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 پسرناکجاآباد

 بزنم. زود باش پسرِ خوب!   اف ی خوام برات ش یخم شو م_

که از    ی و دو ساله ا  ست ی. پسر بدمیکش  یسنم خجالت م  از

به مقـعدم ترس    ی زی هر چ  یک ی. من از نزددی ترس  یم  افیش

و شش ساله اش    یو س  پیپدرم دوستِ خوشت   االنمداشتم.

باال  یکه متخصص داخل بود  بلکه    ی بود رو آورده  تا  سرم. 

لپ کونم چشمام   ی رو  ی ا  دهیبرخورد کش   باکنه.  یمنو راض

شد و با دهان باز و متعجب و البته از سر اجبار    دهی ورقلمب

 خم شدم.

ول_ چربه  م  یخودش  بهت  یترس  یاگر  کننده  روان  با   ...

 کنم.  یکمک م

دستش بود به مرز    ی که تو  ی زی چ  دن یچرخوندم و با د  سر

  نیمگه ا  ؟ی مقعد   ی کننده برا رابطه ها  روان. دمیتشنج رس

 ها نبود؟! یماله گ

 ! نیمنقبض نکن خودتو... شل کن... آفر_
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بمش نا خودآگاه بدنم شل شد و با برخورد    ی صدا   دنیشن  با

.  سوراخم آه از نهادم بلند شد  کی نزد  ندیخنک و خوشا  عیما

ندم.   یسوت  نی از ا  شتریتا ب  دمیدهانم کوب  ی محکم رو   دستم

بعد نفس ها  ی صدا به گوشم خورد و    ی پورخندش واضح 

انگشت کش با  کرد.  برخورد  گردنم  پشت  به    ی   دهیداغش 

بدنم    یبی اشاره اش شروع به مالش مقعدم کرد. به طرز عج

.  دمیچرخ  یکرخت شده بود و داشتم مثل مار دور خودم م

  ی که تو  ییها  نگیاز ر  یکی  ی به خودم اومدم که سرد  یوقت

 حس کردم.    میداخل وارهیدستش بود و از د

 و لب زد.  دیخند

از ش_ انگشتت کردم. هنوزم  من    ؟یترس  یم   افی االن من 

 بزرگ ترم. همه جام...   افی کال از ش

 دم که زمزمه کرد.  کف بو ی تو هنوز

 ... تموم شد و رفت. افیش نمیبفرما آقا برسام ا_
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  دم یکار و کرد و تموم شد. چرخ  نیا  یمتوجه نشدم ک  یحت

ها چشم  دوختم.    یآب   ی و  بهش  و    یجذاب  شخندینام  زد 

 گذاشت.  ز یم ی رو  یکارت

کرد_ تب  بازم  ب  ی اگر  میشم  نظرت    ی ای خوشحال  مطبم! 

 ه؟ یچ

قورت دادن آب دهانم رو نداشتم. جلو اومد و    ییتوانا  یحت

 کننده اش و بهم دوخت. رهیو خ ی ا له یت ی چشم ها

ها  ی گوشه    ی زی آم  طنت یش   لبخند خوش    ی لب  و  سرخ 

 .دیموهام کش ی رو یدست فرمش بود.

ز  ی برا_ بودن،  ایخوشکل  ی ادیپسر  از  چرا    ییبایز  نی! 

 ؟یکن  یاستفاده نم

خشک شده    ی بود؟ لب ها   یپلک زدم. منظورش چ   متعجب

خ  رو  د  سیام  با  خ  نیا   دنیکردم.  سمتم  به    ز یحرکتم 

احاطه   ی ها  دست برداشت. صورتمو  دوطرف  سردش 
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اتفاق    نیتونستم به خودم بقبولونم واقعا ا  ینم   هنوزکردند.

 ها در حال رخ دادن هست.  

ا  چیه   ی جلو  گهید_ که... شد  نیکس  نکن. چون   دایکارو 

 !  یشیم جذاب

  نگ یر  ی   رهی . نگاهم خدیلبم کش  ی شستش رو رو  انگشت

تنم    ی رو تو  شونیدستش شد. هنوز سرد  ی متعدد تو   ی ها

  ش ی پ  شتریب  نبار یلبمو لمس کرد و ا  یکردم. دوران  ی حس م

 و عقب رفت.   دی کش  دمیسف  ی دندان ها   ی رو  انگشتشورفت.  

  ؟یبزن یحرف ی خوا ینم_

 خشک شده بود. به زور به خودم فشار آوردم.   گلوم

 ... بگم؟  یچ_

ه  دیخند بدون  مشک  یحرف  چیو  اسپرت  رو   یکت  اش 

از انداختن ن  ی خمار به چشم ها  ینگاه  میبرداشت و بعد 

بلند شدم   عی از رفتنش سر  بعدرفت.  رونیتب دارم از اتاق ب

قلوه   ی . به لب هاستادمیتمام قد اتاقم ا  نهی آ  ی و رو به رو
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 یداشتم. رسما داشت بهم نخ م  ی بیعج  حالنگاه کردم.  میا

قصد زدن مخ من رو داشتن.    ی ادیز  ی حاال دختر ها  تاداد.

هم به خاطر پول و ثروت    دیو شا  ادمیز  ییبایبه خاطر ز   دیشا

کش فلک  به  ه  یولپدرم!  ی ده یسر  حال  به  جنس    چیتا 

خورد  به در    ی ا  تقهجور به من نگاه نکرده بود.  ن یا  ی مذکر

 و متوجه شدم مادرم هست. 

 ؟ یخداحافظ ی اینم  رهیدکتر داره م ؟ی برسام پسرم بهتر_

 دو خودم رو به در رسوندم و قفلش کردم. با

خداحافظ  کمیحالم  _ من  از طرف  تو  تو...  مامان!    ی خرابه 

 کن.

اهم  هیبق  به هاش  حمام    ت یسوال  سمت  به  و  ندادم 

مخصوصم منتظر    یصندل  ی هامو درآوردم و رو   لباسرفتم.

 نشستم تا وان پر بشه.
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بود    یسال  کینسبت بهم داشت.    یمتفاوت  ی نگاه ها   شهیهم

انگار لخت دارم    ینگاهم م  ی . جورشناختمشیکه م کرد 

 رم.  یم لهی جلوش رقص م

عم  یم نگاه  اون  تَه  کنجکاو  ی زی چ  قی دونستم  جز    ی به 

موضوع   نیوقت، جرعت اعتراف کردن ا  چیه  یپنهان شده ول

سمت وان رفتم و داخلش نشستم.    بهرو به خودم نداشتم.

باعث شل شدن عضالتم شد. لب گز به    دمیآب گرمش  و 

 کوشا فکر کردم. الِیدکتر دان ی حرف ها

 بود؟ یاون واقعا گ یعنی

حس سوزش پشتم ناله ام بلند شد. دستم رو عقب بردم    با

شد   یکرد. باورم نم  ی.داشت درد مدمیـنم کش-باسـ   ی و رو

  اف یاجازه دادم دوست پدرم انگشت اشاره اش رو به بهونه ش

بلند    عیکردم. سر  یم  یکم کم قاط  داشتمبدنم فرو کنه.  ی تو

رنگم رو تنم کردم. کالهش رو جلو   یشدم و رُبدوشامبر آب

زدم. دلم    رونیدر رو باز کرد و لخ لخ کنان ب  قفل.دمیکش

انگار شکرد و گر  یدرد م ام بود.  دکتر هم    ی آقا   افیسنه 
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د  یلیخ که  اونقدر  بود  نداشتم.  گهیکارساز  سمت   بهتب 

خانم آروم به سمتش رفتم و    میمر دنیآشپزخانه رفتم. با د

 از پشت بغلش کرد.  

 به سرم زد.    ی. با دست ضربه آروم دیو لبش و گز  دیجا پر  از

 نه؟  یست یآدم بشو ن_

 و ابرو باال انداختم.   دمیخند  طنتیش با

کردن من بر    ت یدست از اذ  یبگم؟ ک  یاخه من به تو چ_

  طون؟یش ی داریم

شده    یکره مال  ی از نون تست ها  یکیفاصله گرفتم و    ازش

 رو برداشتم و گاز زدم.  

 هر وقت مردم. _

 به سرم زد.  ی ضربه ا دوباره

 ! دیچشم سف ی ... پسره ری زبونتو گاز بگ_

تر    کیزن از مادرم به من نزد  نیو سر تکون دادم. ا  دمیخند

ب  یم  یخونه زندگ  نیا  ی و پنج سال بود که تو  ستیبود. 
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سر گرم    مادرمام شد.    هیمن متولد شدم دا  ی کردن و از وقت

شرکت،    ی هنر  ی گالر و  کارخونه  سرگرم  پدرم  و  بود  اش 

 من نداشتند.   ی برا یوقت چندان نیبنابرا

وضوع ناراحت نشدم. به هر حال  م  ن یوقت به خاطر ا  جیه

تونستم اونا  ی خودشون رو داشتن و من نم یاونها هم زندگ

 یتک پسرشون نبودن ول  فتهیش  ادیز  دیرو مقصر بدونم. شا

  ی به اندازه خودشون منو دوست داشتن. اوتقدر که اگر برا

  د بشم برام دکتر خبر کنن  ضی صدام بزنند. مر  نییشام نرم پا

 . رندیمراسم رو بگ  نی بزرگ تر تولدم ی و هر سال برا

ازم پرس  یحت بار پدرم راجب دوست دخترام    ی ول  دی چند 

  گهی باره ندارم د  نیبه صحبت در ا  ی متوجه شد عالقه ا  یوقت

 نشد. ریگ یپ

 برسام؟_

د  سر با  و  بلند شد. دختر    دنیچرخوندم  نهادم  از  آه  سارا 

  ده یبرادرش نکش  رضا یخانم، که هیچ به مادرش و عل   میمر
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توص بود  قرار  اگر  ا  فش یبود.  مناسب    نیکنم  کلمات 

  به پررو، پول پرست و صد البته بدجنس!  ده،یدر  چشمبودند.

  ی حال  درزدم.  رونی براش تکون دادم و از اونجا ب  ی زور سر

 شدم گفتم. یکه داشتم خارج م

 ناهار حاضر شد خبرم کن.  م،یمر_

 م آقا !  چش_

خواستم باال برم که دستم    یبودم و م   دهیراه پله رس  چیپ  به

  ش یو پر آرا  با یصورت ز   ی   رهی شد. سر چرخوندم و خ  دهیکش

 کرد.  نی و درشتش رو غمگ  اهیس ی ها چشم سارا شدم.

 ؟ی د ینم تی چرا بهم اهم_

زدم.    شخندیمسخره اش خندم گرفت و ن  ی ها   ی تئور  ن یا  از

 . دمیکش رونی رو از دستش ب   نمیبا نوک انگشت، آست

 ؟یگ یم یسارا؟ باز دوباره چ یمحل یچه ب_

نگاه   به و سر  یاطراف  تو   عیانداخت  پرت   ی خودشو  بغلم 

به هم گره زد.  از پشت  رو  باز و    باکرد. دست هاش  دهان 
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ها جسم   ییدست  اون  به  بودند  بدنم  کنار  فاصله  با  که 

خ  کیکوچ کن  خورد  اعصاب  دندونام    ی ال  از شدم.  ره یو 

 . دمیغر

 ه؟ یفازت چ قایاالن دق_

رو  چونه رو  س  ی اش  ها  نهیقفسه  چشم  و  گذاشت    ی ام 

 درشت و جذابش رو بهم دوخت. آروم زمزمه کرد. 

 ؟ی خوا یکه دوست دارم. چرا منو نم یدون یم_

ب  کالفه نهخواستم  دور    بیهش  رو  هاش  دست  که  بزنم 

پا پاهاش    ی . رودیکش  نییگردنم حلقه کرد و سرمو  نوک 

تو  ستادیا ها  عیسر  یل یحرکت خ  هی   ی و  و   یگوشت  ی لب 

 بزرگش رو به لبام چسبوند. 

.  دیچ یام پ   ینیب   ی تو  یشیمواد آرا  ی . بودمیکش  ی قیعم  نفس

که قرار بود باهام    ی بو نفرت داشتم. به هر کس  ن یاز ا  شه یهم

آشغال ها به    نیاز ا  اد یبا منه ز  یگفتم وقت  ی دوست بشه م

 . رمیگ یخودش نماله که حالت تهوع م 



 
11 

 

شدت پسش زدم. مبهوت عقب عقب رفت و دستش رو    به

  زی نشه. با پشت دست لبمو تم  ن یبه نرده گرفت تا پخش زم

 ستم انداختم.د ی زننده رو یبه سرخ یکردم. نگاه

 گندت بزنن! _

 روش تکون دادم.  ی اشاره ام رو به اخطار جلو انگشت

ا  نیآخر_ که  باشه  م  ی نجور یبارت  افتاد؟    ،یشی مزاحمم 

تا    یخونه به مادرت کمک کن  ی کار ها  ی تو  ی االنم بهتره بر

ز  اون سنش  هر حال  به  بشه.  تو    ادهیناهارم حاضر  قرار  و 

 !ی ش نشیگزیجا

  ی اون دختر چاره ا  یحرف ها رو بزنم ول  نیخواستم ا  ینم

 برام نذاشته بود. 

 ******* 

دستم    ی تو  ی تختم نشسته بودم و به کارت ساده    ی   لبه

 کردم. ینگاه م

 "کوشا الیدان" 
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  ی و از تو  دمی درخشید. گوشه لبمو گز  یکارت م  ی رو  اسمش

گوش کس  یمیقد  یکشو  درآوردم.  رو  رو    نیا  یام  شماره 

 ی از چند بوق صدا  بعدگرفتم و منتظر موندم.    شمارهنداشت.

 گوشم پیچید.   ی اش بود تو یکه احتماال منش یزن

 .  دییدکتر کوشا، بفرما ی سالم! مطب آقا_

از    ییصدا  دنی بگم. با شن  یدونستم چ   یکردم. نم  سکوت

 خودش بود.  ی سر جام نشستم. صدا خیاون ور س

   ؟ینیخانم ام_

 دکتر؟ ی بله آقا_

 پرونده... _

 صحبت هاشون گوش نکردم و تماس قطع کردم.   هیبق به

 شده بود؟ اصال چرا زنگ زدم؟  چم

  ی بودم. هنوز نصف روز از اون اتفاق نم  دهیتخت خواب  ی رو

عج احساس  واقعا  من،  و  نم  یبیگذشت  درواقع    ی داشتم. 
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احساسم چ ام  چشمام !هیدونستم  به  رو  دی رو  هم    ی خواب 

 گذاشتم.

که پلک بزنم   نیا  ی در بلند شد. برا  ژیق   ژیق  ی بعد صدا  یکم

  ی قدم ها  ی تونستم صدا  یم  یغرق خواب بودم. ول  ی ادیز

م  ی فرد احساس سرما  رفت.  فرو  بشنوم.تخت  کردم.    یرو 

باشه.  خیتکه    هیانگار   نشسته  جمع   باالخره کنارم  عزممو 

باز کردم. تو تار  ی کردم و چشم  نافذ چشم    ،یکیاون  برق 

چ  الیدان  ی ها پوش  ی زیکوشا  ازش چشم  بشه  که   ینبود 

باعث    عشیحرکت سر  یبلند شم و داد بزنم ول  خواستمکرد.

با   بمونم.  د  نهیدست س  کیشد ساکت  با دست  به    گهیو 

صورتم خم کرد. لبخند    ی رو تو سرشآورد.  ی دهانم فشار م

 بَم و جذابش بلند شد.   ی صدابهم زد.   یگرم

 ! ی زدبهم زنگ _

 زمزمه کرد.    یکه با مهربون  دی چشام د  ی از تو  یدونم چ  ینم
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ممکنه شانس تماس    یشم؟ ک  یمتوجه نم  یکن  یفک م_

وقت    الیخ  ی گرفتن با مطب دکتر کوشا رو داشته باشه و ب

  یلی. حس ششم من خ ی گرفتن بشه؟ مطمئنم خودت بود

 .  هیقو

منو گرفت. بلندم کرد. به تاج    ی رو برداشت و بازو  دستش

 کردم.   سیدادم و لب هامو خ  هیتختم تک 

   نجا؟یا ی چرا اومد_

 .  دیخند بازم

 . ی به به باالخره به حرف اومد_

 صورتم بود و کنار زد. ی که رو ییتار از موها  چند

 ! یهست  ی اتورینیم ی ها ینقاش هی... شبییبایز یلیخ_

  ی به اطراف نگاه م  ی اتاق قدم زد. جور  ی تو  ی شد و کم  بلند

 . دید یم یکیاون تار ی تو  زویکرد انگار همه چ

لذت    یتون  یبا من م_ و دردو همزمان تجربه    یجنساوج 

میکن کوچولو  ی.  مغز  اون  د  ی تونم  نخوردتو    وونه یدست 
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 ی حس قطره ها  ی باهات بکنم که برا  ی تونم کار  یکنم. م

 .ی التماس کن فتیپوست لط ی داغ رو  نی پاراف

  ه ی داغ کردم. نکنه اون    بشی عج  ی حرف ها  نیا  دنیشن   از

  ی چشمام سر چرخوندم ول  ی رو  ی زیمَستر بود؟ با حس چ

باسنم زد. چشمام از    ی رو  یمحکم  یلیدستم و گرفت و س

 که روشون بسته بود گرد شد.  یکراوات ریز

ندار  هینظرت چ_ باک  ی برسام؟ دوست  و دست  سوراخ  ره 

 یوجود من زجه بزن  ی نخورده ات و برات افتتاح کنم؟ برا

وجودت فرو    ی بزرگ و کلفت و تو  ی ها  ی من اسباب باز  یول

تنت    ی تو  یو جون   یا بشکنم؟ اون قدر که هزاران بار ارض 

  یتنگت دهن باز کنه؟ ول  ی   اهچاله ینمونه؟ اونقدر که اون س

 هوم؟ ؟یتشنه من باش زمبا

 .. من._
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رو  با محکم  کوب  ی پشت دست  ادیدهانم  از    نش ی توه  نی. 

بهش بزنم که گردنمو گرفت و    ی هنگ کردم. خواستم لگد

 تخت پرتم کرد.  ی رو

و خ  نی ا  هینظرت چ _ تنگ  آل   ست یدهن  از  پر کنم؟  تو  م 

 ؟ی هوم؟ دوست دار

ول  خواستمیم شم  صدا  نمیس  ی رو   یبلند  بود.   ی نشسته 

 !پیباز شدن ز هیشب  یی. صدادمیشن  یخش خش

 ! ی اتور ینی پسرِ م یشی م هیتنب ی اگر دندون زد _

در  دل قدم ها  ای به  با  بلند شدم.  و  رو    ی زدم  کوتاه خودم 

حدود    ی زیچ  دی . شامیداشت  یکم   ی بهش رسوندم. تفاوت قد

با    یپنج ساعت ول  ایچهار   البته  اون چهار شونه تر و صد 

بود. من  از  تر  چرخ  بهابهت  به   کی.  دیسمتم  دفعه شروع 

 حرف زدن کرد. 

ز_ زمان  ر یچند ساله  از  دارم.  پدرت دوست    ینظرت  با  که 

 حاال!   نیشدم تا هم
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 قورت دادم. یدهانم رو به سخت آب

 چرا؟_

وقتدیخند کردم  دقت  بهش  ها  د یخندی م  ی.    ی گوشه 

 شد. یتر م  بایافتاد و ز ی م قی عم نیچشمش چند چ

 . یچون چشمم رو گرفت_

 ی . با حس نگاه ذوب کننده اش رودمیرو به دندون کش  لبم

 شدم. مونیدهانم پش 

 مردم .  هیمن... من _

رو جلو آورد و به گوشم چسبوند. دستش بزرگ بود    دستش

  ب یبدنش با حرارت من عج   ی سرما از مال منم بزرگتر!  یحت

خمارمو بهش دوختم. منتظر    نگاهداشت.  ی ند یتضادِ خوشا

 بودم حرف بزنه. 

 ی که تو مرد ن یداستان رو جذاب کرده. ا  نی دونم. هم  یم_

! 
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چرخ زد. کتفم رو اغواگرانه لمس کرد. نفس داغش به    دورم 

م قفسه    یگردنم  به  گذاشتم.  عقب  قدم  ناخودآگاه  خورد. 

دونستم چه مرگم شده. گم    یاش برخورد کردم. نم  نهیس

 دونستم. یکارم رو نم  نیا ل یشده بودم. دل

رو  لب سر    ی هاش  خواستم  شدم.  هول  نشست.  گردنم 

و   ی عضله ا  ی بازو ها  نیبچرخونم که مانع شد. کمرم رو ب

مک  ی قو رو  داغم  پوست  کرد.  قفل  زبون  .  دیاش  برخورد 

 کشت.  ینرمش به گردنم داشت منو از درون م

 سر دادم. ی بلند ی که کرد ناله  یحرکت نا گهان  با

 آه... _

داد و گاز    یفشار م   ی گوشتم بود و جور  ی هاش تو   دندون

 . استیدن ی غذا  نیگرفت انگار خوشمزه تر یم

 ی هامو به راحت  قهیزد. نبض کنار شق  یقلبم تند م  ضربان

 حبس کردم.  نهیس ی کردم. نفسمو تو یحس م

 ال یدان_
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.  زدم ی بود که به اسم کوچک صداش م  ی بار  نیکنم اول   فکر

داغ و    ی ها  لب  !لهیپ   لهیش  یرک و ب   نقدریا  ازمند،ی ن  نقدریا

لب هام نشست. با دست اروم پارچه رو کنار زد    ی نرمش رو

از حضورِ تنِ سردش    ی محو  ی   هیو چشم هامو باز کرد. سا

خواست به من...    یباز کرده بود؟ نم  پشویز  یالک  پس.دمید

 خواست با من...  ینم یعنی

زبون   کالفه دادم.  جواب  رو  اش  بوسه  سردرگمم  افکار  از 

خورد. آروم و    یم. انگار آب نبات  دی لب هام کش  ی نرمشو رو

باز کردم .   دهان.دیرو گز نیی . لب پادیس یبا صبر هر دو رو ل

با زبان حرفه    خواستی خواستم. دلم م  یم  شتریناخودآگاه ب

سر دادم. دستام    ی حلقمو فتح کنه. ناله ا  ی کل حفره ها  شیا

شده بودم. توان    یکوک  ی ربات ها  هیبه حرکت در اومدن. شب

انجام کار درست رو نداشتم. دوست داشتم توسطش لمس  

 بشم.
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و موها  یبه کمر عضالن  یچنگ زدم  ب  ی اش  رو    ن ی لختش 

سرد    ی رحمانه انگشت ها  یکردم. حرکت ب  ری انگشت هام اس

 اش به سمت کمربند شلوارم بند دلم رو پاره کرد.   ده یو کش

هم   به که  کردم  افتخار  ش  شهیخودم  کردم.    یم  وی بدنمو 

دسته موِ عرق کرده رو به رو    هیبا    ریدوست نداشتم اون ز

رس  دادم.  باال  رو  کمرم  ها  دنیبشه.  دور    ی دست  سردش 

خ  البته  صد  و  داغ  سرم    سمیآلـ.ـتِ  دور  خونه  شد  باعث 

 بچرخه.  

 لمسم کن._

لباش حس کنم.    ی رو  یکیو از تار  شخندیتونستم طرح ن  یم

 ی امال بلند شده بود. بوسه ابه فاق شلوارم انداختم. ک   ینگاه

 اش شدم. رهی به لبم زد و ازم فاصله گرفت. با بهت و درد خ

 ؟ی ری م ی چرا دار ،یچرا... لعنت_

 زد.  یجذاب و پررنگ لبخند
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من  _ کس  ه یبرسام،  تا  دارم.  من    یقانون  به  متعلق  کامال 

چشونم. چون همونجور که   یرو نم  ینشده بهش لذت واقع

  گرانم ید  ییدست بزنن. به دارا  مییبه دارا  هیدوست ندارم بق

 ندارم.  ی کار

از اونجا خارج    الیخ  یآروم و ب  یلیرو برداشت و خ  کتش

 شد.

ناباور  ی رو  از و  م  ی حرص  دلم  زدم.  خواست    یپوزخند 

  یخودمو نصف کنم. اونقدر بدبخت شده بودم که به راحت

ام    ی دستمال  ی کنه. حساب  نی ام توه  یردونگاجازه دادم به م 

داشتم    اجیبه بودنش احت  یاز هر وقت  شتریب  یکنه و بعد وقت

 راحت رهام کنه.   نقدریا

 کثافتِ آشغال! _

تخت انداختم. برخورد اون    ی و خودمو با شکم رو  دمیچرخ

ها مالفه  با  سرکش  گوشت  به    ی تکه  شد  باعث    اد یسرد 

 و لب بگزم. فتمیاون ب ی لعنت شده   ی انگشت ها
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 خدا لعنتت کنه._

  دادم یکارو انجام م   نیا  دیبا  ی کشیدم ول  یکارم خجالت م  از

ز دستمو  راحت شم.  خودمو   ریتا  خواستم  و  بردم  شلوارم 

 نتونستم.  یلمس کنم ول

رو برداشتم و به    یعسل  ی آب رو  وانیو با حرص ل  نشستم

روانم شکستنش باعث آرامش روح و    ی پرت کردم. صدا  وارید

 شد.

ها  لبخند لب  و  مک  ی زد  سرخشو  و  سدی نازک   ی ها  نهی. 

و سف فرم  کرد.    دشویخوش  تر  تند  فشرد. حرکت کمرشو 

 یلیحس کنم. داغ بود. خ  تونستمی حرارت وسط پاهاشو م

با  یم  یحال   هی  دیبا!ادیز   ی زدم ول  یم  یحرکت  هی  دیشدم. 

  کی  تنهاو خاموش شده امو بهش دوختم.  ی فقط نگاه خنث

 ذهنم بود.  ی اسم تو

آتش    شش،کهی ساعت پ   کیسردِ    ی لمس ها  وکوشا!  الیدان

 به جونم انداخته بود.
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 زود باش برسامم، تصاحبم کن._

چلوندم. من خودم به    دشویسف   ی ها  نه یجلو بردم و س  دست

کس  ازین  یکی به  کنه.  تصاحبم  که  به   یداشتم  سانت  که 

لمس زبر و    هیو دست بکشه و مُهر بزنه.    یسانت بدن لعنت 

 اون دغلباز!   ی لمس ها مثلخشن! 

  ی ام خسته شده ول  یتحرک  یسکوت و ب  نی از ا  دونستمیم

. دستم و گرفت و به سمت شلوارکش  ارهیخودش نم  ی به رو

خ البته  صد  و  داغ  بود.  آماده  کامال  حس    یحت!  سی بود. 

نر  یسیخ گوشت  موجاون  حرکت  و  رو  یم  نوک   ی اش 

! ادیز  یلیبودم. خ  دهیبشم. ترس  کیانگشتام باعث نشد تحر

  ی زیچ  به سرم آورده بود ؟ چه   ییچه بال  یلعنت   کهیمرت   اون

 کرده بود که به حال افتاده بودم؟   داریرو درونم ب

 انگشتم کن. زودباش! _

 سرم زنگ خورد.   ی کوشا تو ال یدان ی صدا

  " ؟یترس یم اف یانگشتت کردم. هنوزم از شمن االن "
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 !یلعنت_

شماره    مویگوش و  گرفتم.  ی برداشتم  بعد   یکممهرانارو 

 . دیچ یگوشم پ ی خوابالوش تو ی صدا

 شده جانا؟ یچ_

 سرکشمو باال زدم. ی موها

 دارم. آماده باش.  ازیبهت ن_

 شده.  اریبود هوش معلوم

 ! منتظرم.زمیباشه عز_

اخالقش    نیرفتم. از هم  میاسشدم و به سمت کمد لب  بلند

م ز  یخوشم  نه  م  ادیاومد.  م  دی پرسیسوال  ناز  کرد.    ینه 

که بهش سر پناه داده بودم خوشحال بود. و    ن یاز ا  شه یهم

تونه    یبهم ابراز عالقه کرد و گفت م  قبالصد البته متشکر...

هامو رفع کنه. منم نه نگفتم. به هر حال دختر خوشکل    ازین

 که نه؟بود. چرا  ی و ناز
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آت   یم  ش ی کم پ  یلیخ تند بشه. همه اش    شمیاومد آنقدر 

ثابت کنم.    ویچ   خوامیم  دونستمیبود. نم  یاون لعنت   ریتقص

 اد؟ یکه از اون مرد خوشم نم ای ستم؟ین یکه گ نیا

 یکیزدم. دوتا    رونیرو برداشتم و ب  نیماش  چ یو سوئ  یگوش

 رفتم.  نییپله هارو پا

خارج    نمویرفتم و ماش  اطیبزرگ گوشه ح  نگیسمت پارک  به

 نبود!  یپُخ چی زدم. اون مرتیکه هوسباز ه  ی کردم. پوزخند 

 *** 

خوش    افهیباز شد . ق  عیزنگ گذاشتم. در سر  ی رو  دستمو

 .دیمهرانا حالمو سر جا آورد. دستمو کش  ده یتراش و کش

 ؟یب! خوزمیسالم عز_

 زدم. ی لبخند

 .  میسالم. عال_

  ؟ ی نازک اومد  ی لباسا  نیسرد چرا با ا  ی هوا  نیبرسام تو ا_

  ؟ی خوا  ی. هات چاکلت مارمی گرم ب   یدنینوش  هی  ی برا  نیبش
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 لبمو زبون زدم.  ی  گوشه

 اومدم.  ی ا گهی . واسه کار دخوادینم_

بلوند شده اش رو پشت    ی و موها   دیبه سمتم چرخ   عیمط

مبل که افتادم    ی هلم داد. رو  ستادو یبه روم ا  رو گوشش زد.  

  ی زد و دندون ها  ی پاهام نشست. لبخند گشاد  ی اومد و رو

گذاشت. به کمرش قوس    شی رو به نما  دشی و سف  یخرگوش

شروع به    یقیموس   چیه  دنیفاق شلوارم بدون شن  ی داد و رو

 کرد.  دنی رقص

ب  ی رو رو  شلوارش  و  انداختمش  چهار  دمیکش  رونیمبل   .

بدنش فرو کردم. حس انزجار داشتم. از همه    ی انگشتمو تو

انگشتم تکون   ی کرد و خودشو رو  نالهاز خودم.  شتریب  !زیچ

نزد گر  کیداد.  ا  هیبود  حاال  تا  بودم.   ی نجوریکنم.  نشده 

  ی درمونده و بدبخت. انگشتامو حرکت دادم تا آبرو دار  نقدریا

 نم.ک
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خوام.    یزود باش برسام! دوستمو بهم بده. اونو م  ی آ  ی آ_

 !  ی زود

  ی. نگاهدمیکش  ن ییپا  رمویشلوارمو باز کردمو لباس ز  پیز

خواب کامال  انداختم.  بدنم  و    بابود.  دهیبه  دهانم  آب  ترس 

نم چرخوندمش.  و  گرفتم  کمرشو  دادم.  خواستم    یقورت 

ا م  نیشاهد  البته  باشه.  تو  یاتفاق  تعجب    ی تونستم 

 بود. دهید  زوی چ همهچشماشو حس کنم.

 ی لحظه ا  یو به سمت خودم بردمو و تکون دادم. ب   دستم

فرو کردم. به کمرم تکون    سشی تن داغ و خ  ی صبر خودمو تو 

  ن ی. از ادمیترس  یشمام جمع شده بود. مچ  ی دادم. اشک تو

  ی از واقعه ها   شهی بودم که هم  یآدم  من!  دیجد  ی اتفاق ها

به مبل   دستشو.ادیز  یلیترس داشتم.  اونم خ  میزندگ  دیجد

وقفه و    یب  رفتیم  بره ی و  رمی گرفته بود و بدنش مثل ژله ز

 به باسنش زدم.  ی ضربه ا تی کرد. با عصبان یناله م زیر  زیر

 صداتو ببر! _
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بدنش متوجه شدم   دیساکت شد. با حس لرزش شد  درجا

 که ارضا شده.

  ی از دستمال کاغذ  ی و دسته ا  دمیکش  رونیخودمو ب  عیسر

به طرفم    یکنم. با ناراحت   زی ها رو چنگ زدم تا خودمو تم

 . دیچرخ

 ! ی ومدی برسام تو که ن_

 .ستیمهم ن_

و درو بستم. کمرم و  رفتم    یبهداشت   س یبه طرف سرو  عیسر

تک در  ها  هیبه  نفس  و  گر  دم یکش   قیعم  ی دادم  صورتم   .

 . دمیترس یگرفت بود م

ا  ی پسر  ی برا داشت.  عالقه  دخترا  به  عمرش  تمام   ن یکه 

 بود. بیشبه واقعا ترسناک و عح  کیواقعه، اونم 

خودم    ر یتصو  دنیرفتم. از د  واری د  ی رو  نه یخشم به سمت آ  با

تونست سرم    یم  ال یکه دان  یی ها. تصور کار شدمی م  یعصب
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. دوست داشتم  دمیشد سست بشم. لبمو گز  یباعث م  ارهیب

 باشه. تا منو... نجا یاون ا

شستم.  ریش صورتمو  و  کردم  باز  سردو  خشک    بدونآب 

ب رو   رونیکردن خودم  و  ا  ی رفتم  خال  ی کاناپه  االن   ی که 

  ی زیشد که چ  یداشت گرم م  چشمام.دمیشده بود دراز کش

 شد. دهی روم کش  یرنگ ی قهوه ا ی حس کردم. مالفه 

 ممنون! _

موهامو   کشی بار  ی کنارم زانو زد و با نوک انگشت ها  مهرانا

  نهی س  ی رو  سرشوگونه ام نشوند.  ی رو  ینرم  ی کنار زد. بوسه  

 نگاهش رو حس کنم.  ین یتونستم سنگ  یام گذاشت. م

  ی مهربون! خوشحالم که تو  می لیبرسام! خ  یل گخوش  یلیخ_

 دارمت.  میگزند

 خش دار شده بود. صدامزدم و کمرش رو گرفتم.  لبخند

 بخواب. ایب_
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  ی آروم رو  یلینبود. خ  ی زیدر برابر من چ  کشیکوچ  چسم

  وفته یام جمع شد. دستمو پشت کمرش گذاشتم تا ن  نهیس

دختر خوشم   نی ا  از.دمیتن هردومون کش  ی و مالفه رو رو 

  ی زی اطرافم همه چ  ی زنا  ی   هیفرق داشت. بق  هی. با بقومدیم

ها نفرت    تینوع شخص  ن یسارا بودند و من از ا  ی ها  هیما  ی تو

قدر سع  هر داشتم. ا  ی چه  با  بخوابم.  نتونستم  که    نیکردم 

داشتم    اجیبه شدت به استراحت احت  یمغزم خسته بود و حت

ها   برخوردنتونستم.  یول هم    ی نفس  گردنم  به  مهرانا  داغ 

رو  ی ا  گهید  لیدل بدنشو  و  شدم  بلند  آروم  کاناپه    ی بود. 

به سمت آشپزخانه    یو قوس  کشگذاشتم. دادم و  بدنم  به 

اپن رو برداشتم و    ی رو  یآب معدن  ی ها  ی از بطر  یکیرفتم.  

برداشتم و    زیم  ی از رو  مویو گوش  چیسوئ.دمی تا آخر سر کش 

 از خونه اش خارج شدم. 

 ی شون مصبح رو ن  میبه شدت سرد بود و ساعت پنج و ن  هوا

سف بخار  که  کردم  فوت  شدت  به  نفسمو  از    یرنگ  دیداد. 

  ی رفتم و سوار شدم. بخار نیسمت ماش بهدهانم خارج شد.
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هم  کردم.  روشن  رو  نیرو  پامو  خواستم  بزارم    ی که  گاز 

وحشت چشمام    بالب هامو حس کردم.  ی رو  یبرخورد چرم

 دزد بود؟ یعنیگشاد شد.ضربان قلبم باال رفت. 

ها  ینگاه  نهیآ  از دار    ییبه چشم  لبه  کاله  با  که  انداختم 

تا تصو بودند. پلک زدم  تر    ریپنهان شده  به روم واضح  رو 

 بود. کینداشت چون هوا به شدت تار یق یتوف یبشه ول

  ه ی گوشم حس کردم    ی آشنا و کلفتش تو  ی صدا   دنیچ یپ  با

 . ختنی سرم ر ی رو   خیسطل آب 

 دوست دخترت برسام کوچولو؟ ی خونه  ی اومد_

 وونهیکرد ؟ اون پزشک د  یم  ی داشت چه غلط  یلعنت  الِ یدان

نتونستم.   یو تکون دادم تا از شرش خالص شم ول  خودم!

 دهانم برداشت.  ی داد و دستشو از رو  تیباالخره خودش رضا

 ... ی ها... وا_

کم  بعد چرخ  یاز  سمتش  به  گرفتن  مشت    دمی نفس  و 

کردم.  ی حواله    یمحکم تراشش  ا  بعدصورت خوش    نیاز 
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نم باورم  زد  خشکم  کردم.  یکار،  کار  چه  دهانمو   آبشد 

حرکت کمرمو   کی قورت دادم و مضطرب نگاهش کردم. تو

بازش قرار    ی پاها   نیگرفت و منو به سمت خودش کشوند. ب

 کرد.   یبرخورد م نی اشگرفته بودم. زانوهام با کف م

خ   نیا_ ا  یلیصحنه  ا  نی جذابه.  تو  پاهام    ری ز  ی نجوریکه 

 رنگت زل بزنم. یآب  ی و من از باال به چشما ینیبش

  با کار بود.  نی. انگار عاشق ا دی لبم کش  ی شستشو رو  انگشت

 خشم زمزمه کرد.

فاحشه    هیکه با برخورد به دهان    ستیغنچه ها ن   نیا  فیح_

 بشن؟  فیکث

هاشو رو دو    دست.دیام رو گرفت و منو باالتر تر کش  چونه

 .دی طرف ران پام گذاشت و کش

 ؟ یکن یم  ی کار دار یچ_

 نگاهم کرد. لکسیر

 پام. ی رو نیبش_
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 و موهامو چنگ زدم. دمیحرص خند با

 ... بهتره بهت بگم که...اروی نیبب یاوک_

دهانم حرفم قطع شد. با چشم   ی برخورد پشت دستش تو  با

تا حاال پدر مادرمم    منومتعجب و لرزان نگاهش کردم.  ی ها

بودند. کرد    دیکش  کمرمونزده  مجبورم  رو   ه یو    ی طرفه 

بش راست چرخوند. نمیپاهاش  به سمت  و  گرفت  و  زانوم   .

  نه ی س  ی حاال ران هام دو طرف بدنش بود و دست هام رو

  ی لیشوک اون س  ی که تو  یزدم در حال   یاش. نفس نفس م

از کنج لبم    ی به خون جار  ی و نگاه  دیجلو کش  سرشوبودم.

 انداخت.

عمل  نویا_ دوممو  قانون  تا  از کسی ریبگ  ادی  یزدم  اگر    ی . 

کس حق    چیحق نداره خودشو به حراج بزاره. ه   ادیخوشم ب

اونم حق نداره د رو لمس کنه.    ی گرینداره لمسش کنه و 

 ؟ یگرفت ،یو چه روح یمن باشه. چه جسم ی برا دیبا
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نم  هنگ  ا   یبودم.  به  باز  نیدونستم   ی ها چه جواب  ی پررو 

به    یسیبدم. گردنمو گرفت و سرمو به سمت جلو خم کرد. ل 

و با    دیازشو خورد. لبام و به دهان کش  ی لبام زد و خون جار

  ده یپوش  ی شروع به خوردنشون کرد. دست ها  یشوق خاص

باسنم    یکینزد  ییمرم رفت و جادر دستکشش به سمت ک

  ی کردند ول   یکه کارهاش غرورم رو له م  نی ا  بامتوقف شد.

خوددار  ینم مقابلش  در  کشش    لی مکنم.    ی تونستم  و 

داشتم.    یبی عج سمتش  من    یشونی پبه  مال  به  رو  اش 

هرم داغ نفس هاش با    کینزد  ی اون فاصله    ی چسبوند. تو

 پروند.   ی کرد و عقل از سرم م یپوست لبم برخورد م

آقا، تو منو نم_   ی . در حالت عادیشناسیسگم نکن برسام 

س قاط  ستمیهم  زمان   ی وا  هیمن  حال  تعلقاتم   یبه  که 

 عمل کنن.  لمیبرخالفِ م

 . لب هاشو مجددا به ماله من چسبوند. دیاروم کش  موهامو
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م_ برم  خ  یم  یوحش   داره.  یجنون  اونم  !  ادیز  یلیشم. 

  ی ایخودت م ی . خودت با پاارمیانتخابت کردم. به دستت م

 . یکن یم ممیسمتم. خودتو تقد

هم  ینم نگه.  چرت  بگم  بهش  کشش    ن یتونستم  ام  االن 

ا  یبی عح به  د  نینسبت  که    ادیز  اونقدرداشتم.    وانهی دکتر 

 !  تیواقع ای الهیدونستم خ  ینم

 دهانمو قورت دادم.   آب

   ه؟یهدفت چ ؟ی خوا یاز جونم م یچ_

رو  نیا د  ی که  بهش  و  بودم  نشسته  ز  د ی زانوش    رِ یداشتم 

خودم    ی کرد. که به رو  یم  قی بهم تزر  ینیریحس ش   یپوست

اش رو به حرکت    یگوشت  ی گوشه لب ها  ی لبخند.آوردمینم

 در آورد. 

  رسه یم  ی روز  دمیجونتو، خودتو و همه وجودتو! بهت قول م_

 تو ماله منه. ی ایکه دن
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رو  دهیکش  ی ها  انگشت رو  کش  ی اش  گردنم    نا.دینبض 

 . دیگردنم کش ی رو ی و عالمت ضربدر دی محسوس خند

 نشون.  نمیخط، ا نیا_

پشت سرم گذاشت و منو به سمت خودش خم کرد.   دستشو

ها رو  ی لب  فرض  ی نرمشو  داغ    یعالمت  و  گذاشت  اش 

 .دیبوس

 امضاش!  نمیا_

رو   دیتقل  به انگشت  خودش  و    یشونیپ  ی از  گذاشتم  اش 

متما عقب  به  رو  ا  یسعکردم.  لیسرش  خنده  با   ی کردم 

 اش کنم. سرمو کنار گوشش بردم.  یحرص درار عصب 

 جناب دکتر!  رسهیباش. اون روز نم الیخ  نیآش به هم_

 . ختیزد و موهامو به هم ر ی بلند قهقه

  میتعل. منم تو کار  یهست  یطون یش   ی قشنگ معلومه بچه  _

ترب ها  تی و  کار    یب  ی بچه  راست  هستم.  فضول  و  ادب 

 .یخودم



 
37 

 

  ن ینازک کرد و بلند شدم. سرم به سقف ماش  یچشم  پشت

  رو چشمام جمع شد.  ی خورد. اونقدر دردم گرفت که اشک تو

 بهش کردم و گفتم.

 شو. زود! ادهیپ_

س  یلکسیر  با به  دست  ب  نهیتمام  و  زل    الی خیشد  بهم 

  ی رو  پامورو روشن کردم.  نی و ماش  دمیبه جلو پر  یعصبزد.

  از باال شروع به روندن کردم.  یلیگاز گذاشتم و با سرعت خ 

ب  ر یز  نهیآ  ی تو از چهره اش  ب  یالیخی نظر گرفتمش.    ی و 

شدم. اونم    ادهیخونه ترمز کردم و پ   ی جلو.دی بار  یم  ی تیاهم

 اومد و در رو بست. نییهمزمان پا

 م پشتِ سرمه.سمت در رفتم که حس کرد  به

 ؟ی خوایم یچ گهید_

 باال انداخت. ی ا شانه

 داخل! امیب خوامیم_

 وحشت و تعجب داد زدم.  با
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 ؟یچ_

 .دنی. مردم خوابنییپا اری چته؟ صداتو ب_

 بلند تر شد. ادمیبار فر نیموهام زدم و ا ی تو یچنگ

برو گم شو رد کارت    ای. بدنیخوبه تخمم که مردم خواب_

نکن بزنم  ی . کارشهیپرو م گمیبهش نم یچی ه ی. هکهیمرت

 . ناییپا ارمیدک و پوزتو ب

به سمتم اومد و گلومو گرفت. فشار انگشت    ی قدم بلند  با

ز اوتقدر  م  ادی هاش  دارم  واقعا  کردم  حس  که  .  رمیم یبود 

ها بود.  ی چشم  زده  ضربه    زانومحدقه  و  آوردم  باال    ی رو 

 . دمیلب با هزار جون کندن غر  ریزپاهاش زدم.  نیب  یمحکم

 و.. ول.. م کن... آش.. غال!_

زانو هام افتادم. حالم بد بود.   ی ضرب به عقب هولم داد. رو  با

دلم    اتیمحتو آوردن.  هجوم  دهانم  سمت  به  ام  معده 

ول  ی جلو  نقدریا  خواستینم بشم  خار  هاش    ینم  یچشم 

زدم و هر    ی بلند  وقعام رو کنترل کنم.  یناتوان  نیتم اتونس
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کردم با    یزانو زد. سع  کنارممعدم بود خارج شد.   ی تو  یچ

از کنارم جم نخورد.    یپشت دست به عقب هولش بدم ول

گرفته    یلیخ  صداش.دیپشتم کوب  ی دستش رو آروم آروم رو

 بود. 

نم _ تو  وقت  یدون  یبرسام،  جور    شمی م  یعصب  یمن  چه 

 نکن. داریوجودمو ب ی والی. لطفا همییوالیه

گوش  بلند با  و  دستمال  شیشد  و  شدم  بلند  رفت.  از    یور 

 . ستادمیدرآوردم. دهانم رو پاک کردم و ا بمیج

 باز کن. ایدر خونتونم. ب ی اره جلو ؟یسالم، خوب_

تونه    یشد چطور م  یبابام زنگ زده بود. واقعا باورم نم  به

توجه به   یدر بلند شد. ب  کیت  ی صداپروا باشه.  یب  نقدریا

ماش و  آسفالت    نیاون  به  برخورد  اثر  در  پام  افتادم.  راه 

قدم نرفته بودم که    چند کرد.  ی سوخت و درد م  یم  ی بدجور

 بابام بلند شد.  ی صدا

 جا؟   نیا  یکن یکار م یبرسام بابا، چ_
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 .  دمیکش  یآه

 .  ستادهیرفتم بچرخم. دوستتم دم در ا _

 شونم زد.   ی رو ی ا ضربه

 باشه پسرم.  _

  ی لیبه راه پله انداختم. خ  یتلو خوران داخل رفتم نگاه   تلو

  ه ی پله نشستم و سرمو به نرده اش تک  نیاول  ی بودن. رو  ادیز

خورد. کالفه    ی صحبت هردوشون به گوشم م  ی صدادادم.  

نداشتم. رفتن  راه  توان  واقعا  شدم.  روح  همبلند  نظر    ی از 

مرد    نیبود که ا  ب یعج  برام!یم از نظر جسم خسته بودم و ه 

و    ختهی ذهنم رو به هم ر  نی چن   نیدو روز ا  یکیدر عرض  

 داغونم کرده. 

 هنوز؟   یبرسام نرفت_

به س  دمیچرخ نگاهش کردم. دست  ا  نهیو    ستاده یپشتش 

 بود. 
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 لویفا  نیباال، لطف کرد برام ا  ی از اتاقا  یکی  ی ببر تو  الویدان_

 خواد بره کانادا!  یآورد. فردا م

خوردم    ی وبه ر  ادیکردم ز  ی؟سع یهام گشاد شد. چ  چشم

 کردم.  یفیضع  ی . زمزمه ارمین

 !دییبفرما_

 ی نمبه بابام گفت و باال اومد. پشت سرم بود.  ی زیلب چ  ریز

  ی درد پام باعث شد ناله ا  یول   اذم ی خوردم ب  ی خواستم به رو

  یوقتبازوم رو گرفت.  ر یشونم گذاشت و ز  ی بکنم. دستشو رو

 ازش فاصله گرفتم. به اتاقم سمت چپ اشاره کردم.   میدیرس

م  نجایا_ مهمانه.  کن  یتونیاتاق  چیاستراحت    از ین  ی زی. 

 هستند. بهشون اطالع بده.  نییخدمتکارا طبقه پا یداشت

 ی درو فشردم و داخل شدم. بدون دقت با پاشنه    ره ی دستگ 

ا ضربه  صدا  محکم  ی پام  که  زدم  در  ضع  ی به    ی ف یآخ 

گز  دمیچرخ.دمیشن لب  صورتش  دمیو  به  ضرب  با  در   .

دونستم چه    یبرخورد کرده بود. دست پاچه شدم و واقعا نم 
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کنم. بازوشو   آبکار  و  دادم  قورت  استرس  با  دهانمو 

 به جانب حرف زدم.  حقگرفتم.

پشتم؟    ی اومد  یسر و صدا برداشت  یب  ی نجوریآخه چرا ا  _

 بابا...!  ی ا شم؟ی زهره ترک م یگ ینم

کنج لبش بود.   یطرح لبخند کمرنگ  ایدونم توهم زدم    ینم

 .  دمیعقب کش زوی م یصندل

 .  ارمیب خیتا  نیبش_

کبود و متورم    ی از گونه اش بدجور  یو بخش  ینیب  ،یشونیپ

اتاقم رو باز کردم. از    ی کوچک گوشه    خچال ی شده بود. در  

برام    نوی بودم ا  سپرده کوچک و بزرگ پر بود.    خی  ی قالب ها

تا   پ  ک یدرست کنند چون  به مدت چهار سال    شی هفته 

به   ییاز بچه ها بد دعوا  یکیبا    اونجاکردم.    یبوکس کار م

. چون صاحب باشگاه پدرش بود.  رونی بار اومد و من زدم ب

 رو اصال نداشتم.  ی ا گهی د ی رفتن جا ی حوصله  گهید
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رو خال  با قالبا  تو  یحرص  و  به ختمیر  ک ی پالست  ی کردم   .

بود واقعا؟ به   ی خودم و جد و آبادم فحش دادم. فاز بابام چ

 یلیخ بزنه.    افی آورد که به من ش  قشو یرف  نی تب ا  ه یخاطر  

روقمشتا با چه  بدونم  کرد.  ن یا  ییم  ازش    باورم درخواستو 

ا  زیچ  نیبا چن  میزندگ  شدینم دست    ی نجوریا  ی مسخره 

 شده.  راتییخوش تغ

بود   ده یتخت خواب  ی طرفش برگشتم. با کمال تعجب رو  به

شدم و    کیدل نزد  دواش بود.  یشونیپ  ی و دست چپش رو

پ  یظرف زور  به  رو  دای که  رو  بودم  و    زیم  ی کرده  گذاشتم 

نشستم. کنارش  رو  دستمبود؟  دهیخواب  یعنیخودم    ی رو 

 دادم. بازوش گذاشتم و اروم تکونش  

 ؟ ی داریب یه_

نه،    ای  خوره یپلک هاش تکون م  نمیبردم تا بب   ک یو نزد  سرم

به سمت خودش    کهویکه   محکم  منو  و  برداشت  دستشو 

چشم   ی شکمش و با تعجب زل زدم تو  ی . افتادم رودیکش

 کنج لبش نشست. ی ا گهیمرموز د لبخندهاش.
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 .نیبش  نجای ا ؟یمداوام کن ی خوا یم_

که برام ساخته بود کردم. من    یتی به وضع  یدهن باز نگاه   با

پاها اون  اون همه ماه  ی با  و کوفت و زهر مار    چهی بلند و 

خودمو بکشم باال   خواستممرد پهن شده بودم.  هیشکم    ی رو

 که کمرم رو گرفت.

 کارتو بکن._

بهش    ی زیخونه و اتاق خودم چ  ی تو  دم یترس  یکه م  نیا  از

  ی خیگرفت. دستمو دراز کردم و قالب    یبگم واقعا خندم م

  نیشتری کردم و با ب  ی رو روش خال  تمی برداشتم. تمام عصبان

  ن یو چشم هاش چ   دیخند سرخوش توان ممکن فشار دادم.

 افتاد. 

 یمنو م  ی کنارتم همش دار  یپسر جان. وقت  یخوب  یلیخ_

 .یخندون

ذهنش دلقک    ی منو تو  نیاز ا  شترینزدم تا ب  ی حرکت  گهید

  ی کبود  هی  ی رو   قهیها رو اروم چند دق  خی  نباری افرض نکنه.
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مدت به طرز    تمام بود.  ی گریداشتم و بعدش نوبت د   ینگه م

  ی هولم م  یکه نه ول   تیاذ  ن یبهم زل زده بود و ا  یبی عج

ظرف گذاشتم و خواستم بلند شم که    ی هارو تو  قالب کرد.

 بازم کمرم رو گرفت.

 بمون. _

 ییسرم اومده بود که توانا  یی من چه بال  ای خدا  دمیگز  لب

 مردو نداشتم؟ نیا ی دستور  ی مخالفت با حرف ها 

قلبش بود و    ی رو  قای. گوشم دقدمیتنش دراز کش  ی رو  آروم

م آرومشو  ول  یکوبش  کنم.  حس  قلب   ی تونستم  از  امان 

 ی هامو محکم بستم و رو  چشمخودم که آروم و قرار نداشت.

روم    ی زی دونم چه قدر گذشته بود که چ  ینمهم فشار دادم.

  ی خیبت    هیمرد    نیشد. بازم حس سرما داشتم  ا  دهیکش

 بود. 

ب  یم  دونمینم ول  ای  دارم یدونست  انگشت    ینه  نرم  حرکت 

جه شدم که  موهامو دوست داشتم. متو  نیاش ب  دهی کش  ی ها
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به   هاش  انگشت  سر  برخورد  و  درآورده  هاشو  دست کش 

 بود. ندیخوشا یپوست سرم بس 

چ  ریز م  ییها  زی لب  خ  ی صدا   ایکرد.    ی زمزمه   ی لیاون 

توانا  ایبود    فیضع که  بودم  خواب  مست  اونقدر   ییمن 

 نداشتم. صی تشخ

 *** 

فورا سر جام نشستم.    پلک نبود.  باز کردم کنارم  هامو که 

دان  بود؟  ال؟ یکانادا؟  رفته  هامو    بانکنه  پلک  دست  پشت 

  دیشا  ای.میبود  دهی شد که خواب  ی . به زو دوساعت مدمیمال

دستم رو    یرفت ول   جیشدم. سرم گ  بلندبودم.  دهیهم خواب

و    دم یکش  یق یعم  نفسنشم.  نیگرفتم تا پخش زم   واریبه د

  هیمقابلم تک  وار یکه به د  دنشیبه اطراف انداختم. با د  ینگاه

 کرد به سمتش رفتم. ینگاهم م نهیداده بود و دست به س

 .دمی پرس  ناخودآگاه

 کانادا؟  ی بر ی خوا یچرا م_
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 مکث کرد و  بعد جوابم دادم. یکم

 کار و بار...!  ی برا_

 بودم.   ستادهیاش ا  نهیبه س نهی کردم و جلو تر رفتم. س اخم

  ی ل یخ  ؟یکار کن  یخارج چ  ی بر  ی خوا  ی. می تو که دکتر_

 .  یکن یکار م ران یا ی وقته دار

  ی کار   هی. شبختیو موهامو به هم ر  دیسرم کش  ی رو  دستشو

 کردند.  یکوچک م ی که با بچه ها

 .  رمینم ی دکتر باز  ی برا_

 ام زد.   ینیب  ی رو ی ا ضربه

ن  یمدت  ی تو_ وقت  زی به همه چ  ستم یکه    یفکر کن. چون 

 . یفکر کن  ادیز یتون یبرگشتم نم

ول  عقب بره  که  کرد  گرفتم.    یگرد  دونستم   ینمبازوشو 

نشونش    یکنم پس عمل  انیب  ی چه جور  خواموی که م  ی زیچ

و صورتشو قاب گرفتم. لب هامو    دمیکوب  واریبه د  بدنشودادم.  

لب هاش    ی رو   ی بیعج  یبا خشونت، شهـ.وت و حس تشنگ
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من    یداد ول  یاز خودش بروز نم   یعکس العمل  چیه.  دمیکوب

خ دهانش  نبودم.  بردار  خوب  یلیدست  داد.    یم  یطعم 

نوع دست ساز خاص    هیکشه اونم    یم  گاریبود س  مشخص

 داد. یم یطعم  نیکه چن

 ی ام تو نیزدم. نفس تند و آتش خ،ی ی به اون قلوه ها یسیل

 مه کردم.زمز دهیبر  دهیبرشد.  یصورتش فوت م 

 خوام. یمعذرت م_

کم  ی زیچ فقط  و  ها  ینگفت  دستکش  با  کرد.   ی صبر 

  ی نه چندان کوتاه  ی صورتمو نوازش کرد و بوسه    اهشیس

 ام زد. یشونیبه پ

 !ی اتورینیمراقب خودت باش پسرِ م _

. به خاطر فشار  دمیداغ و نبض دارم کش   ی لب ها  ی رو  دست

. از کار  دندیکش   ی م  ری که بهشون وارد کرده بودم ت  ی ادیز

گرفت.  ی ها خندم  که    صد خودم  بودم  مطمئن  درصد 

  یقو  یلیخ  ی حس کشش و کنجکاو   هی  یول  ستمیعاشقش ن
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  به بشم.    کیکرد بهش نزد  یوجودم بود که مجبورم م   ی تو

سمت تخت رفتم و خودمو روش انداختم. چشم هامو بستم  

  ی نی ب  ی عطر تلخ و خنکش تو  ی . بودمیکش  یقیو نفس عم

 . دیچی ام پ

هم فشار دادم. با    ی و پلک هامو محکم تر رو  دم یکش   یآه

اصال    د یدکتر مرموز رفته کانادا و شا  ن یخودم فکر کردم که ا

برگرده. اونم همراه با    گهیچند سال د  ممکنهبرنگرده.  گهید

ذهنم نقش    ی که تو  یمختلف  ی ها  ی تئور  بهزن و بچه هاش. 

رفتم.چشم    بستیم فکر    ینم  چرا غره  از  دست  تونستم 

 بودم از فکر کردن بهش. خستهکردن بهش بردارم؟

در   ی تقه    ی شدم که صدا  یداشتم وارد عالم خواب م   بایتقر

 افهیق  باپلک هامو باز کردم. سارا بود.  ی حال ال  یب.دمیرو شن

 کامال نامناسب! ی ا

و بازش اونقدر بدن نما بود که سر    ری خواب کامال حر  لباس

 خورد.  یاش به چشم م یصورت ی ها نهیـ  سـ 
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نزد  کامال تختم  رو  ک یبه  هاشو  دست  و  ام    نهیس  ی شد 

خشتک    ی . زانو هاشو دو طرف ران هام گذاشت و رودیکش

ها لب  و  نشست  رو   ی شلوارم  هام    ی بزرگشو  لب 

خودم    ی هنگ بودم که فرصت نکردم از رو  اونقدرگذاشت.

 ارش بزنم.کن

 و کنار گوشم لب زد.  دیلبم کش ی اشاره اش رو رو انگشت

 عشقم!  دمیرازتو فهم_

شد.    یالکل از دهانش پخش م  ی زد و بو  یحرف م   کشدار

 تخت.  ی حرکت انداختمش رو هیمچ دستاشو گرفتم و با 

اتاق من    ی تو  یچه گه  ی دار  قایسارا؟ دق  یزن یم  ی چه زر_

 ؟ی خور یتختم م  ی و رو

درشتش    ی چشم ها  ی زد. اشک از گوشه    ی مستانه ا  ی   قهقه

 و کنار گوشم زمزمه کرد.  دیباال کش خودشو.ختی ر نییپا

 ه؟ یبگم رازت چ  ی خوایم_
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به گردنم زد. اخم کردم و بلند شدم. المپو    یچندش  س یل

 روشن کردم و دستشو گرفتم و باال کشوندمش.

 . فتیراه ب االی_

پوستم    ی به دستم زد که جوشش خون رو  یمحکم  چنگ

 رو حس کردم. 

 . دمیدکترو شن ی تو و آقا ی حرف ها_

چ  ینم   قایدق  هنوزم  داره  موهاگهیم  یدونستم  هم    ی .  به 

 ام رو عقب زدم.  خته یر

م_ فردا  برو.  م   شتی پ  ام یاالن  حرف  هم  با  ببمیزنیتا    نم ی . 

 . هیدردت چ

روش    نیو به سخت تر  ی زاریاالن باهام رابطه م   نیهم  ای_

 ... ای یکن یممکن منو م

 بلند داد زد. دیخودش چرخ دور

  ی اش هر شب پسرشو م  یمیصم   ق یگم که رف  یبه بابات م_

 کنه.
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گرد شده نگاهش کردم. خواست داد بزنه که    ی چشم ها  با

  ی دندون ها  ی ال   ازبرداشتم و دهنشو بستم.  ز یبه طرفش خ

 . دمیبه هم چفت شده ام غر

 ؟ی زد ی چه زر_

  ی تونه آزاد بشه دست ها  ینم  دید  یتکون داد و وقت  خودشو

 به سمت شلوارم برد و آلتمو چنگ زد. کشویبار

 تکون داد و از دستم آزاد شد. سرشو

همه سال رد    نیا  بُکُن  عدد   ه یدروغه؟  مگه منو به خاطر  _

 ؟ی نکرد

  باورم دست به دهن مونده بودم.  ییهمه وقاحت و پررو  نیا  از

صورتم داد    ی رو داره تو   یزشت  ی حرف ها  نی شد همچ  ینم

 .زنهیم

کمرم  _ به  منم  مصنوعی ک  ه یاگر  خلوت    یر  به  منو  ببندم 

 نه؟  ای ی دیداغت راه م ی شبانه و عاشقونه ها
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به گوشش بزنم بلکه حواسش    یمحکم  یلیس  خواستیم  دلم

  ی ول   رونیو خجالت بکشه و از اتاق گم شه ب  ادیسر جاش ب

ا  یلیخ از  تر  ها  نیپرو  پا  زانوبود.  حرف  شلوارم  و    نییزد 

حردیکش مالآل   صانهی.  و  گرفت  کردو  دیتمو  باز  دهانشو   .

کرد. حلقه  ه  سرمدورش  شدت  عصبان  جانی از  روبه    تیو 

 انفجار بود. 

نگاه  از ب  یباال  با  انداختم که  سرعت ممکن    نیشتریبهش 

داد و با دهنش منو به    یگردنش رو به عقب و جلو تکون م

به    زشی چندش و رقت انگ  ی از کار ها   حالمگرفته بود.  ی باز

به موهاش زدم و به شدت به عقب هولش    یچنگ هم خورد.

لبه    سرشدادم. فوران   یکیاون تار  ی تخت خورد. تو  ی به 

 . دمیخون رو د

 ی و جلو  نییپا   رمیم  ای  رونیب  یشیگم م  نجایاالن از ا   نیهم_

شور همه    گهی. د دمیهاتو م  ی نده باز ش ج مادر و برادرت گزار

 هرزه! ی . دختره ی درآورد  زویچ
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راه    ی هم ب  یل یشد.خ  ی ذهنم مرور م  ی سارا تو  ی حرف ها 

سرم اومده    یی. چه بالدمیکش  یخودم خجالت م  از.گفتینم

 کردم؟  یکارو با خودم م نیداشتم ا چرابود؟

گفت حرف    ساراذهنم جرقه زد.    ی تو  ی زیلحظه چ  کی  ی برا

شدم و نشستم. متعجب    بلند.  دمیدکتر رو شن  ی تو و آقا  ی ها

  ی دهانمو قورت دادم. چه طور  آبشدم.    رهی به رو به روم خ

 ممکن بود؟ 

عا  ی ها  وارید چطور  قیما  بودن.  بود؟    ی صدا    بلند ممکن 

اومدم.    نییپله ها رو پا  یکی  دوتاشدم و به سمت در رفتم.  

اشپزخونه حرکت کردم.    ی انتها  ی اونا تو  ی سمت خونه    به

شدم.   داخل  و  فشردم  درو  بودم.    ی رو  روبهدسته  اتاقش 

 خورد.  یازش به گوش م ی زیهق هق ر ی صدا

دهانش از تعجب باز    دنمیباز کردم و به داخل رفتم. با د  درو

صورتش رو با مچش    ی رو  خته یر  ی ها  شیآرا  عیسرموند.  

  ی انگار از ته چاه در م  صدامبدتر شد.    تشی وضع  یول  دیمال

 اومد. 
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 سارا... _

م  ینم  نگاهم حس  م  یکرد.  اتاقش    دونهی کردم  به  چرا 

 و داد زد.  دیخودش کوب ی  نهیبه س یمشتاومدم.

  ی کش  یبدبخت؟ از خودت خجالت نم  ی تو  ای من هرزه ام؟  _

و اندام، پول و ملک و منال در به در افتاد    افه یق   نیکه با ا

 کردم.   یم  یتو بودم خودکش   ی من جا  اگرمرد؟  هیدنبال آلت  

 . دمشیگرفتم و کشون کشون دنبال خودم کش بازوشو

 ه ی. به خدا قسم زنمی باهات حرف م ی دارم جد  نبارین،ایبب_

د ا  گهی بار  ها  نی از  بخور  ی گوه  دهنتو    ی بدجور  ی اضافه 

  ی چیما ه   ی خونه    ی که تو  ی کنم. دقت کرد  یم  س یسرو

بکنم   ویکه من بخوام ک  نیا  ؟ یستیخدمتکار بدبخت ن  هیجز  

توِ آشغال    یبه ک  ای بدم فقط و فقط به خودم مربوطه. نه 

  ی اتاقت و به زر ها  ی تو  ی ریم  یشی. االنم گم منجمع ک

که    ی. وگرنه برخالف احترامیکن  یفکر م  ی که زد  ی ادیز

 کنم. یرت قائلم هر سه شمارو اخراج ممادر و براد  ی برا
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. برو  ی جوابشون بد یچ ی خوا یاونروز م نمی دارم بب دوست

اتاق من نزار    ی تو  ی نجستو  ی وقت پاها  چیه   گهیو د  رونیب

توجه به صورت داغ و    یب!ی فهم شد؟ حاال هِر   ریاحمق! ش

صورتش    ی پر اشکش به عقب هولش دادم و درو محکم رو

م  ی تو  بغض.دمیکوب خفم  داشت  ا  یگلوم  از  که   نیکرد. 

حرفا رو بزنم از خودم نفرت داشتم. چراغ    نی مجبورم کرد ا

  ادیفر  ی صدا.دمیتختم کوب  ی خوابو برداشتم و محکم به لبه  

 تونستم خفه کنم. یهامو نم

 صداست. قیم که اتاق هامون عاکرد  خداروشکر

به دست هام نگاه    یوقت  یچه قدر گذشته بود ول   دونمینم

شکسته و    لی از وسا  اطرافمبودند.  یکردم خون آلود و زخم

  وار یجمع شدم و بدن کوفته امو به د ی ا گوشهدرهم پر بود.

 . دمی کش سمیصورت خ ی رو دستامودادم. هیتک

 ؟ی من زد  یبود که به زندگ  ی چه گند  نی... ایلعنت  الیدان_

 به من نگاه کن._
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 شد.  رهیسرش رو بلند کرد و بهم خ باالخره

به    ی رفتم و رو   جلو تختش نشستم. مچ دستشو گرفتم و 

شده    د یبه هم کل  ی دندون ها  نی. از بدمیسمت خودم کش

 . دمی ام غر

جور _ چه  بدونم  دارم  ها   ی دوست  آقا  ی صحبت  و   ی من 

 زم؟ یعز ی د یدکتر رو شن 

 به زد و معلوم بود که دستپاچه شده.  یهاش دو دو م  چشم

تخت    ی بودم. گردنشو گرفتم و با فشار رو  دهی مرز جنون رس 

  ی مشتم جمع کردم و گلو   ی انداختمش. تمام قدرتم رو تو

 رو فشار دادم. کشیو بار دیسف

 نکبت!  ی دِ حرف بزن دختره _

بده. صورتش    یم  یدست هاش سع  با نجات  کرد خودشو 

 زده بود. رونیبود و چشم هاش از حدقه بکامال سرخ 

 نه؟ پس حرف بزن تا گردنتو نشکوندم.  ی ر یبم ی خواینم_
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بلند شد و سرفه کرد. نفس نفس    عی. سردمیعقب کش  خودمو

 مرد.  یزد و واقعا داشت م یم

به قتل رسوندنش    لیبودم که پتانس  یاز دستش عصب  اونقدر

 نبود.  ی زیرو هم داشتم. خفه کردن که چ

 اتاقت گذاشتم. ی تو کروفنی... مهیمن _

 ؟یاز کِ_

 . دیگز لب

 ساله.  هی بایتقر_

 .دمیشدم و مشتمو محکم به تاج تختش کوب بلند

سفرت نکردم. فقط منتظر باش    نجایتا هم   ار یدرش ب   ایب_

 . احمق!ارمیسرت م  ییچه بال نیبب

  یغلط  نیهمچ  ی به خودت اجازه داد  یتو به چه حق  اخه

 هان؟ ؟یبکن

 "دو روز بعد   "
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نرفته بودم و    رونیروز بود که بعد از اون اتفاق از اتاق ب  دو

 ندادم.  تیپدر و مادرم اهم ی به خواهش ها

نم  واقعا بشم.  خواستیدلم  رو  روبه  منفور  اون دختر   به با 

روشو د  ییسمت  با  و  و    افهیق  ریتصو  دنی رفتم  ترسناک 

 آتش گرفتم. نهیآ  ی فرسوده ام تو

سرخم خشک    شهیهم   ی بود. لب ها  هدیاز صورتم پر  رنگ

. دمیکوب  شهیش   ی تو  یچشمم کبود. مشت محکم  ر یبود و ز

جار و خون  گز  ی ترک خورد  لب  کارمو    دمیشد.  دوباره  و 

 تکرار کردم. اونقدر که دستم لمس شد و واقعا حسش نکردم.

زد. عقب گرد    یچشمام حالم رو به هم م  ی اشک تو  جوشش

شده بود به سمت   رمیکه دامن گ  یبیکردم و با جنون عج

مطبشو گرفتم و زنگ زد. با بلند   شمارهزاپاسم رفتم.  یگوش

 دادم.  ی فحش ناجور یمنش ی شدن صدا

 ...یدکتر فعال تا مدت ی آقا ری سالم وقت بخ_

 زر نزن. کهیزن_
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 نامحترم شما...  ی آقا   دیگیم یچ_

 .شویشخصشماره دکترو بده. شماره _

 مکث کرد.  یکم

 شما؟_

 کلمه گفتم. هیفقط  یلیحرف و دل چیه بدون

 برسامم._

ام   الیدان  ی هزار ساله    ی اسممو گفتم انگار معشوقه    ی جور

 کرده.  یمعرف ایو اون منو به کل دن

 . دیکن ادداشت یلطفا _

کردم.    نیا  دنیشن  با تعجب  منو    یعنیحرفش 

ا  عی شناخت؟سریم باهاش    ی شماره  کردمو  وارد  گفتو  که 

تو  ی صداتماس گرفتم. م  ی بوق  نا    دیچ یپ  یگوشم  داشتم 

 سرم زنگ خورد.  ی بم و کلفتش تو  ی شدم که صدا  یم  دیام
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  ی تخت انداختمش. صدا  ی گذاشتم و رو  کریاسپ   ی رو  ویگوش

شد افکارم    یو باعث م   دیچی پ   یسرم م  ی بم و مسلطش تو

 بشه. ی پاکساز

 مگه نه؟ ی نبود یمدت پسر خوب نیا ی پسرم، توام تو یول_

حرف هاش تکون   دییتا  ی ها سرمو به نشونه    وونهید  مثل

ول ها  نیازب  ییصدا  یدادم  خارج    ی لب  ام  دوخته  هم  به 

بود    رفتهیپذ  ل یحماقتو با کمال م   ن یاز وجودم ا  یبخشنشد.

 خورد.  یداشت خوره وار درونمو م گهیبخش د هیو 

قد   ،یدونیم_ با  میاز  ها  بچه  احترام    دیگفتن  پدراشون  به 

م حرف   یوقت  یعنی  ؟یچ  یعنی  یدونیبزارن.  والدشون  با 

 بگن چشم. دیبا زننیم

فر  ی   جمله پر  ادیآخر حرفشو چنان  از جا  که  به  دمیزد   .

سقف چشم دوختم. سقف دهانم کامال خشک بود. ضربان  

  ی کردم چند لحظه    یزد که حس م  یتند م  ی قلبم به طرز

 .نهیش یتنم م  ی عرق سرد هم رو گهید
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پسرک    هی  خودمو.میشده بودم که توش بود  ی غرق رول  کامال

 مجازات! ی پسرک خطاکار و آماده  هیدونستم. یم

 . چشم! خوامی. معذرت مدمیفهم_

 زد. یلرزش داشت. سرافکنده بودنم رو داد م  صدام

م_ دار  ی کن  یفکر  دوست  ؟  آسونه  آسون  ی بخشش    یبه 

نم   ؟یش  ده یبخش حس  اش    ی نجور یا  یکن  یهوم؟  مزه 

ب  یمن حس م  ،یدونی م  پره؟یم از عمد    شتریکنم  بچه ها 

از حرص خوردن   یم  طنتیش تا مجازات شن. چون  کنن 

  یکوچولو  یهست   ی نطوریبرن. تو ام هم  یلذت م  نشونیوالد

 من!

 .دییبفرما_

باره تمام اعتماد به نفسم فروکش کرد و دستم رو به   کی

نشم.  وارید شل  تا  لرز    آبگرفتم  با  و  دادم  قورت  دهانمو 

 زمزمه کردم . 

 م.. منم! _
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 مکث کرد و به حرف اومد. یکم

 جانِ دلم!_

ب  نیا  با حرف  انیطرز  رفت.   یو  باالتر  قلبم  ضربان  زد  که 

هم حالم از  .  ستادهیکردم رو به روم ا  تصورچشم هامو بستم.

هم معتاد تصور    خوردیو مزخرفم به هم م  ف یحاالت ضع 

 خودم بودم. ی وجودش رو به رو

 بده. یلیحال... حالم خ_

 من حرف بزنم. خواستیکرده بود و فقط م سکوت

. ی فکر کنم موفق شد  یول  ی سرم آورد   ییدونم چه بال  ینم_

 .ی منو جادو کرد

دست اشکامو  به موهام زدم کالفه با پشت    یو چنگ   دم یخند

 پاک کردم. 

ب_ نرفتم  اتاقم  از  روزه  به   رون،یدو  چسبوندم  بهونشو  اول 

کنم هان؟   ی. بهم بگو چه غلط ییتو  یاصل  لیدل   یسارا ول

 باتالق؟   نیخودمو نجات بدم از ا ی چه جور
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 تختت. ی من، آروم باش. برو رو ی اتورینیپسرک م _

که کوکش کردن به سمت تختم رفتم و روش    یربات  مثل

 .دمیدراز کش

  یدون  یام. م ی متاسفم که پدر بد  ی لیام خ چاره یپسرک ب _

با   یرو آروم کنم ول  یتونم با حرفام کس  یوقت نم  چیمن ه

 .  اری اعمالم چرا... شلوارتو در ب

 بود؟ یرول پل هی نی اقفل کرده بود. پدر بد؟  ذهنم

  نیماش  ی کردم اون روز تو  یگفت حاال که فکر م   ی م  راست

  ش ی کنم تا حال  ی باهاش لج باز  خواستیهم از ته قلبم، دلم م

من   ی ها  یی. تا اونم از قدرت نما ستین  سی بشه که اون رئ

اشت  رهی بگ  شی آت با  بعدش  عکس    دنیبلع  ی آماده    اقی و 

با    یبا خودمم تعارف داشتم. حت  یمن حت  یول العملش بودم.

 خودم!

 ... با... یمنو ببخش خواد زود ینه، دلم نم_
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لحظه دوباره از قد و   کی ی برا  یول "ییبابا"بگم   خواستمیم

 . دمیو لب گز  دمیقواره ام خجالت کش

 وقت لباتو نخور. چیواسه خفه کردن صدات ه _

وق زده از تعجب به اطرافم نگاه کردم. نکنه    ی چشم ها  با

تهش    گهید  نی. ادمیسرم خند  ی افکار تو  بهاونم مثل سارا... 

 شد؟ یبود. مگه م

درگ  ادیز_ رو  کوچولوت  م  ری مغز  فقط  من  تونم    ینکن، 

ا با  رفتارت  ن  ی که جلو  نیحست کنم.    ی ول  یستیچشمم 

 .شهیم می مخم ترس ی تو

 . دمی. قول م رمیگیگازشون نم گهید_

 ؟یبه ک ؟ی دیقول م_

ته قلبم    نیری حس ش  ه یکارا خندم گرفت. هم    نیاز ا  خودمم

 بود هم خجالت! 

 به بابا...! _

 به آزار و اذیتم ادامه داد. انهیموز



 
66 

 

 به بابا؟_

آور   ناخودآگاه  زمزمه    ی لبخند خجالت  و  لبم نشست  کنج 

 کردم. 

 بابام._

 ه ی  ی تو  کلیسن و ه  نیبا ا  یکی  دنیشنیم  یوقت  هیبق  دیشا

و شش ساله رفته و ته قلبش    ی مرد س  هیبا    ی رول پدر پسر

م حت  رهیقنچ  من  داشتند.  حق  هم  واقعا  و  نکنند   یباور 

 شد. یخودمم باورم نم 

 پسرکم. نیآروم لباستو بکش باال. آفر_

باال    نیا  بدون لباسمو  اروم  بلند بشم چشمامو بستم و  که 

لباس به تنم باعث    ینازک و نخ  ی . برخورد لبه هادمیکش

  ی که داره لختم م  یکردم کس  یشد بلرزم. چون حس م  یم

 .الهی. بلکه دانستمیکنه خودم ن

رو_ بکش  و    ی دستتو  اروم  کن  نوازش  خودتو  شکمت. 

 آهسته.
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کش  ی رو  دستامو هدمیپوستم  نم  چی.  فکر  کردم    یوقت 

  نقدر یتن و بدن خودم برام ا  ی داغم رو  ی حرکت دست ها

لب هام    نیاز ب   ی اروم و ناشناخته ا  ی   نالهباشه.  زی شور انگ

  ی سالم عقلم هم داشت کم کم از دست م  بخش خارج شد.

اون نبود دستم    ی به سفارش ها و حرف ها  ی از ین  گهیدرفت.

هامو فشار دادم    نهی کرد. سر س  یم  یداشت کل بدنم رو ط

زده    خیبودم. محتاج تن بزرگ و    محتاج.دمیخودم لول   ی و تو

 خواست. تا کنارم باشه تا...  یاش. دلم بدجور حضورشو م

 باز کن.  پتویز_

دادم. آخر  ییکارا انجام  رو  ی ا  هیال  نیکه گفتو  تنم    ی که 

  ی دیگه به مرز انفجار م  یمونده بود شرت تنگم بود که کم

 . دیرس

 . ی ار ینکن درش بفکرشم  یحت_

 ... آخه چرا؟ من...؟یچ_
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از پَس    یزدم. الحق که ذهن خوان بود و حت  ینفس م  نفس

 تونست افکارمو بخونه. یها فاصله م  لومتریک

کرد_ بزن  یهست  یک   ی فکر  دست  من  متعلقات  به    ؟ یکه 

  ی تون  یخودتم نم  یکه ماله منه فقط ماله منه و حت  ی زیچ

 . ی و ازش لذت ببر یلمسش کن

رو  دستم از  و  بردم  شرتم  سمت  به  رو    ی رو  تنم  اون 

شد دلم بخواد سرمو بارها    یباعث م  نیریخفتِ ش  نیا.دمیمال

از فشار    دیگرفته و دو رگه شده بود. شا  صدامبکوبم.   واریبه د

 از... دمیشا ادیز

بود_ کس  یتونینم  ی گفته  حرفات  کن  ویبا  راست  یآروم   .

 . ی م نکرد. تو اصال آرومیگیم

هام دست خودم نبود. بلند شدم و نشستم. به تاج تخت    ناله

 دادم. هیتک

 . ی ترم کرد وونهیفقط د_

 آرومش بلند شد. ی خنده  ی صدا
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ا  نیا_ د  ی برا  ی نجوریکه    نه یریش  یلیخ  یبش  وونهیمن 

 برم. باهات در تماسم. دیپسرم. من با

از ا  یبوق کوتاه  ی صدا  با   ن ی که ازش بلند شد مبهوت تر 

 یی باز و چشم ها  یبه دست با دهان  یگوشتونستم بشم.  ینم

 شد به جلو زل زدم. یکه باورشون نم

 قطع کرد روم االن؟_

نگاه  چند و  زدم  پلک  لباس    یپار  انداختم.  ام  به خشتک 

  یلحظات  ادیبه فنا رفته بود و وضع خودم داغون بود.  رمیز

رقصوند    یتنم م  ی کرد و بدنشو رو  یم  ی که مهرانا برام طناز

 خمار بودم. خمارِ اون...   فقطنداشتم.  یجنس  ل یم  چیه افتادم.

  نیاز پشت خط ا  یمرد با چند کلمه حرف معمول  ن یحاال ا  و

  ایسست عنصر بدبخت بودم   هیمن  ایبال رو سرم آورده بود.

کردن   زیتم  ی شدم و برا  بلنددرست بود.  یل یاون کارش خ

 شدم. یکه زدم به سمت حمام راه ی گند
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.  دمیبوکس کوب  سهیمحکم و پشت سر هم به ک  ی ها  مشت

بود که بعد    ب یهمشون عج  ی براکرد.  یبا تعجب نگام م  یعل

  ن یتوجه به همه دارم تمر  یاز اون دعوا دوباره برگشتم و ب

از عرقم    س یبه تن خ  یبه سمتم اومد و دست  یمربکنم.  یم

 .دیکش

ا   یهِ_ بعد  قاتل!  بابا  باش  فاصله چهار    نیآروم  همه مدت 

.  یش  یخشک م  یکن  یم  نیبدون وقفه تمر  ی ساعته دار

 ! ی نجورینکن ا

نکنه. به سمت    حتی نص  شتر ی زدم تا ب  ی اجبار  ی خنده    تک

. تا ته همه رو  دمیکش   رونیآب رو ب   ی کوله ام رفتم و بطر

م  دادم. لباسم رو کند  یعرق م  ی بود و بو  سی خ   تنمخوردم.

چرخوندم تا ژاکتم رو    سررنگم عوضش کردم.  یآب  یو با رکاب

که    ی فرد  دنیو با د  دمیسمت چپ چرخ  بهنبود.  ی بردارم ول

 هیپلک زدن هم نداشتم.  ییتوانا  یجلوم بود خشک شدم. حت

رو به سمت من دراز کرده    ی گر یبود و د  بشی ج  ی دستش تو

 بود. 
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 تعجب لباس رو ازش گرفتم و لب زدم.  با

 ؟یکن  یچه کار م نجایتو ا ال؟یدان_

هفته از مکالمه مون گذشته بود و اون به خودش زحمت    کی

که خودش تماسو قطع کرده    ینداد بهم زنگ بزنه. در حال

ا  ی نجور یا  حاالبود. روم  به  ب  ستاده ی رو  منه  و  جنبه    یبود 

 داد.  یار محکم رو فش بازوم دوباره ضربان قلب داشتم. 

 . ایب_

 باشه بزار لباس تنم کنم.  _

. کوله ام رو برداشتم و  دمیدستش ژاکت رو گرفتم و پوش  از

م  یب نگاهمون  ها که کنجکاوانه  بچه  به  از    یتوجه  کردن 

ب ب  چند.  می زد  رونی اونجا  نگرفته    شتری قدم  فاصله  اونجا  از 

  مبهوت .  دیکوب  واریام رو گرفت و کمرم رو به د  قهیکه    میبود

ا زدم.    نیبه  زل  با   تنشحرکتش  و  چسبوند  بدنم  به  رو 

سرد و قدرتمندش فکم رو گرفت و فشار داد.    ی انگشت ها

 .دی چی استخوانش پ ی که صورتم جمع شد و درد تو ی جور
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  یکردم به عقب هولش بدم ول  یرو گرفتم و سع  بازوهاش

 . دیبه هم چفت شده اش غر  ی دون هادن  ی ال  ازتونستم.  ینم

اون   ی تو  نویهوم؟ مگه قوان  ،ی کرد   ی خودت چه فکر  شیپ_

 فرو نکردم من ؟  وبتیمخت مع

 . دیام کوب نهیتخت س دمیجواب نم دید یوقت

 نکردم؟ ایکردم _

کردم و با تمام توان به عقب هولش دادم. منم    یقیعم  اخم

 مثل خودش صدامو باال بردم.

چ_ ورداشت  یباز  دور  خودت  برا  از    هیبعد    ؟یشده  هفته 

قبرستون  دونمینم ع   داتیپ  یکدوم   ی آسمون  ی بال  نیشده 

مدرسمم    ی من درسا  ؟ی رو سرم، تازه ازم طلبکار  ی نازل شد

 تو. ی ک... ر نیکردم. چه برسه به قوان یحفظ نم

  دم یکش  ینفس م  ی رفت و جور  یام تند تند باال م  نهیس

دونده   ام.  ی انگار  م  فقطمارتون  نگاه  م  یبهم    ک ی میکرد. 

 ی فیلحظه لرز ضع   هیو خشک بود که    ی صورتش اونقدر جد
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از چشم    نمیا   یعقاب بود مطمئنم حت  هیشبکمرم افتاد.  ی تو

 هاش دور نموند.

گونه   ی ام باال زد و انگشتش رو رو  یشونیپ  ی رو از رو   موهام

سرم داد    ی وسط مدام تو  نیکه ا  ی مزخرف  حس.دی و لبم کش

روان  یم بمک  رو  انگشتش  و  کن  باز  دهنتو  کرده    میزد 

  ی م   یدو قطب یجنون  هیگذشت    ی م  گهید  یکم   مطمئنابود.

 شدم.

جلو   دی. نبای تنت رو به حراج بزار   دیدم که نبا  یم  ادیبهت  _

نکنه   ه،ی. چیچوب حراج به خودت بزن   ی اونجور  هیچشم بق

فراموش کردم؟ پروندت    باتوی اون دوست دختر ز  ی فکرکرد

  ی کن  ی پر بود. چرا کار خودتو سخت تر م  یکاف   ی به اندازه  

 اخه؟

کردم آدمت کنم   ی. سعامیکردم باهات کنار ب یسع یلیخ_

  سم یمازوخ  هی مگه نه؟    خارهی . تنت میستیتو ادم بشو ن  یول

کنه تا با روان    یم  خونکتیس  یکه ه  ی پوستت دار  ری ز  زیر

 ی مگه نه؟ پس باز  ی دوست دار  ی باز  ؟یکن  ی نداشته من باز
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کنم که روت نشه تنتو به    یم  تیخط خط   ی . جور میکن  یم

 . ی نشون بد یکس

  دلم دارم.  جهیکردم سر گ   یحرف هاش حس م  دنیشن  با

کرد. مطمئنا قرار بود حرف هاشو انکار کنم و جواب    یدرد م

دست    ر یتصور کتک خوردن ز  یبهش بدم ول  یدندون شکن

  ی سکس  یلیخ...یلیشده فقط خ  ی رتیآدم چون روت غ   نیا

 بود. 

و    ی شخندین باال    ی   قهیزدم  و سرمو  لباسشو صاف کردم 

 . ادیکمتر به چشم ب مونیگرفتم تا چند سانت فاصله قد

که از پشت تلفن با حرفات جَ.ق    نی. ایستی ن  یچکیتو ه_

که    یلیزدم باعث شد دور ورت داره؟ بزار اقرار کنم تنها دل

باعث شد بهت بزنگم نبود دوست دخترم بود. وگرنه تو برام  

 جناب کوشا. یستی ام ن یدوست خانوادگ هی یحت

 زد. یقیعم  لبخند
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خمت کنم و    نجایهم  شهیکه باعث نم  یلیبرسام، تنها دل _

و قشنگته    یآب   ی روش ممکن بگامت چشما  ن یبه سخت تر

کشه پس واسه داشتنشون    یم   اتتیچرند  ی که خط باطل رو 

 به خدا دعا کن.

دونم چرا    یحرفش، ناخودآگاه سکوت کردم. نم  نیاز ا  بعد

  ی صحبت هاش رو  ی الل شدم. انقدر جمله به جمله    هوی

حرف که  بود  گذاشته  اثر  نم  یقلبم  خشونت   بااومد.  یبرام 

  ی مخالفت  چیه  یدستم رو گرفت و به سمت جاده کشوند. ب

افتادم. شده بودم شب که    یجوجه اردک  ه یپشت سرش راه 

 دنبال مادرشه! 

که   شدی رنگشون غرق م  ی دوست داشت. حتما تو  چشمامو

 ازشون بخونه. موی قلب ی تونست خواسته ها یم

تر   ی رو  یل یدل  یب  لبخند بزرگ  لحظه  هر  و  نشست  لبم 

 میدی رنگش که رس  اهی و س  مت یگرون ق   نی ماش  به.  شدیم

 هولم داد.  یبعد از باز کردن در به سمت صندل



 
76 

 

 سوار شو.  _

کرد و    یقیاخم عم  دیبازم رو د  شی صورت خندون و ن  یوقت

  ی رانندگ   یسرعت آروم  باخودش هم طرف راننده نشست.  

رو دراز کرد تا    دستمکرد. به شدت کالفه شده بودم.    یم

از نهادم    آهپخش نشد.    ییصدا  جیه  یکنم ول  ی پل  یآهنگ

چند    دونمینمزل زدم.    رونیبه ب   نهیبلند شد و دست به س

گرفته    ی ما دوتا گذشته بود که صدا  نیب  مدت به سکوت

 اش بلند شد.  

 شو. ادهیپ_

ا  ساختمان سوت و    یلیکه رو به رومون بود خ   ی دوطبقه 

 و راه افتادم.  دمیکش  ی. آهدیرس  یکور به نظر م

  اره؟یسرم ب یی. نکنه واقعا بالدمیترس یقلبم م ته

ل  لبم ول  دم یس یرو  وارد بشه.  اون  اول    ی ب  یو منتظر شدم 

به داخل    بایتوجه به من دستشو پشت کمرم گذاشت و تقر 

کرد. پرتم  بررس  چشمخونه  رو  اطرافم  تا  کنم    یچرخوندم 
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  یو مشک  ی نبود. تم خونه کامال خاکستر  یجالب   زی چ  یول

دلگ انقدر  تو  ری بود  نفسم  کردم  گ  نهیس  ی که حس    ر ی ام 

 کرده. 

ها نشستم که کتش رو کند و به سمت    یاز صندل  یکی  ی رو 

صدا رفت.  ل  ی آشپزخانه  بدنه  به  قاشق  رو    وانایبرخورد 

دار پر از آب    ه یبلند پا  وانیل   هیطرفم اومد و    به.دمیشنیم

گذاشت. روم  به  رو  انتظار    ی هوا  نیا  ی تو پرتقال    هیسرد 

اش هم    ییغذا  ی   قهیانگار سل  یداغ رو داشتم ول  یدنینوش

 بود. ب یخودش متفاوت و عج  هیشب

 بخور._

نم  خودش رو  س  خوردی شربت  به  دست  م  نهیو    ینگاهم 

  دمیدیم  ینوجوان   ی که تو  یی ها  الیها و سر  لمیف  ادیکرد.

 بود؟ ختهی افتادم. نکنه توشون دارو ر

صورتم چقدر    دونمیوارم خندم گرفته بود. نم  وونهیافکار د  از

 . دیداد که غر یحس درونم رو نشون م
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 . ختمینر ینترس توش قرص محرک جنس_

خواست قهقه بزنم   یخورد که دلم م  یبامزه حرص م  اونقدر

 ینخواهم داشت. ساکت و ب  یدونستم عاقبت خوب  یم  یول

رو به روم نشسته بود   قایدق.دمیرو سر کش  وانیچون و چرا ل

بود. با    شیگوش  ی سرش تو  و ربع ساعت بود که بدون حرف

 هم فشردم و بلند شدم. ی حرص دندونام رو رو

 ؟یکجا به سالمت _

 از خشم داد زدم.  پر

 قبرستون!_

سمتم اومد و با    بهگذاشت و بلند شد.  نییاش رو پا  یگوش

رو    کارنیا  ییهویخشونت هر چه تمام گلوم رو گرفت. انقدر  

 انجام داد که هجوم خون به صورتم رو حس کردم. 

فرو    تیچند بار بهت بگم آدم شو؟ چرا تو اون مغز فندوق_

 ره؟ ینم
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و سع  ی شخندین ول  یزدم  کنم  آزاد    نبار یا  یکردم خودمو 

هاش به صورتش زل    یسخت  ی تونستم. با همه    یواقعا نم

 زدم. 

