
 

 

 خشونت که قلب را به تپش وا داشت !  ه نامب

 

 ⚣_sucker for pain عذابیمکنده⚣

  :خالصه 

 روانی یم افته! 
ی

یتر که به دام یه گ تا  کنه و مرد روانی که زندانیش یم مرد ِاستر

ی دالیلش به بدترین نحو شکنجش یم سامیاری که  کنه! مدت ها بدون گفتر

ه روحش یم اما مرصانه شکنه و بدنش بخاطر شکنجه های مداوم تحلیل متر

گر توی این وضعیت شکنجه ،گرده هاش یمدنبال حقیقت مبهم شکنجه

 احسایس میشه! ن  
ی

 رحمش دچار دوگانگ

 

  :اروتی معمانی ،هیجان ژانر، 
ی

،گ ی  BDSM،کانگتر

 نگ : نویسنده ی قلم(شت   )اولتر

 خشن  و دارای الفاظ نامناسب یم باشد ،تجدید نظرکنید! !هشدار: این رمان  
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  :مقدمه 

 

 …شکنجه ات میدهم

ی شعله ها بگتر   …دست هایم را از بتر

 !شکنجه ات میدهم

 من فقط بازیچه ای برای کارهای تو ام

 من فقط مکنده ای برای عذابم

 میخواهم تو را به زنجتر بکشم

 میخواهم تو را به بند بکشم

 برای عذابممن فقط مکنده ای 

 

 مکنده ی عذابممن 

 

 عذاب بیشتر 

 مرا به التماس وامیداری، التماس، التماس، التماس، التماس

 برای عذاب بیشتر 

 برای عذاب بیشتر 

 مرا به التماس وامیداری... 

 ]and  Imagine Dragons Wiz Khalifa and Lil Wayneاز   sucker for pain آهنگ  پ.ن: [
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 آدرین حرویم!  فصل اول:   لعنت به

 

 

 

شاتو دوباره پر کرد و یه نفس باال رفت ته گلوش به سوزش افتاد ،صورتش و جمع 

 کرد و توپید: 

 ی با این درست کردنت! ._این چه کوفتیه؟ رید

 ابروهای طاها باال پرید: 

!تو دهنت  ه خدانی ش کردم مو الدرزش نمتر _حاج  گو خوری نکن !قشنگ تقطتر

 مزه سگ میده! 

نمکیش  خوششون اومده بود که صدای کر کننده  تشن کنار طاها از ن  دو تا غول 

 ی خندشون توی فضای  اتاق پیچیده . و نخراشیده

ی درست بده ی .کوفت کنم از این دست سازهای تخم  _زر نزن !یه چتر یتم بده همتر

 االغا بخورن! 

 ی عرق دست سازشو باز کرد و پیک پر و پیمونی طاها با اعتماد به نفس شیشه

 جلوش گذاشت: 

 بیا حاج  ،توپه  توپه -
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 ت مردیکه پوفیوز! .بریز تو کون -

 

نه فقط - ی ی با همینا چه مستم شده زر مفت متر  حاال ببتر

 

 له رو بابا .ببند گا -

 

  . کرد توی شقیقه ش اثر کمرنگ دردی رو حس یم،دستر تو موهاش کشید 

شده  چنگ زد و کت و سوییچشو برداشت؛  شات دیگه ای باال رفت،رسش داغ

بود،دستر تکون داد و خدافظی کرد ؛محکم درو پشت رسش بست ،اون روز 

 مهمونی آخر هفته رو نداشت، قبل از اومدن درو دافانی که 
ی

حوصله شلوغ پلوغ

 قرار بود محسن بیاره اونجا رو ترک کرد. 

سوار موتورش شد و تخت گاز انداخت تو خیابون اصیل ؛حدود دو سه ساعت 

 خونش شده بود. بعد تقریبا نزدیک 

انگار وقتر مست بود همه جی بهتر بود، رسعتو چاشتی حالش کرد؛حس پرواز 

ی که حس رها بودنو بهش یم ی  داد ،حس قشنگ آزادی ! داشت تنها چتر
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 )سامیار( : 

 

وع شد ،من آخر هفته ها با رفیقام مهمونی داشتم  همه جی از بعد این جریانا رسر

کت کار یم ،به عنوان مهندس شییم تو یه دونستم قراره این شکیل کردم،اگه یمرسر

ون نیمگتر بیوفتم هیچ  اومدم! وقت اون روزو از خونه بتر

 صدای تر تر موتورم بلند شد . 

 ه خشگ شانس! ب -

ینش تموم شده بود ،پیاده شدم به سمت صندیل  ی موتورو کناری پارک کردم بتی

 پارگ که پنج قدم باهام فاصله داشت راه افتادم. 

 زد چه برسه به آدم! ساعت سه صبح سگ تو خیابونا پر نیم

ه  ی موهام کشیدم،با صدای ویت   : یو از جیبم درآوردمو جواب دادمگوش،دستر بتر

 بله؟ -

 شد. صدای الهه قطع و وصل یم

؟صدات نمیاد.  -
ی

 جی میگ

ی بود صدای پا  ی یک نفر با خش خش صدای الهه قایط شده بود ،نگاهم به زمتر

 که مقابلم وایساد بودن.   به دو جفت کفشر 

میخ و ، تکیه داده بود به درخت به آدیم که تو تاریگ و نگایه   رسمو بلند کردم

 صورتم بود ،انداختم. 
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اومد ،حواسم به صدای الهه جمع مردیکه زل زده بود تو چشام و یه قدم جلو نیم

 شد: 

 سایم با توام صدام میاد؟ -

 آره بگو؟ -

؟؟؟ -  میگم کدوم گوری رفتر

 

 :  گفتم  سیگارمو روشن کردم و با ابرو های باال رفته

 از کجا؟ -

 

 مگه تو ..خونه ی طاها نبودی ...چرا...  -

؟اونجا چه غلظ یم ببینم تو د! الهه؟! صدات نمیا -  کتی

  

 گوشیم خاموش شد ،با عصبانیت انداختمش تو جیبم . 

 و سمتم اومد!  باالخره تکون خورد  ی غریبه  سایه 

 بود که لنگ لنگون خودشو سمتم یم کشید. ه معتاد یه وری  فقط ی

 داداش آتیش داری؟ -

 

 ت ،رفتم سمت نگهبانی پارک سیگارشو روشن کردم لششو رو همون نیمکت انداخ

ین موتورم تموم شده بزارمش اینجا صبح میام یم - ی  برمش؟آقا رحیم من بتی

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  7 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 رسی تکون داد

شو محکم بستمو راه افتادم به سمت   خیابون. زنجتر

 

یه  بود، از کنار دیوار حرکت یم کردم که ناگهانی کوچه پشتر   یتقریبا تو خونه ام  

اومد چراغ باال زده بود ،چشمامو رسعت به سمتم تمام ون سیاه رنگ از جلوم با 

زد ،پلکامو جمع کردم وکنار کشیدم! ازبغلم که رد شد  فحش کشیدم به خودم یم

 خوان بدزدنم ! اال توهم زدم یمواسه اینجوری مست کردنم که ح

دو قدم برداشته نداشته ،جلوی چشمام سیاه شد ،تا اومدم به خودم بجونبم 

کشیدم با هر نفس چشمام ن  حال تر دستر جلوی دهنمو گرفت ،به زور نفس یم

!  *شد ،بوی متوکش پروپانیم  و حس کردم ،لعنتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هویسر  ن   یپ.ن:دارو *
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تکونی خورد و  ،اشو فشار داد مشچ ش،رسش تتر کشید با انگشتااز کرد چشماشو ب

که اثر   تنه ی لختش شده باشه تو جاش پرید،به نیم شرافکیم بعد انگار متوجه اط

 کبودی روی پوستش خون مرده شده بود ،نگایه انداخت. 

 

 _این دیگه چه کوفتیه؟!!!! 

 

 . انگار که توی یه سوئیت بود ,از روی تخت فلزی بلند شد 

 اونجا اومده !  به دونست چطورینیم.  تنها لباس تنش شلوارش بود  

ی در فلزی عجیت   به سمت در اتاق رفت  عجیب بود چرا باید یه سوئیت همچتر

 که دسته نداره داشته باشه ؟

ون با  و  کاغذ دیواری های قرمز  مشگ روی اعصابش بود، تنها پنجره ی اتاق از بتر

 داد ؛ اجازه ی عبور نور رو نیم و  تخته پوشونده شده بود 

درست روبروی تخت یه اتاقک وجود داشت که سه سانتر از کف فاصله داشت و 

 بود شد توالت رو شامل یم
ی

ات الزم واسه زندگ ی با این  ؛ شبیه یه اتاق با تجهتر

! رایه واسه خروج نبود ، تفاوت که  نه ساعتر وجود داشت نه تلوزیونی

 کامال متوجه وضعیت شده بود ،  نفسای عصبیش تند تر شد چون

 اونو دزدیده بودن! 

ین کار دست داره ،سوز بدی تو تنش پیچید عضالتش ی او معلوم نبود گ تو 

سیع کرد رایه واسه باز شدنش پیدا کنه انقدر . به سمت در رفت  ن،منقبض شد
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باهاش کلنجار رفت که دست آخر اعصابش خورد شد و با مشت و لگد به جون 

 افتاد! اون 

ی جواب .!   مشت پشت لگد ،فحش پشت فحش بدون گرفتر

عرق از پیشونیش چکه کرد به سمت تخت رفت ، با حرص رو تختیو بالشت و هر 

یه مشت ی جی دم دستش اومدو پرت کرد،حس گندی داشت ،از این که مضحکه

، مغزش به حد انفجار  این وضعیت گرفته بودنش  که با   شده بود   آدم بزدل

 رسید! 

 سکوتانی که نفس یم
ی گرفت واسه فحش دادناش،صدای تقه ی باز شدن قفل بتر

 . توجهشو جلب کرد 

 در... ساکت شد چشم چرخوند سمت 

ی جدیدن قلبشون تند تند یم  زنه! آدما همیشه وقتر منتظر یه چتر

 حاال از ترس بود یا عصبانیت؟

 . کوبید ،نگاهش میخ در بودکه ،در تق صدا داد.. قلبش بوم بوم یم

از ترس افتاده تو جونش حرصش گرفت، " به خودش تشر زد  مگه بچه ای 

 سامیار ؟"              

ی در قرار داشت و حاال باز ی کوچک مسخرهنگاهش میخ شد به دریچه  ای که پایتر

، دوباره دریچه بسته شد ،صدای  شده بود،بعد از ورود سیتی نسبتا متوسط آهتی

 و رسش پیچید و بعد دوباره سکوت! شدند تقدم هانی که دور یم

به سمت در رفت به محتویات سیتی  نگایه انداخت؛ یه بشقاب پر عدس پلو ی 

 بدرنگ و یه بطری آب! 
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به ی محکیم زیر سیتی زد که وارونه شد و دونه های برنج کف   با یگ از پاهاش ضی

یل صداشو بلند کرد:  ی پخش شدند، ن  هیچ کنتر  زمتر

 

تو بیار جلو زر . م داری کون. خورید؟ تخه چه گویه یم. ند . و . سای ک_دهن رسوی

 ش! . ک. س. بزن ک

 

ون زده بود ،مشتای و سوخت از دادی که زده بود گلوش یم رگ روی پیشونیش بتر

قرمز شدشو کوبید و بلند بلند فحش داد انقدر که تموم تنش خیس عرق شده 

 بود؛

درست توی اون لحظه  متوجه شد بدجوری تو دردرس افتاده،درست تو اون 

لحظه ای که میون داد و بیدادش متوجه صدای تق تق کفش هانی شده بود که 

مدنر پشت در متوقف شده بودند و به صدای خراشیده از عصبانیتش و به تمام 

اهاش   یدادن؛م گوش،با  خونشدی تمام  بد بتر

این موضوع تو صورتش زده شد که دیگه تشخیص داده  ،لحظهی اون درست تو 

ن ،حس  بود اون قدما توی اوج آرامش میومدن تا از حرص خوردنش لذت بت 

 گوسفندی رو داشت که تو دام یه گرگ افتاده! 

 ! کرد قدما رو معتی یم واسش،زمان 

ی که داشت زمان بود! خب اینجا ،توی این اتاق عجیب و غریب... ت ی  نها چتر

 

 

 )سامیار(: 
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 هانی که روزی یه بار یم
انداخت داخل متوجه شده از روی شماردن تعداد سیتی

 ی این خراب شده حبس شدم! تو  دو هفته اسبودم حدود 

فقط به  ،خورده بودم یم انداخت داخل ، غذا  نی که برای بشقا نصفه تعداد کال 

ی اون حرومزاده رو دیدم بزنم تا خون باال بیاره . خاطر این که وقتر صورت تخم

 مادر ق.ح.ب.ه! 

 

خواد یا این که اصال چه خریه گفت چه کوفتر یمداد و نیماین که جوابمو نیم

 کرد! اعصابمو خط خظ یم خواد باهام چیکار کنهدونستم یمبیشتر از این که نیم

سوئیت کوفتتر که توش بودم بدترین وضعیت رو داشت ،وسایل کیم که اطرافم 

 ! بود کامال داغون و شکسته بودن 

 اوقات بعد از داد و بیداد هانی خییل سخت متوجه یم و فرق شب و روز 
شدم؛ اکتر

 بیهوش یمکه راه یم
ی

شدم و با صدای قار و قور شکمم بلند انداختم از خستگ

 شدم. یم

بانر که به در و دیوار یم به خاطر دستم  انگشتای  خون مرده شده زدم زخیم و ضی

 بودن. 

ای افتاده ته دلم ترس ناشناخته ؛کرد محیط قرمز و مشگ اتاق مضطرب ترم یم

 بود! 

 کردم..یه کاری.. باید یه کاری یم

 

ی در کوچک آهتی که محل ورود سیتی بود بلند شد،با یه همون موقع صدای تقه
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ی برداشتم رس و نیم تنه و یگ از دستامو رو قبل از ورود حرکت   رسی    ع سمت در ختر

ون انداختم !  سیتی غذا   بتر

 ی اون وضعیت سخت بود: قطعا یه مرد بود اما دیدن صورتش تو 

 

؟ مادر ج.ن.د.ه...   _تو چه خری هستر

 

 با لگد توی بازوم کوبید ،دست انداختم دور مچ پاهاش و کشیدم!  

بات رگباری   قبل این که تعادلشو از دست بده محکم  توی بیتی ام کوبید  با ضی

 لگد هاش به داخل هلم داد! 

ی افتاده بودمو به خودم یم رو طوری هل  سیتی آهتی همون موقع پیچیدم،روی زمتر

به غتر  داد که محکم به فرق رسم خورد،من که بیتی ام  و گرفته بودم از این ضی

 به جد و آبادش؛ منتظره فحش بستم

ی صدای تق قفل اومد و پشت بندش دور شدن اون،سمت تخت رفتم و ملحفه

 چرک و چروک رو پاره کردم جلوی بیتی ام گرفتم تا خون ریزیش بند بیاد 

 دوباره صدای پای کش اومد! 

ی که متوجه شده بودم این بود که این صدا با صدای پاهانی که هر روز میاد و 
ی چتر

ی رومزادهاره فرق دارن این صدای نحس پا متعلق به همون حبرام غذا می

ه ! ه گندم خونشده که از موقعیت  لذت میت 
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با حرص پریدم سمت در درست روبروی اون حرومزاده ی ترسونی که پشت در 

 ،داد زدم: بود  وایساده 

 

ی تو ؟ نه حرومزاده ی مادر ق.ح.ب.ه؟ توی ک.س.ک.ش که م نداری بیا . _تخ

داری؟ جرات داری بیا رو خوری لقمه بزرگ تر از دهنت بر یمی گوه یمم ندار . تخ

ی چطوری ج.ر.ت میدم!   در رو تو صورتم بزن ببتر

 

ی شدم،انقدر تا اومدم به خودم بیام در محکم تو صورتم خورد ،پخش  به زمتر

 پلکای نیمه بازمزد،از الی یم و که نور  چشمام  ممحیط  تاریک اتاق عادت کرده بود

؛دستاشو تو جیبش کرده بودو یه بود  در وایساده جلوی  که  ی نحسشو دیدمسایه

 . یگ از کنارش رد شد و سمتم اومد  حس مرموزو گندو تو دلم انداخت! 

 . تونستم کاری کنمحس بود نیمم ن  بدن

 داشت،کشون کشون
ی

 . کنار تخت بردم  مردی که اومده بود تو هیکل بزرگ

 . جون بود که اینجوری تموم تنم ن    ه بود معلوم نبود جی تو غذا ریخت

 ... کرد ون جلو وایساده بود نگاهم یمهم

 ... کرد کردن نگاه یمستامو زنجتر یموقتر د

ی   ... وقتر چشمامو بستر

 ... دهنمو یه چسب پهن کشیدن یوقتر رو 

ی دستای بزرگ و تپل مرد هیکیل که رها شدم صدای کوبیدن در اومد .   از بتر
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ی صدای ن  تو   دورم یم چرخید. شنیدم . پاش رو یمخت 

 چرخوندمرسمو مدام به چپ و راست یم

 ! خواد چه گیه بخوره دونستم یمیمندونستم کدوم طرفم وایساده،نیم

دستشو رو رو یقه لباسم حس کردم درگتر این بودم که االن دقیقا کجاس که یهو 

 تکون شدیدی وارد کردم ... 

به مانندی شالقجسم سخت با  ، انگار کشید تموم تنم تتر  تو کشی از ثانیه  ی ضی

 محکیم زده بود. 

هنم حس کردم محکم کشید و جرش داد!   دوباره دستاشو روی پتر

 

به شالق یمهر بار حرکت یم  . زد کردم یه ضی

 چشمام از درد قرمز شدن.... 

ون؛ شلوارمو از تنم کشید   لگد پروندم.....  بتر

 چسبو از دهنم کند.... 

 القا کمتر بود،منفجر شدم: سوزشش از درد ش

 

؟؟؟...کو.نی ،سگ پدر.. _حرومزاااده چه غلظ یم  کتی
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ی پاهام حرکت داد...   دم! الل شدستشو بتر

 

 خوری؟! _دا..ری ..چه گه...ی یم

 

 مغزم سوت کشید! ،م حلقه کرد . ت. دستاشو دور آل

 ! بود اومد!...ذهنم قفل درنیم صدام

دستشو زیاد کرد، از درد داد زدم...  م. ت. و تکون دادم، فشار دستشو دور آلبدنم

 رم به سوزش افتاد. . ی. برداشت...ک

ی رسدی روی تنم موهام سیخ شد!   با حس چتر

 به ذهنم اومد گتر بد روانیتر افتادم! 

ه ی و خنگ گتر ی وصل کرده بود ی کوچیگ که به نوک نیپل هام)سینه( حس تتر

 ه سوزش داشت! افتضاح بود....حس گ

 شد وجود داشت.... حالتر بود که یم وضعیت االنم گه ترین

 دهن رسویس افتاده بودم . 
ی

 گتر یه گ

 دیدم! شو نیم. یم. خ. چشمام بسته بود و صورت ت

شد...دستشو رو تموم تنم صدای تکون تکون دادنای زنجتر دستام تو رسم اکو یم

 کشید! یم

 حس عصبانیتم به ترس تبدیل شد،اونم به حس تهوع! 
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 نیستم 
ی

 م حرو... . خ. میشنوی؟!.....عوضی کثافت ،ت_من گ

 

دم...  ی به شالق ساکتم کرد...داد متر  ضی

د ..جاری شدن خونو رو تموم تنم حس یم ی  کردم... فقط متر

 دوباره دهنمو با چسب محکم بست. 

 شست چشمام خیس خیس شده بود!  از درد شالقانی که رو تنم یم

 نیپالم متورم و قرمز شده بودن. انقدر زنجتر متصل به نیپالمو کشیده بود که رس 

 به زد که دیگه ن  حس شده بودم. تموم بدنم قرمز شده بود ،انقدر با شالق ضی 

 بعدش دیگه تاریگ بود. 

 

***** 

 

 الی پلکاشو آروم باز کرد،تکونی به تنش داد . 

 تموم عضالتش درد گرفتنه بودن...چشم بند هنوز رو چشمش بود... 

 توی رسش اکو یم شد. شنید؛چرخیدنو یمیم صدای قدم هانی رو که دورش

 تق .....تق.....تق.. 

 !،  کالفه شد ، رسدرگم ،عصت 

 به یک باره صداها قطع شد! 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  17 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 ترسید..مثل سگ ترسیده بود...نفسای منقطع اش امونشو بریده بودن.. 

 

ی موهاش  تو یه حرکت رسش به سمت باال کشیده و   نشستدستر وحشیانه بتر

 شد ! 

 استخواناش بلند شد... صدای ترق تروق 

 کرد! حس یم و نفسای گرم مرد روانیه اش گونروی

 میون صدای نفساش، پوزخندی شنید ! 

ی کشیده شد  ... ه بود! به دنبال اون درد بدی توی رسش پیچید! با موهاش روی زمتر

ی اون برخورد کرد.     طوری رهاشد که رسش محکم به لبه تتر
ی

 کنار توالت فرنگ

 ش کنده شد تا اومد حرف بزنه.... به یک باره چسب دهان

 دستر رسشو توی توالت فرو کرد !  

 . یه که داشت فرای انتظار بود حس گ

ی که هوا وارد ریه اش شد به   رسفه افتاد. همتر

حس لرز تو تن لختش ؛اینبار از گردنش گرفتشو کشیدش و به زور بلندش کرد 

 . نشست...دور تا دور بدنش با طناب بسته شده بود 

پاهاش با طناب محکم کردن... هانی که دور بدنش بودن فشار بدی وارد یمطناب 

 شده بودن. 
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به ی آنی پرت شد سمت دیوار    ! تو یه ضی

 

ی افتاد،نفس نفس داد زد:   روی زمتر

خری ی ک.س.ک.ش. ...چه دهزا                             خوری حرومی یم                                         _چه گه

 ؟.... خوایجی یم؟... هستر 

 

 به رسفه افتاد،.. 

 _من....گ..ی...نیستم ن  نامو..س

 

ش نشست قطع ه ابا مشت محکیم که توی  قفسه سین شدیدشرسفه های 

 . شدن

که رسفه هاش   نانقدر ادامه پیدا کرد مشت هانی که تو بدنش فرود میومدن

 آغشته به خون شدن. 

 .. خون بود که یم ریخت از دهانش

 بدن آش و الشش کف توالت افتاده بود... 

 رو میدید که نزدیک به 
ر
دقیقه ،مقابلش ن  حرکت ۵از زیر چشم بند ،کفشای براق

 ایستاده بودن! 

ی ،صورتش غرق خون  شده بود ؛تکونی خورد...   ن  جون کف زمتر

 به زحمت خودشو باال کشید وکنار دیوار  نشست،رسشو باالتر گرفت ... 
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یح از پاهای بلند مردی رو میدید که کت و شلواری تویس رنگ تنها تصویر ناواض

 به تن داشت. 

 

ونی داشت ی ن نامتر
ُ
 :  پرسید   با صدانی که ت

... یم ؟....  خوای؟......رو چه_جی  حسان  ...منو....گرفتر

 

 ای کرد،ادامه داد:  رسفه

 نیستم! ....دنبال ..عشق و حایل بر 
ی

و با _.... منو حبس کردی....بهت میگم من گ

 اهلش...ِد عن آقا مشکلت چیه؟؟؟... 

 

 سمتش روی دوپا خم شد و صورتشو تو چنگ  گرفت.. ،مرد تکونی خورد 

بوی قوی عطرش تا ته  ،خون آلود سامیار بود  مماس با صورت درست  صورتش

 نفوذ کرد.   شمغز 

 یه تصویر تاریک. . ، سامیار نقش بست تصویر نامفهویم از چهرش تو ذهن

 

 بود،کیم خش دار و دلهره آور: صداش بم 

 _Jetzt ist es an der Zeit, sich den Folgen des Karate zu stellen 
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بیشتر  ش از این سایه ی لعنتر هر لحظه  وحشتحس غتر قابل هضیم داشت ،

 . شد یم

ن صدا اینا رو 
ُ
 بود  که  تیمبهش  این که یه آلمانی با این ت

ی
به رعشه  شنگفت کاق

 ! قالب تیه کنه!  به عنوان یه مرد  حتر ؛بیوفته 

 

 )سامیار(: 

! یم
ی

 بود تا قبض این که یه زبون نفهم روانی گ
ی
خواست دهنمو رسویس کنه کاق

ی نیمروح بشم....  ی  کرده بود! فهمیدم ،ذهنم قفل  من چتر

 روی گردنم گذاشت...آب دهنمو قورت دادم...  و دستش

 وام خفم کنه نه! آروم گردنمو فشار داد حرکتر نکردم،نه این که بخ 

 ن توی شک بودم ! م

به خفیفی  فشار   ی آروم روی گونم کوبید ،آورد و گردنمو ول کرد ، دو ضی

 انگار یم خواست مطیع خواسته هاش باشم ! 

افتاده بودم که توان  صدای قدماش دور دور تر شد،من اما هنوز توی چایه گتر 

 نداشتم!  و خروج ازش

 زمان مفهویم نداشت... 

گوشه افتاده بایسر و تن و بدنت خورد و خمتر باشه و یه طناب دور تا   این که یه 

 آد! دورت سفت پیچیده باشه، خب کار زیادی ازت برنیم
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ی

با این حال نیمه بیهوش متوجه این شدم که دست و پام باز شده و سیتی همیشگ

ی انداخته بودن.   کنار پایه تخت گذاشته شده بود؛ دو تا تیکه لباس کف زمتر

داد،غذا خون یم ال دوال سمت سیتی رفتم و بطری آبو رس کشیدم،دهنم طعمدو  

 . رو تا ته خوردم 

شستم انقدر پوستم  زخم و زییل بود که فقط و گوشه  توالت یه دوش بود، تنم

م..   به شدت سوزش داشتم. تونستم یه دوش رسی    ع بگتر

 لباسارو پوشیدم و رو تخت نشستم. 

 فهمیدم قضیه چیهباید یم

م رس میومد !  دیگه  داشت صت 

 . جمله ی آلمانی توورسم اکو شد 

من دوره نوجوونی رو تو آلمان گذرونده بودم اما بعد این همه سال روی این زبون 

 آوردم. تسلط نداشتم،باید به مغزم فشار یم

 گفتم؟! فهمیده جی یمیعتی تموم این مدت نیم

 ده!  ...چهره ی عصبانیم کفاف نیماین همه فحش داده بودم! 

 دفعه دیگه باید چندتا فحش انگیلیش حروم اون خوک حرومزاده کنم! 

 افتاد! دفعه دیگه باید دهنشو رسویس کنم ،ویل حس تریس از حضورش تو دلم یم

ین حالت اتفاقانی    بود که قرار بود واسم بیوفته. زخمای تنم بهتر

ی منو یم ! لعنتر یارو گیه   ترسوند! همتر

 شد... خواد باهام بکنه  چندشم یمیماز فکر این که چه غلتر 
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***** 

 

 که تو 
ی
 تنم دوییده بود خوابم نیم برد. ز درد بدن آش و الشم و ترس مزخرق

 ؟یه ماه؟؟ ؟چند هفته؟به این فکر یم کردم که چند وقت شده اینجام 

ی ازش نداشتم،صدای  بعد از این که اومد مثل سگ منو زد دو روزی بود که خت 

 شنیدم! پاهاشم نیم 

 مدام تو فکر این بودم که این مردیکه آلمانی نفهم چه صنیم باهام داره! 

 این که از کجا یم شناسم ! 

 چرا قفیل زده رو من! 

ی افکارم چشمام گرم  شد. بتر

 

ی گریم روی تنم،روی پهلو چرخیدم.   تو خواب و بیداری با حس حرکت چتر

 یم خوردم درد یم کرد! آهم بلند شد ...مردیکه پفیوز یه طوری زده بود تکون 

ی روم حرکت یم کنه!  ی  دوباره حس کردم یه چتر

 حش مثل کشیدن رس انگشت  روی پوست... 

 که باز کردم ،تاریگ محض بود...   ی چشمامو ال

 چشمام هنوز عادت نکرده بودن.... 

ی که چشمم عادت کرد،سایه ی مردی نمایان شد...   همتر
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 . ون پام  گذاشتآروم دستشو روی ر ؛کنار تخت وایساده بود 

به وار به سمت باال  حرکت داد....   رس انگشتاش رو ضی

 یهو از جا پریدم. ؛به خودم اومدم .... آ.ل.ت.مدستش که رسید به 

 . یم کشید...به روی خودم نیاوردماستخوانم تتر 

 برق چشماش تو نگام نشست. 

 بود که به شکارش نگاه یم ،دست به جیب
ی

 کنه! طرز نگاهش درست مثل پلنگ

ی لباسمو کشید ،نشسته رو تخت جلو کشیده شدم، رسم یقهو  دستشو جلو آورد 

 مقابل شکمش  قرار گرفت ! 

زاده از موقعیت آیم خواد بزنت  پس حاال که دستات به خودم گفتم این که 

 استفاده کن . 

محکم دستشو پس زدم ،هلش دادم عقب ،جا به جا شد ،از رو تخت پاشدم 

 گارد گرفتم!   مقابلش برای دفع حمله،

 م کرده بودم صاف تو چشاش زل بزنم! . خ. لعنتر بعد اون جریان ت

 ه ام گذاشت و فشار محکیم داد . جلو اومد دستشو روی شون

ی  ی که شونه خایل کردم محکم تو زانوم کوبید ،روی زانوهام جلوش به زمتر همتر

و نگش گرفت و منافتادم؛درد زخم های تنم ضعیف ترم کرده بود،بازومو تو چ

 سمت خودش کشید. 
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بات محکم تری یمهرجی دست و پا یم  به گلوم زدم ضی
ی

زد ،دست آخر چنگ

 انداخت تا قرمز شدن چشمام رهام نکرد. 

 چشام تار یم دید. به رسفه که افتادم رسمو باال آورد... 

 یهونی دستشو تا مچ تو حلقم فرو کرد ! 

 . م کرد روی تخت فت و کشیدم و پرتناخودآگاه از جا پریدم ...از پشت گر 

 . پهلوم محکم به پایه تخت خورد 

 

 بدنمو تکون دادم: 

 و....                                                           _ ولم کن ...آه....دهنت

 

ون کشید !    دست انداخت و پاهامو کشید سمت خودش ،یهونی شلوارمو ازتنم بتر

 

 پریدم و داد زدم: 

 دیوث...  .هی.ن. و . ر...ک                                                و _گه نخ

 

 ! ی بود...لعنتر  با لگد توی شکمش کوبیدم ،کیم خم شد...نگاهش تفری    ح آمتر

 کردمکردم،لگد پرت یمیهو با مشت روی ساق پام کوبید؛مدام رسفه یم

ی نداشت!   اما تاثتر
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 ترکرده بود! و کمزورش زیاد بود ،ضعفی که داشتم قدرتم ر 

 

 ... هش. .. ی                                          یاو ... son of the bitchو بکش،                                 _مردیکه ک.و.ن.ی دستت

 ول کن ..ک.س.ک.ش.... 

 

 خودمو عقب کشیدم یهو پامو ول کرد پشت رسم خورد تو تاج فلزی تخت... 

 . زد پشت رسم نبض یمبا دست رسمو گرفتم... 

ستشو از دیهو  یهو دست انداخت و سمت خودش کشیدم تا اومدم به خودم بیام،

 کرد تومقعدم !   زیر لباس زیرم ردکردو 

 ی کشیدم  که گوش خودم سوت کشید. افریاِد دردم بلند شد ،چنان نعره

 د بود که دردای قبلیم یادم رفت. م انقدر زیا. ن.و. سوزش سوراخ ک

 دم روشو داد یم زدم فحش میدادم. ه بو دستمو گذاشت

ی کرده بود توم!  ی  یه چتر

ی رسد و کوچگ داخلم عجیب و غریب بود!   حس وجود چتر

 ...گلوم به خس خس افتاد. از درد، اشک تو چشام جمع شده بود 

 ی پهلوم کوبید تو خودم جمع شدم. با آرنج تو 
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 . تخت کوبید وحشیانه به فلز باالی  دوباره دستشو توی موهام فرو کرد و  

 از کنار رسم حس یمتار شدن چشمام بیشتر و بیشتر یم
ُ
 کردم... شد،گریم خون

 بعدش فقط تاریگ بود. 
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 کنه!.... سیگارو زیرپاش له یم

سطل آب یخ رو تو صورت سامیاِر له شده ای که  با طناب از سقف آویزون شده 

 لرزه. سامیار به خودش یمکنه ؛خایل یم

چکه به قطره هانی که از روی بدن سایم رس یم کشه و چکهدستر تو موهاش یم

 کنه... نگاه یم و خورن

 گه: وقت یم بره رامش کنم!خییل وحشیه! به خودش یم

لرزه انگار به کنه...سامیار ،تنش یمدوباره یه سطل آب یخ روی سایم خایل یم

 شن! حد گشاد یمهوش اومده بود ..چشمای باز شده ی سایم تا  آخرین 

 _این ..چه ..کوفتیه... 

 

ی که نگاهش به شکنجه گرش یم ن صداشو  باالتر یمهمتر
ُ
 بره: افته ،ت

 _چه گویه یم خوری؟... 

 

ی شده باشه دوباره فریاد یم ی  زنه: انگار که متوجه چتر

 _son of the bich)حرومزاده( 

fuck you Bastard)یم*گامت حرومزاده( 
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 )سامیار(: 

 نم خون چکه یم کرد. از تموم ت

 کنم....قد بلندی داره .. نفش گرفتم و با عصبانیت به چهرش نگاه یم

 چهره جذان  داره ،چشماش ! 

ی ،دلم هری یمزل زل نگام یم   ریزه! کتی

 مرد ترسنایک به نظر میاد !  

 وری! با این استاییل که وایساده و این لبخند یه

 و تو یه بازیچه!  خواد بهم بگه همه اینا بازیه منهکه یم

ینگ ینگ .. جتر  ..جتر

 کنه! صدای زنجتر حواسمو به پاهام جمع یم

ی که به اندازه یه ذره بیشتر از عرض  پاهای متصل به وزنه ام  طوری قرار گرفتر

 شونه هام باز شدن! 

 ،تمام تنم خیس آبه....  رسِ دستام رس ِ 

 زنه زیر بینیم! بوی خونی که ردش از بدنم پاک نشده یم

ه! آد.... فکمو تو دستاش یمجلوتر یم  گتر

ه! م یم. ت. روی آلیگ دیگه از دستاشو ...   زاره...برق از تنم میتی

ده.. محکم تو مشتش، فشارش خورم،مشتشو فشار یمتکون که یم

 کنه.... ده!درد....حس گیه که چند وقتیه ولم نیمیم
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 شه: طاقم تموم یم

 ت! . م. ا . گ. ه..یم. د . ن. و . _کثافت ..ک

i would f*uck you for this !(                                                                     تام. گ. )به خاطر این کارا یم 

 فهمیدی حرومزاده؟! 

 

 

 زنه؟!!!!!... کنه...داره واسم جق یمحرکات دستشو آروم تر یم

.... سوزش داره...درد داره...چندشم یمحس گ  شه. یه داره.. لعنتر

 . دمیمزنم ..فحش داد یم

 صدای داد و بیدادم وقتر قطع شد که با این کار تحریکم کرده بود! 

 شدم.. حایل به حایل یمکم کم داشتم

 ه توش گوه توش!..... گ

 کنم. کشه...نفسمو فوت یمیهو دستشو یم

 حاال یه مرد واسم جق نزده بود!  به فکرم میاد که،تا 

 سگ توش .... 

 هن                                                     تون..ی د. و . و....کن                                                     ت_ده
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 کنه و کیم ازم دور میشه. جه نیمبهم تو 

ه اتاق گذاشته بود چشمم به کمد فلزی که حتما وقتر بیهوش بودم گوش

 افتاد،وسایل عجیب و غریت  توش بود! 

 یه داشت یم خورد!!!!! چه گ

ی شبیه پوزه بند بود!  ی  وقتر برگشت تو دستاش یه چتر

 هانی 
 که کردم باالخره تونست اونو تو دهنم بچپونه! با تقالها و بد قلفر

 گرفت و با بند پشت رس بسته میشد! یه تونی که تو دهن قرار یم

 بنده تا تکون نخوره! کنه و محکم تر به وزنه ها یمپاهامو تا حد امکان باز یم

 لباسامو تو تنم جر واجر میکنه! 

 

 حس مضحگ داره اینکهت روبروی من، روی صندیل  میشینه. ره ..درسعقب یم

 لخت لخت از اتاق آویزون بایسر . 

 دلم یم خواد این قیافه ی فایک رو با چاقو خط خظ کنم! 

 . خواد جر واجرش کنم...با اخم زل زدم تو چشماش که... یم دلم

 کنم! نم حس یم تو باسلرزش کوتایه

 !!! کشه.... رسم سوت یم

 .. چه فایک!!!!.. 
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... خورم...لرزش بیشتر یمتکونی  یم .....بیشتر  شه...بیشتر

 شه!... داخلم گرمتر میشه....یهو ته دلم خایل یم

 

 میشن!... نفسام تند تر و تند تر 

 دم! پاهاموو ن  اختیار تکون یم

 راست راستم! 

 

 .مقعدم حسان  گرم شده !... دارم.. چشمامو به زور باز نگه یم. موهام سیخ شدن . 

 

 توش..!..آهه ی...گک                                   _چه فا 

 

 شه.... اختیارم دست خودم نیست....دلم یه طور خاض زیر و رو یم

 شه.... کنم که هر لحظه بیشتر یمم رطوبت کیم حس یم.و.ن. کتو سوراخ  

 پیچه! ... شه..ناخودآگاه ...صدای آه و نالم بلند یملرزش بیشتر و بیشتر یم 

 کنم. یمه بازم به صورتش نگاه یماز پشت چشمای ن

 ده ! ریموت توی دستشو با پورخند نشونم یم

 

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  32 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 شت....!!! 

اتور تو م  قعدم فرو کرده! یادم رفته بود یه ویت 

 

 کنم حس خون   بهم یم ده! اس یمهر لحظه که میگذره احسنمیدونم چم شده ! 

 

 دم،آلتم سیخ سیخ میشه! پاهامو تکون یم

 کنم االنه که دیگه ارضا بشم...داغ داغم... یه لحظه حس یم

 یهو لرزش قطع شد! 

ی همه جی واسم واضح یم  شه! انگار از آسمون با مخ پرت یسر پایتر

 کنم تو صورتش؛کنه؛آب دهنمو تف یمدهنمو باز یم

 

 زنم، دلم یم خواست جرش بدم: پشت بندش داد یم 

 . ه. .و.ن.د. رسویس..که دهن. ز . ر . _ه

 

نه!.. صورتشو پاک یم ی ی، چک محکیم توی گوشم متر  کنه ...با نگاه پر تحقتر
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ه،نفساش تو صورتم پخش میشه: صورتمو تو دستاش یم  گتر

کنه!...نکنه چون نذاشتم ارضا یسر اینجوری صحبت نیم _آدم با اربابش

؟...   ناراحتر

 

 .....!  لعنتر

 دی؟فهیم کثافت؟ پ چرا جوابمو نیم_تو حرفامو یم

 

ه و یم زنه تو صورتم ، پشت بندش موهامو با شدت تو چنگاش میگتر

 شه عقب.. کشه!...رسم کشیده یمیم

 

 کنه: چشماشو درشت یم

 ا ادب باش! _نشنیدی جی گفتم ؟....ب

 

: نفسام از حرص به شماره یم ی  افتر

؟؟؟؟  _چرا منو گرفتر

 

 کنه: تک خنده ای یم

گشتم !به پستم خوردی رو هوا قاپیدمت!..ویل خییل دنبال یه برده یم_ 

 ..  چمویسر
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 کوبه.... قلبم بوم بوم یم

 

 ..! ؟ ..گوه خوردی... اشتباه گرفتر عوضی  _یعتی جی

 

نه رسم ی باز  شه  و زخم گوشه دهنم رس به یه ور پرت یم با چگ که تو صورتم متر

 . چکهکنه و از لبم خون یمیم

 

 صداش بلند تر از حد معموله: 

 کردم تا حاال حساب کار دستت اومده باشه! ویل انگار وحشر تر شدی! _فک یم

  

نه ودستشو رس میده میاد جلو تر صاف تو چشمام زل  ی  الی شیار باسنممتر

 ده.. میذاره و یکم فشار یمانگشتشو لبه ی مقعدم 

 

 گه: با صدای پر از تمسخر یم

 ه خوردم ....غلط کردم مخصوص توئه...! _گ

 

 پرم... ز جام یماکنه .... هوا انگشتشو واردم یمن  

 حسش....افتضاحه ! 

!... انگار یه سیخ داغو فرو   کتی
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 دم. فکمو از درد رو هم فشار یم

 گه: یمزل تو چشام ،با لعنتر ترین لحن ممکن 

 _نشنیدم؟

 

 ده! سماجت تو نگاهمو که میبینه...انگشتشو دایره وار حرکت یم

 زنم. درد داد یم از 

 

 _نشنیدممم..هوم؟

 

! نگاهش یم  خونه. انگار از تو چشمام یمکنم...روانی عوضی

 

 زنمم: چپونه توم...ن  اختیار یهو داد یمانگشت دیگشو به زور یم

 _غل..ط..غلط کردم... 

 

پره..حس سوزش بدی امونمو کنه...برق از رسم  یمه هردوتاشو باهم فرو یمیهو تا ت

 بریده . 
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 _نه اینجوری نه!....از ته دلت بگو! 

 

 کوبه: با دستش رو گونم یم

 _ من این نفرت تو صداتو دوس ندارم! 

 

 حرومزاده! داره مسخرم یم کنه؟؟؟!... 

 

ه آب دهنمو قورت یم کنم دارم جر داخلم،حس یمدم...دستشو عمیق تر میت 

اتورو یمخورم....از درد داد یمیم ون... زنم  ...که یهو...ویت   کشه بتر

 

ه: دست خونیشو جلو چشمم یمداره خون میاد...  باسنمکنم از حس یم  گتر

ی جی شد!...   _بیا ....ببتر

 

 سوزه  بندم ،داخلم به حد بدی یمچشمامو یم

 

 چسبونه: رسشو به پیشونیم یم

..فهمیدی سایم؟یسر بیه یم_تن  ...هر بار که حرف گوش نکتی تنبیه میشر

 چرخونم دهن رسویس رسما جرم داد! رسمو یم
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 چشمام ن  حال ترین حالتو داره. گردونه،رسمو سمت خودش بریم

 . زدمونیشو به زور تو دهنم یم چپونه.داشتم عق یمانگشتای خ

م اما ر   و الش بودم. یسک نکردم بدجور آش خواستم گازش بگتر

 

 کیش ...لعنتر یارو دیوونه اس! ا نگاه ف

 کنه! چرخونه و یهو ته حلقم فرو یمانگشتاشو تو دهنم یم

 عق یم زنم... 

 

 با لحن ناجوری میگه: 

 کنیم! _عادت کن داریم تمرین یم

 

 ده. کنه...خونشدی ذاتیش داره به فاکم یممغزم قفل یم

 بینه. چشمام صورت نحسشو تار یم

 

 : و مخمهصداش ر 

ی فقط واسم ناله کتی خوب میشه!   _ اگه همیشه اینجوری خفه خون بگتر
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نه:  ی  نیشخندی متر

 _ به کارات فکر کن هوم؟... 

 

 ه! . د . ن. سوخت....مادر جیمکوبه....درد یم کرد ،نم یمتوی باس

 چرخید و همونجوری آویزون ولم کرد و رفت ! 

**** 

 جانی نرسیده بود،تالش هاش برای خروج از این زندان به هیچ 

ش دل و حتر یه قاشق واسه غذا خوردن براش نیم ی ی که اونو برداره و با ته تتر
ذاشتر

 ! جر بده  مسبب این جریانو روده و جیگر 

ی سه هفته بلند شده بودن،آدیم نبود که تنهانی رو ریش و موهاش، تقریبا اندازه

 بتونه تحمل کنه همیشه دور و ورش شلوغ بود 

 رسیده بود! این بودکه ح
ی

 اال تا مرز دیوونگ

 کرد! خورد ،دیگه مشتاشو زخیم نیماالن دیگه غذاشو کامل یم

 بعد از اون جریان دیگه نیومده بود تا عذابش بده... 

 کرد،دیگه داد و بیداد نیم

 به هم راه داشت! 
ی

 آرام شدنش ،افشدگ

 کارش شده بود زل زدن به لکه سیاه کوچک گوشه ی سمت راست سقف . 

 کرد اون لکه بزرگ و بزرگ تر میشه! تازگیا حس یم
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 . بودن مزش عادت کرده بود  مزخرفذاشت ،به سیتی غذا رو رو پاش گ

 طری آبو رسکشید. ب

تو ذهنش کیل کلنجار رفته بود که اصال امکان نداره حتر این روانی فقط به خاطر 

 اینکه ضفا دنبال برده باشه،کش رو بدزده! 

 ضایت این کارو انجام بدن زیادن! کسانی که بخوان با ر 

شو حبسش کنه؟  پس چرا باید بزور یگ بگتر

 کرد ! و این  قضیه رو عجیب تر یم

،بدون هیچ...   به خودش گفت باید باهاش حرف بزنه بدون هیچ عصبانیتر

 

 ه توش... _گ

 

 ریخت! کرد اعصابش بهم یمبهش که فکر یم

د؟! ک داده بودش چطوری باید با یه رسما به فا  ی  حرف حساب متر
 روانی

بود ،توجهش تو این مدت زخماش خوب شده بودن و درد استخواناش کمتر شده 

 به کمد فلزی جلب شد. 

 . کنار اون وایساد و توشو نگایه انداخت

ی باره یم انی بود که اولتر
ی ه  وچتر  بینه! درش قفل بود و داخلش پر از شالق و گتر

ناموس یه روز بخواد از  اینکه اون ن   عرق از کنار پیشونیش رس خورد ،ترسید از 

 روی خودش استفاده کنه!  اینا 
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 .! قفل از جا پروندش. تق 

 رو صورت زن کوچک اندایم خشک شد.  نگاهش

 ستش بود و چهره ی ن  حایل داشت. داخل شد ؛کیف کوچگ د

ی کوچک کنار تخت   گذاشت و پیش بند بدون حرف رفت و وسایلش رو رو متر

 سفیدش رو بست. 

 ر دیوار کشید و وسط اتاق گذاشت . تنها صندیل موجود رو از کنازن  

ِ ک  . وچگ دستش بود ومنتظر نگاهش کرد قییحی

 

 تکونی خورد و روبروی زن وایساد: 

؟... دونی اینجا کجاس؟_ تو یم ی  یا واسه جی منو گرفتر

 

 . دستش اشاره کرد روی صندیل بشینه زن نگایه تو چشماش انداخت و با حرکات

 باال برد:  صداشو کیم

ی فقط یه جواب بهم بده!...من _یم  شم ! دارم دیوونه یمشنوی جی میگم؟..ببتر

 

 شد!.. کرد ..اشاره هانی که معنیشونو متوجه نیمزن با اشاره صحبت یم

ی تنها آدمای این روزای زندگیش بودن!   زنجتر
 الل بود!..یه آدم الل و یه روانی
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 تنهاش گذاشته بودزن موها و ریشاشو کوتاه کرده بود 
ی
 بدون حرق

آروم کرد داشت سیع یم.. خت نشست و زل زد به در. دوش گرفت و روی ت

 کشید . باشه...نفس عمیق یم

 

 گفت: یر لب به خودش یمز 

 _فقط باهاش حرف بزن ،داد نزن ،فحش نده...آروم باش

 

یت .آرامشش به عصبانکشید.. که تتر یم  اما باسنشکرد.. با خودش مدام تکرار یم

 تبدیل میشد. 

ی از توشون نیممیخ چشمتق قفل ،نگاهشو میخ در کرد.  ی  فهمید. انی که چتر

 . اومد  مقابل نگاه سامیار داخل

،ته دلش خایل شدو پاهاش رس رس جاش نشستحرکت همونطور ن  سامیار 

 شدن!.. 

داز این متنفر بود..  ی  ..داشت خودش حال خودشو بهم متر

 .شددهنشو قورت داد از جاش بلند آب 

 

 ؛دوبرابر اون بود و حاال  جلو اومده بود زل زده بود بهشمرد  هیکل 

ی سام   روم بود: ش که بلند شد آکرد...صدایارو  عصت  یمهمتر

؟!...بهم بگو !   _سامیار االن فهمیدی که باید چطوری رفتار کتی
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 از مقابلش گذشت و روی تخت نشست.  بعد از این حرف

 کرد. ی که باز مونده بود نگاه یمد و به در سامیار اما رس جاش خشک شده بو 

د...   .. بوی سیگار ... صدای فندک.  ی  که پیچید قبلش تندتر متر

 

 به خودش گفت:باید چیکار کنم؟!.. 

 

 آدم ن  
یم!..بجنب.. _فکر کنم متوجه شده بایسر  صت 

 

ی که تو ذهنش بود یا چرخید و بهش نگاه کرد،جی باید یمبا صداش  ی گفت؟..چتر

ی که اون  ی  دوست داشت بشنوه! چتر

 

ی گفت :   سایم با زبونش لباشو تر کرد و نامطمت 

 خوای؟.. _ تو..دقیقا جی یم

 

کرد که نفسای لرزونشو آروم فوت کرد ودستر دور دهانش کشید این کارو وقتر یم

 عصت  بود... 

 سوخت... نگاهش رو سیگاری بود که یم

 ... مرد سکوت و پک زدن های مداوم 

 دود....سامیار غرق اضطراب! اتاق غرق 
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 زبونشو رو لبای خشک شدش کشید؛

 

 آروم نبود:  این بار صداش به هیچ وجه 

!...درست حدس زده بودم!   _ هوم...کال انگار آدم زبون نفهیم هستر

 

،فاصله ی تناشون که یگ از ترس به لرز خفیفی افتاده بلند شدو فاصلشو کمتر کرد 

 بود! 

طوری که رسش به کشید ،شو ذاشت و یهو موهاگسایک    دستشو پشت رس مرد 

 .  عقب پرت شد 

 

 از الی دندونای کلید شدش گفت: 

 _ تو رو باید مثل سگ زد تا بفهیم!.. 

 _ یه ...آروم.. 

 

 : ادامه داد  و دنفس عمیفر کشی

 _ من فقط دارم سیع میکنم موقعیتمو متوجه شم.. 
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 )سامیار(: 

 

 مثل کش که جوک شنیده باشه با لحن خاض گفت: 

 _موقعیتت؟!... 

 

ا دستامو باالی رسم چسبوند به پوزخندی زد و محکم هلم داد سمت دیوار و دو ت

 . هم

 

 رسشو کنار گوشم آورد و آروم زمزمه کرد: 

 .. دم_االن بهت نشون یم

 

ی دندوناش  خودشو بهم چسبوند و دهنشو کنار گوشم گذاشت،گوشمو بتر

 وشام قرمز شدن : گگرفت... 

 _نه .. 

 تو چشام نگاه کرد: 

... _االن زبونمو یم  کنم تو حلقت!.جرات داری گاز بگتر

 

 نفسام تنِد تند شد و گفتم: 

 _کثافت حرویم زبون نفهم.... 
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 دندونامو محکم چفت کردم،چشماشو درشت کرد و گفت: 

 _یاال دهنتو باز کن... 

 

ی طوری نگاش کردم ،مثال نکنم   خواد بخوره عن آقا! چه گیه یمهمتر

ی پام گذاشت و حرکت داد و یهو با رس  ابروشو باال داد و پوزخند زد،پاشو آروم بتر

 . زانوش به سمت باال فشار داد 

 ته دلم یه طوری شد... 

 . دست دیگش فکمو  گرفت و فشار داد  گرفته بود ،با با یه دست دستامو محکم

 

 همچنان مقاومت کردم..گفت: 

 ..دهن واموندتو باز کن .. _سامیار . 

 

صداش عصت  بود،چشماش قرمز شده بود...حس گیه داشتم زورم بهش 

سید پوفیوز خان،باید آروم باشم ...   نمتر

 

ی ..  به  _تو رو   خدا وایسا ...ببتر
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 زبونشو کرد تو دهنم و چرخوند. یهو لباشو چسبوند بهم و خفم کرد... 

 داشت سگ صفت..! رسمو اینور اون ور کردم..اما محکم نگهم 

 

 حس گریم نریم حرکت زبونش لرز انداخت تو تنم.... 

 بوسیدم.... خودشو بهم فشار داد و عمیق و پر صدا یم

،هیچ گیه نتونستم بخورم...   حس تهوع و عصبانیت،ناتوانی

 زبونش داغ بود ،پر تحرکت و کاربلد! 

ی شیارش...  باسنمدستشو اروم لغزود روی   و رس داد بتر

 وناخودآگاه  نوک زبونشو گاز گرفتم!  از جا پریدم

 

 با زانو گذاشت وسط شکمم ،با درد عمیفر دوال شدم،فریاد زد: یهو 

 ه آشغال ..!.. . ز . ر . _ه

 

 دوال شد و موهامو تو چنگ گرفت داد زد: 

خوری _تو برده ی متی ..موقعیتت اینه...از این به بعد گه اضافه نیم

 کنم.. فهمیدی؟...آدمت یم
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 بارید! آتیش یماز چشماش 

ی افتاد  . م پاشو گذاشت رو گلوم و فشار داد رسمو کوبید تو دیوار ،روی زمتر

 

..انگار بهت خییل آسون گرفتم!.. ...اینجوری صدام یم! _ارباب   کتی

 

 رسشو آورد جلوی صورتم: 

 کار دست خودت دادی.   _زر بزنی بد جوری 

 

 سمت کمد رفت ... 

ون نبود ،رسمو تو دستام   ی کردم این مرتیکه تعادل باید چیکار یم؛گرفتمحالم متر

 ش داد! نه یم شد باهاش حرف زد نه به فاکروانی نداشت... 

 . مد مشغول پیدا کردن یه کوفتر بود نگاهش کردم،توی ک

 نگام سمت در نیمه باز کشیده شد.. 

ون..   باید  از این جهنم برم بتر

 ... به اون و یه نگاه به در انداختم یه نگاه 

 ! صمیمم یهونی سمت در دویدمتوی یه ت
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ی رسد و سنگیتی دور گردنم افتاد و به عقب  ون،چتر ی که پامو از در گذاشتم بتر همتر

 کشیدم.. 

ی خورد ...چشمامو از درد روی هم بستم   . رسم محکم روی زمتر

ی اون که باال رسم ایستاده بود و زنجتر زخییم . م. خ. بازشون که کردم چهره ت

ی  ی ی چتر  بود که دیدم! دستش بود اولتر

 برده! _ کجا با این عجله!.. 

 

دم  ی ی کشیده شدم و فریاد متر پشت بند حرفش زنجتر رو محکم کشید،رو زمتر

 کرد...! داشت خفم یم

از یقه ام گرفتو  انداختم رو تخت زانوهام محکم به پایه تخت برخورد 

ی که دور گردنم بودو از پشت اورد و دستامو باهاش بست..   کردن،زنجتر

 

شغال حرویم ول کن...آی آ... ی. ن.و. ..دهن رسویِس کم کن. _ول

 ن                                  یخل...رواصدستم...ک

 

برای این که صدامو نشنوه خت بود اما پاهام آویزون بودن... رسم وباال تنم رو ت

 . دستشو رو رسم فشار داد ، صورتم تو تشک فرو رفت 

ون... دست انداخت و شلوارمو از تنم کش  ید بتر
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صدای نامفهوم داد و بیدادم بلند تر شد دستشو محکم تر رو رسم فشار دادحس 

 بهم دست داد: 
ی

 خفگ

 

 ...خود خرت نفهمیدی ! برده !  خوری باید تقاصشو پس بدیافه یم_ گه اض

 ت که نتونی راه بری ! . ام. گ. یه لگد پروندی...االن یه طوری یم

 

 که زد بیشتر بود ،در تقال برای 
ی
تحقتر توی حرفش کفریم کرد اما ترسم از حرق

 ! دو تا از انگشتاشو به واردم کرد رهانی بودم که به یکباره 

 کتی تو خودت! فرو   اشکم دراومد...انگار میله داغ 

 مردم .. داشتم از سوزش یم 

بات رفت و برگشت دستشو تند تر انگشتاشو یم  . کرد یمچرخوندو ضی

 رفته 
ی

دستشو از روی رسم برداشت..رسمو بلند کردم و نفس گرفتم، تا مرز خفگ

 بودم!..از درد داد زدم: 

 ه ی .. . د . ن. ِش مادر ج. ک. س. _جرم دادی حروم زاده ی روانی ک

 

ب واردم شد!!  ی کلفِت خیس یه ضی  حرفم تموم نشده بود که, یه چتر

 چنان نعره ای زدم که صدام قطع شد... 

 کردم... حس یم مو ز دادانی که زده بودم  زخم شده بود و طعم خونگلوم ا

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  50 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

ه . ب. م. با وحشیانه ترین حالت ممکن تل؛صورتم از اشکام خیس خیس شده بود 

د!  ی  متر

ی دردی رو تجربه نکرده بودم. ورد آکرد تو در یم خشک خشک تا ته یم  تا حاال چنتر

 بخوری! !انگار واقعا جر توی باسنت بریزن انگار مواد مذاب 

 یساد و خودشو از پشت روم انداخت. از حرکت وا

 تشک افتاده بود ...الل شده بودم. صورتم ن  حال و خیس یه وری رو 

 

 خورد: نفساش پشت گوشم یم

اضافه بزنی دفعه ی بعد بدتر _برده ...تو برده ی متی سایم بخوای زر 

 ! ت .گ.ا.م. یم
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حس رو دم، نزدیک نصف روز بود که ن  تموم جونمو جمع کردم و از جام بلند ش

شد..حس عصبانیتم ،حس انزجار تخت افتاده بودم..رسم داشت منفجر یم

 ،تحقتر و رسدرگیم  زیادم باهم قایط شده بود . 

 دونستم االن دقیقا باید چیکار کنم! نیم

ی چکید!  ی که رس پا ایستادم مایع لزج  از کنار پام رس خورد و کف زمتر  همتر

دم...چشمام قرمز قرمز بود....لعنتر کرده بود توام ..دهن رسویس  فکمو رو هم فشر

ف نه یه با نه دوبار هر چقدرردلش خواست!!! ه.دن. و . عن !..ک  ی بیشر

 

ی خیس از بودم ،مالفه عصبانی دستمو محکم رو دهنم کشیدمم در حد مرگ 

مو گوله کردم و پرت کردم جلوی در   . استی

 

 ی                           ه...حروم. ب. ح. قمادر ... ش                                                         ک. س. ت.آشغال ک                              _کثاف

 

..زیر دوش که رفتم تموم شد...خودمو کشیدم سمت حموم خشمم کم نیم

انی که داشتم ،رسم آوار 
ی شد...واسه آزادی از دست رفتم واسه دلتنگیم واسه چتر

 ام دلم تنگ شده شده بود! غرورم و شخصیتم که تحقتر شده بود واسه هوای تازه

 حس زنیو داشتم که بهش تجاوز شده! 

 ی یه زن درد بکشه؟ویل آخه مگه میشه یه مرد هم اندازه

 کنه!؟دردش تا چه اندازه فرق یم
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؟! بیشتر   ه یا کمتر

 خواست تموم اون لحظه ها پاک شن! دیوار روبرو ،دلم یمپیشونیمو کوبیدم به 

 شدم تا نجات پیدا کنم؟زندانم دوست یم ن  رحم  باید با نگهبان

 کردم؟!!! تا حد مرگ مقاومت یم ....باید یا نه

ی حال پر از خشم و  ذهنم خایلریخت... آب رسر رسر یم  ! بود  در عتر

 

 .حرویم!.. گار توی شکمم پر بود!.. کردم،انحس پر بودن یم

چشمامو رو هم محکم فشار دادمو و بغضی که جا خشک کرده بود تو گلوم و حس 

 وحشتناک عصبانیتر که ذهنمو پاره یم کرد عقب روندم. 

 نگشتامو آروم وارد مقعدم کردم..درد سوزش و کیم خونریزی ! ا

ون... انگشتمو آروم آروم چرخوندم..ماییع رسر رسر ازم یم  ریخت بتر

 

 ای کنار رون پام از جا پروندم. دیگه حس حرکت دست 

 ی عبوس! جلوم وایساده بود با یه قیافه

 ی ! . م. خ. با یه صورت ت

 راست شده...  آ.ل.تبا یه 
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 عقب عقب رفتم ....تنم به دیوار خورد.. 

 شو سمتش گرفتم رس تاپاش خیس شد. فاصلشو که کمتر کرد یهو دو 

تو چشمام یگ یگ لباساشو  از حرکت یهووییم ماتم برد..اون اما خونشد زل

 مثل رد شالق!.  .. پر رد قرمزیدرآورد..تنش پر از جای زخم بود!... 

 

 _تو،باید مسئولیتمو قبول کتی سایم ،همه جوره خیسم کردی! 

 

 خواست یه مشت بزنم تو دندونای ردیفش! !...دلم یملبخند کج گوشه لبش

 

 _ ... ی  باشه باشه...یه لحظه وایسا! ببتر

 

! بخورم..عن آقا!هرجانی من گه    روانی

 

_فقط بگو چرا من؟!..از کجا پیدام کردی چرا انقد راجبم اطالعات 

؟...خونمو  ؟!  ،داشتر  اسممو از کجا میدونستر

 

 خورد!...یمغزمو یم داشت این سواال مث موریانه

 خودمو عقب کشیدم و چشمامو بستم. هو دستشو آورد باال 
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 فاصلمونو کم کرد: آروم دستشو پشت رسم گذاشت و 

 خواد جرت بدم سایم!! خوام داخلت باشم!...دلم یمکنم..همش یم_حس یم

 نگاه کن چطوری سیخ شدم!... 

 

 پیشونیشو چسبوند بهم: 

 فهیم نه؟! _تو آلمانی نیم

 

 ش کردم!..چطور؟!!.چرا؟! همتعجب نگا

 کردم دارم خفه میشم!... حس یم.. دوباره همون جمله آلمانی رو تکرار کرد 

 . ی رو صورتش، خط یم کشید رو اعصابم کرد خندهحس خریتم داشت کالفم یم

 یهو با مشت گذاشتم وسط دماغش! 

 دونم ! دفاع نکرد یا من زورم زیاد شده بود نیم

ی نشسته بودم روش و یمافتادم به جونش کف   . زدم زمتر

 صورتش قرمز شد...ویل تکون نخورد!... 

 !یهو استپ کردم ! انگار سوت وسط راند اولو بزنن 

 کالفه موهامو تو چنگ گرفتم و زل زدم بهش...چه گیه خوردم ؟!! 

 ..لعنتر االن جرم میده...با عجز نگاهش کردم... لعنتر 
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ی کشیدم  ...من تا حاال اینو فهمیدم بودم آروم بودنش دستشو به یقم رسوند و پایتر

 خون  به همراه نداشت! 
ی  اصال چتر

 

 گفتم:   ماش و شفیس تو فیس زل زد تو چ

 _غلط کردم..غلط کردم...ارباب غلط کردم

 

 ! ابروهاش باال پرید ،انگار انتظار نداشت

 ی خودش خت  داشت؟خودش از قیافهاما 

 افتاد.. یم دست و پام به رعشه  با هر بار دیدنش من 

 گ این همه ترسو شده بودم؟!!! 

 

 _بکن توت

 مات نگاش کردم! .... 

 ! ف؟برده ی  کثیکری؟.. _  

 

 از موهام گرفت و کشید. با شدت پرت شدم و خوردم تو دیوار پشت رسم.. 

دم:  ی  داد متر

 _آی...ول        م کن ..رسمم،دهنت    و
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 تا نزدیک کمد کشیدمو ولم کرد! 

 !  این کمد شده بود کابوس شبام..لعنتر

م  راه بیامباید باهاش   یارو ثبات روانی نداره! .. تا جون سالم به در بت 

ی شلوارش رسوندم و کشیدمش تا باید به خ ودم مسلط باشم،دستمو به پایتر

 متوجه ام بشه. 

 

 یم
ی

 کنم هوم؟_غلط کردم ،هرکاری بگ

 

یه نگاه به من و یه نگاه به دستم کرد،پاشو کشید و روی پاهاش نشست مستقیم با 

 یه نگاه به شدت شیطانی زل زد تو چشمام!: 

 

 ری؟! _هرکاری؟..!..دیوث بازی و بدقلفر درنمیا

 _نه ! 

 فاک ...دهنم رسویسه!..فاک! 

جلوم وایساد،دستشو جلوم گرفت،دستمو با تردید تو دستش گذاشتم،سمت 

 صندیل بردم: 

ی این رو،دستاتو بت  پشتش  _بشتر
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 ل! کصخت!.. . ی. م. خ. تف تو صورت ت

 دستمو با یه دستبند چریم از پشت بست. 

 

 _پاهاتو باز کن بت  پشت پایه های صندیل

 

ی! گه خوردی   نمک به حروم کثافِت حشر

با مکث پاهامو تو موقعیتر که گفت گذاشتم،از خجالت وضعیت گیه که داشتم 

ی بود،نفسای عمیفر که یم  . کشیدم واسه حفظ آرامش بود رسم پایتر

د،چونمو تو دستاش گرفت جلوم رو زانوهاش نشست و با زنجتر پاهامو فیکس کر 

 . باال کشید 

 خوای یه جایزه بهت بدم!؟!یم_امروز خییل حرف گوش کن شدی 

 

زیپ شلوارشو باز کرد و یگ از پاهاشو روی صندیل گذاشت به سمت جلو خم 

 شد،رسمو به جلو کشید و گفت: 

 

 _ساک بزن... 

 

دم...گه توش  چشمامو بستمو دهنمو باز کردم! .... عصت  فکمو  به هم فشر
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 رسمو گرفت و عقب جلو کرد؛کلفت ،خیس، گرم و بلند بود! 

 . لزج تر! که میچرخید ،خیس تر و کلفت تر میشد.. گرم تر..   زبونم

 

 ه! . ز . ر . _ دندون نزن ه

 

 شدم، آوردم داشتم خفه یمیهو رسمو گرفت و تا ته کرد تو حلقم..داشتم باال یم

 به رسفه افتادم،دور دهنم لزج شده بود؛. سیخ سیخ شده بود که ولم کرد 

 

ی افتادم و عق زدم،شدت رسف ه  هام صورتمو قرمز کرده. باصندیل به بغل کف زمتر

م . ت. ل. رو آ  کشه و حاال رسم سمت سقفه،جلو میاد و دستشو صندیل رو یم 

 ر حرکتر که با دستش انجام میده. کشه...تنم به رعشه میوفته با ه   یم

 . بزرگتر میشم،داغت       ر..... .... عقب، جلو..عقب ...جلو 

 کشم... ناخودآگاه آیه یم

شدت رفت و برگشت دستشو بیشتر میکنه.....راست کردم...حس خون  توم شکل 

ه...آلیم  کنه. م سوزنده دستشو ذوب یم. ت. گتر

 پاچم ....! یهو یم

 کنم،صورتش جلومه! چشمامو باز یم

 خیسه از آبم!!! 
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 سوراخم حرکت میده. روی و آ.ل.ت.شکشه،لباشو دور دهنش یم

نه... توم  ی  نبض متر

نه....پلکام سنگینه  ی  ... چشام دودو متر

 به زور از الی چشام صورت خندونشو میبینم! 

 داره چه بالنی رسم میاد؟!....این حس خوب چیه؟!! 

 . کنهیهو واردم یم .... یه خلسه ،با یه حس رسدرگمم که تو 

نم. ا ی م و از درد داد متر  ز جا میتی

 

 لعنت      ی!..انگار نه  -
ی

 انگار تازه گذاشتم توت!!! چه تنگ

 

 تو !صدای جر خوردن رودمو میشنوم. کنه توجه به صدای درد آلودم،تا ته یمن  

 عرق از رس و روش میچکه روم. 

م، التماسش یم ی  کنم که بس کنه..!... داد متر

 اون اما...با تموم قدرتش داره ج       رم میده! 

 

 .. بگو ارباب منو بکن!...اگه میخوای تمومش کنم!  -

 

نه و با دستاش نوک نیپالمو یم ی  کشه... داد متر
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 حرومزاده! آروم تر ...  -

 

نه...اشکم درمیاد  ی به متر نه: ... محکم تر ضی ی  داد متر

 بگو زود باش-

 

نم:  ی  طاقتم تموم میشه فریاد متر

 ارب      اب.... ارباب من       و بکن...!...تو رو خدا بس      ه....آی          ی....بس      ه -

 

ون..   با خایل شدنش توم ...میکشه بتر

پیچم جاری شدن متی و خونو از سوراخم حس من اما از درد و سوزش به خودم یم

 . کنمیم

کشم و   کنه؛ خودمو کنار تخت یمحس شدمو از صندیل باز یمدست و پای ن  

ای ازم میگذره و ی روی تختو دورم میپیچم،نگاهش لحظهبهش تکیه میدم پتو 

ا ی  ره. تنهام متر

،اینکه بعد همه این اتفاقا ذهنمو  تاریکوباره تنها ،حبس شدم تو این اتاق د

 نمیتونم جمع کنم طبیعیه ؟! 

ن؛ ارن و متر ی  غذامو جلوم متر

 ،ماهاس که باهامه و یه جورانی بهش عادت کردم.. سکوت 

 خورد . زدم تو دل خیابون، باد تو صورتم یمیاد روزیانی افتادم که با موتور یم
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د!  دلم ی  برای هوای تازه پر متر

ون،انگار خیال نداشت تنهام بذاره!!!   صدای تق در اومد، از فکرام پرت شدم بتر

 . بامکث،ظرف در بسته رو ازش گرفتم؛یه ظرف! جلو اومد و دستشو دراز کرد  

 

 ی اخموش نگاه کردم : توشو نگاه انداختم سوایل به چهره

 _این سوپه؟

 

 م: اخماش بیشتر کشیده شد تو ه

 _باید زود خوب بشر نه؟!..حوصله جمع کردن جنازه رو ندارم! 

 

ی و گفت و تو بهت ولم کرد و رفتهم  . تر

ی هم!!!!   به قول شاعر: ای که هم دردی و درمان نتر

ی حرومزاده  ! . یه. م. خ. ی صورت تمصداق بارز همتر

د جر میداد بعد خوب میکرد، که بهتر جر بده؟!  ی  متر

 

بهغذامو که خوردم ،دوش   ی گرفتم،ذهنم دیگه تو سواالش غرق نمیشد، انقدر ضی

 !کاری بود که مغزم واسه یه مدت فریز 
ی

جدید، اینکه شده بودم مفعول یه گ

 بشه!.. 
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د بود،تصمیم که نه مجبور شدم  ،و دعوا و فحایسر و کتک راه به جانی نت  بدقلفر

م بیاد  ایطش پیش برم تا یه راه حل ،یه فرصت گتر  ! طبق رسر

ی هنوزم بدجوری مغزمو یمهمه این ی  خورد!...چرا من!!؟؟؟ا به کنار یه چتر

 

***** 

 از آخرین دیدارشون گذشته بود .  دوماه

 ی سامیار کش میومدن؛اما این روزای تکراری واسه

آدرین گیج و منگ تو دورایه مونده بود خودش دیگه به حس خودش شک کرده 

سبب اون اتفاق شده بود؛ به بود، اون همه نفرت از سامیاری که تو گذشتش م

یک باره دود شده بود و رفته بود هوا و حاال فقط یه کینه کمرنگ غتر قابل لمس 

 واسش مونده بود! 

ی واسه دیدن اون نمک به  با خودش عهد کرد که دیگه از دوری کردن و طفره رفتر

،رسش حروم  دست برداره و امروزه بره رساغش! هرجی عقده و کینه ازش داره 

 یل کنه.. خا

ش کنه،عذابش بده تا کیم از بار نفرتش کم  بزنش و شخصیتشو خورد کنه ،تحقتر

 بشه... 

دفعه آخر کم آورده بود، کم آورد و دیگه دیدن چهره زجرکشیدش اونقدرام باب   

 میلش نبود! 

ی گیجش کرده بود .   همتر
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ی  هاش،به حساش گفت برن به درک!... جی مهم تر از خاموشته این خود درگتر

 کردن این خشم کهنه؟!... 

شد،بیشتر تر یمتو راهرو که پا گذاشت قدماش محکم بود، هرجی به در فلزی نزدیک

 . و بیشتر سست میشد 

یاد خماری چشماش دفعه ی آخر افتاد، همون خماری ای که ته دلشو تازگیا بد 

 خایل کرده بود درست پشت این فلز سفت و سخت بود! 

جسم سامیارو، روی تخت تشخیص داد؛خواب خواب در رو بازکرد،توی تاریگ 

 بود که متوجه اومدنش نشد،

 سیگاری روشن کرد و تکیه زد به دیوار کنار تخت ،زل زد به صورت غرق خوابش. 

 فکر کرد تا کجا باید پیش بره؟! 

تیش زده بود و یه جسد غتر قابل شناسانی به جای سایم تو آاینکه خونه سامیارو 

 بود؟!... خونش گذاشته بود،ک
ی
 اق

 یا نه؟!... 

پلک های سایم تکون خوردن،زل زد به چهره اش،این مرد رسما مرده محسوب 

 شد! یم

 بود اینجام 
ی
تیش بزنه،تا سایم همراه گذشتش آنگایه به در و دیوار انداخت،کاق

 پاک بشه بره،اما... 

 _یه سیگار به منم بده؟
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گرفت وقتر که از سایم یمکرد....حشروی تخت نشسته بود و سوایل نگاهش یم

خواست گلوشو جر بده ویل هرجی دیدش، مثل یه بغض تو گلو بود انگار یم یم

 شد و تحملش راحت تر! گذشت آرومتر یمیم

 . یگارشو زیر پاش انداخت و له کرد س

 

 _ جی زر زدی؟! 

 

ل کردناش،انگار قصد داشت  فشار دندوناشو بهم یم دید،حرص خوردناش،کنتر

 کرد شاید خییل بهش آسون گرفته!   ر بیاد،پیش خودش فکباهاش کنار 

 . کنارش روی تخت نشست

 استفاده کردی؟ و _ پمادی که بهت داده بودن

 

ی شد،از جاش بلند شد،با صدای سایم به سمتش برگشت:   رس سایم باال پایتر

ی از من؟!..تو اگه با یگ بایسر که دوس داره این کارارو   میت 
_ ناموسا چه لذنر

 نیستم ،سخته اینو بفهیم؟.. باهاش  
ی

 کتی بهتر نیس؟...من گ

 

ل شده بود انگار نخواد  تخت و دور  تشنج ایجاد کنه،التماس آلود بود  صداش کنتر

 خورد؟!!! ین مرد رامش شده بود که تکون نیما زد و پشت رس سایم نشست،
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 )سامیار(: 

 

بزنم تو  خواست با آرنجم یمدستشو از پشت جلوم برد و به دیکم رسوند،دل

 . شکمش

 

ی جالب متوجه شدم  یه چتر
 برم سمت آلتتوقتر اینجوری دستمو یم!... _میدونی

 

شد پشت گردنم..موهای پشت گردنم سیخ گوشام قرمز شدن..نفساش پخش یم

 شد...فشار دستشو بیشتر کرد: 

م تو دستم...سوراخت گشاد میشه! و یمت_هر وقت اینجوری دیک  گتر

 

ی گفت: ...با یه لاز جا پریدم   بخند یه وری و نگاه تحقتر آمتر

 نیستم! _اونوقت یم
ی

 من گ
ی

 گ

 

 اخم کردمو بلند گفتم: 

!؟_ملت بات ور ..برن تو.. تحریک نیم  یسر

 

 داد..نفسمو حبس کردم! دیکمو تو دستاش گرفته بود ،تکون نیم

 ..  ..لعنتر
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ی با یه دختر تحریک نیم_ تو یم  کسانی که گتر
 شن!... دونی

 کجخوره  گه یم
ی

 ا بود!....دستشو عقب و جلو کرد. گوش نکن بهش...گ

 _حواست کجاس؟

 شن؟شن!؟؟؟...تحریک نیم_نیم

 نگاه دقیفر بهم انداخت ،کیم اخم کرد: 

!..یم
ی

 خوای بهت ثابت کنم؟_خودتو گول نزن...توام گ

 چشمام درشت شد: 

؟  _جی

 .. ی  _بلند شو بیا اینجا بشتر

 کرد. سمتش اشاره یمیه وری رو تخت نشسته بود به اون 

 _بجنب ...امروز خوش اخالقم سو استفاده نکن! 

 

! . ی      . دهن رسویس کون ی  فتم سمتش ... ...ر و ببتر

 _لخت شو! 

 کرد.. منتظر نگام یم

 ! یه روزی دست مینداختم دهن    شو جر میدادم
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 . تا حاال اینجوری لخت نشده بودم

 داد! همیشه با کتک و دعوا لباسامو تو تنم جر یم

 لخت لخت کنارش نشستم... 

 اش... میهو پاهامو کشید تو جام دراز شدم روم خیمه زد..زوم کرده بودم تو چش

 

 هرزه ای! 
ی

 _االن بهت ثابت میشه ..یه گ

 

 رسشو کنار گوشم گذاشت . پوزخنده فاکیش باز اومد رو لبش... 

 خورد مورمورم شد... نفساش که بهم یم

 ام کرد! متو چش ناخودآگاه هلش دادم عقب...یه نگاه

 . .اما بلند شد و یه دستبند آورد ریدم به خودم...گفتم االنه جرم بده.. 

 

 _تو جنبه نداری ..دستتو بده ببینم.. 

 

ی از ت ی  ورد و توی دهنش گذاشت،آو جیبش در دستامو به باالی تخت بست،یه چتر

د. روم دوال شد   یهو با دستش فکمو گرفت و فشر
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اره و محکم ی ی سفت تو دهنم رسمو یم لباشو رو لبام متر بوسم،با حس حضور یه چتر

ی یم  چرخونه،چرخونم،محکم تر لباشو فشار میده و زبونشو یمبه طرفتر

ی که تو  ر میشمش بدم ،عاقبت مجبو لکشم سیع میکنم هسخت نفس یم ی چتر

هازم فاصله یم،قورت بدم  دهنم گذاشتو   . گتر

 

نیم:  ی  هر دو نفس نفس متر

 ی؟؟؟. ن. و . _این چه کوفت   ی بود ک

 

 کوبه و به مسخره میگه: محکم دو بار تو صورتم یم

 واسه تقویته قوای جنسیه —

 

ی خورم کرده!   و در میاره و دوباره میاد رو تختلباساش کثافت تخیم!...چتر

 خودشو روم میندازه. کنه و پاهامو از هم باز یم

 ام. ورهکردم تو یه کرخید،حس یمچگذشت ،همه جی بیشتر دور رسم یم  هرجی یم

 . کشید شد..لباشو به گردنم یمیم گریم تنش بیشتر 

 موهای تنم سیخ شده بود! 

ی تر رفت...رس سینه هامو لیسید...   با زبونش از گردنم پایتر

 ،یه حس عجیب داشتم... تنمو تکون دادم
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ه وصل کرده بود که حاال متورم و حساس شده بودن!   انقدر به نیپالم گتر

د،گاز  ی  کشید رو پوست تحریک شدم... گرفت،زبونشو یمیملیس متر

 با یه دستش آلتمو گرفت ...آروم آروم یم مالیدش...  

 خودمو جمع کردم،انگار مغزم رس شده باشه... 

 پاهامو کشید...انگشتشوو رس سوراخم آرام فشار داد.... 

 صدای عجیت  از خودم درآوردم

 ! 

 خنده ی آرویم کرد: 

 کن!   _اوهوم...خودشه صداتو رها 

 

ی   . خارید یم ی بدنممیشد.رسم ،رسم داغ کرده بود وتو  قفسه سینم باال پایتر

 و بمالم...همه جام تحریک شده بود. . م. ت. خواست با دستم آلدلم یم

 

 _این جی بود دادی..آی    ی

 _افرودیسیاک*

 _چه کوفت    ی..آه...ااااه... 

 

 *داروی محرک جنش
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درد داشت... ویل نه مثل قبل ،وحشیانه کرد.. گشتشو آروم توم عقب جلو یمنا

 . نبود حرکاتش

 

ون..آی       یآی درد داره . _   ..ناموسا بکش بتر

 

 التماسش یم کردم درد بدی توی بدنم پیچیده بود. 

 

 _هیس ...وایسا پیداش کنم..! 

 

و التماس گونه ازش یم خواستم که بس  گه..فقط درد داشتمفهمیدم جی یمنیم

 کنه! 

 

شو رو اطوری حرکت کرد که ی از جا پریدم ،یگ از دست انگشتش  تو یه ثانیه

 سینم گذاشتو هلم داد رس جام،اشک تو چشام جمع شده بود. 

 

 _آروم ...پیداش کردم... 

 

 ،چرخوند...پشت رسمو تو تخت فشاردادم.. باز کرد توم  انگشتشو 

 دستامو دور زنجتر حلقه کردم... 
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ه... آتشده بود که گفتم االن  انقدر داغداخل مقعدم    یش میگتر

 مای مستو داشتم. آدحس 

ممم.....از لذت! کردم دارم یمچرخوند حس یمانگشتاشو که یم  متر

 م....صدای نالم دست خودم نبود. ناخودآگاه پاهامو تکون میداد

 حس وصف نشدنی ای بود..! 

 تا حاال اینجوری حال نکرده بودم!!! 

 

کردشون تو در تای دیگشو وارد کرد..تا ته با رسعت یممقعدم که نرم تر شد،انگش

 مو گرفت.. شدم که با دستش رس دیکم ارضا یم...داشتآورد یم

 

 _االن نه ...وقتش نیست.. 

 

 . نسخ نسخ بودم،حس خوب و مبهیم بود 

 .  که از لذت خیس بودن نگاش کردمرسمو کیم بلند کردم و با چشمانی 

 

 مانند از لذت گفتم: با یه صدای پر خش و ناله 

 بزار ارض   اش   م ...آی..ارب   ا                       _ب   
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لم خارج بود!   مثل آدمای مست کلماتمو میکشیدم و این از کنتر

 . دستشو درآورد ....نگاهش کردم

گرفت و ک کلفتشو تو دست  اندویم رو با دندونش باز کرد ،دیرس بسته ی ک

 کاندومو روش قرار داد. 

 شو رس سوراخم گذاشت. کشد و پاهامو سمت خودش کشید...دیروم خم 

 

ی چط   وری گشاد شدی!!!   _ببتر

 

توم تحریک شده بود و به شدت  خیس و گشاد . پوستم از هیجان خیس خیس بود 

ی ی ی بود. که یم  بود،تو اون حالت با اون حال چتر  خواستم فقط یه چتر

 

 قراری رو دید: تو چشام ن  

 ؟؟.هوم؟؟بگو_جی یم خوای سایم

 

 انقدر به مرز لذت نرسیده بودم.  ،تا حاال نفسام به شماره افتاده بود 

 

 علم غیب ندارم که! 
ی

ی نگ ی  _اگه چتر
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 ! خلصدهن رسویس!روانی ک، در همه حال آزارم یم داد 

 

 : با صدای دو رگم نالیدم

 تو ارباب...بکن توم.. .ی.ر. _ک

 

شد!..اثر قرصا بود که عقل از رسم  پریده نیماین که اینا رو گفتم !..خودمم باور 

 ه     و واردم شد. بود،ی

 کرد که حد نداشت. تر عقب جلو یمچنان لذنر توم تزریق شد وق

 کونمو به سمت باال حرکت دادم. خواستم همشو بکشم تو... انگار یم

 

؟_انگار داری ..حال یم  کتی

 

ی یم باسنمو ن  اله یم کردم...   کشید! م که مهره های کمرم تتر یمکردچنان باال پایتر

 ه هاش ،شلپ شلب تو اتاق اکو میشد.... . ب. م. ل. صدای ت

 با دستاش گرفت و مانع آ.ل.ت.مو دو سه بار تا مرز ارضا شدن رفتم که رس 

 شد...به حد مرگ داغ کرده بودم. 

به محکیم زد روم خم شد طوری که نوک نیپالم مالی  . ده شد به پوستش،ضی

 برداشت.  رس آ.ل.ت.مدستشو از یهو .. بودم.. تو اوج اوج 
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 و شکمش ،رسشو خم کرد کنار گوشم. آبم پاشید ر 

 ی!... . ر . ش. ه ی ح. ز . ر . _ ه

 

به  محکم وارد کرد و اونم ارضا شد.  یدوتا ضی

 خون  تموم تنمو گر 
 فته بود!..ازم یه کم فاصله گرفت. حس کرختر

 

 ..هنوز توم بود: بهمیه طوری که دستاشو ستون کرده بود و زل زده بود 

 
ی
 ای،حال کردی نه؟_بهت ثابت شد؟تو گ

 

 هنوز تو حس و حال خوبم غرق بودم .. . پلکام پف کرده بود ،رسمو تکون دادم

ه ..  دقیقا نفهمیدم جی گفت و چیو تایید هنوز نفهمیده بودم دقیقا دورم چه خت 

 کردم. 

ون.   دادو ازم کشید بتر
 تکونی

و مرتب کرد ،یه نگایه به من کرد باال کشید،لباسشدستامو باز کرد ،شلوارشو 

 چشمام خمار خمار بود. 

 

 نیستم! 
ی

 _پس از این به بعد ادا تنگارو در نیار!نگو من گ

 

**** 
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باز گذاشت،سایم هنوز رو تخت سیتی غذا وارد شد، درو نیمه یه بعد با  مدنر 

 خوابیده بود: 

 

 _پاشو لشتو جمع کن بیا اینو کوفت کن! 

 

اش کرده عصبانیتش از دست خودش بود که اینجور سست شده بود،کالفهحس 

 بود این حسای نامعلوم. 

 ایم کرد که هنوز کرخت و گیج بود. نگاه دیگه ای به س

  . کرد   پرت رفتو محکم دستشو جلو بود.  دستشو رو چشماش گذاشته  ،زل زد بهش 

ل زده بودن و چشمای سایم هشیار و قرمز و وحشیانه تو مردمکای نافذش ز 

ه! ی حمله بودن.. آماده  انگار از رسش پریده بودو فهمیده بود دور و برش چه خت 

 هیچ جوره!... .... این پش کوتاه نمیومد 

 

 سیگارشو روشن کردو گفت: 

ی دیگه بهت بدم ه    وم؟خوری یم_غذا نیم  خوای یه چتر

 

ده میشه.  فک سایم رو یم  شد... لبخندش عمیق تر دید که از حرص فشر

ی افتاده بود و سایم روش با غضب نشس شو تو ته بود یقهیه   و تو یه ثانیه کف زمتر

 ! دستش گرفته بود 
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 با صدای بلند و پر حرض کلماتو پرت کرد و صورتش: 

 

 ! رزه.     ی ،چه بالنی رسم اوردی دی     وث هک.و.ن.    ی ده.ن. ش مادر ج. ک. س. _ک

 

ی که تو اون موقعیت دقیق مرد ا کوبید تو گردنسایم مشتاشو یم فتاده کف زمتر

 شده بود رو حرکاتش! 

 

ن  جون بود و زور ریخت،هنوز به خاطر قرصانی که این چند وقته تو غذاش یم

 رو نداشت. 
ی
 کاق

 

 صدای سایم بلند و شکسته بود: 

 وردی ؟؟آ.به خدا نیستم چه بالنی رس بدنم _من آدمش نیستم . 

روانی میشم اینجا تو این خرابه زندانی کردیم میای کث   افت،کث    افت!...دارم 

ی هیچ زری توممیکتی  ! نیم اممتر  زنی

 

ی افتاده بود   کشید. دستاشو محکم زیر چشماش یمسایم رسش پایتر

 

_ چرا منو گرفتر اینجوری میکتی باهام؟!...داری حساب چیو پس 

ییم  و صاف کن.. مردیسر رودرو حسابت ه. ب. ح. ازم؟..دیوث ترسوی مادر قگتر
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، خِر گلوشو  ی  که بعد حرفای سایم تو اتاق نشسته بود بدجور سنگتر
سکونر

چسبیده بود...نشست و فیس تو فیس سایم شد...محکم گردنشو چسبید و 

 رخید و حاال جاشون عوض شده بود. چ

 

 کشتمت!.. زدم یمبه خودش گفت اگه قرار حساب رو در رو بود که باید یم

 

 به مرد رسدرگم روبروش داد: حرفشو خورد و دروغ 

م ک  ص_ حساب چیو باید ازت بگتر
ی

خل؟!...چه آدم مهیم بودی تو زندگ

 ت که بخوای دشمن داشته بایسر آخه نکبت؟... . ی. ر . ی. ک

 

 به هم من خر 
ی
ی !...داری رسر میباق _گه نخور ،گه نخور دیوث !حرفات زر مفتر

 نیستم ..توی.. 

