهم شروع به نفس عمیق کشیدن کردم تا اشکام نریزن. 

اگه من امروز باهاش تکلیفم و مشخص نمیکردم  بی شک دیگه هیچ وقت 

 نمیتونستم....  

 بهش زنگ زدم ولی جواب نداد. 

 بازم زنگش زدم.  

 ای زنگش زدم که جواب داد. ه ندازبه ا

  ¡+وقتی دو بار زنگ زدی جواب ندادم یعنی نمیخوام جواب بدم؛ بفهم

 ببخشید.  -

  

 صدای نفس کشیدنش میومد.  

 مشخص بود که داره خودشو کنترل میکنه. 

 +خب کارت و بگو واسه چی زنگ زدی؟ 



13 
 

 من اشتباه کردم قبول.  -

 نمیدم.  ببخشید دیگه الکی واسه خودم حکم

 حرفی نزد که ادامه دادم. 

 ببخشید دیگه؛ باشه ؟ -

 +اگه یکی حرفی بهت زد یا ایرادی ازت گرفت توجه نکن مهم نباشه برات. 

 خب االن  گوز چه ربطی به شقیقه داره؟ -

 حرفم که تموم شد، متوجه گافی که دادم شدم و از خجالت کبود و قرمز شدم. 

 صداش و شنید. یکی زدم رو دهنم که فکر کنم 

 یا لحنی که خنده ازش پیدا بود گفت:  

 +اخ اخ اینجا یه بیبی بی ادب و خنگ داریم پس.

 یعنی االن درخواست من و قبول کرد. 

 با تعجب لب زدم. 

 +یعنی...یعنی االن قبول کردین؟ 

 +اره ولی... 

 نزاشتم ادامه بده و شروع کردم به بپر بپر کردن رو مبل و جیغ زدن. 

 ی حس کردم دیگه صدام در نمیاد اروم گرفتم و به گوشی نگاه کردم. وقت

 فکر میکردم قطع کرده باشه ولی پشت خط بود. 

 ددی؟ -
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 +ددی و کوفت، بزار حرفم و کامل بزنم بعد کولی بازی در بیار. 

ای خوشحال بودم که حتی دعوا کردناش هم نمیتونست از خوشیم کم  هبه انداز

 کنه. 

 و زانوهام و گرفتم تو بغل.  رو مبل نشستم

 چشم چشم. -

 +یه شرط دارم واسه رابطه. 

 چه شرطی؟ -

  

 +اینکه در حد یکی دو روز باهم باشیم اگه اوکی بودیم ادامه میدیم. 

 اخه لعنتی مگه نمیدونه من دوستش دارم. 

 اگه بعد دو روز ازم خوشش نیومد چی؟ چیکار کنم با دلی که دلگرمش شده. 

 نم این شرط و قبول کنم. من نمیتو-

 +چرا  

و روز خوشتون نیومد چی؟ من.... میدونین من شما رو دوست دارم اگه بعد د-

 ن م

 +ببین من اصال بحثم عالقه و اینا نیست. عالقه میتونه به مرور به وجود بیاد. 

 من بحثم اینه که ایا میتونیم انتظارات هم و براورده کنیم یا نه. 

 قبوله -
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قبول کردن نداشتم، اگه به این شانس هم لگد میزدم دیگه باید قیدش و راهی جز 

 همیشه میزدم.  واسه

 +کجایی؟ فهمیدی چی گفتم؟ 

 ار.. اره فهمیدم -

 +چی گفتم؟ 

 یه من ¡حاال چه خاکی بریزم بر سر

  ؟ گرفتی جدی چرا تو گفتم چیزی

 اوممم گفتین که، چیزه یعنی.. -

 اری؛ از اول میگم خوب گوش کن. +نیازی نیست به خودت فشار بی

 به گوشم بفرمایین. -

 +رابطه ما از االن شروع شده تا چند روز دیگه قطعی میشه؛ ولی تو این چند روز تمام

 کارات و رفتارات زیر نظر گرفته میشه.  

 شاید حتی بیشتر از وقتی که رابطمون جدی بشه. 

 اووممم اینا که خودمم میدونم. -

 م هستی پس.  +تو حاظر جواب ه

 نچ اصال من مظلوم، ساکت اومممم دیگه چی... -

 +باشه باشه فهمیدم تو همه چی تمومی. 
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با اینکه حرفش بیشتر برای بسته شدن دهنم بود ولی ذوق مرگ شدم از تعریف 

 الکیش.  

 +یه بیوگرافی کامل نمیخوای از خودت بدی؟ 

 اره ارههه االن میگم . -

 +باشه پس بیا تلگرا م 

 شمی گفتم و فورا بعد از قطع تماس رفتم تلگرام و بهش پیام دادم.  چ

  

 حدود یک ساعتی باهم حرف زدیم.  

 از فانتزیامون گرفته تا رنگ مورد عالقه.  

وقتی ازش قول گرفتم که امشب حتما میریم بیرون، لج بازی و کنار گذاشتم و اف 

 شدم. 

 تا شب خیلی مونده بود. 

 و چت کردم رو پروژه.  رفتم سمت اتاق کارم

 سال اخر بودم و باید پایان نامه تنظیم میکردم. 

 وقتی حس کردم گردنم دیگه داره قطع میشه، سرم و با کلی اخ و اوخ بلند کردم. 

 نگاهی به ساعت انداختم که شیش و نشون میداد.  

 بلند شدم و از تو کمد حولمو برداشتم.  

 که قراره داماد برای اولین بار ببینتش.  ای خودم رو عروسی تصور کردم  لحظه



17 
 

لبخندی گرم از ذوق رو لبم شکل گرفت و گونه هام رنگ امار رو به خودشون 

 گرفتن.  

 اما ندای درون، همه چیز رو بهم ریخت.  

اخخخ اراد چه مرگته؟ این فکرای چرت و پرت چیه؟ 

خفه شویی به شخصیت درونم گفتم و رفتم سمت 

 حموم. 

 بل،منتظر زنگ ددی نشسته بودم.  اماده رو م

 گفته بود خودش میاد دنبالم و نیازی نیست خودم برم. 

 با تکی که به گوشیم زد، با سرعت نور در ثانیه از خونه بیرون رفتم. 

 در و باز کردم و سوار شدم. 

 سالم -

 ماشین و روشن کرد و حرکت کرد. 

 +علیک سالم، چطوری خوبی؟ 

 لعنتی اومد سراغم. اههههه باز این خجالت 

 سرم و زیر انداختم و لب زدم. 

 مرسی به خوبیتون. -

 +خیلیم خوب. 

 ای زده نشد.   نظرش بود حرف دیگه تا رسیدن به رستورانی که مد
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 شدیم و رفتیم سمت رستوران.  ههم پیاد با

 یه میز دو نفره تو دنج ترین قسمت و انتخاب کرد . 

 ر شدم پشت به جمعیت باشم. خودش روبه جمعیت نشست و من مجبو

 اهههه من میخوام مردم و ببینم. -

 اخماش که همیشه خدا توهم بود االن بدتر شد. 

 +که چی بشه؟ 

 هیچی دوست داشتم ببینم. -

 +الزم نکرده؛ منو ببینی بسه.  

  

 زورگویی زیر لب نثارش کردم که سرش و به معنی چی گفتی تکون داد. 

 هیچی. -

 و اجازه صحبت بیشتر نداد. گارسون سر رسید 

 ها داد دست من یکی هم دست ددی.   یکی از منو

 من هات داگ میخوام. -

 ددی هم منو رو بست و داد دست گارسون. 

 +الزانیا لطفا. 

طبق حرفایی که امروز زده بودیم ،هردو عاشق فست فود بودیم و یه پوئن مثبته واسه 

 منبه حساب میومد. 
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 لبخند میزنی؟  +به چی فکر میکنی که

 من؟ لبخند ؟ -

 سری تکون و داد و گوشیش برداشت. 

   ¡+نگفتی

هومم به این فکر میکردم که چرا خدا باید این همه تفاهم برای من و شما قرار -

 . کرد جمعش زود که رفت خنده به لبش گوشه ¿ ¡بده

 +خب بر چه اساسی این حرف و میزنی؟ 

 خب تفاهم داریم دیگه. -

 +مثال؟  

 همین که عاشق فست فودیم. -

 پوکر نگام کرد که خودم از خجالت اب شدم و سرم و زیر انداختم. 

  ¡¿اخه احمق این که دو نفر فست فود دوست دارن میشه تفاهم

 +درستم میگیا، اینم یه تفاهمه دیگه. 

 با ذوق سرم و بلند کردم. 

 اره من میگم که. -

 خواست حرفی بزنه که سفارشا رسیدن. 

 زی نگفت تا وقتی که گارسون دور شد. چی

 منتظر نگاش کردم که لب زد. 
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 +سن لیتلیت و میدونی چنده؟ 

 مطمئنم دیگه قرمز شده بودم از خجالت. 

 اره میدونم. -

 چنگال و چاقو و برداشت درحالی که الزانیا رو برش میداد گفت. 

 +خب چنده ؟ 

  

 بحث لیتل بودنم که میشد خجالت میکشیدم. 

 ینکه از گرایشم خجالت بکشم نه.  نه ا

 خیلی هم افتخار میکنم به گرایشم. 

 بلکه خجالتم از اینه که اولین رابطمه و تا به حال با کسی درموردش حرف نزدم. 

 +االن خجالت میکشی از من؟ 

 اهوم. -

 +خب باشه خودم به مرور میفهم. 

 شامت و بخور. 

 سری تکون دادم و حمله کردم به فست فود. 

 اصال مزه خوردن فست فود به تندیشه. 

 فلفل و برداشتم و خالی کردم روش. 

 با تعجب گفت: 
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 +چیکااار میکنی؟ بسه. .. 

 فلفل و ازم گرفت و گذاشت رو میز. 

 +چخبرته؟ اون همه سس ریختی این همه هم فلفل ؟ 

 اخه اگه تند نباشه نمیچسبه که. -

 +پس تندی دوست داری. 

 ن... -

 موقع غذا حرف زده بشه، شروع کن.  +خوشم نمیاد

   ¡واای خدا چقد چسبید

البته اگه فاکتور بگیریم از اینکه وسط خوردن زبون و گلوم اتیش میگرفت ولی از 

 ددی هیچی نمیگفتم و گاز بعدی و میزدم.  ترس

 دستش و بلند کرد و اورد سمت صورتم. 

 با تعجب نگاهش میکردم که انگشتش و گوشه لبم کشید. 

 نگشتش سسی شده بود. ا

منتظر بودم واکنش بعدیش مثل فیلم خارجیا باشه و انگشت سسیش و بزاره دهنش 

 نامرد یه دستمال برداشت و انگشتش و پاک کرد.  ولی

 بادم جوری خالی شد از واکنشش که خودشم فهمید و خندید.  

 +پاشو بریم دیگه تا برسیم خونه دیر میشه. 

 اردک پشت سرش راه افتادم.  خودش بلند شد و مثل جوجه
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 سوییچ ماشین گرفت سمتم. 

 +تو برو سوار شو من برم صندوق و بیام. 

 سوییچ و گرفتم رفتم بیرون. 

 کسی اطراف رستوران نبود و کودک درون منم که فعال . 

 لی لی کنان میخوندم و میرفتم سمت ماشین.... 

   ¡*هی اقا پسر

 مد.  برگشتم سمت ماشینی که ازش صدا میو

 چندتا خانوم بودن.  

  

 خانومی که پشت فرمون نشسته بود خم شده بود و صدام میزد. 

 بله؟ با من هستین؟ -

 م *پ ن پ با عمه خدابیامرزم

 بعد حرف بی مزش خودشون شروع کردن به خندیدن. 

 زیر لب فحشی نثارشون کردم و راه افتادم سمت ماشین. 

بال دخترا سرا با ماشین میوفتادن دنقبال پولی جدا راست میگن اخرالزمون شده 

 دخترا..  االن

 دنده عقب گرفت و همزمان با من میومد. 

 *اهههه وایسا دیگه چته ناز میکنی؟ 
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 خندم گرفته بود ولی باید خودمو کنترل میکردم. 

 چی میگی تو؟ ها؟ -

 بغل دستیش زد به پهلو اونی که تا االن حرف میزد و خندید. 

 ن که عصبانی شده ولی رامت میکنیم. *اوووه جوجمو

 بازم هر هر زدن زیر خنده. 

 با حرص لب زدم. 

 روش باشین بخندین. -

 دهنشون بسته شد و صدای خندشون قطع. 

اونی که پشت فرمون بود از ماشین پیاد شد و با قدمای تند خودش و بهم 

ولی  رسوند. کفشای پاشنه بلندی که پوشیده بود باعث میشد هم قد باشیم

 جوجه تر از این حرفابود. 

 *چه زری زدی؟ 

 زر نزدم شغل شریفتون و بهتون یاداوری کردم.  -

ی یهویی بود که نفهمیدم کی دستش رو بلند کرد و روی صورتم  کارش به اندازها

 اورد.  فرود

 تنها میدونستم که قدرت انجام هرکاری و ازم گرفته بود. 

 ندی زد و باز دستش و بلند کرد. با تعجب بهش نگاه میکردم که پوزخ

 اینبار اجازه ندادم.  
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 قبل از اینکه دستش بخوره به صورتم، دستش و گرفتم و پیچوندم. 

 رفیقاش با دیدن این حرکتم از ماشین پیاد شدن و اومدن سمتم. 

 ای رو دستم نشست.   ها قبله اینکه بهم برسن دست مردونولی ت

 میشناختمش؛ ددی بود. 

 مچ دستم وارد کرد که مجبور شدم دست اون خانم و ول کنم.   فشاری به

 دستم و محکم کشید و کنار خودش نگهم داشت. 

 +چیشده؟ چخبره اینجا ؟ 

  

 خانومه درحالی که مچ دستش و ماساژ میداد با حرص و عصبانیت شروع به حرف زدن

 کرد. 

 چندباری هم خواست حمله کنه سمتم که رفیقاش نذاشتن.  

 و ببین میگه من تیکه پروندم بهشون.  عوضی 

 هرچی میگذشت به دروغاش اضافه میشد و ددی اخماش بیشتر میرفت توهم.  

 درو... -

 با اخم برگشت سمتم. 

 +ببند دهنتو. 

 اخمام و کشیدم توهم و از عصبانیت شروع به کشیدن نفس عمیق کردم. 

 +از خانوما معذرت خواهی کن. 
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 نمیخوام. -

 معذرت خواهی کن. +اراد گفتم 

خودش و رفیقاش با پوزخند نگام میکردن ولی زکی فکر میکنن به این راحتی کنار 

 میام. 

 اب دهنم و جلو پاشون تف کردم و لب زدم. 

 همینجا بشینین تا موهاتون مثل دندوناتون بشه و از من عذر خواهی بشنوین.  -

رون کشیدم و رفتم سمت ددی با خشم و تعجب نگام میکرد که دستم و از دستش بی

 ماشین. 

 در ماشین و باز کردم و نشستم. 

 نگاهی بهم انداخت که قشنگ میشد فهمید میگه:  

 قراره امشب با نود و نه روش سامورایی پارت کنم.  

 ای با اون خانوما حرف زد و اومد سمت ماشین.  چند کلمه

 شیشه ماشین.  چ و دادم دستش و صورتم و برگردوندم سمت یسوار که شد سوی

 از سرعت تند ماشین میشد فهمید که تا چه اندازه عصبانیه. 

 +مثل ادم از اول تا اخر ماجرا رو تعریف کن. 

 رو باور کردی چ...  شما که حرفای اون هرزه خانوما-

 با پشت دستی که تو دهنم خورد حرفم نصفه موند . 

 . فکر نمیکردم ضرب دستش به این اندازه درد داشته باشه
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 دستم و گذاشتم رو دهنم و محکم فشار دادم تا شاید از سوزشش کم بشه. 

 یعنی ارزش داشت بخاطر اونا منو بزنه؟ 

 +اینو زدم تا یاد بگیری دیگه بی صاحب نیستی که هر حرفی خطور کرد به اون مثقال

 نخودی که تو سرته به زبون ییاری. . 

 م.  پر از دلخوری سکوت کردم و به بیرون خیره شد

  

با سرعتی که داشت مطمئن بودم خیلی زودتر از اون چیزی که فکر کنم میرسیم 

 خونه؛ولی راهه خونه من نبود. 

 دا.. داریم کجا میریم؟ -

 با اخم برگشت سمتم و جواب نداد. 

 خشم تو نگاهش به انداز های کارساز بود که دیگه حرفی به زبون نیوردم. 

 یده ماشین و نگه داشت و پیاد شد. جلو یه اپارتمان سر به فلک کش

 در سمت من و باز کرد و با سر اشاره کرد پیاده بشم. 

 پشت سرش راه افتادم و وارد البی اپارتمان شدیم.  

 هم قدم باهم سمت اسانسور رفتیم و چند دقیقه بعد، وارد خونه شدیم.  

 ای بزرگ و دلنشین که با سلیقه خاصی چیده شده بود.   هخون

 کی از  مبال نشست و ارنجش و گذاشت رو زانوهاش و سرش و داخل دستروی ی

 گرفت . 
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منم مثل مجسمه جلو در ایستاده بودم و از استرس کناره های ناخنم و با دندون 

 میکندم. 

پام گیر کرد به پله و از  هاومد سمتم که از ترس عقب رفتم ک یهو از جاش بلند شد و

 افتادم. ت پش

 با صدایی که سعی داشت بلندتر نشه لب زد.  خم شد رو صورتم و

 +مثل بچه ادم خب!  

 مثله بچه ادم زر بزن تا پارت نکردم همین شب اول . 

 از ترس زبونم بند اومده بود و فقط بهش نگاه میکردم. 

 ا+مگهه با تو نیستم؟ هاا؟ ب

 دادی که زد به خودم اومدم.  

 ولی گویا اینکه قدرت تکلم نداشتم دیگه.  

 بام تکون میخورد؛ ولی صدایی خارج نمیشد. ل

 کمرش و صاف کرد و دستی تو موها و پشت گردنش کشید.  

 دستش و گرفت سمتم. 

 +دستتو بده. 

 دستمو گذاشتم تو دستش که کشیدم سمت باال و هدایتم کرد سمت مبال. 

 +بشین تا بیام. 
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وان اب و کمپرس پشت بند حرفش رفت سمت اشپزخونه و چند دقیقه بعدش با یه لی

 اومدکنار نشست. 

 +این اب و بخور. 

لیوان و ازش گرفتم و کمی ازش خوردم وقتی خواستم لیوان و از لبم دور کنم اجازه 

 ندادو لیوان و به لبم فشار داد. 

 +تا اخرین قطرش رو بخور.  

 بدون مخالفت، تمام اب رو یک نفس خوردم.  

 یدم.  قی کشه از لبم فاصله داد نفس عمیلیوان و ک

 اجازه نداد ثانی های از دست بره و کمپرس و گذاشت رو لبم.  

 هینی گفتم و خودم و کشیدم عقب. 

 دستشو گذاشت پشت گردنم و کشوندم سمت خودش . 

 نکن؛ یخه.  -

  

 بی توجه به حرفم باز گذاشتش رو لبم و فشارش داد. 

 +یکمی قرمز شده شاید کبود بشه این خوبش میکنه . 

 دت میزنی بعد خودتم درمان میکنی ؟ خو-

 کمپرس و پرت کرد رو میز جلو پامون و با اخم صورتم برگردوند سمت خودش. 

+میخوای با من باشی باید تحمل کنی، نه میگم خوبم نه بد، ولی بی ادبی و قبول ندارم 

 ودر برابرش بد تنبیه میشی.  
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 دی درست حرف بزن.  وقتی ازت سوال میپرسم بجای اینکه با کنایه جواب ب

 تو بخاطر اینکه من به اونا گفتم هرزه منو زدی.  -

 +بهت گفتم بی ادبی برابره با تنبیه؛ اونا هرچی باشن تو حق نداری قضاوتشون کنی. 

 ولی دردم گرفت. -

 ناخوداگاه داشتم خودمو لوس میکردم. 

 دستش و انداخت دور کمرم و تو بغلش محاصرم کرد. 

 فاوت انچنانی نداشتیم و اذیت نمیشدیم. از لحاظ هیکل ت

 سرمو گذاشتم رو سینش که دستش و تو موهام فرو کرد و موهام و بهم ریخت. 

 +حاال بگو قضیه چی بوده. 

بعد شنیدن حرفام نفسشو محکم بیرون انداخت و اون یکی دستشو گذاشت زیر 

 چونم وسرمو باال اورد. 

 چشماش بین چشم و لبم در گردش بود. 

 تاق بودم واسه اولین بوسه. مش

 چشمامو بستم و منتظر بوسش شدم ولی خبری نشد . 

چشمام باز کردم تا دلیلش و بپرسم ولی سرشو خم کرد و بوس های گوشه لبم 

 کبود شده بود زد و سرش و عقب کشید..  همونجایی که

 ددی چی میخوای بهم بدی تا اشتی کنم باهات. -

 +مگه قهری؟  
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 اره پس چی؟! -

 هم هرکاری کردم تنبیهم نکنین.  امشب پیشتون بمونم فردا-

 براساس عالیقش میدونستم لیتل برت دوست داره و عاشق تربیت کردنه.  

 میخواستم فردا کاری کنم که این رابطه رو قطعی قبول کنه. 

 +باشه قبوله، حاال پاشو بریم بخوابیم. 

 این موقع؟ تازه ساعت یازده هست. -

 ل تا چند مجازه بیدار باشه؟ +مگه یه لیت

 ددی. -

 .  پاشو ¡+کوفت

  

 کنار هم رو تخت ددی دراز کشیده بودیم. 

 خودمو نزدیکش کردم و به پهلو چرخیدم، دستمو انداختم دور شکمش. 

 چشماشو باز کرد و با لبخند نگام کرد. 

 دستشو از زیر سرش برداشت و گذاشت زیر سر من. 

 ی دد-

 +جا... 

 وشیش بلند شد و دست بلند کرد از کنار تخت گوشیش و برداشت. صدای زنگ گ
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به گوشی که نگاه کرد لبخندی اومد رو لبش، از دیدن لبخند رو لبش حرصم گرفت 

 یاشاید حسودیم شد سر بلند کردم ببینم کیه ولی اخمی کرد و جواب داد. 

 +سالم عشق من. 

 . ..... 

 وب نباشم. +فدات خوشگلم مگه میشه صدات و بشنوم و خ

 دیگه مغزم داشت ارور میداد، بلند شدم و کنارش چهار زانو نشستم. 

 بی توجه به من داشت به اونی که پشت خط بود دل میداد و قلوه میگرفت. 

 از هر دری وارد میشدم بفهمم کیه نمیذاشت نامرد از خودش دورم میکرد. 

 دیگه داشت اشکم در میومد. 

 ش و رو شکمش نشستم. پاهام و گذاشتم دو طرف شکم

 گوشی و از خودش دور کرد و اروم لب زد. 

 +پاشو از رو شکمم بچه. 

 نچی گفتم و دستمو گذاشتم رو سینش و خم شدم سمتش. 

 با اخم نگام کرد که بیخیال سری تکون دادم. 

 چرا نمیگه کیه؟ چرا با اون اخالقش بهتره؟ چرا به اون بیشتر توجه میکنه؟ 

زایی باعث میشد مصمم تر بشم واسه اذیت کردنش تا وقتی که فکر به همچین چی

 گوشیو قطع نکرده.  

 ددی ؟ -
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به حرفای کسی که پشت خط بود گوش میداد همزمان سری به معنای چیه تکون 

 داد. 

 نمیگین کیه؟ -

 سرش و باال انداخت که دیگه واقعا حس کردم از دماغم دود میزنه بیرون. 

 ین.  باشه پس؛ خودتون خواست-

  

 شروع کردم به اه و ناله کردن، از اون اه و ناله هایی که اگه یکی میشنید بی شک

 + هست. 18میگفت در حال انجام عملیات 

 دهنش از تعجب بیشتر از این دیگه باز نمیشد. 

 با اخم نگام کرد و به کسی که پشت خط بود گفت:  

 +نه چی چی میگی تو؟ دختر کجا بوده؟ 

 ای بهم رفت و انگشتش و تهدید وار تکون داد.  چشم غرهپشت بند حرفش 

 خدا یه استعداد بهم داده اونم تقلید صدا،صدام و نازک کردم و گفتم: 

 اهههه سینا... سینا عشقم محکم تر. -

نمیدونست چی بگه دیگه بلند شد و از رو شکمش پرتم کرد رو تخت و از اتاق 

 بیرون.  رفت

 بردم تو  هوا و تکون میدادم. به شکم خوابیدم و پاهام و 

 اخیششش دلم خنک شد، حاال جواب من و نمیدی؟ 
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ریز ریز به کارم میخندیدم و از ذوق هی دستام و میکوبیدم بهم و جیغ اروم 

 میکشیدم. 

 با چک محکمی که خورد به باسنم چرخیدم به کمر . 

 یه لبخند دندون نمایی زدم که اخماش بیشتر رفت توهم. 

 جام دادی؟ اری بود ان+این چه ک

 انگشت اشارم و کردم تو دهنم و همزمان که میک میزدم گفتم: 

 کدوم کار؟ من که کاری نکردم. -

 +اره پس اون عمه من بود.  

وااای چه عمه بدی دارین، اذیتتون میکنه؟ -

سری به نشونه تاسف تکون داد و کنارم 

 نشست. 

 +بریم واسه کتک دوم امشب؟ 

 هیییییین. -

 پس میریم.  +خب

 از حالت خوابیده خارج شدم و نشستم. 

 نههههههه، تروخدا. -

 +اره. 

 ژست فکر کردن گرفت.. 
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+اوممم  چطوره اولین تنبیهت و خودت انتخاب 

 کنی؟ با حالت زار لب زدم:  

  ¡ددی-

 +خودم انتخاب کنم بد میبینی هاااا؟ 

 خب باشه. -

 دم . چهار دست و پا رفتم سمتش و رو پاهاش خوابی

 پاهام کنار پاش بود و با دستامم مچ پاهاش و گرفته بودم.  

 هیجان کل وجودم و برای اولین تنبیه گرفته بود.  

  

 دستش و از شکمم رد کرد و رسوند به کمربندم. 

سرم و بلند کردم نگاش کنم که اون یکی دستش و گذاشت رو سرم و اجازه نداد 

 باال.  بگیرمش

 انداخت کنار پام و دکمه شلوار و باز کرد. کمربند و باز کرد و 

دستش و از رو گردنم برداشت و گذاشت دو طرف شلوارم، شلوار و شرت و باهم 

 کشیدپایین. 

 از خجالت سرم و بیشتر خم کردم. 

 دستش و دورانی رو باسنم میکشید. 

 +هر ضربه رو میشماری،نشماری برمیگرده از اول . 
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 چش.. -

 که اولین ضربه خورد به باسنم.. حرفم کامل نشده بود 

 ک اخخخ... ی-

رفته رفته شدت ضربه ها بیشتر میشد و اجازه نمیداد درد و تجزیه کنم و ضربه 

 رو میزد.  بعدی

 نمیخواستم اشکم و ببینه اونم با اولین تنبیه که فکر کنه ضعیفم. 

 چشمام و بهم فشار میدادم و مچ پاهاش و تو دستم گرفته بود. 

 برمیگردیم از اول.  +نشمردی

 ددییییی. -

 کپالی باسنم رو تو دستاش گرفت و فشار داد. 

 اخخخخخ... ددی... ددی... -

 +چیه؟  

 ددی نکن توروخدااا.... ددی... -

 مشتش و باز کرد و ضربه دیگ های به باسنم زد که از شدت ضربه پرت شدم جلو... 

 ای گرفتی از تنبیه؟  ه+خب چه نتیج

تم رو زمین و خواستم بلند شم ولی دستش و گذاشت رو کمرم و فشار دستام و گذاش

 داد. 

 +تو همین حالت بگو... زو د 
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 اخه شکمم درد گرفته.. -

 +منتظرم.. 

 به حرفتون گوش میدم دیگه اذیت هم نمیکنم، فضولی هم نمیکنم. -

 +افرین . 

 با کمک ددی از رو پاش بلند شدم. 

 +دمر بخواب تا بیام.  

  

 خوابیدم و دستم و گذاشتم رو باسنم. دمر 

 اخخخخخ کون نازنینم.  -

 زد نابودت کرد؟ اشکالی نداره ازش انتقام میگیرم . 

 +چی میگی با خودت؟ 

 هییین شما چرا مثل جن یه دفعه وارد میشین؟ -

 پایین تخت نشست و کمی از پمادی که تو دستش بود و زد به باسنم. 

 ورود به اتاق خودم اجازه میگیرم. +ببخشید از دفعه دیگه واسه 

 افرین، بگین حجاب کنم. -

 از جاش بلند شد و دستش و با دستمال پاک کرد. 

 +مزه پرونی بسه، بخواب دیگه. 

 هییییی باشه، شب بخیر. -
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 کنارم دراز کشید و پتو و کشید رو هردوتامون. 

 +شبت بخیر. 

  

 چند دقیق های گذشته بود ولی خوابم نمیبرد.  

 ما ددی همین که چشماش و بست خوابش برد. ا

 بهترین زمان بود واسه فضولی. 

 اروم از رو تخت بلند شدم و رفتم سمت دیگه تخت که گوشی ددی بود.  

 گوشی و روشن کردم و با ذوق به صحفه بدون قفل خیره شدم.  

 اول وارد قسمت تماسای اخیر شدم. 

 شت ببینم کیه. اخرین تماسش با همون شمارهای بود که نذا

 پروفایلش و باز کردم. 

شتتتت خدای من مگه ممکنه دو نفر تا این حد شبیه به هم باشن؟ مگر اینکه خواهر 

 وبرادر باشن. 

 خب خب پس ددی من خواهر هم داره. 

 خیالم از این بابت که راحت شد دنبال شماره خودم گشتم ببینم چی سیو کرده.  

 د اخه پسر شیطان هم شد اسم واسه لیتل؟ با چیزی که دیدم بادم خالی ش

گرمی نفس که به گردنم خورد، پر از ترس و استرس دستام شروع به لرزیدن 

 ای زدم.   هشت چرخیدم و با دیدین لبخند ضایکردن.  اروم به پ

 اخه کی شانس داشتم ؟ 
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 تکیش و داده بود به دستش و با اخم نگام میکرد. 

م و با لبخند ضایه تری، گزاشتمش روی بدون حرفی گوشی رو خاموش کرد

 میز.  

 +ببند نیشت و بچه پررو. 

 میترسیدم جوابش و بدم اوضاع بدتر بشه. 

 +حیف یعنی فقط حیف بهت قول دادم هرکاری کردی تنبیهت نکنم. 

اخخخجوووون یادم نبود ساعت از دوازده گذشته و دیگه وارد روز بعدی 

 شدیم. 

 د شدم.  با این حرفش شیر شدم و بلن

دستم و گذاشتم پشت کمرم، سرم و گرفتم باال و تو اتاق شروع به قدم زدن 

 کردم. 

+حاال واسه من شیر شدی توله سگ؟ 

پریدم رو تخت و خودم و انداختم رو 

 بدنش. 

 +تو یه توله اهلی هستی خب؟ این رفتارا رو نباید داشته باشی. 

 من نمیخوام پت توله سگ داشته باشم. -

 گذاشت رو پهلوم و خوابوندم رو تخت. دستش و 

 +حاال بخواب فردا صحبت میکنیم. 



39 
 

 دستش که رو پهلوم بود و کنار زدم و رو تخت نشستم. 

 مشخص بود کالفه شده و اگه قول نداده بود تیکه تیکم میکرد. 

+اراد میدونی من فقط واسه فردا قول دادم کاریت نداشته 

 .  دربیام خجالتت از شنگق خیلی میتونم بعدی روزای ¿ ¡باشم

 بیخیال شیطنت شدم و خوابیدم. 

میدونین از این به بعد چی میخوام صداتون -

 بزنم؟  ارنجش و گذاشت رو چشماش و لب زد.. 

 +چی؟  

 مستر ضدحال، مستر باد خالی کن. -

 لبخندی اومد رو لبش که زود جمعش کرد.  

 دیدمش... دیدددددمششششش. -

 ش برداشت و با تعجب گفت:  ارنجش و از رو چشم ا

 +چیو دیدی؟ 

نزدیکش شدم و خودم و چسبوندم به بدنش و با صدایی که به زور شنیده میشد لب 

 زدم:  

 لبخندتون. -

 نفسش و پر صدا بیرون داد و چک محکمی به باسنم زد که بیشتر چسبیدم به بدنش.  
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 دستش و گذاشت رو باسنم و شروع مالیدنش کرد. 

 ی دد-

 ف نزن بخواب. +حر

 سوال دارم خب. -

 +تو که امشب ما رو دیوونه کردی؛ بگو ؟ 

 خواهرتون کجاس؟ -

 +رفتن مسافرت تا چند روز دیگه برمیگردن. 

 چرا جمع بستین؟ رفتن؟ -

 +اراد؟  

 بله ددی؟ -

 +چطوری دانشگاه قبول شدی پسرم؟ 

 خب باهوش بودم. -

 +بله. 

 کامال مشخصه. 

 مشتی به سینش زدم. 

 عهههه ددی مسخرم نکن. -

 +باشه. 

 سرم و بلند کرد و دستش و گزاشت زیر سرم. 
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 +بخواب دیگه. 

 چشم. -

  

  

 با حس اینکه دارم له میشم از خواب بیدار شدم.  

 ددی محکم تو بغلش گرفته بودمو  نمیتونستم حتی یه اینچ تکون بخورم.  

م و با چشمایی شیطون، به با یاداوری قولی که دیشب بهم دادن، لبخند خبیثی زد

 خیره شدم.   ددی

 باال تنه لختش بدجور چشمک میزد؛ بخصوص نوک سینش. 

با فکرای پلیدی که تو سرم داشتم سرم و نزدیک سینش بردم و  نوک سینش و تو 

 کردم و شروع به مک زدن کردم.   دهنم

دم بیدار شده، چند ثانیه از کارم نگذشته بود که دستش و تو موهام فرو کرد که فهمی

 بدوناینکه نوک سینش و ول کنم سرم و کج کردم و بهش نگاه کردم. 

 با چشمای خمار از خواب بهم نگاه میکرد.  

 موهام و تو مشت گرفت.  

میدونستم تا  چند ثانیه دیگه موهام و میکشه و بهتر بود تا زمان و از دست ندادم 

 نقشم وعملی کنم. 

 تم و فشار دادم.  نوک سینش و بین دندونام گرف
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 اخی گفت و موهام کشید.  

 با کشیده شدن موهام، سرمم کشیده شد به سمت باال. 

کارش به اندازهای یهویی بود که نتونستم نوک سینشو ول کنم و با سرم کشیده شد  

 باال.  سمت

 دادی زد که مطمئنم تا چند کوچه باالتر هم رفت. 

ای در  هفکر کنم دیگه سین ر بهم فشار دادم؛ کهاز دادش هول کردم و دندونام و بیشت

 نباشه.  کار

 و شل کردم و اروم سرم و بلند کردم. دندونام

 چشماش و بسته بود و نفسای عمیق میکشید. 

 خدایا خودت به جوونیم رحم کن. 

 +اراد فقط جلو چشمم نباش. 

 از تخت پایین اومدم و از اتاق بیرون بیرون. 

 بد و بیراه گفتن رو از سر گرفتم .  یکی زدم تو سر خودم و

اخه اراد این چه کاری بود تو کردی 

 ؟ بدبخت و زدی مجروح کردی.  

 دیگه  بی ددی شدی.  

 دیگه تو خوابت هم نمیبینیش. 

 اخخخخخخ؛ سرم. -
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 سرم و تو دست گرفتم و نشستم. 

 ه.. این ستون چی میگه وسط خونه؟ نمیگن شاید یکی با کله بره داخلش شهید باش

 وااای خداا سرم. 

 با حرص لگدی به ستون زدم که نفسم رفت.  

  ¡اخه اراد دیوونه

کی لگد میزنه به ستون سنگی که دومیش باشی 

؟ با یه دستم سرمو گرفته بودم و با دست دیگه 

 پام. 

 هنوز داشتم ناله میکردم که صدای در اتاق بلند شد . 

 سینش از اتاق اومد بیرون. ددی درحالی که یه دستش و گذاشته بود رو 

با دیدن منی که کنار ستون نشسته بودم و پا و سرم و تو دست گرفته بودم اومد 

 سمتم. 

 +چت شده تو؟ خوبی؟ 

 نهههه، خوب نیستم. -

 دستم و از رو سرم برداشت و به جایی که دستم بود نگاه کرد. 

 +چیزی نشده که، پاتو ببینم. .. 

 ش انداخت و بلند شد.  پام و بلند کردم،نگاهی به

 +بازم هیچیش نشده،هرچند اگه هم شده بود حقت بوده.  
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 از رو زمین بلند شدم و لی لی کنان پشت سرش راه افتادم. 

 مربا و پنیر از داخل یخچال بیرون اورد و گذاشت  رو میز. 

+چخبرته بچه؟ درست راه برو؛ مگه ترکش 

 خوردی؟ خودم و انداختم رو صندلی. 

ددی دلت میاد؟ من که میدونم همین االن که من پام درد میکنه شما دلتون  اخخ-

 جیزغاله میشه ولی به روم نمیارین.  داره

 خندش و کنترل کرد و نون و گذاشت وسط میز و خودشم روبروم نشست. 

 +هر ثانیه ای که میگذره دارم بیشتر باهات اشنا میشم و اخالقات و میفهمم. 

لقمهای که سمتم گرفته بود و از دستش گرفتم و گذاشتم تو  نیشم و باز کردم و

 دهنم. 

 خب بنظرتون من چجور ادمیم؟ -

 تکهای که تو دهنش بود و قورت داد و لب زد.. 

 +تو از اون ادمایی هستی که در ظاهر اروم و مظلومی ولی در واقع پسر شیطانی. 

 نی. عععع ددی دلت میاد؟ اگه من پسر شیطانم شما خوده شیطا-

 +باشه، حاال حرف بسه دیگه. .. 

 ای بیشتر نخوردیم و عقب کشیدیم.   ههردو چند لقم

 هیچکدوم هم دلیل بی میلی رو نمیدونستیم.  
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 میز و با کمک هم جمع کردیم و ظرفارو شستیم. 

 دست خیسم و با لباسم خشک کردم و چشم غره ددی رو به جون خریدم.  

 م.  کنار ددی خودمو رو مبل انداخت

 ددی چیکار کنیم؟ -

 +نمیدونم. 

 پی اس فور بزنیم؟ -

 +خیر . 

 دانشگاه کاری چیزی نداری بیکار کنار من نشستی؟ 

 نچ، شما خودتون مشق ندارین؟ -

از کلمه مشق که واسه ددی بکار بردم خندم گرفته بود ولی میدونستم دیگه اگه 

 زنده به گورم میکنه.  بخندم

 بگو. +بجه پررو، از خانوادت 

با شنیدن اسم خانواده اخمام رفت توهم و اون حال خوشم در عرض یه ثانیه دود 

 شد. 

 +چت شد؟ چرا این شکلی شدی؟ 

 هیچی؛ چیز مهمی نیست. -

 نمیدونستم از کجا شروع کنم و چی بگم ولی باالخره باید میگفتم.  

  

 نفس عمیقی کشیدم و شروع به حرف زدن کردم.  
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 یا دست کیه و چی به چیه فقط مامانم کنارم بود.  از وقتی فهمیدم دن-

 دیگه هیچ کسی نبود؛ نه واسه خودم نه مامانم. 

همه چی خوب بود، وضع انچنانی نداشتیم ولی خب دستمون به دهنمون میرسید؛ 

 مامان هم کار میکرد.   البته

چ هرچی بزرگتر میشدم کنجکاو تر میشدم که بدونم بابام کیه؛ ولی خب مامان هی

 جواب درستی بهم نداد.   وقت

همیشه میگفت اون مرده؛ ولی مگه میشه یکی مرده باشه و هیچ قبری نداشته 

 باشه ؟ هیچ وقت نتونستم بفهمم بابام کیه.  

 هنوزم نمیدونم.  

ولی خب درسته مهم بود؛ ولی نه به اون اندازه که با هربار گفتنش مامانم و اذیت 

 کنم.  

ه بودم و زندگی خوبی داشتیم تا روزی که مامانم با یه مردی بیخیال این موضوع شد

 شد. میگفت مرد خوبیه و هوامون و داره؛ ولی اون چیزی که فکر میکردیم نبود.   اشنا

 اوایل خوب بود.  

 .  من با ¡ولی رفته رفته بد شد؛ با مامانم نه هااا

 . میگفت دلش نمیخواد یکی که از رگ و ریشش نیست تو خونش باشه 

 اون موقع سن زیادی نداشتم خب، همش پونزده سالم بود. 

 مامان راضی شد منو از شمال بفرسته تهران مدرسه شبانه روزی که تو اون خونه

 نباشم.  
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 راستش بهش حق میدادم که اونم منو نخواد. 

میدونی االن چند ساله که ندیدمش و همش از دور میبینمش که شاید این دل اروم 

 تن این حرفا خیلی برام سخت بود ولی باید میگفتم.  بگیره ؟ گف

 چشمای پر و صدای گرفته از بغضم، اجازه به زبون اوردن حرفه بیشتری رو بهم نداد. 

 متوجه حال بدم شد و کشیدم تو بغلش. 

 +هیییس... اروم باش. .. 

 از این به بعد من هستم دیگه.  

 وری کردم. نیازی نیست به گذشته فکر کنی و ببخشید یادا

 از این به بعد من همه چیزتم خب؟ باشه پسرم ؟ 

تو این حال داغون و قلب شکسته، حرفش یه مرحم بود که هم روح و هم جسم و 

 کنه.  درمان

 اینبار دیگه اشکام از ناراحتی نبود، از ذوق بود. 

 کمرش و چنگ زدم و بیشتر بهش چسبیدم.  

 کرد. دستش و گذاشته بود رو کمرم و نوازش می

 نوازشاش چیز دیگ های بود، ارامشی داشت که از هیچ چیز و هیچ کس نصیبم نمیشد. 

 از نوازشاش بدنم داشت شل میشد که فهمید. 

 .  پاشو ¡+نخوابیا
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 دستام و دور کمرش سفت تر کردم و سرم و فرو کردم تو گردنش.  

 +پاشو... اراد پاشو میخوام امروز ناهار و خودمون درست کنیم. 

 سرم و بلند کردم با حالت خماری لب زدم.. 

 راست میگی؟ گولم نمیزنی که. -

 تک خنده جذابی زد که این دل هزار برابر براش رفت . 

 +نه پاشو بریم.  

  

رو اپن نشستم و شروع به تکون دادن پاهام کردم، پاهام با زمین خیلی فاصله نداشت 

 خب دوست داشتم این کارو.  ولی

 کنیم؟ +خب چی درست 

 پیتزااااا  -

 نچی گفت و رفت سمت یخچال. 

 از اپن پایین پریدم و پشت سرش راه افتادم. 

 دارم.  عع چرا؟ من پیتزا دوست-

 +دیشب فست فود خوردی چخبره هر روز. 

 اخه من دوست دارم -

 بسته مرغ و از یخچال و بیرون اورد و گذاشت رو کابینت. 

 سرش راه می افتادم. منم مثل یه جوجه هرجا میرفت پشت 
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 عع جوابم نمیدین ؟ -

 مرغارو از بستش بیرون اورد و ریخت داخل یه ظرف بزرگ همزمان هم جوابم داد.. 

 +گل پسر وقتی میگم نه یعنی نه دیگه چرا تکرار میکنی؟ 

 باشه اصال نخواستم. مستر ضدحال. -

میشد من چاقوی بزرگی که تو دستش بود و گرفت سمتم و قدم قدم که نزدیک 

 دورمیشدم، با لحنی که پر از خنده و شوخی گفت... 

 +یه توله اینجا هست که میخواد با ددیش قهر کنه. 

 دستام و گرفتم باال و سرعت قدمام و تند کردم. 

 اره این توله حق دار ه -

 بعد حرفم قیافه ناراحتی به خودم گرفتم که به قصد گرفتنم خیز برداشت سمتم. ... 

 له اینکه بهم برسه از اشپزخونه بیرون رفتم. ولی تا قب

 صحنه جالبی بود ددی با یه چاقو افتاده بود دنبالم منم با داد و جیغ به هر سمتی فرار

میکردیم اگه یکی ما رو تو این وضعیت میدید بی شک میگفت ددی قصد جونم و داره 

 دیوونه هستیم. ...  یا

  

 بین نفس نفس زدنام به زور لب زدم..  با خستگی خودم و رو مبل انداختم و از

 باشه.. باشه... ای.. این توله حق قهر کردن نداره . -

 خودش و کنارم رو مبل پرت کرد و چشماش و بست.  
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ددی ظرفارو کفی میکرد و من اب میکشیدم و در اخر هردو از فرط خستگی پهن 

 مبلشدیم. 

 ددی از خستگی کار منم از خستگی اذیت. 

 واقعا روز شانست بود توله. +امروز 

 سرمو گذاشتم رو پاهاش و تو خودم جمع شدم. 

 به من نگو توله. -

 +پس چی بگم ؟ 

 اوممم شیطان. -

 +شیطان مگه پته؟ 

 اره  -

 +چه جالب بعد چه کارایی میتونه انجام بده؟ 

 مثال یهو میزنم نصف شمارو اتیش میزنم بعد شما تنبیهم میکنین.  -

 ری تنبیهت کنم؟ +منه نصفه چطو

 نمیدونم یه ددی دیگه باید بدونه چطوری لیتلش و تنبیه کنه.  -

 +دقت کردی زبونت خیلی دراز شده؟ 

 زبونم و از دهنم بیرون اوردم و با انگشتام اشاره کردم بهش. 

 نوووو  نشده که به همون اندازس. -

 سرش و تکیه داد به پشتی مبل و چشماش و بست . 
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 ه امروز نوبت توعه. +فعال بتازون ک

 با ذوق نشستم و دستام و کوبیدم بهم. 

 پت اسب باشم؟ -

 چشماش و باز کرد و با تعجب نگام کرد. 

 +شوخی میکنی؟ 

 نهه خیلیم جدیم.  -

 +کوتاه بیا عزیزم. 

 اصال نیاز نیست حتما پت داشته باشی. 

 میخوام داشته باشم. -

 +پت اسب اخه؟ 

 نههه خرس بهتره. -

 ه داروشکر حدودی بهتر از اسببازم خ+

 به پتم احترام بزار لطفا. -

 چپ چپ نگام کرد و چشماش بست. 

 چه کیفی داره رو مخ بودن  جون جون.. 

اهاش و سعی کردم بخوابم ولی هرکاری میکردم خوابم باز سرم و گذاشتم رو پ

 نمیبرد.  

 بلند شدم و رو پاهاش نشستم. 
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 دستمو گذاشتم دو طرف صورتش. 

 دی... ددی نخواب من خوابم نمیاد. د-

 +ولی من خستمه. 

 ددی.... عع ددی نخواب دیگه.  -

 +اراد بهونه نگیر لطفا بگیر بخواب خستمه. 

 سر من داد میزنی ؟ -

  

 چشماش و بهم فشار داد و زیر لب گفت.. 

 +کی داد زدم؟ 

 حاال میزنین زیرش؟ -

 ریز میخندیدم. از رو پاهاش بلند شدم و رفتم سمت تراس و ریز 

 فکر کردی جناب یه امروز ازادم میخوام خودمو خالی کنم دیگه. 

 +اراد کجا میری؟  

 سعی کردم به صدام حالت ناراحتی بدم. 

 میرم...میخوام با تنهایی خودم خلوت کنم.  -

 بلند شد و پشت سرم اومد که خودم و انداختم تو تراس و در و بستم. 

 دم بیاد داخل. پشت در نشستم و اجازه ندا

 صداهای ناواضحی میومد که میگفت در و باز کن ولی نچ اقا سینا تازه اولشه.  
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لعنتی اینجارو ببین همش گل. با ذوق رفتم سمت گال و یکی یکی نگاشون میکردم 

 دست رو گلبرگاشون میکشیدم.  و

 +دوسشون داری؟ 

 یعنی اینقد درگیر گال بودم که نفهمیدم وارد تراس شده.  

 ارهههه خیلی . -

 +کدومشو بیشتر دوست داری ؟ 

 به کاکتوسی که رنگ زرد بود اشاره کردم. 

 +ابی و نمیخوای؟ 

 نچ زرد و میخوام.  -

 دستی پشت گردنش کشید. 

 +یکی برات میخرم. 

 نچ اینو میخوام. -

+زرده مال سلینه درسته پوستم و میکنه ولی باشه 

 بردارش. 

 فتم تو خونه. با ذوق گرفتمش تو بغلم و ر

 +توله خرس نمیخوای یه تشکری کنی؟ 

 مال شما نبود که مال سلین خانومه از اون تشکر میکنم. -

 +ببین امروز تموم میشه خب؟ من زبون تو رو کوتاه میکنم. 



54 
 

زبونی براش بیرون اوردم و خودم و سرگرم کاکتوسم 

 کردم.  

 ددی اسمشو چی بزارم؟ -

 +نمیدونم. 

 میدونین. ایییححح پس چی -

 +درست صحبت کن دیگه امروز خیلی از حدت گذشتی. 

 سر من داد میزنی؟ -

 سری به نشونه تاسف تکون داد و رفت سمت اتاقش.  

 چند دقیقه نگذشته بود که صداش از تو اتاق بلند شد.. 

 +اراد بیا اینجا بیینم. 

 صداش عصبی بود دیگه وقته اذیت کردن نبود. 

 و رفتم سمت اتاق. ...  بیخیال تیغ تیغیم شدم

  

 لب تخت نشسته بود و با اخم به گوشیم زل زده بود. 

 رو دیده.  18یا خود خدا نکنه اون فیلمای+ 

 کنارش نشستم. 

 بلههه فاتحم خوندس دیگه. 

 +اینا چین تو گوشیت؟ 
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 به سقف نگاه کردم و شروع به سوت زدن کردم. 

 گوشم و بین دو انگشت گرفت و پیچوند. 

 دم سمتش تا درد کمتری بکشم ولی فایده نداشت. خم ش

 اخ... اخخ ددی... ددی کنده شد به موال. -

 +اینا تو گوشیت چیکار میکنن؟ 

 مال دوران جاهلیته، اخخخ... دد ی -

اراد بفهمم با خودت ور رفتی بالیی سرت میارم که تا عمر داری اسمشم بشنوی -

 ازترس خودتو خیس کنی. 

 اشه فقط گوشمو ول کن. باشه. ... باااا-

 گوشمو ول کرد و رو تخت دراز کشید. 

 یعنی اگه متوجه میشد امشب میخوام برم استخر پارتی با بچه ها چیکار میکرد. 

نگاهی بهش انداختم که چشماش و بسته بود، نگم بهتره احتمال زنده موندم 

 بیشتره.  

 میگم که من عصر برم خونه خودم نه؟ -

ینا فردا عصر میان، بمون کال میخوام معرفیت هم کنم راحت ا +نه بمون. مامانم

 دیگه.  باشیم

 معرفی چی؟  -

 +فعال میگم دوست تا یه مدت بگذره همه چیو بگم . 
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 خانوادتون مشکل ندارن؟ -

 +نه میدونن همجنسگرا هستم. 

 اها ولی من کار دارم باید برم. -

 چشماش و باز کرد و مشکوک نگام کرد. 

 ز نگفتی کار نداری؟ +مگه دیرو

 اخه میخواستم پیش شما باشم گفتم ندارم. -

خدایااا یعنی یه پارتی ارزش این دروغا رو داره؟ 

 شیطون درونم داد میزد: اره اره اره. 

 +هوووف باشه، شب خودم میبرمت. 

 عصر بریم؟ باید رو پروژم کار کنم. -

 کشیدم تو بغلش و سرم و فشار داد به سینش. 

 نیم ساعت بزار من بخوابم عصر میبرمت باشه.   +تو فعال

 م دلم نیومد اذیتش کنم و اروم گرفتبیشتر از این دیگه 

  

 +اراد دیگه توصیه نکنم، زنگ زدم فورا جواب میدی. 

 باشه. بااااااشهههه، فهمیدم بخدا.  -

 +خوبه مواظب خودت باش. 

 یین.  خم شدم سمتش بوس های رو گونش زدم و از ماشین پریدم پا
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 سینا: 

تو راه برگشت که بودم یکی از بچه ها زنگ زد و گفت امشب پارتی دعوتیم و 

 رفته بوده بگه.  یادش

 از اون پارتی توپا که خوراکن. 

لباسام و چک کردم و از خونه زدم بیرون، خداروشکر ماشین بابا بود و نیازی نبود 

 دربه در دنبال ماشین باشم. 

  

 گی همزمان با بچه ها رسیدم به ویال.  بعد یه ساعت رانند

 ارین، محمد و اشکان رفیقای فاب که رفاقتی طوالنی باهم داریم. 

خدای من اینجارو، یه استخر بزرگ که کلی ادم توش ریخته بود و خدا میدونست 

چهمیکنن یه طرف هم پیست رقص بود و یه سری داشتن میرقصیدن نه، بگم همو 

 بهتر بود.   میمالیدن

 عد سالم و احوالپرسی با چند نفر رفتیم سمت بار . ب

 ط ب میخوام مست کنم برم مخ بزنم فقاشکان:امش

ده سال ینقد خورده بودی که یکی تور کردیمحمد: بشین بابا دفعه قبل یادت نی ا

 از خودت بزرگ تر بود اون میبردت تو تخت نه تو اونو. 

ی نازک کرد و پیکش و یه با حرف محمد هممون خندیدیم که اشکان پشت چشم

 سرریخت باال. 

 و ببین دلم خواست؟ رون پسر ا اهاشکان: اوووووف بچه 
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 همه باهم برگشتیم سمت جایی که اشکان اشاره میکرد. 

 اندامش به اراد میخورد ولی خب مگه میشه بدون اجازه من؟ 

ی از بچه ها دور شدم و شمارش و گرفتم، چشمام هم به اون پسر بود ببینم چ

 میشه.  

 دست کرد تو جیبش و گوشیش بیرون اورد... 

 فورا قطع کردم و سعی کردم به خودم مسلط باشم که همینجا نزنم نصفش کنم. ... 

 

 اراد:  

 ددی جدیدا تک زنگ میزنه جون بابا. 

بی توجه به بچه ها راه افتادم سمت اخر باغ که صدای کمتری به اون قسمت میرسید 

 ف بزنم. ومیتونستم راحت حر

 تکیه دادم به درخت و شماره ددی و گرفتم. 

 زنگ گوشی از پشت سرم بلند شد همزمان با بوق خوردن این طرف . 

چرا این صدا شبیه به صدای زنگ گوشی ددی؟ 

 نه ممکن نیست همچین چیزی. 

 قبل از اینکه برگرم دستی رو شونم حس کردم. 

 از زیر چشم به دسته نگاه کردم. 

 امکان داشت ددی باشه. مثل اینکه 
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 گرمی نفساش و کنار گوشم حس میکردم. 

 +اینبار اگه خدا هم بیاد التماس کنه بیخیالت نمیشم . 

 اب دهنم و به زحمت قورت دادم، خدا چرا من اینقد بد شانسم. 

 +خوش باش فعال که دارم برات. 

 دستش و از رو شونم برداشت و عقب گرد کرد. 

 رو زمین نشستم بی توجه به اینکه لباسام کثیف میشن.  کنار درخت سر خوردم و

 بهترین راه این بود فعال ازش دور باشم، وگرنه امشب زنده نمیموندم. 

 چندتا نفس عمیق کشیدم و برگشتم پیش بچه ها. 

 بچه ها من کاری برام پیش اومده و باید برم ببخشید. -

 که ددی متوجه نشه از ویال توجهی به اعتراضای بچه ها نکردم و سعی کردم طوری

 بزنم بیرون.  

خدا میدونه با چه سرعتی خودمو رسوندم به خونه همش فکر میکردم ددی داره 

 سرم میاد.  پشت

با همون لباسا خودمو پرت کردم رو  در ورودی و واسه اطمینان بیشتر قفل کردم و

 مبل. 

 خدا میشه بگی من چرا این قدر بدشانسم ؟ 
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تلف میشدم ولی کیه که حوصله داشته از گشنگی داشتم 

باشه؟ یه ساعتی از برگشتنم میگذره ولی هنوز خبری از 

 ددی نشده. 

 امیدوارم بیخیال امشب شده باشه. 

 هایی که به در زده میشد تمام معادالتم بهم ریخته شد. .. ه ولی با تق

  

 با گیجی از رو مبل پریدم و سرگردون دور خودم میچرخیدم. 

 هایی که به در میزد محکم تر میشدن.  هذشت ضربهرچی میگ

 صدای باز شدن در واحد بغلی اومد که گوشم و چسبوندم به در ببینم چی میشه. 

 *چخبرته اقا نصف شبی؟ 

 ددی جوابی نداد و به کارش ادامه داد. 

 *اقا مگه با تو نیستم؟ ساعت یک شبه زا به راهمون کردی. 

 میشدم.  +اگه کارم مهم نبود که بیخیال

 *اقاجان تو ببین برق خونش خاموشه، یعنی خوابه بر و بعدا بیا مزاحم نشو. 

 +باشه باشه. 

 صدای دور شدن قدماش به گوشم که رسید خودم کنار در رو زمین انداختم. 

 هووووووف به خیر گذشتا. 

 نفسم و هنوز کامل بیرون ننداخته بودم که صدای زنگ گوشیم بلند شد. 
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 هه صدای گوشی رو حالت عادی بود، فهمید. وااااای نه

 اینقد هول کرده بودم نمیتونستم خفش کنم. 

 صداش قطع شد که فورا پیامی برام اومد. 

+ببین اراد در و باز کردی که کردی نکردی جوری بگات میدم که از درد زمین و 

 گازبزنی. 

 م. با دیدن پیامش لرزی به تنم نشست و دندونام از ترس میخوردن به

 کلید و از رو میز برداشتم و رفتم سمت در. 

 من که قرار بود نابود بشم چه فرقی داره امشب یا فردا . 

هیمن که کلید و تو قفل چرخوندم به در هل داد که خورد تو صورتم و افتادم رو 

 زمین. 

از درد دستمو گذاشتم و رو صورتم، گرمی خون و حس میکردم که از دماغم 

 میومد.  پایین

 درو بست و کنارم  رو دو پا نشست.  

دستم و از رو صورتم و برداشت و نگاهی به صورتم انداخت که خون از دماغم 

 پاییناومده بود و تا زیر چونم داشت میرفت. 

 پوزخندش رو مخم بود.  

 انگشت شصتش و رو خونی که گوشه لبم بود کشید و انگشتش و وارد دهنم کرد. 

حرکتش ،سرم و کشیدم عقب ولی اجازه نداد خیلی سرم و  حالم بهم خورد از این

 عقب با اون یکی دستش موهام و گرفت و سرم و ثابت نگه داشت.  بکشم
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 انگشت اشارش و هم به انگشت شصتش اضافه کرد و وارد دهنم کرد. 

 انگشتاش و تا ته حلقم میبرد و میکشید عقب.  

  

 اوق زدن و چنگ انداختن به مچه دستاش 

 فاید های نداشت فقط کارش و با شدت بیشتری انجام میداد. هیچ 

انگشتاش و از دهنم بیرون کشید که نفس عمیقی کشیدم میدونستم این مقدمه 

 بدتر از این قراره سرم بیاد.  تنبیهمه و

  

رو مبل نشست و پا رویه پا انداخت و به منی که هنوز جلوی در نشسته بودم اشاره 

 کردکه برم پیشش. 

 ین پاش نشستم و سرم و پایین انداختم.پای

 دست تو موهام انداخت و سرم و بلند کرد. 

 فکر کنم امشب همه موهام بریزن اینقدری که ددی کشیدش. 

 با چکی که تو صورتم خورد به خودم اومدم و به صورتش چشم دوختم. 

 +مگه با تو نیستم؟ 

 د ببخشید... ببخشی-

 جا. به کمر بخواب و دو پات بزار این

 به بین پاهاش اشاره کرد. 

 تو پوزیشنی که میخواست قرار گرفتم . 
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 کی از اشپزخونه قاشق و فندک برداشته بود که من متوجه نشدم. 

 فندک و روشن کرد و گرفت زیر قاشق. 

 +فقط دوست دارم یه اینچ از جات تکون بخوری تا تنبیهت دو برابر بشه. 

 ستم.  با ترس سری تکون دادم و چشمام و ب

 +چشمات و باز کن و به من نگاه کن. 

 قاشقی که از داغی رو به سیاهی رفته بود و به کف پام نزدیک کرد. 

از استرس پاهام شروع به لرزیدن کردن که از مچ تو دست گرفتش یعنی هیچ 

 جوره نمیخواست بیخیال بشه. .. 

 قاشق و که گذاشت کف پام بوی سوختگی و قشنگ حس میکردم. 

 رد نفس باال نمیومد و حس میکردم از صورتم اتیش داره بیرون میزنه. از د

 قاشق و برداشت و باز فندک و گرفت زیرش. 

 ددی... -

 +هییییس، چیزی نشنو م 

 خودم و کنترل میکردم اشکام نریزن ولی دیگه فایده نداشت. 

یرم.... ددی... ددی توروخدا... هق... دیگه بدون...هق.. اجازتون دستشویی هم نم-

 هق. 

 حرفام براش مهم نبودن که قاشق و به اون یکی پام نزدیک کرد. 

 ددی... هق.. دد ی -
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  نگاهی به چشمای اشکیم انداخت و قاشق و پرت کرد رو مبل. ...

 دستم و گرفت و بلندم کرد. 

 ا +درست وایس

نم درحالی که سعی میکردم اشکایی که دیگه تبدیل شده بودن به هق هق و کنترل ک

 زدم.  لب

 م میتونپام درد میکنه.. ن-

 تکیه داد به مبل و با تفریح نگام کرد. 

 پامو گذاشتم رو زمین ولی سعی میکردم فشار روی اون یکی پام باشه. 

 م +خب منتظر نتیجه تنبیه

 م دیگه بدون اجازتون بیرون نمیر-

 د افرین حاال ش-

 کشیدم سمت خودش و تو بغلش جا گرفتم. 

 ر کمرش محکم حلقه کردم مثل اینکه یکی میخواست ازم بگیرتش. دستامو دو

سرمو به سینش فشار دادم و اشکام باز روونه شد دستش که داخل موهام بود و شروع 

 حرکت دادن کرد و همزمان با حرفاش ارومم میکرد.  به

  

 پایین پام نشسته بود و پماد سوختگی به پام میزد. 

 زی دروردیااا +چیزیشم نشده اونقد کولی با

 ن قاشق بزارم رو پاتو خب بیاین منم-
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 +مگه من پسر بدی بودم؟ 

 ی نه ددی بدی بودی و باید تنبیه بش-

 ب +حرفای جدید میشنوم،خ

 ه همین دیگ-

 کنارم خوابید که سرمو بلند کردم و گذاشتم رو دستش 

 میدونین تنبیهتون چیه؟ -

 +چی؟  

 ن بوسم کنی-

 ه +اینکه جایزت

   جدااا؟-

 +اره فقط خودتو کنترل کن لطفا تا همسایه ها نریختن سرمون. 

 سرش و بلند کرد و لباش و گذاشت رو لبم. 

 بلد نبودم ببوسم، در حد تکون دادن لب بلد بودم فقط . 

 لبم بین لباش قفل شده و به شدت مکیده شدن،از اون بوسه های صدا دار.  

با کشیده شدن لبم توسط دندوناش چشمام لباش و برداشت و لیسی به لب پایینیم زد،

 و از درد فشار دادم به هم و با دستم رو سینش میزدم. .. 

  

 نمیرو رو گذاشتم رو میز و با افتخار به میزی که چیده بودم نگاه کردم. 



66 
 

 برای بار پنجم با صدای بلندی ددی و صدا زدم. 

 میزنی؟  +چرا داد

 خب نیومدین. -

 کلی به میز انداخت. پشت میز نشست و نگاهی 

 +نیومده باشم باید داد بزنی؟ 

 د خب ببخشی-

 صندلی و عقب کشیدم و نشستم. 

 نیمرویی که گذاشته بودم جلوم و برداشت و ظرف عسل و گذاشت جلوم. 

 عسل نمیخوا م -

 +یه توله خرس فقط عسل میخوره.. یادت باشه. 

 خدا اخه اینم حرف بود من زدم. 

ی به چیزای شیرین نداشتم چند  دن عسل کردم، عالق هابا حرص شروع به خور

 بیشتر نتونستم بخورم.  لقمه

 نگاهی به ساعت روی دستش کرد و از پشت میز بلند شد. 

+تا یه ربع به نه وقت داری اون عسالرو بخوری برگردم ببینم هنوز عسل تو ظرف 

 هست اتفاق خوبی نمیوفته. 

 ل خیره شدم. ه درومده به ظرف عسبا چشمای از کاس

 اینهمه عسللللل، وااای خدا غلط خوردم نه. 
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 چند قاشق پشت سرهم خوردم که حس کردم دل و رودم دارن باال میان. 

از پشت میز بلند شدم به طوری که صندلی با صدای بدی زمین افتاد، سمت سینک 

 رفتمو هرچیزی خورده بودم و نخورده بودم باال اوردم. 

ی اونقدی حالم بد بود که نتونستم عکس العملی نشون بدم، اومدنش و حس کردم ول

 دستشو رو کمرم میکشید که باعث میشد کمی بهتر بشم . 

 شیر اب و باز کرد و پشت سر هم اب میپاشید به صورتم. 

 مچ دستش و گرفتم و لب زدم: 

 ه بسه دیگ-

 مطمئنا اگه کمرم و نگرفته بود پخش زمین میشدم . 

 اد بدنم واکنش نشون میداد و اینجوری میشدم.  نسبت به شیرینی زی

 دستم و گرفت و مجبورم کرد بهش تکیه بدم.  

 سمت نشیمن رفت و کمکم کرد رو اولین مبل بخوابم.  

  

 پایین مبل نشست و دستش و گذاشت رو صورتم.. 

 +خب هنوزم مشتاقی واسه پت خرس بودن؟ 

 فت و از کنارم بلند شد. سرم و به نشونه نه باال انداختم که خوب های گ

 چند دقیقه بعد با یه لیوان ابلیمو اومد.. 

 +یکم از این بخور برات خوبه. 

 به اجبار کمی ازش خوردم و باز رو مبل افتادم تمام انرژیم تحلیل رفته بود.  
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 کنترل تلویزون و برداشت همونطوری که کاناالرو با ال و پایین میکرد پرسید.. 

 باشی؟  +خب میخوای پت چی

 کواال -

 با همون چشمای بسته میتونستم حدس بزنم داره سرش و به نشونه تاسف تکون میده. 

 +تو ادم نمیشی خودم باید دست بکار بشم. 

 ر نههه، جدی میگم بب-

 +اراد  

 ه مطمئنم دیگ-

 ه +هوووممم باش

 صدای قدماش و شنیدم که رفت سمت اتاق. 

 ددی جایی میخواین برین؟ -

 پوشیده بود و از اتاق اومد بیرون.  لباسش و

 از رو مبل بلند شدم و سوالی نگاهش کردم. 

 +خانوادم عصر برمیگردن باید برم خونه رو جمع و جور کنم. 

 منم بیام؟ -

 +نه پروژت و تکمیل کن اخرشب ازت نتیجه میخوام .مواظب خودت باش. 

 اجازه حرفی بهم نداد و از خونه رفت بیرون.  

  



69 
 

زده بود برم شمال و مامان و ببینم ولی نه همین دیشب با خاک یکسان شدم به سرم 

نمیتونم دفعه بعدی زنده به گورم میکنه سر فرصت باید با ددی حرف بزنم و  دیگه

 بگیرم که بزاره برم یا خودش هم بیاد...  اجازه

دیشب که خوشیمون نابود شد حداقل االن که تنهام و ددی هم سرگرم کاراش زنگ 

 بچه ها بیان.  زنمب

 به تک تکشون زنگ زدم و قرار شد تا نیم ساعت دیگه خودشون برسونن. 

خوراک رفیقام خونه خالیه که تلپ بشن حاال بگذریم دیگه از بساط و کارایی که 

 میکنن. . 

 سینا: 

ای که با اراد ریختم میگذره همه چیز عالیه هیچ وقت فکر  یه هفت های از رابطه

یه لیتل داشته باشم که از خودم بزرگتر باشه و تا این حد یه رابطه عالی  بتونم نمیکردم

 باشیم.  داشته

 سال اخر ریاضی بودم درسته که اخرش قراره برم داخل شرکت بابا ولی باید به اندازه

م الگو بگیره و موفق بشه البته گاهی هم من باید از ای موفق باشم که پسرکوچولومم از

 .. لگو بگیرم. . اونا

 با صدای زنگ گوشی بیخیال فکر و خیال شدم.. 

 یعنی قرار بود امروز کال رو پروژش تمرکز کنه .. 

 +بله 

 ن سالم خوبی-
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 +مگه قرار نبود رو پروژت کار کنی؟ 

 ب کار کردم خ-

 +اره حتما مثل دفعه قبل فقط دو تا خط بهش اضاف کردی. 

 همزمان که میخندید یه حرفایی هم میزد.. 

 ی یگ+چی م

 ی هوچی.. میگم دد-

 +جان 

 کی بریم شمال؟ -

+به وقتش شما اول رو پروژت تمرکز میکنی وقتی تحویل دادی تصمیم میگیریم 

 بریم.  کی

 صدای کوبوندن پاهاش به زمین حتی اینطرف خط هم میـومد. 

 +باز پا کوبوندی؟ 

 ی دد-

 ارم. +توله ببر حاال خودتو مظلوم نکن برو به کارت برس منم کار د

 چشمی گفت و گوشی و قطع کرد. . 

 مثل همیشه سلین بدون اجازه وارد اتاق شد.. 

 +تو باز گاو شدی؟ 
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بی ادب جلبک، ببین واسه اخرین باره دارم بهت میگم اون کاکتوسم و که دادی -

 دوست دخترت و برام بیار.  به

 ال کتابم و برداشتم.. یبیخ

 +بهش گفتم ولی میگه نمیخوا م 

 اومد سمتم که دستش و گرفتم و تو بغلم گرفتمش..  با جیغ

+اخه وحشی تو که میدونی من همجسنگرا هستم چرا هی میگی دوست 

 دختر با تعجب برگشت سمتم.. 

ی.. ینی تو.. تو دوست پسر گرفتی؟ -

هومی گفتم که باز صدای جیغش بلند 

 شد. . 

  

 اخر مجبور شدم با عصبانیت و تشر سلین و اروم کنم. 

 حالی که موهاش و با یه دست جمع کرد شروع به غر زدن کرد.. در

 من موندم چطوری تحملت میکنه بی اعصا ب -

 چشم غر های بهش رفتم که بیخال چشماش و برام تاب داد بچه پررو. 

 م من برم به مامان بگ-

 +نه االن بگی گیر میدن که معرفیش کنم اونم کار داره بزار سر فرصت . 

 و از اتاق رفت بیرون. ای گفت  هباش
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 چند دقیقه بیشتر از رفتنش نگذشته بود که در اتاق با شدت باز شد. 

 خت بلند شدم.. با هول از ت

 ن +چیشده ماما

 بی حرف اومد سمتم و بغلم کرد.. 

 نگاهی به سلین انداختم که پشت سر مامان برام زبون میکشید عوضی.. 

 م نمیورد که.. با چشمام براش خط و نشون میکشیدم ولی ک

 باالخره مامان بیخیال شد و لبه تخت نشست.. 

*خب کی میخوای دعوتش 

کنی؟ سلین زودتر دهن باز 

 کرد.. 

 د سمون فعال سرش شلوغه نمیتونه بیامامان جان عرضم به حضورت که عرو-

 *خجالت بکش دختر عروس چیه؟ 

 گازی به سیبی که تو دستش بود زد و بیخیال ادامه داد.. 

مان گلم زشته اگه دلیلش و بگم که چرا میگم عروس ما-

 دراورد و پرت کرد سمتش.. «دمپایی ابری»مامان تنها سالحش

 ا *بی حی

 با دستش جایی که دمپایی خورده بود و ماساژ میداد و غر میزد.. 
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 د ، بهش زنگ بزن بگو همین امشب بیا*این بی حیارو ول کن

 +اما ... 

 ن ز*اما و اگر نداریم زنگش ب

ای گفتم که لبخندی زد و از اتاق رفت بیرون سلین میدونست اگه بمونه نابود  هباش

 لبخند دندون نمایی زد و پشت سر مامان راه افتاد ..  میشه

  

 برای بار پنجم پیام من استرس دارم و از اراد دریافت کردم.. 

 ی الووو دد-

 +جانممم 

 اروم باش خب.. -

 ق بدی قرار نیست بیوفته که استرس دار ی +اراد، پسرم ببین هیچ اتفا

 ی وااای دد-

 +تا وقتی کنار منی نباید استرس چیزیو داشته باشی فهمیدی؟ 

 .... 

 +نشنیدم، چی گفتی؟ 

 ی چشم دد-

 +افرین داری میای مواظب خودتم باش. 

حاالهم برو اماده شو نبینم باز از اون لباسای تنگ و پاره پورت بپوشی 

 و چشمی گفت. ...  خنده ریزی کرد
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 کنار اراد نشستم و دستشو فشردم. 

 +اروم با ش 

مامان و سلین وقتی ارادو دیدن اولش رفتن تو شوک فکر میکردن اراد از من 

 کوچیکتر باشه. 

 هم که درگیر کارای شرکت بود ولی قول داده بود که زود بیاد.  بابا

 انالیزمون میکرد.  سلین که روبرومون نشسته بود با نگاه شیطانی داشت

 م *اهم اه

 وقتی توجه من و اراد جلب کرد لبخندی زد و خودشو جمع و جور کرد.. 

 *میگم زنداداش چخبر؟ 

 لپای اراد گل انداخت و سرش داشت تو یقه لباسش گم میشد دیگه. 

 +سلین 

 ش *جانم دادا

 ن +هیس ک

*میگم اراد جونی چطوری این برج زهرمارو تحمل میکنی؟ 

 با خجالت سرش و بلند کرد.. اراد 

 نیست اخه چرا... -



75 
 

*نیست؟ نه خدایی نیست؟ ببین راحت باش من قول میدم بهت بعد اعترافت 

 ه ای بهت بزن صدمه نذارم

 جو سنگین بینمون با حرفای سلین از بین رفت  و اراد و سلین باهم مچ شدن. 

ونم احتمال کمی داره فقط میترسم حاال دوتایی بر علیهم نقشه بکشن اراد که مید

 کاری کنه ولی از سلین هرکاری برمیاد. ..  همچین

  

 با اومدن بابا تکمیل شد جمعمون و از هر دری شروع به حرف زدن کردیم. 

 خداروشکر هم اراد هم خانوادم مشکلی باهم نداشتن و اوکی بودن. 

  

 +اراد مواظب خودت باشیا رسیدی خونه خبر بده . 

 ت کیش و برداشتکیه داد ت سلین که به ستون

*هییی دیگه یار خوشگل تور کردن هم این همه دردسر 

 داره اراد ریز خندید و با دست بوس های براش فرستاد ... 

 ه تم که اراد از رو رفت ولی سلین نبه هردوتاشون نگاه چپی انداخ

 خب من دیگه برم شبتون خو ش -

 سلین بلند شد. خم شدم سمتش و گونش و بوس های زدم که صدای 

 +سلین 

 م *باشه باشه رفت

 د با لبخند رفتن سلین و نگاه میکر
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 ی +هوم به چی نگاه میکن

 ه هیچی ببخشید دختر باحالی-

 پشت بند حرفش بوس های رو گونم زد و تند از پله ها پایین رفت.. 

 توله ببر یعنی االن خجالت کشید. . 

  

مدرسه هم که دیگه کال تعطیل شده اراد امروز باید پروژش و تحویل میداد، 

 بودشکرخدا . 

 کلید ویالی شمال و با یکی از ماشینارو از بابا گرفتم. 

 با کلید زاپاسی که بهم داده بود در خونش و باز کردم و رو اولین مبل نشستم. 

نیم ساعتی بود که منتظرش نشسته بودم ولی خبری ازش نبود تا االن دیگه باید 

 بود.  رسیده

 یای+کج

 سالم -

 ی +علیک میگم کجای

خونه خب پروژم و ارائه دادم دیگه قرار شد خودشون خبر بدن طبق دستور -

 اومدم خونه.  شماهم

 ای ؟  ه+چه جالب خون

 کمی مکث کرد، مثله اینکه شک کرده بو د 

 اره  -
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 +اوکی پس خوبه، فعال 

 منتظر جوابش نموندم و قطع کردم. 

 میکنم توله. زیر ابی رفتنت و هم درست 

 تکیه زدم به پشتی مبل و منتظر اومدنش. ... 

 

 اراد:  

 بعد تحویل پروژه اکیپی زدیم بیرون گشت و گذار . 

 حتی حرف ددی که دیشب گفته بود امروز زود برم خونه رو پشت گوش انداختم. 

 یبار پیچوندن که عیب نداره . 

 بودم و تحویلش دادم.  وقتیم زنگ زد با کمال ارامش دروغایی که سرهم کرده

 ی *هییی پسر کجای

 م +هستم حاج خانو

الناز یکی از هم گروهیام که به شدت رو این کلمه حساس بود کیفش و سمتم پرت 

 کرد. 

ای یهویی بود که نتونستم عکس العملی نشون بدم و کیفش  کارش به اندازه

 خورد توصورتم که پشت بندش خنده بچها فضا رو پر کرد .. 

 ن نم نم میبارید و زیر یکی از درختای پارک نشسته بودیم. بارو

 *بچها اگه گفتین هوا هوایه چیه؟ 
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 همه باهم گفتن سیگار و پقی زدن زیر خنده. 

 ارش که همیشه یه پاکت تو جیبش بود اومد وسط و به همه یکی یه نخ داد. 

 امروز چوب خطم پر شده بود اشکالی نداشت اینم روش.  

  

 یگار و وقتی به ته رسوندیم عزم رفتن کردیم. یه پاکت س

امروز ماشین با خودم نیورده بودم میخواستم قدم بزنم تو این هوای بارونی 

 میچسبید. 

 کاله هودیم و سرم انداختم و قدم زنان سمت خونه راه افتادم. 

تا رسیدم به خونه خیس اب شدم ولی می ارزید، سرماخوردگی و میدونم رو شاخمه. 

دو از اسانسور بیرون اومدم و رفتم سمت واحد از سرما انگشتام میلرزید بدوب

 درست در و باز کنم.  نمیتونستم

 با هر زحمتی بود در و باز کردم. 

 کفشام و هرکدوم به یه سمتی پرت کردم و دوییدم سمت شوفاژ. 

 خودم و چسبوندم به شوفاژ تا زودتر گرم بشم واای خدااا... 

 بودم جلو دهنم و ها میکردم تا دستامم گرم بشه. ..  دستام و هم گرفته

صدای راه رفتن تو خونه میومد اولش فکر میکردم توهم زدم ولی وقتی صداها 

نزدیکتر شد نفسم رفت از ترس اخه بخاطر ابری بودن هوا و پرده ها خونه تاریک 

 بود. 

 تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که برم سمت کلید برق. 
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 و که روشن کردم برگشتم به جایی که صدا ازش میومد نگاه کردم. .. برق 

 ددی بود که با ارامش و قدمای کوتاه سمت کاناپه میرفت. 

 رو کاناپه نشست و استین لباس مشکی جذبش و باال زد. 

گیج و منگ بودم یعنی وقتی به من زنگ زد و اون دروغا تحویلش دادم تو خونه 

 منبوده؟ 

 به این موضوع اشکم درومد. با فکر کردن 

 تجربه قبلی نشون داد اگه فرار کنم بدتر میشه اوضاع، خودم پیش قدم بشم بهتره. 

 چهار دست و پا شدم و رفتم سمتش. 

 جلو پاش ایستادم و سرمو انداختم پایین. 

 دستش و گذاشت زیر چونم و سرم و باال گرفت. 

 بجای چشماش به دکمه های لباش نگاه میکردم.. 

 ن من نگاه ک+به 

همین که باهاش چشم تو چشم شدم با پشت اون یکی دستش چنان کوبید تو صورتم 

 که باصورت افتادم کنار پاش. 

 یه طرف صورتم کال لمس شده بود. 

 پاشو بلند کرد و گذاشت رو صورتم. 

 سرم بین پاش و زمین در حال پرس شدن بود.  
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چه برسه به االن که از پایین نگاش در حالت عادی که ابهتش تن لرزون بود 

 میکردم. 

 دستاش و تکیه داد به پاش و خم شد سمت پایین. 

 یکی از دستاش و فرو کرد داخل موهام و بهمشون ریخت. 

 این ارامشی که داخل انجام کاراش داشت من و بیشتر میترسوند.. 

 دَ...  -

 موهام و محکم تو دستش گرفت و کشید.. 

 نو م +هییییییس صدا نش

چشمام و بهم فشار دادم و چند قطره اشک پایین ریخت تا شاید دلش نرم بشه ولی 

 نه... 

 اون یکی پاش و بلند کرد و با کف پاش اشکام و پاک کرد... 

+گریه... گریه واسه چی؟ هان؟ مگه کار بدی کردی؟ تو که به حرفم گوش دادی و 

 بودی.  خونه

 یشتر کرد. پشت بند حرفش فشار پاش و از باال ب

 فکر کنم سرم در حال پرس شدن بود. 

 دستم و باال اوردم و مچ پاشو تو دست گرفتم تا شاید از فشار پاش کمتر کنه. 

 با دستش دستمو کنار زد و فشار دادن و باز از سر گرفت... 

 پایی که باهاش اشکام و پاک کرده بود و نزدیک به دهنم کرد. 
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 ن کرد. انگشتاشو رو لبم شروع به کشید

 ن +دهنتو باز ک

فشاری که به سر و صورتم وارد میشد اجازه نمیداد درست دهنمو باز کنم سر 

 دهنمو باز کردم.  سوزنی

 با تمسخری که تو صداش بود لب زد... 

 +خوبه همین اندازه، همین اندازه برا جر دادنت دهنت کافیه. 

 انگشتش شستش و وارد دهنم کرد.  

 میکشید و مجبور میشدم انگشتش و بمکم. با انگشتش رو زبونم 

 چند باری که انگشتشو رو زبونم کشید انگشتشو از دهنم بیرون کشید. 

فکر کردم تموم شده ولی وقتی دیدم همه انگشتای پاش و میخواد وارد دهنم کنه 

 سفت بهم قفل کردم.  لبامو

 ن +دهنتو باز ک

نمو هم نمیتونسم باز کنم در فشار پاش رو سرم اجازه نمیداد سرمو تکون بدم ده

 فقط نگاش کردم..  نتیجه

 اخمش شدید تر شد و خم شد سمتم. 

 با دو انگشتش دماغمو گرفت که از کمبود اکسیژن دهنمو باز کردم... 

 از فرصت استفاده کرد و همه انگشتای پاشو وارد دهنم کرد. .. 

  

 حس میکنم لبام از دو طرف در حال جر خوردنه .. 
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 مش درد نبود لذت هم داشت.. البته ه

 پاشو از رو سرم برداشت و گذاشت وسط پام... 

 از رو شلوار هم برامدگی التم مشخص بود. 

پوزخندی زد و اون یکی پاشو هم از داخل دهنم بیرون کشید که نفس عمیقی 

 کشیدم.. 

 به کمر چرخوندم و زیپ شلوارمو پایین کشید.. 

 میدم بدون اجازش نفس هم نکشم.. امروز فقط به خیر بگذره من قول 

با برخورد دستش به الت و بیضه هام لرزی کردم و سعی کردم ببینم که داره 

 چیکارمیکنه. 

 با دستش شروع به پمپاژ کردن التم کرد... 

با همون فیتیشی که اول کار انجام داده بود تحریک شده بودم االن دیگه داشتم به 

 میرسیدم...  اوجش

 تند شد و قفسه سینم به شدت باال و پایین میشد.. نفسام کم کم 

کنترلی رو صدام نداشتم و اه های غلیظی که از دهنم بیرون میومد سکوت و بهم 

 میزد... 

 دد... ددی... دااره... -

 نزدیکای خالی شدن بودم که سرعت دستش و کم کرد ولی ادامه داشت... 

 با صدای لرزون و گرفته از بغض لب زدم... 

 د. . د-
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 دستش و از التم جدا کرد و تکیه داد به مبل و با لذت شروع به دید زدن کرد.. 

 همزمان که سرم و به چپ و راست تکون میدادم پشت سر هم اسمش و صدا میزدم... 

+پاشو شلوارتو 

 شبپو

 چییی؟ 

 ددی.. - 

 +بلند نمیشی؟ 

رم و به معنای نچ به سقف نگاه کردم تا این اشکا بیشتر از این رسوام نکنن و س

 باالانداختم.. 

خم شد سمتم باز و شلوار و شرتم و که تا زانو پایین کشید و بود و بدون توجه به تقال 

 ولگد پرونیام و باال کشید... 

 دکمه شلوار و که بست دو دستمو گرفت و بلندم کرد.. 

 ن اخل یه کیف رو تخته.. برو بیارشو+یه سری وسیله شخصی برات گذاشتم د

 فشاری که شلوار و شرت به التم وارد میکرد درد و دو برابر میکرد... راه رفتن خب

 دیگه هیچ.. 

 با هر زور زحمتی بود کیف و برداشتم و برگشتم کنارش.  

  

 با دیدنم از رو کاناپه بلند شد رفت سمت بیرون .. 



84 
 

 پشت سرش با قدمای اروم و کوتاه و راه افتادم... 

 تم در و قفل کرد... از خونه که بیرون رف

 منتظر اسانسور بودیم که باال بیاد... 

+نظرت چیه شیش طبقه رو با پله پایین 

بیای؟ فکر کردن بهش هم تن و بدنم و 

 میلرزوند... 

 بازوش و تو دست گرفتم... 

 ددی... ددی تروخدا... غلط کردم دیگه دروغ نمیگم. -

 بازوش و از دستم بیرون کشید و برگشت سمتم... 

+اوممم نه این تنبیه واسه کسی که لب به سیگار میزنه خوب نی فکر دیگ های 

 براتدارم... 

 با این حرفش دیگه کال از بلندی پرت شدم پایین انگاری... 

 اخه من.. 

 دد -

انگشتش و گذاشت جلو دماغش و به چشم و ابرو به اسانسوری که باال اومده بود 

 کرد. ..  اشاره

 گ و زد... نیدکمه پارکسور شد و پشت سرم وارد اسان

 ای بیحال بودم که توانایی گرفتن کوله رو هم نداشتم...  هبه انداز
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 کوله کم کم داشت از دستم میوفتاد که از دستم گرفتش و رو دوشش انداخت... 

 خودش پشت رل نشست و کمربندش و بست.. 

 نمیدونستم کجا قراره بریم و جرأت پرسیدن هم نداشتم.. 

 ؟ ددی-

 جوابی بهم نداد که به خودم اجازه صحبت بیشتر دادم.. 

 میشه زیپ شلوارمو باز کنم؟ -

 +واسه چی؟

اخه درد میکنه، فشار میاره -

ناخوداگاه لحنم بغض دار شده 

 بود... 

 +نمیشه 

 دَ  -

 م +چیزی نشنون

 سرم و چرخوندم سمت شیشه و با نفسای عمیق سعی کردم خودم و اروم کنم... 

 تای اروم ماشین کم کم چشمام گرم شد و به خواب رفتم.  با حرک

  

 با شنیدن صدایی دقیق کنار گوشم از خواب پریدم .. 

 +چته اروم باش.. 
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 ببخشید ترسیدم... -

 +پیاده شو رسیدیم. 

شیشه های ماشین دودی بود نمیتونستم چیزی و ببینم از ماشین که پیاده شدم با 

 هوایتاریک روبرو شدم... 

 تعحب به ویالی روبروم نگاه میکردم... با 

 صدای موج های دریا به گوش میرسید... 

 با تعحب برگشتم سمت ددی که داشت از تو جعبه یه چیزایی بیرون میکشید... 

 ر +بیا این کیف و بگی

 کیف و از دستش گرفتم و پشت سرش راه افتادم سمت ویال... 

راه باریک بود که بی شک ختم میشد ویال وسط حیاط قرار داشت و از دو طرف یه 

 بهدریا.. 

 از چندتا پله ورودی باال رفتیم  و ددی در خونه رو باز کرد... 

وارد خونه که میشدی روبرو اشپزخونه بود و سمت راست نشیمن یه راه پله مارپیچ 

 همبود که میرسید به به طبقه باال... 

ش رها کرد منم به تبعیت از اون ددی رو یکی از کاناپه ها نشست و کیفش و کنار پا

 رویکی از کاناپه ها نشستم و کیفم و که ددی برام گذاشته بود کنار پام گذاشتم. .. 

بعد این همه تازه یاد تحریک شدنم افتادم و نگاهی به وسط پام انداختم خبری از 

 برامدگی نبود دیگه...  اون
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+هه انتظار داری بعد چند ساعت هنوز راست باشه؟  

 خجالت سرم و پایین انداختم و چیزی نگفتم..  با

 دستاش و پشت گردنش قالب کرد و چشماشو بست.. 

+یه دست لباس از تو کیفت بردار و لباسات عوض کن بعدشم یچیزی درست کن 

 امشب..  واسه

بی حرف خم شدم سمت کیف و یه تیشرت با شلوار بیرون کشیدم، خواستم سمت 

 بلند شد..  باال برم که باز صداش طبقه

 +من گفتم بری باال؟ 

 ببخشیدی گفتم و با کلی سرخ و سفید شدن شروع به عوض کردن لباسم کردم... 

 پشت کاناپه خودم و قایم کرده بودم تا حداقل کمتر بتونه بدنم و ببینه.. 

 +من خصوصی ترین عضو بدنت و دیدم الزم به این همه قایم شدن نیست... 

 باال کشیدم.. حرفی نزدم و شلوارم و 

 این مدت دیگه بلبل زبونی تعطیله فقط باید مطیع باشم... 

 رفتم سمت اشپزخونه و در یخچال و باز کردم.. 

 مثل اینکه از قبل پرش کرده بودن همه چیز بود.... 

 چندتا گوجه و تخم مرغ بیرون اوردم و گذاشتم رو کابینت. . 

تابه تا بعد که تخم مرغا رو  پوست گوجه ها رو کندم و برش زدم و ریختم تو

 روش. ..  بریزم



88 
 

  به کابینت تکیه دادم و زل زدم به ددی که چشماش  بسته بود. .

 شام در کمال سکوت و ارامش خورده شد و اتفاق خاصی نیوفتاد.  

 رو کاناپه کنار ددی نشستم و زانوهامو بغل گرفتم... 

 کاشکی تنبیهم میکرد ولی بی محلی نه.  

 بخواب.  +پاشو برو

 تازه ساعت دهه که. -

 گوشی و گذاشت رو دسته مبل و با ابروی باال رفته نگام کرد.. 

 این نگاهش بدتر از هرچیزی بود، هربار با این نگاهش قلبم میوفتاد زیر پام.. 

 م چشم رفت-

 کیفمم برداشتم رفتم باال. 

ومینه... یه دو تا اتاق کنار هم بود یه نشیمن کوچیک دیگه هم باال بود با ش

 سراسری هم بود که پردش کشیده شده بود...  پنجره

قدم برداشتم سمت تراس که صدای قدمای ددی و شنیدم که از پله باال میومد بیخیال 

 شدم و خودمو پرت کردم داخل یکی از اتاقا. .  تراس

چند ثانیه بیشتر نگذشت که وارد اتاق شد عالوه بر کیفش یه پالستیک مشکی هم 

 تش بود.. تودس

 +تو که هنوز سرپایی. 

کیف و گذاشتم رو کاناپه داخل اتاق و رو تخت دراز کشیدم، پتو تا زیر دماغم 

 باالکشیدم.. 
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ددی لباسش و درورد و دستاش رفت سمت کمر شلوارش و من همچنان داشتم 

 میزدم..  دید

 یهو برگشت سمتم که هول کردم و پتو و کامل کشیدم رو سرم. 

 پالستیک بلند شد ولی دیگه فضولی کردن جایز نبود. ..  صدای خش خش

 تخت و باال و پایین شد و پتو و از سرم کشید... 

 ن هیییی-

 با دستش اروم کوبید رو دهنم.. 

 +چته؟  

 ن شلوار نپوشیدی-

 چپ چپ نگام کرد و دستم و از زیر پتو بیرون اورد... 

  انگشتام و تو دست گرفت با تعجب نگاش میکردم ..

 ددی میخواین چیکار کنین ؟ -

 +ساکت 

 با این حرفش مطمئن شدم بیخیال تنبیه نشده و میخواد االن ادامه تنبیه و شروع کنه. .. 

 پتو و باز کشیدم رو سرم،فقط دستم بیرون بود که اونم تو دست ددی بود. . 

 ر بردارو +پتو 

 دَدی...تروخد ا -

 خودش دست بکار شد و پتو و برداشت. . 
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 از ترس کل وجودم و برداشته بود،با چشمای ترسون نگاهش کردم. .. ب

  

از کنار پاش یه خودکار برداشت و گذاشت بین انگشتای دستم، دقیقا همون دستی 

 اش سیگار کشیده بودم...  کهباه

 فکر میکردم تنبیه سیگار ختم بشه به همین خودکار ولی زهی خیال باطل.. 

 گرفت و شروع به بازی کردن با لبم کرد.. لب پایینم و بین دو انگشت 

 همین ارامشی که داشت برام ترس اور تر بود... 

 باز دستشو رسوند به همون نایلون مشکی و دنبال چیزی میگشت.. 

 با گیره هایی که تو دستش دیدم به طور کلی دیگه فاتحه خودمو خوندم... 

این کار فقط ترس بیشتر من  جلو چشمم چندباری گیره رو باز و بسته کرد، هدفش از

 بودکه میتونم بگم موفق هم شد. 

لب پایینم و کشید و یکی از گیره ها زد به لبم از دردی که بهم وارد شد چشمامو 

بهم فشار دادم با درگیر شدن لب باالییم با گیره دومی داد ریزی از بین لبام  محکم

 خارج شد... 

 ن +چشماتو باز ک

حن دستوری ممکن نبود چشمامو باز کردم و تک تک کاراش مقاومت در برابر این ل

 ونگاه کردم.. 

انگشتای دستمو تو دستش گرفت و شروع به فشار دادن کرد، خودکار انگشتای دستم و 

 میکرد و از درد نفسم میبرید...  له
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ولی خب اهمیتی نمیداد و به کار خودش ادامه میداد و بعد هر فشاری که به انگشتام 

د چند ثانیه مکث میکرد، همین مکث کردنش باعث میشد درد و تجزیه کنم و واردمیکر

 بدتر بشه..  حالم

 پنج بار انگشتام و بهم فشار داد و گیره هایی که رو لبام بود و نوبتی میکشید. .. 

 با برداشتن خودکار از الی انگشتام نفس عمیقی کشیدم و چشمامو بستم.. 

می نفساش و رو لبم حس کردم چشم باز کردنم بعد برداشتن گیره ها نزدیکی گر

 شد با قرار گرفتن لباش رو لبم. .  هماهنگ

به ارومی لبشو تکون میداد و نرم میبوسید خبری از اون خشونتی که تا چند دقیقه 

 پیشداشت دیگه نبود... 

 مک عمیقی به لبم زد و جدا شد. .. 

 کنارم خوابید و دستم تو دستش گرفت... 

وقت ناز کردن بود خودمو ازش دور کردم که دست انداخت دور کمرم االن دیگه 

 وکشیدم سمت خودش.  

  

 دوست نداشتم زود کنار بیام... 

دستاش و جوری انداخت دور کمرم که اجازه یه اینچ تکون خوردن هم نداشتم 

 دیگه... 

 از پشت تو بغلش بودم و گرمی نفساش و رو گردنم حس میکردم . 

 ولم کن -
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 وجه به حرفم دستم و بلند کرد و انگشتام و گرفت تو دست... بی ت

هرچی دستم و میکشیدم فایده نداشت اخرشم با تشری که بهم زد ساکت و بی 

 حرکتموندم... 

 انگشتام و یکی یکی نوازش میکرد و تو دست میگرفت... 

 ه انگشتم درد میکن-

 حرفی نزد و دستم و برد سمت لبش.. 

 نگشتام زد... بوس های به تک تک ا

 فکر نمیکردم همچین کاری کنه.. 

بیخیال ناز و قهر شدم و با ذوق برگشتم سمتش با دیدن چشمای ستاره بارونم 

لبخندی زدکه بیشتر خودم و بهش چسبوندم و طبق عادتی که داشتم دستم و گذاشتم 

 رو صورتش .. 

 من هنوز قهرمااا -

 چرا تکون داد.. اخم الکی به صورتش نشوند و سرش و به معنی 

 م نمیدونم فقط میدونم قهر-

 پشت بند حرفم سرم و به سینش فشار دادم و چشمام بستم.... 

 با چکی که باسنم خورد خودمو باال کشیدم و سرم و اینبار تو گردنش قایم کردم... 

 +از کی تا حاال پسر کوچولوها اجازه این و دارن با ددیشون قهر کنن؟ 

 دارن -
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نی رو باسنم میکشید، این یعنی باز قراره این باسن بدبخت من مورد دستش و دورا

 قرار بگیره ..  عنایت

 قبل اینکه مورد عنایت قرار بگیره دستم و گذاشتم رو باسنم... 

 خب قهر نه ولی برام یه چیزی میخری ؟ -

 +فعال بخواب از وقت خوابت گذشته تا فرد ا 

 نووموخااا م -

 ، چرا چشماش خندون بودن؟ سرم و از گردنش جدا کرد

 ن +یبار دیگه تکرار ک

 نمیخوا م -

 +نه همونجوری که گفتی.. 

 م نوموخا-

 همون یه ذره گوشتی که بهش میگن لپ رو بین دو انگشت گرفت و فشار داد... 

 +اخ من قربون این لحن حرف زدنت توله ببر.  

  

 نها برم دیدن مامان.. با کلی دنگ و فنگ ددی و راضی کردم که اجازه بده خودم ت

وارد کوچه شدم هنوزم وقتی وارد این کوچه میشم یاد روزی میوفتم که با دوز و 

از بین بچه ها که داشتیم بازی میکردیم صدام زدن و واسه همیشه فرستادنم  کلک

 تهران. .. هنوزم خونه به همون شکل قدیمی بود، دیوار اجری و در ابی رنگ. 

 نه رو نداشتم از دور منتظر بودم که مامان و ببینم. . جرأت نزدیک شدن به خو
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 روی سکو جلو یکی از مغازه ها نشستم و گوشی و از جیبم بیرون کشیدم.. 

 با حجم وسیعی از میس کال از ددی مواجه شدم.. 

 خداا یعنی همین دیشب تنبیهم تموم شد باز تنبیه برا خودم خریدم خدااا. 

 خواستم زنگش بزنم خودش زنگ زد..  وارد لیست مخاطبین شدم و تا

ددی بخدا متوجه نشدم مسلط باشین این تن بمیره دیگه توان تنبیه نداره بخدا رحم -

 جوونیم...  کن به

 با تشری که زد ساکت شدم.. 

 د ببخشی-

 +کجایی؟ 

 م از خونه نشستم که مامانم و ببین یکم باالتر-

 م.. صدای نفس کالفش و حتی این طرف خط هم میشنید

 اومم میخواین برگردم؟ -

+نه بمون، این گوشیتو هم از سایلنت 

 بردار چشمی گفتم و قطع کردم. .. 

باالخره اومد ولی خب چند ساله منو ندیده منم دیگه اون بچه پونزده ساله نیستم 

 نباید بشناسه..  معلومه

هش یه سبد تو دستش بود و با اون یکی دستش هم چادرش محکم گرفته بود همرا

 دختر چهارده سیزده ساله بود.  هم یه
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از دیدنش لبخندی به لبم اومد ولی خب از اون لبخندایی که فقط رو لبه و حال 

 داغون..  دل

 چشم ازش برنداشتم و خیره بهش نگاه میکردم.. 

 *هوووی پسر کجارو نگاه میکنی؟ 

ده بود به برگشتم سمت پسری که یه زنجیر تو دستش بود و با حالت التی تکیه دا

دیوار... جوابشو ندادم و برگشتم سمت مامان و دختری که حدس میزدم خواهرم باشه 

 داشتن به من نگاه میکردن...  اوناهم

 نمیدونستم چطوری جمع کنم فاجعه به این بزرگی رو. .. 

