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خالصه:داستان دختر یتیمی که لیتل دوتا برادر می شه ولی با حضور نامزدهای... 

فصل اول، از زبان شیرین

سرم رو یکم کج کردم که قلنج گردنم صدا داد، آخیش زیر لبی گفتم و گل های پالسیده رو از 

داخل گل های بهتر جدا کردم و کنار سطل آشغال گذاشتم.

با اینکه خیلی پالسیده بودن ولی دلم نمی یومد بندازمشون سطل آشغال و زحمت هایی که برای 

خریدنشون کشیده بودم، رو هدر بدم.

آخه کی می یاد این گل ها رو استفاده کنه که من ننداختمشون سطل آشغال؟ توی این گرما زده 

بود به سرم، از بین موهام عرق روونه شده بود و تا چونه ام می رسید.

با قرمز شدن چراغ پاهای بی جونم و حرکت دادم و سمت ماشین ها رفتم، سعی می کردم از 

قیافه هاشون بفهمم که آیا گل هام رو می خرن یا نه!؟

روز جمعه بود و همه با خانواده بودن، خوش به حالشون! نشستن توی ماشین زیر باد سرد کولر، 

عشق و حال می کنن و یکی مثل من فلک زده یتیم، باید اینجا گل می فروخت.

شیشه ی ماشینی رو زدم.

_آقا گل واسه خانمت نمی خوای؟ بخر دلش و شاد کن، ارزون می دم ها!

مرد نگاهی پر از تمسخر و تحقیر روونه ام کرد و بدون اهمیت مشغول حرف زدن با خانم 

کناریش شد، که بیشتر شبیه فاحشه های پولی بود.

چشمم رو به پارگی های کفشم انداختم و سر به زیر جلو رفتم و با چشم های مظلوم ازشون 

خواستم گل بخرن، ولی با سبز شدن چراغ به حدی صدای بوق ها باال رفت که با دو به سمت 

وسط بلوار رفتم و روی چمن هاش نشستم.

بوی کبابی مغازه روبروم بلند شده بود و شکمم صداش بلند شده بود، تیکه نونی از کیف پاره ام 

برداشتم و گاز زدم.

بهتر بود برم خونه و به درس هام برسم   ، دوباره شب باید می یومدم.

کوله ام رو روی دوشم انداختم و آروم آروم سمت خونه که فقط دو کوچه با چهارراهی که گل 

می فروختم فاصله داشت، رفتم.

به در آهنی زنگ زده اش که رسیدم کلید رو درآوردم و در رو باز کردم، وارد که شدم چشمم به 

سهیال خورد.



دختر یکی از پیرزن های همسایه بود  ، دائم دنبال من بود که ببینه چیکار می کنم.

با اینکه دو بار ازدواج کرده بود اما هر دو بار برگشته بود ور دل ننه اش و توی سن بیست و سه 

سالگی بیوه شده بود.

نیشخندی زد.

_آخی! گل هات و نتونستی بفروشی؟ یتیم بدبخت.

به حرف هاش عادت داشتم.

با این زخم زبون هاش عین یک تیر به قلبم می خورد، ولی ساکت بودم و عکس العملی نداشتم.

حتی اشکی نمی ریختم!

نزدیک حوض گرد وسط حیاط شدم، دورتا دور حیاط پنج اتاق کوچیک بود که به پیرزن های 

محل و بچه های قد و نیم قدشون داده بودن و فقط یک اتاقش واسه من بود.

که اونم خدا می دونه که هر ماه می خواد پرتم کنه بیرون، ولی من با التماس می مونم.

جایی رو نداشتم که برم، نه خانواده ای داشتم نه آشنایی، چی بهتر از این آلونک؟ حتی 

هرچقدرم نیش زبون بزنن، به درک! دهن مردم و نمی شه بست.

دست هام و شستم و آب سردی به صورت عرق کرده و ملتهبم زدم، از تابستون بدم می یومد، 

زمستونم از سرما یخ می زدم، لباس گرمی که نداشتم.

ولی عاشق بهار و پاییز بودم.

در شیشه ای کثیف رو هل دادم و وارد اتاق شدم، یک موکت کرم رنگ، پیک نیک و سماور، دوتا 

قابلمه، یخچال کوچیک، پتو و لحاف، اتاق رو شامل می شد.

لباس رو آویزون چوب لباسی کردم و سمت یخچال رفتم، کال دوتا تخم مرغ با نصفه پنیر با 

تیکه  نونی بود.

نون و پنیر رو درآوردم و بعد خوردنش سمت کتاب های مدرسه ام رفتم و جلوم پهنشون کردم.

با اینکه هیفده سالم بیشتر نبود، ولی تاحاال نه عروسکی داشتم و نه بازی کرده بودم. دوسالگی 

پدر و مادرم فوت شده بودن و همه من و ول کرده بودن، حتی اقواممون رو تا االن یک بارم 

ندیده بودم.

اما به جاش من همیشه شاگرد اول کالس بودم، دوست داشتم خانم دکتر بشم.

باید از این منجالب راحت می شدم، خودم رو مشغول فیزیک کردم و با دقت تمرکز کردم.

با تاریک شدن اتاق سرم رو از کتاب دینی باال آوردم. ساعت هشت و نیم شب بود، اصال زمان و 

متوجه نشده بودم.

کتاب ها رو بستم، دوباره لباس هام و پوشیدم و بعد برداشتن گل ها از اتاق بیرون اومدم.



مانتو و شلوار ورزشی ساده با یک شال رنگ و رو رفته تنم بود، سهیال با بقیه نشسته بودن و 

داشتن لباس ها رو توی تشت می شستن.

بی سر و صدا از کنارشون رد شدم، در لحظه آخر حرف سعیده رو شنیدم و بیرون رفتم.

_معلوم نیست می ره گل فروشی یا تن فروشی.

صدای خنده پیرزن ها باال رفت، حالم از همه اشون بهم می خورد، یک سری آدم مفتخور که فقط 

بلد بودند با آن هیکل های چاق و بوی گندشون دائم غیبت این و اون و بکنن.

من هم اگه یه نون آور واسم بود قطعا می نشستم و غیبت بقیه رو می کردم.

با دلی شکسته و سری پایین سمت کوچه ی فرعی رفتم، که زودتر به چهارراه برسم.

چراغ های مغازه شهر رو نورانی کرده بود، روی جدول نشستم و به ماشین ها نگاه کردم. یکی 

پراید سوار بود، یکی شاسی بلند.

با قرمز شدن چراغ سریع بلند شدم و مانتوم رو تکون دادم، سمت ماشین ها رفتم و با انگشت 

اشاره ی خم شده ام به شیشه ماشین ها ضربه کوتاهی می زدم.

خسته و کوفته خواستم دوباره سمت جدول برم که چشمم به ماشینی با شیشه های سیاه رنگ 

خورد.

نمی دونم کنجکاوی  دیدن ماشین غلبه کرد یا امید خریدن گل، به هرنحوی که بود، خودم و 

رسوندم اونجا و شیشه راننده ضربه زدم.

منتظر موندم اما شیشه پایین نیومد، حس نگاه کردن کسی و می فهمیدم، اما شیشه پایین 

نیومد! 

نگاهی به چراغ انداختم که تا سی ثانیه دیگه سبز می شد، بیخیال خواستم رد بشم که در لحظه 

آخر صدای پایین اومدن شیشه رو شنیدم.

برگشتم، یه مرد پشت فرمون نشسته بود که ماسک زده بود و کاله کاپی سرش بود، بدون توجه 

به قیافه اش سریع گفتم:

_گل می خری؟

و دوباره نگاهم و به چراغ انداختم که بیست ثانیه دیگه بیشتر وقت نداشتم، پنج تا تراول 

سمتم گرفت.

_همش و بده.

صدای محکم و مردونه اش برام جالب بود، صدای خیلی قشنگی داشت. با شوق پول ها رو 

گرفتم و گل ها رو دادم.



سریع سمت جدول رفتم، دویست و پنجاه تومن کاسب شده بودم. هم می تونستم اجاره این ماه 

رو بدم هم یکم خوراکی بخرم و خودم و سیر کنم.

خدایا شکرت!

سرم و باال آوردم که ایندفعه به چهره راننده دقت کنم که متوجه شدم چراغ  سبز شده و 

ماشینش نیست.

لبخندی زدم، ولی دمش گرم، جمعه یه پولی به جیب زدیم.

با خیال راحت و لی لی کنان رفتم میوه خرید کردم و بعدم سوپری، کیسه ها رو به دست دیگه ام 

دادم و کلید رو از جیب مانتوم کشیدم بیرون.

صدای پچ پچ ها نشون می داد هنوز غیبت هاشون تموم نشده، در رو با پا باز کردم و وارد شدم.

با وارد شدنم همه ساکت شدن و سرها سمتم برگشت، می دونستم االن زخم زبون ها شروع 

می شه.

_گنج پیدا کردی؟

زیور بعد این حرفش بلند زد زیر خنده، آخه صاحب خونه انقدر چندش؟

سمتش رفتم، از جیب پشت شلوارم دوتا تراول پنجاهی بیرون کشیدم و دادم دستش.

_بیا، اینم اجاره این ماهم!

لب هاش و پایین برد، ابرویی باال داد و دستش رو با چادر سیاه گل گلی اش خشک کرد و پول ها 

رو گرفت.

سهیال با سعیده زیر لب پچ پچ کردند.

_دیدی گفتم؟

_این همه پول و یهو از کجا دراورده؟

به حرف های یه من غازشون گوش ندادم و به اتاق رفتم، بعد شستن میوه ها همه رو داخل 

یخچال کوچیکم جا دادم و برای خودم تخم مرغ با سوسیس درست کردم.

بعد مدت ها شکمم سوسیس به خودش دید،روی لحافم دراز کشیدم و گوشی نوکیام رو 

درآوردم، محدثه امتحان فردا رو بهم یادآوری کرده بود.

انقدر خونده بودمشون که مطمئن بودم بیست می شم،با خیال راحت چشم هام و بستم و 

خوابیدم.
****

مقنعه کج شده ام و درست کردم و کوله ام و برداشتم و رفتم بیرون، صبح زود بود و خداروشکر 

همه همسایه ها خواب بودن و بدون نیش و کنایه بیرون رفتم.



آخه نمی دونم من چیکارشون کرده بودم که همش به من تیکه می انداختن،مگه یتیم بودنم دست 

خودم بود؟

حس می کردم ماشینی پشت سرم داره آروم می یاد،از صدای موتور ماشین قابل تشخیص بود.

قدم هام و تند تر کردم و رفتم توی پیاده رو، سرم و یکم کج کردم و زیر چشمی نگاه کردم، یک 

پژوپارس مشکی با شیشه های تیره بود.

یاد اون ماشین دیروزیه افتادم، ولی اون پژوپارس نبود ماشینش خارجی باحال بود. هی خدا، 

به من چه! مبارکش باشه.

وارد حیاط مدرسه که شدم محدثه رو روی صندلی داخل حیاط دیدم که داشت می خوند، آخه 

نمی دونم چرا امتحانات این ترم انقدر طول کشیده بود.

کنارش نشستم.

_بسه دیگه، انقدر خر نزن.

سرش رو باال آورد و موهای فرفری  عسلی رنگش رو به زور داخل مقنعه کرد، چپ چپ نگاهم 

کرد.

_خر خون که تویی بدبخت، دیگ به دیگ می گه روت سیاه.

و بعدم با کتاب زد تو سرم و بلند شد، نیشگونی از بازوش گرفتم که جیغ جیغ کنان فاصله 

گرفت.

خندیدم! این دختر دیوونه بود.

کتاب دینی ام رو برداشتم و برای بار چهارم مرورش کردم و وارد سالن امتحان شدم، سه تا 

امتحان دیگه که می دادم سال یازدهمم تموم می شد.

برای کنکور اصال آماده نبودم، اما خب شاید سال بعد اوضاع فرق کنه.

خودکار آبی ام رو توی دستم گرفتم و طبق معمول شروع کردم به کندن پوست لبم، زمانی این 

کارو تموم می کردم که جهان تموم بشه.

خانم نیری برگه رو روی میزم گذاشت و درحالی که می چرخید تا به ردیف کناری برگه بده بلند 

گفت:

_سوال ها کامال واضحه، سوال نکنین! سرتون هم توی برگه خودتون باشه.

آره واقعا، این ها رو انیشتینم نمی تونه حل کنه، بیخیال شدم و سعی کردم بدون توجه به صدای 

کر کننده اش که کل سالن و گرفته بود، به سوال ها جواب بدم.

بیست و دوتا سوال بود و یک ساعت و نیم وقت بود، هر سوالم جوابش ده تا پاراگراف بود و 

جای خالی اش به اندازه یک خط بود، واقعا فاز معلم ها رو نمی شد فهمید.



بعد نوشتن اسمم برگه رو دادم و از سالن خارج شدم،منتظر محدثه نموندم و سمت خونه رفتم. 

می دونست باید برم سرچهارراه و هیچوقت ازم توقعی نداشت.

کالفه وارد خونه شدم که با کلی جعبه کادو قرمز و مشکی و خرس و شکالت مواجه شدم.

اینا برای کیه؟ خوشبحالش.

با دیدن شکالتاش دلم ضعف رفت براشون، سرم رو پایین انداختم، حتما خواستگار پیر و پاتال 

سهیال اومده بود.

در رو بستم که زیور عصبانی از آشپزخونه زیر پله ها بیرون اومد.

_ببین دخترجون! من فکر کردم آدمی، بهت جا دادم، تا هفته دیگه وقت داری خالی کنی بری گم 

شی.

ناباور نگاهش کردم.دست به کمر ایستاده بود و پره های بینی اش از عصبانیت باز و بسته 

می شدند.

کوله ام رو روی زمین ول کردم.

_آخه چرا؟

نیشخندی زد، کی می گفت نیشخند جذابه؟ بیشتر شبیه سکته ای ها شده بود. با اون چشم های 

سبز شرورش!

_چقدر تو پررویی دختر، از همون اول گفتن به توی فاحشه نباید جا بدم، من مهربونی کردم 

گذاشتم بیای، اینه دستمزدم؟

گیج نگاهش می کردم، من مگه چیکار کرده بودم؟ نگاه گیجم رو که دید قبل اینکه بزاره حرف 

بزنم، دوباره مثل وروره جادو شروع کرد.

_این هارو ببین، این ها رو کدوم پدرسوخته ای برات آورده؟ کی وتور کردی؟

داد و بیداد های زیور باعث شده بود بقیه جمع بشن و با حقارت نگاهم کنن، دست هام و مشت 

کردم و رفتم جلوی جعبه ها.

روش یک برگه کوچیک قرمز بود که با خطی خوانا نوشته شده بود «برای شیرین اسماعیلی  

زاده»

ابروهام و درهم کشیدم، این ها رو کی فرستاده بود؟ حدود هفت تا جعبه بزرگ و سه تا کوچیک 

با باکس شکالت و یک خرس بزرگ بود.

زیبا دست به سینه شد.

_هه! خانم چقدر ادعای گل و بلبل بودن می کرد، تهش چی شد.

زیور چادرش رو دور کمرش گره داد.



_امثال شماهاین که می رن سراغ شوهرهای مردم و از راه به درشون می کنن، بعدم زن ها مثل ما 

بدبخت می شن..

کوله ام رو روی شونه ام انداختم و جعبه ها رو برداشتم و به سختی تا اتاق رفتم، با شنیدن هر 

جمله اشون،قلبم مچاله تر می شد، ولی من قوی تر از این حرف ها بودم.

جعبه ها رو روی زمین گذاشتم، یک لیوان آب سرد خوردم و مشتی آب به صورت رنگ پریده ام 

زدم.

نه پول رفتن داشتم، نه تحمل شنیدن حرف هاشون. من تو این سال ها خیلی چیزها رو تحمل 

کردم، ولی خب هرچیزی حد خودش رو داشت.

لباس هام رو از تنم کندم و سر چوب لباسی گذاشتم، حتی دل و دماغ نگاه کردن به جعبه ها رو 

نداشتم. اما فضولی ام غلبه کرد و سمتشون رفتم.

کسی رو داشتم که به یادم باشه؟ نه! پس این جعبه ها چی می گن؟ شاید مال کس دیگه این، اما 

اسم من روشون بود.

جعبه اول رو باز کردم.

با دیدن کفش های دخترونه اسپرت در کنار کفش مجلسی، دهنم باز موند.

یعنی واقعا اینا برای من بود؟

نمی تونستم باور کنم.

یکی یکی کفش هارو برداشتم و امتحان کردم، دقیقا سایز پام بودن.

یک کفش پاشنه بلند مخملی مشکی، که یک بند باریک از روی مچ پام رد می شد.

یک کفش تخت صاف مشکی ساده، کفش مجلسی تخت صاف که روی بند پارچه ایش روی مچ 

پا گره می خورد با یک بوت زمستونی بلند قهوه ای که کنار پام پاپیون و زنجیر داشت.

برام عجیب بودن، آخه کی اینارو برای من فرستاده بود؟ ذوق زده کفش ها رو درآوردم و سمت 

جعبه بعدی رفتم.

جعبه رو که باز کردم، شگفت زده شدم و سریع جعبه های بعدی رو باز کردم.

از ذوق اشک می ریختم و حتی گوش هام صدای بقیه رو که داشتن هرزه خطابم می کردن رو 

نمی شنید. 

خیلی دوست داشتم بدونم کی این ها رو برام فرستاده.

آخرین لباس رو که یک پیراهن نیم تنه دخترانه، که بند شانه اش و روی سینه  و و جای 

دست هاش چین داشت، با دامن سفید گیپور دار رو درآوردم.



خسته روی لحاف نشستم و به لباس ها نگاه کردم، ساعت از پنج بعدازظهرم گذشته بود و من 

هنوز نرفته بودم سرکارم.

اول بهتر بود حموم کنم و بعد برم، اتاق من تنها اتاقی بود که حموم جدا داشت،و تنها مزیتش 

همین بود.

سریع دوش کوتاهی گرفتم و اومدم بیرون، بعد پوشیدن لباس هام، موهام رو با حوله چنگ زدم 

تا خشک بشن.

وسایل جدیدم رو زیر لحاف، مرتب قایم کردم مبادا دست کسی بیوفته و بعد برداشتن گل ها از 

اتاق بیرون اومدم.

با صدای بلندگوی مدرسه چشم هام باز شدن، به ساعت دیواری نگاه کردم. باالخره تایم امتحان 

تموم شد، آخه نمی دونم چه کاریه که تا آخرین لحظه باید بشینیم؟

چشم هام و مالوندم و برگه رو دست مراقب دادم و بیرون اومدم، محدثه هم خودکارش رو 

داخل جیبش گذاشت و پشتم اومد.

_چطور بود شیرین؟

خمیازه ای کشیدم و بدنم و کش و قوس دادم.

_خوب بود، پاس می شم.

سری تکون داد و سمت کوله اش رفت، منم کوله ام رو به سختی از زیر کیف های بقیه بیرون 

کشیدم.

گل ها رو داخل کیفم با پالستیک آماده گذاشته بودم که وقتم هدر نشه. از محدثه خداحافظی 

کردم و راهم و سمت مخالفش رفتم.

کی می شه این تابستون تموم بشه؟

پس فردا آخرین امتحانم و می دادم و حداقل می تونستم نفس راحتی بکشم، اما فکر کنکور مگه 

راحتم می زاشت؟

کیفم و به درخت تکیه دادم و گل ها رو مرتب کردم.

موهای چسبیده به سرم و به زور توی مقنعه کردم و بعدم سمت ماشین ها رفتم.

با دیدن همون ماشین عجیب غریب که اونموقع ازش کلی صاحب پول شده بودم رفتم، به امید 

اینکه ایندفعه هم ازم بخره.

شیشه رو که زدم ایندفعه شیشه سریع پایین اومد و صورت چاق یک مرد دیده شد، صورتم و 

جمع کردم.

اوندفعه هم همین بود؟ با شنیدن صداش فهمیدم خودش نیست.



_تو شیرینی؟

از کجا اسمم و می دونست؟

ابرویی باال بردم و گل ها رو از دست راستم به دست چپم دادم.

_آره چطور؟

برگه ای رو سمتم گرفت و نگاهش و به چراغ دوخت.

_شب ساعت هشت بیا به این آدرس.

برگه رو نگاهی کردم، تقریبا راهش رو بلد بودم.

_چرا باید بیام؟

چراغ سبز شد، پاش و گذاشت روی گاز اما قبلش حرفش رو زد.

_برای فهمیدن صاحب کادوهات!

مبهوت به ماشینش که می رفت نگاه کردم.

با صدای بوق ماشینی پریدم باال، و سریع روی جدول وایسادم، در حالی که فحش می داد رد 

شد.

مردم صبر و تحملشون کم شده.

دوباره برگه رو نگاه کردم، شاید حدودا نیم ساعت پیاده تا اونجا راه بود، اما اونجا که 

ساختمونی نبود و همش خونه خرابه بود؟

نکنه برم و بالیی سرم بیاره؟

برگه رو مچاله کردم و توی جیب مانتوم فرستادمش.

اصال الزم نیست برم، هرکس خواست خودش می یاد می گه کی هست.

تا شب نتونستم جز سه تا گل بفروشم و خسته و کوفته سمت خونه رفتم، عجیب ذهنم رو 

حرف های اون مرد مشغول کرده بود.

آخه اگه بالیی می خواست سرم بیاره من دستم به هیچ جا بند نبود، باید جایی می زاشت که 

رفت و آمد داشته باشه کسی.

وارد خونه شدم، ساعت شیش و نیم بود و خیلی دلم می خواست به دیدنش برم.

دوست داشتم بدونم کیه و من و از کجا می شناسه؟

گل ها رو روی اپن سنگی کوچیکم گذاشتم و حوله رو برداشتم، دوش پنج دقیقه ای گرفتم و 

بیرون اومدم.

بعد خشک کردن موهای طالیی رنگم، سمت همون مانتو و شلوار همیشگی ام رفتم و بعد 

برداشتن کلید از اتاق بیرون اومدم.



صدای مردونه و خش دار زیور رو شنیدم.

_به به! هنوز نیومده داری می ری، کی خالی می کنی؟

چشم هام و کالفه بستم، بسه التماس کردن به این زن خرفت پیر. انگار دنبال التماس بود، 

درحالی که بشقاب چینی اش رو با دستمال خشک می کرد با پوزخند نگاهم کرد.

_تا آخر هفته خالی می کنم.

اول جا خورد، ولی سریع به حالت اولش برگشت.

_منتظرم، زودتر قدم نحست و بردار ببر.

پشت کفشم رو باال کشیدم.

_حاال من برم ببینم کی می یاد توی این سگ مصب بشینه.

سمت در حیاط رفتم که دادش رو شنیدم.

_خیلیا!

دستم و به معنی برو بابا تکون دادم و بیرون اومدم، دست هام رو توی جیب مانتوم بردم و برگه 

رو برداشتم.

انقدر از صبح راه رفته بودم که پاهام درد می کرد و پشت پام تاول زده بود، اما با هربدبختی که 

بود خودم رو به اون آدرس رسوندم.

به ساختمون خرابه روبروم نگاه کردم، هیچ ماشینی اونجا نبود و همه جا سوت و کور بود.

برای رفتن تردید داشتم.

پای بلند شده ام رو دوباره برگردوندم سرجاش، خر نشو شیرین! اگه بالیی سرت آورد چی؟ 

همینجوری بیچاره هستی، می خوای بیچاره ترم بشی؟

عقلم می گفت نرم اما قلبم می خواست ببینمش.

از اینکه کسی هست که حواسش بهم بود و برام کادو فرستاده بود غرق لذت بودم، اما عقلم 

می گفت کار اشتباهیه.

می دونستم عقلم درست می گفت!

اما در نهایت پاهای من راه قلبم و پیش گرفتن و وارد اون ساختمون متروکه شدم.

از راه پله خرابش باال رفتم که چشمم به دوتا مرد هیکلی خورد، قیافه هاشون خشن بود و با کت 

و شلوار ایستاده بودن!

یعنی بادیگارد داشت؟

محافظ ها که فقط توی سریال ها بود، با نگاه کوتاهی بررسی ام کردند و راه و باز کردند.

از استرس کف دستم عرق کرده بود و قدم های کوتاه تری برمی داشتم.



دوتا مرد پشت به من وایساده بودند و داشتن با هم صحبت می کردن، صدای یکیشون رو 

تونستم تشخیص بدم، همون مردی بود که ازم گل خریده بود..

اما اون اینجا چیکار می کرد؟

کار اون بود؟

هینی کشیدم که نگاهشون جلب من شد.

صورتشون توی تاریکی بود اما قد بلندشون کامل مشخص بود.

_امم..چیزه..ببخشین مزاحمتون شدم.

خواستم برگردم که صداش رو شنیدم.

_وایسا!

چراغ کورسوی چسبیده به سقف صورتش رو نشون نمی داد، اما اندام ورزشکاری و تیپش رو به 

راحتی به رخ می کشید.

یک پیرهن سفید جذب که دوتا دکمه اش باز بود، با شلوار سرمه ای که کت ستش دستش بود و 

کفش کرم داشت.

یکم جلو اومد، روی صورتش نقاب کرم رنگی بود و فقط موهای خامه ای و چشم های روشنش 

دیده می شد.

_شما کی هستین؟

اون مرد دیگه ام کنارش وایساد.

_مگه نمی خواستی بدونی کی کادوهات رو فرستاد؟

از شدت ترس به سکسه افتادم. نباید می یومدم، مطمئنا بالیی سرم می یارن، تک خنده ای کرد.

_کوچولو رو نگاه کن کوروش، ترسیده!

اسم اون مرد که فهمیدم کوروشه و همون کسی بود که توی اون ماشین گل خریده بود رو به 

مرد کناریش گفت:

_درسته، لیتل باید ترسو باشه اتفاقا.

مرد کناریش که هنوز نمی دونستم کیه جلو اومد، شلوار پارچه ای کرم که دمپاش و ال داده بود با 

پیرهن آبی کمرنگ تنش بود.

چرا همشون دو دکمه باالی پیرهنشون باز بود؟ نقاب سفیدش با کفش اسپرتش همرنگ بود.

همزمان با هر قدمی که جلو می اومد من یک قدم عقب می رفتم، صدای کوروش بلند شد.

_اذیتش نکن کیارش! بیارش اینجا، وقت زیاد نداریم.

کیارش نفسش و بیرون دادم و دست سردم و توی دست های بزرگ و گرمش گرفت.



با برخورد دست هامون بدنم لرزید، بی توجه به لرزشم دستم رو گرفت و سمت کوروشی که روی 

صندلی نشسته بود برد.

از شدت ترس نفس کشیدنم رو فراموش کرده بود و پاهام بی رمق شده بود.

خدایا خودت محافظم باش!

کوروش مچ دستم رو گرفت و سمت خودش کشید و روی زانوهاش من و نشوند، با چشم های 

گشاد شده نگاهش کردم.

االن چرا اینکارو کرد ؟

خواستم بلند شم که دستاش و دور شکمم حلقه کرد.

_هیش! بهتره بشینی و چموش بازی در نیاری.

کیارش هم روبروم نشست.

چرا نقاباشون رو برنمی دارن؟یعنی ممکنه این دو آدم جوون و خوشتیپ اقوام خانواده پدری 

مست و ملنگم باشن؟

_شما..من و می شناسین؟

کیارش دست هاش و توی هم حلقه کرد. 

_فکر کن آره.

گیج نگاهشون می کردم، یعنی چی؟ سعی کردم دست های مردونه کوروش و از دور شکمم 

بردارم که بیشتر فشارشون داد. چهره ام جمع شد.

سرش رو نزدیک الله ی گوشم کرد و با نفس های گرمش زمزمه کرد:

_آروم بشین فسقلی.

من فسقلی بودم؟ اخمی کردم و لب هام و جمع کردم، کوروش و کیارش بدون توجه به من 

مشغول حرف زدن چیزهایی شدن که من سردرنمی آوردم.

_قرارداد و آوردی با خودت؟

کیارش خودش رو کش داد و از کیف مشکی بزرگی، یک پوشه درآورد، در حالی که دکمه پوشه 

رو باز می کرد گفت:

_مطمئنی کوروش؟ با این قرارداد دیگه هیچ وقت نمی تونیم زیرش بزنیم.

چهره کوروش رو نمی تونستم ببینم برای همین خودم و یکم باال کشیدم. چشم هاش و به معنی 

«آره» بهم فشار داد، چشم های روشنش و به من که با چشم هام داشتم کنکاشش می کردم 

دوخت.

_فضولی بسه کوچولو.



و من رو به شکم، به خودش تکیه داد و سرم رو روی شونه اش گذاشت، پشتم به کیارش بود و 

فقط می تونستم دیوار کثیف ساختمون رو ببینم.

اصال من چرا اینجوری راحت توی بغلش نشستم؟

چرا دست و پا نمی زنم که ولم کنن؟

اه! آخه کی دلش می یاد از این بغل گرم و محکم دل بکنه آخه؟

_خیلی خب پس خودکارو بده امضا کنه، اینم استمپ برای اثر انگشت.

برم گردوند و دوباره روی زانوهاش گذاشتتم، چرا مثل بچه باهام رفتار می کردن؟ برگه ای رو 

دستم داد و خودکاری سمتم گرفت.

_امضا کن!

نگاهم و به برگه دادم.

_این چی هست آخه؟ چرا باید امضا کنم ؟ چرا نمی گین کی هستین؟

استمپ آبی و سمت انگشتم آورد و خواست انگشت اشاره ام و بزنه بهش که انگشتم و عقب 

کشیدم. بدون اینکه اخم کنه و عصبانی بشه محکم تر با یک دستش من و گرفت و دست 

دیگه اش و سمت انگشتم آورد.

_ولم کن! چیکار داری می کنی؟

کیارش بلند شد و یک میلی متری من ایستاد، روی زانوهاش خم شد. دست کوروش رو گرفت.

_بزار خودش امضا کنه کوروش، اذیتش نکن! این توی قوانین نیست که مجبورش کنیم.

با حالت مرموزی نگاهم کرد.

_جور دیگه ای مجبورش می کنیم.

برگه رو از دستم گرفت.

_ببین، این برگه مال گرایش بی دی اس ام هست، یه گرایشه که بهمون می گه من و کوروش قراره 

ُرل پدر بازی کنیم و تو ُرل دخترکمون، البته تنبیه های ما با تنبیه پدرای معمولی فرق داره، تو 

باید پوشک بشی و پستونک میک بزنی!

با دهن باز به کیارش که داشت برام توضیح می داد، نگاه کردم. برگه روی پام گذاشت و 

خودکارو سمتم گرفت.

_حاال امضاش کن.

یعنی داره جدی می گه؟ این ها خل شدن ؟ پقی زدم زیر خنده، انقدر خندیدم که اشک از چشم هام 

اومد.



دست های کوروش و از دورم باز کردم که ایندفعه اجازه داد و من بلند شدم، برگه رو برداشتم و 

جلوی چشم های خونسردش پاره کردم.

خودکارو انداختم زمین.

_شماها دیوونه این، کادوهاتونم براتون پس می یارم، فقط دیگه نبینمتون!

و از ساختمون با قدم های بلند بیرون رفتم.

برام عجیب بود که همچنان خونسرد بودن، بهم گفتن جور دیگه ای مجبورم می کنن.. اما 

چجوری؟ اه اصال ولش کن، هرکاری ام که بکنن نمی تونن مجبورم کنن.

ولی چقدر بغلش آرام بخش بود، وقتی اونجوری محکم گرفته بودتم و نمی زاشت تکون بخورم 

انگاری توی دلم جشن به پا بود.

این فکرا چیه که من می کنم؟

خاک بر سرم، یعنی از اینکه توی بغل مرد نامحرم بودم، خوشحال بودم؟

از کی اینجوری شدم ؟

کالفه به خونه رفتم و سریع روی لحافم دراز کشیدم. دست هام و زیر سرم گذاشتم و به سقف 

خیره شدم.

همش فکرشون بودم، و تصور لحظه ای که من و توی بغلش جا به جا کرد و با دست های 

مردونه اش پشتم و نوازش می کرد، جلوی چشم هام بود.

انقدر غلت زدم و به این موضوع فکر کردم تا باالخره خوابم برد.

با تابش نور خورشید چشم هام و باز کردم. کالفه نشستم وموهای ژولیده ام و مرتب کردم. تا 

خود صبح خوابشون رو می دیدم.

منطقی بود این همه فکر کردن؟

خمیازه ای کشیدم و بلند شدم، بعد آب زدن به صورتم پیژامه گلمنگلی ام رو درست کردم و برای 

خودم سوسیس درست کردم و به شکمم صفا دادم.

اگه بخواد بالیی سرم بیاره چی؟

آخه اون گفت مجبورم می کنه، اه به درک، اصال چرا من انقدر دارم روش فکر می کنم؟

لقمه آخر رو ته قابلمه کشیدم و بعد خوردنش روی زمین دراز کشیدم، ساعت یازده بود و تا 

یکساعت دیگه می خواستم برم امالکی، باید ببینم می تونم خونه جور کنم یا نه؟ بدبختی هام که 

یکی دوتا نبود.

بعد برداشتن کلید از اتاق بیرون اومدم، پله ها رو پایین رفتم و پایین شالم رو از شدت گرمای 

زیاد دستم گرفتم و خودم و باد زدم.



ماشین خارجی ای دم خونه وایساده بود، همه با چشم های گرد شده به ماشین نگاه می کردن. 

یعنی خودش بود یا واسم به پا گذاشته بود؟

حس خوبی داشتم، از اینکه حواسش بهم بود. منی که هیچ وقت برای هیچ کس مهم نبودم، حاال 

کسی بود که من براش اندازه سر سوزن مهم بودم.

سعی کردم توجهی نکنم و به امالکی ها رفتم، اما تا وارد هر امالکی می شدم، قبل اینکه بتونم 

حرفی بزنم می گفتن خونه نداریم.

بابا دندون رو جیگر بزار حرفم و بزنم.

وارد آخرین امالکی محل که شدم داشت با کسی حرف می زد و حواسش به من نبود. به در 

شیشه ای تکیه دادم.

_پس تا اومدن بگم خونه نداریم؟

چی و بگه؟یعنی می خواد دروغ به کدوم بنده خدایی بگه؟

تلفن رو سرجاش گذاشت، با دیدنم هل کرد.

_از کی اینجا وایسادین؟

به میز و صندلی داغونش نگاهی کردم و بعد نگاهم رو به کله کچلش دادم.

_همین االن اومدم.

_خونه نداریم.

چشم هام گرد شد، یعنی می خواست اون حرف و به من بزنه؟ آخه..وایسا ببینم!

نکنه کار اون دوتاس؟

آره قطعا کار اون دوتاست، چیزی جز اون نیست. حرصی از امالک بیرون اومدم و سمت 

ماشینی که پشت سرم اومده بود رفتم.

سنگ بزرگی از روی زمین برداشتم و سمت شیشه ماشینش پرت کردم که قبل اینکه برخورد 

کنه، سریع از ماشین پیاده شد و شیشه ها ریخت.

از عصبانیت نفس نفس زدم.

_برو به اون رئیست بگو من حاظرم توی کوچه بخوابم، ولی پیش اون مرد آشغال نرم.

از کنارش رد شدم و تنه ی محکمی به هیکلش که انگاری فقط باد بود، زدم و سمت خونه رفتم.

پس قصدش این بود، فکر می کرد خونه نداشته باشم می رم پیش اون؟ که هر بالیی دلش 

خواست سرم بیاره و بعدم عین دستمال مچاله شده پرتم کنه بیرون!

عمرا! نمی زارم چنین اتفاقی بیوفته، از شدت عصبانیت سرم داغ کرده بود و گوله های عرق از 

سر و صورتم می ریخت.



در رو محکم با پا بستم و سمت حوض رفتم و با یه حرکت سرم رو که از داغی داشت منفجر 

می شد، توی حوض فرو بردم.

صدای غرغرهای زیور از زیر آب هم معلوم بود.

_چرا در و اینجوری می بندی؟ مگه خونه ننته؟

بعد چندثانیه که حس کردم آروم شدم سرم و از حوض بیرون آوردم، به ندرت عصبانی می شدم 

و االن از اون ندرتایی بود که عصبانی ام کرده بود.

این همه فحش و تحقیر بقیه رو تحمل نکرده بودم که بشم زیر دست اون..

زیور از دیدن قیافه ام تعجب کرده بود.

_تو چت شده؟ چرا عین اجنه شدی؟

قطره های آب روی مژ ه هام که مزاحم دیدم شده بودن رو با آستینم پاک کردم.

_هیچی نشده! یک سر رفتم امالکی، اعصابم بهم ریخت.

نیشخندی زد و تشت لباس کثیف هاش و زد زیر بغلش.

_همینه دیگه، بهتر بود هرزه بازی در نیاری تا از اینجام پرت نشی بیرون.

کالفه چشم هام و فشار دادم و سمت اتاق رفتم.

_یک کاریش می کنم توی این هفته.

در رو بستم و پشت در نشستم، خدایا دیگه نمی کشم.

چیکار باید بکنم؟ هم روحی هم جسمی خسته ام، دیگه نای زندگی کردن هم ندارم چه برسه به 

این همه بدبختی و دوندگی.

با صدای گوشی ام، خودم و یکم باال کشیدم و موبایلم رو از جیب شلوارم درآوردم. شماره 

ناشناس بود، دکمه رو فشار دادم و کنار گوشم گذاشتمش.

_بله؟

با شنیدن صدای جذابش، روح از بدنم جدا شد.

_چطوری وروجک؟

لبخندی روی لبم نشست، قبل از اینکه صدام نشون بده که چه حالی دارم از روی صورتم جمعش 

کردم.

_چرا دست از سرم بر نمی داری؟

مکث کوتاهی کرد.

_خب چون تو مال منی!

صدای کیارش از اونور نشون می داد که دوتاشون باهمن.



_من دم درم، تا یک دقیقه دیگه دم دری وگرنه من می یام داخل.

با شجاعتی که نمی دونم از کجا آورده بودمش گفتم:

_هیچ غلطی نمی تونی بکنی!

گوشی و قطع کردم و توی جیبم بردم، شال رو از روی سرم کندم و بلند شدم، سمت حمام رفتم 

که روی درش آینه داشت.

موهای بلندم و باز کردم که جیغ سعیده بلند شد.

_شیرین!

با ترس شالم رو سرم کردم و در رو باز کردم، روی تراس کوچیک رفتم. با دیدن کوروش و 

کیارش و دوتا محافظ کنارشون هنگ کردم.