 

 لوتر برد: دستشو محکم رو دهن سایم گذاشتو رسشو ج

ایطو کتی خودتم یم_ دور برندار!...تو داری راهو سخت یم دونی آخرش باید این رسر

...فک کردم آدم شدی ه رزه!...گول اون ظاهرتو خوردم ،یه دهتی ازت . قبول کتی

رسویس کنم که همه اون کارای قبیل رو که باهات کردم یادت بره!  هنوز اون روی 

 منو ندیدی سامیار!... 
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ین صحنه اون روزشو ساخت،این آدم هنوز امید  سامیار  تو صورتُبهت  قشنگتر

 تونست. تونست بشکنش، هنوزم یمبه آزادی داشت ،هنوزم یم

ی شدن و ریخت دور و زد به سیم  انی که این چند وقت تو ذهنش باال پایتر
ی همه چتر

 آخر !.. 

کشیدش سمت   شد؛ از یقه گرفتو با تموم قدرتاین دیو کینه درونش باید آزاد یم

 کمد. 

 

**** 

 

 )سامیار(: 

 به کیل عقلشو از دست داده بود! 

ب یه دستبند مشگ منعطفو دور مچ دستام بست و اونا رو گرفت و  با زور ضی

کشید و به رونام وصل کرد که خود اون با یه زنجتر به یه قالده دور گردنم متصل 

ی قرار داشت باسم بود و مثل گ هواره اینور اونور تاب میشدن،تنها عضو که رو زمتر

 خوردم! یم

واسه این که صدای داد و بیداد و فحشانی که میدادمو نشنوه اون بند چریم  

ی   و ترس مردمکام با رسعت بیشتر
ی

متصل به گوی رو تو دهنم گذاشت!...از کالفگ

ی یم  چرخیدن. به طرفتر

انی به  ک وسط زنجتر بودمو سقف وصل کرد و متی که در حال دست و پا زدن تتر

ی بود...   کشید و وارونه آویزون کرد طوری که صورتم سمت زمتر
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کردن از یه طرف، این آویزون بودن و کشش بند هانی که دستو پامو مهار یم

 کرد از یه طرف دیگه! فشاری که به استخوانام وارد یم

جلوم وایساد و دستشو به فکم گرفتو رسمو سمت صدای تق فندکش بلند شد و 

 شید دود سیگارشو تو صورتم پخش کرد .... خودش باال ک

ی جوری دور زد و کنارم قرار گرفت سیگارو رو کمرم  دستشو روی تنم کشید و همتر

 پوستم تو بیتی ام پیچیید... 
ی

 فشار داد،بوی  سوختگ

ی پاهام گذاشت....   یه میله گشا* بتر

ودنو یه موقعیتم طوری بود که پاهام مثل قورباغه از دو طرف به سمت باال  باز ب

ی فشار میداد ...!   میله رونامو به طرفتر

ی طوری تاب یم به محکم رو باسم زد از جا پریدم و همتر د ! با یه ضی ی  خوردم...متر

د  ی  :  داد متر

 کثیف آشغال  ی هرز . ه_داد بزن 

  

د رو بدن لخت و خیس از عرقم. با یه شالق کت و کلفت  ی  متر

 

به هاش ردای قرمز مینداختنو تا ته جونم زخم   کرد: میشد.... تکرار یمضی

 رزه ام. _بگو من آشغالم بگو من کثیفم بگو ه

 

ی  ه و مانع نزددوتا پا قرا یم*میله ی آهتی که بتر  . ک شدنشون به هم میشهیگتر
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رس رس شد بدنم ،آب دهنم از کنار گردایل نحس تو دهنم آویزون شده بود موهام 

 به کف رِسعرق کردم چسبیده بود. 

ی توی مقعدم لرز انداخت تو تنم ،تو جونم..ذهنم ترسو حس خنگ و روونی  ی چتر

 پررنگ تر کشید رو واقعیت! 

مایع روون کننده خنگ که با حرکت دستاش وارد مقعدم میشد توم و گرم و لزج 

کرده بود آماده از لحاظ جسیم ویل در اصل روج بودم که به زنجتر کشیده و 

 تکه تکه میشه زیر این فشار! 

 ا بدستگاه تقریب
ی

 تو دستش گرفتو با پوزخند جلوم وایساد،یه دکمه فشار داد و زرگ

چرخه و مثل دیدم که دستگاه وقتر روشن میشه چطوری رس دراز و خار دارش یم

 کنهمته به عمق هوا نفوذ یم

 خواست بکنه توم؟؟چشمام از تعجب و ترس درشت و قرمز شدن یم

ی دو سه برابر بزرگتر از  ی  خودش!  آ.ل.تیه چتر

که به  هر دو نیپالم متصل بودو کشید و وصل کرد رِس دیلدوِی ی  دور زد و  زنجتر 

 ِی خار داِر تخمیش! گنده

 دیلدوش ترسناک بود!...دلم هری ریخت! 

 نفسام به شمارش افتاد...! 

 کرد ! دکمه ی پاورشو زد   دیلدو رو رس سوراخم گذاشت و 
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کرد، تنمو تکون میدادم و چرخش دوارو  عمیقش سوراخمو شخم زد و پر  آب  

سوزوند؛ دیلدورو  یه جا وصلش کرده بود و اومد جلوم فریادم ته گلومو یم

 برد....! ی زجرکشیدم لذت یموایساد،انگار از قیافه

د ....  ی  توم نبض متر

. بم یمآسیخ شده بودو قطره قطره ا آ.ل.تم  ی  چکید رو زمتر

 کرد! شاد و گشاد ترم یمدیلدو بدون توقف،مته مانند در کشی از ثانیه  گ

 کرد! کشید و شدید تحریکم یمزنجتر متصل بهش ،نوک نیپالمو یم

 درد و لذت نامساوی تو تنم پخش شده بودن!... 

 ر با نگاه به من تحریک شده بود. کلفتیشو تو دستش گرفته بود،انگا

 . مردم چربید ،داشتم یمدرد به لذتم یم

ش کردم....دهنمو باز کرد و دستشو که هزار بار غلط کردم ،هزار بار التماس

 ز آب خودش بودو تو دهنم چرخوند. مرطوب ا

 

 با صدای تحلیل رفتم گفتم: 

_ غلط کردم ارباب گه خوردم گه خوردم غلط کردم...ارباب من یه کثافتم گه 

 خورم غلط کردم...ارباب... 

 

گرفته بودن کردم ،چیکه چیکه قطره های خونم راه  مثل بچه های دوساله گریه یم

ی !   کف زمتر
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ی پر کردم هییحی جای مقعدم ندارم جز یه چالهدستگاه و خاموش کرد....حس یم

 آلود.... درد و خون

کشید درد رسشون مثل نیش زنبور زنجتر نوک نیپالمو از قصد با فشار کم و زیاد یم

 بود... 

ی پرت شد و درست تو یک سان تر دستمو آزاد کرد و یهو با شدت رسم سمت زمتر

یش متوقف شد...!   متر

 ود که دقیقا از پا آویزون بودم. حاال موقعیتم طوری ب

وع کرد کرد تو دهنو یهو   تو دستاش گرفت آ.ل.تشو و  رو زانوش نشست مو و رسر

دم و رسفه یمه . ب. م. ل. به ت ی  کردم. زدن...عق متر

 رسید... درازیش تا ته حلقم یم

 کرد.... گریم زبونم تحریکش یم

 کرد...... ذق یم فکم از درد ذق

ون  . نفس که کم آوردم کشید بتر

 

 وار پیچید و رفت تو مخم: صداش پچ پچ

 آورد؟!.. ای که با نگاش چشمامو دریم_ خسته شدی؟..کو اون سایم

 موش شدی؟.... 

 _ها..ها..غل..ط..کردم...ها..ها
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اشکام دیدمو تار کرده بودن،خون تو رسم جمع شده بود و داشت مغزمو منفجر 

 کرد...عقلش زایل شده بود!... یم

 

 _واسه زار زدن زوده حاال!...تو که کم طاقت نبودی!!!!! 

 

 کردم؟!.. کرد ،باید چیکار یمبا لحن مسخرش حالمو بدتر یم

 دیدم ،خالیه خایل.. کردم هییحی نیمبه چشماش که نگاه یم

 بلند شد با دست پر برگشت. 

!قصد ک. ن. و . آب دهنمو قورت دادم ...ک  رده بود امروز منو بکشه!... ی روانی

ه سایز متوسط وصل کرد به  چند  و سیمای نازک متصل به اونو  آ.ل.تم تا گتر

 دستگاه کوچیک وصل کرد! کشید و  فیش کوچیک اون رس سیمو به یه 

 

 : از وحشت چشمام درشت شده بود 

؟؟؟؟من که گفتم غلط کردم،!!!.... _ این چیه؟؟؟ ..چیکار یم  کتی

 ه کثافت دیوث ولم کن... . ب.حقمادر  ِی . م. خ. ت

 

ون و زل یمیم ریلکس نشست رو تخت و سیگارشو روشن کرد،دودشو  زد به داد بتر

 خواست قشنگ این حالتامو تو ذهنش ثبت کنه! انگار یم،من 

دن دکمه تنمو به لرزه انداخت  . صدای تق فشر
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ه !  شوک  برق چنان از تنم رد شد که تموم تنم رفت رو ویت 

 خورد ،صدای دادای لرزونمدونم، تنم به شدت تکون یمدو دقیقه !نیم دو ثانیه یا 

 پیچید تو اتاق..... یم

ا جدام کرد و تو صورتم یمنیمه ن   کرد همه کوبید و اسممو صدا یمهوش از زنجتر

 جی محو بود.... 

 بعدش دیگه تاریگ محض شد. 

**** 

 نشسته بود تن ن  
ی  کوبید،تو صورتش یم داد و جون سایم رو تکون یمروی زمتر

عصت  دستر تو موهاش کشید و نگایه به سیمای باز شده از تن سایم انداخت 

ک وارد کرده بود. 
ُ
 انگار یکیشون در رفته بود و به  نیمه سمت چپ بدن سایم ش

ون،نیم  کرد! دونست چرا قلبشو تو دهنش حس یمرسی    ع بلند شد و دویید بتر

 .... ترسیده بود ...ته دلش خایل بود 

ی ذهنشو قلقلک یم ی  داد: مدام یه چتر

 《من چم شده! 》

لشو از داده بود واسش عجیب تر از حس  اینکه دیوونه شده بود و به کیل کنتر

 اش نبود! ی تازه متولد شدهدلشوره

ی خت  کرد و سایم رو به اتاق دیگه ای منتقل کرد....االن که اینجوری 
دکتر

 دیدش سختش بود! یم

ی کنه و لباس تنش کنه. بتا  تاز یگ خواس  دنشو تمتر
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 منتظر به دهن دکتر زل زده بود: 

 قلبش سالمه ،برق گرفتش؟ویل خداروشکر !... ک بهش وارد شده و _ ش

 

ی که با نگاه به کبودی و زخمای تن سایم  ی کرد و به اخمای دکتر رسشو باال پایتر

 بهش مشکوک شده بود چشم دوخت. 

 

ی دکتر رسی    ع دس  تور داد: بالفاصله بعد از رفتر

ی نمونه مدرک جمع شه.  ی ی کنید چتر  _ بچه ها اینجا رو تمتر

 

ی گذاشت..اونجا دیگه جای موندن نبود.   خودشم سایم رو برداشت و تو ماشتر
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 کشید،به زور الی چشماشو باز کردتکونی به خودش داد ،استخواناش تتر یم

 ... نوری که از الی پنجره تو اتاق پخش شده بود چشماشو زد 

 دستشو تکون داد و متوجه رسیم شد که به دستش وصل بود... 

 به زور رس جاش نشست و اطرافو دید زد

 یه اتاق مجلل!... 

به قدری بزرگ بود که ته اتاق مشخص نبود ،یه در عظیم گردونی درست روبروی 

 که روش خوابیده بود قرار داشت،رو مبال و چند تا از وسایل 
ی

ی و بزرگ تخت سنگتر

 ی سفیدی کشیده شده بود... مالفه

دهنش خشک خشک بود ،رسمو از دستش کشید و به زور رو پاهاش وایساد،دو 

هوش شده سه بار تالش کرد اما پاهاش خشک شده بودن مگه چند وقت بود ن  

 بود؟! 

ی  ی وزنشو تحمل کتی  . باالخره پاهاش تونستر

ی باال  ه رو پایتر !...  کرد انگار قفل بود.. سمت در رفت دستگتر  .لعنتر

 . ازم اومده بود تو یه زندان دیگهب

وع یمبه سمت پنجره شد و تا ی بزرگ و رستارسی که درست از کنار تخت رسر

 چندین متر اونور تر ادامه داشت رفت پنجره باز بود!...چشماش برق زد! 

ی شد که درش درست اون  ی ی که کنار پنجره وایساد متوجه بالکن بزرگ رسست  همتر

ون و وارد بالکن شد!  رس اتاق قرار   داشت،خودشو از پنجره انداخت بتر

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  87 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 اغراق اشک تو چشماش حلقه بست.  هوای تازه که بهش رسید ن  

 ی این هوای خوب شده بود چند ماه بود که ازش دری    غ شده بود؟!!! دیوونه

 دید! کرد عظمت ویالنی که توش بود و به چشم یماز باالی بالکن که نگاه یم

...عمرا یم الیک نبود پنجره ی  تونست از این ارتفاع فرار کنه! ها قفل نداشتر

 

ی برگشت ،زن قد بلند  صدای پانی که از پشت رسش شنید از جا پروندش،نامطمت 

رسید با چشمای درشتش زل زده الغر اندایم با موهای مشگ که تا رس شونش یم

 بود تو چشماش! 

ی انداخت و یه نگایه به  لباساش کرد یه لحظه طبق عادت رسشو پایتر

ت سفید با یه شورت!....   یه تیشر

ی که بعد چند وقت یه آدم درست حسان  دیده بود و این  دست پاچه شد !...همتر

 . تکه اوضاع ظاهریش تعریفی نداش

 

 انگار زن متوجه شدکه گفت: 

م رو تخت  ی _ من پرستارتم...یه رب  ع دیگه میام چکاپ ،برو یه دوش بگتر لباس تمتر

ار  ی  مبرات آماده متر

 

لبخند کوتایه زد و ازش بعد دستشو به سمت جانی که حموم قرار داشت گرفت،

 دور شد. 
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ون ،صدای قفل شدن  لباسانی که گفته بودو رو تخت گذاشت و از اتاق رفت بتر

 اومد تکون خورد و وارد اتاق شددر که 

 

 _ این دیگه گ بود؟؟!..زندانبان جدیدم؟

 

ایط وفق بده ،و این که زن خوش انگار تو این مدت فهمیده بود باید  خودشو با رسر

 به نظر یم
ر
تونست باهاش حرف بزنه و از موقعیتش خت  رسید کش که یماخالق

 دار بشه... 

حوله سفیدی که رو لباسا گذاشته شده بودو برداشت و راهشو سمت حموم کج  

 . کرد 

یه  باحوله موهاشو خشک کرد و نشست روی تخت ، دختر دقیقا یک رب  ع بعد با 

 . کیسه داخل اتاق شد 

 

 _ سالم ،سامیار درسته؟..من بنفشه ام

 

دمو   . ،لبخند کوتایه رو لبش نشسته بود  دستشو فشر

 

 پر سوال نگاهش کردم: 

 ؟.. ایسشنمنو یم_ 
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 روزه که باهات آشناشدم!  ۱۰_آدرین بهم اسمتو گفت 

 

 برق از رسم پرید! 

 روز؟!!!!  ۱۰_ 

 

 هامو هل داد :  شونهآروم رسشو تکون داد و با دست 

 !... و لطفا اینو از دستت جدا نکن _ بله..لطفا دراز بکش برات رسم وصل کنم.. 

 . هوش بودیتو ده روز ن  

 

 شناسه؟_آدرین کیه؟ منو از کجا یم

 

ی وصل کردن رسم با لبخند جدا نشدنیش توضیح داد:   در حتر

 بیتی ؟_اون عکسو یم

 

کشیده شد..آدرین؟..کابوس این اشاره ای به پاتختر کرد نگاهم سمت قاب  

 روزام...اسمش این بود! 
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_ اون آدرینه!...بهم گفت حافظتو از دست دادی و دچار اختالیل عیت  نداره من 

 کنم! کمکت یم

 

 گیج و منگ به لباش چشم دوختم ..جی میگفت؟!...حافظه؟...من؟

 من تموم زجرانی که این مدت کشیدمو قشنگ یادم بود ...تموم دقایقش! 

ی حافظت مشکل داره؟... حاال اومده بودن بهم یم  گفتر

ی خت  نداره!  ی  از چتر
 . شاید ...لعنتر گیج شده بودم .. شایدم این دختر

 

 با صداش به خودم اومدم: 

 _سامیار؟؟حواست هست؟

 

 _من حافظم مشکیل نداره بهت دروغ گفته

 

ه مقدار طوری که یاعصابم به هم ریخت ،با صدای بلند تر از حد معمویل گفتم 

 ازم فاصله گرفت

 _اون دیوث منو دزدیده و شکنجه داده !..من قشنگ تموم لحظاتشو یادمه!... 

 ؟!....                                       تار بودیا و زخمای تنم واسه چیه پرسکنجکاو نشدی که این ک

ف حرومزاده داره چه غلظ یم  ؟خواد منو دیوونه کنه؟کنه؟؟؟..یماون ن  رسر

 تو نقشت چیه این وسط؟خواد من به خودم شک کنم ؟... یم
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 دستامو تو دست گرفت و ازم خواست نفس عمیق بکشم: 

ی  و واسم توضیح داده ،من خت  دارم از همه چتر ی _آروم باش ...آدرین همه چتر

خب؟.. تو نباید اینجوری هیجان زده بشر خییل بدنت ضعیف شده....تو یه 

 . که زخیم هستر تصادف داشتر واسه همینه  

 

ی شدن،همچنان ادامه همینطوری که تو چشمام نگاه یم کرد حس کردم پلکام سنگتر

 میداد: 

 دونم تو مبتال به پارانویانی من،سامیار من یم_خوابت گرفته؟واسه آرام بخشه

 فقط کنم تو درست یمدرکت یم
ی

 ! روم باشلطفا االن آگ

 

 پارانویا؟!.... 

کنه...من دیوونه د بهش میگفتم اشتباه یمحس نداشتم حرف بزنم...بای

 نبودم!....خواب منو تو تاریگ عمیفر فرو برد... 

 

 

 

کنند دیگران برای آزار و اذیتشان *پارانویا: بیماری روانی که افراد فکر یم

روند و دیگران را متهم به کوشند،افراد در فضانی وهم آلود و غتر منطفر فرو یمیم

 کنند! آزار دادن ،یم
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پتو رو روی تنش مرتب کرد ،نگایه عمیفر به صورت غرق خواب سامیار 

 کرد،آدرین گفته بود آدم زودجوشیه! 

 رسمو چک کرد و آمپول دیگه ای به رسم تزریق کرد .... 

 تونست آدرینو ببینه! شد، کتابخونه ته راهرو بود جانی که یماز اتاق خارج

 در که باز شد ،تموم اتاق غرق دود بود 

 ست دود ها رو کنار زد چهره ادرین واضح بود روی مبل چریم لم داده بودبا د

 چرا انقدر گرفته بود این اواخر؟!!!! 

 رسفه کوتایه کرد: 

 کتی خفه شدم...آدرین؟_چیکار یم

 _خب؟..حالش چطوره؟

 _به هوش اومده

 

حرکت رسی    ع رس آدرین سمتشو حس کرد انگار تموم این مدت منتظر بوده باشه 

 ون ابروهاش انداخت: اخیم می

 _ اسمتو فراموش کرده بود! 

 

 رسشو تکون داد: 

؟_حاضی شو یم  رسونمت؛ الزم نیست که بایسر
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ایطش ثابته!   _نه دیگه رسر

 

کرد تو این همه سایل که باهاش بود ی آدرین متعجب و گیجش یمچهره گرفته

 هیچ وقت اینقدر گرفته ندیده بودش! 

 اینجور دیده بودش، شاید...فقط یه بار ... خوب که فکر کرد دید نه قبال ام 

 . به خاطر اون اتفاق نحس

 کیفو پالتوشو برداشت و پشت رس آدرین راه افتاد. 

**** 

عمارت تو این وقت شب تو سکوت عجیت  غرق شده بود ،کنار در اتاقش که 

 سایم توش بود وایساده بود 

کرد شد...تازگیا حس یمکرد الی درو باز کرد و داخل باید خونشدیشو حفظ یم

 زنه! قلبش تو دهنش نبض یم

 تازگیا بدجور آشفته بود.... 

 سایم تو جاش نشسته بودو زل زده بود به عکس توی دستش!.. 

 بدون اینکه رسشو بلند کنه صداش سکوتو شکست: 

 

 !..آدرین؟_من تابه حال اسمتو نشنیدم
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ی دارم پیش خودم فکر یم  شاید دیوونه ای چتر
ً
یم!...شاید واقعا توهم کنم که جدا

 زدم!... 

 

 نگاهشو تو چشمای آدرین دوخت: 

!..شاید یم ی نفهمه که اینجوری _تو آدم خطرنایک هستر ی ه چتر
خوای اون دختر

!...خب متوجه شدم هرچقدرم خودمو جر بدم حرفامو باور  بهش گفتر

 کنه!پس... نیم

 

 ینه به سینه: بلند شد و رسمو کند جلوش وایساد فیس تو فیس ،چشم تو چشم،س

 _بیا یه قراری بزاریم باهم! 

 

 خواست چیکار بکنه؟!... تعجبشو مخفی کرد ،سایم یم

 

 سکوت از طرف آدرین ،سایم رو وادار به حرف زدن کرد: 

ه ام هییحی نمیگم.  _تو هرکاری دوس داری با من بکن منم بات راه میام ،به دختر

 دش بزار من برم. ،بعوضیح بده ویل..!..راجب این دوروغای احمقانت ت

 

 بزاره که بره؟!! 
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حالت سایم زل زد ودستشو رو شونه زد زیر خنده خوب که خندید به چهره ن  

 . داد عقب، طوری که چسبید به دیوار سایم گذاشتو آروم هلش 

 

؟...تو بگو هرجی دلت یم خواد _ دوباره چه فکری تو رسته؟!دوباره دور برداشتر

کارت کردم...بگو تو ذهن مریضت جی پرورش واسه بنفشه تعریف کن!بگو جی 

 دی! یم

 

 ! چهره سایم وارفت!..شک رو انداخت تو جونش

و یادت رفته کش که اینجا میگه _اتفاقا روان شناسه کمکت یم ی کنه!اما یه چتر

 چیکار کتی منم نه خودت!... 

 

 اخمای سایم تو هم رفت؛

 خواد؟! دونی جی دلم یممثال االن یم..... _ من میگم

 

 سایم مالوند
ی

 دستشو رو برجستگ

 چشمای سایم بسته شد و نفساش عمیق! 

 

 سایم رسشو خم کرد آروم زمزمه کرد: . رسشو جلو بردو لباشو رو لبای اون مالید 

 _ویل من...یادم میاد
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 دستشو کشید و سمت تخت برد هلش داد و روش خیمه زد: 

 ! خواد تا واقعیتو از وهم جدا کتی _البته!...زمان یم

 

وع کرد به بوسیدنشتوجه به صورت بهت زدهن    . ی سایم رسر

 . ازش فاصله گرفت و لبه ی تخت نشستبعد از یه بوسه ی عمیق  یه طرفه 

 نگاه کرد. روی تخت  سیگاری دود کرد و به تن کرخت سایم

 امیدش زل زد! به چشمای نا   خورد،تکون نیم

 یعتی باالخره تونست موفق شه!! 

مثل جنازه ها ساکن بود...مغزش درگتر هضِم دروِغ واضیح بدن سایم رو برگردوند 

 داد. بود که جای واقعیت توی ذهنش مانور یم

  . تپش قلب آدرین بیشتر شده بود این مرض جدیدش با هیجان قایط شد 

..سایم رسشو تو تشک  ی فشار داد و دستشو بند شلوار سایم کردو اونو کشید پایتر

 دستاشو بند تخت کرد. 

 و روان کننده رو خایل کرد روش. د پوزخندی ز 

ی چاک باسنش کشید و با دقت فرو کرد ،رس سایم بیشتر تو تشک فرو آ.ل.تش و بتر

وع کرد به عقب جلو کردن...   رفت....یهو رسر

 اشو عقب برد تا مانع رسعتش بشه. صدای آه سایم بلند شد،سایم دست
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 زمزمه کرد:  دستای سایم رو گرفت به جلو پرت کرد روش خم شد و کنار گوشش

؟_ تو ذهنت منو جی تصور یم  کتی

 

 صدای لرزون از لذت سایم بلند شد:  

 کردی! _ تو منو شکنجه یم

 

 توقف کرد و آروم کنار گلوشو گاز گرفت و زمزمه کرد: 

 ! و خشن دوس دارم... _ شاید یادت نیاد،ویل من معشوقتم

 

گردنش گذاشت و محکم یهو دستشو انداخت و سایم رو بلند کرد رسشو تو گودی  

به یم شید ریخت صورتشو تو دستاش گرفتو لباشو کعرق از رس و روش یم،زد ضی

 تو. 

وع شده  با صدای پاشیدن آب سایم یگ صدای بارونی که تازه چند لحظه بود رسر

 شد. 

نفس نفس زن لبای سایم رو ول کرد و هلش داد جلو وباسنشو کشید عقب و 

به زد:   محکم تر ضی

 س کن ...آدرین! ....ب_ بسه
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ی که تو چشماش دوخته شده  ی شنیدن اسمش از زبون سایم ،نگاه التماس آمتر

رت سایم دید پرت شد وسط ی کس دیگه ای رو تو صو بود....یه آن چهره

 واقعیت. 

 

 اخم کردو موهای سایم رو تو چنگش گرفت رسشو عقب کشید: 

 ....ببند دهنتو ....ببند_زر نزن

 

ه رو طوری داد زده بود که  از صدای دادش بنفشه پشت در اومده بود و دست گتر

ی یم  کرد،دستشو جلوی دهن سامیار گذاشت. باال پایتر

 

؟؟.. _سامیار؟...حالت خوبه؟...تو داد زدی؟  آدرین ؟؟؟..اونجانی

 

د و سوال یم ی پرسید،رسشو کنار گوش سایم برد و دستشو بیشتر رو مدام به در متر

 دهنش فشار داد: 

حالت صدات بلند شه!من دارم با توی روانی کنار میام،بعد توی نمک _ وای به 

نی !..تف تو روت!  ی  نشناس به من انگ متر

 

 دستاشو دور شونه سایم حلقه کرد و رسشو از پشت چسبوند به گونه سایم 

به زد که همراتا ته فشارش یم  . ه خودش سایم  دوباره ارضا شد داد اونقدر ضی
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 د رو تخت و بلند داد زد: بدن خیس از عرقشو ول کر 

 _ اینجام بنفشه االن میام برو کتابخونه

 

 دای تق تق کفشای بنفشه شکست. سکوت و ص

 

 _ تو معشوقیم؟!.. 

 

 رسشو تو دستاش گرفته بود....آدرین با لحن بدی گفت:  

 _ خدای من ،من واسه چیه تو پات موندم! 

 

 نگاهش کرد: 

؟چرا بنفشه از رابطمون خت  نداره؟! یم_اگه این جوریه  چرا درو روم قفل   کتی

 کیم؟! 
ً
 اصلن من دقیقا

 

 نفس عمیفر کشید: 

!...نیم_ تو به دیگران آسیب یم  ! تونم همینجوری وِلت کنم زنی

یم؟...  ؟...این که گیم و تو ن  ناموس پارتتی
ً
 جی باید به بنفشه بگم دقیقا
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دونه الیک سیع انیتم یمدونه مشکالت رو در حد این که دوستیم و کسیو نداری یم

 نکن چرت و پرت تحویلش بدی به جاش رو خوب شدنت تمرکز کن !... 

 کم  دارم خسته میشم کم

 

 سکوت نسبتا طوالنی با کلمات شکسته ی سامیار بهم ریخت: 

 _واقعا کسیو ندارم!؟

 

 رو که به فروغ سایم!...باور یمنگاهش متوقف شد تو چشمای ن  
ی

کرد هر دروغ

 داد!؟....یا زیادی ساده بود؟خوردش یم

 

 _ .. ه واسه اثباتش خودت با چشمای خودت ببیتی  بهتر

 

 بلند شد و سمت در رفت: 

 برمت یه جا. شب یم _ 

 

رفت و درو پشت رسش بست،صدای چرخیدن کلید تو قفل ،ذهن سایم رو قفل 

 ناک اوت!*... کرد 

 

به فتی   *اصطالج در کشتر به معتی ضی
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از و محکم باز کرد طوری که بنفشه کسمت کتابخونه ،در از اتاق خارج شد و رفت 

 . مضطربه چقدر  از چهرش مشخص بود جا پرید! 

 

؟_ اینجا چه غلظ یم  کتی

د؟!  ی  +آدرین !جی شد چرا سامیار داد متر

 خت  پاشدی اومدی؟_میگم چرا ن  

 کردم! +باید حالشو چک یم

 

 عصت  پیشونیسو لمس کرد: 

 . کرد خودزنی یم_کابوس دیده بود ...داشت 

 

از این که چقدر بنفشه سست شد از درون وا رفت..متعجب و گیج زل زد بهش 

 واقیع بهش دروغ گفته بود متحتر شد!.. 

 متوجه یماگه نیم
ً
 شد. شناختش عمرا

 افسوس خورد ..خییل! 

کرد آدرین همه جی رو بهش گفته و کش که این وسط بازی تا اون موقع خیال یم

 سامیاره اما... خورده تنها 

 بود!  انگار خودش جزو مهره های سوخته
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ی اونو سامیار در حرکته...رس  شو تکون داد و حس کرد مثل یه جاسوس درجه دار بتر

 از اتاق خارج شد . 

 

 دستش کشیده شد: 

؟...بنفشه کمکش کن! _ کمکش یم  کتی

 

 
ی
 رسشو تکون داد و خارج شد هییحی دیگه رسجاش نبود، آدرین اون کینه همیشگ

ی اسم سامیار،تو چشماش برق یم  ... انداختو نداشترو که با گفتر

 شت! ندا

***** 

ون حس کرد توانانی هر کار دیگه ای رو داره!   پاشو که از اتاق گذاشت بتر

یه عمارت درندشت ،زن مستی با لباس خدمتکار با تعجب از جلوش رد شد،هیچ 

 کس از حضورش اونجا خت  نداشت! 

 تونست  هرکاری بکنه! یمآدرین کش بود که 

و آماده به سمتش با صدای پانی که از  پشت رسش یم اومد برگشت،آدرین حاضی

 اومد..یه کت مشگ چرم پوشیده بود عادت نداشت اینجوری ببینش! یم

 یعتی کش رو که تو ذهنش یادش بود همیشه کتو شلوار تنش بود.. 

ال به حرفای آدرین اعتماد شد که کامتمام این تصاویر واضح تو مغزش مانع یم

 کنه!... 
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،از راه پله ی ی رفتر  ی بلند و مارپیچ که پایتر

 مبهوت طراج داخیل عمارت شده بود! 

 درست جلوی در  ورودی یه "هاریل دیوید سون*" پارک شده بود! 

 برای خودش که عاشق موتور بود مثل یه رویا بود دیدن این برند خفن! 

 دروشن کر  د و خودش موتورو آدرین کاله کاسکتر سمتش پرت کر 

 _بجنب

 

ین  ین موقعیِت، بهتر پیش خودش فکر کرد چقدر راه داره برای فرار از دستش بهتر

 وقِت واسه فهمیدن واقعیت

 ... ترک موتور نشست...دستاشو پشتش گرفت تا نیوفته

 کرد... به رسعت برق تو خیابونا ویراژ میدادن...حس خوب زنده بودن یم

ی ،یادش اومد که  خیابونای آشنا توجهشو جلب کرد،از جلوی پارک که گذشتر

موتورش رو اونجا پارک کرده بود،یادش اومد که پیاده تو کوچه ای که حاال آدرین  

 متوقف شده بود ،توسط یه ون مشگ دزدیده شده! 

 

ی   _چرا ماتت برده!..بتی پایتر

 

 

 !جیگریهدونن چه * یه برند خفن موتور،موتور بازا یم
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ای وایساد!...شبیه ی مخروبهپشت بندش از موتور پیاده شد و جلوی خونه

 اش بود!!!..فقط انگار آتش سوزی باعث شده بود هییحی ازش نمونه! خونه

 . آورد یمی چرمیشو در گیج شد ،گنگ زل زد به آدریتی که دستکشا 

 

؟! _اینجارو یم  بیتی

 

ی کرد...تردیدش از ترس حرفانی بود که از دهن آدرین  رسشو با تردید باال پایتر

ترسید همه جی دروغ باشه و و ترسید حرفاش درست باشه!..یماومد..یمیمدر 

 شد به پرسیدن! دهنش بازنیم بازیچه باشه!...تو کشمکش این فکرا 

 

 یم
ی

 .اسمش جی بود؟کردی. _ اینجا خونت بوده...تو با یه مردی اینجا زندگ

 

به حالت فکر کردن انگشت اشارشو رو لباش گذاشته بود و چشماشو ریز کرده 

 بود: 

 _آهان فرهاد...فامیلیش یادم نیس

 

 ای نداشت... تو ذهنش واسه این اسم هیچ خاطره

ای داشتر باهاش!من ندیده بودمش قبل آشنایت با من بوده دونم چه رابطه_ نیم

 بیتی چیکار کرده با اینجا، ُمرد! سوزی که یمی آتش ویل تو یه حادثه
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 اخماش تو هم رفت!..چرا اینقدر این حرفا به نظرش مسخره اومد! 

 انگار وسط یه دروغ واضح بزرگ وایساده باشه!  

 

شو گرفت و چسبوندش به دیوار آدرین اخماش تو هم رفت ،یهو پرید و یقه

 صداش آروم نبود،چشماش غضب ناک بود : 

دم ،برو گمشو خودت س مث کسانی نگام نکن انگار دارم رسر تحویلت یمنامو ن   _دِ 

س.   بتی
 از یه دیونر

 

با حرص دستانی که دور یقش حلقه شده بودنو پس زد ،آدرین ولش کرد و تکیه 

 داد به موتور و منتظر نگاش کرد... 

 که با یه نگاه به اطرافش رفت سمت در قهوه ید و یدندوناشو رو هم سا
ی

ه رنگ ای تتر

ی درو دوتا در  فاصله از خونه د ؛زن پتر ی کذاییش داشت،لباشو تر کرد و زنگو فشر

ی که   شو دید با بهت از جا پرید. چهرهباز کرد همتر

 

وع به حرف زدن کرد: با ته  ته پته رسر

 ...خدای من! اوه پناه بر خدا!!! _ 

 متعجب پرسید:  سامیار 

 شناسید؟_ خانم شما منو یم

 زن با یه چهره ترسیده دستشو روی سینش گذاشت و سیع کرد نفس بکشه

 _حالتون خوبه؟
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ی گفت.  ی  زن دستشو به حالت صلیب به سینش کشید و زیر لب چتر

 

؟من خیال کردم  که تو..توی آتش سوزی  _خدای من!...پشم تو واقیع هستر

 مردی! 

 

زن چشم دوخت، آب دهنشو قورت داد و حس کرد مجبوره اینو  گیج تر به لبای

 بگه با دودیل گفت: 

 تونید کمکم کنید؟...خییل گیج شدم! _ من حافظمو ..از دست دادم ،شما یم

 

 کرد که زنده شده ! ای نگاه یمزن با نگاهش رستاپاشو برانداز کرد گویا به مرده

 

ی زیادی نیم ن واحدی که شما با یه مرد جوون دونم فقط این که او _پشم من چتر

ای توش ساکن بودی تو آتیش سوزی سوخت و دوتا جنازه پیدا شد..!خدای دیگه

 من پس تو جون سالم به در بردی؟......خدا نگهدارت باشه!... 

 شناختید!؟_شما اون مرد جوونو یم

 . _ آه....نه ...خیال کنم اسمش فرشاد؟...اوم...نه فرهاد ،فرهاد بود 

 _اینارو از کجا یم دونید؟

  آپارتمان ارث پدری من بود،اخواهرم اونجا رو بهتون اجاره داد بود  چون اون -

 ! ای پشممن واقعا خوشحال شدم زندهآه پناه بر خدای بزرگ! 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  107 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

سامیار تشکر کرد و از مقابل چشمای پر بهت زن کنار رفت، به سمت آدرین  

 برگشت . 

د و دقیق آدرین سیگارش ی کرد دست و پاش کش حس یم... کرد نگاهش یم پک متر

 اومده! 

 دود سیگارشو تو صورتش فوت کرد. آدرین به سمتش اومد و جلوش وایساد ؛  

ون بیاد ،کشته میشه...!   که قراره از دهن آدرین بتر
ی
 حس کرد،با  حرق

 

 : اما مثل گلوله ذهنشو جر داد  صدای آدرین زمزمه وار بود 

 کشتیش خونه رو تو آتیش زدی!..من نجاتت دادم  _ تو مسبب مرگش بودی، تو 

 

 یه آن قلبش نزد!.... 

ِ وسِط یِه خیابون، تو یه سیاره
ی
 ی غریبس! حس کرد یه موجود اضاق

 حس کرد ذهنش بهش خیانت کرده! 

اومد ... چون دیگه آدرین به زندانش رفت، یادش نیم این که چطوری  همراه

ل پاهاش دست خودش نبود ...   کنتر

ی دیگه ای مگه مهمه وقتر   .... آدم به خودش خیانت کنه چتر

 این که آدرین باهاش چیکار کنه مهم بود مگه ؟... 

 اون لحظه دلش یم
ً
 تونه تحت فشارش بزاره!.. خواست آدرین تا جانی که یماصال
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ی دستشو بند شونه آدرین کرد..   وارد عمارت که شدن از جلوی اتاق که گذشتر

 نه به سمتش کردآدرین نیم نگایه از شو 

 

 _ چرا نجاتم دادی؟

 _ اشتباه کردم

 

 آدرین اینو گفت و رفت..ویل ضفا منظورش حسانی بود که داشت! 

کرد واسش مهم اینکه تموم اشتباهش وجود سایم بود کش که تازگیا حس یم

 شده!... 

د به اون راه...  ی  همیشه رس این جریان خودشو متر

کامل بسته نشده بود که سایم خودشو تو آدرین وارد کتاب خونه که  شد در  

 انداخت... 

 . به چهره ملتهب و ناراحتش نگاه کرد 

ی برداشت و بو   سه عمیق و پر التهان  ازش گرفت. یهو سمتش ختر

 

 آدرین متعجب از رفتار سایم به عقب هلش داد و با اخم گفت : 

؟...چه مرگته؟_ چه غلظ یم  کتی
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 اش از درون راه افتاده بودن: سایم تا مرز گریه رفته بود ویل اشک

؟...پس کمکم کن بزار همه جی از ذهنم پاک شه_  ..هرکار مگه تو معشوقم نیستر

...وگرنه دوس داری باهام بکن یه کاری کن فراموش کنم همه این واقعیتای مزخرفو 

 همینجا از هم یم پاشم! 

 

 مردمکای چشمای سامیار لرزون خسته و ترسیده بود. 

 چسبید بهشو سفت و سخت بوسیدش.  به ثانیه نکشید 

ی و روش خم شد دستاشو برد زیر  هن سایم. کوبیدش به متر  پتر

خواست خودشو گردنشو محکم گاز گرفت ،صداش تو گلو خفه شده بود...انگار یم

ود باز کرد ی اتاق آویزون بتنبیه کنه....ولش کرد و کاور کتو شلواری که گوشه

ون کشید  و دستاشو از پشت شت برگردو سایم رو به پ؛کرباتشو بتر ی ند سمت متر

 بست. 

 _محکم تر ببند

ی و  شلوارشو کشید کروات دور دستاشو محکم تر کرد.   ابروهاش رفت باال...گره پایتر

 محکم کوبید تو باسنش. 

 _محکم تر... 

 پوزخندی زد ..سایم دیوونه شده بود ! 

 خوای؟..باشه_محکم تر یم
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 با  از اتاق خارج شد ...وقتر برگشت دست پر 
ر
تا ریشه دستش  ۱۲۰اومد..شالق

 رد رو تنش. گرفت و محکم فرود آو 

 صدای دادش خفه بود....لباساشو کامل از تنش کند و آِب یخو خایل کرد روش... 

 کرد. ش خیس باشه دردشو بیشتر یماینکه بدن

 وبید ...صدای داد سایم بلند شد. دوباره محکم شالقو ک

 

 _ آه ...محکم تر! 

 

ه سایم به قرمزی   رفت. کوبید و کوبید و کوبید....انقدر که پوست تتر

ی افتاده بود. اونقدر که پاهاش تحمل وزنشو از دست د  اده بود و کنار متر

ون اومد...دستاش به  . لرزید لرزه افتاده بودن...یم از اتاق بتر

ون اتاق...سامیار داخل اتاق..   آدرین بتر

 کرد! نگاش یمرسشو باال اورد بنفشه با تعجب 

 

 شده؟_آدرین این چیه دستت؟..جی 

؟کار یم_ تو اینجا جی   کتی

 _حالت خوبه؟
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 : رفت سمت گونشو پس زد دستر که یم

؟گم اینجا چیکار یم_ یم  کتی

 _اومدم سامیارو ببینم! 

 _امروز ..نمیشه بعدا بیا ..االنم برو

 _آدرین...؟

 

 با حرص توپید: 

 االنم برو....زود! _ خودش خواست بنفشه!..خودش 

 

دونست آدرین وقتر بنفشه همونطوری که اومد مثل برق ازش دور شد..یم

.این آدرین جدید اونقدرام شناخته شده نبود شهعصبانی باشه منطفر رسش نیم

 براش! 

 

 زشش کمتر بشه ...برگشت تو اتاق. دستاشو مشت کرد تا لر 

و گرفته بود و باال میارد  ی  . سامیار گوشه متر

د با دست       سامیارو گرفت و سمت خودش یجلو رفت و بازو ،اش چشماشو فشر

 . گردوند؛با دست پشتش کوبید   بر 

 لرزید . اش بدنش یموند به شونهسامیار رسشو چسب
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 کرد،بدون اشک ،بدون صدا. ریه یمگ

دست برد تو موهاش،یهو  ریشه موهاشو گرفتو کشید ورس سامیار به عقب پرت 

 شد: 

؟نمانی یم _ چه مرگته؟..مظلوم  کتی

 

 چشمای سامیار نفرت داشت ُپر ِپر! 

 ود بود. اما فرق داشت این نفرت، از جنس تنفر از خ

 سامیار مثل بغض بود،شکستش! 

به پهلو چرخوندش و یگ از پاهاشو برد باال از پشت چسبید بهش رسشو کرد تو 

 گوشش: 

 . کنم_ هیش..هیش..من حالتو خوب یم

 

 ... ش .ل.ت. آ دستشو رسوند به 

 

 

 

 

**** 
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یه لیوان قهوه داغ داد دستشو نشست ،پتو رو دورش پیچید و رو تخت نشست 

 کنارش: 

 

ه؟..آدرین بهم گفت اون شت  که من اومدم کابوس دیدی !  _ سامیار حالت بهتر

 خییل نگران شدم

 

 ؛اون اتفاق  از روز گذشته بود  چند به بنفشه نگاه کرد، فقط 

اومد که تو کتابخونه از رسناچاری از ترس موجود روانی یادش یمچند روز جهنیم ! 

نه به ته خط گریه  ی  افتاده بود. که دست به هر کاری متر

دروغانی که آدرین گفته بودو باور نکرده بودو به جنون رسیده بود از این که نیم 

تونست برای خودش کاری کنه...بیشتر ترسیده بود از مرد دیوونه ای که راحت  و 

ی آب خوردن ذهنشو به بازی گرفته بود.   عتر

 

 یه قلوپ نوشید و آروم لب زد: 

 کرد دیشب  دیدم ...خییل واقیع بود! + کابوس دیدم منو شکنجه یم

 

 بنفشه محتاطانه پرسید: 

 ...تو..خودت خواستر سامیار؟اون روز  _ تو 
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 ُبراق شد تو چشمای پر سوال بنفشه آروم حرف زد: 

 ..خودم بخوام بزنم یا بهم تجاوز کنه؟کدومش؟+ منظورت از خودم چیه؟

 

 چشمای بنفشه گشاد شدن.. 

 +آره خودم خواستم بزنم..فقط بزنم! 

 

 خت  نداشت! 
همه اینجا دستشون تو پوزخندی زد ..همش سیاه بازی بود. این دختر

 خود خرش ساده بود که به رسر و ورای اونا گوش میداد.. یه کاسه بود. 

 

 جانی که ذهنش یایر یم کرد زمزمه کرد. جمله یآدرنو تا سامیار 

 

 بنفشه هنوز تو بهت حرفاش بود: 

؟  + این جمله ای که به آلمانی بهم گفت یعتی جی

 

 اومد حرف بزنه که دستشو باال برد: 

+ من احمق نیستم بنفشه!..خر نیستمخودتو نزن به اون راه...االن این خییل وقته 

 تو مخمه! 

ی گچ بود،انگار واق  اشه. خت  ب عا از این یه موضوع ن  رنگو روش عتر

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  115 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

..یعتی آدرین... 
ی

 _ خدای من سامیار!!..ایتی که..میگ

 

 عصت  خودشو سمت بنفشه کشید و آروم گفت: 

 که باهام نی کار کرده پس کمکم کن! 
 +اگه واقعا خت  نداشتر

 

 ..لباش لرزید: مات و مبهوت نگاهش یم کرد 

...نداشتم!   _من خت 

 

 نفسشو فوت کرد و گفت: 

 . معنیش جی میشه؟..  +

 

 دستاشو رو صورتش کشید و نفسای عمیق کشید. 

 زمان اینه که تقاص کارای گذشتتو پس بدی!..من..سام.. یعتی _ 

 

 . ش دیگه زر اضافه نزن گمشو..دروغوهای کثیف ..                         دونستم !..هی_ یم

ه یه لحظه ،یه پیش خودتون فک کردین من حرفاتونو باور کردم ویل فقط واس

تو توی پتیاره ام کم تقصتر نداری!تو لحظه شک کردم...این شک مغزمو سوزوند.. 

 یم دونست یواسه جی نزدیکم شده و هیچ کاری نکردی کر شدی کور شدی! 

ی گفت:   با داد سامیار سمتش پریدو دستشو گذاشت رو دهنش و التماس آمتر
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 ...میگم واقعیتو بهت یم گم! _ سامیار گوش کن! 

 

وع کرد به حرف زدن؛ا  ون روز بنفشه رسر

اینو گفت که تو اون ده روز که تو کما بوده ،خود بنفشه مرتب باالرسش میومده و 

 کرده! ناخودآگاهشو تحریک یم

کرده که ملکه ذهن ای رو تکرار یماین که بصورت مداوم توی ده روز ،جمله

 ای مثل: سامیار بشه ،جمله

 "من حافظمو از دست دادم!" 

ایط روان ا  ینکار باعث شده حرفای اونارو باور کنه...اینو گفت که تحت رسر

خوانو تو رسش شنایس میتونسته کامال حقیقتو از ذهنش پاک کنه و دروغانی که یم

! جا  ی  کتی

نتیجه ای که به  و  ده و این کارشون ناقص انجام شدههوشیش کوتاه بو اما زمان ن  

 اومده تاثتر ِکوتاه مدت داشته.  عمل

 ینکارانی که باهاش کردنو نگفت. اما بنفشه دلیل همه ا

به نظرش بنفشه یه شخصیت نصفه نیمه اومد کش که در اوج وفاداری ،به 

آدرین خیانت کرد و اونو فراری داد و در اوج ن  وفانی ،وفاداری نشون داد و راز 

 آدرینو واسش فاش نکرد! 

 . چرخید حاال تو خیابون رسگردون یم

 از زخم ! ن  هویت ،پر 
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به خودش که اومد جلوی خونه الهه وایساده بود؛ بعد از حرفای بنفشه حاِل 

خون  نداشت به کیل تموم دنیا جلوی چشماش رنگ باخته بود ،اینهه زمان،تو 

 دونست! تموم این مدت هدِف انتقایم شده بود که حتر دلیلشم نیم

د...طول کشید تا در باز شه.الهه با ی ، یه ظاهر دستشو رو زنگ فشر ه لباس لیمونی

 ژولیده ،با چشمانی که تا آخرین حدش گشاده شده بود، جلوش وایساد! 

ی عادت کرده بود. ا دیدنش یمای که اطرافیان بخب این چند وقته به قیافه  گرفتر

 _ سا..سامیار!!!!! 

 

ی صدمه نبینه! یهو غش کرد،پرید تو و بدن ن    جونشو گرفت تا با برخورد به زمتر

 و پشت رسش درو با پا بست.  داخل شد 

خونه رفت و با هدف  ی بدن الهه رو روی تک کاناپه کرم رنگ گذاشت،به سمت آشتی

 پیدا کردن الکل تموم کابینتا رو زیر و رو کرد. 

قویط کوچک الکل رو زیر بیتی الهه گرفت،؛دو دقیقه بعد الهه چشماشو رو هم 

 فشار داد و کیم بعد کامال باز کرد. 

 په نشست: کنارش رو کانا

ی االن؟  +حالت خوبه؟..بهتر

 _سام...سایم
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 اشک تو چشماش جمع شد و خودشو تو  آغوشش انداخت و با صدای لرزونش : 

 _ سایم..من فک کردم مردی!.. 

 

هق هقش پیچید تو اتاق،دستاشو پشت بدن نحیفش کشید و دایره وار حرکت 

 : داد 

 . داشتم + اشتباه بود من حافظمو از دست داده بودم یه تصادف

 

ش جی باید یم ه ،مثال به دوست دختر  گفت!.. پیش خودش گفت دروغ بهتر

 بگه تموم این مدت برده یه سادیسیم که تشنه به خونش بوده ،شده!!! 

م...االن حالت خوبه  _الیه بمتر

ی حرکت داد و چک کرد...   با دستاش صورِت سامیارو به طرفتر

ی آورد   . دستای کوچکشو تو دست گرفتو پایتر

 

 . ..ویل به کمکت احتیاج دارم+من خوبم

 نگاهش نگران شد: 

 شده؟؟..ات..اتفاق بدی افتاده؟_جی 
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 که داشتم مقرصم واسه این دنبالم یم
ی
گردن!..االن دقیقا +نه فقط من تو تصادق

؟!   مثل یه مجرم فراریم میشه قایمم کتی

 

ی دیگه ای نرسید..باید احتیاط یم دنبالش  کرد آدرین صد در صد به ذهنش چتر

 گشت ... یم

تونست جلوی بنفشه با همه کمکیم که کرده بود واسه فراری دادنش ویل نیم

ه.   آدرینو بگتر

 شده تو این مدت!..خییل حرفات مبهمه! _ واسم دقیقا باید تعریف کتی جی 

 +بزار بعدا!..االن خستم

 

 محکم بغلش کرد.  الهه رسشو آروم تکون دادو 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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کنار زنی خوابیده بود که مدت ها ازش دور بود توی خونه ای بود تو سکوت شب  

 عادیش. 
ی

 که براش آشنا بودو اون برگشته بود به زندگ

 

 الهه رسشو رو سینه اش گذاشته بودو محکم در آغوش کشیده بودش 

پشت رسش گذاشت و موهای کوتاه پشت گردنشو  نوازش  ی ظریفشو دستا

 وارانه تو دست گرفت: 

 . م واست تنگ شده بود _ سایم دل

 

موج موهای بلندشو آروم  و آروم  با انگشتاش شونه کرد و اونو سمت خودش  

 . لباشو گذاشت رولباش و محکم بوسیدشکشید و 

اشو روش خم شد و محکم تر لبریف لبای الهه بدنشو آتیشر کرد. حس لطیف و ظ

 فشار داد. 

ش . ت. ل. آ  یرو شلوارش نشست آروم بازش کرد و دستشو  کمر دست الهه رو  

ون  خواب حریر شو  حرکت داد..لباس  . از تنش کشید بتر

قب هلش داد بوسیدش الهه به عچرخوند و پر رسو صدا یمزبونشو دور زبونش یم

 و به چشماش نگاه کرد. 

 

د:  ی  نفس نفس متر

؟!! _ سا..سایم چرا راست نیم  یسر
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 : ی الهه ی آشفتهزل زده بود به چهرهچشماش درشت شد،نامفهوم

 نکنه مشکیل پیش اومده باشه واست بخاطر تصادف؟ _ 

 

 کنارش زد و تو جاش نشست. مغزش قفل کرد... 

 

 الهه حالشو که دید خودشو تو بغلش جا داد: 

احت نباش عزیزم یم_ سایم نگران ری چکاپ!هان؟!..االن اصال فکرشو نکن استر

 باشه 
ی

ی خنک بیارم بخوری هوم!؟ یم خوایکن شاید از خستگ  واست یه چتر

 

خونه رفت.  ی  الهه بلند شدو به سمت آشتی

 و خودشو  به پشت رو تخت انداخت.  دستاشو رو صورتش گذاشت

!..با من چیکار کردی   آدرین حرویم! لعنت بهت ... ؟! دیوث عوضی لعنتر

 

 

 

 

 "پایان فصل اول"
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 ! دوم: روزنه ای از نور فصل 

 

 ...... یه ماه بع  د ..... 

 

 (: سامیار)

 صدای مخلوط کن تو مخم بود دستر رو پیشونیم کشیدمو تو جام نشستم.  

 

 اله           ه!!!!.اونو خفه کن! -

؟!  نی ی  +چته چرا داد متر

 خودمو پرت کردم رو مبل،اومدو کنارم نشست.دستر تو موهام کشید: 

 ای؟عزیزم ،جی شده چرا امروز انقدر بهم ریخته —

ی به ..فقط یه خت   دستم رسید!  +هییحی

؟! -  که گفتر
ی
 رس جریان تصادق

 +اوهوم

 کرد : بلند شد و قدم رو اتاق و یط یم

ه و ویل سایم من واقعا نیم - فهمم!!چطوری میشه آخه ؟؟؟خونت آتیش بگتر

ی!   فقط تو جون سالم به در بت 
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 دروغ یم+الهه تو این مدت من صدبار واست تعریف کردم یعتی یم
ی

 گم! گ

 

 ی مافیانی که دنبالت باشن! جنگه؟؟؟!!مگه تو کله گنده آخه سایم مگه-

یس و یه ماهه ای تو ؟اینجوری که از سایهپابلو اسکوباری مگه ؟گ ی خودت میتر

ون!   پاتو از در نزاشتر بتر

 

دادم عذاب وجدانم ش کردم ،من داشتم دروغ به خورد این دختر یمنگایه به چهره

از من بعد از فهمیدن حقیقت از طرف  ،فکر کردن به حس تنفرشاز یه طرف 

 ذاشت. دیگه بدجور تو فشارم یم

 

گم ویل نگاهت نسبت بهم عوض نشه! تو تموم این باشه الهه من راستشو یم-

ی ازت مخفی یم  کردممدت واسه همتر

 

 نگاهش مردد سمت دستم رفت اونو تو دستش گرفت: 

از لحاظ عاطفی چه  دونی من منتظر حقیقتم هرچیم بشه من پشتتم چه+بگو یم

ی دیگه ای!   هرچتر
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ی بود،رو دستای قفل شدمون:   رسمو تکون دادمو نگاهم پایتر

..داشتم ..اسمش فرهاد بود...مو...مواد فروش بود اون شب با کیلو کیلو - یه رفیفر

مواد با یگ از دوستاش اومد خونم ،این که دشمن داشته باشه طبیعیه اینه که 

ی دوتا جنازه پیدا کردنهدف قرارمون دادن منم د  ررفتم،واسه همتر

 بعدشم که  تصادف کردم و یه مدت حافظمو از دست دادم! 

 

 بلند شد و کیم قدم زدناباورش که افتاد دلم جمع شد!..  چشمم به چشمای

این که دروغام که هر ،کردم حس آشغال بودن بهم دست میداد بهش که نگاه یم

دباالتر یم روز روهم انباشته میشد و مثل یه  کوه ی  رفت حالمو بهم متر

ی حقیقتر که برای خودم هنوز قابل هضم نبود سخت تر بود.   ویل گفتر

 کرد که الهه با فهمیدش، دورت میندازه!! این فکر مدام مغزمو سوراخ یم

 همه اینا منو کرده بود یه دروغوی کثیف! 

 

و مهمونی +وای سایم..یعتی تو افتاده بودی تو خط مواد!.وای خدای من!.منو ت

زیاد رفتیم موادم زیاد زدیم ویل تفرییح، این که تو به عنوان پخش کننده 

!....نه نمیشه!سایم حاال این کش که دنبالته کیه؟  بایسر

 

خونه: ،چرخید چشمای ترسیدش تو صورتم یم ی  بلند شدم رفتم سمت آشتی

-  ..!  یه دیوونه روانی
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 ذاشت پررنگ تر شد: نیمی آدرین که این چند وقته تو کابوسام راحتم چهره

 بره یه حرومزاده! یگ که از زجر کشیدن دیگران لذت یم-

 

ی که بهش فکر یم شد،الهه کردم موهای تنم سیخ یمدستر به چشمام کشیدم،همتر

 چشماشو ریز کرد: 

؟+امروز جی   شنیدی؟که انقدر..بهم ریختر

 . گشتکرد و دنبالم یمیگ این اطراف ازم پرسوجو یم-

 

 کشید : هیتی  

؟...حاال جی +وای سایم دروغ یم
ی

 کار کنیم؟! گ

 آشفته شد رفتم سمتشو موهاشو پشت گوشش فرستادم: 

م خب!...توام یه مدت برو مسافرت- ی منو من امروز از اینجا متر  هیش...ببتر

ی منو ،رستو بیار باال ..خوبه ..الهه دنبالم نگردی خب؟.هیچ وقت سمت پلیس  ببتر

م.. ماس یمنرو باشه!.من باهات ت  گتر

 

ی رو رها کردم ی که با تمام .... تنها وسط اتاق، گریون و ترسیده من دختر دختر

ی  کرد بخاطر  اون تصادفه کوفتر ساختگیه باهام موند ،ناتوانیام که فکر یم دختر

ایم بود که تموم قلبمو پر یم ی و احتر کرد کش که دوستش که حسم بهش تحستر

 داشتم!... 
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 از تو ذهنم هیچ وقت پاک نشد.  حس دوست داشتتی که

یه ماهه تموم فکر کردم و فکر کردم و حاال درست جلوی نحس ترین جای دنیا 

 کردم خارج شدن ازش آرزو باشهبودم ...جلوی عمارنر که یه روز فکر یم

 حاال با پای خودم برگشته بودم. 

 در با صدای تیگ باز شد. 

 ودی فاصله داشت . متر با ور  ۵۰۰وارد باغ عمارت که شد نزدیک 

زن جوون و باریک اندایم که لباس خدمتکارا پوشیده بود توی چارچوب وایساده 

شناختش،با دست راهنمانی کرد که داخل بشه،سکوت بود از قبل دیده بودش و یم

 محض بود. 

چشم چرخوند تا ببینش اما کش جز خودش اونجا نبود صدای پانی از پشت رسش 

 متوقف شد: اومد و درست کنارش 

 سامیار؟؟؟-

 

 بزنه کشیده شد 
ی
چشمش که به بنفشه افتاد سمتش چرخید،قبل از این که حرق

 و در پشت رسش محکم بسته شد تو 
ر
 . اتاق

 

 دستای بنفشه رو از دور بازوش جداکرد : 

؟ -  چیکار میکتی

؟؟دیوونه+تو اینجا چیکار یم ؟؟؟کتی  ای سامیار؟؟؟.واسه جی برگشتر
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 شمای گشاد شدش انداخت: نگایه توی تویس چ

 واسه تسویه حساب برگشتم!   -  

گرده بعد +سامی    ار!!...واقعا عقلتو از دست دادی؟آدرین داره مثل جی دنبالت یم

 توی احمق! 

 

کیم مکث کرد،بنفشه نگرانش بود یا دلیل دیگه ای داشت!.اینجا همه واسش پر 

 از ابهام بودن. 

 با آدرین بزرگ شدم،فهمید فراریت دادم واسه -
ی

ی سامیار من کسیم که از بچگ ببتر

ی بار طوری باهام رفتار کرد  طوری زد تو گوشم که هنوزم هضم نشده ،اولتر

دونم که چقدر دنبالته اش خت  دارم یمواسم!!.اونم فقط به خاطر تو....من از کینه

! !.بعد تو...نیم  فهمم چرا برگشتر

 

ی کینه ای که بهم نیم+واسه ه ی دیگه، همتر  یممتر
ی

سم ،تو گ خوام از خودش بتی

 کنه باید با عواقبش روبه رو بشه نه؟! خودتو دخالت نده؛ کش که خیانت یم

 

ه در قبل این که برم دوباره برگشتم و زل زدم  چرخیدم و دستمو گذاشتم رو دستگتر

 تو چشماش: 

زویسر توام منتظرش باش! واسه کارانی دید نه فقط اون توام ج+البته تقاص پس یم

 که باهام کردی! 
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 که اون موقع توش 
ر
رفتم و در پشت رسم کوبیدم،از پله ها باال رفتم و جلوی اتاق

 مستقر بودم وایسادم. 

ی یم ی ش نشسته بود و چتر ی نوشت درو باز کردم و داخل شدم..آدرین پشت متر

ی بار یه  انگار انتظارمو . رسشو باال آورد و نگاهش روم قفل شد  نداشت،برای اولتر

ی از تو چشماش خوندم.....متعجب بود!   چتر

 کرد. از جاش بلند شد اومد سمتم دورم چرخید،صدای قدماش اعصابمو خرد یم

وم گذاشتو هلم داد،میخ دیوار کرد ،یهو ساعد دستشو رو گلجلوم وایساد و نگاه یم

 . شدم

 

رسویس ببینم چه گیه ازم طلب با پای خودم اومدم حرومزاده !...ولم کن دهن  -

 داری؟

 

 محکم فشار داد پوزخندی زد: و   آ.ل.ت.مدستشو برد سمت 

 گم چطوری جرئت کردی بیای!نگو خایه ات گنده شده! +یم

 

 محکم هلش دادم عقب: 

و ازم گرفتر . ن. و . زر مفت نزن ک- ی ی!..توی حرویم گه زدی تو زندگیم!....همه چتر

 ،کثافت آشغال.... هویت ام ،ن  االن یه مرد مرده
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 یهو با مشت کوبیدم تو سینش: 

مو گرفتر االن اصن معلوم نیست چیم باهام جی . د . ن. و . ک- ی کار ه حرویم همه چتر

 کردی؟؟؟

؟  خییل تکتی بعد اومدی اینجا داد و بیدادم یم+توی نکبت فرار یم م . خ. کتی

 داری

ی ،مشت لگدانی که پروندم تو دماغش خورد  و خونریزی کرد یهو پرتم کرد رو زمتر

ی دست و پامو قفل کرد:   اما در نهایت کف زمتر

یو واست روشن کنم سامیار - ی اومدی فکر نکن  با پای خودت  حاال که!  بزار یه چتر

 کنم! کوتاه میام و به خاطر فرارت تنبیهت نیم

دم.   دندونامو رو هم فشر

 _دلیل یم خوای؟

 .  دوتا چک آبدار توی صورتم زد بلند شد 

 اهنشو باز کرد و اونو درآورد و پشت بهم وایساد: دکمه های پتر 

 + اینا جای چیه؟

 ه ردای قرمز روی کمرش انداختم.. نگایه ب

 سمتم برگشت و دوطرف فکمو تو مشتاش فشار داد: 

 کنم جواب بده ! سوال یم -

 محکم توی شکمم کوبید: 

 ه.... شالق رده+شالق.. 
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 آره دقیقا... -

دستاش گرفت صورتش درست مماس،با صورتم دوباره سمتم خم شد و فکمو با 

 بود: 

 دی روشن شد؟! تو داری تقاص اینا رو پس یم-

 +رد گه خوری تو رو من باید بدم؟....من این کارو  کردم باهات؟

 

 به ثانیه نکشید با مشت افتاد به جون صورتم... کوبید  و کوبید و فریاد زد: 

! +گ      ه میخوری فرار یم .گه خوردی از من فرار کردی....دهنتو رزه آشغال.. . ه کتی

      ام کثافت... . گیم

 

شت لگد گرفته تصویره تار و ناواضِح صورتش که با تنفر خالص  زیر م

  بودم،غمناک بود. 

 

د و تنفر حس باشم یا دردی حس نکنم نه! اما این صورت پر از در نه این که ن  

این که من با این مرد چیکار کرده بودم که اینجوری بیشتر قلبمو جمع کرد... 

 ورزید! خالصانه تنفر یم

 

 

***** 
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 کرد. با حرص زخمامو ضد عفونی یم

 

اه یمزیرلب غر یم  گفت: زد وبهم بدو بتر

 احمق!  دوس داری کتک بخوری تو دوس داری مثل آشغال باهات برخورد شه! -

 

 : کیم تو گوشم زد و چک محگذاشتمو یهو بوسیدمشپسم زد رو صورتشدستم

؟!!!!! چه غلظ یم-  کتی

 

 صورت زخیم و درد ناکمو تو دستم گرفتم: 

 +پیش خودم فکر کردم شاید عاشقم شدی که کمک کردی فرار کنم! 

 چرت و پرت نباف. -

 

 پوزخندی زدم به ابروهای گره خوردش: 

 +مگه اینکه عاشق آدرین شده بایسر بخوای منو ازش دور کتی نه؟؟!! 

 

 پرت کرد تو صورتم. 
ُ
 لباشو به دندون گرفت و بانداژ

ه! ... +کدوم گربه محض رضای خدا موش یم  گتر
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 از حدت نگذر! -

؟  +عه حدم دارم!؟..فقط موندم چرا باید نقشه آدرینو خراب کتی

ای داره مگه ؟نگو دلت سوخته که اگه اینجوری بود، زودتر از اینکه دلیل دیگه

 کردی! یم باهام اون کارارو کنه کمک

 

ی که  برگشت سینه به سینه آدرین حرفام بهش نساخت که بلند شد  تا بره اما همتر

 . یشه نقش اول نمایششون من بودم خب همشد. 

 . بردمای که درست کرده بودم لذت یمحاال داشتم از معرکه

 

 آدرین  که تا اون موقع ن  صدا داخل اومده بود به حرف اومد: 

 ؟بنفشه؟!.سایم جی میگه -

 کنه! +جی رو؟!!..انقدر کتکش زدی مغزش درست کار نیم

 بند دستای آدرین شد: که بره موهاشاومد 

دلیل خون  آورد!!وگرنه چرا باید فراریش بدی؟!!مگه این که عاشقش بایسر -

 هوم؟! 

 بغض تو گلوی بنفشه کلماتشو به لرزه درآورد: 

ردم +با من اینجوری رفتار نکن!منو نچزون! تو هیچ وقت اینجو 
ُ
ری جلو کش خ

 کردی آدرین؟! نیم
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؟! ام که یمبه نظرت من شبیه آدریتی -  شناختر

ی رفت، نالید:   بغضش شکست و مقاومتش از بتر

 +نه ..نه اون کش که عاشقش شدم! 

 

پسش زد و به حالت دو از در خارج شد.آدرین مهم نبود براش که انقدر خونشد 

 کرد!؟نگام یم

 

!!! یمبینم داری تفری    ح یم-  کتی

 خودمو جمع و جور کردم: 

 +نه من فقط دنبال حقیقتم!رازشو واست فاش کردم بد نشد که! 

 

 سمتم اومد و پشت رسمو گرفت و کشید جلو پیشونیشو چسبوند به پیشونیم: 

 ام فکر نکن بخوای بازیم بدی. هاصال یه لحظ-

نیستم مثل تو  بلد دونی اگرم بخوام اصال +نه به هیچ وجه !من خودم بازیکنم..یم

 کثیف بازی کنم! 

 خندید بلند و صاف. 

نی تحریکم یم- ی ! ...یطوری که دلم یماینجوری که حرف متر خواد از اینجا پرتت کتی

 ! ی  کنم پایتر
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ی برداشت و زبونشو کشید رو لبام گرمای زبونش که پیچید دور زبونم یه  سمتم ختر

ی تو دلم تکون خورد!  ی  چتر

ون میومد رفت ،همزمان دستشو رو ن و دمای بدنم باال یمنفسام تیکه تیکه بتر

 رسشو عقب دادو نفس عمیفر کشید: ،داد؛مور مورم میشد بدنم حرکت یم

 دیروز ازم پرسیدی که من چیم؟!یادته؟-

 

 نگاهم نصفه نیمه بود ،خمار . 

 تو دستاش که گرفت چشمام درشت شد:  آ.ل.ت.مدستشو حرکت داد سمت 

ت دیگه -  واست بس نبوده؟! ببینم نکنه دوست دختر

 

 شد ابروهام توهم رفت: صورِت ماتم،جمع

!؟ نی ی  +جی زر متر

 محکم زد تو صورتم که پرت شد یه طرف لبم پاره شد. 

 شایدم هرزه پولیت بود هوم؟!!همونی که دیروز با چمدوناش بدو بدو در رفت!  -

 جا شد: هلش دادم عقب،فقط یه سانت جابه

 +دستت بهش بخوره..... 
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 گاش گرفت ،فشار داد: گلومو تو چن

 ترسم! آه سایم نگو یم-

 به رسفه افتادم. 

 ام قرار گرفت: اش رو بیتی یقشو گرفتم جلو کشیدمش بیتی 

 +آره واسم بس نبود ! ...کاریش نداشته باش! 

 پوزخندی زد: 

 االن جی ؟وضعت چطوره؟! -

 راست راست شده بودم.لعنت بهش! 

 زمزمه وار گفت: 

ا بهت گفتم-  ارضا نمیشن!؟گیا با دختر

دم...   چشمامو رو هم فشر

 اش! تیک تاک تیک تاک افتادم تو تله

 ه تنبیهته! سایم وقت-

دنبالش راه افتادم تو راهروی پت و پهتی که بیشتر از ده تا در توش بود. یگ از 

 درارو باز کرد و منتظر نگاهم کرد من اما با فاصله تو جام وایساده بودم: 

ه امتیاز قائل بشم! هر دفعه که بیای تو این اتاق یگ از خوام واسه برگشتت ییم -

 کنم. پازالی تو ذهنتو کامل یم
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 قدم زنان،دست تو جیب  به سمتم اومد: 

خواستم هیچ وقت این رازو بهت نگم اس ،چون من یماین واسه تو یه معجزه-

 خواستم اونقدر سوالش تو مغزت رژه بره که، مغزتو نابود کنه. یم

 میمتو عوض کردی؟شد تص+جی 

ی دیگه .. -  آهان یه چتر

د :   جلو اومد با انگشت پیشونیمو به عقب فشر

یس بریم -  گردیم به روال سابق. یه بار دیگه ازم سوال بتی

 نگایه به قامت بلندی که جلوی دری رو به جهنم وایساده بود، انداختم. 

ی که ی ایط فقط از اجبار ،به رضایت اجباری تغیتر کرده بود ،چتر مجبور به  رسر

 قبولش بودم؛از مقابلش گذشتم و وارد اتاق شدم. 

 در پشت رسم بسته شد. 

 

 

 

 

 

 

***** 
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 چرخوند. سامیار رو درو دیوار چشم یم

 شک جهنم بود! ن  

 و کثیفی بود! 
ی

ی که واسش تدارک دیده بود ته حرومزادگ ی  چتر

 که وسط اتاق بود و انواع و اقسام شالق ها و وساییل که رو 
ی

ی بزرگ دیوار متر

ی بار بود تو عمرش به چشم یم  دید ! آویزون بودند و اولتر

 اینجا واسش ،دلهره آور تر بود! 

 که یه زمانی کابوس شباش شده بود.  
ر
 نسبت به کمد اتاق

**** 

 )سامیار(: 

 

نگایه به دستبد و دستام رو سمتم پرت کرد رو هوا گرفتمش. ستبند فلزی د

 انداختم! 

کردم نگاهم جانی کنار صورتش متوقف شد دور دستام بستمش و چفتش  

 کرد . چشماش دلمو خایل یم

 کرد. دستمو کشید آویزون میله ای کرد که سقف و به دوقسمت تقسیم یم

 من کل زندگیمو تو آلمان گذروندم.  -

 ای قرمز رنگ با ریشه های زیاد و زبری دستش گرفت. تازیانه

 من از خانوادم طرد شدم سایم -
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به  ی ضی  رو زد .پوستمو به سوزش انداخت. اولتر

ی - ی  سال دور از هم خونم بودم. 6حدود  من چتر

ی تو صدای آدرین شکست و پشت بندش دستاش ن   ی ل رو تن و بدن سایم چتر کنتر

 نشست. 

 اونقدرکه فریاد سایم تو خوِنش غرق شد. 

به  های نشسته رو تنشو که به زخماش چسبیده بود کند .  لباسای جرواجر از ضی

جون رهاشده بودن و بدنش مثل یه سایم که دور زنجتر حلقه شده بود ن   دستای

 تیکه گوشت از وسط اتاق آویزون  شده بود. 

ی دستش گرفت جلوی چشماش تکون تکون داد.  ی  چتر

 که بهم وصل بودن! چشمای سایم موند رو توپک
ی

 های گرد و بنفش رنگ

 سایم؟!! )توپک مقعدی(....روبرایه Anal Beadsگن به این یم-

 ای رو دستش خایلپاهاشو گرفت از هم باز کرد و با زنجتر فیکس کرد...روان کننده

 کرد و آروم وارد مقعدش کرد. 

 کشید. داد و ناله هانی از رس درد یمسایم مثل آونگ خودشو تکون یم

ون و توپکای شیشه  بود یگ یگ وارد کرد  6.5cmای که قطرشون دستشو کشید بتر

 لع     نت..کنه..کثافت...  + آه..خدا 

 با ورود هرکدوم از توپکا دادای سایم بلند و بلند تر اکو میشد. 

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  139 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 وایساد جلوشو تو صورتش زد: 

 یه ...ه    ی حواست به من باشه تکون نده خودتو شنیدی؟ -

 تونم بس کن!. + حروم    زاده نیم

 

 دست زیر چونش گذاشتو باال کشید به چشمای خیسش نگاه کرد . 

 

 آها راستر اینجا یه قانون هست من به تخمم نیست طاقتت چقدره!  - 

 تو کلمه امن نداری خودتو جر نده! 

ون ...آدرین ..آه+آدرین....دارم یم  می    رم بکشش بتر

-  
ً
 تا توپ توت جا شد!!! ۵تو خییل گشادی باورم نشد اصال

 کرد. التماسای سایم کار خودشو یمتوجه به ن  

ی انداخت.بطری آب یخو که ی ن  تنهباز کرد و نیمدستای سایم رو   جونشو رو متر

 رو رسش خایل کرد،از جا پرید و درجا از دردی که تو پشتش پیچید پشیمون شد! 

 حروم        ی_بس    ه....آدریِن 

 _سایم هشیاری؟....هوم؟! 

 چشمای قرمز سایم رو نگاه خونشدش نشست. 

 _ری     دم دهن      ت روان    ی... 
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 _ع   ه...پس حالت خوِب؟...خوبه! 

 گرفت و به آرویم یه با دستش دسته
ُ
ی توپ   کارو که از کو*ن سایم آویزون شده بود

ون.   کیم کشید بتر

 _آه    ه   ه...ول    ش کن دی      وث! 

ون!؟  _تو خودت نگفتر بکشمش بتر

 _غلط کردم..نکن آدرین .. 

 موهای خیسشو بهم ریخت و با ته خنده گفت: 

ی اگه همه ده که!!..معلوم نیس جی ی خودت بزارم حال نیمجی رو به عهده_ بیتر

 خوای! یم

ونبه ثانیه نکشید که دسته  ی توپکارو گرفت و یهو با تموم قدرتش کشیدشون بتر

 داد سایم بلند و واضح بود...کر کننده! 

 نکن،ویلیم_بیا 
ی

 همه جا ریخته! آبتگ

 بلند کرد: گرفت و رسشو موهاشو تو چنگ

 ارضا شدی؟یعتی انقدر بهت حال داد؟! ت. ن. و . _از ک

 

ب ی افتاد . رسشو عقبسایم به ضی  کشید و کنار متر

 پتونی از کنار دیوار برداشت و دور سایم کشید. 
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 کردصدای سایم متوقفش کرد: درو که باز 

خودم که دارم،بههستر کش+اون موقع که یه لحظه باورم شده بود تو تنها 

 پس چرا من هیچ حش بهش ندارم!.. این معشوقمهگفتم اگهیم

 

 برگشت و نگاهش نشست تو چشمای خیس سایم. 

 +ویل االن یه حش بهت پیدا کردم ! 

 کردن. عمیق نگاهش یمکه خییل،تو چشمانی شد دقیق

 سوزه. +دلم واست یم

 ق   ل      بش ن      زد تو یه ثانیه!..چرا؟

 ما آی       ا واقعا اینطوری بود؟! نشنیده گرفت حرفاشو ا

ون.   _پاشو لشتو جمع کن بت  بتر

 از کنارش دوال دوال رد شد و از اتاق خارج شد. 

صدای چرخش کلید تو قفِل اتاِق نحس پیچید، قدمای آدریتی که سمت کتابخونه  

 رفت. یم

ه رو نفرست رساغم خودم از پس خودم برمیام.   +دختر

 داشت. مخالف با آدرین قدم بریملنگان در جهتر سایم لنگ
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ی کاری  حرص سی    گاری آتیش زدودک    ا رو رسکشید و با  یکه کرد شیشهاولتر

 سایم دلش سوخته بود..! 

آورد ویل خوب بلد بود بره ی این بالهانی که رسش یمآدم با همهزد،اینپوزخندی

ـِ         روش!   رو ن

ی ج        دید از   آورد... توش دریمانگار همیشه یه چتر

کنه ،یه مثال امروز فهمیده بود که سام     ی هر وقت اینطوری خیس نگاهش یم

ی میشه ! ..  ی تو دلش باال پایتر ی  چتر

وبم اثرشو خنتر نیمیه  کرد! طوری که این شیشه مشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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از موقیع که اومده بود مضطرب دستاشو ،ملتهبش نگاه کرد رنگ پریده و یبه چهره

 پیچوند. تو هم یم

 شده؟؟جون به رسم کردی که! چیه جی -

اره شهروز کجاس؟  +رسر

؟به-  اون چیکار داری؟وا!چه مرگته دختر

 یهو صورتش غرق اشک شد . 

ی ببینم جی شده؟_الهه؟!عزیزم بیا   بشتر

 دستای ظریفشو گرفتو رو مبل نشوند. 

؟  _این چمدون چیه دنبالت راه انداختر

اره برو بگو شهروز بی  اد کار واجب دارم باهاش. +رسر

 _باشه عزیزم تو آروم باش اول بهم بگو جی شده 

 +بدبخت شدم..هق..هق

 آرامش دعوتش کردو بهلیوان آبو داد بهش

؟_آروم باش نفس عمیق بکش!..جانی داشتر یم  رفتر

 .  +آر..آره..پشیمون شدم...اومدم اینجا کمکم کتی

 _باشه..هرجی از دستم بربیاد 

 +شهروز؟
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 _االن تهران نیس رفته بندر عباس میاد تا یه هفته دیگه

اره:   یهو زد زیر گریه و افتاد تو آغوش رسر

اره...سایم تو دردرس افتاده!   +دیره اون موقع رسر

 _سامیار؟....چطور؟

 کرد. دونم !..ویل داشت از یگ فرار یم+درست نیم

 _عجب این پشه اهل دردرس نبود!کجا رفته حاال؟

 ز جاش خت  ندارم. دونم ا+نیم

احت کن رسحال یسر ،بعدش  باهم جاشو پیدا  _الهه عزیزم گریه نکن بیا استر

 گم کمکمون کنه تا شهروز بیاد خب؟کنیم ،عیل هست بهش یمیم

اره خودشو فشار داد.   رسشو تکون دادو بیشتر تو آغوش رسر

 

 

 

 

 

 

 

****** 
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ی یمرفت  راه بیشتر کش وارد اتاق شد هرجی بیشتر راه یم اومد.انگار طول یه زمتر

 فوتبال بزرگو دویده بود! 

 شد پتو رو همون دم انداخت؛ زیر دوش رفت و آب  باز کرد. باالخره وارد حموم

 موهاش خیس شدن و زخمای بدن دردناکش به سوزش افتادن. 

 رسشو به دیوار مقابل تکیه داد اشکاش قایط آب رفت... 

 مایع سفیدی همراه آب قایط اشکاش. 

 شم قایط زجراش رفت... روح

ی و رسشو تو دستاش گرفت ،تو عمرش اینجوری ن   چاره روی زانو افتاد رو زمتر

 بود! نشده

ی اینجوری اشک نریخته بود.   ی  تو عمرش به خاطر چتر

ی یمته مونده موندن و جمع ی غرورش ،مثل خورده شیشه هانی که کف زمتر

داشت نه غروریکردنشون سخت بود ،شسته شد و ناپدید شد .دیگه نه 

 !  شخصیتر

ی دراومد و زن خدمتکار سبدی رو گذاشت داخل حموم و بدون نگایه صدای تقه

 بهش رفت.. 

 بتادینو از تو سبد برداشت و پشت کمرش خایل کرد ،سوزشش  دردناک بود 

ی اسید رو پوست یم ی کرد . مثل ریختر ه کرده رو  با حوله تمتر  موند.بتادیناِی رسر

ون رفت ،دمر روی تخت افتاد دیگه ی کوچگ دور حوله ی تنش پیچید و بتر پایتر

 جونی تو تنش نمونده بود. 
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 غذانی که روی پاتختر واسش گذاشته ب
ی به سیتی ودن نگاه کرد، چشماش سنگتر

 شد. 

***** 

 با حس لمس دوار دستر روی پوستش چشماشو باز کرد.. 

 شد. که روی کمرش پخش یمبوی خاض تو فضا پیچیده بود و گرماِی خوشایندی

ی به کمرش یم ی  مالید ! انگار یگ با دستای قویش چتر

 . دید کنار چشمش نیمرخ آدرینو یمتکونی به خودش داد.از  

 

 اش شد: آدرین انگار متوجه

 _بیدار شدی؟.. 

 

ون اما فشار محکم دستای آدری ای به تنش داد تا از زیر دستایتکون دیگه ن بیاد بتر

 پمادی آدرین رو کمرش مانع شد: 

 _انقدر تکون نخور سایم! 

 خواست از دلش دراره؟کرد ؟یمپشیمون بود که داشت درمانش یم

 یا کال عادت داشت زخم بزنه و درمان کنه؟

صدای آدرین خییل آروم بود به قدری که تابه حال این تن صدارو ازش نشنیده 

 بود: 
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ین من یه خواهر دارم...یادمه همیشه یم_  گفت بدترین دشمن آدم ،یگ از بهتر

 دوستاشه! 

 +االن یعتی روت مثله یه دوست حساب کنم؟

 حرکت دستش متوقف شد: 

 _خب خواهرم باهوش بود اما ساده! 

 +بود؟! 

 _آره خییل وقته ندیدمش! 

 با تردید پرسیدم: 

سم سوالمو جواب میدی؟ ی بتی ی  +اگه یه چتر

س  ! _بتی

ه دیگهحرف خواهرش بود که نرم شده بود؟ ی  ای؟!! یا چتر

 +خونه رو که آتیش زدی گ توش بود؟

 کنه.. _بنفشه تو بیمارستان کار یم

 ی کوتایه کرد و برم گردوند. خنده

ون کشیدن از چنگش پوستم با برخورد به ملحفه ی تخت سوخت شونمو برای بتر

 تکون دادم: 

 _آروم بگتر بانده زیرت . 
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که گفت خودمو رها کردم .باندانی که زیرم بودو از کنار پهلوم رد کرد و جلوی   اینو 

 سینم با سنجاق مخصوص فیکس کرد.نگاهش افتاد تو چشمام: 

ی زیر کس کار تو رسد خونه بیمارستان بودن،تهش که باید یم_دوتا آدم ن   رفتر

 خوارها خاک ،یکیشون اسمش فرهاد بود! 

. پس البد پول داد بود که هوی ی  ت منو جای یگ از جنازه ها تایید کتی

_سامیار فک نکنم دیگه جانی واست مونده باشه که بری!..همونجوری که گفتر 

 من هویتتو ازت گرفتم.به الهه گفتر پیت نگرده؟

 با حرفش تو جام نشستم رسم دوسانت با رسش فاصله داشت: 

 +چطور؟آدرین اون کاری نداره ،کاریش نداشته باش

 کرد: چشماشو ریز  

 کنه تو جانی که نباید! گمون نکنم انگار بدجور عاشقته کم کم داره دماغشو یم—

 دستمو بند آرنجش کردم: 

 کنه. کاری نیمگناهه!..من بهش گفتم سمتم نیاد اون هیچ+اون ن  

ون و سمت در قدم برداشت:   دستشو کشید بتر

 فرصتشو داشتر که بهش بفهمونی اما حتما قاطع نبودی. -

 

هکار یمالهه داری جی .....    ی! لعنت     ی احمق! کتی دختر

****** 
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 پتوی نازگ روی بدن تو هم جمع شدش کشید.عیل صداش کرد . 

 هیش آروم الهه خوابه—

 دستشو گرفت و کشید تو اتاق. 

ی جی  ی ببتر اره خانم بیا بشتر  گم یم+رسر

ه ی ون و روی تخت نشست و به صورت الغر و تتر عیل  دستشو با اکراه کشید بتر

 نگاه کرد: 

ه رو یم-  شنایس؟شما چقدر این دختتر

 حوصله دستر تو هوا تکون داد: ن  

! +چرا چرتو پرت یم نی ی ؟دختر خوندمه ،حرف مفت متر
ی

 گ

 دختر خوندت؟!پ چرا من تاحاال ندیده بودمش؟! -

؟! 
ی

 خصوض من به تو چه ربظ داره بچه مفنگ
ی

 +واسه این که زندگ

ت کم! االنم حرف زیادی نزن بگو   ببینم جی فهمیدی بعدم رسر

 کنار دیوار نشست و لب باز کرد: 

 رو چقدر باهاش آشناییت داری؟ترش نکنا خت  دست اول این سامیاری که یم-
ی

گ

 دارم! 

 +من که فقط اسمشو شنیدم دوس پشه الهه اس دیگه ،رفیق شهروزم بود

ی بهت نگفت ازش؟- ی ی چتر  یعتی شهروز خت 
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 روک کیم کنارش افتاده بود جمع کرد: مشکوک چشمای آبیشو که چ

 !! +چطور؟عیل ب       نال 

ت مرده االن نزدیک چند ماهه! - اره خانم  این دوس پشه ترگل ورگل دختر  رسر

طوری چشماش گشاد شد و طوری صداش تو گلو خفه که عیل دست پاچه پرید و 

 یه لیوان آب واسش آورد. 

ت نشه شهروز خان ی اره خانم جون مادرت چتر  زاره!!! زندم نیم +رسر

؟مرده ؟-  عل   ی جی گفتر

 رسشو تکون داد : 

+آره به جون خودم ،گمون کنم دختر گلت نتونسته قبول کنه توهم زده به قرآن 

شو دیدم!!! دروغ نیم  گم !خودم قت 

 در و دیوار دور رسش به چرخش دراومدن 

 چشمش افتاد به قامت الهه که تکیه داده بود به چهارچوب در: 

اره بخوای یه بار دیگه ناامیدم کتی ایندفعه - نمرده...منم توهم نزدم..اگه تو...رسر

 م پیشت . گردبرنیم

اره رو پناه و لرزونی که رو صورت الهه رد به جا یماشکای ن   ، قلب رسر ی گذاشتر

. هدف گرفته بودن ،مثل خار فرویم ی  رفتر

ود که خواب و جلو رفت و تن لرزونشو تو آغوشش کشید این دختر یه هفته ب

 خوراک نداشت. 
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 +عیل شنیدی جی گفت سامیار زندس ! 

 عیل رو تو چنگ گرفت: یو یقهعقب رفت

به خداوندی خدا نری تا صب اطالعات درست درمون واسم نیاری شهروزو -

 میندازم به جونت تیکه پارت کنه! 

 عیل مثل جت ازش دور شد. 

د و بوسه  نشوند.  ی آرویم رو موهاشالهه رو به خودش فشر

ی الهه نگاه کرد:   صدای باز شدن در  اومد به چشمای خیس و غمگتر

 +شهروز اومد. 

 چشماش خندید....انگار کلید حل تموم مشکالتو به دستش

 

 

 

 

 

 

 

 

***** 
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ه ین صدا از الی در به داخل خزید. دستگتر ی شد.بنفشه با کمتر  ی در آروم باال پایتر

گذاشت.هنوزم باندانی که دورش سامیار کتان  که دستش بودو روی پاتختر  

 کرد. بست زخماشو اذیت یمیم

 بنفشه اومد و صندیل جلو کشید  و پای تخت درست مقابلش گذاشت: 

 تونم بشینم؟یم—

 سامیار نگاهش کرد: 

؟  +مگه واسه داخل شدن اجازه گرفتر

 

سشو کامال لو یمهم پیچیده بود بنفشه دستاشو به داد و این ،حالت صورتش استر

 گاه سامیار دور نموند. از ن

 

 خوام باهات روراست باشم سایم! یم—

 

واسه سایم پیش خودش فکر کرد شنیدن  حرف حساب از این آدما دور از ذهِن 

ی فقط تونست رسشو تکون بده!   همتر

 

 متوقف شدن:  ی تختچشمای بنفشه جانی کنار پایه

 ویل اولش باید بهم یه قول بدی؟! —
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د،بنفشه ازش ه شدو بدون لحظهسایم دستر که مقابلش گرفت ای مکث فشر

 خواست. اطمینان یم

 

ی شخض باهات ندارم و تموم این کارانی که کردم ضفا برای من هیچ کینه—

 ای بود که به آدرین داشتم...و دارم! عالقه

 

ی بود.!   بنفشه گلوشو صاف کرد..حرفش برای خودشم سنگتر

 

باید قول بدی بعد از حرفام از اینجا بری یه جانی که دیگه هیچ وقت نه جلو  —

!..نه؟   من نه آدرین پیدات بشه! خودتم از این وضع راحت میشر

 

 با همه اینا سامیار اما سکوت کرده بود مقابل تموم روراستیای بنفشه. 