 مرد؟  نیا دیفهم یدرد منو نم  چرا

همه پر ادعا منو بلند کرده    ن یکه ا  نیسکوتش بود. ا  دردم 

کرده    ی . هر کارهیگوش  ی سرش تو  ی نجوری و ا  نجایآورده ا

 نبود. اقتمیل یتوجه یب نیبودم ا

 ولم کن. د... دس.. تتو...نزن..به من!_

 خواسته ام رو اعالم کردم.  یلکنت حال به هم زن با

  ز یم  ی پرتم کرد. با شکم رو  نیی پشت لباسم گرفت و به پا  از

  ی رو  وانیافتادم و برخورد دستم باعث افتادن و شکستن ل

 شد.  زیم

لب هام خارج شد. شکمم بدجور درد گرفته    ن یاز ب  یآروم  آخ

چشمام رو حس    ی بود و تحمل نداشتم. جمع شدن اشک تو

برخورد کفِ سرد پاهاش به گردنم صورتم کامال    باکردم.  یم
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شد.   یمداشت له    ادیطرفش از فشار ز  هی.  دیچسب   زیبه م

 خواستم یدستم رو مشت کردم تا خودم رو کنترل کنم. م

طرفم خم    به.هیبره و هدفش چ  شی پ  خوادی تا کجا م  نمیبب

به موهام    یداد چنگ  یرحمانه عذابم م  یشد و همونطور که ب

 زد.

 . هان؟یشیمردم لخت م ی برام راه به راه جلو_

  از .دمیکه به خودم لرز  دیکش  ادیفر  ی آخرشو جور  ی   جمله

 عادت ترسناکش متنفر بودم. نیا

عروسکِ    رهیبگ   ی سوار  دتیمهرانا خانم از تنِ رش   ی زاریم_

 ؟ یمن؟ مگه هنو تو اون سر پوکت فرو نرفته که تو ماله من

که به دختر    نینه ا  یبدن من برقص  ی که رو  نهیا  فتیوظ

 . ی بد ی ده ها سوار نج

 به گوشم زد. یمحکم یلیس

 . االیبزن  دِ زر_
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ب  د یسکوتم رو د  یوقت داد و پشت    رونینفسش رو محکم 

  ی رو گرفت و بلندم کرد. رو  کمرم کاناپه نشست.  ی سرم رو

 ینم.دیرس  یبه سرم م  ی ادیپاهاش خم شده بودم و خون ز 

مرگ چه  ب  می دونم  بودم.  گرفته  خون  خفه  فقط    ی بود 

  دستش نداشت که من ازش با خبر باشم.  یلی دل  حداقل!لیدل

و    دمی به باسنم زد که به جلو پر  یلیرو بلند کرد و چنان س

  سرما پارکت خونه خط انداختم.   ی کوتام رو  ی با نخون ها

ز برا  ری دستش  رو حس    ی شکمم  باز کردن دکمه شلوارم 

  از بود.  رمینوبت لباس ز  نبار ی و ا  دیکش   نییکردم. با لطافت پا

که بدنم    دیگرفته بود. انگار حالم رو فهم  استرس بدنم رعشه

رو گرفت و خواسته اش رو    کمرمرو چرخوند و بلندم کرد.

پاهاش نشستم و سرم رو    ی رو   ادیبهم فهموند. با خجالت ز

 گردنش فرو کردم. ی تو

بود.   حرکت کرده  کمرم خمارم  رو  دستاش  و سرد  خشن 

کش  ی گرما گردن  به  هام  م  دهینفس  و    یاش  خورد 
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  ه یکم پشت و نازک اون ناح  ی شدن موها  خی س  تونستمیم

 .نمیاز بدنش رو بب 

و همونجور   دم یعقب کش یمن دست به کار شدم کم  نبار یا

لباش نشوندم    ی رو  ی نخود  ی که بهش زل زده بودم بوسه  

سکوت و فقط   درلباسش بردم.  ی و دستم رو به طرف دکمه  

چطور لباس رو از تنش  کرد که    یبا نگاه حرکاتم رو دنبال م

و    دهیورز  ی عضله ها  ی روانداختم.  ی خارج کردم و گوشه ا

از فرورفتگ  دمیو تاب خورده اش دست کش  چیپ ها و    یو 

بود    بیعج  ی لیخهام لذت بردم.  انگشت   ریز   ی ها  یبرآمدگ

بدن از  بردن  آناتوم  یلذت  خودت    یهماهنگ  یکه  تن  با 

 داشت.

ز  ییگرما  حرکت از  رو  بدنم   ریمطلوب  کل  به سمت  دلم 

 یشونیدور گردنش حلقه کردم و پ  دستاموکردم.   یحس م

 ام رو به ماله اون چسبوندم.

و نرمش مهمون   سیداغش و بعد زبون خ  ی نفس ها  اول

شدم. به طرح به تنم افتاد و به عقب خم    ی لرز گردنم شد.
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ا  ی ها ناله  و  دوختم  و    دنیلولکردم.  قی عم  ی سقف چشم 

  درد دست خودم نبود.  ش یعضله ا  ی پاها  ی ون خوردنم روتک

از گردنم گرفت و الله    ی زیر  گاز آلتم به راه افتاد.  ی تو  یجالب

 زد.  کیو م  دیبه دهان کش سی گوشم رو خ ی 

  ی محکم  یل یکه س   دمیکش  شه یرها شدنم موهاشو از ر  ی برا

بود که سخت از    نیا  بیعج  وچاره ام شد.  یباسن ب  بینس

 لذت بردم.  یلیاون س

س  یکم  خودمو به سمت  و  دادم  فاصله  اش خم    نهیازش 

کمرنگ بود رو   ی سفت و برآمده اش که قهوه ا  نوکشدم.

و همونطور که   دم یرو مال  یچپ  سمت دهانم فرو کردم.  ی تو

 قبل زدم.  شخندی چشمامو بهش دوختم و ن  کردمیکارو م  نیا

مرد استعداد    نی ا  یولبلدم.  ی ردلب   نقدریدونستم ا  ینم  نیاز ا

 کرد.  یم  داریرو در من ب یبی و عج خجالت آور ی ها

و    دمیبه موهام زد که از کارم دست کش  یدفعه چنگ   کی

 آخم بلند شد. 
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 ؟ یهست ی دکتر باز کمیآماده _

دستم رو    ستادینگاهش کردم که بلندم کرد و خودشم ا  جیگ

و شکنجه رو   ی اتاق باز   هی  انتظاربرد.  یگرفت و به سمت اتاق

 مقابل فقط با اتاق خواب ساده اش رو به رو شدم.  یداشتم ول

و فقط با    دیکش  رونیتشنه ام شلوارش رو هم ب  ی چشم ها

منو که    قیدق  نگاه.ستادیرو به روم ا  یپوشش چند سانت  هی

تخت افتادم و تخت    ی . از پشت رودیام کوب  نه ی تخت س  دید

  به ، به خنده افتادم.  خشونت ملموس  نیا  ازشد.   نییباال و پا

برگشت    یها ور رفت وقت  لهیبا وس   یرفت و کم  زشیسمت م

 دستش بود. ی تو یپزشک یگوش هی

سمتم اومد    به.ارهیسرم ب  ییچه بال  خوادیم  دونستمینم  واقعا

گذاشت. بدنم  طرف  دو  رو  اش  زانو  دو    ی کوچک  یچیقو 

و تکه هاشو    دیشُـ رتم رو چ  ی د و با آرامش تمام لبه ها درآور

 انداخت. ی گوشه ا

 تم رو چنگ زد.رو برداشت و آل یپزشک یگوش
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  ه یبه    یول  می ات کن  یجی ذره باندپ  هیکوچولو قرار    ضیمر_

 !دیو جد نیروش نو

جور  ره یخ چه  که  شدم  سردش  دست  پا  ی به  و    ن ییباال 

و    تیممنوع  ن یاکرد.  یعضو بدنم رو لمس م  نیتر  یخصوص

 ی شد ته دلم به طرز خجالت آور یباعث م د یحس جد نیا

 ام لذت ببرم و شاد بشم. یفعل  تیاز موقع

زد و به    ی شخندیکرد ن  دایپ  نانی از راست شدنش اطم  یوقت

رو    کمرمتم مشغول شد.دراز به دور آل   ی اون لوله    چوندنیپ

به تخت کوب و  فاصله دادم    ی رو  ی ادی. فشار زدمیاز تخت 

لب   ی برداشت و کف دستش رو رو  زیبدنم بود. به سمتم خ

 هام گذاشت.

 .زننی حرف نم  ضا یمر شیه_

گز  کف رو  ول  دم یدستش  بکشه  عقب  بردار    ی تا  دست 

ام رو دندون    ی نیتمام ب  یرحم  یاون بود که با ب  نبار یانبود.

 گونه ام نشوند.  ی رو یمحکم یلیزد و س



 
86 

 

 پام برگشت زمزمه کردم.   ریدوباره به ز یوقت

 . ییتو زنهیکتک م مارشویکه ب یتنها پزشک_

ب_ صالح  شادوننیم   مارویاونا  با  دی.  پس  بخاره.    د یتنش 

 خاروندشون. 

التم گذاشت و به گوش خودش وصل    ی رو رو  یگوش سر 

 کرد.  

نبض   ی عالوه بر ضربان قلب من عادت دارم صدا  یدونیم_

پات    ی گوشت ال  کهیت  نیا  یدون  ینمام باهاشون گوش بدم.  

 راه انداخته.   ییچه سر و صدا

خجالت نگاهم رو به سقف دوختم و چند ثانیه بعد متوجه    از

 بدنم رو با اونا گره زده.  ونیشدم به شکل پاپ

 شکم بخواب. ی رو_

  ی و سرد  ی که گفتو انجام دادم. با برخورد جسم فلز  ی کار

تاج تخت چشمام گرد   به  بسته شدنشون  و  به مچ دستام 
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چنگ    سنمپاهام نشست. به با  ی رودستبند زده بود.  بهمشد.

 زد.

 کوچولو.  ی بازم که تب کرد_

 داشته باشم.  دیزور سرم رو چرخوندم تا بهش د به

 ؟ یکار کن یچ ی خوا یم_

سرد به سوراخم برخورد کرد.    افیباسنم رو باز کرد. ش  ی ال

 .دمیچی از سرماش به خودم پ

سنگ  ی تو حس  واردم   گهید  یکیداشتم.    ینیدلم  ام 

کارو انجام داد که مطمئن بودم روده ام پاره    نیا  اونقدرکرد.

 از باسنم گرفت.  یشگونینشده.

 . جا نداره. شکمم درد گرفت. گهیآخ... نکن د_

گردنم    دیکش  موهامو برگردوند.  به سمت خودش  و سرمو 

 شد. یداشت قطع م

 ی خوایم  یاون اصل  ی ها جا نداره برا  بنباتآ  نیاگر واسه ا_

 ؟ یکار کن یچ
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تو   چشمام اون  تن  دخول  تصور  شد.  خ  ی گرد    ی لیمن 

 دهانمو با ترس قورت دادم. آب ترسناک بود.

 .مینر شیپ عیسر_

 تو؟ فک نکنم. کنهی م نییتع یک_

  ن ینداشتم پس... واسه هم   ی تجربه ا  ن یمن تا حاال همچ_

 نگرانم.  کمی

رو  ی لبخند وار  نوازش  رو  دستش  پشت  و  صورتم    ی زد 

 .  دیکش

من    ی اونقدر رو  یتون  ینم  ییعن  م؟یمن ک  ی تو فکر کرد_

   ؟یهاتو باهام تجربه کن  نیکه اول یحساب کن

نم  در کردم.  نگاهش  هم  یسکوت  دارم    نی دونست  االن 

تر م  نیاول   نیبزرگ  رقم  اون  با  ا  شتر یزنم؟بی بارمو    ن ی از 

 خواست؟یم

م_ م  ی برسام من  تو پسر کوچولوم.  و  باشم  پدرت   یتونم 

بهت هشدار    ی کرد   یاشتباه  ی تونم بهت محبت کنم و وقت
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معلمت باشم و تو دانس آموز خطاکارم. اگر دوست    ایبدم.  

هزاران رول    ای ...  ضمیدکترت و تو مر   شمیم  یشته باشدا

ولگهید  یپل مهم  ییتو  تیواقع  ی تو  ی .  برام  همه    یکه  و 

  ی برسونم بهت لذت هم م بی قرار باشه بهت آس اگر. ی زیچ

 قتیو تشو  دمی ام م  هیکنم بهت هد  هتیاگر قرار تنب  ایدم  

  ی ل یکنم. دوست دارم تو رو شکل بدم تورو بسازم. تو خ  یم

 ناب...  یل یخبرسام! یناب

تونستم خودمو بندازم    یدستام و نسبته بود اون وقت م  کاش

سرم   ی بخوا  ییبغلش و بگم واقعا آماده ام که هر بال  ی تو

 یحت.ی و خم وجود منو بلد  چیپ  ی همه   توچون تو...  ی اریب

 .یتا رامم کن یبزن یچه حرف یدونیم

شکمم آه و ناله هامو اونقدر    ی دار تو  براتوری لدو وید  حرکت

  سرم خسته بود.  دنشونی بلند کرده بود که گوش خودم از شن

  ی رو رو  دهیاون جسم کش  یبرآمدگ  تونستمیبردم. م   نییو پا

 .نمیشکمم بب

 ... لطفا...الیدان_
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فقط  چم بود.    دونمی. واقعا نمکردمیچرا التماس م  دونمینم

 واسه گفتن داشتم.  ی ادیز ی اون لحظه حرفا ی تو

 . خوامیکمه... کمه لطفا خودتو... آه... خودتو م_

 ی. آروم موهامو نوازش مدمیرو شن   زشیر  ی خنده ها   ی صدا

گوش  ر یز  دستشوکرد. اون  و  برد    ون یپاپ  یپزشک  یشکمم 

 شده رو باز کرد.

 شود. دهیشو بلکه پسن  دهیباز شود د_

ب  یم آلت  منظورش  خجالت    ی نوایدونستم  با  پس  منه 

 چشمامو بستم. 

  دست .  کردیروح از تنم خارج م  ینوکش با رو تخت  برخورد

 کرد.  دنش یسردش روش نشست و شروع به مال

 ! زود باش.  ی اتورین یپسر م ایمن ب ی برا_

پ  ی تو  ی نیریش  لرزش  با    دیچ ی تنم  تو  هیو  کف    ی فشار 

افتاد. خمار شده    نییشل شد و پا  بدنمشدم.    یدستش خال

 کشدارم دست خودم نبود.  ی بودم و نفس ها 
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  لکس ی. سست شدم و ردیکمرم کش  ی ماساژ گونه رو  دستاشو

از عالقه    ی بود. رد  بیتنم سرد و عج  ی رو  حرکتشونکردم.

داشت. شهوت  ها  برخوردو  از    ی لب  منو  گردنم  به  نرمش 

ب کرد.  یخودم  ول  یسعخود  بخورم  تکون  تن    ریز  یکردم 

برخورد دستش    بارو نداشتم.  ی انجام کار  ییتنومندش توانا

  خت یریم  نیی که پا  ی آب شده ا  ی ها  افیبه باسنم و حس ش

 شدن...  یکیوجودم شعله ور شد. ی حس خواستن تو

که از    ی سفت و سخت  ز یچ  یورود خودشو داشتم ول   انتظار 

تنم فرو رفت نتونستم خودم رو    ی بود تو  کی جنس پالست

دادم بلند شد.   ی صدا.  دمیاز جا پر  ادیکنترل کنم و از درد ز

رو  ی و شور   یسیخ م  ی اشک  به هم  رو  اعصابم    ی صورتم 

 .   ختیر

 گرفتم.  شی آت  الی درد داره. دان ی نه... وا_

دستش    ی تو  ی   لهیوس  یرحمیحرف نگاهم کرد و با ب  یب

م اونم تا ته باعث شد  تن  ی تو   دخولشفرو کرد.    شتریرو ب

 و حالم درگرگون بشه.   رهی بگ یکمرم درد وحشتناک
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م  پشت تکونش  م  یسرهم  و    یداد.  شدن  زخم  تونستم 

 ی ول  ادبودیهنوز ز  دردمرو حس کنم.    هیاون ناح  ی زیخونر

انگشتم به سمت بق  ی از تو  یبیحس عج بدنم    ی   هینوک 

 ...!  نی ریلذت ملموس و ش هی. ومدیم

  لرزش رو گاز گرفتم و سرم رو به تاج تخت چسبوندم.    لبم

  زی ر  ی تونستم از چشما  یبدنم نشون از حال خوشم بود و نم

 پنهونش کنم.   نشیب

  ارم؟ یدرش ب م،ی شد پسرک نازک نارنج  یچ_

کردم.    با وحشت  دستش  شدن  دوباره    یعنیمتوقف 

 بزاره و ولم کنه؟  مهیکارشو نصفه و ن خواستیم

بشم    الشیخی ب  گهی کارو کنه د  نیدلم قسم خوردم اگر ا  ی تو

تنم به وجود اومد متوجه    ی که تو  ی دیشد  ی   برهیبا و  یول

 با من شروع کرده.  شویشدم تازه باز

پ   دستبند  باز کرد و من  تو   دنیچی هارو  رو    ی درد  گوشتم 

 لبکنده شده بود.  ادیحس کردم چون پوستش بر اثر فشار ز
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بالش نرم    ی رو رو   سرمشست.زخم هام ن  ی نرمش رو   ی ها

هنوز    یکیصورتش شدم اون جسم پالست  ی ره یگذاشتم و خ

 پشتم بود و سوزش داشت. ی تو

 ؟ی ار یدرش ب شهیم  زِی... چالیدان_

ب  یب پشتم  از  عجدشی کش   رونیحرف  طرز  به  لوس    ی بی. 

 شده بودم.

 . درد دارم. سوزهیم_

 جواب داد.   لکس یر یلیخ

 .شهیخوب م_

سرد    ی باز کرد. با برخورد هوا  نشوی سمت باسنم رفت ب  به

  از شدم.  یکنه. از خجالت داشتم آب م  یداره فوت م  دمیفهم

 مونیسال عمرم پش   ی و چند  ستیو کل ب  کلمیو ه   افهیق

تو  سرموبودم.   کردم.  ی کال  فرو  صدام    یمبالش  دونستم 

 زمزمه کردم.  یول شنوهینامفهومه و نم

 . رمیمی نگاه نکن. دارم م کیاز نزد ی نجوریا_
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تنم باال اومد   ی مالفه رو   دنیفوت کرد و با کش   گه ید  یکم

سرش گذاشت و    ر یاز دستاشو ز  یکی.  دیپهلو خواب  ی و رو

 بهم موهامو نوازش کرد.  رهیخ

ا_ عاشق  جزئ  نمیمن  از  ببرم.  اتیکه  لذت    همه وجودت 

  ی انوسیاق  ی من خاص و قشنگه. چه اون چشما  ی برا  زتیچ

 ! هر دو دلمو بردن.تیچه اون سوراخ زخم  تییو جادو

و    دمیبود. خند  دهیصدامو شن   پس گرفتم  و ساق دستشو 

خوب احساسات منو    یمرد لعنت  نیاروش نشوندم.  ی بوسه ا

 گرفته بود. ی به باز

رو  دستم ر  ی رو  ا  دمیکش  ششیته  بوسه  لبش   ی و  به 

 . دمیاش رس  ده یت خواب  رو نوازش کردم تا به آلـ   شکمشزدم.

 ؟یخودت چ_

 زد.  یمهربون لبخند

  ی دارم از نظر جسم  ازیشدن ن  یمن واسه راض  یکنیفک م_

 . یبگم کامال در اشتباه دیارضا بشم؟ خب با
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 صورتم رو باال زد.  ی رو ختهیر ی موها

د  نیهم_ ا  دمیکه  لرز  ری ز  بایز  نقدر یتو  من  و    ی دیدست 

کرد. من در حال حاضر سرشار    میراض   دی چیتنت پ   ی لذت تو

 از لذتم.

 ادامه دادم.  ی کردم و به پا فشار سی رو خ لبم

 برات...   تونمیمنم م ی اگر بخوا_

صورتم گرفت و چشم    ی سکوت جلو  ی رو به نشونه    انگشتش 

 رو در آغوش گرفت.  سرمهاشو بست. 

م_ ا  دونمیبخواب.  ورزشتم سنگ ی خسته  بخواب  بو  ن ی.  د. 

 پسرک نازم.  

ول  حق بود  اون  به    ینم  یبا  اون خواب  دونست در حضور 

 خواستم.  یو نه م اومدیچشمم حرام بود. نه دلم م

  سمت.  دمیربط کش   یب  ی اش طرح ها  نهیس  ی قفسه   ی رو

 . دمیو وسطشو بوس دمیکش   یچپش قلب
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دان  قرار و  برس  ال یبود من    ان یپا  هی  کاشآخه؟    میبه کجا 

 .مینداشت یانیاصال پا ا ی.میخوب داشت

بلند    میزنگ گوش  ی که صدا  شدمی کم داشتم خمار م  کم

بلند    الیدانشد. و  زدم  کنار  رو  دستش  بود.  خواب 

بدنم    ی تو  ییدرد طاقت فرسا   دنیچی همانا و پ  نشستنمشدم.

  ی رو رو  دستمکردم و سرم رو گرفتم.  ی بلند  ی   نالههمانا...

  ی برا  ی ریز  لباسکردم بلند شم.  یتاج تخت گذاشتم و سع

باز کردم و    ال یدان  ی لباس ها  ی نداشتم. کشو  دنیپوش رو 

 .دمیهاش رو برداشتم و پوش نیتر زیو تم  نیتر دیجد

خواست باهام حرف بزنه    یم  یلیکه پشت خط بود خ  یکس

نم توکردیچون قطع  از  و  رفتم  به سمت سالن    ب یج  ی . 

 م. شلوارم درش اورد

 "هشت تماس از دست رفته از مهرانا "
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خ  ابروهام بودم.  متعجب  انداختم.  باال  پ  یل یرو    ش یکم 

  ال یزنگ بزنم که دان  خواستم.رهیکه باهام تماس بگ   اومدیم

 اومد.

 ؟ی شده؟ چرا استراحت نکرد  یچ_

 المصب سرم رو برد.  نیا_

که به تنم    یدرد وحشتناک  یکاناپه انداختم ول   ی رو رو  خودم

به صورت بدجنسش انداختم    ینگاهزد آخم رو درآورد.    خیس

 . کامال مشخص بود خوشحاله.  دمیو آه کش 

 یبه سمت آشپزخانه رفت و با دوتا ماگ پر از قهوه   نبار یا

 داغ برگشت.  

 بخور...  _

 رو برداشتم و به لبم چسبوندم.  وانیل

 داغه.  یلی خ ی اوممم وا_

 چپ نگاهم کرد.   چپ

 . کنهی ار نمفر_
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 براش شل کردم.   شمین

 گرم و دوست دارم.  ی زا یاخه من چ_

 با دقت تکون داد.  سرشو

 .  مونهی م ادمیحتما _

پشت حرفاش هست    یچرا حس کردم منظور خاص  دونمینم

حرف زدن راجب    مشغول.  اوردمیبه خودم فشار ن  شتریب  یول

ترکش کردم. تمام مدت اخم    یکه مدت  نیو ا  میباشگاه بود

 هست.    یبودن تنم هنوز ناراض  ان یداشت و مشخص بود از عر

م_ داشتم  من    ری تقص  گفتمیخالصه  وگرنه  بود  خودشون 

 ...  ستمین ییآدم دعوا

حرفم قطع شد. به زور تماسو    یآزار دهنده اون لعنت  ی صدا  با

 برقرار کردم. 

 بله؟ _

 دارم. توروخدا... اجیبر... برسام من... من به کمکت احت_

 . دمیزده از بغضش پرس بهت
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 ! ی شده دختر؟ نگرانم کرد  یچ_

 بود از ترس سکسکه اش گرفته.  معلوم

 . ایشوهر سابقم اومده سراغم. توروخدا ب_

 رو برداشتم.  الی دان نیماش چیشدم و سوئ  بلند

 ؟ ی خونه ا_

 آره. _

رو قطع کردم و به سمت در رفتم قبل از خارج شدنم    یگوش

 داد زدم. 

 .گردونمیبر م نتویبرم ماش دیبا_

م  همونطور فکر  به جا  کردمی که  و  افتاد  راه  من    ی دنبالم 

 کرد.  یرانندگ

 برم کجا؟ _

دخترم حرف اون از دوست  ی که جلو   هیته نامرد  دونستمیم

 خجالت زده زمزمه کردم.  یبزنم ول
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 ا... خونه مهران_

 *** 

اف اف   ی و چند بار  دمیشدم و محکم به در کوب  ادهیپ  عیسر

دادم. فشار  تو  دررو  محکم  رو  خودش  و  شد  بغلم   ی باز 

  لباس و ناله و بغض داشت.  دی لرزی م  ی انداخت. تنش بدجور

رو نوازش کردم و    سرشهاش پاره بود و بدنش پر از زخم.

 .دمیبوس

 اروم باش دختر. حواسم بهت هست. شیه_

و دست در    ی خنث  ی که با صورت  دم یرو د  الیو دان  دمیچرخ

 لب زدم.  صدایب.کردینگاهم م بیج

 " خوامی معذرت م"

اونو ببرم    تونستمینم  یسرم ولش کردن اشتباه بود ول  پشت

  ه یتک   وارید  به .میدختر پس باهم داخل شد  نیا  میحر  ی تو

 .کردی داده بود و هق هق م

 کرده مگه نه؟   ی بهت دست دراز س؟یپل ی چرا زنگ نزد _
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 گفت. دهی بر دهی حرفم تکون داد و بر دییرو در تا سرش

برسام،    خواستیم_ کنه.  برقرار  رابطه  باهام  زور  به 

من    ی کنه. تو به من سرپناه داد  قی بهم مواد تزر  خواستیم

دم دیگه جا ندارم بازم به  کر  دای که بودم نجات پ  یاز منجالب

 .گهیفنا برم. ندارم د 

 گرفتم و نشوندمش. دستشو

شکانیبش_ ازش  خودم  سکنمیم  ت ی.  خاک  به    اه ی. 

 .نشونمشیم

 . دیخند یعصب

 ... گهید یتونینم_

 ؟یچ یعنی_

 . دمیکوب  زیم  ی با خشم دستم رو رو   دمیسکوتش رو د  یوقت

 نه؟ ای  یزنیحرف م_

 رو بهم دوخت. سشی خ ی ها چشم
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 کشتمش..._

خارج شده ازش    ی نگاهم رو به حرکت لب ها و نجوا  مبهوت

 دوختم. 

 ؟یچ_

 رو به سمت اتاق خواب گرفت.  انگشتش 

 .کشهیسرش شکوندم. نفس نم ی گلدون تو_

 ییتمام به سمت جا  ی بخورم. با ناباور  ی بود سکندر  کینزد

که دیدم حالم    ی زی رو باز کردم و چ  درکه اشاره کرد رفتم.

از   خون.وفتمی گرفتم تا ن  واریرو به د   دستمرو دگرگون کرد.

جار حالم   ی بود جور  ی سرش  که  بود  برداشته  جارو  همه 

م بد  تا  شدی داشت  گرفتم  دهانم  جلو  رو  دستم  وق  ع. 

غرق در خون شوک    ی اون چهره   دنیرفتم با د  جلوترنزنم.

علیرضا، برادرِ سارا قبال    ونستمدیم  شه یهمدوم بهم وارد شد.

  د ی گنج  یذهنم نم  ی جا  چیه   یولازدواج ناموفق داشت.  هی

  چ یمعتاد بود؟ پس چرا من ه  رضایعلکه اون فرد مهرانا باشه.
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خوب و با ادب    نقدریخونه ا  ی پست چرا تو  دم؟یوقت نفهم

 بود؟

رفتم. حال دختر روبه روم بهتر از خودم    رونی تلو خوران ب   تلو

ب  بهنبود. و خودمو  رفتم  در  س  رونیسمت  به    نه یانداختم. 

 شدم پس هنوز نرفته بود.  الیدان ی نه یس

دستم و گرفت و    دیاز عرق و اشکم رو که د  سی خ  صورت

به خونه   بهیفرد غر  هیمهرانا از ورود    غیج  ی صدا.دی داخل کش

شن  رو  اون  یول  دم یاش  سنگقدزبونم  توانا  ن یر  که    یی بود 

نداشتم. نظر  درک  ی تواظهار  واقعا  بودم.  خالص  از    ی بهت 

نداشتم. گوش  الیداناطرافم  د  یرو  دست  به   داشت.دمیبه 

 زد؟ ی زنگ م  سیپل

تا    دم یکش   نیزم   ی . خودمو رودیبه سمت اتاق دو  حرفیب

س به  سرشو  و  کردم  بغلش  برسم.  مهرانا    نم یبه 

فکر    بزار.کردی م  س یداغش لباسمو خ  ی ها  اشک چسبوندم.

چ  میکن م  ی همه  باش.شهیدرست  اروم   ی قهیبه    یچنگ . 

 لباسم زد.
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 ؟یاگ.. اگر نشد چ_

نجاتش رو    ییبگم. نه توانا  ی ز یچ  تونستمیکردم. نم  سکوت

 تونستمیرو م  چارهی داشتم نه قول در امان موندن دختر ب

بدم.   ا  ی صدا  بابهش  به در خورد ج  ی تقه    ی فیخف  غیکه 

 شروع به التماس کرد.  عیو سر دیکش

 برسام. به دادم برس لطفا!  سهی... پلسهیپل_

داخل    الیدان مرد  دوتا  کرد.  بازش  و  رفت  در  سمت  به 

 . دیداشت پرس ی که قد بلند تر یاوناومدن.

 کجاست؟ ضیمر_

 *** 

و    یخال  مارستانیب  هی.  میهم نشسته بود  ی دو روبه رو   هر

خانواده    ی برا  مارستانیب  نیگفت که ا  الیدان! یکامال خصوص

ازش استفاده    ازی خودش هست و فقط خودشون در صورت ن

ا  دونستمینم.کنندیم کرده.    نیچرا  حقم  در  بزرگو  لطف 

من باشه که   ی فتهیممکن بود ش  چقدربود.  بی واقعا برام عج
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  ی برا  ی اتفاق  اگر!یکار بزرگ  نی کنه؟ همچ  یسک یر  نیهمچ 

. نصف گناهش گردن اون  مردیم  جان یاگر ا  افتاد؛یم  رضا یعل

 بود. 

جلو    جی. گشدی خبر دار نم  س ی . کاش پلزدی زنگ نم  کاش

رفتم و بازوشو گرفتم. دسشتو پشت کمرم گذاشت و نوازشم  

چهره   از کرد. پر  ی پشت  دمهرانار  دهی رنگ  بدجوردمی و    ی . 

 حرف بزنم.   ی به خودم فشار آوردم تا کلمه ا   باالخره.دیلرزیم

 زندست؟_

صحبت هاش با فرد    ی صدانگاهم کرد و سر تکون داد.  قیعم

 .دی چیسرم پ   ی پشت خط تو

 رو خبر کن. منتظرم.   اریو زان ی . هاداری آمبوالنس ب_

 لب زدم.  سردرگم

 زندست؟_

وخ _ رس  دیبا  مهیحالش  به   یدگیبهش  حواست  کنم. 

 دوستت باشه. اوضاعش نامساعد.
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ول  خواستم بدترم  خودم  مات    ی زیچ  ی بگم  نگاهم  نگفتم. 

 پارکت ها بود که تکونم داد.

 زمزمه کرد. آروم

 دارم.  مانی. من بهت اهی پسرک من قو_

 زمزمه کردم. لرزاندهانمو قورت دادم. آب

 . شناسمشیم_

 کرد.  اخم

 ه؟یک_

با درد، درد خودمو    خواستمی. م دمیچنگ زدم و کش  موهامو

 بدم.  نیتسک

 . لطفا!رهیپسر خدمتکارمونه. فقط نزار بم_

راه دور هم    دیخواب  چاره ی ب  دخترک از  وَرَم صورتش  و  بود 

به ساعتم    یمشخص بود. کالفه بلند شدم و قدم زدم. نگاه

رفتم و    رونیبنبود.  ی و خبر  گذشتی ساعت م  شش انداختم.

باطر  یکم اون  پر    مارستان یاف  ام  پرنده  زدم.  پرسه 
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بود  انگار .زدینم ناکجاآباد  هم    دونستمینم.میوسط  هنوز 

همچ داشته    یپرت   ی جاها  نی ممکنه  وجود  اطرافمون 

. پامو  زدی به سرم م  شکی ب  موندمیمنتظر م  گه ید  یکمباشه.

با پ  دمیکوب  واریچند مرتبه به د تنم   ی دردش تو  دنی چی. 

 وار یمحکم به د  دیکشی م  ریت   عیفج  سرماعصابم آروم تر شد.

 نبود. ی. زوال عقل گرفته بودم. شکدمیکوب

ا  یبی عج  اتفاقات در  برا  نیکه  اومد  سرم  کم  کل    ی مدت 

رو نداشتم. من همیشه    جانی تحمل ه  منبود.  یعمرم کاف

 بودم.  جنبهیب ی ادیز

باز شد و  بعد در اتاق عمل    یبه داخل برگشتم. کم  دوباره

 ی رو  رضایاومد. عل  رونی ب  زهیلیو استر  یهرسه با لباس پزشک

باندپ سرش  و  بود  موهاشو   ی چی تخت  که  بود  معلوم  بود. 

 به مرد کوتاه تر کرد. ی اشاره ا ال یدان.دنیتراش

 اش باتو...  هیجان بق  اریزان_
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  دن یچ یمبهوتم تخت و تکون داد و با پ  ی مقابل چشم ها  در

 نگاهم محو شد. درسیاز د ییراه رو ی تو

 مونه؟یزنده م_

 سرش بود رو درآورد.  ی مخصوص عمل که رو کاله

ول_ چ  یاره  اش  حافظه  تضم  ی زیراجب  . کنمینم  نیرو 

خ هم  یلیضربه  بوده.  دن  نی مهلک  از  خودش    ایکه  نرفته 

 کار.  یلیخ

رفتم خونه جواب    یعذاب وجدان داشتم. وقت  یبی طرز عج  به

 خواهر نچسبش، سارا..!  یحت ایبدم؟ یمادرشو چ

بود به طرز عج   ی مرد ام بود و    ی بیکه کنارش  زوم چهره 

م  رهی خ  ی جور شدم.  کردی نگاهم  معذب  کار    درکه  عوض 

 خودش رو تکرار کردم. 

 هست؟ یمشکل_

انداخت.  ی آشکار   شخند ین باال  ابرو  و  دان  خطابزد    الیبه 

 گفت.



 
109 

 

نکرد_ ادب  بزرگترش    ی چطور  دونهینم   ؟ی هنوز سگتو  با 

 حرف بزنه؟ 

سرم    ری دلگبود.  یک  گهید  نیهام از تعجب گرد شد. ا   چشم

بود   لشونیدلیب  ی انداختم. فقط به خاطر کمک ها  نییرو پا

 ! ههسگ! گفتیمن م بهرو ندادم. نشی که جواب توه

 برو قرصت رو بخور. از زمانش گذشته.  ی هاد_

رنگشو با نفرت ازم گرفت و بهمون پشت   یعسل   ی ها  لهیت

 کرد و از اونجا رفت.

 .کنهی. دارو مصرف م هیعصب  کمی. خوامی معذرت م_

تو  انگشت ها   ی هامو  فشار  ی انگشت  و  کرد  قفل    ی اون 

 بهشون وارد کردم.

ا_ االن  لگد س  ریز  نجا یاگر  من    دی و کبودم کن  اهیمشت و 

م بهت  فقط  ندارم.  .  ی مرد  یلیکه خ  گمیحق حرف زدن 

 ممنوم.

 بود. نیدلنش یلیکنار چشمش خ  ی زد. چروک ها  لبخند
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. خانم ی سرم جا دار  ی که رو  یبدون  دیحرفا رو نزن. با  نیا_

از اتاق    یکی  ی که دوستت رو ببره تو  کنمیرو خبرم م  یزارع

 هامون.

و چه   کنهیاش م  یحضور مهرانا چه قدر عصب  دونستمیم

م  ی فشار وارد  مهربون  یول   کنهی بهش  با  راه    یبازم  باهام 

 .اومدیم

 سوال...  هی . فقط یمرس_

 بپرس._

 کنه؟یهم کار م  ی ا گهیکس د نجایا_

گذاشت    یرو خال  یبزرگ  نیبه ا  مارستانیب  شهیاره مگه م_

  م یریپذ  ینم  رون یاز ب  ضیما مر  یداره ول  ی اد ی؟ کارکنان ز

 و همه اشناهامون هستن. 

عج  حرف برام  غ  بیهاش  ول  ر یو  بود  تصور    ستر یب  یقابل 

 نکردم. ی کنجکاو

 بدونم. خوامیام م گه ید زیچ هی_
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 ه؟ یو اون چ_

 بودن؟  یاون دوتا مرد ک _

 تأمل جوابم رو داد. یمکث کرد و بعد از کم 

 برادرام. _

  نقدر یشد. ا  ینم   باورملب تکرار کردم.    ر یحرفشو ز  ی ناباور  با

بودم که حت خانواده اش چند    ی اعضا  دونستمینم  یپرت 

 نفر هستن. 

 . میبر_

دنبالش بودم.   حرفیگرفت و دنبال خودش کشوند. ب  بازومو

 دیکل  ی تخت نشوندم. قفل رو تو  ی رو باز کرد و رو  یدر اتاق

و  اش ر   هیتکچرخوند و شروع به در آوردن لباس هاش کرد. 

کمد    ی از تو  یاسپرت   شرتیبه در داد و لباس هاشو درآورد. ت

. به سمت تخت اومد و بدون  دیاتاق برداشت و پوش  ی گوشه  

خسته به    یل یخو چشم هاشو بست.  دیکمر خواب  ی حرف رو

اون خدیرسینظر م روبه روش نشستم.  و  بلند شدم   یلی. 
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خ بود.  خوب  ول   یلیباهام  بود  کرده  حت  یکمکم    ی من 

کنم. ارضاش  بودم  کش  خودمونتونسته  رو  دمی باال    ی و 

تخت گرفتم و روش    یخشتکش نشستم. دستو به تاج آهن

خم شدم. بدنم رو تکون دادم و لبمو به لبش چسبوندم و  

شده    اریهوشخوش طعم گرفتم.  ی از اون گوشتا  ی زیگاز ر

 به من بود. ره یبود و خ

 بدم.  هیبهت هد خوامیم_

باسنم رو    نییهمنطور که از کتف تا پاباال انداخت.    ابروشو

 لب زد.   کردینوازش م

 ه؟ یخاص چ هیاون هد_

 آلـتش رو گرفتم و فشار دادم.  اقیاشت با

 ؟ یکنیفکر م یخودت چ_

شورتش. با   ری شلوارش رو باز کردم و دستم رو بردم ز  پیز

شدم و کل اعتماد به    سرخ.دم یبرخورد دستم به آلتش لرز

 رفت. نینفسم ازب
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 باهات باشم. خوامیم یکنم. ول کاریچ دونمینم_

 . دیلبم کش ی رو رو  انگشتش 

 ؟یجبران کن ی خوایفقط چون م_

 .خوامینه... چون که... چون که خودمم م_

اونم از پاهاش    مالهشلوار خودمو باز کردم و درش اوردم.  پیز

 قبلم نشستم. ی . با استرس سر جادمی کش رونیب

 االن روش تکون بخورم؟ _

پاش بودم بغلم    ی که رو  یبلند زد و نشست. در حال  قهقه

. رسما دیبوسیو م  دیسیل  یکرد و به گردنم حمله ور شد. م 

  ی پوستش چنگ زدم و رگ برآمده    به.زدیبه تنم مهر م

 شونه اش رو گاز گرفتم. 

دونستم روش حساسه. با زبونم   یدهانم بردم. م  ی تو  شووشگ

 گرفتم. شیبه باز

 باسنم نشست. ی رو  یمحکم یلیس
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ش  ی رو کرد.  باز  رو  پاهام  و  انداختم  بوتخت  رو    رون یرتم 

 شد.  رهی تنه ام خ نیی و به پا دیکش

و داغم    سیخ  آلتخواستم خودمو بپوشونم که اجازه نداد. 

نوم    ی شستش رو رو  انگشترو گرفت و شروع به مالش کرد.

 .دی ام گذاشت و مال نهیس

خواستن   ی تقال  یدنید  یلیتنمم. خ  ریعاشق جون دادنت ز_

 . پسرک من!ی دار

تن و    گهید  یکمباز شده بود و اکسیژن کم داشتم.  دهانم

ارضا    ی ا  قهیپنج دق  ی مالوند به طرز خجالت آورد  یبدنم و م

 .شدمیم

 . امیلطفا... ن... نکن االن... االن م_

 . دیخند

  چشت ی اندام و پ  نی. دوست دارم لرزش اایمن ب  ی خب برا_

  نیتحس  یاوج  ی تو  یخمارت وقت  ی . چشمانمی رو بب  رم یز

 ...زیبرانگ
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و هات    یدبانه اش از هزارن حرف سـکسوو م  یادب  ی حرفا

بود.  کی تحر تر  شد  باکننده  شدم.    یخال  ری ز  ی دیلرزش 

 بود. سی ام خ یمن  عیدستش از ما

. در  دیام کش   نهی دستشو جلو آورد و همه اش رو به س  کف

عاد م  ی حالت  فقط....   یول   آوردمیباال  که   ی کار  هرحاال 

 .شدیباعث مسخ شدنم م کردیم

 خودم. ی . توالیدان خوامیخودتو م_

 از عرقم کنار زد.  سی خ یشونیپ  ی از رو موهامو

 نداره؟  ی آمادگ گفتیبود که م یک_

 نگاهمو از چشماش گرفتم. معذب

 خب ماله قبال بود. _

 گفت. یبدجنس با

 نبوده. شی قبال انگار ده ساعت پ یگیم ی جور هی_

 با من...  ی ولش کن تو انگار لج افتاد_



 
116 

 

 خواستم بلند شم که بازوم رو گرفت.   یحالت قهر و ناراحت  به

 ؟ی دیکردنا رو پس نم ی دلبر  نیعواقب ا یکنیفکر م_

 .ارین باز دماغم درشو _

و    ی شخندین که    هویزد  کمربندش  با  گرفت.  رو  گلوم 

 کنارمون بود دستامو بست.

 نه من دوست دارم لمست کنم._

 .رسنی که دوست دارن نم ییزایبه چ شهیآدما هم _

 .دم ی نافم کش زیتمام انگشتش رو تا ز ی اغواگر با

که دست و پاهات بسته باشه و از لذت و درد    نیا  یدونیم_

از آزاد بودنه. گاه  یلیخ  یچ یبه خودت بپ  د یبا  یخوب تر 

 .رنیگیها شکل م ت یمحدود ی بزارم. آدما تو تیمی برات ل

. دی و گز  دیسی خم کرد و جز به جز پوست تنم رو ل  سرشو

کبود  ی جور و  م  ی رو  ی مهر  جا  به  که    ذاشتیتنم 

تو  دم یترسیم رو  خودم  کنم.    نهیآ  ی بعدش  رو    التمنگاه 

تر کرد. از لذت کمرم رو بلند   نییگرفت و شروع به باال و پا
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سوراخش    ی شستش رو رو  انگشت.  دمیکردم و به تخت کوب

 من بشه.  ییگذاشت تا مانع از رها

  ن یباالخره ا  ؟ی منو دار   ریشدن ز  دهییگا  اقتیبه نظرت ل_

  ؟ی کرد  دایپ  اقتویل

  ن یموضوع رو توه   نیا  دیبا  ی خوردم. در حالت عادلول    ریز

 نشد.  نطوریا یول شدمی م یو عصب پنداشتمیم

 یاره.. دارم توروخدا... زود باش. منو بکن. سخت بکن. م_

 خوامت. 

 رو نوازش کرد.   سرم

 پسر قشنگم.  نیآفر_

 تخت نشست و بلندم کرد.  ی رو

 .نیرم بش یک ی دستات و بزار دور گردنم رو_

ام رو به مال اون   یشونیدور گردنش حلقه کردم و پ  دستمو

دو طرف باسنم    دستشلبش گذاشتم.  ی رو رو  لبمچسبوندم.

پا به  و  بازشون کرد. کمرم  از هم  و  با    ن ییرفت  داد.  فشار 
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ناله   بدنم  درون  به  آلتش  دخول  دهنم    ی بلند  ی حس  از 

 . دمیکش  ادیدراومد و فر

الله  از درد  گز  ی سر  رو  پادمیگوشش  هام  اشک    ن یی. 

 دستمو دور گردنش تنگ تر کردم.  ی . حلقه ختیریم

 شکمم پاره شده. کنمی .. حس... حس می مردم.. وا_

و   هق شل  بدنم  کل  فقط  نبود.  خودم  دست  خشکم  هق 

 شده بود. حس یب

 زمزمه کرد. آروم

 بهم اعتماد کن. شیه_

  ی وسه هاکافم ب  ی و رو  دیبدنم کش  ی رو  یرو دوران  دستش

 زد.   سیخ

  کرد ی مرد. بلندم م  تمی رو گرفت و خوش شروع به هدا  باسنم

 . دادی فشارم م ن ییو دوبار به پا

شدن و قلقلک که از    حس یب   ب یحس عج  ی داشتم ول  درد 

کار    نیا  ی خودمم تو  شدیدم داشتم باعت معدل تا مق  ریز
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بسته شده ام رو به تاج تخت گرفتم و    دستکمکش کنم.

 شدن کردم.  نییخودمم شروع به باال و پا

کرد.    یم  خودمیداغش به گردنم از خود ب  ی نفس ها   برخورد 

 آتش بودم.  ی بود و من کوره  خیتنش 

 تا سر تضاد... سر

 .شمی... دارم سِر می ... آال یتند تر... دان_

 ی تو  شتریب  آلـتش  ستادنشیگرفت و بلند شد. با ا  کمرمو

ب  دردم  و  رفت  فرو  و    یمشتشد.  شتریتنم  زدم  بازوش  به 

چسبوند    واریمحکم به د   بدنموناخون هامو توش فرو کردم.

  وار یتن خودش و د  ی خنکا  ن یو شروع کرد به ضربه زدن  ب

 پرس شده بودم.

. سرمو محکم به  وفتمیزانوم گذاشته بود تا ن ریرو ز دستاش

که از دهنم    ینامفهوم  ی باز بود و صداها  دهانم.دمیکوب  وارید

تکه اش    شی آلتم با شکم ش  سردست خودم نبود.  ومدیدر م

م برا  کرد ی برخورد  منو  رس  ی و  اوج  تر    دنیبه  راغب 
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چشما  نگاهمو.کردیم رو  رای گ  ی به  اخم  اش    یشونیپ  ی و 

  ی دلم تکون خورد و حس کردم از بلند  ی تو  ی ری چدوختم.

 افتادم. نی زم ی رو

دهنم فرو کرد. با لذت    ی ت و انگشت هاشو تورو گرف  فکم

برا   ی. وحشدمیزبونم روشون کش بودم.  داشتن هر    ی شده 

 . دی چی سرم پ  ی بمش تو  ی صدا.دادمیاز بدنش جون م  یبخش

 . کنهیوجودمو ذوب م خیآتش بدنت داره _

 بستمو نوازش کرد.  ی پلک ها پشت

آهو_ تویمن  ی پا  زی گر  ی تو  باالخره  افتاد  ی .  .  ی چنگم 

تصو ز  ی تو  رمیانعکاس  چشمات    ی ریتصو  نیباتریآسمون 

 .دمیهست که تا به حال د

سقوط داشتم. احساس    احساسته قلبم تکون خورد.  ی زیچ

 معلق بودن!  و.ییرها
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اون هم سرعت    حلقه تر کردم و  دستم دور گردنش تنگ 

که حس    خوردیتکون م  ی ضربه هاشو باال تر برد. بدنم جور

 بزنه.   رونیممکنه هرآن روح از تنم ب کردمیم

 . امیدارم... دارم م _

 نوازش کرد.   موهامو

.. زود باش تنمو با آب شهوتت  ی اتورین یپسر م  ایمن ب  ی برا_

 کن.   سیخ

  ن یچندم   ی به کمرم دادم و برا  یقوسد.  آخر بو  ریت   حرفاش

ارضا شدم.    نیا  ریز  ی برا رو  لبممرد  لبش گذاشتم و    ی و 

 خودمو تکون دادم تا اونم رها بشه. 

 ...  ای... توام بیبی زود باش ب_

شد.    یتنم خال  ی تو  یظیزد و با آه بلند و غل  یمحکم  ضربه

بود. اونقدر که دلم رو    نیریپر شدن مقعدم از آبش ش  حس

ا بدون  رو  نی لرزوند.  کنه  جدا  از خودش  منو  تخت    ی که 

 ی رو عیاون ما زشیر حس. د یکش  رونیگذاشتم و باالخره ب
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کرد.   زدم  باسنم خجالت  رو  ساقچاک  چشمام    ی دستمو 

باال و    قمیعم  ی گذاشتم. شکمم تند تند به خاطر نفس ها

 از عرق بود.  سی و تنم سرخ و خ  شدی م نییپا

شکم    ی روکرد.  زم ی د و تمیبدنم کش  ی رو  ی کاغذ   دستمال

 کمرم تنم رو لرزوند.   ی رو  یخوابوندم. برخورد روغن

 . یشیو فردا خشک م  ی ری گیماساژت بدم وگرنه درد م   دیبا_

تشکر    یلب  ریفقط ز  یول  آوردمیداشتم بال در م  یخوشحال  از

به    تقدریاکردم. کم  کم  و  که خمار شدم  داد  ماساژ  خوب 

 خواب رفتم. 

 *** 

 . بهت گفتم نه!امیب تونمینم_

 تخت نشستم.   ی رو جیپلکمو باز کرد و گ  ی ال

 چه خبره؟ _

  ی لباس ها با.دی نرس  الیگرفته و اروم بود به گوش دان صدام

بود و معلوم بود   ستادهیپنحره ا  ی روبه رو  یشگوو    یرونیب
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کس با  م  یداره  لباس    به.کنهیبحث  منم  کردم  نگاه  خودم 

 بشر محافظه کار بود اخه؟  نیقدر ا  چهداشتم.

ها  با ا  ی قدم  پشتش  و  شدم  بلند  پر    ی صدا.ستادمیاروم 

 رصش بلند شد.ح

 بده با بچه ها حرف بزنم. ویبا تو ندارم گوش ی من کار_

حرفاشو گوش   نهیبودن؟ دست به س  ای شدم. بچه ها ک  جیگ

خارج شد گر    الیکه از دهان دان  ی جمله ا  دمیدادم که باشن

 گرفتم.

 ؟یسالم دختر نازِ بابا خوب_

گرفتم تا نقش    واریمرتبه ناباورانه پلک زدم. دستمو به د  چند

 نشم.  نیزم

 گفت؟یداشت م یچ_

منو به   شیدوساعت پ  نیبه گلوم چنگ انداخت. هم  بغض

کرد...  وارید داشت  جون  تا  و  بچه   اونچسبوند  وقت 

 اش بودم؟  چهی باز منداشت؟
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  ی رو از دستش چنگ زدم و مبهوت نگاه  یجهش گوش  هی  با

 به اسم مخاطب انداختم. 

 "دایو"

ن  البد بود.  صدا  ی شخندیزنش  و    ی زدم.  دختر  گونه  بچه 

زدم و با    ی بلند  ادیفر.دیچ یسرم پ  ی از پشت خط تو  ی پسر

گوش توان  ب  رو  یتمام  پنحره  به سمتش   رونیاز  انداختم. 

و   رو گرفتم.  قهیرفتم  خوش   ی گونه    ی اولم رو  مشتاش 

  ن یزم   ی روشد.  حسی فرمش نشست و دست خودم از درد ب

 کمرش نشستم. ی پرتش کردم و رو

 هان؟ یهست یک ی اشغال... فک کرد  ی حرومزاده _

 .دمیچنگ زدم و به سمت چپ گونه اش مشت کوب  موهاشو

منو    ی ایو اون وقت م  ی . بچه داری خدا لعنتت کنه. زن دار_

 .کشمتیم ؟یکنی م چهیمنو باز ؟یکنیم
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دراز    نیزم  ی رو   یحرکت  چیه   یگرفتم و فشار دادم. ب  گلوشو

  ی پسم بزنه ول  تونهی م  دونستمی مبود تا کتکش بزنم.  دهیکش

 .گفتی نم ی زیچ

 زود باش. االیاز خودت دفاع کن کثافت. _

و    گهینم  ی زی چ  دم ید  یوقت پهلو  با  لگد  با  و  شدم  بلند 

 .دم یشکمش کوب

 آشغال..._

داد    مارستانی راهرو ب  ی رفتم. تو  رونیروش انداختم و ب  یتف

 زدم. 

 ؟یرفت   ی مهرانا.. مهرانا کدوم گور_

از تختا    یسم  ی روو درا رو باز کردم.  دمیسمت اتاقا دو  به

 بود. به سمتش رفتم و مچشو گرفتم.  دهیخواب

 .میپاشو بر_

 . وفتهیب نیزم ی بود رو کینزد

 شده برسام؟ یچ_
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 بهش انداختم. ینگاه مین

 ...ایساکت شو فقط دنبالم ب_

 ی که صدا  زفتمی م  ی. داشتم به سمت در خروجمیزد  رونیب

 .دمیدانیال رو شن 

 تند نرو. صبر کن.  نقدریا_

ولخون   صورتش بود  ا  یآلود  پش  ی ذره    ی مانیاحساس 

 کردم. ی نداشتم. دندون قروچه ا

 رت.ط پست ف یبرو گم شو عوض_

 ؟ ی هار شد_

انداختم. هاد  ی به کس  ینگاه   ی که مخاطبم قرار داده بود 

برادرش! م  یهمونبود.  نگاهم  نفرت  با  سمتش    به.کردی که 

 به فکش زدم.  یبردم و مشت محکم ورشی

 .دمتییتوالتت رو ببند تا نگا_

 ی از گوشه    ی خون جار  ی نوک انگشتش رو رو   شخند ین  با

 . دیلبش کش
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ناله هات    ی . صدای دادیم  یداشت   شی تو خودت دوساعت پ_

 ... الیتو گوشمه. آه تندتر....آه... دان

 زدم.  قهقه

 ! شیروان پر یسم یتو برو قرصاتو بخور ساد _

کمر منو گرفت    اریزانشد و اونم بهم حمله کرد.  یعصب  هوی

 رو... ی هاد  ی بازو الیو دان

 جان. ی بس کن هاد_

 رو هول داد و عقب گرد کرد.   الیدان

 از اونا دور کردم و دست مهرانا رو گرفتم. خودمو

 . میبر_

  ی تا تاکس  دمیکش   رونی رو ب  میگوش  میاونجا که خارج شد  از

 نداشتم. نمیاز ماش یسراغ  یخبر کنم. حت

 *** 
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ه   سه ما  و  بود  گذشته  عل  ی سراغ  چیروز  حال    رضایاز 

  دونم ینم  یشده بودن ول   وونهیو سارا عمال د  میمر.مینداشت

پل  به  نم  س یچرا  دلدادندیاطالع  بود  مشخص  کامال    ل ی. 

عل  یدستپاچگ شدنه  گم   یگوشه   مهرانا.رضاستی اشون 

رو    دستم.دیکوب  نیزم  ی و پاهاش رو رو  دیناخونش رو جو

 زانوش گذاشتم و فشار دادم. ی رو

 .ی نطورینکن ا_

 نگاهشو بهم دوخت. کالفه

چه    نم یبرسام توروخدا به اون دوستت زنگ بزن. بپرس بب_

 نه؟ ایسرش اومده. زندست  ییبال

  ه یو    ختمیر  یآب  وانیشدمو به سمت آشپزخانه رفتم. ل  بلند

 سر باال دادم. 

دستپاچه اش    نیاز ا  شتریب  تونمی. نمدهیاطالع مخودش  _

 زحمته.  ی کنم. االنم تو
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  نم ی رو بب  الیاگر دان  دونستمیحرفام دروغ بود. فقط م   ی همه 

م جونش  م  افتمی به  اش  تکه  تکه  نمکنمی و   خواستمی. 

 بکشمش.

 .شدمیداشتم با احساساتم صادق م تازه

م  یحس  یمعن  داشتم قلقلک  رو  دلم  ته    دا یپ   دادیکه 

 نابود کرد.  زوی اون همه چ یول کردمیم

 برسام؟_

رو برداشتم. همونطور    ونیزیزدم و کنترل تلو  هیاوپن تک   به

 لب زدم.   کردمی م نییکه شبکه هارو باال و پا

 ه؟یچ_

  یعنیبود؟    یکه بهت زد چ  ییاون مرد منظورش از حرفا_

 گفت؟یجوک م ؟ ی کردیداداشم آه و ناله م ریز

دادم و انگشت اشاره ام رو کنار    لشیتحو  ی زور خنده ا   به

 سرم تکون دادم.

 گفت باالخونش رو داده اجاره... الیدان ی دیمگه ند_
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 ادامه داد. مشکوک

 آخه تو... یول_

  وار یکه روم بود کنترل رو به سمت د  یخاطر فشار عصب  به

 طرف پخش شد.  هیش پرت کردم و هر تکه ا

 . ی کالفم کرد  گهی بس که کن د_

 .دی برچ لب

 متاسفم. _

 کنم. دایباز کردم تا قرص سر درد پ  یکی یکیهارو  نتیکاب

 سالم. شما؟_

رو   ی صدا  یحت هاشم  ها  ی صحبت    ر ی تاث  میمغز  ی نورون 

 حساس شده بودم. ی . بدجورذاشتیم

 من...  ارمیکوشا...؟ به جا نم ی آقا_

دو  عیسر سمتش  گوش  دمیبه  ب  یو  دستش  از    رونیرو 

کردم. دمیکش نگاه  رو  شماره  به    آببود.  الیدان.  رو  دهانم 
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رو به گوشم چسبوندم. دو طرف    یقورت دادم و گوش  یسخت

 خط سکوت برقرار بود که باالخره اون به حرف اومد.

 .شناسمی تورو بهتر از مال خودم م ی نفس ها  تمیر_

کرد.   دنی حبس شد. قلبم شروع به تند تپ نهیس ی تو نفسم

مه کرده بود هنوزم    ییحالم دگرگون شد. بعد از تمام کارها

عروسک باز  یحت نبودم.  شیب   یمن  منو  هاشم  حرف   ی با 

 آرومش بلند شد.  ی خنده .زاشتم ینم گهیدنه! ی. ولدادیم

ها  یدونیم_ دردناک  ی قو  ی مشت  سکوتته    یول  ی دار  ی و 

 .ارهیکه قلبمو به درد م

سخت  آب به  رو  ها  یدهانم  مردمک  لرزش  دادم.    ی قورت 

 حال داغونم بود. ی شدنشون نشون دهنده  س ی چشمم و خ

 چطوره؟  رضایعل_

 ... یخوبه ول شی حال عموم_ 

رو    اخم پلکم  دو  پشت  اشاره  و  انگشت شست  با  و  کردم 

 .  دمیمال
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 شده؟  یچ_

 حافظه اش رو به صورت موقت از دست داده.  _

 شدن چشم هام از تعجب دست خودم نبود.  گرد

   اد؟ینم  ادشی  یچیه  یعنی... یعنی_

 .  دیچ یگوشم پ ی بم و مسلطش تو ی صدا

 . یشیمتوجه م ینیخودت بب ینه وقت_

به    ینگاه  میننرم.    تونستمینم  یبه رفتن نداشتم ول  یلیتما

 . دیباری م یمهرانا انداختم که از سر تا پاش نگران

   م؟یایکجا ب_

 . فرستمی آدرس رو م_

بلند شدن صدا  عدی آدرس    ینگاه  میگوش  امکیپ  ی از  به 

ب همون  نظر    مارستانیانداختم.  مد  رو  افتاده  دور  و  پرت 

 داشت. 

 زندست.  یحافظشو از دست داده ول گهی. مرمیمن م_
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 . د یکوبدست رو دهانش  مبهوت

 .  امیمنم م_

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم.  کالفه

 . یبمون نجای نه بهتره هم_

  چ ی زدم. سوئ  رون ینکردم و از خونه ب  یاصرار هاش توجه  به

 روشن کردم.  نیآوردم و ماش رونیب

داشت.   ی کننده ا  جیگ  ریمس  یلیاز شهر دور بود و خ  واقعا

چند از  جا  ن یبعد  به  راه  کردن  گم  و   یاصل  ی ده توقف 

  کر یدر و پ  یب  ابونیاون ب  ی بلند ساختمان تو   ی نما.دمیرس

رفتم و در رو باز کردم. درست مثل    جلوواقعا عجیب بود.  

ا  ی روز به  خال   نجا ی که  کدوم    قایدق  ال یدانبود.  یاومدم  از 

که اون روز خودم رو    یاتاق  دنید  زد؟بایکارکنان حرف م

 ی زاده   حرومزدم.  شخندیکردم ن  میمال تقدبهش تمام و ک 

 آشغال! 
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اتاق بودم که دست  ی ره یخ   یشونم نشست. بو  ی رو  یاون 

و    دمیچرخاش بود.  ی. خود لعنتدیچی ام پ  ین یب  ی عطرش تو

به هم قفل   ی دندون ها   ی دستش رو به شدت پس زدم. از ال

 . دمیشده ام غر

 .یزنیبار آخرت باشه دست نجست رو به من م_

صورتش بود و کنج لبش متورم    ی مشت هام رو  ی کبود  هنوز 

 ! یو زخم

 کجاست؟ رضایعل_

 داد زدم. دهیجوابمو نم دمید یوقت

 ستم؟یمگه با تو ن_

غادت    نی. از ادیکوب  واریام رو گرفت و کمرم رو به د  قهی  هوی

 .دیرو چنگ زد و کنار گوشم غر  گلوممزخرفش متنفر بودم.

 ؟ی شل کردم نه؟ دم درآورد ی ادی افسارت رو ز_

قدرت    نیشتریمچ تنومندش گذاشتم و با ب  ی رو رو  دستم

  دم یفشار دادم تا از خودم دورش کنم. لرزش دستش رو د
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دستم    ی ضربه  میورزش  ی . به لطف رشتهدی عقب نکش  یول

مشتم رو باال بردم و محکم به    نباریسخت بود پس ا  یلیخ

سرم اکو   ی تو  شکسته شدن استخوان  ی صدا. دمی دماغش کوب

ب  کبارهیاز خون    ی ادیز  ی لیخ  حجمشد. و  زد    رون ی فوران 

اون لبخند   یبودم ول  یو عصب  زدنی. من نفس نفس مختیر

 . زدیم

رو قرمز کرد.    شش ی. رختیلب و دندانش ر  ی رو  ی ها  خون

 اش انداخت. یبه سرخ یبرد و نگاه رشیدست ز

 ناز شستت پسرم... ناز شستت._

 .دیشونه ام کوب ی شد و چندمرتبه رو  کینزد بهم

از حد    شیخواست هست که چوب خط هات ب  انایاح  یول_

 شن؟ی استاندارد دارن پر م

 زدم. ی ا قهقه

 .ی بخور یتونینم  یگوه چیه_
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گرفت.    ی باره خون جلو  کی هاشو  رو    ی قهیچشم  لباسم 

  ک ی چنگ زد و دنبال خودش کشوند.  تلو تلو خوردم و نزد

سمت همون   بهاجازه نداد.  یشم ول   نیبود با صورت پخش زم 

لعنت با    ی اتاق  و  کرد.   هیبردم  پرتم  داخل  به  محکم  هول 

به ساق پام زد. از    یخواستم به سمتش برم که لگ محکم

 ولو شدم.  نیزم ی رو  ادیدرد ز

زانو نشست. موهامو چنگ    ی ه روم رو سمتم اومد و روب  به

. محکم  دیلب هام کوب  ی از خونشو رو  س یخ  ی زد و لب ها

  از .دادی شکنجه م  یول  زدینم  بوسه.زدیم  کیو م  دیجویم

ناح تو  ه یدرد اون  چشمام جمع شد و آه    ی حساس اشک 

پهنش گذاشتم تا    ی شونه ها  ی رو رو  دستمگلوم خفه!   ی تو

ول بدم  هولش  عقب  ن  فیح  یبه  تکون   میکه  هم  سانت 

تقال  ازم.خوردینم در  ناباورانه  گرفت.  با    ژنی اکس  ی فاصله 

کش نفس  باز  بلع  دمیدهان  رو  هوا  ا  چشم.دمیو  از    ن ی هام 

 محکم به گوشم زد. یلیس ناگهان.شدیگشاد تر نم

 .دی کش ادیفر
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م  ی کار_ د  کنمیباهات  م  گهیکه  ترک  ذهنت  فکر  به  ن 

  امو ی. دنییایدن   نی. سهم من از ایتو ماله من  ؟ی دینرسه. فهم

 تورو نه.  یول دمی از دست م

انگشت اشاره اش رو    گونه هامو گرفت و محکم فشار داد. 

حرف هاشو به مغزم    خواستی . انگار مدیام کوب  قهیکنار شق

 کنه.  ق یتزر

که بخواد    یبا هر کس  کشمیبه خاک و خون م   ارویمن دن_

بگ  ازم  مجنگمیم  ره یتورو  م  درمی.  اش  تکه  تکه   کنمیو 

باش  یحت خودت  فرد  اون  فهمیاگر  پسرک   ی دی. 

 م؟یاتورینیم

  نیناخودآگاه از ا   دیسمت چپ گوشم خواب  ی ا  گهید  یلیس

خودم متنفر  از زدم.  هیگر  ریهمه درد و فشار بغض کردم و ز

رو گرفت و بلندم    کمرمزود جلوش وا دادم.  نقدریبودم که ا

شد و به سمت    بلندتخت انداخت.  ی کرد. دوباره من رو رو

 ی . با طناب درازدمیچ یپیکمد رفت. از درد پام به خودم م

 برگشت.
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توجه به تقالهام    یشکمم نشست تا تکون نخورم و ب  ی رو

  رش ی. هر چه زچوندی رو گرفت و دور پاهام پ  طناب لختم کرد.

 . امیب رونیب  تونستمینم زدمی پا م دست و

خزندگان شده    هی. شبدیچ یاون طنابو دور کل تنم پ  باالخره 

. با پا ستادیرو لبم زد. بلند شد و ا  یبودم. تکه چسب پهن

خوردم. سرم به کف    نیزدم و زم   چرخبه کمرم زد.  ی ضربه ا

 دردناکم بلند شد. ی برخورد کرد و ناله  کیسرام

چشم    باو تاب از کفم رفته بود.  ختیریم  نیی هام پا  اشک

نگاهش کردم. کمربند شلوارش رو خارج کرد    سی خ  ی ها

 بود انداخت. خیکه پر از آب   یظرف بزرگ  ی تو

ورودت آماده کردم. اون    ی برا  زویچ  از قبل همه   یدونیم_

 .ستی ن نجایام ا یکه دنبالش یپسرک

 خواستیاز جونم م  چهنگاهش کردم. پس کجا بود؟  متعجب

 وانه؟ یمرد د نیا

 .کردی. قطرات آب ازش چکه م دیکش رون یو ب کمربند
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 کنم. تیقرار نقاش_

رو  با و  برد  باال  توانش دستشو    نقدر یا.دیکمرم کوب  ی تمام 

انگ خودم رو بکشم.    خواستیشده بودم که دلم م  زی رقت 

 فقطاز دستم در رفته بود.  زدیکه به تنم م   ییشمار ضربه ها

حس    تونستمیم رو  خون  جوشش  و  پوست  شدن  پاره 

که برم گردوند.   شدیهام کم کم داشت بسته م  چشمکنم.

  من .زدیضربه م  رحمانهیام بود. ب  نهینوبت قفسه س  نبار یا

پسر مورد عالقه    مگهاون چرا؟  یحق داشتم که بزنمش ول

 آورد؟ یبال رو سرم م نیاش نبودم چرا ا 

قرن گذشته بود    یحت  ایساعت سال    قهیچند دق  دونمینم

رو  یول و  انداخت  رو  آور  رعب  اون جسم  تخت    ی باالخره 

که    ییطناب ها  ی باال نگاهم کرد. پاهاش رو رو  زنشست. ا

 گوشتم فرو رفته بودن فشار داد. ی تو

گر  ختمیرینم  اشک خون  جنون   من.کردمیم  هیبلکه 

  ی مصر  ی برده ها  هیکه قرار بود شب  ی . رابطه اخواستمینم

و  بخورم  شب  ریتحق  کتک  رو    هیبشم.  بشم  بسته  کرم 
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که غرورم    نی ادروغ نه...!  یخواستم ول  یم  عشق.خواستمینم

 .زدی بهم لطمه م  یلیگرفته شده بود خ  ی به دست اون به باز

کمر و    ریز  دستاومد و طناب هارو باز کرد.  نییپا  باالخره

با برخورد کمرم به مالفه ها   بلندم کرد.  زانو ام گذاشت و 

دهانم   ی حس بودن در جهنم بهم دست داد. چسب رو از رو

 کنار زد. کنده شدن پوست لبم رو هم حس کردم. 

  ی ضدعفون  پدبزنم.    یحرف  تونستمیبود و نم  نیسنگ  زبونم

  د یچ یدماغم پ  ی الکل تو  ی . بودیکشی زخم ها م  ی کننده رو

هاو   زخم  با حوصله  و  گردوند  برم  بزنم.  عق    ی باعث شد 

  ی آورد و با نوک انگشت رو  ی پمادکرد.  زیپشت سرم رو تم

کش هام  الدی زخم  از  صدا   ی .  فقط  هام  ها  ی لب    ز ی ر  ی اه 

 رو نداشتم. یحرف چی ه ییتوانا گهید.اومدی م رونیب

 ی رو جونمیبازوهامو گرفت و بلندم کرد. گردن شل و ب ریز

. شلوارم رو پام کرد  دیچ یرو دور تنم پ  بانداژسرشونه اش بود.

برداشت و بعد از آماده    ز یم  ی از رو   یسرنگ.دیو مالفه روم کش 
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تو کرد.  ی کردنش  فرو  تار  بعدشرگم  و   یکیفقط  بود 

 سکوت... 

 *** 

اشت که فقط  د  ی تنم چنان سوز  یکردم بلند شم ول  یسع 

تنم خشک شده بودن و   ی ها  زخمکردنم شد.  هیمنجر به گر

زور بلند شدم و به سمت   بهدرد داشتم...  یلی. خسوختنیم

 رو فشردم و بازش کردم.  رهی در رفتم دستگ

  ی بشد.  انیصورتم نما  ی و زردش جلو  دهیرنگ پر  ی چهره 

توجه به نگاه سوراخ کننده اش خواستم رد بشم که بازوام  

دستش   ی و تو  دمیخند  شلتوانمندش کرد.  ی دست ها  ریاس

 لَق زدم.  ادیز  یتعادل یاز ب

  خ یو س  یگوشتمو جدا کن  ی خوایم  ؟ی خوایم  یچ  گهید_

 ؟یبزن

  دم یدوباره همون سکوت اعصاب خورد کن رو ازش د  یوقت

 اش زدم.  نهیبه س یمشت
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حرف  _ مرتدِ   م؟یبکش  ی خوایم  ندفعه یا  وون یح  که یبزن 

 ؟ ی رفتارو باهام دار نی تو هستم که ا ی مگه من برده 

  اد یز  تی از عصبان  کردم ی و حس م  سوختیتنم م   ی ها  زخم

تا سر تنم نشسته.  ی عرق سرد رو دهانم رو قورت    آبسر 

نگفت    ی زیاون چ  نباریابهش زدم تا رد شم.  ی دادم و تنه ا

  ن یو پخش زم   د یدور سرم چرخ  ایلحظه دن  کی  ی برا  یول

 از نهادم بلند شد. آهشدم.

 آه... _

و    دمی. خودمو عقب کشستمیگرفت و کمکم کرد با  بازومو

 دستشو تکوندم. ی جا

 .یدست نجستو به من نزن شم یممنون م_

به سمت خودش کش  گردنم تو  دیرو  به زور منو  بغل   ی و 

که    ییتنگ دست هاش دور کمرم زخم ها  ی گرفت. حلقه

م   ی رو آتش  رو  بودن  ب  اشک.زدیپوستم  چشمم   رونیاز 

 تا رسوا تر نشم. دمیو لب گز   ختیر
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گرفتن ولم    شی که دسته گل خودتن آت  ییها  یلعنت  نیا_

 کن.

 ی شاهرگ گردنم نشست و بوسه   ی نرم و سردش رو  ی ها  لب

 ان یجر  تنم به  ی تو  موجرو آغاز کرد.  ی نرم و شل کننده ا

 دراومد. 

باز  یتونینم  گهید_ حتی بد   ی منو  د  ی.  نکن!   گهیفکرشم 

 . شمیخَر نم

 موهام رفت.  ی الاش البه  ده یکش ی ها انگشت

که   نیا  ی روش شکنجه بود. به جا  هی  میزمان قد  یدونیم_

عز و  بستگان  بدن  عذاب  رو  شکنجه    زانش یمجرم  رو 

 بسوزه.   شتریو خودش ب   نهیتا درد اونارو به چشم بب  کردنیم

 رو کنار زد.   میشونیپ ی سرکش رو ی موها

من از    یتنت خش افتاده ول  یتو فقط رو  ی اتور ین یپسر م_

با دارو    شهیتنت هست رو م   ی که رو  ی ام. آثار  یدرون زخم

 .ستین  دهید بیروح آس  ی برا یدرمان  یخوب کرد ول
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  یحی مل  لبخندروش زد.  ینرم  یبلند کرد و بوسه    دستمو

 کنج لبش بود.

. منو تو به  شهی که نم  فیرهات کنم. ح  تونستمیکاش م_

 ! نهیرید یانتقام ی برا می بش ی. تا قربانمیشد ریهم زنج 

بشر رو درک    نیا  اصالبود؟  ی باال انداختم. منظورش چ  ابرو

اکردمینم گاه  نقدری.  واقعا  بودن  نظر  ترسناک    یتودار  به 

 .دمیعقب کش خودمو.دیرسیم

هم ندارم. فقط   ی . عالقه ادمیاز صحبت هات نفهم  یچیه_

به    دیکجاست و حالش چطوره؟ با  رضای. علپرسمیسوال م  هی

 مهرانا خبر بدم. 

 به طرفم برداشت. یزد و قدم  ی شخندین

 بود؟ اروم کردن اون دختر؟  نیاومدنت ا ل یتنها دل_

 سپر کردم و سر تکون دادم. نهیس

که از قضا  یمرد روان  هیمن و  نیب ی آره وگرنه چه رابطه ا_

 باشه؟ تونهی زن و بچه هم داره م
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خند  نبار یا ادیبلند  احمقانه  طرز  به  خند  ی .    دنش یطرز 

ازش گرفتم    نگاهموبود اونقدر که...  یداشتنو دوست  ن یدلنش

دلش منو به تمسخر    ی رو از چشمم نخونه و تو  ی فتگیتا ش

هست که هنوزم هم دربرابر    یچه احمق  گفتیم  حتما.رهینگ

 سست عنصر!  نقدریمن ا

 . ستین نجایا_

ا_ راه منو کشوند  نیپس کجاست؟  تا کتکم    نجایا  ی همه 

 ؟یبزن

 باال انداخت. شونه

 من!  ی بایفکر کن ز ی هر جور دوست دار_

 زدم. واری به د ی و لگد دمیکوب ز یم ی رو  یخشم مشت با

 ش؟ینکن منو. بهم بگو کجا برد  وانهید  نیاز ا شتریب_

چون  گمیبهت م ی ول باستی بودنت هم ز وانهیکه د نیبا ا_

 .یبزن بیبه خودت آس ی حق ندار

 زد. رونیرو باز کرد و ب در
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 ...ایدنبالم ب_

  ده یکه گفت رو انجام دادم. سوزش پوستم امانم رو بر  ی کار

وسط سالن و زار زار    زدمیبود. اگر دست خودم بود زانو م

با لباس    یخانم  دیکه رس  مارستانیبوفه ب  به.کردمیم  هیگر

 .کردیفرم مخصوص اونجا نشسته بود و حساب کتاب م

 داغ!  ی دوتا قهوه_

به    خواستیکه م  ی زی چ  هیتکون داد و عرض چند ثان  ی سر

  ی رو به طرفم گرفت. برنداشتم ول  وانایاز ل  یکی .دیدستش رس

لذت بخشش    ی نگاهم کرد تا گرفتمش و گرما  رهی اونقدر خ

 رو به کف دستم چسبوندم.

 .دیکش  وانشیل ی لبه  ی رو رو  دستش

 بمونه.  نجایمسائل نتونستم بزارم ا ی سر  هی لیبه دل_

 کردم. اخم

 بدونم کجاست؟   دیخب من نبا_

 از قهوه اش خورد.   یکم
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 ! یعموم مارستانیب ی تو_

 گرد شد.  چشمام

  زو یاگر حافظش برگشت و همه چ  ؟یعموم  مارستانیب.. ب_

   ؟یلو داد چ

کردم    تیرفت و نشست. منم به اجبار ازش تبع  زیطرف م  به

 و نشستم. 

 نگران نباش چند نفرو گذاشتم مراقبش باشن! _

به    نه ی س  ی رو  ی ضربدر   دستامو کمرمو  و  کردم  قفل  ام 

 دادم.  ه یتک یصندل

 باورت کنم؟  ی نکنه هنوز انتظار دار_

  دم یدوخت. زمزمه آرومش رو شن  نییزد و نگاهشو پا  لبخند

 که گفت:

 من دلم را به تو دادم و سرم را بر باد! _

 !ههد؟به من دل داده بو 



 
148 

 

لباسام رو تکوندم. بدن دردم روانم رو به هم    بلند شدم و 

 . کردیحالت فقط داغون ترم م  نیاون در ا  دنیبود و د  ختهیر

 ؟یبر ی خوایم_

 رو بفرست.  مارستانیب شنی موندن ندارم. لوک ی برا یلیدل_

فرو بردم و    بمیج  ی رفتم. دستامو تو  رونیتند کردم و ب  قدم

  ی . منظورش چکردیدرد م قلبم.دمیکش  قیچندتا نفس عم 

براش؟ داشت  دردسر  من  خواستن  منو    اصالبود؟ 

با فکر    تونستمی نم  گهیبود. د  دهیو توانم بر  خواست؟تاب یم

 مرد ادامه بدم.  نیبه ا

 *** 

 به در اتاقم خورد. کالفه زمزمه کردم.   ی اتقه

 تو...   ایب_

و    فیو بعدش اندام ظر دی چیسرم پ  ی تو ی مانند ژ یق ی صدا

  ی دادم و موها  رونیرو به شدت ب  نفسمشد.    ان یالغر سارا نما

کنم    رونشیاز اتاقم ب   خواستی م  دلمنامنظمم رو باال زدم.  
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اتفاق  یول خاطر  برا  یبه  عذاب    ی که  بود  افتاده  برادرش 

 وجدان داشتم.  

 .  ستادمیا شی و بلند شدم. روبه رو دم یسیخشکم رو ل  لب

  شده؟یچ_

تلخ  ی ها  چشم لبخند  بهم دوخت.  رو  اشکش  با    یپر  زد. 

 .  کردیم ی لباسش باز ی گوشه

 لطفا اوضاعمو بدتر نکن. حرفتو بزن.  ستی حالم خوب ن_

اومد و دست هاشو دور کمرم حلقه کرد. صورت    هوی جلو 

نوک   ی لباسم گذاشت. رو  ی قهی  ی از اشکش رو رو  سیخ

 گردنم زمزمه کرد.  ی و رو ستاد یپاهاش ا

د _ دارم  موقعشمیم  وونهیبرسام  خ  تی.  من   ی لیداداش 

 .کنمی حساس بود. برسام... فکرمو منحرف کن. خواهش م

 داغشو از خودم دور کردم.  تن

ول_ متاسفم  برادرت  برا  ی کار  یبابت  من  دست  تو   ی از 

 . ادیبرنم
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پاهام    ی چشم ها   ی جلو به  از تعجبم خم شد و  گرد شده 

 بغض زمزمه کرد. باافتاد.

 توروخدا..._

حالتش اوضاعمو   نیا  ی ازش نداشتم ول  یکه دل خوش  نیا  با

بزنم که   یحرص بلندش کردم. خواستم حرف  بادگرگون کرد.

زد    سی گردنم فرو کرد و ل  ی . لبشو تودیمثل کواال بهم چسب

بوس ه  ذهنم.دیو  بود.  افتاده  کار  بوسه اش   یحس  چیاز  به 

 .دی چیپی سرم م  ی کلمه تو کینداشتم فقط 

 "انتقام"

باز  ی لعنت  اون  به خودش کرده بود.  ی چه یزن داشت و منو 

باز  نیبدتر تنم رو تکه    مینحو ممکن  داد و بعد کتکم زد. 

کرد. تالف   بغضپاره  دلم  داشتم.  درد   یداشتم. 

خو  کمرشو.خواستیم از  و  در  گرفتم  کردم.  دور    ک ی دم 

 تخت انداختمش. ی رو   یحرکت آن

 حواستو پرت کنم؟   ی نجوریکه ا  گهید  خواستی م  نویدلت ا_
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درشتش    ی سرخش بود و از چشم ها  ی لب ها  ی رو  لبخند

مشتم گرفتم و از   ی لباسش رو تو ی قهی.زدیم  رونی ستاره ب

  دستمو زد.  رونی ب  دشیو سف  ی دو طرف پاره کردم. تن بلور

  نگاهم بردم و از هم بازش کردم.  نش یسوت  نیبه سمت قفل ب

  نه ی ذهنم باس  ی تو  یول  د یچرخ  دشیدو تکه گوشت سف  نیب

 . خوردمیو حرص م  کردمیاش م  سهیمقا  الی ستبر و پهن دان

اون مرد    ریخودمو درگ  نیاز ا شتریب  دی. نبادمی آه کش  کالفه

 برام مضر و خطرناک بود. ی بدجور .کردمیم

زد. ناله   کیسینه اش رو به دهان گرفتم و م  ی برآمده   نوک

موهام فرو کرد و سرمو    ی کرد و دست و پا زد. دستاشو تو

 به خودش فشار داد. شتریب

  ی لبخند کنج لب  ریو من هنوزم تصو  کردیناله م  دانهیقیب

پاهام نشست.    ی شد و رو  بلندهام بود.  چشم  ی جلو  الیدان

داغ    تنش .دیلب هام چسوند و زبون زد و مک   ی لب هاشو رو

 ...الیبود. برخالف دان 
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 ی سارا با حرارت باال  ی ول  سوزاندی تنش منو م  ی با سرما  او

نم هم  ب  توتستی تنش  وجد  به  روباس.ارهی منو  رو    ی نش 

 نه ـ یسموج داد.  کشیخشتک شلوارم تکون داد و به کمر بار

 . کردیو چشم در چشم من ناله م دیمالیخودش رو م ی ها

 . گهیعشقِ دلم راست کن د_

شلوارم برد و آلتم رو چنگ زد. برخورد انگشت    ر یز  دستشو

مردانه امو به اجبار    ی نوکشون کم کم هورمون ها  ی هاش رو

 . کردی م داریب

تخم چشمام زل زده    ی پاهام برد. تو  نیو ب  خم کرد  سرشو

از دستاشو    یکیکرد.  یم  نییبود و دهنشو دور عضوم باال و پا 

خودش    ریرو به سمت لباس ز  ی گریرونم گذاشت و د  ی رو

که آلت    ی . به حداوردیدرش ن  ی رو کنار زد ول  شورتش برد.

خ   ویش و   ی نقطه  ی رو  انگشتشوشد.  انینما  سش یشده 

 ی اون صحنه   دنیدحساسش گذاشت و شروع به مالش کرد.

هم  به  سارا  وقاحت  از  حالمو  داشت  فقط  جذاب  مثال 
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و سرشو از خودم دور کردم. دهنش    دمیکش  موهاشو.زدیم

 از عضوم جدا شد. ی پاپ مانند ی با صدا

 زد.  یو چشمک دیدهانش کش  ی دستشو رو پشت

 خوش مزه بود._

 هاش زد.وسط پا  یلیباز کرد و س پاهاشو

برا  ایب_ تضم   ی توام  بخور.  طعمش    کنمیم  نیمنو  عاشق 

 . یبش

م  یحت باعث  بزنم.  شدی تصورشم  عُق  بخواد   دستشودلم 

 هیتک  واریچرخ دارم رو به د  یگرفتم و بلندش کردم. صندل

  ی رو  اومدینم  دلمانداختم.  یصندل   ی رو  فشویدادم تن ظر

 رو بدم. ارزشش رو نداشت.    بش ی تختم ترت

 پاهاتو بزار رو دسته هاش. _

 که گفتمو انجام داد.  ی کار

 خوبه. هات تر...  نم یا یول دادمیم  حیتختو ترج_
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تنش فرو    ی خودمو تو   یمتیمال  چیزدم و بدون ه  ی شخندین

 باکرد و دستاشو دور گردنم انداخت.    یقیمع  ی ناله کردم.  

 . دیکشیپوست کمرم رو خنج م  زدمیکه م ی اهر ضربه  

 اوممم... تند تر...  _

 ی صدارو گرفتم و تند تند حرکت کردم.    یصندل  ی ها  دسته

ها  یصندل   ژیق  ژیق ناله  و  آه  متشنج     ی و  اعصابمو  سارا 

 .کردیم

من به طرز    ی ول  کرد یم  ی پاهام دلبر   ی رو  بای لعبت ز  نیا

شده  پرس    واریو د  الیتن دان  نیکه ب  ی لحظه ا  ی احمقانه ا

 ی تو  یحتداشتم.  ادیو به    خوردیتنم ضربه م  ی بودم و تو

  ت یام شد برام جذاب  بیکه ازش نس  ییکتک ها  طیشرا  نیا

از دستاشو    یک یو    دیباال کش   خودشوداشت تا سارا...  ی شتریب

  لب به طرف شلوارم برد.  گشویدور گردنم حلقه کرد و دست د

 شم گذاشت.وگ ی الله  ی رو

 کمم برات؟   ده؟یچرا خواب_
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 تاخودمو گرفتم تا آه نکشم...  ی حرف نگاهش کردم و جلو  یب

حت تو  ا  ی نگم  ها  ی ذره  استاندارد  نزد  ی به    ک یمن 

  ه ی لبخند مرموز و    هیمرد جذاب با    هیمن    استاندارد.یستین

لعنت به دل احمقم که بعد از اون همه    آخزدست.  خیتن  

 . خواستمشیوار م وونهیکتک خوردن هنوزم د

کنارم بود...   یداشتم. وقت  ازیبهش ن   یکه نبودم. ول  عاشقش

 .  بردیخونمو باال م جانی اما ه کردیکاملم نم

  ی زیچ  نیچنبودم.    ی فرار  بی عمر از فراز و نش  کی که    یمن

بدجور نظرمو    یول  دیرسیکه ترسناک به نظر م  نیبا وجود ا

بود.   کرده  جلب  خودش  نظر    وبه  به  سخت  هم  ترکش 

 . دیرسیم

 :  دمی دهنش فشار دادم و کنار گوشش غر ی دستمو رو  کف

 خوابام ناله کنن. ریدوست ندارم ز _

. دمشیعقب کش  عیبه کف دستم زد که سر  ی سیجواب ل   در

  ی به ضربه زدن تو  ی شتریگردنش رو گرفتم و با سرعت ب
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ادامه دادم.   ی زودتر تموم بشه. تکون   خواستمیم  فقطتنش 

  دن یخم کردم و با د  سرمو.  میخوردم و همزمان ارضا شد

دهن    باتم سرخ از خون بود.  آل اتصال بدن هامون اخم کردم.

 عیسر.دیگز  یفضا بود و لب م   ی باز نگاهش کردم که هنوز تو

 . دمیکش رونیخودمو ب

 تو... تو... _

 . دیخمارشو بهم دوخت و خند ی ها شمچ

ن  ه؟یچ_ ا  یستیخوشحال  اول   نی از  تقد  نیکه    مت یبارمو 

 کردم؟ 

 بود. ختهیموهام زدم. اعصابم به هم ر ی تو یچنگ

نداره.    ی. به منم ربطستین  ریجبران پذ  ی که زد  ی گند  نیا_

  م یخودتو ترم  یبهت پول بدم. اگر دوست داشت  تونمیفقط م

 .یکن

 و خودشو پوشوند.   ستادیا
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دخترانگ_ گرفت  ی تو  پردمو    یداشت  یوقت  یعنی.  یمنو 

 ؟ی متوجه نشد ی زدیم

 کرد.   اخم

بهتره د_ احمق،  نزن  گهیدختر  بایزر مفت  از کجا    د ی. من 

از اتاقم.   رونی برو ب   شدم؟یخون م  ی متوجه اون دوتا قطره ها

 زود باش.  

 نگاهم کرد و سرشو تکون داد.  یکم

 بهت متصلم برسام خان!  شهی تا هم یول  رمیاالن م_

اما بعد ها...گهیمیچ  دونستمیاون لحظه اصال نم  ی تو  به. 

خودم جمع   ی سمت حمام رفتم و بعد از پر کردن وان تو

  ی و کنج لب  کی کوچ  ی لبخند ها  ریتصوشدم و اونجا نشستم.

. بدن تنومندش، رفتینمچشم هام کنار    ی از جلو  الیدان

شکنجه   یحت  زد،ی که م  ییبایز  ی اخم کردن هاش، حرف ها

هاش... شک  مطمئندادن  گرفتم.  عقل  زوال  که    ی بودم 

خ  ریز   سرمونداشتم. کردم.  فرو  م  یلیآب   خواستیدلم 
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کش  ی ول  امین  رونیب عقت  به  منو  بدنم    نفس .دیناخودآگاه 

 . دمیام رو به عقب کش یشونیپ ی تو ی نفس زدم و موها

 . شمیم  یدارم روان_

 ی تنم خودم رو رو  دنیاومدم و بدون پوش  رونی حمام ب  از

  ی سقف زل زدم. در آن واحد هزاران فکر تو   بهتخت انداختم.

خودم جمع شدم    ی توبود.  یانگار مغزم خال   ی سرم داشتم ول

بهتر خواب  بستم.  رو  چشمام   کاش بود.  نهیگز  نیو 

رو از سرم    الیلحظه ام که شده فکر دان  کی  ی برا  تونستمیم

 بندازم.  رونیب

 ** 

 یو تکون  دمیموهام نال  ی ال  یحس حرکت نوازش وار انگشت   با

  یصورت خنث  دنی خوردم. چشم هامو باز کردم و بعد از د

 ستاد یقلبم ا الیدان
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رو  پلک تند  تند  م   ی هام  بررس  طی تا شرا  خوردیهم    یرو 

ول ه  ییتوانا  یکنم  مغزم هنگ    ی کار  چیانجام  نداشتم  رو 

 کمرم رو نوازش کرد. ی رو ی ها زخمبود.

 برات کرم آوردم._

 شکم بخوابم.   ی داد و مجبورم کرد رو تکونم

دندون هام    نی ب  از.دیزخم هام کش   ی دستش رو رو  انگشت

زد و صورتم از درد و سوزش   رونیب  ی مانند  سیه  ی صدا

 اونها جمع شد.

 کنم؟یم یچه غلط نجایا یبپرس ی خواینم_

 ؟ ی چرا اومد_

 نم دارم رو نوازش کرد.  ی موها

صبر کردم    یل یجا گذاشته بودم. خ  ی اتورینیپسر م  هیچون  _

 فرسا شد. طاقت ی دور گهید یول

 . دیسمتم خم شد و عطر موهامو نفس کش به

 ...یول ی دیم یخوب ی بو_
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کش  پسش باالتر  رو  مالفه  نشستم.  و  رو    دمیزدم  تنم  و 

 پوشوندم.

منو تو بود فراموش    نیب  ی... هر چالیتموم شد دان  گهید_

 منم... ی دار کن. تو زن و بچه

 اش رو به مال من چسبوند.  یشونیپو موهامو باال زد.  دیخند

 .میشد ی مساو گهیداالن _

 ؟یچ یعنی_

زخم    ی اش چسبوند و انگشت هاشو رو  نهیزور منو به س   به

 . دیپشت کمرم کش ی ها

ساعت  یدونیم_ تا    شهیم  یچند  کردم  کنترل  که خودمو 

 ادبت کنم. اموی. تا ن امیباال ن

جن  ؟یگیم  یچ_ م  ؟ی شد   ی بازم  کار    ی خوایبازم  کتک 

 ؟یکن

  ی که با چه وضع  دمیسارا رو د  شتیپ   ومدمیداشتم م   یوقت_

که چطور    نیکرد. ا  فیبرام تعر  زویزد. همه چ  رونیاز اتاقت ب
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  ن یرفته چطور ب  ادتی.  یماله من  ی با کردن اون فراموش کرد

 ؟یرفتی و به گا م ی پرس شده بود واریبدن منو د

 اش زدم.  نهی تخت س  یمشت

خونم و منو به خاطر    ی تو  ی ا یب  ی . حق ندارال یبس کن دان_

ه قضا  از  که  ربط  چ یروابطم  بازخواست    یگونه  نداره  بهت 

 ؟ی. اوکیکن

.  دیزد و مچ دستامو گرفت و به سمت خودش کش  ی لبخند

 تنش پهن شدم. ی دوباره رو

 که ماله منه. ماله منه!  ی زیبهت گفتم چ یزمان  هی ن،یبب_

 کنمیبهش بخوره شده پوستشو م  گهید  یکیاثر انگشت    اگر

 .کنمی م زشی و تم

 در بلند شد.   یتقه   ی راه بندازم که صدا  ادیداد و فر  خواستم

 .میجان، برسام جان بابا، ناهار حاضر شده. منتظر الیدان_

  آب به چشمام زل زده بود.  میجواب دادن به بابام مستق   بدون

 دهانم رو قورت دادم. 
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 . میایباشه. م_

 .چوندم ی بلند شدم و مالفه رو دور خودم پ عیسر

 لباس بپوشم.  خوامی. می بهتره بر_

حال  ی شخندین در  و  تو  یکیکه    یزد  دستاش    ب ی ج  ی از 

نزد بهم  بود  با کش  کیشلوارش  و  مالفه    ی گوشه  دنیشد 

 تخت.  ی پرتش کرد رو

 .ی دار اجیاحت تیزور نزن. به انرژ ادیز_

توجه به نگاه ذوب کننده  . بدون  شدمیم  وونهیداشتم د  رسما

بهش زدم و در رو   ی شدم. تنه ا  دنیاش مشغول لباس پوش

 باز کردم.