کوروش که متوجهم شد سرش رو باال آورد و واسم چشمکی زد. این دوتا قطعا دیوونه بودن!

بقیه جمع شده بودن و نگاهشون می کردن، خانم ها با قیافه منزجر کننده به من نگاه می کردن و 

سعیده و سهیال با نفرت. پله ها رو پایین رفتم.

_چی شده؟

کوروش دستش روتوی جیب شلوار سرمه ایش برد.

_اومدیم که وسایلت و جمع کنی بریم خونمون.

ابروهام باال پرید!

خونمون؟ مگه من با اونا خونه ای داشتم؟

زیور نگاه پرنفرتش رو ازم گرفت و به کیارش کرد.

_این دختر آوازه ی خوبی نداره.

از شدت شرم دست هام و مشت کردم، کوروش یک دکمه از پیرهن سفیدش که با کفش اسپرتش 

ست بود رو باز کرد.

_من خودم می شناسم این دختر رو.

و بعد رو کرد به من.

_برو وسایلت رو جمع کن.

همه نگاهم می کردن، نمی تونستم مخالفتی کنم چون به جای اینکه همسایه هام پشت من باشن 

قطعا پشت اون بودن.

سعیده به کیارش که پیرهن و شلوار سرمه ای تنش بود و کفش های قهوه ای پاش بود، نگاه کرد.

آهی کشیدم.

_االن می یام.



کیارش عینک آفتابی اش رو روی چشم هاش گذاشت.

_منتظرتیم.

وارد اتاق شدم و سریع چند تیکه وسایلی رو که داشتم، با کتاب های مدرسه ام داخل کیفم 

گذاشتم و از اتاق بیرون اومدم، زیور دستش رو جلو آورد کلید رو ازم گرفت.

_به این دوتا چقدر دادی که اومدن دنبالت؟

پچ پچ کنان حرفش رو زد.

نیشخندی زدم، بزار دم آخری حداقل دلم خنک بشه.

_خفه شو، همه که مثل تو هرزه نیستن.

چشم های گرد شده اش نشون می داد تا ماتحتش سوخته، سمتشون رفتم و کیارش مچ دستم و 

توی دست های بزرگ و قوی اش گرفت.

بدون حرفی بیرون اومدیم و سوار ماشین خارجی اشون شدم، کوروش سمت راستم و کیارش 

سمت چپم نشست، دوتا محافظ ها هم یکیش جای راننده و شاگرد نشست.

_داریم کجا می ریم؟

ماشین از کوچه خارج شد.

_می ریم یه روز آپارتمان من، بعد اون می ریم عمارت خانوادگیمون.

کیارش گوشه لبش رو خاروند.

_مطمئنی می تونی نازنین رو از سر خودت باز کنی؟

سری تکون داد.

_یه کاریش می کنم، من می رم برای شیرین لباس بخرم تو پیشش بمون.

انگار نه انگار دارن در مورد یه آدم حرف می زنن، من کاال نبودم که! صدام و صاف کردم.

_اهم اهم! من نمی خوام بیام.

کیارش موبایلش رو درآورد و رمزش رو زد.

_تا همینجاشم که اسپنکت نکردم، باید خداروشکر کنی!

اسپنک؟ اسپنک دیگه چیه؟

غذاست ؟ حتما بدمزست، که می گه باید خدام و شکر کنم، بین دوتا غول داشتم خفه می شدم، 

یکم وول زدم که دست های کیارش دور کمرم نشست و من و بغل کرد و روی پاش نشوند.

با نشستن روی پاش بدون فکر دستم و سمت نقابش بردم که مچ دستم و گرفت.

_فضولی نداشتیم ها!



لب هام و جمع کردم. آخه چرا نمی زاشتن صورت هاشون و ببینم؟ ماشین گوشه ای وایساد و 

کوروش وسایلش رو برداشت.

_من می رم یکم خرید کنم، مواظبش باش تا بیام.

کیارش سری تکون داد.

_باشه! فقط زود بیای ها، قرار دارم.

در رو بست و بعد ماشین راه افتاد، سعی کردم خودم و به سمتی که جای کوروش بود و خالی 

شده بود بکشم که به لطف کیارش عین فنر برگشتم سرجام.

حرصی نگاهش کردم که با چشم های شیطونش نگاهم کرد.

پشت چشمی نازک کردم و به بیرون نگاه کردم، هنوز باورم نمی شد توی بغل مردی نشستم که 

حتی نمی نشناسمش و عجیب تر از اون راننده شخصی داره.

آخه کی باورش می شد که من باورم بشه؟

آهی کشیدم که حس کردم کیارش شکمم و قلقلک داد.

_چی ناراحتت کرده فسقلی؟

به چشم هاش که با خونسردی نگاهم می کرد خیره شدم. واقعا نسبتی با من داشت؟

_هیچی همینطوری!

سرم رو روی شونه اش گذاشتم. حس می کردم نقطه ی امنم بغل کوروش یا کیارش هست.

ماشین وارد پارکینگ شد و بعد از اون کیارش محکم کمرم رو با یک دستش گرفت و بعد از 

ماشین پیاده شد. کیفش رو برداشت و رو به راننده گفت:

_ساعت هفت قرار دارم، اینجا باشی! مرخصی.

خودم و باالتر کشیدم و با ترس دستم و دور گردنش حلقه کردم.

_ما کجاییم؟

دکمه آسانسور رو فشار داد.

_آپارتمان من و کوروش.

دست هام و از دور گردنش باز کردم و خواستم بیام پایین، کیارش آروم پاهام رو روی زمین 

گذاشت، ساکم رو از دستش گرفتم.

_خیلی ممنون من دیگه باید برم.

به نظر رفتارم خیلی احمقانه می یومد، که کیارش زد زیر خنده و مچ دستم و گرفت و آروم 

داخل آسانسور هلم داد.

خودشم داخل شد و دکمه دو رو فشار داد، با اخم دست به کمر شدم.



_من و چرا با خودت آوردی؟

بدون حرف مشغول بازی با موهای پرپشتش که با ژل به باال داده بود، شد. تیکه ای از موهام رو 

که روی صورتم افتاده بود پشت گوشم دادم.

در آسانسور باز شد و دوباره مچ من اسیر دست های قوی کیارش شد. در رو باز کرد و وارد 

آپارتمان شد، دمپایی صورتی پشمالویی جلوی پام گذاشت.

با ذوق پام کردم و دور خودم چرخیدم، خیلی خوشگل و گوگولی بودن.

خودش دمپایی مشکی جلو بسته پوشید و دمپایی طوسی کنار در که مونده بود، قطعا مال 

کوروش بود.

پشتش رفتم.

 یک آشپزخونه جزیره که روبروش هال بزرگی بود، کنار آشپزخونه چندمتر اونورتر پنج تا پله 

می خورد و سه تا در بود.

کیفش رو روی مبل انداخت.

_به خونه ی خودت خوش اومدی جوجه.

از کلمه ی جوجه لبخندی روی لبم نشست، روی مبل جا گرفتم و به تلویزیون بزرگی که به دیوار 

نصب بود نگاه کردم. من تاحاال تلویزیون ندیده بودم، جز چندباری که برای خدمتکاری خونه ی 

بقیه رفته بودم.

کیارش وارد آشپزخونه شد و سماور رو پر آب کرد.

_خب، دوست داری چیکار کنی االن؟

با انگشت هام بازی کردم.

_من قراره اینجا بمونم؟ آخه برای چی؟ من که نمی دونم شماها کی هستین..حتی نقابتون رو 

برنمی دارین.

سماور رو روی گاز گذاشت و زیرش رو روشن کرد.

_من بهت توضیح دادم برای چی اینجایی، ما تاآخر عمر ازت مراقب می کنیم و نمی زاریم آسیبی 

بهت برسه جز تنبیه هایی که خودت باعثشون می شی.

از حرف هاش چیزی نمی فهمیدم، به این فکر می کردم که واقعا می تونم در امان باشم؟ منم 

می تونم طعم یک زندگی خوب رو بچشم؟

برگه ای جلوم گذاشت.

_این و امضا کن.

خودکاری سمتم گرفت،نگاه پر تردیدم رو بهش دوختم.



_چطوری بهتون اعتماد کنم؟

روی مبل نشست و یک پاش رو روی پای دیگه اش انداخت. چطوری یک آدم می تونه انقدر 

خوشتیپ باشه؟

_این قرارداد یک ساله اس اگه راضی نبودی لغوش می کنم، من روی حرفم می مونم.

با اطمینان بهم نگاه کرد.

خودکار رو بین انگشت هام چرخوندم.

_کی می تونم صورت هاتون رو ببینم؟

شونه ای باال انداخت و سری تکون داد.لعنت بهشون! تاحاال انقدر برای چهره ی یک نفر کنجکاو 

نشده بودم.

برگه رو از روی میز برداشتم و خوندم، چیزی نمی فهمیدم اما همینجور می خوندم.

_بخش لیمیت ها، قرمز یعنی بهتره تنبیه رو کم کنیم و بعد تموم، مشکی یعنی همین االن تمومش 

کنیم.

برگه رو امضا زدم و دستش دادم.

بلند شد و سمت سه دری که با پله جدا می شد رفت.

_از قبل اتاقت رو آماده کردیم، اتاق وسطی برای تو، اتاق من سمت چپ و اتاق کوروش سمت 

راست هست.

در اتاقی که قرار بود برای من باشه رو باز کرد و داخل شد، منم پشت سرش رفتم.

با دیدن اتاق دهنم باز موند، یک اتاق تقریبا بزرگ با تم صورتی و طوسی، یک بخشش فقط 

عروسک بود، جای پنجره یک تاب گرد سفید داشت.

روبروی تختم آینه کنارش کمد دیواری و دوتا در داخل اتاق. کنجکاو رفتم درهارو باز کردم، 

یکیش حموم و یکیش دست شویی بود.

اوه چه باکالس! دست شویی هم توی اتاق دارن؟ سمت کمد رفت.

_امتحانات تموم شده؟

با یادآوری امتحان فردا محکم توی پیشونی ام کوبیدم.

_نه فردا امتحان آخرمه.

از داخل کمد یک حوله بزرگ صورتی درآورد و سمت حموم رفت.

_امتحان چی داری؟

شالم رو درآوردم.

_زمین!



جلوم با آرامش زانو زد، خواست لباسم رو دربیاره که دستش و گرفتم.

_داری چیکار می کنی؟

آروم پیشونی ام و بوسید.

این مرد داشت با من چیکار می کرد؟ خدایا من تاحاال محبت ندیدم نزار وا بدم.

_نگران نباش، من و کوروش از این به بعد بدنت و می تونیم ببینیم، ولی بقیه نه! فهمیدی 

دخترکم؟

سری تکون دادم.

لباسم رو درآورد و سوتین پاره شده ام و از دور سینه هام باز کرد. از خجالت دست هام و مشت 

کرده بودم.

شرتم رو پایین کشید که سریع رون های پام و بستم.

_این دفعه می زارم تنهایی بری حموم، با اینکه بوری ولی موهای بدنت و بزن.

تیغی دستم داد.

با خجالت و کج کج سمت حموم رفتم که خندید، وارد شدم و سریع در رو بستم.

نفسم رو بیرون دادم و سمت وان رفتم و شیرش رو باز کردم، به لطف کار کردن توی خونه های 

مردم تقریبا بلد بودم چی به چیه.

توی آب نشستم و با کف مخصوص تمام بدنم و تیغ زدم، فرق چندانی نکرده بودم ولی تقریبا 

سفیدتر شده بودم. بعد شستن مفصل خودم قصد بیرون اومدن، کردم.

فکر کنم دو ساعتی توی حموم بودم.

حوله انقدر بزرگ بود که توش گم شده بودم. از حموم بیرون اومدم، کیارش توی اتاق نبود ولی 

صدای صحبت ها از بیرون نشون می داد که کوروش اومده.

سمت کمد رفتم، قبل اینکه بتونم در کمد رو باز کنم در اتاق باز شد که هل کردم و خوردم زمین.

کوروش با یه تای ابرو باال رفته نگاهم کرد.

سریع حوله رو که از روی پام کنار رفته بود درست کردم. از چهارچوب در کیارش رو صدا زد و 

کیارش هم اومد. با دلهره نگاهشون کردم که کیارش بغلم کرد و سمت تخت بردتم.

_موش کوچولو، اینجا قوانین خودش و داره، تا زمانی که من یا کوروش خونه هستیم خودمون 

لباس تنت می کنیم. متوجه شدی؟

آروم سری باال و پایین کردم.

روی تخت درازم کرد و حوله رو از دورم برداشت، سریع رون های پام و بهم فشار دادم و 

دست هام و روی سینه هام گذاشتم.



کیارش با آرامش همیشگی اش دست هام و از سینه هام جدا کرد.

_گفته بودم که اگه دختر خوبی نباشی، تنبیه می شی؟

رون های پام و از هم جدا کرد و منم تقالیی برای بستن نکردم. نگاهشون نسبت به بدنم بد نبود 

و آزارم نمی داد.

کوروش یک پوشک برداشت.

_کیارش برو شیشه شیرش و آماده کن تا منم لباس هاش و تنش کنم.

کیارش بدون حرف از اتاق بیرون رفت.

کوروش سمتم اومد و مچ دوتا پاهام و گرفت و باال کشیدتم، پوشک و زیرم گذاشت.

_چند کیلویی جوجه؟

با خجالت ناخن هام و کندم.

_چهل و نه کیلو.

اخمی کرد و پودری رو روی بهشتم ریخت و کمی نازم کرد، حالم یه جوری شد،یه حس عجیبی 

بود.

پوشک رو برام بست و سمت لباس رفت.

_خیلی کم وزنی، می ترسم بشکنی!

آروم خنده ی ریزی کردم که چشمکی زد، یک لباس خنک صورتی با بند نازک و آستین های افتاده، 

که روش پاپیون آبی داشت تنم کرد. ساق جورابی حریر سفیدی پام کرد. بغلم کرد و سمت میز 

بردتم.

_کیارش همه چیز رو برات توضیح داد؟

سشوار رو به برق زد.

_اوممم..تقریبا،یه چیزایی فهمیدم.

موهام رو خشک کرد و با آرامش برس کشید و دو طرفه بافت. چقدر خونسرد بودن، کاش 

می زاشتن صورت هاشون رو ببینم.

همون موقع کیارش با شیشه شیری داخل شد، از محتواش معلوم بود شیر کاکائوعه، کوروش 

روی تختم نشست و من و مثل بچه توی بغلش خم کرد و کیارش اون طرف نشست و شیشه 

شیر رو توی دهنم گذاشت.

از این بازی خوشم اومده بود، بهم توجه می شد و دوستم داشتن. کی بدش می یومد؟ عاشق 

شیرکاکائو شده بودم و انقدر تند تند میک می زدم که به خنده افتاده بودن. کوروش آروم روی 

دماغم ضربه ای زد.



_همش مال توعه فسقلی، آروم باش خفه نشی.

کیارش موهام و نوازش کرد.

_فردا امتحان آخرشه، این چند ساعت تا شام رو بزار درسش و بخونه بعد شام باهم یکم حرف 

می زنیم.

کوروش سری تکون داد.

بعد خوردن شیرکاکائوم مرتبم کردن و کتابم رو از کیفم بهم دادن، از اتاقم بیرون رفتن و من 

موندم و کتابم.

برام اصال بد نشده بود، کی فکر می کرد یه دختر یتیم فقیر به اینجا برسه و االن این لباس 

خوشگل تنش باشه و دوتا آدم خوشتیپ ازش مراقبت کنن؟

امیدوارم همیشه همینجوری خوب باشه.

کتابم رو باز کردم و سعی کردم روی امتحان آخرم تمرکز کنم تا همه امتحان ها رو به خوبی 

بگذرونم.

با خوندن جمله ی آخر کتاب رو بستم.

کش و قوسی به بدنم دادم و به ساعت دیواری روبروی تخت نگاه کردم، ساعت هفت و نیم بود.

هنوزم باورم نمی شد اینجا بودم، همش فکر می کردم به محض باال آوردن سرم همه چی پوچ 

باشه و دوباره توی اون اتاق نمدار باشم.

از اتاق بیرون رفتم، کیارش داشت با لپ تاپ کار می کرد و کوروش هم سریال می دید.

با بیرون اومدنم کوروش دست هاش و باز کرد.

_درست و خوب خوندی؟

سمتش رفتم و اونم من و نشوند روی پاهاش.

_آره خوندم.

کیارش عینکش و درست کرد که به خاطر نقابش بخار کرد، حرصی انداختش روی میز، ریز ریز 

خندیدم.

_پاشو کیارش، بریم شام بخوریم جوجه گرسنشه.

با شنیدن اسم شام شکمم قار و قور کرد، با خجالت دستم رو روی شکمم گذاشتم.

کیارش خنده اش و کنترل کرد و لپ تاپش رو روی میز گذاشت و سمت آشپزخونه رفت، کوروش 

هم من و بغل کرد.

امروز دائم بغلشون بودم، هم حس خوبی داشتم بغلشون هم عذاب وجدان داشتم بابت اینکه 

نامحرم به من دست زده بود.



روی صندلی گذاشتنم و خودشون دو طرفم نشستن.

با دیدن قرمه سبزی چشم هام برق زد، آخرین باری که خورده بودم چهارسال پیش عروسی 

سعیده با شوهر پیرش بود که زور زد و قرمه سبزی داد.

با ذوق شروع به خوردن کردم، کوروش و کیارش در کنار خوردن خودشون کمی سمتم مایل 

شده بودن و آروم سرم رو نوازش می کردن.

امروز حس آرامش خیلی عجیبی داشتم.

یعنی می شه همیشه اینجوری خوب بمونیم؟ من دیگه نمی خوام به اون سگ دونی برگردم.

اگه آدم های خوبی نبودن چی؟

نه دیوونه، قطعا آدم های خوبی ان، انقدر مهربونن!

بعد خوردن شام تشکری کردم.

خواستم برای جبران زحمت هاشون، ظرف ها رو بشورم که کوروش دستم رو گرفت.

_الزم نیست! بیا بشین حرف داریم.

نگاهی به چند ظرف کثیف داخل سینک انداختم.

_اما آخه..

کیارش که روی مبل نشسته بود بلند گفت:

_بیا اینجا حرف هامون و بزنیم، ظرف ها رو می زارم توی ماشین ظرفشویی.

اوه چه باکالس.

ماشین ظرفشویی، من که حتی ماشین لباس شویی نداشتم و باید با دست می شستم. توی اون 

منطقه کی داشت اصال؟

بینشون روی مبل سه نفره نشستم.

کیارش عینکش و توی دستش چرخوند.

_خودمون و معرفی می کنیم اول، من کیارش ناصری ام، بیست و هشت سالمه و یک سال از 

کوروش بزرگترم، هردومون پزشکیم و توی بیمارستان کار می کنیم، ساعت هشت صبح تا یک 

ظهر بیمارستانیم بعد می یایم خونه، از چهار بعدازظهر تا هشت شب مطبیم که تورو هم با 

خودمون می بریم.

کوروش ما بقی رو ادامه داد.

_من دکتر پوستم و مشاوره می دم، کیارش جراح هست، ولی عمومی هم خونده، ما کال یک 

خواهر داریم به اسم کیمیا. مطب های من و کیارش توی یک ساختمونه تا ظهر تنهایی، می خوایم 

در رو اصال باز نکنی برای کسی!



کیارش برگه ای رو روی یک گوشی چسبوند.

_این گوشی هم برای تو هست، خط برات گذاشتم اینترنت هم خریدم، می تونی فیلم دانلود کنی 

ببینی، اینم شماره من و کوروش هست اگه چیزی شد تماس بگیری.

سرم و باال پایین کردم.

با ذوق گوشی هوشمند جدیدم رونگاه کردم. کوروش رفت و ظرف ها رو توی ماشین ظرفشویی 

گذاشت و بهم یاد داد چطوری استفاده کنم.

کیارش هم یه مقدار پول برام روی میز گذاشت با شماره رستورانی و فست فودی، همراه با 

لیست غذاهای مختلف کنارش.

وارد اتاقم شدم، سرویس رفتم و با مسواک پلمپ شده ی صورتی رنگم دندون هام و خوب 

مسواک کشیدم و بعدم دهنم و آب کشیدم.

اومدم بیرون کوروش داشت تختم و مرتب می کرد، کیارش بغلم کرد و روی تختم گذاشت. 

خرسی رو دستم داد.

_نمی ترسی که؟

چه سوالی!

من تموم عمرم و تنها بودم، حاال باید بترسم؟ سری تکون دادم، کیارش و کوروش پیشونی ام و 

بوسیدند و بعد خاموش کردن چراغ بیرون رفتند.

چقدر آدم های عجیب اما دوست داشتنی ای هستند، آخه چرا باید از من مراقبت کنند؟

غلتی زدم، انقدر خسته بودم که عروسکم رو بغل کردم و خوابیدم.

از زبان کوروش

با آالرم ساعت چشم هام و باز کردم، خودم و کشیدم و آالرم رو خاموش کردم. ساعت شیش 

صبح بود.

حوله ام و برداشتم و سمت حموم رفتم، بعد یه دوش کوتاه آب سرد بیرون اومدم.

اتاقم با تم تیره بود، از رنگ روشن بدم می یومد ولی عاشق اتاق شیرین بودم، به خاطر اینکه یه 

دختر کوچولوی خوشگل توی اون اتاق خوابیده بود.

دمپایی های طوسی ام رو پام کردم و از اتاق بیرون رفتم، در حالی که سرم و با حوله کوچیک 

خشک می کردم زیر کتری برقی روشن کردم.

نشستم روی صندلی تا جوش بیاد و در این حین موبایلم رو چک کردم، خبر زیادی نبود جز مهم 

ترین خبر که یوسف پیام داده بود. باید فردا می رفتم پیش مامان، از وقتی که به خاطر نازنین 



با من قهر کرده بود پنج روز می گذره و حاال یوسف می گفت می خواد با من و کیارش حرف 

بزنه.

طبق معمول می خواست دوباره بگه چرا اینکارو کردم، با صدای کتری صفحه موبایل رو 

خاموش کردم و برای خودم چایی ریختم.

با باز شدن در اتاق در حالی که پشتم به در بود پرسیدم:

_چایی می خوری بریزم؟

می دونستم که کیارش حتما بیدار شده، اما با صدای دخترونه  ی شیرین سریع حوله ی روی سرم 

و درست کردم تا صورت بدون نقابم رو نبینه.

_خودم می ریزم.

یادم رفته بود امروز امتحان داره و زود بلند می شه، سرم رو تا جای ممکن پایین انداختم و 

اتاقم رفتم،ماسکم رو زدم و بعد بیرون اومدم. برای خودش نبات انداخته بود و داشت حل 

می کرد، لبخندی زدم. اتاق کیارش رفتم، تازه از حموم بیرون اومده بود و بخار توی اتاق پیچیده 

بود.

در حموم رو بستم.

_این وامونده رو ببند، نم کل اتاق و برداشت!

سشوار رو به برق زد.

_صبحونه برای شیرین آماده کردی؟

زدم توی پیشونی ام. روز اولی بود که دخترکوچولوم اینجا بود و من هنوز عادت نداشتم.

قبل بیرون رفتن، رو بهش گفتم:

_شیرین بیداره نقابت رو بزن.

سریع از اتاق بیرون اومدم، سمت آشپزخونه رفتم.

_چایی ات رو خوردی؟

نگاه خجالتی ای انداخت و سری تکون داد، لپ هاش قرمز شده بود و دلم می خواست تا جایی که 

نفس کم می یاوردم بوسش کنم.

اما هنوز براش زود بود!

نون تست رو برداشتم و روش شکالت خامه ای کنجد دار مالیدم، توی پالستیک فریزر گذاشتم و 

دستش دادم.

_برو لباس هات و بپوش، اینم بزار کیفت ضعف نکنی.



با چشم های قدردان نگاهم کرد و چشمی گفت و رفت، این دختر محبت رو ندیده بود اما من 

براش جبران می کردم.

چایی خودم رو خوردم و به اتاق رفتم، لباس هام و آماده گذاشتم که بپوشم.

موهام و شونه کشیدم که تقه ای به در اتاق خورد، کیارش که هیچ وقت خدا در نمی زد پس حتما 

شیرین بود.

_بیا داخل فسقل!

در باز شد و قامتش با لباس مدرسه اش نمایان شد، لباس هاش کهنه و پاره بود.

سال بعد حتما لباس خوب براش سفارش می دم.

یکم چونه اش و خاروند.

_می شه پوشکم و در بیارین؟

یادم رفته بود، شونه رو سرجاش گذاشتم.

_کثیف کردی؟

قیافه اش کامال قرمز شد، چقدر خجالتی هم بود.باالخره این خجالتش می ریخت.

_دیشب حواسم نبود..

مثل بچه های خطا کار حرف می زد.

لبخندی زدم و دستش و کشیدم، حوله ای روی تختم پهن کردم و سمتش رفتم. شلوار مدرسه اش 

و پایین کشیدم.

_هیچ عیبی نداره! تو باید توی پوشکت دستشویی کنی، پس جوری رفتار نکن که کار اشتباهی 

کردی.

درازش کردم روی تخت و چسب های پوشکش و باز کردم.

_فهمیدی؟

سری تکون داد.

_بله.

کمی خم شدم روش و صورت هامون مماس هم شد، پاهاش و مثل نوزادا جمع کرده بود. با 

استرس نگاهم کرد.

_بله چی؟ من قراره چیت باشم؟

یکم فکر کرد.

_ددی..عاااا..بله ددی.



لبخندی از سر رضایت زدم، پوشک روانداختم سطل آشغال و پوشک جدید برداشتم. بین پاهاش 

پودر زدم و بستمش.

_نمی تونم بعد مدرسه بیام دنبالت، راننده ام و می فرستم که بیای خونه.

حرفی نزد. شلوارش رو پاش کردم و کیفش و چک کردم که تغذیه ای که براش درست کردم و 

برداشته باشه.بردمش و آب پرتقال دادم تا بخوره بعد هم به راننده سپردم تا مدرسه ببرتش و 

اونجا بمونه تا امتحانش تموم بشه.

با صدای کیارش در واکس کفش رو بستم و از اتاق بیرون رفتم.

_چته هی هوار می کشی؟ اومدم دیگه.

کیارش دست به سینه نگاهم کرد.

_نه توروخدا، می خوای االن هم نیا. زود باش زنگ بزن آژانس، ماشین من بنزین نداره.

هووفی کردم. تلفن رو برداشتم و به آژانس زنگ زدم، بعد دادن آدرس، سمت سماور رفتم و پر 

آب کردم و روی شعله کم گذاشتم که  شیرین اومد چایی بخوره.

کیارش روی مبل نشسته بود و با یک پاش با ریتم به زمین می کوبید.

_نقابت و بردار، اینجوری که نمی خوای بری؟

کالفه نقاب مشکی اش و از روی صورتش کند و روی میز انداخت.

_من نمی دونم، امروز قیافه امون و نشون می دیم. قرار بود قبول کرد نقاب هامون و برداریم.

راست می گفت، ولی من استرس واکنش شیرین رو داشتم. قیافه ی کیارش نسبت به قیافه ی  من 

خشن بود و می ترسیدم شیرین بترسه.

روبروش روی مبل نشستم.

_امروز زنگ بزن به خانم نادری بگو مطب نمی یایم.

ابرویی باال انداخت. گوشه ی ابروش رو خاروند.

_چرا اونوقت؟

به مبل تکیه دادم و سری از تاسف تکون دادم.

_چون باید بریم پیش مامان.

دستش رو بین موهاش فرو برد و آروم بهمشون زد.

_دوباره بحث های همیشگی؟ باز می خواد درباره ی نازنین و سایه صحبت کنه، حوصله ندارم 

کوروش.

لب هام و با زبونم تر کردم. چی می گفتم؟ منم حوصله ی بحث های تکراری این مدت و نداشتم.

_نمی دونم، یوسف می گه فرق کرده،قبول کرده.



کیارش لپ هاش و توی دهنش جمع کرد و به میز خیره شد. می تونستیم قضیه ی شیرین رو به 

مامان بگیم؟ می ترسیدم سایه و نازنین بالیی سر عروسکم بیارن.

حتی فکرش هم تنم و می لرزوند، این دختر با من چیکار کرده بود؟

_باشه قبوله، بعد ناهار می ریم پیش مامان ببینیم چی می گه.

موبایلش رو درآورد و بعد گرفتن شماره ای، اون رو کنار گوشش گذاشت. با حرف زدنش فهمیدم 

با خانم نادری تماس گرفته.

_سالم خانم نادری، همه ی وقت های امروز و کنسل کن. ما امروز نمی یایم مطب.

بعد شنیدن حرف خانم نادری که نمی شنیدم چی گفت، همراه با جواب دادنش سرشم تکون داد.

_باشه ممنون، خداحافظ!

با صدای بوق ماشینی سریع کیفم رو برداشتیم و از خونه بیرون اومدیم. دکمه ی آسانسور رو 

فشار دادم و خداروشکر زود اومد و سوار شدیم.

صدای کفش های خانم صباغ خیلی روی مخم بود و دلم می خواست پاشنه ی کفش هاش و بکنم.

آخه اینا چیه پاشون می کنن؟

اونم توی محیط آروم و ساکتی مثل بیمارستان، که باید سکوت حفظ بشه.

ماگ قهوه ام و برداشتم و صندلی تکیه دادم، کیارش رفته بود اتاق مدیریت و نمی دونم چیکار 

می کرد. منم که به شدت آدم تنبلی بودم و اصوال استراحت رو بیشتر قبول داشتم.

نگاهی به ساعت کردم، حتما تا االن شیرین امتحانش تموم شده.

دلم براش به همین زودی تنگ شده بود، دلم می خواست پاهای نرم و مخملی اش و نوازش کنم و 

به پستونک خوردنش نگاه کنم.

با اون لب های کوچیکش پستونک میک بزنه، وای چه رویای خوبی. امروز حتما باید پستونک 

دهنش کنم بخوابونمش.

با صدای خانم صباغ از فکر بیرون اومدم. خرمگس مزاحم!

_آقای دکتر؟ مدیریت کارتون دارن.

وای که چه عشوه ای ریخت تا یه کلمه حرف زد،چی گفت؟ مدیریت؟ یعنی کیارش گند زده؟ 

یکی نیست بگه فقط منم که گند می زنم.

با حسرت به قهوه ام نگاه کردم، دلم نمی یومد نخورمش. توی یه حرکت یه ضرب خوردمش و 

لیوان رو محکم روی میز کوبیدم که خانم صباغ پرید باال.

بهتر!مزاحم بود.



از اتاق رفتم بیرون و سمت اتاق مدیریت که طبقه ی دوم انتهای سالن بود رفتم، نفس عمیقی 

کشیدم و روپوشم رو درست کردم.

صدایی چیزی نمی یومد که، فکر کنم همه چی خوش و خرم باشه! تقه ای به در زدم که با صدای 

آقای فتوحی در رو باز کردم و وارد شدم.

آقای فتوحی همیشه من و کیارش و دوست داشت، با اینکه من دائم استراحت بودم ولی خب 

مریض هامم خیلی مهم بودن، و مدرک باالیی نسبت به بقیه داشتیم.

با لبخندی نگاهم کرد.

_خوش اومدی پسرم، بشین.

روبروی کیارش نشستم، مثل همیشه خونسرد بود و هیچی توی قیافه اش مشخص نبود.

آقای فتوحی دست های چروکش و چفت هم کرد.

_قراره برای دوران درمانم بریم آلمان، شیش ماهی رو نیستم و تصمیم گرفتم شما دو برادر 

مدیریت رو دستتون بگیرین،برادرتون قبول نکردن امیدوارم بتونین راضیش کنین شما، من 

واقعا به کسی که بهش اطمینان داشته باشم نیاز دارم.

و با گفتن جمله ی «تنهاتون می زارم» از اتاق رفت بیرون. اینطوری که خیلی خوب می شد 

نمی دونم چرا دوباره کیارش روی دنده ی لج افتاده بود و دست به سینه نگاهم می کرد.

_چرا قبول نمی کنی؟ می دونی چقدر خوبه؟ انگار مدیر این بیمارستان ما می شیم.یه بار فرصت 

بهمون رو کرده پسش می زنی؟

کیارش اخمی کرد و خودش و یکم خم کرد. 

_احمق! می شه بگی شیرین و چیکار کنیم؟ نمی شه که صبح تا شب تنها بمونه، بیمارستان 

هرلحظه به مدیر نیاز داره،نمی تونیم باشیم. مطب رو چیکار کنیم؟ شیش ماه ببندیمش؟ بدون 

فکر دهنت و باز می کنی فقط! 

راست می گفت، از این زوایا نگاه نکرده بودم، فقط قسمت مدیر شدنش رو دیده بودم. سری 

تکون دادم. 

_باشه! حاال به فتوحی چی بگم؟ 

بلند شد و دوری توی اتاق زد. 

_تو برو، من خودم بهش می گم. 

دوباره سری تکون دادم و از اتاق بیرون اومدم، چشم گردوندم دنبال فتوحی، در حال صحبت با 

چندتا از دکترا بود. روپوشم رو درست کردم و با قدم های بی صدا اما سریع از اونجا دور شدم.



روپوش رو سرجاش آویزون کردم و کتم رو برداشتم، دوباره زنگ زدم آژانس و منتظر موندم تا 

کیارش صحبتش با دکتر تموم بشه.

باالخره اومد، خستگی از سر و روش می بارید و موهای همیشه مرتبش کمی بهم ریخته شده 

بود.

_آژانس اومد؟

تا خواستم بگم نه هنوز، ماشین رسید.

_آره بریم.

سوار ماشین شدیم و بعد دادن آدرس حرکت کرد، منم سرم رو به شیشه تکیه دادم تا برسیم.

بی صبرانه مشتاق دیدن اون جوجه کوچولو بودم و امیدوارم صدمه ای به خودش نزده باشه که 

تنبیه اش می کنم.

کلید رو توی قفل در چرخوندم و در رو باز کردم که با بوی سوختگی شدید بینی ام و جمع کردم.

نکنه خونه آتیش گرفته؟

واای شیرین! سریع وارد شدم که با دیدن شیرین توی آشپزخونه و قابلمه ی سوخته دستش 

سرجام وایسادم.

صدای نگران کیارش پشت سرم بلند شد.

_چه خبر شده؟ این بوی چیه؟

دست به سینه به شیرین که حاال متوجهمون شده بود نگاه کردم. ردیف دندون های سفیدش و 

برام به نمایش گذاشت.

_چیز..داشتم غذا درست..می کردم.چیز..چیز شد!

قیافه ام تو هم رفت، کی بهش اجازه داده بودم که غذا درست کنه؟ کم کم قیافه اش ترسیده 

شد، یعنی از قیافه ی اخمالوم انقدر می ترسید؟ خواستم حرفی بزنم که یهو یادم اومد ماسک 

روی صورتمون نیست. چه بهتر! دیگه باید می دید.

کیارش دمپایی پاش کرد و جلو رفت و کیفش رو روی مبل پرت کرد.

_اینجا یکی هست که نافرمانی کرده.

با ترس نگاهمون می کرد.

می دونستم از قیافه های جدی امون می ترسه، اما باید حساب می برد.

کیارش دست به سینه شد.

_مگه بهت نگفتیم تماس بگیر غذا سفارش بده؟

کم کم از بهت خارج شد و قابلمه ی سوخته رو داخل سینک انداخت که جلز و ولزش بلند شد.



_آخه..گفتم..خودم..درست..

کیارش خونسرد وسط حرفش پرید.

_تو حق گفتن چیزی نداری، مثل اینکه حالیت نشده نه ؟

سمتش رفت، تنبیه های کیارش خیلی سنگین بود، مخصوصا برای شیرین که هنوز اولش بود و از 

دنیای اس ام چیز خاصی نمی دونست. سر راه کیارش ایستادم.

_االن نه! بزار کم کم تنبیه می کنیم.

کیارش نگاه کالفه ای بهم انداخت، به خاطر خسته بودنش زود قبول کرد و رفت که سفارش غذا 

بده.

چهره جدی ام و حفظ کردم و سمتش رفتم، دستم و دور شکمش حلقه کردم و بلندش کردم. از 

ترس گردنم و سفت چسبید و چشم های معصومش و با ترس بهم دوخت.

مردمکش می لرزید.

در اتاقش رو باز کردم و سمت تختش رفتم.

_امتحانت چطور بود؟

روی تخت گذاشتمش، لرزون بود.

_خوب..خوب..بود.

آروم موهای طالیی خوشبوش رو که بوی شکالت  می داد نوازش کردم.

_از چی می ترسی؟ شانس آوردی تنبیه نشدی، پس ترست برای چیه؟

بغض کرد.

_شما.. شما..من..و..می خورین؟

نتونستم طاقت بیارم و محکم زدم زیر خنده، با چشم های گرد و گنگ نگاهم می کرد. سمت 

کمدش رفتم و پوشک برداشتم.

_انقدر ترسناکیم؟

لبخند نصفه نیمه ای زد. پوشکش رو باز کردم و بغلش کردم رفتم سمت سرویس، روی آرنجم 

خمش کردم و با آب بهشتش و شستم، گوشت نرم و تپل بین پاهاش باعث می شد بیشتر بخوام 

بمالمش.

یکم شیطونی که بد نبود!

باید آشنا می شد با این چیزها.

روی تخت به شکم روی پاهام خوابوندمش و عروسک کوچولویی دستش دادم.

دستم و با وازلین چرب کردم و لپ های باسنش و باز کردم، هینی کرد.



_چیکار می کنی؟

از حرفش اخم کردم.

نگاهی پرتحقیر بهش انداختم که چونه اش لرزید.

_ببخشید!

محکم اسپنکی روی باسنش زدم که جیغی زد و اشک هاش ریخت.

_هیششش! صدا بشنوم بدترش می کنم.

با صدای جیغش کیارشم اومد داخل.

_چیکار می کنی کوروش؟

جوابی بهش ندادم و دستم و آروم روی سوراخ کوچولوش که به زور پیدا می شد، کشیدم.

کیارش که باسن سفید و نرم شیرین رو دیده بود اون سمت نشست و دستش و روی باسن 

شیرین کشید.

شیرین خفه گریه می کرد و فقط شونه هاش می لرزید.

فصل دوم، از زبان شیرین

کیارش دستش رو زیر شکمم گذاشت و باسنم رو داد باال، با اینکه خیلی می ترسیدم اما با لمس 

باسنم توسط کوروش غرق لذت می شدم.کیارش موهام و یکم کشید.