 خوام از طرف تو دوباره برگشتر نباشه! _سایم من فقط یم

 

 ... چشم شدنچشم تو 

 +قول دادم . 

 _گوش کن مربوط به دوران نوجوونیِش تو گذشته! 

***** 
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 )سامیار(: 

 

ی گذشته من و آدرین افتاده بود که اینجا گریبانمو گرفته بود،حواسم چه گره ای بتر

 به صداش جمع شد: 

 

ی آدرین شدم،مادرش زن خون  بود بعد از من وقتر کوچیک بودم وارد خانواده -

 ۱۲ای ازدواج کرد ،اون موقع آدرین حدود پدرش جدا شد با کس دیگه این که از 

 سال ،من همبازی خواهرش بودم.  6سالش بود و خواهرش 

هنوزم از زبون آدرین نشنیدم که دقیقا تو اون خانواده جی گذشته ،بعد از اون 

ها آدرین طرد شد و فرستادنش مدرسه شبانه روزی تو آلمان!هیچ وقت کشمکش

 ییحی نگفت ،میدونی سایم.. راجبش ه

 

 ای! واقیع بود بدون هیچ بازیگری... اشگ که تو چشمای بنفشه نشسته بود 

 . اعتش بود لیوان آن  به دستش دادم،نگاهش مدام به س

 

 دونی آدرین به خواهرش وابسته بود،خواهرشم به اون. _یم

 کردن ؟+چرا باید دورش یم

کرده و آدرین خواهرش دست درازی یمدونم ویل من معتقدم ناپدریش به _نیم

 کنه! فهمه اما مادرش حرف اونو باور نیماینو یم
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ی کرد.   حش  ناآشنا قلبمو سنگتر

 

کرد برگرده؛ حتر گفته ای مدام سیع یم_حتر آدرین با اون سن کمش مدت طوالنی 

ه! بود از همشون متنفره و فقط یم  خواد خواهرشو با خودش بت 

شو منتقل کنه جای دیگه اینجوری باعث شد که مادرش خونهتموم این لجبازیاش 

 دیگه آدرین نتونست پیداشون کنه! 

ب دوباره برش گردوندن آلمان. اون بچه بود فقط یه پشه دوازده  با زور و ضی

 تموم تالشای بدون نتیجش باعث شد افشده بشه. ساله

 

ی   طور ادامه داد: حرفای بنفشه گیجم کرد همتر

بعد فوت کرد ،یادمه یه بار از دهن خودش شنیدم که از مرگ _مادرش دوسال 

 .  مادرش خوشحال شده.ناپدریش خواهرشو نگه نداشت فرستاد بهزیستر

 

 گشتم واسه وصل کردن خودم به این جریانا! تو رسم مدام دنبال یه ارتباط یم

 

سایم تموم اینارو گفتم که بهت بگم سوفیا واسه آدرین یه شخص خاص بود نه -

بهش داشت ،رابطشون دیوونه کننده بود مثل ی خاضفقط خواهرش بلکه عالقه

 واسه داشتنش 
ی

 برای آدرین،کش بود از همون بچگ
ی
حس یه مادر به بچش!سوق

 حتر با مادر خودش جنگید! 
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 نگاهم رفت سمت چشمانی که قرمز بودن و پر از غصه. 

. _تو دست گذاشتر رو شخص خاصش!تموم این قضایا مربوط می
ی
 شه به سوق

 

عکس کوچگ رو توی دستام گذاشت و قبل این که نگاهم بهش بیوفته انگشتامو 

 بست. 

 

 +اینانی که گفتر چه ارتبایط به من داره؟

فهیم .قول دادی سایم امشب ساعت یک بیا پشت ساختمون _اگه ببیتی یم

 کنم خب؟دوباره کمکت یم

 

د:   مردد رسمو تکون دادم،دستامو بیشتر فشر

 ل دادیا، حتما بیا! _قو 

 

 سامیار تا وقتر نگاهشو دوخت تو مشگ چشمای بنفشه  دستش رها نشد. 

طوری که اومده بود مثل یه گربه از الی در خزید و رفت.بدون بنفشه همون

ین صدا.   ایجادکوچکتر

نگ!   سایم دستاشو باز کرد نگاهش مات موند رو دوتا چشم خورسر

 و چهرش تو ذهنش ثبت نشه! روی صورنر که محال بود کش ببینتش 
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 پیش خودش فکر کرد : 

 "این صورتو هنوزم فراموش نکرده!"

ی که یه قسمتر از گذشتشو ساخته بود اونقدر تو ذهنش پررنگ بود که جای  دختر

 سوایل واسش نزاره! 

اما بیشتر گیج میشد اینکه چون خواهر آدرینو ترک کرده اینجوری مستحِق 

 انتقامه!!! 

 اومده؟این که چه بالنی 
ی
 رس سوق

 االن کجاست؟

 جواب رها شده بودن تو مغز سامیار. سواالنی که ن  

 دونست ! با تموم این قضایا اما سایم تموم حقیقتو نیم

انی که حتر بنفشه
ی  ام خت  نداشت! یه چتر

انی که فقط خود آدرین یم
ی  تونست بهش بگه! چتر

 پازل ذهن سامیار نصفه نیمه بود ! 

 ط مغزش خایل مونده بود! یه قسمت بزرگ درست وس

 

 

 

***** 
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سکوت توی اتاق با صدای تیک تیک عقربه ها شکست.ساعت یازده و نیم  

ی شد سامیار نشون یم داد .توی تاریگ اتاق نور از الی دری که باز شد پخش زمتر

 عکُس رس داد زیر بالشتش. 

 

 آدرین وارد شد و سمتش اومد : 

 _ سایم بهتر شدی؟

 

 ه بود : از رس شب صداش گرفت

 +آره به لطفت! 

 

 یه نفس رس کشید: .. ی خودش ریخت. آدرین لیوان آن  واسه

 _امشبم لطفم شاملت میشه! 

 

 تخت نشست همون جانی که قبال بنفشه نشسته بود. روی صندیل پای

 _ این کتابه؟

د ،از جاش بلند شد:   کتابو دقیق ورق زد،سایم پلکاشو رو هم فشر

تم کنم باهات؟مثال   عالیقمم باهات درمیون بزارم؟!!!  +باید معارسر
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سمت در رفت و بازش کرد و وایساد آدرین ازکنارش که رد شد دستر رو شونش 

 گذاشت و پوزخندی زد. 

رفت،تو رس سایم حرفای بنفشه مثل یه نوار مدام تکرار جلوتر از سایم راه یم

مید شده اکرد،تو ذهنش پشی تداغ شد که نا شد و حاال که از پشت نگاهش یمیم

ای که تو گذشته جا مونده و هیچ شباهتر با این مرِد و شکسته ،پشه افشده

 روانی نداره! خشِن 

 

ر بسته شدنش روی افکار آزاردهنده و ذهن نا آروم  در اتاق باز شد و صدای قتر

 سایم خط انداخت. 

بجلوی کمد مخفی تو دیواریآدرین شالق ایستاده بود وتوی دستش ضی

 تست میکرد.  مختلف رو های

؟!که دیگه حتر 
ی
چه ربظ داشت به گذشته ی اون دختر زیبای توی عکس ، سوق

 نفس هم نمیکشید؟

 چه ربظ داشت که مستحق این جزا بود؟

بست سوفیا همیشه اومد پیشش  موهاشو یماومد که سوفیا هر وقت یمیادش یم

 گفت از موهای بازش خوشش نمیاد! بهش یم

ی به ذهنش فشار آورد.ویل ی یادش نمیومد که خطا باشه ،تنها چهره ی دختر ی  چتر

 دید که روزی زیبا بود. رو یم

 !... ی  زیبا میخندید اما غمگتر

 آدرین با اذیت کردنش آروم میشد!؟
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ی اتاق رفت ،به سمتش که برگشت یه لیوان دستش بود ، حاال اونو  آدرین گوشه

 سمتش گرفته بود... 

 پریشونش الکله! پیش خودش گفت آره دوای این ذهن 

 سمت لیوان،دستش تو دوسانتر  برد دست

ی تو گوششون لیوان بود که آدرین  چپه  با زمتر
اش کرد ،صدای برخورد نوشیدنی

 ی آدرین خندون نبود. پیچید!قیافه

ی داد به هر حال اون آدرین بود چه توقیع باید ازش تکیه شو به متر

 داشت!دلسوزی؟

ی شد. ی تو دستشو یه نفس آدرین شیشه  رسکشید ،سیبک گلوش باال پایتر

. شیشه ی  ی دیگه ای گذاشت رو متر

 _اینم جایزت!...سایم

 رفت سمت رسشو پس زد: دستر که یم

ی دیگه  کافیه!..انقدر خودتو +من از طرفت انتظار چتر
ی

ای ندارم همون حقیقتو بگ

 به زحمت ننداز! 

ی راحتیا بهت نیم  دم! _البته اینو به همتر

 گرفت: شو سمت در انگشت اشاره دور شونش انداختسمتش اومدودستشو 

ون این شیشه رو یم  دم بهت! _اگه امشب از اون در تونستر رسپا بری بتر
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گذشت عصت  تر تکونی به خودش داد و از آدرین فاصله گرفت ،هرجی یم

ی مدام دستاشو مشت یمیم  کشید . کرد و مدام اخماشو تو هم یمشد...واسه همتر

ی لباسش نشست و یهو با تموم آدرین بود، دستای اون روی یقهسایم پشتش به 

زورش یقشو کشید و لباس سایم از پشت به دونیم شد، آدرین از پشت بهش 

 خم شد: عقببهسایم ِگذاشت،رس نزدیک شد و ساعد یگ از دستاشو دور گردنش

ده سالم بود تو این  موقعیتر که االن داری وایساده بودم!  ی  _من وقتر ستر

******* 

 )سامیار(: 

 افتادم!  کمرشیاد ردای قرمز پشت

ده ساله تصور کردم ،سخت بود اما تو ذهنم تصویر مبهیم شکل گرفت  ی آدرینو ستر

 ! ی  از پش نوجوونی که اشکاش قایط خونش راه افتادن کف زمتر

ی حد بود! ... صدای التماس کردناش تو گوشم پیچید   تصورتام از آدرین در همتر

 

شد که مریض شد؟از همون موقع به جنون رسید ؟دقیقا زمانی یماز همون موقع 

د!  ی  با دوری خواهرش رس و کله متر

 رهام کرد و دستمو همراه خودش کشید. 

و دور دستام بست و کشید، وصلش کرد به بست رو  دستبند آهتی متصل به زنجتر

 دیوار! 

 شدن. دستام از دوطرف کشیده یم
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 ی پاگشا وصل بودن. میلهدور مچ پاهام بستانی بست که به 

 شدننفسام نامنظم از دهنم خارج یم

 شد. این وضع هیچ وقت واسم عادی نیم

های ی نه رس که رو هر رشتش گرهجلوم وایساد و تازیانه ای نشونم داد،یه تازیانه

 ریز ریز داشت. 

 نوازش وارانه روی سینم کشیدش ،رسمو باال آوردم و به چشماش زل زدم: 

 ؟یسر _آروم یم

ب رو تنم نشوند.   رسشو تکون داد و دستشو باال برد و با ضی

 دادم تو گلوم خفه شد.بلند داد زد: 

 _بشمارر..سایم..بشماررر

ی یمدستشو باال یم  آوردبرد و محکم پایتر

 داد! شمردم واسه روح زخمیش که داشت منم به فنا یم

 ۱۰... ۴،۳،۲،آهههه،۱+

ا،رس رس شده بود ی دستمو پیچیدم دور زنجتر ،رسم پایتر ی م.جلوم نشست رو زمتر

ی پام  رسک کشیدوچشماشو قفل کرد تو چشمام:   افتاده بود، از پایتر

 _سایم مادرم ازم متنفر بود خییل ! 

ها دونی یه بار از پلهکشت!..آخه یمتونست منو یمکنم اگه یمگایه فکر یم

.تو جی پرتم ی  مادرت چطوری بود؟کرد پایتر
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وز حالم جا نیومده بود.جوابشو که ندادم با تازیانه زد کشیدم هننفسامو عمیق یم

 ،به خودم پیچیدم. ی آ.ل.ت.مرو 

 خوری!؟ی چه گهتر یم. ن. و . +ک

 _هوم مادرت؟

 ام؟+االن به نظرت مثل تو دیوونه

 ی بلند باالنی کرد و از جاش پاشد: خنده

 اینجوریه که مسببش تونی نه مادرم! ام؟!!..اگه از نظرت_من دیوونه

 . ی  دستشو دور کمر شلوارم گذاشتو کشیدش پایتر

 ی عطف زندگییم! _سایم تو نقطه

 دهان بندی واسم بست و چونمو داد باال: 

 ی عطف زندگیم بود! _ بهت گفتم خواهر داشتم؟!..اونم نقطه

ی تو دستش دستشو رس داد رو آل*تم ،ماهرانه یم ی مالیدش راست کردم...یه چتر

 بود نشونم داد: 

ار  ی ! _اینم متر  م درت اینجارو به گند نکشر

ی رو وارد مقعدم کرد،مثل یه درپوش!...لرز تو تنم انداخت..  ی  یهو یه چتر

 

درصد امکان داره دوتا هموطن تو یه کشور دیگه همدیگرو _سامیار به نظرت چند 

؟ ی  ببیتی
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شوکر برقیشو تو دست گرفت ،رسشو زد به آل*تم،تو یه لحظه بدنم تکون 

تونستم تو خودم جمع شدم...دوباره کارشو تکرار که یمشدیدی خورد ،تا جانی  

 کرد! 

 
ی
عالوه بر این که تحریک شده بودم ،حس درد تو بدنم پیچیده بود از طرق

! حش که پلکامو وادار یمن   ی  کرد رو هم بیوفتر

 جنگیدم تا هشیار بمونم و حرفاشو بشنوم. با تموم این حسا یم

ی کجا پیدات یمدونی من سالها دنبالت _صفر درصد!یم گشتم!..خییل ویل ببتر

سه! گن کوه به کوه نیمکردم!..یم  رسه ویل آدم به آدم متر

 کرد ،لذت قایط تموم دردام شد. ام یمحس فشار توی باسنم داشت دیوونه

 داشتم سایم،آدم خون  بود! _من ناپدری

 چرخید ،رسگیجه گرفته بودم.. چرخید و یمعالمت سوال توی مغزم یم

 حو شد : صداش م

 _آدم خون  که از روی خون  خییل به خواهرم لطف داشت!.. 

 بود؟پس واقعا به خواهرش تجاوز شده بود اما نقش من این وسط جی 

_منو طرد کردن اونم واسه این که مادرم باورم نکرد ،دورم کردن از خواهرم 

 رو ندیدمش !اسمش سوفیاست خواهرم آشنا نیست  ۶،نزدیک 
ی
سال سوق

 واست؟
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ون،ماییع از هو دستشو گذاشت رو باسنمو و درپوش مقعدی رو کشید بتر ی

ی خارج شد،گرماسوراخم  . پام حس کردمشو تا پایتر

ی انداخت از پشت باسنمو گرفت و باال آورد دستامو باز کرد و تن ن   جونمو رو زمتر

ب واردم کرد...   یه ضی

ی یم  بودم ... کشیدم جلو تا ازش دورشم اما سفت گرفته دستامو رو زمتر

د... . ب. م. ل. محکم و طوالنی ت ی  ه متر

ون  کرد اونور،کشید دستش،دستمو پرتدهنم بسته بود چنگ انداختم رو ساق بتر

 و وحشیانه کمرمو باالتر کشید . 

ی بود ،همه جی معطیل واردم کرد...صورتم یهدستگایه مته مانند رو ن   وری رو زمتر

محکم گرفته م ،که دستگاه تو دستشدیدتار بود ...فقط از کنار چشم آدرینو یم

 بودو توم فشار میداد... 

 کرد،حش تو دلش ارضا نشده بود،پیچید نگاه یمبه سامیاری که تو خودش یم

ی حس یممثل یه کوه آتشفشان آماده ی  . کرد ی انفجار بود،چتر

 نشوند. های اطرافشو به خاک یمنی آبادامثل یه انفجار نهانی که تموم

 ون کشید و یه ور پرت کرد. دستگاه رو بتر 

 بند دهان بندو شل کرد .سایم فک رس شدشو حرکت داد. 

 ای به وسایل انداخت انگار دیگه هییحی آرومش نکنه! نگاه دیگه

ی داد.   سایم آروم از جاش بلند شد و تکیه به متر

 سایم هنوز رسپا بود . 
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 تو دلش حسهنوز عقده
ی

ش،شیشکرد،انگار یمی بزرگ  بت 
ی

وب یهتا حد خفگ مشر

ون رفت.   از اتاق بتر
 رس کشید.چشماش قرمز بودن.تو یه تصمیم آنی

سامیار کیم خم شده بود موهای خیس از عرقشو که پشت گردنش چسبیده بودو 

ی کرد.  ت تیکه پارش پاهاشو تمیتر  جدا کرد ،دوال شد و با تیشر

ی در تو دیدش بود.   مشغول بود که در باز شد،دوال بود و تنها پایتر

ی آدرین رو میدید و پاهای سگ سیایه که صدای زوزش تو سکوت نحس پاها

اتاق پیچیده بود،انگار منتظر حمله باشه از ترس همونجوری دوال مونده بود و 

 حرکت. دستش ن  

ی ی گوشهی قرمز و مشگ متصل به گردن سگ وصل کرد به میلهآدرین قالده

 اتاق. 

آدرین نگاه کرد ،دستای آدرینو  دید ی سایم با احتیاط راست ایستاد و به چهره

 ی قرمز توی دستش بود و جلوی سایم وایساده بود. خشک شد،قالده

 قالده رو دور گردن سایم بست و کشید. 

 سایم ن  حرکت وایستاده بود و نمیدونست تو رس آدرین جی میگذره؟

به سگ نگاه کرد و بزاق آویزانش و پوزه اش و خرخر مدام حلقش تو گوشش 

 نشست... 

 

 تو رسش همه جی بود و هییحی نبود. 
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آدرین با آرامش و خونشدی لبخند به لب ،واکنش های سایم رو گذاشته بود زیر 

 . ی  ذره بتر

 داد.قالدشو بسته بود کنار سگ. گفت انجام یممثل برده ها هرکار یم

 

 سگ بزرگ سیاه ترسناِک نژاد دارش! 

 نژاد اصیل رسان  ،که هم قد خودش بود 

بش بود رو تن و بدن چشمای سیاه سگ که آماده یه دستور از صاح

 دستاش به لرزه افتاد. د.... چرخییمسایم

ی و دستاشو گرفت. آدرین برش  گردوند رو به دیوار و نشوندش رو زمتر

؟کار یم_آدرین..داری جی   کتی

ی سایم رو محکم تر کشید گ صداش به لرزش افتاد؟!آدرین دستای منقبض شده

 ه میله زنجتر کرد . و ب

؟کار یم_آدرین تو رو خدا داری جی   کتی

و  گردند و سیع یمسایم مدام رسشو بر یم کرد آدرینو ببینه.آدرین چفت زنجتر

ی افتاد، ازش فاصله گرفت.   محکم کرد و تو زانوش کوبید طوری که رو زمتر

ی رها شد.. چشمای سایم موند رو قالده  ی قرمز و مشگ که رسش رو زمتر

 ی یه قدم باهاش فاصله داشت... موند رو پاهای سیایه که به اندازه
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 ی سایم چکید و کش اومد و سایم لرزید ! بزاق چسبناک سگ رو تن برهنه

 کرد. از ترس صداش حبس شد تو گلوش.گرمای بدن سگ پشتش حس یم

 

؟.. _آدرین؟!...تو رو خدا داری چیکار یم  کتی

 صدای سوت پیچید تو اتاق . 

 

 آدرین هارش کرد.  سوت

 سگ سیاه پنجه انداخت رو شونه های سایم. 

ها کشیده ی قرمز مشگ متصل به میلهچشمای آدرین باز باز بود قرمز قرمز قالده

ی یمیم  رفت؛شد و باال و پایتر

 

 سایم اکو شد تو رسش. و التماسایداد  صدای

هسگ پنجشو کشید رو گوشت برهنه  ی سایم. ی تتر

 ید... خون چکید و چک

 سوت زد.... 

 سگ هارتر و هارتر شد... 

 سوت زد.. 

 سگ دیوانه شد.. 
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 گشت.. فقط دنبال یه ماده یم

 چشمای آدرین بسته شد . 

 

های سگ ،قایط هق هق صدای برخورد زنجتر دستای سامیار قایط صدای زوزه

 استفراغ خودش بود. ای شد که صورتش غرقمرد گنده

 رفت.. شنید که رو به تحلیل یمیمآدرین صدای ناله های سامیار 

 

 آدرین پلکاش رو هم میلرزید، دستاش به لرزه افتاد و داد زد: 

 _جش بدو ! 

 

ون.  ون اومد پشت بندش رفت بتر  درو که باز کرد و جش به رسعت باد ازش بتر

جون سایم بندازه بدون اینکه تیکه تیکه های روج بدون این که نگایه به بدن ن  

ی پ  خش شده بودو ببینه رفت. که کف زمتر

تموم اون مدنر که چشماش بسته بود نفسشو حبس کرده بود تا مبادا هوای 

 مسموم اونجا وارد ریه هاش بشه،سم شه بره تو خونش. 

 . ی  کرد تو قفل انقدر به رعشه افتاده بود که دوبار کلید از دستش افتاد رو زمتر
ُ
 کلید

 نهایتا درو قفل کرد . 
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 کشید. جش زوزه یم

ش.دست به دیوار به سمت اتاق خوابش رفت .   خدمتکارو صدا زد تا از اونجا بت 

 

 داد!؟گرفت یا تقاص پس یمآدرین انتقام یم

ش یمواقعا کدوم  شکنجه کرد و زجرش گر تو دنیا اینطور همراه کش که تحقتر

 شد؟کشید  و روحش آزرده یمداد زجر یمیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 
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اژ یمشهروز با قدماش  کرد، الهه جمع شده بود تو مبل و آروم آروم اتاق و متر

 ریخت. اشک یم

 

 _بسه بابا آب بدنت کشید! 

 

 ی شهروز نگاه کرد: حوصلهی ن  چشمای پف کردشو باز کرد و به چهره

 +مگه ندیدی عیل جی گفت؟

 

 دستر تو ریشای نداشتش کشید و به خواهرش نگاه کرد: 

تو جمع اره!؟بیا این دختر  کنه! کن..!الیک شلوغش یم  _رسر

 +شهروز!! 

اره ساکتش کرد چشم غره  . ی غلیظ رسر

 ویل من خودم رس خاکش رفتم! گم داری دروغ یم_عجب ! نیم
ی

 گ

 +پس واسه جی به من نگفتر شهروز؟

اره من از اونورش رفتم بندر ندیدمت که بگم بهت.   _رسر

 کار کنیم؟+االن جی 

 _باید یه رس برم خونه یارو! 
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 کرد. هق الهه بلند شد.شهروز نچ نچ یم صدای هق

ی االن برو یم  کشنش! +وای شهروز همتر

 کنه عادتشه. _آروم بگتر دختر عیل پیازداغشو زیاد یم

 حرف زده.  +نه..نه...گفت با خدمتکار خونه

اره با حرص گفت:   رسر

 _من این عیل گتر بیارم نفهم واسه جی به تو گفته آخه! 

اره کنار الهه نشست:   رسر

 کنیم. +بابا هییحی نمیشه اون مرده فوقش دوتا کتک بهش بزنه ،حلش یم

 شهروز زیر لب غر زد: 

 _ سامیار دیوث گه کاری کرده نمیشه به پلیسم خت  داد! 

 چشمای الهه گشاد شد و داد زد: 

ی به من که رسیدی مرد +یعتی جی شهروز تو که صد نفر زیر دستت گه کاری یم کتی

 عیب شدی؟! پاک و ن  

اره رو پس زد و محکم درو کوبید. با   حرص رسر

اره رو به شهروز گفت:   رسر

! ه بچه! تموم امیدش تویه ن  گ_راست یم
ی
ق  رسر

شهروز توفکر رفته بود که  چطوری سامیار قایط این گندکاریا شده و از کجا رس از 

 اون عمارت دراورده بود رو به عیل نشست: 
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؟ ه گفتر  _ بنال ببینم جی به این دختر

 ش شهرور خان من کیل گشتم تو این مدت تهش رسیدم به این خونه+راست

م عیونیه!..یه زن یم رفت میومد خدمتکار اونجا بود خفتش کردم ناموسن پتر

 دراومد تا از زیر زبونش حرف بکشم ،کیل وعده وعید و تهدید .. 

 _بسه بابا اصلش جی شد؟ جی گفت

گه مریضه صاب بینش ،یمیم+گفت یه پشه جوونی تو خونه هست منتها زیاد ن

یشه! خونه ازش مواظبت یم ی  کنه انگاری دوستر چتر

 _حاال از کجا فهمیدی. سامیار خودمونه؟

 +عکسشو نشون دادم،شناخت

 سیگارشو تو زیرسیگاری خاموش کرد . 

 کنه؟!فک کردم طلب داره ازش ! _یعتی جی یارو داره ازش مواظبت یم

 قضیه جور درنمیاد اصن!!! 

 

 

 

 

****** 
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 تاریگ خزیده بود تو اتاق ،دود شناور بود . 

 یم
ر
رفت که مرد داغونیو توش رها کرده سکوت شناور بود.فکرش مدام سمت اتاق

 بود...پشت دیوارای اون اتاق سایم تکون خورده بود و درد کشیده بود.. 

ی ته مونده ِبوی خونش، قایط ی از دست رفتر ی بوی استفراغش قایِط هوای سنگتر

 ورش شد... غر 

 خودشو گم کرد ،انسانیتشو گم کرد ! 

شد نه قطع بلکه هر ثانیه بیشتر بیشتر ناباورانه ،شوک شده ،لرز بدنش نه آروم یم

 افتاد. به رعشه یم

ی افتاده بود مثل یه گوشت. بدن برهنه  اش خونینو و مایل کف زمتر

 چشماش از ترس بسته بود . 

 بود . شدهصداش گم

ین صدانی خس خس یم  اش بدون ایجاد سینه
 کرد. کوچکتر

شنید و مدام رو تنش گرمای غتر عادی حضوری رو مدام تو گوشش صدای زوزه یم

 کرد که شبیه کابوس بود. حس یم

 زد . ریخت ،هق یماومد اشک یمشد ،بهوش که یمهوش یمن  

ی تر یم ی و سنگتر  شد. هق هق سنگیتی که ،هر لحظه سنگتر
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حس افتاده بود رو اش رفته بود ن  بود ،دود که تو ریه آدرین از مستر که دراومده

 تخت. 

 انسانیشو فروخته بود به شیطان! 

 کار کرده. مبهوت بود ،از خودش ترسید و دود کرد و دود کرد تا باورش شه جی 

ی بلند شد .  ی نفس کشید..سنگتر  سنگتر

 که
ر
ی قدم برداشت سمت اتاق  جنازه توش گذاشته بود. سنگتر

 

ی دست گذا  شت رو در ... سنگتر

 تنش سقوط کرد کنار در. 

درو نیمه باز کرد فقط واسه اینکه سایم صداشو بشنوه.خودش تو راهرو تکیه زد 

 به دیوار . 

 

وبتو یه نفس رسکشیدم!  ون شیشه مشر  _ نیومدی بتر

 سایم تکونی به خودش داد و بیشتر تو خودش جمع شد.صدانی ازش درنیومد. 

 کنم تعادلو برگردوندم. دان ندارم!..حس یم_سامیار اصال نسبت بهت عذاب وج

 سامیار خودشو کشید کنار دیوار . 

 پیدا کردم ...صورتش زرد زرد بود. 
ی
 _ وقتر سوق
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 . خ دیوار تن کوفته شدشو باال کشید بی 

 _ قرار بود برم دنبالش ویل اون از قبل رفته بود. 

 کرد. یمی دیوار.ریتم صدای آدرین اذیتش رسشو تکیه داد به سینه

 _رگاشو زده بود. 

 توی اتاِق بدون هوا نفسش برید. 

 _ غرق خون پیداش کردم. 

چشمای سایم تاریک تاریکتر شد ،رد نوری که از الی در توی اتاق خط انداخته 

 بود تنها روشنانی موجود تو اتاق بود. 

 _خودشو بچشو. 

 معدشو. باال آورد....زرداب تلِخ  

 _بچتو کشتر . 

. ور افتاصورتش یه ی  د کف زمتر

 فهیم؟یمندارم_ بعِداون دیگه هییحی 

 هییحی ...زندگیم بود... 

 داد..سامیار تیکهآدرین بغض قورت یم

 شدن.. تیکه بغضاش اشک یم

 کشم. _تو قاتیل روح خواهرمو کشتر منم تو رو یم
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 شنید. رِس رِس بود مغزش،صدای آدرینو محو یم

 کری به ذهنم رسید! کارت کنم !...یه فکردم جی _ داشتم فکر یم

 کنم بری. بعدش ولت یم

 

پشت ستون راهرو بنفشه ایستاده بود .وقتر سامیار پشت ساختمون نیومده 

 بود،اومد دنبالش ،حاال تموم حرفای آدرینو شنید. 

 حرفانی که روحشو ریش ریش کرد. 

 حرفانی که قلبشو سوزوند. 

 

د..   ی  دستاشو گذاشته بود رو قلبش که تند تند متر

 آدرین انقدر وحشتناک شده بود؟! گ 

 

 ترسید... 

 از آدرین،از رازی که دفنش کرده بود! 

د ،زیر لب مدام تکرار کرد:   لباشو به هم فشر

 کار کنم""باید جی 

 

******* 
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 در بسته شد؛جلوی چشماش نور رفت و تاریگ بختک شد افتاد روش. 

 زد به ذهن نیمه هشیارش .. حرفای آدرین وحشیانه چنگ یم

 مرده بود؟! 
ی
 سوق

 تو تاریگ عق زد... 

 حامله بود؟
ی
 سوق

 عق زد... 

ترین حالت گرفت..به وحشیانهخواهرشو ازش یمانتقام رسنوشت تلخآدرین داشت

 ممکن. 

 لرز تنش بیشتر شد...حامله بود!... 

ی رسد و سفت روحشو باال آورد.   اونقدر عق زد که قایط اشک و خونش کف زمتر

 بازش دید. ینو جلوی چشمای نیمهغمگصورت محو زیباِی 

 صدای سوفیو به یاد آورد. 

باز شده،از وقتر تورو دیدم ،خودمو با کنم یه دنیای جدید به روم"سامیار حس یم

 تو شناختم."

 هاش... اشکاش داغ گذاشت رو گونه

 هق زد و هق زد. 

 یه جسم زیبا ،با یه روح زیبا زیر خروارها خاک دفن شده بود. 
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 ذهنش گذشت...  خاطرانر از 

 بیست  زندگیش... یهرچند محو ...خاطرانر از دهه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .....گذشته...... 
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دختر  هرروز بعد کالس جلوی تک درخت بلند روبروی ساختمون اصیل دانشکده

 ایستاد. زیبانی یم

 

 زد به در ورودی... زل یم

جذاب بود و دیدش،چهرش،استایلش و حتر طرز ایستادنش سامیار همیشه یم

 زیبا. 

 رفت... کرد به سمتش یمهمیشه وقتر پروفسور از سامیار خدافظی یم

شدن یمو پهن رد  شد سمت اونا که باهم از خیابون پتچشمای سامیار کشیده یم

 
ی
یشاپ روبرویوتوکاق ی  بود کردهبهشون عادت که انگار دانشکده روی متر

. یم ی  نشستر

 گذاشت. تای پروفسور یمزد و دستاشو تو دسدختر حرف یم

ی عجیت  که همیشه زل بودند به آسمون. سامیار هرروز یم  دیدش...چشمای غمگتر

 دیدش. ی پروفسور باهاش آشناشد هر روز یمواسطهوقتر به

 نگاه زیبانی که رنگ خاض داشت. 

گرفت و آرومش داد و ترس و درد.سامیار دستاشو یمامیدی یمهانی که بوی نا حرف

 کرد. یم

 اومد. سوفیا همیشه با یه شاخه گل رز به دیدنش یم

 ذاشت تا خشک شن. گالنی که سامیار توی اتاقش یم

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  181 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

گفت اونم یه برادر داره کرد و یمی آلمانی سامیارو مسخره یمسوفیا همیشه لهجه

 که آلمانه. 

 تعریف 
ی
سامیار همیشه از خاطرات نوجوانی که تو آلمان گذرونده بود واسه سوق

 از برادرش یمکرد. یم
ی
ش. سوق  گفت که منتظره برگرده و با خودش بت 

 خندید هرچند تلخ. سوفیا همیشه یم

***** 

 

 ی دختر پیچید تو رسش خیس عرق از جا پرید. صدای خنده

 بدنش تتر کشید.. 

 محض رها شده بود؟چندوقت بود تو این تاریگ

 دونست !بعد از اینکه در بسته شدنیم

ش کنه. نه کش اومد واسش   غذا بیاره و نه آدرین که تحقتر

ی دیگه تنها پتوی نازگ که جا مونده بودو پیچیده بود دورش و خزیده بود گوشه

 اتاق و تو خودش جمع شده بود. 

 زد. لرزید و از ترس داد یمپرید و یمپیچید تو گوشش یمهرشب صدای زوزه یم

ی  کرد و پاهاش حس یم حس چندش و لزج حجیم نامعمول از جنش غتر انسان بتر

 زد. پرید و هق یمزد و از خواب یمعق یم

 ترک برداشته بودو جر یم
ی

 خوردو خونش میچکید. لباش از تشنگ
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 زیرچشماش گود افتاده بود... 

 مثل یه موجود اضافه رها شده بود میون

... هشیاری و ن    هویسر

 میون حقیقت و دروغ... 

 گنایه... میون گناهکاری و ن  

 خاطراتش .... میون 

****** 

.   اشنیمهرو سیگار نصفهته کفششوگذاشت ی  که پرتش کرده بود رو زمتر

 دستشو گذاشت روی زنگ . 

 صدای مردی پیچید : 

 _بفرمایید؟

 صداشو صاف کرد: 

 +سالم جناب با صاب خونه کار دارم! 

 _شما؟ وقت قبیل دارید؟

 

 فهمه خودش+ نه بگو سامیاره!یم

 د_چند لحظه منتظر بمونی
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ون اومد و سمت ساختمون اصیل رفت.   رسایدار از اتاقش بتر

 زنگ زد منتظر وایساد،زن خدمتکار درو باز کرد: 

 _ اطلس خانم به آقا بگو یگ به نام سامیار اومده ببینش

س افتاد تو جونش که نکنه این موضوع  به  زن رسشو تکون داد و داخل رفت ،استر

 دهن لقیش ربط داشته باشه! 

روز بود که آقا ن  حوصله و بداخالق بود و یکشه تو اتاق خوابش  ۱۰نزدیک 

 . ی  چپیده بود،جانی که خدمتکارا هرگز اجازه ورود به اونجا رو نداشتر

 دوتا تقه به در زد و منتظر وایساد. 

 آدرین با تاختر جلوی در اومد: 

 _بله؟

 +آقا ببخشید یگ باهاتون کار داره! 

 آدرین درو کامل باز کرد: 

 _گ؟

 +یه آقانی به اسم سامیار جلوی درِ 

 دستر به موهاش کشید  رو به اطلس کنار در منتظر وایساده بود گفت: 

ام ممنوعه بیاید  طبقه باال  _بگو ساشا بیاد باال کارش دارم ،امروز تو و بقیه

 فهمیدی؟

 خدمتکار چشیم گفت و رفت. 
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ش نشست و گوشیشو برداشت:  ی  پشت متر

 _گ کارم داره؟

ام گفت: مرد رسای  دار با احتر

 +آقا االن تصویر رو یم فرستم واستون

ی شهروزو دید که دست به جیب تابش کرد ، قیافهی لبآدرین نگایه صفحه

 زد. تکیه زده بود به ماشینش و درو دیوارو دید یم

 _بگو بیاد تو! 

 رفت که سایم رو  توش ده روزه حبس 
ر
گوشیشو قطع کرد و بلند شد  و سمت اتاق

 کرده. 

 درو که باز کرد بوی ادرار و استفراغ بلند شد..با اکراه درو بست نشست پشتش! 

تونست بره تو ،چند وقتر بود که هرجی بیشتر نه اینکه بدش بیاد نه!فقط نیم

 شد. کشه طاقت خودش بیشتر تموم یمدید سایم زجر یمیم

 ه! اما لجباز تر از اینا بود که کوتاه بیاد و یادش بره هدفش جی بود 

 

 ای که جلوش وایساده بود نگاه کرد: نفس عمیفر کشید به مرد گنده

ش تو اتاقم.   _ساشا بیا برو تو جمعش کن !بت 

 

 +چشم آقا
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اهنشو صاف کرد و رفت سمت طبقه . از کنار در بلند شد و پتر ی  ی پایتر

 روی مبالی طالنی سلطنتر ،مردی نشسته بود که هیچ شناختر ازش نداشت. 

 

 کرد و سمت شهروز رفت: گلوشو صاف  

 _بفرمایید آقای؟

 شهروز بلند شد و دستشو دراز کرد: 

 +شهروزام! 

 ابروهاش باال پرید..اومد جلوتر ایستاد: 

 شناسم؟!فک کردم گفتید سامیار! _من شمارو یم

 ای کرد : شهروز خنده

ی بار یم  بینمتون به واسطه یه نفر آشناییم مث اینکه. +نه واال منم اولتر

 دستش گفت: با اشاره 

 _بشینید

 شهروز لم داد. 

 

یفتون چیه جناب؟  +اسم رسر
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 به جا شد. آدرین تو جاش جا 

ه برید رس  ت کنم با هر کش شما بهتر _من عادت ندارم غریبه ها رو ببینم یا معارسر

کار داری با من اصل مطلب که اینجا رو از کجا پیدا کردید؟گ بهتون جی گفته؟جی 

 به حال ندیدی؟که تا 

د: با یگ شهروز   از دستاش مشتشو فشر

 شنایس که نه؟+سامیارو یم

 العمیل،شهروز زبونشو کشید رو لباش: کرد بدون هیچ عکسآدرین آروم نگاهش یم

 +اسمشو شنیدی رام دادی دیگه؟

 همچنان نگاهش یم
ی
 شهروز دستر به گردنش کشید:  کرد بدون هیچ حرق

ی جلو روم باشه! ها رو دوس ندارم انگار دی+من اینجوری مکالمه ی  واری چتر

 آدرین از جاش پاشد و سمت خروج  اشاره کرد: 

ون .   نیس بفرما بتر
ی
 _حرق

 ها کج کرد،صدای شهروز متوقفش کرد: پلهراهشو سمت راه

 گردم ،مث اینکه از اینجا رسدرآورده! +رفیقم گم شده دارم ِپِیش یم

 

 

ی شهروز سینه چرخید و فاصلشو به یه سانتر شهروز رسوند ،انگشتشو تخت

 کوبید چند بار و هر بار گفت: 
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اممه بهت یم ون...اگه کش به اسم سامیار پیدا _ نهایت احتر گم بری بتر

ی دید نبینمت اینجاها ام و دنبالشم...دفعهکردی...بهم بگو که بد به خونش تشنه

ه توهم.   که بد کالمون متر

 شهروز دستشو پس زد: 

؟  +ناموسا؟؟انوقت رس جی دنبالشر

 پوزخندی زد : 

ون!   _به خودش ربط داره !..بتر

 ی لبشو خاروند: شهروز گوشه

_داداش بد برداشت نکن من اومدم حساب رفیقمو بات صاف کنم آخه شنیدم 

 ازش طلب داری ! 

 آدرین ابروشو باال فرستاد: 

ی!..بعدم تو از پسش برمیای؟ ی  _حرفات بوداره، انگار اومدی بازجونی چتر

 بدی؟به جا دوستت حسابشو 

 شناسمت! نیمپای اینکهبزار +نه داداش

 دم.. من رسمم واس رفیقم یم

 

 ی شهروز گذاشت و صافش کرد: آروم دستشو رو یقه

ایسر _من حساب هرکیو از خودش یم ه واس خودت دشمن نتر م، توام بهتر  ! گتر
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 عقب رفت . 

 

یهو صدای بلند دادی پیچید تو خونه،رس جفتشون برگشت و حواسشون جمع 

 ی باال . به طبقهشد 

 

 اومد! جانی که ازش صدا یم

******** 

 ای از زیر در رو دید،چشمای نیمه بازش رو به زور باز کردحرکت سایه 

 تو این مدت فقط آب خورده بود. 

ی یادش یم ی ی پاک شه. کوبید.تا شاید همهاومد رسشو تو دیوار یمهروقت چتر  چتر

 واقیع باشه. چرخید ترس داشت که از هرجی تو ذهنش یم

ی که زیبا بود ، ترسید تموم خاطراتش واقیع باشهیم ی خاطرات از دختر  همتر

 اما ترسناک مرد. 

 انقدر رسشو تو دیوار کوبیده بود که خون از روپیشونیش رسازیر شده بود. 

 

لرز تنش که قطع نشده بود عصت  بود.تموم این مدت تو خواب و بیداری کابوس 

 نوشید. دید و زهر یمیم
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 صدای تقه در اومد تو خودش جمع شد

 که تو چارچوب در  وایساده بود ترسید هم از سایههم از زوزه یم
ی

ی مرد بزرگ

 گشت. دنبال تنش یم

ی و جمع شده بود تو خودش.   اما سایم تن آش و الششو کشیده بود زیر متر

 نفساشو حبس کرد،تا مبادا مرد صداشو بشنوه. 

 ترسید. اومدنم یمه شبا تو خوابش یمآدرین نبود،اما از سایه هانی ک

 مثل این سایه که قد کشیده بود و تا دم پاش کش اومده بود. 

ی گذاشتو هلش داد .  ی .دستاشو رو متر  مرد قدم زد تو اتاق و چرخید دور متر

ی وار جمع شد تو خودش.   سایم جنتر

ی آسیب دیده میخ  دستشو گذاشت رو بازوی سایم و کشید اما این جسم سنگتر

ی   بود:  زمتر

 _زودباش تکون بده به خودت..دارم میارم باال از بوی گند اینجا! 

؟!..بوی متعفن، روح مردشو یم  گفت؟بو؟!!..چه بونی

ی افتاده بودو سایم به چشم دیده بود جون دادنشو!  ی روج که کف زمتر  همتر

 

 

کشید ...تهش زورش چربید و سایم کشیده شد تو قاب در ،دست انداخت تو 

 اومت کرد: چارچوب و مق
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ون!..چه مرگته!؟  _ول کن پش بیا بتر

 

 سایم تو ذهنش چرخید: 

 یه ذره خستم!"فقط"چه مرگمه؟هییحی 

 

 چنگاشو گرفته بود به قاب در .استخوانای دردناکش ناله کردن. 

 _المصب ول کن درو! 

 

 ناجور درد پیچید تو تنش ...داد زد... دست انداخت دور شکمش و کشیدش ..  مرد 

 این مدنر که حبس بود اندازه تموم

 چرخید تو رسش. اندازه تموم خاطراتش که یم

 اندازه تموم زخمانی که جاش رو پشتش حک شده بود... 

 فریاد زد واسه تموم دروغانی که انگار راست از آب دراومده بودن. 

واسه خود بیگناِه گناهکارش...صداش اکو شد و نشست تو گوش تموم اعضای 

 عمارت.. 

هویتر که هنوزم واسه جسم خالیش ی ن  دردناک مرد مردهصدای نالون و 

 جنگید! یم
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آدرین چرخید سمت شهروز که شاخکاش فعال شده بودن.ساشای احمق داشت 

 کرد! چه غلظ یم

 . و روش مثل گچ پریده بود..انگار ترسیده باشهاطلسو صدا زد ،زنی که رنگ

 

 به شهروز اشاره کرد: 

ون همرایه کن  _آقا رو تا بتر

 

 تته پته گویان اطاعت کرد. 

خوره از آدرین سمت پله ها که رفت متوجه شد شهروز میخ وایساده تکون نیم

 جاش! 

باال رفت ...تا پاشو تو پاگرد گذاشت شهروز اطلسو هل داد کنار و پاشو گذاشت 

 ی اول... رو پله

 ده. آدرین تو راهرو ساشا رو دید که جسم سایم رو کنار دیوار تو راهرو تکیه یم

 

 : ی  به ساشا اشاره کرد که بره پایتر

 !  _مزاحم داریم بتی

 ساشا دوید تو راه پله سد شد جلو راه شهروز. 

 آدرین نگاهتر به سایم کرد،نفس عمیفر کشید،داغون بود ناجور! 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  192 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 ی پشت سایم ثابت شد. چشماش رو دیوار رنگ پریده

 ترسید نگاهش کنه؟یم

 ؟ترسید کش رو که رو به زواِل ببینهیم

 کش رو که خودش این بالهارو رسش آورده؟

 ترسید! ترسید ،از سایم یمآدرین یم

 آورد مثل زهر. شد و قلبشو به درد یمیه ترس ملموس که تو خونش پخش یم

 راه افتاد سمت سایم. 

 صدای شهروز پیچید تو راهرو ؛

 

 صدای شهروزو شناخت! ،سایم تکونی داد و رسشو بلند کرد 

 کنم چند کیلو بود فقط بگو!. صاف یم+من حساب رفیقمو 

 آدرین استپ کرد . 

 جی چندکیلو بود؟!!! 

 گفت؟دردای تو دلشو یم

 که گره خورده بود تو جونش؟هانی یا عقده

  

 پروند! زد ،دیگه لگدم نیمسایم دیگه داد نیم، رفت سمت سایم زانو زد جلوش
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 آروم پچ پچ کرد: 

؟_آفرین صدات درنیاد ،جی میگه؟..تو یم  دونی

 

 یه لحظه چشم تو چشم شدن! 

 سایم چشماشو دزدید. 

 زد. مردمکای چشماش از اون وقتر که آدرین کنارش زانو زده بود دودو یم

 _سایم؟! 

 صدانی ازش نشنید، از جا بلند شد: 

 _برو تو اتاق. 

ون کشیده بودش.   که ساشا به زور ازش بتر
ر
 سامیار خودشو کشید تو همون اتاق

 کرد. یب حرف گوش یمزد اما عجحرف نیم

 سایم توی اتاق کنار دیوار تکیه زد،آدرین درو نبست و رفت سمت راه پله

 کنه: خم شد، شهروز و دید که پشت هیکل ساشا وایساده و نگاهش یم

 

 _ جالبه از این رفیقا کم پیدا میشه خوش به حال سامیار! 
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 شهروز چهرش جدی شده بود ،جدی ترین حالت ممکن! 

 اشاره کرد بره کنار.شهروز اومد باال و رو پله اول وایساد. به ساشا 

 

 آدرین دستاشو گذاشت تو جیبش: 

 _خب ؟..ادامه بده

،خت  دارم زدی خونشو زنم+داداش من واقعا دنبال رفیقمم حرف مفتم نیم

 !  پکوندی که حسابتو صاف کتی

؟ از اون ورم خت  دارم که فهمیدی زنده دم من یماس و  گرفتیش!دنبال جنسانر

 فقط رفیقمو تحویل بده! 

 آدرین دوهزاریش افتاد. 

 جا کرده؟!!!خب بهتر از این وضعش بود! بهجنس!...سامیار گفته بود مواد جا 

 

 ی یه قدم بود: رفت جلو فاصلشون اندازه

 ی ما مواد نبود!گ بهت خط داده؟_قضیه

 شهروز انگار جام قهرمانی بهش داده باشن گفت: 

 یوث مال این حرفا نبود! دونستم !د+یم

 

 آدرین پوزخند زد. 
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 +حاال حسابت باهاش چیه؟

 رخ شد و نگاهش سمت در نیمه باز کشیده شد: آدرین نیم

 _بهت ربط نداره! اما ناموسیه!.. 

 شهروز ابروهاش باال پرید. 

 آدرین،نگاه پر کینه و غضت  سمتش انداخت و گفت: 

 _ برو تموم باغو بگرد جنازشو پیدا کن! 

 ز اخم کرد: شهرو 

؟زر یم+جی   زنی

 

 یهو آدرین کف دستشو کوبید تخت سینش. 

شهروز تعادلشو از دست داد و دستشو انداخت رو نرده های چون  پت و پهن 

 مارپیچ تا پرت نشه ! 

 صدای داد آدرین پیچید تو خونه...پرده گوش شهروزو لرزوند... 

 . پیچید تو گوش سامیار و لرز انداخت تو جونش

 

و پیداش کنم جرش یمهمهگم من اون ن  یم_دارم  ی کشمش باید بیای دم ،یمچتر

ی! جنازه  ی رفیقتو تحویل بگتر
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 رسشو جلو برد: 

_ برو به همون کش که بهت نخ داده بگو من دهن اونو تو رو سامیارو باهم جر 

 دم اگه تحویلش ندید !... یم

 

 که آدرین مانعش شدساشا اومد جلو ،، شهروز مشتشو خوابوند تو صورت آدرین

 ش این جنگ تن به تنو هدایت کنه. خواست خودانگار یم

 ی شهروزو گرفتو و کشید جلو با آرنج محکم کوبید تو رسش.. آدرین یقه

ی شهروز جر خورد و بیتی آدرین خون یقه جون همدوتانی با مشت افتاده بودن به

 اومد... 

 

 صدای زد و خوردشون پیچید تو گوشای سامیار... 

 

 سایم پتورو بیشتر دور خودش پیچید.. 

 

 الهه نگران گوشیشو دستش گرفته بود و منتظر زنگ شهروز بود... 

 

اره لباشو یم  جوید..... رسر
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ی خورد ..   شهروز باحرص پاهاشو انداخت زیر پاهای آدرین و اون با رس زمتر

 

 اومد و اشک به چشماش.. الهه سایم تو ذهنش یم

 

ه چشماشو بسته بود و دستاشو گذاشته بود رو سامیار مثل آدمای مسخ شد

 گوشاش... 

 

د داد زد:   شهروز بیتی خون آلودشو تو دست فشر

ف گه یم+مرتیکه آشغال ِنفهم توی ن   خوری واسه یه قضیه بگایتر بزنی رفیقمو رسر

 بکشر حرومزاده! 

 

اره آب قند داد به الهه که همش مدام زیر لب اسم سامیارو صدا یم  کرد. رسر

 

 گرفت: زد ،سامیار رعشه یمشهروز که داد یم

 کنم حرویم ! رو ،رو رست خراب یم + من تو و این خونه

 

 ی آدرین گرفت و کشیدش سمت راه پله ها... یهو یقه
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ی... از باال که نگاه یم  کردی فاصلش انقدر زیاد بود که رسگیجه بگتر

 اتاقاشون.. هیچ کس اونورا پیداش نشده بود همه چپیده بودن تو 

 ای شده رئیسشون! انگار همه فهمیده بودن بد روانی 

 . شهروز کوبید و جاهاشون عوض شد تو یه حرکت یهونی آدرین زیر شکم 

 

 حاال کش که از نرده ها آویزون بود شهروز بود ،آدرین گفت: 

اش احمق!..    _بهت گفتم واسه خودت دشمن نتر

 ! ی بکشم باال روانی  + زر نزنتی

 ه آویزون بود و دستاش رو هوا رها ... شهروز از یق

! دونی اما من خییل کینه_تو نیم  ایم!حاال باید حساب خودتو صاف کتی

 

شد و رد نگاش کشیده چ، ی آدرین عقب کشیده دست انداخت روتنشهروز 

 مردی که رو هوا معلق نگهش داشته بود!  ی و گونهگذاشت ر 

 

 هوا تکون داد.  و و پاشو ر  دست ول کرد....  که  قشو آدرین ی

 ادش مثل میخ رفت تو گوشای سایم. صدای د
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خون بود که فرش شد زیر .. د جسمش با کف سالن پیچید تو فضا. صدای برخور 

 تن شهروز... 

 

***** 

 پاهاشو گذاشت تو وان حموم... 

ون و کرده بودش تو حموم...   ساشو آورده بودش بتر

 رفته بود. د ساشا ولش کرده بودو وقتر خودشو عقب کشیده بو 

ر عمارتو تو سکوت صدای بدی که از سقوط شهروز تو گوشش پیچیده بود بدجو 

 . غرق کرده بود 

 از الی در نیمه باز دید که آدرین خونینو مایل رد شده بودو چپیده بود تو یه اتاق. 

 تو وان تموم تنش به سوزش افتاد. نشست 

 تب کرده بود و خودش یه وان 
ی
 یادش اومد که یه بار سوق

ی
آب یخ واسه سوق

 درست کرد و کمکش کرده بود توش بره. 

 . خواست که تنش نسوزهدلش از همون یخا یم

لمه بسته بود و چرک
َ
 . شد و خون بود که تو آب پخش یم زخماش د

 .. آینه تمام قد روبروش خودشو دید ی از تو 

 نشناخت! 
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 خییل ناجور شبیه خودش نبود. 

 

 بهش گفته بود 
ی
 : یه بار سوق

 یسر آدم به خودش بیاد تو وجودته انگار!""سامیار تو همیشه باعث یم

 

 آوردش؟دید به خودش نیمچرا پس االن ایتی که یم

 

 تو وان دراز کشید و رسشو فرو برد تو آب

 شدن یگ بعد از دیگری ترکیدن.... حبابانی که درست یم

 انقدر زیر آب موند که دیگه حباب رو آب نیومد... 

 ت..انگار بدنش هنوز آماده نبود واسه ترک کردن این دنیا... نفسش که رف

 

 هاش به سوزش افتادنهاش که ریهچنان توی جاش نشست و هوارو کشید به ریه

دید که با چشماش تا آخرین حد ممکن باز شده بودن و حاال تو آینه کش رو یم

 یم
ی

 جنگه! تموم این قضایا داره واسه زندگ

 به رسفه افتاد .... 

 صدای زنده بودنش اکو شد و نهیب زد به ذهنش ... 
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 پاهاشو جمع کرد و رسشو تکیه داد به دیوار پشتش. 

 

 یمگشت گذشته توی اون کافه روبروی دانشکدهاگه بریم
ی
گفت، حتمابه سوق

 گفت که" از آشناییت خوشبخت نیستم!"یم

 

 ذهنش پرنده شد رفت سمت درختای بلند جلوی کافه "الوار". 

 

 که کادو 
ی

ی رنگ ی نشست و چشم دزدید از چشماش کیف مخمل ست  سوفیا پشت متر

 بود واسه تولدشو کنار دستاش که حاال گره شدن تو هم گذاشته بود

 

 _حالت خوبه؟

 

ی دستای یخ کرده  عقب کشیده دستاشو که جلو برد واسه گرفتر
ی
ی کوچکش ،سوق

ی رنگش! ی کردن موهاش تو شال یهبود به بهانه  وری ست 

 

 سامیار نفس عمیق کشید: 

؟االن جی جی راحت یم_تو به من نگفتر راجب همه  شده؟تونی باهام حرف بزنی

 گم خودتو مجبور نکن!واسه جی اومدی پس؟من که یم
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ی بود:   پلک زد عصت  و ناراحت و حرف زد صداش کامال لرزونو غمگتر
ی
 سوق

! +من راحتم فقط....تو ...ولش کن سایم ...یعتی تو مسببش   نیستر

 

نگش میخ چشمای سامیار بود: حاال دوتا تیله  ی خورسر

 دادم بهت گفته بودم!؟دونی من بدونه تو ادامه نیم+ چقدر خوبه که هستر یم

 

 _پس چرا کنار کشیدی؟دیر دیر میای! 

 

د نیم ی ی آجری رنگ...حرف نمتر ی ی روی رومتر  افتاد پایتر
ی
 گفت! چشمای سوق

ی سامیارو گذاشت تو منگنه  که تا زبونش اومد اما ی گهمتر
ی
ی حرق ی و نگفتر فتر

 نگفتش: 

ینارو واست یم_تو یم رت که دوسش خوام!..تو بگو اندازه براددونی من واقعا بهتر

 داری،اعتماد داری بهم

؟من که بهت گفتم تو مثل یه پنجره نجانر واسم! +چرا شک یم  کتی

 

 کالفه دستاشو تو موهاش کرد. 
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 _ کابوس دیدی؟

 بینم! تمویم نداره!..از وقتر رفتر بیشتر کابوس یم +اوهوم کابوسام

 

 بدجور تشنه محبت بود .. 
ی
ی انداخت..سوق  سامیار رسشو پایتر

 بدجور وابسته شده بود... 

 

 خوای برگردم؟_ازم یم

 +بگم بیا.... میای؟

 

این دختر سخت بود ،سخت بود حرف زدن باهاش ،چون هیچ وقت دوس 

 نداشتر ناراحت ببینیش. 

 که از دهنش یممجبورت 
ی
کرد خوشحالش کتی تموم اجزای صورتش تموم حروق

 شدن. خارج یم

 

د دستای ظریف و سفیدشو:   دستاشو محکم فشر

 _من از آشناییت خییل خوشحال شدم هیچ وقت اینو فراموش نکن!... 

ای مثبت؛لطفا به ذهنت دروغ نگو تو هیچ اری رو اطرافیانت ،تاثتر ی کسو تو تاثتر متر

 ی از خودت! دفراری نیم
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 سامیار تو دورایه موند... 

 ..تو دورایه چشمای مشتاق روبروش 

 حس کرده بود! 
ی
انی که تازگیا از سمت سوق

ی  تو دورایه چتر

 سوفیا عاشقش شده بود! 

و سامیار بدونه اینکه بدونه انقدر عمق داد به این عشق که حاال خودشو مقرص 

 یم
ی
 دونست! حال بد این روزای سوق

 وز عصت  و  ناراحت بود . سوفیا اون ر 

ی مثبت اون روزی که هیچ وقت به سایم نگفت صبح که رفته آزمایشگاه برگه

 حاملگیشو دادن دستش... 

 آشفتگیشو نتونست پنهان کنه اما .... 

 سامیار همیشه عادتای خون  داشت 

... اگه نخوای. عادتانی که هیچ وقت مجبورت نیم  کرد حرف بزنی

 

 پرت شد وسط واقعیت زندگیش.. ی در با صدای تقه

 ساشا رسشو داخل آورد: 

 ای؟_زنده
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 دادن؟چشماش مرگشو نشون نیم

 

 ! ون دیگه سه ساعته اون تونی  _بیا بتر

 

ون...سامیار با سستر از جاش بلند شد...   رفت بتر

 

 کرد ته خطشه! کرد بیشتر حس یمهرجی بیشتر به گذشته فکر یم

 حوله ی سفیدو پیچید دورش... 

 قرمز شد از خونش...  حوله

ون  که وقتر پا ازش بتر
ر
 ای بود. م دیگهگذاشت آدرفت توی اتاق ،اتاق

 آدیم که ته دلش یه ذره حس شجاعت داشت. 

 اما حاال .... 

 بنفشه فهمیده بود نیومده رس قرار؟

 پس کجا بود کمکاش؟

 نشست روی تخت ... 

 آخرین بار عکس سوفیارو زیر بالشتش پنهان کرده بود... 

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  206 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 ست برد همونجا...هنوز اونجا بود. د

ون کشید ...نگاهش کرد...   عکسو بتر

ی شدن و اشکاش چکیدن..   پلکاش سنگتر

 بهش گفته بود: 
ی
 سوق

 کنم ! "من عکس کسانی که اذیتم کردنو خط خظ یم

 نیست... سایم گایه وقتا حس یم
ی
 کنم کاق

ون...   باید یه رایه باشه که از ذهنت پرتشون کتی بتر

 شنایس؟"تو رایه یم 

 

 ی نامساوی... پاره کرد ...به تیکه

ی   اشکاش زخم روی دستاشو سوزوندن..پخششون کرد رو زمتر
ی

 …داغ

 تیکه های آدیم رو که هیچ وقت از دیدنش خوشحال نبود! 

 یم
ی
! بودو یمباید سوق ون کتی  دید چطور میشه یه آدمو از ذهنتو قلبت بتر

 زنده بود و یم
ی
رو به تیکه های مساوی  ه چطور برادرش سایمدید کباید سوق

 کنه! تقسیم یم

 که چطوری ذهنشو ،جسمشو آروم کنه.  کار کنهگرفت جی شاید اون موقع یاد یم

 اشکاشو پاک کرد...لباسانی که رو تخت بودنو کشید تنشو و پتو رو پیچید دورش. 

 ی تخت و زل زد به در... کز کرد گوشه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  207 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

****** 

و بهم ریخته بودروبروش ،روبروی مرد آشفتهبنفشه وایساده بود  ی  ای که همه چتر

 

 کتی نگفتم اینورا پیدات نشه؟_تو اینجا چه غلظ یم

؟...یم+آدرین!!! چه مرگته ،داری چه غلظ یم دونی ؟این مردی که پرتش کتی

ی اگه من نرسیده بودم درجا یم  مرد! کردی پایتر

 

 آدرین شیشه الکل یه نفس رس کشید

 

ون: خودشو ا  نداخت جلو و شیشه رو از دستای آدرین کشید بتر

 داری چیکار یمفهخوری که نیمهمینارو رو یم_د آخه چه مرگته؟؟

! یم  ؟خوای قاتل یسر یمکتی

 

 به گریه افتاد...زار زد... 

وب پرت کرد تو دیوار،فریاد زد:   آدرین پاشد و یهو شیشه ی مشر

ون!   _به تو ربظ نداره ربظ نداره!گمشو بتر

 

 د،دوباره رو صندیل نشست. از صدای دادش گلوش خراشیده شد و به رسفه افتا 
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 صدای لرزونش جیغ شد و فریاد شد رس آدرین: 

جی شدم؟!! 
َ
 +همه گندکاریات به من ربط داشت حاال دیگه من ا

  رسپوش گذاشت رو گه کاریات؟گگ واست جنازه جور کرد هان؟

 ه نفرو تا دم مرگ شکنجه کردی... تو آدم دزدیدی آدرین...جعل کردی...تو ی

ه یا تو...تو ....متجاوز شدی....االنم یگ رو فرستادی تو کما که معلوم نیس یم متر

 که گمشم؟...آره...ولت کنم که بدتر تو لجن فرو مونه...با همه اینا یمزنده یم
ی

گ

 بری؟؟؟؟

 

ت و بازوشو گرفو  آدرین سکوت کرده بود...بلند شد اومد روبروش وایساد 

 چسبوندش به دیوار: 

؟مِن لجنو واسه جی یم_تو چرا این کارارو یم ون؟کتی  خوای بکشر بتر

 

 بنفشه تو چشمای قرمزش نگاه کرد: 

..نگو که واقعا عاشقم شدی ؟  _من گذاشتم پای رفاقتر که با خواهرم داشتر

؟؟  اون روز جدی گفتر

 

اه  نشو درآورد و پشت کرد به بنفشه. ولش کرد و پتر
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کمرش انقدر برجسته بودن که توی تاریک، روشتی اتاق دیده رمز رویردای ق

 بشن: 

 خودمو شکنجه دادم که چرا دیر رسیدم که چرارفتم و 
ی
ی من بعد مرگ سوق _ببتر

 انقدر طولش دادم که این اتفاقا براش بیفته! 

 

 برگشت سمتش : 

 چه مرگمه؟توی ....تو یم_بعد تو یم
ی

 چرا اینکارا رو یمگ
ی

 کنم؟گ

 بود... چو 
ی
ی داشتم تو کل زندگیم اونم سوق  ن من گناهکارام ...چون من یه چتر

حاال دارم . کنه چه زجری کشیدم.. بینم بهم یاداوری یمهروقت این ردارو یم

رسونم ...اون فقط باعث مرگ یگ نشد اون سه نفرو مسببشو به جزای کاراش یم

  و بچشو....اون یه خانواده رو نابو 
ی
 د کرد.... کشت...منو ،سوق

 

 . دستای لرزونشو کشید رو زخمای آدرین

 و زشتشو...  و زخمای کهنهبنفشه نوازش وارانه لمسش کرد .تنه برهنه

 زخمای زشتر که رخنه کرده بود توی وجودش؛درونشو زشت و کثیف کرده بود. 

ی شده بود با تک تک سلوالش...   قرمزی پوستش انگار عجتر

 واسه این تن بود... انگار از همون اولم این زخما 

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  210 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 آدرین تکونی به خودش داد فاصله گرفت. 

 

 دستای سفید دختر رو هوا موندن، عقب کشید وبا صدای شکسته و آرویم گفت: 

کردم حالت خوب خواستم..آدرین... تموم این مدت تالش یم+من...فقط یم

رده کاری کنم این حس تنهانی و طرد شدنت که داغونت کخواست یه...دلم یمشه

ی بره....ویل تو داری !منو ترسوندی! بدتر یمبود از بتر  یسر

 بینمت انگار..انگار یه هیوال جلوم وایساده... یمشناسمت...االن کهدیگه نیم

 

اهنش موند...تلیحی حرفای بنفشه زیر مغزش  آدرین دستش رو دکمه های باز پتر

 هاش. نفوذ کرد...تو تک تک الیه

 خودشم خودشو نمیشناخت! گفت حق داشت دیگه دروغ نیم

 

ون از این ماجرا...نیا سمتم گور بابای من.   _بنفشه! برو خودتو ِبکش بتر

 

 اش وایساده بود... دستاشو رو دستای داغ آدرین گذاشت؛سینه به سینه

 

؟..نمیشه!..آدرین من جدی گفتم اون روز تو نیمیم_جی 
ی

 فهیم...؟گ

 س نکردی روت؟حسش نکردی؟...تو تموم این ساال نگاهمو ح
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 خورد . تصویر خودش تو مردمکای خیس بنفشه تکون یم

اون رس گذاشت ،موهای مشگ و صاف و براِق دستاشو دوطرف صورت بنفشه

 کردن.   خوردن و نوازش وارنه دستاشو لمس

با دستای بزرگش، محکم صورت ظریف و سفید دختر رو گرفت؛ عمیق نگاهش 

 صورت آدرین چرخوند. کرد...بنفشه پرالتهاب چشماشو رو 

ک...   نفسای گرمش خورد تو صورت رسد دختر

 

 نفساش عفونی شد،کلمات سیم رو پرت کرد تو صورت بنفشه: 

 _ تو جی ؟حس نکردی نگاه منو ؟

 

 کرد،تو ذهن بنفشه اومد:" جی رو ندیدم؟"گیج فقط نگاهش یم

 

 _تو نفهمیدی حس من ،اصال حس یه برادر نیست به خواهرش؟... 

 

آدرین گتر بودن تو عمق چشمانی که درشت تر از حد معمول شده چشمای 

 بودن.... 
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 صداقت نگاهش ترسناک بود! 

 

 رحمانه ادامه داد : ن  

 کردم!... خاطر حس اشتباهیم خودمو شکنجه یم_ندیدی چطوری به

 بود؟..همه اون ن  تو فکر یم
ی
تابیام همه اون کردی همش به خاطر  دوری از سوق

مثل یه درد بود ؛نشد، .... کنم باختم! زش!...االن که نیست حس یمدوری کردنام ا

 کشه! االنم که نیست داره منو یم

 

 ذهن خوش باور بنفشه یخ زد... 

ی حقیقت،که هیچ وقت بعد از اون نتونست  مغزش جوری پاشیده شد کف زمتر

 شدکه به قلبش وصل یمخایلتیکهی بزرگشو برگردونه رس جاش...همونیه تیکه

 

 دای آدرین مثل ناقوس مرگ بود: ص

 شم ...همیشه خدا! _من همیشه عاشق آدم اشتبایه یم

 

مخِت 
ُ
ی و دراز به دراز دستانی که اومدن حلقه شن رو گرمای ز دستای آدرین وا رفتر

 دوطرف تنش افتادن.... 

 !  _ویل اون یه نفر تو نبودی...االنم تو نیستر
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د و پر عظمت بود، یهو جلوش فرو این مردی که یه روزی تو ذهنش قد کشیده بو 

 ریخت. 

دستانی که محکم گرفته بودنشو ... تلو تلو خورد و رس خورد از توی دستاش

 کوبیدن تو فرق رسش! حقیقتو یم

د و حال  ی آدرین عاشق سافیا بود تموم این ساالهمون وقتانی که بهش زنگ متر

 پرسید، اون موقعم عاشقش بود؟سوفیا رو یم

 شد ؟اصال مگه یم

 چرخید چرخید ،توی ذهنش .... 

اش خاک حافظه دالون ای ترینگوشههانی که از گذشته،تویتموم صحنه

 خورد.... یم

 زد همه از رو یه حس متفاوت بود! ی لبخندانی که آدرین یمهمه

 تصویر صورت گریون پشگ رو دید که وقتر از الی در نیمه باز اتاق خواهرش 

خواهر کوچکشو توسط ناپدریش دیده بود گریون  دید زده بودو دستمایل شدن

 پیشش اومده بودو ازش خواسته بود که هیچ وقت سوفیو تنها نذاره! 

ی بود که بنفشه چسبید به سوفیا..!مثل یه سایه دنبالش یم کرد چون واسه همتر

 آدرین با چشمای اشک آلود خواسته بود ازش. 

 از همون وقتا این حس دوییده بود تو خون آدرین؟

 خونش پمپاژ شده بود ...زده بود به مغزش دیوونش کرده بود؟
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 بنفشه حالت تهوع گرفت..... 

ی ،فهمیده بود که پشش اون وقتر که مادر آدرین،اونو از پله ها پرتش کرده بود پایتر

 گناهش؟چه حش داره به دختر کوچک و ن  

ی همش آدرینو دور یم ؟واسه همتر
ی
 کرد از سوق

عقده انداخته بود تو دل پش کوچگ که هربار با دیدن زخم  تموم این دور کردنا 

کوچک کنار پیشونیش ،که ساخته دست مادر خودش بود ،جری تر میشد و لعن 

 کرد سمت روح مادرش! و نفرین بود که پرت یم

 که هر لحظه مسموم تر یم
ر
ون...از اتاق  شدبنفشه خودشو پرت کرد بتر

 کشتش فهمید حتما یماگه آدرین یم

 دستاشو جلوی دهنش گذاشت.. 

 که سایم توش بود گذشت.... 
ر
 از جلوی در اتاق

 راه یم
ی

 تعادل... رفت...ن  زیگ زایک

ای که اگه آدرین حقیقتر رو که بنفشه ازش پنهون کرده بود..حقیقت چندین ساله

 کرد.... فهمید حتما محوش یمتو دلش دفن کرده بودو یم

 

 

 

****** 

ی تو جاش نشست.. در اتاقو باز کرد و دا  خل شد..سامیار نیم ختر
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 این پش چندتا جون داشت مگه؟روی دور ترین صندیل بهش نشست.. 

خواست نزدیکش بشه...تازگیا پیش بنفشه به زبون آورد تموم خودشم نیم

 حساشو! 

 صدای نفسای غتر عادی سامیار تو گوشش پیچید... 

سه!..به قول بنفشه شده بود هیوالی ن  
شاخ و دیم که روحشو به حق داشت بتر

ی شیطان فروخته بود...باید این جریان تموم یم  جا... شد...همتر

ی   کرد. کینه های توی دلشو خایل یمکرد و همه  امشب باید تموم یمهمتر

ی بود گوشهباید موجودیت این موجود ضعیف و ترسونی که کز کرده  ی تختو از بتر

 برد.. یم

 س کنه. کرد تا التمااش یمدر لهباید انق

ی مردی که نگاهشو دقیق تنظیم کرده بود تو صورتش و آماده بود ازش فرار  همتر

 کنه! 

 آدرین قلبشو درآورد و جلوش گرفت... 

 ... چکید قلت  که خون ازش یم

 رس خودش داد زد .... 

 که خفه شن! داد زد رس تموم احساساتش

 

 این آدیم که سگو انداخته بود تو جونش
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 گرفته بود ازش! همونیه که سوفیشو  

 همونیه که به جنون رسونده بودش! 

 کرد!؟پس چرا تعلل یم

 لرزید... دید یمافتاد تو تنش...وقتر سایم رو یمدستاشو گره زد به هم...تازگیا لرز یم

 

یش  _اگه واست مهمه بگم که دوستت زندس اما هنوز بیهوشه...همینجا بستر

 کردم. 

 

 . بلند شد، سامیار تکونی خورد.. 

 

 خوام کمکت کنم زخماتو ببندی پس وحشر بازی در نیار! _من یم

 

ی االن گفته بود نیم  رفت جلو.. خواد نزدیکش بشه اما خودش نبود که یمهمتر

سامیار خشک شد تو جاش...جلو رفت و زانو زد رو تخت...دستشو رو بازوی 

 کبود سایم لغزوند... 

 ش بلند شد... سایم به رعشه افتاد،تن زخیم و داغونش.یهو هق هق
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دستاشو . هاش. رس سایم سقوط کرد رو شونهبدن لرزون سایم توودستاش بود... 

د. رو شونه  های سامیار گذاشت و آروم فشر

 

 رحمش! گر ن  آغوش شکنجه یتو ،زد کرد...عاجزانه زار یمسامیار گریه یم

 تنها آغویسر که پیدا کرده بود تا درداشو  توی اون خایل کنه. 

 

 داد به خودش: ریخت و فشارش یمهری یم آدرین ته دلش

!...امشب تمومش یم  کنم... _تموم میشه همه جی

 

تو گرفت..  ی تیشر  سامیار خودشو جمع کرد. آروم پایتر

 

!...چند روزه نیم_ باید زخماتو درمان  کس بیاد نزدیکت! زاری هیچکتی

 

 بازیاش! دیوونهترسید...از داد از ترسش بودسایم از آدرین یماین که بهش راه یم

ون  بلند شد و از کمد کوچک داخل حموم وسایل ضد  تشو از تنش کشید بتر تیشر

 رو آورد... عفونی 

و  روی زخمای کمر سایم ،ن کشید و بتادینو خایل کرد روشگازو از پکش بتر

گذاشت...تاروپود باند چسبید به زخمانی که عمیق بودن و هرگز جاشون 

 رفت... نیم
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پوست ای جدا کرد و تا کرد و بعد اینکه  پمادو رو و باند تازه قییحی کوچکو برداشت

 . سامیار پخش کرد روش گذاشت

 توی رس سامیار خالء بود... 

 کرد که عفونت نکنه! آدرین میومدو تنشو درمان یم

؟؟  پس روح عفونت کردش جی

 رسید ؟گ به داد احساساتش یم

 کرد از اینجا رها شه؟گ کمکش یم

ه تا از این همه زجر راحت شه! شد این ِگ یم  جسم ِبگنده و بمتر

 اومد: لباشو تکون داد،صداش از ته چاه دریم

 _ سو...سوفیا چطوری مرد؟

 دستای آدرین استپ کرد...رس باندو رها کرد: 

 _ خودکشر کرد بعد اینکه ولش کردی با یه بچه! 

 زد حرفای آدرین! تو ذهنش دودو یم

 د: خدمتکار تفر به در زد و وارد ش

 _ببخشید آقا!...این مرده بهوش اومده! 

ون رفت...   آدرین از جاش بلند شد و بتر

 ای رنگ از رو تخت رس خورد افتاد جلوی پای سامیارقییحی کوچک نقره

****** 
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 رسش درد بدی داشت. 

 د...دست تو جیبش کرد. اومده بود سامیو پیدا کنه اما هیچ ردی ازش نبو 

بش و قدم رو کرد تو جیعادتش بود ،دستاشو یمشد هر وقت کالفه بود، عصت  یم

 کرد. کل اتاق یط یم

 رسید...مرتیکه حرومزاده بد به گ...اش داده بودباید حساب این دیوثو یم

 کرد دندوناشو عصت  رو هم فشار داد...حتر اگه سامیارم اینجا پیدا نیم

 حاال طرف حسابش خودش بود! ،حتر اگه ربظ به سایم نداشت

ونش آورد.... تو جیبش تیکهی دستا   کاغذی لمس کردن.... ایستاد...بتر

 آشنای حک شده وسط کاغذ مچاله. نگاهش موند رو خط

 در تقه کرد و باز شد ،کاغذو چپوند تو جیبش.. 

 

ی   اومد گفت: طور که کنارش راه یماطلس همتر

اه یم  گه.... _ آقا از وقتر بهوش اومده مدام بد و بتر

 

ی  ه درو پایتر  شاره کرد تا اطلس تنهاشون بزاره. داد و داخل شد..ا دستگتر

ون  رفت. کر زن جوانی که پرستاری شهروزو یم  د از کنارش رد شد  وبتر

 کرد. یمق وایساده  بود و نگاهش شده وسط اتاشهروز با رس باندپییحی 
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 سیگاری درآورد و آتش زد...پک عمیفر کشید و نزدیک شهروز رفت.. 

 گرفت. وز دم عمیفر شهر سیگارو بهش داد... 

 

 هوشم؟  وقته ن  +چند 

 روز.. ۵_ 

 

 با صدای آدرین نگاهش کرد:  رسشو تکون داد 

ون از خونهتونی گورتو گم_حسابت صاف شد یم  ام! کتی بری بتر

 

ل یم ...باید..باید خودشو کنتر ی کرد شهروز با عصبانیت سیگارو پرت کرد رو زمتر

 شد .. نباید عصت  یم

 

هقدم رو کنار آدری  و گفت:  ن وایساد ...دستشو گذاشت رو دستگتر

 +حسابم باشه بعدا بد رست درمیارم. 

 

ی داد:  ه درو پایتر  دستگتر

 +پشت گوشتو دیدی سامیارو دیدی مرتیکه حرومزاده! 

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  221 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 آدرین با رو مخ ترین لحتی که شهروز رساغ داشت گفت: 

 _رفیقتو مرده فرض کن!.. 

 

ه در خایل   کرد؛لحظه آخر نیمه نگایه سمتش شهروز حرصشو با فشار دستگتر

 انداخت،رو صورت خونشد آدرین: 

 !  _دعا کن زودتر از من پیداش کتی

 

 صدای کوبیدن در با حرف آدرین یگ شد. 

ه ،آدرین از مغزش گذشت که این مرد بدجور خرشو یم  کارشو گتر
ی
بدجور تالق

 رسش درمیاره. 

 کرد...   تکیه داد به تخت..عکس کوچک توی جیبش درآورد و نگاهش

 واقیع بود...یاد روزی افتاد  
ی
 گرفته بود. لبخند سوق

ی
 که این عکسو از سوق

 سالگیش.  ۱۲تولد 

د و تو بهزیستر همون وقتر که بعد شش سال دوری از خواهر کوچکش برگشته بو 

 پیداش کرده بود. 

ی تا آ  برخورد کرد که زمتر
سمون با خواهر خودش فرق اون موقع با دختر نوجوونی

 . کرد یم
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 کش که پر از زخم بود... 

 هاش شکسته بودن.. مثل یه فرشته که بال

 زیبانی که حاال  محکم خودشو تو آغوشش غرق کرده بود تموم 
ی دختر همتر

 بودو تخت سینش ریخته بود...  دلتنگیاشو اشک کرده

 فندکشو روشن کرد.. 

 گرفت زیر عکس.. 

 ..
ی
 آتش چنگ انداخت رو صورت سوق

ش ریخت رو فرش...  صورت خندانش سوخت و   خاکستر

اش سوخته شد و دود شد رفت تنها عکش که از سوفیا داشت همراه حس کینه

 تو چشمای سایم... 

؟
ی
 "سوق

 تموم شد ...شکستمش!...سایم رو شکستم! 

 االن تعادلو برگردوندم؟

 کنم؟"پس چرا حس سبگ نیم

 

 یه قطره اشک از چشماش چکید... 

****** 
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 از اطلس گرفت : سامیار سیتی غذا رو 

 خوام ببینمش_بنفشه کجاست؟یم

 

ی آقا قدغن کردن بیان تو خونه  +نیستر

 

ی مرغ ور رفت...آدرین گفته بود درو بست و تنهاش گذاشت..با چنگال با سینه

 رگاشو زده! 
ی
 سوق

ی کننده بود جون وسط وان حمومفکر کرد به یه جسم ن     ... که غرِق خونه،مشمت 

هوای خوب تو ار...از جاش بلند شد..در بالکن باز کرد ... سیتی رو پرت کرد کن

 صورتش زد . 

ی سگیو خاک زد چشمش افتاد به کارگری که جنازهدیروز غروب تو باغو که دید یم

! یم  کرد...سگ بزرگ نژاد اصل رسان 

 هاش! هوای عمیقو کشید تو ریه

 شد... ی خاطرات قدیمیش تو ذهنش پیل یمهمه

.... هاش با تموم لحظه
ی
 سوق

د به خودش!   پتوی روی شونه هاشو محکم تر فشر

 گناه کار بود...بدجوری گناه کار! 
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 صدای آدرین از جا پروندش: 

ی؟_ یم  خوای بتی

 

 ی بالکن عقب کشید.. از لبه

 

 _یه فرصت داری سامیار فقط امروز خودت انتخاب کن! 

 

و رها کرده ی  بود مثل خودش.  صورت آدرین شبیه همیشه نبود...انگار اونم یه چتر

 داد. ی آدرین آزارش یمت...چهرهپلکاشو رو هم گذاش

 منتظر وایساده بود تا سایم انتخاب کنه! 

 رحمانه! یه انتخاب ن  

 یا بتی یا برگرد تو جهنم! 

 

 _تو خودت دیدی کش که بیاد دنبالت جی میشه هوم؟..دیدی؟

 

ه..دیده بود قشنگ!   نزدیک بود شهروز بمتر
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ون مردی! _من که بهت    گفتم!..تو به اینجا تعلق داری ..بتر

 اش دود سیگار آدرینو دنبال کرد. چشم

 چطور مرد؟
ی
 +آدرین!سوق

 آدرین نگاهش دقیق بود رو صورت سایم: 

 _خودکشر کرد! 

 پس واقعا رها کرده بود ...یاد سوفیو! 

 +چطوری مرد؟

 انگار بازیش واسه آدرین آزار دهنده نبود: 

 _رگاشو زد تو حموم

ای محو تو شد!همهآدرین خونشد بود ؟عصت  نیم ی ی رسش پررنگ تر ی چتر

 مدام تو ذهنش تکرار یمیم
ی
 شد... شدن...صدای سوق

 

 "سامیار من خییل دوستت دارم !"

 ی بالکنقدم اولو برداشت سمت لبه

 گفتر همه جی درست میشه! "بهم"تو 

 ی بالکن..دستاشو باز کرد... دوتا پاهاشو گذاشت لبه

 اونجور که تو یم
ی

م آلمان دنبالم نگرد سایم...زندگ  گذره!"بیتی نیم"من متر
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 راست یم
ی
 همیشه سخت ترین راهو نشونت یمسوق

ی
 داد... گفت...زندگ

ی کشیده بودش...  ی حاال که آدرین مچشو گرفته بود پایتر  مثل همتر

ی کشیده بودش تو آغوشش   ! پایتر

 

 بخشمت! ایک!..من یم_سایم!..تو گناهکار نیستر االن پاک پ

 

 خندید محو..... 

 این مرِد دیوانه بخشیده بودش! 

 باالخره بخشیده بودش! 

 

 چشماش اشک آلود شد زمزمه کرد: 

 کارم!خییل! +من گناه

 

د توی سینه رِس    اش!  سامیارو فشر

 کرد آغوشش آرامش بخشه؟این آغوش زهرآلود درد داشت! آدرین، چرا فکر یم

 گشت؟بریممگه با بخشش همه جی 

 بخشش؟!! 
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 ی خاض داشت! بخشش آدرین گونه

 بخشش اون، همراه بود با مرگ...! 

 

 ام کنده بودن.. سایم با چشماش دیده بود کنار قت  سگ سیاه توی باغ یه گور دیگه

 یه گور عمیق .. 

 رسد ..  

 تاریک...  

 واسه گ بود ؟!.. 

 ی آدرین.. رسشو فشار داد تو سینه

 شدن! بخشیده یمحتما واسه کسانی که 

 

 

 

 

 

 

 

****** 
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انداخت تو اومدو یمهرجی دستش یم. د تند لباساشو تو چمدونش چپوند. بنفشه تن

 چمدونش! 

 . شد داد چفت نیم..هرجی فشار یمدر چمدونشو بست 

،چمدون  ی ی پخش شدن!  یهو عصت  پرت ش کرد رو زمتر  و تموم محتویاتش رو زمتر

 ... ی  رس خورد کنار تختش رو زمتر

 چکیدن ..زار زد...  اشکاش

 

... _لعنتر ....آدرین لعنتر   ....لعنتر

ی گذاشت.   رسشو رو زمتر

 
ی
 یت                                           ر لعن...سامیایت                                           لعن _سوق

 زد. بلند بلند دادیم

،!...ازت متنفرم...   لعنتر
ی
 _سوق

 

 از 
ی
 یه خاطره ی قدییم پیچید تو ذهن عصبیش... صدای سوق

 تونم ،یه رابطه عادی داشته باشم؟"_بنفشه به نظرت من یم

 +چرا که نه دوره درمانتو تکمیل کتی میشه! 
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ی زد و با شیطنت گفت:  ی  لبخند شیطنت آمتر

 +چطور؟شیطون نکنه کش پیدا شده؟

 خندید ...با هل موهاشو پشت گوشش فرستاد: 
ی
 سوق

 .. _نه بابا!. 

ا رو آدم به +چرا!!ببینم مگه تو همیشه نیم ی تم؟این چتر
 من مثل خواهر بزرگتر

ی
گ

 گه ها!!! خواهرش یم

 ..خب یگ هست..سامیار اسمش اینه!"_اوم...خب

 

 شوری اشکاش راه گرفت تو دهنش ! 

 کرده بود !   خواهر و برادرو طلسمانگار سامیار این 

 

یر لباسانی که دورش پخش کرده بود چشمای سیاه شدشو پاک کرد گوشیشو از ز 

ون...شمارهکش  ی بهرامو گرفت. ید بتر

 

 : دقیقا بعد از پنج بوق جواب داد 

؟؟؟نگفتم جواب منو زود بده؟؟؟_پشه  ی جعلق بیشعور کدوم گوری هستر

 

 از صدای شل و ولش معلوم بود مسِت مسِت 
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!...چرا انقدر خشن!واسه یه دختر خوب نیستا...گ گازت  +ااِا..س..الممم آبیح 

 زده؟انقدر هار شدی بنفشه جونم!؟

 بیا فرودگاه دنبالم!  ۲!من پرواز دارم ساعت درست حرف بزن_ 

 +کجا؟داری میای اینجا؟؟.. 

 ت کرد؟وکده بودی پرید؟خت  اومدم انقدر شجی خور _چیه هر 

 ن؟بنفشه؟ا                           +داری میای هلند ؟ه

 بهرام؟خداشاهده بیام ببینم پوالنی که بهت دادم _مگه داری چه غلظ یم
کتی

 دونمو تو! خرج علف و گندکاری کردی من یم

 

 شد این برادر احمق ِبزرگ ترش! گویسر رو قطع کرد..آدم نیم

ی برداشت و لباساشو مرتب چید توش...   چمدونشو از رو زمتر

 گور بابای آدرین! 

 گوربابای سامیار! 

 رک! گوربابای همشون...برن به د

 تو آینه به صورتش نگاه کرد هاش.. ون شدن رو گونهبدونه اینکه بفهمه اشکاش رو 

 از خودش پرسید: 

 ی نفهم از چیش خوشت میاد؟_بنفشه
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 ه                                     ان؟هان؟

 داد زد رس خودش: 

ی وحشر خوشت میاد؟...بره به ن؟از چیه اون ن                 ا_ه درک درک بره به همه چتر

 درک درک، بره به بره به 

 

 صداش همراه آینه شکست...وقتر پالتوی دودی رنگو تنش کرد... 

 حس بودن.. دستاش ن  

 چمدونشو دنبال خودش کشید... 

 های رو دوشش بود... سنگینیش مثل باِر خاطره

 جوشید... ه شدن تو خونش یمحس بد و مزخرف پس زد

ون رفت ..   که بتر
 زنی

 فقط آماده بود.... 

 ی یه لمس کوچیک که بشکنه. آماده

 

 

 

 

****** 
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 )سامیار:(

 

ی بالکن تکیه زده بودو کردم ..آدرین لبهی بالکن نشسته بودم و فکر یمگوشه  

 کرد.. دقیق نگاهم یم

 تضاد مضحگ! کرد که آرومم کرده ..چه شاید با خودش فکر یم

 آغوش آرامش دهنده! 

 به قدری مسخره بود که پوزخندم تا رو لبم اومد...عکس العمل نشون داد: 

 خندی سامیار؟_به جی یم

 +خنده؟..نه من نخندیدم!..فقط واسم سوال پیش اومده آدرین! 