و شونه به شونه    دیکه بهم رس  رفتمیم  نییاز پله ها پا  داشتم

 .ستادیام ا

 با ادب باش._

به پدر و مادرم لبخند زدم.   دمیکه رس  ی ناهار خور  زیم  به

دان اونها  تعارفات  از  نشست.  الی بعد  کنار    قایدق  اونم هم 
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گوشت    ی و چنگال رو محکم فشار دادم و تکه ا  قاشقمن...

  مادرم .  کردندیخانم داشتن سوپ سرو م  میو مر  ساراخوردم.

 بحث رو شروع کرد. 

عل  میمر_ نم  رضایجان  روز  چند  ؟  هم  نمشیبیکجاست   .

 .میباغ مونده هم نگران خودش شد ی کارا

چنگ    زیم  ی و به لبه  د یگلوم پر  ی اومدن اسمش غذا تو  با

 .دیچند مرتبه پشتم کوب الی دانزدم.

 نگران نباش _

کنار گوشم زمزمه کرد و نامحسوس شونه ام رو    یآروم  به

 فشار داد.

 .میداشت یمشکل خانوادگ هیرفته سفر.  ی چند روز_

از    یول  گفتینم   ی زی. چمیهر دو مشکوک شد  الیو دان  من

بود. ا  سارانگاهش معلوم  از  بهونه  نیقبل  به   ی که رد بشه 

 . دیرانم کش ی رو زی م ری سرو سوپ دستشو از ز
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دفعه   کیو خوردن غذام رو ادامه دادم.  اورمیخودم ن  ی رو  به

 گفتم. یکه آخ دی چی ران پام پ ی تو  یقیدرد عم

 قطع کرد. الیحرفشو با دان بابام

 شده برسام؟ یچ_

 .دمیزور خند به

 .دیادامه بد یچیه_

به سمت آلتم حرکت کرد    نبارید و اکر  شتری دستشو ب  فشار

 . دیچشمم چرخ   ی چنگش زد که اول و آخرم جلو ی و جور

 .کنمیپوستتو م_

واقعا از سالمت روان خودم خبر نداشتم. بعد از تمام    گهید

که سر آورد باز هم    ییکه باهام کرده بود و بالها  ییکار ها

خودم  لذت    ی رو  شت یاز حضورش در کنارم و اعالم مالک

 .بردمیم

بود و   ستادهیظرف هارو برداشتم و به آشپزخونه رفتم.سارا ا

 . نداختیرو برق م وانایل
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.  یچرت با خودت نکن  ی و فکرا  ی بهت گفتم دهنت و ببند_

 آخه؟   ییپررو  نقدریچرا ا

 ابرو باال انداخت.    نهیدست به سداد.    هیتک  نکیو به س  دیخند

 حاال من شدم پررو؟ هوم؟  _

 شد و کنار گوشم زمزمه کرد.   کینزد بهم

پ  ادتینکنه  _ ساعت  چند  ازم    یزگ یدوش  شیرفته  منو 

 هوم؟   ؛یگرفت

 .  دمیزدم و غر  کنارش

بدون. کاسه_ لبر  ی دختر جون حدتو  باالخره  منم    زی صبر 

 .  ستمیصبور ن نقدریا شهی . من همشهیم

گردنم جا    ریگذاشت و سرشو به زور ز   امنه یس  ی رو  دستاشو

 کرد.  

  دی . من انتخابت کردم بایکنی نم  دایاز دست من نجات پ _

باش فرقیبامن  برام  وقت  ی.  م   ینداره  راست    ینیبیمنو 
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و   خوامتیکه من م  نی. مهم ایسنج   تو کار هم  ای  یکنینم

 .ارم یبه دستت م

 بار با شدت به عقب هولش دادم.  نیا

نابودت کنم.   تونمیبشکن م  هیکه با    یدونیاحمق نشو. م_

 باال... اریمنو ن ی پس اون رو

ب_ عز  ادیبزار  وقت زمی باال    شتریب  یشیم   یعصب  ی. 

 . پسندمتیم

پر صالبت    ی بهش بدم که صدا   یجواب دندون شکن  خواستم

 . دیچی سرم پ ی تو الیدان

 ؟یترسی. از منم نم یترسی از برسام نم_

. کامال مشخص بود که دمیرو به وضوح د  اشافه یشدن ق  زرد

 کرده بود؟ دشیآخه چرا؟ نکنه تهد ی. ولدهیترس

بعد سر  یکم و  نگاه کرد  ما دور شد.  عیبهش    اخم از کنار 

 ابروهام نشست.  نیب یقیعم

 ال؟ یدان_
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 نگام کرد. مچشو گرفتم و فشار دادم.  فقط

 ؟ی دیجوابمم نم گهید_

 نوازش کرد.  موهامو

م  گهید_ ادبت  گذشته  کنمیفقط  دادن  جواب  از  تو  کار   .

 پسرکم. 

 دادم و بهش پشت کردم.  رونیپر حرص ب نفسمو

و نظراتشون    ونیزیتلو  ی سالن بودن و صدا  ی و مادرم تو   پدر 

 دونم ینمبه راه بود.  دنیدیکه هر روز م  یترک  الیراجب سر

  ن ی زم  ری طرف ز  بهسراغ من.  ادی گفته بود تا ب  یبهشون چ

ها بود    مدتخونمون رو باز کردم.  یرفتم و در سالن ورزش

تمر ولمیکردینم   نیاونجا  تم  ی.  روز  تا   کردنیم  زش ی هر 

باشه.  ی برا آماده  با    لباسموورودمون  و  درآوردم  تنم  از 

به سمت دستکش ها  ی باالتنه  تا    ی لخت  رفتم  مخصوصم 

 دستم کنم.
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در هوا که وسط سالن   ی سهیبه ک  ی ا  ضربه بوکس معلق 

 بود زدم و محکم گرفتمش تا ثابت بشه. زونیآو

چه   قایدونم دق  یبهش زدم و ادامه دادم. نم  یمحکم  مشت

 یشونی شده بودن و از پ  حسیبازوهام ب  یقدر گذشته بود ول

 تا نوک پام غرق در عرق بود. 

م  ی زی هرچ  ی اد یز  یدونیم_ کشتن  به    ی حت  ده؟یآدمو 

 !  ی ادیورزش ز

  واریبه د  نهیکه دست به س   دم یرو د  الیچرخوندم و دان  سر

هارو از دستم باز    دستکشکرد.    یدادم بود و نگاهم م  هیتک

  ک ی آب رو برداشتم و    ی بطرانداختم.    نیزم  ی کردم و رو

کش سر  رو  دمی نفس  آخر  در  ر  ی و  صورتم  و  و    ختمیسر 

 نموند.  ب یصن یام هم ب نهیس ی قفسه

 .ستادمیرفتم. و رو به روش ا جلو

 ؟یینجایا یاز ک_
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تو  نیا  ی جا  به بده  رو  جوابم  و    بشیج  ی که  کرد  دست 

دوز گل  ا  ی دستمال  رو  رونیب  ی شده  و    ی سیخ  ی آورد 

 . دیصورتم کش

 .یزنی برق م ی ادیز_

مشت توانمندش    ی خودمو عقب بکشم که بازومو تو  خواستم

 کرد.   ریاس

 تکون نخور. _

بودم که حرارت نفس هامون به پوست    کیبهش نزد   اونقدر

خشک    ی عجله ا  چیه  یرو ب  صورتم .  کردیهم برخورد م  ی ها

فرمش  خوشرنگ و خوش  ی لب ها   ی و من نگاهم رو  کردیم

کردم    یدهانم رو با استرس قورت دادم و سع  آبقفل بود.  

ذهنم در    کل.  تونستمینم  یول حواس خودم رو پرت کنم  

که    ی جوراون بود.    ی حال فکر کردن به طرز بوسه زدن ها

  سش ی. برخورد زبان خدیمکیو م  گرفتیم  ی لب هامو به باز 

 با مال من... 
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رو نوازش    انگشتش.  کردیحالم رو دگرگون م  هانیا  ی همه 

 .دیلبم کش ی گونه باال

 . بارهیم یعطش و تشنگ ی قشنگت شعله ها  ی هااز چشم _

دستشو دور گلوم قفل کرد. پشت سرم    نبار یو ا   د یچرخ  دورم 

خ  ستادهیا تن  و  ها   سمیبود  لباس  با  و    یانیاع  ی مماس 

 بود.  باشیز

فر _ رو  داره خواستن  به سلول وجودت  . کشهی م  ادیسلول 

 ؟ ی ریخودتو بگ ی جلو یکنیم یسع ی دار

 لب هام جا گرفت.  ن یانگشت شستش ب نبار یا

رو به    ی خوایکه م   ی زیچ  ؟یخودتو نابود کن   ی خوای چرا م_

 ؟ی خودت ممنوع کرد  ی . چرا منو برااریدست ب

 گرفتم. دستش و ازش فاصله   ریز  زدم

 ! یستی. مال من نی ا گهید یکیچون تو ماله _
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داغش   ی بردار نبود. دنبالم راه افتاد. حرارت نفس ها  دست

  کردمی و حس م  سوختیام م  نهیس.زدیگردنم آتشم م  ی رو

 و آسمون معلق شدم.  نیزم نیب

باشم. همونطور که م  خوامیمن م  یول_ تو  تو   خوامیماله 

 .یماله من باش

 زدم و گفتم.  ی پوزخند

دار_ زن  بچهی تو  همی دار  .  من  اطالعت  ضمن  سه    ن ی. 

 دختر باکره بودم.  هیمشغول کردن  شی ساعت پ

ب  گردنم استخوانم  و  گرفت  محکم  پشت  از  فشار    نیرو 

م له  داشت  تو  نم.شدیدستاش  نشست     ی اشکم  چشمام 

 فلج شده بودم. یبه ساق پاش بزنم ول ی لگد  خواستمیم

ن_ ا  ستیمهم  به  تنتو  بار  بفروش  نیچند  اون  اونقدر  یو   .

لمس هاشون   ی جا  هیال  هیبشه. اونقدر ال  زیتا تم  سابمشیم

شالق و  کاردک  با  م  رو  جدا  گوشتت  پوستت    کنمیاز  تا 

 سمتش و هولش دادم.  دمیچرخبشه. ریتطه
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 هوم؟   ؟یهست ی ک ی فکر کرد_

 .انداختیتنم م ی و لرز تو  کردیباال بهم نگاه م از

 صاحبتم._

ازت سر    یمن کل  که؟یمرت  یکه صاحبم باش  وونمیمگه ح_

 من...  ی برا یستین  یچیتو مخت فرو کن. تو ه نویترم. ا

کوب  ی رو  ی محکم  یلیس تو  دی لبم  خون  گس  طعم   ی که 

 دهانم پخش شد.

 .ی لطافت رو ندار اقتیل_

 دورم کرد.  دنی به چرخ  شروع 

با زدن ادبت    خوادی . قشنگ مشخصه دلت مخارهیتنت م_

کله پوکت   ی تو   دمیبهت دستور م  زادی مثل آدم  یکنم. وقت

 .رهی نم ی زیچ

رو  خواستم کفششو  و  نداد  اجازه  که  بشم  کتفم   ی بلند 

خودم جمع شدم. مچ پاشو   ی گذاشت و فشار داد. از درد تو

 گرفتم.
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 .یزنی م بیبهم آس ی نکن دار_

طرفم خم شد و موهامو چنگ زد. مجبورم کرد سرم رو    به

 .کردیم  تمیبلند کنم. کشش موها و گردنم به سمت عقب اذ

 آخ... _

 داخت.به لب پر خونم ان ینگاه

 ؟ی درد دار هیچ_

  نم یاش شدم که هولم داد و پخش زم   ره یدر سکوت خ  فقط

 .دی ران هام نشست و گردنم رو باال کش  ی کرد. رو

رو  ی اقلوه   ی ها  لب سردشو  ها  ی و  من    ی لب  خون  پر 

مک   انهیوحشگذاشت. به  م  دنیشروع  خون   دیجوی کرد.  و 

 دیلغزیزبونم م  ی رو  زبونش.دی کشی از گوشتم رو سر م  ی جار

رو هاش  دست  م  ی و  حرکت  خط    کردی تنم  و 

رو    ی ها  ناخن.انداختیم کمرم  پوست  بلندش  نسبت  به 

گرفتم   بر  در  رو  بدنم  سر  تا  سر  سوز  و  بودن  کرده  زخم 

  ن ی زم  ی رو  نهیبا شکم و س  نبار یرو برعکس کرد و ا  تنمبود.
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خنکا و  اتشکپار  ی بودم  تضاد  و  گ  نیت  کرده    جمیتنم 

. با ترس گردن کج کردم  دیکش  نییام رو پا  یورزش   شلواربود.

 .کنهیشلوار خودش رو هم باز م  پی داره ز دمیو د

  ی تا فرار کنم ول  دمیکش  نیزم  ی رو مثل خزنده ها رو  خودم

قلبم از    ی الحظه  ی ضرب واردم شد و برا  کیعضو بزرگش  

کش  دنیتپ ها  با.دیدست  چشم  و  باز  به    ی دهان  زده  وق 

بود  انیپشتم در جر ی تو ی چنان درد   کردمی کت نگاه مپار

 . ختنی تنم ر ی آهن ذوب شده رو کردمی که حس م

بدن هامون    اتصالکه    نیرو گرفت و بلندم کرد. بدون ا  کمرم

 رو از هم جدا کنه بدنم رو دوال کرد و بهم ضربه زد. 

درد رابطه    ازرو چنگ زدم.    نی ام بلند شد و زم   هیهق گر  هق

مرد زن و بچه دار    هی. از خفت همخوابه شدن با  زدمی زار نم

ول  خواستم.سوختمیم و  ن گرد  یازش جدا شم  رو گرفت  م 

رو کرد  بشم.    ی مجبورم  بلند  قفسه    کمرم دوزانو  به  کامل 

سوراخم عقب و جلو   ی وار تو  وونهیدبود.  دهیاش چسب   نهیس

الله   ی ها  لب.شدیم باز  ی نرمش  به  رو  رفت.  گ  ی گوشم 
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گوشت دستم فرو کردم تا لذت نبرم از    ی هام رو تو  ناخون

 ...فی و کث عیسر  ی هوسباز نیا

خ  ی رو  یکنترل  چیه   یول به    یسیلنداشتم.  انتکارمیبدن 

 گردنم زد. 

 خوشمزه است._

کوبدمینال   اریاخت  یب دهانم  به  التماس    دمی.  و  خواهش  تا 

ب تا  ا  شتر ینکنم.  نشم.  نیاز  رو  دستشخرد  و  اومد    ی جلو 

حس شده   یواقعا ب  گهیآلتم نشست. شروع به مالش کرد. د

 لذت ؟  ای از درد بود  دونمی . نمکردمیم هیگر فقطبودم.

ول  رابطه بود  از جمالت عاشقانه  پر  انبار سکوت    یقبلمون 

 کرده بود. اریاخت

دستم رو عقب بردم و دور گردنش حلقه    شدمی سر م  داشتم

پا  ناخودآگاه کردم. به  رو  تا    نییباسنم  داذم  فشار  اش  تنه 

و کمکش حرکت    دم یگز  لبعضوش درونم فرو بره.  شتریب

ها شهوت آدم رو کور  وقت  یکردم. واقعا راست بود که بعض
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آلتم حرکت داد و چنگش زد.    ی رو  شتریرو ب  دستش.کنهیم

 . ارهیاز جا درش ب خواستی انگار م

که هنوز تا نصفه داخلم بود خمم کرد و مجبورم    یحال  در

باسنم زد و   ی رو   یمحکم  یلیکرد چهار دست و پا بشم. س 

 ستون کرد تا پخش نشم.   نی زم   ی حرکت کرد. دستام رو رو

 . کردیکمکم م شتر یب نیرو گرفته بود و ا  کمرم

سختم    یلیبود و خ  دهینکش  ن ییو شورتم رو از جلو پا  مشلوار

 . دمیکشی بود و عذاب م

  ی و تو  دمیکش  ی که اجازه نداد . آه بلند  ارم یدرش ب  خواستم

ارضا شدم. خ ام رو حس    سی لباس هام  ران  شدن کشاله 

 ان یتنم به جر  ی داغش تو   عیکه ما  زدمی کردم. نفس نفس م

 در اومد.

و مجبورم کرد    دیخواب  نیزم  ی . خودش رودی نکش  رونی ب  ازم

تنش از پشت دراز   ی باسنم رو ی که آلتش تو یمنم در حال

 بکشم. 
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چون دستش    شدی نم  تیاذ  ادیانگار ز  یبودم له بشه ول  نگران

 به خودش فشارم داد. شتر ی رو دورم حلقه کرد و ب

رو  دستش  وار  نوازش  م  ی رو  حرکت  کمرم  دادیتنم   .

پاهام باعث    نی ب  یو لزج  یسی وحشتناک درد بود و حس خ

 حالم بدتر بشه. شدیم

 زمزمه کردم. ی گرفته ا ی صدا با

 ولم کن.  گهید ی کارت رو که کرد_

  م ی. از ندیبدنش رو کنار کش  یسرم بود ول  ری هنوز ز  دستش

 صورتم شد. ی ره یرخ خ

 .یستیتو آدم ن_

 لبخند زد.  یکنه ول نیدوباره بهم توه خوادی کردم م فکر

 .یست یفرشته ام ن_

موها  با هاش  رو  ی انگشت  از  رو  ام  کرده   ی شونیپ  ی عرق 

 باال زد.  سمیخ

 خاص!  زیچ هی. یناب زیچ هی_
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هنوز احساسم کامال    دونستمی نگاه کردم. ته قلبم م  بهش

روح و جسمم  ی همه تسلطش رو نیا ازبهش مدفون نشده.

 بودم. زاریب

  ت ی وضع نیا  ی برا ی حیچه توض ؟ یداخل چ  ادیب  یاگر کس_

 برو کنار. ؟ی دار

دو انگشت اشاره و انگشت شست لب هام رو گرفت و فشار    با

 داد.

  یخاص  تی. وضعکنمی با توام به خودم افتخار م  یمن وقت_

زوج    ی . مگه عشق بازمیباش  حش ی که ملزوم به توض  میندار

 به؟ یها عج

 کردم.  ی ادهان باز از تعجب تک خنده  با

 . برو کنار. ستایحالت خوب ن یواقع_

رفته بود   نیام ازب   ی انرز  ی همه یکردم هولش بدم ول  یسع

 تنم نداشتم. ی تو یو االن واقعا جون

 .اریبه خودت فشار ن_



 
179 

 

دستم رو گرفت و بلندم کرد. کشان کشا منو دنبال خودش   

 مخصوص گوشه سالن نشوند. یصندل ی برد و رو

شلوارش رو بست و لباس هاش رو مرتب کرد. قبل از    پیز

 پر تحکم گفت.  یو لحن ی جد  یبره با نگاه رونیکه ب نیا

 تا برگردم. ینینشیم جان یهم_

لگد   یوقت تو  دمیکوب  نیزم  ی رو  ی رفت  درد  باسنم   ی که 

 زدم.  ی . داد بلند دیچ یپ

 آخ خدا لعنتت کنه._

 چپ . خودش بود.ذمیبه شونه ام از جا پر  یبرخورد دست   با

 چپ نگاهم کرد.

 .ی پررو شد یلیخ_

 چشم چرخوندم. کالفه

  ی نداره جناب اقا  ریمسخره ات روم تاث   ی ها  اون نگاه   گهید_

 دکتر کوشا...!

 کرد.  حالمی حواله صورت ب ی شخندین
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 استفاده کنم.   دیجد ی از روش ها دیپس با_

ب  حیترج و  کنم  سکوت  نکنم.   ششیآت   شتریدادم  تند  رو 

دادم و منتظر    هیتکنداره.    یاعصاب درست حساب  دونستمیم

شورت و لباسم    شلوار،رو انجام بده.    خوادیکه م  ی شدم کار

  یکه تو  ییرو در آورد. با جعبه دستمال مرطوب و خوشبو

 دستش بود به جون تنم افتاد. 

که دستش    یآب   ی . با بطرکرد  زی رانم رو تم  ی هاکشاله   آروم

 بود صورت عرق کرده ام رو شست و بعدش خشک کرد.

لباس هام رو    ی . همه ستمیرو گرفت و مجبورم کرد با  دستم

 آب رو جلوم گرفت.   ی تنم کرد و در آخر بطر

 بخور...  _

. بهم دونستیمن رو هم م   یزمان تشنگ   یبودم. حت  متعجب

  ی تو  یابکه دست هاش به طرز جذ  ی پشت کرد و در حال

 بودن زمزمه کرد.  بشیج

 وجودتو!  ی . همهشناسمیتو رو م ی من همه_
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که به پدرم    میزد  رونیدو شونه به شونه هم از سالن ب  هر

 دهانش بود گفت  ی تو پشی که پ یحال در.  میبرخورد کرد

بابا،  _ تعط   هیبرسام  دانمیبود  لیروز  کال  ما    الی.  از  رو 

 ها...  ی دیدزد

 . دمیزور خند به

 .  دادمیدکتر سالن ورزش رو نشون م  ی داشتم به آقا_

. مثل  ستیکه مثل پدرت تن پرورده ن  الی. دانی خوب کرد_

 خودت ورزشکار.

گذشت تا اون دو باهم به طرف اتاق    یبه خنده و شوخ  یکم

  رون یاز اون خونه ب دی. بادمیکش  یراحت نفسکار بابا رفتند. 

ا  دمیلنگی م  یطرز مضحک  به.  زدمیم ناخوشا  نیو    ند یهم 

 ...  ندیبود هم خوشا

 *** 

بلند   میگوش  کشنیفینوت  ی نشسته بودم که صدا  نیماش  ی تو

 تلگرام بود. وارد شدم. شماره ناشناس بود. ازشد.
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کم بود و   نترنتی. سرعت اشدی بود که داشت باز م  یلمیف

 .کردی م میعصبان

 اخماکانت شدن شماره همانا...  تیهمانا و دل  لمیشدن ف  باز

 کردم. 

 شد؟  ی نجوریچرا ا_

ف   نیماش و  کردم  متوقف  پل  لمیرو  داشت    یزنکردم.  یرو 

به تن داشت. دست دختر    ی فاخر   ی لیو لباس خ  دیخندیم

سبز و لبخند    ی دستش بود و چشم ها  ی تو  یکوچک  ی بچه

  ی ها   صحنهمادر و دختر هستند.  دادیدرخشانشون نشون م

انگل  یخارج  ی ها  الیسر  هیشب  لمیف  ی تو همه    ی س یبود. 

با کت و شلوار به اونها    ی دفعه مرد  کی.  کردندیصحبت م

شد و بعد از پخش شدن آهنگ دست در دست هم    کینزد

 کردن. دنیشروع به رقص 

 بود.  الی دان هیشب یلیخ...هیشب  یلیمرد خ  اون
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با لب ها  ی سرش رو رو  زن سرخش    ی شونه اش گذاشت 

ا ها  ی بوسه  دست  زد.  گردنش  دان  ی به    ی رو  الینوازشگر 

که اشک از    یکمرش باعث شد با حرص قهقه بزنم. در حال 

 .دمیفرمون کوب ی رو یمشت ختیریم  نییچشمام پا

 خارج...!  ی رفته بود نیآشغال... پس واسه ا_

رو    یشدم گوش  ادهیپ  نیبرخورد لب هاشون به هم از ماش  با

  ی به سمت عمود برق پرت کردم. برگشتم و مشت محکم

 زدم. نیماش شهیش ی تو

 نامرد_

جسمان   نه م   یدرد  حس  چ  کردمیرو  و    دمیدیم  ی زی نه 

 جشم هامو خون گرفته بود.  ی . فقط جلودمیشنیم

 افتادم. نیزم  ی پاهام نبود پس شل شدم و رو ی تو یجون

 شدن ی آسفالت چنگ انداختم. ناخن هام داشتن کنده م  به

 .زدی م رونیو خون ازشون ب

 نامرد... آخه چرا؟ _
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دارن    کردم یتنم ذغال انداختن. حس م   ی تو  کردم ی م  حس

م ام  تکه  تکه  درون  هکننیاز  به  چی.  تا  تووقت   ی حال 

 نداشتم. یاحساس شکست و سرخوردگ نقدریا میزندگ

 آخه چرا؟ _

  ی راننده ها نامحسوس تو  یها و فحاش  نیبوق ماش   ی صدا

 کنم. کشونیاز هم تفک تونستمینم یول  دی چیپی سرم م

که داشت   ی به پهلوم خورد. چشمام رو به سمت فرد  ی لگد

  ال یصورت دان  ی ول  ه یک  دونستمی سوق دادم. نم  زدی کتکم م

م چنگدمیدیرو  زم  ی.  تلو    ن یبه  تلو  شدم.  بلند  و  زدم 

.  دمیدماغش کوب  ی اش رو گرفتم و با کله تو  قهی.خوردمیم

چسبوندم و همونجور که خفه اش   نمیماش  یتنشو به بدنه

 داد زدم.  هی کردم با گر یم

حروم   _ چه چرا  مگه  لعنتزاده؟  من  بودم؟   کرده    ی کار 

 کار!  انتیخ ؟یفهمی عاشقت شدم م
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از پشت م  چند تونستن منو ازش    ینم  یول  دنمیکشینفر 

 جدا کنن. 

اجازه    یزش فاصله گرفتم به سمتش حمله ور شدم ولا  یوقت

 ندادند بهش برسم. 

 فرار نکن تخم سگ...!  الیدان_

 . کردیسرم داشت کرم م ی مردم تو ی زمزمه ها  ی صدا

 است.  وونهید ن؟یا گه یم یچ_

 مملکت درآورده.   ی سر جوونا ییمواد و قرص چه بال نیبب_

برم    خواستمیرفتم. م  نیدستشون و به سمت ماش  ریز  زدم

. از خودم  کردی درد م باسنمنبود.   ادمیآدرسمون   یخونه ول

بودم. س متنفر  هام  زدم.    یلیو ضعف   نهیآ  ی توبه صورتم 

 و سرخم زل زدم.  سی خ ی به چشم ها نیماش

 بودنه. حاال لذت ببر.   یعاقب کون نیخوبت شد. ا_
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آورد  با سرسام  م  ی سرعت  ناکجاآباد  سمت  .  رفتمیبه 

غلط  دونستمینم چه  دانکنمیم  یدارم  ورود  با  به    الی. 

 ام گم شد.  ندهیآ  ری مس میزندگ

پشت فرمون نشسته    ابونیخ  ی و تو  کردمیم  هیها گر  ساعت

. شدیداشت تموم م  نمیماش  نیبودم. اونقدر روندم که بنز

 ام کجاست.   یلعنت  ی اومد خونه ادمی  باالخره

 *** 

توش زدم که برگشت    ی شدم و به سمت در رفتم. لگد  اده یپ

د به  کرد.  واریو  شدم.    بابرخورد  داخل  رفته    یعنیدو 

بابام و اون به گوشم خورد. در اتاق    ی صحبت ها  ی صدابود؟

گرفته به    ی اسمتم برگشت و با چهره   بهکار بابا رو باز کردم.

 .سوزمیاز کجا م دونستی م انگارشد. رهی داغونم خ افهیق

 ی تو  یمحکم  یلیاش رو گرفتم. س  قهیطرفش رفتم و    به

 پدرم بلند شد. ادی فر ی گوشش خوابوندم که صدا

 ؟یکنی م ی دار یبرسام، چه غلط_
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 .دمیاش کوب نهیو محکم به س  یدر پ  یپ ی ها مشت

خ _ مدرک  د  ی کار  انتیبرام  فرستادن.  برام  چه   دمیهاتو 

بکن   ی. چرا وقتی رو بغل کرده بود  یجنده خارج  هی  ی جور

 ... یسراغ من؟  جواب بده نامرد عوض ی ایم ی اهیبق

م  کمرم نوازش  رو  و سرم  بود  گرفته  به کرد یرو  مادرمم   .

شوک بودن. اونقدر داد و    ی . همه تووستیجمع داغونمون پ

 هوار کردم که پاهام سر شد. 

 اشاره ام رو باال آوردم.  انگشت

 .نمینب نویا_

.  ی بهتره بر  دمیاز بحث شما دوتا نفهم  یچی من ه  ال،یدان_

 . میخودم و خودت صحبت کن زنم ی بعدا زنگ م

 رو صاف کرد و به پدرم گفت.  کتش

ا_ بر  نینظر من  حرف  باهاش    یمن کم  رونیب  دیکه شما 

 ما دوتاست.   نیبزنم. مسئله ب

 بهش بپره که مادرم خودشو انداخت وسط. خواستیم
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 قه فرصت بده بهشون. یچند دق  زمیعز_

بدگمان  ی تو  هردوشون و  کردن.  یشَک  ترک    کنارم اتاقو 

زانو هاش گذاشت. خم شد و اشک   ی نشست و سرم رو رو

پس    توان.دیچشمم  رو بوس  ی از گوشه ها  ختهیر  نییپا  ی ها

 رو نداشتم. ی کار چیه ییزدنش رو نداشتم. اصال توانا

 با خودت نکن پسرک دلبرم!  کارونیا_

از    ی شخندین خودمم  که  بود  گرفته  اونقدر  صدام  زدم. 

 شوکه شدم. دنشیشن

 ؟یکنی م انتیچرا به منو زنت خ_

 کرد.  تشونینوازش کرد و به باال هدا موهامو

  انت یخ  گرانیتو به دبه خاطر    دیقضاوتم نکن. شا  قدرنیا_

برام    یعنی  یبهت گفتم تو ماله من   یبه تو نه...! وقت  ی کنم ول

برا  ایدن  یعنی.  یهست  زیعز ز  ی رو  له    ریلبخندت  پاهام 

 .ی دونینم  یچیتو ه ی. ولکنمیم



 
189 

 

دادم و    هیتک  واریو ازش دور شدم. به د  دمی باال کش  خودمو

 ام گذاشتم. جمع شده  ی زانو ها ی سرمو رو

 خب بگو که بدونم. روشنم کن._

 عشق داداشمه. یزنی که راجبش حرف م یزن_

 دم؟ی د مارستانیب ی کدوم برادرت؟ همونا که تو_

 به چپ و راست تکون داد. سرشو

لس آنجلس    مونی سال اول زندگ  ستیبرادر دوقلو ام. ما ب_

امیبود پدرم  وقت  یرانی.  دن  یبود. پس  به  اسم   میاومد  ایما 

 !لیدن ی گر یشد و اسم د  الیدان مونیکی

 نه دل مادرم بشکنه نه دل خودش. تا

  ی ا  جهیحرفا به چه نت  نیبا ا  ی داره؟ انتظار دار  یچه ربط_

 برسم؟

 زد.  ن یزم ی دستشو محکم رو کف

 . ریزبون به دهن بگ_



 
190 

 

 حرفاشو بزنه. ی هی سکوت منتظرش بودم تا بق در

 ی شد. اونم دورگه بود. ول  دایزن به اسم و  هیعاشق    لیدن_

 نداشت. یمناسب  ی خانواده

 .شمیمتوجه نم_

 یکار خالف و قاچاق مواد بودن. حت  ی تو  دا یو  ی خانواده_

خ  ی اعضا ما  دن  یلیبدن!  داد  لی به  عشق    یول  می هشدار 

اهم   ی بدجور اش  خانواده  به  بود.  کرده  کور    ت یچشمشو 

اسدادینم شبش  هر  ذکر  با.  ها  شب  بود.  دختر  اون    د یم 

 تا به خواب بره.  زد ی ساعت ها باهاش حرف م

خواستم   زنهینم  یشده و حرف  رهی خ  نیبه زم  دمید  یوقت

 بگم که خودش ادامه داد. ی زیچ

نم  یاغی  دایو_ بود.  سرکش  سلطه   خواستیو   یتحت 

فرار کنه.    لیگرفت با دن   میتصم  نیکنه. بنابرا  یپدرش زندگ

ا نتونستن  اون  افتادن    نیخانواده  بخرن.  جون  به  ننگو 

 دنبالشون.
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م  صداش و  بود  گرفته  حتدیلرزیوحشتناک  ا  ی.    نیدر 

 که وجودشو فرا گرفته بود ناراحت بودم.  یهم از غم  طیشرا

  ی وسط فقط برادر من بود. به تک دخترش کار  نیا  یقربان_

ست تا درس  ب   ریرو به ت   لیچشمش دن   ی جلو  ینداشت ول

 نکنه.  یچی سرپ گهیبراش باشه که د یعبرت

کوب  ی رو  محکم نمدمیدهانم  باورم  ها  شدی .  که    ییحرف 

 بودم.  یالیداستان خ کی ی دارن. انگار تو تیواقع شونمیم

جلو  ی جنازه _ پ  ی برادرمو  با  م یکرد  دایخونمون  نامه   هی. 

که داشتو نگاه    یلمیفلش بود. بارها ف  هی  ی که حاو   نیخون

 قتل برادرم. لمیکردم. ف

 ؟ ی نشونش داد سیبه پل_

 به چپ و راست تکون داد. سرشو

نکرد  نیا_ نم  میکارو  که    ی اعضا  ی هیبق   میخواستیچون 

 نداشت.   ی . کشتن ما براشون کارمیخانوادمون رو از دست بد

 راحت بتازونن؟   الیبا خ ن یپس گذاشت_



 
192 

 

 کرد. یتلخ ی خنده 

ا_ تو  ا  ی ادیز  ی والهایه  ایدن  نیبرسام،  و  افراد    نیهستن 

 .دمیبودن که تا به حال د یموجودات ن یوحشتناک تر

کار وسط اتاق    زیبه موهاش زد و بلند شد. به سمت م  یچنگ

 رفت و خودشو باهاش سرگرم کرد تا نگاهش به من نخوره. 

مجبورش کردن کـ ورتاژ کنه.    یاز برادرم حامله بود ول  دایو_

شد. دورا دور ازش خبر    وونهیاتفاق افتاد رسما د  نیا  یوقت

دن چون  نبودم   گفتیم   شهیهم  لیداشتم  من  وقت  هر 

 ش. مراقبش با 

خودکش  نیچند به  اقدام  زن  یبار  رگ  از  تا    یکرد. 

و توسط محافظ    رفتی راه م  مهی هر بار تا ن  ی... ولی خودسوز

 . کردیم دایهاش نجات پ 

خونه حبسش کرد تا به قول   ی به مدت شش ماه تو  پدرش

 . ارهیخودش عقلشو سر جا ب
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 ی داره. حت  یکه سالمت عقالن  کرد یم  ی همش نقش باز  دایو

رابطه برقرار    دیرسیکه م  ی به کالج برگشت. اونجا با هر پسر 

نداشتم  اون کشور رو    ی تحمل موندن تو  گهی. من دکردیم

 اومدم. رانیو به ا

عادت    نجایا داشتم  کم  کم  افتاد.  راه  کارم  و  زدم  مطب 

به همون خراب    دیزور و تهد  باکه سراغم اومدن.  کردمیم

از استادش باردار شده بود. پدرش    دایوشده برم گردوندند.

گفته بود اگر    یش خالص بشه ولبازم از شر بچه   خواستیم

  کیسرم شل  ی چشمت تو  ی دوتا ام از دست بدم جلو  نیا

چون عشقش رو   ششیپدرش خواست منو ببره پ از.کنمیم

م  ی تو مدیدیمن  فکر  چهره   کرد ی .  همون  دارم  چون  رو 

شخص   تونمیم و  قلب  م  تی همون  باشم.  به   تونمیداشته 

 عنوان پارتنرم بهش فکر کنم.  

گرا  باهاش.  تونستمینم  یول از  زدم.  ام    یسجن  شی حرف 

که   ی زیکه به عنوان چ  نیخاصم و از ا  قیبهش گفتم از عال

ندارم. دوستش  نظرشه  ن  یول مد  کرد  ومدیکوتاه  مجبورم   .
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دختر و    هیاومدن. دوقلو بودن.    ای عقدش کنم. بچه ها به دن

واقع  ی خبرپسر...!  هی پدر  تصم  شونیاز  من  پس    م ینبود 

 گرفتم پدرشون باشم.

 شدم و به سمتش رفتم. بلند

 ؟ی دار یبهش حس ؟یاالن چ_

 نگاهم کرد. ی جد

 وقت نداشتم.  چیندارم. ه_

به زور دهن باز    ینه ول  ایسوالو بپرسم    نیا  دیبا  دونستمینم

 کردم. 

  ؟یخواست ی اجبار م ی منو هم از رو ؟یبه من چ_

نمِ    ری. زدیلغزی م  یبیعج  زیچ   هیخوشرنگش    ی چشما  ی تو

 ییبود که توانا  یخاص  ی چشم هاش حال و هوا  ی اشک تو

 درکشو نداشتم. 

 گونه ام گذاشت.  ی باال آورد و رو دستشو
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من با ارزش   ی برا  شه یبه تو مربوط م  ی زی. هر چیتو خاص_

 ندون.  یکی هیو متفاوته. پس خودتو با بق

 دادم.   هیتک زیم به

 .  یکن انتیبه زنت خ شهینم  ل یدل نیا یول_

 .  ختیزد و موهامو به هم ر  ی شخندین

 پسرک.   ی اریبه خودت فشار ب  ادیز خوادینم_

دست پر خونم    دن یسوق داد و با د  ن ییرو به پا  چشماش

 مچم رو چنگ زد.   عیسر

 چه وضعشه؟  نیا_

  دم یرو د  زتیرقص عشقوالنه ات با همسر عز   لمیف  یوقت_

  ی ساعت قبلش کف سالن ورزش  هیسوختم. آخه    کمیففط  

من کردخونمون  همون  ی و  برا  در    کمی.  برام.  داشت  افت 

 که نه؟   یانیجر

 ؟یبزن بیبه خودت آس ی حق دار یکنیفکر م_

   ؟یدخالت کن ی خوایبدنمم تو م ی حتما تو_
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 . دیلباسمو گرفت و به طرف خودش کش ی قهی

 .یتو اون سر پوکت فرو کن که تو ماله من_

 جوابش بدم ک داد زد. خواستم

 ازت بشنونم کارت تمومه.  گهیکلمه د هی_

 . ارمیب ی ز ی چ هیدستت   ی بتمرگ تا برا نجایآدم ا مثل

 *** 

 به افتخار آقا برسام! _

تولد چهار طبقه و    کیزدم و چاقو رو برداشتم. ک  ی لبخند

مهمان ها دست زدن    ی همه رو نصف کردم.  ز یبزرگ وسط م

  ی شمع رو  به.خوندنیباهم شعر تولد م  کصدای.دنی و هو کش

  امسال نگاه کردم.  دادیو سه رو نشون م  ستی که عدد ب  کیک

فضا بودم و به دنبال    ی نداشتم. رسما تو  یحس خاص   چیه

ا که   ییپوچ کسا  ی دور بشم از هم همه   تاآرامش...  ی ذره 

 دورمو گرفته بودن.
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سالن   ی گوشه  ی شل کردم و به سمت کاناپه   یرو کم  کراواتم 

برداشتم و به لبم   شخدمتیپ   ینیاز س  نیشامپا  یوانیلرفتم.

د با  محتو  الیدان  ی دهی قامت کش  دنی چسبوندم.    ات یتمام 

  ومده ین  دنمیکه به د   شدیم  یماه  دو.دیگلوم پر  ی تو  وانیل

 که دوباره خارج رفته. دم یبار از پدرم شن کی فقطبود.

توجه  نیا  بدون من  به  پدرم    یکه  سمت  به  بده  نشون 

پرس  مشخصرفت. احوال  و  سالم  حال  در  که    یبود 

خند  دهانمهستند. حرص  با  بود.  مونده  تمام    دمی باز  و 

 .دمی رو سر کش نیشامپا  اتیمحتو

  ک ی برداشتم.    ی ا  گهید  وانی رفتم و ل   شخدمتیسمت پ   به

کش زبون  رو  دهانم  دور  و  دادم  باال  بدنم   ی دما.دمی نفس 

کتم رو باز کردم و کراواتم رو    ی . دکمه هازدی داشت باال م

 کندم. 

ها خاموش شد و سالن رقص شلوغ شد. همه مهمان    المپ

 .دادنیها اومده بودن وسط و خودشون رو تکون م
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  ی باال  دکمهآهنگ حرکت کردم.  سیو با ب  وستمیاونها پ  به

 به کمرم موج دادم. شتریلباسمو باز کردم و ب

گردنم    ی رو  ی غدا  ی از پشت دورم حلقه شد و لب ها  یدست

برآمدگ  دهنده   ی ها  ینشست.  نشون    ت یجنس  ی تنش 

 مونثش بود.

 ! یتولدت مبارک جذابِ لعنت_

 تکون دادم. ی و سر دمیهست. خند یک دونستمینم یحت

 .ی لطف دار_

 .گمی نه لطف ندارم. راستشو م_

 از آلتم رو چنگ زد.  هویبه طرفش بچرخم که   خواستم

 ؟یاهل حال هست _

گم    تیجمع  ی البهازش فاصله گرفتم و خودم رو ال   عیسر

کمرم رو گرفت.    ی بزنم که دست قو  رونیب  خواستمی مکردم.

جذاب  ی صدا و  به  یبم  گوشم    ی تو  شناختمیم  یخوب  که 

 . دیچ یپ
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 دست بهت زدن حاال نوبت منه. هی همه_

کتفش    ی رو رو  یشانیپ   نش،ی و بدون توجه به توه  حرفیب

عطر    ی بکشم تا بو  قی نفس عم  یشکوایکردم    یسعگذاشتم.

که متوجه بشه    نی. از ادمیترسیم  یولخاص تنش رو ببلعم.

 وجودش بودم. ی قدر دلتنگ و تشنه چه

  تم یبه چپ و راست هدا  شتری به گردنم زد و ب  ینرم  ی بوسه

 کرد. 

 . امینخواستم سراغت ب ی هفته است که برگشتم ول هی_

 .  دمیپرس عیسر

 ؟ یلیبه چه دل_

 رو مالش داد.  کمرم

 .ی ری بگ  میو تصم ی ا یبا خودت کنار ب خواستمیم_

م _ انتخاب  حق  بهم  حاال  خ  ؟ی دیپس  که  کَج   یلیقبال 

 من ماله توام. یگفتی . می اخالق بود

 سردش رو دو طرف گونه ام گذاشت. ی ها دست
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  ی بود که با من تو  نیا  ی ریبگ  ی که قرار بود  یمیتنها تصم _

 خودت. ی خونه ی تو ای یخونم بمون

ها  با تو  ی چشم  به    ره یخ  یکیتار  ی گرد شده  و  اش شدم 

 در حال پخش، داد زدم.  یقیموس ی خاطر درجه باال 

 ؟ی شد ییخارج و هوا یباز رفت_

 کمرم رو به خودش فشار داد.  شتریو ب  دیخند آروم

 دارم؟  یباهات شوخ  یکنی چرا فکر م_

 زدم. رونی عقب هولش دادم و از محوطه رقص ب به

 من جوکه؟ یندارم. مگه زندگ یمنم باهات شوخ نیبب_

 .دیکوب واریام رو گرفت و به د  قهیپشت  از

 ؟یکن یبا من زندگ خوادی دلت نم یعنی_

 لرزونش انداختم. ی به مردمک ها ینگاه

 .خوادینه دلم نم_

 زد.   ی شخندین
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 اصال.  تسیمهم ن قتیخب به هر حال عال_

 گم شو. الیدان_

. به سمت باغ رفتم و گوشه  شدمیواقعا داشتم کالفه م  گهید

 نشستم. ی ا

 . شهیم کیکه داره بهم نزد دمیشنیقدم هاشو م ی صدا

 برسام.  یفرار کن ییاز من به جا یتونیتو نم_

 ؟ی دار ی چرا دست از سرم بر نم_

 چون دوست دارم. _

برا  حس ثان  ی کردم گوشم  از    دیسوت کش  هیچند  قلبم  و 

  ی برابدنم باال رفت و حلقم خشک شد. ی دما.ستادیحرکت ا

به جا   ن یاول من"جمالت    ی بار  ماله     "من صاحبتم"  "یتو 

 گفته بود دوست دارم.  بهمو...

حساس گوشم رو    ی پشت خودش رو بهم چسبوند و الله   از

 به دهان گرفت. 
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  باتو یز  ی چشما  شمی م  داریمن دوست دارم هر صبح که ب_

گوش نوازتو بشنوم. جسم   ی نفس ها   ی . صدانمیمقابلم ببب

نکن.    غیات رو در آغوش بکشم. منو از خودت در  یخواستن

 . ریمارو از هم نگ

 شونه اش گذاشتم.  ی رو عقب بردم و رو سرم

 .ال یدان ستمیمن به تو محتاج ن_

 گردنم فوت کرد و من تنم جمع شد. ی تو نفسشو

پس چرا به تنت که   یستین  عشقِ من! اگر محتاج  یهست_

  ره؟ ی بدنت باال م  ی چرا دما  ؟ی لرزی م  ی نجوریا  زنمیدست م

 شه؟یو تن نتومنت شل م یشیم خودی چرا از خود ب

 چشم هاش نگاه کردم.  ی تو

و سه ساله رو با عشقش اشتباه    ستیپسر ب  هیآتش شهوت    _

 جناب کوشا. رینگ

 زد. یح ی بار لبخند مل ن یچندم ی برا
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ح_ بوستین  یوانیشهوتت  فقط  وجود    ینفسان  ی ارضا  ی . 

 عالقه! ی . بودهیم یخواستن واقع ی . بودهینم

 . یبافی و م ی دوز یخودت م ی برا_

 دلِ من!   زیلج نکن عز_

. یمتوجه بش دی. باگمیرو بهت م قی دارم حقا  کنمیلج نم_

 ! زیبه همه چ  خورهیگند م میباهم هست یما وقت

ل  صورتم کرد.  نوازش  هام    یسی رو  زانو  که  زد  گردنم  به 

 نه یبه قفسه س  شتری دستش رو گرفتم و سرم رو ب  مچ.دی لرز

 اش چسبوندم. 

 نکن. قرارمیب ی نجوریا_

 گفت.  ی زیوسوسه انگ ی صدا با

 هاتو دوست دارم.  ی قراریجونِ دلم، ب_

ستبر    نه یبه س  ی سمتش و لباسش رو باال زدم. نگاه  دمیچرخ

بدنم باال رفت و سرم    حرارتاش انداختم. و شکم شش تکه  
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نوک سدیکش   ریت بهم   ی ها  نهی.  اش  و جمع شده  برآمده 

 . زدیچشم م

 .ی کرد داریشهوت تو وجودم ب شیتو فقط آت نیبب_

س  کمرش نوک  و  دادم  فشار  دهن    نه یرو  به  رو  اش 

دندونم    یوقت.دمیکش و  زبون  به  کوچولو  گوشت  تکه  اون 

  زدم ی م  کیم  ی جوررو بهم داده بودن.  ایبرخورد کرد انگار دن

بود. افتاده  راه    ی اش گاز محکم   نهیسر س  ازکه آب دهانم 

 دهانم  پخش شد. ی گرفتم و طعم گس خون تو

 رو نوازش کرد.  موهام

 ؟یتابیب نقدریچرا ا_

 گفتم. ناخودآگاه

منو  خوامتیم_ وقت.  دور  ی نبود  یبکن.  داشتم خفه    ی از 

 .شدمیم

 مگه نه؟ ستیتنها راه ابراز عالقه ن نی که ا یدونیم_

 زدم.   ی شخندین
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 هوس! ستیعالقه ن_

کش  ی رو  دستش باسنم   دهیبدنم  به سمت  آخر  در  و  شد 

به هر دو زد و نفس داغش رو کنار گوشم فوت    یرفت. چنگ

 کرد. 

رو    یشهوت کس  هوس و    ؟ی بود   تابیبه خاطر هوست ب_

ازت  کنهی نم  قراریب رو  قرار  و  آروم  که  عشقه  و  عالقه   .

 . رهیگیم

 ؟ی از خودم خبر دار  شتریاز دل من ب یبگ ی خوایم یعنی_

 سوالم تکون داد.  دییدر تا سرشو

 بگم. خوامی م نویهم_

صبر   نیاز ا شتریب تونستمیو نم  زدی قلبم تند تند م ضربان

 روش زانو زدم و کمربندش رو باز کردم   ی کنم. جلو

 و به چشم هاش دوختم.  دمیرو باالتر کش نگاهم

 !ازِیفقط ن نیا_
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 ن یا.دمی و آلت خوش فرمش رو د  دمیکش  نیی رو پا  شورتش

تو جلو  ی که  بود  مهمان  از  پر  که  ام،  خونه  دوست   ی باغ 

باعث م بود  لخت  اونم  قضا  از  و  بودم  زانو زده   شدی پدرم، 

و جلو بردم و اندامش رو چنگ زدم.    دستمزده بشم.  جانیه

رو روش حرکت   دستمقسمت از تنش هم سرد بود.  نیا  یحت

رو از صورتش    یدادم. سر بلند کردم تا اعالئم بر افروختگ

بازوم    ر یشد و ز  خم.کردی راحت بهم نگاه م  یل یخ   یول  نمیبب

 رو گرفت و بلندم کرد. 

م  همونجور نوازش  رو  شلوارم  از  کردیخشتک  سرد  عرق   .

 و آروم و قرار نداشتم.  کردیبدنم چکه م

 زود باش. _

 .دمیاشاره کرد که از جا پر  ی ز یبه چ  میدیباغ که رس  ی انتها

 .کنمیکارو نم  نینه ا_

 یب و باسنت رو به سمت من توتا  ی رو  ی زاریشکمت رو م_

 .یکنی هوا قمبل م
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به    ی ادیفشار ز  شنیپوز  نیا ی جلو رفتم. تو  دیشک و ترد  با

انجام دادم. دوتا    ی. ولشدی شکمم وارد م کار که گفت رو 

ن تا  کردم  سرم  ستون  رو  ر  یول  وفتمیدستم  ها    زه یسنگ 

 انداختن.  یپوستم رو خش م

به لپ    یلی. سدیکش   نییو شلوارم رو پا  ستادیسرم ا  پشت

از نوکش رو واردم کرد    یکم  اول.دمیباسنم زد که از جا پر

 کردم. نالهاندام رو واردم کرد. ی و بعد همه 

 سوختم. ی وا_

 لذت ببر.  ی دهنت و ببند و از تاب باز  شیه_

و عقب و جلو   کردی م ژیق ژیتاب ق زدیکه م ی هر ضربه ا با

 .شدیم

زم  دستام تو  نی از  و  گرفتن  پا  ی فاصله  و  باال    ن ییهوا 

 . شدنیم

هامو   دستگرفت.  شترینفسم ب  ی نجوریتنم خم شد و ا  ی رو

 تاب گذاشت. ی ها ر یزنج ی گرفت و رو
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 ؟ی اتورینیتنت نهفته شده پسر م ی حرارت تو نقدریچرا ا_

 کردم. ی بلند ی ناله

 ؟ یخی  نقدریتو چرا ا_

 . کنار گوشم گفت.دیرو از پشت گرفت و کش  موهام

 جواب نده. گهیسوال د هی با  پرسمیم لازت سوا  یوقت_

 تا حرصش بدم.   دمیخند

 زاره؟ یتند تر تنتو حرکت بده. نکنه کهولت سن نم  کمیتو  _

معده    ر یکه داخل بدنم زد. حرکت اندامش تا ز  ی ضربه تند  با

 ام رو حس کردم.

م  وونه ید  ی جور حرکت  صدا  میکردیوار  فقط    ی که 

 هامون بلند بود.ناله

 ! الی... دانامی دارم م_

شورتم برد و   ی ورو گرفت و برم گردوند. دستش رو ت کمرم

  س یبعد خ  یرها شدم. کم   یقیعم  ی ناله  باکرد.  نییباال و پا
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بازوم رو گرفت    ر یزشدن مقعدم نشون داد که اونم ارضا شده.

 و کمکم کرد بلند بشم.

 باغتون کدوم طرفه؟ یانتها ی خونه_

رو نشون دادم که دستم رو به   یانگشت اشاره ضلع غرب  با

  ی راه آه و ناله ها  نیب.میگرفت و هر دو به طرفش راه افتاد

م  ی زیر در  دهانم  از  نبود.  اومد یکه  و    ستادیادست خودم 

 کرد و بعد گفت. نگاهمره یخ یکم

 بغلت کنم؟ ی خوایم_

 . دمیخند

که منو بلند   ی هرکول  ی چهار سانت فکر کرد  ی با تفاوت قد_

 تازه... ؟یکن

ز  هنوز دستشو  که  بود  نشده  تموم  پاهام    ریحرفم  و  کمر 

بغلم کرد. و  ب  ساکتگذاشت  رو  کتف و    نیشدم و صورتم 

کردم.   پنهون  بوش  خوش  وقت    چیه  کاش گردن 

ش نبود و فقط  ی حال   یچی دل که ه  نیبه ا  لعنت.میدیرسینم
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باز    مهین  دربنشونه.  یحرف خودش رو به کرس  خواستیم

از صدا بعد  آروم هولش داد و  پا  با  باز    یفیضع  ژ یق  ی بود. 

  ی رو  نباریاون نشست. من ا  ی سمت کاناپه رفت و رو  بهشد.

 پاهاش بودم.

رو    صورتش ام شده.   رهی که با لبخند خ  دمیکردم و د  نگاهش

 چرخوندم. ی ا گهیمت دگرفتم و به س

 چشمات رومه؟  نقدریکه از روز اول ا ی دیمن د ی تو یچ_

 کرد.  تیزد و موهامو به سمت باال هدا یکم جون  لبخند

 !یزندگ_

  زدیکه م  ی زی هر حرف محبت آم   یچم شده بود ول  دونمینم

 . شدنیگونه هام داغ م 

 برسام؟_

 بله. _

 ی و ضربه   دیصورتم کش  ی اشاره اش رو نواش وار رو  انگشت

 به گونه ام زد.  ینامحسوس
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 . ی سرخ شد_

گفتن نداشتم   ی برا  ی زیرو بستم و سکوت کردم. چ  چشمام

دلم رو    زدیکه م  یبودم و هر حرف  عاشقشحق با اون بود. 

. با حرف گرفتیو قرار رو ازم م  آروم.انداختیبه تب و تاب م

م  ی ها باال  بدنم  حرارت  خجالت    رفتی قشنگش  و 

م  یل یخ.دمیکشیم ول  خواستیدلم  کنم    ی زیچ  یاعتراف 

 .شدیدر درون قلبم مانعم م

من   فقطدور!  ی جا  هیجا ببرم.    نیتورو از ا  تونستمیکاش م_

باش تو  بخندمیو  هم  با  زندگدمی.  از  ببر  ی.  هم میلذت  با   .

و   میبش  ری. پم یخون. آواز بمی. گشت بزن می. غذا بخورمیبخواب

 .میری با هم بم یحت

 .دمی کتش رو گرفتم و به سمت خودم کش ی قهی

 ؟ی بریچرا نم_

 به انگشت هام زد. ینرم ی  بوسه
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چ  میتونی نم  شهیهم_ م  ی زی اون  دست    میخوای که  به  رو 

 .میاریب

 سوال ازت بپرسم؟  هی_

 اش رو به کاناپه داد و در همون حال با موهام ور رفت.   هیتک

 بپرس._

  ؟ی کتکم زد  نقدری ا مارستانیب ی چرا اون روز تو_

 دلش نشسته.  ی رو  یاش گرفته شد. انگار غم بزرگ افهیق

 . یشیبعدا متوجه م_

 . دمیشدم و خودم رو باال کش زیخ مین

 بفهمم. خوامیمن االن م  یول_

 داره.  یزمان  ی زی هر چ_

م  زویچرا زمان همه چ_ تو  ؟یکن  نییتع  ی خوای تو   ی من 

و کتک خور رو دارم؟ هر وقت    یرابطه نقش جنده پول  نیا

 .یبزن یو هر وقت خواست یدلت خواست بکن
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نکن. فقط بدون به خواست من   یرو قاط  زیهمه چ   نقدریا_

دست و پاهام تکه    ری ز  نمیتر  زی عز  خوادینبوده. من دلم نم

 !گناهیو پاره بشه. اونم ب

 پاهاش بلند شدم و کنارش نشستم. ی از رو کالفه

 ...!الیخسته شدم دان گهید_

 . دیضربه به کمرم زد و گردنم رو بوس چند

 .شهیدرست م زی تحمل کن. همه چ کمی_

رقصت با    لمیجاده ف   ی که تو  ی نه. روز  ایبتونم    دونمینم_

و از    کردیکه لمست م  ی شدم. جور  ونهوید  دم یاون زن رو د

باعث شد بهم حسِ جنون دست   دیباریصورتش آرامش م

م  یکیبده.   و  گرفتم  اشتباه  تو  با  تا سر حد    خواستمی رو 

  رون یدست و پام ب  ریمرگ کتکش بزنم. آنقدر که مردم از ز

 .  دنشیشک

 ندارم.  ی من مشکل کنهیآرومت م یاگر زدن من کم_
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دست    ی . آخه من چطورزدیصورتش دو دو م   ی تو چشمام

ز  ی چهره   نیا  ی رو و  با چه جرعت  بایمردونه    ی بلند کنم؟ 

 از درد جمع بشن. بایز   ی چشم ها نی کنم که ا ی کار

 رو گرفت. دستم

 دو دل نباش._

به گوش خودش زد. کف دستم زوق زوق    ی محکم  یلیس

 تکه سرخ شده بود. ک ی. امان از صورت اون. کردیم

 . دمیضربه رو بوس  ی کرد و جا  بغلش

 . شمیداغون تر م ی نجوریتوروخدا نکن. من ا_

  ی ؟ در حال حاضر چه کار  یکار کنم که داغون نباش   یچ_

 فقط بهم بگو.  اد؟یاز دستم بر م

. با نمیچشم هاش بب  ی غم رو تو  نیاز ا  شتریب  خواستمینم

  دادیخودش رو نشون م  شتری که کم کم داشت ب  ی وجود درد

ر ماتنم  سمتش  به  آغوشش    لیو  در  رو  خودم  و  کردم 

 انداختم.
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 برام حرف بزن._

فورا دست هاشو ال به    نمون،یقرار نا گفته و نانوشته ب  طبق

 موهام برد. ی ال

 ؟یاز چ_

 ام رو باال انداختم. شونه

 . مثال...دونمینم_

 .دی پوست سرم کش ی کوتاهش رو رو ی ها ناخون

 خب؟_

  ی زی چ  گهیبگو. به نظرت قرار من و تو چند سال د  ندهیاز آ_

 م؟یبا هم داشته باش 

د  وقاس رو  صورتش    دمیچرخ   دمیسکوتش  به  و  سمتش 

 شدم.   رهیخ

 ؟ ی جوابم رو بد ی خواینم_
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از    چیه_ من    قهیدق  کی کس  از  نداره. چطور  خبر  بعذش 

 کنم؟ یباف  الی برات خ نده یراحب چندسال آ ی خوایم

 ی. ولیرو حدس بزن  تیواقع  خوامی. نمگوی  الت یپس از خ_

 ؟ی . اصال دار ی ازم دار ییایبهم بگو خودت چه رو

تو_ باشم.  تو  با  تروآر  ی آره.  آرامش    ا،یدن   ی نقطه   نیم  با 

 . میکن یزندگ

 ؟یشیبه عقب عاشقم م  ی اگر برگرد_

 جوابش شوکه ام کرد. یداشتم بگه آره، ول انتظار 

 معلومه که نه. _

 ستم؟یخوب ن یچون من به قدر کاف_

 داد.   هیو چشم هاش رو بست. سرش رو به کاناپه تک  دیخند

خوب_ چون  میاتفاقا  م  ی زایچ  یدونی.  باعث   شنی خوب 

و غرق تجمالت و    وفتهیآدما عوض بشن. چشماشون برق ب

دور بشن  از خواسته    یبشن. از هدف اصل  ز ی اون چ  ییبایز

و پاکه .   بایز  یلی. عشق تو خرنیها فاصله بگ  لومتریک  یاصل
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داشتن   یلیخ دوست  و  وله یخوب  حت  ی.   نیبهتر  یبرسام، 

 رو بسازن. طیشرا نیفرد، بدتر  ی برا توننی ها م  زیچ

ا_ تو  ن یمنظورت  من  به  ات  عالقه  خاطر  به  که   ی هست 

 ؟ یهست  یسخت طیشرا

 من نبند. شی خودت رو به ر  ی برداشت ها_

کلمه بگو اره    ه ی؟    الیدان  یزنی حرف م   دهیچی پ  نقدریچرا ا_

 ؟ی دی نه. چرا کشش م ای

ه  زِیعز_ اندازه    ی لذت  چی دلم  آدم    ی باز  ه یبه  به  پرفکت 

لقمه دور سرت    چوندنیبا پ  یتونیم  ی. چرا وقتچسبهینم

دهانت و فقط   ی تو  یراست بچپون  هی.  ی لذت رو ببر  تینها

 ؟ی از سر اجبار بجو 

 رو از سر حرص چرخوندم.  چشمام

 ! الی دان ادیخوشم نم لسوفانهیف  ی از حرف ها_

 نم زد. به باس یآروم ی ضربه

 ؟ یتولدت چ  هیبه عنوان هد  یرول پل هیاز _
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 م؟ یکن ی رو باز  یچه رول_

  نه ی س  ی زد و کمرم رو گرفت و مجبورم کرد رو  ی شخندین

 اش پهن بشم.

 چطوره؟  هیشاهزاده و شوال_

 هولش دادم.  یکردم و به شوخ اخم

 بدبخت من.  هیو شوال ییت تو حتما هم شاهزاده پرقدر_

 . دیام رو گرفت و گوشتش رو کش گونه

 .ینه اشتباه گفت _

 .دمیرو از گوشتم جدا کردم و مصرانه پرس   دستش

 ؟ یپس چ_

 .ی. تو شاهزاده باش یتو واال مقام باش رهقرا نباریا_

 شدم و ابرو باال انداختم.  نهیبه س دست

هنوز    ؟ی تو منو باال تر از خودت قرار بد  شهیمگه م  ،ی وا_

 نرفته.  ادمی ی که سرم آورد ی دکتر باز
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 پشت دستم کاشت. ی پاهام زانو زد و بوسه ا ی جلو

 پزشکا هستن.  تیاولو شهی ها هم ضیمن، مر ی شاهزاده _

 و طلب کار گفتم. دمیپس کش  دستمو

و   کنن؟یانگشت م  افیرو به بهونه ش  ضاشونیمر  شهیهم_

 بندن؟یم یپزشک یآلتشون رو با گوش

اگر دوست داشته باشن نبض تک تک نقاط بدن عشقشون _

 .کننی کارو م نیرو بشنون؛ آره ا 

 هیکننده است شوال  کینبض التم برات تحر  ی صدا  دنیشن_

 من؟

 زد و نگاهش رو به خشتکم دوخت. ی جذاب شخند ین

 البته! خودم به تب و تاب افتاده صد  ی بدونم برا یتا وقت_

 فاق شلوارم گذاشتم و به عمد فشارش دادم.  ی رو دستمو

 ؟یراست کنه چ گهید  یکی ی اگر برا_
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خ  عیسر سمتم  من    یشونیپ برداشت.  ز یبه  مال  به  رو  اش 

 .د یچسبوند و غر

. کنمیقطعش م  رمیراحته شاهزاده کوچولو، با شمش  یلیخ_

مخصوص به خوردِ شخصِ   سیبه عنوان سوس  گمیبعدشم م

 بدن. جنابی عال

تموم بشه.   خواستیراه افتاده بود و دلم نم  یجالب   ی باز  واقعا

 . دمیخند

. یحرف بزن  ی نجور یبا واال مقامت ا  ی حق ندار  یبهتر بدون_

 بدم؟   حیتوض شتریب ازین ؟یدونست ی. نمی سرباز هیتو فقط 

به من رو   ی شرویشما خودتون اجازه پ  یقربان، ول  دونمیم_

 .دیداد

 افراد متفکر رو در اوردم.  ی ادا

 ؟یکِ قایدق_

و گرون   یکه لباس اشراف  یکه رو تاب، در حال  یهمون وقت_

 . دیبود ی شتری ب ی خواستار ضربه ها د یبه تن داشت متتونیق
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 سمتش خم شدم و موهاش رو چنگ زدم.  به

 !یطی هر شرا. در یحرفارو بزن  نیا ی تو، حق ندار_

 . دیدستم رو فشار داد و سرخوش خند مچ

 شاهزاده.  دیدی خشونت هارو بعدا پس م نیتقاص ا_

 دورش کردم.   دنیزدم و بلند شدم. شروع به چرخ  عقبش

 ؟ یکنیم دمیتهد ی روز روشن دار ی تو_

 اش رو باال انداخت.  شونه

تهد_ من  م کنمینم  دیقربان،  هشدار  فقط  ها دمی.  بعد   .

 .  دینش مونیپش

 بشم؟  مونیپش د یچرا با قایدق_

 .  دیبترس کنهی که شمارو م یاز کس دیتخت، با ی تو_

 به باسنش انداختم.   ی زی ه نگاه

 امشب نوبت منه. _

 نگاهم کرد.   مبهوت
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  ؟یکه چ_

 گفتم.  یلحن پر از هوس با

 که بکنم. _

  دستش دفعه منفجر شد.  کی در سکوت نگاهم کرد و    یکم

  کی  دونستمیکه م  نیا  با.زدیرو به مبل گرفته بود و قهقه م 

اش، باعث   ی شاد  دنید  یول  کنهیداره مسخره ام م  ییجورا

 خودمم شد. ی خنده 

 ؟ یسرورتو مسخره کن ی د یبله، پس به خودت اجازه م_

 کاناپه نشست. ی و رو دی باال کش خوشو

 ؟ یتونیم یکن یواقعا فکر م_

جز  _ مگه  نتونم؟  چرا  که    خواد؟ی م  یچ  یر ک  هیبله  منم 

 درازه.  میلیدارمش. خ

 . ارمی . انگار دارم جلوش ادا در مکردینگاهم م یسرگرم با

 رانش زد.  ی رو ی ا ضربه
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 .نیبش ایب_

 شدم. مونی پش  یول نمیقدم جلو رفتم و خواستم بش چند

 ؟ ی ایجناب بکن چرا نم_

 ختم.شدم و ابرو باال اندا  نهیبه س دست

 .شمیخر نم_

 تکون داد. ی سر

 انجام بده.  ی خوا ی م ی هر کار ایباشه. حله. ب_

 واقعا؟_

 تحکم گفت. پر

 بله. _

چونه اش گذاشتم. سرش رو    ر یطرفش رفتم و دستم رو ز  به

تصور ضربه زدن   ازبه چشماش انداختم.  یباال گرفتم و نگاه

 خیمو به بدنم س  رمهی چهره ز  نیکه ا  یبدن در حال  نیبه ا

دهانم رو    آب.دمیدیخودم نم  ی شد. تصورشم ناجور بود.تو
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رو و  دادم  نشستم.  ی قورت  نزد  لبمورانش  گوشش    ک ی به 

 کردم. 

 ندارم. ی امشب باهات کار_

 هم مثل خودم نجوا گونه جواب داد.  او

 .ی چون تخمشو ندار_

  سرم خنده.  ریز   میو هر دو باهم زد  میبه هم نگاه کرد  یکم

 کتف و گردنش گذاشتم. نیرو ب

 بامزه ات بود. ی امشب حضور تو و کادو ی. تنها خوبیمرس_

  ب یج  ی خم شد و از تو  کردیکه کمرم رو نوازش م   همونجور

 آورد. رون یب یکیکوچ  ی کتش جعبه 

 ه؟یچ نیا_

 تولدت.  هیهد_

بود.   یخوش ساخت  ی نقره   دستبندگرفتم و بازش کردم.  ازش

 بزرگش بود. Bقسمتش حرف  نی چشم تر ی تو



 
225 

 

م  زنظ ریشده و خوش خط ز یگردوندوم و متن حکاک برش

 رو جلب کرد. 

 امشب

 کنارِ 

 من  ی ها  غزل

 بخواب 

 جهان تو آرام تر شود. دیشا

رو  نوک رو  ها کش  ی انگشتم  ازش    ی کنجکاو  با.دمینوشته 

 .دمیپرس

 ده؟ یم یچه معن نیخب ا_

  دیکشی بازوم م  ی رو  یو فرض  یمعنیب  ی خط ها  یحال  در

 گفت.

 توست. ی از زبان من برا نیا_

 پاهاش بلند شدم. ی رو به مچم بستم. از رو  دستبند 
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 م؟ی شد یکه چقدر امروز احساسات ی متوجه شد_

 آره. _

 اتاق لباس هام رو مرتب کردم. ی قد ی نهیآ ی تو

 . میبرگرد یبهتر به مهمون_

 گونه ام زد.  ی رو ی طرفم اومد و بوسه ا به

 موافقم. _

شونه  شونه شد  ی به  خارج  اونجا  از  سالن    یوقت.میهم  به 

بود که شکارمون کرد.   ی زیچ نیپدرم، اول  زی نگاه ت  میدیرس

 زد. یض ی لبخند عر دی نوشی م وانشیکه از ل  یحال در

 که دوستان، دوباره به هم برگشتند.  نمیبیم_

  ا ی   زدیداشت طعنه م  دونمیچند لحظه قفل کردم. نم   من

 ما خوشحال بود.  یفرض  یواقعا از دوست

 به کمرم زد. ی دوستانه ضربه ا  الیدان

 صد البته . _
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 .میو مشغول صحبت شد میدیدو خند هر

 *** 

از مهمان    یبعض.دیرس  انیصبح بود که مراسم به پا  4  ساعت

برگشت به خونه،    ی ها هم برا  یها قصد رفتن نداشتند و بعض

داشتند. ا  الیدان  دنید  با عجله  و    ستادهی ا  ی که گوشه  بود 

اش بود. به طرفش رفتم و بازوش رو    یمشغول کار با گوش

 بردمش.  واری. به سمت کنج ددمیکش

 شده؟ یچ_

که جوابش بدم دو طرف صورتش رو قاب گرفتم    نیا  بدون

 .دمی خوشرنگش رو بوس ی و لب ها

 شانس دوباره به خودمون بدم. هی خوامیم_

 . دیو آروم خند  دیلب هام کش ی شستش رو رو انگشت

  دیبا  گهی. من دی اتورین یخوشحال شدم پسر م  دنشیاز شن_

 برم.

 جا هست.  یکاف ی به اندازه  ؟یمونینم جان یچرا هم _
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 خونه نشم.اول داماد سر  نیاز هم  دمی م حیترج_

 *** 

باالتنه   ی هوا  برخورد به  م  ی سرد  باعث   شد یلختم، 

 به.دادمیعرق و رابطه م  ی مست کرده بودم. بو  یلیخبلرزم.

تک  ی هالهیم خم   هیبالکن  جلو  به سمت  رو  و خودم  دادم 

  اد یبه    رفتیم   گهیهم د  ی که چشم هام رو  همونطورکردم.

 گل از گلم شکفت.  الیدان ی رف هاح

 .یوفتیممکنه ب م،یخطرناکه زندگ نجایا_

 قهیشقشد.  یسارا بادم خال   دنی. با ددمیتلو خوران چرخ  تلو

 . دمیهام رو فشار دادم و غر

 ؟ی چرا اومد گهیتو د_

کردم عقبش بزنم    یسعاومد و خودش رو بهم چسبوند.  جلو

 حرف ها بود. نیجون تر از ا  یب ی لیبدنم خ یول

 د یبا  ی خوایاگر از من رابطه م   ؟یینجای شده؟ باز چرا ا  یچ_

 بگم که... 



 
229 

 

 ادامه بدم.  شتری و نزاشت ب دیحرفم پر وسط

 خطرناکه.  گهیکار د نیا زم،یعز_

 بغلم انداخت. ی و منگ بودم که خودش رو تو جیگ

 اومدم بهت مژده بدم. _

 . دمی پرس کالفه

 قا؟یدق یچ_

 درآورد و به سمتم گرفت. ی ا برگه

 ...! نیا_

 .دمیکش رونی خشونت کاغذ رو از دستش ب با

 ه؟یچ نیا_

با_ کن  دیخودت  بب  یباز  اش  ین ی و  مزه  که  بگم  من  اگر   .

 . پرهیم

 رو چرخوندم و تکونش دادم. ی کاغذ ی بسته  کالفه
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راه به راه سرتو خم نکن   نقدرمی. ارونیتو برو ب  کنمیباز م_

 !رونی. بستیصاحب که ن یاتاق من. ب ایب

 ه ی دهانش رو ترکوند و به نرده ها تک  ی آدامس تو  الیخ  یب

 داد.

 از دست بدم. تونمینم_

 و؟یچ_

 زده دستاشو دو طرف صورتش گذاشت و فشار داد.  ذوق

 ذوق زده و شادتو. ی چهره _

و راست    اش سرم رو به چپ  یاز حال داغون روان  متاسف

 تکون دادم.

 .کنم یدرکت نم_

 . دمیکش رونیرو باز کردم و کاغذ داخلش رو ب بسته

  متن .ادیتا حواسم سر جاش ب  دم ی بود. چشمام رو مال  شی آزما

. هیبه چ  یچ  دونستم ینگاهم در حال رقص بودن و نم  ری ها ز
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. کاغذ رو صاف کردم و  نیزم  ی و نشستم رو  دمیکش  یپوف

 لب زدم.  ناباور دوختم.نگاهم رو بهش  

 ه؟یشعر چه کـص نیا_

مثبت    یچ. مثبت بود؟نمیسرم رو خم کردم تا بهتر بب  شتریب

 بود؟

 هوا تکون دادم.  ی رو تو برگه

 ه؟ یاالن چ نیا_

سرخشو    ی لب ها  عیسمتم اومد و کنارم زانو زد. تند و سر  به

 لب هام گذاشت و ازم جدا شد. ی رو

 .گهیمن به توست د یمژدگون_

عقب رفت و با اخم بهم زل    ی و هولش دادم. کم  دمیخند

 زد.

 داره احمق؟  یحامله شدن تو به من چه ربط _

 عقب عقب رفت و داد زد.   دیرو د  تمیحجم عصبان یوقت
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 رفته؟  ادت ی. نکنه یشکمم کاشت ی بچه رو تو نیچون تو ا_

 بردم و بازوش رو چنگ زدم. وشیسمتش  به

بب_ منو  وگرننیسارا،  نخور  گوه  هم.  از  پا  نی ه    ن یینرده 

 بار باهات بودم اونم از سر اشتباه.  هی. من  ندازمتیم

از واقع  یبعض  با نداشتم داد    ی دروغ بودنش اطالع  ای  یکه 

 زد.

  س یکه رو آلـ تت رو خ   یخون  ؟ی دیمن باکره بودم مگه ند_

 ومد؟یکرد به چشمت ن

ها  موهام بازو  و  زدم  چنگ  ب  فشیظر  ی رو    شتر ی رو 

 فشار دادم.  لهیفشردم.کمرش رو به م

مخم سر سره    ی رو  ندازمی. به وهلل که م نیی پا  ندازمتیم_

  ز ی داره سارا خانم! اگر لبر  یش ینکن. اعصاب منم گنجا  ی باز

 . ستایمن ن  ری شد تقص

 گونه ام گذاشت. ی زور دستش رو آزاد کرد و رو  به
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ه  ک   ه یماله روز  قاینگاه کن. دق   خشوی . تارگمی بخدا راست م_

. ی . خودت زنم کردی رابطه من بود  نی. تو اولمیبا هم بود

 ؟یخوشحال باش ی خوایبچه توِ. نم

 .دی نرده ها زدم که تنش لرز ی رو  یمحکم مشت

  ی تیمسئول  تونمیمن نم  ؟یگ یخوشحال باشم؟ چرا چرت م _

 . رمیبپذ

س  چشماش و  برد  باال  دستشو  شد.  به    یمحکم  ی لیگرد 

به    نقدریدختر چرا ا  نیااز تعجب باز موند.  دهانمصورتم زد.

  ن یپوکش که ا  ی اون کله   ی بود تو  یچ  داد؟ی خودش حق م

 زد؟ی حرفا رو م

 آشغال؟  ی کرد  یچه غلط_

مسئول  یپدرش_ به زمیعز  ی ریپذیم  تیخوبم  که  نه  اگر   .

 . گمیبابات م

 .دم یزدم و دور خودم چرخ قهقه



 
234 

 

بابا_ نم  ی افکار  بم  ؟یدونیمنو  خدمتکار    ی ول  رمیحاضر  با 

 خونش ازدواج نکنم.

 زد.   شخندی قدم به طرفم برداشت و ن دو

  یختیرو هم ر  قش یبا رف  ی برسام، باور کن اگر بدونه که تو_

. خودش مثل سگ دنبالم موس موس کنهیروت نم   ی تف تو

 که قبول کنم زن پسر همجنس بازِ آشغالش بشم.  کنهیم

بلندش کردم.   هی  با رو گرفتم و  کل وزنش    حرکت گلوش 

نوک پاهاش    ی . روکردیدستم بود و داشت خر خر م  ی رو

 .خوردیهوا تکون م ی بود و تو ستادهیا

 .دمیگوشش غر  کنار

  ی زیهمه کارا برنامه ر  دونمینم  یکنیجنده خانم، فکر م_

و حاملت   ارمی دخلتو ب  ی کرد ی کار  ی شده بوده؟ عمدا اومد

رو ک... پسر مردم    اد یداره دختر باکره ب  یلیکنم. اصال چه دل 

 بپر بپر بکنه؟
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  به تندتر جرم بده؟ هان؟  کردی گوش من ناله م  ر یبود ز  عمم

  یی آبرو  ی. حاضر به بی شد  ی خاطر پول حاضر به تن فروش

پسر به خودش اجازه بده فاحشه و    هی  ی شد  ی. راضی شد

شرف   به  تف  کنم.  سرت  بر  خاک  بزنه.  صدات  هرزه 

با صداک   ولشنداشتت. به   نیزم   ی رو  ی بلند  ی ردم.  افتاد. 

 .کردیو هق هق م زدیگلوش چنگ م 

خوران به    تلوشکمش بود و ناله اش بلند بود.   ی رو  دستش

بطر  و  رفتم  اتاقم    رون ی ب  خچالیاز    یآب  ی سمت 

آب کف    یمشترو باز کرد و به بالکن برگشتم.  سرش.دمیکش

انگشت   ی جا.دمیو با خشونت به صورتش پاش ختمیدستم ر

 .کردیم ییخودنما ی گلوش بدجور ی ام رو دهیکش ی ها

 ی بطرو نفرت بودن.  نهیو درشتش، پر از ک  یمشک  ی چشما

که    نیاز ا  قبلآب رو به دهانش چسبوندم. چند قلپ خورد.

 . دیصورتم پاش ی آب دهانش رو رو رمی ازش فاصله بگ 

اگر جونمو سرش   یحتبرسام.  رمی گیکارتو ازت م  نیتقاص ا_

 بدم.
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 حوصله عقبش زدم.  یب

 اتاقت. ی حرف نزن. پاشو برو تو نیا_

  ن ی گرفت تا پخش زم  واریزور بلند شد و دستش رو به د  به

 نشه.

ا_ بابات. همه  رمیم   میجا که رفتم مستق  نیاز  کار    ی اتاق 

تعر براش  ا  کنمی م  فی هاتو  جا  ه یکه    نیبدون  رو    حرف 

 نه. ایکنه  ی باور م ایبندازم. حاال تصمیم با خودشه. 

بهش نگفتم. به سمت تختم رفتم و خودم رو روش    ی زیچ

 پرت کردم. 

 بکن.  ی خوایم ی هر کار_

 تنش چشم باز کردم.  ی فرو رفتن تخت و حس گرما  با

 سارا فقط برو گم شو. _

 بازم گذاشت و محکم بغلم کرد.  ی رو رو سرش

گفت_ کار  ی خودت  م  ی خوای م  ی هر  کنم    خوام ی بکن. 

 بچم. ی بابا نه یس  ی سرم بزارم رو ی نجوریا
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 بشم.  یعصب  شدیباعت م نیو ا کردیرو نوازش م  تنم

 نکن. _

 .دیام گذاشت و خند نهیقفسه س ی اش رو رو  چونه

 . شمایمن ناراحت م ؟ی رو دوست ندار یبابا جون، مامان _

 بچه گونه اش صورتم جمع شد. ی صدا  دنیشن با

درصد    نیا صد  ا  یروان  ماریب  هیدختر  در   یشک  نیبود. 

 نداشتم.

 بکپ. _

نم  ی زی چ  گهید ول  دونمینگفت.  بود  گذشته    ی تو  یچقدر 

بود. شده  جمع  بلند    شهیهم  شناختمشیم  یبچگ  ازبغلم 

 داشت. یثی و خب یطانی افکار ش شهی پرواز بود. هم

بدن جمع شده    ی بلند شدم و مالفه رو روبراش سوخت.    دلم

 لب زدم.   آروملپش گذاشت.  ریرو گرفت و ز  مچم.دمی اش کش

 ول کن دختر. _
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 کرد.  زمزمه

 . شمیتوروخدا بمون پ_

خودم    ی رو  یخفگ  ی جا  دنید  با از  گرفت.  دلم  گلوش 

کار    نیا  دیمشروب هم که بودم نبا  ری ناراحت شدم. تحت تاث

 یشدم و بغلش کرد. چند ضربه   خم.کردمیدختر م   هیرو با  

 آروم به کمرش زدم. 

 بخواب دختر._

 برسام؟_

 بود.  دارینگاهش کردم که ب  یچشم ریز

 ه؟یچ_

 لبخند زد. کردی م هیکه داشت گر یحال در

 ؟ یدوستم داشته باش شهیم_

 دادم. رونینفسم رو پر حرص ب 

 بس کن دختر خوب. ؟یبخواب شهیسارا، م_
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 . مطمئنم.یشیعاشقم م ی روز هی_

 . دمیخند

 حتما. اریب ادمی باشه اون روز _

 ... ی. راستکنمی کار رو م نی صددرصد هم_

 ه؟یچ_

 و ذوق زده گفت. د یخودش رو باال کش یکم

 .کردمیبچه هامون اسم انتخاب م ی داشتم برا_

 تاسف تکون دادم و بلند شدم.  ی از رو ی سر

 نکن و بخواب. یباف الیخ نقدریا_

بق  توجهیب از   یحرف هاش گوش  ی هی به  و  برداشتم  رو  ام 

تنم رو    ی و موها  خوردیسرد به بدنم م  بادزدم.  رونی اتاق ب

  ال یدان  ی از پله ها نشستم و شماره   یکی  ی رو .کردیم  خیس

 ی جذابش تو  ی سوم که به صدا در اومد صدا  بوقرو گرفتم.

 .دی چیگوشم پ
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 سالم._

  ایاز ترس بود    دونمیرو فشار دادم. نمزدم و زانوم    لبخند

 گرفته بودم.   رعشه!؟یناراحت

 ال؟ یدان_

 ؟ی دیشده که جواب سالمم رو نم یچ_

 تر بشه. یخشکم کم ی کردم تا گلو سرفه

 . سالم!دیببخش_

 گفت. دیسکوتم رو د یوقت

 منتظر صحبت هات هستم. _

 ؟یکنی مرتکب بشم چه کارم م یاگر اشتباه_

 به اشتباهت داره.  یبستگ_

 .دمیکش نیام رو به زم ییشدم و با استرس نوک دمپا بلند

 بگم. خوامینم_

 خالف انتظارم گفت. بری داشتم مجبورم کنه ول انتظار 
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ول_ نگو.  نم  ی خب  پنهون  ابر  پشت  ماه  اگر مونهیبدون   .

 بفهمم. ییبهتر تا من به تنها یخودت حرفاتو بزن

 نکن. _

 ؟یچ_

هست   یهر کوفت  ایمعکوست    یروان  ی روش شکنجه   نیاز ا-

 من استفاده نکن. ی رو

نشن  ییصدا روش  دمیازش  و  رسوندم  تاب  به  رو  خودم   .

 نشستم.

 تابم.  ی االن رو_

 و؟_

 خودم جمع شدم. ی و تو  دمیگز لب

 .ندازهیبندان تو م خیتن  اد یهاش من رو   ری زنج ی سرد_

 . نه؟ ی خوای لمس منو م_

 .دمی بود غرکه برام سخت  نیا با
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 آره. _

 پس شروع کن._

 کار کنم؟  یچ_

  اتت ی. بلند ذهن کنمیم  ی تصور کن که من دارم با بدنت باز_

 رو بهم بگو.

ام گذاشتم و فشار دادم.    نهی نوک س  ی شرم دستم رو رو  با

 . دمی پک هام کش کس یس ی رو

  ارمیب   ادیو نرمش رو به    سیخ   ی رو بستم تا لب ها  چشمام

 .دیکشیمنو به جنون م ی که چجور

 .یکنی. سانت به سانت تنم رو فتح میبوسیمنو م ی دار_

از خودش با خشونت    د یرو بستم شلوارم بردم و به تقل  دستم

 اون حجم سر بلند کرده رو گرفتم و فشار دادم.

فشار دستت باالست.   شهی. مثل همی عضوم رو چنگ زد_

 لذت بخشه. یول

 من ادامه داد. ی خودش به جا نباریااز دهانم آزاد شد. یآه
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 . رتی لباس ز ی تو  رهیدستم م_

 که گفت رو انجام دادم. ی کار عیسر

 . ی آماده شد  یکه حساب نمیبیم_

 .دی قد کش شتریپاهام ب ی حرفش حجم ال نیا با

  ی . من به پسر ها ی رو ندار اقتشیکه ل  شمیمتوجه م   یول_

 . کنمینمکه مرتکب گناه شدن لطف  ی بد

نگاه   بهت نم  یزده  انداختم.  دستم    ه ی  یول  خواستمیبه 

دستور  ی اراد   ری غ  ی روین کرد  اجرا    ی مجبورم  رو  داده  که 

 کنم.

 .یبدجنس  یلیخ_

 گفت. ی جد

ب_ تا  باش  کلماتت  ا  شتریمراقب  خودت    ی برا  هی تنب   نیاز 

 .ی دینخر

 چشم._
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کن.    یرو ط  ال یمرتبه دور تا دور و  ست یحاال بلند شو و ب_

 اونم با دو..

 نبود. یجالب یشوخ_

 ندارم. زود باش. یمن با تو شوخ_

به    یلعنت کردم  شروع  و  فرستادم  خودش  و  خودم  به 

 .زدمی نفس م نفس.دنیدو

 . شهیام تموم نم گهیتا دوساعت د_

 .یتا درد نکش  یپاهات رو بخوابون  ی ال  ی کن کوچولو  یسع_

 .شدی م شتریلباسم دردم ب ی هاهیبرخوردش به ال با

 . دمیکش سی لب ه ریز

 . الیحالم خرابه دان_

 . هیعال_
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نم  قدم باورم  کردم.  تر  تند  رو  پسرم    شدی هام  دوست  از 

  اط ی دور تا دور ح امیب شیگرگ و م نیا ی دستور گرفتم تو

 گز کنم. هیرو به عنوان تنب 

 ال؟ یدان یکنی کار م یچ_

 .  خورمی کاناپه نشستم و قهوه م ی رو_

 . خوادیمنم دلم م_

 . ایفردا ب_

 . دمیپرس  زدمی که نفس نفس م همونجور

 کجا؟ _

 مطب._

 آدرسش رو ندارم. یباشه ول_

 .فرستمیم_

 *** 
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  ی نجوریکردم و ا  یچه غلط  دونستیگرفته بود. نم  عضالتم

مطمئنا قتل عامم    شدیبود اگر متوجه م  دهیبه حسابم رس

 .کردیم

رو به حمام    خودم.  دادی گند م  ی هنوز خواب بود. تنم بو  سارا

رو باور    یحاملگ  ی ه یقض  هنوزدوش ایستادم.  ری رسوندم و ز

با خودم  چ  شگاهیآزما  بردمش یم  دینداشتم  همه  از    ز ی و 

م ا  یحت.شدمی مطمئن  بود  حامله  رو    تیمسئول  نیاگر 

کار هارو    نیدردش پول بود و تمام ا  دونستمی م.رفتمیپذینم

با پول دهنش رو    تونستمیکه م   ییجا  تابه عمد انجام داد.

پ   دونمینم.بستمیم چرا  نبود.  برادرش  نگران    ی ریگ یچرا 

ب  نقدر یا  رضایعل  یعنی.کردنینم بود؟  یبراشون    نیاارزش 

 خانم نداشتم. می انتظار رو از مر

که ممکن بود   ییبالها  شد؟ازیم  یچ  گفتمیم   الیبه دان  اگر

ب لرز  اره یسرم  رو  دستم.دیتنم  و  بردم  عقب  کمرم    ی رو 

 . اومدیپوستم به چشم م  ی ضربه هاش رو  ی جا   هنوز .دمیکش
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نگاه  زشی م  ی رو و  وسا  ینشستم  از    یکیانداختم.  لشیبه 

ها نصفش    ی نهی معا  ی چوب  وسط  از  و  برداشتم  رو  حلق 

 کردم. 

 .ی دار  یمطب قشنگ_

شد و   بلندلب تشکر کرد.  ریز  نوشتیکه نسخه م  یحال  در

اتاق چرخ   نباریا تا دور  باز شد و    جلو.دم یدور  در بودم که 

 جذابش داخل اومد.  یمنش

 دکتر، با شما کار دارن.  ی آقا_

.    قیدق  یطرز نگاه منش  بهرو به دستش داد.  یگوش شدم 

  الیسر  ی همه  ی زدم. تو  ی پوزخندعاشقانه و هوس آلود نبود.

 . شدی م سیرئ ی دلباخته  یها و داستان ها، منش   لمیها، ف

.  ستادمیرفتم و پشت سرش ا  الیاز رفتنش به سمت دان  بعد

شونه   ی دست هامو دور گردنش حلقه کردم و چونه ام رو رو

 اش قرار دادم.
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به من خوب؟ حوصله ام سر رفت    یکنیم  ی تی اهمیچرا ب_

 . دمید واریاز بس در و د

.  دیآرومش بلند شد. کمرم رو گرفت و کش  ی خنده   ی صدا

پاهاش    ی و هوا بودم که من رو گرفت و رو  نی زم  نیب  بایتقر

 نشوند. 

ش_ تمام  پنجره  اون  کنار   ی خوب  یلیخ  ی ویو  ی ا  شهی برو 

هم  هم فرا   کیو ک  ی خوایم  یگفت  روزیکه د  ی داره. قهوه ا

 هست. راحت باش.

که   ی اعصاب جلوه کنم پس در ی رو نیاز ا شتر یب نخواستم

کردم. باز  رو  بود  د  ی زیچ  باپشت  باز    دمی که  دهانم 

  وار یمختلف سرتاسر د  ی من در حالت ها  ی ها   عکسموند.

 دن،یورزش کردن، خند  دن،ی حال دو  درهارو پوشونده بود.

 بود. ینوع عکس همه!،خوابی سوار نیدعوا کردن،ماش 

 ترسناک؟  ایبگم جذابه  دونستمینم
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 ی ری تصاو نینچن یلحظاتت ا نیتر یاز خصوص یکه کس نیا

از قهوه و   ینشستم و کم  سرگردانبود.  بیداشته باشه عج 

هام رو بستم و    چشمگفته بود رو خوردم.  الی که دان  یکیک

 جر و بحث بلند شد. ی مالش دادم که صدا یسرم رو کم

ب  عیسر از  و  رفتم  در  سمت  د  نیبه  رو  دونفر  که    دمیدر 

بازو    ال یدانبه شدت در حال داد و هوار کردن بود.  شونیکی

 رو گرفت و به شدت فشار داد. شونیکی

وگرنه    ار،یزان  ی ندار   ی کار  چکسی با ه  نجایدهنتو ببند. تو ا_

 .کنمیخودم تکه تکه ات م

انداخ  ابروهام باال  درو  به  رو  مشتم  خشم  با  و    وار یتم 

تو  ی پسر  همون.دمیکوب   رضا ی عل  یوقت  مارستانیب  ی که 

افتاد.  هوشیب جونم  به  محکم  دمید  یوقت بود  به    یمشت 

  رونیتحمل کنم  و ب  ن یاز ا  شتریزد نتونستم ب  الیدان  ی گونه

 . دمیدو
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به   یمشت محکم  یاون آشغال رو گرفتم و به تالف  ی قهی

اش رو چنگ    قهیو    دمیبه زانوش کوب  یدستگونه اش زدم.

