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 انتی از جنون تا خ 

 

 خالصه

تو  یدختر و  من  ام  با....از جنس  م   دی هزار  ازدواج   ناخواسته اما...کنهیو آرزو 

  ی دختر معصوم رو به تباه   ن ی ا  ندهی آ  که شه،ی هوس برادر شوهر جنون وارش م  ریاس

 ...کشهیم

 

 ساحل 

 ...زنمیو گاز م دارم یبر م وه یاز سبد م  بیدونه س هی

 :گمیها بود م وه یبه مونا که درحال شستن م رو

 !!بود،که نگوووووو  و نپرس دهیدلم واست تنگ  نقدیا_

  :پاشهیصورتم م یو چن قطره آب رو  خنده یم
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 ...آره جون خودت_

 !....زهی ریوَجناتت م  ی داره از همه   ی دلتنگ اصال

 :دارمیعقب برم یقدم

خاله   یندار   اقتیل_ دختر  کنم  محبت  ابراز  بهت  که 

 ....جووووون

 ....ذارمیو پا به فرار م گمیم  نو یا

 ی لباس مهمون  ی و منم رو  اد یز   ی لیشدنم خ  سی خ  امکان

 .......از اندازه حسااااااس شیب

 ومد یم  نییکه از پله ها پا  وفتهیم  ثمیبه قامت م نگام

ب  ی ا  پسرخاله از رفتار و کردار    لیخانواده و فام   نیکه 

 ...تک بود

 :زنهیم یلبخند محو  دنمیمحض د  به

 !فنچول؟؟ یچطور _
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 :شه یم  زونیو لوچه ام آو لب

 ....پسر خاااااله_

سالمه    20سرم    ریفنچول ،خ  یگ یمن بچم که بهم م  مگه

 ...هاااا

 :ستهیا  یمقابلم م  بی و دست به ج  شه یم  کمینزد

 ن؟؟؟یبزرگ یل یمثال االن تو و مونا ،خ_

 م؟؟؟ یستین_

 !!نه_

  شهیازم دور م یحرف  یچ ینه،و بدون ه گه یم قاطعانه 

 ...بود ز یواقعا واسم عز  ثمیم

 ...حساب کتاب بود یحرف ها و کاراش رو  شهیهم
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که حرفش واسه بزرگ ترا سند   ی مهربون و با ادب  پسر

 ...بود

  ی لیسال ازمون بزرگتره اما فهم و شعورش خ 6  درسته 

 ....شترهیب

 ......نقطه مقابله برادر بزرگترش،ُرهان درست

،به    یتو  مونا  دست  ضربه  با  که  بودم  ور  افکارم،غوطه 

 :شمی عقب پرت م 

 هااااا  رم یبود  بم کی نزد ،االنیروان یییی ه_

 ...هی،انگار مُردن الک رمی،بم  گهیم  یاووووو همچ _

  یی رایو همراه مونا به سمت سالن پذ  خندم ی حرفش م  به

 ....میریم

 ...نمی ش یمامان و خاله م کنار 

 :زنهیم  یلبخند مهربون   دنمی با د خاله 
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 خاله؟؟  ز یحالت چطوره عز_

 ؟ یخوب

درگممنون  _ ،فعال  جون  دانشگاه  ریخاله  و    م یدرس 

 ...گهید

بش   شاال یا_ ا  یموفق  ،هم  تو  به    ن یخاله،هم  دختر سر 

 !....من یهوا

 :گه یرو به عمو احمد م مونا

 ... ع بابااااا_

 ....کرد  یت یشخص  بیباز مامان منو تخر  نگا

 : کنهیعمو دست دور شونه مونا حلقه م 

 ... ییتو گل دختر بابا_

 ....کنمی م یلحظه به رابطشون حسود هی  واسه
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م  ینگاه  بابام  به  حسرت  فرسخ    ندازمیبا  صد  از  که 

 ...،معلوم بود معتاده

دختر  شهی،هم  ادی م  ادم ی  یوقت  از  رابطه  پدر   یبه   ی و 

 ...شدی م  می،حسود

 ...باشه ینشد مث تموم باباها واسم حام  چوقتیه

و وقت نشد دست محبت به سرم بکشه و من خودم  چ یه

 ....واسش لوس کنم

 ...هم داغونه  مون یمال  ش،وضعی لعنت  ادیاعت  نیخاطر ا  به

هستن که   یخوب  یآدما  یلی،خ   نیریاحمد و خاله ش   عمو 

 ...ارنی ما نم یبابا رو به رو ادیاعت

از   ی بابا که دوباره در حال چُرت زدن بود،عصب   دنید   با

 ....رمیم  اطی و به سمت ح شم یجا بلند م

 ...دهیبهم م  ی ها آرامش خاص  زه یسنگ ر   ی رفتن رو  راه
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 اط یزنگ در ح   یخودم بودم که صدا  یحال و هوا  یتو 

 ...خورهی به گوشم م

  اما   کنمیرو باز م  اطی سام باشه،دَر ح  دیشا   نکهی ا  الی خ  با

د   اما قدم  ده یورز   کلیه   دنیبا  تعجب  عقب   ی رُهان،با 

 ...رمیم

ها شرکت داشته     یمهمون  یبه حال سابقه نداشته تو   تا 

 شده که االن اومده!؟ ی باشه،چ

 :امیبه خودم م  ش ی بم و الت یصدا با

 !کنار؟ یبر یقصد ندار _

 :رمیدر کنار م یاز جلو  ع یو سر گزم یم لب

 ...پسر خاله،اصال حواسم نبود د یببخش _

 :شهیم  اط یمحکم  داخل ح   یو با قدما   زنهی م  ی شخندین

 ..باشه یحواسش به همه چ  شهیآدم باس هم _
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 دارم،اونم یو پشت سرش قدم برم  بندم یرو م   اط یح   در 

 ...دهی توجه به من به راهش ادامه م یب

ه  از  به  نگام  که  م   کل ی پشت  ام   وفتهیدُرشتش  ،خنده 

پِرِس    کل یه  نی ا  ریدوس دختراش که ز   چارهیره،بیگیم

 ...شنیم

 ...یکلیبلند و ه  قد

 ...اما اخمو  یچهره معمول با

،م   ییاون چهره ها   از  اول  با نگاه  با چه آدم    یفهم یکه 

 ....ی،سَر و کار دار  یسرد و  دل سنگ

خ  به تعجب  با  داخل شدنمون،همه  ُرهان   ره یمحض  به 

 ...شنیم

 ...رهیگی،خونه رو فرا م یمحض   سکوت



10 
 

ز   عمو  استغفرالله  ری احمد  هم    گهی م  یلب  در  ابرو  و 

 ...کنهیم

،م  از  زودتر  م   ثمیهمه  بلند  رو   شهیاز جاش   ی و دست 

 :ذارهیشونه برادرش م

 ...ی سالم داداش..خوش اومد_

 :ندازه یم  چارهی ب ثمی به م ینگاه سرد  مین

 ....کنمیکه فک نم نطور یا_

 !پدر گرام ناراحته،برم؟  اگه

 :کشهی م یکالفه پوف ثمیم

 ...داداش هیچه حرف  نیا_

 ...روخدا بس کن تو 

و پا    رهینفره م  کیسمت مبل    ثم،بهی توجه به م  یب   رُهان

 :ندازهیپام  یرو
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 .....نیسکوت کرد  ینجور یکه ا نهیپا قدمم سنگ _

 :گه یمونا م ن،روبهیر یش خاله 

 .....ار یتازه دم ب   یپاشو واسه داداشت چا_

 :گهیبهش م رهیکه ُرهان خ  شهیبا اکراه بلند م  مونا

 ...ار یقهوه ب_

 ...رهی وبه سمت آشپزخونه م گهیم   یباشه ا مونا

 ...می ن یبش  میکه بر دهیبا دست عالمت م  ثمیم

جمع    نیو نظاره گر ا   نمیش یحرف کنار مامان و خاله م   یب

 ....شمی م  خته یبهم ر 

 ....کنهیسرش رو با مامان گرم م   نیر یش خاله 

 ...فرستهیصلوات م ح یاحمد هم با تسب  عمو 

 ...دود کردنه  گار ی س ا یدر حال چرت زدن    ای که  باباهم 
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 :گهیو رو به رهان م    کنه ی گلوش رو صاف م بابا

، ما شما رو چه عجب  _ ، بالخره بعد دوسال  آقا رهان 

 ...م یکرد ارتیز 

 :ارهی لب م یرو رو  شیی کذا شخند ی،ن  شه یهم مث

  ه ی  یشما با ما تو   اد،آبیم  ادمون ی که    ییواله ما تاجا _

 !..رهیجوب نم

 ...ادیحرف زدنش،خوشم نم ه یکنا از 

کناِر  رهان نگاه    ز یبه م  م،متعجبیزنگ گوش  ی صدا  با

 ....کنمیم

 ....مهی صفحه گوش  ی اونم رو نگاه

 ...رمیو به طرفش م شمی جام بلند م از 

گوش  نکهیا   بدون و  بده  زحمت  خودش  روبهم    یبه 

 ...شهیبه چشمام م  رهیبده،خ 



13 
 

 ...دارم یبرم  زیم یاز رو مو یو گوش شمیم  خم

صفحه چشمک   یعشقم  و عکس خندون سام ،رو اسم

 ...زنهیم

 ...امیم  رونیو از خونه ب گمی م ی اجازه ا با

 :کنم یو تماس رو وصل م نمیش یتاب م  یرو

 جونم داداش...؟ _

 :رسهیخسته اش به گوشم م یصدا

 ...کهیکوچ  ی سالم آبج_

 شماها؟؟  نیی کجا ؟یخوب

 خونه خاله  م یاومد_

 خونه؟  یاومد مگه

 ..نیستیکه ن  دم یآره االن اومدم،د _
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 اونجا؟ ه یک حاال

 :دمیو تابو به عقب هُل م کشمی م نی زم  یرو پامو 

 ... خودمون و خانواده خاله،البته به اضافه رهان_

 :دهی م رون یونفسش رو کالفه ب کنه یم  سکوت

 !شده.؟   داشیشده شازده بعد دوسال پ  ی اوووف...چ_

 .. شدن خودشون هم شوکه   یدونم،حت ینم_

 ساحل _

 جونم داداش...؟ _

پا   کنه،انگار یم   یمِن،مِن  و  باال  رو  حرفش  داره    ن ییکه 

 :کنهیم

 !! یدور برش نَپِلِک  یوقت  هی_

 ...باشه حواست
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 .. واااا داداش...طفلک مگه جذام داره آخه_

 :زنهیصدام م ی عصب

 .....ساااااحل_

 ....چشم گم،بگو ی بهت م یز یچ  هی  یوقت

 چرا؟  گهیتو د   س،امای ن یحرفت شک   نیدر ا_

 ؟ یدون یخودتو مشکل ُرهان رو نم  مگه

 شده؟   ادتیدکتر  ، شی چن سال پ حرف 

 !ه یفقط حمله عصب ناینگفت ا  مگه

 !تنش داشته باشه..؟ دی وجه نبا ج ینگفت،به ه مگه

 شده داداش؟؟  ادت ی  نارو یا

اون  _ من  نظر  روان  هیبه  نم  نو یه،ایآدم    گم،همهیمن 

 ...گنیم
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 ...شمیمن نده که قانع نم  ل یچرت پرتارو هم تحو  نیا

 ....بچه ی دونیکه تو نم دونمی م  ییزایچ  من

 :زنمیطرز فکرش لب م  نیکالفه از ا_

 ...خب به من بگو ،تامنم بدونم_

حرف  کنه ی م  یمکث  دو   زنهی م  یو  ،برق  انگار   ستیکه 

 ...وُلت بهم وصل کردن ستیوب

رفته شمال،شازده داشته    گفتنیکه م   ش یسال پ   3اون  _

 ...خوردهی زندان آب خنک م یتو 

 و فروش مواد  یبه جرم اغفال زنان و دختران فرار  اونم

... 

 !س؟ی ن یآدم درست  گم یچرا م  ی دیفهم حاال

 ن؟؟ یزندااااان؟؟؟پس چرا زودتر  نگفت _
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دخترا   ی  ه یواسه روح  گفتی خواسته عمو احمدبود،م_

 هااا دونهینم یزیمونا هم چ ی س،راستی خوب ن

 ...نفهمه یوقت  هی

 ....باشه_

 ساحل جان _

 ی نگفتم که تعجب کن  نارو یا

بدون  قیحقا  خواستمیم  فقط ب  یرو  حواستو    شتری که 

 بخوابم رم ی...االنم میجمع کن 

 ..طونتیخاله ش   ی هم برو کنار اون دُخ تو 

 ...کنمی و تماس رو قطع م گم یم ی ا باشه

 زندان؟؟؟ 

 اغفال؟؟؟ 
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 مواد؟؟؟ 

 رهان؟؟؟  اونم

روان  یکس  مشکل  خ  یکه  و  عصبان  یل یداره    ی زود 

 ...بشه ی...وخدا نکنه که عصبان شهیم

 ..خاطرم مونده یتا از همون دعوا ها هنوز تو   چن

 ..بندمیچشمامو  م  ش یآور  اد ی از 

 موقع هم اصال تحمل دعوا و سر و صدا رو نداشتم   همون

 [12.01.18 09:16] 

      3پارت

 رُهان 

ا  رم یگی م  نگاه  ه  یپدر   ن یاز  پدر   چوقتی که   ی برام 

 ....نکرد

  که خاله شدیم  یا قه یدق چن
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  شه یخانواده ش  نیرفته بودن و حاال من موندم و ا   شُهره 

 ...یا

م  بابا بلند  م   شهیاز جاش  به طرفم  ته    ی،دست   ادیو  به 

 :غُره  ی و م کشهی م دش یسف  شیر 

کارت دعوت واست فرستاده بودن که مث اَجَل مُعَلق  _

 !!؟؟یش یظاهر م

 :کنمی مثال پدر،قد اَلَم م نی ا یو جلو  زنمی م  یشخندین

دعوت الزم   ،کارتیه اومدن به خونه پدر مگه آدم واس _

 داره؟؟؟ 

 ....بر آمده گردنش رو یرگ ها نمیب  یم

 ....دَرهَمش  رو یابروها  نمی بیم

و منو   ره یگیمُشت م یلباسم رو تو  ی قهیحرکت   ک ی با

 :کشهیبه سمت خودش م
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 ....مث تو باشم یناخلف  یکه پدرِ، بچه ا  دونم یننگ م _

و انداختم    دمی دندون لَق رو کش   نیش،ا یسال پ  یلیخ  از 

 ....رونیب

 ...وقت منو پدر خودت ندون  چی ه  پس

 ی،قو   نهی ک  نیا   شه یهرلحظه داره ر   دونهیو نم   گهیم   نو یا

 ....شهیتر م

 : ارمیمُشتش در م یلباسم رو از تو  قهیحرکت   ه ی با

م_ فک  مثال  قبولت   یکن ی هه..االن  بودن  پدر  ،به  من 

 دارم؟؟؟ 

 ...جناب رررر ینخ

 !ینکرد یواسم پدر  چوقتی ه تو 

 !نه؟؟ ادتهی
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د   االنم از  اومدم  شا  مهیوونگ یاگه  د   د یکه    وونه یبازم 

 .....امی بشم،دوباره ب

ز   یسع   پس  ا  ادیکن  پَر  پَرپَر    ی ،نباش  وونهید   نی دَم  که 

 ...یش یم

ا   انگار  ا  ن یکه  برخورده،ضربه  غرورش  به  به    یحرفم 

 ..ادی مامان در م غی که ج زنهیام م  نه یقفسه س

 ...احمد آقا ،قلبت_

 ...روخدا آروم باش تو 

 ..کنمی مامان نگاه م   یاشک  یحس به چشما یب

 ...بود  تیشوهرش در اولَو  شهی که هم یمادر 

  ه ی  ی طرف منو نگرفت حت  گه ید  یمث مادرا   چوقتیه

 ...بار 

 ...کنه یو به اجبار اونو از من دور م   اد ی به طرف بابا م  ثم یم
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اومدش ،تمام محبت ها ،نسبت به    ا یکه با به دن   یبرادر 

 ...من قطع شد

خودش  یبرادر  با  به   ین یر یکه  ،لحظه  شد  ،باعث  هاش 

 ...لحظه حضور من کمرنگ تر بشه

 ..شهیبد م  ،حالمیاون خاطرات خاکستر یآور  اد ی از 

 قرص از روکش ،جدا  هی و    کنمی م بیداخل ج  دست

 ...کنمیم 

 :شنومی م  کی مامان رو از نزد یصدا

 ؟ یزنیبا پدرت حرف م   ینطور یا   یکش یواقعا خجالت نم_

 ؟؟ی،پس چرا اومد  ضهیکه قلبش مر یدون یم

 ...ندارم یخانواده ا  گهی د  یکه گفت  تو 

 ...ندارم یپدر و مادر  گهی د  یکه گفت  تو 
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 ادته؟؟؟ ی

 ...بود یستادی که االن ا  یی نجا ی هم قیدق

 رهان؟؟؟ ادتهی

چشما  شمیم   رهیخ  کنمیم   سربلند که   ش ی مشک  ی به 

 المصب رو،ازش به ارث برده بودم  یچشما   نیهم

 ...ادمهیآره  _

 ...مادر گرام  ادمهی  زایچ  ی لیخ

خونه   ن یقدم به ا  چوقتی بدون اگه مجبور نباشم ه  نو یا 

 ....ذارمینم

 :نمیبی چشماش م  یتعجب رو تو  

 تو رو مجبور کرده؟  ی چ_

 ؟ یدار یبرنم ای کثافت کار  نی دس از ا  چرا
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 ؟؟؟  یو برگرد ی کن ی از پدرت عذر خواه ی اینم چرا

 :رهیلبم باال م گوشه

 برگردم؟؟؟ _

 نجا؟؟؟ یا

 ......محالههه

 ....رونیزنم ب یو از خونه م  گمیم  نو یا

م  یآخر ،صدا  لحظه ،نمک  زخم   نیا  یرو  پاشهی مامان 

 ..کهنه

اوالد    ن یبه درگاهت کردم که ا  ی مگه چه گناه  ا ی خدا_

 ...شده   بمینص

م  اطی ح  در  ماش   بندم یرو  سوار    ستمم یس  نیآخر   نیو 

 ...شمیم
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م  یصدا بلند  رو  س   کنمی آهنگ  لبم   یگار یو  گوشه 

 ....ذارمیم

 ...یشبگرد رم ی،م  شه یو مث هم دم یگاز فشار م  ی رو پا

هوا  بیمشهد،عج   یابونای خ  یتو   ی شبگرد و   ی حال 

 ...داشت یا گه ید

 ...کنهی،تک تک جمالتشون رو دوباره مُرور م ذهنم 

 خانواده ام؟؟   ن یا یزندگ یمن کجا  واقعا

  ی شک داشتم،پسر واقع  شی که چن سال پ   یا  خانواده

 ... اونها باشم

،پسر خودشونم   دمی،فهم  کی ژنت  یپنهان   ش یبا آزما   اما

 !.. ستمی اما انگار که ن

 بود؟؟؟  یچه فرق ثم یمن و م ن یب مگه
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نم  هی  چرا فک  خودشون  با  شا   کننیلحظه  اگه    د یکه 

،ا من  بود،اصال  خوب  باهام  که    ین یرفتارشون  نبودم 

 ...هستم

بدبخت  ه ی  چرا عامل  رو  خودشون  من   ی ها  یبار 

 دونن؟؟؟ ینم

 ،طرف منه؟؟ یفلش لعنت  نیهمش سر ا چرا

ا  یعل   یوال  به خاطر  به  اگه  لعنت  ن یکه   ی قلب 

اما چه کنم که    ذاشتمیپا به اون خونه نم  چوقتی نبود،ه

 ...ارهی  ریدلم بدجور اس 

 ... ذارمیترمز م ی رو م،پاییالی خونه و  یجلو 

گاه هم  شمیم  ادهی پ  ن یماش  از  مأمن  به طرف   می شگیو 

 ...دارم ی قدم برم

 ...شهیم یجور  هی چشماش ،دلم    یآور  اد ی  با
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 ...شده بود   یمن،واسه خودش خانوم عشق

مل  اون ،عج  حیصورت  اش  دخترانه  اندام  دل    بیو 

 ...بردیم

 منو داشته باشه   دنش،نظری،با د   یهر پسر  نکهیتصور ا  از 

 ....کنمی درهم م اخم

 ...جز خودم حق نداره لمسش کنه چکس ی...ه   نههههه

 ....فقط مال منه ....مال من ساحل

 [12.01.18 23:30] 

      4 پارت

 ثم یم

و منتظر مادمازلم که از خونه    رمیگ یفرمون ضرب م  یرو

 ...رونیب  ادیب

 ...زنمیو استارت م کنمی رو فوت م دنش،نفسمید  با
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 :شی م  نیغُرغُر سوار ماش  با

 ....،از بس عجله کردم موهامو سشوار نزدم  ییییوا_

 :کنمی چپ بهش نگاه م چپ

اومده   ادت ی ،یمنو کاشت  نجا ی ساعت که ا می هنوز بعد ن _

 !!آره؟ یکه سشوار نزد

 :ذارهیو کنار گوشش م   دارهی از داخل کوله برم  شو یگوش

...چون که نیکنیشما پسرا اصال ما دخترا رو درک نم_

 ....ن یستیدختر ن 

 :زنمیرو دور م دونیوم  زنمیم  اراهنم

ن _ دختر  که  و   نهمه یا  ه یم،چ یستیخداروشکر  اَدا 

 !!!اَطوار 

 :کنه یو مرموزانه نگام م   ده ی باال م ابرو

 !!؟؟؟ یرو در مورد ساحل هم دار   هینظر  نی آهاااا ،بعد ا_
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 :زنمیم  یکمرنگ لبخند 

 کنه، ی واسم فرق م  گه،اون ینه د_

 !!...زن به ادا و اطوارشه اصال

 :زدن  غی به ج کنه یو شروع م  زنه یبه بازوم م یا ضربه

زن و خواهرت    ن یب  ی االن دار   ن یچشمم روشن!از هم_

 ؟؟؟یذار ی فرق م

نگاه    یحت  گهینکن ،واست پاپوش درست کنم که د  یکار 

 !!هم بهت نندازه

 :کشمینداشته ام م شی به ر  یدست 

ا_ حرمت  ،گ  دیسف  ش یر   نیحداقل  دار  نگه    س ی رو 

 !!دهیبُر

 :خندهی غَش م غَش

 ...خواهر شوهر  گن ی...به من منههههههه یا_
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ترمز   یخونه خاله شهره پا رو  یو جلو   گمیم  یوروجک 

 ....ذارمیم

ثان   زنمیم  یبوق  تک  به  ر   ده ینکش   ه یکه    زه یم   زه یقامت 

 ....شهیم  دهیساحل د 

 ...شدیم  دهیتر د ن،خانومانه یسنگ پیت  ن یا با

 :نهیش یعقب م ی صندل  یعجله رو با

 ....سالااااام_

 :گردهیبه عقب برم مونا

 ؟؟ یسالمممم عشق من خوب _

 ....کنم یکلمه عشقم،شروع به سُرفه م  دنی از شن   شوکه

 :زنهی تخت پشتم م یچن بار رو  رک یز  یمونا

 داداش؟؟؟  یشد   یوااا چ _



31 
 

  یکردیغش م  ی به تو نگفتم عشقم وگرنه از خوش  خوبه

 !که

 :کنهینگاهمون م  یج یبا گ ساحل

  ن؟؟یگیم  ن یدار  ی چ_

  اد ی رو ز   نیظبط ماش  یو صدا  زنهیمرموزانه لبخند م  مونا

 :کنهیم

 ...نکن عشقممممم ریتو فکرتو درگ_

دونفر  نیکَل کَل ا شهیو مث هم گهیم یا  وونهید  ساحل

 ...شهیشروع م

  ی ! وانیَنجور ی ا  ستن یهنوز خواهر شوهرو زن برادر ن  نا یا

 .... که یبه روز 

 ...دارمینگه م  نو یبا فاصله از دانشگاه ماش یکم
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از ماش  هردو  و به سمت    شنیم  ادهی پ  نی با لب خندون 

 ....وفتنیدانشگاه راه م 

 ی نگام به پسر  نهیی ،از داخل آ  کنمیرو که عوض م  دنده

 ... که سد راه مونا و ساحل شده بود  وفتهیم

ماش  یابروها  با از  خورده  به   شمیم  ادهی پ  نیگره  و 

 ...رمیسمتشون م 

م  کی نزد   ی هرچ که  به   شدمی تر   تر  واضح  ،صداشون 

 ...دی رس یگوشم م

نم  دخترا و  بودن  من  به  من    تونستن یپشت  متوجه 

 ....بشن

 :اعصابم بود یرو بیپسره عج یصدا

باز _ بچه  ن  یساحل   ی کنیم  ینجور ی ا  گه،چراید  ار ی در 

 آخه؟؟؟ 
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و به طرفم   زنهی م  غ ی که ج  کشمیساحل رو عقب م   کوله

 ...گردهیبرم

 ...کنه یو سکوت م شهیمن شوکه م دن ید  با

  ک یو به پسره نزد  رمیگیاز چهره مظلوم ساحل م  نگاه

 :شمیم

 رو بهت نشون بدم؟؟؟  یمن بچه باز  یخوایم_

 :برام  کنهی سپر م  نه یس

 مگه؟؟  یش یشما چه کاره اش م_

 !فک کن همه کاره_

 ....کارتو به من بگو  حاال

 نم یب یچشماش م یرو تو   د یو ترد  شک

 :گردمیسمت دخترا برم به
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 ...داخل نیشما بر _

 :کنه ینگام م  د یبا تر  ساحل

 ثم یم_

ب  ثم یم  گهیم قلب  ب  یو  لحظه  هر  من  تر   یطاقت  تاب 

 ...شهیم

 :زنمیبه چشماش لب م رهیوخ  کشمیم  یقینفس عم  اما

  برو_

 ...شنیهمراه مونا وارد دانشگاه م رهی گیازم م  نگاه

به شونه اش    یو ضربه آروم   دارمیبه سمتش برم   یقدم

 :زنمیم

ا   یامروز حالم خوبه،نم_ حال خوب رو خراب    ن یخوام 

بفهمم که مزاحم ناموسم    ا ی  نمی بب  گه یدبار    هیکنم اما اگه  

 !..حال خوبه  ی هر چ یرو  ذارمی،اونوقته که پا م  یشد
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 گم؟؟؟ یم  یکه چ  یگرفت

دانشگاه خوشش   یجلو   یزی که معلوم بود از آبرور   پسره

و وارد دانشگاه    ده یتکون م   ی ،سر  یحرف   چ ی ه  ی ،ب  اد ینم

 ...شهیم

 رم یم  نیراحت به سمت ماش  ال یبا خ  منم

 [13.01.18 17:03] 

      5پارت

 ساحل 

وجودم رو استرس    زنم،تمومیم  ز یم  یته خودکار ،رو  با

 ....گرفته بود

 :شمیم  ره یخ  الی خیب  یوبه مونا کنمی کج م گردن

 ...رمیمیم  یدارم از دلنگران  ی مون یی وا_

 :ده یم  یبه صندل  ه یو تک  زنهیبغل م ری هاشو ز   دست
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من،داداش با فرهنگه من اهل دعوا    زینگران نباش عز_

 ...سین  یو کتک کار 

صورتم رو داخل   یجلو   یو  موها  رم یگیبه دندون م  لب

 :دمیمقنعه م 

م  دونم یم  نو یا_ بازم دلم شور  بد  زنه،نکنهیاما   ی اتفاق 

 افتاده باشه 

 ؟؟؟ یکدومشون دلنگران یحاال برا_

 ثم؟؟؟یم  ای   انیک

 :کنمیچپ نگاهش م چپ

 سوال داره؟  نم یآخه ا_

 ثممی که دلنگران م معلومه

 سمج،   انیک  ن یا یبابا گور 



37 
 

  ش ی که پ  یی ذره آبرو  ه ی  نی شعور و نفهم ،هم  ی ب  پسره

 ...داشتم،به فنا داد  ثمیم

 :زنهیکه مرموزانه لبخند م نمی بیم

 ه؟ یچ_

 !؟ یکن ی نگام م ینجور یا چرا

 :زنهیبه اون راه م خودشو 

 !!؟ من؟؟؟؟ یک_

 ..که کنمینگات م  ینجور یهم  شهیهم

 !زمممممیعز  یزد تََوهُم

که ناگهان نگام    گردونمیو سرمو برم  کشمی م  یعمق  نفس

 ...شهی م  انیک ره یخ

ها  با م  یاخم  کالس  وارد  جا   شهیدرهم  سر   ی و 

 ...نهیش یم  شی شگیهم
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  شد ینم  دهیصورتش د  یرو  یاز زخم و کبود  یَرد  چ یه

 ...گذشته ر ی،پس خدارو شکر بخ

 :شنومیآروم مونا رو کنار گوشم م  یصدا

ُرخ نداده مگه    یریکه درگ  داستی پ  هیخُب از ظاهر قض_

 ...نکهیا

 :کنمی نگاش م یتعجب و سوال با

 ؟؟؟ یچ  نکه ی مگه ا_

 !!حساس خورده باشه  یضربه به جا نکه ی مگه ا_

 :کنمینگاش م ج یگ یکم

 حساس؟؟؟   یجا_

طرف    یدیند  لمها یف  ی! بابا تو یچهقد تو خنگ   ییییی وا_

 !...ارویدَم و دستگاه   ر یز  زنهیبا پا م 

 !!!گهیشلوارشه د  یبه دَم ودستگاه تو  منظورم
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 !سر منحرفت کنن ی خاااااک تو _

نم_ معا   ی المصب  برم  ته  نهی شه   بودم حتما  !اگه دکتر 

 !...اوردمی ماجرا رو درم یوتو 

 :زنمیبه بازوش م  یا ضربه

 ....هااااا یحالمو بهم زد گهی اَه ،نگوووو د _

 :دهی باال م ابرو

 ..ساحل  گمااااایم_

 !ثم؟؟؟یدم ودستگاه م ریزده ز  نیا  نکنه

 :ارمیحرفو به زبون م ن یکه ا شهیم   یچ  دونمینم

 !غلط کرده _

 ...کنه یمشکوک و با تعجب نگام م  مونا

 :حرفمو درست کنم یجور  هی   کنمی م  یسع
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من ضربه زده   یجا کرده به پسر خاله    ینه،بی منظورم ا_

 ...باشه

 ... یعنی

 نم ی بیاما م   کنمیاستاد ،حرفمو قطع م  یصدا  دنیشن  با

 ....لبه مونا رو یلبخند ژکوند گوشه 

 ...بود ریآخر کالس فکرم درگ  تا

ا   تا ذهنم پر رنگ نبوده اما با    یتو   ثمیم  نقدر یبه حال 

 ....دمشیاتفاق امروز ،انگار تازه د

 ...رو تش یخوب وجذاب کلی .....هخودشو 

 ....رو نش ی و کردار سنگ رفتار 

 ...کم نداشت یچ یبشر ه  نیا

 ...من اما
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چشمم    یجلو   ادی خرابمون که م  یبابا و وضع مال   ادیاعت

 ....ثمهی م  یهرچ  یرو  کشمی ،خط م

 ...نهیبهتر اقتشی ه،لیواقعا پسر خوب  ثمیم

 ...ندارم یچی که ه یمن  نه

 :کشهی م رونیب ال یفکر و خ  یایمونا منو از در  یصدا

 دختر؟؟؟  ییییکجا_

 .....،کنسله عیکه کالس استاد رف م یبر ایب

 وااا،چرا  کنسل کردن؟؟؟ _

نبوده،امروز    دم ی دونم،شنینم  قیدق_ خوب  حالش 

 ...اد ینتونسته ب

 ....میریم  رونیاز دانشگاه ب  ی و همراه مون  گمیم   ی اوهوم

دوشم جابه   یکوله ام رو رو   م،یش یکه م  ستگاهیا   کینزد

 :کنمی جا م
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 ما؟؟  یخونه   میبر یاینم_

د_ همد   گه،برم ی نه  باز  دارم،حاال  کار  تا  هزار    گرو یکه 

 ...زمیعز  مینی بیم

 :بوسمیو گونه اش رو م شمیسمتش خم م به

 ...گلم،مراقب خودت باش فعال یهرجور راحت _

م  ی دست  تکون  ها   دم ی براش  پله  باال    یواز  اتوبوس 

 ...رمیم

  

م  اد ی ز   تیجمع به  ازدحام     رمی گی م  له یبود،دستمو  و 

 ...کنمی رو تماشا م رونیب

  کنمی،کوله ام رو جابه جا م   شم یم  اده ی بعد پ  ستگاهیا  دو

 وفتمیآروم به سمت خونه راه م ی با قدماو 
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م  هی حس  بار  کس   کنمی چن  داره    یکه  و  سرمه  پشت 

برم  کنه یم  بمیتعق که  هروقت  رو    چکس یه  گشتمیاما 

 ...کردمی نگاهش رو حس م ین یاما سنگ دمیدینم

م  یتو   ی ترس ک  ن یا  نه،نکنهیش یدلم  دنبالم    انیپسره 

 باشه؟ 

تو   بند رو  م  یکوله  فشار  تر   دمیمشتم  تند  قدمامو  و 

 ....کنمیم

م  یجلو  که  فشار   رسم،زنگیخونه  هم  سر  پشت  رو 

 ...دم یم

  ه یو ترسم    کشمیم   یقیسام نفس عم  یصدا  دن یشن   با

 ...شهیخورده کمتر م 

 وفته یم  شیبه شلوارک و رکاب کنه،نگامی که باز م درو
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س  ع یسر تخت  هولش    زنمی م  نش ی به  عقب  به سمت  و 

 :دم یم

 دَم در؟؟ یای م ینجور ی ا یکش یخجالت نم_

 :چونهیپ یو گوشم رو م  خنده یم

 ؟؟؟ی ش یم  یرتی تو فنچول باز واسه من غ _

 !..اد ی برو جوجه بذار باد ب اااایب

 :بندهیو بعدش درو م  کشهی م رونیبه ب یسَرَک

 ؟؟ یزن یحاال چرا نفس نفس م_

 !یدو داشت نیتمر

  ی م   ن یب   زیداداش ر   ن یواسه ا   ی قانع کننده ا  ل یدل   د یبا

 :داشتم

 ...داشتم  ییخوب هم گشنه ام بود،هم دستشو _
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 ....امیکم تند تر ب  ه یمجبور شدم  گه ید

 ....شهیجلوتر از من داخل خونه م  دهی تکون م  یسر

م  یدعوا  یصدا خط  بابا  و  اعصاب    یرو  ندازهیمامان 

 ....نداشته امروزم

 [14.01.18 10:10] 

      6 پارت

مَنقَلش  نشسته،به سمت مامان   ی که جلو   نجور ی هم  بابا 

 :بره یم  ورشی

  نقد یکه خمارم،چرا ا   ی ن یبیخودت م   یزن...دِ آخه دار _

 ؟؟ یلجباز 

 ...ومدهی سگم باال ن یتا اون رو   و یمن اون لعنت بده

،  مامان بغض  جلو   اکیتر   کهی ت  ه یبا  ،پرت   یرو  پاش 

 :کنهیم
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 اد ی...برو بکش تا جونت در بااااایب_

 ...دیحم  یبش  لیذل  یاله

ا  رمیبم  یاله از  فام  یجلو   ییآبرو  یب  نیکه  و    ل یفک 

 ...کنم دا ینجات پ

م  دلم کباب  مامان   یر یخ  چی ه  شیزندگ  شه،از ی واسه 

 ...دیند

 : رهیکالفه به سمت مامان م  سام

 ؟؟ی دیعذاب م نقد یمادر من ،چرا خودتو ا _

 س یشوهر تو آدم بشو ن نیا

ا  یزی چ  هیبرو    ایب از   ن یواسه  ،خسته  درست کن  بچه 

 ...دانشگاه اومده گشنه اس

خ  بابا م  الی با  منقلش  ،کنار  به    نه ی ش یراحت  شروع  و 

 ...کنهیموادش م دنیکش 
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  یو دست سام رو تو   نهیش ی م  نیزم  یرو  ه یبا گر  مامان 

 :رهیگ یدستش م

 رو بکشه؟؟  یمواد کوفت نیا  خوادی م ی تا کپسرم آخه  _

 :زنهیم اد یو فر  گرده یسمت بابا برم به

 ...نگاه به بچه هات بنداز  هی_

مرد   نیبب خودش  واسه  ماشاال  شده،وقت    یپسرت 

 ....شهیدوماد

 ...کشهینگاه بنداز،روز به روز داره قد م  هی اون دختر    به

 ده؟؟ یبه پسرت زن م  یروز ک فردا

به   ینه،وایپدرش ا گن یم  ننی بب افه یق  نیتو رو با ا  ی وقت

 ...حال پسرش
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خاستگار   ی دخترا واسشون  فِرت  مردم،فِرت 

 چ ی به خاطر تو ،ه  دی دختر دسته گل من با  اد،اونوقتیم

 ...نداشته باشه یخواستگار 

 ..زنهی و هق م  گهیم

 ...شهیداغون م شتریو حال من ب  گهیم

 ...رونیب  زنهیم رتم یو رگ گردن داداش با غ  گهیم

 ...خوردی بهم م ی کوفت یزندگ ن یحالم داشت از ا گه ید

 :کنهی م یبابا،بدجور با روح و روانم باز  یصدا

_، بابا  یگیم  یطور   هیزن  مال  دارم  رو    یانگار  تو 

 ..کشمیم

 ...خودمه دوس دارم دود کنم  مال

 ...ناراحته،راه باز و جاده دراز  ی ک هر

 ....حلق شماها کنم  یمفت ندارم که تو  ونن
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 ...قلبم یتو  رهی و م شه یحرفش،خنجر م هر

 ..پدرا پشت و پناهَن  گنیم

 پشت و پناه؟؟؟؟  نهیا

 ...دارن  رت یبچه هاشون غ یپدرا رو   گنیم

 رت؟؟ یغ  نهیا

که تا حاال از پدر خودم    دم ی شن   زا یچ  یلی واژه پدر خ  از 

 ....دم یند

 خدا؟؟؟  چراااا

 ه؟؟؟ یچ گه ید  یمن و دخترا  نیفرق ب مگه

 ه؟؟یمن و مونا چ  نیفرق ب مگه

 ...قربون عدالتت بشم ای خدا

 ؟؟؟ یقائل شد ضیتبع نقدیچرا ا  آخه 
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 ...زهیری گونه ام م یرو یاشک  قطره

 ی و با قدما  کنمی پاک م  نیقطره رو با سر آست  ه ی  همون

 ...گذرمیآروم از کنارشون م

 ...شهیمتوجه حال خرابم م سام

 نه یبی که منو م ی کس  تنها

 ....کنارمه  مییتنها   یشبها یکه تو  ی کس  تنها

 س، ی فقط داداش ن سام

 ...همه کس منه اون

 :شه یخونه پخش م یتو   ادشیفر یصدا

 ...رو ببرن ینکبت  یزندگ نی مرده شور ا_

،پس چرا    میجز تحمل ندار   ی ،راه ینی بیمن،تو که م  مادِر

 !؟یکن یالم شنگه رو به پا م  نیا



51 
 

 ...شهیتر م  کی که بهم نزد شنومی قدماش رو م  یصدا

کوچ   در  م   کمیاتاق  باز  تنم    کنمیرو  از  رو  مانتوم  و 

 ...کندمیم

به    دونه یو سام م  ه یحرکاتم عصب  ی  همه که االن فقط 

 ... دارم  از یآرامش ن

 ...کشهیوتن لرزونم رو به آغوش م   شهیم  کمی نزد  یقدم

 . .بلعمیتنش رو م عطر

 .. میزندگ نِ یتر ز یوجود عز یتو  شمیم  حل

همراه خودش ، به سمت تخت    شم،منو یکه آروم م  یکم

 ...برهینفره ام،م  هی

 ...رگ هام  ی،تو  شهیم  نیگرمش،مُرُوف یصدا

 که؟یکوچ  یآبج ی آروم شد_



52 
 

تا   کشمی م  یق یعم  نفس نشونه  به  سرمو  ،تکون    دیی و 

 ...دم یم

 :خندهیم  مردونه

 زبونتو موش خورده کوچولو؟_

 :ادیاجبار لبم کِش م به

 ...سام_

  شه یم  دوار یمن،ام   کیو دل کوچ  “جون دل سام    “  گهیم

 ...تر از جان  زیبرادر عز نی به بودن ا

 :دمی رو به اجبار قورت م یلعنت  بغض

  ..داداش  یخوبه که هست_

 ...که تو رو دارم وبهخ

 : دهیفشار م نشیبه س سرمو 
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 ...کنمیم   یتو و مامان دارم زندگ  دی ساحلم...منم به ام_

 رو دارم؟؟  یمن جز تو و مامان ک مگه

دار   ساحل مث   ین یبی م  ی خودت  دارم  شب  تا  روز  که 

نجات    ینکبت   ی زندگ  ن یتا بتونم از ا   کندمی سگ جون م

 ...میکن  دایپ

م  خودت ا  یدون یهم خوب  از    گهی ،دیعمل  یبابا   نیکه 

 ..شهیواسه ما گرم نم  یآب

نداش،چون   یا   دهیفا   چی بار فرستادمش کَمپ اما ه  چن

 ...رو دوس داره یزندگ  ن یخودش هم

 ... میداشته باش  یخوب  ندهیکه آ  کنمی م یهر کار  دارم

 ...فردا روز شوهرت نتونه سرکوفتت بزنه که

 گرمه؟؟  ی دلم به چ یدون ی م ساحلم

 ..خواهر و مادرم مث گل ،پاکَن  نکهیا به
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 ..ی ناموس  یجز ب   ندازهیاز پا نم  زیچ  چی مرد رو ه هی

وزود داره اما سوخت    ریشه،دیبالخره درست م   ات یماد 

 ...و سوز نداره

 ....کهیکوچ  یساحلم،غصه نخور آبج  گذرهی روزا م نیا

 :تک برادر  ن ی ا تیاز حما  اد یکش م   لبم

 ...یچه خوبه که تو هست _

 :زنهیم میشونیپ  یرو یا بوسه

 ...دختر دمیمن جونمم به خاطرت م_

 ..ندارم شتری که ب ی آبج  هی

رو  ی ا  بوسه م  نه ی س  ینرم  دور   زنم یاش  هامو  و دست 

 :کنمیکمرش حلقه م 

  دوستت دارم  ی لیسام ،خ _
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 ...منم دوستت دارم   گهیم

 ...شهیم  ی وجود من غرق از خوش و

 ...هی،نعمته بزرگ یبرادر   نیچن  داشتن 

خوب  درسته  پدر  عوض    ی که  در  اما    ه ی ندارم 

 ...داداش،مَحشر دارم

 [15.01.18 13:31] 
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 رُهان 

 ...چرخونمی قفل م یرو تو  د یلرزون کل یدستها با

 ...شمیاتاق م نی ساعت،وارد ا  نیهم  هرشب

 ...ساحل  یپُر شده از عکس ها واراشیکه د  ی اتاق

ها   از  هم  ش ی بچگ  یعکس  پنهان    نیتا  که    ی امروز 

 ....کردم ی م  بشیتعق
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 ...دیکش ی واسش پر م دلم

 ...فشیتن ظر  دنیبه آغوش کش  یبرا

 ...اون تن پاک دنییبو  یبرا

 ....به اتاق ذارمیو پا م  کشمی از سر دل م یآه 

 ....کنمیو چراغو روشن م  کنمی دراز م  دست

 ...زنمیم  یاب یچهره بانمکش،لبخند نا  دن ید  با

 ...که فقط مخصوص خودشه و بس  یی همون لبخندا از 

 ....شهیبه لبخند باز نم چوقتیمن ه لب

 ....اس  گانه ی ،رهان با خنده ب گنیکه م قامیرف

  ن ی حق دارن که ا  نمیب یکنم،میبه حرفشون فکر م  یوقت

 ....حرفو بزنن

 ...دمینخند ی اَحد و الناس چی ه یجلو   چوقتیه  من
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 ...اتاق ن ی،جز ساحلِ ا دهیلبخند منو ند چکس یه

ا   من به حال خود    ی ،وا  شمیدختر ،آروم م   نیبا عکس 

 ...شیواقع

 ... شمیم وار ید  کی نزد یکم

 ...بود دهیقلب نا آرومم،امونم رو بر کوبش

 ...کردیوجودم ساحل ،رو تمنا م  تموم

 ...خبره ی از وجود منه عاشق ب یکه حت  یساحل

 ...پرستَش یهس که عاشقانه م   ی کی  دونهینم

 ...دهیهس که براش جون م   کسی  دونهینم-

 ...سال صبر کردم تا وقتش برسه  نهمهیا

 ...شهیم  ادتریترسم ز  شهی بزرگتر م یانگار هرچ  اما

 ...از دست دادنش ترس 
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کوچ   نکهیا  ترس  ،دل  کس   کشیمبادا  من    یواسه  جز 

 ...بلرزه

 ....کنهیاصال عشق منو قبول م نکهیا  ای

 ...زنمی م  یشخندین

ه  دستش    یزیچ  چوقتی رهان  به  که  نخواسته  رو 

 ....ارهین

 ...مال منه ساحل

 ....بخواد چه

 ....نخواد چه

خونه    ن یخودش به ا   یبا پا  کنمیم   یکه برسه،کار   وقتش 

 ...ادیب

باهاش تجربه کنم،وجودم    تونمی که م  ی تصورات لحظات  از 

 ...شهی غرق لذت م 
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 ....از عکس ها رمیگ یم  نگاه

م  شتریب   ی هرچ هوا  شتر یکردم،بی نگاه    نی ا  یی دل 

 ...شدمیوروجک م

 ....کنمیو اتاق رو ترک م  دمیم  رونیکالفه ب نفسمو 

 ...خورهی زنگ در به گوشم م یصدا

 ...وفتهیم   الینگاهم به دان  یو از چشم   رمی سمت در م   به

 :شمیو جذابش م  ی به چهره غرب   رهیکنم،خی که باز م  درو

 ی سالم...خوش اومد_

 :شهیو داخل خونه م  زنهیم  لبخند 

 ؟ یسالم رهان ...خوب_

که   ن ی ا   شرمنده خواب  شدم..  مزاحمت  شب  موقع 

 ؟ینبود
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م   یسر پذ   دم یتکون  سالن  سمت  به  تعارفش   ییرای و 

 :کنم یم

 ...بودم دار ینه ب_

 نجا؟ یا  یشده که اومد ی چ

 :کنهی نگام م  ره یخ

 ....خبر خوب دارم  هیواست  _

و به سمت    نهی ش یمبل م  ی،که رو   کنم ینگاش م  یسوال

 :شه یجلو خم م

از جاسوسا خبر داده که خسرو   ی ک یش، یچن ساعت پ _

از مرز   یدوشنبه شب،محلوله مواد و اعضا بدن رو قاچاق 

 ...کنهیخارج م 

ا  بالخره تونست  نی بعد  محلوله   ه ی  میهمه سال  از  آمار 

 م، یهاش داشته باش
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 ... برگ برنده  هی  یعن ی  نیوا

 ...ادی کش م یبه لبخند  لبم

 ...خبر بودم نی وقت بود که منتظر ا  ی لیخ

 :زنمیلب م ناباور 

دوشنبه    ی ،مطمئن  ال یدان_ همون  انتقالشون  زمان  که 

 شبه؟ 

 :ادی و به طرفم م شهیجاش بلند م  از 

 ...آره مطمئنم داداش_

 ...برنامه با تو  ی باق فقط

ات    یلیخ  درضمن خواسته  به  بالخره  که  حالم  خوش 

 ...یدیرس

 :ذارم یبا مرام م قیرف نیشانه ا  یرو دست
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خ _ کمکت  رف  ی لیاز  زمان   قیممنونم  من  آروم    ی ،اما 

 ...نمی دار بب یرو باال  قیکه  اون نارف شمیم

 ...خودم نابودش کنم  یساله که منتظرم با دست ها  پنچ 

 ...به من زد ی ،خسرو از پشت بد خنجر ش ی سال پ5

 ...رو بدم  ش یبه خودم قول دادم که جواب نامرد   همونجا 

که به ناحق بهت ضربه زد،اون چن سال زندان    دونم یم_

 ...گناه نبود یحق توئه ب 

  ی اما رهان قول بده وقت  یری ازش انتقام بگ   یتونی م  حاال

 د،ی عملش رس  یخسرو به سزا

 ...خانوادت  شی پ  یبر توهم

از حق  مطمئنم پ   قت یاگه    ی باخبر بشن،به اشتباهشون 

 ...برنیم
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 ، یودت ساخت خ    یکه برا  ییتنها  لهیپ  نی کن از ا  یسع

 ...یای ب رونیب

برا  ی دان   یحرفها نه  بود،اما  ا   یمن   یخوب  با    ن یکه 

 ...گرفتم  یخو   ییتنها

ا  یبرا از  م  نیفرار  خونه  آشپز  سمت   رم یموضوع،به 

 :کنمیبلند م  یوصدامو کم

 ؟یقهوه موافق هی با _

م  گهیم ام  دونمیآره و من    د یناام  قو یرف  ن یا  دهیدوباره 

 ...کردم

 [16.01.18 16:47] 
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 ساحل 

 ...ندازمی دوشم م یو رو  دارم یقرمزم رو برم کوله
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رو از    پمی دور ت  ه یو    ستمیا  یاتاقم م   یقد  نه ییآ   یجلو 

 ...گذرونم ینظر م

مشک  مانتو  کفش    ،شالیمشک  نیج  ،شلوار یکوتاه  و 

 ....قرمز

 :زنمیصورتم م  یجلو   یاز سر و وضعم ،بشکن  یراض

 ...از ساحل بانووووو نمیا

 ...کنمیقرمز،نگاه م  عی به رژ ما د یترد  با

 ...امیراه ب  یامروز، با دلم کم هی  خواس ی م دلم

م  دست ما  کنمی دراز  رُژ  برم   عی و  رو  دارمیرو   ی لبا  یو 

 ...کشمیم  میقلوه ا

 ..شهیلبام با رنگ شال و کوله و کفشم،سِت م یقرمز

 ...کشمیپر پشتم م یمژه ها  یرو هم چن بار رو ملیر 

 ...شده بود  ی ادیز  رهییباعث تغ ش یذره آرا  هی  نیهم
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 ...نده ریباز سام گ خداکنه

 :کنمی داد مامان فورا اتاقم رو ترک م  یصدا با

 گه، ید  ا یساااااحل...زود ب_

 ...منتظرن نایا  خالت

اتاق    یو بدون در زدن خودمو تو   گمیم  یبلند   یا  باشه

 :کنمی سام پرت م

 ؟ی سام حاظر_

باال    وفته،ابرویقشنگ و دختر کُشش م  پی که به ت   نگام 

 :دم یم

 ...راهووووو نهمهی ا ره یم ی اوووووو...ک_

 :زنهیم یمردونه ا لبخند 

 ...بچه زیکم زبون بر_
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 ؟ی دیکه به لبات کش  هیچ  نیا

داره که معترض گونه،اسمش رو    یقدم به سمتم برم  هی

 :زنمیصدا م

 ...ساااام_

 ...جون دل سام_

 ..شهیاز محبت نابش،غرق لذت م  وجودم 

 :زنمیبهش لب م  رهی و خ کنم یمظلوم م  چشمامو 

 ...میخوشگل کن  م ی،خواست یبعد عمر_

 ؟ی دلمو بشکن  اد ی دلت م حاال

م   رهیخ  یکم ب   کنهینگام  اتاق    یو  در  سمت  به  حرف 

 :رهیم

ب  شه یهم  نو ی ا  ی ول  سین  ی باشه حرف_  ش ی آرا   ی بدون 

 ...کهی کوچ ی آبج  یخوشگل تر
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 ...کنهی و اتاق رو ترک م گهیم  نو یا

 ...لبمو پاک نکرد رُژ 

 ...پاک کن نگفت

 ...دستور نداد بهم

 ...نگفت زور 

 ...نشکست دلمو 

 ....اما

با دلخور   یکار  نه  لبم رو   یکرد که  ،رژ  لبخند  با  ،بلکه 

 ...کمرنگ کنم

 !چرا  دروغ

 ...خوش حال بودم  ی داداش  نیدلم از داشتن چن  ته

 ...رمیخطا نم  چوقتیبودم با وجود سام ،ه مطمئن
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  چگاهی با خوب بودنش ه اون

 ...دادیاشتباه رو به من نم اجازه

ب  وچهقد  که  ها، حداقل سامو   نهمهیا  ن یخوبه  نداشته 

 ...دارم

که متعلق به خودم بود رو به سمت   یچمدون  ی  دسته 

 :رمیگ یم  ثمیم

 ...شیآخر   نمیپسر خاله،ا ایب_

 :رهیگیو چمدون رو از دستم م   کنهی دراز م  دست

 ...اوه.اوه_

  ..نهی سنگ  چه

ا   میبر  میخوا یم  مگه    نقدر یسفر قندهار که شما دخترا 

 ن؟؟ یهمراه خودتون لوازم برداشت

 ...روزه اس ها5شمال    هی
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 یامروز،کم

 ...خوادی م طنت ی،دلم ش یکم فقط

 :دمیابرو باال م  ثم یم  واسه

پسرا_ شما  مث  ما  با    میی مگه  فقط  و    رجامه یب  ه یکه 

 ...میسفر بش   ی ،راه ونیقل

 ...شهیم طونیش  نگاهش

 :نمی بی فاصله برق نگاهش رو م نیهم از 

نبود شما دخترا،دم ودستگاهتون با ما فرق   ادم ی آهااا،_

 !...نی پارچه الزم  دار  اد ی داره..!ز 

چ  من نشدم،گ  یز یکه  متوجه  حرفاش  ومنگ   ج یاز 

 :پرسمی م

 !منظورتو نگرفتم ؟؟؟یچ_

 ؟؟ یواضح تر بگ شهیم
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که    یکجا   دونمینم داره  خنده   ر یز   زنه یم  هو ی حرفم 

 ...خنده

 :گهیم  ده یبر  دهیبر

از ا  ی مهم  ز یچ_  زا یچ  ن ینبود، درضمن هنوز زوده سر 

 ...بچه  یار یدر ب

 نمو ی ماش  ستمیس    دهی اون ورپر  ن،تایبش   نی ماش   یتو   برو

 ...به فنا نداده

حرفش   اونقد متوجه  که  بودم  شده  اش  خنده  محو 

 ...شمینم

 ...نمیب ی رو م ثمیباره دارم م  نیاول  یکه برا انگار 

 ...چهره جذابش رو جذاب تر کرده بود  خنده،

واسه    یخنده    دن ید  از   ، و قشنگش  لحظه    هیمردونه 

 ....قلبم تپش گرفت
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ه   تا  ا   چوقتیحاال  که  بود  دست   نینشده  بهم  حالت 

 ...بده

 .... ندازمی م ن ییحس و حال،سر پا   نیاز ا کالفه

 ...دمیلم م یصندل  یو رو  کنمی عقب رو باز م درب

 ک یکرده بود که گوشم نزد  اد یضبطو ز   یاونقد صدا  مونا

 ...بود کَر بشه

م  رهیخ تو   شمی بهش  بدجور  آهنگ    یکه  و حال  حس 

م بشکن  و  بود  شده  حت   یزد،جور ی غرق  ه  متوج   ی که 

 ...حضور من ،نشد

 :زنمیمحکم به شونش م  یا ضربه

 ...اون المصبو کم کن یهوووووو_

 ...ذارهیقلبش م یو دست رو پرهیزده از جاش م شوک
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م  چندبار  پلک  هم  فوهش    زنهیپشت سر  با  منو  بعد  و 

 :کنهی م ض یقشنگش مستف یها

 ...دختر یبش  لیذل  یاله_

کردم...م  هی رد  رو  ناقص    ی ،اُهُن   یاِهِن   هی   یریمیسکته 

 !تا از وجود نحست با خبر بشم؟  یبگ  یزی،چ

د_ خودت  واسه  ننداز   یج   ی اگه  خوبم   ی لی،خ   یراه 

 !...یفهمیم

م  یصدا کم  که  م   کنمیضبطو  و  سوار    ثمی ،سام  هم 

 ...شنیم

م  ینجور یهم   ثمیم استارت  مخاطبش   زنه،سام یکه  رو 

 :دهیقرار م

 ومد؟؟ین د یحاال چرا عمو حم_

 ...حوصله ندارم،اونو ولش کن داداش  گفتیم_
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 ...دهیم  حیترج  شتریرو ب  ییتنها  پدرما

 ...ارهیرو به حرکت درم ن یو ماش گهی م ی آهان  ثمیم

بچه که   ثم یم  ندازم،بالخره یم   ن ییزده سرمو پا   خجالت 

 ...ومدهیبابا همراه ما ن یکه واسه چ  دونه یس،م ین

سام    م،ویزنیم  گهیسر وکله همد  یبا مونا، تو   یساعت   چن

 ...هم مشغول حرف زدن بودن ثم یوم

م   بالخره خسته  رو  شهیمونا  م  ی ،سرشو  و    ذارهی پام 

 ...خوابهیم

  

  ی اونم سرشو به صندل   نم یبی که م  ندازم یبه سام م  ینگاه 

 ...داده و چشماشو بسته ه یتک

 ...کنمی رو حس م  ینگاه  ی نی سنگ
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که    شهیم  ثمی م  ی چشما  خی نگاهم م  گردونمیکه برم  سر

 ...شده بود رهیبه من خ نه ییآ یاز تو 

 رم یگ یپروا،خجالت زده ،لب به دندون م ی نگاه ب  نیا از 

 [16.01.18 16:47] 

... 

 ..بود د یبع ثمینگاه خاص،از م   نیبه حال ا  تا

 :رسهیآرومش به گوشم م  یصدا

 ....ساحل_

 :زنهیلب م نهییکنم که از داخل آ ینگاش م یسوال

 ....ییچا _

پا  فالکسو  برم  نییاز  براش   یچا  وانیل  ه یو    دارمی پام 

 کنمیودست دراز م  زنمیرو داخلش هم م  زم،نبات یریم

 :رمیگی رو به سمتش م یچا وانی،ل
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 ...بفرما پسر خاله_

  وان یتا ل   اره یو دستش رو به عقب کش م   کنهیم   تشکر

 ...رهیرو ازم بگ یی چا 

برخورد    سرانگشت دستم  پوست  به  که  هاش 

 ...شهیحبس م نه یس یتو  کنه،نفسمیم

 ...ره یگیرو ازم م  وانیل الی خی اون ب اما

خودش    یلمس کرده اما به رو  د،دستمو یکه فهم  مطمئنم

 ...اوردین

 ی گرم  کشم،هنوز یرو که لمس کرده رو ،دست م  یی جا  

 ...کنمی انگشت هاشو حس م

 ...حس،بخوابم نیفرار از ا یبرا کنمی م  یسع

اما    ذارمیهم م  یو پلک رو  دمی م  هیتک   شهیبه ش  سرمو 

 کنم ی حس م  ینگاهش رو به خوب ه ینی بازم سنگ
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 [17.01.18 16:09] 

      9 پارت

 :کنمی خسته امو از هم باز م  یپلک ها   ی زمزمه ا  ی صدا  با

 ...ساحل_

 ...می د یرس دارشو ی جان،ب ساحل

صورتم خم   یکه رو  نمی بیرو م   ی ثمی کنم،می چشم باز م  تا 

 ...زنهیشده و داره صدام م 

 ...رمیگیفاصله کمه صورت هامون،گُر م از 

 :شمیتو جام جابه جا م  یکم

 م؟ یدیرس_

 :پاشهیخجالت زده ام م   یبه چهره  ی لبخند

 ...زمیآره عز _
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 ...شمیگفتنش م  زم یعز مات 

 ...ثمی گفتن م زمیعز کی با   لرزه یجنبه من ،م ی ب دل

 ...قصد جون منو کرده  ا یکه انگار تازگ ی ا پسرخاله

و    کشم یبه شال سرم م  ی ،دست  تیموقع  نیفرار از ا  یبرا

 ....شمیم  ادهیپ  نیاز ماش 

و به    شهیم   ادهی عمو احمد پ  نیکه از ماش  نم یبی م  مونارو

 ...رهی سمت خونه م

م  به لرزش صدامو   کنمی م  ی و سع   گردمیبرم  ثمی سمت 

 :کنم ی مخف

 چمدونمو ببرم؟   شهیم_

م   چ یسوئ انگشتش  دور  قدم  چرخونهی رو  به سمتم    ی و 

 :اد یم

 ...چمدونارو سام و مونا بُردن _
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  رون یت ب و به سمت مامان که از خونه داش  گمیم   ی آهان

 :رم یم  ومدیم

 ؟ یریم یوا مامان کجا دار _

روسر   نکهیا  ن یح م   ش یگره  محکم  جواب    ی رو  بنده 

 :ده یم

سر به اقدس خانم بزنم،بعدشم بهش خبر بدم    ه ی  رم یم_

 ...نجایا اد ی که پاشه ب

  برو لباساتو عوض کن توهم

 ...ذارمیو قدم به داخل خونه م  گم یم ی ا باشه

ارث    یا  خونه به  احمد  عمو  به  مونا  پدربزرگ  از  که 

 ...بود ده یرس

 ...اما با صفا یم یقد یا خونه

 ...وهیم  یبزرگ پر از درخت ها اط یح  با



79 
 

 ...منو و مونا بود یکه مخصوص آب باز  ی آب حوض

ا   عمو  واسه  تو   یبچگ  نکه یاحمد  خونه    ن یا  یهاشو 

 ... ملک رو بفروشه ن یکرده بود،حاظر  نشد ا یسپر

 ...کرد د یخونه رو جد  ی میتموم لوازم قد 

 ...ها  یشد واسه  دورهم ی پاتوق  نجایوا

 ...رمیکه به منو مونا تعلق داشت م یاتاق  وارد

  ی بنفش   کیچمدونش بود و تون  یکه سرش تو   نطور یهم

 :گهیم کشهی م  رونیرو ب

زمستون_ خواب  از  خرس  خانم  عجب   دار یب  یچه 

 !...یشد

 ...شمیلباسم م  ضیو مشغول تعو  گمی م یزهرمار 

 یرو   ی دیو شال سف  کنمیرو تنم م  ی رنگ  یصورت   کیتون

 ندازمیموهام م 
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 ...میری م  نییمونا به طبقه پا همراه

تماشا   عمو  و خاله ش  الی سر  یاحمد مشغول    نی ریبود 

 ... آشپز خونه در حال تدارک شام  یهم تو 

کمک به خاله  و منم به قصد    رهیبه سمت باباش م  مونا

 :شمی،وارد آشپز خونه م

 ...نیهس به من بگ  یخاله جان ،اگه کار _

 :زنهیقابلمه رو هم م ات ی محتو   ریبا کفگ  خاله 

 ...خاله ،برو استراحت کن  زینه عز_

  نه یبرم،س  رونیاز آشپزخونه ب  خوامی و تا م  گمی م  یچشم

 ...شمیم ثمی م  ی نهی به س

 :رمیو عقب م کشمی م ی نی ترس ،ه از 

 ...دمیترس یی وا_

 :شهیبه چشمام م ره یو خ  برهی م بش ی ج یتو   دست
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 ...یباش  نجا یا    کردم ی شرمنده اگه ترسوندمت...فک نم_

 :ادی به طرفمون م ثم یم  دنی به محض د خاله 

ب  کنه ی عمه اقدست درد م  یمادر، پا  ثم یم_ زحمت    ی ، 

 ...برو دنبالشون

 ...شهیحرف از خونه خارج م  یو ب  گهیم  یباشه ا ثمیم

 ..ادیبا عمه اقدس م مامان

 ...بارهی از چهره اش م یکه مهربون ی اقدس عمه

 ....میخور ی م  گه یو خنده شام رو در کنار همد   ی خوش  با

تو   ی پا  نن یش یم   مردا هم  زنا  و  خونه    یفوتبال  آشپز 

 ...شنیمشغول گفت و گو م

 :گه ی و م کنهیروبه من  م مونا

 م؟یبزن یچُرت  هی   میبر ی ایم_
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 :کنمینگاش م متعجبانه

 ؟ یبخواب یخوا یم  ی عنی_

 االن؟  اونم

 :کشهی م  ازهی و خم  مالونهیبا دست م چشماشو 

تا   میبزنم، تا شب بتون  ی چرت کوتاه  هیخواب که نه،_

 ...میبمون دار ی صبح ب

 دم یو به سمت پله ها هُلش م گمیم   یطونیش یا

تا    ام ی م  رونیو منم از خونه ب   رهیخنده از پله ها باال م   با

 ...آروم کنم ا یوجود نا آرومم رو با در  شه یمث هم

فاصله    ا یاز چن متر از در   شتریبود که ب   نی خونه ا  یخوب

 ...نداشت

م   قدم که  ساحل  ها   یی بایز   ذارم،موجیبه  سخره  به 

 ...زنهیم
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  زون یو شال رو از گردنم آو   ارمی هامو از پام در م  کفش

 ...کنمیم

 کنهی صورتمو نوازش م  یخنک   باد

 ...شمی کران م یب یا ی به در  ره یخ

ها  یی ایدر  ستاره  انگار  آغوش    یکه  در  رو  آسمون 

 ... خودش پناه داده

 ....روبه روم اهیس  یایبه در  زنمیم ُزل

 ...چرا دلم گرفته بود دونمینم

 ...ایدن از 

 ...آدماش  از 

هم و سن سالم    یدخترا  هی مث بق  تونستمینم  نکه یا  از 

 ...بودم  ریکنم ،دلگ طنتیش

 ...بودم  ریحق عاشق شدن نداشتم دلگ نکه یا از 
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م  ی   چشمه پ   جوشه یاشکم  لرزه    کر یو  به  وجودم 

 ...اد یدرم

 ...دردناکم رو یگلو  ده یخراش م   یلعنت  بغض

 ..بغض درد آورو ن یا دمیته مونده توانم،قورت م با

 :زنمیم لب

 ....خداااااا

 ستم؟؟؟ یمن؟؟؟مگه من بنده ات ن چراااا

 دارم؟؟  گتید  یبا بنده ها ی چه فرق  مگه

 دل ندارم...؟؟ یمنه لعنت  مگه

 آرزو ندارم؟   مگه

 رو داشته باشم؟  ینکبت  یزندگ نی ا  دی من با چرا

 هااااا؟ 
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 !خدااا

 ...!؟ گهی بده د  جوابمو 

زانوم    ی آب تا رو  ی ک  فهممی که نم  گم یو م  گم یم  نقد یا

 ...دهیرس

م   عقب ز   کنمی گرد  ،ناگهان  برگردم  خال   ریکه    ی پام 

 ...رمیآب فرو م   یو تو  شهیم

 ...نمی بیخودم م یو مرگ رو با چشما  ره یگیم نفسم

 [18.01.18 11:54] 

      10  پارت

 ..شهیم دنمیآب،مانع از نفس کش  اد ی ز  حجم

بدون  هیبد  یل یخ  حس مرگ   یدار   یکه  به  لحظه  هر 

 ...یش یتر م کی ،نزد  کُینزد
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سطح آب بکشم   یخودمو رو  کنمیم   یتموم توانم سع  با

 ...دیکش ی م  نییرو به پا   فمی،تن ظر  یقو   ییرو یاما انگار ن

  

 ...کشهیم ری مرگ درد آور ت نیاز ا قلبم

 ...هه

 رم؟؟؟ ی میدارم م یجد یجد ی عنی

 نه؟؟؟یهم  گفتنیکه م یمرگ

 ...ادی چشمم م یتک تک خانواده ام جلو  ی  چهره

 ...و برادرم بود یکه حام  یسام 

  ی اش باال  هیکه مادرانه خرج کرد تا حداقل سا   یمادر 

 ...سر بچه هاش باشه

رف   یپدر  اما  بود  پدر  ا  یقایکه  به  روز    ن یناباب 

 ...کشوندنش
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 ..شهیمُرور م میزندگ ی  ه یبه ثان هیثان

 کشهی توانم ته م  گهی که د  زنمیدست و پا م  اونقد

 ...یمرگ لعنت  ن یا می...تسلشم یم میتسل

  کنم یفکر م   نی به ا  دانه یو من نا ام  شهیو پام شُل م   دست 

 داشتم؟؟   یحق زندگ  نقدر یکه هم

  کنه یرو محصور م  فمیوار تن ظر  چکی،پ  ی دست   ناگهان

 ...کشهی و به عقب م

و بعد آبه که   ادیم   نمیبه قفسه س  یلحظه فشار   هی  یبرا

 ...زنهیم رونیاز حلقم ب

م  اونقد م  زنمیسُرفه  حس  خراش    کنم ی که  گلوم 

 ....برداشته

 ...کنمی دردناکم رو باز م  هی،چشما  ی هزار سخت  با

 ....بهتر بشه دمید  یکه تار  زنمیبار پلک م  چن
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 ...نهی ش یلبم م یرو یلبخند ناخواسته 

 کردم؟؟؟  دایواقعا نجات پ  ی عنی

 ...شکرت  اااای  خدااا

هم  ی گاه ارزش  آدما  ما  کش   ن یاوقات  رو   دنینفس 

 ...میدونینم

،   میجون بد   ژنیذره اکس   هی  یبرسه که برا  یاگه روز   اما

با  می فهمیم   گهید هم  دیکه  بابت  نفس   نیخدارو 

 ...شکر کرد دن،هزاربار یکش 

کس   نم یبب  مو یزندگ  یناج    گردونمیبرم  سر جز   یکه 

 ...باشه تونستین نمخودمو  یمردا

 ..اما

طرف شوک زده خودمو به    ی خال  ی جا  دنیاز د  ناگهان 

 ...کشمیعقب م
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،سع  باهمون خرابم  خوب  کنمیم  یحال  به  رو    ی اطرافم 

 ...نمیبب

 ...نبود یزیچ   یکی و تار  ی اهیکه جز س نجایا

 منو نجات داد؟؟   یک  پس

 ...ارهیمنو نجات داده رفته کمک ب  دیشا 

 ...نهیهم  آره

 ..اما

 بوده؟؟  یزی چ  یجن   نکنه

 ...وفتمیترس به سکسکه م از 

 ...تا بتونم راحت نفسم بکشم  کشمیبه گلوم م  یدست 

 شدی م  شتریهرلحظه ب  سردردم
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شن    یخودمو از رو  یتوان بلند شدن نداشتم.... کم   یول

 :شنومیمونا رو از دور م یکه صدا کشمی ها به عقب م

 ...ساااااحل....سااااحل_

 ...نهیبی از آبم رو م  س ی،جسم خ   شهیم   کتری که نزد  یکم

 : زنهی به صورتش م یآروم  ی لیس

 ؟ یشد ینجور ی ا یخدا مرگم،تو واسه چ   ییییوا_

 :تا گلوم صاف بشه زنمی سُرفه پشت سرهم م  چنتا

 ....بود غرق بشم کینزد_

ب   خدابه  مونا...وگرنه  کرد  رحم  خاله    ی روم  دختر 

 ....یشدیم

بلندم    ن یاز زم  کنه ی م  ی شونه ام و سع   ر یز   ندازه یم  دست

 :کنه

 !بگم دختر؟ ی آخه من به تو چ_
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 ...نجایا  یاومد سی سرت دفعه اولت که ن   ریخ

ب  ا ی در   ی که شبا  ی دون یم به    ی خطرناکه پس چرا  توجه 

 !..آب  یتو   ی،رفت یست یشنا هم بلند ن نکه یا

 ؟یکرد  دای نجات پ یچطور   حاال

 خواستم یم  رون،هنوز یب  دیاز پُشت ،منو از آب کش   یک ی_

...گفتم حتما از  دمیرو ند   یتشکر کنم که کس   میاز ناج

 ...ارهی خودمون بوده،بعد نجاتم رفته کمک ب یمردا

 :کنه یناباور زمزمه م  مونا

ف_ داره  که  م   لمیبابا  م  کنه،سام ینگاه  دارن    ثمم یو 

 ...کننیم  یشطرنج باز 

 :کنمیو مات و مبهوت نگاش م  شهیم  نیزم  خی پاهام م 

دستش  ی نینجاتم داده...سنگ  یک یاما من مطمئنم که _

 ...رو دور کمرم حس کردم
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 :زنهیم یلبخند مرموز  مونا

 ...بوده ییایدر  یحتما پر_

م  وگرنه خونه    نجای ا  ی دونی خودت  ،خونه    ی جز    ی ما 

 ...س ی ن یا گه ید

 :زنمیم ی آروم یکف  دستم به سرش ضربه  با

 ...ترسمیحرفارو نگو ،من م نی شعور ا  یب_

 ...برهی و منو همراه خودش به داخل خونه م خنده یم

،نگاه   میذار یم  یی را یپا به داخل سالن پذ  نکهیمحض ا   به

 ...نهیش یم سمیتن لرزون و خ ی رو ثمیم

 :ادی وبه سمت ما م شهیحرکت از جا بلند م ه ی با

 شده؟  ی چ_

 ؟ یس ی چرا خ ساحل
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به سمتم    زیخ  هیو با    شهیمتوجه ما م   ثمیبا حرکت م  سام

 :اد یم

 سرت اومده ساحل؟  یی خدا چه بال ا ی_

که از حال خرابم خبر داره ،زودتر از من واسشون    مونا

 :دهیم  حیتوض

بوده که    ده یساحل دراز کش   یشنا  ینشده،رو  یچ یه_

 ...کنهی م سش یو خ  زنهیموج م

 :شهی م  ره یچشمام خ یتو   ثمیم

 االن حالت خوبه؟_

و   شهیم   کم یکه سام نزد  دم ی آره تکون م  ی به معن  سَرمو 

 :کنهی حرکت بلندم م ه یبا 

 ؟ یآبج  ی ستیقب خودت نچرا مرا_

 ؟ی چ  ومدیسرت م یی بال اگه
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 ...ی بزرگ بش  یتو قراره ک   پس

 ...ره یو از پله ها باال م زنهیم میشونیپ  یرو یا بوسه

 :رسهی مونا به گوشم م زیر  یصدا

  گذشت  ر یخداروشکر به خ_

 ....خودتو ناراحت نکنداداش 

 ...کنمیحرفش تعجب م از 

 !من مهم باشه؟  ثم،حالیم  یبرا دیبا  چرا

دعوام    ی لیخ  م یاط ی احت  یمامان و خاله ،واسه ب  اونشب

  ... کردن

 ...سوختیتب م  یخورده بودم و تنم تو   یبد یسرما

باال  بچه تا صبح  ب  ی ها  پرستار   دار یسرم  وازم    یبودن 

 ...کردنیم
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درگ   اونشب هنوز  من  فکر  اما  ناج   ریگذشت   ی اون 

 ...نجاتم داد یک یبود...مطمئنم که 

 ...دونهیبود روخدا م  یک  اما

 [19.01.18 06:16] 

      11  پارت

 رُهان 

م  قُرص جدا  روکشش  از  ب  کنمیرو  قورتش    یو  آب 

 ...دم یم

اما نه به اندازه قلبم که رگ   سوزونهیتلخش گلومو م  مزه

 ...به رگش سوخت

 :رسه یبه گوشم م الیدان  فیضع یصدا

 ؟یآب خورد  یباز قرص رو ب _

 ...دمیم  هیمبل تک ی توجه به حرفش سرمو به پشت یب
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 بنده،آه یکه پشک پلکام نقش م   سشیجسم خ  ریتصو 

 ...کشمیم  یقیعم

 ...هس یز یچ ه ی فهمهی که م دونمیم

 ...بود یپسرک غرب نیهم  د یکه منو فهم ی کس  تنها

 ...امی تا خودم به حرف ب کنهیسکوت م  شهیمث هم اما

 ...کنم ح ی چن ساعتم رو توج  بت یغ وقتشه

م  دهی خشک  یلبها  یرو  زبونمو  م  کشمی ام  از   گمیو 

ا  یق یدقا و  دادم  لعنت  نی که جون  مرز سکته   ی قلب  تا 

 :رفت و برگشت

 ....بود غرق بشهههه  کینزد_

 :شمیرنگش م ی آب یبه دو گو  رهیوخ کنمیاز مب پلک

 ...شدی،ساحلم غرق م دمیرسیم  ریاگه د_

 ....شدددددی غرق م الیدان
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 :شهیم کمی و نزد فهمهیخرابمو م   حال

 ...،رهان...آروم باش   دونمیم_

 شه؟ی آروم باش اما مگه م  گهیم

 ...یو آروم باش ی نی پرپر شدن عشقت رو بب شهیم  مگه

که اگه   یآروم باشم با تصور   تونمی آروم باش اما نم  گهیم

 زکم یسَر عز  یینبودم تا نجاتش بدم ،ممکن بود چه بال

 :ادیب

 ...ق،سوختمیرف_

  دم یجونش رو از آب کش   یتن ب   ی که سوختم وقت   بخدا

 ...رونیب

 ...سرددددد بود   الیساحلم سرد بود...دان   تن

 ......اگهاگه
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ب  کالفه م  نیسرمو  فشار  ه  دمیدستام  وار   کی ستریو 

 :گمیم

 ...اگه نبودم...اگه نبودم_

 .....خداااا یییییی ا

 شش؟ یپ  یچرا نموند_

 :زنمیلب م  درمونده

بشدینم_ سخت   یی موندم،جدا یم  شتری...اگه  ازش 

باعث   موندمیم  شتر ی...اگه بدهی....هنوز وقتش نرسشدیم

د  ارمش ی ...بنجا یا  ارمش یب  شد یم خودم   گهیتا  مال 

 ...بشه...اما هنوز زوده

شونه   یحال و روز آشفته ام ،دست رو  نی از ا  هراسون

 :ذارهی ام م

 ...نکاروی..نکن با خودت اقیرف فهمتیبخدا م _
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عشق   هیاونم واس خاطر    یدی خودتو عذاب م   نقدیا  چرا

 ...طرفه هی

بهتر  رهان  تا  کن  تر  لب  تر  نی تو  لوند  برات    نشیو  رو 

 ...کنم فیرد

دختر   ید ی چسب  چرا حت   یبه  خبر    یکه  عشقت  از 

 نداره...چرا ساحل؟؟؟ 

م  ی دختر  چرا خودشم    یحت   یدون یکه  اگه 

 ....مال تو بشه ذارنیبخواد،نم

 ...سرم یرو شهیآوار م  عتیواق

 ...اس به یغر  قتیاما رهان با حق قتهیحق  حرفاش 

 :غُرمیبامرام م  قیرف  نی صورت ا  ی و تو   کنمی درهم م  ابرو

 ...نداره ییجا قت ی من،حقناقوسِ  یتو _

 ...نداره ییو ندارم جا شهینم
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  ..خودت   یارزون تشیبهتر

 ...بس نُی...همتپه یدختر بچه م  هیمن فقط واسه   دل

 ...مونهیمال منه ...ومال من م  ساحل

م  نیزم  یرو  از  ب  ی هرچ  کنم ی محو  اون    نیمانع  منو 

 ...دختره 

 !گم؟یم  یکه چ  یگرفت

نبا  زنهی رو م   یوحرف  بنده ی قرمزش رو م  یچشما   د یکه 

 ...بزنه اما

 ...سیعشق ن نیق،ایرف_

 ...احساس تو، جنونه اسم

تو   قهی حرکت    هی  با رو  م  یلباسش  فشار  و    دم یمشتم 

 :زنمیم  ادیصورتش فر یتو 

 ...آرررره_
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 ...یگیتو راس م  اصن

 ...وقته جنون دارم ی لیخ  من

هم  به مث    نهی خاطر  خونم،خونه    هی که  از   یتُفاله 

 ...رونیکردن ب م،پرتمیپدر 

 آرهههه 

 ...جنون وار دوستش دارم  من

 ههههه؟؟ یحرف

 ...دهیو به سکوتش ادامه م  کشهیم   یق یعم نفس

 ..شمیبگه باروت م  ی که اگه کالم دونه یم

 ...زنهینم یو حرف دونه یم

از    آروم م  قهیدستمو    فش یو به سمت ک  کنهیاش جدا 

 ..رهیم
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 می ن یب  ی  غهیت  یتا  رو  میشونی عرق ،َردشو از پ  یها  قطره

 ...کشهیم

نم  لرزش لعنت   ن یکنم...ا  یمخف  تونمیدستامو   ی ضعف 

باز طعم اون سُرَنگ    شهیو باعث م  دهیخودشو نشون م

 ...رو بچشم ی همیشگ

و کُمَکَم    ده یم  ن ییلباسم رو پا   ن یسرنگ،آست  قیبا تزر  

 ...مبل دراز بکشم  ی تا رو کنهیم

 :کنهی و آروم زمزمه م کشه یروم م  ینازک یپتو 

 ...قی شرمنده رف_

 ...فهممیرو م قیرف ن یبهتر نیو من حال ا  گهیم

 ...ها کنارم بود وجا نزد   یدردا و سخت  یکه تو  یقیرف

وقت   یقیرف پات  یکه  د   لی مست  اومدم    رونیب  سکو یاز 

 ...در مُداوا کردنم داشت   ی،پناهم شد و سع
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 ...مَردم  نیا  ونیمد مو یزندگ من

تاث  کم بخش  آرام  رو  کنهی م  ر یکم  پلک  من  هم    یو 

 ...ذارمیم

 ...کنمیرو حس م سشی تن خ  یهنوز لذت گرما  اما

تو   ی س یخ  تن از مطمئن    ی که  بعد  و  آغوش فشردمش 

 ...حالش بهتره،ازش جدا شدم  نکهیشدن ا

  ..دی دی منو م دی نبا

 ....دی نبا

 [20.01.18 10:56] 

      12  پارت

 ساحل 

م  ن یآخر کوله  داخل  رو  ز   ذارمیجزوه  رو    پشیو 

 ...بستمیم
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به نبودن    گردهیبرم  لشیحال و حوصله نداشتم ودل  اصال

 ...امروزش کنسل بود یکه کالسا یی مونا

 ...گذرهیهفته از سفر شمال م  هی

ذهن و خاطرم ثبت   یکه لحظه به لحظه اش تو   ی شمال

 ...شد

  یی ها   یو خوش گذرون  یتا باز   ز یاون نجات تعجب انگ  از 

 ..میکه با بچه ها داشت

  ی گوش یباز   یکه هوا   یدل   نی خوب بود اما امان از ا  ی لیخ

 ...به سرش زده بود

تصور   نطور ی من ا  ا ی عوض شده بود    ثم ی رفتار م  دونمینم

 ...کردمیم

 ...کنه یقلبم هک م  یکه انگار داره رد پاشو رو ی ثمیم
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تر    یثمیم پررنگ  و  پررنگ  برام  وجودش  داره  که 

 ...شهیم

رو   کوله رو  م   یام  جابجا  دانشگاه   کنم یدوشم  در  از  و 

 ...زنمیم  رونیب

  ی نی بوق ماش  یاتوبوس،صدا  ستگاه یقدم مونده به ا  چن

 توجه بهش ،به راهم ادامه   یاما ب  خورهی به گوشم م

 ...دم یم 

شن  اما محض  م  دنیبه  زبون  از  زده    ثم،شوکیاسمم 

 ...سمتش گردم یبرم

 ...گذاشته بود شهیش یلبه   آرنجشو 

به    رهیو خ   دهیباال م   شو یمشک  یدود  نکی دست ع  ه ی  با

 :گه یچشمام م

 ...رسونمتی م ن یبش  ایب_
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  ی کالسها  دونهیم   نکه ی وجود ا  نجا،با یحضورش اونم ا  از 

کنسله،کم م  یمونا  مصلحت   شمیمتعجب  لبخند    یاما 

 :رمیو به نشونه احترام به سمتش م کارمی لب م یرو

 ...سالم پسر خاله_

 ..سین  یک یکه   رامونیشم،مس یمزاحم نم ممنون

م  ابرو عج  ده ی باال  م  بیو  ضعف  من  ژست   رهیدل  از 

 ... قشنگش

 ؟ یاز کجا مطمئن_

م   مُردد چشماش  م  دوزمینگاهموبه  خم  در   شهیکه  و 

 :کنهی طرف کمک راننده رو باز م

 ...نباش یهم تعارف  نقدر ین،ا یبش  ایب_

وش  خجالت  گرم  لحن  از    نش ی ماش  طونش،سوار یزده 

 ...شمیم
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استشمام    عطر وجود  تموم  با  رو  سردش  و  خنک 

 ...کنمیم

 ....کنه ی و حرکت م ندازه یبه من م  ی نگاه مین

رو  دونمینم و  کجاس  هم    دنیپرس  ی مقصدش 

باره که با جنس مخالف تنهام و حس    نیاول   ن یندارم...ا

 ...گونه هام از شرم دخترانه گُر گرفته کنم یم

 :شکنهیرو م نمون یکه سکوت ب ثمهی م  نیا  بالخره

 م یاز خاله اجازه گرفتم که امروز نهار رو باهم باش_

 ...گردمیوبه سمتش برم کنم یدرشت م چشم

 :زنهیم  یکه لبخند قشنگ ه یام چجور  افه یق دونمینم

 ؟ ی کنی نگاه م ینجور ی ا ه؟چرایچ_

که چطور شده مامان    نه یتعجب من در ا  دونه ی نم  ثمیم

 ...اجازه رو داده  نیمن ،ا ر یسخت گ
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 ی وسط هس که من ازش ب  ن یا   یزیچ  هی  زنمیم   حدس

 ....خبرم

  ی و در جواب سوالش لبخند بانمک  کشمیم   ی قیعم   نفس

 :زنمیم

خاله    ی چ_ که  رد   ،خط ی جنالعال  یشده  قرمزاشو 

 ...کرده

م  نکهیا   نیح عوض  رو  که   زنهیم  یکنه،چشمکیدنده 

 :باز بمونه دش ی دهنم از رفتار جد شهیباعث م 

 ...دختر خاله ی ش یامروز متوجه م_

که زودتر از   س ی دلم ن  ی و من دل تو   کنه ی نگام م  مرموز 

 ...ارمیا سر در بماجر

 ...کنه یتوقف م  یرستوران سنت  هی یجلو 
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قدما  میش یم  ادهیپ   نیماش   از  با  سمت    ی و  به  آروم 

 می ریرستوران م

 ...شهیم کمی نزد ی از سفارش غذا،کم بعد

 :ارهی لب م  یرو  ی که لبخند کمرنگ  کنمی نگاش م  متعجب

 ؟   یکن یبامن ازدواج م_

 ...مونهیباز م مهین دهنم 

 ه ی  ره یگرد شده خ  یچشما  ره،با یم  ادم ی   دن ی کش   نفس

 ...حرفو بهم زد  نیپروا ا یکه ب  شمیم  ی جفت چشم

بندازم و وجودم    نیی تا سرمو پا  وفتهیم  ادمی تازه    انگار 

 ....دمیکه شن یداغ بشه از حرف

م  گزمیم  لب دلم  ومنو    نیزم  خوادی و  کنه  باز  دهن 

 ....ببلعه



110 
 

بهم درخواست    ثم یکردم م  ی فکرش رو هم نم  چوقتیه

 ....ازدواج بده

به    شکنن یواسش سر ودست م  ل یکه دخترا فام   ی ثمیم

 ...ازدواج بده شنهادیندارم پ یچ یکه ه ی من

 [21.01.18 15:36] 

      انت یاز جنون تا خ      

Part 13# 

 ....دوستت دارم_

 !از شوک دوم نمیا

 زنهیکه دست هاشو بهم گره م   کنمیومنگ نگاش م  ج یگ

: 

 ...جوابتو بدونم ساحل خوام ی فقط م_
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ا  گمیم از  قبل  وتا  دارم    ی زندگ  ه یوارد    نکه ی دوستت 

به اثبات رسوندنش    یام رو برا  ی سع  م،تمام یمشترک بش 

 کنم یم

کارامو    شتریسنم اونقدر پخته هستم که دور ب  نیبا ا   من

کش  نبا   ی باشم،اونقدر   ده یخط  بدونم    ه ی  ر یدرگ  د یکه 

 ...احساس اشتباه بشم

آ  تموم همسر  از  من  که    ندم یانتظارات  مقابلشه  درک 

 ی...تموم خواسته من تو یدرک رو دار   نی مطمئنم تو ا

هس اونم از   شه یکه بدونم هم  هیبازتاب عشق   یزندگ  هی

 ...کامل رو بهش داشته باشم نان یکه اطم ی جانب کس 

 ...شمی حرفاش شوکه م   دنیشن از 

 :زنمیمِن کنان لب م مِن

 ...دوی ن...من... نم_
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 :کنهیقطع م  حرفمو 

نم_ بد   نیهم  خوام یمن  جواب  بهم    ی زیچ  ،هریاالن 

همون    ط یشرا اساس  بر  منم  مطمئنا  و  داره  خودشو 

 ....امیو همون آداب و رسوم جلو م  ط یشرا

ا   اگه دلمه،برا  نجام یاالن  خواست  باهات   نکه ی ا  یبه 

وقته فکر و ذهنم رو   ی لیرو که خ  ی بذارم حس   ون یدرم

 ...مشغول خودش کرده

 ...شمی ومن فقط شنونده حرفاش م گه یم  ثمیم

 ...دادیکه داشت ته دلمو قلقلک م ییها حرف 

وقت  اون نبرد،تا    ی روز  برگشتم،تا صبح خوابم  به خونه 

بود    ی نی ریعترافات شو فکرم مشغول ا  زدمیصبح غلت م 

 ...گرفتیقلبم تپش م شی آور   ادیکه از 
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رو دور تند قرار   ی اتفاق  یلیخ   یزیاز اون روز ،همه چ  بعد

با نها  یگرفت،انگار که عقربه ها سرعت    تیساعت رو 

 ...بچرخونن

،اومدن    ثم یم احمد  وعمو  خاله  همراه  به 

نارضا  ی...سام یخواستگار  اش   یت یکه  چهره  از 

 ...دیبار ی م

از داشتن چن   یمادر  شوق وذوق داشت    یداماد  ن یکه 

پدر  موقع  یواما  فقط  انگار  م  ثمیم  تیکه  از    دید یرو  و 

 ...دی گنجیپوست خودش نم یتو  ی خوش

م   سام جواب  رو  خواس،اما یازم  دادن    یمن  جواب 

جمله   و  عالمت   ی ا  شهیکل   ی نداشتم  سکوت 

 ...بر احوالم شد ی رضاس،مبن

 کرد یعمل نم یعاقل بود...پخته بود...احساس  ثمیم
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 بود دهیکه داشتم پسند  ی اخالق ن یبا هم منو 

و در ع   منو  بودنم پذ  نی با تموم منطق  بچه   رفته یحال 

 ...بود

 !...چرا  دروغ

 ی ..کمدلم

 ...دهی لرز  یکم فقط

رو   ی بار هم که شده طعم خوشبخت  هی  یدارم برا   دوس 

 ...بچشم

انداخت،هر بار و    ثمیم   یجلو پا  یادیز   یسنگ ها   سام

 ...مختلف  یهر دفعه با بهانه ها

حما  درسته ا  تشیکه  با  م  نکارایرو  ثابت  اما   کردیبهم 

ب م  یقلبم  نکنه  که  بود  پس    ثم یقرار  پا  و  بشه  خسته 

 ...بکشه
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 ...دی...کنار نکش ومدیکوتاه ن ثمی خالف تصورم م بر

کرد تا بالخره    د یاومد و رفت و به خواستن من تاک  اونقد

 ...شد  یسام راض

ا  ی ول به  نداد  رو   ی زندگ  یزود  ن یاجازه  مشترکمون 

 ...میشروع کن

با    د یبا   یخوای ساحل زوده و  اگر ساحل رو م  یبرا  گفت

 ...یایکنار ب طش یشرا

 و

  اما

اون  نیمت   ثم یم از  رو   ی تر  بخواد  که  سام    یبود  حرف 

 ...،حرف بزنه

 ...میکن یروز بعد،عقد محضر 2قرار شد  و

 ...حال بودم  خوش
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 ....ادیز  ی لیخ

 ی و  روز   گرده یبرم   میبودم که ورق زندگ  نی غافل از ا  اما

که    یو پدر   یوار یچهار د  نیهم  شهیکه آرزوم م   رسهیم

 ...منقل نشسته یپا

 [22.01.18 13:51] 

#part 14 

 ثم یم

م   یتو   مو یگوش جا  جابه  نگه    کنم یدستم  گوشم  وکنار 

 ...دارمیم

پ   بالخره  بوق  چن  از  پ  ی بعد  ومحکم   ی،صدا یدر  بم 

 :رسهیداداش بزرگه ،به گوشم م

 ش ی بله،فرما_

 ...کنهیو سکوت م  گهیم  نو یا
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 :دونم که منتظر ادامه حرفمه یخوب م  ی لیخ  ومن

 سالم داداش _

 ؟ یخوب

 ...سکوت بازم

ا  خسته هم  ن یاز  ،حرفمو   شهیرفتار  سردش  و  خشک 

 :دم یادامه م 

دار _ دوس  عقدمه..اگه  ،امروز  بگم  تا  زدم   ا یب  یزنگ 

 ..باش  کتیشاهد عقد داداش کوچ 

واکنش   منتظر نوع  از    ی هر  بعد  جانبشم،اما  نفس    ه یاز 

 ...یبوق ممتد گوش  یو صدا گه یجمله م  ه یفقط   قیعم

 ... اما مبارکت باشه امی رسم ب ینم_

 ...نهی ش یلبام م یرو ی تلخ لبخند 

 ...نکرد یبرام برادر  چوقتی ه رُهان 
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ک   ادمه،فقطی   یوقت  از  و  حسادت  من  به    نه ینسبت 

 ...داشت

 ... اگه االن بخوام ،شاهد عقدم باشه هیی جا ی ب توقع

بگم به خاطر من نه،به خاطر خونواده   خواستمیم   هنوز 

 ...که متاسفانه زود قطع کرد  اد،اونمیخاله ب

 ی اما تموم تماس هام ب رمیگی دوباره شماره اشو م کالفه

 ...مونه ی پاسخ م

 ...ندازمی م م یبه ساعت مُچ ینگاه 

 دارم یبرم  یعقربه ها،فورا کُتم رو از پشت صندل  دنید  با

 ...زنمیم  رونی و از  شرکت ب

از پارک    رسم،بعدیمحضر م   یبعدش ،جلو   نیده م  دودح

ماش  محضر   یقدما  ن،بایکردن  بزرگ  سالن  وارد  تند 

 ...شمیم
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 :ادی و به طرفم م شهی از جا پا م  دنمیبا د مامان

 نه؟  ا یاومد  _

 :کشهی از سر دل م  ی که آه   دمیعالمت نه سر تکون م  به

ا_ دله...حت  نی چهقد  سنگ  تو   یپسر  نشد   ی حاظر 

 ...برادرش شرکت کنه ی شاد

 ...رهی گیمامان،قلبم م ی ناراحت از 

گوشش    یو آروم تو   کنمیدور شانه اش حلقه م  دستمو 

 :کنمی زمزمه م

روزه واسم...دوس ندارم    نی...امروز بهترالی خی ب  نارو یا_

 ...نمی مامان مهربونمو ناراحت و گرفته بب

 ...گه ید  بخند

مهر   لبخند  م ک  زنهیم  یپر  جوابش  گرم  شهیه    ی بوسه 

 ...اش ده یچروک  یشونیپ یرو
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 ...چرخونمی افراد حاظر م  ن یرو ب نگاهم

 ...ها،نشسته بودند  یصندل ی با لب خندون رو همه

که با مانتو و شلوار   وفته ی،نگام به ساحل م  ن یاون ب  در 

 ...بود  ستادهی،کنار سام ا   یا  روزهیبه همراه شال ف  د یسف

 .ومدی رنگ روشن بهش م بیعج

جا   یصدا  با سمت  به  دار،هردو  مخصوص   گاهیمحضر 

 ...مینیش یو کنار هم م  م یریعروس و داماد م

چهره   یاد یز   استرس  بود،از  کرده  احاطه  رو  وجودم 

 ...که اونم حال و روز منو داره  دیفهم شدی ساحل هم م 

به خوندن خطبه عقد و مونا هم قند   کنه یشروع م  عاقد

 ....سابهیسرمون م  یرو

 ...آروم قرار نداشت دلم
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 یصدا   ی غوطه ور بودم که وقت  الی فکر و خ  یتو   اونقد

شن  حیمل رو  ساحل  نازک  خ  دم یو  بهش  تعجب    ره یبا 

 ...شدم

 ....با اجازه پدر و مادرم و البته داداشم بلهه_

  ق یرگ هام تزر   یتو   ی خاص  ی ن یریکلمه بله،ش   دن یشن   از 

 ...شهیم

 ...دختر مال من شد   نیبعد دوسال ا  بالخره

از تو   حلقه و دستمو آروم به   دارمیجعبه اش برم  یرو 

 ...کنمیسمتش دراز م 

 ...برمی،لذت م فشیو لط ک یگرفتن دست کوچ با

تو   حلقه آروم  بار   یرو  کش   ک یانگشت  اش   ده یو 

 ...کنمیم

 ...شهیو هورا بلند م  غی ج یصدا
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 ...نهیش یلبم م  یاز اعماق قلبم ،رو  ی لبخند

م  مامان  جلو  بابا  سرو  ان ی و  تو   سی و  رو  گردن    یطال 

 ...ندازنیساحل م 

 :شمیآغوش گرم پدرم حل م یتو 

 ممنونم بابا _

 ...نمی بیپدرم م   یچشما یشوق رو تو   اشک

 :زنهیبه شونه ام م یدست 

 ...پسر یخوشبخت بش  دوارم یام_

 ...زنمی همه محبت پدرانه م   نیبه ا ی گرم لبخند 

مردانه ام نگه    یبازوها   نیطاقت ب  ی ،ب  اد یکه جلو م  مامان

 : رو  میزن پاک و مهربون زندگ نیا  دارمیم

 ..ثمیآرزومه م ت یخوشبخت_
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 :کارمی گونه اش م یرو ی گرم ی بوسه

 شم یپشت سرم باشه،حتما خوشبخت م  رت یخ   یدعا_

 ...مامان

و به سمت بابا    کنه ی اشک گوشه چشمش رو پاک م  قطره

 ...رهیم

 ...گنیم  کی و شوهرش هم بهمون تبر خاله 

م  رسهیم  نوبت آغوشم  در  مردونه  سام،که  و   کشهی به 

 :زنهیآروم کنار گوشم لب م 

که    نم یدونه خواهر نب  ه ی  نیقطره اشک به چشم ا   هی_

 ...ثمیم  کنمی م  اهی س اتو یدن

 ...برادرانه اش ت یاز حما برم یم  لذت

 ..ادی اشک به چشمش ن چوقتی ه دم یچشم ،قول م _
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به ساحل    کیو بعد از گفتن تبر   زنهیم  یمردونه ا  لبخند 

  نا یسمت خاله ا  فه،بهیدستبند ظر  هی و دادن کادوش که  

 ...رهیم

و   ندازه یبغلم م  یبا ساحل خودشو تو   یبعد از شوخ  مونا

 : زهیریاشک م

خ _ دارم...ا  یل یداداش  مدوستت  خدا  هردو   خوام یز 

 ...خوشبخت بشن  زامیعز

 :...دردانه خواهر  نیسر ا  یرو کشم یم  دست

 ... ممنونم کوچولو _

 :شهی به ساحل م ره یو خ  کشهیشو باال م  ی نیب

خ_ رو   یپاکه...هوا  یلیداداش،دلش  ساحل  پاک  دل 

 ...داشته باش

 ...یهم خوشگله لعنت ی لیخ
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 :کنمیم  یجمله آخرش اخم مصنوع از 

 ...رو...خجالت بکش  شتیببند ن _

 ...ره یو به سمت ساحل م زنه یم یی دندون نما لبخند 

مربوطه،همه از   یبعداز زدن امضاها و انجام کارا  بالخره

 ...شمیمحضر خارج م 

خلوت دونفره    ه یداشتم حاال که مال خودم شده،   دوس

باش نم  م یداشته  روم  ا  یجلو   شدیاما  بزرگترا    نی جمع 

 ...درخواست رو عنوان کنم

 : خونهیمهربونم ،حرف دلمو از چشمام م  شهیهم  مامان

ا _ حاال  بذار   نیخوب  تنها  جوونو  با    کمی تا    می دوتا 

کنن،همگ  خلوت  بر  یخودشون  نهار   یخونه    میواسه 

 ...ما

 ری م  میتصم  نیاز ا  یراض همه
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 [22.01.18 13:51] 

 ...یخجالت   یدختر خاله  ن یبا ا مونمیخونه،ومن م  ن

 ی ک یدستم فشار کوچ  ن یو دستش رو ب  شمیم  کشینزد

 :دم یم

 ...توپ ی جا  هی می ماهم بر  ایب_

  ی تو   یو از تصور فکر ها  برمیدستش لذت م  یگرما  از 

 ...زنمیم  ی ذهنم،لبخند بدجنس 

خ  نیا ها  دیه،بایخجالت   یلی دختر  ترفند  مختلف    یبا 

 ...زهیکنم که خجالتش بر یکار 

 [23.01.18 01:21] 

#Part 15 

 ساحل  
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لعنت  نیق،ایبا چن نفس عم  کنمی م  یسع رو   ی استرس 

 ...کم کنم اما انگار نه انگار 

از هر نگاه گرم  و سوزان مرد    رهیگیوجودم گُر م  تموم

 ...کنارم

بزرگ    یدستها  ریکه ناگهان اس  ذارمیپام م   یرو  دستمو 

 ...شهیم  ثمیم

 ...شهیپوست دستش به منم منتقل م یگرم

لمس    ن یاول  ثم یم دستمو  که  باباس  و  سام  ،بعد  کَس 

 کنه یم

م  خجالت  دندون  به  ،لب  خ  رم یگیزده  نگاه  با    رش یکه 

 ...شمیم مونی پش از کارم  عی لبم،سر یرو

 :ده یبه دستم م  یاندک فشار 

 م؟ یکجا بر  ی،دوس دار  ی خب خانوم_
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من    یتجربه   ی و ب  ک یدل کوچ دونهیو نم ی خانوم  گه یم

 :ذاره یم یناسازگار  ی،بنا

 ...بهتره  یدون ی...هرجا که خودت مدونمینم_

 :زنهیم  یبدجنس  لبخند 

 ساحل _

 ...زنهیاسمم رو صدا م ی جور خاص   هی

 ....دم یکه تاحاال نشن یجور   هی

 ...بله_

 :دهیم  رونینفسش رو ب کالفه

سرم    ری؟خ یزنیباهام حرف م  ینجور ی ا بمی مگه من غر_

 ...می پسر خالتم...باهم بزرگ شد

م  چرا جا  کنمی حس  احساس   نکهیا  ی به  بهم  نسبت 

 !...یکنی م یدور  ی،دار یکن  ی کینزد
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 ....م..ن ی کن ی اشتباه م  ینه نه...دار _

 ..کشمی..کم خجالت م ه ی.ی ..فقط

کندن  باهر م   یجون  م  زنمیحرفمو  محو   نمیبی و  لبخند 

 ...رو میلب مرد زندگ یرو

 ؟ ین یبب ک یشرکتم رو از نزد  یدوس دار _

 :دمیسرمو تکون م  ع یحس،سر  نیفرار از ا یبرا

 ..آره،آره _

 :گهیو مرموزانه م  دهیپدال گاز فشار م  یپا رو 

 ...چشمممممم _

من انگار چن ساعت    یبرا  قه،که یقبعد از چن د  بالخره

 ...می رسیمقصد م د،به یطول کش 

  10و با آسانسور به طبقه    بره یم   نگ ی پارک  یرو تو   ن یماش 

 ...بود سشی که شرکت تازه تاس  میریم
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 ...کنهیو درو باز م چرخونهیقفل م یرو تو  دیکل

  رم یگ یم  یکه چرا در نزد اما جوابم رو زمان  کنمیم   تعجب

 ...شمیاز پرسنل مواجه م یکه با شرکت خال 

 ...ارنی و خجالت هردو به سمتم هجوم م  ترس 

 ...مییتنها  یوار یچهار د ن یا یمن و اون تو   االن

تجربه    یب  یلی انجام بده...من خ  یبخواد کار   دم یترس یم

 ...نقطه ضعفم نیبشه بزرگتر نیهم ترسم یام وم 

دور بشم که االن    ن یماش   طی از مح  خواستمیسرم م   ریخ

 ...متاسفانه بدتر شد

 :شهیمن م  خ یکه نگاهش م کنمیو اون پا م  نیا

  ؟ین یش یچرا نم_

لبم   یرو  ی پنهان کردن ،حس وحالم لبخند مصلحت  یبرا

 :کارمیم
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 ...نمیجاهارو هم بب هی خوبه راحتم،دوس دارم بق_

 ...ارهیو کتش رو درم گه یم ی ا باشه

،آب دهنم رو به زور قورت   ش ی قو   یعضله ها  دن ید   با

 ....رمیگینگاهمو ازش م   عی و سر دم یم

تو   یصدا م  یفضا   یقدماش  اتاق  من    چه یپ یخلوت  و 

 ...شهیم کم یاش داره نزد هیسا   کنمی حس م

ها  دن ید  با ک  ش ی ورن  یکفش  تو   فم ی،بند  مشتم   ی رو 

 ...دم یفشار م

 ی که زمان واسم م   نه،انگار ی ش یچونم م  ری که ز   دستش

 :ستهیا

 ...نمیباال بب  ر یسرتو بگ_

 ...چشماش  یبه مشک دوزم یاجبار نگاه م به

 ...به قلبم شهیم یرینگاهش ،ت  برق
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 ...میهم شد  ی به چشما ره یپروا خ   یبار ب نیاول یبرا

کوچک    ی لعنت که  بود  کرده  جادوم  انگار  چشماش  با 

 :نداشتم یتوان حرکت  نیتر

 ؟ یکش یتو ازمن خجالت م_

 ...که شدم شوهرت ی من از 

 ...شهی مغزم اکو م  یشوهر تو  کلمه

کنم،ا  دی با  یعنی تر  نیباور  محرم  ،شده  مقابلم   ن یمرد 

 ...محرم

 ر یمس   ع یکه سر   کشمیلبم م   یعادت ،زبونم رو رو  طبق

 ...کشهینگاهش رو به سمت لبم م

م  دستش  کمرم  نزد  نهی ش یپشت  خودش  به  منو    ک یو 

 ...کنهیم
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م  یگرم  از  گُر  ،وجودم  مس   ره یگیدستاش  هنوز    ریاما 

 ...لبمه ی نگاهش رو

و سرشو به سمت صورتم خم   دهیبه کمرم م  یاندک  فشار 

 :کنهیم

  ی من بذار   شی که خجالت رو پ  یکن   نیتمر  دیاز امروز با_

 کنار...باشه؟ 

 ...لحن گرم و مردانه نیاز ا  رهیگی تپش م قلبم

ب  شهیتر م   ک یو  نزد  کی نزد  صورتش  تاب یو قلب من 

 ...تر

رو  لبش م  ی که  ب  نه ی ش یلبم  تنم  از  روح    رون یانگار 

 ...رهیم

باز   ن یب  ی با مهارت خاص   لبامو  اما    ره یگی م  یلباش به  و 

 ...،نظاره گر حرکتشم یواکنش  چی من صامت وبدون ه
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بزنم اما با    یحرف  ه یکه حداقل    دم یاز هم فاصله م  لبامو 

 ...کنه یم  رمیغافل گ شی حرکت بعد

کار  نیو هماهنگ با ا کشهیم  نمیی لب پا یرو رو زبونش

 ...دهی رو به خودش فشار م فمی،تن ظر

 ....برمی کارش م نیاز ا یخاص   لذت

 ...شهی آغوش تنومندش گم م  یمن تو   فیظر  تن

م  هی گردنم  پشت  رو  اره یدستشو  شال  سرمو    یو 

 ...دارهیبرم

شونه هام    یبلندم رو  یکنه،موهایموهامو که باز م  رهیگ

 ...زهیریم

بوس  ه یمنظره    نی ا  دنی د  با از  دست   دنیلحظه  لبام 

 ...کشهیم

 ...نمیب  ی م  می مرد زندگ  یچشما  ین   ین  یتو   تو ی رضا  برق
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تو   نگاه  م  یتب دار وخمارش که   نه،خجالت یش ی نگاهم 

 :رم یگیم  ن ییزده سر پا 

 کوچولو؟  یکش یهنوزم ازم خجالت م_

  ..من..م.ن_

 کالفه

رو  دوباره  م  یلباشو  به   ی وب   ذارهی لبم  شروع  طاقت 

 ...کنهیلبام م  دنیمک

 ...کنه ی ،کمرم رو نوازش م یچرخش   دستش

  شتر یو لباشو ب  کنهیموهام فرو م   یاش رو تو   گهید  دست

 ...دهیبه لبام فشار م 

اول  نیا لذت   میزندگ  یبوسه ها   نیبوسه ها    ی بود و چه 

 ...ناب یبوسه ها نی داشت ا



136 
 

ن  یچشما ب  از یقرمزش نشونگر اوج   داد یو خواستن رو 

 ...کردیم

 :شهیو ازم جدا م زنهیبه موهاش م یکالفه چنگ  اما

 ..م..ن_

 ...می که بر  امیآب بخورم ،م  وانی ل هی بر..م   من

  رسونه یبلند خودش رو به آبدارخونه شرکت م  یقدما  با

 ...آزاد کنم ینفس  تونمی ومن بالخره م

 [24.01.18 11:41] 

#part16 

  ی و سع   ندازمیسرم م   یشونه ام رو دوباره رو  ی رو  شال

 ....التهاب وجودمو کم کنم ق، یبا چن نفس عم کنم یم

و   طونیش  یرو  نیبود ومن تازه ا  ریهاش نفس گ  بوسه

 ...دمی دیرو م ثم یگرمه م
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م  ی رو  انگشتمو  ا  ش یرنگ  یکشم،بی لبم  از    ن ینشون 

 ...که تموم رژ لبم پاک شده داد یم

زشت بود،اونوقت   یلیخونه،خ  میرفتیم  ینجور یهم  اگه

 ...شدمیسوژه دست مونا م

 ...دارمی دارخونه قدم برمبه سمت آب آروم

خم شده    ییظرفشو   نکیکه به سمت س  نمی بی رو م  ثمیم

 ...زهیر یم نیی و قطرات آب از صورتش پا

 ؟ یخوب_

 :گردهی خورده به طرفم برم که یصدام، دنیشن با

 ...آره خوبم خانومم_

 ؟یدار  یکار 

 :شمیم  کشینزد  یقدم

 ...راستش..خب..چ_
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 ...بگم یچجور 

  وار یکه بغل د  یکوچک   نه ییو به سمت آ   رهیگیم   دستمو 

 :برهینصب بود،م

 ...رژتو بزن ایب_

م  تا تموم  کوچ  هی منم    شهیکارت  انجام   یک یکار  دارم 

 ...می بدم،بعدش بر

 ...بودم ی فهم ودرک باالش راض از 

 ...شدمیخوشبخت م یمرد  ن یچن  نیدر کنار ا  حتما 

  یام رو چن بار رو  یکالباس   ک یو من رژ کوچ  رهیم   ثمیم

 ...کشمیم  میقلوه ا  یلبا

گرم ،وجودم داغ   یاون بوسه ها  ش،وی تصور لحظات پ  از 

 ...شهیم
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  ی و بعد از بررس  کشمی گُر گرفتم م  یبه گونه ها  یدست 

 ...رمیم  رونی،از آبدارخونه ب ی ظاهر

 ...بود پینشسته ومشغول تا  ی صندل یرو

و چهره    ختهی ر   ش یشونیپ  ی رو  سشیلخت و خ  یموها

 ..اش رو جذاب تر کرده

و به سمتم   شهی بلند م   ستمی پشت س  دنم،از ی محض د  به

 :اد یم

 م؟یبر_

 ...اوهوم_

 :رهیگیدو انگشتش م نیقرمزم رو ب  لُپ

 ه؟ یاوهوم چ_

 ...بله ی بگ د یبا

 :زنمیم  یطونیش  لبخند 
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 !بله رو دادم ن ی،ا ش یچن ساعت پ _

 س؟ ی ن ادتی

 : دهی باال م ابرو

 ...جِغله  یراه افتاد نمی بینههه...م _

 ...لقمه چپت نکردم هیتا   م یبر ایب

که    شهیبسته م   شم یحرفش،خود به خود ن  ن یگفتن ا  با

 ...شهی باعث قهقهه اش م  نیهم

من،بالخره   یو خجالت ها  ثمی م  ی ها  طنتیبا ش  اونروز 

 ....میدیبه خونه خاله رس

شرمنده    ریتاخ  نیمنتظر ما بودن ومن چهقد بابت ا  همه

 ...و خجالت زده بودم

  ی با نگاه ها  ومدیم   ش ی پ  تیکه تا موقع  یثمیامان از م  اما

 ...دیکش ی م  شی و گرمش،وجودم رو به آت ره یخ
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 ...شتریو ب شتریهر لحظه ب میزندگ یها  نیاول

احساس نو شکفته، وجودم غرق لذت    نیاز ا   یراض  ومن

 ...شدیم

کالم  یسام   از  رفتن  موقع  تا  که  نم  ی بگم  و   زدیحرف 

 ...بذارم  ی چ  یپا دی سکوتش رو با نی ا دونستمینم

  ی باشه که قبول ازدواج من،کم   نطور یا   هیدر نظر بق  د یشا 

 شناختم یبرادرو م ن یخوب ا  ی لیبراش سخته  اما من خ

 و

 ...داره ی ا گهید  لیسکوت  دل  نیبودم  ا مطمئن

 ..میاز خوردن نهار قصد رفتن کرد بعد

به موندنم اصرار داشت اما با مخالفت سام    یلیخ  خاله

 ...روبه رو شد 
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خلوت خواهر وبرادرانه   هیکه گفت قراره امشب    یسام 

 ...باهام داشته باشه

با چهره گرفته،نظاره گر   میکه در چن قدم   یاما مرد  و

 ...بحث بود نیا

 :شمی م  کشینزد  یخداحافظ یبرا

 ...شب خوش پسرخاله_

 : شه یم ره یبه چشمام خ  یکم

 ...اما  یدوس داشتم امشب بمون_

 زنهیبه موهاش م یچنگ  کالفه

 ...برو به سالمت سی ن مهم

 ...خانومم نمت یب یم فردا

م   نیا   لیتحو   ی ح یمل  لبخند عجول  همراه    دمیمرد  و 

 ...میکن یخونوادم خونه خاله رو ترک م
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باال  م   ی موهامو  جمع  سام   کنم یسرم  اتاق  به سمت  و 

 :کنمی درو باز م هی و آروم ال  زنمیتَقه به در م  رم،چنیم

 داداش؟  یدار یب_

  اره_

،فضا  نور  خواب  چراغ  کم  یکمرنگ  رو  روشن   یاتاق 

 ...کرده بود

 یرو   ی حال   یولبخند ب   بنده یو مکتاب دستش ر    دنم ید   با

 ...کارهیلب م

دستام    نیو دست بزرگ و مردونش رو ب  نمیش یم   کنارش

 :رم یگیم

 ؟ ی ناراحت یاز چ  یداداش _

 ازدواج من؟  از 

 انتخابم ؟  ای
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 ...چکدومیه_

 :گزمیدروغ واضح لب م  نیاز ا کالفه

  ی زی...اگه از چنم یب یرو م  تی دروغ نگو...من دارم کالفگ_

 ...خب به منم بگو  ی ناراحت

 :کشهیجذابش م  شیبه ته ر  یدست  

 ...ترسمیخوام نگرانت کنم اما م ینم_

 ثم؟ی ؟از م ی از چ_

 ...از رُهان_

 ...شهیچشمام درشت م ی آن به

 !سام بابت رهان بود؟؟  یدلنگران

 ه؟ یخود چ  یب یدلنگران نیا  لیبدونم دل شهیم_

 خود؟؟؟ یب_
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عز_ مزم یآره  برادر  ُرهان  جا  ثمه،و ی...چون  که    ییتا 

ب  دونمیم رابطه  ن  نشونیاونقد  بخواد    سی خوب  که 

 ...داشته باشه مونیزندگ یتو  ی دخالت

  ی حرکت منو تو   هی و با    ارهی دستم درم   یاز تو   دستشو 

 :کشهیآغوشش م 

 ...کوچولو  یگ یآره راس م _

م  تی من فقط خوشبخت  ساحلم ا   خوام یرو  افکار   ن یاما 

نم  یمنف رهان  باشم،م  ذاشتیدرمورد    دم یترسی آروم 

 ..بده تونیهاش ،کار دست زندگ یباز  وونهید

برادر دل    ن یا  کنم ی و آروم م ذارم یپشت کمرش م  دست 

 ...نگران رو
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،بعدشم    دهیاجازه رو نم  نیا  ثمی تخت داداش...م  التیخ_

کار  ،پس  نمیاد  خوشش  اش  خانواده  از  ما    یاون  با 

 ...نداره

 ..زنهیم میشونیپ  یرو یا بوسه

تو   ومن صبح  بچگ  یتا  ،خاطرات  برادرم  رو    م یآغوش 

 کردم ی مرور م

 [25.01.18 13:16] 

#part17 

 ساحل 

پن  نیآخر و  نون  م  یتو   رویلُقمه  سر   ذارمی دهنم  از  و 

 :شمی سفره بلند م 

 دستت درد نکنه مامان _

 ؟یبامن ندار  یکار 
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 ...نه مادر،برو در پناه خدا_

 :زنمی گونه نرمش م   یرو یو بوسه ا شمیم  خم

 ن یبر  ن یخوایساعت چن م  یباشه مامان مهربونم،راست_

 خونه عمو حامد؟

و غُرغُر کنان از جا     کنهیاش رو محکم م  یروسر  گره

 :شهیپام

صاحاب مونده   یب  نیمادر...هروقت از سر بساط ا  یییه_

 ...میریبلند بشه ،م 

 ن؟ یبر دی حاال حتما با _

نادونت ثابت کنم به خاطر    ی بابا  ن یکه به ا  رم یآره ،م_

گ  یب باال    ش،داداششی عرضه  رو  االرثش  سهم  داره 

 ..آب هم روش  هیو    کشهیم

 ...به خودش بده یتکون  هی  دی وشا نهیکه  بب  رمیم
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 : ندازمی دوشم م یام رو رو  کوله

 ن؟ یمونیباشه..شب اونجا م_

درست کن    ییغذا  هی آره،سام که اومد    ادی به احتمال ز _

 ...بچم بذار  یجلو 

نکنم،هوا  گه ید زندگ  یسفارش  خونه  و  رو    ی خودت 

 ....یداشته باش 

 ...باشه چشم_

 :ندازهیبهم م  د یبا شک و ترد ی نگاه مین

 ...بابتت راحته الم یخ ینجور یساحل...ا  یومد یکاش م_

 :ندازمیم می به ساعت مچ ینگاه  کالفه

م _ خودت  خوبه  من،  مادر  و    ری،درگ  ی دون یآخه  درس 

 !؟یجا دار   یدانشگام باز توقع ب

 :رهیوبه سمت آشپز خونه م  گه یم ی ا باشه
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 ...نشه رتی برو مادر ،د _

ب  ، یسرسر  یخداحافظ  ه ی  با خونه  وبا   زنمیم   رونیاز 

 ...رسونمیاتوبوس خودمو به دانشگاه م

 نمی ب  ی. مونا رو مزارمیدانشگاه که م  اطیبه داخل ح   پا

 ...جزوه اش بود  یدرخت نشسته و سرش تو  ه یسا ری،ز 

 :شمیم  کشیاز پشت سرش نزد آروم

 !طهیخواهر شوهر عفر  ی در چه حال_

 :گهیوبا خنده م   رهیگی باال م سرشو 

 !خورهی وجوت وول م یکُخ تو  گه،کالی د  یزنداداش_

ا  یب م  ی مزه  کالسامون    کنم ی نثارش  سمت  به  وهردو 

 ...میریم

اخالقا   مونا م   یاز  هوا  گه یم  ثم یخوب  دلم  نگاه    یومن 

 ...کنه یگرمشو م
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م   دوهفته  عقدمون  ب  گذرهیاز  من  دل   ر یاس  شتریو 

 ...شه ینگاهش م

صدا  شبا  م   ی با  بخ  خوابمیگرمش  صبح  با  صبح    ر ی و 

 ...کنم یگفتنش روزمو شروع م 

 ...روزا حالم خوبه نیا

 ...بودن خوبه ثمی با م ی عنی

 ...مونهیدلش پاکه و مردانه پات م یدونیکه م  یمرد

داره    یپروا سع   یاما اون ب   کشمی ازش خجالت م  هنوزم

 ...منو هم مث خودش کنه 

تا    دوارمیو ام  می که خداروشکر به مشکل نخورد  نجای ا  تا

 ...باشه نطور یآخر هم هم

 ...شمیم  ییرایو وارد سالن پذ  ارم یهامو از پا درم  کفش

 ...ومدهیکه هنوز سام ن  دادی م  نیخونه نشون از ا  یکی تار 



151 
 

 ...کندمیو لباسامو از تنم م   کنمی روشن م چراغارو

 ...شهی بلند م  یزنگ گوش یصدا

ه اش  به صفح  ی و نگاه   ارمی م  رونش یداخل کوله ام ب  از 

 ...کنمیم

 زنهیخندون سام بهم چشمک م   چهره

 :کنمی تماس رو وصل م فورا

 جانم داداش _

 :رسهیخسته وگرمش به گوشم م  یصدا

 ؟ ی،خوب یجانت سالمت آبج _

 ؟یومد یهنوز ن ؟چرایآره داداشم،تو چطور _

نم_ من    فت یداداش،ش  زِیعز  امیب  تونمیامشب  به  شب 

 ..افتاده
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 :گزم یاز حرفش لب م ناراحت

 ...که ترسمی م یی من تنها   ؟آخهیایشب نم  یجد_

 :خورمیحرص م  شتریومن ب  خنده یم

 ترس من خنده داره؟ _

 ...سوزهیم   ثمیدلم به حال م  ی نه ول_

 !...کوچولو بهش قالب کردن ی ن یزن ،ن  ی جا به

 : نمی چیبرم لب

 ...ساااااااام_

 جون دل سام_

 ی داداش گهینگوو د_

 ؟ یشد یاصن تو مامان بزرگ !خوبه حاال؟ راضباشه _

 :خندهی که م زنمیاسمشو صدا م کالفه
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 برم  دی ساحل جان ،مراقب خودت باش،من با_

 ؟یندار  یزیچ یکار 

 ..ینه داداش _

 هم مراقب خودت باش  تو 

 پس فعال _

 خدانگهدارت_

 ذارم یم ز یم ی رو رو یو گوش  کنمی رو قطع م تماس

 ...نداشتم ی اما فعال چاره ا دم یترسیم  ییتنها از 

واسه خودم درست    یی تا غذا رم یسمت آشپز خونه م  به

 کنم

 ...لم داده بودم یو ی ت یجلو   کار یبود که ب ی ساعت  دو

 ... سر شده بیام عج  حوصله
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 ... ینبود..نه زنگ ثمیهم از م   یخبر

 ...یامیپ نه

کار   دم یترس یاما م  رم یازش بگ   یداشتم خودم خبر  دوس 

 ...داشته باشه و مزاحمش بشم

صدا  ریدرگ   نطور یهم که  بودم  گوش   ی افکارم   میزنگ 

 ...شهیبلند م

 ...رهیگیوجودمو م  یخاص  ثم،شوقیاسم م  دن ید  با

 :کنمی و با لب خندون تماس رو وصل م  دستپاچه

 ...جانم_

 ی بال خانوم یجانت ب _

 ....درو باز کن  ایب  پاشو 

 :گمیزده از حرفش م شوک
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 ؟یت در مگه پش _

  آره_

 ندازم یسرم م  ی چادرو رو  یو هول هولک   گم یم  یا  باشه 

 کنم یقدم تند م  اطی و به سمت ح 

 [26.01.18 12:38] 

#part18 

  ک ی نزد  گه یچادرمو به همد  شم،دوطرف یدر که م  کینزد

وجود    کنمی م  یق،سع یچن نفس عم  دنیو با کش   کنم یم

 ...نا آرومم رو آروم کنم

ح   به درب  باز کردن  لبخند هم  اط،نگام یمحض   شه یبه 

 مرد مگه اخم هم بلده؟  ن ی...اوفتهیلبش م یرو

 :سرم شده یچادر رو  خ یم

 ی سالم خانوم _
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 ؟ یخوب

 :باشه نی لبخندم مث خودش،دلنش  کنمی م  یسع

 ...سالم،ممنون خوبم_

 ...شهیم اط یو داخل ح  کنهی م  یزیر  خنده

 :گم یاز خنده اش ،م متعجب

 ؟ یخندی م ی دار  یبه چ _

 ...یشد  زهیمث خاله ر  یچادر گل گل  نیکه با ا نیبه ا_

 :شه یم زونیحرفش،لب و لوچه ام آو  ن یا  دنیشن از 

 !آخه؟  خورهیم   زهیکجام به خاله ر   ،منیبد  یلیخ  ثمیم_

 !همه جات _

م   ی آن  به رنگ  ام  ا رهیگیگونه  هزار   نی...پشت  حرفش 

 ...حرف بود
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 ..شمیمتوجه لباس تنم م  م،تازهیش یخونه که م وارد

 ...تاپ و شلوارک تنم بود ه ی فقط

چادرو از دور بدنم   نکهی،بدون ا   تیموقع  نی فرار از ا  یبرا

که حداقل لباس    کنمیباز کنم،راهمو به سمت اتاقم کج م 

 ...بپوشم ی تر ده یپوش

 ..رهیاز تنم م  کنه،روحیم  ثمیکه م یبا کار  اما

 :ندازهی م ریستون و خودش گ  ن یب منو 

 ؟ یرفتیم  یکجا داشت _

رژ قرمز   ن یا  کنمیلب رژ زدمه و من لعنت م   یرو  نگاهش 

 ...رو که امشب بد وسوسه ام کرد

 ....ف..فقط خواستمی چ یه.ه_

 ..عوض کنم لباس

 ..خانومم  ارم یمن خودم چادرتو در ب  ای س،بی ن از ین_
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نزد  صورتش دستش دوطرف چادر    ه ی  شه،بایم  کم یکه 

 ...ندازهیم  نیزم یو رو  رهیگ یرو م

 ...وفته یاونوقته که نگاهش به اندامم م هنوز 

که مطمئنم اونم صداشو    زنهیم   یجور   نهی س   یتو   قلبم

 ...شنوهیم

ا   نیاول  نیا با  باز م  نی باره که منو  ...و من نهی بیپوشش 

 ...دادمیداشتم از خجالت جون م

  ی از گرما  لرزهیم  نه،وجودمی ش یکه پشت کمرم م  دستش

 ...خمارش یدستاش...از نگاه گرم و چشما

 ...صورت و اندامم در گردشه  ن یب چشماش 

 ...شهیم نمی قفسه س  خ یلحظه م هی یبرا

 ...رسمیباز تاپم م قهیبه  رمیگ ینگاهشو که م رد

 ...بود د یدخترونم راحت در معرض د یها   نهیس  یباال
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پا  نش یس  قفسه باال  از   نیشد،وایم  نییتند تند  نشون 

 ...حال بدش داشت

 زه؟ی خاله ر  یزیچهقد واسم عز  یدونست یم_

  شهیآروم م  بی به عمق چشماش و عج  دوزمیم   نگاهمو 

 ....قرارم یدل ب نیا

 ...نههه_

م  یرو  یکمرنگ  لبخند  سمت   نهیش یلبش  به  فورا  و 

 ...شهی صورتم خم م 

 ...کنهیم  دن یو شروع به بوس  ذاره یلبم م یرو لبشو 

ب   ی وقت  ه یخوب  حس  باز   ی لبا  نیلبمو  به   یگرمش 

 ...ره یگیم

 ...رسهیم  دنیبه مک دنیبوس از 
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 یانگار که بخواد منو  تو    چسبونهیبه تن گرمش م   بدنمو 

 ...وجودش حل کنه

م   نیب  دستش م   رقصه یموهام  لذت  من  ا  برمیو    ن ی از 

 ...میمرد زندگ ی نوازش ها

 ...کنمیم  یک یکوچ اد،لرز یکه به سمت گردنم م لبش 

ها    دن یمک   ن یتمام ا   ی ومن مطمئنم جا  مکهیو م  بوسه یم

 ...مونهیپوست حساس و روشن من م یرو

ب   ینم نظرش  در  ب  یخواستم  حال  منم   ام،پسیحس 

 ..کردم دنشی شروع به بوس

کمر   یو دستش از رو  شهیتر م   ه یواکنش من،جر  ن یا  با

 ...ادی هام م  نهی و پهلوهام به سمت س

 ...که قراره انجام بده  یاز کار  شهیحبس م  نفسم
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جلو    نقد ی که داره ا  سی حال خودش ن  یانگار واقعا تو   اما 

 ...رهیم

 ...جاان ثم ییم_

 ... ثمیجون دل م  گهیم

 ...دونفره  ییتنها  نیاز ا ترسم یم  ومن

هر    کنمیم  یسع با  اما  کنم  تنش جدا  از حصار  خودمو 

 ...شهیتر م صیواکنش من حر

 ...شهیاتاقم م ی راه کنه ی حرکت بلندم م ه ی با

م   از  هنگ  توانا  کنم یرفتارش  برام    یواکنش   چی ه  ییو 

 ...مونهینم

گرم  یوقت م   یتنم  حس  رو  تخت  به    کنهیتشک  تازه 

 ام ی خودم م

 ؟ یکن ی چه کار م  یدار   ثمیم_



162 
 

 :صورتمه  یرواش  رهیگنگ وخ  نگاه

کجاش تعجب   ن ی،ا   کنمی م  یدارم با خانومم عشق باز _

 داره؟

 !بدم یمردو چ   نیجواب ا  دونمی،نم کنمی م ی مِن مِن

توقع داشته باشم از حقش بگذره...من زنشم پس    دی نبا

 ... ترسمیحق رو داره اما خوب منم م نیا

خ  یرو شروع   زنهیم  مهی تنم  هاش  بوسه  دوباره  و 

 ...مکهیو م بوسهی م  شتریبا ولع ب نبار یشه،ایم

و بند تاپم   اد یسر شونه هام م  ینوازش گونه رو  دستش

 ...کشهیم  نییرو به سمت پا 

 ..کشمیدست م  دنشیحرکتش از بوس  ن یا با

 کشهی م  نییگردنم به سمت پا یاز  گود  لباشو 

 ...واما تن من سرد تر شهیهر لحظه داغ تر م  تنش
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 و   ارهیجلو م   دستشو 

 ...کشمیم  یآه آروم   ده ی که بهش م ی فشار کم با

 ...ترس داشتم وهم لذت هم

نزد   لباش آروم   کنهیم   کی رو  گاز  س  ی و  هام    نهی از 

 :ره یگیم

نم_ فک  کوچولو   فی ظر  نقدیا  کردمی ساحل...اصال  و 

 ...ی باش

م   از  خجالت  ها  کشمیحرفش  دکمه  به  نگاهمو   ی و 

 ..دوزمی لباسش م

 :شنومیلبش رو م ریز  زمزمه

 خجالتت بشم یفدا_

 ...کنه یو دوباره ناز و نوازشش رو شروع م  گهیم  نو یا
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...که حس    ارمی که نفس کم م  مکهیو م  بوسهی م  اونقدر 