 . تونستم مستقیما نگاهش کنمهنوزم نیم

ی به خودم گفتمتو تموم این مدنر که یه کلمه ام حرف نزده بودم ف  قط یه چتر

شو تونه باهات بکنه سایم؟!این مرد تموم حرص و خشم و کینهکار یمدیگه جی 

 ،رست خایل کرده! 

ی مونده، اینکه زنده زنده خاکت کنه!   فقط یه چتر

 اس!؟به خودم گفتم یعتی اینقدر دیوونه

 +تو موضعتو عوض کردی؟یا... 

ت...ذهنم هنوزم وحشت بلند شدم قدمام سمتش سست بود بدنم ترس داش

 کرد از نزدیگ باهاش! یم
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 ور بابای سامیار ...سامیار مرد! گترسیدم..تو مخم یه صدانی داد زد: یم

 رفتم سمتش تو دوسانتیش وایسادم: 

؟_شاید عذاب  وجدان گرفتر

 نزد..سکوتش دیوونم کرد.. 
ی
 انگار اوضاع خییل فرق کرده بود..چون حرق

 چشمم تو چشماش که افتاد گفت: 

خوای حرف بزنی تو چشمام نگاه کن تا جوابتو _آره سایم همینجوری،یم

 .. ی بگم روشن یسر ی  بدم،حاالم بزار یه چتر

خوب که نزدیک شد..نفساش که خورد تو صورتم...تصمییم که تو ذهنم گرفته 

 بودم قطیع شد .. 

 _من از تموم اون لحظه ها لذت بردم! 

 ی بینیشو چسبوند به بینیم: تیغه

 کشید! شدم از درونم یه حش شعله یمزدی ارضا یمتک دادانی که یم_با تک 

 

ی سیبک گلوم گذاشت فشار داد..خس خس  نفسام تند شد..دستای زمختشو پایتر

 گلوم تو گوشش پیچید اما دست برنداشت: 

کردم واسه _ حس خون  که تا حاال تو عمرم تجربش نکرده بودم اول فکر یم

 از درداش کم ی زجرانی که یمدارم؛اینکه همهانتقام، این حسو 
ی
کشر به یاد سوق

ی رو متوجه شدم..  ی  کنه. اما دیشب یه چتر
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 ...به رسفه افتادم.. دستشو از رو گلوم برداشت 

اش کوبید و موهامو چنگ زدو تو آغوشش پشت رسمو  گرفت و صورتمو به سینه

د ،محکم و وحشیانه.   فشر

 

ون بندازم! تون_ متوجه شدم واقعا نیم  م تونی که از همه جا طرد شدی رو بتر

 

ی پالی تو ذهنمو چشماش گشاِد گشاد بود...لحنش مثل یه باد برنده آزادانه همه

 کرد.. ویران یم

 

ی هستر که جویدمش و لهش کردم..اما تفاله ی تو دور _تو دقیقا همون چتر

 خوام این لطفو در حقت کنم سامیار...!... ندازم..یمنیم

 

زارم تو این مرحله خودت با تموم خوام یه یه لطف در حقت بکنم سوفیا!یم"_یم

 به من...جواب نمیده! 
ی

!..اینجور وابستگ  مشکالتت روبرو یسر

 خوای بری سایم؟+یم

 _مثبت ببینش اینو....یه لطفه"

 

 

 ی آدرین کوبیدم.. با تمام زورم تخت سینه
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 . ی بالکن گتر کرد. تلو تلو خورد...پاهاش به لبه

ی بالکن، مثل یه تیکه گوشت تن بزرگ و سنگینش ن  تعادل برخورد کرد به لبه 

ی   ...جلو چشمام آدرین سقوط کرد. آویزون شد ،جاذبه کشیدش پایتر

 بدن بزرگش پرت شد . 

یُ نگاه کردم، کف باغچه از زیر جنازه اش..خون سیایه هم رنگ ذاتش راه پایتر

 ود. و بدنشو تو خودش غرق کرده ب افتاده بود 

 شده ..وسط بالکن وایساده بودم.  مثل آدمای مسخ

 با برخورد مشت محکیم پرت شدم  سینه دیوار...! 

 صداش پرده گوشمو پاره کرد: 

 _سامیارر!هار شدی؟

 چشمم ثابت موند رو آدرین!...آدریتی که لباساش خایک بود..به خودم اومدم.... 

 همش تصور بود؟!..تصور بود. 

ی و خایک شده بود. ده بود  آدرین فقط افتا  کف زمتر

 . ودم بودم زیر مشت و لگدای اون کش که خونریزی کرد خ

 کردم...! یه روز واقعا پرتش یم

 کردم! بعدش با لذت سقوطشو تماشا یم

 

د ،عقب کشید...دستامو رو صورتش گذاشتم ی  رو شکمم نشسته بودو محکم متر
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 متعجب از کارم نگاهم کرد.. 

 م..لبامو چسبوندم به لباش... صورت خون آلودمو نزدیکش برد

 ی خونم رفت زیر دندونش... دستشو گذاشت پشت رسم...مزه

 ....با تموم قدرتم....با تموم حرصم محکم زبون گرمشو کشید رو زبونم

 لبای داغشو گاز گرفتم. 

 اشت. پرتم کرد کنار و دستاش رو لبش گذ

 

 خونش جاری شده بود... 

 العاده بود... مزش فوق

 زیر خنده!... بلند زدم 

 

 ی بهت زدش نگاه کردم... نگاهش روم بود....رسمو کج کردم و به قیافه

! چیو نگاه یم  کتی آدرین؟...این دیوونه رو خودت ساختر

 

 از یقه کشیدم و چسبوندم به دیوار:  با دستای خونیش

 بری؟هان؟_ اینقدر واست خنده داره؟اینکه به گات بدم ازش لذت یم

 هاش.. از لبای شکافته شدش ،چکید و راه گرفت رو سینهخون راه افتاده 
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 رو بدنش.. شو کشیدم جلو و نگایه چرخوندمبا دستم یقه

ی تر....  ی و پایتر  رد خونش از رو قلبش گذشت و رفت پایتر

 !  فقط یه رد بود...یه رد خون لعنتر

کنه و چشمامو بستمو تصور کردم با دستام بدنشو شکافتمو و خونش فوران یم

 م تنش غرِق غرقه. تمو 

 یه شکاف عمیق و کشنده! 

 

 دستمو پس زد و کشون کشون بردم تو حموم ..پرتم کرد کنار وان و آب باز کرد ... 

 گفت صدای آب آرامش بخشه؟گ یم

 مفته!  زرِ 

 مونه! مثل جداشدن روح از بدن،مثل چکیدن آخرین قطره خون از تنت یم

،وقتر یه سایهوقتر تو یه سیایه مطلق دست و پا  ی سیاه قد کشیده باشه و بزنی

ه تعطیالت!   نزاره از جات تکون بخوری ،عقلت مثل یه آدم بزدل متر

کوبه تو درو شو یممونی و یه رس بدون فکر و یه قلت  که مثل گنجشک خودتو یم

 دیوار سینت. 

 آدرین گردن بلند و کلفتر داشت با یه رد بزرگ و برجسته ! 

انگشت  ۴ی کوتایه که اندازه کردم از این فاصلهاهش یممن از اینجا که نگ

 دیدم! بود..نبض زدنشو یم
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 نبض تپنده جریان خونش ! 

م یه طوری کشیدن...دلم یمدندونام تتر یم  گاز بگتر
ُ
خواست با دندونام همون رگ

 که خونش بپاشه رو تموم صورتم ... 

 

 برم!.. +لذت یم

 

 و چشمام نگاه کرد.. صدامو که شنید رسشو چرخوند سمتم و ت

 

ی ...تموم بدنم از لذت یم+هروقت یه طوری با خشونت گلومو یم  لرزه! گتر

 

 آب بست و باهام بلند شد. د، شتر بلند شدم و اونم که دوال شده بو 

 هاش.. شد..خونش کشیده شده بود تا رو گونهزخم رو لبش کم کم کهنه یم

 نی نخورد...! جلوش که وایسادم و رسمو چسبوندم به گلوش تکو

 گردنش زدم... خواست ذهنشو بخونم!بوسه آرویم رو رگدلم یم

ش نیم ِ جدیدی ازم ببینه متحتر
ی  عادت داشت! اینکه هرچتر

ی
 کرد،انگار به دیوونگ

 

 کرد دور کمرم.. بوسیدم پاهاشو حلقه یم+هر وقت اینجوری گلوشو یم
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 تکون نداد به خودش... 

،رگ گردنش سفت شده بود،زبونمو درآوردمو هاش گذاشتم رسمو کامال رو شونه

 ی سفت شدش! برجستهکشیدم رو رِگ 

 

 +دوست داشت تموم تنشو لیس بزنم! 

 

دستاشو که  باال  آورد رو شونه هام گذاشت یهو با تموم جونم دندونامو گذاشتم 

یان زندگیش!   رو رسر

 تکون محکیم به خودش داد و فریادش اکو شد تو حموم... 

 شار دادم.... فشار دادم  و ف

محکم شونه هامو گرفت تا از خودش جدام کنه، اما من چسبیده بودم  و ولش 

 کردم... نیم

 مثل یه زالو طعم خونش که رفت زیر زبونم حریص تر شدم! 

ب پرتم کرد با مشت کوبید تو پهلوم ،دوال شدم و چسبیدم به پهلوی دردناکم با ضی

 تو وان آب... 

 د تو خودش.. آب رس رفت و جسم سنگیمو کشی

 تا اومدم بلند شم با دست رسمو کرد زیر آب... 

ی واضیح که دیدم چشمای گشاد شدش بود...   آخرین چتر
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 نفسام که تموم شد دستشو برداشت؛داد رسمو محکم گرفته بود و فشار یم

ون از آب:   خودمو پرت کردم بتر

 _کثافِت آشغال!وحشر شدی! 

 

م ،دوباره رسمو کرد ز  یر آب...اونقدر دست و پا زدم که بدنم تا اومدم نفس بگتر

 های وان ،کبود شدن.. خورد به دیوارهحس شد ودست و پاهام که یمن  

ون و  تا عمق وجودم هوا یمشد یمهام که از آب پر یمریه  کشیدم تو کشیدم بتر

 کردم زیر آب... و دوباره یم

 دونمهام پر و خایل شدن ؟نیمچند بار ریه

 

ون چشمام به زور باز یمآخرین باری که    شدن: کشیدم بتر

کارت کنم؟تو _ نمک نشنایس سایم!من تورو بخشیدم اما تو !...سایم باید جی 

 بگو؟؟

 

 هام که قطع شد و صورتش که واضح شد... های عمیق کشیدم....رسفهنفس

 . جای گاِزخون آلودم رو گردنشو که دیدم

 داد زدم: 

ون!یم+منو برگردون!سامیارو از درونم بکش  ؟بتر ؟میتونی خودمو برگردونی  تونی
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مو با دستاش نابود کرده  ی مثل دیونه ها داد زدم و گریه کردم ،پیش کش که همه چتر

 زدم: کردم ووفریاد یمبود...هق هق یم

؟تونی برم گردونی آدرین! یم+دلم تنگ شده واسه خودم !یم  تونی

 

 رزوندم... لهاشداشت یملرزهی بزرگ بود که پسمثل یه زلزله

 تن لرزونمو محکم گرفت تو دستاش: 

 _ سامیار آروم باش یه یه ! 

 با دستاش محکم دو طرف صورتم کوبید : 

 _آروم باش! 

 

آرام باش ..!مثل یه دروغ قشنگه که آدما همیشه قبل از  بریدن رس یه گوسفند 

 گن! بهش یم

ون لرزید و مردمی صورتش برد،پلکام یمصورتمو با دستاش گرفت و جلو  کام حتر

 چرخیدن توی صورتش، توی صورِت آروم و گول زنندش: یم

ون... دوباره یم  کشمش شنیدی سایم؟_من اگه اونو ازت بکشم بتر

 آروم بود ،زل زدم تو سیایه چشماش: 

 کشم! _ من اون سامیارو یم
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 صداش اکو شد تو حموم یقمو ول کرد،بدنم پرت شد تو وان.. 

 بود مثل یه حقیقت بزرگ ،زیادی قابل لمس بوداونجوری که باال رسم وایساده 

 منم انگار هنوز زیادی امید داشتم به خودم ! 

دم ،به آب آغشته به خونم نگاه  دور از چشماش تیکه شیشه رو تو دستام فشر

 کردم..کم رنگ بود ،با دست کیم آب پاشیدم و گفتم: 

 +چرا از اول نیوردیم اینجا؟

 وان تکیه داد،نگاهش کردم: ی رو زانوهاش نشست و دستاشو لبه

 _کجا؟

 مو دادم به دیوار جوری که آدرین دقیقا روبروم باشه: چرخیدمو تکیه

یدی؟  +اینجا،چرا نیوردیم و رگامو نت 

 

 شیشه رو لغزوندم رو رگ برجسته مچم. ، حالم نشستچشماش رو چشمای ن  

موهام فشار دادم،حس سوزشش پلکامو لرزوند،آدرین رسشو کج کرد و دستاشو تو 

 کشید،موهای خیس و بهم ریختم. 

 _ چرا باید اینکارو کنم؟

 رگاشو زد؟
ی
 +انتقام خواهرت!مگه نگفتر سوق

 حال.. شد...من زرد و ن  رسشو تکون داد...آب قرمز قرمز تر یم
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گر رو صورتم نشست گرفت کرد،نگاهش پرسشآدرین نگایه به آن  که رنگ یم

 گفتم : 

 +زخمم رس باز کرده! 

 

ی شد و دست گذاشت روی بازوم نیم خ تن سنگینمو چسبوندم کف وان رسشو  تر

 که آورد نزدیکم پچ پچ کردم: 

؟+تا   حاال آدم کشتر

 حالم: آدرین استپ کرد..نگاهشو چرخوند به چشمای ن  

 _سامیار تکون بده خودتو!..باید زخمتو ببندم از کجات این همه خون میاد؟! 

 +نکشتر پس! 

 _چرا چرت و پرت یم
ی
 . یسر یا یه طور دیگه. ؟..بلند یمباق

!... کردی!باید منو مثل خواهرت یم+از اول باید این کارو یم  کشتر

 

ون...با چشمای درشت نگاه یم  د. کر یهو محکم گرفتمو کشیدم بتر

ای که از الی مشت واشدم پرت شد تو به دستای آش والشم و به تیکه شیشه

 آب! 

... _جی   کار کردی سامیار؟!!لعنتر
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و ستای زخیم و بریده شدمو تو دست گرفت، با آخرین جونم دستامو آزاد کردمد

ب همراه خودم کشیدمش تو وان...   انداختم دور گردنش و یهو با ضی

 محکم بغلش کرده بودم مبادا در بره! 

ریخت و آب حس بودن، خونم از رگای پاره شدم رسر رسر یمدستای بریده شدم...ن  

 شد. یمقرمز تر و قرمز تر 

بدنای غرق خونمونو سفت نگه داشته بودم ...سفت سفت..آدرین تو خون من 

 زد. دست و پا یم

 

 کتی با جی زدی رگتو ؟؟ولم کن !! _سامیار لعنتر چه غلظ داری یم

 

 تموم زورمو جمع کرده بودم انگار امروز زورش بهم نچربید.. 

 

 : کنار گوشش پچ پچ کردم

ی وضعیت   رو پیدا کردی ؟نه؟انتقامتو کامل کردم...خونم پای +دقیقا تو همتر
ی
سوق

 ... تو!تو منو کشتر  آدرین

 

 شدباالخره رسشو از حصار دستام آزاد کرد..تصویر تار صورتش تار تر یم

داد تا منو از وان ی زحمتر که به خودش یمنگاه کردم به صورت ترسیدش به همه

ون،لب زدم:   غرق خون بکشه بتر
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 +قاتل. 

 

ون از وان..بوی خون پیچیده بود ،رسش گیج رفت آدرین  بدن سامیارو کشید بتر

 وان رس ریز از خون بود... 

 رو دید میون خون سامیار! چشماش جنازه
ی
 ی رنگ پریده سوق

ی قاتل یه لحظه  از  جلوی چشماش کنار نرفت... املبانی که بهش گفتر

 

د گذشت و گذشت پریشون شد تموم خاطرات بدش از وسط مغزش مثل یه تند با

 و دست آخر جسمشو به زانو درآورد . 

ی نشسته بودو به جسم نیمه  .. جون سامیار چشم دوخته بود  کف زمتر

 رفت... ی سوفیا که به سیایه فرو یمبه بدن نیمه برهنه

 رسشو تو دستاش گرفت و فریاد زد... 

 قلبش از ته ته سینش سوخت و اشک شد از چشمش چکید ... زمزمه کرد: 

!""سا  میار لعنتر

 

 از صدای فریادش اطلس اومده بود و با دیدن اون همه خون جیغ زده بود .. 

 با زانوهاش جلو رفت و سامیارو کشید به آغوشش و بلند کرد: 

ارم ی ی!هیچ وقت! _نمتر  بمتر

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  246 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 بلند داد زد:  وارد اتاق شد سایم رو رو تخت انداخت

 خت  کن! 
 _به جای جیغو داد رسی    ع یه دکتر

 

 داد آدرین به خودش اومد و به رسعت باد از اتاق خارج شد. اطلس با 

جعبه کمک های اولیه رو باز کرد رو تخت و هرجی باند دم دستش اومد باز کرد و 

 تند تند پیچید دور دستای سامیار.. 

شد بهشو قرمزیش مثل یه پیچید دور دستاش خون سایم آغشته یمهرجی باندو یم

 رفت.. تتر تو قلب آدرین یم

 با حرص تند تر تندتر پیچید باندارو : 

!چرا اینکارو کردی؟یم ؟_عوضی  خوای منو اذیت کتی

 ی سامیار  : دوتا دستاشو که باند پییحی کرد دوال شد رو صورت رنگ پریده

! _من قاتل نیستم فهمیدی؟توی ن   ی!...لعنتر ف گه خوردی بمتر  رسر

 بلند اطلسو صدا کرد: 

 _جی شد دکتر کجاس؟

ی تا   رسن! دقیقه دیگه یم ۱۰ +آقا گفتر

 

 صورتشو تو دستاش گرفت: ... مشتاشو کوبید تو تخت! 
ی

 با کالفگ
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 شد واسم زنده مردت دیوث! _از گ مهم

 

******* 

 رفت. ی سامیار رو به زردی یمچهره

 

وع کرد به قدم زدن تو اتاق،گهگایه خم یم  کرد! شد و نفساشو چک یمکالفه رسر

 

به به در خورد و پشت ی همراه ساک دستر قهوه چند تا ضی ای بندش مرد پتر

ی گذاشت:  بت روی متر  پررنگش وارد شد،اطلس درو آروم بست و سیتی حاوی رسر

 _جناب دکتر لطفا عجله کنید خودکشر کرده! 

 

 . ای رنگش  رو در آورد و آرام روی مبل قرار داد مرد اما با آرامش اورکت رسمه

 با حوصله کیفشو باز کرد. 

ب گرفته بودومدام بادست دهانشو یم آدرین اما مضطرب  مالید! با پاهاش ضی

پزشگ رو برداشت و باالخره سمت سامیار رفت،مردی با صورنر همچون گویسر 

 روح! 

 

 کنار آدرین ایستاد و با لبخند کوچگ گفت: 
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 _سالم جناب تاشچیان! 

 آدرین رسی تکون داد و آروم سالم کرد . 

 _دکتر وضعش چطوره؟

ش گرفته بود و چک یمدستای خونی   کرد: سامیارو تو دستای پتر

؟ ی  +تا به حال انقدر نگران ندیده بودمتون!شخص مهیم هستر

ون بره و درو بست،رس دیگه تخت نشست و به  با دست از اطلس خواست بتر

 بازکردن باندانی خونی از دور مچ سامیار چشم دوخت. 

 _مثل اینکه! 

 

 پرید: ابروهای دکتر از لحن جدی آدرین باال 

یده،خوب شد جلوی خونریزیو گرفتید در غتر این   سه عمیق نت  +به نظر متر

 صورت .. 

 مرد؟_یم

 

 

 دکتر دقیق نگاهش کرد: 

کردید حجم خون زیادی از +البته جناب جونشو نجات دادین!اگر این کارو نیم

 شد! رفت و دچار سکته یمدست یم
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 " جونشو نجات دادین!"

 ریخت.. نو بهم یمای که حتر ذهن آدریجمله

بردش حاال کش که مثل زهر خون سایم  رو آلوده کرده بود ذره ذره رو به مرگ یم

 نجاتش داده؟

 مثل این بود که عزراییل بیاد و دست نوازش به رست بکشه! 

ه.   صبح که از خواب بلند یسر فقط رد دستاش رو رست درد بگتر

بست،آدرین شکاف دستاشو یمکرد و دکتر نِخ بخیه رو از توی پوست سایم رد یم

 ی سامیار! چشماش زل بودن رو چهره

 چطور اینقدر یهونی این تصمیمو گرفت؟

 خواست عذاب وجدان مرگشو رو شونه های آدرین به جا بزاره؟یم

 زیر لب زمزمه کرد: 

 رسم! _حسابتو یم

 

 عذاب وجدان؟! 

ی که آدرین  یه لحظه هم حس نکرد!  ی  چتر
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چون با تموم این جریانانی که پیش اومده بود تا اینجا  اما نه هیچ جوره قانع نشد 

سامیار  اگر چه شکسته و لت و پاره، اما دووم آورده بود با یه جسم خایل و یه درد 

 عمیق توی قلبش. 

ه ی سامیار که لکه های خون ،روشون خشک بخیه های نشسته رو پوست تتر

ی قلبش شده بودن مثل یه نخ ،متصل بود به رس قلب آدرین،انگا  جدا کتی
ُ
ر این نخ

 شد. شد و تار و پودش از هم جدا یمنخ کش یم

 گرفت! ی حساشو نادیده یماما خودش هنوزم با لجبازی همه 

 ربظ،کردن رو به موضوعات ن  تابیانی که ته دلشو خایل یماین دلشوره و ن  

 داد. ربط یم

 مثل یه احمق! 

ی کرد و رسمو وصل ی ضدعفونی کی آغشته به مادهدکتر با پنبه ننده زخماشو تمتر

 کرد. 

 

ی روش یادداشت کرد و سمت آدرین گرفت:  ی  کاغذی رو درآوردو چتر

+اینارو تهیه کن و بهش بده ،داروهای تقویتر همراه پماد و داروهای منعقد کننده 

ای خون ساز بدید.  ی  خونه،حتما بهش چتر

 آدرین تشکر کرد و از رو تخت بلند شد . 

ی من خت  +نگفتر چه نسبتر  ی داشتتر ی داره باهاتون ،نکنه برادر گمشده ای چتر

 ندارم؟
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 پوشید چرخید: نیشخند زد و سمت دکتر که اورکتشو یم

مه!..فک کنم از دستم خسته شده!   _پارتتی

 

ی جدی آدرین؛دکتر عقایده روشنفکرانه ای داشت دکتر هاج و واج زل زد به چهره

کرد که گرایش خاص داره و همیشه مثال همیشه از یگ از آشناهاش تعریف یم

 کنه ! ازشون حمایت یم

هست دچار LGBTی اما اینکه بفهمه به قول خودش جناب تاشچیان جزو جامعه

 تعجت  شد که چهرشو به شدت مسخره جلوه داده بود! 

نن اما تهش انگشت قضاوتشونو طوری  ی آدما همیشه همینطورن دم از حمایت متر

اره رو سمتت دراز یم ی ه و بدتر جای زخم متر ی که تا گوشت و خونت فرو متر کتی

 ات! سینه

 آدرین جلو رفت : 

 _ممنون که اومدید . 

 از حالت بهت خارج شد: 

 م کنید. +اه بله بله...وظیفس جناب اگه مسئله ای پیش اومد حتما خت  

د و از اتاق خارج شد.   دستاشو فشر

هویسر که فقط کیم رنگ صورتش از حالت زردی خودش موندو سامیار ن  

 دراومده بود. 

!؟ی رو تخت از بردهحاال مرد خوابیده  دراومده بود و شده بود پارتتی
ی

 گ
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 پوزخندی زد و زمزمه کرد: 

ی؟تصمیمارو تو یمز گ تاحاال اکنم! _فقط بلند یسر روزگارتو سیاه یم  گتر

 

اما برخالف حرفای تندش حس خوب و ارویم تو دلش جریان پیدا کرد یه حش از 

 جنس "آخیش خیالم راحت شد!"

 

 احمق بود ،خییل احمق! 

 

عفونی ی اتاق عوض شه ،از بوی مواد ضد الی پنجره رو باز کرد تا هوای خفه

 کننده رس درد گرفته بود. 

 کرد. داد و رسر رسر عرق یمکوچگ به رسش یمسامیار گهگایه تکون  

ی برداشت و روی پیشونیش کشید.  ی  دستمال سفید تمتر

 ی ضعیفی الی پلکاشو باز کرد و لبای خشک شدشو تکون داد. باصدای ناله

 

آدرین رسشو سمتش خم کرد و گوشش رو کنار دهنش گرفت تا متوجه بشه جی 

 گه: یم

 +آ..ب... 

 دم! ب یم_تشنته؟..البته االن بهت آ
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ی کنار تخت گذاشته بود رو برداشت و لبالب پر آب   که روی متر
ی

ماگ رسامیگ بزرگ

 کرد. 

 لیوانو سمت سایم گرفت: 

 _بیا سامیار پاشو بخور! 

 سامیار حتر توان تکون دادن دستاشو نداشت.. 

 سوخت. کردو یمهای پوست و گوشت بهم وصل شدش درد یمالیهالیه

خونش جریان پیدا کرده بود تموم تنشو سست و  اثر داروی ارامبخشر که تو 

 شنید. کرد و صداهای اطرافشو کیم ناواضح یمحال یمن  

 سیع کرد شونه هاشو تکون بده و تکیه بده به تخت اما شکست خورد. 

 آدرین سمتش خم شد و سفت شونه هاشو گرفت کمک کرد تو جاش بشینه. 

 

 ند: نفس نفس زنون چشمای پف کردشو سمت ادرین چرخو 

 خوای بزارم دهنت حتما! _بیا بگتر یم

 دستشو آروم بلند کرد ، تموم رگ و نی دستش تتر کشید. 

 

 صورتشو از درد جمع کرد. 

درین یهو لیوانو پس کشید تموم آبو خایل کرد توی آتو دوسانتر لیوان آب ،

 صورتش! 
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 با چشمای درشت از جا پرید و نفس بلندی کشید..آدرین بلند گفت: 

؟توی ن  _کثافت  ف چطوری تخم کردی اینکارو کتی  رسر

 

 سامیار زبونشو رو لبای خشک شدش کشید نگاهش کرد: 

 +هه...چطور ناراحت..شدی؟

 

آدرین محکم کوبید تو صورتش رد سه تا انگشتاش موند روی پوست صورت 

 ی سامیار . تحلیل رفته

مند_ هدفت جی بود واسه این خودکشر مزخرفت؟مثال یم ه خواستر منو رسر

!ه  و خودتو مجازات کردی؟ ه ...یا فهمیدی مستحقشر                                         کتی

 سامیار غرق چشمای سیاه آدرین شد و آروم گفت: 

 +هیچکدوم! 

 آدرین اخم کرد.. 

 

 خواستم ببینم عکس العملت چیه!... +فقط یم

 کیم خودشو به جلو خم کرد: 

 +واسه جی نجاتم دادی؟.. 
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 . نشون تو سیایه شب غرق شده بود سکوت بی

 +دلت واسم سوخته؟قضیه چیه آدرین! 

 

ی گذاشت و دستر به یقه ی لباسش آدرین بلند شد و لیوان توی دستاشو روی متر

 کشید.صدای قدماش رو پارکت تق تق توی گوشای سایم تتر کشید: 

هم تونی ببرم!یم_سامیار تو یه موجودی هستر که از دیدن زجر کشیدنش لذت یم

 سادیسمیم! 
ی

 بگ

 

 برگشت سمتش و یگ از ابروهاشو باال پروند: 

 خوشت میاد نه؟! یه مازوخیسیم!از این که لهت کنم_اما تو !توام

 

 دستاشو تو جیباش کرد: 

 خواستر با این کارت جی عایدت بشه؟توجه من؟! _یم

 

 

 نیشخندی زد و گفت: 

کنم هر ثانیه هر نفش یم_اوه سایم تو تموم توجهمو داری!من هرشب بهت فکر 

 کشم .. که یم
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ی تو سینهسامیار سخت نفس یم ی  اش سنگیتی کنه! کشید انگار چتر

 

!فکر یم_یم کنم با این عروسگ که قشنگ تو دستام خودشو تکون میده چه دونی

 کار دیگه ای باید بکنم! 

 

 آدرین مثل یه آدم گمشده بود! 

یدونست دنبال چیه و از کش که دقیقا نیم ی  کرد! ام که داشت مراقبت نیمچتر

ی یم  جنگیدن. دونفر تو رسش داشتر

ی همیشه خودشو گم یم  کرد. واسه همتر

ی جنگید و جنگید و جنگید اما  ی ی چتر
وقتر جوان بود با تموم توانش واسه داشتر

ی خورد و شکست ،که جنگیدن یادش رفت و تبدیل شد به کش که  طوری زمتر

ی جدیدی که قلب ی چتر
 نداشت! واسه داشتر

ر
 شو به تپش میندازه اشتیاق

 

 گرفت مقاومت کنه! اما هیچ جوره نتونست جلوی حسانی که از سایم یم

 این حسا پخش شده بودن تو خونش! 

 شدن تو تموم بدنش! تو هر دقیقه پمپاژ یم
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 سامیار پلکاشو روی هم قرار داد: 

 این عروسکو، ن  
 رین؟جون توی دستات دیدی ترسیدی مگه نه آد+تو وقتر

 

 نگاهشواز الی پلکاش پرت کرد سمت صورت آدرین: 

ی گریه یم ی ی چتر
 کنه!اما... +دقیقا مثل یه بچه که واسه داشتر

 

 نفس عمیفر کشید: 

 کنه!.. های اون بچه تره ام خورد نیم+این عروسک واسه گریه 

 

 تونه دو نوع باشه ! ترس یم

ی از جنس مرگ که حس سیایه عمیفر منتقل یم ی  کنه! یه چتر

 دقیقا مثل ترس سایم از آدرین! 

ی از جنس مرگ چند باره !  ی  و یه چتر

ی که تا یم ی  شد! کشتتو  این چرخه هزار بار تکرار یممردی دوباره یمچتر

 دقیقا مثل حس آدرین به سامیار. 

 

 هاش کشیدصدا تو ریهو ن  عمیقشرفت،نفسحرفای سایم توی رسش رژه یم
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بت دست نخورده ی نگبه رسر بتو برداشت و سمت سامیار رفت: ی روی متر  اه کرد.رسر

 _تا اینو تو رست خورد نکردم کوفت کن! 

 

دو گفت: دری    غ از تکونی از سمت سامیار!لباشو روی هم  فشر

؟ ی کاری کتی  شدی همچتر
 _من واسم واقعا سواله !تو چطوری راضی

 

 یم
ُ
ی رو حرف ی ی چتر پیچوند !اینکه سایم رک و راست با این حال بدش همچتر

 گفت ! نکه سایم همیشه تو این مواقع حساشو یمبگه!ای

 

تو این چند وقت تقریبا شناخته بودش این آدیم روکه اصال دیگه شبیه خودشم 

 نبود! 

 

.. _یم ی  دونی سایم!من تو بچگیم هیچ وقت اسباب بازی نداشتم!واسه همتر

 

 حالش: نگاهشو از زردی چهرش رس داد تو عمق چشمای ن  

 ه نکردم! _هیچ وقت واسه هییحی گری

 بهونه هیچیم نگرفتم ! 
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ی تو کل زندگیم خودمو به آب و آتیش زدم اما اونم از دستم  فقط بخاطر یه چتر

 خواستمش! رفت!شاید چون به زور یم

 

 +آدرین... 

 

 کرد؟!!! این لحن صدا کردن جی پشتش داشت که اینجور از درون خالیش یم

داغون سایم فرورفته بودو از رسم نصفه و نیمه ای که یه رسش درست تو دستای 

 نظر گذروند و نشست روی تخت. 

 

 لیوانو نزدیک لبای سامیار  برد.چشمای سامیار میخ صورتش بود

 لیوانو آروم باال برد تا اون بتونه ازش بنوشه. 

 

 بودی چرا اینکارو اون موقع نکردی؟ام_تو توی موقعیتای بدتری

 

ین توی دهانش رو قورت دا بتو خوردو  د.همچنان زل زد. سامیار مایع شتر نصف رسر

 خودشو عقب کشید. 

آدرین لیوان نصفه رو روی پاتختر گذاشت خم شد وشونه های سامیار گرفت 

 وادارش کرد تو جاش بخوابه همونطور ادامه داد: 
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ی رو بخوام اصن بد نیست!وحشت نکن !و دیگه اینطوری  ی _این که من یه چتر

 !  سیع نکن از دستم فرار کتی

 

 باالخره زبونشو چرخوندو گفت: 

 خوره! ترسم فقط داره حالم بهم یم+وحشت؟!نه نیم

؟  _از جی

 

 و خشدار بودن دراومده بود: 
ی

 صدای سامیار از اون دورگ

 +از تو!از اون عقاید پوچ تو رست!از این همه گه بودنت! 

 

گفت مگه از حسای ممنوعش نسبت به سوفیا خت  دقیقا کدوم عقایدو یم

 داشت؟! 

 

 _بیا باهم روراست باشیم سامیار! 

 

اهن کرم رنگشو روی کاناپه پرت کرد  دنبال حرفش بلند شد و کمربندشو درآورد و پتر

 و کنار سایم دراز کشید: 
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 _اینجا خونه منه! 

 

 فرورفته بود چشم دوخت: سامیار به نیم رخش که تو سایه
ی

ه رنگ  ی تتر

 بیتی متعلق به منه! _هرجی اینجا یم

 

 چشم نگایه انداخت:  یاز گوشه

 ی وسایل و آدماش جزو اموالمن! _همه

  

 به پهلو چرخید و رخ سامیارو با لذت تماشا کرد: 

 تونم بکنم!بسوزونمشون یا ... _من با اموالم همه کار یم

 

 دستاشو روی صورت سایم نوازش وارانه حرکت داد: 

ی _یا با تموم دقت حواسم به ترکانی که روشون افتاده باشم تا مت الیسر نشن و از بتر

 نرن! 

 

 سامیار با یه لحن پر تمسخر گفت: 

 +باشه،بیا روراست باشیم! 
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 رو که تنها یه تتر "لولهRussian rouletteمثل یه بازی قدییم رویس"
ی

ی تفنگ

توش داشت سمت خودشو و آدرین نشون رفت و ماشه رو چکوند تا شاید، تتر 

 ی یکیشون کاشته بشه؛باالخره تو سینه

 اول... تتر 

؟چه+به عنوان یه برادر چیکار یم
ی
کاری که یه  خواهر انقدر نا امتی از کردی با سوق

 طرف برادرش حس کنه ؟! 

 

ش کرد.مثل یه پاندول ساعت  صدای سامیار زننده ترین حقایقو وارد مغز درگتر

 خورد! خورد و تاب یموسط این لجتی که برای خودش درست کرده بود  تاب یم

 

 . تتر دوم .. 

سم..آدرین.. +ازم یم  پریس جی باعث شده اینکارو کنم؟!پس بزار من ازت بتی

 

 خورد: رسد سامیار تکون یم دستای آدرین ن  حواس آروم روی صورت

 

 ی همه اینا یه دلیل داشتر بهم بگو دلیلت واسه کارای االنت چیه؟.. +تو واسه

 

دادن به سواالنی تک تک حرفای سایم مثل پتک تو رسش کوبیده شد؛ از جواب 

 ترسید! شد یمکه ازش پرسیده یم
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 تتر سوم ... 

 تریس!از جواب دادن به سواالم که اینجوری ساکت شدی؟+یم

 

 تتر چهارم... 

ی کم صورتاشون سامیار تو سمج ترین حالت ممکنش تموم توی این فاصله

 نفرتشو تو لحنش خایل کرد: 

 گاییدم چه حش داری؟یماز اینکه من خواهرتو + االن که منو بخشیدی

 

 دستای آدرین خشک شد رو صورتش: 

ی فکر یم+یم کنم!اینکه بچم دقیقا شبیه من بود یا دونی آدرین همش دارم به یه چتر

 سوفیا! 

 

ایط آرامششو از دست نده.. آدرین خودداری یم  کرد ، تا توی این رسر

 برد. ل یمی توانشو رو به تحلیسامیار خسته بود ؛انقدر که این بازی همه

 

 تتر پنجم... 

 ی کوتایه کرد: خنده
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! +فک کنم بهت یم  گفت دانی

 

ی که رفت و نشست تو سینهانگار درد داشت   ی آدرین... ...تتر

 . یدو دستاشو دور گردن سایم پیچید یهو مثل فشنگ از جا پر 

 خیمه زد روی سایم  : 

 _خفه شو!ببند دهنتو ... 

 

 شد: شتر و بیشتر یمنفساش غتر عادی بودو فشار دستاش بی

 _تو با بخشش من مشکیل داری؟

 

 به تقال افتاد.. .. دست و پای سامیاراز فشار روی گردنش 

یو از گذشته پشت رس بزاری سخته واست حرومزاده!واسه جی  ی _اینکه یه چتر

اروووووو! یم ی  کشر وسط این چتر

 سامیار بود ! 
ی

د...آدرین ن  منطق ترین موجود توی زندگ
ی  داد متر

 ریخته بود گذشته ای یماز  
ی
گفت که به اندازه ی تموم قطره اشکانی که سوق

 سامیارو زجر داده بود! 

 چکیده بود ،خون از تن سایم 
ی
 تا قطره آخر اشکانی که از چشمای سوق

ون!   کشیده بود بتر
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خواست با تمام این گذشته ای که واسه سامیار رقم زده اون پشت رس اما حاال یم

 بزارتش! 

 مردی ذشتهآدرین گ
ی

ی چند سالشو تو رس سایم کوبید طوری که آوار شد رو زندگ

که االن یه ذره هم از خود واقعیش وجود نداشت و حاال انتظار داشت سامیار 

و فراموش  ی ون کنه و همه چتر گذشته ی چندین ماهه رو مثل یه دود از رسش بتر

 کنه! 

 خییل احمق... احمق بود 

شنید ولش کرد،نگایه به دستای سایم که از تقال صدای خر خر گلوی سامیارو که 

ی و مایل شده بودن کرد.   خونتر

 بلند شد و نشست کنارش... 

 نفسای بلند و عمیق  سایم برای بلعیدن هوای توی اتاق توی گوشش پیچیدن. 

 ای که سوزن رسم از حرف  باندای دستای سامیارو عوض کرد و رگ ورم کردهن  

 زخم پوشوند و پتونی روی سامیار کشید.  توش دراومده بودو با چسب

 

روی تخت به پهلو دراز کشید و به دستاش تکیه داد ؛به سامیاری که از درد 

 صورتش جمع شده بود نگاه کرد: 

ام باش! _تو که خایه ی  منتظر اینجور چتر
ی

 شو داری جلوم کصشعر بگ

 

!..حقیقت تلخه به مذاقت خوش نمیاد فقط!   +روانی
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 ارم باز کوکت بزنم!پس زر اضافه نزن ! _سایم جدی حوصله ند

نه تو فقط جر میدی!  ی  منوکوک متر
 +دکتر

 

ی وسط مغز سایم!همون چیتی که دقیقا به لبخند ژکوند گوشه ی لبش رفت رو چتر

 اعصابش مربوط میشد! 

 

 _تو برادر داری؟

ی نگاهش کرد:   سایم یهو تتر

 ای که واسم کشیدی جد و آبادمو درنیوردی؟+ببینم تو نقشه

 به جدو آبادت چیکار دارم؟_ 

 کالفه رسشو تو متکای سفید رنگ کوبید و چشماشو بست: 

 +همون بهت ربط نداره! 

 صدانی از جانب آدرین نشنید،کنجکاوانه چشماشو باز کرد یهو جاخورد! 

 صورت آدرین دقیقا تو دوسانتر صورتش بود. 

ی کشف کردم!  ی  _ سامیار یه چتر

 صورت سامیار. شد رو پوست نفسای داغش پخش یم

ایط آش ...   _اگه باهات توی این رسر
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 مکث کرد ..صورتشو نزدیک تر برد و اخماشو کشید تو هم: 

 _ببینم واسه این که باهام سکس نکتی خودکشر کردی؟

 

 سامیار خودشو بیشتر تو متکا فشار داد:  

 سکس! +نه ..تو به این یم
ی

 گ

 

 شت باهاش. ی یه بند انگشت فاصله دابیشتر جلو رفت ،اندازه

 

 +شاید واست جالب باشه اما دلیلش اینه که از خودم بدم اومده! 

 _چرا نکنه چون بهم حس داری؟

 دندوناشو بهم سایید: 

 +من به سگت حس دارم اما به تو نه! 

 _نداری؟!! 

 

اهن سایم:   دستشو برد زیر پتر

 _بدنت همیشه راستشو میگه! 
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ون:   سامیار نفسشو فوت کرد بتر

 کنه! د یم+نکن!...دستم در 

؟  _زبونت جی

 

ی بگه لباشو چسبوند به لبای خیس و پرحرارت سامیار.  ی  قبل اینکه چتر

دستاشو از کنار بدن سامیار بلند کرد و دو طرف رسش رو متکا گذاشت ؛انگشتاشو 

سید رس داد.  ی گوشاش متر ی موهای سامیار که بلند شده بودو  تقریبا تا پایتر  بتر

 سامیار گتر دندوناش افتاد . زبونشو که رس داد تو دهن 

 کرد. سایم با یه فشار مالیم زبونشو نگه داشته بودو با اخم بهش نگاه یم

ی خون تو دهنش رسشو که کیم عقب کشید، دندونای سایم چفت تر شد،مزه

 ی موهای سامیارو کشیدرفت و ریشه

 باالخره سایم ولش کرد. 

 

 ر: آب دهن آغشته به خونشو پرت کرد رو صورت سامیا

 خوری؟_چه گیه یم

 

 سامیار با محتاط ترین حالت دستشو بلند کرد و روی صورتش کشید. 

 رسشو کج کرد و گفت:  
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 +معتاد خونت شدم! 

 

 آدرین از روش کنار رفت و تو دستشونی دهانشو شست . 

 به نظر آدرین سایم دیوونه شده بود!قبال این شکیل نبود! 

***** 

آدرین منظم شده بود،همینقدر که وحشر های شب بود که صدای نفسای نیمه

 رسید. دفاع به نظر یمبود تو خواب ن  

چرخید و تموم مویرگای دستش به سوزش افتاد و تتر کشید کالفه از دردی که نه 

 آروم میشد و نه تموم  چشماشو روی هم فشار داد. 

 تشنه بودو دهانش خشک شده بود

 ید باالتر و تو جاش نشست. آروم آدرینو صدا زد ،تکونی نخورد..خودشو کش

 . گلوشو صاف کرد و بلند صداش کرد 

 

 اخماش تو هم رفت و آروم چشماشو باز کرد: 

؟ نی ی  _چه مرگته؟واسه جی داد متر

 +تشنمه! 

 ی سایم کرد و گفت: نگایه به صورت تو هم جمع شده

 _خربزه خوردی پا لرزش بمون! 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  270 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 چشماشو دوباره رو هم گذاشت. 

ا حرص چشماشو باز کرد به سایم چشم ،باسمشو صدا کرد سامیار دوباره بلند 

 دوخت. 

 

 +تا بهم آب ندی ساکت نمیشم ! 

 تو جاش نشست  و لیوان اب روی پاتختر رو برداشت و جلوی دهن سایم گرفت : 

 _بیا ! 

ه.   +یه قرص بهم بده از درد خوابم نمیت 

 _به درک بکش تا بفیه چه غلظ کردی! 

 

 و اونیه نفس همه رو رس کشید.  لیوانو چسبوند به لبای سایم

 

 تو جاش رس خورد بدون اینکه فشاری به دستاش بیاد. 

 آدرین دستاشو زیر رسش گذاشت و زل زد به سقف. 

 

 +واسه جی پرسیدی برادر دارم یا نه؟

 از خواب آدرین پیچید تو گوشش: صدای گرفته
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 _یگ رو تو آلمان دیدم خییل شبیه تو بود! 

 و بهش کرد: سامیار غلت خوردو پشتش

اشت!  ی  +اگه داشتم که االن کونت متر

  

کرد شبیه یگ بود که خییل وقت بود میشناختش از از پشت که سایم رو نگاه یم

۱۲  !
ی
 سالیک

****** 

نور آفتاب افتاده روی صورتش کالفه کرده بودش دستشو روی پیشونیش قرار 

 داد. 

 روی پهلو خوابید و الی چشماشو باز کرد

ی تزریق کرده بودسامیار به خواب   عمیفر رفته بود نیمه شب توی رسمش مورفتر

ی االن انقدر تخت خواب بود.   واسه همتر

 

 ی در بلند شد. از جاش بلند شد و پرده رو کامل کشید.صدای تقه

اهنشو تنش کرد و در باز کرد اطلس جلوی در ایستاده بود:   پتر

 +صبح بختر اقا! 

 رسشو تکون داد... 

 شما اومدهس برای +این یه نامه
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 نگایه به پاکت سفید رنگ توی دستای اطلس کرد؛نامه رو گرفت و گفت: 

ی شکوندی؟ ی  _ببینم تو توی این اتاق چتر

 اطلس با تعجب نگاهش کرد: 

 +نه...آقا من حواسم به وسایل هست مگه... 

یه!  ی  چتر
ی
 _منظورم ظرق

 

 کیم فکر کرد ... 

کنه اون  خوردن بدقلفر یم+یه لیوان شکست چند روز پیش آقا سامیار رس غذا 

 روز سیتی رو پرت کرد وسط اتاق... 

ی جوری تیکه شیشه گتر اورده  _حواست باشه مثل آدم جمع و جور کتی همتر

 !  خودکشر کرده !دفعه بعدی اخراج 

 

درو بست و معذرت خوایه اطلس نصفه و نیمه موند.نامه رو روی کاناپه پرت کرد 

 و سمت حموم رفت. 

ی سامیار با حس تشن  زیادی چشماشو باز کرد .پلکاش سنگتر
ی

 بود. گ

 حالش دقیقا مثل وقتر بود که تفرییح با رفیقاش مواد زده بود! 

ین کرده بود! خماری خون  که بدنشو ن    حس و خوابو براش شتر
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با سستر از جاش بلند شد و نگایه به دستش کرد چسب زخیم روی خم آرنجش 

 جا خشک کرده بود. 

 داشت و یه نفس رس کشید . پارچ روی پا تختر بر 

 هنوزم مچ دستاش  میسوخت.از جا بلند شد و نگایه به اطراف کرد. 

 شد! شاید با یه دوش حالش بهتر یم،لباسشو درآورد و سمت حموم رفت 

 

رسر آب تو گوشش پیچید.   در حمومو که باز کرد صدای رسر

 داد. ی آدرینو تشخیص از توی بخارانی که فضارو پوشونده بود بدن ورزیده

خواست عقب بره و درو ببنده که رس آدرین سمتش برگشت و باهاش چشم تو 

 شد. چشم

 _بیدار شدی؟

 از زیر دوش کنار رفت و جلوی سامیار وایساد: 

ی؟  +االن بهتر

ون بره.  ی بگه چرخید تا بتر ی  سامیار بدون اینکه چتر

 دستای آدرین که روی مچش نشست دادش هوا رفت: 

 کنه! + ول کن!درد یم

 کنم! _جوابمو ندی ول نیم

 چرخوندش سمت خودش: 
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 _انقدر سخته زبونتو تکون بدی؟

ون داد:   سامیار عصت  نفساشو بتر

 +واسه تو آره! 

آدرین پوزخندی زد و دستشو ول کرد و شونه های سایم رو گرفت کشید تو درو 

 بست: 

یم!بهت لطف یم_بیا باهم  کنم میشورمت! دوش بگتر

 سامیار خودشو عقب کشید: 

 _لطفت زیاد !نمیخوام! 

 آدرین محکم گرفتش: 

 +سوایل نبود!اطالع دادم راه بیوفت. 

 هلش داد زیر دوش . 

 آب گرم که رو تنش نشست چشماشو بست حس خون  تو تنش جریان پیدا کرد

 

 آدرین آبو بست و شامپو رو جلوش گرفت: 

 _بیا از این بزن بو گه گرفته موهات! 

 که توی قفسه بودو برداشتو رو رسش سامیار پشتشو کرد بهشو شامپوی س
ی

ی رنگ ت 

 خایل کرد. 

؟! رتم حسابم نیم. ی. _مثال بک  کتی
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 خوام بوی گه موهای تو رو بده موهام! +نیم

 صدای خنده ی آدرین اکو شد تو حموم. 

 دستاشو الی موهای سامیار رسوند: 

 _باشه!ویل خودم میشورمت !بخیت باز میشه! 

 واسه چیه؟+از روی دل سوزی نیست کارات !پس 

 حرکت دستاشو متوقف کرد: 

! _یم  خوام زود خوب یسر

 رسشو جلوتر برد: 

 امونو تموم کنیم هوم؟! _کار نصفه نیمه

 

بخار آب داغ فضای داغ بینشونو پر کرده بود  ،وقتر گرمای آدرینو پشت گوشاش 

 افتاده یا چه شخض جلوش حس کرد ،بدنش تحریک
ر
شد ،مهم نبود چه اتفاق

 وایساده! 

 وقتر که برگشت و صورتش مقابل صورت آدرین قرار گرفت اصال خودش نبود! 

 صورت قرمزو پر نیازش اصال شوجی بردار نبود. 

ش،رو گردن متورمش که از هیجان  ی آدرین دستای کفیشو رس داد رو تن خیس و لتر

 زد! نبض یم

 خرید. ای که نفسای پر حرارتشونو به تن یمچسبوندش به دیوارای عرق کرده
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 شو کنار گوشاش بردو زمزمه کرد: رس 

 _دستاتو تکون نده! 

 

 خود دوطرف بدنش افتاده بودو رِس رس بودن. دستای سایم مثل یه عضو ن  

ی پاهای سایم گذاشت و رسداد رو آلت   از پشت خودشو چسبوند بهش ،آلتشو بتر

 ی ترکیدن بودن! دهی سامیار که رگای متورمش آما راست شده

 ریز سامیار تو گوشش که پیچید.  ر شد؛صداینفساش عمیق وعمیق ت

خودشو که بیشتر چسبوند به پوست داغ و تب دار سامیار ،آلتش که ذوب شد تو 

 تر شد. ید،جریهای بلندش تو گوشش پیچحرارت سامیار ،صداهای ناله

ی دیوار ،نفساش صدادار دستشو گذاشت رو صورت سایم و فشارش داد به سینه

 شدن... 

شکم سایم رس داد و آلتاشونو تو دست گرفت. سایم حسان   دستاشو از روی

 تحریک شده بود ،اما خودش! 

 

 فکشو به هم فشار داد و یه دفعه تن برهنه و کف آلود سایم رو ول کرد.. 

 کشید... سامیار بدونه اینکه برگرده هنوز رو به دیوار چسبیده بودو نفس یم

  
ر
ش تو اتاق ه و با خودش بت  که درشو خییل وقت بود قفل خواست دستشو بگتر

کرده اما چشمش که افتاد رو دستای سایم ،روی ردای باریک خونی که از الی 
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بخیه های سفت و سخت راه گرفته بودنو تا روی آرنجاش کشیده شدن؛ همونجا 

 وایساد! 

 برداشتو پر آب یخ کردو یهو خایل کرد رو سامیاری که هنوز تو حال 
ی
ناگهانی ظرق

 خودش بود! 

 شمای درشت برگشت و داد زد: با چ

 خوری ک...کش!؟ +چه گیه یم

 _تن لشتو خودت بشور ! 

 

 رفت جلو محکم گردنشو گرفت: 

مو رس میاری  +با این دستای ن  صاحابتم زیاد ور نرو تا جوش بخوره!داری صت 

 سامیار یه کاری نکن همینجا دونه دونه کوکاتو باز کنم و بزنم ناکارت کنما! 

 

ب وسط  ون رفت،سامیار با تعجب به رفتارای ضد و به ضی حموم ولش کرد و بتر

 نقیضش نگاه کرد! 

 از جی انقدر عصبانی بود؟! 

 گوربابانی نثارش کرد ... 

 کرد! ( های بودو حاال آلت راست شدش بهش دهن کیح  یمhighهای )

 چشماشو تو حدقه چرخوند. 
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****** 

مرتب کرده بودو سیتی  حوله رو پیچید دور کمرشو وارد اتاق شد،اطلس اتاقو 

ی گذاشته بود.   صبحانه رو روی متر

ی  ی و جلوتر کشید،صدای خش خش چتر ی دلش ضعف رفت ،نشست رو کاناپه و متر

ون کشید و نگایه   رو از زیر روناش بتر
ی

زیرش توجهشو جلب کرد،پاکت سفید رنگ

 کرد ،یه نامه باز نشده! 

 آدرس فرستده رو نگایه کرد،از هلند بود! 

 فرستاده بود؟؟؟؟ گ براش نامه

ی انگلیش با کنجکاوی گوشه ونش آورد، با یه فونت ریز ،متر ی پاکتو پاره کرد و بتر

 نوشته شده بود. 

 به سختر دست خط بد روی کاغذو خوند. 

 دندوناشو رو هم فشار داد و عصت  موهاشو چنگ زد! 

 ذاشت بنفشه قش در بره! نمیذاشت ،نیم

ی شد باید تاوان یم ی این آتیشا ،از گور خود هرزش بلند که همه  داد..حاال مطمت 

 شده بود! 

 

ای که تو شده رو توی توالت انداخت سیفونو زد و به نامه بلند شدو نامه مچاله

 شد نگاه کرد. فاضالب کشیده یم

 خودش که به لجن کشیده شده بود! 
ی

 مثل زندگ
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***** 

 )سامیار:( 

ون رفتم سینه به سینه  شدم: ی اطلس از اتاق که بتر

 +صبحانتونو خوردید؟

 رسمو تکون دادم : 

 باهات دارم بیا تو 
ی
 _یه حرق

 .. دستشو کشیدم تو درو بستم

ی من یم ی شم که تو بودی _ببتر  خوام مطمت 

 افتاده؟
ر
 +من آقا؟جی بودم؟اتفاق

 _اره تو بودی شهروزو کشوندی اینجا؟

 کرد: هاج و واج نگاهم یم

 +نه..من

 _عیت  نداره!کار خون  کردی. 

 رسشو تکون داد و دستامو گرفت: 

ی نگید منو اخراج یم ی کنه!عمدی نبود منو تهدید +آقا سامیار تو رو خدا به آقا چتر

 کرد! 

 کیم موهای روی پیشونیمو با دست عقب زدم: 

؟_فکر یم  آدم خون  هستر
 کتی
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 متعجب نگاهم کرد: 

 +چ...چطور؟

ون کشیدم وکی سفت شدهدستامو از گره یم هلش دادم ی دستای اطلس بتر

 عقب و آروم گفتم: 

_کش که صدای زجرای کش دیگرو میشنوه و کاری براش نیم کنه آدم خون  

نه به اون راه بزدل ترین آدمه!  ی  نیست!کش که خودشو متر

 گفتم:   صدامو بلند تر کردم

 _پس تو بودی شهروزو کشوندی اینجا!بهت پیشنهاد پول داده بود؟!! 

 اطلس گیج و وی    ج نگاهم کرد: 

 +نه آقا سامیار پول نداد من فقط ... 

 صدای آدرین از پشت رسش تو جاش خشکش کرد: 

 دادم! _پس مار تو آستینم پرورش یم

ی که چرخید آدرینو تو دو سانتیش دید:   همتر

ی راپورت دادی؟!!   _توی ن  همه چتر

 

 گفت"بازیم دادی!؟"اطلس نیم نگایه بهم انداخت،تو چشماش خوندم که یم

ون برد   و صدای التماساش تو گوشم پیچید. اطلس و بتر

 من بازی دادمش؟! 
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؛ زندگیم شده بود یه بازی پر از  ی روی کاناپه نشستم و پاهامو دراز کردم روی متر

 خشونت ! 

 آرویم داشتم اما االن هر دقیقه از زندگیم
ی

ی من کش بودم که زندگ ی شده بود چتر

 ادم! دکه به خاطرش هر دقیقه باید تاوان یم

رفت تو گوشتم ،بوی گند عفونتش آدرین مثل یه میخ بود!هر جی عمیق تر یم

 ...  بیشتر میشد و شکاف توی قلبم بیشتر بیشتر

 آدرین داخل اتاق اومد اخماش تو هم بود. 

 بنفشه دوست بچگیش ،حاال نبود ! 

 حاالم اطلس کش که سالها براش زحمت کشیده بود! 

 تنها شده بود؟

 بودمش؟من تنها کرده 

 کنارم نشست..سوفیا به خاطر من مرد! 

 بنفشه به خاطر من رفت؛اطلس به خاطر من اخراج شد! 

 

 خواست! اما حاال جی ازم یم

 کنم خوشحایل؟_چرا حس یم

 +حست درسته! 

 کرد درست نشستم و کیم سمتش چرخیدم: با دقت نگام یم
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 کنم همه جی رواله! +وقتر اعصابت خورده حس یم

 دستشو انداخت رو شونه هام: پوزخندی زد و 

!هیچ نگرانی بابتش ندارم.توام نگران نباش!! _تو اعصابمو آروم یم  کتی

کنه تا آروم با پوزخندش توی روم بهم گفت که تموم حرصاشو رس من خایل یم

 شه! 

 مچ دستامو گرفت و واریس کرد: 

مت اونجا تا چکت کنه .   _امروز واست وقت گرفتم از دکتر باید یه رس بت 

 از جاش بلند شد : 

 _یه ساعت دیگه حاضی باش. 

 

 

 

 

******* 

 جلوی در ورودی به موتورش تکیه زده بود. 

 موهای بلندمو عقب زدم و سمتش رفتم: 

 +رس راه برو یه جا موهامو کوتاه کنم! 

 نشست و موتورو روشن کرد: 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  283 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 _بجنب دیر میشه. 

 

و  ی ی که باد خنک تو صورتم خورد حس کردم چقدر همه چتر  از دست دادم! همتر

فتم بام تهرانو تا خود صبح میشستیم و از آینده حرف  تمام روزانی که با الهه متر

دیم ...اما حاال هیچ کدوم از اون حرفا یادم نیم ی  اومد! متر

من عوض شده بودم و هنوز با خود جدیدم آشنا نبودم!خود جدیدم دلسوزی 

 کرد. شدید نسبت به آدرین حس یم

 شدیم! شدم دوستای خون  یممش و باهاش آشنا یماگه سالها پیش میدید

گفتم خواهرت از نظر روج تو عذاب  و وابسته من شده متی که حاال به بهش یم

انی که فقط و فقط بنفشه 
ی انی که نمیدونم و نمیدونه عذاب داده چتر

ی خاطر چتر

ه ازشون خت  داره و برای فهمیدنشون باید زمان بدم و کنکاش کنم دنبال حقیقتر ک

 گناه دادم. تاوانشو من ن  

 داخل پارکینگ بیمارستان ترمز زد . 

 _بجنب االن نوبتت میشه.  

 

 ی آسانسورو زد و داخل شدیم: دکمه

 _اگه گفت برو پیش روانشناسم بگو خودم دارم فهمیدی؟

 . ی آسانسور بود نگاهش رو به درای بسته

 تریس آدرین؟+تو ازم نیم
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ن نگایه که تو این چند وقت دیده بودم توی رسشو چرخوند سمتم ،پر سوال تری

 چشماش بود: 

سم؟_کصشر یم  ؟!واسه جی بتر
ی

 گ

+فکر کن من روانی باشم اونوقت منو درمان نکتی !شاید شب بیام رساغت وقتر 

 غرق خوان  گلوتو جر بدم! 

 

ون با دستش شونه هامو  درو هل دادمو پیاده شدم..با مکث پشت رسم اومد بتر

 د ،سیع داشت صداشو گرفت متوقفم کر 

ی نگه داره:   پایتر

 شو نداری آخه! . م. خ. _ت

 دستمو باال اورد و نشونم داد: 

ه!تو که از پس این بر نیومدی  _کش که خودشو بخواد بکشه عمیق تر میت 

 خوای گلوی منو جر بدی؟یم

 دستامو رها کرد و سمت پیشخوان رفت. 

 گفت من جربزشو ندارم ... راست یم

 ِ
 روان پریشر بهم گفت که واسه درمان خودشم پاپیش نذاشته بود! اینو روانی

 

کرد ،سکوتشو دکتر روی صندیل چرم و راحتش لم داده بودو به سامیار نگاه یم 

 شکست و دوباره پرسید: 
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فته   حاد شدید و این بیماری در درجات پیشر
ی

_من معتقدم شما دچار افشدگ

تون؟بشدت خطرناکه پس لطفا همکاری کنید!بهم  ی  بگید از انگتر

 

ی یم  کوبید. تق و تق با دست روی متر

 میکنم به یک روان شناس خوب.  
ی
 _ من شمارو معرق

 

ی بیشتر کرد؛ ب دستاشو روی متر  سامیار پاهاشو پشت صندیل قفل کرد و ضی

 کشید. گیج شده بود، سواالنی ازش پرسیده شده بود که که ذهنشو به چالش یم

ی و پر پیچ خم مغزش نفوذ یممثل یه مته تا عمق الیه ه  کرد و دورانی گیج ای لتر

ی شدهکننده یم  ی روزهای اختر زندگیش. ساخت از تموم لحظه های ستی

 +من فقط احساس کردم اینکارو باید بکنم! 

ه ی  ای؟_بدون هیچ انگتر

ه یه نقطه بود.   چشماش ختر

ه؟!من...  ی  +انگتر

 

ه از دهنش خارج شد  سکوت از طرف دکتر باعث شد لباش بسته نشه صدانی ک

 ناآشنا بود با گوش هاش : 

 خواستم ترحم یگ ..یگ رو+یم
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 دکتر کیم خم شد سمتش: 

ی ترحم یگ این کارو  کردید؟  _برای برانگیختر

 

ون اومده بود. شوک شد ! به  که دهنش بتر
ی
 خاطر حرق

د تو دماغ سامیار: و این حقیقت، توسط دکتر هم زده یم ی  شد و بوش متر

 ما رگای دستاتو برای جذب محبت کش بریدی؟_سامیار!ش

 

 کرد؛صدای دکتر پتک گونه مغزشو له یم

؟  چه محبتر

 چه ترحیم؟

 چه حش؟!! 

 دندوناشو روی هم فشار داد... 

 از جا بلند شد: 

 +به عنوان دکتر منو چکاپ کردی من خودم روان پزشک دارم ! 

 

 کرد. برخورد  مثل باد از اتاق خارج شد ودر کیم محکم به هم
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ه رنگ ون اومد و به دکتر نگایه انداخت.  آدرین از پشت پارتیشنای راه راه و تتر  بتر

شوک از وجود سامیار به تن آدرین رسایت کرده بود.ابروهاش باال پریده بودو 

 نگاهش متعجب به در بسته دوخته شد. 

ون اومد با چشم دنبال سایم گشت؛روی مبل های سفید رنگ  تشکر کرد و بتر

 بود.  نشسته

ی که روی دوشاش حس یم ی ی بود و خیس عرق کرده بود سامیار چتر کرد که سنگتر

 این تن رس شدشو! 

ناباورانه رسشو تو دست گرفته بودو نفسای عمیق و کش دارشو  تا عمق شش 

 کشید تو. هاش یم

 

 مبل متوقف شدن:  قدم هاش کنار 

 _حالت خوبه؟

 

، تو   کرد. ی وجودش داشت نوسان یمحالش خوب بود...عایل بود...تناقض عجیت 

 . تا وقتر که وارد عمارت شد هییحی نگفت 

پشت رس آدرین از پله ها باال رفت ؛سمت کاناپه چرخید ، دست آدرین روی  

 بازوش نشست: 

 _سامیار؟چرا قیافت این شکلیه؟

 دیدش! صورت آدرین درست جلوش بود، اما درست نیم
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چهره باشن و و غریب که آدماش ن   انگار که پرت شده باشه توی یه دنیای عجیب

 درکشون سخت! 

ون. با اخم دستشو از دستای قفل شده  ی آدرین که رو بازوش بودن،کشید بتر

 فشار انگشتای زمخت و پر زور اون رو دستاش بیشتر شدن، چربید بهش!  

 با حرص از الی دندونای کلید شدش گفت:  

 +بکش کنار این دستای نجس و حرومیتو! 

 شو ریز کرد و فاصلشو کمتر کرد : آدرین چشما

 _اوهو!دوباره چه بسایط راه انداختر توی اون مغز گندیدت! 

 همزمان با انگشت رس سایم رو فشار داد . 

 سامیار رسشو جلو برد و توپید: 

ی مادر خراب؟!!   +گ مغزش گندیدس؟من یا توی ن  همه چتر

 بود!  آدرین پوزخند زد به حرض که رگ گردن سایم رو برامده کرده

اگر که نیم دونست این آتیش جدیدی که به جون سایم افتاده واسه چیه حاال  

 داد : ی گرفته و در هم برهم سایم پوزخند تحویل نیماینطور به چهره

 _آدم مغزش بگنده ،آکبند نباشه! 

 ؛دستشو کشید و برد سمت حموم

تنش پر از سایم منتظر یه جنگ سخت بود منتظر بود کف این اتاق خون بریزه و 

 کبودی بشه! 
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ش اما بر خالف انتظارش آدرین خندید و بردش توی حموم و قییحی کوچگ دست

 گرفت و موهای بلندشو خیس کرد. 

 _شبیه این جنگلیا شدی! 

 تارای مشگ موهاشو تو دست گرفت و قییحی کرد،کالفه خودشو تکون دادو گفت: 

نم!  ی ی بده خودم متر  +یه ماشتر

 هاش نشست: ادرین روی شونهقبل اینکه بلند شه دستای 

 ! ی  _بشتر

 دید زیر دستای آدرین.. ی قدی روبروش خودشو یمتوی آینه

 صدای بازو بسته شدن قییحی روی نروش بود... 

ی یم ... تیکه های سیاه و به هم چسبیده موهاش کف زمتر ی  ریختر

 خورد! ی تو مغزش بیشتر گره یمکالف پیچیده

 "بر پدر ادرین حرویم!"

 

 خت توی روشونی و پشت رس سایم وایساد وگفت: قییحی رو اندا

ی حس یم ی ؟؟؟_ببینم سایم آدمای افشده چتر ی  کتی

 چشماش توی آینه توی چشمای منظور دار آدرین نشست... 

 ادمای اطرافشونو؟
ی

؟حروم زادگ  +مثال جی
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ای با یه چهره ی ی پر از گله و شکایت ،پر از حرص پر گییح  و پر از ترس از چتر

 کرد گفت: جدیدی که حس یم

ی روز روشن!   +قشنگ و واضح عتر

آدرین لباش کش اومد دستاشو محکم رو شونه های سامیار گذاشت و فشار 

 زیادی وارد کرد رسشو خم کرد تو گودی گردن سایم: 

ی دیگه بود!   _خوشم میاد ازت!ویل من منظورم یه چتر

 ای درست مقابل چشمای سایمبا چشم به دست بند فلزی آویزون به جا حوله

 کرد... اشاره یم

 نگاه سایم افتاد رو فلز رسد و یخ! 

رو، توی دستش گرفت و کیم  مغزش قفل کرد...آدرین زر ورق قرص چهار خشابه

 خش خش کرد.. 

؛ جلوش  وایساد و زانو زد :  زر ورقو انداخت توی روشونی

؟_اینو یم  بیتی

 

ی انگشت سبابه و شستش گرفت و جلوی  چشمای قرص آن  رنگ لوزی شکلو بتر

 سایم تکون داد. 

 سامیار با دست پلکاشو مالید و با صدای آرویم گفت: 

ی؟+تو به من ویاگرا* یم  دی که خودت از سکس لذت بت 

 دستشو روی رس اصالح شدش کشید و خم شد روی صورت آدرین: 
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 کنم تو صورتت! +من اینو تف یم

نشست و مانع قبل از این که از جاش بلند شه، کف دستای آدرین روی رون پاش 

 شد از جاش تکون بخوره: 

ی!   _نه واسه لذت خودم!واسه اینکه تو لذت بت 

 با چشمای گرد نگاهش کرد: 

 ها!کال تو کونته این کرم! +نه اینکه واست مهم باشه

 دستای آدرینو پس زد و بلند شد ؛رسشو زیر شتر آب گرفت... 

 گرفت ! از داخل داشت گر یم

 به خودش دروغ نداشت که بگه؛

 کرد! اش یمنسبت بهش کشش داشت و این داشت دیوونه

 

 *ویاگرا:قرص افزایش میل جنش

 

ی پاهاش،تعادلشو از دست داد ،رسش محکم برخورد کرد  یهو آدرین پا انداخت بتر

...دستای بزرگ آدرین نشست پشت گردنش...   به شتر روشونی

 کنم_پس به درک!من دارم مراعاتتو یم

 دستاتو! +بکش حرویم بکش این 

 _ داری گه بازی در میاری سایم! 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  292 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 گه بازی در میاره! +آخه دیوث تو از نظر روانی تعطییل به گ یم
ی

 گ

 رسشو چرخوندو سیع کرد صورت آدرین توی دیدش باشه: 

ی مشاوره ؟+ادراکت مشکل داره !بعد منو میت   ی درمانی

 _کونت از این داره میسوزه؟!!! 

 داد زد: 

 خوره به اسم دکتر منو بردی پیش روان پزشک! بهم یم +آره....آره حالم داره

 خوره از بازیانی که راه میندازی! حالم بهم یم

! _من فقط یم ی  خوام کمکت کنم سامیار!موقعیتمونو ببتر

تنشو خسته رها کرد ،شل و ول تو دستای آدرین ،سنگینیش کشید شد سمت 

 ی آدرین: سینه

دیدی دیدی و من نمیدونم چرا واسم _من انتقاممو گرفتم ازت !ویل تو آسیب ش

 مهمه! 

 فشار میداد: سامیار چشماشو محکم روی هم

ی کمه! خواد اینطوری ولت کنم حس یم_دلم نیم ی  کنم یه چتر

+تو فقط دنبال یه کیسه بکش !یگ باشه که فقط حرصای دوران گه زندگیتو 

 خایل کتی رسش! 

 حرفا! کتی من خر میشم با این با همه اینا چطور فکر یم

 زمزمه کرد: 
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 ای عاشق شکنجه شوندش شده! گر به طور وسواس گونه+شکنجه

 خورد .... سکوت آدرین جری ترش کرد، خون خونشو یم

 آدرین برعکس سایم خونشد و آروم بود! 

 _ویل تو امروز ... 

 با حرص خودشو تکون داد : 

 !  +گه نخوور !سیع نکن خودتو قایط فکرای توی رسم کنتر

 روی دهن سایم قرار گرفت:  دستای آدرین

دی!  ی  _تو گفتر دنبال ترحم من له له متر

 چشماش توی آینه قفل چشمای آدرین شد...خطرناک بود این حرفا خطر داشت! 

آدرین با تمام جونش صداشو گرفته بود، که مبادا، مزاحم حقیقتانی بشه که از 

ونو تک تک مثل یه خار توی قلب و بدن سایم فرو یم  رن! دهنش میان بتر

 

 خوای! خوای،سامیار تو منو یمخوای،توجهمو یم_ترحممو یم

ون افتاده از آب ،  مثل یه مایه  بتر

ی حقیقتو سخت سییل خودشو تکون میداد تا شاید از بند این اسارت که گونه

د خالص شه...  ی  متر

 صدای آدرین اکو شده بود تو رسش 

 خوای!"یمخوای،سامیار تو منو خوای،توجهمو یم"ترحممو یم
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 خوای!""تو منو یم

 خوای!""تو منو یم

 خوای!""تو منو یم

 "تو منو ...."

 

 یهو خودشو عقب هل داد اما فشار دستای آدرین بیشتر شد: 

 +آخ که آدرین حرفات بو میده! 

 کنه یه لحظه ام راجبش فکر کنه! آدم رغبت نیم

 حرفای ن  رس  ته! کتی که نتیجش این دونم توی اون رست چه فکری یممن نیم

 آدرین چسبید بهش مثل سوهان روحش بود! 

 گم تو چرا اینقدر واکنش نشون میدی؟_باشه اصال من دروغ یم

 سامیار دندوناشو روی هم فشار داد: 

ی من تو رو خییل بهتر از خودت یم  شناسم! _ببتر

 

 مثل مرگ بود، تاریک و عمیق و کشنده! 

 حقیقت تلخ بود ... 
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 بود...  قبولش سخت و زننده

م آور و دلهره آور بود...   رسر

 مثل کندن گوشت از روی استخوان ،درد آور بود... 

ی شکنجه  گرش؟کدوم آدم عاقیل یه رس اپسیلون تن میداد به دوست داشتر

 سامیار آدم عاقیل نبود...! 
ً
 حقیقتا

 گشت به  زندانش؟! کدوم آدم عاقل با پاهای خودش بریم

سوخت و اینطور به جلزو ولز ده ها نیمآدمای عاقل دلشون واسه حروم زا

 افتادن! نیم

وشیما رخ داد!  ی بود ...سامیار توی مغزش انفجاری  برابر با هتر  جنون آمتر

 حرفای دکتر پیچید تو ذهنش..حرفای آدرین سم شد رفت توی خونش.. 

 به خودش گفت:"من فقط دنبال رحم بودم!" 

 ! گفتدروغ محض بود!..از ترس ،به خودشم دروغ یم

 ترس شکوفا شدن یه  احساس میون این خشونت محض! 

 آدرین دستاشو ول کرد سامیار گیج بود ... 

خواست سامیار با تموم تنش حس کنه  یم،اما یه سانتم ازش فاصله نگرفت 

 حضورشو... 

 _سامیار محض اطالعت بگم! 
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چرخوندشو زل زد تو چشماش،جدا مغزش درگتر شده بود که اینطوری ساکت 

 کرد! یمنگاهش 

_ روابط خشن احتیاج به درمان نداره!انقدر سیع نکن منو مریض و خودتو سالم 

 !  جا بزنی

 اخم سایم تو هم کشیده شد: 

 !  +دیوث آخه گ اینطوری ارضا میشه که تو میشر

ی سایم چسبید به سنگ رسد با یه دست رسشو گرفت کوبید به روشونی ، گونه

 ،خودشو خم کرد  کنار گوشای سایم: 

 وی خونته دور برداری و از خودت در بیای تو!دست خودت نیست! _ت

 گوششو با دندون گرفت و کشید: 

ی یه سگ باهات برخورد ..بیستر که مثل آدم باهات رفتار شه! _تو آدم ن اید عتر

 کرد ! 

 پشت بندش دستای سایم رو محکم گرفت و پشت کمرش قفل کرد .. 

 بند فلزی نشست رو مچای سامیار. دست

ون از روشونی جداش کرد صدای بلند و پر حرص سامیار پرده گوششو کشون کش

 سوراخ کرد: 

ی کثافت، انقدر تنها شدی و تنها +تو یگ مادرتتتتتت خیلییتر خرابه!حرومزاده

یس جفتک یم  به هر نری که متر
نی ی ! موندی توهم متر  ندازی از خویسر

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  297 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 دیوار لرزید! 

ی حموم! تن و بدن سامیار بود که کوبیده شد به دیوا  ری تر و تمتر

کشید انگار سایم موفق شده بود حرصشو از چشماش آتیش بود که زبونه یم

 دربیاره! 

 ی سامیار... دستای بزرگش رگ به رگ شد از فشار تن برهنه

 ن  هوا ن  اینکه بدونه اشکاش قطره قطره روی صورتش چکیدن.. 

 حقیقت تلخ بود! 

 طعمش رفت زیر زبون آدرین.. 

 جنس سامیارطعم تنفری از 

 سامیار تنفر شدیدی داشت!دور ازعقل نبود اما فهم آدرین محدود بود! 

 

 اشکاش شور و گرم بود زمزمه کرد: 

 کنم تو آتیشم! _اما من، حس یم

ی افتاد...   اشکاش از روی صورتش رس خورد رو سفیدی کف زمتر

 کرد. دستاش ناخوداگاه دور گردن سامیار حلقه شده بودو فشار وارد یم

 آدمای مسخ شده چشماش زل بودن و اشکاش روون.. مثل 

 دید! سامیار از الی چشماش صورت اشگ آدرینو یم

 ... ی سامیار پیچید ش تو مغز رس شدهتو این فشار و خس خس سینه
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 کتی که شیطون خوب به نظر بیاد!""تو حتر کاری یم

ی ،نفساشو عمیق یم ه و  کشید تا دستاشو ول کرد و جسم سایم افتاد رو زمتر راه بگتر

 ی شش رو از هم باز کنه... های چسبیدهالیه

 آدرین دستر رو صورتش کشید زانو زد جلوی سامیار: 

 _من .... 

کالفه بلند شدو از تو روشونی خشاب قرصو برداشت ،دوتا دونه انداخت تو 

 ی سامیار کشید سمت خودش.. دهنش و یهو یقه

 تا سایم به خودش اومد،آدرین بلیعدش.. 

ی بلعید لباشو... محکم   و آتیشتر

 تک تک سلوالی زبوشو مکید ... 

 نفساش کم اومد .. دستاشو رو سینه آدرین گذاشت  و هل داد... 

 ولش نکرد و محکم تر کرد مکاشو! 

 قرصای توی دهن آدرین تا ته گلوش رس خورد و رفت تو معدش ... 

 

ی و از باال نگایه  انداخت ،تو چشمای قرمز سام  یار: رهاش کرد رو زمتر

 کتی بکنمت! ساعت دیگه التماسم یم_نیم

ون رفت و درو محکم بست!   بتر

 ی گریون آدرین دردآور بود! کرد که چهرهسامیار به این فکر یم
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 شو داد به در حموم... تکیه

 کرد تو آتیشه.. واقعا حس یم

 گرفت.. اومد سامیار داشت دوش یمصدای رسر رسر آب از تو حموم یم

 حرصش دراومد..! 

ه! ینکه خودش تو اتیشه و سایم در کمال خونشدی داره دوش یما  گتر

ی بود براش!   حرفانی که ازش شنید سنگتر

صدها بار واسش سوال شده بود که چرا سامیار باهمه فشاری که بهش وارد کرده 

 بود یه بارم گردن نگرفت که گناه کاره! 

 یعتی مستقیما نگفت و گایه هم فقط از رو حرص دادنش از 
ی
رابطش با سوق

د!  ی  حرف متر

ی بود.  ی سنگتر  رسشو تو دست گرفت ،انگار پر رسب باشه!سنگتر

ی رفته بود!   منطقش خییل وقت پیشا از بتر

 کرده بود و تنشو ن  
ی  حس .. حس غیم، سینشو سنگتر

 رس خورد کنار دیوار.... 

ون حموم ،سایم داخل حموم..   ادرین بتر

ی ذهنیش سمت و سوی نامشخض دا  شت اما سامیار نه! ادرین درگتر

شو داده بود به دیواری های آب از دوش حموم رو تن سایم که تکیهسقوط قطره

 رسد و بخار گرفته مثل شکنجه بود! 
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 شدکرد...که کم کم بیشتر بیشتر یمتغیتر جریان خونو توی آلتش حس یم 

 دلسوزیش واسه آدرین..تنفرش ...دردای بدنش، همه از ذهنش پاک شد... 

ه شده بود تو اون  لحظه شهوت بهش چتر

 ... ی  قرصا اثرشونو گذاشتر

 سامیار تو ذهنش زندانی شد... 

 شهوت و شهوت و شهوت بود که پیچید تو تنش ...! 

 های توی اون  اتاق نحس پر رنگ و پر رنگ تر شد.. توی ذهنش تموم صحنه

حس دردی پیچید توی رگای آلتش... حس گرمای شدیدی که پوستشو به آتش 

 ید..عرق از منفذای پوستش رس خورد کف وان پخش شد... کشیم

انتها بود..صدای باز شدن درو نفساش حبس شدو فکرش درگتر یه  شهوت ن  

 اومدن.. ...صدای قدمانی که سمتش یمنشنید 

 روی شکمش رس خورد ناخوداگاه خودشو به  عقب پرت کرد
ی

 دست داغ و بزرگ

 موهای تنش سیخ شده بودن... 

ش سمت خودش..گرمای نفساش موهای کنارگوش سامیارو راست آدرین کشید 

ی تر از شکمش  آلتش منتظر یه لمس بود...  کرد...آدرین دستاشو رس داد پایتر

 صدای عجیب و ناله مانندی از سمت سایم اکو شد تو حموم... 

 این سامیار غرق شهوت بود که دست انداخت دور گردن آدرین و نیمه هشیار 

 لب زد: 
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 +کمکم کن! 

نگاه آدرین به کبودی دور گردن سامیار کشیده شد،جای دستاش مثل رد یه قالده 

 کبود شده بودن... 

 رسشو خم کرد روی صورت ملتهب سامیار: 

 _با کمال میل! 

 

 

ی روی کمرش خشکقطره؛صدای داد و التماساش تمویم نداشت شده های پارافتر

 بودن... 

 ی انفجار... آلت راست شدش پر پر بود ،مثل یه کوه آماده 

ی میله ی ظریفی  ورودی آلتشو مسدود کرده بود و از ارضا شدنش جلوگتر

 کرد... یم

آدرین شمع سفید پایه بلندی دستش گرفت و روشن کرد و جلوی چشمای به 

 ی سامیار گرفت... خون افتاده

 

ی چکیده شد روی سینه  .. ی سامیار قطره های داغ و ن  رنگ پارافتر

 د تو اتاق ،ضعیف و خسته بود... صدای پر دردش پیچی

!من توهمیم؟_خب سامیار!داشتر یم  گفتر

 ش گرفت و  لب زد: شمعو کنار گونه
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 خوای؟_جی یم

 کرد: کشید ،مقطع و لرزون کلماتشو ادا یمسامیار تند تند نفس یم

 ...میخوام بیام...آدرین...بزار.. +یم

ون... ی کوچک متصل به میله گذاشتو و  دستشو روی حلقه  کشید بتر

 . ه بلند و کش دار سامیار بلند شد صدای آ

ی رها کرد. دستای آویزون و کبود سامیارو ج  دا کرد و تنشو روی زمتر

 لولید. مثل کرم توی خودشو یم

ی ...دستاشو روی شونه های برهنهحسشو دور آلتش حلقه کرده بود دستای ن  

ی میخش کرد .   سایم  گذاشت و به کف زمتر

 هاش نشست : روی ساق پا

 خوای!؟_زودباش سایم بگو جی یم

 من توهمیم  و ادراکم ضعیفه !نمیفهم! 

یم!.. +آدرین...آه...دارم آتیش یم  گتر

 . ر خودشو تکون داد محکم روی باسنش کوبید ..جای دستاش قرمز شد..سامیا

 

 _من که هنوز کاریت نکردم! 

 رسشو چرخوند و سیع کرد صورت ادرینو ببینه: 

 میتونم تحمل کنم هرگیه یم خوای بخور! +حرومزاده!ن
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 نفساش لرز انداخت تو تن سایم: 
ی

 آدرین خم شد تا روی شونه هاش..داغ

 _هر کاری؟!! 

..این آدم داشت دیوونش یم ی  کرد! رسشو برگردوند و پیشونیشو فشار داد به زمتر

دستاشو خم کرد و صورتشو توی گودی آرنجش پنهان کرد ..توی تموم تنش یه 

 کرد! عجیت  حرکت یمموج 

 قراریش ن  انتها بود... ن  

 آدرین خودشو کشید جلو تر و رسشو توی گودی گردن سایم فرو کرد.. 

ی چاک باسنش نفساشو یم ی بتر ی  برید! حس وجود سفتر چتر

صدای پوزخند آدرین کنار گوشش بلند ،ناخوداگاه کمرشو به سمت باال فشار داد 

 شد: 

و برات روشن کنم! خوای ویل بزار دونم جی یم_یم ی  یه چتر

 سایم بیشتر رسشو فشار داد.. 

 

نم !  ی  _من بهت دست نمتر

ی بدناشون بیشتر میشه ،پاهاشو خم کرد تا آدرین نتونه بلند حس کرد فاصله ی بتر

 شه..صداش از اون زیر خفه بود اما کامال مفهوم! 

 +هرکاری دوست داری ... 
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 آروم فشار داد.. مکث کرد...آدرین دستشو گذاشت پشت گردن سایم و 

 +...بکن... 

ی دراز کشید و نیمرخشو سمتش برگردوند  از روش بلند شد و کنارش رو زمتر

 سایم اما بیشتر تو خودش جمع شد و رسشو همچنان قایم کرده بود: 

 _سایم من دوس دارم وقتر تنبیهت 

خوای چیکار کنم حرفامو بفهیم!...االن تنبیهت تموم شد اما اینکه بعدش یمیم

  مهمه! کتی 

 سامیار عکس العمیل نشون نداد: 

ی یم ی ! خوای و داری  زیادی همه جی رو سخت یم_تو از من یه چتر  کتی

 . دستشو برد سمت رسش و الی موهاش رس داد محکم چنگ زد 

انی رو 
ی ی در مقابل این خواهشت برام داشته بایسر پس بیا یه چتر ی _تو باید یه چتر

 بینمون ریست و راست کنیم! 

 

داد که شو چرخوند سمت آدرین صورت ملتهب و قرمزش نشون یمسامیار رس 

 گذره.. چقدر داره بهش سخت یم

 صداش همراه بود با نفسای کوتاهش که پر از نیاز بود! 

 +آدرین! 

 . رسشو تکون داد 
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ط دارم!اگه ازم کمک یم ! خوای بگو که قبول یم_آره!من واست یه رسر  کتی

شد تو آدرین گذاشت و با حرص خمی بلند شد و نشست دستشو سمت دیگه

 صورتش: 

 خوای بخور! .. هر گیه یمگم+حرومزاده! یم

 تموم صورتشو گرفت و دستشو جلوی سایم نگه داشت تا نتونه 
ی

لبخند بزرگ

 بیشتر نزدیکش بشه! 

ط نبود !هنوز نگفتم ..   _اون رسر

دستاشو حلقه نو  پرت کرد کنار نشست رو شکمش.. سامیار محکم دستای آدری

 داد... رده بود دور آلت سفت شدش و با شدت حرکت یمک

 کرد.. حرکت نگاهش یمداد اما آدرین ن  روی برجستگیش خودشو حرکت یم

 چشمای نیمه باز و خمارشو دوخت به صورت آدرین...خم شد سمتش ... 

 قبل اینکه لباش برخورد کنه به لبای اون دستای آدرین شد سد راهش.. 

 پیشونیاشون چسبیده به هم..  چشماشون مقابل هم بودو 

آدرین دستشو به عقب حرکت داد ،همراهش رس سایم کیم فاصله گرفت..تو 

 نگاهش میخ میخ بود ... 

نم!  ی  _باید منو بپذیری!وگرنه بهت دست نمتر

 

 دستشو که عقب کشید سایم ن  معطیل لباشو شکار کرد... 
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 صدای مکای بلندش توی حموم اکو شده بود.. 

ون یمبا بوسه های عمی  کشید.. قش داشت از ته ته جون آدرین، جنونو بتر

 مکید....سفت و عمیق..میبوسید...پر التهاب و عاجز! یم

ون ،مکید ...زجراشو....عذابشو....   یه جنون عظیمو از عمق زخماش  کشید بتر

 

ی تنای تحریک شدشون..   لحظه ای فاصله ننداخت بتر

ی ...چنگاشو آدرین دستاشو گذاشت  پشت کمر سامیار ،از  رو تن   باال تا پایتر

 جای رد قرمز ناخوناش، موند رو کمر سامیار... قرارش،پر قدرت کشید.. ن  

 ت رس سایم رو از خودش جدا کرد موهای مشگ پشت گردنشو گرفت و با یه حرک

ا تنها صدانی بود که پخش ای هو نفسای بلند عمیق جفتشون برای بلعیدن ذره

 شد. یم

 سایم رو کشید سمت خودشو نشوند رو پاهاش.. آدرین بلند شد و 

انگشت بلندشو رس داد پشت سامیار..سایم دستاشو حلقه کرد دور گردن آدرین و 

ی یم  کرد .. با هر حرکت انگشتای بلندش خودشو باال پایتر

 دستای سایم رو باز کرد و برد سمت آلت خودش...کنار گوشش آروم زمزمه کرد: 

 و بپذیری !منو خواسته هامو! خوای باید من_اگه اینو یم

 که توشون جاگرفته بود،صداش 
ی

سامیار حلقه دستاشو محکم کرد دور آلت بزرگ

 از هیجان آغشته به شهوت لرزون بود: 

...ه؟  +خواس..ت...ت جی
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ب کوچگ به سمت   انگشت دومشو رس داد توی سایم..یهو سامیار تنشو با ضی

 باال پرت کرد .. 

 زنجتر بکشم! خوام تورو به _من یم

 که تو وجودش رخنه کرده بود،ن  
ی

طاقت سامیار با هر حرکت انگشتای داغ

 خودشو سمت آدرین هل داد ... 

 +زو..د...با...ش آدر...ین ... 