 جوابی ندادم بهش و راهمو کج کردم.  

 ولی ول کن نبود که.  

 از پشت دستمو گرفت.  

  

 ای نداشت...  هکردن دستم فایدبرای خارج  تقالهام

کم کم مردم دورمون جمع شدن و پسره توجهی به حرفای مامان که میگف ولش 

 نمیکرد...  کن

 جوابی نداشتم که به سواالی پشت سر همش بدم ... 

با ضربه هایی که به سر و صورتم میخورد و هر لحطه شدت بیشتر پیدا میکرد از 

  هپروت بیرون اومدم..

 اگه قرار بود کنار بیام بی شک لت و پار میشدم. .. 
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 مچ دستاش و از یقه تیشرتم جدا کردم و اینبار من یقشو گرفتم... 

 با صدایی که از بین دندونای کلید شده بیرون میومد لب زدم... 

ببین عوضی به تو ربطی نداره من به کی نگاه میکنم بعدشم تو گوه میخوری -

 تی میشی. ناموس من غیر واسه

 همهمه باال گرفت و هرکسی یه چیزی میگفت... 

 یقشو ول کردم و نگاهی به تیشرت پاره شدم انداختم... 

پسره و مامان با تعجب نگام میکردن چرا حس میکردم چشمای مامان پر شده دقیقا 

 مثل همون روزی که میخواستن بفرستنم تهران.. دستاش اره دستاش هم میلرزید... 

 ه مامان زدم و بی توجه به هرکسی که اون اطراف بود عقب گرد کردم. .. لبخندی ب

چند قدم بیشتر نرفته بودم که با صدای همون پسری که گله آویز شده بودم 

 وایسادم... 

 *اراد خودتی؟ 

وایسادم ولی برنگشتم سمتش که با چند قدم که بیشتر حالت دو داشت خودشو بهم 

 و بغلم کرد...  رسوند

 د شده بودلم برات تنگ  *عوضی

 نمیدونستم کیه انتظار داشتن بعد چند سال هنوز یادم باشه؟ 

ازم جدا شد و نگاهی به لباس پاره شدم انداخت و با لبخند گشادی که به صورت 

 میخواست تکه های لباس و بهم نزدیک کنه...  داشت
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اموس تو *کصکش زودتر میگفتی ارادی، داداش ببخشید دیگه نشناختم به وال ن

 ناموس خودمه واسه همین درگیر شدم..  مثل

نگاهی به چهرم انداخت و دستمو گرفت و کشید سمت مامان که به کمک همون 

 که همراهش بود میخواست بره سمت خونه...  دختری

گه نمیشناسی منو حاجی، عمادم همبا زی بچگی اذیت کردنا و ی*معلومه د

 باهم بود..  دعواهامون

 ادم... عماد بود... لعنتیی چقد تغیر کرده بود. . از حرکت ایست

  

محکم بغلش کردم که اونم دستاشو دور کمرم انداخت و چندباری دستشو 

 کوبید روکمرم .. 

باالخره از هم جدا شدیم و دستشو گذاشت پشت کمرم هدایتم کرد سمت مامان 

 که باچشمای اشکی و لبی خندون کنار در ایستاده بود .. 

 دوریت این چند سال شکسته شده... *برو از 

 عماد جلوتر نیومد  و قدم قدم به مامان نزدیک تر شدم... 

 هرچی نزدیک تر میشدم چین و چروکای چهرش بیشتر میشد. . 

 مگه چه اتفاقی افتاده بود تو این چند سال. .. 

 یه قدمی مامان ایستادم و فقط به چشماش نگاه کردم. .. 

 ل اینکه یه غم بزرگ تو چشماش لونه کرده... چشماش یه جوری بود مث
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منتظر یه تلنگر بودم که بعد چند سال حسرت دوری االن خودمو تو اغوشش حل 

 کنم.. 

 با فاصله دادن به دستاش خودمو انداختم تو بغلش و محکم بغلش کردم... 

 جوری بغلش کردم که انگاری یکی میخواد ازم بگیرش... 

 بلند شد... صدای هق هق ارومش کم کم 

 شو پاک کردم... استم از بغلش بیرون اومدم و اشکامن اینو نمیخو

 حیفه این چشماس که بارونی بشن...-

 دستاشو گذاشت دو طرف صورتم و به پیشونیم بوسهای زد. .. 

 *اهم اهم حاال هم و نخورین یدف... 

 مامان با لبخند ازم جدا شد و زیر لبی چیزی به ابجیم گفت... 

 چه کلمه قشنگی. . ابجی 

اولین چیزی که وقتی نگاهش میکردی جلب توجه میکرد چشماش بود، همرنگ 

 خودم بود ولی گیرا تر موهای لخت زردش هم از شالش بیرون زده بود. ..  چشمای

مامان دستمو گرفت و کشوندم داخل حیاط صدای عماد هم زد که بیاد ولی لعنتی 

 چس کرد و نیومد...  خودشو

ای بود یه طرف حیاط یه باغچه کوچیک بود که کنارش هم یه  دهحیاط سا

 حوض کوچیک. .. 

سمت دیگه حیاط هم چندتا پله میخورد که ورودی بود و چند پله دیگه هم بود که فکر 

 به انباری ختم میشد. ..  کنم
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 چندتا درخت میوه هم بود. . 

 متشون. . با صدای مامان دست از انالیز کردن خونه برداشتم و رفتم س

  

 از پله ها باال رفتم و وارد خونه شدم.. 

یه هال کوچیک  بود که سمت چپ یه دیوار بود و اشپزخونه رو از هال جدا 

 میکرد... 

سمت راست هم یه پذیرایی نسبتا بزرگ بود و یه راه پله هم کنار پذیرایی بود که 

 میشد به طبقه باال...  ختم

رت شدم سمت جلو، دستمو به دیوار گرفتم تا پهن با فشاری که به کمرم وارد شد پ

 نشم...  زمین

 ای شروع به حرف زدن کرد..  دستاش و زد به کمر و با حالت بامزه

*به من میگن آرام بانو، حاال هم برو داخل پذیرایی بشین تا حمله کنیم به 

 خوشمزه...  چیزای

 با خنده سری تکون دادم و وارد پذیرایی شدم.. 

 بعد آرام و مامان هم اومدن..  چند دقیقه

 مامان یه ظرف میوه و بشقاب دستش بود آرام هم یه پالستیک بستنی... 

 آرام روبروم نشست و پالستیک و گذاشت جلوم.. 

 *تعارف نکن خب! راحت باش پولشو مامان خودت داده.. 

 مامان با ارنج یکی زد تو پهلوش بلکه ساکت بشه ولی فایده نداشت... 
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 مامان چیکارم داری؟  *اوااا

 +ببین وضع من و توروخدا اخه چله زمستون کی بستنی میخوره... 

 دور دهنش که کاکائویی شده بود و پاک کرد و چشمکی به من زد. .. 

 *منو داداش دیوونم، مگه نه؟ 

مامان که معلوم بود از دستش کالفه شد جوابشو نداد و از هر میوه چندتا گذاشت 

  توبشقاب جلوم...

 آرام هم جلد یه بستنی و باز کرد و گرفت جلوم.. 

 اخه بستنی بیشتر میچسبید... 

 زیر چشمی نگاهی به مامان انداختم و بستنی و از آرام گرفتم... 

 *ایول معلوم شد به من رگ داری 

مامان سری از تاسف تکون داد و شروع به بازی کردن با گوشه روسریش 

 کرد... 

یکردم، باید بفهمم دیگه گذشتم چی بوده، چرا مامان حالش باید با مامان صحبت م

 خوبنیس کلی سوال داشتم که باید به جواب همش برسم... 

 د *بخور دیگه اب ش

 با صدای آرام از فکر بیرون اومدم و گازی به بستنی تو دستم زدم.. 

 با پایین فرستادن اولین تیکه از بستنی گلوم سوزش بدی گرفت... 

 ؟ +چیشدی مادر
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 با صدای هول مامان چشمایی که از سوزش گلو بسته بودم و باز کردم.. 

 سعی کردم صدام و صاف کنم.. 

 هیچی چیزی نی، دیروز زیر بارون موندم فکر کنم دارم سرما میخورم. . -

  

مامان با عجله بستنی و از دستم گرفت و گذاشت تو بشقاب و چشم غرهای به 

 رفت...  آرام

 ن کجا میری ماما-

 +بزار یه دمنوش برات درست کنم اصال کارت به دکتر نکشه... 

 ت نه بیا بشین نمیخواد چیزی نیس-

 ولی خب حرف حرف خودش بود.. 

 *همیشه همینه حتی اگه ازت نظر هم بپرسه کار خودشو باز میکنه.. 

 ی تو چقد بالی-

 چوب بستنی که تموم شده بود و گرفت سمتم.. 

ن با ت صحبت ک*ههه با آرام بانو درس

خنده دستمو به نشونه تسلیم باال 

 گرفتم... 

 و عفو کن بان-

 تابی به سر و گردنش داد.. 
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 *فکر میکنم را.. 

 همزمان گوشیم زنگ خورد که ادامه نداد و سوالی بهم نگاه کرد.  

ددی بود مونده بودم چطوری جواب بدم تو همین چند دقیقه فهمیدم بسی زیاد این 

 ن و باهوشه... ما شیطو خواهر

 *کیه؟ 

 بانو نباید به این پررویی باشه یادت باشه.. -

 از حرص قرمز شده بود و نمیدونست چی بگه.. 

 بلند شدم و رفتم تو حیاط.. 

صدامو صاف کردم تا به چیزی شک نکنه، همین دیشب تنبیه تموم شده بودم دیگه 

 نبود..  توان

 م جان-

 گمشو خونه...   12/30زدی بیرون االن  از خونه 9+معلومه کجایی تو؟ ساعت 

 از دادش یکه خوردم فکر نمیکردم در این حد زمان گذشته باشه... 

 اخه م.. -

 خونه نباشی من میدونم و تو..   1/15اگه تا  12/30+اراد االن دقیق 

 نذاشت حرفی بزنم و گوشی و قطع کرد... 

 کالفه وارد خونه شدم و رفتم اشپزخونه...  

 م ببخشید من باید برمامان -
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 *کجا بری؟ مگه من میزارم 

 اخه .. -

 م *اخه و ماخه نداری

 ت رفیقم تنهاس-

 د *زنگ بزن بگو بیا

  کالفه از اشپزخونه بیرون زدم و رفتم پیش آرام که بستنی دوم و داشت میخورد. 

بیاین، به ددی پیام دادم که مامان نمیذاره بیام و اصرار داره بمونم اگه ممکنه شماهم 

 اخر پیام هم ادرس و نوشتم و منتظر جوابش موندم.. 

ثانیه ها و دقیقه ها گذشت ولی خبری از ددی نشد حتی آرام بستنی چهارم خورد و 

 مامانبا دعوا بقیه بستنی هارو ازش گرفت ولی.... 

 لیوانی که مامان پر از دمنوش کرده بود و زمین گذاشتم و نفس عمیقی کشیدم... 

باشی من یه مورچه نذر میکنم  گه بچتو به کشتن نداده*مامان ا

 ش مامان چشم غرهای بهش رفت... برا

 *پاشو برو سر درس و مشقت دختر 

 پشتی پشت کمرشو صاف کرد تا راحت باشه.. 

 ه برم مادر من االن دیگه وقت ناهار*کجا 

 ی تو چقد شکموی-

 انگاری که حرف دل مامان و زده باشم.. 
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 د به گالیه کردن از آرام ولی آرام تو هپروت بود و توجهی به حرفایمامان شروع کر

 مامان نمیکرد... 

 با صدای زنگ خونه مامان بیخیال گالیه شد و بلند شد... 

 هرچی گفتم ممکنه رفیق من باشه اجازه نداد و خودش رفت... 

 کایت*هوووف دم اونی که زنگ زد گرم وگرنه مامان تا فردا صبح میخواست از من ش

 کنه.. 

 ه چرا اذیتش میکنی؟ گناه دار-

 ه *چقد گشنم

با این حرفش دوست داشتم خفش کنم بطور واضح همه حرفا و ادمارو واگذار میکرد 

 خیال باطل...  به

 با صدای ددی بیخیال آرام شدم و با استرس از جا بلند شدم.. 

 سعی کردم عادی رفتار کنم که آرام متوجه چیزی نشه. .. 

 هنمایی های مامان ددی وارد پذیرایی شد و با ابروهای باال رفته نگاهی به منی کهبا را

 بلند شده بودم و آرامی که بیخیال نشسته بود انداخت.. 

مامان از خجالت داشت اب میشد دیگه، هی ابرو و اشاره به آرام میزد که بلند 

 ولی....  بشه

 باالخره ددی نشست و منم کنارش... 

 دی گفت و دست آرام و گرفت به زور از پذیرایی بیرون بردش... مامان ببخشی

 نمیدونستم چی بگم، فکر نمیکردم بیاد.. 
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 لیوانی که هنوز کمی دمنوش داخلش بود و برداشت... 

 +مال توعه؟ 

 سری به نشونه تایید تکون دادم که لیوان و به لبش نزدیک کرد.  

  

 د... چند قطرهای که از دمنوش مونده بود و خور

 لیوان و زمین گذاشتو برگشت سمتم... 

 +این دمنوش و بیشتر برای سرماخوردگی استفاده میکنن.. 

 بزاق دهنم و به زحمت پایین فرستادم... 

 +عجب سرما هم که خوردی. . 

 سرمو پایین انداختم و حرفی نزدم.. 

 .. م دیگه. أت بلبل زبونی و اذیت کردن نداشتبعد از تنبیه سنگین دیشب جر

 با اومدن ارام و مامان جو سنگین کم کم از بین رفت... 

 مامان بدون اینکه وقتو تلف کنه بساط ناهار و پهن کرد.. 

 عجیب بود که آرام هم کمک میکرد. .. 

 و عجیب تر از اون نبودن اردشیر بود. ... 

 با تعارفای مامان پشت سفره نشستیم و شروع به خوردن کردیم.. 

مون طعم و مزه های قبل و میداد به همون اندازه خوشمزه و غذاهاش هنوز ه

 لذیذ. . 
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 کسی حرف نمیزد و فقط صدای قاشق و چنگال سکوت و بهم میزد. .. 

  

 مامان داشت ظرفا جمع میکرد و اجازه کمک کردن نمیداد.  

 م +چند دقیقه دیگه میری

 آخ .. -

 +اخه و ماخه نداریم همین که گفتم.. 

 داختم و با انگشتای دستم شروع به بازی کردن کردم... سرمو پایین ان

 م من هنوز نتونستم حرف بزن-

 از صداش هم میشد عصبانیت و فهمید... 

 +پس از صبح تا حاال چه غلطی میکردی دقیقا؟ 

 با اومدن مامان نفس عمیقی کشید و سعی کرد خودشو کنترل کنه. . 

 و بیشتر و پیامدهای بدتری...  معطل کردن بیشتر ددی برابر بود با عصبانیت

مامان دست از بازی کردن با گوشه روسریش برداشت و بهم -

 نگاه کرد... 

 *جانم 

 میشه فردا باز ببینمتون؟ -

 ن *کجا میخوای بری؟ همینجا بمو

 نه اخه کار دارم باید برم... -
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یی خارج بعد از چند دقیقه مامان و راضی کردم که باید برم و فردا همدیگر و یه جا

 ازخونه ببینیم. . 

  

 وارد خونه که شدیم یه راست رفتم سمت اتاق خواب.. 

 با همون لباسا خزیدم زیر پتو... 

 چند دقیقه بعد صدای قدمای ددی نزدیک شد و بعدش در اتاق باز شد... 

 صدای خش خش لباس عوض کردنش میومد. .. 

 +پاشو لباساتو عوض کن کاریت ندارم.. 

 ز زیر پتو بیرون اوردم که لباساش رو عوض کرده بود... اروم سرمو ا

 ن تا قبل از اینکه لباسات چروک بش +کاریت ندارم ولی

با این حرفش مثل جن زده ها از تخت پایین پریدم و لباسامو با تیشرت و شلوارکی 

 رو کاناپه انداخته شده بود عوض کردم و باز خودمو زیر پتو قایم کردم..  که

 ز کشید و کشیدم تو بغلش... کنارم درا

+مامانت که اینقدر نگرانت بود نباید یه یخ بهت میداد میذاشتی گوشه لبت که کبود 

 نشه.. 

 با حرف ددی بعد چند ساعت تازه یاد دعوام با عماد افتادم.. 

دم که مورد عنایت دست عماد م گوشه لبم و فشاری به قسمتی اوردستمو گذاشت

 دش صورتم جمع شد... قرار گرفته بود، از در

 دستمو محکم کنار زد.. 
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 +خوشت میاد درد بکشی؟ 

، امروز بدجور عصبانیش کرده بودم کردم با لحن عصبیش بیشتر خودمو تو بغلش قایم

 و با هرحرکت اضافی ممکن بود فوران کنه. .. 

  

 از خواب که بیدار شدم ددی کنارم نبود.. 

ولی اخرش تاب نیوردم و با بی حوصلگی چند دقیق های بی حرکت به سقف زل زدم 

 پتوو کنار زدم و بلند شدم.. 

ددی که معلوم نیست کجاست کمی شیطنت هم بد نیست البته شیطنت نه 

 کنجکاوی.. 

رفتم سر کیف ددی و زیپاشو یکی یکی باز کردم.. چیز خاصی داخل کیف نبود 

 وحوصله پایین رفتن هم نداشتم. .. 

ادم که از زیر یکی از لباساش یه جعبه پرت شد با دست به کیف ددی هل د

 بیرون. 

جعبه رو برداشتم و خواستم بازش کنم ولی صدای قدمای ددی داشت نزدیک 

 میشد.. 

 جعبه رو داخل کیف انداختم و خودمو پرت کردم رو تخت. .. 

  

ددی وارد اتاق شد و کنارم رو تخت نشست.. و سخت ترین قسمت کار این بود 

 کنم تازه از خواب بیدار شدم... وانمود  که

 انگشتاشو تو موهام فرو کرد و موهامو بهم ریخت... 
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 ی +بلند شو توله ببر چقد میخواب

 به پهلو چرخیدم سمتش و تو خودم جمع شدم.. 

 ا +پاشو میخوام ببرمت دری

 ذوق زده رو تخت نشستم و با هیجان خودمو پرت کردم تو بغلش.. 

نی بود که نتونست خودش و کنترل کنه و از پشت رو کارم به اندازهای ناگها

 افتاد. ..  تخت

 تمام صورتشو شروع به بوسیدن کردم از ذوق، البته به قول معروف بیشتر تف مالی

 میکردم. .. 

 با پشت گردنی محکمی که خوردم فهمیدم زیاده روی کردم.. 

 اروم بلند شدم و پایین تخت ایستادم.. 

 با اخم بهم زل زد...  ددی هم رو تخت نشست و

 سرمو پایین انداختم و با صدایی که به زور شنیده میشد لب زدم.. 

 د ببخشی-

 حرفی نزد و رفت سمت کیفم... 

 یه شلوار اسلش و تیشرت با سویشرت بیرون اورد و برگشت سمتم.. 

 لباسارو رو تخت انداخت و پایین تیشرتمو گرفت و به سمت باال کشید... 

 ود که ددی میخواست لباسم و عوض کنه و بازم سوپرایز شدم.. اولین بار ب

 اینبار سعی کردم خودمو کنترل کنم تا از دریا رفتن محروم نشم... 
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 وارد حیاط ویال که شدیم برگشت سمتم و زیپ سویشرتم و باال کشید... 

 دستمو گرفت و دوشادوش هم راه افتادیم سمت دریا... 

 چون هوا سرده و سرماخوردی ولی خب دیگه... +نمیخواستم بیارمت ساحل 

 خودمو بیشتر بهش نزدیک کردم و دستشو سفت چسبیدم. .. 

 دستشو پشت کمرم انداخت و قدم قدم به دریا نزدیک تر میشدیم و ذوق من بیشتر. . 

  

 دستمو از دست ددی بیرون کشیدم و با ذوق غیر قابل کنترلی دوییدم سمت دریا... 

م و با هر موجی که ا ب بهم نزدیک میشد با خنده عقب میکشیدم و کنار اب خم شد

 اب از ساحل دور میشد نزدیک...  وقتی

ددی بدون توجه به اینکه لباساش کثیف میشن رو شنای ساحل نشسته بود و 

 میکرد...  نگام

 یداد باید وارد اب میشدم... اینجوری کیف نم

 ود و حواسش به من نبود... نگاهی به ددی انداختم که با گوشیش سرگرم ب

 دمپاییامو بیرون اوردم و پاچه های شلوارمو به سمت باال تا زدم.. 

 اخرین نگاه و به ددی انداختم، هنوزم متوجه نشده بود. .. 

 وارد اب شدم، جلو جلو تر رفتم... 

 بی توجه به چیزی داخل اب میچرخیدم و با کف دست به اب میکوبیدم... 

 م میخورد و از ذوق دستامو محکم تر میکوبیدم به اب... اب به سر و صورت



111 
 

با داد ددی به شدت به خودم لرزیدم و برگشتم سمت ددی که از جاش بلند شده 

 بود و باعصبانیت صدام میزد که برگردم... 

تا جایی وارد اب شده بودم که تا باسنم میرسید و شک نداشتم ددی بیخیال این 

 شکل حسابم و میرسه یا شایدم سخت نگیره... نمیشه و به بدترین  موضوع

 با ترس سمتش قدم برداشتم... 

بهش که رسیدم سرمو پایین انداختم و سعی میکردم شلوارمو که به پام چسبیده ازاد 

 کنم. .. 

 دمپاییام و جلوم انداخت و از دستم کشید سمت ویال... 

قط یه نشونه از بدتر +االن کاریت ندارم ولی اراد دارم میگم  اگه یه نشونه ف

 سرماخوردگیت پیدا بشه من تو رو میکشم...  شدن

پاهام از همین االن گرفته بودن و نمیتونستم با این سرعتی که ددی داره هم قدمش 

 باشم... 

 و جرأت اعتراض هم نداشتم... 

 به هر سختی بود پشت سرش به حالت دو میرفتم. . 

  

 رو اولین کاناپه نشست. وارد خونه که شدیم دستمو ول کرد و 

 با قدمای اروم سمتش رفتم و کنارش نشستم.. 

 توجهی بهم نکرد و کنترل تلویزون و برداشت و کاناال رو باال و پایین میکرد... 

 خودم و بیشتر بهش نزدیک کردم تا جایی که بدنم چسبید به بدنش... 
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 کنترل و پرت کرد رو میز و بلند شد... 

دم کرد، راه افتاد سمت پله ها و همزمان با حرصی که تو از دستم گرفت و بلن

 معلوم بود شروع به حرف زدن کرد. ..  صداش

+حاال من چیزی نگم خودت نباید بجای اینکه ور دل من بشینی بری لباسای 

 عوض کنی و یه دوش اب گرم بگیری؟  خیست

 دم و کنترلاز خنگی خودم و حرصی که داشت میخورد خندم گرفته بود و به زور خو

 میکردم که صدام در نیاد.. 

 در اتاق و باز کرد و یه راست منو فرستاد داخل حمومی که داخل اتاق بود... 

 م +لباسات در میاری تا بیا

 هیجان داشتم که قراره دو نفری باهم دوش بگیریم و البته کمی هم خجالت... 

 لباسامو یکی یکی بیرون اوردم ، بجز باکسرم... 

ی وارد شد لباساش بیرون اورده  بود مثل من فقط باکسرش بود و دو تا ددی وقت

 هم دستش بود. .  تنپوش

تنپوشا گذاشت داخل رختکن و دستش و گذاشت پشت کمرم و هدایتم کرد سمت 

 دوش.. 

 میشه وان و پر کنم؟ -

 +طول میکشه 

 اشکال نداره -

 رو سکوی کنار وان نشست.. 
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 ن +پس پرش ک

 اینکه لخت جلوش کاری و انجام بدم..  خجالت داشتم از

 میخواستم با پیشنهاد وان کمتر در معرض دید باشم ولی به بن بست خوردم. .. 

 شیر اب و باز کردم و کنار وان ایستادم تا پر بشه .. 

 ددی هم از قفسه پشت سرش چندتا شامپو و خوشبو کننده برداشت و گرفت سمتم. . 

  

ریختم داخل اب و دستمو تو اب تکون میدادم تا کف خوشبو کننده و شامپوهارو 

 کنه.. 

کال زمان و مکان و حضور ددی و فراموش کرده بودم و واسه خودم کف و 

 حبابدرست میکردم و از ذوق جیغای کوتا ه میکشیدم. . 

 ن +بسه دیگه برو داخل وا

 با صدای دادی تازه به خودم اومدم و با خجالت بلند شدم.. 

 ن دراز کشید منم روبروش. ددی داخل وا

چهار زانو نشسته بودم که پاهام نخورن به پای ددی و سرمو پایین انداختم و لحظه 

 لحظه خودمو بیشتر زیر اب فرو میکردم. .  به

ددی پاهاشو کشیده بود و چند سانتی بیشتر با پاهایی که تمام سعیمو کرده بودم جمع 

 نگهدارم فاصله نداشت. 

حظه به وسط پام نزدیک میشد و جرئتی برای اعتراض پاهاش لحظه به ل

 نداشتم.... 
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 تنها کاری که اون لحظه میتونستم انجام بدم این بود که خودمو سفت بگیرم. .. 

پاهاش و دو طرف رونم میکشید که باعث میشد از اون موضع پایین بیام و کم کم 

 بشم.  شل

 پاهاش کم کم به سمت باکسرم پیشروی کردن. 

 ز پاهاشو از رو باکسر به التم میمالوند و سعی داشت اون یکی پاشو از کنارهیکی ا

 باکسرم رد کنه. .. 

این وسط داشتم کم کم وا میدادم و هر ثانیه که میگذشت فشار بیشتری به دستایی که 

 زیراب مشت کرده بودم وارد میکردم. . 

 از حالت دراز کشیده خارج شد و نشست.. 

 و دستمو گرفت و کشید سمت خودش.. نگاهی بهم انداخت 

 به پشت چرخوندم و کمرمو تکیه داد به شکمش ... 

شتر تحریک ه هام و به بازی گرفته بودن و بیدستش ماهرانه شکم و نوک سین

 میشدم.. 

نوک سینمو بین دو انگشت گرفته بود و بعد هر مالشی فشاری بهش وارد میکرد که 

 میشد..  از درد مثل ماهی باز و بسته دهنم

 اون یکی دستش هم بیکار نموند و وارد باکسرم شد. .. 

  

 التمو تو دست گرفت و شروع به تکون دادن دستش کرد.. 

 از پشت خودمو ولو کردم رو بدنش و لبامو گاز میگرفتم تا صدام در نیاد... 
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 دستش از التم جدا شد و پیشروی کرد سمت مقعدم... 

تی که نداشت هیچ بدتر دردی و هم تحمیل وجود باکسر داخل اون لحظه مزی

 میکرد... 

 خجالت و کنار گذاشتم و خودم برای بیرون اوردن باکسر پیش قدم شدم.  

 باکسرو پرت کردم پایین وان و دوباره  خودمو رو بدن ددی شل گرفتم.. 

 انگشتشو به مقعدم فشار میداد ولی خبری از وارد شدن انگشتش نبود.. 

تکرار کرد تا اینکه صدای اعتراضم بلند شد و از کالفگی سرم رو کارش و چندباری 

 بهسینش کوبیدم.. 

 مثل اینکه فقط منتظر یه عالمت از من بود.. 

 با فشار اولی که به انگشتش وارد کرد یه بند وارد شد... 

 فشار انگشتشو بیشتر کرد و انگشتشو  تاته واردم کرد... 

 . کمی درد داشت ولی قابل تحمل بود.

 انگشتشو بیرون کشید و اینبار دو انگشتشو گذاشت رو مقعدم. .. 

انگشتاشو با فشار بیشتر سعی میکرد وارد کنه که از درد و استرس مچ دستشو 

 گرفتم... 

 دو انگشتش که وارد شد از درد باسنم  از سطح وان باال گرفتم... 

 دستشو دور شکمم حلقه کرد و سرجای اولم برگردوندم.. 

ثانی های بعد از این که انگشتاش بی حرکت داخلم بودن، حرکت قیچی چند 

 وارشون وشروع کرد.. 
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اولش درد و سوزش داشت ولی کم کم که پروستاتم و پیدا کرد و بهش ضربه میزد 

 از بین رفت و جاش و لذت گرفت..  درد

 و بازهم اه و نالم سکوت حموم و شکست. .. 

 ه بدنش لم دادم و سرمو گذاشتم رو شونش.. با حس خالی شدن با خیال اسوده ب

 انگشتاش ازم بیرون کشید و سرشو کج کرد سمتم و لبش و گذاشت رو لبم. .. 

  

 نصف شب با حس گرمای شدید از خواب بیدار شدم... 

پتو کنار زدم و سعی کردم بخوابم ولی فایده نداشت لحظه به لحظه بیشتر گرمم 

 میشد.. 

 حتی تیشرت هم تنم نبود دیگه... نمیدونستم چیکار کنم  

 پنجره اتاق و باز کردم و دوباره خودمو رو تخت انداختم... 

 از التهاب بدنم کمی کم شد، در حدی که بتونم بخوابم فقط... 

بین خواب و بیداری بودم که ددی بیدار شد و یه چیزایی زیر لب گفت و راه افتاد 

 پنجره..  سمت

 چسبوندم و شروع به نق زدن کردم. ..  وقتی اومد کنارم خودمو بهش

وقتی به ددی چسبیدم از خودش دورم کرد که با بی حالی تمام باز نق زدم و خودمو 

 چسبوندم..  بهش

 دستش و که گذاشت رو پیشونیمو پس زدم ولی فایده نداشت.. 

 پتو و کنار زد و از اتاق رفت بیرون.. 
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ای بی حال شده ه الش برم ولی به اندازنمیفهمم چرا همچین کاری کرد، میخواستم دنب

 که نمیتونستم حتی دو قدم از تخت دور شم...  بودم

 التهاب بدنم هم باز اضافه شده بود... 

 با پا زدم زیر پتو و پرتش کردم پایین تخت...

 چند دقیقه از رفتن ددی میگذشت که اومد.. 

دتا دستمال هم با چشمای نیمه باز نگاهی بهش انداختم، یه ظرف بزرگ و چن

 بود...  دستش

پتویی که انداخته بودم پایین تخت و با پا دورش کرد و ظرفی که داخل دستش 

 بود وگذاشت سرجای پتو. .. 

 دو دستمو گرفت و به زور کشیدم لبه تخت.. 

 توانایی نشستن هم نداشتم.. 

 دو پام از تخت اویزون بود و باال تنم رو تخت.. 

ل اب ولرم هینی کشیدم و خواستم بلند شم که دستشو با قرار گرفتن پام داخ

 گذاشت روشکمم و اجازه نداد.. 

 +بخواب تب داری، اگه اینجوری خوب نشدی باید یه فکر دیگه کنم. .. 

 تازه دلیل اینهمه گرمی و بی حالی رو فهمیدم.. 

 یکی از دستماالیی که همراش بود و نم دار کرد و گذاشت رو پیشونیم. . 

 زی به تنم نشست که پتو و از پایین تخت برداشت و انداخت رو بدنم. . یهو لر

 چند ثانیه گرمم میشد و چند ثانیه بعدش سرد. . 



118 
 

 کالفه شده بودم دیگه و دوست داشتم زار بزنم. . 

  

نمیدونم ددی چقد دستمال گذاشت رو پیشونیم و چقد پاهامو با اب شست تا تبم کمی 

 اومد...  پایین

بح بود و حس میکردم باز دارم گرم میشم ولی با اینکه ددی بهم گفته بود نزدیکای ص

 حس کردم داره گرمم میشه صداش بزنم، صداش نزدم..  اگه

از دیشب باال سر من بود و تازه چشماش و بسته بود تا کمی بخوابه اونم به اصرار 

 من... 

نه بخوابه، اخه خودمو کمی از ددی دور کردم تا متوجه التهاب بدنم نشه و بتو

 خوابش به شدت سبک بود و میترسیدم بیدار بشه ...  ددی

یه پا و یه دستم از پتو بیرون بود و یه پا و یه دست دیگم زیر پتو، میخواستم 

 تعادل و حفظ کنم که نه سردم بشه نه گرم...  اینجوری

 چشمامو بستم و سعی کردم حداقل بخوابم تا ددی بیدار بشه... 

  

 دن پیشونیم از خواب پریدم.. با خیس ش

 صبح و نشون میداد..  8/30هوا روشن شده بود و ساعت رو دیوار 

 درحالی که سعی داشت بست ه داخل دستشو باز کنه لب زد.. 

 +مگه من بهت نگفتم اگه حس کردی داغ شدی بهم بگو... 

 یه امروز مریضی بهونه خوبی بود از در رفتن از زیر سواالی ددی... 
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 مو بستم و جوابی ندادم.. چشما

با قرار گرفتن دستش رو کش شلوارکم چشمامو باز کردم و با تعجب نگاهش 

 کردم.. 

 به همون بست های که داخل دستش بود اشاره کرد.. 

رفتم گرفتم، تبتو زود میاره +شیافه، وقتی خواب بودی 

ن شلوارک و شورت و باهم پایین کشید و انداختشون پایی

  پایین پام...

از خجالت چشمامو بستم و دستامو گذاشتم رو التم که دستمو پس زد و پاهامو از 

 فاصله داد. ..  هم

 کف پاهامو گذاشت روی پای خودش و یکی از بالشتا رو گذاشت زیر کمرم.. 

  چون دستمال رو پیشونیم بود نمیتونستم به شکم بخوابم. ..

 شیاف و به سوراخم فشار داد و واردم کرد.. 

 بدی بود اینکه یه چیزی داخلم باشه..  حس

 مدام پایین تنمو تکون میدادم که پاهامو گرفت و اجازه نداد... 

 انگشتاشو از ساق پام کشید تا وسط پام.. 

 از حرکت اروم و لذت بخشش بی حرکت موندم و خودمو به دستش سپردم... 

 انگشتاشو هدایت کرد سمت سوراخ مقعدم.. 
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خم  به بازی گرفت و گاهی انگشتشو فشار میداد به انگشتاش اطراف سورا

 سوراخم..  داخل

 شیاف کم کم داشت اثر میکرد و خبری از اون تب نبود... 

 داشتم زیر دستش شل میشدم که عقب کشید و شورت و شلوارک پام کرد... 

 با چشمای خبیث بلند شد و کمک کرد تا منم بلند شم.. 

 و صورتت بزن و بیا پایین... +برو داخل سرویس یه ابی به سر 

  

 پشت میز نشستم و دستامو تو هم قفل کردم... 

یه ساعت دیگه باید برم پیش  امم حدود-

که داخل دستش بود و  یهایه ن لقمماما

 گذاشت تو دهنم.. 

 ا +زنگ زدم گفتم بیان اینج

 درحالی که داشتم لقمه رو میجویدم سری تکون دادم.. 

 یرون تا راحت باشین ولی اراد دارم بهت اخطار میدم مثل+وقتی اومدن من میرم ب

م چشمی گفتم و اینبار خودم ، وقتی رفتن زنگ میزنی تا بیا امروز صبح نشه هاا

 لقمه گرفتم. .. 

  

ای بود ددی از خونه بیرون زده بود و به گفته خودش قرار بود بره  هچند دقیق

 ساحل... 
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 امان و  مبل روبرویی نشستم.. سینی چایی و  شیرینی و گذاشتم جلو م

 ی *نیازی نبود زحمت بکش

 زحمت چیه -

 لبخندی زد ولی مثل دیروز، لبخنداش ظاهری بود، من غمه داخل چشماشو میدیدیم. . 

استکان چایی و تو دستش گرفت و همزمان که از این دست پاسش میداد به اون 

 دست شروع به حرف زدن کرد. ..  یکی

  

صبی بودن بطوری که حتی اجازه درس خوندن هم بهم نمیدادن ولی خانوادم خیلی تع

اینقدبهشون اصرار کردم اجازه دادن درس بخونم،نه اینکه اصال درس نخونما میگفتن تا 

 راهنمایی خوندی بسه. ..  سوم

 تنها دلخوشیم این بود که اجازه دبیرستان رفتن و بهم دادن. .. 

 دو سال اول گذشت ولی سال سوم. .. 

سال بیشتر سن نداشتم، نمیگم تو چون میدونم تو همچین ادمی نیستی  18اون موقع 

 پسرایی هستن که کارشون فقط بازیچه کردن دخترای دبیرستانی و راهنماییه...  ولی

 تو راه مدرسه چندین بار به یه پسر خوردم.. 

 کرد...  شد یه لبخند محو زد ولی زود پنهانبه اینجای حرفش که رسی

 مثل همه پسرا و مردای اون دوره بود ولی معلوم بود از اون بچه پولداراس. ..  تیپش

فکر میکردم همه این دیدنا اتفاقیه ولی روزی که کنارم رو صندلی ایستگاه 

 نشست و شروع به حرف زدن کرد فهمیدم نه...  اتوبوس
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گفت که بچه تهرانه و دانشجوعه و دانشگاهش شمال و از من خوشش اومده، 

هم باشیم، اولش ترس از خانوادم نذاشت ولی دوست داشتم تجربش  با یخواستم

 کنم.. 

خالصه باهم دوست شدیم و چندباری همو دیدیم، دو سه ماهی که گذشت گفت 

 خوب نیست، عاشقش شده بودم و نمیتونستم بذارم حالش بدتر بشه...  حالش

 ش شدم. .. یه سوپ براش درست کردم و با کلی بهونه و ترس راهی خون

کمی پیشش موندم و وقتی خواستم برگردم خونه خودمون هرکاری کردم در باز 

 نشد،یعنی قفلش کرده بود... 

 وقتیم که دلیل کارشو پرسیدم اون.. اون.. 

 خشم تمام وجودم و گرفت و با عصبانیت بلند شدم .. 

 بدترین حس و حال عمرم، مامانم داره بهم میگه بهش تجاوز شده. .. 

 ز حرص و عصبانیت دستمو چندباری به دیوار کوبیدم... ا

این همه میگن عدالت،فقط نیاز دارم یکی برام این عدالتی که همیشه ازش دم میزنن 

 واالن توضیح بده و بگه این عدالت زهرماری داخل زندگی من،زندگی مامانم دقیقا

 کجاست ؟ 

  

 برگشتم سمت مامان که داشت اشکاشو پاک میکرد... 

 ادرس نشونی هیچی ازش نداری؟ -

 *قرار بود بیاد خواستگاری، چند ماه که گذشت کم کم حالم بد شد و فهمیدم باردارم.. 
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وقتی بهش گفتم خیلی خوشحال شد ولی از اون روزی که بهش گفتم ناپدید شد فقط 

ای که رهن کرده بود و از صاحب خونه خریده بودو گفته بود بدش به  هخون همون

 من... 

نمیخواستم قبول کنم ولی وقتی کم کم شکمم باال اومد و خانوادم فهمیدن از خونه 

انداختن و مجبور شدم اون خونه رو بفروشم و نصف پولشو بدم به یه خونه  بیرونم

 کوچیک ترو نصفه دیگش و نگه دارم... 

ماماااان یعنی هیچی ازش -

ورد ا نداری؟ عکسی از کیفش در

 و بهم داد.. 

مال بیست و خرده سال پیشه قطعا تا االن خیلی تغیر کرده تو چرا *این عکس 

 پیگیرشی؟ 

یعنی چی مامان؟ بشینم دست رو دست بزارم؟من به خاک سیاه میشونم این -

 پدرسگ و... 

حرفا و نصیحتای مامان اثری نداشت یه سری از ادمارو نباید بخشید حتی اگه زخمی 

 زدن مال چندین سال پیش باشه. ..  که

 به ددی زنگ زدم و گفتم که مامان رفته... 

همزمان با وارد شدن ددی به خونه عکس و زیر لباسم گذاشتم، نمیخوام فعال 

 بدونه. ..  چیزی

 سعی کردم خودمو عادی نشون بدم تا به چیزی شک نکنه.. 
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 +تب نداری؟ 

شه که به نه ای که گفتم اکتفا نکرد و دستش  رو پیشونی و گردنم گذاشت تا مطمئن 

 ندارم..  تب

 عصر بریم بیرون؟ -

 ه +هوا ابریه احتماال بارون

 م بری-

 با اخم نگاهی بهم انداخت... 

 تنها راه برای خارج شدن از این سردرگمی هم بن بست رسید... 

 ت +بعد از ناهار کار دارم باها

 چه کاری؟ -

 چیزی نگفت و کنترل تلویزون برداشت. .. 

  

فهموندم  که حالم خوب نیست و حوصله بازی و هیجان چجوری باید به ددی می

 ندارم،البته فکر میکنم فهمیده حالم خوب نیست ولی میخواد خودم به زبون بیارم. . 

بعد خوردن غذایی که با اخم و تخم ددی به زور خوردم ددی سمت طبقه باال رفت و 

 میز و جمع کردم..  من

ی زود تموم شد، اخرین بشقاب که اب دوتا بشقاب و قاشق بیشتر نبود و کار خیل

 ددی هم از پله ها پایین اومد..  کشیدم

 دستامو با حوله خشک کردم و سمت ددی رفتم.. 
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 ای که زیر لباساش گذاشته بود همراهش بود.. ه همون جعب

 داخل این جعبه فکر نکنم چیزای خوبی باشه.  

 +خب یه توله ببر مگه میتونه رو دو پا راه بره؟ 

  یدد-

 +توله ببرا مثل ادما حرف میزنن؟ 

 چهار دست و پا کنار پاهاش موندم که انگشتاشو وارد دهنم کرد.  

 با دست دیگش هم شلوارمو پایین کشید.. 

 ش کرد. . ای که رو میز بود و برداشت و بازانگشتاشو از دهنم بیرون کشید و جعب ه

 تی یه کلمه هم نداشتم.. از ذوق دهنم قفل شده بود و توانایی به زبون اوردن ح

 برخالف تصورم چیز بدی نبود.  

 یه دم ببر با تل که شکل گوشای ببر بود... 

 اینا مال منه؟ -

نذاشتم کلمه اره درست از دهنش بیرون بیاد که دستمو گذاشتم رو کاناپه و پریدم 

 داخل بغلش از ذوق... 

 ردم. . دستامو دور گردنش حلقه کردم و شروع به تف مالی کردن ک

 از خودش جدام کرد و گذاشتم پایین کاناپه... 

 +دوست داری امتحانشون کنی؟! 
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دوست داشتم االن کال داخل نقشم فرو برم و جواب ددی و با صدایی شبیه به صدای 

 ببر بدم ولی هیچ ذهنیتی نداشتم. . 

 ندم... کالفه از به نتیجه نرسیدن به ددی نگاه کردم که لبخندی زد و به پشت برگردو

 +اشکال نداره یاد میگیری. .. 

  

یه روان کننده کوچیک هم داخل جعبه بود که بازش کرد و چند قطر هایش رو ریخت 

 سوراخم.. ی رو

 از سردیش لرزی به تنم نشست.. 

 دو تا از انگشتاشو وارد سوراخم کرد تا برای پالگ جا باز کنه.. 

 و سوراخم و اروم اروم شروع بهبعد چندتا حرکت قیچی وارانه پالگ و گذاشت ر

 فرستادن داخل سوراخم کرد. . 

 پالگ که کامل وارد سوراخم شد هیجان و ذوقم هم دوبرابر شد.. 

 سرمو چرخوندم پشتم ببینم ولی نتونستم.. 

 چندباری حرکت و تکرار کردم ولی به بن بست خوردم.. 

 +هنوز وقت دیدن نشده توله ببر م 

 د کرد و از پایین تیشرتم گرفت و تیشرتمو بیرون اورد.. دو دستم و از زمین بلن

 تل و هم از رو مبل برداشت و زد رو سرم.. 
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+دوست داری االن خودتو 

ببینی؟ سری به نشونه اره تکون 

 دادم. . 

 به سمت چپ چرخوندم و قوسی به کمرم داد تا باسن و دمم کامال معلوم باشه... 

 رهم گرفت. .. گوشیشو برداشت و چندتا عکس پشت س

برگشتم به حالت اولیه که ددی عکسا رو نشونم بده ولی خودش محو عکسا شده بود و 

 لبخند بزرگ همه صورتش رو گرفته بود.  یه

 م منم ببین-

گوشی و گرفت سمتم که با ذوق ازش گرفتمش و بی توجه به درد پالگ رو زمین 

 نشستمو خیره عکسا شدم.. 

 ون داده بود و پالگ یه جلوه دیگه به بدنم داده بود وقوس کمرم باسنم بزرگ تر نش

چیزی که برای جلب توجه دست کمی از دم نداشت تلی بود که رو سرم جا داشت و 

 لخت با رنگ زرد و قهوهای تل و دم یه حالت دیگه داشت. ..  بدنی

  

 گوشی و ازم گرفت و خاموش کرد.. 

 ه االن شدی یه توله ببر نصف و نیم +خب دیگه

 +چرا نصفه و نیمه؟! 

اعث میشه توله +توله ببرا این شکلی حرف نمیزنن و یه سری کارای دیگه که ب

 ی ببرنصف و نیمه باش
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چهار دست و پا شدم و کمی جلو رفتم تا چسبیدم به مبل و دستام و گذاشتم جلوی 

 مبل ورو زانوهام ایستادم.  

استفاده کنم و حداقل صدایی  با اخم به ددی نگاه کردم و سعی کردم از تمام توانم

 صدای ببر در بیارم...  شبیه به

 باالخره صدایی از خودم دراوردم که به هرچیزی میخورد به جز صدای ببر.. 

 ددی بعد اینکه از صدام خوب خندید گوشیشو برداشت و صدای ببری رو پلی کرد.. 

 ن +دقت ک

 چندباری صدا پشت سرهم پلی شد و نوبت من رسید.. 

فس عمیقی صدایی که کمی شباهت داشت به همون ویسی که ددی گذاشته ن بعد

 بود ازخودم دراوردم. 

 ددی شروع به دست زدن کرد و دستی به گردن و پشت گردنم کشید.. 

ی از اومد میتونی بهتر از این هم باش +افرین توله ببر خوشم

تعریفش خوشحال شدم و سر و بدنم به دست و پاش 

 میکشیدم.  

 ر ددی برای بغل کردنم پیش قدم شد و بلندم کرد.. اینبا

 داخل بغلش گوله شدم و کمرش رو سفت چسبیدم. 

 ددی هم بیکار نموند و جای جای بدنم رو با دستاش شروع به نوازش کردن کرد. ... 

 خودمو به دستای ددی سپردم و کم کم چشمام گرم خواب شد.  
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 و کوبیدم..  با اخمای درهم داخل ماشین نشستم و در 

 ددی معلوم بود کالفه و عصبانیه ولی چیزی نمیگفت.. 

 ماشین و روشن کرد و با سرعت باالیی حرکت کرد... 

نیم ساعت پیش سلین زنگ زد و گفت هرچه زودتر برگردیم تهران و دلیلش و 

 نگفت...  هم

 ل برای بار اخراین اولین مسافرتمون بود و انتظار داشتم بیشتر از یه روز بمونیم یا حداق

 بتونم مامان رو ببینم ولی فرصت هیچ کاری نبود .. 

 سرمو تکیه دادم به شیشه ماشین و خیره بیرون شدم.. 

 کم کم از شهر خارج شدیم و اطرافمون  فقط درخت و کوه پر میکرد... 

 ه +اراد از پشت اون بطری اب رو بد

 م نمیتون-

 نگفت.. با اخمای درهم نگاهی بهم انداخت و چیزی 

داخل همین مدت فهمیدم سکوت ددی از هزاران داد بدتره و از همینجا شروع به 

 خوندن کردم. .  فاتحه

  

با برخورد چند قطره اب به صورتم از خواب پریدم و اولین چیزی که دیدم ددی بود 

 سعی داشت بیدارم کنه..  که
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یم بریم، پیاده شو یه چیزی +میگن راه بستس و فعال نمیتون

 م سرمو سمت مخالف چرخوندم و جوابش و ندادم. خوریب

 چونمو تو دست گرفت و سرمو چرخوند سمت خودش.. 

 +این کارا چه معنی میده؟! 

 ت گشنم نیس-

 چونمو ول کرد و در ماشین و بهم کوبید که از ترس به خودم لرزیدم.. 

اه برگشت بی توجه به منی که داخل ماشین بودم راه افتاد سمت رستوران و وسط ر

 ماشین و با ریموت در ماشین رو قفل کرد. ..  سمت

 هر ثانیه که میگذشت بیشتر به خریت خودم پی میبردم. 

از گرسنگی دل درد گرفته بودم ولی چیزی به جز اب داخل ماشین نبود، درا هم که 

 بود و نمیتونستم بیرون برم.   قفل

  

کردم با اهنگ گوش دادن حداقل هندزفریم و برداشتم و به گوشی وصل کردم، سعی 

 حواسم و از گرسنگی پرت کنم..  کمی

نمیدونم چقد به انواع غذاهای خوشمزه و رنگارنگ فکر کردم که پلکام سنگین 

 شدن وروهم افتادن. 

  

 با صدای خش خشی که نزدیک گوشم به راه بود از خواب پریدم. 
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رو صندلی عقب گذاشت رو  ددی وقتی دید بیدار شدم پالستکی و که میخواست بزاره

 پام. 

 گرمی پالستیک نشون دهنده این بود که داخل پالستیک غذاست. 

 با خوشحالی ظرف غذارو از داخل پالستیک بیرون اوردم. 

 باز شدن در ظرف برابر شد با توهم رفتن اخما و برچیدن لبم. 

 ددی برام خورشت بادمجون گرفته بود، همون چیزی که ازش متنفر بودم. 

 در ظرف بستم و خواستم بزارمش داخل پالستیک که ددی به حرف اومد. 

ی دونه برنج داخل ظرف و باید بخور +تا اخرین

 ولی رو دور لج بودم. 

 ظرف و گذاشتم داخل پالستیک و سرمو چرخوندم سمت شیشه. 

 اینبار ددی ظرف و از داخل پالستیک بیرون اورد و بازش کرد. 

کردم که داشت قاشق و پر از برنج میکرد و اخرش هم یه زیر چشمی به ددی نگاه 

 بادمجون گذاشت رو برنج.  تیکه

 +برگرد این طر ف 

 م نمیخوا-

 ه بیشتر لجبازی کنی بیشتر به ضررت +اراد هرچی

برگشتم سمت ددی و دهن باز کردم تا اعتراض کنم ولی همین که دهنم باز شد 

 قاشق وگذاشت داخل دهنم. 
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 ی قورت مید +درست میجویش و

چشمامو بستم و سعی کردم بی توجه به مزه بد بادمجون، غذا رو بجوم و قورت 

 بدم. 

 اولین لقمه رو که قورت دادم به در ماشین چسبیدم . 

 م دیگه لجبازی نمیکن-

بی توجه به حرفم قاشق بعدی و گرفت سمت دهنم و منتظر موند تا دهنم و باز 

 کنم. 

 خوردم.  به اجبار قاشق دومی و هم 

  

خوردن اون خورشت بادمجون با اون مزه بدش تا جایی ادامه پیدا کرد که بنظرم 

 باال اوردن همش فقط یک قاشق دیگه نیاز بود.  برای

نم و سرمو نسبت به قاشقی که ددی سمتم گرفته بود به دو تا دستمو گذاشتم رو ده

 چپ وراست تکون دادم. 

گذاشت داخل پالستیکش و گذاشتش رو  اینار ددی کوتاه اومد و ظرف غذارو

 عقب.  صندلی

 تشنمه -

 ماشین و روشن کرد و بعد از نگاه کردن به چپ راست راه افتاد. 

 تشنمه -

 بدون اینکه نگاهم کنه جوابم و داد: 
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 ن +بعد غذا فورا اب نمیخور

 ه ولی من تشنم-

 با نگاهی که بهم انداخت اسمم و هم یادم رفت چه برسه به تشنگی. 

  

 ددی که باهام حرف نمیزد و کم کم حوصلم در حال نابود شدن بود. 

به ددی حسودیم میشد که خانوادش از گرایشش خبر دارن و کنار اومدن باهاش، 

 داشتم منم به یه نفر بگم.  دوست

 از فکر و خیاالیی که تو سرم جوالن میدادن عصبی شدم و گـوشی رو برداشتم. 

 این فکرای درهم برهم بود.  چت کردن با عماد بهتر از

با عماد از هر دری گفتیم و خندیدیم، حتی با بعضی از خاطره ها نم اشک داخل 

 جمع میشد ولی همون خاطره های تلخ هم برام شیرین بودن.  چشمام

ددی چیزی نمیگفت ولی من که میدونم از اینکه کنارش همش گوشی دستم باشه به 

 د خداحافظی کردم و گوشی و گذاشتم داخل جیبم.  بیزاره، از همین رو از عما شدت

 یعنی رفتارم به اندازهای بد بود که الیق بی توجی ددی شدم. 

 ی دد-

 ای لب زد.  هبدون اینکه برگرده سمتم چی

و همین یک کلمه کافی بود برای پی بردن به اینکه ددی بیشتر از اون چیزی که 

 فکرمیکردم ناراحت شده. 

 ازی نمیکنم.  ببخشید دیگه لجب-
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 ای گفت .  هبدون اینکه نگاهم کنه زیر لب خوب

 ی دد-

 +چیه 

 ه تکرار نمیشه دیگ-

 با انگشتاش رو فرمون ضربه میزد. 

+تا چند ساعت دیگه مطمئن میشیم که تکرار نمیشه 

مگه واضح تر از این هم میشد بگه که قراره تنبیه 

 بشم. 

 د ددی همین یبار بود ببخشی-

  +حرف نباشه

 ناراحت از اینکه با لجبازیم یه تنبیه برایه خودم خریدم سرمو به شیشه چسبوندم. 

 با حرکتای اروم ماشین چشمام سنگین شد و به عالم بی خبری رفتم.  

  

 با حس اینکه ماشین از حرکت ایستاده چشمام و باز کردم. 

 ددی از ماشین پیاده شد و در سمت منو باز کرد. 

 جبوریم بریم خونه ما تا بفهمیم چرا گفتن زود برگردیم.  +پیاده شو فعال م

 چشمی گفتم و پشت سرش راه افتادم. 
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وارد اسانسور که شدیم بی توجه به هرچیزی رو زمین نشستم و به دیواره اسانسور 

 دادم.  تکیه

 ددی از بازوم گرفت و بلندم کرد. 

 خشمش بودم. با اخمای توهم نگام میکرد و هر لحظه منتظر فوران کردن 

 خوابم میاد خب، خستمه -

 +کف اسا... 

 با ایستادن اسانسور و پشت بندش باز شدن در اسانسور ادامه حرفشو  نزد. 

 بدون اینکه دستمو ول کنه بیرون رفت و منم پشت سرش. 

 چند دقیق های هم پشت در معطل شدیم تا باالخره سلین در و باز کرد. 

م ولی همون یبار فهمیدم با اینکه دختر شیطونیه ولی یبار بیشتر سلین و ندیده بود

 خیلی جدی هم باشه.  میتونه

 بطور کلی یک پارادوکس به تمام معنا. 

اینبار چهر های جدی داشت و تنها به سالمی خشک و خالی اکتفا کرد و کنار ایستاد 

 وارد خونه بشیم.   تا

 تیم.  اینبار هم پشت سر ددی وارد خونه شدم و سمت نشیمن رف

  

حدس میزدم اتفاقی که افتاده خصوصی باشه و دوست نداشته باشن من در جریان 

 باشم. 

 قبل از اینکه به نشیمن برسیم دست ددی و گرفتم. 
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 میشه من برم اتاقتون استراحت کنم؟ -

+با این لباسا نخوابیا، یه دست از لباسای من 

 بپوش چشمی گفتم و راهی اتاق ددی شدم. 

 و هیکل تفاوت زیادی با ددی نداشتم پس نگرانی هم وجود نداشت. از نظر قد 

تیشرت و شلوارک مشکی از کمد ددی برداشتم و تن کردم، لباسای خودمو هم رو 

 تککاناپه اتاق انداختم. 

 اخیششش ددی خوش به حالت چه تشک خوبی داری، جون میده واسه خوابیدن. -

 ی خوبی پیدا کنم.  چندباری سرمو رو بالشت جابجا کردم تا جا

  

 سینا: 

 کنار مامان نشستم و سعی کردم ارومش کنم ولی فایده نداشت. 

 قابل باور نبود بابا، کسی که این همه عاشق مامان بود همچین کاری کرده باشه. 

 +بابا االن کجاست؟ 

 م *شرکته هنوز بهش چیزی نگفتی

 خوب های گفتم و سرمو به پشتی مبل تکیه دادم. 

چندتا عکس از یه دختر داخل کیف قدیمی بابا پیدا کرده و اینجوری بهم مامان 

 ریخته. 
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ولی مامانه دیگه، گوشش بدهکار نیست و تا خوده بابا نیاد و بهش نگه سوتفاهم شده 

 نمیگیره.   اروم

سلین لیوان بعدی اب قند و جلوی مامان گرفت و تا وقتی  به زور همش و به 

 ید.  مامان نداد عقب نکش خورد

 مامان و بلند کردم و به کمک سلین بردمش داخل اتاق خواب. 

 +یکم استراحت کن، ببین رنگ به رو نداری، اخه چرا اینجوری میکنی؟ چرا بد به دلت

 راه میدی؟ بابا میاد همه چیو توضیح میده. تو فقط اروم باش و کمی استراحت کن. 

 خم شدم و بوس های رو دستش زدم. 

 و کشید رو مامان و باهم از اتاق بیرون رفتیم. سلین هم پتو ر

 ش *برو پیش اراد، تنها گذاشتی

 +اون االن داره خواب هفت پادشاه میبینه نگران اون نباش.  

  

 در اتاق و باز کردم و نگاهی بهش انداختم. 

 یکی از بالشتارو بغل گرفته بود و پتو هم بین پاهاش بودم. 

و پتو و درست انداختم رو بدنش و از اتاق بیرون سری از تاسف براش تکون دادم 

 رفتم. 

 کنار سلین نشستم و و برای چندمین بار عکسارو برداشتم. 

خانوم داخل عکس خیلی برام اشنا بود ولی هرچی فکر میکردم که کیه چیزی 

 نمیومد.  یادم
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 چندتا از عکسا معلوم بود که از دور و یواشکی گرفته شدن. 

 ب توجه میکرد نوزادی بود که فقط داخل یکی از عکسا بود. چیزی که بیشتر جل

 عصبی از اینکه همه چی در هم بر هم شده عکسارو پرت کردم رو میز و سرمو بین

 دستام گرفتم.  

 ه زنگ بزن بابا بگو زودتر بیاد دیگ+

 ه *زنگ زدم جواب نمید

 کالفه بلند شدم و رفتم سمت اتاق. 

 بین موهاش فرو کردم. کنارش رو تخت نشستم و دستمو 

 توله ببر مظلوم بدجوری ارامش و به روح و روانم تزریق میکرد. 

 با اومدنش، زندگیم از اون یکنواختی بیرون اومد و فکر کردن به اینکه یه روزی نباشه

 دیوونم میکنه.  

 کنارش دراز کشیدم و تو بغلم حبسش کردم. 

 ا کمی استراحت کنم.  خودمم خسته بودم و چشمامو بستم تا اومدن باب

  

با حرکت انگشتایی رو صورتم چشمامو باز کردم که با دو جفت چشم خندون 

 شدم.  مواجه

 دست انداختم دور کمرش و انداختم رو تخت و روش خیمه زدم. 

 +چیکار میکردی شیطون ؟ 

 دستشو گذاشت رو چشماش و لب زد. 
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 ا هیچی بخد-

 ندونام گرفتم که صداش بلند شد.  بین دبیشتر خم شدم سمتش و پشت دستشو 

  

 بعد از اینکه حسابی از خجالت دستش دراومدم بیخیال دستش شدم. 

 با صدایی که از بغض گرفته بود لب زد.. 

 ت دردم گرف-

فکر نمیکردم در این حد محکم گازش گرفته باشم و انتظار نداشتم چشماش پر و 

 بشن.   خالی

رو هردو چشمش بوسه زدم ولی فایده  موهاشو از رو پیشونیش کنار زدم و

 نداشت. 

 جوری نگاهم میکرد که دوست داشتم خودمو از بلندی پرت کنم. 

 خیره چشماش شدم و شروع کردم به حرف زدن تا شاید اروم بشه. 

د که هی کش میرفتن و هی جمعشون وسط حرف زدن چشمم به لباش خور

 میکرد. 

 توله ببر منو گذاشته سرکار. 

 شیطونش که داشت میخندید نگاه کردم .  به چشمای

؟ گیرم که از درد زمین و گاز بگیری+االن حقت نیست جدی جدی طوری گازت ب

 لباش بیشتر کش رفتن. 

 ت +توله ببر زش
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 با صدا خندید و مشتای ارومی میزد به کمرم. 

تاب و تحمل نداشتم دیگه در برابر اون لبای سرخ، خم شدم سمتش و لبمو 

 لبش. گذاشتم رو

 لباسم تو مشت گرفت و.... 

 تو حس و حال خودمون بودیم که یهو در باز شد. 

 اراد طوری هول کرد که بجای کنار کشیدن سرش، لبمو بین دندوناش گرفت.  

اراد کال تو شوک بود و دندوناش و برنمیداشت،  فک اراد و تو دست گرفتم و 

 بهش وارد کردم تا به خودش اومد.  فشاری

 ذاشتم رو لبم و از رو بدن اراد کنار رفتم . دستمو گ

 سلین در حالی که دستگیره در داخل دستش بود خشکش زده بود.  

 لبم کمی خونی شده بود ولی مهم نبود. 

 برگشتم سمت اراد که از خجالت پتو رو کشیده بود رو سرش. 

 سلین و صدا زدم که به خودش اومد.  

  

ه حرف بیاد ولی فایده نداشت، انتظار دیدن من و اراد منتظر به سلین نگاه میکردم تا ب

 وداخل این وضعیت نداشت. 

 ا +چیزه... یعنی چیزه ه

 و چیزه چیه درست بگ-

 ا +اهه بابا اومده پاشو بی
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 نذاشت حرفی بزنم و رفت. 

 برگشتم سمت اراد که هنوز پتو رو سرش بود، خواستم پتو رو از رو سرش بردارم ولی

 و نذاشت. محکم تر گرفتش 

 +پاشو توله خفه میشی اون زیر 

 با صدایی که به زور شنیده میشد از زیر پتو شروع به حرف زدن کرد. 

 کاراتون انجام بدین بریم خونه نمیخوام، شما-

زیر لب بچه پررویی نثارش کردم و بلند . من

 شدم.  

 لباسمو درست کردم و دستی به موهام کشیدم رفتم بیرون. 

 تکی نشسته بود و سلین هم روبروش، کنار سلین نشستم. بابا رو مبل 

 +مامان کو؟ 

 ه *با ارامش بخش خوابید

 برگشتم سمت بابا که از چند متری هم میشد فهمید که ناراحته. 

 *بابا نمیخوای بگی قضیه چیه؟ 

 عکسای داخل دستش و رو میز گذاشت و دستی به صورتش کشید. 

بل از ازدواج با مامانتونه، بخدا قسم که از وقتی فقط میتونم بگم این عکسا مال ق-

 کردیم به هیچکس جز خودش نگاه نکردم.   ازدواج

 *بابا یعنی شما قبل مامان کسی رو دوست داشتین؟  
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با ارنج زدم تو پهلو سلین تا بلکه اروم بگیره، حال بابا رو نمیدید بنظرم، نمیدید که 

 سواالی چرت میپرسید.  داشت

 رشو پایین انداخت. لب گزید و س

 نه من نه سلین هیچکدوم حرفی نمیزدیم که بابا خودش شروع کرد. 

 مثل اینکه منتظر یه اشاره بوده داخل این همه سال تا حرف بزنه، حرف دلش و بگه.  

  

سخت بود حرف زدن براش، چندباری دست به گردنش کشید، مثل اینکه چیزی 

 حرف زدن میشد.  مانع

رو میز بود یه لیوان پر کردم و گرفتم سمتش که با چشماش ازم از پارچ ابی که 

 تشکرکرد و لیوان و از دستم گرفت.  

 همزمان که لیوان و داخل دستش تکون میداد، شروع به حرف زدن کرد.  

*دانشجو بودم و خام دوست داشتم مثل اکثر اطرافیام یکی و داشته باشم ولی خب 

 االن نبود که.  دوران سخت بود این چیزا مثل اون

 از یه دختر چادری خوشم اومد، بعد کلی اصرار و دنبالش بودن راضی شد. 

سلین صبر و تحمل شنیدن این حرفارو نداشت فقط میخواست زود همه چی حل 

 بشه. 

 *بابا اینارو خودمون حدس زده بودیم فقط بگو این پسر بچه داخل عکس کیه ؟ 

 *پسرمه 

 ی سلین. انتظار شنیدنش رو داشتم ول
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سلین حالش دست کمی از مامان نداشت، ناباور به بابا زل زده بود و منتظر بود 

 حتی با یه کلمه بابا حرفش و پس بگیره.  شده

اشکاش کم کم شروع به ریختن کردن که کشیدمش تو بغلم و سرشو گذاشتم رو 

 سینم. 

کدوم از  بابا تحمل دیدن این وضعیت و نداشت، بلند شد و بدون برداشتن هیچ

 از خونه بیرون زد.   وسایالش

 و +سلین اروم باش، ببین من

 هق هقش اجازه حرف زدن بهش نمیداد. 

 لباسمو تو چنگ گرفته بود و لحظه به لحظه صدای گریش بلند تر میشد.  

 +میخوای مامان بشنوه بدتر بشه؟ اروم باش دیگه . 

 ه کجا هستن نه اونا چیزی از ما چتهاالن هیچی معلوم نیست، نه ما میدونیم اون زن و بچ

 تو.  

 در حالی که فین فین میکرد از بغلم بیرون اومد. 

*تو چطور میتونه وجدانت قبول کنه ها؟ اونا معلوم نیست داخل چه شرایطی 

کردن این چندسال، اصال چه بالیی سرشون اومده اونوقت تو راحت میگی  زندگی

 بیخیالش. 

ن با ی نسوزو+تو این دنیا دل برا هیشک

 گریه از جاش بلند شد و رفت سمت اتاقش. 

 در اتاقش و طوری بهم کوبید که از شدتش تکونی خوردم.  
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 اراد رو تخت نشسته بود و گوشیش دستش بود و تند تند داشت تایپ میکرد.  

نگاهی به گوشی داخل دستش و نگاهی به چهره من انداخت و با لبخند ضایع ای 

 و گذاشت کنار پاش.  گوشیو خاموش کرد

 لباساش و که انداخته بود رو کاناپه برداشتم و پرت کردم تو بغلش. 

 د +لباسات و تا بزن بذار داخل کم

رو کاناپه نشستم و چشمامو بستم تا بلکه از سردرد مزخرفی که داشت سراغم میومد 

 بشه.   کم

 مگه نمیریم خونه من؟ -

 +نه 

 چرا نمیریم -

 راه با نق زدن باز حرفشو تکرار کرد . جوابی ندادم که هم

 چرخیدم سمتش و به صورت جدی شروع به حرف زدن کردم.  

اخل ماشین و همین االن انجام +نق بزن تا تنبیه لجبازیای د

 م سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت. بدی

 پووووف لعنتی. 

 اینبار رو کاناپه دراز کشیدم و دستمو گذاشتم رو سرم. 

 ای گذشت که صدای قدماش بلند شد. چند دقیق ه
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 دستمو از رو سرم برداشتم و با ابروهای باال رفته بهش نگاه کردم. 

 برم براتون مسکن بیارم چشماتون قرمزه، مثل وقتی که سردرد میگیرین.  -

کلمات و با لحنی ادا میکرد که بیشتر از خودم بخاطر تشر زدن بهش عصبی 

 شدم. 

 باز چشمامو بستم. نمیخوادی زمزمه کردم و 

 پایین کاناپه نشست و دستمو از رو سرم برداشت. 

ن م، پاشو برو با همون دوستات چت ک+اراد االن حوصله ندار

 نچی گفت و با انگشتاش شروع به ماساژ دادن پیشونیم کرد.  

 ارامش بود که با دستاش تزریق میکرد و درد و از بین میبرد.  

کردم که چطور با اینکه دعواش کردم بازم در  چشمامو باز کردم و بهش نگاه

 کاری کنه که حالم خوب بشه.   تالش

  

 مچ دستشو گرفتم و بس های گفتم. 

ت رو زمین نشین یخه پاشو برو رو تخ+

نچی گفت و بیشتر خودشو بهم نزدیک 

 کرد. 

 توجهی بهش نکردم تا خودش بفهمه زمین سرده و بره. 

 ز رو پیشونیم برداشت و گذاشت رو کاناپه. چند دقیق های گذشت که دستمو ا



146 
 

 با اخم خیره حرکاتش شدم که داشت برای خودش جا باز میکرد. 

 بیام باال؟ -

 جوابی ندادم که از رو نرفت و اینبار با چشمای مظلوم تر بهم نگاه کرد. 

 ا +بی

 اخجونی گفت و با ذوق بلند شد. 

  پاهاشو گذاشت دو طرف بدنم و رو شکمم خوابید .

 سرشو گذاشت رو سینم و دستمو بلند کرد و گذاشت رو کمرش، بچه پررو. 

سلین راست میگفت فکر کردن به اینکه اون بچه و زن چطوری زندگی میکنن و 

 هستن ادم و واقعا دیوونه میکنه.  کجا

 ددی-

 م +جان

هرچیزی تو دنیا علتی داره و من اعتقاد دارم که هرچیزی که اتفاق بیوفته اون -

 سری تاییدش کرده و به ضرر کسی نیست.  البا

 ه ن اتفاقی نیست که به سود کسی باش+ای

ما از خیلی چیزا خبر نداریم و برامون پنهانه و واسه هر مشکلی یه کلیدی هست -

 میشه با اون، قفل مشکل و باز کرد.   که

 حرفی نداشتم که در جوابش بگم پس سکوت کردم که اونم دیگه حرفی نزد. 

و فرو کردم داخل موهاش و همزمان که موهاشو بهم میرختم به اون زن و بچه دستم

 فکرمیکردم.  



147 
 

  

 با نفسای ارومی که میکشید فهمیدم دوباره خواب رفته . 

 با کلی دردسر خودمو از زیر بدنش بیرون کشیدم و تو بغلم گرفتمش. 

 گذاشتمش رو تخت و پتو کشیدم رو بدنش و از اتاق بیرون رفتم. 

ند تقه اروم به در اتاق سلین زدم، وقتی جوابی ازش نگرفتم در و باز کردم و چ

 وارداتاق شدم. 

 تو خودش جمع شده بود و موهاش تو صورتش ریخته بود. 

پتویی که پایین پاش افتاده بود و برداشتم و درست انداختمش رو بدنش و رفتم سمت 

 مامان.  اتاق

 که مامان هنوز خواب بود. دوز باالی قرصا طوری اثر کرده بود 

ه صورت مامان خیره شدم و به داخل درگاه در ایستادم و چند دقیق های از دور ب

 ای فکر میکردم که شاید اتفاقات خوبی رقم نخوره.  هایند

 تکیم و از دیوار برداشتم و رفتم سمت نشیمن. 

تم بین عکسایی که هنوز رو میز پخش بود و برداشتم و بردم داخل اتاق و گذاش

 تا دوباره باعث ازار مامان نشه.  وسایالم

 لباسام و با یه هودی و شلوار جین عوض کردم و از خونه بیرون رفتم. 

 بابا حتی گوشیش و هم با خودش نبرده بود که بتونم خبری ازش بگیرم. 

 تمام پارک و خیابونای اطراف خونه رو گشتم ولی اثری از بابا نبود. 
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کی رو یکی از نیمکتای پارک نشستم و گوشیمو از جیبم خسته از گشتنای ال

 اوردم.  بیرون

 نزدیک به یک ساعت بود از خونه بیرون زده بودم و هوا تاریک شده بود. 

 شماره اراد و گرفتم ولی هرچی منتظر موندم جوابی نداد. 

 عصبی شماره سلین رو گرفتم که اونم جواب نداد.  

 جله بلند شدم و راه افتادم سمت خونه.  ترس همه وجودم و برداشت، با ع

  

 نزدیکای خونه بودم که متوجه بابا شدم. 

 با قدمای اروم و کمری خم شده از گوشه پیاده رو در حال رفتن بود. 

 دوییدم سمتش و دستش و گرفتم که برگشت سمتم.  

یم یکی از دستامو گذاشتم پشت کمرش و با قدمای اروم شونه به شونه هم راه افتاد

 خونه.  سمت

 دیدن بابا کمی از عصبانیتم و نسبت به اراد کم کرد. 

 ای اروم در خونه رو باز کردم و وارد خونه شدیم.  با چهره

 اراد و سلین داخل نشیمن نشسته بودن و صدا هایی از اشپزخونه میومد. 

 اراد و سلین با دیدنمون اومدن سمتمون ولی توجهی به هیچکدوم نشون ندادم و به

 اصرار خود بابا کمکش کردم تا سمت اتاقش بره. 

 *امشب میخوام تنها باشم، لطفا نذار کسی بیاد داخل اتاق . 

 چشمی گفتم و از اتاق بیرون رفتم. 
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 کنار اراد رو کاناپه نشستم که مامان هم از اشپزخونه بیرون اومد. 

اتفاق بدتری هم  عشق مامان نسبت به بابا به اندازهای زیاد بود که شک ندارم اگه

 بازم مامان دلشوره بابا رو داره و طاقت نگرانی بابا رو نداره.  میوفتاد

 *حالش خوبه؟ 

 سری به نشونه نه تکون داد. 

 مامان خواست بره پیش بابا که نذاشتم. 

 ه+گفت امشب  میخواد تنها باش

 توجهی به حرفم نشون نداد و رفت سمت اتاق. 

 و دوباره سرجام نشستم.   کالفه دستی تو موهام کشیدم

 +تو چرا گوشیت جواب ندادی؟ 

 از سوال یهوییم یکه خورد و با تعجب برگشت سمتم. 

 با منی؟ -

 سلین نشسته بود و نمیتونستم درست حرف بزنم. 

 زیر لب غریدم: 

 +پ ن با عمم، گوشی داری برای چی؟ که یکی کارت داشت زنگت بزنه نه بذاریش برا

 دکور. 

  

 ه سلین انداخت و با صدایی از صدای خودم اروم تر شروع به حرف زدن کرد. نگاهی ب

 ه ببخشید متوجه نشدم اخ-
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 +اشکال نداره کاری میکنم از این به بعد متوجه بشی 

 توجهی به نگاه لرزونش نکردم و به اتاق مشترک مامان بابا چشم دوختم.  

 نه و دوباره بشیم مثل قبل.  فکر کنم عشقی که به هم دارن بتونه این مشکل و حل ک

 برگشتم سمت اراد که سرشو پایین انداخته بود و با انگشتاش بازی میکرد. 

 االن بهترین موقعیت برای تنبیه کردن این توله ببر بود. 

 +شما پاشو بریم داخل اتاق کارت دارم. 

 با ترس بهم خیره شد که اهمیت ندادم و بلند شدم. 

 فتاد. به اجبار پشت سرم راه ا

 کنار در ایستادم و با سر اشاره کردم که وارد بشه.  

تنبیه سختی براش در نظر نداشتم، بنظرم دفعه قبل به شدت بهش سخت گرفته 

 بودم وباعث شده بود ترس زیادی نسبت بهم داشته باشه. 

 کنارش رو تخت نشستم و خمش کردم رو پام. 

 د: بدنش و منقبض شده بود و با صدای لرزونی لب ز

 ددی -

 لرزشی که تو صداش بود گواه خوبی نبود. 

 دستمو دورانی و رو باسنش کشیدم. 

 کم کم انقباض بدنش رفع شد و رو پام شل شد.  

 شلوار و شورتش و باهم پایین کشیدم که مچ پامو محکم تو دست گرفت. 
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 ش +هییش اروم باش، نفس عمیق بک

کمر تا باسنش میکشیدم تا از استرسش  همراه با نفسای عمیقی که میکشید دستم و رو

 بشه.   کم

 ی دد-

 ای لب زدم.  درحالی که د ستمو رو باسن و کمرش میکشیدم چیه

 تنبیه و بزارین برای بعد لطف ا -

 با اخم برگشتم سمتش که با کلی زور سرشو چرخونده بود سمتم. 

  اخه.... اخه شما محکم میزنین صدا میره بیرون. -

   

 حنش خندم گرفته بود. از فکر و ل

درحالی که سعی میکردم خودمو کنترل کنم که وا ندم، دستمو گذاشتم رو سرش و 

 چرخوندم به سمت پایین.  سرشو

 ی زم نکرده تو نگران صدای چیزی باش+ال

 ا .. -

 حرفشو کامل نکرده بود که اولین ضربه رو به باسنش زدم. 

 ر گرفت . اخی از بین لباش خارج شد و مچ پامو محکم ت

 بعد هر ضربه اروم با ناخنم رو باسنش میکشیدم. 

با چند ضربه اول پوست حساس باسنش قرمز شد ولی برای تنبیهش فقط نه تا 

 کافی نبود.  ضربه
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دستمو دورانی رو باسنش کشیدم و ضرب های محکم تر از ضربات قبل به باسنش 

 شد. کوبیدمکه از شدت ضربه اخ بلند تری از بین لباش خارج 

 د.. د ی -

 دستی به باسنش کشیدم تا اماده ضربه بعدی بشه. 

 ه غلط کردم بسه دیگ-

 +چندتا ضربه شد ؟ 

 دَ..  -

 ضربه ارومی به باسنش زدم. 

 +گفتم چندتا شد؟ 

 سیزده؟ -

 +خب سه تای دیگه باید نوش جان کنی تا برسیم به عددی که گفتی. 

سه تا ضربه اخر و پشت سرهم به بدون اینکه بهش مهلت تجزیه و تحلیل بدم 

 کوبیدم.   باسنش

 سرش و چرخوند سمتم و با صدای ارومی لب زد... 

 تموم شد؟ -

 نتونستم در برابره مظلومیتی که تو صداش بود خودم و کنترل کنم. 

 خم شدم سمتش و لبمو گذاشتم رو لبش.  

 بعد از چشیدن طمع لباش ازش جدا شدم. 
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 به شکم رو تخت بخوابه.  بلندش کردم و کمکش کردم 

 +درد داری ؟ 

 با صدایی که به زور شنیده میشد گفت:  

 ی نه خیل-

 از کشو کنار تخت پمادی برداشتم و ریختم رو باسنش.  

پماد و رو باسنش پخش کردم و به اصرار خودش شلوارشو هم براش باال کشیدم.  

گیش دستش و کنارش خوابیدم که خودشو بهم نزدیک کرد و طبق عادت همیش

 رو شکمم و سرشو گذاشت رو دستم.   انداخت

 ی دد-

 م +جان

 ه +خیلی دوست دارم بفهمم بابام کی

 ی اگه به صالحت باشه حتما میفهم-

 بند هودیم و بین انگشتاش گرفت و همزمان که باهاش بازی میکرد گفت:  

 +اگه یه روز بخوان ما... 

 حدس زدن ادامه حرفش کار سختی نبود. 

 یدم سمتش و دستمو گذاشتم رو لبش. چرخ

 +هیس چیزی از جدایی و این حرفا نزن االن خودم به اندازه کافی ناراحتی دارم که

 نمیخوام یکی دیگه هم بهش اضاف بشه. 
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 ددی جدا از اینکه دیگه قرار باشه باهم نباشیم ناراحت میشین؟ -

 ه بود و نیاز به پرسیدن نداشته باش+فکر کنم حرفم واضح 

 از بغلم خودشو بیرون کشید و رو تخت نشست که اخماش توهم رفت.  

 کمی جابجا شد و باالخره راحت نشست. 

 با چشمایی که ذوق و خوشحالی ازش میبارید به چشمام نگاه کرد. 

 با ابروهای باال رفته از حرکاتش پرسیدم: 

 +چیشد؟ چرا این شکلی شدی تو ؟ 

 داده بود.  مثل اینکه کال کنترل خودشو از دست

 خودشو پرت کرد رو شکمم و سرش و به سینم میکشید. 

 دستم و گذاشتم زیر چونش و سرش و باال گرفتم.  

 ن گه دلت باز اسپنک نمیخواد حرف بز+ا

 دستاش و گزاشت کنار بدنم و خواست بلند بشه که نزاشتم.

 ن +کم تکون بخور حرف بز

 ه؟ باالخره مهم شدم براتون، روز اول و یادتون-

 بین این همه جنگ اعصاب با یاداوری روز اول لبخندی به لبم اومد.  

 عهههه اره خندیدنم داره وقتی من و هی ضایع میکردین.  -

 لبخندم بیشتر کش اومد که با مشتای اروم چندتا کوبید به سینم.  
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 اراد در خونه رو باز کرد و باهم وارد خونه شدیم . 

 پایین کاناپه و خودشو انداخت رو کاناپه.  وسایل داخل دستشو پرت کرد

 از کنارش رد شدم و وارد اشپزخونه شدم. 

 م +پاشو مسواک بزن تا بیا

 وای ددی خستمه حاظرم همینجا بخوابم ولی تکون نخورم از جام. -

 لیوان پر اب و سرکشیدم و برگشتم پیشش. 

 و نیار فردا دانشگاه هم داری، پاش +تنبل بازی در

 ید به دسته کاناپه و زیر لب چیزایی و زمزمه کرد و بلند شد.  سرشو کوب

  

 ساعت رو تنظیم کردم برای فردا که زود بیدار شم . 

 ددی کجا میخوای بری فردا؟ -

 کنارش رو تخت دراز کشیدم و کشیدمش داخل بغلم. 

دتا کالس تقویتی دارم که باید +چن

 م با تعجب چرخید سمتم و پرسید: بر

 تی؟ اونم اخر سال؟ کالس تقوی-

 برای فارغ که خودتم فردا باید بری دانشگاه+اره واسه امتحانات نهایی حاالهم بخواب 

 ی التحصیلیت امضا جمع کن

 چشمی گفت و خودشو بیشتر بهم چسبوند. 
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 گره دستمو دور کمرش محکم تر کردم و سرمو بین موهاش فرو کردم.  

خودشو بیشتر تکون میداد که باعث نفساش به گردنم میخورد و لحظه به لحظه 

 التش به پام کشیده بشه، حالمو دگرگـون میکرد.  میشد

 خودمو به سختی کنترل کردم همین امشب کارشو نسازم.  

 اسپنکی به باسنش زدم و غریدم: 

 +شیطونی نکن توله، بگیر بخوا ب 

 ریز خندید و دستشو محکم تر از قبل دور شکمم حلقه کرد . 

 م و با نفسای گرمش که به گردنم میخورد به عالم بیخبری رفتم.  چشمامو بست

  

برای چندمین بار تاکید کردم که بعد از تموم شدن کارش برگرده خونه و الکی تو 

 نچرخه.  خیابونا

 از ماشین پیاده شدم و سمت مدرسه رفتم و اراد هم سمت دانشگاه رفت.  

ر خودشون جمع کرده بودن و میگفتن طبق معمول ارین، محمد و اشکان بچه هارو دو

 ومیخندیدن. 

 ارین اولین کسی بود که متوجه اومدنم شد. 

ههه ستاره سهیلو، ببین کی *به

 ت اینجاس

 با سرو صداش همه برگشتن سمتم.  
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 با همه دست دادم و تا اومدن استاد تقویتی دور هم گفتیم و خندیدیم. 

ش تموم شد و همگی از کالس خارج کالس با تمام کسل بودن و خسته کننده بودن

 شدیم.  

 *سینا! 

 برگشتم سمت محمد که انگاری میخواست چیزی بگه . 

 +جانم چیه؟ 

 ه *خبریه؟ نیستی دیگ

 میخواستم فعال چیزی از رابطم بدونن. با اینکه میدونستن گی هستم ولی ن

 +نه بابا خبر کجا بو د 

 ارین دستش و انداخت دور گردنم و گفت: 

 کره خر مگه جرئت داره رل بزنه و به ما نگه؟  +این 

 سرشو چرخوند سمتم و با ابروهای باال رفته هومی گفت!  

دستشو از دور گردنم جدا کردم هولش دادم داخل بغل محمد و زیر لب گوه نخوری 

 گفتم که خندشون بلند شد.   بهش

 اراد. درخواست بچه هارو برای رفتن به کافه رد کردم و رفتم سمت خونه 

  

کیف اراد و که از دیشب کنار کاناپه افتاده بود و برداشتم و با خودم بردمش سمت 

 اتاق. 

 لباسامو با لباس راحتی عوض کردم و زیپ کیف اراد و هم باز کردم. 
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لباسایی که گوله شده بودن داخل کیف، بیرون اوردم و گذاشتم کنار تا بندازم  

 داخل ماشین. 

م خالی کردم و کیف و انداختم داخل کمد که چیزی ازش پایین بقیه جیبای کیف و ه

 افتاد.  

  

 لباسارو انداختم رو تخت و خم شدم سمت عکسی که از کیف اراد بیرون افتاده بود. 

 عکس و برداشتم و با دیدین م حتوای عکس لحظه به لحظه بیشتر هنگ میکردم.  

 واست؟ عکس دوران جوونی بابا تو کیف اراد دقیقا چی میخ

 دوست نداشتم به فکرایی که تو سرم جوالن میدادن اجازه پیشروی بیشتر بدم. 

 عکس و گزاشتم رو تخت و با فکری درگیر لباسارو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. 

لباسارو انداختم داخل ماشین و یکی از صندلیای داخل اشپزخونه رو عقب کشیدم 

 ونشستم. 

 دوباره فکرای مزخرف سمتم اومدن.  سرم و بین دستام گرفتم و 

با صدای در خونه سرم و بلند کردم و به ارادی که خستگی از سر و صورتش 

 میباریدچشم دوختم.  

 مثله همیشه وسایالی داخل دستش و پرت کرد رو کاناپه و اومد سمتم. 

 بی توجه به هر چیزی دستام و از هم باز کرد و خودش و تو بغلم جا داد. 

 دورش سفت کردم و به خودم فشردمش.  دستام و
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نه! حتی اگه تمام فکرام درست باشه نمیتونم از اراد جدا شم، اراد با اومدنش به 

 ای بخشید، جدا شدن ازش ناممکنه.   هاریک و باغچه خشکیده دلم رنگ تازت زندگی

 ددی.. ای.. ددی لهم کرد ی-

 م کردم. با صداش به خودم اومدم و از فشار دستام دور بدنش ک

سرش و گزاشت داخل گودی گردنم و شروع به زدن بوسه های ریز به گردنم 

 کرد.  

 ه +نکن بچ

 گشنمه -

 ن +االن زنگ میزنم غذا بیار

 م نچ شیر میخوا-

با تعجب به چشماش نگاه کردم و لب زدم چی گفتی ؟ 

دستش و از رو لباس به نوک سینم کشید و با خنده 

 گفت: 

 از اینا میخوام.  -

  

 از رو پام بلندش کردم و با خنده اسپنکی به باسنش زدم. 

 م ه پررو همینم مونده به تو شیر بد+بچ

 رفتم سمت تلفن خونه که اراد هم رفت لباسش و عوض کنه. 
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بعد از سفارش دادن غذا برگشتم سمت ماشین لباسشویی و لباسارو از داخلش 

 اوردم.   بیرون

 راس وصل میشد . گوشه اشپزخونه دری بود که به ت

 وارد تراس شدم و لباسارو گزاشتم تا خشک بشن.  

 برگشتم داخل خـونه که همزمان اراد هم اومد. 

 از صورتش که گرفته بود حدس میزدم که عکس و دیده باشه.  

 کنارش رو کاناپه نشستم. 

 م +یه عکس از بچگیت میخوا

 با تعجب برگشت سمتم و چرایی زمزمه کرد. 

شته باشم، اگه داری برو بیا +میخوام دا

 چشمی گفت و بلند شد. 

 ای که گذشت باچندتا عکس برگشت.  هده دقیق

دقیق به عکسا نگاه کردم و سعی کردم شده چیزه کمی از صورت اون پسر بچه به 

 یادبیارم. 

 ولی ممکن نبود، اون عکس از دور گرفته شده بود و خیلی واضح نبود.  

 ه اراد بلند شد. زنگ خونه به صدا درومد ک

 م رو کانتره بردار . +سفارشارو اوردن بنظرم کیف پول

 ای گفت و بعد از برداشتن کیف پولیم بیرون رفت .  هباش
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 عکس و گزاشتم رو میز و بلند شدم. 

 با این کارا به جایی نمیرسیدم باید مستقیم با اراد صحبت میکردم. 

 وندم.  بشقاب و قاشق گزاشتم رو میز و منتظر اراد م

غذا رو با سکوت تمام به پایان رسوندیم و هرکدوم قسمتی از کار و به دست گرفتیم 

 هرچه زودتر میز جمع بشه.   تا

  

درحالی که خودش و تو بغلم گوله کرده بود شروع به حرف زدن راجب امروز 

 کرد. 

 به انداز های ذهنم درگیر بود که هیچکدوم از حرفاش و نشنیدم. 

 جلو چشمام تکون داد به خودم اومدم.  با دستی که 

  

 برگشتم سمتش که منتظر بهم خیره بود. 

 +چیزی شده؟ 

ددی کجایی؟ دو ساعته دارم باهات حرف میزنم، شنیدی -

 اصال؟  با انگشت شصت و اشاره چشمامو فشار دادم. 

 +ببخشید ذهنم درگیره، چی میگفتی ؟ 

 ای لب زد.  هچی شد مدستم و از رو چشمام برداشت و خیره به چشما

 نمیدونستم االن وقتشه بهش بگم یا باید صبر کنم. 

 داخل بد راهی گیر کرده بودم. 
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 عقل یه چیز میگفت و قلب یه چیز دیگه.  

 +اراد تو چیزی از مامانت راجب بابات نپرسیدی؟  

 سرشو پایین انداخت و شروع به بازی کردن با انگشتاش کرد. 

 سرشو باال گرفتم.  دست گذاشتم زیر چونش و

+اون روز از صبح تا ظهر یعنی مامانت چیزی بهت نگفت؟ 

 چشمام بین لب و چشماش در گردش بود. 

 لباشو با زبونش خیس کرد و نه ارومی زمزمه کرد. 

 باش های گفتم و بلند شدم. 

 از بابا هم نمیتونستم چیزی در این باره بپرسم که باز حالش بد بشه. 

 تم و مسکنی از جعبه قرصا برداشتم و بدون اب خوردم.  سمت اشپزخونه رف

 راه افتادم سمت اتاق ولی با حرف اراد ایستادم. 

 ددی، راستش مامان یه چیزایی بهم گفت. -

 برگشتم سمتش که باز سرشو پایین انداخت. 

 قبل از اینکه حرفی بزنم باز خودش ادامه داد. 

اینو هم نمیخواستم االن بهتون بگم ببخشید، نمیخواستم بهتون دروغ بگم ولی -

 وقتی که همه چی معلوم شد بهتون بگم.  میخواستم

 سرشو بلند کرد و به چشمام زل زد. 

 کار بدی کردم ؟ -
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 سری به نشونه نه تکون دادم و راه رفته رو برگشتم.  

 روبروش نشستم و بدون حرف بهش خیره شدم.  

 رد. مثل اینکه معذب بود، کمی خودش و جابجا ک

 االن باید بگم مامانم چیا گفت ؟ -

  

 با حرفش کالفه نفسمو بیرون انداختم. 

 اینجور که معلومه اراد نمیخواد بگه. 

 +هرجور راحتی 

 لبشو زیر دندون گرفت و شروع به جویدن لبش کرد. 

 ت +نکن زخمی میشه لب

 بلند شدم و راه افتادم سمت اتاق. 

 لند شد. صدای قدماش و شنیدم که پشت سرم ب

 خودمو رو تخت انداختم و گوشیمو برداشتم.  

 داخل درگاه در ایستاده بود و نگاهم میکرد. 

  ا+چرا اونجا موندی؟ بی

 با قدمای اروم نزدیک شد و با فاصله ازم خوابید. 

م و اون یکی دستم هم از گوشی و گذاشتم کنار بالشت و یه دستم و گذاشتم رو چشم

 ون.اویز تخت
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 نداشت و سردردم لحظه به لحظه داشت بیشتر میشد.  مسکن اثر 

 ددی بیداری؟ -

 +اره  

ه تونم با همه جزئیات بگم اخه.. اخددی نمی-

دستمو از رو چشمم برداشتم و چرخیدن 

 سمتش. 

 به سقف خیره بود و داشت حرف میزد. 

ن م ماا اخه سخته برام، مامانم گفت که یه نفر گولش زده یعنی نگفت گولش زده ه-

 اون بی شرف گولش زده و بهش تجاوز کرده بعدشم میزاره میره و مام...  میگم

 نفس عمیقی کشید و حرفش و ادامه داد. 

 مامانم و یعنی من و مامانم و تنها میذاره و ول میکنه میره. -

 اون عکسی که... -

 چشماشو بهم فشار داد و نذاشت حرفم رو کامل کنم. 

 ه اره اون همون عوضی-

ینکه خودم همه چیو حدس میزدم ولی بازم حقیقت مثل یه پتک خورد تو با ا

صورتم. دستی به صورتم کشیدم و سعی کردم خودمو کنترل کنم و بهش چیزی 

 نگم.  
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نکه اراد بردارم باشه هرچند سخت بود باور کردن ای

 ی یعنی چی میشد اگه بفهمه برادرشم؟ ناتن

 گه بفهمه نمیخواد من و هم ببینه. وقتی دله خوشی از بابا نداره قطعا ا

 صدایی از ته مغزم داد زد: 

غلط میکنه! مگه دست خودشه؟ تو عاشقشی و اون باید پات بمونه هرچند که 

 برادرته. 

چیزای ارومی زیر لب زمزمه میکرد، از چهرش معلوم بود داره خط و نشون 

 میکشه،ولی برای کی؟ برای بابا؟ 

ی هستما، هرطور شده، از زیر سنگ هم که شده اون ددی فکر نکنی من سیب زمین-

 بیناموس و پیدا میکنم. 

 +شاید اون پشیمون شده، شاید.. شا.. 

 ددی ببخشید ولی خودتونم میدونین حرفتون حقیقت نداره.  -

 د لعنتی تو که دیدی بابا چه حالی داشت. 

دم و کنترل کالفه تر از هرلحظه چشمام و بستم ولی با حرفی که زد نتونستم خو

 کنم. 

 خیمه زدم رو بدنش و سعی کردم خودم و کنترل کنم که نزنم با تخت یکیش کنم. 

 +دقیقا بگو چه زری زدی االن! 

 ن ددی م-
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 مشتم و کنار سرش کوبیدم به تشک و بلندتر از دفعه قبل داد زدم.  

+گفتم زری که زدی و تکرار کن با 

 صدای ارومی حرفش و تکرار کرد. 

 الیی که سر مامانم اورده سر ناموسش میارم. همون ب-

 حرفش مثل یه جرقه بود برای به انفجار رسیدن باروت هایی که داخل ذهنم بود. 

عصبی بودم از دو چیز، از اینکه دست گذاشته رو ناموسم، هم از اینکه خودش و 

 بیصاحب دونسته. 

 د تو هم باید همون+تو غلط میکنی ،مگه بی صاحبی تو؟ ها؟ مگه هرکی هر غلطی کر

 غلط و بکنی. 

اراد به والی علی یبار دیگه همچین حرفی ازت بشنوم تضمین نمیکنم بعدش سالم 

 از دستم در بری.  

نگاهی به چهرش انداختم که از ترس رنگش پریده بود و دستاش و کنار بدنش 

 کرده بود و بهشون فشار وارد میکرد، مردمک چشماش میلغزید.  مشت

 ای عصبی بودم که هیچکدوم مهم نبود.   دازهولی به ان

  

 از رو بدنش کنار رفتم و سمت بیرون از اتاق راه افتادم.  

 وسطای راه بودم که با حرفش از حرکت ایستادم. 

 از حالت خوابیده بلند شده بود و رو تخت نشسته بود. 

 با داد شروع کرد به حرف زدن: 
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برم سمت یکی دیگه یعنی خیانت کردم؟  چرا؟ هاا؟ چرا ساکت بشینم ؟ چون اگه-

ای که بهتون دارم شک دارین؟ دستی به صورتم کشیدم و  هنسبت به عالق یعنی

 برگشتم سمتش. 

 چند قطره اشکی که باالخره راه خودشون و پیدا کرده بود و کنار زد. 

 +چرا چرت و پرت داری میبافی؟ 

انیم کنین، شده با شالق به اره چرت و پرته، دوست دارم، حتی شده شما هم زند-

بیوفتین ولی بدونین من کاره خودمو میکنم، من مثل سیب زمینی بی رگ  جونم

 میکنم و همون کاری که با مامانم کرد با ناموسش میکنم.  نیستم، پیداش

 نتونستم خودم و کنترل کنم و با قدمای بلند راه رفته رو برگشتم. 

 و دستاش و گذاشت رو صورتش.  با دیدن حرکتم کمی خودش و عقب کشید 

 چند ثانیه که گذشت دستش و برداشت. 

 برداشتن دستش برابر شد با خوردن پشت دستم تو دهنش. 

باره اشک داخلشون حلقه زده بود گذاشت رو دهنش و با چشمایی که دودستش و 

 نگاه کرد.  بهم

می رفتار +داری پا میزاری رو خطه قرمزام، حواست باشه که همیشه به این ارو

 نمیکنم.  

بدونه اینکه چیزی بگه به شکم خودش و انداخت رو تخت و بالشت و گزاشت رو 

 سرش. 

 و محکم کوبیدم بهم.  از اتاق بیرون رفتم و در
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 کمی که از اتاق دور شدم که صدای هق هقای ریزش بلند شد. 

با این میدونستم اون روحش از یه بچه دو ساله هم کوچیک تر و شکننده تره ولی 

 نمیتونستم ارومش کنم.  وضع

  وارد تراس شدم و رو یکی از صندلی هایی که بود نشستم و به شهر خیره شدم. 

 اراد:  

 دستم و گذاشتم رو دهنم تا صدای هق هقم و خفه کنم ولی نمیشد. 

 نامرد جوری کوبید تو دهنم که لبم گز گز میکنه. 

ی که رو سرم گزاشته بودم و پرت چندتا مشت کوبیدم رو تخت و با گریه بالشت

 پایین تخت و از جام بلند شدم.  کردم

موهام و تو مشت گرفتم و شروع به داد زدن کردم ولی بازم نتونستم خودم و اروم 

 کنم. 

 هرچی وسایل رو میز و پاتختی بود با دست ربختم پایین. 

اشتم رو پام پایین تخت نشستم و دستام و دور پام قفل کرد، با هق هق سرم و گذ

 زمین خیره شدم.   و به

 چرا ددی اینجوری رفتار کرد! یعنی شک داره! یعنی نمیدونه من هر کاری کنم بازم

دوسش دارم؟ مگه یادش نیست چند ماه کارم شده بود برم جلو مدرسش؟ چرا 

 اروم شم؟ چرا ؟  نمیخواد من

  

 سینا: 
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 تکونی به بدنه خشک شدم دادم که اخم درومد. 

 ک دسته صندلی بلند شدم و وارد خونه شدم. با کم

 نمیخواستم برم سمت اتاق که دوباره یاد حرفاش بیوفتم و به جنون برسم. 

 رو کاناپه نشستم و به در اتاق خیره شدم. 

 در اخر نتونستم خودم و کنترل کنم و بلند شدم. 

 در اتاق و باز کردم و از همونجا خیرش شدم. 

 هاش و بغل کرده بود به خواب رفته بودم. پایین تخت درحالی که پا

بهش نزدیک شدم و جلوش زانو زدم و به نیم رخش خیره شدم، زخم گوشه لبش 

 ی کارساز بود.  دهنده شدت ضربه نشون

 یه دست گذاشتم زیر زانوهاش و دست دیگم و زیر کمرش . 

ه گذاشتمش رو تخت که چشماش و باز کرد و نگاهی بهم انداخت ولی چند ثانی

 بیشترطول نکشید، سرش و به سینم کشید و دوباره خوابید.  

  

 اشتم سرجاشون. ریخته بود رو زمین جمع کردم و گذخم شدم وسایالیی رو که 

از اتاق بیرون رفتم و شماره سلین و گرفتم، چند بوق بیشتر نخورد که گوشی و 

 برداشت. 