 ...قرمز شده زش یر  یهام از گازا  نه یس  کنم یم

  ی منو از مست   نهی ش یرون پام  م  ی دستش که رو  حرکت

 ...کنهیم  رونیب

غر  ثمیم کنترل  و  نبا  زه یمرده  من  پس  سخته    د ی اش 

 ...وفتهیب  یبذارم اتفاق 

عروس   من زمان  تا  دادم  قول  مامان    ی اتفاق  چ یه   ی به 

 ...وفته ین نمونیب

 اما  ذارمیدست مردونش م یلرزونمو رو دست

 [26.01.18 23:23] 
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واکنش   اما  چه  ممکنه  حرکتم  با  که  بودم  از   یمونده 

 ...خودش نشون بده
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 ...همسرم  یو قانون  یطرف خواسته شرع   کی از 

 ...که به مامان دادم و حفظ آبروش یقول  گه یطرف د از 

 ...مونده بودم یدوراه نیب بدجور 

م  افهیق  دونمینم که  بود  شده  چجور  از   ثمیام  دست 

 :شهیبه چشمام م  ره یو خ کشهینوازشم م

 ؟ یخوب_

 ...خاطر افکار داغونم ،زبونم انگار قفل شده بود به

 ...که خوبم فهمونمیتکون دادن سرم بهش م با

حرکت از روم    هیو با    شهیاون متوجه حال داغونم م  اما

 :رهیکنار م

 ؟ یزنیزبونتو موش خورده که حرف نم_

دم از رفتارم ناراحت شده اما با  فک کر  دنش یکنار کش   با

 :کشمی م ی حرفش نفس راحت نیا
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 ... خوبم...ف... فقط_

م  یرو  سرشو  ظر   ذاره یبالشتم  تن  آغوش    فمیو  به  رو 

 :کشهیگرمش م 

 !یخانوم  خونمی من از چشمات هم حرف دلت رو م_

،ازت توقع    مونیفهم شعور دارم که قبل از عروس   اونقدر 

 ...سکس نداشته باشم

 بوسمت،نوازشتیشم،م یم  کتی نزد  ی ن یب یم  اگه

م  نه یا   لشیدل  کنم،تنها یم و  دارم  دوستت    خوامی که 

 ...زهیخجالتت بر  مونیتوهم تا قبل عروس

 ...جان،خانوم گلم ساحل

  ی وقت   شه یباعث م  نیوا   میش یتر م   ک یبهم نزد  ینجور یا

ها با هم    بهیمث غر  میمشترکمون رو شروع کرد  یزندگ

 ...میرفتار نکن
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،قطعا    ی ش یم  ت یاذ  یک ینزد  نیاگه بازم بدونم تو از ا   اما 

 ... بهت بدم یشتری،فرصت ب کنمی م  یسع

اما تو    شمیم  ت یازت اذ  یبا دور   دونمیم  نکه یوجود ا   با

 ...یی حرفا  نیتر از ا ز یواسم عز

م  یرو  یا  بوسه م   کارهیگونم  حس  من    ن ی ا  کنم یو 

 ...مَرده یادیمرد،ز 

به    چسبونمیو سر م  کنمیآغوشش جمع م  یتو   خودمو 

 ....میستبر مرد زندگ نه یس

 :شمیبه انتخابش مصمم تر م  گذره یم  یکه هرچ  یمرد

خوب....خوشحالم که تو    یل ی...خثمی م  یخوب  یل یتو خ_

 ....رو دارم

 ...وروجک یخوب  ی لیتوهم خ_

 از همه ، منو جذب تو کرد؟ شتری ب ی چ  یدون یم
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 !....میحتما خوشگل_

 :دهیم  یک یرو فشار کوچ مینیب

 اوووو _

 ....حلقم یبه نفست تو  اعتماد

 ...من زیعز نه

 ...س یمالک من نبوده و ن ی خوشگل

 ....اومدم طرفت تتی و معصوم یبه خاطر پاک من

 ...شدم شتیآال   ینگاه پاک وب  جذب 

ن   ن یا  یتو  موندن    س،پاک ی دوره زمونه پاک بودن مهم 

 ... مهمه

 وروجک؟   ی دیفهم حاال

 :کنمیپشت دست گونه زبرش رو نوازش م  با
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 ...پاک بمونم شهیهم  دمی بهت قول م_

 قول؟ _

 ....دمیقول مردونه و زنونه م_

 اد؟ ی سام نم  یامشب مطمئن  ی....راست طون یش یا_

 ؟ یدونی آره...اما تو از کجا م_

 زت یخواهر شوهر عز BBC اخبار _

 ...دختر  ن یا یامان از دهن لق_

از کنارم بلند م   گه یم  ی اوهوم  ت   هی ،با    شهیو    ی حرکت 

 اره ی شرت تنش رو درم

 ...شهیعضله هاش م خی م  نگام

 نم ی س  ینفسم تو   ره یکه به سمت کمربندش م  دستش

 ...شهیحبس م 
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 :رمیگ یصورتم م یدستامو جلو  ع یسر

 ....ثممممیم  ییییوا_

 :دهیخنده مردونش دلمو قلقلک م یصدا

 ...ثمی جون دل م_

 ه؟ یچ باز 

 آخه؟  هی چه کار   نیا_

 !یار یشلوارتو در م چرا

ندار   خوام یم_ که  هااا،توقع  ا  یبخوابم  شلوار    ن یبا 

 ...بخوابم

به صبح    خوادیکه چطور م   یاز تن برهنه اش و شب   کالفه

 :نالمیبرسه،م

 ؟ یل...لخت بخواب یخوایخب م _
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صورتم   یدستامو آروم از جلو   رهیاش که به هوا م  قهقهه

 ...دمی کنار م

 :دم یم  رونی راحت ب ال یشلوارکش نفسمو با خ دن ید  با

 !...مُردم از خجالتیاز اول بگو که شلوارک دار   نو یهم_

 :ادی به سمتم م ده ی باال م ابرو

 !..آرررره؟؟؟ی کش یکه خجالت م _

 ...کنهی م خ یلحن آروم و مرموزش تنم   از 

 ..اره یحرکت تاپم رو از تنم در م  هیو با    ارهی جلو م  دست

  یدستمو جلو   دیکه با  فهممیو تازه م   شمی کارش م   مات

 ...رمی هام بگ نه یس

 کشهی کارو کنم،کنارم دراز م  نیا   نکهیفورا قبل از ا  اما

 :چسبونهیوتن سرد منو به تن داغش م 

 ...دمراحت ش  گه یاالن د_
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 ...بخدا یا وونهید_

 ...ما  یخونه    میفردا بعد از اومدن سام،حاظر شو که بر_

 باشه؟ 

 :کنم ی تعجب م شنهادش یپ از 

 ؟ی مونینم نجایخب چرا هم _

 :واسم  کنهی تنگ م چشم

باهات راحت باشم...زشته    تونم یبا وجود سام ، من نم_

 ...زمیعز

تو   گم یم  ی آهان صورتمو  پنهون    نهی س  یو  اش  برهنه 

 ..کنمیم

 :گهیو زمزمه وار م  کنهی دور کمرم حلقه م دستشو 

 ...خواب رو دارم  ن یامشب با وجود تو،مطمئنم بهتر_
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 :شهیم  یاز خوش ز یلبر دلم

 ...حس رو دارم  نیمنم هم_

هم  جون تا  احساس  ه ی  ن یدادم  زبون    ی جمله  به  رو 

 ..آوردم

م   ی رو  لبخند  رو حس  آروم  کنم یلبش  بوسه    ی رو  ی و 

 ...زنمیاش م  نه یس

 ...مرد مهربون مال خودم بود نیا

 ...مرد فقط مال من بود یاد یمردِ ز  نیا

 ...یهمسر  نیخوش حال از داشتن چن  ومن

 ...می صبح حرف زد یدم دما  تا

 ...خودش از 

 ...خودم از 
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 ...هامون ی گوشیگذشته و باز  از 

 ...مشترکمون یو زندگ نده یآ از 

 ...گهی همد  یاخالق  ات یخصوص از 

 ...دمیو شن گفت

 ...دی و شن گفتم

اما پا فرا تر از    کرد یم   یطونی ش  یوسطاش گه گدار   اون

 ...حرفش نذاشت

اذ  دمی دیم داره  کار   شهی م   تییکه  ساخته    یاما  ازم 

 ...نبود

با بوسه و نوازش التهاب وجودش رو   کردم یم  یسع   تنها

 ...آروم کنم 

تو   شب عز   یرو  صبح    میزندگ  نیتر  زی آغوش  به 

 ...رسوندم



175 
 

قلبم هک کرده    یرد پاش رو تو   دا یکه جد   ین یتر   زیعز

 ..بود

 [27.01.18 22:55] 

#part20 

 رُهان 

رو  پوشه بلند    ذارمیم  زیم   یقرمزو  از جا  زده  و شتاب 

 :شمیم

م _ کنم،تو   کنم یفک  مدرک جور  و  چنتا سند   ی بتونم 

 ...کرد دا یپ یی زا یچ  هی  شهیم  م یاتاق مجرد

 ...نیاونجا تو هم برنامه رو بچ رمیم  من

 :زنهیروشنش م یبه موها یچنگ  کالفه

 یقشقرق راه ننداز   ،باز یطولش ند  ادیباشه برو ،فقط ز _

 !رهان
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کتم از    دنیو بعد از پوش  کنمی حواله اش م  ی غره ا  چشم

 ...زنمیم  رون یخونه ب

 ...حالم خوب بود امروز 

 ....دندونته  ه یکه مزه اش  هنوز ال ییاون خوب ها از 

 ...دمیرسی خواسته دلم م  نیداشتم به بزرگتر گه ید

 ...شدینابود م دیبا  خسرو

 ...تاوان کارشو پس بده دی با قینارف اون

 ...رو میی تنها  یسالها  نهمهی ا تاوان

 ...رو میو درمونده گ ی گ چاره یب

ا  به عود   یلعنت  یمار یب  نی خصوص  باعث  اون  فقط  که 

 ...کردنش شد

با آخر  شمیم  ن یماش  سوار  سرعت به سمت خونه   نیو 

 ...رونمیعذابم م
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اما بازم    کردیم   شتریفقط درد هامو ب  دنشونید   درسته

 ...نباشه خونوادم بودن  ی هرچ

 ...کنهیساحل رو م  یگذشته،دلم هوا  یادآور ی  با

پرونده   ر یچن روز درگ  ن یا  یدلم هواشو کرده..تو   ب یعج

  یخسرو بودم و اصال نتونستم عشقمو درست و حساب 

 ...نمیبب

 ...دهیدلمو مالش م حش ی لبخند مل اد ی

 ی باهام سر ناسازگار   ا یدن  بی تنگ عشقم بود و عج  دلم

 ...داشت

 ...شمی م  ادهیو پ  دارمینگه م  نو یخونه ماش یجلو 

 ...شهیباز م ی کی ت ی،درب با صدا زنمیرو که م  فونیآ

 کنم ی م  یرو ط  اطیح   رین،مس یسنگ  یقدمها با
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مشامم   یقرمه سبز  یبو   کنمی رو که باز م  یدرب ورود 

 ...دهی رو قلقلک م

 ...دلم یرو  شهیها تلنبار م  حسرت

 ...پشت حسرت حسرت

ب  نهی س  آه رو  پذ   دم یم   رون یام  به سمت سالن    یی رایو 

 ...دارم ی قدم برم

 دنم یبود،با د   ونیز یتلو   یکه در حال تماشا  نمیب یم  مامانو 

 :ادیو به سمتم م   شه یاز جا پا م

 ...آقا رهان  یشده که راه گم کرد ی چ_

م  یدست  لبم  خ  کشمیگوشه  جواب    رهیو  چشماش  به 

 :دم یم

 !..کنم یدلم تنگتون شد،اومدم رفع دلتنگ _
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م  یرو   ی شخندین ت   ی وب  ارم ی لب  نگاه  به  اش   ره یتوجه 

 ...رمی،پله هارو باال م

از خاطرات تلخ   ی محض باز کردن در اتاق خوابم ،کوه  به

 ...ارنیبه طرفم هجوم م  میزندگ  نیریو ش 

 .... ...مرور خاطرات،اونم االننهههه

 ...سینبش قبر کردن ن یبرا ی زمان مناسب اصال

 ...رمیم  یم یو به سمت کمد قد کنمی مشت م دستامو 

و بعد از برداشتن چن   کنم یدرشو باز م   یکوچک   دیباکل

 ...زنمیم رون یو کهنه،از اتاق ب یخاک   یپوشه 

 ...می برس ی زیبه چ نا یبشه از داخل ا  دوارم یام

 ...نمیب  یقامت بابا رو م  ده ی اول به دوم نرس قدم

د  اونم م  دن یبا  تعجب  همون    کنهیمن  رو    ه یو  پله 

 ...نییبه سمت پا  گرده یبرم
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  نی از ا  زارمیاس...ومن ب   نهی مملوء از خشم و ک  نگاهش 

 ..نگاه ها

 ...امیم  ن ییوبه سرعت پله هارو پا  کنم ی مشت م  دستامو 

 ...شدیاعصابم داغون م نیاز ا شتر یب دی نبا

 ...شدمیهام خونه بود و من با اونا فقط آروم م قرص

 :اعصابم یرو  شهیمامان سوهان م  یصدا

م_ خانومش  و  داداشت  بهشون    یخوای ان،نمی االن 

 ؟ یبگ  کی تبر

 ازه؟ یمن ن کی مگه به تبر _

م  بابا  شکن   خوادی هنوز  دندون  با    یجواب  که  بده  بهم 

 ....کنهیم  ثم،سکوتیخنده م  یصدا

ا  دوزم یم  نگاه تا  در  رو   نی به  خانواده  عروس  تازه 

 ....نمیبب
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مغزم    یرو  ییو پشت بندش خنده آشنا  شهی وارد م   ثمیم

 ...رهیرژه م

 ...که فقط مال ساحلم بوده و هست یا خنده

تازه عروس با    نیا  یخنده    نیب  یب یتشابه عج  دیشا   و

 ....عشق منه  یخنده 

 ...شهی روح از تنم خارج م دنش یبه محض د  اما

بود ،ساحل   ثمی دست م  یتو   کشیکه دست کوچ  یکس 

 ...من بود

 ...دادیارور م  مغزم

 ...بار  هی

 ...دوبار 

 ...نفس بکشم خوام یم
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  ر یاز تصو    رمی لحظه نگاه بگ  هیشده واسه    ی حت  خوام یم

 ...مقابلم

قو   ه یانگار    اما گ  نه ی س  ن یب  یتوده  گلوم   ری و 

 ...رمینگاه بگ ذارهینفس بکشم...نم ذاره یکرده...نم

 ...جز خنده هاش شنوهی نم یزیچ  چی هام ه  گوش

ساحل  نه یب  ی نم  ز یچ  چ یه  چشمام  کنار    ی جز  االن  که 

 ...ستادهیا  ثمیم

 شده؟؟؟   ثمی باور کنم که عشقم زن م دیبا  ی عنی

 !...که ازش نفرت دارم  یبرادر 

 !عشق من گذاشته..؟  یدست رو  یبه چه جرأت اصال

حد  چشمام د  سوزهیم  یبه  حد    یب  یقرمز  گهیکه 

 ...اندازش رو همه متوجه شدن
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رو  یام چجور   افه ی ق  دونمینم نگاه همه  که  من    ی شده 

 ...زوم شده

 ...دنی فهمینقطه ضعف منو م د ینبا نا ی ...انهههه

 ...دوباره تکرار بشه یگذشته لعنت  ذاشتمیم  دی نبا

 ...شمیتند از کنار همشون رد م  یحرف و با قدما یب

  اه ی آدما رو به خاک س  ن یتک تک هم  ی و زندگ  شم یم  رد

 ...کشمیم

 ...ذاشتنی مال من م یدست رو  دی نبا

 ...مونهی مال منه و مال من م ساحل

 [28.01.18 22:06] 

#part21 

ا  به ماش   نکهی محض  پا   شم، یم  نی سوار  قدرت  تموم  با 

 ...دم یپدال گاز فشار م یرو
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و   شهیاز جاش کنده م  یبد  ی با صدا  نیماش  یها  چرخ

 ...کنمی گره خورده فک م یمن فقط به همون دست ها 

 ...رهیمغزم رژه م  یاز گذشته رو یی صداها 

 :بابا یها  ریتحق  یصدا

 ....یست یپسر من ن  گهیتوووو د_

 ...بارهی نجسه...از وجودت کثافت م قدمت

 ...شد اد یکه فر ییگلوم و التماس ها یبغض تو  وبعدش 

 شد... اما   آه

 ...نبود دنیشن یبرا یگوش  چوقتیه

 چن سالم بود که از خونه خودم رونده شدم؟؟؟؟   مگه

 ساااال؟؟؟ 20

 ساااال؟؟؟ 30
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 ....نههههه

 ....دهیجوون تازه به بلوغ رس  هیسالم بود...   17فقط    من

 .....جلو   زنمی فلش بک م   لمیف  هی...مث  رهی جلو م  ریتصاو

 ی خسرو تو   یفقط صدا   رسمیم  ی جلو که به زمان   اونقد

 :گوشمه

  نجا یا   یتونیم  یمن پشتتم...تا هروقت دوس دار   قیرف_

 ...یبمون

از خون ورگت جا   ی آدما ی وقت  یزندگ یاوقات تو  ی گاه

خال   دنی م  یخال  رو  پشتت  واسه    دونیکنن،می م  یو 

 ...شه یکرکس ها شغال ها باز م

رف  ییآدما نقاب  با  واهل رفاقت    ق یاز جنس خسرو،که 

 ...بشه دیه نبا ک یاون  شهیسر راهت و م   انیم

 ....ادی و م  رهیذهنم م  یتو “اگه  ”هزار 
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  دادن ی خانوادم در حقم انجام م  یکه وقت   ییاگه ها   همون

 ...که االن هستم نبودم ین یا  چوقتی،ه

 ...گذشتم من

  ..و تهمت ها رهایتموم اون تحق از 

 ...از هر اونچه که دلم خواست و نخواست گذشتم

 ...گذشتم فهیمحبت و وظ  از 

 ....گذشتم یعشق پدر فرزند از 

 ...اما

 ...نهههه گه ید

 ....گذشت بسه گه ید

 ...سی حرف خودم ن  نجایا

 ....ه یقلب لعنت نیا حرف 
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  ی دختر زندگ  ه یبه     د یکه سالهاس داره با ام  هیقلب  حرف 

 ...کنهیم

 !!...که االن شده زن داداشم یدختر

ز   ک ی ریس یه رو  داداش  زن  کلمه  تکرار    ریچنبار  لب 

 ...کنمیم

م  ی ها  مُشت فرمون  به  رو  کردم  ا  کوبمی گره    ن ی وفقط 

 ...کنمی حروف نحس روتکرار م

 ...بارررر  هی

 ...دوبارررر 

 ...ستی تنش ن   نیا ینفسم جواب گو  گه یکه د آخ

که بعد از سالها،دوباره داشت تارو پود وجودم رو    یتنش 

 ...دیکش یم  شی به آت 
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حد  سرعتم د  یبه  که  شد  م   گهیباال   با    کردمیحس 

از دستم خارج    ن یکنترل ماش   ی پلک زدن   ن یکوچک تر

 ...شهیم

تصم  اما قدرت  ارور   یری گ  میاصال  فقط  نداشتم...مغزم 

 ...دادیم

 ...شهی بلند م میزنگ گوش یصدا

 ...سین الیجز دان یکس  دونستمیم

م  دست گوش   کنمی دراز  برا  یتا  که  بردارم  صدم   یرو 

م  هیثان از دستم خارج  برخورد    شهیفرمون  فقط  من  و 

 ....مطلق ی اهیوبعد س  نمیب یهارو م لیبا  گاردر  نیماش 

 ...کنمیخسته ام رو باز م یچشما  ییزمزمه آشنا  با

بکشم اما جز سوزش قفسه   یق ینفس عم  کنمیم   یسع

 ....نشد بمینص یزینم،چیس
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 ....شهی برام واضح م ال یو چهره دان زنمیم  پلک

   رون یب   قیبازم،نفسش رو عم  یچشما  دنیمحض د  به

 :ده یم

 ...یخدارو شکر که به هوش اومد_

  ؟ یکن ی کارو م ن یو زنده شدم مَرد...چرا با خودت ا  مُردم 

 !یروندیتاسرعت م 200که با   هیرال ستیآخه مگه پ

سرت   ی چن ساعته دکترا باال  ،االن یداشت  ی بد  تصادف 

 ...هستن

 ...کنمیومن فقط سکوت م   گهیم  اون

نداشتم...  یبرا  یحرف ول   یعن یگفتن  ها    گه ید   یداشتم 

 ..نبود یبه زندگ یدیام

و    دوزه ی متعجب از سکوتم نگاه نگرانش رو بهم م  ال یدان

 ...دمیجوابش رو م  شی من با همون نگاه سالها پ
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 :زنهیو آروم لب م شهیطرفم خم م  به

 ...ُرهان ترسمی از نگاهت م_

 ...هیبد  ینگاه گواه خبرا نیا

 شده مَرد؟ ی چ

 ؟ یایباز باعث شده دوباره از پا درب ی چ

درد داشتم وهمون درد   یکشم،کمیم   نمیس   یرو  یدست 

 ...دادیبهم نم دنیاجازه نفس کش  ی لعنت

 :گمیجمله م  ه یوفقط  کشمی لبم م یرو رو زبونم

م  هی_ االن  اما  فقط سکوت کردم  که  و    سوزونمیعمره 

 ...کنمیخاکستر م 

 :گهیو هراسون م   متعجب

  ر یز   ش ی سال آت  نهمه ی شده که بعد ا  ی دِالمصب بگو چ _

 ...یخاکستر شد 



191 
 

سرم    یباال  دی به سقف سف  ره یو خ   رم یگیازش م   نگاهمو 

 :شمیم

 !خانواده،عشقمهتازه عروس   _

 ه؟؟؟ ی منظورت چ_

 ...ثم یعشقم شده زنِ م_

 بنده یراه گلومو م یبد بغض

 نم ی ب یرو م  ال یلب دان ریز  “  یوا  ”بسته و یچشما

 ؟ یپُشتم  شه یمث هم_

 ...اما االن اون زن داداشته_

  کنمیجمله امو تکرار م  دوباره 

 ؟ یپُشتم_
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رو تکرار   یجمله ا  ی وقت  دونهی...م کنهیسکوت م  نبار یا

 ...گذرم ی،ساده ازش نم کنم یم

 :زنهیآشفته اش م یموها   نیب ی و چنگ گزه یم لب

 ...قیآره رف_

 ..آخر باهاتم  تا

 ...بندهیلبم نقش م  یرو ی تلخ لبخند 

 ...بود قی رف یادیبامرام ز  قیرف نیا

 پرونده خسرو رو هر چه زودتر تمومش کن_

م_ مدارکو  د  ه یدادگاه..بق  فرستمیفردا  ما    گه یاش  به 

نم صادر  شهیمربوط  اعدام  حکم  بعدش  روز  چن  ...تا 

 ...شهیم

 ...ذارمیهم م ی و پلک رو گمی م یا خوبه

 ...نقشه ها داشتم  ندهیآ یبرا
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 [29.01.18 20:22] 

      انت یاز جنون تا خ      

#part22 

 ساحل 

به   کنم یو  پرت م   دارم یبرم  زی م   یرو از داخل کشو   جزوه 

 :تخت  یلم داده رو یسمت مونا

 !یگِل نمون یبخون تا فردا مث خر تو  ن یپاشو بش _

 :نهیش یتخت م  یورو زنهیم یا قهقهه

 !نه یتو رو بب یرو ن یکجاس تا ا ثمیم  نیخدا ا  ییییوا_

 رو  شتیکوووووفت!ببند ن_

هم_ تو   شهیآخه  رو  تو  نذاکت  و  من   یادب  سر 

 !زن خودش از عالم بدتره  نهی بب که س ی...حاال ن کوبهیم

 :شهیدلم آب م ی حرفا قند تو   ن یا دن یازشن
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 !نهیاز ا  ریغ گ،مگهیگفته د  قتو یخب حق _

بزنه   میرگ خواهر شوهرباز   ینه باباااااا....باز دوس دار _

 باال!؟ 

 :نمیش یو کنارش م شمی جا بلند م از 

جوجو   نارو یا_ کن  تا    ا یخودم،ب  ی ول  بخون  رو  درست 

 ..یترمو پاس کن  ن یا یبتون

 :ذارهیم  نمیس   یوسرشو رو کنه یواسم لوس م  خودشو 

گفت _ تو  ز   ی باوشه!ول   یچون  باشه   ینذار   اد یحواست 

 !بمونه  ز یسا ن یباهاش ور بره تا هم

 :کنمیم  زنه،نگاش یکه م  یاز حرف متعجب

 ه؟ی منظورت چ_

 :زنهیو لب م شهیم  رهیخ نمی قفسه س به

 !!قفس رو یتو  ی پرنده ها_
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 :طون یش   ی ایح  یدختره ب  نی ا  یبرا  کنم یدرشت م  چشم

 !خجالت بکش_

 :زنهیاطوار پلک م  باناز 

 !!من طونی داداش ش نی با ا گم،اونمیمگه دروغ م _

 :کوبمی سرش م  یرو تو  جزوه 

 و شرم داشته باش   ای کم ح هی  دهی دختره ورپر_

م   یم شاد  دلم  من  و  ا  شهیخنده  داشتن  خواهر   نیاز 

 ...شوهر نمونه

م   از  بلند  سمتش   شمیجام  به  رو  ام  اشاره  انگشت  و 

 :رم یگیم

  ی پا  ی نیبه حالت اگه باز بش   ی ن،واییپا  رمیمن دارم م _

 !یاون گوش 

 !خونمیچشممم ،تو گورتو گم کن من م _
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 ؟؟؟؟ییییییچ_

 ! ببر ف یتشر گمی بابا،م یچ یه_

 !جون دوس پسرات آره  _

 ...امیم  رونیو از اتاقش ب گمیم  نو یا

و صفحه اش    دارم یمانتوم برم  بیرو از داخل ج   یگوش

 داشتم   ثمیاز م امیپ  هیکنم،یرو روشن م

 ” خونه ام  گهیساعت د  ه ی  ،تایخانوم “

 ...نهیش یلبم م یرو یلبخند یکلمه خانوم  دن یاز د 

 ...نشستی به دلم م ب یگفتنش،عج ی خانوم نیا

پا  پله تو    رم یم  نیی هارو  خاله   به  کمک   ی آشپز  یتا 

 ...کنم

 :گمیم  یو با لحن سرخوش  شمیآشپز خونه م وارد
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 گلم  نیر یدوباره به خاله ش   یسالم _

پ  خاله کردن  رنده  مشغول  با   از ی که  رو  اشکش  بود،نم 

 :رهیگیپشت دست م 

 ماهت وروجک ی سالم به رو_

 کجاس؟  ی وجب م ین اون

واسه امتحان    دی با   یهس به من بگو خاله،مون  یاگه کار _

 ...فردا درس بخونه

 :زنهیم یمادرانه ا لبخند 

 ...اما س ین  یکه کار  زکم،فعالینه عز_

بلند    فون یزنگ آ   یجمله خاله تموم نشده که صدا  هنوز 

 :می کنینگاه م  گهی با تعجب بهم د شه،هردویم

 !حتما عمو احمده_
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اومدنشون زوده... _ باز کن  اما هنوز واسه  برو درو  حاال 

 ...هیک نی خاله جون بب

قامت    دن ی...با د رم یم  فونیو به سمت آ  گمیم  ی ا  باشه

 کنم یدرو باز م   ی حرف چ ی اما بدون ه کنم یرهان تعجب م 

آخر   هنوز  خاطرمه...اما   یتو   دارمونی د   نیصحنه 

باره حالش منقلب شد    کیچرا به   میدینفهم  چکدومیه

 ...رونی از خونه زد ب  ی و بدون حرف 

 :رسه یخاله از آشپز خونه به گوشم م یصدا

 بود ساحل جان؟  یک_

 !رُهانه_

شالم    رسه،فورایبه گوشم م  ی باز شدن درب ورد  یصدا

 ...ندازمیبازم م  یموها  یورو  کنمی رو از دور گردنم باز م



199 
 

تو   دنید   با اونم  درشتش  کرم   ی قامت  شلوار  و    ی کت 

 ...کنمیرنگ تعجب م 

استفاده    رهیفقط از رنگ ت  دهیم  یار یکه ذهنم    ییجا  تا 

 ...رنگ روشن نی...اما حاال اونم با ا کرد یم

 ...شمیم  کشی آروم نزد یو  با قدمها  دمیباال م  شونه

 ...نه ی ش ینگاهم م یتو   نگاهش

 ..داشت  یک یچشماش لرزش کوچ مردمک 

  سالم_

بهش فقط بگم   میصداش کنم،مث قد  یچ   دونستمینم

رهان   جد   ا یآقا  نسبت  وجود  رهان   دمون یبا  داداش 

 ...صداش کنم

صدا  ممیتصم  ن یهم  ریدرگ که  گوشم    ی بودم  به  بمش 

 :رسهیم
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 ک یعل_

و آروم لب   ندازمی م نیی اش،سرمو پا رهیاز نگاه خ کالفه

 :زنمیم

 ..دینیبش  دیی بفرما_

 ...دهیو روش لم م   ره یم   ی حرف به سمت مبل سلطنت  یب

اش رو از سر    ره یو دوباره باز نگاه خ   ندازهی پا م  یرو  پا 

 ....ره یگیم

 :رم یو به سمت آشپز خونه م   کشمی م یپوف

کارارو انجام    ه یآقا رهان،من بق  شی برو پ  ا ی خاله شما ب_

 ...دم یم

عز_ زحمت  گهی زم،دینه  اگه  شد،فقط    ه ی س، ی ن  یتموم 

 ...قهوه براش ببر
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ز   خواستمی م  من ب  ریاز  اما    نیذره  نگاه رهان فرار کنم 

 ...داد یحاال خاله منو به همون سمت پاس م

 ...باشه چشم_

س  فنجون داخل  رو  خونه    ذارم یم  ین ی قهوه  آشپز  از  و 

 ...شمیخارج م 

قدم  به م  شی چن  رو    رسم،استرسیکه  وجودم  تموم 

 ره یگیم

 ...،استرسم رو کم کنم کنمی م ی سع قی نفس عم ه ی با

 دارم یرو مقابلش نگه م ی ن یوس شمیطرفش خم م به

 د یی بفرما_

 ...ره یهمون نگاه گنگ و خ باز 

 [31.01.18 00:58] 

#part23 
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 ...ره یهمون نگاه گنگ و خ باز 

 ...یسرد و خنث   ینگاه 

تو   انگار  ا  ی که  ه  ن یوجود  به  احساس   چ ی آدم   ی عنوان 

 ...نبود

  ی ن یو فنجون رو از داخل س   کنه یدست دراز م  یمعطل  یب

 :دارهیبرم

 ....ممنون_

 ...نوش جان_

به   ی ن یبردن س  ی تا به بهانه    رم یگ یازش فاصله م  ی قدم

فرار کنم اما    ش ی خیسرد و    ی نگاه ها  ریآشپزخونه ،از ز 

 شم یاز رفتن منصرف م زنهی که م ی با حرف

 ...یمهمون رو تنها بذار   سی درست ن_

 ...نمیش یمبل مقابلش م   یحرف رو  یوب  گزم یم لب
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 ...نگاه کردن به چشماشو نداشتم می مستق قدرت

 ...بود ثم یبرعکس م رهان 

 ...اصال مهربون نبود نگاهش

  ی تا بتون  دادیاجازه رو نم   نی اخمو و با جذبه اش ا   چهره

 ...یو حرف بزن  یبه چشماش نگاه کن میمستق

بلند تر بود    ثمیسر وگردن از م  هی هم    کلینظر قد و ه  از 

 ...تر ی کل یو البته ه 

 ...شهیبه رهان م رهیو خ   نهی ش یکنارم م نیر یش خاله 

 ؟ یخوب_

  زیم  یو فنجون رو از رو  نهی ش یلبش م   یرو   یشخندین

 :دارهیبرم

 گرام خوبن؟ ن؟همسریخوبم..شما چطور _
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ب  نقدر یا سرد  رو  انگار   کرد ی م  ان ی حرفاش  نه  انگار  که 

 ..خونواده اس ن یپسر ارشد ا

 ...نمیب یم  نیر یخاله ش  یچشما یاشک رو تو  نم

 ...حق داشت چاره یب

مادر   ه ی  از  مهر  د   یطرف  طرف    ی خواسته    گه یواز 

 ...همسرش

 :رسهی مونا از طبقه باال به گوش م  اد یفر یصدا

 ....مااااامااااان.....ماااامااااان_

 ...رهی حرف به سمت پله ها م  یب  نیر یش خاله 

ها  رهیخ   نگاهم گل  صدا  یقال   یبه  که  رو    یبود  بمش 

 :شنومیم

 ...ار ی ،شکر پاش رو واسم ب س ین  ی اگه زحمت_

 ...رمیآروم به آشپزخونه م  یو با قدما گم یم ی ا باشه
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 ...نمیب ی،شکر پاش رو م  کنمی باال رو که باز م  نتیکاب  در 

تا    شمیپنجه پا بلند م  یرو ی...کمد یرسیبهش نم   دستم

 ...برش دارم یبتونم به راحت 

 ...کنمیرو پشت سرم حس م یحضور کس  ناگهان 

برگردم،نزد  خوامی م  تا  که   یجور   شهی م   کم یبه سمتش 

 ...کردمیتنش رو حس م یگرما

 ...بردارمبذار من _

 ی چه حق  کنم،بهی برخورد لباسش به تنم،اخم در هم م  با

 ...شده بود کمی نزد ینجور یا

 ی کم   شهیو باعث م  خورهی نفساش به پشت گوشم م  هرم

 ...بکشم نت یخودمو به سمت کاب

 ...نینبود شما زحمت بکش  از ی...نتونستمیخودم م_

 :نهیش یلبش م  یرو ییکذا شخند یهمون ن  دوباره 
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 ...نه تو  کنمیم  ن یرو من تع ازش ین_

اش،م   یکفر خودخواهانه  لحن  فاصله    خوام یاز  ازش 

با    رمیبگ ب  هی که  منو  کاب  نیحرکت  و   ر یگ  نتی خودش 

 ...ندازهیم

 ...صحنه توسط خاله نیا  دنی از د کنمی م هول

 ....شدیبرام بد م  د یدی وضع رو م نی و ا  ومد یم اگه

 ...نداشتم   یک ینزد  نیا  یبرا  یقانع کننده ا  ح یتوض  چ یه

 :شمیم  شی مشک  یبه دوگو  رهیخ کالفه

 ه؟ یکارهاتون چ نیا  لیدل_

 ن؟یش ی م  ک یبه من نزد نقدیا چرا

م  کی به    چشماش قرمز  ابروهاشهیباره  درهم    ی...با 

 ...ارهی صورتم م ک ی،صورتش رو نزد

 واست ،شما شدم؟  یاز ک_
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 هوووووم؟؟؟ 

  

 ...ندارم  یعذاب آور  حس خوب  یک ینزد  نی حرفاش وا  از 

 کنار...؟   ن یبر شهیم_

 ...چرخهیصورتم م یاجزا نی ب نگاهش

 پرواش   ینگاه ب  از 

 ...ادی خوشم نم 

  اره یتوجه به حس وحال بد من،دست جلو م  یاون ب   اما

 :رهیگیانگشتش م نیو گوشه شالم رو ب

 ...ی ش ی...خوشگل تر مادی بهت م ی شال آب_

 ...سی ن شهیرهان هم  نیاز حرفش...ا  کنم یم لرز 

 ...که تا حاال به زور از دوکلمه بامن حرف نزده یمرد
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 ... حاال  اما

 ...دهی رفتار ازش بع نیا

لرزش    کنمیم   ی و سع  دم یدهنم رو به زور قورت م   آب

 ...کنم  یصدامو مخف 

 داداش رهااا...ن _

شکر پاش رو    شهیجمله ام رو کامل نکردم که ش   هنوز 

 ...کوبه یم  نتیکاب محکم به در 

 ...کنمینگاه م  ش یو  مبهوت به چهره برزخ مات 

 کرد؟ ینجور یا چرا

 گفتم؟ یمن چ  مگه

صورتم با    یو تو   شهیدستش م  ریلباسم اس   قهی  یآن   به

 :غرهیاما خشن م نیی ولوم پا

 ...نیا گهیبار د  کی اگه فقط....فقط _
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  ی وبرا  کنهیجمله اش رو تموم کنه اما سکوت م  منتظرم

 ...شهیام م   دهی بهت زده ترس   یبه چشما  رهیخ  هیچن ثان

م  یلبا باز  هم  از  رو  لبم   کنمیلرزونم  به  نگاهش  که 

 ...شه یم  دهیکش 

م  ب یس  حرکت م  نمیبی گلوشو  ب   ترسمیو  حضور   ی از 

 ...موقع خاله

 ...کنهیرو تار م دمید  یاز اشک جلو  یا حاله 

 ...ترسمیم یزی...از آبرور ترسمیمرد م ن یاز ا من

 ...ترسمی گناه محکوم شدن م یب از 

مقابلم،ا  یا   و دل  سنگ  مرد  از    ن یکاش  رو  ترس 

 ...بخونه وکنار بره می اشک یچشما

باره ازم   ک یکه به    فهمه یواقعا احساسم رو م  ا یآ   دونمینم

 ...کنهیبلند آشپزخونه رو ترک م   ی و با قدما  شهیجدا م
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 ...نفس بکشم تونمیرفتنش تازه م با

 ...از حدش  شیب  یک یگرفته بود از نزد نفسم

 باشه؟  تونهی م ی چ  نکارشیا  لیدل

 حرفشو کامل نکرد؟  چرا

 بگه اما نگفت...؟   خواسی م ی چ

 ...مغزم در حال انفجار بود  ییییوا

 ...کشمیدردناکم م یها قهی به شق یدست 

جرات    یاما حت   رسهیبه گوشم م  شونیخداحافظ  یصدا

 ...رو نداشتم دنش ی دوباره د

 ...بود وونهیمرد واقعا د نیا

 ...بود به مرز سکته برسم کینزد
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صحنه رو   ن یا  ی که کس   کنمی مرتبه خدارو شکر م   هزار 

 ...دیند

استرس و ترس    نیا  کنمیم  ی و سع  کشمیم   یق یعم  نفس

ناد  ی لعنت اون   رم یبگ  ده ی رو  تموم  و صحنه    اما  ها  نگاه 

 ...رهیچشمام رژه م  ی ش،جلو ی پ قهیچن دق  یها

 ی شکسته    یتا تکه ها   دارمی رو بر م  یجارو دست  فورا

 ...شکر پاش رو جمع کنم

 [01.02.18 00:11] 
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 ثم یم

 ...رسهیغذا به مشامم م  یبو  کنم یسالن رو که باز م  در 

مامانم   ی خوش غذا  ی و با لذت بو   کشم یم  ی قیعم  نفس

 ...کشمی م  هیرو به ر 
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بابا رو م  ذارم یبه داخل سالن م   پا که    نمی بی و  مامان و 

 ...هستند  TV یمشغول تماشا 

م  با ساحل  دنبال  تو   گردمینگاهم  سالن    یاما 

 ...ادیموناس که صداش درنم ش یپ  نمش،حتمایبینم

م  ی رو  یلبخند عز  کارمی لب  به سمت   میزندگ  یزایو 

 :رمیم

 سالم _

 : دهیمردانه دستمو فشار م  بابا

 ...بابا  ینباش  خسته

 : شهیخوش از جا بلند م   ی با رو مامان

 نه؟  ی ماهت مادر،حتما گرسنه ا ی سالم به رو_

وقت   ی عن ینخوردم،  ی زیآخ آره مامان جان،از صبح چ_

 ....بخورم یزینداشتم که بتونم چ
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نهار   یواست مادر،تا تو لباساتو عوض کن  رمیبم  یاله_

 ...آماده اس

م  به خم  پ  شمیطرفش  ا  یشونیوبه  ،بوسه   یگرمش 

 :زنمیم

 ....مادر مهربونم یفدا_

نکن،د_ لوس  خودتو  بچه  بغل   گه یبرو  به  زن 

از سر وکول من و بابات    دی روز بچهات با  ،فردایریگیم

 ...باال برن 

 خندم یم

 و

قد    میقد و ن  یاز تصور داشتن بچه ها   رهیضعف م  دلم

خودش کرده    ری بد جور دلمو اس   ا یکه تازگ  ی اونم از ساحل 

 ...بود
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ضرب در اتاقم رو باز    ه یو با    رمیهارو با سرعت باال م   پله

د  کنم یم با  ظر   دن یاما  رو   فیتن    که یتخت،   یساحل 

 ...شمی م  خکوب یخورده سرجام م 

 ...مونا باشه  شی پ  دیکردم االن با  ی م فک

 ...دارمی به سمتش قدم برم  متعجب

رو  نیجن هاش  پلک  و  کرده  جمع  خودشو  هم    یوار 

 ...بود

ر   ی ها  مو  دورش  رو    ختهی بازش  معصومش  صورت  و 

 ...جذاب تر کرده

 ...رهیضعف م  ف یتن نه  نیا  دن یبه آغوش کش   یبرا  دلم

 ...نمیش یدوپام م   یتخت رو  نیی و پا  ذارمی کنار م   فمو یک

نزد   دستمو  خوابش  غرق  به صورت  و    کنم ی م  ک یآروم 

 ...کنمیگونه نرمشو نوازش گونه لمس م
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 ... بود ا یمن دن  یدختر برا  نیا

 :زنمیوار صداش م  زمزمه

 ..یساحل...خانوم_

 ...دل زیعز

 ...شهیم  زیخ   می من ،با شتاب ن  دن ی و بعد از د  زنه یم  پلک

 ...هراسونه  نگاهش

م   یرو  ع یسر آغوش   نم یش یتخت  به  گرمشو  تن  به  و 

 :کشمیم

 دلم؟  زیشده عز  ی چ_

 ... ترسوندمت  شرمنده

 ...جان  ثمینداره م یب یع_



216 
 

پا  نش ی س  قفسه باال  تند  خودمو    شد یم  ن ییتند  من  و 

م لعنت  عز  کردم ی صدبار  شدم  باعث   نمی تر  زیکه 

 ...بترسه

بازش    یموها  یرو  یو بوسه ا  کنمی تنگ تر م  آغوشمو 

 :زنمیم

 ثم؟ ی دل م  زیعز  یخوب_

 ...نیموقع ساکت باش   نیبود ا  دیشما دوتا بع  از 

 :بنده یلبش نقش م  یرو یکم جون لبخند 

مونا طفلک درس داشت،گذاشتم واسه امتحانش خوب  _

خورده استراحت   هیکرد اومدم    یبخونه،منم  سرم درد م

 کنم تا بلکه بهتر بشم

 ؟یخب قرص خورد_

 آره خوردم _
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 م؟یباهم بخور  نجا ینهارو ا یخوایم_

 ن ییپا  م ینه  االن بهترم..لباستو عوض کن،تا بر_

 ...گزهیکه لب م  کنمینگاش م  ره یخ

ب  نیا   با کش    ار ی اخت  یکارش  لبش  سمت  به   ده ینگام 

 ...شهیم

 ...دمیدهنم رو به زور قورت م   آب

ز   مزه بدجور  کردم    ریاش  هوس  االن  و  رفته  دندونم 

 ...دوباره مزه اش کنم

 ...ذارمیداغش م  ی لبا ی و لبامو رو برمیجلو م  سر

 ...بوسمشی م  اقیو با اشت   دمیم  یلبام باز  نیب لباشو 

 ...ره یهام از تنم م  یهر بوسه ،تموم خستگ  با

م  زبونمو  زبونش  نرم  زنم،با یبه   شتر یب  ش،شهوتمی لمس 

 ...شهیم
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م  دست کمرش  ب  ذارمی پشت  خودم    شتریو  به 

 ...چسبونمشیم

 دختر   ی نیر یاووووم چهقد تو ش_

 ...ذارهیهم م   یزده پلک رو خجالت 

 ...دختر  نیا  یایحجب و ح  یبرا رهیضعف م  دلم

  نش یپهلوهاش به سمت س  یگونه دستمو از رو  نوازش

 ..ارمیم

 ....کشمیم  یآروم   کش،آهیکوچ ی  نه یلمس س  با

 ...آروم بشم خواستم یم

 ...دختر با وجود پاکش آرومم کنه  نیداشتم ا از ی ن االن

 ؟ یخانوم _

 جانم _
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 ؟ یکن یآرومم م _

 :ذارهیم  نمیس   یرو سرشو 

 ....زمی باشه عز..عز_

م   ی رو  ی لبخند از گفتن حرف    ن ی..اادیلبم  دختر هنوز 

 ...دیکش ی خجالت م زیمحبت آم   یها

 و

 ...اشمیخجالت ،حجب و ح  ن یگفتم که عاشق هم من

 ی فدات خانوم _

م   دست تون  برمی جلو  ب  کشی تا  در  تنش  از  که   ارمی رو 

 شهیدر اتاق ،مانع از ادامه کارم م  یصدا

 ...کنمیو در اتاق رو باز م   شمیاز ساحل جدام فورا

 :گمیم  یخندون،حرص ی مونا دن ید  با
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 ؟یجانم ،کار دار _

 ...سالم داداش _

 ....خواهر مزاحم  کیعل_

 :کنه یخنده و به داخل اتاق گردن کج م   یم

 ...راستش،غرض از مزاحمت،با عشقم کار داشتم_

 :دم یابرو باال م  متعجب

 عشقت؟؟؟_

 :دهی م سرتکون 

 ...ش یکه به زور از من گرفت یآره عشقم...همون_

 ...بغلت بود یتو   شی که تا چن لحظه پ یهمون

 :چونمی پیو گوشش رو م  خندم یم

 ...ها  یگی به زن من عشقم نم گه ید_
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 ؟؟ید یفقط عشق منه ،فهم اون

بابا ،اصن من غلط کنم به زن تو حت_ نگاه کنم    یخب 

 !...ش ی المصبو کند   نی ،ول کن ا

 کنم ی و گوشش رو ول م خندم یم

 ...امی تا ب ن ییبچه...حاال برو پا  نیآفر_

باره به سمت اتاقم پا تند   کی و به    زنهیلبخند م  مرموزانه

 :کنهیم

خان داداش...محاله بذارم به عشقم دست    یکور خوند_

 ...یبزن

 ...شمیو داخل اتاق م زنم یموهامو چنگ م  یحرص

 :اد یبه سمتم م مونا

 ...داداش_

 جانم _
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 نجا ی امروز رهان اومده بود ا_

 ...از حرفش  کنمیم  تعجب

 ..نجایا  ادی که ب ومد یم  شی کم پ یل یخ رهان 

 خب_

ا _ اول  ندفعه یخب  واس  داشت...امروز  فرق    ن یظاهرش 

 ...بود دهی بار رنگ روشن پوش

نگاه هراسون    نمیب  ی م   شه،وی م   شتر یلحظه تعجبم ب  هر

 ...ساحل رو

 [02.02.18 09:05] 
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 ساحل 

ا  با   ن یا   ومد،تپشیم  رونیکه از زبون مونا ب  یهر کلمه 

 ...شدیم شتری ب ی قلب لعنت
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خواهر و برادر در   نیا  یچشما  نینگاه لرزونم ب  ناخداگاه

 ...گردشه

با نگاه    نمیب یم  میمرد زندگ  ی چشما  یرو تو   تعجب اما 

و    ندازمیم  نییخودم دست و پاچه سرمو پا   یرو  رشیخ

 ...کنمی م یدستم باز  ی با ناخن ها

 :دهیمردونش گوشمو نوازش م  یصدا

 خب حاال چه کار داشت که اومده بود؟ _

 چونهی پی لختش رو دور انگشتش م  یتار مو    یانتها  مونا

: 

چ _ که  اومد   دمینفهم  یزیمن  باال  از  مامان  با    م ی،تا 

 ...اومد رونیرهان با عجله از آشپزخونه ب مید ی،د

 :گهیمن م  یبه چشما ره یوخ کنهی کج م گردن

 بهت زد؟  یآشپز خونه؟حرف  یرهان اومده بود تو چرا _
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 :پرسهیشوک زده م  ثمیسوال مونا ،م با

 بهت گفت؟  ی زیرهان چ_

 ...بدم یخواهر و برادرو چ   نیجواب ا دونستمینم ومن

ه  ترس  ها   یتو   جانی و  سلول  حس   یتک،تک  بدنم 

واقع  یزیچ  خواستمی..نمشدیم دونستن   تیبفهمن...با 

 ...شدیفقط وجه خودم خراب م 

  ..رو نداشتم  م یمرد زندگ  ینگاه کردن به چشما   ی رو  من

کندن   بالخره جون  هر  باز    ی،لبای با  هم  از  رو  لرزونم 

 :کنم یم

خاص _ م  ی کار  فقط  هاشو   خواست ی نداشت  دست 

 ...نیبشوره،هم

 :گهیدر جواب حرفم م   عیسر  مونا

 پس چرا شکر پاش شکسته بود؟ _
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 :شمیم  کی سوال و پرسشا ،بهش نزد   نیاز ا کالفه

عز_ د   زیخب  افتاد  دستم  چه    گه ید  نی ...اگه یمن،از 

 !هیسوال

 :ثمیم

 بابا هم خونه بود که اومد؟ _

 :مونا

هم_ نبود،واسه  که    ن ینه  خبربدم  بهت  تا  گفت  مامان 

 ..یبروز ند یزی بابا  از اومدن رهان چ  ش یپ

لباساش ،هرسه اتاق    ضیو بعد از تعو   گه یم  ی باشه ا  ثم یم

 می کنی رو ترک م

همون اتفاق چن       شی نهار،تموم فکر و ذهنم پ  زیسرم

 ...بود شی ساعت پ
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ا  ییدختر ترسو   من از    ی لیها خ   تیوضع   نجور یبودم و 

 ....هراس داشتم 

البته    ش یب   یک ینزد  ن یا  یبرا  لی دل   ه ی  دنبال  و  ازحد 

 ...گشتمی م  یی هو ی

رو  دمی ند  چوقتیه رهان  اما   ی،نگاه  بره  هرز  من 

کش  حرکاتش،خط  اون  باور   یهرچ   یرو   دیامروز...با 

 ...هیمیقد

واس   ی لیدل  نی تر  کیکوچ  تونستم ینم  کردمیم  یهرکار 

 ...کنم دایکارش پ  نیا

بودم...با رهان هم اصال مراوده   ی ا  هیحاش  یدختر ب   من

رو به خودش    ستیکار ناشا  نینداشتم که بخواد حق ا

 ..زن داداشش بودمبده...من 

 :کنمیکنار گوشم،متعجب گردن کج م  ثم یم  یصدا با
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 جانم؟ _

م  رهیخ  یکم چشمام  سوالشهی به  ومن   هی...نگاهش 

 :از نگاهش  ترسم یم

 ؟  ی کنی م  یبا غذات باز  یچرا دار _

 :کارم یلبم م  یرو  یگرچه مصنوع ی لبخند

 اشتها ندارم اد یز _

 ...اوهوم_

م   یب ادامه غذاش    کشهی حرف کنار  و مشغول خوردن 

 ...شهیم

خودم    یباز   ع یضا   نیا  با دست  کار  داشتم  ها 

نبود،هرچ   ثم یدادم،،،م یم بچه  از    ی که  و  مرده  نباشه 

 ...رفتارم ممکنه شک کنه ن یکتریکوچ
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سع   کشمیم  یق یعم  نفس رفتار    یعاد  کنمی م  یو  تر 

 ...کنم

 ..دیاون لحظات رو فراموش کنم...با  د یبا

 ...میشور یاز صرف نهار،منو و مونا ظرفارو م بعد

  ذارم،زمزمه ی بشفاب رو که داخل سبد آب کش م  ن یآخر

 :شنومیآروم مونا رو م 

 ؟ یساحل_

 :شمیبه چهره بانمکش م  ره یخ

 جانم؟ _

 ؟ یگفت گما،راستشو یم_

 رو؟  ی چ_

 !بهت نزده یحرف  چ یرهان ه نکه یا_
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م   نبار یا کالفه  برا  شمیواقعا  کوره    ن یاول   یو  از  بار 

 :رمیدرم

  یسواال  ن یاز ا  گه یبار د  ه یاگه فقط    ثم یمونا به جون م_

بار    هیباباااا    یو تو...ا   دونمیاونوقت من م  ،ی بپرس   خودیب

بشه حتما تو   یزینزده ..مطمعن باش اگه چ  یگفتم حرف 

 ...ذارمیم  ان یرو در جر 

و    نهی چیواکنشم هنگ کرده بود...لب برم  نیاز ا  چاره یب

 :ندازهیم  ن ییسر پا 

 ..دمایسوال پرس  هیمنو بخور...   ای حاال ب_

  و بدون کنمیچپ نگاهش م چپ

و از آشپزخونه خارج    کنم یدستامو خشک م  یحرف  چ یه

 ...شمیم
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پذ  وارد م   ییرایسالن  مشغول   شمیکه  احمد  ،عمو 

م حال  در  هم  خاله  اس،و  روزنامه  پوست    وهیخوندن 

 ...گرفتن

  وه یبشقاب م   دنمی به محض د  شم،خاله یکه م  کشونینزد

 :دهی رو به سمتم م

 ...نیببر باال بخور  نو یخاله ، ا   ایب_

م  از  م   فهممیحرفش  داره    شه یمث هم  ثم یکه  نهار  بعد 

 ...کنه یاتاقش استراحت م  یتو 

راه  زنمیم  ی لبخند بشقاب  گرفتن  از  بعد  اتاقش   ی و 

 ...شمیم

 ..شمیشوهرم م  میاز زدن چن تقه،وارد حر بعد

کش   یرو دراز  رو  دهیتخت  رو  آرنجش  چشماش    یو 

 ...گذاشته بود



231 
 

 ...دنشیاز ژست خواب رهیضعف م  دلم

 :دارمیبه سمتش برم  یقدم

 جان؟   ثمیم_

رو  دن ی شن  با از  ،دستشو  برم  یصدام  و    داره یصورتش 

 :شهیم ز یخ مین

 ؟ یجانم خانوم _

 ...میبخور  وه یپاشو م_

 :کنهیبغل واسم باز م  ده ی اش رو به تخت م ه یتک

 ..یبغل خانوم ایب_

 ...رم یآغوشش فرو م یو تو  گزم یم لب

 :زنهیموهام م  یرو ی و بوسه ا گهی م  یجوونم یا

 نه؟   ایآقاشون بخوابه    شیخانم کوچولو ،امشب قراره پ_
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 :کنمی پنهون م نش ی س  یتو  سرمو 

 ...ی امشب سام منتظرمه...شرمنده ول_

 :ذارهیلبم م یرو رو انگشتش

 ...ادهی...حاال وقت ز زمینداره عز بیع_

 ...از فهم و درک همسرم برم یم  لذت

من    ثم یاما م   شد یجاش بود دلخور م  گهید   ی هرکس   اگه

 ....نبود  ی،هرکس 

 ...مرد خاص بود نیا

 ..داشتنش ناب بود  دوست

 کردم ی م  ی مرد داشتم عاشق ن یا با

  ق یعشق خاص و ناب ..دق   نی داره ا  ینیری طعم ش  وچه

 ..مث وجود گرمش
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 :زنمیبرهنه اش م نه یبه س  ی زیر  ی بوسه

 ..یثم یممنونم م_

بگ  وهیم   هی جووونم..حاال    ییی ا_ خودتو   رتا یپوست 

 نخوردم

 [03.02.18 10:17] 

#part26 

ساالد    کنم ی م  ز یر   اروی خ  ن یآخر مخصوص  ظرف  و 

 ...ذارمی م  خچالی رو داخل  یراز یش

 ...نی از ا نمی ا خب

 ...به ظاهرمه یدگینوبت رس  حاال

خونمون دعوت بودن و من از االن دلم    نای خاله ا  امشب

 ...دی کش یعشقم پر م یبرا

 ...عشق آره
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 ...شد  نیکه آروم ،آروم با تار و پود وجودم عج یعشق

خوب  ی ثمیم با  و   یکه  خاص  داشتن  دوست  و  هاش 

 ...دل ساده رو گرفتار خودش کرد نینابش،ا 

 !؟یو عاشق نش   ین یبب یعاشق شهیم  مگه

 !؟یو دل بسته نش  ی نیعشق بب شهیم  مگه

 !؟ینش  ثمیمث م  یعاشق مرد  شهیمگه م اصال

 ...سی ...ممکن ننه

..آخ که به  نهی ش یلبم م   یرو  ی تصور چهره اش ،لبخند  از 

 ...بشم میمرد زندگ یفدا

ب  از  تند    ام ی م  رون یآشپزخونه  پا  اتاقم  سمت  به  و 

 ...مونهیشاهد عشق باز   دایکه جد   ی ...اتاقکنم یم

هارو    کالفه تو   ی کی ،   ی کی لباس  ب   یاز    رون یکمد 

 ...بپوشم ی...مونده بودم واسه امشب چ کشمی م
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کوتاه    ک یتون  دن ی و با د  وفتهیدفعه نگام به ته کمد م  هی

م  ی رو  یرنگ،بشکن  ییمو یل بود، زنمیهوا    هی ..خودش 

 ...امشب یو قشنگ مناسب مهمون ک یش  زیچ

م  ع یسر دراز  ب  کنمی دست  رو  لباس    رون یو 

 شه یم   زونیبازش،لب و لوچه ام آو  قهی  دنی ...بادکشمیم

 ...باز رو پوشوند قهی  نی،ا ی با شال بلند شد یاما خب م 

موهام    یرو  ،آزادانهیرنگ   دیو شال سف   پوشمی رو م  لباس

 ...ندازمیم

روزا  دوس  با  ظاهرم  امشب  متفاوت   گه ید  یداشتم 

 ...باشه

 و  زمیریصورتم م  یبار،موهامو رو نیاول یبرا

 ..کشمی لبام م  ی رو چن بار  رو یشکالت  رژ 
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  ظاهر   دنیاز د   یو راض  ستمی ا   یاتاق م  یقد  نهییآ  یجلو 

 ...رم یم  رونیاتاق ب دم،از ی جد

لم داده    ونیزی تلو   یجلو   یبا ظاهر مرتب و مناسب   سام

 ...بود

به   یطونیو لبخند ش   ده ی من،ابرو باال م  دنیمحض د   به

 :زنهیروم م

 ؟ یخوشگل کرد ینجور یا ی اوه واسه ک _

 باشه؟   یکس  یحتما برا د یمگه با _

 :واسم کنه ی باز م بغل

ا_ از  که  نم  نیقبال  ب  ،حاال یکردیکارا  بغل    ایبدو 

 ...ی داداش

 :کنمی آغوشش پرت م  یدرنگ خودمو تو  یب

 ظاهرم بدم،خوشگل شدم؟؟  یتو   یتنوع  هیخواستم  _
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 :زنهیموهام م  یرو  ی و بوسه ا  ذاره یم   نش ی س  ی رو  سرمو 

 ...وروجکم یاما االن خوشگل تر شد  یخوشگل بود _

 ...برادر مهربون ن یا فیاز تعر شهیغرق لذت م  وجودم 

 ناقال؟  هی؟خبریزد پیت  ینجور یا  یحاال تو واسه ک_

 :زنهیخنده و آروم کنار گوشم لب م   یم_

 ...رهیاس گهید  یجا ه یدل من _

م  متعجب باز  حرفش،دهنم    هی ...وجود  مونهیاز 

 ..بود دی سام..بع  یزندگ یدختر،تو 

 داداش؟   یگ یم  یجد_

عز_ که    نو ی زم،ا یآره  وروِره    ینخوا   ی وقت   هی گفتم  اون 

 ...یریجادو رو برام در نظر بگ

 :کنمیدرهم م  ابرو
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 ...خداتم باشه ،از یخوب  ن یواا داداش...مونا به ا_

ک  یدخ   نیا   حاال مارو    هیخوشبخت  داداش  قاپ  که 

 ده؟ یدزد

 :کنهی و مرموز نگام م  دهیدهنش م یتو  لباشو 

اوضاع کارم چطور   نمیخودمون بمونه تا بب   شی فعال پ_

 ...ره یجلو م

 ...ماه که یت  ه یصاحب کارمه...خوشگل و خانم... دختر

 :رم یگیصورتش م یگونه ،کف دستمو جلو  اعتزاض

د _ داداش...نگو    شه یم  میحسود  ینجور ی گه،ا یوااا 

 ؟یاز من دوس دار  شتریتو اون دخترو ب ی عنیها.. 

 :زنهیم یو لبخند مهربون رهیگیم  دستمو 

 ...ی...از گوشت و پوست خودم یدُردونه،تو خواهرم نه  _

 ...سین  زیاز تو واسم عز  شتریمطمئن باش ب نو یا
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بد  گمایم_ دختر  باز   یاگه  شوهر  در   یباشه،خواهر 

 ...ارمایم

سرش    یدوس داشت   یی باشه اصال اگه بد بود،تو هر بال_

 ...شهیاما من مطمئنم رابطتون مث دوتا خواهر م ار یب

صدا جوا  خوام یم   هنوز  به  خونه  زنگ  که  بدم  بشو 

 ...اد یدرم

 :زنهیآشپزخونه داد م  یاز تو  مامان

 ......مهمونا اومدناد یساااام برو باباتو صدا بزن ب _

 مادر ،تو هم برو زود درو باز کن  سااااحل 

 ....رمیم اطی و با سرعت به سمت در ح گم یم ی ا باشه

م  به رو  خاله  در،خانواده  کردن  باز  ...عمو نم یبی محض 

 شه یخوش وارد م   یو با رو  زنهیم  یاحمد لبخند پدرانه ا

 ...سالم عموجان_
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 :کشهی آغوشم م به

 بابا جان؟  ی سالم دخترم ،خوب_

 تونی ممنون بخوب_

 :شهیم  کم ینزد خاله 

 ...سالم خاله جون_

 ؟ یخوب  زمیسالم عز_

 ...داخل دیی خاله...بفرما ممنون  _

بغلم   یخودشو تو   شن،مونا یو خاله که وارد خونه م   عمو 

 :ندازه یم

خوردن_ چه  عشقم....اوووف  تو   ی شد  یسالاااام 

 ...!بخورمت؟؟

و به طرف    چونهی پیکه گوش مونا رو م  نمی بیرو م   ثمیم

 :دهیهولش م  اط یح
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ا   نمی نب  گه یخجالت بکش وروجک...د_   ن ی به زن من،از 

 ها  ی بگ ا یور  یدر 

 :دوه یو م  کنه یفرار م   ثم یدست م  ریحرکت از ز   ه یبا    مونا

من  گمیگم،م یم_ مال  هم  اول  خودمه...از  عشق  ...اصال 

 ...یبود...تو اونو از چنگم در آورد

 :ادیو به طرفم م گه یم ی لب پدر سوخته ا ر یز  ثمیم

 زم؟ی عز ی ..خوبیسالم خانوم _

 ؟ی،ممنون..تو خوب  زمیسالم عز_

 :زنهیگونه ام م یرو ی بوسه ا شهیسمتم خم م  به

 خوبم  ،منم یتو خوب باش _

 :زنهیم  شیشونیبه پ  ی دفعه ضربه آروم هی

 ...شد  ادم ی آخ باز _
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 شده؟  ادت ی  ی چ_

تو   ه یهد_ از  برم  تا  کن  خانومم،صبر    ن یماش  ی واسه 

 ...ارمش یب

بعد که به سرعت ازم   یبگم بزار واسه  خواستمی م هنوز 

 ...شهیدور م

 ...ره ی،ضعف م تیاهم  ن یچرا،ته دلم واسه ا  دروغ

زود    ره،چهیجفت کفش مردانه،ابروهام باال م  ه ی  دن ید   با

 ...برگشت

م  سر هم  کنمی بلند  د  نو یتا  با  که  بگم  فرد    دنی بهش 

 ...دارمیقدم به عقب برم ه یمقابلم،شوک زده 

 [04.02.18 14:18] 

      انت یاز جنون تا خ      

#part27 
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 ...دارمیقدم به عقب برم  هی زده  شوک

لحظات   دنش،تمومید  با تو   یاون  سع  نی ا  یکه   ی مدت 

 ...رهیچشمام رژه م  یکردم  فراموش کنم،دوباره جلو 

م   آب قورت  زور  به  رو  م  دم یدهنم  نگاه  از   رم یگی و 

 ...شی ا شهیش  یچشما

 ...سالم_

 ..صورت و اندامم یاش رو رهیگاه خن  شهیم جوابم

 :دارمیبه سمتش برم ینگاش ،قدم  یاز گرما  کالفه

 ...داخل دیی بفرما_

 :ادی جلو م  یو قدم  برهیفرو م بش ی ج یدستشو تو  هی

 امی م ثم یبا م  کنمیتو برو داخل،من صبر م_

ابهتش باعث شد   نیبود،وهم  یحرف زدنش،دستور   لحن

 ..،به خونه برگردم  یحرف اضافه ا  چی ،بدون ه
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کرده   رُهان مشغول  خودش  به  رو  ذهنم  و  فکر  تموم 

نم  ی بود...آدم اش سر  خانواده  به  به سال  سال    زد یکه 

 ..شهیجلوم ظاهر م قهی،حاال دم به دق 

  ر یغ  ن یبود...و من از هم  یعاد  ریو حرکتاش  غ   حرفاش 

 بودنش وحشت داشتم یعاد

پذ   وارد م  ییرایسالن  و    شم،همهی که  نشسته  هم  دور 

 ...مشغول گفت و گو بودن

 :گهیم  دنمیبه محض د سام

 کجاس؟  ثم یپس م_

 :زنمیو آروم لب م رم یگیبه دندون م لب

 ان یاالن با رهان م_

اسم رهان،شوک زده خاله    دن یاحمد به محض شن   عمو 

 :گهیو ناباور م کنه یرو نگاه م  ن یریش
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 ؟یتو دعوتش کرد_

 : زنهی م  یبه گونه اش ضربه آروم  نیر یش خاله 

 نه بخدا...من اصال از اومدنش خبر نداشتم_

 :کنه ی رو به مامان م بعد

 ؟ یخواهر تو دعوتش کرد_

 :دهیجواب م یفور  مامان

بره که،آقا احمد   میبگ  شهینه خواهر...حاال که اومده نم_

 ...نیدو جوون ،امروز رو گذشت کن نی به خاطر دل ا

 :زنهیلب م ه ی و بعد از چن ثان گه یم  یاستغفرالله عمو 

  ...باشه_

و هردو    شه یدر گردشه که در سالن باز م  نشونیب  نگاهم 

همد شونه  به  سالن    گهیبرادر،شونه  داخل  به  ،پا 

 ...ذارنیم
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 ...کنهی م  یبا همه احوال پرس یعاد یل یخ رهان 

برادرم    ی دست مشت شده    نم یب   ی رسه،می سام که م   به

 ...رو

 دونستم یم  شهی خبر نداشتم اما هم  نشونیکدورت ب  از 

دلخوش رهان  ه  ی،از   رو  چراش    چوقت ینداره،حاال 

 ...دمینفهم

  ی از اون حالت شوک زدگ   ثم،جو ی سام و م  ی حرف ها  با

 ...گردهی برم ی وبه حالت عاد اد یدرم

 ...ارمی ب وهیو م   یتا چا  رمیآشپز خونه م به

رو    وه یم   ک،ظرف یبار   ی ها  وانیل  ی تو   ی چا  ختن یاز ر   بعد

 ...ذارمیم  نتی کاب یو رو دارم یبرم  خچالیاز داخل  

م  ی ک ی  حضور  حس  سرم  پشت    کنم،سرکهیرو 

 .. .شمی با چهره گرفته سام مواجه م  گردونمیبرم
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ظاهر   هو ی  ،چرایداداش   دمیترس  ییییی وا_ جن  مث 

 !.؟ی ش یم

 :شهیم  رهیو بهم خ زنهیبه موهاش م یچنگ 

  ی کس   یلباس جلو   نیبا ا   سی ن  از یبده من اونارو ببرم،ن _

 :دم ی.. متعجب از حرفش،سر تکون می خم بش 

 داره؟  یب یمگه چه ع _

 منظورمو؟ یفهمی زشته،م  یش یلباست تنگه،خم که م_

 ...گزم یزده لب م خجالت 

ا  اصال م   نجاشو یفکر  بودم...سام راس  اگه    گفتینکرده 

  ی خاطر کوتاه   شدم،به یخم م  ی کس   یجلو   یی رایواسه پذ 

 .. شدیم  دهیلباسم باسنم د

 :کنهی م رونمیب  الی سام ،از فکر و خ یصدا

 اد؟ ی رهان امروز م یتو خبر داشت _
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 !؟ شدمیباخبر م دی نه،از کجا با_

م_ بدش  پونه  از  م  اد،دمی مار  سبز   شه،مثال یلونش 

 ی اما پرپرو اومده رو  ادی بشر بدم م  نیاز ا  یماس...هرچ 

 فرشمون نشسته

 ...کرد رونیب شهیحاال ولش کن ،،مهمون رو که نم_

 ...تا مامان صدامون نزده م یبر ایب

 یی رایوارد سالن پذ  گه یو همراه همد  دهیتکون م   یسر

 ...میش یم

  ن یب   ییو من جا  رهیگ یرو برعهده م  ییرایخودش پذ  سام

 ...نمیش یم  ثم یخاله و م

 :گهیم  یآروم  یگوشم با صدا کنار 

 اتاقت؟ میبر_

 :ندازمیم  نییزده از حرفش،سرپا  خجالت 
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،منو   ثمیم_ ،اونوقت  نشستن  زشته،همه  که  جان،االن 

 ،بذار بعد شام خب؟  می بر  م یوتو پاش

 :کشهی م یکالفه ا پوف 

 ...باشه_

اما با    نه یش یلبم م  ی رو  یاز عجول بودنش لبخند کمرنگ 

ها   یاخمها   دن ید مشت  و  کرده    یدرهم  گره 

 شه یرهان،لبخندم جمع م 

 ...بود یجور   هی  نگاهش

 ...نگاه براق و خشن هی

م  از  نگاهش  ذره   ی...ترس ترسمیطرز  ذره  داشت  که 

 ...گرفتینفسم رو م

به مرد    ره یو خ  گردونمیدستم ،سربرم  یاحساس داغ   با

 :شم یم میزندگ
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 جانم؟ _

 :شه یم ره یبه چشمام خ  یکم

 دستات سرده؟  نقدی ا ؟چرا یخوب_

رد نگاهش رو    یو وقت  کنمی به رهان نگاه م  یچشم  ریز 

دستم رو از دست   یاراد  ری،غ   نم یب  یدستامون م   یرو

 ...کشمی م  رونیب  ثمیم

 ...زم یخوبم عز_

 کردم؟   نکارو ی...چرا اکنمیکار خودمم تعجب م از 

 خاطر نگاهش؟  به

 ...بد  یل یبد بود...خ نگاهش

   ندازمی م نیی و سر پا دم یدهنم رو به زور قورت م   آب

 گردم یمامان به سمتش برم یصدا با
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 ...پاشو سفره شامو بنداز _

از جا    ع یو به خاطر فرار از نگاه رهان،سر  گم یم  ی ا  باشه 

 ....رمیو به سمت آشپز خونه م  شم یبلند م

  ن ی...من بمین ی ش یاز پهن کردن سفره،همه دورش م  بعد

دوسر   ینشسته بودم و روبه روم هم اژدها  ثم یسام و م

 ....نشسته بود

امان    خداروشکر  در  نگاهاش  از  سفره  سر  حداقل 

گو   شتر یبودم...ب تا  بود  هم  نده ی شنونده  غذا  آخر  ...تا 

 ....سرشو باال نکرد

برنج    منم قاشق  ،سه  دو  تونستم  استرس  هزار  با 

 ...بخورم

احمد خستگ   بعد کرد    یاز صرف شام،عمو  بهونه  و  رو 

 ...عزم رفتن کردند ی همگ
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  ی ا  قهیبود،ده دق  ستادهیا  نش یکه کنار ماش  یرهان   جز

،به   شدیروشن  نم  نش ی اما ماش  زدیکه استارت م  شدیم

 :گهی م ی و با لحن بم و آروم اد یسمت مامان م 

ماش_ کنم  م  ن یفک  رو  خالم    تونمی خرابه،امشب  خونه 

 بمونم؟ 

 [05.02.18 14:39] 

#part28 

 ...کنمی درخواستش،متعجب به مامان نگاه م دنیشن با

 ی دست   ش یبزنه،سام پ   یمامان بخواد حرف  نکه ی از ا  قبل

 :دهی جواب م  ع یوسر کنهیم

 هیآژانس شبانه روز   هی سرکوچه _

 ..از صراحت حرِف سام پرهیابروهام باال م جفت
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ز   یچشم  ریز  رو  رهان  م  ریحرکات  ...دست رم یگینظر 

نزد  رو  اش  شده  م   کی مشت  از   برهیلبش  پر  نگاه  و 

م  سام  از  رو  مامان    رهیگیاخمش  مهربون  چهره  به  و 

 :دوزه یم

 ...خوش تون،شبیممنون از مهمون نواز _

م   ی قدم ،سرجاش    ذاره یعقب  مامان  حرف  با  که 

 :شهیم  خکوبیم

ه،امشب رو  وقت  ر یرفتن به اون سر شهر د   یبرا  گه ید_

 ...بمون پسرم نجایهم

د  به پاره    یگوشه    شخندین  دنیمحض  دلم  لبش،بند 

 ...شهیم

 بود که مامان کرد؟ یچه کار  نیا

 ما بمونه؟ یقراره امشب رو خونه   ی عنی
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از من    ی...اونم حالش دست کمشم یبه سام م  رهیخ  ناباور 

 ..نداره

تو   ن یباا که  تو   ی تفاوت  اما  نفرته  اون  تک    یدل  تک 

ها ا  یسلول  از  ترس   ، من  وار    ن یوجود  جنون  مرد 

 ...نهفته

...حالشو  شهیبلند وارد خونه م   یحرف،با قدمها  یب  سام

بزنه    ی حرف مامان حرف  یرو  تونستیکردم،نمی درک م

  عی رهان ضا   شی که فک کنه، پ   شد یامر  باعث م  ن یوهم

 ...شده

  شه،نفسش یم  دهیلش کش رفتن سام،نگاه مامان به دنبا  با

 :گهیبه رهان م  رهیو خ دهیم  رونیرو ب

و دس از    نیقراره بزرگ بش   ی ،شما بچه ها ک  دونمینم_

 ...نیبردار  یلج و لجباز 
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 ...ندازهیم  نییو سر پا  کنهیسکوت م رهان 

 :گهی کنه و م ی به من م ی نگاه مامان

ب  _ بتون   ا ی دختر  فردا  تا  بخواب  و    ی برو  درس  به 

 ی دانشگاهت برس

 ...شمیآروم وارد خونه م  یو با قدما گم یم ی ا باشه

  کنم ی رو باز م  خچال ی و درب     رمیسمت آشپزخونه م  به

بطر ب  یو  رو  هرشب  کشمی م  رون یآب  داشتم  ...عادت 

 ...آب باال سرم باشه یبطر

مامان که   ی ،حرف ها  ذارمیم   رونیآشپزخونه که  پا ب  از 

 شنومیمخاطبش رهان بود رو م

اتاق   یتو   یتونیهم م   د،تو یحم   ش یپ   رمیمن امشب م _

بخواب چی من  اگه   ی ...همه  کردم،بازم  آماده  واست  رو 

 ...،خبرم کن پسرم یالزم داشت   یا گه ید  زیچ
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  ممنون خاله جان  _رهان

د  _مامان خوش   گه یخب  بخوابم،شب  برم  من  ،پس 

 پسرم

 انشبتون خوش خاله ج _رهان

م   با قورت  زور  به  رو  دهنم  مامان،آب  ...با  دم یرفتن 

ب  یقدمها و  راه  یسست  م  ی جون  ...دوس شمیاتاقم 

د  چهار  به  زودتر  هرچه  خودم    یوار یداشتم  امن 

سر به سام    هی شد    ادمیعجله داشتم که    نقدر یبرسم...ا

عقب گرد کنم اما    خواستمیبزنم و از حالش باخبر بشم،م

 ...شدم مونیم،پش پشت سر ن یسنگ یقدما دنیبا شن

م  ره یدستگ  ضرب  با  اتاقم    کشمی درو  داخل  خودمو  و 

 ...کنمی پرت م

 ...نم یش یتخت م  یو رو کشمیم   یق یعم نفس
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به  کاغذ کادو  نگام   ی رو  وفته،لبخندیم   زیم  یرو  یکه 

 ...ادی لبم م

 ...دارمیرو برم  یا شهیو عروسک ش  کنمی دراز م  دست

دختر و پسر   هی ... کشمی انگشتمو نوازش گونه روش م  سر

 ...گرفتم ثم یکه امروز ،از م ی ا هی...هدیا شهیش

که  به خاطر تنها نبودنمون تا آخر شب کالفه به    ی ثمیم

 ...دی رسینظر م

داد..زمان  هیهد  نیا  و بهم  رفتن  زمان  رو  که   ی قشنگ 

بسته   هی د و  ش  کم یبه ما نبود،آروم نزد   چکسی حواس ه

پ  کیکوچ لبخند    چ یکادو  با  و  داد  دستم  به  رو  شده 

 :بهم گفت یمردونه ا
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ا  یم_ عوض  در  ازت    یزیچ  هی   هیهد  نیخواستم 

من    رم،اما یبگ با  شانس  امشب  با   ار ی انگار   د ینبود،اما 

 ،باشه؟  یبد گه ی روز د ه یقولش رو واسه 

  ی ذوق زده سرتکون دادم و غافل بودم از نگاه سرد  ومن

 ...ما زوم شده بود یکه رو

 ...زنمیروش م یو بوسه ا  برمی لبم م کی نزد  عروسکو 

باارزش بود...اونقدر که    یلیبرام خ   کیکوچ  ی   هیهد  نیا

قشنگ رونگه   ه یهد   نیبه خودم قول دادم تا آخر عمرم ا

 ...دارم

دسته    ی و رو  دارم یسرم برم   یحرکت از رو  هیبا    شالمو 

 ...ندازمی م ی صندل

م  رهیگ باز  که  رو   ی،موها  کنمیرو  هام    یبلندم  شونه 

 زه یریم
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 ...کشمیتخت دراز م یرو  کنمیخاموش م چراغو 

اوقات دل    یتنگ شده بود...گاه   میواس مرد زندگ  دلم

داشت اما خوب   شهیکه نم  کنهی م  ییزایچ هیآدم هوس 

 ب یکرد...مث االن من که عج   شهینم  شی...کار گهی دله د

 ...رو کرده بود  ثمی قرار ،هوس آغوش گرم م یدل ب نیا

ها  ینگاه  عقربه  م   ی به  شب   مهین2ندازم،یساعت 

  ی دوس داشتم االن بهش زنگ بزنم و صدا  یل یبود...خ

 ...خواب باشه  دمی ترسی گرمش رو بشنوم اما م

ا  کالفه م  ییهو ی حس و حال    نیاز  تا    شمیاز جام بلند 

 ...لباسم رو عوض کنم

اتاق،لبخند  ک ی نزد  یا  هی سا  دن ید   با لبم   یرو  یدر 

باد یم نداشت  طاقت  بالخره  من   ی...سام  با  زدن  حرف 

 ...بخوابه
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 :شمیم  هیسا   ک ینزد  یقدم

نگفتم مث جن  _ نشو...چرا   هو یسام مگه صدبار  ظاهر 

 هااان؟   یش یوارد اتاقم م ینجور ی ا شهیهم

مواقع با خنده    نجور ی...سام اکنمیسکوتش تعجب م  از 

 !... سکوت  نیاما ا  دادیخودش رو نشون م

 ...شهی م  شتریتپش قلبم ب  گذرهیلحظه که م  هر

 :زنمیبار اسمش رو صدا م نیا

  سااام_

سا  با کم  هی حرکت  م  ی،دلم  ا  شهیروشن  برادر    نیکه 

اذ  به محض د   تیمهربون ،قصد  اما    دن یکردنمو داشته 

 ...کنمیقامت رهان،هنگ م 

دهنم   یودستشو جلو   رسونهیحرکت خودشو بهم م  ه ی  با

 ...ره یگیم
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 ...دی لرز یوجودم از ترس م تموم

سام رو    ادمیبا داد و فر  خواستمیداد بزنم...م  خواستمیم

 ...شدیکار م  نی مانع ا  شی کنم اما دست بزرگ لعنت  دار یب

 :شنومی رو کنار گوشم مبم و نحسش  یصدا

 !آروم باش سسسیه_

 [06.02.18 12:50] 

  

#part29 

 ...آروم باش سسس یه_

 ...قلب دردناکم یرو  شهیبمش،سوهان م  یصدا

 ...دمیلرز یگنجشک م  هیبغلش،مث  یتو 

ها  کنم،خودمو ی م  ی سع دست  اما  کنم  جدا   ی ازش 

 ...شده بود  فمیجون وظر  یقدرتمندش ،حصار تن ب 
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 خواست؟ ی م  یمرد از جون من چ  نیا

 داشت؟یدست از سر من برنم چرا

به تنم نخورده بود،اما حاال    ی نامحرم   چ یحاال دست ه  تا

مرد  یتو  رو    یآغوش  شوهر  برادر  نسبت  که    دک یام 

 ...د یکش یم

 ..ارمیکم م  نفس

و بهش    زمیر ی نگام م   یخواهش و  التماسم رو تو   تموم

 ...شمیم ره یخ

 :زنهی...آروم لب م شهیمحو چشمام م   هیثان چن

برم _ وا  دارمی دستمو  بخوا   یاما    یباز   یکول  یبه حالت 

 ؟ید یو تو...فهم دونم یمن م  ،اونوقتیار یدرب

م  ناچارا تکون  لعنت   دمیسر  دست  جلو   شی تا  از   یرو 

 دهنم برداره 
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  ی ق یدهنم،نفس عم  یمحض کنار رفتن دستش از رو  به

 ...کشمی م

 :شمیم  رهیو به نامرد روبه روم خ  دم یگلمو قورت م   بغض

   ی چه حق   ن؟بهی شد   میشخص   میاجازه وارد حر   یچرا ب_

 ن؟ی بهم دست زد

 شده؟  ادتونیمن به شما محرمم؟نسبتمون رو   مگه

 ..نو ی ...زن داداش شما...اثمم یزن م من

و تن سرد و    ندازهیم   کمیدور کمر بار   حرکت دست  هی  با

م خودش  به  رو   ها  هی ...از الچسبونهی لرزونم   ی دندون 

 :غرهیصورتم م یشده اش ،تو  دیکل

 ...ییییدیمن نم  لیرو تحو  ات یچرند ن یا گه ید_

 شمیقرمزش م  یبه چشما رهیو مبهوت خ مات 

 نداشت  یمرد واقعا تعادل روان نیا
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بدم تا که هرچه قدر   دونیبهش م  دیحرف بزنم...نبا   دیبا

 :کنم یدوس داره بتازه..لبامو با زبونم تر م 

 ه؟ یکارا چ  ن یا لیآقا رهان...دل _

من    ی قراره به واسطه    ن؟نکنهیکنیم  تمیاذ   نقدر ی ا  چرا

 ن،آره؟ یریازشون انتقام بگ

 اجزا صورتم درگردشه  ن یب چشماش 

 کنمیصورتم حس م  ینفس هاشو رو هرم

  از حد، چندشم ش یب ی کی نزد نیا از 

 شهیم

 :زنهیولب م   کنهی م  کی به صورتم نزد سرشو 

کس   نیبب_ با  بخوام  اگه  حساب    هیتسو   ی بچه،من 

 ..چشم یرو در رو...چشم تو  رم یکنم،م
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ا   اوال االن  اگسید  زیچ  هیخاطر    نجام،بهیاگه    ن ی..پس 

 ..رون یب زیبر کتیافکار پوچ رو از مغز کوچ

ندارم    دوما  بزنم،پس خوب    یحرف  هی،عادت  بار  ده  رو 

 گم یم  ی گوشارو باز کن ،بفهم چ 

نگاهش رو    شه،ردیم  نمیبه قفسه س  رهیو خ  کنهی م  مکث

دخترانه    یها  نهی رسم،سیم  کم یباز تون  قهیبه    رمیگ یکه م

  ییی ...وا شهیرگ هام منجمد م   یتو   شد،خونیم   دهیام د 

 !...؟شتریب نیاز ا یزی خداا...آبرو ر 

م   از  با دستش    خوام ی..مترسمینگاهش  بکشم که  عقب 

 ..شهیکه پشت کمرمه،مانع م

  ک یرو به صورتم نزد  گش یاون دست د   کنم،امای م  هول

لبم    یو سر انگشتش رو از استخون گونه تا رو  کنهیم

 ..کشهی م
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درم  با شوک  لبم،از  سمت   ام ی لمس  به  سرمو  فورا  و 

 کنم یمخالفش کج م 

 سوزهیپوست لبم داره م   کردم ی م حس 

ب  از  م  یکار  چندشم  اش  اوق    خوامی ..مشهیشرمانه 

 ...ارمیرو باال ب کیهمون لمس کوچ  خوامی بزنم..م

 ..رهیگی رنگ نفرت م نگام

 ..شمیم ره یگستاخ و نامردش خ یچشما به

ب  خوام یم   هنوز  شرمانه اش رو بدم که لب    ی جواب کار 

 :شمیومن مات گفته هاش م  کنهی باز م

رو بهم    ییعقد کذا  نیتا ا  دمی هفته بهت فرصت م  هی_

که از    کنم یم   یکار   ،اونوقتی و نتون  ی...اما اگه نخوایبزن

 ...یبش  مونیزنده بودنت پش 
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کار   ریبگ  ی ...حرفمو جدساحل مجبورم  وگرنه   ی دختر 

 نجام بدمکه دوس ندارم رو ا

 ..رهی وم گهیم  نو یا

 که هنوز حضمش نکردم   یی با حرف ها   مونمیو من م   رهیم

 زم یر یفرو م  نیزم  ی آوار رو مث

 و  رم یگی دستام م  نیب سرمو 

 ..دوباره مرورشون کنم  کنمی م  یسع

 ؟ یبهمش بزن ؟گفتییعقد کذا  گفت

 جدا بشم؟  ثممی از م ی عنی

 !شده   ام ی که االن دن یثم یم اونم

م  یروان..مردک  هه به سرش...مگه  زندگ  شهیزده    م ی از 

 کنم؟ یباز  ندمیبا آ  شهیدست بکشم؟مگه م 
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خاطر    اونم روان  هیبه  زن   ی!مردیآدم  حرمت  که 

نم نگه  رو  بهم دارهیداداشش  ازش  داشت  ..حالم 

روخوردیم محکم  دست  پشت  لبم   ی..با 

 نجاستو از روش پاک کنم  نیا  خواستمی کشم،میم

  نگاه کنم؟ نامیتر  زیعز یچشما  یتو   ییبه چه رو  حاال

 ؟ یحساب اونا من پاکم اما حاال چ  به

 !ینامحرم لمش شده چ  هیکه تنم توسط   حاال

م   ی رو  سرمو  بود    ی بتیچه مص  گه ید  ن ی...ا   ذارم یزانوم 

 ...سرم نازل شد یرو

...درسته اون انکار  دمیرو فهم  تش یاول هم قصد و ن  از 

 خواد یکه فقط م  دم ی مزخرفات آخرش فهم  ن یکرد اما با ا

 بزنه  نیمرد منو به زم خوادیرو ببره..م ثمی م یآبرو

 ...اما
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آس ذارمینم  من بخواد  که  باشم  مرده  به    یب ی...مگه 

 ..بزنه مونیزندگ

 ...تا به هدف شومش برسه  دم یوجه اجازه نم   چ یبه ه   من

تخت دراز   یو رو  شم یحال آشفته و زار از جا بلند م  با

 ....دمیکش یم

تا آشپزخونه    نکه یاما توان ا  دیترکی داشت از درد م  سرم

 ...برم و قرص بخورم رو نداشتم

و مزخرفاتش رو    کنم،رهانی م  یو سع   بندمیم   چشمامو 

...نگاه ها  شدیچرا دور نم  دونمیاز ذهنم دور کنم...اما نم

 ...کردنیداشتن مث مته مغزمو سوراخ م و حرفاش  

تا حداقل  از  رمی گ یدستم م  یرو تو   یا  شهی ش عروسک 

 ..آروم بشم یکم میمرد زندگ یادآور ی

 [07.02.18 14:35] 
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#part30 

 رُهان 

م   یعسل  زیم  یرو  نو یماش  چیسوئ کالفه    کنمی پرت  و 

 زنمیبه موهام م  یچنگ 

ب   به که سوختیم   شب،چشمامید  یخواب  یخاطر  ...سر 

به دست    ی نیکه س   وفته یم  ال ی،نگام به دان  رم یگ یباال م

 :ومدیبه سمتم م

 شد دات یسالم چه عجب ،پ_

 یوار یچهار د  ن یا یتو   ییتنها  دی پوس دلم

م  رهیخ  یکم ام  گرفته  چهره  سرتکون  شهیبه  ...آروم 

 :زنهیولب م ده یم

 ؟ یدمق و داغون نقد یشده؟چرا ا ی چ_
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کاناپه پرت    یو خودمو رو   شمیحرف از کنارش رد م   یب

 کنم یم

 ...و حوصله حرف زدن نداشتم  حال

پشت   یرو  سرمو  تک  یبه  ها  دم ی م  ه یکاناپه  پلک    ی و 

 ..ذارمیهم م یخستم رو رو 

شونه    یرو  الی نگذشته بود که دست دان  هی چن ثان  هنوز 

 :ادی ام فرود م

 رهااااان...باتو بودما _

 یکار کرد یچ  نمی کن بب فیتعر

.. نه..انگار خواب و استراحت  دم ی م  رونینفسمو ب   کالفه

 !ومده یبه من ن

  رم یگی ام رو از کاناپه م هیو تک  کشمیبه صورتم م  یدست 

 :شمیو به سمت جلو خم م 



272 
 

 بگم داداش؟  ی از چ_

 ..گهیبرنامه جلو رفتم د مث

تو   ر یغ  حضور    یخراب   ،بهانهیمهمون  یمنتظره 

 د ی اتاق خوابش و تهد یهم رفتن تو   ن،آخرشیماش 

 !مگه نه؟ گهیبود د نیهم

 ؟ یداغونه؟قرصاتو خورد  نقدیچرا حالت ا   ی آره خب،ول_

 ...آره خوردم_

 ده؟ ی جواب م  د یتهد ن یخب به نظرت ا_

 :گمیروشنش م  یبه چشما رهیو خ  کنمی درهم م اخم

...درسته  نهیبی منو م   ی جواب بده،وگرنه اون رو  دی هه با_

دل اما  خاطر   شه ینم  لیعاشقشم  به  بگذرم...شده  ازش 

 ...گذرمی داشتنش   از خودش هم م
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و بخواد    ستهیکه جلوت وا  می درصد احتمال بد  ه یاگه  _

 ه؟ یاونوقت برنامه ات چ ؟ینگه داره چ  شو یزندگ

...اگه  شهیمغزم اکو م  ی ،تو   ال ی دان  ی کلمه از گفته ها  هر

ازش   زارمیکه من ب  گهید  یه  نخواد...اگه نشه...و هزار اگ

 ...اس گانهیب  دی...که رهان با اگه و شا 

رو که عقلم   یحرف  گمیوم  کشمیم   نمییلب پا  یرو  زبونمو 

ن  گه یم ب  س یدرست  داشتنش  واسه  دلم   یقرار   ی اما 

 :کنهیم

 ...بشه ییکه مجبور به جدا کنم یم یکار _

 شناسم ی ...من برادرمو خوب مه یمرد متعصب  ثمیم

بوده که    ن یساحل گذاشته فقط بخاطر ا  یدست رو   اگه

 داشته  مان یدختر ا  ن یا یبه پاک 

 ..دونهیخوب م   نو یمطمئنا ساحل ا و
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نبوده که فکر    ی که بفهمه ساحل اون  یاز اون روز   وامان 

 کرده یم

 :گهی هراسون م  الیدان

 ؟ی رو وسط بکش  ثم یم  یپا یخوا یم  ی عنی_

نم_ اونجاها  به  وقت  کشه ینه  ساحل    ی داداش،خود 

تر خاطر   زش یچ  ن یباارزش  ،به  بشه  گرفته  من  توسط 

 ...مطمئنم نو ی..ازنهینم هیبه بق یآبروش هم شده حرف

 چشمام در گردشه  نی ب ال یدان  نگاه

 فهمم ینگاهشو خوب م نیا

زندگ  چن باهاش  دارم  که  هرنگاهش    کنم،از یم  یساله 

 گذره یدلش م  یتو   یکه چ  فهممیم

 ...ی کنیبد نگاه م یه؟دار یچ_
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موها  یچنگ  م  ی به  بلند    زنه یروشنش  جا  از  کالفه  و 

 :شهیم

  ی خوای واقعا م  یعن ی، یبد شده باش  نقد یا  شه یباورم نم_

 !؟  یعاشقش  ی کن یکه ادعا م  یار یب یبال رو سر کس  نیا

م  ه یبا    منم بلند  از جام  الم   شم یحرکت  قد  مقابلش  و 

 :کنم یم

 ال یبسسسس کن دان_

 کار نمونده ن یجز ا  یمن راه   واسه

 : شهیم کم ینزد  یقدم

کردن اما    اهیگناه گذشته ات رو س  یکه ب  دونمیم   نو یا_

اما   یبساز  تو ی و زندگ یدوباره از جا بلند بش   یتو تونست

 ؟ی دختر چ نیا

 مونمیخودم کنارش م_
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 ...باشه،انگار فقط،حرف ،حرف خودته_

مت در  و به س  داره یمبل برم    یدسته    یرو از رو   کتش 

 :رهیم

هزار دنگ    شه،بایحکم خسرو اجرا م   گه یچن ساعت د _

فنگ،ن مالقات   م یو  اجرا  یساعت  از  حکم    یقبل 

م  ا  یخوا  ی گرفتم،اگه  لعنت  ن یدفتر  بسته    ی گذشته 

ب   ع یبشه،سر شو    نی ماش   ی تو   ن،من ییپا  ا یحاظر 

 ...منتظرم

بدجنس   ناخودآگاه م   یرو  یلبخند  اون    اد،بالخرهیلبم 

رو  از    یو گوش  پوشمی ..با عجله کتم رو مدیروز هم رس 

 ... زنمیچنگ م   زیم یرو

و از خونه خارج    ذارمی سرعت پله ها رو پشت سر م  به

 ...شمیم
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ا   به باز م  ن یدر ماش  نکهیمحض  عطر تلخ    یکنم،بو ی رو 

 ..چهی پی م م ینیب ریز 

 ...زنهیو بعد استارت م  ندازهی به من م  ی نگاه  مین  ال یدان

 ..رونی ب یبه فضا دوزمی م ن،چشمی ماش باحرکت

بودن...و معلوم نبود   یکار   هی کدوم از آدما مشغول    هر

 ...گذرهیم ی نا،چ ی از ا کی ذهن و دل هر یتو 

 ...کنمی م  ادیظبط رو ز  یو صدا برمی جلو م  دست

 ...نشستی به دلم م بیآهنگ عج  نیا

 گذرهیسخت م  یل یتو خ یب

 ذره  ه یمنم باش تو  فکر

 واسم آسونه ی کنیم فکر

 دل من داغونه  یول
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  تو  یبرگرد شد یم  یکاشک 

 تو  یبدون بد کرد یول

 توووو یبدکرد

 سخته واسه هردوتامون  دونمیم

 سر رامون ینذاشت  یخب راه   یول

 اد یدلت م یچطور 

 و ی منو بشکن دل

  گهید  یک یگوش   یتو 

 و یکه عشقم یبگ  بهش

  و ی یخورد شدن قلب منو بشنو  یصدا

 تو  یتو   بد کرد یبدکرد
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صدا   اونقدر  که  بودم  شده  آهنگ  رو    ال ی دان  یمحو 

 ...دمینشن

  ام یم   رونیاز  دل آهنگ ب  زنهیکه به شونم م  یضربه ا  با

 :شمیبهش م رهیو خ 

 شده؟  ی چ_

 : کنهیم  ی خنده ا  تک

 ی آهنگ شد  هیمحو    نمیبی باره م  نیاول_

 ...قشنگ بود خب_

 :زنهیرو دور م دونیو م گه یم  یآهان

 ؟یکشتار نداد شبید_

 ...واسه من مهم نبود ادی نه گرچه ز _

 ؟ یسام چ_
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با وجود    یدق کنه،م   خواستیاون بچه که م_ دونستم 

  وان یل  یتو   یپنهان  نیشب بخوابه ،واسه هم  تونهیمن ،نم

 ...ختم یآبش،قرص خواب آور ر 

 ..دارهی رو نگه م ن یوماش گه ی م یا خوبه

 شد  ریکه د  نیی زود بپر پا_

 ... و میش یم  ادهیپ  نیماش  از 

 [08.02.18 14:49] 

#part31 

 ...میریو به سمت زندان م  میش یم  ادهیپ  نیماش  از 

 ن یو بد تر  نیهتری  کشم،امروز ی لباسم م   ی  قه یبه    ی دست 

 ...مهیروز زندگ

اون   ی،نابود  دهیبالخره زمانش رس   نکهیواسه ا  نیبهتر

 نم یکفتارو بب 
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مرور   ی ،دوباره اون خاطرات لعنت   نکهیواسه ا  نیبدتر   و

 ...شهیم

 ...ادی چشمام م  یاون رنج و عذاب هام جلو  دوباره 

 کنه یدستش جابه جا م  یرنگ رو تو   یآب  یپوشه    الیدان

: 

به وال _ نتون  ی عل   یرهان  کن   یاگه  کنترل  و   ی خودتو 

عصب وم   ی حمله  من  بده،اونوقت  دست   دونمیبهت 

 ؟ یدیتو،فهم

 ،گفتم باشه   ی بار گفت هی_

 ...تکرار  یرو ی بزن سی ن از ین

 :دهی م  رونیونفسشو ب  کنهی چپ نگام م چپ

 بشر یرو دار  ی لیخ_

 دونم یم_
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 ...شمی که متوجه نم  کنهیزمزمه م  یزیلب چ  ریز 

دوندگ  بالخره  هزار  از  ا  ی بعد  از  اتاق    ن یو  اون  به  اتاق 

 ستمیا ی م یدر سلول انفردا  یرفتن ،جلو 

م   ینفس  دستگ  کنم یتازه  پا  ره یو  سمت  به    ن یی رو 

 ...کشمی م

 ...شهیباز م یژی ق ی با صدا در 

 ...کهی داخل اتاق نسبتا تار  یفضا

  ی صندل  یکه با لباس زندان،رو  وفتهیم  یبه مرد   نگاهم

 ...گذاشته ز یم ینشسته و سرشو رو

 که خودشه  فهممیبازش م  یمدل مو  از 

 کشم ی مقابلش رو م   یو صندل  رمیمحکم جلو م  یقدما  با

و شوک زده   رهیگ یشده،سر باال م  جاد یا  یسر و صدا   از 

 ...شهیبه من م  ره یخ
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 مبهوتش واسم لذت بخشه  ی افهیق

ا  به با  نی حساب  االن  ،من  خاک    ریز   د یمرد  ها  خروار 

 ...باشم اما حاال دهیخواب

 :دمیلم م یصندل  یو رو زنمیم  شخندین

 شن؟ی مُرده ها زنده نم ه،مگهیچ_

 شه یم  مونیبزنه اما انگار پش   یکه حرف  کنهی باز م  دهنشو 

 ...کشهیبلندش م ش یبه ر  یو دست   کنهی که سکوت م

 ...فهممیخوب م  حالشو 

مرده    هیزنده بودنم تعجب کرده  آخه من مُرده بودم..  از 

 ...یواقع ی

 :کنمی و آروم زمزمه م ذارمی م زیم   یرو دستامو 

 ؟ یبزن یحرف یخواینم_

 نداره ،مگه نه؟  یکه واسه خسرو خان معن  سکوت
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 :شکنهیو بالخره سکوتش رو م زنهیم  پلک

 نجا؟ ی ا یکه اومد یخوای م ی چ_

 :از وقاحت آدم روبه روم  دم ی باال م ابرو

م _ مگه  آدم   شهی هه  م  ی از  فردا  باال   خوادی که   یبره 

 خواس؟! هووم؟  یزیدار،چ

د_ از  هدفت  چ  دنیپس  م  یه؟چیمن  ثابت    یخوایرو 

 ؟ یکن

 !به خرج دادم یعرضگ ی کشتنت ب یتو  نکه یا

 ...از لحن طلبکارانه اش ارمی م  جوش

م  به تو   شم یسمتش خم  تک  یو   اهش یو س   ده ی صورت 

 :غرمیم
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اعتماد    ی عرضگ  یب_ کفتار  توئه  به  که  کردم  من  رو 

  ه یبا    دونستمینم  یقیرف  کردمیکردم،منه احمق فکر م

 کنه یکه به هم خون خودشم رحم نم یجالد طرفم،کس 

 :برهی صداشو باال م ولوم

 به الالت بزارم نه؟  ین  ی ،ن ی هه حتما توقع داشت_

کثافت    ی قاط   خوام ی مگه من از همون روز اول نگفتم نم_

 نگفتم؟ ای تو باشم؟گفتم   یایکار 

داداشم   ینگفت   مگه مث    ی تو   ذارمینم  چوقتیه   ی،تو 

 ؟ ینگفت ای  ی ،گفتیوفت یدردسر ب

 :اد ی فرود م زی م ی گره کرده ام  رو مُشت

 ی جواب منو بده لعنت_

 :رهی،عقب م  می خورده از حرکت عصب   کهی
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چ _ خودت  با  م  ی تو  م   یکردی فکر  من    شمیبچه؟که 

 برادرت؟

تو   ذارمینم  که آب  مادرت  و  پدر  تکون    یمث  دلت 

 ی ن  ا ینطور یبخوره...نه جوونم ا

 اطرافم نداشتن  یکه نوچه ها یجربزه و جنم داشت  تو 

،خانواده    یکه مرتکب نشده بود  یبه خاطر اشتباه   ی وقت

 شد  ا یواسه من مح  تیموقع نی ات طردت کردن،بهتر

 ازت استفاده کنم  یبه راحت تونستمیم

نشد،تحق  ی حت  تپدر  موضوع    قیحاضر  از  سر  و  کنه 

پوئن مثبت شد،باعث شد با   هیمن    یبرا  نیو ا  ارهیدرب

 ی بش  ده یبه سمت من کش  شتریهاشون ب یبدرفتار 

 نا یب خواد؟دوچشمیم  یاز خدا چ  کور 

 نا یهمون چشم ب  یمنم تو شد  واسه
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ا  شتریب بدون  هارو  بش   نکه ی محموله  متوجه    ی خودت 

 ی دادی انجام م

لعنت به اون خواهر  احمقم که باعث شَک کردنه تو   اما

 شد 

 عذاب آورش  یحرفا یرو  بندمی م چشم

 کردیداشت خفه ام م تیواقع

 :زنمیو آروم لب م کنم یمشت م دستمو 

ا_ ب  ریآخه؟تقص  ی لجن  نقدر ی چرا  بچه  چ  ی اون    ی گناه 

 بود؟

 ؟یکارو کرد ن یبا خواهرت ا چرا

چشمام   یجلو   یساله ا  10  یمظلوم دختر بچه     ی  چهره

 ...ره یگیجون م 
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  ی اومدم خونه از آرزوها یم  یکه شبا وقت  یبچه ا دختر

 گفت یقشنگش برام م

 گردم یمنففورش از گذشته به حال برم  یباصدا

 خواستش یعرب پولدار م خی ش  هیکردم؟  ی مگه کار بد_

و اونم تا آخر عمر   ومد یم   رمی گ   یمعامله سود خوب  نی ا  با

  شدیناز و نعمت بزرگ م یتو 

م   یب   یحرفا  از  گُر  ،وجودم  اش  باعث    رهیگی شرمانه  و 

 :ره یمشتم جا بگ  ونیشل و وا رفته اش م   ی قه ی شهیم

فقط  _ کثافت..اون  بال  هیآشغال  بود،چه  بچه    یی دختر 

 رت؟ی غ ی واست مهم نبود ب  ادیممکنه سرش ب

 ..خواهرت بود احمق اون

م  هزنیم  حرف  حس  بسته   کنمی ومن  داره  نفسم  راه 

 :شهیم
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  یجور   ه ی  د یکرد،بایتو م   شی منو پ   یداشت چغول  گه ید_

 کردم  یازت دورش م 

 :پرسمیسوالمو ازش م  ن یآخر

 ؟ یکارو باهام کرد ن یچرا ا_

  ه ی، ینبود  یرهان قبل  گه ید  د یتوهم بعد رفتن خورش_

بود  ییزایچ برده  تو   نیوهم  یبو  اختالل  کارم    یباعث 

چ  شتر ی..بشدیم دردسر  جز  واسم    ی زیموندنت 

شده    یزینقشه برنامه ر   هیگرفتم با    مینداشت...ا؟تصم

 .خالصت کنم

تا گلوله نجات    5و    ابونیکه معلومه از اون ب  نطور ی ا  اما

 .یکرد دایپ

 :زنمیبهش م یشخندین



290 
 

  سی پل  شیاز مرگ جستم،رفتم پ  نکهیآره خب ،بعد از ا_

اون محموله آخرو لو دادم،از شانس بدم همون    یو جا

 ..و یبود ی روز تو دب

 [09.02.18 14:30] 

#part32 

مامورا    ریو از گ  یبود  ی شناس بدم ،همون روز تو دُب  از 

 ...اما یکرد دا ینجات پ

م  یگوشه    انگشت خ   کشمی لبم  چشما  رهیو   ی به 

 :دمیمتعجبش ادامه م

از عمرمو پشت م  5_ تا   ی ها  لهیسال  زندون گذروندم 

 ی بفرست   ی خواستیحق اون دخترا که اعضا بدنشون رو م

 ...نشه ع یاونور ،ضا
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 یام گذشتم واسه دختر و پسرها  ندهی از آبروم و آ  من

آگاه   ی نادون بدون  افتاده    یتو   یکه  کفتارها  شما  دام 

 ...اونور آب یبهتر ،تو  ی زندگ  هی  دیبودن،اونم به ام

م  شهیهم لعنت  خورش  کردمی خودمو  اگه  بهم    دیکه 

 یاعضا بدن رو به هوا  خواستمیم  ی نگفته بود،تا ک  یزیچ

ح ک   وونیگوشت  کنم.؟!تا  جا   ن یا  خواستم یم   ی ،جابه 

 !خودم انجام بدم؟   یبزرگ رو در حق هم نوع ها  انتیخ

 شمیو از جا بلند م  کشمیرو عقب م ی صندل

 امتیتا ق  دار ید_

م  یقدم دور  صدا  شمیازش  گوشم    یکه  به  منفورش 

 :رسهیم

 کردم یخودم خاکت م  یکاش خودم با دستها_

 : زنمیمحالش م یآرزو  نیبه ا  یشخندین
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رو ترک   ایته،دنمورد رو ندونس   هی  نی ا  ادیدلم نم  یراست_

  یکن

 !خاطر منه ،به یینجا یاالن ا اگه

 !خسرو خان  بدرود

 ی  کنم،چهرهیو اون اتاقک نحس رو ترک م   گمیم  نو یا

 ...شمیو ازش دور م   ذارم یبهت زده اش رو پشت در جا م

 شم یم دور 

 ...آشغال  قینارف نیا از 

 ...گذشته تلخ و نحس نیاز ا  شمیم دور 

 ...کشمیم   یق یعم ام،نفسی م رون یدر زندان که ب از 

 دوشم برداشته شده بود  یگذشته از رو ی نی سنگ

 ذارمی لبم م  یو گوشه   کنمی روشن م یگار یس
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 ...گذرمی م ال یدان نی آروم از کنار ماش  یقدما با

 :زنهیو داد م شه یم اده ی پ ن یاز ماش دنمیمحض د  به

 تو؟؟؟  یریکجا م_

و دوباره    دمیبراش تکون م   یبرگردم ،دست  نکهی ا  بدون

 ...بخشمیبه قدم هام سرعت م

ماش   یصدا در  م  نیبستن  گوشم  به  لبخند    رسهیکه 

  نهیش یلبم م  یگوشه   ی تلخ

 کرد ی خوب حالمو درک م  یل یخ  الیدان

تنها  دونستیم به  فقط  االن  احت  ییکه  سکوت    اج ی و 

 ...دارم

 لحظه بودم؟  نیسال منتظر ا  چن

 ...سال  هی

 ...دوسال
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  !نه

 ...انتقامم نیساله که منتظر ا 6

 ...رهینظرم نم شی گذشته از پ یصحنه ها چوقتیه

 ...آب علف  یب  ابونی ب هی

 ...بدنم نشسته بود یجا  یی جا  یتا گلوله که تو 5

 ...داشت درد

 ...کس بودن ی داشت ب درد

کنارم   چکسیه   دادمیداشتم جون م  یداشت وقت  درد

 ...نبود

درع  همه اما  داشتم  ب   نی کس  تر   یحال  آدم   نیکس 

 ...بودم

 و بلندم کنه  رهیبازوم رو بگ رینبود که ز  یپدر 
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 ...نبود که دست محبت به سرم بکشه یمادر 

 ...نبود که کنارم باشه یبرادر 

 بنده یراه نفسمو م یاون بغض لعنت  دوباره 

 کردم  یگذشته زندگ یعمر تو  ه ی من

پ5 ش  یوقت  شی سال  آزاد  زندان  ،تصماز  گرفتم   میدم 

 ...رمیانتقام بگ

 ...تحمل کنم تونستمیجا رو نم نیا

  ال ی فرانسه شدم. و اونجا بود که با دان  ی سال راه  همون

 ...آشنا شدم

 ...که واسم برادرانه خرج کرد یلیوک

 ...مشکالتم منو رها نکرد  ی کجا چ یبه پام اومد و ه  پا

 ...گذرهیم  ی مغزم چ یتو   دونستیم
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 ...دختر بچه شده هی نگاه  ریدلم اس دونستیم

ها  ی سع  یلیخ تنش  خاطر  به  منو  از   میعصب   یکرد 

 ...خانواده ام دور کنه اما موفق نشد

 ...دادی م  وندیخانواده نامرد  پ نیمنو به ا ساحل

 مهر محبت خانواده بزرگ شدم  یعمر ب  هی

 عمر چوب کار نکرده ام رو خوردم  هی

با  هی حاال  اما  بودم  عاشق  تو   دیعمر  دست   یدستشو 

 ....نمیبرادرم بب

 انصاف بود...؟  ن یا آخه 

 !بدم؟  ی رو چ  یدل لعنت  ن یا جواب

برم    اد ی م  ادم یاش    دهیترس  ی چشما  ی وقت دارم  ،دوس 

 ...رمیبم

 !باشم؟  نیکه من دوم ترسونهی عشقش رو م  یک آخه 
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 !ذاره؟ یعشقش م  م یاجازه پا به حر ی ب یک

 ...منو مجبور کردن  ای لعنت نیا  اما

ا  وادارم از  فقط  که  پس   نیکردن  عشقمو  بتونم  راه 

 ..رمیبگ

 ...سی از ساحل کار من ن گذشتن

 ...کردمیکه شب تا صبح با عکساش سر م  یمن  کار 

رفت پشت سرش بودم تا    یکه مث روح هرجا که م   ی من

 ...ادیب  ش یپ  یمبادا واسش مشکل

  نههه

 ...سی نبود و ن  نیمن ودلم ا حق

 داره اگه خودخواه باشم؟  ی بیع  چه

 ی داره اگه کم ی بیع  چه
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 ...باشم ،بدیکم فقط

 که در نظر اونا خائن و نامردم  من

 !نباشم...؟ ی آدمه نامرد یچرا  به طور واقع  پس

هوا پخش   یو دودش رو تو   رمیگ یم  گار یاز س  یق یعم  کام

 ...کنمیم

 داد ی داشتنش وجودمو قلقلک م حس 

 ...یو سکس  فیاون تن ظر  دنیبه آغوش کش  حس 

 ...یقلوه ا یاون لبها دنیبوس

 ...و بلند ف یلط یاون موها دنییبو 

 ...دخترونه  یها نهی اون س نوازش

د   آخ اگه  کار    موندم،قطعا یم  شش یپ  شتر یب   شبی که 

 دادم یدست خودم م 
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خفقان آور   یفورا حرفمو زدم و از اون فضا  نیهم   واسه

 خودمو نجات دادم 

 زنمی م شونمیپر یبه موها  یچنگ 

 ...بسته بشه یلعنت  یگذشته  ن یدفتر ا د یبا امشب

با   از  به دست آوردن   ریتموم فکر و ذهنم درگ  دیفردا 

 ...ساحل باشه

 ..شهیواسه من آب و نون نم  گهید  گذشته

 ...رنیگیام رو ازم م  یی دارا ه ی ن یبجنبم هم رید اگه

  گار یو س   زنمی پام م  یجلو   ی ها  زهیبه سنگ ر   یا  ضربه

 ...کنمی رو روشن م یبعد

 گردونمی متعجب سر برم  نیبوق ماش  یصدا با

 :شده   رهیلبش بهم خ  یکه با لبخند رو  نمی بی رو م  الیدان

 ق یسوار شو رف  ایب_
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 ؟ یمگه تو نرفت_

 :گزه یم لب

گذاشتم تا    ستم،تنهات یراه ن  مه ین  قیرف  چوقتی من ه_

 ی ایباخودت کنار ب 

 نه یش ی ام م ده یخشک  یلب ها یرو  یناب  لبخند 

 ....بود واسم قیرف یاد یق،ز یرف نیا

 [10.02.18 17:12] 

#part33 

 ساحل 

 ...شهی،بند دلم پاره م  میتقو   خی نگاه به تار  با

 رهان گذشته   دی که از تهد شه یهفته م  هی

 نکردم  دایپ  یهنوز راه وحل درست و درمون  ومن
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تا بلکه    دم یدردناکم رو ماساژ م  یها  قهیانگشتام،شق   با

 آروم بشه   یکم ی سردرد لعنت نیا

 خوراک ازم گرفته شد   ،خوابییاون شب کذا بعد

احساس   دختر هم  یبا  و  م  نیبودم  باعث  که    شدیامر 

 منو از پا بندازه  یتلنگر ن یکتریکوچ

 ...نقطه ضعفم یدست گذاشته بود رو ب،رهانیج ع و

 :تک برادرم د یبه قامت رش دوزمی سام ،نگاه م  یصدا با

 جانم داداش؟_

 کنه؟ ی سرت درد م _

روح  کنم ی م  ی سع خراب  مخف   م یحال  کنم،نقاب    یرو 

 : زنمیبه چهره م  ی الی خیب

 نه  چطور مگه_

 کنهیحواله ام م  ی مشکوک  نگاه
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 ...یخر خودت گه یکه م ییاون دسته از نگاه ها از 

 ی ش یسردرد م   یلیچند روزه خ _

 داره؟ یخاص   لیدل

 نه فشار امتحاناته _

 :شهی م  کمیونزد  رهیگیاز دِراتاق فاصله م  یکم

 ؟ی هست  یراض  ره؟ازش یم  شی چطور پ  ثمیرابطه ات با م _

ب  ی لبخند محبت  ا   ی از  اندازه  و  ز   ن یحد    ی ادیبرادر 

 :نهی ش یلبم م  یمهربون ،رو

 هیخوب  ی لیآره داداش،پسر خ_

 :گه یبه چشمام م ره یو خ  دهیم  زیاش رو به م ه یتک

 دردونه  س ی خوب بودن که مالک ن_

 ه؟ یاحساس درون قلبته،نظر اون چ مهم
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 :رم یگیم  ن ییو سر پا زنمیم ی خجول لبخند 

 کننی قلبت نفوذ م یخوب،کم کم تو   یآدما_

 :ره یگیو سرمو باال م نهیش یچونه ام م  ریز  دستش

بزرگ شد که داره حرف به    ی من ،کِ  ی  کهی کوچ  ی آبج_

 !زنه؟یم  ی قشنگ   نیا

 ...شمیبا محبتش م یبه چشما ره یخ

 کنمیم  یاش حسود نده یاالن دارم به زن آ  از 

 ...که همسرش سام من بشه یبحال دختر خوش

 :کنهی تنگ م چشم

چ_ م   طونیش  یشد  رهیخ  ینجور یا  ی به    ثم یبال،من 

 !یریاشتباه نگ یوقت  هیها...  ستمین

 به  یو مُشت آروم  خندم یم
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 :زنمیم  شی عضالن  یبازو 

 ...اِ دادااااش_

 ...جون دل داداش_

خاص    یمحبت ها  ن یبا ا  دونهیجون دل داداش و نم  گهیم

خونه ودل کندن از خودش   نیو خالصانه اش،رفتن  از ا

 ...کنهیرو واسم سخت تر م 

و دست دور گردنش حلقه    شم یبلند م  یصندل   یرو  از 

 کنم یم

م  ک ی نزد  سرمو  نرم  برمی صورتش  بوسه  گونه   ی رو  یو 

 :زنمیاش م 

 دوستت دارم  ی لیخ  یل یدوستت دارم...خ یداداش _

 :ذارهی و دست پشت کمرم م  کنهی م  یزیر  خنده

 منم دوستت دارم وروجک _



305 
 

 توئه  ی تنها آرزوم خوشبخت شهی بدون هم نو یا

 دل سام  زیعز  یواقعا خوشبخت بش  دوارم یام

 :ادی درم ش یحرص  یکه صدا زنمیم یی دندون نما لبخند 

  ،نه یمث لبو قرمز بش   د یکن بچه،االن مثال با   ا یکم ح   هی_

 ...تا بنا گوش باز بشه شتین نکه یا

 ...ع واااا_

دار   م،نگاهیزنگ گوش  یصدا  با م   یمعنا  ام    کنه یحواله 

 ره یم رونیو از اتاقم ب  گه یم  ییلب بچه پررو ریوز 

 ...دارمیتخت برم یرو از رو یو گوش  شمیخم م فورا

 اد یاسم آقامون،لبم کش م دن ید  با

 :کنمی تماس رو وصل م  یبی عج  اق یاشت با

 جانم؟ _
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 :رسهیخسته و آرومش به گوشم م یصدا

 ی جانت سالمت خانوم _

 زم؟ یعز  یخوب

 ؟ یممنون خوبم،توخوب_

 ستمینه خوب ن _

 :آرومش   یاز تُن صدا شمیم نگران

 افتاده؟  یجان ؟اتفاق ثمی شده م ی چ_

 :دهی جواب م ی و بعد با لحن گرم  کنهی مکث م یکم

 ...هوس تو رو کرد  هو ینه فدات شم،فقط دلم  _

حرفا  با از  کلمه  آم   یهر  تپش    زش،قلبمیمحبت 

 ...ره یگیم

 کشم یلبم م یرو زبونمو 
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عاشقونه   یحرف ها  نیبه  ا دیبا  یچه جواب  دونستمینم

 ..بدم

  رونیکه نفسشو ب  شه یکنم از سکوتم متوجه حالم م  فک

 :ده یم

هم    نی االن خسته و کوفته از شرکت اومدم خونه، ماش_

  خوادی اونجا،دلم خانومم رو م ام ی نداره که پاشم ب نیبنز

 نجا؟ ی ا یای ب شهیم

 :زنمیاز درخواستش لب م  متجب

 االن؟ _

 ؟ یایاوهوم،م _

  ثم یبار بود که م  نیاول   نیرم،ایگیقرار م  یس یرودروا  یتو 

ناجوره بخوام به   یل یکرد و خ یازم درخواست م   یزیچ

 :توجه باشم  یحرفش ب 
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خودت شب   یقول بد  د یاما با  امیب  کنم یم  ی باشه ،سع_

 ، باشه؟  ی منو برگردون

 :کنمیهم حس م  یپشت گوش ن یرو از هم لبخندش 

 منتظرتم  زم،پسیباشه عز_

اون کار داشت نتونست    یلی اگه بنا به دال  ا ی ا،ی با سام ب  ا ی

 ر یآژانس بگ  هی اره،ی تو رو ب

 باشه چشم _

 ی بال خانوم یچشمت ب_

 ی پس فعال با_

 زم یخداحافظ عز_

 شمیاتاق سام م  هیوبا عجله راه کنمی رو قطع م تماس

 ...بود اتاقش طبق معمول باز  در 
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 ذارمیقدم به داخل اتاق م  آروم

 بود تور یمان  یتو  سرش 

 داداش _

  ،بهم یطب   نکیو از پشت ع  ره یگ یصدام،سرشو باال م  با

 :شهیم ره یخ

 جانم _

 ؟ی خونه خاله ببر ی منو تا جا  شهی..مشی م_

 اره؟ ی نم فیچرا خودش تشر_

 :زنمیگره م  گهی همد یو انگشت هامو تو  گزم یم لب

م  نیبنز  نشیماش _ کار    ومد،االنمینداشت،وگرنه  اگه 

 ر یآژانس بگ ه ی ،واسمیدار 

 :شهیبلند م  زش یو بعد از پشت م  کنهی مکث م یکم
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برم شرکت،برو آماده شو تا تو روهم  سر    خوام یاالن م _

 راه برسونم

 کنمیو به طرف اتاقم پا تند م   گمیم  یچشم

 شهی بلند م  یزنگ گوش یصدا

  ن ی باشه ،واسه هم  تونهینم  ثم یجز م   یدونستم کس   یم

  :کنمی رو وصل م ،تماسیبدون نگاه به صفحه گوش

 ام یجانم، دارم م _

 !؟ یکجا به سالمت_

 شمیبم رهان،شوک زده م یصدا دنیشن با

 دم یدهنم رو به زور قورت م بزاق

 دم یم وار یبه د  ه یصداش،وحشت زده تک دن یباشن 

 ..هفته از قرارمون گذشت  هی_
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 فقط سکوته؟  جوابم

 شهیحبس م  نهی س یتو  نفسم

 کرد ی و خشنش،تموم جراتم رو ازم سلب م  یجد  یصدا

 [11.02.18 13:55] 

      انت یاز جنون تا خ      

#part34 

 شهیحبس م  نهی س یتو  نفسم

سلب    ی جد  یصدا ازم  رو  جراتم  ،تموم  خشنش  و 

 ...کردیم

 نداشتم  یمرد روان نی واسه ا ی جواب چ یه

  ی و گوش   کنمی بچه گانه،تماس رو قطع م  می تصم  کی   ی ط

 ...کنمی رو  خاموش م 
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نفس   نی بالخره ا  کنمیصفحه خاموشش رو نگاه م  یوقت

 شهی،آزاد م  یلعنت  ی حبس شده 

 رم یگی دستام م  ونیو سرمو م شمیم  خم

مص  گهید   نیا ب  یبت ی چه  منه  سر  که  نازل    چاره یبود 

 !شد...؟ 

 !خواس؟ی از جونم م ی چ  ی روان نیا

 داده به من؟   ریهمه دختر ،فقط گ  نیا  نیب چرا

 ...که زن برادرشم یمن  به

شا  یمن  به کردم  حس  تازه  م  دی که  کنار    ثم یبتونم 

 ..خوشبخت بشم

م  یصدا  دنیشن  با بلند  جا  از  عجله  از   شمیسام،با  و 

کمد،مانتو  آب   یی داخل  رنگ  ل  یبه  همون    ی و شلوار  به 

  رنگو 
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 رونیب کشمیم 

  ض یو بعد از تعو   کنم یتو ،تنم م مان  ریز   یدخترانه ا   تاپ 

  ندازمی سرم م یرو رو ی لباس هام،شال مشک

ک  کنمیم   یح ی مل  ش یآرا برداشتن  از  بعد  اتاق    فم،از یو 

 ..رمیم  رونیب

م  پا که  سالن  داخل  م  ذارمی به  رو  که    نمیب ی،مامان 

پا   یمشغول سبز  معمول  طبق  بابا هم  و  کردنه   یپاک 

 منقلش نشسته

 :شمی م  کی به مامان نزد یقدم

 سام کجاس؟ _

 نشه  رشیروشن کنه،برو که بچم د  نو ی رفت ماش_

 ؟ یندار  یباشه ،با من کار _
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به   رهیخ  کنهیهارو جدا م   یسبز   یکه ساقه    نطور یهم

 :شه یچشمام م

نه مادر،سالم منو به خالت برسون،مراقب خودت هم _

 باش 

 چشم_

 یشب هم زود برگرد_

ا  کالفه ها   گمیم  یباشه  بند  بستن  از  بعد   یو 

قدما  کنمیم   یبلند  یم،خداحافظیکتون با  از    یو  بلند 

 رون یزنم ب  ی خونه م

 دم ی لم م  ی صندل  ی و رو کنم یباز م نو یماش در 

که باعث    زنهی م  یبلند  یکارم قهقهه    نیا  دن یبا د  سام

 :شهیتعجبم م

 ؟ یخندی چرا م   هیچ_
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م   یجلو   مُشتشو  سع  رهیگی دهنش   یجلو   کنه ی م  ی و 

 :رهیخنده اش رو بگ

  ی نداز یبدبخت م   ی صندل   نی ا  ی خودتو رو  ن ی خب همچ_

 ..که هر لحظه ممکنه فنراش دربره

بودم هر    باز  خوبه خداروشکر وزنت کمه وگرنه مجبور 

ا که  صندل   ین یش یم  یجور   نیدفعه  برم   رو   ی،بعدش 

 ..عوض منم

 بخندم  خواستم یم

هم  خواستمیم پا  شهیمث  به  مهربونم  نیا  یپا   برادر 

 شد؟ یبخندم و شاد باشم اما مگه م 

 ذاشت؟ ی وجود نحس رهان م مگه

 .نشون بدم ی ظاهرمو عاد  کنمی م  یسع

 باهوش بود  یادی ز  سام
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ب  به منو  و  کرده  بزرگ  منو  خودش،اون  از   شتریقول 

م شک    یطور   د ینبا   شناسه،پسیخودم  که  کنم  رفتار 

 کنه

 د یفهمیم یزی موضوع چ  نی از ا د ینبا اون

 ...دیفهمیم  دی نبا چکسیه  ی عنی

 !..چکس یه

 : کارمی لب م یرو یمصنوع  لبخند 

 باشهههه خان داداشششش _

 ..براااات دارم

 :ده ی دو انگشتش فشار م  یال  مو ینیو ب   کنهی دراز م  دست

 نکن بچه  دی منو تهد_

 :دمی با دستم ماساژ م مو ین یو ب  نمی چیبرم لب
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 گه ینده د ری من گ  نینازن ی نی ب نیبه ا  نقدیع ساااام،ا _

 !یکنی داغونش م نو ی تو ا  بالخره

 ده یپدال گاز فشار م یو پا رو خنده یم

با حرف زدن با سام،ذهنمو    کردم یم   ی سع  ر یمس   ی ط   در 

نگه   ر یاخ  یساعت هم که شده دور از تنش ها  هیواسه  

 دارم

 کنه یمتوقف م  نو یخونه خاله ،ماش یجلو 

م  دستشو  حلقه  فرمون  خ  کنهیدور  چشمام    رهیو  به 

 :شهیم

 ؟ یای با خودش م  ایدنبالت   ام یب_

 ام ی ، با خودش م یممنون از لطفت داداش _

 :بوسمیزبرشو م یو گونه  شمیم  خم

 یفدات بشم ،با_
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 خدافظ وروجک_

 ..شمی م اده یپ  نیو از ماش کشمیرو م  رهیدستگ 

و اونم با لبخند    دمیبراش تکون م  ی ،دست  شهیپشت ش  از 

 ده ی جوابم رو م  ین یدلنش 

و    دهیپدال گاز فشار م  یرو  شم،پایکه ازش دور م  یقدم

 ..شه یازم دور م 

 کنمیو شالمو مرتب م  کشمیم   یق یعم نفس

 :شهیمونا بلند م  غیج  یصدا زنمیرو که م  فونیآ

 سالم عشقم   ییییوااااا_

 ..دهی که دلم واست تنگ  ا یب یزود

و پا به    کنمیم   طونیخواهر شوهر ش  نینثار ا  یا  وونهید

 ذارم یم  اطی داخل ح

 و قشنگه  اد،دلباز یخاله خوشم م  اط یح از 
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کوچ  هی ماه  ک یحوض  از  پر  داخلش  که   یها   ی داره 

 وقرمزه کیکوچ

م   چنتا  رس  یها  وه یکه هرسال،م  وهیدرخت  و    ده یتازه 

 شه یماهم م بیاش نص 

ورود  یجلو  م   یدر  رو  شلوار    نم یبیمونا  و  تاپ  با  که 

 دی پر یمث مرغ پر کنده ،به آسمون م یبنفش 

  رهیگیحرکات با مزه اش خنده ام م  از 

 :ندازه یبغلم م یبا شوق خودشو تو  شمیکه م  کشینزد

 ؟ یعشقم خوب یچطور _

 بال؟ یمن خوبم،تو چطور _

 :زنهیم یو لبخند مرموز  دهیبا دستش عقب م  موهاشو 

د _ درس  مبحث  اگه  اما  خوبم  که  واسم   روز یخوب  رو 

 شم یم  ،بهترمیبد حیتوض
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و با خودش    رهی گی که بازوم رو م  کنمی چپ نگاش م  چپ

 :کشهی به سمت خونه م

ا _ چشماتو  م  ینجور یاووووف  که  داداشم   گم ینکن 

 درسته قورتت بده 

 زنمیو با کف دست ،تخت سرش م گمی م یی ا یح  یب

 :نمیبی رو نم هی بق گردم یم  یچشم هرچ  با

 کجان؟  نای پس خاله ا_

 مامان که رفته روضه،باباهم که سرکاره _

 دارن  فیاتاقشون تشر یشما هم تو  ی جناب عال شوهر

 م یکن یم  ی و با هم پله هارو به سمت باال ط گم یم  یآهان

 :گمیو به مونا م  ستمیا  یم  ثم یدر اتاق م یجلو 

د  هی_ رو    امیم  گهی ساعت  مبحث  اون چنتا  که   اتاقت 

 دم ی ازش نفهم یادی ز  زیمنم چ م،راستش یباهم کار کن
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 :شهیوارد اتاقش م  یوبا چشمک قشنگ گه یم ی ا باشه

 عمه نشم یوقت  ه ی نی مراقب باش_

تا حسابشو برسم که پا به فرار   دارمیبرم  زی سمتش خ  به

 ذاره یم

 ق،تقه یو بعد از چن نفس عم  گم یلب م  ری ز   ییپرو  بچه

 ... اما به محض باز شدن در  زنمیبه در اتاق م یا

 [12.02.18 14:10] 

      انت یاز جنون تا خ      

#part35 

 ی اما به محض باز شدنِ در ،تو   زنم یبه در اتاق م  ی ا  تقه

 رم یفرو م  یآغوش گرم

 بلعمی که ،عطرش رو با تموم وجود م ی آغوش
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 طونش یخمار و ش  ی ،نگاهم به چشما  رمیگی که باال م  سر

 خورهی گره م

 د یکاو ی صورتمو م ی،اجزایکه با لذت و دلتنگ  ییچشما

 شه یو باعث م  نه یش یپوستم م  ر یاش،شرم ز   رهینگاه خ  از 

 :رهیگونه هام از خجالت گُر بگ 

 سالم _

و با پشت دست،آروم گونه ام رو    زنهیم   یبی دل فر  لبخند 

 :کنهینوازش م

 زم؟ یعز ی ،خوبیسالم خانوم _

 ؟یممنون ،تو خوب_

 :ذاره یم  ش ی به نما  دشو یسف   ی دندون ها  فی و رد  خنده یم

 منم خوبم یتو خوب باش _
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داشتن    ذارم،بابتیپهنش م   نهی س  یحرف سرمو رو  یب