_توله ی من توانش خیلی باالست مگه نه؟

لبم رو با زبونم تر کردم که نگاه کیارش سمت لب هام رفت، نزدیکم شد. تپش قلبم خیلی باال 

رفته بود و بین پاهام خیس خیس بود.

لب های گوشتی اش رو روی لب هام گذاشت و مک محکمی زد، از شدت لذت دست هام می لرزید و 

کیارش با تمام توانش لب هام و می خورد و کوروش اسپنکم می کرد.

کیارش با غیض لب هام و ول کرد.

_کوروش برو کلفت ترین دیلدو و بزرگترین پالگ و بیار.

کوروش بلند شد، صورتش سرخ شده بود.

_براش یکم زیاد نیست؟

کیارش برم گردوند و به کمر روی تخت گذاشتم.

_نه! االن بهترین وقته، می خوام ببینم چقدر مازوخیسم داره.

کوروش سمت کمد کوچیک کنار میزم رفت و یه چیز دراز مشکی با یه توپ صورتی برداشت، 

پستونکم رو برداشت و کنارم نشست.



کیارش رون های پام و باز کرد و لبه های بهشتم و ازهم جدا کرد، یکم احساس خجالت می کردم 

ولی از لمس دستش لذت می بردم.

_چقدر خوب! پرده اش ارتجاعیه.

کوروش چشم های درخشید، محکم با دست هاشون به هم مشت زدند.

_یعنی تریسام می شه.

متعجب نگاهشون کردم، یعنی چی؟ یعنی دختر نبودم؟

_یعنی چی؟

کیارش یکم وازلین برداشت و به دستش زد.

_یعنی پرده ات با رابطه مشکلی براش پیش نمی یاد و خون نمی یاد ازش.

کوروش خم شد و لبم رو بوسید.

_یعنی سکس سه نفره با خیال راحت، خیلی لذت می بری.

لذت می برم؟ همینجوریش دارم از لذت به فنا می رم. کیارش وازلین و روی بهشتم کشید، یکم 

مالید و بهم خیره شد، با تحقیر نگاهم می کرد و باعث شد خیلی لذت ببرم و آه بکشم.

یک انگشتش رو داخل سوراخم کرد که از درد خواستم تکون بخورم که کوروش محکم گرفتتم، 

بدون توجه به من تند تند انگشتش و داخل بهشتم تکون می داد.

زدم زیر گریه، خیلی درد داشتم اما در کنار اون دلمم نمی خواست که تموم بشه.

کم کم دردم رفت و لذت داشت، کیارش انگشت دومشم داخلم کرد.

آه و ناله هام انقدر باال رفته بود که کنترلشون دست خودم نبود اصال.

کورو ش لباس هاش رو درآورد، با دیدن آلت دراز و کلفتش چشم هام گرد شد. کیارش انگشتش 

رو بیرون کشید و لباس هاش و درآورد.

توی این فرصت کوروش سریع سمتم اومد و بغلم کرد، رو به کیارش گفت:

_روی تخت بخواب، می زارمش روی تو.

کیارش سری تکون داد، اصال دلم نمی خواست تموم بشه. کیارش روی تخت خوابید، خیلی 

هردوتاشون آلت کلفت و بزرگی داشتن، روی کیارش به کمر خوابوندتم.

هرم نفس های کیارش کنار گوشم حس می کردم، دستش و روی سینه هام گذاشت.

_کلمه ی امنت که یادته؟

سری تکون دادم.

_آره، قرمز و مشکی.



_خوبه، من به حرف هات گوش نمی دم فقط وقتی اون دو کلمه رو بگی گوش می دم. توانت 

تموم شد بگو.

سری تکون دادم.

این رابطه برام خیلی جدید و گنگ بود، کیارش وازلین رو روی باسنم مالید و کوروش هم روی 

بهشتم آلتش و باال پایین می کرد. کیارش یه انگشتش و داخل سوراخ تنگم کرد که نفسم رفت.

_یهویی داخلش نکنی، آروم انجام بده.

کوروش سری تکون داد، با استرس به آلت درشتش نگاه کردم، سرش رو روی بهشتم تنظیم کرد 

و یکمش رو داخلم کرد، به خاطر انگشت های کیارش یکم بهشتم جا باز کرده بود ولی نه خیلی.

کیارش هم آلتش و کم کم داخل باسنم کرد، گریه می کردم و جیغ می زدم و اون ها بدون توجه به 

کارشون ادامه می دادن.

این رابطه درست بود؟

تلمبه زدن هاشون بی حالم کرده بود، هردوشون تا ته آلت هاشون و داخلم کرده بودن و تلمبه 

می زدن، لذت می بردم اما نایی نداشتم و با چشم های نیمه باز نگاهشون می کردم.

کوروش چشم هاش و بسته بود و با هربار تلمبه زدنش نعره های بلندی می کشید، کیارش محکم 

گرفته بودتم و نمی زاشت تکون بخورم و تند تند داخلم می کرد.

دل و روده ام به هم می پیچید اما دلم نمی خواست کلمه ی امنم رو بگم.

کوروش موهام و گرفت و بلندم کرد، کیارش بدون اینکه آلتش از باسنم بیرون بیاد نزدیکم شد 

و دوباره تلمبه زد.

کوروش آلتش از بهشتم بیرون کشید و توی یه حرکت توی دهنم کرد، با چشم های سرخ شده 

گفت:

_االن آبم می یاد، قورتش می دی!

با ترس به گردن باد کرده اش نگاه کردم، با نعره ی بلندی آب لزج و بدمزه ای توی دهنم ریخت، از 

ترس همش و قورت دادم.

کیارش به پهلو خوابوندتم و دستش و روی چوچولم کشید که یهو بدنم لرزید و ازم آب ریخت، 

کیارشم هم زمان آب داغی توی باسنم ریخت.

ظرف ها رو داخل ماشین ظرفشویی گذاشتم.

_بلند شو کوروش، باید بریم عمارت.

صدای خمیازه اش بلند شد،دکمه ی ماشین ظرفشویی رو زدم.

_شیرین خوابید؟



پس حواسش بود که رفته بودم داخل اتاق شیرین، سری تکون دادم.

_زنگ بزن تیمور بیاد، منم می رم حاظر شم. شیرین و خودم حاظر می کنم.

سری تکون داد.

وارد اتاقم شدم که چشمم به گوشی ام افتاد که روی ویبره بود.

برش داشتم، یوسف بود! بی حوصله نوار سبز رو کشیدم.

_چی شده؟

_کجایین شماها؟

گوشه ی لبم رو خاروندم، یوسف هیچ وقت حال و احوال بلد نبود و دقیقا مثل من و کوروش 

بود.

_داریم می یایم.

بدون حرف اضافه خداحافظی کرد، گوشی رو خاموش کردم و روی تخت انداختم.

تیشرت نخی سورمه ای و شلوار همرنگش رو درآوردم و پوشیدم،ساعتم رو بستم و موهام رو ژل 

زدم، کفش اسپرت سفیدم رو از قفسه برداشتم و پام کردم.

از اتاق بیرون اومدم، در اتاق شیرین رو باز کردم. معصوم خوابیده بود!

آروم روی آرنجم خمش کردم و پوشکش رو باز کردم، یکم به باسنش فشار آوردم و پالگ و 

درآوردم که زد زیر گریه.

سرش رو روی شونه ام گذاشتم.

_جون دلم؟ باشه..دردت اومد؟ االن تموم می شه عمرم!

سریع پماد رو روی سوراخش زدم، با دست های کوچیکش بهم مشت می زد و فین فین می کرد.

بعد پماد زدن یکم آروم شد.

دوباره خوابوندمش روی تخت و پوشک رو برداشتم، با چشم های اشکی نگاهم می کرد.

دلم براش ضعف رفت. خم شدم و بوسه ی کوتاهی روی لب های صورتی رنگش زدم.

با خجالت نگاهم کرد.

پو شکش کردم و سمت کمدش رفتم،تاپ سفید و شلوار لی با مانتوی بلند کرم رنگ، و شال 

مشکی برداشتم.

لباس هاش رو درآوردم و تنش کردمشون و شلوار رو روی تاپش کشیدم.

_داریم کجا می ریم؟

باندانای کرم با طرح لب رو روی موهای طالیی رنگش بستم و براش عطر زدم.

_می ریم تا خانواده ام باهات آشنا شن.



کفش هاش رو پاش کردم و بعد بغلش کردم.

_اگه از من خوششون نیاد چی؟

به قیافه ی کنجکاو و چشم های درشتش نگاه کردم، ضربه ی آرومی به بینی اش زدم.

_آخه کی از تو خوشش نمی یاد فسقلی؟

لبش رو با زبونش تر کرد.

_خیلیا.. من یتیمم، همه مسخره ام می کنن.

اخمی کردم.

از اتاق بیرون اومدم.

_غلط کردن، هیچکس حق نداره جوجه ی من و مسخره کنه.

گذاشتمش روی زمین و توی یه پالستیک کوچیک صورتی،پستونک با شیشه شیر و پو شک با 

چندتا کلوچه و پاستیل گذاشتم.

شیرین و دست کوروش سپردم و بعد بستن در آپارتمان سمت ماشین رفتم.

از زبان شیرین

کوروش من و روی پاش نشوند و پالستیک و از دست کیارش گرفت و داخل کمد کوچیک توی 

ماشین گذاشت.

کیارش کنارمون نشست و رو به مرد راننده گفت:

_حرکت کن سمت عمارت.

راننده چشمی گفت.

پاهام و آروم تکون می دادم و به بیرون خیره بودم، شیشه های ماشین دودی بود و کسی مارو 

نمی دید.

کوروش آروم سرم رو نوازش کرد.

_حال جوجه ام خوبه؟

آروم سری تکون دادم.

دلم نمی خواست اتفاق  های چند لحظه پیش یادم بیاد، چون به خاطر آه و ناله هام از خجالت آب 

می شدم.

سرم رو به قفسه ی سینه اش تکیه دادم.

بوی خوش عطرشون توی فضای ماشین پیچیده بود.

کیارش داشت با گوشی اش کار می کرد و کوروش هم سرش رو به پشتی تکیه داده بود و 

چشم هاش رو بسته بود.



منم چشم هام رو بستم.

با حرکت های آروم ماشین خوابم برد.

با تکون های آرومی چشم هام و باز کردم.

_بیدار شد کوروش!

چشم هام و مالیدم، کوروش پایین گذاشتتم و بوسه ای روی چشم هام گذاشت.

چرا انقدر لوسم می کردن؟

قلب من توان این همه توجه رو نداشت.

تازه نگاهم به اطراف افتاد.

خارج شهر بودیم و حدودا چندتا خونه ی خیلی بزرگ بود که خیلیم شیک بودن.

سمت یه خونه با در سفید رفتیم،درش باز بود و پیرمردی منتظر ایستاده بود.

وارد شدیم، راهش تمام سبز بود و به یه خونه گوگولی و دل باز سفید منتهی می شد.

وای چقدر اینجا خوب بود، دل آدم زنده می شد، با ذوق اطراف و نگاه می کردم که کیارش یکم 

خم شد توی صورتم.

_اینجارو دوست داری؟

با ذوق سری تکون دادم که لبخندی زد.

کیارش دستم و توی دستش گرفت.

خانمی با کت و دامن کرم رنگ و موهای کوتاه مشکی با هایالیت فندقی نزدیکمون شد.با دیدنم 

مکثی کرد!

یعنی از من خوشش نیومد؟حتما خوشش نیومده دیگه،وای شیرین باز باید برگردی بری تو 

آلونک زندگی کنی.نم اشک به چشمم نشست و نفهمیدم چی شد که اشک هام ریخت.کوروش با 

دیدنم متعجب وایساد.

_چرا گریه می کنی؟

کیارش با حرف کوروش سمتم برگشت. نگران سمتم اومد و بغلم کرد،با بغل کردنم هق هق ام 

بیشتر شد و خودم و به قفسه سینه اش می مالیدم و اونم نازم می کرد.

_چی  شده؟ درد داری؟

صدای اون خانم رو شنیدم.

_باورم نمی شه..شما..شما دخترآوردین اینجا؟

دوباره گریه ام بیشتر شد.این زن حتما مادرشون بود،کیارش اشک هام و پاک کرد و با مهربونی 

نگاهم کرد.کم کم ساکت شدم،چشم هام و بوسید و روی زمین گذاشتتم.



_مامان این دختر مال ماست،اگه باهاش مشکلی داری ما برمی گردیم.

خواستن برگردن که خانومه محکم بازوی کوروش و چنگ زد.

_نه! عیبی نداره،بیاین داخل.همه منتظرن!

همه؟با تصور اینکه بقیه با دیدنم چه واکنشی می دن بدنم لرزید،چون دست های کوروش روی 

شونه هام بود لرزشم و متوجه شد. آروم پچ پچ کرد:

_چیزی شده جوجه؟

سرم و به چپ و راست تکون دادم.

دستم و گرفتن و سمت خونه رفتیم، خانومه هی برمی گشت و با حسرت به کوروش و کیارش 

نگاه می کرد.وارد که شدیم چند نفر بلند شدن،دوتا دختر جوون خیلی سانتال پانتال با دو سه تا 

خانواده اونجا بودن. یکی از دخترا با دیدن من اخم غلیظی کرد.

_اینجا چه خبره؟ این دختره کیه کیارش؟

اون کی بود که با راحتی با کیارش حرف می زد؟ کیارش اخمی کرد.

_به تو ربطی نداره!بهتره تو کارهای من فضولی نکنی وگرنه بد می بینی.

دختره خواست حرفی بزنه که مرد میانسالی سمتمون اومد و محکم کیارش و بغل کرد.

_دلم برات تنگ شده بود پسر.

بعدش کوروش و بغل کرد، از بغلش که بیرون اومد به من نگاه کرد که با کنجکاوی نگاهش 

می کردم.

_این دختر کیه پسرا؟

کیارش دستم و گرفت و روی مبل کنار خودش نشوند، بقیه هم نشستن و کوروش اونورم 

نشست.

_همه می دونین که ما گرایش بی دی اس ام و رُ ل ددی داریم، شیرین لیتل من و کوروش هست.

دوباره همون دختره بلند شد و با چشم های اشکی نگاهم کرد.

_مگه من چی کم داشتم کیارش؟من که گفتم لیتلت می شم،حتی برده ات می شم.

همون مرد میانسال که فکر کنم پدر کوروش و کیارش بود تشر زد.

_بس کن سایه!

سایه آروم سرجاش نشست همون مرد شروع کرد به معرفی، به زنی که کنارش نشسته بود 

اشاره کرد،همونی بود که دم در اومده بود.

_ایشون مادر کوروش و کیارش هست،نوشین خانم!

نوشین خانم لبخند مهربونی زد.



_من و نوشین جون صدا کن.

لبخندی زدم، اول فکر کردم خانم خوبی نیست ولی مهربونی و لبخندش به دلم نشست.

به دختری که کنارش نشسته بود و با غضب به من نگاه می کرد اشاره کرد.

_این نازنین هست، نامزد سابق کوروش و سایه نامزد سابق کیارش!

ابروهام باال پرید،پس نامزدش بودن این دوتا که انقدر راحت حرف می زدن. قبل معرفی کردن 

بقیه زنی با عصبانیت گفت:

_االن می خوای همه رو بهش معرفی کنی بهادر خان؟ این دختر یه هرزه اس که اومده تو 

خانواده ما!

کیارش بلند داد زد:

_حد خودتون و بدونین زن عمو.

سرم و پایین انداختم، من هرزه نبودم. من به زور وارد خانواده اشون نشدم. نکنه زندگی کسی 

بخاطر حضور من خراب شده؟ کوروش بلند شد.

_ما می ریم اتاقمون،شما خودتون بحث و حل کنین.

نوشین جون سریع بلند شد.

_آره برین استراحت کنین خسته شدین.

کوروش دستم و گرفت و رفتیم باال، کیارش هم بهمون ملحق شد، وارد اتاق شدیم. تمش تیره 

بود و یه تخت دونفره بزرگ وسط بود. کیارش در رو بست.

_باید بگیم تم و عوض کنن،االن دیگه فقط من و تو نیستیم. یه کوچولو هم اینجا داریم!

با بغض نگاهشون کردم.

_من اینجا مزاحمم؟

کوروش اخمی کرد، لبه ی تخت نشست و مچ دستم و گرفت و سمت خودش کشید.با چشم های 

نافذ و قدرتمندش نگاهم کرد.

_کی این و گفته؟ بخاطر حرف های اون دوتا دختر اینجوری شدی؟

کیارش موبایلش رو برداشت و از اتاق بیرون رفت.کوروش من و روی پاش نشوند و کفش هام و 

درآورد.

_اون ها بخاطر حسودیشون این حرف ها رو می زنن،همشون می خوان جای تو باشن.

و آروم نک بینی ام و بوسید.لبخند گل و گشادی زدم که اونم خندید،روی تخت درازم کرد و 

سمت کمد رفت.

_یادمون رفت برات لباس بیاریم.



همون موقع در باز شد و کیارش اومد داخل.

_به تیمور گفتم همه لباس هاش و بیاره، تا شب می یارتشون، فعال یه لباس از خودمون تنش کن.

کوروش سری تکون داد.

پیرهن سفید مردونه ای درآورد و سمتم اومد، لباس هام و از تنم درآورد و پوشکم و چک کرد.

_هنوز دستشویی نکردی؟

داشتم از دستشویی می ترکیدم، مظلوم نگاهش کردم.

_زود دستشوییت و بکن که حموم ببرمت.

لب هام و جمع کردم.

_خجالت می کشم..آخه.

با دیدن اخم و صورت جدی اش چشم هام و بستم و دستشویی کردم.وقتی دید پوشکم گرم شد 

بغلم کرد و بردتم داخل حموم، خودشم لباس هاش و درآورد. در رو بست که کیارش در رو باز 

کرد دوباره.

_باهاش کاری نکنی کوروش! بدنش ضعیفه دیگه طاقت نمی یاره.

از شرم چشم هام و بستم. کوروش توی وان گذاشتتم.

_فقط ارضاش می کنم.

کیارش سری تکون داد و درو بست. کوروش پرده حموم رو کشید و دکمه ای رو زد که حموم پر 

بخار شد، آب وان رو باز کرد و آروم با آب بهشتم و شست.

دستش و آروم بین شیارهای بهشتم کشید که پاهام و جمع کردم، با دست دیگه اش نرم پاهام و 

باز کرد و یک انگشتش و داخل بهشتم کرد.

_آی..درد داره.

یکم جلو عقبش کرد.

_االن دردش تموم می شه و لذت می بری.

با هربار عقب و جلو شدنش یکم آب وارد بهشتم می شد،با دست دیگه اش سینه ام و چنگ زد و 

نوکشون رو کشید.

بعد چند دقیقه ارضا شدم و بیحال خودم و به بدن کوروش تکیه دادم،لبخندی زد و سرم و 

بوسید. آب کامل باال اومده بود،کوروش شامپو رو برداشت و شروع کرد به شستن موهام،انقدر 

با آرامش انجام می داد که خوابم گرفت.

خمیازه ای کشیدم.

_خوابت می یاد؟



اوهومی کردم،بدنم و شست و من و زیر دوش برد،بعد آبکشی حوله ام و تنم کرد و کیارش و 

صدا کرد.کیارش بغلم کرد و سمت تخت رفت.

_تمیز شدی؟

دست هام و دور گردنش حلقه کردم.

_اوهوم، خیلی خوابم می یاد.

روی تخت گذاشتتم،پوشکم کرد و لباس مردونه  ای که کوروش روی تخت گذاشته بود و تنم کرد. 

موهام و دور حوله کوچیک پیچوند،پستونک رو توی دهنم کرد.

_بخواب دخترکم، یک ساعت دیگه بیدارت می کنم یکم کارتون ببینی.

چشم هام و بستم، صدای کیارش و شنیدم که آروم رو به کوروش گفت:

_بیدارش نکنی، تازه خوابیده.

کم کم چشم هام گرم شد و خوابیدم.
****

غلتی زدم که احساس فشار کردم.

یک چشمم و باز کردم که چشمم به صورت کوروش خورد که خوابیده بود و پای سنگینش و 

روی من انداخته بود. آدمه یا غوله؟ یک پاش دوبرابر من وزن داره، تکونی خوردم که کیارش 

چشمش رو باز کرد.

_چرا انقدر وول می زنی؟

صداش خواب آلود بود، چقدر بامزه شده.

_خب دیگه خوابم نمی یاد،گشنه امم هست.

بلند شد و من و از زیر کوروش بیرون کشید. کوروش غلتی زد و دوباره خوابید. من رو به تاج 

تخت تکیه داد.

_بشین همینجا تا من برات خوراکی بیارم.

برق اتاق و روشن کرد و بعد از اتاق بیرون رفت، حوله رو از دور موهام کشیدم بیرون و اونور 

انداختم.

کوروش چشمش و باز کرد و بهم لبخندی زد.

_کی بیدار شدی کوچولو؟ 

لب هام و جمع کردم. 

_االن. 

با صدای جیغ زنانه ای هول کرده به در نگاه کردم،کوروش سمتم اومد و بغلم کرد. دستش و روی 

گوش هام گذاشت. 



_هیچی نیست. 

نمی دونم چرا بغض کردم. 

فکر کنم از بس بهم توجه می کردن لوسم کرده بودن!

آروم موهام و نوازش کرد.

_هیشش چیزی نیست!من و کیارش اینجاییم،دلیلی برای ترس نیست.

ازم جدا شد و از اتاق بیرون رفت.صدای جیغ و دعوا کل ساختمون رو برداشته بود،کنجکاوی ام 

بر ترسم غلبه کرد و آروم سمت در رفتم.یکم در رو باز کردم و بیرون اومدم،صدا بیشتر شد و 

کم کم از روی پله ها تونستم ببینمشون.همون دختره سایه و نازنین با اون زن جیغ جیغو و 

نوشین جون پایین بودن. کیارش عصبانی دستش و جلوی سایه تکون داد.

_من و تو جدا شدیم و همه چی تموم شده اس،فهمیدی؟

سایه خودش و یهو انداخت توی بغل کیارش،بهت زده نگاهش کردم.کیارش سعی نکرد که اون و 

از خودش جدا کنه.یعنی هنوز بهم حس دارن؟شیرین تو فقط یه بازیچه ای برای اون! قلبم به 

درد اومده بود. من توی همین یک روز بهشون وابسته شده بودم و حاال این اتفاق رو دیده بودم.

نتونستم تحمل کنم و به اتاق برگشتم، در رو بستم و پشت در نشستم،اجازه دادم اشک هام 

بریزن!من خیلی آدم بدبختی بودم، از همون بچگی یتیم و بی سرپرست بودم و حاالم شدم یه 

بازیچه توی دست دوتا پسر. با صدای قدم هاشون سریع اشک هام و پاک کردم که در باز شد و به 

من برخورد کرد. یکم عقب رفتم که اومدن داخل، کوروش متعجب نگاهم کرد.

_اینجا چرا نشستی؟ گریه کردی؟

با پشت دست اشک های باقی مونده ی روی صورتم رو پاک کردم.

_من..فقط ترسیدم!

کیارش بدون توجه به من سمت تخت رفت و خودش و انداخت روش، کوروش بغلم کرد و 

پالستیکی که با خودش آورده بود رو باز کرد.

یه کیک درآورد و بسته اش و باز کرد.

_امشب متاسفانه شام نداریم، چون یکم اوضاع بهم ریخته اس!به جاش برات شیر و کیک 

آوردم.

کیک و شیر رو دستم داد،رغبتی به خوردن نداشتم ولی ناچار گاز زدم. نگاهم به کیارش بود که 

دراز کشیده بود و چشم هاش و بسته بود.

با صدای زنگ موبایل کوروش من و روی تخت گذاشت و بلند شد.

_تیمور لباس ها رو آورده من می رم ازش بگیرم.



و از اتاق بیرون رفت. پاکت شیر و کیک رو روی عسلی گذاشتم و سمت کیارش رفتم، دلم 

می خواست بغلم کنه و بهم ثابت کنه دوستم داره و همه چی اشتباهه.

کیارش با حس حضورم کنارش چشم هاش و باز کرد. دستش و باز کرد و اشاره کرد برم بغلش، 

مثل یک گربه ی مظلوم سمتش رفتم و سرم و روی دستش گذاشتم،لبخند تلخی زد.

_فسقلی من!

خیلی دلم می خواست از رابطه اش با سایه بپرسم، از اینکه چرا وقتی اون خودش و توی بغل 

کیارش انداخت کیارش کاری نکرد.ولی خفه خون گرفتم و چشم هام و بستم.

_مگه بهت نگفته بودم از اتاق بیرون نیا؟

چشم هام و باز کردم. چشم هاش بسته بود و صورتش جدی بود.

_من که بیرون نیومدم.

نیشخندی زد که ته دلم خالی شد.

_پس اون جوجه که از باال داشت فضولی می کرد، کی بود؟ هان؟

آب دهنم و قورت دادم، از کجا فهمیده بود؟ من که جوری وایساده بودم که کسی بهم دید 

نداشته باشه.زبونم رو روی لب های خشکم کشیدم.

مکثم رو که دید چشم هاش و باز کرد، مچ دستم و کشید و من و روی خودش انداخت. 

صورت هامون مماس هم شده بود و می تونستم رگ های داخل چشمش رو بشمرم.

_اوممم..دخترکوچولوی فضول.

کمرم و نوازش کرد.

_حیف امروز زیاد درد کشیدی وگرنه نشونت می دادم فضولی سزاش چیه.

خودم و توی بغلش جمع کردم، از فکر تنبیه بین پاهام خیس شده بود.در باز شد و صدای 

کوروش و شنیدم.

_تو که شیر و کیکت رو نخوردی!

زیر لب با صدای گرفته ای گفتم:

_گرسنه ام نبود.

نچ نچی کرد و اومد سمتم، یک ساک روی تخت گذاشت که حتما لباس هام بود.یک بلیز بافت 

سفید که روش متن انگلیسی داشت با یک شلوار جین و کمربند درآورد.

_بیا اینجا لباس هات و تنت کنم، باید بریم پایین.

کنجکاو نگاهش کردم.

_اتفاقی افتاده؟



بعد چک کردن پوشکم اول پیرهن مردونه رو از تنم درآورد و بعد بافت رو توی تنم کرد.

_سوال اضافه برای کوچولوها ممنوعه.

کیارش بلند شد و سمت حموم رفت.

_من می رم دوش بگیرم.

کوروش سری تکون داد، شلوار رو پام کرد و دکمه ی شلوارم رو بست.

_تو وقتی پیش مایی لباس های بچگونه و لختی می پوشی،پایین می تونی توی بغلمون بشینی یا 

پستونک میک بزنی ولی لباس درست می پوشی.

جورابای سفید رنگی پام کرد.

_کی از اینجا می ریم؟قراره اینجا بمونیم؟

پشتم ایستاد و موهام رو شونه کرد.

_از صبح تا ظهر تنهایی، ولی بعدازظهر تا شب که می ریم مطب تورو با خودمون می بریم.فعال 

به دالیلی باید اینجا بمونیم یه مدت.

لب و لوچه ام آویزون شد، همش حس می کردم نازنین و سایه نظر کیارش و کوروش رو عوض 

می کنن. دلم نمی خواست این زندگی رو از دست بدم!

در حموم باز شد و کیارش بیرون اومد.در حالی که موهاش و با حوله خشک می کرد گفت:

_وقتایی که ما نیستیم بیرون نیا از اتاق، داخل اتاق تلویزیون هست کارتون ببین یا با گوشیت 

بازی کن.

سری تکون دادم. کیارش با سشوار موهاش و خشک کرد و کورو ش بعد بافتن موهام سمت کمد 

رفت.

_فردا بعدازظهرم نمی ریم مطب، می خوام ببرمت دور دور و یکم خرید کنیم.

با ذوق دست هام و بهم کوبیدم که کوروش لبخند زد.

کیارش یه ست طوسی مشکی ورزشی برداشت و پوشید.

کوروش یکم توی کمد چرخید و یه ست کرمی چهارخونه ای برداشت و پوشید،چند دست لباس 

دخترونه نشونم داد.

_این لباس هارو توی طول روز میپوشی، شب ها خودمون چیزی تنت می کنیم.

سری تکون دادم.

بعد مرتب کردن خودشون دستم رو گرفتن و از اتاق بیرون رفتیم.با دیدن پله ها اخم هام توهم 

رفت.



سازنده اینجا یکم کم داشته! آخه آدم خسته می شه این همه پله باال و پایین بره هی، مردم عقل 

ندارن بخدا! کوروش طی یه حرکت من و عین کیسه سیب زمینی زد زیر بغلش و رفت پایین.

نمی دونستم االن ناراحت باشم و گازش بگیرم یا از سواری لذت ببرم؟ چشمم به نازنین که خورد 

تصمیم گرفتم لذت ببرم، برای همین خودم و مثل کنه به کوروش چسبوندم.

نازنین چشم غره ای برام رفت که زبونم و براش درآوردم.کیارش روی مبل نشست و من رو روی 

پاهاش نشوند.

جلوی بقیه یکم خجالت کشیدم، اما با دیدن نفرت توی چشم های سایه خودم و به کیارش تکیه 

دادم.

نوشین جون لبخندی زد.

_از اینجا خوشت اومده عزیزم؟

نیشم رو شل کردم، تنها کسی که توی این جمع خوشم می اومد نوشین جون و همچنین همسرش 

بود.

_آره خیلی قشنگ و دلبازه.

سایه شیرینی ای توی بشقابش گذاشت.

_البته دلباز بود، االن با حضور یه شخصی یکم خفه شده!

کیارش بدون توجه به حرفش آروم نازم کرد.

_خب می خوام حرف بزنم، اول اینکه همتون گرایش من و کوروش رو می دونین و می دونین که 

شیرین برای من و کوروش چه نقشی داره!هیچ آزار و اذیتی به شیرین رو قبول نمی کنم و 

می رم از اینجا.

نوشین جون استکان چایی جلومون گذاشت.

_نگران نباش پسرم، همینکه به جمع مون برگشتی خیلی خوبه حرف رفتن نزن.

کوروش یک تیکه شیرینی کوچیک جلوی دهنم گرفت، دهنم و باز کردم توی دهنم گذاشتش، 

آروم انگشتشم مک زدم.

کیارش رو به خانومی که داشت سمت بیرون خونه می رفت گفت:

_ماه خانوم؟ می شه یه شیشه نوتال از یخچال بیارین؟

با شنیدن اسم نوتال چشم هام برق زد.

کوروش خندید.

_شکمو!

همون زنی که فکر کنم مادر سایه و نازنین بود اخمی کرد.



_دیگه انقدرم لیاقت توجه نداره.

کیارش خونسرد به مبل تکیه داد و من و بین خودش و کیارش گذاشت، نوشین جون بعد 

خوردن چایی بلند شد.

_من برم بخوابم دیگه، امروز از شوق اومدنتون صبح زود بلند شدم.

هممون شب بخیر گفتیم و نوشین جون سمت اتاقش رفت، همون خانم که فکر کنم اینجا کار 

می کرد با شیشه نوتال سمتمون اومد.

_بفرمایین آقا!

کیارش تشکری کرد و شیشه رو برداشت.

_بهتره ماهم بریم بخوابیم.

وارد اتاق شدیم،کیارش رفت سمت کمد و یک آستین کوتاه و شرتک ست رنگ صورتی آورد که 

طرح گربه بود.

سمتم اومد و لباس ها رو تنم کرد و یه جوراب سفید توری که کف پا طرح پنجه داشت پام کرد.

_امشب خیلی خسته ام، بیا زودتر بخوابیم.

نگاهم و به نوتال دادم.

_پس نوتال چی؟

کوروش خندید، لعنتی ها چرا انقدر جذابن و به فکر دل لعنتی من نیستن؟

_اون و فردا می دیم بهت، البته گمون نکنم تا فردا دووم بیاری.

چشم غره ای رفتم و با آه جانسوزی لحاف رو روی خودم کشیدم، دوطرف تخت که پایین رفت 

فهمیدم اوناهم کنارم دراز کشیدن.

_اااا من دارم له می شم که.

کیارش آروم موهام و نوازش کرد.اعتراضم خوابید و خودم و به دست های کیارش سپردم که 

خوابم برد.

چشم هام و ریز کردم و نوتال رو هدف گرفتم، آروم خودم و کشیدم و دستم به شیشه نوتال 

رسوندم.

تا خواستم برش دارم کوروش چرخید و با مخ پرت شدم پایین،با اینکه زمین پارکت بود و درد 

خاصی نداشتم اما مثل بچه های لوس زدم زیر گریه.

کیارش با شتاب بلند شد.

_چی شده عزیزم؟ چرا گریه می کنی؟

فین فین کردم و بینی ام و به لباسش مالیدم. کیارش نیشگونی از باسن کوروش گرفت.



_زدی بچه رو انداختی، داری خواب هفت پادشاه می بینی؟

کوروش گیج بلند شد،کوروش خواب سنگینی داشت ولی کیارش خوابش خیلی سبک بود و از 

کوروش زرنگ تر بود.

_من انداختمش پایین؟

کیارش دستش رو زیر بغلم گذاشت و بغلم کرد و شروع به راه رفتن کرد، پستونکم رو برداشت 

و با آب داخل لیوان تمیزش کرد و داخل دهنم گذاشت.

شروع به مک زدن کردم و سرم رو روی شونه ی کیارش گذاشتم.

_من می برمش حموم تو تاموقع حاظر شو باید بریم بیمارستان.

کوروش سری تکون داد و کیارش من و داخل حموم برد، لباس هام و درآورد که خجالت زده 

چشم هام و بستم.

_چشم هات و باز کن! خجالت نباید بکشی.مثل اینکه یادت رفته ما همه جات و دیدیم.

دستش رو روی بهشتم کشید، از خجالت لب هام و گاز گرفتم، آروم لبه های بهشتم و باز کرد.

_زخم هات خیلی خوب شدن، ولی نمی خوام بهت آسیب برسونم.توان رابطه دونفره داری؟

منظورش مثل اون روز بود.به چشم هام با مهربونی نگاهم کرد.

_اگر نداری می تونیم انجامش ندیم.

دلم نمی خواست ناراحت بشه، یا حذاقل می خواستم تا وقتی سایه و نازنین اینجا هستن 

براشون تمام و کمال باشم. چه حس  مسخره ای!

_آره..می تونم.

لبخندی زد که از خجالت چشم هام و بستم. در رو باز کرد.

_کوروش بیا داخل حموم، زخم هاش و چک کردم خوب شدن می تونه یه رابطه ی دونفره رو 

تحمل کنه.

کوروش با نگرانی نگاهم کرد.

_مطمئنی خوبی؟ از سر خجالت نمی گی؟

از اینکه انقدر نگرانم بودن دلم غنج رفت.

_من.. خوبم.

لباس هاشون و درآوردن، با دیدن بدن هاشون بین پاهام نبض زد.کیارش بغلم کرد و کوروش 

داخل وان نشست و آب رو باز کرد، آب رو روی کم گذاشت و من و گرفت و روی خودش نشوند.

آلتش رو بین شیار باسنم کشید که لرزیدم، کیارش هم جلوم نشست.دوتا مرد ایده آل و عالی 

پیشم هستن مگه می شد خیس نشم؟



کیارش آلتش رو روی بهشتم کشید و منتظر شد یکم آب باال بیاد. کوروش آلتش و داخلم کرد که 

جیغی زدم.

_وای کیارش این هنوز تنگ تنگه، هیچ تغییری نکرده.

داخلم تلمبه زد و من از درد و فشار آبی که با هر تلمبه وارد باسنم می شد لبه های وان رو چنگ 

زدم.

کیارش هم با باال اومدن آب خودش رو بهم چسبوند و آلتش رو داخلم کرد که دردم دو برابر 

شد.

بینشون داشتم له می شدم،هردوشون خیلی آروم انجام می دادن و حواسشون بود که زیاد درد 

نکشم ولی خیلی تنگ بودم و بازم درد زیادی داشتم.

کیارش دستش و روی بهشتم تند تند کشید که همزمان با کیارش ارضا شدم، آبش رو داخلم 

ریخت و بیرون کشید.

کوروش هم بعد چندتا تلمبه دیگه ارضا شد. خمم کرد روی خودش و سوراخ باسنم و چک کرد.

_کیارش یه پالگ بده بزارم داخلش.

با ترس نگاهش کردم و شونه اش و چنگ زدم.

_توروخدا پالگ نه!

_خودت انتخاب کن،شالق می خوری یا دوتا پالگ بزارم داخلت؟

بغ کرده نگاهش کردم که کیارش کمرم و از پشت نوازش کرد.

_هنوز فضولی دیروزت رو یادم نرفته کوچولو، همین که انتخاب و گذاشتیم به عهده خودت 

باید خوشحال باشی.

آروم زمزمه کردم:

_پالگ!

کوروش یه پالگ متوسط مشکی برداشت و لپ های باسنم و باز کرد، آروم انگشتش و دورانی 

روی سوراخ باسنم کشید.

کیارش هم بعد چک کردن سوراخ بهشتم پالگ رو با ترشحاتم خیس کرد و داخلم فشار داد.

حس می کردم داشتم پاره می شدم، تا اومدم دردش رو هضم کنم کوروش هم پالگ و داخل 

باسنم کرد که زدم زیر گریه. کیارش بغلم کرد.

_هیش!یکم درد برات الزمه نفسم، شب درش می یارم از داخلت، شب می خوام تنقیه ات کنم پس 

دست شویی ات رو نگه دار.



انقدر نوازشم کرد تا دردم آروم شد، بعد شستنم با کیارش بیرون اومدم، روی تخت آروم 

گذاشتتم.

_هیچ کس از تنبیهت نباید بفهمه، به هیچ عنوان دست بهشون نمی زنی که بفهمم جوری پارت 

می کنم که زیرم از حال بری فهمیدی؟

شدید دست شویی داشتم ولی خودم و کنترل کردم، لباس هام و تنم کردن و خوابوندنم.با حس 

دستشویی شدید بیدار شدم، بدون نگاه به ساعت سریع وارد دستشویی شدم و پوشکم رو باز 

کردم.پالگ رو زور زدم تا از بهشتم بیرون اومد، دستشویی کردم.

آخیش راحت شدم!

تا اومدم به این فکر کنم که چجوری پالگ رو دوباره داخلم کنم در دستشویی باز شد و وحشت 

زده به قیافه کیارش نگاه کردم.