 شد.. دستای لرزونش که آلت آدرینو احاطه کرده بود ، مثل شمع ذوب یم

 ....خوام ای...اینو حس.. کن..م ! +یم

... قبل از این که حرف از ده ی ب پرت شد روی زمتر  نش کامل خارج بشه به ضی

ب دار رودش..   حجم بزرگ متوریم جا گرفت توی دیوارای ضی

 .. هانی همراه با لذت کشید  نالهکمرشو پرت کرد باال و از ته وجودش داد و 

،آبش پاشیده شد روی شکم مرطوبش...شکیم که با فشار دستای آدرین رسخ  آنی

 شده بود. 

 

و محکم فشار داد...حرکاتشو رسی    ع و  دور گردن سایم گذاشتآدرین دستاشو 

 ی    ع تر کرد. رس 

ی تناشون توی گوشاشون مثل یه عامل تحریک کننده صدای برخورد وحشیانه

 کرد . ،شهوتو تو تنشون جاری یم

 شد. آه بلند و غلیظ تری خایل یمهر بار سامیار با 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  308 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 کرد ی دستاشو شل یمگره  شد آدرینهر بار که خس خس گلوی سامیار که بلند یم

ی قبل محکم تر گردنشو توی حصار دستای گرم و وحشیش اما دوباره از دفعه

د. یم  فشر

 سامیار دستاشو پیچوند روی موچای آدرین و سیع کرد از خودش دورش کنه... 

 کرد ... آدرین محکم عقب و جلو یم

 زل زده بود به چشمای قرمز و خیس از اشک سامیار... 

به ی سایم و  آخری که زد توی چشماش زل بود،صدای خس خس سینهی ضی

 التماسای نگاهش مثل یه محرک ارضاش کرد... 

 خودشو خم کرد و رس سایم رو تو آغوش گرفت : 

 _خییل ازت خوشم میاد! این نگاهت.....نگاهت معرکس! 

گردنش گذاشته   تن کرخت شدشو رها کرد کنار سامیار که ن  جون دستاشو دور 

 . کرد فه یمبودو رس 

ز گوشه چشم نگاهشو که تماما تار و کدر بود دوخت به صورت پر از آرامش ا

 آدرین.. 

حس دردی که تو گلوش پیچیده بود ،بهش نهیب زد که این هیوالی آروم کنارش 

ون بیاره و هر ثانیه آماده شو بتر ی ی دریدن روح هر لحظه منتظر بود تا چنگای تتر

 چاک خوردشه! 

 درحایل که چشماشو بسته بود گفت:  آدرین زمزمه وار 

 قعا ازت خوشم میاد!بدنت معرکس!.. _آه..سایم!وا
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 ای برنداشت از صورت این موجود مفلوک دیوانه! نگاهشو لحظه

 این جنگ طوالنی و کشنده بود! 

وع میشد...   مثل پایان یه روزه معمویل که فرداش با یه رسدرد بد رسر

 سامیار قرار گرفته بود و یه طرف آدرین.. یه پیکان بلند بود که یه طرف مثل 

ی فلش توی گوشت سامیار فرو رفته بود!  اما سمت برنده  و تتر

 صورت آدرین که چرخید ،امتداد نگاهش که نشست تو عمق چشمای زل سامیار. 

ی مثل یه زلزله ی غافل گتر کننده که وحشت و رعب به همراه داشت نه هیچ چتر

 دیگه ای! 

ی بیشتر از ذهن و روح سایم رو لرزوند! کلمانر از دهانش بتر  ی  ون اومد که چتر

ی ریخت..  ی لرزید و تیکه تیکه از الی گوشت پر از کبودی و دردش روی زمتر ی  چتر

ی که از جنس خون بود اما تپنده!  ی  یه چتر

 های یه مرد 
ی

صدانی که اکو شد تو حموم ،عمق داشت..عمفر به ارتفاع دیوانگ

 !  از نوع تنهانی
 مجنون!جنونی

 

ی این حش که دارم هنوز...   _برای گفتر

 

 آدرین مکث کرد... 
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دستای رسد و خیش که هنوزم مایع سفیدو چسبنایک از  البه الی انگشتاش رسریز 

 ی رسدتری! بود نشست رو گونه

د .. با دستاش گونه   ی ملتهب اما رسد سامیارو فشر

 

 ای ابداع نشده! ی وامونده_هنوز کلمه

 

 ای ابراز وجود کردی سامیار تپش عمیق و طوالنی تِه ته ِتِه عمِق وجوِد شکسته 

 لرزوند تن  و بدنشو! 

 فکرشو! 

 ی گمشده تو انبوه جمعیت! مثل یه بچه

 مثل گییح  بعد از پریدن الکل بود! 

ی در حد ترک کردن یه عادت بد بود!همونقدر سخت و غتر قابل هضم!  ی  یه چتر

 سیایه مطلق ..اما ن  انتها!  حش مثل پرت شدن تو یه

ی منطفر نیست!   هیچ چتر

ی طبییع دیوونگیه که جریان داره!   توی این دنیای دیوونه ، تنها چتر

 یه قلب خسته! 

یه صورت آروم!این حش بود که  توی اون نیم روز از سمت آدرین ساطع 

 میشد... 
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به  ی سامیارو مشغول کرد،سوایل که هرگز سوایل ذهن مشوش و به هم ریخته

 زبون نیورد! 

 این هیوالنی که ساختیو تغیتر بدی؟"
 "میتونی

ی سوایل تو ذهنش شکل گرفته!   یه کیم عجیب بود که همچتر

ی که یم ی داستان رو شونه های خودش سبک و سنگتر کرد همیشه سمت سنگتر

 بود! 

 همیشه خودش بود. 

ی ی رستارسی ، که ویوی فوق العادهاز پنجره ی ای از توی وان به سمت رسست 

 خالص باغ میساخت،نگایه به آسمون انداخت.. 

 دم غروب بود..آسمون قرمز قرمز بود... 

 همرنگ خون! 

 حس وجود سنگیتی حجیم و غتر قابل هضیم روی سینش نشست.. 

 کرد... آدرین منتظر نگاهش یم

 دقیق شد تو صورت این آدم!! 

 حاال اسیم واسش نداشت..  

ی دیوانه ،تنها موجود رو اما ن   ی بود که اینجوری دیوانه وار شک همتر ی زمتر

 کرد. توی بدنش و روحش بیدار یم احساسات نامعلویم رو 

ونش زیباست اما داخلش  ساده ترین تصویر ممکن از آدرین،تصور یه جسمه که بتر

 زشت! 
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 داد! سایم از جنس خاک بود...بوی یه خاک خیسو یم

 کرد،این بورو دوست داشت! اینو آدرین حس یم

ی یه آتیش کم جون روی یه کرد بوی تلخ و موندهسامیار حس یم اما بونی که

 چوب تر بود! 

 همینقدر پیچیده و ناممکن! 

 یه جسم سیاه که سیاهیش مطلق مطلق بود... 

 _هوم؟!!چیشد سامیار؟

ی فرد باعث میشد رفتارانی ازش رس بزنه که حتر توی مغزش نیم  گنجه! همتر

 بود! این دروغ نبود که سامیار االن ،یه 
ی

 شخصیت ساختگ

 یه شخص که ُبعد دوم وجودش توسط آدرین کشف شده! 

 

هاش جاخشک کرده بود گذاشت و اونارو سامیار دستاشو رو دستانی که رو گونه

ی آورد...   پایتر

 یه راه برای پایان این جنگ بود! 

 پذیرم! +یم

 مصالحه! 

 وجودش.. کنه واسه ابراز اما همیشه نور توی تاریگ یه روزنه پیدا یم

 حیاتش مستلزم یه سیاهیه مطلقه! 
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 .... پایان فصل دوم

 

 

 

 

 فصل سوم )پایانی(

 

 آسمان خاکستری!

 

 کرد اضافه شکر تلخش قهوه به الهه

 ...بود قهوه با ریش عاشق اریسام که کرد نفکریا به

 ..کرد اضافه فنجونش به کنداغ ریش از یشتریب ریش

 

 ..داد تکون چشماش مقابل رو ییچا وانیل شهروز

 

 ظه؟یغل انقدر چرا نیا_
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 صورت به کرد نگاه چشمش گوشه از و فرستاد گوشاش پشت روشنشو یموها

 :گفت و شهروز

 

 !خان شهروز زیبر خودت ایب یایناراض انقدر اگه+

 

 :باال داد ابروشو

 ؟یانداخت کهیت االن_

 

 .. افتاد ریگ آرنجش که بره اومد...داد تکون دستشو

 

 شرارم! ندارما اعصاب من!نکش ها شونه شاخو نیا از من واسه!جوجه منو نیبب_

 !ایپاش جات از ینتون زنمیم طور هی، ستین

 

 گرفته محکم که یشهروز یدستا از خودشو کرد یسع و دیکش هم تو اخماشو

 :بکشه رونیب بودش

 

 یآ یآ.!گرفت دردم کن ولم شهروز+

 

 !میآبج اورده بارت لوس_
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 ..روند عقب شهروزو غشیج یصدا

 :داد گردنش و سر به یتاب

 

 !کنمیم کارتیچ ینیبب تا تا اریدرب یباز قلدور واسم گهید بار هی+

 

 ..رفت رونیب و دیکوب محکم درو

 

 .گرفت شیشونیپ یرو یآروم ضرب دست با

 رسونده خودشو یواشکی ، ضرب و زور با که شیپ دوماه الهه،درست که کرد فکر

 !بود شده ادب یب و طلبکار و پرو ینطوریان،ایتاشچ نیآدر عمارت به بود

 

  ارویسام نه و بود کرده دایپ نویآدر نه اما

 یبدتر یرفتارا با روز هر و شهروزو به چسبوند ییدروغگو انگ موقع اون از

 ..اعصابش رو رفتیم

 

 بود گرفته نظر ریز عمارتو شهروز

 .. نبود یخبر چیه که شدیم دوماه اما

 ...نبود یآمد و رفت چیه
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 ..ومدیم و رفتیم نظافت یبرا یهفتگ خدمتکار هی فقط

 

 رفته عمارت به یوقت و بودش چپونده کمد ته که یراهنیپ بیج تو یشدهمچاله کاغذ

 ...مند ارزش و مهم... داشت سندو هی حکم واسش بود، کرده تنش بود

 

 کاغذ یرو یآب خودکار با خشیتار که یموعود واسه کردیم یشمار لحظه داشت

 ..بود شده ثبت

 

 !بده تاوان تا نبود عمارت اون یتو یکس که شدیم دوماه...اما

 

 .گذاشت تخت یرو دستشو یتو ساک و دیکش یسرک

 

 خوابه؟_

 

 پخش که بود دود و مرد لب یرو گاریس گرفتن شیآت بعد و یکوچک تق یصدا

 :گفت یخلق کج با و کرد یکوتاه یسرفه..شد

 

 گله تو از زنهیم زنگ بهم حال اون با که باز یگفت بهش یچ تو نمیبب+

 مرگته؟ ؟چهیکنیم تشیاذ ادیم کنه؟خوشتیم
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 :نشست و زد کنار تختو یرو ساک

 !شه؟ الشیخیب کال که بزن حرف باهاش نگفتم تو به من بعد! کرده خستم_

 

 :کرد نگاهش ناباور

 کنه؟ فراموشش بگم یعشقه؟چطور نیشهروز؟ا یگیم یچ+

 

 حرفاش و ادیدرم ور و شر مشت هی فقط دهنش از انگار که کردش نگاه یطور

 !دارن وجود که ییزایچ نیتر تیاهم یب و نیتر مضحک

 

 ..داد رونیب هاشهیر از دودو و انداخت تخت رو پشت به خودشو

 :بود گرفته قرار دشید تو دیسف سقف

 

 ادیم خوششون هم از یمهمون هی تو یالش دوتا که نهیا فقط هیقض!..بابا نگو چرت_

 بچه مثل داره نفهم نیا چرا دونمینم و کرده گم گورشو اون حاالم!هم نخ تو رنیم و

 !کنم دایپ عنشو پسر دوس برم که من مغز رو کشهیم خنچ روز هر ساله ۱۳ یها

 

 پشت و کرد خاموش یتخت پا یرو و دیکش  رونیب دستاش یتو از گارویس شراره

 ...خوابوند صورتش یتو داشت نوازشو حکم شهروز واسه که یمحکم چک بندش
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 ؟یکنیم نیتوه من دختر به یجرات چه با!شو خفه+

 

 !یالش من قیرف اصن بابا باشه_

 !کنه ول بگو فرشتت به

 

 داره؟ االن به یربط چه یزنیم که ییحرفا نیا یعوض+

 

 : نشست و روند عقب رو شراره یشده خم تن

 !یعال جناب ره؟دختریم ورتمهی اسب مثل داره مخم رو  ینداره؟ک ربط_

 

 رهیگیم شکل که یبشن؟احساس آشنا هم با یطیشرا چه تو و کجا مهمه مگه+

 !داره تیارجع

 

 :نبود آروم اصال رفت،صداش اتاق در سمت و شد بلند و داد تکون سرشو کالفه

 

 یرد دوتا شما فهممینم فقط من! ستین ورمم هی به اصال حرفا نی،ا کن ول شراره_

  دیفهمینم چرا

 ! مرده اریسام
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 :گرفت شراره سمت انگشتشو

 

 !بزنه خط شیلعنت مغز یتو  از ارویسام بفهمون نفهمت دختره اون به_

 

 ...رفت و شد رد ، دیکش کنار خودشو الهه کرد باز کامل که درو

 

 :بغلش یتو گرفتش و رفت دخترش سمت

 

 الهه؟+

 

 !منه پسر دوس اون اما!شراره_

 

 :گفت کهیت کهیت یلرزون یصدا با و کرد یهق هق

 

 ...اون شرارهه!..تنمه!روحمه_

 

 .. فشردش نشیس یتو شتریب

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  320 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 !مغزم یتو نه قلبمه یتو اون یول شراره_

 

 ...کنه هیگر خودش بغل یتو ،تا گرفتش محکم

 

 :انداخت باز طاق در به ینگاه

 ! فهمنینم مردا یول زمیعز دونمیم+

 

 تموم و دیکشیم زجر داشت بغلش تو گذاشتن رو الهه که یالحظه همون از شراره

 !کنه پر شویواقع مادر و پدر یخال یجا کردیم یسع مدت

 به رو نفساش کردیم حس رو الهه نیسنگ قلب یوقت طیشرا نیا یتو حاال اما

 .شکستیم هم در وجودش و رفتیم یخفگ

... 

 

 رنگش دیسف بالشت   یتو بغضاش از یکل شکوندن از بعد که بود شب یها مهین

 . ابونیخ یتو افتاد راه و برداشت نویماش چییسو

 

 سوال عالمت هی بود شده واسش که یبزرگ عمارت یجلو درست نشیماش یچرخا

 ...شد متوقف گنده
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 !بود آشفته بودو دهیترس رفت ششیپ از یوقت اریسام

 !اریسام نه خودش واسه نه نکرد یکار چیه واسش کس چیه

 

 ادشی به یاگهید وقت هر از شتریب شبا که بگه بهش و نشیبب زودتر خواستیم

 !شهیم یخال و پر چشماش

 

 ضربه یبدجور روحش و شکسته یدور نیا از یبدجور قلبش که بگه بهش

 !خورده

 

 د؟یکشیم گدازه درونش عشق آتش  نجوریا ،بازم دیدیم هم با رو اونا الهه اگه اما

 

 شد؟ینم لیتبد نفرت به عشقش

 دایپ بود شکسته قرمزارو خط تموم که یقرمز اتاق یتو ارویسام درصد هی فقط اگه

 کرد؟یم کاری،چ کردیم

 

 عمرش تموم واسه و بستیم روش درو ای گرفتیم شدشو قرمز کبودو یدستا

 شد؟یم مریآلزا هی دچار
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 فاصلشون که ییهانرده یال از که بود گذشته شب نصف سه ساعت از یکم بایتقر

 فیضع یچشما از شه،دور رد نشونیب از الهه کوچک یجثه تا بود ادیز اونقدر

 رفت یاصل عمارت سمت ها بوته یال از و تو دیکش زدیم چرت که ینگهبان

 

 .. دیپریم جا از پاش ریز برگا خش خش یصدا با

 ..نشد موفق اما کنه بازش کرد یسع تموم اطیاحت ،با دیرس یورود بزرگ در به

 دویچرخ اونقدر عمارت بزرگ و یاصل ساختمان ،دور  زد دید اطرافو یکم

 !کرد دایپ چهیدر هی باالخره که دیچرخ

 

 ...داخل بده سر خودشو زور به که بود کوچک اونقدر اشجثه

 آشپزخونه  به که  کیتار و تنگ یچهیدر از زدیم نفس نفس که یحال در یسخت به

 .شد ،وارد داشت راه

 

 ..بود حاکم فضا یتو مطلق یکیتار و سکوت

 ...کرد میقا وارید کنار خودشو دویترس یتق یصدا با گذاشت جلو که قدم

 

 :کرد زمزمه لب ریز و دیکش یقیعم نفس

 !..."بود خودت یپا یصدا فقط!دختر باش آروم"

 کرد دایپ ییراهرو وسط خودشو و رفت باال باشکوه و چیمارپ یها پله از بعد یکم

 ...اومدینم چشم به یاگهید زیچ چیه یکیتار جز به که
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 ....جلو بره تا داد جرات بهش نیا و ستین اونجا یکس کرد حس

 ...دیکشیم سرک و کردیم باز رو درا یکی یکی

 

 چنگ دلهره شتریب و دیترسیم شتریب..شدیم دیناام شتریب شدیم رد که یاتاق هر از

 ...جونش تو انداختیم

 

 قفل ،اما کرد نییپا و باال رو رهیدستگ جونش تموم با دیرس که راهرو آخر اتاق به

 !ممکن قابل ریغ بهش نفوذ بودو

 

 ...بود نکرده چکش هنوز که بود یبزرگتر در راهرو چپ سمت

 ...دیچیپ شینیب تو ییآشنا یبو شد که تر کینزد

 ...شد وارد و داد نییپا رو رهیدستگ

 

 ..ساکت و بزرگ اتاق هی

 

 !اریسام یبو شکیب آشنا یبو هی بود کرده پر مشامشو ییبو

 

 ....نبود اونجا یکس اما
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 !بود کرده خشک جا وارید یرو که یبزرگ عکس قاب به افتاد چشمش

 

 نطر به حس یب حس   یب دیشا که یچشمان و بلند ،قد یجد صورت با یمرد

 !دیرسیم

 

 "؟؟؟یگرفت من از ارویسام تو"

 

 قصد دلشورش نه و اومد زبون به عکس یتو مرد نه انتظارش خالف بر اما

 ...داشت کردن فروکش

 

 ..گذاشت زانوهاش یرو سرشو و نشست نیزم یرو تخت کنار

 !بود تنگ یلیخ اریسام یواسه دلش

 

 کرد باز کامل اتاقو باز مهین یپنجره یمینس

 

 ...لرزوند حسشو یب و بزرگ تن یمیمال یخنک

 یقیعم نگاه کرانیب یآب به و کرد فرو ساحل داغ یشنا یتو شتریب خودشو

 !انداخت
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 !بودن شده ساکت ایدن تموم انگار!بود مطلق سکوت

 ..دیچیپیم گوشش یتو امواج حرکات یصدا فقط

 هم تو اخماشو شد باعث یمرد بلند هوار و  داد یصدا مطلق ییصدا یب نیا یتو

 !بکشه

 

 ..شد پرتاب نشیس یرو یمحکم سفت زیچ بعدش هیدوثان قایدق...هیدوثان

 

 !کنمیم نییپا باال دارم ساعته میبود؟؟؟ن یگور کدوم کثافت آشغال_

 

 

 :دیتوپ و دیمال نشویس با یگوش برخورد یجا و شد زیخ مین

 

 قفل درارو مگه تو بعدشم!نجایا دمیکش دراز ینیبینم یییکور یوحش کهیمرت+

 گه چرا پ ایدر تو بندازم خودمو که نهیا فرارش راه تنها نجامیا ینکرد

 ؟!یخوریم

 

 از بلندو و زیت یگوزن شاخ یهانرده و کرد الشیو اطراف بلند یوارید به ینگاه

 !بود کرده یاختصاص ساحلو شد خوب.. گذروند نظرش
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 :اریسام طلبکار صورت تو داد سر نگاهشو

 

 !نشو بیغ چشمم جلو از هوی هرحال به_

 

 بودو شده کن گوش حرف وقته چند نیا تو کنه حرکت جلوتر یسام تا سادیوا منتظر

 !بود اومده کنار اخالقاش همه با

 ! یواقع اما بود بیعج

 .کرد نگاه هیقض نیا به نانهیخوشب نیادر

 !دونست بخشش یجهینت نویا و

 

 یچ هر وفتهیم یبد دردسر تو بشه جدا ازش اگه دونستیم اریسام حالهر به

 !مرده قضا از که شناختنیم قاتل هی عنوان به رو یسام رونیب اون نباشه

 .شدیم قصاص حتما کردنیم دایپ زندشو

 

 ...شد وارد و کرد باز رو ییکشو یاشهیش در اریسام

 

 دنیخواب فیکث یشنا یرو ساحل تو رفتن اصلن! یدار یکرم چه تو دونمینم من_

 !نجایا به یزد گه حموم داره؟برو یلذت چه
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 یپارکتا یرو تکوند چشماس یجلو درآورد شرتشویت کوله و کج لبخند با اریسام

 ! رنگ کرم

 

 ! نسوزه دلم زمیبر کرم بزار حداقل+

 

 !اتاق تو دیچپ حرفش یدنباله

 

 یصدا با روشو گذاشت دستشو بشه بسته در که نیا قبل و دیکش یقیعم نفس نیآدر

 :زد داد یآروم چندان نه

 

 ...؟یخورد یگه چه_

 

 !صورتش یتو دیچرخ حوصلهیب و شد بسته باز یسام یپلکا

 

 ه؟یچ گاهتیجا_

 

 ! بدن جرم سایپل رونیب یدازینم منو یکنیم لطف یدار ینجوریهم!یچیه+
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 در رو شد دیکوب که بود نیادر دست

 

 !یکنیم تحمل منو که واقعا یمرس!بابا خب+

 

 :گرفت قشوی نیآدر

 ؟ یهست یعن چه تو گمیم!یکنیم وونمید یدار_

 

  دیکش عقب خودشو اریسام

 

 !عمو یدیر اومده رتیگ فرند سکس هی از شتریب یزیچ یکرد فک اگه نیبب+

 

  نییپا ارهیب گاردشو کردیم یسع...کرد نگاه رفتنش ریمس به و کرد ولش نیادر

 ! بودش رفتهیپذ یسام که بود نیا هیقض

 !کنه عمل تر محتاطانه دیبا کرد فکر خودش شیپ نیادر

 

 بودو کمرنگ تنفرش حس و ی،افسردگ کردیم رفتار یعاد بودو شدع بهتر اریسام

 !حل قابل نیادر نظر از
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 حاصل که یتیعصبان و حرص وتموم کنه برخورد محتاطانه گرفت میتصم نیآدر

 !شب اخر واسه بزاره بود اریسام یمخ یتو یرفتارا

 ..رفت رونیب اتاق از و زد یکج لبخند

 

                    ** 

 (:اریسام)

 

 ...شدیم اکو دویچیپیم زدنش حرف بلند یصدا حموم در یال از

 .میبود اومده بود دوماه بایتقر

 زایچ یلیخ رییتغ باعث زمان اما بود رییتغ قابل ریغ زیچ هی شمیزندان من که نیا

 . بود شده

 !بود کرده دایپ یبیعج حس من به نیآدر

 رگاش رو سروند رو شهیش که یاریسام از کردم،قطعا خودم به نهیا یتو از ینگاه

 !بودم گرفته فاصله ها فرسنگ

 

 !زهیآم اسرار و بیعج زمان

 

 !کنهینم پاک کامل زخمارو یبعض یجا جورهچیه بشیعجا یهمه با اما
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 یلیخ ییزایچ هی کردمیم حس افتادیم نهیآ تو لختم بدن به نگاهم یوقت نیهم واسه

 باشن گوشم کنار انگار کمنینزد

 بگن یه وارپچ پچ آروم صدا هی مثل انگار

 !کرده کاریچ باهات نره ادتی

 

 !...رهینم ادمی من خب نه

 

 ادی با یگاه اما بودن کرده دایپ بهبود زخمام بودم یجنگ یبازمانده هی مثل قایدق من

 !بودن لمس قابل و تازه توش،زخمام که یا گذشته تو شدم یم پرت عفونتشون یبو

 

 ..دیچک نیزم یرو خونم ها بار

 ...دیکش یاهیس به پوستم بارها

 ...شد قتیحق و دروغ ری،اس چاه هی ته ته روحم بارها

 !ومدیم ادمی خودمو یادایفر و داد یصدا من

 !بود تکرار دور یرو سرم یتو ز،ینو بدون یصدا هی مثل

 اسم به یلجن هی از رونیب دیکش منو خودم خود   خود   تهش اما اومدیم بدم خودم از

 !نیآدر
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 تلخ اموییتنها و داخل بود آورده در یال از سرشو که...آدم دیشا!...آدم نیهم

 :کردیم

 

 .. ینیبب تا کن خطا پا از دست!خاموشه نایدورب نکن فک ییجا رمیم دارم من_

 

 !شد قطع صداش کردم بهش که پشتمو

 

 !دارم عجله که فیح_

 

 !رفت و دیکوب درو

 !!!م؟یباش داشته یعاد یرابطه هی شهیم مگه

 س؟قصه هی نیا مگه

 گذاشت اسمشو شهینم گهید که کهینزد تیواقع به اونقدر حالتم نیتر یلیتخ یگاه

 !لیتخ

 

 ...اومدم رونیب و دمیچیپ خودم دور رو حوله و بستم  آبو دوش

 !کردم قهوه پر دستمو یتو یکیپالست وانیل

 جمع الیو یتو از بود زیت و شکستن قابل زیچ یهرچ که بکشم خودمو دیترسیم

 !بود انداخته رونیب بودو کرده
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 ارم؟یب خودم سر ییبال چه بود مهم واسش انقدر چرا واسم بود نحلیال سوال هی

 !هیچ اسمش دونهینم گفت بهم بار هی

 

 !"ختهیگس افسار یجنس جنون: بودم گذاشته اسمشو من پس

 

 !ها باشه ادشیز که نه!..فشیتعر واسه بود چرت و مضحک و مسخره عشق

 !نبود حس نیا مناسب اما هیوونگید و جنون جنس از عشق خوده نباشه یچ هر

 

 نییپا دادم طعم خوش یگرما از قلوپ هی

 

 که العاده فوق یمنظره هی... ایدر به کردم نگاه و سادمیوا یسراسر یپنجره کنار

 !بودم نیهم ونیمد اتفاقا یبعض نگرفتن درنظر با رو وقته چند نیا آرامش

 

 ...رفتم کلنجار خودم با یکل مدت نیا

 ذهنم یگوشه یرییتغ نیکوچکتر بدون بودم گرفته میتصم قبل از که یزیچ

 !بودم کردنش اجرا واسه فرصت هی منتظر و بودمش گذاشته

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  333 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 شنهیس شدن نییپا باال و باز یقهی...کردم باز چشمامو مچم دور سوزش احساس با

 ...دادم صیتشخ یکیتار یتو دنویکش نفس از

 

 !بود شده بسته ییجا انگار اما بدم حرکت دستمو کردم یسع خوابالو و حالیب

 

 .. دادم تکون شتریب خودمو

 

 ن؟یآدر...؟یکنیم کاریچ+

 

 .نشست کنارم دیکش عقب خودشو

 

 .یسام گهید زودباش_
 !بود صیتشخ قابل ریغ و سخت چهرشم دنید یحت که بود کیتار یقدر به

 

 ؟یگیم یکنم؟؟؟؟چ کار یچ+

 

 !یسام زودباش_

 

 !دستمو کن باز! یشب نصفه یزنیم زر یچ عن کهیمرت+
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 .کرد حرکت نیآدر سر پشت یاهیسا

 

 !زودباش!!اریسام_

 

 م؟یبندیم خواب تو یچ واسه گمیم کن باز مغز شل کهیمرت+

 

 ..اومد تر جلو و خورد تکون سرش پشت یهیسا

 

 ن؟یآدر!..سرت پشت+

 

 !زودباش ارین بهونه اریسام_

 

 ...یکی سرت پشت! وثید نیادر+

 

 ..زدم صدا بلند اسمشو هوی، کرد ادیز سرعتشو هیسا

 

 .. اومد سمتمون به سرعت به هیسا لحظه هی یتو
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 !...بستم ترس از چشمامو

 ...بود آورده جلو سرشو نیآدر کردم باز که چشم

 

 ..کردیم فوران که بود خون دهانش یتو از

 ...بودن یمال و نیخون و باز دستام

 بود دستام یتو یضربان پر و تپنده جسم

 

 :زد لب و کرد نگاه صورتم یتو نیآدر

 !ریبگ قلبمو!..زودباش که گفتم_

 

 ...شدیم تر سرد و تر سرد نیآدر و دیلرزیم دستام

 

 ..دیچیپ گوشم یتو اسمم تکرار یصدا

 ....نشستم جام سر هوی

 ...دار کش و تند نفسام و بود عرق غرق تنم

 .بود امشونه یرو نیآدر دست

 ؟یخوب یسام_
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 بیغر و بیعج چشماش نه ومدیم دهنش از یخون نه!بود سالم کردم که نگاهش

 ..بود

 : زدم کنار دستشو

 ..اره+

 

 دمیکش سر برداشتمو یتخت پا از آبو وانیل

 

 ؟یدید بد خواب_

 

 !دمییگا ننتو+

 

 :انداخت مبل یرو و درآورد  تنش از کتشو

 خواب؟ تو_

 

 !یباش خوابمم تو دیبا سیف عن یتو+

 

 :دیپر باال ابروهاش

 کردم؟یم کاریچ..هههه..من؟_
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 :دراوردم  عرقمو از سیخ شرتیت

 !یخوردیم گه یداشت+

 

 :بود کرده عوض لباساشو

 ؟یاومد یک+

 

 برد؟ خوابت یبود منتظرم چطور..االن_

 

 :کردم نگاهش چشمم گوشه از چپ چپ

 !!بهتا نمیبر ادیم خوشت+

 

 !رونیب رفت بعدش و کرد نگام یطور هی

 !بود یکوفت چه گهید نیا

 

 ..بود توش دیسف فنجون ،دوتا تو اومد ینیس هی با

 .نمونیب گذاشت رو ینیس کنارمو نشست

 !خواب از یشد داریب سخت یلیخ_
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 :انداختم قهوه به ینگاه

 ؟ یشب نصفه هیچ نیا...بودم خورده قرص+

 

 !خوبه بخور_

 

 !برهینم خوابم که بخورم قهوه بعد شدم بدخواب من کهیمرت+

 

 : آورد باال یکم هی سرشو

 !میبخواب ستین الزم!خوبه_

 

 !شکستنینم عتایطب خب..افتاد نیزم یرو یبلند یصدا ،با ینیس ریز زدم

 

 :بهم بود زده زل نگاه همون با یحرکت چیه بدون آرام

 

 ؟یدید یخواب چه قایدق_

 

 !..دادم فشار هم به فکمو

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  339 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 بود؟ یک راجب کابوست_

 

 !...نبود کن ول

 

 !نزن زر فقط!...ایب خب+

 

 :امنهیس تخت زد بگم فعلمو نکهیا قبل

 !باال زد میکنجکاو اتفاقا! رشیز از یرفت در یکن فک که نه_

 

 :زدم شخندین

 .. دمید ننتو+

 

 :کرد باز راهنشویپ یها دکمه

 کرد؟یم یغلط چه اونجا!ادینم من خواب تو_

 

 :کردم شل شلوارمو کش

 !مونهیپش دنتییزا از گفتیم+
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 :اونور کرد پرت حرکت هی با راهنشویپ

 !شناسنیم یاگهید هرکس از بهتر هاشونو بچه مادرا خب_

 

 ...رونیب دیکش رو کشو و یپاتخت سمت شد دوال کم هی

 

 انداخته؟ پس تورو دهیخواب یوثید چه با مامانت یجد+

 

 دور کرد چفت رو یفلز دستبند...تخت یباال دیکوب و گرفت دستامو سرعت به

 :کرد نگاه چشمام تو و مچام

 

 !تو یبابا_

 

 :کردم مشت دستامو

 ؟یندار تر نرم زیچ هی! رهیگیم درد+

 

 :دهنم رو گذاشت دستشو

 !سفته میچهمه من نه_
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 بوجود بدم یرو سرانگشتاش لمس از که یکیکوچ ،لرز برهنم تن رو دیکش دستشو

 ...شد پخش تنم یتو بود اومده

 

 !شه خفه نداشت قصد

 

 !دنبالت اومده دخترت دوست دادن خبر بهم یدونستیم اریسام_

 

 :بود داشته نگه میدوسانت یتو سرشو

 !ستین مهم+

 

 ...اونجاس اون که ارنین خودشون یرو به کردم،گفتم لطف بهش من_

 

 :خوردیم صورتم یتو نفساش..جلوتر اورد سرشو

 !دهیخواب تختمون رو االن_

 

 !شد گم نفسام یتو نفساش

 

 .خودش به چسبوندش  و کرد رد یسام کمر ریز از دستشو
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 دیکش عقب که سرشو شه؛ خیس اریسام تن یموها شد باعث پوستش یمرطوب حس

 .. انداخت ینگاه و کرد شد،استپ ریاس یسام یدندونا نیب لباش

 

 :گفت اری،سام تنفس یبرا قیعم یدنایکش نفس نیب کرد، رها که لباشو

 

 !ستین مهم واسم گهید چکسیه!..نیآدر ستین مهم واسم+

 

 :داد فشار تخت به شده بسته مرد یشونیپ یرو انگشتشو و کرد کج سرشو

 

 !نجایا یموند ترست از تو نگو دروغ یسام!..آه_

 

 :برد جلوتر سرشو

 !یکردیم ولم یصدبار که وگرنه_

 

 :کرد مخالفت یسام گرفت که پاهاشو مچ و رفت عقب نیادر

 

 یچاره من اولش آره خب...نداره نکبت یتو از شدن خالص به یربط چیه نیا+

 ...االن اما...نداشتم یاگهید
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 :دراومد یسام اخ و دیکش سفت مچشو دور یچرم بند

 ؟یبد گا به منو یخوایم ای؟یشد من معتاد االن_

 

 :بود خفه ،صداش رفت فرو بالشت یتو  اریسام سر...گردوند برش پهلو به هوی

 !شناسهینم منو یکس ییجورا هی+

 

 :برگردوند خودش سمت سرشو ارویسام سر پشت گذاشت دستشو

 ؟یچ یعنی_

 

 کنه؟یم نگاهم من یرو تو گهید یکس یکرد که ییکارا نیا با نظرت به+

 !شدم نایا به لیتبد من!مواد یپا خورده فروشنده هی!شده مفقود قاتل هی

 ره؟یبگ یعاد روال میزندگ ای؟ شمیپ برگرده دخترم دوست داره امکان درصد چند

 

 :دیکش شتریب بودو چنگاش یتو که یمشک و کوتاه یموها

 ؟یریگینم انتقام چرا پس خب_

 

 :داد نیچ شینیب اریسام

 کمک ازم و نیزم یوفتیب مرگ حالت به و یش خفه االن نیهم تو اگه!سادس+

 !کنمیم تماشا لذت با مرگتو..امینم ،سمتتیبخوا
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 :گفت اریسام که داد باال ابروهاشو نیآدر

 !یکن قبول انتقام عنوان به نویا چطوره+

 

 :بالشت یتو داد فشار ویسام سر دستاش کف با

 !شو خفه االن یبرا_

 

 ..بود بسته هم به محکم پاشو یمچا

 !...اریسام  

 !باشه داشته ازین بهش واقعا که بود ی،کس االن یعنی

 !داشت ازین بهش شویزندگ تموم اریسام درسته

 :زد داد بلند دیکش جلو بدنشو یسام بهش چسبوند پشت از خودشو که نیهم

 !شمیم تیاذ ینجوریا+ 

 یروانه که بود فحش و داد یصدا...باسنش رو دیکوب محکم دستشو توجهیب نیآدر

 !شد گوشش

 !متنفرم ازت+

 

 :نهیبب صورتشو یسام بدن کنار از کرد یسع و کرد خم خودشو

 !رهیپذ انعطاف حس هی تنفر یول! دونمیم_
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 و سرد جسم...دیکش خودش سمت گرفت روناشو محکم که بود حرفش دنباله

 :کرد کینزد پشتش به رو یمیضخ

 مرگته؟ چه نکن منقبص خودتو انقدر یسام یه_

 

 :بود خفه بالشت یتو از صداش

 !مرگمه چه یبفهم تا کن امتحان بار هی خودت تو گه کهیمرت+

 

 رودش دهانه تو داد سر جسمو ضرب هی

 :گفت اریسام یدادیب و داد ونیم

 !کردم امتحان_

 

 و نچرخونه سرشو نشد باعث هم هاشروده یوارهید به یفلز پالگ یبدنه برخورد

 انجام که یکار یرو بود شده قیدق که نیآدر صورت یتو پرتعجب لحن اون با

 !نزنه ،زل دادیم

 

 !!!!!!!؟یچ+
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 محکم داره بدنش یبرا یمخرب اثرات چه حرکتش نیا بده تیاهم نکهیا نکهیا بدون

 ..نیآدر ینهیس سمت کرد پرت پاشو

 :کرد نگاه نیزم رو شدش پخش جسم به و انداخت تخت زو خودشو پهلو به

 

 بهم االن رو یزیچ نیهمچ دیبا چرا خراب مادر وثید یتو...فهممینم...چرا؟+

 !؟یبگ

 

 صورت مقابل تخت یرو دستاشو و اومد جلو و شد بلند زانوهاش یرو نیآدر

 نگاه طلبکارش صورت به و گذاشت دستاش یرو گذاشت،سرشو یسام یورهی

 :کرد

 

 بدم؟ حیتوض فرندم سکس به دیبا چرا_

 

 .بست هم رو محکم چشماشو که یحد تا کرد کالفه رو یسام حرفش غلظت

 

 ؟یکنیم ناکار خودتو یزنیم یزیچ نیهمچ خاطر به احمق یتو_

 

 ..کرد باز دستاشو و شد بلند
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 ...وثید من کینزد این+

 

 :یسام دهن یجلو گذاشت محکم دستشو

 واست؟ نایا دونستن داره ام یریتاث واقعا!کن بس_

 

 :گفت کردیم روانش یسام که ییناسزاها ونیم بلند بلند و گردوند برش محکم

 خون ازت  نکن یکار هی شوریب یپسره رونیب بکشم نویا تا ینخور جم بهتره_

 !ادیب

 

 ..داد فشار هم به ،چشماشو سوزش و درد از اریسام

 

 :انداخت یکنار و دیکش رونیب رو  پالگ

 !بود احمقت خوده ریتقص دفعه نیا_

 

 ! تو نه منم شهیم سیسرو دهنش که یاون نهیا فرقش+

 

 یلیخ یابروها با و خودش سمت گردوند برش دستاشو یتو گرفت چونشو نیآدر

 :کرد نگاه اریسام توهم صورت به رفته باال یلیخ
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  ؟یبکن منو تو زارمیم من یکرد فک واقعا.هه.. واقعا االن_

 

 :شد بلند جاش از ناله و اه با و زد کنارش یسام

 نداد؟ مثبت جواب امتحانت چطور+

 بود؟ وثید یوحش سگ هی خودت مثل طرف ای

 

 !برمینم ،لذت ستمین ادمش اما من بود درست کارش طرف_

 

 !قایدق دیخوریم یگه چه احمق یایگ شما فهممینم من+

 

 :کرد متوقفش نشست شونش یرو که یدست

 ؟یدیکش کنار خودتو باز یسام!!احمق؟ یایگ ما_

 

 :بودن سیف تو سیف قایدق حاال

 کرد؟یم پاره گوشمو یپرده صداش با داشت شیپ دقه هی یک_

 

 :شد رد کنارش از و زد بهش یمحکم تنه اریسام

 ... آرنج تا یک+
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 :اشنهیس یرو زد محکم داد فشار هم یرو دندوناشو

 !نکن فکر ینجوریا درصدم هی واقعا+

 !ستمین و نبودم یگ یول مشخصه کامال شدم عوض دونمیم من

 

 !دهیترک بمب هی سرش یتو ییجا هی کردیم ،حس کرد نیآدر به پشتشو یوقت

 بود؟ گرفته منشا کجا از تشیعصبان حس نیا

 

 .. گذاشته ریتاث روش نیآدر ضینق و ضد یرفتارا کردیم فکر

 ... شد دور اونجا از یعصب و کالفه

 

 قانع لیدل هی با نیآدر واقعا که،اصال کرد فکر و نشست ساحل کنار یشنا یرو

 بوده؟ پشتش گهید زیچ ای کرده طعمش که بوده انتقام واسه و  خودش نظر از کننده

 باال روش جلو یآبا تموم یاندازه تونهیم که ختهیر بهم ذهنش یقدر به کردیم حس

 !ارهیب

 ؟یچ بود خودش یبدشانس از نایا یهمه..اگه..اگه

 

  بود یتر نامناسب یجا ی،تو نامناسب زمان هی تو که بود نیا هیقض فقط اگه

 کرد؟یم کاریچ دیبا
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 . گرفت دستاش یتو سرشو کالفه

 هیسوف بخاطر همش!...کنه وونتید ینجوریا چل و خل نیا ،نزار یسام نه+

 !سهرزه

 نداره مشخص لیدل کاراش نیا و داره شهیر نیآدر جنون کنه حس نکهیا اما

 !بودش ترسونده

 ...داده انجام خواهرش انتقام واسه فقط رو کارا نیا که کرد تکرار مدام

 !نبوده لیدل یب

 !نشه خوب انتقام بعد که ستین یاوونهید نیآدر

 

 !بودش ترسونده هیثان از یکسر یتو نایا

 لیدل هی با که یکس و برهیم لذت گرانید درد از که یریزنج یوونهید هی فزق

 و بود شده معلق نشونیب اریسام که بود یآسمون تا نیزم فرق دهیم زجر گرانوید

 ..خوردیم تاب و خوردیم تاب ذهنش

 

 نیآدر روح و ذهن اعماق تو دار شهیر جنون نیا کنه باور که خواستیم بیعج

 !هیرفتن نیب از

 ..کشونشیم کثافت به و کنه یم خرابش طیشرا و ستین هرز اول از که یتخم مثل

 !هیاکتساب و ستین یذات که یوانگید
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 تونهیم و آورده بدست شده لیتحم بهش که یدرد و فشار یتو نیآدر که یزیچ

 ...کنه رها اونو

 

 یتو ایسوف از ریتصو هی توذهنش..کرد بدنش گاههیتک و گذاشت شنا یرو دستاشو

 ...بود دهیپر روش و رنگ پا تا سر که یدختر هی..دیدیم آب

 :کرد زمزمه لب ریز

 

 ؟!هیک کرده نابود مویزندگ که یکس اون...بود؟ یک واسه بچت یسوف+

 

 .خچالی به داد هیتک و چپوند دهنش یتو مونویپ پر و بزرگ یلقمه

 .بود رفته که شدیم یساعت ،چهار سه هی نیآدر

 .اومد شدنش بسته و باز و در تق یصدا

 . دیند ویکس اما دیکش یسرک

 

 ن؟یآدر+

 

 .اومد اتاق در محکم برخورد یصدا

 .داد قورت لقمشو و کرد بسته و باز چشماشو
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 !بخوره یگه چه خوادیم ساین معلوم باز+

 

 .یو یت یجلو یکاناپه رو نشست

 ..شد تر کینزد و تر کینزد شگرینما یاهیس یتو نیآدر ناواضح ریتصو

 ..سادیوا سرش پشت قایدق

 

 دست کنه روشن ونویتلوز نکهیا قبل اما گرفت دستش  و برداشت زیم رو از کنترلو

 .زیم یرو جلوش افتاد یرنگ اهیس یچرم بند

 :کرد نگاه نیآدر یجد یافهیق به چرخوندو سرشو

 

 االن؟+

 

 .ینگاه نه... گرفت یجواب نه

 سمت افتاد راه دنبالش و زد چنگ زیم یرو از بندو دست و کرد پرت کنترلو کالفه

 .اتاق

 

 ..اتاق نیهم یواراید یتو بکوبه نویآدر سر خواستیم دلش

 

 ..شد مانعش ی،دست  تو بزاره پاشو نکهیا قبل
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 ...کرد اخمش پر صورت به ینگاه

 ...ببره جلو دستاشو تا ستادیا منتظر و دیکش رونیب دستش از بندو دست نیآدر

 ..کرد دراز نیادر سمت به جلوش مچاشو یسام

 کرد رها کرد،دستاشو چفتشون که خوب

 

 ! کرد بغلش نیآدر هوی

 

 :گفت آروم گوشش کنار 

 !بشنوم صداتو تا منتظرم پشت نیا من_

 

 ..بست محکم درو و اتاق تو داد هلش هوی

 !شده خبر چه بفهمه کردیم یسع و بود افتاده کیتار اتاق کف جیو و جیگ

 

 !دیدیم نویآدر یهیسا در ریز از

 !بود زده در به هیتک بودو نشسته واقعا

 

 !بود مخالفش جهت قایدق که یسمت چرخورد سرشو اومد یکفش تق تق یصدا
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 !هیکوفت چه نیا+

 

 کامال موزونش کلیه و بود بلند داد،قد صیتشخ رو یاهیسا اتاق روشن هیسا یتو

 .بود چشم تو

 

 شدن روشن از که یاریسام به اغواگرانشو نگاه و گذاشت برق دیکل یرو دستشو

 .انداخت بود کرده باز مهین چشماشو برق ییهوی

 

 جا خوب دشیکش یپاها یتو که زن رنگ رهیت بلند پاشنه یکفشا از چشماشو یسام

 !قوسش از پر و فرم خوش بدن به دیرس و باال داد بود کرده خشک

 

 تو بود زده زل دهیدر لبخند هی با بودو تنش یباز یلیخ یسکس یپرستار لباس زن

 !خبره چه اونجا دیفهم تازه که یاریسام یچشما

 

 یاریسام سمت به صداشو پر یقدما و داد تکون خودشو یخاص تمیر هی با و آروم

 .کرد میتنظ بود زده خشکش نیزم کف هنوز بسته یدستا با که

 

 یها نهیس که کرد خم یطور خودشو و ستادیا مرد  یجلو رنگش خوش یپاها با

 .باشه روش جلو اخمو  مرد دید تو درست برآمدش و بزرگ
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 و گرفت بودو زونیآو گردنش دور که یپزشک یگوش سر دشیکش و دیسف یدستا با

 ته که  طور یسکس و آروم یلیخ یلیخ لحن هی با و برد اریسام ینهیس سمت

 :گفت داشت ناله یهاهیما

 

 خوبه؟ حالت زمیعز_

 

 زبونشو و کرد متوقف مرد آلت یرو درست رو یگوش و تر نییپا داد سر دستشو

 :دیکش لباش رو زیآم وسوسه

 

 !!!خرابه وضعت!...یهان اوه_

 

 .اریسام یبرآمدگ یرو داد حرکت وار ماساژ دستشو آروم آروم

 

 متر دو زن که زد یداد چنان هوی و داد فشار هم یرو محکم چشماشو یسام

 !کرد پرت عقب خودشو

 

 !ابوی کهیمرت!!؟یخوریم ییگه چه یدار!...خل*س*ک وثید+

 

 :اومد در پشت از نیآدر یصدا
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 !میاحمق ایگ ما آخه!دونمینم_

 

 :کرد روبروش متعجب زن به نگاه حرص با

 ه؟یچ+

 

 کن ول کردینم کارشو تا نی؛آدر داد تکون سرشو کرد،کالفه نگاهش حرکت یب

 !نبود

 :چرخوند زن سمت سرشو دوباره

 !بکن کارتو ایب نداده پول بهت مگه+

 

 یرو افتاد رفت،نگاهش یسام سمت  وقفه هی بعد و کرد جمع پاشو و دست زن

 :دستبندش

 کجاس؟ نیا دیکل!یهان_

 

 .بهش مالوند نمه نمه خودشو و دیکش اریسام بدن رو وجب به وجب دستشو

 

 : برد زن گوش کنار سرشو اریپاهاش،سام رو بود نشسته بایتقر

 

 !نشسته پشت اون که هیوثید اون ن*کو تو+
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 رو از زنو و کرد بلند پاشو ی،سام رفت هم تو اخماش کم کم داد عقب خودشو زن

 :روند عقب پاهاش

 

  و بکن کارتو ایب یبگ ور و شر خوادینم+

 !چاک به بزن

 

 ..شد مشغول و اریسام یجلو نشست زانو دوتا با کرد، حفظ ژشویپرست اما زن

 

 .مودیپیم رو یمیمستق هط نگاهش و وارید به بود داده هیتک ن،سرشویآدر در پشت

 زنو که اریسام حرص پر یصدا و دیچیپ گوشش تو زن یتصنوع اوه و آه یصدا

 !روند عقب

 

 شد بلند دیکش شیشونیپ یرو یدست

 

 یخال ارویسام دل یتو یشد،ترسیم تندتر زن فیظر یدستا حرکت که قهیدق هر

 !کردیم

 

 !کنه دور خودش از استرسو نیا الزمه کرد حس و بست چشماشو
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 !...خوبه آره+

 

 !یکلفت تو چقدر... اوم_

 

 :دشیکش جلو گرفت قشوی اریسام هوی

 !بزن ساک برام+

 

 !..بودش برداشته ترس قتایحق

 داده هلش باهاش شدن روبرو یجا به اریسام که بود نشده حل یمسئله هی مثل قایدق

 !ذهنش ته ته بود

 

! نشده کیتحر یاونجور نداره الهه به یحس چون دیشا که کردیم فکر ایتازگ نیهم

 !آوردیم یپزشک هیتوج نیآدر با شدنش  کیتحر یبرا و

 

 !رهیپذ کیتحر پنهان عضو هی پروستاتش نکهیا

 

 و حس زن صورت زدن دید با کرد یسع و داد رونیب افتادشو شماره به یها نفس

 ... برگرده حالش

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  359 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 . داد قورت دهانشو آب

 

 !شهیم دهیبلع داره یسکس زن هی توسط اتاق هی یتو االن نیهم که کرد فکر نیا به

 !کنه کمکش دیشا تا کرد فکر ییزایچ به

 ..اما

 

 !دیترس و دیترس و دیترس شتریب اریسام

 

 

 .انداخت نییپا سرشو

 .شد ریتکث بدنش یسلوال تک تک یتو یبد شکست حس

 

 کیتحر بزرگ یها نهیس اون ،با دیسف پوست اون با اغواکننده پا تا سر زن نیا 

 کامل بودو نشونیب یهرچ تا بود داده قرارشون یطور که یبلند یپاها ،با کننده

 بزاره شینما به یسام یواسه

 نحلیال قتیحق هی به ذهنشو کردوینم داریب یسام یتو رو یحس چیه بازم

 !کشوندیم

 

 ...ول و شل...کرد نگاه دستاش یتو آلت لیشما و شکل به کالفه زن

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  360 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 ه؟یچ مشکل!...؟یهان_

 

 صورت به و آورد باال نگاهشو حالت همون بود،تو انداخته نییپا سرشو اریسام

 :دوخت زن یشده ینقاش

 !...ستین یمشکل+

 

 !کرده ریگ گلوش تو بغض انقدر چرا و یچطور دینفهم

 

 :زن رو زد مهیخ و دیکش جلو خودشو هوی

 !... االی د زودباش_

 

 !کرد نگاهش فیبالتکل و واج و هاج زن

 :کمرش پشت کرد قفل و آورد باال اریسام تن یرو پاهاشو آروم آروم

 

 ببوسمت؟ یخوایم_

 

 و بلند زبون کاربلد و وسوسه از دش،پریکش جلو انداختو گردنش دور دستاشو زن

 ...دادیم تکون یسام دهان یتو گوششویباز
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 .گذاشت در رهیدستگ رو دستشو نیآدر

 !گوشاش تو شدیم دهیکش مولوچشون و ملچ یصدا در یال از

 

 . بشکنه درو خوادیم دلش کردیم حس

 .داد فشار هم یرو فکشو

 !مرگشه چه دونستینم خودشم

 .فشرد رهیدستگ رو دستشو حرص با

 

 مردو صورت و دیکش عقب خودشو..کرد حس دهانش یتو یایشور ی،مزه زن

 .دید اشک غرق

 

 .کرد نگاه اریسام به تعجب با

 !شد باز طاق در هوی

 

 . بود سادهیوا چهارچوب تو نیآدر

 

 !رونیب گمشو_
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 .دیکش کنار یسام ریز از خودشو و کرد نیآدر به ینگاه زن

 

 خودشو برگشته، نگیر از تازه خورده کتک و خسته که یبکسور هی مثل اریسام

 ...برد فرو بالشت یتو سرشو و انداخت تخت یرو

 

 تخت تا نشویسنگ جسم که یاریسام رو شد ثابت بهش،نگاهش داد هیتک و بست درو

 :بود کشونده

 

 !یسام!یسام!یسام یه_

 

 :بود داده قرار هدف ارویسام اعصاب صداش که یاکوبنده و کوتاه یقدما

 

 احمق؟ یایگ ما ؟یگفتیمیچ_

 

 :سرش باال قایدق کرد استپ و رفت تخت دم تا

 

 ؟یبود یراض پرستارت از یراست آه_

 

 !نکرد بلند سرشم یحت اریسام
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 داشت؟ درد یلیخ هیهوم؟چ_

 

 یها شونه یرو د،دستشوید شدش مچاله جسم یتو یفیخف لرزش شد که تر کینزد

 .برگردوند خودش سمت زور با گذاشتو اریسام

 .بود سیخ سیخ صورتش

 !  شد خشک تعجب از

 کرد؟یم هیگر

 مدت؟ نیا تموم بعد

 موضوع؟ نیا هضم بود سخت انقدر....االن؟

 

 !فهممینم!...اریسام_

 

 شد ساکت دیچرخ سمتش که یسام سر

 کرد؟یم نگاهش عجز با نطوریا چرا

 

 خارج ازش تا گرفتینم راه ییصدا که بود شده نیسنگ گلوش یقدر به اریسام

 .شه
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 !یاحمق تو یول گفتم بهت که من_

 ؟یزنیم زار یدار یچ واسه جدا

 

 !گمشو+

 

 :دیکش هم تو اخماشو

 ومد؟ین خوش مذاقت به قتیحق چطوره_

 

 !اشکاش رو کرد زوم دوباره

 ؟یکنیم هیگر نیا واسه االن چرا افتاد اتفاق همه نیا.. تو_

 

 ..کرد کنترل نفساشو اریسام

 :قلبش تو بود خورده سر بیغر بیعج و دیجد حس یکل و تیعصبان و حرص

 

 ! چشمام جلو از گمشو دوساعت فقط.. ساعت دو+

 

 :کردیم نگاهش همچنان نیادر

 !نبود نیا جوابم_
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 :صورتش تو شد پرت کلماتش حرص با صورتش تو اومد و شد بلند هوی

 

 ! شوریب خر منه نکهیا واسه+

 اون کنه ثابت که هست یزیچ هی وجودم،هنوزم یمها ته اون کردمیم فک

 !هست هنوزم ، داشت وجود گه توعه با ییآشنا  قبل که یاریسام

 

 :شد تر آروم صداش و افتاد حالت از صورتش

 

 یچکاریه...من!ندارم یانسان تیهو کنمیم حس!تو دست ابزار؟شدم میچ االن+

 !...؟یفهمیم!ستمین خودم!کنمینم

 

 کوتاه یلحظه هی ،واسه لحظه هی که صورتش تو زد داد رو" یفهمیم" یطور

 .شد بسته و باز نیآدر یچشما

 

 .شد خشک تریلعنت اتاق نیا هیلعنت یها مالفه یرو نگاهش و نشست عقب

 

 ..اومد رونیب اتاق از و شد بلند نیآدر

  و کرد بلند سرشو د،یچیپ اریسام یگوشا یتو قفل، یتو دیکل چرخش یصدا
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 .کرد نگاه کردیم باز رو یورود در که ینیآدر به در یال از

 . شد بلند جاش از اریسام

 

 بره؟ تا بود کرده باز قفسشو در

 بود سادهیوا بیج به دست در کنار نیآدر

 !یگارد چیه بدون

 

 .نیآدر صورت تو خورد شدنش رد ؛موج گذشت کنارش از عیسر

 

 .شد دور ازش و گذاشت رونیب پا

 ..رفتیم خودش یپاها با داشت خودش حاال و اومد خودش

 .شد تر،دورتر یلعنت یخونه اون از.شد دور یلعنت مرد اون از

 ! نشد کردیم دنبالش قدم به قدم که یاهیس یهیسا متوجهآگاهی در اوج نا

 

 .کردیم بدتر حالشو که یلعنت یشرج یهوا نیا یتو زد قدم

 .شنا رو نشست ایدر کنار

 .بود یساحل کیکوچ رستوران هی اونورترش قدم دو

 .دیچیپ گوشاش یتو مینس یقاط رستوران یتو از یعاد یزندگ یصدا
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 ؟یعاد

 ؟یمعمول

 .کننده ناراحت یزایچ همه از دور به یزندگ هی

 .انتقامن دنبال که یخودخواه یآدما از دور به

 !خوردیم مغزشو دیاس مثل که ییایمشغول فکر یهمه از دور به

 !نیآدر از دور به

 .سوزوندیم نشویس دیکشیم که یینفسا

 ! بود مسموم هوا رفتیم که هرجا انگار

 

 .نشست ازش ادیز چندان نه یافاصله با و کرد باز شبندشویپ یجوون پسر

 

 شد، اریسام زل نگاه یزد،متوجه شیآت درآوردو یگاریس گوشش پشت از پسر

 :گرفت سمتش گارویس چرخوندو سرشو

 

 ؟یخوایم_

 

 .داد تکون سرشو اریسام

 .زد یقیعم پک و گرفت گارویس
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 :سمتش شد خم کمی پسر

 !دارما امگهید زیچ هی بده حالت یلیخ اگه_

 :دیپر باال ابروش اریامی

 س؟یضا یلیخ+

 

 :زد یاخنده تک پسر

 ؟یشد گم!شدن گم که ناسیا مثل!اسدهیترک افتیق داداش آره_

 

 .کرد نگاه پسر رنگ خوش یچشما به اریسام

 !ناجور یلیخ....آره+

 

 ؟یدار یزیچ یمشکل یمریاد؟آلزاینم کلتیه عه؟ناموسا؟به_

 

 :کرد شده زیر یچشما با دور از نگاه هی

 ؟یمنگل_

 

 :گفت موجا به به رهیخ و گرفت سمتش گارویس ارریسام
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 !دارم مریآلزا+

 

 :دیکوب پشتش پسر

 ره؟یم ادتی روت بزنم یحرکت هی االن من پس_

 

 :بهش داد هیتک و گذاشت شنا رو کمرش پشت دستشو اریسام

 

 ؟یدار یچ یگفت....!...دیشا+

 

 :داد نشونش درآوردو یزیچ بشیج تو از و کرد مکث پسر

 

 !اول بده پولشو_

 

 :کرد نگاهش چشم گوشه از اریسام

 !...ندارم پول+

 

 :انداخت سمتش یمتعجب نگاه پسر

 ؟یخوایم نویا یلیخ کنمیم حس... خب!..یهست یبیعج آدم_

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  370 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 :داد تکون یسام یجلو دستشو یتو یگاریس

 !ارمیب بدست تونمینم بخوامم یهرچ که کردم ریگ یگه هی تو االن یول...آره+

 

 :شد بلند و گذاشت دستش کف رو یگاریس و گرفت رو یسام دست پسر

 .تره ختیریب من از اوضاعت کردم افتادم،حس خودم یایبدبخت ادهی_

 

 : اومد  ابرو چشم

 !ببر حالشو_

 

 .شد گم رستوران یشلوغ یتو و شد دور ازش پسر

 .زد شیآت رو یگاریس و برداشت بودو مونده جا شنا یتو که یفندک

 بود کرده گم گورشو یشاد که حاال 

 .آسمون به زد زل و دیکش هاش هیر تو گذرو زود و کیف یشاد هی

 

 !رفتیم دیبا کجا

 ..نیآدر یالیو سمت دنشیکش پاهاش

 .داشت قرار یورود در کنار که یدیسف و بلند ینیتزئ ستون به زد هیتک
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 یکس زدن سوت یصدا و بود ال مهین در

 .دیچیپ اریسام یگوشا یتو واضح ،کامال بود کرده پر سالنو یفضا تموم که

 

 .تو دیخز در یال از بودش داشتهنگه پا سر وارید درو زور به که یول و شل بدن با

 

 .بود یکار مشغول آشپزخونه یتو که نیآدر قامت به افتاد چشمش

 

 ...کنترلیب و خنده،بلند دیز زد هوی

 :کرد نگاهش تعجب با نیآدر

 

 ؟یبود ؟نرفتهیبرگشت شد یچ_

 

 :آوردیم زبون به رو ینامفهوم کلمات مقطع

 ...ی....وا.....یت...بس....بند....شیپ...تو...نیر..آد+

 

 .رفت سمتش بستو مارکتو سوپر در کالفه

 : کرد زیر چشماشو

 ؟یگیم یچ_
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 .زد قهقهه بلند بلند و گرفت دلشو و شد دوال باشه گفته جوک انگار

 

 :کرد خشک جا نیآدر یابروها ونیم یاخم

 مرگته؟ چه...ار؟یسام_

 

 سرشو و کرد بود شده بسته نیآدر کمر دور که یکوتاه شبندیپ زونیآو دستتشو 

 :برد نیآدر صورت تو بایتقر

 

 ....ما...جون مان...ا....م+

 

 ..بودن شده اشک پر خنده از که یسام یچشما به زد زل رفته باال یابروها با

 

 ...!خودش یپاها با بازم! بود برگشته اریسام

 !نیآدر سمت کشوندیم اونو یزیچ هربار انگار

 

 !ایقضا نیا همه با
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 سخته نکهیا با خودت آغوش تو امیم آخرش ایدر تو رهیم که خونه رود هی مثل"

 ."باورش

 

 : کرد نگاهش کالفه

 

 ؟یداد وا ینجوریا که یکرد مصرف یکوفت چه_

 

 :انداختیم فاصله حرفاش نیب رومخش یها خنده تک

 

 !مامان...یکنیم...ست...درس..غذا+

 

 !شدنه پاره حال در گوشش پرده کرد حس نیآدر که دیخندیم بلند یقدر به

 

 اااار؟یسام_

 

 ...داد یگار...یس بهم!...گل...خوش... ره...پس....هی+

 

 به خنده از که یتاب و چیپ نیا با تا بود گذاشته یسام یها شونه رو دستاشو نیآدر

 !نشه ولو نیزم کف دهیم بدنش
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 ؟یدیکش چقدر_

 

 .داد لشیتحو یبزرگ لبخند اریسام

 

 ؟یا جنبهیب نقدریا یعنی_

 

 ...مبل تو رفت صورت با و خورد بهم یسام ،تعادل کنار داد هلش هوی

 

 : سمتش کرد رو بلند خنده هی با دوباره خوردو غلت

 !وونتمید دمی...فهم تازه ازم؟من اد...ینم خوشت...آه+

 :سمتش کرد پرت و درآورد شبندشویپ نیآدر

 !یتر تحمل قابل ینطوریا_

 

 کاش یا" کردیم خواهش ملتمسانه که دیچیپ مغزش یتو مزاحم آرومه یصدا هی

 !"یبزن حرفارو نیا عقل سر

 

 .اومد نیزم رو زانو با و خورد یسکندر نیگرفت،آدر جلوش پاشو اریسام هوی
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 .شد اکو مغزش یتو و گذشت گوشش از اریسام یخنده انفجار یصدا

 

 .کرد نگاه اریسام  به چرخوندو سرشو و داد فشار هم یرو فکشو

 .دیکش یقیعم نفس

 !بود بهتر براش ینطوریا دیشا

 !دادیم لشیتحو خنده فحش یجا به حداقل

 :یسام ،کنار دیکش مبل سمت خودشو

 ؟یوونمید یدیفهم تازه_

 

 :نیآدر صورت سمت گرفت دستشو اریسام

 یلیخ...سا  ..نامو...ههه+

 !هی...تخم.. افتیق..

 

 :شیسرخوش یاشکا از سیخ یچشما تو زد زل و گرفت صورتشو محکم نیآدر

 ...هوم؟_

 

 و قیعم یلیخ یلیخ یبوسه هی...دیبوس لباشو محکم و کرد بلند سرشو اریسام

 .کرد یسام خمار یچشما بند ،چشماشوییهوی
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 :شد بلند یسام یخنده تک هوی

 !شتره ل...مث ههههه،لبات+

 

 کرد فکر خودش شیپ شد بلند و کرد ول صورتشو نیآدر

 !"بهتره ینجوریا آره"

 

 هیخال پارچ هم شد متوجه اما یپاتخت به انداخت چنگ یتشنگ حس با صب یدما دم

 .وانیل هم و

 

 روشن آشپزخونه کوچک زیآو واری،د یکیتار یرفت،تو رونیب اتاق از شد بلند

 ..بود زده زل جا هی به و بود نشسته زیم پشت اریسام بود؛

 

 :دیچرخ اریسام سمت و کرد پر یآب وانیل و گذشت پشتش از

 

 برگشته؟ عقلت نیا باالخره_

 

 :سمتس چرخوند سرشو اریسام

 ؟یبرگشت یچ واسه_
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 :داد ادامه کننده مسخره لحن هی با

 هی ستموین خودم من...؟آهانیگفتیم ی؟چینشد یدرون بحران دچار مگه تو_

 !ابزارم

 

 !شدینم جمع ،ذهنش دیمال چشماشو انگشت با اریسام

 

 :دیکش عقب اونارو دستاشو یرو نشست نیآدر یدستا

 !منو نیبب_

 

 زدیم برق چشماش کم نور نیا یتو

 !احساس پر ای زیانگ جانیه زیچ هی از نه

 !بود نور انعکاس صرفا

 

 بزار اتویباز گه نیا پس یبدهکار بهم دمیبخش تورو من!من با یکرد توافق تو_

 ... بدم عمل یآزاد بهت تا کنار

 

 ..شد دهیکش سمتش یسام ،نگاه ستادیا صاف و رفت عقب

 

 !امروز مثل_
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 !بودن عمل یآزاد نایا خودش نظر از و بود کرده بشیتعق ساحل دم تا هرچند

 :بود کرده ریگ توش یحرف هی که ینگاه و کرد افتیدر ارویسام سکوت تنها نیآدر

 

 !کنهیم خستم یهست یچ کنم ثابت دفعه هر بخوام بهت من نکهیا!اریسام_

 هست؟ مگه! ستین مهم

 

 :بود نیآدر دل ته که یکوچک زیچ هی هم شکست سکوتو هم صداش

 

 !..شدم وابستت کنمیم حس+

 

 : بود زل زل نگاهش

 !کنمیم حس رویتخم زیچ هی یکرد حرومزاده یتو که ییکارا اون همه با+

 !ست؟ین مهم

 

 یمردمکا یتو چرخوند یسام راست یمردمکا از چشماشو کردو مکث

 !زدیم تند تند قلبش اما نکرد حس چپش؛خودش

 !دیکوب نشیس وارید درو یتو قلبش کرد یم نگاه یسام خسته یچشما تو یوقت
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 :شد خم جلو به یکم هی و گذاشت زیم یرو دستاشو کف

 

 بره یا گهید زیچ نزار.. کننیم لمس همو که میابرهنه بدن دوتا فقط ما!..اریسام_

 !مغزت تو

 

 خودش به که ییدروغا یکیتار تو کرد یمخف خودشو نی،آدر شبانه ظلمت نیا یتو

 ؟یچ اریسام... اما گفتیم

 

 قت؟یحق یرهیدا وسط بود گذاشته پا

 اد؟یب کنار طیشرا با کرد وادارش شدن خسته مثل یزیچ ای

 

 .کرد بهش پشتشو و خورد غلت رونیب داد دهنش از دودو

 ..داد یم حرکت پوستش یرو داغشو مهین یدستا نیآدر

 

 برداره دست کارش نیا از نیآدر دیشا تا داد تکون خودشو کالفه

  کرد یم لمس زخماشو یرو دستاش با دوباره بار هر اما

 : کرد کج یکم سرشو

 ؟یدار زخم شیتیف مرگته چه_
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 اونجا نگاهش فقط دیچرخ یم شیلیز و زخم پوست یرو چشماش که نیآدر اما

 !چرخه یم کجاها فکرش نبود معلوم بودو

 

 !کنن؟یم لمس همو که یا برهنه یبدنا بود گفته آشپزخونه یتو

 .کرد نگاهش رونیب داد دودو یعصب

 !بود شده عوض لحظه اون از!..... نگاهش!نیآدر یچشما

 ! قرمزش یمچا و تخت کنار افتاده دستبند به افتاد چشمش 

 !آدرن قبل ساعت هی شاهکار

  رونیب داد شینیب از دودو

 :بود فکر غرق قیعم... پروندش نیآدر ی صدا

 

 !خاطرس هی ادآوری یزخم هر یدونیم_

 

 جا به اریسام پوست یرو یقیعم یجا که یزخم یرو انگشتاشو نوک همزمان

 :دیکش بود گذاشته

 ...گهیم بهم انگار! شمیم آروم نمیبیم یوقت نویا_

 

 :زد لب و زد زل چشماش تو

 !یباش داده انجام ،درست بد کارتو انگار یدونیم یعنی!!!....یدییگا بد طرفو_
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 :گفت صورتش تو و برد جلو سرشو اریسام

 ه؟یچ انشیجر تو یشونیپ زخم+

 

 !مادرانه عشق_

 

 :کرد نگاهش و برد جلو دستشو یسام

 بزنم؟ دست+

 

 :دیکش زخمش یرو آروم برد جلو ،دستشو دیند یمقاومت

 ؟یندار م؟دوسینکن دیتمد مادرتو عشق یچ واسه+

 

 زخم یرو محکم گارشویس یسام هوی، سوال پر نگاهش و دیپر باال که ابروش

 ...کرد خاموش شیشونیپ

 

 عقب کرد پرتش لگد با و شد بلند نیآدر داد یصدا

 مشت جلو دشیکش و کرد نیآدر یپا بند دستشو تخت ی لبه به خورد یسام کمر تا

 !دیرس دستش که ییجا هر و صورت تو دیکوب مشت پشت

 بودن تر دردآور و تر محکم نیآدر متقابل یمشتا
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 بود شکسته شبو سکوت که نشونیب خورد و زد یتو

 !بود کرده جادیا یقشنگ یسمفون صورتاشون از خون دنیچک

 ...!کیچ کیچ کیچ

 فرصت ی،سام افتاد نیزم یرو داد با ،اونن کرد نیآدر یچشما تو انگشتاشو هوی 

 :زد داد و فکش تو دیکوب مشت راست و چپ شکمشو رو نشست و شمارد متیغن و

 

 یم*تخ یتو بعد شدم وابستت گمیم بهت من خراب مادر یعوض+

 !نزن زر شو خفه وثید یآقا عن...خرواررررر خروار یخوریم گهههه

 

 وصورت سر رو ختیر دهنش از که بود خون چونشو ریز نشست نیآدر آرنج هوی

 نیآدر ی نهیس و

 یچشما با و گرفت گردنشو و کرد دفع رو یسام وار وانهید یها ضربه زیخ هی با

 :زد داد بلند دشیدر

 

 !نکن پر مزخرفات نیا با دتویگند مغز ،اون کودن احمق بهت گفتم_  

 

 شده قرمز سرفه از که صورتش به زد زل و برداشت یسام یگلو یرو از دستشو

 :بود
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 !یدار حق البته_

 

 آروم و صورتش یرو شد دوال و گذاشت نیزم یرو سرش طرف دو دستاشو

 :گفت

 !یدار حق آره!....دمتیبخش من_

 

 :اریسام سیخ یچشما تو قفل.... بود قرمز نگاهش

 !یدار حق_

 

 :زد داد ویسام یپهلو یتو دیکوب محکم پاش با و شد بلند جاش از مست یآدما مثل

 !ییهرجا کثافت نکن سگ منو اما_

 

 ..رفت و دیکوب درو محکم

 ..رفت ییدستشو سمت دوال دوال و شد بلند  و گذاشت پهلوش یرو دستشو اریسام

 ... شست خونشو غرق دهان ییروشو یتو

 .کرد نهییآ یتو الشش و آش صورت به ینگاه

 پوستش داغون یها هیال ریز که یاریسام به زد یپوزخند...رفت باال لبش گوشه

 !دادیم نشون خودشو داشت
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 !بست آروم درو سرش پشت 

 

 :سمتش گرفت گارویس  و کرد کبودش صورت و سر به یا اشاره پسر

 ! کرده ستیسرو زه بد مشکالتت انگار_

 :کرد نگاه پسر الغر ی جثه به اریسام

 !نفهمه زبون و یوحش یلیخ من مشکل+

 

 . کرد اسکن ارویسام یپا تا سر چشماش با پسر

 :کرد دراز پاهاشو و نشست شنا یرو

 !شعهوره و فهم با یلیخ من مشکل!خوبه وضعت باز_

 

 :بهش کرد اشاره سر با و زد یشخندین یسام

 هی مثل روز هر و باشه وونهید طرفت اگه!نداره درمان یمنطق یب!نکن اشتباه+

 !مونهینم یزیچ ازت گهید بره رژه روت جلو قتیحق

 

 :زد شیآت دومشو نخ پسر

 !؟یا عرضه یب یلیخ تو ای نهیسنگ دستش بدجور طرفت-

 

 : کرد نگاه پسر شخندین به اریسام

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  385 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 ؟یکن تست بزنم دونهی یخوا یم+

 

 :آورد جلوو میتسل حالت به دستاشو 

 !برنخوره بهت یحاج نه_

 

 ،اون عقباش اون کرد یم نگاهش یهرچ که یکران یب یآب به بود زده زل اریسام

 .شد یم انینما یا دی،سف ته

 داشت؟ رو یدیسف نیا وجودش تو نمیآدر یعنی

 

 !؟یباش معطل ول وسطش که یداشت رو رابطه هی تجربه حاال تا+

 

 :ایدر تو کرد شوت گارشویس ته و زد یا خنده تک پسر

 !معطلم ول هام رابطه همه تو من_

 

 :داد ادامه دید که خودش رو ویسام نگاه

 !خواد ینم منو االن زدم گند اما خواستمش یم بدجور که بود یکی+

 

 ... نداشت یعاد مکالمه هی یکس با بود ها مدت  اریسام

 ش؟یخوا یم یلیخ یدیفهم کجا از..ش؟یخواست یم بدجور+
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 :زد پک هی دویقاپ یسام دست از گارویس پسر

 !؟ینکرد تجربه تاحاال نگو کلتیه نیا با ناموسا!..الیخیب_

 

 :دیکش موهاش یتو یدست اریسام

 بهیعج یلیخ!....نه ویکی نیا+

 

 :شد سوال پر  رنگش یآب نگاه و باال دیپر  پسر یمشک یابروها

 !یکن یم راست ینیبیم طرفتو تو مثال!...خب_

 

 :دیدیم ذهنش تو خواستو یم که یاون ریتصو داشت که انگار

 شب کال فقط داداش دونمینم...یه رهیم سمتش به فکرت کال...شهیم یوحش قلبت_

 !شهیم ختم طرف به روزت و

 

 !شیزندگ تو بود چپونده زور به خودشو نیآدر کرد فکر اریسام

 ..... چند هر بود جلوش شهیهم

 

 شه؟یم یچ تهش نشه شروع یعاد رابطه هی نظرت به+
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 !شهینم تموم یعاد_

 

 :تکوند خودشو و شد بلند پسر

 ؟یخواینم یزیچ_

 

 :دیکش شیشونیپ یرو یدست اریسام

 ؟یدیم یقسط+

 

 ..رفت و کرد یا خنده پسر

 

 !زدنیم گپ هم با و خورد یم بر بهش یاتفاق که بود روز چند

 

 ... رفت الیو سمت و شد بلند

 ...شدیم تر مطمئن لحظه هر بود گرفته که یمیتصم از

 .اومد داخل نیآدر سرش پشت شد که الیو وارد

 

 

 .نیآدر یروبرو مبل یرو نشست وهیآبم از کرد پر وانویل
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 ؟ میگردیبرم یک+

 

 :کرد نگاهش و انداخت کنار شویگوش نیآدر

 ؟ شده تنگ دلت چطور_

 

 . کرد فکر و داد تکون سرشو

 :کرد شل کرواتشو ی گره نیآدر

 ...شهیم فیرد کارام گهید هفته_ 

 :زیم رو گذاشت وانویل خوردو رو وهیآبم

 ه؟یچ کارت+

 

 :کرد باز راهنشویپ اول دکمه

 واست؟ شده جذاب تمیشخص یشد کنجکاو هیچ_

 

 :مبل یپشت به داد هیتک اریسام

 گفتم یجد!نبودم چت شبید من!.....آره+
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 :کرد نگاهش دقت با و کرد اخم یکمی نیآدر

 راست ینیب یم طرفو گفت یکی امروز....شدم زاده حروم یتو ی وابسته واقعا+

 ...یول کردم تجربه زنا با نارویا من ،خب شهیم یوحش قلبت یکن یم

 

 :شد خم جلو به یکم

 وثید هی چند ،هر نکردم فکر بهش مدام!...نبوده مغزم یتو تو اندازه یکی حاال تا+

 !...یدون ینم منم به حست اسم که یا حرومزاده

 

 ...زدینم پلک جلوشو بود نشسته سنگ مثل اما کرد یم نگاه نویآدر قیدق اریسام

 

 من کنم فک!....ادیب بوجود یاحساس ممکنه فرندم سکس دوتا روابط یتو گن یم+

 روراستم خودم با منم....دارم یحس نیهمچ خرم

 !بجنگم یالک زایچ یبعض با بخوام دارم حالشو نه گشهیم مغزم نه

 

 :بود ستادهیا اریسام به پشت و کرد باز رو پنجره و شد بلند نیآدر

 ؟یدیرس درخشانت جینتا نیا به یک_

 

 :سادیوا کنارش شد بلند اریسام

 .بود آروم ذهنم و ساحل تو بودم نشسته که یوقت+
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 :سمتش دیچرخ نیآدر

 ؟یبر بزارم ندارم ،دوست بهم ینگفت تو نمیبب+

 

 کردم تیمسول حس که بود نیا واسه_

 

 یزیچ هی ؟پسیندار اسم واسش اس ناشناخته بهم حست یگفت که ینبود تو پس+

 !هست

 

 :اریسام یچشما ته شد ثابت نگاهش نیآدر

 !رمیگ یم روابطمون از که گفتم رو یحس من_

 

 :داد فشار و یسام جگاهیگ رو گذاشت انگشتشو

 !نکن فکر مسموم یزایچ به گفتم_

 

 !دنیپر ذهنش از کلماتش تموم کرد حس که شد یخال مغزش یقدر به اریسام

 !د؟یدیم سم داشتنو دوست و عشق و یوابستگ نیآدر

 

  داد تکون سرشو و زد یپوزخند اریسام
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 !تتیمسئول حس تو دمیر+

 

 :سمتش برگشت حرص با و شد رد کنارش از

 !نکن کونم تو  سرتو پس وقت پاره کنم کار رستورانه اون تو رمیم دارم من+

 

 !خوان؟ ینم ییشناسا مدارت!دادن؟ رات یحساب چه رو_

 

 :اومد رونیب بشویج تو گذاشت یخودکار و کاغذ کهیت کرد عوض لباساشو اریسام

 کنم حل مشکلو نیا قایدق رمیم دارم+

 

 :گفت شخندین با برهیم لذت خوردنش حرص از که انگار وارید به داد هیتک نیآدر

 ؟یکنیم حل مشکلتو یچطور وقت اون_

 

 

 :سادیوا جلوش دیکش موهاش تو یدست

 شدم وارد وقته چند نیا تو نکهیا نه!..دمیم کون+

 

 چهره به و دییسا روهم حرص از دندوناشو شدو سرخ سرخ لبو مثل افشیق

 .کرد نگاه نیآدر خونسرد
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  بشه خارج یورود از نکهیا قبل کرد باز براش درو و رفت کنار راهش یجلو از

 موفق"کرد زمزمه گوشش تو گرفتشو محکم پشت از هاشو شونه دور انداخت دست

 !"یباش

 

 !داد در دنیکوب با جوابشو اریسام

 

 خوبو یهوا و زد قدم آروم آروم دیدیم پسرو شهیهم که ییاونجا تا ساحل کنار از

 هاش هیر یتو دیکش

 

 .ایدر به بود زده زل و کردیم دود گارشویس شنا رو نشسته!..یرستوران پسر

 .حرف بدون نشست، کنارش

 .گرفت اریسام سمت به و کرد روشن یگاریس ساله نیچند عادت هی مثل

 

 :گفت پسر به دودش دادن رونیب نیح زد یقیعم پک اریسام

 ه؟یچ العملت عکس بخوام کمک ازت اگه+

 

 :یسام مرخین به داد سر نگاهشو

 !باشه یا نهیزم چه تو داره یبستگ_
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 :چشماش تو زد زل درست و دیچرخ اریسام

 !یکس هی به یبرسون رو یزیچ هی+

 

 :نشست جاش تو پسر

 داره؟ خطر چقدر یگیم که زهیچ اون_

 

 :کرد زیر چشماشو

 بهم؟ یکنیم اعتماد یحساب چه رو_

 :زد یا خنده تک یسام

 روشن گارتویس که ییاونا یراست و یمست مثل!یزنیم فندک واسم وقته چند+

 !ان یمعرفت با یآدما کننیم

 

 :گذاشت پسر دست کنار و نوشت یزیچ درآوردو کاغذو

 !ندارم یا گهید ی چاره+

 

 :کرد نگاهش برداشتو کاغذو پسر

 .....تهران_
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 !هیرقم 8 کمه...که ستین تلفن شمار.... عدد نیا با... آدرسه نکهیا خب+

 

 :داد عقب بود انداخته شیشونیپ تو باد که موهاشو دست با اریسام

 !بده نشون نویا و اریسام بگو بهش فقط_

 

 :گفت بشویج تو گذاشت کاغذو پسر

 ه؟یچ تیقض_

 

 :گفت دوباره بگه یزیچ یسام نکهیا قبل

 !آشغال سطل تو نره کاغذت تا یبگ یچ داره یبستگ_

 

 کرد بلند سرشو و کرد مکث هی دستاش تو گرفت سرشو و دیکش یقیعم نفس

 :ایدر به داد چشماشو

 

 نی،ا شم خالص ازش تا ادیبرنم دستم از یکار هی،روان زده کیریف روم بد یکی+

 !کنه کمکم بتونه دیشا قمیرف

 :بگه یسام شد باعث باشه نشده قانع نکهیا کرد،حس یم نگاهش منتظر پسر

 ! کرد تجاوز بهم طرف...یول متنفرم بگم نویا نکهیا از!...یلعنت+ 
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 بود کنه القا رو یچندشناک حس که تعجب از پر نگاه هی منتظر کرد نگاه که پسر به

 :گرفت لیتحو صورتش از یشخندین تنها اما

 

 ش؟یکن ینم ول..؟یر ینم چرا خب_

 

 .دیکش یقیعم نفس اریسام

 ؟یکرد دایپ حس بهش_

 

 :گفت پسر دوباره بگه یزیچ نکهیا قبل

 و صخره اون پشت ستهیمیوا یایم دفعه هر که ستین اروی نیهم طرفت نیا_

 پاد؟یم

 

 :گرفت محکم صورتشو پسر برگردونه سرشو نکهیا قبل

 ؟؟؟یبود دهینفهم یجد_

 

 !؟نه... یچ+

 

* یاستاکر کردم فکر اول! ادیم روز هر طرفت! ناموسا یلیتعط یلیخ ههه_

 دراومده آشنا نگو!هیزیچ
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 :دیپرس و کرد اخم

 کجاس؟ االن+

 

 :گفت ابروهاش اشاره با پسر

 ... سرت پشت_

 

 ؟یدار حس بهش ینگفت+

 

 :گفت و دیکش عقب سرشو اریسام

 !دسیچیپ موضوع+

 

 واسم؟؟ یکنیم کاریچ هیچ حسش طرفت یبفهم کنم کار هی من اگه_

 

 :کرد نگاهش نامطمئن و گر پرسش اریسام

 کنه؟یم تیراض پول+

 

 :داد تکون سرشو پسر
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 دهیم پول بهت یبگ بهش طرف شیپ یرفت سیبنو حسابو شماره نیا پس+

 

 اد،یب دنبالش کرد اشاره پاشد جاش از ؛ نوشت پسر و کرد تکرار رو شماره اریسام

 :گفت و برگشت  یسام نداشت،سمت یچندان دید که یبزرگ ی صخره پشت رفت

 !نهیبیم طرفت_

 

 :گفت و برد جلو دستشو پسر

 !ایبرد_

 

 : فشرد دستشو رفته باال ابرو با اریسام

 !...اریسام+

 

 صورتش یرو لبخند هیشب یزیچ هی با ،پسر بکشه رونیب دستاشو نکهیا از قبل

 :گفت و گرفت محکم ،دستشو

 !کن کیتحر حسادتشو یبدون رو یکی یواقع حس یخوا یم وقت هر! اریسام_

 

 !دشیبوس محکم و دشیکش جلو هوی

 !لباش دادن حرکت به کرد شروع اونم شد جدا که اریسام از شوک

 .دادیم فشارش صخره به بودو گذاشته پسر سر پشت محکم دستاشو

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  398 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 !شد دهیکش عقب ایبرد بدن هوی که بود گرم گرم

 .شد خشک  بود افتاده گوشه هی مچاله که جسمش دنید با

 یم ناله بودو گرفته دستاش تو واونو بودو کرده برخورد صخره به سرش

 ی افهیق و خورد صورتش یتو یمحکم مشت هوی که کنه حرکت سمتش کرد؛اومد

 !شد واضح چشماش جلو نیآدر آروم چندان نه

 

 !کردیم نگاه یعصبان نیآدر به اریسام بودو افتاده یا گوشه ایبرد

 !"وونمهید نیآدر!آره"که کرد فکر خودش شیپ

 

 چشماش تو بود زده زل یزخم ببر هی شد،مثل بلند گذاشتو شنا یرو دستشو اریسام

 صخره به چسبوند گرفت قشوی بهش بپره تا بود سمتش از حرکت هی منتظر انگار و

 .بود روش هنوزم ایبرد خون رد که ییکذا ی

 .شد گم امواج یصدا ی،تو ایبرد یها ناله یقاط نیآدر داد 

 از یزشت و کدر ری،تصو دیدیم تار هنوزم نیآدر شست ضرب از که چشماش

 !کرد باز دلش یتو چهیدر هی دیشا که دید یتیعصبان

 !دیام جنس از چهیدر هی

 !داره یمتفاوت احساس کنهیم که ییکارا ی همه برعکس نیآدر نکهیا

 داشته نگهش پرتگاه لبه انگار ینجوریا که یروان و یزخم ی گنده مرد نیا نکهیا

 !محضه تظاهره هی، دروغه هی
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 مشت اثرش که زد یپوزخند گذشت ذهنش از هیثان صدم تو فقط که ییفکرا ونیم

 نویآدر مشت آوردو سپرجلو مثل دستشو اما صورتش تو بخوره اومد که بود یبد

 !گرفت ونشیم

 !نیآدر جون تو افتاد که بود شیآت مثل پوزخندش انگار

 .کرد یم آبادش و جد روونه که بود راهیب بد بودو کرده چفت دندوناشو ینجوریا که

 

 بودم جرت وسط از خوادیم دلم...یعوض اریسام_ 

 

 ..عقب داد هلش قدرتش تموم با

 شنا رو شد پرت باشه کرده سستش تیعصبان انگار

 :نیآدر سمت شد دهیکش پا از افتاد،بعد نیزم ییپا ریز با که ایبرد سمت بدوه اومد

 

 !کنم یم کارت یچ نیبب شو آشغال اون کینزد یدار جرات_

 

 :زد داد متقابال اونم

 ولز جلز یچ واسه اصن نکن؟ کونم تو سرتو گمینم...آخه چه تو به!...چه تو به+

 !!!!؟یکن یم
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 پاهاش نی،؛ب کردیم پرت سمتش لگد و ومشت کرد یم تقال همچنان که ارویسام 

 کرد قفل

 یتو که ی،طور بلند زد داد دیکوب شنا تو اریسام صورت کنار نشویسنگ مشت هوی

 :اریسام یگوشا تو شد اکو و گرفت یشیپ امواج از ،صداش دیچیپ فضا

 

 !یدار دوست منو یگفت تو چون_

 

 قرمزه و نیخشمگ ی چهره سمت نگاهش بود روون ذهنش یتو که یسکوت تو

 !افتاد روبروش ی وونهید

 : حرفاش با چزوند

 

 !شتریب زیچ نه ان وابسته بهم که برهنه بدن دوتا+

 