 شاکر بودم م،خدارویمرد زندگ

و من    کرد ی بود..عاشقانه خرج م  ت یمرد بود...حما  ثم یم

 ...دادمیمرد رو از دست نم  نیعنوان ا چی به ه

نم  چوقتیه خم   دادم یاجازه  کمرش  من  ،توسط 

 ...رهان به هدفش برسه   ذاشتمیبشه...نههههه من نم

کارم دست    نی ا  زنم،بایاش م   نه یس  یرو  یآروم   ی  بوسه

م  کمرم  تو   ذارهیپشت  منو  ،م  یو  گرمش  حکم  آغوش 

 ...ده یفشار م

که با تموم وجود دوستش    ی داشت لمس تن مرد  لذت

 ...یدار 
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م  منو  تخت  سمت  به  خودش  حرکت   هی  بره،بای همراه 

رو از  برم  یشالو  رو  دارهی سرم    ی صندل   یدسته    ی و 

 ذاره یم

 چرخهی صورت و اندامم م یخمارش رو  نگاه

به دست و صورتم بزنم   ی آب  هی لباساتو عوض کن تا برم  _

 ...امی ،بعدش م

و اون با عجله اتاق رو    دم یباشه تکون م   ی به معن  یسر

 ...کنهیترک م

  

و شروع به باز کردن   کشمی م   شونمیپر  یبه موها   یدست 

 کنمیمانتو م یدکمه ها

ز   دنی د  با م  ریتاپ  لب  لباس    ه ی  گزم،کاشیمانتوم 

 دم یپوشی مناسب تر م
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 کنم یم  زون یو مانتو رو آو  کشمی م یکالفه ا پوف 

که   شمیم   یثمی به م  رهیو خ  رمیگ یدر ،سر باال م  یصدا  با

 با حوله ،مشغول خشک کردن صورتش بود

ا  به تازه نگاهش به    ره یگ یم  نییحوله رو پا  نکهیمحض 

 :وفتهیمن م 

 بال یچه خوشگل کرد_

 ؟ یخانوم  یبه کشتنم بد یخوایم

 نم یب  ینگاهش م یرو تو  ی خاص برق

 ...نشستیبه دلم م بی که عج  یبرق

با    ادی آروم به سمتم م  یقدما  با حرکت  دو طرف   ه یو 

 کنه ی تخت درازم م   یو رو  رهیگی شونه هامو م 

 ...ثمیع وااا م_

 جون دلم _
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 شه یلختم،مور مورم م یبازوها یلمس دستش رو از 

 :گهیم  یزیو با چشمک ر   زنهیم مهیتنم خ یرو

 آروم شم ساحلم  خوام یم_

محرفش    ن یا  با بسته  م   شه،مرد یدهنم   خواستیمن 

 ...بر عهده من بود فهیوظ  نی آروم بشه و ا 

م  شد یم  ی چ کنار  خجالتو  منم  لمس   ذاشتمی اگه  از  و 

 شدم؟ یوجود شوهرم آروم م

 ...خواستیقراره من هم آرامش م ی ب دل

لمس وجودش رو    ی ...فقط کم  ی تنش،کم  نهمه یا   ونیم

 ....خواستیم

پ  ن یاول  یبرا  ،من  م  ش ی بار  لب    ی رو  شم،ولبامو یقدم 

 ذارمی داغش م   یها

 شه یم  یقلبم خال  یلمس لبش،تو  با



327 
 

مرد    ینگاه بهت زده    نمیکه نب  بندمیزده پلک م  خجالت

 رو میزندگ

ا   نی ا  ی تو   آخه  تو   ن یاول  ن یمدت  من  که  بود   یبار 

 ...شدمیقدم م ش ی پ  دنیبوس

به    کنه یو شروع م  شه یاز بهت خارج م  هی از چن ثان  بعد

 ...لبام دنیو مک   دنیبوس

باز   اونقدر  به  لبامو  غرق    ره یگی م  یماهرانه  وجودم  که 

 :شهیلذت م 

 ساحل _

 :تا بتونم جوابشو بدم  رم یگیم  نفس

 جانم _

رو  رو  انگشتش  م  ی سر  خ  کشه یلبم  به چشمام   رهی و 

 :گهیم
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 شم؟یتاب م  یکه با لمس وجودت ب   یدار   ی دختر تو چ _

 خوامت؟هوم؟ ی م نقدر یا چرا

 شه یاعتراف عاشقانه وجود نا آرومم غرق لذت م  نیاز ا 

م   دستمو  ر   کنمیبلند  ته  گونه  نوازش    شی و  رو  دارش 

 :کنم یم

 ثمم یم شمیمنم با وجودت آروم م _

مرد مال من    نی گذاشتم آخر اسمش...ا  تی ...م مالکآره

 ...من بود ثم یبود...م

 رهی گی تپش م ره،قلبمیتاپم م ری دستش که ز  

 کمرش رو  زنمیم نم،چنگ یلمس س  با

 اره یو تاپم رو از تنم درم  شهیتر م  یکارم جر ن یا با

 ره یگیم یزی ر  یو گازا مکهیرو م گردنم



329 
 

 کشه یم نمی از گردنم به سمت س لبشو 

 کشم یاز سر لذت م  ینم،آه یس  دنیمک با

  کنهیتنم رو بوسه بارون م  تمام 

 از یاوج ن  یو من به خوب  شهیهرلحظه خمارتر م  چشماش

 ...نمی بیچشماش م یوخواستن رو تو 

واسه چن   شهی عاشقانه و لمس تنم، باعث م  یها  زمزمه

ا از  فارغ  شده  که  هم  رو    نیلحظه  ها،وجودم  تنش 

 ...میبسپارم به مرد زندگ

  ی پا فراتر نم   چوقتیوه   دونستیخط قرمز هارو م  ثم یم

 ذاشت 

کش    ی خواب،لبم به لبخند  یچهره مظلومش تو   دن ید   با

 اد یم
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بخش،برا  یمعاشقه    ه یاز    بعد تو   ه ی  یلذت    ی ساعت 

بغلش خواب بودم و االن هراسون از کنارش بلند شدم  

 ...مونا برم  شی تا پ

 کنمیتنم م  دارمی برم نیزم یرو از رو  تاپم 

 ی مانتو و چک کردن سر و وضعم،با قدما  دنیاز پوش  بعد

 کنم ی آروم اتاق رو ترک م

  نا یپس معلوم بود خاله ا   ومدینم  نییاز پا  یی و صدا  سر

ن پا  ومدن،پلهیهنوز  آب   رم یم   نیی هارو  و   یتا  دست  به 

 صورتم بزنم 

با چهره    ذارمیپا به داخل آشپزخونه م  نکهی به محض ا  اما

 ...شمی رهان روبه رو م یبرزخ ی

  ن یزم  خکوبی که پاهام م  خورمی جا م  دنشیاز د  اونقدر 

 نه یش یدلم م  ی ...ترس و وحشت تو شهیم
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آروم    ی که با قدمها  شم یم  رهیخ   ی ومبهوت به رهان  مات 

 ومدیبه سمتم م

رو   ی ترسناک  شخندین م  یکه  که    فهمونهیلبشه،بهم 

 ...ستی در انتظارم ن ی عاقبت خوش

 [13.02.18 13:17] 

      انت یاز جنون تا خ      

#part36 

آروم   یکه با قدمها  شمیم  یبه رهان   ره یو مبهوت خ   مات 

 ومدیبه سمتم م

رو   ی ترسناک  شخندین م  یکه  که    فهمونهیلبشه،بهم 

 ...ستی در انتظارم ن ی عاقبت خوش

م  ،بهیآن  میتصم   کی  یتو  گرد  عقب  اما   کنمیسرعت 

 شه یدستهاش م ریبازوم ازپشت اس
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ب  با بازوم،قلبم  س  یلمس  قفسه  به  خودشو    نمی تابانه 

 ...کوبهیم

تقال    ی کنم،هرچی نحسش رو پشت سرم حس م   حضور 

فشار   کنمیم اون  کنم،اما  جدا  دستش  از  بازومو  که 

 :کنهیم شتری دستش رو ب

 ولمممم کن_

 !! هان؟ یکنی من قطع م یرو رو یکه گوش_

  یعن ی... زنیریروم م   خی سطل آب  هیش انگار  حرف نیا  با

 ه یبه خاطر همون تماس لعنت تی عصبان نهمهیا

ممکن   ندازم،هرلحظهیبه راه پله م  یزده نگاه   وحشت

 سر برسه  یک یبود 

 که از چه بابت دلنگرانم  فهمهی،م   ره یگی نگاهم رو که م  رد
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بازوم ،منو همراه خودش به سمت تراس آشپز   دن یکش   با

 کشونهی خونه م

و منو به سمت جلو    کنهیدست باز م  ه یتراس رو با    در 

 ده یهُل م 

وجود نا    رهیگی م  خوره،لرز یکه به صورتم م   یبهار   مینس 

 آرومم 

تعجب به مرد نفرت    شه،با یم   ده یکوب  وار یکه به د   کمرم

 :کنمی مقابلم نگاه م زیانگ

 ؟ یکن یبا من رفتار م  ینجور ی ا ه؟چرایکارا چ نیا_

 :نهیش یلبش م  یرو ییکذا شخند یهمون ن  دوباره 

!به دو بار برسه اون  زنهیبار م هیحرف رو فقط   ه یرهان _

 !شهیبشه،م دی که نبا  یزیچ

 !که؟  یمتوجه 
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صورتم رو پشت   یجلو   شونی پر   یدست آزادش،موها  با

 :زنهیبه چشمام لب م رهیوخ  فرستهیگوشم م

عقد مسخره رو بهم    ن یکه ا  یهفته فرصت دار   هیگفتم  _

 !یبزن

 نگفتم؟ ا ی گفتم

ا  گزمیم  لب ب  نیاز  با   نیخودش،ا  یدرخواست  مردک 

 کرده بود؟  یخودش چه فکر

 !گذرم یم ثممی من از م کردی م  الیخ  حتما 

قض  دی با  امروز  بکندم،نبا   هیقال    ی ماجرا  نیا  د یرو 

 ...کنه دایکِِِش پ   نیاز ا شتریاحمقانه ب

بار هم که شده   ه ی  یاما برا  ترسمی مرد م  نی که از ا  درسته

با  د یبا بزنم،شا   ستم یجلوش  بهش  دلمو  حرف  با   د یو 
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ا م  نکهی دونستن  به  سرم    ثمی من  از  دارم،دست  عالقه 

 ...برداره

م  بغض ا  کنمی م  یو سع  دمیگلوم رو قورت  از    نی ترس 

 رو از خودم دور کنم  یمرد خشن وجد

 :گمیقرمزش م یبه چشما رهیو خ رمیگیباال م  سر

 عقد رو بِهَم بزنم ن یتونَ..م   ا ی مَ..ن..  نم_

بهت    یبه چشما  یحرفو زدم اما وقت   نیدادم تا ا   جون

 ...زده اش نگاه کردم انگار که روح از تنم رفت

 ...چرا زنهیلب م آروم

 و

ا  گم یم  من ا  ی اون جمله  م  یرو که  و   شدم یکاش الل 

 گفتمینم

 ...چو...ن.. دوستش د..ارم _
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 زنه یبه موهاش م ی وچنگ کنهیدستمو ول م  ی آن به

از    ی و کلمه نا مفهوم  ره یگیسرشو روبه آسمون م   کالفه

 شه یلباش خارج م نیب

 ..کش یستریبه رفتار ه  شمیم ره یخ

وجودم رو فرا   ی بد  خوره،لرز ی که چشمام گره م   نگاهش 

 ...ره یگیم

 ...ترسمینگاهش م از 

 جور خاص بود   هی  نگاهش

 .... و  ی نگاه خنث هی

و با پشت دست گونه ام رو نوازش    شه یم  کم ینزد  ی قدم

 کنه یم

نبا  ریبگ   ادی   نو یمن،ا  یکوچولو _ حرف  دی که  رو    یهر 

 !بزنن یی هرجا 
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در    یسخت  یلی حرفا،تاوان خ  نیاز هم  یاوقات بعض  یگاه

 دارن  یپ

ا  کالفه اش وسط حرفش    یحرفا  نیاز  و سلنبه  قلنبه 

 :پرم یم

 .....من فقط از عالقِفهممیمنظورت رو نم_

 : نهیش یلبم م  ی رو انگشتش

 !سسسییییه_

 یفهمیزود منظورمو م ی لیعجله نکن!خ  ادیز 

 اما 

 ...یمقصر خودت بود  بدون

رو  یانگشت   همون نوازش    یکه  ،حالت  رو  گذاشته  لبم 

  کشهی لبم م یگونه رو
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م   از  چندشم  سع   شه یکارش  سرم  حرکت   یوبا 

 صورتم بردارم یرو از رو ش ی لعنت کنم،انگشتیم

 دست از سرم بردار  کنمیخواهش م _

 ندازه یگونه ام خط م یاز گوشه چشمم،رو یاشک  قطره

 ...شه یبه چشمام م رهیخ  یکم

 زد یچهره اش موج م  یتو   یکالفگ

 :گهیم  یآروم یو با صدا دهیم  رونیرو کالفه ب نفسش

 ی نکن لعنت هیگر_

که   شه یم  شتری ام ب  هیحرفش ،ناخودآگاه گر   ن یگفتن ا  با

پشت سرم    وار ی مشت گره کرده اش رو به د  شهیباعث م

 :بکوبه

  نکن ه یگر گمی دِ م_

 ب..باشِ..ه _
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 ومده ین ن ییپا  یبرو باال تا کس _

م   یسر رو   یحرف،با قدمها  ی وب  دم یتکون  ،تراس  تند 

 ...کنمیترک م

م  از  باال  که  ها   می اشک  یچشما  ر یز   ی رم،دستیپله 

 کشم یم

م  در  م   ثم یاتاق  باز  سرک   کنمیرو  اتاق    یو  داخل  به 

 ...کشمیم

 هنوز خواب بود خداروشکر 

 رم یو به سمت اتاق مونا م  بستمیاتاق رو آروم م  در 

م   یکوتاه   ی   تقه در  جواب  زنمی به  جانبش   یکه  از 

 ...شنومینم

درو باز   هیوال   کشمی م   نییرو به سمت پا  رهیدستگ  آروم

 کنم یم
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م  نگاهم  مونا  رو  وفته یبه  دست  به  کتاب  تخت    یکه 

 خوابش برده بود

 ...شمی و داخل اتاق م  دمیم رون یآسوده ب نفسمو 

فکر و ذهنم    کنم یم  یو سع  نمیش یم  وتریکامپ   زیم  پشت

 !شد؟ یرو مشغول درس کنم اما مگه م

 ...رفتیمغزم رژه م  یبه تک جمله هاش رو  تک

 !یفهم یم ی به زود گفت

 !؟ یچ  ی عن یحرفش  ن یا  یمعن  خب

 !گذره؟یفکرش م یتو  ی چ

 !ذهنش داره؟ یتو  ی دوباره چه نقشه شوم باز 

 بذارم  ونیدرم  یرو با کس  ان ی جر نی ا دم یترس یم

  دم یدردناکم رو با کف دست ماساژ م ی ها  قهیشق
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و    کنمی رو باز م  زیم  ید،کشو یترکی داشت از درد م  سرم

 کنمیقرص ژلوفن رو از روکشش جدا م 

آب رو پشت سرش    وانیو ل  ذارم یدهنم م  یرو تو   قرص

 کشمی سر م

  ی تا بلکه کم  بندمیوچشمامو م  ذارمیم  زی م  یرو  سرمو 

 بهتر بشه  ی سردرد لعنت نیا

 !...که در انتظارمه ی خبر بودم از سرنوشت شوم  یب  اما

 [14.02.18 09:52] 

#part37 

 رُهان 

 :کوبمی م زیم  یجام شرابم رو رو ی عصب

من،حرف از عالقه   یبه چشما  رهیاحمق خ  یاِ اِ دختره   _

 زنهیم  ثمی اش به م
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 ی خدا،اگه عاشقش نبودم،دندون هاشو تو   یخدا وند به

 ...ی کردم ول  یدهنش خورد م

 سوزهی دل المصب واسش م  نیکه ا  ف یح  یول

مراعاتشو کنم اما    د ی...با فهمهیهنوز  بچه اس...نم  گمیم

 !شهیانگار پُر رو تر م

 به چشمام بود  رهیحرف،خ  یب  الیدان

،باق  کالفه سکوتش  جا   هیشرابو    یمونده    ی از 

 : کشمیسرم

الل    ینجور یکه ا  کنم ی م  فی مگه دارم واست قصه تعر _

 !؟ یشد

 :شهیو به سمت جلو خم م   ده ی باال م ابرو

 س ی مزخرف ن یقصه   هی به  هی شک،شب یب_
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م  دلخور  درهم  نظرش،ابرو  تک   کنمیاز  کاناپه    هیو  به 

 :دم یم

تو   دمیهِه...با_ باشه...ازبس خودتو  مزخرف  تو   یواسه 

از عالقه و   یزی که چ   ی،غرق کرد  ی ابونیهرزه خ  یتن ها

 !یفهمیخواستن نم

م_ راست  بدن  ی گیآره،تو  و  تن  از  نباشم؟چرا  ...چرا 

 کشورت لذت نبرم؟ یدخترا

مگه بهشون    کنم؟ ی من به زور وادار به رابطشون م  مگه 

 کنم؟ ی تجاوز م

 !دنیسکس م شنهاد ی با کمال وقاحت پ   خودشون

 !ی مال از ین  ای  ی جنس  از یواسه ن  ا ی  حاال

 !،از طرف اوناست نه من  شنهادیپ  نیهرصورت ا  در 

 ...تلخ جامعه ی ها تیاز واقع رهیگی گُر م وجودم 
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غلطش،جوونارو به   یکه به خاطر فرهنگ ساز   یا  جامعه 

 ...کشونهی راهه م یب

که خانواده    یکه به خاطر فرار از  قفس   یجوون   دختران 

هوس باز   یچنگال مردا  ریکنن،اسی ها براشون درست م

 ...شنی گر م  لهیو ح 

س  یسرنوشت به  عاقبت  رهی م  یاهیکه  تباه  یو  به    ی که 

 ...شه یم  دهیکش 

 :المی فکر و خ ی رو ندازهیخط م   الیخش دار دان یصدا

چه کار    یخوای عالقه داره،م  ثمی به م  یدیحاال که فهم_

 ؟ یکن

 :کشم یلبم م  یگوشه   یدست 

قلب  یب   ی لیخ_ اون  داره،من  عالقه  که  کرده  که    ی جا 

 ..ارمیدر م  نهیجز من بتپه رو از  س  یبخواد واسه کس 
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  ی بدونم چطور   شهیپا داره!م  ه یخب پس هنوزم مرغت  _

 ؟ یمنصرفش کن  یخوایم

چشمام   یروز پرتنش و مزخرف،آرنجمو رو  ن یاز ا  خسته 

 :ذارمیم

 کردم یاز اول م  دی که با  یکار _

 ..شهی گفتنش بلند م ی چ یصدا

 و

 :زنمیلب م  یانسان ری غ  میتصم  نیاز ا  ی عصب من

 ...من بشه ی دست خورده   دیمال خودم بشه!با  د یبا_

 ؟ یمطمئن یکه گرفت  ی میاز تصم_

ا  یدون یم با  ک  یتو   نکار یکه  فقط   ونفرت    نهیقلبش 

 ؟یکار یم

 !ی دیکه بدتر از دستش م ینجور یا
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ه_ نم  چی به  کس    ذارم،ساحلیوجه  خودم    یمال  جز 

 ...شه

  نی جز ا   ی راه  یعن یاد، ی کنار ب  ا ی قضا  ن یمجبوره با ا  بالخره 

 نداره

 شه یو از جا بلند م کشهی م یکالفه ا پوف 

واسه داشتنش    نقد یداره که ا  یدختر چ   نی من موندم ا _

داره اما    ی و بانمک  ح ی...درسته چهره ملیکنیم   یپا فشار 

 س ی لوند وآس ن

اشاره    ه یکنم که با    دایواست پ   نو ی من هزار تا بهتر از ا  ایب

 ...بذارن ارتی کل وجودشون رو در اخت

ن  هیبا    رو    شمیم   زیخ   میحرکت  ام  کرده  گره  و مشت 

 یا صدا که چنتا از بشقاب ها ب   یکوبم،جور یم  زیم  یرو

 :شهیپرتاب م نی زم یرو یبد
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 ... خوب گوشاتو باز کن داداش،اگه فقط_

 :دمیاشاره ام رو مقابلش تکون م انگشت

د  ه یفقط  _ من    اتیچرند  نیا   گهی بار  خورد  به  رو 

 باال  زنهیسگم م یکه اون رو ،اونوقتهیبد

 !که؟ یگرفت

س   هی ب  گار ینخ  پاکت  گوشه    کشمی م  رونیاز  لبم    یو 

 :ذارمیم

ا_ هم  زون یآو   نو یدرضمن  که  کن  و    نیگوشِت  دختر 

فاسد جامعه،از شکم مادرشون فاسد وخراب به   یپسرا

 !ومدن ین  ایدن

 سازه یآدم بد م  هیروزگار ازت  ی گاه

 و  سازهیبدتر م  خانواده 

 !کنهی فاسد،خرابت م ی جامعه 
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 اما  بره یو از بد بودن لذت نم  ادی نم ای بد به دن  چکس یه

 کنهیروزگاره که به بد بودن اجبار ت م نیا

م   یی تو  پر  رو  فلک  گوش  ادعات  مجبور   کنه،اگه ی که 

نخون    ی!پس واسه من کُریزن یم  یبه هر کار   ،دستی باش

 ...حرفا پُره نی که گوشم از ا

 :ذارهی شونه ام م یو دست رو  شهیم کم ینزد  یقدم

 نداشتم داداش...شرمنده   نیقصد توه_

 :شمیم  شی آب  یبه چشما ره یو خ گردونمیسربرم

  ی بخواب  یبا هرکس   ی به بعد  خواست  نیاما از ا  ییمهم ن_

دل صحت    ل ی،قبلش  به  که  بپرس...اونوقته  رو  کارش 

 ...ی رس یحرفم م

 ...بامرام قیرف نی ا  ندازهیم  نییسر پا   شرمنده
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خوب  الیدان غرب  یپسر  فکرش  طرز  اما  با    یبود  و  بود 

ما خانواده  بدبخت   چوقتیدار،ه   ه یوجود  و    یطعم 

 بود...اما  ده یرو نکش  ی چارگیب

 ...بودم دهیبودم وهم کش  دهیهم د ی نوع منه

 ...گهیدارا و ندار باشه د  نیب ی فرق هی شهی هم  دی با پس

 :دمیم  رونیو دودش رو ب رمیگ یم گار یاز س ی قیعم  کام

 ...کارم اشتباهه دونمی فک نکن نم _

 ...اما دونمی خوب هم  م  برعکس

ام    نه ی و انگشت  اشاره ام رو به  سمت س  کنم ی م  سکوت 

 :رم یگیم

کَتِش   ی...متاسفانه حرف حساب تو نجاست یکارم ا   لیدل

 رهینم

 بار هم که شده از حقم نگذرم  هیواسه   خوام یم
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ا  هیواسه    خوام یم با  شده  که  هم  لعنت  ن یبار    ی روزگار 

 ...بجنگم

 ...باشه میزندگ می تصم ن یآخر  نیاگه ا  ی حت

 :کشهیم   یق یو نفس عم زنهیم  پلک

 ی راه،به بن بست نخور  نیا یکه تو  دوارم یام_

 ...قیکه بتونم،کنارتم رف ییجا  تا

 ...ادیکِش م یبه لبخند تلخ لبم

دارم ،ممکن    ش ی رو در پ  یراه سخت   دونستمیم   خودمم

ممکن    یل یبشم...خ  دهید  یبود در نظر ساحل آدم منفور 

  خواستم ی اشتباه بزرگ تر م  ه یبود اما من با    نیها درکم

 ... ببرم  نیاون ممکن ها رو از ب

 [15.02.18 13:19] 

      انت یاز جنون تا خ      
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#part38 

 ساحل 

 م یش یرَد م  ابونیاز خ   اطی وبا  احت  رم یگیمونا رو م  دست

 ...ندازمیم  ثم یبه ساختمون شرکت م ی نگاه م ی،  ن

 ی کیو فشار کوچ  کنمیدوشم جابه جا م  یام رو رو  کوله

 :دم یبه دست مونا م

 میداد یمونا،کاش قبلش بهش خبر م  گمیم_

  ی و دست منو به سمت در ورود  ده یابرو باال م   سرتقانه 

 :کشونهیشرکت م

نکرده،ب _ گوش  هی  میبر   ایالزم  بد   نجا یا  ی سر    م یآب 

 !اوضاع در چه حاله م ینی،بب

  نی وقت به حال خودشون گذاشت،ا   چ یه  د یرو نبا   مردا

 !حتیاز من به تو نص 
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 :دمیباال م یشانه ا  الیخ یو ب  خندم یم

 رش یگ  یخدا به داد شوهرت برسه،قراره چه اعجوبه ا_

 !ادیب

 :گمیلب م  ریز   یآخ   نهیش یبازوم م  یدستش که رو  ضربه

 ...المصب رو یدختر،کبود کرد یبش  لیذل  یاله_

 :زنهیدکمه آسانسور رو م خندهیم زیر 

م  نیا_ م   ثمی همه  خواهرش    ه ی  کنه،حاالی کبودت  بارم 

 !؟یریمی مگه؟م شهیم  یکبود کنه!چ 

وجود    یتو   ای ذره شرم و ح  هیدختر!    ییای ح   یب   یلیخ_

 س یتوئه بشر ن

باز شدن درب آسانسور،به    گهیم   ییبروبابا به محض  و 

به   یمردونه ا  ی خنده    یکه صدا  برهی سمتش هجوم م

 رسه یگوشم م
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  م یکن یآسانسور نگاه م   ی  گهی با تعجب به سمت د  هردو

خجالت زده سر   یپوش   ک یش   ی خانم و آقا  دن یکه با د 

 ...می نداز یم  نییپا

جا آروم و قرار داشته باشه،االن    هی  دهیکه ازش بع  مونا

ما زوم بود خجالت زده    یدونفر که رو  نیبا وجود نگاه ا 

 ...کردیم یشالش باز  ی شهیانداخته و با  ر  ن ییسر پا 

قرمزم دوخته    یاز اون، نگاهم رو به کفشا  ت یبه تبع  منم

 بودم

باز شدن در آسانسور،ا  به خانومانه ازش   ندفعهیمحض 

م قدما  م یش یخارج  با  م  یو  سمت  به    ی منش   ز یآروم 

د  میریم با  درهم   ،یمنش   ییبایز   دنیاما  هام  ابرو 

 ی خاص  یی با ینداشت اما ز   یاد ی ز   ش ی ...درسته آراشهیم

که دختر بودم دوس داشتم    یکه منه نوع   یداشت...جور 

 نگاش کنم  رهیخ نمیبش 
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،م   چطور  ا   ثمیشده  که    ی دخترها  نیبا وجود  خوشگل 

 !منه ساده..؟  ی گذاشته رو  ختن،دست یدور و اطرافش ر 

تعجب به مونا نگاه    خوره،بای که به پهلوم م  یسلقمه ا  با

 :کنم یم

 ؟یزنی م  ه؟چرایچ_

حرص  هی باال    دهیم  لمیتحو   یخنده  هام  ابرو  جفت  که 

 :رهیم

اس    قه یکه چن دق  ی کنیم  ری کجا س  یبدونم دار   شهیم_

 !؟یشد چارهی ب یمعصوم ن یبه ا ره یمث مجسمه خ

 ؟ یمعصوم_

 ه؟ یک گهی د ی معصوم

 :زنهیم  شی شونیبه پ یآروم  یو ضربه   کشهی م یپوف

 فلک زده اس  یمنش  نی باباااا....منظورم به هم یا_
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وبه    رهیگیتوجه به من ،دست منو م  یکه ب  گمیم  یآهان

 کشه ی م یمنش  ز یسمت م

مان  رهیخ از    تور یبه  مونا ،چشم  با سالم  که  بود  جلوش 

 :شهیو با احترام از جاش بلند م  رهیگیم  تور یمان

 زمیعز ی سالم مونا جان،خوب_

 بودم  دار ید  مشتاق

 دم یم  یکه سالم آروم   چرخه ی من م  یکنجکاوش رو  نگاه 

 یکه رو   ی و لبخند قشنگ  یسالم خال   ه ی  شه یو جوابم م

 نه یخوش فرمش میش  ی لب ها

 :زنهی لبخند م مونا

 که جلسه نداره؟  ،داداشیممنونم ،شما لطف دار _

بهشون اطالع    اطیاجازه بده،محض احت   یول   زمینه عز_

 بدم 
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 :شهیبه چشمام م  رهیوخ  ده ی تکون م  یسر مونا

  ؟یدَمَق   هیچ_

 ی چ یه_

دونم که فکرم مشغوله...اون    ی اما خودم م   ی چی ه  گمیم

ر گل و ورگل  ت   یاز دخترا  نمیرهان،ا  یها  ی باز   وونهیاز د

 نجا یا

 :رسهیبه گوشم م  ینازک معصوم یصدا

ا _ مهندس،خواهرتون  جناب   ف یتشر  نجا ی سالم 

 دارن...بله چشم

 :شهیبه مونا م رهیوخ  ذارهیرو م یگوش

 داخل دیی بفرما_

 کشه یو دست منو به سمت اتاق م  کنه یم  ی تشکر مونا
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ب   هنوز  که در اتاق    می برنداشته بود  شتریدو و سه قدم 

م   ثم یم ش  شهیباز  ظاهر  با  خودش  تو   کی و  مرتب    ی و 

 ره یگیچهار چوب در قرار م

 :نهیش یلب م  یمهربونش رو شه یمن لبخند هم دن ید  با

 !یاز ما کرد یادیسالم خانووووم...چه عجب _

ش   ن یا    از  خصوص   ن،اونم یریتوجه  به  جمع  مقابل  در 

 شهیدلم آب م  یتو   ،قندیمعصوم

 :رمیو به سمتش م  کشمیم  رونیاز دست مونا ب دستمو 

 ؟ یزم،خوبیسالم عز_

 :رسه یبه گوش م یمعصوم ی که صدا رهیگیم  دستمو 

سالمت   شاال یا_ مهندس،ش   یبه  ما    ین یریباشه...جناب 

 نشه  ادتونی
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ش   نیا لبخند  و  آروم  داره،ثابت    ین یریلحن  لب  به  که 

م   کنهیم ازدواج  بابت  از  ناراحت    چ ی ه  ثم،بهیکه  عنوان 

 به مَرد من نداره  یوچشم داشت  س، ین

 ....تر  یو لبخندم واقع   شهیبابت حالم بهتر م  نیا از 

که داخل    نطور ی وهم  گهی م  یباشه ا   ی درجواب منش   ثم یم

 :کنهی من حلقه م یدست دور شونه   م،یش یاتاق م 

 !نجا؟یا  نیشده که شما دوتا وروجک اومد  ی چ_

، حال و هوامون هم    م یبپرس  ی احوال  ه ی  می مونا گفت بر _

 شه یعوض م

 ده یبلند مونا گوشمو نوازش م یخنده   یصدا

  ؟بعدشم یمنو فراموش کرد  ی دیخان داداش،ساحل د _

 !لطفا   د یکم مراعات کن  ه یدختر مجرد حضور داره،  نجایا



359 
 

و بغل باز   رهیگی اش رو به سمت مونا م گهی دست د   ثمیم

 :واسش  کنهیم

 ی داداش دله  ز یوروجک که تو عز  ایب_

م  مونا لوس  تو   کنهی خودشو  خودشو  م  یو    ثم ی آغوش 

 ندازه یم

 داداش خودم   یحاال شد_

 :ده یواسه من باال م   ییابرو

عقرب،نم  یا_ فاصله    ن یب   یتونی زنداداش  داداشم  منو 

 !ها،گفته باشم  یبنداز 

 زنهیو خودش قهقهه م  گهیم  نو یا

 :کوبمی سرش م  یدستم تو  با

 ببند لطفا اون دهنتو _

 :زنهیسر هردومون م یرو  یو بوسه ا  خندهیم  ثمیم
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اندازه دوست    ه یرو به    ن،هردوتون یدلم  زیشما دوتا عز _

 دارم

م  سر تو   رمی گیباال  عشق  تموم  با  خ  یو  به    رهینگاهم 

 شمیچشماش م

 [16.02.18 13:51] 

      انت یاز جنون تا خ      

#part39 

 کنم ی و آروم درو باز م چرخونمیقفل م یرو تو  دیکل

م  نیماش  یخال   یجا چشمک  بدجور   الی خ  زد،بایبهم 

باال    یشونه ا  ال یخی رون،بیسام رفته باشه ب   دی شا  نکه یا

 شم یو داخل خونه م دم یم

صدا  یمحض   سکوت گرفته...با  فرا  رو   ی بلند  یخونه 

 :زنمی مامانو صدا م 
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 ماااامااااان...باااابااا_

  ی جواب  چ ی اما ه  زنمیبار  پشت سر هم صداشون م  چن

 ...شنومینم

سَرک  داخل خونه  با    کشمی م  ی آشپز  برگه    هیکه 

 شمیمواجه م   ادداشتی

رو  که یت   هی  فورا از  رو   و    دارم یبرم  نت یکاب  یکاغذ 

 خونم یم

دار _ بابات  و  ،من  روستا،مجبور    میریم   میسالم دخترم 

ب  م یشد به مونا    یترسیم   ییاز تنها  م،اگه یخبر بر  ی که 

ب شب  تا  عز   شت،مراقبیپ  اد یبگو  باش   ز ی خودت 

 مادر،خدا نگهدارت
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متنفرم اما متاسفانه   ییتنها  دم،از یم   رونیکالفه ب   نفسمو 

   فت یتنها بگذرونم ،کاش حداقل سام ش  د یامشب رو با

 ...نبود

  ی لیعموش دعوت بودن،خ   یهم که امشب خونه    مونا

م با  شهیبد  ،پس  بشم  ا  د یمزاحمش    ه ی   ییتنها   نی با 

 ...بسازم یجور 

م  زونی نا م  ی قدما  با اتاقم  با    شم یوارد   ه ی ولباس هامو 

راحت  خ  یلباس  م  یل یو  عوض    خواستم یکنم،می کوتاه 

ا فکر  با  اما  کنم  پام  خونه    یکس   نکه یساپورت 

 ...شمیم مون یس،پش ین

و به سمت آشپز خونه    کنمیسرم جمع م  یرو باال   موهام 

 واسه خودم آماده کنم یی مروین ه یتا   رمیم

 رو نداره  یکار  چی ه یتنهاس،حوصله    یوقت  آدم 
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م  ن یآخر   تابه ی و مشغول شستن ماه  جَوَمی لقمه رو هم 

 شمیم

 شهی بلند م میزنگ گوش یصدا

دستها  یآب  فورا گوش   زنمیم  میکَف  یبه  رو   یو  از    ی رو 

 دارمیبرم  نتیکاب

 اد یصفحه،لبم کِش م  یثم،رویاسم م  دن ید  با

 :کنمی رو وصل م تماس

 الو سالم _

 :دهیگرمش گوشمو نوازش م یصدا

 زم؟ یعز ی ،خوبیسالم خانوم _

 ؟ یهنوز شرکت ؟یممنون تو چطور _

 :کنه ی فوت م یگوش یرو تو  نفسش
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ر _ بهم  ها  تا    یساعت   هیخته، ی آره،برنامه  موندم  اضافه 

تند  انهیدرستش کنم    تونمی م  نم یبب تند  که  !مامان هم 

 عموت  یخونه   میبر د یکه با ا یزود ب  گهی م  زنهیزنگ م

 ...خستم  یواقع  یساحل به معنا ی عنی

صورتم   یجلو   یدست موها  هیو با    دمیم  هی تک  نتیکاب  به

 :فرستمیرو پشت گوشم م

برو خونه،فوقش فردا اول    ز،خبیفدات بشم عز  ی اله_

 صبح برو شرکت به کارت برس 

با_ ها،نم  د یامشب  بود  کنم،درست   ی چ  دومیتمومش 

ا  ستمیس  هو یشدکه   کرد،حاال    ال ی خی ب  نارویهنگ 

 ثم؟ی دل م زیعز ی،خودت چطور 

  

 :گزم یم لب
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عز_ ظرفا  ی خال  زم،جات یخوبم  رو   یداشتم  شامم 

 شستمیم

 س؟ ی ن ی؟کس ییشامم؟؟مگه خونه تنها _

اومدم،مامان وبابا رفته بودن روستا،سامم که    ی نه،وقت_

 فته یامشب ش

!خودم آخر شب  یامشب تنها بمون  شهیبابااا،مگه م  یا_

 ی نترس  یوقت  هیاونجا که   امیم

 :کشمی به صورتم م ی دست کالفه

ا  ثمیم   سی ن  از ین_ ا  نکهیجان،اول    ،بعدشم یخسته 

 توی شرکت تموم بشه  یکارت کِ سی معلوم ن

 ی خودتو به زحمت بنداز  خوادیزم،نمیعز  ترسمینم من

 ؟ یترس یواقعا نم_

 ...دم یترس یم
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به    خواستم یترس و دلهره داشتم اما نم  یواقع   ی معنا  به

 بشه تی خاطر من اذ

 به استراحت داره از یخسته شده ن   یل یخ امروز 

 :دمی جوابش رو م  ی لحن آروم با

م _ شم،االن  فدات  که    ال،بعدشمیسر  یپا  نمیش ینه 

اذ  س ین  از یخوابم،نیم ،خودتو  ساعت  چن    ت یواسه 

 به کارات برس،مزاحمت نباشم  ،برویکن

زنگ    ،بهمیدی ترس  ی وقت  هیاگه    ،پسیخانوم  ی مراحم_

 ساحلم؟  ام،باشهی بزن تا ب

 ...تیم مالک    ن یدلم از ا یتو  شه یقند آب م لو یک لو یک

 ی باشه چشم،مراقب خودت باش با_

 خوشگلم،خدافظ  بوسمتیچشم،م _

 ذارم یقلبم م ی رو رو یو گوش  کنمی رو قطع م تماس
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ب   دوس  امشب  ن  اد یداشتم  دلم  وجود    ومدیاما  با 

 نجا یا اد یراهو بکوبه ب نهمهی ،ا  شی خستگ

 شم یو مشغول ادامه کارم م کشمیم   یق یعم نفس

ب  یساعت   هی که  رو  یبود  دراز کش   یحوصله    دهیتخت 

 شدم  کار یمورد عالقه ام ،ب  ال یسر  یبودم،بعد از تماشا

در   میتصم اما  بخوابم  رو  هیاز    غیگرفتم  هم   یپلک 

 گذاشتن 

 شهیزنگ در خونه بلند م  یصدا

ن  ه ی،با    متعجب  وقت   ن یا  ی عنی ... شمیم  ز یخ  م یحرکت 

 باشه؟  تونهی م ی شب ک

 ره یگیشدت ترس و استرس،قلب نا آرومم تپش م از 

زده از کنار بالشت   م،شتابیگوش  امکیزنگ پ   دنیشن  با

 دارمش یبرم
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 کرد یم یبا روح و روانم باز  بیزنگ خونه،عج یصدا

و بعد از خوندن    کنمیرو باز م  امکی لرزون پ  یدستها  با

 دم ی م رونیرو ب نم یس  یمتن،نفس حبس شده تو 

 بود که نوشته  ثمیم

 ” باز کن درو “

 بشر حرف گوش کن نبود،بالخره کار خودشو کرد  نیا

 دارم ی برم یچوب جالباس  ی رو از رو ،مامان یرنگ  چادر 

 ندازم ی سرم م  یرو و

 کنم یم  ی رو ط اطی تند طول ح یقدما با

 چهی پیم   م ینیب  ری ز   ی عطر تلخ   یمحض باز کردن در ،بو   به

 ...تلخِ آشنا  هی

 ..ثمیجز عطر م ی تلخ  هی
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  ذاره یدر م  نیدرو ببندم که پاش رو ب   خوامی حرکت م  هی  با

 ..شهیو مانع بستن در م

 ره یوتپش قلبم باال م شهی حبس م  نهیس  ینفسم تو  

درشتِ رهان ،وجودم   بتی ه  دن یبا د   رمیگی که باال م  سر

 وفتهیبه لرزه م

 چه کار داره؟   نجای ا نیا

 موقع شب!؟  ن یهم ا اون

 نبود؟  ثمی داد،م امیکه پ ی کس  مگه

 خودش بود، از خط خودش  چرا

 !کرد؟ی چه کار م جا یپس رهان ا  اما

 شم یخشن و سردش م یبه چهره  ره یخ

 کجاست؟ ثمیم_
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 جمله بود ن یکه به زبونم اومد،هم یحرف  نیاول

ا   دلم به  م  دوار یام   نیفقط  که  با    ثم یبود  اما  باشه  هم 

 ...رهیروح از تنم م کنمی حس م  زنهیکه م یحرف

 [17.02.18 09:52] 

#part40 

 :رهیروح از تنم م کنمیحس م  زنهی که م ی حرف با

ن  یثم یم_ کار  سوپرا  س،امشبی در  زن    زیواست  دارم 

 ...داداش

 شه یبه قلبم فرو م یزی،انگار ت گه یکه م  یهر کلمه ا با

 لحن خونسرد و آروم  نی از ا ترسم یم

 ...تنومند کل یه  نینگاه سرد و مرموز ...از ا نیا  از 

 ...یبرادر شوهر روان نیا از 

  بذارم دستش بهم برسه دی نبا
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  دارمیبه سمت عقب برم ی نامحسوس قدم 

خودمو به خونه برسونم و در سالن رو از پشت    ع یسر   د یبا

 قفل کنم

 ...سنجمی رو م تیموقع

با در سالن    یاد ی ز   یبود و فاصله    اطی در ح  ک ینزد  هنوز 

 ...داشت

 ذارم یو پا به فرار م  رمیگی باال م چادرمو 

به در سالن   کنمی م  یبلند سع   یقدمها  با هرچه زودتر 

 شده   اد ی امشب ،فاصله ها ز   ن یبرسم اما انگار هم  یکوفت

ح   یصدا در  قدما  اط یبستن  بندش  پشت   ی و 

 شهی گوشم اکو م ی محکمش،تو 

 ه یو با    شهیدستهاش م  ریکه بازوم اس  رسهینم  هیثان  به

 :ره یگیحرکت از پشت در آغوشم م
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 کجا کوچولو؟_

 !از پسر خالته؟ ییرایچه طرز پذ نیا

،بدنم لرز    خورهیگرمش که به پشت گوشم م   ی ها  نفس

 :ره یگیم

 هااا؟  یخوایاز جونم م ی ...چیولم کن لعنت _

م   یرو  دستش  به سمت    نه یش یدهنم  خودش  با  منو  و 

 کشونهی خونه م

 بود   دهیفا   یکه مانع رفتنش بشم اما ب  کنمی تقال م   ی هرچ

 ی اصال توجه   دویکش ی منو دنبال خودش م  یپر کاه   مث

 ها و تقال هام نداشت  هیبه گر

دهنم   یاز جلو   م،دستشو یذار یبه داخل خونه که م   قدم

 :شهیو ازم دور م  دارهیبرم
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سرت    یی ،بالیبزن   ادیداد و فر  یاگه بخوا  ی عل  ی به وال_

  یکنن،گرفت   ه یآسمون به حالت گر  ی که مرغ ها  ارم یم

 !گم؟ یم  ی که چ

 راه نفسمو بسته بود یبد بغض

م  خودمو  فرار   گهی دم،د ید یته خط     نجا ی نداشتم..ا  ی راه 

 من آخر خط بود  یبرا

 :زهیری گونه ام م یرو یو قطره اشک  زنمیم  پلک

 نداشته باش  یتورو خدا بهم کار _

ه   ؟مگهیکن یم   تمی اذ   نقد ی ا  چرا چه  بهت   یتر  زمیمن 

 !فروختم؟

 شهی به چشمام م   ره یخ  نگاهش

 :شهیم  کمیو نزد کشهی م یکالفه ا پوف 

 زد؟  ییهرجا   دی رو نبا ی گفتم هر حرف ادتهی_
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 انه؟ ی  ادتهی

 :شهیم  کترینزد  گهید   یکه قدم  دمیسرتکون م  مظلومانه

جا   ادتهی_ نابه  پ  یتاوان سخت   یی گفتم هر حرف   ی در 

 !داره

 انه؟ ی  ادتهی

معنا  کهی بلندش،  ادیفر  از  هم،به  سر  ،پشت    ی خورده 

 دمی حرفش، سرتکون م د ییتا 

 ..ه  ادمِی.. ی ..مه..ب بخدااا... ادَ ی_

گوشه    یدست  م  یبه  ا  کشهیلبش  خوبه  لب   ریز   یو 

 ..کنهی زمزمه م

م  از  وحرکاتش  عادترسمیرفتار    ه ینبود،  ی..رفتارش 

 شدیم  دهیحاالتش د  ی،تو یخاص  یدوگانگ 

 :کنمیم   یگرفتن دستم،قالب ته با  
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 ی رهان،ولم کن لعنت  یچه کارم دار _

 ..کشهیتوجه منو به سمت اتاقم م  یاون ب  اما

 :اشک هام دست خودم نبود  زش یر  گه ید

من زن داداشتم،   یرُهان جون خاله ولم کن،آخه لعنت _

  یناموستم لعنت 

تو   ناگهان  پشت دست  م  ی با  از شدت    کوبهیدهنم  که 

 شمیرت م تخت پ یضربه رو

از   خوره،رنگیبه خون نشسته اش م  یکه به چشما  نگام

 پره یصورتم م

 شد؟  ی برزخ نقدر ی گفتم که ا ی چ  مگه

م   ی دست  لبم  خ   کشم یپشت  حس    ی س یکه  رو  خون 

 کنم یم
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مقابلم    ی ماتم رو به مرد روان  م،نگاه یاز دست خون  ناباور 

 دوزم یم

 من بلند کرد؟  یدست رو ی چه حق به

دست روم بلند نکرده    چکسیکه تا حاال جز بابا،ه   یمن

 بود

  دمی مُشتم فشار م یتو   چادرمو 

 :روح و روانم  یرو شه یسوهان م  صداش،

ه  ینم_ به  ا   چ ی خواستم  به  کار  اما   نجا ی عنوان  بکشه 

 ی خودت خواست 

 ..بهت فرصت دادم ساحل  ی لعنت منه

 :زنهیم نعره

 نه؟  ای دادم _
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هفته بهت فرصت دادم اما    ه یاتاق    نیهم  ی،تو   نجایهم

 !یالک  اتیتماس قطع شده و چرند   ه یجوابم شد  

 دارم؟  ی من باهات شوخ  یکرد فک

م  نیهم حرف  که  باز   هی با    زنهیجور  مشغول  دستش 

 شهیم  راهنشیپ یکردن دکمه ها

ب  نگاه ناباورم  و  در   نیمنگ  دستش  حرکت  و   لباش 

 نوسانه

 اره ی رو از تنش درم راهنش ی حرکت پ  ه ی با

بدن ش   منگا به  م  کهیت   ش یکه    وفته،چشم یو هرکولش 

 رفتار احمقانه اش  نیاز ا کنم ی درشت م

بپرسم چرا داره   خواستمیازش سوال کنم...م   خواستم یم

 .. ارهی لباساشو درم

 ..اما
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 د یچرخیچرا زبونم به گفتن حرفام نم  دونمینم

 الل شده بودم  انگار 

 :رسهیبمش دوباره به گوشم م یصدا

 !ی لعنت یساحل...مجبورم کرد یمجبورم کرد _

 ره یو دستش به سمت کمربندش م گهیم  نو یا

دو  نیا   دنی د  با برق  وصل    ستیکارش،انگار  بهم  وُلت 

م  کننیم زبونم  قفل  به حرف   یو طوط   شکنهی که   وار 

 :امیم

 ؟  ی__کنیار  م __چه ک ی__هان دار __ُر_

به چشمام    رهیلحظه خ   ه یلکنت وارم،  یصدا  دن یشن   با

 شهیم

 ..انگار 

 که دلش برام بسوزه اما  انگار 
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بعد   با عقب   ش،وحشتیحرکت  سمت  به  خودمو  زده 

 کشم یم

  یرنگ   یشلوارشو در آورد و فقط با شورت مشک  ی لعنت

 ومد یکه پاش بود به سمتم م

صورتم   یتن لختش،وحشت زده دستامو جلو   دنید  از 

 :رم یگیم

 ونش  کید__ا بهم نز__رو خد__نهههه....تو _

 ر ید  یلیساحل،خ  ره ید  یل یخ گه ید_

 کنه یحرکت از دورم باز م  هی و با   زنهیبه چادرم م یچنگ 

د   به ام،نگاه    یپاها  دنیمحض  پوشش  بدون  و  لخت 

 نه ی ش یچشمام م یو متعجبش تو  ره یخ

تر و   ق یاخمش عم  هی به ثان  هی فکرش بود که ثان  یتو   یچ

 زد؟؟ یم یرنگ پوست  صورتش به قرمز
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م  زنهی م   مه یخ  روم رو  لرزونم  انگشت هاش    ون یو فک 

 :ده یفشار م

م _ امشب  هم  یجلو   یخواست یهه  با  راه   نیاونم  وضع 

 لخت؟  یپاها  ن یهم ؟بایبر

 مگه نه؟  شهیتخت ختم م ن یبعدش به هم حتما 

 [17.02.18 09:52] 

#part41 

 ...کش یستریاز رفتار ه کنم ی م هنگ 

انگار که    ای چرا لعنت  شد؟یاشکم خشک نم  یچشمه    چرا

 !ختند؟ یر یم  رونیمسابقه گذاشته باشن،از چشمم ب

 :بندمیبلندش،چشم م اد ی فر یصدا با

 ... جواب منو بده ساحل_

 ختم بشه مگه نه؟   نجای تهش قرار بود به هم حتما 



381 
 

 حرفاش نداشتم  یبرا یجواب

 داشتم هااا ی عنی

ب  اما و جرأت  کُفر  انشیقدرت  ندادنم  از جواب   ینبود 

 زنهیلباسم چنگ م قه یو به   شهیم

 ده یتنم جِر م   یحرکت لباسمو تو  ه ی با

بدنم   یهامو جلو و دست   زنمیم  غیهام،ج   نه یس  دنی د  با

 رم یگیم

 دم یلرز یترس و استرس م  از 

رکول کجا و من ه  ن یمانع حرکاتش بشم اما ا  خواستم یم

 کجا  زهیم  زهیر 

 :نهی ش یلبش م  یدوباره رو   شیی کذا شخندین

 اصال ناراحت نباش خب؟ _

 ام یامشب از خجالتت درم خودم
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 دارهی و جفت دستامو باال سرم نگه م گهیم  نو یا

ومن حس    شهیکنده م   م،قفلشیتور   نیسوت  دنیکش   با

 ...تنم نمونده یتو   یجون  گهید  کنم یم

 ...برق داره نگاهش

 فهمینگاهشه که منه احمق نم یتو   یزیچ  هی

مُرُوت    ی نامرد، ب   ن یاما انگار ا  زنمیم   اد یداد و فر  اونقدر 

 حرفا بود ن یتر از ا

م   یرو درازم  ه  کنه یتخت  تموم  رو  کلش ی و  من    یرو 

 ندازه یم

تا مانع جُفت و لگد هام   کنهی پاهاش قفل م  ونیم   پاهامو 

 بشه

 ی ش ینکن بچه،امشب مال من م  تیخودتو اذ  نقدر یا_

 :زنهیبه نگاه مات من آروم لب م رهیو خ   کنهیم  یمکث 
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 ی ش یتمام و کمال مال رهان م  گهی نه امشب،بلکه د_

 یعقد رو بهم بزن  ن یا   یراحت تر بتون  ینجور یکنم ا   فک

 مگه نه؟ 

 ی وحشتناک   یو در جواب حرفاش قهقهه    گهی م  خودش 

 زنهیم

 زد یم  رونیب  نمیانگار داشت از س   قلبم

 زد؟ یحرف م  ی چ از 

 اره؟ ی سرم ب یی بود مگه چه بال  قرار 

 ...ترسمیم  من

 ...ترسمیمرد م  نیمن از ا اااا یخدااا

رو    ی حرفا  هنوز  صورتش  که  نکردم  حضم  رو  قبلش 

 ....ذارهی لبام م یو لباشو رو کنه یم  کینزد

 مونهیبرام نم ی نفس  گه ید کنمی برخورد لباش،حس م با
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 ...شمیقاب عکس م هی به   رهیخ  یاشک ی چشما با

تو   ی عکس   قاب من  زندگ  یکه  مرد   می آغوش 

  ی دست و پا  ری ،زنش داره ز   خبره یکه  االن ب  یبودم...مرد

 ...ده یبرادرش جون م

 :شهی ذهنم مرور م یتو   صداش

 ” شدم  دهیبه سمتت کش  تیبه خاطر پاک من“

 ...زنهیبه گلوم چنگ م  یبد بغض

سامم   نیو به چهره دلنش   رمی گیم   ثممیم  یاز چشما   نگاه

 ...دوزمیم

 داشت مان یا  میکه به پاک یبرادر 

 اد یم  ادمی  حرفاش 

 ” خواهر و مادرم پاکن دونمیکه م  نه یا می دلخوش   تنها“

 االن پاکم؟ ی عنی
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 سام؟   ییکجا آخ

 ی که منو نجات بد یداداش   ییکجا

  گرفته بودم یحرفاتو جد کاش 

 ...گرفته بودم..کاااااش یرهان رو جد کاش 

 گمی لب م ریز  ی ،آخ ره یگی که از لبم م یگاز  با

 شم یم ره یصورت مرد منفور مقابلم خ به

 چشماشو بسته؟  دنیموقع بوس  چرا

لبم   یدست و پاش بودم،زبونشو رو  ریعروسک ز   هی  مث

 کنه یم   دنی و شروع به مک  کشهیم

 شهی م  شتریهق هق من ب زنهیکه م یهر مک  با

نفس    تونمیکه م  داره،اونوقتهی لبم برم  یکه از رو  لبشو 

 تازه کنم 
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 گزم ی لبمو از درد م شی با حرکت بعد اما

م  یگود  ی تو   صورتشو  فرو  گازا  کنهیگردنم   یزیر   یو 

 ره یگی ازش م

 ..دهیو گازاش،حال تهوع بهم دست م  دنیمک از 

 نجاتم بده؟ سی ن یکس  چرا

 خداااا؟؟  چرا

س  دستش به   یها   چهیماه   رسه،ناخودآگاه یم  نمیکه 

 شهیبدنم منقبض م 

  ی و بدنش رو رو  دهیانگشتاش فشار م  نی ب  نمو یس  نوک

 ماله یبدنم م

س  سرشو  سمت  بوس  برهیم   نمی به  مشغول  و    دنیو 

 شه یم  دنیمک
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دوَران  زبونشو  س  یبه صورت  بعد    چرخونهی م  نم یدور  و 

 ره یگیازش م یزیر  یگازا

م  نم یس  یرو  از  شکمم  سمت  لحظه    ره یبه  هر  من  و 

 نم یب  یتر م  کی خودمو به مرگ نزد

 اره یو از پام در م  ره یگیطرف شورتمو م دو

 ولم کن زتیرهان جون عز_

واسه مانع کارش    یتوان  گهیکرده بودم که د   هیگر  اونقدر 

 نداشتم 

ها  ن یا  یرو  بندم ی م  چشم ها..لحظه  نفرت    ییلحظه 

 گرفتی ازم م مو یکه پاک  یزیانگ

 کنم ی پام،هراسون چشم باز م نی ب یسفت  ز یبرخورد چ با

 ؟؟ ی..اشک نه یش یم  شی نگاه اشک یماتم تو   نگاه

 انهی   دمی درست د نم یتا دوباره بب زنمیم  پلک
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 رو؟؟  ش یاشک  یباور کنم چشما ی عنی

فک کردن به    کنه،فرصتیکه به بدنم وارد م   ی فشار   با

 ره یگ یرو م شی اشک یچشما

 کنمی که از درد ناله م ادهی فشارش ز  اونقدر 

 ،پاشوووو یآخ لعنت_

 کرد ی توجه به حرفم،حرکاتش رو تند تر م  یاون ب  اما

 زد؟ ینم یحرف  چ یه  چرا

 رابطه سکوت کرده بود؟  یتو  چرا

اما با    ره یگیم  یولبامو به باز   شهیبه سمتم خم م  دوباره

 کشمی از ته دلم م   ی غیخل رحمم،جفرو رفتن آلتش دا

 کنه یگلوم خفه م  یکه با لباش صدامو تو 

 ..کشمی م  درد
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و ناخن    زنمیکه کمرش رو چنگ م   ادهیدردش ز   اونقدر 

 کنمیگوشت کمرش فرو م  یبلندم رو تو  یها

 ره یاز تنم م  زنه،جونیکه م یهر ضربه ا با

 ی آه ها  یکه صدا  شهیم  ادی ضربه هاش اونقدر ز   شدت 

 رسه یکِش دارش به گوشم م

حال از   یقرن گذشت،ب  هیمن    یکه برا  قهی از چن دق  بعد

 ره یروم کنار م

 ..که ارضا شده دم ی پام،فهم  یال  یس یخ  با

 بندم ی و چشمامو م کنمی م گه یچفت همد   حال،پاهامو یب

 تموم شد گه ید

 ازدست دادم  مو یدخترانگ

 ..ازدست دادم مو یپاک

 ..ستمیاون ساحل پاک ن گه ید
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 ..شدم نجس 

 ..آره

 ..تموم وجود من نجاسته  االن

 من همخواب برادر شوهرم بودم   االن

بهم تجاوز کرد که نسبت برادر   ی مرد  ش یچن لحظه پ   تا 

 کشهی م  دک یشوهرو  

 رم یفرو م ی خبریاعماق ب  یوتو  شهیبسته م چشمام 

 [18.02.18 18:11] 
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 رُهان 

رو  با از    فش یبدن ظر  یبسته شدن چشماش،هراسون 

 رم یکنار م

 :زنمیبار پشت سر هم صداش م چن
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 ساحل ...ساحل جان _

 !یباز کن لعنت  چشماتو 

  خدااا  ااای

بد  هوشیب  چرا اتفاق  الل  زبونم  واسش    یشد؟نکنه 

 ...وفتهیب

و به سرعت تنم   دارم یتخت برم  نیی لباسامو از پا  کالفه

 کنم یم

 شه یبلند م میگوش یمحض بستن کمربند،صدا به

 رون یرو ب  ی گوش  برم ی شلوارم فرو م  ب یداخل ج  دست

 کشم یم

و   دمی م رونیحبس شده امو ب  ال،نفسیاسم دان دنید با

 کنم ی تماس رو وصل م

 بله؟_
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 :رسهیبه گوشم م  شی جان ی آروم و البته  ه یصدا

 شد رهان؟  ی چ_

از    رم ینگاه بگ  کنمیم  یو سع  نم یش یساحل م  ی پا  کنار 

 رنگ  یی مو یل ی روتخت یخون رو  یلکه ها

دان_ کنم  کار  رفته،چه  هوش  از  شد،اما    ال؟ یتموم 

 وفتهیواسش ب  یاتفاق بد ترسم یم

 هم معلوم بود  یاز پشت گوش ش یعصب  یها  نفس

 !هوووم؟ وفته؟یقراره براش ب نمی مگه اتفاق بدتر از ا_

  ت یموقع  نیا  یبارش نکنم،تو   یچار یل  هیتا    گزمیم  لب

 انداختنش قوز باال قوز بود که یت

 !؟ یبس کن شهیم_

 !ی برداشت   حتی اونوقت تو باب نص   سی حالم خوش ن  االن
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آب    یکه بهت دادم رو تو   ییاون قرص ها   ،پاشو یاوک_

تو  زور  به  کن،بعد  بر  ی حل  آرام    ش ی کی،  زیحلقش 

 درده  ن یتسک  یاش برا گهید   یک یبخشه،

 ده یسر نرس  ی دست بجنبون تا کس  فقط

 رهان؟  باشه

اون    کنمیم   یو سع   کنمیدستم جابه جا م   ی رو تو   یگوش

 بکشم رونیشلوارم ب  بیدوتا قرص رو از ج

تنهاش    نی با هم  تونمینم   یباشه،ول _ و روز خراب  حال 

 بذارم

 ام ی بعدش م مونمیم  ششیپ گه یساعت د م ین هی

 یخودت رو هم بخور  ی باشه، پس قرص ها_

 الفع_
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م  فورا قطع  رو  ل  کنمی تماس  رو  وانیو  رو   زیم  یآب 

 دارم یبرم

لباش    کینزد  وانو یو ل  کنمیقرص رو داخلش حل م   دوتا

 برم یم

موضوع منو     ن یوا  دادیاز خودش نشون نم  ی واکنش   چ یه

 ترسوند یم

تا بلکه بهوش    پاشمیصورتش م  یمقدار از آب رو رو  هی

 :ادیب

 ...زمیساحلم...ساحل چشماتو باز کن عز_

م  ه یتک   دستمو  سرش  ما  کنم یگاه  رو    وان یل  عی و 

 زم یر یآروم،داخل دهنش م

 کنه یقلبم روشن م  یتو  ی دی پلک هاش ،نور ام لرزش
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که    فه یاما صداش اونقدر ضع  خوره یلرزونش تکون م  ی لبا

 ی لباش ببرم تا بفهمم چ  کی،گوشمو نزد  شمیمجبور م

 گه یم

 ن__مکم کُ_داش کُ__ام...دا_س _

 رهی گ یحرفش قلبم م  دنیشن با

خواست...لعنت   ی واسه نجات،از برادرش کمک م  عشقم

 ...به من

 ..ثمیبه م  لعنت

 نقطه رسوند نیکه منو به ا یبه روزگار  لعنت

م   یدست  ام  کرده  عرق  صورت  بلند    کشم یبه  جا  واز 

 شمیم

  ..بسته اش نشون از خواب آرومش داشت یها پلک

 :بوسمینرمش رو م یو گونه  شمیم  خم
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 ...شرمنده ساحلم_

  ره یدلم ضعف م  خورهیمعصومش م   یکه به چهره    نگام

 براش

  کشمیبدنش م ریرو از ز   ی و روتخت برمی جلو م  دست

کف اتاق   ی خون،عصبان  ی اون لکه ها  ی دوباره    دن ید  از 

 ندازمش یم

 تنش کنم   یتا لباس مناسب   رم یسمت کمد لباساش م  به

عروسک  یت شلوار   و  ز   یشرت  ست    یها  ریولباس 

 دارم ینفشش رو برمب

 کنهیعطر تنش مستم م  شمیکه م  کشینزد

تا نگام    کنم یام رو م   یلباساش،تموم سع   دن یپوش  ن یح

 وفتهین زشیبه اندام هوس انگ
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که بود ،تموم لباساش رو تنش    یبا هر جون کندن   بالخره 

 ندازم یروش م  ینازک ی و پتو  کنم یم

 شدیسخت م  ی لیام خ زه یساحل،کنترل غر کنار 

 ش ی و نبوس ی عشقتو ببن شهیم  مگه

چشم    یو بخوا  ی ن یرو بب  زش یاندام هوس انگ  شه یم  مگه

 !ازش؟ ی کن یپوش

 ...شهیخدا قسم که نم به

 ...سخته 

 ...سخت ی لیخ

 رابطه ام با جنس مخالف بود  ن یاول نی که ا  یمن  اونم

 ...نیو آخر نیشد اول  ساحل

 دندونمه ر یز  بی،عج ن یریش  یرابطه  ن یا طعم
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 به اجبار بود گرچه

 د ی مهم دل منه که به خواسته اش رس اما

 مونه ی مال منه و مال من م ساحل

موها  یچنگ  برداشتن   زنمیم  شونمیپر   یبه  با  و 

 رم یسمت آشپز خونه م  ،بهیروتخت 

شوئ   دِر م   یلباس  باز  تخت   کنمیرو  رو  داخلش   یو  رو 

و داخل   کنم ی م  ی از پاک شدن لکه ها،آبکش   ندازم،بعد یم

 ...ندازمشی خشک کن م

تا    ذاشتم،ممکن یاز خودم به جا م   یاثر   ج ی ه  دی نبا بود 

 سر برسه ی کی قبل از به هوش اومدن ساحل،

تخت جداش    ی از رو  ی و  کم  ذارم یکمرش م  ریز   دست 

 کنم یم
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و دوباره سر   کنمی تخت پهن م  ینم دار رو رو  یروتخت 

 گردونمش ی اول،برم یجا

 ...شمیم  حشیبه صورت مل رهیخ  یکم 

جنون وار دوستش    نقدر یداشت که من ا  ی دختر چ   نیا

 داشتم 

از هر دختر  یمعمول  زشیچ  همه نظر من  در  اما    یبود 

 باتره یز 

ها  ی حت جنده  اون  دان  یی از  نظر    الی که  در  برام 

 ...گرفتیم

ز   اونا وجود  اشون،ه   ره یخ  یی با یبا    ی تی جذاب  چ یکننده 

 من نداشتن یبرا
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ن   یوجه حاظر نبودم حت  چی به ه  ومن  از یبه خاطر رفع 

لمس    یجا  نیتر   کیانگشتم،کوچ  یجنس  رو  بدنشون 

 کنه

 شدمی فقط با ساحلم آروم م  من

 !...و بس  نیهم

نکرده    یی و مراقبم که خدا  نم یش یکنارش م  ی ساعت   هی

 حالش بد نشه 

خسته و    یر،صدایگ   غامیپ  ی رو  رهیتلفن که م  یصدا  با

 رسه یسام به گوشم م یگرفته 

آبج   ییساحل،کجا _ م  ؟من یتو  ده    گه ید   ن یتا 

 رم؟ یبگ  یالزم ندار   یزیخونم،چ

 خونه  اد یسام داره م  پس
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  یمشکوک  زیتا چ   ندازم یدوباره به اطراف اتاق م   ی نگاه 

 جا نذاشته باشم

  ی و رو   کنم یتخت پرت م  ری جر خورده رو ز   ی ها  لباس

 زنمیم   مهیبدنش خ

ا  دوارمیام از  تر  باشه که چ  نیعاقل  به سام    یزیحرفا 

 نگه

م   یلبا   یرو  لبامو  م  ذارمی داغش  آروم  و    بوسمشیو 

 زنمیم  رونیاز اتاق ب  ع یسر

 [19.02.18 16:40] 
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 ساحل 

 کنم ی خسته ام رو باز م  ی،چشما  ونیزیتلو   اد ی ز   ی صدا  با
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از اطراف نداشتم،انگار که چن ساعت اصال   ی درست   درک

 نبودم  ای دن نیا

 ..دمی قورت م ی دهنم رو به سخت بزاق

که    یریتخت بلند بشم اما با ت  یبه خودم تا از رو  ی تکون

 شه یلبام خارج م نیاز ب یآروم   کشه،آخیدلم م  ریز 

 ندازم ی تنم م  یبه لباسا ی گُنگ نگاه

 دم؟ یپوش  نارویا ی ک من

 ومده بود رهان ا شبی...د شبید

 کشه یم  ر یقلبم ت شبید  ی صحنه ها یآور  اد ی  با

 آشغال بهم تجاوز کرد   اون

 نامرد به زن برادرش تجاوز کرد  اون

من   به به    یناموسش...به  آزارم  حاال  تا  مورچه    هیکه 

 ده ینرس
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 خداااا  یییوا

 دم ی دستام فشار م ون یم سرمو 

 بدم؟  یرو چ  هی جواب بق  حاال

 لعنت بهت رهان  آخ

 یکرد اه ی س مو یبه وجود نحست که زندگ لعنت

 زه یریگونه هام م  یاشک رو ی ها قطره

 دیترکی داشت م دلم

 زم؟ی به سرم بر یچه خاک   حاال

 بدم؟  یرو چ  ثمی م جواب

 خانواده امو  جواب

 ره یکه آبروم م  یییوا

 چشماشون نگاه کنم؟  یتو  ی چجور  گه ید
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 ستم؟ی دختر ن  گهیبرم بهشون بگم د ییچه رو با

 بال سرم آورده؟ نیا  یک بگم

 !رهان

 کنن یباور نم اونوقت

بال رو سرم آورده   ن یکه ا  یکس   کننیباور نم  ایلعنت   نیا

 رهان باشه 

  کنهیقبول م رتشیغ ثمی!مگه میبعدش که چ  حاال

 ذاره؟ی سام رهان رو زنده م   مگه

 شمیم  وونهیخدا که دارم د   یییوا

 کنهیخانواده به پا م  یموضوع آشوب تو  نیا

 کنن ی بدکاره بهم نگاه م ه یهمه به چشم  گه ید

 شکنه یرو بگو،کمر مَردم م  ثمیم  آخ
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 نحس رو بفهمه ان ی جر ن یا  یوقت  اد یبه روزش م چه

  یی که جا  خوردنیمغزم وول م   یتو   یافکار منف  نقدر یا

 واسه منطق وآرامش نبود 

 :شمیشوک زده م رسه یبلند سام که به گوشم م یصدا

 !دختر ،حوصله ام سر رفت گه یساااحل پاشو د_

 !سام خونس؟  مگه

تو من رهان  کردم  فکر  تلو   ی...من  تماشا    ونیزیسالن 

 کنه یم

تا سر از ماجرا در    نه یبب  تی وضع  نیکه اگه منو با ا   آخ

 ع یس،سریول کن ن   ارهین

خون روش   یها،چرا پس لکه    کنم یم   ی به روتخت  ینگاه 

 !س؟ ین
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که رو   فهممیکه با نم دار بودنش م  کشمی روش م   دستمو 

 رو شسته یتخت 

 ده یکش  نجا یخوبه عقلش به ا باز 

ب  وگرنه از  اتاقم و    یتو   ومدیشدنم سام م   دار یاگه قبل 

 بود  الی واو د یدی خون هارو م

بدبخت   با رو  یهزار  م  یاز  بلند  دلم   شم،کمرمیتخت  و 

 د یکش ی م  ریبدجور ت

تموم وزنش رو روم انداخته بود،انگار نه انگار که    ی لعنت

دردناک،وجودمو   یاون لحظه ها  یادآور یمن دخترم،با  

 ره یگ یم ی لرز محسوس

 ...بود،همش درد بودُ درد یبد  یل یخ لحظات 

 خت یر  ثم یزهر خودشو به م  بالخره
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انتقام   ی ب   با اش  خانواده  ،از  بدبخت   منه  کردن  آبرو 

 گرفت 

م  ریز   یدست  قدما  کشمی چشمام  با  اتاق   ی و  از  آروم 

 رم یم  رونیب

 لم داده بود  ون یزیتلو  ی روبه رو سام

 :کنم یم  یو سالم آروم  شمیم  کشینزد

 سالم داداش _

شن  به تلو   دنی محض  از  ،نگاه  و    رهیگ یم  ونیز یصدام 

 :شهیبه چشمام م ره یخ

 که یکوچ  یماهت آبج  ی سالم به رو_

 چشمات قرمزه؟   ؟چرایخوب

 :دمی و با تته پته جواب م  شمیم هول

  م__ختی،قطره ر  کردیمام درد م__چش_
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 :ده یم  ون یزیو نگاهشو دوباره به تلو  گه یم  یآهان

 کجان؟  نایمامان ا_

 که اومدم نبودن،رفتن روستا  روز ید_

م   آنچنان  سمتم  به  م  چرخونهیسرشو  احتمال    دم ی که 

 گردنش رگ به رگ شده 

 ؟ی تو تنها بود شبید  ی عنی_

 :گزم یم لب

 آره _

  ی اصال چرا تو نرفت  ا یشت؟یپ   ومدنیمونا ن  ا ی  ثمیچرا م _

 خاله؟  یخونه 

 !آخه دختر؟   یچرا خونه موند  یترس یم  ییکه تنها تو 

 سرم  یرو شهیدختر ،پُتَک م ی کلمه
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 ستم یدختر ن   گه یداداشم که د  یکار  ی...هه کجادختر

 !ترسمینم  گهی بهش بگم د خواستم یم

 سرم اومد  دم ی ترسیکه م  زییچ از 

 نداره  ییترس واسه من معنا  گه ید

 بزرگ شده  گهیکوچولوت د ساحل

 بترسه  دی نبا گهی زن شده...د گه ید

دلم ،آروم    یتلنبار شده تو   یهمه ، حرفا  ن یا  ی به جا  اما

 :گمیم

تا د  ثمی،م یبرن مهمون  خواستنیم_ شرکت   روقتی هم 

 اما من نذاشتم  اد یب خواستی وجود بازم م ن یبود،با ا

 بزرگ شدم داداش  گه ید

 ترسمینم گه ید
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 ده یجمله ام،بغض گلومو خراش م نی گفتن آخر  با

و راهمو    زنمیم   ینگاهش،لبخند مصنوع   ریفرار از ز   یبرا

 کنمی به سمت آشپزخونه کج م

 نگاه به چشماشو نداشتم  طاقت

 که در نظر سام بودم   ستمین ی اون گهید  من

ننگ بزرگ،خودم از وجود خودم حالم    نی با وجود ا  االن

 خوره یبهم م

تا بلکه    کنمینبات واسه خودم درست م   ی چا  وانیل  هی

 آروم بشه ی دل درد لعنت نیا

 بود  میل جسمخراب تر از حا   میروح حال

 نداشتم  یراه فرار   چی اما ه   زدمیبرزخ دست وپا م   ونیم

 ه یکارا چ  نی هدف رهان از ا دونستمینم
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رو  یوقت  چرا نکردم،دست گذاشت    ی به حرفش گوش 

 آبروم 

بال    ن یاون حرف من،باعث بشه ا  کردم یفک نم  چوقتیه

 اره یرو سرم ب

 زدم یو اون حرفو نم  شدمیکاش الل م  یا

سام رو  ای  ثمیفته،میاتفاق ب نی ا نکهیاصال قبل از ا کاش

 کردم ی رهان مطلع م دی از تهد

انجام    خواد یم  ی فیکث   ن یکار به ا  دونستمی احمق نم   منه 

 بده 

نم  چ ی ه  به فکرشو  خودش    کردمیوجه  برادر  به  بخواد 

حرفا بود    نیکنه اما متاسفانه رهان لجن تر از ا  انت یخ

 کرد به برادر خودش هم رحم ن ی،اون حت 

 که مغزم در حال منفجر شدن بود  یییوا
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و به سمت اتاقم پا تند    کشمیجا سرم   هینبات رو    یچا

 کنم یم

با   دونستمیم اما  از رفتار سردم تعجب کرده  االن سام 

 شمیم  خکوبی سرجام م زنهیکه م یحرف

 [20.02.18 20:24] 

#part44 

 شم یم  خکوبی سرجام م زنهی که م ی حرف با

 ؟ یشده که دَمَق  ی چ_

 خوبم  یچ _یه_

خوب    یل یخ  شه،ومنیام م  دهیبه صورت رنگ پر  رهیخ

 نمیبی نگاهش م ی ن ی ن یرو تو   د یشک و ترد

 !من خودم ذغال فروشم بچه_

 بدم،  یجوابشو چ دونستمینم
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 بگم که دست از سر منه بدبخت برداره ی چ

مهربون رو    یاد ی برادر ز   نیا ی نگاه کردن به چشما  یرو

 نداشتم 

 شم یمحبت و توجهش خجالت زده م از 

 داداش   سی ن ینگران یکم حالم گرفته اس،جا  هی_

 شمیوارد اتاقم م یو بدون حرف اضافه ا گمیم  نو یا

 زم یر یمحض بستن در،مث آوار فرو م به

 زه یر یسردم م  ی گونه ها یهام رو   اشک

 رم یگ یبغل م یو زانوهامو تو  دمیم  هیبه در تک سرمو 

 سوزهی واسه خودم م  دلم

 سوزهی م اهم ی واسه بخت س دلم

 دم یچش ی رو م یداشتم طعم عاشق  تازه 



414 
 

به محبت ها  تازه اما    شدمیخاصش وابسته م  یداشتم 

 برگشت میچه زود ورق زندگ

 از مردم بگذرم  دیزود با  چه

م  ی ثمیم  از  ،انگار    کنمی که حس  نباشه  از    کهیت   ه یاگه 

 شهی قلبم کنده م

 کنم یگلوم خفه م  یهِقَم رو تو  هِق

 مبادا صداش به گوش برادرم برسه   تا

تموم فکر و ذهنش حال   دونمیاالنم م  نیکه هم   یبرادر 

 ...خراب منه

بلند   یشه،بیکه بلند م  میزنگ گوش  یصدا از جا  حال 

 دارم یبرم زیم  ی رو از رو یو گوش  شمیم

عج  دن ید   با ناشناس،ترس  رخنه   یتو   یب یشماره  دلم 

 کنه یم
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 کنم ی و تماس رو وصل م زنمیم  ا یبالخره دلمو به در  اما

 بله_

 :کنهیم  یته دلمو خال   یبم رُهان،به آن  یصدا

 ؟ یخوب_

 و تمام؟  یخوب  هی  ن؟یهم

زنگ    ییبعدش با کمال پررو   ی کن  یدختر باز   هی  ندهیآ   با

 ؟ ی احوالش رو بپرس یبزن

 !ه یو ناموس پرست یچه نوع جوون مرد   گهید  نیا

 کلمه نحس  ن یا دن یاز شن دهیگلمو خراش م  بغض

 اد یجمله به زبونم ب  ه یتا بتونم فقط  دم یم  جون

 !کارتو بگو _
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م  تموم سکوت  وجودم  وپود  صدا  کنهیتار  منفور   یتا 

 نامرد پشت خط رو بشنِوه 

  د یکه با  ی!بفهمیطرف  ی که با ک  یکارو کردم تا بفهم   نیا_

 ی حرفم احترام قائل بش  یبرا

 هم زنگ نزدم که نبش قبر کنم  حاال

  یی واسه جدا  لی دل   ه یزود به فکر    ی لیبگم،خ  خواستم یم

خ که  م   یل یباش  ا  شهیبد  بخوام  من  رو   ل یدل  ن یاگه 

 واسش مطرح کنم

 مفهومه؟ 

 رو  یوقاحت  و نامرد نهمهیعوق بزنم ا خواستمیم  

  لجن بودن رو نهمهیا ارم یباال ب خواستم یم

 باشه خداااا   فیکث تونه یتا چه حد م آدم 

 کنم یاشک هامو پشت لبم حس م  یشور 
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 یپست و نامرد ی لیخ_

 ندازم یتخت م ی رو رو یو گوش  کنمی رو قطع م تماس

 زد یم  رونیب   نه یکه قلبم داشت از س  آخ

 جدا بشم  ثممیاز م خوامیبگم نم یبه ک  خدااا

 دوستش دارم  خدااا

 دارممممم  دوستش 

  

 زنم یو زار م پوشونمی با دستام م صورتمو 

 ...زنمی دل شکسته ام زار م  یبرا

و    کشم یم  رونیرو از کمد ب  م یعرب  ی صدا چادر مشک  یب

قدما ب   ی با  اتاقم  از  سام   نکه یا   رم،بدونیم  رونیتند 

 زنمیم  رون یخونه ب ،از یمتوجه ام بشه،از در پشت
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 آقام گله کنم ش ی برم پ خواستم یم

 قلب نا آروم رو به امام رضا بگم  ن یدرد ا خواستم یم

 رسونم یمترو خودمو به حرم م  با

طال  یوقت گنبد  به  م  یی نگام  هُر  وفتهیرنگش    ی دلم 

 زه یریم

 کنه یم  سی که گونه هامو خ  اشکه

 زنمیلب اسمشو صدا م ریشکسته ز   یبا دل  

 امام رضا  ا ی_

 ضامن آهو  ای

 نجاتم بده  ییآبرو  ی ب ن یبده آقاااا....از ا نجاتم 

 رو نجاتش بده آقااا   چاره ی ب ساحل

 کس رو نجات بددددده  یب  منه
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حقم   ن یکج برنداشتم بخدا قسم ا  ی که تا حاال قدم   ی من

 نبود

 نبود  ن یا چارهی منه ب حقه

 نبوووود 

 ی توئ  میپناه یامام رضا تنها پناه ب  ای

م   دمیناام التماست  داشته    کنمیبرنگردون...آقا  هوامو 

  باش

 ...پام بذار  یجلو   ی راه نجات هی

 کنم یو التماس م   زنمیم هق

 شمیو دست به دامن آقام م   زنمیم هق

  ن ی،ا  کنم ی م  هی و از ته دل گر  رم یگ یصورتم م  یرو  چادرو 

 می کاش امام رضا ن  ی و ا  شکنه یگلوم م   یبغض انباشته تو 

  بهم بندازه ینگاه 
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و سالم آخر رو   شمیبلند م،از جا    از ی راز و ن  ی از کل  بعد

 دم یم

 رم یم رونیو از صحن حرم ب پوشمی هامو م کفش

ج  م،دستیگوش   برهی و  با م   بیداخل  و    کنمیمانتوم 

  کشمی م رونیرو ب  یگوش

 شهی بند دلم پاره م  ثمی اسم م دنیمحض د  به

از عرقم رو به مانتوم    سی خ  ی و کف دستها  شم یم  هول

 کشم یم

  ثم یکه انگار م  یترسم،جور ی جواب دادن به تماسش م   از 

 از تموم ماجرا خبر داره 

 نه  اما

بچه گانه ام ،ممکنه بند رو    ی جواب بدم،با رفتار ها  دیبا

  آب بدم
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 کنم ی و تماس رو وصل م  کشمی م   یق یعم نفس

 [22.02.18 01:50] 

#part45 

 کنم ی و تماس رو وصل م  کشمیم   یق یعم نفس

 جانم _

 دردهام  یرو  شهی م ی مهربونش مرهم یصدا

 ؟ یسالم خانمم خوب_

 ؟ی دیجواب نم  تو یگوش چرا

 االن جواب دادم که _

 :کنه ی فوت م یگوش یرو تو  نفسش

نم_ ا  زم،تایعز  گمیاالنو  از   ،ب  نیقبل  بار   ستیتماس 

 ن یتماس گرفتم اما خانوم خانوما پاسخ گو نبود

 که حقم بود یاز گله ا گزم یم لب
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 بود  لنتیسا  ی جان،گوش ثمیشرمنده م_

 ؟ یگذاشت لنتیرو سا  یکه گوش  ییمگه کجا_

  اما خورمی سوالش جا م از 

 ارمیرو به زبون م  رسه یکه به ذهنم م   ی کلمه ا  نیاول  فورا

تا فردا   دی چنتا کتاب الزم داشتم،با  هیاومدم کتابخونه،_

 کردم ی اشون م ه یته

 ؟ یزنگ زد یکار داشت  حاال

 ... ییجدا   نیاز ا کنمیو من بغض م خنده یم

با _ صدا   د یحتما  ،تا  باشم  داشته  رو    یکار  خانومم 

 بشنََوم؟!هووووم؟ 

 نهیش یلبم م یرو ی تلخ لبخند 

 ...ییآقا  یشما سروَر _
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 کنهیم  شتریقهقهه اش بغض گلوم رو ب یصدا

امروزش،داغون    ی که با خنده ها  فهمهیمرد نم  ن یا  چرا

 !کنه؟یترم م

 کن ساحل خانم ی کمتر  دلبر_

 ...هاااا  یدی چشم منو دور د باز 

 :رمیگی چشمم رو با سر انگشتم م  یاشک گوشه  قطره

 ...اوهوم_

 ؟ ی دینترس شبید ی راست_

ها  شب،تمومید  یکلمه    دنیشن  با لحظه    ی اون 

 رهیچشمم رژه م  یشوم،جلو 

و    داشی...تهد میو درموندگ  یچارگ یو تجاوزش...ب   رُهان 

 ... نَنگ ن یترس از برمال شدن ا
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بود  خواستم یم کجا  د  یبود   ثم؟کجا یم  ی بگم    شب یکه 

 ...برادر نامردت جون دادم مَرد من ریز 

آبرو  یبود  کجا  به  حراج  چوب  برادرت  ناموست   یکه 

 ...زد

بب  ثممیم  یبود  کجا کم   یتو   ین یکه  سن 

زمان  شدم  لمس    یشکستم....داغون  بدنمو  برادرت  که 

 کرد

 کرد یکه با وقاحت تموم ،به ناموست دست دراز  یزمان

بد  یبود  کجا نجاتم  ا  یکه  بود  نیاز    ینامرد...کجاااا 

 ...یلعنت

 شد یدلمو بهش بزنم اما نم  یداشتم تموم حرفا دوس 

 کنم  یخانواده ام باز  یبا آبرو تونستمینم

  شهیحرفا بغض م   نیا  ی همه
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 شه یم  اشک

 زه یریگونه ام م  یچشمم رو  ی از گوشه  و

 زم یعز  دم ی نه نترس_

 تا مبادا لرزش صدامو حس کنه  کنم یم  سکوت

 باهوش بود  ی ادیمن ز  مرد

 ی دیخب خداروشکر که نترس _

پ  شبید ذهنم  و  فکر  آخر    خواستمی بود،م  شتیتموم 

 ی خواب باش دی شب بهت زنگ بزنم اما گفتم شا

 اوهوم خواب بودم _

 زنمیم   یشخندیحرف خودم ن به

 ...هم بود...آروم اما دردناک  یخواب آروم  چه

****                    **** 
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و  با ته خودکارو   کنمیصاف م  نمی س  یمقنعه رو رو  نییپا

 رم یگ یضرب م  ی صندل یرو

تموم  هوش و حواسم رو به    تونستمیعنوان نم  چی ه  به

 درس بدم 

  ی به زندگ  یدی ام  چی انگار ه  گه یبدجور خراب بود،د  حالم

 نداشتم 

کس رو هم جز مونا نداشتم که بخوام درد و دلم رو    چ یه

  رهیآروم بگ   یکم ی قلب لعنت ن یبهش بگم تا بلکه ا

  ون یموضوع رو با اون در م  نی ا  شدیوجه نم  چی به ه  اما

 بذارم

 مرده متحرک   ه یبودم   شده 

وقت  روز ید حرم  از  بابا     ی بعد  و  مامان  شدم  خونه  وارد 

 اومده بودن 
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 باشه  یتالشم رو کردم تا رفتارم عاد تموم

 موفق شدم  یکنم تا حدود وفکر

 به نفع من بود  ن یبا دوستاش رفته بود گردش وا سام

 چشمش نبودم تا به رفتارم مشکوک بشه   یجلو   حداقل

 ی اتفاق  چی وانمود کنم که ه  خواستمیهم م  یهرچ  چون

هم خوبه اما بازم سکوت و کم   یل یو حال من خ  وفتاده ین

 شد یباعث شک م میحرف

 مث قبل شاد باشم و بخندم  تونستمی که نم بخدا

 یتا سر دردم کم  ذارمیم   یصندل   یدسته    ی رو رو  سرم

 آروم بشه 

و گو گف  یصدا بچه ها   یت  از  به گوشم    ی دوتا  کالس 

 رسه یم

  نشون یب یبود و حرفا کشونینزد  میصندل
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 شد یم ده یشن  ی به راحت 

 شد   یچ   شبیکه د یدون یسارا نم ییی : وایاول

 شد مگه؟   ی: چ یدوم

  ی تو  یل یخ م،شهابیبرگشت یکه از مهمون شبی: دیاول

 کرده بود یرو اده ی مشروب ز 

 رفتارش کنترل نداشت یرو اصال

باهام رابطه   خواستیام کنه،به زور م   چاره ی بود ب  ک ینزد

ز  از  ترفند  هزار  با  من  اما  باشه  فرار   ر یداشته  دستش 

 کردم

 ؟ یگ یم  یخدا مرگم جد  ییییی: وایدوم

صبح از    ی که وقت  نجاست ی ا   ش ی : آره بابا،حاال جالبیاول

 ومد ینم  ادشی رو     شبش ید   یشده اصال کارا  دار ی خواب ب
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م  گفتمیم   ی هرچ باهام   ن یا  ی خواستی تو  کارو 

 شدینم ،باورش یبکن

  ی چ یآدمه مست ه  گه،یحق داشته د  چارهی : خب بیدوم

بده،بعدش    یشه،هرکار ینم  ش ی حال انجام    ادشیهم 

 اد ینم

 شهیبهم وارد م یحرفش انگار شوک بزرگ ن یا با

 باشه  نی منم هم  یتنها راه برا  دیشا 

نداره که بخواد ثابت کنه اون به من    یمدرک  چ ی ه  رهان 

کنم که   ی،کار ی ترفند مست  ن یتجاوز کرده پس اگه با ا 

رهان    یگفته ها  گهیفک کنه  باهام رابطه داشته،د   ثمیم

 کنه یکس هم باور نم چی نداره و ه ی ارزش چ یه

 ...نهیهم  آره

 رو مست کنم؟  ثمیم یخب چه جور   اما
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 ؟ ی مهمون ا یکدوم شراب  با

 :گردم یبه سمت اون دوتا برم کالفه

وقت_ چن  ها  شده،  هیبچه  سر  ام    ی مهمون  هیحوصله 

 کم حال وهوام عوض بشه ه ی نیندار 

 نم یبیچشماشون م  ی رو تو  تعجب

 :زنهیم  یلبخند یدختر اول همون

به    ،راستش یها باش  یمهمون نیا  ی   هیپا  کردمیفک نم_

 خورهیات نم افهیق

 :کارمی لب م  یرو یاجبار لبخند به

با نامزدم جا   یل یخب خ_   ن ی،واسه هم   مینرفت  ییوقته 

 م یعوض کن ی حال  هیگفتم 

 :ده یابرو باال م ی دوم

 ؟ینامزد دار _



431 
 

 اوهوم _

د_ روز  دار   گهی چن  دوس  نامزدت   یتولدمه،اگه  با 

 ...مختلطه یمهمون ا،چون یب

 [23.02.18 01:38] 

#Part46 

 حرفش  نیاز ا زنهی برق م چشام 

  ثم یبه خواسته ام برسم اما بُردن م  تونستمیتولد م   ن یا  با

  ی سخت   یلیکردنش کار  خ یو البته راض یمهمون نیبه ا

 بود

مختلط    ی ها  یمهمون  نجور یو ا  ی که از پارت  یثم یم  اونم

 اد یخوشش نم

راض  ییییوا بتونم  تا  کن    ه ی  نیکنم،هم  شیخدا کمکم 

 راهو دارم،خودت هوامو داشته باش 
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و بعد    کنمی دو دختر م  نینثار ا ی گرچه مصنوع ی لبخند

 شمیروبه روم م  وار ی به د رهیوخ گردونمیسربرم

که از رفتار و    دادیم  نیپچ پچ هاشون نشون از ا  دنیشن

که از   ی درخواستم تعجب کردن،خب حق هم داشتن،من

ار خودم  ک  یدانشگاه گذاشتم ،سرم تو   نی پا به ا  ی وقت

وه ا  چ ی بوده  ه   یمُراوده    ن ینداشتم،ا   چکس یبا 

 بود  زیتعجب انگ ی کم ییهو ی درخواست 

 بود ن یخب مجبور بودم تنها راه نجاتم هم  اما

خودم    یبشه ،که اگه نشه،آبرو  ی نقشه عمل  ن یا  دوارم یام

 شه یم کسان ی و خانواده ام با خاک کوچه 

س  یقیعم   آه عج  اد یم  رونیب   نمیاز  آغوش    بی و  دلم 

 خواستی رو م ثممیم

 خواستی م  یشگ یآرامش هم ه ی دلم
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 مَردم بود   یهُرم نفس ها  یکه فقط تو  یآرامش   هی

 که قراره گولش بزنم تا از دستش ندم یمرد

برا  یمرد نقشه    یکه  با   ،وارد یشوم   یداشتنش،قراره 

 بشم  شیزندگ

 و

 کاش مَردم منو ببخشه  یا

ا   یساحل   ببخشه به  از ترسش مجبوره دست    نی رو که 

 بزنه  فیکار کث

 ..روز گذشت اون

 ..گذشت ال یهزار فکر و خ با

 و

 یی روز مونده به اون تولد کذا هیحاال    اما
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 که قراره سرنوشت منو معلوم کنه  یتولد

 کنارش نشستم ی صندل یبا هزار ترس و دلهره رو  حاال

حت تر درخواستمو عنوان کنم تا را  یبودم چجور   مونده

 به هدفم برسم

  ره یو خ   کنمیصداش شتاب زده گردن کج م   دن یشن   با

 :شمیبه ژست قشنگش م

 جانم؟ _

 :زنهیام م یجی به گ ی لبخند

 جونت سالمت خانومم _

 هااا   یستی ن نجای تو؟ ا  یکن یم  ریسِ  کجا

  ی تا لرزش صدامو مخف  دمیدهنم رو به زور قورت م   بزاق

 :کنم

 قراره کجا باشم؟  گه،مگهی د  نجامیهم_
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 :رهیگ یفرمون ضرب م یرو

د _ بود  زیعز  یست ین  نجا یا   گهینه  اگه  جواب    یمن،که 

 !یدادی سوالمو م

 :کنمی نگاش م دی شک و ترد با

 ازم؟  یدیپرس  ی زیکدوم سوال؟مگه تو چ_

 شم یم بی حرکت دل فر  ن یومن محو ا  ده ی باال م ابرو

االن سوالمو   یبود   ،اگهیستی ن   نجای گفتم ا  ی دیا،د ی دِ ب_

 !ید یمگه سوال پرس   یبگ  نکهی بود،نه ا  ادتی

 :مسخره  یسوال وجواب ها  نیاز ا شمیم کالفه

هرچ_ حاال  م  ،منیخب  ا  خوامیعذر  حواسم    نجا یکه 

 نبود

 ؟ یدوباره سوالت رو تکرار کن شهیم

 :شهیبه چشمام م   رهیخ  یکم
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شده که    یزیساحل جان؟ چ  یکالفه ا  نقدی چرا امروز ا_

 خبرم؟ یمن ب

 :گلوم  یتو   نهیش یلحن مهربونش بغض م از 

 نشده  یزینه چ_

  ندازم ی م  ن ییسر پا   نم،اما یب  یرو م   د ینگاهش ،ترد  یتو 

 نه یاشک چشمامو نب ی تا حلقه 

خ  نو یماش  م  ابون یکنار  حرف  کنهیپارک  بدون  از    یو 

 شهیم  اده یپ  نیماش 

م  با دنبالش  م   کنم ی نگاهم    وه یآبم  هیوارد    نمی بیکه 

 شه یم  یفروش

دق  بعد چن  ل   ی نیس   هیبا    قهیاز  دوتا  انار    وانیو  آب 

 گرده یبرم
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ا  به ماش   نکهی محض  تنش    یبو   نهیش یم  نی داخل  عطر 

 چه ی پی م م ینیب ریز 

 داره یرو برم   وانیل   کی و     ذارهیم   یکنسول  ی رو رو  ین یس

 :رهیگ یو به طرفم م

 بخور،بلکه خانم خانوما سرحال بشن  ایب_

اما   رم یگ یرو از دستش م  وانی و ل  کنم ی م  یلب تشکر   ریز 

 ره یم ی لیو  یلیبا لمس دستش،دلم ق

  ره یخ  ه یحس رو داشت که تا چن ثان  نیفک کنم هم  اونم

 شه یبهم م

 ؟ یحالت رو به آقات بگ  نی ا  لیدل یخوای خب حاال نم_

 ره یگی از قبل م شتریمن ب  ی  چارهیآقات و دل ب  گهیم

خورده اعصابم   ه یدانشگاه    یفقط امروز تو   سی ن  ی زیچ_

 داغون شد 
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 شهی به سمتم خم م  یو کم کنهیدرهم م  ابرو

 شده بود مگه؟  ی چ_

ا  کشمیم  ی ق یعم  نفس بتونم  آخر   یباز   نیتا  به  رو 

 :برسونم

از دوستام منو به تولدش دعوت کرد،اولش    ی کی امروز  _

فهم که  بعدش  اما  کردم  خواستم    دم یقبول  مختلطه 

ول  کنم  حرف  یکی   یَردش  ها  بچه  خاطر   یاز  به  که  زد 

  ی با اون ،به دوستم گفتم که حتما با نامزدم تو   یلجباز 

 کنمیجشن تولدش شرکت م 

جلو   حاال نرم  ضا   یاگه  دختره  غرورم    شمیم   ع یاون  و 

  شهیخورد م

 دوس ندارم   نو یمن ا و

 شم یکنجکاوش م یبه چشما رهیوخ  کنم یم  سکوت
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گوشه    انگشت رو  م  یشصتش  ازم    کشهی لبش  نگاه  و 

 :ره یگیم

واسش، امروزت   یکه بخوا  س ی ن  ی مهم  زیچ   نکهیخب ا_

کن  خراب  ز   ،بعدشمیرو  مردم  حرف  نکن    ادیبه  توجه 

 زم یعز

 کشه ی قورت از آب انارش رو هورت م  ه یو  گهیم  نو یا

 به سنگ خورده  رمیت  نکه یاز ا  گزم یم لب

وجه  قصد    چیداشت اما من به ه   یمعن   یلی حرفش خ   نیا

 کوتاه اومدن نداشتم 

 تولد دوستم؟  ی ایجان،فردا همراه من ،م  ثمیم_

 :کنهیم یدستش باز  وانیو با ل دهیم  هیتک  نی در ماش به
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ها خوشم   یجور مهمون  ن یاز ا  ی دونی خودت که خوب م_

  ،پس یبر  یکه تو بخوا  سیو راستش دلمم رضا ن  ادینم

 حرفشو نزن،خب؟  گه ید کنمی خواهش م

 :کنمی و گردن کج م  نمی چیبرم لب

نییییثمیم_ نه  ساحل  آبروم    گه،اگهی د  ار ی..جون  نرم 

 ره یدوستام م ش یپ

ن  کنمیم  خواهش  مگهید   ار ینه  بار    ه ی  ن یهم   دم ی ...قول 

 باشه 

ل  کشه یم  ی پوف  کالفه تو   ی خال    وانیو    ی ن یس   ی رو 

 :ذارهیم

ا  گهید_ واسه  رو  خودت  پ  نجور ی جون  پا    شی مسائل 

 ها!باشه؟ یخور یافتاده قسم نم
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مث   گهیکه سام م  یجور   کنم،همونی مظلوم م  چشمامو 

 ی و خوردن ،خوشگلیش یخرگوش م 

 کوچولو م یرینگاه نکن،م ینجور یباشه بابا ا_

 [24.02.18 01:46] 

#Part47 

دلم خدارو هزار بار شکر    یزنم،تو یم  یزده لبخند  ذوق 

 به اومدن شد یکه راض کنم یم

 می ریاز خوردن آب انار،به سمت خونه م  بعد

ماش   یجلو  که  م  نو یخونه  ام  دارهینگه  منو    نکهیا  دی با 

 :پاشم ی به صورتش م  یره،لبخندیوم  کنهیم  ادهیپ

 ینون که منو رسوندمم_

که برخالف تصورم    دادیم  نی مرموزش نشون از ا   لبخند 

 : رهینم
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 خونه،هوووم؟  یتشکر باشه واسه تو _

م  لبم کِش  اجبار  راض  ادیز   اد،راستشی به  به    یدلم 

 اومدنش نبود 

دلم نخواد کنارش باشم،نه...فقط دوس نداشتم    نکه یا  نه

تو  با کمال    ی اتاق  ی عطر وجودشو  قبلش  حس کنم که 

تاراج    ینامرد به  نامردش  برادر  توسط  جسمم  و  روح 

 رفته

  ی رو  دونهیکه نم  وفتهیب  یخواستم نگاهش به تخت   ینم

 به من گذشته ی،چ یچوب لعنت  که یت  هی اون 

 شه ینم خوادیکه دلمون م  یز یاون چ شهی انگار هم اما

آروم    یو با قدما  کشمی م   ین،آه یخاموش کردن ماش   با

  چرخونمی رو داخل قفل م  دی و کل  رم یبه سمت در خونه م

 کنم ی رو پشت سرم حس م ثمی م حضور 
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 رهی گی وجودمو استرس م تموم

 :رسهیآرومش به گوشم م  یصدا

 س؟ یخونه ن ی مگه کس _

  ی گوشه    کیو نگاهمو به اتاقک کوچ   دم یباال م   یا  شونه

 دم ی م اط یح

  ی که پاتوق عمل  بابا بود و گاه   ک یکوچ  یوار یچهار د   هی

 کرد ی م  یاوقات مامان هم اونجا کنارش بافتن 

تو   دن ید بودنشون  از  نشون  هاشون  همون    یکفش 

  ی لیدل  چی وقت به ه  چی که ه  ی داد،اتاقیم  یی اتاقک کذا 

 قدم به اونجا نذاشتم 

م _ اونطرف هستن،اما حدس  بابا که  و  سام    زنمیمامان 

 خونه نباشه 

 شهیو با من همقدم م گه یم  یآهان



444 
 

اونور    گمیم_   یوقت   ه یبپرسم،  یاحوال  هیساحل،برم 

 !نرفتم دنشونیناراحت نشن که اول به د

 بخشمی از حرفش،به قدم هام سرعت م یناراض

 خواب باشن  دیس،شا ی ن از ین_

 ره یگیو دستمو م  دهی تکون م  یسر

م   قتایحق نداشتم  رو   ثمیدوس  بابا  بساط  و  بند 

که باعث ترحم    یاز وجود پدر   دمیکش ی م  نه،خجالتیبب

 شوهرم بشه 

م  وارد که  سبز  یبو   میش یخونه  قرمه    ی فضا  یخوش 

 خونه رو پُر کرده 

 برم یموهام م یال  یو دست  کشمی از سرم م  شالو 

 ام ی منم برم لباسامو عوض کنم ،م ین یش یتا تو م _
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ب  ه ی  هنوز  به    شتریقدم  پشت  از  که  بودم  برنداشته 

 شم یم  دهی آغوشش کش 

 یمنو تنها بذار  یخوای بال،م طون یکجا ش_

 :دهیگرمش گوشمو قلقلک م  ینفس ها  هُرم

طول  هی_ که  کردن  عوض    ام یم  یکشه،زودینم  یلباس 

 زم یعز

بغلشم،به سمت    یکه تو   نطور ی و هم  گهیم   ی لب نُچ  ریز 

 دارهی اتاقم قدم برم

چشمم    یمحض باز کردن در ،تموم اون لحظه ها جلو   به

 اد یم

چشمام    یمحو از جلو   ر یتصاو  ن یا  د یتا شا   زنمیم   پلک

 کنار بره 
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م  یفشار  وارد  کمرم  به  حال    شهیکه  زمان  به  منو 

 گردونه یبرم

م  گردن خ   کنمی کج  اش   رمو یونگاه  مردونه  چهره  به 

 دم یم

نگاهشو از چشمام   زهیریشونم م  یبلندم که رو  یموها

 ده ی به تار به تار موهام سوق م 

م  در  پا  پشت  با  رو  خودش    بندهی اتاق  طرف  به  منو  و 

 :گردونهیبرم

 ارم یاز عذا درب یدل  خوامی خب حاال بعد چن روز م_

  ن یینکرده بودم که سرشو پا  یحرفشو کامل حالج   هنوز 

 ذارهیلبم م  یو لباشو رو اره یم

 شهیم  ی دلم خال یلمس لبش،تو  با

 ره یگیم  یلباش به باز  نیلبامو ب یوقت ه یخوب حس 
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 اما  کنمیم  شی همراه  یریشوق وصف ناپذ با

 اد ینظرم م  یرهان جلو  دنیلحظه بوس هی یبرا

 ره یبغض گلومو بگ شهیباعث م  نیهم

 کرد ی وجدان داشت خفه ام م عذاب

بدونه قبل   نکهی بدون ا  دیبوسی من  داشت با عشق م  مرد

 برادرش شده  یاز اون زنش دستمال 

احساس    ن یو ا  کشم یم   شون،کنار یافکار پر  ن یاز ا   کالفه

 کنم ی پنهون م ی لبخند مصنوع  ه یرو پشت 

 شدمااا ی داشتم خفه م  ثمیم  یییوا_

 کشهی به لبش م یو دست خنده یم

 حاال برو لباساتو عوض کنخب _

 :زنمیو آروم لب م ندازمیم  نییزده سر پا خجالت 
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 کشم یخجالت م ینجور یا  گه،منید رون یاِ  برو ب _

 گفتم  یچ  فهمم یکه م پره،اونوقتهیکه باال م  ابروهاش

 : شهیبه چشمام م ره یو خ رهیگیبا دستش م چونمو 

م_ من خجالت  از  تو  ا   ؟ی کش یساحل  وجود  همه   ن یبا 

 ؟یریگ یهنوزم ازم  رو م نمونیب ی کینزد

 گه ینبود ،خب بهم حق بده د  ن ین نه منظورم ا_

 رهی و به سمت تخت م  زنهیم  یکمرنگ لبخند 

 شه یآشوب م  ،دلمیشدنش به تخت لعنت  کی نزد با

 بزنه رون یهر لحظه ممکنه دل و رودم ب  کردم ی م حس 

 نهی ش یتخت م یرو  یازش وقت  رمیگ ینگاه م 

مرد  کشمی م   خجالت  مَردم..از  ب  یاز  ا  یکه  از   ن یخبر 

که برادرش در    یناجوون مردانه ا  انتیبزرگه،خ  انتیخ

 حقش کرد 
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افکار پوچ    نیا   کنمیم  یسع  رسه، یکه به گوشم م  صداش

 رو از ذهنم دور کنم

خب   ی ول  یتا راحت لباستو عوض کن  کنمی پشت م   ایب_

ک  تا  تو   نقدیا  ی خوایم  یبدون   ی خمار   یمنو 

 وروجک   یش یروز مال خودم م هیکه   ،بالخرهیبذار 

 نداره؟  یکه تموم ه ینی چه بعض سنگ نیا

 مَردمن 

 از تو مال برادرت شدم  ،قبلیدر اشتباه  تو 

 ثمم یسرم اومده م  ییچه بال   یدونستی کاش م یا

 کاااااش  یا

باشه    ی رفتارم عاد  کنم ی م  ی وسع  کنم ی عوض م  لباسامو 

 ...یاما فقط سع 

 ه یبرام روز سرنوشت ساز  فردا
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 کنم ی م یفردا لحظه شمار   دن یرس  واسه

 کاش خدا فردا کنارم باشه  یا و

 ببخشه منو  ثممیکاش م یا و

 ...گشتیکاش زمان به عقب برم  یا و

 نبودم  فیلجن و کث  نقدر ینبودم،کاش ا  نجای االن ا کاش 

 وجود نداشت یاصال رهان کاش 

 !روزام پُر از کاش شده؟؟  نقدیچرا ا  خداااا

 اد؟ یب  یبال سر منه لعنت نیا  دیبا  چرا

 [25.02.18 01:03] 

#part48 

 ثم یم

ج  دست  مجلس   بی به  لباس  بزرگ  فروشگاه   ی وارد 

 شمیم
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 ...ارهیو رنگارنگ  به وَجدم م   بایز  یلباس ها دن ید

  ی ل یخ یلباس زرشک   هی مختلف    ی لباس ها  دن یاز د  بعد

و از نظر پوشش مناسب   بایکنه،ز یقشنگ نظرمو جلب م 

 بود

 رمی بود م یسمت فروشنده که خانم جوون به

و با احترام    شهی بلند م   یصندل  یرو  دنم،از ی محض د  به

 :اد ی به سمتم م

 ،در خدمتم  دی سالم بفرمائ_

،م_ زرشک   یب  شه یسالم  لباس  اون  برام   یزحمت  رو 

 ن؟ یار یب

رو  کی و    گهیم  یا  باشه اونو  مث   ی   شهیش  ینمونه 

 :ذاره یجلوش م
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تکه،و تن    ییبا یلباس از نظر جنس و ز   نیخدمت شما،ا _

 هیخورش هم عال 

حس    ش یکنم،نرمی و لباس رو لمس م  برمی جلو م  دست 

م  یخوب القا  هم    دارمیکنه،امی بهم  ساحل  پسند  مورد 

 ...باشه

هز  بعد پرداخت  تو   نه،لباسیاز  م  یرو  به    ذاره یکاور  و 

 ده یدستم م

 شمیو از فروشگاه خارج م کنمی م ی کوتاه  تشکر

عقب    یصندل  ی و کاور لباس رو رو  زنمیم  نو ی ماش  ریدزدگ

 ذارم یم

رو   به نشستن   ی قیعم  ،نفسیصندل   یمحض 

 د یرس ان ی لباس هم به پا دیخر  کشم،بالخرهیم

 رونم یم نا ی و به سمت خونه ساحل ا زنم یم استارت 
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 شه یبلند م   می زنگ گوش  یصدا  زنمیرو که دور م  دونیم

گوش  نگام به صفحه  چشمک    وفتهیم   یکه  مامان  اسم 

 زنهیم

 :کنمی رو وصل م تماس

 جانم مامان _

 :رسهیآروم و البته مهربونش به گوشم م  یصدا

 مادر؟  یسالم پسرم خوب_

 ؟ ییکجا

 چطور مگه؟  رونمیخوبم مامان جان،ب_

دار _ ز    میری م  میما  احتمال  اونجا    ادی روستا،به  شب 

 انه؟ ی  یای،تو م  میمونیم

 :کنمی پارک م ابونی کنار خ نو ی و ماش  زنمیم  راهنما
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بر_ مامان جان،شما  دارم،نم  ی لیخ   ن،منینه    رسم یکار 

 ام یب

 به همه برسون سالم 

عز _ کن  یاومد  یوقت   زم،پسیباشه  گرم  و   یشامتو 

 ی بخواب ،گشنهینکن  یتنبل ،باز یبخور 

 مادر؟  باشه

 :کنمی خاموش م  نو یو ماش چرخونمی رو م چیسوئ

 راحت باشه  الت یباشه چشم،خ_

 بال پسرم،خداحافظ  یچشمت ب_

 خدا نگهدار _

م  تماس لباس،به   کنمی رو قطع  کاور  برداشتن  از  بعد  و 

 رم یخاله م  ی سمت خونه 

      *                       * 
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کاناپه نشستم و منتظر ساحلم تا    ی اس که رو  قه یدق  ده 

 حاضر بشه 

ا  کالفه م  نهمهی از  بلند  جا  از  طرف   شمی انتظار،  به  و 

 کنم یاتاقش حرکت م

م  ه ی  با باز  رو  اتاق  در  د  کنم یضرب  با  شوکه   دنشیکه 

 شمیم

  ی م یمال  شیفوق العاده شده..آرا  یلباس زرشک  نیا  یتو 

رو ز   یکه  و  بود  برابر    ش یی بایصورتش نشسته  رو چن 

 کرده

 نگاهش  تی و معصوم یی با یز  نهمه یاز ا اد ی لبم کِش م 

د  م   دنی با  لب  زده  خجالت  پا  گزه یلبخندم  سر    ن یی و 

 ندازه یم

 و شرم دخترونش   ای ح  نیواسه ا   رهیقنج م دلم
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 وجود داره؟  نمیلذت بخش تر از ا یزیچ  مگه

د   نیا با  آغوش    دنی که  به  واسه  بره  قنج  دلت  زنت 

 فش یتن ظر دنیکش 

رو به دندون    ش یو زرشک  یقلوه ا  یلبا  یکه هوس کن  نیا

 یریبگ

 خواستی دلم ساحلم رو م  بیعج  نکه یا

 ی وجب  مین ن یداره وجود  ا یکه چه آرامش  آخ

برم   یقدم سمتش  با    دارم یبه  آغوش    هیو  به  حرکت 

 رو  فشیتن ظر  کشمیم

 تو وروجک   یاووووم چه خوشگل شد_

 لقمه چپت کنم؟  ه ی یذار یم

 خنده ی که داره م فهمم یلرزش شونه هاش م از 
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م   از  معصومش    یبه چهره    رهیو خ  کنم یخودم جداش 

 شمیم

 لرزوندیقلبمو م بیکه برق نگاهش عج  یی چشمها  به

 کنهیلبش مکث م یو رو اد یتر م ن ییپا   نگام

 دندونمه  ریکه طعمش هنوز ز  ییلبا

 ذارم یلبش م  ی و آروم لبامو رو دم یدهنمو قورت م بزاق

خاص   دنیبوس  با ها   یلباش،حس  سلول  تک  تک   یبه 

 شهی م  قیتنم تزر 

 از وجود همسرم  رمیگیو آرامش م بوسم یم

 فهممیم  یاما وقت  شمینم  ریسرخ س  یلبا  نی ا  دنیبوس  از 

 کشم یکه نفس کم آورده،آروم کنار م

 یکه پاک کرد ثممم،همشو یم  ییییوا_

 دخترونه  ینق نق ها نیبه ا خندمیم زیر 
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 دلم  زیپر رنگ بود عز یاد یراستش ز _

 شد  ی االن به نظرم عال اما

 :کنهیم  زونیو لوچه اشو آو لب

 آره خب.. اما همه اش دور لبم پخش شده_

 :برمشیم  وار یبغل د  نهیی و به سمت آ  رمیگ یرو م  بازوش

 ،خودت نگاه کن  یاگه باور ندار _

 :زنهی م  یلبخند وفتهیکه به چهره اش م  نگاش 

 ها،اصال پخش نشده  ی گیاوهوم راس م _

 نشده ریتا د  می بر  گهید  خب

 :دخترک وروجک نیواسه ا   دم ی باال م ابرو

نم_ د   هی  شهیحاال  از    م؟خبیبر  رتریساعت  بذار  نامرد 

 !ببرم ضی زنم خوب ف  یی با ی وجود ز 
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 :دهیو به سمت در اتاق هُلم م  رهیگیحرف،بازومو م یب

 ثمی م ییییی وا_

 جوووون دلم _

 شهی لحظه دستاش از دور بازوم شُل م هی  واسه

و شتاب   رهیگی نگاه م  عیاما سر  شهیبه چشمام م  رهیخ

 :رهیم  رونی زده از اتاق ب

 شد  ری د م یبر ااایب_

و دنبالش به    دم یم  رونیاز نگاه گُنگش ،نفسمو ب  الی خیب

 وفتم یراه م

تو   یصدا  با که   خاله  از  آشپزخونه    یبلند  

 کنم یم  یبود،خداحافظ

که   ی ،قامت ساحل با مانتو زرشک  پوشم یهامو که م  کفش

 ره یگیچهار چوب در قرار م   یداشت تو   ی تن پوش قشنگ
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  ادی و به سمتم م کنه یسرش رو مرتب م  ی رو شال

 من آماده ام  میبر_

 ی پارت  یبه سو  شی پس پ_

جلو   گه یم  یکشدار   سی ه رو  انگشتش   ش ی نیب  یو 

 :ره یگیم

مامان بفهمه و نذاره که    یخوایخدا از دست تو،م  ییی ا_

 م؟یبر

 :کنمی و با خودم هم قدمش م رمی گیم  دستشو 

 !یغم ندار  یتا منو دار _

دختر پاک    نی ومن خدا رو بابت داشتن ا   گه یم   ی اوهوم

 کنم یو ساده شکر م 

 دنی اما با د  کنمی ساختمون مورد نظر پارک م  یبه رو  رو

 ُ شمیومجلل بودنش شوکه م یی با یز 
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 [26.02.18 01:47] 

#part49 

 :گردمی به طرف ساحل برم  متعجب

 نجاست؟ ی ا ی مطمئن_

 ی اد ی ز   زیکه هنوز چ  فهمونهیبهم م   ده ی که تکون م  یسر

ا نم  نیاز  ها  دونم،بهیدختر    ی دوست  چ یمونا،ه  ی گفته 

  ی داره که از نظر طبقات   ی دوست  نمی ب  ی نداشت اما حاال م

 منو بدجور شوکه کرده ن یباالتر از خودشه و ا ی لیخ

 شم یم  اده یپ  نی بروز ندم،از ماش   یزیچ  کنمیم  یسع  اما

 دم یرو به دست نگهبان م چی و سوئ

  ی و سع  ام ی به خودم م  چه یپی ساحل که دور بازوم م  دست

 :به روش بپاشم یلبخند  کنم یم

 !یدار دار  ه یما ی دوستا  نیاز ا یناقال نگفته بود_
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م  ینامحسوس  یفشار  دستم  رو    ده یبه  قدماش  و 

 داره یهماهنگ بامن برم

درحد     س،فقطی ن  یمیالبته ناگفته نماند که دوست صم_

پرس   هی دار   یاحوال  ها  م،تمومی ساده  رو   یبچه  کالس 

 ...ستم یدعوت کرده،تنها من ن 

 م یش یساختمون م  یو هر دو وارد الب  گم یم  یآهان

باز خونه    به از آسانسور،نگام به در  محض خارج شدن 

به گوش      یج  یسر و صدا و د  یوفته،صدایروبه رو م

 د ی رسیم

م  وارد که  نظر  مورد  س  میش ی خونه  جمع   یل یبا   ت یاز 

 کنمیبرخورد م

پ   یادیز   یو پسرا  دختر  با    ستیوسط  رقص بودن،اونم 

 ی آنچنان  یوضع ها
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ساحل   ینگاه   میمناسب،ن  یخال   یجا   دنی د  با به 

 :ندازم یم

مانتوت رو    نجایهم  ای   یلباستو عوض کن  یبر  یخوایم_

 ؟ یار یدرم

 ی لیمعلومه اتاق ها خ  گهینه د_

جا  شلوغه که  نم  یی،منم  جا   نی هم  شناسم،پسیرو 

 بهتره  ارمیمانتوم رو در ب 

 میر یم  یخال   ی و به سمت همون دو صندل   گم ی م  یا  باشه

درم  ساحل رو  صندل  ارهیمانتوش  پشت    زونیآو  ش یو 

 کنه یم

نازک تر   ه یو به جاش    داره یرو  برم   مش ینسبتا ضخ  شال 

 ندازه یموهاش م یرو رو

 خاص خودش رو داشت  ییبای وجود پوشش کاملش ز  با
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 کردیم  یبا پوستش همخون بی رنگ عج نیا

 ..ناب و خاصش  ییبایز   دن یاز د  شهیغرق لذت م   وجودم 

 ؟ یشناس یرو هم م یکس  نجا یا ی خب خانوم_

 س یبه نظرم آشنا ن  چکسی فعال که ه اد ینه ز _

 :رهیگی شراب رو جلومون م   یحاو ی ن یس  ی خانوم

 د یکن  ل یم ی دنینوش د ییسالم عرض شد،بفرما _

 :دارمیبرم ی و جام برمی جلو م  دست

 ممنونم خانم _

که به طرف    بنمیرو م   یدستم بود که دست   ی جام تو   هنوز 

 دراز شد  ین یس

 کنم یساحل هنگ م  یدستها  یجام شراب تو  دن ید  با

 تو؟  یکن ی چه کار م_
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 :پرهیخوش فرمش باال م  یحرفم ابروها ن یا با

فقط خواستم واسه بار اول امتحان    کنمینم  یکار خاص _

 !ن یکنم هم

  رون یب  فش یظر  ی انگشت ها  ن یو جامو از ب  کشمی م  یپوف

 :کشمیم

کن _ امتحان  نکرده  دختر    ،اصالی الزم  داره  معنا  چه 

 شراب بخوره!؟

ا  ؟ی چ  یعن یاِ  _ خب...چرا  بخورم  دارم    نهمه یدوس 

با   ؟ یش یخودمو و خودت قائل م   ن یب  ض یتبع تو    دی چرا 

 د؟ ی و من نبا یبخور 

ها واسه ما    دی ها واسه شما پسراس و نبا   دیچرا با   اصال

 دخترا؟ هااا؟
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م  نیا  مات  تند  آروم    ه ی  شم،چرایواکنش  ساحل  دفعه 

 خروشان شد؟  ینجور یا

 ی خبر  ی که از شوخ  فهممیدرهمش م   یابروها  دن ید  با

 :کنه یم  ان یب یو حرف هاشو داره جد   سین

 ست ین ضیتبع!بحث من  یار یخب حاال چرا  جوش م _

دستم    یو دست گرمش  رو تو   ذارمیم  زیم   یرو رو  جام

 :رم یگیم

 اون اخم هاتو باز کن خواهشا  خورم،حاالی منم نم نیبب_

برم  سرتقانه  پ   مش یو نگاه مستق  نهی چیلب  به    ستیرو 

 :ده یرقص م

 ؟یتو تابه حال مشروب نخورد ی عنی_

 معلومه که خوردم امااا _

 :پرهی حرفم م  وسط 
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واسه بدن ضرر داره    دونمیبَده،م  دونمی اگر نداره،ماما و  _

بار هم که شده امتحان کنم،االنم   ه یاما دوس دارم واسه  

 س ی ن ی مشکل  ،پسیکه تو هست

 :کشمی م یکالفه ا پوف 

  ی شه بذار   ی؟نم یامتحان کن   دی با  یمهمون  ن یهم  یتو _

 واسه بعدا؟ 

 از تو  نم یکنه،ایمحدودم م  نقد ینه نه...اون از سام که ا_

 چاره ی مردم شانس دارن اما منه ب یکه دخترا بخدا

 :پرم یحرفش م وسط 

گفتم باشه    یامتحان کن   یخوایم   یبس کن ساحل،گفت_

  به یغر  یمهمون  هی  یبذارم تو   تونمیشرمنده،نم  نجایاما ا 

 خواهشا ،بفهمیمشروب بخور 
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پا  بُغ ب  ندازه یم   ن ییکرده سر  از     شتریو من  هر لحظه 

 شم یم مونیپش  یمهمون  ن یاومدن به ا

که بهت    دمی باشه چشم،من امشب قول صد درصد م_

 خونه باشه؟   میرفت ینه وقت  نجایمشروب بدم اما ا 

 :خونمیچشماش م  یتعجب رو تو   رهیگی که باال م سر

 شماست؟   یخونه؟ منظورت خونه _

 رفتن روستا،امشب رو اونجان  نای آره، مامان ا_

واسه خانم خانوما دارم که قراره   ییزایچ  هیاتاقم    یتو 

 بار امتحان کنن  نیواسه اول 

 زنهیم ی و لبخند گه یم  یآهان

ته   د،امایبه ذهنم رس  شنهادی پ  نیشد که ا  یچ   دونمینم

شب هم که شده    هیدلم خوش حال بودم که قراره واسه  

 با ساحل تنها باشم 
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 ...و خودش  خودم

 ...لذت ناب هیآرامش خاص و    هی

 کشمیجا سرم  هیو جام رو  کنمی دراز م دست  

 ؟ یخور ینم  یتو که گفت ثم یوااا م_

 :لحن بانمک  نی به ا خندم یم

زمان   نیا_ بخور   یمال  تو  نبود  قرار  که  حاال    یبود  اما 

 ی فرق داره خانوم هیقض

 :خورمیسوالش جا م از 

 اتاقته از خودته؟  یتو   یگ یکه م  ییزایاون چ_

اونجا  _ دوستمه،   مال  بنه  وقت  سر  که   اد یگذاشته 

 دارم یرو واسه امشب برم شی ک یببرشون اما من 

 شهیبا ناخن هاش م  یمشغول باز   گهی م ی اوهوم
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م   یپوش   ک یش  ار ی بس   دختر به    ره یو خ  ادیبه طرفمون 

 شهی دستهامون م

م  هی  واسه اما    کنمی لحظه لرزش دست ساحل رو حس 

 ره یگ یفکر کردن رو ازم م شتریسالم دختر ،اجازه ب

 ؟ ی سالم ساحل جان خوب_

 و دستشو توی دس  شهیاز جا بلند م  ساحل

 [26.02.18 01:47] 

 :ذارهی دختر م   ت

  تو؟ تولدت مبارک  یخوب  زمیسالم عز_

 :دوزه یو نگاهشو به من م ده ی ما م لی تحو   یا خنده

 نامزدته؟  شونیا_

که حس    یبخندو ل  قینگاه عم  هی  شهیساحل م  جواب

 :حس و حاله  یب  یکم کنم یم
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 جان،نامزد بنده هستن ثم یم شونیآره گلم،ا_

 :شمیبه دختر م ره یو خ  کنمی م بیداخل ج  دست

 با شما خوشبختم یی از آشنا_

پذ  ن،خبیهمچن _ جان    ن،ساحل یکن   یی رایاز خودتون 

 گفتن که 

 پره ی حرفشو کامل نکرده که ساحل وسط حرفش م  هنوز 

 :زنهیم  یولبخند عجول

 نمش یاون دوستت کجاست،دوس دارم بب ی راست_

 :کنهی نثار ساحل م ینگاه طوالن  چارهیب  دختر

از   شت،حاالیپ  ادیب  گمی نجاس،م یهم هم  برم،شما  من 

 اجازه  د،بایکن یی را یخودتون پذ

م  رهیم ساحل  مونمی ومن  م  یبا  حس  رنگ   کنمی که 

 دهی صورتش پر
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 دوستت بود؟  نیهم_

  آره خودش بود __آ_

 بود  یدختر خوش مشرب_

 هیآره دختر خوب_

 :ندازهیبهم م ی نگاه مین

کادو    شهیکشم،میجو خجالت م  ن یمن از ا  گم یم  یثم یم_

 م؟ یو بر میرو بذار 

 ی باشه هرجور که تو راحت_

 زمیممنونم عز_

و ساحل کادوشو که    م یریکادو ها م  ز یبه سمت م  هردو 

 ذارهیم  گهید  یادکلن بود رو کنار کادوها هی

 م یش یرد م  تیجمع   ون یو از م  ذارم یپشت کمرش م   دست
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 :کشمی م ی قینفس عم  ن یماش ینشستن تو  با

 ن؟ یشد  یخب خانم خانوما راض_

 لبخند قشنگش   دن یاز د  رهی خنده و دل من ضعف م  ی م

بود،هم  ی لیخ_ جلو   ن یخوب  کم    یکه  دختره  اون 

 ه یکاف اوردم ین

 یریبه مامانت زنگ بزن،خبر بده که امشب خونه نم_

 اس دادم بهش _

 کنم ی و به سمت خونه خودمون حرکت م  گمیم  ی خوبه ا_

  ل ی تا بزم امشب تکم  رمیگیراه از مغازه چنتا طعم م   یتو 

 بشه

 [27.02.18 01:52] 

#part50 

 ساحل 
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 ی که قدم به اون مهمون  یدلم آشوب به پا بود،از وقت  یتو 

رو که  االن  به  تا  تلو   یگذاشتم  مقابل   ون یزیکاناپه 

 نشستم،صد بار مُردم و زنده شدم 

  ن یو هم  شهیم   ده یماجرا به کجا کش   ن یته ا  دونستمینم

 کردیندونستن مث شمع آبم م 

 یی آبرو  یننگ ترس از ب  ن یاز برمال شدن ا ترس 

و    ی که جز خوب  یثم یاز همه مهمتر افتادن از چشم م  و

 ....کردیم  وونمی،داشت د  دم ی ازش ند یزیعشق چ

ها3 از قرص  پنهان   ی تا  که  مامان  رو    یخواب  برداشتم 

 کنم یآب پرتقالش حل م  وانیل یتو 

 نشه  یمشکوک  ز یمتوجه چ  یوقت   هیزنم تا    یهم م   خوب

تا بعد از خوردن مشروب    رهیخوابش بگ  یجور   ه ی  د یبا

 از سرش نپره  ی ،مست
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 :رسهیبلندش از آشپز خونه به گوشم م  یصدا

 ارن؟ یغذا ب  رونیزنگ بزنم از ب یساحل جان،موافق_

 :کنمی صدامو مث خودش بلند م شنهاد یپ   نیاز ا یراض

 س ین ی،چون راستش اصال حال آشپز هیفکر خوب_

بند،قامتش    یصدا چهار چوب   یتو خنده اش و پشت 

 :شهیم  دهی آشپزخونه د 

چ _ حال  دار   یدار   و یمثال  قصد  نکنه  جوون    یناقال؟ 

 !آره؟  یمردمو اغفال کن

 پره یتلخ، رنگ صورتم م  تیواقع ن یا  دنیشن از 

 ....بد نبودم اما حاال نقد یا  چوقتیه  من

سع   کشمیم  ی ق یعم  نفس مسلط    کنمیم   یو  خودم  به 

 :بشم
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که   یی شما  نیثممم،ایآقا م   ستمیکارا بلد ن  نجور یمن ا  _

 !شدم زنت بشم  ی تا راض یمنو اغفال کرد

 واسه من؟ ی کنی م یع نه باباااا زبون دراز _

س  نجور یهم م  ین یکه  طرفم  به  دست    اد،لبخند یبه 

 لب داره  یرو یمرموز 

 باال  می پاشو لباساتو عوض کن بر_

دلم دعا    یو تو   رم یگیآب پرتقال رو به سمتش م   وانیل

 رو بخوره  وانیل  یمحتو  یتا بدون بهونه همه   کنم یم

 اد ی حالت جا ب  یبخور،کم ایب_

م  وانیل   خوشبختانه  دستم  از  جا    هیو    رهیگی رو 

 :کشهیسرم

 د ی چسب بی اوووف عج_

 :شمیسرجام جابه جا م  یکم
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 م؟یاول شام بخور  سی مگه قرار ن_

و به سمت   کنهی حرکت بلندم م  هیو با    رهیگ یم  دستمو 

 :کشونهیراه پله م 

،ب _ زوده  که  بنداز   ی بزم  هی اول    ا یهنوز  ،بعدش   میراه 

 ارن یشام ب   زنمیزنگ م

_، کن  ول  دستمو  ،حاال  تنقالت    ین یس  یوقت   ه یباشه 

 وفتهین

 نه مراقبم_

 شهی م  شتریاسترسم ب میریپله ها که باال م  از 

 تا من اول داخل بشم  رهیمو کنار    کنهیاتاقش رو باز م  در 

و قدم به داخل   گزمیحس احترام،شرمنده لب م  نیا  از 

 ذارم یاتاق م 

 :رهیو به سمت کمدش م ذاره یم  زیم یرو رو ین یس
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 نم یبساط مشروب رو بچ  ،منمیتا تو لباساتو عوض کن_

تاپ و    هیشم،ی لباسم م   ض یو مشغول تعو   گم یم   یا  باشه

م کوتاه  تو   پوشمی شلوارک  تاث  یاجرا  یکه  ام    ر ینقشه 

 کنه جاد یا  یمثبت 

ز   یلیتاپ خ   قهی کوتاه و تنگ   ی ادیباز و شلوارک هم 

 بود

ا  خجالت  از  ز   ن یزده  م  یادیپوشش  سمت    ثم ی باز،به 

 نم یب ی خودم م یاش رو رو رهیکه نگاه خ گردم یبرم

 کرد ی وجب به وجب تنم رو ِرسَد م  نگاهش

 ندازه ی به جونم م  یدلهره ا  بیچشماش عج برق

 ...و بس  دونهی تموم بشه  رو خدا م  یقراره چجور   امشب

و دو جام رو پُر   ذارهی م  یعسل  زیم   یوُدکا رو رو  شهیش

 کنهیقرمز رنگ م  عی از اون ما
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ما  نگاه  اون  از  من  م  عی گُنگ  چهره  به  رنگ   ثمیقرمز 

 که قراره بهش ناجوون مردانه کَلَک بزنم ی ،مرد رسه یم

 دهی گلومو خراش م یبد بغض

م  راه م   ،اماینامرد  ن یا  بنده ینفسمو    دونه یخدا خودش 

  نداشتم نی جز ا   یکه راه

 کار به نفع همه بود  نیا

و    ام ی خودم م  نم،به یب   یصورتم م   کی شرابو که نزد  جام

 بنده یلبم نقش م  یبه اجبار،رو ی لبخند

 چه خوشرنگه،حاال مزه اش چطوره؟_

 خوبه اما واسه تو که دفعه اولته ممکنه تلخ باشه _

 کنمیو مزه اش م   گمی م ی اوهوم
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 ارم،آروم یخودم نم  یاما به رو  کنهیبدش حالمو بد م  طعم

پاش   یو منو رو  نهیش یتخت م  یکه رو  شمیم  کشینزد

 نشونهیم

م  دستش کمرم  پشت  م   نهیش ی که  نا   رهیگی لرز  وجود 

 آرومم 

باش اما    ینجور یواسم ا  شهی تو ،هم  یچه خوشگل شد_

 بچه واست نکارم  نیچن ج  ه یکه  کنمینم نیخب تضم

 زنهیم  یو پشت بند حرفش قهقهه ا گهیم  نو یا

  ه ی که جام شرابشو    زنمیبه بازوش م   یگونه مُشت  اعتراض

 کنهیلباش قفل م   ن یحرکت لبامو ب  هیو با    کشهی جا سرم

 شه یم ی دلم خال یبرخورد لباش تو  از 
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وا  طعم بود  تلخ  م  نیدهنش  بد  جرأت    کردی حالمو  اما 

با نداشتم  کردم   یم   کشیتحر  یجور   هی  دیاعتراض 

 کردم ی وقت تلف م دی ...با

 ره یگیاز لبم م  یزیر  یو گازا کشهی لبم م یرو زبونشو 

 شم یم م،هولکن یدهنم حس م یزبونشو تو  ینرم  یوقت

 د یکش ی م ک یبار  یکار به جاها یزود نیبه ا  دی نبا

 کشه یم  یقیعم  شه،نفسیم  راب یس دنمی از بوس  یوقت

 یرو تو   رتیتعجب و ح  شدی که م  زنمیرو م  یحرف  ومن

 د یچشماش د ی ن ین

 تا واست برقصم؟ یذار یآهنگ م_

 کنه ی رو روشن م ستمی و س گه یم یکشدار  یآره  

  ته یموقع  نیخوب بود و فک کنم بهتر  یلیخ  میعرب  رقص

 مهارتم به نحو احسنت استفاده کنم  نی که بخوام از ا
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رو  با از  استرس  با  آهنگ  م   یشروع  بلند  و   شمیپاش 

 ستم یا ی وسط اتاق م 

ه   یلیخ  حالم بود،من  جلو   یب  نقدیا  چوقتی بد   یپروا 

 ...بودم اما حاال دهینرقص یکس 

لبخند    نیاپشت    دونستیکه فقط خدا م  زنمیم  ی لبخند

 ده یخواب یا هی چه  درد وگر 

  ی به مرد   دمیم   شی و من رقصمو نما  شهیشروع م  آهنگ

 شدی م شتریچشماش ب یکه هر لحظه قرمز

موج  چی پ  باهر و  بدنم  تاب  م  یو  موهام  به    دادم، ی که 

هد  بهم  تعداد    کرد ی م  ه یلبخندشو  به  فقط  من  نگاه  اما 

 رفت یبود که باال م یی جام ها 

 [28.02.18 01:08] 
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 رفتیبود که باال م  ییمن فقط به تعداد جام ها  نگاه

  د یو من با   رفتیقلبم فرو م   ی تو   ی ها مث خنجر  قهیدق

 کردم ی م  یزن لوند رو باز  هینقش  

 نمونده بود  یباق  یچ یکه از احساسش ه  یزن

حرکت رقصم کُند   ی ،واسه لحظه ا  شهیجا که بلند م  از 

 شهیم

  ش ی تعادلش نشون از مست  ی قرمز و راه رفتن ب   یچشما

 !اد؟ ی لبم م ی که رو ییچه لبخند کذا  نیو ا  داد یم

 ....بد نبودم...بخدا که نبودم  نقدیکه من ا  آخ

 رم یآغوش گرمش فرو م  یپشت تو  از 

 ی برجستگ   کنمیو من حس م  شهیمماس بدنش م   بدنم

 ...ازم گرفت مو یانگدختر  یای که دن یگوشت که یاون ت 
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بود دل    کیچندش آور گذشته،نزد  یتصور لحظه ها  از 

ومن چه پوست کلفت بودم که هنوزم    ادیو رودم باال ب 

 سرپام 

  تیموقع  هیدنبال    د یو من با  نه یش یگردنش م   یرو  لباش

 واسه فرار باشم

تا مانع  برخورد نفس هاش به گردنم    کنمی کج م  گردن

 بشم 

 اد ینکن،قلقلکم م ثمممیم_

رو  دستشو  م  یاز  باال  رو   اره یشکمم  قفل   نمیس  یو 

 :کنهیم

 جونمممم،حاال نقطه ضعفت اومد دستم  ییی ا_

 بدجنس  ییی ا_
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ب  ی که آه آروم  ده ی م  نمی به س  یفشار  لبام خارج    نی از 

 شهیم

  گردونه یحرکت منو برم  هیو با    گهیم  یا  دهیکش   جووون

 ...شهی لباش م ریو دوباره لبام اس

بغض    نیکه انگار به لبام دوخته شده بود و چرا ا  ییلبا

 بشکنه؟   کهی نزد ی لعنت

اگه دستاش حصار بدنم نبود االن مث   کنمیحس م  چرا

 !؟  ختمی ریآوار فرو م 

من   ی برا  نی و ا  کنهیم   ک یآرومش منو تحر  ی نوازش ها  با

 زنگ خطر  هی  شهیم

 زودتر خودمو جمع جور کنم تا بند رو آب ندادم  د یاب

رو  لباشو  از  برم  یکه  حصار   کنمی م  ی داره،سعی لبام  از 

 تنش جدا بشم
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  ی تاف ها  نیرم،ا یدوش بگ  ه یجان،صب کن برم    ثم یم_

 کنه ی م تمیی سرم اذ یرو

 نُچ بذار واسه بعد _

بخدا که مغز    ؟ یشدنم هست   تییبه اذ   یتو راض  گه ینه د_

 ام،باشه؟ یب  یا  قه یده دق  دم یقول م   کشهیم  ریسرم داره ت

و    شهیاجبار ازم جدا م   یو از رو  کشهی م  یکالفه ا  پوف 

 نداشتم  یاما راه نمیبی م نهی مَردم رو به ع یمن دلخور 

که گوشه    یکیکوچ   یبهداشت   سی به سمت سرو  عیسر

داشت،م قرار  اتاق  در   رمی راست  کردن  قفل  از  بعد  و 

 دم یم  رونیحموم نفسمو ب

ب  آخ از  خطر  نم  خ یکه  اجازه  گذشت،اگه  و    دادی گوشم 

نبود چه سرنوشت   کردیم  یشرَویپ انتظارم   یمعلوم  در 
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ب  اما  اتفاق ها  یبود  از  بودم  انتظارمو    ی بدتر  ی خبر  که 

 کشه یم

از تنم   ی کی   یک یمو  و لباس ها  کنمی آب رو باز م  دوش 

 ارم یدرم

خوب  ی خنک  م  ی آب حس  م  ده ی بهم  چشم  من    بندم ی و 

به آرامش   از یکه برام افتاده...االن ن  ییهمه اتفاق ها  یرو

 داشتم 

و    ای دن  نیکه شده واسه چن لحظه روحمو از ا  یآرامش 

 ...نامردش جدا کنه یآدما

خلصه فرو رفته بودم    یتو   قه یدرست چن دق  دونمینم

با صدا باز    دنیکوب  یکه  به سرعت  در حموم چشمامو 

 کنم یم

 دختر  گه ید  رونیب  ای ساااحل...ب_



488 
 

م  بزاق قورت  لرزش صدامو    کنمیم  یو سع  دمیدهنمو 

 پنهون کنم 

 چن لحظه صبر کن ام ی باشه م_

 د یسف  ی ها  کی امو به سرام  ه یو تک  کشمی م   ی قیعم  نفس

 دم یم

 شد تاوانش؟ نی عمرم اشتباه کردم که ا  یکجا  ااا یخدااا

 شد جَزاش؟  ن یقدم کَج گذاشتم که ا کجا

 کنم ی تن پوش رو تنم م  ی حوله

نه هنوز اما    ای  داره یتا بدونم ب  برمیدر م  کینزد  وگوشمو 

آروم از حموم    یها که هست، با قدم   یبا سکوت محض

  رونیب

 ام یم

 کشمی م رون یبه ب یو سرک  کنمی درو آروم باز م یال
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ب  یرو   دنشید   با نفسمو  ها    دم،قرصی م  رونیتخت 

  نطورم ی بودم هم  دوار یصددرصد کار خودشو کرده و ام

 باشه 

  وفته یاش م  نهی نگام به قفسه س  شمیتخت که م کینزد

پا  و  باال  مرتب  ا   شدی م  ن ییکه  خواب    ینشونه    نیو 

 داشت  قشیعم

  ی و با همون حوله تن پوش  رو  کشمیبه صورتم م   یدست 

 نم یش یتخت م

که به    شم یم  یبه مرد   ره یو خ  ذارم یزانوم م   ی ور   سرمو 

 حماقت بزرگ زدم   نیخاطر نگه داشتنش دست به ا

و به انجام کارم فکر    مونمیهمون حالت م  یتو   ی ساعت  هی

  کش ینزد  شمی مطمئن م   قشیاز خواب عم  یوقت   کنم یم

از    کنم،بعدیرو باز م   راهنشیپ   یو آروم دکمه ها  شمیم
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و کمربندش رو باز   برمیجلو م  راهنش،دستیدرآورن پ

 کنم یم

س  قلبم از  از    یها  زد،دونهیم  رونیب  نمیداشت  عرق 

 ام راه گرفته بودن  ین یب غه یبه سمت ت میشونیپ

لرزون    یبا دست ها  ندازمیبند رو که وسط اتاق م   کمر

 کشمی م نیی شلوارشو پا

 ...میچارگیب  یواسه  زنمیو هق م  بندمی م چشم

  ی و پتو رو رو  دزدم ینگاه م   ع ی تن برهنه اش سر  دن ید  با

 کشم یتنش م 

بود،ت  حاال خودم  ز   غ ی نوبت  داخل  از   فم یک  پیرو 

  دم،سوزشش ی م  ک یچاک کوچ  هیبغلم رو    ر یوز   دارمیبرم

 ...لب بگزم شهیباعث م 
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به زخم   یوسط تخت،فشار   ییو جا   برمیجلو م   دستمو 

  یتا چن قطره خون رو دم یم

 زهیبر ی تخت رو

  مردم یکاش م یو ا  زهیریاز گوشه چشمم م  یاشک   قطره

 دم یکش یذلت رو نم ن یو ا

و چسب   دم یم  رونیخون ،نفسمو ب   ی قطره ها  دن ید   با

 زنمی زخمم م ینشه،رو ده ید  اد یکه ز  ی کیکوچ

م  حوله دورم  جن  چمیپی رو  رو  نیو  جمع   یوار  تخت 

 شمیم

چشمه اشکم خشک    گهیکه د  کنم یم  یو زار   هیگر  اونقد

 شهیم

 بشه  ریماجرا ختم بخ نی ا  کنمیم  دعا

 شکنمی شم،میاگه نشه خورد م که
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 شم ینابود م یواقع  یمعنا به

 شه یتکون خوردن تخت بند دلم پاره م با

 شنوم یگوشم م ک یخش دار و آرومش رو نزد یصدا

 ی ساااحل خانوم_

نقاب به چهره    دیومن چه راحت با  رهیگیگلومو م  بغض

 بزنم 

 اما  شمیم  خودم مچاله یتو  شتری ب یحرف  بدون

 [01.03.18 02:38] 

#part52 

ب  اما کنجکاوش،قلبم  نگاه  س  یبا  قفسه  به   نم ی تابانه 

 کوبه یم

 یقطره اشک،رو   ن یو اول  شهی چشمام پر اشک م   ی آن   به

 ادیگونم فرود م
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م  یرو  زبونمو  صدا  کشمی لبم  با  ا  ی و  زمزمه    یدورگه 

 :کنم یم

 ثممممییی م_

 ده ی زده ابرو باال م  رت یاشک هام ح دن ید از 

 ؟ یکنیم  هیگر یشده ساحل؟چرا دار  ی چ_

  یکه حت   یموضوع به مرد  نی دادن ا  ح یبود توض  سخت 

 نداخته ینگاه به بدن برهنه خودش ن م ین هی

  ی چارگی ب  نیا  زنمیو هق م   رمیگ یدهنم م  ی جلو   دستامو 

 ...رو

 :غرهیصورتم م یو تو  رهیگیدوطرف بازومو م  کالفه

 ینجور یا  یشده که دار   ی چ  نم یحرف بزن بب  ید لعنت _

 ی کن ی م هیگر
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وال   ساحل د  ی عل  یبه   ه یگر  نقدیا  شمیم   وونه یدارم 

 ..نکن،حرف بزن دختر

 شمیم  شی به نگاه برزخ رهیخ  یاشک ی چشما با

 و ترس  یکه مملوء بود از کنجکاو ی نگاه  به

تو   یب خودمو  م   یمحابا  هق    ندازمیآغوشش  دوباره  و 

 زنمیم

 :شهیلبام خارج م  نیکلمات شکسته وار از ب نبار یا  اما

 !یو  چه کار کرد __ت ثمممیم_

 !؟ی چرا لعنت ؟یبه زجه هام گوش نکرد  چرا

به تن برهنه    ره یو خ  کنهیمنو از خودش جدا م  باشتاب

 شه یاش م 

  ی که کالفه چنگ   کنه یتازه عمق فاجعه رو حس م   انگار 

 :کنهیزمزمه م  ی لب کلمات ر یو ز  زنهیبه موهاش م



495 
 

 ..آخه چطور ممکنه؟ من_

  ادی نم ادمی اصال  یزیچ  من

 ی دختر؟ بگو لعنت  یکن ی م  یباهام شوخ   یبگو دار   ساحل

  ی و نگاهمو به چن قطره خون رو  ندازمیم   ن ییپا   سرمو 

 دم یم  یروتخت 

م   َرد دنبال  که  چ  کنه ینگاهمو  اون  که    رسه یم  یز یبه 

م و    هیواسه    شهیباعث  ببنده  چشم    ی وا  هیلحظه 

 اد ی ب رونیلباش ب نیاز ب یکشدار 

  دوزهیمن م   ی رو به نگاه اشک مونشینادم و پش  نگاه

ا   ومن  از  غر  ن یشرمنده  حال  و  پا  بمی حس    ن ییسر 

 دم یبلندم فشار م  ی ناخن ها  ن یو بند حوله رو ب  رم یگیم

 اشتم مَردم رو ند ینگاه کردن به چشما یرو راستش 

 دم یکش یخجالت م  ازش
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 ...جالبه  هه

 شمیکار نکرده اش خجالت زده م  از 

 و

 ...بد نبودم نقدی من ا ااای خدا

م  سرکه فشرده    رم،با یگی باال  آغوشش  به  حرکت  به 

 شمیم

م   نهیس   یرو  سرمو  اش  ا  ذارهیبرهنه  رو   یبوسه   ی به 

 زنهینم دارم م  یموها

 نبود ن یخانومم شرمندتم،بخدا که قصدم ا_

 اتفاق افتاد  ن یشد که ا  یچ  دونمینم

من اصال    یزی،به جون خودت که برام عز   یعل   یوال  به

نبودم،نم  یتو  بال   دم یفهمیحال خودم  سر    ییدارم چه 

 ارم ی م  نمیتر  زیعز
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 ببخش خانومم  ساحلم

و من االن   دهی به کمرم م  یو فشار محسوس   گهیم  نو یا

 آغوش مردم آروم باشم  یتو   تونستمیبعد از مدت ها م

 چ ی کنارته و بدون ه  ی کی   یبدون  یوقت   هیچه حال خوب   و

 یر یبغلش آروم بگ یتو  یتونی م ی دغدغه ا

 ترسم ی م یی آبرو  یب ترسم،از یمن م  ثمیم_

بفهمه منو   یزیبهم هشدار داده،اگه االن چ   ی لیخ  مامان

 کُشه یم

و با انگشت اشاره   ده ی از موهامو پشت گوشم م  یا  تره

 :کنهی رو پاک م زهیریگونم م ی که رو یاش قطره اشک 

حرف   نیا_ بخواد    یزن یم  هیچه  که  مُردم  من  مگه  تو؟ 

 بزنه یبهت حرف یکس 

 م یاما خالف شرع که نکرد  م یدرسته اشتباه کرد   بعدشم
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حق رو ازم   نیا  تونه ینم  چکس ی،وه یوشرعا زن من  قانونا

 اشم که با زنم رابطه نداشته ب رهیبگ

 :رفتیم  شی پ ینجور ی ا  دیپرم،نبا یحرفش م وسط 

 بدم  ینجور ی جواب خانوادمو ا تونمینم ثم،منینه نه م _

 تونمی که نم بخدا

  میریبگ یزودتر عروس  ی که هرچ نهیراهش ا  تنها

 آروم باشم   تونمیم ینجور یا فقط

 :دهی باال م ابرو

 اونم االن؟  ؟ی عروس_

عروس  هیواسه    یدون یم احت   یمجلس  زمان   اج یچهقد 

 م؟یدار 

 خواد یم  یمامانت چجور   یکرد  نو یبه کنار،فکر ا  نایا  حاال

 درست کنه؟ هی زیزمان کم واست جه یتو 
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 حرفا بدهکار نبود   نیگوش من به ا اما

 که به اجبار بهم تجاوز کرد   دمید یرو م یفقط رهان  من

منو به فنا   یکه قراره زندگ  نم یب   یرو م  یمن فقط رهان  

 بده 

 یباز   میبا زندگ  یراحت    نیبه ا   دادمیمن اجازه نم  نههه

 کنه

 :کنمی لرزونم رو از هم باز م  یلبا

اش هم تا آماده شدن    هیبق  یآمادس،برا  هی ز ینصف جه_

 مجلس زمان هس 

 یو تو  کنم یمظلوم م  چشمامو 

 :رمیفرو م آغوشش

برثم یم_ زودتر  هرچه  ساحل  جون  سرخونه    می... 