بغض کردم.

_بخدا دستشویی داشتم.

کیارش در رو بست و به در تکیه داد، همیشه خونسرد بود و جز خونسرد بودن چیزی ازش 

ندیده بودم.

_نگفته بودم دستشویی موقوفه؟

طاقت نیاوردم و زدم زیر گریه، اشک هام تند تند می ریخت روی صورتم و کیارش بی احساس 

نگاهم می کرد.

شکستن غرورم رو حس می کردم.

کاش هیچ وقت قبول نمی کردم پیششون بیام تا هم عروسک جنسی اشون بشم هم اینجوری 

غرورم رو خرد کنن.با پشت دستم اشک هام و پاک کردم که دستم رو کشید و محکم از توالت 

پرتم کرد بیرون.

کوروش که داشت کتش رو درمی آورد با دیدنم اخمی کرد.

_رفته بودی دستشویی؟

کیارش نیشخند زد و به جای من جواب داد.

_آره! پالگ رو درآورده بود.

کوروش هم اخم شدیدی کرد. دلم به کوروش خوش بود که اونم رفت طرف کیارش!

کیارش بغلم کرد و انداختتم روی تخت.

_چه تنبیهی برای یه دخترکوچولویی که حرف گوش نمی ده، خوبه؟

با بغض نگاهش کردم.



چه غلطی کردم این کار رو کردم، این ها دنبال بهونه ان فقط که شکنجه ام کنن!

لباسم و کامل درآوردن که بلند زدم زیر گریه.

_بسه دیگه! نمی خوام! همش شکنجه می کنین من و، من عروسک جنسی نیستم که.

کیارش دستش روی پوشکم وایساد.

_این چه حرفیه؟ کی گفته تو عروسک جنسی ما هستی؟ تو فقط بابت هرکارت تنبیه می شی و 

این ربطی به عروسک جنسی بودن نداره.

پالگ رو از داخل باسنم درآورد.

فین فین کردم.

_ولی دارین شکنجه ام می کنین دائم.

کوروش بغلم کرد و کیارش جلوم نشست و پاهام و باز کرد.

_ما بنده هوسمون نیستیم کوچولو، ولی تو خیلی خواستنی ای! نمی شه ازت گذشت.

با حرف کوروش سرخ شدم، کیارش خندید.

 _بهتره بریم سر تنبیه امون، یادمون نمی ره حاال هی تالش کن.

کوروش من و روی شونه اش گذاشت.

_با هر اسپنک تشکر می کنی، فهمیدی؟

تعجب کردم.

_برای چی آخه؟

با تشر کیارش ساکت شدم.

_همین که ما می گیم، سوال نپرس!

محکم اسپنکی روی باسن لختم زد که جیغم رفت هوا.

_نچ! دوباره از اول، نشمردی.

می خواست گریه ام بگیره، با زدن اسپنک بعدی جلوی خودم و گرفتم و شمردم.

تقریبا سی تا اسپنک زد و مطمئن بودم باسنم سرخ شده و می سوزه، دست یکیشون رو روی 

بهشتم حس کردم.تند تند مالید که باالخره حس شهوتم بیدار شد و بین پاهام خیس شد.

از خجالت خودم و توی گردن کوروش قایم کرده بودم!

کوروش سرم و نوازش کرد.

_تنقیه ات که بکنیم تموم می شه.

تنقیه چی بود دیگه؟ بلند شد و سمت دستشویی رفت. کیارشم پشتم اومد و در رو بست.



کیارش دست هاش و شست و کوروش من رو روی دستشویی فرنگی گذاشت، یک حوله برداشت 

و کف زمین سرویس پهن کرد.

یک چیز بادبادکی آبی رنگ برداشت.

_بیا کیت تنقیه آماده است.

کوروش من و روی حوله به شکم خوابوند، از ترس بدنم و منقبض کرده بودم.

_خودت و شل کن!

با ترس عضالتم و باز کردم، کیارش اون و گرفت و باسنم و باز کرد.

_توروخدا..اگه درد داره..

هنوز حرفم تموم نشده بود که سر اون بادبادک رو داخل باسنم کرد.

هجوم چیزی رو توی باسنم حس کردم،دست هام و مشت کردم.نمی دونستم چه بالیی داره سرم 

می یاد. 

بادبادک رو ازم بیرون کشیدن و کوروش بغلم کرد،باسن و بهشتم و با آب ولرم آروم شست. 

حس دست مردونه اش روی جاهای خصوصی بدنم بهم حس لذت می داد.

حوله ای روی تخت پهن کرد و من رو روش گذاشت. 

کیارش آستین های پیراهنش رو تا زد. 

_لباس تنش کن باید بریم ناهار بعدم ببریمش خرید. 

 love با اسم خرید ذوق زده خندیدم و دردم یادم رفت.یه تیشرت گشاد سفید رنگ با نوشته

برعکس، با یه شلوار رنگی رنگی آزاد پام کرد. 

خودشون لباس هاشون و عوض نکردن و رفتیم پایین،خونه خیلی ساکت بود.

کیارش یکم از دلسترش خورد. 

_ماه خانوم بقیه کجان!؟ 

کوروش دور دهنم رو پاک کرد. 

_فردا عروسیه ترانه خانوم دخترخاله اتون هست،رفتن بازار خرید کنن. 

کیارش سری تکون داد. 

با حس دستشویی بلند شدم و سمت سرویس رفتم،یکم باسنم می سوخت از بس اذیت شده 

بودم. 

بیرون اومدم،کوروش نگاه دقیقی به صورتم انداخت. 

_حالت خوبه؟ جاییت درد می کنه؟

سری تکون دادم. 



_نه فقط یکم باسنم می سوزه.

با کوروش رفتیم باال،نزدیک پریودیم بود و هم اعصابم خراب بود و هم اظطراب داشتم. 

کیارش ساعتش رو بست. 

_امروز همه خریدامون رو می کنیم هرچی الزم داری بردار. 

و از آینه نگاهی بهم انداخت، نمی دونم چی توی صورتم دید که نزدیکم شد. 

_حالت خوبه؟

سری تکون دادم، کوروش در حالی که پیرهنش رو در می آورد گفت: 

_ولی بهتره شب ببریمش پیش ماندانا یه چکش بکنه. 

کیارش سری تکون داد. 

دخالتی نکردم و روی تخت نشستم،انقدرهمه کارهارو خودشون انجام داده بودن که من تنبل 

شده بودم.

یه لباس مشکی با ست مانتوی کت و شلواری طوسی تنم کردن،کیارش یه شال نازک که 

نمی دونستم چه رنگیه روی سرم انداخت. 

یه کیف زرد دوشی برداشت و داخلش گوشی ام با چندتا خرت و پرت گذاشت و کفش اسپرت 

سفید و طوسی پام کرد. 

_می خوایم تم اتاق رو عوض کنیم اگه چیزی خوشت اومد بگو، وگرنه آنالین می تونی بگیری. 

بندای کفشم رو درست کرد و بلند شد.

کی باورش می شد مرد به این جذابی با اون رگ های برجسته دستش، اینجوری خم بشه و بند 

کفشم رو ببنده. 

هردوشون حاظر شدن و یه ربع بعد توی ماشین بودیم، من به شیشه ی ماشین چسبیدم تا بتونم 

بیرون رو ببینم و کوروش آروم کمرم و نوازش می کرد. 

کیارش نگاهی به موبایلش که توی تلگرام بود انداخت. 

_اول می ریم خرید لباس، بعد خرید خوراکی، بعدم می ریم ببینیم برای اتاق شیرین چیزی 

خوشش می یاد یا نه، بعدم با ماندانا هماهنگ می کنم.

جلوی پاساژ بزرگی وایسادیم، کیارش جلوتر می رفت و با موبایل صحبت می کرد و کوروش 

دستم رو گرفته بود. وارد تک تک مغازه ها شدیم و همه چیز رو با دقت در نظر گذروندم. 

_مهمونی مختلط هست؟ 

کوروش رگال بعدی رو چک کرد. 

_آره مختلطه.



زبونم رو روی لب های خشکم کشیدم. 

چیزی به دلم نمی شست و مهم تر اینکه چون مختلط بود باید تقریبا پوشیده می بودم.

بعد کلی گشتن لباس یاسی رنگ کمر دار که جای رون پاش تا پایین چاک داشت خریدم. 

کیارش برام کلی لباس زیر و جوراب خرید، کوروش هم به سلیقه ی خودش چند دست لباس 

خونگی ساده برداشت برام.

کوروش بسته پوشک رو داخل سبد انداخت. 

_زنگ زدی به ماندانا؟

کیارش ابرویی باال انداخت، زیاد حال خوبی نداشت و یکم عصبی بود. یکی دیگه از دکمه های 

پیرهنش رو باز کرد. 

_خریدها تموم شدن؟

کوروش نگاهی به سبد انداخت. 

_آره تموم شدن، کنار ساختمون یه فروشگاه لوازم خونگی هست بریم سر بزنیم؟ 

کیارش جلوتر رفت و وسایل رو حساب کرد، منم وسایل رو داخل پالستیک می زاشتم. 

رفتارهای کیارش رو که می دیدم دلم شور می زد، اون همیشه خونسرد و آروم بود و هیچ چیز 

اون رو عصبانی نمی کرد.

کوروش وکیارش پالستیک ها رو برداشتن. 

_منم می تونم بیارم. 

کوروش پالستیک ها رو یکم جا به جا کرد. 

_خودمون می یاریم،تو بهتره وایسی تا بعد بریم ساختمون کناری. 

مغموم کنار ساختمون ایستادم. 

تقریبا هوا تاریک شده بود و یکم هوا بهتر شده بود. 

کوروش و کیارش برگشتن و وارد ساختمون شدیم، کیارش موبایلش زنگ خورد. 

_مامانه! 

کوروش من رو سمت تخت ها برد. 

_اینجارو یکم ببین اگه چیزی خوشت اومد صدام کن. 

هردوشون آشوب بودن و دلیلش رو نمی دونستم، پس اضطراب من بیخود نبود. 

دلم نمی یومد چیزی انتخاب کنم پس راهم رو کج کردم و دنبالشون گشتم.

نزدیکشون شدم، روی مبل نشسته بودن ومتوجه حضورم نشدن. 

_یعنی توی احمق نفهمیدی؟ االن می خوای چیکار کنی؟ 



کیارش دستی بین موهاش کشید. 

_نمی دونم، بخدا همه ی وجودم شیرین ومی خواد ولی می گی چیکار کنم؟ 

داشتن سر چی بحت می کردن؟ 

کوروش موبایلش رو برداشت که چشمش به من افتاد. 

_از کی اینجایی؟

فصل سوم،از زبان کیارش

تازه متوجه حضور شیرین شدم که با چشم های کنجکاوش داشت نگاهمون می کرد. 

_من همین االن اومدم. 

مردمک چشم هاش لرزید، مطمئن بودم دروغ می گه ولی اصال حوصله ی بازجویی نداشتم. 

_چیزی انتخاب کردی از وسایل؟ 

سرش رو به چپ و راست تکون داد، اخمی کردم! 

_مگه تو زبون نداری بچه؟

_چرا دارم. 

بلند شدم، دستش رو گرفتم و سمت در خروجی رفتیم، شیرین هر چندثانیه سرش رو بلند 

می کرد و بهم نگاه می کرد. 

کاری می کرد که نتونم اتفاقات این چند روزه رو هضم کنم. 

باید به اتفاقات اخیر فکر می کردم مخصوصا اتفاق ماه پیش که بدون هیچ فکری ازش گذشتم. 

کوروش در رو باز کرد و شیرین رو سوار کرد. 

_تو برو بشین من رانندگی می کنم!

سری تکون دادم، کنار شیرین نشستم. نگاهی بهش انداختم که زانوهاش و بغل کرده بود. 

_سرت رو بزار روی پام! 

لب های کوچیکش رو بهم فشرد و بعد آروم سرش رو روی پاهام گذاشت. 

شالش رو کنار زدم و موهای طالیی اش رو نوازش کردم. 

_اگه بخوام از پیشت برم چیکار می کنی؟ 

کوروش با اخم از آینه نگاهم کرد، شیرین با ترس سمتم برگشت. قیافه اش یکم نالون بود. 

_چرا باید بری؟ ما دو روزه باهم آشنا شدیم که!

چه مدت آشنایی کوتاهی. 

دستی بین موهاش کشیدم و سرم رو خم کردم و موهاش و بو کشیدم. 



_نمی دونم در آینده چه اتفاقی پیش می یاد، اما بدون یه روزی اگه ترکت کردم همیشه دلم 

باهاته. 

بغض کرد و چونه اش لرزید، منم دلم گرفته بود. کی گفته بود مرد گریه نمی کنه؟ من باید از 

شیرین جدا می شدم و این و خوب می دونستم. 

من توان اینکه بیشتر از این دخترکم اینجا بمونه و زجر بکشه نداشتم. 

شاید برای شیرین دو روز بود آشنایی اتمون، اما من و کوروش یک سال بود که پیگیر این 

کوچولوی دوست داشتنی بودیم. 

حاال باید ازش جدا می شدم. 

_کوروش؟ برو سمت خونه ی خودمون.

کوروش سری تکون داد. 

شیرین با گریه بهم چسبید و پیراهنم رو چنگ زد. 

_کجا می خوای بری؟ 

دخترکم تنها می تونست توی این جامعه دووم بیاره؟ فکر نکنم! ولی اون که قرار نیست تنها 

باشه من پشتش هستم. 

بهتره بیشتر بهم وابسته نشه، دست کوچولوش و کشیدم و آروم هلش دادم و از خودم دورش 

کردم. 

_وقتی یه چیزی می گم همونه، انقدرم مثل سیریش بهم نچسب. 

ناباور نگاهم کرد، می دونستم چیز خوبی نگفتم اما برای دل کندنش الزم بود. کوروش اخم کرده 

بود و حالش گرفته بود، اما حرفی به زبون نمی یاورد.

جلوی در خونه ایستادیم، کلید رو به کوروش دادم. 

_ببرتش خونه، من پایین منتظر می مونم.

انگار با حرف قبلی ام شیرین کمی منطقی شده بود. 

_می خوای چیکار کنی؟ 

سرم رو سمت شیشه برگردوندم، با عصبانیت پیاده شد و در رو محکم کوبید. 

قلبم از درد فشرده شد، کوروش سری تکون داد. 

_دیدی چه گندی زدی؟ 

صدای گرفته اش نشون می داد حالش بده، من با زندگی خودم و برادرم چیکار کردم؟ من گند 

زدم!



بعد رفتن شیرین و کوروش مستاصل صورتم رو به شیشه چسبوندم، با دیدن قطره آب روی 

شیشه، دستم و به دکمه رسوندم و شیشه رو پایین دادم. 

من انتقام دل شکسته ی شیرین رو ازشون می گیرم! 

کمی بعد کوروش با چشم های قرمز و گردن باد کرده بیرون اومد، پشت فرمون نشست و در رو 

محکم کوبید. 

_بهش گفتی؟ 

دستش و دور فرمون مشت کرد، بمیرم برای برادرم که هم خودم هم اون و نابود کردم. 

_نگفتم. 

سمت خونه راه افتاد، اون خونه رو وقتی شیرین پیشمون اومد با امضا ی چند برگه به نام 

شیرین زده بودیم. 

حس می کردم ممکنه بهش نیاز پیدا کنه اما نه به این زودی، نه تازه وقتی که تن دخترکم و به 

آغوش کشیده بودم و بعد یک سال انتظار بهش رسیده بودم.

صدای گریه ی کوروش به گوشم رسید، کوروش احساسی تر از من بود. 

چشم هام تر شد ولی نزاشتم اشکی از گونه ام بریزه، من این وضع رو درستش می کنم.

از زبان شیرین

دست مشت شده ام و روی رون پای لختم گذاشتم، قصدشون بازی کردن با من بود؟ پس چرا 

این یه روز من و آوردن پیش خودشون؟ 

کالفه بلند شدم و تلفن رو برداشتم، شماره ی خونه نوشین جون رو داشتم و سریع شماره 

گرفتم. 

بوق خورد ولی کسی جواب نداد، بیخیال شدم و خواستم تلفن رو بزارم که صدای سایه توی 

گوشم پیچید. 

_بله؟

پشیمون شدم و خواستم تلفن رو بزارم، اما یهو نظرم عوض شد. 

_نوشین جون هستن؟ 

صدای نیشخندش اومد. 

_به به! آخی حتما تنها موندی و داری به خودت می لرزی، گفتم که نباید به شوهر من نزدیک 

می شدی! 

ابروم باال رفت، اون از کجا می دونست تنهام؟ 

_تو از کجا می دونی؟ 



تک خنده ای کرد. 

_معلومه، چون وقتی گفتم ازش حامله ام قیدت رو زد! 

چی گفت؟ حامله؟ اون حامله بود؟ 

پاهام سست شد و کنار میز تلفن افتادم، قلبم تپشش باال رفته بود. من درست شنیده بودم؟ 

چشم هام تر شد و با تمام قدرتم تلفن رو پرت کردم. آره شیرین خانم، وقتی زود وا می دی 

همینه! 

استفاده اشون تموم شد و رفت. 

رفت دنبال زندگی خودش، خاک بر سرت کنن که هیچ وقت شانس نداشتی. 

من بدبخت بودم. 

بدبخت تر از من مگه وجود داشت؟ 

نگاهی به تلفن انداختم که کال تیکه تیکه شده بود. 

قلب منم مثل این تلفن تیکه تیکه شده بود، باالخره خودم و رها کردم و با صدای بلندی زدم زیر 

گریه. 

ازتون متنفرم! 

صدای شکستن قلبم، صدای ناسزاهایی که از بقیه خوردم، توی گوشم می پیچید. 

من به اون ها اعتماد کرده بودم.

نمی دونم چند ساعت بود که روی زمین توی خودم مچاله شده بودم، اما اشکم خشک شده بود و 

فقط به روبروم خیره بودم. بدنم خشک شده بود و نای تکون خوردن نداشتم. حرف های سایه 

توی گوشم می پیچید. 

اون از کیارش حامله بود، من فقط یه بازیچه بودم که بعد رابطه و شکنجه کردنم قصد ترکم رو 

کردن. به زور از روی زمین بلند شدم و لباس هام و که کامال چروک شده بودن از تنم درآوردم.

شالم رو روی مبل انداختم و بدن بی جونم رو جلو کشیدم و وارد آشپزخونه شدم.

چای ساز رو روشن کردم و روی ُاپن نشستم، انقدر گریه کرده بودم چشمه ی اشکم خشک شده 

بود.

دستی زیر شکمم که بخاطر رابطه درد می کرد کشیدم.من احمق بودم که خودم و تموم و کمال 

براشون گذاشتم. 

بعد خوردن چایی سمت اتاق پا کج کردم و بدون توجه به خاطره ای که روز اول اینجا داشتم 

یکم لباس برداشتم و داخل کوله ی قدیمی ام ریختم.



من به همون فقیر بودنمم راضی بودم، از اتاق بیرون اومدم و موبایلی که برام خریده بودن رو 

روی میز گذاشتم. 

دیگه همه چی تموم شده بود! اونا رفته بودن سراغ زندگی خودشون،منم می رم سراغ زندگی 

خودم.خیلی سخته فراموش کردن، ولی من تا اینجای زندگی ام قوی بودم و از این به بعدشم 

هستم. 

دیگه شیرین مرد،روزی دلشون برای اون دختر کوچولویی که به خاطرشون همه کار کرد، تنگ 

می شه.روزی که دیگه دیر شده و نمی تونن اون رو داشته باشن!

یک سال و نیم بعد، کیارش

گوشی و محکم روی میز کوبیدم. 

_توی احمق نمی تونی یه دختر بچه رو پیدا کنی؟ مگه می شه آب شده باشه؟ 

تیمور به خودش لرزید،یک قدم عقب رفت. 

_بخدا آقا حواسمون بود،اما یهو غیب شد.

کالفه دور تا دور اتاق رو متر کردم،نباید اعتماد می کردم و فقط یک نفر رو مراقبش می زاشتم. 

در باز شد و کوروش اومد داخل. 

_چی شده؟ کل ساختمون رو گذاشتی روی سرت!این داد و فریاد برای چیه؟

کوروش با دست به تیمور که خم شده بود اشاره کرد که از اتاق بیرون بره. بی حال خودم رو 

روی صندلی افتادم، روپوشش رو درآورد. 

_خب چی شده که انقدر عصبانی ات کرده؟

شقیقه هام نبض می زد،مثل معتادی شده بودم که مواد در اختیارش نبود.

_نیست کوروش!انگار آب شده رفته توی زمین،پیداش نمی کنم. 

کوروش اخمی بین دو ابرواش نشست،می دونستم فهمیده کی رو می گم. کیارش برای هیچ کس 

حتی نگران نمی شد چه برسه به بال بال زدن! 

_مگه تو حواست بهش نبود؟این بود مراقبت هات؟گند زدی آقا!اسم خودتم ددی گذاشتی؟پدر 

مثل عقاب مواظب بچه هاشه.

کالفه سرم رو روی میز گذاشتم،اشتباه کرده بودم!من مراقبش نبودم،دلش رو شکستم و این شد 

تاوان من. 

بند بند وجودم دنبالش بود،دلم می خواست جلوم بود و پستونکش رو تند تند میک می زد و 

خیره لب های صورتی براقش می شدم.



کوروش با عصبانیت از اتاق بیرون رفت و در رو محکم به هم کوبید.کشو رو باز کردم و ورق 

قرص مسکن رو برداشتم.

دوتا رو توی دهنم گذاشتم و لیوان آب سرد رو سر کشیدم.

در اتاقش رو باز کردم و وارد شدم،هنوز بوی خوب فندق روی گردنش توی اتاق بود.یکم جلوتر 

رفتم،تختش دست نزده و مرتب بود! 

خودم رو روی تختش که بوی زندگی می داد پرت کردم،من چیکار کرده بودم؟دل کوچیکش رو 

شکستم.

روتختی ساتن رو چنگ زدم،بودنش با من کوتاه بود،ولی من هرطور شده اون رو پیدا می کنم و 

همه چیز رو درست می کنم. 

با جرقه ای که به ذهنم خورد صاف نشستم!درسته،باید اونجا باشه.از اتاق بیرون اومدم و 

درهمین حین با تیمور تماس گرفتم. 

از زبان شیرین

از کانون بیرون اومدم و پاکت شیرکاکائو رو داخل سطل آشغال انداختم.ترنم هم پشتم بیرون 

اومد.

_آخ چقدر خسته شدم دختر!می یای بریم شام بخوریم؟

نگاهی به ساعت مچی ام انداختم خیلی دلم می خواست برم ولی فعال جمع کردن پول هام به 

نفعم بود. 

_نه تو برو،من خونه کار دارم. 

با زنگ خوردن گوشی اش قبل اینکه بتونه حرفی بزنه یکم ازم دور شد.وایسادم تا صحبتش 

تموم بشه،بعد تموم شدن تلفنش نزدیکم شد.

_مامانم زنگ زد گفت باید زود برم خونه،ولی فردا ناهار مهمون من،باشه؟رستوران.. 

سری تکون دادم.کی از مهمون شدن بدش می اومد؟با گفتن «می بینمت» ازم دور شد.منم در 

راستای کانون حرکت کردم و توی ایستگاه اتوبوس نشستم.پس فردا پنج شنبه بود و باید 

می رفتم قبرستون،تنها آدم های من اون ها بودن.

با حرکت کردن اتوبوس کوله ام و بغل کردم،گوشی ام رو از توی جیب مانتوم درآوردم و 

موجودی حسابم رو گرفتم. 

حدودا یک میلیون و خرده ای با تدریس به دست آورده بودم و کرایه ی این ماهم جور بود.

با رسیدن به مقصد پیاده شدم،خونه ی من توی یکی از نقاط معمولی شهر بود و آپارتمان کوچیک 

و نوسازی بود که خیلی دوستش داشتم.



کلید انداختم و وارد خونه شدم. یه خونه ی هشتاد متری با یک اتاق کوچیک.

سمت یخچال کوچیکم رفتم و یه بطری آب برداشتم و یکم خوردم. وارد اتاقم شدم و لباس هام 

و داخل کمدم گذاشتم،یک بلیز شلوار کرم راه راه ست برداشتم و تنم کردم. 

موهام و باالی سرم گوجه ای کردم و دمپایی های مخمل صورتی رنگم رو پام کردم،دوباره 

آشپزخونه رفتم و قهوه جوش رو روشن کردم.روبروی تلویزیون نشستم و داشتم کاله قرمزی 

می دیدم که موبایلم زنگ خورد.محدثه بود!دوست دبیرستانم.

_جونم؟ 

پفک رو از داخل کابینت درآوردم. 

_سالم عشقم،چطوری؟فهمیدی جواب کنکور اومده؟

پفک و روی ٌاپن انداختم. 

_راست می گی؟وای پس قطع کن من برم نگاه کنم. 

خندید!

_باشه خبرش رو به منم بدی.

تماس رو قطع کردم و سایت سنجش رو سرچ کردم،انقدر استرس داشتم که ضربان قلبم روی 

هزار بود.خدایا می شه قبول شم؟یه شادی داشته باشم حداقل! اسمم و رمز رو وارد کردم و 

گزینه ورود رو زدم. چشم هام و با استرس بستم و برای آخرین بار دعا کردم که قبول شم.

با دیدن صفحه مات شدم.باورم نمی شد، از خوشحالی جیغ کشیدم! پرستاری فردوسی رو قبول 

شده بودم. 

از شدت خوشحالی بلند شدم و بپر بپر کردم و جیغ کشیدم،در حالی که قر می دادم بسته ی پفک 

رو باز کردم و چندتا توی دهنم تپوندم و مابقی رو داخل ظرفی ریختم.

زیر لب زمزمه کردم. 

_خدایا شکرت،مرسی که قبول شدم. 

هنوز باور نمی کردم که به خواسته ام رسیده بودم.ماگ قهوه ام و روی میز گذاشتم و صدای کاله 

قرمزی رو زیاد کردم. انقدر هیجان داشتم که تند تند از همه چی می خوردم و عمق فاجعه رو 

زمانی درک کردم که توی توالت نیم ساعت نشسته بودم. 

هووفی کردم و خودم و شستم و بیرون اومدم،ساعت دو صبح بود و بار دهم بود که توالت 

می رفتم. عرق نعناع رو سر کشیدم و چشمم رو از تلخی اش بستم. 

سگ مصب از مشروبم تلخ تره. 



درش و بستم و داخل کابینت گذاشتمش، مثل اینکه خواب به چشم هام نمی یاد پس بهتره یکم 

درس فردا رو مرور کنم که تدریسم بی نقص باشه. 
********

مقنعه ی کج ام و درست کردم و رژ لب قرمزم رو روی لب هام کشیدم.چایی ام رو خوردم که 

گوشی ام زنگ خورد. 

دیشب اصال نخوابیدم و تا صبح با محدثه پیام بازی کردم،اون روانشناسی دانشگاه تهران قبول 

شده بود و ذوق داشت. 

_چته؟بابا دیوونه ام کردی!گفتم االن راه می یوفتم دیگه.

صدای خنده ی خانم نژاد توی گوشم پیچید. 

_ای وای خانم نژاد شمایی؟فکر کردم ترنم هست آخه شماره ی اون بود!

_می  دونم عزیزم،گوشی خودم خاموش بود خواستم بدونم امروز بچه ها امتحان دارن 

برگه اشون و پشت و رو باید چاپ کنم؟ چون برعکس می شن من بلد نیستم زیاد! 

استکان خالی رو داخل سینک گذاشتم و کفش هام و پوشیدم. 

_االن دارم می یام خودم چاپشون می کنم.

از زبان کوروش

کیارش کل اتاق رو زیر رو کرد و آخرش برگه ای از داخل پوشه درآورد. 

_این چی هست؟ 

پشت میزش نشست و برگه رو گذاشت جلوش. 

_برگه قراردادمون هست،شیرین در اصل اهل مشهده و خانواده اش اونجان،پس اگه توی تهران 

پیداش نکردیم..

با هیجان پریدم وسط حرفش: 

_یعنی مشهده!

سری تکون داد،بلند شدم.

_کجا؟

سمتش برگشتم،خونسرد پشت میزش نشسته بود.فکر می کردم االن که فهمیده شیرین کجاست 

سریعا کارارو اوکی کنه برای برگردوندنش. 

_یعنی چی؟خب بریم بیاریمش دیگه! 

با انگشتش اشاره کرد بشینم.از اینکه کیارش بزرگ تر بود حرصم گرفت. 

_اوال بلیط گرفتم برای ساعت هشت شب،دوما ما که هنوز جای دقیق نمی دونیم باید لباس و 

وسایل برداریم.سپردم یه خونه برامون اجاره کنن پس اول فکرت و به کار بنداز.



راست می گفت،سری تکون دادم و قرار شد من برم خونه و چمدون ها رو ببندم و کیارش مطب 

رو تعطیل کنه و بابت نبودن به بیمارستان خبر بده!داشتم از خوشحالی برای دیدن شیرین بال 

در می یاوردم. ماشین رو داخل حیاط پارک کردم و پیاده شدم. 

_سالم کوروش جان!چیزی شده؟چرا انقدر زود برگشتی؟

سمت مامان برگشتم،ماسک سفید رنگی روی پوستش گذاشته بود. 

_سالم مامان جان،هیچی قراره من و کیارش چند روزی بریم مشهد.

مامان ماسک رو از روی صورتش کند و من قدم هام و سمت اتاقم تند کردم،وقت زیادی نداشتم. 

_برای چی؟خبری شده؟

مامان قضیه ی شیرین رو می دونست و اونم از نبودش ناراحت بود. 

_آره شیرین مشهده،داریم می ریم ببینم می تونم پیداش کنیم و برش گردونیم.

مامان چشم هاش ستاره بارون شد،اون هم مثل من ذوق برگشتن دخترکم رو داشت. 

_باشه!به سالمت برگردین،مراقب خودتون باشین،همه چی بردار که چیزی کم نیاد. 

چمدون رو روی تخت گذاشتم و تموم وسایل مورد نیاز رو برداشتم،زیپ چمدون رو 

بستم.نگاهی به ساعت کردم،ساعت شیش بود و هنوز وقت داشتم.یه دوش کوتاه گرفتم و 

اومدم بیرون.پیرهن جذب و کفش و شلوار مشکی تنم کردم،روشون کت بلند طوسی ام و 

پوشیدم. 

اواخر پاییز بود و هوا سرد شده بود،چمدون رو برداشتم و پایین رفتم،خواستم از ساختمون 

خارج بشم که با صدای سایه برگشتم. 

_جایی می ری پسرعمو؟ 

کالفه نگاهم و بهش دوختم،آسا کوچولو رو که تازه داشت نه ماهش کامل می شد رو گهواره ای 

تکون می داد. 

_برای کاری باید برم جایی. 

موهای مشکی زاغش رو که با هایالیت خرمایی تزئین کرده بود کنار زد. 

_کیارش هم با تو می یاد؟ 

در رو باز کردم و رفتم بیرون. 

_می یاد،برو داخل آسا سرما نخوره. 

سریع در رو بستم و سمت ماشین رفتم،چمدون رو صندوق عقب گذاشتم که موبایلم زنگ 

خورد.کیارش بود! 

_دارم می یام.



کیارش هم انگار منتظر همین حرف بود که گوشی رو قطع کرد،به عکس شیرین که با موهای 

خرگوشی ازش عکس گرفته بودم و روی داشبورد گذاشته بودم نگاه کردم.قول می دم این دفعه 

همه چیز رو برات درست کنم!

از زبان شیرین

حوله رو دور خودم پیچیدم و سمت کمد لباس هام رفتم،خب چی بپوشم؟طبقه ی باال لباس های 

بیرونی ام بود،داخل کشوها لباس های خونه و لباس زیر. 

یک لباس آستین بلند تا روی ناف با شرتک ست صورتی پشمی برداشتم،تنم کردم و طبق عادت 

موهام رو سشوار کشیدم و دوباره گوجه ای بستم.

گوشی ام و برداشتم و رفتم داخل تلگرام یکم چرخیدم،بعد دور انداخته شدنم توسط کیارش 

خطم رو عوض کردم.می دونستم بادیگاردش دنبالمه اما یهو رفتم و حتما االن کلی کونش 

سوخته. 

عکس های اضافی گالری ام رو پاک کردم و تصمیم گرفتم برم فروشگاه رفاه و یکم خرید 

کنم،ساعت ده و نیم بود ولی خب باز بودن! سریع یه مانتو و شلوار ورزشی ساده با شال 

سرمه ای روی سرم انداختم و کلید و کارتم رو برداشتم و بیرون رفتم.

فروشگاه سر کوچه بود، وقتی واردش شدم پر شدم از حس های خوب، فروشگاه به آدم انرژی 

می داد،بوی زندگی می داد! 

همه خریدهام و داخل سبد گذاشتم و رفتم تا حساب کنم،جلوم دو مرد خوشتیپ ایستاده بودن 

که کاله سوییشرتشون روی سرشون بود.

جلوتر رفتن و خریداشون رو داخل پالستیک کردن،خانومه که حساب کرد گفت:

_می شه چهارصد و بیست تومن.

کارتم رو درآوردم که صدای آشنایی توی گوشم پیچید. 

_من حساب می کنم! 

همون مردایی که جلوی من بودن،یکیشون کارتش رو سمت فروشنده گرفت.این کی بود دیگه؟

کارت رو ازش گرفتم. 

_الزم نیست خودم حساب می کنم.

کاله سوییشرتش رو پایین انداخت،باورم نمی شد!اون ها من و از کجا پیدا کردن؟مثل همیشه 

چشم های نافذ و جدی بود.

به خودم اومدم،نه شیرین! دیگه نباید وا بدی،تو مال اون ها نیستی دیگه.با جدیت کارتم رو 

سمت فروشنده گرفتم. 



_لطفا از کارت خودم بکشین. 

فروشنده که هاج و واج مونده بود با این حرفم کارت رو گرفت و روی دستگاه کشید.نگاه 

خیره ی کوروش اذیتم می کرد ولی اهمیتی ندادم!وسایل رو داخل پالستیک کردم و بعد گرفتن 

کارتم از فروشگاه خارج شدم.

حضورشون رو پشتم حس می کردم،نامحسوس دستم و روی قلبم کشیدم و زمزمه کردم: 

_نکوب المصب!نمی خوای که دوباره آواره بشی؟همه چی تموم شده،بفهم.

صدای قدم هاشون توی تاریکی خیابون عجیب بهم حس امنیت می داد،اه من چقدر احمقم!کلید 

رو از جیبم درآوردم و در رو باز کردم خواستم در رو ببندم که دستی مانع شد. 

_می خوایم باهات حرفی بزنیم. 

نیشخندی زدم،عجیب نترس شده بودم. 

_نه بابا؟ولی من حرفی ندارم مزاحم نشین.

دوباره با دستش نزاشت که در رو ببندم،چشم هام و خونسرد باز و بسته کردم.با جدیت کامل 

نگاهم کرد.

فکر کرده هنوزم مثل قبل یه بچه ام که بخوای هرکار دلت خواست باهام بکنی؟ خیلی خونسرد 

نزدیکش شدم. 

_می شنوم. 

دستش رو برداشت و توی جیبش کرد. 

_حاال شدی دختر خوب! 

کوروش عقب تر ایستاده بود و اطراف رو دید می زد اما می فهمیدم که نگاهش روی منه. 

_درسته! 

سریع وارد ساختمون شدم و در رو بستم و توی این فرصت کیارش نتونست کاری 

بکنه،نیشخندی زدم.پالستیک خریدهام رو برداشتم و سمت آسانسور رفتم و دکمه رو با آرنجم 

فشار دادم.

خریدهارو روی ُاپن گذاشتم و مانتو و شلوارم رو درآوردم.بستنی رو برداشتم و یه تیکه بزرگ 

داخل ظرفم گذاشتم و مابقیش رو گذاشتم فریزر!

نشستم پشت ُاپن و قاشق بزرگ بستنی رو توی دهنم کردم تا بتونم بغض لعنتی ام رو قورت 

بدم.اون ها مگه نگفتن من و نمی خوان؟ پس برای چی برگشتن؟ 

اومدن دوباره با احساساتم بازی کنن و ولم کنن؟قاشق بعدی و توی دهنم گذاشتم که حس کردم 

دندونم یخ زد. 



_لعنتی!فاک بهت.فاک به زندگی من.

توی خودم جمع شدم و زانوهام و بغل کردم.داشتم زندگی مسخره ام و می گذروندم که دوباره 

سر و کله اشون پیدا شد. 

امکان نداره!دیگه رامشون نمی شم. 

از زبان کیارش

از شیشه ماشین نگاهی به پنجره ی اتاقش انداختم،همسایه ها گفته بودن طبقه ی سوم زندگی 

می کنه..برقش هنوز روشن بود و این یعنی بیداره. 

_می خوای چیکار کنی؟

چونه ام و خاروندم. 

_فعال نمی دونم من چند ساعتی می خوابم تو کشیک بده بعدش تو بخواب من کشیک می دم، 

ببینیم چی پیش می یاد. 

کوروش سری تکون داد،بسته سیگاری که این مدت بهش عادت کرده بودم رو داخل داشبورد 

پرت کردم و صندلی ماشین رو کمی پایین کشیدم. 

_حواست و چهارچشمی جمع کنی!

_خودم می دونم،تو بگیر بخواب. 

سوییشرتم رو برعکس تنم کردم و کالهش رو روی صورتم گذاشتم،چشم هام و بستم و سعی 

کردم به چیزی فکر نکنم.

با خوابیدن کوروش بسته سیگارم رو از داشبورد برداشتم و از ماشین پیاده شدم.نگاهی به 

ساختمون انداختم،برق اتاقش خاموش بود. 

با زنگ خوردن موبایلم گوشی رو از جیب شلوارم بیرون کشیدم. 

_بگو مسعود. 

_آقا اطالعات و درآوردم،شیرین خانم توی موسسه زبان کار می کنه و به بچه ها تدریس 

می کنه.مدرک دیپلمش رو گرفته و جواب کنکورش هم پرستاری فردوسی قبول شده! 

لبخندی روی لبم نشست،توی این مدت جوجه ام غوغا کرده بود پس.

با گفتن باشه تماس رو قطع کردم،اگه بخواد درس بخونه باید توی مشهد باشیم،پس بهترین کار 

اینه یه مدت همگی بیایم مشهد. 