 . دمیممکن غر ی صدا ن یصورتش با بلند تر ی توزدم.

 احمق!  یکنی دست بلند م  الیدان ی بارت باشه رو نیآخر_

شونه ام   ی هاش رو رو  دستها...  وونهید  هی. شب دیخند  بلند

 اش رو به مال من چسبوند.  یشونیگذاشت و پ 

نتو بده و برو. وک  ای. فقط بیتو چه کارش   دمی آخرش نفهم_

 ؟ ی اریهارو در م گاردیباد ی جرا ادا گهید

از پشت بغلم    الیلهش کنم که دان  خواستمی واقعا م  گهید

 به گوشم زد. ی ا بوسهکرد.

 آروم باش پسرم._

 بلند شده بود. یاون روان ی قهقه ی صدا

 .برمی رو آروم کن من برسام رو م نیتو ا ی هاد_

 چشم داداش. _

 راه افتادم. نگران گونه متورم و کبودش بودم. دنبالش
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 اون آشغال چرا کتکت زد؟ _

 گفت. ی گر خی و با لحن توب ستادیجاش ا سر

 برادرمه.  ،یکنی که اشغال خطاب م یاون_

ول_ وقت  یاوف...  تعر  یچرا  ات  خانواده    ی کرد  فیداستان 

 ؟ ی دوتا نبرد نیاز ا یاسم

 خونه.   میریهست. فعال سوار شو م   ادیز  ییبازجو  ی وقت برا_

********** 

 . دمیزدم و مالفه رو باال کش  یتخت بزرگش غلت ی رو

 هست.  ز ی سا نگیک ی ادینفر ز هی ی برا_

 زد.  ی لبخند

 . میاالن که دو نفر _

 گفتم. طنتیش با

  میباشه. قشنگ بچسب   کیمن دوست دارم تختمون کوچ _

 . گهیبه هم د



 
252 

 

پ   اومد بغلم    دیمالفه خز  ری زرو درآورد.  راهنشیسمتم و  و 

ستبرش گذاشتم و وسطش رو    ی نه یس  ی کرد. سرم رو رو

 .دمیبوس

منو... دوتا بال   ی لب ها  ی . جایتتو کن  نجارویا  دیبا  ال،یدان_

 طرف و اونطرفش بزار. نیهم ا

 . ختیرو به هم ر موهام

 ؟ی فرشته ا  یبگ ی خوایم یعنی_

 باال انداختم. شونه

 . مشخصه. ستیبه حرف من ن ی ازین_

 صد البته. _

 لمس پوست سرم با نوک انگشت هاش خمار بودم. از

 ال؟ یدان_

 جانم!_

 عاشقت شدم. یواقعن  گهیفکر کنم من دل باختم. د_
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اش چسبوندم    نه یاز اعتراف بچه گانه ام خودم رو به س  بعد

  آخر تالش کرد ازش جدا نشدم.  ی. هر چنهی. تا صورتم رو نب 

 . دیسر خند

قلبم باشه. نفسات   ی داره سرت رو  یچه آرامش  یدونینم_

 . مونهیم  ایرو مثلتنم پخش بشه. ی رو

 چیه   شدی. کاش ممیخوشحال  یلیدر حال حاضر خ   ال،یدان_

 به هم نخوره.   مونیوقت خوش

 .  دیکش یاه

پر از فراز    شهی هم  ینخواهد بود. زندگ  یدائم  یخوش  چیه_

  ؟یدون یکه م نویهست. ا بیو نش

 .  کردیکاش داستان ما فرق م یآره، ول_

نشن  ییصدا  یوقت ها  دمیازش  با چشم  و   ی سر چرخوندم 

 زمزمه کردم.   آرومبسته اش مواجه شدم. 

  ؟ی ایادا م ای ی دیخواب_
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بوسه  دمیگز  لب هاش    ی رو   یطوالن  یول  یسطح  ی و  لب 

 گوشش پچ پچ وار گفتم.  ریزنشوندم.

  ؟ی دی خواب یمن اومدم خونت گرفت_

.  دیکش ی گردنش گرفتم که داد بلند ی از رگ برآمده ی گاز

 کرد.   رمی تنگ دست هاش اس ی حلقه ن یکامال ب نبار یا

 بخواب. _

 . ادینم_

 . پس بخواب. ادیمن م_

 چرخ بزنم.  هیحداقل ولم کن تو خونه _

رو  کمرم محکم  رو  بدنم  چرخوندم.  و  گرفت  تخت    ی رو 

  ی اخم به چشمام زل زد. وقت  باپاهام نشست.    ی انداخت و رو

 . دیبه گوشم زد و غر  یآروم یلیس دی بازم رو د شین

 تو؟  ی شد طونی ش نقدریچرا ا_

 ؟ ی فعال دوست ندار_
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 اتاقش رفت. یبهداشت سی شد و به سمت سرو بلند

باخت_ وجودت   ی چندتا برسام تو.  می ما به متانت شما دل 

  یعصب  ،یرتی غ   ر،یآروم و سر به ز  ؟ی که هنوز رو نکرد  ی دار

 .ی رو که خوب نشونمون داد طونیو ش

 دنبالش راه افتادم.  به

. در  شناختمیهارو نم   تیشخص  نیاز ا  یلیمن خودمم خ _

 . شنی مواجه با تو دارن رو م

بهم انداخت. به   ینگاه  نهیدهانش بود که از آ  ی تو  مسواک

 . زدمیم دشیداده بودم و د  هی تک  سیدر سرو

  د یچشم هاشو در کاسه چرخوند. دهانش رو آب کش   کالفه

 .دی و طلب کارانه، به سمتم چرخ 

 ؟ییدستشو ی اومد ی چرا دنبالم راه افتاد قایدق_

من عکس    ی سوراخ سنبه ها   ی از همه   یواشکیتو    یوقت_

 دنبالت؟  امیب تونمینم ییدستشو هی ی تو ،ی دار

 بچه! رونیموقع ادرارِ تو اومدم سراغت؟ برو ب یمن ک_
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ب  شتریب  دمیترس پس  بندازم.  کل    رونی باهاش 

رو   خواستمیمرفتم. اش  خونه  و  کنم  استفاده  نبودش  از 

 بگردم. 

 بود.  یخال سالن

 ارواح هست. ی خانه  هیشب_

از اتاق ها رفتم و دسته اش رو فشار دادم،    یکیسمت    به

خونه   واریدر و د  ازباز بود. داخل شدم.  شیکنار  یولقفل بود.

ها عکس  بچه  ییقاب  و  دختر    زان یآو  ییرو  بایز  ی از 

 زدم. ی شخندینبود.

 از توله هاش. نمیا_

تو  تونستمیم رو  کنم.   ی حضورش  که    یحال  دراتاق حس 

 . دمی پر حرص غر کردمیم یعکس هارو بررس

 ؟ ی عکس ندار تیاز خانوم_

 .دی چیگوشم پ ی سردش تو ی صدا

 متوجه نشدم._
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 آزارم بده. خوادیعمدا م  یول دهیکامال فهم دونمیم

جان    دایبود؟ فکر کنم و  یاز همسر نمونه ات. اسمش چ_

 بود. 

 شد و به تخم چشمام زل زد. کینزد بهم

هام هستن.  اتصال من با اون خانواده، دوتا بچه  ی تنها رشته _

 !یمیدوست قد هیآشناست.  هیمن فقط  ی اون زن، برا

داشتم    خودمباهاش حرف نزدم.   شتریپشت کردم و ب  بهش

داستان من و سارا    ی. اونم حتما وقتسوختمی م  شیآت  ی تو

  ی رابطه نداشت. ول   دایبا و  اون.کردینابودم م  دیفهمی رو م

 ستر شده و حاملش کرده بودم. من باهاش همب 

  ی از دست تو عصب  گفتمیکارم نداشتم. م  ی برا  یهیتوج  چیه

با   رفتم  خواب  هی شدم  چه   نیا  آخهسارا...  دم؟اونمی دختر 

 بود که من کرده بودم؟  یغلط

 برسام...! _
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چرخ  یوقت سمتش  به  زد  صدا  مل  دمی اسممو    ی ح یلبخند 

لب هاش بود. دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و من    ی رو

 اش چسبوند. نه یرو به س

 اش بود گفتم . نهی س ی که سرم رو یحال در

 جانم. _

  سرم گونه ام رو با پشت انگشت اشاره اش نوازش کرد.  آروم

 به طرف دستش خم شد و چشم هامو بستم.

بدون. من بهت خ  نیا_ از    حداقل.کنمینم  انتیرو  بعد  نه 

 گذاشتم. تیزندگ  ی پا تو که نیا

  ی برا  شدیزد. اگر متوجه م  خی. بدنم  ختیر  نیی پا  ی هُر  قلبم

 .زدیرو م  دمی ق شهیهم

 . انداختیتف ام نم چ،یصورتم نگاه که ه ی تو

 من... الیدان_

بود پخش    کیرفت و نزد  جیسرم گ   اد،یاسترس و ترس ز  از

 بشم که کمکم کرد.  نیزم
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 پسر؟  یشد یچ هوی_

 سالن نشوند. ی کاناپه ی . من رو رو میاتاق خارج شد از

 .ارمیبرات م  دنینوش ی برا ی زیچ هیدراز بکش. _

 ممنون. _

  ی عصب  اگر؟  گفتمی بهش م  دی باهم فشار دادم.  ی رو تو  دستام

س  شدیم م  اهی و  کبودم  م  ای؟یچ  کردی و  ترکم    کرد ی اگر 

رها شدن رو اصال    یکتک خوردن رو داشتم ول  یی؟توانایچ

 میزندگ  ی تو  الیبودن دان  ی رو   واقعاتحمل کنم.  تونستمینم

بودم. باز کرده  اگر    فتهیش  ی بدجورحساب  بودم.  اش شده 

م  قتیخودم حق داشت.  هی  گفتمیرو  هم   اگر درد  خودش 

 بدتر...!  ی درد  دیفهمیم

رو   عیسر رو  دستش  پشت  نشست.  کنارم  و    ی برگشت 

بررس  یشونیپ و  بود  کرده  اخم  گذاشت.    دلم .کردیم  م یام 

 هاش ضعف رفت و پلکام رو بستم. ی نگران نیا ی برا

 فشارم افتاد.  هویفکر کنم _
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 اب قند رو به لبم فشار داد. ی حاو وانِیل

 دهنتو باز کن._

  ی رو تو  نشیری ش  اتیتا ته محتو  الیباز کردم و دان  عیسر

 . ختیحلقم ر

باش  شتریب  دیبا_ خودت  بخوایمراقب  اگر    ی تونیم  ی . 

 . ی هر چندوقت که بخوا  ای. یبمون نجا ی چندروز ا

کار    یلی. خشدی نم  یبمونم ول  ششیپ  خواستی دلم م  یلیخ

 .دادم یانجام م دی ها داشتم که با

 کنم. یاز برنامه هامو اوک ی سر هی دیبا_

 تکون داد. ی سر

 .یخودت راحتهر طور _

 برسام؟_

 . دمیسمتش چرخ  به

 بله. _
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 .کردیم ی اش به کاناپه بود با موهام باز  هی که تک یحال در

 هست که الزمه بدونم. بهم بگو.   یاگر حرف_

 دهانم رو قورت دادم. دوباره رعشه به جون زانو هام افتاد.  آب

 . گرفتنیرنگش قدرت تکلم و تفکر ازم م یخاک  ی ها چشم

 .ستین ی زینه، چ_

فرصت    اززمزمه کرد.  ی ا  "باشه  "لب    رینگاهم کرد و ز  یکم

 پاهاش گذاشتم. ی استفاده کردم و سرم رو رو

 موهام نوازش کن.  کمی_

 ************* 

 از حرفات مطمئن بشم. دیوقت دکتر گرفتم. با_

 شونه باال انداخت.  الیخیزد و ب  شخند ین

اامیم_ کوچولومون    ینین  ریتصو  یتون یخودت م  ی نجوری. 

 . ینیبب توریمان ی رو از تو

 کردم.  ی اقروچه  دندون
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 اعصابم. ی دوباره نرو رو _

لباسم رو    ی قهی گرفت و به سمتم اومد.    واریاش رو از د  هیتک

 مرتب کرد. یگرفت و کم

  ی مرد واقع   ه یو زنت مثل    از بچه   فتهیجذابِ من، تو وظ_

 . یکن تیحما

 سرشانه هامو تکوند. ی رو یفرض  ی ها خاک

 افتاد عشقِ چشم قشنگم؟ _

 عقبش زدم. کالفه

 ها، وقت ندارم. ی مسخره باز نیا ی فقط زود آماده شو. برا_

 به گردنش داد. ی قر

 به چشم.  ی ا_

 برام فرستاد.  ی ابهم پشت کرد و قبل از خروج، بوسه عیسر

 .دیاسترس لب گز با
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  ی باز  هیمن، چه کار کنم؟ لطفا حامله نباشه. فقط    ی داخ_

 باشه.  فیکث

  ن یزانو هام گذاشتم تا پخش زم  ی شدم و دستم رو رو  خم

 نشم.

 بود. فقط اون...  الیدغدغه و مشکلم دان تنها

 من اومدم._

 .دمیبلند کردم و صورت بشاش رو د سر

بچه   اگر که  بره  لو  بود  نم  قرار  شاد    نقدریا  تونستی نداره 

 .گفتی باشه. پس حتما دروغ نم

استرس    با.کردیبود و با لبخند نگاهم م  دهیتخت خواب   ی رو

د دندون   هیتک  واریبه  به  رو  انگشت شستم  ناخون  و  دادم 

 کنارش نشست. یصندل ی دکتر رو خانم.دمیکش

 لباست بکش باال.   زمیعز_

داد.  که  ی کار  عیسر انجام  رو  شکمش    ی رو  یعیماگفت 

 گفت. ی و پخشش کرد. با لحن شاد  ختیر
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 .مین یخوشکل رو بب ی مامان بابا نیا ی بچه میخوب بر_

جهنم    از من و سارا؟  اونم. مادر و پدر؟دی از حرفش لرز  بدنم

 .ومدیهم بدتر به نظر م

گز  ی گوشه رو  قدم  دمیلبم  ناخودآگاه  رفتم.    یو  جلوتر 

 .ستی زودتر بشنوم که دروغه و حامله ن  خواستمیم

کوچولو  هی_ ا  نخود  ممیدار  نجایناز  رو    تشیجنس  ی خوای. 

 ؟  زمیعز یبدون

دن  حس لرز  ی رو  ایکردم کل  هام  زانو  آوار شد.  و    دیسرم 

  ن یبراق و درخشان سارا زم  ی چشم ها  ی بود جلو  کینزد

 بخورم. 

 رو به سمتم دراز کرد.   دستش

 پسر... ایبگه دختر  خوادی. خانم دکتر م شمی پ ایبرسام، ب_

 وار دستش رو گرفتم.  کیخوران به سمتش رفتم و ربات تلو

تقرگمی م  کیتبر_ د  بای.  ماه  کوچولو   هی  گهیهفت  دختر 

 .دیبغلتون دار
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 . دمیپرس ی احمقانه ا  سوال

 اد؟یم ایدن یعنی_

 قهقه زد. دکتر

 . ادی. معلومه که مایشد جی گ ادیاز ذوق ز_

 رو به دستم داد.  ی دستمال کاغذ جعبه

 کن. زی شکم خانمت رو تم_

م  سارا  رون یب  ی. دستمالدمیشنینم  یول  زدیداشت حرف 

 و شروع به پاک کردن شکمش کردم.  دمیکش

 ی لبا  ی طرح لبخند گوشه  ومد،یروم م  ی که جلو  ی زیچ   تنها

 بود و بس! الیدان

در رفتم. سارا بعد از من بلند شد و به   سمت  هیشدم و    بلند

 رفت. یسمت منش

 ؟یکن ی چه کار م نجا یبرسام تو ا_

 .دمیو مهرانا رو د دمیچرخ



 
266 

 

 ؟ یینجایکار داشتم. تو چرا ا_

 فشارم افتاده بود._

 شد. کیبهم نزد یقدم

 ؟ ی از علیرضا ندار ی خبر_

حلقه    تا بازوم  دور  سارا  دست  بدم  رو  جوابش  خواستم 

بهم    ی عقب گرد کرد و چشم ها  مهراناشد. رو  پر سوالش 

 دوخت. 

 .شناسمیشمارو نم زم،یعز_

 لبخند زد. معذب

 ام. یمیقد  ی آشنا هیمن _

 .دی رو به بازوم مال  صورتش

 .نیبب نویا یمنم قرار زنش بشم. راست_

ک  یعکس  عیسر ب  یدست  فی از  جلو  دیکش   رونیاش    ی و 

 صورت مبهوتش گرفت.
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 نخودِ کوچولو موچولو، قرار دخترمون باشه. نیا_

گفت و از    کی لب آروم تبر  ری ز.دیبه وضوح رنگش پر  مهرانا

عکس رو از دستش چنگ زدم و مچاله    اونکنارمون رد شد.

 کردم. 

نشون    ی دید  یرو به هرک  یتخم   نیراه به راه ا  ستیقرار ن_

 . ی بد

ول_ ااگر    ی درسته،  باشه  تو  رو    نیدوست دخترِ سابقِ  کار 

 .کنمیم

 دهنتو ببند._

 هان؟ ؟ی چرا عکس بچمون مچاله کرد _

 .دمیصورتش غر ی به کتفش زدم و تو یچنگ

 خودتم لِه کنم. مگه نه؟ ی دوست دار یلیخ_

 .  دمشیخودم کش دنبال

 . وفتیراه ب_
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فضا  از ب  ی اون  که  آور  به    میزد  رونیخفقان  چسبوندمش 

 . وارید

  ؟ی خوایچقدر م_

 کرد.   اخم

 .  شمیمتوجه منظورت نم_

از جا پر  دمیکنار سرش کوب  ی خشم مشت  با و پلک    دیکه 

 هاشو جمع کرد. 

 . شمیگفتم که متوجه منظورت نم  _

بر  گمیم_ پول  سا  زمیچقدر  تا  گشادت  حلق  اون    ی ه یتو 

 رون؟ یگم بشه ب میاز زندگ شه ی هم ی و نحست برا صیحر

اشک  در قطره  و  کرد  نگاهم  پااز چشم  یسکوت    ن یی هاش 

 .دیچک

 من دوست دارم._

 دستام گرفتم و فشار دادم.  نیرو ب سرم
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من تورو دوست    غمبر،یبه پ  ری خدا... بابا به پ  ی خدا.. ا  ی ا_

ندارم. آقا دوست ندارم. ازت متنفرم. اصال ک... م برات راست  

کله   ؟یفهمیم  شهینم نخود  ی اون  توانا  ی پوک   ییات 

مرد     هی. عاشق  خوامی ام. بچه نم  یدرکش رو نداره؟ من گِ

وسط    ینداخت. خودت ای ا. تو اضافهدمی براش م  امو یشدم. دن

مسئولمیزندگ من  بچهخوامی نم  تی.  دوست  خوامینم  .   .

 نفهم؟  یفهمی. مخوامی. زن نمخوامی دختر نم

 زد.   شخندی ن ختیریکه اشک م یحال در

 !  یچی. باورم کن. ه یدونینم یچ ی برسام، تو ه_

 شد.  نیتوجه بهم از کنارم گذشت و سوار ماش یب

 آشغال...!  ی دختره _

 زدم و پشت فرمون نشستم. نی به ماش ی لگد

 ***************** 

انگشتم ز  زغال  با  و  به چپ حرکت دادم  خط فکش    ری رو 

 .شدیخودش م یبه خوب رشیتصو دی. بادمیکش
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دست هام    یاهیاومد. بدون توجه به س  میگوش  ی رو  یامیپ

 خم شدم و برش داشتم.

 طرف مهرانا بود. از

دارم که    یمهم  ی . حرف هامی نی رو بب  گهیهم د  دیبرسام، با"

 "بهت بزنم. 

کردن جوابش   پیچشمام رو چرخوندم. و شروع به تا کالفه

 کردم. 

دختر" مسئله  و  هیاگر  بود.  کنارم  حوصلهکه  رو  اقعا  اش 

 "ندارم

 جواب داد. فورا

  ن یکه االن دوم  کردمیدخالت م  تیزندگ  ی تو  یمن از ک"

با باشه؟  ها  یل ی. خ نمتیبب  د یبارم  افتاده.    یبی عج  ی اتفاق 

 "یشناسینفر که م هیراجب 

 " ؟یک"

 "کوشا الی دکتر دان ی آقا"
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 شروع به نوشتن کردم .  عیسر

 "شده.  یبگو چ "

 "خونه. منتظرتم ایب "

 تلفنش خاموش بود.  یتماس گرفتم ول باهاش

به موهام زد. خواستم لباسام عوض کنم که    یچنگ  یعصب

 به در خورد. ی اتقه

 ه؟یک_

 بلند شد. ال یدان ی صدا

 داخل؟ امیب تونمیم_

 زدم.   لبخند

 آره. _

.  دمیبه سمتش دو  عیجذابش انداختم و سر  ی افه یبه ق  ینگاه

 به لب هاش زدم. یگردنش حلقه کردم و نوکدستم دور 

 ...زمیعز ی خوش اومد_
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 ؟ی کردیم  ی کار یداشت_

 . دمیخند

 .ی دید ی باشه ول زیآره قرار بود سوپرا_

 انداخت و گردنش رو خم کرد. ر ی به تصو ینگاه

  کی م  صانهیاش رو به مال من چسبوند و حر  ی اقلوه   ی ها  لب

 زد.

 .دمی گفتم و خند یفیگرفت. آخ ضع ی گاز درآخر

 دردم اومد. _

 به عمد کردم._

با   ؟یزنیرو م  ی که دوستشون دار  ییمگه کسا_ عالقه ات 

 ؟ی دیکتک نشون م

 . دمیباسنم زد که از جا پر ی رو یلیس

 آره دوست دارم بزنم نصفشون کنم. مخصوصا تورو..._

 .دمیگلوش رو بوس ی برآمده بکی زدم و س ی بلند ی قهقه
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ول_ بزن.  بق  ی پس  ندارم  فکر کنن    هیفقط خودمو. دوست 

 .خوادی که مال منه اونا رو م یکس

 به کمرم زد.  یچنگ

 پسرک.  ی شد ص یحر ی ادیز_

ام خودم بمونه. که به نام منه، به ن  ی زیچ  خوامینه فقط م_

 اونم تا ابد. 

 .دیگردنم فرو کرد و بو کش ی رو تو سرش

 ؟ ییخوش بو نقدری. چرا انجایانگار بهشتو گذاشتن ا_

 .دمی هاش به گردنم خند شی خاطر برخورد ته ر به

 .کنمی که استفاده م ی دیجد نی به خاطر لوس_

رو    ییایمیعطر تنت از مواد ش  ی من بو  ی ! فکر کرد رینخ_

 دم؟یتشخیص نم

 باال انداختم. شونه

 خاصم؟ نقدریا یعنی_
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 فراتر از خاص. _

وارد بشه. به سمت در رفتم و    یهر لحظه کس  دم یترسیم

 قفلش کردم.

  ر ی دهن گشادش رو بگ  ی جلو  تونستیو نم  اومدیسارا م  اگر

 ؟یچ

 ؟ی شد ی نجوریا هویچرا _

 ؟ی چطور_

 به سر و وضعم کرد. ی ا اشاره

 .ی هول شد_

 . دمیخند

 به خاطر همونه. ستادم یسر پا ا یلینه بابا، خ_

که    ینگاه انداخت  خودت  یعنیبهم  رو  یخر  تخت    ی و 

 نشست.
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رو    اهمیس  ی رفتم تا دست ها   یبهداشت  سیسمت سرو  به

 بشورم.

 ؟  نطرفیا ی ا یم اد یز روزا نیچطور ا  ال،یدان_

 ام؟ یب  ی دوست ندار_

 رفتم. رونی رو خشک کرد و ب دستم

. االن چه بهونه  ی تر بود  دایقبال کم پ   گمیم  ؟ی شد  وونهید_

 ؟ ی کرد دایپ ی ا

 کرد.  اخم

 پدرت آوردم.  ی برا ی . پرونده ای مسائل کار_

 کنارش نشستم. عیسر

 خبر دارم.  هی. یراست_

 نگاهم کرد. منتظر

من    یکارخونه نظارت کنم ول  ی برم رو  کنهیبابام اصرار م_

 بزنم. ی گالر خوامی ندارم. با مادرم مشورت کردم. م یلیم
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 .دی گونه ام کش ی رو یدست

من!   ِیاتورینیپسر م   یشیخوشحالم برات. مطمئنم موفق م_

نرفت اونکار  سمت  خوشحالم  درضمن  نقاشیو  تو    ی برا  ی. 

 بهتره.

 چرا مگه؟ _

 . دیچشماش رو ازم دزد عیسر

 .قتیدنبال عال ی بر دیبا_

 مهرانا، درو باز کن._

  دم ی به در کوب  یبار زنگ زدم. کالفه لگد محکم  نی هزارم  ی برا

 که باالخره باز شد.

 داغونش انداختم.  افهیبه ق  یگرد شده نگاه ی چشما با

 ؟ی شد یخت ی ر نیچرا ا_

اطراف رو    تی . انگار داشت امندی سرک کش  رونیبه ب  یکم

م رو کشکردی چک  آخر دستم  در  داخل    دی.  به  رو  من  و 

 انداخت.
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 ؟ ی ایم ی دار یگفت یبه کس_

 ابرو باال انداختم.  متعجب

 ؟یزنیبا خوف حرف م نقدرینه، تو چرا ا_

به کاناپه    ی کرد و اشاره ا  سی خشکش رو خ  ی لب ها  کالفه

 کرد. 

 .امی . االن منیبش_

آب رو به دهانش چسبوند    ی سمت آشپزخانه رفت و بطر  به

 به من انداخت.  ینگاه می. ندینفس نوش کیو 

 ؟ی خوریم_

 هامو باال انداختم.  ابرو

 شده. یچ نمیبگو بب اینه. زود ب_

ز  به از  و  نشست. خم شد  کنارم  و  اومد  از    یکی  ریسمتم 

 درآورد و به طرفم گرفت.  ی اها جعبهبالشتک 

 برش داشتم و بازش کردم. عیسر
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 مشخص نبود.   ادیز  ریتصاو اتیعکس بود. محتو ی سر کی

هم    شی پ  یکه در لباس پزشک  ال یو دان  ی هاد  ار،یزان  دنید  با

 بودند شوکه شدم. ستادهیا

 ؟یچ یعنی_

 فشار داد.  یام رو کم بازو

 . نیتا آخر بب_

  ی لباس پزشک  ال یرو نگاه کردم. دان  ی بعد  ی عکس ها   عیسر

 بودند. ستادهیتنش بود. هر دو برادرش کنارش ا

 دهنم رو گرفتم تا اوق نزنم.   ی دستش بود. جلو  ی قلب تو  هی

همون پسر هفده،    ر یمشکوک تر شد که تصو  یوقت  ز یچ   همه

 یجلو   دنیکشیم   رونی که داشتن قلبش رو ب  ی هجده ساله ا

 شد. انیچشم هام نما

 سراغ چشم هاش رفته بودن.  نباریکه ا یحال در

برخورد دندون هام به هم آزار    ی . صدادیلرزیبدنم م  تمام

 دهنده بود.
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تصاو  اونقدر آخر  ریاون  به  تا  کرد  رد  رو    ش ی وحشتناک 

 . دمیرس

  هیکل  ی از قلبش تا انتها  یقی تخت بود و خط عم  ی رو  پسر

 خورده بود.  هی بخ  یهاش داشت. به طرز زشت

 ... دهیو رنگ پر  دیبود. تن سف یچشم ها خال ی کاسه

دان  ی تو اون   الیاون عکس  به  و  بود  درآورده  رو  ماسکش 

 .کردی تکه و پاره نگاه م ی جنازه  

 . افتاد ن یزم  ی رو  زیچ از دستم ول شد و همه  جعبه

به طرفم خم شد و سرم رو در    عیسر  دیکه حالم رو د  مهرانا

 .دی آغوش کش

احتماال  _ باش.  در  فهیکث  هی شوخ   هیآروم  خواستم  فقط   .

  نا ی. به خودت مسلط باش. من که اومدم خونه ایباش  انیجر

وجدانم    یخواستم نشونت بدم ول  یدر بودن. اول نم  ی جلو

مسئله رو هضم    نیا  ییبه تنها  تونستمیخفه ام کرده بود. نم

 گذاشتم. ونیکنم. پس با تو در م
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آت  از و سعزدی م  رونیب  شی بدنم  دادم  به عقب هولش    ی . 

 عیکه سر  دید  افمیق  ی تو  یچ  دونمینفس بکشم. نم  کردم

 به آشپزخانه رفت و برام آب آورد.

 .دی روم زانو زد و چند قطره به صورتم پاش ی جلو

ا  زم،یعز_ چرا  باش.    دونستمینم  ؟ی شوکه شد  نقدر یآروم 

 من...  یهست یمیباهاش صم یلیخ

 و دستش رو محکم گرفتم.  دمیحرفش پر  وسط

 برات آوردن؟  نارویا یکِ_

 کرد.   سی رو خ  لبش

در بود. بازش    ی باکس جلو  نی برگشتم ا  مارستانیاز ب  یوقت_

  انت یتصمیم گرفتم در جر  نی کردم و شوکه شدم. واسه هم

 بزارم. 

 .تونستی نم یکرد دستش رو عقب بکشه ول یسع

 که از درد چشم هاش نمناک شده بودن گفت. یحال در

 . کردمیانگار اشتباه م _
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 خودم اومدم و رهاش کردم. سرم رو فشار دادم. به

 گفتم. شدیم دهی که به زور شن یی لب باصدا ریز

 . یگذاشت انمی. و ممنونم که در جرخوامی معذرت م_

خارج   از خونه  خوردمیکه تلو تلو م  یشدم و در حال  بلند

 شدم.

آخه حالت خوب به نظر    ست؟ین  یمشکل  یبرسام، مطمئن _

 .رسهینم

 خوبم. برو داخل._

  دونستم یخودمم نم  ینه. چون حت  ا ی  دیصدامو شن  دونمینم

 .گمیم یچ

چسبوندم تا    واری. کمرم رو به ددیلرز  بمیج  ی ام تو  یگوش

 .دمی کوب وارینشم. سرم رو محکم به د نیپخش زم 

فرستاده    امیشدن بودم. از تلگرام پ   یدرون در حال متالش  از

 بودن. 

 شد. تیرو دانلود کنم اکانت دل لم یخواستم ف تا
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به   یبود. همراه هر دو برادرش. لباس پزشک  ال یاز دان  دوباره

 زوم شدم.  لمیف ی رو  شتریداشتند. بتن 

  رضا یعل  یکه کمک کرد پنهان  یمارستانیبود. همون ب  خودش

 .میرو به اونجا ببر

رو   ی هاد بحث    ی دست  هم  با  داشتن  گذاشت.  اش  شونه 

 کالفه ازشون فاصله گرفت.  الی. دانکردنیم

دختر روش بود.    هی  هوشیبدن ب  نباریآورد. ا  ی پرستار تخت  هی

از دستم    یقطع شد. گوش  لمیهر سه با هم داخل شدن و ف

 برداشت. یق یاس ترک عمافتاد و صفحه 

 خواستن یباز هم م  یعنینشستم.    نیزم  ی خوردم و رو   سر

 کنن؟  هیرو تخل  گهید یکی ی دل و روده 

 زانو هام گذاشتم.  ی رو رو  سرم

 . امکان نداره. نه...!کنمیباور نم_

باور    نیهمه مشکل، جنگ و صلح، به ا  نیکه بعد از ا  ی مرد

 بودم که عاشقشم رو از دست دادم؟  دهیرس
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   قه؟یدر عرض چند دق اونم

 .کنهی کارو نم نیاون... اون ا ال،یممکنه. دان ریغ_

 .دیکوبیدهانم م ی بودم و قلبم تو ستادهیخونه اش ا ی جلو

  ی ترس دستم رو بلند کردم تا وجودمو بهش خبر بدم ول  با

 .دمیشدم و عقب کش مونیپش

لحظه از ذهنم    ک ی  ی برا  یمسخره حت  ی اون عکس ها  ریتصو

 .شدن ی خارج نم

 ام گرفته بود. ه ی. دوباره گردمی و نال  دمیگز لب

 خودم زدم. یشونیبه پ یلیس

 قا؟ یدق یرو بپرس یچ ی آخه احمق، اومد_

م  ی نجوریهم حرف  خودم  با  و    زدمیکه  کردم  گرد  عقب 

 .یمحکم ی نهیس ی شد به قفسه دهیسرم  محکم کوب

آوردم. مرد  سر ترسناک و چشم ها  ی باال  لبخند  با    ی بود 

 خالص بود. یکیآخرش تار ی که تا نقطه یاهیس
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  ی بازوم رو گرفت. احساس کردم از انرژ  یرو بشمول  خواستم

 لمسش تنم به لرزه افتاده. یمنف

 اونقدر بم و مردونه بود که باعث ترسم شد. صداش

 .دیمنتظر بمون یکم دیبا  دی نیبب  الیدان  دیخوایاگر م_

ها   ی رو  ی اجبار  لبخند ام    ی لب  خورده  ترک  و  خشک 

 نشوندم.

 کارم تموم شد.  قتش،یحق_

 ابرو اش رو باال انداخت.  ی تا کی زد و  شخند ین

 هوم؟  ؟یداخل که نرفت یول_

 کردم و دستم رو ازش فاصله دادم.  ی قروچه ا  دندون

 . با اجازه. دینگران باش خوادیشما نم_

سرم   ی دور نشده بودم که دوباره صداش تو  شتر یقدم ب  چند

 زنگ خورد.

 خودش نداشت. ک ینزد ی ادیقبال افراد ز الیدان_
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  ی کنجکاو  ی سرپوش بزارم رو   نیاز ا  شترینتونستم ب  گهید

 هام. به طرفش رفتم.

 د؟یباهاش دار یشما، چه نسبت _

داد و با نوک   لمیاعصابش رو تحو  ی رو  شخندیهمون ن  دوباره

 انگشت سبابه اش به سمتم اشاره کرد. 

 ؟یشما چ_

 . ارمیکردم جلوش کم ن  یشدم و سع  نهیبه س دست

 دوست. هی_

 باال انداخت. ی ا شونه

 !یمیقد یل یخ ی آشنا هیآشنا...  هیمنم _

 بمونم.  خواستمی شده بودم و م مونیپش

 فکر کردم کارتون تموم شده بود._

 درواقع تازه به خاطر آوردم مه اصال تموم نشده._

 . میمونی خوبه پس با هم منتظرش م_
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د  دونمینم هم  به  زد  گهیچقدر  صدا  میزل  باالخره   ی که 

 با آسفالت به گوش خورد.  نیماش  ری تا شیسا

هم    ی . اخم هاش تودمیرو د  ال یسر چرخوندم و دان  عیسر

رو به دست گرفته بود به   فشیکه کت و ک  یبود. در حال

 .اومدیسمت ما م

نگاه  سرش و  بلند کرد  انداخت. خ  یرو    عیسر  یلیبه من 

 .دیچشمش به مرد کنارم افتاد رنگ از رخش پر یوقت

از    ا یمرموز    ی به یبود. از بودن من در کنار اون غر  دهیََترس 

 ترس در خطر بودن من؟

 رو از دستش گرفتم. فش یبه جلو برداشتم و ک یقدم

 سالم._

 بلند گرفته داد. ییزد و جوابم رو با صدا  ی اجبار لبخند

 .ی اومد خبری ب زمیعز_

 جمله اش اخم کردم.  ن یا دنیشن بعد
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  بهی برات عج  نقدریدر خونت ا  ی حضور دوست پسرت جلو_

 دکتر؟ ی آقا

 به بازوم وارد کرد.  ی فشار

 .ستیحرف ها ن نیا ی فعال جا  میکنیبعدا صحبت م _

  ش ی اوقات تلخ  لی شد. صد درصد دل  لیتبد  نیقیبه    شکم

 حضور اون مرد بود. 

 باشه. تونستینم ی ا گهی د زیچ

رفت  با سمتش  به  کم میهم  تا    ی.  گرفتم  فاصله  ازشون 

 رفتارشون بسنجم.

از    بهیغر داشت  انگار  بود.  لذت   شینما  هیخونسرد  جانانه 

 .بردیم

م  الیدان ارامش  به  تظاهر  فقط  لرزکردیاما  مردمک    دنی. 

 .دادی درونش م ی چشم هاش خبر از غوغا
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رو محکم فشردند. مرد مرموز به سمتش خم    گهی همد  دست

در گوشش زمزمه کرد. چند ضربه به پشتش    ی زیشد و چ 

 زد و ازش فاصله گرفت.

 ضرب گرفتم.  نیزم  ی و با پام رو دمیگز لب

 . ی وش اومدخ_

کرد. الحق    لی و سرش رو به عقب متما  دیخند  ق یعم   نبار یا

  ی خاص  ییبای ز  یپر کالغ  ی و مو   یمشک  ی که اون چشم ها

 بهش داده بودند.

د_ با  اومدم.  خوش  که  نم  دنیمعلومه  چقدر    یدونیتو، 

 خوشحالم.

 کرد.  ی به من اشاره ا الیدان

 پسرِ دوستم برسام._

شدم. جلو رفتم و   دیخودم نا ام یشدم. از طرز معرف یعصب

 تکون دادم. ی سر

 خوشبختم._
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 دهن باز کنه خودش به حرف اومد.  الیکه دان نیاز ا قبل

. فاروق هستم. دوست گرمابه و گلستانِ جناب  نیبه همچن _

 دکتر! ی آقا

در رو باز    عیبود که سر  نیسنگ  نمونیچقدر جو ب  دونمینم

 کرد. 

 داخل. دییبفرما_

احترام    ی و برا  شهیاز اون وارد شدم. برخالف عادت هم  قبل

 صاحب خونه کفش هامو در اوردم.  ی به خواسته ها

  ال یدان  ی ابرو ها  نیبا همون ها داخل شد. اخم ب  یول  مرد

 سکوت کرد.  ینشت ول

م_ ول  خواستیدلم  کنم    ی ادیز  گهید  نیا  یدخالت 

 .شدیمحسوب م یگستاخ

نگاه من بر خالف اون که    یول   میهم نشسته بود  ی روروبه 

 .دی چرخی و اونطرف م نطرف یصورتم بود به ا خیم

 .دمیآخر با خشم سر بلند کردم و غر در
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 صورتم نشسته؟  ی رو ی زیچ_

 زانو هاش ستون کرد. ی جلو خم شد و آرنج هاشو رو  به

 .ی دار یدرخشان  ی نشسته. چشم ها ییبایعالم ز هی _

 خوشحال که نه ، بلکه منزجر شدم. فشیتعر از

 هم فشردم.   ی رو دندون

 خیمثل    ؟یخی   ی بای چطور اسمتو بزارم ز  ؟یکنی تشکر نم_

 سرد!  شفاف و چشم نواز اما همونقدر 

 کیبود. فقط   ی اتوری نیلقب داشتم. اونم پسر م   هیفقط    من

 .می. عشق زندگارهیبه زبونش ب تونستینفر م

 اسمم برسامه جناب. _

 .دیرانش کوب ی و کف دستش رو چند بار رو دیخند

چنان اثر   ی نهیدست رد به س شهی. نمی هر جور شما بخوا_

 زد.   ی هنر
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که لباس    یدر حال  الی. دانافتادی لرز به تنم م  فشیهر تعر  از

 . دیچ زی م ی رو ییرایپذ لیعوض کرده بود وسا

راه افتادم و به آشپزخانه رفتم. فاروق پشت به ما   دنبالش

 نشسته بود.

 ه؟ یبشر ک نیا_

 و ناراحت گفت. معذب

 . خطرناکه.ینش کشیکن نزد یسع_

 کردم. اخم

دق_ تو  گرفت  قا یپس  گرم  باهاش  چ  ؟یچرا  کار    یخونت 

 کنه؟یم

 اخم کرد.  بهم

 برگشتش نبودم. انیدر جر_

 مگه کجا بوده؟_

 رو برداشت. ینیس
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 خارج از کشور بود._

 اره؟ باهات د یچه نسبت_

 :  دیلب غر ری کرد و ز اخم

 .ستی االن وقتش ن _

  هاوه یبه همه فرستادم و بعد از برداشتن ظرف م  یلعنت  کالفه

 برگشتم. ییرایبه سالن پذ

بود  همه نشسته  هم  تا  زدینم  یحرف   یکس  یول  میدور   .

 :دی بالخره اومد مزاحم پرس

 ق؟ یخب از کسب و کار چه خبر رف_

 .دمیرو به وضوح د  الی شدن صورت دان جمع

 .میگذردونی! میواال سالمت یچیه_

خر   دنیدر دهان گذاشت. بدجور دلم جو  ین یری و ش  دیخند

 .خواستی خره اش رو م
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اشون گوش به مکالمه آزار دهنده  نهیکردم و دست به س  اخم

 سپردم. 

 .دهی آوازه ات به ما ام رس_

 ممنون. _

 .دیمن رو نشونه گرفت و پرس نبار یا

 پسرِ دوستته. هوم؟  یخب که گفت_

 اومده. ی کار  ی آره. برا_

 داد. هیباال انداخت و تک ابرو

که هستم.    یبگذرونه. تا زمان  م یبتونه با منم تا  یگاه  دیشا_

 ازش خوشم اومده. یلیخ

 و منزجر لب زدم:  کالفه

هام دارن با  ییباال  یکه اختالف سن  ییمتاسفانه، من با کسا_

 کنم. تونی به پدرم معرف تونمی . مگذرهیبهم خوش نم

 !یخی  ی بای نداره ها، ز یفرق ادیز الی سن من و دان_
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 هم فشردم.   ی رو دندون

وقت_ که تعجب    گذرهیم  ی زمان طور  المی دان  شی پ   یاتفاقا 

در حضورشون.    ادیکه انگار جونم در م  هی. برخالف بقکنمیم

 بار، اسمم برسامه. نیآخر ی و برا

غرفه  الیدان ول  ی اچشم  رفت  ن  یبهم  در    اوردمیمن کم  و 

 به صورت فاروق زل زدم. دمینوشیکه شربت م یحال

ا_   الی. دانشهیمن مطمئنم نظرت عوض م   یول   نطور،یکه 

 ؟یگیم یبرم؟ چ  ایراهم. بمونم  ی خسته 

 لب زمزمه کردم.  ریز

 تخم سگِ نچسب!   تیک... رم تا ته تو خستگ_

 منفجر شد.  هویکه  دهیانگار شن  یآروم گفتم ول یلیخ

 به رو اشاره کرد.بلند شد و به اتاق رو  عیسر الیدان

 . یبمون یتونی آماده است م_

بازوم رو گرفت و بلندم    تیاز رفتنش با خشونت و عصبان  بعد

 :دیکرد. به سمت در هولم داد و غر 
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 نشد. یآفتاب   نجایفعال ا_

بهش زل زدم. صورتش سرخ شده بود و رگ وسط   مبهوت

 زده بود.  رونیاش ب یشونیپ

 . دمینوازشش کردم و کوتاه لبش رو بوس نگران

 شده؟ یچ_

 به در اتاق مهمان انداخت. ی نگاه مضطرب

 .کنمیم  فیمرد نباش. برو. بعدا برات تعر نیا کینزد_

 رو به چپ و راست تکان دادم. سرم

 شش؟یپ یتو بمون یعجب، برا من خطرناکه ول_

 ام رو باال زد.  یشونیپ ی تو ختهیر ی موها

 ؟ی دیوش نمچرا به حرفم گ_

 ...! الیدان  رمیچون نگرانتم. نم_

 و سرش رو در دست گرفت.  دیکش یپوف کالفه

 رو گرفتم و به سمت اتاق خواب حرکت کردم.   دستش
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مطمئن بودم   یسرم بود ول  ی اون عکس ها تو   ریتصو  هنوز

 پشتشون نهفته است. یجواب منطق  هی... ای... ایدروغه... 

  وار یو بعد از قفل کردن در، تنش به د دمیکش یقیعم نفس

 چسبوندم.

 گوشش لب زدم.  ری ز آروم

 کنم؟ لکستیر کمی . چطوره ی استرس دار یلیخ_

 رو به کمر خودش چسبوند.   کمرم

 مگه نه؟ ،یکن یبگمم کار خودت م  یهر چ_

 گوشش رو به دهان گرفتم. ی زدم و الله   ی شخندین

 آره _

  د ی با  دونستمیباسنم رو گرفت. خودم م   ر یاون بود که ز  نبار یا

 دست هامو دور گردنش و پاهامو دور کمرش حلقه کنم.

 و روش انداخت.به سمت تخت قدم برداشت و تنم  آروم
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تخت قفل کرد و به چشم هام زل    ی رم روس  ی رو باال  دستام

گلوم رو چنگ انداخت و    ینی لحظه بغض سنگ  ه ی  ی زد. برا

 . دمیرنگش دزد  یخاک ی نگاهم رو از چشم ها

 . دیرو گرفت و پرس  صورتم

 ؟ی خوایس ک س م  یول  یکنی به چشم هام نگاه نم_

  ی سوالو جواب بدم. دستمو رو  نیا  خواستمی کردم. نم  اخم

 .دمیمال نشیس

 ؟ ی خوایمن رو نم یعنی_

 گفت:  ی شتریبا تحکم ب  نبار یا

  ی خواستیمن خرم؟ م ؟ی نکن منو دست بنداز یسع ن،یبب_

 خودتو؟ ای  یمنو آروم کن

که بهم داشت به عقب هولش    یاز شناخت  ی و عصب  کالفه

 دادم. 

 به درک _
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رو مرتب کردم و به سمت در رفتم که گردنم رو از    لباسام

 :  دیگوشم غر ریپشت گرفت و ز 

 آقا برسام.  ی رینم رونی اتاق ب نیاز ا ی تا جواب نداد _

 ؟ یچه کارم کن  ی خوایمثال م_

 زد:  شخند ین

 قلم پاهاتو بشکنم._

 مخم نرو. ی رو  نقدریا الیدان_

 گردوند و کمرم به در چسبوند.  برم

. رمیسرمو بزارم بم   دیحرفتو بزن پس. من تورو نشناسم با_

.  زدی از اولش چشمات دو دو م  ی بگ  ی زیچ  ه ی  یخواستیم

 یشنویکه م  ییزای و چ  جشی از نت  دمی. شایبگ   یترسیم  یول

.  یسرگرم کن  ی خوای.  اون وقت خودتو با رابطه می ترس دار

 . یفرار کنکه از حرف زدن 

دان  نیبب_ کس  نقدری هم  ال،ی اقا  قرار  اگر  بگم   ییپا  یبهت 

 بشکنه منم نه تو... 
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ها  با جور  ی چشم  خ  ی نافذش  پا  رهیبهم  سر  که    ن ییشد 

 . دمیانداختم و لب گز

  ت یچونه ام گذاشت و سرم رو به باال هدا  ری دست ز  دوباره

 کرد. 

 منتظرم._

کردم    ی! من سعالیدان  یرسیگناهکار به نظر م   یلیتو خ_

  ی من دلتو بردم ول  یخودمو گول بزنم. تو به من گفت  یحت

 بوده. ی ا گهید ز یقصدت چ یاالن فکر کنم حت

 زمزمه کرد: مبهوت

 ؟ی شد وونهید_

 داد زدم.  ی جر

. بعدش دوتا  ی شدم. اول که معلوم شد زن دار  وونهیاره د_

 ی هدل و رود   دنی کش  رونیب  ی . بعد عکسایتوله که عاشقشون

 ...سیعن ف  کهیمرت نیجوون مردم فرستادن برام. حاالم ا

 : دیحرفم پر نیب
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 برسام؟ یچه عکس_

 .دمیچشماش ترس  نیجنون لونه کرده ب از

 امروز... امروز فرستادن درخونه مهرانا._

 تکون داد. ی سر

 برو.  گهیباشه د_

 .دمیحرص و فشار خند ی نگاهش کردم و از رو ناباور

 گورمو گم کنم و برم؟  ن؟یهم_

توض_ بهت  بعدا  ادمیم  حیبرو  چرا  لجباز  نقدری.    ی باهام 

 ؟یکنیم

 زدم.  نش ی به تخت س  یو مشت دمیهم کش ی تو ابرو

  یگیم  یچ  یفهم ی. مالیدان  ی اریشورش رو در م  ی دار  هید_

  ی پسر رو با همکار  هی ی دل و روده  دم ید گمی؟ دارم بهت م

 .رونیب ی دی کش یداداشت م

 .دمیرو د  عکسش
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که هر ان منتطرم    شدیم  نیی چنان باال و پا  نشیس  قفسه

 بودم کنترلش از دست بده و دوباره بهم حمله ور بشه. 

 . دمیرو شن  فشیاخ ضع ی هاش رو گرفته و صدا قهیشق

رفتار    ن ی. جواب تمام ادادمیجوابش رو م   دیبا   یول  دی لرز  دلم

 اش رو...!   یمعن یو ب  بیعج  ی ها

 داد بزنم؟  ای یگیم_

  ؟ی ار یدر م  ی برسام، چرا بچه باز_

 . دمیکوب نی برداشتم و محکم به زم  زیم ی مطالعه رو  چراغ 

 زدم:  ادیفر

پل  رمیم_ به  ببکهیمرت  دمیم  سیعکسارو  بنال  چه   نمی! 

  ؟ی خور یم یگوه

 بود. یباال گرفت و نگاهم کرد. چشم هاش خال سرشو

 ...یو حرف یاز هر حس  یته

 ازش نفهمیدم.   یچیه
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 باشه، برو بگو._

 اون عقب رفت و بهم پشت کرد.   یبه جلو برداشتم ول  یقدم

 به بازوش زدم و به سمت خودم چرخوندمش. یچنگ

 ؟یکنیبدن نم ی تو که قاچاق اعضا ال،یدان_

 . دیلرزیبهم نداد. قلبم اروم و قرار نداشت و تنم م یجواب

 . دمییهم سا  ی رو دندون

 ... هیجوابمو بده. بگو د ید لعنت_

  دم یدستام رو پشت کمرش کوب  دهیجوابمو نم  دمید  یوقت

 به جلو خم شد. یکه کم

 . تهیعالمت رضا سکوت

تو  نیا م  ی جمله  زنگ  ممکن  خوردی سرم  نداشت.  امکان   .

 نبود.

 باشه. یقاتل جان  هی تونستی نم شناختمی که م ی مرد

 . دمیرو به چپ و راست تکون دادم و خند سرم
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چششم نقش بست و با تصور    ی اون پسر جلو  ی جنازه   ریتصو

نم  به سمت دها یترش عیکردنش ما یدر حال سالخ  الیدان

 هجوم آورد. 

 معدم گذاشتم. ی دستم رو رو هیزانو خم شدم و  ی رو

 .ختیری م رونیاز دهنم ب یزالل آب

زدم و دهنم    ی برنگشت. پوزخند  یول  دیعق هامو شن  ی صدا

 رو با پشت دست پاک کردم. 

ا  اشک از  شد.  روان  هام  چشم  نفرت    نیاز  خودم  ضعف 

 داشتم.

 .ی نابود کرد موی . زندگالیخدا لعنتت کنه دان_

 زدم و بهش پشت کردم. لنگان به سمت در رفتم. حرفمو

 بودم.  سیپل ی اداره  ی خودم که اومدم جلو به

ضا کردم.  خودمو ام  ی نابود  ی اگر لوش بدم برگه   دونستمیم

 .مردمیمن قطعا م شدیاز سرش کم م ییاگر مو
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داغمو    یشونی داد و پ   هی تک  واری. به دسوختیهنوز م  معدم

 بهش چسبوندم. 

پر  ی رو  یدست جا  از  که  نشست  خوش  دمیشونم  سرباز   .

 بود.  ی اخنده 

 که لبخند به لب داشت گفت: یحال در

 اد؟ یازم بر م یسالم آقا، کمک _

 نگاهش کردم.  یکم

 بود.  الی دات ی همرنگ چشم ها با ی تقر چشماش

 . کردی نم قیاون نبود. ارامشش رو بهم تزر یول

 زدم و بازوش رو فشار دادم.   ی اجبار لبخند

 ممنون!  ز،ینه عز_

خ  ازش سمت  به  و  گرفتم  نم  ابونیفاصله   تونستم یرفتم. 

 رو لو بدم.  الیدان

 خودم به شدت تنفر داشتم.  ی ها  یکار ها و دو دل نیا از
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ا  به بدبخت  ی مرحله  خودم    دهی رس   یاز  وجود  از  که  بودم 

 داشتم. ی زاریب

 مطلق...! ی زاریب

 .ستادیپاهام ا ی جلو ی شهر یرو باال بردم و تاکس دستم

  ی صدا   یول  رمی ارامش بگ  یشدم و چشم بستم تا کم  سوار

که مشخص بود به شدت حراف هم هست بلند    ری راننده پ

 شد.

 کجا برم جوون؟_

  ی لب ادرس رو زمزمه کردم و دوباره پلک رو   ریز  لیم  یب

 هم گذاشتم. 

 و همه کس...!  زیبودم از همه چ خسته

 .خوردیبه گوش م ونیو ش  غیج ی رو باز کردم. صدا در

بود کله پا بشم. دستم رو    کی . نزددمیترس به داخل دو  با

 .وفتمیگرفتم تا ن واریبه د

 زدم.  داد
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 شده؟ یچ_

 . ستادیداخل نرفته بودم که بابام جلوم ا  هنوز

 میگه؟  یبرسام، سارا چ _

 لب زدم. متعجب

 شده؟ یچ_

 . دیلب غر  ریام رو گرفت و به سمت خودش خمم کرد ز  قهی

 میگه؟  یخدمتکار نخاله چ نیا گمیبهت م_

 مچش گذاشتم. ی گرد شد و کف دستم رو رو چشمم

 شده؟ یچ_

 زد.  ادیشدت به عقب هولم داد و فر با

 از تو حاملست؟_

دور مونده از اب    ی زدم. دهانم مثل ماه  خیرفت.    جیگ  سرم

 .شدیفقط باز و بسته م
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 یلیصورتم دو دو زد. جلو اومد و با نفرت س  ی تو  نگاهش

 طرف خم شد.  کیکه از ضربش سرم به  دی گوشم کوب ی تو

کرد _ زدم  کی شرم  با  شرفت.  به  تف  هم؟    یختیر  ی.  رو 

 بخشمت. یبچه. نم ی ابروم شد  ی هیما

 از کنارش رد شدم. جونی ب دمیکه شن ی ا گهید غیج

  م یو مر  د یغلتی خودش م  ی ! غرق در خون تونیزم  ی رو  سارا

 .کندیخانم مو از سرش م

 با التماس، چهار دست و پا به سمتم اومد. میمر

به کفشم بوسه زد و ساق پام    امیکه به خودم ب  نیاز ا  قبل

 رو گرفت.

 توروخدا به داد دخترم برس. _

د  مبهوت و سارارو  کردم  بلند  ال   هیکه    دمیسر    ی دستش 

 کاغد...  هیدر حال چنگ زدن  ی گر یپاهاشه و د

 .دمیکه شدم عکس سونو رو د قیدق
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ه  داده بود و تلفن رو گرفت  هیتک  واریبه د  نهیدست به س  مادرم

 بود. 

 گفت: غیاوروم تا زنگ بزنم که با ج  رونی ام رو ب یگوش

زد_ زنگ  اگر  خداشاهده  جا  ی خونه  ی تو  ی برسام،   ییما 

 .ی ندار

 درسته! خواستم،یبچه رو نم  اون

 قاتل نبودم.  اما

 بده.  یلی. حالش خمیدار ضیمر  هیالو سالم _

 *** 

رو   میمر و    مارستانیب  ی آب  ی صندل  ی خانم  بود  جمع شده 

 .شدی عقب و جلو م

 .میاومد هردو به سمتش رفت رونی دکتر که از اتاق ب خانم

 زد.  ی لبخند
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خ _ خدا  انگار  سالمن.  هردو  بچه  و  مادر    ی لیخوشبختانه 

جون سالم به    ی حادثه ا  نیاز چن   یدوستون داره. کمتر کس

 .دی مراقبش باش شتری. ببرهی در م

 رمون گذشت. جواب ما نموند و از کنا منتظر

 شدم.  رهیروم خ روبه   نیدادم و به زن غمگ رونیرو ب نفسم

مطمئن ام اون االن ازم    یدوستش داشتم ول  یلیخ  همیشه 

مرگ فرستاده    ی نفرت داشت، به هر حال پدر من بچشو تا پا

 بود. 

 اتفاقا افتاد؟  نیچطور ا_

ها  نگاهش پارکت  به  دار  بغص  و  گرفت  ازم  کف    ی رو 

 و گفت: دیکش یقیچشم دوخت. آه عم  مارستانیب

قرص و عکس    ی سر  هی.  کردمیداشتم اتاقش رو مرتب م_

 . کردم دا یپ یسونوگراف

 دنبالش راه  افتادم و شروع کردم به سوال و جواب کردنش. 
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مرد حامله شده و زنا    هیبگم دخترم از    شدی نم  یراض  دلم

 کرده. 

گوشه  اشک با  س  ی هاشون  ا  اهشیشال  و  کرد    نباری پاک 

 خسته و سرخش رو به من دوخت.  ی چشم ها

 ی تو  یشدم تا وقت  چشی اونقدر باهاش دعوا کردم و پاپ  یول_

 . هیگفت پدر بچش ک میآشپزخانه بود

. اومدیمن خوشت نم  ی وقت از سارا  چیتو ه  شد،ی نم  باورم

م  شه یاون هم بهت  تو    دونستم،ی م  یول  چسبوندیخودشو 

ن باهاش  ثانستی دلت  ا  ای.  اصال  مادرت  و  و    نیپدر  افت 

 . رفتنیپذیهم سطح شدن با خدمتکارشون رو نم ییآبرویب

 . دهیما بوده و صدامون رو شن   ک یمادرت بر حسب اتفاق نزد_

نگاهمون کرد. گفت    ی چشم  ری آب برداشت و ز  وانیل  هی  اومد

. من که برسام حاال حاال ها  ی بزرگ شدمبارک باشه. مامان

نم ول کنهیشادم  بود  رو که    ی. من دهنم چفت شده  سارا 
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تند  ،یشناسیم سونوگرافهیدختر  عکس  دستشو    ی تو  ی. 

 ماه مادربزرگت کرده.  نیو گفت اتفاقا چند  زی م ی رو دیکوب

افتاد. بحث باال گرفت. سارا    نییپا  وانیگلوش و ل  دیپر  آب

توست. مادرت به سمتش حمله کرد    ی که بچه   زدیداد م

 بعدش پدرت اومد.  یول رونیب دمشیمن کش

ازم    ی کار  چی بکنم آخه؟ ه  تونستمیدر برابر آقا چه م  من

 ریخوابوند ز  یلیس  هیبود    دهی سارارو شن  ی . حرفا آمدیبرنم

نم اونم داد زد  با من  خون خ  ینیبب  یتونی گوشش.  الصت 

 .یتحملش کن دیگدا گشنه ناخالص شده؟ خوب با

 و به شدت هولش داد.   نشیزد تخت س  پدرت

خون دورش بود و از    ی ایبعد در  قهیدق  هیو    ن یزم  ی رو  افتاد

 .دی چیپیدرد به خودش م

. فقط دادنیاجازه نم  یزنگ بزنم آمبوالنس ول  خواستمیم

 .ی که تو اومد یتاوقت. تا... کردمیم هی باال سر بچم گر
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بود. به سمتش رفتم و بغلش    دهی نفسش بر  هیشدت گر  از

 کردم. 

 زمزمه کردم:  تونستمیکه م ی کلمه ا تنها

 متاسفام._

م  ساق داشت  گرفت.  رو  خ دیلرزیدستم  تا    اشرهی.  شدم 

 و صورتم رو قاب گرفت.  د یحرفش رو بزنه.به طرفم چرخ 

 برسام؟_

 پر از دردش کردم. ی چهره  ی حواله  ی لبخند

 جانم. _

 ستمی. من مهم نکننیم  رونیکه مارو از خونه ب  یدونیم_

 .کنمی حواست به دخترم باشه. خواهش م یول

  ی از دخترت حت  گفتمیدم. چه طور مش  یشدم. عصب  کالفه

 شه؟ی چندشم م
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خودش به زور از من بچه تو شکم خودش کاشت؟چه   که

بدون    کردم؟ی رو من آروم م  دهیزن درد د  نیا  دیبا  ی جور

 بشکنمش!  شتریکه ب نیا

 و سر تکون داد. دمی کش آه

 . نگران نباش.ارمیم لتونی. وسارمی گیبراتون خونه م_

ب  ی پرستار بود  داخل  گردن   رونیکه  اطراف    یاومد.  به 

 من لبخند زد. دنی چرخوند و با د

 د؟ ییآقا برسام شما_

 .دمی آشفته ام کش ی به موها یشدم و دست بلند

 بله. خودمم. _

 به در اتاق سارا کرد. ی ا اشاره

 . دی. لطفا بهش سر بزنکنهیرو م تونیقراریب یلیخ_

گفتم. به سمت اتاقش رفتم    ی زدم و باشه ا  ی اجبار  لبخند

 در رو فشردم. ی   رهیو دستگ 
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ماسک    ریبهش انداختم. صورتش از ز  یشدم و نگاه  داخل

تجه  ژنیاکس تا  هزار  تشخ  گهید  یپزشک  زاتی و    ص یقابل 

 نبود.

اشاره    ی پلک ها  ی ال انگشت  باز کرد.  باد کردشو  متورم و 

 اش رو آروم تکون داد. 

کنار تخت    یو به سمتش رفتم. صندل   دم یکش  ی قیعم  نفس

 . دمی رو جلو کش

 هم رفت.   ی مانندش اخم هام تو ژی ق ی صدا از

 ناراحت بودم.  یلیکه داشت خ ی اسفبار تیوضع  نیا از

. مطمئنا من هم به دونستمیخودم رو مقصر م  ییجورا  هی

 کار بودم.   ریسارا تقص ی اندازه 

  دادم،ی به درخواست رابطه اش جواب مثبت م  د یروز نبا  اون

 ... الیخالص شدن از فکر دان ی اونم برا

 .ختی رو به هم ر میکه با اومدنش کل زندگ  یالیدان

 رو کنار زد.   ژنی و ماسک اکس لرزونش رو باال آورد  دست
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 به روم زد.   یکم جون  لبخند

 .  ی ا یم دونستمیم_

 بود؟  ی ز یچ ی ا وانهیدختر د نیگرد شد. ا ی ها چشم

و خاندان من رو به فحش    شدی سر من خراب م  دیبا  االن

 . بستیم

مرگ فرستاده    ی من تا پا  ی نبود، به هر حال خانواده    یچ  هر

 بودنش. 

 رو لمس کرد.  شکمش

 برسام، بچمون سالم موند. _

 . دمی لب گز کالفه

   دم؟ینم یتی اهم گفتمی بود اگر م یانسان  ری غ یلیخ

 کردم؟ی کارو رو م  نیاگر ا بودمیم  فی کث یلیخ

 .دی آره، دکتر گفت هر دو سالم _

 از اشکش رو بهم دوخت. سی خ نگاه
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 مگه نه؟ ،یگردونیمن رو به اون خونه بر نم_

 رو به چپ راست تکون دادم. سرم

 .کنمیکارو نم  نینه ا_

 *** 

 کردم. میسرش رو تنظ ریز  بالش

 خوبه؟ _

 آره. ممنون!_

 . ازش فاصله گرفتم.شدیتنم حالم بد م ی بو از

اتاق رو_ صداش کن.   یداشت   ی هست. کار  ییبه رومادرتم 

 .رمی م گهیمن د

 برسام؟_

 بله؟ _

 زمزمه کرد.  ملتمسانه

 ؟ی بمون شهینم_
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دو    نیا  دی. نباکردمیباهاش برخورد م  ی جد  دیکردم. با  اخم

پا رو  م  ی روز  من  توسط  اونجورنوشتیخواسته شدن    ی . 

 .شدیبراش سخت تر م

 دارم که بمونم؟  یلیدل_

 زد.  شخند ین

 تکه آشغال باهام رفتار کن. باشه؟ هیاالنم مثل  یحت_

 ام زدم. خته یچرب و به هم ر ی به موها  یچنگ

.  دمی انجام م  ادیازم بر ب  یدختر خوب، من هر کمک  نیبب_

 . نیآشنا فقط هم هی! به عنوان کیشر هینه به عنوان 

 گفت: عیاز تموم شدن حرفم به سمت در رفتم که سر بعد

  ن یخودمو از هم  رون،یب  ی در بر  نیبرسام خدا شاهده از ا_

که با کاردک ام نشه جمع امم   نییپا  کنمی پنجره پرت م

 برو. ی خوای . حاال اگر میشیکرد. قاتل دو نفر م

 و به سمت حمام رفتم. دم یمشتم رو به در کوب یعصب

 دختر!  ی ار یشورش رو در م ی دار گهید_
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 .ستادمیدوش ا ریدادم و ز  هیتک واریرو به د  کمرم

آتش    ی از درون تو  یول  کردیسرتاسر بدنم رو لمس م  آب

 .سوختمیم

درست مثل ناقوس مرگ    ال،یآخر دان   ی اخر و حرف ها  نگاه

 .زدیسرم زنگ م ی تو

 و کالفه بودم. خسته

رو  نیزم  ی رو بغل گرفتم. سر  ام رو  ران  و  زانو   ی نشستم 

 گذاشتم و چشم به رو به رو دوختم.

 کنم.  یکردم مغزم رو خال یسع

از دور به چنگ    یتمام من رو حت  یکه نبود ول  ییاز او  یخال

 داشت.

آرامش    یتا کم  دمیکش  یقی به موها زدم. نفس عم   یچنگ

 !غیدر ی بهم برگرده ول

قاتل بودن    کی همخواب شدن و عاشق    دن،ی لمس، بوس  فکر

 .رسوندیمن رو به مرز جنون م
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از دست    دی. فشار دادم. تا به خودم بفهمونم که بادمیگز  لب

 ص بشم.افکار مربوط به او خال 

 در به گوش خورد.  ی در افکارم بودم که صدا غرق 

اش    ری حر  دی از سر جام بلند شدم. سارا با لباس سف  عیسر

 بود. ستادهیرو به روم ا

لباسش رو گرفت و از    ی بزنم گوشه  یکه حرف  نیاز ا  قبل

 تنش درآورد.

 نداشتم. یسوال دنیفرصت پرس یحت

با چند قدم بلند به سمتم اومد و دست هاشو دور تنم    عیسر

 ام گذاشت.  نهیس ی حلقه کرد و سر رو

دورش کنم    رو گرفتم تا از خودم   سشیلخت و خ  ی ها  شونه

 بود.  دهیمحکم من رو چسب یول

 :دمیغر کالفه

 دته؟ یجد ی سارا؟ برنامه  یکنیچه کار م_
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  نه یس  ی که چونه اش رو وسط قفسه  یبلند کرد و در حال  سر

 ام چسبونده بود گفت:

 دلتنگت شدم. _

 ببر.  ف یباشه، اگر االن رفع شد تشر ریخب خ_

 نشده._

  نیی حرفش رو درک کنم دستش به پا  یکه معن  نیاز ا  قبل

 . دیچی سر خورد و دور آلتم پ

 داد زدم.  تیعصبان  با

. بسه  هیخجالت بکش. مادرت اتاق کنار  ؟یکنیم  یچه غلط_

 .ییای ح یهمه ب نیا

رو  عقب دست  آروم  کرد.  تنش  لمس  به  شروع  و   ی رفت 

 کرد.  دنیشرمگاهش گذاشت و شروع به مال

 . دیو نال  دی چشم بست و لب گز بردی که م یلذت از

 فشار دادم. رحمانهی دستش رو گرفتم و ب یعصب
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 گفتم: ی ز ی آم  دیگوشش با لحن تهد ریز

 خوام؟یکنم که نم تیحال یبا چه زبون_

 اون دکتر؟  شی نکنه هنوز دلت پ ؟یخوابیچرا نم_

 دختر؟  نیا گفتی م یکردم. چ  زیرو ر  چشمام

د  کمرش به  و  گرفتم  هادمیکوب  واریرو  شونه  با خشم    ی. 

 لختش رو چنگ زدم.

دهنمو    ی اریسگ منو باال ن  ی کن اون رو   یسارا ... سع  نیبب_

 بارت کنم. ی وا نکن. نزار حرف ناجور

 . دیاش رو باال داد و خند چونه

 .نمی حرف بزن بب_

که پاره ات کنه    ارمیب  یکی  تونمیم  ی گردیاگر دنبال بکن م_

به اعصابم. کار    ینیریم  ی دور منو خط بکش. دار  هید  یول

 دستم نده.

س  هنوز که  بود  نشده  تموم  گوشم   یمحکم   یلیحرفم  به 

 خورد.
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 اش بودم. رهیگرد شده از خشم و تعجب خ ی چشم ها با

که مادر بچه ات هست. باهاش    یکه منو، زن  یحیاونقدر وق_

و    نیا  شکشی و پ  یشناختیهمه سال م   نی . ایرابطه داشت

 ؟ یکنیاون م

دهانش    ی رو کنترل کردم تا دست مشت شده ام رو تو  خودم

 نکوبم. تا فکش رو خرد نکنم. 

 ی دفعه بعد  ی خورد  یگوه  ن یبارت باشه چن  نیا آخرسار_

 .گذرمی ازت نم

برا  ی بلند  داد محکم  ضربه  چند  و  کردن   یخال  ی زدم 

 .دم یام کنار سرش کوب تی عصبان

 ؟ی دیفهم_

 زدم. رونی از اونجا ب عیهامو برداشتم و سر  لباس

خانم داخل شد و من رو    میکامال لخت بودم که مر   هنوز

 .دید

 دوختم.  نیی تنم گرفتم و نگاهم رو پا ی لباسارو جلو عیسر



 
323 

 

  رون یاز حمام ب  انی نگذشته بود که سارا لخت و عر  ی چند

 . ستادی کرد. قلبم ازد و از پشت بغلم 

دختر چه    نیرو نداشتم. آخه ا   چارهینگاه کردن به زن ب  ی رو

 داشت؟ یمشکل

 سارا برو اونطرف._

 ام زد. به گونه ی و بوسه ا ستادینوک پاهاش ا ی و رو دیخند

 باشه عشقم!_

حال  میمر در  گر  یخانم  دهانش    کردیم  هیکه  رو  دست 

 زد.  رونی گذاشت و از اونجا ب

بودم و طاقت نداشتم    یلباس هارو تنم کردم. عصب  عیسر

 تحمل کنم. نیاز ا شتریب

 واقعا نحس بود.  وجودش

 *** 

 رو آورده بودم.  گار یبار بود که به س نیاول ی برا
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 بود.  ی قو یلیکردم. خ ی اسرفه

 دادم و نگاهم رو به جلوم دوختم.  هیتک وار یرو به د سرم

کفشم   ی زدم و پاشنه  ی شخندی . نکنهیآدمو آروم م  گفتنیم

 .دمیرو روش کوب

 من نداشت. ی رو  ی ریبود اصال تاث دروغ 

دستم گرفتم و تکون دادم. شعله روشن و    ی رو تو  فندک

 .شدیخاموش م

 پهن شدم.  نی زم  ی و رو دمیکش  یپدف کالفه

 ؟ ییجااالن ک یعنی... الیدان_

م  دلتنگش  کاش  رو    تونستمی بودم.  حالش  و  بزنم  زنگ 

 بپرسم.

نم  فیح عمتونستمی که  نفس  و  بستم  هامو  پلک    ی قی. 

 . دمیکش

 .رفتینم رونیمرد از سرم ب نیا فکر



 
325 

 

 ؟یچرا تنها نشست _

 شدم.  زی مخین عی آشنا سر ی اون صدا دنیشن با

 .ستادمیبود. اخم کردم و جلوش ا خودش

 ؟ یکنیچه کار م نجایتو ا_

 کرد و ابرو باال انداخت.  بشیج ی تو دست

 ؟ یمن رو نداشت دنی انتظار د_

 زدم. شخند ین

انتظار د_ از آشناهام    یکی  ی بار خونه  هیکه    یکس  دنینه 

 چشم بهش افتاد و به دلم اصال ننشست رو ندارم.  

 بود. لعنت بهش!  کیبهم نزد یو قدم  دیخند  اروم

دان  اونم سانت  الیمثل  باال    یچند  از  و  بود  بلندتر  ازم 

 نگاهم کنه. تونستیم

 بود که بهت دادم. ی، واقعا لقب خوب یخی ی بایز_
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گونه   ی  آورد و روخواستم دهنم رو باز کنم دستش رو باال  تا

 ام گذاشت. 

 . برهیازت لذت م یحساب الی مطمئنم دان_

 . دمی دستش زدم و هولش دادم. داد کش ریز

خونه   ی تو  ی اومد   ی چه جور  ستیگوه نخور بابا، معلوم ن_

 .رونیگم شو ب ؟ی دیم لمیشر و ور ام تحو ی ام. دار

شد و کمرم رو گرفت. و کامال منو    ک یرو نرفت بهم نزد  از

 به خودش چسبوند. 

  ای  یاطالعات جمع کن  کمیراجب دوست پسرت    ی خوایم_

 نه؟

 گفته بود خطرناکه. ال ی کردم. دان ی اقروچه  دندون

 مرد اغتماد داشتم. نی از ا شتریباشه به اون ب یهرچ

 .کهیدست از سرم بردار مرت _

 فاروق! . یدوست دارم به اسمم صدام کن _
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 لبم رو با تنفر باال انداختم و زمزمه کردم. ی گوشه

 به تخمم._

 . دیخند  اروم

 . دمیصداتو شن_

دهانم    ی گرد کردم و دست رو  یشیبه حالت نما  چشمامو

 گذاشتم.

کرت  _ گوش  که  گفتم  بلند  من  چون  جالب!  چه  واقعا؟ 

 .نمتیاطرافم نب گهیبشنوه. د

 گفت: ی زیآم   کیکتفم رو چنگ زد و با لحن تحر نبار یا

خ  یول_ مطمئنم  پسرت    یلیمن  دوست  اون  راجب 

 ؟ ی همبستر شد  یبا چه آشغال یبدون ی خوای . نمی کنجکاو

به سمتش حمله ور شدم و    ارم ینتونستم تاب ب  نیاز ا  شتر یب

 . دمی فک خوش تراشش کوب ریز  یمشت محکم

 . ی خوریبارت باشه گوه م نیآخر_
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اش کرد و موهام رو    یقو  ی گردنم رو قفل انگشت ها   هوی

 .دیکش

 .دی چی گردنم پ ی به عقب خم شد و درد تو  سرم

 : دمینال

 !یروان ی نکن حروم زاده_

 : دیغر

 .یکه گوش کن  یتو موظف زنمیحرفامو ممن _

که دنبال خودش راه    یپسرت و اون دوتا کله پوک  دوست

 ی کار قاچاق اعضا  ی تو  کنه،یانداخته و داداش صداشون م

 بدن هستن. 

تو  هر  روز  هر  و  و    ی خصوص  مارستانیب  ی شب  دل  لشون 

در    یی بایز  ی جوونا  ی روده  پول  عوض  در  رو  خودت  مثل 

 .ارنیم

دادن پول به    ی تا در اضا  شنی داوطلب مخودشون    هرچند

 رنی خانواده اشون و نجات اون گداگشنه ها از فقر بم  ی اعضا
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 ر ی. مثل تصوشنی م  دهیهاشون ام به زور دزد  یبعض  ،یول

 .ی دیکه عکساشو به چشم د ی همون پسر

 لب زدم.  مبهوت

 ؟یگیم یچ_

 گوشم زمزمه کرد:  ریزد و ز  ی شخندین

نفهم_ م  ؟یخ ی  ی بایز  ی دی کجاشو  بهت  تا    گمی اونقدر 

 بشه.  تیحال

  زو ی همه چ  ییجورا  هی.  دیچک  نییگونم پا  ی از رو  یاشک  قطره

  ر یرو ز  قیمحکم حقا  نقدریا   یتا حاال کس  ی ول  دونستمیم

 بود. دهیگوشم نکوب

 .رونیمن ب ی گم شو از خونه_

 ی نگاهم کرد و به عقب هولم داد. کارتش درآورد و تو  یکم

 چپوند.  بمیج

 بهم زنگ بزن. یخواست_

 باعث شد تنم بلرزه. ییعقب گرد نکرده بود که صدا  هنوز
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 ؟یکنیم یچه غلط  نجایا_

دان  مبهوت و  چرخوندم  در  الی سر  تر  رو  حال    نیآشفته 

 .دمیممکن د

  ی دست، صورت قرمز و تبدار و صدا  ی باد کرده   ی ها  رگ

 گرفته و لرزونش، همه نشون از حتل خرابش بود.

 بلند شدم و به طرفش رفتم. عیسر

 ال؟ یدان_

 .دیکش  ادیبلندتر فر نبارینگاهم نکرد. ا یول

 ؟ یینجایچرا ا گمیم ستم؟ی مگه باهات ن_

ها   د یراحت چرخ  الیخ  با لبه  که  رو    ی و همونطور  کتش 

 گفت:  کردی م کسیف

 جواب پس بدم؟ مگه چکارته؟  د یآشنا با هیبه _

 اشغال!   ی باهام داره حروم لقمه  یچه نسبت  گمی االن بهت م_



 
331 

 

  قه یجمله به سمتش حمله ور شد و    نیاز تمام شدن ا  بعد

 . دیمشت رو به فکش کوب نیاش رو گرفت اول

به خودش اومد    عیسر  یلیخ  ی فاروق به چپ خم شد ول  سر

 . دیکش ی بلند ی و نعره 

فرصت    گهیشده بودن و به هم د  زیگالو  گهی جور باهم د  بد

 .دادنیتازه کردن نفس نم

 . دمیرو کش   الیدان  ی و بازو دمیسمتشون دو به

 . نکن! شهی. غوغا به پا م ادیتوروخدا آروم باش. االن بابام م _

 رونیخون ب شی ن ی. از بدیشنیکر شده بود، حرفامو نم انگار

 .شدیو من قلبم مچاله م ختیریم

کتکش    هایاش نشسته بود و مثل وحش   نهیس  ی رو  فاروق

 .زدیم

 کتک خوردن عشقم رو نداشتم. دنیتاب د نیاز ا شتریب

بوکسم  ی سهیکه به ک ی اش رو نشونه گرفتم و جور قهیشق

 .دمیکوب  جگاهشیگ ی تو  زنمیضربه م
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 شد. نیمکث کرد و بعد پخش زم  یکم

کنار زدم    الیدان  جونیتن ب  ی رو به زور از رو  نشیسنگ  بدن

زانوهام خم شدم تا صورت خون آلودش رو به دست   ی و رو

 . رمیبگ

 بغض زمزمه کردم:  با

 م؟یزندگ یخوب_

 ی رو بهم دوخته بود و قفسه   کش یو تار  فروغ ی نگاه ب  فقط

 .شدی م نییآروم باال و پا  نشیس

 اون گذاشتم. یشونی پ ی ام رو یونشیرو خم کردم و پ  سرم

 روشون نشوندم.  ی ابودن لب هاش بوسه یتوجه به خون یب

رو باال    شونمی پر  ی اش رو باال آورد و موها  یزخم   ی ها  دست

 فرستاد. 

 گرفته شروع به حرف زدن کرد. ییصدا با

م  _ م   ،ی اتورینی پسر  تو  خوامیمعذرت  پا    ت یزندگ  ی که 

ا باعث  برات    ی ادیو مشکالت ز  یناراحت  جاد ی گذاشتم. من 
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ول متاسفم  نم  گه ید  یشدم.  عشقم.   رمی. من مینیبیمنو 

بش  رمیم راحت  تو  از  یتا  محافظت  خاطر  به  اومدم  اگر   .

وقت قصد سواستفاده از تورو    چیهات بود. ه  یخودت و خوب

 من! ی بایزنداشتم 

کلمه    هیصحبت هاش، چون    ی هی. نه به خاطر بقدیبر  نفسم

 .دمیاشون رو نشن

 و نحس.  یلعنت ی اون جمله دنی خاطر شن به

 " رمیمن م"

م  داشت نه؟    کردیشو  رفتنش    دونستینم  یعنیمگه 

 با مرگ منه؟ ی مساو

نکبت    یزندگ  نیا  ی اون تاب و توان ادامه  یب  دونستینم

 بار رو ندارم؟ 

بتونم   ن یریخاطرات ش  داشت بعد از ساختن اون همه   انتظار 

 رو ادامه بدم؟ کی تار اتیح نیا اونیب

 ارم؟یدوام ب بتونم
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 . دمیمتورم و کبودش کش ی لب ها ی شستم رو انگشت

که اشک کل صورتم رو گرفته بود ، سر خم کرد و    یحال  در

 گفتم:

 هی  خوامیرفتنت مرگه منه؟ م  یدونی! نگو. مگه نمسیه_

دان کنم.  دن   ال،یاعتراف  جور  یمن  ی ا یتو    ن ی هم  ی تو  ی . 

  ی که با نبودت من  ی مدت کم کل من رو مال خودت کرد

 . مونهیاز روح م یته ی درکار نخواهد بود. فقط کالبد 

مرده   ی مرده   شمیم نظرت    ی متحرک عشقم.  به  متحرک 

   کار؟یچ ی خوای روح م یسالمه؟ جسم ب 

 . دمی براقش د  ی ها  یاون خاک  ی نم اشک رو تو  شدی نم  باورم

زانو    ی که سر رو  یمن، در حال  ی ها  ایمن! مرد استوار رو  مرد

 .ختیری و اشک م  چدیپیهام گذاشته بود، از درد به خود م

 لحظه؟ نینبود در ا ز یجا مرگ

روز    نیزنده بودن ا لیدل  یوقت   خوردی به چه دردم م  ماندن

 شکسته بود؟  نیمن چن  ی ها
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بر  یاون   کنمیله م_ باعث بشه اشک    ی . تو مال منی زی که 

  ی هست  ی فرد  نیتر  ی گوشت فرو کن. تو قو   ی تو  نوی! االیدان

توست که از   ی وظیفه  نی. ای بمون  دی. بادمیکه تا به حال د

 ؟یفهمی. میمن مراقبت کن 

نکن   ی. سعشتمیر  خیگوشت فرو کن. من تا ابد ب  ی تو  نویا

که نبودت به نفع منه،   نیو ا  یاحساس  ی با گفتن دوتا جمله

 .یمنو به نداشتنت قانع کن

کنم اونم بدون خودت؟    یزندگ  ی خوایباتو. م  یول  رمیمیم

 باطل!  الیخ  یدلت خوشه مگه مرد؟ جا دارم بگم زه

  ی که ترکم کن  ی باتو. روز  یول  دمیادامه م  دنینفس کش  به

 زنمی که بخوام از غم و غصه وق کنم، رگم رو م  نیقبل از ا

  یِ عذاب وجدان خفت کنه لعنت   کنمی م  ی . کارشمیو فارغ م

 من!  یِدوست داشتن

 مونیکوفت  یو زندگ   رونیب  ز یزخرفت رو برافکار م   نیا  پس

 ؟ یبچسب. گرفت یرو دو دست
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و لب هاشو با   دی صورتش رو جلو کش  هوینگاهم کرد و    یکم

 مال من چفت کرد. 

ب  دست مرد  از  فارغ  گذاشتم.  سرش  پشت    هوشی پشت 

که پدر    ی اخونه  ی سرمون و بودنم با معشوق ممنوعه ام تو

 . میگرفتی و مادرم حضور داشتن، لب م

هر لحظه برخورد جان رد و    نیساده نبود. ب  ی بوسه ا  فقط

 .میگرفت ی و عشق م  میکردیبدل م

 .میدو زانو بلند شد ی رو

رو    ی ها  دست و دمردونه اش کمرم  زد  قفل    ی گریچنگ 

 موهام شد. 

 .میکه زمانش رو نداشتم از هم جدا شد یقیاز دقا بعد

 تر از دو بند انگشت بود.کم نمونیب فاصله

 زد و گفت:  لبخند

  ی اتورینیپسر م  ی هارو رو نکرده بود  ی دلبر  نیچرا زودتر ا_

 من؟
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 .دمیذوق خند با

 روز مبادا... ی گذاشته بودم برا _

ام   ی ام شد و انگشت شستش رو رو  ره ی محبت خ  با گونه 

 .دیکش

 لذت لمس شدن توسطش چشم بستم. از

 زمزمه کرد: آروم

 .یخواستی من، کاش موندن من رو نم ی بایز_

 اومدم و اخم کردم. رونیب م یکه داشت ینیر یش ی خلسه  از

 ؟یلعنت میبرس  نجایکردم که به ا  یسخنران  نقدریا_

. دوما من به نفع خودت ینش  هیتا تنباوال درست حرف بزن  _

 .خوامی رو نم انتیز زنمی حرف م

 ؟یدونی از خودم م شتریمن ب انیسود و ز  یعنی_

 مثل خودم با لحن قلدر مآبانه و خشن جواب داد.  درست

 آره. _
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از پشت    ی ناله مانند  ی که صدا  میبا اخم به هم زل زده بود

 .دیسر به گوش رس 

د  دم یچرخ  عیسر رو  فاروق  رودمی و  اش   قهیشق  ی . دست 

 تا بلند بشه. زدی چنگ م  نیگذاشته بود و با ناله به زم

ا  دهیترس  کمی از  کردم   یهمه خشونت  ن یبودم  و    که خرج 

 ! الیالعمل دان عکس  نیهمچن

 به صورت برافروخته اش انداختم.  ینگاه

 شونه اش گذاشتم و آروم لب زدم: ی رو دست

 لطفا خودت رو کنترل کن. ال،یدان_

اما راه رفتنش نامتعادل بود و لق    ستاد یبلند شد و ا  باالخره 

 .زدیم

 یزیچ  ی ا  وونهی. ددمی. از جا پردنیشروع کرد به خند  هوی

 بود؟

 گفت: دیخندیکه م یطرفم خم شد و در حال به
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به تو سخت    خواستمی! نمادیز   میل یخ  ،ی پسر جون! بد کرد_

 بخوامم نتونم ازت بگذرم.  ی کرد ی کار  یول  رمیبگ

 کوچولو!  ی دی اون مشتت رو پس م تقاص

 کردم خودم کنترل کنم نتونستم. یسع یهرچ

ارائه   ی برا  ی ز یچ  یعنیحرف بزنه،    شتریب  یکس  یچ  یه_

 نداره. 

کف دو دستش رو    نباریشروع به قهقه زدن کرد و ا  دوباره

 .دیبه هم کوب

بهت   نویخواهد بود برسام جان! ا  ن یریش  یل یبا تو خ   ی باز_

 .کنمی م نیتضم

 .ستادمیاش ا  نهیبه س نهیس 

 گرفتم. یاشاره ام رو به سمت خروج انگشت

 وقتم رو تلف نکن.  گهی. درونیبرو ب_

به   ی شخندین رفتنش خطاب  از  قبل  داد.  تکون  سر  و  زد 

 بود گفت : دهیدراز کش نی زم ی که هنوز رو الیدن
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طوفان    ی . برای میقد  قِیرف  نمیبی رو م  گهیهم د  ی به زود_

 آماده باش. 

دان  توجهیب طرف  به  اون،  ز  الیبه  و  رو    ریرفتم  اش  بازو 

 گرفتم.

 پا شو._

 .ستادیکرد و به زور ا ی اناله

 وزنتو بنداز روم. سختته. _

 نه خوبم. _

 باهامون فاصله داشت.   یکه کم  یکردم به سمت تاب  تشیهدا

 ی داغ  ی . اون عاشقانه  میو لبخند زد  مینگاه کرد  گهیهم د  به

 .رفتینم ادمیوقت  چیه می داشت ی تاب فلز نیا ی که رو

 ال؟ یدان_

گرفت و سرش رو اونقدر کج کرد که    ر یرو به زنج  دستش 

 شونه اش افتاد. ی رو
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 بهم بگو. _

 و؟یچ_

 ...!زوی همه چ_

 شد. آروم لب زد.  امره یباز کرد و خ چشم

 .دمیتو سوتل بپرس من جواب م _

حال  با در  م  یاسترس  فشار  هامو  انگشت  بهش    دادمیکه 

 شدم.  کینزد

 ؟ ی تو چکاره ا_

 دکتر!  هی_

 زدم.  ی تلخ شدم و زهر خند  ناخواسته

 مردمه؟  ی جوونا ی دل و روده   دنیکش رونی تخصص ات ب_

 انداز شد.  نیگوشم طن ی مکث کرد و بعد صداش تو یکم

 .شنیکه خودشون داوطلب م ییفقط اونا_

 لباسم رو چنگ زدم.  ی دهانم رو قورت دادم و گوشه آب
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فاروق گفت اون رو به   ؟یچ  دمیکه عکسشو د  ی اون پسر_

 .نیزور گرفت 

 زد.  ی ام شد. لبخند ره یچرخوند و خ سر

 ؟یکنیحرفشو باور م _

 سمتش خم شدم. به

ول_ حق  ینه،  بشنوم.  تورو  حرف  تو   قتُیمنتظرم  زبون  از 

 ! الیدان  خوامیم

 اش کج کرد.  هاشو بست و سرش رو به سمت شونه چشم

 رو به زور آورده بودن. ی د یکه د ی . پسر گهیراست م_

بر  قلبم نفسم  زنجدیگرفت.  دور  دستم  تا    ری .  کردم  حلقه 

 صورت له شده اش نکوبم.  ی مشتم رو تو

 . کردیم فی تعر زشیخونسرد از کار جنون آم نقدریا چرا

 ؟ ی و تو چرا انجامش داد_

 لرزونم هم، توجهش رو جلب نکرد. ی صدا یحت
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 مجبور بودم. _

 چرا؟_

 .دمیپام کوب ی مشتمو رو یرو نداد. عصب جوابم

هان؟ جوابمو   الیدان  یآدم رو بکش  هیمجبورت کرد    یچ_

 بده.

 خسته اش رو بهم دوخت و لب زد.  نگاه

 تو... _

 من؟ _زمزمه کردم : ناباورانه

  یانگشت اشاره خودم رو نشون دادم و بلند شدم. چرخ  با

 دور خودم زدم و دوباره نشستم.

 شده بود.  ی زیچ ی ا وونهینکنه د گفت؟یم یچ

 ؟یگیم یمعلوم هست چ_

 . کردمی رو م کاری ا دیدفاع از جون تو با ی برا_
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  ادت یباهام دعوا کرد و    اریو زان  ی مطبم بود  ی که تو  ی روز

 اد؟ یم

 ایبشه،  یقصاب  دیبا  ارنی که به زور م  ی پسر  ایگفته بودن    بهم

که   ییکارمون کسا  ی وقت تو  چی. ما هکننیتورو تکه تکه م 

 بود. ی عصب  اری. زانمی کردیرو عمل نم خواستنینم

ن  یکس  خواستینم داوطلب  ول  ستیکه  بکشه.  من   یرو 

 خودخواه ام برسام!

سالمت و زنده بودنت آدم    ی که حاضرم برا  نی نه؟ ا  ترسناکم

م باعث  عشق  شهیبکشم  تهوع    ی از  حالت  دارم  بهت  که 

 مگه نه؟  ،ی ریبگ

 !هیتو... هم بق ی بهتر من برم. هم برا گمی م نیهم ی برا

 و سرگردان. چیغرق بودم. ه ی از ناباور ی اهاله  ی تو

 و خسته!  ناباور

 بخواد من رو بکشه؟ ی کس دیچرا با_
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لب    ی رو  ی. لبخند تلخستادی شد و به زور رو به روم ا  بلند

 نشوند. 

 .یاتفاقات خودت نیتمام ا لی دل ،یول زمیعز ی تو خبر ندار_

 .دی گونه ام کش ی رو جلو آورد و رو  دستش

م_ حلش  من  نشو.  نم کنمی ناراحت  اجازه    ب یآس  دمی. 

 .ینیبب

 .داشتی رفتن قدم بر م ی پشت کرد و لنگان برا بهم

 نداشتم پس داد زدم.  ستادنیا توان

 .ی ولم کن ی نجوریا ی حق ندار_

 ! ینگاه م یاز ن غیدر یول

 کوتا...  ی پاسخ یحت ای

 *** 

 اش رو کامل کردم.    و طرح چهره   دمی کاغذ کش  ی رو رو  زغال 
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تا خط کمرنگ کنار    دم یلب هاش کش  ی رو گوشه  انگشتم

 هاش مشخص بشه.  لب

م   رشیتصو  داشتم کامل  صدا   کردمیرو  با  اتاقم  در    ی که 

 باز شد.  یوحشتناک

 .  دمیچهارچوب در د ی سر بلند کردم و پدرم رو تو مبهوت

که    ی ا  نهیمشت شده و س  ی برافروخته، دست ها   یصورت  با

 .  کردینگاهم م شد،یم نییبه سرعت باال و پا ت یاز عصبان

به انداختم و بلند شدم. به سمتش رفتم و رو  نییرو پا زغال 

ا مشت محکم اش    یبزنم ول  ی . خواستم حرفستادمیروش 

 بهم امون نداد. 