 مونیزندگ
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 ندارم یترس و دلهره ا  چی ه گهید  ینجور یا

 ثمم؟ یم  باشه

نشون از موافقتش   نهیش یکه پشت کمرم م  یگرم  دست

 ده یم

 و

ا  من کهنه  بغض  وجود  تو   ی با  خشک    ی که  جا  گلوم 

 زنم یم  یکرده،لبخند تلخ

 :درد هام یرو شهیمرهم م  صداش

 ؟یدرد ندار   ؟یحاال حالت چطوره؟خوب_

م_ خورده    ه ی  س،فقطی ن  ینگران  یجان،جا  ثم یخوبم 

 ه یعیکه اونم طب  کنهیکمرم درد م 
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تو   گزهیم  لب انگار  حرف  یو  بالخره   ی زدن  اما  مُردده 

که عذاب وجدان    زنه یرو م  ی حرف  کشهیم  یق ینفس عم

 طناب به دور گردنم هی  شهیم

 شبید__یساحل،د گما یم_

 نکردم؟  تتییرابطه اذ یتو 

رابطه ام خشن    ،یبدونم به خاطر مست   خوامیم   راستش

 انه؟ ی بوده 

 :شمیبه انگشتام م ره یو خ دم یدهنم م  یتو   نمو ییپا  لب

 شدم  ت یاذ__خشن نبود اما خب اذ  یل ینه خ_

 :شهیتخت بلند م یو از رو زنهیبه موهاش م یچنگ 

 ی شد  تتیشرمنده اگه اذ_

بد  متاسفم خاطره  اول  ی که  درست    ن یاز  واست  رابطه 

 کردم
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 ی ازم متنفر نشده باش م دوار یام

 کنه ی بلند اتاق رو ترک م یو با قدما گهیم  نو یا

 ره یم

 عذاب وجدان  ه یبا   مونمیو من م 

  رهیم

 و

 ....بزرگ ی نامرد هی با   مونمیم  من

 بود خفه ام کنه  ک یتعفنش نزد یکه بو  ی انتیخ  هی

 و

  ااایخدااا

 ....بد نبودم نقدی ا من

 [02.03.18 12:14] 
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#part53 

 شمیبه لقمه کره و عسل دستم م ره یخ

م   معده اصال  اما  بود  دراومده  صداش  خوردن    لیام  به 

 نداشتم 

م  انگار  واسم   خوامیکه  بود  شده  بخورم،لقمه  سنگ 

  سنگ

 خورد یکردنه بهم م  ینقش باز  یکه حالم از هرچ  یمن  و

 شدم   گریپا باز  هی واسه خودم  هه

 ام ی م  رونیاز هپروت ب ثم یم یصدا دنیشن با

 جانم؟ _

 :گهیم وانهی داخل ل ر یش ختن یمشغول ر  نطورکهیهم

نم  یخوب_ صبحانتو  ندار   ؟اگهیخور یتو؟چرا   یدوس 

 ارم یواست ب گه ید  زیچ
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ا  گزمیم  لب برا  نیاز  بخدا که  و    نیا  یمحبت صادقانه 

 ...بودم یادیمرد خوب،ز 

به  _ عادت  من  شم،راستش  فدات  صبحانه  نه 

 خورم،االنمی لقمه م  ه یبه اصرار مامان فقط    شهیندارم،هم

 کشهی نم لمیاصال م

 :شهیم کم یو نزد  ذارهیم  ین ی رو داخل س  ریش  وان یل دو

تریچ   ی عنیحرفا    نیا_ مهم  وعده    ن ی..!صبحانه 

 زم یبهت بگم عز دیکه من نبا  نو یه،ا ییغذا

تو   بعدشم نه   یبش   تیتقو   د یبا  تیموقع  نیا  یاالن 

 ه __نکیا

 شهیمانع ادامه حرفش م فونی زنگ آ  یصدا

 ام ی با من کار دارن،االن م_
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رو   ی ن یس ها  ذارهی م  ز یم  یرو  قدم  با  بعد  بلند   یو 

 کنه یآشپزخونه رو ترک م

م   نگاهمو  بخار   رمی گی م  ثم یاز رفتن  به  ل  یو  از    وانیکه 

 دم یم  ادی باال م ریش

د  تموم بود،خداروشکر  مشغول  ذهنم  و  به   شبیفکر 

 گذشت  ریخ

به صبح رسوندم و چه    میآغوش مَرد زندگ  یرو تو   شب

 آغوش گرم   نیداشت ا یآرامش 

پ  یوقت پ  چکیدستاش  تنم  دور  دل    دی چ یوار  منه  و 

 آغوش بودم  ن یمحتاج ا  بی شکسته عج

بگ  ی آغوش ازم  بود  قرار  نامرد  رهان  حاال    رشیکه  اما 

 ...نه گه ید

 ندارم  یترس  چی ه  حاال
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  ن یا  ب یمنه و االن چه عج  ی دستا  یبرگ برنده تو   حاال 

 ..دل آرومه 

  ی صندل  یو به پشت  ذارمیبشقاب م  یلقمه رو تو   کالفه

 دم ی م ه یتک

 شه یظرف دستش خشک م یرو ثم،نگام یاومدن م با

 ه؟ یچ  نا یا_

  خندهیم

 :نهیش یم  زیو پشت م کشه یرو عقب م ی صندل

نوش جان    د یتا تهش با  ی خوب که جناب عال  زیچ  هی_

 ی کن

 ! افتاد؟ میندارم هم ندار  لیوم خورم ینم آخ

 کنم ی نگاه م کردیکه باز م  یبه ظرف کنجکاوانه

 :وفتهیقرمز آب دهنم راه م ی ها گر یج  دن ید  با
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 به زحمتت نبودم  یآخه؟راض یکارو کرد ن یچرا ا_

 :زنهیام م ین یبه ب یانگشت اشاره اش ضربه ا  با

د _ ا   گه یاِ  کار   ن ینشنوم    ز ی نکردم عز  یحرفارو!اوال که 

 فمهیدلم،دوما وظ

 یبش  تیتقو   دی گفتم که با سوما

  ی کاچ  دیشد،االن تو با  ینجور یشرمندتم که ا  راستش

 __یمن مجبور   یاما با کار احمقانه  یبخور 

 پرم یو  فورا وسط حرفش م دم یم  نییگلومو پا بغض

مشترکمون    ینشده فوقش زودتر زندگ  یحاال هم طور _

 هوووم؟   میکنی رو شروع م

 : به چشمام دوزهی رو م نگاهش

 گل  ی ساحل جان،خانوم_
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از   یزود  ن یبه ا  ی تونیها م   ستیمشترک آسون ن  یزندگ

برب لطمه    یمطمئن   ؟ی ایپسش  دانشگاهت  و  درس  به 

 زنه؟ینم

 تونم یآره م _

 :دهیرو به سمتم هل م گری و ظرف ج گه یم ی ا باشه

 فتاده یزود بخور تا از دهن ن _

 ذارم یرو داخل دهنم م یگر یو ج  کنمی دراز م  دست

 کنه ی حالمو خوب م یخوبش کم طعم

 تونستمی م د یبهتره بگم با ا ی تونستمیم  من

که    ییآبرو   یراه از ب  نینداشتم ،حداقل ا  نیجز ا  یراه

 بهتر بود

که   یاون صبحانه دلچسب و بعد آغوش از خوردن    بعد

 که رد و بدل شد   ی نیری ش  یبرام باز شد و بوسه ها
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تماشا  م ینیش یم   ونی زیتلو   یجلو  مشغول   ال یسر  ی و 

 م یش یم ثمی مورد عالقه م 

حال و    ی اما من تو   کرد ی نگاه م  لمیراحت ف  ال یبا خ   ثم یم

 خودم بودم  یهوا

بود که انتظارم رو   ی مبهم   نده یآ   ر یفکر وذهنم درگ  تموم

 د یکش یم

سرخونه    میری شده و زودتر  م  ینقشه عمل  ن یکه ا  درسته

 اما  مونیزندگ

 رهان برام عذابه  وجود

 برادر شوهرمه  اون

 خانواده اس  نی از هم یعضو 

 گرفت دشیناد  شهینم
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موضوع    نیوهم  شمیچشم م  یباهاش چشم تو   بالخره

 کالفه ام کرده 

تمام به ناموس برادرش تجاوز    ی که با نامرد  ی مرد  دن ید

 کرد

 ..بهتره بگم عذابه ای  سخته 

  ج ی و گ  امیبه خودم م  ده یکه شونمو تکون م   ثم یم   دست

 :شمیبهش م ره یو منگ خ

 جانم ؟ _

 :میحواس پرت  نیواسه ا   ده ی باال م ابرو

 ته یزنگ گوش یصدا_

 من؟  یگوش_

حتما    گه یعمم!خو پاشو برو جواب بده د   ی ن پ گوش_

 شنیاالن بنده خدا ها نگران م  نان ی مامانت ا
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 آهان باشه _

 کنمی و به سمت راه پله قدم تند م گمیم  نو یا

 :رسه یاز پشت سرم به گوش م صداش

 ی ش یکله پا م ،االن یبرو خانوم واشی_

 کنم یم  یدوتا ط  ی کی توجه به حرفش پله هارو  یب

م  داخل که  گوش  شمیاتاق  به    ی عسل  زیم  یرو  ی نگام 

 وفتهیم

 دارم یرو برم یو گوش  شمیم  زیم  کیاسترس نزد  با

 شهیم  یخال  هو ی شماره ته دلم  دن یبا د  اما

 طبقه سقوط آزاد داشته باشم  4  ه یکه از  انگار 

اون شب تجاوز   ی نحس   یشماره    همون از  بعد  بود که 

 بهم زنگ زد 
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ب  یمرد  شماره ازش  دل  زارمیکه  به چه  زنگ    لیو حاال 

 زنه؟ یم

 دوباره ؟   دیتهد   واسه

 کردم ی م یدوباره نقش باز  د یبا

 ننگ ترس داره  نیکه از برمال شدن ا  ی زن نقش

بمالم تا شک    رهیسرشو ش  یتا زمان مجلس عروس   دیبا

 نکنه 

از   مو یگه،زندگی د  ینقشه شوم  هیباز دوباره نخواد با    تا

 هم بپاشه 

 :کنمی و تماس رو وصل م  کشمی م   یق یعم نفس

 ه؟_بل_

 بودنم فیضع نی صدام واضحه ومن متنفرم از ا لرزش

 :رسه یبم و نحسش به گوشم م یصدا
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 ندادن؟  ادیسالم کردن  بهت _

 مرد خودخواه نکنم  نیبار ا  یچار یل هی تا   گزم یم لب

 ن؟ یزنگ زد  نیکار داشت_

 ...ترسونهیمنو م  نیو ا  شهیم  یطوالن  ی کم  سکوتش

 [03.03.18 02:29] 

#part54 

 ترسونهیمنو م  نیو ا  شهیم  یطوالن  ی کم  سکوتش

بمش سوهان    یکه دوباره صدا  گذرهینم  شتریب   هیثان  چن

 اعصابم  یرو شهیم

 !نشده!؟ مگه نه؟  ادتیقرارمون که _

 :کنمی حبس م   نمیس یتو  نفسمو 

 به زمان دارم از یاما ن ادمهینه،_

 ش _ینم
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و   یجد   نقدیمرد ا   هی  شهیو مگه م   پرهیحرفم م   وسط

 !خودخواه باشه؟

 چهقد؟ _

 ماه  هی_

 رم یگی دهنم م یاز زدن حرفم دستمو جلو  بعد

 شی موعد پ نی از ا رتریماه؟ اگه کارا د هیچرا گفتم   آخه

 !یبره چ 

 بود  رید  یل یخ یمونیواسه پش  گه ید

به کفشت باشه ،چنان    ی گی اگه ر   ی عل  یساحل به وال _

که دست چپ و راستت رو گم    ارم یم   تیسر زندگ یی بال

 !یکن

 ؟ یکن یم  دیتهد _
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سر رهان رو    ی قصد نداشته باش   یوقت   هیگفتم که    نو یا_

  زون یآو  نو یبچه!ا ین یب یکه مطمئن باش بد م یکاله بذار 

 گوشت کن

 وجودم  کری پ ره یگیوارش،لرز م  دیتهد  یحرفا از 

 تا مانع از سقوطم بشم  دمی م  هیتک   یبه صندل دستمو 

 خواهش دارم؟   هیازت _

 بگو _

م  یرو  زبونمو  حرف  کشمیلبم  ام  حنجره  ته  از  رو    یو 

 قبول کنه دوارمیکه ام  زنمیم

ا   هیتا  _ نزن،بهم خوردن  زنگ  بهم  ا   نی ماه  به    نی عقد 

واسه خانواده ها داشته    یمحکم  لیدل   دیس،با ی ن  ا یآسون

 داره  اج یمان احتبه ز  لیدل  ن یباشم و ا

 دم یماه خودم بهت خبر م  ه ی بعد
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 باشه؟ 

م   یمکث  م  کنه،ی که  وجودم  به  عج   ندازهی دلهره   ب ی و 

 کنم ی احساس ضعف م

 ،پس فعال   خوامی رو ازت م  ییماه خبر نها  هی قبوله ،بعد  _

 کنه ی و تماس رو قطع م شهیمن نم یخداحافظ  منتظر

پ  یگوش به  رو  دمیم   هیتک   میشونیرو    ی صندل   یو 

 نم یش یم

 خورد ی بهم م ی کوفت یزندگ  ن یداشت از خودم  و ا  حالم

داره     ی سرنوشت  ن یا  از  و  افتاده  به جونم  که مث خوره 

 ارهی منو از پا درم

ساله چهقد    20دختر    ه یچهقد توان داشتم؟ مگه    مگه

 رو داره یتاب و تحمل سخت 

 خواسی مرگ م بیکه دلم عج  آخ
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 و آدماش راحت بشم  ایدن  نیکه حداقل از ا یمرگ  هی

 ها   ینامرد نیا از 

 ها  یری سختگ  نیا از 

 ی پول  ی ب نیا از 

 اگه پدرم ،پدر بود که

 داشتم  یاگه خانواده درست و حساب که

 داد یاجازه رو نم نیرهان به خودش ا  چوقتیه

 خونه خودمون بهم تجاوز کنه  یتو  حانه یوق  نقدیا

 اد یخودم بدم م ف یکه از جنس ضع آخ

اشتباه   ی جنس   از  خانواده  پسر  اگه  ه   یکه    چ یکنه 

از اون روز   سی ن  ی مشکل اشتباه    یکه دختر  یاما امان 

 کنه ،خطا بره 



518 
 

 شه یجون،م   یبال   شهیتوف سربال،م  شهیم  گه ید  اونوقت

 لکه ننگ  هی

 بنده هاش فرق گذاشته  نی چه ناعادالنه ب  وخدا

م  یصدا  با م   ریز   ی ثم،دستی بلند  نم    کشمیچشمام  و 

 رمی گ یاشک رو م

لباسام    دن یو مشغول پوش  ذارمیم  فم یک  یرو تو   یگوش

 شمیم

م  د یبا زودتر  تکم   رفتم یهرچه  درمورد  تا    لیخونه 

  با مامان صحبت کنم ه یزیجه

تموم تالشم   د یکردنشون سخته اما با   یکه راض  دونم یم

 کردم یرو م

 شد یوقت تلف م دی نبا

 شم یم  نییطبقه پا  ی و راه ندازم یدوشم م  یرو فمو یک
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 :پرهی جفت ابروهاش باال م  دنمیبا د  ثمیم

 !یو کاله کرد ؟شالیکجا بسالمت _

 :کشمیجلوتر م شالمو 

  برم خونه،مامان منتظرمه د یبا_

 باهاش حرف بزنم  یدر مورد مجلس عروس   دی با  راستش 

تو    یحرفا  دیاما شا   شهیقانع نم  یزود  نیکه به ا   دونمیم

 کنه شونیراض

 مگه نه؟  ؟یکن یکارو که م  نیا

 :ذاره یم  زیم  یو رو   دارهیپاش برم  یرو از رو  وهیم   بشقاب

م _ در  باهاشون  رو  موضوع  خودم  وقتش    ون یباشه،به 

 ذارم یم

هس به خودم بگو    یکم وکسر  هیز یجه  یتو اگه تو   فعال

 یار یخاله فشار ب  یرو  یبخوا س ین  از ی رم،نیتا بگ 
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و دسته    رمیگیم  نییپا  ش،سری مهربون  نیزده از ا  خجالت

 :دم یمشتم فشار م یرو تو  فمیک ی

  باشه_

عوض کن تا من لباس بپوشم   ییهوا هی اطی ح یبرو تو _

 ام یب

 رم یم اط یآروم به سمت ح ی و با قدما دمی م سرتکون 

 اد ی ب ثم یتا م شم یو منتظر م  دمیم  نیبه در ماش ه یتک

  ده یکه قامتش از دور د   کشهیطول نم  شتری ب   قهیدق  چن

 شهیم

مشک  ییمو یل  راهن یپ شلوار  دوخت   ی و  تن   ی خوش  به 

 کرده بود 

دور    یباال داده و شال گردن نازک  ییبایبه طرز ز   موهاشو 

 گردنش انداخته بود
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از ماش  ه یتک شاگرد    ی و به سمت صندل  رم یگ یم  ن یامو 

 رم یم

 م یش یم  نیو هردو سوار ماش   زنهیم یلبخند دنمید  با

 :کنه یحواله ام م   ینگاه  مین  شهیاتوبان که م داخل

خانم _ خوبه  جان،حالت  مشکل   یساحل  و  درد    ی ؟ 

 ؟یندار 

 : زنمیم  پلک

 زم یجان ،نگران نباش عز  ثم یخوبم م_

م  یا_ پ  شدی کاش  هم  بابت   یموندیم  شمیامروز  از  تا 

،ا  المیخ   تیسالمت  م   ینجور یراحت بشه  تو    کنم یحس 

 ی دیبروز نم  یزیاما چ یدرد دار 

 :ذارمیدستش م یو دستمو رو گردم یسمتش برم  به
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م_ خوبم  خودت  جون  حق   ثمم،بخدای به  رو   قتیدارم 

 گم یم

قوت   شهیم  نی که هم   ده یبه دستم م  ینامحسوس  فشار 

 دل شکسته نی واسه ا  یقلب

خ _ عز   الم یحاال  م   زیراحت شد   یی اگه خدا  ثم،امایدل 

 باشه؟  ینکرده حالت بد شد،بهم خبر بد

 شه چشم با_

 ی بال خانوم یچشمت ب_

 داره،ی خونه نگه م یجلو   نو یماش 

 کارم یگونش م یرو یو بوسه ا شمیسمتش خم م به

رو  ی لبخند م   یکه  خوب  نهیش ی لبش  القا    یحس  بهم 

 گذرمیمرد نم  نیوجه از ا  چی و من  به ه کنهیم

 زم یمراقب خودت باش،خدافظ عز_
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 ی توهم مراقب خودت باش خانوم_

 برسون ه یبه بق سالم 

 باشه،پس فعال_

 شمی م اده یپ  نیو از ماش کشمی رو م  رهیدستگ 

ماش   یکم م  نی از  دست   رمیگ یفاصله  تکون    ی و  براش 

 دم یم

بوق  با م  ی تک  قدما   کنه ی حرکت  با  من  به    نیسنگ   یو 

 رمی سمت خونه م

 [03.03.18 02:39] 

 روز بعد 20

نا  ن یآخر داخل  رو  به سمت سام    ذارم یم   لونیجعبه  و 

 دم یهُل م 

 ها  له یوس یبذار رو  نمیا_
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ا  چشم م   ی غره  م  رهیواسم  ضعف  دلم  واسه    شهیکه 

 دار  ش یته ر   یاون گونه ها دنیبوس

 ؟ یکنیخب؟چرا بد نگاه م  هیچ_

 اد ی م ن ییپا  هی و از چهار پا  کشهی م  ششیبه ته ر  یدست 

چ_ خوب  سرکار    هیز یخجالتم  از  وکوفته  واله،خسته 

 نم ی خانم رو بچ  هیزیجه ام ی ب د یاومدم ،اون وقت با

 دارن؟  فیبدونم اون شوهر گرامتون کجا تشر شهیم

 :دم یشربت رو به دستش م  وانیو ل خندمیم زیر 

دار   نی واله خوبه فقط هم_ رو   ،بعدشمیدردانه خواهر 

 !گفتن یگفتن،خواهر یبرادر  فته،بالخرهیوظ

 ...خب_
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به جمالت،م_ خونه اس،خداروشکر   ریکه درگ  ثمیخب 

رف م   ش ی قیاون  به  خونشو  شهرستانه  اجاره    ثم یکه 

 خونه بکشم   یبه سر رو   ی دست  د یگفت با  ثمیداده،فقط م 

 :ده یباال م  یشونه ا ره یکه به سمت اتاقش م نطور یهم

 نشد؟  نیمُعَ  ی عروس  خ یتار   نیبالخره ا _

 [04.03.18 01:34] 

#part55 

 نشد؟  نیمُعَ  ی عروس  خ یتار   نیبالخره ا _

لوازم   یرو باال  ک یکارتون کوچ   ه یو    دم یم  رونیب  نفسمو 

 :ذارم یها م

 شه یمعلوم م ینه هنوز،اما به زود_

 شهیحرف داخل اتاقش م یو ب گه یم  یآهان

 ندازم ی ام م  هیز یبه جه ی کل ینگاه 
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ا  ستیب   نیا  یتو  مامان  تا  رو   نا ی روز خون دل خوردم 

 کنم یراض

 ...اون نقشه شوم گذشت یروز از اجرا ستی...بآره

برا  یروز   ستیب اعصاب خورد  یکه  و  تنش  جز   یمن 

 نداشت یزیچ

وقت  ادمهی   خوب ،شد    انیجر   ی که  گفتم  مامان  به  رو 

با   خواسی م  یمنطق  ل ی...دلش یآت   یاسپند رو   د ی اما من 

 دادم؟ یمادر م نیبه ا  یچه جواب

 بشه؟  ی گفتم تا راض ی م ی چ

  خودمو کردم  یوجود بازم سع  ن یبا ا اما

 نداره یا دهیفا  چی ه  دمید  یوقت

ا  ثم یم  به که  گفتم  و  زدم  توجه    نایزنگ  من  حرف  به 

 کنن ینم
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 س ی هنوز کامل ن  هیجهز  گهی مامان م  گفتم

 مشترک زوده  ی هنوز واسه زندگ  گهیم  سام

 ...جمله کوتاه گفت ه یکه فقط  یثم یوم

 قی تک تک سلول هام تزر   یتو   شی نی ریکه ش  یا  جمله

 شد 

 ....به من زم،بسپار یعز  کنمیخودم درستش م_

اومدن خونمون و سر حرف رو باز    نا یروز بعد،خاله ا   چن

 کردن

ا   ی چ  دونمینم مامان  بالخره  که  و    نایشد  اومدن  کوتاه 

 م یرو انجام بد یعروس  یقرار شد کارا 

  ی شد و ما بق  ده یکش   رونیب  یاز انبار   هیازجهز  یمقدار 

 چن روز کامل کرد  نیا یاش رو مامان تو 
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نگفت چطور خانواده ها رو متقاعد   چوقتی که ه   ی ثمیم

 کرده

 که هر لحظه دلهره وجود نحس رهان رو داشتم  یمن  و

 نگرفت   ی تماس  ن یکتریکه سر حرفش موند وکوچ  یمرد

بهش    دیبا   یزنگ بزنه چه جواب  یوقت   ؟ یبالخره که چ  اما

 دادم؟ یم

ا  سرم نزد  نیاز  داغون  من چرا    کیافکار  و  بترکه  بود 

 !ندارم؟ ی حس خوب

 !ته دلم آشوبه؟ چرا

 رم یو به سمت اتاقم م دمیهامو فشار م  قهیشق

 کردم یصحبت م یحضور  ثم یبا م د یبا

 اره ی،بهونه درم ی عروس  خی که واسه تار  ه یروز  چن

 ارم ی بشر در ب نیسر از کار ا د یبا  ومن
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 م یریماه مجلس بگ   ه یهرجور شده قبل از  د یبا

  ی رو   ی رنگ  یآب   پوشم،شالی ،م  ی مانتو و شلوار کوتاه ل  هی

اتاق رو    یو گوش  فیو بعد از برداشتن ک  ندازمیسرم م 

 کنم یترک م

ها   شمیم   خم کفش  بند  که    یکتون  یتا  ببستم  رو  ام 

 :شنومیم  کیبابا رو از نزد یصدا

ق  پیت   یشوهر کرد  یاز وقت  نمی بیم_ تغ  افهی و    ر ییات 

 کرده

 :شمیمشغول بستن بند ها م دم یسرمو تکون م  کالفه

 بابا جان  کننی م  رییزود تغ ی لیآدما خ_

 نکنه دخترم  ر ییکن ذاتت تغ ی سع_

 شه یحرف داخل خونه م   یو ب  گهیم  نو یا

 خوره یگوشم زنگ م  یدخترم تو  کلمه
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 از چن وقت بالخره دخترم خطابم کرد بعد

 ...رید ی لیپدر...خ  یبه فکر افتاد  ری د  ی لی...خهه

که    زنم،سرکوچهیم  رون یو از خونه ب  بندم ی سالن رو م  در 

 نم ی بیدستش م  ل یمامان رو با زنب  رسمیم

 کنم یم  یو سالم آروم  شمیم  کشینزد

 سالم مامان جان _

 : ندازهی به ظاهرم م ق یدق ینگاه 

 ؟ی دخترم،کجا بسالمتسالم _

 ثم یشرکت م  رمیدارم م_

 آهان باشه برو،مراقب خودت باش _

 :کشمی دستش م لیداخل زنب یسرک

 ؟یبود  دی مامان؟خر  هیچ  نا یا_
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 :کنهی سرش رو مرتب م  یو چادر رو  دهیم  رونیب  نفسشو 

 دم یمقدار خار وبار خر  هی  خچالتیآره مادر،رفتم واسه  _

 .... باشه ی تازه عروس خال خچال ی نداره   تیخوب

 محبت مادرانه  نیا  دهیبهم م ی حس خوب 

 ممنونم مامان جان _

 ی مادر،حاال هم زود برو که تا شب نشده برگرد  فمهیوظ_

ا  گم یم  یچشم گونه اش،به    یرو   یو بعد از زدن بوسه 

 کنمیسمت اتوبوس قدم تند م 

بالخره بعد   میر یرو فاکتور بگ  تیو ازدحام جمع  اتوبوس

 رسم یم  ثمیشرکت م یساعت جلو  میاز ن

 ذارم یم  رون یآسانسور که قدم ب  از 

 وفته یم ثم یم ی به منش  نگام
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پ  ی خانم  همون وقت  چن  اومده   شی که  مونا  همراه 

 ...بودمش  دهیم،دیبود

 کنم یم  یو سالم آروم  رمیسمتش م به

م   دنیشن   با د  رهیگی صدام،سرباال  محض  به  ،با    دنمی و 

 :شهی از جا بلند م ی حی لبخند مل

 ی اومد زم،خوشیسالم عز_

 ممنونم،همسرم وقتشون آزاده؟_

اومد_ هروقت  گفتن  قبل  و   یب   نجایا   ن یبله،دفعه  بر 

 کنم داخل تونییبرگرد ،راهنما

 رمیم ثم یو به سمت اتاق م  زنمیم ی لبخند

اجازه اش   دنی و بعد از شن  زنمیبه در اتاق م   یآروم   تقه

 شمیداخل م 

 بود تور یمان  ینشسته و سرش تو  زیم پشت
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م   با باال  در،سر  خ  ره یگیبستن  من    رهیو  آروم  نگاه  به 

 :شهیم

 به به ،خانوم خانوما _

 زم؟ یعز  یگم کرد راه

  

 :رم یو به سمتش م ارمی لب م  یرو ی لبخند

  ؟ی...خوب  یییسالم آقاا_

 بهتر شدم  دنتیبا د _

 کشهی و در آغوشم م  شهیبلند م  زیپشت م از 

 رفت  رونیاز تنم ب ی تموم خستگآخ که  _

 ع وااا چه جالب_

 به حسابت برسم وروجک  نجا ینکن هم یکار _
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از حرفش مشت   خجالت  بازوش م  ی زده  ا  زنمیبه    یی که 

 ذارهیاش م  نه یس  ی و سرمو رو  گهیم  یجونم

 گلم  یخسته کارا نباش _

واسه خونه چه کار   ی،راست یممنونم،تو هم خسته نباش _

 ؟یکرد

مبل دونفره    یو هر دو رو   کنمیجدا م   نشی از س  سرمو 

 م ینیش یم

 شی که چن روز پ  یی شده،امروز کارگر ها  یخونه اوک_

دست تا  بودم  رو  ی فرستاده  و  سر  بکشن   ی به  خونه 

 واسم فرستادن  دارویکل

 زنم یم یحرفش،لبخند   نیاز ا یحال و راض  خوش

 ی عروس خی خب پس فقط مونده تار _

 بشه؟ ن ییاونم امشب تع  شهیم
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 شه؟ یواکنش ته دلم آشوب م   نیو چرا  از ا  ره یگی م نگاه 

 م یصبر کن د ی با گهیهنوز که زوده...حداقل دوهفته د _

 :دم یحرفش،ابرو باال م  ن یاز ا  متعجب

 دوهفته؟؟؟؟ _

 [04.03.18 01:34] 

#part56 

 ...آره_

 :کشمیکف دست هامو به مانتوم م  کالفه

 __یا فه،چرا یآخه ما که همه کارامون رد_

 :شمیکه مات نگاهش م   زنهیم   یو حرف  پرهی حرفم م  وسط

 می تا اومدنش صبر کن  دیاس،با   ه یرهان ترک_

 کنم یذهنم مرور م   یحرفش رو تو  دوباره 
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 اس؟  هیرهان ترک گفت

 س؟ ین  نجایاالن ا  ی عنی

 ...من یخدا  یییوا

 شهیبهتر نم نیا از 

 ...میریبگ  یعروس  م یتونیدر نبودش م  ینجور یا

 :کشمی لبم م یو زبونمو رو دم یدهنم رو قورت م  آب

 ...ادی هم که اون م یلی خب حاال خ _

حاضر نشد پا به مراسم   ی که حت  ی نداره واسه کس   لیدل

 میرو عقب بنداز   یعقد برادرش بذاره،عروس 

 :شهیو به سمتم خم م کشهی به صورتش م ی دست کالفه

تو _ پا  که  بابا  از  کن،اون  بس  تو  خواهشا   ه ی  ی ساحل 

 !رهان یجا  ای منه  ی جا  ای  گهی کفش کرده م
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 رم یهر جا احمد بره منم م گه یاز مامان که م اون

 از تو  نم یحاال ا و

به واله که اون برادرمه...دوس ندارم ازم دلخور بشه   بابا

 دعوتش نکردم  می مجلس عروس   یکه چرا تو 

 ن؟؟؟ یفهمینم نو ی شما ا چرا

 ...ادیلبم م  یرو  یشخندین

 کرد؟؟ یم  ریمن کجا س مردِ

به   زنهیم  نه یکه سنگشو به س  یبرادر   نینداشت هم  خبر

 ناموسش،به زنش تجاوز کرده

 زنه؟؟؟ یحرفارو م  نیبدونه بازم هم نو ی ا یوقت  دونمیونم

 کردم ی استفاده م تیموقع ن یاز ا د یبا

 :شمیبه نگاهش م رهیو خ کنمیدرهم م  ابرو
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وقت پا به مجلست   چ یه   شناسمیکه من م  ی ثم،رهانیم_

 ذارهینم

مادرت خ  بعدشم و  پدر  از حضور    یلیحضور  تر  واجب 

 ...رهانِ

 حرف مردم پشت سرمون باشه؟  یخوا یکه نم تو 

مادر   و پدر  تر  مهم  همه  آرزوشون    یاز  تنها  که 

 ...دلشون بشکنه  یتوئه ،باعث بش  ی خوشبخت

 هوووم؟ 

 :ره یگیدستش م  ن یب سرشو 

 ....ساحل  شمیم وونهی ...بخدا که دارم د دونمینم_

 :ذارمیشونش م یو دستمو رو  شمیم  کشینزد

که   دم،هرجور ی نداره،اما بازم بهت حق م  یناراحت   نکه یا_

 صالحه همون کارو انجام بده 
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دلم   یکه تو  دونه یحرف رو  به زبون گفتم اما خدا م  نیا

 بپا بود ی چه آشوب

ناد   ثمیبودم که م  دوار یام که    رهیبگ  دیحضور رهان رو 

 اد یب   میسرخودم و زندگ  یی چه بال  سی معلوم ن  ره یاگه نگ

 ام یبه خودم م نهیش یکه پشت کمرم م دستش

چشمام   یو نگاه خمارش رو تو   دهیبه خودش فشار م  منو 

 :دوزه یم

 دوستت دارم؟  یلیگفته بودم خ _

 میگساحل زند  یبودم حاال شد گفته

 ...که وجودش منبع آرامشه یساحل

 عاشقانه یحرفا  نیا دن ی از شن شهی ضعف م  دلم

 خورم یم  ی فی،تکون خف  نهی ش یلبم م  ی که رو لباش



540 
 

  ن ی از ا  برمی و من لذت م  کنهی م   دنمیولع شروع به بوس  با

 نیری ش  یبوسه ها

دلم پاره   نه،بندی ش یمانتوم م  یدکمه ها یکه رو  دستش

 شهیم

 شهیباز م  ی گریپس از د  ی کی ها  دکمه

 ...شهی به تنم م رهیو خ  ارهیرو ازتنم درم مانتوم 

 ندازم یبه خودم م  ینگاه 

انگ  بیعج   دمیتاپ قرمز،بدن سف  ن یا  با شده    زیهوس 

 بود

 :شمی مبل درازم کنه که مانعش م  ی رو خوادیم

ا  ثمیم  ییوا_ کس   ینجور ینکن  ب  ی ممکنه    اد یسرزده 

 داخل 
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م   لبش ب  ادیکش  رو  ی و  حرفم  به  خ  یتوجه    مه یتنم 

 :زنهیم

 اجازه داخل اومدن رو نداره  ی جز تو ،حق ب  چکسیه_

 ذاره یلبم م  یلباشو رو یمعطل  یو ب  گهیم  نو یا

از   ی افکار منف  کنمی م  یو من سع   مکهیو م  بوسهیم رو 

 ذهنم دور کنم و از بودن با همسرم لذت ببرم

 ذاره یگردنم م  یو رو داره یلبم برم یاز رو لباشو 

دست تاپمو   هیو با    کشه یم  نمیلباشو به سمت س   ینرم  به

 اره یاز تنم درم 

 کنم یحس م  نمیس  یزبونشو که رو ی س یخ

 زنمیبه موهاش م یچنگ 

 لذت تموم وجودمو گرفته بود  حس 
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د  کشه یم  نمیس  یرو  زبونشو  دست  با    ی رو  گشیو 

 کنه یشکمم رو نوازش م

لبام   ن یاز ب  یآه آروم   رهیگی م  نمی که از نوک س  یگاز   با

 شه یخارج م 

 جوووون،فداتم خانومم ییی ا_

 ی هم آغوش  ن یاز ا برم یهاش داغه و من لذت م بوسه

 [05.03.18 17:33] 

#part57 

با تکون دست   یتو  بودم که  از   ،هراسون یاعماق خواب 

 پرم یجا م

چشما  یدست  م   یبه  خ  کشم یخوابالودم  به   رهیو 

با ن  شمیم   یموجود صورتم خم شده    ی باز جلو   ش ی که 

 بود
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م   یا  ضربه بازوش  رو  زنمیبه  رو  پتو  هام    یو  شونه 

 :کشمیم

ا_  یراه گم کرد  ؟ی کن یچه کار م  نجای صبح ا  نوقتیتو 

 مونا خانم 

 :زنهیدست پتو رو از روم کنار م هیخنده و با    یم

که،خ_ عروس  ری واقعا  مراسم  امروز   ته،اونوقتیسرت 

 پتوئه  ریخانم مث کبک سرش ز 

 :خارونمی م سرمو 

 برف _

 :شهینگام م  مات 

 ؟ یچ_

و به سمت کمد    ام یم  ن ییتخت پا   ی و از رو  کشم ی م   یپوف

 :رمیلباسام م 
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برفه نه   ریمث کبک سرش ز   یگفت یم   د یبا  نه ی منظورم ا_

 پتو 

 :نهیش یم  یصندل  یو رو گهی م یی بابا  برو

  نقد یچرا ا   ؟یندار   ی استرس  چ ی ساحل،جان ما االن تو ه_

 تو دختر  ی الی خیب

خوابم   هه استرس  از  تا دم صبح  که  نداشت  مونا خبر 

 برد ینم

امروز رو   دیکردم که شا   از یخودم راز و ن  یبا خدا  نقدر یا

 بگذرونه  ریبخ

  د یفهمی بود که اگه م  یفکر و ذهنم مشغول مرد  تموم

العمل از خودش نشون   یدورش زدم چه عکس  ممکنه 

 بده 
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بهش خبر بده و اونم بخواد بخاطر    ی کی زبونم الل    اگه

 ؟ ی،مجلس رو بهم بزنه چ  ی تالف

و   رفتنیمغزم رژه م  یکه تا صبح رو  یهزار اما و اگر  و

 هم بذارم  یپلک رو ذاشتن ینم

با    لباس آد  یت   هیخوابمو  شلوار  و  عوض   داسیشرت 

د   کنمیم به محض  از   دن یاما  آه  لباسم  لکه پشت  چن 

 شهی نهادم بلند م

 بود  انه یآخه االن چه وقت عادت ماه 

 من  یامان از بد شانس  اووووف 

آو   با لوچه  و  مونا  زونیلب  سمت  که    گردم یبرم  یی به 

 : لپ تاپم بود یسرش تو 

 موناااا  یییواا_

 :شهیزار من م  افهیبه ق رهیو خ کنهی کج م گردن
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 زونه؟ یآو افتیق ه؟چرایچ_

برا  گزم یم  لب رو  کشو  بهداشت   ی و  پد  باز   یبرداشتن 

 کنم یم

 شدم  انهی از شانس بدم عادت ماه_

 ذارم،فورایم  ای به در   ،پاین یبی منو م  یرو خدا کم شانس   تو 

 شه یخشک م 

که متعجب به   زنهیم  یحرفم آنچنان قهقه ا  دنیشن  با

 گردم یسمتش برم

 !؟یرم کرد هو یچرا   هی خدا ...چ  ااای_

م   یجلو   دستشو  حرف   رهیگی دهنش  درست  بتونه  تا 

 :بزنه

 خدااا مردم از خنده   ییییا_

 داداشممممم چارهی ب ییییآخ
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 خوره ی پرش م ی بد تو  امشب

 خنده یو دوباره م گهیم  نو یا

  م ییلباسم قا   ریکه ز   یو با پد  کنمی نثارش م  یا  وونهید

 :زنمیم  رونیاز اتاق ب کنم یم

پاشو آماده شو    18مثبت    یفکر کردن به مبحثا  ی به جا_

 شگاه یآرا  میبر دی که با

 :گهیم یکشدار  یو وا زنهیبه پشت دستش م  یا ضربه

 شد  ر یبدو که د ییییوا_

  رفته اونجا شی ساعت پ ه یاز   مامان

  برو دنبال ساحل گفته

زمستون  دونهینم  یول خواب  از  تازه  خانم  سرکار    ی که 

 ی شد دار یب

 :دم یهوا تکون م یتو   دستمو 
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 شم یحاضر م  یباشه بابا،پد بذارم زود_

 ره یلپ تاپ م یو دوباره سرش تو  گهی م  یکنه ا خدا

 رم یم  یبهداشت  سی و به سمت سرو  کشمی م یپوف

از انجام کارا  بالخره مربوطه ،دست و صورتم رو    یبعد 

 ام یم  رونیب ییو از دستشو  شورمیم

از خوردن صبحانه اونم به اصرار مامان،همراه مونا به    بعد

 می افت  یراه م  شگاهیسمت آرا

 شم یبلند م   یصندل  یسرم از رو  دیاز سوزش شد  کالفه

 :دوزمیخانم م  الی و نگاهمو به ل

 سوزهیجون سرم داره م  الیل_

م  الیل خانم  قشنگ   یانسال یکه  صورتم    یبود،لبخند  به 

 :پاشهیم

 ه یعیسوزش بعد از رنگ مو طب   نیدلم ا ز یخب عز_
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 شهیساعت بگذره خوب م  هی

 اد ی بهت م ییرنگ طال یی خدا  یول

 گلم ی خوشبخت بش  دوارم یام

الک ناخن    ریکه درگ  رم یو به سمت مونا م  گم یم  یممنون

 هاش بود 

 ادی رنگ مو بهم م یمونا جد_

خ_ شد  ی لیآره  ب   ی خوشگل  امشب    چارهیاما  داداشم 

 شهیم  عی بدجور ضا

 کنم ینثارش م ییو بچه پررو خندم یم

 :زنهیصدام م   نیر یش خاله 

ب_ جان  ل   ایساحل  تا  آرا  الیمادر  و   شیخانم   صورت 

 موهاتو کامل کنه

 نم یش یم  یصندل  یو رو گم یم ی ا باشه
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*            * 

ها  ال یل  ی صدا  با باز    نمی سنگ  یجون،پلک  هم  از  رو 

 کنم یم

 تموم شد؟ _

 یدار  یماشاال عروس ناز  ن یریش  یآره جونم ول _

 اد ی و به سمتم م کنه یم یتشکر  نیر یش خاله 

 زکمیتو عز ی ماشاال ماشاال چه خوشکل شد_

 ممنون خاله جون _

بود،به    ثم یکه به انتخاب خودم و م   ی با لباس عروس  مونا

 :ادیطرفم م

 ی کن ر یحلق داداشم گ یتو   یاله  دهیور پر_

  کنه یو کمکم م  نه یچ یکه لب برم  زنه یبهش م  یتشر  خاله 

 تا لباس عروس روتنم کنم 
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ن   ی تو   دل تو   س یدلم  زودتر خودمو   نه ییآ   یکه هرچه 

 نم یبب

 کردم  رییتغ  یل یخ معلومه

ها  به بند  بستن  م  یمحض  کنار  من   رهیپشتش،مونا  و 

  یی با یکه بر خالف ز   نم یروبب  ی عروس   نه ییآ  یتو   تونمیم

 گرفته اس  بیعج ش،دلشی ظاهر 

 برم یخودم لذت م  ییبایز  دن ید از 

  یی صورتم نشسته بود و موها  یکه رو  یقشنگ   ش یآرا

باال شونه هام    یسرم جمع شده و چن تار فر رو   یکه 

 خته یر 

  یی بایکه ز   شمیم   یرنگ   یعاشق رژ لب اناب  شتریاز همه ب 

 ده یبخش  میقلوه ا یبه لب ها ی خاص
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 شمیم   ی به لباس عروس  ره یو خ  زنمیدور خودم م   ی چرخ

 قاب گرفته بود  ییبایکه اندام دخترانه ام رو به طرز ز 

 ..اما

 س؟ ی چرا مث تموم تازه عروسا دلم شاد ن   اما

 بزنم؟  یلبخند واقع ه یاز ترس وجود رهان  تونمینم چرا

 وجودم پر از استرس و ترسه؟  چرا

سع   کشمیم  یق یعم  نفس رو    کنمی م  یو  ذهنم  و  فکر 

 افکار داغون دور کنم  نیحداقل واسه چن ساعت از ا

بردار  اومدن،شنلت رو بپوش    لمیو ف  ثمیساحل جان م_

 زم یعز

 [06.03.18 05:24] 

#part58 
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آروم   یشنل،همراه مونا و خاله با گام ها  دنیاز پوش  بعد

 رم یم نیی از پله ها پا

برم   مونا قدم  من  از  ورود  دارهی جلوتر  درب  باز    یو  رو 

 کنه یم

آقا  دنید   با و  لبخند  لمی ف  یخانم  لب   یرو  یبردار 

 دم یتکون م   یسالم سر یو به نشونه  کارمی م

و با دست عالمت   پاشنی به روم م  ینی ریدو لبخند ش  هر

 اد یب ن یدورب یجلو   ثم یتا م دن یم

 م یمَرد زندگ دنیمحض د  به

 شه یم  یقلبم خال  یتو 

 ...دمشیدی بار بود که با کت و شلوار م  نیاول یبرا

 ...رنگ یی طال  اونم

 ...ومدی به مَردم م  بی که عج یرنگ
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 لبشه نشون از حال خوبشه یکه رو ی لبخند

 ...برعکس حال من قایدق

و دست گل رو به سمتم   ادی آروم به سمتم م  یقدما  با

 ره یگیم

 شمی به نگاه براقش م  رهیو خ رمیگیباال م  سر

 ...ی که مملوء بود از لذت و خوش ینگاه 

 :کنهی لب زمزمه م ریز 

 ؟ یسالم خانومم خوب_

 شهیگرمش،وجود سرد من هم گرم م  یصدا دنیشن از 

عروس    هینقش    کنمی م  یو سع  ارم یلب م  یرو  ی لبخند

 کنم یشاد و خوش حال رو باز 

 و
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 شدم  یماهر گر یروزها،باز  نیا  بیعج

 زم،خوبمیسالم عز_

 ؟ ییآقا  یچطور  تو 

  ره یگ یدست بزرگ و مردونه اش م  ی رو تو  فم یظر  دست 

 بره یگل زده م ن یو منو به سمت ماش

 ی ،با طعم پرتغال یییییعال_

 لحظه نشناختمت وروجک هی

 اااای شد یا کهیعجب ت یول

 ره یگیلحن شوخش،خنده ام م  از 

 دلش ساده و پاک بود  یاد یمرد ز  نیا

 اااا یشد  یزیتوام خوب چ _
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لباس    ن ییکه پا   ینجور یو هم  کنه ی رو باز م  نیماش   درب

 :زنهیگوشم زمزمه وار لب م  ریز  کنه ی عروسم رو جمع م

 !واسه خوردن ...مگه نه؟  دم یجون م _

نثارش   ییای ح  ی و ب  زنمیبه بازوش م   یدسته گل ضربه ا  با

 کنم یم

 و من چرا ته دلم آشوبه؟؟  خندهیم زیر 

ها   چرا نم  یحس  از عروس  ت ینها  ذارنیبد  رو   می لذت 

 ببرم؟ 

 ره؟ یکنار نم میزندگ یرهان از رو ه یسا چرا

 ...خواست  یم  ییکه دلم تنها آخ

 ...دل پُر از اشک هی و  ییتنها  هی

ممکنه    یک یکه    ی داشته باش  نو یهر لحظه دلهره ا   سخته 

 نابود کنه تو یبا وجودش،زندگ
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 ...سخته بخدا

  گر یباز   بیکه االن دست هام سرد شده و من عج  سخته 

 ...شدم  یماهر

م  نیماش  ف  کنهیحرکت  العمل   لمیو  عکس  از  بردار 

 کنه یم یبردار  لمیهامون ف

ا  قبل بش   نیاز  تاالر  وارد  آتل  میکه    نی هم  ه ی،به سمت 

 می ریبردار م لمیف  یخانم و آقا

 شه یها گرفته م عکس 

 ...قشنگ ی لیخ  یبا ژست ها اونم

 واسمون ماندگار بشه دوارمیکه ام ییها عکس 

  شهیوهورا بلند م غ یورودمون به تاالر،دست و ج با

منم    لی فام   ی شاد  از  شکسته  دوستان،دل  مقدار    ه یو 

 شه یشاد م
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 می گی مهمون ها خوش آمد م  ثم،بهیدست م   یتو   دست

 میری عروس و داماد م گاه یو بعد به سمت جا 

  دمی م رونینفسمو ب یصندل  یمحض نشستن رو به

 :رسهیگرمش به گوشم م یصدا

 ؟ یخانوم  ی خسته شد_

 دوزم یو نگاهمو به چشماش م گمیم  یآروم   ی آره

 صورتم شده بود  خی که م ینگاه 

 داره   گهی د یبا شبا  یفرق هی اما  شهیامشب هم تموم م _

 میا  گهیکه از امشب به بعد مال همد نیا اونم

 که راه نفسمو بسته؟  ه ی چه بغض نیا

 بود  نیری قشنگ و ش  ی لیخ  حرفاش 

 ...ذاشتیاگر رهان م  اما
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 گرفتیرو ازمون نم یخوشبخت   نیبرادر نامردش ا اگه

 ..خوب بود  یچ  همه

ها  از  و    یجمع  یرقص  شام  مراسم  تا  گرفته  دونفره  و 

 ..کادوها

 لحظات امشب بود نیتر  ن یریکه از ش یرقص

ا  به بوسه  رو  یخصوص  وحس   میشونیپ  یکه  نشست 

 کرد قی تک تک سلول هام تزر  یبودنش رو تو 

 به همه اعالم شد  ی که با خنده و شوخ ییکادوها

 ی مونا و چشم غره ها   یها  غ یکه با ج   یعروس کشون  واما 

 د یرس  ان یسام به پا 

 و

جلو   یاالن همه  جد  یکه  واسه    م یستادی ا  دی خونه 

 ...یخداحافظ
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 رهی گیمقابلم قرار م  نیسنگ  یبا قدم ها  سام

برادر   یبرادر  پدرش،  بر خالف  ه  یکه  و    ز یچ   چ ی کرد  

 واسم کم نذاشت

 که پشت و پناه بود  یبرادر 

 شمیبرادر خوب م نی دلتنگ ا ومن

 واسه از دست دادنش؟؟  زم یندارم اشک بر حق

ش  ییجدا پدر   یها  طنتی از  هایخونه  دل  و   ی ...درد 

 یشبانه خواهر و برادر 

 دادن هاش  ر یها و گ  یباز  رتیغ

 و

 مهربونم یاد یبرادر ز  نی دلتنگ ا من

قطره اشک    نیاول   شم یم  ده یبه آغوش گرمش کش   ی وقت

 زه یریگونم م یرو
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 ی داداش _

رنگش    ی کت مشک  زنمیو من چنگ م  گهی م  یدلم   جون

 رو که امشب مث دامادا شده بود

 کردم ببخش   تتیه  اذ __اگ ییییداداش_

لرزش صداشو   ی ومن به خوب  دهیبه کمرم م  یآروم  فشار 

 کنم ی حس م

 ی جونم زیدردانه...تو عز هیچه حرف  نیا_

 ینکرد یکه دلت خواست زندگ نجور یببخش اگه ا تو 

و  ر  یواقع  ی طعم خوشبخت ثمی،کنار م  خوامیاز خدا م  اما

 ی بچش 

هم  نو یا مردانه    ی داداش  ه ی  شهیبدون  که  هست 

 که؟ی کوچ ی پشتته...باشه آبج
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رو  زنمیم  ی تلخ  لبخند  سرمو  اش   نهی س  یو  مردانه 

 ذارم یم

 نوبت توئه یبعد ی عروس  شاالی،ایچشم داداش _

 :گهیم  ثمی و روبه م  گهیم  یطونیلب ش  ریز 

 نی ز یواسم عز ن،هردوتونیخوشبخت بش _

 کشن ی مردانه به آغوش م  گرو یهمد

 ...به خانواده ها م یرسیم

 اوالدشونه ی که تنها آرزوشون خوشبخت ییمادر ها  پدر 

کش   یمادر  آغوشم  به  مادرانه  آرزو  دیکه  برام    ی و 

 کرد ی خوشبخت

جوون  یمادر  کوچ  شو یکه  و  گذاشت  پام    ن یتر  کیبه 

 به سرم نگذاشت  یمنت 

 دم یآغوشش خز  یش،تو ی که با وجود هزار بد  یپدر 
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 ...که من دخترم بخدا

 ...شکننده اس جنسم

 هاش،بازم دوستش دارم   یوجود بد با

 که پدرم از اول بد نبود  بخدا

 واس  کرد،ی من هم مث تموم بابا ها لوسم م یبابا

 [06.03.18 05:24] 

      انت یاز جنون تا خ      

#part59 

 ...دیخری م  یخوراک م

 وروجک بابا   گفتیم بهم

 ناباب ی دوستا ن یامان از ا اما

 ...که پدرمو ازم گرفت ی لعنت ادیاعت نیاز ا امان 
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 بلعمیو عطر وجودشو م شمیبغلش گم م یتو 

 باباجونممممم_

 جون دل بابا _

 نکردم  یساحلم اگه واست پدر   شرمندتم

 زه یریگونم م ی قطره اشک رو ن یدوم

 نگو بابا،من دوستت دارم نو یا_

 زم یعز  تهی م خوشبختتنها آرزو_

  

 ام یم  رونیواز آغوش گرمش ب  زنمیم  ی تلخ لبخند 

  ی رو   یمحکم   یو بوسه    اد یتند به سمتم م   یبا قدما  مونا

 :زنهیگونم م

 ...یعار  یو ب ی خدانگهدار دوران مجرد  یییوا  ییییا_
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و شستن کون بچه هات   یش ی م  نیخونه نش   گه یاالن د   از 

 تیدغدغه زندگ نیبزرگ تر شهیم

 :ره یباال م غشیکه ج رمیگیاز پهلوش م  یشگونیو

م  ،خبیوحش   ییییآ_ دروغ  تلخه   قتیگم،حقیمگه 

 ....خواهر من ....تلخه

 منو مسخره کن مونا خانم   یه  رسه،حاال ی واسه توام م_

 :کنهینازک م  یو پشت چشم گزه یم لب

هااا،تا تهش    یخب اصال غصه نخور   ی وااا بال به دور،ول_

 ...باهات هستم

 ...اصال وجود نداره ایدن یمن تو  مث

و گل و گالب نادره،کال نسلشون    هیخواهر شوهر پا  وجود

 زم یمنقرض شده عز
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نوجوون  ی که بچگ  ی به دختر  شمیم   ره یخ باهاش    مو یو 

 گذروندم 

هم،خواهرانه پشت   ی ها  یو بد  ی که باوجود خوب  ی دختر

 می بود گه یهمد

 شم یدلتنگ اون روزا م ومن

 م یزود بزرگ شد وچه

 یوقتا شونه ا  یل یرو که خ  یف یتن ظر  کشمی آغوش م   به

 دخترانه ام بود   یها ه یها و گال ه یواسه گر

 ...رسهیم  انیبه پا  ی مراسم خداحافظ  بالخره

 رن یم  همه

 و

لبش کنار    یکه هنوزه لبخند از رو  یبا مرد  مونمیم   من

 ....نرفته
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  م یریم  یطبقه ا  10ساختمون    دست به سمت  یتو   دست

تو  قراره  زندگ   یکه  پنجمش  رو    یطبقه  مشترکمون 

 ...میشروع کن

 [07.03.18 15:11] 

#part60 

 ...روز گذشت  3

 ...شیکه پر بود از استرس و تشو  یروز 3

 ندازم ی غرق خواب م ثمیبه م ی نگاه مین

ر   دنید  از  ته  م  شی صورت  ضعف  دلم   یبرا  رهیدارش 

 ...زبر یاون گونه ها دنیبوس

م   دستمو  نوازش   برمیجلو  اشو  انگشتم،گونه  سر  با  و 

 کنم یم
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مرخص3که     یمرد  گونه تازه   ی روز  کنار  تا  گرفت 

 عروسش بمونه

 خاطره   ن یچن روز بشه بهتر  نیا  تا

مون،باز   ی هامون،آشپز  خنده بُرد    ی دونفره  و  ها 

 ...باختمون

بهتر  نا ی ا  همه زندگ  ن یشد  اول  روز  چن  از   ی خاطره 

 ...مشترکمون

از فکر و  شدی بودم که با حضور گرمش باعث م ممنونش

  امی ب رونی رهان ب ال یخ

 که من دورش زدم  نهی خبر از ا یکه هنوز ب ی رهان

 که بفهمه  یامان از روز  و

  نهی بب  اد یب  که اگه  دم یم  یوقتا به خودم دلدار   ی لیخ  اما

ه  تونهینم  یکار   چ یه   میگرفت   ی عروس چون   چ ی بکنه 
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زندگ  ه یعل  یمدرک از سر  و حتما دست  نداره  و    م یمن 

 داره یبرم  ثمیم

 و

 ...باشه نطور یکه هم دوارم یام

زنم و از    یساعت فورا پتو رو کنار م  یعقربه ها  دنی د  با

 ام ی م  نییتخت پا

و بعد شونه زدن   پوشمی رو م  یروفرش  یابر   یها  کفش

  ی مفصل   یتا صبحانه    رمیموهام،به سمت آشپز خونه م

 آماده کنم 

رو   ظرف  رو  عسل  و  ز   نمی چیم   ز یم  یکره  شعله   ری و 

 دم بکشه  ی تا چا کنم یسماور رو کم م

م   بعد کردن  آماده  ترک    زیاز  رو  آشپزخونه  صبحانه 

 کنم یم
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م  قدم که  سالن  داخل  لباس   ذارمیبه  کاور  به  نگام 

 وفتهیعروسم م 

 شه یاون شب مث برق از جلو چشمام رد م خاطرات 

  به اون شب ره یو ذهنم م  نهی ش یلبم م  یرو ی لبخند

خونه گذاشتم   نیبار قدم به داخل ا  نیاول  یکه برا  ی شب

 خونه ن یو قرار بود بشم خانم ا

قفل چرخوند و هردو وارد خونه    یتو   دیکل   ثمی م  ی وقت

 خونه لذت بردم   نیزاید  دنید  م،از یشد

 ی کامل به رنگ آب  ی ا  هیزیبا جه  ک یخونه نسبتا کوچ  هی

 ی و نقره ا

 د یاز پشت به آغوشم کش  ثمیم

ها   هرم م  ینفس  گوشم  الله  به  که  مور   خوردیگرمش 

 شد یمورم م
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همون    گردن به  هاش  نفس  خوردن  مانع  تا  کردم  کج 

که به گردنم زد    ی بشم اما با بوسه ا  ر یپذ  ک ینقطه تحر

 ،مات شدم 

 !ام؟ انهی بهش بگم که عادت ماه یچجور   حاال

 ذوقش بخوره وناراحت بشه یتو   نکنه

تو    بالخره داره   عروس  یاونم حق  اول  طعم   شی شب 

 رابطه رو بچشه

 ...من تیخب با وضع   اما

کنار گوشم   ریبا خودم درگ  نجور یهم بودم که صداشو 

 :دمیشن

  ه یاز تنت بره بعدش    یتا خستگ  ریدوش بگ   هیاول برو  _

 راحت بخواب ایقرص مسکن بخور ،ب

 هوووم؟ 
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 ... ای  تونمیکه نم  دونهیم ی عنیحرفش تعجب کردم، از 

 :دمیلبم کش  یرو زبونمو 

 ن _که امشب م ی دونیراستش تو م _

لبم گذاشت و مانع ادامه حرفم   یاشاره اشو رو  انگشت

 :شد

مونا،خودم گرفتم برنامه از چه    ی ها  یباز   ع یضا   ن یبا ا_

 قراره

 :مونا رو درآورد یکج کرد و ادا لبشو 

 قرمزززززز تی ساحل وضع_

 د یبه روم پاش  یگفت و لبخند نو یا

 گونه هام از شدت خجالت قرمز شد ی آن به

به    رهیحرکت منو به سمت خودش برگردوند و خ  هی  با

 چشمام شد 
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 اجزاء صورتم در گردش بود نیچشماش ب مردمک 

 لبم گذاشت  ی اشو باهام کم کرد و لباشو رو فاصله

 نی و من چشم بستم تا با تموم وجود از ا  دی بوس یم  آروم

 احساس ناب لذت ببرم 

 که پشت کمرم دستش

و دستامو دور گردنش    دمیخودمو به سمتش کش   نشست

 حلقه کردم 

 یو من تو   شدی باز م  ی ک ی  یک ی لباس عروسم    ی ها  بند

 شدم یآغوش همسرم فشرده م

بغلش   ی،تو یدوش آب گرم و عشق باز  هی شب بعد    اون

 به خواب رفتم 

از   ی و ناراحت  یدلخور   چ ی شب بدون ه  اون تا دم صبح 

 م یآرزو ها و خواسته هامون گفت
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خدارو   ستادم ی کاور لباس عروس ا  ی که روبه رو  ی االن  و

 کنمیشکر م  ثمیبابت داشتن م 

 گردم یصداش به سمتش برم دنیشن با

 ی خانوم یشد  زیسحر خ_

 ریبخ  صبحت

م   ی قدم سمتش  حلقه    رم یبه  گردنش  دور  دستمو  و 

 :کنم یم

 ر یصبح شماهم بخ_

  زنمیم  سش یخ  یبه گونه  یا بوسه

  یی لبش و دستها  ی رو  ینی ریلبخند ش  شهیم   واکنشش

 :ده یومنو به تن داغش فشار م   شه یکه دور کمرم حلقه م

 ه ی  ی ش یم  دار ی از خواب ب  یداره وقت   ی آخ که چه لذت_

 ی و فشارش بد یریوروجکو بغل بگ
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 وجودت حل بشه  یکه تو  اونقد

 :کنم ی گردنش پنهون م یگود یتو  صورتمو 

 صبحانه؟ میبر_

 میاوهوم بر _

 ره یو به سمت آشپز خونه م کنهیحرکت بغلم م ه ی با

 :نشونهی پاش م یومنو رو  نهیش یم  ی صندل یرو

 ی قشنگ زیاوه چه م_

 رمی گ یو واسش لقمه م زنمیم ی حی مل لبخند 

  جَوه ی که لقمه رو م نطور یهم

 :گهیم

با_ تو   دی امروز  خونه حوصله ات سر   یبرم شرکت،اگه 

 خونه خودتون   ای برو خونه ما  ریآژانس بگ   هی  رهیم
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 ؟ یخانوم   باشه

ا_ چون  بمونم  خونه  کنم  فک  درسا    ن یباشه،اما  ترم 

 کتابو باز نکردم  یمنم که اصال ال  نهی سنگ

 زم یهرجور صالحه عز _

 بابت صبحانه  ممنونم

 شمیم   زیو مشغول جمع کردن م   شمیپاش بلند م   یرو  از 

 نوش جونت _

 بوسهی لبمو م یو گوشه   شهیسمتم خم م  به

 شد   ریمن برم آماده بشم که د_

 کنه ی بلند آشپزخونه رو ترک م یو با قدما گهیم  نو یا

 شم یکه از مرتب بودن آشپرخونه مطمئن م نیاز ا بعد
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و داخل سالن   کنم ی رو با حوله خشک م  سمیخ   یدستها

 شمیم  ییرایپذ

،مشغول شونه زدن   نهییآ   یو مرتب جلو   ده ی پوش  ثم یم

 موهاشه 

 :دمی رو به دستش م فشیو ک شمیم  کشینزد

 انه؟ ی  یای واسه نهار م _

 خورمیم  یزیچ  ه یشرکت  یزم،تو ینه عز_

 ام ی م 7  ساعت

باش  مراقب زنگ    یداشت   یکار   ،اگه یخودت  بهم  حتما 

 یبزن

 [07.03.18 15:11] 

 باشه چشم _

 زم یبال عز یچشمت ب_
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 ...خونه ساکت  هی با   مونمیمن م   رهیکه م ثمیم

سرو   کشمی م  یق یعم  نفس سمت  به    یبهداشت   سی و 

 رم یم

 دوش آب گرم سرحالم کنه   هی  دیشا 

 شم یو داخل حموم م ارمیدرم  لباسامو 

 ده یبهم م یها،حس خوب  یکاش  یدیسف

 س یآب تن خستمو خ   یتا قطره ها  کنم یرو باز م   دوش 

 کنه

شستشو   بعد کوتاه  یاز  حوله  بدنم  و  تنم   ی سر  دور 

 ام ی م رون یو از حموم ب چمی پیم

 ه یو    زمیر ی شونه هام م  یرو  سی جور خ  ن یهم  موهامو 

 کنم یتنم م  ی شرت وشلوار عروسک ی ت
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برم   چنتا  از قفسه  درس    ی چن ساعت  ه ی تا    دارمیکتاب 

 بخونم

 کنم ی کتاب رو باز م یالو  نمیش ی کاناپه م یرو

ب  هنوز  آ  شتریچن خط  زنگ  که  بودم  به    فون ینخونده 

 اد ی صدا درم

 ...شهیبند دلم پاره م هو ی چرا   دونمینم

  فون یآروم به سمت آ  ی و با قدما  ذارم یرو کنار م  کتاب 

 رم یم

 دارم یرو که برم یگوش

  دمیم   ه یپشت سرم تک  وار ی بمش به د   یصدا  دن ی شن  با

 وفتمیتا ن 

 یجلو   ی ازت ببرم تا نتون  یی،وگرنه چنان آبرو باز کن  _

 یریسرتو باال بگ   هیدر وهمسا 
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 ندازه یوارش ترس به جونم م دی تهد  لحن

ب   ترس  م  یی آبرو  یاز  رو  شهیباعث  دکمه   یانگشتم 

 در باز بشه  یک ی و با ت نهیبش 

 ی تا چادر   رم یو به سمت اتاق م   دم یدهنمو قورت م  بزاق

 سرم کنم 

چادر سر    د یبا  ده ی که تمام بدنمو د  ی اون  ی... حاال جلو هه

 کنم

بهش بزنم    دیکه با   ییو حرف ها  کشمی م  یکشدار   پوف 

 کنم ی ذهنم مرور م یرو تو 

پشت    خوره،موهامو ی چن تقه کوتاه که به در م  دن یباشن 

 کنمی سرم مرتب م  یو چادرو رو دمیگوشم م

که از    یکه با فشار   کشم یدرو م  رهیدستگ   ی بسم الله  با

 ...شمی،به عقب پرتاب م   شهیاونطرف به در وارد م
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قرمز    یو چشما  ی که با چهره برزخ  وفتهیم  ی به مرد  نگام 

  ومدیبه طرفم م  نیسنگ  یبا قدما

 و

 !کنم؟یسقوط م  یبلند هیدارم از  کنم یچرا حس م من

 !شده؟   یته دلم خال چرا

 !که قرار بود بزنم از ذهنم فرار کرده ییتموم حرفا چرا

چشماش و دست    یاندازه    یب  یمن فقط به قرمز  گاهن

مرد  یها شده  به    هیمشت  ترس  بدجور  حضورش  که 

 ...جونم انداخته 

م   فک تکون  اش  شده  ال  خوره یمنقبض  از  دندون    ی و 

 :غرهیشده اش م   دی کل یها

 تو  دونمی به کفشت باشه ،من م یگی گفتم اگه ر _

 نگفتم؟؟؟؟  ا ی گفتم
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 :رمیقدم عقب م ه ی شه،منیم کم یکه نزد ی هرقدم

که دست چپ وراستت    ارمی سرت م   یی گفتم چنان بال_

 ی رو گم کن

 نگفتم؟؟؟؟  ا ی گفتم

ها  یصدا  با دست  رو  یدادش  گوشام    یلرزونمو 

 ...رم یگیم

 ...بود یمرد روان نیکه ا  بخدا

 ...بودم دهیرهان رو ند  ی وحش  یرو  نیحاال ا  تا

 زده بود  خ یو دست وپام   زد یمث گنجشک م قلبم

 کشمی از ته دل م  یغ یج  کنهی که م یکار  با

 [08.03.18 13:20] 
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 ...کشمی از ته دل م  یغ یج  کنهی که م یکار  با

 زنه یلباسم رو چنگ م قهیو  دارهیبرم  ز یسمتم خ به

نبود و من از   شتریسانت ب  هیصورتش با صورتم    فاصله

 از حد وحشت زده بودم  شی ب ی کی نزد نیا

 :از ترس چشمامو ببندم شهیبلندش باعث م  ادیفر

 نگفتممممم؟؟؟؟ ای گفتم _

 ...سوزونهیپوست صورتمو م شی عصبان ینفس ها  هرم

  رون یلرزونم ب ی لبا ن یو کلمات لکنت وار از ب گزم ی م لب

 :اد یم

 ی_ت__ه گف_آر _

 کنم یوم چشمامو باز م و آر  کنمیسکوتش،جرأت م از 

به چشمام    ره یشصتشو گوشه لبش گذاشته و خ  انگشت

 ...شده
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 ...ترسمینگاهش م از 

 خوب نبود   یزایچ انگرینگاه ب  نیا

  در بر نداشت  ی خوب  جهینت  نهیو ک  ینگاه پر از دلخور   نیا

 ...ترسمیمرد م  نیاز ا بیعج ومن

 :شکنهیسکوتش رو م  بالخره

 بشه؟ ن یا د یجواب اعتمادم با_

کجاس و اون    ثم یکه برم خونه و از مامان بپرسم م  نیا

 لب بگزه و بگه خونه خودش 

م  با گفتم  مجرد  ثم ی خودم  خونه  اهل  با    یکه  اما  نبود 

 الل شدم  ی کارت عروس دن ید

 بچه رودست خوردم  هیخودم متأسف شدم که از   واسه

 :دمیگلومو قورت م بغض
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  ردار _ب   مید گ_ز  سر زن_دست ا_

 :کنه یو آروم  زمزمه م  کشهی به سمت خودش م منو 

کردم با حرف زدن متقاعدت کنم اما انگار   یسع  یلیخ_

 یی حرفا  نیتو لجباز تر از ا

از حرفم باعث   یچی بار بهت هشدار دادم اما با سرپ  هی

 ...بهت تجاوز کنم و اما حاال  یشد

نزد  گشو ی د  دست  صورتم  از    کنهیم   ک یبه  تار  چن  و 

 :دهی چشمم کنار م  یاز جلو  رو سم یخ  یموها

 س ی ن یاز هشدار خبر گه ید_

شجاعت   دم،تمومی ازش ترس  دی فهمیم  دیمرد نبا   ن یا  نه

م جمع  سع  کنمی نداشتمو  صدامو   کنم یم  یو  لرزش 

 :کنم ی مخف

 یواسه حرفات ندار  ی سند و مدرک  چی تووو ه_
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 کنهی حرفتو باور نم چکس یه

خنده    ه ی  هو یحرفم خنده داره که   ی کجا  قا یدق  دونمینم

 ده یم لمیتحو  ی عصب

 خطرناکتر بود   دیخنده که از صدتا تهد   هی

 سند ومدرک؟؟؟؟ _

 ندارم  یچ یبه ه از ی بچه جون من واسه کارام ن هه

رو به دلت    یخونه و زندگ  ن یا  نم،داغیتر  زیجون عز  به

 ذارم یم

 و تماشا کن  ن یبش  حاال

 ی و سرانگشتش رو رو  کنهی لباسم جدا م  قه یاز    دستشو 

 :کشهی گونه ام م

ا  چوقتیه_ به  کار  تو   نینخواستم  انگار  اما  بکشه  جا 

 خواد یم  گهید  زیچ  ه یدلت 
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که افتاد،باعث    یساعت به بعد هر اتفاق  نی بدون از ا  نو یا

 ...یفقط خودت  شی وبان

 زنهیم  رونیبلند از خونه ب یو با قدما گهیم  نو یا

 ام ی به خودم ب شهیشدن در باعث م ده یکوب یصدا

 س ی مقابلم ن ی رهان گه ید  نمیبب

  ی کار   چیو من احمق ه  پاشهیاز هم م  میداره زندگ  نمیبب

 اد ی از دستم برنم

 شوک حرفاش بودم   یتو  هنوز 

 که خنجر زد به قلب شکستم  ییحرفا

 برداشته  یروزا سر ناسازگار  نی که ا یقلب به

 ...رهیگیبار تپش م هی.... زنهیبار کند م هی

 زم یر یفرو م  نیزم  ی آوار رو مث
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هام سکوت خونه    ه یو هق هق گر  زنمیچنگ م  چادرمو 

 شکنه یرو م

 اهمی واسه بخت س زنمیم زار 

 شهی گناه داره مجازات م  یکه ب  ی ساحل  واسه

برداشته و    شهیبرادر نامردش ت  دونهیکه نم  یثمی م  واسه

 کَن کنه  شهیوبُن ر   خیاز ب شو یقراره زندگ

  

 تازه جوونه زده  یزندگ  نیا  واسه

 دل شکستم  واسه

 زنمیو خدارو صدا م  زنمیم زار 

 شده   ادشی روزا انگار از من  ن یکه ا ییخدا

ا  ییخدا کنم  فک  د  نقدر ی که  شلوغه  منه    گه یسرش 

 نه یبی بدبخت رو نم
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 خسته شدم  گه یکه د آخ

 رو نداشتم  ی مرد خشن و روان  نی توان مقابله با ا گه ید

 همه تنش رو نداشت ن یاعصابم تحمل ا گه ید

 ذارمی زانوم م یو سرمو رو زنمیچنگ م  موهامو 

 ترسمیآخرش م ی از حرف ها قتایحق

  س ی در انتظارم ن  یخوب   یزایکه پشتش چ  ید ی تهد  نیا  از 

 وحشت دارم 

  حرف بزنم  یک یبا   د یبا

 رم یکمک بگ ی کی از  د یبا

 ام یاز پس رهان برب تونمیتک تنها نم ینجور یا

  ن ی جن  ن یزم  یو رو  کشمیم   م یاشک  یچشما  ریز   ی دست 

 کشمی وار دراز م
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 کشمی تنم م ی رو چادرمو 

 بستمی چشمامو م و

 آرومم کنه یخواب کم  دیشا 

ها  دن ید   با جونم   یعقربه  به  دلهره  و  ،ترس  ساعت 

 وفتهیم

 س ین  ثم یاز م یشب اما هنوز خبر  12  ساعت

ساعت َرد   5اما حاال    ادی م  7که وقت رفتن گفت     ی ثمیم

 ومده یشده و اون هنوز ن

 دم ی ترس  قتایبار خواستم بهش زنگ بزنم اما حق هزار 

 ؟ یبهش گفته باشه چ  یزیرهان چ  اگه

 ؟ یشده باشم چ  چارهیب اگه

 بدم؟  ی جواب مَردم رو چ  دیبا اونوقت
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 جمع کنم  ی رو چجور  ییآبرو  ی ب نیا

 هنگ کرده بود   مغزم

ذهنم    یرو تو   ی خونه راه رفتم و افکار منف   یبس که تو   از 

 مرور کردم 

 اومده  رید نقدر یا ثم یافتاده که م یاتفاق  ه یکه   مطمئنم

 ام ی م ر یزنگ هم نزده که من د ه ی ی حت

 ده یبع ثمی خبر گذاشتن از م  یاومدن و ب رید  نیا

از تنها  دونهیم ا  یاما چ  ترسمیم   ییکه    ه ی  ن یشده که 

 شده؟  ادش ی مورد رو 

 نمیش ی کاناپه م  یو رو  زنمیموهامو چنگ م کالفه

م  ی بد  بغض ها   ده ی گلومو خراش  رو  یو قطره    ی اشک 

 شهی گونم روون م
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گوش  یصدا  دنیشن   با بلند    یزنگ  جا  از  زده  شتاب 

 زنمیچنگ م زیم  ی رو از رو یو گوش  شمیم

 شهیم ی شماره ناشناس،ته دلم خال دن ید  با

 :کنمیوتماس رو وصل م  دم یقورت م بغضمو 

 بله؟_

 رسه یاز اونور خط به گوشم م یی مرد نا آشنا  یصدا

 سالم،خانم_

 د؟ یهست  یان ی ک ثمیم  یهمسر آقا  شما

 شه یحرفاش دلم آشوب م  دنیشن از 

 بله،چطور مگه؟_

فورا به   کنن،ما یم   یمتاسفانه،مقابل شرکت تصادف بد_

 ... اما می منتقلشون کرد  مارستانیب

 [08.03.18 13:20] 
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 ...بندهیراه نفسمو م یلعنت  یاما نیا

 :خورهیلرزونم تکون م  یلبا

 ؟؟ ی اما چ_

م  ی حرف  با م   زنهیکه  سقوط    یبلند  ه یاز    کنم یحس 

 ..کردم

د  دستمو  اما فقط    رمیگیم  وار یبه  بشم  مانع سقوطم  تا 

از دستم ،سکوت محض خونه رو   یافتادن گوش  یصدا

 ....شکنهیم

 [09.03.18 23:48] 
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بهتره بگم   ا ی   بهیالو الو خانم خانم گفتن  مرد غر   یصدا

 چه یپ یگوشم م یثم،تو یهمکار م
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وجه قادر به خم شدن و برداشتن اون جسم    چ ی به ه  اما 

 شکل نبودم   یلیمستط

 ره یمغزم رژه م  یتک حرف هاش رو  تک

خانواده واسه عمل   تیبه رضا  عا یدکترا گفتن سر   گفت

 ...داره از ین

 ...دنیدکترا احتمال کُما رو م  گفت

 شه؟؟؟ یم  مگه

پاش    ی آغوشش بودم و صبح رو  یتو   شبیکه د  یمرد

 !باشه؟ مارستانیتخت ب  یصبحانه خوردم االن رو

  سرم در حال انفجار بود  یها  رگیمو 

 اد ی ب ادمی  مارستان یتا اسم ب  ارم یمغزم فشار م به

با   که زخم   دی بدونم  جسم  تا  برم  رو    ثممیم   یکجا 

 ....نمیبب
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مانتو و   ه یو  رسونمیسالنه خودمو به اتاق خواب م  سالنه

 کنم یتنم م  یشلوار دم دست 

  د ی و بعد از برداشتن کل  ندازمیسرم م   یرو  مو یمشک  شال

سرعت خونه رو ترک   تی،با نها  لمیموبا  ی خونه و گوش

 کنم یم

 دوم یسر کوچه م  یسمت آژانس شبانه روز  به

 شه یجا بلند م دنم،از یبا د   یانسال یم  مرد

 سالم آقا _

 د ییسالم دخترم بفرما_

 تا بتونم راحت تر حرف بزنم  کشمی م   یق یعم نفس

 ن یامام حس  مارستانیخواستم واسه ب  یم   نیماش  هی_

 اد ی چن لحظه صبر کن تا بگم راننده ب  هی_
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معن   یسر م  یبه  تکون  گوش   دمیباشه  ج  یو  از   ب یرو 

 کشم یم  رون یمانتوم ب

 دادمی به عمو احمد خبر م د یبا

 ی تا هرچ  شمیزنم و منتظر م   یشماره خونه ضربه م  یرو

 رو جواب بده  ی گوش ی کی زودتر 

پ  بالخره  از چن بوق  پ  ی بعد  به    ی،صدایدر  عمو احمد 

 :رسه یگوشم م

 د یالو بفرما_

باال    ی نفس لعنت   ن یتا ا  کشمی م  نمی قفسه س  ی رو  دستمو 

 :ادیب

 الو عمووو_

خبر بد    نیا  دی با  یو من مونده بودم چجور   لرزهیم  صدام

 پدر بدم  ه یرو به 
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 دخترم؟  یساحل خودت _

 آره عمو _

عز  ی چ_ ا   زمیشده  زد  نیکه  زنگ  شب  چرا   ؟یموقع 

 لرزه؟یصدات م

 مانع هق هقم بشم تونمی نم گهیحرف عمو د ن یا با

 ثمیعموووو م _

 رسه یابوالفضلش به گوشم م  ا یبلند   یصدا

  سرش اومده مگه ؟  یی؟چه بال یچ   ثمیم_

 نی امام حس  مارستان یب ن یایب_

 که اونجاست دمی تازه فهم  منم

  باشه_
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و من با همون حال خراب    کنهیقطع م  یخداحافظ  بدون

 شمیسوار آژانس م 

ب  نگام  اسم  به  هزار   ه یوفته،یم   مارستانیکه  به    یده 

 شمیم  اده ی پ نی و فورا از ماش دم یراننده م 

تند الکل    یبو   شمیکه م  مارستانیتند وارد ب  یقدما  با

 شهی و باعث حال و تهوع م چهی پی م م ینیب ریز 

ب   اما ا  یمن  به  ،نزد  نیتوجه  خراب   رشیپذ  کیحال 

خانم   شمیم به  رو  مردم    یو  به  گو  جواب  مسئول  که 

 :گمیبود،م

 کدوم بخشه؟  یان یک ثمی بدونم م شهیسالم خانم،م _

 : کنهیمن م   ونیبه چهره گر  ی نگاه مین

 3بخش اعصاب و روان ،طبقه _

 لرزهی حرفش،وجودم م  دنیشن با
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 بود یتوش بستر ثممی که م  ی از اسم بخش  لرزهیم

 دم یرو فشار م 3و دکمه  دوَم یسمت آسانسور م به

م   ی جلو   دستمو  تو   رمیگیدهنم  گلوم   یتا هق هقم رو 

 خفه کنم 

  کنم یپرت م   رون یآسانسور،خودمو ب   ستادن یمحض ا   به

 رم یم یپرستار  ستگاهیو به سمت ا

م  دیببخش _ گفتن    نییهستم،پا  یانیک  ثم ی خانم،همراه 

 نمش؟ ی بب تونمیم  هیبستر  نجایکه ا

،دکتر معالجه اشون    ستیمتاسفانه حالشون مساعد ن_

 رو داده  یدستور عمل فور 

 :ذارهیم  زیم یرو یا برگه

 ن؟یدار  مار یبا ب یشما چه نسبت_

 سرشم __هم_
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 :رهی گ یبه سمتم م یو خودکار  گه ی م یا خوبه

نامه رو امضا کن تا هرچه زودتر    ت یبرگه رضا  عی سر  ایب_

 به اتاق عمل منتقل بشه 

نامه   تیرضا  ری لرزون ز   یو با دستها  دمیتکون م   یسر

 زنم یرو امضا م

م   سر باال  احمد  رمیگی که  عمو  به  با    وفتهیم  ینگام  که 

 :ومدیعجله به سمتم م

 کجاست؟ بچم کجاست ساحل؟  ثممیم_

 :گهیروبه عمو م نهی بیصحنه رو م نیکه ا سرپرستار 

 ن؟یمار یشما پدر ب_

 :شه یم  کمیو نزد گهیم یبا عجله بله ا عمو 

 سر پسرم اومده؟االن کجاس؟   ییخانم دکتر چه بال_
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باش_ ن  ن یآروم  که  گفتم  هم  همسرشون  به    از یآقا،به 

تصادف علت  به  دارن،متاسفانه  م  ی عمل  رخ   گن یکه 

به    از ی به نخاع وارد شده که ن  ی دیداده،ضربه نسبتا شد 

 عمل داره 

 [10.03.18 00:36] 
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  دن یو من از شن   چهی پی راهرو م  یعمو تو   یخدا   ای  یصدا

 شمیکلمه به کلمه سر پرستار،شوکه وماتم زده م 

 بود  م یمن حالش وخ  ثمیم

 به عمل داشت از ین

 قرار آغوش گرمش بود ی ب یدل منه لعنت  و

 زنم یزار م میچارگ ی و واسه ب  پوشونمی با دستم م صورتمو 
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از جلو   ییآشنا  ی ها  هی گر  دنیشن  با صورتم   یدستمو 

 ی که از انتها   شمیم   یی به خاله و مونا   رهیو خ   دارمیبرم

 دند ی دوی سالن به طرف ما م

م  یقدما  با خاله  سمت  به  تو   دوم ی تند  خودمو    ی و 

 کنم ی آغوشش پرت م

 ثم یخااااله ،م_

 :زنهیو هق م کشهی پشت کمرم م یدست 

 زنده اس؟  ثممیبه سرم شده ساحل؟ م  یچه خاک _

چشما  مونا گر   ی قرمز  یبا  از  نشون    ادیز   ه یکه 

 :ذارهی مامانش م  یشونه   یداشت،دستشو رو

 حالش خوبه  ثمیمامان؟ داداش م  هیچه حرف  نیا_

 :دوزهی رو به من م  ونشیگر  نگاه

 مگه نه ساحل؟_
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 :دم یهمون بغض انباشته ته گلوم سر تکون م با

به    از یزندس خداروشکر اما فقط ن  ثم یآره خاله جان،م_

 نیعمل داره ،هم 

 :شهیم شتریخاله ب  ونیحرفم ش  ن یا با

 غ یت ریبره ز   دی سن با  نیا  یواسه بچم که تو  رمیآخ بم_

 ی جراح

 لعنت کنه  شو یکه خدا باعث و بان  آخ

 :رسهیبه گوشم م  کیعمو از نزد یصدا

  نقد یآروم خانم،خداروشکر خطر برطرف شده،خودتو ا_

 نکن  تیاذ

 :کنهی به من م رو

ب_ باباجان،برو  به مادرت بزن    هیزحمت    ی ساحل  زنگ 

 باشه  ن یریکنار ش نجا یا اد یبگو ب
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 ذارم یخاله رو تنها م  نیو خانواده غمگ   گمیم  یچشم

 دم یاز صورتم فاصله م و یبلند سام گوش یصدا با

 ؟ یییییییچ_

  نجا،خاله یا نی ای با مامان ب مارستانه،پاشو یب  ثم یم  گمیم_

 داره  از ی به مامان ن

 شده مگه؟   یآخه چ _

 :دمیم  رونینفسمو ب کالفه

خ _ به  م   ر یخداروشکر  دکترا  اما  عمل    گنیگذشته  به 

رو مفصل واست    انیجر  دمتید یداره،حاال وقت  اجی احت

 گم یم

 کنه ی و تماس رو قطع م گه یم ی ا باشه

که سد راهم    ی مرد جوون  دنی اما با د  کنمیگرد م  عقب

 دارمیعقب برم  یشده بود شوک زده قدم 
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 :رهی عقب م  ی ترسم،خجالت زده قدم دن ید  با

  ی همون کس   د،منیشرمنده خانم اگه باعث شدم بترس_

 هستم که بهتون زنگ زدم 

 :کشمیبه شالم م یدست 

 ن یکه در حقمون کرد یسالم جناب،ممنون از لطف _

 بوده  فمونیخانم،وظ  کنمیخواهش م _

بود    ریکه مدام،ذهن خستمو درگ  یسوال خودش کرده 

 :ارمی رو به زبون م

 نم؟ یتصادف کرده رو بب  ثمی که با م یاون فرد شهیم_

 :کشهی پشت گردنش م  یدست 

ب _ از شرکت  ما  تا  فرار   م،اونیزد  رونیمتاسفانه  نامرد 

 کرد

 ن؟ یبردار  نینتونست یزیچ  یخب شماره پالک_
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 شد یخونده نم یبود،اعداد به راحت  ینه،پالکش گِل_

 دم یم   هیپشت سرم تک   وار یبه د   دانهیو نا ام  کشمی م  یآه 

 ... احمق زده و در رفته  راننده

انداخته و فرار کرده...آخه    مارستانیانسان رو گوشه ب  هی

 وجدان؟  ی ب نقدر یآدم ا

 پست و نامرد؟  نقدر یا

 ام ی به خودم م  می زنگ گوش یصدا دنیشن با

  ی نم  بهیاز اون مرد غر  یاثر  کنم،امایبه اطراف م  ینگاه 

 نمیب

 ندازم یبه صفحه اش م  ی ،نگاهیاز زنگ گوش کالفه

 نا شناس بود  شماره

 و



607 
 

ها  من ه  یاز شماره  به    ی وجه خاطره خوب  چی ناشناس 

 ندارم

ب  ی استرس   با بود،تماس رو وصل   خ ی که  گلوم رو گرفته 

 :کنم یم

 بله؟_

 کنهی،روح از تنم جدا م  شنومی که م  یی صدا

 یاما دفعه بعد  مارستانیب  یرفت   دنشیواسه د  ندفعهیا_

 دنش ی د یقبرستون بر یگوشه  یتو  د یبا

نکن   نو یا فکر  که  بزن  ی تونیم   یگفتم  دور  رو    ی رهان 

 ...بچه

 ...شمیحرفش م  مات 

 !گفت ؟ ی داشت م  یچ  یمردک روان نیا

 تصادف وحشتناک کار رهانه؟  ن یا ی عنی
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 !برادر نامرد؟ هی کار 

 ...و نامرد باشه فیکث  تونهی آدم تا چه حد م آخه 

کرد  ی لعنت   یتو _ کار   نو یبرادرته،ا  ثم یم  ؟یچه 

 ؟؟؟ یفهمیم

هم  شیی کذا  شخندین  یصدا از  حس   نیرو  هم  فاصله 

 :کنم یم

 ندارم  یوگرافیبه ب  از ین_

 ... که گفتم رو انجام بده یکار 

  ن یدستم نباشه،تضم   یطالق نامه تو   گهیماه د   هیتا    اگه

 ...قبرستون یبشه تو  دارتون ید  نیکه آخر دمینم

 رم یگ یوقاحت کالمش،حال تهوع م از 

 ...ارمیجا باال ب  هی رو  و کثافت ی نامرد نهمهیا خوام یم
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نم_ بش   هیباعث مرگ    یخوایتو که    ؟ی آدم خوووووب 

 مگه نه؟ 

باشه مگه    ریواست بهتر از مرگ و م   یی دارم جدا  حتم

 نه؟

 دم یگلومو قورت م بغض

 نداشت  یو روان ی مرد اصال تعادل روح نیا

 :زنمیاول و آخر رو م ریت

 ثم یکه م  گم،اونوقتهیرو م   انیهمه جر   سی به پل  رمیم_

 زندان ، مگه نه؟؟؟  ادیب ت یمالقات یبرا د یبا

 :اعصابم یرو شهیقهقهه اش ،سوهان م  یصدا

 ؟؟ ی ترسونیبچه جون تو منو از زندون م_

آدم دارم که بعد   نقدیبدون ا  نو یا   س،امایواسم مهم ن  هه

 رو بکنن  ثمی کلک م م،بدمیریاز دستگ 
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 موردم امتحان کن  هی  نیا  یل یاگه بازم ما حاال

 هوووم؟ 

 کنم یو تماس رو قطع م  بندمیم  چشمامو 

 مرد تموم راه هارو واسم بسته بود  نیا

 ...یکس  یداره ب  یکه چه درد آخ

 ...یداره درموندگ یکه چه درد آخ

 ....که خدااااا کم آوردم آخ

 کشممممینم گه ید

 کن خداااا خالصم

 [11.03.18 06:11] 

#part64 

 شمیو به سمت جلو خم م  رمیگ یم  مکتیام رو از ن  هیتک
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 ی که هرکدوم مشغله فکر  شه یم  یبه مردم  رهیخ  نگام

 ...خودشون رو دارن

 ...زانشیاز عز یکی ناراحت واسه حال بد  یک ی

 ...ضشیمر ی خوش حال واسه شفا یک ی

 ...مارستانیبه فکر جور کردن پول هنگفت ب  یک ی

 و

زم  یک ی از  که  من  بد    ن یمث  واسش  داره  آسمون  و 

 ...بارهیم

 ه یو بارون یدلم ابر  حال

 ...بدجور گرفته ی روزگار  لعنت ن یاز ا دلم

 بگذرم میو خوشبخت یاز زندگ دیبا  نکه یا از 

 مرد مورد عالقه ام بگذرم  از 
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 ...یانبرادر شوهر رو ه یهم به اجبار  اون

 ی که دار   یندار   تیبگو مَرد مگه تو وجدان و انسان   آخه 

 ی ار یبال رو سر برادر همخون خودت م نیا

بهت فروخته که    یتر  زم یچه ه  چارهیب  ثمیمگه م  آخه

 ...یکن ی م یباز  شی با زندگ یدار 

 من دارم  یجا ی چه توقع ب  هههه

حت  نیا نم  ی مرد  رحم  برادرش  جون  اونوقت    کنهی به 

 ...رحم کُنه شیبه زندگ خوادیم

 قرار گرفته بودم  یبد ی دوراه  کی  نیب

کنم ممکنه به از دست    یبخوام هنوزم باهاش لجباز   اگه

 منجر بشه  ثمم یدادن م

راض   دلم کوچ  ست ین  یاصال   ی رو  یخراش   ن یکتریکه 

 وفته یتنش ب



613 
 

 ارمی در ب یبچه باز  دیوجه نبا   چ یبه ه  گه ید

 ...نداره یجز بدبخت   یچی ،ه  ی روان نیکردن با ا  یباز 

م   ی نگاه  ساعت  رو   دن ید  ندازم،بایبه  ها،از    ی عقربه 

 ی و با قدما   شمی بلند م  مارستانیداخل محوطه ب  مکتین

 رم یآروم به سمت سالن م 

 ک یدوساعته که از زمان عمل گذشته و االن نزد   حدود

 ...به هوش اومدنشه

به چشماش    رهیخ   شه یرو ندارم،آخه مگه م  دنش ید  یرو

 ؟  ینکن  ه یو به خاطر از دست دادنش گر یبش 

زار   یی جدا  نیو به خاطر ا  یتنشو لمس کن   شهیم  مگه

 ؟  ینزن

 ......به واهلل که سخته شهیکه نم بخدا
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کن  سخته فک  م  ن یا   یکه   یروزها   نیآخر  شهیروزا 

 مشترکت یزندگ

ا  کشمیم  یق یعم  نفس لعنت   نی تا  ،تا    نییپا   یبغض  بره 

 ...دلم حس و حال    یبشه رو یسرپوش   دیشا 

،نگام به خانواده ها    ذارم یم  رون یکه از آسانسور ب  قدم

جا    هیکه مث لشکر شکست خورده هر کدوم    وفتهیم

 نشسته بودن

 :ادیو به طرفم م شهیاز جا بلند م  دنمیبه محض د سام

اما    هی تو    ییکجا_ گشتم  دنبالت  رو  جا  ساعته؟همه 

ا   یگینکردم،نم  داتیپ روز    نی با  و   یذار یم   هو یحال 

 !؟ یکن ی ،ما رو نگران م یریم

 :کشمی چشمام م  ر یز  یدست 
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منو   دینرفتم داداش،داخل محوطه بودم،شا  یدور   یجا_

 ی دیند

 ی اد ی برادر ز   نی کنم،ای صورتم حس م  یرو  رشو یخ   نگاه 

روزا واسه    نیکه خواهرش ا  دونستی باهوش بود اما نم

 شده   ی ماهر گریپا باز  ه یخودش 

 ومده؟ یهنوز به هوش ن_

 :شهیازم دور م ی و قدم برهیفرو م  بش یداخل ج  دست

باال_ دکترا  فعال  اما  اومده  هوش  چن    ه یسرشن،  ی به 

 وقت مالقاته   گهید  قهیدق

 باز  ینر یی جا 

  رم یم  یی و به سمت مونا   دم ی باشه تکون م  ی به معن  یسر

 که

 زانوش گذاشته بود یرو سرشو 
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 ؟  ی مونا خوب_

 ذارم یو دستمو پشت کمرش م  نمی ش یم کنارش 

 گذشته  ر یناراحت نباش،خداروشکر که بخ_

بلند م  سرشو  به خون نشسته اش    یبا چشما  کنهیکه 

 :شمیمواجه م 

 گفتن  یزیشده مونا؟ دکترا چ  ی چ_

 شه یبند دلم پاره م ده یکه تکون م سر

 :کنه یبغلم پرت م  یباره خودشو تو  ک ی به

ضربه  _ اگه  گفت  دکترش    شتر یب  خورده  ه یساااااحل 

 فلج بشه  ثمیامکان داشت م  بودیم

 راه بره  تونهیاالنم نم  گرچه

رو که    یدختر خاله ا  ن یا  کنمی زده از خودم جدا م   شوک

 :زنهیم  شی داره با حرفاش دلمو آت 
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 راه بره؟  تونهینم  یچ  ی عنی_

ما   اونقدر  به  خودشو  فورا  سام  که  باالس  صدام  ولوم 

 :رسونهیم

 ها ااا  مارستانهیب نجایچه خبرتونه،ا_

 :حرفا نبود  نیگوش من به ا اما

چ_ مونا  راه    تونهینم  ثمیم   یچ   یعنی ؟   گهیم   یسااام 

 بره؟فلج شده؟

 و زنده شدم تا تونستم جمله آخر رو بگم   مردم

رو   نگاه  م   یسام  خ  چرخهیمونا  بعد  چشمام   رهی و  به 

 :شهیم

بگ_ گاز  عمل،   ریزبونتو  خاطر  به  فقط    ه ی دختر،دکتر 

 رو استراحت مطلق داده  یماه 

 رم یگی دستام م نیو سرمو ب دم یم  رونیب نفسمو 
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که حالش خوبه ،که اتفاق   کنم یهزار بار شکر م  خدارو

ن   یبد غ  وفتاده یواسش  در  من    نی ا   ریوگرنه  صورت 

 دم یبخش ی خودمو نم  چوقتیه

  ورشیهمه به سمت دکتر    و ی س  یمحض باز شدن در آ  به

 م یبریم

 :شهیدکتر م  کینزد  یاحمد قدم  عمو 

 دکتر حال پسرم چطوره؟ یآقا_

 :دهیمارک دارشو باالم  ی طب  نکی دکتر ع 

 د ی با  میقبل   یخداروشکر حالش خوبه،اما طبق گفته ها_

  ماه استراحت مطلق داشته باشه هی

رحم کرده وگرنه ممکن بود قطع نخاع   شی به جوون خدا

 بشه
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مهمون ما هست بعدش مرخصش    یچن روز   ه یهم    حاال

 کنم یم

 :شمیم کشونینزد  یقدم

 نمش؟ یبب  شهیم_

 :ارهی به لب م ی لبخند

 آره چرا که نه اما فقط کوتاه_

 دم یم  هیپشت سرم تک  وار یو به د   گمیم  یممنون

  

 :اد ی م رون یاز اتاق ب یپرستار 

  ن، ی نیرو بب   مارتونیب  قه یبه مدت چن دق  نی تونیخب م_

  رش یتاث   یهوش  یب   یکه هنوز داروها  نیشلوغ نکن  ادیز 

 نرفته

 و یس  یبه در آ یبا نگاه  مونمیو من م رهی و م  گهیم  نو یا
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م  کینزد د  شمیتخت  با  روزش،قلبم   دنیاما  و  حال 

 ...شهیمچاله م

بهش وصل بود و انگار هرکدوم از    یادیو دستگاه ز   دم

 قلبم یتو   شدیم  یریدستگاه ها ت  نیا

 :کنم یلمس م دستشو 

 جان   ثمیم_

 :کنهیخستش رو باز م  یچشما

 م _احل_س_

 :شهیاز وجودم کَنده م کهی ت  هیساحلم و انگار    گهیم

 جون دل ساحل _

حال خراب   نی با ا   ینجور یا  مردم یم  زم؟کاشیعز  یخوب

 دمت یدینم

 [11.03.18 23:59] 
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#part65 

 رُهان 

 شم یآروم وارد شرکت م  یقدمها با

،منش   به ورودم  م  یمحض  بلند  جا  از  با    شهیجوون  و 

 کنه یاحترام سالم م 

 گه،وارد ید   یتوجه به کارمند ها  ی وب  دم یتکون م   یسر

 شمیاتاقم م 

 زونش یآو   یو پشت صندل  کشمی م  رون یرو از تنم ب  کُتم

 کنم یم

 ندازمیبه اطرافم  م  ی کُل ینگاه 

 ..متر  70در ابعاد     یوار ید  4 هی

از روز و شب    ی ل یبود ومن خ  ی کاف  تیریاتاق مد  هی  واسه

 کردم یسپر یوار یچهار د  نی هم  یهارو تو 
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رنگ   کالفه پوشه  چند  خرابم  روز  و  حال  رو   یاز 

 سرگرم بشم ینجور یا دی دارم،شایبرم

و  و  دیشا  ساحل  فکر  از  شده  که  هم  لحظه  چن  اسه 

 هاش دور بشم  یلجباز 

دختر  دور  از  وقت  یبشم  راحت   دم ی فهم  یکه  آب   یبه 

،نزد زده  دورم  با دستها   کی خوردن  خفه   یبود  خودم 

 اش کنم 

دان  اگه روز  بود قطعا کار دست    الیاون  نگرفته  جلومو 

 دادم یخودم و ساحل م

آت   اما روز  بعد چن  و    ش یبالخره  کرد  فرو کش  خشمم 

 ام یکنار ب ه یقض ن یبا ا یتونستم کم

 ...یفقط کم اما

 سخت بود  یلیگرفتند خ  ی اونا عروس نکهیا باور 
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 گرفتیکه اون شب شکل م  یبود تصور رابطه ا سخت

 زن من بود ساحل

من بودم که    ن ی بود اما ا  ثمی و شرعا زن مقانونا    درسته

رابطه رو    نیمن بودم که اول   نیپرده بکارتشو برداشتم...ا 

 باهاش داشتم 

داشته    تیدختر حس مالک   نی ا  یحق منه که رو  نیا   پس

 باشم 

ها  اما تموم حس  شن  ی خداروشکر  با  مکالمه    دن یبدم 

زمان  نیب  ، وارد خونه شدم،دود شد   یمامان و مونا  که 

 رفت هوا

بوده نفس   انهی عادت ماه  یموقع عروس   دم یفهم  یوقت

 دمی کش  یراحت

 شه یکه در اتاق باز م کنمی پرت م  زیم یرو رو  خودکار 
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م  ی سر  الیدان  دن ید  با کمرنگ  دمیتکون  لبخند   ی و 

 کنم یم قیرف ن یحواله ا

 می دی عجب ما شمارو د ال،چه ی سالم آقا دان_

ر   یدست  ته  قدما  کشهیم   ششیبه  نزد  یوبا    کم یبلند 

 :شهیم

 ام  ده یچ یپرونده پ   هی ریکه درگ هیدوروز _

 داداش  شرمنده

 نی،بش   یدار  ار ی اخت_

 :نهیش یمبل روبه روم م یتعارف من،رو با

 یی دا یتو چه خبر،کم پ_

 ی صندل   یو به پشت  شونمیپر  یزنم به موها  یم   یچنگ 

 :دمی م ه یتک

 شرکت ا یساحل   ریدرگ ا یمعمول  نجا،طبقیهم_
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 :کشهی م یکالفه ا پوف 

اون رفته    ؟بابا یا ی ب  ن ییپا  طونیاز خر ش  یخوا  ی تو نم_

ا  گهید   ثمیش،م یسرزندگ نم  یآسون  نیبه    ده یطالقش 

  ی به ب   یریم  یکه دار   ی راه   یقبول کن  یخوای که...چرا نم

 شهی راهه ختم م

 شم یم قیرف  نیبه چهره مُصَمم ا  ره یخ

 ی هوس و کثافت کار   س،اهل ی کوتاه اومدن نرهان آدم  _

مزه همخواب    شی وقت پ  یل یکه اگه بودم،خ  ستمیهم ن

ا با  چش   ن یشدن  االن   یل یدل    دم،پسی دخترو  نداره 

 وفتمی دنبالش راه ب

 ره یطالق بگ  د ی با گمیم اگه

 مال من بشه  د ی با گمیم اگه

 .....که عاشقشم نهی ا لش یدل  تنها
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 ...و بس  نیهم

 :شهیحرکت از جا بلند م ه ی با

تو _ اگه  بشه    نیا  ید آخه مرد مومن  چن وقت حامله 

 !؟ یاونوقت هنوزم سر حرفت هست ؟ یچ

لبم   ی،انگشت شصتمو گوشه    ارم یلب م  یرو   یشخندین

 :شم یروشنش م یبه چشما رهیو خ  کشمیم

 وجود نداره که بخواد حامله بشه یرابطه ا_

 زه ندایذهن خستم،خط م یگفتنش رو ی چ یصدا

مرد    هی   شهیهه خنده داره رهان،آخه برادر من مگه م_

الک حرف  ؟چرا  باشه  نداشته  رابطه  زنش    ی زنیم  ی با 

 !آخه؟ 

ها  کالفه زنش،مشت  کلمه  رو  یاز  کردمو   ز یم  یگره 

 : کوبمیم
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م_ که  ،رو  ی شه،وقتیآره  تا شب    ی رو  ا یتخت    یصبح 

داشته   یتونینم   چوقتی،هیباش  لچر یو سکس  زنت  با 

 ی باش

کس   نو یا من  جز  که  حر  ی مطمئنم  وارد    م یهنوز 

 نشده و نخواهد شد  ش یشخص 

 انه؟ ی  گمی م  یچ  یگرفت

 که بدجور گاف دادم   فهمونهی شوک زده اش ،بهم م  افهیق

  رون یب  ز یو از پشت م  کنمی فکرم م  ینثار خود ب   ی لعنت

 ام یم

م   پوشه کمد  داخل  گوشم    ذارمی هارو  به  صداش  که 

 :رسهیم

  لچررر؟؟یو_

 افتاده رهان؟   ثم یواسه م یچه اتفاق   مگه
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 :گردمیحرکت به سمتش برم  هیو با  گزم یم لب

 تصادف کرده   شی دو هفته پ_

رو   یماه   ه یدکتر    ن ینخاع بوده،واسه هم  ک ینزد  ضربه

 استراحت مطلق داده 

 :کنهی نگام م مشکوک

 تصادف؟طرفو گرفتن؟_

 کردهنه فرار _

 د _که طالقش ب شهینم ل یدل  نیآهان،خب بازم ا_

ا  شمیم   کشینزد   یقدم ُرخ  به  ُرخ   ی اد یز   قیرف  نی و 

 :شمیدلسوز م

 کنم؟  یخواهش   هی  شهیم_

 :کنم  ان ی ادامه حرفمو محکم تر ب شهیباعث م سکوتش
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رابطه من و ساحل و به قول تو   یوجه تو   چی به ه  گهید_

 هام دخالت نکن   یلجباز 

 داشته باشم   گه ید  یک ی حتی به نص از ین که  ستمین بچه

 !گم؟یم  یکه چ  یگرفت

 :زنهیپلک م  آروم

دارم تو روابطت دخالت    یاد ی ز   دیباشه،به قول تو شا _

 کنم یم

 داداش  خوامی م عذر 

م  یب کنارش  از  م   گذرمیحرف  پشت  دوباره    زمیو 

 نم یش یم

 ام یامشب خونه نم_

 ؟یبر ی خوایکجا م_

 :زنمیضربه م ز یم یته خودکار رو با
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 قرار مهم دارم هی_

زنگ به ساحل    ه ی  دی که حتما با  وفتهیم   ادمی قرار،و    گمیم

 بزنم و  قرار مالقات امروز رو بهش گوش زد کنم

و دوباره من    رهی م  شمیاز پ  الیساعت بعد دان  م ین  حدود 

 که در انتظارمه یمُبهم   ی ندهیآ   هیبا   مونمیم

 دادم یحق م  الی دان یها ی دلنگران به

هست که به فکرمه خوش حال بودم اما    یک ی  نکهیا  از 

 اعصابم بود ی هاش رو یحساس باز  نیا

 کنه یحس و حال منو درک نم  چوقتی ه  الیدان

 ی که بدونه آدم به خاطر داشتن کس   ستی عاشق ن  اون

 که عاشقشه،حاضره دست به هزار کار بزنه

ج  یگوش از  رو  کشمی م  رون یب   بمیرو  دن  یو   ی ای اسم 

 زنمی ضربه م  ی شن
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#part66 

 ساحل 

التهاب    یکم  د ی تا شا  زنمیآب سرد به صورتم م  یمُشت

 ...درونم کم بشه

م  سرمو  آ   رمیگی باال  درون  از  دختر  رهی ،خ  نهیی و   ی به 

 فاصله داشت  ی فرسخ ها با ساحل قبل گهیکه د  شمیم

 کشمی چشمام م  یگود ر یز  یدست 

شدم،و مقصر    فی،بدجور ضع  ی روح  یخاطر فشار ها  به

 ها وجود برادر شوهر نامردمه  ن یهمه ا

 ... نبرده  ییبو  یکه از مرام و مردانگ  یبرادر 

مخصوص   کشمی م  ی قیعم   نفس حوله  با  صورتمو  و 

 کنمیخشک م 
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  رون یب  ی بهداشت  سی واز سرو  ارم یهامو از پا درم   ییپا  دم

 ام یم

ابلمه سوپ رو خاموش  ق  ریتا ز   رم یسمت آشپز خونه م  به

 االن جا افتاده  اد یکنم،به احتمال ز 

به دسته گل   شم،نگامیوارد آشپزخونه م  نکهیمحض ا  به

پ  وفتهیم   ینهار خور   ز یم  یرو  ش ی و خاطرات دو هفته 

 شه یمث برق از مقابل چشم هام رد م

 ...... دوهفته از اون تصادف وحشتناک گذشتآره

منجر    ثممیبود به از دست دادن م  ک یکه نزد  یتصادف

ا همه  مقصر  هم  باز  و  شوهر    نهایبشه  برادر  همون 

 ...نامردمه

محوش    نیزم  ی دستام از رو  نیبا هم  خوادی که دلم م  آخ

 ...مُروت رو  یب  نیکنم ا
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رو به خانواده    یاالن همه چ   نیهم  تونستمیکه اگه م   آخ

م ا   گفتمیها  از  خودمو  م   بتیمص   ن یو  اما   دادمینجات 

 ...فیح

 ...وسطه  ثمیجون م   ی که پا فیح

ا  مطمئنم اگه  بخوره،هرجور شده    ن یکه  رودست  دفعه 

 ...رسونهیزهرشو م

 ...ترسمیم  نیاز هم ومن

نتونست حرف بزنه اما به بعدش   ادیمالقات ز   نیاول  یتو 

 ...دادیجوابمون رو م  یفقط با پرخاشگر

بهش دروغ    می همه ما به خصوص دکترا دار   کرد ی م  فک

پاهاش و کمرش    ی حس   یکه حالش خوبه...که ب  م یگیم

 ...هیموقت
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آروم شد که دکترش بهش قول مردانه داد حالش    ی زمان

 ...و قطع نخاع نشده  شهیخوب م گه یماه د ه یتا  

 بود که مَرد من آروم شد  نجا یا و

  لچر یعمر و  هی   نکه یطفلک حق هم داشت تصور ا  خب

  سخته  یلیخ   یبش  نینش 

بود،مرخص    یبخش بستر   یبعد از چن روز که تو   بالخره

  شد

م   نیر یش  خاله تا    ثمیاصرار داشت  بره خونه خودشون 

راحت به  بتونه  پرستار   ی اون  پسرش  خود    یاز  اما  کنه 

 مخالفت کرد  ثمیم

 ...خونه خودم راحت ترم  گفتیم

ما   ینجور یوا و هردو  منتقل  به خونه خودمون  که  شد 

 می ریبرعهده بگ شو یپرستار  می گرفت میتصم
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 ...صبح تا عصر و من عصر تا شب فتیش  نیر یش خاله 

به    م،من یدوهفته به مشکل نخورد  ن یا   یروشکر ط   خدا

کرده بود به درس    نیکه خاله مع  یزیبا برنامه ر   یراحت

 دم یرسیم م و دانشگاه

تصم  ی لیخ که  بود  بودم...دق  م یوقت  گرفته    قا یخودمو 

که پشت تلفن اسم قبرستون رو    ی...زمان مارستانیب  یتو 

 ...دمیشن

اما    رفتمیم   رونیب  ثم یم   یهرجور شده از زندگ  د یبا   من

 ...دم یرو هنوز نفهم شی چجور 

ب  کباره ی  شدینم طالقم بده،بر فرض محال    ا یبهش بگم 

م اگه  راحت  گفتمیهم  به  نم  یاون  وحتما   یقبول  کرد 

 و  خواستیواسه حرفم م ی لیدل

 !دادم؟ ی بهش م یچه جواب  دیبا  من
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 به خاطر جون خودته؟ گفتمیم

 !رهان مجبورم کرده؟ نکهیا  ای

که    یساحل   نی از خودم دور بشم...از ا  یچن وقت  ه ی   د یبا

 دور بشم  شناسهیم  ثمیم

خسته بشه و قبول کنه که    دمی جد  یاز رفتارا  دیشا   تا

 طالقم بده 

تو   اما هم  دور    نیا  یباز  خودم  از  نتونستم  هفته  دو 

 ...بشم

  تونستم یوجه نم  چی به ه  شدمیبه چشماش م  ره یخ  یوقت

 بد باشم 

 ...دونستیخوب م نو ی اهل بد بودن نبودم و ا من

 ؟ یخب بالخره تا ک   اما

 !دست بذارم؟ یدست رو یور نجیا  تونمیم  یک  تا
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قابلمه سوپ رو خاموش    ریو ز   دمیم  رونینفسمو ب  کالفه

 کنم یم

س  ظرف  داخل  رو  اتاق    ذارمی م  ین یسوپ  سمت  به  و 

 رمیمشترکون م

م  آروم باز  رو  اتاق  نگاه  کنمی در  م   ی و    ده یخواب  ثمیبه 

 ندازمی تخت م یرو

نزد   یقدما  با م  ک یآروم  س  شمیتخت  رو   ین یو   یرو 

 ذارمیم  یپاتخت 

 شم یاما جذابش م یبه چهره معمول ره یخ

 کنم ینرمشو نوازش م یو موها برمی جلو م  دستمو 

  ره یوخ  کنهیموهاش،چشماشو باز م  ی حرکت دستم ال  با

 ...شهیبه نگاه مات من م

 ر یظهرت بخ   زمیسالم عز_
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 :بنده ی اش نقش م  دهی خشک  یلبا  یرو ی لبخند

 ی ماهت خانوم  ی سالم به رو_

 چرخهیم  ین یس  ی رو نگاهش

 ثمی م زیبه زحمتت نبودم عز یراض_

 ت یحس مالک  ن یاز ا اد یباال م  یلعنت  بغض

   زی محبت آم   یحرفا   نی جان،ا  ثم یبگم نگو م  خواستم یم

 ...رو به من رهگذر نزن

 برم  تیزود از زندگ ا ی  ریکه قراره د نزن

تلخ  اما لبخند  و  زنمیم  ی فقط  نزد  لچر یو  تخت   ک یرو 

 برم یم

 به دست و صورتت بزن یآب  میتا بر ن یبش  ایب_

 نه یش یم لچریو  یو با کمک من رو دهی تکون م  یسر
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 ...رهیگیم  شی دلم آت  ش یناتوان دن ید از 

 ی باش  یسخته که محتاج کمک کس  ی لیخ

فهم   چن  د  دم ی بار  چون  اما  بوده  اش    ای من    ده یتشنه 

 نگفته یزیچ می مامانش خواب

ناراحته اما    تیوضع   نیکه از ا  شدمیمتوجه م   یخوب  به

 کرد ی م  یَروَند بهبودش رو ط  د ینبود،با یچاره ا

که    کنمی از شستن دست و صورتش،دوباره کمکش م  بعد

  تخت دراز بکشه یرو

  یکنی خب حاال سوپت رو کامل نوش جان م_

عج   زنهیم   یوحرف  خنده یم آت  بیکه  به   ش ی دلمو 

 :کشهی م

همه  _ اگه  کنارشون    یکس   ه ی  مارا یب   یساحل  تو  مث 

 نداشتن  اج یاحت ییدارو  چیبه ه  گهیبود،د
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م  بغض قورت  سع  دم یگلومو  صدامو    کنم ی م  ی و  لرزش 

 :کنم یپشت خنده ام مخف 

  فمهیکه وظ  زم،اوال یعز هیچه حرف  نیا_

 یی هم نظر لطفته آقا  دوما 

 کشهی و لُپمو م اره یرو جلو م دستش

از   فتیوظ  یفدا_ تا  بشم  خوب  زود  وروجک،کاش 

 امی خجالتت درب

 [13.03.18 01:13] 

#part67 

 .....رهی گی گونه هام رنگ م ی آن به

 ...کمر به قتل من بسته بی مرد عج  نیا

 :دوزمیبه چشماش م  ،نگاهمو یزنگ گوش یصدا با

 خاله اس  ه،حتما ی ک نمی برم بب_
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 کنم یو من به سرعت اتاق رو ترک م  گه یم ی ا باشه

م   نگام آشنا  شماره  همون  مات  لرز    شه،وجودم یکه 

 ...ره یگیم

 قلبم یتو  شهیبه تک اعدادش،خنجر م تک

با ترس و استرس    یزنگ گوش  یصدا  ع یسر و  رو کم  

 :کنمی تماس رو وصل م

 بله_

 سالم _

م   ینگاه   مین اتاق  خونه   ندازمیبه  آشپز  وارد  فورا  و 

 :شمیم

 ؟یدار  یکار _

 :رسهیبم و محکمش به گوشم م  یصدا

 سر کوچه منتظرتم  6ساعت _
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  یباش  می کن آنتا  یسع

 :دمیم  رونینفسمو ب کالفه

 و _هیکه   شه ینم ام؟یب یآخه چجور _

 :پرهی حرفم م  وسط 

 ی ل یبهانه واسه من نتراش،هرجور شده ،حاال با هر دل_

م بهتر  خودت  مع   ،سریدونی که  سر   نی ساعت  خودتو 

 کوچه برسون 

 !گم؟؟ یم  یکه چ  یگرفت

  ی و باشه    بندم یچشمامو م   تی شدت حرص و عصبان  از 

 گم یم  یکوتاه 

تماس رو    یخدا حافظ  یب  شهی و مث هم  گهیم  یا  خوبه

 کنه یقطع م
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م  بزاق قورت  رو  ی وگوش  دمیدهنمو  پرت   زیم   یرو 

 کنم یم

 رون؟ یخونه بزنم ب از  یلی با چه دل  حاال

 ...ثم یم  تیوضع ن یهم با  ا  اون

 ...رهان یسَقَط بش   یکه اله  آخ

 ...هات راحت بشم  ییتا از دست زورگو   یریبم یاله

 :رسهیبه گوشم م  ثمیبلند  م  یصدا

 ...سااااحل_

 من  زیلحظه صبر کن عز هی جاانم؟ اومدم _

و بعد از چن نفس   کشمیم  سمیخ   یپلک ها  ریز   یدست 

 :کنمی سمت اتاق پا تند م ق،بهیعم

 جانم؟ _
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 :شهیبه نگام م ره یخ

 ؟ یبود خانوم یک_

 :کنمی م ی مِن مِن

دوستم بود، قرار شد آدرس محل کارشو بگه تا برم    _د_

 رم یجزوه هامو ازش بگ 

 دمش؟ یکدوم دوستت؟من د _

 :نمی ش یتخت کنارش م   یو رو شمیم  کشینزد

 ش ی شناسیاما خوب نم ش ید یراستش آره د_

 شهیو مشغول خوردن سوپ م گه یم  یآهان

داخل ظرفه اما تموم هوش و حواسم    اتی به محتو   نگام

 قرار بعد از ظهر ش یپ

 خته یواسم ر  یدی باز چه برنامه جد نکه یا
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 سرشه   یتو   یباز چه نقشه شوم  ای

 :دوزمیو گُنگم رو بهش م  جی نگاه گ ثم یم  یصدا با

 هاااا؟ _

با    نی،بش   ار یپاشو برو قاشق ب  یخوای م  اگه توهم  گمیم_

 من بخور 

 چطور مگه؟ _

 :خنده  ی م زیر 

که    ی زُل زده بود  چاره یسوپ ب  ن یبه ا  یجور   ه یآخه تو  _

ا تو  و  بودم  جاش  داشتم  آرزو  من    ینجور یمن  مات 

 ....یبش 

 :زنمیبه بازوش م  یا ضربه

 ...گهینکن د  تیثمممم،اذیع م _

 ؟ یار یاز خودت حرف درم یچرا الک _
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 ده ی شدن نرس تی وقت اذ  هنوز 

 ...که بد شانسم من ازبس

 ...جاش  یب یها  ی شوخ  نیاز ا  گزم یم لب

گوش  یصدا م  شیزنگ  قطع   شهیباعث  حرفشو  ادامه 

 کنه

  دارهیاز کنار بالشتش برم شو یگوش

 و

 :شهیبه من م  ره یبه صفحه اش،خ ی از نگاه بعد

 ...داداش رُهانه _

 شه یاسمش بند دلم پاره م دنیشن از 

 [14.03.18 11:50] 

#part68 

 شه یاسمش بند دلم پاره م دنیشن از 
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ه  تا ،به  امروز  م  چی به  به  نداشته رهان   ثمی وجه سابقه 

ترس و    شدیموضوع باعث م   ن یزنگ بزنه و دونستن هم

 ره یدلهره تموم وجودمو بگ

 ی ،خوبسالم داداش  _ ثمیم

_...... 