فکر اینکه سایه رو چطوری از سرم باز کنم راحتم نمی زاشت،آسا رو چیکار می کردم؟ دوماهی 

می شد که می خواستم آسا رو برای تست ببرم که ببینم بچه خودم هست یا نه.



خیلی کارها داشتم ولی اول شیرین توی اولویت بود،باید دلش باهام صاف می شد که اونم 

نمی دونستم چجوری. 

هم بهش حق می دادم هم می خواستم اونم به من حق بده و کنارم بمونه. 

ساعت هشت صبح بود،کوروش رو بیدار کردم. 

_بیا این کیک و شیر رو بخور ضعف نکنی. 

چشم هاش و مالید و موهای بهم ریخته اش و درست کرد. 

_مطمئنی امروز از خونه بیرون می ره؟

گازی از کیک زنجبیلی زدم. 

_نه،اگه مطمئن بودم که عین آدم می رفتم خونه می خوابیدم. 

همون موقع در باز شد و شیرین از ساختمون بیرون اومد. 

_بجنب پسر،برو دنبالش فقط گمش نکنی. 

از سرکوچه تاکسی گرفت،سمت موسسه نرفت و بین راه گل و شیرینی گرفت.خبری بود؟

_داره می ره خواستگاری؟ 

چشم غره ای به کوروش رفتم. 

لبخندی زد،می دونستم ذوق دیدن شیرین زده بود سرش!دنبالش رفتیم که تاکسی جلوی بهشت 

رضا توقف کرد.اومده بود قبرستون!

کوروش سوییشرتش رو از عقب برداشت. 

_کجا داری می ری؟ 

زیپش رو باال کشید. 

_مگه نمی خوای باهاش حرف بزنی؟االن بهترین وقته دیگه.

بدم نمی گفت.سری تکون دادم و پیاده شدیم،بخاطر اینکه دیشب توی ماشین خوابیده بودیم 

موهامون پریشون شده بود و ترجیح دادم کالهم رو بندازم روی سرم. 

از زبان شیرین

گل رو روی سنگ بابا گذاشتم.انقدر اومده بودم دیدنشون که حرفی نداشتم،اما همین که 

کنارشون بودم آرومم می کرد. 

_خدا رحمت کنه. 

با صدای کوروش نیم نگاهی بهشون انداختم،دست از سر من چرا برنمی داشتن؟

_چرا اومدین اینجا؟ 



بلند شدم،کیارش دست هاش و توی جیب شلوارش کرد،بخاطر کالهش چشم های روشنش زیاد 

دیده نمی شد. 

_می خوایم باهات حرف بزنیم،همین حاال! 

پوزخندی زدم. 

_واقعا؟روزی که ولم کردین منم می خواستم باهاتون حرف بزنم ولی به حرفم گوش دادین؟ نه! 

چون من براتون مهم نبودم،حاالم برین همونجایی که این مدت بودین.

خواستم از کنارشون رد شم که کیارش بازوم رو گرفت و من و محکم به خودش چسبوند،حس 

ترس توی وجودم بود ولی به روم نمی یاوردم. 

_همه چی به وقتش!عین یه دختر خوب می یای می شینی تو ماشین حرف بزنیم یا از راه دیگه 

وارد عمل شم؟

دستش رو پس زدم و تقال کردم تا هلش بدم عقب،اما نه تنها موفق نشدم بلکه بیشتر هم توی 

بغلش فرو رفتم.

دیگه تقال نکردم. 

_همینجا حرفاتون رو می شنوم. 

کوروش کیفم رو که روی زمین افتاده بود،برداشت. 

_می ریم جایی صحبت می کنیم،اینجا جاش نیست!

نفسم رو بیرون دادم،مجبور بودم به سازشون برقصم وگرنه مثل همیشه با زور مجبورم کنن 

کاری که می خوان رو انجام بدم. 

_پس برو عقب تا بیام. 

خیره به چشم های نافذش نگاه کردم،دست مردونه اش رو آروم از دور شونه هام باز کرد و عقب 

رفت.دیگه مثل قبل دربرابرشون ضعف نداشتم! 

نگاه آخرم رو به سنگ قبر انداختم و بعد پشتشون حرکت کردم،جلوی یه سانتافه مشکی رنگ 

ایستاد.

در عقب رو باز کردم و نشستم. 

کوروش پشت فرمون نشست، و کیارش هم جای راننده نشست. 

_برو یه کافه ای چیزی تا بشه حرف زد. 

حوصله ی مخالفت نداشتم. 

بند کیفم رو محکم فشار دادم و به بیرون خیره شدم،نگاه هاشون رو از داخل آینه حس می کردم.



بدون توجه به اون ها به رفت و آمد مردم نگاه کردم،و توی دلم حدس می زدم که االن چه 

مشغله ای می تونن داشته باشن؟

مشغله ی فعلی خودم چی بود؟ 

اومدن دوتا آدم که قبال ترکم کرده بودن،و حاال نمی دونم باز به چه دلیلی پیداشون شده و چه 

سودی هم براشون داره!

ماشین جلوی کافه ای ایستاد،چشم هام و ریز کردم تا بخونمش. 

"کافه فنجون" 

ابرویی باال انداختم و پیاده شدم،کیارشم پیاده شد و جلوم وایساد. 

_می خوام به حرف هام با دقت گوش کنی و تصمیم بگیری،همه رو از اول،منطقی منطقی!

سری تکون دادم که اخم هاش توهم رفت ولی حرفی نزد.کوروش هم بعد برداشتن وسایلش 

پیاده شد و سمت کافه رفتیم.

یکی از گوشه ترین میزها رو انتخاب کردم و پشتش نشستم. 

کوروش و کیارش هم جلوم نشستن. 

_خب!می شنوم. 

کیارش دست به سینه به صندلی تکیه داد.

_عجله نکن کوچولو،هنوز وقت داریم.

اخمی کردم و پوزخندی زدم،یکم جلو اومدم و توی چشم های جدی اش نگاه کردم. نمی دونم این 

همه جرئت از کجا آورده بودم! 

_محض اطالع من دیگه کوچولو نیستم.

اونم متقابال پوزخندی زد و یکم روی میز خم شد. 

_توهم باید بدونی که باال بری،پایین بیای،بازم دختر کوچولوی من و کوروش هستی.

دوباره من خواستم جوابش رو بدم که با جفت پا پریدن کوروش،نشد. 

_این ها رو ولش کنین،چی می خورین؟ 

تازه چشمم به گارسون افتاد که با برگه توی دستش منتظر بود،کیارش و کوروش منتظر بهم 

نگاه می کردن. 

از اینکه اول می خواستن من انتخاب کنم دلم قیلی ویلی رفت. 

_خب..من یه نسکافه الته می خورم. 

کیارش و کوروش هم مثل من سفارش دادن،دوباره دل نفهم خر من، شروع به تپش زیاد کرد. 

خره دیگه،نمی فهمه.



کیارش پای راستش رو روی پای چپش انداخت. 

_یک سال پیش،وقتی من تصمیم گرفتم ترکت کنم اونم یک دلیل داشت،دلیل اینکه سایه حامله 

بود و نمی دونم بچه اش از من بود یا نه! تصمیم گرفتم صبر کنم و ببینم وقتی به دنیا می یاد 

چی می شه،اما با رفتن یهویی ات من از همه چی یادم رفت! ازت.. 

پریدم وسط حرفش که اخم غلیظی روی پیشونی اش نشست. 

_باشه تو راست می گی!االن چرا نمی ری پیش زن و بچه ات زندگی کنی؟

این دفعه به جای کیارش کوروش جواب داد: 

_چون کیارش سایه رو دوست نداره،اگرم حامله شده و کیارش وایساده چون ماه قبلی که سایه 

بگه حامله است،کیارش خیلی مست کرده بود و یادش نمی یاد رابطه داشتن یا نه..

نیشخندی زدم،همون موقع سفارش هامون رو آوردن. 

_خب این ها به من چه؟اومدین به من فقط توضیح بدین؟

کیارش نسکافه اش و آروم هم زد، صداش رو صاف کرد و رو بهم گفت: 

_من و سایه قرار نیست باهم زندگی کنیم،باالفرض که بچه مال من باشه،من و تو و کوروش و 

اون بچه باهم زندگی می کنیم. 

با ناباوری نگاهش کردم. 

یه آدم چقدر می تونست وقیح باشه که هم خیانتش رو توجیح کنه و هم بچه رو بیاره بزرگ 

کنه؟ 

_واقعا چی فکر کردی؟هم داری خیانتت رو خوب جلوه می دی هم می خوای من برگردم به اون 

خونه و پیشت زندگی کنم؟ کور خوندی!

کیارش عصبی غرید:

_شیرین سگم نکن!این اشتباه مال قبل اومدنت بوده خیانتی محسوب نمی شه،یا برمی گردونی 

خونه یا خودم به زور می برمت.

عادتش همین بود، اگه زور نمی گفت که اصال آروم نمی گرفت. قلپی از نسکافه ام خوردم تا شاید 

آروم تر بشم. 

_دفعه ی قبلی هم من و به زوری بردی این شد حال و روزم،حتما دفعه ی بعدی با یه بچه پرتم 

می کنی بیرون.

ایندفعه کوروش عصبانی خودش و جلو کشید و غرید: 

_حرف دهنت و بفهم شیرین! 



ترسیدم اما به روم نیاوردم،کوروش همیشه مهربون تر از کیارش بود ولی حاال اون روی 

ترسناکشم بهم نشون داده بود.

آروم نسکافه ام زیر نگاه های خیره اشون و خوردم. کیارش بلند شد و رفت که حساب کنه. 

واقعا نمی دونستم باید چیکار کنم،بین عقل و قلبم گیر کرده بودم. اون ها من و به راحتی ول 

می کنن و می رن و اعتمادی بهشون نیست!

اما قلبم می گفت باید یه فرصت دیگه بدم،ولی سایه بچه داشت.این خیانت محسوب می شد.

کیارش نزدیک شد. 

_بریم. 

از جام بلند شدم و کیفم رو برداشتم،از کافه بیرون اومدیم و سوار ماشین شدم،کوروش 

کمربندش رو بست. 

_چیکار کنیم کیارش؟به مامان خبر دادی؟

چونه ام و خاروندم. 

_می شه من و برسونین خونه؟

جوری سرهاشون به سمتم برگشت که صدای استخون هاش رو شنیدم. 

_منظورت کدوم خونه اس؟ 

خل شده بود؟ 

_من فقط یک خونه دارم،منظورمم همون خونه اس.

کوروش کالفه دستی بین موهاش برد. 

_انقدر سرتق بازی درنیار شیرین،می ریم خونه ی ما. 

دستم و سمت دستگیره ی در بردم. 

_پس من پیاده می شم.

کیارش قفل مرکزی رو زد، کالفه سمتم برگشت،از چشم هاش پشیمونی می بارید. 

_یه بار دیگه به من فرصت بده،باشه؟من می تونم به زور ببرمت پیش خودم ولی می خوام تو 

بخوای..یه فرصت به من بده بزار همه چی رو درست کنم!باشه؟

به چشم هاش نگاه کردم. 

باید چیکار می کردم؟فرصت می دادم؟اگه دوباره بدتر شد باید چیکار می کردم؟ 

لعنت به من،لعنت به قلبی که وقتی کنارشونم تند می تپه.

هردوشون نگاهم می کردن و منتظر جوابی از من بودن. هرچه باداباد. 

_می رم وسایالم رو بردارم. 



لبخند پهنی روی صورت کوروش نشست و کیارش لبخند محوی زد.کوروش قری به گردنش 

داد. 

_باالخره خانوم کوچولو آشتی کرد. 

از حرفش خنده ام گرفت،لبخندم و سریع جمع کردم تا پررو نشه. کوروش راه افتاد و قرار شد 

من برم وسایل هام رو بردارم،کیارش خونه ی 3 اتاقه توی مشهد اجاره کرده بود. 

_شنیدم دانشگاه قبول شدی فسقلی.

فصل چهارم،از زبان شیرین

چمدونم رو روی پارکت ها گذاشتم.کیارش تلفنش رو با گوش و شونه اش نگه داشت. 

_می خوام این ساختمون و کال بخرم،ببین می تونی راضی کنی طرف و؟ قراردادشم آماده کن! 

روی مبل نشستم و تلویزیون روشن کردم.زدم شبکه ی کارتون،پلنگ صورتی داشت پخش 

می کرد. کوروش از آشپزخونه بیرون اومد. 

_تو که هنوز لباس هات و عوض نکردی دختر.

خمیازه ای کشیدم. 

_حوصله نداشتم عوض کنم. 

نچ نچی کرد و سمتم اومد،دستش و زیر بغلم گذاشت و بلندم کرد،از بغل کردنم دلم لرزید!دوباره 

حس یک سال پیش سراغم اومد.

سرم و روی شونه اش گذاشتم و اونم من و داخل اتاق برد،اتاق خالی بود و فقط یه تشک نرم 

صورتی با لحاف و بالشت وسطش بود. 

_هنوز خونه رو آماده نکردیم،تا من و کیارش شام رو آماده می کنیم تو یکم استراحت کن.

سری تکون دادم،مانتوام رو درآورد و شالم و آروم از روی سرم کشید،شلوار جینم رو درآورد که 

از خجالت پاهام رو جمع کردم. 

با لطافت پاهام و باز کرد و بعد لحاف و روم مرتب کرد. 

_کاری داشتی صدام کن. 

لبم رو با زبونم تر کردم. 

_باشه. 

پیشونی ام و آروم بوسید و برق رو خاموش کرد و بیرون رفت،در رو آروم بست. نور کمی از 

پنجره ی داخل اتاق می اومد و یکم فضا روشن بود. 

نمی دونستم ته این رابطه چی می شه،ولی دوست نداشتم دوباره اتفاقات قبل تکرار بشه.

بچه ی کیارش چی بود؟ پسر یا دختر؟ 



باید حتما جنسیت و اسمش رو ازش بپرسم. 

قراره نوشین جون هم بیان اینجا،یعنی سایه و نازنین هم می یان توی این ساختمون زندگی 

کنن؟

از زبان کوروش

در رو بستم و وارد هال شدم،کیارش تازه تماسش تموم شده بود.سمت آشپزخونه رفتم. 

_برو توی فروشگاه اینترنتی،خونه هیچی نداره باید سفارش بدیم. 

سری تکون داد و روی مبل نشست. 

_زنگ زدم به مدیر بیمارستان،گفتم که برامون نامه جور کنه منتقل می شیم به بیمارستان 

مشهد،مطب رو هم تصمیم گرفتم بفروشم. 

چشم هام گرد شد. 

_آخه چرا اون و بفروشی؟

پاهاش و روی میز داغونی که همون اول ورودمون اینجا بود،گذاشت. 

_چون این ساختمون و می خرم،طبقه ی پایین می شه مطب طبقه ی دوم که اینجاست می شه 

خونمون و طبقه ی سوم می شه برای مامان و بابا.

دستی به فکم کشیدم،فکر بدی هم نبود! کیارش همیشه مغزش کار می کرد. 

_مطب رو اختیار تام دادم به فرید،خونه امونم گفتم بفروشه،فقط مامان گفت خونه رو 

نمی فروشه چون پر خاطره اس براش. 

گوشی ام و برداشتم و روی مبل روبرو نشستم. 

_نمی خوای وسیله سفارش بدی؟ 

دستی به شقیقه هاش کشید،چشم هاش قرمز شده بود که اونم به خاطر بی خوابی بود. 

_چرا!یخچال و ماشین لباس شویی رو سفارش دادم بیارن،تو هم خوراکی و چای ساز سفارش 

بده تا من برم یه دوش بگیرم.

سری تکون دادم،بلند شد و سمت اتاق خودش رفت،با حضور شیرین یکم دل گرم شده بودم! بعد 

سفارشات که تا یک ساعت بعد آوردن،همه رو توی یخچال چیدم. 

برای بار سوم داخل آشپزخونه رو طی کشیدم و بعد شستمش و پشت یخچال گذاشتمش،روی 

ُاپن نشستم و دفترچه راهنمای ماشین لباس شویی رو برداشتم. 

_شام چی بخوریم؟ 

با صدای کیارش بدون اینکه چشم از صفحه بردارم گفتم: 

_نمی دونم،می خوای سه تا پیتزا سفارش بده.



سرش رو خاروند. 

_شیرین هنوز خوابه؟برم بیدارش کنم، شب بدخواب می شه.

سری تکون دادم،دفترچه رو بستم و انداختم داخل سطل آشغال، لباس های کثیف رو برداشتم و 

داخل ماشین انداختم و با چیزهایی که خوندم،روشنش کردم.

چای ساز رو به برق زدم و دوباره توی سایت رفتم،قهوه جوش با چند آبمیوه گیری مخصوص،و 

صندلی های سفید شیکی برای پشت ُاپن سفارش دادم.

خوبی اش این بود که سایتش مال مشهد بود و یک ساعت بعد سفارش ها به دستمون می رسید. 

گوشی رو کنار گذاشتم که شیرین و بغل کیارش دیدم که تقال می کرد بیرون بیاد.

_خودم می یام!بزار من و زمین.. 

لبخندی بهش زدم.

شیرین دست و پا زد بیاد پایین ولی به جاش کیارش نیشگونی از رون پای لختش گرفت که 

جیغ زد. 

گذاشتش روی مبل تکی قدیمی و گوشی اش رو برداشت. 

_می خوام غذای محلی سفارش بدم چی می خورین؟ 

ایول غذای محلی!خیلی وقت بود نخورده بودم.

_من باقال قاتوق می خورم. 

کیارش سری تکون داد و به شیرین خیره شد. 

_فنچ خانوم چی می خورن؟ 

شیرین از خجالت صورتش قرمز شد که من و کیارش همزمان زیر خنده زدیم.

وقتی قرمز می شد آدم دلش می خواست بزارتش الی نون و بخورتش. 

_من آش می خورم. 

کیارش زنگ زد و دوتا آش و یه باقالقاتوق از رستوران محلی سفارش داد، تلفنش که تموم شد 

سمتم برگشت. 

_شام که خوردیم شیرین مبل و تلویزیون و وسایل خونه رو انتخاب می کنه،بعدش باید تمیز 

کاری رو شروع کنیم تا وسایل و بیارن! 

سری تکون دادم و سمت شیرین رفتم و بغلش کردم،محکم گرفتمش و اونم پاهاش و دور کمرم 

حلقه کرد و سرش و روی شونه ام گذاشت.

دلم برای بغل کردنش خیلی تنگ شده بود،انقدر محکم فشارش دادم که چنگ انداخت روی 

شونه ام. 



_آیی..استخونام شکست. 

کیارش از پشت شیرین و گرفت و از بغلم کشیدتش بیرون. 

_خفه کردی بچه رو!اون چای ساز جوش اومد برو یه چایی دم کن. 

چشم غره ای رفتم و وارد آشپزخونه شدم،در حالی که چایی دم می کردم زیرزیرکی نگاهشون 

کردم.

کیارش شیرین رو روی مبل نشوند و موبایلش رو دستش داد. 

_هرچی که می خوای روی این سبد بزن تا اضافه بشه!هیچی برای خونه نداریم می تونی با 

سلیقه خودت بچینی. 

شیرین لبخند نمکی ای زد که دلم براش رفت،با سوختن دستم سریع چای ساز رو صاف کردم و 

دستم و زیرآب سرد گرفتم. 

بخشکی شانس!

کیارش وارد آشپزخونه شد،با دیدن دست قرمزم نچ نچی کرد. 

_االن می خوای با چی ببندی؟

شیرآب رو بستم و دستم و آروم خشک کردم. 

_هیچی خودش خوب می شه،چایی ریختم بردار ببر داخل هال. 

سینی چایی رو برداشت و بیرون رفت،منم پشت سرش رفتم،شیرین رو بغل کردم و روی پای 

خودم گذاشتم و همینطور که موهاش رو نوازش می کردم، نگاه کردم ببینم چی انتخاب می کنه.

به تلویزیون بزرگ صفحه اشاره کردم. 

_اینم بزن، مبل و بقیه چیزا هم به سلیقه ی خودت. 

کیارش قند توی دهنش گذاشت. 

_زود چاییت رو بخور تا غذا رو نیاوردن،پنجره رو تمیز کنیم. 

از کار کردن متنفر بودم ولی چه می شد کرد؟ استکان رو برداشتم.بعد خوردن چایی کیارش 

دستمالی رو خیس کرد وباهم دیگه مشغول تمیز کردن پنجره شدیم. 

انقدر کثیف بود که انگار سال هاست اینجا کسی زندگی نکرده بود،پلشت ها!شیرین هم به من و 

کیارش می خندید و ازمون عکس می گرفت.

از زبان شیرین

قاشق آش رو توی دهنم گذاشتم که آیفون به صدا درآومد،کیارش دور دهنش و با دستمال پاک 

کرد. 

_احتماال وسایل رو آوردن، شیرین برو داخل اتاق! رفتن می گم بیای بیرون. 



سری تکون دادم و کاسه غذام رو برداشتم و سمت اتاقی که خوابیده بودم رفتم،روی تشک 

نشستم و ما بقی غذام رو خوردم. 

دل توی دلم نبود ببینم چیزایی که سفارش دادم چجوری ان،ذوق داشتم که بخوام بچینمشون!

با صدای کیارش با دو رفتم بیرون، خواستم بدوئم سمت وسایل ها که کمرم و گرفت. 

_کجا کجا؟ می خوری زمین،آروم بشین روی این مبل و بگو وسایل ها رو کجا بزاریم. 

از این همه توجهشون ذوق کردم. 

کل خونه رو با تم کرم رنگ انتخاب کرده بودم و تمام وسایل هال تکمیل شده بود، وسایل اتاق 

خواب ها فردا سفارش می دادیم. 

من و روی روی مبل گذاشت و کوروش طی به دست هال رو طی کشید. 

_آخه چرا من؟ خب برادر من یه خدماتی می گفتی بیاد تمیز کنه دیگه.

ریز ریز خندیدم،کیارش پالستیک دور وسایل رو باز کرد. 

_کمتر غر بزن،وقت نشد دیگه!برای تمیز کردن خونه ی مامان و مطب می گم خدماتی بیاد.

کوروش پشت چشمی نازک کرد. 

_نه توروخدا! می خوای اونم من بیام برات تمیز کنم؟

کیارش کوسن های روی مبل رو با پارچه دستم داد تا روکش هاشون رو بکشم.

_بد فکری ام نیست. 

کوروش چشم غره ای رفت و دیگه جرئت نکرد حرفی بزنه،بعد طی کشیدن، کیارش هال رو 

جارو کشید و منتظر نگاهم کرد. 

_خب االن چجوری بچینیم؟

لبخندی زدم. 

_خب!میز تلویزیون رو بزاریم نزدیک پنجره،اون صندلی تکی راحتی رو هم نزدیکش به صورت 

مورب بزار. 

کیارش و کوروش میز رو بلند کردن و گذاشتن و منم با دستمال خیس میز رو تمیز کردم تا برق 

بیوفته،بعدش تلویزیون رو روش گذاشتن. 

کوروش کف دست هاش و باهم باال پایین کرد. 

_هووف بیست درصد کار انجام شد.

قالیچه رو انداختم و کوروش با کمک کیارش مبل رو هم گذاشتن، کیارش میز رو وسط قالیچه 

گذاشت. 

_خوبه دیگه!؟دوستش داری؟ 



ردیف دندون های سفیدم و نشون دادم. 

_عالیه،ممنون. 

کوروش کنارم نشست و من و توی بغلش گرفت،یکم وایساد تا نفسش جا بیاد و منم داشتم 

بهش می خندیدم. 

_به من می خندی؟بله دیگه..وقتی یه خدماتی نمی گه بیاد این فسقلی ام به من می خنده.

خنده ام شدیدتر شد، کیارش یکم آب خورد و نگاهی به ساعت انداخت. در بطری رو بست. 

_بهتره بریم بخوابیم،کوروش برو تشک ها رو داخل اتاق شیرین بنداز همه کنار هم می خوابیم.

کوروش از جاش بلند شد. 

_بازم کوروش..

چندتا تشک داخل اتاق انداختن و من هم داشتم دنبال شلواری می گشتم که پام کنم، و این مدت 

حواسم به لخت بودن پاهام نبود.

_دنبال چی می گردی؟ 

زیپ کوله ام و بیشتر باز کردم. 

_دنبال شلوار،آخه با خودم آورده بودم.

کیارش دستم و گرفت و من و مثل پرکاه بلند کرد،فکر کنم براش وزنم مثل این بود که یه 

جوجه بغل کنه. 

_ولش کن خسته ایم،فردا لباس سفارش می دی بیا بخوابیم.

اوومیی کردم،خجالت می کشیدم لخت بینشون بخوابم ولی بی توجه به من،من رو بین 

خودشون جا دادن و بعدم پتو رو روم مرتب کردن.

_شبت بخیر عزیزم.

کوروش گونه ام و بوسید و کیارش پیشونی ام رو،از اینکه پیششونم دوباره، غرق لذت شدم و از 

خدا خواستم که هیچ وقت ترکم نکنن.

غلتی زدم که جای خالی کیارش و کوروش رو حس کردم،یه چشمم رو باز کردم.کجا بی خبر 

رفتن؟سر و صدای بیرون نشون داد جایی نرفتن و ور دل من تشریف دارن!

از جام بلند شدم و سمت کوله ام رفتم و بعد تالش بسیار که کله ام توی کوله گیر کرده بود 

پیژامه گل منگلی رو درآوردم. 

یکم چپ و راستش کردم، این مال من بود؟ 

اووف ولش کن همینم غنیمته.

پام کردم و از اتاق رفتم بیرون،خمیازه ای کشیدم که دهنم اندازه غار علیصدر باز شد. 



چشمم به کوروش و کیارش افتاد که مکث کرده بودن و به من نگاه می کردن. 

_چیه!؟ 

کوروش انگشت اشاره اش و سمت شلوارم گرفت. 

_چرا پیژامه من و پوشیدی؟

هل کرده نگاهی به پیژامه که توش گم شده بودم انداختم،جیغ بنفشی کشیدم و دوویدم توی 

اتاق و در رو بستم.شلیک خنده اشون رفت هوا! 

اه آخه اینم سوتی بود من دادم؟ 

اشتباهی رفته بودم سر کوله ی کوروش. 

کوله ی خودم و پیدا کردم و شلوار پاستیلی رنگی برداشتم و پام کردم.

بعد اینکه چندبار نگاه کردم و مطمئن شدم که درسته از اتاق بیرون رفتم. کیارش استکان 

چایی اش و به دست راستش داد. 

_با اون قبلیه قشنگ تر بودیا.

از خجالت سرخ شدم که زد زیر خنده،کوروش استکان چایی رو روی ُاپن گذاشت. 

_بیا مسواک بزن بعد چایی ات و بخور. 

و مسواک صورتی پلمپ شده ای رو سمتم گرفت،حوصله نداشتم ولی می دونستم اگه اعتراض 

کنم خودشون می یان و تا دندونام و از دهنم نکشن بیرون ول نمی کنن. 

سری تکون دادم و سمت توالت کنار اتاق رفتم. 

_ای بابا!دمپایی نیست اینجا که.

صدای کیارش بلند شد. 

_هست!دوتا دمپایی بسته بندی شده گذاشتم داخل اتاق روی زمین،بردار بزار داخل توالت.

دمپایی صورتی رنگی که روش خرگوش داشت و برداشتم و گذاشتم داخل توالت،بعد زدن 

مسواک مسواکم رو بین مسواک مشکی و سورمه ای کیارش و کوروش گذاشتم. 

چه تضادی بود بینشون! 

از دستشویی بیرون اومدم،روی ُاپن نشستم. 

_امروز می خوایم چیکار کنیم!؟ 

کیارش کانال های تلویزیون رو باال و پایین کرد. 

_می خوایم بریم خرید لباس،بعدش می یایم و سفارشات اتاق ها رو می دیم. 

ذوق زده دستم و بهم کوبیدم. 

_آخ جون خرید. 



کوروش لبخندی زد،بعد خوردن چایی هممون حاظر شدیم و سمت فروشگاه رفتیم،طبق معمول 

کوروش و کیارش کلی لباس بچگانه برام برداشتن و منم چندتا مانتو و شلوار با شال 

برداشتم،دست آخر چندتا کفشم خریدم.

توی ماشین وسایل رو گذاشتم. 

چیزی که از دیروز ذهنم و مشغول کرده بود پرسیدم: 

_من می تونم دانشگاهم و برم؟ 

کوروش آینه رو تنظیم کرد و نگاهم کرد. 

_البته!چرا که نه؟ ما برای دانشگاه شما مشهد موندگار شدیم. 

لبخندی زدم،خوشحال شدم که می تونستم دانشگاهم و برم. 

_می تونم سرکارمم برم؟ 

کیارش بخاری رو روشن کرد. 

_به پول احتیاج داری؟فکر نمی کنم الزم باشه خودت و الکی خسته کنی.

لب برچیدم و چیزی نگفتم،راست می گفت ولی خب من بچه ها رو دوست داشتم. 

کوروش جلوی فروشگاه بهداشتی ایستاد. 

_شما برین تا من ماشین رو پارک کنم و بیام.

کیارش دستم و گرفت و وارد فروشگاه شدیم،خواستم سمت خوراکی ها برم که دستم و کشید و 

سمت وسایل بهداشتی رفت. 

_آخ..دستم کنده شد. 

نگاهی به دستم و خودم که داشتم تقریبا دنبالش می دوئیدم، انداخت.

یکم سرعتش رو کم کرد و سبد رو جلوی پاش تنظیم کرد. 

_هرچی الزم داری بردار،ممکنه مدتی رو وقت نکنیم بیایم فروشگاه.

سری تکون دادم. 

خودش نزدیک ده بسته پوشک برداشت،پوکر فیس بهش خیره شدم. 

_چیه!؟

چندبار پلک زدم،آخه این همه برای چی برداشته بود؟هیچی نگفتم و سمت بخش چایی ها رفتم 

و همه مدلش رو برداشتم همراه با دمنوش هاش از هرکدوم دو بسته. 

_مگه نمی دونی کوچولوها چایی نمی خورن؟

با صداش کنار گوشم،سرم و یکم برگردوندم و مثل خر شرک بهش زل زدم.

_خب کوچولوها هم چایی دوست دارن،مخصوصا چایی ترش. 



و به بسته ی چای ترش اشاره کردم. 

خیره به چشم های مظلوم شد و نفسش رو بیرون داد،بسته ها رو از دستم گرفت و داخل 

سبدگذاشت.

لبخند پهنی زدم و پشتش رفتم،کوروش هم به ما ملحق شد و اونم با دیدن بسته های پوشک زد 

زیر خنده. 

_داداش چندقلو داریم؟

منم با این حرفش زدم زیر خنده و کیارشم نتونست خودش و کنترل کنه و لبخندی زد، ده تا 

شامپو بچه هم برداشت. 

_گفتم که شاید وقت نکنیم دیگه بیایم، برای همین دارم همه چی و زیاد برمی دارم.

کوروش جلوتر رفت و پستونک با همه ی طعم ها و مدل ها برداشت که چشم هام گرد شد. 

_چه خبره؟سبد پر شده دیگه جا نداره.

کوروش خندید و بسته ها رو داخل سبد گذاشت. 

_خوب این مشکل سبده دیگه.

واقعا این ها امروز دیوونه شده بودن،هووفی کردم و سمت خوراکی ها رفتیم. با دیدن نوتال 

چشم هام برق زد. 

کوروش چند شیشه برداشت. 

کیارشم چند مدل خوراکی با دو بسته شیر برداشت.

خسته به دیوار تکیه دادم. 

_تموم نشد؟دیگه سبد جا نداره بخدا.

کیارش رفت که حساب کنه و کوروش کنارم ایستاد،آروم صورتم و نوازش کرد. 

_خسته شدی؟ عیبی نداره، می ریم خونه شیرکاکائو گرم می دم بخوری حالت جا می یاد. 

لبخند محوی زدم که همیشه حواسش به من بود.باالخره تموم شد و سمت ماشین رفتیم، 

کوروش خریدها رو صندوق گذاشت. 

_ماشاال انقدر پره که جا نمی شد.

کیارش بخاری رو روشن کرد.

_از بین راه غذا هم بگیر،باید بریم خونه وسایل رو سفارش بدیم تا شب بتونیم همه چی رو 

تموم کنیم.
****

کیارش همونطور که داشتم توی سایت می چرخیدم مثل نوزاد من و توی بغلش گرفت و شیشه 

شیر رو که حاوی شیرکاکائو بود رو دهنم گذاشت. 



دوباره حس خوب توی وجودم پیچید. 

این مدت من واقعا گرایشم لیتل بود و نمی دونستم!؟

خودش شیشه رو نگه داشت و سرم و نوازش کرد.تند تند بهش میک می زدم و همینطور توی 

سایت می چرخیدم. 

_ببینم چیارو انتخاب کردی.

و نگاهی به صفحه ی گوشی انداخت،بعد نگاهی طوالنی گفت:

_فقط مونده تخت و روتختی! 

سرم و باال پایین کردم و دوباره شروع به میک زدن کردم که خندید،محکم تر بغلم کرد و شیشه 

شیر رو کج کرد که راحت تر بتونم میک بزنم.

کوروش با سینی چایی اومد و روبرومون نشست. 

_انتخاب کرد وسایل رو؟ 

کیارش نگاهی بهم انداخت و لب هاش و به معنی کم و بیش یکم باال و پایین داد. 

گوشی رو دست کیارش دادم که شیشه شیر رو از دهنم بیرون آورد تا حرف بزنم. 

_خریدهام و کردم کامل. 

نگاهی به صفحه ی گوشی انداخت و بعد صفحه اش و خاموش کرد. 

_فردا گفتم کارگر بیاد برای طبقه پایین. 

کوروش قندی داخل دهنش گذاشت و کیارش دوباره شیشه رو داخل دهنم گذاشت. 

_خوبه،تا قبل اینکه وسایل رو بیارن من می رم اتاق شیرین رو تمیز کنم خودشم بیاد وسایلش و 

داخل کمدش بچینه. 

با ذوق سری تکون دادم و خواستم بلند شم که حلقه ی دست کیارش دور بدنم سفت تر شد.

_کجا؟هنوز شیرت رو تموم نکردی.

لب هام و یکم جمع کردم. 

_دارم می ترکم دیگه، شیشه شیرش خب خیلی گنده بود.

نگاهی به چشم هام و بعد به شیشه شیر انداخت و سری تکون داد،شیشه شیر رو روی میز 

گذاشت. 

سرم رو یکم جا به جا کرد. 

_باشه!برو وسایلت رو بچین تا ماهم بیایم.

ذوق زده بلند شدم و لی لی کنان سمت اتاق وسط که برای من بود رفتم،اتاق تقریبا تمیز بود 

ولی خب کار از محکم کاری عیب نمی کرد. 



پنجره ی متوسطی داشت و کمد دیواری دقیقا سمت راستم بود فقط بدیش این بود که حموم و 

سرویس داخل اتاق من نبود ولی کوروش و کیارش داشتن توی اتاقشون.

ایش! 

پالستیک لباس ها رو باز کردم و همه رو بعد یه تکون دادن قشنگ تا می کردم و داخل کشوها 

می چیندمشون.

آخرین رگال مانتو رو داخل کمد گذاشتم،کمرم از بس خم و راست شده بودم درد می کرد. 

دستی به کمرم گرفتم که صدای کیارش رو داخل اتاق شنیدم. 

_کمرت درد می کنه؟ 

سمتش برگشتم،نگران جلو اومد و پیرهنم رو باال زد. 

_آخه کی گفت تو انقدر خم و راست بشی بچه؟االن حقته تنبیه جانانه بکنمت تا آدم بشی. 

وای نه!اصال دلم تنبیه نمی خواست. 

مظلوم نگاهش کردم،بغلم کرد و خیلی آروم روی تشک ها درازم کرد.

_تکون نخور تا برم پماد بیارم،تکون نخوری ها.

با بغض سرم و تکون دادم،فکر نمی کردم انقدر کمرم درد بگیره،ولی انگاری کمرم گرفته بود و 

دردش هم طاقت فرسا بود.

بعد چندثانیه کیارش برگشت با پماد داخل دستش،کوروش هم اومد داخل اتاق.

_چی شده؟کمرش آسیب دیده؟ 

کیارش دو زانو کنارم نشست و در پماد رو باز کرد.

_خانوم رعایت نکرده،االن کمرش گرفته می خوام یکم ماساژش بدم باز بشه.

لبخند دندون نمایی زدم که با چشم غره ی کوروش لبخندم و جمع کردم.

کیارش تقریبا کل پماد رو روی کمرم خالی کرد و دست های سرد و بزرگش و پشتم گذاشت و 

شروع به مالیدن کرد. 

انقدر خوب ماساژ می داد که عالوه بر اینکه دردم فراموش شد خوابمم گرفته بود. 

خمیازه ای کشیدم و کم کم چشم هام روی هم رفت!

خمیازه ای کشیدم و بعد چندتا غلت زدن بلند شدم،صداهای بیرون که ناآشنا به نظر می یومد 

نشون می داد که وسایل رو آوردن. 

هنوز بدنم لخت بود،بهتر بود برم یه دوش بگیرم. لحافم و دور خودم پیچوندم و خیلی سوسکی 

خودم و داخل اتاق کیارش انداختم، چون جلوش دیوار بود به جایی دید نداشت.

وسایل بهداشتی داخل اتاقش بود و هنوز بسته بندی هاش رو باز نکرده بود. 



حوله ی صورتی رنگم رو برداشتم و باز کردم پالستیکش و سمت حموم رفتم،با دیدن وان 

چشم هام برقی زد! بهتر بود یکم کف بازی کنم.

وان رو پر از آب کردم و چند تا شامپو مخصوص رو یکم داخل آب ریختم و با دستم هم زدم. 

بعد اینکه خوب کف کرد با ذوق داخل وان نشستم و حباب درست می کردم،انقدر محو حباب 

درست کردن بودم که نفهمیدم چقدر گذشته بود! 

با خوردن در حموم به کاشی های حموم با ترس هینی کشیدم،کوروش با چشم های قرمز شد 

عصبی جلو اومد. 

_چرا هرچی صدات می کردیم جواب نمی دادی؟

با ترس بهش نگاه کردم که رگ های گردنش از عصبانیت باال زده بود. 

_خب..من داشتم..کف بازی می کردم..حواسم نبود. 

کوروش نگاهش رو به کف های داخل حموم و وان چرخوند،نفسش رو کالفه بیرون داد که 

کیارش هم اومد داخل حموم. 