 از صداش مشخص بود که حاله بهتری نسبت به دیشب داره. 

 +چطوری؟ چیکار میکنی؟ 

 هیچی خوبم، داداش با اراد بیاین اینجا -
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 +چرا؟  

 ی همینجور-

 نتونستم جواب رد بهش بدم اونم داخل همچین وضعیتی. 

 ای گفتم و بعد از چند سوال دیگه راجب اوضاع خونه قطع کردم.  ه باش

 سخت ترین جای کار روبرو شدن با اراد بود بعد اتفاقای اخیر. 

 بل دراز کشیدم و سعی کردم به چیزی فکر نکنم.  رو م

  

 از خواب که بیدار شدم خونه غرقه تاریکی شده بود. 

دهن باز کردم صدای اراد بزنم ولی همه چیز از چشمم رد شد و از صدا زدنش 

 شدم.   پشیمون

دستی به صورتم کشیدم و سمت سرویس رفتم، بعد از انجام کارای مربوطه رفتم 

 اتاق.  سمت

 رو تخت دراز کشیده بود و به سقف نگاه میکرد. 

 توجهی نکرد و به دید زدن سقف ادامه داد. 

 دستم و تکیه گاه بدنم کردم و کنارش نشستم. 

 +اراد  

چیزی نگفت که دستم و بردم سمت صورتش ولی نرسیده به صورتش دستم و پس 

 زد.  

 لو چرخید و بهم پشت کرد. کم نیوردم و دوباره دستم و جلو بردم که اینبار به په
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 نگاهی به باسنش انداختم که چجوری داخل شلوار تنگ خود نمایی میکرد. 

 از حرص یکی از کپالی باسنش و از رو شلوار تو مشت گرفتم و فشار دادم. 

 مشخص بود داره خودش و کنترل میکنه که صداش در نیاد.  

  

 کنه و اخش درومد.  فشار دستم و بیشتر کردم که نتونست خودش و کنترل

 دستش و اورد پشت تا دستم و از باسنش جدا کنه ولی اینبار من دستش و پس زدم.  

 دستش و کنار بدنش مشت کرد و چیزی نگفت. 

 چند ثانی های بهش نگاه کردم و دستم و از باسنش جدا کردم.  

 بازوش و گرفتم و مجبورش کردم به سمتم بچرخه . 

 +قهری االن؟ 

 د، اصال نگاهی نکرد. جوابی ندا

دست گزاشتم زیر چونش و سرش و باال گرفتم، به هرجایی نگاه میکرد الی 

 چشمام. 

 ن +به من نگاه ک

 لجباز تر از این حرفا بود. 

 چونش و تو دست گرفتم و مجبورش کردم بهم نگاه کنه. 

 ا +با تو هستم

 از بین لبایی که بهم قفل شده بودن به زور لب زد:  
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 رم  اره قه-

 +خب بیجا میکنی، شما حق نداری با من قهر کنی اصال  

مچ دستم و گرفت و با چشمایی که از حرص ریز شده بودن در تالش بود چونش و 

 ازاد کنه. 

 ول... کن... د ول کن... میزنه بعد میگه قهر هم نکن. -

 از حرصی که تو صداش داد میزد خندم گرفته بود . 

 تر حرص خورد.  با دیدن لبای خندونم بیش

 چونش و ول کردم و بی توجه به لگد پرونیاش کشیدمش داخل بغلم.  

بین بازوهام زندانیش کرده بودم و به خودم فشارش میدادم و توجهی به مشتایی که 

 میزدبه سینم نمیکردم. 

+توله ببر اروم بگیر دیگه، چه خبرته؟ 

 کلماتی نامفهوم از دهانش خارج شد.  

 هستی که درست نمیتونی حرف بزنی. +چه توله ببری 

اینبار مشت محکم تری به سینم کوبید که خندم و بزور کنترل کردم تا بیشتر 

 حرص نخوره و کمتر مشت بکوبه.  

  

 کنارش رو کاناپه نشستم که خودش و ازم دور کرد. 

 چشم غر های بهش رفتم که اهمیتی نداد و بیشتر خودش و دور کرد. 

 تم که بیخیال گفت: خاندابا اخم نگاهی بهش 
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 م من هنوز قهر-

 منتظر جوابی نموند و سرش و چرخوند سمت سلین.  

 بیخیال تر از خودش، خودم و مشغول باال و پایین کردن کاناال کردم. 

 جو خونه مثل قبل نبود، صمیمیت، خنده و... که قبال وجود داشت االن نبود. 

 برگردونه ولی به این زودیا قرار نیست مثلگرچه مامان سعی میکرد جو قبل و به خونه 

 قبل بشیم. 

مامان و بابا مثل همیشه کنار هم نشسته بودن و مامان میوه پوست میگرفت برای 

 هردو،گه گاهی هم باهم حرف میزدن.  

با بلند شدن بوی سوختگی تو خونه مامان با عجله بلند شد و رفت سمت اشپزخونه. 

 و دست انداختن مامان بخاطر غذای سوخته که هربار سلین شروع کرد به اذیت کردن

 هد دیگه، با ربط و بی ربط حرف دیگبابا جواب دندون شکنی بهش میداد ولی سلین بو

 ای به زبون میاورد.  

  

 تنها صدای برخورد قاشق و چنگال به بشقاب بود که سکوت و بهم میزد. 

 ادن یه درس حسابی به اراد. کسی حواسش به ما نبود و بهترین موقعیت بود برای د

 دستم و از زیر میز رد کردم و گذاشتم وسط پاش. 

با تعجب برگشت سمتم که توجهی نکردم و کشاله رونش و بین دو انگشت 

 گرفتم وکشیدم.  

 غذای داخل دهنش و به زور قورت داد و دستش و گزاشت رو دستم. 
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شیده شدن بیشتر گوشت سعی داشت دستم و جدا کنه ولی هر حرکتش برابر بود ک

 پاش.  

 پاهاش و بهم فشار میداد تا بلکه دستم بین پاهاش درد بگیره و بیخیالش بشم ولی نه.  

سرش و چرخوند سمتم و با چشماش التماس میکرد، ولی بیخیال تر از هر لحظه 

 چنگالو فرو کردم داخل ساالد و بردم سمت دهنم. 

عمیقی کشید و با اشارم به ادامه غذاش بیخیالش شدم و دستم و برداشتم که نفس 

 مشغول شد.  

  

بعد شام دوباره کنار هم نشستیم با این تفاوت که اینبار دیگه اراد دوری نمیکرد و 

 چسبیده بود.  بهم

 خم شدم سمتش و زیر گوشش گفتم: 

 ی ضیم، معلومه خوب درست و یاد گرفت+را

 حرص برگشت سمتم و چشم غرهای بهم با

 رفت. 

 ؟ چشم غره میری؟ پس انگاری خوب یاد نگرفتی درستو. +جانم

 چشماش و مظلوم کرد و نگاهی بهم انداخت. 

 خواستم جوابش و بدم ولی با حرف مامان ساکت موندم. 

*اراد جان دفعه پیش فرصت نشد درست و حسابی اشنا بشیم، از خودت بگو 

 بهتربشناسیمت. 
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ستم پیش روش گذاشته شده شروع به اراد خوشحال از اینکه راهی برای فرار از د

 زدن کرد.   حرف

 ای سکوت کرد و نگاهی بهم انداخت.  با سوالی که مامان پرسید برای لحظه

 از سوال مامان خودم بیشتر از اراد حالم گرفته شد . 

 خواستم حداقل اینجا یادم بره من کیم و اراد کیه ولی مثل اینکه همه چیز و همه کس

ده بودند تا امروز و امشب به بدترین شب و روز زندگیم تبدیل دست به دست هم دا

 بشه. 

راستش مامان شمال زندگی میکنن و پدر هم فوت کردن، یه خواهر کوچیک تر -

 دارم.  هم

حرف اراد بیشتر از هر لحظه گیجم کرد، یعنی دیگه براش مهم نیست و بیخیال 

 شده؟یا... 

اخته بود و در جواب بقیه اعضا که نگاهی بهش انداختم که سرش و پایین اند

 میگفتن تشکری زیر لب میکرد.   تسلیت

  

دستم و گذاشتم رو دستایی که درحال فشرده شدن بودن، تحمل دیدن این حالش و 

 نداشتم. 

 راهی برای رهایی از این مهلکه هم وجود نداره. 

 انگشتام و پشت دستش میکشیدم تا کمی از فشار انگشتاش کم کنه. 

 س سنگینی نگاهی سرم و بلند کردم و چشم تو چشم بابا شدم. با ح
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 با لبخندی عمیق داشت نگاهمون میکرد که متقابال لبخندی در جوابش زدم.  

  

 به یادداشت ددی نگاهی انداختم که گفته بود میره کتابخونه تا درس بخونه. 

 یادداشت و انداختم کناری و مثل همیشه به سقف خیره شدم. 

دیشب زدم فقط یه دلیل داشت اونم اینکه از حساسیت ددی نسبت به  حرفی که

 کنم ،وگرنه تا اون عوضی و پیدا نکنم اروم نمیگیرم.  خودم کم

 گوشیم و از زیر بالشت برداشتم و شماره مامان و گرفتم. 

 چند بوق بیشتر نخورد که صدای ارام تو گوشی پیچید. 

 *سالاااام داداش بزرگه 

 اش کمی گوشی و دور کردم تا پرده گوشم اسیب نبینه. از تن بلند صد

 +دختر چخبرته! حنجره نمیمونه برات ا 

ش *جواب سالم واجبه اق دادا

زیر لب پدرسگی نثارش 

 کردم. 

 +چطوری خوبی؟ 

 *عاااا... 

 یهو صداش تحلیل رفت و با بیحالی تمام بد نیستمی گفت. 

 +ارام چت شد؟ خوبی؟ 
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 سالم مادر -

 صدای مامان دیگه واقعا شاخم درومد. با شنیدن 

 +سالم خوبین؟ ارام چشه؟ 

خودش و زده به مریضی که نره هیچی مادر من که میدونم -

 ه بعد حرفش، گویی  طرف حسابش و تغیر داد. مدرس

 ارام پاشو، من که میدونم الکی بهونه گرفتی پاشو کاریت ندارم. -

و بعد از چندتا سوال گوشی و  با خنده و تاسف از پشت گوشی سری تکون دادم

 کردم.  قطع

بدون اینکه از جام بلند بشم وارد اینترنت شدم و شروع به گشتن دنبال یه شرکت 

 ساختو ساز کردم. 

 هرچند پدر ددی شرکت داشت ولی دوست داشتم جایی باشم که اشنا نباشه.  

 شماره چندتا شرکت بردا شتم تا سر فرصت بهشون زنگ بزنم.  

  

 گاز و کم کردم تا غذا دم بکشه. زیر 

 بوی غذا گرفته بودم و مجبوری حوله و لباسی برداشتم و وارد حموم شدم. 

 لباسام و پرت کردم داخل سبد چرکا و زیر دوش ایستادم. 

 دستی به صورتم کشیدم و اب هارو کنار زدم و دوباره فکر اینکه چطوری میتونم اون

 ا کرد. مرد و پیدا کنم به مغزم هجوم پید
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با صدای در چشمام و باز کردم و با ددی روبرو شدم، به در تکیه داده بود و با 

 تمام بدنم و رصد میکرد.  چشماش

 با خجالت دستم و گذاشتم رو التم و به پشت چرخیدم. 

صدای در اومد و با فکر اینکه ددی از حموم بیرون رفته نفسم و بیرون فوت کردم 

 شتم. ودستم و از رو التم بردا

 با نشستن دستی رو باسنم از ترس دادی کشیدم و پریدم هوا. 

 +چته تو؟ 

 دستم و گذاشتم رو قلبم و برگشتم سمت ددی که پشت سرم ایستاده بود. 

 مگه نرفتین بیرون؟ -

نچی گفت و بی توجه به نگاهای خیرم لباس و شلوارش درورد و از همـونجا شوت 

 کردبه داخل سبد رخت چرکا. 

 رم زیر دوش ایستاد و یکی از کپالی باسنم و تو دست گرفت و فشرد. پشت س

میدونستم که کارم بی فایدست اما مچ دستش و گرفتم و سعی کردم باسنم و از 

 خالص کنم.  چنگش

 برخالف انتظارم به راحتی بیخیال باسنم شد و از پشت به خودش چسبوندم.  

ب بود که سکوت بینمون و بهم هیچکدوم چیزی نمیگفتیم و تنها صدای شر شر ا

 میزد. 

 باالخره ددی کمی ازم فاصله گرفت و شامپویی از قفسه برداشت.  

 کمی از شامپو رو ریخت رو سرم و شروع به شستن موهام کرد. 
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 حرکت انگشتاش بین موهام حکم یه مسکن خواب اور با دوز باالرو داشت.  

  

 که دستاش از حرکت ایستادن.  چشمام در حال خمار شدن و افتادن روهم بودن

 با خنده نگاهی به چشمای خمارم انداخت. 

ه ن تقی به توق میخوره خوابش میگیر+توله رو ببی

دوش و پایین اورد و شروع به شستن کف موهام 

 کرد. 

 بعد تمیز شدن موهام ابی به کله بدنم گرفت.  

 یومد. دستش و گذاشت پشت کمرم و هدایتم کرد سمت رختکن ولی خودش ن

 چند قدم بیشتر نرفته بودم که ایستادم و برگشتم سمتش. 

عادتی که ددی داشت برام جالب بود، موقع شستن موهاش چشماش و نمی بست و 

 از رفتن شامپو به داخل چشماش هم نداشت.  ترسی

 بدون اینکه نگاهم کنه لب زد: 

 +چرا نرفتی پس؟ 

 زش میبارید شروع به حرف زدن کردم. دستام و زدم به کمر و با لحنی که طلبکاری ا

 من چرا برم بیرون؟ -

 درحالی که با موهاش ور میرفت گفت: 
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ه با نه تا اقاش وقتی رسید، همه چی اماده باش+خانم خونه باید غذارو اماده ک

 حرفش تمام حاضر جوابیام از یادم رفت و شک نداشتم که لپام گل انداختن. 

 بدون حرفی راه افتادم سمت رختکن.  سرم و پایین انداختم و اینبار

+لباس درست بپوشیا، موهاتم خوب خشک کن نیام ببینم لختی و با موهای خیس 

 بیرون.  رفتی

 چشمی گفتم و حوله رو دور بدنم بستم.  

 دروغه اگه بگم از حرفش قند تو دلم اب نشد. 

همین حساسیت های ریزش و توجه هایی که داشت باعث میشد روز به روز 

 بیستردیوونش بشم و ترس از دست دادنش مثل خوره به جونم بیوفته. 

  

 سشوار و به برق زدم و سرسری چندبار رو موهام گرفتم تا خشک بشن. 

 نگاهی به لباسام انداختم و بعد از اطمنیان از خوب بودنشون از اتاق بیرون رفتم و راه

 اشپزخونه رو در پیش گرفتم.. 

 روسی رفتن که اینقد طولش میدن. ددی هم که انگار حمام ع

نق زنان میز و چیدم و بعد از گزاشتن دیس ماکارانی، رو یکی از صندلیا نشستم تا 

 بیاد و باهم شروع کنیم.   ددی

  

 ددی باالخره درحالی که با یه حوله کوچیک موهاش و خشک میکرد اومد و روبروم

 نشست. 
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 ع به نق زدن کردم.درحالی که برای ددی غذا میکشیدم زیر لب شرو

 به من میگه موهات خشک کن ولی خودش... -

 +حداقل اروم تر حرف بزن نشنو م 

بشقاب و از دستم گرفت و بی توجه به منی که دهنم صدمتر باز مونده بود 

 خوردن شد.  مشغول

 شنیدین چی گفتم؟ -

ش اره نگران تنبیهت هم نباش به وقت+

بیشتر از این دیگه نمیتونستم تعجب 

 نم. ک

 تنبیه چی؟ -

 بدون اینکه جوابم بده بشقاب خالی که جلوم بود و برداشت و پرش کرد. 

 +بخور 

 نگفتین تنبیه چیه؟ -

 زیتونی از ظرف برداشت و نگاهی به چهره متعجبم انداخت. 

 ت +تنبیه نق زدن

دهن باز کردم حرف بزنم ولی زودتر از من انگشتش و به نشانه سکوت گذاشت 

 به سکوت وادارم کرد.  جلودماغش و 
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 بشقابی که چیزی داخلش نمونده بود و با دست هل داد سمتم. 

+خب به عنوان تنبیهت ظرفا میشوری 

خنده رو لبش نشون دهنده ایستگاه شدنم 

 بود. 

با حرص کلمات و پشت سرهم ردیف کردم که صدای خندش تو اشپزخونه بلند 

 شد. 

 ه. حاال انگاری همیشه خودش ظرفا میشور-

 زمان و مکان از دستم در رفته بود و با حرص ادای ددی و در میوردم. 

 برای تنبیه باید ظرفا بشور ی -

 لب و دهنم و کج کردم و برگشتم سمت ددی که با اخم داشت نگاهم میکرد.

 اینبار اخمش دیگه تظاهر نبود و واقعی بود. 

ی زمزمه م رسید ببخشیدسرم و زیر انداختم و با صدای ارومی که به زور گوش خود

 ای نصیبم شد.  هکردم که تنها تکرار نش

 از پشت میز بلند شد و درحالی که میرفت بیرون گفت: 

 +راستی فکره کار کردن اونم داخل یه شرکت غریبه رو از سرت بنداز بیرون. 

با بهت به مسیر رفتنش خیره شدم و با عصبانیت دستکش و از دستم بیرون اوردم 

 داخل سینک.   وپرت کردم
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 سینا: 

شاید برای تربیت اراد کوتاهی کردم که بعد چند مدت هنوزم یک سری از رفتارایی 

 نباید داشته باشه رو بازم داره.   که

دو تا از کتابایی که قرار بود تمرین کنم و از کیف برداشتم و گذاشتم رو میز کنار 

 تا بعد از استراحت برم سراغشون.  تخت

 گردنم قالب کردم و چشمام و بستم.  دستام و پشت

 

 اراد:  

 در اتاق و اروم باز کردم و اول سرم و از الی در وارد اتاق کردم، وقتی متوجه شدم که

 ددی خوابه با خیال راحت وارد اتاق شدم و سمت تخت رفتم. 

به پهلو کنارش دراز کشیدم و سعی کردم تا زمانی که ددی در حال استراحته منم 

 ابم اما فایده نداشت. بخو کمی

ای از پهلوی راست به چپ چرخیده بودم و برعکس که میترسیدم یه  هبه انداز

 کوچیک بخورم و صدای ددی بلند بشه.  تکون

با  دیدن کتاب تست ریاضی و فیزیک ددی رو میز با ذوق بلند شدم و پایین تخت 

 نشستم.  

دم نه تنها عالقم کم نمیشد از همون بچگی عاشقی ریاضی بودم و هرچه بزرگتر میش

 برام شیرین تر میشد و بیشتر مشتاق یادگیری میشدم.  بلکه

 اول کتاب ریاضی و باز کردم و شروع به ورق زدن کردم.  
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 هر کلمه و عبارت که میدیدم بازگو کننده یه خاطره تلخ از اون دوران سخت بود.  

ه مجبور بودم شبا با چراغ دورانی که هم کار میکردم و هم درس میخوندم،دورانی ک

 داخل ساعت خاموشی زیر پتو درس بخونم که عقب نیوفتم.   قوه

 لبخند تلخی زدم و اینبار با چشم بسته کتاب و باز کردم. 

 از هر صفحه که شانسی باز میکردم یه تست حل میکردم و وقتی با جواب درست 

 روبرو میشدم تو دل قربون صدقه خودم میرفتم.  

ای که حتی برای یک  هماما پر شده بود، به اندازچک نویس انداختم که ت نگاهی به

 هم جا نداشت.   نقطه

 ه ین کتاب فیزیک بود و سمت خودم کشیدم کیکی دیگه از چک نویس هایی که ب

  

 کشیدن برگه چک نویس باعث شد کتاب رو سطح میز کشیده بشه و رو زمین بیوفته.  

ن خوردن تخت، ترسیده به عقب برگشتم و  به ددی افتادن کتاب برابر شد با تکو

 کردم.  نگاه

خداروشکر بیدار نشده بودن، فقط از پهلوی راست به پهلوی چپ خوابیده بودن 

 اینبار. 

شروع به جمع کردن برگه هایی  کردم که از کتاب بیرون پرت شده بودن، برگه 

 مهمی نبودن و همه چک نویس بودن.  های

اشتم و چندبار تکون دادم تا هم سطح بشن ولی چیزی بین برگه برگه هارو روهم گذ

 هابود که باعث میشد بین برگه ها فاصله بیوفته. 
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برگه هارو از هم فاصله دادم تا اون شیئی که باعث بی نظمی شده رو بتونم جدا کنم 

 ازباقی برگه ها.  

 یه پاکت سفید کوچولو که حجم زیادی هم نداشت، بین برگه ها بود. 

پاکت و برداشتم و گذاشتم کنار پام و بقیه برگه ها رو مرتب شده گذاشتم جای 

 اولشون. 

بین دو راهی بدی گیر کرده بودم، کنجکاوی و فضولی در لحظه اخر تونستن بر 

 غلبه کنن و بی اهمیت به عواقب کارم پاکت و باز کنم.   عقلم

 انداختم. چسبایی که رو پاکت بود و برداشتم و نگاهی به داخلش 

 چندتا عکس بود با تعجب پاکت و برعکس کردم که عکسا پایین ریختن. 

 عکسارو برداشتم و یکی یکی نگاه کردم. 

هر عکسی و که رد میکردم و سراغ عکس بعدی میرفتم شوک بیشتری بهم وارد 

میشد.  درسته عکسا قدیمی بودن و سیاه سفید ولی خوب میشناختم اون زن و نوزاد 

 ارو.  داخل عکس

با برخورد نفسای گرمی پشت گردنم نفسم و تو سینه حبس کردم و بدون اینکه به 

 پشتبرگردم با صدایی که سعی میکردم نلرزه به حرف اومدم:  

 این عکسا چین ؟ -

 از تخت پایین اومد و عکسارو از دستم گرفت. 

بدون جواب دادن بهم عکسارو و گذاشت جای اولشون و برگشت سمت منی که 

 خیره حرکاتش بودم.  
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 نگاهی به چشمای متعجبم انداخت و دستی به صورتش کشید. 

 کالفگی از چهره و حرکاتش مشخص بود  . 

 نه؟  ی من و مامانم دست شما چیکار میکددی عکسا-

 . .... 

 نمیخواین بگین؟ -

 م +االن شرایطش و نیست که بخوام بگ

 م ددی من میخوام االن بدون-

 شد و سمت بیرون از اتاق رفت.  از کنارم بلند

 ت +گفتم االن وقتش نیس

 م شت سرش بلند شدم و به دنبالش رفتپ

 م ولی من میخوام بدون-

 یهو برگشت سمتم و به دیوار پشت سر چسبوندم. 

 یه دستش کنار سرم بود و با دست دیگش پهلوم و گرفته بود. 

 +د چرا حرف گوش نمیکنی؟ 

 م میخوام بدون-

پیچیدن و با اخم وحشتناکی بهم نگاه کرد، یک لحظه حس کردم که  اخماش درهم

 خیس شد ولی خودم و نباختم و دوباره حرفم و تکرار کردم .  شلوارم

 دستاش و از رو پهلو و سرم برداشت و همزمان که زیر لب میگفت:  
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م +مرض و میخوام بدون

 سمت نشیمن رفت. 

باز کنم و دوباره حرفم و تکرار کنم  کنارش رو کاناپه نشستم، قبل از اینکه دهن

 گفتن: 

 +به وال یه بار دیگه بگی میخوام بدونم همچین میزنم که دهنت پره خون بشه. 

 خودم و تو مبل فرو کردم و گفتم: 

 م خب نمیگم میخوام بدون-

 خوب های زیر لب گفت و به تلویزیون خاموش خیره شد. 

بجاش میگم که، میشه بگین قضیه عکسا -

 ؟ نفس عمیقی کشید و برگشت سمتم. چیه

بگم که متوجه بشی االن وقتش ونی +با چه زب

؟ درحالی که انگشتام و درهم قفل میکردم و نیست

 گفتم: 

 خب چرا وقتش نیست؟ بگین تا این کنجکاویم رفع بشه....بگین دیگه.  -

 دستم و کشید سمت خودش که از اون حالت خارج شدم. 

 رد و به خودش چسبوندم. دستش و دور کمرم حلقه ک

 +قبل از اینکه بهت بگم قضیه از چه قراره میخوام یه قولی بهم بدی. 
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 ه هرچی باشه قبول-

 ه نمیتوتی زیر قولت بزنی حواست باش+بعد شنیدن حرفام 

شما چیزی ازم نمیخواین که به ضررم باشه مطمئن هستم و هیچ وقت به شما بی -

 اعتمادنمیشم. 

 گم، گفتنش برای خودمم سخته. ببین... +نمیدونم چطوری ب

 و لطفا مقدمه نساز، اصل مطلب و بگ ددی-

 +وسط حرفم نپر این برای بار صدم. 

 د چشم ببخشی-

 +وضعیت این روزای بابای من و که دیدی؟ حالش اصال خوب نیست، یعنی حال

 هیچکدوممون خوب نیست. 

 اهم دیدم امیدوارم هرچه زودتر مشکلشون حل بشه . -

 نیشگونی از پهلوم گرفت که اخم درومد و به خودم پیچیدم. 

 ن +حرف نزن فقط گوش ک

 م چشم چش-

 بیخیال گوشت پهلوم شد و ادامه داد. 

 +بابا تو گذشته مرتکب یه اشتباه بزرگ شده، اشتباهی که به خیلیا ضربه زد و حتی

 ممکنه در اینده هم ضربه بزنه... 

ی های ددی سر میرفت که با حرفش از جا کم کم داشت حوصلم از مقدمه چین

 پریدم. 
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 +بابا و یه خانومی باهم رابطه داشتن که اون خا ... 

 از بغل ددی بیرون اومدم و ناباور بهش نگاه کردم . 

چه دلیلی داشت ددی عکس همون دورانی و داشته باشه که اون عوضی به مامان 

 در ددیه؟ تجاوزکرده؟چه دلیلی واضح تر از اینکه اون ادم پ

 تمام حرفا و حرکتای ددی وقتی که حرف انتقام شد یکی یکی اومدن جلو ذهنم. 

 نگران من نبودن، نگران خواهرشون بودن. 

 هه من و باش که از حرفاش ذوق میکردم و میگفتم عالقش به من جدیه. 

 حاال چی شد؟ شد پسر یه عوضی متجاوزگر. 

  

 لندشم که دستم و گرفت و اجازه نداد. نیشخندی زدم و خواستم از رو کاناپه ب

ولی از امروز دیگه همه چی فرق میکرد، قرار نبود دیگه مثل عروسک تو دستاش 

پیچو تاب بخورم، از امروز دیگه قرار نیست با هر حرفش این دل بلرزه، از امروز ورق 

 برمیگرده. 

 تم. با هر ضرب و زوری بود دستم و از دستش بیرون کشیدم و سمت اتاق رف

 اتاق شده الونم، شده جایی که از هرچی فراریم بهش پناه میبرم. 

 دستمو کشید و برگردوندم سمت خودش. 

+سرت و پایین انداختی کجا میری؟ من اجازه دادم 

بری؟با لحنی که هزار برابر با اراد قبلی فرق داشت لب 

 زدم. 
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 یرم؟ به تو هیچ ربطی نداره کجا میرم، چرا باید از تو اجازه بگ-

 اخماش به شدت درهم بودن و بازوم از فشار انگشتاش در حال له شدن بود.  

 +اراد کاری نکن اون روی سگم باال بیاد. 

ای توجه به تهدیدش شروع به تقال برای رهایی از حصار دستاش کردم که  هبدون ذر

 دراخر با شکست مواجه شدم. 

 ن ولم کن... عوضی میگم ولم ک-

 و کارام نداشتم، هرچی از دهنم در میومد به زبون میوردم. کنترلی رو حرفا 

با برخورد پشت دستش به دهنم ساکت شدم و نگاهی به چشم و گوشای سرخ 

شده از عصبانیتش انداختم، قفسه سینش از شدت عصبانیت به سرعت باال و پایین 

 میشد. 

 از یقه لباسم گرفت و سمت کاناپه هولم داد. 

اپه بلند شم ولی با دست به سینم زد که دوباره پرت شدم رو سعی کردم از رو کان

 کاناپه.  

 دستاش و زد به زانوش و خم شد رو بدنم.  

 +دو دقیقه اروم بگیر، میخوای چه غلطی کنی؟ 

 به خودم مربوطه.  -

  

 کالفه دستی داخل موهاش کشید و لب زد. 

 +چیکار کنم از دستت؟ ها؟ بگو چیکار کنم! 
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 ار برم بکش کنار بز-

 +کجا بری؟ 

 هرجایی که شماها نباشین. -

 دستش که بلند شد چشمام و بستم و منتظر ضرب دستش موندم.  

 خبری از سیلی نشد که چشمام و باز کردم و بهش نگاه کردم. 

 دستش چند سانتی صورتم مشت شده بود. 

 مشتش و کنار سرم به کاناپه کوبید که از ترس دوباره چشمام و بستم. 

 ول دادی بعد شنیدن حرفام بمونی. +ق

 به تخت سینش زدم و از خودم دورش کردم. 

 حاال هردو روبروی هم با سینه هایی که از عصبانیت باال و پایین میشد ایستاده بودیم. 

 من گوه خوردم خب ؟ -

جوابی بهم نداد و سمت ورودی خونه رفت، در و قفل کرد و کلید و گذاشت داخل 

 جیبش. 

 گوری دلت میخواد برو.   +حاال هر

 نیشخندی زدم و سمت اتاق رفتم.  

 قبل از اینکه بهم برسه در و قفل کردم و پشت در نشستم.  

 زانوهام و بغل کردم و سرم و گذاشتم رو زانوهام . 
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کم کم اشکایی که این دو روز بیشتر از هر وقت دیگه راه خودشون و پیدا کرده 

 بودن،شروع به ریختن کردن.  

 همیتی ندادم به صدا زدنا و مشتایی که پی در پی به در اتاق میزد. ا

 کم کم گریم باال گرفت و صدای هق هقم اتاق رو پر کرد . 

 حس میکردم که اونم بیرون از اتاق، به در تکیه داده و حالش خوب نیست.  

  

 به زمین خیره شده بودم و اشکام با سرعت باالیی پایین میریختن. 

 نه همراه با این اشکایی که پایین میوفتن ددی هم از چشمم پایین بیوفته. فقط خدانک

 نمیدونستم چیکار کنم! به کی بگم دردمو! کی میفهمه منو! 

 دستی به صورتم کشیدم و اشکایی که کله صورتم خیس کرده بودن و کنار زدم.  

 حتی اگه بیخیال بحث تجاوز میشدم بازم یجای کار میلنگید. 

 نیست معشوقت برادرت باشه، اصال قابل قبول نیست.   قابل درک

 از رو زمین بلند شدم و هجوم بردم سمت اینه داخل اتاق . 

 روبروی اینه ایستادم و نگاهی به خودم انداختم. 

 مثل دیوونه ها وسط گریه شروع به خندیدن کردم . 

 جنون بهم دست داده بود، که کنترلی روی رفتار و حرکاتم نداشتم. 

 موهام و تو مشت گرفتم و همراه با خنده و گریه شروع به کشیدن موهام کردم. 

 ددی در تالش بود در و باز کنه و وارد اتاق بشه ولی نمیتونست.  
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 بیخیال موهام شدم و اولین چیزی که داخل دستم اومد و برداشتم و کوبیدم به اینه. 

اتاق پیچید و درد سرم و اینه و شیشه عطر هر دو باهم شکستن، بوی عطر داخل 

 تشدیدکرد . 

 نمیدونستم میخوام چیکار کنم! و کنترلی رو حرکاتم نداشتم. 

 مغز دستور میداد و بدن بدون تحلیل کردن انجام میداد. 

 تیکه شیشه شکست های رو از زمین برداشتم و رو تخت نشستم. 

 نگاهی به شیشه و نگاهی به مچ دستم انداختم. 

برای چی؟ چرا زود جا بزنم ؟ عصبی  ارزش داشت یعنی؟

 شیشه رو پرت کردم و باز هجوم بردم سمت ایینه.  

  

 روبروی اینه شکسته ایستادم و داخل تیکه های اینه به تصویر خودم نگاه کردم. 

 نگاهم و از اینه گرفتم و به دست مشت شدم انداختم. 

 ستم پره خون شد. مشتم و کوبیدم به اینه،باقی شیشه ها هم پایین ریختن و د

 در با صدای بدی باز شد و ددی پرت شد داخل اتاق . 

 مثل اینکه باالخره تونسته بود در و بشکنه و وارد اتاق بشه. 

 دستشو گذاشت رو بازوی چپش وبهم نزدیک شد. 

 از چهرش معلوم بود اونم درد داره ولی به روی خودش نمیورد. 

 ه شدت توهم رفتن.  نگاهش که به دست خونیم افتاد اخماش ب
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 با احتیاط از شیشه خرده ها رد شد و بهم رسید. 

 از بازوم گرفت و از اون قسمت دورم کرد. 

 جایی دور از شیشه خرده ها نشوندم و خودش هم پایین پام نشست. 

 مشتمو تو دستش گرفت و اروم انگشتام رو از هم فاصله داد. 

 نداخت و بلند شد. مشتم که باز شد نگاهی به انگشتای خونیم ا

بدون حرف از اتاق بیرون رفت و بعد از چند دقیقه با جعبه کمک های اولیه 

 برگشت. 

 جعبه رو باز کرد و دوباره پایین پام نشست.  

 وقتی مطمئن شد شیشه داخل دستم نرفته بتادین و برداشت و ریخت رو پنبه. 

ق میشد دربرابر سوزش سوزشی که از کشیدن پنبه اغشته به بتادین به جسمم تزری

 چیزی نبود.  قلبم

 اصال قابل مقایسه نبود.  

 انگشتام که از خون تمیز شدن باند و برداشت و دور دستم پیچوند. 

چسبی برای محکم کاری به باند زد و دست باند پیچی شدم رو دوباره تو دستس 

 گرفت.  

  

نش، کوبش قلبش و از روی باند بوس های به انگشتام زد و دستم و گذاشت رو سی

 میکردم زیر دستام.  حس

 هیچکدوم حرفی نمیزدیم و هردو به زمین خیره شده بودیم. 
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 فرار کنیم ولی ته هر فکری به بن هرکدوم به دنبال فکری بودیم تا از این مخمصه

 میخوردیم.  بست

 گناه ما دو نفر چی بود که باید قربانی هوس دو روزه یه ادم میشدیم. 

 م عقب بکشم که اجازه نداد و محکم تر به سینش فشارش داد. دستمو خواست

 +اراد ببین منو! 

 اهمیتی ندادم و باز هم به زمین خیره موندم. 

+حس میکنی صدای این قلبُ؟ ببین فقط برای تو اینجوری میزنه! فقط برای توعه 

 که خودش و میکوبه به این بدن. 

کی و داریم جز هم؟ کی و داریم که  چرا اینجوری میکنی اخه قربونت برم؟ مگه ما

 درکمون کنه؟  بتونه

 یعنی االن داشت ابراز عالقه میکرد؟ دیگه هیچ چیز برام قابل باور نبود، جوابی به

 حرفاش نداشتم که به زبون بیارم. 

مثل اینکه خودش هم خسته شده بود، دستم و از سینش جدا کرد و با کمک زمین بلند 

 شد.  

 ور نشده بود که دهن باز کردم. چند قدم بیشتر د

 بدون اینکه برگرده سمتم، ایستاد و به حرفام گوش سپرد.

چطور میتونی این حرفارو به زبون بیاری؟ چطور من میتونم بی خیال این بشم که -

توکی هستی و پسر کی هستی؟ تو زندگی مامان من و دیدی؟ تو میدونی من فقط ده 

 تهران.  بود که تک و تنها فرستادنم سالم
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 از دادایی که میزدم صدام گرفته بود و کم کم تحلیل می رفت. 

 با صدای اروم تری لب زدم: 

مقصر همه اینا پدر جنابعالیه، وقتی ما داشتیم زجر میکشیدم پدر محترم شما در -

حالعیش و نوش بود، هرچند من اون و پدر خودم به حساب نمیارم ولی ما داداش 

 میشیم.  محسوب

 ته رو برگشت و اومد جلوم ایستاد. . راه رف

  

 جلوم ایستاد و به چشمام خیره شد. 

+خودتی؟ واقعا خودتی که داری این حرفارو میزنی؟ مگه ندیدی بابای من چه حالی 

 این روزا.  داره

 نیشخندی زدم و خودم و پرت کردم رو تخت. 

 دست زخمیم و گذاشتم رو چشمام و لب زدم. 

 ادا حالم بهم میخوره. از این همه ادعا و -

میتونستم حتی با چشم بسته تصور کنم که از عصبانیت دستاش مشت شده و 

 تبدیل به کاسه خون شده.   چشماش

+االن حرف اخرت چیه؟ بدون 

 هیچ مکث و درنگی گفتم: 

 نمیخوام هیچکدومتون و ببینم. -

 دستم و از رو چشمم کنار زد. 
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 رار کن. +به چشمام نگاه کن و باز حرفت و تک

 به چشماش خیره شدم و حرفام و تکرار کردم. 

 ندباری لباش تکون خوردن برای حرف زدن ولی صدایی ازشونناباور بهم خیره شد،چ

 خارج نشد.

 دستی به گردنش کشید و از اتاق بیرون رفت. 

فکر میکردم به اشپزخونه یا نشیمن بره اما با کوبیده شدن دره ورودی تمام افکارم 

   پرکشید.

 نگاهی به دست باندپیچی شدم انداختم و دوباره اشکام راه خودشون و پیدا کردن. 

چرا همون لحظهای که داری فکر میکنی خوشبخت ترین ادم جهانی باید یه اتفاق 

 که از خوشبخت ترین تبدیل بشی به بدبخت ترین؟  بیوفته

 به پهلو چرخیدم و دست مشت شدم و چندباری به تخت کوبیدم.  

 یاداوری حرفا، کاراش، عصبانی شدناش و... میون گریه لبم به لبخند باز میشد.  با

 با صدای زنگ گوشی از فکر و خیال بیرون پرت شدم و سمت گوشی رفتم. 

مامان بود، االن چه دلیلی میتونستم برای این صدای گرفته داشته 

 باشم؟ تماس و وصل کردم و. ..... 

 

 سینا

 اسلش از خونه بیرون زدم و راه افتادم داخل خیابونا.  با همون تیشرت و شلوار
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 نزدیک عید بود و خیابونا پر از ادمایی بود که با شور و شوق درحال خرید بودن. 

 با حسرت به خیابونا و ادما نگاه میکردم و بیشتر بجای خالی اراد خیره میشدم. 

 ه. گفته بود ازش دور شم، شاید این دوری برای هردمون بهتر باش

 شاید بتونه اراد و به خودش بیاره و دوباره همه چی مثل قبل بشه. 

با رسیدن به خونه خودمون تازه متوجه درد پام شدم، چندین کیلومتر و پیاده طی 

 بودم و به انداز های غرق در فکر و خیال بودم که متوجه چیزی نشده بودم.  کرده

 از  کنه. به سلین پیام دادم و گفتم بی سر و صدا در و ب

 چیزی نگذشت که در با تیکی باز شد و وارد خونه شدم.  

 بابا مثل همیشه سرکار بود و مامان هم داخل اتاقش.  

 دست جلوی دهن سلین گذاشتم تا با سر و صداش مامان متوجه چیزی نشه. 

 هلش دادم داخل اتاقش و خودمم پشت سرش وارد اتاق شدم. 

 و صدا نکن. +سلین دستم و برمیدارم ولی سر 

 مشتی به بازوم کوبید و خودش و پرت کرد رو تخت. 

 *عوضی داشتم خفه میشدم. 

 جوابی بهش ندادم و رو صندلی که جلو میز ارایشیش بود نشستم. 

 *کو زن داداشم؟ چرا نیوردیش؟ 

 نمیدونستم بگم یا ن؟ نمیدونستم چی بگم اصال!  

 *سینا نمیخوای چیزی بگی ؟ 
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 و زانوهام و سرمو بین دستام گرفتم.  ارنجم و گذاشتم ر

سردردم لحظه به لحظه شدید تر میشد و تاب و توان هر کار و حرفی و ازم 

 میگرفت. ... 

  

 سلین با دیدن وضعیتم بلند شد و اومد سمتم. 

 دستش و گذاشت رو پام و خم شد سمتم. 

 چت شده داداش؟ اتفاقی افتاده؟ -

 وش نگاهی انداختم. سرمو بلند کردم و به چشمای کنجکا

 بدون مقدمه و پیش زمینه دهن باز کردم. 

 +اون زنی که بابا باهاش در رابطه بوده رو پیدا کردم. 

 رنگش پرید و پایین پام رو زمین نشست. 

اون.. اون تورو میشناسه؟ اصال میدونه بابا کجاس؟ -

 سری به نشونه نه باال انداختم. 

 نفسشو بیرون فوت کرد. 

 یگه؟ خداروشکر چیزی نمیدونه. خب چته د-

 ه +ولی پسرش میدون

 پسرش؟ -

 به صندلی تکیه دادم و با چشمای بسته لب زدم. 
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 ن +پسرش یا همون برادرمو

 سعی میکرد صداش بلند نشه و مامان متوجه نشه . 

 سینا گمشو ببینم، برادرمون یعنی چی؟ اصال تو از کجا پیداکردی این پسررو؟ -

 +اراده  

 ی؟ االن وقت شوخیه ؟ چی میگ-

 +االن به من میخوره که شوخی کنم؟ 

 اراد؟ همین اراد خودمونه؟ -

 کالفه شروع کردم به قدم زدن داخل اتاق و با حرص گفتم: 

 +مگه چندتا اراد داریم؟ 

 امکان نداره -

 حرفی نداشتم که در جوابش بگم، به قدم زدنای عصبیم داخل اتاق ادامه دادم. 

هیچ تغیری تو همون حالتش به دیوار روبرو زل زده بود و پوست سلین هم بدون 

 لبشومیجوید.  

 رابطت با اراد بهم خورد؟ -

 م +نمیدون

 بلند شد و روبروم ایستاد. 

 نذار ازت جدا بشه. -

 لبخندی زد و ادامه داد: 
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 خیلی بهم میاین. -

 +اون دیگه حتی حاظر نیست من رو ببینه.  

  

 شدن مامان به اتاق  از ادامه حرف منصرف شدیم.  با باز شدن در و وارد

مامان با دیدنم تعجب کرد اما با بهونه های مختلف تونستم مامان و متقاعد کنم که 

 پیش نیومده.  مشکلی

تا شب رو داخل اتاق خودم موندم، حتی موقع شام هم با ردیف کردن کلی بهونه باز 

 همخودم و داخل اتاق حبس کردم.  

 

 اراد:

 

شب سخترین شب زندگیم بود حتی سخت تر از شبهایی که دور از مامان زندگی دی

 میکردم.

 تصمیم خودم و گرفته بودم و پا روی قلب خودم داشتم میذاشتم. 

 اخرین نگاه و از اینه به خودم انداختم و از خونه بیرون زدم. 

 حوصله رانندگی نداشتم و شروع کردم به قدم زدن . 

 م سوار تاکسی شدم و ادرس مدنظرم رو دادم. به خیابون که رسید

زودتر از چیزی که فکر میکردم رسیدم، بنظرم مسافت هم کمتر شده بود اینبار، 

 مثل طاقت و صبر من. 
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 کرایه رو حساب کردم و پیاد شدم. 

 دستی به لباسم کشیدم و بعد از کشیدن نفس عمیقی زنگ خونه رو فشردم. 

 یا باال عزیزم. وش اومدی ب*سالم اراد جان، خ

 بدون اراده رو لبم نیشخندی شکل گرفت و وارد ساختمون شدم. 

قطعا نمیدونن که قرار چه چیزایی بشنونن که مثل همیشه با روی باز ازم استقبال 

 کردن. 

 یک لحظه از کارم منصرف شدم و خواستم راه رفته رو برگردم اما دیگه دیر شده بود. 

 با خنده به داخل خونه هدایتم کرد.   در خونه باز شد و مثل همیشه

 سلین درحالی که داشت لبش و میجوید بهم نگاهی انداخت و با دو وارد اتاقش شد. . 

  

عرق سردی که از پیشونیم در حال ریختن بود و با دست پاک کردم و نفس 

 کشیدم.  عمیقی

ز کنم و همه ای بود که روبرو هم نشسته بودیم و تا میخواستم دهن با هپونزده دقیق

 بریزم رو اب منصرف میشدم.  وچی

 اینبار جدی تر از همیشه با نفس عمیق و بسم اللهی زیر لب شروع کردم. 

 دهن باز نکرده بودم که در خونه باز شد و سینا وارد خونه شد. 

 از دست دست کردن خودم حرصم گرفت و مشتی به پام زدم. 

 اومد و هر دو باهم اومدن سمت نشیمن.  با اومدن سینا، سلین هم از اتاقش  بیرون

 میدونستم سلین بهش خبر داده عوضی، ولی مهم نیست. 
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 جلو خودش میگم تا باز یاداوری بشه براش.  

 سلین کنار مامانش نشسته و سینا هم اومد کنار من . 

 با اخم نگاهی بهش انداختم و خودم و ازش دور کردم. 

 صدای اروم چیزی بهش میگفت. سلین خم شده بود سمت مامانش و با 

 مامانش یهو سیلی اروم به گونش زد و با عجله بلند شد. 

با تعجب خیره حرکاتشون بودم که سلین چشمکی به سینا زد و دنبال مامانش 

 رفت.  

 خواستم بلند بشم که سینا دستم و گرفت و دوباره کنار خودش نشستم. 

 ه نیمرخه من.  من با اخم به روبرو نگاه میکردم سینا هم ب

 اخرین فرصتم بود برای امروز، باید همه چیو تموم میکردم دیگه. 

 سلین و مامانش حاضر و اماده از اتاق بیرون اومدن. 

 ببخشید خانمِ...  -

 سینا زودتر جواب داد. 

 +بگو مامان یا خاله  راحت با ش 

 ای بهش رفتم و به قول سینا دوباره برگشتم سمت خاله.   هچشم غر

 درحالی که کیفش و از رو دوشش جابجا میکرد گفت: 

 *ببخشید اراد جان، گویا خان داداشم حالش بد شده باید برم. 

 شما تا شب همینجا بمونین وقتی اومدم باهم حرف میزنیم.  



204 
 

  

 منتظر جوابی نموندن و از خونه بیرون زدن باهم . 

و بیخیال بهم نگاه  عصبی برگشتم سمت سینا که راحت به کاناپه لم داده بود

 میکرد. 

 پام و بلند کردم و ضربه نسبتا محکمی به ساق پاش زدم و دست به کمر شدم. 

 از اون حالت بیخیالی خارج شده بود و داشت پاش و ماساژ میداد. 

 +چته توله ببر؟ باز وحشی شدی؟ 

 با حرص خیز برداشتم سمتش و موهاش و تو دست گرفتم. 

ه تو چه اصال که وحشی شدم، خودت توله ببری، اصال به من من توله ببر نیستم، ب-

 نگوتوله ببر. 

 دستم و از موهاش جدا کرد و پرتم کرد رو کاناپه . 

 دروغه که بگم از اخمش نترسیدم و غش نکردم برای جذبش. 

دستی به موهاش کشید و نگاهی به موهای کنده شدش که کف دستش ریخته 

 انداخت.  بودن

 نظرت؟ +چیکارت کنم ب

 ی هیچ غلطی نمیتونی بکن-

 نیشخندی زد و یهو رو تنم خیمه زد. 

 قلبم محکم به سینم میکوبید و گلوم خشک شده بود . 

 تمام جرئتم پر کشید و بجای چشماش به گردنش خیره شدم. 
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 پشت دستش و رو گونم کشید و با صدای ارومی لب زد: 

فکر میکنی خیلی نترس هستی اما +عاشق لحظه هایی هستم که بلبل زبونی میکنی و 

بایه حرکت کوچیک از طرفم مثل گنجشگ تو خودت جمع میشی و راهت رو گم 

 میکنی. 

 از حرفش دلم غش رفت و دوباره بی جنبه شد. 

 دستشو تا موهام کشید و انگشتاشو تو موهام فرو کرد. 

دستاش وقتی به خودم اومدم که از نوازش و حرفاش وا داده بودم و خودم و به 

 بودم.   سپرده

  

 با عجله خودمو از بغلش بیرون کشیدم. 

 ضدحال بدی به هردمون زدم. 

 اخماش توهم بودن و مثل چند دقیقه پیش چشماش هنوز بسته بودن. 

 از رو کاناپه بلند شدم و سمت در رفتم. 

 چند قدمی در، بهم رسید و دستم و از پشت گرفت . 

 بلکه به حرف بیاد.  تالشی برای رهایی دستم نکردم، 

 +فکر میکنی اگه بگی قضیه چیه، اروم میگیری؟ 

تمام فکر و خیالت از بین میره؟ یا مامانت بهت افتخار میکنه که به چندین نفر 

 زدی؟  ضربه

 هیچکدوم، ولی خودم که اروم میشم. -
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 +بدون من ارومی ؟ 

ی گفتن نداشتم چی میگفتم؟ گیج و سردرگم چندباری دهن باز کردم اما حرفی برا

 زبون بیارم.  که به

 عصبی از عجز و ناتوانیم دستم و از دستش بیرون کشیدم. 

اما اجازه نداد و فورا بازوم و گرفت، برگردوندم سمت خودش و به چشمام خیره 

 شد. 

+فقط یه کلمه بگو، بدون من ارومی ؟ 

بازهم سکوت بود که بینمون وجود 

 داشت. 

 مت نشیمن. بازوم و ول کرد و برگشت س

 +پس برو، مثل اینکه واقعا بدون من ارومی، هرکاری دلت میخواد انجام بده. 

 بغضی که از دیروز همش مهمون گلوم بود دوباره پیداش شد. 

 درحالی که سعی میکردم بغضم نشکنه، به سختی لب زدم: 

 من بدون تو هیچم. -

 عت باالیی از خونه بیرونمنتظر عکس العمل یا حتی جوابی از جانبش نموندم و با سر

 زدم.  

  

 ادامه راُه تا جایی که میتونستم دویدم،به خودم که اومدم، وسط پارک بودم.  
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سمت شیر ابی که چند قدمی ازم فاصله داشت رفتم و بدون توجه به تمیزی یا کثیفی 

 بادست شروع به اب خوردن کردم.  

  

 دنم قالب کردم.  رو یکی از نیمکتای پارک نشستم و دستامو پشت گر

  

 با حِس نگاه خیره کسی چشمام و باز کردم.  

 ای کار بود. ه یکی از بچه

 سنش به زور به هشت میرسید و سر و صورتش پر از  سیاهی بود. 

 نگاهی به جعبه فال که تو دستش بود انداخت و نگاهی به من. 

 نتونستم به اون سیاه چاله های نافذ نه بگم. 

 یکی از فاالرو بیرون کشیدم. . چشمام و بستم و 

 با دقت شروع به خوندن شعر کردم.  

 هرچه میخوندم بیشتر سردرگم میشدم.  

 مثل اینکه این فال فقط برای خودمه. 

صبر و تحمل کن تا رنج ها و مشقت های زندگی به پایان برسد. اگر می خواهی »

 « . را تحمل کنی بهمراد و آرزوی خود برسی، باید خون دل خوردن ها و مصائب

یعنی چی؟ باید بیخیال انتقام بشم تا به مرادم برسم؟  

کالفه فال رو گذاشتم داخل جیبم و پولش رو حساب 

 کردم. 
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 چند دقیق های رو نیمکت نشستم و بعدش بلند شدم.  

  از کناره خیابون راه میرفتم و سنگ ریزه هایی که جلو پام بوُُد و به طرفی شوت

 میکردم. 

از چرخیدنای الکی لبه بلوار نشستم و به ماشینایی که با سرعت باال در حال خسته 

 عبوربودن خیره شدم. 

 با ویبره گوشی چشم از خیابون گرفتم. 

 ناشناس بود، دودل بودم برای جواب دادن. 

 ای لفتش دادم که قطع شد.  هبه انداز

 چیزی نگذشت که دوباره زنگ زد. 

 ه تماس و وصل کردم.  اینبار قبل از اینکه قطع بش

*از شرکت باتیس زنگ میزنم، فردا راس ساعت هشت برای مصاحبه به شرکت 

 کنین.  مراجعه

 نداشت حرفی بزنم و قطع کرد. 

 انگاری ربات بود طرف که اینجوری حرف زد. 

سینا گفته بود شرکت غریبه نه، ولی االن که نبود، اون که دیگه نیست پس نباید 

 از دست بدم.  موقعیتی و  همچین

  

 چندبار به در کوبیدم و با اجازه ورود، وارد اتاق شدم. 
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س برخالف تصورم که فکر میکردم رئی

 مرد باشه، یه خانوم بود. 

سرش و از رو برگه هایی که جلوش گذاشته بود بلند کرد و با دست به کاناپ 

 جلو میزش قرار داشت اشاره زد.   ههایی که

 رو برگه ها برداره گفت:  بدون اینکه نگاهش و از 

 *اهل مقدمه چینی نیستم، سابقه کار دارین؟ 

 ه +نه متاسفان

 خودکار داخل دستش و گذاشت رو برگه ها دستاش رو توهم قفل کرد. 

 دی؟ *سفته میتونی ب

 ه +فکر نکنم اینجاهم کار پیدا بش

تصمیم *دو هفته باید کار کنی تا کارت و ببینم بعدش راجب موندن یا نموندنت 

 م یگیرم

 +قبوله 

خوبه، فردا راس ساعت هشت شرکت *

 ش چشمی گفتم و از اتاق بیرون زدم.  با

تمام مکالمون به همین چندتا جمله ختم شد،گویا اونم حوصله برگه بازی و سواالی 

 الکیو نداشت.  
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کاچی بهتر از هیچی بود، تو این دو هفته خودم و به بهترین شکل ممکن نشون میدم تا 

 زدست ندم این کارُ.  ا

 سوار ماشین شدم و سمت خونه رفتم. 

  

 ماشینی که اکثر وقتا دست سینا بود تو پارکینگ پارک شده بود. 

 ضربان قلبم باال رفت و کنترل رفتار و حرکاتم از دستم خارج شد. 

 دو دل بودم برای باال رفتن و دیدنش.

 م. باالخره قلب بر عقل غلبه کرد و سمت اسانسور رفت

 در خونه نیمه باز بود و صداهای ارومی سکوت خونه رو بهم میزد. 

 بدون سر و صدا وارد خونه شدم و سمت اتاق خواب رفتم. 

 کیف بزرگی و پایین کمد گذاشته بود و تمام وسایالش، دور و برش پخش بودن. 

 لباساش و یکی یکی تا میزد و میذاشت تو کیفش. 

 فی به حرکاتش خیره شدم. به دیوار تکیه زدم و بدون حر

 نمیتونستم از حالت و رفتاراش تشخیص بدم که چه حالی داره. 

از هر وقتی خنثی تر بود و هیچ نشون های از عصبانیت یا ناراحتی از چهرش مشخص 

 نبود.  

  

 لباساش که تموم شدن سرش و چرخوند به پشت. 

 ت. با دیدنم برای لحظ های مکث کرد و نگاه عمیقی بهم انداخ
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 اما نگاهش و خیلی زود از روم برداشت و بلند شد. 

 کیفش و برداشت و رو دوشش انداخت. 

 بدون اینکه سرش و باال بگیره، با چند قدم فاصله بینمون و طی کرد و روبروم ایستاد.  

 دست به داخل جیب شلوارش برد و کلید خونه رو بیرون کشید. 

 هم باز کرد . دستم و سمت خودش کشید و انگشتام و از 

 با کمی معطلی کلید و گذاشت کف دستم.  

 سرشو بلند کرد و اینبار برعکس دفعه قبل، چند دقیقه به چشمام خیره موند. 

 هیچکدوم حرفی نمیزدیم و تنها به چشمای هم خیره بودیم.  

 دستامو ول کرد و ازم دور شد. 

 تا جایی که دید داشتم به رفتنش نگاه کردم. 

 بسته شد، از دیوار سر خوردم و رو زمین نشستم.   در خونه که

باورم نمیشه که همه چی تموم شد، اصال مگه نمیگفت هرچی بشه بازهم حق ندارم 

 جدا بشم پس چی شد که االن خودش رفت.  ازش

 البته حق هم داره، این همه بهش گفتم نمیخوامت، حق داره، اره حق داره . 

 مقصر خودمم. 

 اشی از سردرگمی بود از رو زمین بلند شدم و هرچی از وسایل که بهبا عصبانیتی که ن

 دستم میومد و به دیوار کوبیدم. 

 کف اتاق پر شده بود از شیشه های ریز و درشت . 
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 سینا: 

 دلیل این کار یهویی و بی فکرم و هنوزم نمیدونم. 

چی بشه، فکر میکردم با یه روز تنها موندن و نبود من تو زندگیش بیخیال همه 

 وقتی سلین زنگ زد و گفت که اراد رفته اونجا تمام فکر و خیالم پر کشید.  ولی

امیدوارم این بار که سعی کردم جدی تر عمل کنم،کمی به خودش بیاد و دست از 

 گذشته برداره.   سره

 بیخیال گذشته بشه تا ایندش خراب نشه.  

 اب بده.  اما از دور بازهم مراقبشم و قرار نیست دسته گل به

 کیف و پرت کردم داخل ماشین و سمت خونه رفتم. 

  

راس ساعت هشت داخل شرکت بودم و منتظر خانم رئیس تا تشریف بیارن و بهم 

 کارم چیه.  بگن

 بعد از کمی معطلی باالخره اومدن. 

جلو میز منشی ایستاد، با صدای اروم چیزایی به منشی گفت و بدون توجه به من 

  اتاقش رفت. سمت

 منشی که دختری حدود بیست و پنج ساله بود اومد سمتم. 

 با لبخند به یکی از اتاقای راهرو اشاره کرد. 

 *بفرمایین تا اتاق کارتون و نشونتون بدم. 
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 پشت سرش سمت اتاق رفتم. 

اتاق نسبتا بزرگی بود، میز نقشه کشی و صندلی گوشه اتاق، کنار پنجره قرار داشت 

 خالی بود. وسمت راستش یه قفسه 

 وسط اتاق هم چند دست کاناپه راحت ی بود. 

*اینجا اتاق کار شماعه، ساعت کاری هم از هشت و سی دقیقه شروع میشه، 

ساعتدوازده و سی دقیقه هم وقت ناهاره که اگه دوستداشتین میتونین برین طبقه 

 پایین یا بگینبیارن باال. 

ای بیرون  هدیگو بدون حرف در جواب حرفاش ممنونی گفتم که سری تکون داد 

 رفت.  

 سمت میز رفتم و پشتش نشستم. 

 دروغ چرا ذوق داشتم که باالخره کار گیرم اومده و میتونم تواناییم و پیاده کنم. 

خب االن باید چیکار کنم؟ از گیجی خودم حرصم گرفت و یکی کوبیدم تو سر 

 خودم. 

 و فقط یه ممنون گفتی؟  اخه دیوونه اصال نپرسیدی که االن باید چیکار کنی

ی لم داده بودم و دور خودم پر میخوردم، دو دل بودم ای بود که رو صندل چند دقیقه

 رفتن پیش رئیس.  برای

 با صدای در پام و گزاشتم پشت میز تا صندلی نچرخه . 

ای باال بود که نتونستم کنترلش کنم و با صدای  هاما سرعت چرخش صندلی به انداز

 م زیر میز. پرت شد بلندی
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 از زیر میز به جلو در نگاه کردم و فقط تو دل دعا میکردم که رئیس نباشه. 

 اما شانس یار نبود که.  

 به لبه میز دست گرفتم و از رو زمین بلند شدم. 

 وقتی تونستم خودم و جمع کنم که رئیس هم به جلوی میز رسیده بود.  

  

 هن باز میکرد و یک جا قورتم میداد. از خجالت نمیدونستم چیکار کنم، کاش زمین د

 سرم و زیر انداختم و به میز خیره شدم. 

 +ببخشید من... من.. نمیدونستم چیکار کنم.. بعد ش 

 بسه -

 لبام و بهم فشار دادم و فشار دستم و رو میز بیشتر کردم. 

 برگه نقشه کشیِ که داخل دستش بود و گزاشت رو میز و سمت کاناپه ها رفت.  

 ن بشی-

 چشمی گفتم و فورا نشستم. 

 لپ تاپ و روشن کن و وارد پوشه مرواربد شو. -

 +چش.. 

 اینقد چشم چشم نکن، کاری که گفتم و انجام بده. -

 از استرس شروع به جویدن لبم کردم و لپ تاپ و روشن کردم. 
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تا وقتی که پوشه رو پیدا کردم به این فکر میکردم که چقد بهش میاد میسترس یا 

 باشه، خیلی جذبه داره لعنتی.  یمام

با پیدا کردن پوشه دست از فکر و خیال کشیدم و با دقت به نقشه هایی نگاه کردم 

 پشت سرهم قرار داشتند.  که

تمامیه این نقشه ها مشکل دارن، تا فردا فرصت داری اشکاالتشون و رفع کنی، -

 فردااخر ساعت کاری، همشون و باهم میاری اتاقم. 

 اب نموند و بیرون رفت.  منتظر جو

 تعداد نقشه ها زیاد نبود و برام مثله اب خوردن بودن. 

 نقشه رو انتقال دادم به برنامه مورد نظر و شروع کردم به رفع اشکاالت اولین نقشه. 

د و خط کش داخل دستم و گزاشتم رو میز و با چند تقه که به در خورد، مدا

 بفرماییدیگفتم.  

 فکر کنم همیشه رو لبش باشه وارد اتاق شد.  منشی با لبخندی که

 ظرف غذای داخل دستش و. گزاشت رو میز جلو کاناپه. 

 *تایم غذا بود، شماهم که درگیر کار، خانم هم گفتن براتون بیارم اینجا. 

 با تعجب نگاهی به ساعت روی دیوار انداختم که صدای خنده ریزش بلند شد. 

 نگاهی به چهره خندون منشی انداختم.  با تعجب بیشتر نگاهی به ساعت و

 باورم نمیشد چهار ساعت تمام یک سره درگیر بودم.  

  

 دستی به صورتم کشیدم و بلند شدم. 
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 درحالی که سمت بیرون میرفت گفت:

 *من مسعودی هستم، شقایق. 

 ی *اگه کاری داشتی میتونی بهم بگ

که بهت بگه میتونی  اتفاق خوبی بود برای اولین روز کاری، پیدا کردن کسی

 حساب کنی خودش یه موفقیته بنظرم. دروش

 با صدای شکمم فهمیدم چقدر گرسنه هستم. 

 بدون اینکه دستام و بشورم یا هرچیز دیگه سمت غذا حمله کردم.  

  

اخرین تیکه کباب و گزاشتم تو دهنم و درحالی که دستام و با دستمال پاک میکردم 

 نقشه رفتم.  سمت

و به اتمام بود و میتونستم تا پایان ساعت کاری یه نقشه دیگه رو هم خداروشکر ر

 کنم.   درست

  

 تا تموم شدن ساعت کاری تونستم اشکاالت دو تا از نقشه هارو رفع کنم. 

چهار تا نقشه دیگه مونده بود، دو تاش و انتقال دادم به فلشی که همیشه همراهم 

 تای دیگه گزاشتم برای فردا. بود تاداخل خونه راست و ریستش کنم و دو 

 از اتاق بیرون زدم و با شقایقی روبرو شدم که داشت میزش و جمع میکرد. 

 ی +خسته نباش

 سرش و بلند کرد و لب زد.. 
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 ن *همچنی

 دختر خوبی بود یعنی بهش نمیومد که ادم بدی باشه . 

 کمی دست دس کردم و باالخره به حرف اومدم. 

 ای تا یه جایی برسونمت +من ماشین دارم اگه میخو

 ت *من و هم میرسونی؟ مسیرمون یجاس

 با تعجب برگشتم سمت صدای مردون های که مخاطب قرارم داده بود. 

 چندتا نقشه داخل دستش بود و با نیشی باز بهم نگاه میکرد. 

 +اره چرا نه، بیاین بریم.  

 تاده بود، قطع شد. صدای خنده ریز شقایق بلند شد اما با اخم مردی که روبروم ایس

 *داش شوخی کردم من امیدم، شقایق نامزدمه خودم ماشین دارم.  

 نامرد دستم انداخته بود.  

 برگشتم سمت شقایق. 

 با عشقی که از چشماش مشخص بود به امید نگاه میکرد. 

 با دیدن این صحنه یهو دلم هوای سینارو کرد. 

 لعنتی هر عاشقی میبینم باید یادش بیوفتم. 

 ازشون خداحافظی کردم و با حالی خراب از شرکت بیرون زدم.  

  

 کش و قوسی به بدنم دادم و از پشت خودم و پرت کردم رو تخت. 
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ای که همراه خودم  هود و تازه تونسته بودم دو تا نقشساعت نزدیک به سه صبح ب

 اورده بودم و راست و ریست کنم.  خونه

 ن سینا وارد واتساپ شدم. گوشی و برداشتم و تنها برای چک کرد

 بازدید واتساپش مال اهل بوق بود. 

 شکست خورده وارد تلگرام شدم، برخالف تصورم انالین بود. 

 از حرص شروع به جویدن و کندن پوست لبم کردم. 

 هزاران فکر به مغزم هجوم اوردن که تا این وقت شب چرا بیداره و داره چیکار میکنه. 

 یهو ایز تایپینگ شد.  خیره صفحه چتش بودم که

 هول زده نت و خاموش کردم و گوشی و پرت کردم زیر بالشت. 

 اینبار بجای پوست لب، انگشتم و مورد حمله دندونام قرار دادم. 

با سوزش انگشت و مزه خون تو دهنم، انگشتم و از دهنم بیرون کشیدم و با 

 نگاهی بهش انداختم.  چندش

 که پوست انگشتم و تا ریشه کنده بودم.  ای درگیر فکر بودم  هبه انداز

  

 گوشی و از زیر بالشت برداشتم و روشنش کردم. 

 چند پیام پشت سرهم از سینا اومد که دوباره استرس گرفتم. 

 وارد پیویش شدم، هنوز انالین بود. 

همین که وارد پیویش شدم دوباره ایز تایپینگ شد، گویا منتظر بود پیاماش سین 

 ره ادامه بده.  بخوره تادوبا
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 شروع کردم به خوندن پیاما: 

 *چرا تا االن بیداری؟ 

 *چیکار میکردی؟ 

 *چرا افالین شدی؟ 

*اراد گمشو باال، چرا یهو رفتی؟ و 

اخرین پیامش به تهدید رسیده 

 بود:  

 *مواظب خودت باش که فردا میام سروقتت برای تصویه حساب. 

 گ قطع شد. برو بابایی براش فرستادم که ایزتایپین

 به ثانیه نکشید که زنگ زد. 

تمام جرئتی که داشتم پر کشید، توان حرف زدن باهاش و نداشتم، در برابرش از یه 

 بی زبون هم بی زبون ترم.   بچه

  

 اینقد لفتش دادم که باالخره قطع شد. 

 چیزی از قطع شدنش نگذشته بود که دوباره زنگ زد. 

 اینبار جواب دادم. 

 شتم کنار گوشم و فقط گوش سپردم. گوشی و گزا
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حتی با صداش هم دلتنگیم رفع 

میشد ـ صدای بمش گوشم و پر 

 کرد. 

+چرا جواب ندادی؟ چیکار میکردی تا االن؟ 

 جوابم تنها سکوت بود. 

 +اراد 

 چه قشنگ صدا میزد! عاشق اسمم میشدم وقتی که صدام میزد. 

 +نمیخوای حرف بزنی؟ 

 چی بگم؟ -

 ؟ +چرا نخوابیدی

مگه دیروز که اومدی وسایلت بردی این رابطه تموم نشد؟ پس چرا -

 میپرسی؟ این بار سینا بود که سکوت کرد.  

 +چرا سوال و با سوال جواب میدی؟ 

 ب هیچی، خ-

 +چرا تا االن بیدار بودی؟ 

 م کار داشت-

 +چه کاری؟  
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 ه به خودم مربوط-

 نفسشو کالفه بیرون فوت کرد. 

م االن از عصبانیت و حرس چندباری دهن باز کرده که با میتونستم حدس بزن

 خاکیکسانم کنه ولی جلو خودش و میگیره. 

+سوال میپرسم درست جواب بده؟ چه کاری بود که تا سه شب درگیرش 

 بودی؟ 

 رفتم سرکار، یه سری نقشه رو باید تکمیل میکردم. -

 چندثانی های سکوت بینمون و فرا گرفت. 

 تجزیه میکرد.   گویا داشت حرفم و

 با پیچیدن دادش تو گوشم، گوشی و از خودم فاصله دادم. 

 از اینکه هنوزم حساسه لبخندی روی لبم اومد. 

 کمی اذیت و لجبازی که به جایی برنمیخورد. 

 بدون توجه به داد و بیدادش تماس و قطع کردم و گوشیُ رو سایلنت گزاشتم.  

تی که این چند ماه مال سینا بود، رو بغل گرفتم با لبخندی که هنوز رو لبم بود، بالش

 وچشمام و بستم.  

  

 کسل تر و خواب الود تر از هر وقت دیگه، اماده شدم و سمت شرکت رفتم. 

 تو راه شیر و کیکی خریدم تا ضعف نکنم سرکار.  

 ماشین و داخل پارکینگ شرکت پارک کردم و سمت طبقه هفت رفتم. 
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د و با اخمی که روی پیشونیش بود داشت به شقایق پشت میزش نشسته بو

 هایی رو تایپ میکرد.  برگه سرعت

 +سالم 

 سرش و بلند کرد و با لبخند جوابم و داد. 

 بدون حرف دیگ های سمت اتاقم رفتم. 

 وقت و تلف نکردم و همین که رو صندلی نشستم، لپ تاپ و روشن کردم. 

  

 وقفه درگیر نقشه ها بودم. مثله دیروز تا نزدیکای ظهر یک سره و بدون 

 دستی به گردن خشک شدم کشیدم و با خیالی اسوده به صندلی تکیه دادم. 

  

 گوشی و روشن کردم و با سالم و صلوات اینترنت و روشن کردم. 

 روشن شدن اینترنت برابر شد با حجم وسیعی پیام از طرف سینا . 

 ع کردم به خوندن پیاما.  وارد صفحه چتش شدم و با لبخندی از روی پیروزی شرو

 مثله دیشب همه پیاماش با تهدید همراه بود. 

داخل اخرین پیامش بهم یاداوری کرده بود که امروز میاد برای گوش مالی دادن 

 من. 

 پوزخندی زدم و گوشی و انداختم رو میز. 

 دستی به لباسام کشیدم و نقشه هایی که درست و بدون مشکل بودن و برداشتم.  
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ق پشت میزش نبود و دو دل بودم برای اینکه منتظر بمونم تا شقایق بیاد و با شقای

 هماهنگ کنه یا بدون هماهنگی برم.  رئیس

 بیخیال هماهنگی شدم و چند تقه به در زدم.  

 با شنیدن بفرمایید در و باز کردم و وارد اتاق شدم . 

های باال رفته به کاناپه برگه هایی که داخل دستش بود و گزاشت داخل پوشه و با ابرو

 هااشاره کرد . 

  

 برخالف اولین دیدارمون، خودش هم اومد روبروم نشست.  

 نقشه هارو یکی یکی باز کرد و سر سری نگاهی بهشون انداخت. 

 باید با دقت بیشتری چک بشن. -

 فکر نمیکردم بتونی از پسشون بر بیای. -

 +اینا که کاری نداشتن، راحت بودن. 

 فت و برگه هارو گزاشت رو میز.  چیزی نگ

  

 موندنِ بیشترُ جایز ندونستم.  

 با کمک دسته کا ناپه بلند شدم. 

 +اگه کاری ندارین من برم دیگه. 

 امروز دیگه کاری نداری اینجا، میتونی بری خونه . -

 زمان و مکان و از دست دادم، بی اختیار اخجونی گفتم. 
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 دن بهم خیره شد. با چشمایی که از تعجب گرد شده بو

 لبم و زیر دندون گرفتم و با سرعت زیادی از اتاق بیرون زدم. 

 درحالی که از درون درحال خودخوری بودم با سری پایین سمت اتاقم راه افتادم. 

  

با دیدن پنچر بودن الستیک ماشین تمام ذوق و شوقی که از تعطیل شدن داشتم به 

 یکباره دود شد. 

 و با اعصابی داغون از شرکت بیرون زدم.  لگدی به الستیک زدم

الستیک زاپاس نداشتم و ساعت زیادی طول میک شید تا میکانیک بیاد و الستیک و 

 عوضکنه. 

به امید تاکسی، کنار خیابون ایستادم و سنگ ریزه هارو به گوشه و کناره شوت 

 میکردم.  ناشناس:  

 ترمز زدم.  طبق نقش های که از قبل طراحی شده بود، جلوی پاش 

 +نیاوران میری اقا؟ 

 ال اره بپر با-

  

 همه حرکات و رفتارا پیش بینی شده بود و مو ال درزِ نقشه نمیرفت.  

گویا خیلی خسته بود که سرش و به پشتی صندلی تکیه داد و چشماش و بست؛ 

 خودش یک پوئن مثبت بود.  این
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 در ازای این کار قراره بهم یک لحظه از کارم پشیمون شدم ولی با یاداوری پولی که

 برسه تمام نگرانی ها و پشیمونی ها پر کشید. 

  

 وارد بزرگراه شده بودم که چشماش و باز کرد. 

نگاهی به اطراف انداخت، با دیدن بزرگراه و جاده خالی از ماشین با ترس و 

 برگشت سمتم.  تعجب

 م جلو دماغش. دستمالی که از قبل اماده شده بود رو، در صدم ثانیه گزاشت

دوز ماده به انداز های باال بود که خیلی زود بیهوشش کرد، البته مدیون گیجی خودش 

 بودم که توان مقاومت و نداشت.   هم

 پامُ بیشتر رو گاز فشار دادم و با سرعت باالتری سمت ادرس موردنظر رفتم .. 

 

 اراد:  

 با خست گی پلکام و باز کردم. 

 لوی چشمام سیاهی مطلق بود. چشمام چیزی نمیدید و ج

 بعد از چند دقیقه که چشمام به فضای اتاق عادت کرد تونستم اطرافم و ببینم. 

 رو یه تخت اهنی کهنه بودم با دست و پای بسته. 

 پنجرهای کوچیک باالی سرم بود ولی محافظ داشت. 

 ای داخل اتاق نبود.  هچیز دیگ

 قدیمیه.  از شکل و ظاهر اتاق میشد حدس زد که خونه
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با صدای قدمایی که به اتاق نزدیک میشد با چشمای ریز شده و صد البته با ترس 

 ونگرانی به در خیره شدم. 

صدای چرخش کلید توی قفل پیچید و بعد از اون مردی که تمام لباساش سیاه بود 

 وارداتاق شد. 

 ماسکی رو صورتش بود که مانع دیدنش میشد.  

 ه ولی قد و هیکلش به سینا نمیخورد. فکر میکردم کار سینا باش

 رو تخت نشست و دستش و اورد سمت صورتم. 

صورتم و کج کردم که دستش بهم نخوره اما چونم و بین انگشتاش گرفت و 

 هرگونه حرکتی و ازم گرفت.   اجازه

  

 ناشناس: 

 بیرون از اتاق نشسته بود و تمام حرکاتم و زیر نظر داشت. 

 اشتباه انجام بدم و ناراحتش کنم.  هیچ دلم نمیخواد کاری

طبق نقشه فقط برای ترسوندنش چونش و بین انگشتام گرفتم و فشاری بهش وارد 

 کرد. 

چشماش که از درد و ترس بسته شد، چونش و ول کردم و سرنگی که همراهم بود و 

 پر از مواد کردم. 

 با دیدن سرنگ داخل دستم، شروع کرد به تکون خوردن. 
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که کاری کنه نتونم مواد و بهش تزریق کنم؛ ولی با دست و پای بسته  درتالش بود

 انجام دادن کاری و نداشت.  توان

 امپول و به بازوش زدم و در عرض چند ثانیه شل شد.  

 از اتاق بیرون رفتم و به سمتی رفتم که نشسته بود . 

 سرش و بین دستاش گرفته بود؛ مشخص بود که حال خوبی نداره. ... 

 شو برو پیشش،برو اروم میشی.  پا-

 بدون حرف بلند شد و با قدمای اروم و سست سمت اتاق رفت.  

 

 سینا

 کنارش رو تخت زوار رفته نشستم و به چهرش خیره شدم. 

 داخل خواب زیباتر و معصوم تر بود. 

 امان از این زیبایی و معصومی که باالخره مهرش و تو دلم ابدی کرد. 

 ساعت داشته باشمش مجبور بودم به این کار.  فقط برای اینکه چند

محمد وقتی از ماجرا باخبر شد گفت که کمکم میکنه، اینکه االن اراد اینجا کنارمه 

 محمد هستم.  مدیون

 بوس های پیشونیش زدم و با دلتنگی بهش خیره شدم . 

 یک بوسه نمیتونست دلتنگیم و سیراب کنه. 

 صورتش و بوسه بارون کردم. صورتش و قاب گرفتم و نقطه به نقطه 
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 حتی دلتنگ بغل کردنش هم بودم،خودم و کنارش جا دادم و تو بغل گرفتمش. 

 سرم و جایی بین گردن و کتفش گزاشتم. 

 لبام و به پوست گردنش چسبوندم و شروع به مکیدن شیره جونش کردم. 

ردنش کبود و رو جایی از گردنش نمونده بود که از کبودی در امان مونده باشه؛ تمام گ

 سیاهی بود.  به

با رضایت از مهر مالکیتی که بهش زده بودم، چشمام و بستم و سعی کردم در 

 بخوابم.  کنارش

 خوابی که چند روزه از دوریش برام کابوس شده.  

 با ضربه هایی که پشت سرهم به پهلو و بازم میخورد چشمام و باز کردم. 

 رهم میکوبید به پهلوم. اخماش توهم بودن و با ارنج، پشت س

از بسته بودن دست و پاش سواستفاده کردم، دوباره صورتش و قاب گرفتم و لبم و 

 به لبش.  کوبیدم

 گازای ریز و درشتی از لبش میگرفتم. 

 صدای اخ و نالش بلند شده بود ولی دست بردار نبودم.  

 . با کم اوردن نفس، سرم و عقب کشیدم و به صورت سرخ شدش خیره شدم

 دوباره، غش رفت این دل برای خجالت و معصومیش. 

 بندای دور دست و پاش و باز کردم. 

 بی حرکت تو همون حالت خوابیده مونده بود و اجازه هرکاری و بهم میداد. 
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دست و پاهاش و یکی یکی ماساژ دادم و به خطای قرمزی که رو دست و پاهاش 

 موندهبود بوسه زدم.  

 خودم نشوندمش.   دستش و گرفتم و کنار

 بدون اینکه دستاش و ول کنم شروع کردم به گفتن دوباره، حرفای تکراری. 

 +اراد ببین نمیتونم، نمیتونم دوریت تحمل کنم. 

 بیخیال این قضیه شو چون شک ندارم که اگه بری به مامان همه چیز و بگی بازم اروم

 نمیگیری چون بعدش من و نداری. 

 ود و حرفی نمیزد. سرش و پایین انداخته ب

 سکوتش اجازه میداد که بیشتر حرف بزنم. 

تمام حرفام تنها برای قانع کردنش بود، ولی اراد نمونه بارز فردیه که میگن مرغش یه 

 پاداره . 

 اصال به چه حقی من و دزدی؟ -

 دستاش و از دستم بیرون کشید و محکم به تخت سینم زد. 

 نم. یکت کرده شکایت ممیرم هم از تو هم از اونی که کمک-

 تالشم برای اروم بودن بی فایده بود. 

 مثله خودش شروع کردم به داد زدن. 

+د لعنتی چرا نمیخوای بفهمی همه اینکارام بخاطر توعه خره؟ تا حاال چند بار این 

 حرفابهت زدم؟ ها؟ بخدا که دیگه خودم خجالت میکشم باز حرفام و تکرار کنم.  

 ای کوتاه بود.  ظهسکوتش تنها برای لح
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من نمیتونم با پسر کسی که زندگی خودم و مامانم و به خاکستر تبدیل کرده زندگی -

 کنم. 

 وا موندم از این رک بودنش. 

 باورم نمیشد. 

 دستم و سمت صورتش بردم و خواستم سمت خودم برگردونمش ولی اجازه نداد. 

 به سختی لب زدم: 

 دوباره حرفات تکرار کن. +به من نگاه کن! به من نگاه کن و 

 این برای اخرین باره اراد، به والی علی اگه به چشمام نگاه کنی و بگی نمیخوامت، دیگه

 اصال دنبالت نمیام و کاری بهت ندارم.  

 با شنیدن حرفش نیشخندی زدم و با صدای بلند محمد و صدا زدم. 

 محمد با دو وارد اتاق شد و کنار در ایستاد. 

 ن خونش +اقا رو برسو

 توجهی به چهره مبهوت محمد نکردم و با سرعت از اتاق بیرون زدم. 

 از در پشتی خونه بیرون زدم و وارد حیاط شدم. 

 حیاطی پر از درخت و گل. 

 لبه استخر نشستم و پاهام و گزاشتم داخل اب یخ. 

 اینم از سوپرایز دم عیدمون.  
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 اراد:  

 زده بود تکونی خوردم و بلند شدم. با صدای سرد و خشک کسی که محمد صداش 

با قدمای اروم پشت سرش راه میرفتم و به حرفایی که فقط از سر لجبازی و بچگی 

 بودفکر میکردم.  

  

 دو روز دیگه عیده و خونه غمگین تر از هر روزه دیگس.  

 برای چندمین بار، عکسش و زوم کردم و با دقت به اعضای صورتش خیره شدم.  

 برای تک تک اجزاش.  دلتنگ بودم 

 از روی عکس بوس های به صورتش زدم و گوشی و خاموش کردم.  

  

  

همزمان که غر میزدم به جـون کسی که پشت سرهم زنگ و فشار میداد، پتو رو 

 کنارزدم و از اتاق بیرون رفتم.  

 چشمام هنوز گرم خواب بود و چندباری با سر رفتم داخل دیوار. 

 در بود، خواب از چشمام پرید.  با دیدن کسی که پشت 

 ال +اینجا چیکار میکنی؟بیا با

پشت در نگهم داشته و میگه بیا *کره خر د باز کن درُ، 

 ال با خنده ایفون و زدم و منتظر موندم باال بیاد.  با
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 خودش و انداخت تو بغلم و چندباری محکم کوبید به کمرم. 

کمرش گزاشتم و فرستادمش سمت بعد از ابراز دلتنگی و خوشحالی، دست پشت 

 نشیمن.  

  

 چایی و شیرینی و گزاشتم جلو عماد و خودمم روبروش نشستم.  

 +چخبر؟ از این طرفا ؟ 

شکالتی از داخل ظرف برداشت و درحالی که داشت شکالت و میجوید، شروع به حرف 

 زدن کرد.  

 نت.  *تو که بی معرفتی نمیای شمال، گفتم من عید لنگر بندازم تو خو

 +مامان و ارام هم میوردی.  

 چایی داغ و سر کشید.  

 ال *اوناهم میان انشا

  

 تا اخر شب با عماد از هر دری گفتیم و خندیدیم. 

 شب قرار شد بریم بیرون. 

سمت رستوران رفتم اما در اخر با اصرار و دیوونه بازی های عماد راه و سمت دکه 

 فالفلی کج کردم. 

  

 د که بقول عماد رفتیم دختر بازی. چشم سینا دور بو
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شبیه ادمای مست، نوشیدنی به دست، داخل پارک با صدای بلند میخندیدیم و به 

 میرسیدیم تیکه میپروندیم.  هرکی

 در اخر هم نگهبان پارک با داد و فریاد، بیرونمون کرد. 

  

 با عجله لباس پوشیدم و سمت اتاقی رفتم که به عماد داده بودم. 

 زنگ زدن و گفتن قرار کاری مهمیه که باید حتما باشم.  از شرکت

 باالی سر عماد ایستادم و صداش زدم. 

  

 بعد از کلی سر و کله زدن، تونستم عماد و بیدار کنم. 

 در اخر هم گیر داد که میخواد همراهم بیاد. 

  

 ماشین و جلو شرکت پارک کردم و سوییچ و انداختم تو بغلش. 

 ج. +خودت بیا طبقه پن

 منتظرش نمومدم و با دو سمت واحد رفتم.  

  

 خداروشکر هنوز کسی نیومده بود و به موقع رسیده بودم. 

 رئیس هم داخل اتاق خودش بود و کمی دیرتر میومد. 

  

 عماد: 
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 زیر لب به اراد فحش میدادم و پله هارو یکی یکی باال میرفتم. 

 یح بدم به اسانسور. ترس از ارتفاع و خفگی باعث شده بود پله رو ترج

  

 رو زانوهام خم شدم و چندتا نفس کشیدم تا حالم جا بیاد. 

 از بزرگی و مجللی شرکت ذهنم هنگ کرد. 

 بی اختیار سوتی زدم، چون خلوت بود صدای سوت پیچید. 

اروم رو لبم زدم و خواستم از شرکت بیرون بزنم، ولی با صدایی از پشت سرم 

 ایستادم. 

 امرتون؟  -

 عقب برگشتم و نگاهی به تیپ و چهرش انداختم. به 

 مانتویی مشکی با شلوار راسته مشکی تنش بود با کفش و تیشرت سفید. 

 کسی نبودم که خیره زن یا دختری بشم، گویا فرق میکرد اینبار. 

 با صدای نسبتا عصبیش به چشمای سبزش خیره شدم. 

 قدرت حرف زدن نداشتم، الل شده بودم.  

   

 و وارد جیب شلوارش کرد و با قدمای اروم بهم نزدیک شد. دستاش 

 با هر قدمی که جلو میومد، چندتا عقب میرفتم.  

 به دیوار خوردم و جایی برای فرار، دیگه وجود نداشت. 
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ای شیطونی که خرابکاری کردن، بی اختیار سرم و تو یقه لباسم قایم کردم  شبیه به بچه

   انگشتام و دور هم تاب دادم. و

  

 به ناگه و غیر ارادی همه اون حاظر جوابی و تخصی از بین رفت. 

 روبروم ایستاد و دوباره سوالش و تکرار کرد. 

 استرس مثله خوره به جونم افتاده بود. 

 با زور و ضرب تونستم کلمات و بهم چسبونم و حرف بزنم. 

 +من... اراد... یعنی چیزه..  من با... 

 نداد کلمات درهم برهم و پشت هم ردیف کنم. پرید وسط حرفم و اجازه 

 همراه ارادی؟  -

 سری به نشونه تایید تکون دادم. 

 نیم نگاهی بهم انداخت و سمت یکی از اتاقا رفت. 

سرم و بلند کردم و دوباره به هیکلش که تو اون لباس خودش و به رخ میکشید 

 شدم.  خیره

  با چشمام داشتم قورتش میدادم که برگشت سمتم.

 هول کردم و نمیدونستم چیکار کنم. 

 به عقب چرخیدم و خواستم بیرون برم که صداش به گوشم رسید. 

 میتونی رو یکی از کاناپه ها بشینی تا جلسه تموم بشه. -
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از خجالت داشتم اب میشدم، نتونستم داخل بمونم و با سرعت از ساختمون خارج 

 شدم. 

ایی که جلوی پام بود و به چپ و جلوی ساختمون راه میرفتم و سنگ ریزه ه

 شوت میکردم.  راست

 ناگفته نمونه که در همین حال کلی بد و بیراه نثار خودم کردم. 

 

 اراد: 

 با دیدن کسی که جلوم نشسته بود، حالم به کلی خراب شد. 

 دوباره یاد حماقتم افتادم. 

دلتنگیم با چشم درحال رصد کردنش بودم، جز به جز صورتش و نگاه میکردم و 

 میشد.  رفع

 ولی اون بیخیال، طرحی که جلوش بود و نگاه میکرد. 

 به عنوان مشاور همراه با جناب پدر به این جلسه اومده بود. 

 طبق حرفایی که زده شد، اگه راضی به همکاری با شرکت ما بشن، سودی هنگفت

 نصیب هردو طرف میشه. 

 ت عید اعالم کنن. در اخر قرار شد، نظر قطعیشون و بعد از تعطیال

 بدون هیچ حسی، دستم و مثله سایر اعضای شرکت فشرد و رفت. 

پدر هم گویی مید ونست رابطه ما بهم خورده که خیلی عادی دست داد و از شرکت 

 رفت.  بیرون



237 
 

 سعی کردم خودم و جمع کنم و اجازه ندم کسی به حال بدم پی ببره. 

 ماد گشتم. از اتاق جلسه بیرون زدم و با چشم دنبال ع

 نبود که نبود.

 همزمان که شمارش و میگرفتم وارد اتاق کارم شدم، اونجا هم نبود. 

 فحشی زیر لب بهش دادم و گوشی و گزاشتم داخل جیبم.  

  

 گوشیش و جواب نمیداد و همین اعصابم و بیشتر بهم میریخت. 

 تمام مهندسا از شرکت بیرون زدن و فقط من و رئیس مونده بودیم. 

 بالش نگرد. ینجا دنکر کنم بیرون باشه، اف-

 با تعجب برگشتم سمت رئیس، داشت وسایلش و جمع میکرد که اونم بره. 

 +ببخشید متوجه منظورتون نشدم!  

مگه دنبال اون پسری نیستی که چشمای روشن و موهای رنگی -

 داشت؟ میخواستم بگم اره که نزاشت حرف بزنم. 

 ه پایین-

 و از شرکت بیرون زدم. تشکری زیر لب کردم 

 روبروی در ساختمون روی سکو نشسته بود و به خیابون نگاه میکرد. 

 قدمام و تند کردم، با حرص پس گردنی محکمی بهش زدم. 

 از ترس هینی گفت و از سکو پایین افتاد. 
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لگدی به ساق پام زد و بی توجه به منی که از درد و حرص درحال اتیش گرفتن 

 گ رفت. سمت پارکین بودم

 وسط راه یهو برگشت سمتم و با سرعت اومد پیشم . 

 میگم اراد، این زنه کی بود که مانتو شلوار مشکی تنش بود؟ -

 درحالی که پام و ماساژ میدادم سمت پارکینگ رفتم، عماد هم پشت سرم اومد. 

 +چطو؟ رئیسم بود. 

 ای وای من -

 یه جایی و خراب کرده. با صدای دادش از حرکت ایستادم و مطمئن شدم زده 

تروخدا ببخشید، اگه اخراجت کرد خودم برات کار پیدا میکنم، اصال... اصال نگو من -

 ومیشناسی... 

 اره اینج.... -

 پریدم وسط حرفش. 

 +چی میگی درست حرف بزن. 

 بعد از شنیدن حرفاش ، عصبانیتم دوبرابر شد و دوست داشتم خودم و خفه کنم. 

کم نشده و با این کار عماد احتمال داشت که دیدش بهم عوض من هنوز جا پام مح

 بشه،هرچند کار بدی نکرده بود. 

 دست گزاشتم رو شونش و سمت ماشین هدایتش کردم. 

 ن ال نداره بابا، خودت و ناراحت نک+اشک
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با خوشحالی برگشت سمتم و بوس محکمی روی گونم زد، البته بیشتر تف زد تا 

 بوس.  

  

 عماد: 

 راُه، به رئیس اراد فکر میکردم.  تمام 

 بی اختیار جذبش شده بودم و هرلحظه چشماش جلوی چشمام نقش میبست. 

 اراد هم از وقتی که از شرکت بیرون زده بود حالتش تغیر کرده بود. 

 چیزی نگفتم، شاید دوست نداشت که بدونم، اجازه دادم که خودش به حرف بیاد. 

  

 ه راست سمت اتاقش رفت تا بخوابه. به خونه که رسیدیم، اراد ی

سمت اشپزخونه رفتم و سعی کردم با کمترین صدای ممکن، غذایی برای ظهرمون 

 کنم.   اماده

 

 اراد:  

 فردا عید بود و تصمیم خودم و گرفته بودم. 

 مرگ یک بار و شیون یک بار. 

 وقتی دیگه برای سینا مهم نیستم چرا دست رو دست بزارم؟ 

 و همه چی و بگم اروم میگیرم.  اگه فردا برم
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 بالشتی که خورد تو صورتم باعث شد از فکر و خیال دست بردارم. 

کاسه بزرگی اجیل و شکالت جلوش بود و در حالی که سعی میکرد چیزای داخل 

 دهنشو قورت بده به حرف اومد. 

 پاشو بریم بیرون یکم بگردیم. -

 یون خاموش برگردوندم. بدون اینکه جوابش و بدم، سرم و سمت تلویز

ای، قبل از اینکه بالشت و پرتاب کنه به حرف  هدست بلند کرد برای بالشت دیگ

 اومدم. 

 +بخدا اگه بهم بخوره زخمیت میکنم. 

مشتی بادوم تو دهنش ریخت و بی توجه به تهدیدم، بالشت و پرت کرد سمت 

 صورتم. 

   زمان خوبی برای رژه رفتن رو مخم انتخاب نکرده بود.

 ای بودم.  بی حوصله تر از هر لحظه

 از کنارش بلند شدم و سمت اتاق رفتم. 

  

 چند دقیقه بیشتر نگذشته بود که لباس پوشیده وارد اتاق شد. 

 تو که باهام نمیای بریم، خودم میرم. -

 شام هم یچیزی میخرم. -

  

 سری به نشونه تایید تکون دادم. 
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 رفت.   زیر لب خدافظی کرد و از خونه بیرون

  

 عماد: 

بهار خودش و نشون داده ب ود ولی هنوز کمی از سوز و سرمای زمستون پابرجا 

 بود. 

دستام و داخل جیب شلوارم فرو کردم و با چشم دنبال پاساژی میگشتم که خودم و 

 بندازم؛ بلکه گرم بشم.  داخلش

  

 با دیدن مجتمع تجاری، زیر لب اخجونی گفتم و سمتش رفتم.  

  

نار مغازه ها رد میشدم و با ذوق به لباسای رنگارنگ و شیک نگاه میکردم اما از ک

 بادیدن قیمت های نجومیشون دود از سرم بلند میشد . 

  

 چشمم به یه مغازه خورد، دکور باحالی داشت. 

 تم قهو های و مشکی داشت و راهرو کوچیکی کنار اتاقای پرو بود. 

 م بود.  بطور کلی حالتی ترسناک بر فضا حاک

  

 کسی قسمت اصلی مغازه نبود اما از ته راهرو صدای صحبت چند نفر به گوش میرسید. 

 با قدمای اروم از راهرو رد شدم. 
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به دیوار راهرو چسبیدم و بدون سر و صدا به دو خانومی خیره شدم که پشتشون به 

 منبود. 

 البته پسری با جثه ریز هم کنار یکی از خانوما ایستاده بود. 

 با دیدن چیزی که بینشون رد و بدل میشد، خون توی رگام یخ بست. 

 میشناختم تمامشونُ.  

 شنیده بودم که بعضی از فروشگاها همچین چیزایی دارن ولی باور نمیکردم. 

 با چرخیدن خانومه سمت پسری که همراهش بود، هنگ کردم. 

 رئیس اراد بود که داشت قالد های دور گردن پسر میبست. 

اونم گرایش داره؛ چشمام و بستم و لحظ های فکرم پر کشید به فانتزی هایی که  پس

 من ،پسِر رئیس اراد بشم.  

 از فکر و خیالم، لبخندی شیرین روی لبم نقش بست. 

 با شنیدن صدای تق تق کفشی که داشت بهم نزدیک میشد، چشمام و باز کردم. 

 ا صدای بدی روی زمین افتادم.  خواستم عقب گرد کنم اما پاهام بهم پیچیدن و ب

  

 با ترس و سالم صلوات، چشمام و باز کردم. 

رئیس اراد که اسمش و هم نمیدونستم، باالی سرم ایستاده بود و با نیشخندی گوشه 

 نظاره گرم بود.  لبش

 در تالش بودم حرفی بزنم و گندی که باال اورده بودم و جمع کنم. 

 ایستادم.  با کمک زمین بلند شدم و روبروش
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وقتی بلند شدم چهره اون دو نفر دیگه رو دیدم که چطوری با غضب درحال نگاه 

 هستم.  کردنم

 اب دهنم و به زور قورت دادم.  

 +من... من فقط... 

 اجازه حرف زدن بهم نداد. 

 از استین لباسم گرفت و کشیدم داخل همون  اتاق. 

 به اون دو نفر اشاره کرد برن بیرون. 

 گران چیزی نباش، حلش میکنم. لیلی ن-

 خانومه با نگاهی تیز به من سری تکون داد و بیرون رفت. 

 استین لباسم هنوز اسیر بود بین انگشتای کشیدش. 

 ه های مشکی رنگی که وسط اتاق بود به خودم اومدم. با پرت شدنم روی کاناپ

 روبروم نشست و با چشماش شروع به رصد کردنم کرد. 

 نداخته بودم و جرئت نگاه کردن بهشُ نداشتم.  سرم و پایین ا

 با صدای فندک و بعدش دود غلیظ سیگار، با تعجب سرم و بلند کردم. 

به کاناپه تکیه داد بود و در حالی که سیگار میکشید، پای چپش و رو پای 

 انداخت.  راستش

شده  ا مشکی و سیگاری که گوشه لبش بود، بی اندازه خواستنیبا اون تیپ سر تا پ

 بود.  
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به خودم که اومدم، فهمیدم چند دقیق های هس بهش زل زدم و اون هم با پوزخندی 

 لبش بهم خیره شده.  گوشه

 سرم و تو یقه لباسم فرو کردم و از روی شلوار گوشت پام و فشردم. 

 سیگارش و داخل ظرفی که روی میز بود خاموش کرد. 

 خب میشنوم! -

 ب لب زدم: سرم و باال گرفتم و با تعج

 +چیو؟ 

 چرا دید میزدی؟ مگه قسمت اصلی مغازه همون اول نبود؟ -

 م +من.. من فقط کنجکاو شد

 سری تکون داد و در حالی که تکیش و به کاناپه میزد،گفت:  

 ی که کنجکاو ش-

 د +ببخشی

 چرا سرخ شدی؟ -

ه باشه عرق درشتی از کمرم سر خورد و لرزی به تنم نشوند،ترسیدم از اینکه فهمید

 دلیل این تغیر حالت چیه.  

 +نه....چیزی نیست.  

 لرزش صدات برای چیه ؟ -

 +لرزشی نداره 
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 لرزش بدنت چی ؟ -

با حرفی که زد، پاهام و بهم فشار دادم و سعی کردم خودم و کنترل کنم تا رسوا تر 

 ازاین نشدم.  

 منتظر جواب نموند و سوال بعدیش و پرسید.  

وابام قائل نبود و ففط میخواست کم کم به خواسته و سوال گویی اهمیتی برای ج

 برسه.  خودش

وسایالیی که رد و بدل شد و میشناسی دیگه؟میدونی برای -

 چین ؟ بدون هیچ فکر و تاملی جواب دادم.  

 +اره میشناسم...اینا برا. .. 

 نیشخندی زد و بلند شد.  

 بی اختیار دهنم بسته شد و چیزی نگفتم.  

 تق کفشش سکوت و بهم میزد و ترس رو به جونم مینداخت.   صدای تق

پشت کاناپه رفت و خم شد سمتم؛ گرمی نفساش و روی گردنم حس میکردم و مور 

 مورمیشدم. 

پس دلیل این لرزش بدن و سرخی صورتت چیزی جز این نیست که توهم دوست -

 این وسایالرو.  داری

 ز یادم رفت. خون توی رگام یخ بست، حتی نفس کشیدن هم ا

 با سواالش باالخره به چیزی که میخواست رسید. 
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 هوم؟ نگفتی؟ -

 +من... م... 

 هییی س -

 از پشت کاناپه بیرون اومد و اینبار روی دسته کاناپه نشست. 

 قلبم به شدت میکوبید و نفسام تند شده بودن. 