کوچ  هیآره  _ثمیم شکر    کی تصادف  خدارو  که  داشتم 

 گذشت  ریبخ

_..... 

 رن یازش بگ ینه فرار کرد،بچه ها نتونستن رد_

_..... 

 ی ممنون داداش،مراحم _

_.... 

 باش چشم،فعال_
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 ...شهینفس من هم آزاد م اد،بالخره ی م نیی که پا  یگوش

 ثم یم  یکه صدا  کشمیعرق کرده ام م  یشونیبه پ   یدست 

 :رسهیبه گوشم م

 ؟یعرق کرد ینجور ی اتاق گرمه که ا  یمگه هوا_

م  یرو  زبونمو  مصنوع  کشمیلبم  لبخند  لب    یرو  یو 

 :کارمی م

  کنم سرما خوردم  اد،فکینه ز _

 شهیو مشغول خوردن غذاش م گه یم  یآهان

** 

مشک  مانتو  آب   پوشمیم  مو یشلوار  شال   ی رو  یرنگ  یو 

 ندازم یسرم م

برمکرم    رو  صورتمو    دارمیبرنزه  پوست  دست    کیو 

 کنم یم



649 
 

 گذرونمیسرتاپام رو از نظر م نه ییداخل آ از 

 ...هیادیواسه رهان ز   نمیبود اما هم  یمعمول  یادیز   پم یت

گوش  یدست   فیک م   دارم یبرم  مو یو  سمت  به    ی ثمیو 

 به حرکات من شده بود ره یکه خ گردم یبرم

 ؟یندار  یخب بامن کار _

 یبرگردفقط زود  زم ینه عز_

 :شمیم  کشینزد  یقدم

زنگ  یدار  اجی احت یکه به کمک کس  یدونیبازم اگه م _

 اد،هووم؟ یب ی ساعت  ه یبزنم خاله  

 :کشهیام رو م ین یو نوک ب ارهی جلو م  دست

 .وفتهیواس من نم یساعت اتفاق ک ینه خانومم،به _

 برو به کارت برس  توام
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 کارم ی گونش م یرو  ینرم  یو بوسه  شمیم  خم

 ،فعال خداحافظ   یبهم زنگ بزن ی داشت یکار اگه _

 در پناه خدا _

بلند اتاق رو ترک    یو با قدمها  دم یبراش تکون م   یدست 

 ...کنمیم

 کرد ی وجدان داشت خفه ام م عذاب

دارم    یب  ثم یم   نکهیا  از  قرار  برادرش  با  االن  که  خبره 

 ...،ناراحتم

م  یبد  یل یخ  حس خ   کنمیدارم،فک  بهش   انت یدارم 

 کنم یم

 که بخاطر خودشه دونه یخب اون که نم  اما

ا   یکه نم   اون  ن یدونه واسه جون خودشه که حاضر به 

 کار شدم 
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ب  کالفه بندها  دم یم   رونینفسمو  بستن  مشغول   ی و 

 ...شمیم میکتون

به ساعت    ی نگاه  میرسم،نیسر کوچه م   نکهی محض ا  به

  ندازمیم

رأس ساعت    عقربه م   6ها  نشون  از   یاما خبر  دادیرو 

 نبود  حضور نحسش

زم  کالفه به  صدا  کوبمیم   نیپامو  شدن    دهیکش   یکه 

 رسه یبه گوشم م  کیبه کف آسفالت،از نزد ک یالست 

م  سر خ   رمی گ یباال  ماش   رهیو  باال  نیبه  رهان    یمدل 

 ....شمیم

پا   شهیش که  شاگرد    تونمی م  ی راحت  اد،به ی م  نییسمت 

 نم یخشن و عبوسش رو بب  افهیق
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لرزون،در   یو با دست ها  دمیدهنمو به زور قورت م  بزاق

 شم یو سوار م کنم یرو باز م نیماش 

 :کشمی رنگم م  یلب ب یرو زبونمو 

 سالم _

 و  دهی تکون م  یسر

 ذاره یگاز م یمحض نشستنم،پا رو به

بود دل   ک یاز سرعت وحشت داشتم و االن نزد شهیهم

 ...رونیو روده ام از حلقم بزنه ب

 :گمی م فیضع  یو با صدا  رمیگ یدهنم م یجلو   دستمو 

 !؟یکن  یخواهش کنم آرومتر رانندگ  شهیم_

م  دستشو  حلقه  فرمون  خ  کنهیدور  من    رهیو  نگاه  به 

 ...شهیم

 ...نگاه آروم و مرموز  هی
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 و حال من بهتر  شه یآروم کم م  سرعتش

 :دمی م  یبه صندل  ه یو تک  کشمیم   یق یعم نفس

  ..نیخب کارتون رو بگ_

 زنهیرو دور م دونیو م   کنهی رو عوض م دنده

 گذره یحواست باشه که زمانت داره م_

 : زنمیم  پلک

 ه _شیبه زمان دارم،نم از یهمون اول که بهت گفتم،ن _

 کنم ی قطع م زنه،حرفمو ی که م  ی داد با

 نکن بچه  نیواسه من زمان تع _

 ماه  ک ی فقط

 ره یگی اشارشو به سمتم م انگشت

 .....نه کمترررررشترررررر ینه ب_
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 ؟؟؟ یدیفهم

  ترسمیم  نشی و خشمگ یعصبان  افهیق از 

م  بغض قورت  پ  دم یگلومو  عابران  به  نگاهمو    اده یو 

 دوزم یم

 ترسمی م ی مرد جد ن یاز ا من

 ...بم و محکمش یصدا از 

 ...شی برزخ افهیق از 

  ...ترسمیآدم م نی از وجود ا کال

 دوزم ی نگاه آرومش م یتو  مو ینگاه سوال نی توقف ماش با

ر   یدست  ته  برا  کشهی م  شش یبه  رو  کتش  لبه   ی و 

 :دهیکنار م ش یگذاشتن گوش 

 شو   ادهیپ_
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 :زنمیو آروم لب م  کنمیجرأتمو جمع م  تموم

 خوام برم خونه   یم_

 شو   اده ی گفتم پ_

 ...شهیمحکمش مانع اعتراضم م لحن

 شم یم اده ی پ ن یو از ماش  کشمی م یپوف

به عقب    یقدم  کنمی رو که کنار خودم حس م  حضورش

 دارم یبرم

و منو با خودش    رهیگیتوجه به حرکت من،دستمو م  یب

 کنه ی همقدم م

  دم یترس یاما م   شدیدستمو گرفته بود چندشم م  نکهیا  از 

 بزنم یحرف

 ی و جذبه داشت که حق هر نوع اعتراض  ت یجد  اونقدر 

 گرفت یرو ازم م 
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 میش یم  یشاب بزرگ ی کاف وارد

 کشهی م  ینسبتا بزرگ زیرهان منو به سمت م  و

 ...دهیلم م یراحت  ی صندل  ی و رو کنه یآزاد م   دستمو 

 نمی ش یو م کشمی مقابلش رو کنار م یاجبار صندل  به

 :دارهیدست برم  هیرو با   زی م  یرو یمِنو 

 ؟یخور ی م ی چ_

  ارنی دارن که ب  نجای ،ا  خورمی بگم زهر مار م   خواستم یم

 !واسم؟

 ...زبونم نشست ی رو یچی ه  یبه جاش فقط کلمه  اما

 و من تاب نگاهشو نداشتم  شه یبه چشمام م رهیخ  یکم

ک  ندازمی م  ن ییپا   سر بند  ب  میدست   فی و  انگشت    نیرو 

 چونمی پیهام م 
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 کردم یخودم حس م ینگاهشو رو ی نیهنوز سنگ  یول

سنگ  با نگاه  اون  برداشتن  و  گارسون    ن،نفس یاومدن 

 کشمی م  یراحت

 ؟ ی انی جناب ک نی دار  لیم  ی چ_گارسون

مشتر  فهممیش،می لیفام  دنیشن   با   ی شگ یهم  یکه 

 نجاس یا

 :گه یوم دوزهی نگاهشو به چشمام م  رهان 

 دوتا قهوه اسپرسو _

 ...رهیو م   گهیم  یچشم  گارسون

 خواست ی و سفارش قهوه م ره ینگاه خ نیا

 [14.03.18 11:50] 

 رو به من بفهمونه؟؟؟ ی چ

 !س؟ی نظر و گفته من واسش مهم ن نکه یا
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 ...بودم  ده یمرد تا به عمرم ند  نی...خودخواه تر از ا هههه

م  شهیهم  یصدا باعث  محکمش  و  باال    شهی بم  سرمو 

 :رمیبگ

م_ عالقه   ی چون  اسپرسو  قهوه  به  دونستم 

 دادم   ،سفارش یدار 

 ...ارنیواست ب  گفتم ی رو م چیهمون ه  وگرنه

 ...لحن مملوء از تمسخر نیاز ا  گزم یم لب

 ن یدونیاز من م زایچ  یلیمعلومه خ _

 ه؟ یکاراتون چ ن یا ل یدل نی بگ شهیم  اما

 ن؟ یکُن  یباز  ثم یمن و م ی با زندگ نیخوای م چرا

 :کنهی و ابرو درهم م ره یگیدستشو مقابل صورتم م  کف

 ...نَشنَوَم  ی زیچ گه ید_
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 شم یم ز یم  یرو ی به گل ها ره یو خ کنم یم  سکوت

** 

 ندازم یم  میساعت مُچ  یبه عقربه ها ی استرس نگاه با

 امشب مسابقه گذاشته بودن  ن یها انگار هم ی لعنت

 :دوزمی و نگاهمو به رهان م  رمیگ یلبمو به دندون م  گوشه

 شبه  ک یساعت   یبذار برم،لعنت  کنمی ازت خواهش م_

 !؟؟ یکنی م تم یاذ نقدر یآخه ا  چرا

متر   ابوناروی و طبق معمول خ  ذارهیگاز م  یپا رو  الی خیب

 کنه یم

 گه یبه نبودنت عادت کنه د د یبا_

 ...یقدم واسه دور  نیاول  شهیم  نمیا

باز کنم و خودمو بندازم   نو ی که دوس داشتم در ماش  آخ

 ....نییپا
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 که همه درارو قفل کرده ف یح  اما

م  رمیبم  یاله کاراشو    ییتنها  تونهینم  ثمم،اونی واسه 

 انجام بده 

 ...سرش اومده یی تا االن چه بال   سی ن معلوم

 شبه   کی و االن  رونیاومدم ب 6  ساعت

 ....دلم آشوبه یکه تو  آخ

آشوب  نیا سرو  ی زمان  یدل  از  که  شد    س ی شروع 

مرموز رهان   شخندیو ن  رونی رستوران اومدم ب  یبهداشت 

 دم یرو د

.... 

 ...رستوران آره

اجبار منو   م،بهی شاب بود   یکاف  یاز چن ساعت که تو   بعد

 ...به رستوران برد
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گرفتم   میشم،تصم  یهاش نم   یلجباز   فیحر  دمید  یوقت

پ  بره  که  بگم  و  بزنم  زنگ  خاله   یی تا خدا   ثمیم   ش یبه 

 اد ی ن ش یپ  ینکرده مشکل 

ز   ی زمان  اما  گوش  فمیک  پ یکه  تا  کردم  باز    مو یرو 

 داخلش نبود   یچ یبردارم،ه

 ...برداشته مو یرهان گوش دم یبود که فهم اونجا

به    امکیپ   هیخواهش و التماس کردم  که حداقل    ی هرچ

 ...نداشت یا ده یخاله بده اما فا 

گوش  ی زنگ  ن یاول   با تو   لنتش یخورد،سا  م یکه  و    ی کرد 

 شلوارش گذاشت   بیج

 ...احمانه اش یکارا نیحرص خوردم از ا  ومن

 :سوهان روحم   شهیم  صداش



662 
 

که    یازش دور بش   یجور   هی کن    یامشب سع  نیاز هم_

 ...به طالقت بشه   یراض گهی بتونه تا دوهفته د

 ی نی بیوگرنه بد م  ار یدرن یبچه باز  ساحل

 ندارم یشوخ  ی با احد الناس من

 ریبگ  یخواهشا حرفامو جد  پس

 باشه؟؟؟ 

 کشم یدرو م ره یو دستگ  دم ی تکون م یسر  دانهی ام نا

و خسته به سمت خونه   نیسنگ  یبا قدما  یخداحافظ   یب

 رم یم

 [15.03.18 17:51] 

       انتیاز جنون تا خ      

#part69 
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تو   دیکل م  یرو  با    چرخونمی قفل  باز   ه یو  چرخش،دَرو 

 کنم یم

مونا    ی کفش ها  خ ینگام م   ذارم یکه داخل راهرو م   مقد

 ...شهیم

ز   دم یم   رون یب  نفسمو  م  ر یو  خداروشکر  که    کنم ی لب 

 حالش،تنها نبوده  ن یحداقل با ا

 ...خونه نشون از خوابشون داشت  یچراغا

درم  ی لیخ پا  از  هامو  کفش  سالن    ارمی آروم  داخل  و 

 شمیم  ییرایپذ

قدمو به سمت آشپز خونه بر    ن یکه اول  نی به محض ا  اما

 :رسهیبه گوشم م  ثمیم  یآروم و عصبان  یصدا دارمیم

 ؟؟؟؟ یوقت شب کجا بود   نیتا ا_
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و عصبان  نیا دلخور  م   ی لحن  بع   شهی هم   ثم یاز    دی آروم 

 دادمیبود اما خب بهش حق م 

 شمیبه نگاه دلخورش م رهیو خ کنمی کج م گردن

 ؟ یکن یم  ییبازجو  یمگه جرم کردم که دار _

رو به سمتم    لچریو چرخ و  شهیدرشت م  یبه آن   چشماش 

 :دهیحرکت م

ا  گمیم  ؟؟؟یچ   ی عنی_ گور   نی تا  کدوم  شب   یموقع 

انداخت  هی؟؟؟یبود ساعت  به  شبه    کی   ؟ی نگاه  نصف 

 !ی لعنت

المصبتو جواب    یتو؟ چرا گوش   یساعت کجا بود  نهمهیا

 ؟ یدادینم

م  زیر   هی ه  پرسهیسوال  من   یبرا   یجواب  چ ی و 

 ...نداشتم چکدومشونیه
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با  به رهان  من   ه یاز    د یقول  که  بشه،بالخره  جا شروع 

مهره سوخته   ه ی قراره واسش بد بشم،قراره ساحل بشه 

 ...ش یزندگ یتو 

 !االن شروع نشه؟؟ نیچرا از هم  پس

 !االن بد نشم؟ ن یاز هم چرا

اشک    ختن ی مانع ر   کنم ی م  یو سع   کشم یم  ی قیعم  نفس

 هام بشم

 بخوابم رم یخستم،م_

و به سمت اتاق    شمیبلند ازش دور م  یحرف با قدما  یب

 رم یمهمون م

ا  مطمئن و   خوابه  جا  اون  مونا  االن    ن یبهتر   ن یبودم 

بُهت کار   یبود که هنوز تو   یثم ی واسه فرار از م  تیموقع

 ...منه
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گره کرده مَردم   ی نگام به مُشت ها  بندم یاتاق رو که م  در 

  وفتهیم

هم  یمرد د   شهی که  رو  آروم  از   دهیساحل  امشب  بود 

زده شد که هنوز   رت یمتعجب و ح  ی به حد  دم یرفتار جد 

 نگاهشو از من برنداشته 

 و

 ...مرد شدم نیشرمنده ا  بیامشب عج  من

 زم یریو مث آوار فرو م بندم ی اتاق رو م در 

که مبادا مونا   کنم ی گلو خفه م  یام رو تو   ه یهق گر  هق

 بشه دار یب

تر از   زیخواهر شوهر عز  نی به ا  یچه جواب  دیبا  اونوقت

 !دادم؟ی خواهر م

 وقت شب کجا بودم؟  ن یتا ا  گفتمیم
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 !که ازش متنفر بود؟ یبرادر  ش یرهان؟ پ  ش یپ

 زنم یو از ته دل زجه م  ذارمی زانوهام م یرو سرمو 

 ...سرنوشت نحسم یخودم...برا یبرا

شد    ن یبه درگاهش کردم که ا   ی آخه؟مگه چه گناه  چرا

 جوابم؟؟

ام   هی ،هق هق گر  میکه داشت  ی خاطرات خوش  یادآور ی   با

 شه یم شتریب

م  یچجور   آخه مرد  ثمیاز  آرزو  یبگذرم؟  هر   یکه 

 ...هی دختر

 ...خوشبختم کنه تونهیکه م  یمرد

 حس تازه جوونه زد رو بسوزونم؟  نیا  دیبا  چرا

 خدااااا؟؟؟؟ چرا

 ...که خدا لعنتت کنه رهان  آخ
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** 

خسته و خوابالودمو   یمونا،چشما  یآالرم گوش یصدا با

 کنمیبه زور باز م 

 بشه اما  دار ی که مبادا ب رهی گی وجودمو استرس م تموم

ز   نطور یهم سرش  ب  ریکه  دستشو  و   اره ی م  رون یپتوئه 

 کنه یرو خاموش م  یگوش

 شم یبلند م   نی زم  ی از رو  ی و با کرخت  دم یم  رونیب  نفسمو 

حالم خراب بود که حوصله تُشک انداختن   نقد یا   شبید

 نداشتم 

ت   ستون  ب  د یکش یم  ریفقراتم  و    ی اما من  به حال  توجه 

 رمیم  رونیروزم،آروم از اتاق ب

م  بعد اتاق  سمت  به  صورتم  و  دست  شستن  تا    رم یاز 

 لباس هامو عوض کنم
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م   درو باز  خ  کنم یکه  م  ره ینگام  که    شهیم   یثمی به 

رو ر   یآرنجشو  از  و  گذاشته  نفس   تمیچشمش  منظم 

 که خوابه دیشد فهم ی هاش م

صدا    یب و  راحت   ه یسر  لباس  کشو   ی دست  کمد    یاز 

 رم یم  رونیو آروم از اتاق ب دارمیبرم

  یو رو  کنمیلباس هام،صبحانه رو آماده م  ضیاز تعو   بعد

 نمی ش یکاناپه م

 بود ثمیعکس العمل م شی فکر و ذهنم پ  تموم

 از خودش نشون بده   یاره چه واکنش مونا قر  یجلو   نکه یا

 !...؟کنه ینه سکوت م  ا ی  زنهیبد حرف م باهام

شونم    یرو  یفیافکار داغونم بودم که دست ظر   ریدرگ

 نه یش یم

 شم یخندون مواجه م  یبا مونا گردونمی که برم سر
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رو  ی لبخند م   یکه  باعث  خورده    ه یحالم    شهیلبشه 

 ...خوب بشه

 عشقمممم؟ یسالاام به زن داداش گلم،خوب_

 ...نطرفاااایا  یعجب اومد   ؟چهیچطور   زم،تو یسالم عز_

و کنارم واسه خودش جا    دهی هوا تکون م  یتو   دستشو 

 :کنهی باز م

 ...دلم نذار که خونه یخواااااهرررر دست رو  ییییا_

 شده مگه؟   یچرا چ _

 گه یترمم د   نیا  یدرس ها  نیا ریدرگ_

 ی ومدیمنتظرت بودم اما ن  یل یخ شبید  ؟یچطور  تو 

 چونمیبپ یجور   هیموضوع رو   کنمی م  یو سع گزم یم لب

بگ_ جزوه  دوستم  از  کوچ  هی  رمیرفتم   ی کی مشکل 

 ام، ی ب ریاومد مجبور شدم د ش ی واسش پ
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 ؟؟  ی اومد یک تو 

  نجا،حاال یا   امی بهم زنگ زد گفت ب  ثم یخونه بودم که م_

 من عسل خورد کی که اومدم آقارو نمیشه با 

 کنم دوباره واسه پاهاش ناراحت بود  فک

باهاش حرف زدم اما انگار اصال هوش وحواسش    ی لیخ

 من نبود  ش یپ

کم تنهاش    هی  ه،خواستمینجور ی حالش ا  دمید   یوقت   منم

توب تا  نفهم  ،اونیا یبذارم  اصال  که    ی از خستگ  دمیهم 

 خوابم بُرد  یک  ادیز 

 میصبحانه بخور  می...حاال پاشو برنطور ی پس که ا_

 :کنمی و از جا بلندش م رمی گیم  دستشو 

ب_ داداشتو  خان  تو   تنبل،تا  برم   یکن  دار یپاشو  ،منم 

 ...زمیبر  یچا
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 ...باشه چشم زن داداش گل_

و به سمت آشپز خونه  کارم ی لب م ی رو یمصنوع  لبخند 

 رم یم

 رو نداشتم  ثمیبا م  ییاروی اصال جرأت رو راستش 

بزنه،مطمئنم    ی مونا حرف  یجلو   تونه ینم  نکهیاز ا   حداقل

 ده یامونم رو بر ی دلشوره لعنت نیاما بازم ا 

 [17.03.18 05:31] 

#part70 

  یتو   ثمیکه قامت مونا و م   کشهیطول نم  شتریب   قهیدق  ده

 ...شهیم  دهی چهار چوب در آشپزخونه د

توجه به    ی اما اون ب  کنمینگاش م   ی چشم  ر یاسترس ز   با

 زی رو به سمت م  لچر یو  یو چرخ ها  دهی تکون م  یمن سر

 ...کشهیم
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م  یرو  یمصنوع  لبخند  خ  کارمی لب  نگاه   رهیو  به 

 شمیکنجکاو مونا م 

سرد    ی تا چا  زمی عز   نیصبحونه مفصل ،بش   هی  نمی خب ا_

 نشده

 :نهیش یم   زیو پشت م کشهی رو کنار م یصندل  مونا

 اوووووه چه کرده زن داداشم_

 :دوزهیبرادرش م یبه چشما نگاهشو 

پام _ که  صبح  داداش،هر  بحالت   ینجور یا   یش یخوش 

   د ی صبحونه ات حاضر و آماده اس،اونوقت منه بدبخت با

آشپز   وار یهزار بار به در و د   نکه یبسته بعد ا   یبا چشما

درست   یزیلقمه چ  ه یخونه خوردم،خودم واسه خودم  

ا ،البته  ها  نمی کنم  اون صدمه  از  بعد  اگه   یجان   یبگم 

 !،جان سالم به در کنم
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 شم یم  ثمیبه نگاه دلخور م ره یو من فقط خ گهی م مونا

 که هزاران گِله توش نهفته بود  ینگاه 

  نجور ی بار ا  نی اول  ی که برا  یاز مرد   رم یگیحرف نگاه م  یب

 دم یدینگاهش م  یرو تو  یواضح  رنجش و دلخور 

لعنت   تا صبحونه  زنده   یاون  و  مُردم  صدبار  بشه  تموم 

 شدم اما خب بالخره تموم شد

ب  کنمی م  حس  سکوت  از  م  نیمونا  و   ه ی به     ثمیمنو 

خونشون    ی برد که بعد از صرف صبحانه راه  ی پ   یی زایچ

و   من  حاال  و  رو  ثم یمشد  ب  یروبه  حرف    یهم 

 ....مینشست

 ...خورد ی تو ذهنم تاب م  ییزای چ ه ی راستش 

راه نجاتم باشه اما همه اش   تونستیم  د یکه شا ینور  هی

 ...داشت ی بستگ ثمیم  یبه حرفا
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 یو دست هاشو تو   ذارهیم  زی م   یرو رو  لشیموبا   یگوش

 :دهیهم گره م

بب  حی خب....توض_ د  نم یبده    ر ید   نقدر یا  شب یچرا 

 ؟ یاومد

 :کشمی لبم م  یاسترس زبونمو رو با

 ستش __خب را_

مشکل  واسه کنارش    ش یپ   یدوستم  مجبور شدم  اومد 

 باشم،حالش اصال خوب نبود

 ...وسط قلب و احساسم  یری ت  شهیکه م   زنهیم  یپوزخند

 ؟ یدادیجواب نم زدم یزنگ م ی هه... خب چرا وقت_

اومده    شی کار واسم پ  ی بگ  ی داشتیاون المصبو برنم  چرا

  کی ساعت    نکهینه ا   خوردهی البته    امیتر م  رید  خوردهی

 ....شب
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 :زنمیم  پلک

 بود،متوجه نشدم  لنتیسا  یرو_

 ؟ یداد ی پس چرا واسه بار اول َرد_

ا  آخ بود...ا  ادم یمورد    ه ی  ن یاز  رو    نکه یشده  اول  زنگ 

 ...یمشغول  یرهان زد رو

 ...یهواس پرت   نی به ا لعنت

پ_ واسش  مشکل  که  گفتم  بود   شی خب...خب  اومده 

 حرف بزنم  تونستمینم

 :نهیش ی لبش م یرو  ی همون پوزخند لعنت دوباره 

مهم    تیاز من و زندگ  نقدر یکه ا   یچه مشکل   ی بگ   شهیم_

 تر بوده 

و    شمیسمت جلو خم م  ،بهیلعنت   یسوالها  ن یاز ا  کالفه

 :ارمی ذهنمو به زبون م یتو  یحرف ها
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و  _ بودن  مهم  نبحث  فقط    ثم،اونیم  سی نبودن  لحظه 

 دمی دیحال خراب  دوستمو م 

  ه ی  د ی که شا  زد یمنجالب دست و پا م   یداشت تو   نکه یا

 کنه  دا یواسه خودش پ  ی راه نجات

 : کنهی و وُلوم صداشو بلند م پرهی حرفم م  وسط 

 شده بود ؟؟؟  یخب مگه چ _

که خودم با   ییاز بال ها  گمیوم   دم یگلومو قورت م  بغض

 :تموم وجود حسشون کردم

 برادر شوهرش بهش تجاوز کرده_

  ....خب_

رو_ از  دست   یسادگ   یاونم  کف  گذاشته  رفته 

 ...شوهرش
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تکل  نیا   منتظر و  بزنه  زنگ  شوهرش  که    ف ی بود 

 ... رنیطالق بگ  ایبره خونه    نکهی کنه،ا  نیمُع   شونو یزندگ

 :ذارهی چونش م  ریز  دستشو 

 شد؟  ی خب بالخره چ_

 خونه  اد ی،شوهرش زنگ زد که ب  گهید  یچ یه_

  ی تو   ی آن  اد،بهی م  رون یلباش ب   ن یکه از ب  یا  ده یکش   هه

 کنه ی م  یدلمو خال 

 شوهره چن سالشه؟ _

 چطور مگه؟   24، 23فک کنم  _

رو  گه ی د  نه یهم_  ه یگرفته،اونم    میتصم  یبچگ  ی،از 

 ...اشتباه  میتصم

 :شمیم یجاش،کُفر   یقضاوت ب نیا از 
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عاشق همد  ی چ  ی عنی_ کرده؟!  بعدشم   گهی اشتباه  ان، 

بهش   نامردش  شوهره  نبوده،برادر  مقصر  که  دختره 

 ه؟ یچ  چارهیب ن یتجاوز کرده اونوقت گناه ا 

 :دهیهوا تکون م   یتو   دستشو 

 دم ی م  حی صبر کن برات توض_

 من که نگفتم دختره مقصره،گفتم؟؟؟  اوال

 اشتباه گرفته میپسره تصم نه یحرف من ا دوما 

  ن یبا ا  شهینم  ل یان اما بازم  دل  گهیق همدعاش  درسته

 کُنن  یاوضاع دوباره کنار هم زندگ

ازش    یکه آدم بتونه به راحت  س ین   یآسون  ز یبدون چ  نو یا

 بگذره

 منُ  زیعز  سی ناموست وسطه کَشک که ن حرف 
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ر   کنمی م  یو سع  کشمی م  ی قیعم  نفس  ختن یمانع فرو 

 :سد اشک هام بشم

از    یآخه آدم چطور   ثم، یرو دوس دارن م   گه یاونا همد _

 هووووم؟  گذره؟ یکه عاشقشه م یکس 

وقت_ اما  درست  شو   ی زندگ  یتو   ی عاشقن    ن یا  یی زنا 

ا  که  جونت  به  بشه  خوره  هم   ن یشک  رو  بدن  و  تن 

 اندام رو؟  ا ی  ییبا یز  نیا ده؟ یداداشم د

به ذهن مرد    ی رابطه سکس هزار فکر منف   یاصال تو   ا ی

 ی عن یرحم رفته؟    ن یا  یتو   گه یآلت د   هی  ی عن یکه    اد یم

ا بدن   ن یداداشمم  و  استفاده   یتن  ازش  دارم  من  که 

 استفاده کرده؟  ده؟اونمیرو د  کنم یم

ذهن زن و مرد خطور    یکه تو   هیمنف   یتموم سواال  نا یا

 کنه یم
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 شترهیب رتشونیچون غ   شترهیواسه مرد ب  اما

م  گه ید  اونوقت کمرنگ  کم  کم  و   شهی عشق  شک  و 

 شهیم  نش یگز یجا ی نیبدب

ا   ساحل ب  نو یجان  از  اعتماد  اگه  د  نی بدون    گه یبره 

 گرده یبرنم چوقتیه

وقت  نیا داغه  االن  هم  متوجه   یآقا  بگذره  زمان 

 شهی اشتباهش م

ام  اون ا  ید ینور  ،با   ی به کل  ثمیم  ی حرفا  نیکه داشتم 

 خاموش شد 

کنار    هیقض  نی با ا  تونستیمرد من نم   گفتمی اگه م   پس

 اد یب

 ...نه یمرد من ا  دگاهید

 ...راه حله ن یبهتر یی که جدا نیا
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 [17.03.18 05:31] 

   

#part71 

 ...مرد من جوابمو گرفتم  خب

برو،خودم به خاطر   یتو بگ   نکهیقبل از ا   دی پس با   نکه یا

 جمع کنم و برم  لمو ینجات جون خودت بار و بند 

 ...من مرد

 ...نه  ی که گفت ییتو  ن یخواستم بمونم اما ا من

شکستن بغضش رو    یجلو   ینجور یبده که آدم ا   چهقد

 ...رهیبگ

بدون  چهقد که  با   ی بده  زندگ  یبر  دیخودت  حق   ی و 

 ...یکردن ندار 

 ...رو با من شروع کرد یبد یکه سرنوشت چه  باز  آخ
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 شمی اتاقم م  هیو راه شمیحرف از جا بلند م یب

 :رسهیوشم م بلندش به گ یصدا

 کجا ساحل خانم؟ من هنوز جوابمو نگرفتم هااا _

که تا چن وقت    شمیم   یبه مرد  رهیو خ   کنمیکج م   گردن

 :نبودم شیمهمون زندگ شتریب گه ید

نبود،االنم  _ خوش  حالم  که  بهم   ه یگفتم  خورده 

شد  ختم،بازم یر  مجبور  که  زنگ    ی شرمنده  مونا  به 

 ...یبزن

 شمیحرف وارد اتاق م   یو ب  گمیم  نو یا

  ر یز   یبغض لعنت   ن یتا ا  رمیم  یبهداشت   سی سمت سرو  به

 ...دوش حموم شکسته بشه

 ...نفهمه ثممی شکستنش رو م یصدا ی وقت ه ی  تا

 ...که با حرفاش کمرمو شکست نفهمه
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ها   نفهمه جمله  تک  تک  با  زبون   ییکه  به  که 

 آورد،ساحلشو داغون کرد 

 ...یکس   ی داره ب یآخ که چه درد و

نباش   نکه یا با  ی مقصر  د   دی اما  اشتباه  رو   یگریتاوان 

 ...یبد

 ...یگناه محکوم بش  ی ب نکه یا

 ...شکنهیم  زه،بغضمیریصورتم م  یآب که رو  یها  قطره

 زنم یو زار م  رمیگ یدهنم م یجلو   دستمو 

  ی کرده همون لحظه پ  یخوب کار   گفتیکه اگه م  بخدا

م  زو یهمه چ تنم  از س  دم یمالیبه  پ   ر یو  رو    از یتا  ماجرا 

 ...اما نشد  گفتم یبهش م

 ...نجات بدم مو یکه خودم و زندگ نشد

 ...که خوشبخت بشم نشد
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 ....داره  ی نشد ها  چه درد بد ن یا و

 [18.03.18 14:52] 

#part72 

آروم   یو با قدما  کنمیشونم جابه جا م  یکوله امو رو  بند

 ...رمیاتوبوس م  ستگاه یبه سمت ا

 نداشتم،  یاصال حال خوش  امروز 

  بود دهیاَمونم رو بُر یلعنت  یسردرد ها  نیا

 ...دمیفهم یاز درس و دانشگاه نم یچ یه

 مترسک رو سر کالس داشتم  ه ینقش  فقط

ب  یواسه ظاهر ساز   اما بودم  ا   امیمجبور  من  روزا   نیو 

 ...هام یظاهر ساز   نیخسته از ا 
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م   ستگاهیا  یصندل  یور  به    نمیش یاتوبوس  نگاهمو  و 

د  دوزمی م  ابون یخ محض  به    ی مشک  نیماش  دنی اما 

 ...شهیم ی رنگ،ته دلم خال

م  م یگوش  بره یو ماش  شهیباعث  اون  از  مدل    ن ینگاهمو 

 رم یو اخموش بگ ی جد نیباال و سرنش 

 ...زنهیصفحه چشمک م   یشماره ناشناس رو همون

 :کنمیلرزون تماس رو وصل م یدستها با

 بله؟_

  ایپاشو ب _

  دوکلمه ن یهم فقط

 ....بوق ی صدا بعدش

 شمیو از جا بلند م کنمی نفسمو فوت م کالفه
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دنده عقب   کنم،یم   یرو ط   ابونی عرض خ  نکهیمحض ا   به

 زنه یپام ترمز م یجلو  قای و  دق ره یگیم

 ده یبهم دست نم یحضورش حس خوب از 

 نداره  یزیچ   یمن ،جز کابوس بدبخت   یمرد برا نیا

 ...مرد به سرنوشت من گره خورده بود ن یانگار ا اما

 شم یم نی و سوار ماش کنمیباز م  درو

 چه یپ یام م ی ن یب ر یز  یعطر تلخ یمحض نشستن بو  به

تلخ و   تشیعطرش هم مث شخص  یچه جالب که بو   و

 ...گَسِ

 گمی م  یو سالم آروم  کشم یلبم م یرو زبونمو 

 ...درهم ی سرتکون دادن با ابروها هی   شهیم جوابم

 کنه ی م  یو با سرعت رانندگ ذارهی گاز م یرو پا
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  شه یسرمو به ش  نیحرف زدن نداشتم،واسه هم  حوصله

 شمیم  رونیبه منظره ب ره یو خ دم ی م ه یتک

با صدا  یتو  که  بودم  غرق  بسامانم  نا  به    یافکار  بمش 

 ام ی خودم م

 !که دعواتون نشد؟  شبید_

 ...رهیگیخنده ام م  از حرفاش  ههههه 

 بذارم؟ ی چ  یرو پا  یدلنگران نیا

م  مو یزندگ  داره گند  دعوا  کشهی به  نگران    یاونوقت 

 !نمونه؟؟یب

م  یرو   یشخندین با    کارمی لب    یحرفا  یآور   ادی اما 

 شهیم  ی به تلخند ل یتبد   شخندی ،ن  ثمیم  روز ید

با   ثمیم   یزندگ   یتو   ییجا   گهید   من پس    د ینداشتم 

تنها اما  برم  زودتر  ا  ییهرچه  پس  موضوع   ن یاز 
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به    ثمو ینامرد دارم تا بتونم م  نی به کمک هم  از ی ام،نیبرنم

 ....کنم یطالق راض

 :گردمیسمتش برم  به

 ....نه دعوامون نشد،فقط_

 :شهیبه چشمام م رهی خ ش ی ذات تی همون جد  با

 ؟ یفقط چ _

از   ییبشه،تنها  ی که به طالق راض  ی کمکم کن  دی فقط با_

 ام یکار بر نم نیپس ا 

برنم  رشو یخ   نگاه  روم  ا  دارهیاز  از  من کالفه  نگاه    نی و 

 ....ندازمیم  نییپا   ن،سریسنگ

 :رسه یبم و آرومش به گوشم م یصدا

شب آماده   7مختلط دعوتم،ساعت    یمهمون  ه یامشب  _

 ...سر کوچه دنبالت  ام ی باش ،م
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 :زنمیاز درخواستش لب م متعجب

کجا!جوابشو  یبر ی خوایوقت روز م ن یا گهیماونوقت ن_

 بدم آخه؟  ی چ

 :کنهی دور فرمون حلقه م دستشو 

م  قتیحق_ بگو،مسلما مخالفت  بهش  با    کنهی رو  تو  اما 

 ...یدی کار خودتو انجام م یلجباز 

 ...ادیز  ش یبا آرا  ک یو ش د یجد   پیت  هی

 گم؟؟؟ یم  یکه چ  یگرفت

 دم یزده سرتکون م رتیح

  که ی  نهی ش یو سردم م  فیدست ظر  یگرمش که رو  دست

 کشم یخورده خودمو عقب م 

 :ره یگیدستش م  یتوجه به حرکتم،دستمو محکم تو   یب

 ؟ یدختر! نهار خورد یچهقد  تو سرد_
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 ...شمیمرد مقابلم م یبه چشما ره یخ

 ...دهی ازش بع یحس مهربون نیا

نگه    ابونیکنار خ  نو یکه ماش   دمیآره سرتکون م   یمعن  به

 داره یم

 حتما فشارت افتاده _

ک  گه یم  نو یا برداشتن  از  بعد  ماش   فشیو     اده ی پ  نیاز 

 شهیم

م  با دنبالش  م   کنم ی نگاهم    وه یآبم  هیوارد    نمی بیکه 

 ...شه یم  یفروش

 ...شهیچشمام درشت م ی آن به

 ره؟؟؟؟ یبگ وهی االن رفت واسه من آبم نیا

ا   ی رهان فکر   نهمهی که  به  حاال  آورده  سرمن  بال 

 ارمه؟؟؟؟ فش 
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 ...رفتارش یدوگانگ  نیاز ا  گزم یم لب

 کنه یروز بهم تجاوز م  هی

 !...روز نگران حالمه هی

دق  نم   شتری ب   قهیچن  س  کشهیطول  با    یحاو  ین یکه 

 شهیم  ن یسوار ماش  وهیآبم

 :رهیگی معجون رو به طرفم م  وانیل

 بشه زونیبخور تا فشارت م_

رو ازش    وانیول   کنمیدست دراز م  یاز مکث کوتاه   بعد

 رم یگیم

  ممنونم_

 ذاره یم  دشیبهت رفتار جد یو منو تو  گهی م ی جان نوش

تو   نیاول که  رو  معجون  م  یقاشق    ذارم،طعمیدهنم 

 ده یبهم م یحس خوب نش ی ریش
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 ندازمیخودش م  وان یل یبه محتوا ی نگاه مین

 نشون از آب پرتغال بود  ی نارنج رنگ

تو   قاشق چشماش    ذارمیم  وانیل  یرو  به  نگاهمو  و 

 :دوزم یم

منم آب پرتغال   ن،واسه یخب اگه معجون دوس نداشت_

 ن یگرفتیم

 :بنده  ی لبش نقش م  یرو  یو لبخند مرموز   دهیباال م  ابرو

خ_ معجون  کارم    ی لیبرعکس  به  فعال  اما  دارم  دوس 

 اد ینم

 خورمیوقتش م  به

 شم؟یمتوجه منظورتون نم_

دور    یرنگ  دی و با دستمال سف   کشهیجا سرم  هیرو    وانیل

 :کنه یدهنش رو پاک م 
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 !بچه ی من بش  یهنوز زوده که متوجه حرفا _

ا  الی خیب م  یشونه  ل  دمی باال  رو  وانیو  رو   یمعجون 

 :ذارمیداشبورت م 

 ممنون از لطفتون_

 ؟ی چرا نخورد_

 ره ینم نییبود،از حلقم پا  یاد یلطفتون ز _

  ی اخما  توجه به   یاما ب   نمیب ی شدن دست هاشو م  مشت

 دم ی م ه یتک ی درهمش به صندل

م  الی خ  یعوض  مردک  ا  تونهی کرده   ی دلسوز   ن یبا 

 ...هاش سرپوش بذاره   ینامرد  یاحمقانه ،رو

 خورهی رفتارش بهم م ی دوگانگ  نیاز ا  حالم

 ذاره ی گاز م یو پا رو   کنهی روشن م نو یاستارت ماش  ه ی با

 زده نشد  یحرف  چی ر،هیطول مس  در 
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از طرز بد   نو یو ا  هیکه زدم  عصبان  یدونستم از حرف  یم

 دم ی فهمیم  یبه خوب شیرانندگ

 [19.03.18 03:20] 

#part73 

 رم یگیآب م  ریش  ریمخصوصم رو ز  وانیل

ل  نگام داخل  آب  م  وانهیبه  ذهنم  دق  رهیاما    قه یبه چن 

 ...شیپ

 ...نگاه آخر رهان  به

 ...به جونم انداخت یحرف آخرش که لرز بد  به

خ “ من  که  باشه  کردارت  و  رفتار  به    ر ید  یل یحواست 

 “ کنمی فراموش م

 ...رفت ی خداحافظ ی ب  شهیگفت ومث هم نو یا

 داره یآلرژ   یمرد انگار به کلمه خداحافظ نیا
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 ...کنه  یخداحافظ  یکه از کس   دم ینشن  چوقتی حاال ه  تا

 ...یحضور   ری...چه غ یحضور   چه

زده   ثم،وحشتیم   ی که با صدا  دم ی م  رون ینفسمو ب  کالفه

 کشم یاز ته دل م ی غیج

 وفته یم نک ی و داخل س خوره یاز دستم سُر م وانیل

خ  مات مبهوت  م   رهیو  ها   شمیم   یثمیبه  اخم  با   یکه 

 :ومد یدرهمش به سمتم م

 فی تا حاال کجا تشر  ی شه بگ  ی چه وقت اومدنه؟ م  نیا_

 ؟ یداشت 

 :کنمیطلبکارانه حواله اش م ی و نگاه  دم ی باال م ابرو

  !کجا بودم یچ  ی عنی_

 :کشهیم  شی که بدجور دلمو به آت زنهی م  یشخندین
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زد_ دانشگاه  از  که  ساعته  االن   رون یب  یسه  ،اونوقت 

 ساحل؟   یساعتو کجا بود  3 ن یخونه؟ ا  یدیرس

 و  دارمی به سمتش برم  یو قدم  بندمی آبو م  ریش

  ی مخف  دینقاب جد   نیلرزش صدامو پشت ا  کنمیم  یسع

 :کنم

م   ییجا _ اجازه  اگه  داشتم،حاال  لباسامو    ی دیکار  برم 

 !عوض کنم

نگاه هاش،به    نیفرار از  ا  یو من برا  کنهی نگام م   رهیخ

 ...کنمی سمت اتاقم پا تند م

و  ز یتا بل کشمی م رون یکمد رو ب  یداغون،کشوها ی باحال 

 ...شده بودن  بیکنم اما انگار همشون غ  دایپ یشلوار 

م  ی مشت  کالفه کمد  صدا  زنم یبه  گوشم    ثمی م   یکه  به 

 :رسهیم
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لباسا_ اون  جز  تو  د  دهیپوش  ی مگه    ی ا   گه ی،لباس 

 ؟یندار 

 :کنمینگاهش م متعجب

 ؟ ی تو لباسامو برداشت_

م  یسر و  ده یتکون  چرخ  تخت    لچریو  سمت  به  رو 

 :کشهیم

 ...برداشتمآره من _

 ازشون خسته شده بودم آخه 

پوش  ساحل لباس  جلوم  که  برادرتم  من    ده ی مگه 

 ؟ یپوش یم

 ...که شوهرتم بخدا

بب  هی باز  نسبتا  لباس  با  نشد    تونم ی نم  نمت،درستهیبار 

 ...ی فعال باهات سکس داشته باشم اما دل که دارم لعنت
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 ..نمتیحجاب بب   یب  خوادی م دلم

همش با    نکه ی ،نه ا  نم یبب دارم زنمو با لباس خواب    دوس 

 و شلوار  زیبل

 شمیحرفاش م  مات 

 ...دادینم ی خوب  یبو  دشیجد یحرفا

 نداشت یا دهیفا  یقرار بود برم پس لوند من

 ...تلخ  قتیحق  نیاز ا  گزم یم لب

ومن    کردی که داشت ذره ذره وجودمو آب م  یقت یحق  از 

 ...حرفا بودم  نیسخت جون تر از ا

 جان  ثمی بگم سختش نکن م خواستم یم

 ...بن بسته ی زندگ نیسخت تر نکن که آخر ا رفتنمو 

  یی م،جدا یبش   کی نزد  گهیبه همد  شتریاگه ب  دونستمیم

 ...شهیواسه هردومون سخت م 
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 دور شم دی با پس

 ...شم از خودش و  وجودش دور 

 :زنمیبه موهام م یچنگ  کالفه

 ؟؟؟؟ ی کنیکارارو م نیآخه مگه من بچم که ا _

 ؟؟؟ یییکجا بود ؟؟یاومد  ر ید چرا

 ...حاال هم جمع کردن لباسام و

هاااان؟؟؟؟ا  یخوایم برم  و  ببندم  چمدونمو   نو ی کال 

 نه؟؟؟؟ یخوایم

 :ادی به سمتم م متعجب

 تو؟؟  یزنیم  هیچه حرف  نیا_

 و_گفتم چمدونتو جمع کن؟؟ فقط خ  ی ک من

 :زنمی بلند داد م  یو با صدا پرم یحرفش م وسط 
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 ده؟؟؟؟ یم   یکارات چه معن  نیپس ا _

 کشه یو به طرف خودش م  رهیگیم  دستمو 

 :وفتهی درهمش م یبه ابروها  نگام

مگه    ؟ یکن یم  ینجور یصحبت کن،دوما چرا ا  واش یاوال  _

 ؟ یجبهه گرفت ینطور یزدم که ا یمن حرف بد

م  بغض قورت  م  دمیگلومو  نگاه  چشما  رم یگیو    یاز 

 ...ُزاللش

 ثم یولم کن حوصله ندارم م _

م   یب آزاد  دستمو  پرنده    کنهیحرف  مث  من  آزاد    ی و 

 کنم ی پرواز م ییرایشده از قفس،به سمت سالن پذ

ب  مطمئنم مانع    تونستمی نم  گهید  موندمیم   شتریاگه 

 اشک هام بشم  زشیر 

 ندازم یم یوار یبه ساعت د ی نگاه مین
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 داد یرو نشون م 6ها ساعت  عقربه

به دست و    یو آب  شمیم  ی بهداشت  سی عجله وارد سرو  با

 زنمیصورتم م

م   صورتمو  خشک  حوله  اتاق   کنم یبا  داخل  به  قدم  و 

 ذارم یم

 بَده  یلیبراش خ  ن یبود و ا لچر یو یهنوز رو   ثمیم

استفاده کنه    لچریاز و  ادیز   د یکرده بود نبا  د یتاک  دکتر

 ی مگه در مواقع ضرور 

 نزنم یتا حرف گزم یم لب

م  در  باز  رو  مجلس   کنمیکمد  لباس   رون یب  یی با یز   یو 

 کشم یم

بود و هم    کی و ش  دهیبلند که هم پوش  ریحر   راهنیپ  هی

 ...کننده و قشنگ کی تحر
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  لنت یسا  یو رو دارمیبرم فمیاز داخل ک لمو یموبا  یگوش

 ذارم یم

رو  یالک م   یدستمو  گوشم    کشمیصفحه  کنار  بعد  و 

 ذارم یم

 شهیشروع م  ی چه ساعت  ی سالم مهسا جون،مهمون_

_.... 

 شمیده م؟؟ باشه ،منم دارم آما 7_

_.... 

 یبا نمتیب یزم،می پس فعال عز_

صفحه    یتا متوجه خاموش  ارم ی م  ن ییپا   عی رو سر  یگوش

 نشه

کنم تا بهش بفهمونم قراره   ینقش باز   یبودم الک  مجبور 

 برم یبه مهمون
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اجرا  یش،راضی عصبان   یصدا  دنیشن   با نقشه،به    یاز 

  ش ی به آرا  کنمی و شروع م  رمیم   شمیلوازم آرا  زیسمت م 

 کردن صورتم

 ساحل؟؟؟  یقراره کجا بر _

 ه؟ یک  گهیمهسا د   ؟یدعوت  ی مهمون  کدوم

  م یقلوه ا  یلبا  یرو رو  یگری ج  عی و رژ ما  کنمیم   سکوت

 کشم یم

 :شنومیم  کی رو از نزد شی حرص یصدا

 ستم؟؟؟ی مگه با تو ن_

 :شمیبلند م  زیو از پشت م زنمیم  پلک

هم  _ دوستمه...مهسا  دوستامه...قراره    ی ک یتولد  از 

 برم اونجا  7ساعت  

 برطرف شد؟؟؟؟  ابهامات
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م  نگاه رو  ب   نمیب یمتعجبش  ق  یاما  به    افهیتوجه 

 زم یری صورتم م یجلو   یمبهوتش،موهامو آبشار 

 ؟ یبر یخوایم  افه یق ن یبا ا_

 ندازم یسر و صورتم م   شی به آرا ینگاه 

 از خوب هم بهتر شده بودم یعنی بودم... خوب

 [19.03.18 03:20] 

#part74 

موها  ظ یغل  ش ی آرا  نیا   با جلو   ختهیر   ی و   یشده 

 دم ی دیرو مقابل خودم م   یدی صورتم،انگار که ساحل جد

که  نقاب به چهره زده و  واسه شوهرش نقش    ی ساحل

 کرد یم یباز 

  

 :دوزمیقرمزش م یبه چشما نه،نگاهمو ییداخل آ از 
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 ام چشه؟؟؟  افهی مگه ق_

 بودم یوار یچهار د  نی ا یشدم از بس تو   خسته

 منم آدمم   بابا

 ...سرم تازه عروسم اما ر یخواد،خی م  یخوش  دلم

م  ی نجایا  به که  خ  رسمیحرفم  ها  ره ینگام    ی به دست 

 شه یمشت شده اش م

هم  گهید شکستم   ن یبسه...تا  مَردمو  دل  که  جا 

 ...بسهههه

 ی تا برم تو   دارمیرو برم  یو لباس مجلس   کنم یم   سکوت

 سالن بپوشمش 

 ندازم یبه خودم م ی کل یلباس نگاه  دنیاز پوش بعد

  جذاب شدم  یادیز 

 ...خورهی بهم م تی جذاب ن یحالم داره از ا  ومن
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بلند خونه رو ترک    یو با قدما  ندازمیسرم م  یرو  شالمو 

 کنم یم

با  ییاروی توان رو گه یچون د رون یب امیم  یخداحافظ  یب

 رو نداشتم  ثممیم

 ...نمی خواستم خورد شدن غرورش رو با چشمام بب  ینم

به    یتک بوق  یاز خونه دور نشدم که با صدا  ی قدم  هنوز 

 ندازم یم  یاطراف نگاه 

م   ن یماش  دنی محض د  به ،به سمتش  و سوار    رم یرهان 

 شمیم

م  سر بر  خ  گردونمی که  نگاه  خودم    ره یمتوجه  به  اش 

 ...شمیم

 ...پروا  ینگاه ب نیاز ا  گزم یم لب
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  پ یخوشت  یادی مرد ز   نیو نگاه از ا  کنم یم   ی آروم  سالم 

 رم یگیم

 سالم _

  رمیگ یسر باال م  متعجبانه

 باره که جواب سالممو داده  نی اول نیا

 ....و واضح  حیصر نقدر ی هم ا اون

 :شه یو از کوچه خارج م  رهیگی عقب م  دنده

 کمرنگ کن شتو ی بردار ،آرا یدستمال کاغذ_

 ؟؟؟ یییچ_

 :ندازهی به صورتم م ق یدق ینگاه 

 ...یببرم نه نقاش  یهمراه خودم آدم به مهمون خوام یم_

 که گفتمو انجام بده  یکار  حاال
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کمرنگ    شمو ی و با دستمال مرطوب آرا  دمی تکون م   یسر

 کنم یم

 ...نداشت یمرد تعادل رفتار  نیا

  گه یبه حاال که م   ،نه یایب  اد یز   شی گفت  با آرا  نکهیبه ا  نه

 کمرنگش کن 

 ...وانسیکه د بخدا

مورد نظر   یکه به مهمون  کشهی طول نم  شتری ساعت ب  مین

 م یرسیم

 اد یز  یخونه باغ بزرگ،با درخت ها  هی

خ   هی آدما  یتجمالت   یل یخونه  با    کی ش  یبا  و  پوش 

 ...فرهنگ

 ی که همشون آدم حساب  شدی سر و وضعشون معلوم م  از 

 ...اَن
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و منو به    دهیدستش فشار م   یرهان دستمو محکم تو  

 ...کشهی م  ینسبتا بزرگ ز یسمت م

جمع بودن اما به محض    زیدور م  یادیز   یو پسرا  دختر

 ندازن ی م گه یبه همد  ی خورده نگاه   کهی ما، دن ید

 ینجور یمتعجب شده بودن که ا  یل یخ  یزی چ  هی از    انگار 

 کردن یرفتار م

  ی درشت و چشما  کلیبا ه   ی که قد نسبتا بلند  یپسر

 اد یداشت به طرفمون م  ی روشن

حرف سرمو   یاما من ب   چرخهی من م   یکنجکاوش رو  نگاه

 ندازم یم  نییپا

 کنه یم  یو با رهان احوال پرس   ارهیجلو م   دستشو 

  سالم داداش  _رهان

 نی رما شد ف فی سالم چه عجب تشر_پسر
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 :دهیو ابرو باال م  ندازهیکوتاه به من م ینگاه 

 ؟ یکن یزبونتو موش خورده،که به بزرگترت سالم نم_

 ی حرص   یکه صدا  کنم ی نوع رفتارش چشم درشت م  از 

 :شهی رهان بلند م

 ...الیدااااان_

  زنهیم  یشخندی اله،نیاسمش دان  دمیکه حاال فهم  پسره

 :شهی رهان م یبه چشما رهیو خ 

 ...،شرمنده کهاوه _

به شونه راستش   یو ضربه ا  پرهیوسط حرفش م  رهان

 زنهیم

نکن که    تیاذ  ادی دختر رو هم ز   نیپسر،ا  گهید   هیکاف_

 ی با من طرف
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خواهشا  _ درست   هیباشه،فقط  ا   یجواب    نی واسه 

 کن  دا یکنجکاو پ یچشما

 [20.03.18 02:12] 

#part75 

نگاه هاشون    نیذرب  ریدرست بود، بدجور  ز   الیدان  حرف 

دل   میبود هنوز  من  ها   نیا  لیو  رو    ینگاه  کنجکاو 

 ...دونستمینم

 :رسه یآروم و بمش به گوشم م یصدا

 س یواسه من مهم ن_

 جمله اش بودم که  لی و تحل  هیدرحال تجز هنوز 

و نگاه    امی به خودم م  شهیکه به دستم وارد م  یفشار   با

 دوزم یرهان م  یشمابه چ  مو یسوال
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تک به تک سلول   یکه تو   ق ینگاه عم  هی   شهیم  جوابم

 کنهیهام نفوذ م 

 اس؟  دهی که پوش ار،لباستی برو باال مانتوت رو درب_

 خودخواه  یادیمرد ز  ن یا یبرا کنمیدرهم م  ابرو

م _ فک  خودت  با  ب  ی کنیتو  نه    مونم؟؟؟یا   نید   ی من 

 ...شهیسَرم م  مغبر ی،خدا پ ستمین ا یجناب مث بعض

 :دهیبه دستم م یو فشار محسوس  کنهی اخم م ی آن به

 نکن،برو باال،زود هم برگرد یواسه من بلبل زبون_

 ...کنهی و دستمو آزاد م گهیم  نو یا

  ی داغون پله ها  یو با اعصاب   دمیهم فشار م  یرو  لبامو 

 رم یرو باال م چی مارپ

لباس   ض یاتاق که چن دختر مشغول تعو   ن یاول   دن ید   با

 شم یآروم داخل م   ی و با قدما  کشمیم   ی بودن،نفس راحت



714 
 

  ی و دست  ارم یجلو بازم رو درم   یه،مانتو یتوجه به بق   یب

 کشمیبه لباسم م 

جلو صورتم رو    ی و موها  کنمی سرم مرتب م  یرو  شالمو 

 دم یپشت گوشم م 

نزد  ی نازک دختر  یکه صدا  دارمیبرم  فمو یک به    ک یاز 

 :رسه یم مگوش

 که همراه رهان بود، آره؟؟   یباش   یهمون دختر  د یتو با _

 ندازمیبه ظاهرش م  ق یدق ینگاه 

سال  شد یم   معلوم من چن  و    ی از  برنزه  بزرگتره،صورت 

 بانمکش کرده بود  ظشیغل ش یآرا

مشک  یچشما درشت  ب   ینسبتا   ب یترک  یعمل  ینیبا 

 شدیقشنگ صورتش محسوب م 
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رو  ی لبخند تر   یکه  راحت  واسم  زدنو  لبشه،حرف 

 :کنهیم

 آره چطور مگه؟_

م   دستشو  دراز  سمتم  نما   کنهیبه  دندون  لبخند    یی و 

 :دهیم  لمیتحو 

 ال یمن  پانته آم ،دوس دختر دان_

 زم یباهات آشنا بشم عز شمیم  خوشحال

به    ی و فشار نامحسوس  کارمی لب م   یرو  یمصنوع   لبخند 

 :دمیدستش م

 زم یعز  تییآشناساحلم ،خوشبختم از _

بر  ایب_ ا  م یزود  ش  ن یتا  هوس  به سرشون   یطونیمردا 

 نزده
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م   یسر ا  دمیتکون  با  همقدم    ن یو  شوخ  نسبتا  دختر 

 شمیم

 ه یبود که از خانواده مُرَفه  دای ظاهرش پ از 

دان  کینزد و  م   الی رهان  م  یصدا  میش یکه    شه یرهان 

 شهیرد و بدل م  نشونیکه ب  یحرف  ن یآخر

به    دونه،حواستینم  ی چی که ه  یار ی به روش نم  یزیچ_

  حرفات باشه

بلند  پانته سالم  ما   گه یم  یآ  سمت  به  دو  هر  نگاه  که 

 گرده یبرم

 ...نگاه متفاوت دو

 ...ی با حرص و کنجکاو یک ی

 ...و با صالبت یجد  یگرید  و

 :زنهیم  یبار   طنت یو لبخند ش   شهیرهان م  ک یآ نزد   پانته
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 ی هااا،عجب پر  یهست   یمعروف  ریگینه بابا ،شماهم ماه _

 یکرد دیص یی ایدر 

 :شهی رهان به سمتم دراز م دست

 ی موقوف پان یفضول_

و با حالت دمق به طرف    شهی م  ی بادش خال   یآ به آن   پانته 

 :رهیم  الیدان

رهان خان با من خوب حرف بزنه،همش    نی بار نشد ا  هی_

 کنهی ام م ع یضا

  ی لب جور   ری و ز   کنه ی حواله من م  یخنث   ینگاه   الیدان

 کنه یبشنوه زمزمه م  یکه فقط پان

تر   ن یریاز عسل هم ش  ایکال گوش تلخه اما واسه بعض_

 شهیم

 منظورش نشدم   متوجه
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 شه؟؟ یتر م  نی ریاز عسل هم ش ای رهان واسه ک ی عنی

جا  م   ییهههه...تا  من  با    نیا  دونمی که  رو  من    هیمرد 

 خورد شهی عسل هم نم

م   ی پان دان  نهیش ی کنارم  و  خودش  رابطه  از  واسم    ال یو 

 زنه یحرف م

 داره  الی که به دان یاحساس  از 

م  ی حس   از  فک  عشق   دی شا  کنه ی که  اسمشو  بشه 

 ...گذاشت

  الی دان  یبند و بار  ی البته از ب و

  یبزرگ شده  نکه یا از 

شا   فرانسه و  هم  دیاس  پان  نی به  و  طلبه  تنوع    ی علت 

 ...دهیحس جد   ن یاز ا یناراض

 :رمیگی دستام م  نیسردشو ب  دست
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 نن ی مردا هم  ی،همه  شهیدرست م   شاالی غصه نخور،ا_

 :خندهیو م  دهی تکون م  یسر

م_ راست  اما    شنیم   یعوض  نن ی هم  ،مردایگ یاوهوم 

 شنیعوض نم

بعد  زنمیم  ی تلخند با حرف  گلوم   شی که  به  آب دهنم 

 پره یم

با رهان دوست _ راض   ؟ی چن وقته  دوس    ی شد  یچطور 

 ؟ یبداخالق بش  نیدختر ا 

 :کشمیلبم م یرو زبونمو 

 راستش من _

دختر    ا ی بدم،بگم زن برادرشم    ی جوابشو چ  دونستمینم

 خالش 
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خوشت  م یتصم  ن ی هم  ریدرگ مرد  قامت  که   ی پی بودم 

 شه یجلومون ظاهر م

  ی گی ،ر  زنهیداد م  ی لبشه از صد فرسخ یکه رو ی لبخند

 بشره نیبه کفش ا 

 شهیزوم چهره رهان م ال یدان  نگاه

 شمیدو آدم م   نیا ن یب نه ینگاه متوجه ک نیا از 

 :کنه یدستشو به سمت رهان دراز م مرد

ک_ جناب  عجب  چه  جمالتون    ،چشممونیانی اوه  به 

 روشن شد 

و سپس    ندازهی گذرا به جمع چهار نفرمون م  ی نگاه  بعد

 شه یمن متوقف م یرو

 بانو  ی خوش اومد ی لیخ_

 :دهیبه سمت رهان سوق م نگاهشو 
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 ؟ یکن ینم ی رو معرف بای ز  یبانو  نیا_

 :ندازهی پا م  ی پا رو الی خ  یب رهان 

 نم یبی نم حی به توض از ین_

 :ارهی،اخم به چهره مرد م  جوابش

م   نیاول  یبرا_ که  با    نمیب  ی باره  خانوم   هی،همراه 

 !اس...؟ بهیغر  میفک کن  ی توقع دار  ،اونوقتیاومد

 گه یهمونو بگو دوس دخترمه د  خب

 ؟  ی انینه جناب ک مگه

 :کنهی رهان شوک زده ام م ی نسبتا بلند و رسا یصدا

باز   یدون یم_ هوس  از  نم  یکه   اد،ساحل یخوشم 

 ...برسون گه ید یبه گوش فضوال  نو ینامزدمه،ا 

 ...خورهیگوشم زنگ م  ینامزد تو  ی کلمه
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صورت  گفت در  تو   ینامزد  اسمم  شناسنامه   یکه 

 ...برادرشه

 که االن زن برادرشم ینامزد در صورت گفت

 کنم؟؟ یچه کار م نجا یا  پس

 االن کنار شوهرم باشم؟؟  دی نبا مگه

 نفس   ثممیباشم که م  یخونه ا یتو  دی نبا مگه

 [20.03.18 02:12] 

 کشه؟؟ یم

 نجام؟؟ ی چرا ا  پس

 ...که نقش برادر شوهرمو داره ی در کنار رهان اونم

 ...افکار داغون نی از ا دیترکی داشت م  سرم

 :نهیش ی رون پام م یرو  ی پان دست
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 دلم؟  زیعز ی ساحل جون؟ چرا چشاتو بست  یخوب_

م  آروم باز  هم  از  هامو  خ  کنمیپلک  دختر  رهیو    ی به 

گذشته اما    مونیاز آشنا  سی ن   شتریساعت ب  هی که    شمیم

 ...نگران حالمه ینجور یا

 اوت کرد  گرنمیم س،فقطی ن یزیچ_

اون مردک احمقه که   یآهان،فک کردم به خاطر حرفا_

 یناراحت شد

 :دم یسر تکون م   متعجبانه

 کدوم مرد؟ _

 :واسم کنهیدرشت م چشم

  ونهیو رهان م   ال یدان  گه،راستشید   ان یوااا همون آذر _

 سرسخته رهانه  بی باهاش ندارن،آخه رق یخوب

 فهیو کث   زیه یاد یاد،ز یخوشم نم ازش  منم
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 ی تا اون عوض  ذارن یاحترام م   شتر یبه رهان ب  ن یهم  واسه 

 ...شمیحرفاش م  مات 

 ...دهیذهنم اِرور م  یآخرش تو   یجمله    تنها

رهان    کنهیندونه فک م   ی کی   یزن یجور حرف م  ه یهه  _

 !...سی ن ا یکثافت کار  نیاهل دوس دختر و ا 

  دهی باال م ابرو

ن_   ن یاول  نیها ا   ی ل یتنها من بلکه خ  س،نهیمعلومه که 

 ...ننیب  یدختر م  هیباره که رهان رو با  

 ع یضا  هیبق  یرهانو جلو   خواسیمردک م   نی ا  نیهم   واسه

 ...کاراس  نی و ا  یاهل دوس دختر باز   شونمی کنه که بله ا

کولش،    یکه رهان زد،دمشو گذاشت رو  یاونم با حرف  که

 !...می د بدو که رفت

 ...بدم یسوت  ی پان  یمونده بود که جلو  کم
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 حرفاش درست باشه؟  شهیم  مگه

نُقل مجالس    شی دختر باز   شناسم،دوسیکه من م  یرهان

 ...بود

پرونده س  همه چ   گفتنی م  اهش ی از   یزایو حاال داشتم 

 ...دمی شنی م  دی جد

 ...متفاوته  یکه با رهان قبل ییزایچ

 ...زهیمن هنوزم نفرت انگ یبرا اما

هااا،از    ام ی م  یزد،زود   بشونی غ   هو یکجا   نمیبب من برم  _

 ،باشه؟یجات تکون نخور 

 :خنده  یکه م  کنمینگاش م  ره یخ

نگام نکن،آخه آقات تو رو دست من    ینجور ی ا  یییوا_

اما االن    د یهم تاک  ی لیسپرد،خ داشت که تنها نذارمت 
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آب   ی سرگوش  ه یبرم    نکه یدارم و هم ا  WC به  از ی هم ن

 بدم 

 ...رهیم ی نو پا گم یم ی ا باشه

 ...دنیرقص یم  دنیخندی که م یبا جمع مونمیم  من

کس   با م  یحضور  باال  خ  رمیگی سر  مرد    ره یو  همون  به 

 شم یم  انی آذر 

  زارم یو من  ب   چرخه ی صورت و اندامم م  یهرزش رو نگاه

 هوس باز   ی مردا نیاز ا

  ی راستشو بگو چهقد بهت داده که نقش نامزدشو باز _

 ؟ یکن

 :رهیگ یاش تموم بدنم گُر م حانهیحرف وق از 

 نیدرست حرف بزن_

 شه یم کم ینزد ی و قدم گهی م  یجونم  ییا
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 ون یتا صورتمو لمس کنه که دستش م   کنهی دراز م  دست

 ...شهی هوا گرفته م

شده،دست   شهیم  یرهان  خیم   نگام منقبض  فک  با  که 

 :دادی رو محکم فشار م انی آذر 

 ...ناموسم هرز بره  یرو که بخواد ،رو  ی دست  کنم یقلم م_

 [21.03.18 08:14] 

#part76 

 رهان 

 دم یم  یبه دست مردک عوض یفشار 

م   اخم خ  کنمی درهم  چشما  ره یو  انگ  ی به    زشینفرت 

 شمیم

 ،ببرش  الیدان_
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فهم  ال یدان منظورمو  صدام    دهیکه  گونه  بود،اعتراض 

 زنهیم

 :رهی وولوم صدام باال مکالفه  که

ا  گمیم_ ا   نجای از  حساب  تا  کف   نیببرش  رو  شازده 

 دستش بزارم 

 ی حرفام به خصوص که پا  نی که لجباز تر از ا   دونستیم

 ساحل وسط باشه 

 :گه یو رو به ساحل م  کشهی م یپوف

 می برو زودتر آماده شو تا بر_

و من با   چرخهی من م  یگنگ و نامفهوم دخترک رو  نگاه

  کنم یحواله اش م   یدرهم ،چشم غره ا  یهمون اخم ها 

خوشگلش    یچشما  یترس و وحشت تو   شهیکه باعث م 

 ...لونه کنه
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 :رم یگینگاهمو از ساحل م ان ی آذر  یصدا دنیشن با

فقط   گمینم  یز یرهان خان؟ اگه چ  یار یچرا جوش م _

 دارم ی دارم حرمت مهمون بودنتو نگه م

  ی ضربه آروم  گش ی ست دو با د  دهی.ملمیتحو   یشخندین

 :زنه یبه کتفم م

 ی اُف داره بخوا   یعامل   ریکه مد  ییدر ضمن واسه شما _

 یراه بنداز  یزیآبرو ر  کات یُرقَبا و شر یجلو 

 کنه  ریینکرده ممکنه نظرشون در موردت تغ ییخدا

 کنه یم الینثار دان یو چشمک ره یگیاز من م  چشم

 جان؟  الیمگه نه دان_

م  وجودم  گُر  حرفاش  پا  ی آن  ره،بهیگ ی از    ن یی دستشو 

 :غُرمیو کنار گوشش م ارم یم
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آذر _ جناب  کن  باز  گوشاتو  چ  ان،منمیخوب    ی زیاگه 

که در    ه یفقط واس خاطر اجرا نشدن نقشه شوم  گمینم

دار  م  ی لیخ  ،وگرنهیسر  ا  تونمیخوب  کارتو   نیجواب 

 ...بدم اما

 :زنمیوزمزمه وار لب م کنمیصدامو آروم م وولوم

 ...لقمه نون حرومت رو نگه داشتم   نیاما فقط حرمت ا_

 گم؟؟؟؟ یم  یکه چ  یگرفت

ن   یقرمز  دن ید   با دستشو    زنمیم  یشخندیچشماش  و 

 کنمیرها م 

دان   نگاهمو  ا  دوزم یم   ی الی به  با استرس نظاره گر    ن یکه 

 :مشاجره بود

 ...رونیرو بِبَرشون ب یساحل و پان _

 شمی بلند ازشون دور م ی با قدماو  گمیم  نو یا



731 
 

خ   هه احمق  ذهن   یتو   دونمینم  کرد یم  ال یمردک 

چ مگذره یم  ی خرابش  زحمات   تونهی م  کنهی...فکر 

 سالَمو به باد فنا بده  نیچند 

ا  یچطور   دونمی باطل...م  الی خ   ی زه  اما   نی جواب 

 ...وقاحتشو بدم اما به وقتش

 ...سیحساب ن  ه یتصو  یآدم جا  نهمهی ا یجلو   نجایا

و نگاهمو به دخترک   کشمیانگشت شصتمو کنار لبم م  

 ...دوزمیم ی مو شراب

 اد ینسبتا آروم به سمتم م  یبا قدما دنمیمحض د  به

 ...کار تموم شد_

 :اد یحرفش ،لبم کِش م  دنیشن از 

  ل یمیرو واست ا   گه ید   یگه،عکسایخوبه،تا دو ساعت د_

 کنم یم
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 ...فقط

وار لب    دیو تاک  دوزم یم   زشیر   یبه چشما  رهیخ   نگاهمو 

 :زنمیم

به دستش    دیکه گفتم عکسا با   یفقط سر همون ساعت _

 برسه

 !جمع باشه حواست

 :زنهیم  یو لبخند ساده ا دهی تکون م  یسر

 ...چشم آقا _

 ...شمیو ازش دور م گمی م یا خوبه

عم  ن  کشمیم  ی ق ینفس  نقش    یرو    یشخندی و  لبم 

 ...بندهیم

عز  دلم برادر  ممکن  سوزهی م  زمیواسه  د که  با   دن یه 

 ...بهش دست بده ی قشنگ ساحل ،چه حال یعکسا
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ب  از  قدم  که  ها  ال یذارم،دانی م   رون یخونه  گام  با    ی با 

 اد یبه طرفم م ن یسنگ

 یمارو عالف کرد نجای ساعته ا میتو پسر؟ ن  ییکجا_

 :خوش حالتم یبه موها زنمیم  یچنگ 

کوچ   هی_ م  کیکار  درد  ساحلو    کنهی داشتم،سرم  برو 

 ادیصدا بزن تا ب 

 :زنه یپاش م  ریز   ی ها  زهیبه سنگ ر   ی کفش،ضربه آروم  با

رهان؟ حضور ساحل اون    یکنی چه کار م  یدار   یدون یم_

آدما که عقلشون به چشمشونه ،کار   نیا  ونیم  نجا یهم ا

 نبود  ی درست

 :زنمیم  پلک

 س ی مهم ن_

 :گه یم ی و باشه ا  دهیهم فشار م یرو لباشو 
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 ؟یندار  یکار با من _

 ...ینه داداش،ممنون که کنارم _

 :ذارهیشونم م یدستشو رو  زنه یم یصادقانه ا لبخند 

 ...قیتا آخر باهاتم رف_

م  یزیچ  اگه م  گم یهم  مطابق  واس    س،فقط ین   لتیکه 

م خودت  خودته،وگرنه  واسم    ی دونی خاطر  چهقد  که 

 یزیعز

 نه؟؟؟  مگه

که واس   ی دونی ...اما خودت بهتر از همه م قی رف  دونم یم_

م اون دختر  جونمو  بهش    دم،پسی خاطر  تا  کمکم کن 

سر تک تک اون آدما    یرو رو  ای برسم که اگه نرسم دن

 کنم یخراب م 

 شه یو باهام همقدم م  دهی تکون م  یسر
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 حالش خوبه؟_

 زنه یاز بس حرف م خورهی داره مغزشو م  ی آره بابا،پان_

 :زنمیم ی لبخند

 ها فرق داره  یبا قبل  ه،حداقلیدختر خوب_

عمل کنه تا    شتریب  د یبا  زنه،زنیحرف م  ادی خوبه اما ز _

 حرف بزنه،مگه نه؟؟ 

 :زنمیبه کتفش م یمُشت

 کن پسر  ا یح_

خوب    یو ممکنه رابطه  من و ساحل هم روز   خنده ی م  زیر 

 !از تنش بشه؟؟  ی و خال

 :کنمیم  الی ،رو به دان  میش یکه م  نی ماش  کینزد

 ه نه؟ مگ  یهست ی امشب که مهمون پان_
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 آره چطور مگه؟_

شا   ینجور ی هم  ی چ یه_ کردم،چون  امشب    دیسوال 

 خونه نباشم 

 :دهیابرو باال م  کنجکاوانه

 ؟یبر یخوا  یم  یی جا _

 شم یم  نیو سوار ماش گمی م  یکوتاه  نه

 ره یاما من  نگام خ  کنهی به محض نشستنم سالم م  یپان

به ش  شهیم   ی به دخترک کرده سرشو  بُغ    ه یتک  شه یکه 

 داده 

و به اون    رهیبگ  رونینگاهشو از ب  شهیباعث م  ی پان  یصدا

 بدوزه 

آشنا_ شدم،ام   یلیخ  ت ییاز  حال  زودتر   دوارمیخوش 

 زمیعز  نمتیبب
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 : کارهی گونه ساحل م  یرو یا بوسه

 زم یمنم عز _

 خب رهان خان خدا نگهدار _

 شه یم اده ی پ ن یکه با عجله از ماش دمی تکون م  یسر

 :شهیم ک ینزد  الیکه دان کشمی م نیی رو پا  شهیش

 ق؟یرف یندار  یکار _

 :زنم یم استارت 

 نه به سالمت _

 :ندازهیبه ساحل م  ی نگاه مین

 شب خوش بانو _

 :خورهی جاش م یتو   یتکون ساحل

 شب شماهم خوش _
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 اد یلبم م  یرو  یتُخس بودنش ،لبخند از 

 [23.03.18 01:38] 

       انتیاز جنون تا خ      

#part77 

 اد یلبم م یرو یتخس بودنش لبخند از 

هم  نیا از  دان   نیدختر  واسه  رو    روی،شمش   ال یاول  از 

 ...بسته بود

که    یتعجب   نیاز ا  خندمی و من م  پرهی باال م  الیدان  یابرو

 ...نگاهش نشسته یتو 

 ...دمی ار مپدال گاز فش   ی،پا رو رهیکه م الیدان

شق   یدست  م   ی ها  قهیبه  م  کشمیدردناکم  امشب    ل یو 

 دخترک دارم نی به آرامش  وجود ا  یب یعج

 تا  شمیسمت داشبورت خم م  به
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بهتر بشه اما    یحالم کم  دیقرص آرام بخش بردارم،شا   هی

 زنم یبه فرمون م ی قرص مشت یروکش خال  دن یبا د 

بدتر    ی لعنت  قرص من  حال  هرلحظه  و  بود  شده  تموم 

 شد یم

و به سمت دارو خونه سر چهار راه    زنمیرو دور م  دونیم 

 رم یم

رو  پا م   ی که  ترمز  گونه    یصدا  ذارمیپدال   یاعتراض 

 :شهی ساحل بلند م

نکن  نقد یا   شهیم_ د  ؟ یوقت تلف  هاا...  رم یمن    ه ی شده 

 !نگاه به ساعت بنداز 

ا  ی عصبان  برم  نی از  طرفش  به  برخورد  با   گردم یطرز  و 

 :غُرمیصورتش م یدرهم تو  یاخم ها
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  ن ی ،واسه من تع  کنمی بار بهت گوش زد م  ن یآخر  یبرا_

 ...نکن بچه فیو تکل

 :رهیوُلوم صداش باال م   رسهیم  رهیکه  به دستگ  دستم 

نم  نی ا  ی چ  ی عنی_ من  برسم   رید   خوام یحرفا؟؟  وقت 

 کجاش بده؟  نیخونه،ا

کم  دم بن یم  چشمامو  بتونم  آروم    یتا  از خشم وجودمو 

 کنم

 ...بذاره  یدُم منه روان  یپا رو  د یکه نبا  دونهی دختر نم  نیا

  یکه با هر حرفش ممکنه از کوره دربرم و کار   دونهینم

 ...شهیبشه...م دیکه نبا 

 زنم یو استارت م کشمیم   یق یعم نفس

آخر  یب با  خرابم  حال  به  رانندگ  نی توجه    یسرعت 

 کنم یم
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  ندازم یاش م  ده یبه چهره ترس   ی نگاه  مینه،نیی داخل آ   از 

 ...کنمیخونه فک م ریاما فقط به مس 

 ...خودم  ی ...بلکه خونه ثمیخونه م  نه

 امشب وجود نا آرومم رو آروم کنه   د ی دختر با نیا

ه  زیچ   چ یه   و ا   دی نبا   چکس ی و  بشه...حت   نیمانع    ی کار 

 ...نهی تر ز یخودش که واسم عز

اش    دهی ترس  ی،صدا   برمیم  نگ یکه داخل  پارک  نو یماش 

 :رسهیبه گوشم م

 خونه؟ ی_ست؟ چرا منو نبُرد_ا  کجا_نجیا_ا_

کلمه    زنمی م   یشخندین ز   یو  رو  بار   ریخونه  چن  لب 

 :کنمی تکرار م

 ...خونه...خونه_

  گهی هم خونه اس د  نجای ا خب
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 شه یسمت جلو خم م   ن،بهیمحض خاموش کردن ماش   به

 :زنهیگونه هاش روونه ،لب م ی ه روک ییو با اشک ها

 برم خونه خوامی من م   ؟یکجاس لعنت  نجایا_

عصبان   دنید  از  هاش  گُر   شم یم  یاشک  وجودم  و 

 :کنمیو در عقب رو باز م   شمی م   اده ی ...به سرعت پره یگیم

 ن ییپا ایب_

 :کشهیعقب م خودشو 

 ...امینه...نم_

 ار ی سگ منو باال ن یبچه ،اون رو نییپا ایب_

  شمیسمتش خم م   ده،بهی که باال م سر

م  فش یظر  دست محکم  ماش  رم یگی رو  از  زور  به    ن ی و 

 کنمیاش م ادهیپ
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وال_ بخوا  یعل   ی به  ر   یاگه  بنداز   یزیآبرو   ،من یراه 

 !وتو   دونمیم

 گم؟؟؟؟ یم  یکه چ  یگرفت

اش    هیتا مانع هق هق گر  رهیگ یدهنش م   یجلو   دستشو 

 ...بشه

و با خودم    دمی م  رونیهاش،نفسمو ب  هیگر  دن یاز د  کالفه

 :کنمیهمقدمش م 

م  زینر_ المصبارو...مگه  که    خوام یاون  کنم  کارت  چه 

 واسه من؟؟؟  یزیریاشک م  ینجور یا

 گه یکار د  هیو من موندم دخترا جز گر  ندازهیم   نییپا   سر

 ستن؟یبلد ن یا

تو   دیکل م  ی رو  خونه    چرخونمیقفل  داخل  به  قدم  و 

 ذارم یم
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ب  یمحض   تسکو  ا   زارمیخونه رو فرا گرفته و من    نی از 

 ...سکوت خفقان آور 

م  دیکل که  رو  م  زنم،لوسترایبرق  اوضاع   شهی روشن  و  

 زنه یبهم چشمک م ییرایناجور سالن پذ

  دم یو به سمت جلو هُلش م  ذارمی پشت کمرش م  دست

 :تا بتونم درو قفل کنم

بزن که دار   ی آب  هیبرو  _   ه یبا گر  یبه دست و صورتت 

 ی کنی م  میهات کُفر

نشونش    با رو  چپ  سمت  راهرو  ام،ته  اشاره  انگشت 

 :دم یم

 اونجاس  یبهداشت  سی سرو _

آروم به همون سمت    یو بعد با قدما  کنهی مکث م  یکم

 ره یم
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ا  کالفه لجباز   یرفتارا  نیاز  و  بچگانه   یها  ی سرد 

  زنمیبه موهام م  ی اش،چنگ

مبل پرتاب    یدسته    یو رو  کشم ی م   رونیز تنم ب رو ا  کتم

 کنم یم

و    دارمیمبل برم  یاز رو  تزاروی پ  یخال   یاز جعبه ها  چنتا

 ندازمیم  زیم یرو

و آروم    رم یم  ی بهداشت  س یتند به سمت سرو   یقدما  با

 کنمیدرو باز م 

اما اون    شدیم  ده ی د  زش یم  ز یوسط،قامت ر   ی  شه یش  از 

  نهیمنو بب تونستینم

  بود ومدهیاش هنوز بند ن هیهق هق گر یصدا

 دوزم ی آب ،نگاهمو به حرکاتش م   ریبستن ش با
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جلو   نییپا م   یشالشو  ا  ره یگیصورتش  به  سمت   نیو 

 اد یم

،  به به من  که   ره یخورده عقب م  کهی محض برخوردش 

 شم یو مانع افتادنش م ذارم ی دستمو پشت کمرش م

 ...شهیبه نگاه من م رهی و خ کنه ی شالشو آزاد م فورا

 ...پاک و معصومش یچشما یتو  شمیم  غرق

 دم یقرمزش سوق م  یاز چشماش به لبا نگاهمو 

سرم   یتو   دنشو ی چش   دمش،هوس ید  یکه از وقت  یی لبا

 ...انداخته

از خودم داشته باشم به سمتش خم    ی اراده ا  نکهیا   بدون

 ذارمیقرمزش م   یلب ها یو لبامو رو شمیم

 وجود سردمو و  کنه ی لباش،گرم م یداغ 
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م   من لبا  برمیلذت  طعم  دن   ن یا   یاز  که   ی ایوروجک 

 ...منه

 کنه ی شده باشه،شروع م  تشیکه تازه متوجه موقع  انگار 

 ه یتک  ی براق آب   ی ها  ک یبه تقال کردن اما  کمرشو به سرام

 زنمیم  مهیو روش خ دم یم

 وول نخور بچه  نقدر یا_

س   ی ،رو  دستشو  هم  ذارهی م  نم یقفسه  لمس   ه ی  نیکه 

 حبس بشه  نم یس ینفس تو  شهیباعث م کیوچک

 ...یبرو کنار لعنت_ 

  کنمیلبام م ر یطاقت دوباره لباشو اس  یب

مک   با م   یگاز   ا ی  دن یهر  لبش  از  ها  رم،یگیکه    یشعله 

 ...کشهی شهوت توی وجودم زبونه م 

 [23.03.18 01:38] 
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#part78 

  شم یم   یبه لباس   رهیو خ   کنمیبند مانتوش رو باز م   کمر

 ...قاب گرفته بود یی با یکه اندام دخترانه اشو به طرز ز 

 ذارم یدخترونش م  یها نهی س  یو رو برمی جلو م  دستمو 

س   با ،اول  نه یلمس  خ  ن یاش  گونمو  که  اشک    س یقطره 

 ؟؟؟  کردم ی...من داشتم چه کار م امیخودم م   کنه،بهیم

 خوام؟؟؟ ی دخترو به خاطر جسمش م ن یمن ا مگه

 من دنبال هََوسم؟؟؟  مگه

 ...نههههه

 ...دارمیبرم نش ی س یو دستمو از رو بندمیم  چشمامو 

 ...به اشک هاش شمیم ره یخ

که با لمس گونه ام،بهم فهموند که دارم چه    یی ها  اشک 

 ...کنمیم  یاشتباه 
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در    ی صدا  با قدم   که ی زنگ  فاصله    ی خورده  ساحل  از 

 ...رم یگیم

 ممکنه باشه؟؟؟  یوقت شب ک  ن یا ی عنی

 ...ادیکه امشب نم الیدان

و دخترک رو   گذرمیبلند از کنار ساحل م   یبا قدما  فورا

 ...ذارمیبا همون حالش تنها م

فرد مقابلم شوک    دنید  کنم،از یدر که نگاه م  ی چشم  از 

 ...دارمیبه عقب برم یزده قدم 

 کرد؟؟؟یچه کار م   نجایا  الیدان

 کنمیو درو باز م  دمیم  رونینفسمو ب کالفه

 اره یلب م  یرو یمحض باز کردن در، لبخند به

 ؟؟؟یخوای سالم داداش...مهمون نم_

 :رمیدر کنار م یو از جلو  زنمی م  یشخندین
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 ...گهید ی تو خودت صاحب خونه ا_

 ...تو   یدار  ار ی اخت_

 : گردهیبرم  ی سمت پان به

 نشده  مونین پش برو تا رها  ایب_

 :شهی به نگاه مات من م  رهیو خ گزهیلب م  ی پان

  نجا ی ا  میا یاصرار داشت ب  اد یز   الی شرمنده آقا رهان ،دان_

 ...میشدی وگرنه مزاحم خلوتتون نم

 ...داخل  ن ییم،بفرما یکنیخواهش م _

م  یپان  اول دان  شهیوارد  بندش  پشت  لبخند    الیو  با 

 ...لبش  یحرص آور رو 

 :کنمی و کنار گوشش زمزمه م شمیسمتش خم م به

 ؟  نجا یا ی شده که اومد ی چ_
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 :شهی به چشمام م   رهیخ  نامفهوم

  یوار یچهار د  ه ی  ریرو ز   یزن و مرد  دیگفتن نبا   میاز قد_

 ...تنها گذاشت

 :پرمیحوصله وسط حرفش م  یب

 ر_به من دا یچه ربط ن یخب ا_

 ...رمیگیحرفشو م  کنم،منظور یکه دقت م یکم

 ؟؟؟ یچ_

 :اعصابمه یکه بدجور رو زنهی م  یشخندین

 ساحل کجاس؟ _

 :شمیم کش ینزد ی و قدم   کنمیم   زیر  چشمامو 

 که خونه ام؟؟ اونم همراه ساحل؟   یدونستی تو از کجا م _

 ستم؟ ینگفتم که ن مگه
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م   یکم رو  کنمیمکث  اشارمو  انگشت    نش یس  یو 

 :ذارمیم

 ؟؟؟یکرد بم یتعق_

 :ذارهیشونم م  یرو دست

 ت ی مرگ  هی  دمیستم،فهمیشب خونه ن  یکه گفت  نیهم_

 ...هست

 ...نکن ریفکرتو درگ ادی هم ز   حاال

 ...رو هم با خودم آوردم که ساحلت تنها نباشه ی پان

 گشنمه بی رگ که عج یتو  میبزن یزی چ  ه ی م یبر ایب

 شه یو ازم دور م گهیم  نو یا

بشر زبون نفهم   نی که دوس داشتم خفه اش کنم ا  آخ

 ....رو

 ...سرم امشب خواستم باهاش تنها باشم  ریخ
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 ...آروم بشم  خواستم

دان  اما وجود  هرچ  ال،گند یبا  به  شد  خواسته    ی زده 

 ...دِلَمه

اما   ی نم  درسته  کنم  استفاده  سو  جسمش  از  خواستم 

 ...بازم دوس داشتم کنارم باشه

 ...آغوشم باشه یتو 

 ...ام یراض زی آغوش نا چ  هی   نیبه هم من

 ...هیکاف کشهی حس کنم عشقم کنارم نفس م   نکهیهم

 یی رایسالن پذ  یو با حس و حال داغون،راه  گزمیم  لب

 ...شمیم

ها  دنی د  با پ  ی ساحل،صحنه  لحظه    ی جلو   ش،از ی چن 

 ...شهی چشمام رد م 
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پوست صورتش    ی حالت رو داره که به آن   نی انگار هم   اونم

 ...ندازهیم  ن ییو سر پا  شهیقرمز م

  شهیخجالتش،وجودم غرق لذت م  دن ید از 

 ... نهیش ی لبم م  یرو یکمرنگ لبخند 

 :شهیبلند م  یپان  یصدا

 ن؟ی ساحل جون شما هم مث ما شام نخورد_

 چرخه یمن م  یگنگ ساحل رو نگاه

 زم ینه عز_

 :ندازهیبه ساحل م  ینگاه  الیدان

و رهان    ن،منی روبه راه کن  ییغذا   ه یپس تا شما خانوما  _

 ...میداشته باش 5+1مذاکره   ه یهم 

 : زنهیدستاشو به کمر م ی پان
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پاتون روهم   یکه انگشت ها   میپز  ی براتون م  ییغذا   هی_

 نه ساحل جون؟؟ ن،مگهیبخور 

 ...دخترک رو ی لب ها یرو یلبخند اجبار  نمی بیم

 ...زمیآره عز _

 :نهیش ی دستش م یرو  ی پان دست

 م یبر  ا ی ب  ؟؟ یمظلوم و ساکت  نقدر یدختر،چرا تو ا   یوااا_

باهم آشنا    شتریو هم ب   میآشپز خونه تا هم غذا بپز  یتو 

 ...میبش 

رو به ساعت   ش ی چشم ریو نگاه ز  ده ی سرتکون م ساحل

 ...دوزهیم یوار ید

  مه ین  ک یبه عقربه ها که ساعت    رم یگ ینگاهشو که م  رد

 ...رسمیم  دهیشب رو نشون م
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ناپد   به از جلو   د یمحض  به سمت    یشدنشون   چشمام 

 ...دارمیبرم لشو یموبا  یو گوش   دارمیبرم زیخ  فشیک

 :زنهیاعتراض گونه اسممو صدا م الیدان

 آخه؟؟؟ ه یچه کار  ن یرهان ا_

شونه    الی خیو ب   دمیشلوارم هُل م   بیرو داخل ج  یگوش

 :ندازمی باال م یا

 ...کنمی کار م یدارم چ  دونمیخودم بهتر م _

ها  یصدا م  ش یحرص  ینفس  گوشم  ب  رسهیبه  من    ی و 

پام    یو لب تاپ رو رو  دم یم   ه یتوجه بهش،به کاناپه تک

 ...ذارمیم

 ...باشم نیکه پشت به دورب نمیش یم یجور 

 [24.03.18 07:21] 

#part79 
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بردار   زمان تا   یها  نیدورب  یعکس  رو  بسته   م یمدار 

 کنم ی م یبند

ما    یروبه رو  یمبل ها   یرو  ان،مجبورنیب   یوقت   دخترا

 ننیبش 

 رنیگیقرار م نی رأس دورب ری در ت قا یدق که

جالب   یگرفتن  عکس ها  یزمان برا   ن یبهتر  ی عن ی  ن یا   و

 ...دوستانه  یدور هم  نیا

م   لب کنار  رو  دان  رهیخ   ذارم یتاپ  کنجکاو  نگاه   ال ی به 

 :شمیم

 شده؟؟  یزیچ_

 :شهیم  کمی نزد یکم

  اما رهیمغزم رژه م یهزار تا سوال تو _

 :دارمی صورتش نگه م یدستمو جلو  کف
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  ینپرس  ی چی فعال بهتره که ه_

 ...مغزت ندارم یتو  یواسه سواال ی جواب درست چون

 :زنهیتازه رنگ زده اش م یبه موها  یچنگ 

 باشه _

 :شمیبه چشماش م ره یخ

مشک _ م  ی رنگ  تصم  ی،چ   ادیبهت  که    ی گرفت  میشد 

 !؟یهم رنگ مشک   ،اونیموهاتو رنگ بزن

 خسته شده بودم   نمی مراجع یخب از سواال _

بود    نیا   دیپرسی که م  یسوال  ن یاول  د یدیمنو م   یهرکس 

 ...درسته د یستین ی رانیکه شما ا

  ی لنز بذارم اما پان  خواستم یواسه رنگ چشمام م   راستش 

 مخالفت کرد

 ...شدم  مون یپش  منم
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 شمیم  ی قال ی به گل ها ره یو خ  دمی تکون م  یسر

واسه ما درست    یی غذا   ه ی  توننیبه نظرت م  گما ی رهان م_

 !م؟؟یبالشت بذار  یبا شکم گرسنه سر رو د یبا ای کنن 

 :ذارم یچونه ام م   ریز  دستمو 

...دست پختش هم هیساحل دختر با استعداد و باهوش _

 ...حرف نداره

 :کشهی از ته دل م یآه 

و    ییشده و نازا  زیفر  ن یکه از بس درمورد جن  یپان  نیا_

و خونه   ی بحث آشپز گهی که د زنهیحرف م  یلقاح خارج 

 ...ادی نم ش یپ یدار 

 ...کنهیم  جابی شغلش امگه بده؟ خب _

هم_ بانطورهیآره  که  من  سرکله   دی ...مث  نفر  هزار  با 

 ...و دادستان گرفته تا سرباز مجرم و قاتل  یبزنم،از قاض
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و   با ج   بره یحس  دان  بم،نگاه یداخل  و    رمیگ یم  الی از 

 .کشمی م  رونیساحل رو ب یگوش

م  دن ید   با م  ثم،اخم یاسم  باال  کنم ی درهم  لمس  با    ی و 

جا  ی صفحه،گوش دوباره  و  خاموش  اولش    یرو 

 ...گردونمیبرم

 دم یم  نیرو به دورب زمیاومدن دخترا نگاه ت با

و حتما واسه چن   هیدختر شوخ طبع  یدونستم پان  یم

 ...تا ساحل بخنده   کنهی م  یلحظه هم که شده کار 

 ...هم شد نطور ی هم و

رو  با دار،لبخند  خنده  حرف  چن  خوش    ی لبا  ی گفتن 

 ...شهیو فلش ها پشت سرهم زده م هن یش یفرمش م 
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تو   الی خ  با نفس حبس شده  ب   نمیس  یراحت    رون یرو 

  گه یکه تا چن وقت د   شمیم   یبه دخترک   رهیو خ  دم یم

 ...خونه نی خانم ا  شهیم

 :شمیاز جا بلند م یعصبان زنهی که م ی حرف با

 نیبخواب نی،بر  نیهرکجا دوس دار _

 ... خوش شب

و با حال داغون تن    رم یگیم  شیحرف راه اتاقمو در پ  یب

 ...ندازمی خستمو روی تخت م

 بودم  یاز خودم عصبان الی و دان  یاز پان  شتریب

  ش ی پ   ارمی و ب  رمیدستشو بگ   تونستمیهنوز نم  نکهیا  از 

 ...خودم بخوابونمش

 !داد یبود که پان  یمزخرف شنهاد یچه پ  ن یا آخه 
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م  یرو  آرنجمو  سع   ذارمیچشمام  بستن   کنمی م  یو  با 

 ه یآرامش رو به ذهن خسته و داغونم هد   یچشمام کم 

 بدم 

شن   اما ا   یصدا  دن یبا  صدا  یتقه  بعد  و  اتاق  در   ی به 

 ....کشمی م ی،پوف کالفه ا  ال یخندون دان

 ... ومدهیانگار  اصال آرامش به ما ن  نه

م _ درک  رو  حالت  و  حس  دونم   یداداش،م   کنم یاالن 

خب    یو دوس دخترم نباشه! ول   سر به تن من   یدوس دار 

 ...آخه حق بده

م  طلبکارانه م   کنم ی نگاش  باال  ابرو  قدم   ده یکه   ی و 

 :شه یم  کمینزد
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عصبان _ اوه....چه  تقصیاوه   چ  ر ی!بابا  خب؟؟    ه یمن 

شب   قتیرف  یجلو   یخوایم  ی کش یبعدشم تو خجالت نم

 !؟یرو کنار دختر خالت بگذرون

 !؟ی کش یواقعا خجالت نم نههه

 !و نگاه کن نیدارم...بش  ،من یک ی واسه تو _

 ...کنهی ترم م  یکه حرص  زنهیم ی لبخند

ساحل که پشت دره مانع    ی حرف بزنه اما صدا  خواد یم

 شه یکار م نیا

 اجازه هست؟_

 کنه یو در اتاق رو باز م  کنه ی عقب گرد م الیدان

 ...بله بفرما_

تو   زهیوم   زیر   قامت که  قرار    یاش  در  چوب  چهار 

 ...شهیدلم تازه م  ره،داغ یگیم
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 :دوزمی خوشگلش م  یبه چشما مو یسوال  نگاه

 کارتو بگو _

تاب تر    یقرارمو ب  ی که دل ب  کشهی لبش م  یرو  زبونشو 

 :کنهیم

 ن؟ ی بد مو یگوش شهیم_م_

م   یحرکت رو  هی   با پ  نمیش ی تخت  از تنم در   راهنمو یو 

 ارم یم

 ...شهینه نم_

بلند اتاق رو ترک    ی و با قدما  رهیگ یسرعت نگاه ازم م  به

 کنه یم

ر   یدست  ته  رو  کشمیم  شمیبه  دوباره  وِلو   یو  تخت 

 :شمیم



765 
 

توان کل کل و حرف   گهیکه واقعا د  الیبخواب دان  ایب_

 ...رو ندارم ی احد الناس چ ی زدن با ه

 اد یوبه سمت تخت م دهی تکون م  یسر

 :رهیگ یو به طرفم م دارهی رو برم زیم یآب رو  وانیل

 ی آروم بش   دیقرصاتو بخور شا  ایب_

جد  از  م  ی لحن  تعجب  محکمش    ال ی خ  یب   کنم،امای و 

 :ندازمیباال م  یشونه ا

 قرصارو هم ندارم  نی حوصله ا گهی خورم،دینم_

 ره یصداش باال م  وُلوم

ندار   ی چ  ی عنی_ قرصاتو  حوصله  اگه    یدون ی!م؟؟؟یکه 

نتون  ینخور  کن  تتی عصبان  یو  کنترل  چه    یرو  ممکنه 

 ؟؟ یار یب ه یسر بق  یی بال
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ب  به دختر  اون  هم  یا  چارهیخصوص  در  پشت    ن یکه 

 ...اتاقه

 ...نکن برادر من یلجباز  خواهشا

  نجا،فقط ی از عشق وحالم زدم و اومدم ا  یمنه لعنت   اگه

 به خاطر خودت بوده 

 یگند بزن تیبه زندگ نیاز ا شتری ب خواستمینم

 ...قرصارو بخور  نیپاشو ا   حاالهم

نبود تا حاال   یال ی اگه دان  د یبود،شا  قتیحق  نیع   فاش حر

 رهان صدبار شکست خورده بود 

 خورم یقُلُپ آب م  هیو قرصارو با    شمیاز جا بلند م  کالفه

 ندازم یبه ساعت م ی و نگاه دم یبه بدنم م  ی و قوس کِش

 ی عقربه ها رو دن ید  با

 [24.03.18 07:21] 
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 پرمیم  نییتخت پا  یدو ،هراسون از رو عدد

 ...میلعنت به حواس پرت  آخ

 ...بوده عکس هارو واسه دختره بفرستم قرار 

پ   یآروم   ی  ضربه ن   یم   میشونیبه  و  به    ینگاه   میزنم 

 ...ندازمیغرق خواب م الیدان

عم   از  م  قشی خواب  مطمئن  تاپ    شم،به یکه  لب  سمت 

 ... رمیم

 شمی ام کارم م انج ندوز،مشغول یباال اومدن و  با

که عکس ها فرستاده   کشهی طول م  قهیدق  ستیب حدود 

 بشه

ت  دن ید   با مو    دارم یبرم  مو یک،گوش ی عالمت  شماره  و 

 رم یگ یرو م یشراب

 :رسهیخواب آلودش به گوشم م  یبوق صدا نیسوم  با
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 منتظر تماست بودم  ش یوقت پ  ی لیخ_

 :شمیبلند م  ز یو از پشت م کنمیرو خاموش م  ستمیس

 افتاده  بودم،االن عکسارو واست فرستادم خواب _

 نمونده،پاشو کارتو انجام بده یزیصبح چ  تا

تماس   ی خداحافظ  یومن طبق عادت،ب   گهیم   یا  باشه 

 کنمی رو قطع م

 ...شهی م  یزیانگ جانیروز ه فردا

 رم یم  رونیآروم از اتاق ب یو با قدمها  زنمی م  یشخندین

 ...آزاد ،بتونه التهاب وجودمو کم کنه یهوا  دیشا 

 [25.03.18 00:24] 

#part80 

 ساحل 

 شمیم   دار یاز خواب ب ی آروم یزمزمه  یصدا با
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چشما  یدست  م   یبه  و    کشم ی خوابالودم  رخوَت  با  و 

 ام یم  ن ییتخت پا  یاز رو یکِِسل

نزد   ی قدمها  با م  ک یآروم  تر   شم یدر  که صداها واضح 

 ...شهیم

 ن یبعد بر  نیخُب حداقل صبحانه بخور   _رهان

  الی شگاه،دانی زودتر برم آزما   د یممنون آقا رهان،با _یپان

 شد  رمید گه یزود باش د

 :شهیبلند م  ال یدان یصدا

لباسمو   یلحظه صبر کن تا دکمه ها  هیمن،  زیاومدم عز_

 ببندم 

سنگ   بعد سکوت  لحظه  چن  صدا  نیاز   ی بالخره 

صدا  یخداحافظ بندش  پشت  ،به    یو  خونه  در  بستن 

 ...رسهیگوش م
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  ی رم،دست یگی و از در اتاق فاصله م  کشمیم   یق یعم  نفس

و مشغول شونه    رم یم  نه ییو به سمت آ  کشمیبه لباسم م 

 شم یم م ییبلند و طال ی زدن به موها

بد گذشت...اونقدر بد که راه نفسمو بسته   یل یخ  شبید

 ...بود

  شگاه یآزما  یپزشک تو   ومد،یبه نظر م  یدختر خوب  یپان

  بود

  گه ید  یکرد،کس یم   ی که باهاش زندگ  ریعمه پ  ه یجز    و

 ...رو نداشت یا

  و   شدیمحسوب م الی دختر فاب دان دوس 

از جر  ب  ی اناتی از حرفاش متوجه شدم که  و    نیکه  من 

 ره خبیرهان گذشته ب 
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کرد ومن فقط   ف یتعر  ش یوقت از خودش و زندگ  ر ید  تا 

 ...گوش به حرف هاش سپردم

براش بگم اما   م یخواست منم از خودم و زندگ  یبار   چن

 !گفتم؟؟ یم  دی با یخب چ 

زن داداشش هستم و دارم نقش دوس دخترشو    نکه یا

 !کنمیم یباز 

با    یبه زور و نامرد  نکه یا  ا ی به ناموسش تجاوز کرده و 

 !کنهیبرادرش رو نابود م  یداره زندگ دی تهد

 !گفتم؟؟؟یکدومو بهش م د یبا

شد    جوابم از   هیفقط  تر  تلخ  سکوت  و  تلخ  لبخند 

 ...اسپرسو 

 بود  ثم یم ریذهنم درگ روقتیتا د شبید

 ...دادمیبه مَردم م  ی چه جواب دی امروز با  نکه یا
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 !خبر کجا رفته بودم؟  ی گفتم ب یم

 !شب رو به صبح رسوندم؟  کجا

مانتو وشلوارم،حاضر و    دنی و بعد از پوش  کشمی م  یآه 

 ام یم  رونیآماده از اتاق ب

ا  به ب  نکهی محض  به  م  رونیقدم  به    ذارم،یاتاق  نگاهم 

 ...خورهیقرمز رهان گره م  یچشما

 ...داشت ی قیعم یخواب  یکه نشون از ب ییچشما

خواب  شبید   اما زود  ا   د،پس یکه  چشماش   نقدر یچرا 

 قرمزه؟؟ نکنه مست کرده باشه؟؟ 

 ...چه کار کنم د ینه حاال با یییوا

 ...و اخمو  ی مرد جد نی از ا رم یگیاسترس نگاه م  با

 برم خونه  خوامی،م  ریآژانس برام بگ هی زحمت   یب_

 :شهیکه ته دلم آشوب م  زنهی م  یشخندین
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 ...برمتیصبر کن خودم م_

 ی نز _این

 :پرهی حرفم م  وسط 

 ...کننی بار تکرار م هیحرفو _

 :رهیبلند به سمت اتاقش م  ی و بعد با قدما گهیم  نو یا

 ی لقمه صبحانه بخور تا جون داشته باش  ه یبرو _

 جون داشته باشم؟؟؟  د ی...چرا بافهممیرو نم منظورش

 دم ی باال م یشونه ا  الی خیب

 :ارمی م رون یب ی پاشنه بلندم رو از جا کفش  یکفش ها و

 ...عادت به صبحانه ندارم_

 ...آزار دهنده اس یلی خ  ادیکه به وجود م  یسکوت 

 دم یم وار یبه د هیو تک  گزمی لب م کالفه
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نم   شتری ب  قهیدق   چن و    کشهیطول  تنومند  قامت  که 

 ...شهیم ده یجذابش  د 

قشنگ   ههههه باطن  اصال  خوبش  ظاهر   یبرعکس 

 ...نداره

ا  رم یگی م  نگاه  خونه   ن یاز  از  عجله  با  و  خودخواه  مرد 

 ...رمیم  رونیب

 رد و بدل نشد نمونیب  ی حرف خاص ر یطول مس  در 

 ...میبزن گهیکه بهم د مینداشت ی حرف آخه 

 ...رونیب  عتیبود ومن نظاره گر طب   یمشغول رانندگ  اون

 نو یکه سر کوچه  ماش  کشهی طول نم  شتری ساعت ب   مین

 داره ی نگه م

بزن  یداشت   یکار _ زنگ  ازم   نو ی،ایبهم  خودت  بدون 

 ...یکمک خواست 
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 ...شمیحرفاش نم  متوجه

  ه؟؟؟ی منظورت چ_

م   رهیخ  یکم چشمام  چنگ   شهی به  کالفه  بعد  به    یو 

 :زنه یموهاش م

حواست باشه که به نفع    ،فقطیش یمتوجه م   یبه زود_

 ...ماجرا تموم بشه  نی زودتر ا یهمه اس  هرچ 

م  یسر قدمها  دم یتکون  با  راهسُ  ی و  خونه    ی ست 

 ...شمیم

 تموم وجودمو گرفته بود استرس 

 ه یو با    چرخونمیقفل م  یرو تو   دیلرزون،کل  یدستها  با

 کنمیچرخش،درو باز م

خونه    یوقت   اما به  داغون   یچشمم  و  آشفته 

 ...دارمیبه جلو برم یزده قدم   وفته،شوک یم
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 به بازار شام شده بود  ل یتبد خونه

قورت   دهیترس زور  به  روز خونه،بزاق دهنمو  و  از حال 

 رم یآهسته به سمت آشپزخونه م یو با قدما  دم یم

 ثم ی خش دار م  ینرفته بودم که صدا  شتریدو قدم ب   هنوز 

 :رسهیبه گوشم م  کی از فاصله نزد

 ...فرما شدن فیچه عجب سرکار خانم تشر_

و با   ذارم یعقب م  یش،قدم ی خورده از حضور ناگهان   که ی

قرمز و به خون نشسته    یاز چشما  رم یگینگاه م   استرس 

 ...اش

 :امیبلندش ، به خودم م ادیفر با

 ساحل؟؟؟   هیچ  نا یا_

که عکس   کنهی رو به سمتم پرتاب م  یرنگ  ی قهوه ا  پاکت

 ...شهیپخش م  نیزم یداخلش رو  یها
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 شم یبه عکس ها م رهیو مبهوت خ مات 

و خونه رو ثابت   یمهمون  یکه حضور من تو   یها  عکس

 کرد یم

 ...ش یهمون لباس و آرا با

 ...افراد باهمون

گرفته شده بود که صورت رهان و    یعکس ها جور   اما

 ...شدیمشخص نم  الیدان

و خنده ها  فقط بودم  زمان   ییمن  نبود چه    ی که معلوم 

 گرفته شده 

 :زنهیداد م  ثمیم

با حال   نجای من ا  ؟؟؟یبود  یکدوم گور   شبید   ی د لعنت_

ن واسه من عکس هاخراب  تو  اونوقت  بودم  تو   ی گران 

 ؟؟؟ یفرستی عشق وحال و خنده هاتو م 
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کن  ی چ  که ثابت  ا  نکهیا  ؟؟ یرو  حالم   نی با  وضع 

 !ه؟یزنم کدوم گور  دونستمینم

 گشتم؟؟ی دنبالت م  د یناقص کجا با یپاها  نیبا ا  آخه 

 گرفتم؟؟؟ یسراغ زنمو م یک  ش ی پ رفتمیم

 که رتت یخوشا به غ  گفتنینم

 [25.03.18 00:24] 

 ...شب زنت کجااااس  نوقتیا  یدونینم

 ....منو بدهههه جواب

نم   شکنم یم م   ی و  نم  زنمی تونم حرف بزنم...هق   تونم یو 

 ...رو فاش کنم  یراز لعنت  نیا

 ...شکنهیمن م مرد

 ...شکنهیتموم وجود م با

 ...دوکاسه خون شده  چشماش 
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 :شهیم  کمی نزد یکم

زن   یکه رو  یدونی نفرت دارم...م  شتریب  یاز چ   یدون یم_

 ...دارم رتیو ناموسم غ

 ...بهت اعتماد داشتم ساحل من

  ی زیچ  چ ی تخم چشمامه...  ه  یو جات رو  یخونم  خانم

 ...کلمه کی رو ازت پنهون نکردم اما فقط 

 ؟؟؟ یچراااا لعنت  بگو 

 ...نمیب یم نه یرو به ع ثمی م ی داغون اوج

رو جلو   یبرا و    نم یب  ی م مچشما   یبار دوم شکستنش 

 ...از خودم دفاع کنم تونمینم

مشت شده و فک منقبض شده اش نشون از   یها  دست

 داره یق یدرد عم
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  هی و مردونه،   بی بغض عج  هی سرخ شده و با    یچشما  با

 :شهی لحن از زبونش خارج م  نیحرف با آروم تر

 ” چرا ساحل؟؟؟ ”_

م  یتو   درد م  شکنه یصداش  بغض  و    شه یم  شه،خش یو 

 ...ندازهیدلم رد م یرو نمی تر  زیخش از جانب عز نیا

 ...تونم حرف بزنم ی شوکه شدم که نم اونقدر 

ب  تونمینم م  یو  نکرده    شمیگناه محکوم  گناه هرگز  به 

 ...ام

 ...که کج نرفته ی حرفم تا دفاع کنم از ساحل  هی  دنبال

تا بتونم دهن باز   نم یتا واژه هارو کنار هم بچ نم یا  دنبال

 کنم

 گفتم؟؟؟ ی م  دیبا  ی چ  اما

 بدم؟؟؟  دیبا  ی مرد شکسته شده رو چ ن یا جواب
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 ...شکنهی م  شتریمن که ب ی حرفا با

  که ی راز لعنت نی ا دنیفهم با

 ...شهیخورد م  شتریب

 ...بالخره حرف نزدنم به ضررم تموم شد  اما

من...ب  هی من...تک  مرد پناه  من...  وقت   شتریگاه  هر  از 

 ...شکنهیم یا گه ید

 ....شهیتر م ق یدلم عم یصداش و خش رو  یتو  درد

 کا ی وسط سرام  ییو جا  دارهیرو برم   یکنسول  یرو  گلدون

 :زنهیخش دار داد م یو با همون صدا  کنه ی پرتاب م

لعنت _ بده  منو  جواب  ب  نقدر ی ا  ی عنی  ؟؟؟ید   ی واست 

 ارزشم؟؟؟

 ته؟؟ی اهم ی واست ب نقدر ی حال و روزم ا ی عنی
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م  بخدا آخر  شم یکه خوب  تا  م...ساحل  راه    تونمی هفته 

 ...یبرم لعنت 

 !؟ یکن یم  وونمید ات یبا بچه باز  یچرا دار  آخه 

م   چرا ساحل  کنم یحس  م  یبا  فرق    شناختم ی که 

 !...؟یکرد

 [25.03.18 17:10] 

#part81 

 ...هههه

 وقته فرق کردم  یلیبگم مرد من...خ  خواستمیم 

ساحل  ی لیخ با  م   ی وقته  اومد  یشناخت ی که    ی و 

 ...کردم دا یها فاصله پ  ش،فرسخیخاستگار 

به روح و جسمم    یکه با کمال نامرد  یهمون شب نحس   از 

 ...برادرت شد یدستها ریتجاوز  و تن پاکم اس
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شدم به   دیکه تهد  یلعنت   مارستانیب  یهمون شب تو   از 

 ....ینمیتر  زیجون تو که عز 

د  آره تو  من...حس  قبل  گهیرسته...دمرد    ی ساحل 

 ...ستمین

مقابلم بگم    یبه مرد  شکسته    نارو یا  یهمه    خواستم یم

 ...اما انگار به زبونم قفل زده بودن

تک تک    یرو  شهیکه مُهر م  یسکوت تلخ   شهیم  جوابش

 ...حرفاش

که ناگهان    گذرمیافتاده از کنارش م   ن ییهمون سر پا  با

 :شهی پنجه هاش م ریدستم  اس 

 کن جواب منو بده  ؟؟؟صبریکن یفرار م یکجا دار _

 :زنمی لرزون و خش دار لب م یهمون صدا  با

 دستمو وِل کن_
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با    ی چ   دم ینفهم که  رو   ه یشد  از  بلند   لچریو   یحرکت 

که برق از سرم   کنه ینثار صورتم م  ی لیوآنچنان س   شهیم

 ...پرهیم

بدون  نو یا_  تا  ا  یزدم  که  نمردم  من    نقدیهنوز  واسه 

شد کار   ی سرخود  هر  م  ی و  دلت  انجام    خوادی که  رو 

 ...یدیم

لرزونش که تک   شمیم   ره یخ داده    لچر یبه و   هیبه دست 

 بود

خودش    یاما به رو  شهیرو متحمل م  یادی درد ز   معلومه

 ...ارهینم

  ب یو من عج   خورهی گونه ام سُر م  یقطره اشک  رو  نیاول

 ...شدم  یمعروف  گریباز 
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  ش ی که وجودمو به آت  زنمیرو م  یو حرف   رمیگ یباال م  سر

 کشهی م

 ....ازت متنفرمممم_

م  مات خ    شهیچشمام  دور    یلیو  از  هاش  پنجه  آروم 

 ...شهیدستم باز م 

 و

زندگ  من مَرد  غرور  شدن  خورد  و   یم  مو یشکستن 

 ...نمیب

  اش دهیدلخور و رنج یاز چشما رم یگینگاه م شرمنده

 ...رمیبه سمت اتاق م زون ینام یبا گام ها و

ها   در،آجر  بستن  محض  م  کرمیپ  یبه    ی رو  شهی،آوار 

ب  ن،ومنیزم بدبخت   یچارگیاوج  وجود    یو  تموم  با  رو 

 ...کنمی حس م



786 
 

 ...زنمیو هق م  رمیگ یدهنم م یجلو   دستمو 

 ...ارمی جا باال ب  هیرو    یزندگ  نیو دوس دارم ا  زنمیم  هق

ا  دوس  شاهد  تا  نباشم  ساز   یباز   ن یدارم    سرنوشت 

 ...بشم

اطرافم محو و نابود    یتک تک آدما  یدارم از زندگ  دوس 

 ...بشم

  بش ینص   ی چیه   ی نباشه که تا حاال جز بدبخت   یساحل   تا 

 ...نشده

 ...سر و ته رهان شدم   یب یمتوجه حرفا تازه 

اون راه انداخته بود و چه نا جوون مردانه   فو یکث   یباز   نیا

 ...نقش بودم یفا یمجبور به ا 

 ...روز پر از دغدغه گذشت اون
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ب   با و  با    ثم یم    ی توجه  یقهر  موندم  من  و    هی گذشت 

رهان  یزندگ و  ر   ی شکسته  فرو  منتظر   ن یا  ختنیکه 

 ...شکسته بود یزندگ

باهاش نداشته   یبرخورد  چی کردم ه   یطول روز سع  در 

وقتش رو    شتری بود  که ب  نیباشم و انگار نظر اون هم هم 

 ...گذروندیم  یگوش  ای  ونیزیتلو   یپا

م  یبرا   ی آب  وانیل گوش  ی که صدا  زمی ر یخودم    میزنگ 

 ..شهیبلند م

م   نکه یا  از  مبل  سمت  به  باشه،هراسون  و   رمیرهان 

 ...کشمیم  رونیب  فیرو از داخل ک یگوش

 ی اما ب  شمیم  ثم یدرهم م  یمتوجه اخم ها   ی چشم  ریز 

 ...شمیو  اسم مونا م   یبه صفحه گوش  ره یتوجه به اون،خ
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راحت   نکهیا  از  نبود،نفس  رهان  تصورم    ی برخالف 

 :کنمی و تماس رو وصل م  کشمی م

 زم؟یجانم عز _

م   یصدا به گوشم  م   رسهیشادش    خورم یو من حسرت 

 و لذت رو بچشم  ی منم طعم خوش شدی کاش م  یکه ا

 ز؟یعز  یسالااام زن داداش گلم،خوب _

لب   یرو  یو به اجبار،لبخند  رمیگیاز مبل فاصله م  یکم

 :ارم یم

 ؟یخوبم مونا جان،تو چطور _

بگم با چنتا از دوستام قراره    ز،خواستمیمنم خوبم عز_

 ؟ یایطرقبه، تو هم م  میبر

خفقان آور خونه   ط یفرار از مح  یاما برا  کنمیم  سکوت

 باشه  یخوب  یل یخ  شنهادیپ  ونهتیم
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 م؟ی باشه،ساعت چن قراره بر_

  ه یام بشم من..! حدود    ه یزن داداش پا  یبه فدا  ییی ا_

د بر  امیم  گهیساعت  باهم  که    ه یبق  شی پ   م یدنبالت 

 ...ها بچه

 ...باشه،پس تا بعد_

 زمیخدافظ عز _

 گردم یو به سمت آشپز خونه برم  کنمیرو قطع م  تماس

 :رسهیبلندش به گوشم م  یکه صدا

 !یببر ف یتشر یی الزم نکرده جا _

 گردم یزده از مخالفتش  به طرفش برم شوک

 ؟؟ یچ  ی عنی_

م  ون یزیتلو  خاموش  خ  کنهی رو  من    ره یو  مات  نگاه  به 

 :شهیم
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 !یدیهمون که شن _

ا  یعصبان  رو  نی از  م  یمخالفت،لبامو  فشار  و    دم ی هم 

 :زنمیوار لب م د یتاک

 ...برم دی با یعنی... رمیمن م _

 ...رهیاعصابم رژه م  یکه بدجور رو زنهیم  یپوزخند

 دانشگاه  ی ...حتیریجا نم  چی شما ه_

خوند  نجا یهم  تا درس  زندگ  نی ...بش هیکاف  یکه    تو یو 

 کن  ت یریمد

 ...باال زنهیآخرش ،آمپرم م یحرفا  دنیشن از 

ه   من و  بودم  درسم  تنها    چیعاشق  نداشت  حق  کس 

 ...ثمی م ی حت رهی خواسته و آرزوم رو ازم بگ

تالف  یمرد خاطر  به  رو  یکه  نقطه    یکارام،دست  بد 

 ...ضعفم گذاشته 
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شده؟؟    ادت ی شرطمون رو    ؟؟یگ یم  یچ   یدار   ی فهمیم_

ادامه تحص  یقرار شد مانع    هی حاال    ،اما ینباش  لم یواسه 

 ...یگ یم گه ید  زیچ

م   لچر یو حرکت  سمتم  به  ن  ده یرو  مرموزانه    شخند یو 

 :زنهیم

داده  _ قول  تغآره  زمان  طول  در  آدما   اما   ریی بودم، 

 مگه نه ؟؟؟  کننیم

 ...شمیمتوجه م   یدار و دو پهلوش رو به خوب  شی ن  حرف 

بود اما من که    دم ی جد  یحرفش ،خودم و اخالقا  منظور 

 !..نداشتم یگناه 

بودم به ساز سرنوشت و رهان ،برقصم و صدامم   مجبور 

 ...اد یدر ن
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به سمت اتاقم    تند   ی و با قدما  دم یگلومو قورت م  بعض

 ...تا واسه رفتن با مونا حاضر بشم  رمیم

 [27.03.18 01:00] 

#part82 

به   ثم یتوجه به م  یو ب   بستمیمانتو کوتاهمو م   ی ها  دکمه

 ...شمیاما با در بسته مواجه م رمیسمت در م 

 ...اما انگار نه انگار  کشمی درو م گرهی بار دست چن

خشمم رو کنترل    کنمیم  یو سع   کشمیم  ی ق یعم  نفس

 کنم

 :دوزمیمقابلم م ال یخی به مرد ب زَمو یت  نگاه

 !؟ یچ  یعن یکارا   نیا_

 !؟یچرا درو قفل کرد 
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حس و حالش رو    ی و نگاه ب  کشه یلبش م   یزبونشو رو 

 :دوزهی من م  یعصبان  یبه چشما

 ...کننی بار تکرار م هی حرف رو    هی_

نامردش    اد ی منو    بیجمله که عج  نی ا   دنیشن  از  برادر 

 وجود نا آرومم  ره یگیگُر م  ندازه، یم

 ...سی کنترل رفتارم دست خودم ن گه ید

به    ی در پ   یپ   ی و با ضربه ها  کنم ی لرزونمو مُشت م  دست 

 :کوبمیدر م

 ...رووووو ی لعنت ن یباز کن ا_

ا   معلومه ه   ن یاز  موار   ک یستریحرکات  متعجب    شه یم 

سرت؟؟؟ برو گمشو   ی رو  یچه خبره خونه رو گذاشت _

 ...اتاقت یتو 
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ا   ی لیخ وجود  با  داره  عصب  نهمهی درد  بازم   ی تنش  اما 

 ...یسرپا باش 

رو  ی رو  بازم زندگ  ی ستیبا   ی مرد  یبه  برادرش   تو یکه 

 ...نابود کرده

به خاطر جون هم  ی لیخ ، بگذر   نیسخته که  از   یمرد 

زندگ  یخوشبخت   نیا عج  ی و  طعمش   ر یز   بیکه 

 ...دندونته

ا  ی لیخ سخت   نهمه یسخته  و  حاال    یبکش   ی عذاب  اما 

ها ا  یبشنو   ییحرف  از  دردش  صد    ن یکه  ها  عذاب 

 ...شتره یمراتب ب

 ...شهیگمشو درد م نیا

 ...شهیم زخم

 ...عذاب هااا  نیتک تک ا یرو
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  شه یم  اد ی درد و عذاب ها ز   ن یاوقات اونقدر فشار ا   ی گاه

 ...شهیم زیصبرت لبر  یکاسه  گه یکه د

 ...ی کن یم  انیطغ

 ...یشکن یم

 ...یسکوت کن  ی تونینم گه ید

 ...یبزن اد یفر یدار  دوس 

درد و عذاب   نهمهی ا  ی بزن  ادی از ته حنجره فر  یدار   دوس 

 ....رو

 ...مث حال االن من  قایدق

 ...کشهی توانم ته م گه ید

  کنه ی م  انیبار طغ  ن یاول  یو برا  شه یو تحملم تموم م  صبر

 ...وجود نا آرومم 
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ا_ و  تو  از  م   ینکبت   یزندگ  نیحالم  از    خوره،حالمی بهم 

 خورهیبهم م  ی و روزگار لعنت  ایدن

 !رم یبه توچه که کجا م اصال

 !ام ی وم  رمیم  یداره که کدوم قبرستون یتو چه ربط به

 !...به توووووچه هاااان 

ا   رمیدوس دارم بم  اصال از دست  نه  احمقا  یکارا  نیکه 

 ...رمممممیبم خواااامی ات راحت بشم...م

 رم یگیدستام م نیو سرمو ب   نم یش یم  نیزم یزانو رو دو

 ...گمی رو م ادی به دهنم م یو هرچ زنمیم زار 

دل پُر   نیا  خوادی،فقط دلم م   شمیمتوجه حرفام نم  اصال

 کنم  یخال  یجور   هیدرد رو  

 ...زنمی و زار م گمیم

 ...زنمی و هق م گمیم
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ب  گمیم تموم  با  مرد   رهیخ  یچارگیو  که    شمیم  یبه 

 ...اش به من دوخته شده دهیمتعجب و ترس یچشما

  

 ...خالص رو بزنم ر یت د یبا

 ...تاب و تحملم تموم شده گه ید

 ...تونمینم گه ید

و با پشت دست    شمیبلند م  نیزم  یحرکت از رو  ه ی  با

 کنمی صورتمو پاک م یَروون رو ی اشک ها

 :رو که راه نفسمو بسته ی بغض لعنت نی ا دم یم قورت

 خوام یق م_ن  طال_مَ_

 ...ارمی واژه رو به زبون م 3 نیتا ا  دم یم  جون

  ی بشم به چشما  ره یخ  یی ای ح  ی تا با کمال ب   دم یم  جون

 درخواست رو داشته باشم  نیو ا میمرد زندگ
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 ...نیهم  یعن یبخدا که جون دادن   و