 دردناک ام گذاشتم.  ی گونه ی رو دست

 ؟ی شد وونهیبابا، د_

 .دیام کوب نهیس ی زد به قفسه قهقه
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با _ پشتم  کوه  مثل  که  دادم  پرورش  بره    ای  ستهیپسر 

بشم؟ دِ  قمیخواب رف   ریو حامله کنه و زام ر خدمتکار خونه

 حرف بزن تخمِ سگ!

تو  ضربان صداش  که  بود  باال  اونقدر  اکو   ی قلبم  گوشم 

 .شدیم

 زور گفتم: به

 ؟یگیم یبابا حالت خوبه ؟معلوم هست چ_

س  دست بهم  دوباره  که  کرد  ول  یلیبلند  راه    نیب  یبزنه 

 اش آورد. نییپا یمشتش کرد به سخت

. ی . نابودم کردی که چک بخور  ی اونقدر ارزش ندار  یحت_

 پسر...! ی کمرم شکوند

 . دیام کوب  نهی و تخت س  دیکش  رونیب  بشیاز ج  یکوچک  فلش

اگر    ی شدیم   ی من. چه حال  ی . خودت رو بزار جانویا  نیبب_

 .ی دیدی پسرت رو در حال لب گرفتن از دوستت م
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کرد   یک بش  نقدر یا  ی وقت  ا   یخراب  درون    نقدریآخه؟  از 

 فسادت مشامم رو پر کرده.  ی که بو ی فاسد شد

 وار تکون داد. دیرو تهد انگشتش 

حاضرم خفت هم خانواده شدن با خدمتکار ام رو بچشم  _

خواب    ر یوارث من! ز  ،یفالن  ی فردا پس فردا نگن بچه   یول

 . خودت رو آماده کن برسام! شهی مردا م

که لرز به تنم    دیدر رو به هم کوب ی زد و جور  رونی اتاق ب از

 افتاد. 

  ر ی زانو هام غ  ی . لرزش تودمی رو فشار دادم و لبم رو گز  فلش

 قابل کنترل بود.

هفته از اون شب شوم، انتقامش رو    ک یفاروق بعد از    بالخره

 گرفته بود.

 چنگش زدم. زی م ی ام رفتم و از رو یبه سمت گوش عیسر

 رو گرفتم. الیدان ی لرزون شماره  ی دست ها با

 . دیچ یگوشم پ ی زن تو شوم اون ی صدا
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م" خاموش  نظر  مورد  مشترک  بعدا  باشدیدستگاه  لطفا   .

 ".دیری تماس بگ

  دم یترسیبود. م یعصب یلینشستم. بابا خ نی زم ی رو کالفه

 .ارهیسرش ب ییبال

. اونقدر تند تند  دمی زدم و به سمت پله ها دو  رونی اتاق ب  از

 مانده رو افتادم. یباق ی رفتم که چهار تا پله 

 . ستادمی گذاشتم و مجددا ا دم یزانو زخم د  ی رو دست

رس   ی جلو که  خونه  مرد    دم یدر  دوتا  شد.  گرد  چشمام 

  ستاده یا  نهیدست به س  احساسیب  ی با صورت ها  کریپغول

 بودن. 

 ی کیدست    ریتوجه به اونا خواستم خارج شم که بازوم اس   یب

 از اونا شد. 

 . رونیب دیبر دیتونیآقا، شما نم_

 گفت؟ی م یوق زده نگاهش کردم. چ ی چشم ها با

 ! کهیمرت نمیگم شو کنار بب ؟یزنی زر م یچ_
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 متاسفم. _

 . ی رفتن ندار   رونیب ی برسام؟ اجازه  ی دیمگه نشن_

بابام بود. به طرفش قدم تند کردم    دم،یسمت صدا چرخ  به

 روش داد زدم. ی و جلو

 ها رو تموم کن. بگو گم بشن کنار .  ی مسخره باز  نیا_

 زد و گفت:  ی شخندین

  انت یآشغال و خ  قینگران اون رف  ؟ی فرندت شد  ی نگران بو_

 هوم؟   یکار من

 ف دوختم. به موهام زدم و نگاهم رو به سق یچنگ کالفه

 .رمیدادم تا بلکه آروم بگ رونیرو ب نفسم

 بگو درو باز کنن بابا. نزار شر بشه._

از دفعه   دیکه به گوشم کوب یلیس بارن ینگاهم کرد و ا یکم

 قبل دردناک تر بود.

 . دیصورتم غر ی ام رو گرفت و تو قهی
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پی رینم  یقبرستون  چیه_ حرومزاده   شی .  نمک    ی اون 

 ؟ ی. گرفتدمیاجازه نم. من ی رینشناس نم

 . رهیتا ازم فاصله بگ نشیزدم تخت س یعصب بارنیا

 زدم.  گاردیتو صورت باد یمحکم مشت

 گم شو کنار._

 خون بود.   سی . صورتش خکردمی تمام زورم استفاده م از

تا فکر    دنی. برام آدم اش کندش ی بزن  د؟یهست  یمنتظر چ_

 بزنه. رونیک... دادن از سرش ب

به    خواستنیرو م  نیهم   انگار  و  به سمتم حمله ور شدن 

 جونم افتادن.

 دونستم یم  یبلند شد. مادرم بود. ول  ی هق زنونه اهق   ی صدا

 . هیکیاونم فکرش با شوهرش 

باال و    یبه سخت  نمیس  ی افتادم. قفسه  نیزم  ی رو  جونیب

 .رفتی م نییپا
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پ  ی تو  درد بدنم  کش   دهیچ یتمام  نفس  و  برام    دنیبود  رو 

 .کردی سخت م

 گفتم و سر چرخوندم. ی باز شد. اخ در

 و الغر سارا تعجب کردم.  دهیکش ی   افهیق دنید با

انداخت و کنارم زانو    نیرو زم  فشیکه به من افتاد ک   نگاهش

 زد.

 گفت:  غیپاهاش گذاشت. با ج ی رو گرفت و رو سرم

 ؟  نیسرش آورد ییچه بال_

 ؟  زمیعز یخوب_

 توجه به سؤالش به زور لب زدم.  یب

 ؟ ی چرا اومد_

حضور    نیداشتم از ا  ی رد و جوابم رو نداد. حس بدک  سکوت

 ...! ی ادفعه  کی

 . دمیبود بلند شدم و خودم رو عقب کش یهر سخت به
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 بودن داد زدم.  شی به پدر و مادرم که نظاره گر نما خطاب

 افته؟یداره م یچه اتفاق یخونه کوفت نینفر بگه تو ا هی_

ابروم    یشکستگ  ی رو  ی دیاومد کنارم و دستمال سف  کامانم

 گذاشت.

 . با محبت زمزمه کرد. دمیکش س ی دردش ه از

م_ پسرم.  گل  برم  درستش  یمونیپش  دونمیقربونت  باهم   .

 .میکنیم

 .ومدیلحن مثال مادرانه عقم م نی کردم. از ا اخم

به خوش   چیه حواسشون  ناخوش  یوقت  ول   یو  نبود    ی من 

 االن...! 

 دستش رو پس زدم.  یعصب

 چه خبره.  نجایتو بهم بگو. ا_

عزشیه_ باش  آروم  آوردزمی.  برات  سارارو  ممی .    م یخوای. 

 . میدرست کن زوی همه چ
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 کار؟یچ خوامی من سارا رو م ؟یچ یعنی_

م  ی نجوریا_ ما  پسرم.  درسته    میدونی نگو  است.  حامله 

بد    میتصم  هیبا    دیبا  یول  ستیخدمتکارمون و در حد ما ن

 اتفاق بدتر رو بگیریم. هی ی جلو

 .شمیمتوجه نم_

رو   سارا تو شونه  ی دست  اشک  گذاشت.  هاش   ی ام  چشم 

 جمع شده بود.

 ات قبولم کردن.  نیعشقم،والد_

 نجا؟ یا ی دوباره برگرد  ی خوایم ؟یکه چ_

 . دیچ یسرم پ  ی پدرم تو ی که جواب بده صدا  نیاز ا قبل

 نه به عنوان خدمتکار. به عنوان خانم خونه.  یاره ول_

گرفتم تا    نی بودم. دستم رو به زم  جی. واقعا گدمیخند  بلند

 .ستمیپا با ی رو

 من!  ی انگار.خدا هیسوال ستیب د؟یگیم یچ_
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جز تاسف    ی ز ی نگاهش چ  ی که تو   یجلو اومد و در حال  یقدم

 ام شد و لب زد. رهیخ دمیدیو نفرت نم

ا   خوادیم_ بچه  نیخانم  پدر  با  پس  بشه.  ازدواج  خونه  اش 

که تو شکم خدمتکار خونه    ی انطفه   تی. توام مسئولکنهیم

 . دونمیم ره،ی. آبروم میکنیرو قبول م یکاشت

کارخونه دار تهران    نیکه بگن پسر بزرگتر  ن یبهتر از ا  یول

 .هیاوب

 به سمت پدرم حمله کردم.  یو عصب دمیجا پر از

روان  گهید بکردیم  میداشت  ا  شتری .  حرفاشو    نیاز  تحمل 

  نداشتم.

 . دمشیاشو گرفتم و محکم به پشت سر کوب قهی

 . ی کنیام م وونهید  ی دار گهیببند دهنتو بابا، د_

و    دیعقب کش  یگوشم بزنه ول  ریز  یلیبلند کرد که س  دست

 مچ دستش رو فشار دادم.  

 .  دمیبه هم چفت شده غر ی دندون ها ی ال از
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 به اون نره غوال بگو در وامونده رو باز کنن تا نشکوندمش. _

 و داد زد. دیقدرت دستش رو عقب کش  با

با  _ ازدواجت  از  قبل  بشه هم،  پا  به  امردز خون  اور  برسام 

 .  ی ری نم رونیخونه ب نیسارا از ا

صورتش    ی به جا  یطرفش رفتم و مشتم رو باال بردم ول  به

کوب سرش  ادمیکنار  رو  نکارویا  نقدر ی .  خون  که   ی کردم 

 کرد.  دایپ  انیپدستم جر

از فشار عصب  یحال  در داد    یکه مغزم  بود  انفجار  در حال 

 زدم.  

 بس کن بابا_

با    قاتیرف  یکشی تو بس کن. خجالت نم_ مرد    هیبفهمن 

اعدامت    یدونیمگه نم  ؟یترسی از عواقبش نم  ؟ی رابطه دار

 ؟ یکن آبروی و ب دهیمنو مادرتو داغ د ی خوایم کنن؟یم
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گلدون    جنون و  رفتم  سالن  سمت  به  بود.  داشته  برم 

تا تونستم    ی طالکار شده مورد عالقه مامان رو برداشتم و 

 . دم یکوب نیباال بردم و بعد به زم

 . نییرفتم و هولش دادم پا ونیزیسمت تلو به

چقدر گذشته    دونمیانداختم. نم  نیزم  ی رو با لگد رو  زشیم

 شده بود.   ریاطرافم خورد و خم  لیوسا ی همه  یبود ول

و خون از دست   شدیم نییبه شدت باال و پا  نمیس ی قفسه

 بود.  ری هام سراز

 : ام گفتم یمتوال ی ها   ادیگرفته بر اثر فر ییصدا با

 که کار دستمون بدم بگو درو باز کنن.  نیقبل از ا_

صدا  یحرف  خواستیم که  تو  ی بزنه  زدن  خونه    ی دست 

 .  دیچ یپ

 . فاروق بود. دمی به سمتش چرخ جیگ

 .  کردیم قیشده من رو تشو یچ ی با سر باندپ 
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خرابکار  نقدریا_ نفهم  ی بود   ی مشغول  اومدم    ی د یکه  من 

 . یدر فرار کن ی از ال یتونسیداخل. وگرنه م 

 زد.   ی آزار دهنده و بلند ی از حرفش قهقه بعد

 ی زنی م  ی زهر  ش ی دنبالم و ن  ی چرا راه افتاد  ه؟یهدفت چ _

 بهم؟

 .ستادیام ا  نهیبه س نهیکه س ییقدم جلو اومد تا جا چند

که    دیگونم کش  ی پروا انگشتش رو رو  یزد و ب  ی شخندین

 بشه. ز ی بلکه تم دم یو صورتم مال دمیدستش کوب  ریز

 دستت رو بکش تا قطعش نکردم. _

 طرفم خم شد و کنار گوشم گفت : به

ز ناله  که ج  کنهی رو لمس م  ییدست جاها  نیروز هم   هی_

 .ی انجام بد ینتون ی ا گه یکار د

 بهش بدم که پدرم گف: یجواب دندون شکن خواستم

گفت_ کن  یتونیم  یتو  ایکمکم  از  تر  کله شق  برسام    ن ی . 

 ه؟ یحرف هاست. نقشه ات چ
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 .دمیبه موهام زدم و داد کش یچنگ کالفه

 د؟ یزیریچشم خودم برام نقشه م ی جلو_

برد و    بشیج  ی آروم دست تو  یلیزد و خ  ی شخند ین  فاروق

 .دیکش  رونیاش رو ب  یگوش

 .شدی پا و اون پا م  نیبابا هم گر گرفته بود و ا  شی اروم  ن یا  از

خودش جمع   ی که کنار در تو  دمیبلند کردم و سارا رو د  سر

 پارکت ها بود.  ی ره ی شده بود و نگاهش خ

 .کردیم یمرد، خوب بلبل زبون ن یاز ورود ا قبل

 سکوت کرده بود؟  ی نجوری ا دنشیدفعه بعد از د  کی چرا

 بود! ده یترس نقدریاگر اره چرا ا شناختش؟یم یعنی

 . نیبب نویا_

چشمام    دمیکه د  ی زی اش نگاه کردم. با چ  یبه  گوش   کالفه

 گرد شد.  
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که داره از    دمیدی رو م  ال یدان  اسلحه   هی. از لنز  شدینم  باورم 

 . شهی رد م ابونیخ

 هنوز پر از زخم و تورم بود.   صورتش

 گذاشت.   بشیج ی رو خاموش کرد و تو صفحه  عیسر

 هام رو گرفت و فشار داد.  شونه

بدم؟    حیبرات توض  شتر یب  ایبود    قابل فهم  ی د یکه د  ی زیچ_

  ی برام فرق  یبابات مسئله رو بشکافم ول   ی جلو  خواستمینم

ا با جون دان  نینداره.  و من    شهیم   ی باز  کمیام    ال یوسط 

 . برمی لذت م

 ! ی حرومزاده ا هیحرومزاده... تو _

روز  ،یخی  ی بایز_ باش.  هات  من    ی مراقب حرف  مال  که 

چ  ی برا  یبش کرد  ییزای تمام  بارم  مجازات    ی که  منتظر 

 سخت باش.  

 فاصله گرفتم. ازش
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 . شی روان پر ی کهیمرت  یگیم یچ_

 .  دیچشم هاش رو چرخوند و پوف کش  یطرز تصنع به

برات مهمه با سارا ازدواج    الیاگر جون دان  گمیکال دارم م_

شا سر  ی بگ  دیکن.  مگه  مسخره  اتفاقا    ه یترک  ال یچقدر  ؟ 

  دم یکشیتلخ کردن کامتون نقشه م  ی همزمان که برا  شبید

اگر طرفندش    شهی و گفتم باحال م  دم ید  ی ترک  ال یسر  هی

 شما اجرا کنم. فان نشد؟  ی رو رو

گلدون    ی شکسته  ی ها  شهیاز تکه ش   یکیاگر با    شدیم  یچ

  زدم؟ی رگش رو م

 .دمی بود که تا به حال د  ی موجود  نیتر  زیمرد نفرت انگ  نیا

 که چه قدر اضطراب دارم. ارم یخودم ن ی کردم به رو یسع

ا_ با  م   ن یاالن  کن  ی خوایکارت  ازدواج  به  مجبور    ؟ یمنو 

 کرد. فیم برام تعرجک سال رو ه یکینمردم و 

 شونه ام گذاشت و فشار داد.  ی رو دستشو
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قال    کیتماس کوچ  هیبا    تونمی ندارم. م  یمن باهات شوخ_

 رو بکنم.  الی دان هیقض

 مثل عشقت خالفکارم.  ییجورا هیهر حال منم  به

 . دمی لب غر ریز

 به من دست نزن._

 زدم و به سمت بابا رفتم.  عقبش

. رونیهارو بس کن لطفا. اجازه بده برم ب ی مسخره باز  نیا_

 .میبش مونینکن که همه ازش پش ی کار

 تمام گفت : یاحساسیکرد و با ب  اخم

گذاشت  یچ_ کم  ا  میبرات  بد  ؟ی شد  ی نجوریکه   ی چه 

.  یحاضرم با سارا ازدواج کن  ؟ ی ناخلف شد  نقدریکه ا  میکرد

ساله ام رابطه داشته    نیازم نخواه بزارم با ذوست چند  یول

 ؟یشیمردِ برسام، متوجه نم هی. اون یباش

و خسته    یهم فشار دادم. اونقدر عصب  ی پلک هامو رو  کالفه

 بودم که احتمال داشت از حال برم. 
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به زور    نیخوای که م  هی. مگه بچه بازستین  الیمربوط به دان_

بد زن  ا  یعنی  د؟یمنو  مکا  نیبا  تغ  یجنس   لیرا    ر ییمن 

 کنه؟یم

.  ه یبزنم. آره بچه باز  یلیبهت س  بهیغر  ی نکن که جلو  ی کار_

باز همون  مثل  آبرو  ی درست  با  تو  راه    ی که  ات  خانواده 

 .یانداخت

 کردم.    دنیبلند شروع به خند ی با صدا ادیحرص ز از

که کمکت کنه منو به زور    ی رو آورد   بهیغر  نیتو ا  ا،یخدا_

 منو؟ یبزن ی خواینم یگی. االن می زن بد

 رو جلوش خم کردم و داد زدم.  صورتم

 ؟  یهست یبزن.. بزن د المصب منثظر چ _

ها  دست نفس  و  بود  کرده  مشت  کوتاه    ی هاشو  و  تند 

 .دیکشیم

. بلند تر از قبل  دمیرو گرفتم و به صورت خودم کوب  دستش

 زدم.  ادیفر
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منو بزن ،   ؟یکشی از فاروق خجالت م ؟یزنیچرا نم ه؟یچ_

 بهت بخنده. بهمون بخنده. زود باش بابا...  شتریتا ب

 و بارومو گرفت. دیویبه سمتم د  سارا

پدر    الیکار به نفع همه ماست. هم خ  نیبس کن. ابرسام  _

 هم من. به دخترمون فکر کن باشه؟   شهیو مادرت راحت م

نسبت به اون    یحس  چیشدم . ه  رهی شکم برآمده اش خ  به

 بچه نداشتم. 

راحت_ چ  ی پس  من  خاطر  آرامش  ک  ؟یو  متوجه    یسارا 

م  نمتیبیم   ی وقت  یشیم نازل  عذاب  با    شه؟یبهم  واقعا 

انتظار دارکشمی درد م  دنتید به عنوان همسرم تو رو    ی . 

 کنار خودم قبول کنم؟ 

 گفت:  یعصب

بفهمه   یترسی. م یترسیم  الی. تو از دان ستی ن  نیدرد تو ا_

. ترست  ی ریکارتو بپذ   تیمسئول  ی خوایمن حامله ام و تو م

 که اون ترکت کنه. پس دروغ گفتن رو بس کن.  نهیاز ا
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 .دمیبه هم چفت شده غر ی دندون ها نیب از

 خجالت بکش.  کمیبرو اونور. _

 زد.   ی شخندین

ات رو حامله    یبچگ  ی . همبازیخجالت بکش  دیکه با  ییتو_

 ؟ی مرد افتاد  هیاالن دنبال   ی کرد

 نداشتم. ینگاهش کردم. جواب مبهوت

 هستن.  حی افراد وق  نیا ی همه   نقدریا شدی باورم نم واقعا

 گفت؟ی م یچ سارا

  فتهیعاشق و ش  ایانگار بهش تجاوز کردم.    زدی حرف م  ی جور

 اش بودم.

من سواستفاده کرد و باهام رابطه   یخودش از مست  یحال  در

 گذاشت.

 شوم متوجه شدم.   ی باکره بودنشم بعد از اون رابطه   یحت  من
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مست  ی جور منِ  توسط  شدنش  زن  از  بود  شاد  که    یکه 

 .زدیبهش نداشتم حالم رو به هم م ی اعالقه  چگونهیه

چشم هام    ی از جلو   ندیناخوشا  ری تکون دادم تا اون تصاو  سر

 کنار برن.

 نداشتم. ی ادآور یبه  ی ازین

 . دمیگرفتم و بدنبال خودم کش بازوشو

 لب زدم.   اروم

زندگ_ باش.  عاقل  د  توی سارا  ازت وونهینسپر دست چندتا   .

 . نکن. لطفا!خوامتیمن نم ی دونی. تو که مکنم یخداهش م

 .  دیصورتم کش ی بلند کرد و رو دستشو

م  ی جور زندگ  مردینگاهم  تمام  روش    ی جلو  شی انگار 

 .  ستادهیا

 زد.    لبخند
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راض  نیهم_ خوبه!  کنم  لمست  بتونم  من    م یکه  برسام. 

  گه ی. دسوزمی که به تو دارم م  یعشق  شی آت  ی سالهاست تو

 عذاب بکشم.  خوامینم

 من چطور؟    ی شاد ست؟یمن مهم ن یزندگ  ؟یپس من چ_

.  ی که منو بخوا  کنمی بهت محبت م  تقدر ی. ایشیعاشقم م_

 من واقعا دوست دارم.  

 داد زدم.  کالفه

 .  گهینفر د  هیمن دوست ندارم. من قلبمو دادم به  یول_

 .  ری پسش بگ_

 .  تونمینم_

 . با پشت دست عقب زد.  ختنیر نیی هاش پا اشک

شهوان_ عالقت  تو  مهیبرسام،  سرت  از  تو  پرهی.  همجنس  . 

م معن   ؟ی خوایخودتو  ولی شد  وونهید  ده؟یم  یاصال   ی . 

 گناه رو...  نیا یکنارت تا فراموش کن مونمینترس من م
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م  قلبم عم  یوقت  گرفتیدرد  عشق  مرد    ی قیبه  اون  به 

 هوس!  گفتنیم

 ... هه

ول  کاش بود.  شهوت  کاش  بود.  ما    یهوس  خواستن  نه... 

ا  ی گریجنس د از آخر  ماهمطمئن بودم.    نویداشت.    ن یها 

م ما  حت  گذشتی رابطه  عالقه  شتری ب  یو  هم  شده  به  مند 

 . میبود

حرف_ نده.  دست  از  شوخ   ی هازمانو  ز  یمن   ی باینبود 

 ...! یخی

 *** 

 قرن!  نیبرا من چند یگذشته بود ول دوماه

رو  بهرو   ی قد  ی نهیآ  ی تو ام  پژمرده  و  الغر  جسم  روم 

 .دمیدیم

 .نمی خودن رو نب  ریتا تصو  دمیبازوم خداب ی و رو دمیچرخ

 خودم بودم.  میادم زندگ نیمنفور تر  نروزایا
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بود    دهی که به قلبم رنگ پاش  یخاطر از دست دادن کس  به

 از خودن نفرت داشتم. 

 انداختم.  زدمی م ی رو ی هایشکسته گوش ی به بدنه  ینگاه

 زنگ بزنم؟ خواستمیم یاون نبود. به ک یوقت

که فقط اسم پدر    ی هفته بعد از اون اتفاق مضحک، مرد  می

خبر از    ی و با شاد  شمیاومد پ  دیکشیم  دکیرو با خودش  

 داد.  الی رفتن دان

بود  از رفته  وقتکشور  حاملگ  ی.  باردار  یخبر  رو    ی و  سارا 

 منو ترک کرد.   دیشن

 ! هه

نپرس  یحت ا  دی ازم  تو  کارن یجرا  اونقدر   ی و کردم  عشقم 

 بود که باز و خواست ام نکرد. ارزشی چشمش ب

 فقط رفت. یحرف چیهیب

  دن یاون عکسا، بعد از فهم  دن یمن بعد از د  ؟یمن چ  یول

 . دمیبازم ازش دست نکش  کردیکه م ییهاتمام کار 
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 او؟  ایعاشق تر بودم  من

 صالحم ترکم کرده.  ی که باور داشت برا ییاو

 . جز خودم!دونستنیو صالح منو م  ری ... همه خجالبه

ب  غیج  ی صدا به سارا   ی ادیبود. شباهت ز  وقفهیبلند شد. 

 داشت.

 خودم جمع شدم. ی سرم فشار دادم و تو ی رو بالشو

 شد؟ی قطع نم چرا

 برسام؟_

 . کردیزده اسممو صدا م  جانیبود که ه  مامان

 منتظر موندم ادامه بده. یجواب چیه یب

 .رونیب ی ایانزوا ب نیپسرم وقتشه از ا_

 نشستن اش کنارم شدم. ی فرو رفتن تخت متوجه  با

 کمرم جا گرفت.  ی رو  دستش
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ول  خواستمیم نکن  لمسم  بق   یبگم  هاشو  بحث   هیحوصله 

 نداشتم.

 .یشیبابا م ی دار_

 ! یبیغر ی زدم. پدر شدن؟ چه اژه  ی شخندین حسیب

 مثل پدرم.  یکی شدمی منم م حتما

 گرفت و تکونم داد. شونمو

م_ مادینم   یول  مارستانیب   میببر  میخوایزنتو    د یبا  گهی. 

 آبش پاره شده. پاشو. پاشو گل پسرم.  سهیبچم باشه. ک  ی بابا

 زمزمه کردم.  اروم

 برو_

 صدام خش دار و گرفته بود که خودمم تعجب کردم.  اونقدر

 .کوبید کتفم روی  حرص  با

  گرفتی؟  بغل  غم   زانو  دوماه  چیه.    بکش  خجالت.  دیگه  بسه_

  نمیکشی   چرا  نقاشی  نبودی؟  بوکس  عاشق  مگه   باشگاه،  برو
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  حرف   به  کاری .  بزنی  گالری   کنم  کمکت  بود  قرار  دیگه؟

 .باش نداشته پدرت

 بچه.  شیمی  پدر  داری .  اش  پی  برو  داری   دوست  چیزو  هر

  فراموشش .  گذشت  و   شد  تموم  کردی   خطایی  یه.  بسه  بازی 

 . کن

  تا   زدم  زبون  رو   خشم  های   لب.  نشستم  تخت  روی   کالفه

 .نکنم ناله زیادشون  سرزش از زنممی  حرف وقتی

  که   کسی   با  کنید  مجبورم   خواستیدمی   وقتی  حرفارو  این_

. دیره  دیگه  االن!  مامان  میگفتی  باید  کنم  ازدواج  خوامنمی

 ...حرفا چه انتخاب؟ حق

 . بود گریون. شد وارد. خانم  مریم و خورد در به ای تقه

  دستم  پشت تند تند گرفت رو  دستم و زد زانو تختم جلوی 

 . کشیدم عقب خودمو متعجب. بوسیدمی  رو

 شده؟ چی_
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  خواهش   ازت.  بیا  توروخدا.  میمیره  داره  دخترم   برسام،_

 .کنممی

  بیرون   اتاق  از  اونا  به  توجهبی  و  زدم   موهام  به   چنگی  کالفه

 به .  ببینه  منو  تا  ساراست  های   نقشه  همه  میدونستم.  رفتم

 .بشم عاشقش کنه کاری  تونستمی خودش خیال

  سرش   چی  عشق   از  داشت  ای   عقیده  چنین  که  کسی

 ! ادعا جز به شد؟می

 شکم   روی   دستش.  میکرد  گریه   درد   از  و  بود   کاناپه  روی 

  بزرگ   اینقدر  بود  کرده  وقت  کی  بچه  این.بود  اش  برآمده

  لب   اروم.نتونست  ولی  بشه  بلند  خواست  من  دیدن  بشه؟با

 .زد

 اومدی؟_

  بابا .  گرفتم  رو  بازوش  زیر   و  ایستادم   کنارش   حرفی  هیچبی

 رنگیبی  مایع.اومد  کمکم  به  بعد   و  کرد  نگاهم  چپ  چپ  کمی
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. بود  آبش  ی کیسه   احتماال.  ریختمی  پایین  پاهاش   بین  از

 . کردم زمزمه آروم. بود گرفته گاز رو  لبش

 .بزن جیغ نریز  خودت تو_

 : گفت جیغ  و ناله جای  به

  نترس   ولی  شدم؟  زشت  و  چاق  چه  دیدی   اومدی؟  باالخره_

 ...چرا؟ شدی  الغر  تو ولی. شممی قشنگ برات دوباره

  این   و .بود  بیمار  واقعا.  سوختمی   براش  دلم.  ندادم  جوابش

  رسیده  آمبوالنس.دونستمی  عشق  درد  رو  خودش   مریضی

  دراز  سمتم  به  دستشو.کردن  بلندش  و  آوردن  برانکارد.  بود

 . کرد

 . بیا باهام_

 .شدم دور ماشین از   و کردم پشت بهش توجه بی

 !برسام... دوباره نرو_

 ...صداها  و  سر  این  و  هیاهو  این  از.  بشم  دور  خواستممی  فقط
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سارا به سمت    ی ها  غیمامان و بابا و ج  ی هابه حرف  توجهیب 

  ی رو  یانداختم. لبخند تلخ  ی به تاب آهن  ینگاه خونه رفتم.

  باورم اون...!. من و  میداشت  ین یری خاطرات ش  چه لبم نشست.

  د؟ ینپرس   چرارفته بود؟   یراحت  نیترکم کنه. به هم  شدینم

 ادی  بابودم کتکم بزنه.  یراض  ی چرا باز و خواستم نکرد؟ حت

که شب    ی عاشقانه ا  ی تنم و حرف ها  ی داغش رو  ی هابوسه

رو ز  نیهم   ی تولدم  شکست.  ری تاب  بغضم  خوند    باگوشم 

قفسه  ی صدا افتادم.  هق  هق  به  درد  ام    نهیس  ی بلند  از 

زانوم    ی خودم جمع شدم و سر رو  ی تو.سوختی م  یقیعم

  ی صدا  با.کردی آروم به عقب و جلو حرکت م  تابگذاشتم.

 زمزمه کردم.  ی اگرفته 

 نامرد. ی چرا ترکم کرد ؟ییکجا_

  ه ی  یسال  کیرنگش، لبخند کوچ  یخاک  ی چشم ها   ریتصو

زده اش. همه    خیهاش، پوست درخشان و  بارش، لمس دست

 ییتوانا.رفتنینم ادمیذهنم ثبت شده بودن. از  ی و همه تو

نداشتم. رو  م  یبفراموش کردنشون  قطعا  تا    ای.  مردمیاون 
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به   عمرم  نش  ی وونهید  هیاخر  تبد  ا یدن  نِیخونه    ل یزده 

 .شدمیم

  ی چشم ها ری زها نداشتم. وونهیاز د یاالنم دست کم نیهم

خم قد  افتاده،  صدا  ده،یگود  و  شده  ذوب  تن   ی گوشت 

قبل    نیا  ی گرفته  نشاط  پر  و  شاد  برسام  و  کجا  برسام 

هم    دیدیاگر منو م  ی کردم. حت  ی پردرد  ی خنده   تککجا...

 .شناختینم

 ؟ی چرا ترکم کرد _

 ها داد زدم. وونهیشدم و مثل د بلند

ه عاشقت بشم بعد ولم  ک  ی کرد   ی اول کار  ،یآشغال عوض_

دان  ؟ی کرد متنفر  ازت  متنفرم.  ازت  نگذره.  ازت    ال یخدا 

 کوشا...! 

به سمت خونه حرکت کردم تا به داخل اتاقم برم و    یعصب

 .رمیغم بغل بگ ی زانو

 صبر کن. _
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م  سرجام اشتباه  گوشام  شدم.  زده    توهم؟  دی شنی خشک 

م  ایبودم   دادم.    آب.دمیدیخواب  قورت  زور  به  رو  گلوم 

 ی دستابود.  دهیچسب   نیبه زم  پاهامپلک زدن نداشتم.  ییتوانا

به   یگرفتم. واقع  یشگونیم رسوندم و نیلرزونم رو به ران پا

م پا  یحال  در.دی رسینظر  هام  اشک  سر    ختیریم  نییکه 

 ی بو!پیو خوشت  کیکت و شلوار، ش  بابود.  خودشچرخوندم.

 .کردی عطرش داشت مدهوش ام م

  ن ییلرزونم رو نداشتم که باال و پا ی کنترل چشم ها ییوانات

 .کردیم ی قدش رو بررس

  شتر یاشک ها ب  شدت.دیتر شد. قلبم لرز  کیبهم نزد  یقدم

تحق به سمتش حمله    خواستیم  دلم داشتم.  ری شد. حس 

شده رو    کسی خوش رنگ و ف  ی کنم و تک تک اون موها

  نقدر یچرا ا  اونو اون...  دادمیداشتم جون م  نجایا  منبکنم.

، من حسود بودم.   ارهخوب و سر حال...!  نقدریآراسته بود؟ ا

مثل خودم    درستاونم حالش خراب باشه.  خواستی دلم م

 نبود؟   ی نطوری چرا ا  ی...ولیعذاب بکشه. ول  می بشکنه. از دور
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 .کردیترم م   زیلرزونم رقت انگ ی صدا

 ؟ ی چرا اومد_

رو بلند    دستش.میهم بود  ی نهیبه س  نه یزد. س  ی شخندین

 بود. درست مثل همیشه!  خیگونه ام گذاشت. ی کرد رو

 که مال منه رو ببرم.   ی زی اومدم چ_

. با انگشت به  دیکشی. مغزم سوت مزدی چشم هام دو دو م

 خودم اشاره کردم.

 گفتم :  ناباور

 ؟ی منو ببر  ی اومد_

عم  خم صداش  کرد.  زمزمه  گوشم  کنار  و  بود.   قیشد 

 .انداختی که لرز به تنم م ی جور!ی قو

 ه؟ یصاحبت ک ی نکنه فراموش کرد هیچ_

  ن یاز ا  یزمان  هی  دیهم گذاشتم و لبخند زدم. شا  ی رو  پلک

  ی ول  ومدیاش بدم م  ی کتاتورید  ی مستبدانه و خو  ی حرف ها

حال ساده جز    نیجمالت خشن و در ع   نی ا  حاال نه!  گهید
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 ی اش رو ال به ال  دهیکش  ی انگشت ها   ارومآرزو هام بودن.

.  تیشونه اش قرار گر  ی سست شد و رو  سرمموهام فرو کرد.  

هام حبس ابد    هیر  ی تا عطر تنش رو تو  دمیکش   قی نفس عم

داشتم    ی بوکنم.   اجازه  من  فقط  بود.  من  مال  خوشش 

کس...    چی... هگرانید  نهکنم و باهاش لبخند بزنم.    نشی تحس

 کس!  چیه

  ی دخترو حامله کن   ه یاگر    ی من، فکر کرد  ی اتور ینی پسر م_

متعلق به    گهی د  ؟ی بزرگ شد  ی و بعدش باهاش ازدواج کن

   ؟یستیمن ن

  نبار ی شل شدم. ا  د یگوشم نشوند. تنم لرز  ی الله  ی رو  ی ابوسه

 هاش بود. بازو  ری کل تنم اس

نجاست د_ از  تنتو  م  گرانیاول   یعشقم. حت  میکنیغسل 

 و براقت!  دیپوست سف ی  هیبه ال  هیاگر شده با کندن ال

م  لبخند ا  خواستمیزدم.  خاطرات  از  شم.  چند   نیپاک 

 دوباره شروع کنم. با او...  خواستمی... مزیچ همه  ازماه...
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نکن.    گه ید  ال،یدان_   همیتنب   دونمیم  گم یم  ی زیچ   هیولم 

خودمو از    خواستمیبودم. م  ی تو فکر خودکش  یول  یکنیم

 . رمیبودنت راحت بم   الینبودت خالص کنم تا با خ 

اخم   نهدرنده اش رو بهم دوخت.  ی بلند کرد و چشما  سر

رو گرفت و    دستمبود.  یداشت نه لبخند! مثل همیشه خنث

 . دیبه دنبال خودش کش

لباس    نیبا مسخره تر  ی ا  لهیوس   چ یمهم نبود که بدون ه  برام

م باهاش  دارم  به   ینگاهبود که همراهشم.  ن یا  مهم.رمیها 

زدم. به    لبخنددست هامون انداختم. قفل شده در هم بودن.

م بومدنیهم  هامو  انگشت  فشار  رها    مباداکردم.  شتری. 

 .میشدی. مبادا دوباره از هم جدا مشدمیم

 *** 

 با تمام وجودم. خواستمش،ی. مدیکوب واریبه د کمرم

بدنم غرق در حرارت بود. دستامو دور گردنش حلقه کردم   

 و بعد نوبت پاهام شد.
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پرسم    وار یتنشو د  ن یباسنم رو چنگ زد و همونطور که ب  ر یز

 .گرفتیازم کام م کردیم

 موهاش قفل کردم. ی ال بهعقب بردم و ال  دستم

زبون هامون با هم جدل    نبار ی . ادمیلب نرمش کش  ی رو  زبون

قابل    ری غ  شدی که بهم وارد م  یلقلک و لذت. حس ق کردیم

 وصف بود.

رو گاز گرفتم. دستش رو باال برد و    نشیریکردم و لب ز  ناله

 .دیلپ باسنم کوب ی رو یلیس

کمرم، باعث    ی اش رو  دهیکش  ی انگشت ها  یدوران  حرکت

 شد خودمو به عقب خم کنم و آه بکشم.

به سمتم حمله ور    تابانهیدر دسترسش قرار گرفت. ب  گلوم

 شد.

 . خوردمیم چیتنش پ  ری. زگرفتی و گاز م زدی م کیم

 کنم. ه یگر ادیز یبود از خوش کینزد
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از    شتر یگوشم برخورد کرد نتونستم ب  ی که به الله  زبونش

 . رمیخودمو بگ ی جلو نیا

 . رمی... دارم از حال می ... دارم واالیدان_

  ی شخندیکه ن  یخمارشو، درحال  ی بلند کرد و چشم ها  سر

 کنج لبش بود بهم دوخت.

 !زمیهنوز زود واسه از حال رفتنت عز_

باسنم قرار    اریش   ی هاش به سمت شلوارم رفت و رو  انگشت

 گرفت.

گز  اخم لب  و  نمدمیکردم  ا  شتریب  تونستمی.  بدن   نیاز 

 رو نگه دارم.  حسمیب

 گردنش فرو کردم. ی جلو خم شدم و سر تو به

ب  خواستمیم رو  یاونم  آروم  و  زبونم  نمونه.  گردن    ی لذت 

 . دادمی اش حرکت م ده ی و کش دیسف

بدجنس  کی تحر  تونسمیم با    ی شدنش رو حس کنم. پس 

 زدم.  کیم
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تو  ارمیش  تیب  انگشت داشت  جلو  از  آلتم  گرفت.   ی قرار 

و به فاق شلوار اون هم برخورد    شدیشورت و شلوار خفه م

 .کردیم

رو  آروم از  آلت هامون  تا  پوشش    ی کمرم رو حرکت دادم 

 بشن. دهیپارچه ام که شده به هم مال 

 گوشم زمزمه کرد.  ریز

 تنده. مگه نه؟ شتیآت_

تا ته ماجرا دستش    دمیکش  ی ازمند یجواب فقط آه ن  ی جا  به

 .ادیب

د  بغلم از  و  گرفت  واریکرد  نگاهمیفاصله  ها  پارکت  به    ی . 

 انداخت.

 د؟ یتجربه جد  ای ی خاطره دوست دار دیتجد_

دفعه  دونستمیم به  تو  ی امنظورش  ورزش    ی که  سالن 

 .میسکس داشت 

 کردم.  زمزمه
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 تجربه کنم. دویجد ی زای چ خوامیبا تو فقط م_

ج  با مغزم  بالکن  سمت  به  در    متعجب.د یکش  غیرفتنمون 

 گفتم:  دمیخندی که م یحال

 ؟ی شد وونهی... دالیدان_

 یتو  گرفتیکه ازم لب م   یو نوازش کرد و در حال   صورتم

 دهانم زمزمه کرد.

حس    دویجد  ی زایچ  دیبا  ؟یخواستینم  جانیمگه ه  هیچ_

 خونمون بره باال، پسرِ من! نی. بزار آدرنال یکن

برام    هیواقعا بق  گهیزدم و باهاش همراه شدم. د  ی شخندین

 مهم نبودن. 

 اصال و ابدا... 

د  قهی بود  گهیهم  گرفته  وحش  میرو  م  انهیو  کام  هم   ی از 

منو از خودش فاصله داد و دو    عیحرکت سر  هی  ی تو.میگرفت

  ن ییپا  یکی  یک ی  ی ها  دکمه.دی طرف لباسم رو گرفت  کش
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لباسش رو گرفتم و   ر یمن ز نباریزدم و ا ی شخندی. نختنیر

 جرش دادم. 

 اره؟_باال انداخت : ابرو

 آره._زدم :  ی شخندین

داد   هولم.میتن هم پاره پاره کرد   ی رو تو  گهیهم د  ی لباسا

  ی که رو  دمیکش   یسی کف ه  ی . از سرمانیزم  ی و افتادم رو

خ  ز  مهیتنم  به  هاش  انگشت  خز  ری زد.  آلت    دیشورتم  و 

 رو. چنگ زد.  دارم یب

 نات تنگ شده بود.دلم برا راست کرد_

 .اریدرش ب_

پا  دیخند تودی کش  نییو شورتمو  آلتم  رفتن  فرو  با   ه ی  ی . 

ماهرانه ساپورتم    دهنشو نرم چشمام گرد شد.  سی خ  ی جا

  دهنم به موهاش زدم و کمرم رو قوس دادم.  ی چنگ.کردیم

  ر یبه ز  دستاشواز لذت باز شده بود و سرم به عقب خم بود.
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فرو رفتن    باو از هم باز کرد.   دیباسنم رو کش  ی برد و لپ ها

 زدم.  ی سوراخم داد ی انگشت وسطش تو

 ...الیآخ دان_

لذت از جلو غرق در  از عقب هم  بودم.   یوصف نشدن  یهم 

بدنم کردم تا سرم    ریقوس دادم و آرنج هامو ستون ز  کمرم

ا  ایب حرفه  حرکات  و  بب  ش یباال  نوک    با.  نمیرو  برخورد 

نقطه به  د  ی انگشتش  درصد    کیهمون    گه یحساسم 

 ام از دست دادم.   ی خورددار

 اخ.. اخ.. تند تر بکن توش....! _

و با پشت دست گوشه لبشو پاک    د یعقب کش  ی بدجنس  با

 سر آلتم گذاشت.  ی کرد و انگشتش رو

 زمزمه کرد.   اروم

  است؟یراحت   نیبه هم یکنیفکر م_

 قورت دادم.  جانی هدهانم از استرس و   اب

  ؟یچ یعنی_
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 گفت.   دیکشی م نییو همونطور که شورتش پا  دیخند  اروم

 . زمیعز یچیه_

رو  پاهام و  کرد  بلند  خودش   ی و  و  گذاشت  هاش  شونه 

ا  نیزم  یسفت  از قرار گرفت.    نشونیب سخت    شنیپوز  ن یو 

. کنهیم  یمشخص بود داره تالف  قشنگ.  دادمیداشتم جون م

انگشت رو  با ب   ی آرامش  ب  قراریآلت  داغ شدم    ی ها  ضهی و 

تودیکشیم وارد سوراخم    کی  ی .  انگشتش  دوباره  حرکت 

 داشتم چشم هام گذاشتم.  ی مشت کردم و رو  دستاموکرد. 

طاقت    گهیبفهمه که د  تا. خودم تکون دادم.  شدمیم  یروان

 ندارم. 

 تحملت سر اومده پسرکم؟_

ها و پوست    نهیس  ی قفسه  ی اش رو رو   دهیکش  ی ها  انگشت

 .دادیشکمم سر م

 ناله گفتم: با

 ؟یکنیم تی چرا اذ رمیمیدارم م یدونیم_
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 چون حقته. _

حرکت الت متورم و    هی  ی شوک جمله اش بودم که تو  تو

تو  رو  کرد.  ی بزرگش  فرو  درد    ییها  اد یفرسوراخم  از  که 

 دست خودم نبود.  دمیکشیم

پاهام رو  روم بود و حس م  ی خم شد.    کردم ی شونه هاش 

ازش    ی لبم زد و گاز  ی رو  ی ا  بوسه.شهی کمرم داره نصف م

  دستام سراسر دهانم پخش شد.  ی گرفت که طعم خون تو

  دم یپوستش کش  ی دور کمرش حلقه کردم و ناخن هامو رو

بشه.  یتا کم رو  بااز دردم کمتر  نمناکش  زبون    ی برخورد 

  پاهام .دمیه مشآ ختیریم نیی که از چشمم پا یقطرات اشک

 نمو نوازش کرد.واورد و ر  نییو پا

زدم.  نیاول لبخند  و  پرت شدم  به عقب  زد  رو که    هر کمر 

تو مواجش  م  ی حرکت  لذت  مردیتنم شادم  به خاطر  نه   .

م  روحم  !یجنس ابردیلذت  از  ب  نی.  برکه  بودم   نیگشته 

 قصد رها کردن منو نداره.  گهی د دونستمیخودش. م ی دستا
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 .زمیبشه عز یطوالن یل یامروز قرار خ_

اشک    ی ها  قطرهگوشم زد.  ریز یلیرو بلند کرد و س دستش

 هق هق هام لبخند زدم.  نیشدن. ب ی جار شتریب

 کرده بود خشم داشت. اخم

نبادینبا_ دست    دی...    ی وقت  ،ی سپردیم  گهید  یکیخودتو 

 .یتماما ماله من

که وسط رابطه    یلیس  نیبودم. ا  تشیحس مالک  نیا  عاشق

 .دادیو عشق م  یدلتنگ ی گوشم خوابوند بو ریمون ز

بازوهاش که دو طرف سرم ستون شده بودن   ی ناخن هامو رو

  ع ی ما  حسشد.و صورتم از درد جمع    دمیو گز  لبم .دمیکش

پا  یداغ مقعدم  از  خونر  ختیریم   نیی که  از    ی زی گواه 

با  یحرف   یول.دادیم اگر    یحتآروم بشه.  زاشتمیم   دینزدم. 

بکشم.  ی برا عذاب  من  باشه  الزم  شدنش  طرف    دواروم 

هام جمع شد و فکم    لب صورتم رو گرفت و ظالمانه فشار داد.

 ...! حسیب



 
390 

 

 . دیغر  نیخشمگ

 ؟یهست یتو مال ک_

 زمزمه کردم.  اروم

 مال توام._

 زد.  ادیفر  یعصب نبار یا

 . دمینشن_

نافم حس    ریحرکت آلتش تا زشکمم گذاشتم.    ی رو  دست

 داد زدم.  هیگر با.شدیم

 .میمن مال توِ لعنت_

 نیشکم به زم  ی رو  نباریچنگ زد و برم گردوند. ا  موهامو

 افتادم. 

 خودشو از پشت فرو کرد داخلم.  دوباره

 گوشم گفت:   ر یو گردنم رو به عقب خم کرد. ز  دی کش  موهامو

 باشه؟. ی شد یداگ یک  رینره که امروز ز ادتی_
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 .رهی نم ادمی ... ادمیچشم. _

  خودمو شدن در مقابل اون...  ع یهمه مط  نیبودم. از ا  متعجب

  شه یاون آدم که هم   گه یمن د  دونستم ی م  ی. ولکردمیدرک نم

م جوابش  حرفاشو  و    کمرم .ستمین  داد،یدوبرابر  گرفت  رو 

 کم.شدمیشروع به حرکت کرد. با هر ضربه به جلو پرت م

. هر لحطه که سر آلتش  دیچیپیتنم م  ی کم لذت داشت تو

بود    کینزد.شدمی تر م  وونهی د  خوردیحساسم م  ی به نقطه

ول  بشم  رها  ب  کی  یکه  هدیکش   رونیدفعه  درد  از    س ی . 

 و متعجب نگاهش کردم.  دمیکش

 ؟ی دی چرا ادامه نم_

دور    دستاموبازو و ران هامو گرفت و بغلم کرد.  ریرف زح  یب

 گذاشتم. نشیس ی گردنس حلقه کردمو و سرم رو رو

من    یدونینامرد؟ نم  ی نجوریا   یکن  تمیاذ  ی خوا یم  یتا ک_

 چقدر حساسم. 
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براش    یچم  پشت نگاهم کرد.  شخندیباال انداخت و با ن  ابرو

اتاق با لگد    درکردم.  یمخف  نش یس  ی نازک کردم و سرم تو

که به آلت راست    چشممتخت گذاشت.  ی باز کرد و منو رو

 دوتامون افتاد خندم گرفت. ی شده

 تو..   یکنیرو نابود م  نایآخر امروز ا_

باز    ی گرد  یکنار تخت قوط  زی م  ی رو  از از  بعد  برداشت و 

کرد. اغشته  بهش  رو  انگشتش  درش  اشاره    انگشتکردن 

هر برخوردش    با.دیسوراخم کش  ی از لوب اش رو رو  سیخ

م بسته  و  باز  کم  شدیناخودآگاه  دقت   با.سوختیم  یو 

 .دمیمن بودم که پرس  نی. بازم ادادیکارشو انجام م 

 م؟یارضا بش ی خواینم یعنیاالن _

 دوزانو جلو اومد. ی رو دستم داد و رو یحرف قوط یب

 ه؟یچ_

 گفت: کالفهو آلتش کرد. یبه قوط  ی ابرو اشاره ا با

 کن.  سشیخ_
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آلت پر    ی سترس دستم رو به اون مواد آغشته کردم و روا  با

 دستم گرفت و اونور گذاشت. از.دمیرگ و بزرگش اش کش

طرفه باشه. البته فکر    هی  یلذت رابطه جنس  خوادیدلم نم_

 . ی ارضا شدن به من بدهکار  هی  یتموم شده. ول  هتینکن تنب

ب  نباریا آرامش  ل  ی شتریبا  حرکاتش  شد.  لذت    زیواردم  و 

رو  هاشو  انگشت  بود.  س  ی بخش  م  نهینوک  و    دیکشیام 

  ی رو  ی و بوسه ا  دمیباال کش  خودمو.شدمیم  کیتحر  شتریب

درون تنم رو حس    یداغ  عیما  ختنی لبش زدم که همزمان ر

تا تن خودمم   دیحرکاتش دست نکش  ازکردم. داد  ادامه  و 

 ادم. سر د ی بلند  ی دهنش ناله  ی و تو دی لرز

رو رو  شستش  خیسم    ی هالب  ی انگشت  و  داغ 

 زدم.  کآوردم و انگشتش رو م  رونیزبونم ب  ناخودآگاه .دیکش

رو فوت    صورتم.کردی موهامو نوازش م  گشی با دست د  اروم

و رو    ختندیریم   نییام پا  یشونیو قطرات عرق از پ  کردیم

 .اشتنذی به جا م ی سرد
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 : گوشم زمزمه کرد کنار

 خوش گذشت؟_

فرا تر از خوش گذشتن.    ی زی سرم رو تکون دادم. چ   حرفیب

  د ی کش  رونیخودشو ازم ب  یوقتبهشتم.  ی تو  کردمی حس م

 مدت هنوز درونم بوده. نیطول ا ی تازه متوجه شدم تو

 به.دی چیرو تکون دادم و واقعا درد تا مغز و استخونم پ پاهام

کف دستم    ی فقط اخم کردم و ناخنم تو   هیو گر  هیگال  ی جا

کرد. مالفه رو از   زی برداشت و تنم رو تم یدستمالفرو کردم.

 روم کنار زد. 

 بزار تنت هوا بخوره. ی تب کرد_

سر    سرتااز کنارم بلند شد و به سمت حمام رفت.  حرفیب

م  ی اشهیش و  رس  تونستمیبود  و  تنومد  رو    دشیبدن 

ول  شهیش.نمیبب بود  گرفته  سا  یبخار  هم   ی هیهمون  محو 

اومد فقط   رونیب  ی وقتکنم.  غ یاز چشم هام در  خداستمینم
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از    یکوتاه  ی حوله آب  قطرات  و  بود  زده  گره   به کمرش 

 . ختیریاش م نهیس ی قفسه ی موهاش رو

چشم ازش بردارم. کنارم زانو زد و کمکم کرد   تونستمینم

 بلند بشم.

 . ی راه بر یعادت کن  دی. باکنمیبغلت نم_

دادم و اجازه دادم    هیتک  واریآب رو برام باز کرد. به د  دوش

خ رو  دوشبشه.  سیبدنم  و  بست  شامپو    ی رو  سرم 

م  ی تو   اروم.ختیر چنگ  تم  زدیموهام    زشونیو 

 به گونه ام زد.  یاروم ی لیشست و س دستاشو .کردیم

 با خودت! شیبق_

 *** 

 .زدینم یحرف چی ه  یروش نشسته بودم ول بهرو 

  ی سرگرم کتاب خاص  دیرسیرو پا انداخته بود و به نظر م   پا

 هست.
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لباسش رو گرفتم و    ی شدم و به سمتش رفتم. گوشه  بلند

 . دمیکش

همه لوس    نی. از ا دمی نداد واقعا لب برچ  تی بهم اهم   یوقت

 شدن خودم متعجب بودم. 

 خودش بود. نه من...!  ری تقص نمیا

 ! الیدان_

به بازوش    یمشت محکم   یعصب   تبارینگرفتم. ا  یجواب  بازم

 زدم. 

 پاهاش افتادم. ی و رو دیدستم رو کش عیحرکت سر هی در

ز  از اخم کردم.  نیی پا  اد یدرد  به سمت    قشویتنم  و  گرفتم 

 .دمیخودم کش

 ؟یزنیچرا باهام حرف نم_

که فکش قفل شده    یرو مشتم گذاشت و در حال  دستشو

 بود گفت:

 ؟ یسوالو ازم بپرس نیا ی واقعا جرات دار _
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 آب دهانم قورت دادم و گفتم:

. اما قهر نکردم  رمیمنم ازت دلگ   یازم. باشه! ول  یتو ناراحت_

 نگرفتم. افهیو ق

تو  دو درد  و  زد  چنگ  رو  صورتم  هام    ی طرف  استخوان 

 نه یو قسه س خوردیصورتم م ی داغش تو ی ها  نفس.دیچ یپ

اش    تی نشون از عصبان  شدیم   نییاش که تند تند باال و پا

 .دادیم

  ی . بدنت، تک تک اعضایقبال بهت گفته بودم تو مال من_

به خودت   تو  اما  قلبت...  و  اورنده ات و روحت  به وجودت 

و به    ی . حاملش کنیدختر همخواب بش  هی با    ی اجازه داد

 ؟یمن نگ

 اش دوختم. جرات حرف زدن نداشتم. قهیبه  نگاهم

 . دیچونه ام زد و سرم رو باال کش  ریز دست

 حواست بهم باشه.  زنمی باهات حرف م یوقت_

 . دیکه غر دمی گ زد. از جا پررفت و التم چن   نییدستش پا 
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م_ دار  یکنیفکر  تو   نیا  ی اجازه  رو  هر سوراخ   ی کوچولو 

 هان؟ ؟ی فرو کن یموش

 .دمیآخرش دوباره از جا پر "هان "اون  با

 . مست بودم... خواستمینم_

 زد.   ی شخندین

  ا ی راحت  نیکه االن به ا  یخواستیدلم. اگر م  زِیعز  دونمیم_

 .ی من لش نداده بود ی پا ی رو

 گفتم:  یعصب

 .ی تو خودتم زن دار_

که   دیگوشم کوب ی تو یمحکم یلیرو بلند کرد و س  دستش

 زد.  داد طرف خم شد. هیصورتم به 

 کردم بهت؟  انت یرو کردم؟ حاملش کردم من؟ خ دایمن و_

 صورتم چنگ زد و باز مجبورم کرد بهش نگاه کنم.
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م_ ا   یکنیفکر  تصور  با    نی راحته  تو  رابطه    گهید  یک یکه 

  ن یا  ؟ی بردیتنِ تو بوده و تو لذت م   رِ یکه اون ز  نیا  ؟یداشت

  ی رتی نبودم؟ من حسودم. من غ  دنتی که من باعث به اوج رس

. ی. تو مال منی اسمم بزار  یتونی م  ی دوست دار  یام. هرچ

من منیعشق  به  متعلق  ن  ی.  خودتم  مال  .  یستیاصال... 

وقت اجازه ندادم.     چ یمتعلقات من از دستم برن. ه  زارم ینم

 ؟ی دینخواهمم داد. فهم

 سر تکون دادم.  اروم

 دم؟ ینشن_

 متوجه شدم._

  ی ریاز لب ز  ی لب هام زد. گاز   ی رو  ی اخم کرد و بوسه  سرشو

تو خون  طعم  که  پ   ی گرفت    رحمانه یب  .د یچ یدهنم 

 .دیجویگفت م شهیم ی. حتدیبوسیم

دادم    اجازهدور گردنش حلقه کردم و چشم بستم.  دستامو

خال  تی عصبان جسمم  سر  با    یاش  نداشتم  تحمل  کنه. 
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آس  یمحلیب روحم  اش    یشونیپبزنه.  ب یبه  چونه  به  ام 

  د یتند و کش دارم به گردن سف  ی چسبونده بودم و نفس ها

 .کردی اش برخورد م دیو کش

 و پاره پاره گفتم: یخون  ی لب ها با

 ! ریازم رو نگ یول ،یشو. کتکم بزن اصال... ول یعصب_

 موهام فرو کرد. آرامش گرفتم. ی به الهاشو ال  انگشت

 خوش بو ان.  یلیخ_

 و با خنده گفتم:  اروم

 به خاطر شامپوِ_

تشخیص    گهی هزار تا عطر د  ن یعطر تنتو ب  تونمینوچ، من م_

 بدم.

 ******* 

چشم هاشو بسته    الیبودم. دان  رهیخ  ونیزیتلو  ی به صفحه

خاموش کردم و    نیزیتلو  کالفه.  دیکشی بود و آروم نفس م

 .  دمیخودم رو جلو کش
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پهلو   ی شونه اش گذاشتم و  انگشت اشاره ام تو  ی رو  سرم

  ی باز کرد و ابرو باال انداخت با کالفگ   چشماش فرو کردم.  

 نگاهم کرد که با خنده گفتم:  یچشم ریز

 حوصلم سر رفته.  شو  داریب_

حصار دست هاش   ی دورم حلقه کرد و بدنم کال تو دستاشو

 بود. 

   ال؟یدان_

 جانم!_

م  سرم نوازش  موهاشو  که  همونطور  و  کردم    کردم یخم 

 گفتم:

   ؟یکن فیتعر زویو همه چ  ی بهم اعتماد کن ی خوایم یک_

 :د یزد و گونه ام رو کش  ی لبخند

 . باور کن!  یمن ز ی بهت اعتماد دارم. تو همه چ_

 گفتم: مشتاق شدم و نشستم.  بلند
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 . کنمی کن. ازت خواهش م فی پس برام تعر_

 : دینگاهم کرد و پرس یکم

 شروع کنم؟  یاز ک_

 از اون فاروق آشغال!_

 :مکث شروع به حرف زدن کرد یاز کم بعد

  نان ی بهش اطم  ی لیخ  دایبود.پدرِ و  دایو  ی از محافظ ها  یکی_

م  ادتهیداشت.   همش  گفتم  دور  خواستیکه    ل یدن  ی از 

براش استخدام    یبه عنوان محافظ شخص  اونوکنه.    یخودکش

کرد    یم  فکرعاشقش بود از من نفرت داشت.    چونکردن.  

ش نم  ی دایمن  کردمش.  فرار  دونستیخودم    ی ازش 

. باالخره از ابراز عالقه بهش  کردی همیشه ردش م  دایوبودم.

کش ک  چیه  یول   دیدست  اش    ی رشت   نهیوقت  احمقانه  و 

به    هرنسبت به من تموم نشد.  ی خود  یقیطر  هیجا بودم 

کار خراب  دادینشون م از    نجا یا  یحت.کردیم  یو  ام دست 

 سرم بر نداشت و دنبالم اومد. 
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 ه؟ یرانیا_

 ؟ی آره. سوال بعد _

 :دمی پرس ادیو با استرس ز  کنجکاو

وقت    چیه  ؟ی منو زد   تقدریا  مارستانیب  ی چرا اون روز تو_

ا لحظه  ولرهینم  ادمی  ی اون جنون  ا  ی.    ی ستین  ی نجوریتو 

 .ننیریلذت بخش و ش یکنیام که م ییها  هیتنب

 : مهر و شرمنده نگاهم کرد پر

 بهت گفته بودم به خاطر خودته؟ ادتهی_

 تکون دادم.  سر

 آره _

وارد  _ پدرت  نبا  یراه  هیبرسام،  که  با  شدیم  دیشده    هی. 

مسئول    رانیاومدم ا   یوقت.دیقرداد بست که نبا  ییشرکت ها

قرار دادش  نیا ول  رو   بودم که  به حرفم گوش    ی لغو کنم. 

بگ  یلیخ  دادینم نشونه  رو  پسزش  گفتن  بود.  باز   ریلج 

 کن. دشیتهد
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 رو بلند کرد و اروم صورتم نوازش کرد.   دستش

م  یول_ فقط  بودم.  داده  بهت دل  ازت    خواستمینتونستم. 

کنم. تو  اونمحافظت  بود  مارستان،ی ب  ی روز  نظر  .  میتحت 

باهات نرم    دیرفتار مارو بسنجن. نبا  خواستنی بود. م  نیدورب

 ... کردمی م جادی شک ا دی. نباکردمی برخورد م

 زده مچ دستش رو گرفتم. وحشت

 بودن؟ مارستانیب ی پس شاهد رابطمون تو_

 کرد و نگاهش ازم گرفت. یاخم پررنگ

 بکنم.  کارونیرگ نشدم که ا یهنوز اونقدر ب _

 شده به سمتش رفتم بغلش کردم.  یعصب  دمید یوقت

 باشه حرص نخور._

ا  چیه_ در  بهم  سه  نیوقت  طاقت  من  نکن.   م یباره شک 

با ه به خودتم حسود  چکسیشدنت  ندارم.   .  شهیم  میرو 

 که بماند. هیبق
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تو  لبخند قند  و  احساساتمون   ی زدم  چقدر  شد.  آب  دلم 

 به هم بود. هیشب

 .ادیز یلی... خال یعاشقتم دان_

 . نطوریمنم هم_

د  سکوتش که  کش  دمیرو  باال  رو  دمیخودمو  پاهاش    ی و 

 نشستم.

 کن.  فیتعر شیخب بق_

 گونم زد. ی رو   یاروم یلیس

 بچه. ن ییقصه. برو پا گه یتموم شد د_

 کردم. اخم

 گوش منه بدبخت.  ریز یزنی چک م یخوشت اومده ها. ه_

 زد.  ی بدجنس لبخند

 اره بهم مزه داده._

 .ادی. دردم مخودیب_
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 زد.   ی شخندین

نگران  _ باال. اصال  امروز رفته  از رابطه  بعد  تو استقامت ات 

 نباش.

 . میو بعد از خنده منفجر شد  میبه هم نگاه کرد  یدو کم  هر

 . من بدبخت که داغون شده بودم.گفتی راست م واقعا

 جا باز کردم.  کنمی. واقعا حس میبهم سخت گرفت یلخی_

ول_ داشتم.  برات  ها  برنامه  تازه  بود.  حقت  چون   ی گرفتم 

شدنشون رو   یکه تحمل اشک  ییجادو  ی دو گو  نیامان از ا

 ندارم. 

 دور گردنش حلقه کردم.  دستام

 موند. جوابیسواالم ب هیبق_

 بپرس._

 ی واقع  ی بهم بگو. فاروق گفت برادر ها  ی و هاد  اریراجب زان_

 . ستنیات ن
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 انداخت. ن ییزد و سر پا ی لبخند

 دن یازم متنفر بود. درست همونطور که چشم د  دایپدر و_

ول  لیدن نداشت.  ر  دید  یوقت  یرو  پ  سمانیتنها    دا ینجات 

کرد که    دمیبهم چنگ زد و تهد   ی کردن دخترش منم، جور

 نتونم از دستش رها بشم. 

تو  فشیکث  ی ها  کار انداخت. مجبورم کرد  به دوشم   ی رو 

 خالف شرکت کنم.  ات یچندتا عمل

  ک ی. هم نزدره یعذابم بده و زهر چشم ازم بگ  خواستیم  هم

 دخترِ افسرده اش نگه ام داره. 

زان  ی هاد م  اریو  کار  توردنکی براش  عمل  یک ی  ی .    ات یاز 

بودن. به عنوان    یزخم  ی هاشون منو به زور بردن. بدجور

 خودم دونستم کمکشون کنم.  فهیپزشک وظ

  پ یاک   یکمک به افراد زخم  ی هر دو پرستار بودن و برا  اونام

 . خورنیم  ریت ی اومده بودن ول



 
408 

 

د  یدونستیم هم  ول  گهیعاشق  همو    کیفقط    یان؟  بار 

مدنیبوس ب  ترسنی.  خطر  به  مقابلشون  طرف  . وفتهیجون 

 !یقدغن هست. مخصوصا عاشق یاونجا همه چ ی چون تو

خونه بزرگ شدن و باهم زدن    میتی  ی و مادر ندارن. تو  پدر

 .هیکیسن هاشونم  ی. حترونیب

بهتر  ی تو سال  نیپوشش  زندگ  هیادیز  انیدوست    ی باهم 

 .کننیم

  دونم ینم  یام نداشتم. ول  یتیشکا  قتشیتنها بودم. حق  من

خودشون   ی تو  یچ سمت  به  منو  که  بود  پسر  دو  اون 

 !یمیصم یل ی. خمیشد قی. باهم رفدنیکش

 .میدونیهمو م کی و پ کیج

م  به تا  میگیهم  با  مییداداش. همیشه سه  کارامون  . همه 

 هاشون.   نیو نابود کننده تر نیمخرب تر یهمه. حت

اومدم، اونا    نجایا  به خاطر داستان شراکت پدرت به  یوقت_

 . انیهم مجبور شدن باهام ب
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شدم. چرا برام خاص    کیبود که چرا به تو نزد  یعصب  اریزان

 ؟ی شد

. هنوزم  شدینم  یجوره راض  چی. هیزنی بهم ضرر م  گفتیم

  ترسه ی من و خانواده ام م ی رو نداره. چون برا   دنتیچشم د

 ...!  ی هاد ی و برا

 خودش که همیشه کف دستش بود. پسرک کله خراب!    جون

. به عالم  هیدندنه، لجباز و عصب  کی . تخس،  به یعج  اخالقش

  ،یبچگ  ی . چون توخورهی و آدم هم مشکوکِ. قرص اعصاب م

ا از  اذ  نیقبل  و  آزار  مورد  پرورشگاه  بره   ،یجنس  تیکه 

 مشکالت هنوز باهاشن.    نیا  رات یبوده. و تاث  ی و روح  یجسم

 .دیخند آروم

م_ مجبورم  خشک    ادی ز  یکنی همیشه  دهنم  بزنم.  حرف 

 شد. برا امشب معافم؟

 بودم.  ناراحت

 . دمی پرس کالفه
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 راستش رو بگو. پرسمیسوال م هی_

 و گفت: دیکش  یآه

 .نمیبگو بب_

 وجود من برات خطرناک ؟ مگه نه؟_

 . دیهامو بوسدفعه لب کینگاهم کرد و  یکم

 نعمته برام._

 ... یول_

... آروم باش. من مراقبتم. مراقب خودمم هستم. قول سیه_

 .دمیم

بچه_ نمالیدان  ستم ینمن  کن  الیخ  خوادی .  آروم  و    یمنو 

 تو خودت. ی زیدردات بر

م_ چون  بالغ  هی  دونمیاتفاقا  حق  یمرد  بهت  رو    قتیدارم 

 پافشار نکن. نیاز ا شتر یب  گهی. پس دزمیعز گمیم

 نشدم.  چشی پا پ شتریحال و حوصله نداره ب دمید یوقت
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 پاهاش بلند شدم. دستم رو به سمتش دراز کردم.  ی رو از

 م؟یبخواب میبر ی ایم_

 تکون داد. ی سر

 خستم. یلیاره خ_

 *** 

 صورتش جمع بود.  الیدان یول میبود دهیکش دراز

 نوازش کردم.  موهاشو

 م؟یزندگ ی شد یچ_

 . ستین ی زیبخواب برسام. چ_

 شدم. زیخ مین

 .یکشیدرد م ی دار_

 گفت: آروم

 .کنهیکمرم درد م_

 رو گرفتم و به شکم خوابوندم اش.  بازوش
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پوستش    ی بزرگ و بنفش رو  ی رو باال زدم و کبود  لباسش

خودم ناراحت    ازبود؟  یچ  گهید  نیگرد شد. ا  چشمام.دمید

بودم که اصال متوجه    ن یبودم که ح اونقدر غرق  رابطمون 

 لکه نشدم.  نیا

 . دمیانگشتم روش کش  اروم

 درد داره؟ یلیخ_

 ...! کمی_

 ؟ی شد  ی نطوریچرا ا_

بلند شد. به وضوح مشخص بود دوست    ی صدا گرفته اش 

 موضوع صحبت کنه. ن ینداره راجب ا

عروس  ی تو_ دنبالم.   تیروز  بود  فرستاده  نفر  چند  فاروق 

 با اون هاست.   ی ری درگ جهینت

  اگر به کمرش انداختم.  یبه موهام زدم و نگاه  یچنگ  کالفه

م  یفرصت رو    آوردم،یبه دست  فاردق حرومزاده  اون  قطعا 

 .شدمیو راحت م کشتمیم
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 ؟ ی ندار ی زیچ یکرم_

 خنده گفت:  با

 ؟ی ماساژ بد ی خوایم_

 م. باسنش زد ی رو ی اضربه

 آره. _

 بردار.   یعسل ی از رو_

داشت.    یبرداشتم. همه جور کرم  یقوط  هیبلند شدم و    عیسر

 نقاط دردناک بدن بود. ی ام انگار برا  نیا

به    ی رو از آغشته کردن دست هام  بعد  باسنش نشستم و 

 اون مواد، شروع به ماساژ دادنش کردم. 

 اوم... خوبه. _

 گوشش گفتم:  ریز  طنتیش با

ناله م _ باال باشمم   یگی م  ی نجوریو هم  یکنیجون... من 

 م؟ی امتحانش کن  هی خوبه. نظرت چ
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 داد زد.  هوی

 ببند برسام. _

 انداختم.و خودم کنارش  دنیکردم به خند شروع 

 پشتش زد.  یل یکه س  دمیبدنش کش ی رو طنتیبا ش دستم

سکس   هیبا    ی خوای م  کنمیحس م  اریدر ن  ی باز  زی قدر ه  نیا_

 . یخشن بهم تجاوز کن

 گاز گرفتم. نشیریو لب ز دمیجلو کش خودمو

 .ی دیکش راه نمستو ک  ی. ولخوادیدلم م یلیاوف... خ_

 هاش گرد شد. چشم

ا_ با  ؟ی شد  ادبی ب  نقدریچرا  بدنت    دینکنه  نرمش    هیبه 

 بدم؟ یدرست و حساب 

 باشه. یچه نرمش نمیتا بب_

ب   کالفه رو  بدنم قفل    نیسرم  پاهاش  با  و  بازوهاش گرفت 

 کرد. 
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 بخواب بچه که زده به سرت. ریبگ_

 زدم و چشم هامو بستم.  نشیوسط قفسه س ی ابوسه

 بشر...!  نیبود ا ی. عالدمیرو نفس کش  عطرش

 و من عاشقشم. ی کارو کرد نیتو ا_

 و؟یچ_

وقت    چیبزنه به سرم و بهش افتخار کنم. ه  ی کرد  ی کار_

 بشم. ل یکه االن هستم تبد ی به فرد کردمیفکر نم

 نه؟ ا ی ی داردوسش حالِت رو   نیا_

خوش_ سراسر  دارم.  دوستش  که  عشق    هیمعلوم  لذت.  و 

 .کنمیم

 موهام برد و شروع به نوازشم کرد.  ن یهاشو ب دست

 ... ! یکه تو خوش باش نی... اهیعال_

من با استرس    یول  خوردیداشت دلستر م  ال یخیب  ال یدان

 . کردمینگاه م  رفتیم  برهیو زیکه وسط م یبه گوش
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 . دمیو آه کش دمیگز لبم

 دردسر نشه؟ _

 بهم انداخت و پوزخند زد. ینگاه یچشم ریز

 به نظرت؟  ترسمیم زای چ نیمن از ا_

 زنه؟ یبهت زنگ م نقدریچرا بابام ا یعنی_

 . دیرو از دهنش فاصله داد و غر وانیل کالفه

برا  خوادیم_ به در کردن گل پسرش مواخذه    ی منو  از راه 

 کنه.

 از حرصش خندم گرفته بود هم استرس داشتم. هم

 جوابش بدم؟ _

 باال انداخت. ی ا شونه

 .ستیمن که مهم ن ی برا زمیخودت عز لیم_

 رو چنگ زدم.  یکردم و گوش سی خ لبم

 الو؟_
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 .دی چیسرم پ  ی و کشدار پدرم تو یعصب ی نفس ها  ی صوا

 خونه. ای فقط گم شو ب_

هوم؟ من خسته شدم. تو    ی دست بردار   ی خوایم  یبابا، ک_

 ؟یچ

 آورده.  ایخاک تو اون سرت کنم. زنت بچتو دن_

جور  ی بلند  قهقه م  ی زدم.  منو  داره  انگار    ی رو  نهیبیکه 

 .دمیخودم کوب ی نه یس

همون_ وقت  یزنم؟  خواست  ی دیفهم  یکه  است   یحامله 

 ؟ ی اش؟ حاال خاطر خواهش شد یبکش

مرداست. فقط    ری شدن ز  رخوابیبهتر از ز  یباش  ی با هر ک_

 .بخشمتیخونه بازم م  ایب

از دستم   یبهش بدم که گوش یجواب دندون شکن خواستم

 شد.  دهیکش

به خودت   گهیداره. د  ی ریگ  میتصم  ییبرسام خودش توانا_

 . یکن نیجرات نده بهش توه
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ها  تونستمینم عصب  ی حرف  و  بشنوم  رو  خط    یاونطرف 

 بودم.

 . دیبا انگشت اشاره و شست اش پلک هاشو مال الیدان

 . اشتباه نکن.ستین ی فاروق آدم قابل اعتماد_

 بلند داد زد. نبار یا

  هینکردم. چشماتو باز کن. تو خودتو غرق    انتیمن بهت خ_

. چند مرتبه خواستم کمکت کنم ی بزرگ کرد  ی گند کار

به من مربوط  ی درآورد  ی باز  کدندهیخودت    یول ام  . حاال 

 .ستین

خم شدم و    عی پرتش کرد. سر  نیزم  ی قطع کرد و رو  یگوش

 برش داشتم.  

 سالمه...  _

 ...! یبود و اون عصب  یمعن یب حرفم

 و بغلش کردم.  دمیسمتش چرخ  به

 آروم باش. _
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 موهام نشوند.   ی رو ی اهاشو دورم حلقه کرد و بوسه دست

 گردش؟  میبر ی خوایدلم، م زیعز_

 . دمیپرس متعجب

 واقعا؟ _

 زد.  یقیعم  لبخند

 آره. برو آماده شو... _

 ****** 

 بودم گفتم: زونیهمونطور که از دستش آو

 ال؟ یدان_

 هوم!_

 . میفرار کن ایب_

 نگاهم کرد.  ی چشم ری و ز ستادیجاش ا سر

 شد.  قیعم  اخمش

 ؟یچ یعنی_
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 .ستادمیبه روش ا. رو میدست از قدم زدن برداشت دوتامون

ن_ توام    نی ا  ستیبس  دارم.  پاسپورت  من  دردسر؟  همه 

 . می. فقط بگو کجا بری دار

 نگاهم کرد و بعد با مهر موهامو باال زد. یکم

 برسام! ستیو آسون ن نیری ش نقدریا زی همه چ_

 چشمامو چرخوندم.  کالفه

  نمیا  میکرد  سکیهمه ر  نیداره. ما ا  ییبها  هی  یخوشبخت_

 روش. 

 .شهینم_

 .دم ی بلند پرس ییبا صدا یعصب

 ؟یچرا لعنت_

  شه ی. همی و در بر  یمشکالت پشت سرت رها کن  شهینم_

م اونجورکننی دنبالت  برسن.  بهت  تا  ه  ی .  وقت   چیبدتر. 

 .ی آرامش ندار
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 ...  یول_

 لبم گذاشت.  ی کنجکاو، انگشت رو ی به عابر ها توجهیب

. بعدش کنمی . مشکالتمو حل مستمیمن مرد فرار کردن ن_

 . میریباهم م

 ؟ یاگر نشد چ_

 قاب گرفت. صورتم

کن_ فرار  اگر  بهش!    انیم  میبرسام،  فکر کن   ه یدنبالمون. 

ندار آروم  هامی روز  لبخند  همش  استرس    یالک  ی .  پر  و 

راز و    یلی. خنیوق  یلی. خستنین  یکم  ی . آدم ها  میزنیم

کاسه است   هی   ی تو  ییبا کسا  دستشونرمز و قدرت دارن.

  ی آسون  نیبه هم  زی فکر نکن همه چ  پس.یکنی که تصور نم

 . باشه؟شهی ها حل م

 ی خوایم  ی خطرناکن. چطور  یگیمگه نم  ؟یچ  میاگر بمون_

 اونم خودت تک و تنها؟  ی ای از پسشون بر ب 
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دارم.    ی سر  هیمن  _ ازشون  ... ادیز  ی لیخ  ی عنیمدارک 

. شناسنیافرادو م  نیکنم. همه ا  دشونیبا اونا تهد  تونمیم

ول   دوننیم خطرناکن.  نم  چ یه  یچقدر  اثبات    توننیوقت 

احت  یوقت  تاکنن. دارم.  هارو  برنده  برگ  فرار    یاجی اون  به 

 . باورم کن. ستیکردن ن

 و نگاه ازش گرفتم. دمی کش  یآه کالفه

 باشه... _

 هاشو دوباره با مال من قفل کرد. انگشت

 . نمتیناراحت بب  خوامیبخند مثل قبل... نم_

 زدم.  ی . کمرنگلبخند

 همه جوره کنارتم._

 دستم نوازش کرد. پشت

 .دمی. قول مشهی. فقط صبر کن. درست مدونمیم_

 تکون دادم.  سر
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 باورت دارم. _

 ********* 

ا   پشت اتاق  تا تکون   ینیبودم. س   ستاده یدر  محکم گرفتم 

 نخوره. 

 به در چسبوندم. شتریب گوشم

  ی . گوشزهیکنترل کن. نقشه هامون به هم  نر  اریزان  ،ی هاد_

 بده بهش.

چه   خواستیم  یوحش  کهی. دوباره اون مرتدمیلب گز  کالفه

 ازش نداشتم. یکه دل خوش واقعادرست کنه؟  ی دردسر

به  _   ی خرابکار   ره؟یمن... چرا حرف تو سرت نمگوش بده 

کارت دردسر درست    نینکن که خونت حالله. برا همه با ا

حرفم...میکنیم وسط  نپر  مرت  گمی.  بده  فردا  کهیگوش   .

 دردسر به مشامم بخوره.  ی به حالت بو ی سر قرار. وا  امیم
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گوش  تماسو و  کرد  سر  یعسل  ی رو   یقطع  که    ع یگذاشت 

  دم یلباس سف  ی از شربت ها رو  ی مقدار  یول   دم یعقب کش

 . ختیر

 !یلعنت_

 .دی چیگوشم پ ی تو الیدان ی در باز شد و صدا هوی

 شده؟ یلباست چ_

 .دمیپاچه خند دست

 روم.  ختی. ر کمیشدم  یدست و پا چلفت_

رو از دست من    لیزد و وسا  شخند ی باال انداخت و ن  ییابرو

 گرفت.

 ...نجایا ایب_

تخت نشسته بود   ی وتعجب به سمت اش رفتم. خودش ر  با

 رفتم. جلو.زدی ران پاهاش ضربه م  ی و رو

 شده؟ یچ_
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 ؟ یهست یمنتظر چ نیبش_

رو  متعجب دستش  که  حرکت   ی نشستم  به  شروع  کمرم 

 کرد. 

 گوشم آروم گفت: کنار

 ؟ یبیب یگیحاال به من دروغ م_

 .دمیزور خند  به.دیچی تنم پ  ی دهنم قورت دادم و لرز تو  آب

 گرفته ها...  تیباز_

لب   نمگرد  هوی و  گرفت  پشت  از  رو  ی هامحکم   ی داغشو 

 و گاز و بوسه کاشت. دیگوشت نازکش کش

 . یآدم بش  ی خوایم یک_

 از فرشته بشم آدم؟  خوادیآه.. واقعا... دلت م_

 تخت. ی با صورت پرتم کرد رو هویزد و   ی شخندین

 آخ دماغم._

 حرف نباشه. _
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 نهیس  ی و لپ باسنم چنگ زد. نفس تو  دیکش  نییپا  شلوارم

 ام حبس شد و قلبم به تپش افتاد.

. فکر  ی کرد  ی و زبون دراز   ی. دروغ گفت ی ستادیفال گوش ا_

 کنم پنجاه تا اسپنک مناسبت باشه. کوچولو! 

  داد اش شدم.  رهیخ باز    مهیگرد شده و دهن ن  ی چشم ها  با

 زدم. 

ن_ به فکر دست خودت باش. قتل   یستیبه فکر پشت من 

 که نکردم من...

ا   امان و  نداد  درد    کمی. فقط  دیکوب  یلیس  نیلوحرف زدن 

ول ششم  ی پنجم  یوقت   یداشت  تو  یو  نقطه   ی ام  همون 

 . دیچی تنم پ ی د باحساس درد و خارش  دیکوب

 آخ... _

هم قفلشون    ی رو   بیدستم بردم و مچش گرفتم که مثل صل

 کرد. 

 . هیدسته ک  ایکنم دن تی تکون بخور تا حال ی جرات دار_
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 دهانم با ترس قورت دادم. آب

 اد ینکن... خب دردم م_

 .دیخند آروم

 .  نهیهم  قایخوبه چون هدف منم دق_

 ی رو  یکم  دستشو.دمیزد که با داد از جام پر  ی گرید  یلیس

 گرفت. شگونین  نباریو ا   دیپوستم مال

 ه؟ی چه کار نیاسپنک ا ی! تو گفتیشال ال،یدان_

 کرد.  شتری دستش ب فشار

تنب   ریتقص_ برا خودت  . چه کارت کنم  ی خریم  هیخودته. 

 . منم عاشق خاروندنتم. خارهی خب؟ تنت م

  خم از پوستم کنده.  هیال  هی  کردمی زده بود که حس م  اونقدر

باسنم    اریش  ی . انگشتش ال دمیشد و فوت کرد که از جا پر

 :دیکش

 ه؟ یافتر کر هات چ کمی نظرت راجب _
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 : دمیمالفه ها مال  ی با شکم رو شتریب خودم

 موافقم. _

  ی کرد. درست مثل دکتر  ی شرویپ  شتریجلو آورد و ب  دستش

 گفت: کنهیچک م مارشویکه ب

هنوز از رابطه اونبار گشاد و ملتهب، فکر نکنم بتونم دوباره  _

 انگولکش کنم. 

تحق  از رو  ر یحس  و  شدم  سرخ  هاش  عرق    ی حرف  تنم 

فشار داخل فرو کرد و خم شد کنار    یبا کم  انگشتشنشست.

 گوشم گفت : 

چه گشاد شده. انگشت اشاره ام راحت رفت داخلش.    نیبب_

ام خفه نم  ی نجوریا  گهید  کمی ! لذت سکس به کنهیآلتم 

 . من گشاد دوست ندارم. زمی عز شه یتنگ

عصبان  سرم با  و  سمتش  بهش    یگاهن   تیچرخوندم 

 : دیبلند شم که کمرم محکم گرفت و خند خواستمانداختم.
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بهت بگم گشاد؟    ی که بهت برخورد. دوست ندار  نمیبیم_

 .ستیکه شده... درست بشو ن هیخب کار

م  دونستمیم دستم  م  ندازهیداره   ی مشت  خواستمی و 

  ر یتقص  .تونستمینم  یصورت خوش تراشش کنم ول  ی حواله

 یشوخ  یکه حت  اونقدرلوسم کرده بود.  یلیخودش بود. خ

 .خوردیهاش بهم بر م 

 ولم کن. جدا حال ندارم.  گهی. دی کرد هتویتنب ال،یدان_

اشو بهم   یعصب  ی ها  چشمشونه هام گرفت و برم گردوند.  از

 : دوخت

 حق قهر کردن بهت دادم؟ _

 . و کالفه گفتم :دمیکش یپوف

افکار  _ کدومه؟!  ندهبچه قهر  نسبت  من  به    ی گونه خودت 

 !  شمیممنون م

 : زد ی قیعم شخند ین
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بزنم.    ی شتری ب  ی حرف ها  ای... پس ب ادیز  یلی جالب شد. خ_

 بازم؟  یشیناراحت نم نمیبب

کش  ی الله  آه  که  گرفت  دندون  به    ر ی ز  یسیل.  دمیگوشم 

 : زد ک یگردنم زد و پوست اش رو م 

 عوضت کنم؟ دیشده. نکنه با ی طعمت تکرار _

 ی به قلبم خورد همونجور که رو  ریحرفو که زد انگار ت   نیا

  گلوشتخت.  ی پهنش هول دادم رو  ی پاهاش بودم. باالتنه 

  شخند ین  یرو گرفتم و فشار دادم. صورتش کبود شده بود ول

 . ختیریاعصابم به هم م   شتریو ب زدیم

 گوشش گفتم: ریاز خودش ز دیتقل به

من_ مال  ندارب  گهید  ی. حتیتو  تعلق  ام  پس  ی ه خودت   .

 چرت و پرت نگو... 

پا  رهاش رو  شلوارش  با خشونت  و    آلت.دمیکش  نییکردم 

دستم   ی زود تو  یلیاش رو خشن چنگ زدم و خ  دهیخواب

باره روش    کی   کردمی که حس م  ی به درد  توجهیببلند شد.
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 با.ختی ر  نیی چشمم پا  ی از گوشه  ینشستم که قطره اشک

 :درد زمزمه کردم

تنمو    ی گرما  نیا_ داخلِ  محداخل...  آخر    ؟یکنیس  تا 

  ی . وگرنه کار ی بریبدن لذت م  نیهم  ی عمرت فقط از گرما

 . یبهش فکر کن ینتون کنمیم

 خودم تکون دادم.  یول دیکشی م ریت  کمرم

باسنم    ی آروم رو  دستشحرکاتم رو گرفت.  ی و جلو  نشست

 .دیکش

 .ینیبیم بی. آسمینکن زندگ_

 ی ها  چشمگوشش زدم.  ر یز  یلیدستم بلند کردم و س   ی عصب

 . دمیموهاشو کش  دمی متعجبش که د

چشما  هیچ_ اون  با  ا  ی چرا  زل   ی نجور یقشنگت  بهم 

  ی کنینه اشتباه م  ؟ی دار  رتیتو غ  ؟ی فقط تو مرد  ؟یزنیم

ب تو  از مال  زبونت   نمینب  گهی هست. پس د  شترمیمال من 

 هرز بپره.
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ا  آروم و  شد  باز  خنده  به  هاش  زد.  نباریلب    یوقتقهقه 

افتادم و اون رو  ی چرخوندم من رو  ی حال  درمن...  ی تخت 

 رو شروع کرد. ی البش بود بوسه ی که طرح لبخند رو

 خوشم اومد._

در مقابل لحن جذابش مقاومت کار    یاخم داشتم ول  هنوزم

 من نبود. موهاشو باال زدم.

 ؟یاز چ_

 قشنگت.  تی حساس نیاز ا_

 گاز گرفتم. نشیری زدم و لب ز  ی شخندین

 کنما...  هیتنب تونمی! منم مطونیش ی نگفته بود_

کرد و پشت سر هم دو ضربه درونم زد که دهنم    یحرکت  هوی

 گوشم گاز گرفت. ی الله باز شد و آخ گفتم.

 !یبینشو ب ری جوگ ادیز یمن ریز یوقت_
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م  ی جور جلو  و  کش  شدیعقب  نفس  سخت    دن یکه  برام 

  در فشار داد.  ینافم گذاشت و کم  ریرو گرفت و ز  دستمبود.

 لب هاش گفت: ی رو ی شخندیهمون حال ضربه زد. با ن

 ؟یکنی حسش م_

باال بزنه.    شتری کارش باعث شد حرارت بدنم ب  نی. ادمی لبم گز

 کردم و دستم دور گردنش حلقه شد.  ی ناله ا

ها  سرش نفس  و  آورد  تر  جلو  پوستم    ی رو  داغش 

 گوشش زمزمه کردم.  ی تو  آرومسوزوند.

 بگو...! _

 گفت: زد ی که نفس نفس م همونطور

 ؟یچ_

 !یکه... که.. مال من_

 بمش گفت: ی و با صدا دیحساس گوشم دوباره بوس ی الله 

 مال توام._
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 *** 

نمکردمیم  بش یتعق  دیبا آروم  دلم  از    دونستمیم.گرفتی . 

روم    دربمونم.  نجا یامکان نداشت ا  یول  شهیم   یدستم عصب

زاپاسو کش رفته بودم. از بالکن    دیمن کل  یقفل کرده بود ول

به ماش  دمی خم شدم و د  با.شهیم  کیاش نزد   نیکه داره 

ب خونه  از  نور  دق  رونیسرعت  که    دمیرس  ی وقت  قایزدم. 

 در حال حرکت بود. نیماش

  انگشت که از قبل خبر کرده بودم شدم.  یسیسوار سرو  عیسر

 اشاره ام به دنبالش گرفتم.

. میلطفا... نفهمه پشتش   دیل کنبا فاصله دنبا  ن یآقا اون ماش_

 گمش ام نکن توروخدا...!

ا_ م  ینیاقا  داره خ  بیتعق  یگیکه    ی ها  تو جاده  یلیکنم 

 ... هیکرا  قتشی. حقرهیم  ی تنگ و بد

سر  توجهیب نباش_گفتم:  عیبهش  پولش  از    انگار.دینگران 

خند  یخوشحال درآورد.  زدن    دی بال  حرف  به  شروع  و 
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شده    یچسبودنم تا حت  ی دود  ی شهیسرم به ش  کالفهکرد.

ازشون    ی فاصله چندمتر  با.نمی رو بب  الیدان  نی از ماش  ی اهاله 

زان ا  ی و هاد  اری متوقف شد. جلوتر  از   بعدبودن.  ستادهیهم 

 شدن گفتم: ادهیپ

 باهات برگردم. خوامی جا صبر کن. م  نیآقا هم_

 باشه. _

  ی هادپنهان شدم.  ی کار شده ا  مهین  واریرفتم و پشت د  جلو

  ی داده بود ول  هیاش تک  نیبه ماش  لکسیو ر  نهیدست به س

  ال یدانو قرار نداشت.  آرومبودن.  ختهیانگار روش فلفل ر  اریزان

حرف هاشون کم    ی صدا.دادیبهش توضبح م   ی زیچ   یعصب

 شد. لیکم به داد تبد

 بفهم! میندار ی ا گهید ی چاره _

 . دیصورتش غر ی چنگ زد و تو الیدان ی قهی

اشغال به خطر    ی جون خودتو به خاطر اون پسره   ی خوایم_

.  امیمنم باهات م   یهان؟ خوب باشه راحت باش. ول  ی بنداز
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با اون شیکن  یخودکش  ی نجور یا  زارمینم   طان؟ ی. مذاکره 

 مرگ!  یعنی نی . ای حتما عقلت از دست داد

برام مهم   یول   گهیم  راهیبودم داره به من بد و ب  مطمئن

زندگ  نیا  فکرنبود.   تو  م یکه  من  ب  ی به خاطر    وفته یخطر 

 . کردیداغونم م

 . باشه؟ افتهینم ی. اتفاقگردمی و سالم بر م رمیمن م_

و بحث اشون داغ بود.   رفتنی داشتن باهم کلنجار م  هنوز 

  کالفه رو گرفت.    ار یزان  ی مداخله کرد و شونه  ی بار هاد  نیا

 و چند قدم از اونا دور شد.    د یموهاش کش

 مطمئن باش اون پسر ارزش جونت رو نداره.   یبرو... ول_

 خودمو پنهون کنم.  نیاز ا  شتریب نتونستم

 . دنی پاهام هر سه به سمتم چرخ  ی صدا  دنیرفتم. با شن   جلو

 کنه.  فیبرا منم داستانو تعر یکی_

عصب  ی شخندین اومد.  طرفم  به  و  اش    یزد  اشاره  انگشت 

 داد. تکون 
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. داداش، به توله سگ  دیام سر رس ی!  دردسر اصلدییبفرما_

چ  ی نداد  اد یات   ن  ییزایتو  مربوط  بهش  دخالت    ستی که 

 نکنه؟

 گرفتم. قشویخشم به طرفش رفتم و  با

شدن    یباعث قاط  ی دار  گهی! حدت رو بدون. دکهیمرت  نیبب_

 . یشیمغزم م ی ها میس

 ؟یبکن ی خوایم ی مثال چه غلط_

کمرم    الیدان  اد،یصورتش فرود ب   ی که مشتم تو  نیاز ا  قبل

 گفت: ی به هاد خطاب. دیگرفت و کش 

 .میریکن ما م  یخودت کار هارو اوک_

 دستم محکم فشار داد. مچ

 ؟ی اومد یبا چ_

 !یتاکس_

 .میشیمن م نیبرو حساب کن. سوار ماش_
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 وار ید  ی گوشه  حساب،هیگفتم و بعد از تسو  ی باشه ا  کالفه

 بعد به سمتم اومد. قهیدق چندمنتظرش نشستم.