 نچ نچ! توله بی جنب های هستی. -

 ؟ +کی.. میگه م....من... گرایش دارم

 +مگه.. هرکی این چیزا رو بشناسه گرایش داره؟  

 هنوز نفسی راحت نکشیده بودم که از گردنم گرفت و سمت خودش کشید. 

 سرم کج شده روی سینش بود. 

 از پایین که نگاه بهش میکردی خشن تر بود. 

 تو میخوای من و گول بزنی؟ -

 نم! منی که چند ساله دارم توله هایی مثله تو رو تربیت میک-

 چشمام و بستم و حرفی نزدم. 

 تسلیمش شدم تا به هدف نهاییش برسه.  

  

 گردنم و ول کرد.  

 یقه لباسم و بین انگشتاش و گرفت و نمایشی خودش و درگیر یقه لباسم کرد. 
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 دستش و گزاشت رو شونه هام و اروم سمت صورتم کشید. 

 ستاد پشت گوشم. چهار تا از انگشتاش روی صورتم بود و انگشت شستش و فر

 با انگشت شستش پشت گوشم و نوازش میکرد. 

 کم کم داشتم اختیار خودم و از دست میدادم. 

 ای هستم که با همین نوازشا التم داشت سفت میشد.  هراست میگفت؛ توله بی جنب

 یکی از دستاش و از روی صورتم برداشت و انگشت اشارش و روی لبم کشید. 

 د و انگشتش و فرو کرد تو دهنم. لبام و از هم فاصله دا

انگشتش و روی زبونم میکشید و گاهی زبونم و بین دو انگشت میگرفت و فشار 

 بهش وارد میکرد.  خفیفی

 با برخورد انگشتش به ته گلوم و پشت بندش سرفه های متعدد به خودم اومدم. 

 داشتم چه غلطی میکردم؟ 

 رهایی نمیکنم. چرا خودم و به دستش سپردم و هیچ غلطی برای 

 مچ دستش و گرفتم و سرم و عقب کشیدم. 

 اما اجازه عقب نشینی نداد. 

 اون یکی دستش و گزاشت پشت گردنم و دوباره به همون حالت برگردوندم. 

 عالوه بر بی جنبه بودن، سرکش هم هستی. -

 ن ول... لم... ک-

 فکر نمیکردم به حرفم گوش بده. 
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 دستش و عقب کشید و بلند شد. 

راجب اتفاقایی که افتاد و چیزایی که دیدی اگه به کسی چیزی و بگی اتفاقی -

 بیوفته... 

خم شد سمتم و انگشت اشارش و از گوشه چشمم تا پایین چونم کشید و ادامه 

 حرفش وزد: 

 اونوقت کاری میکنم که گوه خوردن هم برات کافی نباشه. -

 ترسیده سری تکون دادم که خوب های گفت. 

 ست به راهرو اشاره کرد که خیلی زود متوجه منظورش شدم. با د 

 دو پا داشتم، دو تای دیگه هم قرض گرفتم و با سرعت از مغازه خارج شدم. 

  

سرسری لباسی به عنوان هدیه برای اراد گرفتم و بعد از خرید دو تا پیتزا، سوار 

 شدم.  تاکسی

 سرم و به شیشه تکیه دادم و چشمام و بستم. 

 ه چشمام و بستم، تمام حرکات و رفتاراش جلوی چشمام نقش بست. همین ک

بی اراده مروری بر کارایی که کرد، انجام دادم و لبخندی شیرین، گوشه لبم نقش 

 بست.  

  

  

 اراد گوشی به دست جلوی تلویزیون خوابش برده بود. 
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 غذاهارو گزاشتم داخل اشپزخونه و پتویی براش از اتاق برداشتم. 

 از د ستش کشیدم که با صفحه روشنش مواجه شدم.  گوشی و

با دیدن اینکه داخل صفحه چتی بود، نخواستم فضولی کنم اما با دیدن اسمی که سیو 

 بود نتونستم خودم و کنترل کنم.  کرده

 هم خوشحال بودم هم ناراحت. 

 خوشحال بودم که اراد فردی شبیه به خودمه؛ ناراحت بودم که از هم جدا شدن. 

حدودی داستان جداییشون و متوجه شدم اما نمیخواستم قبول کنم که همچین  تا

 براش افتاده.   اتفاقی

 

 اراد:  

 با خوشحالی عماد و بغل گرفتم و بوس های به گونش زدم. 

 +عیدت مبارک رفیق 

 ر همچنین تو، بیشعو-

 م بزن تا خانم رئیس و برات اوکی کن+عع سر سال نویی دیگه درست حرف 

که دست کرد برای لنگ دمپاییش، فرار و بر قرار ترجیح دادم و از کنارش  وقتی

 بلندشدم. 

 م +باشه اصال اوکیش نمیکن

 دندوناش و روی هم فشار داد و لنگ دمپایی و پرت کرد سمتم. 
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 اگه جا خالی نداده بودم، دماغ و چش و چالم و باهم یکی میکرد. 

برداشتیم و با خنده گوشی و  با صدای زنگ گوشیم باالخره دست از کل کل

 برداشتم.  

 سالم داداش زشتول خودم. -

 ش ید زنگ بزنی عید و تبریک بگی؟ اینبا-

 به اون عماد بی ادب هم بگو عیدیم یادش نره. -

 خودتم یادت نره ها؟ -

 ه +نفس بگیر دختر، چخبرت

 م هوووف... عیدت مبارک زشتول-

  مکه پررویی، عید توهم مبارک خوشگل+چقد 

 خب دیگه من برم عیدیم و بگیرم. -

ن اجازه گوشی و میدم دست ماما-

 خداحفظی هم نداد وروجک. 

 بعد از چند دقیقه حرف زدن با مامان، گوشی و قطع کردم. 

 قرار بود اخر هفته بیان تهران و شاید این بهترین خبر، برای این روزام باشه.  

اه اومد و یه ریز حرف زد تا تا وقتی که سوار تاکسی شدم، عماد پشت سرم ر

 منصرفم کنه.  که

 اما تصمیم خودم و گرفته بودم و هیچی جلو دارم نبود. 
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 بازوم و از دستش بیرون کشیدم و برگشتم سمتش .. 

 +عماد بزار کاری که فکر میکنم درسته انجام بدم . 

 د لعنتی درست نیست، کجاش درسته؟ -

ه نی درستدونم بعدش اروم میگیرم یع+همین که می

دستاش و گزاشت دو طرف صورتم و به چشمام زل 

 زد.. 

 به وال که نمیشی، اراد! بعد این کار اروم نمیگیری. -

 کاری نکن که بعدش از پشیمونی سر به بیابون بزاری . -

 +پشیمون نمیشم. 

 دستاش و کنار زدم و تو تاکسی نشستم. 

 رار بود به زبون بیارم و با خودمادرس خونه رو دادم و برای اخرین بار حرفایی که ق

 مرور کردم. 

 از ماشین پیاد شدم و نگاهی به لباسام انداختم.  

 عماد لباسی که برام خریده بوُدُ با ضرب و زور تنم کرده بود. 

به قول خودش اگه اول سال، با لباس سال قبل بیرون برم تا اخر سال دیگه کارم 

 همینه.  

 اه ترس قابل درک بود. از صدای سلین، تعجب به همر
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نیشخندی زدم و بدون اینکه جواب سوالش و بدم، درِ ساختمون و هول دادم و وارد 

 البی شدم.  

  

سینا با چشمایی که خشم ازشون میبارید، سلین با استرس و پدر و مادرشون با تعجب 

 خیره شده بودند.  بهم

 حق داشتند. 

 ده خونه پارتنرش. کدوم ادمی بعد از کات کردن دوباره برمیگر

 پاکتی که عکسا و نوشته های خودم، داخلش بودن و گزاشتم جلوی مادرشون.  

 نگاهش با تعجب بین من و پاکت در گردش بود. 

 +بنظرم بهتره خودتون بازش کنین. 

 +قطعا چیزای جالبی داخلش هست. 

 نیشخندی زدم و ادامه دادم. 

 +امیدوارم به عنوان عیدی، خوشتون بیاد. 

 سینا زودتر به خودش اومد و پاکت و از جلوی مادرش برداشت. 

 روبروش ایستادم و بدون ترس حرفم و به زبون اوردم. 

 +یادم نمیاد گفته باشم این پاکت برای توعه. 

 مهم نیست گفتی یا نه. -

 مهم اینه هر چی تو این خونه میاد و میره به همه اعضا مربوطه. -

 و شروع کردم به دست زدن.  باصدای بلند زدم زیر خنده
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 +افرین خوب اومدی. 

+فقط یه سوال! کارایی که اعضا میکنن هم مهمه؟  

ه گوشم ینبار سکوت بود که از طرف سینا با

 رسید. 

همه بهش چشم دوخته بودن و منتظر جوابی دندون شکن از طرف سینا برای من 

 بودن. 

 اما حرف حق جواب نداشت. 

 شدم.  اینبار خودم دست به کار

 پاکت و از دستش گرفتم و پارش کردم. 

 عکسارو یکی یکی گزاشتم جلوشون. 

 نوشته هارو جلوی صورتای عصبی و متحیرشون تکون دادم. 

 +خودم بخونم یا خودتون میخونین؟ 

سینا دستی به صورتش کشید و نگاهی به صورتای متعجب و محزون خانوادش 

 انداخت. 

 ن بده به من، بعدشم گمشو بیرو-

 ا نسازی د، اومدی +د ن

 ن +جلوی خودم بخونشو

 د تف تو روحت ارا-
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 نیشخندی زدم و خودم شروع کردم. 

 هرچی بیشتر جلو میرفتم رنگ چهره ها بیشتر تغیر پیدا میکرد. 

 یکی از عصبانیت و یکی از تعجب سرخ شده بود . 

 برای اخرین بار نگاهی به صورتاشون انداختم.  

 بهم خیره شده بود.  جناب پدر با تعجب

 *تو.. تو... پس... 

 «  ساره هستم»+اره من پسر سارهام

 دستی به صورتش کشید و چندباری پشت هم پلک زد. 

 مثله اینکه میخواست مطمئن بشه که خواب نیست. ... 

 با کمک دسته مبل بلند شد و با قدمای لرزون بهم نزدیک شد. 

  چند قدمیم ایستاد و دستش و بلند کرد. 

  

 چند قدمیم ایستاد و دستش و بلند کرد. 

 هیچکس حرف نمیزد. 

 همه نفسارو تو سینه حبس کرده بودن و خیره ما شده بودن. 

 دستش روی گونم نشست و اولین اشک از چشماش پایین اومد. 

 م شرمندت-

 نیشخندی زدم و دستش و از صورتم جدا کردم. 
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 ام . هوای خونه خفه بود؛ نفس کشیدن سخت بود بر

 باید هرچه زودتر میرفتم. 

  

 ساره کجاست؟ -

 دستگیره رو توی دست فشردم، سعی کردم اروم باشم و چیز نامربوطی نگم. 

+کجا باید باید باشه؟ مگه جایی براش 

گزاشتی؟ منتظر جواب نموندم و از خونه 

 بیرون زدم. 

 بیخیال اسانسور شدم و سمت پله ها رفتم. 

 شدم روی زانوهام و نفسی تازه کردم. به البی که رسیدم، خم 

تمام راه و به این فکر میکردم که سینا دنبالم میاد و اگه بهم برسه تیکه تیکم 

 میکنه. 

 فکر کردن به همین باعث میشد پله هارو دو تا یکی پایین بیام.  

  

 سینا: 

 بعد رفتنش هرکدوم یه گوشه نشستیم و به زمین خیره شدیم. 

 ی بودیم که توی سرمون رژه میرفت. هرکدوم درگیر فکر

 با نگرانی نگاهم بین مامان و بابا در چرخش بود. 
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 دیم. ن اشاره کردم و هردو باهم بلند شبه سلی

 سلین سمت مامان رفت و من سمت بابا. 

 دست هردو رو گرفتیم و کمکشون کردیم که به اتاقشون برن.  

ش کنم خونه بمونه و مواظب مامان بعد از کلی بحث با سلین، باالخره تونستم راضی

 وبابا باشه. 

 خودمم از خونه بیرون زدم تا سراغ اراد برم. 

 درسته ضربه دیده ولی حق نداره یه زندگی چندین و چند ساله رو خراب کنه. 

  

 جلوی خونش ایستادم و دستم و گزاشتم روی زنگ . 

 فشار میدادم. بدون اینکه برای لحظهای دستم و بردارم، پی در پی زنگ و 

 با صدای غریب های که ایفون و برداشته بود، اخمام بیشتر توهم رفت. 

 وعم! مگه سر اوردی؟ هوی با ت-

 +مگه اینجا خونه اراد نیست ؟ 

 اره... شما کی باشی؟ -

 ن +بهش بگو بیاد پایی

 س خونه نی-

  

 عصبی دستی به پشت گردنم کشیدم و سرم و چرخوندم. 
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 ریزه های جلوی پاش بازی میکرد، با قدمای اروم سمت خونهدرحالی که با سنگ 

 میومد. 

 ود. سرش پایین بود و متوجه من نشده ب

 قطعا اگه من و دیده بود، فرار و ترجیح میداد.  

 چند قدم بیشتر باهام فاصله نداشت که سرش و بلند کرد. 

 با دیدنم یکه خورد. 

و مرد که داخل کـوچه بودن، جرئت  نگاهی به اطرافش انداخت و با دیدن چندتا زن

 پیداکرد و سرش و به معنی چیه تکون داد.  

 با چند قدم خودم و بهش رسوندم و روبروش ایستادم. 

 کنترل حرکات و رفتارم و نداشتم. 

 دست مشت شدم و بلند کردم، اماده کوبیدن به صورتش بودم. 

 اه میکردن، پشیمون شدم. اما با دیدن اون چشمایی که مظلوم تر از همیشه بهم نگ

 مشتم و پایین اوردم و بجای صورت اراد، به پای خودم کوبیدم. 

 هیچکدوم حرفی نمیزدیم، تنها به چشمای هم خیره شده بودیم. 

 فاصله بینمون و با چند قدم کوتاه طی کرد. 

 حاال چسبیده بودیم بهم. 

 دستاش و دور کمرم قفل کرد و سرش و گزاشت روی سینم. 

 دونستم چیکار کنم، تمام اون عصبانیت و حرصی که داشتم پر کشید. نمی
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 با لرزیدن شونه هاش به خودم اومدم. 

 دستام و پشت کمرش قفل کردم و محکم به خودم فشارش دادم. 

 +این چه کاری بود کردی؟ چرا خراب کردی تمام پُلارو؟  

 +نه پلی برای برگشت مونده نه پلی برای جلو رفتن. 

 و تو مشت گرفته بود و چیزی نمیگفت. لباسم 

 تنها صدای هق هق ریزش و شونه های لرزونش، نشون دهنده حالش بود. 

 اش.... هق... اشتباه کرد م -

 کالفه نفسم و بیرون فوت کردم و از خودم دورش کردم. 

 چشماش سرخ شده بودن و صورتش از اشکاش خیس شده بود.  

 تحمل دیدن این حالتش و نداشتم. 

بدون اهمیت به اینکه کجا هستیم، دوباره بغل گرفتمش و بوس های روی موهاش 

زدم.  با تعجب به پسری نگاه میکردم که برخالف پشت ایفون، که زبونی دراز 

ای از لباش خارج  ساکت و مظلوم یجا نشسته بود و بجز سالم چیز دیگه داشت االن

 نشده بود. 

  

 جلوم و خودش هم کنار عماد نشست.  اراد ظرف شیرینی و اجیل رو گزاشت

 دستاش و توهم قفل کرد و سرش و پایین انداخت. 

 دوست نداشتم تو این حالت ببینمش. 
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میخواستم همه چیز و درست کنم و برگردیم به همون روزایی که اروم و بی دغدغه 

 کنارهم بودیم.  

 از اتاقا رفت. عماد  دیدن جوی که بینمون بود، با ببخشید بلند شد و سمت یکی 

 ا سین-

 سرم و بلند کردم و منتظر بهش چشم دوختم تا حرفش و بزنه. 

بدون اینکه سرش و بلند کنه یا حتی دست از بازی کردن با گوشه لباسش برداره، 

 به حرف اومد. 

 فکر میکردم اگه بیام همه چی و بگم اروم میگیرم. -

 مغزمه خاموش میشه؛ اما نشد.  یا حداقل برای یه مدت این اشوب و تنشایی که تو-

 بهتر که نشدم هیچ، حالم بدتر هم شد.  -

 سرش و بلند کرد و با چشمایی که دوباره نم اشک داخلش نشسته بود بهم خیره شد. 

 همه بهم گفتن وقتی پای عشق در میونه، انتقام دیگه معنی نداره . -

 گفتن باید از انتقام بگذری تا اروم بگیری. -

 لی فکر میکردم اشتباه میکنن. ولی... و-

 فکر میکردم بعدش اروم میگیرم ولی.. -

 نزاشتم ادامه بده و بیشتر از این حال هردومون و بد کنه. 

 به سمتش رفتم و کنارش روی کاناپه نشستم. 

 با هق هق خودش و پرت کرد تو بغلم و دستاش و محکم دور کمرم قالب کرد. 
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 ای روی موهاش زدم. .. سرش و به سینم چسبوندم و بوس ه

 با ویبره گوشی دست از بازی کردن با موهاش برداشتم. 

 ی +سالم خوب

 ......- 

 +چی؟ کجا؟ 

 .....- 

 +االن میام. 

  

 سر اراد و از روی پام برداشتم و بی توجه به چهره مبهوتش با سرعت از خونه بیرون

 زدم. 

 ن و دادم. اولین تاکسی که دیدم و نگه داشتم و ادرس بیمارستا

 دل تو دلم نبود، استرس تمام وجودم و گرفته بود.  

دقیق همون لحظهای که فکر میکنی همه چی باز داره درست میشه، اتفاقی میوفته 

 تمام امید هات ناامید میشه. ..  که

  

 چشم از تختی که بابا روش خوابیده بود برداشتم. 

 کنار سلین نشستم و کشوندمش تو بغلم. 

 ه ه نکن دیگــس... گری+هـــیــ

 ه +گفتن خطر رفع شد
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 چیزایی زیر لب زمزمه میکرد که متوجه نمیشدم. 

 هق هقش اجازه درست حرف زدن و بهش نمیداد. 

 از بین کلمات نامفهومی که از لباش بیرون میومد، واژه مامان و متوجه شدم. 

+مامان هم چیزیش نیست، یه افت فشار ساده 

 زد و هق هقش بیشتر شد. بود ه به لباسم چنگی 

 کالفه، محکم تر به خودم فشردمش و حلقه دستام و دور بدنش، سفت کردم.  

 ن ب... برم... هق... ماما-

 دستش و گرفتم و مجبورش کردم بهم تکیه بده.  

 کنار تخت مامان،روی صندلی نشست و دوباره اشکاش شروع به ریختن کردن.  

 و جمع کرد. عصبی تشری بهش زدم که کمی خودش 

 از اتاق بیرون رفتم و سمت بیرون از بیمارستان به راه افتادم.  

 شماره اراد و گرفتم و منتظر موندم تا جواب بده.  

 صدای گرفتش که تو گوشم پیچید برای هزارمین بار به زمین و زمان لعنت فرستادم.  

 +دوباره گریه کردی ؟ 

 چیزی نگفت که عصبی تر بهش غریدم.  

 ن داری باز گریه کگه تخم +د ا

 سی..هق. . -

 ا +درد و سینا، مرض و سین
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میتونستم حتی از پشت گوشی حدس بزنم، االن لباش و زیر دندون گرفته و چشماش 

 پر وخالی میشن.  

 +تا امشب حتما یه سر بهت میزنم. 

 +راجب خیلی چیزا باید صحبت کنیم. 

 با صدای گرفتش چشمی زمزمه کرد. 

 تم و بدون حرف اضافهای، گوشی و قطع کردم.  خوب های گف

  

 عماد: 

 با کلی جر و جنگ، قرص خواب اوری، به اراد دادم تا کمی بخوابه بلکه اروم بشه. 

 از وقتی که سینا رفت، یه ریز در حال گریه بود. 

اولین باری بود که تو این حالت می دیدمش و این برام عذاب اور بود که نمیتونم 

 کنم. کاری  براش

 پتو رو روی بدنش انداختم و خودم و روی کاناپه کناریش پرت کردم. 

 دوباره گوشیم و برداشتم و چت کردم روی اینستا.  

 پیج چندتا از کارمندای شرکت و از گوشی اراد کش رفته بودم. 

تمام فالوراشون داشتم چک میکردم بلکه بتونم پیج خانم رئیسی که حتی اسمش و 

 یدا کنم. نمیدونم، پ هم

 کالفه از کار بی نتیجم، گوشی و انداختم روی میز و پاهام و تو شکمم جمع کردم.  

 مامان و سلین و به خونه رسوندم و خودم دوباره راهی بیمارستان شدم.
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  سینا

بابا سکته قلبی و رد کرده بود و نیاز به مراقبت داشت و دکترش اجازه مرخص شدن 

 ونداده بود. 

برای ظهر بود اما هیچکدوم بهش لب نزده بودیم و برداشتم و ظرف غذایی که 

 ماشین و قفل کردم.  درب

 بابا چشماش و بسته بود و بهم نگاه نمیکرد. 

 دلیل کارش و نمیدونم! 

 شاید از روی شرمندگی، شاید خجالت و شاید چیز دیگ های باشهـ. 

 برای چندمین بار صداش زدم و حرفم و تکرار کردم. 

 یخوای شام بخوری؟ ساعت ده شد. +بابا نم

 برخالف دفعات قبل که فقط سکوت جوابم میشد، اینبار حرف زد. 

 م نمیخورم، بزار بخواب-

 کالفه چشمی گفتم و ظرف غذارو داخل یخچالی که گوشه اتاق بود، جا دادم.  

  

 عماد: 

 با صدای پی در پی گوشی اراد و ایفون خونه، از خواب بیدار شدم. 

 اد، روی کاناپه خوابم برده بود و گیج بودم . کنار ار

 با به صدا درومدن دوباره ایفون، بلند شدم و سمت ایفون رفتم. 

 هوا تاریک بود و مشخص نبود که کی داره زنگ میزنه. 
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 بله؟  -

 +بله و مرض، باز کن این درُ  

 شما -

 ن +سینام، باز ک

 هنوز خواب بود انداختم و با سالمترسیده نگاهی به اراد که بخاطر قرصای خواب اور 

 صلوات، در و باز کردم. 

با چشمای عصبیش که خون ازشون میبارید نگاهی به من که کنار در ایستاده 

 بودم،انداخت. 

 د گرفت زیرِ باد کتک، تا ادم بشین.  +دوتاتون و بای

 +کجاست؟ 

 به زحمت تونستم اشاره کنم، به مبلی که اراد روش خوابیده بود. 

 روغ چرا! ازش میترسیدم. د

 خدا به داد اراد برسه با این انتخابش. 

 با دیدن اراد که خواب بود، پایین مبل زانو زد و دستش و گزاشت روی صورتش. 

 با صدایی اروم، صداش میزد و میخواست بیدارش کنه.  

 +چرا بیدار نمیشه؟ 

 م نم.. یدون-

 ه صدا زدنش. نگاه مشکوکی بهم انداخت و دوباره شروع کرد ب
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 با قدمای اروم سمت اتاق رفتم. 

 وارد اتاق شدم و در و قفل کردم. 

 اقــــــا ســـــیــــــنـــــــا  -

 +چیه؟ چرا داد میزنی؟ 

 به اراد قرص خواب اور دادم، تالش بیهوده نکن؛ بیدار نمیشهـ. ..... -

  

 . نفسی که تو سینم حبس شده بود و فوت کردم و پایین در نشستم

 نمیدونستم سینا االن چه حالتی داره و همین باز به استرسم سرعت میداد. 

 با مشت ناگهانی که به در خورد از جا پریدم و دستم و گزاشتم رو قلبم. 

 عماد گمشو بیرون تا خودم نیومدم تو. -

 نمیدونم این همه جرئت و از کجا پیدا کردم که همچین حرفایی و به زبون اوردم. 

 قا سینا... +ببین ا

 ی پارتنرت نیستم که بزنی حلوام کن +من

 مشت دیگ های به در زد و با صدای بلندتری غرید .. 

 م گمشو بیرون کاریت ندار-

 +جدی میگی؟ 

 اره  -

 و +خب از در، دور ش



266 
 

 صدای استغفراللهی که زیر لب زمزمه کرد به گوشم رسید و خندم گرفت. 

 ودم. یعنی در این حد رو مخش رژه رفته ب

 کلید و تو قفل چرخوندم و سرم و از الی در بیرون بردم. 

 از در فاصله گرفته بود و داشت سمت اراد میرفت . 

 با خیال راحت از اتاق بیرون رفتم و دستی به لباسم کشیدم. 

 ای بهم رفت و سمتم قدم برداشت.  با دیدن حرکاتم چشم غره

 چند قدم عقب رفتم. 

 م یغ میکشج+بخدا اگه نزدیک بشی 

 معلوم بود خندش گرفته و سعی در مهار کردن خندش داره. 

 دستی به صورتش کشید و اینبار زیر لب فحشی حوالم کرد. 

 چه نوع قرصی بهش دادی؟ میدونی عوارض داره؟  -

 د +خب حالش بد بو

کالفه نگاهی به اراد انداخت که چشماش هنوز بسته بود و به مظلوم ترین شکل 

 دستاش و گزاشته بود زیر سرش.  ممکن،یکی از

 ه پتو براش اوردی؟ گردن درد میگیر فقط-

 پاشو بالشتش بیار -

 چشمی گفتم و با دو خودم و به اتاق اراد رسوندم. 
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از این همه توجه و عالق های که سینا نسبت به اراد داشت و از تک تک کاراش 

 از ته دل براش ارزوی اینعالقه و توجه رو میشد فهمید، لبخندی روی لبم اومد و

 خوشبختی کردم. 

با صدای سینا که میگفت کجا موندی، به خودم اومدم و بالشت به دست سمت سینا 

 رفتم. 

سینا خیلی اروم، دقیق شبیه به پدرایی که میخوان بچشون بیدار نشه، سر اراد و بلند 

 کردو بالشت و گزاشت زیر سرش.  

 

 اراد:  

 چشمام و باز کردم. گینی سرم، با درد با حس سن

 ای طول کشید تا چشمم به تاریکی عادت کنه.  هخونه غرق تاریکی بود و چند دقیق

 تنها یادمه که اراد بهم قرصی داد و بعد از اون به خواب رفتم.  

 نا افتادم که گفته بود میاد تا حرف بزنیم.  یهو یاد حرف سی

د به کسی که نشسته، کنارم با هول بلند شدم و روی کاناپه نشستم که چشمم خور

 رفته بود.   خواب

 با  تعجب بهش نزدیک شدم و زومِ صورتش شدم.  

 فکر میکردم عماده؛ اما با دیدنِ دقیق موهاش و صورتش فهمیدم که سیناعه.  

 سرش و به پشتی کاناپه تکیه داده بود و خوابیده بود. 

 بی توجه به سردرد خودم، بهش نزدیک شدم. 
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 نا... سینا... سی-

 بعد از چند بار صدا زدن باالخره چشماش و باز کرد. 

 با صدای گرفته از خواب لب زد. 

 +بیدار شدی باالخره ؟ 

 اره... چرا اینجا خوابیدی؟ -

 گردن درد میگیری؟ -

دستش و گزاشت پشت گردنش و در حالی که با اخمای درهم، گردنش و ماساژ 

 میداد؛ مهم نیستی زمزمه کرد. 

 کنار زدم و دستای خودم و جایگزین کردم. دستش و 

 اهمیتی به چشماش که از تعجب بزرگ شده بودن، نکردم و به کارم مشغول شدم. 

گردنش و ماساژ میدادم بلکه از دردی که تا چند ساعت دیگه دامن گیرش میشه، 

 کاسته بشه.  کمی

د، دست از با قرار گرفتن دستش روی دستم و بسه ارومی که از بین لباش خارج ش

 کارکشیدم و کنارش نشستم.  

 ا اممم سین-

 +چیه 

 لحظهای سکوت بینمون برقرار شد. 

 جوابم بده.  « جانم»شاید زیاده خواهی بود که انتظار داشتم با 
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 اما نیاز داشتم به کمی محبت از طرفش. 

 تمام حرف ها و حرکاتش سرشار از محبت و عالقه بود، درست. 

 کوچیک تر میشه و تشنه محبتِ یار میشی .  اما عاشق که بشی دلت

 با صدای اروم تری ادامه حرفم و به زبون اوردم . 

 قرار بود حرف بزنیم، خودت گفتی.  -

+انتظار داری ساعت سه نصف شب باهات از قول و قرارم بگم؟ 

 با تعجب سرم و چرخوندم سمت ساعت. 

 فکر میکردم زیادِ زیادش دیگه ساعت یک باشه نه سه. 

  

پتویی که تا چند دقیقه پیش روی بدنم بود و سمت خودش کشید و انداخت روی 

 بدنش. 

 +تعجب نداره. 

 +عماد یه قرص دوز باال بهت داده بود. 

 زیر لب فحشی نثار عماد کردم و برگشتم سمت سینا. 

 چشماش و بسته بود و میخواست بخوابه. 

 ی بگم.نمیدونستم چه حرکتی باید از خودم نشون بدم و چ

 به انداز های دست دست کردم که خودش به حرف اومد. 

 +بجای اینکه اینجا بشینی و به من زل بزنی، پاشو برو تو اتاقت بگیر بخواب. 
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 با صدای ارومی که حتی خودمم به زور شنیدم، گفتم: 

 د خوابم نمیا-

 تو برو تو اتاق بخواب اینجا گردن درد میگیری. -

 خیره شد. چشمش و باز کرد و بهم 

 زیر نگاهش داشتم اب میشدم و رویِ نگاه کردن به چشماش و نداشتم. 

 +گیج تر از اینی که هستم نکنم 

 بدون اینکه منتظر جوابی بمونه یا حتی اجازه بده حرفش و تحلیل کنم. 

 خم شد سمتم؛ بوس های روی موهام زد و بلند شد. 

 با رفتنش دوباره اشک تو چشمام حلقه بست. 

خودم نبود، همین که یاد حماقتم میوفتم و یادم میاد چقد بهم گفتن نکن، این دست 

 نیست؛ ولی باز کار خودم و کردم، باعث میشه چشمام پر بشن.   راهش

  

 آیرین: 

 برای چندمین بار ایمیلی که برام اومده بود و خوندم. 

کسی و از عصبانیت چشمام به قرمزی خون تبدیل شده بودن و قابلیت کشتن هر 

 داشتم. 

 با عصبانیت، هرچیزی که روی میز بود و پایین پرت کردم. 

 تمام وسایل با صدای بدی شکستن و زمین پر از خرده شیشه شد. 

 چیزی از شکستن وسایال نگذشت که صدای در بلند شد. 
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 کسی جز بی بی نمیتونست باشه. 

ام و بین انگشتام بفرمایید ارومی گفتم و در حالی که تو اتاق قدم میزدم، موه

 گرفتم وهمشون و باالی سرم جمع کردم. 

 اگه بخاطر بی بی نبود، خیلی وقت پیش با صفر همشون و میزدم.  

  

 با اشاره بی بی دست از قدم زدنِ الکی داخل اتاق برداشتم و لبه تخت نشستم . 

 باز پیامت داده؟ -

 کوتاه جواب دادم و دمنوش و یه نفس سر کشیدم. 

 ول بعد از این حرکتم، چشم غره بی بی و بجون خریدم. طبق معم

 ای روی گونش کاشتم.   هبخندی در جواب چشم غرش زدم و بوسل

 دختر من از دست تو پیر شدما؟ -

مین یه هفته پیش هم خاستگار +اره جونه دلم، من که میدونم تا ه

 ی اخماش و توهم کشید و با دستش ضربه ارومی به بازوم زد. داشت

 ا حی بی-

 قهقهم بلند شد و اخمای بی بی بیشتر درهم شدن.  

 شکر خدا همه چیز که داره پَ...  -

 +بی بی! 

 پایین تخت، جلوی پاهاش زانو زدم و دستاش و تو دست گرفتم. 
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 +قربون اون دلت برم که همیشه نگرانه 

 +ولی االن وقتش نیست. 

 م +از همه طرف فشار رومه؛ نمیتون

یخوره بعدشم کاری نممن که چشم اب -

ی دیگه خوب شناخته بودم، حق هم کن

 داشت. 

چرا نباید کسی و که از ده سالگی خودش بزرگ کرده 

 نشناسه؟ با کمک تخت بلند شد و نگاهی به اتاق انداخت. 

 و میگم بیان جمع کن اینار-

خجالت زده، ممنونمی زیر لب گفتم و تا وقتی که از اتاق بیرون رفت بهش نگاه 

   کردم.

  

 روی تخت دراز کشیدم و دستم و سایه چشمام کردم. 

چیزی نگذشت که دو تا از خدمتکارا با جارو و سطل وارد اتاق شدن، سخت مشغول 

 کارشون بودن و به چیزی اهمیت نمیدادن. 

 یکی از خوبیاشون همین بود؛ نسبت به اتفاقا کر و الل بودن. 

 ذهنم ناخوداگاه پر کشید سمت جوجه رنگی. 

 از اسمی که براش گزاشته بودم لبخندی روی لبم اومد. 
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 درست مثله جوجه رنگی ظریف و دوستداشتنی بود.  

 با صدای در، دستم و از روی چشمام برداشتم. 

 کارشون تموم شده بود و داشتن از اتاق بیرون میرفتن. 

صال نگاهی به اتاق انداختم که مثله چند ساعت قبل تر و تمیز شده بود؛ گویا ا

 نیوفتاده.  اتفاقی

 فقط جای اینه بدجور تو چشم میزد که اونم تا چند ساعت دیگه حل میشهـ.  

  

 سینا: 

 دست و صورتم و با حوله خشک کردم و از سرویس بیرون رفتم. 

 نشیمن، اولین جایی بود که رفتم. 

 با دیدن اراد که رو کاناپه خوابش برده بود، اخمام و توهم کشیدم. 

 د رب پیش بیدار بود، یهو خوابش بر ن یهتا همی-

چشم از اراد برداشتم و به عمادی خیره شدم که پیش بند، به گردن داشت و پشت 

 گازایستاده بود، داشت چیزی و هم میزد. 

 م برم بهش بگو بعدا باهاش حرف میزن+من باید 

 م. منتظر جواب نموندم و نگاه کوتاهی به اراد انداختم و از خونه بیرون زد

 تخمی ترین شانس و احتماال من دارم. 

 هیچ چیز طبق خواستم پیش نمیره، حتی کوچک ترینش. 

 کالفه تو ماشین نشستم و با اخرین سرعت، سمت بیمارستان رفتم.  
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 اراد:  

 

باصدای به هم خوردن ظروف و قاشق، پلکهای خستمو به سختی از هم فاصله دادم وبه 

 و ذهنی راحت، چشمام و سوق دادم به سمت ساعت.  با فکری اسودهسقف خیره شدم.

با دیدن ساعت و عقربه هایی که لحظه به لحظه ازهم سبقت میگرفتن، چشمام تا 

 حد ممکن باز شد.  اخرین

ساعت نزدیک به یک بود و احتماال سینا رفته و دوباره تالشمون برای حرف زدن به درِ 

 بسته خورده.  

 شی و از روش برداشتم. دست دراز کردم سمت میز و گو

 سمت مخاطبین رفتم و شماره سینارو گرفتم. 

 بوق اول زده نشده بود که با حرف عماد تماس و قطع کردم. 

 گفت بعدا حرف میزنین باهم. -

 حاالهم پاشو بیا که دو ساعته منتظرم توعه نره خر بیدار بشی باهم ناهار بخوریم. -

 م +ناهار بخوره تو سر

 ه دیگ نگیاوا، اوا -

 راستی!  -

 سرم و چرخوندم سمتش و خیره به حرکاتش شدم. 
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خاله زنگ زد گفت خودش و ارام تا شب میرسن تهران منم ادرس اینجارو بهش -

 دادم. 

 شبیه به برق گرفته ها، با سرعت نور در ثانیه بلند شدم و ناباور به عماد خیره شدم.  

  

 گزاشت و خودش و روی اولین کاناپه پرت ارام کیفی که همراهش بود و کنار در، زمین

 کرد . 

عماد از پشت بهش نزدیک شد و در گوشش دادی کشید که شبیه به برق گرفته ها 

 بلند شدو با ترس به عمادی خیره شده که از خنده، زمین و گاز میگرفت. 

 دندوناش و ر وی هم میسایید و زیر لب به عماد ناسزا میگفت. 

ش و زیر دندون گرفته بود و به ارام چشم و ابروی میومد اما مامان هم از خجالت لب

 بود که گوش کنه.  کی

 مامان و سمت نشیمن هدایت کردم و وسایالشون و گزاشتم داخل یکی از اتاقا. 

 وقتی که برگشتم، عماد داشت ازشون پذیرایی میکرد و جو ارومی حاکم بود. 

 حاکمه . البته تا وقتی که ارام خسته راهه، جو ارومی 

 کنار عماد روی کاناپه نشستم و دستام و توهم قفل کردم. 

 +خسته نیستین؟ تو ماشین اذیت نشدین؟ 

*نه پسرم خوب بود همه چ ی ارام با چشمایی گرد شده از تعجب، از حالت 

 خوابیده درومد و روی کاناپه نشست. 

 با تعجب رو به مامان گفت: 
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*جدی نمیگین نه؟ کجاش خوب 

 بار رو کرد به سمت من: بود؟ این

 ه ه شدیم، رانندش اصال بلد نبود رانندگی کن*داداش نمیدونی چقد خست

 *بخدا که رانندگی عماد از اون بهتره 

عماد با شنیدن این حرف ارام در حالی که سعی داشت خندش و کنترل کنه؛ کوسنی 

 تو بغل گرفته بود و پرت کرد سمت ارام.  که

 مد و کوسن و تو بغل گرفت و زبونی برای عماد بیرون کشید. ارام زود به خودش و او

 چشم غره های مامان بی فایده بود؛ مامان هرچه سعی میکرد ابرو داری کنه و کمی

 وضعیت و خوب نشون بده، ارام اجازه نمیداد و بعد از حرف مامان، حرفی و به زبون

 میورد که تمام حرفای مامان و نقض میکرد.  

شام، ارام از خستگی روی کاناپه خوابش برد و کمی از اون جو شاد  بعد از خوردن

 وسرزنده دور شدیم. 

 نمیدونستم باید به مامان راجب کاری که کردم بگم یا نه! 

نمیتونستم واکنشش و بعد از شنیدن حرفام تجسم کنم و همین باعث شد دست 

 دست کنم. 

 که استراحت کنه.   تا جایی دست دست کردم که مامان هم خسته شد و رفت

 بهترین کار و انجام دادی؛ االن چیزی نگو بزار کمی زمان بگذره -
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+هوووف باشه، توهم برو بخواب دیگه خسته شدی 

امروز بعد از رفتن عماد، کمی نشستم و بعدش رفتم تا 

 بخوابم. ... 

 سینا: 

چیزی از مرخص شدنه بابا و برگشتن به خونه نگذشته بود که نصف فامیل 

 اوردن.  جومه

 یا به قول سلین؛ قوم غارتگر حمله کردن. 

بابا به اصرار جمع رفت تا کمی استراحت کنه؛ مامان و عمه هاهم که دور هم میگفتن 

 ومیخندیدن. 

 اما این وسط خنده های مامان الکی بود. 

 اون غمی که تو چشماش لونه کرده بود و فقط من و سلین میتونستیم بفهمیم. 

یم که میدونستیم با چه حالی، سعی داره بخنده تا کسی نفهمه چی در فقط ما بود

 درونشمیگذره. 

 *هوی بچه چشات درویش کن، زن عموم و قورت داد ی 

 با صدای حسین، کل جمع سرش و چرخوندن سمت منی که خیره مامان شده بودیم. 

 لبخندی ضایه زدم و با حرص برگشتم سمت حسین. 

 +خفه شو بیشعور 

 برام کشید و بیخیال مشتش و از اجیل پر کرد و مشغول خوردن شد. زبونی 
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 اینبار نوبت مامان و سلین بود که بهم خیره بشن. 

 به گفته سلین، اونا بیشتر از هرچیز و هرکسی نگران من بودن. 

نگران منی که ناخواسته عاشق برادر خودم شده بودم و االن در حال سوختن تو 

 عاشقی بودم.  تب

و مشغول حرف زدن با بچه ها نشون دادم تا بلکه مامان و سلین کمی کمتر به خودم 

 فکر من باشن و روح روان خودشون و ازار ندن.  

 بعد رفتن فامیل، اولین کاری که کردم زنگ زدن به اراد بود. 

 ندم تا جواب بده. وارد تراس شدم و منتظر مو

که با خودم به خونه اورده بودمش؛  هربار که گلهای تراس و میبینم یاد روزی میوفتم

اونچهره خواستنی و بامزه رو تجسم میکنم که چطوری از دیدن گال چهرش باز شد و 

 باذوق درگیرشون شده بود. 

با صدای دختری که تو گوشم پیچید، چشم از گال برداشتم و با تعجب به صفحه 

 خیره شدم.  گوشی

 بود که گوشی اراد و جواب داد.  شماره رو درست گرفته بودم اما این دختر کی

 +شما؟ مگه گوشی اراد نیست؟ 

 ایش شما زنگ زدی من باید بگم کیم؟ اره گوشی زشتوک خودمه.  -

 خون جلوی چشمام و گرفته بود و کنترل رفتارم دست خودم نبود. 

این کی بود که به خودش اجازه داده بود ارادی که مال منه  برای خودش به 

 بیاره؟  حساب
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 ماس و قطع کردم و وارد خونه شدم. ت

سوییچ ماشین و برداشتم و بدون اینکه جوابی به سواالی مامان و سلین بدم از 

  بیرون زدم.  خونه

 اهمیتی به چراغ قرمزا یا فحشایی که مردم به بخاطر سرعت باالم میدادن، نکردم. 

 با اخرین سرعتی که میشد سمت خونه اراد رفتم. 

وی زنگ و بدون اینکه دستم و بردارم، با پام روی زمین ضرب دستم و گزاشتم ر

 گرفتهبودم و منتظر بودم تا در و باز کنن. 

هرچی میگذشت صبر من لبریز تر میشد و بیشتر به حد انفجار میرسیدم؛ اما کسی در 

 وباز نمیکرد. 

 نیشخندی زدم و سمت ماشین رفتم. 

 م پسره نفه-

ی که بعد از ترس نتونی در و باز کناری خونه تو که جرئت نداری چرا دختر می-

 گوشی و از روی داشبرد برداشتم و شمارش و گرفتم.  

 بعد از دوبار جواب ندادن، باالخره جواب داد. 

 +کدوم گوری هستی؟ 

 مشخص بود که از لحنم تعجب کرده. 

 اما برای چی؟ 
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مگه خودش نمیدونه چه غلطی 

 کرده؟ یا من قضاوت کردم؟ 

 روم تری دوباره حرفم و تکرار کردم. با لحن ا

 +کجایی؟ 

 با صدایی که میشد دلخوری و ناراحتی و ازش تشخیص داد؛ گفت: 

 ن اومدیم بیرو-

 +با کی؟ بیرون یعنی کجا؟ 

مامان و ارام دیروز از شمال اومدن؛ به ارام هم قول داده بودم یه شب ببرمش -

 بیرون.. 

 +خب خب! بسه؛ فهمید م 

 رفی بزنه تا ادامه بدم ولی سکوت اختیار کرده بود. منتظر بودم ح

 ود. ر بیارم؛ اما االن وقت دلجویی نبسکوتش نشونه ناراحتی بود و منتظر بود از دلش د

+فردا میخوام باهات صحبت 

م ساده و کوتاه، نمیتونمی لب کن

 زد. 

 اخمام و توهم کشیدم و با حرص مشهودی که تو صدام بود غریدم... 

چند دقیقه پیش که یه دختر گوشیت و جواب داد و معلوم نیست کی بوده، اینم +اون از 

 از االن که دیگه برای ما وقت نداری و نمیتونم میاری تو کار. 
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 سکوتش اجازه پیشروی و ردیف کردن جمالت بعدی و بهم داد. 

 تا جایی ادامه دادم و بهش توپیدم که خالی شدم. 

صی که این چند روز از دوریش تو دلم جا خوش خالی شدم از تمام دلتنگی و حر

 بود.   کرده

  

 سکوت کردم تا شاید حرفی بزنه و ذهنم و از این ابهامات خارج کنه. 

 انتظارم خیلی طول نکشید که به حرف اومد.  

 هرچی بیشتر حرف میزد، لبخند روی لبم پررنگ تر میشد. 

 ن و میرفتن. اون همه حرص و عصبانیت با شنیدن حرفاش پر میکشید

 اون دختر ارام بوده؛ به من چیزی نگفت که گوشیم و جواب داده.  -

 دندون قروچ های کردم و دوباره حرص تمام وجودم و پر کرد. 

 +توله سگ! 

 صدای خندش که تو گوشم پیچید با حرص بیشتری ادامه دادم.. 

 ی +اره بخند؛ بایدم بخند

 ا از اون سر شهر پا شدم اومدم اینج+نمیدونی منه بدبخت با چه حرص و سرعتی 

 مگه کجایی؟ -

 ت +جلوی خون

 شوخی میکنی؟ -
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 م پیش مامانت اینا بعدا حرف میزنی +نه.... حاالهم برو

 بعد شنیدن چشم ارومش، گوشی و قطع کردم و با خیالی راحت سمت خونه برگشتم.  

  

 

 اراد:  

 گوشی و تو جیبم گزاشتم و سمت ارام رفتم. 

 مامان اویزون شده بود و سعی در راضی کردن مامان داشت که بره ترن هوایی از چادرِ

 سوار بشه. 

 از گردنش گرفتم و از مامان جداش کردم. 

 مامان زیر لب خداروشکری گفت که خنده هممون بلند شد. 

 +تو چرا گوشی من جواب دادی؟ 

 من؟  -

 ن +پ ن، عمه م

 داد .  دستم و از گردنش جدا کرد و قری به گردنش

 اقا اراد باید بگم که خواهرا همیشه باید حواسشون به داداششون باشه. -

 ه راقب باشن تا با رفیق ناباب نگردباید م-

 به رفیق ناباب که رسید، چشم و ابرویی به عماد اومد و گفت: 

 ه مثال عماد از راه به درت کرد-
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ام انداخت و کفشش و عماد که بیخیال کفشش و دروده بود، با تعجب نگاهی به ار

 کرد سمتش.  پرت

 چشم و ابروهای مامان برای پایان دادن به دعوای لفظی بین عماد و ارام که گاهی

 فیزیکی هم میشد بی نتیجه بود. 

 در اخر تشری به هردو زدم که ساکت شدن.  

  

 لیوان چایی و تو دستم چرخ دادم و به بخارایی خیره شدم که از چایی باال میومدن. 

 با یاداوری دیشب، لبخندی روی لبم اومد. 

بعد مدتها تونسته بودم از ته دل بخندم و شاد باشم؛ بعد مدتها ارام تونست از اون جو 

 غمو ناراحتی دورم کنه. 

 با کشیده شدن صندلی روی زمین؛ سرم و بلند کردم و به مامان خیره شدم. 

 روبروم نشست و به چشمام خیره شد. 

 ی د بلند شدزو-

 از رو صندلی بلند شدم و در حالی که لیوانی بر میداشتم گفتم: 

 ه +اره خوابم نمیبرد دیگ

 لیوان و پر از چایی کردم و گزاشتمش جلوی مامان. 

 چیزی میخوای بهم بگی؟ -

 چشم از بخارای چایی برداشتم و به چشمای منتظرش خیره شدم. 

 +چی مثال؟  
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یخوای یه چیزی بگی ولی دست دست نمیدونم؛ حس میکنم از وقتی اومدم م-

 میکن ی لبخندی زورکی زدم و سعی کردم خودم عادی نشون بدم. 

 ت +نه چیزی نیس

 نگاهی مردد به چشمام و لبخند مصنوعیم زد و با صدای ارومی گفت: 

 این و بدون هیچ وقت نمیتونی از مادرت چیزی و پنهان کنی. -

 ن؛ میدونن میخوان یه چیزی بگن. مادرا همیشه از تو چشم بچه هاشون میخون-

 غمگین لیوان و تو دستش گرفت و ادامه داد.. 

 هرچند برات مادری نکردم ولی میتونم بفهمم؛ میتونم غم و از تو چشمات بخون م -

یدونم یه چیزی میخوای بگی و م-

ی دستاش و تو دست گرفتم و نمیگ

 گفتم: 

ا +این حرفارو نزنی دیگه ه

رام فقط همیشه بهترین بودی ب

 نمیدونم گفتنش درسته یا نه.. 

 م سردرگمم مامان؛ نمیدون

 بگو؛ من همینجام تا به حرفات گوش بد م -
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نگاهی به ساعتِ کوبیده شده به دیوار انداختم؛ ترس داشتم که ارام یا عماد بیدار 

 بشن و بیان. 

گی خو نگران اونا نباش؛ دیشب به اندازهای ورجه وورجه کردن که تا ظهر از خست-

 ابن. 

 نمیدونستم از کجا بگم و چیارو سانسور کنم.  

 بسم اللهی گفتم و شروع کردم. . 

  

 داستان و جوری سرهم کردم که نیازی به گفتن رابطه خودم و سینا نباشه. 

 االن فرصت مناسبی برای گفتنش نبود؛ نیاز به زمان داشت. 

 م نگاه میکرد. مامان هنوز حرفام و تجزیه نکرده بودم و با بهت به

 چشم ازم بر نمیداشت و همین باعث میشد معذب بشم. 

سرم و پایین انداختم و خودم و سرگرم چایی سرد شده کردم؛ بلکه به حرف بیاد و 

 چیزیبگه. 

 تو زندگی یه خانواده رو بهم ریختی؟ -

 ن +نه ماما

 پس چی؟ -

 گفتنش سخت بود؛ اما باید میگفتم. 

ه زنجیری هست که بهم قالب شده؛ زنجیری که هیچکس +اونا رابطشون باهم مثل

 از هم جداشون کنه.   نمیتونه
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 زیر لب خداروشکری گفت. 

 مثله اینکه چیزی یادش اومده باشه؛ دهن به حرف باز کرد و گفت: 

 تو از کجا پیداشون کردی؟ -

 رسید به سخت ترین قسمت داستان، جایی که اصال فکری راجبش نکرده بودم. 

 ی لبام و تکون دادم و سعی کردم کلمات و پشت هم ردیف کنم. به سخت

 +اون دوستم بود باهم اومده بودیم شمال؟ 

 خب -

 +اون پسرشه 

 به قدری یهویی گردنش و باال گرفت که صدای مهره هاش تو گوشم پیچید. 

 +نمیدونستم پسرشه؛ چند روز بعد اینکه از شمال برگشتیم فهمید م 

 ه سالم بر اهل خان*

 ن *بی من نشستین خوش و بش میکنی

 مامان هنوز تو بهت بود و نتونست جواب ارام و بده. 

 ارام که با چهره مبهوت مامان مواجه شد؛ سمت من برگشت و زمزمه کرد:  

 *چیشده؟ 

 هو کره رو میزاشتم جلوش، چیزی نشدلبخندی فیک بهش زدم و در حالی که مربا 

 ای زمزمه کردم. 
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 شی خیره شدم و برای چندمین بار پیام سینارو خوندم. سردرگم به گو

 باالخره دل و به دریا زدم و براش پیامی ارسال کردم. 

 من به مامانم همه چیو گفتم؛ گفتم تو پسر کی هستی و چه کارایی کردم.  -

 طولی نکشید که گوشی زنگ خورد. 

 نگاه مشکوک مامان و عماُدُ به جون خریدم و سمت اتاق رفتم. 

 سالم -

 +سالم و مرض؛ چرا سر خود تر میزنی به همه چی؟ 

 م باالخره که باید میگفت-

 +چیزی از رابطمون هم گفتی؟ 

 نه -

 ال +در و باز کن بیام با

 ا سین-

 ن +درد و سینا، گفتم در و باز ک

 با حالت زاری از اتاق بیرون اومدم و سمت در رفتم. 

 د.  کنار در منتظر موندم تا سینا باال بیا

 *کسی قراره بیاد؟ 

 لبم و زیر دندون گرفتم و برگشتم جواب مامان و بدم اما همون لحظه سینا رسید.  
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تیشرت ساده مشکی با شلوار جین مشکی تنش بود؛ در عین سادگی هم میدرخشید و 

 دل میبرد. 

 به سختی چشم ازش گرفتم و برای دومین بار سالم کردم.  

می که روی پیشونیش جا خوش کرده بود وارد خونه جوابم و با سر داد و با اخ

 شد. 

چهره مامان با دیدن سینا درهم شد؛ با تعجب ایستاد و نگاهی به سینا و نگاهی به من 

 سرم و زیر انداخته بودم کرد.  که

 خیلی زود به خودش اومد و با دست به کاناپه ها اشاره کرد. 

 *بفرمایین چرا ایستادین؟ 

امان بودم؛ معتقد بود گناه هرکس و باید به پای خودش زد و ادم عاشق این اخالق م

 جویی نبود.  کینه

 حتی با پسر فردی که زندگیش و تباه کرده هم با متانت رفتار میکنه.  

توجهی به لبای خندون و چشمای شیطون عماد نکردم؛ کنار سینا نشستم و خیره 

 شدم.  دستاش

قتی دستام و توی دست میگرفت ارامش بود دلم لک زده بود برای گرفتن دستاش؛ و

 به وجودم تزریق میشد.   که

 با صدای سینا، چشم از دستاش برداشتم و به لباش خیره شدم. . 

 نمیخواستم باور کنم میخواد چنین حرفایی و به زبون بیاره. . 
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 به گفته سینا، عماد ارام و به زور بلند کرد و سمت اتاق رفتن. 

 در اخر هم با قولی که از عماد گرفت که بزاره با گوشیش بازی کنهراضی نمیشد که؛ 

 رفت . 

 با صدایی اروم که فقط خودم بشنوم گفت: 

بقول خودت باالخره باید گفته  +استرس چی و داری؟

ه لبام و زیر دندون گرفتم و شروع به جویدنشون بش

 کردم. 

 ی نگفت. برخالف همیشه، تنها نیم نگاهی کوتاه بهم انداخت و چیز

 دستاش و توهم قالب کرد و به سمت جلو خم شد. 

 +خب میدونین دیگه من کی هستم و نیازی به گفتنش نیست. 

 بعد تایید مامان؛ بی اهمیت به چهره پر ترس و نگران من ادامه داد. 

+راستش میدونم االن موقعیت مناسبی برای گفتن این حرفا نیست ولی خب باالخره 

 رچه زودتر بهتر. بایدگفته بشه و ه

 مامان با تعجب بهش نگاه میکرد و منتظر ادامه حرف سینا بود. 

+اهل مقدمه چینی نیستم یه راست حرفم و میزنم؛ راستش من اراد و دوست دارم؛ 

 اراد هم من و دوستداره.  یعنی

مامان با تعجب نگاهی به سینا و نگاهی به من که از استرس سرم و پایین انداخته بودم 

 ا دستام بازی میکردم انداخت. وب
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 *شوخی میکنی دیگه ن؟ 

 +متاسفانه یا خوشبختانش نمیدونم؛ ولی شوخی نیست 

مامان چندین بار لباش و با زبون خیس کرد تا حرفی بزنه اما هربار پشیمون میشد 

 ولباش و بهم فشار میداد. 

 از حالت مامان میتونستم حدس بزنم که واکنش خوبی نخواهد داشت. 

 *شما دو تا خجالت نمیکشین؟

 ه ق بودن نیاز به خجالت کشیدن ندار+عاش

 نگاه تیزی به سینا انداخت که من بجای سینا، خون تو رگام یخ بست. 

 ش *تو ساکت با

 سرش و چرخوند سمت منی که از ترس، سکوت اختیار کرده بودم. 

 *تو خجالت نمیکشی؟ عاشق پسر شدی برام؟ 

 یعنی بود ولی نمیتونستم به زبون بیارم.  حرفی نداشتم که بزنم؛ 

  

 سینا وقتی که عجز و ناتوانیم و دید؛ دوباره به حرف اومد . 

+مگه عاشق پسر شدن چه اشکالی داره؟ 

 از چهره مامان مشخص بود که کالفه

 شده. 

 نیشخندی زد و گفت: 
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*مگه دختر تو این شهر کمه که پسرا باید عاشق هم 

 سکوت کنم. بشن؟ اینبار نتونستم 

 قبل از اینکه سینا حرفی بزنه، تعجب وار مامان و صدا زدم. 

 *چیه مگه دروغ میگم؟مگه نمیدونی این کار گناهه و حکمش اعدامه؟ 

+شما نشون من بده که جایی نوشته عشق و عاشقی گناهه من خودم میرم، اسم اراد و 

 نمیارم.  هم

 سط تنها من بودم که نظاره گر بودم. بحث بین سینا و مامان باال گرفته بود؛ این و

با هر حرفی که از دهن مامان بیرون میومد، استرسم بیشتر میشد و بیشتر به جون 

 بدبختم میوفتادم.   لبای

 مامان باالخره تیر اخر و زد. 

 حرفی و زد که سینا ساکت شد.  

 پسر باشی *اراد! به والی علی اگه بخوای به این چرت و پرتا ادامه بدی و طرف این

 عاقت میکنم. 

 دیگه پسری به اسم اراد ندارم. 

 با بهت به مامان خیره شده بودم، نمیدونستم چیکار کنم. 

 من نمیخواستم هیچکدوم و از دست بدم؛ هر دو رو باهم میخوام. 

 مامان از روی کاناپه بلند شد و سمت اتاقی رفت که ارام و عماد رفته بودن. 
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از این خونه میرم؛ نمیتونم تو خون های بمونم که ادماش *من االن جمع میکنم و 

 باهم... الااله اهلل.... 

 برگشتم سمت سینا که به زمین خیره شده بود. 

 ا سین-

 سرش و بلند کرد و چشم دوخت به چشمایی که داشتن پر میشدن. 

 ا +گریه کردی نکردی

 به سختی خودم و کنترل کردم تا اشکام پایین نریزن. 

 کنم؟  چیکار-

 دستش و پشت گردنش قالب کرد و دوباره به زمین خیره شد. 

گیج و سردرگم دور خودمون میچرخیدیم؛ نه راه برگشتنی مونده بود نه راه جلو 

 رفتنی. 

مثله اینکه جاده رو مه گرفته، اگه جلو بری از دره پرت میشی پایین و اگه به 

 عقببرگردی گیر گرگا میوفتی.  

  

 ف دستی، سرم و به عقب چرخوندم. با صدای چرخ کی

 مامان درحالی که کیف و رو زمین میکشید، ارام و هم دنبال خودش میکشوند.  

 عماد هم پشت سرشون راه افتاده بود و با بهت به من و سینا نگاه میکرد. 

 مامان وسط خونه ایستاد و برگشت سمت عماد.. 
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ای  ه*تو میخوای تو همچین خون

نست چی بگه یا بمونی؟ عماد نمیدو

 چیکار کنه. 

 عکس العملش تنها نگاه خیر های به مامان بود.  

 سینا کار عماد و راحت کرد و از اون سردرگمی بیرونش اورد. 

 و +توهم بر

ه اینکه منتظر یه نشونه یا یه حرف بود برای رفتن؛ درک نمیکردم سینا عماد مثل

 از این کارا چیه و چی تو ذهنش میگذره.   هدفش

 ماد رفت تا وسایلش و جمع کنه و من موندم و مامان. ع

 به عالوه نگاهای گیج ارام. 

 *اراد این راهش نیست. 

فکر میکنی تهش عاقبت خوبی در 

 انتظارته؟ ساده نباش پسر! 

تا فردا شب اگه اومدی شمال پیش من، از این کارت میگذرم و میشی پسرم ولی 

 نیومدی...  اگه

 مکث کرد.  به اخر حرفش که رسید،

 دله به زبون اوردن حرفش و نداشت. 
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اشک تو چشماش حلقه بسته بود و برای هزارمین بار به خودم لعنت فرستادم که 

 اشکشو دروردم. 

 عماد به دادش رسید و با رسیدن عماد، بیخیال ادامه حرفش شد. 

 اخرین نگاهش و به صورت غم زدم انداخت و از خونه بیرون رفت. 

 ! *اراد داداش

 چشم دوختم به عماد تا حرفش و بزنه. 

*داداش شرمندتم؛ ولی باید 

 برم از خودت بی خبر نزارم 

 نگران هم نباش؛ همه چیز درست میش ه 

 لبخندی تلخ به حرفای دلگرم کنندش زدم و چشمام و بستم. 

 رفت و پشت سرش در و بست.  

  

 ون بردن. با رفتنشون مثله اینکه یه تیکه از وجودم و هم با خودش

 با صدای سینا، چشم از درِ بسته گرفتم و بهش خیره شدم.  

 +از نرفتنت مطمئنی ؟ 

 حرفی نزدم و چشم از صورتش گرفتم. 

 ودم که به زمین خیره شده بودم. اینبار من ب

 +معنی سکوتت چیه؟ 
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 شون های به نشونه ندونستن باال انداختم. 

ای به زبون میوردم بغضم  هبغض گوشه گلوم جاخوش کرده بود و اگه کلم

 میشکست ومن این همه ضعف و نمیخواستم.  

 دست زیر چونم گزاشت و سرم و چرخوند سمت خودش. 

 نین ؟ +این چشما چرا باز بارو

 نتونستم بیشتر از این خودم و کنترل کنم. 

 خودم و پرت کردم تو بغلش و دستام و دور کمرش قفل کردم. 

 و به اشکام اجازه دادم پایین بریزن.   سرم و سفت به سینش چسبوندم

 من... هق.. -

 و +هــیـــس، چیزی نگ

 دستاش رو کمرم باال و پایین میشد و به ارامش دعوتم میکرد. 

 گوشم و از نجواهای ارامش بخش و عاشقونش پر کرد و کمی اروم شدم. 

 دیگه خبری از اون اشکای پی در پی و هق هقای بلند نبود. 

 +بهتری؟ 

 هم ا-

 خواستم از بغلش بیرون بیام که اجازه نداد. 

 دستاش و محکم تر دور کمرم قفل کرد و سرش و گزاشت روی سرم. 
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+حاال که اروم شدی میخوای بری؟ 

 پس من چی؟ 

 بدون حرفی، کمی سرم و باال کشیدم و جایی بین گردنش و شونش گزاشتم. 

 دنش.  پوست گردنش و بین لبام گرفتم و شروع کردم به مک ز

 دستش و از زیر لباسم رد کرد و چنگی به کمرم زد. 

 بی توجه به عاقبت کارم، ادامه دادم و جاهای بیشتری از گردنش و مک زدم. . 

  

 همون اندازه که من پیشروی میکردم، دستای سینا هم پیشروی میکرد. 

 دستاش کم کم رسید به کمر شلوارم. 

 اینبار هردو از حرکت ایستادیم. 

  نه!

 قطعا االن فرصت مناسبی برای عشق بازی نیست . 

 سرم و از گردنش جدا کردم و دستام و گزاشتم روی شونش. 

 میخواستم از بغلش بیرون بیام که اجازه نداد. 

 دستاش و از کش شلوارم رد کرد و باسنم و تو چنگش گرفت. 

 گذشت فشار بیشتریارادی یا غیر ارادی، باسنم و تو چنگ گرفته بود و هر ثانیه که می

 بهش وارد میکرد. 



297 
 

هرچند میدونستم االن موقعیت مناسبی نیست اما لبام و زیر دندون گرفته بودم؛ 

 مباداصدام در بیاد و دست از کارش بکشه.  

 بیخیال باسنم شد و انگشتاش و سمت سوراخم سوق داد. 

 اطراف سوراخم انگشتاش و حرکت میداد و التم بیشتر سفت میشد. 

 بلد بود چطوری تشنم کنه.  خوب

در حالی که یکی از انگشتاش اطراف سوراخم و به بازی گرفته بود؛ اون یکی انگشتشو 

 سمت دهنم اورد و از بین لبام انگشتش و رد کرد. 

زبونم و دور تا دور انگشتش میکشیدم و سعی داشتم به بهترین حالت ممکن خیسش 

 کنم.  

 ت ایستاد. ای که گفت، زبونم از حرک هبا بس

 از دستام گرفت و روی پاهاش نشوندم. 

 طوری که خودش روی کاناپه نشسته بود و من روی پاهاش؛ پاهامم دو طرفش بود. 

 دستام و گزاشته بودم باالی سرش و پایین تنم باالتر از پاهاش بود.  

شلوار و شرتم و باهم پایین کشید و انگشتی و که خیس کرده بودمُ گزاشت روی 

 خم . سورا

تش و وارد سوراخم بعد از چندین بار فشار دادن انگشتش به سوراخم؛ باالخره انگش

بعد از اینکه انگشتش و قیچی وار تکون داد، انگشت دومیش و هم  هکرد. چند دقیق

 کرد.   هاضاف

 دستام و روی کاناپه مشت کردم و چشمام و بهم فشردم. 
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 سترسم کم کنم. . سعی میکردم با نفسای عمیق و پی در پی از ا

  

 انگشت سوم و هم به دو انگشت قبلی اضافه کرد. 

در حالی که انگشتای یه دستشُ توی سوراخم حرکت میداد؛ انگشتای اون یکی  

دستش و هم نزاشت بیکار بمونن و از روی لباس نوک سینه هام و بین انگشتاش 

 گرفت. 

 و کنترلی روی صدام نداشتم. اه و ناله های از روی لذتم کم کم داشتن بلند میشدن 

 انگشتاش و از سوراخم بیرون کشید و از روی پاش بلندم کرد. 

 شلوارم و کامل بیرون کشید و کمکم کرد روی کاناپه بخوابم. 

 +صبر کن االن میا م 

 با عجله سمت اتاقی رفت که یه روزی اتاق مشترکمون بود. 

 و این لحظه بکارمون بیاد. نمیدونستم دنبال چی هست! چیزی اونجا نبود که ت

 چند دقیقه بیشتر از رفتنش نگذشته بود که برگشتـ . 

 مگه روان کننده داشتیم؟ -

 سری به نشونه تایید تکون داد و بعد از لخت شدن، پایین پاهام روی کاناپه نشست. 

 از خجالت گر گرفته بودم و روی نگاه کردن به صورتش و نداشتم. 

 لت بستم و بهم فشردم. اینبار چشمام و از خجا

صدای خنده ریزش که به گوشم رسید خجالتم بیشتر شد و چشمام و بیشتر بهم 

 فشردم.  
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 +میخوای من و محروم کنی از دیدن اون دو تا گوی رنگی؟ 

دوست دارم خیره اون دو تا گوی رنگی بشم وقتی که خواستن و شهوت ازشون 

 میباره. 

 رنگش خیره شدم.  چشمام و باز کردم و به چشمای خوش

 ناخوداگاه کلمهای از ته حنجرم خارج شد. 

 دوست دار م -

 خم شد سمتم و بوس های روی پیشونیم زد. 

 پیشونیش و چسبوند به پیشونیم و با صدای ارومش لب زد.. 

 +من بیشتر دوست دارم دلبر. . 

  

 چند ثانی های مکث کرد و از روی بدنم بل ند شد. 

 روی انگشتاش و باز انگشتاش و یکی یکی وارد سوراخم کرد. کمی از لوب رو ریخت 

 اینبار انگشتاش به راحتی و بدون هیچ دردی وارد سوراخم میشدن. 

 انگشتاش و بیرون کشید و اینبار به الت خودش لوب زد. 

 از استرس دوباره چشمام و بستم و دستام و کنار بدنم مشت کردم. 

 شمام و بیشتر بهم فشار دادم. التش و که روی سوراخم حس کردم، چ

 با فشار ارومی، کمی از التش وارد سوراخم شد. 

 چشمام و از درد باز کردم و به صورتش خیره شدم. 
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 خم شد سمتم و لبام و به دهن کشید. 

همزمان که التشُ وارد سوراخم میکرد، لبام و مک میزد و در تالش بود حواسم و از 

 تر تو پایین تنم میپیچه، پرت کنه.  اون دردی که لحظه به لحظه بیش

 التش که کامل وارد شد بیخال لبام شد و سرش و بلند کرد. 

 +خوبی؟ 

 تنها تونستم سری به نشونه تایید تکون بدم هرچند که تظاهر به خوب بودن کردم. 

پاهام و بلند کرد و گزاشت روی شونش؛ دستای خودش و هم دو طرف بدنم ستون 

 ارومی شروع به تکون دادن خودش کرد. کرد وبا ضربه های 

دستام و دور کمرش حلقه کردم و با هر ضرب های که میزد، چنگی به کمرش 

 مینداختم.  

 صورت و بدن هردو از عرق خیس شده بود و موهای سینا به پیشونیش چسبیده بود. 

 صدای اه و ناله هردو خونه رو پر کرده بود و به اوج نزدیک تر میشدم. 

 ا نسی.. -

 نفس نفس زنان زیر لب جونمی گفت و التم و تو دست گرفت. 

 با کمی لمس توسط سینا، توی دستاش خالی شدم  و بی حال چشمام و بستم. 

 سیناهم بعد چندتا ضربه دیگه، با اه بلندی خودش و روی شکمم خالی کرد.  

ت باعث شد با هردو بیحال بودیم و توان هیچ کاری نداشتیم؛ اما اهمیت سینا به بهداش

 خستگی و بی حالی، دوش کوتاهی بگیریم.   تمام
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 حوله رو دور کمرم پیچوند و مجبورم کرد به بدنش تکیه بدم. 

 با هر قدمی که برمیداشتم، پایین تنم تیر میکشید و اشکم در میومد. 

 کمکم کرد روی تخت دراز بکشم و پتویی انداخت روی بدنم. 

ک کردن موهاش، حولشُ از دور کمرش باز کرد و سمت جلوی اینه رفت و بعد از خش

 کمد لباسیم رفت.. 

یکی از شلوارایی که تا حاال نپوشیده بودم و برای خودش برداشت و شرتی هم برای 

 من. 

شلوار پوشیده، لبه تخت نشست و با حوله کوچیکی که توی دستش بود به جون 

 افتاد.  موهام

 کوت بهم خیره شده بودیم. هیچکدوم حرفی نمیزدیم و تنها در س

 موهام و که خشک کرد پتو رو از روی بدنم کنار زد و شرت و پام کرد. 

از خجالت سرخ شده بودم و نمیدونستم چیکار کنم؛ کاش حداقل حرفی میزد و کمی 

 ازحجم این خجالت و با حرفاش میشست و میبرد. 

 کنارم خوابید و دستش و از زیر سرم رد کرد. 

 به لبم با صدای ارومی لب زد..  بعد بوس های

 م +خسته نباشی زندگی

 چشمات و ببند و بدون هیچ فکر و خیالی بخواب.  
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 راوی:  

 ای خسته بود که فورا چشماش و بست و به خواب رفت.  هبه انداز

 قطعا اگه میدونست این اخرین دیدار یاره، به این زودی نمیخوابید. 

 ار میموند و به چهره بی نقص ماهش زل میزد. یا حداقل تا دم دمای صبح بید

 اما حیف که هیچکس از اتفاقات و تصمیمات انی خبر نداره.  

 اراد دستش و بلند کرد و کف دستش و گزاشت روی صورت سینا.  

 به ارومی انگشتاش و روی صورت سینا تکون میداد و زیر لب  نغمه های عاشقونه

 زمزمه میکرد. 

 نشست که مبادا بیدار بشه و تمام نقشه ها نقشه بر اب بشن.  ناگهان ترسی به دلش

 دستش و به سختی عقب کشید و به نگاهی از چند سانتی متری اکتفا کرد.  

  

 به سختی پای سینارو از روی بدنش کنار زد و با کمک تخت بلند شد. 

 درد پایین تنش خوب که نشده بود هیچ، دوبرابر هم شده بود. 

 ن و اروم سمت کمد لباسیش رفت. با قدمای لرزو

 کوله پشتی نسبتا بزرگی و برداشت و چند دست لباس و شلوار داخلش گزاشت. 

با کمترین صدای ممکنی که میتونست ایجاد کنه، شلوار و لباس جدیدی پوشید و با 

 اروم از اتاق بیرون رفت.  قدمای

 چند قدم بیشتر نرفته بود که بغض توی گلوش لونه کرد. 

 نست بیشتر خودش و سرکوب کنه و راه رفته رو برگشت. نتو
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 کنار تخت ایستاد و به صورت جذابش خیره شد. 

 چشماش بسته بودن و اراد محروم بود از دیدن اون تیله های رنگی. 

با انگشت اشکی که راه خودش و پیدا کرده بود و پاک کرد و به سختی خم شد 

 صورت سینا.  روی

 و لبش زد و ازش فاصله گرفت . ه ارومی روی گونه وسب

 تا اخرین لحظه که از اتاق بیرون رفت؛ با چشم صورت یار و تماشا میکرد و به پهنای

 صورت برای این سرنوشت و دوری اشک میریخت. 

دستش و به دیوار گرفت و با قدمای اروم سمت اشپزخونه رفت، ورق مسکنی و 

 تو جیبش و از خونه بیرون زد.   گزاشت

ای با خودش از خونه نبرده بود  هشناسایی و چند دست لباس چیز دیگ ارکبجز مد

 ماشینش.  حتی

 مهم تر از هرچیز دیگه دلش بود که تو اون خونه جا مونده بود.  

 جسمش تو خیابون سرد و تاریک بود و دلش پیش یار بود. 

 به سختی تونست تاکسی پیدا کنه و خودش و به ترمینال برسونه. 

ک شیش صبح بود و برای اولین اتوبوس به مقصد شمال بلیط گرفته ساعت نزدی

 بود.  

 رو یکی از نیمکتا نشست و کوله پشتیش و توی بغل گرفت . 

 دوباره فکرش پر کشید سمت سینا. 

 االن در چه حاله! نه قطعا هنوز خوابه و متوجه رفتنش نشده. 
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عا دیوونه میشه و هرچی وقتی بیدار بشه و نام های که براش نوشته رو بخونه قط

 وسایلدم دست باشه رو خرد و خاکِ شیر میکنه . 

  

 با صدای پسری که داد میزد: مسافرای گیالن زود سوارشین تا جا نمونین. 

 از فکر و خیال بیرون اومد و با قدمای اروم سمت اتوبوس رفت. 

 نشست. بی توجه به نگاهایی که سر تا پاش و کنکاش میکردن سوار شد و سرجاش 

 کیف و تو بغلش گرفت و سرش و گزاشت روی کیفش. 

چشماش از بیخوابی میسوخت و طلب چند ساعتی خواب میکرد اما همین که چشمام 

 ومیبست صورت سینا جلوی چشماش نقش میبست و خواب و بهش حرام میکرد. 

 عصبی و کالفه سرش و به پشتی صندلی کوبید و چشماش و بهم فشرد. 

چشماش لونه کرده بودن منتظر یه تلنگر کوچیک بودن که پایین  اشکایی که تو

 بریزن.  

  

  

 سینا: 

 غلتی زدم و به پهلوی راست خوابیدم. 

 دستم و روی تخت میکشوندم و دنبال اثری از اراد بودم. 

 وقتی که با دست نتونستم پیداش کنم چشمام و باز کردم و به جای خالیش خیره شدم. 

 به کل خواب از سرم پرید.  با دیدن جای خالش
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عصبی از این بی عقلیش بلند شدم و در حالی که زیر لب براش خط و نشون میکشیدم 

 ازاتاق بیرون رفتم. 

 +پسره نفهم معلوم نیست با اون حالش کجا رفته. 

 د بیشعور تو تا یه هفته باید پنگوئنی راه بری االن معلوم نیست کدوم گوری رفتی! 

 اد زدم.. با صدای بلندی د

 +آرااااااد! کــــجـــــآیـــــی؟  

 جوابی که دریافت نکردم، دلشورم بیشتر شد. 

 دست از اروم بودن برداشتم  و سمت اتاق برگشتم . 

با دیدن کمدی که درش باز بود و کلی لباس پایینش ریخته بود، تازه فهمیدم چرا دلم 

 شورمیزد. 

 سمت گوشیم رفتم و شمارش گرفتم.  با اعصابی که دوبرابر قبل خرد شده بود

با بلند شدن زنگ گوشیش دقیق از پشت سرم فحشی نثارش کردم و گوشی و به 

 دیوارکوبیدم. ...  

 سرم و بین دستام گرفتم و به فکر فرو رفتم. 

 یه کارایی میکنه که شک میکنم به عالقش به اینکه اونم مشتاق این رابطس یا نه.  

  

 خبر ازش میگرفتم! االن چطوری باید یه 

تنها لباسی که اینجا داشتم و تن زدم تا سراغ پلیس برم و نزارم بیشتر از این دور 

 بشه. 
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لباس پوشیده خواس تم از اتاق بیرون برم که چشمم به اینه و برگ های که 

 اینه خورد.  چسبیده بود به

 با قدمایی نامطمئن سمت اینه رفتم و برگه رو برداشتم. 

 میخوندم، بیشتر میل به شکستن وسایل داشتم.  هرچی بیشتر

 پسره نفهم میگه رفتم تا مامان و متقاعد کنم. 

 د اگه من گیرت بیارم جوری میزنمت که تا دو هفته نتونی راه بری پدرسگـ. 

 برگه رو مچاله کردم و انداختمش پایین اینه. 

 نه! اینجوری اروم نمیشدم. 

 خالی نشه کار دستم میده. این حرص و عصبانیتی که دارم اگه 

 با دست زیر وسایل روی اینه زدم و همشون و پخش زمین کردم. 

 صدای شکستن شیشه های عطر و بعدش بوی عطر بود که توی فضا پیچید. 

 از اتاق بیرون زدم و بعد از برداشتن سوییچ ماشین از خونه بیرون زدم. 

و دیگه کنترلی روی رفتارم با دیدن ماشینش توی پارکینگ، عصبانیتم بیشتر شد 

 نداشتم. 

عصبی لگدی به بدنه ماشینش زدم که صدای اژیرش توی پارکینگ پیچید و بیشتر 

 انداخت روی اعصابم.  خط

 سوار ماشین خودم شدم و سمت کالنتری رفتم. 

 نمیدونستم چه دلیلی باید بیارم که باهام همکاری کنن، اصال نمیدونستم چی بگم. 
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و خوب میدونستم که اگه اراد پاش برسه شمال دیگه این رابطه  اما فقط یه چیز

 نمیشه.  اوکی

 که من نخوام؛ بقیه نمیزارن دیگه.   هن

 بعد از پیدا کردن جای پارک، ماشین و پایین تر از کالنتری پارک کردم و رفتم. 

چند قدمی بیشتر با کالنتری فاصله نداشتم که ویبره گوشیم از داخل جیبم از حرکت 

 داشت.   نگهم

 شماره ناشناس بود و نمیخواستم جواب بدم؛ اما با فکر این که اراد باشه جواب دادم.  

 سکوتی که از اون طرف خط نصیبم شد قطعا نمیتونست کسی جز اراد باشه. 

 لبام و بهم فشردم تا مبادا وسط خیابون جوری داد بزنم که همه دردم و بفهمن.  

  

 بون رفتم تا صدای ماشینا کمتر مانع شنیدن حرفاش بشه. سمت خلوت ترین گوشه خیا

+فقط دوست دارم االن حرفای چرتی مثله اون نامت تحویلم بدی تا هرجا هستی 

 کنم و جرت بدم.   پیدات

 میتونستم ترس و استرسش و از پشت گوشی تصور کنم و این بهم قدرت میداد. 

 اما کله شق بود.  برام خوشایند بود که حتی از دور هم حساب میبرد

 ا سی.. ن-

 صدای لرزونش برعکس همیشه، نه تنها عصبانتیم و کم نکرد بلکه تشدیدش هم کرد. 

 +کجایی؟ 

 من.. م.. -



308 
 

 ق کن برام، مثله ادم بگو کجایی دقی+مِن مِن ن

 میخوای چ.. چیکار؟ -

 عصبی دستی به موهام کشیدم و نفس عمیقی کشیدم. 

 داد نزنم، فایده نداشت.  هرچه سعی میکردم توی خیابون

 +پدرسگ میگم بگو کجایی نه ازم سوال بپرس باز . 

چند نفری که از کنارم رد میشدن با تعجب برگشتن سمتم و خیره نگاهم میکردن؛ اما 

 اهمیتی نداشت تو این لحظه.  هیچ

 +میگی کجایی یا خودم پیدات کنم؟ 

 ی و درست میکنم.  یه هفته، تروخدا فقط یه هفته بهم فرصت بده همه چ-

 +فکر میکنی اون ادم به ظاهر مادر میزاره تو اب خوش از گلوت پایین بره؟ 

میدونستم از حرفم ناراحت شده و این جواب ندادنش نشونه دلخوریشه ولی حق 

 داشتم....

 نداشتم!؟ 

ساله  15+جواب نمیدی؟ مگه دروغ میگم؟ اگه مادر بود بخاطر یه ادم عوضی تویِ 

 ها راهی شهری پر از گرگ نمیکرد؛ اگه مادر بود برات شرط نمیزاشت. ... روتک و تن

 بازم برات بگم تا با مفهوم مادر اشنا بشی یا بسه ؟ 

 صدای لرزونش نشون دهنده زیاده رویم بود ولی کار از کار گذشته بود دیگه. 

 ی با.. باشه... تو درس.. میگ-

 نزاشت حرفی بزنم و گوشی و قطع کرد.  
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 بی به گوشی توی دستم خیره شدم و فحش دیگهای زیر لب نثارش کردم. عص

 ای که باهاش زنگ زده بود و گرفتم و با پام روی زمین ضرب گرفتم.  شماره

 جواب نمیداد که نمیداد. 

 ولی قرار نبود دست بردارم؛ باید همینجا تکلیف و روشن میکردم. 

 داد.  چندبار دیگه شماره رو گرفتم که باالخره جواب

 بدون اینکه اجازه بدم حرفی بزنه، شروع کردم به حرف زدن. 

 رئت پیدا کردی گوشی و قطع کنی؟ ها؟+از کی تا حاال ج

 اراد وای اراد! نمیدونی االن دوست دارم یجوری جرت بدم که... 

 ببخشید اقا -

با شنیدن صدای خانومی که تو گوشم پیچید دست از تهدید و خط نشون کشیدن 

 تم. برداش

 با بهت نگاهی به صفحه گوشی انداختم؛ همون شماره بود ولی... 

 ن تن گوشیم و بهشون بدم تا زنگ بزنیه اقایی چند دقیقه قبل از من خواس-

 +اگه امکان داره گوشی و باز بهشون بدین. 

 متاسفانه مسیرمون یکی نبود، من تا نصف راه همراهشون بودم. -

 قطع کردم. زیر لب تشکری کردم و گوشی و 

 گیج و سردرگم دور خودم میچرخیدم. 
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 برای رفتن به شمال دو دل بودم. 

 شک نداشتم که نمیتونه مامانش و راضی کنه ولی یک درصد احتمال بود که بتونه.  

  

 

 اراد:  

حرفای سینا استرس و اضطرابم و بیشتر کرد اما میخواستم شانس خودم و امتحان 

 کنم. 

 دوباره ندارم چون تو دورانی که باید بچگی میکردم و تو هیچ ترسی از طرد شدنِ

گل کوچیک بازی میکردم، داشتم تو خیابونای تهران در به در دنبال جای خواب  کوچه

 و کارمیگشتم. 

 من این وسط فقط یه چیز میخواستم. 

 چیزی که سینا هیچ وقت قرار نیست درک کنه. 

 محروم بودم. من فقط تشنه محبت مادریم که از بچگی ازش 

 نمیخوام االن بعد چندین سال دوباره ازش محروم باشم. 

 نیاز دارم که باشه؛ نیاز دارم همه کنار هم باشیم عین یه خانواده. . 

  

 کیفم و روی دوشم انداختم و از ماشین پیاد شدم. 

 کسی از اومدنم خبر نداشت، هرچند که اگه هم خبر داشتن فکر نمیکنم دنبالم میومدن. 

 ساعت نزدیک به یازده بود و خورشید دقیق وسط اسمون قرار داشت. 
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باسنم از رابطه دیشب درد داشت و این چند ساعتی هم که روی صندلی نشسته بودم 

 وتحرکی نداشتم، دردش و بدتر کرده بود. 

با کمک دیوار خودم و به تاکسیا رسوندم و بعد از چند دقیقه عالفی باالخره تونستم 

  سواربشم. 

 ادرس خونه رو دادم و سرم و به پشتی صندلی تکیه دا دم. 

چشمام و بستم و سعی کردم بدون فکر کردن به چیزی، چرت کوتاهی تا رسیدن به 

 بزنم.  خونه

 هرچند که چیز محالیه.  

 کوچه خلوت بود و تنها صدای جیک جیک گنجشگا سکوتُ بهم میزد.   

 سرکوچه اماده باش ایستاده باشه اما اونم نبود. انتظار داشتم حداقل عماد مثله همیشه، 

 هیچ چیز رنگ و بوی قبلی و نداشت.  

 حتی دلم! 

 با قدمای اروم سمت خونه رفتم و زنگُ فشردم.  

 نه یک بار، بلکه ده بار زنگُ فشردم اما کسی نیومد که درُ باز کنه.  

 نالون از در دور شدم و سمت سکوی جلوی مغازه ها رفتم. 

 قدم بیشتر راه نرفته بودم که حس کردم شرتم در حال خیس شدنه. چند 

 با ترس سرمُ چرخوندم اما نتونستم ببینم پشتم در چه وضعیه . 

حدس میزدم سوراخم بخاطر رابطه دیشب دچار خون ریزی شده و این اوج بدشانسیه 

 تواین وضعیت.  
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 باشن.  ناچار سمت خونه عماد اینا رفتم و زیرلب دعا میکردم خونه

 انتظارم خیلی طول نکشید که صدای عماد از داخل حیاطشون بلند شد. 

 *مگه سر اوردی؟ هـــ. ... 

وقتی درُ باز کرد و دید من پشت درم، ادامه حرفش و به زبون نیورد و مات و مبهوت به 

 چهره توهم رفتم خیره شد.  

  

 دست به دیوار گرفتم و از جلوی در کنارش زدم. 

 ا ایستادن و دیگه نداشتم. توان سر پ

 بی توجه به چشمای متعجبش جلوی در نشستم و چشمام و بستم. 

 به خودش که اومد، در و بست و کنارم روی سکو نشست. 

 دست انداخت دور شونم و به بدن خودش چسبوندم . 

 *خوبی؟ 

 ای به زبون اوردم و سرم و گزاشتم روی شونش.  هقاطع و واضح، ن

 باز نکرد؟ چرا کسی در و -

  ال*خونه نیستن احتما

 م باید لباسم و عوض کن-

 ای گفت.  هنگاهی به لباسام انداخت و باش

 خداروشکر شلوارم خون پس نداده بود و عماد چیزی نفهمیده.  
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*چرا نمیتونی درست راه بری ؟ 

جوابی بهش ندادم و به راهم ادامه 

 دادم. 

 داره. اما قرار نبود تا نفهمه چی به چیه دست بر

 خودش و بهم رسوند و دستم و انداخت دور گردنش. 

م در زنت و بنداز روی بدن من؛ کمکت کن*و

 خونه رو باز کرد و سمت اتاقش هدایتم کرد. 

 ش *کسی خونه نیست؛ راحت با

 یه مشما برام بیا ر -

 ای گفت.  همشکوک نگاهی بهم انداخت و باش

ار و شرت کثیف شدم و بزارم کنار در منتظر موندم تا مشما بیاره و شلو

 داخلش. 

 مشمارو ازش گرفتم و در اتاقُ بستم.  

نگاهی به دور تا دور اتاق انداختم و با دیدن جعبه دستمال کاغذی، با قدمای اروم 

 رفتم و چند برگی ازش برداشتم.  سمتش

خـون ریزیش بند اومده و تنها خون کمی اطراف سوراخم بود که با دستمال  

ردم و دستماالی کثیف و هم داخل مشما، کنار شلوار و شرت کثیفم ک پاکشون

 انداختم. 
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 شلوار و شرت دیگ های از داخل کیفم برداشتم و به سختی پوشیدم.  

 لباسای کثیف و گزاشتم ته کیف، تا سر فرصت سراغشون برم و بشورمشون.  

  

 نگاهی به اتاق ساده عماد انداختم. 

 د که پتویی نامرتب روش انداخته شده بود. گوشه اتاق یه تخت فلزی بو

 گوشه دیگه هم میز کامپیوتر و کامپیوتری بود با یک کمد لباسی.  

 کیف و پایین تخت انداختم و روی تخت دراز کشیدم. 

 عالوه بر باسنم، کمرم هم به شدت درد گرفته بود و توان هیچ کاری و نداشتم دیگه.  

 روی چشمام. چشمام و بستم و دستام و گزاشتم 

 چیزی نگذشت که در باز شد. 

زیر چشمی به عمادی خیره شدم که سینی داخل دستش بود و داشت به تخت 

 میشد.  نزدیک

 لبه تخت نشست و سینی و گزاشت کنارش. 

 حاال بهتر میتونستم محتویات سینی و ببینم. 

 یه لیوان اب، یه لیوان شربت و یه ورق مسکن بود. 

 عدش اگه دوست داشتی برام تعریف کن. *پاشو اینا بخور ب

 با کمک تخت بلند شدم و به پشتی تخت تکیه دادم . 

 لیوان اب و با دوتا مسکن باال کشیدم و دوباره چشمام و بستم. 
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*اینکه هی چشمات و میبندی یعنی نمیخوای من و ببینی؟ 

متعجب چشمام و باز کردم و به چهره ناراحتش خیره 

 شدم. 

 فقط این کم بود که عماد ازم ناراحت بشه. تو این وضعیت 

 چرا چرت و پرت میگی؟ -

 فقط حالم خوب نی؛ همین. 

 سرش و پایین انداخت و انگشتاش و توهم قالب کرد. 

 *دیشب نباید تنهات میزاشتم ول... 

 بی توجه به درد کمرم، سمتش خم شدم و دستاش و توی دست گرفتم. 

 منو ببین. -

 م نم اومدم اینجا همه چیو درست کن؛ االمن هیچ ناراحت نیستم

 نامطمئن به مردمک چشمام خیره شد و چیزای ارومی زیر لب زمزمه کرد. 

 چی میگی؟ -

 دستش و از دستم بیرون کشید و دستی به موهاش کشید. 

 *مطمئنی میتونی درستش کنی؟ 

 باید درست بشه. -

 م *امیدوار
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یای؛ بعدش باید مفصل برام توضیح حاالهم بخواب کمی از این پژمردگی بیرون ب

 بدی.  

  

 با سرو صداهایی که از بیرون میومد؛ چشمام و باز کردم و به سقف خیره شدم. 

 کمی طول کشید تا همه چی یادم اومد. 

چند دقیق های بدون اینکه تغیری توی حالتم بدم، به سقف خیره شدم و به مغزم 

 برای خودش خیالبافی کنه.  اجازه دادمهرطوری که دوست داره فکر کنه و

 با باز شدن در، چشم از سقف گرفتم و به مامان خیره شدم. 

 برخالف موقع رفتنش، اشک تو چشماش جمع شده بود و لباش و بهم فشار میداد. 

حتی با دیدن مامان هم تغیری تو حالتم ندادم؛ یعنی حوصله هیچ کاری نداشتم و 

 داشتم فقط بخوابم.  دوست

 این راه و انتخاب میکنی و برمیگرد ی *میدونستم 

نمیخواستم االن بهش بگم برای چی برگشتم؛ پس سکوت کردم و اجازه دادم بیشتر 

 بزنه.   حرف

 *پاشو مادر؛ پاشو بریم خونه خودمو ن 

 ای گفتم.  هفه نفسم و بیرون فوت کردم و باشکال

 پتو رو از روی بدنم کنار زدم و بلند شدم. 

 ل بهتر شده بود و راحت تر میتونستم راه برم. دردم نسبت به قب

 کیفم و توی دست گرفتم و پشت سر مامان راه افتادم. 



317 
 

 عماد با ارام جلوی تلویزیون نشسته بودن و طبق معمول باهم کل مینداختن.  

 بدون توجه به مامان که به ارام اصرار میکرد بلند بشه، سمت بیرون رفتم و کفشام و پا

 زدم. 

 عماد اینا بیرون زدم و سمت خونه خودمون رفتم.  از خونه

برام جالب بود که چرا هیچ وقت احمد خونه نیست و مامان هم نسبت بهش 

 اعتراضینداره. 

 *اوووووی ارا د 

با تعجب برگشتم سمت عماد که جلوی در خونشون ایستاده بود و صداش و پس 

 انداخته بود.  کلش

وباره با صدای بلند شروع کرد به حرف سری به نشونه چیه تکون دادم که د

 زدن.. 

 ش یام دنبالت بریم بیرون؛ اماده با*عصر م

 چشمکی هم نثارم کرد که قشنگ فهمیدم منظورش چیه.  

 تا نفهمه از دیشب تا صبح چه اتفاقی بین من و سینا رخ داده ول کن نیست.  

  

 آیرین: 

 م سمت بی بی. جلوی یکی از رستورانا ماشین و نگه داشتم و برگشت

 چهرش توی خواب، هزار برابر قبل نورانی و مهربون تر میشد. 

 خواب سبکی داشت و نیاز به صدا زدنای مکرر نبود. 
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 با صدای ارومی شروع کردم به صدا زدنش. 

 ی بی بی..... بی ب-

 چشماش و باز کرد و نگاهی به اطرافش انداخت. 

 پیشونیش نقش بست. با دیدن جایی که ایستاده بودم، اخمی روی 

 *اینجا چرا نگه داشتی؟

 ناهار بخوریم خب؛ شما گرسنه نیستی؟ -

 *برو دختر، زود از اینجا برو تا عصبانیم نکردی.  

 اعتراض وار صداش زدم و ماشین و روشن کردم . 

 از محوطه رستوران خارج شدم و شروع کردم به نق زدن. 

بودم؛ کنار بی بی پوچ میشد و به باد تمام ابهتی که برای خودم پیش بقیه ساخته 

 میرفت. 

 اخه بیبی من االن گشنمه، حدود دو ساعت دیگه هم تا گیالن مونده بعد م... -

 *چخبرته دختر؟ دختر هم اینقد شکمو؟ 

 انگشتم و گوشه لبم کشید تا خندم و مهار کنم هرچند که بی نتیجه بود.  

 لقمه گرفتم گزاشتم داخل سبد. *میدونستم قراره اینجوری بشه، برات چندتا 

 لبخندی به مهربونیش زدم و دستش و بلند کردم. 

 ای به پشت دستش زدم.   هاست دستش و عقب بکشه که فوری بوسفکرم و خوند و خو
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با بلند شدن صدای گوشیم، بی بی دستش و از دستم بیرون کشید و گوشیم و توی 

 دستگرفت . 

 زدم که کی پشت خطه. با توهم رفتن دوباره اخماش، حدس 

 ن بی بی لطفا گوشی و بده م-

 ای بهم رفت و خودش تماس و وصل کرد.  هچشم غر

 بی بی ادم اروم و مهربونی بود اما امان از روزی که یک نفر پا روی خط قرمزاش

 بزاره. 

 *بله 

 ..... 

 *دخترت؟ منظورت کیف پولیته؟ 

 ...... 

یگه زنگ بزنی به آیرین و ازش پول *ببین آذر دارم جدی بهت میگم، نبینم د

 وگرنه کاری میکنم که همون خونه و ماشین و هم نداشته باشی دیگه.  بخوای

بدون اینکه اجازه بده آذر حرفی بزنه گوشی و قطع کرد و چشماش و بهم فشار داد 

 مبادا اشکاش بریزه.   تا

  

 نمیتونستم با این حال ببینمش یعنی طاقت دیدنشُ نداشتم.  

 ار جاده ماشین و نگه داشتم و پیاد شدم. کن



320 
 

ه یکم بیا بیرون حال و هوات عوض بشبی بی -

 کمکش کردم از ماشین پیاد بشهـ. 

 کنار گارد ریل ایستاد و دستاش و بهش تکیه داد.   

 خیره منظره روبروش بود.  

 کوهی پر از درختای سبز که وسطش ابشاری به سمت پایین ریخته میشد.  

 کشید و برگشت سمتم.  نفس عمیقی

 *مگه گرسنه نبودی! خب االن از تو سبد لقمه ها بردار بخور.  

 لبخندی زدم و سمت سبدی رفتم که روی صندلی های عقب قرار داشت. 

ای که بی بی لقمه هارو داخلش گذاشته بود و برداشتم و سمتش  ظرف در بسته

 رفتم. 

 کنارش ایستادم و به گارد ریل تکیه دادم.  

 رف و گرفتم جلوی بی بی؛ اما با کلمه نمیخورمی که به زبون اورد، تمام حس و حالظ

 خوبم به باد رفت. 

 تا وقتی که بی بی حالش این بود، هیچ چیز به دل نمیچسبید. 

بدون اینکه لب به چیزی بزنم، ظرف و برگردوندم داخل سبد و خودمم سرجام 

 نشستم. 

 چیزی نگذشت که بی بی هم سوار شد. 

 اینبار هردو سکوت کرد ه بودیم و قرار نبود هیچکدوم حرفی بزنیم.  
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 ماشین و روشن کردم و. ... 

  

 

 اراد:  

هرچه با پا روی زمین ضرب گرفتم و زیر لب شروع کردم به فحش دادن به عماد.

 میگذشت حرصم بیشتر میشد اما عماد دل از مغازه نمیکند. 

 مغازه پاتند کردم.  باالخره خودم دست به کار شدم و سمت

بیخیال داشت از هر نوع خوراکی چندتا برمیداشت و زیر لب برای خودش شعر 

 میخوند؛الحق که یه پا بچس. 

 پشتش به من بود و هنوز متوجه اومدنم نشده بود. 

دستم و بلند کردم و پس گردنی محکمی بهش زدم که صدای اخش بلند شد و با 

 درهم، برگشت سمتم.   چهره

 ای باال انداختم.  هال شونبیخی

 ی ت تموم کن تا بیشتر از این نخوردزود خریدا-

 زیر لب خفه شویی گفت و سمت صندوق رفت تا خریداش و حساب کنه. . 

  

سه تا نایلونی که پر از چیپس و پفک بودن و توی دست گرفت و بیخیال از مغازه 

 بیرونزد. 
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کون دادم و پشت سرش راه بخاطر این بی عقلیش سری از روی تاسف براش ت

 افتادم. 

 کجا میریم االن؟ -

 *بریم دریا یا جنگل؟ 

 دریا -

 *یادته اون قدیما همیشه باهم مسابقه میدادیم که کی زودتر به ساحل میرسه؟ 

 م قدیما خیلی کارا میکردی-

 م *خب االن مسابقه بدی

 شوخی میکنی؟ -

ت کرد تو بغلم و شروع کرد به بدون اینکه جوابی بهم بده، یکی از نایلونارو پر

 دویدن. 

 از روی جوب و چوب و هرچی که جلوش بود میپرید تا زودتر به ساحل برسه. 

این همه بی عقلیش برام جالب بود که با خودش فکر نمیکنه، اراد بدبخت با این کون 

 شدش چطوری میتونه مسابقه دو بده.  پاره

سعی کردم کمی به قدمام سرعت بدم  در عرض چند دقیقه از جلوی چشمام محو شد و

 بهش برسمـ.   تا

کمی که جلو تر رفتم دیدمش؛ لبه جوب نشسته بود و داشت یکی از ابمیوه هارو 

 میزد.  نی

 باالی سرش ایستادم و با نایلون داخل دستم، کوبیدم توی سرش. 
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 با اخم برگشت سمتم و زیر لب استغفراللهی گفت. 

 ای به سرش زدم.  هاومد و ضربه دیگلبخندی روی لبم  از حرکاتش

 اینبار نایلون و از دستم کشید و گزاشتش کنار دو تا نایلون دیگه. 

*انگاری نایلونه بچه بازیه؛ گرفته تو دستش هی فرت و فرت میکوبش تو سرِ 

 من بدبخت.  

 ن پاشو زر نز-

 برای بار دوم خفه شویی نثارم کرد و بلند شد. 

 وی بغلم و گفت: سه تا نایلون و گزاشت ت

*نوبتیم که باشه نوبت 

توعه فقط نکوبش تو سرم 

 ا تروخد

 یهو انگاری چیزی یادش اومده باشه برگشت سمتم . 