 ...مشکله ی لیزدن واکنشش خ حدس

بلند فقط کلمه طالق    یبُهت و بعد با خنده هااول با    اما

 ...کنهیرو تکرار م 

 اعصابم  یرو  ندازه یخط م   کشیستری ه  یها خنده 

 ...خنده ها نی به هم شمیم  ره یبازم با تموم وجود خ اما

من    یباشه اما برا  ت یعصبان  یاز رو   دی که شا  ییها   خنده

 ...خاطره  نیتر  ن یریش  شهیم

ثان  دونمینم نگاه سنگ   هیچن  خودش    یرو  نمو یاس که 

 ...شهیساکت م   هو یکه  کنه ی حس م

 بودم خنده هاشو دوس دارم؟؟؟  گفته

 شه؟؟؟ یو رو م ر یدل من ز  خنده یم  یبودم وقت  گفته

 شه؟؟؟ی بودم دلم واسه خنده هاش تنگ م  گفته
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 ...یدار   یرحم ی ب یای که خدا چه دن آخ

 :رسهیبلندش  به گوشم م یصدا

کرد_ فک  هههه  باز   یزندگ  یطالااااق؟؟؟  که   هیبچه 

و فرداش با کمال   رمیبگ   یهرچه زودتر عروس  یامروز بگ

 ؟؟؟ یو طالق بزن  ییحرف از جدا  ییپُررو

 آرررههههه؟؟؟؟

 :کنم یو من مث سنگ جلوش قد الم م زنهیم  داد

م _ طالق  ب  یهرچ  خوام،حاالیآره   گذره یم  شتری که 

 میکه تفاهم ندار  فهممیم

 میتره جدا بش به  پس

قرمز از خشمش رو  باز   یخنده ،چشما  یبار به جا   نیا

 :کنه یو بسته م
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تا کار دست خودم و    ی از جلو   ا یساحل،ب_ برو  چشمام 

 خودت ندادم 

ا  ایب و  خوب  دختر  خال   نیبرو  و  پوچ  از    یتوهمات  رو 

 ذهنت دور کن

 :برمیو وُلوم صدامو باال م  زنمی م  یشخندین

 توَهُم؟؟؟  یگ یطالق،اونوقت تو م  گمیمن م _

  ی فهمیاونوقت  م  دیدادگاه به دستت رس   هی احضار   یوقت

 !تی واقع ا یتَوَهُمه  

ب   گم یم  نو یا م  یو  اتاق  سمت  به  صدا  رمی حرف   ی که 

 :رسهیبه گوشم م ش یحرص

 !یزنیگُنده گُنده م  یحرف ها_

 ...یذار ینم رونیخونه ب نی چه مرگته پاتو از ا ی نگ  تا
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 یروزها   نیداره سکوت ا  یو چه طعم گَس   کنم یم   سکوت

 ...من

 [27.03.18 10:56] 

#part83 

هفته از اون روز    کی مث برق و باد گذشت و حاال    روزها

 ...گذرهی پُر از تنش م

خونه حبس بودم تا    یکه صبح تا شب تو   یهفته ا  کی

 ارم ی و پرت هام ب  واسه اون چرت   ی ل یدل  هی ،   ثمی به قول م

 !راز سر به مُهر رو باز کرد؟ نیا  شهیمگه م  اما

 ...شهی واهلل که نم به

 ی م  یتراپ   و یزی به ف  ثمی بود،روزها م  یبد  ی لیخ  ی  هفته 

 ...شدیوجه حس نم  چیرفت و شب ها حضورش به ه 

 ...یادی...نه فری حرف نه
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 ...سکوت محض بود فقط

د  یسکوت  ذره  ذره  داشت  دل    نیب  ساختیم  وار یکه 

 ...هامون 

موضع    نه از  اون  نه  و  داشتم  اومدن  کوتاه  قصد  من 

 ومد یم  ن ییخودش پا 

هم  روزها ا   نی به  تا  گذشت  بدون    روز ید  نکه یمنوال 

 ...دمشید  لچریو

رو به دست   شی مَرد من سالمت   دمیبود که فهم  اونوقت

 ...و بلندش د یقامت َرش دنی داشت د ی آورده و چه لذت

  اما

د نه نه...  من خطابش   ن یا  گهی...  مَرد  که  ندارم  رو  حق 

 ...کنم

 ...س یاون که مَرد من ن  آخه 
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 ...بشه گه ید  یک یمال   قراره

 ...دلش  ز یبشه عز گهی د  ی کی قراره

 ...بشه خانومش گهی د  ی کی قراره

م  ی من  نه پا  و  پشت  دارم  زندگ  زنمیکه  و    یبه 

 ...احساسش

مهمون خونه و دلش    شتر یب  گهیکه تا چن وقت د   ی من   نه

 ...ستمین

 ...تلخ  قتیحق  نیاز ا ره یگ یم دلم

 ...به قلب شکستم زدیکه خنجر م  یقت یحق

 ...خواستینم دنیدلش تپ گه ی روزها د نی که ا یقلب به

 یلبخند تلخ رو  هیو    زه یریاز چشمم فرو م   ی اشک  قطره

 ...نهیش یلبام م

 ...که چه جون سخت شدم من آخ
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 ...مونا و سام تنگ شده یها طنتی واسه ش  دلم

م  یی مونا اما  اومد  خونه  در  پشت  تا  اونروز  با    ثم یکه 

 ...چوندشی حرفاش پ

 ...سیساحل رفته حموم و حالش مساعد ن  گفت

با هق هق    مونمیو من م  رهی م  ی اون طفلک بدون حرف  و

 ...هام هیگر

اجبار    یسام  به  ومن  اومد  و   ه ینقش  که  دار  خونه  زن 

 ...کردم یخوش حال رو باز 

 ...لبش ی رو نهیش یم   تیکه لبخند رضا یبرادر 

ا  و که  بودم  عج  نیگفته   ی معروف  گریباز   بیروزها 

 !شدم...؟

با همشون حرف زدم... اما در جواب    یاون روز تلفن  بعد

 ...کردمیسوال هاشون فقط حال بدم رو بهانه م
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 ...رهینم ادم یاون روز رو  چوقتیه

پ  قایدق روز  صحبت   شی چن  خاله  با  داشتم  که  بود 

 ش ی زد که تا عمق استخونم سوخت و آت  ی،حرف  کردمیم

 ...گرفت

 ....باشه یحال بد از باردار  نی ا  دیشا  گفت

م  یرو  یلعنت   یگوش و  بود  گو  شن  ثمی بلند    ن ی ا   دنی با 

دل شکسته ام حَک    یزد که تا ابد رو  یحرف پوزخند 

 ...شد

زد به خَرمن وجودم و من چه پوست    ش ی که آت  یپوزخند

 ...روزها نی کُلُفت شدم ا

م   رهان  عصبان  زدی زنگ  ا   ی و  از  شدن    یزندون  نیبود 

 ...من
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که بالخره زهرش رو به    کردی م   دیو تهد   خوردی م  حرص

 ...رسونهیبرادر نفهم م نیا

 !حرف هاشو باور کرد؟؟ شهیم  ای و آ شدی حالم م  نگران

 ...کردم ی...من که باور نم نه

 ...هام وجود نحس خودشه  یمُصبب همه بدبخت  آخه 

تخت    یخورده از رو  که یزنگ در خونه،  یصدا   دنیشن  با

 ...شمیبلند م

 باشه؟؟؟  تونهی م ی ک ی عنی

م  یقدمها  با اتاق  در  سمت  به  ت   رم یآروم  گوش    زیو 

 ...مهمون ناخونده رو ن یتا بشناسم ا کنم یم

شن  اما محض  هُر   یصدا    دنیبه  محکمش،دلم  و   یبَم 

 ...زهیریم

 !وقت روز؟ نیاون هم ا  کرد؟؟؟ یکار م  ی چ  نجای ا اون
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  ی به احوال پرس   دم یو  گوش م   دم یدهنمو قورت م  بزاق

 ...دو برادر همخون نیا

 !طَرَفا؟؟  نیسالم داداش،چه عجب از ا_ثمیم

 سر بهتون بزنم  هیبود،گفتم  نجا یا رم یمس   _رهان

 داداش،بفرما داخل  یخوش اومد_ثمیم

محکم رهان بلند   یو بعد صدا  شه یلحظه سکوت م  چن

 :شهیم

 س؟؟ ی ساحل کجاست؟؟ خونه ن_

 ...سوال  نیاز ا  رهیگی تپش م قلبم

 وجودم  شی آت یآب رو شهی م  ثمی م جواب

 کنمیم  دارشی ب رم یاتاقشه،فک کنم خوابه،االن م یتو _

 ......نه... دوس نداشتم شرمنده نگاهش بشمنه
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  ی رنگ  ی و شال مشک  کنم یسمت کمد لباسم پا تند م  به

 ...ندازمیسرم م یرو

 ...میمردانه با ساپورت زخ راهنیپ ه یخوب بود... لباسم 

 ببرم  نیرو از ب  ه یتا آثار گر  کشمیپلک هام م   ریز   یدست 

ترک    کشمیم  یق یعم  نفس رو  اتاق  داغون  حال  با  و 

 کنم یم

 ی به دو مرد  رهی خ  ،نگامییرای محض ورودم به سالن پذ   به

تضاد   شهیم چه  و  خورده  گِره  بهشون  سرنوشتم  که 

 ...دو برادره نیا  نیب یمشهود

 ...هیخ یَهر دو سرد و    نگاه

جا   ندازمی م  نییپا  سر ا  ییو  از  برادر    نی دور  دو 

 ...نمیش یم

 کارم یلب م ی لبخند مُزحک رو هی 
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 سالم _

  ی ل یکه خ  یسر تکون دادن از طرف رهان  هی   شهیم  جوابم

 اش رو بهم ندوزه  رهیداشت نگاه خ  یسع

 دختر خاله؟  ی سالم ،خوب _

 !...دختر خاله هههه

  به رفتارم مسلط باشم کنمی م  یسع

 خوبم پسر خاله _

 :گهیم  یعاد یل یوخ  دوزهینگاهشو به من م ثمیم

 ار یب  یزیچ ی شربت  ه یخانومم پاشو برو _

جنبه ام چه    یدل ب  نیو ا  شمی خانوم گفتنش م  نیا  مات 

 ...واژه ک ی نی کرد با هم دایپ  یحال خوش 
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 شم یبودن حس حرف هاش م ی متوجه مصنوع یخوب به

  گهی د  دونهیقرارم که نم  یتاب و ب  یدل ب  نی اما لعنت به ا 

 ...مَرد نداره  نیدر قلب ا یی ا ج

و به سمت آشپز خونه   شمیحس و حال از جا بلند م   یب

 رم یم

از    پارچ رو  ل  ارمی م  رونیب   خچالی شربت    ی ها   وان یو  

 کنم یاز آب پرتغال م ز یشکل رو لبر یمربع

رو پشت سرم   ی که حضور شخص  کنم ی آب رو باز م  ر یش

 ...کنمی حس م

جز رهان   یکه کس   فهممیم  ی عطر تلخش به خوب  یبو   از 

 س ین

 ..موقع  یحضور ب  نیاز ا  رهیگی تپش م قلبم

 [28.03.18 02:31] 
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#part84 

 ...موقع  یحضور ب  نیاز ا  رهیگی تپش م قلبم

م  بزاق قورت  زور  به  فاصله    کنمیم  ی و سع  دم یدهنمو 

 :بودم رشیکه از پشت اس یاز تن داغ رمیبگ

 !دهی سر نرس  ثمیبرو کنار تا م _

نم  یجواب  چ یه باعث تعجبم    نیو هم   شنومیاز جانبش 

 ...شهیم

 ...شمیم  شی به نگاه برزخ رهیو خ رمیگیباال م  سر

 ...که مملوء بود از خشم و نفرت ینگاه 

  ؟؟؟یچ یبرا ؟؟؟یخشم و نفرت از ک  اما

پهلوم  مُشت کنار  از  رو  اش  کرده  م  گره  به    کنه ی رد  و 

 کوبهی مقابلم م  نتیکاب

  کرده؟؟؟ تیخونه زندون  یمدت تو  ن یچرا ا_
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  ی لعنت   یبا فرستادن اون عکسا  ی دون ینم  ی عنیهههه..  _

 اد؟؟ ی سرم ب   ییممکن بود چه بال

 ؟؟؟یکارو کرد ن یا چرا

  ی دستمو جلو   دهیکه ترس  رهیوُلوم صدام باال م  ندونسته

  رمیگ یدهنم م

 ...شمی م چاره ی که اگه بشنوه ب آخ

ترس  نگاه  و  خ  دهیهراسون  چوب   ره یام  چهار  به 

 ...گذرهیدلم م   یتو   ی چ  دونهی و خدا م  شهی آشپزخونه م 

 :شهیم ده یآرومش کنار گوشم شن  ی زمزمه

 اوال که رفت داخل اتاق تا به تلفنش جواب بده _

مگه بَده که بهت کمک کردم؟؟ خودت ازم کمک    دوما 

 !شد؟؟ ادت ی  یزود نی !به ایخواست

 ....نافذش  یبه چشما شمیم  رهیخ  نامفهموم



813 
 

 ...بود خی  که یت  ه یکه انگار  ییچشما

 و

 ...مرد  نیاز ا ترسم یم  من

 ...به همخون خودش هم رحم نکرد یکه حت یمرد از 

 : دمیهم فشار م ی رو لبامو 

طالقم  _ گفتم  دل بهش  تا  گفت  نگ   لشیبده،اونم   ی رو 

  یبذار  رونی خونه ب  نیپاتو از ا ذارمینم

 !موندم چه کار کنم حاال

که دستش رو به سمت صورتم   رمیگیم  نیی سر پا   کالفه

 کنه ی و چن تار از موهامو دور انگشتش حلقه م اره یم

 ...هیجور خاص   هیاما   سی هرز ن  نگاهش

 ...شمینگاه هاش نم یمتوجه معن اصال
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ت  ی لیخ_ دل    ریراحت  خاطر  به  بزن...بگو  رو  خالص 

 مامانم جواب مثبت دادم 

ا  بگو  م  یساحل  نیمن  شما   ستم،بگو ین  نی شناس یکه 

برا  و  باشم  آزاد  دارم  زندگ  یدوس  اون  از  تنها    ی فرار 

 راهش ازدواج با تو بود 

بفهمون  یسع   یجور   هی بهش  زندگ  یکن  ادامه    ی که 

 ...تس ی ن ریامکان پذ 

 گم؟؟؟ یم  یکه چ  یگرفت

 ...شمیحرفاش م  مات 

 داد یرو هم درس م طونیمرد ش  نیا

  ی حرف هاست که بتونم به راحت   ن یمرد مرموز تر از ا  نیا

 ارمیسر از کارش درب
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م  یاجبار سر   به نگاه خ  دمی تکون  رو  رهی که  رو   یاش 

 کنم یصورتم حس م 

 کشمی و هول کرده خودمو کنار م رمیگیم گُر

 ومده یاشه ،شما برو تا ن _ب_

 :ارهی صورتم م کیو سرش رو نزد زنهیم  یپوزخند

 ...ترسهینم ی بدون ُرهان از احد الناس نو یا_

 ...شهیحرکت ازم دور م  هیو با   گهیم  نو یا

به    ین یو س   دمیم   رونیرو ب  نم یس   یحبس شده تو   نفس

 شمی دست از آشپزخونه خارج م

به دست   ی گوش  ثم ی،م   ز یم  یرو   ی ن یمحض گذاشتن س  به

 اد یم  رونیاز اتاق ب

 بود یشرمنده داداش،تماس ضرور _
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و من موندم    دهی تکون م  س ی مهم ن   ی به معن  ی سر  رهان 

به ارث   یجبروت و غرور رو از چه کس   نهمهیبشر ا  نیا

 !بُرده؟؟

 ...کشهی جا سر م ه یرو شربت   وانیو ل  برهی جلو م  دست

توجه به هر دو    ی اما ب  کنمی رو حس م  ینگاه   ی نی سنگ

به    شم یم  ره یو خ  کنم ی حلقه م  وان یانگشت هامو دور ل

 ... رنگ ی نارنج عی ما

 رمیگیرهان سر باال م  ی خداحافظ  یبا صدا 

 خوبتون  ییرایبرم،ممنون از پذ  دی من با  گهیخب د _

و دستش رو به سمت رهان دراز    شه یاز جا بلند م  ثمیم

 کنه یم

 داداش  دنتی خوش حال شدم از د_

 گرده ی رهان به سمت من برم  نگاه
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 خدانگهدار دختر خاله _

که تموم وجودمو    یو با استرس   کشمیلبم م  یرو  زبونمو 

 :زنمیخیس از عرق کرده بود،لب م 

 ن یخدا نگهدارتون،خوش اومد_

م  رهیم  رهان  من  مرد  مونمیو  نگاه    یبا  هنوزم  که 

 کنم یخودم حس م یرو رو نش ی سنگ

ل   یب برم  یها  وانیحرف  رو  سمت   دارمیشربت  به  و 

 رمی آشپزخونه م

ظرف و مرتب کردن آشپزخونه  که ی از شستن چن ت بعد

  امی م رون یاز اونجا ب 

آشفته ام    یموها ون یم ی و چنگ کنم یموهامو باز م  رهیگ

 زنمیم
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و من مونده   رفتیمغزم رژه م  یرهان رو  یحرف ها   تموم

 !شروع کنم   دیبودم از کجا با 

ها  یچطور  م  یحرف  خورد  به  رو  زهرم  از  تر    ثم یتلخ 

 ...بدم

 ....شکنهیحرفام م  دن یبعد از شن دونمی که م ی ثمیم

 ...شهیم خورد

 و

 ...کنهی م رییتا آسمون تغ   نینظرش در موردم  زم  کال

 اره؟؟ ی قراره دَووم ب یمرد من چطور  و

 شه؟؟یدوباره سر پا م  یچطور 

 حرفا رو بهش بزنم؟؟؟  ن یا تونمیم  ییبا چه رو  اصال

باز   نقدر ی ا  تونمیم  یچطور   ش ییخدا نقش   ی خوب 

 کنم!؟؟
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  ی که رو  ی به اون  شم یم  ره یو خ  دمیم  رونینفسمو ب  کالفه

 ...لَم داده ونیزیتلو  یکاناپه جلو 

م  یرو  ی تلخ  لبخند  د   نهیش یلبم  حسرت   ن یا  دن یو 

 ...کنهی م ی نیدلم سنگ  یرو  بیروزها عج

 رم یآهسته به طرفش م  یقدما با

 ...ثمیم_

،    شی اما با نگاه سوال  شمیو منتظر جانمش م  ثم یم  گمیم

 ...هنوز اول راهه نی و ا  زنمیم یتلخند  دانهیناام

مبل روبه روش جا    یرو  زنمی هم گره م  یهامو تو   دست

 :رم یگیم

ها  خوام یم_ قبلش    یحرف  بزنم،فقط  بهت     هی آخرمو 

 خواهش ازت دارم

 ...نمی حرف هامو بب ر یتا تاث کنم یم  مکث
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اجزا صورتمو   یب   نگاه به تک  کنجکاوش،تک  اما  حس 

 کنه یَرسَد م 

 ...شنوَم یبگو م_

م  ی جد  نقاب م   زنم یبه چهره  نگاه    ی از چشما  رمیگیو 

 :زاللش

 ی که مقابل تو نشسته اون ساحل  ی ساحل  ن یا   قتایحق_

 س ین ی شناخت یکه م

 :گهی م  یو پوزخند صدا دار  پرهی حرفم م  وسط 

 تر بگو خا   دیجد  زی چ  هیکه معلومه، نیههه ا _

 [28.03.18 02:31] 

 !...ینوم

  د ی که با   یحس   نیجا... از ا   یقضاوت ب   نیاز ا  شکنه یم  دلم

 نطفه خفه اش کنم یتو   نجایهم
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 ...شه یسهم من نم گه یکه د یدوس داشتن  از 

و ادامه حرفمو به زبون   دم یدردناک گلومو قورت م  بغض

 :ارم یم

هم_ اول  بودم    نی از  مجبور  محدود شدنم  با  بودم...اما 

 عمل کنم  خوانی که خانواده ام م نجور یا

 که اونا دوس داشتن رفتار کنم و لباس بپوشم  نجور یا

 ...تحملم تموم شد  اما

 ذهنم زده شد  یجرقه تو  ه یتو   یخاستگار  با

  تیاز اون همه محدو   گهیبا ازدواج کردنم د  دیشا   نکهیا

 ...کنم اما نشد دا ینجات پ

که بد تر از خانواده    یبهم فهموند  رتیاخ  یبا رفتارا  تو 

 ی ام هست 

 ...اعصابمه  یهات،رو یری م ی ا کو ب یری که کجا م نیا
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 ...من اشتباه کردم پسر خاله  ثمیم

کلمه   نی که شکستم تا ا  دونهیم   یپسر خاله و ک  گمیم

 !رو به زبون آوردم؟

 :شمیو به سمت جلو خم م  کشمیم   یق یعم نفس

  شتر یاشتباه ب  یجلو   نجا یاز هم  خوامیاشتباه کردم و م_

 رم یرو بگ

 ...کنم یزندگ ینجور ی ا تونمینم من

برم، با    خوادیدوس دارم آزاد باشم،هر جا که دلم م   من

ه  یهرکس  بدون  باشم   داشته  مُراوده  دارم    چ ی دوس 

 !ی سوال و جواب

 تو حضم نشده اس  یموضوع برا ن یا و

 نه؟؟؟  مگه

 ...و نه متعجب  شهینه بُهت زده م ندفعهیا
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تر  فقط م  نیبا سرد    خ ی و وجود من    کنه ی حالت،نگاهم 

 ...نگاهش یاز سرما  زنهیم

م  ه یتک کاناپه  از  رو  خم   رهیگ یاش  جلو  من،به  مث  و 

 :شهیم

دختر بچه نادون،مگه    هیدست    چهی پس من شدم باز _

 نه؟؟

 ...شمیلحن حرف زدن متعجب م نیا از 

 کنم ی وحشت م شی الی خی و ب یخونسرد  نهمهیا از 

 نی_منظور من..ا _

رو  یمُشت   با جا    کوبه،یم   یعسل  زیم  یکه  از  هراسون 

 :پرم یم

... مگه شهر گسی د  ز یکه منظورت چ  یکرد  خود ید تو ب_

 ؟؟؟ یکن یخودم و خودت باز  ی با زندگ یهرته که بخوا 
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 ه؟؟؟ یبچه باز  ی زندگ مگه

 ...کنمی... به جون خودم که آدمت مکنم یآدمت م   خودم

 ی که خنجر  زنمیرو م  یحرف  ش یر یجبهه گ  نیاز ا  کالفه

 :به قلب هردوتامون  شهیم

داشتن   چی ه  نیب   نیا   یوقت_ دوس  و  نباشه    یحس 

 !م؟؟ی کن  یزندگ میخوای م یچجور 

 ...شهیم ره ینگاهش ت ی آن به

 دم ی که شکستن مَردَم رو با جُفت چشمام د بخدا

حس   به وجود  تموم  با  رو  کمرش  شدن  خم  که  خدا 

 ...کردم

 ...ندازهیم  نییکه مقابلشم و سر پا  ی از من رهیگ یم  نگاه

  ف یواسه اون لحظه توص  تونمی که م  هیتنها واژه ا  سکوت

 کنم
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که مث خوره به جونم افتاد که مبادا بازم حرفمو   یسکوت 

 قبول نکنه 

م  یب بلند  جا  از  چنگ  شهیحرف  کالفه  موهاش    یو  به 

 :زنهیم

وقت _ هم  نظرمن  ادامه   ی احساس  یباشه...به  نباشه 

 مکنه م  ریغ یزندگ

بلند خونه    یو بعد از برداشتن کُتش،با قدما   گه یم  نو یا

 کنهی رو ترک م

 [29.03.18 00:46] 

      انت یاز جنون تا خ      

#part85 

تو   یبعض بوکس  پنجه  زدن  مثل  ها  دهن    یحرف 

 ...طرفته
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  ن ی...فقط ا یو نه فک جا به جا شده ا  هیظاهر نه خون  در 

 ...و قلب هم جابه جا شهیدلِ که خون م 

به خاطر     یو گاه   یش یله و لَورده م   ن یبا برخود ماش  ی گاه

 ...طبقه ستی ب  هیسقوط از 

حس ها   نیهم   قا یحرف ها دق  ی بعض  دنیبا شن   یگاه   اما

 ...ی کنیجا تجربه م  ه یرو باهم 

  ی جون  گه یتو رو که د  زنهیم  ن یحرف اونقد به زم  ه ی  ی گاه

 ...یبلند بش  یکه بخوا مونهیتن نم یتو 

 ...مث حال االن من  قایدق

 سَرم  یکه پُتَک شد رو یت یواقع دن یاز شن شکنم یم

 ...زد به عمق وجودم  ش یکه آت  یقت یحق

م  رهیم   ثمیم من  خراب   مونمیو  حال  گر  یبا   بانم یکه 

 ...شده
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لعنت   نیا م  یبغض  م  اد ی باال  آ  بستهی و  و  نفسمو    ا ی راه 

 هست؟؟؟   ییخدا

 نه؟؟؟ی که حال االنمو بب هست

 نه؟؟؟ یرو بب میچارگی که ب هست

که    س ی ن  یبا تموم وجود شکستم و کس   نهی که بب  هست

 !به داد دل داغونم برسه؟؟؟

 ...زمیر ی و از ته دل اشک م ذارمی زانوم م یرو سرمو 

 ...رو یهمه بدبخت  نی ا  زنمیم زجه

 ...رو یکس  یب  نیا زنمیم زار 

 ...که من بد نبودم  بخدا

 !دم؟؟؟یکه دارم م   ه یچه تاوان نی نبودم و ا  بد

 !ره؟؟یگیکه خدا داره از من م  هیامتحان چه
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 ...ده یبهم دست م یهام حس خفگ   هیشدت گر از 

 تو رو؟؟؟  ی ب  یروزها نی ا نم یو نب رمی بم  شهیم ی چ

 !روزگار؟؟  فیکث   یباز   ن یا  یچشم ببستم رو   شه یم  ی چ

 خداااا؟؟؟  شهههه یم ی چ

از    جهینت   یاما ب  ادیتا نفسم باال ب  کشمی به گلوم م  یدست 

م بلند  هوا  یصدا  دنیشن   شم،بایجا  دلم  قدم    یبارون 

ز  م   ریزدن  رو  بارون  تنهاکنه یشالق  و   یی...دلم خلوت 

مخوادیم دلم  بگ   خوادی...  ختم  ا  رمی مراسم   نی واسه 

 ...احساس نو شکفته که ناجوون مردانه پَرپَرش کردن

 ...زنمیم  رون یو شالم از خونه ب وِر یبرداشتن پول  با

 ی و با قدمها  کنمیفرو م   ور یپول   یها  ب یج   یتو   دستامو 

 ...شمیَرد م یزیی پا یبرگ ها ی آروم از رو

 ...پوچشون  ی احساس ها یرو ذارم یم  پا
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نزد  چه ا  یک یشباهت  دارن  من  زردِ   ی برگها  ن یبه 

 ...یزییپا

  ...یدل شکسته و محروم از زندگ  هردو

 ... افتاده و لگد مال شده هردو

 ...یزندگ نی به ا لعنت

 ...یچارگیاحساس و ب نی به ا لعنت

 ... با چنگ و دندون نگه دارم مو یزندگ تونستمی م کاش 

 ...دمی چش یطعم زن بودن و مادر شدن رو م  شدیم  کاش

 :شهیذهنم مرور م  یگذشته تو  خاطرات 

 م؟؟؟ینظرت چنتا بچه داشته باش به  _ثمیم

ا   خندم یم با ژست مردونه    بیمرد عجول که عج  نی به 

 بُرد ی اش دل م
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عجول   یییی وا_ بر  ی توچهقدر  و    م ی!بذار  خونه  سر 

 ...نی واسه خودت برنامه بچ  مون،اونوقتیزندگ

 :کنهی و کنار گوشم زمزمه م ده ی به دستم م یفشار 

م_ م  م،امایریاونم  دختر  من  ها  باشم    ه یخوام، یگفته 

مث   معصوم  و  خوشگل  دختر 

 ؟؟ یمامانش...هوووم؟؟موافق

 ...مَرد  ن یا یی پروا  یاز  ب  گزم یزده لب م خجالت 

گونه    ی اشک رو  یخاطرات تلخ،قطره ها  نی ا   یآور   اد ی   با

 شهیام َروون م

 ...میدرمورد بچه مون هم صحبت کرده بود یحت   ما

اما حاال   میبذار   ا یو اسمش رو در   م یار یدختر ب   ه یشد    قرار 

 ؟؟؟ یچ

 د؟؟ یچرخ ینجور یچرخ روزگار ا چرا



831 
 

 !چرخه؟ ی م  خوادیما هرجور که دلش م   لیبرخالف م   چرا

 م؟؟یبرقص دی ما با زنه یکه م یبا هر ساز  چرا

 ...روزگار متنفرم  نیکه از ا  آخ

 ...رحم ترش یب یرحم و آدما  یب  یای دن نیا از 

 ندازم یبه اطرافم م  یو نگاه  نمیش یم  ی صندل یرو

خ   یتو   اونقدر  و  متوجه    ال یفکر  اصال  که  بودم  غرق 

 ...دمیرس هیبه بام هاشم یچه زمان شمینم

با اشک هام قاط   یو قطره ها   رمیگی باال م  سر  ی بارون 

برخورد بارون  به صورت پُر از    هیو چه حس خوب  شهیم

 ...اشکم

گوشم    ی هاقهقهه   یصدا به  پسرا  و  دختر  مستانه 

 ستم؟ یاونا ن یکه چرا جا  خورمیو من حسرت م  خوره یم
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با م  چرا تو   ثمی االن  بارون    ریز   گهیدست همد   یدست 

 م؟؟یزنیقدم نم

 تنهام؟؟  چرا

م  نیا داغونم  ها    شم یآت  ی لعنت  یچراها  نی...اکنه یچرا 

رو  زنهیم ناتوان سر  من  م  ی و  دلم    ذارم یزانو  حال  وبه 

 ...زم یر ی اشک م

م  ثم یم نسبتا  آروم  یمنطق   شناختم،پسری رو  بود    ی و 

 منطق و زور گو بود یدرست برخالف رهان که ب 

احساس   مطمئنم بهش  گفتم   که  کنار   یحاال  ندارم، 

 ..بودنش شک کرد ثمی به م د یکه اگه نکشه با  کشهی م

گوش  یباصدا نگاه  ی ،ب یزنگ  اش   ی حال  صفحه  به 

هاا  ندازم یم نم  یما قطره  متوجه    یبه خوب  ذاره یبارون 
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م وصل  رو  بشم،تماس  صدا  کنم ی اعداد  محکم   یکه 

 رسه یروزهام،به گوشم م نیفرشته عذاب ا

 ؟ یخوب_

 ...دمیلرز یو من داشتم از سرما م  ی خوب دی پرسی م  ههه

 ...از حد لباس هام  ش ی ب  یس ی از خ  فم یتن نح  رهیگیم  لرز 

 شهیجوونا بلند م   یخنده ها  یصدا دوباره 

 :کنمیسکوت و بعد منفجر شدنش رو حس م   هیثان چن

 شب؟؟ نوقتی تو ا  ییکجا_

رو   خوام یم سرم  انگار  اما  توچه   به  ظر  یبگم    فم یتن 

 کردی م ی نی سنگ

م  یرو  زبونمو  جمع   کشمیلبم  نداشتمو  توان  تموم  و 

 کنم یم

  رم بردار _ست از س _د_
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 :دهیپرده گوشمو خراش م ادشیفر یصدا

 ؟؟ یلعنت یهست یکدوم گور  گمیم_

ا  گزمیم  لب خراب  ن یاز  وجودمو   یحال  داشت  که 

 سوزوندیم

 وجه نداشتم   چی هاش رو به ه اد یداد وفر   تحمل

 :زنمیبار اسمشو صدا م نیاول یبرا

 ...رُهان_

  ه یپشت خط چن ثان  قینفس عم  دنیرهان و کش   گمیم

 ...کشهیطول م

  ی که آروم اما حرص   کنه ی رو حس م  میکنم اوج ناتوان  فک

 :زنهیلب م

 ساحل؟  یی کجا قا یاالن دق_

 [30.03.18 00:53] 
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 !شه؟ یکم نم  یلرزش لعنت   نی و چرا ا  ییکجا  پرسهیم  ازم

 :ذارم یهم م  یو پلک رو دم یم  هیتک  مکتیبه ن سرمو 

 ه یبام هاشم_

 وقت شب؟ نی ا یکن ی اونجا چه کار م ی لعنتد _

 :رمیگ یو مث بچه ها بهونه م  دمیگلومو قورت م بغض

 ...ندارم یخونه ا   گهی کجا باشم؟ من که د د یخب با _

 ...رهیو م  ذاره یم  تنهام

 ... شمیم شه یو من تنها تر از هم  رهیم

مرد سنگ دل   ن یحرف هارو به ا   ن یچرا دارم ا  دونمینم

 زنم  یم

 ست ین شی ب ی ونیهز کنمیحس م   اما
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 :شهیکالفه اش بلند  م یصدا

و    امیاگه ب  یعل   یوال  ام،بهی تا ب  یخور یاز جات جُم نم_

 ارم یاز روزگارت در م  ،دمار یستین نمیبب

 !گم؟؟؟ یم  یکه چ  یگرفت

ا   حس  با  زدن  رو   نیحرف  مغرور  و  خودخواه  مرد 

 :گمیلحن م نی نداشتم...فقط با آهسته تر

 ...که برمرو ندارم  یی جا _

 ...جمله و بعد قطع تماس  هی  نیهم

تو   یگوش خ  ذارمیم  ور ی پول  ب یج  یرو  به    شم یم  ره یو 

 ...بام یرو اد ینسبتا ز  تیجمع

  ک ی اما نه اونقدر نزد شهیم کم ینفره پسر نزد 4جمع  هی

تا حد م  ی ،فقط  ب  یبه راحت  شدیکه  رو    نشونیمکالمه 

 ...د یشن
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 :گهی م  زد یجلف تر  م  هیکه نسبتا به بق یپسر

 بغلم کوچولو  ا ی!بیس یخ  یجوووون چه جوجو _

 ی ک ی  یمزه و بچگانه ،صدا  یلحن ب   نیبه ا  خندند یم  هیبق

 :شهیاشون بلند م  گه ید

اون وقت با    شه یم   دا یکس و کارش پ  ا،االن یوِل کن س _

 ...هااا،از من گفتن بود داداش  یش یم  ی کی آسفالت 

 کردم ی هم حس م  فاصله نیرو از هم پوزخندش 

موقع شب    نیداداش،اگه کس و کار داشت که ا   ی خ  یب_

 !پالس نبود نجا ی اون هم تنها،ا

کرد که من داشتم   انیرو ب  یقت یپسر جلف حق  ن ی...ا  آره

 ...کردمی باهاش دست و پنجه نرم م

 ...نفر 4به همون جمع  شمی م  رهیو خ کنمی کج م گردن

 ...به دختر داشت  یادیهمون پسر جلف که شباهت ز   به
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مردانگ  پس  و  مرام  رفته  غ   ؟؟ یکجا  و   رتیکجاست 

 ؟؟ یناموس پرست 

  ی ن یبه ماش  شمیم  رهیو خ  کنم یحواله اش م   ی شخندین

 ...ومدیسمت م  نی به ا یی که با سرعت باال 

 :شهیجمع بلند م  یصدا

 !ینی اوه چه ماش_

 !که  س ین  نیماش ی اوووف دمش گرم لعنت_

ا_  فی مال من بود صدتا دوس دختر رد  نیماش   نیاگه 

 !کردمیم

که دود    یجور   زنهیپام ترمز م   یرنگ جلو   ی مشک   نیماش 

 شه یاز لنت ها بلند م

 ...کنهیم  ی نی و مات اون جمع ،روم سنگ رهیخ  نگاه
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و رهان   ال یو قامت دان  شهیباز م  ن یدوطرف ماش  ی ها  در 

 شه یم  دهید

بلند    ی که هراسون با قدما  شه یم  ده یکش   ی به رهان  نگام 

 :ره یگی بازوم م ریو دست ز   ادی به سمتم م

 میپاشو بر _

 !می ازش بپرسم که قراره کجا بر   تونمیو من نم  میبر  گه یم

م  ی کرِخت  با بلند  جا  قدم   شمی از  چن    شتریب  یاما 

بودم که زمزمه   به   یبرنداشته  نفره  همون جمع چهار 

 :رسه یگوشم م

ماش اااایب_ تا  پاش    د،جون ید   نو ی...دختره  و  دست  به 

 ...اومد
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ا  شوک  از  م  ن یزده  درهم  اخم  چه    کنم،مردم ی حرف 

م قضاوت  محکوم   کنندی ناعادالنه  بدبختانه  چه  من  و 

 !...به گناه نکرده شمیم

و حال    شهیم  شتریبازوم ب   ی رهان رو  یدست ها  فشار 

 ... من هر لحظه خراب تر

و به طرف پسره هجوم    شهی حرکت از من جدا م  ک ی  با

 :بره یم

  ؟؟؟ یزد یدوباره بگو چه زر _

 نم؟؟ ی بیو من چرا همه رو تار م شنیم  قه یبه  دست

باز و بسته م  چن انگار آسمون و    کنمیبار چشمامو  اما 

 ...دنی چرخیآدماش داشتن دور سرم م 

م  دستمو  سرم  آن   رم یگی به  به  تار    دمید  یجلو   یو 

 ...شهیم
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 :شنوَمیم  ک یرو از نزد  ال یدان یصدا

 حالت خوبه؟ _

 ی نرم  ی جا  یکه تو   شمیو منتظر سقوطم م   بندم یم   پلک

م آخر  ام ی فرود  م   ی حرف  ن یو    اد یفر  ی،صدا  شنوم یکه 

 ...زنهیکه رهان رو صدا م الهیدان

 [30.03.18 13:54] 
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 رُهان 

 یی لب ناسزا  ری و ز   کنمیهامو دور فرمون مُشت م  دست

 کنمی جماعت احمق م  نیبار ا

  ی به دخترک  رهیجلو،خ  ی  نهییلحظه از داخل آ  هی  یبرا

 ...بُبرد ی که لرزش بدنش،روح از تنم م شمیم

 :دوزم یم  الی و نگاهمو به دان گمیم  ییخدا ا ی کالفه



842 
 

ا _ کجا  ن یآخه  رو  کشون  عروس  شب  دلم    ی وقت 

 !بذارم؟

 :گردهیسمت عقب برم به

   ه ی به راست،اونجا    چ ی،بپیرو که َرد کرد  یچهار راه بعد _

 درمانگاه مجهزه

 میبر کشهی طول م  ی لیخ  مارستان یب  تا

 دم یپدال گاز فشار م یو پا رو دمی تکون م  یسر

وس  و از اون عر  شهیباز م   اد،راهی ز   یبعد از بوق ها  بالخره

 ...کنمیم  دای نجات پ ی کشون لعنت

رو  با ساحل  به  م  ی استرس  نگاه  دلم   کنم یتخت  و 

 ...فی دختر نح نیا  یبرا سوزهیم

راه   اما ا  یخدا شاهده  به   ینداشتم و گرنه راض  نی جز 

 ...ستمیحال و روزش ن نیا
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  دونم یکه م  نی با ا  نم یبی حال بدش رو م  ی وقت  ره یگیم   دلم

 ... حالشم  نیخودم مَُسبب هم

کنار    یصندل   ی و از رو  زنمیم   شونمیپر  یبه موها  یچنگ 

 شمی تخت بلند م 

 :رسهیبه گوشم م  ال یدان یصدا

 ...شکننده اس  یلیمعلومه خ _

م  د یتاک  به تکون  سرمو  پرستار   دم ی حرفش  با    یکه 

 :شهیدستش ،داخل اتاق م  یسُرنگ تو 

خاطر فشار    نش،بهیببر   نیتونی سِرومش که تموم شد م_

حواستون به حالش   یل یکرده،خ  دایفشار پ  ،اُفتی عصب

 ...باشه
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و    ره یو پرستار بعد انجام کارش م  میگیم  یهردو باشه ا  

م  دان  مونمیمن  باز    ی ال یبا  هم  از  هنوز  هاش   اخم  که 

 ...نشده

و اخم    ی به چهره جد  ره یو خ   دارم یبه سمتش برم  ی قدم

 :شمیدرهمش م  یها

نداشت _ بذارم  ک  یتوقع  فوکول  هی ه  من   یجوجه  واسه 

 !کنه!مگه نه؟ یبلبل زبون

 :دهیهم فشار م ی هاشو رو لب

...ارازل اوباش  نم یب  یازت م  دی جد  یها رفتار ها  یتازگ_

پرونده    ی که خوشبختانه تو   ی نداشت  یابونیخ   ی ریو درگ

شد،چ ثبت  جناب    گهید   زیات  بشه  اضافه  مونده  ام 

 ؟ یانیک

 :کنمی توجه به حال و روز ساحل،صدامو بلند م یب
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 ی بذارم درمورد ناموسم هر زر   یتوقع داشت   ید لعنت _

عرضه   یبزنه؟! نه داداش،هنوز اونقدر ب  خوادیکه دلش م 

بخواد نگاه چپ به ناموسم   ینشدم که کس    رت یغ   یو ب 

وال به  ب  یعل  یبندازه...  ساحل  رو  یاگه  رو    ی هوش 

نم ها  آوردم یمسرشون    یی دم،بال ی د یدستت  مرغ   ی که 

  ز یساحلم عز    فیح   ی...ول نکن   هیآسمون به حالشون گر

 ...تر بود واسم

 :رمیحرف به سمت در اتاق م   یکه ب دهی تکون م  یسر

م _ بهش   ص یترخ  یکارا   رم یتا  بدم،حواست  انجام  رو 

 ...باشه

نم  گمیم   نو یا جواب  منتظر  طول    یقدما   شم،بایو  بلند 

مغزم   یجوون رو  یاما نگاه دخترا  کنم یم  ی راهرو رو ط 

 ...رهیرژه م
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پذ  به کارا   رمیم  رشی سمت  مشغول    صش یترخ  یو 

 ...شمیم

م  سرم درد  از  ضرر   دیترکیداشت  برام  مسکن  اما 

  دم یآب باال م  ی آرام بخشم رو ب  ی داشت،چنتا از قرص ها

 ...شیبه چن ساعت پ رهیو فکرم م

ب  امروز  ا   شترینتونستم  حالش   یخبر  یب   یتو   نی از  از 

کردم که پا   یدست و پا بزنم،هرجور شده خودمو راض 

 ...ی اون خونه لعنت  یبذارم تو 

 ...بود  ن یکه عشقم با برادرم همنش  یا خونه

 ...حال خرابش دن یعذاب بود د  برام

 ...و بس  دونستمی که علتش رو فقط من م  ی سکوت   دن ید

 ...یدل لعنت  ن یا یشد رو  یدنش،مرهم یهرحال د  به
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وجودم    یتو   یکه برگشته بودم خونه،دلهره بد   یوقت  از 

 ..کردینشسته بود و هر لحظه حالمو بدتر م 

ن  گهید شن   اوردمیتاب  با  اما  گرفتم  اشو  شماره    دن یو 

شدم،معلوم    یچن نفر ،عصبان   ی و خندها  فیضع  یصدا

  ابون ی خ  یشب تو   نوقتیاز خونه اس اما چرا ا  رونیبود ب

 !بود؟

هاش    ون یهز  دن یاما با شن   دم ی کردم و بهش توپ  ی قاط

 ...حالم خراب شد

،شوک   دمیبار اسمم رو از زبونش شن  نیاول   یبرا  یوقت

 ...زده شدم

  کی   نیقشنگ گفت رهان و دخترک  ندونست با هم  چه

 ...کنه یدلم برپا م  یتو  یی کلمه چه غوغا 
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شدم   رهیگفتم همونجا بمونه و بعد از قطع تماس،خ   بهش

 کنجکاو  ال یبه دان

برو ماش_ پارک  نو یپاشو  دنبال    م یبر  دی با  ار یدرب  نگی از 

 ...ساحل

ا  شهیم   متعجب فرصت  نم  نو یاما  بخواد    دمی بهش  که 

 کنه چم یسوال پ

هوا   یکه رو  کنمی به طرفش پرتاب م  نو یماش  چیسوئ  فورا

قدما  قاپهیم با  م  یو خودم  اتاقم  به  سمت  تا    رمیتند 

 ...لباس هامو عوض کنم

اون    یرو  فشیو نح   سی تن خ  دنیبود د  یلحظه بد   چه

 ...ی لعنت  مکتین

ز   یوقت به   ریدست  لرزش بدنش ترس  انداختم  بازوش 

 ...جونم انداخت
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داغون   ینجور ی دختر اومده که ا  نیسر ا  یی چه بال   مگه

 ...شده

م  سواالت کنار  هاشو    زنم یذهنمو  جواب  وقتش  به  تا 

 ...رمیبگ

حرف اون پسره،آمپر چسبوندم،گُر گرفت   دنیباشن  اما

 ... جاش ی وجودم از قضاوت ب

 حق نداشت در مورد ناموس من نظر بده  چکس یه

 کس حق داشت به ناموس رهان نگاه چپ بندازه  چ یه

... 

 حواله صورتش کردم   یبرداشتم و مشت زی سمتش خ به

  یسع   ی لینبود...دوستاش خ  شی ب  یمن جوجه ا  دربرابر

  ی جلو دار منه روان  یمنو ازش جدا کنن اما کس   کردنیم

 ...نبود
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  ی رو  هوشیساحل ب  دن ی د  ال،و یدان  اد یبه محض فر  ی ول

 الیو به سمت دان   ی از مردک عوض  شمیدستاش،جدا م

 ...کنمیپرواز م

به    رهیو خ   کنمی،چشم باز م  فشیضع  یصدا  دنیشن   با

 شم ینگاه مات و گنگش م

 :زنمیلب م آروم

 ؟یبهتر_

م   اما عکس   شهی جوابم  قاب  به  تلخش  نگاه  و  سکوت 

 ...اتاقم وار ی د یبزرگ رو

 :شمیاز جا بلند م کالفه

 صدام کن یالزم داشت  ی زیچ رونم،اگهیمن ب_

 [31.03.18 14:11] 
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نم  ی جواب  بازم دلگ   ده یبهم  من  ا  ریو   یتوجه   ی ب  نی از 

 ...کنمی و اتاق رو ترک م  کشمیم ی،پوف کالفه ا

که سرش   خورهیم   ی الی محض بستن در نگاهم به دان  به

 لب تاپ بود یتو 

 :رمی آروم به سمتش م  یقدما با

 سفارش بده  ی زیچ  هی پاشو واسه شام _

م   سر چشما   رهی گیباال  با  خ   یو  چهره    ره یروشنش  به 

 شهیو اخم آلودم م  یجد

 !؟یکه اعصاب معصاب ندار  یباز ضدحال خورد هیچ_

م  انگشت مقابلش  امو  تحکم  رم یگ یاشاره  با  که    ی و 

 :زنمیمخصوص صدام بود ،لب م

رو_ پا  خط    یخواهشا  اعصابم  ناجور  که  نذار  دُمم 

 !گم؟؟یم  ی که چ  ی ه،گرفتیخط
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  ی که رو  یشخندیو بعد با ن  شهیم   ینگاهش طوالن  یکم

 :شهیلبشه  از جا بلند م 

واسه    یفکر  ه ی   ،خودتیپان  شیبرم پ   دیشب با من ام_

 شام بکن 

  ی ریواسه دلگ  ییجا  گه یبود که د   ریاعصابم درگ  اونقدر 

 نباشه  الی دان لیدل  یب

باز _ ن  یبچه  م   ار،خودت یدر  حالمو  از  یفهمی که    هی ! 

باز  بچه  د  ی ایطرف  طرف  از  و   ی زندگ   نی ا  گهیساحل 

 درد هام نباش  یرو یدرد  گهی تو د ،خواهشایلعنت

 :شهیم کم ینزد  یقدم

  یدلخور   ریبگ  ادی   یول  ستمی ن  یمن اهل قهر و بچه باز _

 !ی نکن یرو ،سَر من خال   گهید  ی کیاز 
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دنبال   میبر  میبخوا   نکه یباشه قبل از ا  ادتی اگه    بعدشم

پ  برم  امشب  بود  ،قرار  و    ،پسیپان   ش یساحل  قهر 

 !سیدر کار ن یدلخور 

تو توجه کنم تا حاال    یبه حرفا و کارا  خواستمیاگه م  که

 میکرده بود ی هزار بار قهر و آشت

م  یدست  ام  شانه  کمرنگ   زنهیبه  لبخند  لبش    یرو  یو 

 :نهیش یم

که    دم یوجودت د   یتو   یداداش....اونقدر مرام و مردانگ_

...فقط حواست به  امی،بیریبخوام پا به پات تا هرجا که م

 عطش وجودت باشه که کار دستت نده 

 ...مث برادر  قیرف ن یاز داشتن ا برم یم  لذت

 :زنمیموهام م  ونیم  یچنگ 
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دارم که   یروزا اونقدر تنش عصب  نیشرمنده داداش،ا_

درکم   ی اعصاب   گهید که  حالم  خوش  اما  نمونده  واسم 

 ...یکن یم

 :دارهی برم ز یم یو لب تاپش رو از رو شهیم  خم

ن_ مهم  که  دختر   س،فقطی گفتم  اون  به  حواست 

کن   ی نداره،سع  ی خوب  ی باشه،معلومه که اصال حال روح

  نشه ادتیهاتم   ،قرصیبه اعصابت مسلط بش  یبتون

ب  ممکنه نتونم  دوروز  تا  درگ  امیکه  بعدش    ه ی  ریچون 

پ کار   دهیچی پرونده  اگه  بازم  اما  زنگ    ،بهمیداشت  یام 

 بزن

 :زنمی به شونه اش م ی آروم ضربه

 ...یکنارم  نکه یممنونم ازت از ا_
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و بعد   دمیسفارش م   چه یدو پُرس ماه   الیاز رفتن دان  بعد

ا چن  فرستادن  همکارا  ل یمیاز  سمت   ی به  شرکت،به 

 ...ساحل رو براش ببرم یتا غذا رمی آشپز خونه م

فکر   نیو به ا  دارمیبه دست به سمت اتاق قدم برم   ین یس

استراحت کرده و    یموقع به خوب  نی تا ا  گهیکه د   کنمیم

 ...شدنشه تیاالن موقع تقو 

 ، شمی وارد اتاق م  ی تقه کوتاه با

 ...کنمی نگاه م شی تعجب به همون ژست قبل با

 ...به همون قاب عکس بود ره یخ  هنوزم

س   ی عکس  ،خ   گار یکه  خورش  ره یبه دست  غروب    د یبه 

 ...بود یماسه ها مشغول باز   یرو یبودم و دختر بچه ا
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پشت   نکهیخودش بود اما به خاطر ا  یبچه،کودک  دختر

  ن یو از ا   شهینشسته، چهره اش شناخته نم   نیبه دورب

 ...راحت بود المی بابت خ

نزد   یب س  شمیم  کشیحرف  رو  ینی و    ی پاتخت  یرو 

 :ذارمیم

 پاشو غذاتو بخور _

  ن یو ا  ده ینشون نم  یعکس العمل  چ ی مقابل حرفم ه  در 

 کنه یم  یمنو عصبان 

 شه یبار تکرار م ه یحرف فقط   هی_

 ...دوزه ینگاه خمارش رو به چشمام م  نبار یا

که داشت با روح و    ی نگاه...نگاه  ن یاز ا  رهیضعف م  دلم

 کرد ی م یروانم باز 
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م  به خم  بازو  شمیسمتش  دست    فش یظر  یو  به  رو 

 :رم یگیم

 دختر خوب غذاتو بخور   هیپاشو مث  _

صدا  خورهی م  ی تکون بلند  ی وبا  گونه   ینسبتا  اعتراض 

 :گهیم

  یبه کمک توئه لعنت   از یرو به من نزن،ن  فتیدست کث_

م دلم  ا   رمی بم  خوادی ندارم،اصال  و  تو  دست  از    ن ی که 

 راحت بشم  یلعنت  یزندگ

شن  ی چ   دم ینفهم از  که  جنون   دنیشد  به  مُردنش 

 ...دمیرس

ا  داغ  و  نم  نی کردم  به جونش    دونستیدختر  که جونم 

 ...وصله
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فر  قهی  زنمیم  چنگ حنجره  ته  از  و  رو   اد یلباسش 

 :کشمیم

رو،کار _ دهنت  اون  رو  یبببند  اون  رو   ینکن  سگم 

 ی ن یبب

 ...شمیو ماتش م ده یبه نگاه ترس رهیقرمز خ یچشما با

رو  مردمک  اجزا  ی چشمام  تک  صورتش    یتک 

 ...چرخهیم

دن  نیا بچه  خبر    یای دختر  خودش  و  بود  من 

پا  مُردمینداشت...م  به  خار  م  ن یا  ی اگه  ،   رفتیدختر 

 !زد؟یاونوقت اون حرف از مُردن و رفتن م

به اعصابم مسلط    کنمیم   یو سع   کشمیم  یق یعم  نفس

 ...بشم
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و قاشق چنگال    کنمیلباسش جدا م   قهیدستمو از    آروم

 :رم یگیرو به سمتش م

بعد جر_ و  بخور  رو  اول   انیغذات  از  واسم  رو  امشب 

 !ی کنیم  فیتعر

  باشه؟

که   ی از ترس  رهیگیو دلم م   ده ی تکون م  یسر   مظلومانه

 ...چشماش لونه کرده یتو 

 امو ی که دن  ی از من نترس... از من  ی بگم لعنت   خواستم یم

 ...نترس زمیر ی به پات م 

 ...ن یفقط عاشقتم هم من

برا  هی کار   یعاشق که  آوردنت مجبوره هر    ی به دست 

 ...بکنه
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و    کنمی روشن م  یگار یحرف ها ،س   نیهمه ا  یبه جا  اما

 ...دود ی به حلقه ها شمیم ره یخ

 [01.04.18 01:54] 
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 ثم یم

 ...نقطه اس ه ینگام به همون  هنوز 

  ی بارون   یچشما  دنیبار با د   ن یاول   یکه برا  یی جا   همون

 ...رو باختم نمیو صورت معصومش، دل و د 

عمر برام دختر    ه یکه    دمیدی رو م   یبار دختر  نیاول  یبرا

 کرد  ریینگاه نظرم تغ هیخاله بود اما با  

در    زدهیس  ادمه ی   درست پ   3به  که    شیسال  بود 

 ...میاومد جان یبه ا  ح یواسه تفر  ی خانوادگ

 ا بزنمنهار صد یبهم گفت برم دخترا رو برا مامان
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پرتگاه    یافتاد که لبه    یاما از دور چشمم به دختر  رفتم

 ...گرفته بود  ی رو به باز   شونشیپر  یو باد موها  ستادهیا

ب   نیاول  یبرا رو  ساحل  م  یبار  د  دمیدی حجاب    دن یو 

 ...تاب کرد  یقشنگش دلمو ب یموها

کوچ  یآروم،ب  یقدما  با   جاد یا   ییصدا  نیتر  کیاونکه 

  کنم به سمتش رفتم

  م یدل لعنت  یتو   یزیانگار چ  ش یاشک   یچشما  دنی د  با

 ...تکون خورد

متوجه    ی ایدن  ی تو   اونقدر  اصال  که  بود  غرق  خودش 

نگاه کردم    ر یدل س  ه ی  نکه یحضور من نشد و من بعد از ا

  ی رو ،با همون قدما  ه یحاش   ی دختر خاله مظلوم و ب   نیا

 ...آروم راه اومده رو برگشتم
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 ی چشما  یرو کنار اون پرتگاه و تو   یزیچ  هی  ار نب یا   اما

 ...دخترک جا گذاشته بودم

فهم  ی دل ها  بعد  تکون   ن یا  یبرا  دم یکه  خاله  دختر 

 ...خورده

رو تجربه    یادی ز   یکه دوس دختر و سکس ها  درسته

کس  واسه  دلم  وقت  هبچ  اما  اما   دهینلرز   ی کردم  بود... 

 کرد یاوضاع فرق م  نبار یا

دل و    بیافکارم و عج  یشد سوژه    ی ساحل نام  نبار یا

 ...فکرمو به خودش مشغول کرده بود

  ی م   قیرفتار ها و کارهاش دق  یرو  شتریاون به بعد ب  از 

ا  و  ت  نیشدم  نگاه  از  وروجکم   نیب  زی کارم  مونا،خواهر 

 ...دور نموند
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  ی لیجاها کمکم کرد اما  نظر مامان و بابا خ  ی لیوخ  دیفهم

 ... هستن  یواسم مهم بود و مطمئن بودم که ناراض

 برعکس رهان بودم،  من

  یکه درست  یآدم منطق   هی

 بود  لیحرف ها و کارهام زبون زد فام 

کردن    ی واسه راض  شد یم  یمورد پوئن مثبت   ه ی  ن یوهم

 ...مامان و بابا

کرده بودم اول مخالفت   ینی ب  شیکه پ نجور ی هم درست

 ...کردند

اما پدرش نه...   هیخود ساحل دختر خوب  گفت یم  مامان

پ  نی بهتر   گفتیم تو  واسه  من    شهی م  دا یدختر  دل  اما 

سُر  هی   نیهم  یبرا و    دهی دختر  اون  از  بهتر  وگرنه  بود 

 ...سر داشتم  ریخانواده اش رو ز 
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به خواستگار   شونی با حرف هام راض  بالخره  یکردم و 

 ...میتساحل رف

 ی از قبل تو   شتریکه ب  یبود...دختر خوب و محجوب  خوب

دلم جا باز کرد و من خشنود از انتخابم به فکر مراسم  

 ...افتادم ی عروس

ام رو    یزینشده تموم برنامه ر   ی نی ب  شی پ  ی اتفاق ها  اون

خراب کرد اما باز هم به خاطر دل خودش با هزار دنگ و  

اون تصادف   ی فنگ مراسم عروس رو گرفتم که بعدش 

 ...رُخ داد ی لعنت

د  ی تصادف اون  از  بعد  مظلوم    گهیکه  اون دختر  ساحل 

 ...نشد میقد

کرد اما   یم  یخوب بود...خوب ازم پرستار   ی لیخ  اولش

 ...ش بودمبه مرور شاهد عوض شدن اخالق و رفتار 
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و شد    یلیخ و   هیزود رنگ عوض کرد  ساحل خودسَر 

 ...لجباز 

کل من    رفت،بهینم  ادش یمن از    ی داروها  می که تا  یدختر

  ی رو فراموش کرده بود و دنبال خوش گذرون   تمیو وضع

 ...خودش بود

پاهامه   تیبه خاطر وضع  دی صبر کردم...گفتم شا   ی لیخ

ق زد تموم  حرف از طال  یاما وقت  ره یگیکه داره بهانه م

 ...کرد دی رو نا ام دم یام

دختر بچه    هیبا حرف    شهیصبر کردم...گفتم مگه م  بازم

 !؟رمیبگ  میتصم

خواسته اش رو بگه    ل یهفته بهش فرصت دادم تا دل  هی

انگار تصم ا  ی جد  مشی اما  از  تا    ن یتر  حرفا بود که الم 

 ...نزد  یکام حرف
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به    ی کردم زودتر خوب بشم تا بتونم سر و سامون  ی سع

 ...آشفته بدم  ی زندگ نیا

با دقت   ارم یرو به دست ب  میتونستم سالمت   نکه ی از ا  بعد

 گرفتم نیذرب ر یرفتار هاشو ز  یشتریب

د  اما انگار...با  نه  انگار  ها   دنی بازم  ب  یرفتار  و    ی سرد 

ب  تشیاهم روز   گرفتی م  شتری،دلم  به  روز  و فاصله ها 

 ...ومدی از دستم بر نم یکار  چ یو ه   شد یم ترش یب

گرفتم که با هاش صحبت کنم تا    میامروز تصم  بالخره

گره کور باز بشه اما با حرف   ن یبلکه ا   میمشاور بر  ش یپ

 ...که زد شوکه شدم یی ها 

دختر شده    هی  چه یمدت باز   ن یممکن بود که تموم ا   مگه

 باشم؟؟؟ 
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وزندگ  یعنی خونه  اون  از  نجات  واسه  فقط    ی منو 

 خواست؟؟ یم

 دا یبهم پ   یاحساس   نیتر   کی مدت کوچ  نی تموم ا   ی عنی

  نکرده؟؟

حرفا  ی عنی اون  نما  ی تموم  مظلوم  و  هاش    ییقشنگ 

 نبود؟؟  شی ب ی،نقشه ا

ها  پس محبت  کش   یاون  خجالت  و  هاش    دنیناب 

 !؟؟ یچ

 !ش؟ ی ذات  ی ایحجب و ح اون

نقشه    ی عنی جزء  اوناهم  محسوب    فشیکث  یتموم 

 شد؟؟ یم

ا  شهیم  مگه به  و   ه ینقش    یماهر  نی آدم  خوب  آدم 

 کنه؟؟  یدرست کار رو باز 
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کارو باهام   نیکه ساحل ا  گنجهیباورم نم  یهنوزم تو   نهه

 ...کرده باشه

 ...باور حرف هاش سخته هنوزم

 ... یساخت  تو یزندگ خ ی  یرو یکه بدون سخته 

نا به جاش    یاز کارها  گذشتمی شت مبهم دا  یاحساس   اگه

  ی احساس   گهی و م  زنهیچشمام ُزل م  یاما االن صاف تو 

 ...ممکنه  ریغ  ینداره پس ادامه زندگ

شکسته    نمونیب   میزود حر   ا ی  رینباشه د   ی احساس  اگه

 ...رهیم نیاز باورها از ب یل یخ  گه یو اونوقت د شهیم

برم   ی سع   میزندگ  یتو   شهیهم جلو  منطق  با  کردم 

 ...انجام بدم نکاروی هم دی هم با  نبار یوا

آزاد  تونستمی نم  من که   یبه ساحل  بهتر  چه  بدم پس 

 ...راهمون جدا بشه
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ن   درسته عاشقش  اما  دارم...  عشق ستمی دوستش   ...

 نداره  ییمعنا چ ی واسه من ه

 ندارم  یعشق اعتقاد به

 [01.04.18 01:54] 

 ...دوس داشتم و دارم رو فقط  ساحل

 ...بدجور به بن بست خورده یزندگ ن یانگار ا اما

از دختر  دیبا  انگار  بکشم  و    یدست  دارم  که دوستش 

 ...واسم سخته ی لیخ  نیا

نگاهش شد اما انگار روزگار    ریکه دلم بدجور اس  یییوا

 ...باهام برداشته ی سر ناسازگار 

خاطرات رو از    نیکه بهتر   یجدا بشم از دختر   د یبا   انگار 

 ...خودش و وجودش برام به جا گذاشت

 ...یبش  ییسخته مجبور به جدا  وچه
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و بغض گلومو قورت   یاز اون پرتگاه لعنت  رمیگیم   نگاه

 ...دم یم

 ...بغض بدجور راه نفسمو بسته بود هی

تموم    ی لیخ واسم  گرون  اما  دادم  بهش  دلمو  ارزون 

 ...که نشون داد نبود یشد...ساحل اون دختر

کارهاش رو   لی کاش دل  ی حرفاش کمرمو شکست... ا  با

 ...دونستمیم

 نه؟ ای  ونهیدرم  یکس  یدونستم پا ی م کاش 

ا   دونستمیم  کاش چ  نیته    ش ی پ  یآشوب 

 .......کاااااشاد یم

  کشمی به صورتم م ی دست کالفه

  نی بارون قدم زنون به سمت ماش   ریو ز   شمی جا بلند م   از 

 ...رمیم
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  ک یبا خونه ساکت و تار   چرخونمیقفل م   یرو که تو   دیکل

 ...شمیمواجه م 

 ...زنمی و ساحل رو صدا م  کنمی رو روشن م چراغ

 ...بار...نه دوبار  هی نه

 ...ده بار  بلکه

 ...شنومینم یجواب  چی ه  اما

 ...شمی م یوار یبه ساعت د ره یخ

 ...دادیشب رو نشون م 3ها ساعت  عقربه

 ..زنمیم  یپورخند

 !موقع شب کجاس  نیزنم ا سی ن معلوم

بهم    خواسته ی کارش م  ن یبا ا  دی خبر کجا رفته و شا  یب

 ...نمونده یراه برگشت چ یه  گهیبفهمونه د
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 ...با دلم دختر یکه چه کرد آخ

 ...یزندگ  نیبا من و ا  یکرد چه

 ...کوبمیمقابلم م  وار یو به د   دارم یرو برم  زی م  یرو  گلدون

باش   آخ مرد  داره  درد  ندون  ی که  رو  زنت کجا شب    ی و 

 ...کنهیصبح م

خ  یدست  و  ملتهب  صورت  م  س ی به  عرقم  و    کشمیاز 

 ...کنمی روشن م یگار یس

افکار داغون و خراب    کنم یم  یبه کاناپه و سع   دمی م  ه یتک

 ...رو از ذهن المصبم دور کنم 

 شه؟؟؟ یمگه م  اما

دور گردنم و خفه    شهیم  ،طنابیو افکار لعنت   خاطرات 

 ...کنهی ام م

 و
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 ...رمیآخرمو بگ می تا صبح وقت دارم تصم من

 ...شکسته و داغون  یزندگ  نیواسه ا   رمیبگ  میتصم

 [01.04.18 18:56] 

#part90 

 ساحل 

م  ن یآخر زور  به  رو  ی ن یو س   جَوَمی لقمه رو  از  پام    یرو 

 ...دارمیبرم

باعث شده بود از ترس اون هم که شده چن    حضورش

 بدم اما  ن ییلقمه رو به زور پا 

رو نداشتم،با    ی مرد روان  نیجرأت نگاه کردن به ا   هنوز 

  ی چشما  دن یتا مرز سکته رفتم..د   شش یساعت پ  ه یکار  

عصبان و  خشم  از  نشون  ملتهبش  صورت  و   تی قرمز 

 ...دمیمرد ترس  نیبار از ا  نیچندم  یبود و برا ادشیز 
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 ...نگاهش از 

 ...ش ی قرمز و برزخ یچشما از 

 ...لباسم رو گرفته بود قه یدست قدرتمندش که   از 

برا  نیا تند   یمرد  و    س یمن فقط  بود  و وحشت  ترس 

 ...بس

س   نگاه بعد  چشمام  به  اول  کش   ین یآرومش    ده یغذا  

 ...شهیم

م   یسر هفتم  دهیتکون  بالخره  خاکستر   گاروی س  نیو 

 :کنهی و به سمتم گردن کج م کنهیم

تعر_ حاال  بب  فیخب  ب  ن یا  نمی کن  شب  از   رونیوقت 

 ...و واضح  حی!صریکرد یم  یخونه چه غلط

 مرد خودخواه   نیا یآشکارا   نیاز توه گزم یم لب
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ها_ حرف  زد  ییهمون  بهم  امروز  بهش    یکه  رو 

که  گفتم  دروغ  به  اما  نشد  قانع  اولش  گفتم،اونم 

 ...مبهش نداشتم و ندار  یاحساس 

گره کرده   یو مُشت ها  کنهی دونم چرا اخم درهم م  ینم

 :کوبهیپاش م ی اش رو رو

 !...خب ادامه بده_

 ...آروم بود  نکهیترسم،ایم  شی لحن محکم و جد  از 

 !کرد؟ رییباز تغ هو یشد که   ی چ

مخف  کنم یم   ی سع صدامو  تموم    ی لرزش  انگار  اما  کنم 

 ... اس دهیفا یو تالشم ب  یسع

 اق شد _به طل  یض_اونم بالخره راب  _خُ_

محض تموم شدن جمله ام ،مُشت گره کرده اش باز   به

 :کارهی لب م یرو یشخندیو ن شهیم
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راض_ بالخره  پس  دختر یکرد  شیههه  احسنت   !

 ...خوب

دُرشت و تنومندش    کلی و ه  شهیبلند م   یصندل  یرو  از 

 :کنهیرو به طرفم خم م

روز د_ تا چن  نفع همه اس که  تو   گهیبه  نامه   یطالق 

سر شوهر    یی بال   کنمی نم  نیدست هام باشه و گرنه تضم 

 !اد یجونت ن

 شه یم   ی و ته دل من خال    دهیونفرت م   نهی ک  یبو   لحنش

 ... حس نیاز ا

 ...بود خفه ام کنه کی تعفنش ،نزد یکه بو  یحس 

م  ره یخ چشمام  رو  شه یبه  رو  انگشتش  پلکم    یو 

 ...ذارهیم

 ...بندم ی م چشم
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عاقل  ی لیخ_ دختر  که  نباش  یهست   یخوبه  اگه    ی که 

ها روش  با  عقل    یمجبورم  ،سر  خودم  خاص 

 !...هوووم؟ارمتیب

غ   خوام یم کار  با  که  بدم  رو  حرفش   ری جواب 

 ...زنهیمنتظرش،مُهر سکوت به لب هام م 

 و ناجوون مردانه  کنه یسقوط رو تجربه م   هی قلبم

  باال   خوام ی و من م  شه یم  ده یلبم کش   ی انگشتش رو  ینرم

 ...رو انتی حس گناه و خ  نیا  ارمیب

خوب،ه  هی_ ب  چوقت یدختر  رو  خونه    رونیشب  از 

نرس  گذرونه،اگهینم سر  اون   دهیمن  بود  ممکن  بودم 

  ن ی به ا  یکُنن ،مطمئنن راض  زی الشخور ها واست دندون ت 

 !مگه نه؟  یخفت نبود
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م   حالم ا  خوردی بهم  آدما    نیاز  اون  از  خودش  که  مرد 

 ...الشخور تر بود

 خواستم داد بزنم،الشخور تر از تو؟؟؟   یم

 شتر؟؟؟ی ب ن یاز ا خفت

 ...نشه نیباز هم سکوت کردم که روزگارم بدتر از ا اما

ننگ و خفت    ن یاز خودم که داشتم ا  خوردیبهم م   حالم 

 ...نداشتم ن یجز ا  یو راه  دمیخری رو به جون م

 ...برو کنار _

دو کلمه کوتاه رو به زبون آوردم و چه  نیدادم تا ا  ونج

خاطرات    نیکه بدتر  ی آدم روان  هیاز    دنیداره ترس  یدرد

 ...رو برات رقم زده

که ناگهان از کوره در   دهیم  نمییبه لب پا  یک یکوچ  فشار 

 :رمیگ یصورتش  م یو انگشت اشاره ام رو جلو   رمیم
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 ...یبهم دست بزن یحق ندار _

 شه ینگاهش خاموش و سرد م  ی آن به

روشنش دلهره تموم وجودم    ی چشما  دنی که از د  یجور 

 کنهیرو احاطه م

حرکت منو   هیو با    رهیگیبا دست آزادش ،انگشتم رو م 

 کشه یسمت خودش م

که    یانگشتت رو واسه من باال نبر،گرفت  چوقتی ه  گه ید_

 !گم؟؟یم ی چ

  ن یاز  ا   کوبهیم   نمیس   یخودش رو محکم به قفسه    قلبم

 ...از حد  شی ب ی کینزد

 ...شدی کمتر م هیبه ثان ه یکه ثان یفاصله ا  نیا از 

،ته دلم   نهیش ی پُر از نبضم م  ی ها  قه یشق  ی که رو  لباش

 شه یم  یخال 
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 :آرومش ی به زمزمه  کنم یم  زیزده گوش ت شوک

  ر ی د  یل یکه نشده،قبال بهت گوش زد کردم که خ  ادتی_

م بچه    کنمیفراموش  باش  زدنت  حرف  مراقب  پس   !

 ....جون

که پشتش درد و رنج ها    یجد   دیتهد   نیاز ا   گزمیم  لب

 خفته بود 

م   یرو  ی اشک   قطره ام  م   زه یریگونه  من چشم   بندم یو 

 ...عذاب ها نیا یرو

 [03.04.18 04:20] 

#part91 

از جا    دی و با مکث و ترد  کشمی لباسم م   ی  قهیبه    یدست 

 ...شمیبلند م
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اما حاال که وقتش    دمیکش یلحظه رو م   نیصبح انتظار ا  از 

 ...دهیترس و دلهره اَمونم رو بر ده یرس

خبر   یکه ب  یثم یبا م   ییاروی داشتم از رو  ی ب یعج   دلهره

 ...روز خونه نبودم 3،

 ...یام ی.نه پ.. ی تماس نه

 ....چ یه

کوچ   غ یدر  من   نی تر  ک یاز  از  ب  یخبر  رحمانه   ی که 

 ...گرفتم یاحساساتش رو به باز 

 ...کنمی چن روز گذشته اخم درهم م   یآور  اد ی  با

 ...که برام پُر بود از دلهره و ترس یروز  3

وقت  به فهم    ی خصوص  دان  ی خبر  دم ی که    ال ی از حضور 

ا  ستین کنار  تنها  رو  شب  قراره  ترسناک    نیو  مرد 

 ...بگذرونم
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ا  هر امکان  م   ن یلحظه  با    دادم ی رو  قبل  دفعه  مث  که 

 ...نحو بهم تجاوز کنه  نیبدتر

 ...خودش بود  یجا خونه   نیا

م  ی لیخ آب   تونستیراحت  از  آب  و  برسه  هدفش  به 

 ...تکون نخوره

غلط از آب    اتمی تموم حدس  یحرکت ناگهان  هی  یتو   اما

 ...در اومد

مشغول خوردن قرص هام بودم ،وارد اتاقم شد و    ی وقت

 :گذاشت و گفت زیم ی رو دی کل کی

اتاقه...برا  دیکل_ بخواب  نکهی ا  یدر  داخل    یراحت  از 

 قفلش کن 

حرف با    ی به چشمام،ب  قینگاه عم  هیگفت و بعد از    نو یا

 ...محکم اتاق رو ترک کرد یقدما
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 .. بودملحظه مات حرفش شده  چن

 در اتاق رو؟؟؟  د ی داد؟؟ اونم کل  دیکل رهان 

 !...خودش بود  شنهاد یقفل کردن،پ  نکه یتر از همه ا  مهم

ن  ی عنی قرار  تکرار    س یامشب  لحظات شوم دوباره  اون 

 !بشه؟

 !به زور و اجبار بهم تجاوز کنه؟  سیامشب قرار ن ی عنی

به ذهنم خطور کرده   هیثان  ه ی  یسواالت تو   نیا  ی  همه

 ...بود

تا صبح پلک    نی هم به رفتارش شک داشتم،واسه هم  باز 

وقت   یرو اما  نذاشتم  خورش  یهم  به    د ینور  پنجره  از 

حرفش    دمیبود که فهم  د،اونوقتیداخل اتاق سَرَک کش 

 ...صحت داشته و از من دل شکسته گذشته 
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موضوع برام قابل حضم نبود اما به هر حال خوش    نیا

بود  احال  از  مجبور    نکه یم  رو  عذاب  و  درد  اون  طعم 

 ...نبودم دوباره بچشم

به هم  دو از   ن ی روز بعدش هم  منوال گذشت...صبح ها 

ب ها  رفتیم  رون یخونه  نهار  با  ها  ظهر  از   یی و  که 

 ...گشتی،به خونه برم گرفتیرستوران م

خوب   گه ید سع   یبه  و  بودم  آگاه  اخالقش  و  رفتار    یاز 

 ...شر نذارمب ن یدُم ا یپا رو  کردمیم

  ی بودم که بخوام با مرد  ی نیو ناتوان تر از ا   کتری کوچ  من

 ...وفتمی مث رهان درب

تخت    یصدا رو  یخوردم و ب   یحرف غذا و داروهامو م  یب

 ...دمیکش یدراز م
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بود    یتو   ایهم    اون کارش   ون یزیتلو   یجلو   ای اتاق 

 ...18مثبت  یها لمیف دن یمشغول د

وقت  آخ پذ   یب  ی که  سالن  وارد  و    ییرای حواس  شدم 

  ن یزم  خواس ی افتاد،دلم م  لمیباز ف  ی چشمم به صحنه ها

 ..دهن باز کنه و منو ببلعه

گوشه    به لبخند  که  عج  یخصوص  رهان   یرو   بیلب 

 ...اعصابم بود

سرعت عقب گرد کردم اما هنوز   ت یو با نها  دم یگز  لب

 ...کردمیلبخندش رو حس م

ب  یتو  و  بد  له اش کردم،مردک گنده  حوا  راه یدلم هزار 

  ه ی...انگار نه انگار که  کردی نم   تیمن رعا   یحداقل جلو 

تو  فرق  ینامحرم  که  اون  واسه  خب  بود...اما    یخونش 
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بکردینم توقعات  چه  من   ... ا  ییجا   ی...ههه  مرد   نیاز 

 ...داشتم هاااا

صحنه،وقت   بعد اون  جرات   ونیزیتلو   یاز  بود  روشن 

رفتن از اتاق رو نداشتم،فقط موقع شام خوردن    رونیب

 ...رو تحمل کنم  نشی دوباره حضور سنگ  شدمیمجبور م 

 ...ن یخاص و سنگ  یهمون نگاه ها دوباره 

تنم    یکه به تک تک سلول ها  یهمون حس بد  دوباره

 ...کردی م قیتزر 

بود که تا    نیداشت ا   گهید  ی با روزها  یفرق بزرگ  ه ی  اما

مخالف   یوقت ساز  باهام    یکار   چیه   زدمینم  باهاش 

 ...نداشت

  ن ی نشدنش به خودم،مجبور بودم هم  کینزد   یبرا  ومن

 ...رمیبگ ش ی روش سکوت و الل بودن رو در پ
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صدا وارد اتاقم   ی ...صبح روز سوم بود که بادمه ی  خوب

وقت  و  رو  دید   ی شد  زانو    ی نشستم،نگاه   نیزم  یچهار 

 :بهم کرد وگفت یو با معن  قیعم

 ...خونه یتا ببرمت،وقتشه که بر پاشو حاضر شو _

 !؟ یریو بم  نیزم  یتا حاال دلت بخواد سرت رو بذار   شده 

 ...رو تجربه کردم یحس   نی من اونروز همچ  قایدق

  م ی بخواد واست تصم  یک یاحمقانه و سخته  که    ی لیخ

 !خونه خودت ی،بریکه کِ  رهیبگ

بار   ی لیخ  ی اما نتون  ی از حرف و درد باش  یعذابه کوله 

 ...یحرف بزن

 ...و لحن محکمش شدم یبه نگاه جد  رهیحرف خ یب

ها   از  نگاه  گفته     یی همون  نا  حرف  هزار  پشتش  که 

 ...بود دهیخواب
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ب  یچنگ   کالفه گفتن  با  و  زد  موهاش  منتظرم    رونی به 

 ...،اتاق رو ترک کرد

 و

 ...از اتاق نشسته رون یکه ب ی ثمی من موندم و م حاال

 ...مه حرف باهام نزدهکل ک ی  یاومدم حت  یوقت از 

 ...ندارم یکه براش حضور خارج  انگار 

دق  اما زدنم،غوغا   شی پ  قهیچن  صدا  دلم    یتو   یی با 

 ...انداخت که نگو و نپرس

ش  دنیشن   با خاطرات  تموم  زبونش  از  که    ین یر یاسمم 

 ..چشمم رژه رفت یباهاش تجربه کرده بودم،جلو 

با چهره    یمرد  ر یو پشت پلک هام،تصو   بندم یم   چشم

 ...بندهیو خشن،نقش م  یجد
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ب  کالفه قدمها  دم یم  رون ینفسمو  با  آروم    ی و  و  سُست 

 ...کنمی،اتاق رو ترک م

،بند دلم   خورهی م  دش ی نگام به چهره جد  نکهی محض ا  به

 ...شهیپاره م

 ...ومدیخوشش نم  شیاز ر  چوقتی من ه  ثمیم

 ...دادیم  تیبه ظاهرش اهم شهیمن هم مرد

  گار یکاناپه نشسته و س  یابل من روکه مق ی مرد  ن یا  اما 

 ن یزم  شناختم ی که م   ی ثمیبا م  کنه ی دود م  گار یپشت س

 ...تا آسمون فرق داره 

 ...شونیو پر  ده یژول  یموها نیا

 ا

 [03.04.18 04:20] 

 ...بلند و نا مرتب  ی ها  شی ر  نی
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 ...سر و وضع داغون نیا

 ....ستیمن ن ثم یم ن یخدا که ا به

 مَرد؟؟؟  نیچه کردم با ا  ی لعنت منه

م   چه روز  ا   یقبل   ثمیبه  که  و    نیآوردم  حال  شده 

 روزش...؟ 

 ...یلعنتت کنه رهان که کمر به قتل برادرت بست خدا

از   مو یزندگ  یو دار   یبرداشت   شهیلعنتت کنه که ت  خدا

 ...یکنی نابود م  شهیر 

قدم   یصدا  دنیشن   با زده  اما محکمش ،شوک   ی آروم 

 ...رمیعقب م

 [03.04.18 12:28] 
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خانما،پ _ خانوم  عجب    یگاو  یگفتی شد!م   داشیچه 

 کشتم یسر راهت م یزیچ   ،ی،گوسفند

 ...براش نداشتم ی جواب چ یاما ه شمیهاش م  هیکنا  مات 

م  یقدمها  با سمتش  به  ب   رمیآروم  نگاه    یو  به  توجه 

 ...نمی ش یکاناپه مقابلش م  یو اخم آلودش،رو ن یسنگ

 ...زنم یهم گره م  ی و انگشت هامو تو   ندازمیم   ن ییپا  سر

بزرگ    شه یاما سکوتش م  شمیادامه حرف هاش م  منتظر

 ...درد هام یزخم رو  نیتر

 :شکنهیسکوت آزار دهنده اش رو م  بالخره

  ؟ی فکر کن   ، یکه گرفت  یمیتصم  یرو  شتری ب  یخواینم_

  گهی شده د  خته ی راهه؟ ساحل آب ر   ن یبهتر  ن یا  ی مطمئن

 !رفته گه یکه از دست بره د ی،زندگ گردهیبرنم

 ...دوس دارم مو یتو و زندگ ،من یبگم لعنت  خواستم یم
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 ...از دستش بدم خوادینم دلم

 یکه خار تو   نی به خاطر حفظ جون خودت،به خاطر ا   اما

ا نره،مجبورم  پا    خِفَت   ن یپات  کنم،مجبورم  قبول  رو 

رو آهنگ  یبزارم  هر  با  و  نامردت    ی احساسم  برادر  که 

 ...برقصم زنهیم

 یجور   هیناب و خاصت رو    یجواب محبت ها   دیبا   بالخره

 ...بدم

 کشم یلبم م   یحرف ها،زبونمو رو  ن یا  یهمه    یبه جا  اما

 :ارم یزبون م یکلمه رو ک یلحن،  نی و با قاطع تر

 !نه_

رو  “نه    “   هی دندون  ،باعث  محکم  و  دندون    یقاطع 

 ...شهیفرد مقابلم م دنییسا 

  اما
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 ...حداقل عذاب وجدان ندارم گهید  ینجور یا

 ...مال منه یعذاب و سخت  درسته

زندگ  درسته با   بازم یم  مو یمن  گو   دیو    ی آدما  یجواب 

 اطرافم باشم 

 ...راحته ثممی از سالمت جون م  المی خ  اما

 و

 ....هیمنه دل شکسته کاف یبرا نیهم

 ....شهیو آروم از جا بلند م کشهی م  ششیبه ر  یدست 

  ن ی از ا  شهیم  یدلم خال   اد،تهی که به سمت من م  قدمهاش

 ...ی کینزد

م   دست ا  ارهی جلو  تره  موها  ی و  دور    ی از  رو  بلندم 

 ...چونهی پ یانگشتش م

 ...ندازهی رهان م ادی منو   کارهاش
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  چ ی به ه  دیده بود که نبا کر  دی که قبل از اومدن تاک  یمرد

داشته باشم اما حاال مونده بودم    ثم یبا م   یوجه رابطه ا

  ن یکه مسلما ا  رمیرو بگ  یمرد  یجلو   یچجور   دیکه با

 ...شهیو شرع یرابطه حق قانون

دست ها و بدنم اجازه هرگونه تمرکز و فک کردن    لرزش

 ...ره یگی رو ازم م

خودمو عقب   نه،هراسونیش ی شونه ام م یکه رو  دستش 

ا   کشمیم ت  نی و  چشم  از  دور   ثم یم   نیب   ز یواکنش 

 ...مونهینم

 ...چشم هام و بعد لبم در گردشه  ی رو نگاهش

 ... نمی بیم  یگلوشو به راحت  بیو باال رفتن س  نییپا

پا  سرش  رو  اد،شتابیم   نییکه  دستمو  قفسه   یزده 

 ...ذارمیم  نشیس
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طعم بودن باهاش رو بچشم   ن یاز ا   شتریب د ی...نبا نهههه

 ...شهیسخت م  ی لیخ  ییوگرنه جدا

فاجعه    هی  شهی م  نی دست بکشم ازش و ا  تونمی نم  گهید

 ...بزرگ

 ...دونمیاما من که م  دونهیموضوع رو نم  نیا  ثمیم

  که ی نه،ی ش یم  نش یقفسه س  ی دستم رو  نکهی محض ا  به

 :رهیخورده عقب م 

غ  نقدر یا  دونستمینم_ ا  ر یواست  تحملم...اما    نو یقابل 

اگه بخوام هم به تمک  نیبدون    کنم یم   نتیاالن مجبور 

 ...ستمی من اهل زور و اجبار ن   یول

  ندازم ی م  ن ییکه ممکنه پا  یی زده سرم رو تا جا   خجالت 

 شهیجدا م   نشیقفسه س یو دستم آروم از رو

  ن_م_
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 ...واسش نداشتم یادامه بدم...جواب تونمینم

 :شهیازم دور م یقدم

 دم یات رو تموم و کمال م هیمهر_

 ...شمیحرف شوک زده م  نیا  دنیشن با

ا  ن یبا ا  من حقم    هینداشتم که بخواد مهر  یمرد رابطه 

 ...خواستمینم ی زیباشه که اگه بود بازم چ

 :پرمیوسط حرفش م  فورا

 ...خوام  ینم  هیمن مهر _

ن  نگاهش  اما کم کم    ی رو  ی شخندیاول شوک زده اس 

 :نهی ش یلبش م

مهرم حالل ،جونم     یگ یعذابت دادم که م  نقدر ی ا  ی عنی_

 !آزاد؟؟

 ...شمیم  گذره،شرمندهی ذهنش م یکه تو  یفکر از 
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 ...یبا من نداشت  یرابطه ا  چی بهش بگم تو ه    تونستمینم

 :گمیدر عوض م  اما

دردسر   ی و ب  یتوافق   نکه یجز ا  خوام ی ازت نم  ی چی من ه_

بش  ها    خوامیم،نمیاز هم جدا  ،خانواده  از طالق  قبل  تا 

درگ  یزیچ حوصله  اصال  نص  یر یبفهمن،چون   حت یو 

 هاشون رو ندارم

،وجودمو    یسرد  نی و هم  شهیم   خی ...شهیسرد م   نگاهش

 کنه ی منجمد م

اما   هیات چ   هیواسه نگرفتن مهر  تیاصل  لی دل  دونمینم_

 ازت دارم  ی خواهش   هیباشه،فقط منم 

 کنم ی نگاهش م کنجکاوانه

 ؟؟؟ یچ_
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م   یکم مث    کنه یمکث  شمرده،کلمات  شمرده  بعد  و 

 ره یقلب دردناکم فرو م  یتو   یخنجر

  نجا یا   گهید  خوامی شدن طالق نم  یتا وقت جار   نکهیا_

و    ،بروی شبا پدرت  جور    ی برا  لیدل  هی خونه  نبودنم 

 کن،مثال بگو رفته مسافرت 

 شمیدادگاه م  یکارا ر یگیهم تا اون زمان، پ من

رس   و زمانش  که  م  دی هروقت  خبر  ب   دمیبهت   ی ایتا 

 ...محضر

له شده ام رو ،به سمت   کر یپ  نه ی اونکه بب  یو ب   گهی م  نو یا

 ...رهیاتاقش م

که بدجور دلمو   یی با حرف ها  مونمیو من م  رهیم  ثم یم

 ...شکست

 ...نهیمنو بب گهیخواست د ی نم ی حت اون
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 ...دادمیبازم بهش حق م  یول

 ن یاز ا   شکنه یو دل من م   زهی ریگونم م   یرو  ی اشک  قطره

 ...جا   یقضاوت ب

 ...هنوز اول راه بود ن ی... اهههه

 !خانواده ها چه کنم؟؟  یسرزنش و سر کوفت ها با

 !...و آدماش ای دن نی لعنت به ا آخ

جمع کردن   یو برا   کشمی تَرم م  ی چشم ها  ریز   ی دست 

 ...دارمیچمدون لباس هام ، آروم به سمت اتاق قدم برم

 [03.04.18 16:17] 
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و با چشم    کشمی م  ن یزم   یرو رو  کم ینسبتا کوچ  چمدون 

 ...کنمی م ی اطراف خونه رو بررس

 ...کنهی راحت م المو یخ  یکوچه،کم ی خلوت
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م   یرو  دستم  دق  نه یش یزنگ  چن  بعد    ی صدا  قهیکه 

 ...شنومیمامان رو از پشت در م

 ه؟؟ یک_

م   گلومو  دسته    کنم یصاف  ب  یو  محکم  رو    ن یچمدون 

 دم یانگشت هام فشار م

 باز کن مامان _

  ن ینقش ا  یتو   شهیمث هم   کنم ی م  ی سع  شهیکه باز م  در 

 ...فرو برم میروزها

 ...سر مامان  یرو ی چادر چپه  دن یاز د  اد ی کش م لبم

 ؟یخوایسالم مامان جون،مهمون نم_

رو  نگاهش م  یاول  رو  نهیش ی صورتم  بعد  چمدون    یو 

 ده ی م ریدستم ،خالف مس 
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رو _ به  ؟ شوهرت کجاس   یماهت دخترم،خوب  یسالم 

 زم؟ یعز

جواب   دیبا   دهی،هنوز از راه نرس  نکهیاز ا  خورمیم  حرص

 ...سواالتشون باشم یگو 

مسلط   کنمیم  یو سع   کشمیم  ی قیعم   نفس رفتارم  به 

 ...باشم

تنهام ،اومدم    دمیپروژه رفته شهرستان،منم د   ه یواسه  _

 !ستم؟یبمونم،البته اگه مزاحم ن نجایا  یچن روز   هی

پشت سر   عیو کلمات رو سر  زنه یبه گونه اش م  یچنگ 

 :کنهی م ف یهم رد

ا _ من  مادر،منظور حرف  با    نیخدا مرگم  نبود،راستش 

خ  دن ید و  فکر  هزار  دستت  ذهنم    الی چمدون  به 
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و تو به بهانه قهر    نیزبونم الل،دعوا کرد  دمیاومد،ترس

 ...یاومد نجایا

  اط ی و به سمت ح  ره یگیو بازوم رو م   کنهی دراز م  دست

 :کشهی م

نداره در   تیداخل که خوب  ایراحت شد،ب   المی هم خ  حاال

 ...ننی،تو رو چمدون به دست بب  هیو همسا 

 ...شهیمهمون لبام م   یشخندین

 ...هنوز اول راه بود نیا

 ...کرد ییرایمامان به نحو احسنت ازم پذ  اونروز 

  ی گفت..از سربه هوا بودن و ب  دشیجد   یسام و اخالقا  از 

 ...شی ال یخ

 و

 ...شیذهنم رفت به چن ماه پ من
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دختر صاحب کارش    شیدلش پ   دمیموقع که فهم  همون

  کرده ریگ

 و

تر از اون موقع شده که برادرم    ی جد  ی لیموضوع خ  انگار 

 ...سر به هوا شده ینجور یا

 ..نگفت  ی زیشه،چیهم  ی خودش و بابا و دعوا ها از 

  یبه طور ماهرانه ا  ا ی  کردیم  دم،سکوتیازش پرس  یوقت 

 کرد یموضوع رو عوض م

 داشت کام دخترش رو تلخ نکنه  ی سع  طفلک

ا   دونستی نم  اما کام  َزهر   ی نروزهای که  از  تر  تلخ  من 

 ...شده

کردم    ینداشتم،فقط موقع شام، سع   یبرخورد  ادی بابا ز   با

آ و  گذشته  به  فکر  در   یمبهم  ی  ندهیبدون  که 
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 یخوب قرمه سبز   انتظارمه،کنار خانواده ام باشم و طعم

 ....کنم هیمامان رو به معده ام هد   یها

سوال کرد و منم جواب    میو زندگ  ثم یاز م   یچن بار   ه ی  بابا 

 از قبل مشخص شده رو به خوردش دادم  یها

منو از تنش  ی شب بود که سام با حضور شادش کم  آخر 

 ...هام دور کرد

  یکه به قول مامان ،سر به هوا شده بود و گهگدار   یبرادر 

د گوش   دن یبا  لبش    ی رو  یژوکوند   ش،لبخند ی صفحه 

 ...بستینقش م 

سخت نبود اما    ادیباهم در ارتباط بودند ز   نکه یا   حدس

 ...ذاشتیجواب م  ی و سواالتم رو ب  رفتیخودش طفره م

 “  هفته بعد ک ی “

 ...زمندایشده م  افتیدر   امکی به پ ی نگاه مین دوباره 
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ن  ی ام یپ پ  م یکه  بهم    ش ی ساعت  رو  محضر    اد ی ،آدرس 

 ...کردی م یآور 

 ...رمیمحضر رو باال م   یسست ،پله ها یقدما با

 ... کرده ریگلوم گ  یتو   یبغض  هی

 ...که بدجور راه نفسمو بسته یبغض  هی

 رم یامونم رو بگ  یب  ی اشک ها  زشیر   یجلو   کنمیم  یسع

 شه؟؟یاما مگه م 

اشک    مو یخوشبخت  شهیم  مگه و  کنم  گور  به  زنده 

 زم؟؟ ینر

 زم؟؟ یجدا بشم و اشک نر  ثممیاز م شهیم  مگه

ب  شهیم   مگه و  زده  فلک  خود  حال  اشک    چاره ی به  ام 

 زم؟؟ ینر

 ...واهلل که سخته به
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 ...شهی واهلل که نم به

 ...یخودت به کشتارگاه قلبت بر یدرد داره با پا آخه 

 ...ی و دَم  نزن ی نی شدن قلبت رو بب  یسالخ    سخته 

 ...حرف ها بودم  نیانگار من پوست کلفت تر از ا اما

م  ریز   یدست  رو   کشمیچشمام  پا  پله    نی آخر  یو 

 ...ذارمیم

د  اما م   ثمی م  دنیبه محض  پاره  دلم  و هجوم    شهی،بند 

 ...کنمیرو به گلوم حس م یتلخ   عی ما

م  چه و  اومده  من  از  قبل  که  س   ه ی  تونمی خوب    ر یدل 

 ...نگاش کنم

خورده از جا بلند   کهیمن    دنید   نه،با گردویکه بر م  سر

 ...شهیم
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  ی زود نیاون هم مث من هنوز باور نداشت که به ا انگار 

 ...باشه  ده یبه ته خط رس مونی،زندگ

  ی نگاه مات و تُه   ه ی...  کنهیم  ی نی اش،روم سنگ  رهیخ   نگاه 

 ...از حس

که حضورش رو کنارم حس   رمیجلو م  ی و قدم  گزمیم  لب

 ...بلعهیوجودم رو م  یکه سرما یو دست گرم کنم یم

بار هم که شده ،داغ کنه   نیآخر   یگرما،برا  ن یتا ا  ذارمیم

 ...زده از احساسم رو  خ یوجود  

و قلب من   کشهی حرف،منو به سمت اتاق مخصوص م  یب

 ...کوبهیم   نمیتابانه خودش رو به قفسه س ی چه ب

  ی و اون دو صندل  ز ین مرد پشت مکه به او   یهر قدم   با

 ...شهیروح از بدنم خارج م شم،انگار یم ک ینزد یی کذا

 ...ی کس  یو ب یی تنها   نیاز ا ره یگ یم دلم
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که خدا زمان    شه یم  ی و چ   کهی نزد  ی وقت خدا حافظ  انگار 

 ....رو به عقب برگردونه

 شه یم شتریبغض گلوم ب انسال،یمرد م  یصدا دنیشن با

 نی نی بش  نییو بفرما نی شناسنامه ها رو بد_

 ...خدا حافظ “

 ...عشقم نذار که من برم  یول

 ” ..تو کجا برم  یبگو ب  یول  رم یم  گمیم

  ی و بعد از مکث کوتاه   چرخه ی صورتم م   یرو   ثمی م  نگاه 

 ...دهیهردو شناسنامه رو به مرد م 

 ؟ یحالمو خوب کن  شهیدلم بَده...م  حال “

 ...ییگلوم تو  ی....بغض تو دم ی رو قورت م بغضم

تو راه  برو...با خورده     واشتری  ی شکست عشقم...کم  دلم

 ” ...تو  ینشه دو پا  یمن زخم   یها
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 دستهام به وجود نا  لرزش

 [03.04.18 16:17] 

 ... کرده ت یسِرا  آرومم

 کنمیحرکت دستمو از دست بزرگش جدا م  ک ی یتو 

 ....تاب و تحمل نداشتم  نیاز ا شتریب گه ید

 ...رسهیهمون مرد به گوشم م  یصدا باره دو

جوون_ هنوز  س  فه ین،ح یشما  هاتون    اه ی شناسنامه 

 ن؟ یفکر کن شتریب نییخوای بشه...نم

نه جناب ما    یبا جمله    ثم یسکوت اما م   شهی من م   جواب

 ...کنه یرو ختم م  م،قائلهیفکر هامون رو کرد

 ...شهیم  یدلم خال  ،ته یکلمات عرب  دنیشن با

 ... یقلب من بود یقلبمو ،تو که تو  یشکست  “

 ....اعتراف تلخ هی
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 ”...یبود میزندگ تموم

ا  با طالق اجرا   غهی ،ص   میار یکه هردو به زبون م  یکلمه 

 ... چشم مَردم  یاشک گوشه    دنیو چه سخته د   شهیم

 ...نرفت ن ییگلوم پا  یلقمه نون از تو  هی  یحت “

 ...هم نرفت یزور صدتا قرص،چشمام به رو به

 ...دلو دادم،گرون تموم شدش واسم ونارز 

 !چه طور پاشم...؟  نی ...از رو زمیپشت پا زد  تو 

 ...شد تموم

چه    ی زندگ  نی ا   ان یپا   سوت روزگار  چرخ  و  شد  ،زده 

 ...دیناجوون مردانه برامون چرخ 

 ...رهیمانتوم فرو م  ب یج یو تو   شهیهام مشت م  دست

 ...دمیگلومو قورت م بغض



911 
 

 ن یآخر  ی پا  زنمیو امضا م  رمیگیرو به دست م   خودکار 

 ...مشترک رو یزندگ نیصفحات ا

 ...هیدروغ ی آسمون بگو رنگ آب یا

 ...هیاه ی مشکل از منه...جلو چشام س  ای

 ...یمحض بود دروغ

 ...یبرام مقدس هنوز 

 ...بعد تو  ارویدن

 ...یچکس یبا ه خوامش ینم

 یمشترک ماهم برا  یو دفتر زندگ  شهیها تموم م  امضا

 ...شهیبسته م شهیهم

 ...که در انتظارمه یمبهم ی نده یغافل بودم از آ اما

 ِِ 

 [04.04.18 10:30] 
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ها  با نام  یقدم  و  ،ط  ابونی خ   زون،طولی سُست   ی رو 

 ...دارم  ی...حس خاص هی...ذهنم پوچ و خالکنم یم

 ...یو تُه   ی حس خال  هی

لبر  یگاه   شده  ،اونقدر  فر  زیاوقات  و  بغض    ی باش  اد ی از 

 !؟ یکن ی خودت رو خال   ینتون یول

 ...نهیاالن من هم حال

  ی شده و من ناتوان تر از اون   بانمیگر  ی حس لعنت  نیهم

 ...هستم که بخوام خودمو آروم کنم

 ...هام  ه یواسه گر خوامی شونه م  هی

 ....قلب شکسته نیواسه ا خوام یپُشت و پناه م  هی

م  هی ا  خوامی نفر  بدون  سواالش    یجوابگو   کهنیکه 

 ...آغوشش آروم کنم یباشم،بتونم خودمو تو 
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 ...بهتر از آقا امام رضا ی ک و

 ...گذره ی م میاز بستن دفتر زندگ یروز  دو

سرماخوردگ  یروز   دو بهانه  به  کز    ی  ،گوشهیکه  اتاق 

 گذرونمیرو از خاطر م   نمیری و خاطرات تلخ و ش  کنم یم

... 

  غی اشکم خشک شده... در   یاز اون روز انگار چشمه    بعد

 ...قطره اشک هیاز 

از سنگ شده که د   انگار    ی احساس   چ یه  گهیواقعا دلم 

 ...واسم نمونده

اما وقت  ریگی پ  سام بود  رو    میعاد  ریسکوت غ   یاحوالم 

 ...کردیحواله ام م   د یمملوء از شک و ترد   ی د،نگاه ید   ی م
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م   مان ما و  بود  کرده  باور  رو  دروغم  راحت  تا    گفتیکه 

 دونستی استراحت کنم تا حالم بهتر بشه اما نم  تونمیم

 ... ستین  یمن خوب شدن   یروزها نی که حال بده ا

 یز یچ   هیخوره،ی رنگ م  ییدور که چشمم به گنبد طال  از 

 ...ناب  یحس خاص و آرامش   ه ی ...خورهی دلم تکون م  یتو 

م   قدم تر  تند  ا  کنم یهامو  به  زودتر  هرچه  منبع    ن یتا 

 ...آرامش برسم

 ...شمیوارد صحن حرم م ی از بازرس بعد

  ن یاما ا  شکنهی م  رسه،دلم یدستم به پنجره فوالد م  ی وقت

 ...نه  یبغض لعنت 

 ...نه یبغض لعنت  نی اما ا شکنهیم وجودم 

م  یرو  پلک تک  ذارمیهم  فوالد  پنجره  به  سرمو    هی و 

 ...دم یم
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 ن یو با آروم تر  کشمی هام م   ه یخوش گالب رو به ر   عطر

 :زنمیوُلوم صدا با آقام حرف م 

 !شد آقا؟؟  یچ  ی دید_

 ...مطلقه شدم یاوج جوون یتو 

جوون  یتو  رو  یاوج  طالق   میشونیپ  یبرچسب 

 ...دیچسب

 آقاااا؟؟؟  چرا

 !من بدبختم؟  نقدر یچرا ا  آخه 

 !فلک زده ام؟  نقدر یا چرا

 ستم؟؟ یمن بنده اش ن مگه

 شد تاوانش ؟؟  نی کردم که ا  یچه گناه   مگه

 !شکنه؟ی نم یبغض لعنت  ن یو چرا ا رم یگ یم ینفس 
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 شتر یبدش رو ب ی بنده ها یآقا انگار خدا هوا   ی دونی م _

 ... داره

 ...یگناه محکوم بش  یخودت قسم که درد داره ب به

 ی مث همسن و سال هام جوون   نکه یاز ا  ترکهیمداره    دلم

گذرون خوش  تو   یو  بدجور  خدا  اما  ام    ینکردم  کاسه 

 ...گذاشت

 ...ازم گرفت یحاال راه کج نرفتم اما خدا بد تاوان   تا

بودم،اگه خطا    نایهم بد کرده  اگه  امام رضا...  درد داره 

ا به  دلم  باز  بودم...  چوب    ن یرفته  دارم  که  بود  خوش 

 ...خورمیاشتباهاتم رو م

 خوش کنم؟؟  یحاال نه... حاال دلمو به چ   اما

 خوش کنم؟ یسرنوشت کوفت نی ا  یبه چ  دلمو 
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قفسه   یزده دست رو  جان ی و من ه   ره یگی تپش م   قلبم

 ...ذارم یم نم یس

د ههه ناسازگار   ن یا  گهی ...انگار  ساز  داره  هم    ی قلب 

 ...زنهیم

خوش عطر   یها  یبه اون لوز   ی و بوسه ا  برمیجلو م   سر

 :زنمیم

 ...،زبون زد خاص و عامه تیتو که محبت و مهربون_

 ...یبچه آهو شد هی که ضامن   تو 

 ؟؟ یریگیکه دستمو نم زمی آهو کمتر و ناچ ه یاز  ی عنی

 ...س ین  یال یخب بازم خ  یول

 ...دیجنگ شهیبا سرنوشت نم انگار 

 ...بازم خوش حالم که حداقل تو رو دارم یول
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شونت بذارم و باهات درد و دل    یکه سر رو  یهست   تو 

 ...آقا  کردی دق م یکس  ی کنم و گرنه ساحل از ب

 ...شمیو آروم از جا بلند م کشمی به چادرم م یدست 

م   از  خارج  که  ازدحام  پ   شمیاون  در  رو  خونه    شی راه 

 ... رمیگیم

با  فک امروز  چ  د یکنم  بگم...د   یهمه  بهشون   گه یرو 

 ...نداره یا دهی و دروغ برام فا  یپنهان کار 

 ی تو   یکه با لرزش گوش  دمی تکون م   یتاکس   یبرا  یدست 

 رم یعقب م ی و کم شمیم مونیمانتوم،پش  بیج

ب  یگوش د  کشم یم  رونی رو  با  اعداد   دن ی اما  همون 

 ...دمی م رونینحس،کالفه نفسمو ب

 :کنمی تماس رو وصل م فورا

 بله؟_
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 چه ی پی گوشم م یو محکمش تو   یجد یصدا

 ...سوار شو   ایپشت سرتم،ب_

م  شوک کج  گردن  حرفش  خ  کنمی از  همون    رهی و  به  

 شمیرنگ م  یمدل باال و مشک   نیماش 

 کرد؟؟ یچه کار م  نجای ا اون

 !کرده؟ بم یتعق  نکنه

 ...اد یتصور احمقانه،خونم به جوش م  نیا از 

 ...شمیم نی و سوار ماش رمیبلند به سمتش م یقدما با

عطر سرد و تلخ     یمحض نشستنم ،دوباره همون بو   به

 ...چهی پی م م ینیب ریز 

دل من    نیو ا  شهیپرواش م   یام شکار نگاه ب   ره یخ  نگاه

 ...کوبهی م نم یمث گنجشک خودشو به قفسه س

 [04.04.18 16:15] 
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ا   نمی ب  ی م  ی وقت از   دست  عطش    ن یاون  پر  نگاه 

  ی و سالم آروم   ندازمیم  نییزده سر پا   داره،خجالتیبرنم

 اد ی م رون یلب هام ب نیاز ب

کرده،با اخم   بمیکه تعق  نیاز تصور ا  دهینکش   هیبه ثان  اما

 :رم یگی درهم،سر باال م  یها

 ؟؟؟یکن ی م بیشما منو تعق _

 :زنهیم  یشخندی و ن رهیابروش باال م یتا  هی

 ...بهت وصل کردم  ابینه رد_

 اد یموقع اش خوشم نم  ی ب ی شوخ از 

 !دمیپرس یجد_

رو   ی به جا  نبار یا م  یجواب،پا  گاز فشار  با    دهیپدال  و 

 ...رونهیسرعت م
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ا  کالفه انگشت    ن یچادرمو ب  نییرفتار سردش ،پا  ن یاز 

 :دمیهام فشار م 

 ...بشم  اده ی پ خوام یلطفا نگهدار م_

م  یب رو عوض  به حرفم دنده  رو    کنهیتوجه  آرنجش  و 

 ...دهی به در م ه یتک

 ...یمرد روان  نیا یها  ییاز زورگو  ارمی م  جوش

 !شه؟ یوُلوم صدامو کنترل کنم اما مگه م  کنمی م  یسع

...تو که به هدفت  یلعنت   یدار ینمچرا دست از سرم بر_

 ...یدیرس

انتقامت رو از اون    ،بالخره یکرد  کسان یبا خاک    مو یزندگ

راه به راه جلوم سبز   ی چ   گهی ...د ی ات گرفت  چاره یبرادر ب

 ؟ یش یم

 !؟ یذار ی راحتم نم چرا
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 : شه یم میبه نگاه برزخ رهیخ ه یچن ثان  یبرا

  !؟؟ یانتقام؟؟؟ انتقام از ک _

 کردنم رو داشت  وونهیمرد واقعا قصد د  نی... ا   هههه

م_ از  عقده  گه ید   ثمی انتقام  رو   نهمهیا  ی ...  سال 

...حاال  یری،ازش بگ  ش یبا بهم خوردن زندگ  ی خواست یم

چشمم   چوقتی خوام ه  ینم  گه ید  یدیکه به مرادت رس

 ...وفتهیبه چشمت ب

م  یکجا   دونمینم شروع  که  داره  خنده  به    کنه یحرفم 

 ...قهقهه زدن

 ...دمید یبشر رو م نیا یبار بود ،خنده ها  نیاول یبرا

 ...یعصب یبهتره بگم قهقهه ها اما

 ...هم ترسناکه  ابشی نا یخنده ها  ی مرد حت نیا
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،دفعه قبل هم وقت _ انتقام حرف   یههه دختر جون  از 

 رفته؟؟  ادتیجوابت رو دادم...  یزد

 :چرخونهیو فرمون رو م  کنهی مکث م یکم

بهت  _ دوباره  کس   کنم،من یم  یآور   ادیحاال  با    ی اگه 

 ...خورده حساب داشته باشم،فقط

 :رهی گیاشاره اش رو به سمتم نشونه م انگشت

 ...و طبارش  لی...نه اکنمی م  هیفقط با خودش تسو _

 !گم؟؟ یم  یکه چ  یگرفت

 :دمی حرف ها،بزاق دهنمو قورت م نی از ا سردرگُم

 بود؟  یچ  فیکث  یباز  نیپس هدفت از ا_

 !...تو _

م  ی حرف  با م   زنهیکه  سقوط    یبلند  ه یاز    کنم یحس 

 ...کردم
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 ی برا   کنم ی و چشم درشت م  شه یم  ی ته دلم خال   ی آن   به

 ...ی مرد روان نیا

  ؟؟ یگفت ی چ_

 َِ ن بودم؟؟ _فت م_هَد

م  ر یز   ی ا  آره رو    گهی لب  اش  خرخره  دارم  دوس  که 

 ...بِجَوَم

 بهت فروختم؟  ی تر زمیچرا من؟ مگه من چه ه_

مشکل  من ا  یچه  که  داشتم  تو  انتقام    ینجور ی با  ازم 

 ...!؟ یمنو بده لعنت  ؟جواب یگرفت

 : خورهی جمله ام، ابروهاش بهم گره م  نیآخر   دنیشن با

 ...صداتو واسه من باال نبر_

ههه به من دستور نده،اول جواب سوال منو بده...چرا  _

 ؟ یبال رو سرم آورد نیا
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مُ  دستش فرمون  مدور  ها  یجور   شهیشت  رگه    ی که 

 ...ادشهیپشت دستش نشون از  خشم ز   یبرامده 

 ...مال من بشه د ی وجودت با_

 ...سَر و تَهِش   یب  یاز حرف ها کنم ی م هنگ 

 خواست؟؟ ی رو م  وجودم 

 مونده بود؟؟  یهم برام باق   یوجود مگه

به وجود شکستم چه    گهیبه جسمم تجاوز کرد،د  اونکه

 !داشت...؟ یاز ین

 ...مغزم مرتب کنم  یکلمات رو تو  کنمی م  یسع

ا  د یبا روان  نیبدونم   جونم   ی چ  قا یدق  ی مردک  از 

 ...خوادیم

 ...ارمیبشر درب نیسر از کار ا د یبا
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دوباره همخوابت بشم   یخوای حتما م  ه؟؟ی منظورت چ _

  نه؟؟

م   یداد  با رو  زنهیکه  دست  زده  هام   ی،وحشت  گوش 

 :ذارمیم

 یکه دار   ییچه چرت و پرت ها   نی ببند دهنت رو ... ا_

 !؟ ی کنیبلغور م

فرمون    یکه مشت گره کرده اش رو رو  کنمی م  سکوت

 :کوبهیم

احت _ همخواب  به  اگه  احمق،  و    اجی دِ  دور  که  داشتم 

همخواب دنبال  پُره،اگه  خ   یاطرافم  که  بودم  تو    ی لیبا 

تو هم    تیبه رضا  از ین  شدم،ی دست به کار م  نایزودتر از ا

 !مگه نه؟ ادته؟ ی قبل رو خوب  ینبود،سر
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شن  شمیم  مات ها  دنی از  زهر   ییحرف  خنجر  مث  که 

 ...رفتیقلبم فرو م یآلود تو 

 ؟ی خوایاز جونم م یپس چ _

 :زنهیرو دور م دونیو م   کنهی رو عوض م دنده

بش   دیبا_ دیزنم  وقت  چن    امیم  گهی...تا 

بگ  ت یرضا   د یت،بایخاستگار  رو  ات    چه،گریریخانواده 

ن  یناراض باشن،مهم  تو سی هم  جوابت   یی...مهم  که 

 ...مثبته 

  گه؟؟یم  یداره چ   نی...ا ههه

 اونم من؟؟  زنه؟یاز ازدواج م حرف 

ا  ی من خون  به  ،ب  ن یکه  ام  تشنه  بشم؟؟    ام ی آدم  زنش 

 شون یستن،راضیخانواده ام رو که هنوز از طالقم مطلع ن 

 ازدواج کنم؟  ثمیکنم که با برادر م
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 دونن؟؟ یم  یکه همه اونو روان یرهان با

  سرم در حال منفجر شدنه؟ کنمیحس م چرا

 ...چرت و پرت ها  نیبه ا زنمی م  یشخندین

،زن توئه    رممیمن اگه بم   ؟یفک کرد   ی تو با خودت چ_

 ...شمینامرد نم

و خانواده اته،نگو نه    ثم یهدفت انتقام از م   گم یم   ی وقت

د ا  گهیکه  با  تو  ،حدسم درسته...  کار    نیمطمئن شدم 

م   یخوایم بزن  ثمیبه  و    یآبرو  یخوای...م یضربه  اون 

 ...یخانواده ها رو ببر

 ...یتر کن  چاره ی منو ب یخوایم

 :زنمیم  داد

 ...ی بدبخت تر از االنم کن یخوای م ی لعنت_
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م  دستمو  ا  رمیگیجلو صورتم  بالخره  لعنت   نی و    ی بغض 

 ...شکنهیم

 ...زنمیلب خدا رو صدا م ری و ز   زنمیم هق

 ...؟ هیچه کابوس  گهید  نیا

مص  گهی د  نیا رو  هیبتیچه  آوار    یکه  بدبخت  منه  سر 

 !شد...؟ 

گلو خفه    یهق هقم رو تو   کنمی م  ی ،سع   ش ی جد  ی صدا  با

 :کنم

 یجلو  ینجور یا  یبسههه ساحل...لعنت _

 [04.04.18 16:15] 

 !زار نزن من

  یتو   ی و با نگاه اشک  دارمیصورتم برم   یاز جلو   دستمو 

 زنمیچشماش ُزل م 
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که   یبا خودت به گور ببر  دی آرزو رو با   نیا  ،یان یرهان ک_

 یساله    ن یچند  یآبرو  یمن زنت بشم...که پا بذارم رو

 ...خانواده ها

  چ ی پا پ  ی لیواسه از دست دادن ندارم،اگه خ  یزیچ  گهید

رو   زیهمه چ  دی که ق  ،اونوقتهی ام بش   ینکبت   یمن و زندگ 

  ی که حت  کنمی م ی...کار کنمی و خودمو گم و گور م زنمیم

 ...وفتهی نگاهت بهم ن

ت   نی ماش   سرعت مقابلم  مرد  نگاه  و  تر   رهیکم  کدر  و 

 ...شهیم

تهد_ عز  دی منو  جون  ساحل،به    نم،رهان ی تر  ز ینکن 

خودت سر سفره عقد    یبا پا  گه یماه د  هیاگه تا     ستمین

 !گوشت کن زون یآو  نو ی...ا ینینش 

 ...مرد  ن یاز ا متنفرم 
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ا   زارمیب رو    یی ها  د ی تهد  ن یاز  بدنم  ستون   چهار  که 

 ...لرزونهیم

 ن ییکوچه پا  هی به    دوزمینگاه م  شه،یکه متوقف م  نیماش 

 ...تر از خونمون

ا  یبرا از  روان  نیفرار   نو یماش  رهیدستگ  ،فورایآدم 

 :رسه یمحکمش به گوشم م  یکه دوباره صدا کشمیم

جد_ الناس   ر،ی بگ   یساحل،حرفامو  و  احد  با   ی رهان 

 نداره  ی شوخ

 ن ی حرف از ماش  یو ب   دم یهم فشار م  یهامو رو  دندون

 ...شمیم  ادهیپ

 [05.04.18 11:43] 
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مامان،رو  یصدا بلند  ضع  ینسبتا  خط   فم یاعصاب 

 ...ندازهیم

دختر؟    یکه واسه خودت درست کرد  یا  افهی چه ق  نیا_

 بده ، پاشو با داداشت برو دکتر   یل یاگه حالت خ

رو داخل کاورش    م یو چادر مشک  کشمی م  یکالفه ا  پوف 

 :ذارمیم

 ...خوبم _

شن  با  منفجر   ه ی  نیهم  دنی انگار  باروتش  کلمه،انبار 

 :شهیم

ا_ جان،ما  تو   نی دختر   د یسف   ابیآس  یموهارو 

د  م،همون ینکرد دست  به  چمدون  که   ه یدمت،یروز 

 ...زدم اما بازم خام حرفات شدم ییحدسا

 مسافرته نه؟ ثمی روزه که م  ده
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 نه؟   نیباهم نداشت ی تماس  نیکتریروزه که کوچ ده

  ارم،زنگ یخواستم سر از کار شما جوونا در ب  یم   روز ید

چ مسافرت  تو  موضوع  خواهرم،از  به  نگفتم    یزیزدم 

 گفت؟  یچ  ی دونی،م دم ی،حال تو رو که ازش پرس

قطرات عرق    زش یکنه،ر یتموم وجودمو احاطه م   استرس 

 ...کنمیحس م  یکمرم به خوب غه یرو از ت

ثان  مامان هر  م  یمکث   هیبا  مرز   شتریب  کنه،منو یکه  به 

 ...کنهیم کتری سکته نزد

 گفت؟ ی چ_

 ...به مردمک چشام شهیم  یریملوء از شکش ،تم  نگاه

م_ پ  2  ثم یگفت  با    نجایا  ش ی روز  ساحل  بوده،گفته 

 ...دوستاش رفته مسافرت
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از ما    نیهست که دار   ییخبرا  هی  دمیبود که فهم  اونجا

 ...نی کنیپنهون م

ز   چادرش م  ریرو  جمع  قدم  کنه ی بغلش    کم ینزد   یو 

 :شهیم

  ن؟ یبحث و دعوا کرد  ی راستشو بگو دختر جان، سر چ _

زن و شوهر ده روز قهر و فاصله    ون یباعث شده م  ی چ

 وفته؟یب

 ختی مامان بدجور اعصابمو بهم ر  یها حرف 

که ده روزه دفترش بسته شده   زدیحرف م  یرابطه ا  از 

با  ا ی   ر ید   ؟ ی،اما بالخره که چ  اما  گه یبفهمن د   د یزود   ...

فهم  دونم یم تو   ن یا  دن یبا  خونمو    شه یش  یموضوع 

 ...می دار  یکه باز محشر کبر دونمی... مکننیم

 ...کنمیرو باز م فمیک پی و ز  دم یم  نییگلومو پا بغض
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 ...نهیش یدلم م یتو  یبزرگ ی برداشتن شناسنامه ،غم  با

 دا یمهر طالق رو پ   یتا جا  زنمیبرگه هاشو ورق م  آروم

 ...کنم

 یاز گوشه    یاشک  ،قطرهیاون مُهر لعنت   دنیمحض د   به

پا  ت   ادی م  ن ییچشمم  نگاه  از  دور   نی ب  زیکه  مامان 

 ...مونهینم

 ...شمیبه نگاه کنجکاو مامان م  رهیو خ رمیگی م سرباال 

 ....ستمی ا  یو ُرخ به رُخ مامان م  شمی جا بلند م از 

هنوز   نیب   نگاهش اما  گردشه  در  شناسنامه  و  چشمام 

 ...پرسهینم یسوال

لرزون شناسنامه    یو با دستها  کشمیلبم م  یرو  زبونمو 

 ...رم یگ یباز رو به سمتش م  ی

 ...نجای م  به ا_اومدن  لی_دل نمیا_
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زمزمه   نه،ناباور یش یصفحه و مهر طالق م   یکه رو   نگاهش

 :کنهیم

  ان؟دختر ج یتو چه کار کرد گه؟؟ید  هیچ  نیا_

 :شهی بلند م ادشی فر یکه صدا کنم یم  سکوت

که    نیمگه شما طالق گرفت   ه؟؟یچ   ن یبا توأم ساحل؟؟ ا_

 شناسنامه توئه؟؟  یمهر تو  نیا

 !منو بده؟ جواب

 :ادیگونه ام فرود م   یقطره اشک رو  نیو دوم  گزم یم  لب

 ...ه_آر _

 رمی عقب م یکه قدم زنه یبه صورتش م یچنگ 

 ؟؟؟؟  دهیدختر ور پر یتو چه کار کرد_

 اد یم  رونیاتاقش ب یداد مامان،سام از تو  یصدا با
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 ن؟ یشده؟ چرا داد و هوار راه انداخت  ی چ_

قدما   مامان  م  یبا  سام  به  رو  خودش  و   رسونه یبلند 

 کوبونهیاش م نهیشناسنامه باز رو به س 

خواهرتو...بب  ریبگ   لیتحو   اااای....ب ااااایب_ گل    ن یدست 

 ...و سرنوشتش اومده  ندهیبه روز آ  ی چ

و بعد شناسنامه    نه یش یم  می اشک  یچشما  ینگاه سام تو  

 ...رهیگیچشمش م  یرو جلو 

 ...از نگاهش خوند شهیو تعجب رو راحت م بهت

ب  ن یهم رو  صفحه  ن ینگاه  اون  و   ی لعنت  چشمام 

م  چرخونه یم ،آب  شرمزده  نگاه    ن یا  ریز   شمیومن  

 ...برادر 

 :رسهیزده اش به گوشم م  شوک  یصدا بالخره

  ساحل؟  هیچ  نیا_



938 
 

 !م؟یبود خبری و ما ب یطالق گرفت  تو 

 !رو؟ رت یبرادر با غ ن یبدم جواب ا ی چ

 :گمی وُلوم م  نیو با آروم تر رمیگ یم  ن ییپا  سر

 ...میداشت ییبه جدا م یهردو تصم_

 ...میکن یسقف باهم زندگ هی   ریکه ز  نشد

بررخ  مامان چهره  سوق   یبا  من  طرف  به  رو  نگاهش 

 :ده یم

  ی ... مگه تو بی گرفت  میکه سرخود تصم  یکرد   جایتو ب_

 تو دختر؟؟ هااااان؟  یمگه خانواده ندار   ؟یکس و کار 

رو   سام م  یشونه    یدست  سع   ذاره یمامان  داره     یو 

 :آرومش کنه

داد   نیکه افتاده،االن با ا  هیآروم باش مامان،حاال اتفاق _

 ...نطرف یا  یکشونیو هوار بابا رو م
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 :شهی از سام دور م ی قدم مامان

ب_ ببااااادیبزار  تا  چ   نه ی ...بزار  آبرو  یدخترش    ی به سر 

 ...نداشتمون آورده

رو  حاالمن  چه  و شوهرش    یچشما  یتو   ییبا  خواهرم 

 بهشون بدم؟؟؟  ینگاه کنم؟؟ چه جواب

 ...نکبت بار ببر یزندگ  نیکه خداااا منو از ا آخ

 ماااامان بسههه _سام

 :شهیآوار م  نیزم یو رو ده یم  وار یبه د هیتک   مامان

سرم    ذارهی،نمی کوفت  ادیاعت  نیکه با ا  یاون از شوهر_

 ...بلند باشه ل یفام یجلو 

  ی چی به بچه هام خوش بود اما انگار منه بدبخت از ه  دلم

 ...شانس نداشتم

 ...تلخ مامان یاز حرف ها  رهی گ یدرد م دلم
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به قامت    رهیو خ   کنم یدر،گردن کج م   یصدا  دنیشن  با

 ...شمی بابا م دهی تک

 ...به خرمن وجودم زنهیم  شی وجودش آت  انگار 

برم  یترس قدم   از  تو   یکه صدا   دارمی عقب   یخمارش 

 :نهیش یگوشم م

گرفت  یچ_ جلسه  خودتون  ساعت   هی  ن؟یواسه 

 !...ماااایکپه مرگمون رو بزار  م یخواست

 :شهیاز جا بلند م تیبا عصبان  مامان

خدا    یییی ...وایبرندار   گه ین،دیزم  یکاش سر بزار   یا_

 !زم؟ی به سرم بر یحاال چه خاک 

 :ره یکالفه به سمتش م بابا

 ؟ یشده باز واسه من معرکه گرفت ی چ_

 از  ترسم یم
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 [05.04.18 11:44] 

 ...ندارم ی چی مامان اما انگار شانس از ه جواب

 !ما آورده یدخترت چه به روز آبرو نیبب_

 نهی ش یصورت غرق از اشکم م  یبابا رو نگاه

 شه؟ یآت  یشده دختر؟ چرا مادرت مث اسپند رو ی چ_

 :دهی من جواب م  یبه جا مامان

بشه؟!خانم خانما سرخود رفته   ی چ  ی خواستی م  گه ید_

 ...طالق گرفته

 ...نهی ش ینگاه بابا هم م  یبُهت و تعجب تو  همون

 :شهیم کم ینزد  یقدم

مارو آدم   نکه یاون هم بدون ا    ؟ یآره؟؟؟ تو طالق گرفت_

 ؟؟؟؟یحساب کن
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رو کمتر   دمید  یتار   کنم ی م  ی و سع   زنمیبار پلک م  چن

 کنم

از هم جدا   یتوافق  شی روز پ م،چنیبا هم تفاهم نداشت_

 ...میشد

و به   رهیحرفهام از کوره در م  دن یچرا بابا با شن   دونمینم

 :دارهیبرم  زیسمتم خ

  ی عن ی...ی به طالق شد  یراض  ی که توافق  یتو غلط کرد _

 ...چی ...نفقه هچی ه  هیمهر

 ...؟؟ نارویا ی فهمیم

 ی رو رو  ی نیسنگ  ی لیبدم،سوزش س  یخواستم جواب  تا

 ...کنمیگونه ام حس م 

 [05.04.18 18:38] 
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 ...کشمی گونه ام م  یدستمو رو ناباور 

 مرد واقعا بابامه؟؟  نیا

 واقعا حقمه؟؟  ی لیس  نیا

نوش جان   یلی س  تیداره از تنها حام  یکه چه درد  آخ

 ... یکن

 ...یسخته به ناحق متهم بش   چه

فهم  تیعصبان   لی دل  یخوب  به رو  به    نیدم،ای پدرم  مرد 

و حق حقوقم  دوباره پا به خونه    ه یبدون مهر  نکه ی خاطر ا

  ی عن ی  ن یو ا  ومدیخونش درنم  یزدیاش گذاشتم،کارد م

 ...پدر معتاد من یفاجعه بزرگ برا هی

تو   سام انگار  مامان  ا   یو  مات  فقط  که  بودن    ن یشوک 

 ...صحنه شدن
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  ن یاما انگار جون سخت تر از ا  کنه ی گلوم خفه ام م  بغض

 ...حرف هام

بازوم،تو   با چروک  رهیت  یدستها   یفشار  اش،به    دهیو 

 ام ی خودم م

  یفک کرد  نجا؟یا  یبرگشت  یبا دست خال   یبه چه حق _

 حلق شماها؟؟؟ ی تو  زم ینون مُفت دارم که بر

خونه شوهر،با   رهیم  دیگفتن دختر با چادر سف  میقد  از 

 ...گردهیهم بر م د یکفن سف

  تا چه حد؟؟  ریتحق

 کنه؟ یم  رون یدخترش رو از خونه ب یپدر  کدوم

 م؟؟؟ یبچگ یاهایاون پدر رو کجاس

 اون پشت و پناه محکم تر از کوه؟  کجاس
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  ی کس   ی و ب  ییتنها   ی که تو   ی اون دست پُر مهر  کجاس

 بشه؟؟؟  ده یسرم کش  ی،رو

 تا چه حد؟؟؟  یچارگیو ب  یی خداااااا  تنها  آخه 

 ..اشک هام بشم  زشیمانع ر   نیاز ا  شتریب  تونمی نم  گهید

گونه هام    یو راهشونو تا انتها  شکنهیاشک هام م  سد

 ...رنیگیم

 رمیگیخورده نگاه از بابا م  کهی سام ،   ادیفر با

 :شهیما م  کینزد  یمحکم قدم  یقدمها با

ها  نیا_ حرف  م  هییچه  دخترت  به  پدر    ؟یزنی که  از 

 ...بودنت خجالت بکش مرد

 !... تو   یبرد تهی پدر با مسئول  ی هرچ یآبرو

  ی ن یب   شی حرکت پ  ه یو با    نه یش یلب بابا م  یرو   ی شخندین

 ...ده یرو به طرف سام هُل م  فمینشده،تن نح
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ب_ مردااا یههه...  اگه  ا  ی...  رو    نی،از  خرجش  بعد  به 

 ...خودت بده

 ؟؟؟ ی تا ک  حقارت

جنس بنجول  دس به دس    هیسکوت کنم و مث    یک   تا

 بشم؟؟؟

نم   ه یچرا    آخه  فکر  خودشون  با  من    یبار  که   ه یکنن 

 ...دخترم 

 ...شکسته شه یش ه ی...فی جنس لط  هی

 ...؟ کننیباهاشون له م ری رو ز  تم یغرور و شخص چرا

 کُنن؟؟ ی م ریدارن وجود شکستم رو خورد و خاکش  چرا

و تن له شده ام رو به   نهیش ی که دور کمرم م   یی دستها

م گرمش  م  کشهی آغوش  ه  فهمونهی،بهم  هنوز  ست  که 

 ...ستهیبا  ش یادعا و مردانگ یکه پا  یبرادر 
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 ...خوب گوش کن ،مرد مثال پدر _

 ...اسی ا،دنیتخم چشام جا داره... تا دن یدختر رو  نیا

 هستم پاش 

 !ن؟؟ یا  یعن ی گنیکه م نفس

 [05.04.18 18:38] 

 !ن؟؟ یا  یعن ی گنیکه م عشق

 ...سام یمرد از جنس برادرانه ها  هی داشتن   ی عنی

 ...جونم  یبه روح مُرده و ب دهیکه نفس م یسام 

 ی نعمته واسه منه تنها و ب  نیبرادر،بزرگتر  نیداشتن ا   و

 ...کَس

دفاع سام،    نی و بابا از ا   نهیش یلبم م  یگوشه    ی تلخند

 کنه یم  ی حرصش رو سر مامان خال
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   ی ها  بچه هات...پاشو اون المصب  ت یاز ترب  نم یههه...ا _

 ...ومدهیسگم باال ن یتا اون رو ار یمنو ب

  ی و نفس ها  ره یبا غُرغُر ،به سمت آشپز خونه م   مامان

 نه یش ی ام م قه یکه کنار شق یگرم

 ...اتاق من ی تو  م یبر ایب_

و البته مهربونش    یبه چهره جد  رهیو خ   رمیگ یباال م  سر

 ...شمیم

جا  یبرادر  به  ول  نکهی ا  یکه  باشه   مردانه    یمقابلم 

 ... کنارمه

 :زنمیو زمزمه وار لب م  کشمی لبم م یرو زبونمو 

 ..داداش_

 : دهیبه کمرم م  یفشار 
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ز   یچ یه_ االن وقتش    ادهینگو! حرف  اما   ! واسه گفتن 

 ...ستین

بهم   خوادیحرف م  ن ی...با اشمی برادرانه م  تی جد   نیا  مات 

 کنم فیماجرا رو براش تعر  از یتا پ  ریس  دی بفهمونه که با

 گفت؟؟؟ شهیم  اما

 ناگفته ها برداشت...؟؟  نیپرده از ا شهیم

 ...ده یم  انتیخون و خ  یکه بو   ییگفته ها نا

 ...کنهی م  یبا سرنوشت آدما باز   ب یکه عج  ییگفته ها  نا

 !کنم؟ ینقش باز  شهیمث هم  دی با ای

بره چه به روزم    ادمی نقشم فرو برم که    یخوب تو   اونقدر 

 ...مدهاو

 ...روز گذشت اون
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خانواده  خودم از ماجرا خبر دار شدن اما هنوز   بالخره 

 ...مونده  گهیقدم د 

 ...دست و پنجه نرم کردن با خانواده خاله اس اونم

که بهم داشت،امروز ظهر    یاز حد   شی مامان با لطف ب  که

کرد و از ده کلمه    فی پُشت تلفن ،ماجرا رو واسه خاله تعر

  ان یما هم به خدا در جر   “  ی بار جمله   5گفت،یکه م  یا

  ...بود “خواهر  میکاراشون نبود 

رو دارم که   یبا خانواده ا  ییاروی از االن استرس رو  ومن

 ...در حقم نکردن یبد ن یکتریکوچ

رو   ومن  نگاه    یچشما  ی و ت  یی با چه  احمد  و عمو  خاله 

 کنم؟؟

  بدم؟؟ یرو چ  زم یعز  یدختر خاله  جواب

 ...دادمیمورد رو به مامان حق م هی  نیا
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ا  دم ی م  حق از  پ   نیکه  زده    ش یبابت  خواهرش خجالت 

 ...باشه

 ...شده  رم یگ بان یحس گر ن یمنم هم  قایدق چون

نکرد  درسته  شرع  خالف  هم  میکه  قبلش    نی اما  که 

نداد  ی اطالع ترا  بزرگ  به شمار   ن یتر  م،بزرگی به  خطا 

 ...رهیم

خَطام ..اما خدا خودش شاهد بود    ن یمن شرم زده از ا  و

 ...نداشتم یا  گهیکه راه د 

برا  نجاست یا   شی جالب  باهام    ن یاول  یکه    ار ی بار شانس 

 ...بود

رفت  بعد اتاقش  به  سام  همراه  که  بابا  رفتن   م،هنوز یاز 

زنگ   نی اول  خواس یم که  بپرسه  رو  ذهنش  سوال 

 ...کار شد نیمانع ا ش یگوش
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فهم  ی وقت هاش  حرف  از  کرد  وصل  رو  که    دم یتماس 

 ...هرچه زودتر بره شرکت د یو با فته یامشب  ش 

ز   یبرا  تیموقع  نیبهتر  ی عنی  ن یا  و از  و    ریفرار  سوال 

 ... سام  یجواب ها

فا   با  ده یاما چه  ،بال  دی که االن  اون    ی منتظر  از  بزرگتر 

 ...باشم

و من هنوز نتونستم   رسنیم  نا ی خاله ا  گه یساعت د  مین   تا

 ...گونه ام بپوشونم یبابا رو از رو  یرد انگشت ها 

و   کنهی م  یی خود نما  دمیپوست سف  یبدجور رو  المصب

 ...شهیواله ام م که ح ییاز ترحم ها زارمیمن ب

 [06.04.18 01:01] 

#part98 
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رو  ی صدا  با از  در،هراسون  بلند    ی صندل   ی زنگ 

واژگون شدنش  صدا   یشم،جور یم با    جاد یا   یبد  یکه 

 ...شهیم

و    شمیدر م  کیکه از ظاهرم معلوم بود نزد  یاسترس  با

 کنمی م زیگوش ت 

خاله و عمو احمد به گوشم   یها   ی احوال پرس  یصدا  اول

نفر سوم بند دلم پاره   یصدا  دنیاما به محض شن   رسهیم

 ...شهیم

نم  هی  فکر  ا  کردمی درصد  داشته    نجا یامشب  حضور 

 ...باشه

 ...سخته... دردِ... عذابه  حضورش

ا   ی لعنت چرا  اومده؟؟  از   دی با  نقدر ی چرا  بکشم  عذاب 

 ...شدمکه به ناحق ازش جدا    یحضور مرد
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بودم که با چن تقه    ثم یاومدن م   الی فکر و خ  یتو   اونقدر 

 ...دارمیبه عقب برم  یو قدم  امیدر ،به خودم م  ی

اَلَم   یمونا جلو   فی ظر  کل یو ه   شهیباز م   در  نگاهم ،قد 

 کنه یم

 ...نشی به نگاه دلخور و غمگ شمیم ره یخ

  ی لبخند  کنمی م   یو سع   دمی گلومو به زور قورت م  بغض

 اد ی لبم کش م یکنج لبم بکارم اما فقط کم

 ؟ یخاله،خوب  ی سالم دخ_

حرکت   ادیصحنه    ن یا  دن یکه با د  رهیابروش باال م   یتا

 ...وفتمیرهان م

رو    اتش یمرد و خصوص  نیا   کنم یم   ی و سع  زنمیم  پلک

 ...المیعقب بزنم از ذهن و خ 

 :رسه ینسبتا آرومش به گوشم م یصدا
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 ؟ینسبت رو قبول دار  ن یا  یخاله؟؟؟ مطمئن  ی دخ_

 ؟؟ یشناس   یمنو م  ی مطمئن

 :دارهیبه سمتم برم یقدم

خ _ انگار من  م   ی لیاما خب...  با   شهی... همکنمیاشتباه 

م فکر  هرکس   کردمی خودم  از  نزد  یکه  ترم...    کیبهت 

م اما    کردم ی فک  هستم  ات  نداشته  خواهر  مث  واست 

 زن داداش؟؟ انگار سخت در اشتباه بودم! مگه نه 

 :گزه یم لب

د_ که  شد...تو  اشتباه  بازم  شرمنده  آخ  زن    گهیآخ 

  مگه نه؟؟ یست یداداشم ن

مگه    ی دوباره واسم دختر خاله شد  ش یده روز پ  قا یدق

 نه؟؟؟
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نم   چوقتیه رو  ا   کردمی فکرش  مونا  واکنش    نی که 

 ...باشه

 ...اون هم از دست دادم  گهید انگار 

 ش ی که با حرکت ناگهان  زهیری گونه ام م  یرو  یاشک   قطره

 ...تعادلم رو حفظ کنم  کنمی م ی ،سع

 :گهیوار م ه یو گال ندازهی آغوشم م یرو تو  خودش 

 ازت دور بودم ساحل؟؟؟  نقدر ی ا ی عنی_

ما    نیب  ی خاله؟؟ چ   یبودم دخ   بهی واست غر  نقدر ی ا  ی عنی

 ؟؟ یازدواج کوفت نی ا ا ی  ثمیفاصله انداخت؟؟؟ م 

مث شمع آب شدنت    دم یشدم و ند  از خواهرم دور   چرا

 رو...؟؟ 

 : کشمیرو نوازش گونه پشت کمرش م  دستم 

 ...من زیآروم باش مونا جان...آروم عز_
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 :شهیبلند م نش ی ف نیف یصدا

م  یچجور _ باشم؟؟  رو    انیجر   یوقت   یدون یآروم 

بدتر از    ی دونی به روز هممون گذشت؟؟ م  ی چ   م یدیفهم

ا ه  نیهمه  که  رو    ییجدا  نی ا  لیدل   چکدومی بود 

م  م یدونستینم سکوت  با  ب  ثم یو  سردرگم   شتری هم 

 م یشدیم

و با شما صحبت   میای ب  میگرفت  م یامشب تصم  نکهیا  ،تا 

 ...میکن

 :نهیش یچونه ام م  ر یکه دستش ز  ندازمیم  ن ییپا  سر

دل_ پنهان   یچ   تونییجدا  ل یساحل  چرا  طالق    یبود؟ 

 ن؟ ینگفت  یزیچ  یچرا قبلش به کس  ن؟یگرفت

 ی و رو  شمیجدا م  ،ازشیتکرار  یسوال ها نیاز ا  کالفه

 ...نم یش یم نیزم
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اما هدف من فقط آروم کردن   شهیحرکتم متعجب م   از 

 ...هی ذهن لعنت نیا

 ...کرد یکه داشت داغ م یذهن 

م   داشت ا   سوزوندیآمپر  ها   نیاز  و    یتکرار   یسوال 

 ...نحس

 :کنمیوناله م  دمیدستام فشار م   نیب سرمو 

م   ی چ یه_ خواهش  مونا...ازت  د کنمینگو    گه ی...بخدا 

 ...به قران کِشمینم  گهی... د دمیبُر

دستهامو از سرم   کنه یم  یو سع  نهیش یکنارم م هراسون 

 :جدا کُنه 

که  _ باش...به جون خودت  آروم  فقط  باشه...تو  باشه... 