_حواسش نبوده داشته بازی می کرده! 

کیارش دستی به صورتش کشید. 

_ما سکته کردیم دختر،صدای آب هم نمی یومد که بفهمیم،یکم عقل توی کله ات نیست؟

ناخودآگاه بغض کردم،اشک توی چشم هام نشست. 

_ببخشید..فکر..نمی کردم..

یهو اشک هام ریخت،دست خودم نبود وقتی کنارشون بودم لوس می شدم،چون می دونستم نازم 

خریدار داره! 

کیارش پشیمون دستی به فکش کشید و بعد جلو اومد. 

_باشه فنچ کوچولو،گریه نکن بزار بشورمت بریم بیرون به به بدم بخوری. 

کوروش دکمه های پیرهنش رو باز کرد. 

_بعدم وسایل اتاق رو می خوایم بچینیم، گریه نداره دیگه. 

کیارش در حینی که لباس هاش و در می یاورد سرم و نوازش می کرد. 

باالخره گریه ام قطع شد، کیارش باالی سرم ایستاد و با شامپو موهام و آروم شست و کوروش 

هم داخل وان نشست و با کف و کیسه بدنم و تمیز کرد.

کیارش بغلم کرد و کوروش آب وان رو خالی کرد،با لب های برچیده سرم و روی شونه کیارش 

گذاشتم و پاهام و دورش حلقه کردم. 

_نبینم گریه کنی ها! 



عین بچه گربه ها سرم و به گردنش مالیدم که خندید،زیر آب گرم دوش ایستاد و کوروش کمر و 

بدنم و آروم ماساژ می داد تا کف ها کامال از بدنم پاک بشن. 

_حوله اش و تنش کن بزارش بیرون. 

کوروش سری تکون داد.

_بعدش حوله برای من و کوروش بزار دم در،باشه جوجه؟ 

لبخند نمکی ای زدم و سری تکون دادم،اخم مصنوعی ای کرد.

_دوست ندارم سر تکون بدی،باید بگی باشه چی؟

لبم و تر کردم و به صورتش که موهای خیسش روش ریخته بودن خیره شدم. 

_باشه..ددی!

با رضایت سری تکون داد،بدنم و آب کشید و گذاشتتم اون ور و کوروش حوله ام و تنم کرد. 

نگاهی به بدن هاشون انداختم،انصافا چه بدن های خوبی داشتن،آدم حظ می کرد نگاهشون کنه. 

اه من از کی انقدر هیز شدم؟ 

از حموم بیرون اومدم و حوله اشون رو باز کردم و دوتاش رو دم در براشون گذاشتم. 

بعد سمت اتاق خودم رفتم،می دونستم اگه خودم لباس بپوشم دعوام می کنن،پس گوشی ام و 

برداشتم و روی تشک نشستم. 

نتم رو روشن کردم،کلی پیام از بچه های آموزشگاه داشتم،ظهر وقتی داشتیم می یومدیم خونه 

به مدیر آموزشگاه خبر داده بودم که دیگه نمی یام موسسه.

یه متن خوب نوشتم و برای همه ارسال کردم،بعدم نتم رو خاموش کردم که همون موقع کیارش 

اومد داخل اتاق.

_با موی خیس توی اتاق به این سردی نشستی؟ببین همش یه کاری می کنی اون روی سگم بیاد 

باال!

لبم و آروم گاز گرفتم،با این که می دونستم حساسن ولی حواسم نبود. 

یه بلیز و شلوار پشمی رنگی رنگی که رنگاش همه پاستیلی بود برداشت. 

با پوشک و لحاف زیرش،دوباره می خواستن پوشکم کنن. 

اومد سمتم و بغلم کرد،از ترس اینکه نیوفتم سفت چسبیدمش. 

گردنش بوی شامپو می داد،آروم بو کشیدم.

لحاف رو روی قالیچه انداخت و من و گذاشت روش،بسته ی پد مرطوب رو باز کرد و الی پاهام 

کشید. 

از خجالت دست هام و مشت کردم،پاهام و باال داد و پوشک و زیرم گذاشت و بعد برام بستش. 



همون موقع کوروش در حالی که بندهای حوله اش و می بست از اتاق بیرون اومد.

کیارش موهای خیسش رو که آبش روی صورتم چکه می کرد رو داخل کاله حوله اش کرد. 

_کوروش سشوار رو بیار اینجا. 

کوروش کمی فکر کرد. 

_سشوار مگه سفارش دادی بیارن؟ 

مچ پاهام و گرفت و شلوار رو داخل پام کرد. 

_آره از فروشگاه خریدم داخل کیسه هاست نگاه کنی، می بینیش! 

کوروش سری تکون داد و دوباره به اتاق برگشت،زیر بغلم و گرفت و من نشوند. 

_دست هات و صاف کن لباست رو تنت کنم. 

دست هام و صاف کردم،لباسم و که تنم کرد آروم پیشونی ام و بوسید،در لوسیون بچه رو باز کرد 

و آروم اون و به گردن و صورتم مالید. 

دقیقا بوی بچه می داد! 

کوروش با جعبه ی سشوار برگشت اون و کنار کیارش گذاشت. 

_بیا!من می رم لباس بپوشم.

لوسیون رو کنار گذاشت و جعبه رو برداشت. 

_بیا اینجا بشین این و بزنم به برق موهات و خشک کنم. 

سری تکون دادم و ناخودآگاه چهار دست و پا سمتش رفتم که لبخندی زد. 

سشوار رو به برق زد و من و بغلش گرفت و موهام و خیلی آروم و مالیم خشک کرد.

کوروش در حالی که تیشرت سفید و پیژامه ی طوسی نقطه ی تنش کرده بود،سمت آشپزخونه 

رفت. 

_خب! یه چایی دم کنم،شام رو هم یکم درست کنم بعد بریم اتاق شیرین خانوم رو درست 

کنیم. 

ذوق زده تو بغل کیارش که داشت موهام رو شونه می زد وول خوردم.

کیارش موهام رو شل بافت و بلند شد. 

_من می رم لباس بپوشم،شام چی درست می کنی؟ 

منم بلند شدم و سمت کوروش رفتم،کوروش متفکر به کتاب آشپزی خیره بود ولی بازم ازم 

غافل نبود و بغلم کرد و روی اُ پن گذاشتتم. 

_تو چی دوست داری شیرینکم؟ 

از کلمه ی شیرینک لبخندی روی لبم نشست.نگاهی به صفحات کتاب انداختم. 



_اووممم،کباب درست کن لطفا.

آروم ضربه ای روی نوک بینی ام زد که چشم هام و بستم.سری تکون داد و کتاب رو بست.

_پس کباب درست می کنم،توهم برو با اسباب بازیات بازی کن،داخل کارتون کنار در ورودیه.

از روی ُاپن خواستم پایین بپرم که کوروش پیش قدم شد و بغلم کرد،روی زمین گذاشتتم و 

چشم غره ی جانانه ای نصیبم کرد.

کیارش از اتاق بیرون اومد،پیرهن و شلوار ست چهارخونه ای طوسی مشکی تنش کرده بود. 

دستم رو گرفت.

_بشین جوراب پات کنم،پارکت ها سرده سرما می خوری!دمپایی هم که نداری.

روی مبل نشستم و جوراب سفید طرح حیوانات پام کرد،کارتون اسباب بازی هام رو روی قالیچه 

باز کرد.

_بیا بازی کن،فقط زیاد سر و صدا نکن می خوام چندتا تماس بگیرم.

اوومی کردم. 

موبایلش رو از روی میز هال برداشت و روی مبل نشست،صدای جلز و ولز روغن نشون می داد 

کوروش آشپزی اش رو شروع کرده. 

آروم خرس بزرگم رو بغل کردم و روش غلت زدم،خیلی نرم بود و دوست داشتنی!

در همین حین به حرف های کیارش هم گوش می دادم. 

_خونه رو فروختی؟..خیلی خب پس پولش رو بزن حسابم،اوکی فعال!

تماسش رو که قطع کرد،استکان چایی رو برداشت. 

_بیا بریم فسقلی،بیا بهم بگو می خوای اتاقت و چجوری بچینیم. 

با شوق چهار دست و پا سمتش رفتم و با ناز دستام و باال بردم تا بغلم کنه،لبخندی زد و بغلم 

کرد،سرم و توی گردنش بردم.

آروم موهام و نوازش کرد و من و توی اتاق برد. 

_خب..تختت رو کجا بزاریم فسقلی؟

متفکر به اتاق خیره شدم،بعد اینکه همه چی و توی ذهنم چیدم به کیارش گفتم و اون هم روی 

برگه چیزی که می خواستم رو کشید تا یادش بمونه.

کوروش ساندویچ کباب واسم درست کرد و دستم داد و جلوی تلویزیون روی مبل 

گذاشتتم،تلویزیون رو روشن کرد. 

_برنامه کودک ببین تا ما اتاقت رو تمیز کنیم،ساندویچتم کامل بخور. 



و سمت اتاق رفت،نگاهی به ساندویچ گنده ی داخل دستم کردم،آخه مگه من فیل ام که انقدر 

بزرگ درستش کرده؟

دهنم و تا ته باز کردم تا تونستم گازی از ساندویچم بزنم، و در همین حال به پاتریک نگاه 

می کردم.

پالستیک ساندویچ رو مچاله کردم،انقدر دهنم و باز کرده بودم که فکم درد گرفته بود.

دلم نوشابه می خواست،سمت آشپزخونه یواشکی رفتم و در یخچال رو باز کردم. 

هیچ وقت بهم نوشابه نمی دادن بخورم و تا دلشون می خواست شیرگرم با عسل، یا شیرکاکائو 

به خوردم می دادن.

شیشه ی نوشابه رو برداشتم و درش رو باز کردم،یکمی از نوشابه خوردم که با صدا کردن های 

کوروش نفسم حبس شد. 

_شیرین کجـ... 

با دیدنم داخل آشپزخونه پلکی زد،نگاهش به شیشه ی نوشابه که افتاد اخم غلیظی روی 

صورتش نشست که دروغ نباشه پوشکم و خیس کردم.

سمتم اومد و شیشه نوشابه رو از دستم کشید و درش رو بست. 

_انقدر خودسر شدی که هرکار دلت می خواد می کنی؟بهت اجازه دادیم بری نوشابه بخوری؟ 

سرم رو مغموم پایین انداختم،با اینکه ترسیده بودم اما تحریک شده بودم. 

نمی دونم چرا،شاید چون یک سال و خورده ای بود که رابطه ای نداشتم و اون ها همیشه 

می تونستن من و به راحتی ارضا کنن! 

من و بغل کرد که جیغم باال رفت،سمت اتاق رفت و روی تختی که من گفته بودم کجا بزارنش 

پرتم کرد. 

کیارش لبه ی میز رو ول کرد. 

_چی شده؟ 

با ترس پاهام رو جمع کردم،اما خودم می دونستم که االن چقدر نیازمند یه تنبیه درست و 

حسابی ام،چیزی که فقط از دست این دونفر برمی اومد. 

 _یواشکی داشت نوشابه می خورد.

کیارش به آنی قیافه اش توهم رفت،چند قدم جلو رفت. 

_خیلی پررو شدی دیگه!باهات مهربون بودیم روت زیاد شده. 

رو به کوروش گفت: 

_برو پدال رو بیار،می خوام جوری اسپنکش کنم که تا آخر عمر یادش نره.



کوروش از اتاق بیرون رفت،با ترس خواستم عقب تر برم که محکم مچ پاهام رو گرفت و من و 

جلو کشید. 

شلوارم و با یه حرکت از پام درآورد. 

_آیی..ببخشید! 

بدون توجه به حرفم پوشکم رو باز کرد و دمر روی تشک وسط اتاق خوابوندتم،خواستم بلند 

شم که پاش رو روی کمرم گذاشت. 

_تکون بخوری جوری جرت می دم یه هفته نتونی راه بری!

می دونستم الکی نمی گه،ثابت سرجام موندم!چند دقیقه بعد کوروش با پدال چوبی و گوی فلزی 

اومد. 

هق هق کردم. 

_ببخشین..غلط کردم! 

کوروش بدنم و محکم گرفت و باسنم و جوری باال آورد که کامل توی دید کیارش باشه.

_20 تا می زنم،می شمری بلند،نشنوم صدات و دوباره از اول شروع می کنم. 

تا خواستم اعتراض کنم درد وحشتناکی توی باسنم پیچید،با ترس سریع شروع به شمردن 

کردم. 

بعد زدن 10 تا پدال رو کنار انداخت،مطمئن بودم باسنم کبود شده و تا چند روز نمی تونم 

دست شویی کنم. 

انگشتش رو روی سوراخم دورانی چرخوند. 

_چه باسنش تنگ شده! اون گوی رو بده من،باید یک روز کامل داخلت بمونه. 

با ترس نگاهش کردم. 

_نه توروخدا..خواهش می کنم. 

با خباثت نگاهم کرد. 

_یا اون گوی رو یه روز می زارم داخلت،یا خودت و با بطری اسپری ارضا می کنی!باید بطری هم 

داخل باسنت کنی هم داخل بهشتت! 

با بغض نگاهش کردم. 

آخه چجوری جلوی اون ها خودم و ارضا می کردم!؟مکثم رو که دید گوی رو از دست کوروش 

گرفت که سریع گفتم:

_باشه قبول! 



کیارش بطری اسپری روی میز رو با وازلین برداشت و کنارم گذاشت،هردوشون عقب رفتن. 

کیارش به ساعتش نگاه کرد. 

_زود باش بیبی گرل،می خوام ببینم تو چند دقیقه خودت و ارضا می کنی!بهت لطف کردم 

وازلینم دادم.

با بغض و خجالت در وازلین رو باز کردم،انگشتم و داخل وازلین کردم و چرخوندم،نگاهشون 

کردم ولی انگار قصد نداشتن متوقف کنن این بازی رو! 

سعی کردم بهشون توجه نکنم،انگشتم و روی سوراخ باسنم مالیدم تا یکم راهش باز بشه،بطری 

رو هم چرب کردم و روی سوراخم فشار دادم. 

آروم فشار دادم ولی داخل نمی رفت،کیارش نچ نچی کرد و بطری اسپری دیگه ای برداشت. 

_مثل اینکه قراره تا صبح طولش بدی! 

کوروش جلو اومد با ترس خواستم بلند شم،کوروش جلوم نشست و کل بطری رو داخل باسنم 

کرد. 

دردی که توی باسنم پیچید انقدر وحشتناک بود که نتونستم خودم و کنترل کنم و جیغ بلندی 

کشیدم.

فصل پنجم،از زبان شیرین

کیارش باالی سرم نشست و دستش و روی بهشتم مالید. 

_هیشش..هنوز مونده،دیگه دخترکم دست به چیزی نمی زنه مگه نه؟ 

با درد صورتم و جمع کردم. 

_آره..غلط بکنم! 

سر بطری رو روی بهشتم فشار داد،با ترس نیم خیز شدم و به چهره جدی اش که باالی سرم بود 

نگاه کردم.

_توروخدا..این نه! می میرم،توروخدا! 

اخمی کرد. 

_تو مردنتم دست ماست،حرف هات و اول مزه مزه کن بعد بریز بیرون. 

خواستم دوباره التماس کنم که با بی رحمی تمام کل بطری رو داخل بهشتم کرد،جیغم رو با 

لب هاش خفه کرد،خواستم خودم و تکون بدم و از دستشون رها بشم که سفت گرفتتم. 

داشتم نفس کم می یاوردم و کیارش بی وقفه لب هام و می خورد و کوروش اسپری رو داخل 

باسن و بهشتم عقب و جلو می کرد. 

انقدر درد داشتم که اگه چشم هام و می بستم از حال می رفتم،بخاطر خوردن نوشابه فقط؟ 



کیارش باالخره ازم جدا شد،عرق  روی صورتم نشسته بود. 

_التماس می کنم..درش بیار! 

به حرفم توجهی نکرد و اونم با کوروش همکاری کرد و اسپری ها رو داخلم جلو عقب کرد. 

_سه دقیقه وقت داری ارضا بشی،وگرنه این ها رو در می یارم و برس می کنم داخلت. 

با ترس به چهره ی جدی اش نگاه کردم،سعی کردم به دردش فکر نکنم و لذت ببرم! کم کم دردش 

کمتر شد و لذتم شروع شد. 

با ناله خودم و به زمین می کوبیدم و صدای آه و ناله ام باال رفته بود،قبل اینکه سه دقیقه تکمیل 

بشه ارضا شدم و آب لزجم روی حوله ای که زیرم گذاشته بود ریخت.

اسپری ها رو درآوردن،با بی حالی افتاده بودم روی زمین،کیارش خم شد و بهشتم و چک کرد. 

_هنوز گشاد نشدی و تنگ تنگی!

آروم دستش رو روی بهشتم کشید و خم شد و پیشونی ام و بوسید. 

_برای تنبیه ات کافی بود،اگه توان نداری بقیه اش و می زاریم دفعه ی بعد. 

منظورش چی بود؟ 

یکم نیم خیز شدم. 

_چی رو توان ندارم؟ 

کوروش به خودشون اشاره کرد،منظورشون خودشون بود!کیارش هیسی کرد و بلند شد. 

اون ها من و ارضا کرده بودن،پس قطعا خودشون هم نیاز دارن! 

_نه!توانش رو دارم.

اصال توان نداشتم و بی حال بودم،ولی نمی دونستم چرا دلم نمی خواست رد کنم! 

کیارش و کوروش با شک بهم نگاه کردن،با تمام جونی که داشتم گفتم: 

_عیبی نداره! 

کیارش شلوارش رو درآورد و روم خم شد،روی پیشونی ام و بوسید. 

_زود تمومش می کنیم،بعدش بهت نوتال می دیم. 

لبخند بیجونی زدم،کوروش زیرم خوابید و کیارش روم،می دونستم درد زیادی در انتظارمه! 

هردوشون آلت خیلی بزرگی داشتن و رابطه ی نرمی هم نداشتن،باید با رابطه ی خشن ارضا 

می شدن! 

کیارش روم خم شد و با انگشتش بهشتم و به بازی گرفت،انقدر بازی کرد که کم کم شهوتم باال 

زد و آه و ناله هام شروع شد.



آلتش و روی بهشتم کشید و آروم داخلم کرد، با کامل وارد شدنش،با درد نیم خیز شد و با 

چشم های گشاد شده از درد به شونه اش چنگ زدم،دست انداخت پشت کمرم و من و همینجوری 

نگه داشت و در حالی که داخلم تلمبه می زد لب هام و با ولع می بوسید. 

فاجعه وقتی شد که کوروش آلت بزرگش رو داخل باسنم کرد،چشم هام از درد سیاهی می رفت و 

اون ها با تمام قوا داخلم تلمبه می زدن! 

رابطه ی ددی لیتل گرل نیاز به سکس نداشت،ولی من دوست نداشتم نیازهاشون رو خفه کنن یا 

جای دیگه ای ارضا بشن،اون ها با تنبیه  کردنم شهوتی شده بودن و نیاز به ارضا شدن داشتن! 

کیارش لب هام و ول کرد،به چشم هام زل زد و زمزمه کرد. 

_هیچوقت توی تنبیه یا سکس چشمات و نبند،وقتی چشم های پر دردت رو می بینم زودتر ارضا 

می شم!

دروغ چرا؟منم تنبیه و درد کشیدن و دوست داشتم،ولی خب بدنم نمی کشید و دردش طاقت 

فرسا بود. 

بی مهابا توی چشم هاش زل زدم و اونم با بی رحمی در حالی که توی چشم هام خیره بود داخلم 

تلمبه می زد.

خم شد و صورتش و به صورت عرق کرده ام مالید. 

_صورت عرق کرده ات از درد،چشم های پردردت نمی دونی چه لذتی بهمون می ده! 

با گرم شدن پشتم فهمیدم کوروش ارضا شده،آروم سینه ام و مالوند،منم نزدیک ارضا شدن 

دوباره ام بود!کیارش آخرین تلمبه اش و زد و آبش و داخلم خالی کرد. 

هم زمان منم ارضا شدم. 

_داداش بلندش کن ببرش دست شویی بشورش،آبت و داخلش ریختی حامله می شه.

لبم رو آروم بوسید و ازم کشید بیرون. 

_الزم نیست،وقت مادر شدنش رسیده دیگه. 

با ترس نیم خیز شدم. 

_نه توروخدا!االن چطوری با این وضعیت مادر شم؟اونم با شناسنامه سفید،توروخدا بدبختم 

نکن.

دستش و روی لبم کشید. 

_هیشش!ازدواجم می کنیم،باید از من و کوروش حامله بشی،االن 19 سالت شده دیگه،ماهم 30 

سالمونه بیشتر از این نمی تونیم برای پدر شدن صبر کنیم.



با بغض و درد نگاهشون کردم،من نمی تونستم مادر شم!هنوز توانایی مادر شدن نداشتم،کیارش 

نزاشت تکون بخورم و حدود یکساعت من و محکم توی بغلش نگه داشت که آبش از داخل 

بهشتم بیرون نریزه. 

_این کار رو باهام نکن،من هنوز بچه ام سنی ندارم،قول می دم چندسال دیگه ازتون حامله بشم 

ولی االن نه.. 

دستی بین بهشتم کشید و آروم یه انگشتش و داخلم کرد. 

_فکر کن!قراره جنین من داخل شکمت رشد کنه،چه حس خوبیه،اونوقت می خوای مادر نشی؟ 

زدم زیر گریه. 

_به کی بگم من دوتا شوهر دارم؟آخه چرا اینکارو می کنی؟ 

انگشت دیگه اشم داخلم کرد که از درد بهش چنگ زدم،پیشونی اش و به پیشونی ام چسبوند. 

_هرچی بیشتر وول بزنی بیشتر سوراخات و پر می کنم،شاید کوروش خیلی دل رحم باشه اما 

می دونی من نیستم،از حرفمم کوتاه نمی یام!

کوروش اومد داخل اتاق. 

_بیا این شیشه شیر عسل رو بده بخوره تقویت بشه،امروز خیلی درد کشیده. 

کیارش شیشه رو گرفت و توی دهنم گذاشت،مزه ی شیر عسل باعث شد یکم جون بگیرم و تند 

تند میک بزنم. کوروش کنارم نشست و سرم و بوسید. 

_می خوای برای شناسنامه اش چیکار کنی؟

کیارش آروم موهام و از توی پیشونی ام کنار زد. 

_نمی تونیم اسم دوتامون رو داخل شناسنامه اش بنویسیم،اما می تونیم یک کدوم باهاش ازدواج 

کنیم و یک کدوممون صیغه کنیم.

این ها داشتن در مورد من حرف می زدن؟ دستم و دور شیشه شیر حلقه کردم،خواستم بکشمش 

عقب و حرف بزنم که کیارش شیشه رو گرفت و اخم ریزی بهم کرد.

جرئت نکردم و آروم دست هام و ول کردم.

_لباسش و درست کن ببرم بشورمش،لباسش و تنش کنم.

کوروش سری تکون داد. 

_اتاقش دیگه تموم شده،فقط میز وسط مونده درستش می کنم.

کیارش سری تکون داد،شیشه شیر رو از دهنم درآورد و بغلم کرد،از اتاق بیرون رفت و در 

سرویس رو باز کرد. 

_اوممم..می شه حرف بزنم؟



من و روی آرنج دستش دمر خوابوند و شیر رو باز کرد. 

_می شنوم حرفت و،ولی اگه برای حاملگی ات باشه قبول نمی کنم. 

دستش و خیس کرد و آروم بین پام کشید. 

_خب تو که دختر داری..

با اخم وحشتناکش خفه شدم،می دونستم دوست نداره یادش به سایه بیوفته. 

بهشتم و چنگی زد. 

_اون دختر حتی اگه دختر من باشه،دختر زنیه که ازش متنفرم،نمی گم از دخترم بدم می یاد ولی 

مادرشم مهمه!می خوام بچه از تو داشته باشم،این و توی کله پوکت فرو کن. 

باسنم و باز کرد و با آب شست،توی این مدت خفه بودم و هیچی نمی گفتم.

روی تخت گذاشتتم و پماد و روغن رو برداشت،آروم صورتم و نوازش کرد. 

_درد زیاد کشیدی؛بعد یک سال سختت بود ولی منم حواسم بهت نبود!

لبخندی از حرفش روی لبم نشست،خودم و توی بغلش مچاله کردم!روغن رو انقدر بین پا و 

باسنم مالید که کامال دردم از بین رفت،پماد رو روی سوراخم مالید. 

_امشب پوشکت نمی کنم تا سوراخ های متورمت بخوابه،تا فردا خوب می شه.

دوباره لباس هام و تنم کرد و آروم پشت پلکم رو بوسید،از کارش غرق لذت شدم! همیشه 

مراقبت های بعد تنبیه رو دوست داشتم. 

مثل شی گران بها باهام رفتار می کرد. 

پستونکم رو شست و داخل دهنم گذاشت،آروم شروع به میک زدن کردم. 

اسباب بازی هام و دورم چید و لپم رو بوسید. 

_شبت بخیر دخترکم! 

دست  و پاهام و مثل نوزاد توی خودم جمع کردم،برق رو خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت. 

انقدر خسته بودم که زود خوابم برد.

از زبان کیارش

_تیمور می خوام سایه و آسا رو بیاری اینجا،می خوام آسا رو برای تست ببرم! 

تیمور چشمی گفت،قرار شد پس فردا سایه و آسا و مامان و بابا با اولین پرواز مشهد باشن. 

این روزا انقدر کار داشتم که نمی دونستم به کدومشون باید برسم.

کوروش روی مبل ولو شد. 

_خوب در رفتی ها! عین خاله زنک ها از صبح تا شب ظرف می شورم و غذا می پزم. 

خنده ام گرفت،راست می گفت همش توی آشپزخونه در حال کاری بود.



_کارها که اوکی بشه یه پرستار می گیرم برای خونه که مراقب شیرین هم باشه.

خمیازه ای کشید و سری تکون داد. 

_شام نمی خوری؟ 

لپ تاپ رو از کنارم برداشتم و روی پام گذاشتم. 

_نه اشتها ندارم،قبل اینکه بخوابی وسایل اتاقت رو سفارش بده فردا می خوام کارگر بگیرم که 

پایین و باال رو هم تمیز کنه. 

به حالت بامزه ای سرش رو خاروند. 

_وسایل طبقه ی پایین و باال رو اوکی کردی؟ قردادش امضا کردی؟ 

توی سایت وارد شدم.

_آره،همش اوکی هست نگران نباش،انقدرم حرف نزن.

با رفتن کوروش به اتاقش خونه کامال ساکت شده بود و تونستم به تمام کارهام که سفارش 

دادن وسایل اتاقم،دریافت ایمیل برای کارکردن توی بیمارستان بود برسم.

مثل اینکه همه چی داشت خوب پیش می رفت!شاید به خاطر پا قدم شیرین بود.

با صدای زنگ ساعت چشم هام و باز کردم ،چشم هام داغ داغ بود و اگه یکم دیگه می بستمشون 

آب از چشم هام جاری می شد.

بلند شدم و روی مبل نشستم،گردنم خشک شده بود!دستی به گردنم کشیدم و نگاهی به میز که 

وسایلم پخش و پال روشون بود انداختم.

گلوم درد می کرد،سرما خورده بودم!

دستی به صورتم کشیدم و برگه هام و داخل پوشه گذاشتم و بلند شدم،آروم در اتاق شیرین رو 

باز کردم و سرک کشیدم. 

انقدر خوشگل خوابیده بود که دلم می خواست بوسه بارونش کنم ولی می ترسیدم سرما بخوره.

در رو آروم بستم که بیدار نشه،سمتش رفتم و شلوارش رو خیلی آروم از پاش درآوردم. نقی زد 

و یکم تکون خورد و دوباره خوابید! 

شرت پاش نکرده بودم، الی بهشتش رو باز کردم و نگاهی کردم،کامال خوب شده بود ولی بازم 

برای اطمینان بیشتر یکم پماد رو آروم روی بهشتش و پشتش کشیدم. 

انقدر خسته شده بود و انرژیش رو از دست داده بود که بیدار نشد و تخت خوابیده بود! 

شلوارش رو پاش نکردم و پتو رو روش مرتب کردم که سرما نخوره،یکم شوفاژ رو بیشتر کردم 

و از اتاق بیرون رفتم.

در اتاق کوروش رو باز کردم،روی تشک در حالی که دهنش باز بود خوابیده بود. 



از وضعیتش خنده ام گرفت،خوبه که شیرین این وضعیت رو نمی بینه وگرنه قطعا ابهت کوروش 

به باد هوا می رفت. 

با لرزی که کردم در رو بستم و سمت آشپرخونه رفتم،از داخل سطل طالیی، قرص 

سرماخوردگی برداشتم و خوردم. 

سمت مبل رفتم و دراز کشیدم،این سرماخوردگی دیگه االن وقتش نبود. 

از زبان شیرین

با گرمی زیاد نقی زدم و پتو رو از روی خودم کنار زدم،رون پام رو خاروندم که با لختی بدنم 

نیم خیز شدم. 

شلوار پام نبود،حتما صبح اومده بودن باالی سرم.خمیازه ای کشیدم و شلوارم و پام کردم،هیچ 

صدایی از بیرون نمی یومد.

یعنی خواب بودن؟بعید می دونم! 

آروم از اتاق بیرون رفتم که دیدم کیارش روی مبل خوابه،تا االن خوابیده؟اون که صبح زود بلند 

می شد. 

سرم رو خاروندم و رفتم جلو،سعی کردم از لحن بچگونه ام استفاده کنم که خیلی خوشش 

می یومد.

_ددی ژونم؟پا نمی شی؟

لب هاش چقدر خشک و بی روح بود،ترسیده نزدیکش شدم و دستش و گرفتم که با داغی بدنش 

چشم هام گرد شد. 

بدجوری تب کرده بود!حاال من باید چیکار می کردم؟با ترس دوویدم سمت آشپزخونه و تشتی 

رو پر از آب کردم و دستمال تمیزی از داخل کشو برداشتم.

کنارش نشستم و شروع کردم به پاشویه کردنش. 

تقریبا دو ساعتی رو پاشویه کردم تا تبش کامال پایین اومد،دستی به صورت خیسم کشیدم و 

دستمال رو روی پیشونی اش گذاشتم. 

صدای کوروش بلند شد، آخه چرا انقدر خوابش سنگین بود؟ 

_شیرین کجایی؟

سرم رو با خستگی روی دست کیارش گذاشتم.

_اینجام،توی هال!

پله ی جداکننده ی سالن و هال رو پایین اومد. 

_چی شده؟



_بیدار شدم دیدم تب کرده،به زور تبش رو آوردم پایین. 

نفسش رو بیرون داد و سمت سطل قرص ها رفت، شیاف برداشت.

_برو توی اتاقت تا براش یه شیاف بزارم، بهتر می شه حالش!

ریز ریز خندیدم. 

_منم می خوام باشم خب. 

چشم غره ی بامزه ای رفت. 

_می خوای کیارش بفهمه جلوی تو شیاف گذاشتم براش و کله ام و بکنه؟ بدو توی اتاقت 

فسقلی! 

خندیدم و رفتم اتاقم،موهای بازم که دورم ریخته بود رو خرگوشی بستم و روی تخت نشستم. 

موبایلم رو برداشتم و وارد بازی شدم،مرحله ی دوم بودم که کوروش صدام کرد. 

_شیرین!بیا اینجا ناهار بخور.

گوشی رو پرت کردم اونور و دوویدم توی هال،کیارش بیدار شده بود و نشسته بود،کنارش 

نشستم. 

لب های خشک و صورت رنگ پریده اش و که دیدم بغض کردم،نگاهی بهم انداخت و بی جون 

لبخندی زد. 

_چیه جوجه؟قرار نیست بمیرم که!یه سرماخوردگیه زود خوب می شم.

واقعا دوست نداشتم اینجوری ببینمش،کیارش همیشه سرحال و محکم بود و اصال ضعیف 

بودنش رو دوست نداشتم.

کوروش قرص با یه لیوان آب سمت کیارش گرفت. 

_نبودی ببینی این فسقلی چه غصه ای برات خورد،تبت هم این خانوم کوچولو پایین آورد. 

کیارش قلپی آب خورد و نگاه خاص و مهربونی بهم انداخت،از خجالت عین لبو شده بودم که 

کوروش زد زیر خنده و کیارش ریز ریز خندید.

_خیلی خب بهتره من و تو بریم تا کیارش هم یکم استراحت کنه و حالش زودتر خوب بشه. 

سرم و تند تند باال پایین کردم،کیارش دوباره روی مبل دراز کشید. 

اینجوری که هم سردشه هم گردنش درد می گیره!سمت اتاقم رفتم و تشک و لحاف و بالشتم و 

برداشتم و اومدم روی قالیچه وسط هال پهن کردم. 

_ددی بیا اینجا بخواب،اونجا اذیت می شی. 

زیر نگاه نافذ کیارش داشتم ذوب می شدم،آروم روی تشک دراز کشید و منم لحاف و روش 

مرتب کردم.



سرفه ی کوتاهی کرد. 

_من خوب بشم یه جایزه پیش من داری!

لبخند نمکی ای زدم، می خواستم بگم تو فقط خوب شو من هیچی نمی خوام ولی هم خودم از 

خجالت آب می شدم هم کیارش پررو می شد.

کوروش برق هال رو خاموش کرد و سمتم اومد و بغلم کرد،محکم گردنش رو چسبیدم و از روی 

شونه اش به کیارش نگاه کردم. 

داخل اتاقم رفتیم،من و روی تخت آروم خوابوند.

_زخمای دیشبت که اذیتت نمی کنن جوجه؟

قیافه ام حالت متفکر گرفت،کیارش نیم نگاهی به صورت متفکرم انداخت. 

_فکر کردنت نشون می ده که درد نداره ولی من محض اطمینان برات روغن می زنم. 

شیشه ی کوچیک روغن رو برداشت و روی تخت، پشتم نشست،من و به خودش تکیه داد و یه 

دستش و دور کمرم حلقه کرد. 

_االن می رم برات ناهار می یارم بخوری،هفته ی دیگه باید بری ثبت نام دانشگاهت فسقل خانوم. 

لبخندی بخاطر دانشگاه زدم. 

با دست دیگه اش روغن رو بین پام مالید و آروم ماساژ می داد. 

_اونوقت منم مثل شماها می یام توی بیمارستان کار می کنم.

لبخندی زد و سری تکون داد،بعد اینکه ماساژ دادنش تموم شد آروم دمر روی تخت خوابوندتم. 

_االن می رم غذا بیارم بخوری،بعد پوشکت می کنم. 

چشم هام و باز بسته کردم.

_باشه ددی!

از اتاق بیرون رفت و منم توی این فرصت تحلیلی بین کیارش و کوروش انجام دادم.کوروش 

مهربون تر و دلسوز تر و همینطور دست پا چلفتی تر از کیارش بود،ولی کیارش خشن تر و جدی 

تر بود. 

هردوشون دوست داشتنی بودن،شاید اگه هردو خشن بودن من وضعم این نبود. 

لبم و آروم گاز گرفتم،فکر کنم عاشقشون شدم!اه اصال من چرا دارم این دو تارو تحلیل می کنم؟ 

سرم و به لبه ی تخت مالیدم. 

حوصله ام سر رفته بود،کیارش که مریض بود و قطعا همه ی کارها می یوفتاد روی دوش کوروش 

و اونم وقت نداشت با من بازی کنه.

کوروش قاشق غذا رو توی دهنم گذاشت و با دستمال دور دهنم و پاک کرد. 



_به چی فکر می کنی؟ 

دماغم رو خاروندم. 

_هیچی!حوصله ام سر رفته. 

بهش تکیه دادم و ملوس نگاهش کردم،لبخند جذابی زد و قاشق بعدی رو سمت دهنم آورد. 

_می تونی در مورد وسایل اتاقم نظر بدی که چجوری بچینمشون! 

فکر کردم، ایده ی بدی نبود.سری تکون دادم که قاشق بعدی رو سمتم آورد. 

_دیگه گشنه ام نیست.

اخم ریزی کرد. 

_هیچی نخوردی که!

با دیدن نگاه خر شرکی ام،چشم غره ای رفت و قاشق رو توی ظرف گذاشت،با دستمال دهنم و 

پاک کرد. 

_وایسا تا بیام پوشکت کنم. 

سینی رو برداشت و از اتاق بیرون رفت.

جیغی زدم و پریدم روی کول کوروش. 

_حساب نیست داری تقلب می کنی!آخه گل خرزه؟ خرزه علفه،گل که نیست،جر زن.

کوروش زبونی برام درآورد. 

_همینه که هست،خیلی ام حسابه،خودت ننوشتی بعد می خوای منم ننویسم؟بچه پررو! 

حرصی موهاش و کشیدم.

_ااا بچه ول کن موهام رو،دیوونه شدی دختر؟آخ کنده شدن بیا پایین. 

همینجور موهاش و می کشیدم که در باز شد و کیارش با دهن باز بهمون نگاه می کرد. 

آروم مشتم و باز کردم که کوروش سرش رو عقب کشید و در حالی که نفس نفس می زد عین ببر 

زخمی بهم نگاه کرد. 

_اینجا چه خبره؟خونه رو گذاشتین روی سرتون!

در اینجور مواقع طبق معمول خودم و عین خر شرک کردم،ولی قیافه هاشون همینطور جدی 

بود.مثل اینکه اوضاع خیط بود! 

خیلی ریز خودم و پشت بالشت گنده ی روی تخت قایم کردم. 

_بیا بیرون بچه پررو،که موهای من و می کشی آره؟ 

بهترین راه،فقط بچگونه حرف زدن بود. 

آروم سرم رو بیرون آوردم. 



_دوست داشتم،مگه بچه نوموتونه موهای ددی اش و بکشه؟ 

کوروش با لحنم یکم نرم شد،کیارش لبخندی روی لبش نشست و لبه ی تخت نشست. آروم سرم 

رو که از پشت بالشت بیرون آورده بودم نوازش کرد. 

_غذا خوردی عمر ددی؟ 

از حرفش دلم قیلی ویلی رفت،از آخر من توسط این دل وامونده رسوا می شم.

سرم و باال پایین کردم که اخمی روی صورتش نشست. 

_نمی دونی من از سر تکون دادن خوشم نمی یاد؟ پس اون زبون چیه توی دهنت؟

لبم و گاز گرفتم. 

_خوردم..ددی. 