 *چیزیت نشده؟ 

 چی میگی؟ -

نشد؟ اصال چطوری *وقتی دویدی چیزیت 

ای بهش رفتم و راهم و ادامه  هتونستی؟  چشم غر

 دادم. 

 م عماد بعضی وقتا به عقلت شک میکن-
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 *نه خب ج... 

 م بابا ندویید-

  

 سمت نیمکتایی رفتیم که کمی باالتر از ساحل قرار داشتن. 

 روبروی هم نشستیم و عماد بساطش و پهن کرد. 

ه ای...... بخدا زشت عماد خیلی بچه-

 وچشم غر های بهم رفت و ادام

 دراورد. 

 ای  ه*عماد خیلی بچ

 ه برامون *برو بابا حاال چند سال تهران بوده ادم شد

 با تعجب نگاهش میکردم که سرش و به نشونه چیه تکون داد. 

 هیچی تو راحت با ش -

 بسته چیپس و پفک باز شده رو گزاشت جلوم و بهش اشاره کرد. 

 *من راحتم توهم راحت باش.  

  

  

 آیرین: 

دو تا کیفی که از تهران با خودمون اورده بودیم و سپردم به سرایدار که بزاره 

 اتاقا.  داخل
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 بی بی  با دیدن لیال خانم(زن سرایدار) گل از گلش شکفت و کنار هم نشستن. 

 خوب بود که حداقل اینجا یه هم صحبت داره و کمی از فکر اذر دور میشه. 

لباسام و با ست مشکی، تاپ و شلوارک عوض کردم و موهام و به سفت ترین 

 ممکن، باالی سرم بستم.   حالت

تصاصی بود و نگرانی برای پوشش نداشتم؛ هرچند که مهم قسمتی از ساحل اخ

 نبود. 

 ویال بخاطر استخر و باشگاهی که داخل زیرزمین بود کمی از سطح زمین باالتر بود. 

 از پله ها پایین رفتم و سمت گالیی رفتم که گوشه حیاط بود. 

 ادن.  ای بهش مید هبودن و رنگ و شکل دیگ گالی رنگارنگ زیادی حیاط و پر کرده

 دست از گال کشیدم و ازشون دل کندم. 

 دست توی جیب شلوارکم فرو کردم و سمت ساحل قدم برداشتم.  

 چند قدمی بیشتر با ساحل فاصله نداشتم که دو نفر وارد ساحل شدن. 

 سرجام ایستادم و با تعجب بهشون خیره شدم. 

 هنوز متوجه من نشده بودن و گویا باهم بحث میکردن.  

  

 اینکه چیزی بگم؛ سمتشون قدم برداشتم.  بدون

 چند قدمی بیشتر نرفته بودم که یهو یکی از پسرا برگشت سمتم. 

 با دیدنش اخمام توهم رفت و ناخوداگاه نگاهی به تیپش انداختم. 

 تیشرت مشکی و شلوار اسلشی تنش بود. 
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 با دیدن مچ پاهاش که کامال در معرض دید بود اخمام بیشتر توهم رفت. 

 پسر دومی هم، قطعا کسی جز اراد معتمد نمیتونست باشه. 

 بدون توجه به لباسام، چند قدم فاصله رو طی کردم و روبروشون ایستادم. 

 اراد زودتر از جوجه رنگی به خودش اومد و خواست حرفی بزنه که انگشتم و جلوی لبم

 به نشونه سکوت گزاشتم.  

 +مگه اینجا اختصاصی نیست؟ 

 پی به جوجه رنگی که سرش و تو یقش فرو کرده بود انداخت و گفت: اراد نگاه چ

 خانم من به عماد گفتم ولی حرف تو گوشش نمیرفت.  -

 واقعا معذرت میخوام ما... -

 پس اسمش عماد بود! 

 م دوختم به عماد. ی به بقیه حرفای اراد نکردم و چشتوجه

 و میکند.  به جون پوست انگشتاش افتاده بود و از استرس پوستشون

 +نکن 

 سرش و جوری بلند کرد که صدای شکستن استخونای گردنش تو گوشم پیچید. 

 ن +میگم پوست انگشتت نک

 نگاهی به چشمام و نگاهی به انگشتاش انداخت. 

 هول کرده دستش و پشت سرش قایم کرده و چشمی زمزمه کرد . 

 ری خاصی میریخت.  حرکاتش شاید ناشی و از سر نابلدی باشه ولی از هرکدوم دلب
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این وسط اراد نقش مجسم های بیش نداشت که اگه نبود شاید اوضاع فرق هم میکرد.  

 اگه اجازه بدین دیگه ما بریم. -

 چشم از عماد گرفتم و به اراد خیره شدم.  

 راست میگفت! 

 ید شک برانگیز باشه. .... بیشتر نگه داشتنشون شا

 رین نگاهُ حواله عماد کردم . سری به نشونه تایید تکون دادم و اخ

بدون اینکه سرش و بلند کنه با صدای ارومی خداحافظی کرد و همراه اراد عقب 

 گردکرد. 

 کمی ازم دور شدن اما یهو وسط راه. .. 

  

 عماد وسط راه ایستاد و چند ثانی های با اراد درگیر حرف شد . 

 داخت. این البال گاهی سرش و میچرخوند و نگاهی هم به من مین

 حدس اینکه داره چی میگه خیلی سخت نبود. 

 باالخره دست از حرف زدن کشید و راه رفته رو برگشت . 

 با ابروهای باال رفته بهش خیره شدم و منتظر موندم تا حرفش و به زبون بیاره. 

 اممم راس.. راستش شما... یعنی من... -

 +حوصلم و سر نبر درست حرفت بز ن 

 ن م بدین یا حداقل شمارم و حفظ کنیمیشه شمارتون به-

 بعد حرفش نفس عمیقی از سر اسودگی کشید که لبخند و اورد روی لبام. 
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از این جسارتش خوشم اومده بود و در برابر اون چشمایی که بیشتر از هر لحظه 

 مظلومتر شده بودن، نتونستم مقاومت کنم. 

 +االن شمارم بگم یادت میمونه؟ 

 نگشتاش و به منظور فکر کردن تو موهاش فرو کرد و گفت: ای ا هبا حالت بامز

 ن خب شما شماره من حفظ کنی-

 یکی از ابروهام و باال انداختم و انگشتی گـوشه لبم کشیدم. 

 از حرکتم هول کرد و دست و پاش و گم کرد. 

 دنبال راهی بود که بتونه حرفش و جمع کنه. 

 به دادش رسیدم و تیر خالصی و زدم.. 

 اراد شمارم بگیر +از 

 دیگه توجهی به برق چشم و لبای خندونش نکردم و بدون حرفی، سمت ویال برگشتم.  

صدای اخجون گفتنش و اراد اراد گفتنش داخل ساحل پیچیده بود و از این همه 

 ذوق وخوشحالیش هم لبخندی پر رنگ روی لبای خودم نقش بست. 

 حرکاتش شدم. از پله های ویال باال رفتم و از باال خیره 

 با خوشحالی و ذوق داخل ساحل میدوید و گاهی قری به دست و کمرش میداد. .. 

تا جایی خیره حرکاتش شدم که از دیدم محو شد و دیگه چیزی بجز شنای ساحل و 

 موجای دریا به چشم و گوش نمیرسید. .  صدای

  

 سینا: 
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 این دو روز دست کمی از دیوونه ها نداشتم. 

 شبا حیرون و سرگردون. روزا خواب و 

اگه میدونستم از دوریش به این حال و روز میوفتم؛ دست و پاش و غل و زنجیر 

 میکردمو اجازه نمیدادم حتی برای یک ثانیه از کنارم جم بخوره. 

سیگاری که به ته رسیده بود  و پرت کردم داخل گلدونی که کنار تخت بود و دوباره 

 ای برداشتم.  هدیگ نخ

 نها همدم این روزا همین سیگار بود. و شاید ت

گوشی و برداشتم و وارد گالری شدم؛ برای هزارمین بار به تک تک عکساش 

 شدم؛ چه عکسای تکیش و چه عکسای دو نفرمون .  خیره

 با نفرت به عکسی خیره شدم که داخل ویالی شمال ازش گرفته بودم. 

وله ببر به خودش همون عکسی که دم و گوش ببر داشت و سعی داشت ژست ت

 بگیره. 

 اگه به شمال نمیرفتیم شاید اراد پیگیر پدرش نمیشد و االن این وضعیتمون نبود. 

 و شاید وضعیت من این نبود. 

ای تو گوشم خونده بود که عقل خودم و هم از دست دادم  هاین روزا سلین به انداز

 دیگه. اگه سلین درست بگه چی؟ 

 اشه چی؟ اگه اراد واقعا حسی نداشته ب

عصبی از اینهمه فکر جور واجور و بی جواب، گوشی و پایین تخت پرت کردم و سرمو 

 محکم به بالشت کوبیدم. 
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 میخواستم برم شمال  دنبالش اما لعنتی اون حتی یه زنگ هم نزد. ... 

 این روزا شکستم بد هم شسکتم. 

 کنترلی روی حرکاتم نداشتم و متوجه اطرافم نبودم . 

 مالحظه مشت کردم که اخم درومد.  دستم و بی

 لعنتی!  

سیگارِ روشن، بین انگشتام له شده بود و سوز و درد بود که به تن و روحم هدیه 

 میداد . 

 

 اراد:  

 از دیروز عصر که از ساحل برگشتیم دیگه خبری از عماد ندارم. 

 مشخصه که کال درگیر آیرین خانم شده و از زمین و زمان غافل شده. 

 عمیقی کشیدم و بسم اللهی زیر لب زمزمه کردم. نفس 

 امروز باید با مامان صحبت میکردم تا بلکه کمی نرمش کنم. 

 گوشه حیاط زیر انداز کوچیکی پهن کرده بود و داشت سبزی پاک میکرد. 

 کنارش نشستم و دست های سبزی هارو برداشتم. 

 میکنه. خیره حرکات دستش شدم تا بلکه یاد بگیرم که چطوری پاک 

 کمی که گذشت، چیزای کوچیک و کمی دستگیرم شد. 
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درحالی که کمکش سبزی و پاک میکردم یا بهتره بگم با سبزی ها بازی میکردم تا 

 از استرسم کم بشه شروع کردم به حرف زدن. .. 

 ن میگم ماما-

 م *جان

 تو با اون مرده مشکلی نداری؟ -

ورم و نفهمیده اما به زبون اوردن کلمه چشمای متعجبش، نشون دهنده این بود که منظ

 باباهم برام سخت بود. 

 ر همون جناب به اصطالح پد-

 نگاه مشکوکی بهم انداخت و دوباره درگیر پاک کردن سبزیا شد. 

 *نه.... چه مشکلی باید داشته باشم؟ 

 ه خب پس خوب-

 سبز شده بود. به انداز های با سبزی بازی کرده بودم که کامل له شده بود و کف دستم 

 ن میگم ماما-

 *چی میخوای بگی ؟ 

ی ازت میخوام راضی ش-

دستاش از حرکت 

 ایستادن. 

 سرش و بلند کرد و با اخمای درهم بهم توپید.. 
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  *دوباره فیلت یاده هندستون کرده ؟

 سبزی له شده رو باز بین انگشتام فشردم. 

 گویا میخواستم شیره جونش و بکشم. 

 روی هم ساییدم. دندونام و از حرص 

 مگه من سینارو فراموش کرده بودم که دوباره یادش بیوفتم؟! 

 یعنی راضی نمیشین؟ -

دست های از سبزی ها که داخل دستش بود و پرت کرد داخل پالستیک جلوییش و 

 بلند شد. 

 در حالی که سمت خونه میرفت چندباری پشت سرهم و با تحکم گفت: 

 اااضی نـِـــمیشم *نـــه...... نــــه..... را

 پشت سرش بلند شدم و با پا زدم زیر هرچی سبزی بود. 

 دیگه هیچی مهم نبود. 

 دومین بار بود که به حرف سینا گوش ندادم و چوب ندونم کاری خودم و خوردم. 

 پشت سرش وارد خونه شدم و صدام و انداختم پس کلم.. 

 راضی نمیشی؟ -

هدید نمیکنی که شاید عاقم کنی؛ اینبار من میگم باشه راضی نشو ولی اینبار دیگه تو ت

 کهدیگه مادری به اسم ساره ندارم.  

 به وضوح میتونستم جا خوردنش و حس کنم ولی دیگه مهم نبود. 
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 سمت اتاقی رفتم که این دو روز صاحبش شده بودم. 

 تمام لباسایی که روی زمین و تخت افتاده بودن و برداشتم و داخل کیف گزاشتم.  

 لوارم و با شلوار جین عوض کردم و نگاه سرسری به اتاق انداختم. ش

 نمیخواستم چیزی و جا بزارم که دوباره مجبور بشم به این خونه برگردم.  

  

 کیفُم توی دست گرفتم سمت در رفتم.  

 دستگیره در و گرفتم به سمت پایین کشیدم. 

 اما باز نشد. 

 روع کردم به باال و پایین کردنش. با فکر اینکه شاید دوباره قفل کرده؛ ش

 اما نمیشد که نمیشد. 

 لگدی به در زدم و با داد شروع کردم به حرف زدن... 

 بیا این در و باز کن میخوام بر م -

 ی *نمیزارم بر

اراد بفهم دوست ندارم داخل روز قیامت تو جز اونایی باشی که راهی جهنم 

 میشی. .. 

 اش گناهه . بگو کج ی عاشقی گناهه ها؟ تو بهمکجا-

 برو همون قرانی که میگی گفته گناهه رو برام بیار . 

 برو بیار نشونم بده که گفته گناهه. . 
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 حدود دو ساعت بود که داخل اتاق زندانی شده بودم. 

 هر حرفی که فکر میکردم شاید دلش و به رحم بیاره به زبون اوردم اما دریغ از یک

 گوشه توجه. 

 نارو درک میکردم. تازه حرفای سی

بهم برخورد « فکر میکنی اونجا میزاره اب خوش از گلوت پایین بره»وقتی بهم گفت

 وگفتم مامان همچین ادمی نیست. 

 اما االن باید اعتراف کنم که هست.  

 نمیدونم برای چندمین بار بود که سمت در رفتم. 

 شروع کردم به لگد زدن و بد و بیراه گفتن. 

 اب داخل اونگ کوبیدن بود. ولی بازم مثله 

 ناامید خواستم عقب گرد کنم که صدای ارام وادارم کرد بایستم. 

 د *داداش ارا

صداش پر بود از بغض؛ نتونستم نسبت بهش بی تفاوت باشم و ساده از کنارش 

 بگذرم. 

 چیشده قربونت برم؟ -

 گویا منتظر یه تلنگر بود که بزنه زیر گریه. 

 رو برداشته بود و حرفی نمیزد. صدای هق هقش کل خونه 

 ارام داری نگرانم میکنی... بگو چیشد؟ -
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 *داداش..هق...شما... 

 پشت در نشستم و پاهام و تو بغل گرفتم. 

 ارام گریه نکن خب! حاال هم یه گوشه و بشین و حرفت و بزن.  -

 فین فینی کرد و بعد از چند دقیقه دوباره صدام زد . 

 ی ه جونم کردجانم خواهری! بگو نصف-

 م دنبال کلید اتاق گشتم پیداش نکرد*داداش هرچی 

 تو دنبال کلید بودی؟ -

*اره چون میدونم تو سینارو دوست داری و نمیتونی به یکی دیگه فکر کنی چه برسه 

 ازدواج من میخوا...  به

 ارام داشت چی میگفت! 

 ازدواج؟  

 دست از اروم بودن و خودخوری کردن برداشتم. 

 اج چی؟ ازدو-

 معلوم بود از صدای بلندم هول کرده و نمیتونه جمالتش و باهم یکی کنه. 

 ن ارام د جون بک-

 ه *رفته سمیرارو برات خواستگاری کن

 سمیرا کیه؟  -
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نه پایین *خونشون چندتا خو

تره منم ازش خوشم نمیاد 

 بی. ...  دختره ایکبیری

  

 دیگه صدای ارام و نمیشنوید. 

ایی که ارام نثار سمیرا میکرد و نمیشنوید و دوست داشت به دلخوری ها و فحش

خودش زجه بزنه و هرچی از دهنش بیرون میاد و نثار این سرنوشت لعنتی  حال

 کنه.  

 مثله دیوونه ها دور خودش میچرخید و پی در پی خدارو صدا میزد.  

  

 

 عماد:  

 فشردم.  از پهلوی راست به پهلوی چپ چرخیدم و چشمام و محکم تر بهم

 و اهههه خورشید خفه شو دیگه نه کورش-

 عصبی پتو رو از پایین پام برداشتم و روی سرم کشیدم. 

 چشمام هنوز گرم نشده بود که یهو یاد مامی افتادم . 

شبیه به برق گرفته ها فوری روی تخت نشستم و گوشی و از کنار بالشت 

 برداشتم. 
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 تساپ شدم. با عجله قفل گوشی و باز کردم و وارد وا

 چندین بار تایپ کردم و پاک کردم. 

 نمیدونستم چی بگم و چه دلیلی برای دیر بیدار شدنم بیارم. 

 از استرس شروع کردم به کندن پوست لبم و خودخوری کردن. 

-با فکری که تو سرم نقش بست؛ لبخندی زدم و دوباره شروع کردم به تایپ کردن .

 صبح زیباتون بخیر  سالم

 یر پیام دادم اخه گوشیم خاموش شده بود؛ تازه روشن شد.  ببخشید د

ای تکون میدادم؛ لحظه  گوشی و تو دست گرفتم و درحالی که خودم و گهواره

 میکردم تا جواب بده.   شماری

 با ویبره گوشی تکونی خوردم و سریع گوشی و روشن کردم. 

دم، خودم و با خوندن پیامش لرزی به تنم نشست و بابت دروغی که گفته بو

 فرستادم.  لعنت

 که گوشیت خاموش شده بود! -

 باشه زنگ بزن کارت دارم.  

هیچ وقت نتونستم دروغگوی خوبی باشم؛ قطعا اگه زنگ میزدم همه چیو لو میدادم و 

 پاروی خط قرمزش گزاشته بودم.  

 گفته بود اگه راستش و بگم میبخشه اما اگه خودش متوجه دروغم بشه.... 

 ایی لرزون شروع کردم به تایپ کردن. . با انگشت
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 از اینکه راستش و گفتم، حس سبک تری داشتم. 

 و حاال منتظر بودم ببینم بخشیده میشم یا اولین تنبیهتنبیهُ برای خودم خریدم. 

 مگه من نگفتم زنگ بزن؟ -

 نفس عمیقی کشیدم و شمارشون و گرفتم. 

 پشت تلفن هم من و میبینه.  دستی به لباس و موهام کشیدم؛ انگاری که از

 *سالم مامی 

کلمه مامی و با لحن و تن اروم تری به زبون اوردم؛ دروغ چرا! هنوز ذره هایی 

 ازخجالت همراهم بود. 

 م علیک سال-

 چرا هیچ جوابی ندادی و یهو زنگ زدی؟ 

 با حالت زاری سرم و به بالشت کوبیدم و از به زبون اوردن هر حرفی درموندم.  

 ب بازی میداد با کلمات.  عجی

 اعتراض وار اسمش و صدا زدم که لحظهای سکوت بینمون نقش بست. 

 م بیا خون-

 *چـــــــــــــی؟  

صدای بلند و معتجبم دست خودم نبود؛ حق داشتم نسبت به حرفش همچین واکنشی 

 باشم.  داشته
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در نظر میگیرم خب قطعا اگه قرار باشه خودم تنبیهت کنم؛ تنبیه راحت تری برات -

 امااگه خودت بخوای دست به کار بشی همچین خبری نیست. 

 و باید بدونی که من مورد اول و بیشتر میپسندم.  

انگشتام و تو دهن فرو کردم و درحالی که با استرس پوستشون و میکندم؛ 

 نامفهومی از خودم دراوردم.  صداهای

ساعت زمان تا دو -

 ی داری ببینم چیکار میکن

 ر حرفی نموند و گوشی و قطع کرد. منتظ

 با سوزشی که توی دستم پیچید؛ اخی گفتم و دل از انگشتام کندم. 

 اطراف ناخونم کال زخمی شده بود و سوزش بدی داشت. 

 دستام و زیر بغل گرفتم تا بلکه سوزشش کمی تسکین پیدا کنه.  

 فکرم پر کشید سمت حرف مامی؛ مامی گفت: تا دو ساعت وقت دارم. 

 پس میتونم چیزی بخورم و بعد تصمیم بگیرم که برم یا نرم. .. 

 از اتاق بیرون رفتم و سمت اشپزخونه رفتم. 

از وقتی که بابا فوت شده بود؛ مامان دیگه اون ادم سابق نبود و بیشتر اوقات میرفت 

 خونه ابدی بابا. ..  به

 دقیق مثل االن. .. 
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 ش افتادم:  نگاهی به لباسام انداختم و یاد حرفا

 تنگ بپوشی.  د که دیگه پسر منی، حق نداری لباس یا شلواراز االن به بع

اگه همچین کاری کردی و قسمتی از بدنت مشخص بود؛ شک نکن که باید با 

 قسمت خداحافظی کنی.   همون

 لبخندی از سر رضایت زدم و از خونه بیرون رفتم. 

م ساعت از دو ساعت باقی مونده بود و ای دست دست کرده بودم که تنها نی هبه انداز

 نمیخواستم در اولین قرارمون، پسری بدقول و بی نظم باشم.  من

 اولین تاکسی که به چشمم خورد و نگه داشتم و سوار شدم. 

 بعد از دادن ادرس، سرم و به شیشه تکیه دادم و به بیرون خیره شدم. 

 نم نم به زمین می نشست.  هوای گیالن مثله همیشه ابری بود و بارون بود که 

 هی اقا پسر نمیخوای پیاد بشی؟ -

با تعجب به اطراف خیره شدم؛ چقدر درگیر فکر بودم که گذر زمان و حس نکرده 

 بودم. 

 *ببخشید حواسم نبو د 

 کرایه رو حساب کردم و سمت ویال رفتم.  

 .  ای پر از چین و چروک در و باز کرد زنگ و نزده بودم که مردی با چهره

 ه *خوش اومدی پسر جان؛ خانم منتظرت

 زیر لب تشکری ازش کردم و وارد حیاط ویال شدم. 
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 به انداز های استرس داشتم که توجهی به اطراف نکردم و یه راست سمت خونه رفتم.  

 در باز بود و همین دودلم میکرد که در بزنم یا نه . 

 به در زدم.  بعد از کلی این پا و اون پا کردن؛ ضربه های ارومی

 ل بیا داخ-

 در و هل دادم و وارد خونه شدم. 

 خونه بزرگی بود و صد البته زیبا. 

سمت چپ نشیمن بود و سمت راست راهرو باریکی بود که حدس میزدم به 

 ای مارپیچ بود که به طبقه دو میرسید.  هختم بشه و کمی جلوتر هم پل اشپزخونه

 ی خوش اومد-

 کردن خونه برداشتم و چرخیدم به سمتش. با صداش دست از انالیز 

 هنوز رگه هایی از خجالت همراهم بود و نمیتونستم راحت باشم. 

 *س.. سال م 

 ا بیا اینج-

 با تعجب سرم و بلند کردم بلکه متوجه منظورش بشم.  

 با دیدن دستای ازهم باز شدش، بیشتر تعجب کردم.... 

 منتظرم. -

  

 آیرین: 
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 رو خیلی راحت میتونستم از چهرش تشخیص بدم. ترس، خجالت و استرس 

 قطعا با این حال نمیشد که تنبیه بشه و بهش سخت بگیرم. 

 اول باید ترسش ریخته بشه و بعد سراغ کارای دیگه برم. 

 نمیای؟ -

دوباره عادت بدش و از سر گرفته بود و داشت پوست انگشتاش و از ریشه میکند؛ 

 اری نکنم که استرس و ترسش دوبرابر بشه. کردم خودم و کنترل کنم و ک سعی

 با قدمای اروم و نامطمئن بهم نزدیک شد و چند قدمیم ایستاد. 

 سرش و پایین انداخته بود و به صورتم نگاه نمیکرد. 

 تا همینجاشم پیشرفت خوبی داشت و باید کمی هم خودم پیش قدم بشم. 

 چند قدم فاصله رو طی کردم و کشیدمش توی بغلم . 

لحاظ قد و هیکل تفاوت چندانی نداشتیم که به لطف کفش پاشنه بلند، کمی قدم  از

 بلندتر شده بود و حس بهتری داشتمـ.  ازش

 دستاش ازادانه کنارش افتاده بود و هیچ حرکتی از خودش نشون نمیداد. 

ازش جدا شدم و بدون اینکه دستم و از پشت کمرش بردارم؛ هدایتش کردم سمت 

 نشیمن.  

 هم روی مبل دو نفره نشستیم.  کنار

 بازهم چیزی نمیگفت و سکوت بود که اختیار کرده بود. 

 دستاش و توی دست گرفتم و نگاهی به انگشتاش انداختم. 
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 چرا پوست انگشتات میکنی؟ -

 *اخه.. اخه من. .. 

 چرا اینقد استرس داری؟ قرار نیس اتفاق بدی بیوفته -

 ت *دست خودم نیس

با کمک هم کنترلش میکنیم؛ دوست ندارم کوچیک ترین اسیبی به  از حاال به بعد-

 ه بزنی یا بهت برس خودت

 م *چش

 *میگم... تنبیه که... 

 گویا بیشتر از من، خودش برای تنبیه مشتاق بود. 

اما تا ترس و استرسش کامل نریخته؛ نمیتونم این ریسک و بپذیرم و ترس و 

 استرسش ودوبرابر کنم. 

ش نبا نگران تنبیهت-

اونم به موقش انجام 

 میدیم. . 

  

 با تعجب به دختر روبروم خیره شدم. 

 چقد وقیحانه داشت میخندید و برای دل بردن، مامان و مادر جان صدا میزد. 

 ارام چینی به صورتش داد و درحالی که از حرص قرمز شده بود رو به سمیرا گفت: 
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 ت داره؟ *میگم سمیرا جون میدونستی اراد یکی دیگرو دوس

به وضوح میتونستم جا خوردنش و درک کنم اما زود خودش و جمع کرد و با 

 حرص درار گفت:   لبخندی

 *گذشته اراد جان اصال مهم نیست؛ ایندش که با منه مهمه 

بحث بین ارام و سمیرا تمومی نداشت؛ این وسط فقط من بودم که بغ کرده یجا 

 ری باید به سینا خبر بدمـ. بودم و به این فکر میکردم که چطو نشسته

 *هی... 

 اراد هـــــی  

 تکونی خوردم و برگشتم سمت ارام. 

 ت *خاک تو مخ

نباید زود به خودت میومدی و وقتی که این عنتر داشت از خونه بیرون میرفت 

 فرار میکردی؟   توهم

 با تعجب نگاهی به جای خالی سمیرا انداختمـ. 

 کی رفت؟  -

 وار تکیه داد. کنارم نشست و به دی

تو فکر بودی و فقط جسمت اینجا *وقتی 

د لبخندی بهش زدم و کشیدمش تو بو

 بغلم. 
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 با اینکه سن زیادی نداره ولی دوبرابر سنش میفهمه و حرفای بجایی میزنه وروجک. 

 *داداش چرا عماد نیومد پیشت؟ 

 کار داره -

 زیر لب اهانی گفت و دیگه چیزی به زبون نیاورد . 

 به چی فکر میکنی؟ داری -

 ی *هیچ

 ارام  -

 از کنارم بلند شد و سمت اتاق خودش رفت. 

 ت *هیچی بعدا میگم به

 بدون توجهی به ساره، وارد اتاقم شدم و در و پشت سرم بستم. 

 فکر و ذهنم درگیر اینده نامعلوم بود. 

 تهش قرار بود به کجا برسم و چه اتفاقی برام بیوفته . 

 ال؟ یعنی فراموشم کرده؟ چرا سینا نیومد شم

بالشت و گزاشتم روی سرم و همزمان که مشتام و روی تخت میکوبیدم، شروع کردم 

 داد زدن.   به

  

 راوی:  

ساره فکر میکرد اگه به زور پسرش و زن بده میتونه گرایشش و سرکوب کنه و 

 بیخیال سینا میشه.  اراد
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ن راه و اخرین راه برای جدایی سینا اما هیچ وقت به این فکر نکرد که شاید این بدتری

 واراد باشه. 

ای عجله داشت که خیلی زود، تمام وسایالی مورد نیاز عقد و مهیا کرده بود  هبه انداز

 وفقط ازمایش قبل از عقد مونده بود. 

 مثل روزای قبل، نزدیک به ظهر بود که از خواب بیدار شد. 

و داشتن راجب جشن عقد صدای ساره و سمیرا کل خونه رو برداشته بود 

 میکردن.  صحبت

 جشنی که دو روز بیشتر تا شروع شدنش نمونده  بود. 

 از اتاقش بیرون رفت و یه راست سمت اشپزخونه رفت. 

 شیر اب و باز کرد و سرش و کامل زیر اب گرفت. 

از یخی اب، دندوناش بهم میخوردن اما قصد نداشت که سرش و از زیر اب 

 بکشه.   بیرون

حس انگشتای باریک و نازکی روی گردنش، چشماش و محکم بهم فشار داد و با 

 شیر اب و بست. 

 سرش و بلند کرد و به چشمای سمیرا خیره شد. 

 هیچکدوم حرفی نمیزدن و تنها به چشمای هم خیره شده بودن. 

سمیرا دستش و سمت صورتش دراز کرد و موهایی که به پیشونیش چسبیده بودن و 

 کنارزد. 
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ون اینکه دستش و از روی صورتش برداره، انگشتاش و سمت گوش اراد هدایت بد

 کرد. 

 بازی عجیبی و شروع کرده بود و عجیب تر از همه سکوت اراد بود. 

گویا با خودش عهد بسته بود که در برابر هر حرکتی سکوت کنه یا شاید کال تسلیم 

 شده وتصمیم گرفته تن به این ازدواج زوری بده.  

 سمیرارو کنار زد و دست پشت کمرش گزاشت. دست 

 ه بهتره بریم بیرون؛ زشت-

لبخندی عمیق روی لبای سمیرا از این نیم نگاه توجه نقش بست و خودش و بیشتر به 

 ارادچسبوند. 

 ساره با دیدنشون کنار هم نمیدونست چیکار کنه و چی بگه. 

 وند.  تنها اشک بود که تو چشماش جمع شده بود و بهشون خیره م

  

 کم کم حرفاشون باال گرفت و از هر دری حرف میزدن. 

 این وسط تنها جای ارام خالی بود؛ هرچند که اگه بود تمام موهای اراد و دونه دونه

 میکند و کف دستش میزاشت.  

سرگرم حرف زدن بودن و توجهی به اطراف نداشتن که یهو ارام با عجله وارد خونه 

 ه اراد نشسته بود؛ وارد اتاقش شد. شدو بدون نگاه به جایی ک

 با ندیدن اراد داخل اتاق، سرش و برگردوند و به اراد خیره شد. 

 نمیتونست باور کنه که اراد دست سمیرارو گرفته و دارن باهم حرف میزنن. 
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 نگاهش بین اراد و دستای چفت شدش درگردش بود. 

ش کرده تا سینارو از نمیخواست همچین چیزی و قبول کنه اونم وقتی که کلی تال

 باخبر کنه.  ماجرا

 درحالی که اشک تو چشماش جمع شده بود؛ با داد شروع کرد کرد به حرف زدن. 

 *االن باور کنم همه کارام الکی بوده؟ 

باور کنم که این عنترو قبول کردی و میخوای باهاش ازدواج کنی؟ 

 ی داره میگه. اراد گیج بود؛ نمیفهمید منظور ارام از همه کار چیه و چ

 دست سمیرارو ول کرد و سمت ارام قدم برداشت . 

 اما هرچی اراد جلوتر میرفت، ارام عقب تر میرفت و صداش تحلیل پیدا میکرد. 

 *من و عماد این چند روز در به در دنبال سینا بودیم تا پیداش کردیم باالخره. 

 ده که برسه. بهش خبر دادیم که چیشده و اون االن تو راهه و چیزی نمون

 بعد تو نشستی با این دختر الس میزنی؟ 

 حرفاش چه برای سمیرا و چه برای اراد بد تموم شد. 

 سمیرا از کلمه الس اتیش گرفته بود و دیگه نمیتونست خودش و کنترل کنه. 

 سمت ارام هجوم برد که اراد جلوش و گرفت و اجازه نداد بالیی سر ارام بیاره.  

 وند و سمت ارام رفت؛ میخواست ارام و از این جو دور کنه تا اتفاقاتساره هم بیکار نم

 بدتر نیوفتاده و همه چیو خراب نکرده. 

 اما ارام با همه فرق داشت. 
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 در بدترین لحظه هم هم حرفش و به زبون میاورد و از هیچ چیزی ترسی نداشت. 

 دستای ساره رو کنار زد و دوباره برگشت سمت اراد . 

 ای دوست داره که مطمئنم از این خطبت هم میگذره و ادمت میکنه.  اندازه*سینا به 

ای برای کارت داشته باشی تا زنده نجات پیدا کنی؛ چون من  هامیدوارم دلیل قانع کنند

 چیو به سینا میگم. ...  همه

 دستی به نشونه خداحافظی تکون داد و از خونه بیرون زد. 

 ونی و صدالبته ترسی که از االن به جونش افتاده بود.  حاال اراد مونده بود و کلی پشیم

  

 ارام در چشم بهم زنی، خونه رو ترک کرد و اراد و تنها گزاشت. 

 گیج و مبهوت دور خودش میچرخید و نمیفهمید سمیرا چی تو گوشش میگه. 

 تنها یک چیز بطور مکرر تو مغزش حالجی میشد این بود که:  

 ه همه کاراش و درمیار یکشه و تالفی*سینا اونو م

سمت اتاق خودش و دوید و قبل از اینکه کسی بهش برسه در و بست و پشت در 

 نشست. 

 زانوهاش و بغل گرفت و تند تند خودش و تکون میداد. 

تنها اسم سینا وسط اومده و بود اراد از ترس نصفه جون شده بود؛ خدا به داد وقتی 

 که خودش بیاد.  برسه

 را دیوونه شده بود و به قولی دیگه تاب و توان تحمل نداشت. از طرف دیگه سمی

 از رفتارای پارادوکس اراد خسته شده بود و دیگه نمیتونست تحمل کنه. 
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 *ساره خانم درسته من دختر نیستم؛ اما شماها نمیتونین منو بازیچه خودتون کنید. 

 هرچقدر این چند روز به سازتون رقصیدم بس بود؛ دیگه نیستم.  

 منتظر جوابی از ساره نموند و خیلی زود کیفش و برداشت و قصد رفتن کرد. 

 میانه راه بود که وایساد؛ گویا چیزی و فراموش کرده بود. 

انگشتری که به عنوان حلقه دستش کرده بودن و از انگشتش دراورد و گزاشت 

 سینه ساره.  تخت

 *فکر نمیکنم شما هیچ وقت نیاز به عروس پیدا کنین.  

 ادامه حرفش و با صدای بلندتری به زبون اورد تا صداش به گوش اراد برسه و بهش

 بفهمونه که اونم مثله اراد مجبور بوده تن به این ازدواج زوری بده.  

 *اقا اراد متاسفم بابت این چند روز.  

 امیدوارم با اقا سیناتون خوشبخت بشین. 

 روز خوش.  

 د از خونه بیرون زد. اینبار دیگه درنگ نکرد و خیلی زو

از خونه که بیرون زد؛ اشکاش راه خودشون و پیدا کردن و تند تند از هم سبقت 

 میگرفتنو صورتش و خیس میکردن.  

 اون میدونست اراد گی هست و تن به این ازدواج میخواست بده. 

 چون تنها راه فرار از زندگی نکبت بارش و ازدواج میدونست.  

  شتباه شده بود؛ قربانی سادگی و دل عاشقش شده بود. اون فقط قربانی یه ا
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 دل مهربونش اصال راضی به ا ین نبود که کسی از دستش ناراحت باشه. 

 با قدمای اروم سمت ارام و عماد قدم برداشت. 

هردو کنار ستونی سر کوچه ایستاده بودن؛ حدس میزد منتظر همون پسری باشن که 

 بود.  اینچند روز خیلی اسمش و شنیده 

ارام با دیدین سمیرا، اخماش و توهم کشید و خواست سمتش بره که عماد جلوشو 

 گرفت. 

 بزار بدبخت حرف بزنه ببینم چی میخواد بگه اصال. -

 ای گفت.  هارام تابی به گردنش داد و باش

 سمیرا دست دست میکرد.  

 نمیدونست از کجا باید بگه و چی و نگه. 

 دم. *من تنها میتونم بگم شرمن

 م مجبور بودم این ازدواج و قبول کنمنم 

 چون این ازدواج تنها راه من برای فرار از این زندگی بود. 

 ولی... 

اشکایی که تند تند از چشماش پایین میرختن، اجازه بهش نمیداد ادامه حرفشو به 

 بیاره.  زبون

 ت و رفت.  در حالی که هق هق میکرد، به سرعت از کنار ارام و عمادِ مبهوت، گذش

 ارام و عماد هردو به جای خالی سمیرا خیره شده بودن. 
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هیچکدوم فکر نمیکردن شاید سمیرا هم مشکلی داشت که میخواست تن به این 

 بده.  ازدواج

 هیچ وقت به اندازه این لحظه پشیمون نشده بودن از کردارشون. 

رومدن و به سینا خیره با توقف ماشینی مدل باال جلوی پاشون، از فکر و خیال سمیرا د

 شدن. 

عینکی به چشماش زده بود تا کمی از اشفتگی و حال بدش و پنهان کنه؛ هرچند که 

 نبود.  موفق

 موهاش مثله همیشه نبود؛ پریشون و اشفته بود و اینو هرکسی میتونست حدس بزنه. 

 +نمیخواین سوار شین؟ 

ای سمت خونه حرکت  هارام و عماد هردو سوار شدن و سینا بدون هیچ حرف اضاف

 کرد. 

 خیلی زود از ماشین پیاد شدن و هر سه نفر سمت خونه رفتن. 

ارام و عماد نمیدونستن اتفاقای چند دقیقه قبل و باید به سینا بگن یا نه؛ هرچند که 

 سینا تواین لحظه حرف هیچ بشری و قبول نداشت.  

 تمام اتفاقات خیلی زود رخ داد و حاال داخل خونه بودن. 

 ساره از عصبانیت و حرص قرمز شده بود و توان هیچ حرفی و نداشت. 

 هیچ وقت فکر نمیکرد روزی برسه که هیچکس پشتش نباشه. 
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 سینا با اینکه از دست اراد شکار بود و با خودش عهد بسته بود ادمش کنه اما بازهم

 کاری کهدلتنگش بود و دوست داشت هرچه زودتر ساره رو کنار بزنه و اون پسر خطا 

 از ترس خودش و داخل اتاق زندانی کرده رو ببینه. 

  

ساره خودش اینو به خوبی درک کرده بود که دیگه نمیتونه کاری و از پیش ببره؛ 

 بدون هیچ حرفی کنار کشید، بلکه بیشتر از این تو چشم همه خراب نشه.  پس

 خلش بود. سینا نگاهی به ارام و عماد انداخت و سمت اتاقی رفت که اراد دا

برنامه های زیادی برای ادم کردن این توله ببر داشت که شاید چندین ماه طول 

 همشون و عملی کنه.  میکشید تا

اما این مدت دوبرابر قبل محکم تر و قوی تر شده بود و راحت میتونست در برابر 

 چهره مظلوم و پاک دووم بیارهـ.  اون

 پشت در ایستاد و چند تقه به در زد. 

شتری که تو انگشتش بود، باعث میشد صدای بلندتری ایجاد بشه و ترس و دلهره انگ

 اراد هم بیشتر بشه. 

 ای به زبون بیاره چه برسه به اینکه در و به روی اراد حتی جرئت پیدا نمیکرد کلمه

 کسی که قصد جونشو داره باز کنه. 

 چندین دقیقه به همین منوال گذشت و اراد درو باز نکرد. 

 به لحظه سینا عصبی تر میشد و کنترل خودشو داشت از دست میداد.   لحظه

 دستاش و به کمر زد و با کالفگی تمام، برگشت سمت ارام و عماد. 

 +لطفا برین بیرو ن 
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 د این مالیمتا از دخمش بیرون نمیا اراد با

 ارام با هیچ حرفی بیرون رفت اما عماد دودل بود . 

 نیت های سینارو ندیده بود. ارام حق داشت؛ ارام که عصبا

 این عماد بود که ترس داشت اگه از خونه بیرون بره، چه بالیی سر اراد میاد. 

 *بزار منم باهاش حرف بزنم شاید درو باز کرد. 

 سینا دیگه بیشتر از این کالفگی و نمیتونست تحمل کنه. 

رو به دستی به صورت عرق کردش کشید و با صدایی که سعی میکرد باال نره، 

 عمادتوپید: 

 +همین االن برو بیرون تا یه بالیی سر تو نیوردم.  

 تهدیدش سخت دل عماد و زیر و رو کرد؛ برای فرار از ترکشای عصبانیت سینا، خیلی

 زود خونه  و ترک کرد و کنار ارام ایستاد.  

 نفسش و کالفه بیرون فوت کرد و دوباره عماد و صدا زد. 

 چوب در قرار گرفت، دوباره بهش توپید: وقتی که عماد داخل چار

 +یاد نگرفتی پشت سرت در و ببندی؟ 

 از خجالت دوست داشت اب بشه و داخل زمین فرو بره. 

 ببخشیدی گفت و لباش و زیر دندون کشید.  

  

 میخواست لباش و بجوه؛ اما با یاداوری حرف مامیش خیلی زود لباش و از چنگ

 دندوناش ازاد کرد.  
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 و اینبار با سرعت بیشتری از پله ها پایین رفت و کنار ارام ایستاد.   در و بست

 سینا دستی به پشت گردنش کشید و سری تو خونه چرخید. 

 دنبال لیوان ابی بود تا بتونه کمی از عصبانیت و التهاب درونش و کم کنه. 

از ای به جایی که فکر میکرد اشپزخونه هست رفت و لیوانی و پر  هبدون هیچ عجل

 اب کرد . 

 به کابینت تکیه زد و لیوان و به لباش چسبوند. 

 چند قلپی بیشتر از اب نخورده بود که صدای در اتاق بلند شد. 

 با نیشخندی که گوشه لبش جا خوش کرده بود، از اشپزخونه بیرون رفت. 

 داخل درگاه در ایستاده بود و سرش و داخل یقش قایم کرده بود. 

 قفل کرده بود و از استرس لباش و هم زیر دندون کشیده بود.  انگشتاش و داخل هم

 لیوان و گزاشت روی اپن و با قدمای اروم سمتش قدم برداشت. 

برعکس همیشه که از ترس عقب نشینی میکرد، اینبار سفت و محکم سرجاش 

 ایستاد.  

 هرچه بهش نزدیک تر میشد، نیشخندش پررنگ تر و استرس اراد بیشتر میشد.  

 وش ایستاد و دو انگشت اشاره و میانی رو گزاشت زیر چونش و سرش و باال اورد.  جل

بعد از چندین روز دوری که برای هرکدوم بیشتر از چندین قرن گذشته بود؛ 

 روبروی هم قرار گرفتند.  دوباره
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اراد خیلی زود چشماش پر شد و نیازمند اغوش سینا بود که بهش بگه همه چی 

نا با خودش عهد کرده بود تا اراد و ادم نکنه، از کارش دست شده؛ اما سی تموم

 نکشه.  انگشتاش و از زیر چونش بیرون کشید و سمت لبش کشیدش. 

 +قطعا بخاطر اینکه خودت از دخمت بیرون اومدی؛ تخفیفی برات قائل میشم. 

 این تنها کورسوی امیدی به اراد داد که میتونه دلتنگیش و رفع کنه. 

به موقعیت و عاقبت کارش؛ سرش و جلو برد و لباش و کوبید به لبای بدون توجه 

 سینا.  

 سینا هیچ حرکتی از خودش نشون نمیداد و همین تا حدودی ترسناک بود. 

 اما کار از کار گذشته بود و عقب کشیدن دیگه فایده نداشت.  

 سینا دستاش و به پشت گردن اراد رسوند و اونو بیشتر به خودش چسبوند. 

 سینا خیلی زود بازی و شروع کرد؛ هرچند که اراد خودش سینارو تشویق کرد به شروع

 کردن بازی.  

  

 لبای اراد و به دهن کشید و شروع کرد به لب گرفتن ازش. 

 هرچند که بیشتر لباشو زیر دندون له میکرد تا کام گرفتن. 

یدن و هم هرچی میگذشت اراد از کارش بیشتر پشیمون میشد اما جرئت عقب کش

 نداشت.  

باالخره سینا دل از لبایی کند که به لطف خوی وحشی گری خودش االن تیکه پاره 

 بود و خون همه جاشو گرفته بود.  شده
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با لذت نگاهی به لباش کرد و خواست سرش و جلو ببره اما اراد زودتر به خودش 

 اومد. 

 پشت دستش و روی لبش گزاشت و با بغض به سینا خیره داشت. 

 حق داشت! 

 تمام لبش گز گز میکرد و مطمئن بود تا چند دقیقه دیگه سیاه و کبود میشه.  

 اما سینا در حال حاضر از سنگ هم سنگ تر شده بود. 

 دست اراد و پس زد و اینبار با مالیمت بیشتری شروع به بوسیدنش کرد. 

 ع کنه.  اینبار دیگه قصد شکنجه کردن و نداشت؛ بلکه میخواست دلتنگیش و رف

 تا جایی به بوسیدن لبای اراد مشغول بود که دیگه نفسی برای هیچکدوم نمونده بود. 

 به سختی دل از اون لبای شیرین کند و ازش جدا شد. 

اراد درحالی که نفس نفس میزد و حجم زیادی از هوارو وارد ریه هاش میکرد؛ 

 هم پر و خالی میشدن. چشماش

و اونو بیشتر تحریک میکرد که همینجا کارشو یک  این عجیب به سینا قدرت میداد

 کنه.  سره

 اراد درحالی که لباش میلرزید و از درد نمیتونست اونارو به درستی حرکت بده، به

 سختی کلمات و ادا کرد و سرش و پایین انداخت.  

 م غَ....غلط...کر...د-

 نیشخندی به اون چهره ترسیده زد و دستاش و دور شونش قفل کرد.  
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 این ارامشی که داخل رفتار و حرکات سینا بود، از ضربات صدتا شالق و کمربند و هم

 برای اراد ترسناک تر بود.  

اراد و به خودش چسبوند و با قدمای اروم اونو سمت اتاقی کشوند که این چند 

 روزصاحبش شده بود.  

 خت لب زد: با صدای اروم و مهربونی که بیشتر ترس و رعب رو به دله اراد میندا

+دوست دارم در عرض دو دقیقه تمام اتاقو جمع و جور کنی و اماده رفتن باشی؛ 

 درغیر این صورت... 

الله گوش اراد و به دندون کشید و لیسی به الله گوشش زد که بیشتر به خودش 

 لرزید. 

 +در غیر این صورت اتفاقی میوفته که نباید بیوفته. 

خیره شده که کثیفی و شلختگی از سر و روش  اراد با ترس و دلهره به اتاقی

 میبارید،ولی خب جرئت اعتراض نداشت. 

 سینا دستش و از دور شونه هاش رها کرد و با دست به جلو هولش داد. 

 نگاهی به عقربه های ساعتش انداخت و لب زد: 

 +دو دقیقه زمانت از االن شروع شد.  

  

 هکمه کمش هفت هشت دقیق ن این اتاقسینا خودش هم میدونست تمیز کرد

ای طول میکشه؛ اما میخواست از هر فرصتی استفاده کنه و فرصتارو از دست 

 نده. 
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اراد با عجله لباسای پخش شده کف اتاق و برمیداشت و بدون توجه به اینکه 

 میشن یا هرچیز دیگه، اونارو گوله میکرد و داخل کیف مینداخت.  چروک

نبودن؛ اراد زیر نگاهش داشت ذوب میشد و استرسش  نگاهای خیره سینا هم بی نتیجه

 بیشتر میشد.  هم

 اما مثله همیشه، جرئت اعتراض کردن و نداشت. 

با قدمای اروم سمت ارادی رفت که وسط اتاق نشسته بود و داشت اشغاالی کف اتاق و 

 بادست جمع میکرد. 

 کمی سمتش خم شد و گردنش و بین انگشتاش گرفت. 

ی کارتو درست انجام +میبینم نتونست

ی نمیدونست االن باید حرفی بزنه یا بد

 نه. 

اگه حرف میزد، ممکن بود عصبی بشه و اگه حرف نمیزد، بازهم ممکن بود 

 عصبیبشهـ. 

 باالخره دل و به دریا زد و تکونی به لباش داد. 

 د ب.. بخشی-

 مد.  صدای لرزونش کمی دله سینارو زیر و رو کرد و کمی از موضعش پایین او

 گردنش و ول کرد و اینبار پاش و به باسنش چسبوند.  
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 اراد بطوری روی زمین خم شده بود، که بین کپالی باسنش فاصله افتاده بود و سینا رو

 بیشتر مشتاق میکرد برای اذیت کردنش. 

پاش و به پهلو چرخوند و وقتی تونست پاش و بین کپالی باسنش قرار بده؛ به 

 حرف اومد. 

 یه اشغاال جمع کن.  +زود بق

 اراد خیلی زود دست بکار شد و باقی اشغاالرو شروع کرد به جمع کردن. 

 این وسط سینا هم بیکار نموند و بطور مداوم، پاش و به سوراخ اراد فشار میداد.  

خوب ریز و درشت بدن اراد دستش بود که میدونست بیبی حشریش، ممکنه با 

 حرکتا تحریک بشهـ.   همین

که همه این اتفاقا رو از قبل پیش بینی کرده بود و برای اراد نقشه های  هرچند

 داشت.   زیادی

  

 با تموم شدن کار اراد، سینا هم باالخره پاش و برداشت. 

دشم کیفت و برمیداری و میای +اشغاال میریزی داخل سطل؛ بع

 ن منتظر هیچ جوابی نموند و از اتاق بیرون زد.  بیرو

 و روی پله ها نشسته بودن و هنوز متوجه سینا نشده بودن. عماد و ارام هرد

 شنیدن حرفاشون، اونم وقتی که راجب اراد بود؛ خیلی برای سینا مهم بود.  

 پس بدونه اینکه چیزی بگه و اونارو متوجه حضور خودش کنه؛ به حرفاشون گوش

 سپرد.  
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 م بگ *عماد من نمیتونم به سینا

د تشنس؛ حاال فکر کن من بهش بگم که اراد امروز سینا همینجوریش به خونه ارا

 سمیرارو گرفته بود و دل میداد و قلوه میگرفت.   دست

 عماد دستی به گردنش کشید و سرش و بین دستاش گرفت. 

 *واال نمیدونم.  

 اره بهتره فعال چیزی بهش نگیم.  

 بیشتر از این جایز ندونست که از بودنش مطلع نباشن.  

 نیاز نیست بگین.   +شنیدم؛ دیگه

 هارو دقیق باالی سرشون دیدن؛ فاتحهردو با عجله به عقب برگشتن و وقتی سین

 ای زیرلب برای اراد خوندن.  

 نیشخندی زد و از کنارشون رد شد.  

 کمی ترس و دلهره انداختن به جون این دو نفر هم انچنان بد نبود.  

 داخل بدنش نگه دارم.   +نگرانش نباشین؛ سعی میکنم حداقل دو جای سالم

هردو با دهان باز به سینا نگاه میکردن که چقدر راحت حرفش و به زبون اورد و 

 چه با روح و روان این دو تا بچه کرد.   نفهمید

 سینا از حیاط بیرون نرفته بود که اراد، کیف به دست از خونه خارج شد.  

جدیدی افتاده که صد در صد با دیدن نگاهای ارام و عماد به خودش، فهمید اتفاق 

 ضررشه.  به

 بسم اللهی زیر لب زمزمه کرد و کفشش و پا زد.  
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 در چشم بهم زنی، از کنار ارام و عماد گذشت و از حیاط بیرون زد.  

 سینا داخل ماشین منتظرش نشسته بود و سرگرم گوشیش بود. 

 در ماشین و  باز کرد و کنار سینا جا گرفت.  

 تاهی بهش انداخت و ماشین و روشن کرد.  سینا نیم نگاه کو

 نمیدونست کجا قراره برن.  

 هرچند که اهمیتی هم براش نداشت. . 

  

 هرچه بیشتر میگذشت؛ دلهره و ترس اراد هم بیشتر میشد. 

 ای دیگه شده بودن.  هاز شهر خارج شده بودن و وارد جاد

 ای که برای اراد اصال اشنا نبود.  هجاد

ه رو درختای سر به فلک کشیده پر کرده بودن و مانع دید پشت دور تا دور جاد

 میشدن.  درختا

اولش حدس میزد که سینا میخواد اونو به جنگل ببره؛ اما نه این راه جنگل بود و نه 

 ادمی بود که داخل همچین موقعیتی اونو به جنگل ببره.  سینا

بود برگشت سمت باالخره ترس بهش غلبه کرد و درحالی که یک چشمش به جاده 

 سینا. 

 کـُ... کجا میریم؟  -

 بدون اینکه نگاهش و از جاده برداره، زیر چشمی نگاهی به اون توله لرزون انداخت. 

 +یک جای خوب میریم.  
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 نیشخندی که موقع حرف زدن گوشه لبش بود، ترس اراد و بیشتر میکرد. 

باور کنه اون ددی که حتی تا به حال سینارو در همچین حالتی ندیده بود و نمیخواست 

 دادو کتکش هم از سر مهربونی بود، االن چنین رفتاری باهاش داره.  

 انگشتاش و توهم قالب کرد و سرش و به پشتی صندلی تکیه داد. 

 بدون اینکه متوجه باشه چی داره میگه؛ شروع کرد به حرف زدن.  

 حبت و از سوی سینا داشت.  روی اراد هم فشار زیادی بود و اون انتظارِ، حداقل کمی م

انتظار داشتم وقتی که همو دیدیم؛ حداقل دو ساعت اول باهام خوب باشی نه اینکه -

 ازاولش بزنی و خورد کنی. 

 صداش پر از بغض و دلخوری بود. 

سینا هم میدونست اگه یک کلمه دیگه حرف بزنه، اشکاش راه خودشون و پیدا 

ش و گزاشت روی جاده پیشه روش که هرچه میکنن. جوابی بهش نداد و تمام حواس

 جلوترمیرفتن، مه هم بیشتر میشد و قدرت دید و ازش میگرفت. 

 بغض و دلخوریش با جواب ندادن سینا، بیشتر شد . 

 جواب ندادن سینا مثله یه تلنگر بود براس شکستن بغضش. 

 کمربندش و باز کرد و بدنش و کامل به سمت شیشه چرخوند. 

 ده بود و اشکاش صورتش و خیس میکردن. تو خودش جمع ش

 سینا با دیدن حرکاتش، اخمی به چهرش نشست و دستش و سمتش بلند کرد. 

اما وسط راه دستش و عقب کشید و مشت محکمی به فرمون ماشین زد که اراد 

 سرجاش تکون محکمی خورد و شدت اشکاش بیشتر شد.   هم
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 نترلی روی اشکاش دربرابر بی توجهیاو فقط دربرابر سینا ضعیف بود و نمیتونست ک

 های سینا داشته باشه.  

  

 نیم ساعتی بینشون با سکوت گذشت. 

 نفسای اروم و منظم اراد، نوید از خوابیدنش میداد . 

 جلوی کلبه ماشین و نگه داشت و از ماشین پیاد شد. 

 بشهـ. قبل از اینکه اراد و بیدار کنه؛ سمت کلبه رفت تا از اماده بودنش مطمئن 

 دورتادور کلبه رو حصار چوبی کشیده بودن و در چوبی کـوچیکی هم وسط حصار بود. 

 در و هل داد و وارد حیاط پر از گل شد. 

 تا جلوی ورودی کلبه که چندتا پله بود؛ پر بود از گالی رنگارنگ. 

وقتی که از اماده بودن کلبه مطمئن شد، راه رفته رو برگشت و در سمت اراد و 

 رد . بازک

قطعا اگر داخل همچین وضعیتی قرار نداشتند؛ اراد و بغل میکرد و سمت کلبه میبرد، 

 اماحاال وضعیت به کلی فرق کرده. 

 بدون هیچ مالیمتی، شروع کرد به صدا زدنش. 

 چندبار صدا زدن کافی بود تا بیدار بشه و با تعجب به اطرافش خیره بشه.  

 شد و از ماشین پیاد شد.  در اخر با دیدن کلبه، تعجبش بیشتر

سینا یکی از پالستیک هایی که از جعبه برداشته بود و گزاشت داخل بغلش و به 

 اشاره کرد .  کلبه
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 +برو داخل این پالستیک و هم بزار داخل اشپزخونه.  

 چشمی گفت و خیلی زود از جلوی چشمای سینا محو شد. 

 تر و دلخوریش کمتر میشد.  هرچه بیشتر کلبه رو نگاه میکرد، ذوق و شوقش بیش

 به انداز های شوق و هیجان داشت که نمیدونست کجای کلبه رو سرک بکشه. 

 با قرار گرفتن دستی روی شونش، هینی کشید و با ترس به عقب برگشت. 

هرچند که میدونست کسی جز سینا نمیتونه باشه؛ اما باز هم کارش به انداز های یهویی 

 بودکه ترسید. 

 د واقع شد؟ +مورد پسن

 تمام حرف های سینا، از ریز تا درشت کنایه و طنع بود و این اراد هم خوب میدونست. 

اما به سینا هم حق میداد و به خودش قول داده بود که تمام بداخالقی های سینارو 

 بجونبخره تا باالخره اونم اروم بگیره و دوباره مثله قبل بشن.  

 و زیر دندون گرفت . چیزی در جواب سینا نگفت و لباش 

 سینا خم شد سمتش و لبش و مماس با گوشش قرار داد. 

 ر +برنامه ها برات دارم توله بب

 همین یک جمله کافی بود تا دوباره لرزه استرس و نگرانی به جون اراد بیوفته. 

توجهی به اون بدن لرزون و چهر های که رو به زردی میرفت، نکرد و از پله ها 

 باالرفت . 

 ه های چوبی که گوشه سالن قرار داشتند و به طبقه باال ختم میشدند.  پل
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وقتی که سینا از دیدش محو شد؛ نفسش و بیرون فوت کرد و خودش و روی اولین 

 انداخت.  کاناپه

 ای خسته بود که مکان و زمان براش مهم نبود و همونجا چشماش و بست.   هبه انداز

  

رفته بود و میخواست از پله ها پایین بیاد؛ نگاهی درحالی که لبه های تیشرتش رو گ

 اون توله ببرِ خوابیده انداخت.   به

روی کاناپه دو نفره، داخل خودش جمع شده بود و دستاش و پشت زانوهاش قفل 

 بود.  کرده

 تیشرتی که حاال کامل دراورده بود و گوله کرد و سمت صورتش پرت کرد. 

 محکم تو صورتش خورد و از خواب پرید. نشونه گیری خوبی داشت که تیشرت 

 گیج و بی خبر از اطرافش، بلند شد و روی کاناپه نشست. 

 همین چند ساعت خوابی که داشت، پر از ارامش بود و حال بهتری داشت. 

 از جاش بلند شد و پشت سر سینا، سمت اشپزخونه رفت. 

 نارو.  سینا داخل یخچال و سرک میکشید و اراد هم بدنِ نیمه لخت سی

با برگشتن سر سینا به سمتش، خیلی زود خودش و جمع و جور کرد و وانمود کرد 

 داره به یک جای دیگه نگاه میکنه.  که

 اما سینا، تیز تر از این حرفا بود که متوجه حرکات نزدیکش نشه. 

 تیک های کیک و ابمیو های برداشت و روبروی اراد، روی یکی از صندلی ها نشست. 
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یک به پنج عصر بود و میخواست با این تیکه کیک و ابمیوه، جای ناهار و ساعت نزد

 پرکنه. 

بدون توجه به اراد شروع کرد به خوردن و اهمیتی به اون چهره که گرسنگی از سر 

 وروش میبارید نکرد.  

با بلند شدن صدای شکم اراد، لبخندی روی لبش اومد و سرش و بلند کرد؛ هرچند 

 کار اونو بیشتر خجالت زده میکنه .  میدونست با این که

ای سرخ شده از خجالت، شکمش و گرفته بود و دوست داشت، داخل  اراد با چهره

 فرو بره از این حجم خرابکاری.  زمین

 سینا به دادش رسید و گفت: 

 +میتونی یک چیزی بخوری. 

 اما باید خودت درستش کرده باشی.  

 یعنی چی؟ -

 لی میداد و دستاش و دور گردنش حلقه میکرد؛ گفت: درحالی که تکیش و به صند

 +واضحه . 

یعنی اینکه با چیزایی که هست یک چیزی برای خوردن خودت درست میکنی و 

 خوردن از غذا و چیزای اماده رو نداری.  حق

 با صدای ارومی که خودش هم اونو به زور شنید،، چشمی گفت و نگاهی سرسری به

 اشپزخونه انداخت. 

 سینا قید همه چیو زده و تنها به فکر تالفی کردن این چند روزه. گویا 
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وقتی که دید اراد بیش از اندازه درگیر شده؛ بدون سر و صدایی اضافه، سمتش رفت 

 واز پشت بغلش کرد. 

اراد تکونی خورد و با حس نفسای داغ سینا روی گردنش، تکون محکم تری 

 خورد. 

 .  اما سینا تمام حرکاتش و مهار کرد

  

 دستش و به اون گردالی های سفید رسوند و چنگی بهشون زد. 

 دوست داشت ساعت ها اونارو تو مشت بگیره و لهشون کنه. 

 با صدای اراد به خودش اومد و کمی از فشار دستاش و کم کرد. 

 سرش و توی گردن اراد فرو کرد و لباش و جایی نزدیک به گوش اراد قرار داد. 

ک*س داخل اشپزخونه +نظرت راجب یک س*

 چیه؟ اونم رول پلی؟ هوم؟! 

میدونست اراد چقد بی جنبه هست که بعد از مدتها دوری، حتی با کلمات ساده 

 تحریک میشه.  هم

 میدونست و قصد داشت اراد و تا لب چشمه ببره و تشنه برگردونه. 

 لیدنیکی از دستاش و به وسط پای اراد رسوند و از روی شلوار، شروع کرد به ما

 التش.  

 کم کم التش زیر دستای سینا، سفت میشد و زیر دلش پیچ و تاب میخورد. 
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لباش و به دندون گرفته بود و دستاش و محکم روی کابینت فشار میداد، تا صدای اه 

 نالش و مهار کنه.   و

کمی که گذشت؛ حال اراد دیگه دسته خودش نبود و نزدیک به ارضا بود که سینا 

 کشید.  عقب

ا زاری تمام، برگشت سمت ددی بدجنسش که با نیشخندی گوشه لب، خیره حرکاتش ب

 شدهبود.  

 دَ...  -

 سینا دوباره بهش نزدیک نشد و اراد و به خودش چسبوند. 

 و انچنان تنبیهت کنم کهنین بی دی اس ام و بزارم زیر پا +دوست دارم االن تمام قوا

 فقط دو تا استخون سالم ازت بمونهـ. 

ن کلمات و با حرص ادا میکرد که اراد لحظ های ترس به دلش نشست که نکنه چنا

 همچین بالیی و سرش بیاره.   واقعا

ای از کارش پشیمون شد؛ اما خیلی  ها دیدن چهره پر از ترس اراد، لحظسینا ب

 نکشید که دوباره به همون سینای سرد و خشک برگشت.  طول

 یشونیش و به پیشونی اراد چسبوند. صورت اراد و بین دستاش قاب گرفت و پ

+یادته بهت گفتم اگه بری شمال؛ ساره نمیزاره اب خوش از گلوت پایین بره؟ با 

 اینکه حرفش سوالی بود؛ اما اجازه نداد اراد حرفی بزنه و خودش باز ادامه داد. 

 +از این به بعد قراره من کاری کنم که اب خوش از گلوت پایین نره. 
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ست پایین اومدن یهویی دمای بدن اراد و حس کنه، اما کاری برای به وضوح میتون

 بهترشدن حالش نکرد.  

 نگاهی به التش انداخت که از زیر شلوار قد علم کرده بود. 

 +حق نداری دست بهش بزنی. 

 وگرنه کاری میکنم که دیگه نیازی بهش نداشته باشی. 

 نامطمئن چشمی گفت و به دور شدن سینا خیره شد. 

  

 دستی به الت سفت شدش کشید و نگاهی به پذیرایی انداخت. 

 با ندیدن سینا؛ لبخندی روی لبش اومد و سمت گاز قدم برداشت. 

با هر قدمی که برمیداشت، درد بدی داخل پایین تنش میپیچید؛ اما برای راحت 

 مجبور بود این درد رو به جون بخره.  شدنش

 اهی به اطرافش انداخت. با رسیدن به گاز نفس عمیقی کشید و نگ

 چند ثانی های به گاز تکیه داد و دوباره سمت یخچال رفت. 

از داخل فریز، چند بسته سوسیس برداشت و دوباره با قدمای اروم، خودش و به 

 رسوند.  گاز

 بشقاب و چاقویی برداشت و شروع کرد به پوست گرفتن و خرد کردن سوسیس ها. 

 میرفت و تنها به لذت ارضا شدن فکر میکرد.  تمام کاراش به خوبی داشت پیش 

 سوسیس هارو ریخت داخل روغن و خودش و کمی از گاز فاصله داد. 
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برای چندمین بار، نگاهی به پله ها انداخت و با ندیدن سینا؛ کمی شلوارش و پایین 

 کشید.  

 التش و داخل دست گرفت و شروع کرد به پمپاژ کردنش. 

 صد اش باال نره و سینا متوجه کارش نشه.  لباش و به دندون گرفت تا

 چندبار باال و پایین کردن دستش، کافی بود که به اوج نزدیک بشه. 

چشماش رو بست و سرش رو کمی به عقب خم کرد و با سرعت بیشتری شروع کرد 

 پمپاژ کردن التش.   به

با قرار گرفتن دستی روی گردنش، چشماش رو فوری باز کرد و دستاش از 

 ت موندن.  حرک

 +بهت گفته بودم دست بهش نزن. 

 نگفته بودم؟! 

 به سختی اب دهنش و قورت داد و چشماش و از ترس بست.  

 سینا با دو انگشت، کمی التش و زیر و رو کرد و عقب کشید.  

 +پس توله ببر خودش بازی رو شروع کرده. 

 نفس عمیقی کشید و سعی کرد به خودش مسلط بشه . 

 م رد . ط ک...غل.-

 +دقت کردی همیشه میگی غلط کردم؟ یک چیز جدیدتر بگو. 

 هرچند که اگه گوه هم بخوری دیگه فایده نداره. 
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اراد هنوز حرفش و درک نکرده بود که سینا صورت جدی تری به خودش گرفت 

 وگفت:  

 +هفت دقیقه فرصت داری ارضا بشی. 

 ولی نه با دست؛ با گاز.  

 سینا بلکه حرفش و دوباره تکرار کنه. با تعجب سرش و چرخوند سمت

 +اینقد با گاز ور میری تا ارضا بشی.  

دنبال رده هایی از شوخی میگشت اما هرچه بیشتر به صورت سینا خیره میشد، بیشتر 

 جدی بودنش پی میبرد.  به

 +منتظرم... 

رسید که یخودش و به گاز چسبوند، اما هرچی فکر میکرد، چیزی به ذهنش نم

 ودش و ارضا کنهـ. خ چطوری

 یعنی به ذهنش میرسید اما تامل میکرد، بلکه سینا پشیمون بشه. 

 اما تمام محاسبات ذهنش، خیاالتی بیش نبود. 

سینا وقتی که دست دست کردنش رو دید؛ بهش نزدیک شد و بدون هیچ مالیمتی به 

 گازچسبوندش.  

  

 منتقل شده بود.  ای زیاد بود که به بدنش هم حرارت شعله گاز، به اندازه

 بدنش کمی داغ شد و سعی کرد خودش رو عقب بکشه که سینا اجازه نداد.  

 سینا گاز و خاموش کرد و فشار محکم تری به کمرش وارد کرد. 



373 
 

 +شایدم هوس کردی کال اراد کـوچولو رو از دست بدی.  

 چشمای اشکیش رو به سینا دوخت و نه ارومی زمزمه کرد . 

 +پس بجنب.  

 عمیقی کشید و سعی کرد به خودش مسلط بشه . نفس 

 چند ثانیه طول کشید تا به یاد اورد که چطوری باید خودش رو ارضا کنه. 

 می.. میشه دستتو... -

 اجازه نداد حرفش تموم بشه و خودش، دستش رو از پشت کمرش برداشتـ.  

 حت تر میکرد. میله باریک و نازکی که پایین تر از شعله ها قرار داشت، کارش رو را

 به پهلو چرخید و التش و روی میله قرار داد. 

 حاال روبروی سینا ایستاده بود و خجالتش لحظه به لحظه بیشتر میشد. 

تحقیری که از ارضا شدن با میله گاز بهش دست داده بود، کار خودش و کرده بود و 

 سرعت تحریک شدنش افزوده بود.  به

م باقی مونده از وقتش رو بهش یادآوری میکرد و هر چند دقیقه یک بار، سینا تای

 تذکرمیداد که کارش رو هرچه زودتر تموم کنه.  

چند دقیق های بیشتر تا تموم شدن وقتش نمونده بود ه سینا، دوباره گاز رو روشن 

 کرد. 

یده بود که دوست داشت زار بزنه و بگه: هربالیی به درج های از درموندگی رس

 ر؛ ولی بیخیال این تنبیه بشو.  میخواد سرم بیا دلت
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 اما به زبون اوردن همچین حرفی، اونم وقتی که خودش بازی رو شروع کرده؛ قطعا

 پیامد خوبی به همراه نداره. 

پشیمون از بازی که خودش اونو شروع کرده بود؛ به حرکاتش سرعت بخشید و 

 خودشو تندتر روی میله تکون داد.  

بیشتر کردن استرس و دلهرش، ثانیه های باقی مونده رو  سینا هم بیکار نموند و برای

 باصدایی بلند براش به زبون میورد. 

 دو ثانیه بیشتر تا تموم شدن وقتش نمونده بود که با اه بلندی خالی شد.  

 قطعا اگه به به کابینت دست نمیگرفت، پخش زمین میشد. 

 اشت. گویا تمام شیره جونش و کشیده بودن و هیچ رمقی دیگه ند

 دوست داشت فارغ از همه چی بخوابه؛ اما میدونست که همچین چیزی غیر ممکنه.  

  

با نزدیک شدن سینا بهش؛ کمی خودش و جمع و جور کرد و سعی کرد به خودش 

 مسلط باشه. 

سینا نگاهی پر از تحقیر، به سرتاپاش انداخت و در اخر، خیره منیش شد که قطره 

 قطرهروی زمین میریخت. 

 این حجم از تحقیر نتونست دووم بیاره و قطره اشکی از چشماش پایین ریخت.  زیر

 +کثیف کردی زمین رو! 

با صدایی گرفته و پر از بغض، ببخشیدی گفت و سرش رو داخل یقه لباسش قایم 

 کرد.  
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 +زود تمیزش کن.  

 دوباره چشمی گفت و دستمالی از روی میز برداشت و روی زمین، جایی زیر پاهای

 ینا نشست.  س

پاک کردن زمین و گاز، چند دقیق های بیشتر طـول نکشید؛ هرچند که تمام این چند 

 زیر نگاه خیره سینا بیشتر از چند ساعت برای اراد گذشت.   دقیقه

با کمک زمین خواست بلند بشه اما دست سینا که روی گردنش قرار گرفت؛ مانع 

 بلندشدنش شد. 

 یک کار نیمه تموم داری . +فکر میکنم اون پایین هنوز 

 خیلی زود منظورش رو فهمید و نگاهی به پاهای سینا انداخت. 

این حجم از بی مهری و تحقیر برای امروزش بس بود و دیگه گنجایشش پر شده 

 بود. 

بدون اینکه کنترلی روی حرکات و رفتارش داشته باشه، به ناگه با صدای بلندی 

 ینا نزدیک کرد. شکست و خودش رو بیشتر به س بغضش

 درحالی که یکی از پاهای سینارو داخل بغل میگرفت؛ پشت سرهم میگفت: 

 بخ... هق... خدا... هق... غَ... غلطـ.. کرد م -

سینا کالفه از وضعیتی که درست شده بود؛ دستی به پشت گردنش کشید و موهاش 

 روچنگ گرفت.  

اون باید بیشتر از اینارو  قلبش میگفت کمی محبت براش نیازه و عقلش میگفت نه!

 کنه.  تجربه
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 در اخر نتونست توجهی به اون بدن لرزون نکنه و سمتش خم شد. 

 از بازوهاش گرفت و بلندش کرد.  

به سمت میز و صندلی های وسط اشپزخونه رفت و بعد از اینکه اراد و روی یکی از 

 صندلی ها نشوند؛ لیوان ابی براش پر کرد و گزاشت جلوش.  

ان و یک نفس سر کشید و نگاهی به سینا انداخت که به میز تکیه داده بود و لیو

 خیره شده بود.   بهش

با خودش فکر میکرد شاید سینا کمی نرم شده و از این به بعد رفتار مالیم تری 

 داره؛ اما با حرف سینا تمام رشته هایی که بافته بود، پنبه شدن.  باهاش

 ا باال. +خودتو زود جمع و جور کن؛ بی

 منتظر هیچ واکنشی یا حتی حرفی، از جانب اراد نموند و سمت پله ها رفت. 

هرچه که میخواست باهاش مالیم رفتار کنه، تمام کارای این چند روزش جلوی 

 تداعی میشد و اونو از رفتار اروم، باز میداشت. ..  چشماش

  

 رو خوند. برای چندمین بار نگاهی به صفحه چت انداخت و دوباره پیام 

 باورش نمیشد که مامیش بدون خداحافظی از شمال رفته و اونو تنها گذاشته. 

 چشماش خیلی زود پر شد و با بغض، گوشی رو پرت کرد روی تخت. 

 پتو رو روی سرش کشید و با صدای بلند بغضش شکست. 

 تمام ذهنش فقط یک چیز رو تکرار میکرد، اونم اینکه: مامیش اونو تنها گزاشته. 

 با صدای زنگ گوشی، پتو رو از روی سرش برداشت و به سمت پایین تخت، خم شد. 
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با دیدن اسم مامیش که روی گوشی خودنمایی میکرد؛ فین فینی کرد و دو دل به 

 خیره شد.  گوشی

 نمیدونست باید جواب بده یا با جواب ندادن، به قهرش ادامه بده.  

 . باالخره طاقت نیاورد و تماس رو وصل کرد

با صدایی که آیرین خوب میتونست، قهر و دلخوری رو ازش تشخیص بده، شروع 

 به حرف زدن.  کرد

 سالم.. من خوبم شما خوبی؟ -

 +االن چرا قهری؟  

 سعی کرد خودش و جمع کنه و با اسودگی تمام حرف بزنه . 

 م من قهر نیست-

 +خیلیم خوب. 

 کجایی؟ دیر جواب دادی! 

 د. ببخشید گوشی پیشم نبو-

 شما به سالمتی رسیدین تهران؟ 

آیرین به خوبی طعنه کالمش رو فهمید و به سختی خودش رو کنترل میکرد که نخنده 

 وچیزی به اون جوجه رنگی نگه. 

 +بله رسیدم.  

بیشتر از این دیگه نمیتونست تحمل کنه؛ طاقت کمی داشت و حاال همون یک ذره صبر 

 وطاقتش رو زیر منگنه گزاشته بودن. 



378 
 

 با لحنی شبیه به لحن خود آیرین گفت: 

 ب خیلیم خو-

 +ادای منو در میاری؟ 

 فکر نمیکرد مامیش در این حد تیز باشه و متوجه تیکش بشه. 

 ای زمزمه کرد .  هجونش افتاده بود، پشت سرهم نه ن با ترس و استرسی که به

دوباره  بعد چندتا حرف دیگه، تماس و قطع کردن و عماد برخالف گفته مامیش،

 رو روی تخت پرت کرد و به فکر فرو رفت.  خودش

اگه بدون هیچ خبری، به تهران میرفت و به قولی مامیش و سوپرایز میکرد؛ مامیش 

 واکنشی نشون میداد؟  چه

 با فکر به همین چیزا، لبخندی شرور روی لباش نقش بست و به سرعت از روی تخت

 بلند شد. 

 برداشت و از خونه بیرون زد. کیفی که همیشه اماده داشت رو 

دن به ترمینال به خالش زنگ زد و بهش سپرد که تا چند هفته دیگه اجازه تا رسی

 مادرش از شهرستان برگرده.  نده

 این کار هم برای عماد سود داشت و هم برای مادرش. 

  

 آراد با کرختگی تمام، به پهلو چرخید و چشمای خمارش رو به زور باز کرد. 

چند باری روی تخت تکون داد تا سینارو پیدا کنه اما از بی نتیجه  دستش رو

 کارش، با حرص چشماش و بازتر کرد و به جای خالی سینا خیره شد.  موندن
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 سابقه نداشت که اونو حتی برای یک لحظه هم تنها بزاره . 

 با خودش درگیر فکر و خیال بود که چشمش به پنجره خورد.  

 ود.  ب ل بود و چیزی جز سبزی درختا، قابل دید نای که روبه جنگ پنجره

کشون کشون خودش رو به سمت پنجره کشید و روبه روی پنجره، روی تخت 

 نشست. 

 پنجره رو باز کرد و سرش رو بیرون برد. 

ری ست و پشت سرهم نفش عمیق میکشید وبا لذتی وصف نشدنی، چشماش رو ب

 پر از اکسیژن و هوای پاک میکرد.   هاش رو

با صدای خش خش برگ و قدم هایی که به گوشش میرسید، چشماش رو باز کرد و 

 دقت به پایین پنجره خیره شد.   با

سینا درحالی که چوبای روی دوشش رو روی زمین می انداخت، دستی به لباساش 

 کشیدو سرش رو باال گرفت. 

کشید و از با دیدن اراد که از پنجره اویز شده و خیره حرکاتشه؛ اخماش و توهم 

 همونپایین شروع کرد به داد زدن و توبیخ کردن.  

 +چرا از پنجره اویز شدی؟ برو عقب.  

 اما اراد میخ صورت سینا شده بود و متوجه حرفاش نبود. 

 سینا با حرص و عصبانیت، نگاهی به اراد و نگاهی به اطرافش انداختـ. 
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برداشت و درحالی که زیر لب  یکی از چوبا که نسبت به سایر چوبا، نازک تر بود رو

باخودش میگفت: پسره نفهم روزشو باید با کتک شروع کنه اصال مالیمت به این 

 نیومده؛سمت کلبه پاتند کرد و خیلی زود به اتاق رسید.  

 در رو طوری هل داد که محکم به دیوار خورد و از صدای بدش، اراد ازجا پرید. 

هنش رو قورت داد و از پنجره فاصله با دیدن سینا و چوب داخل دستش، اب د

 گرفت. 

+چرا بجای گوش دادن به حرفم، مثله بز به صورتم زل میزنی و عقب نمیری؟ 

 متوجه حرفای سینا نمیشد و نمیدونست از چی داره حرف میزنه . 

 کُ... کُدوم... حرف؟  -

 درحالی که قدم قدم بهش نزدیک میشد؛ با حرص گفت: 

 برو عقب؟  +یعنی نشنیدی بهت گفتم

 ا ن.. نه بخد-

 یک پاش رو روی تخت گزاشت و از پاهای اراد گرفت و اونو به سمت خودش کشوند. 

 +اشکال نداره؛ حاال کاری میکنم که از این به بعد صدای مورچه هارم بشنوی. . 

  

 نگاه ترسون اراد بین سینا و چوب داخل دستش در گردش بود. 

ره سینا شده بود که از زمین و زمان غافل شده بود. اون فقط به اندازهای درگیره چه

 اون که تقصیری نداشت! 
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 با برخورد اولین ضربه چوب به کف پاش، از فکر و خیال بیرون اومد و به سینا زل

 زد. 

 بدون هیچ مالیمتی، چوب رو باال میبرد و محکم روی پای اراد، فرود میورد. 

ه چنگ دندوناش افتادن تا صداش بلند دستای اراد کنار بدنش مشت شدن و لباش ب

 نشه. 

ای  تا ضربه دهم رو زیر لب زمزمه میکرد؛ اما از ده به بعد شدت ضربه ها به اندازه

افزایش پیدا کردن که تعداد ضربه ها از دستش در رفتن و تنها به تموم شدن این 

 ناعادالنه فکر میکرد.  تنبیه

حکم روی پاش نشسته؛ فقط میدونست که دیگه نمیدونست چندبار چوب باال رفته و م

 توانی برای مقاومت کردن نداره.  دیگه

 بَس.... بس ه -

 با صدای لرزون اراد به خودش اومد و دست از فلک کردنش کشید؛ صورتش به قرمزی

 هلو میزد و عرق از سر و صورتش چکه میکرد . 

 چوب رو پایین تخت انداخت و روی بدنش خم شد . 

 خیس شده از عرقش کشید و کنار گوشش لب زد:   دستی به صورتِ

 +خب! چی یاد گرفتی؟ 

 درد پاش به انداز های زیاد بود که نمیتونست حتی یک کلمه به زبون بیاره. 

 چیزی جز نفسای عمیِق تند و پشت سرهم، نصیب سینا نشد.  
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 به سینا با شعله هایی از عصبانیت که هنوز در درونش روشن بود؛ یکی از دستاش و

 سینه اراد رسوند و از روی لباس، نوک یکی از سینه هاش رو بین دو انگشت گرفتـ. 

بی اهمیت به اون تن لرزونی که زیرش افتاده بود، نوک سینش رو محکم فشار میداد 

 وپشت سرهم تکرار میکرد که:  

 چی یاد گرفتی ؟ 

و کلماتی اراد با ته مونده از انرژی که داشت، به زور لباش رو تکون داد 

 هرچندنامفهموم رو به زبون اورد. 

 دی.. دیگه... حواا.. حواسم. .. -

سینا که از این همه کندی اراد، صبرش لب ریز شده بود؛ فشار محکم تری به 

 سینش داد و پیچوندش.   نوک

داد بلندی از لبای اراد بیرون اومد و بعد اون صدای هق هق مردونش  بود که توی 

 پیچید.   اتاق

ا دیدن اون مرواریدای درشتی که یکی یکی از چشمای دلبرش پایین میومدن، ب

 ادامه بده و فشار انگشتاش رو از دور نوک سینش کم کرد. .  نتونست

  

 اراد نفسی از سر اسودگی کشید و اینبار چشماش رو با خیال راحتی بست. 

 ش انداخت. سینا تنش رو از روی بدن اراد برداشت و نگاهی به پاهای قرمز شد

 کف هردوپا قرمز شده بودن و شک نداشت تا چند ساعت دیگه کبود میشن. 

 بدون هیچ حرفی از دستای اراد گرفت و بلندش کرد. 
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 خیلی با حوصله و اروم، اراد رو از پله ها پایین برد و روی یکی از صندلی های داخل

 اشپزخونه نشوندش. 

 اد بیشتر سرجاش وول میخورد. هرچه میگذشت، درد پاها بیشتر میشدن و ار

 اما سینا توجهی بهش نکرد و لیوانی رو پر از شیر کرد و گزاشت جلوی اراد و خودش

 هم روبروش نشست.  

 با ندیدن هیچ حرکتی از طرف اراد، اخماش رو توهم کشید و با اخم بهش توپید: 

 +چرا نمیخوری؟ 

 مگه میخ زیر پاته که همش تکون میخوری؟ 

 ار خودش رو کرد و سعی کرد کمتر وول بخوره. تشر سینا ک

چندباری لباش رو تکون داد تا حرفی بزنه اما هربار پشیمون شد و لباش رو به 

 دندونگرفت . 

 +چی میخوای بگی؟ 

 مَ... مگه... نگفتین حق ندارم از چیزای اماده بخورم ؟ -

 یوان شیر. چشم غر های بهش رفت و اینبار قاشقی پر از عسل رو گزاشت داخل ل

 +تا تهشُ میخور ی 

 نگاهی پر از ترس به سینا انداخت و نگاهی به لیوان شیر. 

 یاد نداشت که اخرین بار کی شیر خورده؛ اما در هر صورت جرئت اعتراض نداشت.  

با انزجار تمام، لیوان شیر رو برداشت و زیر نگاهای سینا،  همش رو یک نفس 

 سرکشید. 
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 ان بدی نداشت و قابل تحمل بود.  برعکس تصورش، مزه انچن

 پشت دستش رو روی لبش کشید و لبخندی دندون نما، حواله سینا کرد. 

 سینا نفس عمیقی کشید و درحالی که از پشت میز بلند میشد، به اراد گفت: 

 +صبحانت رو کامل خوردی؛ بیا بیرون. 

 و صدا زد. نگاهی به میز و اون حجم از خوردنی ها کرد و اعتراض وار سینا ر

 +حرف اضافه نشونم. 

 تمومش میکنی و میای بیرون.  

با چهرهای درهم و اخمای توهم، خوردنی تر شده بود؛ اما سینا کسی نبود که به 

 زودی وا بده و دست از کارش بکشه.  این

 بی توجه به اون توله ببر عصبانی، از کلبه بیرون زد و سمت پشتِ کلبه رفت.  

 ازی طراحی کرده بود که قرار بود اراد، درسی حسابی از اینزمینی بزرگ برای ب

 زمین یاد بگیره. 

با نیشخندی گوشه لب، به زمینی خیره شد که پر شده بود از موانع کوچیک و بزرگی 

 هن ساخته شده بودن. . با چوب و ا که

  

با شنیدن صدای قدمایی پشت سرش، کنار کشید تا اراد به خوبی، زمین بازی رو 

 ببینه.   نهبتو

با دیدن اون همه موانع و در اخر استخر کوچیکی که گوشه زمین بود؛ بیشتر از 

 هرزمانی گیج و سردرگم شد. 
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 سینا خیلی زود بازی رو شروع کرد و دستور لخت شدن رو بهش داد. 

میدونست اگه اعتراضی کنه یا حتی کوچیک ترین حرفی رو به زبون بیاره، سینا 

 اخر خودش پشیمون میشه.  بدترلج میکنه و در

 پس بدون هیچ حرفی شروع به دراورن لباساش کرد. 

میخواست شرتش و هم دربیاره که سینا دستاش رو گرفت و اجازه نداد اون یک 

 پارچه روهم دربیاره.   تیکه

ای کشوندش که چندمتری باهاشون  هاینکه دستاش رو ول کنه، سمت جعب بدون

 داشت.  فاصله

اروم و پر از درد، خودش رو دنبال سینا میکشوند و در تالش بود  اراد با قدمای

بافشردن انگشتاش بهم، از دردی که با هربار قدم برداشتن داخل پاهاش میپیچه 

 کم کنه.  

 به جعبه که رسیدن؛ اراد رو مجبور کرد روی زمین بشینه و جعبه رو باز کنه. 

ستاده بود انداخت و دوباره به جعبه اراد از پایین، نگاهی به سینا که باالی سرش ای

 دوخت.  چشم

 +د بازش کن؛ منتظر چی هستی ؟ 

 با صدای عصبی سینا، خیلی زود دست به کار شد و جعبه رو باز کرد.  

با دیدن اجسام داخل جعبه، کمی از استرسش کم شد و با لبخندی روی لب، شروع 

 وارسی کردن اجسام کرد.  به

 +یکیشون رو انتخاب کن. 
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 با حرف سینا، لبخندش ماسید و غم زده به سمت سینا چرخید. 

انتخاب یکی از اون همه وسایل دوست داشتنی، کار سختی بود و نمیتونست 

 تصمیم بگیره.  درست

 ن نم کدومو میخوام؛ شما انتخاب کنینمیدو-

 روی دو زانو، کنار اراد نشست و نگاهی کلی به جعبه انداخت. 

 روسکای کوچیک، وسایل تنبیه و....  داخل جعبه بود و همینانواع و اقسام توپ، ع

 انتخاب رو برای اراد سخت کرده بود. 

 دستی به موهای صاف و یکدست اراد کشید و گفت: 

 +چون پسر خوبی هستی؛ اجازه میدم از هرکدومش، یکی برداری. 

 ای روی گونش کاشت.   با خـوشحالی سمت سینا برگشت و بی اختیار، بوسه

 خالف تصورش، سینا تنها اخم ریزی کرد و با سر به جعبه اشاره کرد. بر

 خیلی زود دوباره درگیر جعبه شد و با دقت شروع به گلچین کردن اجسام کرد.  

 با تکیه بر اینکه تمام عروسکا و توپا، بازی بیش نیستن؛ با وسواس زیادی شروع به

 نتخاب، رنگِ بازی ها بود . انتخاب کردن کرد و تمام معیار و مالک هاش برای ا

  

 های انتخابی اراد کرد و نیشخندی به سادگی تولش زد.  سینا نگاهی به بازی

 دایناسور داخل دستش رو تکونی داد و پرتش کرد داخل بغل اراد. 

 سمت استخری که گوشه زمین بود رفت و منتظر به اراد خیره شد. 

 هرچه میگذشت بیشتر دودل میشد.  نگاه اراد، بین ددیش و استخر در گردش بود و
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سینا که از این دست دست کردنا صبرش تموم شده بود؛ دست اراد رو گرفت و 

 درحالیکه تنها پوشش رو از پاش درمیورد، وادارش کرد که وارد استخر بشه.  

 اب کمی یخ بود و همین برای لرز گرفتن اراد کافی بود. 

 .  دستاش رو بغل گرفت و به پاهاش خیره شد

 +بازیت رو شروع کن؛ منتظرم. 

بازی کردن و نشون دادن اون کودک درونش، زیر نگاهای سینا کمی براش سخت 

 وخجالت اور بود. 

 اما باالخره دلو به دریا زد و بی توجه به اطرافش، با دایناسورش مشغول شد. 

 چیزی نگذشت که بطور کلی از زمین و زمان غافل شد و با شوق و ذوقی وصف

 دنی، دستاش رو به سطح اب میکوبید و با دایناسورش بازی کرد. نش

سینا از دیدن همچین صحن های هیچ وقت سیر نمیشد و حتی یک ثانیه، چشماش 

 رو از روی اراد برنداشت و با لبخندی گوشه لب، به بازی کردن بیبیش خیره شد.  

 شد.  چند دقیق های از بازی کردن اراد گذشته بود که سینا دست بکار

 اراد رو لبه استخر خم کرد و دستی به کپالی باسنش کشید. 

 می.. میخوای... چیکار کنی؟ -

اسپنک محکمی به باسنش زد که خیلی زود جای انگشتاش سرخ شد و چشمای اراد 

 بسته. 

 +کسی ددیش رو تو خطاب میکنه؟ 

 لباش رو به دندون گرفت و ببخشید ارومی زمزمه کرد. 
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 از اب کرد و شروع به ریختن روی بدنش کرد.   سینا مشتش رو پر

هیچ جای بدنش رو بی نصیب نزاشت و تمام بدنش رو خیس کرد؛ در اخر انگشتاش 

روبه سمت سوراخ اراد هدایت کرد و بدون هیچ مالیمتی، انگشتاش رو یکی یکی 

 کرد..  واردش

ستاش رو شروع به حرکت دادن انگشتاش داخل سوارخ اراد کرد و اراد از درد، د

 کنارسرش مشت کرد و دایناسوری که داخل دستش بود رو داخل اب پرت کرد. 

سینا اینبار انگشتاش رو بیرون کشید و دایناسور رو برداشت و دم دایناسور رو 

 سوراخ اراد فشرد .  به

تمام بدن اراد بدون هیچ اختیاری، منقبض شده بودن و اجازه پیشروی رو به 

 نمیدادن.   سینا

اراد رو داخل دست گرفت و با چندبار باال و پایین کردنش، بدنش شل شد و الت 

 سینادوباره به کارش ادامه داد. 

 دم دایناسور را کامل وارد سوراخش کرد و عقب کشید. 

اراد هنوز نمیدونست هدف سینا از این کار چیه و قراره چه اتفاقی بیوفته؛ اما با 

ستش خبردار شد و سرش رو محکم به لبه دم دایناسور داخل سوراخش، ش لرزیدن

 و نه محکمی به زبون اورد. .  استخر کوبید

  

 نه محکمی به زبون اورد و دوباره تمام بدنش رو منقبض کرد. 
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هیچ جوره دلش نمیخواست در همچین شرایطی تحریک و ارضا بشه؛ اما همیشه 

شل شد و در  بر وفق مراد نیست و برخالف تالش های اراد، کم کم بدنش شرایط

 ویبراتوری که داخل سوراخش جا خوش کرده بود، تسلیم شد.  برابر اون

سینا با نیشخندی گوشه لب، از باال خیره توله تخصش شده بود و هرچه میگذشت، 

 به سکسی بودن اون پی میبرد.  بیشتر

 کنار استخر زانو زد و شروع به دست کشیدن روی بدن اراد کرد. 

 از چشمای سینا پنهان نمیموند و همه جارو دست میکشید. هیچ جای بدن اراد، 

 اراد در خلسهای از شیرینی فرو رفته بود و درکی از موقعیتش نداشت. 

چشماش رو بسته بود و تنها به حال خوب بعد از ارضا شدن فکر میکرد؛ اما با 

 گرفتارشدن بیضه و التش داخل مشت سینا، تمام حس های خوبش پرید و با چشمایی

 پر شده بودن، سرش رو به سمت سینا چرخوند.  که به انی

 هرچه مظلومیت و خواهش بود رو داخل چشماش ریخت و به سینا خیره شد.  

برخالف همیشه که سینا دربرابر اقیانوس چشماش کوتاه میومد؛ اینبار مصمم تر از 

 قبلشد برای ازار دادن اراد. 

دست دیگه ویبراتور رو داخل فشار دست و انگشتاش رو بیشتر کرد و با 

 حرکت میداد.  سوراخش

 لذت و درد باهم قاطی شده بودن و نمیتونست درست تمرکز کنه. 

تا میخواست به لذت ارضا شدن فکر کنه، درد بدی داخل پایین تنش میپیچد و اون رو 

 ازهر نوع فکری دور میکرد و تا میخواست به درد عادت کنه، سینا با تمام بدجنسی به

 قطه حساسش ضربه میزد و اون رو دوباره به دنیایی دیگه پرت میکرد.  ن
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 اراد به هر زحمت و سختی که بود، به دستاش تکونی داد و مچ دست سینارو گرفت. 

 بَ... بسَ..  -

 همین چند کلمه کافی بود تا سینا دست از کار بکشه . 

 نگاهی به الت برامده اراد کرد و بدون هیچ حرفی بلند شد. 

 اراد رو از استخر بیرون اورد و بی توجه به اون چشمای لرزون و صورت درهم شده

 از درد، شرتش رو براش پوشید و به سمت موانع چوبی کشوندش. 

 +انتخاب دومت توپ بود؛ درسته؟ 

 بدون اینکه سرش رو باال بگیره، اره ارومی زمزمه کرد و به جون انگشتاش افتاد. 

 برداشت و کنار اراد جا گرفت .  سینا توپ نسبتا کوچیکی

 توپ رو با تمام توانی که داشت، به سمت موانع پرت کرد. 

  طبق میلش، توپ از همه موانع رد شد و پشت همه موانع افتاد. 

 لبخندی از سر رضایت زد و به سمت اراد برگشت. .. 

زیادیدارن  +موانعی که ارتفاع کمی دارن رو باید از روشون بپری و موانعی که ارتفاع

 رو باید از زیرشون رد بشی و در اخر به توپ برسی و مسیر رفته رو برگردی. .. 

نمیخواست باور کنه که ددیش به این اندازه بی رحم شده و همچین تنبیهاتی رو براش 

 درنظر گرفته . 

ت به سمت سینا برگشت و چندباری لباش تکون خوردن برای حرف زدن اما با به

 ون خارج نشد. صدایی ازش هیچ

 این... این...-



391 
 

سینا کامل به سمتش چرخید و یکی از دستاش رو داخل جیب شلوارش فرو کرد و 

 منتظر به اراد خیره شد. 

 +این چی؟ 

 ت منصفانه نیس-

 +منصفانه نیست؟ 

 چرخی دور اراد زد و در اخر پشت سرش ایستاد . 

 +کی تعین میکنه منصفانه هست یا نه؟ 

ه گردن اراد میخورد، از خود بی خودش میکرد و قدرت تکلم نفسای گرمش که ب

 ازش میگرفتـ .  رو

ای نمیگیره و فقط شرایط رو برای خودش سخت  همیدونست اگه حرفی بزنه، هیچ نتیج

ای، نگاهی به موانع کرد و با قدمای نسبتا ارومی  همیکنه؛ پس بدون هیچ حرف دیگ تر

 سمت موانع دوید.  به

فکر میکرد سخت تر بود و درد پایین تنش چیزی نبود که از اون چیزی که 

 بیخیالش بشه.  بتونه

 به هرسختی که بود تمام موانع رو رد کرد و به توپ رسید. 

رمقی برای برگشتن نداشت و از طرفی هم نمیخواست ددیش رو از خودش ناامید 

 کنه.  

به سمت موانع  با فکر بر اینکه میتونه ددیش رو خوشحال کنه با انرژی بیشتری

 کرد .  حرکت
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 دستاش رو روی مانع گزاشت و به سختی خودش رو باال کشید؛ هنوز نفسش رو بیرون

 فوت نکرده بود که تعادلش رو از دست داد و روی زمین پرت شد.  

 سینا خیلی زود خودش رو به اراد رسوند و کنارش نشست. 

 تونست ادامه بده. چند جایی از دست و پاهاش زخمی شده بودن و دیگه نمی

درحالی که اشکاش راه خودشون رو پیدا کرده بودن، سرش رو به سمت مخالف 

 و شروع کرد به زبون اوردن کلمات و جمالت نامفهوم.  چرخوند

سینا بعد از چک کردن دست و پاهای اراد، سرش رو به سمت خودش چرخوند 

 اشکاش رو پاک کرد.  و

 بودن؛ بدجور طلب کبود شدن میکردن. لبای قرمزش که از اشکاش خیس شده 

سینا به سمتش خم شد و لباش رو به دهن کشید و به ولع شروع به مک زدن لباش 

 کرد. . 

  

 از اتوبوس پایین پرید و کولش رو روی دوشش انداخت. 

 با قدمایی التی وار از محوطه ترمینال بیرون زد و منتظر تاکسی موند. 

ش ساخته بود، در مقابل آیرین دود میشد و تبدیل شخصیت التی و خشنی که از خود

 یک پسر بچه مظلوم و بی سرپناه میشد.  به

برای یکی از تاکسی ها دست تکون داد و بدونه اینکه اجازه حرف زدن به راننده 

 بده،خودش رو داخل ماشین پرت کرد. 

 +جلوی یه گل فروشی خوب نگه دار بعدش هم برو به ادرس. ... 



393 
 

ردی کم صحبت بود، بدون هیچ حرفی ماشین رو حرکت داد و کمتر از راننده که م

 ربساعت، جلوی یک گل فروشی ایستاد.  

 عماد خیلی زود از ماشین پیاد شد و سمت گل فروشی رفت. 

 با وسواس زیادی شروع به دید زدن گلها کرد. 

ای تنوع وجود داشت که قدرت انتخابش رو از دست داده بود و  هبه انداز

 چیکار کنه.   دونستنمی

 درمونده شماره مامیش رو گرفت. 

 الو سالم -

 میدونم جلسه دارین؛ فقط یک سوال . 

 چه گلی دوست دارین ؟ 

 آیرین درحالی که سعی میکرد به اعصابش مسلط باشه و تو ذوقش نزنه؛ گفت:  

 +رز  

 قطع کرد.  عماد نگاهی به اطرافش کرد و با دیدن گلهای رز؛ ممنونمی گفت و گوشی رو

 اقاااا یه باکس از این گلهای رز برام بچین. -

  

   ^یک ساعت بعد^

  

از داخل اینه اسانسور، نگاهی به خودش انداخت و در اخر چشمش روی کولش 

 موند.  ثابت
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 فحشی نثار خودش کرد و با اخمایی که در ثانیه توهم رفته بودن، به گلها خیره شد.  