 ...زنمینم ی حرف گه ید  ی زیواسم عز
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  گه ی همدحرف، کنارم   یب یا  قهیواقعا هم نزد...چن دق و

  مینشسته بود

ا   بالخره  از  کم   ن یخسته  تکون    یسکوت،  سرجام 

 :شمیبه نگاه آرومش م رهی و خ  خورمیم

 مونا؟ _

 :گهیو زمزمه وار م کنهی کج م گردن

 ...هوووم_

 :بپرسم خوامیکه م  یاز سوال  ره یگیم نفسم

 نگفته؟؟  مونیی جدا ل یبه شما درمورد دل  یزیچ  ثمیم_

 شه یکه ته دلم آشوب م  کنهیم  یمکث 

بابا،خ_ و  جواب   یل ینه...مامان  اما  کردن  سوال  ازش 

اومد تا    نجایامشب به اجبار بابا ا   نکه یا   داد،تایسرباال م 

 فیهمه تکل یجلو 
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 معلوم بشه یپنهان کار  نیا 

م   یسر با سوال  دم یتکون  م   یکه    ی شخندین  پرسهیکه 

 :نهی ش یلبم م  یرو

ا   یچ_ که  اومده ساحل جان  روزت  و    فیضع  نقدر یبه 

 ؟ یالغر شد

 ...زمیعز  ادهیز  ی از خوش_

 :شهیچشماش پر اشک م  ی آن به

هم الغر شده    ثم یواسه جفتتون...طفلک م   رم یبم  ی اله_

.. اما  کنه ی مشغله کارش رو بهانه م  ن یاما مَرده واسه هم

د  ؟؟یتوچ شد  گه یتو  که  مرگته  پاره   هی   یچه 

 استخوون؟؟ 

 گفتم؟؟ یبهش م دی اب ی چ
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مامان،هراسون از   یکه با صدا کشمیبه صورتم م  یدست 

 می ش یجا بلند م

 میحرف بزن میخوای رون،میب  نیا یب نی دخترا پاش_

 :شهیگوشم اِکو م  یعمو احمد تو   یعصب  یصدا

تو _ جوونا  اگه  ما  مشکل  یزندگ  ی زمان  برخورد    ی به 

تصم  کردن،قبل یم هر  مشورت   هیبا    یمی از  بزرگتر 

،خودشون بِبُرن و    ی سر خود و پنهان   نکهیا  کردن،نه یم

  !بدوزن

کرد،رو   یم یچادرش ،باز  یکه شرمنده با گوشه   مامان 

 :گه یبه عمو م

خبر  _ با  تازه  هام،ماهم   بچه  جفت  جون  به  احمد  آقا 

خود  یعل  یوال   م،به یشد چاگه  زودتر   ی م  یزیم 
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جر  دم،حتما یفهم در  خب ذاشتمیم  ان یشمارو  ...اما 

 متوجه شدم  رید  ی لیخ

م  یصدا خاله،باعث  ها  شهی آروم  گل  از  نگاه   ی بالخره 

 :رمیبگ  یقال

پسر من که مارو آدم حساب    ن یتو بگو ساحل جان؟ ا_

چه   ی زیکنه،چینم بگو  ما  به  تو  حداقل  بگه!  بهمون 

 که منجر به طالق شده؟  نیداشت   یمشکل

تو   بغض پا  یانباشته شده  زور  به  رو  و    دم یم   ن ییگلوم 

 ...وفتهیدلخور خاله ن ینگام به چشما  کنمی م  یسع

،انگار    دهیکه سام به دستم م  یو با فشار   کنمیم  یمکث 

 ...شهیم قی مثبت به رگ هام تزر  یاز انرژ  یکوله بار 

بودنش رو    ی و حام  ک،پُشتی فشار کوچ   ن یبا هم  انگار 

 کنه ی بهم گوشزد م 
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 ب راستش _خُ_

 ...شهیمانع ادامه حرفم م  ثم یم  یمحکم و جد  یصدا

من،عز _ نداشت  زیمادر  تفاهم    ی وقت   نو ی...ام یمن...ما 

بود  میدیفهم رفته  متاسفانه    ه ی  ریز   میکه  سقف...که 

جبران داشت... پس ازت خواهش    یبود اما جا  رید  یلیخ

 قائله رو ختم کن  ن یا کنم یم

که   زنهیم  شونشیپر  یبه موها یو کالفه چنگ  گه یم  نو یا

گره   من  متعجب  و  مات  نگاه  با  نگاهش  همزمان 

 ...خورهیم

حرف رو ازش    نی مات و متعجب چون واقعا انتظار ا  گم یم

 ن یا  لیکردم بخواد عدم تفاهم رو دل  ینداشتم... فک نم

شن   یبدونه...وقت   ییجدا رو  گفتم   دم،بایصداش  خودم 

بر    طیخانواده ها مُتهم کنه اما شرا   یاومده تا منو جلو 
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پ انتظارم  خ   شی خالف  هنوز  من  مرد  رهیرفت...و    ی به 

منتظره منو شرمنده خودش   رین لطف غی که با ا  شمیم

 ...کرد

از م  شهیم  یلم خال بابا ،ته د  ادیفر  ی صدا  با   ثم یو نگاه 

 :رم یگیم

 یریخونه خالس که امروز زن بگ یپسر جان فک کرد_

و حق و    ه یمهر  یو فرداش ب   ی ، عشق و حالت رو  بکن 

 تنگ دل ننه و باباش؟؟؟آرهههه؟؟   شی حقوق بفرست

و با نگاه درمونده    گزم یزده از رفتار بد بابا ،لب م  خجالت 

 ی ...تموم التماسم رو تو شمی سام م  یبه چشما  رهیام خ

  ز یبرادر عز  نی ا  ی و به چشما  زمیر ی م  نینگاه غمگ  نیهم

 تر از جون ، 

 دوزم یم
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انگار که واقعا دلش به حالم سوخته باشه، نگاه   دنمید با

 :دوزهیرو به بابا م  شی کالفه و عصب

 مگه نه؟  می مورد بحث کرد  نیباااباااا...! ما قبال در ا_

 خواس ی بود... م  دهیا خوابسام،حرف ه  یجمله    نیا  پشت

ب اگه  که  بفهمونه  ا   شتریبهش  واسه    ن یاز  بده  ادامه 

موادش به   نیتأم یمن برا  زیعز   ی ...باباشهی خودش بد م

احت پول هاش  و  نبا  اجی سام  وقت    چی ه  دی داشت...پس 

م دست  از  رو  خ   دادیسام    ی لیکه خوشبختانه خودش 

 ...بُرد و سکوت کرد ی موضوع پ نی زود به ا

 نشد؟؟  زیترحم آم  یمتوجه نگاه ها   شهیمگه م  اما

 نشد؟؟؟  ثمی متوجه نگاه پر از حرف م شهیم  مگه
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بود اصرار اون   نی بگه، ا  خواسی نگاه م  نیکه با هم  ی ثمیم

جدا مهر  نایا  ؟ ییهمه  به  تو  از  قبل  و    هیکه  خرج  و 

 ...کننیمخارجت فکر م

 ...اما دَم نزدم ی نگاه لعنت ن یاز ا  سوختم

 ...اما دَم نزدم زیترحم آم  ی نگاه ها نیا ریدادم ز  جون

  ،بدون یتکرار   ی ساعت بحث و حرف ها  هی بعد از    بالخره 

 ....شام خوردن،رفتن

کرد و از   یکه آروم دم گوش سام زمزمه ا  یاحمد  عمو 

 من دور نموند ز یت  یگوش ها

 “  من محفوظه ش یحق ساحل پ  “

رمَقَم    ی ب  ی دوباره به پاها  ی که جون   زم یبرادر عز  جواب و

 داد 
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که    ی به حق ساحل،اما تا وقت   یعمو جان،شما لطف دار  “

ن ،خواهرم  ام  زنده  حما  از یمن  و    یکس   ت یبه  نداره 

ا  دوارم یام نباش  نیاز  ناراحت  اصل    ن یدختر  چون 

با که  هستن    م ی تصم   شونیزندگ  یبرا  دیخودشون 

 ”می ور نظاره گر هستکه از د یینه ما  رنیبگ

 ...برتیبه آسمون ها م  کی حرف کوچ هی اوقات   ی گاه

 ...شهیبرعکس م یگاه و

که   کوبانت یم   نی به زم  ک،آنچنان یحرف کوچ  ه ی  ی گاه

 ....شهیم ریوجودت خُرد و خاکش  یتموم استخوان ها

 !...کیکوچ یحرف ها  ن یاز ا امان  و

ا   خاله  از  تر  مهم  خواهرش  انگار  بود    ن یکه  ها  حرف 

 مامان شد  یلب ها یجمله اش باعث خنده رو نی ،آخر

 !نیخوب گوش کن “
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...ما  ن یشد  ن،جدایدونیکه خودتون بهتر م  ی ل یهر دل  به

از ا  ش یب   میتونی هم نم و    ی زندگ  یتو   م یحق ندار   ن یتر 

کن   ندهیآ دخالت  د میاتون  بزرگ   گهی...ماشاال  اونقدر 

 ...نیبد  صیکه خوب و بد رو تشخ ن یشد

 ی ل یبه روابط فام  یلطمه ا  دی که نبا  نیبدون  دی با  نو ی ا  اما

سن    نیا  یبخوره... دوس ندارم به خاطر شما بچه ها ، تو 

خواهرم محروم بشم ...پس از امروز به    دنی و سال از د

 ...دختر خاله و پسر خاله ن یش یم  گهیهمد  یبعد ،برا

نم  چ ی ه  به حد   خوامیوجه  و  گذشته    ی ثیحرف  درباره 

 ...مفهومه؟؟؟ ادیب ش یپ

م  ثم یم  نگاه خاموش  و  سر  شهیکدر  آروم  تکون    یو 

 ...ده یم
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و مردانه اما انگار به قول    دیقامت رش   نیا  یبرا  ره یم  دلم

 ....داشته باشم یحس  دی نبا گهی خاله د

 ...واسم بشه پسر خاله دی با گه ید

 شن؟؟ی فراموش م  یزود  نیمگه خاطرات به ا  اما

 رهان 

 ...بُهت زده اش افهیبه ق شمیم ره یخ

 :اد ی م رونیلباش ب نیاز ب  ی با مکث واضح کلمات

  ؟؟؟یگفت ی وو چ_ت_

وار    دیو تاک  رمیگیاشاره ام رو مقابل صورتش م   انگشت

 :زنمیلب م

وااا الیدان_ بخوا  ی!  اگه  حالت  منصرف   یپان   یبه  رو 

 !گم؟ یم  یکه چ  یو تو...! گرفت  دونمی... اونوقت من میکن

 :شهی ازم دور م یو قدم زنهیبه موهاش م یچنگ 
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د  یییوا_ کارهات...دِ    شمیم   وونهیدارم  و  تو  دست  از 

هنو   ی لعنت دار اون  اس..چرا  بچه  رو سرش   ن یا  یز  بال 

م  ؟یار یم هم  تو  به  ا  گنیآخه  چه    گه ید  نی عاشق؟؟ 

 ه؟؟ یعشق و دوس داشتن 

ا  به اسم  که  د   ن یواله  و  و    هی وانگیجنون  عشق  نه 

 !...یعاشق 

  گار ی و س  دم یم   نتی با کاب  هی توجه به حرف هاش ،تک  یب

 :ذارمی لبام م  نیرو ب

 !...سی جز به دست آوردنش مهم ن  یچی من ه  یبرا_

جا  حاال به    ی بهانه    ،بهی آبک   یها  حتینص  نیا   یهم 

مورد    نیدر ا   یبا پان   خوام یکه م  رون یسفارش شام برو ب

 ...صحبت کنم
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ز   فک از حرص  نشون  اش  داره    ه یادی منقبض شده  که 

واسه من مهم نبود و   زا یچ  ن یاز ا  چکدومی اما ه   خورهیم

 ...سین

آت  ه یدختر  مهم به  وجودمو  هاش  حرف  با    ش ی که 

 ...دیکش 

 ... که اون روز چه به حال و روز من آورد  د ینفهم   ساحل

پان   ی صدا  با دان  ،نگاه یشاد  طرف    رمیگ یم  ال یاز  به  و 

 ...کنمی دخترک گردن کج م

عروسک   با شلوار  و  و   ی بلوز  شده  سرتق  ها  بچه  مث 

که قراره به اجبار    یسمت دخترک رهیذهن من م  بیعج

 ...ارمی دستش ببه 

مگه    ن؟ی کنیچه کار م   نجایا   نیشما دو ساعته دار   _یپان

 قهوه درست کردن چهقد کار داره؟؟؟  هی
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به موهاش   یو چنگ  ده یم  رونیکالفه نفسش رو ب  الیدان

 :زنهیم

 رم یبگ یز یچ  هیشام   یمن برم برا_

 :رهیبه سمتش م ی قدم یکه پان  دمی تکون م  یسر

کار _ دار   هیچه  اشتراک  که،زنگ    میآخه؟! خب شماره 

 ...ارن یواسمون ب  یشگیبزن از رستوان هم 

آشپز خونه رو    الیخ   یاما ب   نم ی بیرو م   الیدان   دنیگز  لب

 ...کنمیترک م

 :رسه یصداش به گوشم م اما

معرف  یرستوان  هی   _الیدان م   یبهم  غذاهاش   گنیشده 

 ...ارزه یمحشره، به امتحانش م 

 ...ادی قهوه به سمتم م  ی نی با س ی و پان ره یم  الیدان

 :کنمی ام رو  حواله اش م یشگیهم  ی جد  نگاه
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 ...،حرف دارم باهات نیبش  ی پان_

 :شهی چشماش درشت م  ی آن به

 افتاده؟  ی اتفاق_

  ذارمیلبام م ن یرو ب گار یس  ن یو دوم دمی تکون م  یسر

 ...یواسم انجام بد  یمهم  ی لیکار خ ه ی د یبا_

 :شهیو به سمت جلو خم م  نهیش یمبل مقابلم م یرو

 برو برگرد انجام بشه ! مگه نه؟إ  ی ب یعن ی د یبا  نیا_

 :دختر  نیاز رفتار ا  اد ی کش م لبم

 ...یهست  یخوبه..! دختر باهوش _

 :به نگاهش  شمیم ره یخ

 ؟ یشناس یساحل رو که م_
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و فنجون قهوه رو به لبش    دهیآره تکون م   یبه معن   یسر

 :دم یکه حرفم رو ادامه م  کنه یم  کینزد

 !...یحامله اش کن  د یبا_

،ب  دن ی شن  با دهنش  داخل  قهوه    رون یحرفم،تموم 

 ...شه یم ده یپاش 

لب کلمه   ر یو ز   دم یم  م ین یبه ب  ی نی صحنه چ  ن یا  دن ید  از 

 کنم ی چندش رو حواله اش م

 :زنهیم  یقرمز ،قهقهه ا یهمون  چشما با

حاملش کنم؟ اونم من؟؟ بخدا من دخترم،پسر    ؟؟؟یچ_

 !که بتونم حاملش کنم ستمین

 یرو  یگار یرو داخل جا س  گار یس  لتریو ف  کنمی م  اخم

 :کنمی پرت م زیم
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حامله اش    دیمن با   یشده    ز یبا اسپرم فر  نه ی منظورم ا_

 !یکن

 !گم؟؟؟؟ یم  یکه چ  یگرفت

لب هاش   یو لبخند کم کم از رو  شهیحرف هام م  مات

 :شهیو م مح

  شگاه یآزما  نی ا یروز ب   هینداره،  ی که کار   نی خب...خب ا_

 کارو واستون انجام بدم  نیتا ا 

دخترک،پس    ن یا  یو حرفم رو از عاقل  ندازمی پا م  یرو  پا

 ...رم یگیم

 ...بفهمه یزیچ  دی دختره نبا_

 :شه یم  متعجب

 ...کاشته بشه  ن یقراره داخل رحمش جن  شه؟؟ یمگه م_

 !شهیهوش باشه...م  یب  یوقت_
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 نه؟؟؟  مگه

 :شهی حرکت از جا بلند م ه یو با   ده ی باال م ابرو

  ی و من پنهان  ی هوش کن   یقراره اون دختر رو ب   ی عنی_

 رحمش بکارم؟؟؟  یتو رو تو  ن یجن

 ؟؟؟ یقانون  ریغ اونم

  ن یو ا  شم یم  رونش یبه نگاه ح  ره یپر نفوذم خ  یچشما  با

 ...آره   یعن ینگاه  

 ...انجام بشه دیبا  ی عنی

 ن یاز ب  یکشدار   یو وا  ره یگی صورتش م  یجلو   دستهاشو 

 ...ادیم   رونیلباش ب

 بدم؟  لیاسپرم رو تحو  دی با یچه زمان_

 :رهیگ یم نیی و سرش رو پا زنهیم  پلک



977 
 

آزما _ که  رهان،درسته  دل   شگاه ی آقا  اما    ل یمال خودمه 

 ...امیکار مهم برب نیاز پس ا  یی بخوام به تنها  شهینم

چجور   یک ی به    اجی احت دارم...اونو  دوستام    یراض  یاز 

 کنم؟

 :شمیم  رهیبهش  خ ه یو بعد از چن ثان رمی فکر فرو م  به

 ...دختر سرطان داره،البته دور از جونش  نی بهش بگو ا_

اونو به    خوادیو شوهرش م   شهیبه درمان نم   یراض  بگو 

 ...تنها آرزوش که مادر شدنه برسونه

 :کنهیدهنش جمع م ی هاشو تو  لب

و بهت    کنم ی...!باشه پس هماهنگ م یاوه چه ذهن فعال_

 دارم   یخواهش   هی،فقط ازت   دمیخبر م 

 بگو _
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موضوع    نیاز ا  یزیاون دختر چ  خوامیوجه نم  چی به ه_

از  تر  و مهم  ناراحت بشه  ازم  ندارم  بدونه، چون دوس 

 ... شغلم رو از دست بدم  خوام یمه نمه

 ...یاوک_

 :شهیزنگ در ،از جا بلند م یصدا با

 ...اسپرم رو انجام بدم زیتا فر  شگاهیآزما  نی ایفردا ب_

 ...شهیازم دور م  ی و پان دمی تکون م  یسر

دختر  مونمیم   من به  فکر  نم  یبا  به   ی که  رهان  دونه 

 !...رسه یم خوادیکه م ی هرچ

 ساحل 

 ...گذرمیم یز ییپا یبرگ ها نیاز ب  آروم

م  یهر قدم   با بر  ا  دارمیکه  پ  نیخاطرات   ش ی دو هفته 

 ...ادی نظرم م
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 ...من و بابا و مامان  نیب  یدعواها

 ...مامان  یها  ییاعتنا ی و ب قهر

 ...سام  یپوست  ری ز  یهامحبت 

 ...مث زهر بابا ی ها  متلک

 ... رهیچشمم رژه  م  یو همه...جلو  همه

 ...که سخت گذشت یا دوهفته 

 ...ییبودم وتنها  من

 ...گذشته ن یریبودم و خاطرات تلخ و ش من

 ...رونیاومدم ب یوار یبعد دو هفته از اون چهار د  امروز 

ترم مرخص  از  ا  ی دانشگاه که چن  از   ن یگرفتم،حداقل 

 ...هراحت المی بابت خ

 ...رمیخورده عقب م  که ین،ی بوق ماش  یصدا دنیشن با
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م  دوباره  باال  ن یماش  خ ی نگاهم  رنگ    ی مشک  یمدل 

 ...شهیم

 ...نحسش ی ه یرهان و سا  دوباره 

 گه یکر کننده اش،به سمت د   یاعتنا به اون و بوق ها  یب

برم  ابونی خ  ی جلو   دارم ی قدم  ناگهان  ترمز    یکه  پام 

 زنهی م ی وحشتناک

م  یقدم   دهیترس ش  رمیعقب    نیی پا   ن یماش  شه یکه 

  ی و اخموش بهم دهن کج   یو چهره جد   شه یم  دهیکش 

 ...کنهیم

 :کنمیدرهم م  ابرو

چ _ م  یباز  جونم  سرم    ؟یخوای از  از  دست  چرا 

 هاااان؟؟ ؟یدار یبرنم

 و  شه یم شتریابروهاش ب گره
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 :کنهی رو دور فرمون حلقه م دستهاش

 !سوار شو تا به زور سوارت نکردم  ایب_

 ...وار  دیو تهد  یلحن جد  نیاز ا کنم ی م هنگ 

 ترسناکه؟؟ نقدر ی مرد ا  ن یا چرا

و سرتقانه سرمو باال   کنم یجرات نداشتمو جمع م  تموم

 :دم یم

... برو  یندار   ی زیواسه من چ  ی ...تو جز بدبختامینه نم_

 ...رمیبذار به درد خودم بم

با    شهیچشماش قرمز م  ید یسف   ی آن  به از   هی و  حرکت 

 ...شهیم  اده یپ  نیماش 

 ...مرد ن یدور بشم از ا  کنمی م  یسع

سر  یقدما  با و  صدادَوَمیم   ع،مخالفشیتند    ی ...اما 

 :ترس راه نفسم رو ببسته  شهیمحکمش باعث م
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 ...یلعنت  سا یوا گم یساحل...!م  سایوا_

شد که با گرفتن بازوم از پشت،محکم به    ی چ  دونمینم

 ...شمیم   ده یو سفتش کوب ی عضالن نه یس

 ...ومدیبودم که نفسم سخت باال م  دهی تند دو اونقد

  ..یلَم کن لعنت_وِ _

 :گهی و زمزمه وار م ره یگیطرف شونه هامو محکم م  دو

رو  یکار _ اون  ب  ی نکن  باال  خوام   ی ...نمادی سگم 

  ن،کارت یماش   یتو   ن یبش   ایبخورمت،پس مث بچه آدم ب 

 ...دارم

اشک    زش یمانع ر   کنم یم   یو سع   دمیگلومو قورت م  بغض

 ...هام بشم
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تموم  یها  یبدبخت   چرا ا  یمن  چرا  مرد    نینداره؟؟ 

سا  رو  ی  هیخودخواه  از  رو   م یزندگ  ینحسش 

 داره؟؟؟یبرنم

 ...ولم کن ام،فقطی باشه م_

پا به   زونیم  یو با قدما   کنهیرَهام م   یاز مکث کوتاه   بعد

 ...کنهی پام حرکت م 

 ...شدمی وقت باهاش همراه نم چی کاش ه  یا اما

رنگ    یمشک  ن یو پا به اون ماش   شکستی قلم پام م   کاش

 ...ذاشتمینم

 ...کاااااش

 ...رهیگیو پشت سرم قرار م  کنهیجلو رو برام باز م در 

 ...دهیگرمش،پشت گوشم رو قلقلک م ینفس ها  هُرم
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 ینذاشته بودم که پارچه ا   نی پام رو داخل ماش   ه ی  هنوز 

نفس    یو من با هرچه تالش برا  شه یگرفته م  مینیب  یرو

هوش شدنم بشم...فقط    یمانع ب  تونمینم  دن،بازم ینکش 

دست   نی آخر  یبرا شدن  حلقه  کمرم    ،دور یبار،متوجه 

 اما  شمیم

فرو   یک یقعر تار   یو تو   شهی چشمم تار م  یجلو   یآن  به

 ...رمیم

 رهان 

 ...کشمی م  یراحت فش،نفس ی به آغوش گرفتن تن ظر با

ها  نگام پلک  به  م   ی رو  یکه  اش  افتاده  دلم   وفتهیهم 

 ...قشنگش یچشما دن یبوس یبرا ره یضعف م

ا  کالفه حال،ز   نیاز  و  ش  ریحس  لعنت   طونیلب  رو 

 ...کنمیم
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م  ریز   دست بلندش    ندازمی زانوهاش  کاه  پر  مث  و 

جوجه برام    ه یوزن کم،مث    نی دختربچه با ا  ن یکنم،ا یم

 ...شدیمحسوب م 

  ی و من ب   نهیش ی لبم م  یجالب،رو هیتشب  نی از ا  یلبخند

رو م  یصندل  یطاقت  درازش  پتو   کنمیعقب    ی و 

 ...کشمیتنش م  یرو ینازک ی مسافرت

و پشت    بندم ی در عقب رو م   م،فورایزنگ گوش  ی صدا  با

 نمیش یفرمون م

 :کنمیاستارت زدن،تماس رو وصل م نیدرح

 بله؟_

 :رسهیبه گوشم م یپر استرس و نازک  پان یصدا

 شما ؟  نیی سالم،کجا _
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م  یرو  پا فشار  گاز  گوش  دمیپدال  ب  ی و  و    نیرو  شانه 

 :ذارم یگوشم م

 اونجام  گهید قه یده دق  ام،حدودی دارم م_

 ی با ن،فعالی ای ب عایباشه،فقط سر_

سرعت    تینها  کنم،با ی و تماس رو قطع م  گم یم  ی ا  باشه

  یپان   شگاهیهرچه زودتر خودم رو به آزما  کنمیم   یسع

 ...برسونم

  شگاه،کمربندم یتابلو بزرگ سر در آزما   دنیمحض د   به

ماش  و  باز  پارک  نی رو  داخل  پارک    ی اختصاص  نگیرو 

 ...کنمیم

  ه یثان  شم،بهیش م و منتظر جواب   رم یگیرو م   ی پان  شماره 

 کنه ی تماس رو وصل م  ده ینکش 

 ؟ید یجانم؟ رس_
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ب   ف یو تن ظر  شمیم   خم به آغوش    ی ساحل  هوش رو 

 کشم یم

 ...سالن رو باز کن نگم،در یآره داخل پارک_

 ؟  ارمیب لچریاگه الزمه و_

 :بستمی رو با پا م  ن یماش در 

...فقط تو  شهیم   ت یی،اذ  ره یگی کمرش درد م   ینجور ی نه ا_

باز کن،جلو   ع یسر و    ی دوستت هم ه   یدرو  منو سوال 

 !یجواب نکن 

 ...کنمیو من  تماس رو فورا قطع م گه یم ی ا باشه

م  بم یرو داخل ج   یگوش با قدم ها  دم یهُل  به   ی و  تند 

 ...رمیسمت آسانسور م

  ی پوش پان  دیباز شدن در آسانسور ،نگام به قامت سف   با

 ...وفتهیم
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اعتراف   دی و با  نمشیبی مباره که با لباس فُرم    ن یاول  نیا

 ...کرده ی انتخاب خوب نبار یا ال ی کنم که دان

 ام یصداش به خودم م  دنیشن با

تخت تا ببرمش اتاق    ن یبزار رو ا  ارش ی پسر؟ ب  یی کجا_

 ...عمل

م   یسر آروم   دمیتکون  به  رو  ساحل  تخت   یرو  یو 

 ذارمش یم

 کشه؟ی عمل چن ساعت طول م _

 :دهیرو به سمت جلو هُل م  تخت

آم_ موفق  حدود    ز یاگه  طول   ی ساعت  4باشه 

 ...خواهشا صبور باش  کشه،پسی م

 شه؟؟ی صبور باش اما مگه م گهیم

 ....وجودم رو استرس گرفته تموم
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لعنت   نکهیا  از  منه  ز   دیبا   یبه خاطر   ی جراح   غ یت  ری بره 

م داشت  لعنت   دیترکی دلم  مقصره،خود  خودش    ش ی اما 

 ...واسه من نذاشته یراه  چ یه

موها  یچنگ  م   یبه  ام  کوتاه شده  د  زنمیتازه  به    وار یو 

 ...دمیم  هیپشت سرم تک 

 ...و آدماش خسته شدم ای از دن گه ید

 ...ثمر یب  یها  دنیدو  نیا از 

 ...عشق جنون وار  نیا از 

 ...ساحل سنگ دل و لجباز  نیا از 

 ارن؟ یمَردا کم نم  گهی م یک

 ترسن؟؟ینم یزیمَردا شجاعن و از چ  گهی م یک

 ....... به واله که دروغهدروغه

 ....مرد کم آوردم  منه
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 ...ترسمیمرد م   منه

 ...که جونم به جونش بنده ی از نبودن ساحل ترسم یم

اونوقت   ترسن،یعده آدم گردن کلفت ازم م  هیکه    یمن

 ...دختر بچه رو دارم هی خودم ترس از دست دادن 

 ...آروم باشم  کنمی م  یو سع کشمی به صورتم م  یدست 

  ده یاتو کش   شهیو رهان هم  دم ی آب باال م  ی قرص ب  چنتا

 ...نهی ش یم  نیزم یرو  ، یو وسواس

ساعت درگردشه... پس چرا زمان    یعقربه ها  نیب  نگام 

 !...؟ گذرهینم

 ...شهیمن داره بد تر م ساعت گذشت و حال   دو

 واسش افتاده باشه؟؟؟   ی زبونم الل اتفاق بد نکنه

 اره؟؟ی دَووم ب یعمل لعنت   نیا رینتونه ز  نکنه

 ...که مغزم در حال منفجر شدن بود آخ
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د  یمُشت م  وار یبه  ز   کوبمیمقابلم  صدا    ریو  خدامو  لب 

 ...زنمیم

 ...که نذاشت خطا برم ییخدا

 ...مال مردم رو بخورم نذاشت

 ...مردم رو به کام مرگ ببرم  یجوونا  نذاشت

 ...بَدم .... درست من

 ...نامردم... درست من

 ...به ناموس خودم تجاوز کردم... درست من

 ...کردم گناه 

 ...کردم  تیمعص

 ...درست بازم

 ....اما
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 خدا فقط مال آدم خوباس؟؟   مگه

 منه بد خدا ندارم؟؟  مگه

 ستم؟؟ یبنده اش ن مگه

 ...نداشتم ن یجز ا  ی شاهد بود که راه خودش 

اول  نیا  و شد  س  نیدختر   ی کارنامه    یتو    اهی نمره 

 ...اعمالم

 ...اهمی نمره س نیمن عاشق ا  اما

 ...یاه ی س  نیتا روشن بشه ا دمی جون م من

 ...زنمی صدا م خدارو

م   ییخدا ا   دونهی که  مهم    چکسی دختر،ه  ن یجز  برام 

 ...سین

 ...خوامی که  ساحلم رو از خودش م ییخدا
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 ...خوام  یاون نم یرو ب ایاگه نده... دن که

م   یبه،چشمای غر  یصدا  دن ی شن  با باز  رو  و    کنم یتَرم 

مُسن   شمیم   ره یخ نسبتا  خانم  وجود    ی به  با  که 

 ...سنش،جوون و خوش بر رو بود

 :گوشم یتو  شهی اکو م  صداش

 ...بود زیموفق آم خداروشکر عمل _

  نهیش ی لبم م  یرو یواقع  ی لبخند

 ....خداروشکر_

 :گردم ی،به سمتش برم ی پان یبا صدا 

  !...میدی اوه چه عجب ما لبخند شمارو هم د  _

 :زنمیبه موهام م  یچنگ 

 ومد؟ ین شی پ ی حالش خوبه؟ مشکل_
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 :ندازهیبه غبغب م یباد

حالش   ،االنمیغم ندار   یرو دار   یمعلومه که نه،تا پان _

آرام بخش ها به خاطر  ،فقط  ،  ییخوبه  زدم  چن    ه یکه 

 ...رو خوابه ی ساعت

تشکر   یبار از کس   نیاول  یو برا  شمیم  کشینزد   یقدم

 کنم یم

م   ن یا   و منو    ی دختر  شهی کَس  هاش  خواهرانه  با   که 

 ... خودش کرده ون یمد

 ...ممنونم دختر_

 ...شهیو ازم دور م  گهیم  یکنمی م خواهش 

 ی پان

 [09.04.18 06:31] 
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م  رهیم من  دختر   مونمی و  جن  یبا  االن  داره    نیکه  من 

 ...ره یگی داخل شکمش شکل م

 ...تا قبل از به هوش اومدنش،ببرمش خونه د یبا

 ...ادی به هوش ب نجا یا د یوجه نبا  چی ه به

پان  به اتاق  ا   رم یم   ی سمت  درباره  باهاش    ن یتا  مسئله 

 ....صحبت کنم

 َِ 

 [09.04.18 16:32] 

#part103 

محکم    یو با قدما  ذارمی م  ین ی معجون رو داخل س  وانیل

 ...رم یبه سمت اتاقم م

پان  به به  نگام  باز کردن در  که درحال    وفتهیم   ی محض 

 چک کردن سِرُم ساحل بود 
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 ...نهیش یلبم م  یرو  ی محبت خواهرانه اش،لبخند  نیا  از 

 :ذارمیم  ی پاتخت یرو رو ی نی و س رمی جلو م  یقدم

 ی خسته نباش _

 :شهی م  ره یچشمام خ  یو تو   ادی باال م نگاهش

 ...چرا دلهره دارم دونمیممنونم،فقط نم_

 :رمیگیموز رو به سمتش م ریش  وانیل

 چرا دلهره؟ _

 یرو   دهیو نگاهش رو به ساحل خواب  ره یگیرو ازم م   وانیل

 :دوزهیتخت م

ا _ ا   نکه یاز  با  آ   ن ینکنه  به  بشم  اش    نده یکارم،باعث 

 ...لطمه بخوره

 :دهی نگاهش رو به طرف من سوق م دوباره 
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حرف تو که برام به اندازه    ی رهان! رو  یبهم قول داد _

 ...رو انجام بدم سک یر  نیارزش داره،حاضر شدم ا ایدن

 مگه نه؟؟ یمونی قولت م یرو

گوشه    انگشت رو  م  یشصتم  قدم  کشمیلبم   ی و 

 ...شمیم  کشینزد

حرفش    ریتا حاال شده حرف رهان دوتا بشه؟؟ شده ز _

 بزنه؟؟

 :نهیش یلبم م  یرو  یکه لبخند دهیباال م  سر

ازدواج    یدختر رو برا  ن یراحت باشه...من ا  الت یپس خ _

با   ی...هر جور خوام یم بشه...ا  دیشده  ام    نو یخانم خونه 

 ...زمیعز دمیبهت قول م

 : کشهیلبش م  یرو رو زبونش
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ب  یبتون  دوارم یام_ دستش  خیار ی به  دختر    ی ل ی... 

 که از دستت بره فه یه،حیخوب

 :دمی تکون م  یسر

 ...تا رامم بشه کنه یم  ریدختر منو پ نیا_

 :کنهی م  یزیر  خنده

 !...گهید  نهیکار ما دخترا هم_

 دار یخب اگه ساحل ب  ی ن،ولی دونیباز خوبه خودتون م_

 مگه نه؟؟  کردیبود،قطعا نظرش با تو فرق م 

 :کشهی رنگ کرده م یبه موها  یدست 

ب  ،االنهیاوه خوب بود گفت_ زودتر    دیاد،با ی که به هوش 

 ...دهی برم تا منو ند

 :دارهیبرم ز یم یرو از رو فشیک
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واسش خوب    ی نشه... تنش عصب   ادت یهام    ه یفقط توص_

 یسر به سرش نذار  ادیکن ز  ی س،سعین

د  3  حدود  ا   گهی ساعت  در  مطمئنا  بره،  چن    ن یبزار 

 ...شده ریجا گ   نیساعت جن 

که    میباش   دوار ی به خدا ام  دی قرص هاش هم که با   واسه

 اد ین  شی پ  یمشکل

 نداره؟ اد،دردی به هوش ب یوقت_

 مسکن بهش زدم  ینه،به اندازه کاف_

 :دمیباشه تکون م  ی به معن یسر

 برو طبقه باال بخواب  یاگه خسته ا _

 :گرده یو به سمت من بر م  کنهی جلو بازش رو تن م  مانتو 

د_ خونه،   دی با   گه ینه  د  هی برم   ادی م  الیدان  گهی ساعت 

 ن،فعالی اونجا...مراقب خودتون باش 
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م  ی دست  قدما  ده ی تکون  با  ترک    ی و  رو  اتاق  بلند 

 ...کنهیم

 ...شمیو مشغول خوندن مجله م نمیش یم  ی صندل یرو

با شن   دونمینم که  زمان گذشت  ناله    یصدا  دنی چهقد 

بلند    ی صندل  یو از رو   ذارمیرو کنار م   زش،مجلهیر   یها

 ...شمیم

اش راه    قهیشق  نییتا پا  شیشونیپ  یعرق از رو  قطرات

 ...نشون از به هوش اومدنش داشت نیگرفته و  ا 

ب  شمیم  کشینزد  ی قدم رو  دستش  سردم  دست    نی و 

 ...دم یفشار م

  ره یو خ   کنه یپلک هاش رو باز م  ی فشار اندک،ال  ن یهم  با

 ...شهیبه من م
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مح  انگار  بخواد  آنال  طی که  رو  کنه،چشم    زی اطرافش 

به   رهیدرهم خ  یو بعد از چن لحظه با اخم ها  گردونه یم

 :شهیمن م ال یخی و ب  ی نگاه جد

 نجام؟ یچرا من ا_

 :رم یگ یمعجون رو به سمتش م  وانیتوجه به سوالش،ل  یب

 ...بخور واست خوبه نو یپاشو ا _

 ی که رو  ینازک  ی و بعد فورا پتو   شه یم  یطوالن   نگاهش 

 زنه یتنش هست رو کنار م

د   انگار  با  ها   دن ی که  وارد    د،بهش یجد  یلباس  شوک 

 :ادی بشه،نگاه ماتش باال م

ت_ل_ لعنت_باسام؟!  تجاوز _د  ی وئه  بهم  وباره 

 ؟یرد_ک

 :زنمیم ی شخندیهاش،ن ال یو خ فکر  دنیشن از 
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 نکن،معجونت رو بخور  ریفکرتو درگ اد یز  _

 :شهیمنفجر م  ی و به آن شهی حرفم،انبار باروت م  ن یا با

بال   گمیم_ لعنت   ییچه  اومده  بهم    یبه چه حق   ؟یسرم 

 ....هاااااا؟؟ چرا؟؟؟ چرااااااا ؟ یدست زد

 ...اعصابم ی رو ندازهیو خط م  شهیم  اد ی فر صداش

سع   بستمیم  چشمامو  مسلط   کنم ی م  ی و  اعصابم  به 

 ...بشم

خشمم رو از حرف هاش محار کنم که اگه    کنمیم   یسع

 ...لطمه بزنم  نم یتر  زینشه... که اگه نتونم،ممکنه به عز

عم  با باز   کشمیم  ی ق یسکوتش،نفس  چشمامو  و 

 ...کنمیم

 ...ارهی غرق در اشکش دلم رو به رحم م  چهره

 :رمیگیلباش م  نی قاشق از معجون رو ب هی
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 بخور _

 م یا  شه یبه نگاه ش  ره یخ   ی اشک  ی حرف فقط با چشما  یب

 ...طرز نگاه  نیاز ا لرزهیو دلم م  شهیم

اما فورا سرش رو به سمت مخالف    خورهیم   ی تکون  لباش

 :چرخونهیم

... برو  میاز زندگ  ،همی اتاق لعنت  ن ی...هم از ارون یبرو ب_

کوله بارم    ی ذار... به خاطر توئه لعنترهان...برو راحتم ب

 ...تیپُر شده از گناه و معص 

واله    یبرا  یزیچ   گه ید   بخدا به  ندارم...  دادن  از دست 

 ...ندارم گه ید

  ...کنهی سوراخ م گرمو ی،ج یزیهاش مث ت حرف 

 ...ستمین  دنی من مرد پا پس کش  اما

 :شمیدرهم ،به سمتش خم م  یابروها با
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 د یاما با  ی که بر  ی شم ،آزاد  ی مزاحمت نم  گه ی باشه...د_

خونه   ن یخودت دوباره به ا  یکه با پا   رسه یم   یروز   ی بدون

 ...ستی ن ری....اون روز د یگردیبرم

جد  حرف  با  م  نیتر   یهامو  راست   زنمیلحن  کمر  و 

 ...کنمیم

به نگاه مات و تعجب زده    شمیم  رهیتموم وجودم خ  با

 ...اش

 ...نه کردهنگاهش لو  یجا تو  ه یو تعجب ، ترس 

از جا بلند    یاما با شجاعت ظاهر   ده یمن ترس  عروسک

  ا ی   شه یمتوجه درد م  نمی که بب  دوزمیو من چشم م  شهیم

 ...نه

که نشون از درد باشه، از   یعکس العمل   چ ی بدون ه  اما

 لب  دنیو بعد از پوش  ادی م  نییتخت پا
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 [09.04.18 16:33] 

 :کنهی هاش ،پشت به من م  اس

  ن یا  یمحاله پامو تو   گه یرم،دیاگه بم  یبدون حت  نو یا_

 ...خراب شده بزارم

به من،اتاق رو ترک    ی نگاه  می ن  ی و بدون حت   گه یم   نو یا

 ...کنهیم

 ...که رفته فهمم یدر م یصدا دنیشن با

ها  یآور   اد ی  از  ن  یحرف  لبم   یرو  یشخندیآخرش 

 ...اد یم

الک  دونهینم  دخترک  نم  یکه رهان  به    یسکوت  و  کنه 

 ...ادی نم نییاز موضعش پا یراحت

 ...کار باشه یتو  ینقشه ا نکهیا مگر
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از    ی ک ی  یو بعد شماره    چرخونمی دستم م  ی رو تو   یگوش

 ...رمیگ یبچه ها روم

 :کنمیدرهم م ش،ابرویالت  یصدا دنیشن با

 جونم دادا؟ _

 حواست بهش   ی چشم  رون،چهار یاالن از خونه اومد ب _

باش...دق مراقبش  دور  رفت،از  که  هرجا  به    قهیباشه... 

 بهم آمار بده  قهیدق

 گم؟ یم  یکه چ  یگرفت

 :دهی همون لحن جواب م با

 ناموس خودمه  ن یچشم،ناموس شما ع یبله آقا،به رو_

 ...کنمیو تماس رو قطع م گمی م یا خوبه

 ...فکر و ذهنم مشغول دخترکه تموم
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سنگ  اد ی ز   دوارمیام کار  و  باشه  نداشته  انجام   ن یدرد 

 ...نده

تخت پرت   یو تن خسته ام رو رو  کشمیم  یکالفه ا  پوف 

 ...کنمیم

هوس    ی و باز دل لعنت  چه یپی م  م ینیب  ر یعطر تنش ،ز   یبو 

 ...کنهیممنوعه رو م بیس  ن یا دن یچش 

سع   کشم یم  ی قیعم  نفس با    کنم ی م  ی و  رو  تنش  عطر 

 ...تموم وجود بِبَلعَم

تخت به آغوش بکشم    نیهم  ی که رو  یروز   ستین   رید

 ...رو فش یتن ظر 

رو  با داشتنش،چشمامو  م  یتصور  سع   ذارمی هم   یو 

 ...به خودم استراحت بدم  یکم کنم یم

 [10.04.18 05:53] 
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#part104 

 ساحل 

 “ ماه بعد ک ی “

و هراسون از جا بلند    ذارمیجزوه رو داخل کوله م  ن یآخر

 ...شمیم

  رون یو به محض ب  ندازمیبه استاد م  ینگاه   یچشم  ریز 

 :دَوَم یتند دنبالش م   یرفتنش از کالس،با قدمها

  !اُستاد...اُستاد_

 :گرده یو به سمتم بر م  سته یا ی صدام،م دنیشن با

 بله؟_

اضطرابم رو   یجلو   کنمیم  یو سع   کشمیم  ی قیعم   نفس

 :رمیبگ

 داشته باشم؟  یخواهش   هی  شهیم_
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 :چرخهیچشمام م   نی ب نگاهش

 بگو دخترم _

 :کنمی و آروم زمزمه م  کشمی لبم م یرو رو زبونم

همکار   شهیم_ ک  یاز  جناب  نظر   یمحمد  ان ی با  صرف 

 کنم؟

 :دهی باال م ابرو

دانشگاهه!چطور شما از شانس    یکه رتبه باال  شونیا_

  ن ی ا  یپروژه حداقل کم کار   ن یبا ا  ؟ یکن یخوب اجتناب م

 ...شهیچن وقته جبران م

 :ندازمیم ن ییو سرم رو پا  گزم یم لب

م_ قول  بهتون  تنها  دمیمن  به  جبران   یی خودم  بتونم 

  ی هم گروه   گهی نفر د   هیمنو با    کنمیخواهش م   یکنم،ول

 ...نیکن
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 :کشهیم  شی پروفسور  شی به ر  یدست 

  ه یتا    دمیرو بهشون خبر م  رات ییباشه دخترم،من تغ_

 ...کُنن دایواست پ ن یگزیجا 

 :زنمیم  ین یحال از حرف استاد،لبخند شرمگ   خوش

استاد...ام  ی لیخ_ تو   دوارمی ممنونم  پروژه   ن یا  یبتونم 

 ...شما بشم یباعث سربلند 

 ...شهیو با گفتن انشاهلل ،ازم دور م  زنهیم  یلبخند   مچهین

ح   کشمیم  ی راحت  نفس سمت  به  برا  رم یم  اط یو    یتا 

 ...کالس بعد آماده بشم

 :رسه یبه گوشم م ک یمونا از نزد یصدا

 دختر؟  ده یساحل ؟ چرا رنگت پر  یخوب_

م   یفشار  به   یهوا  کنم ی م  یو سع  دم یبه گلوم  رو  آزاد 

 :هام بکشم  هیر 
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 ...خوبم...خوبم_

 :نهیش ی دست سردم م ی رو دستش

 زارِت بنداز  افهی نگاه به ق هی من... زیعز  یست یخوب ن_

م   مونا ا  گفتی راست  با   یاما چاره  کالس    ه ی  د ینداشتم 

 موندم یرو م  گه ید

 رم یگیم   اط یپراکنده  داخل ح  یرو از دانشجوها  نگاهم 

 :دوزمیو به مونا م 

 رو هرجور شده تحمل کنم گه یکالس د ه ی د یبا_

 :کنهیحرکت بلندم م  هیو با    رهیگ یرو محکم م دستم 

حالت مهم تر از    رم،االنیگی پاشو برو من برات جزوه م _

 ...درس و دانشگاست

سرگ  خوام یم با  اما  کنم   یی هو یکه    یا   جهی مخالفت 

 .شمیم مونیاد،پش ی سراغم م
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از بچه ها   یکی سارا    یکه صدا  کشمیبه سرم م   یدست 

 :شهیبلند م

 کالس  رهیکه استاد داره م  ن یا ی موناااا ،سااااحل،زود ب_

 :زنهیبه شونه ام م یضربه آروم مونا

د_ کن،اگه  استراحت  خونه  نشد  یدی برو   ،برو یبهتر 

 ره یدکتر...منم برم سر کالس که استاد االن م 

 :زنهیگونه ام م  ی رو یو بوسه ا شهیم  خم

بر_ شد  دیدکتر،شا   یحتما  خودت    ،مراقبیمسموم 

 ی باش خواهر

 : دمی نرم م یجوابش رو با بوسه ا  منم

 نشه،فعال ادتیباشه،پس جزوه  _

 ...شهیبلند ازم دور م یو با قدما  ده یتکون م   یدست 
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خراب که رو به بدتر    یبا حال   مونمیمن م   ره یکه م  مونا

 ...شدن بود

و آهسته    زونی نام   ی و با قدما  کشم یبه مقنعه ام م  ی دست 

 ...رمیم  رونیاز دانشگاه ب 

م  یدست  ام  کوله  لمس    برمیداخل  با   5اسکناس    هی و 

  ی و با فکر به تاکس   زنم یاتوبوس رو م  د یامروز ق  ه ی،ی تومن

 ...رمیم  ابونی اون سمت خ ،بهیخط

 !لحظه صبر کن هیساحل خانم  _

ک  دنیشن  با زبون  از  هم  اون   که ی، یمحمد  ان یاسمم 

 ...گردم یخورده به عقب برم

 .کنهیم  ش،متعجبم یبلند و چهره عصبان یها قدم

  ره یو خ  کشهی م  ی قینفس عم   رسه یام که م  یقدم   ک ی  به

 :شهی به چشمام م 
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 ه؟ ی چ ا یبچه باز  ن یا ؟یچرا از گروه من انصراف داد_

 ...لحن طلبکارانه نیاز ا  دم ی باال م ابرو

 بدم؟  حیبه شما توض د یبا_

من چندش    یکه برا   یو با نگاه   شهیم   به سمتم خم  یکم

 :گه یبه چشمام م ره یآوره،خ

 !به من ،آره _

و    دمیهم فشار م  یهامو رو  شم،لبیوقاحت م  نیا   مات

 :گم یم  ض یبا غ

 !..بدم حی توض یبه کس   نمیب ینم از ین_

  دن یاما با کش   شمیقدم ازش دور م   هیو بعد با    گمیم  نو یا

که اگه تعادلم رو حفظ   شمیبند کوله ام به عقب پرتاب م 

 رفتم، یشکمش م  ینکرده بودم با سر تو 

 :کنمی بار باز بسته م هیخشم چشمامو  با
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 !به من دست نزن_

که به صورتش    یجوابم رو بده که با مُشت  خوادیم  هنوز 

 ...شهیبه عقب پرتاب م  خورهیم

 :کنهیشوکه ام م  یا به یمرد غر اد یفر یصدا

که    ی! مگه تو از خودت ناموس ندار یناموس و نالوت  یب_

 هاااا؟؟   یش یمزاحم  مردم م

ا  ان یک انتظار  من    نیکه  به  رو  نداشت،نگاهش  رو  مرد 

 :دوزه یم

رو َردش   ی کی ! اون یدار   یپر و پاقُرص یچه طرف دارا_

 !اومده ؟  ن یکه ا یکرد

  قه ی  بهیهمون مرد غر  یکه به آن  نیتوه  نی از ا  گزمیم  لب

 :دهیمشت فشار م یاسش رو تو لب
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م _ بهت  خودم  دادا...االن  کن  کجا    ی ک یاون    گم یصبر 

 !رفته

 ...محله اس ی معلوم بود که از جاهل ها ش ی لحن الت از 

توجه به اون دوتا به راهم ادامه    یو ب   دمیتکون م   یسر

 ...دم یم

نم  اونقدر  بود که  بب  تونستمیحالم خراب   نمیصبر کنم 

 ...شهی م  دونیم روز یکدومشون پ

 ...رونیدل وروده ام ممکنه بزنه ب  کردمیم  احساس 

و   کشمی م   یقی عم   رسم،نفسیکه م  یتاکس   ستگاهیا  به

 :رمیبه سمت راننده م 

نزد _ تا  منو  دربست  لطفا  درمانگاه   نیتر  کیجناب 

 ...نیببر

 :ندازهی به حال خرابم م ینگاه  مرد
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 ...رسونمتیخواهر،االن سه سوته م نیبش _

 ...شمیم  نیو سوار ماش دمی تکون م  یسر

 ...بهی و اون مرد غر ان یسمت ک  رهیم  فکرم

نم  به زدنش    خوردیظاهرش  لحن حرف  اما  باشه  اراذل 

 ...جالب بود

 بر ان یآوردن،ک  گهیسر همد  ییچه بال  سی ن معلوم

 [10.04.18 05:53] 

 ...امیوجه مهم نبود که بخوام از پشتش درب چی به ه ام

باز کردن چشمام دوباره نگام به همون دو وجب جا که    با

 ...وفتهیشده،م  دهیپرده سبز پوش ه یبا 

 ...به قطرات سِرُم  شمیم ره یخ

 ...به تموم شدنش مونده بود قهی چن دق هنوز 
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م   یدست  ام  مقنعه  خانم  کشمی به  اومدن  با  با    یکه 

سف و   دوزمیم   گاه د،نی روپوش  جذاب  ظاهر  به 

 ...باکالسش

  ادم ی افزوده و من    تش یلبشه،به جذاب  یکه رو  یا  خنده 

 ...دمیاز ته دل خند  یبار ک نیآخر   ادینم

 :ام ی لمس دستم به خودم م با

 خانم کوچولو؟   یخوب_

 :و نازکش فی لط یاز صدا  اد ی کش م لبم

 ...آره بهترم_

مراقب   ی لیخ   د یبه بعد با  نی از ا  یخب خداروشکر،ول _

 ...زمیدوران  حساسه عز  نی،ا یخودت باش 

 :دم ی تکون م یمفهوم سر  نا

 ...که دوران نداره  تیمسموم_
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دستم حس    ی تو   ی سوزش  کشهی سِرُم رو که  م  سوزن

 :کنم یم

  د یدوتاتون خطر ناکه...با   یبرا  تیمسموم  ن یا  ی آره ول_

  یبد تیات اهم هی به تغذ شتریب

چ  گه یم هاش  حرف  از  من  چرا  و  متوجه   یزیدوتاتون 

 !...؟ شمینم

 !ام  یک یدوتامون؟؟؟ من که  _

حرفش    دن یکه با شن   زنمیم   ش یبه اشتباه لفظ   ی لبخند

 شهیلبم محو م  یلبخند از رو

 ؟؟؟؟یماهه باردار   هیکه   یدون یمگه نم_

 [10.04.18 15:12] 

#part105 

 ...کنمی مغزم مُرور م  یحرفش رو تو  ه دوبار 
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 ؟؟؟یماهه باردار  هی گفت

 من؟؟؟  اونم

 جدا شدم؟؟؟  ثم یدوماهه که از م کی که نزد  ی من

  نمونیب   یوقت رابطه ا  چ یه   دونم ی که فقط من م  ی ثمیم

 ...نبوده

با    نیا   حتما منو  اشتباه    گهید  ضیمر  هیدکتره 

 ...باشه نطور ی هم دی گرفته...آره با

دکتر  _ حامله  خانم  که  مطمئنم  شده،من  اشتباه  حتما 

 !ستمین

ب   شهیم   یجد  نگاهش  تن  م   یو  من  ا   لرزهیجون    ن یاز 

 ...بَد و عذاب آوره یکه گواه خبرها ینگاه 

ات کردم    نهیمن خودم معا   شه،بعدشمیاشتباه نم  نجایا_

 ...زمیخون ازت گرفتم عز  شی و آزما



1021 
 

 ...اما_

ا_ اخ  ه ی  ن یدر  ه  ر یماه  جنس   چ یبه  رابطه   ی عنوان 

 ؟ ی نداشت

م  یحرف  با م  زنه،ذهن یکه  روز   رهیمن  همون  به 

 ...خونه رهان به هوش اومدم   یکه تو  ی...روز یزییپا

 ...عوض شده ام... درد و سوزش واژنم  یها  لباس

 ن یتلخ ا  تیو منو با واقع  ره یمغزم رژه م   یوهمه تو   همه

 ...کنهی رو مروزهام روبه

م  ی جلو   دستمو  خ  رمیگ یدهنم  مبهوت  مات  به    ره یو 

 شمی خانم دکتر م 

داشت_ رابطه  ب  ی...برا ی پس    هی   ش ی پ  شتری کنترل 

 ...چک بشه  نتیخودت و جن  ت یمتخصص برو تا وضع

 ...رهی وم گهیم  نو یا
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 ...سرم نازل شد  هو یکه  ییبا بال مونمیو من م   رهیم

 ...که حامله باشم گنجهیباورم نم یتو  هنوز 

 ...خواب باشه ی لعنت ی کابوس ها ن یدوس دارم ا  هنوزم

که من عروس رهان بودم و از   ییهمون کابوس ها  مث

 ...شدمیرد م ثمیم  ی جنازه  یرو

 ...خواب باشم کاش 

 ...بشم دار یمامان و سام ب ی با صدا کاش 

 ...کااااش

خوبش رو به من نشون   یرو  خواد یانگار سرنوشت نم  اما

 ...بده

 ...و نابودم کنه ستیدوس داره ن انگار 

 روزها  ن یا و
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 ...به گناه نکرده شمیگناه محکوم م ی چه ب من

 ...امی م نیی تخت پا یاز رو یسُست  با

و آسمون معلق    نیزم   نیاصال خوش نبود...انگار ب  حالم 

 ...بودم

 ...رمی م  رشیکه بود،به سمت پذ  یهر بدبخت  با

 ه یام چجور   افهی اما مگه ق  کنهیم   ین یمردم روم سنگ   نگاه

 !...؟کشمی که نگاهشون رو دنبال خودم م 

ها  الی خ  یب نگاه  آم  ی به  ترک    ز، یترحم  رو  درمانگاه 

 ...کنمیم

 ...کنه  یحالتو خوب نم ی چیاوقات ه  یبعض

 ...حال االن من مث

 ...شوک همون خبر نحسم یکه هنوز تو  انگار 

 ...و آرزو هامو   ایدن  کنهیو رو م   ر یکه ز  یخبر
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ده تا فوحش آبدار از راننده ها    شمیکه رد م  ابونیخ  از 

 ...کنمی نوش جان م

 ...ستین ی الیبازم خ اما

م  سر برا  رمیگ یباال  ثان  یکه  به همون مرد    هیچن  نگام 

 ...وفته یم  بهیغر

 ...شد قهیدست به  یمحمد   انی که با ک ی ا بهیغر

 کرد؟ی چه کار م  نجایاون ا  اما

 !باشه...؟ یهم تصادف  دار ید  ن یا شهیم  ای آ

 ...دونم   یم  دیبع

و من    گردونهی برم  شه،سریمتوجه نگام م  نکهیمحض ا   به

 ...شهیپنهون م ی به دست پشت ستون ی گوش  نمی بیم

 مگه مهمه؟؟؟ اما

 ...نه
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 ...سی مهم ن ی چی ه گه یمن د  یبرا

 ... نی جن ن یا ی حت

دست  یادآور ی   با اش،درمونده  زنده  شکمم   ی وجود  به 

 ...کشمیم

 ...کنه ی نابود م مو یونده زندگناخ  یبچه  نیا

 ...کشهی م  شی امو به آت  نده ی بچه با وجودش،تموم آ  نیا

 بدم ؟؟  دی با یخانواده ام رو چ  جواب

 بهشون بگم حامله ام؟؟  ییچه رو با

 گفت؟؟ شهیمگه م اصال

 ه؟؟ی پدرش ک بگم

هنوز دوماه از طالقم نگذشته از برادر شوهر سابقم   بگم

 حامله شدم؟؟ 
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 بار بهم تجاوز شده؟؟  نیدوم یکرده و برا هوشمیب بگم

 کنن؟؟ ی م باور 

هرزگنههههه انگ  که  واله  به   م یشونیپ  یرو  ی... 

 ....نهیش یم

 ...شکنهیخدا که کمر برادر مهربونم م به

 چه کنه؟؟؟   ییآبرو  یب  نیبا ا مادرم 

  

بتون  شهیم و  بشکنه  بر  یکمرت  تموم    شهیم  ؟؟ یراه 

 ...؟؟ یسر پا بش  یوجوت خورد بشه و بازم بخوا

 ... نهیاالن من ا  حال

 که برام درست شده برم خونه؟  یاوضاع  ن یبا ا  یچجور 

 ...که خدا لعنتت کنه رهان  آخ

 ...راحت بشم ینکبت  یزندگ ن یو از ا  رمیکه بم آخ
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 ...نه اما

 ...خود نامردش   شی برم پ  د یبا

 ...که در حقم کرده رو بده یجواب کار  د یبا

 ...ننگ باشه نیا   هیجواب گو  د یبا

م  یدست  داغم  صورت  اول  کشمی به  سوار    یتاکس   نیو 

 ...شمیم

 [11.04.18 08:44] 

  

#part106 

 ...ستمیا ی م  یبزرگ یدر آهن  مقابل

م  ش ی مشک   رنگ پرت  اول   کنهیمنو  به  گذشته...    نی به 

 ...خراب شده گذاشتم  نیکه قدم به ا یبار 
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ابروهام    م،گرهیزندگ   اهی حرف مرد س  نیآخر  یآور   ادی   با

 ...شهیم شتریب

  امی خونه م  نیخودم به ا  یکه با پا  رسه یم  یبود روز   گفته

  ی مرد حرفش رو عمل   نیا  کردمی فکر نم چوقتیو من ه 

 ...کنهیم

و من  شهیباز م کی در به صورت اتومات دهی نکش  هیثان به

 ... ذارمیخونه م  نی بار قدم به ا  ن یچندم  یبرا

و درب    کنم یم  ی بلند ط  یرو با قدمها  اطیفرش ح   سنگ 

 ...کنمی فشار باز م  هی رو با  یورود

ا   به م   نکهیمحض  سالن  داخل  به  به   رهیذارم،خی قدم 

به    بیکه با ژست خاص خودش،دست به ج  شمیم  یمرد

 ...داده  هیتک  وار ید
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د  و با  برا  بتیه  دن یمن  اش،  به    نیصدم  یمردانه  بار 

م زد  گوش  ه   کنم ی خودم  مرد   نیا   فیحر  چوقتیکه 

 ...شمیترسناک نم

 !...منتظرت بودم_

ترس و دلهره بود که داشت ذره ذره وجودمو آب    تنها

 ...وفتمیم  نیزم یطاقت دو زانو رو یو من ب  کرد یم

  ...شم یمرد نم نی ا  فیوقت حر چ یمن ه  آره

قَدَر   ی ادیبود...در برابر منه ساده ز   یقو   یاد ی مرد ز   نیا

 ...بود

و    ی جنگیم   یکه توان داشته باش   یی اوقات تا جا   ی گاه

که صبر و تحملت   یاز اون روز اما امان    ی کن یتحمل م 

 ...تنت نباشه ی تو  ی جون گهی تموم بشه و د 

 ...یکنی و سکوت م ی زنیزانو م گهی که د اونوقته
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مجبور   اونوقته فقط  کن  یکه  سرنوشت    ینی وبب   ی نگاه 

 ...بره ش یقراره تا کجا پ 

 ...دهیتوانم ته کش   گهی... د نطورهیاالن منم هم حال

 ...مرد مقابله کنم ن یبا ا  تونمینم گه ید

سر   نیاز ا   شتری که نذارم خانواده ام ب  نهی راهش ا  تنها

 ...افکنده بشن

 ...بره ش یمرد قراره تا کجا پ  نیا  نمیکنم و بب سکوت

 ...سوزهیام م  چارهیبه حال خود ب دلم

 :زنمیو زار م رمیگ یصورتم م یجلو   دستامو 

 ...نامرد  یکرد  چارمیرهان،آخ که ب  یآخ که نابودم کرد_

 :کنم یم  هیخودش گال  یو از خودش و خدا   زنمیم هق

 ؟؟ید_ارو باهام کر_ک  نیرا ا_چ ؟ یرا لعنت_چ_



1031 
 

رو کنار   نه،خودم یش یشونه ام م   ی سردش که رو  دست

 ...زنمیم ادی صورتش فر ی و تو  کشمیم

 :ادیم  رونیکه از ته حنجره ام ب  یادیفر

 حاال دلت خنک شد؟؟ آرهههههه؟؟؟ _

 :رمیگیم  نمی اشاره ام رو به سمت س انگشت

  ش ی ازم نمونده... تموم وجودمو آت   ی زیچ  گهی...! دنیبب_

کرد   موی،زندگیزد تباه  ندهی،آینابود  به    ی امو 

به   یزنیچوب حراج م یبچه، دار  نی...و حاال با ایدیکش 

  من و خانواده ام... آخه چرااااا؟ یآبرو

مرد که    رسهیبهت م  یچ   ؟ید یعذاب م   نقدر یمنو ا   چرا

 ؟؟ینداز ی زن رو از پا م هی یدار 

زور و بازوت     ی که دار   شهیاضافه م   تیبه مردانگ  چهقد 

 ؟؟؟هاااا؟؟ یکن ی زن ثابت م هیرو به   
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با   آخه بدبخت  منه  چرا  من؟؟  عذاب    نهمه یا  د یچرااا 

 ...بکشم... آخ که بخدا درد داره

 ... بهم بزنن یداره مَردُم  انگ هرزگ درد

 :کشمی دو طرف سرم رو م  یو و موها زنمیم  داد

 ...یدررررررد داره لعنت _

  یو من ب   نهیش ی اش م   نه یس  یسرم رو  دهی نکش   ه یثان  به

 ... زنمیکه ازش متنفرم،زار م ی آغوش کس   یتابانه تو 

 :شنومی آرومش رو کنار گوشم م یصدا

 .......! آروم باش دخترس یییه_

  رم یگیبچسبونه...گِل م  ی جرأت نداره بهت انگ   چکس یه

 ...هیچشمت ابرو یرو که بخواد بگه باال  یدهن 

ب  هیحرف هاش هق هق گر  دن یشن   با ... شه یم  شتریام 

ا روان  نیبخدا  م   یمرد  سرم  بال  هزار   اره یبود...خودش 
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  ی نقش پشت وپناه رو هم واسه من باز   خوادی،اونوقت م

 ...کنه

ب _ چه  که  بدبختم...آخ  چه  که  ب  کََسم...جوا   ی آخ 

 بدم؟  ی خانواده ام رو چ

چشماش    یتو   یبگم رهان؟ چجور   ی چ   زم یسام عز  به

  زت ی...جون عز ی ازم گرفت  مو یتو همه چ  ینگاه کنم؟ لعنت 

نگ ازم  امو  ا  ی...ب ریخانواده  از  تر  نکن   نمیکَس 

 ...رهان...نکن نامرد

پهلو هام   یفشار دستش  رو  گم، یکه م   یهر جمله ا   با

 ...شهیم ادتر یز 

از    زمزمه که  کنم  چه  اما  مرگه  مرگه  ناقوس  برام  اش 

 به خود درد پناه آوردم  ی چارگیب

 ...ینلرز لعنت ینجور یآروم باش ...ا_
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 ی ب  یپنجه ها  ون یاش،م   دهیاتو کش   راهنیپ   شهیم  مُشت

 ...جونم

ب_ کن  میبر  ا یرهان  امیسقطش  رو    نی...من  بچه 

نمخوامینم رو  تو  رو    چکدومتونی ه  ی...لعنتخوامی...من 

 ...نی...راحتم بذار نی...دست از سرم بردار خوامینم

 ی با آغوش  مونمیو من م   شهی زمزمه هاش قطع م  ی آن  به

 ...شدیکه هر لحظه تنگ تر م 

نفس    یبرا  یی هوا  گه ید  کنمی حس م  زنهیکه م   یحرف  با

 ...ستین دنیکش 

بخوا  ی...مجبور شهینم_ رو  والیدوتامون    ی عل   ی...به 

بخوا بچه    ییبال  یاگه  اون  ب  ی ب  یسر   ،چشم یار ی گناه 

چ  ی رو  بندم یم واقع  ی همه  رهان  که  اونوقته  رو    ی و 

 !ی نی بیم
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 شه؟؟؟ی قطع نم ی لعنت یاشک ها نی ا زش یر  چرا

 نداره؟؟؟  ی من تموم  یبدبخت  چرا

 رهان خوبه؟؟  ن یاالن ا  ی عنی

 ...امان از روز بَدِش پس

 ...رهیعذابه...آبروم مبودنش واسم _

رو  صورتمو  م  نهی س  یاز  جدا  خ  کنهی پهنش  به    رهیو 

 :شهیم می اشک یچشما

  میازدواج کن  نکهیتا قبل از ا  ذارمی... نمشهینم  یچ یه_

کن خانواده ات رو به    یبفهمه... تو فقط سع   یزیچ  یکس 

 ...یکن  یازدواج راض نیا

 :زنمیم لب

 اگه نشدن؟ _

 :شه یم ی سرد و جد  نگاهش
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 ... یرو بزن دشونی ق یمجبور _

م  مات ه  ن ی...اشمیحرفش  دل  سنگ  براش   ی چی مرد 

 ...خِی  یرو دن ی...پس مقاومت من،مث دو سی مهم ن

 شم یو ازش جدا م ندازمیم  نییسرپا 

 ...باشه_

 لح 

 [11.04.18 08:44] 

نگاهش    ت یَاز جد  شهیباعث م  نی مظلومانه اس و هم  نم

 ...کم بشه

 ...وفتهیبرات ب یکه نذارم اتفاق بد دم یقول م_

 :نهیش یلبم م  یرو  یپوزخند

 بدتر هم وجود داره ؟؟  نیمگه اتفاق از ا_
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و منو به سمت   ره یگ یرو م  فمی ظر  ی دو دستش،شونه ها  با

 :کشهی خودش م 

ا  ی لیآره هست...خ_ از  م  نیبدتر  باشه...پس    تونهی هم 

 ...خُب؟؟  ی باش  یکن دختر خوب یسع

 ...سردش در گردشه یچشما  نیب  نگام

 ...به چشماش نگاه نکرده بودم  ک یاز نزد  نقدر یحاال ا   تا 

 ...هستن خ ی  کهی انگار دوتا ت ای لعنت

 ...دل نازک من رو  ترسونهینگاهش م ت یجد

 و

 ...شدم   یمرد روان  نیا  ریرحمانه اس ی ب چه

رو  نگاهش از  ها  یکه  لب  سمت  به  لرزونم    یچشمام 

م  شه یم  ده یکش  عقب  خودمو  حصار   کشمی ،فورا  از  تا 

 ...امیب  رون یقدرتمندش ب یدستها
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 :شهیو از جا بلند م  کشهی به صورتش م ی دست کالفه

م_ آژانس  و    رم،پاشو یگ یبرات  برو خونه،مراقب خودت 

 ...اون بچه هم باش

م  نیزم  یرو  از  زمزمه    شم یبلند  رو    یکه  آرومش 

 شنوم یم

 ” ینکرد وونمیتا د  یبرو لعنت  پاشو “

هم ازش    یزیمشکوک که چ   یزمزمه    نی توجه به ا   یب

 ...گردم یآروم راه اومده رو برم ی ،با قدمها دمینفهم

لحظه دنبالم   نی که نگاهش تا آخر  ی به مرد  کنمی م  پشت

 ...بود

کردن مامان و سام   ی داشتم...راض  ش ی رو در پ  ی سخت   راه

 ...نبود یکار آسون 

 ...امی کار سخت برب  ن یبتونم از پس ا دوارم یام
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 !....دوارمی فقط ام البته

 [12.04.18 00:42] 

#part107 

تلو   رهیخ  چشام ا  ر یاما ذهنم درگ  ونهیزیبه  و    ن یرهان 

 ...یسرنوشت کوفت

م  یصدا  با نگاه  خاموش    رمیگی سام  صفحه  از 

 ...ونیزیتلو 

 !...به منم بگو  ین یبی م  یزیاگه چ_

 :گردم یخاموش برم   ونیزیتعجب دوباره به سمت تلو  با

 ....دمااااایدی خاموش کرد؟؟ داشتم برنامه م  نو یا   یع ک_

م   یجور  معن   کنه ینگام  خودت   یکه  خوب   یخر  به    یرو 

 فهمم یم

 ...کهی کوچ ی معلوم بود آبج ادتیاز دقت ز _
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  شمیو از جا بلند م کارمی لب م  یرو یمصلحت  لبخند 

 ام مگه نه؟؟ یمن کال دختر باهوش گه یآره د _

 ...بعلههههه....اون که صد درصد_

 :زنمیبه بازوش م یآروم  یو ضربه  رمیسمتش م به

 ...بر منکرش لعنت داداش_

 کنه ی نثارم م یی و بچه پررو خنده یم

 :شهیمامان از آشپز خونه بلند م  یصدا

 ...ببر واسه خودتون وهیم  ایساحل پاشو ب_

که با    دارمیو به سمت آشپز خونه قدم برم  گمی م  یچشم

 ...زهیریم  یزنگ در ، دلم هُر یصدا

 :کنهی گردن کج م سام

 پاشم  تونمی نم دهی،پام خواب ه یک نیبب_
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لرزون چادر مامان رو سرم    ی و با قدما  دمی تکون م  یسر

 ...شمیم اط یو وارد ح کنم یم

  ه ی که    شه یم  یبه مرد   ره یام خمحض باز کردن در نگ   به

و   رُز  گل  ش   هیدسته  خود    یتو   ین یریجعبه  دستهاش 

 ...کردی م یی نما

جد   با بود   ی تی همون  نگاهش  و  خودش  مخصوص  که 

 :دارهیبه سمتم برم ی،قدم

  چرا خشکت زده دختر؟_

بهش    یو منگ   رتیو با ح  دمیدهنمو بزور قورت م  بزاق

 :شمیم ره یخ

 ... نجا_یتو ا_

 :حرفم  دنی از شن ده ی باال م ابرو

 داخل ؟ ام ی ب یکن ی عروس خانم  تعارف نم_
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 عروس؟؟؟ 

 ؟؟ یاومده خواستگار  ی عنی

 هم االن؟  اون

 ...رمیدر کنار م یو از جلو  دم یسر تکون م   یج یگ با

 :کنهی ،کنار گوشم زمزمه م ذارهی م اط یکه داخل ح قدم

 ؟ یقراره جلوشون قد اَلَم کن  فیضع  ی  هیروح   نیبا هم_

باخت  ینجور یا رو  خودت  تو  من   شنیم  ،مطمئنیکه 

ز  جواب  ریچاقو  زور  به  بهم  تا  گذاشتم    ”بله  ” گلوت 

 ...یبد

م  یکم خم  سمتم  ترس  شه یبه  عقب   ده ی که  خودمو 

 کشم یم

 ...که شدم _و منم شو  ی اومد خبریب ب_خُ _

 :وفتهیم  نیچشمش چ  یو گوشه    کنهی راست م کمر
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بود  ی عنی.  آها.._ باخبر  قبلش  ا  ی،واکنش یاگه   ن یجز 

 !؟؟یداشت 

 دم یپنجه هام فشار م  ونیچادرم رو م ی گوشه

 ...شک نکرده ی داخل تا کس  میبر_

 ن یو دل من آشوبه از ا  ده یسرتکون م   یمکث واضح   با

 ...یلعنت یخاستگار 

و منم پشت سرش    رهیبلند به سمت خونه م  یقدما  با

 ...کنمیآروم حرکت م 

و دستش رو حائل کمرم    ستهیا  ی م  یدرب ورود  مقابل

 :کنهیم

 ...برو داخل_
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توجه به     یاما ب  کنمی تعجب م  ی پوست  ریاحترام ز   نیا  از 

  ک ی که نزد  ی و با استرس  کشمیدرو م   ره یحرکتش، دستگ

 ...ذارمی بود خفه ام کنه،قدم داخل سالن م

ال  نگاه  از  رو   یسام  سرم    یکاناپه  پشت  به  بعد  و  من 

 ...شه یم  دهیکش 

نگاهش    یاز خشم تو   یی تعجب اما به مرور رگه ها   اول

 ...شهیم  دهید

 رمینگاه از سام بگ  شهیمامان باعث م  یصدا

 بود؟ ی ساحل ک_

اومدنش از    رونیجوابش رو بدم که با ب  خواستمیم  هنوز 

 رم یگیم  ن ییو سر پا گزم ی،لب م دنمونیآشپز خونه و د

 رسه یفاصله به گوشم م نی تر  کیرهان از نزد یصدا

 سالم خاله _



1045 
 

  کنهی م  ی درگردشه اما سع   ین یر یگل و ش  نی مامان ب  نگاه 

 از خودش نشون بده   ی عاد یرفتار 

 ی سالم پسرم...خوش اومد_

 ره یگیکه سام نشسته بود م ی رو به سمت دستش

 ....رهان جان نیبرو بش _

  ی ن یر یو در کمال تعجب ،گل و ش  دهیتکون م  یسر  رهان

 ره یگ یرو به طرف من م

 ...بفرما_

...  رمیگیسام م  ی برزخ  یو نگاهمو از  چشما  کنمی م  هول

ترد  م  دیبا  جلو  ش  برمی دست  و  گل  ازش    ی نیری و  رو 

 رم یگیم

 ا ته دلم آشوبه؟؟؟ و چر زنهیم ی لبخند
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م  چرا نزد  کنمی حس  ام  روده  و  بزنه   کهی دل  حلقم  از 

 رون؟؟ یب

 !ه؟ی جور خاص  ه یسام و مامان    ی نگاه ها  کنمیحس م  چرا

ش   با و  گل  خونه   نت،از یکاب  یرو  ی ن یریگذاشتن  آشپز 

 خورهیرهان به گوشم م  یکه صدا امیم  رونیب

 !نجا؟ ی ا اد ی ب یرو صدا بزن دی آقا حم  شهیخاله،م_

 :شهیسام بلند م یمامان،صدا ی جا به

 ...خودش  شی برو پ ،پاشو یاگه با بابا کار دار _

  ندازه یپا م  یرو  شه،پا یم  ده یرهان به سمت سام کش   نگاه 

 :گهی م  تیو با جد 

جمع    نیا  یندارم اما حضورش تو   ی با پدرت کار شخص _

 ...واجبه
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فهم  منظور  من  فقط  رو  سام دم ی حرفش  با    ی...نه  که 

 ...رهانه ه یخیسرد و   یبه چشما ره یمشکوک خ  ینگاه 

با دو    مونمیو من م  رهیم   رونیحرف از خونه ب  یب   مامان

 ...خوندنی م  یهم کُر یکه با نگاه هاشون برا  یمرد

 ام یم  رونیزده از پشت ستون ب  جان یرهان،ه یصدا با

 ...نیبش  ای ساحل ب_

 ال بره سام با  یجفت ابروها  شهیباعث م شی دستور  لحن

 مهم باشه مگه نه؟  نجایحضور ساحل ا  کنم یفک نم_

 ...رو از رو بسته ریشمش   یاول کار  نیکه سام هم  آخ

حس    زنه یکه م  ی اعصابمه اما با حرف  یرهان رو  شخند ین

 ره یروح از تنم م کنم یم

اصل_ موضوع  مجلسه...پس    ن یا   یبرعکس،ساحل 

 ...حضورش واجبه پسر خاله
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 ی که صدا  کشهی ،کلمه پسر خاله رو م  یلحن خاص  هی  با

 رسه یسام به گوشم م  یدندونا دنییسا 

باز _ کلمات  چ   یبا  واسه  رهان،بگو   نجا یا  ی نکن 

 به چه مناسبته؟؟  ی نی ریدسته گل و ش ن یا ؟؟؟ یاومد

م  ی قدمها  با کاناپه  سمت  به  مطمئن  روش   رم ینا  و 

 ...نمیش یم

که خبر از   یدرب ورود  یرهان و صدا  شخندین  دوباره

 ...دادی اومدن بابا و مامان م

 و   کنهی م  یبا بابا احوال پرس رهان 

 [12.04.18 00:42] 

 ...شهیکه باعث خشم سام م  نهی ش یکنار من م نبار یا

 :گهیو م  کنه ی توجه به اون رو به جمع م  یب  اما
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که  _ اومدم  من  خواستگار راستش  ازتون  رو   ی ساحل 

 ...کنم

حرف رو ازش داشتم اما باز هم   ن یانتظار ا  نکهیوجود ا   با

 ...دلم به پا کرد یتو  ی جمله آشوب  نیا  دنیشن

 ...شمی سه نگاه متفاوت مواجه م با

سام خشن،نگاه مامان وحشت زده و اما جالب تر از   نگاه

 ...کنهی تفاوت بابا بود که متعجبم م   یهمه نگاه ب 

 ...شهیسام بلند م  اد یفر یکه صدا گزم یم لب

از خانواده ها شرم    ؟ یزنیحرف رو م  نیا  یبه چه حق _

کمال   ی کنینم ،با  نشده  خشک  طالق  مهر  هنوز  که 

 زن داداش سابقت...؟؟  یخواستگار  یاومد  ییپررو

ها   ی برزخ   چهره مشت  از   یو  سام،نشون  کرده  گره 

 ...ادهی ز  تیعصبان 



1050 
 

 ه یرو ،تک  زمیبرادر عز  کرد یم  یکه حرص   یبا آرامش   رهان 

 ده ی به کاناپه م

 ... اوال ،زن داداش نه،دخترخاله_

که بخوام به تو   نمیبیکارم نم  نیا  یتو   یاشتباه   دوما،

که واسه    ییجواب پس بدم،مهم ساحل و پدرشه ،نه تو 

 ...ی کنی سپر م نه یمن س 

 ن یو ا  ارهی برامده گردن برادرم دلم رو به درد م  ی ها  رگ

ب  زیبرادر عز از جون  از بالها   ی تر  که به سرم   ییخبره 

 اومده 

دوش تو   یخواهرم رو رو  یجنازه    یهههه...من  حت_

 ...ندازمینم

 کنهی م ی رهان بهم دهن کج  یمشت شده  ی ها  دست

 :نهی ش یلبش م یرو یلبخند مرموز  ی آن به
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 !باشه  نیجز ا یزینظر ساحل و پدرت چ  کنمی فک م_

 :شهیحرف،نطقش باز م  نیا  دنیانگار با شن مامان

ب_ ذهنت  از  رو  ساحل  ازدواج  جان،فکر    رون یرهان 

ب بذارم  پ  نیکن،محاله  کدورت  خانواده    ش ی دو 

  نی با ا  یچجور   ؟یما فکر کرد  یتو به آبرو  اد،بعدشمیب

 م؟ی مردم سربلند کن یجلو   ییننگ و رسوا

دختره با    گنی نم  م؟یبد   یمردم رو چ  یحرف ها  جواب

ول کرده  ازدواج  خواه    ی پسره   خاطر  بعدش 

هم  واسه  شده  طالق   نیبرادرشوهرش  شوهرش  از 

 گرفته!؟

بابا شوک    یکه با صدا  شمی مامان م  یسخنران  ن یا  مات 

 ...شهیدوم وارد م 
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ا _ باشه،که  مردم  حرف  به  ...اگه  ز   نیزن    اد ی جماعت 

 ...زننیحرف م

کم    یزیوت چو مال ثر   ییرهان خان از آقا   نیا  ماشاال 

ا به  به شخصه  که  راض  ن ینداره...من    یام،حت   یوصلت 

 ...ش یاز ازدواج قبل شتریب

رهان،م  با م  یجا  هیکه    فهممیلبخند    ن ی...النگه یکار 

 ...بود  دی بابا بع د،از یجد  یحرف ها

 چرخه یرهان به سمت سام م  روز یپ  نگاه

ا_ رضا  نم یخب  عروس،م  تیاز  خود    یخوایپدر  نظر 

 م؟ یعروس خانم رو هم بپرس

 [12.04.18 15:32] 

  

#part108 
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از    یاز نگاه خال   لرزهیمن م  گه،تن یکه رهان م   یحرف   با

 ...حس سام

 ی جرات تر از اون  یمن زوم شده و من ب  یها همه رو  نگاه

 ...کنم  رو اعالم   تم یو رضا  رمیهستم که بخوام سر باال بگ

 ...شهیم   یداخل شکمم،ته دلم خال  نیجن  یآور   ادیبا    اما

م  وجودش  پا  ده ی بهم قدرت  با همون سر  افتاده    نیی تا 

 :وُلُم حرفمو بگم  ن ی،لب هامو با زبونم تر کنم و با آروم تر

 ...منم نظر بابارو دارم_

و   کشمی م   یقی حرف رو زدم...نفس عم   نیدادم تا ا   جون

 نم یتا عکس العمل شون  رو بب  رم یگیسرمو باال م  یکم

قرمز سام و نگاه مامان که از همون فاصله هم   یچشما

 ...دیکش ی برام خط و نشون م

 و
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پا انداخته و نظاره   یرو  ت،پا ی که با لبخند رضا  ی رهان   اما 

 ....آشوبه  نیگر ا

دنبالش    ام ی خب،حاال که جواب ساحل هم مثبته،فردا م_

 می بر هیاول  شاتی آزما   یتا برا

 ه؟ یجان نظر شما چ  خاله 

درهم    یها  یو با ابرو  شهیحرکت از جا بلند م  هیبا    مامان 

 :گه یبه رهان م ره یخ

م_ که  مهمه  ساحل  واسه  من  نظر  اگه   گمی اگه  نه،اما 

د  کنه،  ازدواج  باهات  ساحل     یدختر  گهیبخواد  نام  به 

 ...دور   ندازمشیکِشم،می دندون لق م ه یندارم...مث  

از قلبم   کهی ت  هی   کنم ی مامان،حس م  ی حرف ها  دنیشن  با

نم اما  مخالفه  شد...مادرم  مادر   دونه یکنده  منم  که 

 ...شدم
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  نی به ا  یخودش و سامه که راض  یبه خاطر آبرو  دونهینم

 ...ازدواج شدم

 ...من و خانواده ام ن یشده ب وار یندونستن ها د  نی هم و

 ...ره یم رهان 

 ی با مادر   مونمی و من م  ره یاز به راه انداختن آشوب م  بعد

  ی نگاه  مین  یاتاق حبس کرده و حت   یکه خودش رو تو 

 ...ندازهیبهم نم

م  ی سام  قدم  رو  خونه  طول  ز   زنه یکه  و    ریو  رهان  لب 

 ...رهیگ یفوحش و ناسزا م ری اجدادش رو ز 

کاناپه کز کردم و منتظر    یرو   یمن با تموم درموندگ  و

 ...سامم ی ترکش ها

 :شهیبه سمتم خم م  ی برزخ  افهی که با ق  کشهی نم  یطول   و
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خواهر_ م  یتو  قبلیستین  شناختمی که  ساحل    ی ...تو 

 ....یستین

اومده؟ چ  ی چ   ی زن مرد   یشده که حاضر   ی به سرت 

ل و  ما  ن یکه به ا   کنه یم  یچه خالف  س ی که معلوم ن  یبش 

رس درخشان  ده،اون ی ثروت  پرونده  با  که    یهم 

  داره...هاااا؟

 منو بده؟؟؟؟؟  جواب

 ذارم یگوش هام م  یدستمو رو  کشه،یکه سرم م   ی داد  با

 ...داد نزن سام...نزن داداش_

  چکهی گونه ام م یاشکم رو قطره

باهاش ازدواج کنم، حرف مردم هم واسم    خوام یمن م _

 ...ستیمهم ن

 گه یو آروم م کنهیم  رییرنگ نگاهش تغ ی آن به
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ن_ مهم  واست  ماهم  حرف  آبج   ستیپس  نه    ی مگه 

 که؟ یکوچ

 ...دهیلحن آروم و رنج نیاز ا  کشمی دندون م ریز  لبمو 

اعتنا به اون ،دارم با   ی ب  نکهیکمرش خم شد از ا  برادرم

 ...نداره ی که ازش دل خوش  کنم یازدواج م یکس 

م  با رو  جوابش  انگار  چنگ   ره یگی سکوتم    ون یم  یکه 

 :زنه یموهاش م

 ...یبه نام سام ندار   یبرادر   گهی،بدون د  یپس اگه رفت_

  شه یکه زمزمه آرومش خنجر م  رهیگ یازم فاصله م  یکم

 ...به قلب شکسته ام

 ...کهیکوچ  یآبج  یساحل،بدکرد یبد کرد_

 ...رهیوم  گهیم
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م   ره یم من  دل   مونمیو  جن  ی با  و  به   ی نی شکسته  که 

 ...خاطرش خانواده ام رو از دست دادم

 [14.04.18 06:56] 
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م   یکل   ینگاه  اتاقم  دور  تا  دور  تک   ندازمیبه  تک  تا 

 ...کنم یذهنم حالج  یخاطرات رو تو 

رهان رو خوندم ،هر لحظه    امکی که پ  ش یساعت پ   ه ی  از 

 ...منتظر وداع با خانواده ام بودم

  م یتصم  ن یتا آخر  اد ی م  گه یساعت د   ه یگفته بود    رهان 

م بشه...  با    اد یگرفته  چه  ببره،حاال  خودش  با  منو  که 

 ...خانواده تیرضا  ی،چه ب  تیرضا

گوشه    کمیکوچ   چمدون و  کردم  جمع   وار ید  یرو 

 ...گذاشتم
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خونه  یچمدون   همون از  م  ی  که  و  ا  ثمی خودم    نجایبه 

 ...اومد

 ...حاال قراره دوباره جابه جا بشه و

  ی رو  یقد  ی  نه یی و به سمت آ  شم یتخت بلند م  یرو  از 

م  وار ید چهره    ی رم،نگاه یاتاقم   روحم   یب  یبه 

 ....ندازمیم

ن  شبید چشمام  به  خواب  صبح  و ومد یتا  فکر  ...تموم 

  ی قراره چ  نکهیبود... ا  یسرنوشت کوفت  نی ا  ریذهنم درگ

گناه    ی ب  یبچه    نی من وا  ی  ندهیآ   فیو تکل  ادیب  ش یپ

 ...شهیم ی چ

... چه به روز کشمی گود افتاده ام م  یچشما  ریز  یدست  

داشتم اما    یمعمول  یزندگ  هی ساحل شاد اومد؟؟؟ درسته  

 ...دوش من نبود ی حداقل بار مشکالت رو
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رهان  درسته حداقل  اما  نبودم  که    نبود  یخوشبخت 

 ....دامنم بندازه یبچه تو  ه یعذاب بده... نبود که 

 ....بودن هاااا نیچهقد عذابه ا و

زنگ در،چشم   یو پشت بندش صدا یتک بوق یصدا با

 ...دمیم  رونیو نفسمو ب بندم یم

 ...دی رس ی وقت خداحافظ  بالخره

م  یرو  شالمو  دسته    ندازمی سرم  تو   یو  رو    ی چمدون 

 ...دم یدستهام فشار م

م  به مامان  به  اتاق،نگام  در  کردن  باز  که    وفته یمحض 

پ م   از یمشغول  بود،اما هردو  که   میدونستیخورد کردن 

گونه هاش    یبود که رو  ییاشک ها  هیتوج  یکار برا  نیا

 ...رهیسراز 
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م   سر باال  و چمدون دستم   ره یگی که  به من  و چشمش 

 ش ی ا  شهیش  و نگاه  شهی،حرکت دستش متوقف م  وفتهیم

 ...ارهیدلمو به درد م 

پلک هم   ی چمدون و حت  یکه مات شده رو  یناباور   نگاه

 ...رنهینم

که    یو سام   شهی که در اتاق برادرم باز م  رمی جلو م  ی قدم

کرد و چهقد بده کمر    ی داد م  یب  یشونی از ظاهرش پر 

 ...ین یهمخونت رو با چشم بب یخم شده 

 ...دم ید  من

 ...دمیبرادرم رو د  یچشما  یحلقه زده تو   اشک

 ....دمیمادرم رو د  یاشک  نگاه

 ...شدی م  دهیباز هم قدم هام به سمت در کش  اما

 ...که سُست بود و شکسته یی ها قدم
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سرم    یمامان تو   یصدا  رسمی در سالن که م  یقدم  کی  به

 شهیاکو م

ا_ بر  نو ی ساحل  اگه  برگشت   گه ید  یبدون    ی راه 

 ...یندار  یخانواده ا  گهی،دیندار 

 لرزه؟؟؟یمادرم م  یصدا چرا

 ...رهیروح از تنم م کنمی با هر جمله اش حس م چرا

چه کنم که به خاطر خودشون مجبورم از وجودشون    اما

 ...بگذرم

م  ن یآخر برداشته  جمله    شهیقدم  به   یکوتاه   یو  که 

 اد یزبونم م

 ....دیحاللم کن _
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و زمزمه آروم سام   نهیش یم  ره یدستگ   یلرزونم رو  دست

م رو صدا  اسمم  قلب شکسته    شه یم  زنه،خنجریکه  به 

 ...ام

 ...قابل تحمل بود ر یبرام غ نیسنگ  یفضا  نیا گه ید

توش    ی جون  گهیکه د  ییو با پاها  دمیگلومو قورت م  بغض

 ...رونیب زنمینبود،از خونه م 

 ...پشت سرم  دی نا ام یاز نگاهها شمیم رد

ا  شمیم  رد خانواده  قد    یاز  و  شدم  بزرگ  توش  که 

 ...دمیکش 

 ...عمر خرجم شد  ه یکه    یی بگذرم از مادرانه ها   مجبورم 

 ...که پشت و پناه بود یسام   یاز برادرانه ها بگذرم

 و
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چه ساده پشت و پا زدم به    یمجبور   یاحمق از رو  منه

 ...خانواده ام

تو   کنم ی م  ی سع رو  هقم  مگه    یهق  اما  کنم  خفه  گلو 

م  ؟؟شهیم ها  نیا  یجلو   شهیمگه  رو    یلعنت   یاشک 

 گرفت...؟؟؟ 

  ی مشک  ن یماش  ره یدستگ  یدستم رو   ی وقت  شهیم   مگه

نشست،سا  بب  ی  هیرنگ  رو  خونه  در  هق   نمی پشت  و 

 نزنم؟؟؟

خانواده ام محروم بشم   دنیاز د  شهیهم  یبرا   شهیم  مگه

 زم؟؟یو اشک نر

 ...شهی واله که نم  به

 ن یو نگاه سنگ  نم یش یم  نیماش  یصورت غرق اشک تو   با

 ...کشمیرهان رو به دوش م
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 ...بشم ره یبهش خ تونستمی که نم ینگاه 

د  دمیم   هیتک   شهی به ش  سرمو  با  کوچه خاطرات    دن ی و 

 ...ره یگ یهق هق گریه هام شدت م میکودک

از دست    یبرا  زنمیو زار م  رمیگیصورتم م  یجلو   دستمو 

چ ارزش  یها   ز یدادن  خ  ی با  رو   رید   یل یکه  قَدرش 

  دونستم

اما    م یدونیگفتن ما آدما قدر داشته هامون رو نم  میقد  از 

 ...میخور یافسوس نداشته هامون رو م  شهیهم

 ...لحظه حاضرم زمان به عقب برگرده نی ا ی...تو امروز 

دوران  برگرده تر   یبه  بزرگ   ی،دعواها   م یناراحت  نیکه 

 ...مامان بود ن یریش

  ی بابا و خونه    ادیکه تنها مشکلم اعت  یبه دوران  برگرده

 ...درب داغمون بود
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 ...شهیکه نم  ف یح  اما

م  از  اما خوش حالم که    کنم ی سکوت مرد کنارم تعجب 

 ...آخر به حال خودم باشم  یلحظه ها   ن یا  ذاره یحداقل م 

 [14.04.18 23:41] 
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 رهان 

و با    ذارم یرنگ رو داخل قفسه م   ی پوشه نارنج  ن یآخر

 رم یکارم م  زی محکم به سمت م  یقدمها

گرچه    ی ، لبخند  وفتهیکه به قاب عکس ساحل م   نگام

 ...نهیش یلبم م ی تلخ رو

  ک ی   ی مهمون خونه ام شده و حت  روز یکه از د   ی دختر

 ...کلمه حرف نزده
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داره نه به    جای احت  یی خودمو قانع کردم که به تنها   امروز 

 ...شمی بد زندگ ی که مُسبب تموم اتفاق ها ی من

با نگاه کردن بهش    یدل کندم از دختر  امروز  که فقط 

 ...شدیدلم آروم م 

 رمش،چشمیگی دستام م  نیو ب  دارم یعکس رو بر م  قاب

ش   دوزم یم نگاه  دورب  طونش یبه  به  چشمک    نیکه 

 ...زنهیم

از آلبوم مونا    ش یسه سال پ   ه یعکس رو    نی ا   ادمهی  قیدق

 ...یبرداشته بودم... اون هم پنهون

  گردم یبرم  یدر،متعجب به سمت کس   یباز شدن ناگهان  با

 ...که بدون اجازه وارد اتاقم شده

ق  تیعصبان  دن ید   با درهم   ی  افه یو  ابرو  طلبکارش 

 :رسهیبا ترس و لرز به گوشم م ی منش  یکه صدا کنم یم
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 به حرفم گوش نکردن ،بخدای انی جناب ک_

 برم یبه عالمت سکوت باال م  دستمو 

 ...رونی شما بفرما ب_

و من   رهیم رونی دمق و بُغ کرده از اتاق ب افهی با ق یمنش 

محکم به سمتم   ی که با قدم ها  گردم یبرم   یبه سمت سام 

 ...اد یم

 خواهرم؟؟؟   یوسط زندگ ی پا گذاشت یبه چه حق _

جلو   رمیگیم  ینفس  بتونم  غ  نیا  یتا  کوتاه   یرتیبرادر 

 ...امیب

 مث آدم حرفتو بزن   نیبش   ایست،بین   دونی چال م  نجایا_

م   گم یم  نو یا به سمت   ز یبه سمتم خ  هو یکه    رم یم  زیو 

 :ره یگیمُشتش م یلباسم رو تو  ی قهیو  دارهیبرم
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آدم _ تو  مگه  آدم؟؟؟  باهات   ی مث  آدم  مث  بخوام  که 

 ....یلعنت یست ین ی چیحرف بزنم؟؟؟ تو واسه من ه 

 قه یکه    یدست   ی رو  ذارمیرفتارش،دستمو م  نیاز ا  کالفه

 لباسم رو گرفته بود ی

عز_ حرمت  به  سام!اگه  بکش  رو   نم ی تر  زیدستت 

 ...گذرمیساده نم  تیاحترام یب  نینباشه،از ا 

رو  یپوزخند م  یکه    ی رو  ندازهیم  نه،خطیش یلبش 

 اعصابم 

صورتم   یدرهم و فک منقبض شده تو   یهمون ابروها  با

 :غرهیم

زندگ  هو یچرا  _ شد  مونیوسط  جون    ی چ  ؟؟ یسبز  از 

م کرد  یچطور   ؟یخوا یساحل  بهت    یمجبورش  که 
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هااااا؟؟   بگذره؟؟  اش  خانواده  از  و  بده  مثبت  جواب 

 ؟ یلعنت  یباهاش چه کار کرد

حرکت دستش    ه یو با    رمیگی گُر م   فشیاَراج  دنیشن  از 

  کنمی لباسم جدا م قهیرو از 

اجبار و نقشه    چ یحواست به حرف زدنت باشه سام،ه _

مغز پوکت فرو   یتو   نو یا  یخوا ینم  ست،چرایدر کار ن  یا

 ؟ یکُن

 شه یازم دور م  یو قدم  زنهیم  یپوزخند

  ه ی  یو منم باور کردم!آخه مرد حساب  یهههه... تو گفت_

  ...بگو که من خر باور کنم،که تو رو نشناسم یزیچ

شوم  ستین  معلوم نقشه  چه  ا  یتو   یباز  که    ن یسرته 

 ی رو راه انداخت  یباز 
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بود مشت گره کردمو  ک یکه نزد شم یم  یعصان   یحد به

با    ادهی صورتش  پ  یرو اما  باز هم    یادآور ی کنم  ساحل 

 ام ی کوتاه م

به چشماش    ره یو با نگاه نافذم خ   کشمی م   یق یعم  نفس

 شمیم

قضاوت   ،زودیکه ازم به دل دار   یا  نهیسام...به خاطر ک_

ه از  موقع  اون  لعنت  یچ ینکن،من  نداشتم  ...چرا ی خبر 

نم تو   یکن یباور  من  نبودم،چرا   یکه  مقصر  حادثه  اون 

نم نم  ی کنیباور  من  واست   خواستمی که  اتفاق  اون 

 !..؟ وفتهیب

 شه ی اون گذشته نحس،حالش خراب م   یآور   ادیاز    انگار 

 :زنهیم  ادی بلند فر یکه با تُن صدا 
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 می با اون انفجار من سالمت  ید لعنت   ؟؟؟یخبر بود   یب_

حس پدر شدن رو با خودم به    د یرو از دست دادم...من با

 ی به بچه ها  یوقت   یفهم یم  نوووو؟؟ی ا  یفهمیگور ببرم...م

 تونم ی نم  نکهیاز ا  خورمی م  کنم،حسرتینگاه م  کیکوچ

چن وقته    یدونی بچه از خون خودم داشته باشم؟؟ م  هی

از دستش    ترسمیم  یدرد لعنت   ن یا  خاطر عاشقم اما به  

 !بدم؟

اساله    چن  م  نیکه  خودم  با  رو  نذاشتم    کشمی درد  و 

  خوام ی م ی تا ک ؟؟یاما تا ک ارهی نقص رو به رو ب ن یا یکس 

 به خصوص خانواده ام پنهون کنم؟  هیاز بق

بودن    میعق  نی ا   ی،روینقص لعنت  نیا  یرو  خوامی م  یک   تا

 سرپوش بذارم؟؟
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لجن    یتو   شترینامرد من فقط اومده بودم تا نذارم ب  آخه

عمر   هیانفجار و    هیشد؟ جوابم شد    یاما چ  یغرق بش 

 ...شدن میعق

  نه ی و من به ع  شهیتر م   فیگفتن هرجمله صداش ضع   با

اما هنوز بعد از چن    نمی ب  یمرد رو م   نیخم شدن کمر ا

 ...سال باور نداشت که من مقصر نبودم

  ه یاشتباه بود،  ه ینبودم اون انفجار   واقعا هم من مقصر   و

م  فکر  که  م  کرد یاحمق  انفجار  منوچهر    تونهی با  باند  از 

با کنه،چون  قوان  د یفرار  کشته   ا ی  کُشتیم  ا ی  نیطبق 

 ...شدیم

ترج  اما  رو  فرار  مرگ    ح ی اون  کام  به  رو  خودش  و  داد 

 ...بُرد
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  ه یره،یم  رونیکه بعد از مشاجره بامن ،ب   یوسط ،سام   نیا

 می عق  شهیو باعث م  کنهیشکمش اصابت م  ر یترکش به ز 

 ...بشه

خواستم درمانش کنم اما دکترا مطمئن بودند که    ی لیخ

 ...وجود نداره ی عنوان راه درمان چی به ه

دل سام وسعت گرفت   یتو   نهیک   نیاون موقع به بعد ا  از 

 ...فتهو یحاضر نشد چشمش به من ب  گهیو د 

  ن یا   یبا لحن آروم  کنمی م  یو سع   زنمیبه موهام م  یچنگ 

 رو قانع کنم  دهیمرد رنج

ا  چی گوش کن سام،ه_ ن   ینقشه   ی برا  ست،منی در کار 

 ...ومدم،فقطیانتقام جلو ن
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م   دستمو  رو  دم یم   ه یتک  ز یبه  قاب عکس  ناگهان    ی که 

عکس ساحل خشک   یو نگاه سام که رو  وفتهیم  نیزم

 ...شهیم

 و

به    تیو مجبورم واقع  کنمیکه دستمو مشت م  ی من رو 

 ...مرد روبه روم بگم

 [15.04.18 13:44] 

  

#part111 

برش    نیزم  یو از رو   شمیمات قاب عکسه که خم م  هنوز 

 ...دارمیم

د  دوباره  م  دنی از  ضعف  دلم  قشنگش  و    ره یچمشک 

 ...شهیمهمون لبام م ی لبخند
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 شه یم  دهیسام از قاب عکس به سمت صورتم کش   نگاه

 کنه؟؟ یتو چه کار م   شی عکس ساحل پ_

م  چن  پلک  ا   زنمیبار  تپش  بتونم  لعنت   ن یتا  رو    ی قلب 

 آروم کنم 

ا _ عاشقشم...  د   ن یمن  مال  امروز    روز یعالقه  و 

 وقته دوستش دارم   ی لیست،خین

 دارهیبه سمتم برم  یقدم  ناباور 

ازدواج    ثمی با م  ی وقت  اون وقت چطور   ؟؟ی تو عاشقش _

 ؟؟ یاز عالقه ات نزد یحرف  چی کرد،ه

 از مرور خاطرات نحس گذشته  گزم یم لب

نمدمیفهم  رید   ی لیخ_ موقع  عروس    دونستمی ...اون 

 ...عشق خودمه ثمیم

 ده یهوا تکون م  یو دستش رو تو  زنهیم  یپوزخند
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دار _ م  ینهههه...تو  میگی دروغ  تو  ا   یخوا  ی ..!    ن ی از 

 ...یریو پدرت انتقام بگ ثم یاز م  قیطر

  ذارم ی اما نم  بستمی م   ریشده باشه ساحل رو به زنج  من

برسه...نم  بهش  تو    بش ی فر  ذارمیدست 

 ....ذااااارمی...نمیبد

 ...وجودم رو  زنهیم  شی که آت  ییاز حرف ها کنم یم  داغ

  ...مرگ ی عنینبودن ساحل  تصور 

 :زنمیاش م نهیتموم قدرت به تخت س با

 نووووو؟؟؟ یا  یفهم یدوستش دارم...م گمید احمق م_

 ...جونم به جونش بنده گم یعاشقشم...م گمیم

م  چطور  بزن  یکن یجرات  نبودنش  از  چه   ؟؟یحرف  به 

 هاااا؟؟؟   ؟؟یمنو از داشتنش محروم کن  یخوای م  یحق

 ...رمیخورده عقب م  کهیکه  زنهیم  یحرف
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پاره  _ ب   یچون  تو  مث  خواهرمه...من    ی تنمه...چون 

که    یی گوشَمو به تو   گری..بعدشم من ج .ستمیاحساس ن

 !...مغزت فرو کن  یتو  نو ی...ادمینم یندار  یتعادل روان

 :زنمیم شونمیپر  یموها  ونیم  یچنگ 

ا _ دل   نقدر یچرا  عاشق   ی سنگ  خودت  مگه  تو؟؟ 

 ؟؟ی کنیمگه احساس منو درک نم ؟؟ یستین

 :رهیگیدستهاش م ون یو سرش رو م  نهیش یمبل م یرو

ن_ دل  م   ستمی سنگ  ا  ترسمیرهان...اما  از    نکه یازت... 

 ...تیباز  یاز مهره ها یکی ساحلم بشه 

بش   نکهیا  از  عذابش  بچه یباعث  هنوز  اون  ...بخدا 

 ...اس...دست از سرش بردار مَرد ...بردار المصب

 ...کردم ی ...درکش مدم یفهمی مرد رو م  نیا

 ذارمیشونش م یو دستمو رو  شمیم  کشینزد
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چه کار کنم    ؟ یقسم بخورم که حرفمو باور کن  یبه چ_

بدون باز   یعشق  یکه  و  هوس  دارم  خواهرت  به   ی که 

 ست؟هاااا؟؟؟ین

 :شهیبه چشمام م  رهیو خ رهیگیباال م  سر

 واقعا احساست عشقه؟؟؟ _

 :دمی م سرتکون 

که عشقه...   یعل   یامام رضا که عشقه... به وال  نیبه هم_

ر  تا  دادم  دارم...جون  شد... چرا   یاضالمصب دوستش 

 ؟؟؟ یفهمینم

 :دوزهیم  ن ییو نگاهش رو به پا زنهیم  پلک

ه   نو یا_ ،به  ما گذشت  از  اگه ساحل  وجه من    چ یبدون 

  ی پا  ی تو   یخار   ن یتر  ک یکوچ  ذارم ی...نمگذرم یازش نم
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بره...ا   زیعز ام  اگه    ی  زهیآو  نو یدردانه  که  کن  گوشت 

 ...یکه بامن طرف ،اونوقتهیار یسرش ب  یی بال یبخوا

و من    نه یش یلبم م  یبرادرانه رو  تیحما   نی از ا  ی لبخند

 ...سام داره ی رت یبه با غ یخوشحالم که ساحلم برادر 

  ی دون ی...خودت م دمیبشه، قول شرف م  تی اذ  ذارمینم_

 ...رهیکه رهان اگه سرش بره ،قولش نم

 :کنهیدرهم م  ابرو

 ی ام بد گه یقول د ه ی د یبا_

 ؟ یچ_

اومد،طول درمانت رو کامل    ه یبهروز از ترک  یوقت   نکه یا_

ایکن خ  الم ی خ  ینجور ی ...  بابت  راحته...    زی چ  ی ل یاز  ها 

 باشه؟؟؟ 
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که    یبتونم از پس مشکالت   دوارمیو ام   دمی تکون م  سر

 ...ام یمقابلمه برب

 [16.04.18 15:05] 

#part112 

 ساحل 

  ر یو دوباره  شعله ز   ذارم یم  خچال یخل  ساالد رو دا  ظرف 

 ...کنمی مرغ و برنج رو چک م

 .ارمی رو درم شبندیو پ کشمی م   یق یعم نفس

معده    یخواب داشت اما نه اونقدر که بخوام صدا  چشمام

 ...رم یبگ ده یرو نشن میخال  ی

قراره    ینرف اما تا ک   ن ییاز گلوم پا   یچ یدوروز ه  نیا  یتو 

 !اعتصاب کنم؟؟

 !قراره خودمو عذاب بدم؟؟  یک  تا
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ا  حاال سرنوشت  من    نجور یکه  زده،مخالفت  رقم  واسم 

 ...کنهی رو درست نم یزیچ  چ یه

به پوستر عکس رهان    ام،نگام ی م  رونیآشپز خونه که ب  از 

  ...وفتهیم

به    یعکس هم جذبه و اخم داشت...جور   یتو    المصب 

که انگار   کشهی م   گار یس داده و    هیرنگ تک  ییستون طال

 ...نهی بی رو نم یجز خودش کس 

د  فته یش  خود عکس    یگه،هرجایاس  پوستر    ا یخونه 

 !...یخودش رو چسبونده...مردک عقده ا   یها

 ...شمیاتاق خواب م یو راه  گمیم  یلب نُچ نُچ  ریز 

  ر ییبه فکر تغ  د یرو اونجا گذروندم...با  شبیکه د  ی اتاق

 ...واسم نداره یچ یجز عذاب ه  دنش یمکان باشم...د 
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دونفره بزرگ   ندازم،تخت یبه اتاق خواب م   یکل  ینگاه 

بود که    یزیچ  ن یکه وسط اتاق قرار داشت اول  ی کی و ش

ب م  نندهینظر  جلب  دقکردی رو  وقت   قا ی...  که  من   ی مث 

اتاق     یی بایز   دن یاتاق شدم ،از د   نی بار وارد ا  ن یاول  یبرا

 ...زده شدم رتیح

اما    دم ی اتاق رو ند  ن یبودم اصال ا  نجایکه ا  یچن بار   اون

  ن یکه چمدون به دست همراه رهان دوباره پا به ا   یروز 

اتاق با بق  ی خونه گذاشتم،  متفاوت بود رو   ه یکه رنگش 

 ...نشونم داد و گفت که چمدونت رو اونجا بزار 

تو   تعجب ب  یرو  اما  خوند  سمت   ی چشمام  به  حرف 

 ...گذاشتکتابخونه رفت و منو تنها 

به قاب عکس بزرگ مقابل تخت   رهیو خ  چرخونمیم   نگاه

 ...شمیم
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 ...بود یمشغول تاب باز  نی پشت به دورب  یبچه ا دختر

باز   یموها به  اونو  باد  که  دخترک  دار  گرفته    یموج 

 ...داده  ی به تابلو نقاش  یی با ی بود،جلوه خاص و ز 

م  ک ینزد رو  شمیتابلو  گونه  نوازش  دستمو  آروم   ی و 

 ...کشمی دخترک م   یموها

تو   یزیچ  تنها انرژ   نیا  یکه  بهم  مثبت   یخونه 

 ...تابلو بود  نیداد،همیم

چهره    دنینم،دیش یم   نهیی و مقابل آ  دم یم  رونیب  نفسمو 

 ...ارهیشکسته ام دلمو به درد م  ی

ساحل   پس اون  خوشگل   یکجاست  از  کم    یزیچ   یکه 

 !نداشت؟

دختر  کجاست هم  یاون  ت   شهیکه  ظاهرش   پی به  و 

 !د؟ی رسیم
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م  نیب  لبمو  ذهنم    یتو   ییها  زیچ   ه یو    رم یگ یدندونام  

 ...دهیجوالن م

ا  د یبا زور    ن یحق  که  بزارم...حاال  دستش  کف  رو  مرد 

...  کنمیم   تشی ...منم اذ  کنمی م  یمنم باهاش لجباز   گهیم

گ گوشه  و  مظلوم  بهش   ر یبسه  زورم  بودن...درسته 

 ی کنم و رو  تش یاذ   تونمی اما م  ام ی و از پسش برنم  رسهینم

 !اعصابش رژه برم که

ا  یتلخ   شخندین رو  نیاز  م  یتصور    ن ی ...ببنه یش یلبم 

 ...ساده بودن رو بزنم دیق  دی که با دهیکارم به کجا رس

آرا  ینگاه  لوازم  رو  یها   ش ی به  نخوره    ز یم   یدست 

دن..از ادکلن گرفته تا رژ لب و  ...همشون آک بو ندازم یم

 ...شانه
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...صورتم رو از  دارمیو کرم پودر رو برم  برمیجلو م   دست

 ...ارمیدرم  یرنگ ی و ب  یحال  ی اون ب

  کشم یم   میقلوه ا  یلبا  یرنگ رو چن بار رو  یلب اناب  رژ 

 ...کشمی پر پشتم م یمژه ها  یرو چن بار رو مل یو  ر 

تر   ی پشت پلک هام ،چشمامو وحش   ک یچشم بار   خط 

 ...دادینشون م

 ...دم یرو خاتمه م شمی ،آرایا رهیزدن رژ گونه ت با

  ظ یغل   شیآرا  ن ی... با اکنم یلذت به هنر دستم نگاه م   با

 ...شده بودم گهیساحل د ه یانگار 

موها  زنمی م   یشخندین اسب  ی و  دم  رو  حالتم   ی خوش 

 ...زمیریصورتم م یرو جلو  شیو مقدار کم بندم یم

 ......حاال نوبت لباسهش یاز آرا  ن یا خب
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رنگارنگ   یلباس ها  دنی ،با د  رم یسمت کمد لباس م   به

 ...از دوس دختراشه  نا ی...نکنه ا کنمیتعجب م

 ...دمیو رگال لباس رو عقب وجلو م برمی جلو م  دست

 ...هنوز مارک هاش که روشونه  اما

م  یی ابرو ب  دم ی باال  باز    ه یدنبال    ال یخ یو  نسبتا  لباس 

 ...گردم یم

 ی کوتاه  ،بشکنیرنگ و شلوارک ل  ی تاب زرشک  دن ید   با

 ...زنمیهوا م  یتو 

  پ یت   دن ی... با د ستمیا   یم   نهی آ  یو جلو   پوشمیم   ع یسر

 ...کنمی تعجب م  دمی جد

ا  ی عنی ا  یجلو   ینجور ی قراره  با  بشم؟؟  ظاهر    ن ی رهان 

 وضع ناجور؟؟

  ...کشمی خجالت م...من تونمی...من نم نهههه
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  ر یدلم ت هو یکه  شمیلباسم م  ضیحال زار مشغول تعو  با

  ن یا  ی...دکترم برا  ذارمیشکمم م  ی... دستمو روکشهی م

گفت هروقت    ش ی دردها قرص مخصوص داده...چن روز پ 

هم    نیا سر  پشت  دوتا  حتما  داد  دست  بهت  حالت 

 ...بخور 

  قرص مواجه  یکه با روکش خال   رم یم  فمیبه سمت ک  فورا

 ...شمیم

 ری که دوباره ز   کنمی پرت م  نیزم   ی روکش رو رو  دانهیناام

 ...کشهی م  ریدلم ت 

ز   اونقدر  حس    ادهیدردش  رو  رحمم  شدن  منقبض  که 

 ...کنمیم
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بگم   چی ه  به و  بزنم  زنگ  رهان  به  نداشتم  دوس  وجه 

بگ واسم  رو  اون    ار ی ب  ریقرص  بهم   یمتلک   ه یو 

 ...ادی ب یک  سی بندازه..بعدشم اون معلوم ن

بود، به سمت    نجایا   کیکه نزد  یداروخانه ا  یآور   ادی   با

م شلوارم  و  د  رمیمانتو  با  از   شی ب  ی کهنگ  دن ی که 

مانتو و شلوار   هی و از داخل کمد    شمیحدش،منصرف م

 ...دارمیو کوتاه برم ک یش

 نه،شال ی ش یتنم م  یرو  یرنگ به خوب  یا   روزهیف  مانتو 

  ی جلو   ی و موها  ندازم یسرم م   یهمرنگش رو آزادانه رو

 ....دمی شال م ریصورتم رو ز 

تند خونه رو    یو با قدمها   شمیظاهرم م  یاب یارز   الی خیب

 کنم یترک م

 خان   ی و به متصد  شم یرد م  یبه سخت   تیازدحام جمع   از 
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 [16.04.18 15:05] 

 ...گمی اسم قرص رو م م

،من   رهیگ یبه سمتم م  یک یکوچ  لونینا   هیاز چن ثان   بعد

 ...رمیگ یبه سمتش م یاسکناس ده تومن  ه یهم 

 ...زنمیم رون یو از داروخانه ب کنمی م یتشکر

 ...شهی حالم بهتر م   ی آزاد کم یبرخورد هوا با

م  به آبسردکن  ل  رمیسمت  آب    وانیو  رو  مخصوصم 

م  کنمیم جدا  روکش  از  سر    کنمی دوتاقرص  آب  با  و 

 ...کشمیم

 ... شهیشکمم کمتر م   ریدرد ز  رمیقدم که م  چن

آروم به سمت خونه    ی و با قدمها  کشمی م  ی ق یعم  نفس

 ... وفتمیراه م

 [16.04.18 18:57] 
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م  سر که  م  رسمیکوچه  م  خینگام    شه،داشت یرهان 

پارک  نو یماش  م  نگ یاز  تازه    کرد یخارج  مگه  چرا؟؟  اما 

 ره؟؟ ی؟ پس چرا داره دوباره م   ومدهین

ا  الی خ  یب م  ی شونه  برا  دم ی باال  کردنش   یحرص  یو 

مانتو   ی ها  نیو آست   دم ی صورتم م  ی موهامو جلو   شتریب

 ...زنمی باال م یرو کم

  ی احساس   چ یکه ه   ین یو با جن   کشمی شکمم م  ریز   ی دست 

 زنم یبهش نداشتم حرف م

نبود _ تو  لعنت   یاگه  ا  ی منه  نبودم  نقش    نقدر ی مجبور 

 ...کنم یباز 

آروم به سمت خونه    ی و با قدمها  کشمی م  یکالفه ا  پوف 

 ...رمیم
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 افه یو با ق دارهی نگه م نو ی ماش رسم،رهان یدر که م  مقابل 

 ...شهیم   ادهی پ ن یاز ماش یبررخ ی

به رنگ خونش ،ته دلم   یصورت قرمز و چشما  دنید  از 

موج    یتو   ت یعصبان  ی...به حد  شهیم  یخال  اش  چهره 

 ...بود اشهدم رو بخونم کی که نزد زدیم

م  آب قورت  پا   دم یدهنمو  ... حاال ندازم یم   نییو سرمو 

ب باال  دستمو  ندارم  شال    ارمی جرات  داخل  موهامو  و 

 ...کنم

جلو   ش یورن  ی ها  کفش م   یکه  ظاهر  ترس    شه،از یپام 

 :شهیبم و محکمش بلند م  یکه صدا رمی عقب م یقدم

 ...برو خونه_

  ن یداشتم اما فقط هم  یحساب  یدعوا  ه یانتظار    ن؟؟؟ یهم

 ...دوکلمه رو گفت
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  دم یمشتم فشار م  یرو تو   فمیاز خدا خواسته بند ک  منم

  ش ی حرص  یکه صدا  شمیم  اطیتند داخل ح   یو با قدما

 :رسهیبه گوشم م

 ...برو...دنبالت که نکردن واشی_

ها    کیالست  غ ی ج  یو صدا  کنم ی قدم هامو کم م  سرعت

ان از  ماش  دادیم  نیشون  دوباره  داره    ی تو    نو یکه 

خواست بره    یاما چرا ؟؟ مگه نم  کنه یپارک م   نگ یپارک

 !شد...؟ مونی.چرا پش رون؟؟ یب

ا  الیخ یب  بازم م  یشونه  ورود  دمیباال  درب  باز    یو  رو 

 ...کنمیم

بو   به در  کردن  باز  س   یمحض   م ی نیب  ریز   گار ی تند 

 ...چهی پیم
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تا  مانع باال آوردن    رم یگیو دهنم م  ین یب  یجلو   دستمو 

 ...معده ام بشم ات ی محتو 

 رم یو به سمت پنجره ها م  کنمی مبل پرت م  یرو  فمو یک

 ...خونه عوض بشه یتا با باز کردنشون هوا

م  ی کی   یک ی باز  هارو  کنار   کنمیپنجره  هارو  پرده  و 

 ...زنمیم

  شه یحالم بهتر م  ی هام کم  ه یآزاد به ر   یهوا  دنیرس  با

بند دلم پاره   شهیوحشتناک بستن در باعث م   یکه صدا

 ..بشه

  ی با ظاهر  بیبه مرد مقابلم که دست به ج   شمیم   رهیخ

 ...داشتی درهم،به سمتم قدم بر م یآروم اما ابرو ها

 ؟؟؟یکجا بود_
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،اما    سیبه تو مربوط ن  ایبهش بگم قبرستون    خواستمیم

با آرومتر  شمیم  مونیکالمش،پش   تی جد  دنیبا د  ن یو 

 :کنمی لحن زمزمه م

 ...داروخونه بودم_

  ی و قدم   ره یابروش باال م   ه یتا  ه ی  ی حرفم به آن  دن یشن   از 

 شه یم  کمینزد

 جلف؟؟  پی و ت  غی داروخونه؟؟؟ اون هم با رژلب ج_

  اد یاونقدر دردم ز   زنمیم  میبه حواس پرت  یدلم لعنت   یتو 

 ...رو پاک کنم شمی شد آرا  ادمیبود که به کل  

مگه حرفامو    یچه جواب  دی با  حاال بدم؟!  مقابلم  مرد  به 

 !کنه؟ ی باور م
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چونه ام    ریکه دستش ز   دمیدندون هام فشار م   نیب  لبمو 

م  نهیش یم لمس  لبمو  شصدش  انگشت  با  به    کنهیو  و 

 ...کشهیم  ن ییسمت پا 

سوالش   شتری ب  تیبا جد نبار ی به چشمام و ا شهیم  رهیخ

 کنهیرو تکرار م 

 ؟؟؟ یییییا بود کج_

وجودم    ی سرما  از  لحنش  زنه یم  خ ی چشماش  ...درسته 

  اد یلحن به ظاهر آروم هزار داد و فر  نیآرومه...اما پشت ا

آروم    نی... از اترسمیم  نیاز هم  یبود ومنه لعنت   دهیخواب

 ...ترسمیم  شی بودن ظاهر

گلوم    بیکه س  یجور   دمیدهنم رو به زور قورت م   آب

 شهی م  نییباال و پا

  بهش ثابت کنم که داروخونه بودم؟ یچجور   حاال
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 ادینظرم م  ش یبسته قرص و فاکتور پ ی آن به

م  یقدم رو  رمیعقب  از  دستش  پا  یکه   نییصورتم 

 ...رهیگیو چشماش رنگ تعجب و خشم م  وفتهیم

فاکتور و بسته قرص   فیو از داخل ک  رمیسمت مبل م  به

 رم یگی صورتش م یرو جلو 

نگاه کن تا    ریقرصم تموم شده بود،رفتم داروخونه...بگ _

 ...یحرفمو باور کُن 

 :شهیم کم یتوجه به حرفم دوباره نزد یب

ا _ با  رفت  پیت   ن یچرا  وضع  م   ؟ یو   ی بر  ی خواستی مگه 

 !؟ یعروس

 ی ...اون به چه حق ره یگی جاش حرصم م  ی سوال ب   ن یا  از 

 !...؟ دهی بهم دستور م

 :گمی م ینسبتا بلند یو با صدا کنمیمن اخم م  ندفعهیا



1098 
 

  داره؟؟  یچه ربط_

م  خودم اما    یخوب  بوده  اشتباه  کارم  که  دونستم 

نه  خواستمینم و  امر  بهم  بخواد  رهان  که  کنم    ی قبول 

 ...کنه

نزد  سرش  م  ک یکه  درشت    اد،چشمام ی صورتم 

 چه کار کنه؟؟  خواسی...م شهیم

 نه یش یلبم م  ی حرف بزنم که انگشتش رو  خوامی م هنوز 

و لب    شهیبه نگاه متعجبم م  ره یقرمز خ  یهمون چشما  با

 زنهیم

  رون یب  ظ یغل  ش ی و آرا  پیت   نی بدون من،با ا   نمی نب  گه ید_

 ؟؟؟ ی دی...فهمیبر

شده    ی که بزارم ناموسم با صورت نقاش  ستمین   رتیغ   یب

 ...شهر وِل بگرده یتو 
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 گم؟؟؟ یم  یکه چ  یگرفت

  دمیتکون م   یبود منفجر بشه،سر   ک یکه نزد  یحرص   با

م  جدا  ازم  حرف  شهیکه  با  م  یو  با    زنهیکه  دارم  دوس 

 دستهام خفه اش کنم   نیهم

م  هیتا  _ دست   رم،غذا یگیدوش  بدجور  که  بکش  رو 

 ...پختت هوش از سرم پرونده 

و با باز کردن    کنم ی رو حواله اش م  یلب کوفت بخور   ریز 

ها م  یدکمه  اتاق  به سمت  د  رم یمانتوم  با  تن   دنیکه 

ج اش  جلو   کشمی م  یغی برهنه  دستهامو  چشمام    یو 

 ...رم یگیم

 :رسهیکه با خنده مخلوط بود به گوشم م  صداش

ج_ لخت    یزنی م   غ یچرا  منو  حاال  تا  که  انگار  بچه؟؟ 

 !...د یبچم گُرخ  هی ها چ   یباز  یکول ن ی...اده یند
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 ره یگی حرصم م  ش ییا یح  ی ب نیا از 

 کن لطفا...زود برو حموم تا چشمامو باز کنم  ا یح_

 ی ا باشه

 [16.04.18 18:57] 

 ...شهیدر حموم بلند م  یکه صدا  گهیم

 دارم ی چشمام بر م یدستمو از جلو   آروم

 دم یم  رونیب ش،نفسمو ی خال  یجا دن ید  با

 یا   چه تحفه  لشیفکر کرده با اندام گور   یعقده ا   مردک

 ...هم هست

  نهی س  یکه با صورت تو   گردمیو به عقب برم  گم یم  نو یا

 ...رمیلختش م ی
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س  با پوست  م   نه یلمس  رو  اشهدم  چرا   ن ی...اگمیاش 

حرف هامو    یعن یپشت سرم بود؟ مگه نرفته بود حموم؟؟  

 ...لی...گور یگفتم مردک عقده ا  د؟؟یشن

 ...به پا کنه ییباز چه غوغا  سی خدا حاال معلوم ن  یییوا

که دستش دور   دارمی ستبرش برم  نه یس  یاز رو  سرمو 

 شهی کمرم حلقه م 

 [17.04.18 02:01] 
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  ی شه،جور یبرخورد دستش به قوس کمرم مور مورم م  از 

 ... کشمی که خودمو به سمت جلو م 

ماشاال  ... خورهیگوشم م  یگرمش به الله    ینفس ها   هُرم

  نه یس  ر یچناره...از بس قدش بلنده که سرم ز   س ی قد که ن

م  قرار  هاش    ره یگیپهنش  نفس  سرش  شدن  خم  با  و 

 ...دهیگوشمو قلقلک م 
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م   گردن صدا   کنمی کج  جد   شهیهم  یکه  و  به   شی بم 

 :رسه یگوشم م

 !دوباره حرفت رو تکرار کن_

م   به لعنت  بدم  شانس  فرستمیشانس  من  اگه  ...آخه 

 ...نبود نیداشتم وضعم ا 

م  یرو  زبونمو  مظلوم   کشمی لبم  با  به   ره یخ  تیو 

 شمیچشماش م

 ...یپیگفتم..گفتم که ماشاال چهقد شما خوشت _

 ...ندازمی م ن ییو با خجالت سرمو پا  گمیم  نو یا

اومد...    یچ   گهید   پیخوشت  نیا   آخه بود که سر زبونم 

 ...کنمی م  چارهیآخ لعنت به من که آخر خودمو ب

که بدنم به    یجور   شه یم  شتری کمرم ب  یدستش رو  فشار 

 ...چسبهی تن گرمش م 



1103 
 

 ...رهیگی از حد تنش گونه هام گُر م  ش ی ب یگرما از 

 ...شهیازش جدا شم که با دستش مانع م  خوام یم

عذابه...ا  ی ک ینزد   نیا دوس    یگرما  نیواسم  رو  تنش 

 ...ندارم

 ...ندازهیم  اهمیخاطرات س  ادیمرد منو   نیا  وجود

اول  یچ   دونمینم که  رو  ن یشد  اشک  ام    یقطره  گونه 

ا   نیزه،ا یریم کوچ  فیضع  نقدر یروزها  با  که    ک ی شدم 

 ...شکنمیم  یتلنگر  نیتر

 بستمیپلک م  نهیش یام م  قهیشق  ی که رو لباش

 دختر؟  سی ن یک یچرا حرف دل و زبونت _

ت  دنیشن  از  قلبم  د کشه یم  ریکلمه دختر  دختر   گهی... 