فکر خطا به سرت    گه یازت برسم برسام! که د  یچنان حساب_

 نزنه.

 ی چنگنشم.    نیگرفتم تا پخش زم   واریهولم داد. دستم به د

 به بازوم زد که آخ ام بلند شد.  

 .یکنیم  تمیاذ ی دار_

 .  دیشده غر  دیبه هم کل ی دندون ها ی ال از

مگه نگفتم    ؟ی آدم بش  ی خوایم  ی. تو ککنمی خب به عمد م_

 خطرناکه؟ نگفتم بمون خونه؟  

 چشمامو چرخوندم.   کالفه

 .  ستمیبسه. من بچه ن ال،یدان_

 ام زد که به عقب پرت شدم.  نهیسر س یعصب

  ؟یثابت کن ویچ ی خوایم دونمینم_
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 سمتش رفتم تا آرومش کنم. بازوش رو گرفتم.  به

تو  خوامیم_ تصم  ی منو  و  شر  میافکار  .  یکن  کیهات 

 .  یروم حساب کن یتونیم

هر دومون به   یشونیو گردنم رو گرفت. پ  دی طرفم چرخ   به

تند و داغمون صورت هامون   ی بود و نفس ها  ده یهم جسب

 .  زدی رو آتش م

صبر کن.    کمیبزار.    گریبرسامم، فقط دندون رو ج  زم،یعز_

 درست کنم.   ویبزار همه چ

بستم.    چشم حرص  با  نم  دیفهمی نم  چراهامو    خوام یکه 

 و مشکالت بزاره. یسخت ی قدم تو  ییتنها

 جونت در خطر؟   گفتیچرا م ،یاون روان_

 گفت: آروم

 .  ستین ی زیچ_

 .یبه من بگ ی خوایهست. نم_

 ؟یبدترش نکن  شهی. مستیبرسام، حالم خوب ن_
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خورد.  دنیشن  با قلبم  به  خنجر  انگار  اش  گرفته    در لحن 

گوشش    ریزسرش کاشتم.  ی رو   ی آغوشش گرفتم و بوسه ا

 گفتم:

خ _ کن.  نم   یلی درکم  تو  نمیبب  تونمیعاشقتم.  بره    ی خار 

تو   یاصال... حاضرم جون بدم ول  شمیپاهات ، خب؟ نابود م

 نشه.  تیزیچ

 *** 

  ده یبه زور خواب  ال ی . دانخوردیثابت خونه همش زنگ م  تلفن

  ی اخو کبود کرد.  اهیکمر و باسنم س  یقبلش حساب  یولبود.

فقط   نداشتم  دادن  قصد جواب  بلند شدم.  زور  به  و  گفتم 

کنم.  خواستمیم دوباره    خواستمقطع  که  برگردم  تخت  به 

 آزار دهنده اش به گوش خورد.  ی صدا

 خدا لعنتت کنه._

 اش رو به گوشم چسبوندم.  یگوش یعصب

 د؟ییبفرما_
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سکوت اون طرف خط بود و بعد شروع به حرف زدن    یکم

 کرد. 

 !یخی  ی بای . زدمیباالخره صداتو شن_

فاروق قرار نبود دست از سر ما    ن ی. ادمیکش  یقیعم  نفس

 برداره نه؟

 ؟ ی خوایم یچ_

 جونت. بدو پسر خوب!   ی رو بده به دد  یباتو کار ندارم. گوش_

 کردم. ی چشم هامو بستم و دندون قروچه ا کالفه

 ! زیهمه چ  یب ری از ما فاصله بگ _

. هم  یبهت دادم. ته تهش تو مال خودم  یقول   هیقبال ام  _

  ی کار  هیجونت دوست داره. پس    ی هم اون دد  ،یخوشکل

 اگر به مرگت تموم بشه. ی. حتیمال اون نش کنمیم

سر  ی ا  قهقه که  برق  تم  عیزد  از  تلفن  و  کردم  قطع  اسو 

 . دمیکش

 آشغال حرومزاده...! _
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دان  ی زیچ   خواستمینم کاف  الیبه  اندازه  به  دردسر    یبگم. 

 . کردمیم شترشونیب دیداشت. من نبا

آدرس خونه ام    دادیکه تماس گرفته بود کامال نشون م  نیا

 داره. 

 نشستم. واریام زدم و کنار د یشونی به پ ی ا ضربه

روز تولدم بهت    الیکه دان  ی زانو گذاشتم و دستبند   ی رو  سر

 داد رو لمس کردم.

 عمرم بود.  ی ه یهد نیبهتر

 زادروزم...! ی خاطره  نیبهتر

م   حاال فکر  چ  کردمیکه  ها،  تجربه    د،یجد  ی ها  ز یهمه 

رو با وجود او تجربه کرده    همه...!بیغم، فراز و نش   ،ی شاد

 بودم.

که با    ی شعر.دمیاش کش  Bطرح    ی اشاره ام رو رو  انگشت

حکاک پشتش  خوش  هم  یخط  رو  بود  دوست    شهیشده 

 قلبم! ی رو  درستتنم تاتو کنن. ی رو  دادمیم دیشاداشتم.
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 لبخند زمزمه کردم:  با

تر    آرام   جهان من  دیشا  من بخواب  ی کنار غزل ها  امشب

 شود....! 

 برسام؟_

حرف زدنم باهاش  متوجه  خواستمی. نمدمیار جام پر  عیسر

 بشه.

ن   دونستمی م  اگر حرف    ستی خواب  باهاش  هرگز 

 . دمیبه سمت تخت برگشتم و کنارش دراز کش  آروم.زدمینم

 کمرم قرار گرفت و شروع به نوازش کرد.  ی اش رو دست

 ؟ یکجا رفت_

حد فاصل شونه    نیو بغلش کردم. سرم ب  دمی باال کش  خودم

 و گردنش جا دادم و لبخند زدم.

 تو خونه راه رفتم. ی نجوریهم_

 گفت: آروم
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 اد؟یخوابت نم_

 ن: کردم به نق زد شروع 

 ... ی. ولادیز  میلیچرا خ_

  یپارچه   باو دستش رو ستون سرش کرد.  دی باال کش   خودشو

 لباسش ور رفتم و گفتم:

م_ روت  من  زد  یبپرس  شهیجون  کرد  ی چرا؟    ی کباب 

 پشتمو...! 

 لبش بود. ی گوشه یبلند کرد. لبخند کمرنگ  صورتم

ماهر  نمیبیم_ شناگر  نم  ی بود  ی که  آب  فقط  . ی دیدیو 

 درونت هست.   یبیچه ب نیبب

 ی وجه   نیا  الی. من با دانفتینگاهش کردم. راست م   یکم

 ام کشف کرده بودم. تی از شخص  دیجد

 اش نشستم. ی ا چهی شکم ماه  ی شدم و رو زیخ مین

 اد؟یخوشت نم_
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. صداش خواب  دیگونم کش  ی و دستش رو  دیمهر خند  پر

 آلود بود و چشم هاش ام خمار...

 مرد بودم. نیچه قدر من عاشق ا و

 من تورو همه جوره دوست دارم. _

 امون عوض بشه.   هیدرارم تا روح   ی لوس باز  یکردم کم   یسع

 .دمیشکم اش دراز کش ی سمتش خم شدم و کامال رو  به

 شونه اش گذاشتم.  ی رو سرم

 بشم. ی. بگو من اون شکلی تو دوست دار ی هر جور_

 و دست اش شروع به نوازش مو و تنم کرد. دیخند

تو هر جور_  ، نداره. من خواستار    یفرق  یباش  ی گفتم که 

  ی از اون رو بخوا  ی چه جلوه ا  ستیوجودتم. مهم ن  ی همه 

 . ی بهم نشون بد

لطف    ن یباتریز  نیاز تو هستند. و ا  یهمشون جزئ  باالخره 

 خدا به منه.  
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 .  دمیهامو بستم و با ذوق لب گز چشم

 نوازش گر روح انسان باشن.    تونستنیکلمات پر مهر م  چقدر

  رم؟ یگیدل ضعفه م  یگی. نمیزنی حرف م  نیریش  یلیخ_

 ؟ یستیبه فکر من ن یعنی

 از بازوم گرفت.  یشگونین

 دلبرک! ی سوزویم  شی آت ی دار_

  ر یزده از ز  رونیب  ی نه یو نوک س  دمیام رو جلو کش  صورت

 اش رو گاز گرفتم. یراهنیپ

 زدم.  یسر بلند کردم و چشمک طنتیش با

 چطور بود؟_

 پشت دست ام رفت.  یآروم  یلیو س دیاون چرخ  بارنیا

ن_ من  کمر  فکر  نش  یستیبه  فکر  باش. خو  منگاهیبه  دت 

 . وفتهیکم کم از کار ب ترسمیم

 به بازوش زدم.  یلیکردم و متقابال س یاخم
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  نهی نکنه از هز  ستم؟یداره؟ مگه ماله تو ن  یخب چه اشکال_

 ؟یترسی م میترم

 قهقه زد.  بارنیا

 مگه پرده بکارته؟_

 باشن؟  توننی داره؟ مگه پسرا باکره نم یوا خب چه فرق _

 ؟ ی کردیرنگارنگ ات رو فقط نگاه م  ی ت دوست دختراشپ_

 خب از جلو باتجربه بودم از پشت که نه..!_

 ؟ی ر یاز حرفام بُل بگ  ادیخوشت م_

 .کنمیم انی رو ب قتیدارم حق زم؟یبل گرفتن کدومه عز_

 باال انداخت و از روم کنار رفت.  ییابرو

 .دی گرفت و پشتش رو بوس دستم

 خوبه؟ یلیخ_

 . دمیطرفش چرخ  به

 ؟یچ_
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 .نمی تورو بب ی که شاد نیا_

 د یخوشحال باشم با  شهیهم  ی خوایمن با تو شادم. اگر م_

 . قبوله؟یتا ابد با من بمون

 قبوله._

دو   ی فاصله  نی و ب  دمیکش  یقیبود. نفس عم  دهیپوش  لباس

 زدم.  ی شانه اش بوسه ا

 .دمی دور کمرش حلقه کردم و بهش چسب دستامو

که با   ی . اور نبودیباش دی. مگه نه؟ بایمراقب خودت هست_

 .یمن طرف

 رو گرفت و به سمت خودش برم گردوند.   بازوم

 ام زد. یشاتیپ ی و پر مهر رو  یطوالت ی ا بوسه

 .کنمیم یسع_

 زدم.  یشوره به جونم افتاد. لبخند تصنع دل
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من از   ینیبب  یب یآس   نیفکر کن که اگر کوچک تر  نیبه ا_

 . رمیذست م

 مردانه اش نشست.نسبتا پهن و  ی دو ابرو  نیب اخم

 نتراش.  هیخودت تنب ی نزن. برا جایحرف ب_

 . دمینال

چند    نیتو هم  ی زد  شتم؟یبسه. چند وقته پ  گه یتورخدا د_

 .ی و کبودم کرد اهیروز س 

 چون حقته. _

رو    فشیخوشحالت اش رو چک کرد و ک  ی موها   نهیآ  جلو

 برداشت.

 سمت در رفت و قبل از خارج شدنش گفت: به

 نرو باشه؟ ییکنم. جا هینخوام توص گهیبرسام د_

خونمون   ی . حتما خبر نداشت که فاروق جادمیزور خند  به

 .دونهی رو م
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 نداره.  ی اده یگفتنش فا کردمیاون لحظه فکر م در

 ... ! کاش.گفتمی کاش م یول

 ****** 

به   یپاسخ  اولش .گذشتی و چهار ساعت از رفتنش م  ستیب

 نحس زن بلند شد. ی تماس هام نداد و بعد صدا

م" خاموش  نظر  مورد  مشترک  بعدا  باشدیدستگاه  لطفا   .

 "تماس بگیرید.  

 .دی چیسرم پ   ی کردم ناقوس مرگ تو حس

  یبه کمر زدم و نگاه  دستکردم.  یو عرض خونه رو ط  طول

انداختم. ا  وونهید  مثلبه اطراف  او    ی ها به دنبال نشونه  از 

 نبود. یچ یه  یبودم ول

  دستمنشستم.  نیزم   ی همه اضطراب رو  نیو ناتوان از ا  کالفه

  ادشون یز  ی سرماطرح چوب گذاشتم.  ی پارکت ها  ی رو رو

وار جمع شدم و دراز    نیجن.انداختی تن او م  ی دما  ادیمنو  
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  ی تلخ  لبخنداز او دوختم.   ادگاریبه دستبند    نگاهم.دمیکش

 زدم و گفتم:

 . بهت اعتماد دارم. ی قول داد_

 ی نمونده بود که قورت بدم. از سوزش حلقم، حت یدهان  آب

بطر  به.رفتیم  ی اهیچشمم س و  رفتم  آشپزخانه    ی سمت 

از دستم    ی در بطر  کیت  ی صدا  باکردم.  کی آب به لبم نزد

وحشتناک حلق به سمت سالن   یتوجه به خشک بدونافتاد.

رگ هام    ی که به چشمم خورد خون تو  ی زیبا چ   یول.دمیدو

قدم   دنید  با.دیسما بزرگش  و  نحس  عقب   یاندام  به 

د  قدر ناورفتم. به  کمرم  کرد.   واریکه  خشکم    دهنبرخورد 

از آب افتاده    رون یکه ب  یماه  مثل.دادیحرف زدن نم  ی اری

 زد و گفت :  یق یعم شخند ین.شدی باز و بسته م

. واقعا  ی تر  ریچشم گ   روزی! هر روز از دیخی   ی بایسالم ز_

 ی کرده. به زود  یخودش داره بُرد بزرگ  ی که تورو برا  یکس

. ی جمال توست. ذوق دار  قی که ال  یرسیم  ی به دست کس

 مگه نه؟ 
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  ال یاز دان  ی بخواد خبر ناگوار  دمیترسیم.  زدیتند تند م   قلبم

 بهم بده. 

 ی نسبتا بلندم رو تو  ی بود. ناخن ها  دهیبرامانم رو    جهیسرگ

ا از  شم  خالص  بلکه  تا  فشردم  دستم    ی حرکتیب  نی کف 

به خودم اومدم.   ی خون رو که حس کردم کم  یگرممطلق...!  

 . دم یصورتش توپ ی رفتم. تو جلو

ا  خوامینم  یحت_ چرا  بیینجای بدونم  شو  گم  فقط  . رونی. 

 فورا....! 

  ی عقب برم ول   خواستمینگاهم کرد و به طرفم اومد. م  یکم

به دور    ی.  مثل شکارچدادنینم  ی اریعضالت منقبض پا  

م چرخ  اطرافم  نب   چشم.  زدیطعمه  تا  فرد    نیا  نمیبستم 

   کردم؟ی عطر خاصش رو چه م ی بو  یولنحس رو... 

 ؟یهست ی. منتظر چرونیگم شو ب_

  ر یردنم از پشت اس جمله ام کامال تموم نشده بود که گ  هنوز 

  ده یداغش چسب  ی نهیاز پشت به س تنماش شد. ی دست قو
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  ی به سرما   من.کردی بدنش حالم رو بد م  ی باال   حرارت بود.

 داشتم. اجی احت میآرام بخش زندگ 

 گوشم گفت: کنار

با  _  اون   معلومه  !یچ  یعنیبدم احترام    ادتی  دیفکر کنم 

بهت نداده. ادعاش گوش فلک رو کر کرده    یدرس   تیخاصیب

 .ستین شیب  ی بخاریب یول

م  ریز حرف  م   زدیگوشم  هم  به  حالم  من    االن.ختیریو 

خوش عطر و مدهوش    ی تند او نه ، بلکه نفس ها  ی نفس ها

 .دی کشیپوستم رو به آتش م دیبا  الیدان ی کننده 

نظر دادن   ی بود اون که اجازه   یک  گفت؟یمن بد م  یزندگ  از

 .دادیدرباره اشو به خودش م

 ...!اری ی از جنون و دور رت،ی گر گرفت. از غ وجودم

اونقدر   حرکتمبه موهاش زدم. یو چنگ دمیسمتش چرخ  به

صورتش    ی رو.  بردی بود که در شوک کامل به سر م  عیسر

 .دمیام غر دهیبه هم چسب  ی دندان ها نی خم شدم و از ب
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ن  ی کله  ی تو_ هم  پاهاش  که خاک  فرو کن  .  یستیپوکت 

 پس فقط خفه شو!  

به    مشتم قدرتم  تمام  با  و  بردم  باال  ها  ادیرو  که    ییروز 

م  ی سه یک قرار  هدف  مورد  دهنش    ی تو  دادم یبوکسم 

 . دمیکوب

. دمیشد. با انزجار با شلوارم مال  ف یاز خون نجسش کث   دستم

 م تحمل کنم.  پوست  ی اون رطوبت چندش آور رو  تونستمینم

 تلوتلو خورد و باالخره به خودش اومد.   یکم

نگاهم کرد و بعد قهقه زد. شکم اش رو گرفت و خم    اول

ام   لیتحو  ی شخند یپر خون اش رو لمس کرد و ن  لبشد.  

هر چه تمام دستش    ی وقاریب  با شد.    ک یبهم نزد  دوباره داد.  

ام    یشونیپ  ی که رو  ییتار سرکش مو  ی رو جلو آورد و رو

 .دیرها شده بود کش
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. کننیتر م  ی کار هات منو جَر   نیهم  یباورت نشه ول  دیشا_

  لذتنداره.    یبه دمت لذت   دهی که چسب   یبه دست آوردن کس

 من!  زِ یبراق و ممنوعه است عز  بیبرد زدن به سدست  ،یاصل

از    ال یدان  ی برا   یو نگران  ترس.  شدمیم  یداشتم روان  گهید

داشتن    گهیفرد نحس هم از طرف د  نیطرف، حضور ا  کی

که هر لحظه ممکن بود   یاعصاب  با.  رسوندنیمنو به جنون م 

 اش رو چنگ زدم.  قهیفوران کنه. 

   ؟ی هوس کتک کرد_

بهم دوخت و سرش جلو تر    اهش یدرشت و س  ی ها  چشم

  عیبود لب هاش با مال من برخورد کنند که سر  کینزدآورد.  

 .  به عقب هولش دادم

 نکن. احمق...! _

. دوباره بهم دیکش  رونیاش ب  یکرد و گوش   بی ج  ی تو  دست

د  بارنیاشد.    کینزد خشک    دهیچسب  واریبه  سقف  بودم. 

 غش کنم.   یبخوام از تشنگ شدی دهانم باعث م
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 دارم.  زی سوپرا هیبرات _

ن  دونستمیم بده.  یجالب  زی چ  ستیقرار  برنامه    ی رونشونم 

مخف باالتر   یدورببن  لحظه  هر  قلبم  ضربان  زد. 

 هامو مشت کرد تا به خودم مسلط بشم. دست.رفتیم

 !یخی ی بایبفرما... ز_

لقب   با از  به صفحه   یانزجار  رو  نگاهم  بود.  داده  بهم   ی که 

و تکه   یبسته به صندل ی دختر آشنا دنید بادوختم. یگوش

 . دیدر دهانش بود برق از سرم پر ی پارچه ا

م  مهرانا رو  کردی ناله  از  رو  خودش  تکون    یصندل  ی و 

باعث شد بخوام سر    نیملتمش به سمت دورب  نگاه.دادیم

 . رمی جام بم

داشت   یاتفاق شوم  چهدهانم گذاشتم.  ی با بهت دست رو

از    جیگ  داد؟سرم ی اطرافم رخ م بود و هر آن امکان داشت 

  ی کنه ول  دمیتهد  قیطر  نیاز ا  خوادیم  دونستمی محال برم.
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به سمت در دویدم که از    عی سربهش راه بدم.  خواستمینم

 انداخت.  نیزم  ی ام رو گرفت و رو قهیپشت 

  دستم .دادیگلوم رو فشار م  رحمانهیمن نشسته بود و ب  ی رو

  ر یشدن پوستش ز  جمعبه صورتش زدم.  یباال بردم و چنگ 

 ناخن ام به وضوح حس کردم. 

م  نیا مشت  که  بود  اون  در    یپصورتم.  ی تو  دیکوبیبار 

درد چشم هام جمع شد. حس    از!غیدر  یو ب  رحمانهیب...!یپ

 نصف صورتم رو از دست دادم.  کردمیم

دست به دست هم داده بودن که نتونم درست از    زی چ  همه

که    نیقبل از ا  یپاهاش زدم ول  ی ال  ی لگدخودم دفاع کنم.

به موهام    یکه صورتش از درد کبود بود چنگ  یبرم، در حال

 زد.

گرفت.  ی رو  یس یخ  دستمال  قرار  نفس    یسع دهنم  کردم 

  بهش خودم رو کنترل کنم.  تونستمینم.شدی نم  ینکشم ول
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که بود نگهم    یبه هر سخت  یچنگ زدم و تکون خوردم ول

 هام در حال بسته شدن بود.  پلکداشت.

ده اش غرق  صورت عرق کر   دم،یکه د  یتصور مبهم  نیآخر

 خنده بود. 

  چشم .دی چیتنم پ   ی تو  یبه خودم دادم. درد وحشتناک  یتکون

 نور...!  ییاز کور سو غیدر یهامو باز کردم ول

دستام دو طرفم دراز بودند و بسته به    یبلند شم ول  خواستم

قفسه  دهنمتخت..! بود.   خشک  و    نهیس  ی هنوز  تنگ  ام 

 . زیاز همه چ یذهنم خال

بال  دونستمیم هست.  ییهر  فاروق  کار  اومده    ر یتصوسرم 

ها پلک  پشت  شد.  ی مهرانا  ظاهر  ام    کردم یم  حسبسته 

ممکنه    ضیهمه اطالعات و افکار ضد و نق  نی مغزم از هجوم ا

 داد زدم.  کالفهمنهدم بشه.

 منو باز کنه. ادیب ی ازاده حروم  هی_
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لب    یعصبسرم اکو شد و به خودم برگشت.    ی فقط تو  صدام

 افتادم؟ ی مخمصه م نیا ی تو د یبا راچ . دمیگز

با  شه یهم  چرا م  د یمن    شدم؟کاش یبدبخت 

صدا  سکوت.دونستمیم که  بود  گرفته  رو  اطرافم   ی کامل 

  ی محکم  ی قدم ها  برخوردکنم.  زیدر باعث شد گوش ت  ی لوال

 کف سالن باعث شد سرم رو به اون سمت بچرخونم. 

 ؟ی خوایاز جونم م  یچ_

شد. متنفر شدم از اون    دهیکش   امنهیس  ی رو  یبزرگ  دستان

 لمس چندش آورد. 

 حجم از انزجارو...!  نیا ارمیوق نزنم. تا باال نعزدم تا    زور

ز  دست دادم    خودم.دی خز  رهنم ی پ  ریبه  تکون  به شدت  رو 

لباسم رو باال برد و    ی گوشه.اومدی از دستم بر نم  ی کار  یول

رو داخل دادم تا به    شکممنافم نشست.  ی باال  ی ابوسه   نباریا

 ...!ی لمس اجبار نیخودم فرار کنم از ا الیخ
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که پوستم    ی آزار دهنده ا   شی طرف کمرم رو گرفت. ته ر  دو

م خش  شناختم.  انداختی رو  خودِ    مطمئنرو  که  شدم 

 بود؟ یبود؟ هدفش چ دهی من رو دزد چرافاروق.

خنده    کیجوابم فقط شل  یرو بلند به زبون آوردم ول  افکارم

اش چنگ    دهیکش   ی طرف صورتم رو با انگشت ها  دو.اش بود

نزد  یلیخ  دونستمیمزد. ها  کهی بهم  نفس  و    ی چون  تند 

 ی به شدت  بَم اش تو  ی صدا.زدی داغش پوستم رو آتش م

 :دی چیسرم پ 

 ...! یخی ی بای . زیچون چشمم رو گرفت_

دادم. تکون خوردم.    فحشگفتن.  راهیکردم به بد و ب  شروع 

 .ینیعقب نش یاز کم غیدر یلگد زدم. ول

س  مشتاق پوست  م  نهیتر  رو  م   دیسیلیام   نوک.دیکم  یو 

 با.دادیو با زبون قلقلک اش م  گرفتیام رو به دندون م  نهیس

 گفتم: هیگر

 آشغال...!  یِمنو ول کن لعنت_
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کش   روم سنگد یدراز  وزن  ورزشکار  نی.  باعث   ی بدن  اش 

 گوشم لب زد.  ری ز.ادینفسم بند ب شدیم

 از دستت بدم.  یکه به سادگ اوردمیراحت به دستت ن_

 ی باره   کی  ی هام از حمله  پلکچشم بند رو باز کرد.  آروم

براق و    ی موهاروبه روم بود.  ییبایز  ی چهرهنور جمع شدن .

خوش    ی پر پشت و لب ها  شی درشت، ته ر  ی چشم ها   اه،یس

تر  ی برا  یولفرم. آور  چندش  جهان    ی بند  ب یترک  ن یمن 

  چشم .دمیصورتش پاش  ی دهانم رو جمع کردم و تو  آببودند.

اش    بیاز ج   ی دستمالزد.  یرو بست و لبخند تصنع   ش یها

جاش    دی کش  رونیب سر  و  کرد  پاک  رو  صورتش  و 

 : لب زد آرومبرگردوند. 

 .کوستیهرچه از دوست رسد ن_

متم اومد. درش رو باز کرد و گوشه به س  ی شد و با بطر  بلند

  یاز اونو تو  یمیرو محکم گرفت و به زور ن  فکمانداخت.  ی ا

 زد و گفت:  ی شخندینکرد.  یدهانم خال
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کردم    ی با لب هات باز  یکل  ی بود  هوشیکه ب  نیماش  ی تو_

 دهنت شدم. یخشک ی و متوجه 

 ه ینبوده.  یانگار کاف  یکنم ول  سشیتونستم با بزاقم خ  فقط

که   دادم  تکون  رو  اونقدر خودم  داد.  بهم دست  آن جنون 

برخورد    نیتنه ام به زم  باالکمرم شکست.    ر یز  یتخت چوب

  نوچ اون تکه چوب بود.  ی که پاهام هنوز باال رو  یکرد در حال

نشست و با انگشت رد عرق    کنارمکرد و به طرفم اومد.  ینوچ

 صورتم رو دنبال کرد.  ی نشسته رو  ی ها

م_ رو  ی روز  هی   خوادیدلم  ز  ی اونقدر  بکنمت که    ر یتخت 

هم مثل  درست  تنت  که  اونقدر  بشکنه.  االن   نیوزنمون 

برام نفس نفس    ی با دلبر  ی نجور ی از عرق بشه و هم  س یخ

 من...  ی با یبرنامه ها برات دارم ز یلی. آه برسام! خیبزن

دارم    ی هر چند به اجبار ول  کردمی م  حسام گرفته بود.  هیگر

دان کر    خواستمینم.کنمیم  انتیخ   الیبه  کاش  بدم.  گوش 

 بودم.
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 هق هق گفتم: با

  هو یاصال چرا    ؟یفهمی. نم  خوامی رو م  ی ا  گهیمن فرد د_

 ال؟ یسوزوندن دان ی فقط برا ؟ی به من عالقمند شد

نرس   به تالف  یگفت  ی دی عشقت  در  شویبزار  اون    کهرم؟ٱ سر 

 هان؟  ره؟ی بگ شی اونم مثل خودم آت

 سوال ها و حرف هام گفت:  ی به همه  توجهیب

کمرت،   ی گود.  کنمیهارو روت امتحان م  شنیپوز  ی همه_

  ی عضله ا  ی برجسته، شکم شش تکه ات و ران ها  ی بازو ها

م  نشون  خوب  دنیات   ورزشکار    حتما .یهست  یچه 

  نم یاز بوکسور جماعت کمتر از ا  ؟ی دار  ییباال  ی ریپذانعطاف 

 . رهیانتظار نم

 هام نعره زدم.  هیگر نی. بشدمیم یداشتم روان  واقعا

 . بس کن.شی روان پر  کهیخفه شو. ببند دهنتو مرت_

 گفتی م  فشیکث   ی ها  ی فانتز  از .دادی توجه به من ادامه م  یب

 . مردمیاز قبل م  شتریو من هر لحظه ب
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  بینی   از  خون  ی باریکه   وقتی  ولی.  بود  گذشته  چقدر  نمیدونم

 . دیدم رو ترسیدنش وضوح به شد جاری  ام

  طرف   به  سرم. شدم  دماغ   خون  که  بود  داده  حرصم  اونقدر

  و  کردم   سرفه.شدمی   جمع  حلقم  توی   خون  و   بود  خم  زمین

 .نداشتم کشیدن نفس راه. شد خیس  و سرخ صورتم

  اش   سینه  به   تنم.  نشوندم  و  کرد   باز  هامو  دست  سریع

  دماغم  زیر  دست  و  شست  رو  صورتم  آب  بطری   با.  چسبوند

  خودم   و  بودم  جونبی.  کرد  باز   رو  پاهام.داد  فشار   و  گذاشت

  کرد   بغلم  دید  رو  ضعفم  همه  این   وقتی.کشیدممی   باهاش  رو

  مخالفتی   نتونم  که  بود   بد  اونقدر  حالم.انداخت  کتفش   روی   و

  و   کرد   باز   رو  دری   که  دیدم  بازم  نیمه  های   پلک  الی   از.بکنم

   یه   اتاقک   این.رفت  باال   حفاظ  بدون  های   پله  از   سرعت   به

 ! بود زمین  زیر

 ...! عادله_

 . اومد سمتمون به دو با مسنی زن و زد بلندی  ی نعره
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  قربان؟ بله_

  براش   بهداشتی،  سرویس   برمشمی   من  تا.  شده  دماغ   خون_

 ! سریع. بزن سیخ مقوی  چیز چندتا

 . چشم_

  زده   کنار  ها  پرده  ی همه.  بود  شیشه  تماما  اطرافم  ی خونه

  کرده  زیبا   شدت  به  رو   پوش  سفید   سالن  آفتاب  نور  و  بودن

  چشم   توی   پیکری   غول  سبز  های   گیاه  خونه  ی گوشه  هر.بود

 . بود

 هوشی؟ به_

 : زدم اش شونه به مشتی ندادمو بهش جوابی

 . زمین  بزار منو! مرتیکه _

 منو   روشویی  روی   و  کرد  بلندم  اعتراضم  به  توجهبی

 تلو   و  زور   به.  کوبیدم   خشتکش   وسط  و   بردم   باال  پامو.نشوند

  خم    پایین  سمت  به  و   بود  سرخ  صورتش.اومدم  پایین  خوران
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 تکون  روش  جلوی   وار  تهدید  رو  ام   اشاره  انگشت.بود  شده

 : دادم

  رفتار   باهام  اینجوری   که  نیستم  دخترت  دوست  من...  من_

  از  پاتو  پس.  نیستم  کارت  هیچ   من  اصال  اوکی؟.  کنیمی

 افتاد؟. کنم قطعش مجبورم وگرنه.نکن  تر دراز گلیمت

  قبل  از  تر  عصبی.  شد  ام  خیره  حرفبی  و  زد  نیشخندی 

  شستم   رو   صورتم  و   حسی  های   آب   شیر   زیر  بردم   رو  دستم

 .چسبوندم دیوار به رو   کتفم.کشیدم  آب  رو دهنم  و

 االن  بشی؟  خیالمبی  خوای می  کی  چی؟  که  باالخره_

  ام   عشقش  من  کنی؟درسته  تهدید   رو  دانیال  من  با  خوای می

.  باش  مطمئن  اینو.  فروشهنمی  سگ   توِ  به  خودشو  اون   ولی

  مثل   فقط  پس.خوردی   کجا   از   نفهمی  که  بزنه  زمینت  چنان

  کامال  ی توصیه  یه.بکش  کنار  ما   راه  سر  از  خوب  ی بچه   یه

 با.  مشکوکم  تو  ی گونه  به  من   چند  هر.  بود  گونه  انسان

  تو .  اونا  حال  به   خوشا  نه؟البته  داری،  ارتباطی  حیوانات

 . کنم توهین بهشون ندارم حق.  اصال نفهمی
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  شروع   و  خندید  بلند  کردم   بارش  که  حرفی  همه   اون  از  بعد

  رو   اش  اشاره  انگشت   پشت   و   اومد  جلو.کرد  زدن  دست  به

  ای   بوسه  که  آورد   جلو  سر.کشید  فکم  خط  روی   وار  نوازش

 . کشیدم عقب خودمو سریع که  بزنه اونجا

 : گفت خندانی  لحن با و آروم

. شهمی  قرمز   خورهمی   حرص   وقتی  آقا   برسام  که  بینممی_

 . اومد گیرم ای بامزه  پسر چه

که مو    کردینگاهم م  ی اش زدم. جور  قهیبه    یچنگ  یعصب

لحظه لباسام رو از    نیهم  خوادی م  انگار.شدیم  خیبه تنم س

 دهانم رو قورت دادم و گفتم:  آبو باهام بخوابه.  ارهیتنم در ب

بزن  یعقالن  ایب_ فراموش  میحرف  تورو  منم  کن.  ول  منو   .

 ؟ی ستی. هوم، موافق نگمینم یو به کس  کنمیم

  با اس بود رو گرفت.  قهیزد و مچ دستم که قفل    ی شخندین

 گوشم گفت:   ری لحن ممکن ز نیتر کیاروت 
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؟ پس   یکنیخفم م  ی نجوری ا ی دار یوقت یعنیتو  یعقالن_

 ! هیچطور  ی درار ی باز وونهید ی اگر بخوا

 نه؟ ی دوست دار خشن

  فشیحر  واقعا.شدی آدم نم  نی به عقب هولش دادم. ا  کالفه

گرم  بانبودم. رو    یحس  صورتم  دوباره  خون  مجدد 

 ی احولهبرگشت.  خیپر از    ی ا   سهی و با ک  رونیب  رفتشستم.

 پرخاش لب زدم.  باام گذاشت. ینیب ری و ز دی چ یپ  سهیدور ک 

 .ستمیفلج ن_

 رو دستم داد. سه ینگاهم کرد و بعد ک یکم

 باشه. _

بود و هر آن ممکن    جیبه دنبالش را افتادم. سرم گ  یعصب

جلوش خار    نقدریبودم اگر ا  مطمئنبشم.  نی بود پخش زم

د م  گهیبشم  ز  دیفهم  انگار.کشمیخودمو  مساعد    ادیحالم 

 و دستم رو گرفت. دیکه چرخ  ستین

 ولم کن._
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 ه؟ یمورد عالقه ات چ ی غذا_

از    نقدریا  میکل زندگ  ی مونده بود سکته کنم. تا حاال تو  کم

که برام عقب    یصندل  ی اجبار رو  بهنفر حرص نخورد بودم.  هی

و اقسام    انواع غذا دهانم باز موند.  زیم  دنید  با نشستم.  دیکش

بودم اون    موندهبود.  زیم  ی رو  ی پر خون و مقو  ی ها  یخوراک

 مدت کم حاضرشون کردن؟ نیا ی ها چطور تو چارهیب

 مگه من خرسم! قا؟یدق  هیواسه ک نایا_

برداشت. گوشت س  دیخند از جلوم  رو  و    خیو بشقابم  زده 

  وان یل  کیپز درکنار  آب   جاتی سبز  یپخته و کل  مهیجگر ن

قاشق و چنگال ام بغل   یحتروم گذاشت.   ی بزرگ دوغ جلو 

 دستم قرار داد و بعد آروم زمزمه کرد. 

 بخور نوش جونت._

مرد    نیاهارو به دهان گرفتم.  ی از سبز  ی تکه ا  یسردرگم  با

احمقانه به نظر    یلیداشت؟ عاشق من شدن خ  یچه مشکل

واقعا    گهید  الی انتقام از دان  ی من برا   دنیدزد  یول.دیرسیم
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و خواستم بلند   دمیدوغ سرکش  وانیل  کالفهبود.   یوانگیته د

 و مجبور به نشستن ام کرد. دیبشم که ساق دستم کش

 بخور_

 ندارم.   لیم_

 یداشته باش  دیبا_

 . خوامینم_

 بزارم دهنت؟  _

 بزار دهن عمت. ولم کن بابا. _

 گم ی تو حلقت. به محافظا ام م  کنمی کل بشقابو به زور م_

 .ی تکون بخور ینتون رنیدست و پاهاتو بگ

  ی بهش انداختم و از سر اجبار به جا  ی ا  نهیسرشار از ک  نگاه

برگشتم.   محتو  تندقبلم  خوردم.   ی جلو  اتی تند  رو  روم 

 اونقدر که حالت تهوع بهم دست داد.  

برم گورمو گم کنم    خوامیزد؟ حاال با اجازه ات م  خیدلت  _

 .نمینحست رو نب ختی که ر ییجا هی
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 خوشت اومد از طعمشون؟_

 نه حالم به هم خورد. _زدم و گفتم :  ی شخندین

  اد یداد فر  لمی تحو  ی که پوزخند  نینگاهم کرد و بعد از ا  یکم

 زد.

 رو پخته؟ یکوفت ی هاغذا  نیا یک_

دختر جوون با لرز به سمتمون اومدن و بعد از تعظیم    دوتا

 گفتن:  یکوتاه

 ما قربان._

.  د یکه بغل دستم بود نپسند  ییآقا  یمن که خوشم اومد ول_

 مگه نه؟  دیمجازات بش  دیبا

کنه    کاریچ  خواستی هاش نگاه کردم. مبه کار   یسردرگم  با

تکه کردن مرغ بود رو برداشت    ی که برا  یبزرگ  ی قا؟چاقویدق

 و به جلو حرکت کرد. 

   د؟یگوه رو پخت  نیخب خب خب! با کدوم دستتون ا_

 به بازو اش زدم. یو چنگ   دمیزده جلو پر وحشت
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 نکن. دروغ دادم._

 . رهید گهید_

چشمم بود و    ی بند انگشت کوچک دختر که جلو  دنید  با

چشمم رنگ    ی جلو  ایصورتم دن  ی شدن خونش تو  دهیپاش

چه    منناله هاشو نشنوم.  ی زدم تا صدا  زیبه م  یچنگباخت.

 . کردمیبا اون خودمم هق هق م  همراه کار کرده بودم؟ 

که از لرز در حال غش کردن بود رو    یدختر دوم  خواست

دهنم    ی با دستم چندتا تکه گوشت تو  عیکه سر  رهی هم بگ

 گفتم: هیگر  نیگذاشتم و ب

اشون خودم همه  نینکن. تورخدا. بب    هی خوشمزه است. عال_

 . باشه؟خورمیم

کارش ادامه بده که دوباره التماس  خواستیبهم م توجهیب

 کردم. 

 فاروق توروخدا...نکن _
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زدم    ی گشاد  لبخندبه سمتم و اون دو رو رها کرد.  برگشت

رو دستشو  خ  ی و  که  بود    سی صورتم  دختر  اون  خونِ  از 

 .دیکش

 بارِ...   نیاول_

  ؟یچ_

 . دیکرد و کمرم رو نوازش کرد و سرم رو بوس  بغلم

 گوشم گفت: ری ز آروم

 . یزنیکه اسمم رو صدا م_

مرد    نیابودم.    زیم  ی ه یبه پا  رهی گرد شده خ  ی چشم ها  با

باهاش کرده بود که زوال    ی کار   الی با دان  رقابتبود.    یروان

 .  رهیعقل بگ

افتاد.    زیم  ی رو  ی گلوم رو قورت دادم و چشمم به چاقو  آب

پشت قلبش و نابودش    ی بزنم تو  تونستمیدستم بود. م  ریز

 قاتل بشم؟ کهاررزشش رو داشت ؟  یولکنم. 
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  ی و وارد فضا میرفت نییپا  کرد. از چندتا پله تمیجلو هدا  به

سمت کاناپه ها هولم داد و خودشم کنارم    به.میشد  ییبایز

حالم رو به هم    یبیتنش به طرز عج  حرارتجا خوش کرد. 

 یها ک  نیا.داشتیدستش رو از دور گردنم بر نم  یول  زدیم

راحت  به  تونست  ب  کی  یبودن؟ چطور  ناقص    گناهیفرد  رو 

مثل   یکیوار عاشقشم هم    وونهیکه د  یکس  نکه یا  تصورکنه؟

 مرگ کنم.  ی آرزو شدیباعث م فی موجودات کث نیهم

 نه! یول

 نبود.  فیکث  نقدریمن مجبور بود. اون ا الیدان

 نه؟ مگه

 ی اعضا  یول  اوننفر رو قطع کرد.  ک یفاروق فقط انگشت    یول

ها  جوون  م  ی بدن  در  رو  قلبم    ی رو  دست.آوردی مردم 

 لب زدم.   آرومداشت.  یوحشتناک. درد  دیکشیم  ر یتگذاشتم.

 . من مطمئنم. ستین اهی. تو دلت سیستی ن ی نجوریتو ا_
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تر    کیبهم نزد  دمیبه پوستم فهم  یداغ  ی برخورد نفس ها  با

 برم گردوند. عیکه سر دمیرو عقب کش خودمشده.

رو مقابل    هیبق  ی. ولکنمی. خودتو مجازات نمریاز من رو نگ _

س خاک  به  نم  تو.نشونمی م  اه یچشمت  دلت    هی  خوادیکه 

  به کنم؟  یخال  نجایا  ی از آدم ها  یکیسر    ی تفنگ رو کال تو 

 شم. هی تخل دی ام با  یعصب یهر حال منم وقت

ا  یچ که  شدم.  ی نجوری شد   یرابطه   کیاز    مگهگرفتار 

 خواستم؟فقطی م  شتریکه دوستش داشتم ب  ی عاشقانه با کس

سارا و بچه اش، بعد خانواده ام و    اولآرزوم بود.تنها    نیهم

خودم و مهرانا و حضور    دنیم دزدحاالاون ازدواج احمقانه...!

 من بود؟ دنیعذاب د ی تو یحکمت  چه...والیه نیا

 ؟یکنیفکر م  یبه چ پرسمیخب، دوباره م _

درشت    ی ادیز  ی چشم ها  ی و تو  دمیبه سمتش چرخ   یعصب

 اش زل زدم.

 به مرگ!_
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ب  چند بعد س  رهیخ  حرفی لحظه  و  گوشم    ر یز  یل یام شد 

پر سرم  از  برق  که  رو  ناباور.دی نشست  ام    ی دست  گونه 

ر مذاب  آتش  انگار  واختهیگذاشتم.  چقدر    ی ...!  که 

که کرده برم گردوند و بازوم رو    ی به کار  توجهیب.سوختیم

 نوازش کرد. 

فقط باال    خواستیتنگ و گرمش دلم م  ی ادیآغوش ز  ی تو

 . ارمیب

من کنارت    ی . مخصوصا وقتگمی نزن. حرف مرگو م  گهید_

د  یکیبار    هینشستم. باختم.  رو  بود  من  مال    گه یکه 

 به مرگ...! ی. حتبازمتینمنه.

 به صورت مغموم اش زدم.  ی شخندین

اومد که تورو نخواست و دلشو    ادتینه؟    ییدایفکر و  ی تو_

 دی. شاکنمیانتخاب م   اونو  منم!نطوری هم  منمداد؟  الیبه دان

 که بهتر از توست.  یقبول کن دیبا



 
477 

 

موهام و پوست سرم رو نوازش    ن یهاشو فرو کرد ب  انگشت

 کرد. 

نشد_ متوجه  ن  ی هنوز  مهم  تو  نظر  انتخاب    ست؟منیکه 

 ؟ی. اوکی مونی . پس مال من میکردم که مال من باش

 باهاش بحث کنم.  نیاز ا شتریب خواستمینم

 حالت تهوع گرفتم. ی اری فشار مولم کن بهم _

کم  یآروم  ی باشه و  کش  یگفت  عقب  کمال    با.دیخودشو 

 . دمیاز کاناپه خز  ی اگه ید  ی فرار کردم و به سمت گوشه  لیم

 سوال دارم.  هی_

 بهم داد که حرف بزنم. ی نگاهم کرد و اشاره ا حیتفر با

 . شنومیبگو . م_

 . دمی دهانم قورت دادم و با استرس پرس آب

 شد؟ یمهرانا چ_
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باعث شد از    یی صدا  دنیحرفم تموم نشده بود که شن  هنوز 

  ی باال  یاون دخترو با لباس راحت  یزد وقت  خی  بدنمجا بپرم.

 .دمید  دیخندیکه م  یها در خالپله

دروغ.  ی ایدن  کردم ی م  حس   ی دروغ  دیشا  خودمماطرافم 

 هیکه    یدختر بور و مهربون  اون ؟محض بودم. از کجا معلوم

  یعقالن  شهیهم  یولداشت.  ینامحسوس  ی بهم عالقه  ییجورا

اش توهم بود   همهآدم بود.  نی ا  ی خونه  ی . توکردی برخورد م

د  اونه؟ انتظار  انگار  نداشت.  دنیهم  رو  مشخص    کامالمن 

حرکت   خی  چونبود. و  بود  تنها    فاروق.کردینم  یزده  انگار 

چشم دخترک زد    ی جلو  یبشکن   بردی بود که لذت م  یکس

 و گفت :

 .زمیعز نیی پا ایمهرانا ب_

استرس  یناراحت  با جلومون    یو  بود  مشهود  کامال  که 

 . زدیبود و دودو م ی از من فرار نگاهش.ستادیا
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... دونستم که  ی نم م؟یستیکه... تنها ن یچ.. چرا.. بهم نگفت_

 . نجاستیبر.. سامم ا

 کرد.  لیزد و خودشو به عقب ما ی ا قهقه

ا_ کرد  نقدریچرا  زرد  دوتا    ز یسوپرا  خواستمی م  ن؟یشما 

 . خوب بود. مگه نه؟دیبش

از سر جام بلند شدم و جلو رفتم. دستش رو گرفتم و    آروم

 از اشک اش  رو بهم بدوزه.  سیخ  ی مجبورش کردم چشم ها

و  مرد ندارم. خودت بهم بگو. تورو  به خدا بگ  نیبه ا  ی کار_

همه نبوده.  ی که  دروغ  امون  عروسک    بگوگذشته  توام  که 

 .ی اونا نبود ی شب باز  مهیخ

موها  ن ییپا  سرشو رو  ی انداخت.  صورتش    ی بورش 

 .دیلرزی. چونه اش به شدت مدیرو گز  لبش.ختیر

 برسام... _

 رو تکون دادم.  فشیداد زدم و تن الغر و ظر  بارنیا

 !یلعنت  گهیبگو د_
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 اش بلند بود. هیگر ی صدا

 برسام. مجبور بودم.  دیببخش_

رفتم.  ناباور عقب  عقب  و  کردم  خندم    از ولش  خودم 

ه  هیفقط    من.گرفتیم بودم.   ی چی دلقک 

چشم هام    ی تو  دونمینمآدما بودم.  نیا  ی چه ی باز.دونستمینم

 لمسم کنه که داد زدم. خواستکه جلو اومد. دید یک

 .ر یازم فاصله بگ _

 مقابلم نشست. نی زم ی رو

  ی هرکار.ی زی بدم. تو برام عز  ح یغلط کردم. بزار بهت توض_

بود. خطر  در  جونم  بودم.  مجبور  وقت    چیه  ی ولکردم 

 کن.  باورمبزنم. بیبهت آس خواستمینم

ق  ی ه یپا  یعصب گرون  کش   متیگلدون  رم  دمیکنارم    ن ی و 

 به موهام زدم و گفتم: یچنگانداختم.

 به درک. نیهمتون برخفه شو... دهنتو ببند. _
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ت  توحهیب ذرات  سوزش   زیبه  که  شدم  بلند  پارکت  کف 

افتاد.  یقیعم جونم  اهم  یعصببه  بدون  و  کالفه  به   ت یو 

مشت و لگد به جونش   بابه سمت در رفتم.  ادم یز  ی زیخونر

 .شدیباز نم یافتادم ول

ضد ضربه فشار آورده بودم که    شهیبا دستم به اون ش  اوتقدر

 بود.   دهیستم ترک پو ی فقط سلول ها

  ساق دست و پا زدم.  شتریبشدم.  دهیکش  یعقب به آغوش  از

رو به دهن گرفتم و با تمام توان گاز زدم    شیدست عضله ا

 ول بکنم نبود. یول

 گوشم گفت: ری ز آروم

 نزن.   بی به خودت آس  ی. ولزمیکن عز  ی ... خودتو خالشیه_

تو  دونمینم دن  ی چقدر  که  خوردم  تکون    ی جلو  ایبغلش 

  ی زمزمه ها  ی صدا  فقطشد و از حال رفتم.  اه یچشم هام س 

 :گفتیکه م  دمیشنیاروم مهرانا رو م 

 فاروق! اشتباه بود. ی کردیکارو م نیا دینبا_
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 *** 

قرار    تکون گداخته  آتش  پام  کف  کردم  حس  خوردم  که 

 دادن.

 آخ... _

 ؟ی بهتر_

  ن یا  چطوررشت اش دوختم.د   ی اخم نگاهم رو به چشم ها  با

 آدم منفور باشه؟ هی ی برا تونستیم ییبای همه ز

 . کردمی نم درک

 از کنارم گم شو!_

 بهم نداد و گفت:  یجواب شهی هم مثل هم  باز

. مونهیزدم. نگران نباش جاش نم  هیزخمتو رو خودم بخ _

. قبال مجبور شدم  یکردم که زود خوب بش  کارون یا  ی جور

 .رمیبگ ادی

 .دمی به درد وحشتناک ام خودم رو باال کش توجهیب
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 بهم بگو. _

 و؟یچ_

 کن.  فیمهرانارو تعر ی هیقض_

 شد و گفت: بلند

 پس... ادیخودش ب گمیم_

 . دمیکش نیی دستش رو گرفتم و به پا مچ

نم_ بگو.  خودت  بشم.  خوامینه  متنفر  ام  مهرانا  تو   یولاز 

اندازه به  هست  یکاف  ی خودت  هر چیمنفور  برام    یبگ  ی. 

 . ستین  بیعج

کمرنگ  یکم لبخند  و  کرد  داد.  لیتحو  ینگاهم  آن    ک یام 

لب باز نکرد    یول...هیحس کردم صورتش پر از غم شد و گال

 ام نداشت. یت یواقعا اهم هرچند،بگه. ی زیچ

آدما نجات    ی سر  هیکردم و از دست    یلطف  هیقبال بهش  _

 اش دادم. 

 اش.  شناختمیدورادور م  چون
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  ی عکس ها  ی ازش خواهش کردم جعبه   ینتونست وقت  پس

جلو  الیدان بگه    ی که  بهت  رو  بودن    ی ادا   نکهیا  ای درش 

 رد کنه.  ارهیگروگان هارو در ب

 گفتم:  یعصب

 ؟ یتوش داشت  یدست ؟یرابطه اش با من چ _

 نه! _

 بدونم؟ دیهست که با یچ گهید_

 در چه باره؟ _

 نپرس. فقط جوابم رو بده.  یسوال ستیب_

سارا و    هیسراغ قض  رمی. پس حاال میباشه خودت خواست_

 ...رضایعل

م  کمواقعا درد گرفت.  قلبم داشتم    ی ک  چیه  دمیفهمیکم 

واقع من  د  یکس  یحتنبود.  یاطراف  عاشقش    وانهیکه  وار 

 شده بودم.

 ؟ یاون... اونا چ_
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 گفت: حیسمتم خم شد و با تفر به

 .ستیبرات خوب ن شیفکر کنم بق_

و ادامه    دیاش شدم که خند  رهیفقط خ  یو عصب   حرفیب

 داد:

ا_ با اون چشم هات  بهم زل نزن که قورتت    ی نجوریباشه 

 .دمیم

اش کنه    یکرد راض  یشد سع  کی به پدرت نزد  ی وقت  ال یدان

با شرکت رو  ول  یمعامله  نده  انجام  ما هست  برخالف    یکه 

طر  پسنتونست. از  گفتن  تهد  قیبهش  کنه.  د یتو   امااش 

  پس کار رو انجام نداد.  نیکرده بود و ا  ر یتو گ  شی گلوش پ

پول داد تا مراقب تو    ری مقدار چشم گ  هی  رضای به سارا و عل

که سارا    دونستینم  یولباشن و بهش گزارش کارهاتو بدن.  

دختر طمع کار پوالرو    اونتو هست.  ی وقته دلبسته   یلیخ

بود رابطه گذاشت و حامله   یق یگرفت و باتو هم به هر طر

 شد.



 
486 

 

  ی فورنظرشون داشتم.  ر یز  شتریمن ب  ی بود ول  خبر یب  ال یاند

دو نشون زدم و کمک اش کردم به خواسته اش    ری ت  هیبا  

  رضا یعل برسه و با تو ازدواج کنه تا اون بسوزه و من لذت ببرم.

ا از رابطه    ی؟وقتیدونیرو که م  نیهمسر سابق مهرانا بود. 

 خواستیاش با تو مطلع شد. دوباره رفته بود سراغش و م

ول کنه  تعرض  بهش  زور  تو  یبه  زد  بوم...    ی اون  و  سرش 

و    ی ام پزشک فداکار رو خبر کرد  توبعدش تورو خبر کرد.

وقت دنبال    چی نظرت چرا ه   بهحل کرد.  زو یهمه چ  عیاونم سر

  و ت. بهشون گفته بود کجا هس   ال یدان  چونپسرشون نگشتن؟

گزاف پول  بهشون  نگه   یبازم  بسته  رو  دهنشون  تا  داد 

حافظه    یولبه هوش اومد.  شی هفته پ  کی  نی هم  یراستداره.

 اش رو از دست داده. 

 گفتم: دمیلرزیکه م یحال در

 دونست؟ی.. خانمم ممیم.. مر_

 زد و شونه ام رو فشار داد. ی لبخند
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 بله! یول  کنمی خراب م اهاتویمتاسف ام که کاخ رو_

  نییکه از چشمم پا  ییبهش پشت کردم. اشک ها  حرفیب

 بودن.  ی اراد  ریکامال غ ختیریم

 دو رگه و خش دارم گفتم: ی صدا با

 فقط برو!_

اونقدر نفس نکشم    خواستیباش فرو کردم.دلم م   ی تو  سرم

بهم خورده بود که    قیحقا  ریترکش و ت   نقدری ا  امروز.رمیتا بم

 نابود بودم.

م  نهیس  ی قفسه  ی رو  دست درد  .  کرد یام گذاشتم. چقدر 

داشت    ینفس بکشم. احساس خفگ  تونستمی واقعا نم  انگار

شونه ام نشست و برم گردوند.    ی رو  یدست.  کردیمنو غرق م

ها  با لب  اکس  ی رو  ییبرخورد  دادن  منظور  به   ژن،ی دهنم 

 دست و پا زدم.
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نم. تن بزرگش فرار ک   ری اونقد شل بودم که نتونستم از ز  یول

پا  نهیس  ی قفسه  ی رو  دست و  باال  منظم  حاال  که    ن یی ام 

 گذاشت.  رفتیم

   ؟یخوب_

به گوشه   دمیگز  لبم نگاهم  تلخ   طعمدوختم.    ی گرید  ی و 

 .  دیچ یحلقم پ ی خون تو

 .دیکش   رونیدندون ها ب   ری لبم گذاشت و از ز  ی دست رو  آروم

 نکن.  نکارویهستن. ا  فیح_

 .دمیپرس د یلرزیکه به شدت م ییصدا با

 من کجاست؟ الِیدان_

ها  صورتش رگ  گرفت.  تا    چشمزد.  رونی ب  شی گر  بست 

روم بلند شد و بهم پشت کرد تا    از خودش رو کنترل کنه.

 دور بشه. 

 . تو استراحت بکن. رونیب رمیمن م_

 بهم بگو! _
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 رفته._و گفت: دی به سمتم چرخ یعصب

 کجا؟ _

انگار    یجمع کردن ول  یچه مدارک  دونمی! نمسیرئ  دنِید_

 .رهی باج بگ قشیهست که بتونه از طر ی زیچ

 شاد بودم.  ی دی زدم. در اوج نا ام ی لبخند

 منو... نجات بده.  خوادیم_

به سمتم پا تند کرد و از موهام گرفت و مجبورم کرد    یعصب

 زانو هام بلند بشم. ی رو

 : دی گوشم غر کنار

 .دمی من اجازه نم_

دس  چشم و  دوختم  بهش  بردم.هامو  باال  صورتش    ی روتم 

به  نشستیکه کف دستم م   ییها  شی. حالم از ته ردمیکش

صورتش باز    ی نوازشش کردم که اخم ها   آروم.خوردی هم م

  ع ی سر  اونقدربه موهاش زدم.  یهاشو که بست چنگ  چشمشد.
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من    نیا  نبار یا تخت کنارم افتاد.  ی کردم که اونم رو  نکارو یا

 بهش گفتم :  یبودم که عصب

بعد از    یبرسه. حت  ن یکه آسمون به زم  یکن بفهم  یسع_

  روحم کجا باشه.  ایباشه.    یک  ی جسمم برا  ستین  مهممرگم.

 ستین  یکس  اونمنفر هست.    کیدر بند و مطعلق به    ر،یاس

 کوشا...!  ال یدان ی جز آقا

کش  خودشو عقب  دستم  رو  دیاز  انداخت.  ی و  باال    ازتخت 

م نگاه  خ  کردمی بهش  بهم  لبخند  با  مرد    نیاشده.  رهی که 

 مسئله مطمئن بودم. نیا ازنداشت. یروان درست

 خوشبخته. یلیخ_

 ؟یک_

 !یعاشقش یلی. تو خگمی رو م  اقتیل یاون ب_

  ب یوقت بهش آس  چیدوست داشت ه  نقدری منو ا  یکی  اگر

 .رسوندمینم

 تمام گفتم: یرحمیب با
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 چقدر عاشقشم. یدونیخوبه که م_

و زانو ام رو نوازش کرد    دیدستش به سمت من خواب  ی رو

 .دمیکه عقب کش

 .یمن بش  ی از اون دلبسته   شتریخوشحالم! چون قرارِ ب  یول_

 .دمیمالفه خز  ریدستش زدم و به ز ر یز  ی لگد کالفه

 چشمم دور شو. ی فقط از جلو_

 شد و قبل از رفتن اش گفت: بلند

. اگر من جات بودم  گمیبازم م  یبهت گفته بودم قبال ول_

 . دمیخری نم هیخودم تنب ی برا نقدریا

 ** 

غذا    یعصب اجبار  به  و  بودم  نشسته  روش  روبه 

ا  دمیترسیم.خوردمیم اطاعت نکنم  از    یکیرگ    بار ن یاگر 

شد    یزخم  روزیکه د  ی دختررو بزنه.  چارهیب  ی خدمتکار ها

 داده بود. هیبه ستون تک ر یو سر به ز یحرف چیهیب

 تمام گفت: ییپررو با
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 ساجده ؟_

 و گفت: د یو ترسان به سمتش دو عیسر دختر

 بله قربان! _

 به من کرد و گفت:  ی ا اشاره

 برسام جان غذا بکش.  ی برا_

 چشم!_

  داد ی و به زور غذا هارو به خوردم م  کردیدهنم نگاه م  ی تو

 اش زنگ خورد. یکه گوش

 بلند شد و بهم پشت کرد.  زیلبخند بزرگ از سر م  هی با

  بش یج  ی شد و بعد مجددا تو  یگوش  نیبه اسکر  رهیخ  یکم

 گذاشت.

 شخص دست بردار نبود. یول

 جواب داد :  باالخره

 ؟ی آورد  ریگ ی شمارمو چطور _
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سرش زد که چشم هاشو بست و   ی طرف چه داد  دونمینم

 .دیوض فقط خندع  دررو فاصله داد. یگوش

 بهم انداخت. ینگاه میو ن برگشت

دستت بهش برسه دشمنِ    ستیماله منه. قرار ن  گه یاالن د_

 من! یِمیقد

 قطع شد و ضربان قلبم باال رفت.  نفسم

دو  عیسر سمتش   ه ی  باهست.  ال یدان  دونستمی م.دمیبه 

 و به گوشم چسبوندم. دمی رو از دستش قاپ یجهش گوش

 که..   ارمیبه روزت م  ییتار مو از سرش کم بشه بال  کیاگر  _

 گلوم بود گفتم: ونیکه م یبغض با

 ...!الیدان_

خاموش  تماما و  ز  ی . صدایسکوت شد  هاش چه    با ینفس 

 دلتنگ اش بودم.  چقدربود.

 پسرکم، حالت خوبه؟_
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 خودم کنترل کنم و هق هق ام بلند شد. نتونستم

 منو ببر . دلم برات تنگ شده. ایب_

ا  خودمم بودم  برا  نیمونده  در مقابل    یوقت .هی چ   ی رفتارم 

درکنار    یول.کرد ی تا آسمون فرق م  نیفاروق بودم اخالقم زم

 بچه ام بشم. یحت تونستمی م الیدان

 نکن دلبرم... من...  سی چشم هاتو خ_

بود که گوش  هنوز  نشده  تموم    ده یاز دستم کش  یحرفاش 

 .دمیویم به طرفش دخش باشد.

 آشغال...!  زدمی بده... داشتم حرف م_

چشمم به    ی جلوپرتش کرد.  واریتمام به طرف د  یرحمیب  با

اش رو گرفتم و به سمت خودم    قهیشد.  میتکه تقس  نیچند

 تر بود روم خم شد. که ازم بلند  یخاطر چندسانت به.دمیکش

 بس کن. ،یپرست ی م یتورو به جون هر ک _

 !یحرف چیه یکرد. ب نگاهم

 و به عقب هولم داد.  دیگز ی سرخ و بزرگش عصب ی ها لب
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 . تونمیازم نخواه... نم_

افتادم.  ی سمت طبقه  به راه  دنبالش  به  رفت.   دن ید  باباال 

در  از    یحالمهرانا  م  هیکه   نگاه  بهمون  اعصابم   کردیاتاق 

شد    یاتاق  واردندادم.  ت یبهش اهم  یول  ختی به هم ر  شتر یب

 و خواست درو ببنده که پامو وسط لوال گذاشتم.

 صبر کن.  _

 فعال برو برسام...!  _

 رو گرفتم.  بازوش

 بزار برم. دست از سرم بکش...!   گمیم_

اتاق    لیزد و کل وسا  ادیانگار جنون بهش دست داد فر  هوی

 .ختیر  ن یزم ی رو رو

 ؟ی دی. فهمبازم ی . تورو ام نمزارمی. نمخوامی. نمتونمینم_

موهامو چنگ زدم    ختمیریاشک م  تی که از عصبان  یحال  در

هدفم    یرو پرت کردم . ول  لیمثل خودش وسا   منم.دمیو کش

 نه... بلکه خودش بود. واریدر و د
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که    یمیقد  عشق .ستمین  دای؟ من و   ی ریگیفاروق ، چرا نم _

 . گهی. بفهم دستمیمن ن ی توش شکست خورد

نشست و سرش    نیزم   ی رو  ی ها  شه یکنار خورده ش  کالفه

 در دست گرفت. 

 ! الی. و اون عشقت، دانیدونیکه نم ییتو نیا_

ب  به رفتم.  باال  توجهیطرفش  امکان  شدنم   یزخم  ی به 

 کنارش نشستم.

 و؟یچ_

رنگ و درشت غرق در    رهیت  ی ها  لهیبلند کرد. اون ت  سرش

 بودند. یسرخ

 لبش نشست. ی گوشه یتلخ لبخند

 بودم. دا یبهت گفته که عاشق و_

مطمئن    یلیخ  الیداننگاهش کردم. چش شده بود؟  مبهوت

 .زدی حرف م

 هست؟ ی زیچ  نیاز ا ر یمگه.. مگه غ_
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 به چشم هام جواب داد :  رهیخ

  دونهیم  کردیکه فکر م  ییزاینترس، گولت نزده. فقط چ_

 رو بهت گفته. 

 ؟یچ یعنی_

م_ فکر  ش  کردنیهمه  هنوزم    ی دایمن  و  بودم  زن  اون 

 .ستین نطوری ا یولهستم.

 ه؟ یچ  قتیپس حق_

 به سقف گفت: رهیرو به پشت خم کرد و خ  سرش

 رفته. ادمیرو نگفتم که خودمم   قیاونقدر حقا_

 خب االن بگو._

 زد : یتلخ لبخند

اوتقدر حقا  _ انکار کردم که دروغ   قیبهت که گفتم.  ها رو 

 باورم شدن. پس ازم نپرس.

 *** 
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 سته بود.و خودش کنارم نش میشده بود نیماش سوار

  شدم یم  دهیروز روشن داشتم دزد   ی تو  ی طرز مسخره ا  به

 رو باز کنم و داد بزنم. نی جرات نداشتم در ماش یو حت

 م؟یریکجا م میدار_

 شدم.  ی کفر شتریرو نداد که ب جوابم

 ستم؟یمگه با تو ن_

 رانش گذاشت. ی دستش رو رو ی بزرگ تو  پدی آ

 صبور باش._

 .کنمی م یدارم قاط گهیبودم. د یکاف ی به اندازه _

 پسش زدم.  عیکه سر  خت یو موهامو به هم ر دیخند

 .یهست   یمدل نیهم  شهیتو هم_

 .نمیبیچون تورو م_

با_ منو    دیپس  همش  قرار  چون  کنم.  عادت  رفتارت  به 

 .ینیبب
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 ی شه یباهاش حرف نزدم. سرم رو به ش  نیاز ا   شتریب  گهید

دوختم. ها  عابر  به  رو  نگاهم  و  چسبوندم    ی عنیماشین 

 دوباره آزاد بشم؟  تونستمیم

 شو. ادهیپ_

ماش  لیمیب از  و  کرده  امر  اطالعت  اجبار  به    ن یی پا  نیو 

ا  کالفهاومدم. چرا  دوختم.  اطراف  به  خلوت    نقدری نگاهم 

با    ییکه زن پر سر و صدا  کردم ی داشتم کنکاش م  هنوزبود؟

گونه اش رو    مانهیصم  کامالبه سمت فاروق رفت.  یخوشحال

و چند ضربه به کمرش    دیخند  ق وفار و بغلش کرد.  دیبدس

 زد.

 .ی که اومد یمرس_

 کامال سر حال بود گفت :  یول انسال یکه م زن

 انجام بدم؟   امیبخواد و من ن ی زی پسرم چ شهیمگه م_

 . ی . شما از منم جوون تر دیینفرما_

 به بازوش زد.  ی ا ضربه
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نر  نقدریا_ ببزیزبون  بگو  م  یاون  نم ی.   میگر  یخواستیکه 

 بود؟ یک یکن

 به من انداخت. ینگاه مین

 . شونیا_

 به سمت اومد و دستش رو جلو آورد. زن

 ... هنگامه هستم. خوشبختم. زمیسالم عز_

از خود    چیهتکون دادم.  ی اخم نگاهش کردم و فقط سر  با

 . چه برسه به آشنا هاش...  اومدیفاروق خوشم نم

ول   هنگامه برخورد  بهش  ب  یکامال  و    دیخند  توجهیدوباره 

 جلوتر از ما حرکت کرد. 

 . دیایداخل. شما ام ب  رمیمن م  پایخب خوشت_

 یقو  ی دست ها  ر یکه بازوم اس   وفتمیدنبالش راه ب   خواستم

و مو    خوردیبه صورتم م  ی ز یتند و ت   ی ها  نفس فاروق شد.

صورتمون کمتر    ی که فاصله   یحال  در.شدیم   خیتنم س  ی ها

 از پنج سانت بود گفت:
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 ... باهاش درست رفتار کن.زِی برام عز_

ا  ی شخندین و  کش  نیزدم  جلو  گردن  من  تو  دمیبار    ی و 

 صورت گرفته اش گفتم:

 . ارزشهیمن ب ی برا یول_

 گونه صدا زد.  دی بازو ام رو فشار داد و اسمم  رو تهد یعصب

 برسام...! _

از خودش نام    دیاعصابش به تقل   ی برم رو  شتریب  کهن یا  ی برا

جلو   به.دیکش  یقیهاشو بست و نفس عم   پلکاش رو گفتم.

 هولم داد و گفت:

 است. دهیفا یفقط برو. بحث کردن باتو ب_

تازه    ی پوزخند  ، شدم  که  سالن  داخل  افتادم.  راه  و  زدم 

بود    ن یجالب ا  نکته مردانه هست.  یشیسالن آرا  کی   دمیفهم

هارو عقب    یاز صندل   یکی.زدیجز اومد اونجا پر نم  یکه کس

و روش نشستم که اون زن حراف دوباره سر و کله    دمیکش

 شد. دا یاش پ
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 با خنده گفت: دیجویم یکه آدامس بزرگ یدر حال

 کنم؟  لیبرات تبد یچ یحت ای... یآقا رو به ک نیخب ا_

ا  نیب  یاخم از  بودم  متنفر  نشست.  جور  نی ابروهام    ی که 

ارزشم    یو ب  روحیجسم ب  کی انگار من فقط    زدنی حرف م

مخالفت نداشتم.   ییتوانا  یولکه اجازه ام دست فاروق هست. 

واقعا نقش برده اش رو   منبود.  نیهم هم  قتیحق  هرچند،

 گفت: شدیکه ازمون دور م   یدر حال بیبه ج دستداشتم.

 خانم خوشکل...!  هی_

  با افتاد.  نیزم  ی بلند شدم که رو  یبا حرص از صندل  چنان

مشت شده و فک چفت شده از فشار به طرف    ی دست ها

 : دمی اش توپ تفاوتیصورت ب ی اش رفتم و تو

 داره؟ هان؟ یکار ها چه معن نیا_

از رفتنش با    قبلاش ازم رو گرفت.  یزنگ خوردن گوش  با

 حالت ممکن زمزمه کرد.  نیتر لکسیر

 .کنهینگران نباش هنگامه خوشکلت م_
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بگ  زن رو  ام  بازو  خواست  و  اومد  سمتم.  عقب    رهی به  که 

 زدم.   ادیو فر  دمیکش

 به من دست نزن._

اخالق رو  گند   ی بهم انداخت و کلمه   ی نگاه چپ  یچشم  ریز

  ی ری تاث  الیخی اون زن ب  ی ام رو  تی و عصبان  خشمزمزمه کرد.

و    حیبا تفر  چونجوک بزرگ بودم.    هیبراش    انگارنداشت.  

م رو  اش  آدامس  م  دیجویخنده  نگاهم    باالخره .  کردی و 

تسل و  برداشته  کردن  تقال  از    ی صندل  ی روشدم.  میدست 

که جلوم   ی ا   نهیچشم دوختم به ا  نهینشستم و دست به س

با خودش اورد و    ی بزرگ  فیک .کردیم  ی بود و بهم دهن کج

 ام روبه روم نشست. خودشکنارمون گذاشت. ز یم ی رو

  ی ریتاث  ایگو  یهامو بستم تا نخواد باهام حرف بزنه ول   پلک

 نداشت چون با ذوق گفت: 

 ...  یخاص_
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خند  متعجب که  دوختم  بهش  نگاهم  کالفه  حرف    دیو  و 

 ناقص اش رو ادامه داد.

هست  ی برا_ ز  ی فاروق خاص  م   ی ادیمدت  ش  شناسمیکه 

   کنهیکه به تو نگاه م  ی رو جور یوقت کس  چیه یول

 .دمیحرفش پر  وسط

 بشنوم .  خوامیخانم ، نم_

 .  د یصورتم کش ی رو یشیآرا پَد

 دوباره شکست بخوره .  خوادیبگم. دلم نم دیبا یول_

 تمام گفتم: یلیم یب با

د  ی برا_ توجه  آتش  گرانیجلب  عشق  داستان  به    نی،  اش 

 کرده ؟ فی چند نفر تعر ی رو برا دایو

  ره یخ  ینزد ؛ سر به سمتش جرخوندم و سوال  یحرف  یوقت

 ابر ام رو باال دادم.  ی تا  کیاش شدم.

 نکنه اشتباه گفتم ؟_
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پوستم   ی رو  ی خنک  زیچ  دنی زد و مشغول مال  یتلخ  لبخند

 شد.

. از ترحم که به  زنهیوقت حرف دلش رو نم  چ یاتفاقا اون ه_

 شدت متنفر ...

 زدم.  ی شخدین

به    ی به بعد فقط با دلسوز  نی . از ادیع دادممنون که اطال_

 .نمیشی تماشا اش م

حت  زمیعز  یدونیم_ طرف    ی دلسوز  ی،  از    نیریش  اریام 

 هست.

 .  دمیبهش توپ  یعصب

 .ستمیبهش ندارم. پارتنر اش ن یمن ربط_

ا  دونمینم_ رابطه  ول  ای  ی دار  ی باهاش  تونستم    ینه  امروز 

 چشم هاش بخونم.   ی برق عشق و عالقه نسبت بهت رو از تو

 و چشم هامو گرد کردم.  دمی جلو کش سرمو
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  ی تو  دی خوندن نگاه مردم ماهر هست  ی تو  نقدریحاال که ا_

 گم؟ی. درست متنفر باشه دید؟باینیبی م یچ نایا

از شکست_ بعد  که خورد   یاونو ببخش. خودشو گم کرده. 

که    ترسه یحق انتخاب به طرف مقابلش بده. م  خوادی نم  گهید

 . یفرار کن

درست_ اول  یترس  در  ا  ن یداره. چون من حتما   نیفرصت 

 کار رو انجام خواهم داد. 

 ولش نکن. گهیتو د_

وقت_ ؟  نکنم  ن  گهید  یکیخودم    یچرا   قت ی. حقخوامیرو 

  ی ا  گهیفرد د  ی داره. عشق اولش ام دلداده   ی اش اقبال بد

 بود. 

 ؟  یشناسین مردو م تو او_

 .دی سر جام نشستم که از ترس عقب پر خیس

 .خواستی رو نم دای ؟ مگه اون..اون...و یمرد ؟ چ_
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نه من هنوز ام اسم اش رو به خاطر دارم. مطمئن ام مذکر  _

 بود. 

  ی چ  یعنیبه ذهنم خطور کرد.    بیو غر  بی فکر عج  هزاران

  مهیرو شکست و نصف و ن   لی افتادم که تمام وسا  ی روز  ادی؟

دست   مچبه من گفت.  نیدروغ  قتیحق  کی راجب    ییزایچ

 زن رو چنگ زدم و فشار دادم.

 بگو... _

 زده عقب رفت. وحشت

 . رهیگینکن. داره دردم م_

 ی؟ اسم اش چ  خواستهیرو م  یکن. اون ک  فیلطفا تعر_

 بوده ؟

 فکرد کرد و بعد گفت: یکم

...صبر کن    ادمی  _ ...د  ...اسمش   کمیاومد  آهان  فکر کنم. 

 بود.  الیدان
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متوجه نشدم   ی خودم افتاد. حت  ی زانو  ی شل شد و رو  دستم

  ی ره یخ  فروغمیمبهوت و ب  نگاهدادم.  هیتک  یچطوره به صندل 

شد. رو  سر  ی ا جروبه  ها   عی حرکت  رو  ی انگشت   ی زن 

نمصورتم نم  چ یه.کردمیرو حس  فکر  چند    کردمی وقت  با 

و منجمد    جونیب  تنمبشم.  رون یو  ی نجوریساده ا   ی کلمه تا

که    نی. نگاه خشک شده ام به سمت پارکت ها بود تا ا  بود

 هنگامه صدام زد.

 .نیخودتو بب_

خ  یلیم  یب  با تصو  رهیتمام  به  تو  ی ریشدم  از   نهیآ  ی که 

ام ،    یخود واقع  ی بار بود که به جا  نی.اولدم ید  یخودم م

جنگل به   ی به سبز  یشانه نگاه  ی بلوند تا رو  ی با موها  یزن

 .خوردیچشمم م

 و لب زدم:  دمیصورتم کش  ی متعجب دست رو 

 ؟ی افتاده نکنه منو جادو کرد یچه اتفاق _

 هنگامه بازومو نوازش کرد و گفت: 
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 ی شدیکاش وقت جادو کردن داشتم. اون وقت متوجه م  _

 تونن انجام بدن.  ی م ایچ  گهیها  دانگشت  نیکه ا

ام رو لمس کردم. کل صورتم رو ... واقعاً    ین ی جلو رفتم و ب 

  ی که هر جنس  مونث  یمردونه و جذاب  افهیعوض شده بودم ق

  زد ی م  شیبه دست آوردن اش خودش رو به آب و ات  ی برا

 کجا ...  نیکجا و ا

قابل    ری که االن به خودم گرفته بودم غ  ی زنانه و لوند  افهیق

  دن یرنگ که در حال ترک  ی سرخ انار  ی لب ها  نیباور بود .ا

، ه لب ها  یشباهت  چیبودند  و کمرنگ من    یصورت  ی به  

از    ی موقع صدا  هموننداشتن. فاروق بلند شد و باعث شد 

  نگاه .  امیب  رونیخودم ساخته بودم ب  ی که برا  یالیخ  ی ایدن

 متعجب اش آزار دهنده بود. 

زمان  نیا  دان   یکه  لمس  باعث    الیفکر  داشته  سر  در  رو 

بگ  شدیم چ  نیا.رمیآتش  عجب  هم    ی بی عج  ی زی عشق 

ا  نیابود. باشه،  داشته  چشم  خودم  به  دردناک    نقدریکه 
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  افه یو ق  ختی به ر  ی به جلو برداشتم و با اشاره ا  یقدمنبود.

 ام داد زدم.

ا  خوامیم_ وضع  نیبدونم  گفت   یتیچه  بسازن.   یکه  برام 

خونم به جوش   گهی که د  رم،یگی سر رو شاهد م  ی باال  ی خدا

 اومده.

م  ی دار ام  مرگ  بد  گه ید  کمی.  یکنی دق  خودم    ی ادامه 

 .خورمی. قسم مکشمتیم

ب  برخالف لبخند  انیپایخشم  رو    ی من  ام  بازو  و  زد  بهم 

 .  دمیو غر ده یعقب کش ع یگرفت که سر

 دستت به من نخوره.  _

 باال انداخت و محکم گفت:  ابرو

 رو تنت کن.  دیکه با یی. قبلش لباسامی باشه، پس بر_

دست اش رو به طرفم    ی اش شدم که ساک تو  رهی خ  جیگ

 هول داد.  

 برش دار. بپوش. _
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 ی زنونه ا  ی لباس ها  دنیرمق ساک رو برداشتم و با د  یب

 . دی که داخلش بود برق از سرم پر

به فک اش زدم که   یمشت. و چنان  دمیسمت اش جه  به

 گوشم اکو شد.  ی و شدت اش تو ضربه  ی صدا

 هنگامه ام قوز باال قوز بود.  غیج

 .دمیبه هم چفت شده غر ی دندون ها ی ال از

. مگه من مثل توام؟  یام مونده که خاله زنک ام کن  نیهم_

ام خم شو تا هر کس    ابونیبپوش. وسط خ  ناروی خودت برو ا

 بزارِ درت. یو ناکس

صورت اش از خشم سرخ شد. گردنم رو گرفت و به    ربانیا

اتاقک گوشه لباس هارو    باسالن هولم داد.  ی سمت  خشم، 

وار تکون   دیاشاره اش رو تهد  انگشتصورتم پرت کرد.  ی تو

 داد و گفت: 
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رو بکنم و بدن    الی پوست خودت و اون دان  ی خوای اگر م_

جلو رو  آلودتون  سل  ی خونه  ی خون  به  اتون   ب یخانوداه 

 هارو نپوش. نیبکشم، ا

  ن ی زم  ی رو  یرو به شدت بست و از اون جا رفت. عصب   در

زدم. تصو  ی نگاهزانو  جلو   ی ابهیغر   ری به  بود    ی که  روم 

زدم    نهیبه آ  ی انداختم. مشت ام رو باال بردم و چنان ضربه ا

 . ختیکه فرو ر

تا    سر.شدیانگشتم قطع نم  ی خون از مچ و بند ها  انیجر

به شدت با مشت و   دربود.  شهیام پر از خورده ش  کلیسر ه

 زدم.   ادیفرقفل اش کرده بودم. یول شدی م دهیلگد کوب

 دست از سرم بردار برو گم شو._

ول شد و با    یحرفم تموم نشده بود که اون مربع  چوب  هنوز 

فاروق    نیبلند و خشمگ  قامتافتاد.  ن یزم  ی رو  ی بلند  ی صدا

م نظر  به  ترسناک  واقعا  به گوشم   یمحکم   یلیس.دیرسی ، 

مدیکوب ول  خواستمی.  بشم  ور  ام  گونه   یبه طرفش حمله 
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بازوهامو گرفت    ریزکرده بود.  حالم یکه ب  دیکشیم  ر یاونقدر ت 

 و تند تند گفت: یعصب چسبوند. واریو تنم رو به د

 .کنمی باشه. من لختت م ؟یپوشیخودت نم_

لباس رو گرفت و از دو    ی قهیبودم که    ومدهیدم نبه خو  هنوز

کردم دورش    یدست اش رو گرفتم و سع  مچطرف پاره کرد.

سرم    ی عصبحرف ها بود.  نی لجباز تر از ا  یلی اون خ  یولکنم.

 داد زد.

 دستت رو به پوست من نمال. فی کث ی خون ها_

کارو   نی. اونقدر محکم و با خشم ادیچی رو دور زخم پ  لباس

 .شدمی که داشتم بدتر م کردیم

 ارم؟ یشلوارتم در ب_

 دهانم قورت دادم و معذب گفتم: آب

 .امیو بعدش م  دمی . کارم رو انجام مرونی. برو بستیالزم ن_

 کردم.   زی موجود نفرت انگ نیا ی حواله ی غره ا چشم

 جلو تو لخت بشم؟_
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 خم کرد.   نییلب اش رو به پا ی گوشه ها یالیخیب با

داردوتا  _ م  ای.  ی انتخاب  زور    ای...  یپوشیخودت  به  من 

 .کنمیمجبورت م

بازش    پیلرزونم رو به سمت ز  ی ها  دست شلوارم بردم و 

 کردم. 

نگاه    ریآورد. ز  یکه خونم رو به جوش م  ی ر ی حس تحق  با

 . دمی زنونه رو پوش ی اش اون لباس ها نیسنگ

 زد از خار شدن من؟ خ یاالن؟ درونت  ی راحت شد_

به دنبال خودش کش  یب ام رو گرفت و  بازو    عرق .دیحرف 

 ی بودم دهن همه   مطمئن.ختیریم  ن ییشرم از سر و روم پا

مونده.  انیاطراف باز  تعجب  ز  دمیگز  لباز  رو  سرم    ر یو 

 چشم در چشم مردم بشم.   مباداانداختم.

 حقارت مجبورم کردن. نیبه ا شدی نم باورم

  دم یکه تا حاال د  یی زن ها  ی نکن. از همه   ی خودخور  نقدریا_

 .ی خوشکل تر
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کردم به   یسع  یشعله ور شد ول  شتریخشم درونم ب  شی آت

بمونم. راننده    بالفاصله.میشد  نیشیم  سوارخودم مسلط  به 

 گفت :

 حرکت کن._

بسوزه و من    شدی و باعث م  خوردی به گردنم م  س ی گ  کاله

 پسشون زدم که گفت: کالفه عرق کنم.

 به حالت اگر کنده بشن. ی وا_

 لب به فحش بستم اش. ر یکردم و ز ی قروچه ا  دندون

 م؟یریکجا م میدار_

 چطور ؟ _

از جا    چارهیزدم که راننده ب  نیبه سقف ماش  یمشت  یعصب

 . دیپر

ب_   ی بخوان بدونم کدوم گور  بهینبود؟ عج  یمعن   یسوالت 

 و؟ من ی بریم
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ب  یجواب  یوقت به  رو  نگاهم  دوباره  نگرفتم    رون ی ازش 

کردم    یام رو سر لب هام خال  یحرص و ناراحت  کلدوختم.

 ام رو گرفت.  یکه دست زخم 

 . گمینکن. بهت م ی نجوریا_

بفهمم چه    خواستیمنتظر اش موندم . واقعا دلم م  حرفیب

ا  ی مهم  لیدل به  رو  بوده که من  فضاحت    نیپشت کارش 

از    ی چند ماه دور  ن یا  یخدا شاکر بودم که ط  از درآورده؟

سرم    وانهیمرد د  نیکه خانواده ام و ا  ییو تمام دردسرا  الیدان

  چه یافت وزن داشتم و تمام ماه   یبیاورده بودن ، به طرز عج 

 ها آب شده بودن. 

نابود به    ی رزشکارمانتو زنونه با اون اندام و   ن یا  ی تو  وگرنه

 . دمیرسی نظر م

 فرودگاه. میریم میدار_

شد   صورتم جمع  تعجب  شناز  انتظار  رو    ی زیهرچ   دنی . 

 مورد!  کی نیداشتم به جز ا
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 ؟  یراه انداخت ی ؟ باز دوباره چه باز  یچ یعنی_

 زد و گفت:  ی شخندین

مگه ؟ خودت رو براش کشته    ینیرو بب   الیدان  یحواستینم_

 که اون هست. ییببرمت جا  خوامیکه ... م ی بود

تجز  ی سع  سردرگم تحل  هیدر  داشتم.    لیو  هاش  حرف 

 .کردینم  ی اری گه یمغزم د واقعابود اخه ؟ یمنظورش چ

 فرودگاه هست ؟ ی تو  الیچرا دان_

. خواستم عقب برم  دیو شال رو جلو تر کش  دی طرفم چرخ  به

دندون   ی از ال  ارومام رو گرفت و فشار داد. یکه دست زخم 

 به هم جفت شده گفت: ی ها

 دوباره رم نکن._

 مثل تو هست. نه من...! یوونیرم کردن کار ح_

به    یکم ارنج دستم  با  گرفت.  رو  ازم  دوباره  و  کرد  نگاهم 

ا ضربه  چرخ  ی شدت  طرفم  به  که  زدم  اش  پهلو  و    دی به 

شده بودم .   پرس  یصندل  یپشت   بهرو گرفت.گردنم   یعصب
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التماس کردن    ی غرور ام اجازه   ینفس بکشم ول  تونستمینم

 . دادیرو بهم نم

  یو هرچ  ی کرد  ی حدت رو بدون. تا به امروز هر کار  ن،یبب_

ول  یبا خنده و شوخ  یگفت اوضاع عوض    گه ید  ی رد کردم 

 شده. پس ادم باش . 

 زور لب زدم.  به

 بکن. احمق ...!  ی خوایم یهر غلط_

 بهم زد و گفت:  ی شخندین

ا  یوقت  نمی بب  خوامیم_ ب  رانیاز  بازم    رونیکشوندمت 

 نه ؟ ای یزبون دراز هست  نقدریهم

چشم هام رنگ باخت. مبهوت   ی جلو  ایچند لخظه دن  ی برا

گلو ام بود اشک    ی که رو  ی ادی اثر فشار ز  درشدم.  رهیبهش خ

بودم    خته یچقدر به هم ر  دونمینمشد.  ری از چشم هام سراز

ولم کرد و مشغول صاف کردن کت و شلوار اش    عیکه سر

 شد.
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فکرشم    یحت  ام؟ یم  ییمن باتو جا  یکنی؟ فکر م  یاحمق_

 نکن . 

 ! ی . مجبوری ایمعلومه که م_

 ؟ یفکر کن ی نجوریباعث شده ا یچ_

 . دیکوب گه یذوق دست هاشو به هم د با

  ال ی. اول دانی دار   بزرگ  یلیتو دو تا نقطه ضعف خ   زم،یعز_

 و دوم خانواده ات.

ز  هر رو  حت  ر یدو  دارم.  تو  دونمیم  ی نظر  االن    ی پدرت 

م داد  کارمندش  کدوم  سر  دار  همون  زنهیکارخونه  چون   .

ها برات  هستم که مادرت شب  نیا  انیطرف آدمِ منه. در جر

م م  یول   زهی ریاشک  کار هاش    ی گالر  ره ی روز ها  تا  هنرش 

  س یی باج گرفتن از ر  الیبا خ  الیدان  دونمیم  یحتعقب نمونه.

چنگال    ی تو  االن کرد.  یتو و خودش ، چه حماقت  ی ازاد  ی برا

. ی نجات اش بد  یتونیشده. فقط تو م  ریمن اس  ی آدم ها

  د ی که با  ی کار  تنها.وفتهیموگرنه به دست کله گنده تر از من
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،   ن یاروم و مت  یلیخ.  ینکن  ی کارگونه   چیکه ه  نی، ا  یبکن

 یشیمقدم دستم باهام هم  ی زن مهربون دست تو   کیمثل  

 بود .  مینخواه نجایا گهیدادن مدارک ما د  لیو بعد از تحو

اش شدم. حاضر بودم    رهیطرز ممکن خ  نی حالت تر  یب  با

خودم رو امضا    ی ، حکم نابود  نجایبا رفتن ام از ا  یول  رمیبم

در بردم و بازش کردم. شدت    رهی به سمت دستگ  دستمنزنم.

اونقدر ز باد  لحظه  ادیو فشار  تنم همون  به    ی بود که  اول 

 خم شد . رونیطرف ب

گوشم    ی فاروق تو  ادیکه فر  ن ییخودم رو بندازم پا  خواستم

رو بست   درقدرتمند اش شد. ی دست ها ریو تنم اس  دیچ یپ

س چنان  دن  ریز  یل یو  که  زد  سرم    ا یگوشم  دور 

و    خوردیکه من رو بغل کرد بود تکون م  همونطور. دیچرخ

 . کردیاروم زمزمه م

 . ی ریبم ی تو حق ندار_
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  ی نرم بهشت  یجهنم بسوزم ول   ی تو. حاضرم امیمن باهات نم_

 .یکه تو اونجا باش 

 که صورتم رو سرخ کرده بود رو لمس کرد. یلیس ی جا

خانواده ، من گرفتن جون  ی دلم...! باور کن برا   زی عز  ی ایم_

کار ات  و عشق  خوام    ینم  فقطنداره.    ی کل دوست هات 

بشازم  م  ی ناراحت  همراه  خوامی.  خودت  خواست  ام    یبا 

 . یکن

که باالخره موفق شدم. خودم   رم یکردم ازش فاصله بگ  یسع

دورتر به  رسوندم.  نیرو  ازش  پام    ی رو  دستشنقطه  ران 

 نشست و گفت:

از من دور  یسع_ با  ی کن  ی نکن  نزد  د ی.  بهم    کیبه  بودن 

 یکه اجازه   ییبه بعد تنها جا  ن یاز ا  چون!  زمی عز  یعادت کن

 ، آغوش من هست.  ی رفتن دار

ام زدم و مشت    کیف  ی به موها  یام چنگ  شهی عادت هم  طبق

مرد چرا ول کن    نیا.شدمیم  ی. داشتم رواندمیزانو کوب  ی رو
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  از رفتن ام برابر با نابود شدنم هست.  دونستمینبود ؟ ممن  

د ترس  نانیاطم  گهیطرف  عمل  یداشتم  تهد  یاز    د یکردن 

احترام من رو نگه داشته که تا االن   یهاش نداره و به قول

چشمم انگشت    ی خدا ، اون جلو  ی رضا  محضنکرده.  ی کار

کرد.  گناهیب  کی قطع  بودم. حس    ازرو  ناراحت  ام  خانواده 

ول  گه ی د  کردمیم ندارم    ب یآس  خواستمینم  یدوستشون 

 . اونم به خاطر من؟ ننیبب

 ییکه به خاطر من بال  نیبا فکر ااگر زنده بمونم  دونستم یم

م روز  هر  اومده  کس  مهم.مردمی سرشون  همه  از  که    یتر 

  قت یحق  یکه کل  نیا  بااش بودم.  با یصورت ز  دنی دلتنگ د

 درباره اش گفته شد .  بیعج  ی ها

بود. روشن  بهش  نسبت  قلبم  هم  م  نیاباز  عشق    گن یکه 

معجزه    اگرداره .  قتیخدا هست حق  ی معحزه   نیتر  ب یعج

از گذشته    شتریب  ی زیچهم   دی نبود چرا من هنوز مثل قبل شا

د بودم؟  وانهی،  ا  نیماشاش  ذهن من    یول  ستاد یاز حرکت 

منم    ی شد . در رو برا  دهای پ  فاروقکشمکش بود.  ری هنوز درگ
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  ی سراسر انزجار  نگاه باز کرد و دست اش به طرفم دراز شد.