و سفید، تضاد جالبی با رنگ مشکی باکس داشت و  باکس پر شده از گلهای قرمز

 جذابیت خاصی بهش داده بود.   همین

اسانسور که ایستاد، ناخوداگاه لبخندی روی لبش شکل گرفت و قلبش با شدت 

 تپیدن کرد.  شروع به

 نفس عمیقی کشید و وارد قسمت اداری شرکت شد . 

 ین روزی می انداخت که با ارادسکوتی که داخل شرکت حکم فرما بود، عماد رو یاد اول

 به شرکت اومده بود.  

 با قدمای اروم سمت منشی رفت و جلوی میزش ایستاد.  

بعد کلی سروکله زدن با منشی، باالخره تونست راضیش کنه که باکس رو به دست 

 برسونه.  آیرین

 برای چندمین بار روبه منشی گفت: 

 یرون بهش اینو میدی.  پس من بیرون میمونم؛ وقتی از اتاق اومد ب-

 منشی کالفه باش های گفت و با دست به بیرون اشاره کرد . 

 ه بیرون دیگه؛ االن جلسه تموم میش*برو 

 با عجله بیرون رفت و منتظر موند تا جلسه تموم بشه.. 

  

 درد ریزی داخل پاهاش پیچیده بود و اون رو وادار میکرد روی پله ها بشینه. 

 یجان داشت که نمیخواست حتی یک ثانیه رو از دست بده. ای ه هاما به انداز
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جدالی بین نشستن و ننشستن به پا بود که باالخره در اتاق جلسه باز شد و آیرین 

 همراه باچند نفر از شرکا، از اتاق بیرون اومدن. 

عماد با چشمایی که از دلتنگی پر شده بودن، سرتاپای مامیش رو از سر گذروند و 

 شماش قفل کرد. دراخر روی چ

 شرکا یکی یکی از شرکت بیرون زدن و فقط آیرین و منشی داخل بودن. 

منشی با کس گل رو به آیرین داد و تمام جمالتی که عماد بهش گفته بود رو، مو به 

 برای آیرین بازگو کرد.  مو

با توهم رفتن اخمای آیرین، تمام دلخوشی ها و فانتزی های عماد هم پوچ شد و با 

 اویزون سرش رو پایین انداخت.  یلبای

 به کفشاش خیره شده بود که صدای در یکی از اتاقا بلند شد. 

 سرش رو بلند کرد و با ندیدن مامیش، حدس زد که مامیش به اتاقش رفته. 

 مغموم و ناراحت تر از قبل، کولش رو روی دوشش انداخت و سمت پله ها رفت. 

 بود که حتی حوصله انتظار برای باال اومدن ناراحتی به انداز های بی حوصلش کرده

 اسانسور رو هم نداشت.  

 چند پله رو بیشتر پایین نرفته بود که صدای پیامک گوشیش بلند شد. 

+کجا سرت رو پایین انداختی 

 میری؟ برگرد باال؛ بیا اتاقم. 

 به آنی تمام ناراحتیش پر کشید و با عجله راه رفته رو برگشت. 

 ی هماهنگ شده بود و خیلی زود وارد اتاق مامیش شد. همه چیز با منش
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تمام تالش هاش برای جمع کردن لبخندش در برابر اون حجم از ابروهای درهم 

مامیش،بی نتیجه بود؛ در اخر آیرین درحالی که سعی میکرد از موضعش پایین نیاد، 

 بهش توپید: 

 +نیشت رو جمع کن بچه پررو.  

 پررنگ تر شد.  برخالف گفته مامیش، لبخندش

 +باشه بخند؛ به موقعش گریت رو هم میبینم. 

 در صدم ثانیه، لبخندش جمع شد و دستاش پشت سرش قفل شدن.  

 آیرین نیشخندی زد و به مبلهای جلوی میزش اشاره کرد . 

 +بیا بشین.  

 چشم ارومی گفت و نزدیک ترین مبل رو به مامیش، برای نشستن انتخاب کرد.  

  

 الی که برگه های جلوی روش رو روی هم میزاشت گفت: آیرین درح

 م +خب میشنو

 خوب میدونست منظور مامیش چیه و چی میخواد از زبونش بشنوه. 

 راستش.... راستش من... -

 برگه هارو گزاشت روی میز و دستاش رو توهم قفل کرد . 

 +تو چی؟ 

 اشت، گفت: سرش رو پایین انداخت و با کمترین ولومی که از خودش سراغ د

 نمیتونم دوریتون رو تحمل کنم. -
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 حرفش رو چنان یهویی به زبون اورد که آیرین تنها تونست خیره نگاهش کنه. 

 انتظار همچین حرفی یا رک به زبون اوردن همچین حرفی رو از بیبی خجالتیش نداشت.  

 تامل کردن رو بیشتر از این جایز ندونست و از پشت میزش بلند شد.  

 با فکر بر این که حرف بدی زده و مامیش ناراحت شده؛ داخل مبل فرو رفت  عماد 

 سرش رو بیشتر داخل یقش فرو کرد.  و

 آیرین لبخندی به اون بدنه گوله شده زد و کنارش، روی دسته مبل نشسته. 

 دستاش رو شونه عماد انداخت و به خودش چسبوندش. 

 ز خوشی و ذوق، نمیدونست چیکار کنه. مامیش فرو رفته بود و ا لحاال عماد داخل بغ

 دستاش رو دور کمر مامیش حلقه کرد و سرش رو به شکم مامیش بیشتر فشرد. 

آیرین یکی از دستاش رو داخل موهای عماد فرو کرد و درحالی که با موهاش 

 بازی میکرد، گفت: 

 +فکر نکن از کارات گذشتماا؛ به موقعش حسابت میرسم. 

ای برای عماد لذت بخش بود که هیچ توجهی به  هه اندازحرکت دستاش و بغلش ب

 مامیش نکرد و تمام تمرکزش رو گزاشت روی حرکت انگشتای مامیش.  تهدید

انگشتای کشیده آیرین تمام سر و صورت عماد رو لمس میکرد و لحظه به لحظه، 

 بیشتر در دنیایی پر از شیرنی فرو میرفت.   عماد

ق داد و درحالی که الله گـوشش رو به انگشتاش رو سمت گوش عماد سو

 میگرفت، نجواهای ارامش بخشش رو داخل گوشای عماد میخوند.   بازی
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ای  هندگیم شده، زندگیم رنگ و بوی دیگ+پسر من میدونه که از وقتی وارد ز

گرفته؟  به زبون اوردن همچین حرفایی از طرف آیرین، شاید چیزی غیر قابل 

 سرش رو باال گرفت و به چشمای مامیش خیره شد. باور باشه. عماد به سختی 

 چشمایی که متفاوت تر از هر لحظه شده بودن. 

 ماما... خودتی؟ -

 خنده ارومی کرد و بوس های روی پیشونی عماد نشوند.  

 عماد هنوز گیج بود و کارای مامیش رو هضم نکرده بود که آیرین بلند شد و. . 

  

 فت و از روی مبل بلندش کرد. بلند شد و دستای عماد رو هم گر

 کیف و باکس گل رو از روی میز برداشت و دوباره روبروی عماد ایستاد. 

 درحالی که لباسای عماد رو مرتب میکرد گفت: 

 +ناهار که نخوردی ؟ 

 ، نه ارومی گفت.  هبدون اینکه چشم از حرکات مامیش بردار

  آیرین خوب های گفت و سمت بیرون از اتاق کشوندش. .

از منشی خداحافظی کرد و ازش خواست اون هم به خونش برگرده و کارای باقی 

 رو بعدا انجام بده.   مونده

 وارد اسانسور که شدن ،عماد یکی از بازوهای مامیش رو داخل بغل گرفت و سرش رو

 روی شونش گزاشت. 
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 سرشآیرین لبخندی زد و از اینه اسانسور، نگاهی به چشمای بسته و صورت معصوم پ

 کرد . 

دست دیگش پر بود و نمیتونست واکنشی از خودش نشون بده؛ پس به همون لبخند 

 کرد و تا رسیدن به پارکینگ، هیچکدوم حرفی نزدن.   اکتفا

از اسانسور که بیرون اومدن، عماد خیلی زود دست بکار شد و کیف و باکس گل رو 

 ازآیرین گرفت و داخل ماشین گزاشت.  

شدن و کنجکاوی عماد، این اجازه رو بهش نداد که اروم و ساکت  باهم سوار ماشین

 جا بشینه.  یک

بی توجه به نگاهای آیرین، تمام ماشین رو زیر و رو کرد و در اخر قفِل جعبه کوچیکی 

 شد که داخل داشبورد بود.  

 نوار های زرد و ضربدر های قرمزی که روی جعبه بود، بدجور وادارش میکرد که

 اما جرئت کافی برای انجام این کار رو نداشت. بازش کنه؛ 

 آیرین با دیدن جعبه داخل دست عماد، نیشخندی زد و بهش گفت: 

 +مثله اینکه خودت خیلی مشتاقی زودتر از موعد بازش کنی. 

حرف آیرین یک جور اخطار براش به حساب میومد؛ حاال دیگه مطمئن بود که 

 نیست. برای خودشه و چیزای خوبی داخلش  جعبه

 جعبه رو سرجاش گزاشت و دست به سینه، به صندلی تکیه داد. 

 نه؛ کی گفته؟ -

 اصال ... اصال خوشم ازش  نیومد. 
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 +بعدا معلوم میشه که خوشت میاد یا نه. 

آیرین نقشه ها و فانتزی های زیادی در ذهن خودش برای رابطشون کشیده بود و 

 ده.  داشت همشون رو به همین زودی انجام ب دوست

با یاداوری سایر چیزایی که برای پسرکوچولوش خریده؛لبخندی روی لبش اومد 

 اماحرفی نزد.  

تا رسیدن به مکان موردنظر آیرین، دیگه حرفی زده نشد و هرکدوم درگیر فکری 

 بودن. . 

  

 آراد با اه و ناله، دنبال سینا راه افتاد و هر از چند گاهی، کوله روی دوشش رو جابجا

 . میکرد

پایین افتادنش از مانع چوبی، درد و اسیب زیادی رو بهش هدیه نداده بود؛ اما اراد 

ود و از هر روشی سعی داشت، توجه سینارو به شدت تشنه محبت سینا شده ب به

 جلب کنه.  خودش

 با دیدن بی محلی های سینا، دل رو به دریا زد و روی تنه بریده یکی از درختا نشست. 

 نمیام.  من... من دیگه-

 سینا از حرکت ایستاد و به اروم ترین حالت ممکن، به سمت اراد برگشت. 

 +نشنیدم! 

 ونم. پاهام درد میکنن؛ نمیت-

 سینا خوب میدونست توله ببرش داره بهونه میگیره و همه کاراش الکیه. 
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 نیشخندی زد و گفت:

 +دو تا راه رو میتونی انتخاب کنی. 

 چی؟ -

به دریاچه کولت میکنم ولی وقتی رسیدیم باید این کول کردن  +اولین راه! تا رسیدن

 روجبران کنی. 

 و راه دوم اینکه خودت بیای. 

اراد پشیمون از حرفی که زده بود؛ لباش رو به دندون گرفت و با چشمایی که دو 

 میزدن، به سینا خیره شد.  دو

همین االن هم  اگه راه دوم رو انتخاب میکرد، سینا دستش رو میخوند، هرچند که

 چی لو رفته.  همه

 بسم اللهی گفت و رو به سینا که منتظر جواب بود؛ گفت: 

 راه اول  -

 ای گفت و پشت به اراد، پایین پاهاش نشست.  هباش

 +دستات رو بنداز دور گردنم و پاهات رو دور کمرم قفل کن. 

 خودش میگفت: وقتی اراد روی کمرش جا گرفت، بلند شد و به راهش ادامه داد و با 

چقد الغر شده! رسیدیم تهران حتما باید ببرمش دکتر وگرنه چیزی ازش باقی 

 نمیمونهـ. 

سینا که دید اراد حواسش نیست، جرزنی کرد و راه میانبر رو انتخاب کرد؛ راهی که 

 درعرض پنج دقیقه اونارو به دریاچه میرسوند.  
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شد و اراد بیشتر تعجب کم کم صدای حرکت اب و برخوردش به سنگها بلند می

 میکرد. 

 با حرص کنار گوش سینا لب زد: 

 قبول نیست؛ شما جرزنی کردین. -

 فقط دو دقیقه منو کول کردین ولی در عوض باید چندین برابر درد بکشم. 

با شنیدن صدای خنده سینا، حرص و عصبانیتش بیشتر شد و گوش سینارو بین 

 گرفت .  دندوناش

هم رفتن و دستاش رو به پهلوی اراد رسوند و شروع کرد سینا از درد اخماش تو

 قلقلک دادنش.  به

چیزی نگذشت که دندونای اراد شل شدن و بعدش هم دست و پاهاش شل شدن و از 

 کمر سینا سر خورد.  

 با صدای بدی افتاد روی زمین و فوری دستاش رو به باسنش رسوند.  

 وری خودش رو تسکین بده. باسنش به شدت درد گرفته بود و نمیدونست چط

 با نزدیک شدن سینا، سرش رو بلند کرد و به چشمهای قرمز سینا خیره شد. 

سینا از این پررویی اراد به ستوه اومده بود و تالشش برای کنترل کردن خودش، 

 فایده بود.   بی

  

 دستش رو بلند کرد و چند سانتی متری صورت اراد، دستش رو نگه داشت. 
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چین بزنم که دندون سالم دیگه نداشته +حقت نیس هم

باشی؟ چشمای اراد از ترس دو دو میزد و لبا به شدت 

 میلرزیدن. 

 سینا با دیدن حال اراد، جلوی اراد زانو زد و کشیدش داخل بغل خودش. 

بعد از چند روزی که هم خودش رو و هم اراد رو عذاب داده بود، این بغل برای 

 ن مسکن دنیارو برای اراد داشت. هردوالزم بود و حکم قوی تری

 اراد ضعیف تر و شکننده تر از اون چیزی بود که سینا فکر میکرد؛ خیلی زود هق هقش

 بلند شد و سرش رو داخل بغل سینا قایم کرد. 

پشت سرهم و محکم، به کمر سینا چنگ مینداخت و خودش رو بیشتر به سینا فشار 

 میداد. 

بدون هیچ حرکت اضافی ایستادن تا بلکه اراد کمی چند دقیق های داخل همون حالت، 

 بشه.  اروم

وقتی که صدای هق هقش قطع شد و تنها فین فین ریزی به گوش سینا رسید، از 

 جداش کرد و به صور ت قرمز و خیس از اشکاش خیره شد.  خودش

 با کف دستش، صورت اراد رو از اشکاش پاک کرد و در اخر صورتش رو بین دستای

 فل کرد . بزرگش ق

+میخواستم به اندازه تمام روزایی که باید پیشم میبودی ولی نبودی، شکنجت کنم؛ 

 میدونی به جایی رسیدم که طاقت دیدن چشمای بارونیت رو ندارم.  ولی
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همین حرفای کوتاه و ساده ولی پر مفهوم، برای اراد کافی بود تا میون گریه لبش به 

 باز بشه.  خنده

 ولی دیگه نمیتونم بیشتر از این اذیتت کنم. +فکر نکن بخشیدمت؛

هربار که با دلیل یا بی دلیل تنبیهت کردم، خودم چندین برابر تو درد کشیدم و 

 سوختم. 

 اینبار نوبت اراد بود که حرفی بزنه و سینارو اروم کنه. 

 دستش رو بلند کرد و یکی از انگشتاش رو روی لب سینا گزاشت. 

 خیلی پشیمونم. -

 بد کردم ولی بخدا پشیمونم.  میدونم

سینا لبخندی زد و بدون هیچ حرفی، سرش رو خم کرد و لبای اراد رو به دهن 

 کشید. 

 با لذت مک میزد و زبونش رو به داخل دهن اراد حرکت میداد. 

 هیچکدوم تو حال خودشون نبودن و تنها به عشق و عالقه بینشون فکر میکردن. 

وادار کرده بود وسط جنگل، از تمام فکر و تنبیهات بگذره رو  ای که سینا  هعشق و عالق

 واراد رو ببخشه. 

با برخورد مشتای اراد به سینه سینا، سینا سرش رو عقب کشید و خیره توله ببرش 

 شد؛ توله ببری که پشت سرهم سرفه میکرد و نفس عمیق میکشید تا حالش جا بیاد.  

  

 گفت:  سینا با کمک زمین بلند شد و رو به اراد
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 +توله ببر به این ضعیفی نمیخواماا! 

 با شنیدن حرف سینا، خیلی زود خودش رو جمع و جور کرد و پشت سر سینا راه افتاد.  

 میگم ددی.. -

 سینا بدون اینکه به سمتش برگرده، جانمی به زبون اورد. 

 کی برمیگردیم تهران؟ -

 و ازش گرفت؛ گفت: نگاهی به اطرافش انداخت و بعد از اینکه کوله اراد ر

 +چرا؟ برای رفتن عجله داری! 

 هول کرده ن های گفت و با چشمای مظلوم به سینا خیره شد. 

اما سینا توجهی به چشماش نکرد و زیرانداز رو کنار درخت پهن کرد و روش 

 نشست. 

 دلیل سوال پرسیدن اراد رو میدونست، ولی نمیخواست حرفی بزنه.  

د که اراد متوجه منظورش شد و با اروم ترین سرعت سینا به کنارش اشاره کر

 ممکن،کفشاش رو دراورد و کنار ددیش دراز کشید.  

 سینا یکی از دستاش رو تکیه گاه سرش کرد و به سمت اراد، متمایل شد. 

دستاش اغواگرانه، تمام بدن اراد رو لمس میکرد و لحظه به لحظه بیشتر 

 میکردن.  پیشروی

 ترس قورت داد و به چشمای ددیش خیره شد.  اراد اب دهنش رو با

 چشمایی که هرجایی رو نگاه میکردن جز اراد. 
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 ی دَ... دد-

بدون اینکه دست از کارش بکشه و یا حتی نگاهی به اراد بندازه؛ هیس کشداری گفت 

 مهر سکوت رو به لبای اراد زد.   که

ن چند روز چندین بار در برابر حرکت های تحریک کننده ددیش، اونم وقتی که طی ای

 تامرز ارضا رفته و ناکام مونده، نتونست خودش رو کنترل کنه و خیلی زود سفت شدن

 التش رو حس کرد.  

ترس از اینکه برای چندمین بار ناکام بمونه، وادارش میکرد که عقب بکشه و اجازه 

 بیشتر از این ددیش جلو بره.   نده

 حالت ممکن به چشماش خیره شد. مچ دست سینارو گرفت و با مظلوم ترین 

سینا، ترس و استرس رو به خوبی میتونست از چشماش بخونه و این هم براش 

 بخش و هم ناراحت کننده بود.   لذت

 +نگران چیزی نباش؛ تنها قراره لذت نصیبت بشه. 

 تمام استرس و نگرانی هاش پوچ شدن و خودش رو به دستای سینا سپرد.  

  

اش رو بست و با فکر کردن به لذت ارضا شدن، ناخوداگاه با خیالی راحت چشم

 روی لباش نقش بست.  لبخندی

 حرکت دست سینا تندتر و اراد نیز بیشتر از قبل تحریک شده بود. 

 زیپ شلوار اراد رو باز کرد و شلوارش رو به همراهِ شرتش پایین کشید.  
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اه بلندی، داخل دستش خالی  چندبار باال و پایین کردن دستش کافی بود که تا اراد با

بشه. بدون اینکه دستش رو از روی الت اراد برداره، روی بدنش خم شد و لباش رو به 

 کشید.  دهن

 با اینکه ارضا شدن تمام انرژیش رو گرفته بود، اما با تمام توانش در تالش بود که بتونه

 لبای سینا رو ببوسه و تالفی این همه دوری و دربیاره. 

سینا عقب کشید و با دستمالی، دستش رو پاک کرد و اراد رو هم وادار کرد باالخره 

 که از حالت خوابیده خارج بشه و بشینه.  

 اما اراد بیحال تر از اون چیزی بود که بتونه خودش رو کنترل کنه؛ برخالف گفته های

 سینا،سرش رو به شونه سینا تکیه داد و چشماش رو بست.  

 رو به قصد قلقلک دادن روی پهلو اراد میزاشت، گفت:   سینا درحالی که دستاش

 و ل+پاشو ببینم خوابا

 اراد درحالی که جیغ میکشید و از خنده سرخ شده بود، خودش رو تکون میداد و در

تالش بود که از دست سینا نجات پیدا کنه؛ هرچند که تمام تالشش بی فایده بود و 

 از دستش فرار کنه.   میدونست که تا سینا نخواد، نمیتونه خوب

 ری... ریخ... ریخت... ول.. -

باالخره دست از قلقک دادنش برداشت و همین که دستاش شل شدن، اراد از جاش 

پرید ودرحالی که وسط پاش رو گرفته بود، سمت نزدیک ترین درخت رفت و پشتش 

 جاگرفت . 

ه شلوارش رو ای گذشت که اراد از پشت درخت بیرون اومد و درحالی ک هچند دقیق

 میکشید، چشم غره های ریز و درشتی به ددیش میرفت .  باال
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 که با هر چشم غره، لبخند سینا عمیق تر و چشم غره های اراد درشت تر میشد. 

 قبل از اینکه اراد به سینا برسه، سینا خودش بلند شد و تا میانه راه رفت. 

 دست اراد رو گرفت و سمت دریاچه کشوندش. 

 دو نفره! نظرت؟ +یه شنای 

 ذوق زده به سینا نزدیک تر شد و سرش رو روی شونه سینا گزاشت. 

 با هرچیزی که مشترک با تو باشه من موافقم؛ حتی به غلط.  -

 سینا لبخندی از سر خوشی زد و از خودش دورش کرد. 

 طبق معمول، گونه ها سرخ شده بودن و سر داخل یقه فرو رفته بود. 

 میت محکم ترین دلیل برای قبول کردن این رابطه بود.+همین پاکی و معصو

 اینبار نوبت اراد بود که از خوشی لبخند بزنه و برای سومین بار در روز، لباشون چفت

 هم بشه و از تمام عالم و ادم دور بشن. . 

ای از ارامش  هی همو به دهن میکشیدن و وارد خلسبی توجه به اطراف، طعم لبا

 میشدن. 

تی که هر دو نفس کم اوردن و توانی برای ادامه دادن نداشتن، از هم باالخره وق

 جداشدن. 

سینا حتی اجازه نداد کمی نفسشون باال بیاد؛ فورا دست اراد رو گرفت و سمت 

 دوید.  دریاچه

 بدون اینکه لباساشون رو دربیارن، اول اراد رو داخل اب انداخت و بعد خودش، با

 پرشی بلند داخل اب پرید.  
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 اب یخ بود و اراد از سرما، لباش میلرزید و دندوناش بهم میخوردن.  

 برخالف اراد که در جنب و جوش بود تا خودش رو گرم کنه، سینا با خیالی اسوده

 چشماش رو بسته بود.  

 تنها جایی که شاید کمی از سرمای بدن اراد کم میکرد، بغل سینا بود و بس.  

 و صورتی که اب ازش چکه میکرد، سمت سینا رفت.  اراد با چشمایی مظلوم و سر 

با اروم ترین حالت ممکن و بدون هیچ سر و صدایی، داخل بغل سینا خزید و دستاش 

 رودور کمرش، قفل کرد. 

ای که از سرما داخل بغلش گوله  سینا چشماش رو باز کرد و به تولش خیره شد؛ توله

 بود و موهاش به پیشونیش چسبیده بود.   شده

 کنترل کردن خودش در برابر اون همه دلبری بی اراده اراد، کار غیر ممکنی بود.  

 دستاش رو زیر باسن اراد فرستاد و بلندش کرد.  

 حاال داخل بغل ددیش جا گرفته بود و به چشمهای هم خیره شده بودن.  

 دن.  دلتنگی هردو  چیزی فراتر از سه تا بوسه بود و هنوز هم تشنه لبای هم دیگه بو

 اراد بود که برای بوسه چهارم پیش قدم شد.  

 چشماش ناخودآگاه بسته شدن و سر به سمت جلو کشیده شد.  

اما قبل از اینکه لباشون بهم برسه، سینا سرش رو خم کرد و گردن اراد رو بین 

 گرفت.  لباش

 با شدتی که از دلتنگی نشات میگرفت، گردن اراد رو مک میزد و میبوسید.  
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ای از  هی بوسه میکاشت و به سمت قسمت دیگهر بوسه، گاز ریزی به بجا بعد

 گردن،سر رو خم میکرد.  

تمام گردن رو بوسید و گاز گرفت؛ دیگه جایی نمونده بود که از تیررس بوسه ها 

 وگازها پنهان مونده باشه.  

 عقب کشید و به اراد خیره شد.  

 ه بود.  چشمهاش رو بسته بود و لبارو به دندون گرفت

تازه میفهمید چرا صدایی از پسر حش*ریش بلند نمیشد و تمام مدت، صدای اب و 

 ها نصیبش شده بود.   پرنده

 اراد با خیال این که بوسه ها هنوز ادامه داره، چشماش رو باز نکرده بود و منتظر بوسه

 بعدی بود که گرمای وجودش رو گرم تر کنه.  

 که باید صدای اه و ناله اراد رو میشنید اما اراد سکوت سینا به تالفی تمام دقیقه هایی

کرده بود، نیشگونی از کپالی باسنش گرفت و با صورت جدی، به چشمای ترسیده 

 ارادخیره شد.  

 +تا حاال بهت نگفتم ؟ 

 با ترس و استرس از این تغیر یهویی، لب زد:  

 چی..چیو.. ؟ _

  ¡+اینکه اه و نالت قشنگ ترین موسیقی دنیاس

 چی نمیدونست و نمیشد این از تر بزرگ چشماش

 .  بگه
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تمام عقل و زبون قفل کرده بودن و توانایی فکر کردن و حرف زدن رو از دست 

 بودن.   داده

سینا از این همه دست پاچگی، لبخندی روی لبش اومد و اراد رو از سردرگمی خارج 

 کرد. 

 ار گوشم پر بشه از صدات.  +پس از این به بعد، لبات رو به دندون نگیر و بز

 لبخندی خجل وار زد و چشم ارومی گفت.  

انتظار همچین حرفی رو، از ددی سخت و مغرورش نداشت و همین باعث شده 

 تعجب کنه.   بود

  

 سرمای اب، کار خودش رو کرد و درحالی که هردو از سرما پاهای خودشون رو حس

 ن که وسایالشون بود.  نمیکردن، از اب بیرون اومدن و سمت جایی رفت

 سینا خیلی زود دست بکار شد و اول لباسای اراد رو عوض کرد و بعد، لباسای خودشو.  

پتویی که همراه خودش اورده بود رو روی دوش اراد انداخت و خودش درگیر 

 کردن اتیش شد.   درست

چوب هارو روی هم گزاشت و بعد از خراب کردن چندتا کبریت، باالخره اتیش 

 روشن کرد و کتری که پر از اب کرده بود رو روی اتیش گزاشت. رو

 چایی اتشی، اونم وسط جنگل عجیب میچسبید.  

 با صدای اراد، از کنار اتیش بلند شد و سمت اراد رفت. 

 ای از پتو رو روی خودش انداخت.   هکنار اراد جا گرفت و گوش
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 کدوم حرفی نمیزدن.  هردو کنار و چسبیده بهم، به اتیش زل زده بودن و هیچ

 شاید کمی سکوت برای درک کردن اتفاقات امروز، برای هردو نیاز باشه.  

 سکوتشون خیلی طول نکشید که اراد شروع کرد به تکون خوردن.  

 +بچه نمیتونی یک ساعت اروم بشینی ؟ 

 گویا از لفظ بچه خوشش اومده بود و با چشمایی ستاره بارون، سمت سینا برگشت.  

 میتونم ولی زمین اجازه نمیده.  من -

خوشحال بود از این تغیر اراد، تغیری که باعث شده بود اون اراد ساکت قبل نباشه و 

 دربرابر هر حرفی سکوت نکنه.  

 شیرین زبونی میکرد و نمیفهمید که هربار، به چه اندازه دل سینارو زیر و رو میکنه.  

 هد و ناخوداگاه، سمتش خم شد و گونی بوکنترل کردن خود در برابر اراد چیز ناممکن

 اشرو به دندون گرفت.  ه

قصد محکم گاز گرفتن رو نداشت پس قبل از اینکه ردی روی پوستش بمونه، سرش 

 روعقب کشید.  

اراد فوری یکی از دستاش رو روی گونش گزاشت و به حالت قهر، پشت به سینا کرد.  

نکرده بود رو یک جا درمیورد و  توله تخص داشت تالفی همه روز هایی که ناز

 هرچندکه نازش به شدت خریدار داشت.  

 سینا دستاش رو دور شونه های اراد قفل کرد و به خودش چسبوندش.  

 کنار گوشش با صدایی اروم که تمام وجود اراد رو زیر و رو میکرد، گفت:  

 +وقتی یهو شروع میکنی به دلبری کردن، باید فکر عواقبش هم باشی.  
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 خیلی زود دوباره گونه ها رنگ سرخ به خودشون گرفتن و سر، داخل یقه فرو رفت.  

  

 داخل ماشین نشست و فورا، گوشی سینارو برداشت.  

خیلی وقت بود که از عماد خبری نداشت و دروغ چرا؟ کنجکاو 

 یک تنها ¡شده بود که بفهمه رابطش با آیرین به کجا رسیده. 

 .  بزنه زنگ بهش و بیاد االب شمارش که بود کافی سرچ

 چند بوق بیشتر نخورده بود که سینا در ماشین رو باز کرد و نشست.  

 با دیدن گوشیش دست اراد، اخم کمرنگی روی پیشونیش.  

اراد لبخندی زورکی زد و گوشی رو از کنار گوشش برداشت و تماس وصل نشده 

 روقطع کرد. 

 فقط خواستم به عماد زنگ بزنم.  -

 ای از اخماش کم بشه، سری تکون داد و ماشین رو روشن کرد.   هاینکه ذربدون 

  ¡ددی-

 تنها صدای سرد و خشکش، کافی بود که اراد بفهمه گاوش زاییده.  

 ببخشید.  -

 +راجبش صحبت میکنیم.  

 تنها اراد بود که میفهمید این حرف پره از تهدید و تنبیهه.  

 میشگی، دستارو بغل گرفت. لبارو به دندون گرفت و طبق عادت ه
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 +مگه نمیخواستی زنگ بزنی؟خب بزن.  

 +زنگ بزن که حداقل باهاش حرف زده باشی و تنبیه بشی.  

 جمله اخر رو اروم گفت؛ ولی نه به اندازهای که اراد صداش رو نشنوه.  

 نمیخوام.  -

 زنگ نمیزنم دیگه.  

  ای گفت.  هشین رو باالتر برد و بیخیال، باشسرعت ما

 از حرص، دندوناش رو داخل پوست لب فرو کرد و به جونشون افتاد.  

چنان با حرص لبارو به دندون گرفت که خیلی زود، شوری و گرمی خون رو داخل 

 دهنش، حس کرد.  

 اخماش توهم رفتن و با چندش، دستمالی برداشت و روی لب زخمیش گزاشت.  

حرفی نزدن؛ سینا به جاده خیره چند دقیق های به همین منوال گذشت و هیچکدوم 

 اراد دودل شده بود.   بود و

اون که به هر صورت قرار بود توبیخ بشه؛ پس به قول ددیش، چرا زنگ نزنه که 

 بادلیل محکم تری توبیخ بشه ؟ 

 زیر چشمی نگاهی به سینا انداخت و گوشی رو برداشت.  

 یش هم خیره بود.  در تمام مدتی که شماره عماد رو میگرفت، زیرچشمی به دد

چندین بار پشت سرهم، شماره عماد رو گرفت؛ ولی هربار، تماس رو جواب نمیداد و 

 دراخر هم گوشی رو خاموش کرد.  

 با حرص گوشی رو سرجاش گزاشت و زیر لب، شروع کرد به بد و بیراه گفتن.  
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 به خودش اراد از این طرف بد و بیراه نثار عماد میکرد و عماد از اونطرف، از ترس

 میلرزید. 

امروز باالخره قرار بود حسابش با مامیش صاف بشه و ترس عجیبی به دلش افتاده 

 بود.  

 روی تخت چهار زانو نشسته بود و خودش رو محکم و پشت سرهم، تکون میداد.  

  

 با اومدن آیرین به اتاق؛ از حرکت ایستاد و خیره مامیش شد.  

 شم رو میزد با ترکیب رنگ قرمز و مشکی، عجیبلباسی چرم براق که از دور هم چ

 ترس رو به دل عماد مینداخت.  

 اب دهنش رو پایین فرستاد و بی اراده، خودش رو عقب کشید.  

ای نگاه به اون جسم لرزون، سمت کمدی رفت که پر بود از  هآیرین بدون ذر

 ترکه وکمربند و سایر وسایل تنبیه.  

 اجازه داد تا عماد؛ به خوبی همه وسایل رو ببینه.  در کمد رو تا اخر باز کرد و 

به غلط کردن بیوفته و چشما پر تنها دیدن چندتا از کمربندا و شالق ها کافی بود تا 

 ن. بش

 ترکه نسبتا نازکی برداشت و با اروم ترین سرعت ممکن، سمت عماد برگشت.  

شدت  هرلحظه که میگذشت استرسش بیشتر میشد و از ترس، حالت تهوعش

 میگرفت.  
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با نزدیک شدن آیرین به تخت، دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه و از روی تخت 

 پرید.   پایین

دستاش رو جلوی دهن گرفت و درحالی که پشت سرهم عوق میزد، سمت سرویسی 

 که داخل اتاق بود.   رفت

آیرین با اعصابی داغون، ترکه رو روی تخت انداخت و پشت سرش وارد سرویس 

 د.  ش

 سرش رو زیر اب گرفته بود و نفس عمیق میکشید. 

پشت سرش ایستاد و دستش رو گزاشت روی کمرش که باعث شد از جا بپره و 

 بخوره داخل شیر اب.   سرش

این حرکتش، اعصاب ضعیف شده آیرین رو ضعیف تر کرد و باعث شد دستش باال 

 و محکم روی گردنش فرود بیاد.   بره

دی به عالوه درد بدی رو ایجاد با گردن خیسش، صدای بلنبرخورد دست مامیش 

 د. کر

 ولی از ترسش ،جرئت هیچ حرکت اضافی رو دیگه نداشت.  

 کمی که حالش بهتر شد، پشت سر مامیش از سرویس خارج شد و وسط اتاق ایستاد.  

 برخالف انتظارش که فکر میکرد قراره همون تنبیه قبلی صورت بگیره، آیرین از اتاق

 یرون زد و بعد از چند دقیقه، با چهار بطری پر از اب به اتاق برگشت.  ب

 بطری هارو دو تا دوتا بهم چسب زد و جلوی عماد مات برده ایستاد.  

 +پای راست باال.  
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 هیچ جایی برای مخالفت و لجبازی نمیدید؛ پس خیلی زود پای راستش رو باال برد.  

 +دو تا دستت هم بگیر باال.  

 و که باال برد، بطری هارو داخل کف دستاش گزاشت و عقب کشید.  دستار

سنگینی دست، باعث شده بود تعادلش رو نتونه حفظ کنه و هرلحظه تا مرز افتادن 

 بره.  پیش

 +به ازای هرباری که بطری ها از دستت بیوفته پنجتا اسپنک برای خودت میخری.  

بعد از پونزده دقیقه، پای چپت باال  تا پونزده دقیقه باید پای راستت باال باشه و

 میگیری.  

 نگاهی به بطری ها انداخت و چشم ارومی زمزمه کرد. 

نمیدونست چقد گذشته، فقط میدونست دیگه دستاش رو حس نمیکنه و 

 نمیتونه اینوضعیت رو تحمل کنه.  

 با التماس به مامیش خیره شد که روبروش نشسته بود و نگاهش میکرد.  

 ما.. -

فش کامل نشده بود که آیرین انگشتش رو به نشونه سکوت باال گرفت و حر

 کشداری، نصیبش کرد.   هیس

  

قیقه تا پایان پونزده دقیقه اول مونده بود که دستا شل شدن و هر چهار نها دو دت

 بطری ،روی زمین افتادن و تا جلوی پای آیرین، قل خوردن.  

 ستاش گزاشتشون.  آیرین بطری هارو برداشت و دوباره روی د
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 +دو دقیقه اخر رو بهت میبخشم.  

 پونزده دقیقه بعدی شروع شد.  

هرچند که لطف بزرگی بهش شده بود؛ اما دستا دیگه توان باال موندن رو نداشتن و 

 هم شدت درد گرفته بودن.   پاها

 لبارو به دندون گرفت و دوباره سر رو داخل یقه قایم کرد.  

جولون میداد، لبخندی روی لبش اومد و عمدا، دستاش رو  از فکری که داخل سرش

 شلتر گرفت که دوباره بطری ها روی زمین افتادن.  

شاید اسپنک هم تنبیه بدی نباشه؛ البته تا وقتی که اسپنک از بازی های مورد عالقشه 

 وترسی ازش نداره. 

 سرش رو باال گرفت و خیلی جدی رو به آیرین گفت:  

 یقه ها، اسپنکم کنین.  به ازای همه دق-

 باال رفتن لب آیرین و پوزخند صدا دارش، همون چیزی بود که انتظار داشت.  

با همون نیشخند گوشه لب، از روی مبل بلند شد و سمت کمدی رفت که عماد هم 

 خوبی رویتش کرده بود.   به

پدل رو برداشت و درحالی که سمت تخت میرفت، به عماد اشاره کرد که پشت 

 راه بیوفته.   شسر

 اسپنک با پدل چیزی نبود که انتظارش داشت.  

 اون یه اسپنک عادی با ضربه دست مامیش میخواست نه یه پدل زمخت و سفت.  

 با ترس و لرزه سمت تخت رفت و روی پاهاش مامیش خوابید.  
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آیرین شلوار و شرتش رو باهم پایین کشید و دستی به اون توپک های سفید و نرم 

 .  کشید

حرکت دستاش روی باسن عماد و گاهی بازی کردن با سوراخ مقعد و التش، کافی 

 بودکه ترس رو از یاد ببره و درگیره لذت بشه.  

 لذتش خیلی پایدار نبود که پدل روی باسنش فرود اومد.  

 ای یهویی بود که دادی از لباش خارج شد.   شدت زیادی نداشت؛ اما به اندازه

وی لباش گزاشت و با کشیدن چند نفس عمیق، سعی در کنترل دستاش رو فورا ر

 خودش داشت.   کردن

 پنج ضربه بیشتر نوش نکرده بود که صدای اعتراضش بلند شد.  

 دستش رو روی باسنش گزاشت و با صدایی پر از درد، مامیش رو صدا زد.  

 ما...ما. .. -

ردالی های سفید انداخت آیرین، دستش رو از روی باسنش برداشت و نگاهی به اون گ

 خیلی زود قرمز شده بودن.   که

 پدل رو روی تخت گزاشت و سمت کشوی کنار تخت خم شد.  

 پمادی که برای جلوگیری از لختگی و کبودی بود رو برداشت و جاهای ضرب دیده رو

 باهاش ماساژ داد.  

ید و وادارش قبل از اینکه دوباره اه و نالش بلند بشه و شل بشه، دست از کارش کش

 کردکه بایسته.  

 +اتاق بغلی رو گفتم اماده کنن.  
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 به زبون اوردن حرفش سخت بود، اما سکوت کردن هم در مرامش نبود.  

 یعنی من پیشتون نخوابم ؟  -

 شکه شده از سوال عماد؛ سرش رو باال گرفته و به اون دو چشم منتظر خیره شد.  

 داری بخوابی، کنار منه.   ای خواست بگه: تنها جایی که حق لحظه

 اما با یاداوری وسایلی که داخل اتاق گزاشته بود؛ خطی روی تمام افکار و گفته های

 ذهنش کشید.  

 +نه؛ حاالهم برو.  

 مغموم و سربه زیر ،چشمی گفت و سمت در راه افتاد.  

 دستش به در نرسیده بود که دوباره صدای آیرین بلند شد.  

 ضولی هم نکنی.  سعی کن بخوابی و ف-

 چشمی پر از حرص گفت و خیلی زود از اتاق بیرون زد.  

همین یک جمله آیرین کافی بود که عماد قید خواب رو بزنه و مشغول سرک کشیدن 

 اتاق بشه.   به

هرچند که آیرین، با کمک دوربینی که داخل اتاق جاساز کرده بود تمام حرکات 

 رفتارش رو زیر نظر داشت.   و

  

 ستگی، دستی به چشماش کشید و خودش رو روی تخت انداخت.  از خ

  تمام اتاق رو زیر و رو کرده بود اما چیزی پیدا نکرده بود؛ از طرفی هم میدونست

 حرف مامیش بی دلیل نبوده.  



421 
 

 نگاهی به اتاق انداخت و در اخر چشمش روی کمد لباسی، ثابت موند.  

 پا، سمت کمد رفت.   بیحال از روی تخت بلند شد و چهار دست و

 اولین کشو رو باز کرد و با تعجب، به دامن های چین دار و نیم تنه های ست خیره شد.  

چه دلیلی داشت داخل اتاقی که به گفته مامیش، برای اون اماده شده بود، همچین لبا 

 گزاشته بشه؟  سایی

 کشوی بعدی رو باز کرد و به انواع سوتین و شرت خیره شد.  

 ذهنش داشت باز میشد و دلیل وجود این لباس هارو میفهمید.  کم کم 

 کشوی اخر رو باز کرد و با دیدن لوازم ارایشی ها، کامال از قصد مامیش مطلع شد.  

ای خودش رو داخل اون لباسا تصور کرد و لبخندی همراه به خجالت، روی  لحظه

 شکل گرفت.  لباش

   دلش غنج میرفت و از خود بی خود شده بود.

 اخرین نگاه رو به تمام لباسها انداخت و از پای کمد، بلند شد.  

 خودش رو دمر روی تخت انداخت و یکی از بالشت هارو داخل بغل گرفت. 

لباش رو محکم بهم فشار میداد تا از خوشحالی جیغ نزنه؛ اما خبر نداشت که آیرین 

 ربونش میره.  تماشاش میکنه و با هر حرکتی که انجام میده، در دل ق داره

 شاید پوشیدن لباسهای زنونه برای یک مرد، از نظر افراد زیادی مضحک باشه.  

اما عمادی که تا حدودی اسلیو و تشنه تحقیره، پوشیدن همچین لباسهایی براش 

 شیرین ترین شیرینی دنیا رو داره.   حکم
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الش همیشه در خیاالت و تفکرات خودش، همچین روزی رو مجسم میکرد و با خی

 میشد؛ اما االن تنها چند قدم با حقیقی شدن رویاش فاصله داره و این براش خیلی ارضا

 خوشحال کننده بود.  

 ای به لباسها فکر میکرد که نفهمید کی چشماش گرم شد و کی خوابش برد.   هازبه اند

 حتی وقتی هم چشماش بسته شدن؛ لبخندش هنوز از روی لباش پاک نشده بود.  

  

 یدن دستی به دور گردنش، یک چشمش رو باز کرد و به اراد خیره شد.  با پیچ

یکی از پاهاش رو روی بدنش انداخته بود و حاالهم دستش رو دور گردنش قفل 

 بود.   کرده

نگاهی به ساعت روبروش انداخت و با دیدن عقربه ها روی عدد ده ،دست و پای اراد 

 رو کنار زد و بلند شد.  

ای دست به کمر، چشماش رو بست و کارای امروزش  هو چند دقیق کنار تخت ایستاد

 با خودش مرور کرد.   رو

 در اخر با کش و قوسی، کوفتگی های بدنش رو گرفت و سمت حموم رفت.  

 شیر رو باز کرد تا وان پر بشه و دوباره به اتاق برگشت. 

   بدون اینکه بیدارش کنه، دست زیر پا و کمرش انداخت و بلندش کرد.

 خوب میدونست اگه بیدارش کنه، غر میزنه و اوقات هردوشون رو تلخ میکنه.  

 اراد رو گزاشت داخل وان و خودش هم شروع کرد به دراوردن لباساش.  
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خیس شدن بدنش، زودتر از اون چیزی که سینا فکر میکرد، باعث شد بیدار بشه و 

 باچشمایی پر از تعجب، به ددیش خیره بشه.  

دن اون اخمایی که برای جلوگیری از هر نق زدنی بود، لباش رو بهم فشرد و اما با دی

 باحرص، به اب خیره شد.  

سینا هم خیلی زود لخت شد و بعد از اینکه چندتا شامپو رو داخل اب ریخت، وارد 

 شد و پشت سر اراد نشست.   وان

 کمی خودش رو جلو کشید و با چشمایی بسته، دستاش رو بغل گرفت. 

 میدونست که تولش داره با زبون بی زبونی میگه که قهرم.  خوب

 دستاش رو دور شکمش حلقه کرد و کشیدش داخل بغل خودش.  

 سرش رو خم کرد و بوسه ریزی روی گردنش کاشت.  

 بوسه هاش، هیچ جایی رو بی نصیب نمیزاشتن و خیلی زود، تمام گردنش مهر مالکیت

 خورد.  

دهن میکشید، دستاش رو به سمت پایین سوق داد و از همزمان که الله گوش رو به 

 شرت، شروع کرد به مالیدن الت سفت شدش.   روی

 خیلی زود اه و نالش فضای حموم رو پر کرد و از شدت خواستن، به خودش میپیچید.  

 ست.  خودش رو باال کشید و لبه وان نش سرش رو از گردنش بیرون کشید و کمی

گونه هایی به رنگ هلو، سمت سینا چرخید و به حرکاتش اراد با چشمایی خمار و 

 شد.   خیره

 سینا با دست التش رو کمی باال و پایین کرد و به اراد اشاره کرد. 
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+میدونی که اینجا روان کننده نداریم؛ اگه میخوای جر نخوری، خودت دست به کار 

 شو.  

 اب دهنش رو قورت داد و خودش رو جلوتر کشید. 

 داخل دست گرفت و با کمی دودلی، باالخره به دهن کشیدش.  الت سینارو 

چشماش رو بسته بود و تمام تالش خودش رو به کار گرفته بود که دندون نزنه و 

 رو خوب انجام بده.   کارش

 سینا دستاش رو به لبه وان گرفته بود و لباش رو از شدت داغی و تنگی دهن اراد، به

 دندون گرفته بود.  

جود هردو رو فرا گرفته بود و از گذشت دقیقه ها و ثانیه ها غافل بودن.  لذت تمام و

 سینا دستاش رو پشت گردن اراد گزاشت و شروع کرد به ضربه زدن داخل دهنش.  

 التش تا ته حلق اراد میرفت و برمیگشت.  

حالت تهوع، افت فشار و درد الت سفت شده، همگی دست به دست هم داده بودن تا 

 ون و بیحال بشه.  ارادبی ج

باالخره التش رو از دهنش بیرون کشید و کمکش کرد که داخل وان، چهار دست و 

 بشه. ..  پا

  

دستای مشت شدش رو کف وان گزاشت و بدون اینکه خودش بخواد، چشماش بسته 

 شدن.  

سینا پشت سرش جا گرفت و بعد از کمی بازی کردن با سوراخ مقعدش، انگشتاش 

 و التش رو جایگزین انگشتاش کرد.   بیرون کشید رو
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 هنوز هم به سایز سینا عادت نکرده بود و تحملش، طاقت فرسا بود.  

خیلی طول نکشید که سینا دستاش رو روی شونه های اراد گزاشت و ضربه هاش 

 روشروع کرد.  

 با هر حرکت التش به داخل سوراخ اراد، چشمای اراد از درد و سوزش، فشرده تر

 میشد.  

ضربه ها رفته رفته شدت میگرفتن و اگه شونه های اراد زندانی دستای سینا نبود، قطعا 

 به جلو پرت میشد.  

 کم کم دستا به سمت گردن حرکت کرد و گردن رو بین دو دست گرفت.  

حاال عالوه بر درد و سوزش، خفگی هم تمام وجودش رو گرفته بود و دهنش 

 بسته میشد.   ای اکسیژن، به شدت باز و ذره برای

اراد رو به سمت باال کشید و بدون اینکه گردنش رو ول کنه، بدنش رو به بدن 

 چسبوند.   خودش

دیری نگذشت که سینا شروع کرد به ضربه زدن به نقطه حساسش؛ درد و سوزش کم 

 شدو جاش رو به لذت و شهوت داد.  

له از سر لذت های خیسشون بهم، سکوت حموم رو میشکست و اه و نا برخورد بدن

 هردو،موسیقی بود که گوش هردو رو پر میکرد.  

سینا دستاش رو به الت اراد رسوند و درحالی که داخل سوراخش ضربه میزد، التش 

 روهم پمپ میکرد.  

 چیزی نگذشت که سینا داخل اراد و اراد داخل دست سینا، با اه بلندی ارضا شدن.  
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 مکش کرد از وان بیرون بیاد.  سینا خودش رو از اراد بیرون کشید و ک

 ارضا شدن تمام شیره جونش رو کشیده بود و هیچ انرژی دیگه نداشت.  

خودش رو به سینا تکیه داد و سینا، تمام بدنش رو با دقت شست و در اخر، نگاهی 

 سوراخ متورمش انداخت.   به

 سمت رختکن فرستادش و تنپوشی، تن هردوشون کرد. 

 وند و پمادی از کشو برداشت.  اراد رو روی تخت خواب

 تنپوش رو کنار زد و کپالی باسنش رو ازم فاصله داد.  

 سوراخش هنوز سرخ بود و نیاز به درمان داشت.  

 کمی از پماد رو روی سوراخش ریخت و با انگشت، دیواره های داخلی و بیرونی

 سوراخش رو چرب کرد.  

 ش باید بریم شرکت.  +تا یچیزی برات اماده میکنم استراحت کن؛ بعد

 هوم ارو م و بی جونی گفت و سرش رو بیشتر به بالشت فشرد.  

  

 بردن اراد به جلسه اونم با وضعیتی که داشت، کمی غیر معقول بود.  

 اما وجودش هم به عنوان یکی از مهندسا ضروری بود.  

 سرش رو رویتا رسیدن اسانسور به پارکینگ، اراد خودش رو به سینا تکیه داده بود و 

 شونه محکم و سختش گزاشته بود.  

 با رسیدن اسانسور به پارکینگ، میخواست از سینا جدا بشه و باقی راه رو خودش طی

 ای رو بهش نداد.   کنه اما همچین اجازه
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تا رسیدن به ماشین، اراد رو محکم تر به خود فشرد و حلقه دستش رو به دور 

 کمرش،تنگ تر کرد.  

دش، خودش هم سوار شد و ماشین بشینه و بعد از بستن کمربن کمکش کرد داخل

 شرکت راه افتاد.   سمت

 درد زیاد و غیر قابل تحملی نداشت؛ اما به این اندازه از توجه و محبت سینا هم راضی

 نبود و در طلب حجم بیشتری بود.  

 کمی خودش رو باال کشید و یکی از دستاش رو روی کمرش گزاشت. 

 ای پارک کرد و سمتش چرخی د. هحالتش، ماشین رو گوش ینا با دیدنس

 +توله ببر داره ناز میکنه یا واقعا درد داره؟ 

 اخماش رو توهم کشید و سرش رو به حالت قهر، به سمت شیشه چرخوند.  

ناخوداگاه، دلبری و ناز های ریزی داخل حرکاتش به نمایش میزاشت و سینا رو 

 بیشتراز خود بی خود میکرد.  

 ینا یکی از دستاش رو به سمت اراد برد و از زیر لباسش، ردش کرد.  س

 دستش، پوست و گوشت رو به بازی گرفته بود و بطور معجزه اسایی، همون یک ذره

 درد رو هم داشت از بین میبرد.  

گرمی دست سینا روی کمرش، غیرارادی لبخندی رو روی لبش شکل داده بود و 

 که تالشش بی فایده بود.   در پنهانش داشت؛ هرچند سعی

 دست سینا رو از روی کمرش برداشت و به سمتش چرخید.  
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چه عیبی داشت بوسه زدن به دست کسی که حکم همه کس رو براش 

 داره؟ یا کسی که همه جوره پشتش بوده و تنهاش نزاشته؟ 

 بوس های به پشت دستش زد و با لبخندی خجل وار، به چشمای سینا خیره شد.  

 یی که خیلی وقت بود شده بود دار و ندارش.  چشما

کنترل کردن خود، در برابر دلبری هایی که طبیعی و بدون هیچ قصد و غریزی 

 بود؛کار سختی بود.  

 فارغ از مکان، سرش رو داخل گردن اراد فرو کرد. 

 نفسای داغ و منظمش، تمام بدن اراد رو مور مور و از خود بیخود میکرد.  

به گردنش زد و با صدایی که شده بود موسیقی زندگی اراد، زیر بوس های خیس 

 لب زد:   گوشش

 +دلبری نکن توله سگ.  

مگه میخوای یه راند دیگه تو ماشین داشته باشیم ؟ 

 لبارو به دندون گرفت و سینارو از خودش دور کرد. 

 ب...ریم...ممکنه دیر برسیم.  -

 دوباره روشن کرد.  گی تولش زد و ماشین رو بنیشخندی از بی جن

 اینبار با سرعت بیشتری سمت شرکت راه افتاد.  
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هردو دوشا دوش هم وارد شرکت شدن و اولین کسی که به چشم هردو اومد، عمادی 

 که تیپش با تمام ادمای شرکت فرق میکرد.   بود

هرچند که گوشه ترین قسمت شرکت ایستاده بود و سرش رو زیر انداخته بود؛ اما 

واره زخمی و تیشرت لشی که تنش بود، به شدت جلبه توجه میکرد و سینا و شل اون

 متعجب کرده بود.   اراد رو

هردو متعجب از اینکه آیرین چطوری بهش اجازه داده با همچین تیپی بیرون بیاد، 

 رفتن.   سمتش

 عماد با دیدن دو اشنا، گل از گلش شکفت و تمام اخطار های آیرین رو از یاد برد.  

 ینا ابرویی باال انداخت و رو به عماد گفت:  س

 +افتاب از کدوم طرف درومده ؟ 

 عماد که به خوبی منظور سینا رو فهمیده بود، نگاهی به اراد انداخت و دوباره سرش رو

 زیر انداخت.  

تنها همین یک حرکت کافی بود تا هردو بفهمن که گاو عماد زاییده و چوب خطاش 

 پرشده.  

 روی شونه عماد کوبید و با لحنی که استرسش رو دوبرابر میکرد گفت:   سینا دوباری

 +ارزوی زنده موندن دارم برات.  

 غیر ارادی چشما پر شد و انگشتاش رو بهم فشار میداد تا شاید از استرسش کم بشه.  

 سینا در گوش اراد، مواظب خودت باشی زمزمه کرد و سمت سایر مهندسا رفت.  
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هرکدوم در دو جبهه مخالف بودن و نمیشد بیشتر از این کنار هم  از حاال به بعد

 باشن.  

 اراد دستای لرزون عماد رو داخل دست گرفت و شروع کرد به دلداری دادن.  

میدونست همه حرفاش امیده واهیه و نمیتونه از استرس عماد کم کنه؛ اما بازهم 

 . میزد تا شاید از غیب نظری برسه و عماد اروم بشه حرف

 ای بهت نمیزنه و. ...   میدونی که ضربه-

 نزاشت حرف اراد تموم بشه و روی نزدیک ترین کاناپه نشست.  

 م +بابا میدون

اصال خودم از عمد همچین لباسی پوشیدم چون عجله داشت و حواسش به لباس من 

 نبود.  

 ولی دست خودم نیست، یهو ترس به دلم میشینه که. ..  

ق جلسه و اشاره منشی به افراد داخل سالن، حرف عماد هم با باز شدن در اتا

 موند.   نصفه

 اراد به ناچار از کنار عماد بلند شد و سمت اتاق جلسه رفت. 

 با رفتن اراد و خالی شدن سالن، دوباره تنها شد و فکر و خیال هجوم اورد به مغزش.  

  ¡اقا عماد×

 سرش رو بلند کرد و به منشی خیره شد.  

 گفتن تا تموم شدن جلسه، داخل اتاقشون منتظر بمونین.  خانم ×

 ای گفت و سمت اتاق مدیریت رفت.   هباش
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 ای فضولی، روی کاناپه دراز کشید و چشماش رو بست.   هبدون ذر

 شب قبل، هر چند دقیقه یک بار با دیدن خواب اون لباسای رنگی و پر زرق، از خواب

  میپرید و نتونسته بود درست بخوابه. 

ای ارامش هم که شده، چشماش رو  هسترس و ترس وادارش میکرد برای ذرحاالهم ا

 و همه چی رو به دست زمان بسپاره.   ببنده

  

صدای تق تق کفش و بعدش گرفتار شدن موهاش داخل دستی، وادارش میکرد 

 ترسیدش رو باز کنه.   چشمای

ناپه نشسته بود و آیرین با اخمی که کل صورتش رو گرفته بود، کنارش روی کا

 رو به اسارت گرفته بود.   موهاش

 +کجای راه رو اشتباه رفتم که باعث شده عین یه توله سگ هرزه لباس بپوشی ؟ 

 +دوست داری همه بدنت ببینن و یه حالی ازش ببرن؟ 

 سکه افتاده بود.  کار به غلط کردن و از ترس به سک همین اول

هم باال رفت و تنها زیر چشمی میتونست موهاش رو به سمت باال کشید که سرش 

 رو نگاه کنه.   مامیش

 مامی که االن به حد یه میسترس دارک میتونست براش خطرناک باشه.  

 ما... -

 زبون باز کردنش غیر ارادی بود؛ اما پشت دستی که تو دهنش فرود اومد، کامال ارادی

 بو د. 
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ه از گوشه لبش داره پایین لب گز گز میکرد و گرمی خون رو میتونست حس کنه ک

 میاد.  

 +فقط الل شو 

 چَ... -

 دست دوباره باال رفت و قبل از اینکه اجازه هر حرکتی رو بهش بده، محکم تر از قبل

 روی لباش فرود اومد.  

 و +گفتم الل ش

بدون اینکه موهاش رو ول کنه، از روی کاناپه بلند شد و وادارش کرد همراه با 

 خودش،بلند بشه.  

 موهاش رو ول کرد و به میزش تکیه داد.  

 +لخت شو 

 با دستایی لرزون و بدنی پر از لرز، شروع کرد به اوردن لباساش.  

 شلوارش رو دراورد و برای تلف کردن وقت، شروع کرد به تا کردنش.  

 اما آیرین با چشمایی براق، شلوار رو ازش گرفت. 

   ¡+بقیه لباسات؛ بدو

 رو هم دراورد و گزاشت روی کاناپه.   اخرین تیکه از پوشش

 حاال لخت مادرزاد جلوی مامیش ایستاده بود و عرق شرم، از سر و صورتش چکه

 میکرد.  
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دستاش رو وسط پاش گزاشت و التش رو از دید مامیش پنهان کرد تا شاید کمی از 

 اینهمه درموندگی کم بشه.  

 ش ایستاد.  آیرین با چند قدم کوتاه، از جلوش گذشت و پشت سر

 +دستات پشت گردنت چفت بشه.  

 خیلی زود دستاش رو پشت برد و شروع کرد به شمردن ثانیه ها.  

 برخورد شیئی خنک و فلزی به کمرش، اخش رو در اورد و سرش رو به عقب

 چرخوند؛ بلکه بفهمه با چی داره تنبیه میشه.  

بین دندونای کلید شدش اینبار زنجیر محکم تر روی کمرش فرود اومد و آیرین از 

 غرید:  +سرت یبار دیگه بچرخه، بالیی سرت میارم اون سرش ناپیدا.  

 قطره اشکی از چشماش چکید و به روبرو خیره شد.  

 هربار که زنجیر روی کمرش فرود میومد، از ترس اینکه صداش بیرون نره، لبارو به

 دندون میگرفت و گوله گوله اشک میریخت.  

 کنار پاش، سرش رو به ارومی چرخوند و با چشمی تار، به زنجیربا پرت زنجیر 

 شلوارش خیره شد.  

 با قدمایی محکم و سخت، جلوش ایستاد و دو تا از انگشتاش رو گزاشت زیر چونش.  

 +بنظرت سی تا ضربه کفاف کارت رو میده ؟ 

 میتونه اون همه نگاهی که روی بدنت بود رو پاک کنه ؟ 

 اون چشمای قرمز و اخمای درهم رو نداشت.   جرئت نگاه کردن به

 ارومی زمزمه کرد.  'نه'بغضش رو به سختی قورت داد و 



434 
 

 نهای که پر بود از بغض، ترس و صد البته پشیمونی.  

 +روی کاناپه دراز بکش تا بیام.  

 چ حرفی روی کاناپه دراز کشید.  بدون هی

 ر انتظارشه.  با چشم مامیش رو دنبال میکرد تا شاید بفهمه چی د

آیرین سمت اتاق استراحتی که داخل اتاقش بود رفت و بعد از چند ثانیه، با طنابی 

 قرمزو مشکی برگشت.  

 کنارش نشست و پاهاش رو بهم چسبوند.  

  

 طناب رو از زیر دو زانو رد کرد و چندبار ،طناب رو دور زانوهاش پیچوند.  

 س کرد و باقی مونده طناب رو، به سمتدر اخر با دو گره، طناب رو زیر زانوش فیک

 پایین کشید.  

 تمام مراحل قبل رو باز تکرار کرد؛ اما با این تفاوت که این بار محل مورد نظر، ساق

 پاها بود.  

 طناب رو از بین دوپا رد کرد و به شکل ضربدری، ساق هردو پارو گرفتار طناب کرد.  

 بلند شد.  گره اخر رو محکم تر از سایر گره ها زد و 

 ای خیره شد که به دست خودش خلق شده بود.   هبا لذت به صحن

 ای که بی شک، یکی از زیباترین نقاشی های دنیاس.   صحنه

ای، از بین پاها رد شده بود و لخت بودنش، جالل بیشتری  هطناب به شکل ماهران

 صحنه میبخشید.   به
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 ت.  نیم نگاهی به چشمای ترسیده و لبای خشکیدش انداخ

 عجیب دوست داشت االن لباش رو به دندون بگیره و جای سالمی براش نزاره. 

بدون هیچ حرفی یا حتی گوشه چشمی توجه، سمت میزش رفت و یکی از پرونده 

 روی میز رو برداشت.   های

 +امیدوارم از االن به بعد هم صدایی ازت درنیاد.  

 اما همچین چیزی غیر ممکن بود.  

 برای عمادی که ضرب زنجیر روی کمرش، درحال سوختن و پاهاغیر ممکن بود 

 درحال درد گرفتن بود.  

تنها چند دقیقه اول رو تونست ساکت باشه و هرچه میگذشت، کنترل و توان خودش 

 بیشتر از دست میداد.   رو

شروع کردن به تکون دادن بدنش تا شاید مامیش، بیخیال اون پرونده بشه و کمی 

   توجه کنه. بهش

 یا حداقل، تنبیه رو به پایان برسونه.  

 ای توجه هم نتونست برای خودش بخره.   هتمام حرکاتش بی فایده بود و ذر

 تکون محکمی به بدنش داد و خودش رو از روی کاناپه، پایین پرت کرد.  

در بند بودن پاها، درد و اسیب وارد شده رو بیش تر میکرد و تیر اخر رو به روح 

   وروان زد.

 با صدایی بلند بغضش شکست و سرش رو داخل یقه فرو کرد.  
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با بدنی لخت روی کاشی های سرد افتاده بود و هق هقش دل هر ادمی رو نرم 

 میکرد.  

 پرونده رو روی میز گزاشت و به سمتش رفت.  

 بدون هیچ حرفی به پشت برگردوندش و نگاهی به چشماش کرد.  

 د رخنه کر د. نگاهی عمیق که تا ته وجود عما

بدون هیچ حرفی، اشکاش رو از روی گونش پاک کرد و بوس های نرم، روی 

 کاشت.   چشماش

 طناب رو از دور پاهاش باز کرد و برخالف مخالفتاش، کمکش کرد بلند بشه و روی

 کاناپه بشینه.  

 با دست شروع کرد به ماساژ دادن جای سرخ شده طناب.  

 و حتی صدای هق هقش هم نمیومد.  عجیب بود که هیچ حرفی نمیزد 

 آیرین سرش رو بین دو دست قاب گرفت و خیره چشماش شد.  

 چشمایی که هرجایی رو نگاه میکردن بجز چشمای مامیش.  

 بدون اینکه ذر های از جدیت صداش کم کنه، گفت:  

 +دلیل قهر کردنت چیه االن؟ قهر الکی؟ 

شدت گرفت و با چشمایی پر، به بغضی که داخل گلوش لونه کرده بود دوباره 

 مامیش خیره شد.   چشمای

 چندباری لباش رو تکون داد و در اخر با صدایی اروم گفت:  

 مگه نگفتین الل بشم ؟  -
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 ای خودش رو لعنت فرستاد.   از حرفی که زده بود بدجور دلش فشرده شد و لحظه

 دست دور شونه هاش انداخت و کشیدش داخل بغل خودش.  

 چی بگم، هرکاری کنم، تنها به نفع خودته. +من هر

 نمیخوام مرکز نگاهی جز نگاه من باشی.  

 سر رو باال گرفت و با چشمایی قرمز و دماغی سرخ شده، انگشت روی لبای مامیش

 گزاشت. 

 م دون+می

 +اجازه هست؟ 

لبای بیبی مظلومش رو به دهن  چشماش رو به نشونه تایید روی هم گزاشت و

 د. کشی

  

 افیک سنگینی بود و محال بود که به این زودی تموم بشه.  تر

نشستن روی صندلی های سفت و خشک شرکت و حاال هم نشستن روی صندلی 

 ماشین، دردش رو افزایش میداد.   چرم

 روی صندلی وول میخورد و گه گاهی، نفس پر دردش رو بیرون مینداخت.  

 رو برداشت و به سمتش چرخید.   سینا دستی رو که به شیشه ماشین تکیه داد بود

 ش +برو عقب دراز بک

 خجالت زده سر رو باال انداخت و به بیرون خیره شد.  

 +پیشنهاد ندادم.  
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 گفتم برو عقب دراز بکش.  

 ای کرد و از ماشین پیاد شد.   هدندون قروچ

 کش و قوسی به بدنش داد و در عقب رو باز کرد.  

 ای از پشت گوشش رو پر کرد.   هد که صدای گریشتر باال نزاشته بویک پارو بی

از یادش رفت و اخماش  سرش رو چرخوند و با دیدن صحنه مقابلش، درد خودش

 د. توهم کشی رو

 بدون اینکه در ماشین رو ببنده یا چیزی به سینا بگه، سمت ماشین عقبی راه افتاد.  

 ای هق هقصدای هر و کر سرنشینای ماشین گوش اسمون رو کر میکرد و صد

 پسربچه، دل اراد رو به لرزش مینداخت.  

ای که تمام لباساش پاره بود و کثیفی ازشون میبارید رو گرفت و  هدست پسربچ

 پشت سر خودش.   کشوندش

 سینا هم از ماشین پیاد شده بود و داشت به سمتشون میرفت.  

 اما قبل از اینکه سینا برسه، اراد کار رو تموم کرد.  

دنه ماشین زد و درحالی که سمت سینا میرفت و پسربچه رو به دنبال لگدی به ب

 میکشوند گفت:   خودش

 تف به شرفتون بی شرفا.  -

به سینا که رسیدن، اراد دهن باز کرد تا کارش رو توجیح کنه؛ اما سینا زودتر 

 کار شد.   دستب

 هردو رو داخل ماشین فرستاد و خودش هم سوار شد.  
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 ن. سکوت گذشت و هیچکدوم حرفی نمیزد ای به هچند دقیق

 تنها هق هقای ریز پسربچه بود که سکوت رو بهم میزد. 

 ای به پسرک رفت.   ههم کشید و از اینه ماشین، چشم غرسینا اخماش رو بیشتر تو

 د. تر به اراد نزدیک کرد و بهش چسبیپسرک از ترس، خودش رو بیش

ام فکرش شده بو د این که وقتی رسیدن اما اراد داخل دنیایی دیگه سیر میکرد و تم

 خونه،چه چیزی در انتظارشه.  

 باالخره از شر ترافیک رها شدن و حرکت کردن.  

پسر از ترس و استرس، انگشت اراد رو محکم گرفته بود و میترسید حرفش رو به 

 بیاره.   زبون

 رد.  اما باالخره دلو به دریا زد و با کلی ترس و لرز، حرفش رو به زبون او

 می..میشه...نِ..گَ .. . ×

 ت. نا ماشین رو کنار خیابون نگه داشهنوز حرفش تموم نشده بود که سی

 ی +خوش اومد

 بغضی که تو گلوش نشسته بود، دست خودش نبود. 

 دست اراد رو ول کرد و با چشمایی نم دار، در ماشین رو باز کرد.  

 ترس از سینا کارساز بود.   اراد دوست داشت که نگهش داره و نزاره بره، اما

 از ماشین پیاد شد و قبل از اینکه در رو ببنده، رو به هردو گفت:  

 ببخشید که مزاحمتون شدم و. ..  ×
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هق هقش اجازه نداد حرفش رو تموم کنه  و بدون اینکه در رو ببنده، شروع کرد 

 دویدن.   به

 ه. د تا اراد در رو ببنده؛ اشاره کرسینا بدون اینکه تغیری داخل چهرش ایجاد کن

 با ناراحتی و غمی که تو دلش نشسته بود، در رو بست و به پشتی صندلی تکیه داد.  

 نمیتونست از چشمای پسرکی که حتی اسمش رو هم نمیدونست بگذره.  

 چشماش به طرز عجیبی جادو میکردن و شیفتش شده بود. . 

  

شد و برای  هش، از ماشین پیادبه خونه که رسیدن بی توجه به درد و عاقبت کار

 دادن اعتراض و ناراحتیش، در ماشین رو بهم کوبید.   نشون

 سینا با اخمی که دیگه شده بود عضوی از صورتش، به حرکاتش خیره بود وحرفی

 نمیزد.  

ای  هنسور راه افتاد و بعد از چندثانیبی توجه به سینا و اخمای درهمش، سمت اسا

 نگ رسید.  معطلی،اسانسور به پارکی

هم وارد بشه، دکمه اسانسور رو زد و بعدش  ناوارد کابین شد و قبل از اینکه سی

 اتاقک بسته شد.   در

چوب خط  تا رسیدن به واحدشون، تمام کاراش رو مرور کرد و با درک پر شدن

 ای باال انداخت و بیخیال، در واحد رو باز کرد.  ههاش،شون

ی سینا پوست کلفت شده بود؛ هرچند که ترس های هاه به قولی دیگه در برابر تنبی

 ریز ودرشتی هنوز داشت.  



441 
 

 بدون اینکه لباسهاش رو عوض کنه یا ابی به دست و صورتش بزنه، خودش رو روی

 کاناپه پرت کرد.  

 چشماش بسته بودن و در دل برای رسیدن سینا ثانیه شماری میکرد.  

 ز شد و اینبار سینا وارد خونه شد.  همزمان با گفتن عدد ده، در واحد دوباره با

میدونست که اولویت اول سینا، ادب کردن خودشه و خیلی زود برای ادب کردنی 

 دوباره،دست بکار میشه.  

ای توجه، سمت اتاق مشترکشون رفت و اراد دوباره شروع کرد  هاما سینا بدون ذر

 شمردن ثانیه ها.   به

بیاره، اما وقتی دست خالی و با لباسهای خونگی ای برای تنبیه  هفکر میکرد رفته وسیل

 ازاتاق بیرون زد، ابروهاش باال پریدن و بلند شد و سرجاش نشست.  

کنه که  تمام تفکرات و تصوراتش یکی یکی داشتن پوچ میشدن و نمیخواست قبول

 ه. قراره تنبیه روحی بش

 سینا از کنارش رد شد و سمت اشپزخونه رفت.  

تورانا و فست فودی ها انداخت و گوشی داخل دستش رو باال نگاهی به لیست رس

 گرفت.  

با شنیدن کلماتی که از دهن سینا بیرون میومد، حس بدی سرتاسر وجودش رو گرفت 

 وتمام اون حس پوست کلفتی، به یک باره پوچ شد.  

 بدون هیچ حرفی بلند شد و سمت اشپزخونه رفت.  

 ادامه دادن به همچین تنبیهی رو نداشت.  به همین زودی کم اورده بود و طاقت 
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 دستاش رو دور کمر سینا حلقه کرد و سرش رو وسط دو کتفش گزاشت.  

اما خیلی طول نکشید که سینا دستاش رو از دور کمرش باز کرد و با اخم به 

 برگشت.  سمتش

 اخمی که دوبرابر قبل شده بود و تمام پیشونیش رو گرفته بود.  

 کنی ؟  +اجازه دادم بغلم

بی توجهی ها و لحن جدیش، کاری میکردن که خیلی زود گرفتار بغض بشه و 

 خودش رو کنترل کنه.   نتونه

 مَ ...مَ ... -

 +نگفتم من من کن؛ گفتم اجازه دادم ؟ 

 ه. فی بزنه، بغضش میشکنه و رسوا میششک نداشت که اگه حر

 پس حرفی نزد و تنها سری به نشونه نه باال انداخت.  

 ت زیر چونش گزاشت و سرش رو باال گرفت.  دس

 چشمای اغشته به مروارید که اماده ریزش بودن، بدجور دل سینارو میلرزوند، اما

 موقعیتی نبود که وا بده.  

  

چونه رو اسیر دستا کرد و بدون اینکه دل از چشمای خیسش بکنه، لحظه به لحظه 

 فشاردستش رو بیشتر میکرد.  

 و تمام تالشش برای کنترل کردن اشکاش،بی فایده بود.  چشما تنگ شده بودن 

 قطره اشکی که از چشمش چیکید؛ لیز خورد و روی انگشتای سینا ایستاد.  
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 کالفه و عصبی، چونش رو ازاد کرد.  

 +برو تو اتاق 

تردید داشت برای به زبون اوردن سوالش، اما شک نداشت که اگه حرفش رو 

 دیوونه میشه.   نزنه

 ُشم ... شُ...-

نگاه خیره سینا روی چشم و لبش، تمرکزش رو از بین میبرد و نمیتونست درست 

 حرف بزنه.  

 سرش رو زیر انداخت تا از نگاهای ددیش در امان باشه و بتونه درست حرف بزنه.  

 می..میاین تو اتاق ؟ -

 +تا ده ثانیه دیگه تو اتاق نباشی من میدونم و تو.  

شنیدنش رو داشت هرچند که شنیدنش هم خیلی دور از حدس چیزی نبود که انتظار 

 نبود.  

 ولی نمیخواست زود تسلیم بشه و بره.  

 حاضر بود زیر باد کتک بره ولی باهاش سرد نباشه. 

 دَ .. -

 حرفش رو کامل به زبون نیورده بود که پشت دست سینا تو دهنش خورد.  

 کم نیورد و دوباره دهن باز کرد.  

 ون اتفاق قبلی؛ ولی با شدت بیشتر.  اما باز هم
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 اینبار سینا خودش دست بکار شد و اجازه هرگونه مخالفتی رو ازش گرفت.  

 مچ دستش رو محکم گرفت و سمت اتاقا رفت.  

دنبالش کشیده میشد و چندباری نزدیک بود بیوفته اما هربار قبل از اینکه بیوفته، 

 د.  محکمتر کشیده میشد و به راهش ادامه میدا

 جلوی اتاق کوچیکی که حکم انباری رو داشت ایستاد و درش رو باز کرد.  

 دست پشت کمرش گزاشت و هلش داد به داخل اتاق. 

 +درو قفل نمیکنم؛ ولی اگه تا خودم نگفتم پات رو از این در بیرون بزاری کاری میکنم

 که تا دو هفته نتونی راه بری.  

 تهدیدش بد ته دلش رو خالی کرد.  

با صدایی که به زور به گوشای خودش هم رسید، چشمی زمزمه کرد و عقب عقب رفتتا 

 جایی که به دیوار خورد.  

سینا هنوز داخل درگاه ایستاده بود و با قلبی مچاله شده، به بیبی مظلومش خیره شده 

 بود.  

 روی زمین خالی از هر فرشی نشست و زانوهاش رو بغل گرفت. 

ادی بود و خودش نمیدونست چقدر مظلوم شده که سینارو تمام حرکاتش غیر ار

 عذاب میده.   داره

 موندن بیشتر از این رو جایز ندونست و بعد از بستن در، سمت نشیمن رفت.  

 روی نزدیک ترین کاناپه نشست و ذهنش پر کشید سمت پسرک.  

 پسرکی که باعث تنبیه و ازار اراد شده بود.  
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 هایی که نمیخواست بهشون پال و بر بده.   ذهنش پر شده بود از چرا

 با بلند شدن صدای ایفون، دست روی زانوهاش گزاشت و بلند شد.  

 غذارو گرفت و بعد از پرداخت پول، سمت اشپزخونه رفت.  

نگاهی به روبروش انداخت؛ صندلی خالیش بدجور تو چشم میزد و میل خوردن رو 

 ازسینا میگرفت.  

 ت کرد روی میز و دستاش رو پشت گردنش حلقه کرد.  قاشق داخل دستش رو پر

  ¡لعنتی

 ظرف غذارو روی میز ول کرد و سمت نشیمن رفت.  

شک نداشت که اگه به اتاق مشترکشون بره، خواب هم مثل خوراک ازش گرفته 

 میشه.  

 روی کاناپه دراز کشید و چشماش رو بست.  

 چشماش طلب کمی خواب برای ازادی ذهن داشتن. 

  

اشکایی که پشت سرهم ازچشماش سر میخوردن رو با استین لباسش پاک 

 میکرد وسرعت قدماش رو بیشتر میکرد.  

 اگه دیر میرسید، سعید پوستش رو میکند و طاقت کتک دوباره نداشت.  

به چهار راه که رسید، با ندیدن ماشین سعید، لبخندی زد و اشکاش رو زود پاک 

 کرد.  

 ون هیچ حرفی کنارشون نشست.  ها رفت و بده سمت بچ
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ای  هیدا نکرده و غریبه تر از هر غریببعد یک هفته، هنوز رفیقی برای خودش پ

 بود.  

 با ترمز زدن وانتِ رنگ و رو رفته سعید جلوشون، تمام سر و صداها قطع شد و همه

 سر به زیر بلند شدن.  

  ¡حق هم داشتن

 چیکشون خیلی ترسناک بود.  بدن ورزیده و پر از تتو سعید، برای ذهن کو

 یکی یکی از وانت باال رفتن و پشتش جا گرفتن.  

 ها انداخت و ماشین رو روشن کرد. ه نگاهی از اینه به بچ

 سیگاری اتیش زد و بی توجه به بادی که تند تند به صورت بچها شالق میزد، لحظه به

 لحظه سرعتش رو باالتر میبرد.  

انگشتای کوچیکشون گرفته بودن و از ترس، رنگشون رو ها میله هارو محکم بین ه بچ

 زردی و سفیدی میرفت.   به

 مثل همیشه از شهر خارج شد و وارد فرعی شد.  

 فرعی که تمام خاکی بود و به لطف سرعت باالی ماشین، کلی گرد و خاک وارد ریه

 بچه ها میشد.  

 و ماشین رو داخل برد.  جلوی در همیشگی ترمز زد و بعد از دو تا بوق، در باز شد 

 یکی یکی از ماشین پیاد شدن و جلوی سعید، برای حساب و کتاب به خط شدن.  

ارش و مازیار با کمربندای همیشگیشون پشت سر سعید ایستادن و با نیشخندی گوشه 

 لب،به دستای بچه ها خیره شدن.  
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 حویل میدادن.  بچها با اشاره ارش، یکی یکی جلو میرفتن و پوالشون رو به سعید ت

اگه کاسبیشون میتونست سعید رو راضی نگه داره، دستی به سرشون میکشید و 

 میداد که غذا بخورن.   اجازه

با ترس و لرز جلو رفت و چندتا پنج تومنی پاره که با عرق دستاش هم خیس شده 

 رو جلوی سعید گرفت.   بودن

 و به کفشاش خیره شده.   سعید که سرش رو باال گرفت، زود سرش رو پایین انداخت

 لگدی به پاهای ظریف و کوچیکش زد و از روی صندلی بلند شد.  

 بلند شدن سعید برابر شد با پیچیدن هق هق پسربچه به داخل محوطه.  

کمربند رو از ارش گرفت و درحالی که از یقه لباسش گرفته بود و سمت 

 ها گفت:  ه بهداشتی میبردش، رو به بقیه بچ سرویس

گه بخواین مثله این حرومزاده بیوفتین دنبال یللی و تللی، جوری بگا*تون میدم که ا-

 اسم سعید بیاد به خودتون بشاشین.   وقتی

 در سرویس رو باز کرد و سپهر ترسون و گریون رو پرت کرد به داخل سرویس.  

 کمربند رو  دور مچ دستش پیچوند و باالی سرش ایستاد.  

اخل کل روز فقط بیست تومن تونستی پول در بیاری چه غلطی میکردی که د-

 ؟ هق هقش اجازه نمیداد حرف بزنه و دلیل بیاره.  

 ولی این دلیل محکمی برای صبر سعید نبو د.

 کمربند رو باال برد و اولین ضربه رو، روی پاهای نحیفش پایین اورد.  
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شمای ترسیده، به ها لباشون رو گاز گرفتن و با چه دادی از درد کشید که تمام بچ

 خیره شدن.   سرویس

رو نیوردی؟ هان؟ چه غلطی میکردی تخم  چرا بقیه گال-

 سگ ؟ دوباره کمربند باال رفت و روی پاها پایین اوم د. 

 جای کمربندای دیروز هنوز درد میکرد و توان ضربه های جدید رو نداشت.  

 روی هم افتادن.  بعد از ضربه چهارم دیگه نتونست تحمل کنه و کم کم چشماش 

 نگاهی به چهره زردش انداخت و از سرویس بیرون زد.  

 کمربند رو سمت ارش پرت کرد و رو به مازیار گفت:  

 اون تخم سگو بیدار کن و تا شب بزار همونجا بمونه.  -

مازیار خیلی زود دست بکار شد و با سطلی پر از اب ،باالی سرش رفت و تمام اب 

 .  روروی بدنش خالی کرد

  

تمام بدنش از اب خیس شد و لباساش به بدنش چسبید؛ ولی چشماش یک میلی هم 

 نخوردن.   تکون

   ¡مازیار با خودش گفت نکنه داره ادا میاد

ولی بچه پنج ساله که حتی اسمش رو هم نمیتونست درست ادا کنه چه ادایی بلد بود 

 ازخودش در بیاره ؟ 

 ست.  اولین باری بود که ترس به دلش مینش

 دروغ چرا ؟ 
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 پسرک خودش رو داخل دل همه جا کرده بود حتی مازیار.  

 ای انداخت و سپهر بی جون رو روی دستاش بلند کرد.   سطل رو گوشه

دست و پاهاش دو طرف بدنش افتاده بودن و سرش متمایل به عقب شده بود و با هر 

 مازیار، به جهات مختلف میرفتن و برمیگشتن.   قدم

 خودش رو به سعیدی رسوند که میخواست سوار ماشین بشه.   با عجله

 کنار ماشین ایستاد و تند تند شروع کرد به حرف زدن.  

 *سعید...سعید...حالش. .. 

سعید اما با چهرهای پر از اخم و صد البته خنثی، به دست پاچگی مازیار خیره شده 

 بود.  

 +د خفه شو دیگه پدر صلواتی.  

 د. به سپهر بی جون روی دستاش خیره شقفل شدن و با ترحم لبای مازیار بهم 

 +بزارش داخل ماشین خودم میبرمش بیمارستا ن 

 با شک و تردید سپهر رو روی صندلی شاگرد گزاشت و رو به سعید گفت:  

 د *سعی

 +بنال 

ه *نبری یجایی ولش کنی؛ گنا

داره نگاش کن چقدر معصوم و 

 ه پاک
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 چرخوند و پوزخندی حواله مازیار کرد.   رش رو به سمت سپهربا اخم س

 +از کی تا حاال واسه یه حرومزاده دل میسوزونی؟ 

 دهن باز کرد حرفی بزنه ولی سعید مهلت نداد و ماشین رو روشن کرد.  

 ه +حواست به بقیشون باش

 ای گفت و تا وقتی که ماشین از تیررس چشماش پنهان شد، خیره رفتنش بود.  ه باش

  

 رو به دور گردن خودش انداخت و وادارش کرد که بهش تکیه بده.  دست اراد 

 غم، گشنگی و افت فشار، همگی کاری کرده بودن که راهی بیمارستان بشه.  

پرستار با دیدن حالش، خیلی زود دست بکار شد و سمت یکی از تختای بخش 

 راهنماییشون کر د.  اورژانس

 رو بست.  با کمک سینا روی تخت دراز کشید و چشماش 

 بازهم مثل چند دقیقه پیش، تا چشماش رو بست، چشمای پسرک براش تداعی شد.  

 کالفه و عصبی چشماش رو باز کرد و به سمت مخالفش خیره شد.  

 با سینا قهر بود و نمیخواست حتی به چشماش نگاه کنه.  

به با دیدن پسرک که روی تخت کناریش خوابیده بود، چشماش به ناگه باز شد و 

 سینا چرخی د.  سمت

 ی. . سی...س-

 با عجله سمتش خم شد و دستش رو داخل دست گرفت. 

 +جانم؛ چیشده ؟ 
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 تنها تونست با دست به تخت بغل اشاره کنه.  

سینا با دیدن پسرک، اخماش توهم رفت و خواست برگرده عقب که اراد دستش رو 

 محکمتر گرفت. 

 ن تروخدا کمکش ک-

د کمکش حالشو ببین؛ دلت میا

نکنی ؟ تروخدا یه زنگ بزن به 

 پلیس.  

 مقاومت و ایستادگی در برابر اون صدای بغض دار غیر ممکن و محال بود.  

 ای رفت.   هند شد و گوشی به دست، به سمت دیگبدون هیچ حرفی از کنار اراد بل

 اراد با لبخندی گوشه لب، به پسرک نحیف و صورت زرد شدش خیره شد.  

  

ه طول کشید ولی  داخل همین چند دقیقه هزار بار به پلیس تنها چند دقیقخبر دادن 

 مرد و زنده شد.   اراد

کلی استرس داشت از اینکه نکنه قبل رسیدن پلیس، یکی سربرسه و سپهر رو با 

 ببره.   خودش

 ثانیه ها به کندی حرکت میکردن و هرچه میگذشت استرس اراد هم بیشتر میشد.  

ه بود که سعید باالی سر سپهر اومد؛ دقیق همون چیزی که اراد پلیس هنوز نرسید

 ترس داشت.   ازش
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نگاهی عمیق به سپهر انداخت و دوباره حرفای مازیار داخل ذهنش شروع کردن 

 جوالن دادن.   به

 ¿ ¡مگه این پسر چه فرقی با بقیه داشت که مازیار براش دل میسوزوند

چ جوابی برای هیچکدوم ش بودن و هیذهن جویدن حال در چرا کلی

 نداشت.  

 نگاهی به اطرافش انداخت و با ندیدن هیچ پرستاری، خودش دست بکار شد.  

سوزن سرم رو از دست کوچیکش بیرون کشید و دستمالی از کنار تخت برداشت 

 وگزاشت روی زخمش.  

 اراد میخواست بلند بشه و جلوش رو بگیره.  

 جازه رو بهش نمیداد.  ولی افت فشار و حال بد خودش، این ا

لوله اکسیژنی که داخل دهنش بود رو دراورد تا حداقل کمی وقت بخره؛ اما دیگه کار 

 ازکار گذشته بود.  

 سعید، بچه به دست از بخش خارج شد و اراد موند و یه دنیا غم.  

 نبود سینا داخل همچین موقعیتی، عجیب حس میشد و حال بدش رو بدتر میکرد.  

  

اهی به راهرو انداخت و با ندیدن پرستار یا دکتری، به قدماش سرعت بخشید سعید نگ

 وخیلی زود از بیمارستان خارج شد.  

 خارج شدنش از بیمارستان، برابر شد با اومدن پلیسا.  

 اما تمام حرکاتش به قدری عادی بود، که شکی بهش نکردن و از کنارش گذشتن.  
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 خیلی زود خودش رو به ماشین رسوند.   با دیدن پلیسا، استرس گرفته بود و

 سپهر رو داخل ماشین انداخت و خودش هم سوار شد.  

 در حالی که ماشین رو روشن میکرد، رو به سپهرِ بیهوش گفت : 

+اگه پلیسا بخاطر توعه حرومی اومده باشن، خودم با همین دستا میفرستمت اون 

 دنیا.  

 کت نکرده بود که در ماشین باز شد.  ماشین رو روشن کرد و هنوز میلی متری حر

 نگاهی به سر باز انداخت و نیشخندی گوشه لبش جا گرفت. 

 +توعه یالقوز میخوای جلومو بگیری ؟ 

 منتظر جواب نموند و پاش رو گزاشت روی گاز.  

 ماشین از زمین کنده شد و در صدم ثانیه، از دید همه محو شد.  

 ر به خودش اومد و سوار ماشین شد.  سرهنگی که همراه سربازا بود، زودت

 از محوطه بیمارستان خارج شد و با چشم دنبال وانت میگشت.  

ولی هرچه میگذشت، چیزی دست عایدش نمیشد و اعصاب داغونش، داغون تر 

 میشد.  

 فحشی نثار سرباز دست و پا چلفتی کرد و پیچید داخل یکی از کوچه ها.  

ایگاه برداشت ولی با دیدن سوسو نوری داخل ته بیسیم رو به قصد خبر دادن به پ

 شد.   هکوچه ،بیسیم رو سرجاش گزاشت و از ماشین پیاد

 د. اورد و قدم قدم به ماشین نزدیک شاسلحش رو از پشت کمرش در
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 وانت سعید بود؛ ولی نه از خودش و نه از سپهر، خبری نبود.  

  اما سرهنگ مطمئن بود که یجایی همین نزدیکیا هستن. 

 نگاهی به اطرافش انداخت و دراخر وارد یکی از کوچه های تنگ و تاریک شد.  

 ای وجود نداشت.   هوچه رو روشن میکرد و هیچ نور دیگتنها نور ماه بود که ک

 کوچه بن بست بود و میخواست راه رفته رو برگرده؛ اما حسی از درونش داد میزد: 

 ته همین کوچه نفسای اخرشه.   عقب نکش و به راهت ادامه بده شاید که یکی

 نتونست حس درونیش رو سرکوب کنه و به راهش ادامه داد.  

ای از کوچه، با قدمایی اروم و بدون ایجاد کردن  هبا دیدن جسمی سیاه داخل گوش

 صدایی،باالی سرش رفت.  

 اسلحه داخل دستش رو گزاشت روی سرش و سمتش خم شد.  

 +دستتو بردار.  

ر گردن سپهر به قصد خفه کردنش پیچیده بود، اروم اروم شل شد و دستی که به دو

 کناربدنش افتاد.  

 دستنبد رو از پشت کمرش برداشت و به دستای سعید زد.  

 نگاهی به سپهر و صورت سفید شدش انداخت.  

 صورت سفیدش، ساعد رو وادار میکرد تالفی ریزی از کارای سعید کنه.  

ز اطالع دادن به پایگاه؛ سمت سعید خم شد و تو بیسیمش رو برداشت و بعد ا

 زل زد.  چشماش
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 +فکر کردی فرار کردن به این اندازه اسونه ؟ 

 اما سعید سرتق و تخص تر از این حرفا بود که سکوت کنه.  

 خا*یش رو ندارین که نگهم دارین.  -

 صبح نشده ازادم میکنین.  

گدی به پهلوی سعید زد و سپهری عمران کمر راست کرد و با نیشخندی گوشه لب، ل

 روی زمین بود رو بغل کرد.   که

سعید از درد پهلوش، لباش رو به دندون گرفت و چشماش رو محکم بهم فشرد و 

 درانتظار ضربه بعدی بود.  

  ¿ ¡+بقیش بمونه واسه امشب که نشونت بدم خا*یشو دارم نگهت دارم یا نه

  

 ز پزشکای کالنتری، به محل رسیدن.  چیزی نگذشت که دو تا سرباز و تیمی ا

سپهر رو به دست پزشکا سپرد و خودش، دست زیر بازوی سعید گرفت و بدون 

 مالیمتی از زمین بلندش کرد.   هیچ

 به جلو هلش میداد و خودش هم پشت سرش راه میرفت. 

کوچهِ تاریک و هل دادنای عمران باعث میشد سکندری بخوره و چندباری روی 

 ه.  زمین بیوفت

اما هربار خودش بهش کمک میکرد تا بلند بشه؛ هرچند که قبل از هر کمکی، لگدی 

 نثار باسن و پاهاش میکرد.   هم

 به ماشین که رسیدن، سعید رو داخل ماشین پرت کرد و خودش هم کنارش نشست.  
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سرباز با دیدن عمران که عقب نشسته بود، خیلی زود پشت رل نشست و راه 

 پیش گرفت.  رو در  کالنتری

همه میدونستن هر لحظه ممکنه ترکشای عمران بهشون بخوره و تمامه تالشه 

رو میکردن که جلوی چشمش نباشن، یا اگه هستن کارشون رو به نحو  خودشون

 احسن انجام بدن.  

 ماشین جلوی کالنتری ایستاد و مثله همیشه، مقتدر و محکم از ماشین پیاد شد.  

 ه داخل بازداشتگا نخاله رو بندازین+این 

 سعید با حرص سرش رو از شیشه ماشین بیرون کشید و شروع کرد به داد زدن.  

 نخاله خودتی؛ ننه و بابا. .. -

 جملش کامل نشده بود که عمران راه رفته رو برگشت.  

العملی رو از سعید گرفته  سقدرت هرگونه عک ای ناگهانی بود که حرکتش به اندازه

 بود.  

رو بین انگشتای تنومند دستش گرفت و سرش رو بیشتر از شیشه  گردن سعید

 کشید.   بیرون

  ¡¿مثله اینکه هنوز درک نکردی وارد چه جهنمی  شدی-

صورت سرخ شده بود و نفس به سختی باال میومد ولی کسی جرئت نزدیک شدن 

 نداشت.   هم

 با این حال سعید کسی نبود که کم بیاره.  

 م . جا میرمَ...مَن...از..این.-
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 +اره میری . 

 ولی وقتی سوراخاتو باهم یکی کردم.  

اد و پرت کرد که بیحال روی صندلی افت گردنش رو ول کرد و سرش رو به عقب

 ای اکسیژن نفس عمیق میکشید.   سرهم، برای ذره پشت

اینبار دو تا سرباز بهش نزدیک شدن و هرکدوم با گرفتن یکی از بازوهاش، به 

  اه بردنش. بازداشتگ سمت

 ه داد.  نگاهی به پرونده جلو رو ش انداخت و کالفه به صندلیش تکی

 دوباره خودکار رو به دست گرفت  و شروع کرد به نوشتن.  

ش هم خودی کردن حرص و عصبانیت ر و کنار گزاشته بود و برای خال اینبار وجدان

 و د.  شده بود، مواردی رو داخل پروندش ذکر میکرد که رخ نداده ب که

ت و با ابروهایی باال پریده متن نوشته ر چند خطی که نوشت، دست از نوشتن برداش

 خوند.   و

 ت +درگیری با مامور دول

 +تالش برای فرار و تهدید کردن مامور دول ت 

 +سوقصد به جان مامور  و .. . 

ش رو پشت گردنش قالب میکرد، ی میز انداخت  و درحال ی که دستاپرونده ر و رو

 رو روی میز انداخت.   پاهاش

 ن باشی پسره نقاش ی شده.  ت بیارم که حاال حاالها مهمونمو+یه بالیی سر
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پهر، با خیال راحت شماره یکی از پزشکارو گرفت و بعد از مطلع شدن از وضعیت س

اورد و تنها با ش رو درز قفل کردن در اتاق؛ تما م لباساد و بعد ااز جاش بلند ش

 ه خوابید.  اپیکشرت، روی کان

م نقشه و فکرایی که برای سعید داشت ر و مروری کرد تا وقتی که خوابش ببره، تما

 ش شکل گرفت. لبخندی روی لب و

ت بود که کسی بازیچش نشده بود  و بعد از چند هفته ماموریت و خستگی، خیلی وق

  البته کیس مناسبی برای خالی کردن سادش باشه.  میتونست بازیچه و صد سعید

  

ی از هم باز کرد و  و اکبر داخل گوشش، چشماش رو به سختبا پیچیدن صدای اهلل

 به اطرافش انداخت.   نگاهی

 ت.  با یاداوری دیشب، اخماش رو توهم کشید و یه راست سمت لباساش رف

 ت:  بیرون زد و رو به سرباز کشیک گفو که پوشید، از اتاق لباساش ر

 و بیار.  شت ربرو پسری که دیشب بردن بازدا+

 و که میخوان بفرستنت زندان.  بهش هم بگ

 ف قرار داد.  چشمی گفت و راه بازداشتگاه رو هدسرباز با چهر های پر از تعجب 

 دوباره به اتاقش برگشت و پشت میزش نشست.  

ی که زیر دستش بودن ایه امروز باید حتما از زیر زبونش حر ف میکشید  و تمام بچه

  روپیدا میکر د. 
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ای به در خورد  و  هپرونده ر و برداشت و با چشم شروع کرد به خوندنش که چند تق

 صدای ادای احترام سرباز.   بعدش

 سرش رو بلند کرد و به سعید خیره شد.  

 ش لونه کرده بود؛ ولی هنوز هم نمیخواست کم بیاره.  سعیدی که ترس داخل چشما

 ل +بیارش داخ

دوباره دستاش رو بگیره، خودش وارد اتاق شد و ن اینکه اجازه بده سرباز بدو

 اولین کاناپه نشست.   روی

م کم نیورد و خیلی راحت پا هز دستبندِ  روی دستاش، اذیتش میکردن اما با

 انداخت و به کاناپه تکیه داد.   روی پا

ست که ی نمیدوناین بود که ترسش رو پنهان کنه ولتمام حرکاتش تنها برای 

 ه.  ست و تا تهش رو خوند ز این حرفازرنگ تر ا عمران

نیشخندی که از دیدن حرکات سعید روی لبای عمران نقش بسته بود، چیزی نبود 

 سعید انتظار داشت.   که

 انتظار داشت حداقل عصبی بشه  و چیزی بهش بگه. 

 با دست به سرباز اشاره کرد بیرون بره و در رو ببنده.  

د روی یکی از پشت میز بلند شد و جلوی سعی ت ازبا رفتن سرباز، پرونده به دس

 ت.  ها نشس کاناپه

 +بازداشت خوش گذشت ؟ 

  ¡دیدی گفتم خا*ی ش رو نداری اینجا نگه م داری-



460 
 

ی بفرستیم فکر کردی من گول میخورم که میخوااالن 

په گرفت و کمی به سمت عمران زندان ؟ تکیش رو از کانا

 د.  خم ش

 ی وگرنه قُ .. . بهتره تمومش کنتا سوراخای خودت یکی نشدن -

عمران دوباره سر بزنگاه حرکتی از خودش نشو ن داد  و چونش رو اسیر انگشتاش 

 کرد.  

 ی.  ر نزنی بندازمت تا دیگه ز+فکر کنم نیازه همین االن از مردونگ

 ه درد داشت، اما باز نیشخندی زد و گفت:  با اینک

 اگه مردشی بسم  اهلل -

 ای گفت.  هرش رو نداشت، اما کم نیورد و باشرده بود و انتظاه یکه خوبا اینک

 ش کرد.  از دستاش گرفت و بلند

 +دوست داری چجوری از مردونگی بندازمت؟ هرچند که فکر نمیکنم اصال مرد باشی.  

 ای کرد و با حرص سرش رو به سمت عمران چرخوند.   هدندون قروچ

نه ولی عمران دست جلوی دهنش گزاشت کرد تا عمران رو با خاک یکسان کدهن باز 

 و به زبون اور د.  هیس کشداری ر و

 ه.  و وادارش کرد که گوشه اتاق بایستای از اتاق هدایتش کرد  هبه سمت گوش

 د.  ش خیره شانیشخندی که هنوز روی صورتش بود به چشمد و با روبروش ایستا
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 ن.  +ادمت میکنم م

ا ساق پاهاش یه و شلوار و شرتش باهم تبود که حر ف عمران رو تجزیه نکرده 

 کشیده شدن.   پایین

ی به وسط پای خودش از تعجب، نگاهی به عمران  و نگاهبا چشمایی گرد شده 

 انداخت.  