با رضایت سری تکون داد،کوروش دستی بین موهاش که شلخته شده بودن کشید. 

_فردا مامان و بابا می یان،ما هنوز کارگر نگرفتیم. 

کیارش با کف دست به پیشونی اش کوبید. 

_فراموش کردم کال.

(یک ماه بعد) 

کتاب رو بستم و بدنم رو کش و قوس دادم،نگاهی به ساعت باالی سرم انداختم. 

درس ها انقدر سخت بود که تقریبا از دانشگاه اومدن پشیمون شده بودم،ولی از اینکه منم مثل 

کیارش و کوروش قراره پزشک بشم غرق لذت می شدم.

در یخچال رو باز کردم و آب معدنی رو برداشتم و سر کشیدم. 

بهتر بود برم یه سر بهشون بزنم که حال و هوامم عوض بشه،توی این یک ماه تونسته بودن 

خیلی پیشرفت کنن. 

لباس هام و تنم کردم و از ساختمون بیرون اومدم،داشتم در رو می بستم که صدای کیارش رو 

شنیدم:

_تو چرا انقدر احمقی سایه؟می گم تست DNA نشون داده اون بچه مال من نیست،نمی دونم از 

کی پسش انداختی بهتره بره یقه ی اون رو بگیری،یه بار دیگه شماره ات رو روی گوشی ام ببینم 

من می دونم و تو. 

لبخندی روی لبم نشست. 

لبم رو آروم گاز گرفتم و سر به زیر پله ها رو پایین رفتم، کیارش که پشت به من ایستاده بود با 

صدای پام به سمتم برگشت. 

_کی اومدی فسقلی؟



لب های خشکم رو با زبونم تر کردم. 

_االن اومدم،حوصله ام سر رفته بود. می شه توی مطبت با لپ  تاپ بازی کنم؟ 

سری تکون داد. 

_باشه! برو اتاق کوروش، من االن مریض دارم، پشت پرده برات کلی وسیله گذاشته.

ذوق زده سری تکون دادم و سمت در چپ که مال کوروش بود رفتم،در رو باز کردم! کوروش 

خیلی جدی داشت پرونده ای رومی خوند. 

پاورچین پاورچین جلو رفتم،در لحظه ی آخر که خواستم پخ کنم با همون سر پایین گفت: 

_زحمت نکش جوجه.

لب برچیدم و جلوی میزش وایسادم. 

_همیشه ضایع ام می کنی،اصال من باهات قهرم! 

نگاه کوتاهی بهم انداخت و خندید،پرونده رو بست و بلند شد. حقا که چقدر این روپوش سفید 

بهش می یومد. 

دستش و دور شکمم حلقه کرد. 

_شکمو خانم با یه بستنی شکالتی چطورن؟

یه چشمم و به نشونه فکر کردن بستم. 

_اومم..با خامه ی روش. 

متفکر سری تکون داد و تلفن روی میزش رو برداشت،به آبدارچی مطب خبر داد یه بستنی 

شکالتی گنده با خامه از بستنی فروشی سفارش بده. 

من رو روی پاش نشوند. 

_خب تا ساعت چهار فعال مراجع ندارم و می تونی انتخاب کنی که کارتون چی ببینی. 

کیف سیدی ها رو از داخل کشو برداشت و بهم داد،ورق زدم که گفت: 

_درس هات و خوندی؟

نگاهم بین باب اسفنجی و پلنگ صورتی مردد چرخید. 

_آره فقط باید شب مرور کنم،خسته شدم! همه ی زندگی ام یکنواخته.

لبخندی زد و لپم و کشید. 

_چون دختر خوبی بودی این خبر رو زودتر بهت می دم، قراره فردا صبح با یه جمع دوستانه ای 

بریم مسافرت.

با چشم های گرد شده از ذوق و هیجان سمتش برگشتم. 

_واقعا می گی؟ یا داری شوخی می کنی؟



با تقه ای که به در خورد حرفش نصفه موند، از روی پاش بلند شدم و به میزش تکیه دادم.

_بیا داخل. 

در باز شد و خانم تقریبا مسنی وارد اتاق شد،لبخند مهربونی به کوروش زد. 

_خوبی پسرم؟ 

کوروش با لبخند بلند شد و تشکری کرد، بستنی رو از دستش گرفت و به دست من داد، همینجور 

کنجکاو نگاهشون می کردم. 

خانومه با لبخند کوتاهی که به من زد از اتاق بیرون رفت، قاشق بستنی رو توی دهنم گذاشتم. 

_این خانمه کی بود؟

کوروش روی مبل نشست و دست هاش و زیر سرش گذاشت. 

_آبدارچی مطبه،کیارش استخدامش کرده. 

اوهومی کردم و قاشق بعدی رو توی دهنم گذاشتم،خندید و دستم و کشید. 

_بیا اینجا ببینم، دندون هات یخ نزنه عزیزدلم. 

لب برچیدم. 

_اگه فکر می کنی از بستنی ام می دم بخوری، سخت در اشتباهی! 

قهقه ای زد و من و توی بغلش چلوند،با غرولند قاشق بعدی رو توی دهنم گذاشتم. 

_همش مال خودت دخترکم، فقط بستنی ات و خوردی تشریف می بری باال، درست و تموم 

می کنی و بعدم وسایل هات و داخل چمدون می چینی. 

زبون خیسم رو روی لبم کشیدم. 

_خب کیا هستن؟ 

کوروش خمار به لب هام نگاه کرد،سرش رو نزدیکم کرد. 

_حاال می فهمی! 

لبش رو روی لب های خیسم گذاشت و با ولع بوسید، با یه دستم ظرف بستنی رو گرفتم و یه 

دستم رو پشت گردنش گذاشتم.

انقدر بوسید که داشتم نفس کم می یاوردم، آروم با دستم پشت گردنش زدم ولی حواسش نبود! 

دیگه داشتم جان به جان آفرین می کردم که گاز محکمی از لبش گرفتم.

آخی گفت و عقب کشید، اکسیژن وارد ریه هام شد و تازه فهمیدم چه غلطی کردم. 

با ترس نگاهش کردم، دستی به لبش که خونی شده بود کشید و بعد به خون روی دستش نگاه 

کرد. 

_من و گاز می گیری توله؟ 



ظرف بستنی رو از دستم گرفت و سمت یخچال کوچیک کنار اتاق رفت و ظرف رو توش 

گذاشت، جعبه ی روش رو برداشت و در رو قفل کرد. 

_زود شلوارت و بکش پایین، خم شو روی میز.

با بغض گفتم: 

_ببخشین..آخه..نفس کم آورده بودم. 

خونسرد سرجاش ایستاد. 

_من گفتم حرف بزنی؟ وقتی می گم شلوار پایین خم روی میز، یعنی همون ثانیه! بدون هیچ 

حرف اضافه. 

با ترس بلند شدم و شلوارم رو پایین کشیدم، روی میز خم شدم و بازوهام و حایل بدنم کردم. 

خدا به من رحم کنه، کوروش به اندازه ای که شوخ هست جدی هم هست. 

پوشکم رو باز کرد و انداخت سطل آشغال، از داخل جعبه پالگی برداشت. 

_می خواستم چربش کنم بعد بزارمش داخل مقعدت، ولی چون زیادی حرف زدی خشک می زارم 

داخلت.

از ترس جرئت نداشتم حرف بزنم، می دونستم اگه حرف بزنم چیز بدتری نصیبم می شه. سردی 

پالگ رو روی باسنم حس کردم. 

_کار بدی که کردی چی بود؟ 

هق زدم و دستم و جلوی دهنم گرفتم. 

_لبتون رو گاز گرفتم. 

اسپنک آرومی روی باسنم زد و با انگشتش سوراخ باسنم رو باز کرد. 

انگشتش رو دورانی دور سوراخم چرخوند. 

_االن چه حسی داری؟

هنوز فرصت تحلیل نداشتم با دست دیگه اش بهشتم و چنگ زد و تند تند مالید. 

آه و ناله ام بلند شده بود و نمی تونستم از لذت حرفی بزنم، بهشتم و چنگ زد. 

_چه حسی داری بیبی گرل؟ زودباش بهم بگو، حست رو می خوام بشنوم.

پیشونی ام رو روی میز گذاشتم. 

_آییی..حس..لذت..دارم! 

همینطور که بهشتم و تند تند می مالید،پالگ رو آروم وارد مقعدم کرد. از سوزشش میز رو چنگ 

زدم ولی بخاطر لذتی که با مالیدن بهشتم بهم می داد درد زیادی حس نکردم. 

بهم نزدیک شد و دستش و دور شکمم حلقه کرد و من و صاف کرد و به خودش چسبوند. 



_زود باش برای ددی بیا، بدو عشق ددی! 

از حرفش بیشتر تحریک شدم و آه و ناله ام بیشتر شد. 

_آیییی..ددی! 

یه انگشتش و داخل بهشتم کرد و تند تند تلمبه زد. 

_جونم؟ چندتا انگشت بکنم داخلت ارضا بشی عشق ددی؟ 

داشت باهام بازی می کرد، لعنتی. 

هم خجالت می کشیدم هم حس شهوت داشت دیوونه ام می کرد. 

_آییی..چهارتا انگشتت و بکن داخلم ددی. 

لبخندی روی لبش نشست. 

باالخره بعد مدت ها تونسته بود سد خجالت من و بشکنه. 

سه انگشت دیگه اش و همزمان وارد بهشتم کرد که یکم سوخت ولی بی توجه به دردش فقط 

دلم می خواست داخلم تلمبه بزنه.

همون موقع تقه ای به در خورد. 

_کوروش؟ چرا در رو قفل کردی؟ 

از شهوت به ساعدش که دور شکمم حلقه شده بود چنگ زدم. 

_دارم بیبی گرل رو تنبیه می کنم. 

هووف کیارش رو شنیدم. 

_خیلی خب، زیاد اذیتش نکنی واسش خوب نیست. 

و صدای قدم هاش نشون داد رفته. 

حرکت دستش و تند تر کرد و الله ی گوشم و گاز گرفت. 

_نمی خوای برای ددی بیای؟ 

گردنم رو لیسی زد که توی دستش لرزیدم و ارضا شدم. نفسم رو بیرون دادم، دستش و از 

بهشتم بیرون آورد. 

_آفرین دختر حرف گوش کن من! امروز خیلی دختر خوبی بودی.

دستش رو که با آبم لزج شده بود روی بهشتم کشید. 

_پوشکت نمی کنم، می ری باال بدون شلوار و شرت به حالت روی شکم درس می خونی، می خوام 

مقعدت رو که با پالگ پر شده ببینم توی دوربین، باشه عشق ددی؟ 

با خجالت سرم رو محکم به سینه اش تکیه دادم.

_باسنت و رو به دوربین می زاری، وگرنه بیام باال بیست تا اسپنکت می کنم، دخترخوبی باش! 



شلوارم رو پام کرد و آروم شکمم رو بوسید. 

_برو عزیزم. 

بخاطر پالگ درشتی که داخل مقعدم گذاشته بود لنگ می زدم،از اتاق بیرون رفتم خواستم برم 

که کیارش بیرون اومد. 

_بیا داخل اتاقم شیرین! 

ای وای حتما یه کار دیگه هم می خواست باهام انجام بده، کیارش رو به منشی گفت: 

_مراجع بعدی وقتش کیه؟ 

نگاهی به ساعت کرد. 

_بیست دقیقه ی دیگه می یان. 

سری تکون داد، با وارد شدنم در اتاق رو بست. 

_کوروش پالگ گذاشت واست؟ 

با بغض سری تکون دادم که مشکوک گفت: 

_توی بهشتت یا مقعدت؟

حاال انگار چقدر فرق داشت، به باسنم اشاره کردم! نفسش رو بیرون داد. 

_خیلی خب برو باال، کوروش بهت برای مسافرت گفت؟ 

با ذوق سری تکون دادم، لبخندی زد و پیشونی ام رو بوسید. 

_برو درست و بخون، وسایلتم جمع کن. 

چشمی گفتم و لنگ لنگ کنان هرجور بود خودم و داخل خونه انداختم، وارد اتاقم شدم، داخل 

اتاقم دوربین گذاشته بودن. 

شلوارم رو درآوردم و باز از اتاق بیرون رفتم، توی راهرو جلوی آینه ایستادم و الی باسنم و با دو 

دست باز کردم. 

پالگ مشکی درشتی داخلم بود و دور سوراخم یکم قرمز شده بود.

لیوان آب برداشتم و به اتاق رفتم، وسایلم رو روی زمین گذاشتم و لخت پشت به دوربین روی 

زمین به شکم دراز کشیدم. 

ذهنم رو مشغول درس خوندن کردم و از پالگ داخلم یادم رفت. 

کوروش زیر شکمم رو باال آورد. 

_باید زور بزنی دختر قشنگم، پالگ و چرب نکردم نمی یاد بیرون! 

هقی زدم و دستش و چنگ زدم. 

کیارش دستش و با حوله خشک کرد. 



_نازنازی بابا، یکم زور بزن، فردا برات لواشک می خرم بخوری. 

دلم هوس لوس شدن کرده بود و االن خیلی خریدار داشت، کیارش پشتم نشست و آروم کمرم 

رو نوازش کرد. 

_االن درش می یارم، فقط یکم زور بزن، چجوری می خوای زایمان کنی دختر پس؟

کوروش نوک بینی ام و بوسید، یکم زور زدم که کیارش با دو انگشت پالگ و از داخلم بیرون 

کشید. 

باسنم به حدی سوخت که زدم زیر گریه، کیارش بغلم کرد و گهواره ای تکونم داد. 

_دختر لوس من، براش به به بیارم بخوره.

کوروش بلند شد و چند لحظه بعد با شیشه شیر برگشت، سر شیشه شیر رو که داخل دهنم 

گذاشت مزه ی عسل باعث شد تندتر میک بزنم. 

کیارش به چمدون وسط اتاقم اشاره کرد. _وسایلش رو جمع کن بزار بیرون. 

نگاهم کرد و پشت پلکم و بوسید که بدنم لرزید. 

_فردا همه کسایی که اونجائن ددی یا مامی ان، توهم لیتل من و کوروشی، با لیتل های پسر اصال 

جور نمی شی! باشه شیرینکم؟ 

اصال دلم نمی خواست شیشه شیر رو از دهنم دربیارم، سری تکون دادم. 

_اونجا لباس های پوشیده تنت می کنم، ولی بعضی وقت ها با لیتل ها تو یه اتاقی، نزاری به بدنت 

دست بزنن! 

بازم سری تکون دادم که خوبه ای گفت. بلند شد و من رو روی تخت گذاشت.

شیشه شیر رو که خالی شده بود از دهنم بیرون کشید و دمرم کرد. 

_االن یکم پماد بزنم واست،صبح اول سوندت می کنم بعد می ریم. 

سوند چی بود دیگه؟ 

گیج خواب بودم که اصال نفهمیدم چی شد!
******

تقال کردم ولی کوروش من و توی بغلش گرفت و کیارش سر سوند رو باالی بهشتم زد. 

_آروم باش عزیزم، اینجوری باعث می شه فقط درد بیشتر بکشی، این سوند برای راحتی خودته.

دستش و گاز گرفتم که عصبی عقب کشید. 

_چرا همش گاز می گیری، وحشی شدی؟ 

کیارش اخم غلیظی کرد که به خودم لرزیدم، سر سوند رو که خالی شده بود ازم بیرون کشید. 

_برو سرنگ فلفلی بیار، وقتی یکساعت بهشت و مقعدش و از فلفل پر کردم می فهمه چیکار کنه.

با بغض نگاهش کردم. 



_ببخشین..دست خودم نبود. 

کوروش با سرنگ و یه عالمه فلفل برگشت، هق هق کردم. تا چندثانیه دیگه بهشت و مقعدم 

می سوخت، باید این عادت گاز گرفتن رو می زاشتم کنار. 

کیارش سر سرنگ رو که بدون سوزن بود داخل بهشتم کرد. 

_توی چشم هام نگاه می کنی، تا وقتی که بدنت و از سوزش به تخت می کوبی حق نداری 

چشم هات و از توی چشم هام برداری فهمیدی؟ 

با ترس گفتم: 

_چشم ددی! 

کوروش با زنگ خوردن گوشی اش از اتاق بیرون رفت، کیارش به چشم هام زل زد و با خونسردی 

محتوای فلفلی داخل سرنگ رو وارد بهشتم کرد. 

چسب نازکی روی بهشتم زد. 

_لپ های باسنت و با دستت باز کن.

با ترس همونطور که نگاه به چشم هاش می کردم لپ های باسنم و آروم باز کردم. 

کیارش یه سرنگ دیگه رو کامل داخلم ریخت و چسب زد. 

روم خم شد و به چشم هام زل زد. 

_هربار که چشم هات و ازم بگیری نوک سینه ات و می پیچونم، بهم بگو چه حسی داری؟ زود! 

سوزش بهشتم شروع شده بود. 

_آیی..بهشتم می سوزه ددی!غلط کردم.

لبم رو با ولع بوسید و با چشم هاش که مثل همیشه خونسرد بود بهم زل زد، عقب کشید یکم و 

با لذت نگاهم کرد. 

سوزش زیاد شده بود طوری که خودم رو تکون می دادم. 

_آیی..ددی هرکار بگی می کنم،توروخدا! دارم می سوزم! 

ده دقیقه با لذت بهم نگاه کرد، با درد چشم هام و بستم که با پیچوندن نوک سینه ام وحشت زده 

چشم هام و باز کردم. 

چشم غره ای رفت و چسب ها رو باز کرد. 

_برو دست شویی خودت و آب بکش بیا پوشکت کنم، بار آخرته گاز می گیری ها!

عین میگ میگ دوئیدم داخل سرویس و سریع خودم و شستم، آخیش راحت شدم. 

با دستمال خودم و خشک کردم و بعد شستن دست هام بیرون اومدم، کوروش سمتم اومد. 

_الی پاهات و باز کن. 



با ترس الی پام و باز کردم، نگاهی به سوراخ باسن و بهشتم انداخت. 

_خیلی خب، تمیز شستی! برو کیارش پوشکت کنه.

بعد اینکه کیارش پوشکم کرد،سمت کمدم رفت، در حالی که از رگال یه ست لباس در می یاورد 

گفت: 

_لباس های خنک برداشتی که؟ چون اونجا هوا گرمه، می پزی! 

سرم و باال پایین کردم. کیارش رگال رو روی تخت گذاشت و رو به کوروش گفت: 

_زنگ نزدن بچه ها؟ 

صدای کوروش از هال بلند شد. 

_چرا زدن، گفتن توی فرودگاه منتظرن.

کیارش سری تکون داد و لباس ها رو تنم کرد و همچنان که مثل همیشه در حال نصیحت کردنم 

بود،آژانس خبر کرد.

فصل ششم،از زبان شیرین

مهدی لبخندی مهربون زد که دلم گرم شد. 

_این نیال است لیتل کوچولو و شیطون من! 

نیال در حالی که برق شرارت توی چشم هاش می درخشید،دستم و گرفت و تکون داد. 

_از آشناییت خوشبختم.

کیارش مچ دستم رو گرفت. 

_خب اگه باهمه آشنا شدی،بهتره بریم که دیر نکنیم دیگه.

کال به جز کیارش و کوروش،چهارتا ددی و یک مامی بود،و سه تا لیتل دختر و دوتا لیتل پسر 

بودن.کیارش تلفن رو سمتم گرفت. 

_مامانه!می خواد باهات حرف بزنه.

گوشی رو از دستش قاپیدم و جلوتر رفتم،با دیدن این واکنشم خنده ی آرومی کرد. 

_سالم نوشین جون،خوبین؟بهادرخان خوبن؟ 

صدای پر مهر نوشین جون بلند شد. 

_آره عزیزم همه خوبن!تو خوبی؟هنوز نرفتین عزیزم؟

نگاهی به کوروش که داشت چمدون ها رو تحویل می داد انداختم، و آروم سمت کیارش حرکت 

کردم.

_نه هنوز،تازه می خوایم سوار بشیم. 

_باشه عزیزم،مراقب خودتون باشین!



چشمی گفتم و خداحافظی کردم،موبایل رو سمت کیارش گرفتم، دستش و از جیبش درآورد و 

موبایل رو گرفت. 

_چی گفتین؟ 

شونه ای باال انداختم. 

_هیچی!گفت مراقب خودمون باشیم. 

ابرویی باال داد و دستم و گرفت و سمت کوروش رفتیم،کوروش آخرین چمدون رو که تحویل 

داد سمتمون اومد. 

_بریم،باید بریم طبقه ی پایین.

در حالی که از شیشه ی کوچیک هواپیما به زمین نگاه می کردم،مچ دست کوروش که کنارم 

نشسته بود چنگ زدم. 

کوروش با دست دیگه اش دستم رو نوازش کرد.

_می خوای بیای وسط بشینی؟ 

ولی شوق بلندشدن هواپیما بهم اجازه نمی داد،سرم و باال پایین کردم.آروم روی دستم و با 

شصتش نوازش کرد. 

_من و کیارش اینجا پیشتیم،از هیچی نترس.

اگه می خواستم با خودم رو راست باشم نقطه ی امنم بغل کوروش و کیارش بود،هرچقدر که 

خودشون تنبیه های لذت بخشی بهم می دادن در عین حال اجازه نمی دادن بقیه ناخنشون به من 

بخوره! 

با بلند شدن هواپیما با ترس چشم هام و بستم و بدنم و جمع کردم.

با صدای خنده ی آروم کیارش الی چشمم رو باز کرد،گوشی اش رو سمتم گرفته بود و داشت ازم 

فیلم می گرفت. 

لب هام و جمع کردم. 

_نامرد! 

کوروش در حالی که لبخند محوی داشت آروم دست کیارش رو پس زد. 

_اذیتش نکن. 

کیارش موبایلش رو داخل جیبش گذاشت و بهم چشمکی زد. 

_بعدا یادگاری می شه فسقلی.

با دیدن شماره پنج تاس،لب و لوچه ام آویزون شد،کوروش خندید. 

_نمی شه..تقلبه! 



کیارش زبونی روی لب هاش کشید و ضربه دو انگشته ای رو پیشونی ام زد. 

_چه تقلبی؟منچ کامپیوتری کجاش تقلب داره؟ فقط شانسیه،بزن!

ایشی کردم و زدم که صدای توی هواپیما نشون داد می خوایم بشینیم،با استرس عقب کشیدم و 

کمربندم رو بستم. 

من تاحاال سوار هواپیما نشده بودم و خیلی ترس و هیجان داشتم.

کوروش موبایلش رو داخل جیبش گذاشت. 

_کدوم هتل قراره بریم؟ 

کیارش بطری آب توی دستش رو سرکشید و در حالی که در بطری رو می چرخوند گفت: 

_هتل داریوش!

کوروش سری تکون داد،وقتی هواپیما نشست با پیاده شدنمون کیارش رفت تا چمدون ها رو 

تحویل بگیره و کوروش داشت با تلفن حرف می زد. 

نیال کنارم نشست و با شیطنت به عرق های روی صورتم نگاه کرد. 

_دختر داری می پزی که.

لبخند محوی زدم.

_آره،خیلی گرمه،نمی دونستم انقدر هوای اینجا گرمه.

نیال کیفش رو باز کرد و دستمالی درآورد. 

_مگه تا حاال نیومدی کیش؟ 

دستمال و سمتم گرفت،عرق های پیشونی ام و پاک کردم و سرم و باال دادم.

_اومم..من بیست سالمه،دانشجوی زبان فارسی ام تو چند سالته؟

گوشه ی لبم رو گاز گرفتم.

_منم نوزده ام دارم می رم توی بیست،دانشجوی پرستاری ام! 

چشم هاش برقی زد و سوتی کشید. 

با خجالت چشم هام و دزدیدم و دنبال کوروش گشتم.

مهدی نزدیک ما شد. 

_نیال،چرا کالهت و سرت نکردی؟مگه نگفتم سرت کن صورتت می سوزه؟ 

نیال با مظلومیت نگاهش کرد و سریع کاله دستش و روی سرش گذاشت. 

_ببشید..ددی!

مهدی هووفی کشید. 

_از دست تو دختر!ببینم برداشتی تنبیه داری.



و ازمون دور شد،نیال اداش و درآورد. 

_بداخالق.

لبخندی زدم، زیاد نمی تونستم باهاشون جور بشم ولی نمی دونم چرا،وقتی توی موسسه کار 

می کردم با همه جور بودم.

لبه ی شالم رو روبروی صورتم تکون می دادم تا از شدت گرما کمتر بشه ولی انگار با این کار 

بیشتر تشدید می شد. 

کیارش با چمدون ها اومد. 

_خب بریم دیگه.

سام در حالی که با دستش سایه بون گرفته بود به ون ها اشاره کرد. 

_بریم سوار شیم زودتر. 

کوروش دستم و گرفت،چندثانیه بعد آفتاب از چشمم خارج شد و نگاهم به کاله کپی افتاد که 

کوروش برام گذاشته بود. 

_برنزه دوست ندارما،لیتل باید سفید باشه بزاریش الی نون روش شکالت بریزی!

با دهن باز به توصیفاتش که با شیطنت می گفت نگاه کردم، دستم رو گرفت و کشید. 

سوار ون شدیم و ما آخر نشستیم. 

با خستگی سرم رو روی شونه ی کیارش گذاشتم،کاش انقدر هوا گرم نبود.

کیارش نگاه مهربونی بهم انداخت و آروم سرم رو نوازش کرد،بادبزن سیامک رو از دستش کشید 

و آروم بادم زد. 

سیامک اعتراضی برگشت سمتمون. 

_چرا وسایل من و می دزدی؟ 

کیارش نگاه چپه ای بهش انداخت.

_کمتر مثل خاله زنک ها خودت و باد بزن عن آقا.

سیامک چشم غره ای رفت. 

_گرما انگار خاله زنک و غیر خاله زنک می شناسه.. 

و رو به راننده داد زد: 

_آقا کولر رو روشن کن،ما تا هتل ذوب شدیم.

راننده درجه کولر رو باال برد و سیامک باالجبار کالهش رو برداشت و خودش و باد زد. 

نیال که توی بغل مهدی نشسته بود بهم چشمک زد،خنده ام گرفته بود. 

_به چی می خندی؟



نگاهم و به کیارش دادم که با پایین اومدن بادبزن توی دیدم قرار می گرفت و با باال دادن بادبزن 

از دید خارج می شد. 

_هیچی!امشب می ریم دریا رو ببینیم؟

کوروش تره ای از موهام رو که از شالم بیرون اومده بود داخل شال کرد. 

_آره عزیزم،هرجا تو بخوای می ریم. 

سیامک چون یه صندلی با ما فاصله داشت و کامال به حرف های ما مشرف بود، بدون اینکه 

برگرده گفت: 

_ما هم که اینجا کشکیم!

کوروش سری تکون داد. 

_دقیقا.

آرش که لیتل سیامک بود با بغل شدنش توسط سیامک درحالی که آروم پستونکش رو میک 

می زد به ما زل زد. 

کیارش اخمی کرد و با دو انگشتش به پیشونی  اش زد.

_به چی با اون چشم های وزغیت نگاه می کنی؟ 

کوروش هم اخم کرد و لگدی به صندلی سیامک زد.

_هووی!بچه ات داره بچه مارو می خوره. 

از غیرتی شدنشون غرق لذت شدم. سیامک که با لگد کوروش یکم به جلو پرت شده بود آروم 

آرنجش و مالید. 

_وحشی! حاال انگار بچه اشون کی هست. 

و مشغول آرش شد، سام درحالی که قطر ه های عرق روی صورتش رو پاک می کرد سمت ما 

برگشت. 

_بسه دیگه!تو این گرما شماهم وقت گیر آوردین.

کیارش در رو بست و کالهش رو از روی سرش برداشت. 

_خیلی خب،یکم استراحت کنین شب بریم دریا،شیرین دلش دریا می خواد. 

با ذوق جلو رفتم و بغلش کردم،مات شده بود و کاری نمی کرد،این و از ثابت موندش فهمیدم. 

باالخره دستش دور کمرم نشست و من و باال کشید،صورتم مماس با صورتش شد. 

_خب خانم کوچولو،بهتر نیست بابت اینکه بدون اجازه از دست نیال کیک گرفتی خوردی،تنبیه 

بشی؟ 

لب هام و جمع کردم. 



_آخه..نیال دوستمه. 

کوروش خودش و روی تخت پرت کرد و در همون حال دکمه های پیرهنش رو باز کرد. 

_مگه ما گفتیم دوست نداشته باش؟یه دختر خوب،بابت غذا و کارهاش از ددیش اجازه 

می گیره،مگه نه؟ 

کیارش من و روی تخت دراز کرد. 

_االنم تنبیه می شه تا یادش بمونه،ولی چون آوردیمش مسافرت،می زاریم خودش انتخاب کنه. 

کیارشم کنارم دراز کشید و دستش و از شلوارم رد کرد و پوشکم و باز کرد. 

کوروش هم که بدنش لخت بود کنارم دراز کشید. 

کوروش شلوارم و پایین کشید و در همین حین که کیارش پوشکم و در می یاورد گفت: 

_خب ببینم،پالگ دوست داری یا رابطه مقعدی؟ 

ناخنام و آروم جویدم،ترس یکم داشتم ولی می دونستم بعدش کلی بهم می رسن که حتی یادم 

می ره دردی هم وجود داشت.

_رابطه مقعدی چیه؟ 

کیارش دستی روی رون سفیدم کشید. 

_یعنی دیلدو می زاریم پشتت. 

کوروش هومی کرد. 

_می تونم یه سوال بپرسم؟ 

کیارش سری تکون داد،دستش و روی بهشتم گذاشت و شروع به مالیدن کرد. 

_آه..راه دیگه ای..آیی..نیست؟ 

کوروش سمت چمدون رفت و کیارش به چمدون خودش اشاره کرد.

_وسایل توی چمدون منه..

حرکت دستش و تند تر کرد و با خونسردی یه انگشتش و داخلم کرد،همیشه زیر نگاه هاشون که 

منتظر ارضا شدنم بودن از خجالت آب می شدم. 

کیارش به چشم هام خیره شد. 

_امشب می خوام ببینم چقدر توان داری که ارضا بشی،هروقت حالت بد شد کافیه کلمه امنت رو 

بگی. 

با حرفشون ترسم بیشتر شد،خواستم خودم و عقب بکشم که مچ پاهام و با یه دستش گرفت و 

انگشت دومشم داخلم کرد.



از شدت شهوت نمی تونستم تکون بخورم و فقط کمرم و به تخت می کوبیدم،کوروش ماژیکی 

برداشت و یکم سرش و چرب کرد و روی سوراخ باسنم فشار داد. 

_هیش دختر کوچولو..هرچقدر بیشتر ازمون بخوای که پارت کنیم،زودتر ارضا می شی. 

ماژیک رو تند تند داخل باسنم جلو و عقب کرد،واقعا دلم می خواست که باهام رابطه داشته 

باشن. 

نیاز داشتم بهشون که تن داغشون رو به بدنم بکوبن،ولی انگار قصد داشتن خودم درخواست 

کنم. 

با شهوت خودم و تکون دادم،کیارش انگشت سومش و داخلم کرد و تلمبه زد. 

_بگو چی می خوای دخترم..

خجالت و گذاشتم کنار،انقدر شهوت بهم غلبه کرده بود که حد نداشت. 

خوب بلد بودن چجوری بدنم و به بازی بگیرن،بدن منم که بی جنبه بود، توی این ماه فقط دوبار 

باهام رابطه داشتن و بقیه اش تنبیه ساده بود. 

دلم شدیدا می خواستشون.

نیم خیز شدم و دستم و دور گردن کیارش حلقه کردم،بدون تغییری همونطور که با انگشتش 

داخلم تلمبه می زد بهم خیره شد. 

_شما..شما رو می خوام. 

لبخند محوی روی لبش نشست،آروم دستش و از داخلم بیرون کشید و رو به کوروش اشاره 

کرد. 

_پس دوست داری زیر ددیا جر بخوری؟ 

با ولع لبم و بوسید و روی کوروش تنظیمم کرد،کوروش باسنم و چرب کرد و آلتش و داخلم 

فرستاد، همونطور که داخلم تلمبه می زد با درد به کیارش که داشت لباس هاش و در می یاورد 

خیره شدم.

می دونستم بدش می یاد چشم هام و ازش بگیرم،پس بهش خیره شدم.روم دراز کشید و زبونش 

و روی لبم کشید. 

_بزار سوراخت و چرب کنم،انقدر حواسم و پرت کردی یادم رفت. 

کوروش دستش و روی سینه ام مالید و الله ی گوشم و گاز گرفت که آهی کشیدم. 

کیارش با وازلین سوراخ جلوم و چرب کرد و آروم داخلم فرستاد،آلتش انقد بزرگ بود که هربار 

تا مرز پاره شدن می رفتم. 



روم خم شد و منم دستام و دور کمر لختش حلقه کردم،وقتی داخلم تلمبه زد از شدت شهوت و 

درد چشم هام سیاهی رفت.

به چشم های پر دردم زل زد و لب هام و با ولع مک زد،طوری می خورد که انگار اولین باره باهام 

رابطه دارن. 

با اینکه هر هفته تنبیه می شدم و ماهی دو یا سه بار باهاشون رابطه داشتم،بازم دردش برام 

عادی نمی شد. 

بدنم خیس عرق شده بود که کیارش با آه بلندی ارضا شد و بهشتم از آبش داغ شد. روم دراز 

کشید و گردن خیسم رو بوسید. 

_عالی بودی کوچولو. 

کوروش هم ارضا شد و سوراخ پشتتم گرم شد،بی حال به سقف سفید اتاق خیره شدم. 

کیارش بلند شد. 

پالگی رو برداشت و خواست داخل بهشتم کنه که نیم خیز شدم. 

_نه..توروخدا..

کوروش محکم گرفتتم و کیارش پالگ و به بهشتم مالید. 

_این و دو ساعت می زارم تا آبم از بهشتت بیرون نریزه،بعدش با باسنت کار دارم. 

پالگ و آروم داخلم کرد ولی بازم با درد دست کوروش و چنگ زدم. 

کوروش نازم کرد. 

_چیزی نیست شیرینکم،االن می ره داخلت و تموم می شه،بعدش ببینیم سوراخ پشتت چند مرده 

حالجه!

وقتی کامل داخلم کرد جیغ خفه ای کشیدم که دمر روی تخت خوابوندنم و چندتا اسپنکم 

کردن،کیارش پارچه سیاهی روی چشمم بست. 

_دوباره تکرار می کنم،کلمه امنت و می گی،ببینم از حال رفتی و کلمه ات و نگفتی تا یه هفته 

محبت و ناز کردن در کار نیست. 

خیسی لبی رو روی گردنم حس کردم و بعدش صدای کوروش بلند شد. 

_بعدش دخترکمون تا یه هفته استراحته و توی بغل ددیاش لم می ده و ناز می کنه.

لبخندی روی لبم نشست. 

اگه یکم دیگه تحمل کنم، بعدش تموم می شه. ولی اینکه پارچه روی چشمم بسته بودن و 

نمی دونم چی به چیه داشت عذابم می داد. 

با دستشون الی کپالم و باز کردن،صدایی ازشون در نمی یومد و من و بیشتر می ترسوند. 



کیارش روی باسنم اسپنک زد. 

_دیواراش عایق نداره،اگه نمی تونی کنترل کنی داخل دهنت گگ بزارم.

با درد صورتم و به مالفه تخت فشار دادم. 

_می تونم کنترل کنم.

با یه دست مچ دستام و گرفتن و بدنم و درحالی که دمر بودم به کمرم نزدیک کردن. 

نفسم رو بیرون دادم و آروم به خودم دلداری دادم،با سردی و نوک گرد چیزی خودم و منقبض 

کردم. 

_شل می کنی یا انقد کپالت و می کشم تا سوراخت جر بخوره.

با ترس خودم و شل کردم. 

آروم داخلم کردن و با روشن ویبره جیغم و توی بالشت خفه کردم.

_آییی..ددی توروخدا..آخ حاظرم..هرکار بگین بکنم..

دستی روی قوس کمرم کشید. 

_برای یبوستت خودت که می دونی چکار کنی؟ منتظرم!وگرنه دوباره می زارم داخلت. 

با درد چشم هام و به هم فشار دادم. 

منظورش تنقیه با شلنگ بود،درد آب رو تا روده هام حس می کردم ولی بعدش جوری 

دستشویی ام تنظیم می شد که انگار نه انگار من یبوست داشتم. 

_چشم..فقط چشم هام و باز کنین.

_کوروش چشم هاش و باز کن،ببرش داخل سرویس تا من بیام. 

کوروش چشم هام و باز کرد،بدن خیس عرقم رو بغل کرد و سمت توالت رفت. 

_پالگ و در می یارم از داخلت،ولی جم نمی خوری،می خوام هر دو سوراخت پر باشه. 

کیارش پالگ و از داخل بهشتم بیرون کشید که با درد به توالت فرنگی مشت زدم. 

کیارش به کوروش نگاه کرد. 

_بیا با دستت داخل بهشتش تلمبه بزن، منم از پشت تنقیه اش می کنم.

با درد چنگی به شونه اش زدم. 

کیارش سرش و خم کرد و گوشش و جلوی دهنم گرفت. 

_می شنوم..

با درد زمزمه کردم: 

_مرسی که امروز باهام بودین..ددی! 

با رضایت سری تکون داد،باسنم و بلند کرد و سر شلنگ رو با وسواس داخل باسنم گذاشت. 



آروم شیر اب رو باز کرد و وقتی تنظیم شد شدتش و بیشتر کرد. 

با درد لبم و گاز گرفتم و کوروش در همین حین داخلم تلمبه زد. 

آب و ته روده هام حس می کردم و حالت تهوع بهم دست داده بود. 

_آیی..ددی االن باال می یارم.

کمرم و محکم گرفت. 

_تحمل کن وگرنه یبوستت بدتر می شه و سوراخت پاره می شه،یکم تحمل کنی خوب می شی.

با بیحالی ده دقیقه توی بغلش ولو بودم،تنقیه ام که تموم شد شیرآب رو بست و بغلم کرد. 

آروم گردنش و بوسیدم. 

_ممنون ددی! 

با کمک کوروش بدنم و شستن و با مالیمت روی تخت خوابوندنم،بعد زدن پماد و روغن برام 

الالیی خوندن تا خوابم برد.

از زبان کوروش

شیشه شیر رو تکون دادم تا عسل با شیرگرم شده مخلوط بشه. 

_ساعت هفته،بیدارش کن که ببریمش دریا تا دیر نشده. 