واقعا باورش شده بود که   انگارشدم.  ادهیبهش انداختم و پ

اعتماد به نفس کامل من رو به فرودگاه آورده    بازنم !  کیمن  

که باهاش    دونستیداشت. م  نانیبه خودش اطم  چقدربود.  

 مجبورم که برم.. در واقع  رمیم

عنوان    ی خوای م  ی تو چطور_ به  رو  ا  هیمن  از  رد    نجایزن 

 ؟یکن

ج   ی لبخند از  و  پاسپورت  بیزد  اش  .  دیکش  رونیب   یکت 

 ی زنونه ا  ی افهیاز من که کامال ق  یعکس  ی اش رو رو  انگشت

 داشت گذاشت. 

 ...  ی خی ی بایبه من اعتماد کن ز_

 *** 

ش  دهیچسب  سرم دا  شهیبه  اون  از  و  به    ی ره یبود  کوچک 

زندگ  ، کشور  از  شدن  دور  چ  یوضوح  همه  رو    زمیو 

 ی و طعم شور اش تو  د یاز چشمم چک  یاشک  قطره .دمیدیم
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شد. پخش  ام  هد   ی رو   انگشتدهن    ال یدان  ی هیدستبند 

 . رمی تا آرامش بگ دمیکش

 ؟ ی من رو نجات بد ی ومد یعشق من ؟ چرا ن ییکجا_

 دوم  فصل

 " دو سال بعد "

عکس    ی جذاب اش تو  ی به چهره   ی بار لبخند  نیآخر  ی برا

 .زدم

تا بعد از    دمی طرح صورت اش  کش  ی اشاره امو رو  انگشت

 .مرگ ، به خاطرم بمونه

به دست آوردن عشقش اونقدر به جنون   ی باشه که برا  ادمی

 .برسونم انیام رو به پا یکه زندگ   دمیرس

 .آب بردم  ریو سرم رو ز دمیکش یقیعم نفس

 .چقدر دردناک بود  ژنیبه جز اکس  ی زیها با چ  هیشدن ر  پر

 .کنهیات رو با اره نصف م نهیس ی داره قفسه  یکس انگار
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  .نگه داشتم ری وان چنگ زدم و سرم رو ز ی دو لبه  به

  .بمونم ریاون ز ی شتریمدت ب خواستمیم

بدن ام در مقابل زنده بودن واکنش نشون داد و با    باالخره 

  .دمی از جا پر ی بلند قیشه

  .زل زدم  نهیآ ی تو امبه یغر ریتصو به

  .ام دست خودم نبود قهقه

بلند و به هم    ی مرد معتاد، رنجور و غرق شده با موها  نیا

  همون برسام شاد و ورزشکارِ؟  خته،یر

  !...یجوک باحال  چه

صورتم بود.    ی ام جلو  ی پر از کبود  ی . بازورو برداشتم  سرنگ

  ن یبا چن  خواستی از وجودم نفرت داشتم که دلم م  نقدر یا

 .رمی بم یحقارت

ن  یوقت_ به مادرم بگن برسامت زنده  دوست   ست،ی بخوان 

 .نمی اش رو بب افهیدارم ق 

  .که اوردوز کرد گنی نم انیبه اقوام و آشنا حتما
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 پوچ منه  یاونها مهم تر از زندگ ی . چون آبروبافنی م  دروغ 

.  

بازو ام قرار    ی زده   رونیرگ سبز و ب  ی سرنگ رو رو  زیت  نوک

  ن یبار و سوم  ن یدوم  ی کردم. برا  یمواد رو خال  ی دادم و همه 

  .بار هم انجام اش دادم 

  .در کار نخواهد بود یکه مطمئن بشم برگشت  اونقدر

 رونیقم بکه از حل  یعیما  یس ی شروع به لرزش کرد. خ  تنم

  .کردم ی رو حس م ختیری ام م نهیس  ی و رو اومدیم

نقش    سمیخ  ی شاد معشوق پشت پلک ها  ی آخر چهره   در

  .بست

  . میزدی در دست با هم قدم م دست

  !نیحال غمگ نیو در ع  بابودی ز چقدر

 !...دور یل یخ یول کینزد

 " دو سال قبل "

 .فاروق، دست از سرم بردار_
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از رگال رو    زونیآو ی من لباس ها  ی به مخالفت ها  توجهیب

 .دادی و نظر م گرفتیتنم م ی جلو

 .خوشرنگ رو باال گرفت ینفت ین لباس آباو  باالخره

 .همرنگ چشماته _زد: یقیعم  لبخند

 ؟ یخب که چ_

 .دیکش رونیب ی بغلم پرتش کرد و بعد هم شلوار ی تو

 .بپوش تا کت ات رو انتخاب کنم نویا_

اتاق پرو گوشه سالن   یچپ  نگاه انداختم و به سمت  بهش 

 .رفتم

 .اش بودم اریتمام ع ی هفته برده  کی نیا ی تو

نفس   یهر وقت خواست_بگه :  گهیداشت چندروز د  احتمال

 .بزار انیمنو در جر یبکش

جلو  لخت و  خودم   ینگاه   ی سرتاسر  ی نهیآ  ی شدم  به 

 .انداختم



 
528 

 

 .الغر شده بودم یلیام نبود. خ  دهیاز اندام ورز ی خبر

داد که    صیسفت ام تشخ   بای به خاطر عضالت تقر  شدیم  اما

 .قبال ورزشکار بودم

 دیبلند شده بودن. با  ی ادی. زدمیسرم کش   ی موها   ی رو  دست

 ی بشن ول  ی قدر  نیا  زاشتمیوقت نم   چی. هکردمیکوتاه م

 .از کنترل ام خارج شده بود  زیهمه چ نبار یا

و    یانتخاب  ی ها  لباس به تن کرده  رو طبق دستورش  اش 

ا  رونیب ا  نبار ی اومدم.  برا  ستادیخودش پشتم   دنیشپو   ی و 

 .کت کمکم کرد 

 .خواستمی . درست همونطور که می برازنده شد_

از پاکت ب  گاریس  ی و گوشه  دی کش   رونیدست ساز اش رو 

 .لبش گذاشت

 .به من هم تعارف کرد  دیام رو که د رهی خ نگاه

 .برداشتم. با فندک مال خودش رو روشن کرد  یکیحرف    یب
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من،  سرش رو    ی به خواسته  توجهی ب  یدراز کردم ول  دست

سرخ و شعله ورش مال منو هم روشن    شیجلو آورد و با آت 

 .کرد

 . باهاش ی شی م ی خوب ها یبرات . ول ن ی سنگ یلیخ_

به    ی گرفت ولام سوخت و سرفه ام   نهی اول رو که زدم س  پک

ن  ی رو نماوردمی خودم  دلم  نقطه ضعف    خواستی.  و  سوژه 

 .دست اش بدم

  ب ی. واقعا عجداد ی م  رونیدماغ و دهنش همزمان دود ب  از

کوچک و بزرگ رو    ی هااون حلقه    ی ابود که چطور حرفه 

 .ساختیم

 :گوشم گفت ریو ز دیرو جلو کش سرش

  ی ری بگ ادی خوادی براقت خوندم که دلت م ی از اون چشما _

  ! زمی . سر وقتش عز

. مجبور شدم به   دیرو گرفت و به دنبال خودش کش  دستم

 .کنم یط یک یاز اون پله هارو دوتا  تیتبع
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ا  رونیب  ی محوطه هرکس  زی انگدل   نقدریاز خونه  که    ی بود 

 .شدیمحو م

نزد  نیراننده ماش  یوقت   ر یز  گارویپارک کرد، س  کمونیرو 

 .کفشم له کردم و سوار شدم ی پاشنه 

 .دم یبهم نشست که غر ده یچسب درست

  ! برو اونطرف_

 .نه یشیم یحرف من به کرس  گهید  نجایا_

رو  دستم و  گرفت  درحال  ی رو  و  گذاشت  پاش  که    ی ران 

 .شد  ره یاش خ یگوش نیبه اسکر کرد ینوازشش م

 .دم یبهش زدم و خودم عقب کش ی آرنج دستم ضربه ا با

  ه یاز بدشانس  یعوض نشده. من هنوز همونم منته  یچی ه_

 ! اعصاب تر یتو ... ب

 .نگاهم کرد و بعد قهقه زد ی جد یکم 

  . یبانمک یلیخ_
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 . بلند دهنتو_

م _ قدر  ب  ی خوایهرچه  بزن  ممکن    ی بو  یبیزور  امروز   ،

 .مود خوبم خراب بشه  ستین

 :دوختم که گفت رونیبازش گرفتم و به  نگاهم

. پس از    زهیری بدجور به هم م   گهینفر د  هیاوقات تو و    یول_

 .همون اولش خودت رو حرص نده

دان  هیاگر  _ سر  از  مو  دستاکم  الیتار  با  خودم    ی بشه 

 .کشمتیم

 :گفت رفتیاش ور م  یکه با گوش یحال در

 .کنهینگران نباش . اون االن با خانواده اش داره عشق م_

 .نزن یحرف الک_

انداختم    نییاز دستش گرفتم و پا  یجوابم نداد گوش  یوقت 

 .گوشم نشست ری ز یمحکم یلینگذشت که س ی زی. چ

 . کارش، بدتر زدمش یسر برگردوندم و به تالف  یعصب
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 _:دی چفت شده غر  ی دندون ها  ی زد و از الچنگ رو   موهام

.  دمیزجرت م   شتری. پس ب ی بهت! حالم رو خراب کرد   نیآفر

  !...هم تو ...هم اون آشغال رو

 .صورت جمع شده از خشمش انداختم ی حواله ی شخندین

 . ریرو با خودت اشتباه نگ هی. بقییتو  یآشغال واقع_

م  بحثمون باال  ا  گرفتیداشت  سرفه  از  بعد  راننده    ی که 

 !جناب  میدیرس_گفت:  یساختگ

از ماش  دنیبعد از شن  بالفاصله شدم و    ادهیپ   نیحرف اش 

 .وسط کتم رو باز کردم ی دکمه

ول  نیا  بدون افتادم  جلو  کجاست  مقصد  بدونم  با    یکه 

 .ستادمیدور بازو ام ا  یدست دنیچ یپ

 .گوشم لب زد  ری ز فاروق

م  ی هیتوص  هی_ بهت  اکنمیدوستانه  من    نجای.  کنار  بهتر 

 .یبمون

 .ندارم  یمن شوخ  یدونیولم کن تا آبروتو نبردم. خودت م_
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به    "  ی دنده ا  کی"لب    ریبه دستم داد و ز  یکممح  فشار

 .بست شمیر

  یکنارش راه رفتم. باورش سخت بود ول  یجدا شدم ول  ازش

 .مرد بود  نیمن ا ی در حال حاضر تنها فرد آشنا

 .واقعا شوکه شدم میبه باغ که گذاشت پا

کمان   که به شکل فرشته   ییها، فواره ها و درخت ها  آبشار

 .ندبه دست هرس شده بود

محوطه، عطر    ی براق هر چهار گوشه  ی مرمر  ی ها  مجسمه

 ی لباس ها  یکه اونجا بود و حت   یمختلف  ی ها گل   زی دل انگ

 .دیرسی به نظر م بایست گارسون ها ز

 !...خوشکله یلیخ_

 .صبر کن ی. کمشهی فشنگ تر ام م_زد و گفت:  ی شخندین

کردم   یسع  ینسبت به حرفش نداشتم ول   یحس خوب  اصال

 .ام یباهاش کنار ب

 .ادامه دادم  ری و به مس  دهیکش یقیعم نفس
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 .سالم کردناومدن و   شی پ ی ادیز ی ها و مرد ها  زن

ب  نگاه رو  شتریکنجکاوانه  م  ی اشون  با    دیچرخیمن  و  

 .دنیپرسیمن سوال م ی ره از فاروق دربا  حیمل ی لبخند

  ک ی هستم. فقط من رو به عنوان    رشیاون نگفت من اس  یول

 .کرد  یدوست معرف

کدوم    چیاسم ه  یآشنا شدم ول  ی ادیز  یلیظاهر با افراد خ  در

 .به خاطرم نموند 

انگشت روشدمیکالفه م  داشتم با  ضرب گرفتم و    زیم  ی . 

 .گارسون برداشتم ینیاز س ی بلند ه یپا السیگ

  قه یبعد از چند دق  یاز حد تلخ بود ول  شیاش ب  اتیمحتو

 .داره ی ادیز یلیقدمت خ دمیگرم شدن تنم فهم

که مرد    شدمی خسته م  گرانیداشتم از نگاه کردن د  واقعا

 .رفت بونیپشت تر یپوش کیش ار یبس یمسن ول
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سپاسگزارم که امروز به دعوت من   زانیشما عز  ی از همه _

به    زمی برگشت داماد عز  ی جشن برا  نی. ادیپاسخ مثبت داد 

 .خودش هست ی خونه

د  مدت افتخار  که  بود  نداشت  چهره   دن یها  رو    ی ول   میاش 

شده که تا آخر عمر اونو کنار خودم    بم یشانس نس  نیحاال ا

 .نمیدخترم رو بب  ی داشته باشم و با حضور اش شاد 

به فاروق انداختم. از چشم هاش ستاره    یبلند کرده نگاه  سر

 .نبود یمعمول نیو ا  زدی م رونیب

افتاده بود. عصب  ی بیطرز عج   به   کیو    یاسترس به جونم 

  .دمیدستم رو سر کش السیگ  ات یسر محتو

  .ادامه داد  مرد

و دختر گلم که با رقصشون    زی از داماد عز  کنمی دعوت م_

  .مارو شاد کنند

باغ   ییروشنا  ی دفعه همه   کی جمع بلند شد.    قیتشو  ی صدا

  .افتاد دیسف ی رفت و فقط وسط محوطه نور  نیازب
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  .اومدن  نییپا  ی مرمر  ی ها  دست در دست هم از پله  یزوج

  .قرمز زن به لبخند باز بود ی بودن. لب ها بای ز چقدر

  پ ی اون مرد خوشت  ی از همه خنده   شتری. بزدی برق م  نگاهش

  .سوهان روحم شد

  .نشم نیگرفتم تا پخش زم  زیم ی رو به لبه  دستم

  .دیرسیسرد تر به نظر م یچوب یاز سطح اون ش پوستم

پ  ی ا  بوسه  مرد عشق چشم    یشونیوسط  با  و  کاشت  اش 

  .من به شماره افتاد ی هاشو بست و نفس ها

 رونیگذاشتم تا قلبم رو چنگ بزنم و ب  امنهی س  ی رو  دست

  .بکشم

  .دیکشیم  ریت  یلیخ آخه

حساب شده    ی و حرکات  تمیشروع شد. با ر  کی ملو و ال  آهنگ

  .دندیبه محل مورد نظر رس

  .و اعتماد به نفس بود نانی هر کدوم پر از اطم  ی ها قدم
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  .دند یرقصیم  بایقدر ز چه

داشت    یفیکمر لخت زن رو نوازش کرد. حتما پوست لط  مرد

  .کردیکه لمسش رو تموم نم

س کنم  باعث شد ح   د یچک  ن ییکه از چشمم پا  یاشک قطره

  .فرد جهان هستم ن یتر زی رقت انگ

 چرا؟ _

عج  یحس داشتم  انگار    بی که  چاقو    یکیبود.  با  داشت 

  .کردی ام رو پاره م نهیس ی قفسه

م  دیکشیم  رونیب  قلبمو متالش  زدیچنگش  اش   یو 

  .کردیم

  رون یزد دوباره قلبمو ب  یم  ه یبخ  نم،یتو س  ذاشت یم  دوباره 

  .روند ادامه داشت نی و هم دیکشیم

  .کنم کاری چ دونستمینم

از د  دمیو تمام ام  اهامیباورهام، رو  تمام   دن یرقص  دنی بعد 

  .شد کسانیبا خاک  دایو و  الیدان
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بخاطر سالمت  یمن  شدینم  باورم  با    یکه  اون حاضر شدم 

م نابود  دونستمیفاروق که  رو ترک    ی قصدش  منه کشورم 

  .باشه اقتم یل نیکنم، ا

  ی که بعد از خارج شدن از خونمون بهم قول خوشبخت   یکس

  گه یفرد د  هیمنو ترک کرده و حاال با    ی نطوریداد ا  د یو ام

  .رقصه یمن م ی چشما ی دست در دست جلو

  لمسش کنه؟ تونه یم ی چطور

تونستن منو نوازش کنن به تنش    یکه فقط م  ییدستا  چرا

  کشه؟یم

م  یوقت  چرا نگاه  چشماش  م  یبه  چرا    ی کنه  خنده؟ 

  خوشحاله؟

شکست   ی بد  ی از دستم افتاد. با صدا  السیشل شد گ   پاهام

  .کس به من توجه نکرد چیه یول

حوطه بزرگ خورد  که داشتم گوشه اون م  یبه من  کسچ یه

 .نگاه نکرد شدمیم



 
539 

 

ز  ی ها  زمزمه ب  ریفاروق  دامن   شتریگوشم،  به حال خرابم 

 .زدیم

   .گرفتیداست گر م بدنم

 .دهنت رو ببند کنم،یخواهش م  _

  ه ی. اون  نیرو بب  یکه عاشقش  ی مرد_توجه به من گفت:  یب

 .ستین  شتریدروغگو ب

 .من کر شده بودم  یول دادیداشت ادامه م هنوزم 

شکسته    ی ها  شه یاز ش  ی خم شدم و تکه ا  نیسمت زم   به

 .رو برداشتم

بازو ام    عیشد. بلند که شدم سر  ی دادم. خون جار  فشارش

 .رو گرف و داد زد

 ؟یستین یچ یبراش ه  یبفهم ی خواینم_

توجه   یکه جنون سرتاسر وجودم رو گرفته بود، ب  یحال  در

به موهاش زدم    یکه اطرافم حضور داشتند چنگ  یبه مردم

 .گلو اش گذاشت ریرو ز شهی و بعد از خم کردن گردنش ش 
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  ی صدا  هیشد. در عرض چند ثان  ام  رهی وق زده خ  ی چشم ها  با

 .بلند شد انیها قطع و پچ پچ اطراف یقیموس

 .دستم رو گرفت و فشار داد مچ

 .دردسر درست نکن. برسامم آروم باش _

  ه یبه ر  ژنیوارد کردن اکس  نقدری . چرا ادمیکش  یقیعم  نفس

 نییداغ پا  ی اشک ها   زدمیکه م  یهام سخت بود؟ با هر پلک

 .ختن یریم

  ی لیخسته شدم. خ _لرزان و خش دار از بغض گفتم:  ی صدا  با

 ...ادیز

 یبه من  توجهیکرد. ب  رییلحظه حالت نگاهش تغ  کی  ی برا

 .که هرآن ممکن بود رگ اش رو پاره کنم لب زد

 .کشمیمن ازت دست نم_

  ی زد و با چشم ها  ی کردم. لبخند  شتر یدست ام رو ب  فشار

 .شد رهیاش بهم خ اهی درشت و س
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دستم    ی بر رو  یعیداغ ما  انی حرکت دادم جررو که    شبشه

 .راه افتاد

 .کرد  سی کت رو خ  نیشد و آست   ی هردو ما در هم قاط  خون

م   رهیخ واقعا  هاش  قطع   خواستمیدر چشم  رو  اش  نفس 

 .کنم

 !...الیام از دان تیعصبان ایتنفرم از او بود   لش یدل دونمینم

 .خون رو حس کردم دنیفشار دادم. پاش  شتر یرو ب  شهیش

از حد تند اش در اثر ترس هم قابل لمس    شی نبض ب  یحت

 .بود

 رفت. ارزشش رو داشت؟  جیگ سرم

 اشتباه قاتل بشم؟ یکه به خاطر عشق نیا

از    دیباز هم نبا  یفرد روبه روم برام شر خالص بود ول  هرچند

عصبان عمر  کردمی م  ی کار  تیسر  جا   یمونی پش  ی که  به 

  .بزاره

  .و خودم به عقب خم شدم  دیدستم سر نی از ب شهیش تکه
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به سمتم اومد تا بغلم کنه و مانع از افتادن ام    عیسر  فاروق

  .سرد شدم  یمن از پشت مهمون آغوش یبشه ول

سرما  ی عطر گرفت.  بر  در  رو  مشامم  ها  ی آشنا    یی دست 

 !ی قو

چشم هامو باز کردم  و صورتش    ی اریلحظه هوش  نیآخر  در

  .دمیرو د

خوشرنگ اش پخش صورتش، منو    ی کرده بود و موها  اخم

  .دادیبه آغوشش فشار م

 ی. رد خوندمی گونه اش کش  ی ام باال بردم و رو  نیخون  دست

  .موند. لبخند زدم

  .مردم یم کاش

  ی نجور یمن و او هست ا  دارید  نیخدا خواستم اگر آخر  از

 .لبخند من در ذهن اش بمونه  ریباشه که تصو

حق  نیچن  نه ما    یوقت  ی ا  رانهیمرگ  سر  پشت  همسرش 

 .کنهینگاهمون م ی و با کنجکاو  ستادهیا
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فاروق و    دنی تار دو  دی باز و د  مهین  ی همون چشم ها  ن یب  از

 .بود دنیاش قابل د ادیداد و فر

 .کرد ی فقط بغلم کرده بود و نگاهم م یول  الیدان

  .افتاد و چشم هام بسته شد نییلحظه، دستم پا نیآخر

*** 

چشم باز   خواستی. دلم نماومدیسرم م  ی پچ پچ باال  ی صدا

  .کنم

اجنب   ی همه   از و  حاضر  حضور    یافراد  جمع  اون  در  که 

  .داشتند متنفر بودم

ت خوش  به صور  ی در پ  یمشت پ  ن یچند  خواستی م  دلم

  .تراشش بکوبم

  بدم و داد بزنم که چرا؟  تکونش

  بود؟ یچ ی که سرم آورد یی بال نیا لیدل

 ،ی بود  چه یدلم خواست، باز  گفتی وحشت داشتم. اگر م  اما

  وست دوستت نداشتم چه؟ چیه ای
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ا  نه اگر  نداشت.  م  نیامکان  ه  افتاد ی اتفاق  که    چ،یمرگ 

  .خورد یبه نامم م یقطع ی نابود

از سر اجبار پلک باز    یشونیپ  ی رو  ینشستن دست گرم  با

  .کردم 

اش    یچی که نشونه گرفت، گردن باند پ  ییجا   ن یاول  نگاهم

 ی مونیاحساس پش  یمغزم فقط کم  ی نقطه ها  نیبود. در آخر

  .داشتم

  !به خاطر با ارزش دونستن اون نه

خودم خوار کردم که به    نقدریکه ا  نیناراحت بودم از ا  بلکه

  .باشم یفکر قتل کس

ن  نگاه با  و  پ  ی اومد_گفتم:  شخند یازش گرفتم   ی روزی مثال 

 ؟ی ر ی ات جشن بگ

  ی . تو اونقدرین یرو خودت بب   قتیحق  خواستمینه، فقط م_

م فکر  ن  یکنیکه  ارزش  با  ایستیبراش  اندازه  به  که   ی . 

اون از خودت    ی برا  ی . تو حاضرستیتو ن  ی دلبسته  یعاشقش
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 یی هانشد در عوض از دست دادن بچه   یاون راض  یول  ی بگذر

 .ره یطرف تورو بگ  ستن،یکه از خون خودش ن

. کمک اش رو  دی کش  ری سرم ت  یبشم ول  زیخ  میکردم ن  یسع

 .ام رو به تاج تخت دادم هی رد نکردم و تک 

 ه؟یمنظورت چ_

  دا یمدارک از پدر و  ی سر  هی_هاشو بهم دوخت و گفت:  چشم

انگار    یبزرگن. ول  یلیخ   کردی در دست داشت. خودش فکر م

 درافتاده؟ یبا ک دونستیشده بود. نکنه نم وونهید

 !ستیهر حال مهم ن به

و پسر  د یدته  دایو  پدر  بابا  ی اش کرد دختر  صدات    ییکه 

و    خوادی نفر رو م  هی. اون فقط  کنمیرو سر نگون م  زننیم

 !اونم دخترشه

 .به اهداف اش کنه دنی رس ی حاضر نوه هاشو فدا یحت
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موند. عشق   یداد و دست خال   لیتمام مدارک رو تحو  الیدان

هست  یلیکه اون همون دن نیحاال توهم ا ای الیبه دان دایو

 .بشه دهی که دلداده اش بود باعث شد بازم بخش

  د یگونه ام کش  ی طرفم خم شد و دستش نوازش وار رو  به

ن  _: ا  ؟یست یمتوجه  با  انتخاب کرد.  که    نیجون بچه هارو 

ممکنه    دونستی رهات کرد. م  ی چنگ من  ی تو  دونستیم

 دست  ،ی دینداد. خودت که د   ت یاهم  یهر آن بکشمت ول

وجود    یوقت برسان  چی. انگار هدی رقصیدر دست همسرش م

 !نداشته

 حرفاتو باور کنم؟  دیچرا با_

 .ام کاشت یشونیوسط پ ی طرفم خم شد و بوسه ا به

اون_ من  همه   یچون  از  پرده  االن  تا  که   قیحقا  ی بودم 

  یتا تو بتون  کنهیبرداشته. من هستم که دروغ هارو برمال م

رو   یخوش  الی. وگرنه تو هنوز همون  خ ینی هارو بب  تیواقع

 .پزشک زحمت کشه کیتو ،  الِ یکه دان ی در سرت داشت



 
547 

 

چه اومد و صورتم در دست گرفت. چشمه اشک من    جلو

 شد؟یش اومده بود که خشک نمسر ییبال

 ؟  هیعیطب  ریغ  هیهمه گر نیا

برا  یحال  در رو  اش  شست  انگشت  کردن    ی که  خشک 

 :گفت د یکشی چشم هام م  ریز ،یسیخ

 ه؟ یرفته که اون ک ادتینکنه _

 !باشه باتو ... فرق داره  یهر چ _

  بهم زل زده بود گفت  کیو همونطور که از نزد  دیخند  آروم

  دروغ دادم؟ یلیمن خ  یکنیکر مف _

ام کشته. ما هر    الیاز من! آدم کشتم؟ دان  شتریب  دیشا  اون،

تا    میام خنجر زد  ی خود  می. از پشت به ت می کرد  انتیدو خ 

 .میخودمون فراموش کرد تیانسان ،ی. گاهمیزنده بمون

با فشار انگشت ام    گهید  یکیهارو به دستور    یلیمغز خ   من

 .رو ماشه ترکوندم
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که   یسالخ  ی رو برد به اتاق عمل برا  ییاون، جوون ها  یول

تن به    ی چارگی بود و از ب  یبه زندگ  دی چشم هاشون پر از ام

 !بدن خودشون دادن ی فروش اعضا

 .زنده بمونن زانشونی حداقل بعد از مرگ، خانوداه و عز تا

ش  شونه از  داشتم  چرا  داد.  فشار    خ ی  قیحقا  دنینهامو 

 بستم؟یم

درونم    ی والیه  یتونیم  ،ی ! تو چون از من متنفرنیپس بب_

ات رو به زور    یالیخ  ی . پس فرشته یعاشق اون  یول  ینی رو بب

که درون روحش    یاهیس  ی وال یتا ه  ی ش نشوندشونه ا  ی رو

 .اد یرخنه کرده به چشمت ن

 !تر از من رهی و ت کی تار یحت دیشا

  .شدمتخت بلند   ی زور از رو به

برام    یبخورم ول  نیو هر آن ممکن بود زم   خوردمیتلو م  تلو

 .نداشت یفرق
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 ی خوایم  ی. چرونی برو ب  گهی. دی حرف زد  ی به اندازه کاف_

 ازم؟ 

 .استراحت کن ای. بکنمی من ولت نم_

 .رو زمزمه کردم و به سمت در رفتم  "به درک"لب  ریز

 .رمی خودم م_

  یی عطر آشنا  ی که دسته رو فشار دادم و در باز شد بو  نیهم

 .به مشامم خورد 

و خ  سرم باال گرفتم  ها  ی ره یرو  رنگ اش    یخاک   ی چشم 

 .شدم

 !بود خودش

گونه ام   ی اومد و بازو ام رو گرفت. کف دستش که رو  جلو

نشست. خمار شدن چشم ها و کج شدن گردنم دست خودم  

 .نبود

 .اش بلند شد  یشگ یو آروم هم  نیدلنش  ی صدا

 !برسامم_
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اشک آلودم بهش دوختم. خواستم سر جلو ببرم    ی ها  چشم

ق  شدم. فارو   دهی به لب هاش بزنم که از پشت کش   ی و بوسه ا

  ی متر  یلیم  تونستمی تنم رو چفت خودش کرد که نم  ی طور

 .تکون بخورم

 .اش رو گرفت قهیبرد و  ورشیبه سمت اش  الیدان

 !ولش کن حروم لقمه_

طرز ممکن فشار    نیاش رو در دست گرفت و به بدتر  مچش

 .داد

 !نه من ،ییانجام بده تو نکارویا  دیکه با یاون_

م  بحث باال  صدا  یداشت  که  ظر  ی گرفت  و  به    یفیزنونه 

 .گوشم خورد

 فاروق! دوستت به هوش اومد؟_

از سوزش درونم م  ی لبخند  با جلو رفتم و    دادی که نشون 

 .به سمتش دراز کردم یدست
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با   ییاون بحث وسط باغ! افتخار آشنا  ی برا  دی سالم، ببخش_

 رو دارم؟  یک

از    خواستمیم   یداره ول  المی با دان  ی چه رابطه ا  دونستمیم

 .زبون خودش بشنوم

 .داشتم دیام ییهنوزک کور سو یبود ول  احمقانه

 .زد. چقدر صورتش خوشکل بود ییبایز  لبخند

 .بودن دهی در کش درشتش چق ی ها چشم

 !...تر از من فیتر از من بود. ظر دیسف

 .دوستانه فشرد یلیرو گرفت و خ دستم

 .کنارم پی خوشت ی آقا نی هستم. همسر ا  دایسالم، و_

آشنا    زمیعز_بهش انداخت و با اشاره سر به من گفت:  ینگاه

 .یشینم

 !...رو  گهیهمد میشناسیم_زدم و گفتم:  ی شخندین

 .شد کیبهم نزد شتریباال انداخت و ب ییابرو
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 د؟یدیجدا؟ چه جالب... من خبر نداشتم. چطور همو د_

ر  یمیقد  ییآشنا  هی_ ب  شه یو  داشت.   نیدار  وجود  ما 

  ض ی از مر  یک یبود.    رانیکوشا ا  ی که آقا  یبه زمان  گردهیبرم

درمان و نجات داد، منم باور    ی قول و عده  یهاشون بودم. کل 

  .کردم 

شان  اما کاراز  آخر  همون  بدم  تو  ی س  گذاشت    ی دستمو 

 .پوست گردو و جوابم کرد

 .برخالف نظر دکتر، من هنوز زنده ام یول

 .زدی فقط لبخند م یشده ول  جیصورتش مشخص بود گ از

ها   نییپا  نگاهم رد  و  پ  یپ  ی انداختم  مچ    ی رو  غیت   یدر 

 .دمی دست اش رو د

کس  به م  ی خاطر  خودش  همسر  بار    نیچند  دونستیکه 

 .کرد یاقدام به خودکش 

 وفتم؟ یحال ب  نی روز به ا  هیممکن بود منم به خاطرش    یعنی



 
553 

 

ب  جلو اومد و دستم رو گرفت. خطاب به چهره متعج  الیدان

گفت:  دایو فاروق  برافروخته  باهات صحبت    دیبا_و صورت 

 .کنم

شوک کارش بودم که پاهام فلج شدن. دنبالش    ی تو  اونقدر

خ   دهیکش سرعت  با  پا  ی ادیز  یل یشدم.  رو  ها    ن ییپله 

 .رفتیم

 .رو باز کرد و مارو داخل کشوند  یاتاق در

داد و دست هاش دو طرف سرم ستون   هیرو به در تک   تنم

 .کرد

 .تنگ و حلقم خشک بود منفس

  کرد؟ی نگاهم م ی نجوریچرا ا 

 .خوش رنگش پر از احساس بود ی اقهوه ی چشم ها  داخل

قلبم گذاشت. با دست هاش صورتم   ی اومد و سرش رو جلو

ها انگشت  قاب گرفت.  ز  ی رو  رو  هام    ری شست اش  چشم 

 .دیکش
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بار    نیدوم  ی . برالرزهی بدن تنومند اش داره م  شدی نم  باورم

 .کردی م هیداشت به خاطر من، در آغوش خودم گر

وار و خط به خط   الوگیفاروق د ی حرف ها  یبیطرز عج  به

م  ی جلو کشاومدنیچشمم  درد  اونقدر  که    دهی .  بودم 

 .مطلق تنها احساسم بود یحسیب

 .ختی ر نییبار پا نیهزارم ی سر که بلند کرد قلبم برا یول

ها  مرد با چشم  من  منگاه  سیخ  ی جذاب  . چطور  کردیم 

  باشم؟ تفاوتیب تونستمیم

تشنه    ی نرم اش رو به لب ها  ی رو جلو آورد و لب ها  سرش

 .من چسبوند

. پاهام    دنیچی به عادت قبل، دستام دور گردنش پ  ناخودآگاه

  ی که دور کمرش حلقه شن و بعد دست ها  کردنیالتماس م

خودم رو کنترل    یبزرگ و سردش باسنم رو فشار بدن. ول

نکنم. ضربان قلبم از فکر کردن بهش    ی رو  ادهیکردم که ز

 .باال رفت
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  توتستمیعاشق کور و کر هست. من نه م  گنی که م  درسته

 .و نه بشنوم نم یرو بب قیحقا

م  فقط لب   خواستی دلم  حرکت  اش.  ببوسم  ابد    ی هاتا 

 .پوستم رو حس کنم ی نرمش رو

 .دیمانندش خز شمیابر ی موها  نیب دستم

کننده    وونهیبوسه برام د  کیهمه حس آرامش فقط از    نیا

 .بود

  ی ول   میزدیفس نفس م. هر دو ندیعقب کش  یکم  باالخره 

 .من مطمئن بودم گونه هام سرخ شدن

 .دهانمون بود نیقفل بزاق کش اومده ب نگاهمون

 !من ی اتور ینی پسر م_

خمار بستم از لفظ قشنگش! بعد از مدت ها لقب    چشمام

 .که متخص خودش بود رو به زبون آورد ینیریش

 .گوشم کاشت و لب زد ریز یسیخ ی بوسه
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نفسم،  _ عمرم،  جانم،  دارم.    گانهیدلبرِ  دوست  عشقم 

 !. مجنونتموونتمید

وصال هرچند    یگرفت. از خوش  دنیهام دوباره جوش  اشک

 که کوتاه باشه بود؟

 قبلش؟  ی دور   یناراحت ای

  ر یقلبش گذاشتم. اگر ضربان اش ز ی بلند کردم و رو دستم

 .دش رو باور کنموجو  تونستمیم دیشا تپد،یدستم م

  ش یب  ی و وهم  الیمرد من واقعا به من برگشته. نکنه خ  که

 ست؟ین

بود، وحشت    الیخ   هیشب   شتریآتش خواستن اش که ب  نیب

 .زدی اتفاق به جونم چنگ م  نیدروغ بودن ا

لب    ی انگشت رو  ختی ریم  نییکه اشک از چشمم پا  یدرحال

 .فاصله انداختم نمونی سرخ اش گذاشتم و ب ی ها

 .خش دارم بلند شد ی صدا

 .ی تو منو رها کرد_
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 .شونه هامو گرفت و نگاه نگرانش رو بهم دوخت عیسر

 !. باور کن ستی ن نطوریا_

 .زدم یتلخ لبخند

اون زن دست من دور دستت حلقه نبود؟   ی پس چرا جا_

 کردن؟ ینم قیچرا مارو تشو زدم؟یچرا من بهت بوسه نم

 .جوابم بده که کنترل ام از دست دادم و داد زدم  خواستیم

بد_ نجاتم  نبود  قرار  بر  ؟ی مگه  دادم  اجازه  درد  تا    ی با 

 !ی . تا منو با خودت ببرشمیپ  ی برگرد

 .اش رو گرفتم و داد زدم  قهی

چ _ وقت  باز  شد؟یاون  شدم.    چهیمن  فاروق  اون  دست 

 بهم دست بزنه؟ خواستیم یدونیم

همون   ال یخ داره.  و  داشت  منو  تن  مهر    یلمس  تو  که 

 .ی دیرو بهش کوب  تتیمالک
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شدن مردمک هاش    یباره سرخ شد. وحش  ک یهاش    چشم

چشم اش قابل    ی دیبه سف  یخون  ی و حمله ور شدن رگ ها

 .بود دنید

برداره    زی ضرب من رو کنار زد و خواست به سمت در خ  به

 .که از پشت کمرش رو گرفتم

زده اش گرم بود.    خیبار، تن    نیاول  ی . برازدی نفس م  نفس

 .گرفت یگرم که نه، داشت گر م

  !آروم باش_کتف اش زدم و گفتم: ی رو ی ا بوسه

 .رو فشار داد و خواست کنارم بزنه دستم

 .نزار منهدم بشم . ولم کن.رمی میدارم م _

 .ستی االن وقتش ن_

 .د یو تنم به در کوب دی به طرفم چرخ یعصب

 ... برسامم نگو که _

 ؟یچ_
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 ...تورو_

 .معلومه که نه! اجازه ندادم _

بود چطور  ینگفتم در حال  بهش به تخت بسته  تنم    ی که 

م  نه یس  ی رو  سیخ  ی بوسه ها اندامم    کاشتیو شکمم  و 

 !غون بشهدا خواستمی. نمکرد ی م نیتحس

 .زد و موهامو نوازش کرد ی لبخند

 !اش کشمیم_

اسلحه وصل به کمرش قرار    ی وحشت به دستش که رو  با

 .داشت نگاه کردم

 ؟ی شد وونهید_

 .ستیبرام مهم ن گهید_

 .رو قاب گرفتم  صورتش

 .می حرف بزن  دیبا_
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.  دیکش   قیعم  یباز کرد و نفس  یاش رو عصب  قهی  ی باال  دکمه

 .کردمیکه روش بود رو حس م ی فشار

 .. بهم گوش بدهکنمیازت خواهش م  ال،یدان_

در بلند   ی تقه  ی بزنه صدا  یکه دهنش باز کرد تا حرف  نیهم

 .شد

 رون؟یب دیایب دیخواینم زم،یعز_

. انگار دوباره به سرم دمیعقب کش  دایو  ی صدا  دنیاز شن  بعد

 .شد  دهیصاعقه کوب

 .زدم  یو لبخند تلخ دم یشونه هاش کش  ی رو دست

 .کننیبرو... صدات م _

 .سوزش کف دستم رو حس کردم تازه

 .پنهون اش کردم بمیج ی داشت. تو ی زیخونر

ا  قبل دان  نیاز  دستگ  ی حرکت  ال یکه  و    ره ی کنه  گرفتم  در 

  .زدم رونیب



 
561 

 

 .روبه روم شدم  ی بایدختر ز  نهیبه س نهیس

 .نحس و طلبکار فاروق بود افهیسرش ق  پشت

  چشم  دهیباالپر  ی ابرو  ی تا  کیبا    بیدست به ج  یچه حق  به

 رفت؟ی غره م

  دم یشنی رو م  دایو  ی بهش ازشون دور شدم. صدا  توجهیب

 .کردیم  جشی و سوال پ  زدی که حرف م

خونه؟ واقعا اوتقدر بزرگ و درندشت    ایقصر بود    دونستمینم

 .گم شدم یبود که به راحت 

 .ها گذاشتم لهیم ی سمت تراس رفتم و دستم رو به

 .کردیهام داشت خفه ام م  هیر ی هوا نیسنگ  حجم

 .نفس بکشم  تونستمیبود که نم نیا  بیعج

 .کمرم نشست و منو به سمت خودش چرخوند ی رو یدست

 فاروق چش بود؟  نیاشدم.  رهی سرخش خ ی چشم ها به
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از ال  فکم داد.  به هم   ی دندون ها  ی گرفت و محکم فشار 

 هان؟  ی کرد یباهاش چه غلط یرفت_:دیچفت شده اش غر

ول   ساق کنم  جدا  خودم  از  تا  گرفتم  رو    یدستش  توانش 

 شده بود؟ اد یز تقدرینداشتم. چرا زورش ا

م   استخوان له  داشت  شدم  شدیصورتم  موفق  باالخره   .

 .عقبش بزنم

 .صورت برافروخته اش داد زدم روبه

 به تو چه؟_

تو به من    زیهمه چ   ؟ی به من چه؟ احمق شد  یچ  یعنی_

  .شهیمربوط م

  ی کنیفکر م_اش زدم :   نهیبه قفسه س  ی ادادم و ضربه  هولش 

  ؟یختیر سهیدس دونمینم

  .کرد یپررنگ اخم

  ه؟یمنظورت چ_
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حرفات دروغ بود. به    دونمیمنو خر فرض نکن فاروق... م _

  .انجام نداده لیرو بدون دل  نکارایا  الیهر حال دان 

 .به موهاش زد و دستم گرفت یچنگ

 .توفی. راه بی شی تو آدم نم_

  .دادی و زخم دستم رو فشار م دیکشیدنبال خودش م منو

ز  از و جه  ادیدرد  بود. سرخ شدن   دنیصورتم جمع شده 

  .کردمی خون به گردنم حس م

گم شو  _. هولم داد و گفت:می زد  رونیبزرگ ب  ی اون خونه  از

  .نیبش

  .اش هنوز پشت فرمون منتظرمون بود  راننده

  .رفتارت تموم کن نیا_

  !یقشیال_

 ؟یگرفت شی دادم آت حیچرا؟ چون که بازم اونو بهت ترج_
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تو سرنوشت   ؟یانتخاب کن  دم یبهت اجازه م  یکنیفکر م_

تو فقط من هستم. فاروق! دور اون رو خط بکش. به هر حال  

نم بخوادم  خودش  زن  ادی ب  تونهیاون  که    یطرفت.  داره  رو 

 .وار عاشقشه وونهید

 .خفه شو_

. یکه تو مال من  یو بفهم  ی گوش بد   دی! بازم یعز  شمینم_

فهم    ری. شیبه اون برس  زارمی من نم  یاگه خودتو بکش  یحت

 شد؟

حواله    ینگاه کردن بهش مشت  یزدم و بعد از کم  ی لبخند

 .فکش کردم

جواب هام کامال عادت کرده بود،    نجوریمدت به ا  نیا  ی تو

 .تکون داد ی و سر دیپس فقط خند

جواب ضربه ام رو    خوادیبرداشت. فکر کردم م  زیطرفم خ  به

 .د یدهنم کوب   ی صورتم قاب گرفت و لب هاش رو یبده ول
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که دست هام کنارم افتاده بودن   اد یشوک بودم. اونقدر ز  ی تو

 .و بدنم مثل چوب خشک شده بود

 .شدیگرد نم نیاز ا شتریهام ب چشم

 .دمی بود رو د ستادهی که پشت سرمون ا یکس یوقت

  ال یبه خون نشسته دان  ی به خودم اومدم. چشم ها  باالخره

 .واقعا ترسناک بود

اون    یفاروق گذاشتم تا پسش بزنم ول  ی شونه ها  ی رو  دستم

 .شده بود یوحش  یبی به طرز عج

م  ی جور لب  آخر  گرفت یازم  تر  ن یانگار  مهم  کار    ن یو 

 .شه یزندگ

ز  بالخره و  شد  جدا  صدا  ری ازم  با  بلند  ی گوشم   ی نسبتا 

 .بود نیریش_گفت:

 !ی عاشق شد  ی به به نگفته بود_

 .رو گرفته بود  دایشدم که دست و ی رمردیبه پ  رهی لرز خ با
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م  هر نگاهمون  لبخند  کردنیسه  و  گرفت  کمرم  فاروق   .

 .زد  یقیعم

 .م یقربان؟ بگو زندگ هیعشق چ _

م  یقدم  الیدان نکنه  برداشت.  جلو  راه    خواستیبه  دعوا 

 بندازه؟ 

 .فقط نگاهمون کرد یآن منتظر فورانش بودم ول   هر

 .اش قلبم به درد اومد   ینیخون از ب  ی کهیشدن بار  ی جار  با

 تحت فشار بود؟  نقدریا یعنی

به سمتش رفتن. منم خواستم به طرفش برم که فاروق    همه

 .به مچم زد یچنگ

 .تکون نخور_

به موندن دراونجا ، سوار    رمردیاز رد کردن دعوت اون پ  بعد

 .میشد نیماش

رو حس    الیماتم گرفته و پر از غم دان  افهیلحظه ق  نیآخر  تا

 .کردم 
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  .دیکش  رونمیام گرفت و ب قهیاز   میکه شد ادهیپ

 .دمیبه طرفش چرخ یعصب

 ؟یکنی م یچه غلط_

 : کرد و گفت حواله ام  ی شخندین

 .به زور اقدام کنم دی. با یشی با زبون خوش آدم نم_

  .دمیرسیداشتم به جنون م واقعا

هاش به   گاردیدست و پا زدم تا از دستش رها بشم باد  یوقت

 .گرفتنم ییسمتم اومدن و چندتا

 .افتاده بود دیشد ی زیدستم به خونر ادیز  ی خاطر تقال به

 .نبودمقاومت در تنم  ی برا یداشتم و جون جه یسرگ

کاناپه بلندم کرد. آروم کت از تنم    ی طرفم اومد و از رو  به

 .دی کش رونیب

 .مچ دستش گرفتم یول ارهی لباس رو هم در ب خواستیم

 . نکن_
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  .دکمه رو باز کرد نیبهم اول توجهیب

لباس    یول  دی کش   رونیپاهام زانو زد و شلوار ب  ی جلو  یحت

 .اوردی در ن  رمیز

گوشه اتاق   ی ا   شهیبغلم گرفت و به سمت حمام تمام ش  ریز

 .کرد تیهدا

ول  پر :  یحرص  گفت  ا_آروم  خودت  و  من  با    نکارویچرا 

 ؟یکنیم

به    ی اش لرز  ی داد. از سرد  هی تک  ارویام رو به د  حسیب  بدن

 .تنم افتاد 

رو پر کرد و سمت راست دوش رو باز و  چپ اتاق وان  سمت

 .کرد  میاش تنظ  ی و سرد یگرم

 .کرد سم یخ و آب ولرم   دیام کش بازو

مبهم اش   ریتصو  تونستمیم  یخمار شد . به سخت  چشمام

 .نمی رو بب

 .کرده بود و نگاهش غم داشت اخم
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 .رفت نی ام کامال از ب دی موهام د ی شامپو رو ختن یر با

ا  بیعج  برام از  بعد  ب  نیبود  ، چرا شورتم  ادعا   رون یهمه 

 تا سواستفاده کنه ؟  دینکش

اون تکه پارچه    کردیکه سرم با سشوار خشک م  یحال  در

 .ام اونقدر گرما داد تا مثل قبل بشه سیخ

 .کردی . انگار با خودش غر غر مگفتیم ییها زی لب چ ریز

 .دم یدو کلمه اش رو شن  فقط

 " ی بچه دار "

 .کاناپه انداختم ی رو خودم

مصمم تر از ابن    یولم کنه ول  گهیدل دعا کردم بره و د  در

 .حرف ها بود

  .به تنم کرد و باند دستم رو بست لباسم

 .تخت ام خوابوند ی منو رو یحت

 ! چشماتو ببند پسرک_
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 .بود ی مقو جات یکه شدم کنار دستم پر از غذا و سبز داریب

  .دمی رو به سمت خودم کش ینی شدم و س  بلند

مقاومت    ی برا  ی کدوم لب بزنم ول  چیبه ه  خواستینم  دلم

 .داشتم ی به انرژ ازیبا دشمنم ن

  میتسل  یحالی به خاطر ب  ی چطور   روز ید  اومدیم  ادم ی  یوقت

 .کردمیاش شدم لقمه هامو بزرگ تر م 

ه   خواستی نم  دلم ول  چیبه  کنم  فکر  تر  یکس   نیبزرگ 

 .بود الیبخشش متعلق به دان

فقط   اومدیچشمم م  ی چشم هاش جلو  ریلحظه که تصو  هر

 .کنم هیو گر نمیبش  خواستگیم

 ... ها ساعت

 ... ها  روز

 ... ها ماه

 ... هاسال
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  ...تا آخر عمرم دمیشا

من بهش اسم  کتیت  کیکه با    یعسل  ی رو  یگوش  دنید  با

 .بود بلند شدم و برش داشتم ده یچسب

 .خاموش شده بود نستاگرامیصفحه ا داخل

 .به گلوم چنگ زد  ی بغض بد جی اسم پ دنید با

Kosha.family 

و  الیدان گج  دای،  دهن  بهم  خوشگل  بچه  دوتا  اون    ی و 

 .کردنیم

پرفکت اشون نوشتم چقدر    ی پست ها  ریها ز  ی اعقده   مثل

 ؟  ده یچه فا ی. ولرسنی حال به هم زن به نظر م

  ب یاشون کرده بودن ع  دیکه تمج  ی هزار نفر  نیچند  نیب

 اومد؟یمن کحا به چشم م  ی ها ی ریگ

  .به شدت پر بود دلم

  ی . براکردینم   غیکردنم در  ی روان  ی برا  ی کار  چیاز ه  فاروق

 .داشت ی راهکار زی همه چ
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پرت کردم    وار یرو به سمت د  ی من رو جز جگر بکنه. گوش  تا

 .دم یو باز شدن قطعات اش رو د

 .دمیخودم کش ی تخت و مالفه رو ی رو رفتم

 ... بهش لعنت

 !فیضع  ی ادی ، ز  یتنها بودم و حت  ی ادیز  دنی جنگ  ی برا  من

دوباره اومده خودش    دونستمی. مرم نشست کم   ی رو  یدست

 .به رخ بکشه

 .کرد به حرف زدن شروع 

 . ی دار یب دونمیم_

 .اروم اروم فشار داد تنم

  ! ری صبحت بخ_

ام    یروان  شتری سر اصل مطلب ب  رفتیدفعه نم  کیکه    نیا

 .کردیم

 .رو از سرم دراوردم  مالفه
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 چته ؟ _

 .زد  یتلخ لبخند

 ؟ ی کرد  هیدوباره به خاطرش گر_

 .چشم هامو به هم فشار دادم یعصب

 اخه به تو چه ؟_

 . یفکر کنم قبال جوابتو دادم. چون تو مال من_

 : دمیدستش زدم و غر ریز

 !... ی ا  گهیخر د  چی. نه تو و نه هستمین  یک  چ یمن مال ه_

  .زد ی ا قهقه

 ! وبه؟ پس خ کنمیکه من فکر م هیخر منظورت همون_

 . حله ؟یش یاونم نم ی . برایمال من باش  ست یقرار ن اگر

 .ملتهب ام بهش دوختم ی چشم ها 

 ؟ی تو عاشق من_

 ؟  یپرسی چرا م  _: دیخند  اروم
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 . زدمبه موهام  یچنگ کالفه

 ؟  هیاجازه ندارم بدونم ؟ دردت چ یعنی_

 ! نه_

 .حواله صورتش کردم ی شخندین

 .گفتیراه نم یب شگریپس زن ارا_

 . کرد یقیعم اخم

 ؟ ه یمنظورت چ_

  . هستش الی. دانستمی، من ن درد تو _

که  _ تاوان همه چ  یِمی قد  نیغده چرک   هیاون  پس    زو یو 

حاال هم چشماتو ببند و برو بخواب. استراحت بهتر  .    دهیم

 .برات

 ؟ ی که عاشقش بود ی؟ همون نیغده چرک_

گوشم بزنه که    ر یز  یلیخواست س  یکرد و عصبنگاهم   یکم

 .کردمانگشت هام   ریمچش اس
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با انکار خودتو   گهی. د  ی شد  زی رقت انگ  یبسه ! به اندازه کاف_

 .مسخره نکن

 .ستادمیسرش ا ی شدم و باال  بلند

 ؟ یبهش اعتراف کن  ی خواینم _تمسخر گفتم : با

 یخال  وبتیمغز کرم زده و مع  ی تو  ریت  هیدر عوض    دیشا_

 .کرد

 تو ذهنت چپونده؟ یخزعبالت ک نیا_

 .زدم   ی شخندین

 .یگرفتی گر نم ی نجوری هست. اگر نبود ا ت یواقع نایا_

 ؟یکنی بهت ثابت کنم که اشتباه م ی خوایم_

  .بکن_

 .به جلو اومد و دستاش دور تنم حلقه کرد یقدم

  .گردنم گر گرفتم ی لب هاش رو  تنیتش با
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. دست هاش تنم لنس و لب هاش کردیم  ی شرویپ  عایسر

  .زد یم  کیگوشتم م

  .دیزورش بهم چرب  یهولش دادم ول  یعصب

  .تخت پرت شدم  ی عقب به پشت رو از

  .کمرم نشست ی سرش قفل و رو ی هامو باال  دست

  .دیکشیم رونیکمربند شلوارم ب داشت

 ادتیوقت    چیکه ه  کنمیبهت حرفمو ثابت م  ی امروز جور_

 .نره

 .کنار تخت  یبه سمت عسل  دمیکش دستمو

 .ومدی تنها راه نجاتم به نظر م ی ا شهی گلدون ش اون

 .تا ولم کنم    زدمی داد م ی. عصب زدیچنگ مهامو  نهیس

 .سر دادم سمت چپ و گلدون چنگ زدم  خودم

 .دمیکردم و محکم به پشت سرش کوب بلندش

 .هاش گرد شد و نفسش بند اومد  چشم
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نگاه    شیو کف خون  دیپشت سرش کش  یدست  مبهوت رو 

 .کرد

 .دیتنم سر  ی جون اش رو  یام شد و بعد جسم ب  رهیخ  یکم

 .زده داد زدم و به کنار هولش دادم  وحشت

 .افتاد نیزم ی بزرگش سر خورد و رو  جسم

 .رفتینم نییباال و پا  شکمش

 کشته بودمش؟  یعنی

 .زدم رونی توجه به اون از در اتاق ب بدون

 .هارو مرخص کرده بود گارد یباد ی همه 

 .دیرسی به نظر م یخال  ی ادیخونه درندشت ز اون

 .دمیدویم ابونی ها تو خ  وونهیثل دخودم که اومدم م به

 .دمینپوش ی زی حس سوزش کف پام متوجه شدم که چ با

 .خوردیضعف خودم حالم به هم م نیا از

 .کشوندیقاتل شدن داشت من رو به جنون م فکر
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 .رفتینم  ادمیآخرش  ی نگاه لحظه  اون

  .دادم   هیتک واریاز د ی گوشه ا به

 .هوا سرد بود یلیخ

 .کردنیبهم نگاه م یبیبه طرز عج مردم

 .بهم دست داد خانمانیب ی حس آدم ها واقعا

 .ام بود نطوریهم

 .داشتم  جه یبهش زدم. سر گ   یام خشک شده بود. چنگ  گلو

 !ی ... از غربت و دورزی . از همه چدمیترسیم

  .درد قاتل شدن. واقعا نگاه اخرش ثبت در ذهنم بود از

  ؟ی چ مردی م اگر

  ؟یچ شدیدستم به خون الوده م اگر

  برسم؟ الیبه دان تونستمیم یعنی

  کنم؟ داشیپ ی چه جور اصال

  کنم؟ دای ممکنه نجات پ یعنی
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که با  ی جلو پاهام مبهوت به خانم بلوند یافتادن اسکناس با

 .ام شده بود نگاه کردم رهی تاسف خ

 بهم؟ دادنی که صدقه م دم یرس ییجا به

 من؟ اونم

 .دیکارت به کجا رس برسام

 .و سرما به لرز افتاده بود تی از عصبان بدنم

ها  کم پول  تعداد  ها  ییکم  عابر  پرت    ی که  جلوم  دلسوز 

 .شد  شتریب کردنیم

 .شونه ام سر بلند کردم  ی رو ینشستن دست  با

  ش یت یری. با لهجه بکردیبهم نگاه م  بایز  ی با لبخند  ی ردخت

 :دیاش پرس ظیو غل

 حالتون خوبه؟_

 !...یچه سوال جالب حالم؟
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نم  واریبه د  دستم بلند شدم.  و  زانو    ی رو  تونستمیگرفتم. 

 .سمیخشک شده ام راست وا ی ها

 .آقا ... پوالتون افتاد_

 .ستمیمن گدا ن_جون لب زدم : یب

 .که دنبالم راه افتاد د ید یصورتم چ ی تو دونمینم

 بازومو گرفت؟  ریز  چرا

 نبودن؟ خیها مگه   یخارج اکثر

 ادی  شدنیم  کیبهم نزد  یزن داشتم و وقت  ا یفوب  ییجورا  هی

 .افتادمی سارا م

 .تنم مور مور بشه شدیتصورش باعث م یحت

و هوا معلق شدم   نیزم  نیدوباره ب  ادیز  جهی خاطر سرگ  به

 .که کمرم رو گرفت

 .بود توان نگه داشتن من رو نداره مشخص
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الو  "  دم یکه ازش شن  یحرف  ن یاورد و آخر  رونیاش ب  یگوش

 .بود "...911

اول  با د  ی زی چ  نیباز کردن چشمم  دخترک    افهیق  دمیکه 

  .بود

  .رفتیاش ور م یبا گوش یصندل ی چونه رو  ریز دست

به   مارستانیب  یخودم عوض شدا بود و لباس اب  ی ها  لباس

  .تن داشتم

  .حلقم خشک بود. به زور لب زدم  ته

  چه خبر؟  نجایا_

  .زد  ی لبخند

   .آخه حالت بد شد  ؟ی شد داریب_

  .اریاز دستم در ب نویا_

 تونستم یواقعا نم  یمن... ول  ی رفتار وحش  نیشده بود از ا   من

  .اعتماد کنم یبه کس



 
582 

 

  .صبر کن. پرستارد خبر کنم یواو... اوک_

  .دم یکش رونیچسب از دستم باز و اونو ب عیرفت سر یوقت

 .نداشت  تیاهم یول ختیخون ر یکم

 .زدم رونی مسخره ب ی همون لباس ها با

بکشم تا توجه اون حجم از    ی کردم خودمو گوشه ا  یسع 

 .و پرستار جلب نکنم ماریب

 .دم یشنی مکالمه اشون از اتا م ی صدا

 .اونجام بودم  شی پ یکم گفتی دختر شوک زده داشت م 

 رون یب  رشیکردم. با هزار زحمت از بخش پذ  دنیبه دو  شروع 

 .زدم

چجور  افهیق  دونمینم که    ی ام  وقت  یکیبود  ها  عابر    یاز 

 .زد  غیج دیشدنم رو د کینزد

 ها بودم؟  وونهید هیشب یعنی
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خودم،   دنیشده انداختم و با د  ی کار  شهیش  واریبه د  ینگاه

 .حق داشتن دمیفهم

ب   یب  صورت و  س  ی لبا   رنگ،یروح  خورده،    ر ی ز  ی اهیترک 

ب لباس  حق    مارستانی چشم،  واقعا  نامرتب...  وضع  سر  و 

 .داشتن

  ؟ی ری کجا م ی فکر کرد_

  .سمتش دمیچرخ یحوصلگیب با

  .کم داشتم نویهم

  چرا راه افتاده دنبال من...؟ گهید نیا

  ه؟یچ_

  ؟ی فرار ؟ی هست یتو ک_

  ؟یگ ی چرا چرت م_

گفت:  یقدم و  اومده  شناسا  یحت_جلو  هم    ییکارت 

 ی نداشت
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 !چیمن نپ ی لطفا به پر و پا یممنون بابت کمکت ول_

 : برم که مجددا بازو ام رو گرفت خواستم

 .ی اومد یپسر جون... کامال مشخصه قاچاق نیبب_

 .رو که درست حدس زده بود  نجایتا ا خب

 .زد و ادامه داد ی اخم بهش زل زدم که لبخند گشاد با

 .ام خوشت اومده افهیاز شانس خوبت، از ق_

 جه؟ ی و نت_

 .ی برام کار کن یتونیم_

 .برو رد کارت خوامینم_

. من  ی اریدووم نم  گهیروز د  4  یال  3از    شتری روند ب  نیبا ا_

ندارن    یخوش بر و رو مثل تو که سر پناه  ی و برادرم از آدما 

  .میکنی استفاده م

 :ام رو گرفت و گفت چونه
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خواب و    ی برامون کار کنن. ما ام جا  نگیتا به عنوان مدل _

 .بهشون میدی خوب م ی غذا

از کنار فاروق بودن هم پر    شنهاد،یپ  نیا  رشی پذ  دونستمیم

تحمل هر روز اون کنارم... و لمس دست    یخطر تر هست ول

 .بدنم وحشتناک بود ی هرز اس رو ی ها

ام نگاهش کردم و    نده یاز ا  ی ... و نگرانیفکر قبل  چیه  بدون

 .گفتم ی باشه ا

 ییطال  ی خوش رنگ اش گرد شد. ذوف زده موها  ی ها  چشم

 .کرد  تیاش پشت گوشش هدا

 .واو... خوب انتظارش نداشتم_

 چرا؟ _

 .ی سخت بود یلیاخه خ _و گفت :  دیخند

 رم؟ یبگ یازت عکس  شهیم_اش باال گرفت و گفت: یگوش

  اره_

  .ام دوختم بهش  تهیتوجه، سرد و خ  یب نگاه
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  .عکس گرفت و ارسال کرد ی گشاد  ی خنده  با

اش بلند    یگوش  فکشنینوت  ی نگذشته بود که صدا  ی چند

  .شد

 .اش رو نشونم داد تیصفحه انگشت ش دنید با

که  سردرگم کردم  :  نگاهش  داداشم    رتیتصو  _گفت  برا 

 .داد  یفرستادم. اوک

 .دیتوجه بهم دستم رو گرفت و دنبال خودش کش یب

 .رفت یمتیو گرون ق یمشک نیسمت ماش به

 .سوار شو_

 .کمک راننده باز کردم و نشستم در

 خب از خودت بگو_

 .ندارم  یحرف خاص_

به عنوان   شهی م   ی... صداتم قشنگه! تورو حتییبای ز  یلیخ_

 .کرد ی گذار هیخواننده روت سرما
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 .اش برام مهم نبود فاتیکدوم از تعر هیچ

دادن راجب    حیجواب موندن، شروع به توض  یمه ب  سواالش

 .که داشتن کرد  یسر پناه

  شه یدادم و طبق عادت هم  هی تک  نیماش  شهیام به ش   یشونیپ

 .کنارمون رو نگاه کردمآدم ها از  عیام گذر سر

  ی و مقام  گاهیام و سال قبل چه جا  نجایامسال ا  شدینم  باورم

 .داشتم

 .میش اده ی. پمیدی خب رس_

 .اومدم ن ییاز حرفش پا تیتبع به

 !اقا خوشکله_

 بله_: دمیطرفش چرخ  به

 .اسمتو بگو میینجای حاال که ا_

 .برسام هستم_

 درسته؟  ه،یرانی جور اسم ا هی_
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 .آره _

 .میازش استفاده کن می تونینم  نجایا_

هست. نظرت   sam ز یچ  نیبهتر _فکر کرد و ادامه داد :  یکم

 ه؟ یچ

 .تکون دادم دیی تا ی زدم و سرم برا  ی شخندین

 مخالفت کنم؟ تونستمیم مگه

 .ام از دست داده بودم تیبود که هو ی اد یز  ی ها مدت

 .پناهگاه بود  کیشببه  شتریراه افتادم. مکانشون ب دنبالش

 ...و بور بای ز یلیبودن... همه خ ی ادیز ی و پسر ها   دختر

 .کردن یو ورزش م  ی عکس بردار  شترایب

با ذوق دنبال خودش    دونمینم چرا دستم رو گرفته بود و 

 .دیکشیم

ش_ الکس  م  فتهیمطمئنم  فردشهیات  دنبال  ها  مدت   ی . 

 .مثل تو بود
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 ؟  هیالکس ک _: دم یلب باز کرده و پرس   باالخره

 .برادرم_

  اها_

صدا  کی نزد  یاتاق  به که  موس  ی شد  کننده  ازش   یقیکر 

 .ومدیم

 .کنهی. طبق معمول داره ورزش منجاستیا_

باعث جمع شدن صورتم   یقیموس  ی رو که باز کرد صدا  در

 .شد

مرد   با به دستش سر جرخوندم سمت  داشت    ی اشاره  که 

 .کردی م نیتمر

 .نفر شدم کی  افهیق تهفیاز مدت ها ش بعد

 .بود بایز واقعا

 .جلوم زد یاش شدم که بشکن  رهیچقدر خ دونمینم

 خشکت زده ؟ _
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 هان؟_

...االن متوجه ما    کش ینزد  می بر  ا یب  یچیه_و گفت :  دیخند

 .شهینم

 .سمتش رفت و از پشت اسمشو داد زد به

 .اش گذاشت یشونیپ  ی و دست رو د یاز جا پر یکم

 (  کایعرق ام )  مخفف جس  سیجِس برو عقب... خ_

 .و به من اشاره کرد دیخند

 .آوردم دیمهمون جد_

که با حوله سر و    یکننده اش رو، درحال  رهینگاه خ   الکس

 .بهم دوخت کردیوضعش خشک م

  .شد و دستش دراز کرد کینزد یقدم

  ه؟ی. اسمت چی سالم مرد... به جمع ما خوش اومد_

 : گفتم میفشرد یهم رو م ی که بازو نطوریهم

  .سم باشم نجا ین اگفت یبرسام... ول_
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  .کرد  یاخم

 حرفو زد؟  نیا یک_

  !خواهرتون_

من  _ نظر  به  کم  هینه...  بهتر    ابی اسم  خودت  مال  مثل 

  .کرده  دایرواج پ  یلیخ نروزایکمکت کنه. سم که ا تونهیم

 .دی باهم خو گرفت ییهویچه   ز؟یهلو گا_

ان محو   کیکه من    کردندیو برادر باهم صحبت م   خواهر

 .بود شدم دهیچسب  واریکه به د ی ریتصو

 بود؟  الیدان

 : رفتمگ واری د هیشده  خیبهت انگشتم به سمت پوستر م با

 د؟ یشناسی... آدمو منیا_

 .نگاهش رو به سمت اشاره ام معطوف کرد الکس

 : اش رو پر از هوا کرد و گفت نهیس
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که فوت کرده.    شهیم  ی ادیز  ی ... دوستم بود. سالهالیدن _

  نگ یو مدل  یعکاس  ی بود که مشوق من برا  یاون کس  یول

چند ول  نیشد.  بود  بزرگتر  جور    یلیخ  یسال  باهم  خوب 

 .دفعه از دست رفت کی... اما گذشت. میشده بود

 سرنوشت؟ ا یبود  ریواقعا تقد شد،ی نم باورم

 .کرد یرو از هم جدا نم  الیبود من و دان هرچه

فرد از اب   نیکه سالها از دست رفته دوست ا ی برادر چطور

 دراومد؟ 

 ؟ یشناختی شد ؟ م یچ_

 گفتم؟یقورت دادم. چه م یدهاتن به سخت اب

 عاشق قُل دوستت هستم؟  که

 .سر هم کردم ی من و من جمله ا با

نتونستم  _ کنه.  درمان  منو  بود  قرار  هست.  دکتر  برادرش 

ز برا  نمیبب   ی دایمدت  تصو  ی اش  د  رشیهمون    دم یکه 

  .متعجب شدم
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 .زد یبشکن

وقت نتونستم با اون خو   چیمن ه   ؟یگیرو م  الیاها... دان_

 .نداشت ی. اخالق جالبرمیبگ

 :جلو اومد و گفت کایجس

بعد... من اول همه جارو به برسام    ی برا  میحرفارو بزار  نیا _

 .دمینشون م

 .دلم آشوب بود  یول میاش کرد  دییجواب تا در

دور از دسترس    یول  دمیشنیاسمش م  رفتمیکه م  هرکجا

 .ام بود

سال صبر و زجر، تمام سهم من    کیو    ی از ماه ها دور  بعد

 .به درِ اتاقِ پدر زنش بود ده یچسب یپنهون ی ازش بوسه ا

 .زدیسرزنده کنارم حرف م  دخترک

خدا شاهد    یول   د یپرس  ین  یام سوال   ی گاه  داد،ی م  حیتوض 

از صحبت هاش به خاطر ام موند، و نه   ی بود که نه کلمه ا

 !خودم ی جواب ها  یحت
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 .بود  ونیپانس هیشب  شتریاستراحت، ب ی ها  اتاق

 !..ی دو طبقه ا ی اتاق، با تخت ها کی نفر در  چهار

تکون    ی نخ هم بودن و صدا  ی و پسر سمت چپ تو  دختر

 .بود خته یتخت اعصابم رو به هم ر هیپا ی ها

پا  ی فرد  ی خروپف ها  ی صدا تختم بود هم،    نییکه طبقه 

 !نطوریهم

 .خواستیسرم فشار دادم. دلم انفجار مغزم رو م  ی رو  بالش

  .که دستش داده بودن دوختم یخسته ام به گوش نگاهش

  .بود سی خودم که اومدم صورتم خ  به

خانواده کوشا شدم که چشم هام به طرز    جی غرق پ  اونقدر

 .سوختیم یبی عح

منفجر شده اش    ی ها  رگیمو  ی ام، متوحه سرخ  ده یند  یحت

 .شدمیم

 .رفتمی م دی. بادمیکش یقیعم نفس
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تلف    متیاگر به ق  ی... حترسوندمی م  الیخودمو به دان  دیبا

 .شدیشدنم تموم م

 .داشتیم یجواب کی دیبا نهایا ی همه   باالخره

 .دینبا باختمیم دینبا

پا  عیسر تخت  محوطه    نییاز  اون  از  بعد  و  اتاق  از  اومدم. 

 .زدم رونیب

 .ستمیدست بردار ن ی نجوری... اکنم یم دات یپ_

  .اوبر شدم سوار

  د؟یری کجا م_ 

  ...مطب دکتر کوشا_

*** 

 .شدم  ادهیپ  نیماش از

  .بود ریعظمت ساختمون روبه روم چشم گ 

  .عقب گرد کردم یمونیش یبا پ  یجلو گذاشتم ول یقدم
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  .به راهم ادامه دادم تیبا جد نباریا  ممیتصم  ادی با

  .زبونم بند اومد دمیکه رس یمنش زیم به

  گفتم؟یبهش م یچ دیبا

  د؟ییبفرما_

 : دهانم قورت داده و گفتم  آب

  .نمیدکتر بب   ی آقا  خوامیم _

  د؟ی داشت یاسمتون؟ وقت قبل_

  !نه_

 سرشون شلوغه  یلیمتاسفام آقا... امروز خ_

 .شناسنی... منو مدیلطفا بهشون بگ_

 دی. شادیمنتطر بمون  دیخوای... اگر م شهیکه نم  گمی بازم م_

 .آخر سر نوبت شد

 .ها رفتم ی زده و به سمت صندل ی لبخند
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تر    زی غم انگ  ه یخنده تلخ من از گر  گن،یکه م  ستین  دروغ 

 !...است

منتظر اجازه    دیمالقات معشوقم با  ی افتادم که برا  ی روز  به

 .شدمی م گرونید

 .دادم هیتک  یبه صندل سرم

 .باال اومد ی ادیز ی سر و صدا   هوی

بفهمه از پشت پله ها به سمت در اتاقش    یکه منش  نیا  بدون

 .رفتم

 .دینفسم بر قهیدست به  الیفاروق و دان دنید با

قاتل    یراحت شد. حداقل مهر غالم  المیخ  یکم  یطرف  از

  .ام نخورد یشونیبودن، به پ

 ؟یبرسام کجاست دکتر قالب_

 .خوابوندش زیم ی شد و رو  یعصب الیدان نبار یا

. دمیبه فنات م  یسرش اورده باش  ییاگه بال  حروم زاده..._

 .ستیمن ن شی که پ یدونیخوب م



 
598 

 

  .و جلو رفتم دمیکش یقیعم نفس

 .متوجه حضورم شد  الیاز فاروق دان قبل

 .خشکش زد یول

فاروق بود که دوان دوان به سمتم اومد و با دست    ن یچرا ا 

 هاش صورتم قاب گرفت؟ 

 .زدی حرف م مدام

 .د یپرس یحالم م کنمی. فکر مکردیسوال م 

 ادم عقل نداشت؟ نیا

 من به خاطر برسام سرم شکسته؟  گفتینم

 رم؟ یبوده بم ممکن

  .بغلم کنهو  ادیب تونستی م چطور

 .شد دهیاش از پشت کش قهیفکر بودم که  ی تو هنوز

فهم  ی تو  یمشت  دنیخواب  با به    الیدان  دمیصورتش  تازه 

 .خودش اومده 
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 .ملتهب اش گذاشت ین یب ی رو  دستش

ز  ی زیخونر ال  ادیاونقدر  از  که  ها  ی بود  هم    ی انگشت  به 

 .خت یری م نییاش ام پا ده یچسب

 .رفتم و ساق دستش گرفتم ال یسمت دان به

 .باهات حرف بزنم خوامیم_

 .شدیمعلوم م فم یتکل دیبا شهی هم  ی برا کباری

رو نشون    الیبه سمت من اومد و با انگشت اشاره دان   فاروق

 .داد

به    ییهاحرف   ؟ی شد  وونهید  _:دی پرس  متعجب  امروز  که 

آدم مناسب    نی نرفته! هزار بار برات اثبات کردم که ا  ادتی

  .ستیتو ن

رو نداره چرا چشماتو    اقتتی ل  خورهیآدم به دردتون نم  نیا

  ؟ینیب یو نم  یکنیباز نم

ته  داش  قتیواقعاً ممکنه حرفاش حق  نکهیو درک ا  تی عصبان

 : فشار دادم و گفتم گهیهمد ی باشه پلک هامو  رو
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کرد _ فکر  ک  دیشما  ساله    1۸دختر    هیهستم؟    ی من 

کرده؟ نه من برسامم.   ر یگ  یمثلث عشق  نی که ب  یاحساس

  .دی که شما تا حاال نشناخت  یکس

 :گفت الیدان

. هر وقت  یبا من حرف بزن  یتون ینگران نباش تو م  زمی عز _

  .!ی هر کجا که بخوا 

 :گفتم یساختگ  یلیمیبهش انداختم و ب  ینگاه مین

  خواستم یکه م  میا  ی راجع به من نظر بد  ی ندار  یتو حق _

در حق خودم کنم.  از    یلطف  هیکه    نیا  ی فقط برا   نمتیبب

ا انتظار داشتم که  انجام بده چون حس  ن یفاروق   ی کار رو 

  ی اوردبالها سرم   نیتورو، عاشقت شدم و ا  یبهش نداشتم. ول 

 یخوام باهات حرف بزنم فقط برا  ی! حاال هم مدمیواقعا ناام

 .خودم روشن کنم ی مسائل رو برا ی سر کی نکهیا

 .کردنی دو مبهوت به هم نگاه م هر
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ها را به  حرف   نیانتظار نداشت من ا  نکهیبه خاطر ا  فاروق

دان  الیدان و  ا  الیبزنم  خاطر  به  نداشت    نکهیهم  انتظار 

 .محکمه اش کنم ی نجوریا

کدام از   چیکه ه دمیرس یم جهیتن نیواقعاً داشتم به ا یول 

 .دو نفر ارزش من رو ندارن نیا

  .خواستمشیشد و اصالً نم   می نفر دوم که به زور وارد زندگ 

وارد منجالب  من نم  یرو  انگار خدا هم  خواست   یکرد که 

 .کنم دا یازش نجات پ 

 .مونمیرو خودم خواستم اما واقعاً از خواستنش پش   الیدان  

د   نه بگم  ن  گهی که  که بهش   ی اعتماد  یول  ستمی عاشقش 

  ی که برا  نهیداشتم از دست رفته و ناراحت کننده تر از اون ا

 .کنهینم ی جبرانش تالش

 ؟ یبراش با بجنگ  دی مگه نبا ی رو بخوا  یاگر کس 

 کرد نگاه کردن بود؟ یکه م ی پس چرا تنها کار 
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وقت  ماش  ی که جلو  یچرا  و سوار   نیچشماش منو گرفت 

...وقت برد  خودش  با  و  رو    یکرد  رو  من    ی لبها  ی لباش 

  ی برا  یحرکت  چیبود ه  ستادهیا  شی الی، کنار زن خگذاشت

 ؟  کردیمن نم ییرها

اجازه م  یب   نقدریا  یعنی  بودم که  دست    ر یاس  دادی ارزش 

 بشم؟ یکس

که    یتونست مهمتر از من باشه مهمتر از من  یم  ی زیچه چ 

 !شم یکرد کل زندگ یادعا م

من  از  رو  ی مهمتر  پا  آ  ی که  و  باورها  درخشان    ندهی تمام 

 .ام پشت کردمگذاشتم به خانواده 

 . و دنبالش راه افتادم 

 .کردم یواقعا قلبمو درک نم 

چ  نیا  حت  هی عشق  بد  یکه  تمام  از  در    ییها  ی بعد  که 

 ؟ی خودتو از دستش نجات بد یتونیشده نم  قتیحق
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م  از    تونستمیکاش  برم  و  دور  بندازمش  بکنم    ه یقلبمو 

 . بخرم دشوی جد یفروشگاه

بق  یم  ی نطوریا  دیشا  با خ  هیتونستم  رو  راحت    الیعمرم 

 .کنم یزندگ   ینفس بکشم و به راحت

*** 

 .بود کیمسخره و درامات یبیبه طرز عج زی چ همه

اون ور تر تو کافه    زینشسته بودم. چند م  الیدان  ی رو  روبه

 .فاروق نشسته بود مارستانیب

 .دیکوبیم نی پا به زم یعصب یول  کردیسمتمون نگاه نم به

 .عزمم رو جمع کردم  باالخره

 .اش دوختم نیخوش رنگ و غمگ ی به چشم ها نگاهم

 !ال یبگو دان ی که باهام کرد  ی کار لیبهم بگو... فقط دل_

 .اسمم رو صدا زد  ملتمسانه

 !...برسام_
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 .اشاره ام به نشونه سکوت باال گرفتم انگشت

نم_ بد  شهیهم   ی برا  ی خوای اگر  دستم  حرفمم   ی از  بگو... 

 !لطفا   ریبگ ی جد

و    یشونیپ کرد  دراز  سمتم  به  دستش  داد.  فشار  رو  اش 

 .انگشت هامون رو قفل هم کرد 

دهانم قورت دادم. و  نفسم بند اومد. آب    ینگفتم ول   ی زیچ

  .بهش نگفتم چقدر دل تنگ لمس دست هاش بودم

نم  زِیبرسام... عز_ بزنم    یمن!  که بهت   نیا  ایخوام گولت 

بهم    ی . حق داریباور نکن  ی چرند بگم. حق دار   ی حرف ها

کس با ارزش    چ یه  ایدن  نیا  ی ... تو ی. ولیاعتماد نداشته باش

 .ستی تر از تو برام ن

 ه؟ یچ  نکارتیا لی. دلبهم بگو.. ؟یپس چ_

... همون موقع دوتا یبود. ول  یاوک  زیمدرکارو بردم. همه چ_

  ی چشم هام. برسام، اون مرد حت  ی طفل معصوم رو آورد جلو

  دا یبرادر من و و  ی به دختر خودشم رحم نداره. بچه ها  گهید
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 ا یکرد. گفت    دمیسرشون، تهد  ی رو آورده بود. با اسلحه رو

تصو  نیا  ایاسناد   نتونستم!  ها  ریدوتا...  برادرم...   ی چشم 

تعر و  هاش  و  فیخنده  از  هاش  خ  دایعاشقانه    ی باف   الیو 

ا  لیتشک  ی هاش برا   ی نم  رون یاز ذهنم ب  ی خانواده لحظه 

 .رفت

که اشک تو چشم هام جمع شده بود نگاهش کردم    یحال  در

 .تا ادامه بده 

  : انگشت شست پشت دستم رو نوازش کرد و گفت با

ول  خواستمی بهش دادم. م  زویهمه چ_ کرد.    کیشل  ی برم 

اون دوتا بچه... دخترکم از حال رفت.    ی جلو  شه؟یباورت م 

 .کرد یسرش داشت سکته م ی پسرم باال

که زد از پا درم    یحرف  یبرگردم ول  خواستمی من باز هم م_

 .آورد

  چ یکرد که ه  ی ادآوریبهم    _و ادامه داد :    دی کش  یقیعم  اه

 .ندارم. همه مدارک بر باد رفته و دست اون بودن ییتوانا
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ام    ی ا  چاره دغدغه  ترس جون خودم  موندن.  جز  نداشتم 

کرد. گفت اگر نمونم    دینبود...! بلکه من رو با جون تو تهد

 .کنهی خالص ات م ه یثان  کیعرض 

 .بهش چشم دوختم شتری و ب دمیداخل لب هامو گز از

 .قطرات اشکم دست خودم نبود زشیر

لحظه    نیتا آخر  شهیاونو بغض خفه کرده بود. مثل هم  یول

 .کرد یمقاومت م

  ن ی. اصال از اول هم هدف هم یفاروق  شیدونست تو پ  یم_

تا بتونه از من سو استفاده   ،یوفتیبود که تو دست اون جالد ب

  ی برا  ی ... فاروق لحظه اهیفقط دستورش کاف  دونستم یکنه. م

  .کرد یگرفتن نفست درنگ نم

برا   مجبور کش  ی شدم  عذاب  داشتنت،  نگه  رو    دنتیزنده 

تحمل کنم. باور کن تصور هر لحظه لمسش رو تنت منو به 

م دوندگ  یجنون  بوکس...  ها  ساعت  ورزش...   یکشوند. 
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چشم    ریکدوم جواب نداد. تصو  چی... قرص خواب... هادیفر

  .رفت ینم  رونی ات از ذهنم ب یآب ی ها

گلو اش گذاشت. مشخص بود بغضش راه تفسش    ی رو  دست

 .رو بسته 

تونست  ی روز_ بگ  میکه  تماس  فاروق  رو    میر ی خونه  هم  با 

  ی زدم ول  رونی حرفات از در قصرش ب  دنیبعد از شن  ادته؟ی

 .به زور منو برگردوندن

نزاشتن    یسمتت... حت  امی... اجازه ندادن که بزمی عز  نزاشتن

 .رمی به خاطرت بم

ا  د یببخش م  رنقدیکه  عذر  بودم.  کم  وارد    خوامی برات  که 

 !شدم تیزندگ

بود بعد از اتمام حرف هاش در سکوت به هم    ی ادیز  قیدقا

  .میزل زده بود

و درمونده    چارهیاومد . تنها ب  ی هم به درد م  ال یدان  ی برا  دلم

 ... یمن نبودم ول ی باز نیا
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  .بود دهیکس به اندازه من درد نکش  چیه

 . ی کرد ف یممنونم که برام تعر_

 : زد و گفت ی کم جون و محو لبخند

  یکه شده نجاتت م  ی بار هرجور  نی...ا  رانی ا  فرستمت یم_

خودم    یکس ، حت  چیحق تورو به خاطر جون ه  گهیدم . د

 ! زارمیپا نم ریز

 .برگردمخوام ینم_

 : نگاهم کرد که گفتم شوکه

 م یری ؟ گ  شهی حل م  ز یبا برگشت من همه چ  یکنیفکر م_

؟ اون دوتا بچه هم    یامن باشه ، تو چ  رانی من ا  ی که جا

 .ستمین یادم نیهمچ  هستن . من

تا ما زنده    ی؟ خودتو فدا کن  یکار کن   یچ  ی خوا   یپس م_

 ... من شهی؟ برسام نم میبمون

 : وسط حرفش و گفتم  دمیپر
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ک_ نو    یحرف  یمن  از  خودمو  ؟  زدم  خودم  کردن  فدا  از 

اش    االتیتو خ  یحت  رمرد،یکه اون پ  شمیم  یکس  سازمیم

ام جرعت گرفتن انگشت اشاره به سمتم نداشته باشه چون 

کار  گند  جهان  ی تمام  سوت  سه  در  مطبوعات  ی هاش    ی و 

 .شهیم

بود.   یجیو گ  ی اعتماد  یسرشار از ب  کردیکه نگاهم م  ی جور

  یی حرفا  نیچن  طیشرا  نیجز من تو ا  یخب حقم داشت ک

 ؟  زدیم

  وقته خودم از خودم دفاع کنم نباری. اکنمیمن ثابت م  یول

متوجه حرف   الیدان هم  ول  ی هاهنوز  بود  نشده  من    یمن 

 .خودم رو گرفته بودم  میتصم

  ده یهرکس از راه رس  یاومدم به اندازه کاف  یبار کوتاه نم  نیا 

 .بود به من تلنگر زد

م  اونقدر ا   شدمیقدرتمند  نه  فاروق،   نه  مرد،    ری پ  نیکه 

 بهم صدمه بزنه تونستی نم چکسیه
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 .شد  دهی دنبالم کش الیکه  بلند شدم دان نیهم 

 .م یشد رهیدستم رو گرفت . هر دو به هم خ  

  .زد یم ی اد یز ی نگاه هردومون حرف ها 

 . براش تنگ بود یلیمن خ دل

تونستم از صورت غمناکش بخونم که دل اونم حال و   یم

 . با من داره یکسانی ی هوا

 .تونستم ببخشمش یچرا نم  دونمینم

  دم ی که خودم کش  ییدردها  کردم ی بار حس م  نی اول  ی برا 

 .است هیاز بق شتریب

سر    ی که رو  ی بودم که اسلحه ا   دهی خودم آنقدر عذاب کش 

دلم به درد    تونست یدو طفل معصوم هم گرفته شده بود نم

 .ارهیب

ب  یوقت  کافه  از  با    می رفت  رونیکه  افتاد  راه  دنبالم  فاروق 

خواست راهم رو سد کنه و اجازه رفتن به من    یم  ی قلدر

 . نده
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رو  انگشت ام  کوب  نه یس  ی اشاره  هادمیاش  چشم   ی . 

با عصبان  یمشکدرشت  نگاهم  بهم  ت ی اش  و  بر  بر  و  دوخته 

 .کردیم

 برو رد کارت _گفتم :خشم با

  ی ایبا من م_

 .به بانداژ دور سرش انداختم یو نگاهزدم   ی شخندین

فن   نیا_ کاف  یضربه  د  یبرات  دفعه  ؟  به    گهی نبود  مرگتو 

 ؟ ی خوایدست من م

نکن. دو روز هوا به کله ات خورده دور ورت    یبلبل زبون_

 داشته ؟ 

پ   ی که دستش برا  ن یهم اورد،    ش یحلقه کردم دور کمرم 

 .فک اش نشست ی رو یمحکممشت

به    الیدان ال  قهیباهاش دست  از  بود.  ها  ی شده   ی دندون 

 : دی چفت شده غر

 ولش کن حرومزاده _
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  ؟ موندمی م دیبهشون انداختم. با ینگاه

 یافتاد از باال   یاتفاق م   نیروز قبل هم ا  کی اگه تا    دیشا

 .االن فرق داشت  یول خوردمیسرشون جم نم

 بکشه ؟ یمن سخت ی براکم یام  الی دان شدیم یچ

 ست؟ یها ن  زیج  نیعالقه به هم ییبایز  مگه

که    یخودمو به پناهگاه  خواستمی. مدنیکردم به دو  شروع 

 .اون دختر و پسر برده بودنم ، برسونم

 .خونه اونجا بود وونهید ن یتنها نقطه نجات من از ا فعال

 ! سوختیگذاشتم . مام  نهی س ی رو دست

  .از درد کردم ی ناله ا یعصب

 .دم یبازو ام از جا پر ی رو ینشستن دست  با

 مرد؟ ی کجا بود_

 .از عرق بود سی به الکس انداختم. تن اون هم خ ینگاه

 .برگشه یدو تند و سرعت   هیبود از  معلوم
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 : زده و گفتم ی مصلحت لبخند

 .ادیفرم ب ی ورزش کنم بدنم رو کمیگفتم _

 .کرد تم یاش پشت شونه ام گذاشت و به داخل هدا دست

ب_ خودم ! قشنگ مشخصه که بدنت   شیداخل ...پ  ایپس 

 .بوده دهیورز

 .زدم ی لبخند

 .... بوکسور بودم اد یز یلیآره خ_

 ! هیبه به عال_: دیکوبذوق کف دستش به هم  با

زدم ، جون گرفتن دوباره رو حس    سهیربه که به کض   نیاول

 .کردم 

مسخره به نظر    دیکرد. شا  دای پ  انیرگ هام جر  ی تو  قدرت

  .تلنگر بود  کیبوکس برام مثل    س یمشت به ک   ه ی  یول  ادیب

 بود؟ یبودم؟ برسام چه کس یک که
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تند    یلینداشتم خ  ی بودن. چون عضه ا  یدر پ  یها پ  ضربه

  ی برا  دهیو خطناک بود .  فقط بدن الغر و ورز  رفتمی م  شیپ

 . ستین یتنش ها کاف نیا

. صورتم  دیچکی م  نییبرام مهم نبود. عرق از نوک دماغم پا  اما

  .کردی بود. چشم هام درد م سیخ

 .زدی م یاش به سرخ ی دیبودم شرط ببندم کل سف حاضر

از غده    یبود. بخش  ی اراد  ریکه از دهنم خارج شد غ  ی ا  نعره

 ! درونم  نیچرک

  سه یک   ی که بهم ظلم کرده بودند برام رو  یتمام کسان  صورت

  .شد یتداع

 .حس شدن با پا به جونش افتادم یهام که ب  دست

  ن یزم  ی بوکس رو  سه یک  ی به خودم اومدم که شن ها  یوقت

 .و نوک پام داخلشون بود ختن یر

 .زدی. الکس لبخند مدمیشونه ام نشست. چرخ  ی رو  یدست

 .دیعقب ام کش یام فشار داد و کم بازو
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بدبخت که   سهی. ک  یزنیم  ب ی...! به خودت اسقی آروم رف_

 .ی دترکون

  . ام گرفتم یشانی عرق پ   شرمزده

 .. کال از کنترل خارج شدم  خوامی عذر م_

  .بغلم انداخت یاب ی تکون داد و بطر ی سر

 :و گفت لی تردم  ی رو رفت

با_ انرژ  هی خشم خودش رو تخل  دیورزشکار    ی درون  ی کنه. 