 د میزنم تا بریزن داخل اتاقت.  عوضی دا-

 ت:  درحالی که سمت میزش میرفت گف

 د داخل.  میکرد بیاگه هم نبود کس ی تخ*م ن+اول اینکه دیوارا عایقه، دوما ا

 حرفش که تموم شد، اسلحش رو از روی میز برداشت و به سمت سعید چرخید.  

 ه باال ؟ ی بچه کوچول و نمیتونه شلورش بکش+اخ

 کمی ازهم فاصله داد تا شاید ه دستاش داد و پاهاش روت تکونی ببا حرص و عصبانی

روی زمین بیوفته و اخ  ه راه بره، ولی پایین بودن شلوارش باعث شد با صورتبتون

 پراز دردی از دهنش خارج بشه.  

ا خودش میگفت چه سن سفید  و برجستش رو میدید  و بچشمای عمران تنها اون با

 ا شالق. گردالی ها ب داره سرخ کردن این کیفی

ه باسنش گرفت و با قدمایی اروم ب م ازبلند تر شدن صدای اخ و نالش، چش با

 سمت شرفت. 

 ش گزاشت و به پهلو چرخوندش.  دست روی شون
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 یصورتش رو پر از خون کرده بود؛ ولد و خون از پیشونی و دماغش بیرون میز

د و کنترلش ظه داشت بیشتر میشعمران تنها به سادی فکر میکرد که لحظه به لح

 داشت از دست میداد.   رو

که ناله  ت گرفتو پره های بینی ش رو بین دو انگشدست سمت دماغ اسیب دیده برد  

 اوج گرفتن و از درد، پاهاش رو محکم روی زمین میکوبید.   هاش

  

 ه کله بدنش منتقل میشد و جونی دیگه براش نموند ه بود.  درد از دماغش ب

ط دوست داشت این مجازات ن و فقداد و اشکاش از دستش در رفته بودکنترل 

 ه.  تموم بش هناعادالن

 تُ ....تُ ....تر و... -

 ش ابی بو د روی اتیش سادیسم عمرا ن. بریده برید صدا های

 ن الود  و چشمای اشکیش انداخت. نگاهی به صورت خو

 ش رو فراگرفته بو د.  لذتی عجیب سرتاسر وجود

 زمین زدن توله سرکش  و تخصی مثله سعید، عجیب بهش قدرت و لذت میداد.  

 د.  ت و از کنارش بلند شانگشتاش رو از روی دماغ سعید برداش

 د رفت و بطری اب از داخلش برداشت.  سمت یخچالی که گوشه اتاق بو

 ت و کنارش نشست.  بطری به دست پیش سعید برگش

ش نشون میداد رخونده بود  و تکون خوردنای شونف عمران چالت مخسرش رو به سم

 هنوز داره گریه میکنه.   که
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 ودش برش گردو ن.  ت خمت، دست روی پهلوش گزاشت و به سمای مالی هبدون ذر

 و کجا نگ ه میداشتی ؟ اره +بقیه بچه

 ب نگاهی به عمران  و بطری داخل دستش انداخت.  با تعج

 ه سخت ی میتونس ت نفس بکشه بعد عمران ازش  میخواست حر ف بزنه ؟ حتی ب

د تا بگه حداقل کمی اب بهم بده، اما تکون خوردن لباش رو کمی ازهم فاصله دا

 ن چهرش.  با تیر کشیدن دماغش  و توهم رفت برابر شد لباش

 ه.  و کمکش کرد از روی زمین بلند بش و گرفتعمران شونه هاش ر

ن بود و چیزی که برای خودش عجیب بود، الت قد علم کردش شلوارش هنوز پایی

 د.  بو

 د برده بو د که عمران کنارشه.  به التش خیره شده بود و از یاب با تعج

 ک قد م پر کرد.  شخندی زد و فاصله بینشون رو با یتش، نیعمران با دیدن ال

 التش رو داخل دست گرفت و به چشماش خیره ش د. 

 +با کتک خوردن هم ش*ق میکنی ؟ 

 اخمی کرد و دست عمران رو از روی التش برداشت و فورا شلوار و شرتش رو باهم

 باال کشید.  

 باال؟ +من اجازه دادم این دو تا تیکه پارچه رو بکشی 

 ا تیزی بیشتری به چشمای عمران خیره ش د.  اخمش پر رنگ تر شد و ب

 انگار که این پسر همون پسر چند دقیقه قبل نیست که از درد زار میزد. 
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 ا +برو بتمرگ اونج

 ه ها رفت.  ت عمران رو نگاه کرد و سمت کاناپبا چشم مسیر دس

  عمران هم پیِِِش رفت و کاغذ  و قلمی گزاشت جلوش. 

 ها نگه داشتی، زود باش. ه ه بچ+ادرس جایی که بقی

 ه.  ولی قرار نبود به این زودی وا بدخودکار رو داخل دست گرفت 

 هنوز امید داشت که بدون گرفتار شدن بقیه، میتونه از این مخمصه فرار کنه. 

د و شرو ع ی زش رژه میرفت، به دور از چشم عمران لبخندبا فکری که داخل ذهن

 نوشتن.   به کرد

 د به نوشتن.  های قاچاق بود رو شروع کره ی از مقرهایی که برای بچادرس یک

ماشینی که بدون هماهنگی وارد د و هر منطقه زیر نظر افراد کله گنده بوتمام او ن 

 ش میدادن.  منطقه میشد، به فنا ناو

شناختن  نداشته باشه؛ هرچند کهه اشنایی فقط خدا خدا میکرد عمران ب ا اون منطق

 منطقه دور از واقعیت بود.   ناو

 ت عمران گرفت. رو ی میز گزاشت و برگه رو به سم خودکار رو

عمران شروع کرد به خوندن  و خط به خط که جلوتر میرفت، لبخند پیروزیش 

 پررنگتر میشد  و نمیدونست که سعید چه اشی براشون پخته.  

 نی رو گرفت و بدون اینکه بهشوکتر کالنتربرگه رو روی میز گزاشت و شماره د

 ف زد ن.  اجازه بده، خودش شرو ع کرد به حر
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 +با اتل و هرچیزی که برای شکستگی الزمه بیاین اتاقم.  

 سعادتم.  

 ه سعید خیره شد.  گوشی رو قطع کرد و دوباره ب

د براش عجیب بود ولی مبنار و گزاشت بر اینکه میخواد کوتاه اومدن سعی

 کنه.   همکاری باهاشون

  

های قهوه رو گزاشت داخل  ه اراد بغ کرده انداخت و ماگاز اشپزخونه نگاهی ب

 سمتش رفت.   سینی و

ه سینا ای چرخوند و ب همتوجه حضور سینا که شد، دلخور سرش رو به سمت دیگ

 کرد.  پشت

 و روی میز گزاشت  و کنارش نشست.  سینی ر

 +اراد  

 +پسر من 

 ل گرفت و سرش رو داخل یقش فرو بر د. لبخندی ملیح روی لباش شک

 لبخندی که پر بود از حس خوشی و ذوق.  

 سینا دست دور شونه هاش انداخت  و به شکم خودش چسبوندش.  

 سرش رو روی شونه اراد گزاشت و از نیم رخ محوش شد.  

 د ندادم که قهر کردن اخَه ؟ +من به پسرم یا
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ن و طرفا ی مختلف کش میورد گرفته بود و لباش بهاز لحن سینا خندش 

 کنترلشون ازدستش خارج شده بو د.  

 ای به نوک دماغ اراد زد و لب زد:   هبا انگشت ضرب

 ن. ازم دریغ نکن که روزام تاریک میش+خنده هاتو 

 ت.  گنجایش این همه حر ف رو یجا نداشقلب کوچیک و بی جنبش، 

 د ه بود.  ی خود شرو به سینش میکوبید و از خود بمحکم خودش 

 حرکت بعدی بازهم از سینا بو د و اراد فقط نظاره گر بود.  

 ت خودش چرخوند و اینبار مستقیم به چشماش خیره شد.  سرش رو به سم

 ت قهر و دلخوری داخلشون نبو د.  چشمایی که دیگه میشد گف

ش ر از این توان موندن زیر نگاها ته وجودش رخنه میکرد  و بیشتنگاه عمیق سینا ت

 نداشت.   ور

 ل دست گرفت.  رو داخ و گوشه لباس سینا سرش رو زیر انداخت

 چرا اجازه ندادی سپهر رو بیاریم پیش خودمون ؟ -

 ا درست متوجه حرفاش نش د.  صداش به قدری اروم بود که سین

 +چی گفتی ؟ 

 میگم چرا نزاشتی سپهر رو بیارم اینجا ؟ -

 دار کرد که داخل بغلش جا بگیره.  به کاناپه تکیه داد و اراد رو هم وا

 ه بچه دیگه ندارم.  کوچولوی دو ساله دارم و نیازی ب ه بچه+اول اینکه من خودم ی
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صبح تا عصر میریم سرکار  ودوما اونجا بهتر میتونن ازش مراقبت کنن؛ من و ت

 ف بچه چیه ؟ بعدتکلی

 ن وقتش رو نداریم.... . االبچه تو سنیه که نیاز به محبت  و توجه داره، چیزی که منو تو 

 ا نمیشد.  از یه جایی به بعد دیگه متوجه حرفای سین

  ¡ ¿سینا سن لیتلیش رو فهمیده بود و تمام این مدت به روش نیورده بود

با خجالتی که دوباره تمام وجودش ر و گرفته بود، سر داخل سینه سینا گزاشت و چشما 

 شرو بست.  

  و ساله دارین ؟گفتین بچه د-

 +اره.  

 ه برای خودش.  اله که قراره بزرگ بشه و مردی بشیه بچه دو س

 ج میرفت  و حال و هواش عوض شده بود.  ته دلش غن

 ت ادامه بدن و بیشتر حر ف بزنن.  ولی میخواس

 م کوچیک بمونم.  پولی من میخوا -

 ت زمزمه کرد: و درحالی که موهاش رو بهم میریخدست داخل موهاش فرو کر د 

 +چرا کوچیک بمونی ؟ 

 شروع کرد به کشیدن خطای فرضی روی سینش و حر ف زدن.  

 ی.  وقتی که بزرگ میشی از همه چی دور میش-

 ت دور میشی.  ن رویای بچگونت و خوشی های بچگوناز او
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وقتی که بزرگ بشی راحت دل میشکن ی و میری،  راحت گناه میکنی  و ازش رد 

و روز بعد یادت میره؛ ولی وقتی بچه هستی میزاری  و دراحت عزیزات رو کنار میشی، 

 کوچیک ترین چیز هم خوشحال میشی و خداروشکر میکنی.   واسه

 یوزها براش گریه میکنی و سعی میکنی تا رای، اگه چیزی رو از دست داده وقتی بچ

 ی که چیزی رو از دست بدی، اما ادم بزرگا تمام کارایی که میدونننکندیگه کاری 

 و انجام میدن.  رو از دست بد ن و نابودش کنن ر نه یکیممک

 ی ددی ش خیره ش د.  سرش رو بلند کرد و به چشما

 انگشت کوچیکش رو جلوش گرفت  و گفت:  

 +بهم قول بده که تا ابد همینجوری بمونیم.  

 ه گاهم باش ی.  و ت باشم  و تو تکیمن پسرکوچول

 ی.  طا کردم، نهیم کنگیری  و هرجا خم دستامو بهرجا کم اورد

 م و تو بزرگم کنی.  ه تا ابد قراره من زیر سلطت باشقول بده ک

 ش نشوند.  ای روی انگشت انگشتش کر د و بوسهانگشت کوچیکش رو قفل 

 م.  +قوله مردونه که تا تهش باهات

  

 م میکرد.  ود و حال و روز عمران و افرادش رو تجسداخل بازداشتگا ه خوابیده ب

ن به منطقه شاهین، تمام ماشیناشون به زیر رگبار گرفته ا ورودشوشت که بشک ندا

 ن.  سط جونشون رو هم از دست داده باشی ممکن بود این وشدنو حت

 س کرد.  پهلوی دیگه چرخید  و دستش رو زیر سرش فیک از پهلویی به
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و  رو بسته بو د و مجبور بود از دهن نفس بکشه دماغ اتل شدش، راه نفس کشیدنش

ه چیزی، چشماش رو بست و سعی کارش سخت شده بود؛ ولی بی توجه بی تاحدود

 بخوابه.   کرد

ی ت و پرت دیده که با صدا زدنای کسنمیدونست چقد خوابید ه و چقد خوابای چر

 بیدار شد.  

*سعید کیه 

اینجا ؟ بیا 

 ه.  بیرون دیگ

 د شد و سمت در رفت.  با کمک زمین بلن

 م سعید من-

ف براش یچه نگاهی به دماغ اتل شدش انداخت و سری به نشونه تاسدر سرباز از

 داد.   تکون

 ا سر اشاره کرد که راه بیوفته.  در رو باز کرد و بعد از زدن دستبند به دستاش، ب

ش رو بگیره و داخت  و اینبار نتونست جلوی زبوندوباره نگاهی به دماغ سعید ان

 نزنه.   حرفی

 دستت شکاره.  *سرهنگ سعادت خیلی از 

ه و دو تا زخمی دادن؛ االنم فقط دعا کن که زنده میگن ماشیناشون سوراخ سوراخ شد

 از اتاقش بیای بیرون.  
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 م زمزمه کرد: زد و در گوش سرباز با صدایی ارو نیشخندی

 ک*ص ننه سعادتو ن -

گ شده از تعجب، به سعید تخص  سرباز با بهت سرجاش ایستاد و با چشمایی بزر

 میکرد.   هنگا

 بیا دیگه؛ اه -

 ه قتله گاهت ؟ *دوستداری زودتر برسی ب

 گوه میخوره کاریم داشته باشه.  -

 اینبار نوبت سرباز بود که نیشخند بزنه.  

 ش کرد و گفت:  ستاشارهای به دماغ شک

 *گوه خوردنش رو هم دیدیم.  

 با صدای بلند خندید و با دست ازادش، مشتی به شونه سرباز ز د.  

 ی.  اینا چیزی نیست حاج-

 ن کی گفتم.  نو قراره بهش هدیه بدم؛ حاال ببیدوبرابر ای

 ت:  زد  و با صدای ارومی به سعید گف سرباز چند تقه به در اتاق

 *من فقط برات دعای زنده.. . 

 هز شد و عمران، با موهای بهم ریخته و چهرحرفش کامل نشده بود که در اتاق با

 انیت در رو باز کرد.  ای سرخ شده از عصب

 +بازش کن.  
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 د و بازوش، اسیر دستای قویه عمران شد.  در صدم ثانیه دستش باز ش

 د. بهم کوبی ش و پشت سرش، در رو با صدایی بدبه داخل اتاق کشوند

 د. خیلی ناگهانی فشاری به دستش اورد و وسط اتاق پرتش کر

 د.  اه بدنش بوجلوی پای عمران، روی زمین افتاد و دستاش تکیه گ

دیک میشد، خودش رو عقبتر ش نزخیلی غیر ارادی، با هر قدمی که عمران به

 د.  میکشون

ی عمران روی ساق پاش دیگه نتونست عقب بکشه  و ثابت اما با قرار گرفتن پا

 موند.  

نداشت قصدش  ه لحظه بیشتر میشد و شکر پای عمران روی ساق پاش، لحظه بفشا

 ن پاشه.  ازاین کار فقط شکوند

 ن حد و جایی رسیده بود که دیگه نمیتونست تحمل کنه.  فشار پاش به اخری

، پاش رو برداشت  و ای که توانش بریده بود و نمیتونست تحمل کنه همون لحظه

 زانو زد.   شکنار

+چرا ادرس الکی دادی ؟ 

 صداش اروم  و پر از اخطار بود.  

ه ؟ ه موتب +د میدونی یکی از اونایی که زخمی شدن رو

 ت:  دست دور گلوش حلقه کر د و گف

 ن دستا خفت میکنم ؟ +د میدونی اگه چیزیش بشه، خودم با همی
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ت و پا میزد؛ ای اکسیژن دس اده بو د و برای ذرهترس و کمبود اکسیژن به جونش افت

 عمران این چیزا حالیش نبود و فقط میخواست خودش رو خالی کنه.   ولی

 د شد.  دستش رو برداشت و از کنارش بلن روی هم میوفتادن کهم داشتن چشماش کم ک

 د. به سرفه افتاده بو د و تند تند برای کمی اکسیژن نفس عمیق میکشی

 ش رو داخل مشت میفشرد. داخل اتاق قدم میزد و موها

 ش خارج شده بود و نمیدونست چیکار کنه.  جنونی که بهش دست داده بود، از کنترل

 ت و دوباره به سمت سعید برگشت.  دمی به راست برداشقدمی به چپ و ق

 از موهاش گرفت و از رو ی زمین بلند ش کرد.  

ن ادم ر و به موتی ود و ترس داشت از این که نکنه اوسعیدی که هنوز داخل شوک ب

 ش... . حرف زد، یهو بمیره و همه چی اوار بشه روی سرعمران ازش  که

 د که روی میز خم بشه.  ز بود ر و کنار زد و وادارش کرهایی که روی می پرونده و برگه

  

 دستاش رو پشت کمرش اورد و دستبندی به دستاش زد.  

شلوارش رو پایین کشید و عقب  بدون اینکه اجازه بده موقیعت ش رو تحلیل کنه،

 د.  کشی

 نگاهی به باسنش انداخت و لبخند ی روی لبش شکل گرفت. 

 عجیب به دلش نشسته بود.  

 و پیچوند.  بندش رو از دور کمرش باز کرد و به دور مچ دستش، کمربند رکمر
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قطه.  فرضی، خطی روی باسنش تجسم کرد و شروع کرد به ضربه زدن روی همون ن

ش فرود میومد، تکون محکمی میخورد ولی صدایی هرباری که کمربند روی باسن

 خارج نمیشد.   ازش

دو طر ف باسنش سرخ شد ه بود؛ همون ضربه ها پشت سرهم پایین میومد ن و 

 عمران میخواست.   چیزی که

 ک شد.  د رو روی زمین انداخت و بهش نزدیکمربن

از پشت بهش چسبید  و کامل روش خ م شد؛ بطوری که التش بین دو کپلش قرار 

 گرفته بود.  

   ¡+افرین

 ه. همیشه همینجوری ساکت بمو ن تا زودتر تموم بش

 ت از قبل بود، لب ز د:  حن ی که برای عمران متفاوروم و لبا صدایی ا

 ش بده ؟ اونی که تیر خورده خیلی حال-

 ش خیره شد.  ش جلوتر کشید و به صورتمتعجب کمی خود

 خیلی واضح میتونست تشخیص بده که چهرش پر از غم و استرسه.  

 +اره خیلی حالش بده.  

 اگه بمیره منو.. ... -

 +اعدامی 

 نید که ازش ترس داشت.  و شهمون چیزی ر
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 د برد.  گه ایستاد و نفس کشیدن ر و از یاقلبش به نا

 ه خودش فرستاد و عقب کشید.  رو حس کرد، لعنتی بعمران که جا خوردنش 

 ت خودش برش گردوند.  از شونه هاش گرفت به سم

 +به من نگاه کن.  

 از ترس و نگرانی.  چشمایی که همیشه پر بودن از تخص و غرور، حاال پر شد ه بودن 

 ت میلرزی مگه همونی نیستی که میگفتی+تویی که االن عینه یه جوجه داری به خود

 کسی ت*خم نداره یه شب اینجا نگهت داره ؟ 

 اب دهنش رو به زور پایین فرستاد و دوباره سرش رو پایین انداخت.  

حال بدش، ود که داخل زندگیش به همچین حالتی دچار شد ه بود و ی باولین بار

 خودش نبود.   تدس

 +جواب نداشت ؟ 

 من هرچی بودم، دیگه قاتل نبودم.  -

 من... . 

 م وگرنه... . فقط میخواستم تالفی کارت رو کن من

 ش رفت و سکوت کرد.  شدن گلوش بین انگشتای عمران، حرفش از یادبا گرفتار 

ف میزنی ؟ ه سگ جلو خودم داری از تالفی حر+تول

ف و سرش رو به سمت مخال اش رو بست چشم

 چرخوند.  
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 کمبود اکسیژن دوباره به سمتش اومده بود؛ ولی دیگه تالشی برای رهایی نمیکرد.  

د تا به دستای عمران رو بیشتر میپسندیبه کل امیدش رو از دست داده بود و مردن 

 با طناب دار.   مردن

 شتاش رو شل کرد.  ه و تقال نکردناش رو دید، انگعمران وقتی که صورت سفید شد

 ی زمین افتاد.  دو زانو، زیر پای عمران رو

 دست داخل موهاش برد  و سرش رو باال گرفت.  

 و هم پیدا کردن  و اوردن.  اره +بقیه بچه

 ر شدن هردو رو با تیر بزنن.  قات ادمای خوبی نبودن؛ بچها مجبوولی اون رفی

 ه بود.  نموندزرگ تر از این نمیشد و توانی براش چشما دیگه ب

عمران سرخوش از شک دومی که بهش داده بود،  موهاش رو ول کرد  و پشت 

 رفت.  میزش

 +پاشو شلورات بپوش؛ میخوام بگم سرباز بیاد.  

 ن اینکه چشم از زمین برداره، بلند شد و شلوارش رو باال کشید.  بدو

  

خوبی به ی تق تق انگشتاش از استرس، به پشت سر آیرین راه میرفت و صدا

 د.  رین میرسیآی گوش

 به مغازه که رسیدن، آیرین کناری ایستاد و با سر بهش اشاره کرد که وارد بشه.  

 ه این زودی تسلیم بشه و از اخرین فرصتش استفاده کرد.  ولی نمیخواست ب
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 مامی -

 +داخل  

 ت و با لبایی که به دندون گرفته بود، وارد مغازه شد.  سرش رو زیر انداخ

 ه.  قسام و انواع وسایل تنبیه و شکنجای که تهش پر بود از ا ون مغازههم

 ا صاح ب مغازه شروع کرد به خش و بش کردن.  پشت سرش وار د شد و ب آیرین

ی که آیرین دست ت، که متوجه حرفاشون نبود  و وقتبه انداز های استرس داش

 پشت کمرش به خودش اومد.   گزاشت

 داد و خودش هم پشت سرش ره افتاد.   با دست به سمت راهرو هلش

 ی.  +بهتره که خودت انتخاب کن

 د که اروم بود اما پر بود از تهدید.  هرچنصداش 

 وارد سالن شدن  و باالخره سرش رو باال گرفت.  

 ت و با دیدن دوباره انواع شالق و پدل و... لرزی به تنشنگاهی به اطرافش انداخ

 نشست.  

 +وقت تنگه؛ بجنب.  

 چشم ارومی گفت و اول سمت ویبراتور ها رفت.  

 ن واموندش میداد.  تور ها، فحشی به خودش و زبون هرکدو م از ویبرابا دید

 ت و سمت قفسه بعدی رفت.  ویبراتور انگشتی مشکی رنگی رو برداش
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اشت و نگاهی بهش انداخت و اب دهنش رو به زور ای برد هاینبار شالق چند رشت

 فرستاد.   نپایی

 د دلش به پیچ و تاب بیوفته  و حاالتش تغیر کنه.  نگاه کردن بهشون هم باعث میش

 به همین دوتا بسنده کر د و به سمت آیرین چرخید.  

آیرین شبیه به دومین روز دیدارشون، روی کاناپه مشکی رنگ نشسته بود و پاهاش 

 روروی هم انداخته بو د.  

 گفت:   ی که پر از التماس و خواهش بودبا لحن

 مامی بسه ؟ -

 نگاهی به وسایل داخل دستش انداخت و اخماش رو توهم کشید.  

 +نه، بس نیست.  

 ت نداش ت و به مرز گریه رسیده بود.  دیگه طاق

 غلط کردم؛ خوبه ؟ -

اخما بجای اینکه بازتر بشن، بیشتر گره خوردن و عماد بیشتر داخل خودش جمع 

 شد.  

 +چه طرزه حر ف زدنه؟ 

 د بخشیب--

 ه عماد رسوند.  از روی کاناپه بلند شد و با چند قدم، خودش رو ب

 ت خریده بشن ؟ ه نمیگفتی دوست داری وسایل تنبیهت با سلیقه خود+مگ
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 مَ ..مَ .. . -

 +اره یا نه ؟ 

 اره وَ .. -

نگشت اشارش ر و به نشونه سکوت باال گرفت و عماد رو به سمت قفسه ها ا

 د.  چرخون

 ن و چرا انتخاب کن.   ی چو+پس ب

 نمیخوام.  -

 ای زمزمه کرد.  هال رفته نگاهی بهش انداخت و باشبا ابروهای با

ش ای که گفت، خوابی برا هکوتا ه بیاد و شک نداشت پشت باش نفکر نمیکرد آیری

 دیده.  

 پشت سرش راه افتاد و از سالن خارج شدن.  

براتور و شالقی که برداشته بود ه پاره کردن، باالخره ویبعد از کلی تعارف تیک

 ن.  و از مغازه بیرون زدروحساب کردن 

بدو ن هیچ حرفی پشت سرش قدم برمیداشت و تا رسیدن به ماشین، انواع فکر  و 

 مغزش رو جویدن.   خیال

داخل نایلون برداشت  ن ویبراتور رو ازی های از نشستنشون نگذشت که آیریچند ثان

 د گفت:  و روبه عما

 و و شلوارت بکش پایین.  و سمت جل+خم ش

 ی از شوخی بود.  مامیش انداخت و به دنبال رگه هاینگاهی به 
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 ش.  +زود با

ای نداره؛ پس زیپ  خوب میدونست ایستادگی کردن در مقابلش هیچ نتیجه

 و باال داد.  د و به سمت جلو خم شد  و باسنش رشلوارش روپایین کشی

  

 ش رو یکی یکی وار د مقعدش کرد.  ای مالیمت، انگشتا هبدو ن ذر

 اولین بارش بود و از درد چشماش رو بسته بو د  و لباش ر و به دندون گرفته بو د.  

 دو انگشت رو قیچی وار تکون میداد و به چهره پر از درده عماد خیره شده بو د.  

ی میزد  و فشار دندونا ش رو ی لبش ب ه انداز های بود که چهرش رو به سرخ

 ی نشون میداد.  کم کم داشت خود زی خونقرم

 ش رو بیرون کشید  و ویبراتور رو گزاشت روی مقعدش.  انگشتا

 ش هل داد.  نیم نگاهی به چهره ترسونش انداخت و ویبراتور رو به داخل سوراخ

همون پوزیشن مونده عقب کشید و دستش رو با دستمالی پاک کرد؛ اما عماد داخل 

 ن نخورده بود.  م تکوه نیم میلی بود و

 +درست  بشین.  

 ه لب زد:  بدو ن اینکه چشماش ر و باز کن

 اگه بشینم درد نمیگیره ؟ -

 لبخند محوی رو صورتش شکل گرفت و ماشین رو استارت ز د.  

 ن.  +نه بشی
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ه چشم، نگاهی به آیرین انداخت  و با دیدن لبخند چشماش رو باز کرد و از گوش

 ت کرد و بعد از باال کشیدن شلوارش نشست.  محوش،نفسش ر و بیرون فو 

 ش گرفتن.  از پارکینگ مجتمع خارج شدن و راه خونه رو در پی

 ک راه رو دوبرابر میکرد.  دی تا خونه نبود؛ اما وجود ترافیفاصله زیا

پشت اولین چراغ قرمز که ایستادن، زیرکانه کنترل ویبراتور رو داخل دست گرفت 

 وروشنش کرد.  

دن ویبراتور به داخل سوراخش، بدنش هم لرزی گرفت و با چشمایی بزرگ با لرزی

 د.  به سمت آیرین چرخی شده

 درجه ویبراتور رو باالتر برد و با خیالی اسوده، روی فرمون ضرب گرفت.  

 روی صندلی وول میخورد و از شدت تحریک، کناره های صندلی رو داخل مشت

 میفشرد.  

گذشت و کم کم التش به شلوارش فشار میورد و بی شک ن منوال چند دقیقه به همی

 ر میخورد.  راتور رو خاموش نمیکرد، شلوارش جآیرین ویب اگه

 نفس عمیقی از اسودگی کشید و به پشتی صندلی تکیه داد.  

ا جایی کار یاز داشت بازهم اون ویبراتور روشن بشه  و تحاال که تحریک شده بود، ن

 کنهکه خالی بشه.  

 یی گرفته از شهوت گفت:  با صدا

 ا مامی روشنش کن لطف-

 ش چرخید.  د و با ابروهای باال رفته به سمتنیشخندی ز
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 +امره دیگه؟ 

 تروخدا -

 ت و سرخوش، ضرباش رو روی فرمون از سر گرفت. نچی گف

 با بغضی که ته گلو  جا خوش کرده بود، نگاهی به آیرین و نگاهی به وسط پاش

 انداخت.  

 دستش رو به سمت وسط پاش برد و لمسش کرد.  بی اراده 

 حتی از روی شلوار هم میتونس ت حدس بزنه که ت ا چه حد بزرگ شده.  

ساعت تحمل کنه، بغضش سنگین تر شد با فکر کردن به دردی که قرار بود تا چندین 

 د.  وسرش رو به سمت شیشه چرخون

   باالخره چراغ سبز شد و ماشین ها یکی یکی حرکت کردن.

 ه بیرون خیره بود.  سکوت کرده بود و ب تمام راه رو

ه بود که دوباره ویبراتور شرو ع کرد به چند خیابون تا رسیدن به خونه نموند

 لرزیدن.  

 ن داری؛ بجنب.  +تا رسیدن به خونه فقط زما

 ن و با خوشحالی و فرزی، زیپ شلوارش رو باز کرد و همزمان کهچشما برقی زد

 پ میکرد. لرزید، التش رو هم پمرونش میویبراتور از د

 ه.  ریختن  م*نیش کف دستش برابر شد با ایستادن ماشین جلوی خون
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 ی شل گرفت و چشماش ر و بست؛ اما با بوسها بیحالی تمام خودش رو رو ی صندلب

هم باز کرد و  چشمای خمار و معتاد خوابش رو ازش کاشته شد، خیسی که روی گون

 ن مامیش شد.  لبای خندوه بخیره 

  

 ه اتاق رسوند.  زخونه نگاهی به خیابون انداخت و  ا دو خودش رو باز پنجره اشپ

 سینا برای بیرون گزاشتن اشغاال از خونه بیرون زده بود و اراد میخواست از فرصت

 و به نحو احسن انجا م بد ه. . ایش استفاده کنه و کارش ر هچند دقیق

 مروری کرد  و نفس عمیقی کشید.  تمام معادالت  و تفکراتش رو 

 د.  وی قفسه سینش گزاشت  و از اینه به خودش خیره شدست ر

 از صبح با خودش هزاران باز کلنجار رفت ه بود  و رمقی دیگه براش نمونده بو د.  

 ه گونه خود زد.  دش انداخت و چندتا سیلی اروم بت رنگ پرینگاهی به صور

 کار کنی ؟ اروم باش پسر؛ مگه میخوای چی-

 ن صدای در، هول کرد و با عجله در اتاق رو قفل کرد. با شنید

 د هرچه زودتر دست بکار میشد.  ردن رو دیگه جایز نمیدونست و بایف کوقت تل

ی که قایم کرده د لباسیش رفت و از زیر لباسا ی تا شدش،  لباس سرهمسمت کم

 دراورد.   بود رو

 در خاطرا ت روزی شد که خریدش.   از دیدن دوبارش، لبخندی ز د و غرق

م شروع کرد به وقتی که لباس ر و داخل یکی از انالین شاپا دید و با ذوق تما

 ه.  ر د که شاید روزی لباس رو تنش کنم خطور نمیککردنش، به ذهنش ه وارسی
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ش رو داخل لباس تجسم اما از شبی که با سینا اشنا شد، هر دقیقه  و هر ثانیه خود

 ی از فکرش هم قند داخل دلش اب میشد.  تو ح میکرد

 +اراد چرا در رو قفل کردی؟ 

ا از پشت در که میخواس ت وارد اتا ق بشه ولی نمیتونس ت از فکر و با صدای سین

 خیال بیرون پرید.  

 ماساش رو در میورد جواب سینا رو هد و در حالی که لببا عجله از روی زمین بلند ش

 داد.  

 ...االن بازش میکنم.  صبر کن...صبر کن-

 م انرژیش رو گرفت.  می به تنهایی براش سخت بود و تماپوشیدن سره

 با خستگی روی تخت نشست و دوباره تالش کرد.  

نده؛ از اونطرف هم ی کمرش بود و نمیتونس ت دکمه هاش ر و ببدکمه های لباس رو

ودتر در رو باز ای یک بار به در میکوبید و ازش میخواست هرچه ز هسیناچند دقیق

 کنه.  

 ا سینا.  یدا بود، شروع کرد به حر ف زدن ببا صدایی که عصبانیت  و حرص ازش هو

 بابا خو میگم بازش میکنم.  -

 ه صبر کن؛ اهَ.  چندثانی

سینا یکه خورده از صدای بلندش، اخماش رو توهم کشید و سمت اتاقی رفت که 

 ش میزاشت.  رو داخل های زاپا س کلید

 د.  دمایی محکم خودش رو به اتاق رسونت و با قرو برداشکلید 
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 د.  د و در رو باز کرد و وارد اتاق شکلید و داخل قفل چرخون

 ه اراد. اال بگیره، شروع کرد به توپیدن ببدو ن اینکه سرش رو ب

 ال سر... . +توله سگ حا

ره در ف داخل دهنش ماسید و دستش روی دستگیبا دیدن اراد داخل اون لباس، حر

 موند.   ثابت

م و موهای ه با لباس مشکی رنگش که پر بود از طرح های ریز و اخمای در

 ه سینا نگاه میکرد. روی تخت چهار زانو نشسته بود و باشفتش،

د قدم خودش رو به تخت د، دستگیره در رو ول کرد و با چنسینا که به خودش اوم

 ت.  روش نشسرسوندو روب

 ش رو ازهم باز کر د. وردبا انگشت ابروهای گره خ

 ن +اخم نک

 ف چرخوند.  جبازانه دستاش ر و بغل گرفت و سرش رو به سمت مخالل

 میکنم.  -

 ش.  ه ب ه خودش بیاد، روی تخت انداختسینا دست دور گردنش انداخت و قبل از اینک

 ه پیشونیش ز د.  ضربه دردناک ب محکم داخل بغل گرفتش  و با انگشت چند

  ¡ +بیجا میکنی

 من پسر اخمالو رو میندازم داخل سطل اشغال. 

 مشتی به بازوی سینا زد  و سرش رو داخل سینش قایم کرد.  
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 دلت میاد بچتو بندازی داخل سطل اشغال؟ -

 ای روی موها ش نشوند و با صدای ارومی در گوشش لب زد:   هبوس

 +مگه میشه یه تیکه از وجودم رو بندازم دور ؟ 

 ت:  بغلش جا دا د و با صدای ارومی گفو بیشتر داخل گر گرفته خودش ر

 برام ابرنگ میخری ؟ -

ای گفت و به  ی داشت خودش رو نشون میداد، ارهسرخوش از حسی که به تازگ

 چسبوندش.   شخود

  

گاه و شمردن ه بود نگاه کردن به دیوار بازداشتچند روزی بو د که کارش شد

 دیوار.   یترکا

س هرباری که در اتاقک باز میشد، ترس و استرنیومده و حتی عمران هم سراغش 

 جونش میوفتاد  و منتظر بود که سرباز بهش بگه روزای اخرته.  به

 گوشه بازداشتگاه دراز کشیده بود و پاهاش رو داخل شکمش جمع کرده بود.  

ا ذغال مام روزای گذشته، تیکه شعری که به ته بد و شبیبه دیوار روبرو ش خیره ش

 ک شده بود رو شروع کرد به زمزمه کردن:  ه دیوار روی

یکند ؟ وضع ما در گردش دنیا چه فرقی م

دگی یا مرگ، بعد از ما چه فرقی میکند زن



486 
 

ب ؟ ماهیان روی خاک و ماهیان روی آ

 ؟ وقت مردن، ساحل و دریا چه فرقی میکند

 بود.  ذ کرده بود  و حالش رو دگرگون کرده ز عجیبی کلمات به درونش نفوبه طر

 ف زل زد. لو به کمر چرخید  و اینبار به سقاز په

 ف سیاه و پر از الودگی.  سق

 ف کثیفه بازداشتگاه و زندگیش شباهت ال وصفی بهم داشتن.  سق

 م یا ده سال دیگه بمیرم؟ خب چه فرقی داره اعدام بش-

 در هر صورت سرنوشتم که عوض نمیشه.  

 داخل راهرو پیچیده بود گوش سپرد.   نفس عمیقی کشید و به صدای قدمایی که

 ا خودش کار دارن.  یک تر میشد  و شک نداشت اینبار بصدا لحظه به لحظه نزد

 ش بزنن، خودش بلند شد و جلوی در ایستاد.  از اینکه در باز بشه یا حتی صدا قبل

باهاش ریخته بود و شبیه به ادمای اطرافش  ی که طرح رفاقتمیشگی بود؛ همونسرباز ه

 د.  نبو

 *باید بری اتاق عمران.  

 و به دلش انداخته بو د.  دای اروم و بی نشاطه کیان، ترس رص

 د از زدن دستبند به دستاش، از بازداشتگاه خارج شد.  از اتاقک بیرون زد و بع

د و هیچکدوم تاق عمران سکوت بینشون برقرار بوه اا رسیدن بف دفعات قبل، تبرخال

 نکردن.   تالشی برای شکستنش هم
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 ت:  اتاق که رسیدن، کیان دست روی شونش گزاشت و گفبه 

 *سرتق نباش؛ اوضاع روبه راه نیست.  

 د که تا ته ماجرا رو بخونه و بفهمه چیز خوبی در انتظارشهمین یک جمله کافی بو

 نیست.  

 نبا کیان وارد اتاق شد و بعد از اینکه عمران اجازه ازاد باش بهش داد؛ از اتاق بیرو

 رفت. 

 ک و تنها روبروی عمران ایستاده بود  و قلبش محکم به سینش میخورد.  حاال ت

 ه بود.  بود  و پاهاش رو روی میزش انداختبه صندلیش تکیه داده 

خودش کم ابهت نداشت که حاال با لباسی پر از درجه همچین ژستی که گرفته بود و 

 ه کند زدن وادار میکرد.  سعید رو ب دل

 رباز به عرضت رسونده که خبرای خوبی برات ندارم ؟ +جوجه س

ن هم مثله ارش و مازیار اتفاقی بیوفته؛ پس سری به چپ دوست نداشت برای کیا

 وراست تکون داد و گفت:  

 ی و ندارم و نیازی هم به داشتن کسی ندارم.  من اینجا کس-

   ا به هوا برخاستن صدای خنده عمران.تموم شدن حرفش مساوی بو د ب

ه میشدن، به عمران خیره و ب ا دندونایی که روی هم سابید اخماش رو توهم کشید

 شد.  

 بین خنده یهو مکث کر د و به اخمای سعید خیره شد.  
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 نیشخندی زد و پاهاش رو از روی میز برداشت  و درست نشست.  

 ت از قبل گفت:  با لحنی جد ی و متفاو

 ن +بشی

هم فاصله بگیرن، با چند قدم خودش رو به صندلی ای اخماش از  هبدون اینکه ذر

 رسوند  و دورترین صندلی رو به عمران، برای نشستن انتخاب کر د.   ها

 ن.  +هرچه زودتر باید منتقل بشی زندا

 البته با دوستای بامرامت. 

 ه حب س کرد و گفت:  نفسش ر و داخل سین

 پلیسی که زخمی شد ه بود چیشد ؟ -

 ش لم دا د.  میز پرت کرد  و دوباره به صندلی و رویر خودکار داخل دستش

 ش خو ب شد.  +شانست زد و حال

با خیال ی راحت، همانند عمران به صندلی  و بیرون انداخت  ونفس حبس شدش ر

 داد.   هتکی

 خ گوشش رد شده بود، دوباره روح تخص و سرکشش درحال فورانال که خطر از بیحا

 بود.  

 تر برم زندان و از شر تو خالص بشم. امیدوارم هرچه زود-

 ه سمت سعید گرفت و گفت:  اخطار گونه انگشتش رو ب

 جای دیگت رو هم مثله دماغت بگ*ا بدم.  ه ن االن ی+کاری نکن همی
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نیشخندی زد و در حالی که از روی صندلی بلند میشد، انگشت فا*کش رو به 

 عمران گرفت و گفت:   سمت

 نگا*ییدم.  -

تی به خودش اومد، سمتش خیز ای از حرفش هنگ کرد  و وق عمران لحظه

 ت.  برداش

 تر و سریع تر بود.  سمت در پاتند کرد؛ اما عمران فرزم کوتاهی نکرد و ه سعید

 د و گردنش رو داخل دست گرفت.  چکی به پشت گردنش کوبی

 ت به گردنش فشار میورد و از در دورش میکرد.  با انگش

 و غرید:  لگدی به باسنش کوبید 

 +کره خری دیگه؛ ولی ادمت میکنم.  

 د لب میگزید، ولی جواب ندادن هم در مرامش نبو د.  از باسن در

 خودت کره خری که من و هم شبیه به خودت میبینی.  -

 ای به باسنش کوبید و به جلو هلش داد.   هلگد دیگ

ه دستاش اندازهای بو د که سمت میز پرت شد و اگد دوم، به سرعت و شدت لگ

 ش برای بار دوم به فنا میرفت.  موقع روی میز نمیزاشت، دماغ هرو ب

قبل از اینکه کمر راست کنه، عمران باالی سرش ایستاد و دست روی گردنش 

 گزاشت.  

 گونش رو به میز چسبوند  و از باال خیرش شد.  
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خیلی ملسه ک خوردنت +میدونستی کت

 ه.  ای بهم مید ؟ حال دیگه

 ی. وهم کشید و شروع کرد به لگد پرونتاخماش رو 

ن بود؛ نه تنها عمران گردنش رو ول نکرد، اما لگد پرونی هاش اب تو هاون کوبید

 م بیشتر کرد.  ه فشار انگشتاش رو بلکه

 ی نتیجش خسته شده بود.  خودش هم از لگد پرونی های ب

 دستاش رو کنار سرش مشت کرد و با دندونای کلید شده غرید:  

 ن یه روز هم از عمرم باقی مونده باشه تورو به فا*ک مید م.  م نببی-

 ت بهش چسبید.  نیشخندی زد و از پش

اد و ندید هرچقدر که پیشروی کمر و باسنش رو با دست ازادش مورد توجه قرار د

 ی میکنه.  طوری غرور و شخصیت سعید رو متالشچ همیکن

 د.  ای ثابت مون هدستش رو روی کمر شلوارش نگه داشت و چند ثانی

 ت. خودش هم دلیل کاراش رو نمیدونس

 ش میکنه سعید رو با خاک یکسان کنه.  نمیدونست این چه حسیه که وادار

 ی براش بو د. ی خوشاینداما هرچی بود، حس

 حسی که بهش انرژی و انگیزه میداد.  

ت نگه داشت و انگشت شستش رو به سمو روی کمر شلوارش چهار انگشتش ر

 باسنش هدایت کرد.   چاک
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د ش، تکونی خورد  و دوباره شروع کرا حس انگشت عمران روی چاک باسنسعید ب

 لگد پرونی کردن.   به

 و وسط پای سعیدپرونی هاش عاصی شد ه بود، زانوش ر عمران که دیگه از لگد

 ه الت بیچارش.  و شروع کرد به فشار دادن ب گزاشت

 م یاد برد.  نفس کشیدن رو از هوقف شد و حتی از درد حرکت پاهاش مت

 نکرده بود و براش تازگی داشت.   هتا به حال همچین دردی رو تجرب

 م زجر. دردی که براش هم لذت بود، ه

همراه با حرکتای انگشتش که دوباره از سر گرفته بود، با زانوش الت سعید رو هم 

 بازی گرفته بود.   به

مس کرد، انگشتاش ر و از کمر شلوارش ش رو لوقتی که خوب از روی شلوار سوراخ

 ن واقعی رو شروع کرد.  بار بدون هیچ حجابی، دستمالی کردرد کرد و این

ی که با هر حرفیش دو برابر ه ساکت نموند و با وجود درداما اینبار سعید دیگ

 د و بیراه گفتن.  میشد، شروع کرد به فحش دادن  و ب

 ف. دستتو عقب بکش بی شر-

 اشغال ... . 

 عوضی... . 

 ه جز اخرین حرفش.  ری برای عمران به ارمغان نیورد بیتمام حرفا و فحشاش تغی

 لواط کار همجسنبا.. . -
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 ه شد.  تموم نشده، دست عمران روی لباش کوبیدحرفش 

ش به دماغ ضربه دیدش برخورد کرده بود و عالوه بر درد لباش، بینی پر انگشتا

 طاقتش رو بریده بو د.   دردش

 ا گوشش قرار داد. ار سرش خم شد  و لباش رو مماس بکن

 م اگه دهن بی چاکت رو زیپ دار نکنم.  +عمران نیست

 س میکرد.  داده بود و تنها صدای عمران و ح قدرت حر ف زدن رو از دست

 ت.  نداشت و هیچ فرقی با عروسک نداش ای ههیچ قدرت دیگ

 ه با حرص و عصبانیتش امیخته شدر پیشروی میکرد و کارعمران لحظه به لحظه بیشت

 بود.  

 د و هیچ چیزی بجزبانیتی که عمران رو تبدیل به گرگی درنده کرده بوحرص و عص

 دریدن سعید براش اولویت نداشت.  

ی بیشتر وارد نشده بود که صدای تلفن انگشتاش رو به سوراخ سعید فشرد و بند

 د. اتاق پیچی داخل

 ت. برای سعید داش م زندگی دوباره روتلفنی که حک

 ف میلش، سعید رو ول کرد  و سمت تلفن رفت.  برخال

بل توهم رفتن و در اخر ن حرفای فردی که پشت خط بود، اخماش دو برابر قبا شنید

 ی اشکار، تلفن رو روی میز کوبید.  باعصبانیت

 با قدمایی محکم سمت سعید دردمند رفت و از موهاش گرفت و بلندش کرد.  
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 ت زندان.  د همین االن بفرستم+گفتن بای

 م ناجی رو برات داره.  رئیس زندان قطعا حک

 و ادامه داد.  ه شقیقش زد  و حرفش رای ب هبا دو انگشت ضرب

 +ولی فکر نکن دست از سرت برمیدارم.  

 ف میلش، خودش لباسای سعید رو مرتب کرد و کیان رو صدا کرد.  برخال

با تعجب بین  یحال رو دید، یکه خورد  و نگاهشد و سعید بکیان وقتی وارد اتاق ش

 ش بود.  و عمران در گرد سعید

 +به چی نگاه میکنی ؟ 

 ش کن واسه زندان.  ببرش بهداری بعدشم اماد

ش رومی گفت و دست زیر شونه های سعید گزاشت و خودش ر و تکیه گاهچشم ا

 کرد.  

 *مگه من بهت نگفتم سر به سرش نزار تا سالم بمونی ؟ 

 ای کرد و با بیحالی تمام سر روی شونش گزاشت.   هر جواب کیان نالد

 ن اوضاع وخیم سعید، قدماش رو تندتر کرد و سمت بهداری راه افتاد.  کیان با دید

  

ی رنگ نشست  و بعد از نشستن اولین کاری که ی ناخوش، داخل ون مشکبا حال

 ن چشما ش بود. انجامداد، بست

ی خودش رو بکار گرفت تا به دستبند توجهی نکنه  د و تمام سعپشتی صندلی تکیه دا  به

 ه.  رت کوتاهی بزنه زندان، چتا رسیدن ب و
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دوست داشت این دقایق اخر، بجای سروانی که دست کمی از عمران نداشت، 

 ش رو کم میکرد.  ش میبود و کمی از اشفتگی های ذهنهمراه کیان

بال  و پر داد؛ فقط از یه جایی متوجه  ه تفکرات شنفهمید چقدر فکر کرد و چقدر ب

 نداره.   هی از اطرافش دیگارام بخش داره اثر میکنه و درک درست شد که

 با خیس شدن یهویی صورتش، هینی کشید و ترسیده از جا برخاست.  

ته بود، از دستاش گرفت و بدون سروان که پوزخندی رو ی صورتش جا گرف

 مالیمتی از ون خارجش کرد.   چهی

 د. رده بود که پشت سر سروان کشیده شت خودش رو درک نکهنوز موقعی

و خراش انداخت و خون بو د که از دستاش فلزی، مچ دستاش ر دستبند زمخت و

 میکرد؛ ولی سروان بی خیال تر از چیزی بو د که سعید فکر میکرد.   چکه

 .  ا میرهیده میش د و نمیدونست داره به کجت سرش کشبا درد و گیجی، پش

ی رنگی به چشماش زد  زی که همراهشون بود، چشم بند مشککمی که جلو رفتن، سربا

 دست پشت کمرش گزاشت.   و

ه ای رو پشت سر سرباز و سروان کشیده میشد و دیگه نفسی براش نموند هچند دقیق

 بود.  

ه باشه، بود که اگه ازشون درخواستی داشت ب فهمیدهاما داخل این مدت کوتاه خو

 کامال متفاوت با درخواست انجام میدن و در اخر بازنده بازی خودشه.   عملی

 پس حرفی نزد  و سعی کرد بازهم تحمل کنه.  

 دیری نگذشت که باالخره ایستادن.  
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ی از ه بو د با کسی حر ف زدن؛ ولی درکد که شروع کردصدای سروان رو میشنی

 نداشت.   حرفاش

 دری بزرگ داخل گوشش پیچید.  ای گذشت که صدای باز شدن  هچند ثانی

 ی ادامه داد که باالخره چشم بند رو از روی چشماشبا کمک سرباز راه رو تا جای

 برداشتن.  

و تحریک میکرد و توان باز نگه نور سفیدی که داخل فضا بود، عجیب چشماش ر

 چشماش رو نداشت.   داشتن

 سرش رو بین دستاش گرفت و چشماش رو بهم فشرد. 

 ی شونش قرار گرفت. نور عادت نکرده بود که دستی روهنوز به 

 ا هزار سختی به سرباز خیره شد.  و ب سر بلند کرد

ی شرمندم داداش، کاری از دستم سپرد ه بود هواتو داشته باشم؛ ول*کیان بهم 

 برنیومد.  

 چندباری روی شونه سرباز کوبید و با لبخندی فیک گفت:  

 دشمنت شرمنده باشه حاجی.  -

ینجا زندانه ؟ ا

کجا باید برم 

 ؟ االن
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گ یاوری تا تصمیم بگیره که بری کدو م د بری اتاق سرهن*یکم باید صبر کنی؛ بای

 بند.  

 ت.  اهانی گفت و دوباره چشماش رو بس

فتگی میکرد که گویی چندین وزنه صد تنی روی بدنش ای احساس کو هبه انداز

 ت. افتاده وقابلیت سرپایی خوابیدن رو نیز داش

ن یک ذره ارامشی که دریافت کرده بود فرو رفتن ارنجی داخل پهلوش، همواما با 

 پرید.   هم

 ی کهچشماش رو باز کرد و اماده توپیدن به سرباز بود؛ ولی با دیدن فرد با اخم

 ت شد.  میزد سرهنگ یاوری باشه، ساک حدس

وارد اتاق ت سرش راه بیوفته و سرهنگ بدون حرفی، با دست اشاره کرد که پش

 شد.  

 پشت سرش وارد اتاق و جلوی میزش ایستاد.  

ت و بی اراده، شروع کرد به مقایسه کردنش با نگاهی به چهره سرهنگ انداخ

 عمران. 

 ن.  عمران سر و گردنی ازش باال تر بود؛ ولی هرد و چهرهای اخمالو خشن داشت

 +به چی نگاه میکنی ؟ 

   ای باال انداخت و گفت: هبیخیال شون

 داشتم با جالد عمران مقایست میکردم.  -

 ی زود جاش رو به اخم داد.  ی لبای سرهنگ شکل گرفت؛ اما خیللبخندی رو
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 ه جو ن.  +پررو نشو بچ

 ت و سر بلند کرد.  نگاهی به پرونده جلو روش انداخ

 م عمدی جای خالی هست که باید بری اونجا.  +تنها بند جرائ

 ع کرد به سوت زدن.  ای گفت و شرو هبیخیال باش

 ف جلو میرفت.  و اما تمام اتفاقات برخالف انتظار دو طر

ای رو به اتاق کشوند و سعید رو  های، سرباز دیگ هسرهنگ با یک تلفن چند ثانی 

 دستش سپرد.   هب

 هرچه از قسمت اداری دورتر میشدن، صدای همهمه و سرو صدا بیشتر میشد.  

 د شدن.  تن و وارد بنی تنگ  و تاریکی گذشاز راهرو

د از تحویل گرفتن سعید، در رو خل بند بود، در ر و باز کرد و بعسربازی که دا

 دوبارهبست.  

ی عمران رد و با خود میگفت: کاش زیر دستات به افراد داخل بند نگاه میکبا حیر

 ا نمیرسیدم.  میدادم و به اینج جون

به نگاهایی که دنبالش میکردن،  با بسم اللهی پا به داخل بند گزاشت و بی توجه

 سلولی رفت که سرباز بهش نشون داده بود.   سمت

  

ش به بند میگذش ت و در تما م این دقایق، بی حرکت روی تنها تخت ساعتها از ورود

 ی چشماش گزاشته بود.  کشیده بود و یکی از دستاش رو رو دراز خالی

 ن.  داشت تول بودن رو بیشتر دوسو صدا و مشغف سعید، سر اما سایر زندانیا برخال
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ه هم بندیاش با سری دردناک و دماغی ضرب دیده، روی تخت نشست و با اخم ب

 شد.   خیره

 ه پا بود.  هم نشسته بودن  و بساط بازیشون بدور

  ¡بازی که نبود 

 ا بازی.  بیشتر سر  و صدا و بحث بود ت

 بلند کرد.  د و صداش رو به کمر فردی که جلوش نشسته بود زلگدی 

ن دهن گشادتونو ببندین واسه یه ساعت ؟ خبرتونه؟ نمیتونین اوچ-

ت شده و اخمای پررنگ و تعجب کم کم جاش رو به دستای مشحیرت 

 داد.  

ت بکار شد، کسی بود که مزه لگد سعید رو اولین نفری که به خودش اومد  و دس

 بود.   چشیده

  از مچ پاهاش گرفت و از تخت پایین کشیدش. 

 ی در افتاده بود و قرار نبود به این زودی بیخیالش بشن.  اول کاری، با بد کسای

م در گوشش زمزمه ل کنه، بهش چسبید و با ولومی اروچ پاش رو وبدون این که م

 کرد. 

 *خار و مادرت و اگه نیوردم جلو چشمات، کسری نیستم.  

 فتاده.  ه خطبی کر د و داخل چه باتالقی گیر اتازه فهمیده بود چ

 باتالقی که هر دست و پای اضافی، مساو ی بود با بیشتر غرق شدن.  
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ه فایده بود و رگه هایی از ترس، ب ش برای پنهان کرد ن ترسش بیسعی و تالش

 قابل دیدن بود.   خوبی

 کسری نیشخندی زد و سمت سایر افراد برگشت.  

 درست میبینم؟جوجه ترسیده ؟ -

 خنده و قهقهه بود که سلول رو پر کرد.  بعد تموم شدن حرفش، صدای 

ت شدش رو شش رو بکار گرفت تا همون دست مشدستاش رو مشت کر د و تمام تال

 دهن کسری پایین نیاره.   داخل

 اما ساکت موندن سعید، چیزی همانند سفید بودن شب و سیاه بود ن روز بود.  

بقیه به خودشون  ن که کسری یا حتیشت شدش رو باال بر د و قبل از ایدست م

 ه طرفی از صورت کسری زد.  بیان،مشتش رو ب

 ن میزد.  خون بود که از دهن  و دماغش بیروف چرخید و صورتش به سمت مخال

 ت بقیه انداخت.  دست درد دیدش رو تکونی داد و نگاهی به چهره های مبهو

 چهره هایی که قدرت هضم اتفاقات اخیر رو نداشتن.  

گرفت و تمام ادمای دور و نزدیک، جلوی سلول جمع شدن و ال کم کم همهمه با

 ی بودن.  ادامه دعوا  و ضربه بعد منتظر

 ن اخرش چی میشه و کی میزنه. کنجکاو بودن که بفهم

 س نبود.  هرچند که دونستنش خیلی دور از واقعیت و حد
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رو با کف دست پاک  ف لبشصورت خونیش کشید  و خونهای اطرا کسری دستی به

   د.کر

 تمام حرکاتش پر بو د از ارامش و متانت.  

ه حیرت حرکات اروم کسری بود که خیلی ناگهانی مشتی داخل دهنش کوبیدسعید در 

 شد.  

 ت و روی پاهاش خم شد.  اخی گفت و غیر ارادی دست روی دهنش گزاش

 کسری از فرصت استفاده کرد و به سمتش یورش برد.  

 روی زمین انداختش.  و گرفت و به کمر، پهلوی سعید ر

ت و پای سعید رز و چابک، روی شکمش نشست  و تنها با یک اشاره، بقیه افراد دسف

 روگرفتن. 

د به پایین مشت شدش ر و باال برد و شروع کر ی به سعید زد و دو دستپوزخند

 دستاش به نوبت.   اوردن

 و با کیسه بوکس اشتباه گرفته بود.  گویی شکم و پهلوهای سعید ر

 ن سعید مینشستن.  ی در پی مشتاش پایین میومدن و روی تپ

 ی میرفت و لبایی که به سرخی انار شده بودن.  چهره از درد رو به سیاه

و جلوی سلول  رفتن که ناگه همهمه ها خوابید برای ضربات بعد ی باال دست ه 

 زود، خالی از هر موجودی شد.   خیلی

 ها دیدن کسی که جلوی سلول ایستادبودن، ب ی که به جون سعید افتادهکسری و کسای

 ی بودن که بهش پناه ببرن.  بودبه لرزه افتادن و به فکر جای
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د بشه و سر به تنها یک قدم کافی بود تا کسری از روی شکم سعیدِ  بی جون بلن

 زیر کناری بایسته.  

ومده بودن، دست زیر شونه های سعید گزاشتن و از دو سربازی که همراهش ا

 زمین بلندش کردن.   یرو

  

 کشون کشون از بند خارجش کردن و به سمت بهداری بردنش.  

ه هر نفسی، مرگ رو جلوی چشماش میدید و بنفس به سختی باال میومد و بعد از 

 خودمیلرزید. 

 ت خوابید  و چشمای نیمه بازش رو کامل بست.  با کمک سربازا روی تخ

سینه و تنفسش، سری به نشونه دن قفسه د و بعد از چک کردکتر باالی سرش اوم

 ت ارسالن برگشت.  تاسف تکون داد  و به سم

 ه.  *قفسه سینش ضربه دیده و باید تحت نظر باش

 ت کبود سعید انداخت.  ش کشید و نگاه ی به صورکالفه دستی به چهر

 نیازه بفرستیمش بیمارستان ؟-

 *اگه بره بهتره براش.  

 ن واسه انتقال. ست کنن؛ امادش کیمیگم کاراش رو راست  و ر-

 منتظر جواب نموند و از بهداری بیرو ن زد.  

برخال ف تعریفاتی که ازش شنید ه بود، فکر نمیکرد روز اول برای خودش و بقیه 

 دردسر درست کنه.  
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 سمت اتاقش رفت و بعد از هماهنگی با بیمارستان زندان، به بهداری زنگ زد و بهشون

 ه کنن.  رو برای انتقالش امادس سپرد که امبوالن

ک نداشت اگه کوتاهی ی میکرد و شخودش باید شخصا به این موضو ع رسیدگ

 ی داره.  کنه،سرش باال

 مدارک مورد نیاز ر و برداشت و از ساختمان اداری بیرون زد  و سوار ماشینش شد.  

 گ خورد.  استارت نزده بود که گوشیش زن

 ز مکث ی طوالنی، تماس رو وصل کرد.  نگاهی به گوشی انداخت و بعد ا

 +چخبر؟ 

 سالمتی......خبری نیست ؟ -

 +چیشده ؟ 

 بعد از سالیان طوالنی، هنوز هم همون ادم قبل بو د. 

 ی ها میشد.  کوچیک ترین حر ف متوجه کم و کاستهمون ادمی که با 

 انتقالش دادن بیمارستان.  -

 ه، حرفش رو ادامه داد.  قبل از این که داد عمران گوشش رو نوازش کن

 خودمم دارم میرم.  -

 +بیمارستان زندان ؟ 

ت چیزی بود که انتظارش رو داشت و شک نداشصدای محکم و سختش، همون 

 د.  دستاش مشت شده و دندوناش کلی االن
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 اره  -

رو قطع کرد و از اتاق ش بیرون  بدو ن اینکه اجازه بده ارسالن حرفی بزنه، گوشی

 د. ز

 د.  شد و به سمت بیمارستان راه افتا نبهم زنی سوار ماشیدر چشم 

 ه فرمون کوبید.  با انگشت شست گوشه لبش رو خاروند و مشتی ب

+توله سگ حتی نزاشتی یه ساعت از رفتنت بگذره بعد بیوفتی دنبال 

 م.  تو ادم نکنم عمران نیسشر؟ به وال که من اگه تو ر

  ¡توله سگ چموش 

ه بیمارستان، هزاران خط و نشون برای سعید تا رسیدن ب با خودش حرف میزد و

 کشید.  

 ماشین رو داخل محوطه پارک کرد و سمت بخش اصلی رفت. 

 د و به اطرافش نگاهی انداخت. چرخی به دور خودش ز

با ندیدن ارسالن، شمارش رو گرفت  و منتظر موند ت ا جواب بد ه؛ اما با قرار 

چرخوند و با دیدن ارسالن گوشی رو داخل گرفتن دستی روی شونش، سرش رو 

 گزاشت.  جیبش

 ن طبقه باال. دنش عکس برداری؛ بعد انتقالش میدبر-

ا سری تکون سالن خیره بود  و بعد از تموم شدن حرفش، تنها اخم به ارتمام مدت ب

 سمت اسانسور رفت.   داد و
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 ارسالن هم پشت سرش راه افتاد و همراهش وارد اسانسور شد.  

 ب خودتم میدونی که مقصر خودشه.  گیر بودم؛ ولی خدر-

 با اخم به سمت ارسالن برگشت و بهش توپید.  

 م این بشر ادم نیست خو دردی نداشتم.  +د اگه بهت نگفته بود

 و اینجوری حواست بود.  دردم اینه بهت گفتم حواست بهش باشه  و ت

 و گفت:   ونه عمران کوبیدتر از عمران بود، چندباری روی ش ارسالن هم که کالفه

 اصال وقتی حالش خوب شد، کال میفرستمش انفرادی.  -

 خوبه ؟ 

ه خودش چشم جواب ی به ارسالن بده، از اینه بی بدو ن اینکه اخماش باز بشن یا حت

 دوخت.  

  

و با اخمایی درهم،  ه بود رو بهش انتقال بدن ایستادکنار اتاقی که قرار بود سعی د

 گرفته بود.  زمین ضرب  روی

ز زمین گرفت و به جسم بی خ تخت که داخل سالن پیچید، چشم ابا صدای چر

 روی تخت خیره ش د.  جونش

 ش کنار بدنش افتاد ه بود.  چشماش بسته بود و دستا

 شرتش رو برای پیدا کردن حسی، کنکاارسالن زیر چشمی بهش نگاه میکرد و صو

 . ای هرد؛ اما دریغ از کوچیک ترین نشونمیک

 ن و روی تخت گزاشتنش.  به اتاق بردنش و از ملحفه زیر پاش گرفت
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 ه دردی بو د که داشت تحمل میکرد.  رهم و چهره توهم رفته، نشون دهنداخمای د

ه عمران، که از اتاق بیرون رفتن، ارسالن با تحمل نگاه ذوب کنندپرستار و دکتر 

 ایین از اتاق بیرون زد.  ت زد  و با سری پی تخ بندی به دست سعید و میلهدست

 ش راه افتاد.  شید و با قدمایی اروم به سمت تختنفس عمیقی ک

 د کرد. کنار تخت ایستاد و از باال، سر تا پاش رو رص

ش رو زیر بال و لباس گشاد بیمارستان داخل تنش زار میزد  و تن پر از نقش و نگار

 پرخودش گرفته بود.  

ش رو باز کرد انیت بود، چند دکمه باالیی لباس خودبا همون ارامشی که ناشی از عصب

 وبه سمت سعید خم شد.  

 ه قفسه سینه و دنده هاش خیره شد.  پیراهنش رو یکی یکی باز کر د و بدکمه های 

 د بودن.  سرخ و کبو

ده بو د و این به شدت براش ازار دهنده کسی به جز عمران اونارو سرخ  و کبود کر

 د.  بو

 یش میکرد و خط های فرضی بود که روا زیر شکمش رو نوازدن تانگشتاش از گر

 شکمش به جا میموندن.  

 ت:  صدایی که از ته چاه بلند میشد گفو باز کنه؛ با بدون اینکه چشماش ر

 ت.  کاریم نداشته باش؛ حالم خوب نیس-

 ش قرار داد. صدا دار زد و لبش رو مماس با گوشی پوزخند
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ی تا به و مظلوم بودی؛ تخص و سرکش نبود م+کاش همیشه همینجور ارو

 ی.  وضعیتی گرفتار نمیشد همچین

 د.  سرش رو به سم ت مخالف چرخون

 ن. توهم اینهمه سواستفاده گر نبودی کاش تو و امثال-

 د و گردنش بین انگشتای عمران اسیر شد.  رنگ تر ش پوزخندش پر

 +االن فقط الل شو.  

 چ دست عمران رو گرفت. دستش رو به سختی باال اورد و م

 تن...تنهام بزار. -

 گ انارش انداخت و انگشتاش رو از دور گردنش شل کرد.  نگاهی به صور ت و لبای رن

 ه نظری بود.  بی نصیب موندن از اون لبا کوتا

 بی اختیار روی صورتش خم شد و لباش رو به دندون گرفت.  

 امه معاشقه.  گاز ریزی که اخش رو دراورد، محرکی بود برای اد

ش میگرفت، از های ریز و درشتی هم که از لبای گمیبوسید و گاز میگرفت؛ اما حت

 خوبی به هردو منتقل میکرد.   حس

ه کشید ن تمام عطر ها ی جهان؛ یا شاید به خوشایندی یک حسی به خوبی به ری

 کوتاه بعد از کلی دوندگی و سختی.   خواب

هش نمیداد و عمران رو وادار دی رو بش اجازه همراهی زیاسینه اسیب دید

 ش بشه.  و اجازه بده اکسیژن وارد ریه ها برخال ف میلش، عقب بکشه دمیکر
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 ی نفس میکشید  و اکسیژن رو وارد ریه هاش میکرد.  به سخت

 بعد از هر نفس عمیقی، چشما بسته میشدن و دستا کنار بدن مشت.  

 ص غرید.  ن وضعیتش نتونست ساکت بمونه و با حربا دید

 ا بیرون؛ من تورو طوری ادم کنم که دیگه دست از پا خطا نکنی.  +تو فقط از اینجا بی

 دست ازادش ر و روی سینش گزاشت و به سختی لباش ر و تکون داد.  

 حتی در بدترین وضعیت هم دست از حاضر جوابی بر نمیداشت.  

 ی.  تهدیدی توخالی بیشتر نیست-

 ش کوبید.  اش رو توهم کشید با پشت دست روی دهن، اخمیکه خورده از حرفش

 +به زودی خواهیم دید.  

 ی. نم، وگرنه بالیی سرت میوردم که با تخت یکی بشاالن مراعات حالتو میک

 ن درو هم ببند.  رفتی بیرو-

دندوناش رو از حرص روی هم کشید و برای بار دوم، پشت دستش رو روی 

 پایین اورد.   شدهن

  

 ه پهلو چرخید.  ینا انداخت و بغض کرده باهی به سنگ

ا پایین تنش پیچیده بود، چیزی فراتر از تصورش بود و نمیتونست ب دردی که داخل

 وضعیت بخوابه.   این

 ا چرخید و دست روی شونش گزاشت. دوباره به سمت سین
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 ا نو ک انگشت به گردنش کوبید و منتظر واکنشش موند.  چندباری ب

 ش برگشت.  ز خواب، به سمتبا چشمایی خمار ا

 می..میشه بر. . -

 +نه 

ش رو داشت؛ ولی قرار نبود تا قاطعش، همو ن چیزی بود که انتظارنه محکم  و 

 بکشه از تالشش.   دست

با به جون خرید ن درد بیشتری، خودش رو ب ه سین ا رسوند و دست دور کمرش 

 انداخت.  

 تروخدا.. . -

  درد میکنه، نمیتونم بخوابم. 

 ش فشردش.  چنگی به باسنش زد و بیشتر به خود

 +مگه قرار بود درد نکنه ؟ 

 و بد نش-

 اسپنکی صدا دار به باسن لختش ز د و با دست دیگه، موهاش رو اسارت گرفت.  

 ه سینا نگاه میکرد.  متمایل شده بود و از زیر چشم، به سختی ب سرش به عقب

 ن روزی نیوفتی.  به چنی+بهتر بود کارت رو به گردن میگرفتی تا 

 ب زد:  پلکاش رو روی هم گزاشت و با بغضی اشکار ل

 م جزئی از ادمه.  شیطنت ه-
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ه گوشش نرسید، قطره اشکی از الی پلکاش پایین ریخت وقتی که صدایی از سینا ب

 ودست روی دست سینا گزاشت.  

 موهامو ول کنین میخوام بخوابم اگه اجازه بدین.  -

 ه توله قهر کردش خیره شد.  هاش رو ول کرد و ببدو ن حرفی، مو

 د.  هش پشت کرد و پتو رو روی سرش کشیب

 ی روی باسنش نشست.  ق در فکر و خیال خودش بود که دستغر

 بزاق دهنش رو قورت داد  و سرش رو به سمت سینا چرخید.  

 ی و نیشخندش، ترس و استرسش بیشتر شد.  با دیدن چشمای شیطان

 سینا فاصله گرفت  و پتو رو سفت تر بین انگشتاش گرفت.   کمی بیشتر از

 اما سینا تصمیمش رو گرفته بود و قرار نبود پا پس بکشه.  

 ت و تمام فاصلشون رو به صفر رسوند.  دست دور پهلو ش انداخ

 لیسی به الله گوشش ز د و با صدایی خش دار در گوشش لب زد:  

 ت بمون ؟ دمین باره که دارم میگم پای حرفا+چن

 دست روی دست سینا گزاشت و تقال کردناش رو از سر گرفت. 

 ن.  نمیخوام؛ ولم ک-

 ا و التشرو روی بی*ضه ه د کرد و زانوشیکی از پاهاش رو از بین پاهای اراد ر

 گزاشت. 

  ¡+یه بار دیگه بگو نمیخوام 
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و ت تا چه اندازه زجر اوره، سکوت کرد و سرش رترسیده از دردی که میدونس

 داخل بالشت فرو کرد.  

 ن ون  و خط های فرضی بود که روی روش از سینه تا زانوهاش رو رصد میکردانگشتا

 شکمش به جا میموندن.  

 الت بی جنبش، سفت تر از قبل شد ه بود و نفساش تندتر. 

 ن چیزی که سینا میخواست؛ تشنه و خواهان رابطه.  دقیق همو

 اش رو به سمت سوراخ باسنش سوق داد.  دست از بازی دادنش کشید و انگشت

د و چنگی خش ر و پر کرده بود که اخی از بین لبا ش خارج شتنها یک انگشت سورا

 پای سینا ز د.   به

 جواب اخش، دومین انگشتی بود که وارد سوراخش شد.  

 ش رو مهر و موم میزد.  خ و نالش، انگشتاش ر و حرکت میداد و گردنه ابی توجه ب

ی برای ، شهو*تش رو بیشتر میکر د و توانی که به پروستاتش میزدیضربه ها

 براش نمیزاشت.   تحمل

 *وت زمخت شده بود گفت:  تش رو گرفت  و با صدایی که از شهمچ دس

 +خودتو....خودتو میخوام.  

 د.  های کرد و انگشتاش رو بیرون کشی خند

 ش گزاشت. سنزیر شکم و با تیاراد رو وادار کرد دمر بخوابه و بالش
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روی پاهای اراد  ه روی التش،ند شد  و بعد از کشیدن کان*دوم بخودش هم بل

 گ کرد.  التش رو با سوراخش هماهن نشست و

 د. رسیده سرش رو به سمت سینا چرخونت

  ¡ددی-

 روان کننده... . 

ی سوراخش، حر ف از یادش رفت و چشمای ی بزرگ شده به بالشت با پر شدن یهوی

  شد.  خیره

 سیلی که به طرفی از صورتش خورد، از شک بیرون اوردش و دادش اتاق رو پر کرد.  

 کمرش رو گرفت و هرگونه حرکتی رو ازش سلب کرد.  

محکم خودش رو بهش میکوبید  و با هر ضرب های همراه با تخت به جلو پرت میشد  

و زیباترین  ه شده بودوصدای کوبش بدناشون بهم، با صدای اخ و ناله هاشون امیخت

 رو به ارمغان اورده بود.   ملودی

  

 شدت ضربه ها، چیزی فراتر از تحمل اراد بو د و اجازه نمیداد لذت جاش رو بگیره.  

 رابطهای سراسر درد بود و بس.  

 سینا با چند ضربه محکم دیگه، به او ج نزدیک ش د و التش ر و بیرون کشید.  

ایین کردن التش، با اه بلندی با چندبار باال و پت و کان*دوم رو از روی التش برداش

 کمر اراد خالی شد.   یرو

 ت.  ستمالی از روی میز برداشبیحال خودش رو روی تخت انداخت  و د
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با ارامشی خاص، کمر اراد رو پاک کرد  و دستمال رو به سمت سطل اشغال پرت کرد.  

 هفش به درد دلش هم اضابغضش گرفته بود و درد کمراراد که از این همه نامردی 

 ت. بود؛ پتو رو روی سرش کشید و چشماش رو بس شده

 د.  وهم کشید و پتو رو پایین کشیسینا با دیدن حرکاتش، اخماش رو ت

 د.  د و نمیخواست از سنگرش بیرون بیااما لجبازیش گل کرده بو

 .  و رو باالی سرش، داخل مشت گرفتد و اینبار پتیدوباره پتو رو روی سرش کش

 ت. ستی به چهرش کشید  و روی تخت نشسعصبی د

 نگاهی به اراد جمع شده داخل خودش انداخت و گفت:  

ه و ماه اجازه خالی شدن نداری و همیش+اگه همین االن مثل ادم برنگردی، تا دو 

 س.  اون توله کرم رو میندازم داخل قفجا،  همه

 نفس داخل سینه حبس شد  و چشما پر شدن.  

دن به این که تا دوماه اجازه خالی نمیخواست کوتاه بیاد؛ اما با فکر کر مهنوز ه

 ث میشد به تردید بیوفته.  نداره، باع نشد

 +با خودت تا ده بشمار.  

 ده شد یازده، دیگه قیدشو بزن.  

دندون گرفت  و با اروم ترین حالت ممکن، پتو رو پایین اورد و به  لباش رو به

 د.  کمرخوابی
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د  و چشماش رو محکم روی هم نگاه کردن به سینا رو بهش نمیدا ازهخجالت اج

 میفشرد.  

 ی به وضعیت ش زد  و انگشتاش رو روی لبش کشید.  پوزخند

 با درک منظور سینا، لباش رو ازهم فاصله داد و انگشتاش رو یکی یکی خیس کرد.  

ف کرد که ک رسید  و اراد رو وادار تتمام انگشتا که خیس شدن، نوبت به کف دس

 ه.  رو هم لیس بزن دستش

ه سمت گفت و دستش رو ب ای هتمام نقاط دستش که مطمئن شد، بس از خیس شدن

 اراد سوق داد.   الت

 ش رو از سر گرفت. رو داخل دست و گرفت و پمپاژ کردنالتش 

ه و لذتی که به اراد میرسه، دو خیسی دستش باعث میشد حرکت دستش تندتر بش

 بشه.   برابر

 ش نبود.  ر شد ه بود  و اه و نالش دست خودش تندتنفسا

د و ازش طلب تندتر کردن سرعت دستش رو چنگ میزت و پاها ی سینا به دس

 میکرد؛ دیگه طاقتش بریده بود و نمیتونست.  

 ا فشار خالی شد.  دادی از سر لذت کشید  و ب

 ی خمار لب زد:  سرش رو به طرف سینا چرخوند  و با چشمای

 ی ی ددمرس-

 ای روی لباش کاشت.   هلبخندی در جوابش زد و بوس

 ال اروم بخواب.  یریم؛ حا+فردا دوش میگ
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 ل بغل سینا خزید.  م و پایین تنش رو پاک کرد  و داخبا دستمالی شک

  

کرد به تکون خوردن  ای روی چشماش، شروع هنیمه های شب بود که با حس پارچ

 ی پلکاش.  وباز کردن ال

 چیزی که نصیبش شد، سیاهی بود و بس.  اما تنها 

اجازه  تقالهاش ر و از سر گرفت؛ اما دست و پاهاش هم داخل غل و زنجیر بودن  و

 ن.  هرحرکتی رو ازش گرفته بود

ش اومده، ترس داخل دلش رخنه میکر د و به لرزه با فکر بر اینکه عمران سراغ

 میوفتاد.  

 با لبایی لرزون به سختی گف ت:  

 تی ؟ کی هس-

 اما جوابش باز شدن دکمه های لباسش بود.  

د و به نوک سینش بین انگشتایی تنومند، اخی از بین لباش دروم با گرفتار شدن

 ف چرخید.  مخال سمت

 ش و از یاد بردن نفس کشیدن.  مساوی شد با تیر کشیدن قفسه سینش چرخیدن

 ش بشه.  متوجه حال بددا صداش در بیاد و ا مبالباش رو محکم به م فشار میداد ت

س میزد برای عمران باشه، شونش رو گرفت و وادارش کرد به دستی که حد

 بخوابه.   کمر
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م که ه رو لمس میکرد و برای اذیت کردنش ی شلوارشاز گردن تا نزدیک

 میشد،انگشتا ش رو عمدا از کش شلوارش رد میکر د گاهی.  

 ن عم..عمرا-

 ی کرد. پر از دوگانگ ر و داد و ذهن ش رواینبار جوابش 

 ه.  یاوری داشت و نمیتونست باور کنت عجیبی به صدای صدا شباه

ت کرده بود و نمیتونست اجازه بده سعید هم عجیب به دستمالی کردنای عمران عاد

 رو کسی بجز عمران لمس کنه.   بدنش

ر بار تکون خوردن داخل تمام بدنش میپیچید، تقال و ه دردی که با هبی توجه ب

 ش رو از سر گرفت. گدپرونی هال

 ی عوضولم کن -

 ن ال*شی بی پدر ولم ک-

 اما ارسالن برخال ف عمران، با پنبه سر میبرید و خشونت به خرج نمیداد.  

ه فحشا  و توهینای سعید، دستش رو از کش شلوارش رد کرد  و از بی توجه ب

 شرت، الت و بیضه هاش رو داخل مشت گرفت.   روی

 ب گزید.  د و لت شهویی داخل پایین تنش پیچید، ساکیاز دردی که 

  ¡+فحشات به گوشم نمیرسه دیگه 

 لباش رو از هم فاصله دا د و به سختی لب زد:  

 به عمران میگم تا پدرت رو دربیاره.  -
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 ه حرفش زد و الت بیچارش رو ول کرد.  نیشخندی ب

 ن انگشتاش زندانی کرد و بهش توپی د: گردنش رو بی

میکنی برای عمران مهمی ؟ +فکر 

 ؟ یکنی منو عمران فرستادهفکر نم

 ای تار افکارش گسسته شد و از خود بی خود شد.   لحظه

مغزش نمیتونست هضم کنه که عمران میخواد همچین بالیی سرش بیاره؛ هرچند که 

 ازعمران بعید هم نبود.  

 ت.  سکوتش رو که دید، گردنش رو ول کرد و کنارش روی تخت نشس

 ی که ازاد بشی دیگه خبرییسازم؛ اما از فردا شب تا وقت+امشب تنها یه مقدمه برات م

 ت.  از مقدمه و ارامش نیس

 ی ارسالن نبود.  هنوز داخل شک بود و متوجه حرفا

 ه.  یعنی خودش هم نمیخواست که حرفاش رو باور کنه و متوجه باش

 باشه.   ه بیاد و بازنده بازیاما مثل اینکه مجبور بود کوتا

ه کسی کار خودش رو میکرد و بازهم بازنداگرچه که اگه کوتاه هم نمیومد، ارسالن 

 جزخودش نبود.  

دست روی کش شلوارش گزاشت  و تا سعید به خودش بیاد، شلوار و شرتش رو 

 پایین کشید.   باهم

 ا اب دهن خیس کرد و به سمت مقعدش برد.  دو انگشتش رو کمی ب
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ای پشیمون  ی  که ساکت و اروم شده بود، لحظهو سرکشبا دیدن سعید تخص 

 ی رحمش برگشت.  ؛ اما خیلی زو د به همون شخصیت بشد وخواست عقب بکشه

ش فشار داد  و هردو رو باهم مالیمتی، دو انگشتش رو به سوراخ بدو ن هیچ

 داخل فرستاد.  

ا بیشتر د تگرفت و اجازه نداد صداش در بیا و به دندوناز درد و سوزش، لباش ر

 بشه.   خرد

خند ه و تمسخر، جون کشداری نصیبش کرد و انگشتش رو به حرکت  ارسالن با

 ددراور

 . 

 ب بیدار شد.  ح بود که با صدای گنجشگا از خوادم دمای صب

ه پنجره نشسته بودن و خوند ن رو از سر ه اتاق باز بود و چند گنجشگ، لبپنجر

 ن.  بود گرفته

 ر و خیال به مغزش هجوم بردن.  خیره گنجشکا شد و فک

 د پرواز کنه.  ا، ازاد باشه و به هر سمتی که دلش میخواارزو داشت شبیه به گنجشک

 ه عمرا ن ربط داره. کنه و دور بشه و از هرچیزی که ب پرواز

طی این چند روز غرورش رو خرد کرد  پرواز کنه و دور بشه از هر چیزی که

 و له.  وشخصیتش ر

 چشم از گنجشگا برداشت و به پرستار خیره شد.   با صدای در،

 ه رو روی تخت گزاشت  و نگاهی به وضعیتش انداخت.  سینی صبحان
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ت تکون بخوره چه برسه و سینه اسیب دیده، یک اینچ هم نمیتونس با دست در بند

 خوردن صبحانه.   به

 کنارش لبه تخت نشست و شروع کرد به گرفتن لقمه. 

ا همه و همه کس لج رو به سمت دهنش برد؛ اما سعید ب مه اولن هیچ حرفی، لقبدو

 بود، حتی خودش.   کرده

 د و با صدایی که از ته چاه بلند میشد، گفت؛ سرش رو به سمت مخالف چرخون

 ببرش بیرون؛ چیزی نمیخور م.  -

 ت.  پرستار لب گزید و ترسیده نگاهی به در انداخ

و ش خواسته بود که تا اخرین لقمه رد ازه بود، با تهدیسرهنگی که پشت در نشست

 خوردش بده.   به

 ه.  *چرا؟ بیچارمون نکن دیگ

 ت پرستار برگشت و لب زد:  با تعجب به سم

 بیچاره؟ چرا ؟ -

 د.  دوباره نگاهی به در انداخت و با چشمایی ترسیده،  به سعید خیره ش

 ف خیره شد.  و به سق ا دیدن حرکاتش، نیشخندی زدسعید ب

 شو بریز داخل سطل اشغالو بهش بگو که خورد.  هم-

 ف میکنی؛ حالت خوب نیس.  *ضع

 ه گفت:  بدو ن اینکه چشم از سقف برداره یا حتی پلک بزن
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 مهم نباشه.  -

ن چند دقیقه به خوبی فهمیده بود تا چه اندازه لجبازه، پرستار که داخل همی

 ی به دست، سمت سطل اشغال رفت.  نکرد و سین اصراری

د و عمران دست سطل خالی نکرده بود که در باز ش محتویات سینی رو کامل داخل

 جیب، وارد اتاق شد.   به

د و اشک داخل داخل همون وضعیت، خشک شده ایستا ا دیدن عمران،پرستار ب

 جمع شد.   چشماش

رستان کار پیدا کنه که اونم به بعد از مدت ها دوندگی تازه تونسته بود داخل یه بیما

 د.  سعید داشت از دستش میدا فلط

 ه و چیکار کنه.  و عمران خیره شد؛ نمیدونست چی بگبا چشمای اشکی به سعید 

 عمران ابرویی باال انداخت و با قدمایی اروم به سمت پرستار رفت.  

 ی داخل دستش انداخت  و نیشخندی کل صورتش رو پر کر د.  نگاهی به سطل و سین

 انداخت و بعد از بخاطر سپردن اسمش، به بیرون از اتاق نگاهی به لیبل روی لباسش

 اشاره کرد. 

 ا بعد به کارت رسیدگی بشه.  برو بیرون ت-

 ت. کار، نگاه ی پر از التماس به سعید انداخت و رفبا بغضی اش

 از اتاق بیرون نرفته بود که سعید به حر ف اومد.  

 کاری بهش نداشته باش.  -
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 ری کنه.  ن کاهمچی ممن ازش خواست

 نیشخندش پررنگ تر شد  و رو به سعید گفت:  

 م میرسم؛ نگران نباش.  +به حساب توه

 ت.  ق بیرو ن زد و در رو پشت سرش بسا دیدن وضعیت قرمز، از اتاپرستار ب

 ن زد.  ر و باز کرد و به سمت باال، تاشودکمه های استین لباسش 

 دجور دل سعید رو میترسوند.  ی توهمش، بیشخند گوشه لب، چشمای سرخ و اخمان

ه چیزی برای کردنای ارسالن سر کرده بود، دیگ ا دستمالیاما سعیدی که دیشب رو ب

 از دست دادن نداشت.  

 کنارش لبه تخت نشست و به چشمای بی فروغش خیره شد.  

 چشمایی که مثل روزای قبل نبودن  و خبری از اون تخصی و سرکشی نبود.  

 ه انگاری.  چید +بال و پرت رو خوب

 د.  لخی زد و دوباره به پنجره خیره شلبخند ت

 ی نگاه کنه.  شگ نبود و مجبور بود به اسمون اباینبار خبری از گنج

د که اسمون زندگیش، ن نبود؛ اما سرنوشت کاری کرده بواسمونی که وسعتش قابل گفت

 اسمون زندگی عمران گره بخوره و خو بگیره. .  به

  

داخل دست گرفت  و نوازش وارانه، انگشتاش رو روی پوستش دست سردش رو 

 میداد.   حرکت
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 ی نزد و کارش رو ادامه داد.  خالفت نکردنش، عجیب بود؛ اما حرفسکوت  و م

 ه حر ف اومد.  اما چیزی نگذشت که ب

 خودت دیشب یاور ی رو فرستاده بودی ؟ -

 و رفت. شمای منتظرش انداخت و به فکر فرنگاهی به چ

ما ون دیشب از نقش هاش پشیمون شده بود و میخواست همه چیز رو کنسل کنه؛ اهم

 ا از دست دادن توله گرگش.  کنسل شدن برنامش برابر بو د ب

 ن پرید و به چشمای پر از غمش خیره شد.  با کشیده شد ن دستش، از فکر بیرو

 ف و گله.  چشمایی که پر بودن از حر

ش رو مشت عید به جلو رفت، اما سعید انگشتاتش برای گرفتن دوباره دست سدس

 با چهرهای که در صدم ثانیه عوض شد ه بود بهش گفت:   کرد و

 ف کن خودت دیگه دست بهم نزن.  وقتی من و به یکی دیگه پاس میدی، پس لط-

 ن.  ون یاوری تقاصش رو پس میدیم اهرچند که هم خودت، ه

 ش رو کنترل کنه.  عی کرد خودته دلش از بلبل زبونی دوبارش غنج رفت  و س

 ت در میرفت گفت:  روی تخت بلند شد و درحالی که سم از

 ف کنه.  اش که ارسالن میخواد حسابت رو صا+پس امشب منتظر ب

 ی به ارسالن و عمران داد.  ای کرد و زیرلب فحش دندون قروچه

 ون زد.  ش رو شنید، اما حرفی نزد  و با لبخندی گرم از اتاق بیرهرچند که صدا
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و میجوید، نشسته بود  و از استرس انگشتاش رن پرستار که روبروی اتاق با دید

 د و جلوش ایستاد.  رو توهم کشی اخماش

و کشیده مشکی، کافی بود تا بلند بشه و با سری افتاده دیدن دو کفش چرمی و شلوار ات

 پایین نگاه کنه.   به

 ت، بغض اجازه پیشروی بهش نمیداد.  حرفی نداشت که بزنه  و اگرچه که اگه هم داش

 +نگران چیزی نباش؛ تنها میخواستم اون پسر سرعقل بیاد کمی.  

 ناباورانه سر بلند کرد  و به عمران خیره شد.  

 دنبال رگه هایی از شوخی  و تکذیب بود. 

ه خوشحالی و ذوق اما با دیدن صورت جدی عمران، استرس پر کشید و جاش رو ب

 داد.  

ز کرد تا حرفی بزنه، اما هربار به بن و بهم کشید و لب بای دستاش رچندبار

 ای به مغزش خطور نمیکر د.   همیخورد و کلم تبس

 ه این پسر باشه. +نمیخواد چیزی بگی؛ فقط حواست ب

 ه سمت ایستگاه پرستاری پرواز کرد. با چشمایی ستاره بارون، بچشمی گفت  و 

 از بیمارستان بیرون زد.   ه در بسته انداخت ونگاه اخر رو ب

 م گرفته بود.  الش فکر کرده بود  و در اخر تصمیه تفکرات و خیچندین شبانه روز ب

ث میشد توله گرگش همیشگی  از ریسک و خطر؛ اما در اخر باع تصمیمی که پر بود

 ودائمی بشه.  
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 م بره.  امروز میخواست به دیدن سپهر ه

 که در اخر با قول گرفتن از عمران برای خریدی میکرد ای بی تاب پسرک به اندازه

ه بود  و حاال وقت ش رسیده بو د که بعد از یک هفته، جایزش رو ماشین، اروم شد

 بهش بده.  

  

ی میکرد با نفسای بود، اخماش رو توهم کشید و سعن ایمیلی که براش اومده با دید

 ارامش خودش رو حفظ کنه.   عمیق

ل درگاه در، اونم با ماگ قهوه و نیشخندی گوشه لب، اما با ظاهر شدن سینا داخ

 تالشش رو پوچ میکرد.   تمام

 پ رو بست و سینه به سینه سینا ایستاد.  لپ تا

 ای از اخماش رو باز کنه، شروع ف همیشه، به چشماش زل زد  و بدون اینکه ذرهبرخال

 کرد به حر ف زدن.  

 تو به آیرین گفتی من و اخراج کنه؟ -

ک انگشتای پاش رو ابرویی باال پریده، از سر تا نو ااز دیوار گرفت و ب تکیش رو

 ازسر گذروند.  

 +تو ؟ 

 ه شقیقش زد و ادامه داد:  با دو انگشت، چند ضربه دردناک ب

 خطاب کردن رو پیدا کردی؟  "تو"+از کی تا حاال جرئت  
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ش کنه و ش رو سرزنشت که بخواد برای همچین چیزی خودداخل وضعیتی قرار ندا

 ازادامه حرفش باز بمونه.  

 سری تکون داد و کالفه لب زد:  

 ه.  باشه باش-

 د.  شما درست میگی ببخشی

 فقط االن بگین چرا گفتین اخراجم کنه ؟ 

 ش ایستاد.  بازی خوشش اومده بوده، چرخی به دورش زد و پشت سر سینا که از

+رئیست از کی تا حاال برات شده آیرین 

ره با اسم صداش بزنی ؟ یلی دا؟ چه دلخالی

 س سابقت.  البته رئی

 ه سمت سینا برگشت.  دندوناش رو از حرص روی هم سابید و ب

چهره برافروخته و اخمای درهم، چیزی نامتعار ف برای سینا بود؛ اما بازهم دلیلی 

 ه.  که از کارش پشیمون باش نمیشد

 زه کرد. ای توجه، ماگش رو باال برد  و قهوش رو م هبدون ذر

 تلخی قهوه، تسلی بخش روحش بو د و ارومش میکرد. 

 ش رو از دست داد و با دست زیر ماگ پر از قهوه زد.  اراد با دیدن حرکات سینا، کنترل

 ای که داغ و سوزان بود.   قهوه

 ی دستای سینا ریخت.  اگ برعکس شد و تمام محتویاتش روم
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 به اراد خیره شد.   د و با چشمایی قرمز،از سوزش و درد لب گزی

 د.  ارادی که پر از تعجب و ندامت بو

س اب دهنش رو قورت دا د و قدم به ن چشمای سینا، پر استرس  و با تربا دید

 گزاشت.  بعق

 ه عقب داشت.  یک نگاه به سینا و یک قدم ب

 س دلش رو میلرزوند.  تا به حال چشمای سینار و در این حد پرخون ندیده بود و تر

 ...ببخ.. . بِ .-

دنی خودش رو بهش د که سینا در چشم بهم زمه کامل از دهنش بیرون نیومده بوکل

 ت گردنش انداخت.  رسوندو دست پش

 و صدایی خش دار شده، داخل صورتش توپید.   هدکلید شبا دندونای 

+یاغی شدی واسم؟ 

یمت نداری؟ جنبه مال

حتما باید کتک 

 ؟ بخوری

سختی لباش رو خیس  ف زدن نداشت؛ بهو توان حر رس زبونش قفل کرده بوداز ت

 و میزدن به سینا نگاه کرد.  کردو با چشمایی که دو د

 ی و استرسش بیشتر شد.  گرانچشمش که به دست سینا خورد، ن

 تغیر رنگ داده بود  و شک نداشت به زودی تاول میزنه. 
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 دس..دستت.  -

 ه شد.  نیم نگاهی به دستش انداخت و دوباره به اراد خیر

 ن چیزی حواسم پر ت میشه ؟ +فکر میکنی با همچی

 ت گرفت.  با نگرانی، دست سینا رو داخل دس لعنتی به خودش فرستاد و

 بیا بریم دکتر بعدش هرکاری دوست داری انجا م بده.  -

 و از دستش بیرون کشید.  نیشخندی زد و دستش ر

 و مهم تره.  +ولی تربیت ت

 ه.  ؛ حداقل االن به حرفم گوش بدکردیاز کار که بیکارم -

کار نکنم ؟ با بغض نگاهی به +تو به من میگی چیکار کنم چی

 ی حسش انداخت و سر به زیر شد.  چشمای ب

 اصال هرکاری دوست دارین انجام بدین.  -

 ا بیام.  +دوست دارم تورو ادم کنم؛ پس برو داخل اتاق ت

 و به اتاق رفت.   تبا نفس عمیقی، از کنار سینا گذش لب گزید و

 ن انگشتاش کر د.  ت نشست و از استرس، شروع به جویدلبه تخ

  

 د.  ای پر از یخ وارد اتاق ش ل و کاسهای گذشت که سینا با چند شاخه گ هچند دقیق

 ش رو شروع کرد.  کنارش لبه تخت نشست و بدون هیچ حرفی کار
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رو برای جلوگیری  چ دستاشو داخل کاسه پر از یخ گزاشت و م دستای اراد ر

 ازهرگونه حرکت اضافی گرفت.  

 ت سر  گذاشت.  چند دقیقه اول  رو به راحت ی پش

ت تاب  و توانش رو بیشتر از دست میداد و وول خوردناش یگذشاما  هرچه م

 بیشترمیشد.  

 ش ر و از بند دستای سینا ازاد کنه.  خودش رو تکون میداد  و در تالش بود دستا

ی فایدس ؛ اما بازهم دست از تالش بر هم میدونست تالشش ب رچند که خودشه

 ش ادامه میداد.  و به کار نمیداشت

ای بهش  ش رو بیشتر توهم کشید و چشم غرهدن وول خوردناش، اخمابا بیشتر ش

 رفت.  

 ب کار دستش بیاد و اروم بگیره.  ای وحشتاک تا بلکه حسا هچشم غر

 خوردناش تبدیل شد به حرکتای ریز.  ی کارساز بود  و وول چشم غره تا حد

 چ دستاش رو ازاد کرد.  ی گذشت که باالخره مه اهفت یا هشت دقیق

 دستای قرمز و یخ زدش رو داخل بغل گرفت و زیر چشمی به سینا خیره شد.  

 ی هم دور از حدس نبود.  منتظر حرکت بعدیش بود و خیل

یه کنه و دوباره از مچ دستاش ای بهش اجازه داد تا درد رو تجز هتنها چند ثانی

 گرفت.  

 میشه.   هفعقب بکشی، دو تا به ضربه ها اضا +هرباری که دستات رو
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 د. پس ساکت و ارو م بشین  و صدایی هم ازت در نیا

 ف دو دست رو جلوی سینا گرفت.  و پر از بغض، چشمی زمزمه کرد و کمغموم 

 ت.  از شاخه های گل رو برداشد و یکی ش نکروجهی به چهره مظلوم و لبای لرزونت

 شاخهای که پر بود از خار های ریز  و درشت.  

 ف دستش کوبید.  گرفت و چندباری اروم، شاخه رو ک از گلبرگای شاخه

 ن و تنها برای اماده کردنش بود.  یی که بیشتر حکم نوازش رو داشتضربه ها

 با قدرت بیشتری روی فت، شاخه روای از ارومی و ارامش فرو ر وقتی که داخل خلسه

 د اورد.  کف دستش فرو

 ت. یخلب گزید و اولین مروارید از چشماش پایین ر

د و اینبار چندتایی از قدرتی همانند ضربه قبل، دوباره کف دستش فرود اوما شاخه ب

 خارها داخل دستش فرو رفتن.  

اولین چید، وادارش میکرد قانون شکنی کنه و سوزشی که ناگهانی داخل دست ش پی

 ش بیرون بیا د.  اخ ازدهن

 ف دستش کوبید.  شاخه رو ک ن بار،حتی به اخش هم توجهی نکرد و برای سومی

ی خودش رو عقب س کمبا سومین ضربه خون از کف دستش بیرون زد و با تر

 ه حالت اول برگشت. گا ه تیز و برنده سینا، دوباره بن نکشید؛اما با دید

اقی نمونده بود رو روی تخت پرت کرد و شاخه ه خاری ازش بای که دیگ شاخه

 برداشت.   جدیدی
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 د.  استرس، اب دهنش رو قورت داد و به شاخه خیره ش پر ترس  و

 ای که خارهاش تیز و برنده تر بودن.   شاخه

ای رو درک  هدون اینکه بهش اجازه بده هر ضربت قبل، باینبار برخالف دفعا

 ف وقت میزد.  نه،ضربه بعدی رو بدون مکث و اتالک

ا صداش در نیاد و از این ت د لب میگزی د و دندوناش رو روی هم میفشرد از در

 تر نشه.   عصبی

 ت تحمل کنه.  چند ضربه دیگه رو به جون خرید  و دیگه نتونس

 د.  که از درد و بغض میلرزید صداش ز ب بکشه، با صداییبدو ن اینکه دستاش رو عق

 ه چشماش خیره شد.   رفته بود، داخل هوا موند و بدستی که برای زدن ضربه باال

 د. ی که دریای خون شده بودن و لبایی که از شدت بغض میلرزیچشمای

ت کرد و دست دور شونه هاش انداخت و کشیدش داخل شاخه گل رو به سمتی پر

 بغل خودش.  

حاال که دیگه جاش امن بود و میدونست دیگه خبری از تنبیه نیست، به اشکاش 

 ا قفل کرد. اد و دستای خونیش رو دور کمر سینریختن د اجازه

و دور کمرش انداخت و بیشتر دستی که سوخته بود و کم کم داشت تاول میزد ر

 خودش فشردش.   به

جدیت داخلش ش فرو کرد  و با صدایی که هنوز رگه هایی از سرش رو داخل گردن

 ب زد:  میزد، کنار گوشش ل موج

 وارم از یاد برده باشی تا نیازی به تکرار این صحنه نباشه دیگه.  +یاغی گری رو امید
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 لباش رو خیس کر د و با دلهره حرفش ر و به زبو ن اورد.  