کیارش دو دکمه ی پیرهن سفید جذبش رو طبق معمول باز گذاشت و در حالی که ساعت رو به 

مچ دستش می بست سمت شیرین رفت. 

آروم روی چشم هاش و بوسید. 

_نمی خوای چشم هات و باز کنی،عشق ددی؟ 

شیرین آروم چشم هاش رو باز کرد و خمیازه ای کشید،در همین حین بدنش رو هم کشید که 

کیارش دستش و دور کمرش حلقه کرد و مواظب بود که بدنش نگیره. 

دمای شیر رو تست کردم و سمتشون رفتم،کنارش نشستم و شیشه رو روی لبش گذاشتم که با 

شوق میک زد،کیارشم اونور نشست و آروم نازش کرد.

کیارش رگال لباسی رو از داخل کمد برداشت،یه شلوار راه راه مشکی سفید با تاپ نخی 

سفید،مانتوی بلند و کفش و شال مشکی هم تن شیرین کرد. 

شیرین بلند شد و سمت کیف لوازم آرایشی اش رفت،خونسرد نگاهش کردم. 

_حق آرایش کردن نداری،همینجوری خیلی هم توی چشم هستی.

دستش که سمت کیف لوازم آرایشی رفته بود از حرکت ایستاد،از این همه ابهتم ابروم و باال 

دادم. 

کیارش به آینه تکیه داد و همینطور که خیره به شیرین بود، گفت: 



_بچه ها نمی خوان بیان دریا؟ 

خم شدم تا روی کفشم و واکس بکشم،در حالی که در واکس رو باز می کردم سری تکون دادم. 

_پیام دادم به همشون،مهدی گفت نیال یکم مسموم شده،سیامک گفت می یاد ولی آرش خوابه، 

نازی گفت می یاد با لیتلش بقیه هم هنوز جوابی ندادن. 

کیارش اخمی کرد و تکیه اش و از آینه برداشت و سمت شیرین که داشت تالش می کرد بند 

کفشش رو بنده رفت. 

_چه بهتر که سیامک اون لیتل چشم دریده اش و نمی یاره،توهم بجنب که بریم دیگه.

دونفریمون کنار شیرین وایسادیم و دستش و گرفتیم، در حالی که ردیف دندون های قشنگش و 

نمایش گذاشته بود باهامون از پله ها پایین اومد و قسم خوردم همیشه و تا آخر حامی اش 

باشم.

از زبان شیرین

انگشتم و روی ماسه ها به حالت قلب کشیدم،هوا تاریک شده بود و تازه یکم هوا سردتر شده 

بود. 

با حس حضور کسی سرم و باال آوردم،با دیدن کوروش لبخند زدم که خم شد و به قلبی که 

کشیده بودم نگاه کرد. 

_این قلب مال کی هست حاال؟

زبونم رو درآوردم. 

_مال خودمه!

نگاه خاصی بهم انداخت که دلم زیر و رو شد، چی داشت به سر من می یومد؟آروم شصتش و 

روی لب هام کشید و منم مسخ شده نگاهش کردم. 

با نیشگونی که از لبم گرفت آخی گفتم و مشتی به سینه اش زدم که خندید. 

_که مال خودته آره؟ این قلب باید مال من و کیارش باشه،مفهومه؟

آروم لبم و مالیدم و چپ چپ نگاهش کردم. 

_خیلی بدجنسی،باهات قهرم. 

چشم هاش و تصنعی گرد کرد و در حینی که جلو اومد گفت: 

_مثل اینکه دوباره باید یه نیشگون دیگه بگیرم.

چشم هام گرد شد،با جیغ بلند شدم و سمت کیارش که داشت با بادبزن آتیش جوجه ها رو تنظیم 

می کرد دوئیدم. 

بغلش کردم که یه سانت هم تکون نخورد و آروم دست آزادش رو روی موهام کشید. 



_چی شده خانم کوچولو؟ 

سرم و به پهلوش مالیدم و به کوروش که نگاهم می کرد و می خندید نگاه کردم. 

_ددی،ددی کوروش اذیتم می کنه. 

آروم سرم و باال آوردم تا واکنش کیارش رو ببینم،کیارش چشم غره ای به کوروش رفت. 

_انقد بچه ام و اذیت نکن!برو بقیه رو صدا کن،جوجه ها آماده اس همینجا بخوریم.

بعد خوردن شام دوباره به اتاق هامون برگشتیم و اون شب رو با آرامش خوابیدم. 

حالت تهوع امونم رو بریده بود.

آبی به صورت و دهنم زدم و با بیحالی از توالت بیرون اومدم،کیارش و کوروش هم معلوم نبود 

کجا رفته بودن.

نفسم رو بیرون دادم و سمت یخچال رفتم،چشم چرخوندم،داخلش فقط نوشیدنی بود. 

رانی پرتقال رو برداشتم و باز کردم که صدای کلید رو شنیدم،یک قلوپ از رانی خوردم که 

کیارش اومد داخل. 

با دیدنم کنجکاو جلو اومد. 

_چی شده جوجو؟چرا رنگت پریده؟

با حس پیچیدن دل و روده ام به هم،قوطی رانی رو روی اپن گذاشتم و سمت توالت دوئیدم. 

انقدر باال آورده بودم که دیگه هیچی توی معده ام نمونده بود که بخوام باال بیارمش. 

صدای نگران کیارش رو می شنیدم که انگار داشت با کوروش صحبت می کرد. 

دهنم و آب زدم و بیرون رفتم،کیارش تلفنش و روی تخت پرت کرد و با گام های بلند سمتم 

اومد. 

_چیزی خوردی که مسموم شده باشی؟

گریه ام گرفته بود. 

حساس و دل نازک شده بودم،شایدم زیادی لوسم کرده بودن! 

با بغض سرم و باال انداختم. 

می خواست چیزی بگه ولی هی منصرف می شد،من و به خودش تکیه داد و آروم سمت تخت 

رفت. 

_بیا دراز بکش تا برات چای گیاهی درست کنم.

بغض کرده نشستم. 

_بقیه نرفتن بیرون دور بزنن؟ 

کیارش زیپ چمدونش رو باز کرد و در حینی که چند بسته چایی برمی داشت گفت: 



_مهم نیست،وقت زیاده؛ خودمون می بریمت همه جا دور بزنی.

با اینکه خیالم راحت شده بود، ولی هنوز بغض داشتم.

چشم هام و با درد بستم که نفهمیدم دوباره کی خوابم برد. 

با بوی نعنا و دارچین چشم هام و باز کردم،دستگاه بخور یکم اونورتر از من بود و بخارش روی 

صورتم می نشست. 

کوروش با دیدن چشم های بازم جلو اومد. 

_حالت بهتره شیرینکم؟ 

صورتم بخاطر بخور خیس بود،آروم پلک خیسم و بستم که قدم های کیارش رو پشتم شنیدم. 

_بلند شو شیرین،باید یه تست ازت بگیرم.

سرم و برگردوندم،با دیدن وسیله ی توی دستش خشکم زد!بیبی چک! 

یعنی..من..حامله..نهه..امکان نداشت. 

من هنوز زود بود واسم،اشک به چشم هام نشست که کیارش اخم کرد. 

_گریه ات واسه چیه دیگه؟

با مظلومیت تمام نگاهش کردم،یعنی نمی دونست برای چی دارم گریه می کنم؟ اون تمام 

رفتارهای من رو از بر بود. 

کوروش کنارم نشست. 

_ای بابا!همه آرزوشونه از مرد جذاب و پولدار حامله بشن،اونوقت تو گریه می کنی؟ 

و زبونش و درآورد. 

یکم گریه ام بند اومد و لبخند محوی زدم،کیارش بازوم رو گرفت. 

_پاشو این تست رو بده،اگه مثبت باشه یه جایزه خوب پیشم داری.

لب و لوچه ام و جمع کردم،من دوست نداشتم حامله باشم و اونوقت کیارش می خواست بابت 

حاملگی به من جایزه بده. 

خودش باهام اومد توالت و تست رو ازم گرفت،منم خودم و زدم به قهر و بعد انجام دادن کار 

دست هام و شستم و از توالت بیرون اومدم. 

بخاطر قهر با کیارش سمت کوروش رفتم و خودم و توی بغلش به زور جا دادم،درحدی که میلی 

متری ازم بیرون نبود. 

با صدای داد کیارش زدم زیر گریه. 

_مثبته!



کوروش سرم و روی شونه اش گذاشت و درحالی که گهواره ای تکونم می داد رو به من که صدای 

هق هق ام کل اتاق و برداشته بود گفت: 

_هیش! داری مامان می شی،یه بچه فسقل تر از خودت داری،آخه این چه کاریه؟ نبینم وقتی از 

من حامله شدی گریه کنی ها، بچه ام حساسه.

کیارش بیرون اومد و دستاش و باز کرد و نزدیکم شد. 

_بدش بغل خودم کوروش. 

کوروش خواست من و سمت کیارش ببره ولی من چون قهر بودم محکم گردن کوروش و 

چسبیدم و به گریه کردنم ادامه دادم.

من واقعا توانایی مادر شدن نداشتم. 

توی سن نوزده سالگی آخه؟ 

اونم درست زمانی که به آرزوم،پرستار شدن بود رسیدم؟ 

خیلی دلخور بودم ازشون که حتی در مورد چنین چیزی نظرم و نخواسته بودن،و با اینکه بارها 

گفتم نمی خوام حامله بشم بدون توجه به کارشون ادامه دادن. 

آروم از بغل کوروش دراومدم. 

این مسئله خیلی جدی بود و نمی خواستم با بچه بازی بگذره. 

اشک هام و پاک کردم. 

_لیتل یعنی اینکه هرکاری دلتون خواست باهاش بکنین و حتی نظرش براتون مهم نباشه؟ 

کیارش دست هاش و که باز بود جمع کرد و اخم روی صورتش نقش بست. 

_منظورت چیه؟ واضح حرفت و بزن.

می دونستم کیارش انقدر تیز هست که سریع منظور حرفم رو فهمیده ولی می خواست خودم 

بیانش کنم. 

چرا نکنم؟ 

_اصال از من پرسیدین بچه می خوام یا نه؟ پرسیدین مسئولیت مادر شدن دارم یا نه؟ انقدر 

براتون بی ارزشم؟ آره! من فقط یه اسباب بازی ام براتون. 

کوروش قبل اینکه بتونه کیارش حرف بزنه گفت: 

_داری بی انصافی می کنی شیرین،ما رو هم درنظر بگیر،داره سنمون باال می ره و بچه نداریم! 

از حرفش حرصم گرفت و جیغ زدم: 

_پس من چی؟ یعنی من آدم نیستم؟ برو از یکی دیگه بچه دار شو، مثل کیارش که رفت با سایه 

روی هم ریخت.. 



با ضربه ی محکمی روی گونه ام،سرم یکم کج شد. ضرب دستش نشون می داد کیارش زده..

_حرف دهنت و بفهم. 

نیشخندی زدم و با پشت دستم خون کمی که روی لبم نشسته بود رو پاک کردم. 

کوروش بلند شد. 

_بس کنین،بعدا راجبش حرف می زنیم. 

سرم و بلند کردم و رو به کیارش با جدیت گفتم: 

_برو بیرون،برای من بلیط بگیر می خوام برگردم،فقط گمشو بیرون! 

با این حرفم با عصبانیت آباژور روی تخت و پرت کرد و روی زمین و شکست،نگاهم و به 

تیکه های شکسته دادم و بعد قدم های کیارش که دور شد. 

کوروش کالفه دستی بین موهاش کشید، خواست حرفی بزنه که گفتم: 

_تو هم برو بیرون.

مستاصل نگاهم کرد. 

_هروقت خواستی حرف بزنی،بهم زنگ بزن. 

و ازم دور شد،با بسته شدن در،اشکی که سعی در مهارکردنش داشتم رو ول کردم و آزادانه گریه 

کردم. 

من چقدر بدبخت بودم که گیر دوتا آدم زورگو و خودخواه افتادم،از بچگی که پدر و مادرم و از 

دست دادم دیگه شانس هیچوقت به من رو نکرد.

یک مانتو و شلوار ست نخی آبی آسمانی با کفش سفید و شال کرمی تنم کردم.

بعد برداشتن گوشی ام از اتاق بیرون رفتم. 

با ندیدنشون نیشخندی زدم. 

_به درک!

خواستم از هتل بیرون برم که بازوم کشیده شد و با برگشتنم با چشم های سرخ کیارش مواجه 

شدم. 

_داری کجا می ری؟

با دست دیگه ام دست قدرتمندش و که محکم دور بازوم پیچیده شده بود باز کردم. 

_می خوام برم قدم بزنم بعدشم.. 

دستش و پرت کردم و ادامه دادم: 

_به تو هیچ ربطی نداره.



نفس هاش پره های بینی اش و باز و بسته می کرد. بدون توجه بهش از هتل بیرون رفتم،اما مثل 

همیشه با اوج عصبانیتش من و تنها نزاشت و از دور داشت دنبالم می یومد. 

این و از سایه ای که روی سنگ ها افتاده بود فهمیدم،بهتر بود به جای این تعقیباش کمی هم به 

نظرات من اهمیت می داد.

روی تخته سنگ روبروی دریا نشستم. 

دریا خیلی آروم بود و بخاطر هوای گرم ظهر کسی اطرافمون نبود.

کنارم روی تخته سنگ نشست. 

می خواستم بهش بتوپم که با قیافه ی آرومش روبرو شدم که داشت به دریا نگاه می کرد. 

لب هام و روی هم فشار دادم و روم رو برگردوندم. 

چند ثانیه ی بعد صداش و که احتماال حاصل کلی تفکر بود شنیدم. 

_از اینکه بارداری ناراحتی؟

پلکی زدم که چشم هام تار شد،از بس لوسم کرده بودن زود اشکم در می یومد. 

_آره ناراحتم،چون حتی نظر من مهم نبود و هرکار دلت خواست کردی. 

با کفش کالج براقش آروم به سنگ جلوی پاش ضربه ای زد. 

_من فکر می کردم تو بچه دوست داری..

ناباور نگاهش کردم،یه آدم چقدر می تونست رو داشته باشه؟ 

_من بچه دوست دارم ولی نه االن،نه توی این سن،نکنه فراموش کردی چقدر ازت خواهش کردم 

که برام زوده ولی بی توجه به کارت ادامه دادی؟

اخمی کرد و دستی بین موهاش کشید. 

_خب منم توی این رابطه سهیمم،می خوام بچه داشته باشم،درسته تو بچه ی من حساب می شی 

ولی من این رابطه رو از روی هوس نساختم،اگه می خوام حامله شی برای اینه که دوستت دارم 

و می خوامت،ولی نمی فهمی که!

الل شده بهش نگاه کردم،با زنگ خوردن موبایلش اون رو از جیبش درآورد،اسم نازی روش نقش 

بسته بود. 

اخمی کردم،نازی با اون چیکار داشت؟ 

_بله؟ 

صدای پشت خط رو نمی شنیدم ولی کیارش سریع قضیه رو فیصله داد. 

_شما برین،ما نمی یایم،اصال فکر کنین جدا اومدیم مسافرت.

تلفن رو قطع کرد، ادامه دادم: 



_می تونستی جور دیگه بهم بفهمونی دوستم داری،پا گذاشتن روی نظرات دیگران دوست داشتن 

نیست. 

از جاش بلند شد،دستش و سایه بون صورتش گذاشت. 

_بلند شو بریم. 

کف دستم و که از گرما عرق کرده بود نامحسوس به شلوارم مالیدم. 

_کجا بریم؟ 

با حرفی که زد شوکه شدم ولی اون خونسرد نگاهم کرد. 

_سقط جنین!

_منظو..رت..چیه؟ 

دستش داخل جیب های شلوارش کرد و لبش و آروم گاز گرفت. 

_گفتی دوستش نداری بچه رو،منم می گم می ریم بچه رو سقط می کنیم.

و خودش راهی که اومده بودم رو در پیش گرفت،موبایلم رو برداشتم و تقریبا دنبالش دوئیدم. 

_پس تو چی؟ 

هنوز بهش نرسیده بودم و پشتش بودم،دستش و توی هوا تکون داد. 

_گور بابای من! 

سرجام ایستادم. 

مطمئنا دلش نمی خواست بچه رو سقط کنم و منم اصال راضی به این کار نبودم. 

آروم نگاهم و به شکم صافم دادم و نفسم رو بیرون دادم. 

_یعنی راستکی راستکی مامان شدم؟ 

سری تکون دادم،دنبالش رفتم و دستش و گرفتم.

_پیتزا می خوام. 

متعجب برگشت و نگاهم کرد،شونه ای باال انداختم. 

_به من چه،بچه ات دلش می خواد.

از حرفم لبخندی روی لب هاش نشست،گرچه لبخند محوی بود ولی حالش رو از توی چشم های 

روشنش می فهمیدم. 

_خوب برات شرایط جور شده که هرچی دلت خواست گردن بچه ام بندازی.

زبونم رو درآوردم و سمت فست فودی بزرگی که تابلوش دیده می شد حرکت کردم. 

_همینه که هست! 
*****

کیارش و کوروش خیره بهم نگاه کردن که آخرین تیکه پیتزا جعبه دوم رو توی دهنم گذاشتم. 



در حالی که می جوئیدم دهنم رو با دستمال پاک کردم. 

_دستتون درد نکنه خیلی اوکی بود.

کوروش به صندلی تکیه داد. 

_فکر کنم تا وقتی که بخواد زایمان کنه یه صد کیلویی بشه. 

کیارش خنده اش و مهار کرد و رو به من که با نیش باز نگاهشون می کردم گفت: 

_نوش جونت،بریم یکم بازار و بگردیم دوباره شب برات جوجه درست می کنم توی بالکن.

فصل هفتم،از زبان شیرین

نگاهم و در حالی که به یه تاپ شلوارک خوشگل داده بودم،زیرزیرکی به لباس های دست کیارش 

که لباس حاملگی بود نگاه کردم. 

مغازه خیلی خنک بود و اصال دلم نمی خواست بیرون بیام. 

کوروش دستم و گرفت و کالفه کشید. 

_خریدی دیگه،بریم.

در حالی که پاهام روی زمین کشیده می شد نق نق کردم: 

_نههه،من نمی یام،هوا گرمه!من نمی یام. 

با اسپنک محکمی که به باسنم خورد سیخ ایستادم،کیارش درحالی که از پشت بهم چسبیده بود 

زیر لب غرید: 

_راه می یوفتی یا تنبیه ات کنم؟

دروغ چرا،عین سگ ترسیده بودم ولی با یادآوری اینکه حامله ام لبخند گشادی روی لبم نشست 

که یه تای ابروی کوروش باال رفت. 

طمانینه قدم برداشتم و با شیطنت گفتم: 

_فعال تا نه ماه دیگه بخاطر این جینگول که تو شکمم هست،تنبیه کنسله. 

و برگشتم سمت کیارش که هنوز سرجاش ایستاده بود،چشمکی زدم. 

چشم هاش می خندیدن ولی صورتش خنثی بود،کوروش به خودش جنبید و دستم و گرفت.

_بریم یه آبمیوه بخوریم بعد بریم هتل.

سرم و باال پایین کردم،کیارش هم باالخره به خودش اومد و از آبمیوه فروشی برای من یه 

شیرموز گرفتن و بهم دادن.

از زبان کیارش

در رو آروم باز کردم و به چهره غرق خواب شیرین نگاهی کردم. 



آروم سرش و از روی شونه ام برداشتم و روی تخت خوابوندمش،شلوارش رو آروم از پاش 

درآوردم. 

خط فرضی روی رون های سفیدش کشیدم.

کوروش درحالی که گازی به هلوی دستش می زد پوشک رو سمتم گرفت. 

پوشکش و آروم عوض کردم و مانتوش رو درآوردم. 

می ترسیدم بخوام لباس هاش و عوض کنم بیدار بشه پس با همون شرت و سوتین بامزه صورتی 

رنگش گذاشتم بخوابه. 

جلوی تلویزیون نشستم.

_برگردیم مشهد باید یه فکری به حال شناسنامه اش بکنیم.

کوروش همونطور که به صفحه گوشی اش خیره بود گفت: 

_یه آتلیه رزرو کردم که شیرین با لباس عروس و من و تو بریم داخل باغ عکس و فیلم بگیریم، 

حاال که عروسی نمی گیریم حداقل اینجوری جبران کنیم.

چونه ام و خاروندم.

_چرا نگیریم؟ کل خانواده ی خودمون رو می گیم بیان، تا سالن و پر کنیم. 

کوروش لبخندی محو روی صورتش نشست و با دستش عالمت الیک نشون داد. 

_خیلی خوبه.

از زبان شیرین

با شنیدن حرف هاشون لبخندی روی لبم نشست،لحاف رو باالتر کشیدم و در حالی که از ذوق 

مرگ شدن عضله های صورتم کش می یومدن به این فکر می کردم که چقدر زندگی ام رویایی 

می شه.

کاش منم بتونم مثل بقیه طعم خوب زندگی کردن رو بچشم. 

االن که نزدیک به چندماه بود باهاشون بودم حالم خوب بود. 

با این فکرها کم کم خوابم برد. 
****

با برگشتمون به مشهد با بقیه خداحافظی کردیم و سوار تاکسی شدیم. 

چرا موقع برگشت آدم انقدر خوابش می یاد؟ 

سرم رو روی شونه کیارش گذاشتم.

_نخوابی شیرین،االن می رسیم اونوقت بدخواب می شی.

نقی زدم و لب هام و جمع کردم.

_اگه دختر خوبی باشی و نخوابی،رسیدیم بهت یه شیرکاکائو خوشمزه با کیک شکالتی می دم. 



چشم هام برقی زد و تند تند سرم و باال پایین کردم و با فکر خوراکی هایی که قرار بود توی شکم 

مبارکم بره،زبونم و روی لب هام کشیدم.

_چشم ددی جونم،پای حرفت وایسی ها. 

گوشم و نمایشی کشید. 

_تا حاال زیر حرفم زدم بزغاله؟

با اینکه دردم نیومده بود خودم و لوس کردم و با بغض نگاهش کردم که خنده اش گرفت. 

_دخترک لوس من!

کوروش سرش و سمتم کشید.

_اگه دستت خسته شده می خوای بدش بغل من. 

کیارش سرش و باال داد.

_نه الزم نیست،خودم می یارمش!فقط چمدون هارو زحمتش و بکش. 

با ایستادن تاکسی لی لی کنان سمت ساختمون رفتم،با باز شدن در ساختمون نوشین جون رو 

دیدم که اونور پارکینگ داشت گلدون های حیاط رو آب می داد.

دوئیدم سمتش و خودم و توی بغل نوشین جون انداختم. 

_وای چقدر دلم براتون تنگ شده بود!

کوروش چمدون و روی زمین گذاشت. 

_توله رو نگاه کن چه شیرین زبونی ای می کنه، هرکار بکنی اون مامان ماست ها! 

زبونم و درآوردم که نوشین جون خندید و من و یکم از خودش جدا کرد. 

_می گفتین می یاین براتون اسپند دود کنم، خوش گذشت بهتون؟

با صدای بهادر خان سرم و یکم کشیدم تا بتونم بهادرخان رو ببینم.

_به به! دوباره بمب صداهای ساختمون برگشتن،می گم چرا یهو سر و صدا شد. 

نوشین جون موهای شرابی رنگش و کنار زد و اسپری آب دستش رو لبه ی باغچه گذاشت. 

_دلت می یاد بهادر؟

بهادرخان خندید، خنده ی مردونه اش من و یاد خنده های کیارش انداخت و همچنین ته مایه های 

خنده های کوروش. 

پدر و پسر عین هم بودن! 

نوشین جون موهام رو از روی صورتم کنار زد. 

_برو باال عزیزم، خسته ای! تا تو استراحت کنی من به نیلی می گم یه چایی آلبالو برات بیاره. 

همزمان سه نفرمون پرسیدیم: 



_نیلی کیه دیگه!؟

بهادرخان اسپری رو برداشت و در حالی که رو به گل ها آب پاشی می کرد، گفت: 

_هم پرستار شیرین، هم کمک دست ما!

کیارش با همون جذبه ی همیشگی اش گفت: 

_مطمئنین که کارش درسته؟نمی خوام شیرین اذیت بشه بخاطر کارهای اشتباه یه پرستار.

تپش های قلبم باال رفته بود و بخاطر این حمایتش بدنم داغ شده بود. 

فقط خدا خدا می کردم صورتم از این حجم داغی قرمز نشه و حالم آشکار نشه. 

_آره پسرم من فرد نامطمئن نمی یارم که، برین استراحت کنین! خسته شدین. 

از قیافه ی کوروش خستگی می بارید،وارد خونه که شدیم خودم و روی خرس بزرگ صورتی 

رنگم انداختم. 

دلم برای خونه تنگ شده بود. 

کوروش در رو با پاش بست و در حالی که چرخ های چمدون رو با دستمال خیس تمیز می کرد 

گفت: 

_چجوری خبر حامله شدن شیرین رو به مامان اینا بگیم؟

کیارش پارچ آب رو از داخل یخچال برداشت و توی لیوان دستش، کجش کرد. 

_شب بهشون می گیم،می گیم سه نفری رفتیم چهارنفری برگشتیم. 

انقدر خسته بودم که دلم می خواست بخوابم. کیارش که چشم های خمار خوابم رو دید لیوان رو 

روی اپن گذاشت و سمتم اومد،بغلم کرد و سرم رو روی شونه اش گذاشت. 

_دخترم توی پوشکش جیش کرده؟ 

آروم سرم رو به معنی "آره" به گردنش مالیدم که لبخند محوی زد. 

_بریم پوشکت کنم و بعدشم بخوابی،سه ساعت بخواب بعدش می بریمت چکاپ.

بعد اینکه تمیزم کرد، پوشکم کرد و روی تخت خوابوندتم،برام یه رادیو کوچیک کنارم گذاشت 

که الالیی ازش پخش می شد.

قبل اینکه بتونم بفهمم چی می خونه با صدای دلنوازش خوابم برد.

با دستی روی بهشتم چشم هام و باز کردم. 

کوروش پوشکم و کنار گذاشت،با دیدن چشم های بازم پالستیکی برداشت و پوشک رو داخلش 

انداخت. 

_بریم حموم،بعدش می خوایم بریم چکاپ نباید پوشک پات باشه. 

دست هام و باز کردم. 



_بغلم کن ددی! 

بغلم کرد که گردنش و سفت چسبیدم. 

فکر کنم بهترین حس دنیا، بغل کردن ددیته اونم وقتی که باهات مهربونه. 

با صدای کیارش،کوروش سمتش برگشت. 

_وایسا،بردیش حموم ارضاش کن. 

نق نق کردم.  

کیارش آروم روی نک بینی ام ضربه زد. 

_باید خدات و شکر کنی حامله ای، وگرنه زیر دوتامون جر می خوردی. 

یعنی دوباره نمی تونستم باهاشون باشم؟ 

من تنها انگیزه ام رابطه ی سه نفره امون بود که خیلی حس خوبی بهم می داد. 

کیارش که ذهنم و خوند در حالی که از اتاق بیرون می رفت گفت: 

_نه؛ ولی فعال رابطه از پشت مجازه چون ماه های اولته، ولی از جلو و دونفره ریسک نمی کنیم.

کوروش داخل وان گذاشتمم و کیسه رو از داخل قفسه وسایل برداشت. 

_پشت بکن بهم، پشتت و کیسه بکشم. 

مظلومانه پشتم و بهش کردم. 

_می گم ددی ژونم..من مگه دخمل خوبی نیستم؟ 

خنده رو روی صورتش حس می کردم.

_خب!

خوش بینانه درحالی که با انگشت هام بازی می کردم،سعی کردم به کیسه کشی کوروش که 

داشت تقریبا پوست کمرم رو غلفتی می کند، توجهی نکنم. 

_خب پس چرا می خوای گوی بزاری؟ 

کیسه رو کنار گذاشت و شیر آب رو روی کمرم تنظیم کرد.

_چون مثل اینکه خانم کوچولو یادش رفته چقدر دستشویی اش سفت شده و داره باسنت و 

اذیت می کنه. 

این ها دیگه چجوری فهمیدن؟ 

فکر کنم علم غیب داشتن،فکر که نه،مطمئن بودم. 

_خب گوی چه ربطی بهش داره؟ 

آب گرم که به کمرم خورد،چشم هام و با لذت بستم. دستش و نوازش وار روی کمرم کشید. 



_گوی رو به پماد مخصوص آغشته می کنیم، می زارم داخلت، نیم ساعت بمونه کارمون راه 

می یوفته.

ایشی کردم،موهام رو با شامپو بچه شست و بعد یکم سوراخ باسنم رو کفی کرد،آروم یه 

انگشتش و کرد داخلم که لرز کردم. 

دستش و دور شکمم حلقه کرد و من و به خودش چسبوند. 

باالی سرم،روی موهای خیسم بوسه ای زد. 

دستش و از روی شکمم حرکت داد و شیارهای بهشتم و باز کرد. 

_سریع برای ددی بیا که باید بریم چکاپ! 

با مالش دادن بهشتم،خیس شدم و کوروش هم این و فهمید. 

حرکت دستش و بیشتر کرد و الله ی گوشم رو گاز گرفت. 

_زود باش بیبی گرل! 

انگشت دوم و سومش رو باهم داخلم کرد،تحمل نکردم و خودم و تکونی دادم و آه کشیدم. 

چند دقیقه به همین منوال گذشت و من ارضا شدم،با اومدن آبم بین پاهام و آب کشید و سمت 

قفسه رفت. 

بی حال به دیواره وان تکیه دادم. 

_کیارش!اون پماد رو به این گوی بمال،بعدش بده من.

تحمل نداشتم،ولی چون کار بدی نکرده بودم،می دونستم با فشار واردم نمی کنه و حواسش 

هست اذیت نشم. 

کیارش چند دقیقه بعد گوی رو به کوروش داد. 

_گذاشتیش بده بغل من، سرما نخوره. 

کوروش درحالی که سمتم می اومد،به کیارش چشم غره ای رفت. 

_وسط تابستون و سرما؟

بغلم کرد و روی پاهاش که فقط شلوارک خیس مشکی رنگی بود خمم کرد. 

به پاهاش چنگ زدم. 

_توروخدا آروم..بزار..ددی! 

آروم روی گودی کمرم و بوسید. 

با حس بوسه اش تکون ریزی خوردم که نگه ام داشت. 

_هیش!اگه بخوای بلرزی کارم و سخت تر می کنی،نلرز تا زود تموم بشه. 



پشتم رو نمی دیدم ولی حس دست های سرد کیارش روی لپ های باسنم یکم به استرسم اضافه 

می کرد. 

سر گوی رو داخلم فشار داد که با اظطراب خودم و منقبض کردم. 

صدای نه چندان مهربونش رو شنیدم. 

_شل کن شیرین! 

با ترس خودم و شل کردم که گوی رو که با پماد مرطوب شده بود کامل داخلم کرد. 

بخاطر مرطوب بودنش زیاد درد نداشت، ولی من چون لوس بودم آروم اشک هام روی صورت 

خیسم ریخت.

برم گردوند و با دیدن اشک های صورتم آروم پشت چشمم رو بوسید. 

دوش رو باز کرد و بعد دوش گرفتن کیارش رو صدا کرد و حوله رو دورم پیچوند و من و بغل 

کیارش داد. 

کیارش روی تخت گذاشتتم،باهاشون قهر کرده بودم. 

آروم روم رو برگردوندم که جغجغه ای رو باالی سرم تکون داد. 

_قهر کردی فندق؟ نمی دونی قهر با ددی چقدر ددی رو ناراحت می کنه؟

با این حرفش یک کوچولو از ناراحتی ام کم شد ولی به جاش اخمم و بیشتر کردم و لب هام و 

توی دهنم جمع کردم. 

کیارش موهام و داخل کاله حوله ای کرد و از اتاق بیرون رفت،نمی دونم چند دقیقه گذشته بود 

ولی من توی حالتم تغییری ایجاد نداده بودم و با همون اخم و دست به سینه نشسته بودم.

کوروش از حموم بیرون اومد،با دیدنم لبخند محوی زد. 

_اوه اوه خانم عصبانی.

سمتم اومد و در حالی که بند دور حوله ی کمری اش رو سفت می بست روی صورتم خم شد. 

تا به حال به جذابیت های کوروش دقت نکرده بودم،بدن ورزیده و ورزشکاری اش کم از کیارش 

نداشت. 

موهای خرد شده اش توی صورتش ریخته بود و قیافه ی جذابی براش ساخته بود.

آروم لبم و بوسید که تپش قلبم باال رفت.

_قهر نکن فسقلی،برات الزم بود،نیم ساعت دیگه در می یاریم،کینه شتری نباش! 

و قهقه ای زد. 

با قهقه اش منم خنده ام گرفت و شونه هام لرزید. 

در باز شد و کیارش با شیشه شیر در حالی که اون رو هم می زد وارد شد. 



_چه عجب تونستی این خانم یبس رو بخندونی!

سر شیشه شیر رو داخل دهنم گذاشت. 

آروم میک زدم،کوروش پایین روی زمین دو زانو شد و دستش و دایره وار روی شکمم کشید. 

_چند وقته دیگه یه کوچولو دیگه هم باید بغل کنیم و بهش شیر بدیم.

بعد یه مدت توی بغلشون با حرکت های گهواره ایشون خوابم برد.
****

با جیغ باال و پایین پریدم و مقنعه ام و درست کردم،کیارش لقمه ای سمتم گرفت. 

_بیا این و توی راه بخور! 

سریع لقمه رو گرفتم و سوار ماشین شدم. 

کوروش با خونسردی ذاتی و همچنین رانندگی حرفه ایش من و جلوی در دانشگاه پیاده کرد. 

_مراقب خودت باش،با دانشجوهای پسر هم همکالم نشو،باشه؟

سری تکون دادم و چشمی گفتم. 

پالستیک دور لقمه ام و که توی ماشین خورده بودم داخل سطل آشغال انداختم و وارد محوطه 

دانشگاه شدم. 

امروز هفته ی اول شروع دانشگاه ها بود، و من تقریبا شکمم جلو اومده بود ولی نه خیلی زیاد.

کال الغر و ریزه میزه بودم و خداروشکر زیاد واضح نبود. 

با دیدن صبا،سمتش رفتم. 

از زبان کیارش

قلپی از چایی ام خوردم و به کاتالوگ لباس عروس نگاه کردم،با صدای در چشم از کاتالوگ 

برداشتم. 

_بیا اینجا کوروش،این و ببین! 

کوروش سوویچ رو روی اپن انداخت و کنارم وایساد،با دیدن کاتالوگ لباس عروس لبخندی زد. 

_چقدر قندعسل بشه توی این لباس. 

با رضایت سری تکون دادم. 

_موافقم،ولی چندتاش و عالمت زدم چون قشنگن،اون عاشق لباس های پفیه، ولی بازم می زارم 

خودش انتخاب کنه. 

کوروش روبروم نشست و از داخل قوری برای خودش چایی ریخت.

_خب حاال شناسنامه رو چیکار کنیم؟

دستی بین موهام کشیدم،چای ساز رو روی استکانش کج کردم.

_تو صیغه کن! اونم چون بچه ی اولش از منه، برای همین من اسمم می ره تو شناسنامه اش.



کوروش تخس نگاهم کرد. 

_بچه پررو! ولی قبول،به شرط اینکه بچه ی بعدی از من باشه.

با خنده سری تکون دادم.

کاتالوگ رو جمع کردم و سمت اتاق رفتم، خیلی کارها باید انجام می دادم.

با سر و صدای شیرین،پلک های سنگینم رو باز کردم. دستی به صورتم کشیدم،من کی خوابم 

برده بود؟ 

نفسم رو بیرون دادم. 

با دیدن کاتالوگ تاالر عروسی،و شنیدن صدای پای شیرین،به خودم جنبیدم و کاتالوگ رو بستم 

و اون و زیر میز انداختم. 

همون لحظه در باز شد و شیرین در حالی که مقنعه اش و درمی آورد وارد شد. 

_سالم ددی! داری چیکار می کنی؟

پام رو به کاتالوگ زدم و تقریبا اون رو بیشتر زیر میز پنهون کردم.

_هیچی عزیزم یه سری مقاله می خوندم،دانشگاه خوب بود؟خسته ای حتما! 

مقنعه اش رو روی مبل کوچیک اتاقم انداخت،با دیدن موهای وز شده اش خنده ام رو خوردم. 

_آره؛امروز یکم خسته کننده بود،نرفتید مطب چرا؟ 

قبل اینکه جواب بدم در باز شد و کوروش با سینی غذا وارد شد. 

_بیاین بریم داخل بالکن ناهار بخوریم،هوا خیلی خوبه. 

شیرین چشم هاش ستاره بارون شد. 

_واای چه رویایی!

از پشت میز بلند شدم و در شیشه ای بالکن رو باز کردم. 

_رویایی دوست داری!؟ 

چه عروسی ای براش می گرفتم که رویایی باشه؟ گزینه ی باغ بهتر بود تا تاالر،قطعا باغ براش 

رویایی تر بود.

وارد بالکن شد و در همین حین سرش رو تکون داد،فقط اتاق من بالکن داشت و به اصرار 

کوروش موقع چینش اتاق یه تخت کوچیک با کلی بالشتک و میز داخلش چیده بودیم. 

کوروش سینی رو روی میز گذاشت. 

آفتاب به روی ما نبود و هوا انقدر خوب بود که موهای شیرین توی باد حرکت می کرد. 

_کاش اینجا تلویزیون داشتیم. 

و نگاهش رو به روبرو داد. 



کوروش قاشق فلزی رو برداشت و قیمه رو روی برنج ریخت. 

_تلویزیونم می زاریم،غصه خوردی!؟

لبخندی زد.

اون روز برای هممون روز خیلی خوبی بود، صدای خنده هامون توی کل ساختمون پیچیده بود و 

من خوشحال بودم که شیرین دوباره پیش ماست.

قرار بود خانوادمون چهار نفره بشه و شیرین بهترین هدیه ای بود که تا به حال توی عمرم گرفته 

بودم.

امیدوارم شما هم مثل حال االن حال دلتون خوب باشه!

پایان. 

امیدوارم از رمانم خوشتون اومده باشه، برای خوندن رمان های بنده به لینک تلگرامی 

mohafez_zhn مراجعه کنید و وارد لینک اصلی بشین. 

ممنون بابت وقتی که گذاشتین.❤
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