 !دشید شدیم دقت یکم با  که بود دید قابل واضح اونقدر نیآدر یچشما تو از جنون

 

 !ارویسام هم سوزوندیم خودشو هم قهیدق هر که بود یشیآت یها زبونه هیشب

 فشار یادیز حد تا بودو دهیچسب ارویسام یگلوش سفت که نیا شد جشمینت

 یرو یرگا بودن شده قرمز بودنو زده رونیب حدقه از چشماش که یدادطوریم

 ! دنیترک به کینزد بودنو کرده باد چشمش دور و یشونیپ
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 !یوابستم گفت تو_

 

 ..گرفت یم اوج دادش یصدا

 یهرزگ یدار یکن یم انتیخ سگ مثل یدار  یول!....یدار دوسم یگفت تو_

 کارتو انتیخ تن اون من رونیب کشمیم فتیکث جسم نیا یتو از نویا منو!...یکنیم

 ...یهست یکی با روز هر وثید یتو!.....سوزونم یم

 

 

 اریهش کرد یم یسع.. گرفت یم راه هاش هیر یتو  زور به که ینفسا نیا یتو

 گشت یزیچ دنبال کنارشو داد سر دستاشو بمونه

 رو یا گهید کس چهره گذشته تو باشه شده پرت انگار نباشه اونجا انگار نیآدر

 ...اریسام صورت تو دیدیم

 !بود خائن یلیخ که یکس

 

 برداشتشو بره حال از نکهیا قبل زور ،با سنگ هی به خورد هوی و لغزوند دستشو

 نیآدر سر تو دیکوب محکم

 کیچ کیچ و  صورتش یرو افتاد راه گاهش جیگ از خون و شد قطع صداش

 !افتاد ساحل یشنا ونیم

 

 !نیزم یرو کرد سقوط ور هی نیآدر نیسنگ جسم
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 کرد سرفه بلند نیزم رو یور هی کنارو کرد پرت سنگو

 .بود شده کبود گردنش یرو نیآدر یدستا یجا

 

  گردوند برش و رسوند ایبرد به خودشو عیسر

 :داشت زیر یشکستگ هی سرش اما بود اریهش

 خوبه؟ حالت+

 

 :نشست اریسام کمک با کنان ناله

 ...آره_

 

 ...نیآدر رو چرخوند نگاهشو

 کرد یم قرمز سرشو همچنان خونش

 

 :نیآد رو نشست حرص با ایبرد یچشما

 !رسونم یم حتما واست نویا من ینخوا خودتم!...وثید کهیمرت_

 

 بود داده بهش که گفت یم رو یا برگه

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  403 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 :کرد بلندش و گرفت دستشو

 نجاهاس؟یهم خونت+

 

 : دیکش رونیب دستشو ایبرد

 برم تونمیم خودم_

 

 شد رد کنارش از و داد تکون سرشو

 .شد دور ازشون و زد نیآدر به لگد هی

 

 برگشت سمتشون دوباره و  شد  که تر دور

  کردیم چک نویآدر ینفسا بودو شده خم اریسام

 .کرد حرکت و انداخت کولش یرو اونو

 آب؟ تو نکرد رهاش چرا کرد فکر خودش شیپ

 !اومد یم خوشش ازش ارمیسام حتما

 رفت رستوران سمت و گذاشت سرش یرو دستشو

 !بود یفرار ازش که یی،جا تهران رفت یم دیبا*

 !بود خطرناک براش

 !بود شده طرد ازش
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 ! ارشیک ی دوباره دنید واسه بود یا بهانه یطرف از بودو داده قول حال هر به اما

 

 

 

 !کننده بیتعق:استاکر*

 بشیتعق وار وانهید ی عالقه هی رو از بشناسن طرفو کامل نکهیا بدون که یینایا

 !کننیم

 یجنس انزجار رمان به مربوط*

 

 .روش انداخت نویآدر و رفت کاناپه سمت یزاک گیشد،ز داخل دادو هل درو پا با

 زد دید اطرافو یکمی و رفت اتاق سمت شد که کرد؛مطمئن چک تنفسشو دوباره

 .نیآدر سمت برگشت و برداشت خواستو یم که یزیچ

 بست دستاش و پاهاش دور یقطور درآورد،طناب وکتشو بستو مچش دور دستبندو

 .کرد مهارش و

 .آورد یاضاف باند  و نیبتاد و گازو و الکل

 .گذاشت روش یزیتم باند و کرد زیتم زخمشو دقت به

 .شدن باز چشماش و دنیلرز گرفت؛پلکاش شینیب ریز الکلو

 !کرد یم درد جگاهشیگ یبدجور انگار بود کرده جمع صورتشو
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 متوجه شه بلند کرد یسع که ینشست،وقت اریسام صورت تو مهین نصفه چشماش

 .شد ش بسته یپا و دست

 ه؟یچ نایا!!ار؟یسام_

 

 :گفت و و داد داشت قرار نیآدر یروبرو که یتک مبل به شویتک

 !کننده مهار+

 

 ...اما شه جادیا رییتغ دیشا تا داد تکون خودشو و رفت هم تو نیآدر یاخما

 :کرد نگاه نیآدر به و داد قرار زانوهاش رو دستاشو و شد خم یسام

 با شنویم هار که ییآدما اما بندنشون یم قالده با رنیگ یم یهار سگا یوقت+

 !طناب

 

 منو هم یعوض ی زاده حروم!کن جمع تویکار گه نیا ایب حاال نیهم اریسام_

 ؟یبندیم هم یزنیم

 

 :زد پوزخند باشه شده راحت الشیخ زیچ هی از انگار اما اریسام

 ؟تویچ آدما! کنه یم دایپ مشکل مغزشون چون رنیگ یم یهار نیا واسه سگا+

 ؟یشد هار یچ واسه
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 ! نگو کصشر_

 !داد نشونش شدشو دیکل یدندونا

 !نداشت رو یشگیهم یخونسرد نیآدر

 

 !کن بازم گمشو حاال نیهم_

 !..نه+

 

 :شد خفه گلوش تو یسام حرف با شد بلند که نیآدر داد

 !یکن یم نابود منو یدار تو!..یزنیم بیآس یدار دوست که ییآدما به تو+

 

 .کرد یم نگاهش مبهوت و مات نیآدر

 !مفته زر که یندار بهم یحس که نگو+

 

 :ستادیا بهش کترینزد و شد بلند

 دوست که ییکسا و زایچ همه که یا شده نینفر موجود هی تو! یمن ی وونهید تو_

 !ید یم عذاب و یکن یم نابود یدار

 

 !کنم نابودش خواستم ینم! شدم دور یسوف از من_
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 جیگ چند هر داد ادامه بزاره حرفاش ریتاث تحت اونو اشهی شده موفق انگار اریسام

 !بود شده

 بود؟ کرده دور یسوف از خودشو چرا

 

 چرا؟+

 

 .بود گذشته پر چشماش نیآدر

 

 .نبود برادرانه حسم!بودم عاشقش چون_

 

 !زد خشکش درجا اریسام

 !اش هیر تو شد حبس نفساش

 .مبل رو افتاد و رفت عقب عقب افتاد یسوف یحرفا ادی

 !گذاشت دهانش یجلو دستشو

 !بود گفته بهش یسوف

 !سوزوند یم مغزشو گندش یبو االنم یحت که رو ییزایچ

 

 .بود نیسنگ افتاد؛نفساش دوران به سرش

 !زدیم نیزم لمیف هی سرش یتو یزایچ
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 اشتباهه هی ای داره قتیحق دونست ینم خودشم که دیپرس رو یسوال...دیفهم یم دیبا

 :بزرگه

 

 بهش تو..انداخت؟ وحشت به رو ایسوف که یبود یکس اون تو نیآدر....تو+

 خط؟ ته شیرسوند ؟تویداد یافسردگ

 

 :کرد یم نگاه زده وحشت یچشما با نیآدر

 !...کردم محافظت ازش من نه_

 

 داشت!...کنه وصل بهم ذهنش تو یزایچ تونست ینم گرفت دست تو سرشو اریسام

 رو شد یم آوار ،تمومش درسته یزیچ هی شدیم مطمئن که بار هر شدیم وونهید

 .سرش

 .... یبچگ تو تو+

 

 مغزش تو یسوف یحرفا و چشماش جلو نیآدر ی چهره...دیکش دهنش یرو یدست

 !کرد وونشید

 

 :زد داد و گرفت دست تو قشوی و رفت نیآدر سمت ها وونهید مثل هوی
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 یبود یاون خودت ای کردیم نگاه در یال از که یبود یکس اون ناموس یب یتو+

 !!!!!بود؟ یسوف اتاق تو که

 

 .کرد رییتغ نیآدر ی چهره حالت هیثان به

 یچشما با و ختنیر هاش گونه رو ناباور شد،اشکاش زیر سر گذشته از چشماش

 .بود دهیچسب قشوی که یاریسام به بود زده زل درشت

 

 دونست ینم ام ،بنفشه گرفت فاصله ازش کرد ول قشوی

 !داده قرار تعرض مورد رو یسوف شیناپدر کرد یم فکر اونم

 ..دیکش شونشیپ رو یدست

 !بود قتیحق کدومش

 ؟!شیناپدر ای بود کرده کارو نیا نیآدر

 

 ؟یکرد کاریچ تو بگو االی نیآدر+

 

 خودشو سر خواست یم که  بود فشار تحت ذهنش یقدر به گفت عجز تموم با

 .وارید تو بکوبه

 .کرد نگاهش ساکت ی افهیق هی با نیآدر

 !!؟یچ یعنی سکوتش نیا
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 ...نبودم من نه_

 

 :حرفاش ونیم زد داد بلند

 .. کرد رهات یچ واسه مامانت پس+

 

 !بود یروان هرزه اون بود یروان اون_

 

 !!!!نگو دروغ حرومزاده ناموس یب+

 

 سمت دییدو کرد وونشید نشست چشماش تو زل وارانه مسکوت که نیآدر نگاه

 :داد تکون جلوش آوردو بزرگ شالق هی اتاقو

 

 !بنال یاریب باال خون تا زنمت یم انقدر+

 

 .. صورتش تو گذاشت شالق با هوی

 اتاق وسط افتاد راه خون و چشماش از یکی تو خورد
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 چرا!!!نداشت؟؟؟ نگهش بعدش چرا پس بود کرده تجاوز بهش تیناپدر اگه+

 ؟؟؟؟؟یستیبهز گذاشتش

 !!!کنه استفاده سو ازش خر سر یب دوباره تونست یم

 

 

 یم راه چشماش از یمزاحم یها قطره فقط دادو یم فشار هم رو دندوناشو نیآدر

 ...گرفت

 

 :زد داد تنش رو دیکوب برد باال شالقو دوباره یسام

 !!؟ینکرد رحم خواهرتم به یعوض ی زاده حروم+

 

 !رهیبگ خودشو یزخما تقاص که نکرد فکر نیا به اصال یسام لحظه نیا یتو

 !خواست یم جواب هی فقط که بود کرده استپ ذهنشو پهلو دو قتیحق یقدر به

 

 همه مسبب پس بود آورده پناه یسام به و داشت وحشت نیآدر از اونقدر یسوف اگه

 !بود نیآدر خود انایجر نیا ی

 

 خواهرش یبرا واقعا اون پس گفت یم نیآدر که بود یزیچ نیهم قتیحق اگه اما

 !بود ریتقص یب بودو گرفته انتقام
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 .گرفت یم راه نیزم رو بازش یچشما از که شد ییاشکا غرق خون

 عوض جاشون انگار قایآورد،دق یم فرود تنش رو شالقو یمیقد تنفر هی با اریسام

 داد؟ یم بودو کرده باهاش که یکار تقاص دیبا حاال باشه شده

 :کرد زمزمه بگه قتویحق تا کرد یم تکرار مدام که اریسام داد ونیم

 !رهیم یانتظار چه تو از نکرد باور مادرم_

 

 .نشست یسام یگوشا تو دویلغز هوا رو معلق یها کلمه یال از حرفش یآن

 .دیکش نییپا بودو خودش با یهرچ قیعم غم هی مثل

 :صورتش تو زد زل ناباور و نشست نیزم رو انداخت شالقو اریسام

 

 !!!؟یگفت یچ+

 

 کشینزد زانو رو که یسام به زد زل منقبض فک ،با قرمزش یچشما با فقط اما

 .شد یم

 

 :گفت نویآدر یپا رو گذاشت دستشو

 !بکن یدار دوست هرکار بعدش اصال!بگو قتویحق شده که بار هی یبرا+
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 :گرفت دندون به لب دیکش یقیعم نفس

 باشه یچ خاطر به کنهیم یفرق چه!یکرد ثابت کامال االن! یمتنفر من از که تو_

 !تنفرت نیا

 

 :گرفت اوج صداش گفت که یا کلمه هر با و گرفت دست تو صورتشو اریسام

 

 ای یکار گناه نبود م.م.خ.ت به که ینبود مهم واسم اگه! زاده حروم یعوض وثید+

 ینکن رحم خواهرتم به که هست وجودت تو یحرومزادگ اونقدر!.. نه ای یکثافت!نه

 !....نه ای یبکن تجاوز بهش که یلجن اونقدر!... نه ای

 ...دید نویآدر ،عجز تارش دید از اما قرمز قرمز بودن پر پر چشماش

 

 ...نکرد قبول... مادرم_

 

 دردناک و ادیز هاش آرواره یبرجستگ که دادیم فشار هم یرو یقدر به فکاشو

 !بود

 

 .... که بود اون بخاطر دیشا.....نکرد باور حرفمو_

 !بود حلقش تو یسام و بود سخت واسش زدن حرف.شد ساکت و داد تکون سرشو

 !یدلسوز از بود متنفر
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 .... داشت یبد ی خاطره!کرد یم وحشت شهیهم گفت شیبچگ از برام یسوف+

 

 :بهش داد نگاهشو نیآدر

 کارو نیا خودتم پس!زمیبر دور رو گذشته یگفت من به تو بود شده یچ ستین مهم+

 ...کن

 

 :شکست یم اونو اریسام با هر و بود یبیعج سکوت

 !نکن فرض خر خودتو انقدر شفافه حست پس! ینیبب یکس با منو یتون ینم تو+

 

 .شد نیزم پخش اون و سرش تو دیکوب سر با هوی نیآدر شد تموم حرفش که نیهم

 

 :زد داد بلند 

 ینم تو گرفتم ایعوض اون ی همه از انتقاممو من!...نکن نگاه من به ینجوریا_

 !بسوزه دلت خواد

 

 ....  دیکش شیشونیپ رو دستشو و نشست اریسام

 ! بود نیآدر اون حال هر به

 !بود شده وونشید بدجور که یروان هی
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 !بکشه گه به اتاقو تا بشه بودباز منتظر بدجور که یریزنج هی

 !بود آورده باال حرفاشو بدجور که یزخم مرد هی

 

 جلوش احمق مرد نیا چطور کرد فکر نیا به و کردیم نگاه ییرها یبرا تقالش به

 نوسانات از پر حال نیع در و بود آروم زمزمه حد در یزیچ هی صداش.کرد سقوط

 :بود احساسات سرچشمش که

 

 ؟یانتقام چطور+

 

 :زد داد حرص با

 !ینیبیم بد شن خالص خودن ای کن بازم ای اریسام_

 

 مادرتو؟ و تویناپدر..؟یکرد کارشونیچ+

 

 

 نشون و خط و اریسام صورت رو کرد درشت چشماشو و دوخت لب اما نیآدر

 !کنم باز طنابو حالت به یوا که دیکش

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  416 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 صورت دوطرف دستاشو کف و نیآدر سمت گذاشت قدم اروم و شد بلند جاش از

 .گذاشت شیمال نیخون

 کنه،انقدر نگاهش نطوریا اومد یم شیپ کم اریکرد،سام نگاهش حرکت یب نیآدر

 !احمقانه حال نیع در و صادقانه

 

 !میبزدل آدم یلیخ من!احمقم و نکبت مرد هی من+

 

 صورتشو تونستیم بزرگ یدورن یریدرگ هیکرد، نگاه اریسام صورت رییتغ به

 !معنا تمام به ی وانهید هی هیشب قایدق!بده نشون خوشحال غم نیع در

 

 دونمیم که نیا با!یا یمعن تمام به یروان هی تو یا وونهید تو دونمیم که نیا با+

 ...روند رو تو خودت مادر

 

 !کرد سر نویآدر مغز حرفاش و

 که گذشت نیآدر ذهن تو لحظه اون تو

 تظاهر هی وابستشه بود گفته بهش آشپزخونه تو که شب اون مثل وقتچیه حرفا نیا

 . نزد هیثان دو تو قلبش که بود یواقع یقدر به حرفاش! نبود محض
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 هاتو عقده یدار دوست بازم یطیشرا هر تو یدیبخش منو نکهیا با تو دونم یم+

 مادرت مرگ باعث کا یباش یکس اون تو دیشا دونمیم نکهیا با!..یکن یخال سرم

 ...بازم شده،

 

 .کردیم باز نویآدر یپاها دور طناب یگره همزمان زدیم حرف که یمدت تمام

 یگره رو شد خشک دستاش نیآدر حرف با اما داد ادامه شدن، آزاد کامال پاهاش

 :دستاش یرو طناب

 

 که یآدم با نظرت به کردم کارو نیا یشکست یروح نظر از خواهرمو که ییتو با_

 !کردم؟ کاریچ بست قتیروحق چشمشو که یکس و بود انیجر نیا مسبب

 

 جونشم تو تا عطشش که بود شده خون غرق یقدر به آدم نیا زدش حدس درست

 !بود کرده نفوذ

 

 یآورد خودم به منو! تو اریسام...تو اما_

 

 خودش به آدم شهیم باعث که داره وجودش تو یزیچ هی که بود گفته بهش ام یسوف

 !ادیب

 !بود دراومده باالخره نیآدر یصدا

 !بود صداقت یتشنه فقط وحشتناک یلعنت مرد نیا
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 !یبکن دربارم یفکر چه... که بود مهم واسم کجا و چرا دونمینم من_

 

 !شیلعنت یچهره بود،تو داده عذابشازحد شیب که یمرد یچهره تو بود زل اریسام

 

 !پرت و چرت مشت هی!چرته نایا که کنم ثابت خودم به خواستمیم هربار یول_

 

 !صورت هر در..دادیم عذابش هم حاال

 .یحرف هر با

 

 دونمینم یجد!هیچ اسمش دونمینم_

 

 . رفت عقب عقب اریسام اومد جلوتر که نیآدر

 

 !بشم عاشق بخوام که ندارم یقلب من_

 !ندارن ام یحساب درست مغز من!کنم خرج برات که ندارم یاحساس

 

 : بهش دیچسب بستش یدستا با نیآدر واروید به خورد پشتش
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 وونهید ستین خونه نیا تو نفسات کنمیم حس که هربار اما!داره مشکل مغزمم من_

 !..رمیگیم یهار!شمیم

 

 ترک اریسام خشک یگونه رو.بود تر برنده و تر سوزان یریکو باد هر از نفساش

 .انداختیم

 

 !کنه لمست یکس من جز نمیبب تونمینم من_

 

 !بود داغ کشنده تب هی حد در نفساش

 !چشماش تو از دید وجودشو ته ته اریسام

 ..بود چشماش تو که رو یزیچ اون دید باالخره

 !محض یکیتار نیا.!.بود چشماش جلو یگشت،ولیم دنبالش مدت نیا تموم

 .بود نشده متوجهش موقع اون به تا فقط!رو هی و دست هی رنگ نیا

 

 !محضه یوابستگ و تیمالک اسمش+

 

 :نیآدر دارنبض عضو رو بدنش چپ ،سمت دیتپیم ناجور که ییجا گذاشت دستشو
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 .ادییم نجایا از+

 

 :داشت فاصله لباش با متر یلیم هی ی اندازه به که یطور کرد کینزد یلیخ سرشو

 

 !داره قلب ام یوونیح هر+

 

 ..منتظرشو یلبا کرد شکارش یوحش وونیحهی مثل نیآدر

 

 !هم دادن زجر واسه نه بود نهیک یرو از نه بوسشون

 !تنفر نه بود عشق یرو از نه بوسشون

 !دروغ نه بود یجنس الیام یرو از نه

 انیعر که بود یاحساسات اتاق هی یتو اما! انهیوحش بودهرچند بوسه هی وفقط فقط

 ! گرفت شکل صداقت یرو از که بود یابوسه و شد

 !عاشقه دوتا نیب عشق از وفادارتر شکسته قلب دوتا از برخواسته ی بوسه

 اون یزیچ و خطه ته شکنهیم که ی،کس ارهیم بوجود یایقو احساس غم

 !اسمعجزه هی شک یب گردونهبرش که باشه ام یزیچ اگه ،و گردونهیبرنم

 

 .دیچیپیم نفساشون نیب دستبند  یبدنه کوچک،به ریزنج خوردن یصدا
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 !بود نرفته فرو یاخلسه نیهمچ یتو شیزندگ تو حال به ؛تا دیکش عقب خودشو

 .بود باز باز چشماش نیآدر بود،اما بسته چشماشو اریسام خلسه نیا یتو

 !ادیم سرش به دارهیچ نهیبب باز چشم با خواستیم انگار

 

 به یلیخ یلیخ کردیم حس.دیکش یقیعم نفس و نشست نیزم رو وارید کنار اریسام

 !کهینزد خوادیم که یزیچ

 . نیزم رو خوردکنارش سر نیآدر

 !بود باشه،خمار زده نیمورف انگار

 

 انورهیس خوردن مثل موندن کنارت که یبزرگ یحرومزاده هی دونمیم نکهیا با+

 !مونمیم احمق هی مثل بازم اما

 

 :درآورد بشیج از گارشویس

 !..کنمینم بازت+

 

 :کرد دود گارویس و کرد روشن فندکشو

 آزاد زارمیم ساعت هی یروز مثال!کنمیم تیاهل دارم کنمیم حس ینجوریا+

 !یبگرد
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 :زد یپوزخند نیآدر

 !مرزته و حد یب حماقت جذابت یایژگیو از یکی_

 

 !پاهاشش یجلو کرد پرت درآوردو چشماش یجلو دستبندو

 :دیکش اریسام یلبا  یرو از گارویس و داد قوس و کش دستاشو

 ام؟یبرب نیا پس از تونمینم یکرد فک نکنه_

 

 :گفت و زد یقیعم پک نیکرد،آدر نگاهش رفته باال یابروها با

 آوردن واسه بودم راه هی دنبال منم!..آلمان فرستادنم درس یبرا بودم که نوجوون+

 ..خودم شیپ یسوف

 

 :وارید رو عکس قاب به زد زل و وارید به داد هیتک سرشو

 فهمه؟یم یچ بچه پسر هی خب یول کردم دایپ آدم قاچاق باند هی+

 

 یکم هی که بود یاچهیقال یشهیر خیم چشماش که یاریسام صورت به داد نگاهش

 .بود دهیچک روش  شینیب خون از

 

 :دیکش شینیب دردناک استخوان به یدست
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 ادی ازش زایچ یلیخ!.بود یجالب مرد سشونییر..کردن خودشون باند وارد منو_

 !گرفتم

 

 !بود داده هیهد بهش زخم یکل که یجالب مرد

 

 :کرد استپ نیآدر یباصدا اما شد بلند جاش از

 ؟یکن میاهل دیبا که میوونیح هی من تو نظر از_

 

 !..میکن یزندگ هم بدون میتونینم تو و من+

 

 :فشرد و ششونه رو گذاشت دستشو کنارشو سادیوا و شد بلند

 !محضه یوابستگ هی نی،ا یگیم راست_

 

 :کرد نگاه مرخشین به سمتشو دیچرخ اریسام

 هستم که ینجوریهم منو فردا یول کن یخال سرم یدار عقده یهرچ ایب امشب+

 چالش نجایا امشب نجا،یهم!کن رها جنونتو!..کرده رها رو گذشته که یکس!نیبب

 !کن

 پس کردیم آدما یبهیغر یدستا کینزد پوزشو داشت درنده و یوحش وونیح نیا

 خطر به بود ممکن که یمرگبار و کشنده گاز ترس از یحت!نزد پسش اریسام
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 تا گذاشت و دینکش عقب برنده و زیت یدندونا نیا مقابل از  دستاشو اون.بندازش

 .کنهینم دشیتهد یخطر کنه حس تا کنه لمسش

 .نروند خودش از اونو

 یدرخششو،وقت دید نور یتو یوقت گذاشته رونیب یکیتار از پاهاشو دید یوقت

 ! توجه هی مستحق یهرکس و یزیچ ،هر داد فرصت هی ،بهش دید انیعر حساشو

 

 !خودم روش با یول عدالتم دنبال فقط من....جنون؟_

 

 کنه؟ینم تتیاذ یبد عذاب یگناهیب نیع در ویکی نکهیا+

 

 :کرد زیر چشماشو

 تو؟..؟یگناه؟کیب_

 

 :داد تکون سرشو اریسام

 ؟یکردیم کاریچ شدیم شیزیچ اگه یزد مشت با که ویپسر!نه+

 

 !گناهکارم من کنهینم اعتراف یگناهکار چیه اریسام...بود؟ گناهیب اون_

 

 !...بود مهم  یکی اما...نبود مهم زیچ چیه و کس چیه نیآدر واسه
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 .بود سادهیوا جلوش که یکی

 

 دیفهمیم خونو تنها اون بود؛ سخت درکش یگاه اما داشت ییرو تیشخص نیآدر

 یبچگ تو ذهنش یگوشه هی یتو که یوحشت از احساساتش و بود آشنا مشت با ،فقط

 .گرفتیم نشات بود کرده خشک جا

 

 !میبزن همو مرد مثل ایب+

 

 ! بود دهیفهم نویا اریسام

 .داده زجرش نیهم واسه کنه عبور زخماش از نتونسته نیآدر که بود دهیفهم

 !اطرافشو یآدما یهمه همه اونو هم

 

 .نیآدر فک سمت کرد پرت و کرد مشت دستاشو یمعطل یب

 !یزد پسرو اون نکهیا واسه نیا+

 

 !هواشیب مشت از خورد جا

 کف نشست یسام مشت و آورد جلو دستشو نی،آدر کرد بلند دومشو مشت که نیهم

 : آورد فرود یسام شکم تو آوردو باال زانوشو ، دستش

 ! یدیبوس اونو نکهیا واسه نمیا!خوبه_

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  426 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 یبعد لگد اما شه بلند جاش از کرد یسع و شد  زانو ،چهار افتاد نیزم رو اریسام

 :پهلوش تو خورد

 ! توسرم یدیکوب سنگ با نکهیا واسه نیا_

 

 :نشیس قفسه تو خورد بدجور یبعد

 !یبست دستامو نهیا واسه نیا_

 

 :شد بلند یسام استخون تق یصدا

 !یبست پاهامو نکهیا واسه نیا_

 

 نیزم پخش گندش کلیه هوی، نویآدر یپا ریز کرد دراز پاهاشو زنون نفس نفس

 .شد

 :شکمش تو دیکوب پا پاشنه با

 ....نکهیا واسه+

 

 :زد نفس نفس نیآدر همراه و نیزم رو کرد ولو خودشو

 !ینیآدر...تو+

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  427 
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 :برگردوند اریسام سمت سرشو

 ؟یچ_

 

 رونیب مغزم تو از که یکی!کنم ولش تونمینم که یعوض هی!ینیآدر نکهیا واسه+

 !رهینم

 

 

 ،اخم کرد یخال نیزم رو یسام سر کنار مشتشو هوی و نشست جاش یتو نیآدر

 :گفت و کرد

 !ییتو دهیتهد که یکس نجای؟ایشینم متوجه_

 

 :گفت صورتش تو دشیکش خودش سمت و گرفت محکم قشوی

 !یلعنت و مخرب دیتهد هی_

 

 :زد لب دیکش که عقب دیبوس لباشو محکم

 !شمیم یمتالش ینباش!برام مونهیم هیبخ مثل_

 

 !یکن جادیا تر" قیعم" زخم هی که، یکن فراموش زخمو هی یتونیم یموقع

 !نیآدر یبرا بود قیعم زخم همون اریسام
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 که انداخت ینگاه اریسام به و کرد حرکت نیماش سمت و کرد قفل درو نیآدر

 . ذارهیم عقب صندوق تو ساکشو

 

 !داشت یسست و کرخت حالت و بود حرف از پر فکرش نشست که نیماش یتو

 .داد حرکت  نویماش نیآدر

 .گشتیبرم داشت ها ماه از بعد باالخره

 .بود اومده رونیب یسرگردون نیا از حاال و بود شده روشن براش یادیز یزایچ

 !کنه متعجبش که نبود یدیجد زیچ چیه و دیترسینبود،نم دل دو گهید

 

 ریخم هی مثل حاال که بود شده گرفته یباز به ذهنش یقدر به مدت نیا تموم یتو

 !گرفتیم شکل راحت منعطف

 . بود کنواختی و آروم نیماش حرکت

 .نیماش یفصا یتو دیچیپ یآروم یصدا.فشرد ضبطو دکمه

 

"Love me, love me, love me, love me, say you do 

 ("یعاشقم که بگو باش، عاشقم باش، عاشقم باش، عاشقم باش، عاشقم)
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 درد و بزرگ یاندازها دست.بود شده انداز دست از پر نیآدر ورود با شیزندگ

 !آور

 داشت یزیچ هی واقعا شد؛انگاریم تکرار نوار هی مثل ذهنش تو شبید یحرفا تموم

 کرده عشیمط نطوریا بودو دهیکش رونیب نویآدر درون یوالیه نیا که وجودش تو

 !بود

 

 !بود شده شیزندگ عطف ی،نقطه نیآدر قول به اما نبود معلوم ظاهر به دیشا

 ...افتاد هم رو کم کم کرد؛چشماش نگاه رو جاده و شهیش به داد هیتک سرشو

 .شد دهیکش یقیعم خواب یتو ذهنش

 

 هیتک یصندل یپشت به سرشو نیماش زیر یتکونا خاطربه  یداریب و خواب یتو

 داد؛

 

 تن رو دنیکوبیم کیچ کیچ بارون یهاقطره و بود گرفته بخار هاروشهیش

 !نفوذ قابل ریغ و سیخ آسفالت

 

 رو پاشو محکم شد مجبور نیآدر و دیکش ییال شاگرد در کنار از سرعت با ینیماش

 تو صورت با تا شد مانع نیآدر یدستا اما شد پرت جلو به یکم یبزاره،سام ترمز

 !بره شهیش

 .نشد داریب بودو قیعم خوابش
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 !کنه تصادف بود ،ممکن کرد نگاه زیل یجاده به یعصب

 سمت چرخوند نگاهشو هاش شونه یرو ینیسنگ جسم حس ،با جاده به داد حواسشو

 . اریسام

 .کرد نگاهش چشم گوشه از هاش شونه یرو بود خورده سر یسام سر

 

 

"For we're like creatures in the wind, and Wild Is the Wind 

 !("خشن و یطوفان یم،بادیباد خالقان مانند به ما)

 

 .نییپا کردیم شره آب شکل به داخل یها شهیش  یرو بخار و بود گرم

 

 .خوردن صورتش تو انهیوحش بارون یها ؛قطره کرد باز یکم رو شهیش یال

 !بود خوب یلیخ هوا

 

 هم از و سنگ دل تو کوبنیم خودشونو یادیز مدت که یآب یهاقطره مثل درست

 !کننیم نفود بهش و یمتالش هم از سنگو هی سرانجام پاشن،امایم

 !قلبش تو کرد نفود آروم آروم حسم نیا

 

"Let the wind blow through your heart 
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 ("بوزه قلبت به باد بذار)

 

 هر و خونش یها قطره تک تک تو شد ریسراز و شکاف سفتو و سخت عضو نیا 

 !جونش تموم تو شد پخش ضربان هی مثل دفعه

 

 سمتش فکرشو وار وونهید ینجوریا که شیزندگ تو بود یکس زودتر کم هی فقط اگه

 نیا به وقت چیه دیشا  بده، سوق سمتش خودشو ینطوریا کنه یکار بکشه،که

 !دیپوسینم درون اندازه

 

 تشیشخص بودو انداخته پوست مار مثل حاال بود شده شهر نیا وارد که ینیآدر

 .بود شده عوض

 

 ار؟یسام_

 !بود ،خوب نکرد افتیدر یجواب

 !بمونن آدم خود شیپ دیبا حسا یبعض یگاه

 

 !میدید همو ینامناسب تیموقع تو فقط!میهست یمناسب یآدما هم یبرا ما من نظر به_

 

 .بود ریفراگ نیماش داخل یبیعج سکوت
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 .شکستشیم ینرم به زن یخواننده یصدا آروم تمیر که یسکوت

 

 !خوشحالم بابت نیا از من_

 

 :کرد خوابش غرق یچهره به ینگاه مین

 ار؟یسام_

 

 !خوابه بشه مطمئن تا کردیم صداش

 

 ؟یچ شدیم معکوس یچ همه اگه_

 بد ما!بود ینجوریا من دوروبر حداقلش!کننیم تموم بد کننیم شروع خوب همه

 ؟! میبر شیپ خوب یول میکرد شروع

 

"Wild Is the Wind 

 !("هیوحش یلیخ باد)

 

 !بود رحم یب یادیز آدم نیفشرد،ا روهم محکم چشماشو اریسام
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"Wild Is the Wind 

 !("هیوحش یلیخ باد)

 

 

 

 

 

 ■□قــــــــبلسالیســـــــــ■□

 یدستا باهاش که یفیکث دستمال و کرد متوقف رمردیپ کنار نشویسنگ یقدما مرد

 داد خشنش یصدا با, صورتش سمت کرد ،پرت بود کرده پاک روغنشو به آغشته

 :زد

 داشته سود واسم بود قرار بچه نیبهم؟ا یزد یضرر چه یدونیم!سگ تخم_

 !ارزش یب خون یلخته هی شده یچ حاال!باشه

 

 و نشست زانوهاش رو شدش جمع صورت با و برداشت سرش از کالهشو مرد

 :کردن صحبت به کرد شروع تند تند گرفت قرار سرش رو که اسلحه.کرد التماس

 ! دارم پسر هی من* !اکوبی+

 :داد فشار شتریب رو اسلحه مرد

 !کنه جمع نجایا کف از جنازتو تا هست یکس باش دواریام پس_
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  تر دهیترس  مرد ی،صدا گذاشت ماشه رو دستشو و دیکش عقب* درویاسال که نیهم

 :شد بلند

 .خوردیم وول یکشت تو موش مثل کردم داشیپ من اکوبی+

 

 مردانه*اسم آلمانی 

 !گلنگدنه همون*

 کردنش مسلح یبرا که هست اسلحه از یجزئ هی که بگم دوننینم که ام ییاونا)

 !(شهیم استفاده

 :دیکش رنگش قرمز به لیما و بلند یشایر یدست و کرد اخم

 ؟یزنیم زر یچ_

 

 انبار تو بود دهیخز گربه ،مثل کردم داشیپ بارا از یکی یال روزید من اکوبی+

 !یپشت

 

 :گذاشت گلوش ریز آوردو نییپا رو اسلحه

 !کنم جبران بزار+

 

 :برد مرد صورت کینزد شدشو دیکل یدندونا

 کنم؟ باهاش تونمیم کاریش؟چیبرد نیب از که یاون یجا پسر هی_
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 :زدیم نبض تفنگ یلوله ریز گلوش یبرجسته رگ

 یکس که نیا بدون!اومده بزرگ اکوبی یکشت تو که هیعوص چموش چه نیبب+

 !مسافرمونه هست یروز چند...کنمیم فکر!بفهمه

 

 :فشرد مردو گلو دست با دیکش عقب رو اسلحه اکوبی

 ته از یبنداز خطر تو بچشونو جون و یش کینزد حامله یزنا به گهید بار هی_

 ؟یشد رفهمیش!برمشیم

 

 :کنار کرد پرتش محکم

 که پسره نیا!برام نداره استفاده گهید یخورد که یگه با ایدر تو بنداز رو زنه_

 کجاس؟ یگیم

 

 :شد بلند جاش از و گرفت یکشت یهاکناره از دستشو

 .بستمش طناب با انباره تو پسره+

 

 وارد و داد هل رنگو سفسد و نیسنگ در.کرد حرکت انبار سمت یاکوبنده یقدما با

 انبار کنار رکیت به داشت ییطال یهاهیسا که بلند یموها با یقدبلند یبچه شد،پسر

 !بود کبود صورتش و آلود خون شینیب و بود شده بسته
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 تو کفشش حرکت ریج ریج یصدا.کرد حرکت سمتش و بست سرش پشت درو

 :شد متوقف کنارش درست و دیچیپ پسر یکوشا

 

 نجا؟یا یکرد جا خودتو یچطور_

 

 

 

 

 

 

 !بود نیکاب کف دراز به دراز پاهاشو بودو افتاده نییپا سرش همچنان پسر

 :فشرد و گذاشت پسرک الغر بایتقر یپا مچ رو پاشو

 ؟ییکجا ؟اهلیفهمیم یآلمان زبون_

 

 تکرار یسیانگل به جمالتشو بود،مرد نیزم کف به نگاهش همچنان پسر اما

 : گفت یسیانگل به اومد باال پسر سر.کرد

 !خوامیم کار من+

 

 .اومد فرود پسر یمچا رو یدیشد صرب با  شد بلند مرد یپا یپاشنه
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 !نشد خارج پسرک دهن از یداد یصدا مرد انتظار برخالف اما

 !بود لباش شدن جمع اکشنشیر تنها

 :پسرک کنار نشست پاهاش یرو و دیکش شاشیر به یدست

 که نیهم!پسر جرم   هی یکس یشخص میحر به یقانون ریغ ؟ورودیکار چه هه_

 !دمتیم سیپل لیتحو یخشک میبرس

 

 صادر که ییکاالها نیا ریز دونمیم من اما! یکنیوام سرت از منو یدار+

 !یکنیم جا جابه یچ واقعا یکنیم

 

 یمرد ایدر هی وسط!داشت یجرات چه انداخت ینگاه خونسرد پسر نیا به مرد

 !کردیم دیتهد کلشویه دوبرابر

 ..فشرد مشتش یتو پسرو یشد،چونه جالب براش

 

 اد؟یب سرت ییبال هی  یترسینم اصال تو_

 

 :رفت فرو چشماش تو قیعم پسر نگاه

 !میکشینم نیهم نه؟واسه بود نکرده نفوذ ستمتیس تو ینجوریا یکس تاحاال+

 

 !بود یعوض و چموش بد پسر نیا!کرد ییباال بلند خنده مرد
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 گهید راه که یعوض یکوچولو یفرار هی دمی؟شاینیبیم لمیف ادیز یزد توهم_

 !ینداشت

 

 :زد داد پسر

 !ستمین یفرار!بکنم کارو نیا خوامیم منم!یکنیم جا جابه ادم تو+

 

 یهمه با هرحال به!شونهیتیشخص تیخصوص هی هی گنیم راست شهیهم ها بچه

 !بود بچه پسر هی اونم شیرکاهیزآب

 

 :شد بلند جاش از

 ؟!بچه سالته چند_

 

 دوازده+

 

 :رفت رونیب در از و دیچرخ..خوردیم بهش شتریب دیپر باال مرد یابروها

  ای اسیدر وسط جنازت ای آفتاب غروب_ 

 !یسابیم رو نجایا کف یدار
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 .شد بسته محکم مرد سر پشت درو

 !بود افتاده در کنار که یکوچک دار زامن یچاقو رو موند پسر چشم

 !کنه امتحانش خواستیبود،م گداشته جا اونجا عمد به مرد که ییچاقو

 !ارهیب خودش شیپ خواهرشو نکهیا بود سرش یتو زیچ هی فقط نیآدر

 .کرد نگاهش کمر به دست و مرد یجلو کرد پرت رو چاقو

 خودش به یادیانداخت،ز ینگاه دشیجد یگربه به و دیپر نییپا عرشه از اکوبی

 .داشت نانیاطم

 :انداخت بهش یاگهید نگاه و دیچرخ دورش

 ؟یدیفهم پرتارو و چرت نیا کجا از_

 

 .انداخت بهش یدار معنا نگاه ششونه رو گذاشت دستشو

 

 !کارمهی دنبال فقط!نگفتم یزیچ حرفا؟من کدوم+

 

 منظورشو زود!بگه کجا ویچ یزمان چه دونستیم قایدق پسر نیزد،ا یکج لبخند

 .گرفت

 

 : کرد وارد الغرش بایتقر یهاشونه به یفشار انگشتاش سر با
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 《Liebe kann Berge versetzen》:گهیم که هست یآلمان المثل ضرب هی_

 

 :اکوبی روشن یچشما به داد نگاهشو پسر

 یکن ردش یخوایم که ی؟اونیزنیم شیآت و آب به یدار یک خاطربه تو+

 ه؟یک طرفاون

 

 !میزندگ کل_

 

 

 

 

 

 ■□■□حال زمان■□■□      

 

 افتاد که بهش نگاهش و کنار بود زده نیآدر کرد باز چشماشو نیماش یتکونا با

 : گفت و دیکش ییباال بلند ازهیخم

 

 من یجا ایب_
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 .جاشد داد،جابه بدنش به یقوس و کش و کرد باز نویماش در

 زد استارت و نشست راننده یصندل یرو

 

 افتاده؟ گوشه اون چاقو هی نیبب_

 

 یچاقو هی.بود افتاده ترمز پدال کنار یکوچک جسم انداخت ینگاه پاهاشو ریز

 کوله و کج فونت هی با دستش ی،رو کرد نگاهش و برداشتش!  یمیقد دار ضامن

 :بود شده نوشته

Liebe kann Berge versetze 

 

 .کرد دراز نیآدر سمت کرد،اونو زمزمه لب ریز

 !زنهیم یمیقد یلیه؟خیچ انشیجر+

 

 !هیادگاری_

 

 روش؟ نوشتهیچ+
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 رفتش رو و رنگ یدسته ی،رو کرد نگاهش قیدق و گرفت جلوش رو چاقو نیآدر

 !دیدیم خودشو ریتصو انعکاس

 

 کنهیم جا به جا را ها عشق،کوه یعنی_

 

 زد یپوزخند و کرد میتنظ رو نهیآ یسام

 :گرفت اریسام سمت رو چاقو یزیت نیآدر

 ؟یخندیم یچ به_

 

 واقعا یداشت نگه سال همه نیا شویادگاری که باشه مهم برات اونقدر یکی نکهیا+

 !زهیآم تمسخر

 

 یهالبه سمت شد کج نیخودش،ماش سمت دیکش فرمونو و انداخت دست هوی نیآدر

 .موند جا به آسفالت یرو یرنگ پر ترمز وخط جاده

 دور انداخت دستشو بالفاصله نیآدر طرف شد پرت یسام نیماش دیشد حرکت با

 رو رو چاقو یزیت برگرده سرجاش و کنه حفظ تعادلشو بتونه نکهیا از قبل گردنشو

 .گذاشت گلوش

 :زد داد بلند گذاشت سفتش و محکم یمچا رو دستشو

 ؟؟؟یبد کشتنمونبه یخوای؟میکنیم یغلط چه یروان+
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 :کرد ادیز دستاشو فشار نیآدر

 !زنهیم شیآت آدمو حرفات!یسام یناموسیب یلیخ_

 

 :کنه فرار دستش ریز از کرد یسع و کرد اخم

 !گفتمیچ ه؟مگهیچ+

 

 :دادیم فشار هم رو محکم نه،فکشویبب نویآدر یافهیق تا داد هل عقب به سرشو

 م؟یدار نگه من که یدار یزیچ تو_

 

 .سوالش پر نگاه تو شد قفل چشماش

 !بود احمق کودن هی اریسام نظرش به

 

 !برمیم ازتو کهیت هیمن نه که اگه_

 

 .چشماش  ریز چسبوند چاقو

 !کردیم نگاهش کرده هنگ و دنیچرخیم تند تند اریسام یمردمکا

 !مهمه براش گفت بهش خودش زبون به یلعنت نیا

 گفت؟یم بهش داشت که بود روز چند
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 ثابت بهش ازهین کردیم حس هنوزم انگار کردینم عادت.کرد بسته بازو چشماشو

 ! بشه

 

 !برات دارم یزیچ هی من+

 

 :نشست روندو عقب نویآدر دست  

 ؟یدار نگه یادگاری هی من از یخوایم_

 

 شتریب دیدیم شتریب رو چهره نیا یکرد،هرچ نگاه اریسام به و بست چاقورو

 کرده آشکارش ایتازگ که یدیجد حس از تیعصبان از نه!اومدیم جوش به خونش

 !بود

 

 که یکس سیف تو سیف درست دیکش جلوتر خودشو خوابوندو رو یدست اریسام

 :کردیم نگاهش حرکتیب

 

 !یوفتیب من ادی یکرد نگاه خودت به وقتهر تا دمیم بهت یزیچ هی من+

 

 :کردیم نگاهش زل زل و باز مهین یشهیش یلبه بود گذاشته دستشو
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 یگاه اما شدم وابستت گفتم بهت خودم نکهیا با هنوز من!ییطورای سخته برام+

 !زنهیم پست ذهنم

 

 :کردیم نگاهش همچنان و چسبوند یصندل یپشت به شتریب خودشو نیآدر

 !یداشت تجربشو خودت!گمیمیچ من یفهمیم تو+

 

 !بود احمق یلیخ اریسام! زد یخندشین

 !بود یزندگ سبک هی نیآدر یبرا کردیم ادی تجربه اسم به ازش که یزیچ

 

 :یصندل یپشت رو صورتش کنار گذاشت دستشو

 ؟یچ تو!کنمیم اعتماد بهت من نایا یهمه با یول+

 

 .کردیم نگاه منتظرش صورت به یکوچک اخم با و قیدق اریسام

 بود اریسام اون نباشه یهرچ.زدیم دید مردمکاشو زدن پلک بدون صاف نیآدر

 !بود کرده جادیا چرخش روحش یتو درجه شصت و صدیس که یکس

 الیخ بودو انداخته چنگ قلبش یتپنده و سالم یکهیت هی یتو ثابت زیچ هی مثل

 .نداشت جداشدن

 

 !یناموسیب یلیخ!گمیم نیهم واسه منم_

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  446 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 !اومد کش اریسام لبخند

 اصال که یکس ،با نداشت انتظارشو اصال که ییجا  چیواپ و چیپ یجاده هی وسط

 تو شناور بودو ستادهیبزنه،ا حساب حرف دوکالم بتونه یروز کردینم فکرشم

 !کنه دایپ روحشو لمس رقابلیغ یجاها داشت یسع نگاهش

 

 تجربه ییهابوسه ای،تازگ دشیبوس قیعم و التهاب پر برد جلو سرشو سرعت به

 !لرزوندیم بدجور دلشو ته بلکه کردیم داریب شویجنس رگ تنها نه که کردیم

 گوشت رو داد فشار محکم دندوناشو زدناشون نفس ،نفس یوانفسا تو آخر یلحظه

 ..نیآدر یلبا لرزون و قرمزو

 دیکش عقب که سرشو اریصورتش؛سام کنار از دیچک قرمز شهیهم عیما نیا خون

 .بود آلودخون دهانش دور

 

 :کرد زمزمه آروم 

 !خاطرس هی ینشونه یزخم هر!تیادگاری+

 

 :گفت باشن داده دست از یزیچ که ییکسا مثل نیآدر

 !رهیم اثرش زود نیا_

 

 !داشت صداقت یادیز ایتازگ!بود رحمیب یادیز آدم نیا
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 که یخون وندیپ هی مثل گذاشت، لبش کنار و درآورد بشیج یتو از یدستمال اریسام

 !بود ینشدن نابود اششهیر که کرد جادیا یزیچ هی شکنهینم وقت چیه

 

 دستاش که دارش کش ینفسا نیب موقع همون  ارزششبا یادگارین،یآدر یچاقو

 . بود افتاده نیماش شدن،کف شل

 

 !باشه داشته ادامه یزندگ بازم  اما داد دست از رو زایچ یلیخ بشه دیشا

 

 

 نگاه اریسام یچشما تو ناشنوا و خمار نیآدر اما دیچیپ فضا یتو یلیتر بوق یصدا

 !ارویسام لباس نی،آدر دیدر هوارو نایماش عیسر حرکت یکرد،صدایم

 زخمت و گرم یدستا و دیکشیم آتش به هارو چوب یسوزان شیآت جلوتر دومتر

 .ارویسام ملتهب و رهیت پوست نیآدر

 اومدیم گوشاش تو از قلبش یصدا

 بخار تنش یرو از عرق کوچک یهاقطره که بود ادیز اونقدر بدنش داغ حرارت

 .شدنیم

 آب یها هقطر و بود شده مات و تار زدناشون نفس نفس شدت از نیماش یهاشهیش

 .انداختندیم چنگ وارید درو به شهوت شدت از که ییدستا یجا رو ذاشتیم جا رد
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 کمربند سگگ بند دستاشو و درآورد یبیعج یصدا گلوش ته از یسخت به اریسام

 .کرد نیماش یوارهید به متصل

 شدت از سختش و سفت یباشه،بدنه وصل *کیپنومات ستمیس نیماش یرو که انگار

 .شدیم نییپا و باال لرزه

 

 :دیبلعیم کلماتشو از یادیز حجم دم هر با و بود شهوت به آغشته نفساش نیآدر

 !بسه.. اررریم..سا_

 

  یصندل یپشت به داد هیتک محکم سرشو

 رونیب مغزش از کردیم وونشید دویچیپیم سرش یتو مدام که ییصدا کرد یسع

 .کنه

 دایپ انیجر دستش یرو یحجم پر یداغ کرد شتریب یسام آلت دور که دستشو فشار

 یرو ملتهبش و داغ یشونیپ و سمتش کرد سقوط اریسام سست و کرخت کرد،تن

 .نشست نیآدر یهاشونه

 

 

 !(برقصه نیماش اصطالحا شهیم باعث که یستمیس نیهم)هوا میتنظ ستمیس*

 :گفت گوشش کنار و دیکش یسام براق و کرده عرق یموها نیب دستشو

 !کن جبرانش واسم!ایکرد حال خوب_
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 :ومدیم چاه ته از صداش

 !یبکن بتیغر و بیعج یعادتا نیا حال به یفکر هی دیبا توام+

 

 :بودن باز زور به پلکاش دشیکش عقب و گرفت شونشو

 منظور؟؟_

 بودو دهیکش ته شیانرژ ،بدجور داره نگه صاف نشویسنگ سر  کرد یسع اریسام

 . بود شده آلود خواب

 

 !بنال یسام یه_

 

 روند کنار نیآدر یپاها یرو از تنشو و دیکش قرمزش و کرده پف یچشما به یدست

 راننده یصندل رو کرد پرت خودشو و

 .کرد درست لباسشو

 یاجزا تموم دیسرکش نفس هی و  برداشت نیماش یشهیش یجلو از و آب یبطر

 !بودن شده ملتهب داغش تب یتو بدش

 :دیچرخ نیآدر سمت یور هی و نویماش عقب کرد پرت رو یخال یشهیش

 

 یخال سکست یتو ،حرصتو یرفت گا به و یدید آزار چون تو من نظر از+

 !یکنیم
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  یامتفکرانه حالت با و گذاشت لبش یرو دستشو و سمتش دیچرخ یورهی هم نیآدر

 .کرد نگاهش

 

 !داره یاشهیر اثر هی نیا+

 

 :گفت و  داد باال ابروشو نیآدر

 ؟یشد خب؟روانشناسم_

 

 :گفت و داد نیچ چشماشو زشیآم تمسخر لحن از

 ! میجد االن من+

 

 :دیکوب شگونه یرو یاگونه هشدار حالت و یآروم به برد جلو دستشو نیآدر

 

 !یاریدرن دونارم زیچ همه نیا یادا و یند ور و شر یفتوا یالک بهتره_

 

 :شد دوال یکم سمتش

 !هستم که نمیهم من_
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 :داد باال ابروشو

 ! یشد وابسته بهم ینجوریهم!یدید ورژن نیهم تو منو تو_

 

 :داد ادامه نیآدر.. زد پلک

 !یخوایم ینجوریهم منو_ 

 

 :گفت و گرفت سمتش اشارشو انگشت

 !یکن عوض منو نکن یسع_

 

 ؟ینکرد عوض منو مگه چرا؟؟تو+

 

 شده غرق یکیتار یهیسا یتو اریسام یچهره و  رفتیم یکیتار به رو هوا کم کم

 .بود

 کهنشو یزخما که یخاطرات شینوجوان دور خاطرات سمت رفت ذهنش نیآدر

 .دنیبر تر قیعم و قیعم

 شیزندگ بزرگ مرد که یروز بود زده اکوبی به یروز هی خودش حرفو نیا

 !رفت و کرد رهاش رنجور و خسته

 .شد ادهیپ نیماش از و کرد جدا اریسام صورت از خشویم نگاه
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 کالفه که کردیم نگاه نیآدر به اریکرد،سام باز درو و رفت راننده گاهیجا سمت

 !ستین جالب شیدرون حال اصال دادیم نشون پوستش یقرمز!شده

 !نهیبش نیآدر تا دیکش کنار خودشو

 .انداخت جاده یتو نویماش و زد استارت

 فشار قدرت تموم با فرمونو که ییدستا شد قفل دستاش یرو اریسام یچشما

 !دادنیم

 . کرد سکوت نیهم ی،برا شدیم بزرگ یریدرگ هی باعث فقط زدن حرف

 !بشه تموم نداشت قصد که یاجاده رو انداخت چشماشو و یصندل به داد هیتک

 عمارت به دیرسیم پاش نکهیا محض به

 !شدیم عوض یچهمه

  کردیم رییتغ زیچ همه و کس همه

 ! نیآدر به انداخت ینگاه مین

 !کنه رییتغ نداشت قصد اون!...اون جز به
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 □■□قبل سالیس■□■

 ■■آلمان■■

 

 :زد ادیفر بلند و زد پسر گوش یتو  یمعطلیب و دیپر نییپا عرشه یرو از

 !بده انجام درست کارتو نگفتم بهت مگه_

 

 .بود کوتاه زبونش حاال و بود زده گند انداخت،بدجور نییپا سرشو

 :گرفت مشتاش تو قشوی و زد صورتش یتو یا گهید محکم یلیس اکوبی

 !یریم در قصر نکن فکر!یافتاد ریگ توام وفتمیب ریگ من!یعوض منو نیبب_

 

 محکم جسمشو یپشت انبار یتو دشیکش همراخودش یعصب دید که خونسردشو نگاه

 :انبار سرد و یفلز کف یرو کرد پرت

 !تخمته به یچ همه انگار یکنیم نگاه یطور!خواستیب آشغال_

 

 :دیچسب گردنشو محکم سمتشو زفت

 نگام کثافتت یچشما نیا با گهید دفعه تا ایدر تو ندازمیم کنمیم تخماتو نیا منم_

 !ینکن
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 و خورد تلو تلو که ،مرد اکوبی صورت تو دیکوب محکم آوردو باال پاهاشو جفت

 : گرفت پناه یفلز ستون پشت و کرد جور و جمع خودشو  رفت عقب

 !ندادم راپورت من یکنیم اشتباه یدار تو!اکوبی نداشتم یبد قصد من+

 

 به شینیب یهاکرد،پرهیم نگاه ستون پشت پسرک به بودو نشده حون به چشماش

 :شدنیم بسته بازو شدت

 کجاس؟ االن کردیم خدمت واسم سالها رمردیپ اون_

 

 ها کوسه شکم یتو االن دیشا بودش گرفته که گفتیم رو یرمردیپ همون

 !نبود امان در خشمش از کسچیه دیبخشینم چکسویه اکوبی!بود

  

 !بشه حمله سمتش تا بود منتظر و گرفت گارد نیآدر

 

 تقال نیآدر.گرفت دستش یتو چموشو پسر گردن و برداشت سمتش ینیسنگ زیخ

 بود،نفس نشیس یرو اکوبی یزانو و شد پخش نیزم کف یبعد حرکت با اما کرد

 :کرد نگاه پرخشمش یچهره به زنان نفس

 

 خواهر اون که نیهم فکرت   تو! آره؟ ؟یبزن دور منو یخوایم جن تخم یتو_

 !!؟ سگ پدر ؟آرهیکن خراب ویچ همه یبزن کردم رد هرزتو
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 :نیآدر یدهیترس یچشما تو دیتوپ شدش دیکل یدندونا یال از و سمتش شد دوال

 

 ینتون که یطورهی!زنمیم شیآت خانوادتو و تو من!زیچهمهیب وثید یخورد گه_

 هم از و.ت.ش.ک.ا.ج یناپدر و ییهرجا خواهر اون و.ت.د.ن.ج مادر یاستخوانا

 !یبد صیتشخ

 

 ازش سگ مثل خدمش تموم بود دهیفهم کردیم کار ششیپ که یمدت نیا تو

 هی با یحت کسوچیه!ایدر ملوان نیتر گذشت بدون به بود معروف ،اون دنیترسیم

 !یلعنت مرد ریپ همون بود دهید چشم به شونمونه!دیبخشینم کمیکوچ اشتباه

 !وفتادهیرنیگ االن تا که بود نمیهم واسه دیشا

 .گرفت پسر سمت و درآورد بودو باهاش شهیهم که یدار ضامن یچاقو

 پاره کردنشونو رگ اکوبی که رو ییکسا ریتصو غشیت برق یتو نیآدر اغراقیب

 !دید چشم به بودو کرده

 

 نیا از خودشو کرد یسع گونه التماس و ختیر فرو کبارهی به شیخونسرد تموم

 !بود ساله زدهیس پسر هی فقط بده،اون نجات خطرناک تیموقع

 

 من کنمیم التماست!کن گوش حرفمو توروخدا!اکوبی.نکردم یکار من اکوبی+

 ... کنم خراب کاراتو بخوام باشم یک سگ من! خدااا به کارات تو ندواوندم موش
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 !گذاشت گردنش رگ یرو رو چاقو اکوبی

 ؟یچ یسوف بود؟؟پس اونجا کارش آخر یعنی!دیپر رنگش ترس از

 سر مادرشو دیبا یرسوند؟کیم عملش یسزا به رویعوض یناپدر اون دیبا یک

 شد؟؟یم یچ ی؟سوف آوردیم عقل

 سرش یتو بود شده جدا ازش آخر لحظه که زشیعز یسوف یهاهیگر یصدا

 خونش و شدیم پاره شاهرگش حرکتش محض ،به بخوره تکون تونستید؛نمیچیپ

 !کردیم رنگ رو جاهمه

 

 .شد شتریب گردنش یرو چاقو یغهیت یسرد حس

 یشونیپ به چسبوندیم شویشونیپ بکشه رویکی خواستیم یوقت شهیهم اکوبی

 !دهیم جون دستاش یتو چطور نهیبب تا کردیم نگاه چشماش تو درست و طرف

 

 گرفت قرار پسرک یشونیپ رو که سرش بود کرده قفل نویآدر بدن محکم پاهاش با

 . شدن بسته ترس از چشماش

 !اکوبی یلبا به چسبوند لباشو  قدرتش تموم با و یمعطلیب هوی نیآدر

 شده گرد یچشما با و گرفت فاصله ازش باشه خورده بهش صاعقه انگار مرد

 :زدن حرف به کرد شروع تند تند نیکرد،آدر نگاهش
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 تو اکوبی! بشم تو مثل خوامیم ییالگو هی مثل برام تو ندادم راپورتتو من+

 ســــــگ من باشم، یک ؟سگ!کنم نابود تورو بخوام یچطور من!یمن یاسطوره

 !قسم مقدساتت به!شاهده خدا نبودم من قســـم ناموسم ؟به باشم یک

 

 یزیچ هی بار هر جن تخم نیا کرد؛یم نگاهش اکوبی و زدیم حرف تند تند پسر

 !کنه رو واسش داشت

 کردوچسبوندش بلندش گرفت گلوشو هوی

 :صورتش رو شد خم و رکیت به 

 

 !پسر یدار یتخم چه تو!بود ووردهیدرن ایخرباز نیا از حالتابه کس چیه_ 

 

 جونش یپا!دیارزیم امتحانش به خب برافروختش صورت به کرد نگاهش نیآدر

 !بود ونیمدر

 

 دهیچسب گلوشو محکم نیگذاشت،آدر بشیج یتو رو چاقو و نیزم رو کرد رهاش

 :کرد نگاه اکوبی به و کرد بلند کرد،سرشویم سرفه بودو

 !شد حالت شامل بارهی فقط بخششم_

 

 یول نداشت دیام خودشم!بودش دهیبخش اکوبی کردیم نگاهش ناباورانه نیآدر

 !بود گرفته قرار بخشش مورد واقعا انگار
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 .یفلز یواراید به داد هیتک حالیب و سست

 

 پسر نیا از بود کرده خوشجا شخندین هی لبش یگوشه رفت رونیب که در از اکوبی

 !داشت خونش یتو یخاص یحرومزادگ  هی یبدجور!اومدیم خوشش

 اما دیکش نییپا درو سخت و سفت و یفلز ی،دسته بره رونیب که شد بلند جاش از

 !قفله که شد متوجه

 :زد داد بلند و در به چسبوند شویشونیپ آوردو نییپا دستاشو

 ؟یبندیم درو چرا م؟پسیدیبخش ینگفت مگه اکوبی_

 

 یگوشه و رفت عقب تر دراز پا از کرد؛دست صدا اسمشو گهید چندبار بلند بلند

 .کرد گوش ایدر یصدا به و دیچیپ زانوش دور دستاشو و زد چمباته وارید

 روش یریتاث کم مدت نیهم ،تو شناختیم اکوبوی که شدیم ماه شیش کینزد

 .دیدیم جشوینت حاال که بود گذاشته

 .اتاق تو شد پخش نور و شد باز نیسنگ و بزرگ در بندش پشت و اومد ییپا یصدا

 .بودن ستادهیا در جلو خدمه از نفر نیچند همراه به اکوبی

 

 خم جلو به یکم خودشو و کرد چارچوب بند دستاشو اکوبیآورد، باال که سرشو

 :گفت و کرد

 خودت نفع به رو یهرچ یبلد خوب ادیم خوشم تیچموش نیا از من نیآدر_

 !داشتم کم یکشت نیا یتو رو تو مثل یکی واقعا پسر!یکن عوض
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 : زدینم ویحرف منظوریب وقت چیه آدم نیشد،ا بلند جاش از

 ...  گرم دمت اکوبی+

 

 :گفت یشخندین با و دیپر حرفش ونیم

 !کنهیم بدهکار من به تورو نیا و نکشتمت!داره خودشو عواقب   یزیهرچ البته_

 

 !بود رییتغ قابل ریغ زیچ هی داشت قبول نویا داد فشار هم به دندونشو

 

 بپردازم؟ دیبا یچطور پس باشم بدهکار بهت ندارم دوس من+

 

 !پسر دارم دوس نتویا من! آره_

 و جمع رو هیبق گه ستین الزم دمیم عیترف بهت رونیب یاومد اتاق نیا از وقت هر

 !یکن جور

 

 بودو افتاده توشون که یکوچک لرزه خواستینم کرد باشیج تو دستاشو نیآدر

 دور ضعفو دیبا کنه تیحما یسوف از و شه یقو نکهیا واسه!نهیبب یکس

 مورد یسوف که یوقت همون از اون اما بود ساله زدهیس پسر هی ظاهر خت؛بهیریم

 !بود شده بزرگ گرفت قرار تیاذ و آزار
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 :اتاق تو شد اکو اکوبی بلند یخنده یصدا هوی

 !نگذره سخت بهت کن شل!پسر نباش یجد انقدر_

 

 خرده بالشون دست ریز شب تا صبح از که یا خدمه نفر پنج و رفت کنار

 .شدن داخل دادیم انجام شاتشونویفرما

 کمشتر توشون بافت یشایر و گنده شکم وبزرگ یانداخت،بازوها بهشون ینگاه

 .کرد متوقف اکوبی صورت رو  نگاهشو رد! بود

 

 نجایا یانبارا از یکی تو!انتشنه تشنه دورن یخشک از نایا که دوماهه کینزد_ 

 !انحامله چون!بشن کینزد بهشون ندارن حق که حبسن ییزنا

 

 کردیم یسع که کرد نگاه یپسر یچشما تو صاف سادیوا جلوش و زد قدم

 :بده نشون بهش شویذات یخونسرد تموم و بزنه کنار نگاهش یتو از وحشتشو

 !پاکه پاک حسابت اونوقت!برس بهشون من خاطر به_

 

 :شد پسر یدستا ریگ نشی،آست رفت عقب و دیکش سرش یرو یدست

 !مونهینم ازم یچیه یول واسط ارمینم بهونه من قسم شرافتم به!ادنیز نایا!اکوبی+

 

 چاقوشو و دیچرخ در چارچوب یتو شد دور ازش کم کم و دیکش عقب دستشو

 :گرفت نیآدر سمت آوردو رونیب
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  شدش نینفر چاقو نیا!من مثل!یباخت شرافتتو یبرداشت نویا که یوقت همون از تو_

 

 :نیآدر یچشما یتو شد منعکس نور و داد تکون شوغهیت

 !دهیدر گناهویب آدم یکل ؟تن  ینیبیم_

 :دیکش بو گرفتو شینیب جلو

 !دهیم خون یبو_

 

 یآدما یقدما با اتاقک کف رفت؛ ،نور شد بسته ،در شد محو چشماش یجلو از

 . سرش پشت رکیت به دیچسب ،تنش دراومد لرزه به وزن نیسنگ

 

 ی،پنجمیچهارم به ی،سومیدوم به یکی از چرخوندیم حدقه تو باز باز چشماشو

 کور چشماش از یکی و بود تر یکلیه همه از کردیم نگاهش درو به بود داده هیتک

 .بود

 یباز یگذشت،خاطره ذهنش از یاخاطره لحظه هی تو کرد مشت بشیج تو دستاشو

 کیکوچ اونقدر ایسوف که یزمان خونشون کوچک یباغچه یتو یسوف با کردناش

 پدرش و بود پدرش عاشق مادرش که یزمان ،همون رشیبگ بغلش یتو تا بود

 .خانوادشون عاشق

 و ادرواد ی،چهارمیهنر ی،سوم کویکال یدوم و بود نیبنجام اسمش یاول  مرد

 !دشیدیم که بود بار نی،اول یپنجم
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 بشیج از اومد،دستاشو کشینزد  داشت بازوش یرو یدرشت یخالکوب نیبنجام

 .کنار کرد پرت نویبنجام بزرگ یدستا و درآورد

 .کردیم نگاهش در به هیتک همچنان یاول مرد

 خواسته ازش یزیچ هی اکوبی بود تشیموقع متوجه داد،کامال قورت دهنشو آب

 خاطر به کردیم یراض اونو دیبا دادیم انجامش دیبا شده بود،هرجور

 یمعن به انگشتشو و گرفت بود داد هیتک در به که یبزرگ مرد سمت دستشو.یسوف

 :داد تکون جلو ایب

 !ایب تو_

 

 که اومدیم بنظر ترباال برهیم تحملو و کنهیم تر یقو آدمو بزرگ یدردا شهیهم

 !کنه وارد بهش یمیعظ درد قراره مرد اون

 چند هر داشتیبرم سمتش نشویسنگ یقدما که کردیم نگاه ذاقش یچشما تو صاف

 .دینلرز نگاهش یاذره اما بود دهیترس سگ مثل

 حرفاشونو نیآدر دونستنینم ،اونا گفت یزیچ یآلمان به و سادیوا جلوش مرد

 !بلده یسیانگل فقط کردیم فکر اکوبمی یحت فهمهیم

 !بود خودش از حفاظت یبرا کوچولو راز هی نیا

 پنج هر که گفت یزیچ و کرد راستش و چپ و گرفت دست تو نویآدر صورت مرد

 !خنده ریز زدن باهم نفر

 :گفت سمتشون اشاره با و زد پس دستشو نیآدر

 ! یکی یکی_
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 پنج ی،حلقه اتاق وسط کرد پرتش و گرفت شونشو محکم مرد گفت نویا که نیهم

 .دید کرد بلند  سرش نکهیا از بعد که بود یواضح زیچ دورش یمردا ینفره

 محاصرش شدشون بافته و روشن یشایر پهنشون،با یلبا و بزرگ یدندونا با

 !دنیخند حرفش به و کردن

  گرفتن پاشو و دست شه بلند اومد تا

 . داد فحششون زد داد و کرد تقال

 گرفت بغلشو ریز ،دوتاشون رونیب دیکش شلوارشو یکی کرد پاره لباسشو یکی

 !بخوره تکون نتونه تا گرفت محکم پاهاشو دوتاشون

 وسطشو انگشت بزرگ شخندین هی با کردیم نگاهش صاف صاف یپنجم مرد

 :گفت و داد نیآدر نشون

 !یکی یکی_
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 رو یینفسا یتنگ جبران زنان نفس نفس نشست و شد و بلند جا از وال و هول با

 .بودن دهیدزد ازش کابوساش که کردیم

 هجوم سمتش به باره کی به حاال و نداشت رو کابوسا نیا که شدیم سال یلیخ

 !بود شده یکشت سوار بار نیاول که بود یوقت مثل درست جشیبودن؛سرگ آورده

 .عمارت بودن دهیرس نه ساعت بایتقر

 چشماش رفته رفته نبود؛ سرجاش اریسام بودو رفته کنار پتو کرد کنارش به ینگاه

 تا حمومو باز مهین در و شد بلند جا ؛از نیسنگ انفجار حد در سرش و شدیم قرمز

 بهش چشمش تا بود نشسته یفرنگ توالت یرو اری،سام شد داخل و کرد باز ته

 :گفت  خورد

 ...یکی اون برو وثی؟دیذارینم راحتم امییدسشو تو کهیمرت+
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 سرشو و رفت حموم دوش سمت راست هی؛ شد ساکت اری،سام گذشت که مقابلش از

 .گرفت خی آب ریز

 روحشو پوست آلود چرک و قرمز شیمیقد یزخما تک تک و بود ملتهب مغزش

 !سوزوندنیم

 که رسهیم نظر به داغون یلیخ زد گرفت،حدس قرار اششونه رو یسام دست

 :دیپرس ازش نگران و آروم لحن نیا با اون

 ؟یروبراه شده؟ین؟چیآدر+

 

 رییتغ ییزایچ هی دیشا!رفتینم راه اون به وقت چیه کاش یراه؟ا به روبراه؟رو

 !کردیم

 ارویسام بدن و موها د،آبیکش خودش سمت و برداشت شونش از رو یسام دست

 .دیچک نییپا و کرد سیخ

 

 !ادینم خوشم خودمم از یحت ه؟منیچ اد؟مشکلتیم خوشت من از یچطور_

 

 .نشن چشمش وارد آب مزاحم یها قطره تا زدیم پلک تند تند اریسام

 گرفته محکم خی آب از حجم نیا ریز شبوقت اون بود شده بیغر و بیعج نیآدر

 خودش به دیبا آب یخی نیا با عتایطب!بده حیتوض حسشو خواستیم ازش بودشو

 ! داشت یبیعج نگاه اما اومدیم

 "خودشه؟ بود گرفته سمتم چاقو که یاون اینه؟یآدر خود نیا"کرد فکر خودش شیپ
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 و بود محکم دستاش گره اما آوردش، نییپا و گذاشت نیآدر یمچا رو دستشو

 :اریسام یچشما خیم نگاهش

 

 تو ستین فیرد حالت! تو میبر ایب نیبب. کن ولم+

 

 همراه و گرفت بازوشو اریشدن،سام شل دستاش باالخره کرد نگاهش که کم هی

 .بست و داد هل درو جلوتر نیآدر که بودن دهینرس در د،بهیکش خودش

 

 :کرد نگاهش و برگشت یسام

 یچ به ؟االنیشب نصفه مرگته چه آدم مثل تو برو ایب! کنار بکش لشتو تن نیآدر_

 !یداد ؟ردیکرد شک من

 

 :صورتش تو شد دوال یکم و اریسام صورت با مماس در کنار گذاشت دستشو کف

 

 صداتو تونهیم یکس یچطور گفتم خودم با و دمیشن ریگ غامیپ رو صدامو روزید_

 ییمایتصم از!ادیم بدم رفتنم راه طرز از!ادیم بدم زدم حرف افمویق از!کنه تحمل

 !متنفرم درسته همشون کنمیم فکر که

 

 !کردیم نگاهش حرف بدون اریسام

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  467 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 بدون رو بکشه رونیب ازش خواستیم زور به که ییحرفا داشت شب نصفه

 !آوردیم باال روحیب یچشما و سیخ بدن نیا ،با سرد نیزم نیا کف مقاومت

 بود؟ کرده دگرگونش ینجوریا خوابش؟که یتو بود دهید یچ

 !..کنم یزندگ عمر اخر تا خودم با دیبا سراغم اومد فکر نیبدتر بعدش_

 

 !بود صداش تو یخواست وحشت هی

 ؟یترسینم ؟یکن یزندگ من با یخوایم یچطور تو_

 

 عور و لخت داشت!شونویواقع خود کننیم آشکار خودشونو شبا که ییآدما مثل

 !آدم نیا بود آلودخون و چاک چاک چقدر دیدیم روحشو

 

 ؟یباش نکرده رو که یدار ام یا گهید زیچ بترسم؟مگه یچ از+

 

 !کردنیم قبول ژتویاکس زور به هااش هیر انگار بودن یعاد ریغ نفساش

 هی ندونسته کنم یکار دست نویماش ترمز بشن یعصبان ازت روز هی یترسینم_

 اد؟یب سرت ییبال

 

 !بود داغ گذاشت،داغ نیآدر یشونیپ رو دستشو!شدن درشت چشماش
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 !یگیم ونیهذ یدار یدار تب یلعنت+

 

 :دیکش و گرفت دستشو

 !یکنیم ضیمر منم یشیم بدتر یسیوا نجایا لباسا نیا با میبر ایب+

 

 !کردم من سوخت شیات تو! دره ته رفت نشیماش_

 

 گفت؟یم ویک ن،یآدر سمن دیچرخ

 حالت انگار بود یخواس طور هی!نشوندش تخت یرو و دشیکش خودش اه هم

 !بگه راست و باشه مست انگار حال نیع در و باشه داریب و خواب

 

 :آب وانیل هی با داد دستش د درآورد یقرص و رفت زیم یکشو سمت

 ؟یگیم ویک!اول بخور نویا+

 

 :زد زل اریسام یچشما تو و کرد رها وانویل و قرص 

 !نجستو آدم همون_

 

 ویسوف تا برگشت یبود؟وقت کرده شیناپدر با نکارویا یکرد،ک بسته بازو چشماشو

 ببره؟
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 محسوب بزرگسال هی بازم یول!بود ساله کی و ستیب پسر هی فقط موقع اون دیشا

 !عمد ریغ ظاهر عمد؟به ریغ قتل هی!شدیم

 

 تو یدار یبخور قرص دی،با کن عوض لباساتو ایب! باباش گور نیآدر خب یلیخ+

 !یسوزیم تب

 

 :بگذره کنارش از تا شد مانع و گرفت دستشو مچ

 !رفتن راه ییتنها از ادیم بدم...برم راه ییجا تنها نذار_

 

 !بود بیعج شب سکوت

 !بود بیعج نیآدر

 کرده داریب حساشو که یمرد نیا که شد ثابت بهش حاال نیهم!تر بیعج خودش

 !گرفته آدمو هی جون که هیکس

 !بود دهیبر ویکس نفس کرویم نامنظم نفساشو که یکس نیهم

 !استیدن یتو آدمه نیتر بیعج خودش که اومد نظرش به

 داره یشوخ نه که یاسم!قاتله هی حال شدن بدتر نگران شب وقت نیا یتو که یکس

 !قاتل فقط فقط!مترادف نه
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 ...درد از پر قاتل هی

 :نشست تخت یرو کنارش

 !یبکن خوامویم که یکار یش بلند االن نیهم دیبا یول دم،یم قول!باشه+

 

 .کردیم نگاهش نیآدر

 

 !میترسونیم یدار یستین خودت هیشب اصال تو نیبب+

 

 یمرز و حدیب صداقت دیدیم لحظه اون تو که یزیچ تنها چشماش تو بود زده زل

 .بود ریسراز چشماش یتو از که بود

 درست بود دهیکش نیزم رو خودشو تخت دم تا نور و بود مونده روشن حمام برق

 .نیآدر یپا کنار

  باهاش مماس کنارش قایدق نور اما زدیم قدم شاشیکیتار یتو هنوزم نیآدر

 .کردیم بیتعق روحشو

 به بود دهیچسب اومد که خودش به اری،سام رسوند نفس هی به فاصلشو و اومد جلوتر

 .تخت یپشت

 

 ؟یوونمید شدم مطمئن کجا از یدونیم_
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 !بود دنیرس جنون به جنون کرد،از نگاهش بهت پر

 

 !یبرگشت خودت یپا با ینکرد ولم اما!یدید طیشرا نیبدتر تو منو تو_

 

 رو یالحظه بود؟همون ارزشبا نیادر یبرا کارش نید،ایلرز نگاهش اریسام

 !جونش به افتاد مست با که گفتیم

 

 :کرد خودش مال رو یسام نگاه تموم و رفت جلوتر

 ...!یندار یمشکل و یدونیم درموردم زویچ نیبدتر حاال و_

 

 بود؟ ارزش با نیآدر یبرا شدیم کیشر باهاش رازاشو نکهیا

 !بود گذاشته ریتاث نیآدر رو بدجور شب نیا کا اومد اریسام نظر به

 ! دارهیب دیخوابه؟شا نیا گفت خودش به

 !نهیبیم ونیهذ و مسته دیشا

 گند که یاعتماد حس!کرد قیتزر وجودش یتو رو یجالب حس بود که یهرچ

 !داشت بهش یزندگ آدم نیتر اخالق

 !نیآدر جانب از اعتماد خواستیم مدت نیا تموم که یزیچ دیرس بهش کم کم
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 بود،تو کرده داغ یحساب ن،یآدر دار تب و داغ صورت دور گذاشت دستاشو اریسام

 !بود حال نیع در و نبود خودش حال

 .کردیم زدش شگفت شهیهم نیآدر

 

 ؟یبزن حرفا نیا از تا یباش مرگ حال در حتما دیبا+

 

 به شدیم کیشر عذاباشو کم کم!دشیبوس سخت و سفت و گرفت چنگ تو موهاشو

 !کردیم سبکش و دیمکیم درون

 

 تو سرشو و کرد قفل پشت از محکم ارویسام یدستا عیسر حرکت هی با نیآدر

 همون! فشان آتش فوران مثل..بود یعاد ریغ تنش برد،حرارت فرو گردنش یگود

 !مذاب و داغ قدر

 

 !دمیجنگ یلیخ یسوف یبرا من_

 

 درد به فشار از دستش یکرد،استخونا حس شونش یرو سیخ یداغ هی اریسام

 .داد فشار بالشت یتو صورتشو و اومدن

 

 ...برن و انیب آدما نباشه مهم اون بعد کردمیم فکر_
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 :دیکش نفس قیعم شینیب با

 !شمیم وونهید دارم کن کمکم یسام_

 

 ..جون یب و ،کرخت اریسام بدن یرو افتاد نشیسنگ ،تن کرد رها که دستشو

 .شدیم تر یزخم کردیم بغلش شتریب یهرچ بود کاکتوس کرد،مثل نگاهش اریسام

 

 ؟یشیم آروم کن یخال من سر حرصتو اتاق اون تو میبر ایب+

 

 هیال کی اتاق لیوسا تمام یرو.شد داخل اریستاد،سامیا کنار و کرد باز درو قفل

 در به نیچرخوند،آدر سمت اون به سرشو در شدن بسته یصدا با.بود نشسته خاک

 :کردیم نگاهش و بود داده هیتک

 

 ؟یچ یعنی مزخرفت نگاه نیا+

 

 :گفت اریسام جواب در زد یشخندین

 

 !توئه سمت از شنهادشیپ که باره نیاول_

 

 :نشست روش و دیکش جلو کنارشو یچوب یصندل اریسام
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 کنم کمکت که یکرد خواهش ازم و یدیترس سگ مثل تو که هست بارم نیاول آره+

 نه؟یا از ریغ

 

 :شد خم جلو به یکم و گذاشت زانوهاش یرو دستشو

 کنهیم ترت وونهید فقط راه نیا یول+

 !یکشیم زجر که یخودت تهش و یشیم تر ی،وحش شهیم شتریب جنونت

 

 :کرد نگاهشنهیس به دست و برداشت در از شوهیتک نیآدر

 !بزنم حرف یعوض یتو با ندارم دوست که نهیهم واسه_

 

 :شد بلند اریسام

 راه؟ اون به یزنیم خودتو شهیهم احمقا مثل یچ واسه!قتهیحق چرا+

 

 :اریسام ینهیس رو دیکوب محکم انگشتشو

 من و بود تو سمت از شنهادشیپ!باتوئه حق یکنیم فک شهیهم تو!نهیهم مشکلت_

 .شهیم کمک بهم ینطوریا نگفتم

 

 .بود خواسته نویا ازش خودش گفتیم راست نیکرد،آدر نگاهش صدایب اریسام

 :کرد زمزمه لب ریز و فشرد بهم فکشو و کرد بسته بازو چشماشو
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 !یکوفت چه+

 

 .شد جیگ خوردنیم چرخ سرش تو که یبرهم و درهم کلمات ونیم

 کم شدم؟عقلم وونهیبخوام؟د ویزیچ نیهمچ دیبا یچ خواستم؟چرا؟واسه خودم"

 "شده؟

 :بود گفته بهش که افتاد نیآدر حرف ادی

 ادیم خوشتکنم لهت که نیا از!یسمیمازوخ هیتوام یول میسمیساد هی من درسته"

 !"نه؟

 

 :شد نیآدر یدستا ریاس دستاش مچ که شه رد کنارش از اومد

 !یبزن جا یندار حق یول_

 

 :گفت و برد گوشش سمت سرشو

 !؟یسام شد ثابت بهت کار، نیا از ادیم خوشت تو_

 

 :کردیم بسته و باز پلکاشو یعصب تند تند. داد هلش دست با و دیکش عقب اریسام

 ؟یدید کابوس واقعا تو+

 

 :هاش شونه رو گذاشت دستشو
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 ..و افتاده اتفاق واسم که بود یزیچ نبود کابوس_

 

 :گرفت فاصله ازش

 !شهیم عوض آدم رینگ سخت_

 

 !نبود یراض اصال.نبود یراض رییتغ نیا ،از ومدین خوشش نیآدر حرف نیا از

 :زد ادیفر و دیکوب نشیس تخت محکم

 

 !یعوض ستمین سمیمازوخ من+

 

 .کرد مهار محکم دستاشو نیآدر

 !نگفتم یزیچ نیهمچ من باش آروم یسام شیه شیه_

 

 .بود داشته نگهش وارید خودشو نیب محکم

 !یکنیم یریگجهینت خودت تو_

 

 خواستش برخالف زیچهمه االن بود،تا شده جیگ ،اون کرد نگاه اریسام یچشما تو

 :بود رفته جلو
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 ؟یندار دوست نجارویا تو_

 

 بود شده نصب اتاق یواراید از یکی یگوشه که یپهن یلهیم یرو  یسام نگاه

 .بودش بسته نیآدر که ییجا همون.شد متوقف

 .بود شده قفل قرمز قالده هی کنار قرمز و یمشک یقالده هی که ییجا همون

 

 مجبور یمتنفر نجایا از اگه کنم لیتحم بهت یزیچ خوامینم یار،جدیسام نیبب_

 !یندار دوست که یکن رفتار یطور یستین

 

 .کردیم نگاه اونجا به همچنان اریسام

 

 .بردم رو یجس...اما ببندم سرم پشت درو و برم خودم تونستمیم من_

 

 .چشماش تو نشست یآن اریسام نگاه

 :بود خالص  تنفر که صدا نیا و توش داشت نفرت لیاوا همون مثل نگاه نیا

 

 !بزنم شتیآت خوادیم دلم ،اونموقع مخم تو ادیم یزیچ هی دفعه هر نطوره،منیهم+

 

 ...تونستمیم من اریسام_
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 .رهیبگ فاصله ازش تا کرد تقال یسام

 :کنه نگاهش کرد مجبورش گرفتشو تر محکم

 .بزنم بیآس بهت از شتریب نخواستم من نخواستم اما... یسام تونستمیم من_

 

 بودن غرق نیآدر نگاه تو که ییداشت،چشما یاخسته و حالیب حالت چشماش

 نشده پاک مغزش از ام لحظه هی که دید ییزایچ که بود اتاق نیهم یتو نجای،هم

 .بودن

 

 یچطور که اریب ادی به خوام،یم ازت من یکنیم فکر که ینطوریا نه کن کمکم_

 !تو بخاطر فقط اونم نکردم تونستمویم که ییکارا یچطور.کردم لطف بهت

 

 :کردیم نگاهش تنها اریسام

 کردم؟ یسوف یبرا ییکارا چه یامتوجه تو_

 

 .کرد نگاه اریسام به و رفت عقب

 

 سرت ییبال چه و یمونیپش ازش چقدر و یکرد کاریچ یک با ستین تخمم به من+

 !..اما اومده
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 :شد رها شیعصب ی،صدا شدش چفت یدندونا یال از

 !یمونیپش یکرد که ییکارا از نگو من به+

 

 .شدیم نییپا باال حرص از اشنهیس

 :گفت و  کرد اخم

 ازش که ییکارا یحت و ستین معمول که کردم ییکارا ایسوف یبرا یبچگ از من_

 !مونمیپش

 

 :رفت باال ،صداش کنار کرد پرت یصندل هوی

 بهش و افتاد ژنشیاکس ماسک یوقت بودم مادرم سر باال من!کشتم مویناپدر من_

 .داد جون که یالحظه تا بود کردن نگاه کردم که یکار تنها اما داشت ازین

 

 :زد داد نیکرد،آدر نگاه نیآدر به دیکش دهانش دور دستشو

 .باشم داشته وجدان عذاب بخاطرت نکن فکر درصدم هی پس_

 

 :گرفت یسام سمت انگشتشو 

 !ریبپذ مرد هی مثل..یبود مستحقش_
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 :کرد اشاره  وارید درو به دست با و کرد نگاه برشو دورو

 !اد؟باشهیم بدت نجایا از_ 

 

 .دیکوب درو و گذشت کنارش از باد مثل

 .شد وارید یگوشه خیم نگاهش و نشست وارید کنار اریسام

 .کردینم عوض ویزیچ نیا وبود کرده باهاش نکارویا نیآدر نایا یهمه با

 بود، حرف از پر سرش ی،تو دیکوب شیشونیپ یتو محکم دست با

 .شدیم شیدرون کشمکش باعث که ییحرفا

 ریتصو بود افتاده یاگوشه که یمهین نصفه مشروب یشهیش کدر یبدنه یتو

 تنهاش یجس با تا کردیم التماس نیآدر به که یدرد پر رید،تصویدیم خودشو

 .نذاره

 نجا؟یا بود اومده احمق هی مثل چرا

 .شد وارد دستاش یتو یبطر هی با نیآدر شد باز در

 دماغش به که نیبنز یرنگ،بو قرمز وارید درو به دیپاش و کرد باز رویبطر در

 .دیپر جا از خورد

 

 ؟یکنیم کاریچ یدار+

 

 : زد د،دادیپاشیم جاهمه نویبنز و کردیم حرکت اتاق دور نیآدر
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 ؟یکنیم یغلط چه یدار+

 

 .کرد پرت سمتش یبطر و برگشتنیآدر

 !بزنم شیآت رو نجایا خوامیم_

 

 !بخور یخوایم یگه هر+

 

  داد هیتک بهش و بست ،درو شد خروجش مانع و  گرفتش نیآدر که دیدو در سمت

 

 !کنار برو+

 

 !یبمون نجایا دیبا تو!اریسام نه_

 

 :صورتش تو نشست یسام آورد،مشت رونیب بشیج از فندکو

 

 !کنار گمشو گفتم+

 

 :گرفت یسام یچشما جلو و کرد روشن فندکو
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 !بسوزون نجایا مثل مغزته تو یهرچ_

 

 :شد ریاس اریسام یدستا یتو محکم دستاش بندازه فندکو نکهیا قبل

 راحته؟ زایچ نیا یکنیم فکر تو+

 

 !خاره رو از عسل خوردن مثل یست؛زندگین راحت یزندگ نیا تو یچیه نه_

 

 .بودنش کرده یزخم خارا نیا بدجور که کردیم نگاه ینیآدر به اریسام

 

 چشمامو یزدیم ادیفر یداشت که یمدت تموم بگم بهت بذار و نبود راحت واسم من_ 

 !شدم مونیپش لحظه همون کارم اون از  چون بودم بسته

 

 .نیزم کف انداخت و دیکش فندکو

 . وارید و درو به انداختن دست ها شعله

 .برد یسام صورت کنار دستشو نیآدر

 

 از پر وان تموم یوقت دوم دفعه...دادم دست از عقلمو یشد هوشیب که یبار نیاول_

 ..بدم دستت از تونمینم شدم متوجه شد خون
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 :دیکشیم جا همه خودشو شیآت و بود برداشته اتاقو تموم دود یبو...برد جلو سرشو