 شما منو از کار بی کار کردین.  -

 د و در اخر الله گوشش رو به دهن کشید  و گفت:  چندباری به کمرش کوبی

 کار کنی.   د داخل شرکت خودمون+چون قراره از این به بع

 ی بگه.  براش قابل هضم نبود و نمیدونست چ

ی پر از درد زد و شما ی سینا انداخت و با دیدن جدیت تمامش، لبخندنگاهی به چ

 خودش رو داخل بغلش پرت کرد.   دوباره

ارسالن گوشی به دست روی کاناپه داخل اتاق نشسته بود  و گه گاهی لبخندی روی 

 ز حرص، دندون روی هم میسابید.  د اشکل میگرفت و سعی لباش

 ه دکتر خیره شد.  ز شدن در، چشم از ارسالن گرفت و ببا با

 ر از مهربونی.  وهای جوگندمی و صورتی خسته و پا مدکتری ب

 ارسالن به ناچار گوشی رو خاموش کر د و کنار تخت ایستاد.  

 ه.  داد  و باالخره حکم ازادیش رو بف بیهردو منتظر بودن دکتر به حر

ک کردن قفسه سینه  و تنفسش، سری یکی باز کرد و با چ دکمه های لباسش رو یکی

 ازسر رضایت تکون داد و رو به ارسالن کرد.  

 *خداروشکر رو به بهبوده و نیمی از بهبودیش ر و به دست اورده.  

د د نشه و محافظ سینه رو اصال نبایفقط باید مراقب خودش باشه و فشار به قفسش وار

 بازکنه. 
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 از معنید تکون میداد  و نگاهی پر ر صحبت دکتر، سری به نشونه تاییارسالن بعد از ه

 ت.  و مفهوم، به سعید مینداخ

م به سربازی که بیرون دکتر که تموم شد، ارسالن با بیسیا و توصیه های نصیحت

 بودگفت برای کمک به سعید بیاد و خودش از اتاق بیرون زد.  

 که از اتاق بیرون بره، سعید مورد خطاب قرارش داد  و گفت:  اما قبل از این

گ؛ چرا روزا موش میشین و ب دل و جرئت پیدا میکنین جناب سرهنشبا که خو-

 نیست ؟  نپیداتو

 ه پشت گردنش کشید.  اهلل و اکبری زمزمه کرد و دستی بارسالن 

 سعید نیشخندی به اشفتگی ارسالن زد و چشماش رو بست.  

 نیست.  مشکلی -

 ی شیر میشن و یه جاهایی کره خر هم به حساب نمیان.  همینن؛ یه جاهایامثال شما 

 ای کرد و راه رفته رو برگشت.   هارسالن دندون قروچ

 د شده غرید:  گردن بیچارش رو بین انگشتاش گرفت  و از بین دندونای کلی

تا دیگه بلبل ه +د اگه دست  و پام بسته نبود که بهت حالی میکردم چی به چی

 نکنی.   زبونی

پر از سرخی شده بود؛ اما کم نیورد و جوابشو ه به سرفه افتاده بود و چهرش با اینک

 وکرد. ر
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راحت باش حاجی -

خا *یشو  بگو ¡

 ندارم.  

ن تقه هایی به هی برای تالفی و دادن جوابی دندون شکن بود، اما با خوردبه دنبال را

 پیروز خیره شد.  درعقب کشید و با اخم به سعید 

 ش شکل گرفته بود، عجیب ارسالن رو میسوزوندیشخندی که از روی پیروزی روی لبان

 و برای تالفی مصممش میکر د.  

 ی.  +دارم من واسه تو یک

 ی داغون، از اتاق بیرون زد.  حرفش رو زد  و با اعصاب

 د اتاق شد.  سرباز بیچاره با دیدن چهره برافروخته ارسالن، گریخت و با ترس وار

گ و شک نداشت دلیل برافروختگی سرهند شنیده بود تعریف های زیادی از سعی

 ت.  جز حرفای سعید نیس چیزی

ت بیاره؛ اما با هرباری ارسالن با چند نفس عمیق سعی کرد ارامش خودش رو به دس

زنگ میخوردن و دوباره اعصابش ی سعید داخل گوشش چشماش رو میبست حرفا که

 یخت.  یرم مهبه 

 شماره عمران رو گرفت و لحظه شماری میکر د برای جواب دادنش.  

 وصل شدن تماس برابر شد با غریدن ارسالن.  

 ی اینجا ؟ مرتیکه این چیه فرستاد-
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 ش.  بیا بردار ببر

ه ارسالن اروم رو عصبانی کرده، به سختی خنده عمران که میدونست سعید دوبار

 زمزمه کرد.   ای هیشدرو کنترل کرد و چ شخود

  ¡و چی نشده میگی چیشده ؟ بگ-

 ه قول خودت منه اروم رو عصبانی کرده.  بگو چیشده که ب

 ر خنده.  کنترل خندش از دستش در رفت و با صدا زد زی

 ارسالن با شنیدن خنده عمران، حرص و عصبانیتش بیشتر شد و با حرصی بیشتر غرید:  

 م رو میکشین.  جون اد بخند که هردوتاتون عین همین  و شیره-

 ع کرد و جدی شد.  خندش رو با کشیدن دستی به دور لبش جم

 +حرص نخور، درستش میکنم.  

 ه عمران گفت:  ن صدای سرباز و سعید بوارمی زمزمه کرد و با شنیدارسالن امید

 م میپرونه.  قطع کنم االن دوباره یه چیزی به من-

 رو قطع کرد.   سن باشی، تماب خودتو ا مراقب تک خنده جذابی کرد و 

 م داد و دستاش رو پشت گردنش قالب کرد.  روی صندلی ل

 توله سگ هیچ وقت دست از زبون درازی و غد بازی برنمیداشت.  

شاید همین اخالق و رفتارش بود که عمران رو شیفته خودش کرده بو د و وادارش 

 رین کار.  میکردبرای به دست اوردنش هرکاری کنه؛ حتی غیراخالقی ت

  



534 
 

 م بند رو از رویبعد از ساعتها ترافیک و سیاهی، به زندان رسیدن و اجازه دادن چش

 چشماش برداره.  

م رو به کاشی ها میتابید و انعکاسش چشف زندان نور سفید و تیزی که از سق

ون تاریکی مطلق به راهش ادامه میزد،وادارش میکرد چشماش رو ببنده  و با هم

 ه.  بد

 ت:  حالی که راهش رو به سمت اتاقش کج میکرد رو به سرباز گف در ارسالن

 ی.  +ببرش بند انفراد

د محکم  و ر مسیر داد؛ اما سعییه سمت بند انفرادی تغیسرباز چشمی گفت و ب

 م از جاش تکون نخورد.  جاش ایستاده بو د و حتی یک قدم هسر سخت

عی کرد با خودش همراهش م تر گرفت و با زور بیشتری سسرباز بازوش رو محک

 ا.  اما زور سرباز کجا و زور سعید کجکنه؛

 ت برام بزنن.  *اقا بیا بریم کاری نکن اضافه خدم

 برو بابایی زمزمه کرد و به سمت اتاق ارسالن رفت.  

 د. ز برعکس شده بو د و سعید سرباز رو به دنبال خودش میکشونهمه چی

 د بگیره، در رو باز کرد و وارد اتاق شد.  برای وروای  ن اینکه در بزنه یا حتی اجازهبدو

 اش رو بیرونای لباسش رو باز کرده بود  و سینه ستبر و شیش تیکه ارسالن دکمه ه

 و بیشتر میکرد.  رروی سینش افتاد ه بود، جذابیتش انداخته بود و گردن بندی که 

خیلی زود سرش سفید شد  و برخالف سعید  سرباز بیچاره با دیدن ارسالن، سرخ و

 زیر انداخت.   ور
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 +من نمیرم انفرادی.  

 ل هم قالب کرد.  ه سمت میزش خم شد و دستاش رو داخارسالن ب

 ه باید بری اونجا.  تا وقتی قفسه سینت کامل خوب بش-

 این برای همه صدق میکنه نه فقط تو.  

ای گفت  ، باشهف عمرانهمیکرد یه دستور از طر ه کامل راضی نشده بو د و فکربا اینک

 د.  وسرباز لبو شده از خجالت رو از اتاق بیرون بر

 +از اینجا به بعد رو دیگه بلد نیستم؛ تو باید ببریم.  

 ی نگفت و به راهش ادامه داد.  هنوز مبهوت بدن ارسالن بود، چیز سرباز که

ویل گرفت و به سمت اولین اتاق د رو تحسربازی که مسئول انفرادی بود سعی

 بردش.   یخال

تخت اهنی و پتویی پر از کثیفی گوشه اتاق بود و گوشه دیگه اتاق رو توالتی اشغال 

 بود.   کرده

 ه شد و صدای قفل شدن در داخل گوشش پیچید.  در اتاقک پشت سرش بست

 نفس عمیقی کشید و با قدمایی اروم به سمت تخت رفت. 

 گزاشت.   د و دستاش رو روی سینشو زمخت دراز کشیروی تخت اهنی 

 نیاز داشت به کمی خواب و ارامش. 

 د.  ت عمران داخل سیاهی ذهنش طراحی شاما با بسته شدن چشماش، صور

 ف خیره شد.  کالفه چشماش رو باز کرد و به سق
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از گرایشش باخبر بود و میدونست اطرافش چی میگذره؛ اما درک کردن عمران 

  رفتارهای ضد و نقیضش براش قابل درک نبود.  و

 بیخیال خواب شد و به کمک تخت بلند شد.  

 ن مشتاش به در.  پشت در ایستاد و بدون وقفه شروع کرد به کوبید

 *چخبرته؟چیکار داری ؟ 

 ن زندانن؟ دوتا پسر به اسم مازیار و ارش داخل ای-

  ¡*مگه مغز من کامپیوتره؟ من چه میدونم

 ه کرد و دوبارهر سرباز بیگناو زیرلب فحشی نثا از زمین و زمان حرصش گرفته بو د

 راه رفته رو برگشت.  

ا هم تنگ شده بود و از گذشته پر برای خودش هم عجیب بود؛ اما دلش برای بچه ه

 از زشتی خودش بیزار شده بود.  

د چه ها بره و بعل به سراغ بته بود بعد از اینکه ازاد شد، اوبا خودش عهد بس

 ش به پا کنه.  ت و درمون برای خودکاراش رو روال کنه و کاری درس بقیه

  

 د و چشمایی که با خواب اشنایی نداشتن.  دوباره شب ش

ک و سیاه زل زده بو د و برای رسیدن جالد روحش با چشمایی باز به سقف تاری

 شماری میکرد.   لحظه

ه سراغش چه کسی شبا ب م نفهمیده بود که واقعاهنوز ه

  ؟ ارسالن ایصد صداش چرا پس عمرانه، اگر ¡میاد 
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میده  و ارسالن  اگر ارسالنه، پس چرا عمران رفتارای ضد و نقیض از خودش نشون

 ش نداره ؟ توجه انچنانی به

 ش رو زیر سرش گزاشت. به سختی به پهلو چرخید و دست

 مثله همیشه شروع کرد به شمردن.  

 طبق قراردادی نانوشته، هشت نگفته در اتاق ک باز شد.   ...ویک دو سه 

و نوازش میکرد  و وادارش میکرد ش رصدای قدم های محکم و پر از ریتم، گوش

 حرکت بهش دل بسپاره.   یب

ای سیاه و تیره  هتاریکی اتاق مانع میشد تا مالک جسم و روحش رو ببینه و تنها سای

 د.  میدی ازش

 و رفت. د مشکی روی چشماش نشست و تخت فرچشم بن

ن مثل شبای قبل معاشقشون رو با جنگ و میخواستگویا هردو خسته بودن و ن امشب

 شروع کنن.   جدل

 و روانش اروم بگیره.  نیاز داشت به شنیدن صدای عمران تا کمی روح 

 ی ارسالن داخل گوشش زنگ خورد.  اما بازهم صدا

 ش رو به زبون اور د.  لو به دریا زد و خواستبراش سخت بود؛ اما د

 م.  به عمران بگو فردا بیاد دیدن-

 +واسه چی ؟ 

 جوابی نداد و به کمر خوابید.  
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قصد نداری امشب کارت رو شروع کنی ؟ دستش -

 رو بلند کرد  و روی صورت سردش گزاشت.  

انگشت اشارش ر و به پشت گوشش فرستاد و با انگشت شصت صورتش رو 

 میکرد.   نوازش

ت دوست نداش ش رو فرا گرفته بو د وخلسهای از شیرینی  و خوش ی تمام وجود 

 وجهی از دستش بده.   به هیچ

ش قرار م کرد و خودش رو بیشتر در اختیارگونش رو به سمت دست نوازشگر خ

 داد.  

 ت.  چرا که اوهم با وجود تمام تخصی و محکمی، نیاز به محبت و ارامش داش

 +فکر نمیکردم روزی برسه که تسلیم بشی.  

 ب زد:  با صدایی اروم ل

 و زمان گرد، خودش رو نشون بده.   زمین نِقط اجازه دادم قانوسلیم نشدم؛ فت-

 ش رو عقب کشید.  ناخوداگاه ترسی به دلش افتا د و دست

 ه.  به زبون بیاره و خودش رو اروم کنش بود که همه چیز رو شاید وقت

 ه.  چشماش برداشت و کمکش کرد که بشینچشم بند رو از روی 

 اریکی عادت کنه. ه ت+چندبار پلک بزن تا چشمات ب

ک زد  و در اخر به فرد روبروش خیره از لجبازی  و سرکشی، چندباری پل خسته

 شد.  
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 د.  با دیدن تصاویری ناواضح، اخماش رو توهم کشید و دستش رو جلو بر

 ه چشماش خیره شد.  صورت عمران گزاشت و با تعجب بدست روی 

 تو...تو.. ؟ -

 +اره عمرانم 

 ت نداره. و چیزی که میبینه واقعی توهم زدهفکر میکرد 

 ی به تمام صورت عمران کشید و در اخر سیلی ارومی به صورت خودشدوباره دست

 زد. 

صدات؟ چطور -

خنده جذابی ؟ ممکنه

 کرد و گفت:

 +باالخره یه داداش نمونه باید بتونه صدای داداش خودش رو تقلید کنه.  

 ش رو بروز داد.  ندی تعجب خودشد و اینبار با صدای بل شک دوم هم بهش وارد

 ارسالن؟ ارسالن داداشته؟ -

 ه سعید خیره شد.  نشونه تایید تکون داد و منتظر ب سری به

 ت بودی ؟ تمام این شبها خود-

 ت کسی بهت بخوره. اجازه بدم دس+یه صدم فکر کن 

پر شده بود از یک خوشی ف عمران گرم شده بو د و وجودش ته قلبش از حر

 ف. صو غیرقابل
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 ی تخت دراز کشید.  لبخندی زد و رو

 خب حاال برو بیرون بزار بخوابم.  -

 م شد.  خنده عمران بلند شد  و به سمتش خ

 و گفت:  سر کنار گوشش گزاشت 

 ت از سرت برنمیدارم.  س+دیگه د

 ش دور کرد و با چشمایی بسته لب زد:  سر عمران رو از خود

 نکن همیشه مثل امشب ارومم و کوتاهمن هنوز همون سعید روز اولم؛ فکر -

 میام.  

 گردنش رو به اسارت گرفت  و گفت:  

 م. میرسه که میشی توله گرگ مطیع خود+ولی روزی 

 د شد.  ای رو بهش نداد و بلن هدیگاجازه هیچ حر ف و صحبت 

 +خوب بخوابی.  

ه و قفل کرد و سعید موند و یک ربیرون زد و پشت سرش در فلزی اتاقاز اتاق 

 خوشی زیر پوستی که وجود ش رو قلقلک میدادن..  ادنی

  

انگشتای پا رو از درون کفش بهم میفشرد و گاهی خودش رو تکون میداد و 

 انگشتای بیچاره ر و سالخی میکرد.   یگاه

 سینا نگاهی پر از اخم بهش انداخت  و سرعت ماشین رو کمی بیشتر کر د.  
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 و از تو دهنت.  ر اون انگشتا+االن چرا اینجوری میکنی؟ دربیار 

 ه. انگشتاش کند و سعی کرد اروم بش ترسیده دل از

نفسای عمیق میکشید  و زیر لب با خودش زمزمه میکرد که چیزی نمیشه و همه 

 چیزعادی جلو میره.  

 ضربه محکمی که به پاش خورد، از فکر و خیالش بیرونش اورد.  

 سرش رو زیر انداخت.   دبه سینای عصبی نگاهی انداخت و خیلی زو

 +مگه نمیگم اروم باش ؟ 

 ت میکنی ؟ چرا یا پاهات رو تکون میدی یا پوست انگشتا

 و با صدایی اروم لب زد:   هم قفل کرد پر از ترس و نگرانی دستاش رو تو

 س دارم.  دست خودم نیست؛ استر-

 کالفه دستی به صورتش کشید  و ماشین رو گوشه خیابون پارک کرد.  

 رار نیست اتفاقی بیوفته خب ؟ +ق

ایی که کمی از هم باز شده بودن ت و با دیدن اخمزیرچشمی به سینا نگاه ی انداخ

 خودش جرئت داد تا حرفش ر و به زبون بیاره.   هب

بعد چندین سال دارم میرم پیش کسی که حکم پدر رو برام داره اما پدری نکرده؛ -

 چ هان.. . 

 ه گفت:  عصبانیتی که مشخص نبود ناشی از چی سینا وسط حرفش پرید  و با

 ف بزنی تا همین االن برگردیم خونه.  +میخوای گله کنی و از گذشته حر
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 و رفت.  صندلی فر لب گزید و داخل

 د ببخشی-

 ت و بدون حرفی ماشین رو روشن کرد و به راهش ادامه داد.  نیم نگاهی بهش انداخ

 ی بودن.  ت بودن و هرکدوم غرق در فکرهردو ساک

ه و دوباره روح و روانش رو سیاه تا مشخص شدن قضیه نمیتونست حرفی بهش بزن

 کنه؛اما دیدن این حالش هم قابل تحمل نبود.  

 +استرس چیزی رو نداشته باش.  

 شاید لحظه اخر، زندگی یه روی دیگش رو بهت نشون بده.  

 د کرد و به سینای جدی خیره شد.  متعجب سر بلن

 ش نشده بود و نفهمیده بود منظور سینا از روی دیگه چیه.  متوجه حرف

 یعنی چی ؟ -

 ت پارک کرد و به سمت اراد منتظر چرخید.  ماشین رو به داخل پارکینگ شرک

 ه.  +یعنی چیش هنوز قطعی نشد

 فقط ممکنه اتفاقی بیوفته که زندگیت تغیر کنه.  

رفی رو که میخواست به گیج تر از قبل به چشمای سینا خیره شد و چندباری ح

 بیاره مزه مزه کرد.  زبون

ی حوصله از ماشین پیاد شد و بهش اشاره کرد للش به حدی زیاد بود که سینا ی بتع

 بشه.   هدپیا که
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 وارد اسانسور شدن و از اینه نگاه ی به خودش و سینا انداخت.  

 چهره هایی که پر بودن از کالفگی و خستگی.  

 انداخت و مجبورش کر د که بهش تکیه بده.   سینا دست دور شونش و

 +نگران چیزی نباش.  

حداقل تا وقتی کنار منی حق نداری نگران چیزی باشی و استرس چیزی رو به 

 جونبخری.  

ضادی برای اون همه استرس و نگرانی به لبخندی روی لب ش شکل گرفت و ت

 اورد.  دوجو

لش رو اروم کرده بود و سیل و اشوب های د بحر ف ساده و کوتاهش، عجی

 استرس انچنانی نداشت.   هدیگ

ی شرکت ورود تاسانسور که ایستاد دوشادوش هم از کابین خارج شدن  و به سم

 رفتن.  

قبل از پا گذاشتن به داخل شرکت زیر لب بسم اللهی گفت و دست سینارو 

 ترگرفت. محکم

 و بهش داد.  رود رمنشی با دیدن سینا بلند شد و بدون تلف کردن وقت اجازه و

 د کرد و گفت:  قبل از ورود به اتاق، سینا فشاری به دستش وار

 +یادت نره من کنارتم.  

 د اتاق شدن.  خند گرمی زد و با خیالی راحت وارلب
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ش کشید و با لبخندی به پهنای صورت به استقبال مسعود دست از مرتب کردن میز

 رفت.  هردو

ی بهتر از بود و همین باعث میشد که با حال کرده سینا تا حدودی از ماجرا باخبرش

 استقبال کنه.   اراد

 ث رو وسط کشید.  رد و با رویی باز صحبت  و بحهردو رو به نشستن دعوت ک

ی شت پر کشید  و خودش رو شریک بحثاه استرس  و اضطرابی که داکم کم نیمچ

 مسعود کرد.   سینا و

 ا زنگ خورد.  بودن که گوشی سین از زمین و زمانهرسه غرقه صحبت و غافل 

  

 فلش بک:  

 د میزد  و ترس به دل همه مینداخت.  اسمون پر بغض دا

 ه میگرفتن.  بزرگ از قطرات بارون فرار میکردن و زیر سایه بونی پنا وکوچیک 

 ه دیوار تکیه داد.  پرده رو کناری انداخت و ب

ار کز کرده به خواب رفته بود  و گوشه دیو هدخترکش پتویی به دور خودش پیچید

 د.  بو

 ه از دیوار گرفت.  شکم برامدش گزاشت و به سختی تکی دست روی

جا بیاد و دوباره  شای صبر میکرد تا نفس ، چند ثانیهبعد از هر قدمی که برمیداشت

 بعدی رو محکم تر برمیداشت.   مقد

 ق بیرون زد.  و از اتاساکی که از قبل اماده کرده بود رو از روی زمین برداشت 
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ت و دوباره چشماش قبل از اینکه از خونه بیرون بره نگاهی به قاب عکسش انداخ

 پرشد.  

 س رو برداشت.  راهش رو به سمت طاقچه کج کرد و قاب عک

 ن ماه بود نواری مشکی گوش هاش جا خوش کرده بو د.  قاب عکسی که چندی

 ای روش کاشت.   هدستی به قاب عکس کشی د و بوس

 ر نیمه راه شدی ؟ یا-

 د.  ش بغض زد و پر از عشق خیره قاب عکسلبخندی پر از 

 امروز از هرروزی بیشتر نبودت حس میشه.  -

 د.  بعد رفتنت همه ترکم کردن و هیشکی برام نمون

 ت و دوباره گله رو از سر گرفت. ی به خونه تاریک و بی روحش انداخنگاه

 عملیش میکنم.   همیم خودمو گرفتم دیگه؛ هرطوری شدتص-

ش ی خفه کننده بیرون پرتنجارش، از اون فضاه به زنگ بلبلی خونه و صدای نا

 کرد.  

 ای روی قاب عکس کاشت و از خونه بیرون زد.   هبوسه دیگ

 د و دست روی شونش گزاشت.  دختر همسایه لبخندی به چهره پر از غمش ز

 ی گرفتم.  *برات تاکس

 ی برگردی مراقبشم.  نگران آیرین هم نباش؛ تا وقت

 ت و گفت:  خجالت زده سرش رو پایین انداخ
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 شرمندتم بخد.. . -

 *این حرفا چیه ؟ 

 ه.  برو دختر دیر میش

 ی شد.  ش رو به خونه انداخت و سوار تاکساخرین نگاه

 ن حرفی راهش رو رفت.  راننده مقصد رو میدونست و بدو

 ای برخورد قطرهارستان تنها به صدن به بیمسر به شیشه ماشین چسبوند  و تا رسید

 ه گوش سپرد.  بارون به شیش های

 ای که پر بو د از ارامش و لطافت.   نغمه

 *خانوم...خانوم.. . 

چشماش رو باز کرد و به پیرمرد خیره شد؛ پیرمردی که چهرش پر بو د از چین 

 چروکایی که روزگار براش طراحی کرده بود.   و

 م.  *رسیدی

س و حس تنهایی دن محوطه بیمارستان، دوباره استرت و با دیافش انداخنگاهی به اطر

 سراغش اومد.   به

نفس عمیقی کشید و دست داخل کیف برد؛ اما قبل از اینکه بخواد پولی از کیفش 

 ا حر ف اومد.  برداره راننده ب

 *حساب شده دخترم.  

 ن خدا.  برو به امو
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 شد.   هدن پیاز کیفش رو برداشت و از ماشیخجالت زده ا

ن به بیمارستان، راه افتاد  و اجازه داد تا رسیدت بیمارستان با قدمایی اروم به سم

 ه و روحی دوباره بهش ببخشه. تمام بدنش رو خیس کن بارون

 ت اتاق دکتر رفت.  ستان شد و با راهنمایی پرستار سموارد بیمار

 و هردو وارد اتاق شدن.  ای به در زد  هچند تق

 ه خطه پرونده.  ب ونده رو ازش گرفت و شروع کرد به خوندن خطدکتر پر

 دراخر سری به نشونه تایید حرفای پرونده تکون داد و رو به پرستار گفت:  

 *اتاق عمل رو اماده کنین؛ همچنین خانوم و.  

م از ه تار چشمی گفت و با گرمی تمام، دست پشت کمر آذر گذاشت و همپایپرس

 خارج شدن.   اتاق

به کمک پرستار،  نو بعد از پوشیدن گافی که همراهش بو د رو به پرستار سپرد کی

 د و به المپای روشن باالی سرش خیره شد.  تخت دراز کشی روی

ف تمام د و برخالتنها چند ساعت تا به دنیا اومدن پسرش فرصت مونده بو

 د. تفکراتش، هنوزهم دودل بود و نمیدونست چی خوبه و چی ب

 د و مواد بیهوشی رو بهش تزریق کرد اجازهبیهوشی که باالی سرش ایستااما متخصص 

 ه خوابی چند ساعته بره. . بیشتر فکر کردن رو بهش نداد و وادارش کرد ب

  

 یروی خستگی رو کنار زد و به دو زنی از پرستار دستی به پیشونیش کشید  و عرق ها

 وع عمل داشتن.  ن و هردو یک نشد که داخل یک اتاق خوابیده بود خیره
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ه رو بخاطر ترس و استرسی که بهش وارد شده بو د مرده به دنیا اورد و چیکی ب

 ف. پسری با چشمای رنگی و صورتی به سفیدی بر یکی

 و زن وجود داشت.  اما دلیل مهم تری برای مقایسه و سنجیدن د

 م مرد بودن و هم زن.  هردو ه

 شون.  ن و خودهردو تنها بودن و فقط خودشون بود

م بود، چشم از نگاه کردن برداشت و یدن ناله های از روی درد زنی که بچش سالبا شن

 سمتش رفت.   به

 ح بهش تبریک گفت.  نار تختش ایستاد و با لبخندی ملیک

د ناله میکرد و ی پرستار نشون نداد و تنها از دراما زن عکس العملی به تبریکا

 کی میتونم برم خونه.   میپرسید

ن ادمایی زیاد برخورد داشت و میتونست حدسایی بزنه، سمت زن همچی اار که بپرست

 شد و کنار گوشش گفت:   خم

 ی درسته ؟ *بچتو نمیخوا

ناله های زن به ناگه خوابیدن و با چشمایی که پر بودن از تعجب به پرستار خیره 

 د.  ش

 ی به اطرافش انداخت.  اب دهنش رو قورت داد و نگاه

 و نگفتن.  ای گفتن مردد بود بر

 در اخر اخمی به چهره نشوند و گفت:  
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 مگه میشه بچمو نخوام ؟ -

 پرستار ابرویی باال انداخت و کمر راست کرد.  

 ا صدای ی ارومی گفت:  ی به زن کناری انداخت و دوباره بنگاه

 م.  *من چه میدون

م اگه بفهمه دارولی اون زنی که تخت بغلی خوابیده بچش رو از دست داده و شک ن

 ی میکنه.  بیتاب یخیل

و بدون اینکه اخماش رو باز کنه به  وز نمیخواست از موضعش پایین بیادآذر هن

 پرستارگفت:  

 ی ندار م.  دنه خانم محترم همچین قص-

 و از تخت دور شد.   ای گفت هپرستار باش

   نگاهی به زن خوابیده و نیم نگاهی به اذر انداخت و از اتاق بیرون زد.

 و به زنی خیره شد که به گفته پرستار بچش رو از دست داده بو د.   آذر چشم چرخوند

 و کدوم راه غلط.  ذهن و عقلش پر شده بود از دو راهی و نمیدونست کدوم راه درسته

 و به یک ارامش دعوت کرد.  نفس عمیقی کشید و خودش ر

ف خدا باشه و راه ین نشون های از طرد اای به ذهنش خطور کرد که شای لحظه

 همینه.   تدرس

 ی فکر میکرد.  اید هم تنها برای متقاعد کردن خود و کارش به همچین چیزش

 د.  اما هرچه بود بدجور ذهنش رو میجوید و حال بدش رو بدتر میکر
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د که دوباره پرستار وارد اتاق شد و اینبار دیگه به سمت اذر تنها چند دقیقه تنها بو

 نیومد.  

 ه پرستار و زن انداخت.  ز تردید نگاهی بآذر پر ا

 ای فکر کرد که هنوز هم ندیده بودش.   هو به بچ

 با صدای ارومی پرستار رو صدا زد  و ازش خواست که به سمتش بیا د.  

 د.  پرستار با قدمای اروم به اذر نزدیک شد و کنار تختش ایستا

 ببرین یا مرخصم کنین.  قبل از اینکه بچه رو بیارین پیشش منو از این اتاق -

 ای گفت.  هپرستار لبخندی زد و سرخوش باش

 *مطمئنی دیگه ؟ 

 ا اشکاش نریزه و بیشتر از این خودش رو خار نکنه. چشماش رو محکم بهم فشرد ت

 مطمئنم. - 

 *نمیخوای یک بارم ببینیش ؟ 

 ای زمزمه کرد و ملحفه رو روی سر کشید.   هبا صدایی گرفته از بغض ن

وشحال باشه و به حال کدوم غمگین د و نمیدونست به حال کدوم خار لب گزیپرست

 ه.  باش

 از اتاق بیرون زد و سمت ایستگاه اتاق عمل رفت. 

 ه.  نبود و راحت میتونست گزارش کار دو تا عمل رو جابجا کنکسی داخل ایستگاه 

 ستم.  ه داخل سیر کردن گزارش جدید  و وارد کردن به پبا استرس شروع کرد ب
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ای طول کشید  و در اخر تونست به  هوارد کردن گزارش جدید، چند دقیق پر کردن و

 احسن کارش رو انجام بده.   نحو

 د.  اشت و از محوطه اتاق عمل بیرون زی خودش گزبا احتیاط تمام وسایل رو سرجا

  

 حال: 

  

تاق خارج ت و با دیدن اسم آیرین، با ببخشیدی از اسینا نگاهی به گوشیش انداخ

 شد وتماس رو وصل کرد.  

 م.  ه *باورم نمیشه هنوز

 ت.  پرستاره راست میگف

 ی اولین صندلی نشست.  سینا نفس عمیقی کشید و رو

بعد از مدت ها سرگشتگی و عذاب روحی، باالخره میتونست با خیالی راحت دلبرش 

 روبغل کنه. 

 *سینا متوجهی چی میگم ؟ 

 گفتی ؟ +ببخشید حواسم پرت شد؛ چی 

 ی رو بهش بگیم.  اراد امشب بیاین اینجا تا همه چ *میگم با

 د.  د لب گزییا تردای سکوت کرد و ب هسینا لحظ

ی ن چیزی رو نداره  و نمیخواست خیلمیدونست پسرکش توان درک و هضم همچی

 بشه.   اذیت
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 م بهش میگم.  +نه خود

 و گوشی ر و قطع کرد.   ای گفت هآیرین باش

و گوشت  شد اذر تا این حد بی رحم بوده باشه و پسری که از پوستباورش نمی

 ی دیگه.  باشه رو پیشکش کنه به یک خودش

 ش پر بود از سوالهای زیادی.  ذهن

ه به حکم دارکوب رو داشتن  و هر دقیق ی که بی جواب بودن وسوالهای زیاد

 نوک میزدن.   مغزش

 ارامش دعوت کرد.  و به چشماش رو بست  و با اهنگی مالیم خودش ر

 ای به بغلش پوچ و خاکستر شد.   هکه دوام زیادی نداشت  و با خزیدن تول ارامشی

 ا چشمانی پر از عصبانیت به عماد مظلوم شده خیره شد.  اخماش رو توهم کشید و ب

 تیله ها ی ابی رنگش میلغزیدن و گلویی که به شدت باال و پایین میشد.  

ی برای مهری های آیرین نصیبش شده بود و دیگه توان چند روزی بود که تنها بی

 ت.  کردن این تنبیه ناعادالنه نداش تحمل

 نگاهی به چشمان خونی آیرین انداخت  و اب دهنش رو پر صدا پایین فرستاد.  

 ش از شمشیر هم برنده تر بود و تا عمق وجودش رو برش میداد.  نگاه

ی خودش  ردن آیرین انداخت و به قوسری کج کرد و با بغضی بیشتر، دست دور گ

 از گردن آیرین اویز کرد.   رو

 ت.  هم باز کرد و دست دور کمرش انداخاخماش رو کمی از 
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 ی.  هردو اذیت شده بود ن دیگه بس بود و کاف هرچه در این چند روز

ش ا حس حصاری  ه دور کمرش، دلش قرص شد  و لبخندی پررنگ روی لبب

 شکل گرفت. 

 جنس خوشحالی و ذوق.  لبخندی از 

ای زیر گوشش  سرش رو داخل گردن آیرین فرو کرد و شیطنت وارانه، بوسه

 کاشت.  

 ت چندباری به کمرش کوبید.  ای از دلبری کردن تولش زد و با دس هخند

  ¡شیطنت نکن بچه -

خنده شیرینی کر د و اینبار بوسه محکم تری به گردنش کاشت  و سر روی 

 گزاشت.  شونش

 چند روز چی یاد گرفتی ؟ این-

 خجالت زده چشم بست و با صدایی پر از سرخی و قرمزی گفت:  

 ف گفتتون عمل نمیکنم.  *دیگه برخال

 ه داخل موهاش فرو کرد.  ای گفت و دست ب خوبه

 و بهم میریخت و دوباره مرتبشون میکرد.  موهاش ر

 ی یه خبر بهت بدم.  حاال که پسر خوبی بود-

 ت و به چشما ش خیره شد.  ه آیرین برداشسر از روی شون

 ش.  هری باشه برای اثبات خوشحال بودنی داشتن و میتونست مچشماش برق عجیب
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 پر از حسودی و حرص گفت:  

شحال ن باعث شده اینهمه خوم *چی به جز

ش رو قا ب ای کرد و صورت هباشین ؟ خند

 گرفت.  

 ا میکرد.  عجیب دل میبرد و خودش رو تو دل ج

ا باید بدونی که من یه برادر و که جای خودتو داری و کسی جات و نمیگیره امت-

 م.  دار

 ن باز تر از این نمیشد دیگه.  چشما گرد تر و ده

 .  ده شن خیربلندی داد ز د و به آیری "چی"

 *پس چرا تا االن ندیدمش ؟ 

 چون خودمم امروز مطمئن شدم.  -

 امه حرفش موند.  ن آیرین دوخت و منتظر ادمتعجب به دها

 ه گذشته؛ اما اراد برادر منه.  داستانش خیلی طوالنیه و نمیخوا م برگردم ب-

 ت چی بگه.  زبونش قفل کرده بود و نمیدونس

 مغز به کلی خاموش شده بود و هیچ دستوری نمیتونست به زبون بده.  

 خوبی ؟ -

 *ا...آخه...چطور ممکنه ؟ 
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 دم به گذشته.  گفتم که طوالنیه و نمیخوام برگر-

 *زنگ بزنم اراد ؟ 

 ش نگفته.  هنوز سینا به-

 اجازه بده بهش بگه.  

 د شد.  ای گفت و از روی پاهای آیرین بلن هگیج و مبهوت باش

 *من برم اتاقم ؟ 

و اجازه  ماد رو درک میکرد، مخالفتی نکردن عآیرین که به خوبی گیج و متعجب شد

 دادکه بره.. 

 د اتاق شد و کنارشون نشست.  با لبخندی ظاهری وار

و سپری ب حکم میکرد این دقایق کسل بار رطاقت و تحمل صبر رو نداشت؛ اما اد

 کنه.  

  ¡ی و رنجحتی به سخت

د که ذهنش یاری حر ف میزدن و میخندیدن و این وسط فقط سینا بواز هر دری 

 نمیکرد.  

ین شکل اراد رو از ه کار گرفته بود تا به بهترتمام توان  و قدرت ذهنش رو ب

 باخبر کنه.   ماجرا

ه ای پسرش، بطوری که اراد متوجه نشه سری به نشونمسعود با دیدن حال و هو

 تکون داد.   چیه
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 ا با دیدن همینواب، چشمای مضطربش رو به اراد دوخت و مسعود تنهو سینا در ج

 ه دل خدارو شکر کرد. کت، تا ته ماجرا رو فهمید و از تحر

ده و تا چه اندازه ا سینا میدونست در طول این مدت مسعود چه ها که نکشیچرا که تنه

 ه. پیرو شکسته شد

سینا دست دست کردن رو کنار گزاشت و ارادی که تازه گرم صحبت شده بو د رو 

 صدازد. 

 ای بله زده خجالت و چرخوند سر  ¡+اراد

 .  کرد زمزمه

 +بریم ؟ 

 عود انداخت.  ای گفت و نگاهی به مس ف میلش ارهبرخال

ه از فتنشو ن رو بگیره؛ اما مسعود دیگانتظار داشت حداقل مسعود جلوی ر

 د و درکی از اطرافش نداشت.  روی زمین نبو خوشحالی

ف میل باطنیش همراه با سینا بلند شد و بعد خداحافظی کوتاهی، از شرکت برخال

 زدن.   بیرون

ی سر گذاشتن و بعد از دقایقین پشت ه ها و دقایق رو برای رسیدن به ماشثانی

 ماشین شدن.   سوار

و برای کنترل اخت  و با دو انگشت، شقیقه هاش رسینا نگاهی به اراد بغ کرده اند

 د و ماشین رو روشن کرد.  صاب و سردرد خودش ماساژی دااع کردن
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حداقل داخل همچین شرایطی، مغزش کشش هضم کارای اراد رو نداشت و هر 

 فوران کنه.   ممکن بو د که لحظه

 ت.  چرا نمیریم خونه؟ این راه خونه نیس-

 ی درهم گفت:  نگاهی بهش انداخت و با اخمای

 ه نیست.  +خودم میدونم راه خون

 ای باال انداخت و سرش رو به سمت شیشه چرخوند.   هشون

 ا بزن.  باشه حاال بی-

 ای کرد و نیشخندی روی لبش شکل گرفت.  هدندون قروچ

 د: وم اما به نحوی که اراد بشنوه لب زبا صدایی ار

 ا بعد.  +فعال بتازون ت

و  تهدید سینا رو شنید و حتی ضربان قلبش باال گرفت، اما واکنشی نشون داد

 ن داد.  خودش رو بیخیال و ازاد از هفت دولت نشو همچنان

 ا گزاشته بودن؛ قراری که زندگیای رفت که اولین قرارشون رو اونج هبه سمت کاف

 م زده بود.  راز فراز و نشیبی برای هردو رقپ

 ا ستاره بارون شدن.  ه ن کافه، لبخندی روی لبش شکل گرفت و به ناگه چشمبا دید

 اینجا رو یادته ؟ -

 ت:  امو ش کرد و با لبخندی که جای اخم هارو گرفته بود گفماشین رو خ

 +مگه میشه یادم نباشه ؟ 
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 شد.   هپیاد نخوشی از ماشین و با سرلبا کش رفت

 ن و اراد با دقت اطرافش رو از نظر میگذروند.  دوشادوش هم راه میرفت

 ای اشاره کرد و گفت:   هبدون اینکه دست سینا رو ول کنه به گوش

ادته که بخاطرش اولین سیلی رو ازت اونجا رو ی-

خوردم؟ رد دستش رو گرفت تا رسید به جایی که 

 ش بو د.  مدنظر

 که ادب شرط اوله.   ت یادت نره+هیچ وق

 ای باال انداخت و گفت:   هبیخیال شون

 ای از اون سیلی ندارم.   من که گله-

 ا نزدیک تر شد.  کمی شیطنت رو قاطی لحنش کرد  و به سین

 ت دارم.  رو هم اگه با دستای تو باشه دوس سیلی که سهله، من طناب دار-

 رو گرفت.   ته دلش از همین عالقه قرص شد و لبخندی کل صورتش

ی کردنش رو با راه و روش خاص خودش ان مناسبی نبود؛ وگرنه حساب دلبرمک

 میکرد.   تصفیه

گرفت و در چوبی کافه رو باز کرد و کناری ایستاد  ش رو محکم تر داخل دستانگشتا

 ش.  اول اراد وارد بشه و بعد خود ات

  

 ی هم نشستن.  دنج ترین گوشه کافه رو برای نشستن انتخاب کردن و روبرو
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 و نمیدونست؛ هرچند که براش ارزشی نداشت.  هنوز هم دلیل کافه اومدن یهویی ر

ا گارسون سفارشات رو بگیره و بعد بحث رو ای منتظر موند ت هسینا چند دقیق

 بکشه.   وسط

نمیخوای دلیل اومدنمون رو -

 بگی؟ میدونم چیزی هست که

 باید بدونم. 

 ت.  فت و از باال نگاهی به چایی قرمز رنگ انداخچاییش رو داخل دست گر فنجون

 ش وارد بشه. وع کنه تا کمترین فشار و ضربه بهنمیدونست از کجا و از چه چیزی شر

 +میدونی که در ارتباط با رابطه همجنسگراها ذهنیت های درستی وجود نداره. 

و ت جلرو داخل هم قفل کرد و به سم کنجکاو شده برای ادامه حر ف سینا، دستاش

 شد.   متمایل

+و اینو هم میدونی که اگه کسی بفهمه منو تو برادر ناتنی هستیم، ذهنیتشون 

   ¡خاکستریتر میشه

 اخماش رو توهم کشید و اجازه پیشروی کردن رو به سینا نداد.  

 منظورتون چیه ؟ -

یعنی میخواین به خاطره مغز و فکر مریض یه عده رابطمون رو بهم بزنین؟ 

 د.  شید  و خودش رو به سمت اراد کشوناخماش ر و توهم کمتقابال 
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+هنوز یاد نگرفتی وسط حرف کسی نباید 

ش رو بغل پرید؟ به صندلی تکیه داد و دستا

 کرد.  

واین بگین ؟ خب چی میخ-

 من حوصله مقدمه چینی

 ندارم.  

 +حوصله نداری؟ 

سینا خیره  ه چشمایای از اخماش ب هبدون باز کردن ذر سری باال انداخت  و

 شد.  

 +منو تو داداش نیستیم. 

 ن و تکیش رو از صندلی گرفت. اخماش بیشتر توهم رفت

 چ..چی...چی میگی؟ -

 ه.  و اراد رو تماشا کنبده حاال نوبت سینا بود که به صندلی تکیه 

 +آیرین خواهرته.  

 ب زد:  بهت  اود رو داخل دست گرفت و بدست سینا که روی میز ب

 ی نیست. شوخی قشنگ-

 ت:  دستش رو محکم تر گرفت و گف



561 
 

 +شوخی نیست.  

 اخه....اخه...چطور ممکنه ؟ -

اون عکسایی که مامان ساره با بابات داشت 

 ؟ شکم برامدش ؟ 

 دست سینا ر و به ناگه ول کرد  و از روی صندلی بلند شد.  

 ی.  یگداری دروغ م-

ه جلوه ی گناابات رو بوجدان نداشته باشی و ب ی که عذا بمیخوای کاری کن

 د.  بدی. سینا در صدم ثانیه قد علم کرد و روبروش ایستا

  ¡+اراد حر ف دهنتو بفهم

ی از ما نداری و از خانواده گرفتیم و مشخص شد که هیچ ژن DNAازمایش 

 هستی.  آیرین

 ه سر و صورتش کشید.  ی به دور خودش زد  و دستی به ها چرخشبیه به دیوون

 میکرد و هیچ درکی از اطرافش نداشت.  بغض داشت خفش 

 و بغل گرفت. زمین، کنار میز نشست  و پاهاش ر روی

 سینا زود دست ب ه کار شد و از دستاش گرفت و بلندش کر د.  

 وادارش کرد روی صندلی بشینه و کنارش ایستاد.  

 خ... یه ادم تا این حد تمگه میشه زندگی -

 کشداری زمزمه کرد.  سینا انگشت رو ی لبش گزاشت  و هیس
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 ی یه دلیلی داره. +هیچ وقت یادت نره که هر اتفاق

 چشمای پر از اشکش رو به سینا دوخت و گفت:  

ین همه بدبختی من چه دلیلی میتونه داشته باشه ؟ تحمل ا-

 و نمیتونست خوددار باشه دیگه.   این حالش رو نداشت

 . بغلش کرد و حلقه دستاش ر و به دور کمرش تنگ کرد

  

 ش.  دستای سپهر دور گردنش سفت تر شدن و هق هقاش خامو حلقه

د یک اینچ هم ازش فاصله عمران گزاشته بود و اجازه نمیدا سر روی سینه

 بگیره.  

با یه دست فرمون رو گرفته بود و با دست دیگه کمر سپهر رو نوازش میکر د تا 

 شایدخوابش ببره.  

  

 +خوابت نمیبره؟ 

 ا بود، اره ارومی زمزمه کرد. وز رگه هایی از بغض ازش هویده هنبا صدایی ک

 +پس چرا نمیخوابی ؟ 

 اینجوری خوابم نمیبره.  -

 ت و ماشین رو گوشه خیابون پارک کرد.  کالفه نگاهی ب ه سپهر انداخ

 د. ش هسپهر رو محکم تر بغل گرفت و از ماشین پیاد
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 . +سر بزار روی شونم  و چشمات ببند تا خوابت ببره

 ف عمران رو انجام داد.  ای گفت و عین حر هاروم و مظلوم باش

 ن زیر لب.  نِ  خلوت  و خوندن نغم های دلنشیشروع کرد به قدم زدن کنار خیابو

ن متر از خیابون کافی بود تا دستای سپهر از دور گردنش شل بشه طی کردن چندی

 ونفسای ارومش، گردنش رو نوازش کن ه.  

گشت و سپهر رو روی صندلی های عقب خوابوند و بعد از به سمت ماشین بر

 ن دور شد.  گوشیش، از ماشی برداشتن

 ا جواب بده.  ه ارسالن رو گرفت و منتظر موند تشمار

 ی ارسالن به داخل گوشش پیچید.  ای بیشتر طول نکشید که صدا هچند ثانی

 ک راست رفت روی اصل مطلب. بیخیال سالم و احوال پرسی شد و ی

 ن هستی، سعید رو اماده کن دارم میام.  اگه خودت زندا+

 ه.  اگه هم نیستی بسپار یکی امادش کن

 م.  تا نیم ساعت الی چهل و پنج دقیقه دیگه اونجا

 ارسالن دستی ب ه چشمای خستش کشید  و گفت:  

 م.  اتفاقا یه سری کار داشتم که هنوز زندان-

 د.  تماس پایان دا ای به های گفت و بدون هیچ حرف دیگ هخوب

ت ک کردن سپهر، ماشین رو روشن کرد و به سمو بعد از چ به ماشین برگشت

 راه افتاد.   زندان
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 ا رسیدن بهرد و تی میکخاطر سپهر، با سرعت ارومی رانندگف میلش و فقط ببرخال

 زندان، نقشه های شومی برای سعید میکشید.  

دیگه فکر ش هم به سمت  و کاری کنه کهخوب میدونست چطوری ادمش کنه 

 گذشتش پر نکشه.   کارای

 د و از اتاق بیرو ن زد.  ارسالن بیخیال پرونده زندانیا ش

 ت که برای این بند کشیک میداد.  بند انفرادی شد  و سمت سربازی رفوارد 

 ه بود.  روی میز گزاشته بود و صدای خر و پفش تمام سالن رو برداشت سرباز سر

 سرباز زد و لگدی به پایه میز زد.  تنیشخندی به وضعی

 ی پرت شد وای بود که از روی صندل هاز بیچاره تکونی خورد و شدت شک به اندازسرب

 روی زمین افتاد.  

 ف زدن.  بلند شد و شروع کرد به حر هبا دیدن ارسالن باالی سرش، ترسید

 *اقا...اقا.. .ب ب.. . 

 +ساکت 

ه لباس کرد به ور رفتن با گوش شد و شروع تشرش کارساز بود و سرباز سر به زیر

 ش.  

 +بعدا به حسابت رسیدگی میشه.  

سعید کدوم اتاقکه ؟ بدون 

 ه گفت:  اینکه سربلند کن
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 ن.  قربا ۲۴*اتاقک 

 +به خوابت برس دیگه.  

 با صدای ارومی ببخشیدی زمزمه کرد و به رفتن ارسالن خیره شد.  

 ه سر چرخوند تا بانی به صدا دراوردنکنجکاوان تاقک رو باز کرد و سعیدارسالن در ا

 ی کنه.  در رو شناسای

 ی لبش ماسید و دوباره چشماش رو بست.  با دیدن ارسالن، لبخند رو

 +پاشو عمران قراره بیاد دنبالت.  

 ه ارسالن خیره شد.  یک چشمش رو باز کرد و ب

 راست میگی؟ -

 +اره پاشو.  

 د. رسالن راه افتالند شد و پشت سر ابا کمک تخت ب

 ن.  حرفی نزدن  و در پی هم راه میرفته اتاق ارسالن هیچکدو م تا رسیدن ب

 لباسای خودمو بهم بده.  -

؟ ش عمرانشلوار شیرازی و این پیرهن برم پیانتظار نداری که با 

و با نیشخند  رونده های روی میزش رو مرتب کردارسالن پ

 ت:  گف

 ی به حالت ندارن. هیچ فرقن لباسا، یا لباسای خودت +ای
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 و ادامه داد. . چشمکی به سعید مبهوت زد 

 +در هر صورت قراره به چخت بده.  

 ابروهای سعید درهم شدن و دستاش مشت شد.  

 اما سعی کرد چیزی بروز نده و خودش رو اروم نشون بده.  

 ارسالن  -

 ارسالن سر بلند کرد و نگاهی به سعید انداخت.  

 بو د.   هد اسمش رو صدا میزد  و کنجکاو شدر بواولین با

 د بود نیشخند بزنه.  اینبار نوبت سعی

 و گفت:   داد ننیشخندی زد و انگشت فاکش رو به ارسالن نشو

 کون لقت.  -

 ش زنگ خورد.  دور زد و با قدمایی عصبی خواست به سمت سعید بره که گوشیمیز رو 

  ¡عمران بود 

 داره تماس رو وصل کرد. د بربدون اینکه چشم از سعی

 +سعید رو بیار جلوی در.  

 میگم سرباز بیارش.  -

 فقط داداش یکم رو این بشر کار کن.  

ا ته ماجرا رو بخونه  و اعصاب ضعیفش، مله کافی بو د که عمران تهمین یک ج

 برداره.  ترک



567 
 

 +اون توله سگ و زود بفرست پایین کاریت نباشه. . 

 

ای بشه  گ نشده براش؛ بلکه قراره کیسهشبی دلش تن خوب میدونست عمران نصفه

 خالی کردن حرصش و حال با چغلی ارسالن، وضعیت قرمز تر میشه.   برای

 ن زد.  به ارسالن انداخت و از اتاق بیروقبل از رفتن نگاهی پر از حرص و کینه 

 ی به  اطرافش انداخت.  سرباز از زندان بیرون ز د و نگاهبا راهنمایی 

 ا قدمایی اروم به راه افتا د.  های روشن ماشین رو از دور تشخیص داد و  بچراغ 

ترس و دلتنگی هم بیشتر خودشون رو ک تر میشد، اسهرچقدر که به ماشین نزدی

 ن. میداد نشون

ت و با دیدن اخمای درهمش، نامحسوس سوار شدن، نگاهی به عمران انداخ قبل از

 ش رو قورت داد و سوار شد.  دهن اب

 سالم -

 +ساکت؛ بچه خوابه.  

 ه بود گفت:  و با صدایی که بی اراده مرتعش شدمتعجب 

 بچه؟ب.. . -

 پشت دستی که تو دهنش خورد، صداش رو داخل گلو خفه کرد.  

 ه عمران انداخت و دستی روی لبش کشید.  با بهت نگاهی ب

 ن.  و حتی دندوناش هم درد گرفته بود لبش گز گز میکرد

  چرا میزنی؟-
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 م.  +خفه شو تا یکی دیگه هم نزد

د و مشتی ت به حرکت ماشین، سمت عمران چرخیی اهمیاخماش رو توهم کشید و ب

 گلوی عمران کوبید.   به

رو اسیر کرد و به سمت خود ش پیچید و در ثانیه، موهاش پوزخند عمران داخل گوش

 ش.  شکشوند

 سرش رو بین دو پا گزاشت و به صندلی فشرد.  

 ای خفت میکنم.   های تکو ن بخوری، با روش دیگ هصدا ازت در بیاد یا ذر ای +ذره

 و هد ف قرار داد. عمران ردست مشت شدش اینبار پاهای 

ه پاهاش مشت میکوبید و جمالت تهدید عمران نمیکرد و پی در پی به اهمیتی ب

 رو به زبون میور د.   نامفهومی

ماشین ر و گوشه خیابون پارک خت و ی به سپهر خوابیده اندابرای اطمینان نگاه

ردن سر رو بهش بده؛ ا اجازه بلند ککرد. بدو ن اینکه موهای سعید رو ازاد کنه ی

 پ و دکمه شلوار رو باز کرد.  زی

 ا شنیدن صدای زیپ شلوار، ساکت شد و دستاش از حرکت ایستادن.  سعید ب

برخال ف ذهنیتش  ت واقعیت چیزیفته مغزش رو قبول کنه و امید داشنمیتونست گ

 باشه.  

 و سر سعید رو بلند کر د.   لتش رو از کناره شرت بیرو ن اوردا

 +حتی خفه کردنت هم باید با ادمیزاد فرق داشته باشه. 

 د.  عقب کشی وای کرد و سرش ر دندون قروچه
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 ن حجم از بزرگی و کلفتی وارد دهنشدر برابر عمران مقاومت میکرد و نمیخواست او

 بشه.  

  ¡ن تر تموم بشهبچه بیدار بشه و برای خودت گرو کاری نکن+

 بچه کیه؟ چرا باید ب. . -

 ی بهش ندا د.  وسط حرفش پرید و اجازه پیشرو

 ه.  ا این دهن واموندت انجا م بدب+بجای حرف زدن، کارای مفید تری 

 حرص و عصبانیت غرید:  پر

 ی سا*ک زدن اره ؟ +مفید یعن

 کرد و اخمش رو پررنگ تر کرد.   ش رو به سختی کنترلخند

ا سعید به خودش بیاد، دماغش رو با دو موهاش رو از اسارت خارج کرد  و ت

 گرفت و راه نفس کشیدنش رو بست.   انگشت

رد که الت بزرگ و حجیم ای اکسیژن باز ک هه ناچار دهنش ر و برای دریافت ذرب

 ش رو پر کرد.  عمران دهن

ش سرازیر یلی زود اب دهنش از کناره های لبو خچشماش به بزرگی گردو شدن  

 شد.  

 ش فرستاد.  اشت و التش رو بیشتر به داخل دهندست پشت گردنش گز

م ه ناپدید شده بودن  و از برخورد الت عمران به گلوش، پشت سرسیاهی چشماش 

ه پاهای عمران، ازش التماس میکرد تا این میزد و با کوبیدن مشتای بی جونش ب عق

 رو تموم کنه.   بازی
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 ی به همین منوال گذشت.  دقایق

 ی که برای سعید عذاب اور و برای عمران پر از لذت بو د.  دقایق

ش رو ول ود رو از دهنش بیرون کشید و گردنت شده بالتی که دیگه سفت و سخ

 کرد.  

 ش رو بست.  ی سر روی پای عمران گزاشت و چشمابا بیحال

 ف کنه.  دوست داشت عمران رو از وسط نص هیچ جونی براش نمونده بود و

 ت توله گرگش ز د و دست داخل موهاش فرو کرد.  وضعی عمران نیشخندی به

+با یه س ا*ک انرژیت ته 

کشید ؟ رفتیم خونه میخوای 

 چیکار کنی ؟ 

 چشمایی که هنوز خمار  و بیحال بودن ر و به عمران دوخت  و گفت:  

 ه.  این سا*ک واسه ادمیزاد نبو د ک-

 ت اینقد که دراز بود.  حکم سا*ک زدن واسه خر رو داش

 خنده جذابی کرد و موهای پریشونش رو مرتب کرد.  

 ت بشین.  +پاشو درس

 رفتیم خونه تفاوت خر و ادمیزاد رو بهت حالی میکنم.  

 لبخند ریزی زد و با کمک عمران روی صندلی نشست. . 
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 اد شد، تازه چشمش به پسرک اشنا خورد.  وقتی که به خونه رسیدن و از ماشین پی

 ت تشخیص بده که کی هست.  و موهای زردش میتونس از چهره مظلوم

 ب گزید.  متعجب نگاهی به عمران انداخت و ل

 ت اسانسور راه افتاد.  عمران سپهر رو بغل کرد و سم

 +منتظر چی هستی ؟ 

   ت سر عمران راه افتاد.سری به چپ و راست تکون داد  و پش

 ی اعصابی هم میدونست که ب دوست داشت دلیل بودن سپهر رو بپرسه؛ اما اینو

 دلیلی جز سپهر نداره.  عمران

 ه حر ف بیاد.  سکوت کرد و اجازه داد تا عمران خودش ب

الودگی به بدنه اسانسور تکیه  وارد کابین اسانسور که شدن، از خستگی  و خواب

 چشماش رو بست.   د ودا

د عضوی از صورتش، به سعید انداخت  و نیشخندی که شده بو عمران نگاهی

 پدیدار شد.   دوباره

 لگدی به ساق پاش زد و از اینه بهش خیره شد.  

 +اجازه دادم بخوابی ؟ 

 بیخیال به عمران پشت کرد و دوباره چشماش رو بست.  

تنها ت نمیتونست ارامش به دست بیاره و انگیزش ای هم از این موقعی هبرای ثانی

 ریختن اعصاب عمران بود.   بهم
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 ی هم موفق عمل کرده بو د.  ه تا حدودهرچند ک

 د عمران شد و وادارش کرد که چشماش رو باز کنه.  گردنش اسیر دستای قدرتمن

 با صدای ارومی غرید:  

 ت میکنی ؟ +توله سگ حاال به من پش

 +من یه بالیی سرت بیارم اون سرش ناپیدا.  

ج میرفت و حسی ناب زیر دلش پیچیده بود  و طلب تهدید غن ته دلش از این

 میکرد.   بیشتری

 ی عمران خیره شد و گفت:  به چشمای شیطان

  ¡هیچ کاری نمیتونی بکنی -

گویا عمران هم از این کلکل خوشش اومده بو د و دوست داشت با حرفاش، سعید بی 

 رو بی جنبه تر کنه.   جنبه

 و فشاری بهش وارد کرد.  ه اسارت گرفت ت لب سعید رو ببا دو انگش

 ش برات تدائی میشه.  یقه دیگه صحنه های چند دقیقه پید دق+تا چن

 م.  وت که اینبار میخوام کونتو جر بدن تفااما با ای

 اب دهنش رو به زحمت پایین فرستاد و دستاش رو مشت کرد.  

 د کرد.  ش رو ازاش پررنگ تر شد و لبعمران با دیدن حرکاتش، نیشخند

 ی به هر سه انداخت.  رفت و از اینه نگاهکمی ازش فاصله گ
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ش افتاده بودن و تت بود  و موهای براقش، روی صورسپهر سر روی شونش گزاش

 ای شده بود.   چهره مظلومش، مظلوم تر از هر لحظه

 ی در پی میگزید، به عمران خیره بود.  سعید هم با چشمایی خمار و لبایی که پ

وله گرگ +چیشد ت

  ؟ دادی وا ¡

 ن اینکه جوابی به عمران بده، به زمین چشم دوخت.  نفس عمیقی کشید و بدو

 ت.  یلی به رسیدن طبقه مورد نظر نداشم باهاش لج کرده بود  و محتی اسانسور ه

 چرا نمیرسیم پس ؟ -

  ¡+ساکت

 نمیبینی بچه خوابه ؟ 

 و دستاش ر و مشت کرد.   دندون روی هم سابید

م حسودیش میشد و اغوش عمران رو تنها برای خودش به سپهر هحتی 

 میخواست.  

 د و پشت سر عمران از کابین خارج شد.  از دقایقی انتظار، اسانسور ایستابعد 

ن کلید، در رو باز کرد  دست به داخل شلوارش فرو کرد و بعد از پیدا کردعمران 

 ا سعید وارد بش ه.  ای ایستاد ت وگوشه

 اق خواب رفت و به سعید گفت:  به سمت ات

 +برو داخل اتاق ته راهرو تا بیام.  
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 ت اتاق رفت.  ای گفت و سم ه رو کنکاش میکرد، باشهدرحالی که با چشماش خون

 ن.  اخل اتاق، تمام تفکراتش دود و پوچ شددر اتاق رو باز کرد و با دیدن اجسام د

مواجه بشه؛ نه اتاقی پر از کتاب  انتظار داشت با اتاقی پر از شالق و کمربند و ...

 وپرونده.  

سرتاسر اتاق ر و از نظر میگذروند که گوشاش  هنوز کامل وارد اتاق نشده بو د و

 ی شد ن.  اسیرانگشتای قدرتمند

 ش بشه.  بهم فشرد تا بلکه درد کمتری نصیبسر کج کرد و چشماش رو 

 اما تالشی بیهوده بیش نبود.  

بیام ؟  تاق تا+مگه نگفتم برو داخل ا

و نمیدونی هنوز فرق داخل و بیرون ر

 ؟ 

 ت و گفت:  رده بود، دست روی دست عمران گذاشسعید که بدجور تو ذوقش خو

 ولم کن بابا؛ خوابم میاد.  -

 لگدی به پشت زانوش زد و وقتی روی زمین افتاد، از موهاش گرفت و به داخل اتاق

 کشوند ش.  

مچ دست عمران رو گرفت تا شاید کمی مالیمت به ای کرد و دوباره  هاز درد نال

 بده.   خرج

 و ول کرد و روبروش ایستاد.  به وسط اتاق که رسیدن، موهاش ر
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 ت زیر چونش گزاشت. از باال نگاهی بهش انداخت  و دس

ست عمران به طرفی ن عمران سر باال گرفت؛ اما با کوبیده شدن دسعید هم برای دید

 ال ف چرخید و چشماش ناخودآگاه بسته شدن.  ه سمت مخازصورتش، سرش ب

  

رش رو به سمت عمران بچرخونه، ثابت ی سبدو ن اینکه چشماش ر و باز کنه یا حت

 د.  مون

 +به من نگاه کن.  

 چشماش رو باز کرد و سرش رو به سمت عمران چرخوند.  

 نگاه کردن به صورت عمران برابر شد با سیلی دوم.  

 ش نمیداد.  رگشته سیلی میزد و اجازه تنفس بهت به صورت بخپشت سرهم ب

ن سیلی رفته بودن و نمیدونست برای چندمیش در شمارش و تعداد سیلی ها از دست

 بلند کرده که با برخورد گرمی خون به دستش، دست از زدن برداشت.   دست

 ن از دماغ و دهنش جاری شده بود.  صورتش به سرخی انار شده بود و خودو طر ف 

 ش زانو زد.  ست روی زانوهاش گذاشت و جلود

ش رو پخش کرد  و در انگشت شستش رو روی لبش گزاشت و با انگشت، خون لب

 و فشرد.  ش رو بین دو انگشت گرفت بل اخر

  ¡+ساکتی

 ف اومد.  ان هیس کشداری گفت و خودش به حردهن باز کرد حرفی بزنه که عمر
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 +همیشه همینجوری ساکت بمون.  

 ساک زدن باشه نه چیز دیگه.  ربرد دهن و زبونت باید برای تنها کا

ن حرفی تکون داد؛ اما باز عمران اجازه نداد.  اخمی به چهره نشوند لباش رو برای زد

 درحالی که خودش بلند میشد، دستای سعید رو هم گرفت و وادارش کرد بلند بشه.  

 +روی میز خم شو تا بیام.  

 ید و گفت:  دستی به صورت درد دیدش کش

 خوابم میاد.  -

 اسپنکی به باسننش زد و غرید:  

 +خفه 

 ت میز رفت.  کالفه نفس عمیقی کشی د و سم

 و عقب داد.  دستا و سرش رو روی میز گزاشت  و باسنش ر

 د.  ودش بود که شلوارش پایین کشیده شچشماش رو بسته بود و غرق در افکار شوم خ

ت که عمران دست روی سرش گزاشت  وی میز برداشینی کشید  و سر از ربی اراده ه

 واز ادامه حرکت، بازموند.  

رو به کار گرفت تا زیر چشمی سرش رو به سمتی چرخوند و تمام تالش خودش 

 ش کنه.  عمران رو کنکا تحرکا

 ش میشد.  اما تنها خستگی و درد بود که نصیب
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ش رو لمس و سوراخ رو از چاک باسنش رد کرد شید و انگشتاش کشدستی به باسن

 کرد.  

 ه سوراخش فشرد.  یب سعید کرد و انگشتش رو بیشتر بش داری نصزیرلب جون ک

کمی با سوراخ ش بازی کر د و گه گاهی برای اذیت هم که میشد، بندی از انگشتش رو 

 د. داخل سوراخش میفرستا به

 باز کرد.  ب کشید و کمربندش ر و از کمرش تند شد؛ عق وقتی که بدنش شل و نفساش

ه ت و شب ادراری گرفته و شبا ی +میدونی سپهر چند هفتس بخاطر کارای گذشته

 راحت نداره؟  خواب

 ه سمت عمران چرخید  و لب باز کرد برای دفاع از خود؛ اما عمران امونحیرت زده ب

 و به ساق پاهاش کوبید.  نداد  و کمربند ر

ای  هن بازوهاش رو نشونخم شد که عمرا ه سمت پاهاشاز درد اخی گفت و ب

 ضربه دوم قرار دا د.   برای

 و تسکین بده.  نمیدونست از درد کدوم عضو بناله و کدوم ر

و داخل یقش به داخل خود جمع شده بود و سرش رروی زمین، کنار پاهای عمران، 

 رده بود.   فروب

 ی االن ؟ د+چیشده توله سگ؟ موش ش

  گرفت.  الداخل موهاش فرو برد و سرش رو با دست
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د ساعت پیش نبود که ارسالن رو هم عصبی کرده بودی ؟ +مگه همین چن

ه به سختی خود ش رو کنترل کرد که به چشمای عمران نگالب گزید و 

 کنه.  

 من...من...م ن فقِ .. . -

 ندش زد که به پهلو روی زمیموهاش به ضرب ول کرد و لگدی به بازوی ضرب دی

 افتاد.  

 +تو چی ؟ 

 ه هارو اذیت نمیکنی ؟ ه ادم گذشته نیستی و بچتو دیگ

ی وحش ی عمران، سری به نشونه اره تکون داد و کمی خودش رو ترسیده از خو

 کشید.   عقب

 حرکتش از نگاهای تیز عمران پنهان نمون د و نیشخندی حوالش کرد.  

 ف قرار داد.  ومین بار باال برد و اینبار، زانوهاش رو هدکمربندش رو برای س

 +تو توبه کردی؛ ولی اون بچه ها از ترس تو خواب به چشمشون نمیاد.  

 ش رو عقب کشید و از عمران فاصله گرفت. کمی بیشتر خود

 ه لبای خشک شدش داد و گفت:  به سختی، تکونی ب

 هرکاری الزم باشه میکنم تا فراموش کنن.  -

دی حواله ساق هم لگ و روی شکمش فرود اورد و بازبا شنیدن حرفش، کمربند ر

 دیدش کرد.   ضرب
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 د.  ای کرد و به پهلو چرخی هاز درد نال

ه کشیده بو د و به دنبال راهی برای تموم شدن با همین چند ضربه، تاب و توانش ت

 ه بود.  تنبی این

 نَ ...نَزَ .. . -

 ال برد.  ز د و دوباره کمربند رو با ه تقاضاشنیشخندی ب

ت سرهم، کمربند رو روی بدنش رو بهش نداد و پشتحلیل و تجزیه اینبار اجازه 

 اورد.  فرود

صورت، میخواست ت روی به خودش میپیچید و با گزاشتن دس از درد شبیه به مار،

 ه.  ازصورتش محافظت کن

ی نصیب نزاشت و سرخ ن هم باما عمران حتی پشت دستاش که حکم سپر رو داشت

 کبودشون کرد.   و

  

 ای پرت کرد و کنار سعید لرزون نشست.   هگوش خسته از زدن، کمربند ر و

 د.  دست روی بازوهاش گزاشت و به سمت خودش برش گردون

 دستایی که سپر صورت شده بودن رو کناری زد و به چشمای سرخش خیره شد.  

 چشمایی که اشک به داخلشون میلغزید و اماده بارش بودن.  

 هیچکدوم حرفی نزدن.   ی هم خیره شدن وای هردو به چشم ها هچند ثانی

 ه به گوش نمیرسید.  حتی اخ و ناله های سعید هم دیگ
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خم شد  و چند میلی متری لبش متوقف بدو ن قطع شدن ارتباط چشمی، به سمتش 

 د.  ش

 با صدایی دو رگه و خش دار گفت:  

  ¡+ببوسم 

 ای لب زد و منتظر جواب موند.   همتعجب برای فهمیدن منظور عمران، چی

 االن تاوان کارای گذشتت رو داشتی پس میدادی. +تا 

 اما االن میخوام ببوسمت؛ میتونی بگی نه.  

 ف چرخوند.  لبخند تلخی زد و سرش ر و به سمت مخال

 ای محبته و نیازی به اجازه نداره.   عمران چه میدونست که سعید تشنه ذره

 د.  شلفت تحلیل کرد و از کنارش بلند حرکت سعید رو به منظور مخا

 ت:  رو به سم ت سعید دراز کرد و گف دستش

 +دستتو بده کمکت کنم.  

 ن اینکه سر برگردونه، با صدای ارومی گفت:  بدو

 میخوام.  -

 ش رو فراموش کرده بود گفت:  عمران که گویی حرف

 +چی میخوای ؟ 

 لباتو.  -

 و پر کرد  و دوباره کنارش نشست.  لبخندی صورتش ر
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  +به من نگاه کن. 

 د و به چشماش خیره شد.  بدو ن لجبازی، سرش رو به سمت عمران چرخون

 ف اومد.  نداد عمران دوباره ازش بپرسه و به حراجازه 

 لباتو میخو.. . -

 مهلت تموم کردن جمله رو بهش ندا د و لب روی لبش گزاشت.  

 .  یدمیکرد و با مالیمت لبش رو میبوسمراعات تن و بدن زخمیش رو 

س گرمی خون، با قدرت بیشتری لبش تیکه بدنش رو دست میکشید  و با لم تیکه به

 مک میزد و تمام ضربات کمربند رو جبران میکرد.   ر و

 ی نمونده بود؛ اما بازهم تمایلی به جدا شدن نداشتن.  نفسی برای هیچکدوم باق

 در اخر عمران با یک گاز، به بوسه خاتمه داد و عقب کشید.  

 ت:  عقب بکشه گفبدو ن این که 

 ی که معنی نداره.  +بوسیدن بدون کبود

 دوباره رو شدنش بوسیده لحظه و بست چشم  ¿¡داره

 . کرد تجسم

 نداره. -

 د.  بخند جذابی زد و از کنارش بلند شل

 ه.  کمکش کرد تا از روی زمین بلند بشه سمتش دراز کرد و ستش رو دوباره بد
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الک پشت بودن؛ اما عمران تمام صبر خودش  تگیم هاش به اهسکمی لنگ میزد و قد

 به کار گرفته بود و با مالیمت تما م به سمت اتاق بردش.   ور

 ی حرکات عمران رو زیر نظر گرفت.  نگاهی به سپهر خوابیده انداخت و زیر چشم

 م تری گریش فوران کنه؛ اما عمران اروانتظار داشت با دیدن سپهر، دوباره خوی وحش

 .  از تصورش بود

 ن در گفت:  سعید رو به داخل حمام فرستاد و قبل از بسته شد

 +کمک خواستی صدام بزن.  

 د.  ای گفت و با حالی خوش وارد حمام ش هباش

 ت.  اهی به اطرافش انداخت و نگزیر دوش رف

 ه و تنها به حرکات اخیر عمران فکر کنه.  دوست داشت ساعت ها زیر دوش بمون

 ای داشت.  هس دیگهم جن حتی محبت کردنش

ی به بدنش لبخندی که روی لبش شکل گرفته بود و کناری زد و از اینه نگاه

 انداخت.  

 بدنش پر شده بود از رد کمربند و خون.  

 ب به دندون گرفت.  تی به رد های کمربند کشید و لدس

 و میشد.  سندید و با فکر بهش، دلش زیر و رک زدنش رو هم میپحتی کت

  

 ش رو محکم تر گرفت و سر روش گزاشت. بغل بالشت داخل
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ه مرده متحرکی شده بود که تنها پوست  و استخو ن ازش باقی این چند روز تبدیل ب

 بود.   مونده

 ه پنجره خیره شد.  کج کرد و بسر 

 پرده ها با وزش باد میرقصیدن و نور ماه، کمی از اتاق رو مزین میکر د.  

 زدن کرده بود.   معجیب دلش هوس بیرون رفتن و قد

 اما خوب میدونست که سینا تنهاش نمیزاره.  

 د شد.  جره گرفت و از روی زمین سرد و خشک بلنخسته و کالفه چشم از پن

 ه اشپزخونه رسوند.  زد و با قدمای ی اروم، خودش رو باز اتاق بیرون 

ب فردی م میزد، جواایستاده بو د و درحالی که محتویات تابه رو هسینا جلوی گاز 

 پشت خط بود ر و هم میداد.   که

 ن هم اهمیت چندانی نداشت.  رفاشون نمیفهمید؛ هرچند فهمیدنشوچیزی از ح

 ت میز نشست.  و پش صندلی رو عقب کشید 

ت خط د، ابرویی باال انداخت  و به کسی که پشو با دیدن ارا سر به عقب برگردوند

 بودگفت:  

 +بعدا بهت زنگ میزنم.  

 ت اراد چرخید.  کناری گزاشت و کامل به سمگوشی رو 

 +خوبی ؟ 

 ن خورد.  ، سری بود که به نشونه تایید تکوجوابش
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 د و گاز رو خامو ش کرد.  هم بودن اراد، اخماش رو توهم کشی رکالفه از ساکتی و د

 ا گزاشتنش دیگه بس بو د.  مراعات کردن و تنه

 ت.  صندلی عقب کشید و روبروش نشس

  ¡ه کن+به من نگا

 لحنش سراسر جدیت و تحکم بود.  

 ی نداشت.  که هیچ جایی برای اعتراض و لجبازلحنی 

د و انگشتاش رو لونه کرده بود به چشمای سینا خیره ش با چشمایی که غم داخلشون

 هم قالب کرد.   داخل

 ش کنی ؟ +نمیخوای تموم

 ه. ن برابر بهتر از قبلواقعیتی که االن باهاش روبرو هستی، چندی

 میدونم سخته؛ اما بسه دیگه.  

 د کنار بیای؛ یعنی مجبوری که کنار بیای.  بای

 ا گرفت و به انگشتاش خیره شد.  چشم از سین

انگشتایی که طی این چند روز باریک تر شده بودن؛ نه تنها انگشتاش، بلکه 

 سراسرالغر و پژمرده شده بود.  

 نجایش ذهنه منه.  ی چیزی فراتر از گاین همه حقیقت  و بدبخت-

 و ندارم.  تاب و توان این همه اتفاق ر
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 و اخماش پررنگ تر از قبلرده شده ن صدای لرزون  و پر از بغض، فشدلش برای او

 شدن.  

 ش رفت.  از پشت میز بلند شد و به سمت

 وادارش کرد که بایسته و داخل بغل کشیدش.  

 +تو بیجا میکنی تاب و توان نداشته باشی.  

 م بیاری و به خودت بگی بدبخت. لط میکنی کتو غ

 م و منو داری؛ حق نداری همچین حرفایی به زبون بیاری.  تا وقتی من کنارت

 ش در صدم ثانیه پر شدن.  بغض فشار بیشتری به گلوش وارد کرد و چشما

 حلقه دستاش رو دور گردن سینا، محکم تر کرد و بیشتر بهش چسبید.  

بعد از دریافت حجم زیادی از ارامش، کمی از  دست دور کمرش انداخت و

 دورش کرد.   شخود

 +عماد امشب میاد اینجا.  

 لب گزید و به گردن سینا چشم دوخت.  

 واهمه داشت از به زبون اوردن حرفش؛ اونم بعد از حرفای دل گرم کننده سینا.  

 آیرین هم میاد ؟ -

 دست پشت کمرش انداخت و روی صندلی نشوندش.  

 میاد.  +اره

 می..میشه... مَ. . -
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 وسط حرفش پرید و با اخمی که دل اراد رو میلرزوند گفت:  

 ا اخرش کنار ما میمونی.  هیچ جایی نمیری  و ت +شما

 باشه ارومی زمزمه کرد و مغموم، به در و دیوار خیره شد.  

  

 ا سمتنگ که سکوت بینشون رو بهم زد، هردو نگاهی بهم انداختن و سیصدای زن

 رفت.  در

 م کرد و پشت سر سینا راه افتاد.  پر از استرس، انگشتاش رو قفل ه

ا گه گاهی، زیر چشمی نگاهی به در، منتظر ایستاده بود ن و سین هردو جلوی

 ای حوالش میکرد.   ن احوالش، چشم غرهمینداخت و با دید اراد

 د.  ه زبو ن اوردر اخر نتونست سکوت کنه و تهد د وارانه، اسمش رو ب

 س عمیقی، سعی کرد ارامش از دست رفتشاز بغض، به سینا انداخت  و با نفنگاهی پر 

 رو دوباره به دست بیاره.  

ن صدای اسانسور، دوباره استرس به ای به سکوت گذشت و با شنید قیقهچند د

 ش شروع به لرزیدن کردن.  هجوم برد و غیر ارادی انگشتا سمتش

 ست گرفت و فشار ارومی بهش وارد.  ش رو داخل دسینا کالفه دستا

 س عمیقی بکش و اروم باش.  +اگه به من اعتماد داری، نف

 م ارومی زمزمه کرد. ومیت و حرف، روونه سینا کرد و چشنگاهی که پر بود از مظل

و پر کرده بود؛ از عماد و آیرین دوشادوش هم، با لبخندی که صورت هردو ر

 به سمت واحد قدم برداشتن.   خارج شدن و با قدمایی اروم کابین
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ه اما سعی میکرد خویشتن داری کنو استرس داشت؛ آیرین چندین برابر اراد شوق 

 وچیزی رو بروز نده.  

 د و اراد روع اراد در جریان بود، لبخندی ملیح تر به لب نشونآیرین که از حال و اوضا

 بغل گرفت. 

 ب زد:  دستاش رو دور گردن اراد قالب کرد و کنار گوشش ل

  ¡ش کوچیکهن همه استرس و فشار برات خوب نیس داداای-

ش کمی از اون ظ داداش کوچیکه، لبخندی روی لبش شکل گرفت و چشمااز لف

 ن.  دور شد دپرسی

 ه حرفای آیرین داشت و بس.  شاید برای اروم شدن تنها نیاز ب

 غرق لذتِ  شیرینی بو د که تا به حال تجربش نکرده بود.  

 ه.  ه حتی با سینا هم نتونسته بود تجربه کنتی کلذ

 کمی اراد رو از خودش دور کرد و به چشماش خیره شد.  

ن و رگه های کمی از غم و در صدم ثانیه تغیر حالت داده بودچشمایی که 

 داخلشون موج میزد.   ناراحتی

 ¡ت رنگ غم بگیرن دیگه نبینم چشما-

 نگاهی اطرافش به و زد خجل لبخندی

 .  انداخت

 ن از حسودی به رنگ انار شده.  ال عماد میگشت و شک نداشت که االم دنببا چش
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 با ندیدن عماد  و سینا، پر از تعجب به آیرین خیره شد.  

 کی رفتن ؟ -

 دست از دور گردنش برداشت  و به نشیمن اشاره کرد. 

 وقتی که شما غرق و بی خبر از اطرافت بودی. -

 ن شد.  ریاهانی گفت و هم قدم با آی

ت کنترل ب کش اومدش رو نتونسسمت نشیمن رفتن  و اراد با دیدن حالت عماد، ل

 با همون حالت، کنار سینا نشست.   کنه  و

 سینا با دیدن لبخند اراد، ابرویی باال انداخت و به سمتش برگشت.  

ا لبخند روی لبت بیاد +تنها نیاز بود با آیرین تنها بشی ت

 د و به زمین خیره شد.  ؟ لبخند ش رو جمع کر

 ناراحتی سینا رو نمیتونست تحمل کنه و براش عذابی بیش نبود.  

 بِ ..بِخدا.. . -

 دست روی پاش گزاشت و فشاری بهش وارد کر د. 

 ح نیست.  +نیاز به توضی

 و حال خوبته؛ نه عاملش.  مهم دیدن لبخند 

 لبخند دوباره روی لبش شکل گرفت و سر بلند کرد.  

 پر از حر ف به سینا انداخت و با صدای عماد، چشم از سینا گرفت.   نگاهی
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 صداش پر بود از حرص مشهود.  

 خوب رفیق حسودش رو میشناخت.  

 ا چشمایی شیطو ن به عماد خیره شد.  لبخندی پررنگ روی لبش شکل گرفت  و ب

 ت.  ای کرد و به سمت آیرین برگش هبا دیدن حرکت اراد، دندون قروچ

 ه پشتی مبل تکیه داد.  هم کشید و ب دن لبخند آیرین، اخماش رو توبا دی

 ه پهلوی آیرین زد و گفت:  با انگشت ضربه ارومی ب

 ت نداشته باشینااا. *اونو بیشتر از من دوس

 پر حرص دندون رو ی هم سابید  و ادامه داد.  

 ی منو فراموش کردین.  *دو روزه فقط شده داداشتون؛ ول

 ک تر شد.  ای عماد گرفت و بهش نزدیونی از پنیشگ

ه حرفات ادامه بده و که میدونی از قضاوت و حر ف بی منطق بدم میاد، همینجوری ب*ت

 تابریم خونه.  

 ه آیرین انداخت.  ی داخل گلوش لونه کرد  و نگاهی ببغض

 ه. ا برای خودش باشت آیرین تنهبود و دوست داشت محبعجیب دل نازک شده 

 رین فاصله گرفت و چشم ارومی زمزمه کرد. کمی از آی

 چشمی که سوزش، از گوش آیرین پنهان نموند.  
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 هر سه پشت میز نشسته بودن  و عمران با ارامشی تمام، قاشق رو پر میکرد و به خورد

 سپهر میداد.  

 ی حواله عمران و سپهر میکرد و چیزیبود که نگاهای ریز و درشتد ا سعیاین وسط، تنه

 لوش پایین نمیرفت.  از گ

و د رو درک نمیکر د و نمیدونست و گنگی که به قلب ش سرایت کرده بعجیب حس 

 ش اومده.  ه برسر روح و روانچ

 ش رو توهم کشید.  د انداخت و اخمات نخورده سعیب دسای به بشقعمران نگاه

  ¡+سعید

 جواب نگرفت و دوباره صداش زد.  

 بود که جوابش شد.  ا سکو ت اما باز هم تنه

 ت. ی به سپهر انداختر شد ن و نگاه اخماش پررنگ

ی که نشات گرفته از اخمای عمران بود، چشماش بین سعید و عمران در گرد با ترس

 شبود و دست به میز میفشرد.  

 ه سپهر زد. از هم باز کرد  و لبخندی تصنعی باخماش رو 

 س.  س سپهر بود و بن ترن بردلبخندی که تنها برای از بی

 دستای سپهر رو داخل دست گرفت و با صدایی اروم و پر از ارامش گفت:  

 +دوست داری برنامه کودک ببینی؟ یا انیمیشن ؟ 

 ه عمران انداخت.  و نگاهی ب ردید، نگاه ی به سعیدپر از ت
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 م.  *دوست دارم اما قول بده به

 ی روی لبش شکل گرفت. ندنگاهی به انگشت کوچیکه سپهر انداخت و لبخ

 م کوچولو ؟ +قول چی بد

 زیر چشمی به سعید نگاهی انداخت و گفت:  

 *قول بده سعید رو نزنی.  

 م کمرش خونی بود؛ گناه داره. خودم امروز صبح دید

ف رفت و انگشتش رو ت کوچیکش ضعبرای او ن صدای بغض کرده و انگش دلش

 انگشتش کرد.   قفل

 +قول مردونه. 

 بلند شد.   یزای کرد و از پشت م هخوشانه خندرس

ی روی لب هردو نقش و خندش، لبخندفتنش رو تماشا میکردن  و از ذوق هردو ر

 بود.   بسته

  ¡+سعید

 سمت عمران چرخید.   هاز سپهر برداشت و ب چشم

 و داد میزدن.  ش، حال خوبش رک نشده بو د و چشمالبخند از روی لباش پا

 ت.  دن حبست، جات اینجاس+بعد تموم ش

 سرمست و سرخوش، ابرویی باال انداخت و به صندلی تکیه داد.  
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شته باشم؛ ا بودن ندااگه میلی به اینج-

 د و گف ت:  چی ؟ خونسرد نیشخندی ز

 ه قبرستو ن. +یا اینجا، یا گوش

 ش رو به هر زحمتی بود دست به سر کرد  و روی میز خم شد.  خند

 ان خیره شد و لب ز د:  به چشمای عمر

 ی. م کننمیتونی به کاری مجبور-

 نیشخندش پررنگ تر شد  و به صندلی تکیه داد.  

 ه رو برات مرور کنم ؟ +نیازه اتفاقای گذشت

 ت گذشته، اخمی کرد و زیر لب فحشی نثارش کرد.  با یاداوری اتفاقا

 ای بو د.  که جواب فحشش، خنده جذاب و نگاه خیره

 و خیرش ر و نداشت.   وانه نگاه نافذتاب و ت

 د شد و لنگ زنان، ب ه سمت نشیمن راه افتاد.  به ارومی از پشت میز بلن

 ت جناب سرهنگ.  جمع کردن ظرفا با خود-

سعید و  هگردن قالب کرد و از اشپزخونه، بتوله سگی نثارش کرد و دست پشت 

  ن. .شد که خیلی زود باهم مچ شده بود خیره سپهری

  

ه کشو های لباس ود و پر از تردید، لب میگزید و بچهار زانو روی تخت نشسته ب

 میکرد.   نگاه
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 د ون لباسای پر زرق و برق، محال بوبرای دور کردن ذهن و فکرش از او تالش هاش

 بس.  

 د.  ه در رسونا قدمایی اروم خودش رو بن اومد و باز تخت پایی

 سرکی به داخل راهرو کشید.   به ارومی در رو باز کرد  و

ن که مطمئن شد؛ بشکنی تو هوا زد و خودش رو به کمد لباس ها از نبودن آیری

 رسوند.  

س ها ه لباز کرد و با چشمایی ستاره بارون بو بابدو ن فکر و تردید، اولین کشو ر

 شد.   خیره

 ه شده انداخت.  د و نگاه ی به درِ  بستدستی به لباس ها کشی

 د.  ش میکوبییرین رو داشت و قلبش محکم به سینترِس  ورو دِ یهویی آاس

 ش چسبوند.  اب کرده بو د رو برداشت و به سینلباسی که از قبل انتخ

ه سینش میفشرد، تمام فاتتزی ها و رو بست  و در حالی که لباس رو ب چشماش

 و مروری کرد.  رنگارنگش ر خیاالت

 عجله بلند شد و سمت در رفت.   آیرین رو خبر میداد، ب  ی که اومدنن صدایبا شنید

 د.  ن در شع از باز شدد و دستاش رو به دیوار زد  و مانبه در تکیه دا

 نگاهی ¡+چرا پشت در ایستادی ؟ برو کنار

 :  گفت و تانداخ شدست داخل لباس به

 ده دقیقه فرصت بدین.  -
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 د. وبیاخماش رو توهم کشید و محکم تر به در ک

 +نمیری کنار ؟ 

 نچی کرد  و سر باال انداخ ت.  

 +باشه 

 د عماد کوتاه بیاد.  د از تهدید و حرف؛ اما قرار نبوتک کلمش پر بو

لباسی که چندین د و گیره، لباس و شلوارش رو از تن کنن اینکه از در فاصله ببدو

 ش به خواب میرفت رو تن زد.  مدتبا فکر و خیال

 نکه از در فاصله بگیره و سمت اینه بره،  دوباره در رو باز کرد و نگاهیقبل از ای

 سرسری به راهرو انداخت.  

 ش.  ا لبخندی عمیق روی لبد ببرابر ش ندیدن آیرین

 ی اینه رفت. فاصله گرفت و با قدمایی اروم جلواز در 

تر از زانوها د نازک روی شونه هاش داشت و قدش تا کمی باال لباسی قرمز که دو بن

 ه تن داشت.  ، بشبود

 ش کشید و سفت شدن التش ر و حس کرد.  ه شددستی به سینه  و پهلو های پوشید

 لعنتی به خودش فرستاد و دوباره سمت کشو خم شد.  

 اما اینبار قصدش، برداشتن شرت بود.  

   ت.پوشیدنش، سمت لوازم ارایشی ها رفشرتی به رنگ لباس برداشت و بعد از 

 و بس.   تنها از رژ میتونست استفاده کنه ن همه لوازم ارایشی،از بین او
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 ش انداخت.  ی به خودی به رژ ها کشید  و از اینه نگاهدست

 ی که میلریزد، حکمی برای اثبات بود.  دستای ماش، استرس رو داد میزدن وچش

 .  رژی که برداشته بود رو سرجاش گزاشت  و با کمک زمین بلند شد

 ن رو کافی میدونست.  ی اولین بار، تا همین حد پیش رفتبرا

 لحظه اخر، چشمش با کفشا تالقی کردن  و اختیارش از دست رفت.  

 گ مشکی، انتخاب کرد  و به پا زد.  فشی ساده تر از همه کفش ها با رنک

 ه.  فتد و هر لحظه ممکن بود که بیووراه رفتن براش سخت ب

 این حرفا بود و چیزی جلودارش نبو د.   اما مصمم تر از

 با کمک دیوار شروع به راه رفتن کرد و از اتاق بیرون زد. 

ه اتاق آیرین، تن و بدن ش پر از عرق شد و نفسش هزاران بار تا رسیدن ب

 رفت وبرگشت. 

 اما بازهم مصمم تر از قبل به راهش ادامه داد.  

 ش نداد.  آیرین جوابی به در زدنا بید؛ اماکو ی به درپشت در ایستاد و ضربه های اروم

و نداره؛ دن در رین قصد باز کری برد که آیره به در کوبید  و وقتی په دیگچند مرتب

 هوا در رو باز کرد و وارد اتاق شد.   یب

د عالقش رو ه روی چشم، کتاب موربه بود و با عینکی پشت میزش نشست

 میکرد.   مطالعه
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اما با دیدنش، ار بده؛ ش قرماد ر و مورد اصابت ترکشای اعصابتا عسر برگردوند 

 ا نو ک پاهاش رو از نظر گذروند.  ه لب زد و در سکوت از سر تمهرسکوت ب

ک رو از روی چشم ی لبش شکل گرفت  و عینا شاید نیشخندی رولبخند، ی

 روی میز گزاشت.  ت وبرداش

 ماد رفت.  ه سمت عی اروم ببلند شد و با قدمای

 ت سرش ایستاد.  اول در اتاق رو بست و در اخر پش

 دست روی سر شونه های لختش گزاشت  و سرش رو به گردنش نزدیک کرد.  

د گرفتی ؟ لبخند +دل بردنو از کجا یا

 ت آیرین برگشت.  ی زد  و به سمخجل

م حرفی نبود ت و کوقته خجال

 کردن دلبری وقته وقت، ¡

 .  دبو

 ت و لب زد:  ش انداخور گردندست د

 بلد بودم.  -

 د.  ن کشید و مزه لباش رو چشیش رو به دهبدو ن حرفی، لبا

 به شیرینی عسل و پر از لذت بود. . 
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 ت و دستاش ناخوداگاه مشت شدن.  پر از خشم نگاهی به اراد انداخ

خ اراد شده بود ت میز کارمندای شرکس شده بودن، یکی ااز وقتی که وارد اتاق کنفران

 وچشم ازش برنمیداشت.  

ن لبخند خجلی که اراد به کارمند زد، رگ گردنش برامده شد  و رگه های با دید

 ت.  داخل چشماش، نقش بس خون

 ش زد.  ی اراد گزاشت و ضربه محکمی به پادست مشت شدش رو روی پا

 از ضربه یهویی، اخماش توهم رفتن و شوکه شد.  

 مت سینا چرخید  و با صدای ارومی گفت:  مبهوت به س

 چیزی شده ؟ -

 نیشخندی حوال ش کرد و لبش رو با انگشت شست،  نوازشی کرد.  

 .  هی افتاده یا ن+متوجه میشی اتفاق

 ر کرد. ش رو جمع و جود و کمی خوداز لحن سینا ترسی

رگ های  ه سینا انداخت که اخماش بهم گره خورده بودن  وزیر چشمی نگاهی ب

 ت عصبانیتش.  دستش،مهری بود برای اثبا

ی دوخت ن مهندسه دهی نکردن سینا،  چشم بو عصب برای سرگرم کردن خودش

 درحال توضیح دادن پروژه بو د.   که

 ی بود و میتونست سرمایه و منافع زیادی رو برای شرکتپروژه خوب و قابل اعتماد

 رقم بزنه.  

 د.  ی میز خم شنکات برداشت  و روخودکاری برای نوشتن ریز 
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 ای بیشتر ننوشته بو د که وجود دستی رو حس کرد.   چند کلمه

 د کرد و به سینا خیره شده.  به ارومی سرش رو بلن

ر، الت بی جنبه اراد با خیالی اسوده به صندلی تکیه داده بود و دستش از روی شلوا

 د.  روبازی میدا

 ت سینا گزاشت.  ی دسو قورت داد  و دست رور پر از ترس و استرس، اب دهنش

د که ا تنبیه، اونم وسط جلسه چیزی نبومیدونست که سینا از خطبش نمیگذره؛ ام

 انتظارش رو داشت.   اراد

 و بهش فهموند که دستش رو برداره. سینا پررنگ تر شده بو د و با ابراخم 

پس، دست از روی دست  ه راهش داشت و نه راه پیاز وضعیتی که نترسیده 

 برداشت و خودش رو به دستای سین ا سپرد.   سینا

 و تندتر کرد.  ت دستاش رلبخندی به مطیع بودنش زد و حرک

 س کرد و نیشخندش پررنگ تر شد.  طول نکشید که سفت شدن التش رو ح خیلی

 نگاهی به چهره سرخ شدش انداخت و زیپ شلوارش رو پایین کشید.  

 ی به نفع سینا هم میبود.  ک شر ت بود که تا حدودتنها پوشش ی

 ت اراد رو شروع کرد.  ر رفتن با الر و از سر گرفت و و دوباره حرکت دستاش

از لذت و شهوت، دستاش مشت شده بود ن و خودکار رو بین انگشتاش 

 میفشرد.  
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لند ه خودکار و صندلی اورد تا از ببه دندون گرفت  و فشار بیشتری ب لباش رو

 صداش جلوگیری کنه.   شدن

ضا شدنش نموند ه بود که مسعود خسته نباشیدی به جمع گفت و همه چیزی تا ار

 ف اخرش رو بزنه.  ا حرت کرد تای به سکوت دعو هبرای چند دقیق رو

سینا که میدونست قراره چه حرفی زده بشه، زیپ شلوار اراد رو باال  و دستش رو 

 کشید.   عقب

 ش سخت میکرد.  ن رو هم براس کشیدش وارد میشد، حتی نفالتفشاری که به 

ی ذهنش رو از اون درد طاقت ی داشت کمت و سعخودش کلنجار میرفا سخت ب

 د تیر اخر رو ز د.  دور کنه که مسعو فرسا

  ¡*همکاران عزیز و گرامی

 ا.  یت شرکت واگذار میشه به پسرم سیناز این لحظه به بعد، مدیر

 سمت مدیر عامل هم میرسه به اراد جان.   همچنین

ب به سینا انداخت که با لبخندی گوشه لد برد و نگاهی به و از یادرد خودش ر

 دنگاه میکرد.  مسعو

 نمیتونست همچین چیزی رو قبول کنه و صد البته که چیزی فراتر از تصورش بود.  

 ر به حر ف اومد.  میخواست اعتراض خودش ر و به زبون بیاره که مسعود زودت

 *بعدا حر ف میزنیم.  

 ه کارمندا انداخت.  چشمی گفت  و نگاهی ب
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 ای با حسرت و کینه، سینا و اراد رو نظر میگذروندن.   هعدای با تحسین  و  هعد

ویی تمام جواب ش اومد و با خوش را که به سمتشون روونه شد، به خودسیل تبریک

 . و از سر گرفتو تشکر کردن ر دادن

ای شد و تنها مسعود، اراد و سینا باقی  هت که اتاق خالی از هر غریبچندی نگذش

 موند.  

 ه اراد گفت:  و رو برو کمی شل میکرد، روی میز خم شد ی که کراواتش مسعود در حال

 *سینا که با کلی دردسر راضی شد.  

 و دوباره تکرار کنم.  ا زدم ری که به سینازم نخواه حرفای

 اخه...اخه نمیتونم همچین چیزی رو قبول کنم.  -

 ف منه. کر کن این هدیه ازدواجتو ن از طر*ف

 ازدواج؟ -

 ت:  ه سینا انداخت و با بهت گفمسعود نگاهی ب

 ا ازدواجتون نگفتی ؟ *به اراد در رابطه ب

 تکیش رو از صندلی گرفت و با لبخندی که دل اراد رو زیر و رو میکرد گفت:  

 ر بود یه سورپرایز واسه تولدش باشه.  +قرا

 ش رو به نشونه تسلیم باال برد.  ندش رو به سختی کنترل کرد و دستامسعود خ

 .  نمیدونستم ¡*شرمنده پسر

 ت ارادی که هنوز داخل شوک بود رو گرفت.  دسای کرد و  هخند



601 
 

 +پاشو از پرواز جا میمونیم.  

 ت.  داخا اننگاهی به مسعو د و نگاه ی به سین

  ¡نه

 گویا حقیقته و خواب نیست.  

ا از د شد و دوشادوش سینمام وجودش رو فرا گرفته بود، بلنبا ذوقی که در لحظه ت

 خارج شد.   اتاق

ی زود به و وقتی وارد اتاق شدن، سینا خیل نبه سمت اتاق مشترکشون رفت

 چسبوندش و لباش رو به دهن کشید.   دیوار

  

ره از زندگیشون حساب میشد و میخواست برای اخرین بار اخرین بوسه این دو

 رو بچشه.   طعمشون

 ی خیس و اتشین اراد به پایان رسوند و، عشق بازیشون رو با گازی از لبابعد از دقایقی

 دست از دور گردنش جدا کرد.  

 ا چشمایی پر از عشق، بهم خیره شده بودن.  هردو نفس نفس میزدن  و ب

 ه. ن رو نداشت دیگونداراد طاقت ساکت م

 ت:  د و گفدش رو بیشتر داخل بغل سینا جا داخو

 بیشتر از هر روزی خوشحالم.  -

 +و دلیل؟ 

 ف حال االنمو نداره. ای قدرت توصی ف نیست؛ هیچ کلمهقابل توصی-
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 بعد از مدت ها سختی  و درد، باالخره خانواده حقیقیم رو پیدا کردم.  

 س و گرایشمو سرکوب کنم.  ت در برابرشون حسای که نیاز نی هخانواد

 از همه مهم تر، داشتن تو.  

ن میدونم اگه خودم، خودمو تنها بزارم ؛ چوت دادنت ندارمدیگه ترسی برای از دس

 توتنهام نمیزاری.  

 ی به کمر اراد زد. ه ارومد ضربو توهم کشید  و چننمادین اخماش ر

 عالقم به خودت مطمئن نبودی توله ببر ؟ د دقیقه پیش از ا چن+یعنی ت

ه ی شبیو صدای لیده سینه سینا ماخودشو لوس کرد و با خنده جذابی، سرش رو ب

 صدای ببر از خودش دراورد.   به
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