ز اس  ادیاگه  بهت  روحزنهیم  بیبشه  روان  ی.  حت  ی،   یو 

  ! یجسم

  . اومده نگران نباش شیپ  اد یمنم ز ی برا

 .تکون دادم ی سر

 درسته _

هم  شروع  اگر  کردن.  گرم  رو  خودم  اروم    ی نطوریکردم 

 .شدیهفته خشک م کی حداقل  ی بدنم برا نشستمیم
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 .عضوت ی خشتک شلوارت . درست جلو ی دستتو بزار رو _

ب  دخترک برنز  و کرم  رو گرفت  ام  به عضالت   ی شتر یبازو 

  .ام زد نهیس

م  _مجددا گفت:  عکاس کن  کج  هات    خوام یپاهاتو  عضله 

 .خوبه نیمشخص بشن . آفر

پا  ی ا  تره رو م  نییاز موهام  . فلش  سوزوندی بود و چشمم 

 ... یبود ول  دهیطاقت ام رو بر نیدورب انیپا یب ی ها

 .نداشتم ی ا چاره

 .دمیکشیم یسخت دیبه هدفم با دنیرس ی برا

  ... یارنج ات رو تکه بده به صندل _

که گردنم بود    ی فلز  ریکه دستور داد کردم و بعد زنج   ی کار

 .دمیرو به دندون کش

  .ابرو باال انداختم  ی تا کی

پسر بد کامل به نظر    ک یبود که    ی صورتم جور  ی و نما  لب

 .امیب
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 .خواستی همونطور که عکاس م درست

بود که   یکه داشتم شورت مارک و مشک  یتنها پوشش  نبار یا

 .به تن کرده بودم

گذاشتم و نگاه مغرورانه و از خود   نمیال ی دو طرف و دستم

 .دوختم  نیبه لنز دورب ی متشکر

اون خواهر و برادر    از  دنیاز دوماه موندن و اموزش د  بعد

؛ حت  ادیخوب   بودم  از چ  یگرفته  م  ی زی اگه    د ی با  ادیبدم 

 .قبول کنم

 .ها وقت دارن . شناخته شده ان عکاس

اش بد    ی به دست معروف، در صفحه مجاز  نی دورب  هی  هیکاف

 . یتورو بگه و بعدش بوم ... تو به فنا رفت

 .خسته بودم   یلیفقط خ  دیدونم چند ساعت طول کش  ینم

  ی زندگ  شمونیکه در کمپ پ  یی از دختر ها  یکی  ستالیکر

 .پرت کرد   متمیبه  دویحوله سف  کردیم

  .برسام... زودباش تا پسرا حمله  نکردن ر ی برو دوش بگ_
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 . زده و ازش تشکر کردم ی لبخند

 .حمام که شدم در رو محکم بسته و قفل کردم   وارد

کامل صورت تا گردن   شدیحدود ده سانت و از باال م  ری ز  از

 .دیافراد قد بلند رو د

  .شدیشانس بدم شامل خودم هم م از

 .گفت عادت کرده بودم شهیم یول

 !... ییجورا کی  البته

ر  ی رو  شامپو دست  ختمیسرم  دوش  باال   ی برا  یو  شستن 

 .بردم

  .بستم تا نسوزم چشمامو

 .لب زمزمه کردم ریز   یخووم اهنگ ی حال و هوا تو

 .دمیاز جا پر یبیمه ی نگذشته بود که با صدا ه یثان جند

  شی چشم هام ات  یام انداخت ول  طونیش  یبه هم اتاق  ینگاه

 .گرفت
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 ... اخ_

 .صورتش تکون دادم ی وسطم باال بردم و جلو  انگشت

 ! ویفاک _

 : زده و گفت ی ا قهقه

ثابت من هست؛ عادت    حاتی به هم زدن ارامشت جز تفر_

 ! کن

 .بود سی اومدم، بدنم هنوز خ رونی حمام که ب از

رو  ی ها  قطره از  به    ی اب  ها  از مدت  بعد  عضالت نوظهور 

 .خوردندی سر م نییپا

داشتم    ی زی چ  تنها کمر  ک یکه  کوچک  که    ی حوله  بود 

 .کرد  یرو مخف ی باهاش قسمت خصوص شدیم

زدم و به سمت اتاق مشترک ام    رونیاز اون محوطه ب  عیسر

 .رفتم

 .کردم یلباس تن م هیبق دنیتا قبل از رس دیبا
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پا  رهنی پ  هنوز رو  همگ  دهینکش   نییام  که  داخل    یبودم 

 .شدم

 .تخت انداختم ی بستم و خودمو رو چشمامو

 .اتاقم تنگ شده بود ی برا دلم

 !ناشکر بودم چقدر

 .زاشتن یام احترام م یخصوص می به حر شهیهم 

 ...الیمن و دان نیتا قبل از اشکار شدن رابطه ب حداقل

 .صورتم گذاشتم ی بستم و دستم رو چشمامو

 .خواستمیکه نم ییبه جاها  دیپر کش  ذهنم

 .کردمیموضوع از خودم پنهون م کی  شهیهم

 .بهش فمر کنم خواست یدلم نم  یول دونستمیم

 .هام ناخودآگاه مشت شد  دست

 .دهانم مثل زهر تلخ شد اب

 .سارا افتادم ادی
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 ...منتظرش و در اخر  ی ها چشم

 .رو بهم نشون داد دشیسف اهیس ریکه تصو ی بچه ا ادی

 .بچه دختر بود اون

 اد؟ینم ادمیصورتش رو  چرا

و نبود    ی مهلک به خاطر ازدواج اجبار  یاز اون افسردگ  بعذ

 دم؟ یاون رو د ال،یدان

 .به زور دستم گذاشته بودن دیشا

 .نبود  ادمی یول

 .دختر داشتم هی من

 .خواستمیکه نم  ی دختر

 .داشتم یول

 !...من بود مال

 .زد خیس قی ام عم  نهیحس سمت چپ س نیا از

 ...ایبود  یناراحت میچرا دل  دونمینم
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 !یهم خوشحال دیشا ای

 .اومدم یمرد متاهل به حساب م  هی رانیتو ا من

 ... زن و بچه با

 ! ... خونه داشتم و پدر و مادر یول  ی اجبار هرچند

 .داشتم تیهو هیو اشنا ... من   قیهم رف ندتا

 .از دست اش دادم نجا یکه ا ی زیچ

 .سخت بود یداشتم بتونم از نو بسازم اش ول دیام

*** 

 ... پسر  ی مجله مد ...غوغا به پا کرد  ی عکس هات رفته رو_

 .کرد قمیو تشو  دیبه شونه ام کوب یدست الکس

  . ی اش رو دار  لیپتانس  دونستمیم_

  . کرد یکه تازه زده بودم رو تگ کرد و من رو معرف یجیپ

س  ی چند که  اکانتم    یلینگذشت  به سمت  ها  مخاطب  از 

 .هجوم اوردن
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  .خودم فکر کردم با

 ؟  ننیبب نویخانواده ام ا ی از اعضا یکی ممکنه

 بودن ؟ ادمیهنوز به  یعنی

 . دمی کش  یاه کالفه

  . سر چرخوند  زدی که وزنه م  یدرحال الکس

 ؟ی شد یچ_

 .خونه افتادم ادی... یچی ه _زدم : ی لبخند

 .نگفت ی زی چ ینگهام کرد ول یکم

درد من    ی اون هم متوجه شده بود که حرف زدن دوا  دیشا

 .ستین

رفتم و بعد از روشن کردن اش شروع به    لی سمت تردم  به

 .دو تند کردم

 . بدنت زود اومد رو فرم_
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 اش رو داشتم قبال  لیاره چون پتانس_بهش انداختم :  ینگاه

... 

دار  یعال  ی برا  یول  یخوب  یلیاالن خ_ . خودم  ی شدن جا 

  !سازمتیم

  .فرم بودم ی رو ی لیاره قبال خ_

 .دمید یم  یعکس داشت هیکاش _

 .ستیباهام ن یجیندارم متاسفانه ...ه_

بدنم    ی رو رو  ی نشسته بود. حوله دست  ی ادیتنم عرق ز   ی رو

 .تا از شر قطرات عرق خالص بشم دمیکش

 .و نگاهم به سقف دوختمتخت انداختم  ی رو خودم

 .نم یبب میسقف باز کنم و اسمون رو مستق تونستم یم کاش

  .بالشم بود که زنگ خورد  ی رو یگوش

 .بهش انداختم. شماره ناشناس بود یو نگاه  دمیچرخ

 بله ؟ _وندم :گوشم چسب به
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 .دیبه گوشم رس ی داریو کش قیع ی نفس ها  ی صدا

  . دفعه قلبم به تپش افتاد. مهم نبود چه قدر بگذره کی

  ی نم  ادیاروم رو از    یول  یطوالن  ی نفس ها  ی صدا  نیا  من

 .بردم

رو   بلند دستم  نشستم.  و  محکم    ی شدم  و  گذاشتم  پاهام 

 .چنگ زدم به رون پاهام 

 ؟  دیحرف بزن دیخواینم_

 ! اش شناسمیکه م  ارمیخودم ب ی به رو  نخواستم

ام گذاشتم و چنگ اش زدم. ناخودآگاه آه    نهیس  ی رو  دستم

 .اومد  رونیاز دهنم ب یقیعم

درالودم رو    ی ناله   ی . صداادی ز  یلیاونم خ  کردی درد م  قلبم

 . صدام زد دیکه شن

 ؟ یخوب_

 ! نکنم هیتا داد نزنم. فحش ندم. گر دمیرو گز لبم
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 .ستمی که خوب ن نگم

 .مدادم و چشمامو محکم بست هیبه تاج تخت تک سرم

 .خوبم_

 ...باز هم سکوت و

 .که در هم مخلوط شده بودند یینفس ها ی صدا و

 .زدم  یحرف  باالخره

 ؟  یداشت ی کار_

 .دلتنگ ات بودم_

 ! نه به اندازه من یزدم. ول یتلخ لبخند

 .جرات بلند گفتن اش رو داشتم کاش

 برسام ؟ _

  .دمیدهنم کوب ی دستم رو کف

  !..." جانم" یبرسام... مبادا بگ مبادا

 بله ؟ _گفتم : ام  چارهیب یصوت  ی خالف خواست تار ها بر
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 . ات نمیبب دیبا_

  رون ی پتو ب  ری. بچه ها سرشون از ز ستادمیبلند شدم و ا  عیسر

 .نگاهم کردن دنویکش

 .زدم رونیبه اونها ب توجهیب

 سوختمینداشت. من از درون م  یتیاهم   یسرد بود ول   هوا

 .زاشتیروم نم ی ری هوا تاث ی خنکا

 .زدم رونیرفتم از سالن ب نیی پا یکیدوتا  چ یمارپ ی ها پله

 .دادم  ه یتک واریرو باز کردم و به د در

 چ...چرا ؟_

 .د یصدام لرز یحرف زدم ول  باالخره

 داشته باشم؟ دیبا یلیتو دل دنید ی برا_

 .زدم   ی شخندین

 . ستین یما معمول داریوقت که د یلیخ_
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بدجنس  تیعصبان  تونستمیم کنم.  رو حس  ول   یاش    ی بود 

  .دلم خنک شد یکم

نکش  دونستمیم ... خ  یول  دهیکم عذاب  به من   ی لینسبت 

 ! کمتر

ندارم چون   لیبه دل  ازیتو ن  دنید  ی را... من ب  یکنیاشتباه م_

 ! یتو مال من

شد.    پاهام شل  تو  ادیرسما  که   ی خاطرات  ذهنم  و  قلب 

 .سمیسر پا وا شتریشد نتونستم ب یتداع

  . نییبود پرت بشم پا کینزد

شرمنده خودم    خواستمیجنگ زدم. نم  واریبا دستم به د  یول

 .بشم

 بودم؟  فی ضع نقدریا چرا

  .بدم صی احساساتم نسبت بهش تشخ گهید تونستمینم

 عشق بود ؟ کبارهی یناتوان نیاسم ا یعنی

 ... ازین ای
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 !... یهم ضعف و ناتوان دیشا

 . سرتو بچرخون_

بهم وارد    یکه گفت رو انجام دادم و شوک بزرگ  ی کار  فورا

 .شد

 .از شدت شوک قورت بدم تونستمیرو نم آب دهنم  

 .کننده اش منو به جنون انداخت رهی خ ییبایز

  .شده بود کسیاش به باال ف ی قهوا ی موها

استخون  صورتش و  هم  یالغر  از  ول  شهیتر    ش یر  یبود 

 .نداشت

 ... بودم اش دهیند شی حاال بدون ر تا

 .دیرسی جوون تر و جذاب تر به نظر م یلیخ

و اور    ی اش داخل اون شلوار تنگ و خاکستر  ده یکش  ی پاها

 .کننده بود وونهید یکت مشک

 ... من ی برا یساده بود ول یلیخ یام همه چ  دیشا
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  .فرد رو به روام بودم  وونهیکه د یمن

من   ی برا  نهایاش ... ساده تر  دمیدی که بعد از مدت ها م  یمن

 .بودن نیبهتر

 .به سمت اش رفتم یقدم 

  . دادیاش رو م یشگیعطر هم  ی بو

 .داد لمیاش رو تحو یشگ یهم کجخند

سالم   _هنوز در دست اش بود گفت :  یکه گوش  یحال  در

 ! من ی اتور ینی...پسر م

  .زدم  ی خواسته لبخند نا

  ! من بود لقب

 . شنوهی قلبم رو م  ی صدا کردمیم حس

  . جلو اومدبه  یقدم 

 .به باالتنه لخت ام انداخت ینگاه
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صورت اش کامال حس    ی رو  تی گرد و غبار عصبان  نشستن

 .کردم 

 . نگفت ی زی چ یول

 .به سمت لباس اش برد و باز اش کرد دست

 .شونه هام انداخت  ی و رو دمیکش رونی رو ب کت

 .خودتو بپوشون  _لب زد : آروم

 .د یچی در مشام ام پ شتری تن اش ب  عطر

 .گشاد شد لبخندم

 .شد یخودم رو کنترل کنم نم  خواستمیچه قدر م  هر

 .تونستمی وقت نم چیه

 ؟ یخوب_

 _هدف دهانم باز و بسته کرده و در آخر گفتم :  ی بار ب  چند

 ؟ ی خوبم ... تو چ

 . بهم انداخت و لب زد یقیعم نگاه
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 .االن بهتر شدم_

 .شدیسرم اکو م  ی قلبم اونقدر بلند بود که تو ی صدا

 آورد؟ یدر م  ی زیآبرو ر نقدر یچرا ا بدنم

 .ام گذاشت نهیس ی دست اش بلند کرد و رو کف

گفت    دادیام رو ماساژ م  نهیکه سمت چپ قفسه س  یحال  در

 .تپش گرفته ! آروم باش _:

 . بودن  خیهاش  دست

 ! شهیقطب شمال ... مثل هم مثل

عج   و از    ب یچقدر  ا  خیجسم    کی بود  آرامش    نقدری بسته 

 .گرفتن

 . شهی سردت م_

 . م که مچ ام رو گرفتکت رو بهش پس بد خواستم

 .ی تو تحمل ندار  دونمیم  ینه ... من سرمارو دوست دارم ول_
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  ی وجود تورو دوست دارم ول  ی بگم من فقط سرما  خواستم

 .نگفتم ی زیچ

 .انداختم  ریکردم و سرم رو ز  یلب تشکر خشک و خال ریز

. سرم رو به سمت اش مینشست  اطیتاب داخل ح  ی دو رو  هر

  .گرفتم

  ر ی. با شرم سرم رو زکنهینگاهم م  یبیداره به طرز عج  دمید

 .انداختم

 .امون روز تولدم افتاده یمیقد ی خاطره  ادیبودم  مطمئن

  .دی کش رونیب ی بسته ا بشی ج از

  ی کام  گارش ی اش روشن کرد و بعد از روشن کردن س  فندک

 .ازش گرفت یقیعم

  .کردم کی بهش نزد سرم

 .بود ند یخوش ا یلیدود اش خ  ی بو

 .داد رونیصورتم ب ی به سمتم چرخوند و دود اش تو ی سر
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به    شه یتر از هم  با یپشت اون دود مه مانند چهره اش ز  از

 .دیرسی نظر م

 ؟  رمیکام بگ هی تونمیم_

س  ی سر و  داد  تقر  ی گاریتکون  ف  بایکه  به    له یتیداشت 

 .رو بهم داد  دیرسیم

 .دادم رونیازش گرفتم و دود اش حلقه مانند ب یقیعم کام

 یگاه مچونه اش بهم ن  ریپا انداخته بود و دست ز  ی رو  پا

 .کرد

 .جلو اورد و چونه ام رو گرفت دستش

 . رو به سمت خودش چرخوند سرم

 .نکش گار یبه جز من ... س یچکس ی جلو ه_

  اوضاع دلم چطور بود  د یفهم  ی بهش دوختم . کاش م  نگاهم

 .حلقه اشک رو کنترل کنم   نیاز ا  شترینتونستم ب  گهید

 .مجبورم کرد بهش زل بزنم یانداختم ول نییپا سرم
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 .دیچشم هام کش ری شست اش ز ی ها انگشت

 .ی ش یکن ... بزار خال هیگر_

 .هام دست خودم نبود  هیهق هق گر 

  .شدیداشت قطع م نفسم

 .اش زدم رهنی پ قهیبه  یچنگ

 .دوست دادم_

 .ام کاشت ی شونیپ ی رو یقیعم ی بغض لب زدم. بوسه با

 : زمزم کرد ی گوشم شعر ری ز آروم

  یکه عشق و جان من ی دینفهم _

  یجهان من میکه چه گو جان

  که بر دلم چه گذشت ی دینفهم

 ی من قراری قرار دل ب تو

  یکه عشق و جان من  ی دینفهم 

  یجهان من میکه چه گو جان
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  که بر دلم چه گذشت ی دینفهم

 ی من قراری قرار دل ب تو

حدفاصله کتف و    نینوازش کرد و اجازه داد سرم ب  موهامو

 .گردن اش بزارم 

  . صداش ارامش بخش بود چقدر

 د یایب ادتیخدا نکند _

 نکند قلبت بخواند خدا

 ند یرا هر زمان هرجا بب من

 رد ینکند عشقت بم خدا

 رد یبم عشقت

 یکه عشق و جان من  ی دینفهم

 یجهانِ من میکه چه گو جان

 که بَر دلم چه گذشت ی دینفهم

 ی قرارِ من یقرارِ دل ب تو
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 یکه عشق و جان من  ی دینفهم

 یجهانِ من میچه گو که جان

 که بَر دلم چه گذشت ی دینفهم

  یقرارِ من یقرارِ دل ب تو

 ! ی بهم نگفته بود_

 .حرف بهم دوخت یپر مهرش رو ب نگاه

 نگفتم ؟ رویبود که چ نیمنظورش ا 

رو  دستم و  بردم  باال  پوش  ی رو  ر  ده یگونه  ته  با    ش ی شده 

 .دم یکه از دور مشخص نبود کش یکم یلیخ

  ییکه چقدر خوش صدا نیا_

 . زد یقیعم  لبخند

  روز مبادا ی گذاشته بودم برا_

م  چشم دلم  دوختم.  بهش  تو  خواستیهامو   ی صورتش 

 .م ثبت کنم ذهن
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 ؟  یکنینگاه م  ی نجوریچرا ا_

 .اوقات اش تلخ کنم خواستی. دلم نمدمیزور خند به

 .خوش تراشش دوباره لمس کردم صورت

 .چون دلم برات تنگ شده_

 ؟ یبمون نجایا ی خوایبرسامم... م_

 نمونم ؟ _

انگشت سبابه  و شست    نیتر شد و چونه ام ب   کینزد  بهم

 . اش گرفت

 ؟ی ایبا من م_

 کجا ؟ _

بردونمینم_ فقط  امی.  کردم.  هارو  کار  همه    گه ید  نباری. 

 .مطمئنم

 .ستادم یشدم و روبه روش ا بلند

 ! شهی ... نم الیدان_
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 .دی چیگوشم پ ی تو ییصدایشکستن اش با وجود ب  ی صدا

 .شد  رهیبهم خ یحرف چیه یب

 .دمیبه موهام کش  یدست کالفه

 ! دنبالمون انیم_

 .سرش تکون داد چندبار

 !یگیدرست م ی...ول ستین نیبحث ا_

 .زانو زدم و دست هاشو گرفتم جلوش

 ؟ یچ یعنی_

 . خسته اش بهم دوخت نگاه

  .یبهم اعتماد نداشته باش ی حق دار_

چ  لب کردم  رو  ی زیباز  اش  اشاره  انگشت  که  لبم    ی بگم 

 .گذاشت

  ! من زی انکار نکن عز_

 . اش به مال من چسبوند یشونی شد و پ خم
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 .بهت که گفتم. حق با تو هست_

از قول و قرار هامون عمل    یکی  یتا حاال نتونستم به حت_

 .ازت دارم ی کنم. چه انتظار 

 .لبش گذاشتروشن کرد و کنج  ی ا گهید  گاریس

کن_ فرار  خواستم  فقط  برمیامشب   ! باهم  ا  می.  ...   نجایاز 

 .ردمون رو پاک کنم  کردمیم یبعد سع ی هرکجا تو بخوا 

که   ییداد و چشماشو به حلقه ها  رونیرو ب  گارشیس  دود

 .دوخت شدنیزود تو هوا پخش م

ا_ از  بودم  ب  نیخسته  . انیپا  ی عذاب  تو کنارم  نبودن  از   .

 .گاهم هیتک  نیو اخر  ارینداشتنت تو بغلم به عنوان 

 .زد یکمرنگ  پوزخند 

هم به خاطر تو   نباریا  ی. حتدونمیخودخواهم ! خودمم م_

بر  ومدمین نگفتم  د  امی.  خودم   ... گفتم   . نداره    گهیطاقت 

ندارم.شا  ن   دمیتحمل نداشتن اش رو    یحت  ای.  ستمیعاشق 

  ست ین  شیب  یی؟ خطا  هیجنون چ  نی. پس اسم ا  ستمیبلد ن
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  دونم یکه م  نی. با اکننیمدامونیپ  دونمیکه م  نی؟ با ا  یعنی

م دردسر  قصد    یول  یافتی تو  به  اونم  اومدم.  پاشدم  بارم 

 .برام نمونده بود یبردنت . چون تاب و تحمل

  .کنمیم یباف ا یرو  یرستانیدب ی مثل بچه ها_

 بافمیخودم م  ی رنگارنگ با تو بودن رو اونقدر برا  ی ها  الیخ

 .تا خواب برم

  ی بود. دروغ  نی ری ش  یهمه دروغ  نمی بی. م  شمی م  دار یب  بعدش

 ستادنیا  ی تا جلو  دهیکه مغزم شبانه روز به خورد قلبم م

 .ره یاش رو بگ 

  دیحلقه کوب  ی دستش رو رو  نباریزد و ا  ی ا  گه ی د  قیعم   پک

 .و زودتر از موعود خرابش کرد

ا  ی برا_ اومدم  پاشدم  بردارم    نجای نمردنم  رو  ام  دارو  تا   ...

  دیشا  ستمین  ش یب  ی ... معتاد  دیکردم شا  دای پ  ادیببرم. اعت 

 .دونمی...بازم نم

 .. پشت اش بهم بود ستادیشد و ا بلند
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، جنون ، خواستن ،   یبرسام ، عاشق هیاسمش چ دونمینم_

زنده بمونم و   تونمیبدون تو سخته . م  دونمی... فقط م  ازین

ارزش    یب  یش   هیپوسته .    هی فقط به عنوان    ینفس بکشم ول

  .اشتباه کردم  یول  ستمین شیب

کردم که اومدم. لطفا حرف هامو فراموش    ی گستاخ  امشب

نم ول  گهید  خوامیکن.  بشم.  اوقاتت  ز  ی مکدر    ر ی دورادور 

خودمو   دیادم خودخواه ام. با هینظرت دارم. به هر حال من 

 .اروم کنم ییجورا هی

برنگشت نگاهم    ی. حترفتیکه برگرده داشت م   نیا  بدون

 کنه چرا ؟

 .بودم و زانو هام خشک بود نی زم  ی رو  هنوز

  زدم ی از پشت و داد م  کردم یبغلش م   دیبا  شدم؟یبلند م  دیبا

 که عاشقتم؟ 

نگاهم دور شد و من هنوز    درس یمم رفت. از دچش  ی جلو

 .بودم  نی زم ی رو
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 .دم ینشستن اش دست کش ی جا ی و رو دمیباالکش  خودم

  .از حرارت وجود اش جا مونده بود  یکم هنوز

 .ها صورتم بهش چسبودنم وونهید مثل

 .رو بغل کردم تاب

 .دوست دارم_

  کرد یم  تیهق ام آزار دهنده بود. غرور مردونه ام رو اذ  هق

 ! جان خراش ی ها هیگر نیا

 :و گفتم دمی کش  یقیعم آه

.  میکن  دای که ما نجات پ  کنمی م  ی من کار  نبار ی. ادمیقول م_

 .تو فقط خوب استراحت کن 

  .شدم و تلو تلو خوران داخل رفتم بلند

 . همه جا سرشار از سکوت بود  هنوز

ذهنم    ی تو  گهیبار د  ی پله اول نشستم و نقشه ام برا  ی رو

 .مرور کردم
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تر    اومدیم  ادم ی   الیدان   ن یچهره غمگ  شتریب  هرچه  مصمم 

 .شدمیم

 .به خودم ام انداختم  یو نگاه دمیکش یقیعم نفس

 !شده بودم  خوب

کرد گفت   یم   کاپیمدل زن رو م  هیکه    یدر حال   موریگر

 .ییاماده باش نفر سوم تو ،ی شد پیخوشت _:

 .نگفتم ی زیزدم و چ ی جواب لبخند  در

 !درخشش بود وقت

بود   بمیکه دست چپم داخل ج  یمحکم در  حال  ی قدم ها  با

 .رفتم  رونیب

کرده و تو سرم فرو رفته بودن   نیکه ماه ها تمر  ییها  اموزش

 .آوردم  ادیبه 

به جلو و    ره یبه باال، نگاه خ   ل یو متما  زی سفت، چونه ت  فک

جلو، کمر صاف   نهیبه داخل، س  دهی کش  بایمصمم، نفس تقر
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در آخر  خط راست و    ی فاصله رو  ک یمنظم و به    ی ، قدم ها

 !اعتماد به نفس

اهنگ که پخش م  با زمزمه    ی صدا  تونستمیم  شدی وجود 

  .هارو بشنوم

نشسته    یصندل  ی که رو  ییزن و مرد ها  یفلش گوش  شتریب

 .گرفتندیو عکس م 

 .منظمم رو ادامه دادم  ی ها قدم

انداختم    یاصل  نیبه دورب  ینگاه  دمیکه رس  جیاست  ی به انتها 

  شتر یگوشه لبم چسبوندم که ب  ی لبخند  مچهیو در اخر... ن

  .شرورانه بود ی شخند ین هیشب

  .مصمم برگشتم همونطور

ا  در از درون در    یبودم ول  ی ظاهر خونسرد و کامال حرفه 

  ...حال سوزش

خاک  ی ابتدا  از نگاه  رو  ی ورودم  اش  حس    ی رنگ  خوردم 

  .کردم 



 
646 

 

و ناخوانا اش بهم    رهیها نگاه خ  یصندل  نیاز اخر  یکی  ی رو

  .دوخته بود

از    یشگونیشلوارم بود مشت مردم و ن  بیکه در ج  یدست

  .ام یب ران ام گرفتم تا به خودم

رنگ   یکردم و بالخره از اون پرده مشک  ی قروچه ا   دندون

  .خودم به داخل انداختم

همه بود که من رو دوباره به    ی و خنده   قیتشو  ی بوم صدا  و

  .خودم اورد

 !عاقل باش برسام... حواستو جمع کن _خودم گفتم :  با

بود شونه هامو   یخوش ذوقمون که از قضا زن مسن  طراح

 .گرفت و تکون داد

فرانسو   به ها  ی زبان  ول  ییحرف  نشدم  متوجه  از    یزد که 

م اش  خندان  ها  جهینت  شدیصورت  حرف  داره    ی گرفت 

 .زنهیم یخوب

 .کرد یسیاش شروع به ترجمه به انگل مترجم
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کت واک   نیکه اول  نی. با ای برسام، امروز فوق العاده بود_

  ن یاز ا  شتریتو ب  ییتوانا  ی ثابت کرد  یات بود ول  ی حرفه ا

 .ی کرد ی حرف هاست. خوشحالم که با ورساچه همکار

 .کردم یزدم و ازش تشمر و قدر دان یقیعم  خندلب

  ی از جلو  ،ی ا   رهی بعدم همه مدل ها باهم به صورت زنج  یکم

 .و بالخره تمام شد میرد شد  ره یخ  ی نگاه ها

دلبخواه  یپارت  افتر کامال  از شو  ول   یبعد  تازه    ی برا  یبود 

 !ی مثل من ضرور ی کار

معروف    یلیخ  ی با برند ها  یداشتم، حت   ی ادی ز  ی ها  فتوشات

 .شدمیظاهر م  ی حرفه ا  نقدریبارم بود که ا نیاول  یول

نگاهم    ی گرد  زیم  دنید  با خندان  برادر  خواهر  اون  که 

 .رفتم نمتشویبه  کردنیم

 .برام با ارزش بودن واقعا

 .حکم فرشته نحات رو داشتن ییجورا هی

 : جام هاشون باال بردن و همزمان گفتن دمیکه رس بهشون
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 رز یچ_

 .دمینوش یجوابشون منم کم در

صم  کایجس راحت  متیطبق  داشت،   یشگ یهم  یو  که 

ام بازو ام گرفت و بوسه   شی گرا  دنیمخصوصا بعد از فهم

 .گونه ام کاشت ی رو یقیعن

 ی گل کاشت_

 .با محبت بغلش کردم منم

 !زم یممنون عز_

:  یگوش  الکس گرفت  باال  ا_اش  ادهیترک  نیپسر    نقدر ی. 

  م یتعداد اش ام قبول کن   نیکمتر  میکه بخوا  ی دار  شنهادیپ

 .شهیشلوغ م یسرت حساب

 .انداختم نییزدم و سرم پا ی لبخند

 .دم یجام کش ی لبه  ی اشاره ام رو گشتان

 !ست یکه برام مهم ن دونستنینم
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 .داشت تینفر برام اهم  کیفقط  من

 ! بود و بس الیدان اونم

 ...ام دارم مرد گهیخبر خوب د هی_

 .سمت اش چرخوندم ی با کنجکاو  سرم

 ؟یچ_

 : زد و گفت یقیعم  لبخند

. اقامت یشیمحسوب م  ییکای شهروند آمر  هیتو االن رسما   _

 !ی دار

 .قهقه زدم ی من بودم که از شاد نبار یا

 .دمی بود و باالخره بهش رسکه داشتم. الزم  ی نقشه ا ی برا

  .دادم ی دست محکم و مردونه ا  باهاش

  .واقعا ازت ممنونم_
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که   ی ترکوند  ی ازت تشکر کنم پسر، جور  دی منم که با  نیا_

 یکامال جهان  گهیمن و جِس چند وقت د  کی کوچ  یکمپان

  .شهیم

  .همش به خاطر شماها بود_

*** 

هارو با   یلیو انتقادات خ  شنهاداتیها حرف زدم. پ  یلیخ  با

 .کنم دا ینتونستم اونو پ یگشاده گوش کردم ول ی رو

 رفته بود؟  یعنی

 .سالن خارج شدم و به سمت راه رو رفتم از

رقص هنوز به    ستیاز پ  یتر بود ول  فیضع  ی قیموس  ی صدا

 .دیرسیگوش م

 .به مشامم خورد ی گاریس ی آشنا ی بو

 .لرزون به سمت تراس رفتم ی دردناک و پاها یقلب با

  .بود خودش

 .کرد یدود م  گاری ها س لهی داده به م هیتک
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 .بودرو به آسمان دوخته  نگاهش

 عشق من؟ گشتیستاره ها م دنبال

 .جلو گذاشتم یقدم

 متوجه حضورم نشد؟  چرا

 .شد و سکوت کرد ای

 قهر بود؟ نکند

 .مهابا جلو رفتم و دست هامو دور کمرش حلقه کردم یب

 .همه از دست دادن وزنش نی شدم از ا شوکه

 .بار هم الغر تر شده بود نیآخر از

 مرد؟  نیداشت ا یمشکل چه

 از من آب اش کرده بود؟ ی دور  غم

نکرد    ی حرکت  چ یهم ه  دنشی که بعد از در آغوش کش  نیا

 .من رو ترسوند

  : گوشش زدم ینرم ی رو ی ا بوسه
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 با من ؟ ی قهر_

 .چرخوند یکم سرشو

 . رخش به سمت من بود مین

 .و چشم هاش به رو به رو دوخته بود  کردینم نگاهم 

 .داد  رونی گرفت و نفسش رو ب گارش یاز س یقیعم کام

  : مکث گفت یاز کم بعد

  نه_

 ؟ گفت ینم ی زیچرا ...چرا چ پس

 : گفت عیرو خوند چون سر ذهنم کنمیم حس

با حرف هام سد    خوامیحرف زدم. نوبت تو...نم  یلیمن خ_

 .راهت بشم 

 . سمتم د یچرخ

 .مینداشت  ی هم از هم فاصله ا  هنوز
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تنش رو حس    ی کت و شلوار سرما  ری که از ز  کی نزد  اونقدر

 .کنم

 .رو باال آورد  دستش

چشم   یمیگونه ام که نشست ناخودآگاه طبق عادت قد  ی رو

 .بستم

 .دستش لم داد ی کج شد و گونه رو گردنم

 .دونستیبدنم رو م  زبان

 ... یما به فراق گذشت ول ییزمان آشنا  شتریب

 .می همو از بر شد م؛یکه باهم بود یمدت کم ی تو

 .حرف داشت   یلیخ نگاهش

 .بورش ی رنگ و مژه ها  ی خاک ی بود...چشم ها جوشان

 .نشوندم  تشیاز ته دل کف د ی گردم و بوسه اکج  سرم

 :پوستش لب زدم ی رو  اروم

 .دوست دارم_
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 د؟ ی فهمیرو م یهمه چ  ی مرد امشب چجور نیا

 .باهوش شده بود ی اد یمن ز عشق

 : گفت چون

 ! منم_

 ؟ یتوام چ_

  .داشتم بشنوم دوست

 ... رو  دونستمیکه خودم م ی زیچ

 عشق؟ نیا  هیدرد چه

  یول خوادیخودش م ی ...تورو برا وونتهیعاشقته ...د یدونیم

  ! یگوشت نشون ریهر روز زمزمه اش رو ز تا

نکنه آروم    یتنت حکاک   ی عالقه اش رو با بوسه هاش رو  ابراز 

 !ی ریگینم

 .داشتم عطش 

 .بودم تشنه
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  .کنه رابمیس خواستمیم

 .خواستمیکلشو م  جمله کم بود ...من نیا هرچند

 .خودم ی برا

 !... انتها یب یتیابد ی و اون ...برا من

 ... ایتا اخر دن ییایرو ی برا

 ...آهخواستمی که چقدر م آه

پشت دستم    ی نرمش رو   ی رو جلو تر آوردم و  لب ها  سرش

 . گذاشت

 : از خودم زمزمه کرد دی صدا به تقل یب

 .دارم  دوستت

  .به دلم نشست بیعج یول دم ینشن ییصدا

 ؟  یاونبار برام شعر گفت ادتهی_

 . با لبخند نگاهم کرد فقط

 ...که دستامو دور کمرش حلقه کردم  یحال در
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رو  چونه قرار  نهیس  ی ام  به چشم ها   اش  نگاهم  و    ی دادم 

 : دوختم باشیز

  من تو شدم ؟ ای... ی تو من شد_

 شومیم ستی، من ن یست ین یوقت که

 شومی ، هست م یهست یوقت و

  ! ندارد  یتو وجود خارج  یباشم ، که ب   ی باتو همان خود  تا

 بود ؟ یچ ی چشم هاش برا ی مردمک ها لرزش 

 غم ؟ ای یخوش

به خودم اومدم که دست هاش محکم دور    ی لحظه ا  فقط

 . صورتم قاب شد 

 .و به عقب خم شدم  دیبه تراس چسب پشتم

 .از افتادن نداشتم یترس جالبه

 در حصار دستاشم ...مگه افتادن و رها شدن ممکنه؟ یوقت

 داره؟  یاصال معن ای
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به جاش    یبشم ول   روز یدر نبرد و جنگ لب ها پ   خواستمیم

 .نفس کم اوردم

 تاخت یداشت که فقط م  یمن چجور جنس  ال یدان  ی ها  هیر

 کرد؟ یتر م  قی و بوسه رو عم 

 خواست؟ ی از جون لب هام م چه

 بکشه؟  رونیوجودم رو از اونجا ب ی ره یش که

 . شدن ارزشش رو داشت خفه

 .خواستمینم نفس

 ! تن نیلب ها بود...هم نیمن هم  ژنیاکس

 ... و کم  شی ب ی زیچ نه

 .شدمیم  هوشیب داشتم

 .ام تار بود دید

از دور گرنش حس    ی شل شدن حلقه  گمونم هامو  دست 

 .دیکرد که عقب کش
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 .دم ینفس کش یق یعم قیشه با

 .رفتی ام تند تند باال م نهیس

نگرانش رو بهم دوخت و با انگشت شست دور    ی ها  چشم

 .لبم رو نوازش کرد

 .سرخ و متورم شده بود مطمئنم

 ؟  یکه چ یول

 داشت ؟ یتیاهم  اصال

 !...نه

 .بزرگ بود یلینه خ  هی جوابش

  ! دیکنم. ببخش ی نتونستم خوددار_

 .زدم  لبخند

نم_ اگه  خواستم.  خودم   ... عقب    گفتمیم  خواستمینگو 

 . یبکش

 .داشتم دوسش
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 . بود تیاول برام

 ... ی زی تر از هرچ مهم

 خودم ؟  دی، شا یحت

 : گوشش گفتم ری و اغواگرانه ز ستادم ینوک پاهام ا ی رو

 !خوامت یمنو ببر... امشب م_

 .اش رو حس کردم  نهیشدن نفس در س حبس

 .شدت گرفته بود  جانی که خودم ضربان قلبم از ه  همونطور

 .نداشت  تیکس برام اهم چیحال حاضر ه در

خرپول صحبت    ی دوباره با اون اسپانسر ها  تونستمیم  بعدا

 .کنم

 نم؟ یکه نفسم بند نفس هاش بود رو بب  یدوباره کس  یک  یول

کم  لب رو    ی هاش  دستم  بالفاصله  بعد  و  شد  بسته  و  باز 

 .د یگرفت و دنبال خودش کش
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که راه    یمخف  ی رو به د   میهمون راه رو به سمت چپ رفت  از

 .میدیساختمان داشت رس  نیبه خارج از ا

 .میاش شد یمشک نیعجله سوار ماش با

 .حاکم بود نمونیطول راه سکوت ب در

 .د یرسیپر حرارت هر دو ما به گوش م ی نفس ها  ی صدا

  .لباسم رو باز کردم  ی باال دکمه

  !نفس نداشتم اخه

 .ستادیا یبرج بزرگ  ی جلو

 : خش دارش گفت ی صدا با

 .شو اده یپ_

 .حرفش گوش دادم  به

 ....نجا یا_

 : شونه ام گذاشت ی و دست رو ستادیسرم ا پشت

 !از سکنه است. مال خودمه یخال_
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 میراه افتادم. هردو در ظاهر اروم بود دنبالش

 .نگاهمون قفل هم بود میآسانسور که شد  وارد

 .و عطش خواستن  دیباریکه از چشم هاش فقط عشق م  آخ

 د؟ یدیم یمن چ  ی اون از چشم ها یعنی

 .اورد و در رو باز کرد  رونیب بشی از ج یکارت

  واریان پشتم به د  کی. در که بسته شد در  می دو وارد شد  هر

 .شد دهیکوب

که بر اثر جو حاکم    ییپر حرارتش بهم دوخت و با صدا  نگاه

 : شده بود گفت شه یبَم تر از هم

 !من  ی اتورینی دلتنگت بودم پسر م_

*** 

 .خواستمینم  یبودم ول داریب

 .مغزم دشنام دادم به

 کنه؟  دارمیتونست ب  چطور
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 .شم داریب خواستمینم

 !نداشت ایکم از رو یبود ول تیحال االنمون واقع درسته،

 .به صورتش بشم رهیتا خ دمی دست راستم چرخ ی رو

س  حلقه چشما  اهیکمرنگ  م  ی دور  نشون   دادیقشنگش 

 !امشب بعد از مدت ها تونسته بخوابه

 .د یرزل یمدام م یلعنت یگوش

 .ام کالفه شدن دنی بود از ند معلوم

 .دیچ یآشنا تو تنم پ ی نشستم درد یوقت

 .دم یو خند دمی ها لب باالم رو گز وونهید مثل

هم  آخ دلتنگ  بودم.  دلتنگ  ها  ن یکه  و    ز یر  ی نشونه 

 ...عاشقانه

 اش؟ نم یبب تونستمیم  یک گهید دفعه

 باهاش رو داشتم؟  ییاروی فرصت رو اصال

 .ذوب بشم  ی نجوریش ابرسه که بخوام درآغوش ا  چه
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 !شم یک یو باهاش  کشمینفس  نفسش

 .داشتم  دوستش 

 ...فراتر  ی زیچ ی... حتتینهایب تا

 .دمیبلند شدم و لباس هام رو پوش اروم

 .دمیاش بوس یونیسمتش خم شدم و پش  به

 نمود؟ی برام سخت م  نقدریشده بودم که دل کندن ا  مجنون

 .قدم دور تر نشده بودم که مچ دستم از پشت گرفت دو

 .دم یقشنگ ات هنوز ند ی چشما  ؟یکجا بدون خداحافظ_

 .دمیخدا خواسته به طرفش چرخ  از

 .اراده و توان از دست داده بودم یشوخ یشوخ

  .خودم نبودم ی برا گهیواقعا د یعنی

 .بودم ی گر یبه د متعلق

 دم؟ یدرجه رس  نیبه ا  دمیپرستی که خودم رو م  یمن  ی چجور
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از دلدادگ  نیا  به تاب    ی ، جور  دنیو جنون رس  یحد  که 

ندار  ی دور شدت    ی کشینزد  ی وقت  ی ول  ی ازشو  از  قلبت 

 .ستیآسون ن  یکه ممکنه سکته کنب تپهیاونقدر م  یخوش

 ؟ی ماریب ایبود  عشق

 جنون ؟ ایبود  خواستن

 .شد یم شتریکه بود ...روز به روز ب هرچه

 .تخت نشستم ی کنارش رو  آروم

 .دمی خوش رنگش کش ی موها ی رو دست

 !شدنی داخلش ظاهر نم دیسف ی اون رگه ها کاش

  . کنم تتی...نخواستم اذ ی خواب بود_

برا  داریب_ من  د  دنی شن  ی کردن  و  ات    دنی صدات  چهره 

 ... رفتنت ، هست ی! ول تیلطفه نه اذ

  .دوباره شل شد تنم

 .وا رفتم اصال
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 ... کنارش دم یدوباره خز 

 .گردنش قرار دادم ی کردم. سرم رو داخل گود بغلش

  جه ی نت  نیو .... و باز هم به ا  دم یعطرش رو نفس کش   ی بو

 .ستمیکه آدم رفتن ن  دمیرس

 .برم خوادیدلم نم _گوشش گفتم :  ریز  اروم

 .کرد سکوت

  ! نرو نگفت

 .بغض لب زدم  با

 ... الیدانبرم  دیمجبورم. با یول_

 .ام کاشت  یشونی پ ی رو ی چرخوند و بوسه ا سر

 .موهامو دوست داشتم  ی انگشت هاش البه ال حرکت

 .دونمیم_

 ال؟ یدان_

 .شد رهیبلند کرد و بهم خ سرش
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کنار چشمش لمس    ف یظر  ی ها  نیبهش زدم و چ  ی لبخند

 .کردم 

 .دمیبهت قول م_

 .ویچ_

 .خوابمی ت مراحت تا اخر عمر بغل الی با خ ی روز هی_

  ی دیهم نا ام دیکرد. چشماش پر از حرف بود . شا نگاهم

 .نگفت . فقط لبخند زد ی زیچ  چیه یول

خ  بلند اونم  با  زیشدم.  که  رو   ی ول  ستهیبرداشت    ی دست 

 .اش گزاشتم اروم به عقب هولش دادم نهیس

 . یخوابی تو بخواب. دور چشمات کبود شده از ب_

  .ام شد رهیحرف گوش کرد و در همون حال خ  به

چرخ  قبل دوباره  پشتش  دمی رفتن  و  گرفتم  رو  دستش   .

 .دمیبوس

  ! دوست دارم عشق من _لب زم : صدایب
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  .زدم  رونیساختمان ب از

 !ییکه چقدر سخت بود جدا اه

 ...به فاصله ها لعنت

 ...به نبودن ها لعنت

 ... ی احبار ی لعنت به رفتن ها و

 .دندون هام گرفتم  نیب لباس

رنگ ،    ی ریشکم ، پوست ش  دهی چی پک و عضالت پ  کسیس

 .م همه واضح بودنتتو موقت سمت چپ کمر 

 ... تر ک یبال برو نز_

خوش تراش جلو تر اومد. دستاش دور گردنم حلقه    دخترک

 .کرد

 .گرفتمدستورات عکاس رونش رو دستم  طبق

 .درجه درست کنه 9۰ ه یکه زاو ی جور

 .گردنم زد  ی رو ی ا بوسه



 
668 

 

  .ازار دهنده بودن نی دورب ی ها فلش

ا  یول بود و حرارت تن  ب  نی گرمم  دردسر ساز    شتر یدختر 

 .بود

  .تموم شد  باالخره

 .دست زدند عواملتمام 

 .زدم و از همه تشکر کردم  ی احبار لبخند  به

به شونه ام زد و    یبه نشانه قدردان  یجلو اومد و مشت  عکاس

 : گفت

 .دیشیم یخوب ی برسام ، به نظرم با دخترم بال کاپل ها_

 :به چهره مشتاق شون انداختم و گفتم ینگاه

ول  دیشا _ باشه  با شما  با    ن یمن هم  ی حق   یکیاالن هم 

 م یآ یم گهی به همد یلیکاپل هستم که خ

از همه عکاس صورتش جمع   شتریب  دی هر دو باال پر  ی ابرو 

 .که متوجه نشدم زدیلب حرف ری شد و ز
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 .بال به وضوح ازم فاصله گرفت و بازو ام رو ول کرد 

ف   ول  ی رو  کیلبخند  نشوند  که    یصورتش  بودم  مطمئن 

 . ناراحت شده

  د یبه صورت در همه شون نکردم و با گفتن ببخش  یتوجه

 .تمازشون فاصله گرف یکم

م  درد  به شدت  ز  یسرم  کار  ریکرد  داشتم خفه   ی فشار 

وقت کار مورد عالقه من نبود کار    چیمدل بودن ه  شدمیم

 . بود دنیکش یمورد عالقه من نقاش

  ی تونستم صورت عشقم رو طرح بزنم ول  یم  یوقت  مخصوصاً

که   ی زیکردم تا به چ  یعذاب رو تحمل م  نیا  دیکه با  فیح

 .خوام برسم یم

شروع    گهیخوب و با هم د  یزندگ  هی  میاون وقت تونست  دیشا 

  میکن

  یلیشهرت برام دست و پا شده بود احترام خ   نیکه ا  یوقت  از

 .اتاقم را جدا کرده بودن یو حت  شدنیم قائل مبرا  ی شتریب
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مجهز    ی شد گفت تا حدود  ی اتاق دنج و خوب که م  کی 

 .بود

دادم و نگاهم رو به سقف دوختم که با    هیبه تاج تخت تک 

 . شدم و سر جام نشستم داریب یگوش ی صدا

 !برنامه هام بود ر ی به صفحه انداختم مد ینگاه

  :لب با خودم زمزمه کردم  ریرو ز  امیپ 

  ی مراسم ها  نیاز بزرگتر  یک یتو    گهیقراره فردا با همد " _

 "آماده باش میمد شرکت کن ی ایدن

زدم باالخره داشتم    ی شخندیتو دستم چرخوندم و ن   یگوش 

  ک یکارها را شروع کرده بودم نزد  نیکه براش همه ا  یبه هدف

 . شدمیم

از خشم  ادیفر  خواستی م  دلم هم    دی..شا  ی...خوشحالبزنم. 

 ...نفرت

م  نیا  فکر کسا  خواستمیکه  صورت  زندگ  ییدوباره   میکه 

 .اوردیخونم رو به جوش م نمینابود کردن بب
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  . زننی االن صدات م _:گوشم گفت  ریز  الکس

 .اعالم کردن کروفونیشد که اسممو در متموم   حرفش

 .وسط کتم باز کردم و اهسته به سمت سن رفتم دکمه

 .سادم یدادم و سر جام وا ی دست ی مجر با

 .جلوم نشسته بودن ی ادیز  افراد

کار کشته    ی ها مدل ها   یتازه کار و بعض  ی ها مدل ها  یبعض

 ... و معروف

س  ییها  چهره طرح  ها  گذشته  کاغذ    ی رو  اهشونیکه 

 .دم یکشیم

 ! االن برام مهم نبودن یول

 مونیکه زندگ  ی رمردیپ  دنی داشت د  تیکه برام اهم  ی زیچ

 .سگش فاروق بود نیکرد و همچن رانیو

 : زدم و شروع کردم  ی شخندین
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ار گرفتم تا  قر  زیافتخار ام   تیموقع  نیا  ی تو  شهیباورم نم_

جلو ران  ی بتونم  سخن  شما  واقعا    یهمه  من  آم   ... کنم 

 . استرس دارم

 .وجودم از تنفر پر بود ینه ... بلکه تمام استرس

کرده    ف یذهنم از قبل رد  ی که تو  ی مسخره ا  ی دروغ ها  به

  : بودم ادامه داده و گفتم

م _ مد  خوامیاول  ها  ری از  خواهر    زمیعز  ی برنامه  و  الکس 

فرصت    نیتشکر کنم که بهم ا  کایاش جس  یدوست داشتن

همچن  و  کنم  ثابت  خودم  بتونم  تا  دادن  همه   نی رو    یاز 

 .کردن  تیکه منو قابل دونستن و حما ییاطرفدار ه

 . گذاشتم و انگشت هامو جمع کردم بمیج ی تو دستم

  .بودم دهیکار رس یقسمت اصل به

 : رسا تر از قبل گفتم  نباریو ا دمیکش یقیعم نفس
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فاروق    ارشیو مهم تر از همه ... از مستر مورگان و دست _

استعداد  ی برا  ... من  شرکت    ی استخدام  در  شکفته  تازه 

 ! میفشن در  ییایرو

به چهره    بعد نگاهم  و  بردم  باال  تمام شدن حرفم سرم  از 

 .کبودشون انداختم

  .لباسش شل کرد ی دکمه باال  وقفار

  .زدم چشمامو بهش دوختم  ی شخندین

مهم تر از همه ، به خودت   ی...ول ی و زد  ی منو عذاب داد  تو"

داد کن  الی دان  ی برا  یزندگ  ی اجازه  تنگ  کتکش    یمن  و 

 . یبزن

 "... ی امضا کرد توینابود سند

  : و گفتم دمیکشذهنم خط و نشون در

من تماس گرفتن و بعد    ی برنامه ها   ریبا مد  روزید  یوقت_

  .باورم نشد دمیحرفو شن نیا
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بشه؟ و من    یداشتم ممکن بود واقع   یکه از بچگ  ییایرو  اخه

 که برام مقدس بود کار کنم؟  یبتونم در مکان

  . جمع کردم خودم  ی برا ی دل سوز  خوب

  . نداشتن یبرگشت راه

 . شدنیکه خودشون بد م کردنیداد و قال م  اگر

 .کردی نه ... سهام شکتشون افت م گفتنیبعدا م اگه

  . بود سک یمسئله ته ر نیا البته

 پنجاه  پنجاه

پنهون   شخندمین  تونستمیهر دو کبود شده بود. نم  صورت

 .کنم

 : که تو دلم بود رو پنهون کردم و گفتم ی بلند قهقه

 ! واقعا سپاسگزارم_

  .حضار بلند شد  قیتشو ی صدا
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ب  ی مجبر باال  کرد  دعوت  هردو  از  و  اومد    ی برا  انیجلو 

 ... یسخنران

از برنامه    ی زیچچون   دادیداشت از استرس جون م  کایجس

 .دونستینم

  .زد یالکس لبخند م یول

  .خبر داشت زیخوب از همه چ اون

 .دمیجوابش من هم خند در

بزرگ    سکیر   نیا  یو حت  ستادیممنون بودم که پشتم ا  ازش

 .دیبه خاطر من به جون خر

 ...گشتی ورق بر م  دیشا

 شد یم نطوریا دیبا یعنی

 دیدیاتفاقات رو به چشم م  نی بود . تا ا  نجا یهم ا  الیدان  کاش

. 

 شد؟ یمن ناراحت م تیامن ی برا ای شدیخوشحال م یعنی

 . خونسرد جلوه داد نگاه امم نکرد و خودش یمورگان حت 
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 .دی باریفاروق خون م ی از چشم ها  یول

  .جلب توجه جلو اورد ی برا دستش

 .نجاست جلو ام رو لمس کردم  مجبورا

  :دیگوشم غر ریو ز دیخودش جلو کش 

 . برسام ی سند مرگت رو امضا زد_

  : از خودش لب زدم  دیبه تقل منم

 دنت یشاخ و شونه کش  نی... ورق برگشته ! ب  یکنیاشتباه م_

 . یمراقب باش که سقوط نکن

  ک ی شراکت رو تبر  نیمورگان دهن باز کرد و به اجبار ا  یوقت

 .گفت قلبم خنک شد

 !ی روزیگام به سمت پ کی

  . خوردی وقفه زنگ م یام ب یگوش

 !  هیک دونستمیم دهیند

  .وارد اتاقم شدم و در رو بستم عیسر
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تموم  مراسم ام   تازه  خفه  داشت  شلوار  و  کت  و  بود  شده 

 .کردیم

  . دمی هاشو باز کردم و با استرس لبم گز دکمه

بلند   ادشیفر  ی که دکمه سبز رنگ لمس کردم صدا   نیهم

 .شد

 ؟ ی گوهو خورد  نی ا یبا اجازه ک_

 .انگشت شست و اشاره پشت پلک ام مالش دادم با

 ... نیاز ا شتر یب یبشه حت یکه عصب کزدمیم ینیب  شیپ

 ...زم یحرفات تموم شد؟ حاال بزار من بگم ... عز_

  : دیدهن باز نکرده غر  هنوز

 ! رونیب ایپشت در اتاقتم ب_

 ؟یچ_

  باز کن المصبو ایب_

 .بلند شدم و در رو باز کردم عیسر
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 ... اش قلبم به تپش افتاد افهیق دنیبا د 

  نه؟ دی رسیبه نظر مسخره م  دیشا

 ... همه مدت  نیاز ا بعد

 ... همه عذاب  نیاز ا بعد

به د  ی جذابش جور  افهیق  دن یهم د  هنوز   وار یکه دستش 

ضربانم باال    دی کش  یداده بود و نفس اروم و کش دار م  هیتک

 .برد یم

 .شد ی لبخندم جر دنید با

 .جلو اومد یسرخش بهم دوخت و قدم ی ها چشم

 .گذشته افتادم اد یبه  ناخوداگاه

 ... همون بود  الیدان

 ... گذشته ی و سلطه جو یهمون مرد وحش 

 . زد ام چنگ   قهی

 .شدم کیبهش نزد  یقدم
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  : لب زدم  اروم

 ! ی اومد_

  ؟ی کرد یغلط نی چطور همچ _

 . ستیجاش ن  نجای ، ا الیدان_

لباسش باز    ی به داخل هولم داد و در رو بست. دکمه باال 

 .کرد و کالفه موهاش چنگ زد

 : دیغر یعصب

  وقتشه؟ ؟یحاال چ _

 .شدم کینزد بهش

 : شونه اش گزاشتم ی دست رو 

 ...یاروم باش  دیبا_

 ... یلعنت  تونمینم_

 ... گهی! اوضاع فرق کرده د یبتون دیبا_
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  نبار ی، مجددا با ضرب به عقب هولم داد و ا  می عادت قد  طبق

 .کمرم به تخت برخورد کرد 

 : زد و گفت  مهیخ  روم

شد_ تازه    ؟ی ریگیم  ییتنها  ی ها  میتصم  ؟ی خودسر 

  . یکنیم شونمییاجرا

 : زدم ی لبخند

 .کردم ر ییبهت که گفتم تغ_

 رفتم؟ی و من پذ_

 : دمیگونه اش کش ی رو بلند کردم و نوازش وار رو دستم

 .دمیبه هر حال من انجامش م ی رینگفتم الزمه بپذ_

 : زدی سرخ بود و دو دو م چشماش

  ؟ی خودتو به کشتن بد  ی خوایم_

  : به عقب هوش دادم یبلند شدم و کم یعصب
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  م یچهل سالته؟ چند سال با هم  گهی... چند سال د  الیدان_

جوون م   مونی...  شانس  یزندگ  ؟یمتوجه  رهیداره  که    یو 

. اگر  میتالش کن  دیاز دستموم سر خورد و رفت. با  میداشت

 .کشنیبازم مارو م  میحرکت بمون  یب ی نجوریهم

 ...ی کار  هیمن  ی الزم نبود خودتو تو خطر بنداز_

که ناخودآگاه بلند تر از حد   ییو با تن صدا ستادمیبار ا  نیا

 : معمول بود داد زدم

  اد یاز دستت بر نم  ی کار  میدونی نده ... هردو م  هودهیوعده ب_

 .وفتمی. پس بزار من باهاشون در ب

 ... برسام_

 .نگاهم کرد یو کم ستادیا

 .کالفه به موهاش چنگ زد 

 .طرف اومد و شونه هام گرفت. به چشمام زل زد به

 ...یشناسیآدما رو نم نیتو ا_

  .کرد یداد م یچشم هاش ب ی تو یننگرا
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 .از ترس از دست دادن بود زی لبر

ازشون بر    ییچه کارها  دونمی بشناسم... م  ستیام ن  ی ازین_

 .زمی که سرمون اومد کم نبود عز یی. بالهاادیم

 زنمی م زوی همه چ  دیباهات بکنن ، ق ی اگه کار_

  .گرفتم و فشار دادم  دستش

. برگ برنده دست  میشیم   روزی بار ما پ  ن یا  دمی بهت قول م_

 ... قبلش یول ادیما م

  ؟یچ_

  . ی اطالعات بهم بد  ی سر هی دیبا_

 .میمتقابل هم نشست یصندل ی دو رو هر

 .برسام یبدون ی خوایم یچ_

 .دهنم قورت دادم آب

و    یرفت  شمیکه از پ  ی روز  نیآخر  م،یبود  رانیکه ا  یزمان_

 ... شی با مدرک به زانو بنداز ی خوایم یگفت
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 خب؟_

 بودن؟  یاون مدرکا چ _

  : مکث گفت یو بعد ازکم  دیکش یقیعم نفس

که مرتکب شدن.   ییها و جرم ها  تیاز جنا  ی مجموعه ا_

... ط  نیتر  نیو جرک  نیتر  فیکث سالها همه    نیا  یراز ها 

  ی دونیخودت م  یروز مبادا ... ول  ی کردم برا  ی اشون جمع اور 

 . شد یچ

 اش کرده باشن؟ میکحا قا یکنیفکر م_

 .. یندارم ول ی ا دهیا چیه _تکون داد : سرش

 ؟ یچ یول_

 .ستیمهم ن_

  .پاهاش زانو زدم ی جلو رفتم و روبه رو عیسر

 . مشت شده اش رو گرفتم ی ها دست

  گهیبگو د_
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 .ینیشیاروم نم دونمیم_

 ! ... لطفا گهی. بگو دکنمینم ی کار_

حروم زاده    کهی... احتماال اون مرت  یندارم. ول  ی من خبر_

 .دونه یرو م زی فاروق ، همه چ 

 ... نطوریکه ا _تکون دادم و گفتم : ی سر

 ..آره .. حاال نوبت توئه_

  ؟یکه چ_

 . کن فینقشه ات رو تعر_

 . پاهاش نشستم ی زدم و رو یقیعم  لبخند

 ... باشه_

 .جلو دادم و راه رفتم نهی، س دمیکتم باال کش  قهی

 .اماده بودم  یبی طرز عج به

 !با دشمنام و شکست دادنشون ییارویرو اماده

  . ستادمیا سیدر اتاق رئ ی جلو
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اشاره دست    بمی چپم داخل ج  دست انگشت  با  و  گذاشتم 

 .به در زدم  ی راست تقه ا

 .د یاز جا پر یو داخل برم که منش   رمی دسته در بگ خواستم

 .دیدار  یقبل میاقا تا_

 . باال انداختم ییابرو

 نه_

 .به کاناپه ها کرد ی ا اشاره

 .تا اطالع بدم  دینیپس لطفا بنش _

 .ستین ی ازین_

 بله؟_

  کنن یم  ی من لحظه شمار  دنی د  ی برا  _زده گفتم :  شخندهین

 ...شما س ییر

 .توجه به بال بال زدنش داخل رفتم یب

 . نهی اش رو بب ی نا بود لی زودتر دل دیبا _لب گفتم : ریز
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 .اونجا نبود س ییکه شدم ر داخل

 .کردینگاهم م  شخندی نشسته و با ن زی پشت م  فاروق

 .پا انداختم ی رفتم و پا رو جلو

 . یجون گرفت_

 . دادم  لشیتحو ی دار یمعن لبخند

 ... به لطف شما_

 .بهت نشون بدم شتریلطفم ب ی خوایم_

 : چونه زدم و گفتم  ریز دست

تو سر رس  ز ینه عز_ ادهی ... دوران  از  بعد فقط من   نی.  به 

 ... . به تو و کل دست اندر کارانتکنمیلطف م 

 نکردن؟ یچی پراتو ق_

 .ستادیشدم که بلند شد و جلوم ا رهیحرف بهش خ یب

 : صورتم گفت ی خم شد و تو سمتم

 نمشون؟یبرات بچ یکم دیبا_
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بلندش   ی بزرگ و مژه ها  ی باال گرفتم و به چشم ها  سرم

 .زل زدم 

به بعد   نیتوام گذشته. از ا  حتینص  میهمونطور که گفتم تا_

 .کنم تییراهنما دیمن با

 .د یباال کش  عیسر یلیام رو گرفت و خ قهی

خودم    ادیز  یبه خاطر فشار عصب   یبازه زمان  کی  ی تو  درسته

 ...هنوز همون بود یرو گم کردم ول 

 .کردنیم  فیکه از ضرب مشتش ، حرف ها ام تعر  ی بوکسور

 .دمی دهنش کوب ی تو  یتمام توان مشت محکم با

 .افتاد زی م ی رو ش ی رفتم و باالتنه عضالن عقب

 .دستش به فکش بود ناباورانه

 .دمیاش کش ی کت خاکستر ی رفتم و انگشتام رو جلو

 .بهتره حواست باشه_

 : شدم و کنار گوشش گفتم خم
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 مراقب خودت باش... فاروق خان_

حواله ام کرد    یمشت محکم  یبرداشت به تالف  زیسمتم خ  به

 .دادم  یکه جاخال

 .میغلت زد نیز  ی و رو می ش زی هم گالو با

 .که در باز شد میبود قهیبه ب دست

زدم و از روش    ی شخندیصفت ن  طانیش  رمردی اون پ  دنید  با

 .پا شدم

 :بهم انداخت و گفت ی ز یام  ریتحق  نگاه

ا_ باسنت بدون آلت مردا آروم و قرار نداره    ی فاحشه  نه؟ 

 ؟ی دی از فاردق ان باال پر  نیهم ی برا

 .زدم و به سمتش رفتم  ی ا قهقه

 :گونه ام گذاشتم و گفتم ی رو دستم

و ضرب و شتم    ن یبه خاطر توه  هینظرتون چ   س یرئ   ی آقا_

  کنم؟ تیازتون شکا
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 .نشست زشیبهم از کنارم گذشت و پشت م توجهیب

خودش جمع   عیبه فاروق انداخت که سر  یچشم   ری ز  نگاه

 .ستاد یکرد و ا

 .مقابلش نشستم و بهش زل زدم یصندل ی رو

  ؟ متیق _دراورد و گفت : یچک دسته

  ؟یچ _: دمی زدم و پرس دنیبه نفهم خودم

 ! گم شدنت بگو متیق_

 .به جلو خم شدم ی کمو   دمیخند

  م؟یمعامله کن  دیخوایپس م _

 .تکون داد ی انداخت و سر ینگاه م ین ری سر تح از

 .کردم تشونیو به سمت باال هدا دمیبه موهامکش یدست

 !ه یعال_

 ... معامله کنم. اما خوامیچون که من ...واقعا م_

 .کنجکاو شده بود کامال
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 :که سرشار از نفرت بود گفتم یق یلبخند عم  با

  ! نه مرکب شهیما فقط با خون امضا م نیقرار داد ب_

 .باش ی زی پس آماده خونر _حواله ام کرد : ی شخندین

 ی زیاز خونر  ی که آخر باز   ی... اون   یمعلومه که هستم ول_

 ... ! نه ما د ییشما ره یمیم

  ! پسرک ی بلند پرواز یلیخ_

 . جناب نمیمن فقط واقع ب _زدم : یچشمک

 . دیبه هم کوب دستاشو

  . ی هست ی جد یل یپس انگار خ_

 : گرفت و گفت یبا منش یکوتاه تماس

  کن . با شرکت آشنا بشه  ییرو راهنما   دیاتاق مدل جد  ایب_

 .که باز شد بلند شدم و به سمت زن رفتم  در

 .درون در حال آب شدن بودم از
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خودکش  نیا  یجان  نیقاتل  نیچن  ی جلو محسوب    یرفتار 

 ... یول شدیم

  داشتم ؟ ی ا  گهیراه د مگه

 .کردمیبه اتاق کار، استراحت و خونه اش نفوذ م دیبا 

پس گرفته بود رو به    ال یکه از دان  یاطالعات و مدارک  دیبا

 .اوردم یدست م

  .ساختمیکه خودم م ی دیجد ی ها زی چ بعالوه

 .گرفتیاندازه هامو م عیفرز و سر یلیکوتاه قد خ ی دختر

 . از مدل ها اونجا بودن یطوالن فیرد

 ... معروف و مشهور همه

 . اومدم یقدر که من به چشم نم اون

چون من خوشحال    ی مشخص بود که از حضور تازه کار   نمیا

 .نبودن

  برسام ؟_
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 :کردم نگاهش

  بله _

  : دور گردنش انداخت و گفت متر

شرکت اشنا    ی اندازه هات تموم شد اگر با فضا  ادداشتی _

 .کنهیبه جاناتان بگو کمکت م  ی نشد

 ی که بهش اشاره کرد انداختم و در اضا  ی وری به پسر    ینگاه

 .تکون دادم ی تشکر سر

 . رفتمی تنها م دیبا

 . بود شتریشانسم ب ی ابنجور

 .شدم مونیپش یبرداشتم ول یقدم

  تهت نظر  دایبود و شد   نیمکان دورب  نیسر تا سر ا  مطمئننا

 .نداشت بشه راحت رد شد امکان

 .بودم کیمن که دشمن شماره  مخصوصا

 . سمت پسر رفتم با
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 . دنبالم تازه وارد ایب _فقط گفت : دنمید با

 .شدم یباال انداختم و راه ییابرو

مشهور سر و کله زده بود که من    ی اونقدر با مدل ها   انگار

 .شدم یبراش مگس محسوب م

 .میقرار وقت داشت ی به ساعت انداختم . هنوز برا ینگاه

 . دادیهوا تکون م ی و دستاش تو  زدیتند حرف م  تند

 ! رهینم یبخش ممنوعه است . کس نجایا_

  چرا ؟ _باال دادم : ییابرو

  ر ی ز  دیمصمم د  افهیق  یوقت  یبهم انداخت ول  ی کالفه ا  نگاه

 : لب اروم گفت

 .هست سی رست روم رئ_

 .مشت کردم  ی روزیبه نشانه گام اول به سمت پ دستم

 ! کنمیحتما حواسم جمع م_
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که از قبل    ی شدم و به سمت خونه ا  ی ا  هیکرا  نیماش  سوار

 .داده بودم حرکت کردم  دش یخر  بیترت

  ... لشیوساخونه و  ی درامدم رو برا نصف

  گارد ی شش ماه و استخدام سه تا باد  ی برا  نی ماش  ن یا  هیکرا

 ... کار کشته دور خونه از راه دور

 .اوصاف خوشحال بودم نیا با

 .شدم  ادهیپارک کردم و پ ی گوشه ا  نیماش

داخل    به خودم  و  کرده  باز  در  کردم.  تند  پا  خونه  سمت 

 .انداختم

 !دوش  ریرفتم ز  میکندم و مستق لباسام

 . دمیمال نی زدم و لوس ویو تنم ش صورت

 .دمیکردم و لبم از ذوق گزمخصوص رو تنم لباس

  . انداختم نهیام در آ  افهیبه ق ینگاه

 .زدیم رونی داشت ب جانی قلبم گذاشتم از ه ی رو دستم
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 .برداشتم و شماره اش گرفتم یگوش

 ایب  عیو سر  نی که برات فرستادم بب  یشنیلوک  نی... ا  ال یدان_

 .ستمبلند نش هیسه پا ی روش قطع کردم و رو  یگوش .

 .بود  یعال زی انداختم همه چ زی به م ینگاه

 .اف اف بلند شد ی چقدر گذشت که صدا  دونمینم

 .بهش انداختم ینگاه یو از چشم دمیدو 

 .اخمو بود شهی هم مثل

 .بغلش انداختم ی باز کردم و خودن فور در

 ! نهی ام بب  افهیفرصت نکرد ق یحت

 .دینفس کش قی سرش داخل گردنم فرو برد و ع فقط

 ! من ی اتور ینی پسر م_

 . حرفش قلبم ذوب شد دنی شن از

 ... من و اون نیب الوگ ید نیبهتر

 !بود نیر یلقب ش  نیهم
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 .عقب رفتم یکم

 .دیام د  افهیسرش بلند کرد و تازه ق 

 . از چهره اش مشخص بود  بهت

 ... زیسوپرا _زدم و گفتم : ی لبخند

 .به سمتم حمله ور شد  هوی

 .دهی که بعد از مدت ها به آب رس  ی مثل تشنه ا 

 .افتاد انیشور و شعف در وجودم به جر همون

 .کرد  الیو مجنون دان وونهیکه من رو د یهمون

به طعم گس خون  یک یول شدنیم دهیمک انهی ها وحش لب

  ؟  دادیم  تیاهم

 !... چکسیه

  .شد دهیبه عقب کوب تنم

 .نشستم و پاهام باز کردم  زی م ی رو عیسر

 .گردنم فرو کرد  ی و سرشو داخل گود  ستادیا نشونیب
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 ... گاز گرفت دیبوس د؛یکش بو

خوش   ی که توانشو داشتم چنگ زدن موها  ی تنها کارمن    و

 ... حالتش بود و بس

 !میقو کردمیم فکر

 ... نه یول  الیدان یمقابل همه حت در

  .مخدر من بود اون

 .وجودش معتاد بودم به

 .شدمینبود چقدر خودمو گول بزنم بازم عاشقش م مهم

 .شدمیاش م وونهید

 .دادمیجون م  لیدستش با کمال م  ریز و

  . لباس چرم رو گرفت و جر داد قهی

 شدم ؟  ناراحت

 ... اصال
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االن تکه تکه    ی بودم ول  دهیپوشاون   یدلخوش  ی که برا  نیا

 .نداشت  تی اهم بود هم

 .بغلم کرد یحرکت پرنسس کی با

 ... شدم بهش رهیحلقه گردنش کردم و خ دستامو

 : دیگرفته و بمش پرس ی صدا با

  تخت کجاست؟_

 .به راه رو اشاره کردم و چشمامو بستم 

 .شروع شده  زیبرخورد تنم به تخت متوجه شدم همه چ با

خوردن دو جسم    وندیتخت فقط شاهد به هم پ  نیا  امشب

 .خوردن دو  روح بود وندینه ... بلکه شاهد پ

*** 

 .کنارش تکون خوردم از

  کجا؟_
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به خودم    ینگاه  ی قد  نهیآ  ی زدم و بلند شدم. تو  ی لبخند

 .انداختم

  ؟ی کردمارکم نقدریچرا ا_

 : زد  ی شخندین

  ؟ی دوست ندار یعنی _

براش نازک کردم و بدون پوشش به سمتش    یچشم  پشت

 .رفتم

 .و بلندش کردم  دم یکش  دستش

 . حرف دنبالم راه افتاد یب

 .افتاد دو به شک نگاهم کرد  زیکه به م  نگاهش

 : زدم و گفتم ی لبخند

 ! تولدت مبارک جان من _

 :که با خنده گفتم کردیمبهوت نگاهم م هنوز

 باورت نشد؟ هیچ_
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 . دمیبه لبش مال  کیک یاز خانه شکالت یشدم و کم  خم

 ! دوست دارم_

 .هردو زد  ی رو ی دستام رو گرفت و بوسه ا مچ

 .دیکش  یقیبست و نفس عم چشماشو

 . خوشحالم_

  چرا؟_

تولدم    که  یهست   ی نفر  ن یبعد از سالها ها تو اول  _گفت:  آروم

 ... یگفت  کیتبر

  . زد که تلخ بود ی لبخند

 !... ادیز یلیخ

  ! ی خوشحالم که اون شخص تو یول_

 .دو طرف صورتش قاب کردم دستام

  گه؟یراند د هی _و گفتم: دمیبوس لبشو

 : باال انداخت که گفتم  یاشو سوال ابرو
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 ... گهیدور د هی_

  ؟یچ  _زد:  ی شخندین

 : پررو تر گفتم منم

 ی زی باالخره چ  رمرد؟ینه پ  ای  یبکن  گه یدور د  هی  ی خوایم_

 ینمونه چهل ساله بش

 !ی کردیمنو به چالش دعوت م دینبا_

  . دمیب دواومد که عق سمتم

 !...ندازهیم  رمیگ  دونستمیم یول

*** 

 "هفته بعد  کی"

 .رفتم  تیو به سمت اتاق کنترل و امن  تند قدم برداشتم  تند

 .کردنگاهم  دادیبهم نخ م ی که بدبجور ی پسر جکسون

 : زدم و گفتم ی لبخند

  ست؟یجک ... همکارت ن یه _
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 .اش صاف کرد  قهیو   ستادیبلند شد و ا عیسر

 !ومدهی. امروز سر کار نستینه ن_

که داخلش قرص خواب اور بود تکون دادم و    وه یاب م  وانیل

 .دراوردم دنینوش ی ادا

  ؟ی خور یم _زدم و گفتم: یچشمک

 ... آ ..آره _خدا خواسته گفت: از

 .دی سر کش عیگرفت و سردستم  از

 . ستمیبهش زدم که نشست پشت س ی لبخند  مچهین 

 .برگشتم  قهیرفتم و بعد از ده دق رونی اتاق ب از

 .دیکشیبود و خرناس م  ز یم  ی رو سرش

 . هول دادم ی چرخ دارش به گوشه ا  یصندل

تا از عرق به وجود اومده به خاطر   دم یدستام به هم مال کف

 .استرس اش خالص بشم
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  خواستم یکه م  ینواح  ی ها  نی که داشتم دورب  یتمام توان  با

 .رو از کار انداختم

 .برگردوندم ی به حالت عاد شویشدم و صندل بلند

 : شونه اش زدم و گفتم  ی رو ی ا ضربه

 ! متاسفم جک_

 دم تا کارم رو انجام بدم ز رونی از اتاق ب عیسر

 !شدیمتموم  دیبا

 .پا تند کردم سیسمت اتاق رئ  به

کردند    یچندتا از کارمند ها که با هم صحبت م  دنیبا د 

 .پناه گرفتم واریپشت د عیسر

 .و پاهام لرز داشت  دیتپی تند تند م قلبم

 ! حس یبود و ب خیپاهام  کف

 ؟یسکته قلب اینشونه ترس بود  نایا

 . بلند خودم رو به در رسوندم ی قدم ها ای
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 .کردم یرو م سک یر نیا دیبا

 .در رو فشار دادم دسته

 ! بود قفل

 .در زانو زدم  ی دراوردم و جلو بمی از ج یسنجاق

 .سخت بود یور رفتم ول باهاش

  دن یکه با د  ینه من   دی طلبیرو م  ی ادم حرفه ا  ه یکردنش    باز

 .انجامش بدم خواستمیم یآموزش میچند تا کل 

 .باز شد یکیت ی که در با صدا شدمی م  دیناان داشتم

 . و خودم داخل انداختم  دمیاز جا پر خوشحال

 .دمیو اونور سرک کش نوری به ا دستپاچه

 .نکرده بودم ی کار چی گذشته بود و من ه قهیدق ده

سر    ی صدا  دنیشن  با بر  فاروق  کارمندا    یکیداد  از 

 .گرد شد چشمام 

 ... قفل نبود در
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 .هم داخل بودم من

چرخوندم و بعد از قفل    ی دیجا کل   ی سنجاق سر رو تو  عیسر

 .شد میو بلند گوشه اتاق قا  م یکردنش پشت پرده زخ

 :فاروق بلند شد ی باز شد و صدا در

 ! نقربا  دییبفرما_

 هم باهاش بود؟  س یرئ  پس

کش  ی صدا کم  یصندل  دنیعقب  حرف    یبه گوش خورد. 

 : زدن تا درآخر فاروق گفت

مدارک_ طوفان  گروه  دان  یقربان  اور  الیکه  جمع  ما    ی از 

 .میکن  داشونیپ میتونست  یول  دیکرده بود رو دزد

ازشون داشته   ی بهتر  دیتا د  دمیسرک کش  رونیبه ب  یکم

 .باشم

 االن کجان؟ _

 . دستش زد ریضربه به پوشه ز چند
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 ... ناهاشیا_

 ! بزارش گاو صندوق برو

 . چشم_

 : کار رو کرد و گفت نیا عیسر

  ؟ میقربان چرا نابودشون نکن_

احمق چنان    ال ی. اون دانادیدلم نم   یبهش فکر کردم ول_

باند بوده نه    س ی کرده بود که انگار رئ  ی جمع اورد  یاتیجزئ

 ... پادو کی

 ! دو قهقه زدن هر

 . هامو مشت کردم . فکم از شدت فشار درد بود دست

 .هم گذاشتم و لب زدم  ی رو  چشمام

 .کنمینابودتون م_

  . زدم رونیرفتنشون از اتاق ب رونیبعد از ب قهیدق پنج

 .دوان دوان خودم رو به جک رسوندم و
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 !بود هوشیهنوز ب  چارهیب پسرک 

د   نشستم  ستمی س  پشت با  بود    ی زیچ  دنیو  جلوم  که 

 .گرد شد چشمام 

 .رو پاک نکرده بودم   سی اتاق مخصوص رئ لمیف

 .دم یدقت عقب و جلو اش کردم تا به رمز رس با

 ... کارتون تمامه آشغاال_

ل   قیعم  ی شخندین  با برداشتن  از  بعد  و  کردم   وانیپاکش 

 .زدم رونیب

م  یک ب  نیا  ی همه   کردی فکرشو  تو  ها    قهیدق   ستیاتفاق 

  وفته؟یب

 .کرد یم  رییتغ  زیهمه چ نبار یا

 .بودم مطمئن

 .شدمی و قهرمانش م نوشتم یمرو  میقصه زندگ خودم

 .دادم یتهش ادامه م  تا
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 ...باشم د یکه با یکس با

 ... المیدان با

 ! و تا ابد شه یهم ی برا

  . نشستم الیدان ی به رو رو

 .که مخالفت کنه. منتظر بودمکردی نگاهم م  اخم با

 ... خطرناکه بگه

 ... و  دمینم  اجازه

 : هامو اماده کرده بودم که گفت الوگید

 .هوشمندانه بود  یول ی کرد  سکیر یلیخ_

 . باز شد یکم شمین

 .پاهاش نشستم ی جلو رفتم و رو عیسر

  خوشت اومد ؟ _

 .بهم انداخت ی جد نگاه

 ...یاره ول_
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  . شد  یخال بادم

  ؟ یچ یول_

 .یکنینم ی کار چ یبدون من ه_

  ی تونیکه نم  یدونیم  یول  کنمی... مطلع ات مزمیباشه عز_

 .شرکت ی ایب

 .فشارم داد شتریرو گرفت و ب  کمرم

. اومدن  کنمی م  ی بهت هر کار  دنی نگران نباش...واسه رس_

 .ستین ی زیبه شرکت که چ 

 .دم ی خوشرنگ اش کش شیر ی دستم رو  اروم

 چقدر مصمم _

 .گردنم زد ری ز ی و بوسه ا دی جلو کش سرش

 اوهوم _

 ال؟ یدان_

 بله_
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 . میکن یباف  ال یخ کمی ایب_

 ... باشه بگو_

مسافرت    میری . م  می. راحتمیکرد   دای از دست همه نجات پ _

با خ تا هر وقت دلمون  میری گیراحت دست همو م  الی...   .

  اد یون فر. بدون ترس عشقممی خوابی بخواد در آغوش هم م

 .میریدست در دست هم م  میخوای. به هرجا ممیزنیم

 . گفت ی آروم و کش دار "هوم  "

 .موهام فرستاد  ی اش ال دهیکش ی ها انگشت

 .تصور کنم  خوامیبازم بگو ... م_

 . دمیخند

  ؟ گهید ی بشنو ی دوست دار یچ_

 ... نداره ... فقط تصور با تو بودن . آرامش محض یفرق_

  .پاهاش نشستم ی و رو دمی باال کش  خودم
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اش    نهیحدفاصل گردن و س  ن یسرم ب  یشگیعادت هم  به

 .گزاشتم

 ... هر حال اونجا محل امن من بود به

 . کوچکم ی خونه ییجورا هی ای

 .و ادامه دادم دمیاش کش نهیقفسه س ی انگشت اشاره رو با

 ... خب به نظر من ما_

*** 

  .بلند شد  سی از دفتر رئ الی داد و فر ی صدا

  . سر پسرک رسوندم ی بلند خودم باال ی قدم ها با

 .بود  دهیبا خوردن شربت از دست من خواب بازم

 .دادمیانجام م  دیبا یوجدان داشتم ول عذاب

 .دمیبه سمت اتاق دو عیسر ی قدم ها با

 .از قبل باز شده بود در

 .ام رفتم الیلب قربون صدقه دان ریز
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  کارو کرده بود ؟ نیا ی چجور

 ... هم کار خودش بود ییکذا ی دعوا نیا

 .خودم داخل انداختم و به سمت گاوصندوق رفتم عیسر

 "لطفا ...لطفا درست باش"لب گفتم  ریز

با د  رمز و  ام  "ارور    "کلمه    دنیرو وارد کردم  از    دمیکل 

 .دست رفت

 .عرق شد  سی کف دستم خ   ادی استرس ز از

 .امتحان کردم گهیبار د هیو   دمیکش  نمیشلوار ج به

 .باز شد یتسک اروم  ی بعد از صدا ی در کمال ناباور نبار یا

 .، ترس ، استرس ... همه باهم بهم هجوم آوردن یخوشحال

 .و زمزمه کردم  دمیکش یقیعم نفس

 . اروم باش برسام_

کاغذ ها بود رو برداشتم با    هی بق  ی که رو  ی پوشه ا   ن یآخر

 .که خوندم حالم به هم خورد  ییو متن ها ری تصاو دنید
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  . ارمیدهنم گذاشتم تا باال ن ی جلو دست

 .پاهام افتاد ی جلو یپوشه ها فلش نیب از

  .گذاشتم بمیج ی برش داشتم و تو عیسر

 دم یدو  رونیرو بستم و به سمت ب در

  ونیزیقفل صفحه تلو . نگاهم میبود ستادهیدو کنار هم ا هر

 .به عقب برداشتم یاخبار قدم دنیبود با د

کشور    ن یبرمال شده بود. نه تنها در ا  زی همه چ  میبود  تونسته

 !یبلکه در سطح جهان

 . بردندیم  سی پل ی کت بسته همه رو به سمت ون ها 

  ی ها حمله کرده بودن و نور فلش ها چشم رو حت  خبرنگار

 .زدی صفحه م نیاز پشت ا

 . تا ترسم فروکش کنه دمیکش یقیعم نفس

که به ناحق و از سر    ییحق جوان ها  ی خوشحال باشم برا  تا

 .مرده بودن یپول یب
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که    الینابود شده و عمر به فنا رفته دان  ی ها   یزندگ  ی برا

 .شدیجبران م

 ... یول دمیکه خودم کش ییها  یسخت ی برا

  ! بسه گهید یول

 .بود ی حسابرس زمان

 ...مجازات گناهکاران زمان

 : لب زوم  اروم

 . میتونست _

 .به کتفم زد ی پشت بغلم کرد و بوسه ا از

گوشم   ری گذاشت اروم ز  حد فاصله شانه و گردنم  نیب  سرش

 : گفت

 . به لطف تو عشقم_

 ی بستم و سرم به سمتش کج کردم. کف دستم رو  چشمامو

 .گذاشتم  باشیصورت ز
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 .د یارز یم_

 .کرده بود سکوت

 .منظورم رو متوجه نشده یعنی نیا

خانواده شدنم...    ی. بدمیکه کش  ییهمه دردا  _گفتم :  اروم

 ... شدنم ...همه و همه دهیوطن شدنم...دزد یب

 _: و ادامه دادم دمیکش یقیعم نفس

 . دیارز یبا تو بودن م به

 .و دستام دور گردنش حلقه کردم  دمیبه سمتش چرخ 

 .بستم  لیبود دخ اتمیح ی لبهاش که چشمه به

عکس    ی جذاب اش تو  ی به چهره   ی بار لبخند  نیآخر  ی برا

 .زدم

د از  تا بع  دمی طرح صورت اش  کش  ی اشاره امو رو  انگشت

 .مرگ ، به خاطرم بمونه



 
716 

 

به دست آوردن عشقش اونقدر به جنون   ی باشه که برا  ادمی

 .برسونم انیام رو به پا یکه زندگ   دمیرس

 .آب بردم  ریو سرم رو ز دمیکش یقیعم نفس

 .چقدر دردناک بود  ژنیبه جز اکس  ی زیها با چ  هیشدن ر  پر

 .کنهیات رو با اره نصف م نهیس ی داره قفسه  یکس انگار

  .نگه داشتم ری وان چنگ زدم و سرم رو ز ی دو لبه  به

  .بمونم ریاون ز ی شتریمدت ب خواستمیم

بدن ام در مقابل زنده بودن واکنش نشون داد و با    باالخره 

  .دمی از جا پر ی بلند قیشه

  .زل زدم  نهیآ ی تو امبه یغر ریتصو به

  .ام دست خودم نبود قهقه

بلند و به هم    ی مرد معتاد، رنجور و غرق شده با موها  نیا

  همون برسام شاد و ورزشکارِ؟  خته،یر

  !...یجوک باحال  چه
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صورتم بود.    ی ام جلو  ی پر از کبود  ی رو برداشتم. بازو  سرنگ

  ن یبا چن  خواستی از وجودم نفرت داشتم که دلم م  نقدر یا

 .رمی بم یحقارت

ن  یوقت_ به مادرم بگن برسامت زنده  دوست   ست،ی بخوان 

 .نمی اش رو بب افهیدارم ق 

  .که اوردوز کرد گنی نم انیبه اقوام و آشنا حتما

   پوچ منه  یاونها مهم تر از زندگ  ی . چون آبروبافنی م  دروغ 

بازو ام قرار    ی زده   رونیرگ سبز و ب  ی سرنگ رو رو  زیت  نوک

  ن یبار و سوم  ن یدوم  ی . براکردم  یمواد رو خال  ی دادم و همه 

  .بار هم انجام اش دادم 

  .در کار نخواهد بود یکه مطمئن بشم برگشت  اونقدر

 رونیکه از حلقم ب  یعیما  یس ی شروع به لرزش کرد. خ  تنم

  .کردم ی رو حس م ختیری ام م نهیس  ی و رو اومدیم

نقش    سمیخ  ی شاد معشوق پشت پلک ها  ی آخر چهره   در

  .بست
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  . میزدی در دست با هم قدم م دست

  !نیحال غمگ نیو در ع  بابودی ز چقدر

 !...دور یل یخ یول کینزد

 .عرق بود س یشدم تنم خ   داری از خواب ب ی بلند قیشه با

 . به طرفم اومد الیروشن شد و دان ییهوی المپ

 .سرم نشست و شونه هامو فشار داد پشت

 زم؟ یعز یخوب_

 .دمیبرداشتم و سر کش  یعسل ی اب از رو  وانیل

 آ...آره  _گفتم : اروم

  ؟ی دیدوباره کابوس د_

 .دم یفشار دادم و آه کش  سرم

دست از سرم    یلعنت  ی کابوس ها  نیبعد از مدت ها ا  هنوز

 .داشتندیبر نم

 .ومدنیبه سراغم م یبیبه طرز عج  کباری چند وقت  هر
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 .میکن یجوردن صحبت م ی با اقا_

رو  خواستم اش  اشاره  انگشت  که  کنم  لبم    ی مخالفت 

 .گذاشت

 !... نه نشنومشی ه_

  باشه _پلک زدم :   اروم

  ی بود و روانشناس  دهیکه از طبابت دست کش  شدیم  یدوسال

 .خوندیم

به بهبود ما کمک    یلیکه خ  یجردن استادش بود . کس  ی آقا

 .کرد

:   نه ی س  ی رو  سر گذاشتم  فقط    _اش  که    هیمن  دارم  دارو 

 . کنهیخوبم م

م  نیا  با خند  دونستیکه  انگشتا  دیاروم  با    شه یهم  ی و 

 .سردش پوست سرم ماساژ داد 

 ؟  هیجدا؟ بگو برم بخرم چ_

 .دمیو خر خر کنان خند  اروم
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 .برجسته اش زدم  نهیبه س یمشت

...هرچند درد و درمان من    ری نگ  لیخودتم تحو  زینمک نر_

 !شکستم ی حرکت بزن هی ی عنی...  یخودت

المصبتو ببرم و ضربان   ی تن خوشبو  نیا  ی بو  کمینزد  ی ایب  تا

 . شمی قلبتو بشنوم شارژ م

 . به باسنم زد ی ا ضربه

بدتر از    ی با اون رفقا  یاز وقت  ؟ی صحبت کرد  یدوباره الت_

 .ی ادب شد یب ی خودت باشگاه زد

 . شکمش نشستم ی و رو  دمیخند

  ! یدوستم داشته باش دیباشم با ی من هرجور_

  ! ته بودم ...ورزشبه اصل خودم برگش دوباره

  خواستمینبود که م ی زیچ ی ام بد نبود ول نگ یمدل  هرچند

اون عرصه کار کردم    ی که تو  یکوتاه  ی به لطف اون بازه   یول

 .دمیرس تی؛ باشگاهم ترکوند و واقعا زود به موفق
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 .کوتاه و بلند وارد شدن ی باز شد و سه نفر با قدا هوی در

 .و خودشون تو تخت انداختن دنیدو

من و اون خودشو   نیرو هول داد کنار و ب  الیبزرگم دان  پسر

 .ا کرد ج

 ...ی شد دار یب ؟ی دد_

 . نشست یساختگ تی با عصبان الیدان

 ض؟ی دوباره تبع_

 .زدن رجه ی دخترا به سمتش ش نبار یا

  بابااااا ری صبح بخ_

 .به وروجک هام انداختم  یخنده نگاه با

و  دختر پسر  خودکش  دای و  از  پناه  یبعد  داشت  جز    یکه 

 .نداشتن الیدان

 .عاشقانه دوستشون داشت  الیدان
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به اون دو   الینبود که بچه اون نبودن ... احساس دان  یفرق 

 .عمو بود ک یفراتر از 

 ! یپدر واقع کی اسطوره بود  کیبراشون  اون

 ... فرد خانواده... دختر من و سارا نیدر اخر نخود تر و

از خانواده من بهش    یکه پول  ن یا  دنیکه بعد از فهم  ییسارا

 .داد لی تحو نمیبچه رو به والد رسهینم

 .برگشتم  رانیبعد از مدت ها به سمتشون رفتم به ا پارسال

با    ی دوسش ندارم ول  کردم یکه فکر م  یکس  دم یرو د دخترم

 .نازش عاشقش شدم افهیق دنید

 ...ارمشیب خواستمینم

 ییمامان بابا  ش ی ترکش کنم و بزارم پ  خواستمی م  رحمانهیب

 .اجازه نداد  الی دان   یکه منو نابود کردن بزرگ بشه ول

 .نجاتم بود ی فرشته  اون

  عمر در عذاب رها کردن و نداشتن اش بسوزم کی نزاشت
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 .میشد لیخانواده بزرگ تبد  نیشد که ما به ا ی نجوریا و

 .رفتم همون سال بود رانیکه به ا ی بار نیاخر

و فکر نکنم توانشو ام داشته باشم   دمینبخش  نمیوالد  هنوز

 .دورادور حواسم بهشون هست یول

احواالتشون باخبرم  از    ی کباریاز دوستانم هرچند وقت    یکی

 .کنهیم

منو قبول نکردن ،   اونا.. رونیاز ب  حداقل... دو سالمن  هر

د  یحت دوباره  از  برا  یسع  پس.دنمی بعد    ک ی نزد  ی نکردم 

کنم ثابت  رو  خودم  بهشون  انتخاباتم،    من.بودن  خودم، 

 .ام رو دوست داشتمو خانواده التمیتما

و    ک یاومدم و از تخت بلند شدم که از کوچ  رونیفکر ب  از

 .بزرگ همه اعتراض کردن

 خنده گفتم:  با

سر کار    میری. ما ممی... صبحانه بخور  نمیرو بچ  زیم  رمیم  _

 .دی... عجله کن دیشما ام که مدرسه دار
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.  دمیبه انتخاب بچه هارو پوش  یست خانوادگ  ی ها  ییدمپا

  .به گوش هاش انداختم ینگاه

  !... ها یهم بودن لعنت یخرگوش

 .رفتم  خچالیو به سمت  دم یلب خند ریز

بزنم  زیم و خواستم صداشون  اماده کردم  عادت    رو  به  که 

 : اش از پشت بغلم کرد و گفت شهیهم

  سر کار؟ می بر رید کمیعشقم ... بعد از مدرسه بچه ها ما _

 و گفتم :  دمیخند

 !هیخوب ی دهیاوهوم ...ا _

ا  مدت دست  از  که  بود  تا  طونیش  ن یها   یخصوص  می ها 

 .مینداشت

  ی زد . چشمامو بستم و چنگ  ی و بوسه ا  دیو بو کش  گردنم

  ت یپسرمون پاراز  ی صدا  شهیمثل هم   هویبه موهاش زدم که  

 .انداخت

  سر کار ؟ دی بر رید دی خوایدوباره م _
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 : دیبهش انداخت و رو به من غر ینگاه چپ  الیدان

  ؟ دمیکش شی بچه داشتن پ دهیمن ا _

 با خنده تکون دادم که گفت : دییتا ی به معنا سرم

 .م کرد  یعجب غلط _

 .نشستند  زیو هر سه پشت م دیسمتشون دو به

  ی ها  یلبخند نگاهشون کردم ؛ من خوشبخت بودم! خوش  با

منو    ادیز  ی ها  یمن، بعد از سخت  یدوست داشتن  ی کوچولو

 .مرد ، عاشق ، پدر و انسان کردن  نیبه خوشبخت تر  لیتبد

 ی باور هام بود . برا  ی برا  دنیگرفتم جنگ   یکه از زندگ  یدرس

به دست اوردنشون   ی با تالش برا  دونستمیکه م   ییها  زیچ

قرار هم نبود    و ... جنگ ادامه داشت  نیا .رسمی به کمال م

  ! تا زنده ام تموم شه

 ان یپا

 رستا 