 ... بود نجایا یسوف االن اگه_

 

 :داد فشار یسام یگونه یرو محکم دستشو

 !ستین که ممنونم ازش پس!ینبود نجایا تو_

 

  عشق نیا که بود خون و شیآت و دود ونیم

 .گرفت وجودشو تموم و کرد رشد

 ازش همچنان اما کردیم شخفه و بود گرفته دود یبو ش.هیبو...عدیبل و دیبلع لباشو

 .دینکش دست

 

 :گفت اومدو حرف به باالخره و کرد نگاه چشماش یتو یمدت و رفت کنار اریسام

 ؟یکن دایپ حسو نیا کجا و یچطور مهمه مگه+

 

 : چرخوندیم اریسام یچشما نیب نگاهشو نیآدر

 .ستین مهم نه+

 

 . کرد خاموش آتشو ینشان آتش کپسول با نیآدر و رفتن رونیب اتاق از
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 که یداغون وارید درو ،به کردیم نگاه بودو داده هیتک در چارچوب به اریسام

 یرییتغ تشیماه اما بود شده زشت و اهیس اتاق نیا نبودن؛درسته قبل هیشب اصال

 یاهیس از حجم اون ریز یآور وحشت و قرمز یها هیال بود؛هنوزم نکرده

 .دادنیم نشون خودشونو

 .انداخت نیآدر به ینگاه 
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 ریتصو منگ و جیگ.کرد نگاه برشو دورو و کرد باز چشماشو یال یدیشد تکون با

 جاش یتو سست و دیمال چشماشو محکم دستاش با.گذروند نظر از دخترو تار

 یشدهجمع یاجزا طلبکارانه که کرد نگاه خواهرش یطوس یچشما به و نشست

 .دیکاویم صورتشو

 

 بشم؟ روبرو وضع نیا با امیب دیبا هردفعه بهرام؟چرا چرا_

 

 :زد غر الیخیب کوچکترش خواهر یغرا غر از بود کالفه که بهرام

 

 !یبود عاشقش که یروان اون شیپ یموندیم یایب یبود یمجبور+

 

 :صورتش یتو شد پرت یکاغذ دستمال یجعبه

 !برم یگیم یدار ییپرو با اونوقت! یمونیم من یخونه یتو دمیم خرجتو من_

 

 :گفت توجهیب خمارش یچشما با

 !کنهیم درد بود؟سرم یچ یخمار واسه یدادیم که یکوفت نیا+
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 شیزندگ تموم یتو خدا یشهیاومد،همیبرنم دستش از ی،کار دیکش یقیعم نفس

 .بود شده رنجزود و یعصب که بود بنفشه نیا بود یشکلنیهم بهرام

 .گذاشت تنها اتاق یتو اونو و کرد خاموش چراغو

 

                     ***** 

 : کرد نگاه و درآورد سهیک یتو از رو لباسا یکی یکی اریسام

 ؟یکرد یفکر چه خودت شیه؟پیچ نایا+

 

 :نشه اتاق وارد سرد یهوا تا بست رو پنجره نیآدر

 .نکردم فکر!لباسه_

 

 ؟یدیخر نارویا یتین چه با یجد نه+

 

 :انداخت بهش ینگاه مین نیآدر

 !بخرم برات دیبا ،من یکنینم کار که تو_

 

 :سمتش کرد پرت اومد دستس دم یهرچ و بالشت و سهیک

 ه؟یوثید کدوم ریتقص+
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 !کنمیم لطف بهت دارم مدارم منم!خودته ریتقص_

 

 :کرد نگاهش یجد و شد بلند اریسام

 از یکرد سیسرو دهنمو یدار کردن لطف یادعا که یاتو یول...باشه....آهان+

 ؟یندار آشنا!بدن من به که کن دایپ کار هی کن ،لطف روزید

 

 :گذاشت مبل یرو برداشت رو سهیک نیآدر

 .خورهینم دردت به یول...دارم_

 

 .. رفت جلو

 

 .یبد انجام رو هیبق فیکث یکارا بده اجازه وجدانت نکهیامگر_

 

 یبهتر کار چه اریسام تیوضع با یکس به نجایا تو بود معلوم خب کرد نگاهش

 !شدیم شنهادیپ

 

 ؟یکار چه قایدق+

 

 :شد قیدق صورتش تو نیآدر
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 .مشخص یزایچ یسر هی انتقال یهاهیما تو یکار هی_

 

 :کرد اشاره خوردیم چشم تو اریسام یشایر ونیم یکوچک زخم

 شده؟ یچ_

 

 :داد تکون دستشو ستین مهم یمعن به

 !دهیبر غیت با شیپ یدفعه+

 

 :حموم متی دیکش و گرفت دستشو

 !کن استفاده من نیماش از خب_

 

 ، دیکش رو یسام و افتاد راه که جلوتر

 .تر دلچسب و بهتر طور هی، بود گهید طورهی پشت کرد،از نگاه بهش اریسام

 .شدیم کیشر باهاش لشویوسا داشت که حاالم

                   

                 ****** 

 دود گارشویس الیخیب و اتاقش زیم به بود داده هیتک که یالغر پسر به شهروز

 :کرد نگاه کردیم
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 ارو؟یسام یدید کجا تو_

 

 :برداشت زیم از شوهیتک دادو خودش به یتکون پسر

 .رسونمیم غاممویپ دارم فقط من ستین مهم+

 

 :کرد دستاش یتو کاغذ به گهید نگاه هی

 ه؟یچ شماره نیا_

 

 :گفت ایلیا با امروزش برخورد از کالفه ایبرد

 داشته انتظار یادیز ازت دیشا!یفهمیم خودت داداش،گفت دونمینم من+

 !برم دیبا دارم کار بده منو پول نداره یربط من به

 

 .درآورد چکشو دست شهروز

 .بده دار رمز چک هی+

 

 :کرد نگاهش نکشیع باال از شهروز

 !بستس االن ؟بانکیدید ساعتو_
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 :گفت انداخت، ساعت به نگاه هی ایبرد

 !سیبنو امروز خیتار به پس+

 

 :زد یپوزخند

 فردا تو اما یرسینم که نباش،االن نگران شناسنیم منو ایهست یاعتمادیب آدم کال_

 سم؟یبنو یک وجه در!واست کننیم نقد بانک یبر

 

 .گرفت شهروز از چکو و گفت شویلیفام و میا ایبرد

 

 گرم دمت+

 

 شناسه؟یم کجا از تورو اریسام_

 

 ! واسم کنهیم جبران داره کردم لطف قتیرف به+ 

 

 :گرفت یعل سمت کاغذو رفت؛شهروز رونیب اتاق از ایبرد

 بنظرت؟ هیچ نیا_

 

 : انداخت بهش یقیدق نگاه
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 ه؟یمل کد حتما خان شهروز+

 

 !مگه لهیتعط مغزت!هیرقم۷_

 

 :کرد فکر کمی

 کاریچ ه؟یک ،طرف اریدرب یتونیم نیا راجب یهرچ نیبب!هیزیچ یپرسنل کد دیشا_

 !بجنب! رونیب بکش واسم شویزندگ کل کنه؟یم یغلط چه کرده؟االن

 

 قبل روز صبح کردیم فکر اریسام به داشت اوامرش،شهروز دنبال دیدو که یعل

 اریسام بود کرده حس و بود شده وارد ینیماش بود دهید دییپایم عمادتو داشت یوقت

 .بودش دهیند چند هر برگشته

 

 :گفت و کرد جلو و عقب رو یعل سینو دست

 ؟یننوشت مشخصاتشو االن؟چرا خونشه آدرس نیشد؟ا رتیدستگ ذره هی نیهم_

 

 :کرد اشاره سرش به و زد یینما دندون لبخند یعل

 .گمیم االن خان شهروز مغزمه تو همه نه+

 

 :کرد نگاهش منتظر
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 تو پرستاره هی. بود شیپرسنل کده،کد اون یگفت که طور همون ،ینادر بنفشه_

 . هلنده حاضر حال در االنم کردهیمکار... مارستانیب

 

 . مبل رو نشست و بست اتاقشو در شهروز

 ؟یکرد دایپ ازش یمشکوک زیمن؟چ به بده ویزیچ نیهمچ دیبا  اریسام چرا_

 

 بزرگ زیچ هی انگار که ییکاراگاها نیا مثل روشو به رو نشست جانیه با یعل

 .کرد نگاه بهش کرده کشف

 

 اروی اون خونه وارد که بودن جووم یلیخ دختره نیا پدرش مادر بگم قایدق بزار+

 راننده باباش  بوده ومدهین ایدن به اروی هنوز البته ان،یتاشچ نی،آدر شنیم

 به اونجا دختره نیا بعد.کردهیم کار خونه خانم واسه که مادرشم شهیم شونیشخص

 .ادیم ایدن

 

 ؟یگیم اتییجز با انقدر که نایا خب؟مهمه_

 

 دمیفهم قیتحق ذره هی با دم،اماید من که ییجا تا بودن نفره سه خوانواده هی نایا آره+

 جالب حاال اومده و  هلند رفته بهرام اسم به یکی با بار نیچند بنفشه نیا که

 !بوده برادرش طرف که نجاستیا
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 جالبه؟ برات االن شیچ خب_

 

 :هم به دیکوب دستشو

 یتو دارن بچه هی فقط دختره نیا نیوالد نیا اما! بزرگتره ازش طرف گهید نیهم+

 چرا که کنهیم بشیعج نیا و شده ثبت دخترشون عنوان به بنفشه فقط احوال ثبت

 انگار طرف!  هلند فرستاده نویا یجعل پاسپورت هی با بنفشه نیهم!کردن مشیقا

 !باشه نداشته خودش از یتیهو

 :کرد نگاهش جیگ شهروز

 اره؟یدرب دختره نیا کار از سر خوادیم واقعا اریسام یکنیم فک یعنی_

 

 .داد تکون سرشو

 جالبه؟ شیچ یدونیم خان شهروز حاال+

 

 :کرد نگاهش گر پرسش

 !یفرامرز بهرام!داره رو دختره مادر یلیفام بهرامه اروی نیا_

 

 برادرشه؟ یدیفهم کجا از پس+
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 من پسرشه دوست دیشا البته!هینادر شیلیفام شیجعل پاسپورت تو چون زدم حدس_

 !لنگهیم جاش هی کال یول وردمین در سر

 

 :کرد اشاره برداشت چرمشو کت شهروز

 طرفمون میبش مطمئن کامال قبلش دیبا یول بدم انجام دیبا یکار هی من بجنب یعل+

 !هیک

 خوب ،صورتشو بود شده الغر یلیخ کرد صورتش به ینگاه حموم نهیآ یتو

 یصفحه یرو خی،تار بود ییروشو یرو که نیآدر ساعت به افتاد ،چشمش شست

 !شد قلبش تپش باعث بزرگش

 !نشسته خیم یرو که بود یآدم مثل تهران بود برگشته یوقت از

 .برگردوند جاش سر ساعت

 یکاغذ یبرگه یرو که شدیم یموعود بعد،زمان ساعت دو امروز، خیتار یتو

 .بود نوشته شهرام یبرا شده مچاله

 کمرش دور رو یدیسف یحوله نیآدر پروندش جا از یاشهیش در یتقه یصدا

 :گفت و انداخت بهش یکرد،نگاه خشک موهاشو یکوچک یحوله با و بود دهیچیپ

 

 پس؟ شد یچ اریسام_

 

 شده زده برق به ییروشو یگوشه خاموش که ینیماش و کرد اشاره شاشیر به

 .داد تکون ستین مهم یمعنا به دستشو.بود
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 :کرد صداش بره حموم سمت یسام نکهیا قبل و کنار کرد پرت سیخ کوچک حوله

 ؟یدیدیم رو یک خواب تو شبید_

 

 .کردیم نگاهش چرخوند،منتظر نیآدر صورت رو بغل از نگاهشو و کرد استپ

 

 چطور؟!کسچیشب؟هید+

 

 بودنو دهیپاش آب ریش از که یقطرات ،نم کرد جلو عقب ییروشو یرو انگشتشو

 .نشست انگشتاش یرو بودن کرده نمناک رو یروشو رنگ کرم یلبه

 

 ؟یکن تکرار رو الهه اسم دیبا چرا_

 

 :برد باال یسوال ابروهاشو کرد که یسوال با همزمان

 نه؟ یباش دهید خوابشو و یباش کرده فکر بهش نکهیا مگه_

 

 !بود وونهید!..شد نیآدر بیغر بیعج یافهیق  مات اریسام

 

 ..اال به برسه چه!دمیدینم خوابشو بودم باهاس که موقعم اون ؟منیگیم شر چرا+
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 ..یکنیم فکر بهش یدار ستین شتیپ چون اتفاقا_

 

 رفتیم فرو وار مته مغزش یتو مدام که یاکلمه نیا! نه!دیکش یقیعم نفس اریسام

 !نداشت امکان آوردیم لبش یرو یزیام تمسخر یخنده و

 .دید خودش به جا نیتر کینزد تو نویآدر یافهیق تازه اومد کش که لبخندش

 

 .دیخند بلند داره نگه خودشو نتونست

 :گفت و گذاشت نیآدر یشونه یرو دستشو

 ؟یکنیم یحسود یدار+

 

 :رفت هم تو اخماش یآن اریسام حرف از

 ؟یگیم شر قا؟چرایدق یچ به_

 

 .بود اریسام مخصوص که بردیم کار به یجمالت هم...کردیم یحسود هم

 .بود کرده فرق ناجور نگاهش و لحنش،حسش ایتازگ

 

 نهیبش کرد مجبورش و دشیکش جلو محکم و گذاشت اریسام گردن پشت دستشو

 .یصندل یرو
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 حس فقط ما! اریسام یکنم؟احمق یحسود م؟منیمعشوق و عاشق یکرد فکر_

 !داره منفعت دوطرفه که یرابطه هی مثل میدار بهم یخاص

 

 :کرد نگاهش نهیآ یتو از

 !پاشهیم شیبخ بدون زخم البته_

 

 نییپا  بود رفته نشونه نویآدر یمردمکا ،که نهیآ یتو از شدشو نیسنگ نگاه اریسام

 نیآدر یحرفا و خیتار و کرد،ساعت رخنه تنش تموم یتو یوزن پر حس.انداخت

 چیه ،بدون داشت درد قدر،همون رهیم فرو ناخن یال که زیت سوزن هی مثل

 .کردیم نابود درون از ،فقطیاشک و یزیهونر

 .رفتنیم نیب از زائدش یموها و دیکشیم صورتش یرو تراشو شیر نیماش

 !رحمهیب یکلمه رفتن نیب از

 کلمه نیهم اما رهیم کار به شهیم نابود کامال یکیزیف نظر از که یکی یبرا یگاه

 دردش ست؟ین یلطف کم نیا!رهیم زوال به روحش که دنیم نسبت امیکس به رو

 !دهینم جوابشو هم روح یبند شکسته که یجور شترهیب یلیخ

 !بشه میترم اگه یشه،حتینم قبل مثل زیچ چیه یگاه
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 .رسوند یعل به خودشو و زد دور ستون پشت از شهروز

 

 !؟یشد کردهیم کار اونجا قبال که مرده نیا ریگیپ یعل_

 

 :گفت و انداخت سطل یتو دستاشو یتو یوهیآبم یخال پاکت

 

 کردم ادهیپ مغزشو بار ستیب من!خداشاهده ادیدرنم ازش یچیه اون خان شهروز+

 ادینم ادشی یشتریب زیچ موقع اون بوده ساده نگهبان هی فقط اروی خب!نیزم کف

 .گهید

 

 :گفت یعل به و انداخت پروازها اعالم تابلو به ینگاه

 .در جلوو یتاکس تو برو نه،بپریشیم گهید دقه دو زده_
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 ی فاصله هی با کردشو اجاره یفرودگاه،تاکس یجلو دیپر و کرد مرتب موهاشو یعل

 راه از طعمش تا شد منتظر کرد پارک فرودگاه یخروج در از دور چندان نه

 .برسه

 

 :گذاشت بهرام یپا کنار چمدونشو بنفشه

 .امیم االن من باشه حواست قهیدق دو_

 

 رفتن ریمس به و انداخت یصندل  نیتر کینزد یرو خودشو حوصلهیب بهرام

 یچاقو زیت و سرد حس که بود نگذشته یادیز شد،مدت رهیخ ییدستشو سمت بنفشه

 !بزنه خشکش سرجاش شد باعث پهلوش کنار یبزرگ نسبتا

 .واداشت دنیلرز به چشماشو یمردمکا گوشش کنار مرد آروم یصدا

 

 !شه پخش نیزم کف رودت پهلوت تو کنمیم دسته تا نویا ادیدرب صدات_

 

 .شدیم خارج شهیر از زور به نفساش

 :گفت دوباره شهروز ومدیدرن بهرام از که ییصدا

 یکن خطا پا از دست هیکاف!ایب همراهم و بردار ،ساکتو شو بلند آروم خوبه_

 .دمیم گا به ،خواهرتو
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 اره،بایب فرود شهروز صورت یتو اونو تا بود گرفته محکم ساکشو بند که بهرام

 .شد خارج فرودگاه از شهروز همراه عانهیمط و شدن شل دستاش بنفشه اسم دنیشن

 و گرفتند بهرامو یبازو هردو یکلیه مرد دوتا رفتند رونیب تیجمع از که نیهم

 .انداختند رنگ یمشک و بزرگ ون داخل

 دنبال که هراسون بنفشه به نباشه دید یتو که یطور یورود در کنار شهروز

 ینیماش نیاول سوار فرودگاه، یجلو عجله با بود،بنفشه زده زل گشتیم برادرش

 .زد ترمز یرو پاش یجلو که شد

 !".گرفتم رو طمعه"یمحتوا با بود یعل از یامیشد،پ بلند شیگوش یصدا

 اریسام که یزیچ نی،آخر رفتیم دیبا که ییجا نیآخر بشیج یتو داد سر یگوش

 .بود خواسته ازش

 .کرد حرکت مقصدش سمت و شد نیماش سوار

 

 □■□شیپ ماه نیچند■□■      

 

 :گفت اریسام به رو و برداشت زویم یرو یغذا ینیس اطلس

 !دینزد لب غذاتون به بازم که شما آقا_

 

 .رفت حمام سمت و شد بلند جاش از کالفه اریسام

 گوشش به باز مهین در یال از کردیم صحبت اطلس با که بنفشه یصدا

 .گرفت آب ریش ریز و کرد خم د،سرشویرس
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 کجاست؟ یسام اطلس+

 

 ! خورهینم یچیه حموم،بازم رفت خانم_

 

 :داد تکون دستشو بنفشه

 !ارین فشار بهش شهیم جبران مقدار هی زنمیم سرم بهش نداره بیع+

 

 .گذاشت زیم یرو ارویسام یداروها یحاو یسهیک و نشست مبل یرو بنفشه

 کرد وادارش خود به خود بنفشه آروم ی،صدا آورد رونیب آب ریش ریز از سرشو

 !ستهیبا در پشت بره، رونیب نکهیا قبل

 

 بهم مدام هیعصب نیآدر!بهرام نزن زنگ من به انقدر!باش چخبرته؟آروم...شیه+

 !کنم انتیخ بهش مبادا که کنهیم چکم یه شده حساس انایجر نیا سر!دهیم ریگ

 

 .چسبوند در به شتریب گوششو!رفت توهم اخماش

 

 رمیبگ دکترت از گهید وقت هی واست تا کن مصرف داروهارو اون نیبب..باشه+

 !کن تحمل ذره هی گردهیبرم گهید چندماه
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 یا بهرام فقط...نره ادمی کنمیم اساماس االن باشه.. ایب خودت بهت دمیم آدرسشو

 بره؟ لو تتیهو اگه شهیم یچ!یکردیم دایپ اونجا ویکی کاش

 

 .دیرس گوش به در کینزد ییجا از بنفشه یصدا بار نیا و دیچیپ یا گهید سکوت

 :دیپر جا از یاتقه یصدا با

 

 ؟یار؟؟خوبیسام+

 

 . رفت رونید؛بیکش موهاش یرو و برداشت رو ؛حوله کرد جور و جمع خودشو

 

 گرفته دستاش یتو که افتاد شیگوش یرو شیبعد کرد،نگاه بنفشه به ینگاه مین

 :کرد نگاهش قیدق بود،بنفشه

 خوبه؟ حالت+

 

 بهش شدیم باعث شیالک جهیسرگ.گرفت وارید به دستاشو هوی و داد تکون سرشو

 !شه کترینزد

 

 !کن هیتک من ره؟بهیم جیگ سرت+
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 کرد یش،سعیگوش روشن یصفحه به افتاد چشمش و بنفشه به داد هیتک خودشو

 یتو بعد دوماه با معادل یخیتار و نکیکل کی ،اسم نهیبب تر واضح رو کلمات

 .شد ثبت حافظش یتو که بود یزیچ بود شده فوروارد تازه که یامیپ

 .نشست مبل یرو کمکش با

 

 :درآورد رو ها دارو بنفشه

 سرحال دارو با مدام تونمینم منم شهیم تموم ضررت به شتریب نخوردنت غذا+

 .. دارم نگهت

 

 یرو از پارچ تا شد بلند بنفشه.بود زده رونیب یکوچک کارت دختر فیک کنار از

 .برداره یپاتخت

 تمام با دختر یپرسنل ،کارت انداخت بهش ینگاه درآوردو کارتو برگرده نهیا قبل

 برداشتش، که یسرعت همون به.بخوره دردش به بعدا تا بود یزیچ مشخصاتش

 .گذاشت سرجاش

 

 :گرفت سمتش یآب وانیل بنفشه

 !بخور موقع سر داروهاتو حداقل+

 

  دادیم نشون که یمشکوک یحرفا به و موند تنها اتاق یتو اریسام بنفشه رفتن از بعد

 .کرد فکر کرده میقا  رو یمهم زیچ نیآدر از بنفشه
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 .رهینگ تماس باهاش خواستیم ینام بهرام ،از نیآدر ترس از استرس با نکهیا

 بر عالوه  بنفشه کرد ثابت اریسام به نیا ،خود دادیم یکارکثافت گند یبو نیا خود

 بدونه خواستیم شدت به که داره یکار هی یتو بزرگ دست هین،یآدر با یهمکار

 !هیچ

 باغ وسط نیگذروند،آدر نظر از بزرگ باغ بالکن یتو از و شد بلند جاش از

 .زدیم حرف نگهبان با بودو ستادهیا

 ن؟یآدر ایبود؟خودش؟بنفشه؟ چهیباز نجایا یک

  بود؟ کنترلش تحت یچهمه واقعا بود یباز نیا یکننده شروع که نیآدر

 یتو خفته سگ تصور.شد دهیکش باغ یتورنگ اهیس و بزرگ قبر به نگاهش

 .کردیم خیس تنشو یموها ،هنوزم عمارت نیا یخاکا

 یبود؛چشما پوشونده واروید یرو نیآدر بزرگ ،عکس اتاق یتو کرد عقبگرد

 چه اریسام بود شاهد عکس نیصاحبشون،ا با کردنیم فرق قاب یتو عکس

 .صاحبش برعکس میتصم نیا از داشت خبر و گرفت یمیتصم

 بود مطمئن زیچ هی از اما یدودل ،باهزاریسخت به شد گرفته که یمیتصم

 .بره اونجا از خواستیم نکهیا

 به بود قرار ییکذا بهرام که کرد ادداشتی رو یخیتار و کینیکل اسم کاغذ یتو

 .رسوندیم شهروز به بود شده هرطور دیبا کاغذو نی؛ا بره اونجا

 یتو سالن، کف با شهروز تن بلند برخورد یصدا ،هنوزم وارید به داد هیتک

 .دیچیپیم گوشاش
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 .رسوندیم بهش نویا اومدیم هوش به شهروز نکهیا قبل دیبا

 سر داشت؛کاغذو قرار جونشیب جسم که دیخز یاتاق یتو صدا یب و ،آروم اریسام

 فهمهیم فورا دستخطش دنید با که بود مطمئن و بود قشیرف.کتش بیج یتو داد

 . خواب از شه بلند شهروز بود یکاف ،فقط زندس

 یتو بنفشه کفش یها پاشنه یصدا. کرد ال مهین درو بره رونیب نکهیا از قبل

 قدم طرز از کامال یناراحت و تیرفت،عصبانیم کتابخونه سمت.دیچیپ راهرو

 .بود معلوم برداشتنش

 نیآخر نی؛ا زنهیم قدم ها راهرو نیا یتو که هیبار نیآخر نیا دونستینم بنفشه

 اون، از بعد و دیدیم نیآدر که بود یبار

 و آب به خودشو بخاطرش که زشیعز نیش،آدریزندگ یداشتن دوست تیشخص 

 اشک با بنفشه که بود اون از بعد.شهیم تکه هزار و شکنهیم جلوش بود؛ زده شیآت

 .انایجر نیا از کرد فرار و بست چمدون یزار و

 .رونیب کرد پرت شد،خودشو بسته که کتابخونه در

 .کردن رییتغ شکل سه به تیشخص تا سه نقطه اون یتو

 و کرد رها زویچ همه کرد،بنفشه فرق شیوانگید نیآدر که بود نقطه اون یتو

 .شه خالص دستش از بتونه تا شد نیآدر همراه آگاهانه اریسام

 ! بشن سست ماتشونیتصم یتو آدما شنیم باعث طیشرا واقعا اما

 نیآدر به که خودشه نیا شمال یتو الیو هی یتو بعدش ماه چند دونستیم یک

 نی،ا نیآدر ادیز حسادت حس بخاطر قراره که دونستیم یک ای کنهیم اعتراف

 !خوره؟یم کتک که باشه ایبرد

 !ستین ثابت یزیچ چیه و کس چیه
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 رییتغ دفعه هزار دیشا و کنه ینم یط رو یمیمستق خط یحس چیه که یهمونطور

 !بده ریمس

 !خالص یوابستگ به شهیم لیتبد که ینفرت و نفرت به شهیم لیتبد عشق

 .ستین ینشدن یچیه دوتاحس نیا نیب کیبار خط یتو

 

 !نیخاکستر دم از همه ستین اهیست،سین بد کامال ایدن یجا چیه یتو یتیشخص چیه

 خبرهچه اونجا بود درآورده سر تازه و زدیم قدم کینیکل یجلو که یشهروز یحت

 !بکشه آدم بود حاضر یحت دوستش بخاطر که داشت یظیغل یخاکستر تیشخص

 

 :گذاشت گوشش کنار رو یگوش

 شد؟یچ یعل...الو_

 

 :دیچیپ یگوش یتو یعل واضح یصدا دنبالش به و اومد یخش خش یصدا

 

 !کرده میروان وونسید زنه نیا! خان شهروز+

 

 :کرد اخم

 ؟یکرد یغلط چه! مگه چطور_
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 :شد آروم صداش

 کل دور دادم،دویم استفا درجا بودم راننده واقعا اگه!برده منو جا ستیب خداشاهده+

 !دراومد پدرم ناموسن!میدیچرخ تهرانو

 

 :داد تکون سرشو

 ؟یچ ثابتش یکاراش؟جا از یدیفهم میزیچ نمیبب بگو! نکن یدراز روده انقدر_

 کجاس؟

 

 فعال که االن!دمیفهم شویزندگ ،کل تلفن پشت کردیم ور ور بلند بلند انقدر بابا آره+

 !هتله تو

 :گفت و داد تکون سرشو

 تا مشیگرفت که اروی اون شیپ برو االنم. بگو بهم اتیجزئ با اومدم خوبه،بعدا خب_

 .امیم منم گهید ساعت هی

 

 .آقا باشه+

 

 . مشیگرفت یچ واسه و میک ما بفهمه ینگ بهش یزی،چ یعل یراست آها_

 

 !یبرس شما تا دمیم شیگوشمال ذره هی فقط هست حواسم آقا چشم+
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 . خوبه_

 

 چه از کرد فکر ،خوب دیکش دندوناش پشت محکم زبونشو و کرد قطع رو یگوش

 چراغ هی مثل مغزش یتوو که یا جهینت دیرس جهینت به ،بعدش بشه وارد یدر

 !شدیم روشن و  خاموش

 .ابونیخ تو انداخت و شد نیماش سوار

 داشبرد یتو رونیب بود دهیکش کینیکل یگانیبا از رشوه با که یپزشک یها پرونده

 .بود کرده خشکجا نشیماش

 

 

 :گفت حرص با و نکیس یتو کرد پرت رو تابهیماه اریسام

 

 یزدینم گه ینجوریا ،یداشت پشتکار اتیباز وثید نیهم یاندازه ذره هی اگه+

 !توش

 

 :گفت بلند و دیکوب محکم خچالوی در نیآدر

 ؟!یزنیم مفت زر یچ زده؟واسه گه یچ تو یک_
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 !چشاته جلو کارت جهینت خوبه+

 

 . انداخت سوخته تابهیماه به ینگاه

 ..گفتم من_

 

 !هست حواست یگفت تو!بودم حموم من+

 

 ...؟یزنیم غر زنا مثل کردم،چرایم استراحت داشتم منم_

 

 :نیآدر یشونه به دیکوب محکم هوی باشن کرده روشن رشیز شیآت انگار

 زناس؟ مثل یک+

 

 :کرد نگاه یسام قرمز و معترض یچهره به تمام یخونسرد با و زد یشخندین

 !ییزنا نیع قایدق تو_

 

 باالتر صداش تا بود کرده چفت زور به که ییدندونا یال از و صورتش تو شد خم

 :گفت نره

 !یکردیم یباز زنارو نقش تیبچگ تو توم نکنه!عه+
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 .شد همراه خر خر با اخرش کلمات که شد فشرده نیآدر یدستا ونیم گلوش چنان

 

 :زد داد و زیم رو کرد پرت گرفت رو یسام گردن پشت

 !کنهیم یباز زنو نقش یک دمیم نشون بهت االن_

 

 . ستادیا سرجاش یواضح اخم با متعجب دیچیپ فضا تو که اریسام بلند یها خنده

 :گفت و چرخوند سمتش ،بدنشو اریسام

 

 انگار اما!نه ای کنم خراب اعصابتو تونمیم که شدمیم نگران داشتم کم کم گهید+

 !یدار ضعف نقطه هنوزم

 

 :چهرش به دوخت نامفهومشو نگاه

 ؟یبگ یخوایم یچ_

 

 

 :زد نیآدر یشونه یرو و برداشت زیم از شویتک

 به بخاطرش که یدار زیچ هی هنوزم تو انگار فقط! ستین مدنظرم یخاص زیچ+

 !یبرس حدت
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 :نیآدر یچشما تو انداخت نگاهشو مرخین از

 زندس، هنوزم تو یگذشته یتو که یزیچ اون!دادم دست از مویچ همه اما من+

 !مرده من واسه

 

 :گفت و برداشت اسکاجو

 .کنمیم پاک گندتو خودت من_

 

 .بودن پوشونده روتابهیماه کف که شد یاهیس یها لکه کردن پاک مشغول

 .شد مشغول نیآدر فکر

 خودشه نیا فقط و فقط و کرده رها زویچ همه که دادیم نانیاطم بهش داشت اریسام

 !یاگذشته چیه بدون ستادهیا کنارش نجایا تو که

 .یدیترد چیه بدون و سخت و ،سفت خواستیم اعتماد ازش

 

 .کشوند اتاق سمت به نویآدر یگوش زنگ ی؛صدا شد مشغول اریسام

 .شد روشن و خاموش شیگوش یصفحه یرو یناشناس شماره

 . شد قطع دادنش،تماس جواب از قبل

 !هیکس چه به متعلق که ارهیب خاطر به کرد یسع و کرد نگاه شماره به متفکر
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 خرج به یدودل ،چقدر بست ،چشماشویناراحت با و فشرد یشانیپ به شویگوش بنفشه

 شد مونیپش آخر دست ،اما رهیبگ دوباره ستشویل بلک یتو یشماره نیا تا بود داده

 بود،اگه نگرفته حتما!روگرفته؟ نامه نیآدر کرد فکر خودش شیکرد؛پ قطع و

 حال به تا وقت اون از که یصورت ،در گرفتیم شویپ   صد در صد بود نیا خالف

 .بود نزده بهش زنگم کی یحت

 !نکرده لیمیا رو نامه که کرد خداروشکر و دیکش یراحت نفس

 .نداشت یخبر بهرام از شدیم روز دو کینزد کرد ینگاه ساعت به

 سویپل یپا تونستینم جوره چیه ره،یبگ کمک دیبا یک از دونستینم و بود کالفه

 .کردیم کمکش نیآدر شهیهم مواقع نیا تو!بکشه وسط

 و شد منجر یجسم یخستگ به انفجارش حال در ،فکر گذاشت تخت رو سرشو

 .شد هوشیب چندروزه یخوابیب از حسیب

 

 گوش کنار آروم.ستادیا کنار و کرد باز رو شهر رونیب یسوله بزرگ در یعل

 :گفت شهروز

 

 .نییپا آوردم دهنشو و دک زدم آقا_

 

 :گفت دوباره و کرد یاخنده تک

 شویخانوادگ نامهشجره شیپ ساعت چند!ادیم حرف به عی،سر بوقه ناجور طرف_

 !نییپا ختیر
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 :گفت و کرد یعل به ینگاه تک شهروز

 !ستین حرفا نیا مال معلومه ماستش یافهیق از+

 

 :دشیکش وارید سمت و گرفت شهروز یبازو و ستادیا یعل

 

 .نیاریب فیتشر لحظه چند خان شهروز_

 

 :دوخت چشم شهروز گر پرسش نگاه به وارید به داد هیتک

 !نداره مطابقت امذره هی کردم دایپ ازش که ییزایچ با حرفاش پسره نیآقا،ا_

 

 :گفت دوباره و گرفت سمتش یگاریس

 !دروغه میکرد دایپ ازش که ییزایچ و گهیم راست نیا کنمیم فکر من_

 

 :زد یپک و کرد روشن فندکشو شهروز

 ؟یگیم کجا از+
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 به دهیر میبدن یاعضا یقاچاقچ ما زده توهم االن!ترسواس نیا از طرف_

 که االن تا مامانش کمیش تو از شویزندگ داستان خدا ده،بهیترس سگ مث!خودش

 !کرده فیتعر برام بار صد شده الغوزی

 

 :کرد نگاهش متفکر شهروز

 متفکرشونه؟ مغز خواهرش اصطالح به دختره اون نظرتبه یعنی+

 

 .انداخت باال شونه یعل

 نیا یتو تا بخواد که حرفاس نیا از تر مشنگ پسره نیا گمیم من واال دونمینم_

 !کنه پنهان تشویهو ینطوریا سن

 

 هی از بکس سهیک مثل یمال و نیخون که یبهرام سمت افتاد راه و داد تکون سرشو

 .بود شده زونیآو داغون و درب یسوله یگوشه

 

 خورد کمرش به  شهروز توسط که یآروم چنداننه یضربه با بودو بسته چشماش

 :دینال گونه التماس و چرخوند نیطرف به سرشو ترس با

 

 ! یهرچ سند پول! دمیم بهتون دیبخوا یهرچ خدا به+

 

 :گفت گوشش کنار و رفت جلو شهروز
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 ؟یدار خوامیم آبرو من_

 

 .شد خفه گلوش یتو بهرام یصدا

 

 .دیچیپیم گوشش تو شهروز منظم یقدما توک و تک

 اوامر تا بود سادهیوا آماده و سوله یگوشه یفلز زیم به بود داده هیتک یعل

 .بده انجام شهروزو

 یخبریب تو بهرامو کم هی دید صالح اما نهیبب بهرامو ادیب تا بود قرار شیپ دوروز

 !بشه یخال دلش ته تا یدار نگه

 کشه،بهیم ،زجر سرش تو ادیم فکر تا هزار گرفتنش یچ واسه ندونه آدم که نیا

 !دهیم وا روز دو سر باشه بهرام مثل یتیشخص اگه و ترسهیم مرگ حد

 

 :گفت و دیکوب صورتش تو محکم

 ؟ آبرو...؟یبد بهم یدار یچ ثروت و مال جز به ینگفت خب_

 

 ارامش تا دیکشیم نفس تند تند بودش گرفته که یناشناس مرد یحرفا از جیگ بهرام

 .شه قیتزر جونش یتو

 

 !دارم برات گهید شنهادیپ هی من خب_
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 :گفت تند تند

 !دمیم بهتون دیبخوا یهرچ دیکن ول منو فقط!باشه یهرچ قبوله+

 

 :گفت بلند و زیم به زد هیتک یعل کنار و رفت عقب

 ؟یکرد قبول شنهادمیپ دنیشن قبل_

 

 !دیبگذر جونم ریخ از فقط خورمیم قسم بدم مویچ همه حاضرم من+

 

 ش؟یفروشیم ؟چندیچ خواهرت_

 

 اون بود خدا مثل واسش بنفشه اما بود که میهرچ کردیم فرق بنفشه...شد الل بهرام

 .بود دهیبخش یزندگ بهش

 .بود داده بهش دیجد یزندگ هی مادر هی مثل اون

 :زد داد بلند بود کرده خونه دلش تو که یترس تمام با هوی

 ؟!!!!!شماها دیهست یخر چه کثافت ارین فتیکث دهن تو اسمشو+

 

 :گرفت دست تو صورتشو و رفت جلو شهروز

 !میبزن حرف میتونیم االن! یشد یجد حاال نکهیا مثل آهان_
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 اومد جلو یعل..یعل به کرد اشاره

 

 ...باشه تر ربطیب جوابات و تر بلند صدات یهرچ!هست قانون هیقبلش، یول_

 

 :نشست بهرام شکم یتو یمشت شهروز اشاره با  

 !شترهیب دردش_

 

 .اومد فرود بهرام بدن تو که بود لگد  و مشت

 .داد فشار بهرام شکم یرو بزرگ یکبود رو دستشو و روند عقب رو یعل شهروز

 .دراومد آخش

 

 ه؟یچ تیاصل یلیفام قایدق تو که نهیا اولم سوال_

 

 سوال با طرفه یقاچاقچ و دزد مشت هی با کردیم تصور موقع اون تا که بهرام

 .کرد یخال دلشو دونستن،تهیم راجبش اونا زد خی شهروز

 .فشرد هم به فکشو

 

 ؟یدیدزد ویک یدونینم تو+
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 نیطرف به بدنش بعدش قهیدق چند تا که شد پرت طرف هی به یمحکم مشت با چنان

 .خوردیم تاب

 

 ؟یکرد تیهو جعل چرا_

 

 که یگر پرسش یصدا  فقط یکیتار تو و بود آلود خون د،دهانشیکش یقیعم نفس

 .بود کرده ریدرگ مغزشو وار ،اکو کردیم کنکاش گذشتشو

 

 :گفت گرفت دستش رو یکیبار و بلند فلز بزرگ یکهیت یعل

 کنم؟ خوشگل بدنشو آقا+

 

 .کرد یخط خط بهرامو مغز خشن همونقدر نیزم رو فلز دنیکش یصدا بعد

 .واداشت تکون به بدنشو صورتش پوست کینزد یادیز حرارت حس

 

 .. یصفتا سگ!!!!ی؟ه! یکنیم کاریچ یه×
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 گرفت دست تو فکشو بزرگش یهاپنجه با یعل و خورد صورتش تو یمحکم چک

 یداغ اون با برخورد ترس از...کرد صورتش کینزد رو یآهن یلهیم دوباره و

 :زد داد یعل..دیکش نفس تند تند و شد خشک جاش سر ترسناک

 

 !نکردم کبابت تا بده جواب آدم د؟مثلیپرس یچ ازت یدینفهم کهیمرت+

 

 :گفت بلندتر

 ؟؟؟؟یفرامرز ای ینادر+

 

 : شد صداش لرزش باعث زشیت و تند ینفسا

 !ینادر..ناد..ا..ن...ااا×

 

 .انداخت نیزم رو رو لهیم و کرد رهاش ضرب به

 

 :شد متوقف کنارش و زد قدم شهروز

 خواهرته؟ واقعا بنفشه پس_

 

 ازم؟ دیخوایم ید؟چیدونیم کجا از اسمشو شما..ش×

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  520 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 :گفت گوشش کنار شهروز

 !نبود نیا جوابم نه_

 

 پوست یبو و شد دهیکش داغ آهن با یبزرگ خط نشیس یرو که دینکش هیثان به

 یتو دیچیپ شهر رونیب پرت یسوله روشن کیتار یتو روز مین وسط سوختش

 .یعل ینیب

 .رنگ یخاکستر طیمح تو شد اکو غمناک یسمفون هی مثل دردش پر داد یصدا

 

 یصندل به ببندش یعل_

 

 :گفت و کرد بهرام به رو

 یریگینم یجد ای باهات کنمیم یشوخ دارم یکرد الیخ ستمین یطبع شوخ آدم من_

 !گم؟یم یچ

 و دیکش نیزم یرو گوشت هی مثل تنشو و گرفت دشویکشریزنج به یدستا یعل

 .یچوب یصندل به بست

 دستشو و گذاشت بهرام یپاها نیب یصندل یلبه یرو براقشو یکفشا نوک شهروز

 و نیخون یچهره به یکامل اشراف بتونه تا برد جلو صورتشو و داد هیتک زانوش به

 .باشه داشته روش یجلو نامرد داغون و درب
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 ریغ یدیم درست جواب آدم مثل کلمه هی با بار هی توام پرسمیم ازت گهید بار هی_

 !سگام جلو ندازمیم رونیب کشمیم کثافتت حلق اون از صاحابتویب زبون اون نیا

 

 سوله رونیب از سگ ناک هول پارس یصدا

 .لرزوند بدنشو ستون ،چهار

 

 ؟یدار بنفشه با یتخم نسبت چه شرفیب یتو_

 

 :گفت یارتعاش پر یصدا با.دادیم قورت دهنشوآب تند تند بهرام

 .برادرشم..ب+

 

 که یچوب گرفتن بعد کرد،یم سگاش که یقیتشو د،مثلیکش بهرام سر یرو دستشو

 .ارنیب براش تا بود کرده پرت

 

 ه؟یجعل تیتخم تیهو_

 

 .شد ساکت و کرد من کرد،من مکث
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 بهرام گردن دور  یمنعطف بلند میس دینکش هیثان به و کرد اشاره یعل به شهروز

 یفلز یواراید گوش یتو شد اکو که بود یصدا تنها گلوش خر خر یصدا و دیچیپ

 .رنگ یانقره

 ، تنفس واسه ژنیاکس مولکول هی افتیدر یبرا تنش یمهبایب ،تحرک ادیز یتقال

 یرو گرید مرد تنفس راه داشت یسع توانش تمام با که یمرد یدستا ادیز فشار

 .ببنده رو یصندل

 پک گارشویس یآسودگ با بودو دوخته چشم تقالها، به خونسرد که یگرید مرد نگاه

 و خاموش نور پر عکس هی مثل قشیشف قیرف اریسام چهره ذهنش یتو و زدیم

 حرکت از داشتنیبرنم دست سرش یتو چرخه هی مثل که ییسواال و شدیم روشن

 !دونهینم اون که هست یزیچ هی که کردنیم یادآوری بهش مداوم و

 چه راز نیا دنیفهم یبرا دوستش کنه تصور توتستینم هملحظه هی که یاریسام

 !بده انجام تونهیم یفیکث یکارا

 !نیآدر سر کردیم دادیب و داد داشت حرص با حاال که یاریسام

 

 ، دراومد جا از کتفم یوحش یعوض_

 ...یکهیمرت..باش آدم ذره هی! وثید

 

 !خنده ریز زد بلند یباصدا و کنارش انداخت تخت رو خودشو نیآدر

 

 .کنه نگاهش و شه ساکت یسام شد باعث که یبلند و ممتد یخندها
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 به تعجب با و نشست و داد تکون خودشو یسخت به بود بسته دستاش که اریسام

 .دوخت چشم نیآدر خندون یچهره

 !بود نیآدر یچشما خاطر به سکوتش و ادشیز تعجب

 و گرفتن راه یاشک قطرات چشماش یگوشه از حال نیع در و دیخندیم اون آخه

 .کردنیم نفوذ شده چروک و دیسف یهاملحفه عمق به

 از حال به تا که ییصدا تن نیتر خش پر و نیتر ،آروم شد خاموش نیآدر یصدا

 .کرد پر نشونویب حرارت پر و کیتار یفضا بود دهیرس اریسام یگوشا به مرد نیا

 

 !کنمیم یزندگ دارم کنمیم حس_

 

 .داشت یمکث پر سکوت اریسام

 !"رحمانهیب!نیآدر یکنیم یباز رحمانهیب"گذشت ذهنش از

 

 :مردمکاش تو نشست نگاهش و چرخوند یسام سمت سرشو

 

 .شدم سبک یعمر بعد انگار!نبودم آسوده انقدر حاال تا! دارم یزندگ حس_

 

 یتو یقدر به نفساشو.رفت ادشی دنیکش نفس رفته رفته اریسام حال، اون یتو

 یقفسه و دیپر رونیب هاش هیر از یانفجار مثل ناگهان که بود کرده حبس نشیس

 .تنفسش واضح حرکات یرو نشست نیآدر نگاه که یطور شد نییپا باال نشیس
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 :دشیکش جلو و یسام یبازو رو گذاشت دستشو و نشست جاش یتو

 

 ؟ینشد ه؟ارضایچ_

 

 .انداخت مالتهبش یگونه کنار ییجا به و برگردوند نیآدر صورت از نگاهشو

 مردو؟ نیا کردیم نگاه دیبا چرا

 با کاراش با حرفاش با سوزوند؛یم وجودشو ته تا که یاحرومزاده رحمیب آدم نیا

 !شیلعنت یحسا

 .شده نابود درون از کرد حس

 کرد وارد بهش لحظه همون یتو شویزندگ یضربه نی،بزرگتر نیتربزرگ نیآدر

 .بدوزتش بهم اول مثل  نتونست وقت چیه و دیدر ازهم روحش که یطور

 سرش دردش از که رفت فرو نشیس یتو یطور یاینامرئ ریت مثل نیآدر یاشکا

 :دیلرز درونش یزلزله یهالرزه پس از صداش و نیآدر یها شونه یرو افتاد

 

 .کن.. بازش گرفت درد.. دستم+

 

 .کرد آزادش یحرف بدون نی،آدر بود واضح یلیخ صداش لرزش
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 کردن ،نگاه بود سخت.انداخت ییدستشو یتو خودشو و کرد ترک اتاقو توقف بدون

 نیا که بود یزیچ نیتر سخت بردیم لذت باهاش بودن از خشم بدون که ینیآدر به

 .کردیم حس اواخر

 نگاه نهیآ یتو خودش از ینیدروغ ریتصو به و  دیپاش صورتش یتو یآب پر مشت

 ..کرد

 :دنبالش به نیآدر یصدا و دیچیپ گوشش یتو در یتقه یصدا

 دارم؟ حسو نیا یحساب چه رو یبپرس یبخوا االن دی،شا یسام_

 

 تو همچنان رشیتصو...گرفت قرار نیآدر یروبرو و کرد باز درو یاوقفه بدون

 یمعنا به دستشو...شدیم روبرو نیآدر با باهاش که یریتصو همون موند نهیآ

 ...گذاشت نیآدر یلبا یرو سکوت

 خورده قلیص نیآدر روح! بود یادیز براش لحظه نیا یاعتراف،تو نیا بود یادیز

 .بود نیسنگ یادیز نیا بود

 

 !ببر لذت تیزندگ از ایب!...نه+

 

 :گفت و نشست شکمش یانداختش،رو تخت یرو و دیکش قشوی

 

 !فهممتیم من+
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 ...بست دستاش به پشت از رنگو اهیس یچرم دستبد

 

 !اممتوجه!یکن یزندگ ینکرد وقت تو+

 

 .کردیم نگاهش صدایب نیآدر

 

 !یکرد ییکارا ،چه یازنده لحظه هی یکن حس نکهیا واسه چقدر.. دونمیم+

 

 سفت دستبندو تا کرد تیهدا مچاش سمت به نویآدر یدستا و شد دوال سمتش یوقت

 ..کرد افتیدر اون ساکت یچشما سمت از یبیعج برق هی..کنه

 

 ..بده نشون بهم جانتویه تموم ایب پس+

 

 :زد لب..دیچسب که بهش

 ..میکن یزندگ میتونینم هم بدون ما+

 

 ... دیلرز تخت کنار وارید که بود دیشد یقدر به نیآدر جاناتیه

 رعشه به رگاشو که یجانیه تموم با و اریسام ینهیس یرو گذاشت محکم دستاشو

 :گفت بود انداخته
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 !یکنیم وونهید منو تو یسام_

 

 بیآس قصد به که یعل یدستا با...نشستیم یسام بدن یرو ضرب به که ییدستا

 ..داشت فرق نشستیم بهرام بدن یرو رسوندن

 ..شدیم کیتحر دیدیم رو یسام کبود و ملتهب و قرمز پوست یوقت نیآدر

 !زدنش دوباره واسه اما شدیم کیتحر بهرام پوست یرو یایکبود دنید با امیعل

 یلذت پر ی،صدا نشستیم اریسام بدن قسمت نیتر یشهوات یرو که نیآدر یدستا

 ..دیپچیم اتاق یتو

 از یناش درد بخاطر صرفا شد خارج بهرام یحنجره از که یدرد پر یصدا اما

 !بود یسوخت

 ..شد بسته یمشک بند چشم هی توسط داد،چشماش جلو که خودشو اریسام

 حرکات کردیم محدود رو یسام یوقت کنه محدودش اونو داشت دوست نیآدر

ر شهوت از شدیم باعث که ییزایچ کردیم افتیدر سمتش از یجالب  !بشه س 

 

 شیعصب و ترس پر ینفسا تنها و بود دهیبر صدا ترس از بند چشم ریز اما بهرام

 !سوله یتو شدیم رها که بود

 رو بدنش شدن دهیکش از حاصل بود یسام گردن دور که یرنگ قرمز و بزرگ رد

 !بود نیزم

 و شدیم دهیکش نیزم رو قدرت تموم با بدنش هویزد،یم ساک نیآدر واسه یوقت

 !کنه یزندگ حس نیآدر شدیم باعث گلوش خرخر یصدا
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 یگیخف قصد به که بود یمیضخ میس نوازش حاصل یعل گردن دور قرمز رد اما

 اون و بودن کرده رهاش بشه هوشیب کامال نکهیا قبل و بود شده دهیچیپ گردنش دور

 !گهیم بهشون بخوان یهرچ خورد قسم خودش شیپ..بود افتاده سرفه به

 .. بود شده تموم حاال که بود بهرام طاقت تموم نیا

 

 ..صورتش رو شد دوال و تخت یلبه به چسبوند و گرفت ارویسام نیآدر

 حرکت اومد،طسیبرم ازش که ییکارا تنها اریبند،سام چشم اون با حالت اون یتو

 .بود اطراف به سرش چرخوندن ،یاراد ریغ

 

 !یسام کنم فیتعر واست یزیچ هی خوامیم_

 

 :باشه نیآدر گردن کنار دهانش کرد یسع و دیکش تر باال خودشو اریسام

 

 !کن خالص تیوضع نیا از منو قبلش اما بزن یخوایم یزر هر+

 

 ..کرد حس اریسام تن یتو یکوچک لرز

 !هیبیعج زیچ شهوت

 کمرنگ تنفرش ایدن نیا انیپا تا که یمتنفر مرد کردن عیمط یبرا زیآو دست هی

 !دونستیم نیآدر نویا و شدینم
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 و نیتر کیتار درمقابل داشت که ییحسا تمام با اریسام شدیم باعث که یزیچ

 زمزمه گوشش یتو عرق سیخ نیچن نیا و بده وا شیزندگ تیشخص نیتر یمنف

 !"جاسهمون!..خوبه نیآدر آره"کنه

 تموم ینوسیس موج هی مثل که یلعنت یحسا از پر بود سیخ سیخ اریسام یصدا

 !کردیم زبر و ریز هورموناشو

 

 :زد داد خشونت با و گذاشت یسام یگلو یرو دستشو محکم

 !میکن یزندگ ایب ارررررریسام_

 

 !هیبیعج یاکلمه دخول!...شد داخلش ضرب به

 !مفعول درون به فاعل یتناسل آلت از قسمت هی ورود شهیم فشیتعر

 ...شد اریسام وارد که بود شتریب یزیچ ملتهب یفضا نیا یتو...اما

 !احساس جنس از یزیچ هی

 

 هاشناله یصدا که یکن طرف وارد یطور حساتو خشونت تمام با یتونیم تو

 ..کنه کر گوشاتو

 تا.. یبد ادامه و یبد ادامه..یبد ادامه کنه التماست و بلرزه کنارت بدنش که یطور

 ... شه خالص

 

 :کرد زمزمه اریسام گوش کنار
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 !کنم پرت یزندگ حس از خوامیم_

 

 ..نییپا خورد سر نیآدر یدستا یتو و شد سر بدنش و شکست اریسام یصدا

 چشماشو لحظه هی یحالیب فرط از که یطور شد روون پاهاش نیب یخوب یداغ

 ...بست

. افتاد ییدستشو در نییپا به نگاهش بند چشم ریز ،از داد هیتک بهش یوقت اریسام

 اما و زننده گول ریتصو هی، بود دهید نشویدروغ ریتصو انعکاس که ییجا همون

 !باور قابل

 

 .زد زل نیآدر مرخین به دیمالیم مچاشو دور که همونطور

 راه بازش مهین یلبا یال از دود..نیآدر به کرد نگاه و درآورد بندشوچشم اریسام

 .بود شده گم دود ونامنظم کیبار یخطا پشت چهرش و گرفتیم

 غرق ریتصو یاهیثان یبرا نکنه تا نزد پلک  یالحظه اما سوخت دود از چشماش

 !بود شاهکار خودش ینوبه به.بده دست نویآدر دود

 دیکشیم سکس بعد نیآدر که یگاریس

 هم کنار سالها که انیدعا زوج دوتا انگار که لغزوندیم وجودش یتو حسو نیا

 .بود سازگار باهاش بیعج یروزمرگ یعادتا نیا و...کردن یزندگ

 بدون نویا و زدیم پماد براش آرومشون چندان نه یمعاشقه بعد نیآدر شهیهم نکهیا

 .دادیم انجام ظرافت
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 و شه تموم گارشیس نیآدر تا کردیم دنبال دودو رد شونشو به دادیم هیتک سرشو

 .گفتیم اریسام به فقط که ییزد،حرفایم حرف پکاش نیب یگاه

 .شد نیآدر چرب یدستا منتظر دیکش دراز نیزم یرو پشت به

 ذاشت،یم جا به رد دستاش یحرکتا

 . کردیم قرمز پوستشو

 :گفت دیمالیم کمرش یرو پمادو که همزمان نیآدر

 

 دم؟ید آلمان تو هتیشب رو یکی گفتم بار هی ادتهی_

 

 یتو هرچند چرخوند  نیآدر سمت چشماشو و گذاشت بازوش یرو چونشو اریسام

 .نبود دشید دانیم

 

 سکسمون؟ تو یبد تنوع شیاریب یخوایچطور؟م+

 

 .یسام کمر رو دیکوب دستشو محکم

 :کرد یاخنده تک

 اد؟یم خوشت چطور_

 

 :چرخوند نیآدر سمت به تنشو مین و گذاشت نیزم رو آرنجشو اریسام
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 ..یشیم کننده خسته یدار اتفاقا آره+

 

 :شد جلب یسام شوخ چنداننه لحن به حواسش و شد متوقف نیآدر یدستا حرکت

 شدم؟؟؟ کننده خسته من_

 

 ..انداخت باال ابروهاشو  از یکی چشماشو به زد زل و زد یپوزخند اریسام

 

 :گفت صورتش تو اخم با و رفت ترجلو یجد یجد نیآدر

 لذت و شده یتکرار واست داره؟تویبرم ساختمونوو کل صداش که هیک اونوقت_

 ها؟ واست بزارم کنسرت دیبا ادیب خوشت کنم فک یکنیم نیهمچ یبرینم

 

 .بمونه دور نیآدر دید از اومدش کش لبخند تا گذاشت صورتش یرو دستشو

 .دیکش عقب صورتش رو از دستاشو و اومد جلو نیآدر یدستا اما

 

 !؟یانداخت دست ؟منویخندیم یدار_

 

 :زد زل سقف به دیکش دراز پشت به اریسام
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 نیا تا س.ک.س یتو عملکردت خاطر به که یریبگ یجد  حرفمو نقدریا دیبا چرا+

 ؟یبش ناراحت اندازه

 

 :برگشت سمتش به بیار و گذاشت سرش ریز دستشو و تخت  به داد هیتک نیآدر

 ؟یبکش چالش منو حرفا نیا با یدار یسع چرا تو_

 

 .نیآدر سمت شد زیخ مین و دیپر باال اریسام یابروها

 هه؟؟یچ هیچالشه؟؟قض واست نیا یجد+

 

 :کرد بسته بازو چشماشو نیآدر

 !بردار دست مسخرت لحن نیا از شو خفه اریسام_

 

 !بشم آشنا باهات شتریب دارم یسع فقط کشمینم چالش به تورو چرا؟؟؟من+

 

 .شد ثابت اریسام دهان یرو نگاهش

 !!شناختش؟ینم مگه!شه آشنا

 

 از ما میبفهم هم از یادیز یزیچ شهینم باعث میکنیم یزندگ باهام مدت هی که نیا+

 ؟یامتوجه میکنیم رفتار عادت رو
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 : داد تکون دستشو نیآدر

 !رینگ روانشناسارو مزخرف لحن انقدر شو خفه_

 

 .روبروش ،درست نشست کامال اریسام

 

 ؟انتظاریبگ یخواستیم یشه؟چیم باز زبونت قفل( high)ییها وقت، هر چرا تو+

 یعاد حالت تو یتونینم!!!؟ بدم گوش کصشرات به اوضاعم اون با من یدار

 ؟یبزن حرف

 

 سر همشو سره هی و ختیر یآب وانیل شد بلند جاش از و کرد سکوت یکم

 .ستادیا پنجره به رو اریسام به د،پشتیکش

 اطالع و بهت یکس داشتن حس دیشا.اومد حرف به چرا لحظه اون تو دونستینم

 !شه عوض آدم شهیم باعث موضوع نیا از

 

 .کردمیم کار براش که یکس همون!اکوبهی بخاطره... دیشا_

 

 .بود شده دهیکش دستش کنار تا کرد نگاه نیزم یرو یدهیکش یهیسا به اریسام

 .داد قرار هیسا یرو دستاشو کف
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 !نویآدر نفوذ قابل ریغ قسمت! کرد لمسش  باالخره

 .بود یفرار ایدن کل از و بود شده حبس بدنش زندون یتو خورده خاک که یروح

 !ارشیب حرف به بود تونسته باالخره

 به تُن هی....کردیم صحبت آروم تُن هی ،باییدعوا و داد ،بدون یخشم چیه بدون

 .ایدر موج یآروم

 

 بیغر بیعج مجازاتاش!یکن مجازات یخرابکار بخاطر رو بچه هی احمقانست_

 .بود

 

 .گفتیم اکوبی از یوقت کرد حس نویآدر یها شونه یافتادگ اریسام

 

 چهره نیتر حالتیب و چشماش یمردمکا وسط درست نشست نگاهش و دیچرخ

 :گفت و گرفت خودش به رو

 

 تا حفرش تو کنمیم تخماتو و تنگ و کیکوچ سوراخ هیکنم،یم سوراخ گلوتو_

 !بخشه لذت دنیکش نفس نیح زدنات پا و دست دنی،دیشخفه

 

 رونیب دهانش از که یوحشناک کلمات نیاول از کردیم نگاهش حرکت بدون اریسام

 اومد جلو اون یوقت یحت نکرد شد،حرکت نیآدر مات و کرد قفل اومد،ذهنش

 .زد زانو جلوش
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 ره؟یبگ شکل ایچ ذهنش تو شهیم باعث بچهپسر هی به نایا گفتن یدونیم_

 

 .توقف بدون و مهابایدن،بیکاو صورتشو یاجزا و کردن حرکت چشماش

 

 بهم شینیسنگ حس تا گردنم دور بستمیم مویضخ بایتقر دستمال هی شب هر من_

 ...شدیم آرامشم ،باعث نخورده جر گلوم هنوز بفهمم نکهیبده،ا تیامن احساس

 

 !ینامرئ نگاهش و بود مسکوت اریسام

 بود ترس از مملو ذهنش که یسال و سن کم پسر ترس حجم تو باشه شده بیغ انگار

 تمام با املحظه هی که شدیم انجام یکاذب تیامن حس یالقا یرو از صرفا کاراش و

 .نکرد حسش وجودش

 

 یکشت اون یعرشه یرو که عمرم یها هیثان تموم قایدق...داشتم رابطه باهاش من_

 ساخته کار نیا واسه فقط کردمیم حس یگاه که اونقدر.. بودم باهاش گذروندم

 شده لیتبد یفهمیم...کردمیم کاریچ اونجا قایدق رفتیم ادمی فشار از یگاه..شدم

 ...یسام آره و بودم کرده فراموش هدفمو خودمو یحت که یکس به بودم

 

 :گذاشت چونش رو دستشو

 یزیچ که بدنم بحران اون تو... مغزم با رفتن ور واسه بود یقهار گریباز اکوبی_

 ! نبود

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  537 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 :گفت و فشرد یسام ینهیس یرو انگشتشو

 باهات ینطوریا بهش، زدن تر بخاطر بود یکاف یکنیم فکر تو و بود من راه نیا_

 میراض باهات کردم که ییکارا وقت چیه..نبود یکاف یسام نه...کنم؟ رفتار

 ..اما...نکرد

 

 دهیفهم د،تازهیکش یآروم نفس اریسام.داد قورت  که بود یحرف...یدار فرق تو اما

 !کرده حبس ،نفسشو بود

 که کنه تف صورتش یکنه؟تو ریبزنه؟تحق بده؟طعنه یتسل!بگه یچ دونستینم

 ....؟!هست میناراص وقاحت با و کرده لیتحم خودشم به رو ویزیچ نیهمچ

 باشه؟ تفاوتیب و ساکت ای

 

 حجم و دنیلغز بچه پسر بزرگ تن دور و شدن بلند توقع یب و جایب دستاش اما

 .کرد مشیتقد آغوششو از یمنتیب

 

 .بود حرکتیب اما...نبود متعجب نیآدر

 .کرد بغلش اما نگفت یزیچ اریسام

 .بود اتکا قابل اما نبود ییمدعا پر و لمس قابل و ساده زیچ نیا

 .داد انجام حقش در اریسام که بود یصداقت نیآخر و نیاول نیا

 !دروغ بدون و محض صداقت هی
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 .گرفت سمتش از نیآدر که یآرامش حس نیآخر و

 . کرد سقوط اریسام یهاشونه یرو سرش و شدن بسته چشماش

 یسوال ذهنش یتو اما کرده لطف یسام به کردیم فکر و بود پرمدعا نیآدر

 ینطوریا درآوردم سرت که ییزایچ همه با یسام یهست یبیعج آدم" کرد رشیدرگ

 "؟یدار آرامش

 .کرد حسش فقط نکرد فکر بهش ادیز که یسوال

 

 

 

 

 

 

 

********* 

 :شدیم نییپا و باال بهرام یصدا دیکش و گرفت زخمو به دهیچسب بانداژ سر یعل    

 

 ... ستین دروغ حرفام خدا به گفتم ویچهمه که من...کردم غلط~

 

 .بهرام داغون و درب بدن به زد زل و یصندل رو نشست و کرد رها بانداژو

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  539 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 !بود کرده سشیسرو بدجور

 .کرد شهروز پرت حواسشو سوله در شدن باز بیمه یصدا

 ازش یمحکم یگردن پس با و بهرام کنار اومد بغلش ریز پرونده یسر هی با

 .کرد ییرایپذ

 

 گن؟یم یچ تیروان یکوفت یها پرونده نمیبب بنال کهیمرت یه_

 

 :انداخت ینگاه پرونده صفحات به و شد بلند یعل

 عمــــــو؟ کرده تتیاذ یچ...ههه.؟یبود درمان تحت+

 

 .دیکش رو" عمو" یاگانهبچه لحن و تمسخر با یعل

 

 ...کنهیم تیاذ آدمو خودش نیا کردنینم حساب آدم منو پدرم و مادر گفتم که من~

 

 :کرد خفش یعل محکم شست ضرب

 !بزن راست حرف آدم مثل سراغتا امیب نذار... بابا نگو کص+

 

 :گفت تند تند و بست چشماشو بهرام

 ...باشه...کردم غلط~
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 .کرد نگاهش منتظر نهیس به دست و روش نشست جلوشو گذاشت رو یصندل یعل

 

 .مادرمم پسر یعنی..امبنفشه یناتن برادر.. من.. من..زیچ هی اال گفتم ویچ همه~...

 

 .کرد نگاه شهروز به متعجب یعل

 :صورتش تو شد خم و رفت جلو شهروز

 !؟؟ینگفت زودتر چرا نویا ناکس یتو_

 

 .شد دهیکش محکم یصندل به شدش بسته یباال،دستا دیکش و گرفت مشت تو قشوی

 مهمو زیچ نیا اونوقت یکرد پر مخمونو پرتات و چرت با روزه دو پدریب یتو_

 !احمق بهرام..بهرام!...بهم ینگفت

 

 :گفت بلند و کرد رهاش

 !بزنتت یکن التماس یعل به خودت که بدم نشون بهت یجهنم هی_

 

 .داد تکون سرشو.کرد نگاه یعل به بست محکم رو سوله در و گذشت که جلوش از

 !یکند خودتو کنه؟قبر آروم خانو شهروز یک!منگل کهیمرت کنن سرت بر خاک+
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 .دلش یتو دیکش پنجه بدجور ترس و اتاق یتو موند تنها

 

 .دیچرخ یعل سمت و دیکش دست موهاش یتو یعصب شهروز

 

 م؟یکن کاریچ آقا+

 

  بگم اریسام به رو نایا یچطور دونمینم_

 !یراه چه از دونمینم

 

 .خوردیم تکون حرکتش هر همراه یعل یچشما و زدیم قدم تند تند

 

 خوان؟ینم کار برق...آقا گمیم+

 

 :کرد نگاه یعل یافهیق به و برداشت حرکت از دست شهروز

 !...وسط نیا یزنیم زر یچ..ها؟_

 

 :برد بیج تو دستشو یعل

 !بلدما کمی من...؟یچ کنه دایپ مشکل خونشون از قسمت هی برق اگه آقا خب+
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 :گفت و زد یعل یگونه به ضربه چندتا و انداخت باال ابروهاشو

 

 !یعوض کااارنابه یا_

 

 :گرفت سمتش ویگوش و دیخند

 !کنه یخرابکار بلده یک نیبب بزن زنگ_

 

 .کرد یاخنده تک یعل

 !کارا نیا واسه خوارهیم تنش عموم پسر آقا+

 

            

 

 

********* 

 :گفت بود نشسته ایراحت یرو که ینیآدر به و شد خم اپن یرو اریسام

 شد؟ یچ بعدش...خب؟+

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  543 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 :کرد خاموش ونویتلوز حوصلهیب نیآدر

 !یکرد کالفم بردار سرم از دست یسام_

 

 سمت و کرد بود گرفته االن نیهم که یاتازه یوهیآبم از پر بزرگشو وانیل اریسام

 :رفت نیآدر

 !کنم فیتعر یزیچ هی واست من بزار!باش یاجتماع ذره هی یه+

 

 :گفت و نشست مبل دسته یرو

 انتیخ بهم دخترم دوست کردمیم الیخ اوضاع اون تو بودم مست سگ بار هی+

 ...انداختم ریگ یمهمون تو ،طرفو کرده

 

 :داد ادامه و دیخند

 .کردم باهاش نکارویا شهینم باورم هنوزم+

 

 یزندگ که شیعاد خود بود،به برگشته خودش به..کردیم نگاه اریسام به نیآدر

 ..کردیم یروزمرگ...کردیم

 

 ؟یکار چه_
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 :گفت و زد یکجک لبخند دید که نویآدر توجه

 !نکن نگام ینجوریا بودم مست یه!...همه یجلو روش دمیشاش_

 

 :دیکش یسام دست از وانویل و دیخند

 ؟یوردین چرا من یواسه!انگار داشته مشکل اول از مغزت! یا وونهید_

 

 :دیکش سر جا هی و برداشت رو یریگ وهیآبم پارچ و شد بلند یسام

 ..یبردار منو یزایچ یدار دوست شهیهم تو+

 

 ..داد نشونش پارچو

 !یداشتیبرم منو وانیل بازم جلوتم ذاشتمیم نویا+

 

 خشیم لبخندش عمق...برد ماتش و کرد نگاه نیآدر یاومده کش یلبا به اریسام

 ..جاش سر کرد

 .بود احمق..ساختیم خاطره...کردیم یروزمرگ اریسام

 .آدمان قاتل خاطرات که دونستیم چون

 ..ساختیم خاطره...بازم...اما

 .ساختیم و ساختیم
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 گوش دقت به یگوش یتو یبوقا یصدا به و گرفت دهن به ناخنشو یگوشه یعل

 :دیچیپ گوشش تو شهروز یصدا بعد یاهیداد،ثان

 ؟یعل الو_

 

 !اومده شیپ یمشکل هی آقا+

 

 شده؟ یچ_...

 

 !سوزونده شویاصل ستمیس کل زده من خر یعمو پسر نیا آقا+

 

 .. بهتر چه! خب_

 

 !خب که ارمیدرنم سر یتخصص من آقا آخه+

 

 !بکن کارتو دستش ور واقعا ببر بردار برقکار هی خر کهیمرت_

 

 .آقا چشم+

 

 . بود منتظر و دیکوبیم نیزم پاهاشو ضرب با شهروز...کارا دنبال افتاد که یعل
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 :نیآدر صورت تو انداخت رو قوه چراغ نور اریسام

 شده؟ خراب نیا نداره ژنراتور چرا+

 

 :بود کرده باز مهین ییهوی نور خاطر به پلکاشو

 !دونمینم!مهیپدر ارث ستمین شده خراب نیا طراح من_

 

 :اومد المین در پشت از نگهبان رمردیپ یصدا

 آقا؟~

 

 :رفت اتاق در سمت به و گرفت یسام از چراغو نیآدر

 ه؟یچ مشکل_

 

 !سوزونده  امیاصل محافظ زده یحت آقا، بوده برق بیعج نوسان ایگو~

 

 .کن فشیرد عیسر برو_

 

 .چشم~
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 : شد بلند نیآدر یصدا بعد و درو قفل یصدا

 !میکن استفاده یاجبار یکیتار نیا از ایب_

 

 .بود محض یکیتار کرد نگاه بود ستادهیا نیآدر که ییجا به اریسام

 ..یاجبار یکیتار...یاجبار یرابطه

 !بود یاجبار نجایا زیچ همه

 

 .نبود سرش پشت یکس اما نشست،برگشت اششونه یرو یدست

 و شد رها اما بره اون طرف به کرد یسع اریسام و گرفت قشوی محکم یدست هوی

 .دیند نویآدر

 

 !؟یه...؟یین؟کجایآدر+

 

 نشست،امایم بدنش یرو نیآدر دست ید؛گهگاهیچرخیم خودش سر دور کالفه

 .کنه داشیپ شدینم موفق بار هر

 .نشست نیزم یرو درجا کالفه

 

 ؟ینیبیم منو یچطور یایزیچ یجغد تو+
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 !کنمیم دنبال مضطربتو یقدما من_

 

 .اومدیم گوشاش پشت از درست صداش

 

 ؟یشد خسته یسام شد یچ_

 

 !ادینم خوشم اتیباز نیا از+

 

 :خوردیم صورتش یتو نفساش حاال نشست جلوش و گرفت بازوشو

 !زهیانگجانیه!؟ چرا_

 

 .ستین معلوم تیتخم صورت اون که نیا واسه+

 

 !کنه؟یم ارضات صورتم حالت نکنه اریسام اوه_

 

 :نشست نشیس یکرد،تو پرت سمتش یمشت

 ؟یدیم حیترج رو یکیتار که ستین باشه؟مهم رتیز یک ستین مهم یچ تو+
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 :گذاشت اریسام گردن یگود رو دستشو

 ؟یبد صیتشخ منو یلمسا یتونیم تو نمیبب_

 

 ؟ییاوک باشه یک ؟هریچ تو+

 

 .بود دهیبلع نگاهشونو ظلمات...نبود انگار و بود هم سمت نگاهشون یکیتار تو

 

 و کرد لمس نویآدر صورت داد حرکت جلوش دستاشو و نشست زانوش دوتا یرو

 :دشیکش جلو و برد فرو موهاش یتو چنگاشو.کرد داشیپ یکیتار تو

 !کنهیم فرق که بگو االی+

 

 پشت درست یسخت جسم به خورد تنش و نشست نشیس یتو یقدرت پر یضربه

 :سرش

 !کنهیم فرق که معلومه!!!؟یشد وونهید_

 

 لمساشو نشینب اگه یحت شد متوجه دشیبوس و رفت در جا از فشنگ مثل یوقت

 ..داشت یخاص جونن هی حرکاتش یقاط ده،یم صیتشخ

 !اومدیم نظر به نطوریا اریسام واسه دمیشا ای
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 ..شد لیتبد یقرمز به یاهیتب،س از

 آثار و  شد یم کبود کردیم لمس هرجارو نیسنگ یوزنه هی مثل نیآدر دست

 !مدفون یکیتار تو شیهنر

 .. موند جاش تو حرکتیب نیآدر و شد بلند در تق یصدا

 

 آقا؟~

 

 .رفت سمتش و شد بلند عی،سر وفتهیب سمتشون رمردیپ یقوه چراغ نور نکهیا قبل

 .لحظه چند دیاریب فیتشر!...دیینجایا~

 

 ورود مجوز منتظر در یجلو بود دهیخر که یبرقکار با یعل لحظه همون یتو

 کوبخیم درجا رو یعل سرش پشت یکفش یپاشنه یصدا قهیدق همون تو و بودن

 .کرد

 

 سنگ یرو افتاده ریتصو به یچشم ریز و دیکش تر نییپا دارشولبه کاله یعل

 یب و بود یدختر انعکاس نیا شک ی؛ب زد زل روبروش وارید یمشک تیگران

 .بود بنفشه به متعلق شک

 بودشو چرخونده تهران دور کامل روز هی نشناسش و نهیبب چهرشو ندلشت امکان

 .بود زده حرف باهاش
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 نییپا سرشو و ستادیا کج  ی،عل فشرد رو زنگ و انداخت جلو خودشو بنفشه

 . نباشه صیتشخ قابل چهرش تا انداخت

 یزده بهت صورت خیم شد باعث که بود یزیچ تنها فونیآ پشت از اریسام یصدا

 !بود زده زل ییکذا زنگ به واج و هاج که بشه بنفشه

 

 !نمتینب ورا دور نیا کهیزن ی؟هریکنیم یغلط چه نجایا_

 

 همراهش مرد و یعل تا ستادیا کنار نگهبان رمردیپ شد باز ،در فشرد زنگو دوباره

 .شن داخل

 نگهبان به فونیآ پشت از اریسام بگه، یزیچ نکهیا بنفشه؛قبل به افتاد رمردیپ چشم

 :دیتوپ

 

 !یدونیم خودت ایند راش نویا_

 

 سر پشت دادو تکون متاسفم یمعت به سرشو و کرد ینگاه  دختر به ساکت مرد

 .شد شدنش بسته کامل مانع دختر یپا اما بست در برقکار و یعل

 

 !کنمیم خواهش... دارم کار نیآدر با...دارم واجب کار تو امیب بزار اریسام+

 

 :چهینپ صداش خواستیم انگار بود ریز و آروم اریسام یصدا
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 ؟یگردیم گمشدت داداش ؟؟دنبالیدار کارشیچ چرا_

 

 .شد ورحمله فونیآ سمت ، شد بسته در برداشت که د،پاشویپر سرش از برق

 

 ؟یدار کاریچ اون کجاسس؟به بهرام!!!زیچ همه یب یدورو یعوضـــــــــ+

 

 جونش تو افتاده ترس و باشه انیجر نیا پشت اریسام کردینم خطور مغزشم به

 از خورد دست رو اما باشه دهیفهم ییجا هی از یجور هی که بود نیآدر بخاطر فقط

 دست رو اریسام از..نهیزم یرو موجوده نیتر عرضهیب کردیم فکر که یمرد

 !خورد

 

 .بود مشخص کامال اشهیگر یآماده یچهره از صالیاست

 ار؟؟؟کجاسس؟یسام کجاس+

 

 !کردم چالش ریکو وسط_

 

 :شد بلند بنفشه غیج یصدا

 ...کنمیم اهیس روزگارتو! یعوض یروان کشمتیم اریسام+
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 :بود موزون و د،آرومیچیپ بنفشه یدادا ونیم که صداش

 

 !یباش موفق!..بدم دست از ندارم یزیچ گهید که من...ههه_

 

 

 شد،سر قطع که اریستم یصدا.گفتیم راهیب بد و دیکوبیم فونیآ یتو مشت با

 ...نداشت ییجا به راه وارهید کنار خورد

 !افتاد ریگ که بود خودش نباریا

 

 .بودن زدن حرف مشغول برقکار و یعل با نیآدر عمارت یورود قسمت یتو

 

 !دهید بیآس یاصل بخشکنمیم فکر: نگهبان

 

 .باشه یفرع قسمت هی کنم فکر و کنهیم کار فونیآ شدم متوجه من:  برقکار

 

 .گفت نیآدر به رو و کرد اشاره یعل به

 

 .یمرکز پنل قسمت دیببر من کننیم یبررس داخلو همکارم: برقکار
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 .کرد تیهدا داخل به رو یعل ن،یآدر و رفت کار برق همراه نگهبان

 

 بشه؟ لیتکم کارتون امروز دیکنیم فکر:  نیآدر

 

 با صحبتش یرو که نیآدر سمت زدیم دید اطرافو قوه چراغ با حواس یب که یعل

 :دیچرخ بود اون

 

 .میکنیم یسع نطورهیهم حتما....اوهو: یعل

 

  یکس چشیمارپ و یچوب یدسته کنار ها پله هرا سمت گرفت که رو قوه چراغ

 .بود ستادهیا

 !اریسام!بود خودش.شد صورتش خیم

 

 .نهیبب صورتشو اریسام تا برداشت کالهشو ی،عل اومد که جلوتر

 .دیپر باال ابروهاش درجا یعل بلند یشونیپ رو افتاد که چشماش

 :کرد اشاره نیآدر به

 ؟یبد آب یگوش و سر هی یبر یخواینم تو رو نجایا کنه چک برمیم نویا من+

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  555 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 .گرفت ازش روقوه چراغ نیآدر

 ؟یسرگوش چه_

 

 :شد خم سمتش یکم و ستادیا کنارش

 !نتتیبب زنهیم بال بال داره در جلو یکی+

 

 :کرد اخم

 ! یسام بزن حرف آدم مثل_

 

 :کرد اشاره رو راه به و دیقاپ دستش از چراغو

 .دیایب طرف نیا از شما+

 

 :انداخت نیآدر به ینگاه

 !داره باهات یواجب کار انگار گردهیم دنبالت دره، جلو بنفشه+

 

 .اتاق داخل برد و دیکش رو یعل ،دست شد دور که نیآدر یقدما یصدا

 

 :صورتش تو انداخت نورو
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 !؟یکنیم کاریچ نجایا!!؟یعل+

 

 !ناموسیب رفتم قبرت سر من!ختیر پشمام ناموسا یحاج_

 

 :شد بلند یسام بلند یخنده تک

 !انگار دارم وقت گهید دور هی+ 

 

 :گذاشت ششونه رو یدست یعل

 !معلومه افشیق از کهیمرت نیا هیوثید ،چه دیکش سوت مغزم شدهیچ دمیفهم یوقت_

 

 :انداخت نییپا سرشو

 قا؟یدق بهت گفت یچ...شهروز+

 

 .دارن خبر قتیحق از چقدر بدونه خواستیم

 

 کهیمرت سوزها،یم داره کونتم ،ناموسا داد گا به خونتو نکهیا گهید ویاخاذ یهیقض_

 هست؟ یاگهید زیچ مگه نمیبب!کنهیم استفاده سو تتیهو از داره پدریب

 

 ، شدهیچ دونستینم کسچی،ه تیواقع از ندارن خبر خوبه.داد تکون سرشو
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 .اومده سرش بهیچ

 

 :دشیکش جلو و گرفت دستشو محکم

 د؟یکرد کاریاد،چیم االن نیا منو نیبب حاال+

 

 ره،یدا رو ختیر زویچ همه یقرق مثل میگرفت یگفت که بهرامرو نیا داداش_

 ...که قرار نیا از داستان

 

 د،یچیپیم گوشاش یتو یعل یصدا

 هیقه،یدق هی یبرد؛تو کما به مغزشو بودن داده نیآدر خورد به که ییدروغا یکیتار

 . شد کامل یعل یحرفا با ذهنش یپازال تمام هیثان صدم کی ای هیثان

 

 سرجاش اریسام شد،اما روشن جا همه و اومد برقا.بشه ساکت تا داد تکون دستشو

 بود شده دهیکش نیزم یرو که کمد کیتار یهیسا به بود زده زل و بود ستادهیا خیم

 .سرش یتو قیحقا مثل قایند،دقیآناخوش و بود اهیس

 راهرو یتو یعل و بود ستادهیا کنارش نیآدر اومد خودش به شد دهیکش که دستش

 .بود پنل کردن چک مشغول

 

 !کردم؟ صدات بار ده کجاس حواست یسام_
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 :کرد زمزمه ناخودآگاه لب ریکرد،ز نگاه نیآدر صورت به

 

 !گمراه بدبخت+

 

 ؟یگفتیچ_

 

 شد ،رد گذشت یعل کنار از و رفت رونیب اتاق زد،از کنارش و داد تکون سرشو

 .بود ستادهیا یعل با که ییجا همون اتاق، تو کرد قفل ذهنش اما

 

 متعجب و نیآدر یرفته توهم صورت به و کرد نگاه اریسام یآشفته یافهیق به یعل

 یزیچ هی کردیم فرض یاگهید طور سرش تو که یضینق ضد یرابطه نیا از

 .زد راه اون به ،خودشو بانزندان و زندان هیشب

 برن اونجا به فردا مجدد یکش کابل یبرا شد قرار و کرد صحبت برقکار با نیآدر

 .کنه صحبت اریسام با شتریب تا نکرد دایپ فرصت یعل و

 :گفت بود نشسته مبل یرو که یدختر به رو بست که رو یورود در نیآدر

 ؟یگفت یسام به یزیچ تو_

 

 آروم ،آروم بود دهید نویآدر و بود شده باز روش به در که لحظه همون از بنفشه

 :شدن شتریب اشکاش شدت سوال نیا با و ختیریم اشک
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 ...منو داشت اون!!بگم؟ یچ نه~

 

 !بود؟ ناراحت انقدر چرا پس خب_

 

 .گذاشت اول پله یرو پاشو بنفشه یحرفا به توجهیب

 

 کنم؟ کاریچ نیآدر... نیآدر~

 

 :دیچرخ سمتش و دیکش یقیعم نفس

 یخواینم یگفت که تو!مشکالتت؟ حالل شدم ،حاال واست بودم یاَخ قبلش جالبه_

 ریگ ؟خودت حاال شد یچ! یکن فمیکث یکارا و من ریدرگ خودتو نیا از شتریب

 ! پاک؟؟ و درست کارام و غمبریپ شدم من یکرد

 

 و گرفتن قرار جلوش نیآدر یدستا اما رفت نیآدر سمت شو بلند جاش از بنفشه

 .شد متوقف درجا خودآگاهنا پاهاش

 

 اون همه دلم ته از من خدا به بوده خودت خاطربه کردم یکارهر من نیآدر~

 ...کارو نیا کنمیم وفتهیب پاش بازم اگه کردم کارارو
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 :داد رونیب محکم نفسشو و کرد نگاه بنفشه آلوداشک یچشما به

 

 !دمیم خبر بهت برو و زیم رو بذار پسرتو دوست مشخصات_

 

 همون بنفشه یقالب پسر دوست دونستینم نیرفت؛آدر باال هاپله از و دیچرخ

 .کرده شیمخف همه از سالها که یبرادر

 از نویا نیآدر بهتره بره لویچ همه انیجر نیا یتو اگه کرد فکر خودش شیپ بنفشه

 و گفت بلند بشه محو دشید یتو از نکهیا قبل آخر لحظه نیهم واسه بشنوه خودش

 :بغض پر

 

 اون که بوده عالقه و عشق خاطربه فقط احمق من بدون شدیچ هر..اگه...اگه~

 ..احساساتمم ریاس که زنم هی فقط من کردم کارو

 

 فکر تونستینشست؛م نیآدر گوش یتو و راهرو یتو دیچیپ هاشهیگر بلند یصدا

 درهم صورت دادیم مانور مغزش یتو االن که یزیچ تنها اما زایچ یلیخ به بکنه

 .بود اریسام گرفته و

 .داد نییپا و گرفت دست تو رو رهیدستگ

 !بود دهید تدارک خودش اریسام که یشی،نما بود ششینما از اول یصحنه جانیا
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 رو یزیچ یعصب حالت با و حرکتیبود،ب انداخته نییپا سرشو سادیوا روبروش

 بود دهیچسب همچنان نگاهش و نداد یجواب اما کرد صداش.دادیم فشار دستش یتو

 .نیزم کف به

 

 توام؟ با یار؟هیسام_

 

 .بود دهیبر نفسش... دهیبر.. صداش کرد؛ نگاهش یوقت بود قرمز قرمز چشماش

 

 .ستین خوب حالم+

 

 کنارش یبیعج ینگران با کرد وادارش داد دست بهش اریسام جمالت از که یحس

 .نهیبش

 

 مگه؟ شدهیچ...چرا؟_

 

  نبود یعاد ،حالتاش دیکاویم ارویسام صورت مدام... موند منتظر و کرد اخم

 ...شیناراحت بود بیعج

 !بود بیعج... یسام به نسبت خودش یناراحت و اریسام یناراحت
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 چقدر کردیم القا بهش که یزیچ هی از پر... بودن پر بود،چشماش زده زلیسام به

 !بدبخت نیآدر گفتیم انگار قایدق! یبدبخت

 

 ...ستین خوب حالم+

 

 .گرفت دست تو سرشو گفت که نویا اریسام

 

 !؟یکن یم رفتار ینطوریا چرا!تو؟ مرگته چه!!یسام_

 

 ...ستین خوب حالم+

 

 تکرار جملشو شده ضبط نوار د،مثلیکش صورتش تو یدست انگار کالفه نیآدر

 ...رفتیم لیتحل صداش رفته رفته که تفاوت نیا کرد؛بایم

 اریسام...شد نگرانش مرگ حد د؛درینرس خون مغزش به نیآدر لحظه، هی تو 

 انگشتاش.. گذاشت اریسام یشونهیرو دستاشو.نبود ناراحت آروم نقدریا وقتچیه

 .بود بیعج د،یلرز

 ینامطمئن لحن با رو بشنوه داشت دوست اریسام که یزیچ کرد عوض سوالشو نوع

 :گفت

 

 شه؟یم بهتر چطور حالت_
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 بود زخم پر باشن دهیدر خنجر با چشماشو یتو انگار اومد باال اریسام نگاه نباریا

 .کرد وونشید سکوتش...درد از پر بود خون پر

 بودو گرفتهخونخفه حاال بود؛اما دادیب و داد اهل  اون بود ییصدا پر مرد اریسام

 !بهش بود زده زل شیلعنت نیآدر نظر از یچشما نیا با

 

 ..کنمیم؟کمکت!چته بگو!!اریسام_

 !شه؟هان؟ بهتر حاال کنم کاریچ بگو خودت اصال

 

 ن؟یآدر یداشت یحس چه میدید که یاول دفعه+

 

 .نیآدر یمردمکا به بود زده زل و بود باز باز باشن گذاشته چوب انگار پلکاش نیب

 

 .نفرت_

 

 فقط شده،فقط آشفته انقدر تریسام یک از و یچطور نکرد خطور مغزشم به نیآدر

 !!!هینطوریا چرا بود مهم واسش

 .اریسام بد حال مسبب دنبال نگشت نیهم واسه
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 زل نیآدر که ی،طورینطوریهم  کنه یم عوض یبدجور آدمو فکر جهت ینگران

 !واروونهید...اریسام به بود زده

 

 ؟یدار یحس چه االنیچ االن+

 ...دیچیپ نیآدر ینیب یتو الکل یبو که بود آورده جلو صورتشو یقدربه اریسام

 :شدن فیرد سواالش نیآدر ذهن یتو

 آشفته شده باعث یخورده؟چ اتاق تو دهیچپ که یافاصله نیهم مسته؟چرا؟تو"

 "خورده؟؟ بشه؟اصالچقدر

 .. نبود مهم چراش لحظه اون تو

 !بود مهم چقدرش

 

 :روندش عقب و گذاشت اریسام یشونه رو دستشو

 .ستمین متنفر ازت_

 

 .وارید به داد هیتک و دیکش عقب خودشو اریسام

 

 ؟یکنیم کاری،چ یگرفت االن منو و مرده شبید خواهرت کن فکر..نیآدر+

 

 .شد بلند جاش از و..دیکش موهاش به یدست
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 ...؟یکن یم رفتار ایروان مثل تو؟چرا مرگته چه_

 

 :گذاشت اریسام یشونیپ رو دستاشو کف

 .. یگیم ونیهذ یدار نیهم واسه!!یدار تب_

 

 :دیکش عقب سرشو

 !؟یکنیم چک تبمو! تو اونوقت دادمااا گابه خواهرتو من!عههه+

 

 یآروم چندان نه لحن با و فشرد محکم و گرفت دستاش تو رویسام صورت هوی

 :زد داد

 

 .ندادم گا به واقعا خودتو تا ببند!!دوباره؟ یزنیم زریچ_

 

 خت؛یریم بهم اعصابشو...دیمال چشماشو انگشت با و کرد رهاش

 اریسام یانگشتا ریگ مچش اما دیکش عقب بودو اریسام یقهی بند که یدست

 :رونیب داد محکم نفسشو اوضاع نیا از یعصب.افتاد
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 نکنه ینزن حرف راجبش شد ؟قراریکن رفتار گوه گهیت هی مثل یخوایم!؟یجد_

 !!هاااان؟.. نیزم کف یزیبر منو مغز یخوایم باز

 

 :گفت یول و شل لحن با صورتش تو دیکش باال خودشو و گرفت قشوی اریسام

 

 !میکن اختالط راجبش ایب...آره+

 

 :زد داد و وارید سمت داد هلش محکم

 ... بخشش!یسام بخشش_

 

 ..اریسام حالت  یب صورت   کنار وارید رو دیکوب دستشو محکم

 

 خودت با هنوز تو چرا که ستمین نیا مسئول حاال دمویبخش زویچ همهیب یتو من_

 باش مرد کنهیم لهت داره کارت وجدان عذاب چقدر ستین تخمم به!یومدین کنار

 !! ایب کنار باهاش

 

 و صاف و نخورد تکون اما اریسام د؛سریکوب صورتش یتو حکم سرانگشتاش با

 .بود نیآدر  دید تو میمستق
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 !...یبچسب منو قهی هربار نکهیا نه یکن حل خودت کصشراتو نیا که نیا واسه نمیا_

 

 :فشرد اریسام گاهجیگ به انگشتشو

 حدت به  بار هر ای یخورد یگوه چه ادیم ادتی هربار کشهینم اعصابم من_

 خودت که یفهمیم شناسمینم اری،سام کنم یقاط چون.. برم کلنجار باهات یرسیم

 !هان؟؟ گهید اریسام یدار خبر

 

 .داد قورت محکم دهانشو آب و داد تکون سرشو اریسام

 :شد خشک درجا حرفش با اما گرفت فاصله ازش نیآدر

 ...کنمینم ولت یند نشون بهم نفرتتو میدید که یاول دفعه مثل تا نیبب...کن یقاط+

 

 :سمتش دیچرخ

 !ارین در یباز!ار؟یسام_

 

 ست؟ین معلوم... شهینم خوب حالم من... ستین یباز نه+

 

 .بود کرده خشک جاش تو پاهاشو بدجور اریسام اطراف نیسنگ اتمسفر

 

 .بهش داد هیتک و بست رو بازمهین در
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 !یکن هضم روهیقض کن یسع..کنهینم درست زویچچیه کارانیا یول!..معلومه_

 

 :رفت سمتش و زد یشخندین اریسام

 !یکن هضم یخوایم یچطور تو موندم فقط کردم هضم من+

 

 .گذشت نیآدرشونه یرو دستشو

 

 !هیچ العملتعکس کنم تصورتونمینم راستش+

 

 !ه؟یچ العملم،عکسیچراجبه_

 

 !..یکنیم برخورد انهیوحش مسائل یهمه با شهیهم تو+

 

 :گرفت محکم ارویساممچ

 ؟یریگیم یباز به منو ویدونیم ناروی،ا میوحش من آره_

 

 .شد بلند دستش یاستخوانا یصدا
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ر من بده فشار آره+  !گهید کنمینم حس شدم س 

 

 باعث تکون هی که کرد قفل سرش پشت یطور دستسو چرخوندشو محکم هوی

 :شدیم مچش و بازو استخوان شکستن

 ؟یکنینم حس نمیا یچ نویا_

 

 .بود تحملش از خارج دردش سادیوا حرکتیب و بست چشماشو محکم اریسام

 

 !کنمینم..حس نه+

 

 اما چهیپیم خودشبه داره درد از یچطور دیدیصورتشو،م شدنجمع دیدیم نیآدر

 !گفتیم یاگهید زیچ زبونش

 

 .جلو کرد پرتش محکم و کرد رهاش

 

 !؟یشناختیم نجارویا بود اومده امروز که یکس تو_

 

 .دشیبوس محکم و سادیوا جلوش حرفش به توجه یب اریسام

 : روندش عقب
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 !!؟یشناختیم_

 

 :زد شخندین

 چطور؟+

 

 :دیکوب نشیس تختمحکم

 !یشد بیغر بیعج موقع اون از_

 

 : زد یبزرگ لبخند

 دمیفهم یزیچ هی کردم س.ک.س باهاش نییپا یرفت که تو.. شناختمیم..آره+

 !نیآدر

 

 :زد زل زدنیمیسرخ به حرفاش از که ییچشما تو میمستق و ،صاف اومد جلوتر

 !برمیم لذت کل در من!باشه یک نداره فرق من واسه+

 

 خودشو یلیخ کردیم یسع.شد فشرده همبه محکم فکش و شد تند نیآدر ینفسا

 :دهیرس حدش به بود معلوم صداش از اما کنه کنترل

 !ستین قشنگ شمیشوخ!نه؟ یایم ادا یدار_
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 اریسام خوب اما وفتهین اریسام یتله تو تا بشه آروم تا بره رونیب تا کرد باز درو

 :نبود بردار دست انگار

 !ه؟آدمهیچ یدونیم تو با فرقش+

 

 .افتاد چهارچوبش یتو یقیعم نسبتا ترک که شد دهیکوب هم به در چنا

 :گرفت قشوی و رفت اریسام سمت نشیسنگ یقدما با

 !نه؟ ستمین من!آدمه؟_

 

 :زد داد و تخت یگوشه به دیکوب محکم سرشو

 !؟یسام ینیبب یخوایم وونییح_

 

 اریسام دینفهم اصال کردیم یخال خشمشو دشویکوبیم وارید درو به محکم یوقت

 .کنهینم مقاومت شهیهم مثل

 یخال حرصشو تا خواستیم یزیچ هی فقط که بود شده خورد اعصابش یقدر به

 !کنه

 

 .دادیم فشار بود افتاده تخت یرو که اریسام صورت یرو محکم دستشو کف

 :کنه کشیتحر شتریب کردیم یسع زور به ریز اون از

 !بودم وونیحـــ یتو با که شمیم متوجه فرقشو یمن داشت فرق...آره+
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 .داد فشار و گرفت دستاش یتو گلوشو و گردوندبرش خودش سمت هوی

 

 :زد ادیفر زدیم پا و دست ژنیاکس واسه که قرمزش صورت یتو

 ؟!یخوریم اضافه گوههه یالش هی با!!من یخونه تو_

 

 .دیکش نفس محکم دیکش عقب خودشو اری،سام کرد رهاش

 

 واسم هضمش یپرسیم!یکنیم فمیتعر واسم یدار تموم یوثید با اونوقت_

 !بکنم باهات سرش بخوام که یکار هضم سخته تو واسه اتفاقا!سخته؟

 

 :نیآدر ینشستهخون به یچشما به زد زل زنان نفس نفس

 !؟یندار دوس صداقت!چرا؟+

 

 :رونیب داد نفسشو محکم نیآدر

 !نبود؟ خوب نیا واسه تیتخمحال  _

 

 :کرد حبس نفسشو و داد مالش گلوشو اریسام

 !فقط زنمینم له له تو ر.ی.ک واسه بگم بهت خواستم+

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  573 
 

 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 یاهیس چشماش و کرد جشیگ سرش تو نیآدر یزانو محکم یضربه هیثان هی تو

 نویآدر دادیب و داد یصدا و شد دهیکش نیزم رو روشنش و کیتار دید تو...رفت

 .دادیم فحش بهش که..دیشنیم

 

 ادآوری هنوزم اشسوخته یواراید که یاتاق و کرد حس مچاش دور دستبندو یسرد

 .بود واسش یبد خاطرات

 :اومد سرش پشت از نیآدر بلند یصدا و اتاق وسط شد زونیآو سهیک هی مثل

 پس؟ یزنیم له له یک واسه_

 

 

 :نهیبب جلوشو تا زدیم پلک تند تند

 !مطمئنن ستین بدبخت یتو واسه+

 

 ؟؟یکرد کارارو نیا من گوش پشت حرومزاده_

 

 :برافروختش صورت به زد شد،پوزخند واضح نیآدر ریتصو باالخره

 !یدیند بود چشات.. جلو.. نه+
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 :زد داد و دیکوب صورتش ی؛تو سادیوا جلوش

 !اار؟یسام میک من یکرد فک_

 

 !...احمق متوهم هی+

 

 !..دادیم فشار بودو گرفته دستاش تو اعصابشو اریسام

 

 :دیکوب اریسام ینهیس یتو محکم و فشرد شتریب فکشو

 دوست یسگا رو انیجر نیا سر  تو اگه کنم، روشن واست زویچ هی بزار_

 !زنمیم شیآت پارتنرمو خود   ،من یشاشیم دخترات

 

 ! متوهم کهیمرت نمیبب بزن شیآت!..بروبابا+

 

 !ار؟یسام یکنیم فکر راجبم یچ تو!متوهمم؟ من_

 

 توهم واقعا!تهش یریبگ مغز سرطان ترسمیم!بزرگتره تخمات از توهماتت آره+

 نه؟ شدم عاشقت خر مثل که یزد
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 و نیچ اون یالالبه از نیآدر خشم پر یچهره یتو از کوتاه یلحظه کی اریسام

 دید یخاص یدیامنا هی، دادیم نشون یعصب وحشتناک صورتشو که ییچروکا

 ! داشت بهش که ییحسا از دیام،نا

 چهره؛ رییتغ نیا بود هیثان صدم هی فقط اما

 :کرد زیر چشماشو و برد یسام یجلو صورتشو

 

 !گذرم؟یم ساده کارت از یکن فراموش شده باعث یچ_

 

 تا بده نشون بهم!هان؟ ادیم خوشم یوونیح چه از من بده نشون بهم!نگذر ساده آره+

 ه؟یچ نظرت! یکن مونمیپش

 

 ضد اریسام یحرفا تموم نشد متوجه یحت که بود یبد حس از پر مغزش اما نیآدر

 !نهیآدر اعصاب ختنیر بهم هدفش تنها و ضهینق و

 

 : دیچرخ سمتش و برداشت یزیچ

 !ینخور گوهاا نیا از باشه ادتی تا شورمیم خونت با سوراختو من_

 

 اون تو وجه چیه به. کرد نگاه بود نیآدر یدستا یتو که یبیغر بیعج دستگاه به

 فکر حداقل و نداشت نیآدر سمت از رو دیشد واکنش نیا انتظار وضع اون با موقع
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 بیآس بهش نیآدر بکنه میکارهر و کرده فرق سابق به نسبت تشونیوضع کرد

 !ترسوندش دیدیم که یزیچ زنه،اماینم

 :گفت عیسر... آوردش خودش به نیآدر یچشما یتو خالص جنون نیا

 

 ..گفتم دروغ نیآدر..گفتم دروغ+

 

 :گفت تند تند و دیپر رنگش...نکرد نگاهشم یحت نیآدر اما

 

 !؟یکنیم برخورد ایروان مثل چرا بزنم ریبگ ایب وثید کن بازم! زدم زر گمیم+

 

 :زد داد چرخوندو سرشو استرس با ، سادیوا پشتش و دیچرخ نیآدر

 

ر گمیم+  زدم زر یشنو یم نیآدر!...توام با یه کنم تیعصب گفتم دروغ... گفتم ش 

 از گمیم دارم یشنوینم یکر یحروم!یییهو وثید بزنم ایب خب باتوام! یروان

 ؟یشنویم رمممیبگ حالتو خواستمیم! کردم قصد

 

 کرده داغ مرگ حد در که بود داده ارور مغزش یقدر به دیشنینم ارویسام یصدا

 .بود

 .دیچرخیم داشت دویتهد هی حکم براش که یخطرناک جمالت مدام سرش یتو
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 !بود شده شیمغز یسلوال مرگ باعث اریسام حرف

 

 ارویسام یحرفا گهید که یطور گرفت خودش به حالتو نیتر گرایمنف ذهنش

 ...دیشنینم

 "نه؟ شدم عاشقت خر مثل یزد توهم واقعا"

 .دیکش جنون به مغزشو کردن رشیتحق که ییآدما تموم حرف

 به یعنی یباش تانیکاپ ی.ه.د.ن.ج یکشت نیا تو یکرد تصور واقعا احمق یپسره"

 !"شتریب یزیچ نه ییکوچولو یهرزه هی فقط تو ؟نهیدیرس ییجا

 !"نحس یتو خاطر به کرد ترکمون و کرد انتیخ من به تو خاطر به بابات نیآدر"

 !"دمیم حیترج تو به رو همه شهیهم من"

 !"ندارم تو به دارم حس سگت به من"

 

 .دیدیم نویآدر بیعج یچهره رییتغ رخ مین از و شد پر چشماش اریسام

 .دونستینم خودشم بودشو داده یباز بد

 :زد ادیفر نشست شلوارش کمر یرو که نیآدر دست

 

 به تله تو میانداخت ی؟وقتیشنویم!یانداخت دامم به که یبزرگ یلعنت یتله هی تو+

 ....کرد داغون تویچ همه زدم که بودم یوحش موجود اون من خودت الیخ
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 کیآدر یبرا حرفاش داد؛امایم صیتشخ  زجرشو پر یهاداد یصدا فقط نیآدر

 .بود محو نهیزم پس آهنگ هی مثل

 شه رد اگه شهینم رد گوشش یتو از ییصدا یحالت چیه در بشنوه نخواد که یکس

 !کنهینم پردازشش مغزش

 حس که بود زیآم جنون اونقدر یسام به احساسش کردیم فکر اریسام به فقط فقط

 !کنه وونشید انتیخ

 

 .داشت مانند یاخمره  و بلند سر هی بود نیآدر دست که یزیچ

 طانیش آلودگناه یزمزمه مثل درست گذاشت اریسام چپ سمت یشونه رو سرشو

 :کرد پچ پچ گوشش یتو  خودش خاص جنون تینها در ،

 

 و فیکث یهیال همون کنهیم ازت هیال هی، شهیم باز بدنت یتو گل هی مثل_

 شورهیم ویعوض اون کثافت یسلوال یهمه آروم آروم خونت...خوردتودست

 ...برهیم

 

 فرو مقعدش داخل یامقدمه چیهیب دستشو هوی یوقت داشت یبد زنگ نیآدر یصدا

 ..اومد آشنانا خودش گوش به صداشم یاکو که زد داد بلند اونقدر اریکرد،سام

 افتاده تکرار دور رو بلند زنگ هی فقط یسام گوش یتو اما نداشت یتموم ها پچپچ

 .بود
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 یپهنا به و دیکش باال خودشو درد از و کرد محکم ریزنج دور دستشو اریسام

 :زد ادیفر دل ته از  یناراحت و خشم از دورگه یصدا با خت،یر اشک صورت

 

 ...یریگیم میتصم تیلعنت یحسا  یرو از شهیهم تو شرفینکبت،ب یدهحرومزا+

 

! دیدر پوسشو و گوشت تموم قیعم یخشونت با لطافت همون به...شد باز گل

 یصدا بود بیعج اداشیفر و داد ونیم...دیبر امونشو بدنش یتو یقیعم چرخش

 : دیشنیم نویآدر آروم

 

 ..چکهیم خونت_

 

 پوستشو خون گرم و قرمز یردا روناش قسمت نیتریداخل از...چک چک چک

 ..یهنر اثر هی ،مثل کردن رنگ

 

 ...یسام شهیم خارج ازت اتیهرزگ تموم آروم آروم_

 

 بود معلق هوا نیزم یرو جونیب اریسام

 .گرفت آغوشش یتو محکم سرشو
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 بهت که ییحسا بخاطر همش شمیم مجنون بخاطرت من نیبب! کن حسش_

 !ادینم خوشم خوردن یباز از.... من نکن یباز باهام وقتچیه یسام!...دارم

 

 :کرد پر نویآدر گوش تموم نباریا فشیضع و مانند ناله یصدا

 ..خور..ن...یباز...من..از...تو+

 

 .شد باز یکیتار سمت چشماش.  شد دهیکش سکوت به و رفت لیتحل صداش

 یقربون گوشت هی مثل بدنش و زدیم یدیسف به صورتش موت به رو تیم هی مثل

 .. بود شد زونیآو

 .ادیب هوش به تا زد صورتش یتو و دیکش نییپا رو یسام

 

 .دیپریم پلکاش نیآدر یدستا ضربات بودن،با باز مهین چشماش

 ..بودن محو دیشنیم که ییصداها

 

 ؟؟یهست!؟یسامیه_

 

 شد بلند جا از و نیزم یرو کرد رهاش

 هی و بزرگ نسبتا فیک آب، بزرگ یبطر هی با بعد یقهیدق چند و شد خارج اتاق از

 .برگشت  دیسف یمالفه
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 .بود داشتهنگه حرکتیب بدنشو و دادیم فشار نیزم به گونشو اریسام

 .دینشن یجواب بازم اما کرد صداش و رفت سمتش

 و دیپر جاش از هاگرفتهبرق مثل گذاشت پاهاش نیب تا کرد، تا رو مالفه نیآدر

 . خورد نیآدریشونه یتو محکم پاهاش

 

 :خورد جر گلوشو بلندش یصدا با

 اونورر گمشو خررررر کهیمرت یهوو+

 

 :گفت و دیمال شوشونه دست با نیآدر

 !ادیب بند زتیرخون بزارم نویا خوامیم ندارم تیکار_

 

 گرفت دستاش نیب سرشو جونیشد،بیم تر حسیب بدنش لحظه هر که اریسام

 .داد فشار محکم

 

 :بود خف و آروم صداش ریز اون از

 ..بهش.. نزن.. دست یروان+

 

 یکم صورتش یتو و برداشت صورتش رو از دستاشو و دیکش یسام کنار خودشو

 :شدخم
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 ..یکشیم درد کمتر بهم بچسبون زانوهاتو نیبب_

 

 .دوخت صورتش به بازشو مهین یچشما اریسام

 

 واست؟..داره فرق..مگه!...نخور گوه..گ+

 

 :دیکش خودش سمت محکم مچشو کالفه نیآدر

 !اوسکل نکن دو به یکی من با االن_

 ..نمیبب بچسبون

 

 شده جمع خودش تو نیجن مثل...داد هل شکمش سمت گرفت دشویچسب بهم یزانوها

 .بود

 .شد بلند اریسام بلند ناله یصدا گذاشت زخمش یرو که رو مالفه

 

 .. اریب باند هی!...زخم؟..رو زارهیم رو مالفه... یخر چه...کصخل+

 

 :زد داد و داد فشار نیزم رو شتریب سرشو

 ... اریب دکتر هی یعوض+
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 :گفت و داد فشار و گذاشت پاهاش مچ یرو محکم دستاشو بهش توجهیب نیآدر

 

 ..کنمیم شیاوک خودم!...کنه خوب ویزخم نیهمچ که واست ندارم دکتر_

 

 یرو یورهی خودشو که نطوریهم و کرد باز دستشو یتو ظرف در دست هی با

 :گفت دادیم فشار مچاشو گشید دست هی با و انداختیم یسامشکم

 

 ..روش زمیبر نیبتاد خوامیم نخور تکون_

 

 کرم مثل بدنشو اریسام.. زخمش رو شد ریسراز نیبتاد و کرد خم ظرفو که نیهم

 .زد داد بلند و داد تکون

 از حجم اون ریز...کرد شتریب بدنش حرکات کردن مهار یبرا دستاشو فشار نیآدر

 .دیلرزیم اریسام بدن دستش ریفشار،ز

 

 .کردیم خسخس درد از صداش که بود جونیب انقدر

 .کرد رهاش و دیکش کنار بدنش رو از خودشو..شدن شل که اریسام عضالت

 

 ؟یشنویم صدامو.. کن گوش اریسام_
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 .کرد نگاه نیآدر به کردش پف یپلکا یال از دیکش صورتش یرو محکم دستشو

 

 برمتیم دیکش طول فردا تا تیزیخونر اگه شده دهیخراش فقط نشده یزیچ نیبب_

 گفتم؟ یچ یشد متوجه دکتر

 

 ..کنهیم...درد+

 

 :دشیکش جلو و گرفت نیآدر راهنیپ به دستشو

 ...رمیمیم بخاطرش...من یکرد..یکارهی+

 

 :گذاشت اریسام یشونیپ رو دستشو

 ؟یدار یچ تهوع ره؟حالتیم جیگ ،سرت یندار که تب!باشش آروم یه_

 

 .آورد نییپا و گذاشت یسام دست رو دستشو

 ..دارم...درد+....

 

 اگه امت... شده دهیخراش ک شده ملتهب رودت داخل هیعیطب نیا ستین یزیچ نه_

 مشوی،عال هیجد خطرش نیا شکمت تو سهیم عفونت باعث باشه شده سوراخ رودت

 ..پس!..یندار
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 :زد داد توانش تمام با و زد چنگ دستاشو محکم

 !نهیا عالمتم.. دارم درد من+

 

 نه؟ ای یدار عالئمو اون بگو آدم مثل اما زنمیم بخش آرام بهت واسش خب یلیخ_

 

 :دیکش نفس تند تند اریسام

 !تو یهست... یاحمق آدم.. عجب+

 

 :شد اریسام چشم تو چشم و کرد آمادش و درآورد فیک یتو از سرنگو

 

 !یدینفهم هنوز تو اما احمقم یلیخ_

 

 آروم یصدا سکوت یکرد،تو آماده و درآورد گهید یکی، زد بهش سرنگو نیاول

 :بود واضح کامال اریسام

 

 ...کن. .گوش نه؟پس.. یشنویم یبخوا...وقت...هر+

 

 :لرزوند دستشو اریسام یصدا
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 !رم؟ینم شه خوب... زخمم... یکرد فکر+

 

  و داد قورت دهانشو،آب نکرد نگاهش

 .کرد لوله یباند

 

 ...  ستین ادیز تیزیاد،خونریب دردت دیشا_

 

 .پوشوند روشو چسب و گاز با و گذاشت بدنش داخل باندو

 

 ..تهیخارج(چهیدر)اسفنگتره شدن زخم واسه تیزیخونر شتریب_

 

 سرش کف به موهاش که بود کرده عرق اونقدر د،یکش یسام یموها به یدست

 .بودن دهیچسب

 

 ..یتو ایب سفته نجای؟ایش بلند یتونیم_

 

 .تونمینم...نه+
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 . انداخت روش ینازک یپتو و داد تکون سرشو

 

 .بمون حرکتیب نجایهم ذره هی یشیم آروم االن یسام باشه_ 

 

 و قرمز هیگر فرط از نه،چشماشیبب نویآدر صورت تا داد حرکت سرشو اریسام

 :گفت و زد یکجک لبخند دید که ارویسام نگاه.بود کرده پف

 

 !..زهیریم بهم اعصابمو که یکنیم یکار خودت یول..ینش تیاذ که مهمه واسم_

 

 :گفت و دیکش دست اشگونه یرو آروم

 .نکن یباز اعصابم با!باشه؟ نهیا قرمزم خط_

 

 :کرد زمزمه

 !بزار دروتو...برو+

 

 ..که کرد فکر.بست چشماشو اریسام

 

 مگه اونا به زدن بیآس!..گران؟ید با ندارن فرق انمهمه واست که ییآدما مگه"

 !"کنه؟ینم ناراحت آدمو
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 درو یال و شد خارج اتاق افتاد،از روهم پلکاش به بخشا آرام بخاطر که اریسام 

 .گذاشت باز

 .بود کردهپر دستشو کف خطوط تموم نیبتاد و خون افتاد، دستاش به چشمش

 .شست دستاشو ییروشو یتو و رفت اتاقش سمت

 .نهیآ یتو خودش ریتصو به افتاد چشمش

 .بودن نامفهوم خودشم یچشماش،برا به زد زل

 .نهیبب خودشو درست تا شد خم یکم و گذاشت نهیآ دوطرف دستشو دوتا

 شیزندگ یسالها  تموم گذر از نشون چشماش کنار ی،چروکا صورتش یرو یردا

 !..؟یزندگ کدوم...کرد بسته و باز پلکاشو...داشتن،اما

 !نداشت یزندگ که کار ینجایا تا

 .نبود نگاهش یتو یزیچ چی،ه خودش چشم تو افتاد چشمش

 .دادن ادامه واسه زهیانگ هی یحت بدون یخال یخال

 .داشت یکمرنگ زخم لباش یگوشه کرد نگاه لباش به

 داده بهش اریسام که یزیچ...ارزش با یادگاری هی...واسش بود یادگاری که یزخم

 .واسش داشت معنا زخم همون نهیآ یتو رشیتصو تمام از و بود

 تو کردننگاه تاب گهی،د رهیم نجایا از گفته بهش اریسام کرد فکر که نیا به

 .نداشت خودشم یچشما

 !نهیآ یتو دیکوب مشت با هوی و دراومد حرصش
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 :زد داد و وجودش تمام شد کهیت کهی،ت ختیر فرو خودش یچشما یجلو خودش

 

 !یخوریم یگه چه نهیبب وونوییح یتو شد دایپ یکی بار هی!...احمق_

 

 .موند کنارش کردن قضاوت یجابه طیشرا نیبدتر تو که شد دایپ یکی بارهی

 .جاهمون دیکوب مشت با دوباره

 

 و رفتنیم دستش یتو که ییها خوردهشهینه؛شیآ تو کردیم یخال یپدریپ مشتاشو

 .درنیم دستاشو استخون و گوشت نبود الشمیخ نیع

 :زد ادیفر

 !صفتت ونییح ذات به بهت،لعنت لعنت_

 

 .کرد نگاه بودن کرده رنگ نویزم یرو که یخون قطرات به و انداخت نییپا سرشو

 نویا حکم که یرنگخوش و گرم خون افتاد بود ختهیر اتاق کف که یاتازه خون ادی

 هی هیشب یزیچ...رسونده قتل به اتاق یتو رو یزیچ.... رسونده قتل به که داشت

 !احساس

 

  وارید یرو هنوزم که ییهاشهیش خورده یتو معوجش، و کج یچشما به یعصب

 .کرد نگاه  بودن، موندهیباق
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 . شد اکو سرش یتو اریسام یصدا

 ..."دارم درد من...دارم درد من"

 

 :زد ادیفر و دیکوب خودش از موندهیباق ریتصو یتو توانش تموم با

 

 !یسام دارم درد منم... دارم درد منم_

 ... دارم درد منم

 

 وارید به محکم کمرش و افتاد نیزم یرو خورد تلو تلو و شد باال و نییپا صداش

 :خورد سرش پشت

 

 ؟یچ یعنی درد یدونیم_

 !هیچ لشیدل یدونیم نه یکن کنترلش یتونیم نه که یتیعصبان یعنی درد

 تویچ همه سرش که یلعنت یتخم یدواریام هی...کشنده یدواریام یعنی درد

 نیب از که یترس یعنی ؟دردیچ یعنی یدونیم!! یلعنت دارم درد منم...یذاریم

 ...نکردم حس وقت چیه که یآرامش....نرفت
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 اتاق وسط ارویسام قامت ییدستشو باز مهین در یال از وارید به داد هیتک که سرشو

 .دید

 و بود دهیچیپ دورش که ییپتو با کردیم نگاهش بودو ستادهیا اونجا واج و هاج

 .ستین راحت اصال دادیم نشون که شیورهی ستادنیا طرز

 وار،ید به داد هیتک سرشو و بست درو

 .خواستیم که نبود یزیچاون اریسام نگاه.. گفت لب ریز" یلعنت"

 .خواستیم که نبود یزیچ اون بود یفرار ازش مدام که یدلسوز نیا

 رفت نیآدر سمت و کرد رها رو پتو اریسام

 یچ ،دنبال بود نیزم خیم نگاهش بودو نسسته وان یلبه نی،آدر کرد باز درو یوقت

 گشت؟یم

 :گفت و برداشت اون سمت قدماشو

 

 ؟یگردیمیچ دنبال+

 

 تمام بود اون بخاطر نایا و بود قرمز هنوز و داشت پف هنوزم کرد نگاه چشماش به

 .بود اون بخاطر دیکشیم اریسام که یدرد

 

 !راهم هی...دنبال_
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 .نشست جلوش یسخت به و گذاشت نیآدر یزانو یرو دستشو

 

 :گفت و داد فشار زانوشو محکم اریسام

 ؟یدیترس یچ ؟من؟ازیباش نداشته آرامش شده باعث یچ بگو+

 

 حرکت توان نگاهش و شد قطع مغزش اتصاالت تموم درجا..شد وونهید نیآدر

 .داد دست از کردنو

 اریسام یوونهید اون شد متوجه بعدا اما اومد سرش ییبال چه دینفهم لحظه اون

 .شده

 درک لحظه تو قویبفهمه،حقا تارویواقع نکهیا از شتریب که یآدم نیا یوونهید 

 نویزم درد از اونیکارا خاطر به اریسام شیپ ساعت چند که داشت تیکنه؛واقعیم

 نشسته روش جلو زایچ همون گرفتن دهیناد با حاال که قتیحق نیا اما زدیم چنگ

 یوونهید شد ،باعث دادیم یدلدار  اونو داشت نیآدر که یبد حس بخاطر و بود

 !بشه آدم نیا

 

 هی مثل نی،آدر دیرس ،بنظرش دیکش نیآدر یموها نیب و برد باال دستشو اریسام

 یرفتارا تموم خودشه، از محافظت یبرا فقط کارش تموم که یکس! شدشگم یبچه

 خشن کالبد اون یتو یزخم کوچک نیآدر تیموجود حفظ یبرا فقط فقط پرواشیب

 .رحمهیب و

 یصدا دیشن بغضشوپر یصدا باز مهین در یال از  که شد متوجه یوقت نویا اریسام

 .اومدیم بدش خودش از که ینیآدر!بود متنفر خودش از  که یگرسرزنش
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 زده بیآس خودشبه اون خاطر به که یمرد و کردیم محکوم خودشو که ییصدا

 .بود نیا گواه که یخون یمشتا...بود

 

 ...اما واست ندارم یزیچ نیهمچ من بابات گور که یکردیم من ترحم دنبال اگه+

 

 و منطق بیغر و بیعج معادالت   یهرچ یبابا گور...ترحم؟"کرد فکر نیآدر

 !"کردیم رهاش داشت اریسام!...غروره و درک

 

 ، شده دهیدزد ازت که تیکوفت آرامش+

 ...یدیرس نجایا به خاطرشبه که یدرد تموم

 

 هی از پر نیآدر ،ذهن بود نیآدر قفل میمستق چشماش و خورد تکون که اریسام یلبا

 .بود زیچ

 

 ..یبش ینطوریا شده باعث که تیزندگ یلعنت یترسا اون یهمه+ 

 

 .کرد قفل پاهاش نیب ،بدنشو خودشو سمت دیکش قشوی و دیپر یسام حرف ونیم هوی
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 از شتریب ازم حاضرم یحت..یبر نجایا از ذارمینم ببندمت شده!.یبر ذاررمینم_

 ..!یبخور جم جات از نذارم و یبش متنفر نایا

 

 .کرد نگاهش مسکوت اریسام

 !زدیم دینبا که ییحرفا و هایخوددار یهمه یبابا گور...زد پلک تند تند نیآدر

 باهات اصال" گفتیم که ی،نگاه شناختیم ،نگاهشو بره خواستیم یجد اریسام

 !"نیآدر ندارم یشوخ

 

 :دشیکش جلوتر

 ..ترسمیم نیا از..ترسمیم ازت_

 

 :نزد پلکم یحت

 ؟ینر شهیم_ 

 

 :داشت وزن یلی،خ بود نیبود،سنگ دهیچسب گلوشو خر بدجور یزیچ هی

 

 مویزندگ نکهیا واسه دمیبخش تورو من یول خورهیم همبه ازم حالت دونمیم نیبب_

 !کارو نیا نکن االن... یول! اصال یکرد خوب بهتر! باباش گور...یگرفت ازم
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 ادیفر روجمله نیا چشماش تو از"رینگ ازم ،خودتویسام رینگ مویزندگ االن"

 .زدیم

 یرو حاال و بود گذاشته اون یدستا رو بود،دستاشو گرفته قشوی نیآدر یوقت

 نویآدر یاشکا حالبه تا!....بودن داغ که کردیم حس رو ییهاقطره یگرم دستاش

 ، پوستش کینزد انقدر بود نکرده حس

 !گرم یلیخ...بودن گرم اونا اما!سرده لمسشون حتما کردیم فکر و

 

 ...االن اما دونمیم اموونهید دونمیم آره میعوض من_

 

 :کرد فکر خودش شیپ اریسام

 تیشخص نیا به لعنت!تینیبشیپ قابلریغ تیشخص نیا  با نیآدر بهت لعنت"

 یهرکار ،ییخوایم واقعا که ییزایچ به دنیرس واسه که بهت لعنت!خودخواهت

 !ی،هرکاریکنیم

 !..."من کردن وونهید یحت

 .!...شه جمع آدم هی تو تونهیم یوونگید چقدر کرد فکر

 

 :حرفاش ونیم دیپر

 

 !کنم یزندگ تو بدون تونمینم گفتم بهت اما... متنفرم ازت آره+
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 هایآشفتگ همون یتو عطر هی، شد دهیپاش هم از مغزش یوقت کرد حس نیآدر

 که گرما هیار،یسام جنس از عطر هیمارش،یب ذهن یهیال هیال یتو کرد رسوخ

 .صورتش تو شدیم پخش

 

 گهید یعنیرفت؟ینم یعنی نیفشرد،ا خودش به توان تمام با بدنشو!گرفتش محکم

 موند؟ینم تنها

 

 .بکشه نفس بتونه ترراحت تا داد حرکت ،سرشو نیآدر یدستا فشار ونیم

 :دیپرس نامطمئن..ستین درست یزیچ هی کرد حس شد آروم که ذهنش

 

 ؟یدونستیم تو+

 

 :گفت و داد فشارش ترمحکم نیآدر

 ...یکن میکارهر!..یبر زارمینم بشه ام یچهر_

 

 ...یدونستیم پس+

 

 .شدیم تموم گرون براش بار هر آدم نیا به بستن دی،ام دیلرز اریسام یصدا
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 دونستم؟یم ویچ...ار؟یسام ویچ_

 

 .بگم ینذاشت نیهم واسه..یدونستیم+

 

 :کرد نگاه سوالش از پر یچشما یتو و کرد جدا نیآدر ینهیس از سرشو

 

 بشم؟ متنفر ازت تونمینم یکنیم یهرکار من چرا+

 

 د؟یپرسیم ازش بود نحلیال یمساله هی خودشم واسه که سوالونیا چرا

 

 .دونستمینم_

 

 :گذاشت نیآدر صورت طرف دو دستشو

 !؟یکرد تمیاذ و زنمیم بلف دارم یدونستی،میدونستیم پس+

 

 .بود قفل اریسام یچشما یتو حرکتیب و ثابت چشماش یمردمکا

 :گفت و داد حرکت نیآدر صورت یرو وار نوازش شستشو یانگشتا
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 واسه یکنیم استفاده یفیکث یهاراه چه از که..یوا!..کنم؟ ولت منم یترس یم+

 ..من به زدن حقه

 

 :گفت و خوردن سر هاشگونه یرو بفهمه که نیا بدون و آروم اشکاش یهاقطره

 

 .امشده نینفر یوونهید هی من نیآدر...وونمید واقعا من+

 

 ..یبر ذارمینم بشه امیهرچ بود ،گفته بود ،آروم نکرد قطع نگاهشو نیآدر

  اریسام بدن دور شدن تر محکم دستاش

 !یبر یبخوا اگه یحت.. یعنی

 

 ...یب... اریسام_

 

 :فشرد خودش به و گرفت محکم دستاش ونیم سرشو و زد چنگ گردنشو هوی

 

 .نداره بیع!...باشم شتیپ من یخوایم یلیخ تو فهممتیم من!..نداره بیع+

 

 :گفت و کرد اشاره تخت ،به برد رونیب خودش با و دیکش دستشو
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 .میکن صحبت دی،با ارمیم آب واست نیبش برو+

 

 داشت یخوب بود،حس بیعج.نشست تخت یرو بعد و کرد نگاهش مکث با نیآدر

 با بود شده برعکس زیچهمه انگار ،اما اریسام با خطشه ته کردیم فکر نکهیا ؛با

 . بفهمتش و کنه آرومش کردیم تالش اریسام نایا تمام

 

 اون داشتن واسه چقدر کردیم فکر و گرد یچهیقال یشهیر به بود زده زل

 یتو قرص خشاب اریشد؛سام متوقف صورتش یروبرو آب وانیل هی که!اقتهیلیب

 :گفت و داد تکون دستاشو

 

 .بخور نیا از ایب آره کنه؟اگهیم درد سرت+

 

 .دیکش سر و گرفت دستش از وانویل

 

 .خوبه نه_

 

 :نهیبش کنارش کرد وادارش و گرفت ارویسام مچ

 .نداشتم خبر یجد دونستمینم من نیبب... یسام یه_
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 :گرفت جلوش یگاریس اریسام

 دارم فقط یدونستیم مدت تمام... نداره یمشکل که گفتم باش روراست من با+

 ...،نه؟یدادیم عذابم  و نبوده من ریتقص یدونستی،م زنمیم بلوف

 

 .کرد نگاه بود گرفته سمتش که یروشن گاریس به نیآدر

 

 نه؟ مگه...نبوده کار در یکس یدونستیم...رشیبگ+

 

 .کردیم درکش واقعا دیشا..بود ینطوریا واقعا دی،شا دیکش یقیعم نفس نیآدر

 

 ...اریسام_

 

 .نیهم باش روراست فقط+

 

 ...تو اما شدم مطمئن و...کردم شک_

 

 .شد رهیخ ییجا هی به واروید به چسبونده سرشو اریسام

 

 :برگردوندش خودش سمت
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 کار نیا از ،قصدت یبکن کارو نیا یکرد یسع خودت تو..یکرد کیتحر منو تو_

 کار مغزم  لحظه اون من... ینیبب نفرتمو یدار دوست یگفت بهم قبلشم...بود؟؟؟ یچ

 ؟یکرد کارو نیا یچ واسه تو ینکرد،ول

 

 .کردیم نگاه گاریس سوختن به آروم اریسام

 

 ؟یگردیم یچ ؟دنبالیبرشیپ حد نیا تا دیبا یچ واسه یسام هان_

 

 .کرد خاموش یگاریجاس تو و گرفت دستش از گارشویس

 :چشماش تو زد زل میمستق و صاف و گذاشت نشیس رو دستشو

 

 .کردیم تر آسون مویتصم...انهی کنمیم فرق واست نمیبب خواستمیم+

 

 .بودن نامفهوم کرد،حرفاش اخم

 

 ... دشیبوس...دشیبوس محکم اریسام بگه یزیچ نکهیا قبل

 ...دشیبوس و دشیبوس و.. افتاد تخت یرو پشت از نیآدر و داد هلش

 .رونیب دیکش ازش تنشو یتو مونده یباق یگرما تمام

 ...نویآدر داغ و گرم یلبا دیمک تر محکم و نکرد فکر یچیه به ذهنش یتو
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 .کرد نگاه خمارش یچشما به کرد جدا سرش از نویآدر یدستا

 بزرگ یوزنه هی یاندازه به شده،سرش کرخت شدت به تنش کردیم حس نیآدر

 .بود شده نیسنگ

 

 اطرافت یآدما به یندازیم چنگ فقط تو نداره فرق تو واسه ارمیسام دم،یفهم اما+

 .یش خالص درونت یایکیتار از تا

 

 :نیآدر آلودخواب یپلکا کی،نزد برد تر کینزد صورتشو

 .یبش زخمشون و درد باعث چقدر ستین مهم اصال واست+

 

 .بود شده آلود خواب بیعج اما باشه اریهش کردیم یسع نیآدر

 !یدار ازین بهش..نیآدر بخواب+

 .رفت فرو یکیتار به و شد بسته چشماش هیثان هی یتو  و دیشن ارویسام یصدا

                                    ****** 

 ختهیر سرب سرش یتو نبود،انگار واضح دشید ،هنوزم کرد باز نشویسنگ یپلکا

 .تحمل قابل ریغ کنترلش و بود نیسنگ ،همونقدر باشن

 .شد دهیکش دستش اما بخوره تکون جاش از کرد یسع
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 یکس با بودو ستادهیا تخت ید،روبروید اریسام تار ریتصو چرخوند که سرشو

 .زدیم حرف

 محو صداش که یدرحال دنید قابل اما بود ،تار داد صیتشخ لباش حرکت از نویا

 .بود

 .دیچرخ سمتش اریسام سر و شد بلند ینگیریج یصدا خورد تکون که شتریب

 .شدن واضح صداها هوی

 یتو که مرد هی یهیگر ی،صدا بود اتاق یتو میاگهید یکس اریسام از ریغ به

 .دیچیپیم گوشش

 :شد خم سمتش یکم و ستادیا کنارش زد دور و تخت

 ؟؟؟یشد دارین؟بیآدر+

 

  دیدیم شیدوسانت یتو واضحشو صورت

 اریسام گوش به ینامفهوم یآواها فقط و ومدیدرن صداش اما بگه یزیچ کرد یسع

 .دیرس

 :زد عقب شیشونیپ یرو از نویآدر یموها آروم 

 یخوب خواب کن اغراق اما...بدم خواب قرص بهت شدم مجبور ببخش منو نیآدر+

 !یداشت

 

 ؟یکنیم یغلط چه یدار...اری..سام_
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 یکی زدمیم حرف یکی با داشتم من یبود خواب که تو! یکنیم تشکر ازم بعدش+

 !یشیم خوشحال دنشید از مطمئنم که

 

 :جلو دیکش یکم و گرفت بود بسته نیآدر مچ دور که ییهاریزنج به دستشو

 

 دستبند یرو ،منیمنگ هنوزم و گذاشته ریتاث توانت یرو قرصا که نیا بر عالوه+

 که ییزایچ دونمینم نکهیا واسه!...یکن بازش ینتون تا بستم ریزنج مچتم دور

 زارهیم ریتاث رفتارت یرو چقدر بگم بهت خوامیم

 :برد جلوتر سرشو

 !نرم در قسر ندفعهیا..ترسمیم من....راستش+

 

 

 

 

 <:نیآدر>

 

 !خوردیم داشت یگه چه..کردم نگاهش جیگ

 .کنم تمرکز درست داشتینم میلعنت یجهیسرگ
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 که یخونسرد نیا با ینجوریا...گرفت سمتم و برداشت زیم یرو از رو یگوش

 ...کنم خرد هاشودنده خواستیم دلم کردیم که نگام

 

 ...خوندشو عیسر بگو یکرد دایپ پسرشو دوست بگو بنفشه به ایب+

 

 دمیکش داد حرفش وسط...کردیم خورد اعصابمو خبره چه برم دورو ندونم نکهیا

 :که

 ؟!داره یمعن چه کارات نیمرگته؟ا چه!صاحابویب نیا کن وا!!...اریسام_

 

 که گفتیمیچ پس..گرفت حرصم شتریب دمیرس که چشماش یتو تفاوتیب نگاه به

 آخه؟ هیکردن درک چجور نیکنه؟ایم درک منو

 

 بکنم؟ ازت قراره یتشکر چه!...یکنیم وونهید منو یکن یم رو کارانیهم_

 

 :گرفت سمتم رو یگوش اریسام

 !ادیب بگو بهش باش زود خورهیم بوق داره+

 

 سوخت دلم بگو منو!..نکردم ادبش شتریب بود اشتباه...کردم نگاهش صاف صاف

 !گرفتم وجدان عذاب
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 .نیزم یرو شد پرت شدت با یگوش و دمیکوب دستش ریز زانو با

 

 یدار یی؟توانایکنیم یباز باهام ینجوریا یدار که مونده واست توان چقدر_

 ؟یکن تحمل بعدشو عواقب

 

 :گرفت سمتم و برداشت رو یگوش و شد خم ایسام

 !ادیب بگو بهش زودباش!...دارم آره+

 

 باعث بار هر بود داده گا به مغزمو که یلعنت نیآدم،هم نیا..فشردم بهم فکمو کالفه

 !ادیب خوشم ازش شتریب شدیم

 !نشده یچیه انگار که کردیم برخورد یطور امیبدقل یهمه با نکهیا

 من اریسام هیشب اصال نیا و بود آروم یادیز امروز بود بیعج واسم زشیچ هی اما

 !نبود

 

 !خوردیم داشت یگه چه..کردم نگاهش جیگ

 .کنم تمرکز درست داشتینم میلعنت یجهیسرگ

 که یخونسرد نیا با ینجوریا...گرفت سمتم و برداشت زیم یرو از رو یگوش

 ...کنم خرد هاشودنده خواستیم دلم کردیم که نگام
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 ...خودشو عیسر بگو یکرد دایپ پسرشو دوست بگو بنفشه به ایب+

 

 دمیکش داد حرفش وسط...کردیم خورد اعصابمو خبره چه برم دورو ندونم نکهیا

 :که

 ؟!داره یمعن چه کارات نیمرگته؟ا چه!صاحابویب نیا کن وا!!...اریسام_

 

 که گفتیمیچ پس..گرفت حرصم شتریب دمیرس که چشماش یتو تفاوتیب نگاه به

 آخه؟ هیکردن درک چجور نیکنه؟ایم درک منو

 

 بکنم؟ ازت قراره یتشکر چه!...یکنیم وونهید منو یکن یم رو کارانیهم_

 

 :گرفت سمتم رو یگوش اریسام

 !ادیب بگو بهش باش زود خورهیم بوق داره+

 

 سوخت دلم بگو منو!..نکردم ادبش شتریب بود اشتباه...کردم نگاهش صاف صاف

 !گرفتم وجدان عذاب

 

 .نیزم یرو شد پرت شدت با یگوش و دمیکوب دستش ریز زانو با
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 یدار یی؟توانایکنیم یباز باهام ینجوریا یدار که مونده واست توان چقدر_

 ؟یکن تحمل بعدشو عواقب

 

 :گرفت سمتم و برداشت رو یگوش و شد خم ایسام

 !ادیب بگو بهش زودباش!...دارم آره+

 

 باعث بار هر بود داده گا به مغزمو که یلعنت نیآدم،هم نیا..فشردم بهم فکمو کالفه

 !ادیب خوشم ازش شتریب شدیم

 !نشده یچیه انگار که کردیم برخورد یطور امیبدقل یهمه با نکهیا

 من اریسام هیشب اصال نیا و بود آروم یادیز امروز بود بیعج واسم زشیچ هی اما

 !نبود

 

 که گفت یصبریب و هیگر د،بایشن صدامو که نیهم کردم،بنفشه گفتو که یکار

 !رسونهیم خودشو

 

 سمتم رو یرنگخوش رنگ یانقره کلت و نشست نیزم یرو یسخت به اریسام 

 :گرفت

 یسع دلشتم مدت نیا تمام... افتاده اتفاق واست یکوفت هی قایدق کردمیم فکر داشتم+

 !برسم یاجهینت هی به تا نمیبچ هم کنار گهتو یزندگ یها کهیت کهیت کردمیم
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 :کرد اشاره و گرفت یاگهید سمت کلتو

 !نجایا ایب+

 

 یپاها یجلو خودشو و دیکش جلو خودشو کشون کشون یالجون جسم تخت کنار از

 نیا یصدا مدت تمام پس..دیرسیم گوشم به هقاش هق آروم یانداخت،صدا یسام

 !نبوده توهمم نیا و!دیچیپیم اتاق یتو که بود مرد

 

 .کردم زیر چشمامو.شد جمع خودش یتو که دیکوب مرد سر یرو پا با

 

 تیکار گهید من که یزد نمیا...؟یخوردیم گه نیا با یداشت یمکیقا واقعا نکنه_

 باشم؟ نداشته

 

 رو جمله نیا بازم دارم دوست کردم حس بود تلخ یلیخ...کرد یاخنده تک اریسام

 !"کنمیم درکت من نداره بیع" که بگه بهم

 :گفت بود ناآشنا یلیخ که ینگاه هی با بود زده زل چشمام یتو درست یوقت اما

 

 که یایدست دم و احمق یقدربه برعکس اما!یهست یزرنگ آدم کردمیم فکر من+

 .سوخت واست دلم
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 :گفت آروم و انداخت نییپا سرشو

 اد؟یم خوشش تو از یعاقل ادم کدوم آخه! تو از تر احمق من+

 

 !کرد سوراخ چشمامو ته میمستق نگاهش و کرد بلند سرشو

 

 !شدم وونتید داستانا نیا یهمه با آره!...شدم وونتید!ومدین خوشم فقط من+

 

 و شاخ واسم ینجوریا و داست درد هنوزم دیکش یفیخف ی،ناله شد بلند جاش از

 !دیکش یم شونه

 

 .نبود آروم شبوسه اما... بودن شده خشک ،لباش صورتم یجلو آورد صورتشو

 :گفت و گرفت صوتمو دستو با دیکش که عقب

 یبکن هرکار که شد باورت توام... بار هر دمتیبخش هربار...امساده یلیخ من+

 !بخشمتیم دوباره

 

 خارج دهنش از که یحرف هر با که بود داشتهنگه صورتم یجلو یطور صورتشو

 !گرفتیم ازم تمرکزمو لبام یرو لباش آروم ،نوازش شدیم

 

 !یشد یشاک ازم کارت خاطربه یخواه معذرت یجا به االن که یجوری+
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 رفتیم ور کمم صبر با!داشت رو یژگیو نیا شهیهم اریسام کردیم تموم صبرمو

 !خدا یشهیهم

 :شد پرت عقب به و خورد تلو تلو شیشونیپ وسط گذاشتم سر با هوی

 

 بعدم و یکنیم انگولک منو یکرد فکر اگه!یبر زارمینم من منو نیبب!یسام یه_

 ...امیم دنبالت هیسا مثل یخوند کور یبر زارمیم من

                               ******** 

 

 یچشما تو و زد یلبخند.کرد نگاه نیآدر به و گذاشت شیشونیپ یرو دستشو اریسام

 :گفت و کرد نگاه آرومش چنداننه

 !نکن اعتماد بهم تو زدم لبخند بهت اگه+

 

 .رفت رونیب و کرد باز اتاقو در 

 یرایزنج شر از کرد یسع و داد تکون دستاشو گرفتنش دهیناد از یعصب نیآدر

 !شه خالص کردیم مهارش که یمزخرف

 :زد ادیفر

 !وونهید احمق کهیمرت!یزد زر یچ...اررررریسام_
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 .ختیریم روش و سر از عرق مداومش یتالشا از خسته

 نیزم کف که یمرد با بود کرده یسع مدام مدت نیا تو.گذشت چقدر دونستینم

 دشیعا هق هق جز یزیچ و نتونست اما کنه برقرار ارتباط کردیم ناله و افتاده

 .نشد

 جلو به قشویشق یرو بود گذاشته اسلحشو اریسام اومد؛ داخل بنفشه شد  باز در

 .کردیم تشیهدا

 . بود ریزنج و قل ونیم وضع اون یتو ن،کهیآدر به افتاد چشمش

 :گفت عیسر نشیخشمگ نگاه به کرد یتالق نگاهش تا

 ...خبره؟چه...ن؟یآدر_

 

 .داد دست از تعادلشو بایتقر نیا بخاطر و جلو داد هلش محکم اریسام

 یبلند یصدا با و دیدو سمتش هوی و کرد نگاه بود نشسته وارید کنار که یمرد به

 :گفت

 ؟؟؟بهراممم؟؟؟...بهرام_

 

 اما نهیبب صورتشو کرد یسع و زد زانو کنارش بنفشه و نکرد بلند سرشو یحت مرد

 .کنه جدا هم از رفته فرو هم تو که  بهرامو یبازوها نتونست

 :زد داد اریسام به رو و دیجوش خونش

   باهاش؟ یکرد کاریچ یعوض_
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 .شد متوقف جاش گرفت؛تو سمتش شواسلحه اریسام برداره زیخ سمتش نکهیا قبل

 

 بود؟ یچ اریسام به نسبت چشماش تو تنفر همه نیکرد،ا نگاه بنفشه به نیآدر

 

 کرده؟ پسرت دوست با یکار اریسام یکنیم فکر بنفشه؟چرا_

 

 :گفت نیآدر به رو داد تاب اسلحشو و نشست در کنار آروم اریسام

 !نکن اعتماد حرفاش به!کردن خراب تویزندگ دوتا نیا نیبب_

 

 :گفت یبلند تن با یعصب و کرد اخم

 !یگفتیم بهم یکن یمخف ازم نبود  الزم یول ازش یدار دل به نهیک تو یسام_

 

 :گفت و زد یاخنده تک اریسام

 تو ببخشمت؟اتفاقا قرار ندفعهیا یکنیم فکر همش ،چرا بگم یچ بهت موندم واقعا_

 !یبد پس تاوان سرش قراره

 

 :زد داد کنترلیب بنفشه

 کنار برو اری،سام دیبکن دیبکن دیخوایم کار هر دیبردار سرمون از دست بسه_

 ! نیآدر و یدونیم خودت!...میبر ما بزار
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 :گفت و  داد تکون سرشو اریسام

 !نکن یینما مظلوم من واسه یکی تو!زیچ همه یب هرزه شو خفه_

 

 .اریسام نانیاطم از دیترس...کرد وحشت بنفشه

 

 ن؟؟یآدر کنم فیتعر داستان هی واست یخوایم نیآدر_

 

 :زد داد کرد یخال کنارش وارید تو یریت خورد تکون جاش از تا بنفشه

 !هرزه جات تو نیبش_

 

 .دیکش بهرام کنار خودشو و دیترس

 

 :گفت و انداخت سمتش نگاهو حالت نیتر ،سرکش کرد نگاه اریسام به نیآدر

 کرد؟ ترکتون یچ واسه بابات یدونیم_

 

 :گفت ریآم دیتهد کرد درشت چشماشو نیآدر

 آدمو کنم یقاط سرش یمهم واسم چقدر ستین مهم نکن یباز زایچ نیا با اریسام_

 !دمینم صیتشخ وونیح از
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 یصدا بهم ریزنج یها هیال برخورد بیمه ی،صدا داد تکون دستشو محکم نیآدر

 .کرد جادیا یبد

 

 :داد ادامه و کرد کج سرشو

 یناراحت مادر!..شتونیپ نداشت ییجا گهید و کرد انتیخ مامانت به نکهیا واسه_

 عقده همه نیا کنمیم درک من کرد یخال سرت هاشوعقده نه؟نصف گرفت اعصاب

 !بوده سخت واست هضمش کردن طردتم نکهیا بعد که بود ادیز اونقدر واست

 

 :کرد زمزمه آروم و کرد نگاه نیآدر یعصب ینفسا به بنفشه

 ..کن ولش بسه اریسام...اریسام_

 

 :داد ادامه بنفشه یحرفا به توجهیب

 !توام با یه...کن نگام نیآدر_

 

 اریسام صورت زوم درست و دادیم فشار بهم فکشو بودو قرمز قرمز چشماش

 .بود

 

 . دیلرز اریسام غم پر یصدا
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 !یکرد اقدام زودگذرت یحسا رو از فقط و ینبود  مطمئن وقت چیه تو_

 

 برخورد نیآدر یشونه به محکم و کرد پرت سمتش رو ینیسنگ جسم حرص با

 :کرد

 به ؟!گناهه یب کنهیم اصرار اریسام انقدر چرا یدیپرس خودت از وقت چیه تو_ 

 مقر جا هی دیبا باالخره یکرد باهام که ییکارا با المصب منه که ینگفت خودت

 شد؟ حامله دستاش گرفتن با فقط خواهرت نکنه نیآدر!ومدمیم

 

 .بود شده یجار اریسام یچشما از وقفه بدون که شد ییاشکا مات 

 

 .بشه تر آروم تا کرد بسته بازو سشویخ یپلکا

 بهش بنفشه که یادهیپر رنگ وارید کنار نیآدر یروبرو درست و شد بلند جاش از

 :گفت و ستادیا بود داده هیتک

 

 شدنو خوشبخت طیشراتمام که یکس بود درمونده یلیخ دمید رو یسوف یوقت+

 یبخوا که نبود یکس اون و بود داده دست رو یبزرگ زیچ خانوادش ،بخاطر داشت

 !کردیم خودش مجذوب آدمو یدونیم ،خودت یکن رهاش و یبزن حرف باهاش
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 طرف به یادیز حد تا اما نبود یعصبان اصال ،صداش انداخت نییپا سرشو اریسام

 خورده افسوس چقدر که فهموندیم

 

 نگاه یاگهید چشم به دوستم به بخوام نکهیا زدم شد،کنارش عاشقم یوقت یسوف+

 خواستمیم شدم درداش جذب شتریب من اما بود جذاب بود بایز...تونستمینم من...کنم

 ادمهی!...شد میزندگ وارد یاتفاق که یخاص ،دختر بگذره مرحله نیا از کنم کمکش

 عذاب روز اون سر میزندگ کل تو شهینگرد،هم دنبالم گهید گفت بهم آخر دفعه

 ، بده حالم بگه تا نکرد اعتماد بهم اونقدر چون داشتم وجدان

 .هیک بچش یبابا نگفت بهم امحامله بگه که نکرد اعتماد بهم

 

 .کرد نگاه نیآدر بیغر بیعج یچشما به و کرد بلند سرشو

 .بود یدلسوز یرو از حرفاش دفعهنیا

 

 نشون خوش یرو بهش که گشتیم یک هر آغوش تو محبت دنبال خواهرت+

 محبتا نیا کرد، یپوچ حس...شد دیام نا تو از...شد دیناام من از آخرشم...دادیم

 .نبودن یکاف براش

 

 حس یب ، دادیم فشار اونو بودو دهیچیپ ریزنج دور موقع اون تا که نیآدر یدستا

 .. شدن رها

 وارد خودش به که یفشار بخاطر و دیچیپ پشتش یتو یبد درد و رفت نیآدر سمت

 .نیزم یرو کرد چه خون و شکافت دشید بیآس ،پوست بود کرده
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 چیه که زد ادیفر یطور نیآدر ناباور یچشما یتو و کرد جمع صورتشو درد از

 !نکنه فراموش قتویحق یصدا تن وقت

 ...سرش یتو دیکوب قتویحق داغونه که لحظه همون 

 

 هی تو فقط من...کردم تحمل قابل خواهرتو پوچ یروزا که بود نیا جرمم فقط من+

 نیاول یوقت که انتقام دنبال و یبود چارهیب اونقدر تو...بودم بد مکان یتو بد زمان

 !یکرد مجازات کرده کاریچ و هیک اون که توجه بدون دادن نشون بهت نفرو

 

 نگاهشو نکنه،التماس کارونیا خواست ازش و گرفت لباسشو نییپا آروم بنفشه

 :گفت و گرفت دهیناد

 !فرستاد واست نامه هی بنفشه که یندار خبر یچیه از شدم مطمئن یوقت من+

 

 .بنفشه به زد زل نیآدر

 

 :داد ادامه اریسام

 یبچه یبابا که یکس برادرشه ،درواقع پسرشه دوست کنهیم ادعا که یکس نیا+

 !هیسوف

 

 گرفته دهانشو یجلو که یکرد،کسیم نگاه بنفشه به میمستق و صاف زدن پلک بدون

 .کردیم هیگر آروم آروم بودو
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 من، با یکنیم کاریچ یدار دید که یوقت کنه راحت خودشو وجدان خواستیم+

 !ستین اون نیا نیآدر آه...نوشت نامه

 

 که ینجوریا..بیعج و بود ساکت.نشست نیآدر کنار کرد یاخنده تک اریسام

 !شدیم منفجر بدجور بعدش شهیهم شدیم ساکت

 

 :گفت و داد قرار مخاطب بهرامو

 !کن بلند سرتو بهرام+

 

 .کرد بلند سرشو مکث با

 .بود صیتشخ قابل چهرش اما بود زخم یجا از پر...بود شده داغون صورتش

 

 :گفت آروم و کرد نیآدر صورت به کینزد یکم صورتشو

 ؟!بگم بهت جالب زیچ هی یخوایم+

 

 :گفت و گرفت بهرام سمت اسلحشو نوک

 ست؟ین آشنا واست+ 

 !باخته یبدجور کردیم حس...بهش زد زل چرخوند یسام سمت سرشو نیآدر
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 .بهرام زخم پر صورت به بود زدهزل اریسام

 

 :گفت زد کنار صورتشو یرو یاشکا بنفشه

 ...بهش نگو توروخدا...میکن حلش باهام ایب اریسام_

 

 !بچشه قتویحق طعم مدت همه نیا از بعد ذره هی چرا؟بزار+

 

 .داشت شدن له حس نیآدر زل نگاه ریفشرد،ز بهم دندوناشو اریسام

 

 ست؟ین بابات هیشب چشماش+

 

 .شد بلند جاش از عیسر و کنه نگاه نیآدر یچشما به نتونست یحت

 !کنهیم خفه خودشو خودش یدستا با داره کردیم حس

 

 :دشیکش خودش سمت و کرد حلقه گردنش دور دستشو و رفت بهرام کنار

 کرده، که یغلط چه دیفهم یوقت!... شهیناتن خواهر یسوف دونستینم داداشت+

 .پزشک روان شیپ رهیم هنوز که نهیهم واسه!..شد یروان

 

 !مجسمه مثل...بود زده زل اریسام یخال یجا به هنوزم نیآدر
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 ....خورد؟ینم تکون چرا

 !...گفت؟ینم یزیچ چرا

 :دینال یزار با و گرفت نویآدر یدستا و شد بلند جاش از هوی بنفشه

 

 کرد یمخف بهرامو عمرش تموم بابات بخاطر مامانم...داد تاوانشو خدا به ن،یآدر_

 بهرام خدا به! یشیم مونیپش دنشییزا از نمشیبب چشمام جلو گفت بابات چون...

 ..خبر یچیه از دونستینم..دونستینم.. نداشت خبر اصال

 

 .انداخت بنفشه گردن دور و دیکش رویزنج نیآدر لحظه هی یتو هوی

 .شد متوقف  راه وسط و دیپر جا از اریسام

 .دادیم فشار محکم بودو گذاشته نیآدر یدستا یرو دستاشو بنفشه

 .شدن شل دستاش و کرد نگاه نیآدر یشونیپ یرو یبرجسته رگ به

 نیآدر از یاچهره چیه هیشب یدرموندگ از پر و نهیک از ،پر حرص پر یچهره نیا

 .بود دهید بحال تا که نبود

 .کردیم خس خس بود دهیبر بنفشه یصدا

 !نداشت یخواست حس..کردیم نگاه شاهکارش به واروید به داد هیتک اریسام

 آرومش بشه خارج شیانسان شکل از بهرام و بزنه پا و دست ینجوریا بنفشه نکهیا

 !نکرد

 سوزش به نشیس یتو ییجا شدیم باعث شتریب بکشه زجر ینجوریا نیآدر نکهیا

 .فتهیب
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 :کرد زمزمه آروم و گذاشت صورتش یرو دستشو

 ...کن ولش نیآدر+

 

 وسط شدت به بنفشه و دیرس نیآدر یگوشا به آرومش ی،صدا شیناباور کمال در

 .شد پرت اتاق

 .آورد نییپا صورتش یرو از دستاشو

 .سادیوا کنار و کرد باز اتاقو در

 

 !کن گم گورتو و ریبگ برادرتو دست+

 

 کنار از کشون کشون و انداخت هاششونه یرو بهرامو جونیب یدستا بنفشه

 :کرد زمزمه و کرد نگاه چشماش یتو لحظه نیآخر شد رد اریسام

 .یکرد داغونش!..یگفتینم قتویحق بهش وقت چیه یداشت دوسش واقعا اگه+

 

 :زد داد و وارید تو دیکوب رو اسلحه.بست محکم درو و رونیب داد هلش حرص با

 

 بگو؟داداش تو نیآدر سرش؟هـــاان ای بودم ازیپ ته بشم؟من سرزنش دیبا من چرا_

 سر رو هاکوزه کاسه تموم اونوقت!...بوده تو یلعنت ی  ،خانواده بوده توی  بابا بوده تو

 ؟یکوندیش من
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 :داد تکون محکم و گرفت دستاش یتو صورتشو و رفت نیآدر سمت هوی

 

 تو اونوقت!دمیکش که یعذاب بخاطر اونم کارم؟ گناه رمیبگ تاوان منه؟من رهیتقص+

 !نداره؟ بیع یببر مرگ دم تا گناهویب هی و یباش

 

 :زد ادیفر گلوش ته از

 بگو؟ یزنیم عدالت از دم شهیهم که ییتو!ه؟یعدالت چه نیا+

 

 یشونیپ به چسبوند محکم شویشونی؛پ شد محو و افتاد یایسم سکوت   ریگ صداش

 .بست چشماشو و نیآدر بلند

 :شد بلند آلودش زخم یگلو ته از صداش و فشرد هم به محکم چشماشو

 

 که یکار واسه دارم یبد حس انقدر االن یچ ن؟واسهیآدر هیعدالت چه نیا+

 ...کردم؟

 

 .بودن شده زیر سر قلبش یزخما از که شد ییاشکا از لبالب چشماش

 .شدن یجار هاشگونه یرو ایدن یاشکا نیشورتر و نیتر سوزاننده
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 .بود نیزم یرو ییجا نگاهش بودو گرفته ازش چشماشو نیآدر

 .بشکنه خواستینم شیلعنت سکوت نیا

 .کرد مقاومت نیآدر اما کنه نگاهش کرد مجبورش و آورد باال بزور سرشو اریسام

 . ب کنه نیزم از نویآدر نگاه نتونست

 

 :  گفت یحرص پر لبخند با و کرد رهاش حرص با

 ششکنجه ارمشیب رمیبگ یخوایبره؟م بهرام گذاشتم یدار یبد حس ای؟یمونیپش+

 ؟ یبش آروم دیشا یکن

 

 .کرد نگاهش و اورد باال سرشو نیآدر

 .وارید به دیچسب و رفت عقب عقب اریسام

 بود؟ ینگاه چه نیا!!!گه؟ید بود یچ نیا

  داره کم دنیکش واسه نفس کردیم حس

 

 :آلودخون و یبود،زخم نییپا نیآدر یصدا

 ؟یکن یتالف... یبود مجبور تو..اما.. باشه!زدم؟ بیآس بهت من_

 

 .کنن کار یعیطب که داشتن توان هاششش نه تنفس واسه داشت ژنیاکس نه گهید
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 بود شده پرت نحو نیبدتر به که یکس نی،ا دیام نا لحن نیشکسته،ا آدم نیا نگاه ریز

 و بلند سکوت هی بعد آورد زبون به که یزیچ تنها که یت،کسیواقع بطن وسط

 !نه...بمونه؟ پا سر تونستیبود؛م یآور درد یجمله نی،چن وحشتناک

 

 .نیزم رو شد آوار رونیب از و ختیر فرو درون از اریسام

 

 ذره د،ذرهیرسیم جنون به ،داشت شدیم وونهید داشت.گرفت دستاش ونیم سرشو

ر دار طناب هی مثل احساساتش  .بود دهیبر نفساشو بودو دهیچسب گلوشو خ 

 

 .کردیم تصاحب وجودشو شتریشتروبیب اون شدیم نیآدر کینزد شتریب یهرچ

 

 خودش از شدنو یآدم نیچیهم عیمط مغزش و بدنش،قلبش یسلوال تمام نکهیا

 !آوروحشت بودو ترسناک کننینم یرویپ

 

 اون ریتصو بستیم که چشماشو.مغزش یتو دیچیپیم اون یبو دیکشیم که نفس

 بیعج نگاه شیآت تو افتادیم صاف کردیم باز چشماشو یوقت و ذهنش یتو بود

 !نیآدر

 

 .یزخم کلمات نیا تن یتو کردیم کرد،سقوطیم سستش نیآدر یصدا
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 به مویلعنت رونیب و درون...اریسام ادیم خوشم ازت واقعا ، ومدیم خوشم ازت_

 .دادم رییتغ تو داشتن دوست خاطر

 

 نیآدر سمت دیچیپ تنش نییپا یتو که یدرد تموم با و دیپر جا از لحظه هی یتو

 .پوشوند دستاش با دهانشو یجلو و برد هجوم

 

 و کنه نرم دلشو که رو ییزایچ...کنه منصرفش که رو ییزایچ..بشنوه خواستینم

 .گردونهبرش نیآدر سمت به

 

 .کنه دفاع محض جنون نیا وسط خودش از تا بزنه حرف بتونه تا دیکش نفس تند تند

 

 ...من...من یکن پاک حافظمو یتونست وقت هر!..نبود یکاف+

 

 .نیآدر پریچشما تو شد قفل چشماش

 بود؟ آروم همه نیا کجا از نیبود؟آدر یچ آرامش نیا.رفت ادشی حرفشو

 

 یکس همون!کردم دایپ تویمخف برادر من...گفتم؟یچ من یدیفهم اصال!...ن؟یآدر+

 !شه تباه عمرتو تموم شد باعث که
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 از بعد یوحش یروان هی مثل دینبا ؛مگه صورتش تو بود زده زل آروم همچنان

 ؟ دیکشیم شیآت به رو نجایا قتیحق دنیفهم

 !د؟یکشیم آتش به

 

 :گفت و برداشت نیآدر صورت یرو از دستشو

 

 وابسته بهش و یدید بودن لجن اوج تو رو یکس حاال ؟تایدیکش درد من مثل+

 کرده؟ تصاحب قلبتو تموم حاال تا شده تینابود باعث که ی؟کسیشد

 

 :زد لب  مخروبش فکر و بسته یدستا نش،بایغمگ صورت با نیآدر

 ...نه_

 

 . دیتپیم جانیباه هنوز!...قلبش یلعنت یتپشا به خورد افسوس و زد یخندتلخ

 

 :اریسام صورت به چسبوند سرشو نیآدر

 !یمن واسه تو....دمید چشات تو من یسام یهست تو یول_

 

 :فشرد و گرفت دستاش یتو نویآدر صورت محکم
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 !خوب مردکی مثل مردن ای...والیهکی مثل کردنیزندگ.....بدتره؟ کدوم+

 

 .بود مصمم واقعا...بکنه کارو نیا باهاش خواستیم اریزد،سامیم دو دو چشماش

 .دیکش کردن تالش از دست عمرش تو بار نیاول یبرا...شد ساکت

 

 :کرد نگاه چشماش تو میمستق صاف و شد رخش تو رخ اریسام

 !یهست یخوب مرد تو+

 

 .نشونیب یفضا تشنج و بغض ونیم...کرد رهاش

 .بود دوخته چشم اریسام آمد و رفت به مدت تمام نیآدر... سکوت و شد سکوت

 

 .نفرت جنس از یبار..دوشش یرو نیسنگ بار ریز بود دهیخم.. اومد یوقت...رفت

 .دنیکشیم چالش به عقلشو که احساساتش ریز بود شکسته

 .دادیم قورت بغضاش با حساشو یلجباز تمام با اما

 یه..رفتیم یه....بود کرده نیبنز به آغشته اولو یطبقه یها راهرو تمام

 !آور درد یچرخه نیا شدیم تکرار و...اومدیم

  دیپاش بزرگش عکس یپا تا سر...دیپاش نیآدر یپا تا سر نویبنز بزرگ گالن

 .دیپاش اتاق نیا تو خاطراتش یپا تا سر

 

DONYAIE M
AM

NOE

DONYAIE MAMNOE



 

  629 
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 :گفت و وارید به داد هیتک سیخ و خسته سر آخر

 ..میکن یزندگ هم بدون میتونینم ما+

 !میریبم باهم ایب پس

 

 .دیدیم یسام صورت رو بود انداخته هیسا که فندکو روشن یشعله نیآدر

 

 :زد یاخنده تک

 ...که ییتو!...دلم دو کردنت مجازات واسه که افتادم یروز چه به نیبب+

 

 صورتش یتو درو بار نیاول که نبود یکس اون هیشب اصال نیآدر..کرد سکوت

 .دیکوب

 .بود دهیترس ازش مرگ حد در بار نیاول

 شد اکو سرش یتو نیادر یصدا

 ."دادم رییتغ تو داشتن دوست خاطر به مویلعنت رونیب و درون"

 

 !دارم حق..بدهکارم خودم به من!..ستین مهم اصال یول+

 

 دستاش یتو رویزنج یعصب...آورد درد به سرشو نیبنز ید،بویکش یقیعم نفس

 .افتادن خون به فشارا،دستاش نیا از کم کم فشرد،
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 !♡ Sucker for pain شبرنگ: نویسنده                                 عذاب ی مکنده  

 

 

 !اریسام_

 

 .نیآدر صورت یرو شد بلند نگاهش

 ..ناراحت و نیغمگ نه بود بیعج نه

 !بود اومده ستوه به باالخره!...بود مشخص کامال پوستش ریز از تشیعصبان

 

 ندارم منطق من منو؟ ینیبیم خودت تو اما من به لعنت...کردم اشتباه من اریسام_

 یوابستگ هی از فراتر بهت حسم...دارم که یهست یزیچ تنها..تو اما ندارم شعور

 !نفهم یلعنت یتو به...برسم نجایا به تا دمیدو میزندگ تمام من... سادس

 

 .شد بلند جاش از اریسام

 !..کرد؟ زندش شهیم چطور رهیمیم یکی یوقت...رهید+

 

 با کنمیم زندت رو تو من!...تو از قبل یادما یهمه و بنفشه و بهرام یبابا گور_

 ..خودم یدستا

 

 .بود وونهید حتما کردیم گوش بهش داست چرا... فشرد بهم فکشو اریسام
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 بفهم منو...بفهم حرفامو.. یدیم آزارم بزنم حرف خوب تونمینم من یدونیم تو_

 ...خودت جز ندارم باختن واسه یچیه ینیبیم که حاال..یشد رمیاس که حاال

 

 !رمیم خودم بدون..اومدم خودم یپا با..ستمین اسارت آدم من...آره+

 

 :چهرش بهت ،به نیآدر صورت به دیخند

 !زودگذر درد هی مثل...کنمیم فراموشت+

 

 .جا همه به دیکش ،دامن گرفت گر ،شعله کرد رها فندکتو یآن میتصم هی تو

 

 تعادلو نیآدر آخر نگاه...اومد نییپا ها پله از زانینام و رونیب کرد پرت خودشو

 .بود گرفته ازش

 

 از یادوباره نگاه با کا انگار که نکرد نگاه سرشو پشت و رفت رونیب یجور

 ...بشه طلسم ،ممکنه نیآدر سمت

 .باشه یزندان ابد تا و نکن رهاش خونه نیا یرای،زنج بشه ریاس

 

 .افتاد تخت یرو پشت به کرد رها مشتش یتو از رویزنج نیآدر
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 بهرامو و نشست کنارش اریسام که یاموقع همون از بودن آزاد دستاش مدت تمام

 .بود کرده باز راروی،زنج داد نشونش

 بزور خواستینم دفعهنی،ا اشتباهاتش یهمه با کنه تالش اریسام واسه خواستیم

 !موندن به کنه وادارش ترس با و داره نگهش

 ...نگرفت جواب اما

 .کردیم پر رو فضا و شدیم تر نیسنگ دود

 ..کنه حفظ شویدوستداشتن یزایچ نبود موفق شیزندگ یجا چیه که کرد فکر نیا به

 وقت چیه که باشه نیا سرنوشتش دیشا...باخته مرد دیشا که دیرس جهینت نیا به

 .نکنه تجربه عشقو

 کرده درست واسش زشیعز اریسام که یداشتن دوست جهنم تو تا بست چشماشو

 .رهیبم بود

 

 رو یابچه حس لحظه هی یبرا که بود قرمز و افتاده خون به یقدر به چشماش

 اسباب کی یتو که هاشخواسته و آرزو تموم ای و کرده ترکش مادرش که داشت

 ،به بچه کی یبرا آور درد شده؛همونقدر گرفته ازش زور به شدیم خالصه یباز

 !بزنه زار داشت دوست اندازه همون

 

 تا کردیم کنترل نامنظمشو و سخت یقدما فقط و فقط حال و وضع اون یتو اما

 برگشته جنگ از نباشه یهرچ...نکنه سقوط نیا از شتریب تا...نخوره بهم تعادلش

 یش،جنگیمیقد و دیجد خود نی،بیعاقل و یوانگید نیعشق،ب و عقل نیب یجنگ بود

 .بود کردهخفه سربازاشو تموم خون البیس با که
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 . نیآدر و خودش نیب یبزرگ جنگ

 یروزیپ حس که بود رفته لیتحل و داغون اونقدر اما شد برنده ظاهر به

 !بود ایدن یبرنده نیتربازنده  که کردیم شکست احساس نداشت؛اونقدر

 .ممکن شکل نیبدتر ،به باختیم رفتیم که یراه هر از

 یطور قلبشو و روح که بود برده غمای به ذهنشو تنها نه که بود یقدر فیحر نیآدر

 بزرگ چاک نیا یوصله یاگهید یکهیت تونستینم اون جز اریسام که بود دهیدر

 !بکنه عفونت پر

 

 و دیرس گوشش به نیآدر یاستخوانا شکستن هم در یصدا دیاشای و شیآت یصدا

 گرفت؛ یبد سردرد بخاطرش

 .بود شده آلود درد و نیسنگ سرش که یطور

 و پوست دیشا ای و وارید و در سوختن حاصل که عمارت از شده بلند ظیغل دود

 یتو تا یحت یخفگ حس و گرفت ازش دنویکش نفس یبود،اجازه نیآدر گوشت

 .بود کرده نفوذ مغزشم

 

 بار ینگاه بدون تنها اریسام و رفتیم زوال به رو نیآدر و شدیم نابود خونه

 احساسش از زانیآو روح کهیت با و دیکشیم دوش به احساسشو بیمص از ینیسنگ

 .شدیم دور و داشتیبرم نامتعادلشو یقدما بود، شده کشنخ یحیفج طرز به که

 .بود انیپا به رو شکل نیا به نقطه نیا یتو قصه انگار

 .... بار ،ده بار خورد،سه یسکندر
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 .کرد نگاه سرش پشت به و برگشت ستادیا سرجاش

 خاکستر تا کس چیه که بود ابهت پر اونقدر بود دهیبلع عمارتو کل که یمیعظ شیآت

 !بکنه نتونه یکار آخرش آجر شدن

 عمارت یجلو که دیشنیم  رو مردم یهمهمه اما بود شده خارج عمارت پشت از

 .کنن مهار  رو نیآتش و بزرگ غول نیا دارن یسع و شدن جمع

 

 .بود شده خاکستر و سوخته نیآدر لحظه همون یتو دیشا....شد دورتر

 شیباز ی،ه داد شیباز یطور یزندگ عمرش تموم که یبدشانس یبچه شد خاکستر

 روزگار   نیا زد نشیزم بدجور آخر دست اما..شده یاستاد حاال که کرد الیخ و داد

 .ارهیپت

 

 .کرد ستادنیا به وادار ارویسام  سرش پشت ییپا شدن دهیکش یصدا

 

 .کرد کوبش خیم بدجور صدا نیا اما دیکشیم خودشو جونیب و نداشت رفتن یپا

 رهاش عمرش آخر تا االتیخ نیا کرد تصور و ستادیا جاش یتو حرکتیب اریسام

 !کنهینم

 

 .دیچسب اریسام یگوشا به و خاک ونیم دیخز شکستش کلمات وجودش چاه ته ته از

 

 ...اریسام_
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 دنید بدون اون و چهیپیم گوشش یتو صدا نیا ساعت هر و روز هر که نیا

 هیثان هر یسم یصدا نیا نکهیا.گذرونهیم شهیهم از تر زهرآلود روزشو صاحبش

 یمرز و حدیب جنون تا و افتهیم تکرار دور یش،رویفکر مرز نیتر خلوت یتو

 .شهیم زخماش یرو یدیجد زخم و کشونتشیم

 

 پشتش یگرم حجم کرد ؛حس بود اریهش کمتر د،ذهنشیکش یقیعم نفس اریسام

 .شد حلقه دورش ییدستا و گرفت قرار

 نیغمگ بود قرار توهم نیهم مثل شیزندگ یقهیدق هر یتو که یواروانهید لمس نیا

 .کنه نشیزم آدم نیتر

 

 : خواهش از پر ییشکست،صدا گوشاش یتو ییصدا شدو سفت حلقه نیا اما

 

 !ببر خودت با منم اریسام_

 

 ...بود کرده یخاکستر آسمونو آتش و سوخت خونه

 دورش جهنم شیآت و دود یتو نیآدر اما

 .افتاد اریسام حرف ادی

 .بندازه رونیب جهنم از خودشو تا داد قدرت بهش که یحرف

 !"نکن اعتماد بهم تو زدم لبخند بهت اگه"، بود گفته بهش اریسام
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 .بود کردنش مجازات دنبال یناراحت با و بود ختهیر اشک اریسام مدت تمام اما

 شه؟یم ینیچننیا ی  ناراحت دچار گرششکنجه کردن مجازات از یانسان کدوم

 !یوابستگ یفرا یزیچ...باشه ونیدرم یاگهید حس نکهیا مگه....

 کجا ناکاسف اوضاع اون با اری،سام موندیم اگه ،اما بسوزه شیآت تو کرد فکر

 رفت؟یم

 رو ییشایآت کابوس هرشب گرفت؟نکنهیم وجدان کشتنش،عذاب بخاطر نکنه

 ونیم کنه رهاش نشد یراض نه...بودن؟ سوزونده گوشتشو و پوست تا که دیدیم

 .یسردرگم نیا

 

 !..وقتچیه کنمینم رهات من_

 

 داشتن؟ حس که بود یواقع اونقدر االتشیخ ایصدا؟ نینبود؟ا الیخ پس

 هی مثل بودو شده قیتزر روحش پوست ریز جوهر مثل یخاکستر حس نیا

 از برخواسته آدم نیا تونستیم بود،چطور شده حک قلبش یتو ارزش با یخالکوب

 کنه؟ رها خاکسترو

 

 دست تا رونیب بود دهیکش رو شرحهشرح و کوفته تن نیا شیآت و دود یتو از نیآدر

 !کنه یریجلوگ رفتنش از و بندازه

 د؟یبریم خواهششو دست یچطور
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 !...میش خفه باهم تا کنم بغلت اونقدر دمیم حیترج_

 

 .بود داده هیهد بهش نیآدر که یلعنت یحسا باتالق تو کرد ریگ موندش یپا

 تا امتدادش و بود سوخته صورتش طرفکی پوست که دید رو یمرد و برگشت

 ها بچه سراغ شبا که بود ییوالیه هیشب قایبود،دق شده دهیکش پهلوش یرو

 بود؟ مهم مگه اما...رفتنیم

 !ممکن حالت نیبدتر در!..بود دهید ناشویا از بدتر اریسام

 جمع شد،یم رنگ رهیت شد،یم خشک و موندیم اگه که...تازه و تر زخم هی

 !دوبارش تولد از یادگاری هی....شدیم

 

 خس به دود استنشاق خاطر به که هاشهیر و بود شده یلک لک و اهیس صورتش

 . آوردیمدر لرزه به بود،صداشو افتاده خس

 

 بهش اریسام که ییچشما ،همون دید اول روز که بود ییچشما همون چشماش اما

 " میکن یزندگ میتونینم هم بدون ما" گفت و کرد نگاه

 " میریبم باهم ایب پس"بود گفته و بود کرده نگاه چشما اون یتو امروزم

 

 !مردیم بودن زنده نیع در خودش و سوختیم شیآت تو اون که بود نیا معادلش

 !بود نیآدر اون. ...شکستیم هم در معادالتشو تموم نیآدر شهیهم اما

 .گرفت فاصله ازش و رفت عقب
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 :گفت نیآدر و کرد نگاه چشماش یتو

 ..باشم زنده خوامیم من!رمیبم خوامینم من_

 

 .اریسام ینیب ریز زد سوختش پوست یبو اومد که تر جلو

 

 ..کنم یزندگ خوامیم من_

 

 .کردن یزندگ یبرا بود کرده دایپ یلیدل حاال و کردیم یمردگ لحظه اون تا

 

 . زدیم یاهیس به یخاکستر از آسمون

 .رفتیم یدیسف به رو و زدیم رنگکم به رنگ پر ی  خاکستر از احساسشون

 گفته بهش نیآدر که یالحظه همون از...کرد رها اونو و بود کرده پرت فندکو یوقت

 که بود ینیآدر ومنتظر بود افتاده ختیر از دلش" یکن یتالف یبود مجبور" بود

 !شهینم یچیه الیخیب جورهچیه

 

 .بودن سادهیوا هم از قدم چند یاندازه..کرد نگاه فاصلشون به
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  خودآگاهانه پاهاش اریسام اما.. سادیوا حرکت از یچ همه نیزم ازنقطه هی یتو

 اهشیس و فیکث صورت دوطرف دستاشو ن،خودآگاهانهیآدر سمت کرد حرکت

 :کرد زمزمه خودآگاهانه و گذاشت

 

 ...منم+

 

 .بود توش حرف یکل که یمنم

 .دنیبلع نشونویب یها فاصله و شدن فیرد ذهنش تو که ییحرفا

 که قلبمو تپش خوامیم منم..نمتیبب هرروز خوامیم منم..کنم یزندگ خوامیم منم"

 !بشنوم کنهیم موونهید حضورت خاطر به روز هر

 خونم یتو اونقدر خوامیم! یبزن گند میزندگ یتو ممکن نحو نیبدتر به خوامیم

 کس همه خوامیم منم...نباشم منم نبودت با انگار و ینش جدا ازم که یزیبر ،خون

 فقط کنمیم نگاه گذشته به که ها سال از بعد که یحد تا کنم فراموش رو جا همه و

 رمیبگ مریآلزا اونقدر دارم دوست و بخوره چرخ روزام یتو که باشه تو چهره فقط

 !"بشناسم رو تو فقط که

 

 .اریسام یدستا یرو گذاشت دستاشو نیآدر

 !ستین کارت یتو اومدن کوتاه که یاحرومزاده هی تو+

 :زدیم پلک تند تند راستش، چشم یسوختگ و دود بخاطر

 نه؟ برسم بهت که یرفت راه آروم آروم ؟یشد دیام نا ازم که نگو چطور؟_
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 که یزیچ از راحت داره که یخاص یخو اون با آدم اون دونستیم دلش ته

 !گذرهینم خوادیم

 ..!بود گذشته آتش از آدم نید،ایکش جلو خشونت با صورتشو

 ، داشت یخواست یتلخ لباش رطوبت

 ...دادیم دود یمزه

 ..داغونو آدم نیهم دشیبوس اریسام

 !هیبخ مثل هم واسه و بودن زخم مثل اونا

 کردن،یم عفونت شدنیم جدا اگه

 .رفتنیم نیب مردن،ازیم

 یمتالش هردوشونو نبودش ،انگار نیآدر واسه بود هیبخ مثل بوسش و احساسش

 ...کردیم

 .نشیبیم که هیروز نیآخر انگار که بود اریسام یچشما خیم یطور نگاهش

 .ستین ییفردا انگار که کنه نگاهش یطور هرروز داشت دوست

 .بود شده متورم دود خاطربه چشماش

 .ادیب راه تا کرد کمک و انداخت هاششونه یرو دست

 .شدن رد آتش یتو از متفاوت هیروح دو با مرد دوتا

 ته و بودن داده دست از شونویزندگ از ییزایچ ممکن شکل نیبدتر به هردو حاال

 .بودن داده وندیپ بهم هاشونو مونده
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 تا بود گرفته رو یسام محکم دست با نیآدر.رفتن و دنیکش راهشونو لنگون لنگ

 .نویآدر محکم اریسام و وفتهین

 رفتن؟ کجا دوتا اون یدونیم تو_

 :زد دید نویآدر مرخین اریسام

 ؟!یدنبالشون اوضاع نیا با که نگو!عجب+

 

 :گفت آروم و زد یپوزخند نیآدر

 

 بخاطرش میزندگ مهم یآدما از یکی که االن مخصوصا!میریبگ تاوان آدم من_

 !شد تیاذ

 عوض جوره چیه و وقت چی،ه بیغر و بیعج آدم نی،ا کرد نگاهش اریسام

 .بود نیب نیا یبزرگ تفاوت هی شد؛اماینم

 شویزندگ یمهما که کردیم یخال ییکسا سر که بود یخشم از پر نیآدر تیشخص

 . کردنیم تیاذ

 بخاطرش نیآدر که باشه یمهم آدم که دادیم قرار ییجا ارویسام حاال که یتفاوت

  !ندازهیب راه خون

 :کرد زمزمه لب ریز و زد یلبخند

 !وونهید یحرومزاده+
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 پایان...