بدتر با  نامردش  ... خود  ازم    مو ینحو دخترانگ  ن ینبودم 

 دختر؟   گهیشده که باز بهم م  ادش ی گرفت...مگه 
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م  لبامو  باز  هم  برا   کنمیاز  و    نیاول  یو  ترس  بدون  بار 

 ...زنمیدلهره حرف دلمو م

رو    دختر؟؟؟_ شب  شب  ادتی اون  خود    یشده؟؟  که 

 !شینامردت  ازم گرفت

 شهی م  شتریکمرم ب یفشار دستش رو دوباره 

 !...ستی ن یادآور یبه   از ی...! نادمهی_

م  یبدبخت   یآور   ادی  با فشرده  دلم  اشهی هام   نکه ی ...از 

ا   یزندگ ازم گرفت...از  امو  بچه   هیاالن    نکهیو خانواده 

 ...کنهیوجودم داره رشد م یتو 

  ی و بازم تو   ین یبب   بتیهمه مص  نیداره ا  یکه چه درد   آخ

مرد همه    یباش   ی آغوش  مسبب    یبدبخت   نیا  یکه 

 ...هاته
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از    ییبا رگه ها   نبار یاما ا   رسهیصداش به گوشم م  دوباره

 ... ینگران

دار _ چرا  کار ی لعنت  یلرز یم  یساحل...!    ت ی...منکه 

 ...ندارم

 ی جور  ره یگیو سرمو باال م نهیش یچونه ام م ر یز  دستش

با چشما حرف دلم    شم،دوبارهیم   رهی ترم بهش خ  ی که 

 ...نهیش ی زبونم م  یرو

 ...رُهان_

 جانم؟ _

 ...ترسم یازت م_

 نترس شدم...؟  نقدر یامروز من ا چرا
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حرکت    هیو با    شه یو تار م رهیحرفم نگاهش ت دن ی شن  با

که داره با    یم حرصو با تمو   دهیلبام فشار م  یلباشو رو

 ...مکه یو م بوسه یولع م 

ب  یجور  باز   نیلبامو  به  م  ده یم  یلباش  انگار    ی که 

 ...خواست ثابت کنه که مال خودشم

 ...شهیحالم بد م  ی لعنت یبوسه ها نیا از 

 ...شهیتنم به گناه آلوده شده حالم بد م نکه یا از 

د  یکی اشک    یها  قطره از  خ  یگریپس  امو   س یگونه 

 ...کنهیم

 زنه یکه چنگ م  شه یتر م  صی صورتم انگار حر   ی س یخ  با

 :گهیکمرم رو و زمزمه وار م 

 .......نترررررسی ازم نترس لعنت_
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گر  هق شد  هی هق  که  از   شه،به یم  دیهام  منو  اجبار 

 کنه یخودش جدا م 

 و مملوء از تنفرم  دهی نگاه رنج  یتو  شه یم ره یخ

  ی و قانون  یزن شرع  5فردا وقت محضر گرفتم...ساعت  _

 ...یش یرهان م

قرمز به سمت    یو بعد با حال داغون و چشما  گهی م  نو یا

 ...رهیحموم م 

ناپد   به جلو   د یمحض  از  رو  ی شدنش  آوار   ی نظرم،مث 

 ...زمیر یفرو م  نیزم

 ...واسه من آخر راهه گه ید فردا

*** 

 [17.04.18 17:06] 
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دوم   با م  میزندگ   ”بله  ”نی گفتن  که    بستمی،چشمامو 

 ...کنمی دستم حس م  یدست رهان رو رو یگرما

وجه    چ ی سفت دستمو گرفته بود که به ه  یجور   ی لعنت

 ارمیب  رونیدستمو از دستش ب تونستمینم

 ...حشی به چهره مل دوزمینگاه م  ی پان یصدا با

 ...کنهی که رهان به اجبار دستمو آزاد م  ادی سمتم م به

بلند    ی صندل   یو از رو   کارم ی لبم م  یرو  یاجبار   لبخند 

 شمیم

  شمیم  دهی حرکت به آغوشش کش  ه ی با

 ...نیخوشبخت بش  شاال یساحل جونم،ا گمیم  کی تبر_

...خوشبخت؟؟؟ اون  زنمیم  یشخند یحرفش ن  دن ی شن  از 

 هم من؟؟؟ 

 !...دهیبع
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 :ذارم ی پشت کمرش م دستمو 

 ...زمیممنون عز _

 ...رهیو به طرف رهان م  زنهیم ی لبخند 

و   ی ...پانشهیچشمم م   ی تو   یخانواده ام بدجور خار   نبود

کسان  الیدان ا   یتنها  شاهد  که  کذا  ن یاند    ییعقد 

 ...هستن

خ  الی دان  ی صدا  با و  فکر  اعماق  و    ام ی م  رونی ب   الی ،از 

 شم یاما مهربونش م ی به چهره جد ره یخ

دا  گمیم   کی تبر_ ام زن  به    دوارمیداش..  فکر  بدون 

  ..نیرو داشته باش  یزندگ نی گذشته بهتر

 ...کنم یم  یو تشکر کوتاه  دمی تکون م  یسر

م  امضا زده  لعنت  شهیها  محضر  از  بالخره    رون یب  ی و 

 ...میا یم
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به    فهمم،امایکه نم   دهی م  یبا چشم به رهان عالمت   یپان

زدن    دهی نکش   هیثان حرف  مشغول  ما  از  دور  هردو 

 ...شنیم

 رمیگینگاه از اون دو نفر م  الیدان  یصدا با

بدم اما انگار خواست    رییخواستم نظرش رو تغ  ی لیخ_

ا از رهان    ی بدون  خوام ی بوده...فقط م  نی خدا  تر  که مرد 

نکن با سرنوشت   ی...قدرش رو بدون و سع اد ینم  رتیگ

 دوارم ی...امشهی نم  بت یجز عذاب نص   ی چیچون ه   ی بجنگ

 ...یحرف هامو بفهم

 عالمت سوالم  افهی توجه به ق یب

 ...ازم  شه یم دور 
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  دونم ی که نم  ی با مرد  مونمی و من م  رن یم  الی و دان  ی پان

پان   نیب و  وقت  یچ   یاون  از  که  اخم    ی گذشته  برگشته 

 ...هاش درهمه

م  با فرمون  اخم پشت  ب  نه یش یهمون  به    یو من  توجه 

و غرق در افکار خودم    دمیم  ه یتک  شه یحالش سرمو به ش

 ....شمیم

*** 

...در طول راه  م یتا به خونه برس  کشهیساعت طول م  مین

 ...رد و بدل نشد نمونی ب یحرف  چ یه

...با  زنهیرو نم  موتیاما ر   دارهیخونه نگه م  یجلو   نو یماش 

  زنه یموهاش م  ونیم   ی که چنگ  کنم یتعجب بهش نگاه م 

 :زنهیو با وُلوم آروم لب م

 ...امی کار دارم،شب م یی برو خونه،تا جا _
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سر  یب م  یجرف  ماش  دمیتکون  از   شم یم  ادهی پ  نی و 

  ک ی الست  غ یدور نشده بودم که ج   ن یاز ماش  ی،هنوز قدم 

م بلند  ز   شه یها  د   ری...  سمت    گمیم   یا  وونهی لب  به  و 

رو پشت درخت نظرم رو جلب    ی ا  ه یکه سا  رم یخونه م 

 ...کنهیم

با   چرخونمی قفل م   یرو تو   دی و کل  دمی باال م  یی ابرو که 

عقب   ییآشنا  تینها   یب  یصدا   دنیشن به  زده  شوک 

 گردم یبرم

 !...گمیم  کی تبر_

 ...شهیم خته یروم ر  خ یپارچ آب   هیانگار  دنشید  با

د  اونقدر  اومده    یتو   دنشیاز  بند  زبونم  که  بودم  بُحت 

 ...بود
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رهان توش   یکه حلقه    ی دست  یو رو  اد یم  نییپا  نگاهش

 ...نهی ش یکرد،می م  ییخودنما

م  یرو   یپوزخند ت   نهیش یلبش  هزار  قلبمو    که یکه 

 ...کنهیم

به خرمن    زنهیم   شی که آت  ینگاه   نیفرار کنم از ا  خوامیم

 ....وجودم

 ...دادیکه سکوتش ،عذابم م یدور شم از مرد خوام یم

  میو با تموم ناتوان  دمیگلوم رو قورت م  یانباشته تو   بغض

 ....همسرش بودم یکه روز  کنمیم یپشت به مرد 

  اط ی حرف وارد ح  ی و ب  چرخونمیقفل م  یرو تو   دیکل  فورا

آرومش خنجر    یزمزمه    یبسته شدن در صدا   شم،بایم

 ...به قلب شکستم زنهیم

 “ باز هم فرار کرد ی لعنت“
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  که قصد شکسته شدن نداره؟؟ ه ی چه بغض نیا

و به سمت   کنمی م ی سنگ فرش رو ط   زونینام  یقدما با

  ی که از امروز به بعد متعلق به منه...رهان  رم یم  یخونه ا

هم  امروز  ح  نی که  باعث  و  زد  نامم  به  رو  و   رت یخونه 

 ...تعجبم شد 

ها  دنید  با رو  یعقربه  از  رو  ام  خسته  ،تن   یساعت 

 ...رمیو به سمت اتاق م کنمی کاناپه جدا م

رو    ثمیم   یاصال خوب نبود...از وقت  میو جسم  یروح   حال

د خونه  در  پشت  آشفته  وضع  اون  داغون    دم ی با  حالم 

با    خواد یم   هی شده...دلم گر دکتر    ی   هیتوص  ی ادآور یاما 

 ست،مجبور یاسترس و تنش برام خوب ن  نکهیبرا  یمبن 

سالمت  خاطر  به  شده    ن یا   یبودم  که  هم  معصوم  طفل 

 ...ام انباشته کنم شکسته دل   یهامو بغض و تو  هیگر
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از امروز    نکهیاز ا  کنمیتخت دو نفره ابرو درهم م  دنی د  با

ازش    یراه فرار   چ یرهانم و ه   ی و قانون  ی به بعد زن شرع

وجودش   تونستمیوجه نم  چی ...به ه شهیندارم،حالم بدم

عقد    ن ی رو کنار خودم تحمل کنم...به خصوص حاال که با ا

 ...منو خلع صالح کنه تونهی م ی به راحت

  ی نازک  یو با برداشتن پتو   دم یم   رونینفسم رو ب  کالفه

 ...کنمیاتاق رو ترک م 

تلو   به کردن  خاموش  به    یصدا   ونیزیمحض  سالن  در 

  ی ها  لون یکه قامتش با نا  کشهی نم  ی...طول رسهیگوشم م

 ...شهی م ده ی که دستشه د یزرگب

م  یرو  نگاهش اندامم  و  رو  چرخهیچهره  آخر  از    ی و 

 ...نهیش یکه دستمه م یی پتو 
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توجه به حضورش سالم    ی،ب  شهیم   یکه طوالن  نگاهش

 ...کشمیکاناپه دراز م یو رو  گمیم  یکوتاه 

  جاد یا   یناهنجار   ی صدا  زیم  یها رو  کیپالست   برخورد

 ...محکم رهان ینه به اندازه صدا  کنه،اما یم

 ...شام بخور  ا یپاشو ب _

شامه...دست ههه از  بهتره  بخورم  شکمم   ریز   ی...کوفت 

 دم ینسبتا بلند ،جوابش رو م یو با صدا کشمیم

 ...ممنون،اشتها ندارم_

  ی که دست   بستمیچشمامو م   الیخ یو من ب  اد ینم  یی صدا

 نه ی ش یلختم م یبازو یرو

 [17.04.18 17:06] 
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سرجام    خی لباس راحت و باز،س  نیا  دنیاز پوش  مونیپش 

مرد مقابلم    یتر شدن گره ابروها   شیکه باعث ب  نمیش یم

 شهیم

 شامتو بخور تا سرد نشده  ا ی! پاشو ب ید یجن که ند_

 :شمیبه چشماش م رهی و خ  دمیابرو باال م سرتقانه 

 ...گفتم که اشتها ندارم_

 :شهیو به سمتم خم م کشهی م یپوف

نظر   د یبه فکر اون بچه باش...شا   ی ست یبه فکر خودت ن_

 ...اون با تو فرق کنه

با احت  ره یگی سردش م  یدستها  یبازوم رو تو   از    اط یو 

 کنه یکاناپه بلندم م یرو

ا_ ها  نیاز  نم  ی اخالق  خوشم  دختر  ادیبچگانه  ...پس 

 ...هم نره  یباش که کالهمون تو  یحرف گوش کن 
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  کنم یم  یو سع   دم یهم فشار م   ی لبامو رو  اد ی حرص ز   از 

  ی آه ده ی که م یبازوم رو از دستش جدا کنم که با فشار 

 کشمی از درد م

 ...ام ی ساحل که االن بدجور قاط ار ی در ن یچموش باز _

و مث    شم یالل م  ی و خشنه که به آن  یاونقدر جد  لحنش

 ...شمیسکوت مشغول خوردن شامم م  یآدم تو   یبچه  

  شه یکه جوابم م   کنمیم  یلقمه،تشکر  نیدن آخر خور   با

 ...ینگاه طوالن  هی

 ...که پشتش هزار تا حرف بود ینگاه  هی

  دارم یرو برم  ز یم  ینوشابه رو  وانیتوجه به نگاهش ل  یب

 ...شهی هوا گرفته م  ون یکه مُچم م

 :زنهیکه با اخم لب م  کنمیو مبهوت نگاش م مات 

 ....دوغ بخور ستینوشابه واست خوب ن_
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منه    یوص  لیشورش رو درآورده...انگار وک  گهیمرد د   نیا

 ...کنهی روشن م فی واسم تکل  قهیکه دم به دق

م  در  اخم  ل  کنمیجوابش مث خودش  رو    وانی و  نوشابه 

 ز یاز پشت م  ش ی بررخ  افهیتوجه به ق   یو ب  ذارمیم  زیم

م سرو  شم یبلند  سمت  به  تا    رم یم  یبهداشت  س یو 

 ...مسواکم رو بزنم

...با  ام ی م  رونیب   یبهداشت   سی از سرو  شهیکه تموم م  کارم

 ...دمی ابرو باال م یخال  زیم  دن ید

 ...کشمیکاناپه دراز م  یو رو  کشمی موهام م  ونیم   یدست 

لباسم   یباال  یاز حد بدنم،دکمه ها   شیب  یخاطر گرما   به

 ...کشمی خودم م  یو پتو رو رو  کنم ی رو باز م

 ی که حضورش رو باال   کشهی طول نم  شتری ب  قه یدق  چن

 ...کنمی سرم حس م 
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ها  از  خوب  ش یعصب   ی نفس  پ  ی به  واجعه  عمق   ی به 

 ...برمیم

حرکت پتو رو از روم   هیکه با    کنمی پلک هامو باز م  یال

  ..دهی کنار م

دق_ چن  از    ش ی پ  قهیهنوز  که  کردم  زد  گوش  بهت 

بچه    یلجباز   نقدر ی..چرا تو ااد یبچگانه خوشم نم  یکارها

 ؟؟؟ 

م  ی  گوشه باال  ز   نی ...اره یلبم  خودخواه    یاد ی مرد 

 ...داشت فیتشر

 ...جا راحتم  نیهم_

 ...شنومیم  یدندون هاش رو به خوب دنییسا 

رو   االی_ رو   یپاشو  اون  تا  بخواب  منو    یتختت  سگ 

 ...یدیند
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حرکت روم    هی که با    شه یاز زبونم خارج م  ی کوتاه  ههه 

 ...زنهیم  مهیخ

 ...ترسمی م ش یچهره برزخ دن ید از 

رو  نگاهش سمت    یاز  به  بعد  و  لبم  سمت  به  چشمام 

 ...شهیم  دهیکش  نییپا

و   کنمی باز لباس،خودمو لعنت م  یدکمه ها  یآور   اد ی  از 

 ...رمیعقب م یوحشت زده کم

  نه یس  یتا رو  یو بعد دَوَران  نهیش یگردنم م  ی رو  انگشتش

 ...کشهی م نم یبدون سوت یها

که    شهیورم مسردش مورم  یبرخورد سر انگشت ها  از 

 نه ی ش یگوشم م ر یآرومش ز  ینجوا
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  تونم یجا هم م   نیکنم هم  یبدون اگه بخوام کار   نو یا_

ح  نم  فیاما  حال   شهیکه  بهت  عواقب    کردمی م  یوگرنه 

 !...یچ  یعن یاز شوهر  یدور 

کوچ  گهی م  نو یا فشار  از  بعد  س  یک یو  به     اره یم   نمی که 

 ...شهیتند ازم دور م   یو با قدمها  شهیکالفه از جا بلند م

م  آب  قورت  زور  به  رو  بخدمیدهنم   ر ی...خداروشکر 

 ...گذشت

کاناپه بلند    یو با عجله از رو   زنمیموهام م  ونیم   یچنگ 

ها  شمیم بستن دکمه  از  بعد  اتاق    یلعنت  یو  به سمت 

که    یگار ی ...سنمی ب  ی بالکن م  یاش رو رو  ه یکه سا   رم یم

مرد با احد   نیکه ا   کنهیدستش بود بهم گوش زد م  یتو 

  ک ی بهم نزد  ادی ز   ینداره اما به خاطر چ   یشوخ   ی الناس 

 ف؟؟؟ ینشد ؟؟ چرا گفت ح
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تخت   یو با حال داغون رو  دمی باال م  یشونه ا  الیخ   یب

 ....کشمیدراز م

*** 

به   ی...دست پرمیاز خواب م  ی دختر  غیج  ی با صدا  صبح

دختر   ی...آخه صدادم یخواب د   دیشا   کشمی چشمام م

 ...دهیبع نجای اون هم ا

م  دوباره گوشم   کشمیدراز  به  صداش  دوباره  که 

 ...رسهیم

رو  با از  م  یتعجب  بلند  صدا   نقدر ی ا  ی...لعنت شم یتخت 

 ...بشم میمانع کنجکاو  شهی واضحه که نم

آروم طول راهرو    یو با قدمها  کنمی درو باز م  ه یال  آروم

 ...کنم ی م ی رو ط
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که صدا ها واضح تر    شمیپنهون م  یستون بزرگ  پشت

 شهیم

  ...رهان دلم برات لک زده بود  یواااا _دختر

  ه؟؟یک گه ید  نیا دم یحرفش ابرو باال م   دنیشن از 

روبه    یصحنه    دن ی که با د  کشمیم  ی پشت ستون سَرَک  از 

 ...کنمی روم هنگ م

گردن رهان    ،از یمشک   ی و موها  با بلوز و شلوار   ی دختر

 ...شده بود  زونیآو

م  و دخترک  کمر  پشت  آروم  که  رهان  و    نهی ش یدست 

 :زهیمحبت آم  نقدر ی چرا ا  شی لعنت یصدا

 ؟یکرد  دامیپ یمنم دلتنگت بودم ،چطور _

 [18.04.18 13:31] 

#part116 
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دختر    نی...ا شمیزده م   رتیح   نشونیمکالمه ب  دنیشن  از 

کرد؟!   یراحت باهاش برخورد م  نجور ی بود که رهان ا  یک

 اره؟ یداره دوس دختر سابقش رو به خونه ب  یچه لزوم 

 ...روز بعد از عقدمون هی  قایاون هم دق

با حال  دم یداغونم رو عقب م   افکار  خراب به سمت    ی و 

 ...گردمی اتاق برم

لحظه امکان  کرده بودم که هر  دا یاُفت فشار پ  ی حد  به

 ...سقوطم بود

د   دستمو  رو  رم یگیم  وار ی به  وار  مَته  صداشون     یکه 

 ...رهیاعصابم م 

 ...کن بچه! خانومم خوابه غ یج  غیآروم ج   _رهان

 :رسهیبا مکث به گوشم م  ی مبهوت دخترک کم  یصدا

 ...پس ؟؟یخانومت؟؟؟؟ تو ازدواج کرد_
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 ...راحته  یلیکه حدس ادامه جمله اش خ   کنه یم   سکوت

 ...داشت ی معن یل یپس خ نیا

 ؟ ی من چ  پس

 ...کنه انیب تونستیبود که م یتنها جمله ا نیا

ا  یم   شتر یب  ی هرچ احتمال  دختر    نکه یگذشت  دوس 

  ن یا  یو من تا به امروز به نامرد  شهیم   ادیسابقش باشه ز 

 ...دمیرو ند  چکس یبشر ه

کنه...اما نه    ریمنو خورد و خاکش   تیشخص   خواد یم   رهان 

رو بهش    ی حرمت  یب  ن یوجه اجازه ا  چی ... به هذارم یمن نم

 ...دمینم

  مون یو از رفتن به داخل اتاق پش   کنمیمُشت م  دستامو 

 ...شمیم
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 ا یریاز اون تو  بم  ای ریتو بم  نی برم تا بهش بفهمونم ا   د یبا

 ...ستین

م  چن پلک  ها  زنمیبار  مو  همون  با  و  ب  شونو یپر  یو  از 

 ...دارمیبه سمتشون قدم برم  شبید  ی لباس راحت 

 ...ادی هردو باال م  رسم،نگاهیکه م شونی میچن قد  به

 ...با تعجب و لذت  یگری طبق معمول با اخم و اما د  یک ی

نم  متوجه دخترک  م  ی نگاه  درهم  که    کنمی شم...ابرو 

 شه یرهان بلند م  یصدا

 از خانم بنده  نمی خب ا_

 گه یبه چشمام م ره یخ

 ...دختر گل آشنات کنم  ن یتا با ا  ایب_

 ...دختر گل یکلمه  نیاز ا  رهیابروم باال م هیتا 

 !و محبت؟؟ رهان 
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 ...دونستمیم  دیبع

نزد  یقدما  با روبه رهان   شمیم  کشونیآروم  که دختر 

 گه ی و م کنهیم

 .... چه نازه ماشاالدم ی بالخره زن داداشم رو د  یییی وا_

.. 

 !...پشت تعجب تعجب

 داداش؟؟؟  زن

که از ظاهرش معلوم    شمیبه دخترک م  رهیخ  نطور یهم

 ...کتره یازم کوچ یچن سال   هی  شدیم

 ...امیمُچَم به خودم م  یدست رهان رو ی گرم با

  ...دختر وروجک  خواهرمه نیا_

 واسه مرد روبه روم  کنم یدرشت م چشم

 دوتا دوتا دختر خاله دارم؟؟؟  یاز ک_
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 ...نهیش یلبش م  یرو ینگکمر لبخند 

 ...نداره یفرق چ ینه... اما واسم با مونا ه یخون_

آهان   ریز  م  گمیم   یلب  نگاه  خواهر   دوزمیو  مثال  به 

 !...رهان

 کنمیو دستمو به طرفش دراز م شمیم  کشینزد  یقدم

  ..زمیخوش حالم عز  تییاز آشن _

رو  هی  با از  م  یحرکت  بلند  آغوشم    شهیمبل  در  و 

 کشهی م

 ....دهی ...اسمم خورشزمیعز منم _

 د؟؟ یخورش

 ...ی اسم جال چه

به سمت   دیکه خورش  کارمی لب م   ی به اجبار رو  ی لبخند

 گردهیرهان برم
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 ؟ ینشست نجا یع داداش...؟ چرا ا_

 ره یگ یاش رو از مبل م ه یمتعجب تک رهان 

 پس قراره کجا باشم مادمازل...؟ _

م  دستش دور شونم حلقه  به    شه یکه  رو  متعجبم  نگاه 

 دوزم ی مرد مقابلم م

..من     ریواسه نهار بگ  یزیچ  هیخو پاشو برو    _دیخورش

 !...واسه گفتن می و ساحل جون حرف ها دار 

 زنهیموهاش م  ونیم  ی چنگ رهان 

بزن_ زنگ  بد   ن یخودتون  سفارش  برم   د ی با  ن،منیو 

 ...انجام بدم  دیشرکت،چنتا کار مهم دارم با 

  

 زنهیهوا م  یتو   یبشکن دیخورش

 ...حاالاااا شد _
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 ده ی و منو کنار خودش جا م  کشهیم  دستمو 

 ساحل جون که حرف ها دارمممم نی بش  ای خب ب_

 اد یلبم م یرو یرفتار شوخش لبخند از 

 :گهی م دی و خطاب به خورش شه یاز جا بلند م رهان 

 ...هاااا ی که با من طرف ی نکن  تش ی اذ اد یز _

م  مات صدا  شمیحرفش  خورش  یکه  بلند    دیاعتراض 

 شهیم

 !...ینبود ینجور ی...رهان تو که ال یزن ذل شششیا_

نگاهش رو    کنهی م  ی به مرد مقابلم که سع   شمیم   ره یخ

 ...ازم بدزده

  ی با دختر   مونمیو من م  ره یم  ی کوتاه  یبا خداحافظ  رهان 

 ...لبش کنار نرفته  یکه هنوز لبخند از رو

 [18.04.18 16:32] 
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 شه یبه چشمام م ره ی،خ شی درشت و مشک ی چشما با

 !..واسه خوردن  یدی... جون م یدختر تو چهقد ملوس _

م  از  با صدا  کنم یلحن حرف زدنش چشم درشت    یکه 

 زنهیقهقهه م یبلند

نگام نکن، خاطرت جمع باشه دو جنسه    ینجور ی بابا ا_

 !..ستمین

 :زنهی م  ی و چشمک قشنگ شهیسمتم خم م  به

 ...ی هست  یواسه رهان خوردن نه ی منظورم ا_

م   شیی ای ح  یب  از  رو  گزمیلب  دستش  پام    یکه  رون 

 ...نهیش یم

  ی ن،تو ینگام نکن ساحل جون،خنده هامو نب  ینجور یا_

 ...دهیدل المصبم هزار غصه خواب 
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 ...وفتمیخودم م  یها  یبدبخت  اد ی حرفش   دنیشن از 

 ده؟؟ یکش   یدختر هم سخت  ن یا ی عنی

 :ده یکه سرش رو تکون م زنمیم  ین ی غمگ لبخند 

هم_ راحت   ؟ی هست  یخجالت   نقدر یا   شه یتو  باهام  اگه 

 ...مزاحمت نباشم گلم  یستین

ب  نکهیا  از  دختر  شدم  باعث  سکوتم  احساس   چاره ی با 

 :گزم یمزاحم بودن کنه،شرمنده لب م

واسه گفتن ندارم... خب تو از خودت    ینه بابا،فقط حرف_

  ...بگو 

 ده ی به دستم م یفشار 

وقت_ بگم ساحل جون...از  باز کردم    یاز کجاش  چشم 

 ی سرم... از پدر که فقط اسمش تو   ی آوار شد رو  ی بدبخت
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بوته به عمل اومدم...از    ریشناسناممه که فک نکنم از ز 

 ...ادمهیسرطانش   یمار یها و ب  ه یمادر هم که فقط گر

ه  ی نی بیم از  نه  دمی ند   یریخ  چکدومی ساحل!  پدر  ...نه 

 ...مادر 

کس    ی رفت و من موندم ب  ای ساله شدم مادرم از دن  4  تا

حاال که تنهام   کردم ی داشتم که فک م  ییدا  ه یو کار...  

 ...باطل الیخ  ی خودشون..اما زه  شی پ بره ی منو م

زنگ   کردیکار م  ی دب  ی به برادرم که تو   دمیروز فهم  هی

 ...خودش ش یدنبال من و ببره پ  ادی زده و گفته ب

 ...خوش حال شدم  یلیخ  یعالم بچگ  ی موقع تو  اون

وقت  نکه یا اما  دارم...  داشتنش    دمش ید  یداداش  از 

بد  مونیپش  ...خسرو مرد  که    ادمهیبود...خوب    یشدم 

م  رو    یی ها   زیچ  ه یاوقات    ی و گاه  زدیچهقد منو کتک 
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م مدت   فروختمیبراش  از  بعد  مخدر    دمی فهم  یکه  مواد 

 ...بوده

 نهی ش یلبش م  یرو  یشخندین 

مواد بودم...هر چه    یساق  یاوج کودک  یتو   ینی بیههه م _

م ب   شدمیبزرگتر  کارش  مورد  در   شتر یاطالعاتم 

که    8...شدیم بود  خسرو    هیسالم  همخونه  مرد 

م بود...بهش  رهان  فک   گفتم یشد..اسمش  ...اول  عمو 

خسرو بدجنسه...اما به مرور   یدوستا ی هی کردم مث بق

خسرو که    ی ...حتاره فرق د  هی مرد با بق  نیا  دم یزمان فهم

 ...هم خون من بود

  نده یآ   هیاز    شهی...هم گفتیشبا بهم قصه م   ریبخ  ادشی

م  ی امزدیخوب حرف  نا  اومدن روزها  دی ..منه  به   ی رو 

 گفتم یبا خودم م  یعالم بچگ   ی...تو کرد یم  دوار ی خوب ام
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خوب و مهربونه چرا با خسرو که آدم    نقدر یعمو ا   ی وقت

 ...ذهنم بود یسوال تو  ن یدوسته؟؟ همش ا هیبد

پنهون   هی اعضا  یروز  تو   یمتوجه شدم  رو  آدما    ی بدن 

وداخ  ده ی چ یپ   لون ینا   ی ک یکوچ  ی ها  خچال یل  بودن 

 ...ذارنیم

م  یرو گوشت  بسته  چنتا  توجه   ذارن یاونارو  جلب  تا 

 ...نکنه

 ی زیکه رهان چ   دمیهمون چن نفر فهم  یحرف ها  نیب  از 

کردم بهش بگم اما    یسع   یل ی... خدونهیمورد نم  نیدر ا

 ...دم یترسی از واکنش خسرو م

شدم واسه    زهای چ  یبود که من متوجه بعض  دهیفهم اون

نگم وگرنه مث    ی زیچ  چکسی کرده بود به ه  د یتاک  نیهم

 ...ذاره ی م خچال ی   یاونا منو تو 
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قراره رهان مسئول بُردن اون    دمیروز که فهم  هی   خالصه

 ی و همه    دمیرو به تنم مال  زی همه چ   یها بشه،پ  خچالی

رو بهش گفتم.... اون محموله انجام نشد اما چن    انیجر

به طور خ بعدش  ناپد  ی اتفاق  ی ل یروز  و    شهیم   د یرهان 

 ...فروشهیعرب م   خیش  ه یخسرو نامرد هم منو به 

که متوجه چن    کنه یبعد از گفتن حرف هاش،سکوت م  

 ...شمی گونه اش م یقطره اشک رو

م  دلم سخت   سوزه،بای براش  چه  کمش  سن  ها   یوجود 

سام  دهیکش  به  ...نه  نامرد  و  بدجنس  منوچهر  به  نه   ...

برادرم گذشتم...چه    نیاز بهتر  مهربون خودم...چه ساده 

 ...مرتکب شدم  یاشتباه بزرگ

 دم ی پام بود م یبه دستش که رو یفشار 
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خورش_ ... ی داشت  ی تلخ  ی ل یخ  ی ...گذشته  دیمتاسفم 

 خسرو دوباره تو رو برگردوند؟؟   ؟ی رانیشد که االن ا  ی چ

 زنهیم  یپوزخند

ز _ از چن سال که  بابا...بعد  نه  اون    ری خسرووو؟  خواب 

از   مرد شکم گنده بودم،با هزار ترفند و نقشه تونستم 

لعنت کنم...جا   ش ی عمارت  ،بعدشم    یی فرار  نداشتم  رو 

  ی ها   یکنم...بالخره با دوندگ  یزندگ  رانیدوس داشتم ا 

ا   اد یز  که    دمیفهم  ش ی ...چن روز پرانیتونستم برگردم 

 ...شده  عدامخسرو خداروشکر ا

 :رمیگیدهنم م یزده دستمو جلو  رتیح

 اعداااام؟؟؟ _

 :دهیتکوت م  یسر
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پر پا قرص    یشاک   ه ی  دم یآره اعدام،اونجا بود که فهم_

 ...داشته

 باعث اعدام شده؟؟؟  ی ک یدون یم

 ؟؟ یک_

 ...رهان_

م   دنیشن  از  هنگ  اعدام  کنم یاسمش  باعث  رهان   ...

 دم یخسرو شده؟؟ متعجب سر تکون م 

 ....شه یباورم نم_

 :دهیم ه یکاناپه تک به

به    دم یخبرو شن  ن یا   یباورت نشه اما وقت  د یساحل شا _

...خسرو  شناختمیخوش حال شدم که سر از پا نم یحد

رهان    نکه ی بود ومهم تر از همه ا  ده یعملش رس  ی به سزا

 ...زنده بود
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خواهش و التماس تونستم از داخل پرونده شماره    باهزار 

بگ   ی باور    ی...وقترمیرهان رو  بهش زنگ زدم اون هم 

ه ام...آدرس خونه اش رو داد و االن نداشت که من زند

 ...در محضر خانم خوشگلش نشستم

 ...شه یو به سمت جلو خم م زنهیم ی لبخند

م   بیس   هی سبد  داخل  تو   داره یبرم  وهیاز  هوا    یو 

 چرخونه یم

 ...کن فیخب حاال تو تعر_

 رو برا ی چ  قایدق دی ...من باهههه

 [18.04.18 16:32] 

 ؟ کردم؟ی م  فیتعر  ش

 رو؟؟؟  اهم یگذشت س  سر

 ...مرور خاطرات نداشتم حوصله
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 ...شهی دوباره حالم بد م شونیآور   اد ی با  مطمئنم

 دم یم  لشیتحو  یلبخند مصلحت  پس

برم    ی فیتعر   زیچ_ ندارم،بزار  که    زمیبر  ییچا   هیفعال 

 ...حتما گلوت خشک شده

 :دهی به دستم م یفشار 

...البته  ی که رهان مث برادرمه،تو هم خواهرم  نجور یهم_

 ...یاگه قابل بدون 

 کشمیبازم م یبه موها  یدست 

 ...یدار  ار ینه بابا اخت _

فرار از سواالتش فورا از جا بلند    یکه برا  زنه یم   ی لبخند

 ...رم یو به سمت آشپز خونه م شمیم

 [19.04.18 06:04] 

      انت یاز جنون تا خ      
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 رهان 

خ  دوباره  صفحه  لمس  پ  ره یبا  فرستاده    امک ی به 

 ...شمیشده،م

 باش   زیخونه ام،منتظر سورپرا  یجلو   گهی ساعت د   هی“

“ 

و شکست    زی برادر عز  ثمیم   یبرا  روز یرو د  امک ی پ  نیا

 ...خورده ام ارسال کردم

 ی ساحل اون هم پشت در خونه    دن یکه بعد از د  یبرادر 

 ...کستش  یواقع  ی من به معنا

  ی لیاما خ   دمی شکست وخم شدن کمرش رو د   نیا  من

 ...راحت ازش گذشتم

 ...من یزندگ یاونا رو ی تموم گذشتن ها مث
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 ...که به ناحق از آن من شد یها ریتموم تحق  مث

رو  اد یم   ن ییپا   نگام زوم   افتی در   امکیپ   ی و  شده 

 ...شهیم

 ” ..یبرادر ناتن ی نر ییشرکتم ،جا گه یساعت د  میتا ن “

 ...زنمیم  یبرادر ناتن  یاز کلمه  یشخندین

خالفش    کیکه خودم قبولش داشتم اما ژنت  یزیچ  تنها

 ...رو بهم ثابت کرد

 ...یستیفرزند خانواده ات ن ی داره شک کن درد

که در حقت کردن باز هم    یی ها   یداره با تموم بد  درد

 ...یاز وجودت بدون یاون ها رو جزئ 

به عقربه    رهیو خ   زنمیخوش حالتم م  یبه موها  یچنگ 

 ...شمی ساعت م   یها

 ... رسهیم ان ی ساعت به پا مین
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که شرکت   خوامی جوون م  یو به منش   دارمی رو برم  یگوش

 ...رو ترک کنه

کنم...    یبرادرم خال   یها  اد یداد و فر   یرو برا  دون ی م  د یبا

 ...به آبروم وارد بشه ی بذارم خدشه ا دی نبا

...  کنمی روشن م  یگار یکه وس  شمیبلند م   یصندل  یرو  از 

ب   قی به رگ هام تزر   یلبهام حس خوب  نیبا گذاشتنش 

 ...شهیم

از   ی ق یآه عم  شی قلوه ا  یساحل و لب ها  یآور   ادی به    با

 ...شهیام خارج م نه یس

 ...بُردیدختر منو تا مرز جنون م  نیا

شده بود که    یدر نظرم جذاب و خواستن  یبه حد   شبید

 ....سخت تونستم از وجودش بگذرم ی لیخ

 ...یلعنت  یهم فقط به درخواست پان اون
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 ...ادمهی محضر خوب  یجمله اش جلو  هنوز 

من رحمش حساسه...لطفا تا چن   نات ی ... طبق معارهان “

  گه یجور د   هیکن    ی رابطه رو باهاش بزن... سع  دیوقت ق

رابطه رو    ه ی  ی...هروقت که حس کنم آمادگ نیآروم بش 

بهت    شه،حتما یوارد نم  ی لطمه ا  ن یه مادر و جنداره و ب

 ” ...دمیخبر م 

بد ضد حال خوردم...اون هم درست بعد از زمان    ی لعنت

 ...که جسمن و قانونا مال خودم شده بود ی عقد... وقت

لوب  اما خواسته    کیکوچ  یا یاون  از   می دل   یباعث شد 

زمان  و  فهم  یبگذرم  عم  یتو   دمیکه    قه،کنارش یخواب 

اون    ی تو   فش یتن ظر   دنیو با آغوش کش   دمیدراز کش 

 ...آروم شدم یلباس جذاب،کم
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تو   دنی بوس  با رو  داشتنش  حس  شکمش،  و   ی لباش 

 ....وجودم سرکوب کردم

ترس    دی نبا  گهیمال من شده بود پس د   گهیدختر د  نیا

  ...باشه یو دلهره ا

ها  ی آور   اد ی  از  لبخند  یصحنه  نقش    یرو  ی صبح  لبم 

و بُرَنده اش به    ز یتعجب چشماش و نگاه ت   ... از بنده یم

 ...دیخورش

خ  یدخترک اومدنش  با  کرد...ا   المی که  راحت  که    نیرو 

 ...کشهی زنده اس...نفس م

دوم  دنشید شد  و  کرد  حالم  ا  نیخوش    نی لذت 

 ...روزهام

 ....می ناب زندگ یها لحظه  ی نیری ش  نی دوم  شد
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باز   رمی گیم   گار یاز س   یق یعم  کام  با ضربت  اتاق  که در 

مثال برادرم مقابلم ظاهر   ی و برزخ  ی و قامت عصبان   شهیم

 ....شهیم

 ...زدیخشم فَوَران م   شی که از نگاهش آت  یبردار 

به    م یو با اقتدار ذات  دم یفرو م   بم یدستم رو داخل ج  هی

 ...گردمیسمتش برم

 !...کهیداداش کوچ  یخوش اومد _

 [20.04.18 15:26] 

#part119 

ا  از    ه ی   یعن ی  نیشدت خشم فکش منقبض شده بود و 

 ...لذت ناب واسه من

خ  هی   با سمتم  به  فر  داره یبرم  زیقدم  با  بلندش    اد یو 

 ...دمیم  هیرو بهش هد شخندمیدوباره ن
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!  یدااااداااش؟؟ توئه ناموس دزد رو چه به حس برادر _

  ؟؟؟ینابود کرد مو یگچرا زند  ی لعنت

 ی صفت   دنیکدوم از حرفاش برام مهم نبود اما با شن  چ یه

به من نسبت داد،وجودم مملوء   یخودش بود ول   ق یکه ال

 ...شهیم نهی از خشم و ک

فقط عشقم و ناموسم   ی ناموس دزد نبودم... منه لعنت  من

 ...رو ازش پس گرفتم

  ش یلباس مشک   ی  قهیو    شمیم  کشینزد  یقدم   یآن  به

 :دم یمحکمم فشار م ی پنجه ها  ونیرو م

کوچ _ داداش  بفهم  رو  دهنت  بد    کهیحرف  وگرنه 

ا   قیال   ی...صفت ناموس دزدی نی بیم   نی خودته و بس... 

بود گرفت  یتو  ازم  عشقمو  پَِسش    ،منیکه  ازت  فقط 

 ...ن یگرفتم...هم
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 ده ی چشماش بهم لذت م یتعجب تو  دن ید

 :زنهیو تعجبشه لب م  که نشون از بُهت  یف یضع  یصدا  با

 ؟؟یگه  تو عاشق ساحل بود_عشقت؟؟؟ م _

سرد    یو نگاه ماتش رو به چشما  ره یلبم باال م   ی   گوشه

 دوزه یمن م 

بود _ هم  عاشق  اگه  باز   نی پس  وارد  منو    یچطور 

بهم جواب مثبت داد؟   ن؟؟؟ی کرد  فتون یکث چرا ساحل 

 ؟ یازدواج رو نگرفت نیا یجلو   یچرا توئه لعنت 

 ...چرا رهان ؟؟جواب منو بده   چرا؟؟؟؟

  ی به شونه    یو ضربه ا   کنم یلباسش جدا م   قه یاز    دستمو 

 زنم یراستش م
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که االن مال من    نهی...مهم اسی مهم ن  زایچ   نیا   گهید_

  یتو   یساحل نام   یفراموش کن   دی که تو با  نه ی شده،مهم ا

 !... بوده تیزندگ

 !گم؟؟؟ یم  یکه چ  یگرفت

و    کشهی م  رونیدستم ب  ریز ز ضرب شونه اش رو ا  ه ی  با

م  نفرت  نه یک  نم یب یمن  تو   ی و  ب  یکه   داد یچشماش 

 ...کردیم

م _ ا  یبرادر   ادیعارم  از  باشم...حالم  داشته  تو    ن یمث 

برادر  م  تی حس   گه ی د  دوارم یرهان...ام   خورهیبهم 

 ...وفتهی چشمم بهت ن

 شهیازم دور م ی و قدم گهیم  نو یا

 :غُرمیبلند م یو با صدا زنمیبه موهام م  یچنگ 
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ا  ی لیمن خ _ وجودم    یرو تو   یلعنت   یحس ها  ن یوقته 

زندگ  ی کُشتم...زمان از  تفاله  مث  کرد  تون یکه    ن یپرتم 

م  ی ...زمانرونیب عارتون  همتون  نام   ومدیکه  رهان    ی با 

باش   ینسبت خدا  نیداشته  و    ییکه  آبرو  به  نکرده 

 ...وارد نشه یلطمه ا تتون یشخص 

ا  همون ها  نی روزا  خاک    یبرا  ی پوشال  یحس  هم  من 

دقگم؟؟یم   ی چ  ی فهمیشد....م روزها    قا ی!  همون  از 

 ...نیهمتون واسم مُرد

چرخش به سمتم گردن   ه یو با    شهیم   خکوبیم   سرجاش 

 :کنه یکج م 

ه  ی عنی_ تو  وجدان  چی االن  باعث    یندار   ی عذاب  که 

 دونفر از هم بپاشه؟؟   ی زندگ یشد

 :ستمیا ی اتاقم م یا شهیش وار یو روبه د   کنمیم پشت
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شده...    بهی وقته باهام غر  یلیعذاب وجدان؟؟؟ ههه...خ _

ه وجدان  چی من  کس   ی عذاب  به  ندارم...کار   ینسبت 

 ...نینکردم فقط عشقمو پس گرفتم هم یاشتباه 

د   حاال ه  ی نم  گه یهم    د ی...تاک  چوقتی خوام 

 ...نمتی بب میدور و بر ساحل و زندگ چوقتی...ه کنم یم

م  و  کشمیم  یقیعم  نفس ها  سپُرمیگوش  نفس    ی به 

 ...شی عصب

  شه یباعث م  الی دان  ی در اتاق و پشت بندش صدا  یصدا

  ثم یگره کرده م  یبشم به مشت ها  ره یعقب گرد کنم و خ

 ...به من و برادرم ال یو نگاه مبهوت دان

 ...نهیش یلبم م  یرو  یگرچه مصنوع ی لبخند

 !...داخل دم در بَده ای،بیخوش اومد _
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رو  شمیم  رد و  نامفهومش  نگاه  راحت   یاز  لم   یمبل 

 ...دم یم

و پله هارو    گذرهیم  الیاز کنار دان  ی حرف  چی بدون ه  ثمیم

 ...ره یم نیی با سرعت پا 

و به سمتم قدم    ثمیاز رفتن م  رهیگیکه چشم م  یال یدان

 .......مردونه و محکمدارهیبرم

 ن؟؟؟ یدعوا کرد_

 :ندازمی پا م  یرو پا

دعوا    ینه...لزوم _ خوببه  تو  که    یچ  ؟ی نبود...  شده 

 طرفا؟؟  نی ا یاومد

رو   یمشک   فیک رو  رو  ذارهیم  ز یم  یرنگش  مبل   یو 

 نهیش یمقابلم م

 ...ومد یم نیی آخه سر و صداتون تا پا _
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 دم یهوا تکون م یتو   دستمو 

ن_ ا  س،ولشی مهم  در  ندارم  حرف   نی کن،دوس    ی مورد 

 ... زده بشه

 :دوزهیرو به چشمام م نگاهش

بکارم  _ شد،گفتم  تموم  بهت    هی   ام ی زودتر  سر 

 ...یکه خونه نباش  زدمی بزنم،حدس م

 چطور مگه؟؟ _

 :زنهیم ی لبخند

وقت _ م  یآخه  بهم  دختر    ی کس   خوانینم   رسنیدوتا 

  ی مزاحم حرف زدنشون بشه...حدس زدم که واسه راحت 

 ...یهم که شده ،تنهاشون گذاشت   دیخورش

 دارم یبرم  زیم یشکالت از رو ه یو   گمی م ی اوهوم
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  کارمی داشتم،گفتم امروز که ب  زهیمقدار کار خورده ر   هی_

 کجاست؟  ی انجامش بدم...پان

 ...شما یآهان،رفت خونه _

 ما؟؟؟ چرا؟؟  یخونه _

  زنهیبه موهاش م یچنگ 

بشه...م  خواست یم_ باخبر  حالش   شب ید   د یترسیاز 

 ...اومده باشه شی واسش پ   یمشکل

 نمک یدرهم م  ابرو

 ری ...خستمیخوبه بهش گفتم حواسم هست...جالد که ن_

 ...واسم مهمه شی سرم سالمت

ول _ مسئول  یدرسته  احساس  هم  اون    کنه ی م  تیخب 

  ی به خصوص ساحل اتفاق   تونیواسه زندگ  خواد یدلش نم
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دل دوس دختر من جا باز   ی...بدجور خانومت تو وفتهیب

 ...کرده

 :شمیو به سمت جلو خم م   رمیگ یام از مبل م ه یتک

 احساست فقط چند روزه اس...؟  یعن یدوس دختر؟؟ _

م  ره یت  نگاه رو  رو  نمیب  ی اش  به  نم  یاما  و    ارم یخودم 

 زنمیم  ش یآت  یگار یس  الی خیب

باهمه فرق داره...احساسش    کنم یم   ه،حس یدختر خوب_

ب تو  نده    هیاز    شتریبه  دستش  از  پسره،ساده  دوس 

طلب   نیا   دی ...قالیدان بزن!گاه  یتنوع  با   هی  یرو  زن 

ازت    ی،سن یستی...بچه که نده ی نظم م  تو یوجودش زندگ

آ  فکر  پسر...ا   ندهیگذشته،به  باش  ها  نی ات   ی هرزه 

 ی ابونیخ

 [20.04.18 15:26] 
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شده اس،واسه تو نون و آب    یفقط ظاهرشون نقاش  که

 ...قبول کن حتی از من به عنوان نص نو ی...ا شهینم

 ...رهیفکر فرو م یو تو   ندازه یم  ن ییحرف سر پا یب

 شم یو از  جا بلند م رمیگ یم گار یاز س ی قیعم  کام

 ...و سکوت رو ندارم  ییخونه،حوصله تنها میپاشو بر _

 :نهی ش یلبش م  یرو ی لبخند

  یی رهان...قبال که عاشق تنها   ی زنیم   د یجد  ی حرف ها_

 ؟ یداد ده یعق  ر ییشده که تغ  ی!چیبود

و کراواتم رو درست    دارم یکارم برم  ز یم  یرو از رو   فمیک

 کنم یم

 ...زه یانگ  نیداشتن ساحل برام شده بهتر_

 ...شهیو با من همقدم م  گه ی م یا خوبه
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  ی ف یبالتکل  نی...ا   رم یدرست بگ  میتصم  هی  دی من هم با_

م دارم  دهیعذابم  جد   هی ...خودم  تجربه    دی حس  رو 

دخترا  ی...پانکنم یم تو   ییبا  فرق    می زندگ  یکه  بودن 

 ...نظم بدم میبه زندگ  د یداره...به قول تو با

 زنمیبه کتفش م  ی آروم ضربه

 ...قیرف ی کنی م ی کار خوب_

 [21.04.18 01:59] 

#part120 

 ماه بعد  4

 ساحل 

نشسته    تور یکه پشت مان  یبه پان   دوزم ی استرس نگاه م  با

 ...کرد یمقابل نگاه م  ریتصو بود و با دقت به 
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دستم    یروزهامو ،رو  ن یا  یمرد آشنا   ی انگشت ها  ینرم

 ...کنمی حس م

هم    یکه پلک رو  کنمینگاش م  ره یو خ  گردونمیبرم  سر

 ذاره یم

 دستات سرد شده؟  نقدر یآروم باش دختر،چرا ا _

باال    یکه بالخره نگاه پان  دمیگلوم رو به زور قورت م  آب

 ...اد یم

بچه تخس و   هی وجود نداره...    ی خداروشکر مشکلخب  _

 ...کنهیم  تیاذ یل یمث باباش که مامانش رو خ طونیش

 :گهیم   یشاک رهان 

  ه ی   شهیبه خودم بره که م  ؟؟یذار یم هیچرا از باباش ما_

 !؟ یخانوم  گمیپارچه آقا...درست نم
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ا  یحس  تو   یخانوم   ن یاز  سراز   یگفتنش    ر ی وجودم 

 اد یاجبار لبم کش م... اما به شهینم

 :شهیم  کمون ینزد یبا لبخند  ی پان

 پسر؟   ا یوروجکتون دختره    ن یبدون  نیخوای خب حاال نم_

م  از  رو  وجودم  استرس  م ره یگی سوالش  دلم    خواسی... 

 ...ماهه باهاش خو گرفتم پسر باشه 4که  یبچه ا نیا

بشه مث   یک یخواستم    ی...نمدم یترسیدختر بودنش م  از 

سواستفاده بشه و   شی که از زن بودن و ناتوان  ی کی من...  

که قدرت نداشته باشه با روزگار و   ی کی بهش زور بگن...  

 پسر باشه... مرد باشه  خواستمیهاش بجنگه... م   ینامرد

... 

  4بهش نداشتم اما حاال بعد از    ی حس  چ یه ل یاوا  درسته 

 ...دمیفهمیماه کم کم داشتم حس مادر شدن رو م 
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تخت    یتا از رو  کنه ی و کمکم م  دهیتکون م  یسر  رهان

 :بلند بشم

 ...که تنش سالم باشه نهی ا کنه،مهمینم یفرق_

پرونده    یادداشت ی   ی پان و    ذاره یم   میپزشک   ی داخل 

 ده یرو با انگشتش باال م نکشیع

 ...پسر خوشگل و ناز مث مامانش هی_

  ق ی وجودم تزر   یتو   ی پسر بودنش لذت خاص  دن ی شن  از 

 ...نیر یحس ناب و ش ه ی...  شهیم

قلبم گوش کرده و تن    یبار خدا به ندا  نیاول   یبرا  نکه یا

 ...به خواسته ام داده

پان  نگاه  خ  رم یگیم   ی از  که    شمیم  رهیو  مقابلم  مرد  به 

  ی انگار داخل چشماش پروژکتور روشن کردن...لبخند
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...  کنم ی که تعجب م  هیو واقع  ابینا   نقدر یلبشه ا  یکه رو

 ...بچه براش مهمه ن یمعلومه ا

 :نه یش یپشت کمرم م  دستش

 برو  واشی_

از   یو بعد از تشکر و خدا حافظ  کشمی به شالم م  یدست 

 ...میا یم  رونیاز اتاقش ب ی پان

بو   کشمیم   ی قیعم  فسن مشامم   یکه  به  الکل  تند 

 رسه، یم

رهان    یبه بازو  ه یو تک  رمیگی دهنم م  یدستمو جلو   فورا

 ...دم یم

 ده ی به دستم م یفشار 

 ؟ یشد ساحل؟ خوب ی چ_
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  ی و با قدمها  دم ی تکون م  ینبودم اما به اجبار سر  خوب

 ...کنمیم  یبلند طول راهرو رو ط 

آزاد به صورتم    یاومدن و برخورد هوا  رونیمحض ب  به

 ...شهیبهتر م ی،حالم کم

بشم...با برخورد دستش    نی که سوار ماش  کنهیم  کمکم

 به ل

 ...وجود نا آرومم رهی گیلرز م  بازوم

دور    نشیب  زیت   یکه از چشما  کشمی خودمو عقب م  یکم

رو   نیو با سرعت ماش  ارهیخودش نم  یاما به رو  مونهینم

 ...نهیش یفرمون م و پشت  زنه یدور م

 ...؟ رم یواست بگ وهیآبم  هی اگه حالت بده _

م  یمعن   به تکون  کم  دم ی نه سر  جام جابه جا    یتو   ی و 

 ...شمیم
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 ...زنهیو استارت م دهیم  رونیرو ب نفسش

ماش  با م  ن یحرکت  بهتر  به   شمیم   ره ی...خشهیحالم 

 رسه یکه صداش به گوشم م  رونیمنظره ب

 ...ساحل_

 ...به ژست خاصش شمی م  رهیو خ کنمی کج م گردن

 ...بله_

 زنهیو لب م   کنهی رو عوض م دنده

 نه؟؟  ای  یخودت پسر دوس دار _

 ...کنمی از سوالش تعجب م یکم

نه   کنه،بهینم  یفرق_ مهمه  بودنش  سالم  تو  قول 

 ...... اما خب از دختر بودن بهترهتش یجنس 

 کنه ی نگام م  ره یخ
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 چرا؟؟؟ _

نزنم    یحرف  کنمیم   یو سع   دمیهم فشار م  یهامو رو  لب

 ...رو بد کنه  شمی پ قه یکه حال خوب چن دق

 ...دوس داشتم پسر باشه  یل ی...خینجور یهم_

رو از    لشیموبا  یوگوش  دهیسر تکون م   یمکث طوالن   با

 ...کشهی م  رونیشلوارش ب  بیج

 شهیبعد صداش بلند م  یکم

 ؟ ی سالم خوب_

_.... 

 جان؟  د یخورش  ییکجا_

_.... 

ترک  یماه   هی آهان،قراره  _ کار   هیبرم    ایب  یندار   یاگه 

 ...ساحل که شبا تنها نباشه ش یپ
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_.... 

  باشه،ممنونم ازت،پس منتظرتم_

_.... 

 ....خدانگهدار _

رو   یگوش م  یرو  م  ذارهیداشپورت  دور    دونی و  رو 

 ...زنهیم

اما اومدن    هیحرف هاش متوجه شدم که قراره بره ترک  از 

 ...الزم نبود  دیخورش

 گردم ی و به سمتش برم  کشم یلبم م یرو زبونمو 

  ش ی پ  اد ی بزنه و ب  ش یاز کار و زندگ  دینبود خورش  از ین_

 ...امیمن...خودم از پس خودم برم 

 زنهیم ی لبخند
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شک_ که  تو  بودن  خاص  بودنش    س،امای ن   یدر 

 ...من هم راحت تره  ال یخ ینجور یواجبه...ا

به وجود شکسته    زنهیخنجر م   شه یهاش مث هم  حرف 

 ...ام

 ی کرده بود منو از حصار   یسع  ی لیماه خ   4  ن یدر ا  رهان 

بکشه اما نشد...نتونست...    رون یب  دم یکه دور خودم کش 

  ی ن یشد ... چ  ی نم   میترم  چوقتی من ه  یوجود شکسته  

 ...شهیشکسته هرگز درست نم

چهار    ی ک ی  نکهیحساس بودنش کالفه ام کرده بود.. ا   با

  خته ی   ی لیسخته...خ  ی لیحواسش بهت باشه خ   یچشم

 ...کنه یبهت امر و نه  شهیهم

 ...هینجور یهم قا یدق رهان 

 ...نخور  ی بخور و چ  یبگه چ  دی اونه که با شهیهم
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 ....کار نکن  یکار کن و چ   ینپوش... چ   یبپوش و چ   ی چ

حرف زدم    یو پان  دیبا خورش  یلیموضوع خ  نیمورد ا  در 

که باهاش    ی فقط چن ساعت  شه یو مشورت گرفتم اما هم

خوب بود اما بعدش همون آش و همون    شد یصحبت م

 ...کاسه

  شدمیخسته م   ادشی ز  تیاوقات اونقدر از حساس ی گاه

 که به اجبار خودم رو 

 [21.04.18 01:59] 

لحظ  زدم یم  بخواب چن  واسه  اتا  از  ها  نی ه   ی توجه 

 ...کنم دای کننده اش نجات پ وونهید

  ی ماه نباشه به قدر   هیخبر که قراره    ن یا  دنی حاال با شن  و

 ...گنجمیپوست خودم نم  یخوش حال شدم که تو 

 !بهتر...؟ نیاز ا ی ماه از دستش راحت بشم ،چ هی قراره
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  گه یکه نصف روز رو سرکار بود...با اون نصفه د   د یخورش

ه پان  دینداشتم...خورش  یمشکل  چی اش  عز  یو    زام یاز 

 ...بودن

ماه   هی  نیکه قراره ا کنمیفکر م نی و به ا زنمیم ی لبخند

باشه...د  بخش  م  گه یلذت  و   تونمی راحت  بخورم  تخمه 

کنم...م   لمیف نگاه  نوشابه    تونمیوحشتناک  شب  آخر 

 ..ماه ه ی ن یداره ا  یزنم...آخ که چه لذت بخورم و عاروق ب

 [21.04.18 13:47] 

#part121 

م   یصدا  با رو صدا  اسمم  که  داخل   زدیرهان  از  سرمو 

 کشمی م رون یب خچالی

 بله؟؟؟_

،چمدونم رو واسم    رمیگیدوش م  هیزحمت تا من    یب_

 ...آماده کن
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مک  گمیم   یا  باشه مشغول  دوباره  که    دنیو  انگشتم 

کار    یلعنت   ار ی و   نی.... ا شمیآلبالو بود م   یآغشته به مربا 

  ..دستم داده بود

آغوش    یکه تو   کشمی لمس کمرم فورا سرمو عقب م  با

م   یگرم چشما  کشمی م   ین ی...ه رمی فرو  به  خندون    یو 

صورتمو   ی که با ولع خاص  یی...چشماشمی م  ره یرهان خ

 ...گذروندیاز نظر م

عم  دنید  از  لبخند  قرمزم  لبش    یرو  یق یانگشت 

 ...شهی م اد ی پهلوم ز  ی و فشار دستش رو نه یش یم

  ی ن یر یش  ی دونی بچه؟ م  یستی تو چرا حرف گوش کن ن_

ن  اد یز  رفت   سی واست خوب  با سر  ظرف    یتو   یاونوقت 

 مربا؟؟ هووووم؟؟؟ 
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تو   مردمک  ش   یچشمام  در   غهیت  ش یصورت  و صافش 

 گردشه 

م  دهیبه خودش رس  یجور   المصب انگار  بره   خوادیکه 

 ...یعروس

  دمیباال م ییابرو الی خیب

عال_ جناب  بچه  کردم...بعدشم  هوس  مربا    ی خب 

 ...نه من خواس یم

نزد  گهیم   یآهان رو  سرش  به    کنه،متعجبی م  کمیو 

خ مربا  شمیم   رهیحرکتش  انگشت  داخل    یی که  رو  ام 

م  فرو  مک  برهیدهنش  مشغول  لذت  و  آرامش  با    دنیو 

 ...شهیم

رو  از  زبونش  و  لباش  مورم   یبرخورد  ،مور  انگشتم 

براشهیم قلبم  ز   نیاول   ی...تپش  اشهیم  ادیبار    ن ی...و 
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که قسم خورده   یدل  نیا  یمن...برا  یزنگ خطر برا  یعنی

  ...دل نده یبه کس  گه یبود د

پا  با سرمو  لحظه   ندازمی م   نییخجالت  چن  بعد  که 

  ی رو  یو با لذت زبون  کشهیم  رونیانگشتم رو از دهنش ب

 ...کشهیلباش م 

به فکر   د ی حس خوب نگذره... اما با  ن یبچم حق داره از ا_

 مامانش هم باشه مگه نه؟  ی سالمت 

  ر یکه دستش ز   دم یهم فشار م  یو لبامو رو  زنمیم  پلک

 ره یگیو سرمو باال م  نه یش یچونم م

 هووووم؟؟ _

چشما  خوام یم  هنوز  به  نگام  که  بدم  رو    ی جوابش 

 ...شده رهیکه با لذت به لب هام خ  وفتهیخمارش م
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  ادم ی که حرفم    کنم ینگاه پر عطش تعجب م   ن یاز ا  اونقدر 

  ی مرد خاکستر  کنمی نگاه م  رهیومث منگ ها خ   شهیم

 ...روز هامو  نیا

و    دستش لخت  تن  با  مماس  بدنم  و  حلقه  کمرم  دور 

 ...شهیم گرمش 

سقوط    که ینزد  کنمی قلب نا آرومم... حس م  ره یگیم   تپش

نزد با  که  ب  کیکنم  ،نگام  صورتش   یچشما   نیشدن 

 ...چرخهیمردونه اش م یخمار و لب ها 

  خ ی سطل آب    هی داغش به لب هام،انگار    یبرخورد لبا   با

آروم و   یها  دنیکه با بوس   لرزم یسرم... م  ی رو  زنیریم

  ...شمیاش ،کم کم آروم م  ی در پ یپ  ی ها  دنیمک

م  با ب   بوسهی ولع  هامو  لب  باز   نیو  به   ی لباش 

  کشهی لبم م  یرو   ی ....زبونش رو با مهارت خاصره یگیم
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رگ هام حس    یرو تو   یزی چ   زشیبار ر   نیاول  یکه برا

 ....کنمیم

 ن یاول  یدست به دست هم داده که برا  یهمه چ   امروز 

 ...مرد خلع صالح بشم  ن یا یبار جلو 

رو  حرکت پا  ی دستش  به  پهلوهام  و  ام    ن ییکمرم  تنه 

 ...رسهیم

به خودش فشار م   سیخ   تن  ی و آه ها  دهیاز عرقم رو 

 ...ادیم  رون یلباش ب نیاز ب یزیر 

لبام     دن یکه دست از بوس  رهیناپذ  ی انگار خستگ  ی لعنت

 ...دارهیبر نم

جون من    ی و درشتش به بدن ب  یقو   یعضله ها  یگرما

 ....کنهی م  تیهم سرا 



1175 
 

باز   زبونش زبونم  به  که  م  ده یم  یرو    زنهی،دستم چنگ 

ب لذت  من،با  حرکت  با  که  رو  کارش    یشتریکمرش  به 

 ...دهیادامه م 

آشپز خونه رو فرا گرفته ،پس   یبلندمون فضا  یها  نفس

کنار بکشم؟؟ چرا    تونمیقبل نم  یچرا من مث دفعه ها

کنم اما    ی نم  ی...درسته همکار شمینم  ش ی َرو   ش ی مانع پ

نم هم  دل  شمی مانع  م   لش یو  هورمون    رییتغ  تونهیفقط 

 ...بدنم باشه یها

...لمس شکم  شه یم  دهیدستش به سمت باال تنه ام کش   

س  ا  نمیو  تازه  غردهیمبهم    یحس  زنم...  و    زه ی...منم 

لذت بخش باشه...اون   تونهی احساس دارم...لمس تنم م 

  تشیکه جذاب  ی مث رهان...مرد  ی گرم   یهم با دست ها

نزدن ها  ی مثال  ه   یبود...عضله  و   کلیدرشت 
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دختر  زه یغر   تونهیم  شی ورزشکار  تکاپو    یهر  به  رو 

 ...بندازه...و من هم استثنا نبودم

از    یاراد  ریغ  ی که آخ   رهیگی مشتش م  یام رو تو   نه یس

م   نیب م  ر یز   ی که جووون  شهیلبام خارج  منو   گهی لب  و 

آغوش    ن یا   دهی ... لذت مدهی به آغوشش فشار م  شتریب

 ...زده ام جان یگرم و داغ به تن گُر گرفته و قلب ه

پ  ریز   دستش با    فمیو تن ظر   شهیم   دهیچی زانوم    ه ی رو 

 ...کنهی بلند م  نیزم یحرکت از رو

دت ترس افتادن،دستمو دور گردنش حلقه و سرمو  ش  از 

 ...کنمی پهنش پنهون م نهی س یتو 

  خکوب ی سرجاش م  یواکنشم لحظه ا  نیخورده از ا کهی

  ی و با قدم ها  ادیبه خودش م   هیاما بعد از چن ثان  شهیم

 ...دارهیمحکم به سمت اتاق خواب گام برم
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  ی واکنش لعنت  ن یا  یو خودمو لعنت کردم برا  دم یگز  لب

مرد خودخواه بُرد... االن با خودش    نیا  یکه آبرومو جلو 

نکنه بگه چه زود دختره وا داد...؟! آخ   کنه؟؟ی فکر م  ی چ

 ...ی حاملگ  یهورمون ها  نی لعنت به ا

  

م  یرو   ی آروم  به درازم  رو  کنه یتخت  خ  یو    مه یتنم 

 ...زنهیم

و لب    دوزه یخجالت زده ام م خمارش رو به نگاه    یچشما

 زنهیم

که با    دمینفهم  یماهه که رابطه منع شده... فک کرد 4_

به خواسته    هی  یدستت تو   ی پان اون  تو   یکاسه اس... 

با   حتما  و  بود  کرده  قدغن  واسم  رو  سکس  ،داشتن 

 !نه؟؟  فهمهینم یزیبچه اس چ  نیا  یخودت گفت 
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و    کشهی لبم م  کی ام تا نزد  قه یرو از کنار شق   انگشتش

 زنهینجوا گونه لب م

انواع    هیساحل... _ با  سکس  واسه  بود  باز  دستم  عمر 

 دختر و زن اما اونقدر اراد

 [21.04.18 13:47] 

 ...رمیهوس و شهوتم رو بگ یدارم که جلو  ه

حرف منو   نی... و تو اس یگفتم جسمت واسم مهم ن  بهت

دون رهان اونقدرا ب  ی ...ولسی ن   یال ی...اما خ یساده گرفت 

 ...سی سُست عنصر ن  یکن یکه فک م 

 ...شهیم ده یکش  نم یقفسه س یانگشتش تا رو حرکت

 نو یکه گذشته رو جبران کنم...ا  دم یبهت قول مردونه م_

 !...نشه ادتی  چوقتیه



1179 
 

ن  نیب   نگاهش عمق  من  و  گردشه  در  و   از ی چشمام 

  ارهی ،سرش رو جلو م  نمی بیچشماش م  یخواستن رو تو 

به جا  میشونیپ  یرو  ی لب هام،مُهر گرم   دنیبوس  یاما 

 زنهیم

که باز    دونمیدر نبودم مراقب خودت و بچمون باش...م _

م  تیطونیش دار   کنهیگل  دوس  که  هرکار  انجام    یو 

گ  یدیم ها  ر یاما  پا  یدادن  اخالق  یمنو  و دوس   میبد 

  ی سالمت  یانجام نده فقط برا  گمینداشتنت نذار...اگه م 

پد اون  و  به خودت  اول  حواست  اس...پس  سوخته  ر 

 ...خودت بعد بچمون باشه

 ره یو از روم کنار م زنهیبه موهاش م یچنگ 

 ...به پرواز نرسم ریپاشو چمدون منو جمع کن که د _
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تخت    یحرف از رو  یمات حرف هاش بودم که ب  اونقدر 

 شم یبلند و مشغول بستن چمدون نسبتا بزرگش م

 [22.04.18 14:17] 

      الت ی از جنون تا خ      

#part122 

وقتمو با    شتری و من ب   گذرهی از نبود رهان م  یهفته ا  دو

 ...گذرونمی م د یو خورش ی پان  ا ی  ییتنها

م   کالفه بدنم  دور  رو  کمد    چم یپیحوله  داخل  سرمو  و 

لباس مناسب و اندازه تنم    ه یتا بلکه    مبری لباس فرو م

همش    دایپ متاسفانه  اما   یاد ی ز   ای تنگ    یل یخ  ایکنم 

 ...کوتاه بود

سرم    ی رو باال  سمیخ  یو کالفه موها  کنمی راست م  کمر

 ...کنمیجمع م 
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 ...رسه یبه گوشم م د یخورش یخنده   یصدا

به چهار چوب   ه یکه تک گردمی زده به سمتش برم تعجب

 ...زنهیبغلش م  ریو دست هاشو ز   دهیدر م

 ...واقعا هی رهان خال  ی..! جای اوووووف چه عروسک_

 ...ادیبه اجبار کش م لبم

 ...خانم  د یکن خورش  شی رو درو  زتیه  یچشا_

 شهی م  کمینزد  یو قدم  خنده یم

هرک_ حاال  م   ی اووووه  فک  پسرم..!بابا    کنه یندونه  من 

ادا و اطوار   نهمهی...اگه یارم د خو منم د  یتو دار   ی هرچ

 ...نداره که

  

خ  به و  دارمیبرم  زیسمتش  پهلوش    یشگون یو  از 

 ...رم یگیم
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 ...خو  کشمی ...نگوو خجالت مده یورپر ی ایح  یب_

 ...کشهیبه حوله ام م یدست 

  ..طال  گریخجالتت ج   یاووووف رهان فدا_

و حوله رو محکم تر دور بدنم  دم یهم فشار م  یرو لبامو 

 ...رم یگیم

  ..لباس گشاد ندارم یچ یحاال چه کار کنم،ه  دیخورش_

رنگ    یموها  ونیم   یو چنگ   کنهیموهاش رو باز م  کش

 زنهیکرده اش م 

ا_ کار   نیخو  بر  یکه  لباس   م ینداره،حاضر شو  بازار  از 

 ...میبخر

 :دمی باال م ابرو

 ...خب مزاحم تو نباشم_
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تو   بازوم م  یرو  تا   اال ی _  رهی گیدستش  بپوش  لباس  برو 

 ...برم شرکت دی من با گهی چن ساعت د  ه یچون  میبر

  ی ...مانتو صورترمیو به سمت کمد لباس م   گمی م  یا  باشه 

رو کامل   پم یت  د یو با شلوار و شال سف   پوشمی م  یکوتاه 

 ...کنمیم

  پ ی... تشه یم  د یخورش   خ ینگام م  امیم  رونیاتاق که ب  از 

جل خ  ی فنسبتا  قرمز  مانتو  بود..  و شال   ی ل یزده  کوتاه 

 !...گهیسِت همد قا ی...دقد ی،شلوار سف

و دستش رو به سمتم دراز   زنهیم  یقیلبخند عم  دنمی د  با

 کنه یم

رهان،لعنت _ عروسک  رو  تو  بخورمت  چه    یاووووف 

 ...اومده رش یگ ی لعبت

 دم یبه ابروم م ین یچ
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 ...موقوف  یباز  ز یکن دختر...ه ای کم ح هی_

م   یسر از خونه    دهیتکون  ،با هم  با گرفتن دستش  که 

 ...میریم  رونیب

 دم یم  دیرو به دست خورش لونینا چنتا

 ...نهیاووف المصبا چه سنگ_

 ره یگیهارو ازم م  لونیو نا خنده یم

جون  _ من،تو  به  بده  گفتم  اول  همون  از  که  من  خو 

 ...یگرفتنشون رو ندار 

 زنمیبه بازوش م  یا ضربه

 ...ذارهیبچه نم ن یدارم اما اجونش رو _

  کنهینازک م   یچشم پشت
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کردم  _ هوس  که  که    ه یآخ  حاال  اما  کنم  چپت  لقمه 

هم  شهینم برم    نیبش   نجایتو  من  م   هیتا  آب    وه یدوتا 

 ...امی و ب رمیبگ

 ده یهوا تکون م یاشاره اش رو تو  انگشت

 ن ی گزیواسه رهان جا   یهاااا...باز نر  یاز جات جُم نخور _

  ام یمنم ب  ی،بزار یتنها خور   هینامرد   گهیه دک  یکن   دایپ

 ...بعد

 ...نمیش یم  یو کنار سکو  خندم یم

 ...که هالکم ریبگ ی زیچ ه یبرو _

 ...رهیم ابونی و به  اون سمت خ کنهیلب غُرغُر م ریز 

به شکم برامده ام    ینگاه   می و ن  کشمیبه شالم م  یدست 

 ...ندازمیم

 ...شهیداره کم کم بزرگ م  گهید کوچولو 
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صدا  زنمیم  ی لبخند آشنا   ی که  گوشم   ییمرد  به 

 ...خورهیم

 ......دوس دختر رهان خاننجاست یا  یک  نیاوه بب _

به نگاه    رهیو خ  رمیگ ی،سر باال م  یی آشنا   ن یاز ا  متعجب

 ...شمیم  زش یه

و شلوار مشک  یی آشنا   مرد با کت  موها  ی که  و    ی رنگ 

 ...نسبتا بلند،جلوم قد الم کرده

تو   یمرد رو   ی مهمون  یکه  رفتم،خودش  رهان  با  که 

 ...کرد ی معرف  انی آذر 

م  به بلند  جا  از  به   شمیزحمت  چشمام  از  نگاهش  که 

 ...شه یم  دهیسمت شکمم کش 

 ...نه یش یلبش م ی رو یشخندیو ن  رهیابروش باال م  هیتا 
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...از رهان  ی...چه سرعت و عملی اوه حامله هم که هست_

 ...بود دیبع

 گم یم  یجد  ی و با صدا کنمیدرهم م  ابرو

 امرتون؟ _

 :رمیعقب م  یکه با ترس قدم  شهیم کم ینزد  یقدم

طرف من،نرخ رو   ا ی، ب  ی دوس دخترش  دونمیمن که م _

 عروسک  دم یاز رهان هم بهت حال م  شتری ...ببرم ی باال م

و من    شهیم  دهیهم سائ   یشدت خشم دندون هام رو  از 

 ...فیمرد هوس باز و کث نیاز ا خورهی حالم بهم م

تو   تموم   ی به چشما  رهیو خ   زمیرینگاهم م  ینفرتم رو 

 ...شمیم  زش یه

 شدنم رو داشت   دهی در  یکه مث گرگ نقشه  ییچشما
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چ_ کن  جمع  رو  با    ،نسبتیگ یم  یدار   ی حواست  من 

 ...رهان به خودم مربوطه...پس گورت رو گم کن

 ...زنهیم  یشخندیو ن  دهی م واکنشم ابرو باال از 

  دم یبهت م   یخوب   یبزنم،پول  نش ی که زم  یاگه کمکم کن _

 ره یگی به طرفم م یک یکوچ کارت

تغ  نیا_ منه،نظرت  خدمتم   رییشماره  کرد،در 

 ...عروسک

 ...شهی ازم دور م  یو با چشمک کوتاه  گهیم  نو یا

  ده ی از دور د  د ی که قامت خورش  کنم یرو مچاله م   کارت

و کارت مچاله    کارم یلب م   یرو   ی لبخند مصنوع...  شهیم

 ...دمی فرو م بمی شده رو داخل ج

 ...شهیآخرش اِکو م یمغزم جمله  یتو 
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 نش یبزنم.... زم  نشیبزنم... زم   نشیزم  یکمکم کن  اگه“

 ”....بزنم

تو   نیهم م  یچن کلمه  رژه  برا  رهیمغزم  ا  یو   یلحظه 

 ...شهیجرقه انتقام زده م

 [22.04.18 17:19] 

#part123 

 ...دوزمیکارت م یرو ینگاهمو به نوشته ها  دوباره 

 ...رهیمغزم رژه م  یتو  ان ی اسم فرنود آذر  دوباره 

م  نیا  اونقدر  تکرار  درد    شهی رَوند  سر  شدت  از  که 

م مرد   بندمی ،چشمامو  به  م  یو  امروز   کنمیفکر  با  که 

هفته    3نداره...    یهفته اس که وجود خارج   3  کینزد

  هی به ترک  یپروژه بزرگ  یاس که منو تنها گذاشته و برا

 ...رفته
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ذهنم    یکه جرقه انتقام رو تو   ه یمرد  ریمن فکرم درگ  و

 ...زد

  ی ،تموم عذاب ها  لشیکه با هر نگاه به شماره موبا  یمرد

 ...زنهیبه قلبم م ش یو آت  شهیگذشته ام جلوم ظاهر م

و شماره    دارمی برم  زیم  یرو از رو  لمیموبا  ی گوش  دی تر  با

 ...کنمیلمس م ی گریپس از د  یک یهارو  

  ی عنیبا رهان    یکه کارم اشتباهه که باز   دادیارور م  مغزم

 ...خطا  نیبزرگتر ی عنیخطر...که دور زدنش  

نبود...دل من فقط    شی حرف ها حال   نیا  م یدل لعنت   اما

تر  ی شب بد  با  که  داشت  به خاطر  و   نی رو  روح  به  نحو 

 ...جسمم تجاوز شد

ا  یروز  که  داشت  خاطر  به  تو   نیرو  رو  وجودم   یبچه 

 ...بدم شیاخالق ریکاشت تا به اجبار تن به خواسته غ
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 ...دیامو به لجن کش  نده یکرد و آ یباز  می آبرو و زندگ با

 ن یبود و همه ا  ادش یها و عذاب هارو    یمن بدبخت   دل

  زه یرور خاطرات دست به دست هم داده بودن که انگم

  ی که صفحه گوش  یبشه و انگشت  شتریانتقام ب  یام برا

 ...که وصل شد ی و تماس کردیرو لمس م

 ...دیی الو بفرما_

،بزاق دهنمو به زور   رسهینحسش که به گوشم م  یصدا

  راهن یاز عرقم رو به پ  سیو کف دست خ   دمیقورت م

 کشمی بلندم م

 ..َِالم_س_

م   یسالم  لکنت  با  ز   شه یم   گم،باعثیکه   اد ی مکثش 

 ...بشه

 سالم،شما؟ _
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سرد    یاز چشما  رم یگیو نگاه م   دم یهم فشار م  یرو  لبامو 

 ...داخل عکس یا شهیو ش 

 ساحلم...دوس دختر رهان_

 ...رو زشیلبخند ه کنمی و من حس م گه یم  یآهان

 !مگه نه؟ ی رکاب من باش یپس قراره تو _

م _ هم  خوام یفقط  کنم  به    گه ین،د ینابودش  منو  بعدش 

 ...شمارو به سالمت  ریخ

که    یم یتصم  ن یوجودم از ا  لرزهیکه م   زنهیم   یا  قهقهه

 ...گرفتم

ب_ عروسک،امروز  ا  ای باشه  در  حرف   نیکه  باهم  مورد 

  ..به همون آدرس شرکت ا یظهر ب  2... ساعت میبزن

و فورا تماس رو   شه یلبام خارج م  نیاز ب   یآروم   ی  باشه 

 ...کنمیقطع م
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تو   یگوش م   س ی دست خ  یرو  و کالفه    کشمی از عرقم 

بود و دو    11...ساعت  دمیساعت م  ینگاهمو به عقربه ها

 ...ساعت مونده به زمان قرار 

 ی ا  شه یو دوباره همون نگاه سرد و ش  کنمیکج م  گردن

 ...کنه یداشت با روح و روانم باز  ی که سع

اشک  زنمیم   پلک   ریچشمم سراز   یاز گوشه    ی و قطره 

 ...شهیم

 :زنمیم لب

 ...یمنو مجبور کرد  خودت

م  ه ی  با بلند  جا  از  قدم    شمی حرکت  اتاق  طرف  به  و 

 ...دارمیبرم

 ...کنم یو با کوچولوم راز دل م   کشمیبه شکمم م یدست 
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بود...اون    یکوچولو _ بابات  مامان،مجبورم...مقصر خود 

بود   یرو راه انداخت...اون لعنت   فیکث  یباز   نیبود که ا

 ...نشوند و  خانواده امو ازم گرفت  اهی که منو به خاک س

لعنت  گل منه  شده...   ی پسرم...دل  تنگ  برادرم  واسه 

کرد...و    یبرادر  تردم  هم  اون  و  کردم  بهش  پشت  که 

به   ی که حت  یینامردته... بابا  یاها باب   نیا  ی مقصر همه  

 ...تو هم رحم نکرد

تخت دراز   ی... رورمیهق هقم رو بگ  یتا جلو   گزمیم  لب

 ...استراحت کنم یتا کم  کشمیم

 ...وقت داشتم 2تا ساعت  هنوز 

 [23.04.18 11:59] 

#part124 

 ...رم یشرکت رو با استرس و ترس باال م یها پله
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 ...کنهیمتعجبم م  ش ییبایمُجَلل و ز    دن ید

 دایرو پ   تیریتا اتاق مد  ندازمیبه سر در اتاق ها م   ینگاه 

 ...کنم

  یراهرو نسبتا بزرگ  ه یو وارد    کنمیعالمت فلش نگاه م  به

  ن ی و هم  کردی رفت و آمد نم  نجا یداخل ا  ی ... کس شمیم

که حس    ی کرده و من  دی موضوع ترس و دلهره ام رو شد

 ...سی حالم خوش ن کنم یم

م  کشمیم  ی قیعم   نفس چشم    ی منش   ه یتا    گردونمیو 

اما کس   دایپ نم  یکنم  که    ز یم  ه یپشت    یحت   نمیبی رو 

 ....بود یمخصوص منش 

سُست   ی و با قدمها  زنمیمانتوم م   بیبه ج   ی چنگ  کالفه

 ...رم یجلو م
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از ادامه رفتن    شهیباعث م   ی ا  بهی مرد غر  ی صدا  دنیشن

 ...ومدیصرف نظر کنم...صدا از دو اتاق جلوتر م

ن  _بهی غر  مرد در  رهان  با  فرنود،  اشتباهه    وفتیکارِت  

 ...خواهشا

 شهیبلند م  انی آذر   ی آشنا یبندش صدا پُشت

با_ رو   دی ههه...من  خودخواه  و  قُلدر  بچه  اون  جواب 

حال   نیبدم...ا  هم  ها  به    یدراز   شه،دستیمن  میحرف 

ش رهان  دلم   نهی ریاموال  به  عروسکش  که  خصوص  به 

 ...نشسته

م   فی ضع  صداش  ب  شه یتر  قلب  تپش  من    ی و  امان 

   ..شتریب

سر    یخوا  یم  ییسرته ؟ چه بال  یتو   ی چ  _  بهی غر  مرد

 دوس دخترشه؟   ی؟ بعدشم مطمئن یار ی اون دختره ب
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ن_فرنود برام غ  ستمیمطمئن که  باوره که    ریچون  قابل 

ا  باشه،تموم  داشته  دختر  دوس  که   یمدت  نیرهان 

تفر  ی حت  ی دختر  چ یه  شناسمش یم و سکس     ح یواسه 

ند  باهاش  ا  شهی...اما نمدمی رو  دختر گذشت فک   ن یاز 

که از    یشکمش از رهان باشه و من با کام  یکنم بچه تو 

 ...کنمی نابود م رواون تخم و تارش  رمیگی عروسکش م

  

باز    ینفس لعنت  ن یتا بلکه راه ا  کشمی م به گلوم    یدست 

 ...بشه

شور   یعوض   مردک مرده  کرده...ههه  پهن  تله  برام 

نامرد جز  که  ببره  رو  چنته    یتو   یز یچ  یهمتون 

 ...نیندار 

گرگ    ه ی  ریخواستم دوباره اس  ی احمق چه آسون م   منه 

 ...بشم گه یصفت د
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تا دور شم   کنمیو عقب گرد م  دمیدهنمو قورت م  بزاق

ا صدا  ی فضا  نیاز  اما  آور  زن  یخفقان  ُرسوام   ی بلند 

 ...کنهیم

 خانم؟؟؟  ی کنی چه کار م _زن

متعجبش   یبه چشما  ینگاه   میون  گردمیسمتش برم   به

شنندازم یم آذر   ی چ   ی صدا  دن ی...با  ،بدون    ان یگفتن 

 ...گردمیاومده رو برم  ری تند مس   یبا قدم ها یمُعَطَل

م  ر یز   یدست  پا   کشمی شکمم  با سرعت  پله هارو    ن ییو 

نمرمیم باال  نم  ومدی....نفسم    سک یر   تونستمیاما 

پشت سرم برام مث ناقوس    یمحکم قدما  یکنم...صدا

 ...موندیمرگ م 

 ...شتریو ترس و دلهره من ب شهینحسش بلند م  یصدا
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لعنت _ کن  ات    چارهی ب  رمتی...بگیصبر 

 ....سااااایکنم،وایم

که راه   ییتوجه به درد ها  یاما ب   کشهیم  ری شکمم ت  ریز 

 ...زنمیم  رونی نفسم رو بسته بود از شرکت منحوس ب

از   ی پشت سرم آه  دنش یاما با د   کنم یکوچه رو رد م  ه ی

 ...کشمی درد م 

ز خداااا م   ری....  نبض  ا   زدیشکمم  حال    ن یو  از  نشون 

 ...اما هنوز دنبالم بود دَوَم یو م دَوَم یخرابم بود... م 

م  به تنه  ب  زنم یمردم  از  نگاه   گذرمی م   نشون یو  و 

 ...کنمی خودم حس م یمتجعبشون رو رو

برسه...نبا  دی نبا بهم  دستش  بال  دی بذارم  سر    ییبذارم 

 ...اره یبچم ب



1200 
 

م  از  لب  ها  درد  ستون  گزمیشدت  پشت  پنهون    یو 

اسم    ه یو تنها    کشمی م  رونی ب  بم یرو از ج   ی ...گوششمیم

که بعد    کنم ی ...فورا شماره اش رو لمس مدی ه ذهنم رسب

صدا بوق  دو  جد  یاز  و  م   ش ی محکم  گوشم  ...  رسه یبه 

 ...منو نجات بده تونستیکه فقط اون م  یی صدا

 بله؟؟_

  زدم یکه نفس نفس م   ییو با صدا  ندازم ی به عقب م  ی نگاه 

 زنم یلب م

 ...هان_ُر_

 :ره یگی م یرنگ نگران صداش

 ه؟؟ ینجور ی شده ساحل؟ چرا صدات ا ی چ_
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 کشمی م  یخفه ا  غی که ج  کشهی م  ریلحظه کمرم ت   همون

 شهیبلند م ادش یفر یکه صدا

  ساحل حالت خوبه؟؟ ؟؟؟ یلعنت  ییکجا_

م  بغض قورت  رو  ناتوان  دم ی گلوم  تموم  با  زمزمه    میو 

 کنم یم

کن...آذر _ تو   ان،همونیکمکم    ی مهمون  یکه 

بگبچمو    خوادیبود،دنبالمه...م  نابودم    خوادی ...م ره یازم 

 ...کنه...رهاااان

 ...اس هیکه رهان ترک ادی م  ادمی و تازه  کنم یم  سکوت

و اشک   دمیم  ه یسرمو به ستون پشت سرم تک   دی ام  نا

 ...کنهی م س ی هام گونه هامو خ

 شه یبلند م ش یجد  یصدا

 ..آدرس رو بگو  ؟ ییکجا قیاالن دق_



1202 
 

 گه یم  یکه با لحن آروم گمیآدرس رو م   ن ییولوم پا  با

اگه    ی که هست   یی گوش کن ساحل...همونجا _ اما  بمون 

پاساژ    هی  ابونی اون سمت خ  کنهی م  دت یخطر تهد  یدید

برو اونجا و بگو رهان منو   عی پوشاکه...مال دوستمه،سر

 باشم ،خب؟؟ نجایا  قهیچن دق هی فرستاده که  

 ...شهیکه صداش قطع م گم یم ی ا باشه

گوش   ی نگاه  کالفه م  یبه  متوجه    ندازمی خاموش  که 

 شده   یخال  ش یشارژ باطر شمیم

م  ی لعنت ام  نداشته  شانس  کم  فرستمیبه  جا   یو  جابه 

که با در بسته اش مواجه    نمیکه اون پاساژ رو بب  شمیم

تو   کشمی م   یشم،آه یم صدا    یو  رو  خدا  اسم  دلم 

 ...سرنوشت رو برام رقم زده  نیکه ا  یی....خدازنمیم

 ...جاتم بده.....نخدااااا
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 رسه یبه گوشم م ان یو آذر  بهی همون مرد غر یصدا

 ...م یبر ایفرنود ب  گه یبسههههه د_بهی غر مرد

 شهیفرنود بلند م نی و خشمگ یعصبان  یصدا

...تموم نقشه هام  ی کنم لعنت  داش یپ  د ی نههه..نهههه..با_

 انهههههه؟؟؟ ی  یفهمی خراب شد...م

م  ری ز   زنهیم  نبض و من حس    ی جون   گهید  کنمی شکمم 

 ....نمونده  ی تنم باق یتو 

گوشه    زنمیکه چنگ م  شهیم   ک یقدم هاشون نزد   یصدا

 ... مانتوم رو ی

 تهوع امونم ر   حال

 [23.04.18 11:59] 

سع   ده ی بر  و اما    یی صدا   نیتر  ک یکوچ  کردم ی م  ی بود 

 ...نکنم جادیا
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م   گردن م   کنمی کج  ها  یمرد  نمی بیکه  کِرکِره   ی داره 

 ....دهیهمون پاساژ رو باال م 

ب  ک ینزد   با نداشتمو    ش ی شدن  توان  حدشون،تموم  از 

و با    ام ی م  رونی از پشت ستون ب  زیخ   هی و با    کنم یجمع م 

 ....دَوَمی م  ابونی سرعت به سمت خ

 ....رسهیاونجاست به گوشم م  گه یکه م ادشیفر یصدا

  ر ین ز و منقبض شد   شه یسرم اکو م  یکه تو   یی ها   قدم

تموم فکر و حواسم  به اون سمت   شهیشکمم باعث م

 ...باشه ابون یخ

 اما 

ها   کی شدن الست  ده یو کش   یبوق کر کننده ا  دنیشن  با

که فاصله    دمی م  ی نی آسفالت،نگاه ماتم رو به ماش  یرو

 ...باهام داشت یکم
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م  اونقدر  زده  آن   شمیشوک  به  سُست   یکه  هام  قدم 

ماش   شهیم برخورد  ظر  ن یو  تن  س فم یبه  بعد    ی اهی..و 

 ...مطلق

 [24.04.18 11:49] 

#part125 

 رُهان 

با سرعت خ  دمی پدال گاز فشار م  ی رو  پا   ی ادیز   یل یو 

 ...کنمی م  یهارو ط ابون یخ

،ترس و دلهره امونم    دم یلرزونش رو شن  یصدا   ی وقت  از 

بر تو دهیرو  کار    ی...ساحل  چه  مردک  اون  شرکت 

 !داشتن؟ گهی بهم د یاصال چه ربط کرد؟؟؟؟یم

وقت   آخ برا  ی که  قلبم  شد  قطع  لحظه    هی  یتماس 

منفستاد یا فکر  فقط   ی ..هزار  اما  کرد  خطور  ذهنم  به 
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  ییال یام بپوشم و از خونه و   یرکاب   یرو  ی تونستم پبراهن

 ...بزنم رونیب

تو   ی ایدن  تموم اگه خار  بود  م   ی من ساحلم   رفتیپاش 

... ههه... ساحلم گفت اون مردک زدمیم  ش ی رو آت  ایدن

واسه ساحل و بچم    یبچمو نابود کنه...اگه اتفاق  خوادیم

 ....ذارمی رو زنده نم انی،آذر  وفتهیب

نبض   قهیشق   یو خشم گوشه    تیشدت عصبان  از  هام 

و    کوبمیفرمون م   ی گره کرده ام رو رو  ی...مشت هازدیم

...تنها خواسته ام سالم بودن  زنمیلب خدامو صدا م  ریز 

 ...زن و بچه ام بود

همون    زنم،واردیرو دور م   دونیو م  کنم یرو عوض م  دنده 

  ابون ی خ  یرو تو   ی ادیز   تیکه جمع   شمیآشنا م  ابونیخ

 ...نمی بیم



1207 
 

 ...ستادیواله که قلبم ا به

  یروبه رو  قیاون هم دق   تی اون جمع   دنی خدا که د   به

 ...چهار ستون بدنم رو لرزوند ،  یپاساژ مهد

  ره یلرزون دستگ  ی و با دست ها  ذارم یترمز م   ی پا رو  فورا

م  ها  کشمی رو  قدم  با  م   ی و  ماش   زون ینا    اده ی پ  ن یاز 

 ....شمیم

 ...چرخه یآدم ها و پچ پچ هاشون م   نیب  نگام

وجود نا آرومم    یبود که تو   یی زایو ترس....تنها چ  ترس 

 ...رخنه کرده 

...  با همون دمی که جون دادم تا به اون صحنه رس  یومن 

  ره یکه نگام فقط خ  گذرم یم  ت یجمع  نیترس و دلهره از ب

 ...شهی م ز یچ  هیبه 
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سرش پر از   ریپخش شده بود و ز   نیزم  یکه رو   یساحل

 ....خون بود

 ...س؟؟ی... اون هم ساحل من... چرا پس هوااا نخوووون 

 نداره...؟  یرمق گهیپاهام د چرا

م  کنارش زانو  سمت    وفتمیدو  به  رو  لرزونم  دست  و 

نبض گردنش    ی ...و انگشتم رو روبرمیصورت قشنگش م

 ...ذارمیم

کن  __ل_ح_ا_س_ باز  چشماتو  م...ساااااحل 

نترس...باشه؟؟    یچ ی از ه  گهی من اومدم... د   نی...ببزمیعز

رو...باز کن تا دق   تیلعنت   یساااااحل باز کن اون چشما 

 ...نکردم دختر

 !کرده؟؟ سی که صورتم رو خ هیچ  نا یا

 اشکه؟؟ 
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گر  مگه هم  گر  کنه؟؟؟یم  هیمرد  حاال  تا  رهان    ه یمگه 

  ه؟؟یچ  نا یکرده؟؟؟ پس ا 

ساحلم رو   ذارهی رو تار کرده و نم  دمید  یکه جلو   هیچ

 !نم؟؟ یبب

،نمخو   یچشما بسته  رو  چشماش    گهیشگلش   بدون 

  !..؟رهیمیرهان م

  چاره ی جون و غرق خونش رهان ب  یبدن ب   دن ید   گهینم

 !..؟ندازهیرو از پا م

که   یا بهیمرد غر  یو صدا نهی ش یشونه ام م  یرو یدست 

 ....دادنم رو داشت  یقصد دلدار 

به خدا باشه...پاشو    دتیپاشو مرد،آمبوالنس اومد...ام_

 ...زانو بزنه  دی مرد که نبا
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ماش  زنمیم  پلک به  نگاهم  م   نیو  که    رسهیآمبوالنس 

 ...دند یدَو یسمت م ن یدکترا و با برانکارد به ا

بلند    نیزم  یو با زحمت از رو  دمیم   نییگلومو پا  بغض

 ...شمیم

تو   یاسترس   با ،روبه    یکه  بود  مشهود  صدام  لرزش 

ت   یدونفر داشتن  قصد  ظرکه  رو  فین  رو    ی ساحلم 

 :گمی برانکارد بذارن م

 ...حامله اس ن،خانوممیتو رو خدا مراقب باش_

رو  یوقت م  نیزم  یاز  م   کنندی بلندش  شکم   خینگام 

 ...شهی برامده اش م 

 ...زنمیبه موهام م  یو چنگ  دم یهم فشار م ی رو لبامو 

 ...شهیاز پرستار ها بلند م یک ی یصدا

 ؟ یاز همراه مصدوم هست _
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 ...آره_

 ره یتند به سمت آمبوالنس م  یقدم ها با

،شما خودت رو    میکن یرو چک م   ش ی اتیتا ما عالئم ح_

 ...برسون  یفاراب  مارستان یبه ب

تند به سمت    یو با قدم ها  دم یتکون م   ی اجبار سر  به

کرد،به سمتم  حتم یکه نص یکه همون مرد  رمیم  نیماش 

 ...اد یم

سرعت    ابونی خ   قتا یحق _ با  داشتم  من  و  بود  خلوت 

پر  یچ   دونم یکردم،نمیم   یرانندگ   د ی شد که خانومتون 

خ سرابونی وسط  بچم  جون  با   ع ی...به  اما  کردم  ترمز 

 ... شییهو ی  ستادنیا

 ...ندازهیم  نییو سرش رو پا  کنه یم  سکوت
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ر   ینگاه  و  ندازم یم  دشیسف  شی به  بود  پدرم  ...همسن 

 ...سی ن ناقوس رهان یبه بزرگتر تو  ی حرمت یب

گره کرده ام    یمشت ها   کنمی م  یو سع   کنمیدرهم م  ابرو

 ...رو مهار کنم

 اد؟؟ ی م میسر زندگ  ییچه بال ی دقت  یب نی با ا یدون یم_

 ندازه یم  ن ییسر پا ن یشرمگ

خانومت    دونم یم_ شاهده  خدا  اما  وسط    هو یجَوون... 

د  ابون یخ دور  از  شد،بعدشم  نفر   دمی سبز  دو  که 

 ...دنبالشن

  ان ی دارن و موقع تصادف م  ی فک کردم باهش نسبت  اول

 ...سرش اما انگار مزاحم بودن که زود فرار کردن  یباال

 کنم یحرف هاش داغ م   دنیشن از 

 زنمیلباسش رو چنگ م  قه ی و
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 هااااا؟  ؟یاون مردک حروم زاده ا ینکنه تو از آدما_

 کنه یدرشت شده اش رو باز و بسته م  یچشما

 ستمین   ی ...من آدم کس فهممی نه بخدا...منظورت رو نم_

هم ...به  ا  نیجوون  قسم  رضا  عمد  ن یامام   ی تصادف 

 ....نبود...باور کن حرفمو 

سع  بندمیم   چشمامو  کنترل    یرو  کنم یم   ی و  رفتارم 

 ...داشته باشم 

بب  مارستان یب  میبر  ا ی...بشه یمعلوم م_   ی چه خاک  نمی تا 

  ومده یسر زن و بچم ن  یی به سرم شده فقط دعا کن که بال

 ...باشه

حال خراب مرد مقابلم رو اما خراب تر از حال    نمیب   یم

 من؟؟ 
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د  نکهیا خون  غرق  نم  دمیعشقمو  چه    یتو   دونمیو 

 ...هیتیوضع

  

 ...زهیر یسر من بدبخت م یرو  یبت یکه خدا چه مص  آخ

 مارستان یو به سمت ب  شمیم   نیهمون مرد سوار ماش   با

 ....کنم ی حرکت م

 [25.04.18 01:33] 

#part126 

...بعد  رم یگیرو م  ی پان  یو شماره    کنمی رو عوض م  دنده

 رسهینازکش به گوشم م  یاز چن بوق صدا

 جانم رهان؟ _

 بغضم بشم دن یتا مانع ترک گزم یم لب
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ب  یپان_ برسون  خودتو  ...حال یفاراب  مارستان یپاشو 

 س یساحل خوب ن 

 کنه یلبش داغ دلمو تازه م  ریز  یخدا  ای

  شده رهان ؟ چرا حالش بده؟ ی چ_

 زنمیم   اد یفر  ینسبتا بلند   یو با صدا   پرم یحرفش م   وسط 

سرش باش...خودتو زودتر    ی باال  ا یتصادف کرده،پاشو ب_

 ...واسش افتاده ی چه اتفاق  ن یبرسون بب

 ی و من بعد از قطع تماس،گوش  گهیم  یعجله ا  یا  باشه

 به یکه تازه متوجه مرد غر  کنمی داشپورت پرت م  یرو رو

 ...شمیکنارم م ی

لب    ریزنم و ز   ی آشفته ام م  یبه موها  یزده چنگ   شرم

 ...کنمی م ی کوتاه ی زمزمه وار عذر خواه
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  ی ننداره جوو  ب یکه ع  فهمهیخوب حالمو م  ی لیخ   انگار 

 ...شهیو دوباره مشغول صلوات فرستادن م   گهیم

 نگ ی پارک  ی رو تو   ن یمارستان،ماشیبه ب  دنی محض رس  به

تند به سمت بخش اورژانس   ی و با قدم ها  کنمیپارک م

 ...رمیم

بخش،جو   از  م  یا ی سرپرستار  ساحل  که   شم یحال 

 ...که بردنش اتاق عمل  شهی م   یا  قهیچن دق  هی  دهی خبرم

من    ی ... دردانه  کنم ی اسم اتاق عمل وحشت م  دن ی شن  از 

  !چه به روزش اومده؟؟

ط  با هارو  پله  داغون  عمل   کنم ی م  ی حال  اتاق  به  تا 

  وفته یبرسم... نگام که به عالمت مخصوص اتاق عمل م

االن ساحل من اونجاست ؟؟    ی عنی...شهیبند دلم پاره م 

  ه؟؟یجراح  غ یت  ریعشق من ز 
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ر   ی عنی جثه  نح  زیاون  تطاق  فی و  رو   ی جراح  غی ت 

 داره؟؟؟ 

و مث آوار   دمی م   هیپشت سرم تک   وار یسرمو به د  کالفه

 !...؟ کنه ی نم  هیگفته مرد گر  ی... ک زم یریفرو م   ن یزم  یرو

 !گفته مرد دلش از سنگه..؟  یک

لعنت  نیا  چرا بال   شکنه؟؟ینم  ی بغض  سر عشقم   ییاگه 

اتفاق  ؟ یچ  ادیب الل  زبونم  ب  یاگه    ؟ یچ  وفتهیواسش 

خاک چه  بر  ی تو   ی اونوقت  ا  زم؟؟ یسرم  دل    ن یجواب 

 بدم؟؟   ی رو چ ی لعنت

م  چشمامو  رو  ی ها  بندم،قطره یکه  هام   یاشک  گونه 

 ...ادی فرود م

 ...زخم دلم یرو پاشهی اشک هام نمک م یشور 
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پلک هامو از هم باز   کنهیپاشنه کفش،مجبورم م  یصدا

خ  و  دان  ره یکنم  به  پان   الی بشم  رنگ    ی و  و  هراسون 

 ...دهیپر

 شم یو از جا بلند م رم یگیزانوم م  یاجبار دستمو رو به

 داره یبه سرعت به سمتم قدم برم  الیدان

  شده؟ ی سالم رهان...چ_

 کشمی از اشکم م س یبه صورت خ  یدست 

 ...تصادف کرده،االن اتاق عمله_

 دم یم  یبه پان  نگامو 

 ...هیچجور   تش یوضع نی برو داخل بب_

که صداش    ره یو به سمت اتاق عمل م  ده یم   تکون  یسر

 زنمیم

 ی پان_
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 کنهی و گردن کج م  ستهیا  یم

 بله ؟_

مانع شکستن    کنمی م  یو سع  رمیگیدندون م   نیب  لبمو 

 بغض مردونه بشم نیا

 ......خودشو نجات بدهس یبچه برام مهم ن_

  ی نی صورتم  سنگ  یو نگاه ماتش رو  کنهی مکث م  یکم

 کنه یم

 ...باشه_

 زد یجلوم قدم م   شون یکه پر  ی ال یبا دان  مونمیو من م   ره یم

 ؟؟ ینبود الی مگه تو و_

 کنه یکالفه ام م  شی که سوال بعد گم یم ی کوتاه  ی آره

چجور _ ساحل  تونست  یاونوقت  تو  و  کرده    ی تصادف 

 ...راستشو بگو رهان مارستان؟ی ب ی ایباهاش ب
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 غرم یصورتش م  یتو   یکردنم عصب  نی مجیس از 

خرابه    ی...حالم به قدر سی ن  یی االن وقت بازجو   ال یدان_

رو   کردنت  وجواب  سوال  حوصله  اصال  که 

 ...ندارم...خواهشا ساکت باش

م  سکوتش اون    شهیباعث  مخالف  و  کنم  پشت  بهش 

 ...طول راهرو رو کالفه  قدم بزنم

م  رمیم  اونقدر  ها  امی و  انگشت  گزگز   یکه  به  پاهام 

 ...وفتهیم

  هی اش برام    قهی ...هر دق ندازمیم   میبه ساعت مچ  ینگاه 

 ... از ساحلم نشده یسال گذشت اما هنوز خبر

ا  هراسون  خدا  نکه ی از  مشکل  یی نکنه  واسش    ینکرده 

 رم یم  الیاومده باشه به سمت دان ش یپ
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  ال یافتاده دان  یاومد؟! نکنه اتفاق  رید   یپان  نقدر یچرا ا_

 ؟

 دوزه یم می اشک یرو به چشما نگاهش

بد به    نقدر یگذشته...ا  ر یکه بخ  شاال ی...اقیآروم باش رف _

 دلت راه نده 

  کشمی از اعماق وجودم م  یآه 

... به واله که  ال ی دان  رم یمی،من م  اد ی سرش ب  یی اگه بال_

 ...ارم یدَووم نم

 ذارهی شونه ام م یرو رو  دستش

...انگار واقعا قی بودم رف  دهیمن تا حاال اشک تو رو ند _

 ... یعاشق 

 ...کشمی و کالفه موهامو م  زنمی م  یشخندین
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وقت_ هههه...از  مص  ی عاشق؟؟  جز  شدم    بت ی عاشق 

...انگار خدا هم با ما سرلج داره...انگار که  دمیند   یزیچ

ماه   ه ی  نیا  یسرم خواستم تو   ر ی...خومدهی آرامش به ما ن

نبودم  با  تا  خواستم  کنم،  کامل  رو  درمانم  طول  َروَند 

  ش ی پ  ی بهش آرامش بدم که واسه خودش و بچه مشکل

 شد؟؟   ی...اما چ اد ین

افتاد تعجب    میکه شماره اش رو گوش   ش ی ساعت پ  چن

از طرف ساحل   ی بار بود که تماس  نیاول  یکردم،آخه برا

ل تماس چقدر خوش حا   نیاز ا  ی دونینم  الیداشتم...دان

تموم اون   دمیاش رو شن   دهی ترس  یصدا  ی شدم اما وقت 

آن   ی خوش تبد   یبه  شد...ازم کمک    ل یبه حس وحشت 

  خواد یکرده و م   دنبالش  ان یکه آذر   گفتی....م خواست یم

  دونستم یببره...نم  ن یکنه و قصد داره بچه رو از ب  تشیاذ

 ...انیاز آذر  ا یاز حرفش شوکه بشم 
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و    دهیترس  اونقدر  خواستم  آدرس  ازش  فقط  که  بودم 

جونش    یبا بدن ب   دم ی رس  یگفتم همونجا بمونه اما وقت 

شدم...فهم کردم   دم یمواجه  فک  کرده،اول  تصادف 

پست فطرته اما    انی آذر   یکه مقصر بوده از آدما   یکس 

 ن ی ساحل ح  نهیبی م   ینه اون نامرد وقت  دمیبعدش فهم

...اگه  ذارهیبه فرار م  کنه،پایتصادف م   ابونی رد شدن از خ

 ..کُشتمش ارمی ب رشیگ

 [25.04.18 01:33] 

 :شهیبلند م  ال یمبهوت دان یصدا

  به ساحل داشته؟؟ یاون چه ربط ان؟؟؟ ی آذر _

 زنمیضربه م نی با نوک کفشم به زم ی عصب

شرکت    ک ی....خودمم موندم که ساحل نزددونممممینم_

 ...کردهیچه کار م  انی آذر 
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م  موشکافانه و   کنه ی نگام  اتاق عمل  باز شدن در  با  که 

د بندش  خسته    دن یپشت  از   ،بایپان   یقامت  عجله 

 برم یم  ورشیو به سمتش  گذرمیم  الیدان

 حالش چطوره...؟  ؟؟؟ یشد پان ی چ_

چه    نم یلب ها و چشماش درگردشه که بب  ن یفقط ب  نگام 

 ...دهی بهم م یجواب

 ی ق ینفس عم  و  ره یگیرو م   شی شونیپشت دست عرق پ  با

 کشه یم

بخ_ شکر  شکسته   ریخدارو  سرش  گذشت...فقط 

سخت جونه که با   ی لیبود...حال بچه هم خوبه...انگار خ 

 ده ی محکم به مامانش چسب  یل یاون ضربه تصادف ،خ

 ...فقط
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 “ فقط    “کلمه    ه ی  نیهم  دنیلذت حال خوبم با شن   تمام

 ...هوا رهیم  شهیدود م

 ؟؟؟ یفقط چ  _

 زنهیو لب م   کنهیم  یمکث 

با _ باشه...مطلق   2تا    دیفقط  مطلق  استراحت  ماه  

سخت رو   یزیخونر  یجلو   میتونست   ی کامل...به 

  ...میریبگ

 کشمیم   یراحت  نفس

کشت_ چ   ی هووووف،منو  کردم  شده    ی دختر...فک 

 ...که حالش خوبه خداروشکر نهی حاال...مهم ا

 ...رهیم  الیو به سمت دان زنهیم ی لبخند

  نی ... همکنم یو از ته دلم خداروشکر م  بندمی م  چشمامو 

 ...بود یبرام کاف کشهی که عشقم زنده اس و نفس م 
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تا    هی  حاضرم باشه...باشه  اما فقط  عمر پرستارش بشم 

لبخند  بشه...  گرم  بودنش  از  لبم    یرو  یوجودم 

اونم نه یش یم بود...انگار  بابا هم حالش خوب  ...گل پسر 

 ...داره...آخ که وروجک خودمه یادیباباش رو ز  یهوا

غر   کشمی م   ی قیعم   نفس مرد  همون  سمت  به   به یو 

با درمیم م  دنمی ...  بلند  جا  به    شهیاز  لبخندم  از  ،انگار 

 ...برهیم   یپ  زیهمه چ 

پ _ که  جوون  حالم  شرمنده    ش یخوش  خدام  و  تو 

 ...نشدم

 زنم یبه شونه اش م یدست 

ب_ ر   ی احترام  ی اگه    دتم ی سف  شی کردم،شرمنده 

 ...نداشتم ی خوب  یروح  ،اوضاع یحاج

 نه یش یدستم م ی اش رو دهی چروک  دست
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جوون،ام_ اتم  شرمنده  حالل   دوارم یمن  منو 

 ...تاوان اشتباهم رو بدم  ،حاضرمیکن

 ...مرد نیاز معرفت ا گزم یم لب

جا   نکهی ...همی حاج  س ی ن  یاز ین_ سالمن  بچم  و   یزن 

 ... .... شما هم برو به سالمته یشکرش باق

 دوزه ینا مطمئنش رو به چشمام م نگاه

پسرم...خدا خانواده ات رو    ی خوشبخت بش   دوارم یام_

 ...واست نگه داره

ا  ی لبخند دان   زنمیم   ریخ   ی دعا  نی از  به سمت  و    ال یو 

 ...رمیم ی پان

 کشهی حرکت به آغوشم م  هیبا   الیدان

به  _ بد  که  که حال جفتشون خوبه...گفتم  خوش حالم 

 ...دلت راه نده
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 ...شهیبلند م م یزنگ گوش یکه صدا  گمی م ی اوهوم

ج  دست م  بمیداخل  گوش   دمیفرو  ب  یو   رون یرو 

 ...کشمی م

  کنمیابرو درهم م  یشماره مردک عوض  دن ید  با

 زنهیلب م الیدان

 رهان ؟  هیک_

 کنه یدندوندهام باز هم از شدت خشمم کم نم دنییسا 

 ...پست فطرته  انی آذر _

م   ابرو ب  ده یباال  وصل    یکه  رو  نگاهش،تماس  به  توجه 

 کنم یم

 حروم زاده ؟؟؟  یبه من زنگ زد یبه چه جرات _

هم   ی از پشت گوش  ی منفورش رو حت  شخندین  یصدا 

 کنم ی حس م
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به    رمیکه ت   فی ... ح یان یرهان ک  یداغ کرد  هی هههه...چ_

 ...دونستم باهات چه کار کنم  یسنگ خورد وگرنه م

 :غرمیو م کنمی دست هامو مشت م ی عصب

ات    که یت   که یخفه شو لندهور...اگه دستم بهت برسه ت _

ناموس من دست   یرو  یحروم زاده...به چه حق  کنمیم

 ؟؟هااااا؟؟؟؟ی گذاشت

به عالمت    یپان   ی،جفت دست ها  ادم یداد و فر  یصدا  با

 آروم باشم؟؟؟ شدیاما مگه م  رهیآروم باش باال م

م   قهقه به هوا  ها دور   ی قدم   ی که عصب  ره یاش  بچه  از 

 شمیم

چ_ خودت  کرد  ی با  ناااموس؟؟؟    یفکر  رهان؟؟؟ 

ه دنبال  نم  چیههه...من  با  نی،ا  رمیکس  من    د ی اخالق 

 اومده باشه دستت مگه نه؟؟؟
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  ی چ   ن یکه اومد...فک کن بب  اد ی طرف خودش ب  نکهیا  مگر

خواست کمکم کنه    یکه م  یبه روز اون عروسک آورد

... ن یکه نابودت کنم...من فقط ازش کمک خواستم...هم

  یکرد  ی به حقش نامرد  یلی اجبارش نکردم...معلومه خ 

  ه ی  تیده  سی سرو   دی دلش ازت پُر بود...شا  ینجور یکه ا

 کم خشن بوده مگه نه؟؟؟ 

 ...؟؟؟ شد یاما مگه م ادی که نفسم باال ب کردمیم  یکار  هر

هام    هیکم هوا وارد ر   ه یبلکه    تا  کشمی ام م  قهیبه    یدست 

 ...بشه

ز   اونقدر  هام  دست  گوش   اد یلرزش  که  بود  با   ی شده 

 ...وفتهیم  نیزم یرو  یبد یصدا

 کنم ی رو کنارم حس م  ی و پان  الیحضور دان ی آن به

  ؟یشده رهان؟ خوب   یچ _الیدان
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... ی بدون  ی تا خوب رو چ  قیبگم رف  خواستمیم   خوب؟؟؟

حرف    دنیکمرم شکست از شن  قیخواستم بگم رف  یم

 ...بمیرق یها

که ساحل    فمی منفور و کث   نقدر یا   یعن یبگم    خواستم یم

 ره؟؟؟ یاز اون مردک حروم زاده کمک بگ مینابود یبرا

جا  اما فقط    ن یا  یهمه    یبه  و  کردم  ها سکوت  حرف 

مقدار   یسع ر   ژنیاکس   یداشتم    م یلعنت  یها  ه یوارد 

 ....کنم

 ام یبه خودم ب  شهی باعث م یپان اد یفر یصدا

 ...یش یخفه م یبکش...دار  قینفس عم  ی د لعنت_

با   ن یهم   انگار  بفهمم  تا  بود  الزم  زنده   یبرا  د یتلنگر 

 !کشن؟؟ی بودنم نفس بکشم اما مگه مُرده ها هم نفس م 

 :غرهیم  الیدان
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شد که    یگفت؟ چ   ی مرد،بگو چ  ینصف جونمون کرد_

 ؟ یحال و روز افتاد  نیبه ا

 زنم یوُلوم لب م ن یتر نیی و با پا ندازمیم  ن ییپا  رس

 ...نقشه بکشه  ان یزدنم با آذر   نی زم  یرفته بوده که برا_

 ...کنمیبخش رو ترک م  زون ینا م ی و با قدم ها گمیم

 [25.04.18 19:12] 

  

#part127 

 ساحل 

شق  با زدن  باز    قه ینبض  هم  از  زور  به  هامو  هام،پلک 

 ...کنمیم
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تا    زنمیجز خالء نداشتم .. چن بار پلک م  ی احساس   چ یه

فضا  دمید  ی جلو   یتار  بشه...  ،مح  ی کم    طی اتاق 

 ...کنهی م  یرو برام تالق  مارستانیب

 بودم؟؟؟  نجای چرا ا مارستان؟؟؟ یب

تا حس کنم   کشمی به شکم برامده ام م  یزده دست   هول

 ...رو کمیکوچ یایلوب

م  با آروم  وجودش،دلم  آنشهیحس  به  اما    ر یتصاو  ی ... 

م  یجلو   ی مبهم نقش  و    ان ی بنده...آذر   ی نظرم 

ها و    ی شرکتش...حرف  من  فرار  اش...  کننده  مشمئز 

تصادفم    یاون مردک هوس باز...و از آخر صحنه    بیتعق

 ...کنهیکامم رو تلخ م 

...دلم به    زه یریم   نییچشمم پا  یاز گوشه    یاشک   قطره

م  خودم  ب  سوزه،تنهایحال  تو   یو  چهار    نیا  یکس 
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باهاش تصادف   یافتادم،معلومه همون طرف  یوار ید که 

رسونده...باز دم معرفش گرم که    مارستانی کردم منو به ب 

 ...رها نکرد و بره  ابون یخ  یحداقل منو با اون حال تو 

هوا  یتو  و  که   یحال  بودم  م  خودم  باز  اتاق  و   شه یدر 

نگاه متعجب و    یجلو    کنه یقامت درشت رهان قد الم م 

 ...زده ام رتیح

  نبود؟؟  ه یمگه ترک کرد؟؟؟یچه کار م  نجا یا رهان 

چشما  با ،خ  یهمون  افتاده  فک  و  شده  به   ره یدرشت 

  ...شم یو سردش م ی نگاه جد

و کنار تخت،دست داخل   ادی محکم به سمتم م  یقدما  با

  ی و صالبت   تیو با همون جد  کنه ی شلوارش فرو م  بیج

 ...زنهی که ازش سراغ داشتم لب م 

 ؟یدرد ندار   ؟یخوب_
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  شهیحال محکمش،باعث م  ن یآروم اما در ع  ی ها  حرف 

قورت   زور  به  رو  دهنم  آب  و  کنم  جمع  مبارکو  فک 

به وجود    قهیشق  یتو   یامر چنان درد   ن یبدم...هم هام 

 ...نهیش ی ابروهام م نی ب  یه ناخودآگاه اخم ک اره یم

 چ یاما ه   کنه یدقت جزء به جزء صورتم رو کنکاش م   با

از رهان خودخواه زورگو   نیو ا  پرسه ی نم  یسوال   ا ی حرف  

 ...دهیبع

م   یدست  سرم  ها  کشمی به  تور  دستم    ریباند،ز   ی که 

 ...کنهی متعجبم م

صر  پرسمینم  یسوال  هنوز  و  واضح  رو  جوابم   ح ی که 

 ...ده یم

زود_ نباش  شکسته...نگران  دوجا  از  خوب    یسرت 

 !مگه نه؟ ی...فک کنم سالمت رو خوردشهیم
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 گزم یلب م  میحواس   یب  نیزده از ا خجالب 

زده    رتی...خب حنجا،خب یاون هم ا  دنتیشرمنده از د _

 ...ی باش ه یترک دی کردم االن با   یشدم،فک م 

  کشهی لبش م  یعادتش،انگشت شصتش رو گوشه    طبق

 ...شهیبه چشمام م رهیو خ 

خودت و    ی کن،حواست به سالمت  ریفکرت رو درگ  اد یز _

 ...اون طفل معصوم باشه

نتونستم الم تا   گهی برجکم که د  یزد تو   یمصب همچ   ال

 ...کم حرف بزنم

م  به پنجره  س   رهیسمت  م  یگار یو  کام کنه یروشن   ...

س  یقیعم تو   ره یگی م  گار ی از  رو  دودش  پخش    یو  هوا 

 ...کنهیم
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 یبه ژست جذاب و مردونه اش... عضله ها   شمیم   ره یخ

... اندام درشت  کردی رو آب م  یکه دل هر کس   یپهن و قو 

ه جد   شی ورزشکار   کل یو  جذاب    تیی ،کنار  و 

 ...کردی خاص و پر ابهت قلم داد م   یبودنش،مرد

م   کالفه ا  رمیگی نگاه  خاکستر   نیاز  جد  یمرد    دا یکه 

 ...دادی مغزم جولون م یتو   یادیز 

  ی با لبخند خاص  ی که پان  ندازمی به سِرُم دستم م  ینگاه 

  شهیوارد اتاق م

 ؟؟  زمیعز  یسالم به ساحل خانم وروجک...خوب _

د  هی   بازم روپوش    نجا؟ی ا  ی...پان گه یتعجب  با  هم   اون 

 !...؟یپرستار  د یسف

 ده ی م ام ابرو باال  افه یق دن ید از 

 ...اونقدر تعجب نداره که زم یعز  نجامیپرستار ا_
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  ی لبخند مصنوع  ریاز حرفش اما هنوز درگ  ادیکش م   لبم

 ...لبشم یرو

  ن یشناخته بودم...ا   یرو به خوب  یچن وقت پان  نیا  یتو 

 اما چرا؟؟؟  هیکه مصنوع زنهیلبخندش از دور داد م

م   سِرومم  چک  قدما  کنهیرو  با  رهان  به    یکه  محکم 

 اد یسمتمون م 

 شه؟؟ یمرخص م  یک_

جد  از  و  م  تش یسوال  هاخورمی جا  آدم  منگ    ی...مث 

که انگار نقاب به    ی...دو آدم شمیبه دونفر مقابلم م  ره یخ

 ...چهره داشتن

 ...به شک هام  زنهیو مکثش دامن م گزهیلب م  ی پان

 زنهی و لب م  دوزهی نگاهشو به  رهان م بالخره
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تمومه،م   گه ید  قه یدقچن  _ چون    تونهی سِرومش  بره 

 ...سی خوب ن ن یو استرس واسه جن نجای ا یفضا

م  دونمینم تاک  یکلمه    یرو  کنمی چرا حس    د یاسترس 

 ...کرد یشتریب

پان   نگاه  از  م  یرهان  من  خال   ه ی...  رسهیبه  از   ی نگاه 

م  ا   رهیگیحس...قلبم  ا  ن یاز  واله  با    نینگاه...به  رهان 

تا آسمون فرق داشت ...    نیروز قبل رفتنش زم   ه یرهان  

قبل رو داره اما عمق نگاهش    ت یدرسته که همون جد

 ر یکه چن ماه باهاش ز   فهممی م   یرو من   نیکرده...وا  رییتغ

 ...کردم  یگ سقف زند  هی

 شهیاتاق اکو م  یکه صداش  تو  ندازمیم  ن ییپا  سرمو 

کن   دم،کمک یرو انجام م   صشی ترخ  یکارا  رم یتا من م_

 ...تا آماده بشه
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محکم اتاق رو    یتوجه به نگاه مات من،با قدم ها  بدون

 کنه یترک م

 و

پان  مونمیم  من م  یبا  مشت  رو  هاش  دست  و   کنهیکه 

 ...ره یگیدهنش م یجلو 

 خودمو باالتر بکشم  کنمی م  یسع

  شده؟  یچ  ی پان_

 کنه ی م کم یو سرش رو نزد دهیم  رونیرو ب نفسش

 ی استرس   چ یه  دی افتاد،نبا  یان ،اگه هر اتفاق ساحل ج_

با   ترسمیاز تو و رهان...م ترسمی به بچه وارد بشه...من م

 ...ادی بچه ب نیسر ا   ییبال نتونیب  یتنش ها

از ماجرا خبر   ی...مگه پان شمی متوجه نم  یزی حرفاش چ  از 

  داشت؟ اما پس چرا طرف منو نگرفت؟
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 کنم ینگاش م ره یمفهوم خ  نا

 باشه مگه؟  دی با  ی چه تنش _

 کنه یم  زیرو ر  ششیآرا ی ب یچشما

منو   کردمیم   ،فکیاز رهان بدتر  ن،تو یهردوتون لجباز _

 ...کردمی اما انگار اشتباه فکر م یدون یمث خواهرت م

 [25.04.18 19:12] 

 ...ملوس یاد ی دختر ز  نی ا یبرا کنم یدرشت م چشم

 ؟ یتو؟؟ مگه چه کار کردم پان  یزن یکه م  هی چه حرف  نیا_

 کنهیو ابرو درهم م گزه یم لب

تو _ آذر   یمهمون  یمگه  که  نگفتم    ب یرق  انی قبل،بهت 

نداره؟؟؟ گفتم   ال ی با رهان و دان  ی خوب  ی  ونه یرهانه و م

 نگفتم؟؟  ای
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مث آوار  شی که حرف بعد  دمیتکون م   یزده سر  رت یح

 ...زهیر یسرم م یرو

 ی تو و اون مردک احمقه؟ چرا رفت  ن یپس چه رابطه ب_

م چرا  بکش   ی خواست ی شرکتش؟؟  نقشه  که    ی باهاش 

چرا ساحل؟؟؟ مگه رهان   ؟؟؟یبزن   نی رهان طفلک رو زم

واقعا دوستت داره و    نکه یکم گذاشته؟؟ جز ا  ی واست چ

 !..عاشقته

 ده یهوا تکون م یو دستش رو تو  ره یگ یم ینفس 

چه    یدون ی...م دم یرهان رو د   یامروز  اون رو  ی دون یم_

  ی امروز برا  ؟؟ی اتاق عمل بود  یتو تو   یداشت وقت  یحال 

هم به خاطر تو... اول فک    دم،اونی بار اشکش رو د  نیاول

گفت بچه    یاما وقت  خورهیکردم جوش و غصه بچش رو م

فقط ساحل رو نجات بده،اونوقت رهان    س ی برام مهم ن

شکست  یواقع شناختم...اما  ساحل...کمرش    ش ی رو 
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وقت  رق  دیفهم  یشکست  تا    یکرد  یهمدست  بشیبا 

 ...یبزن نش یزم

 ...دمیبه حرف هاش گوش م  ناباور 

 شه؟؟؟ یساکت نم  یپان  چرا

 نه؟؟؟ ی بیقلب پر تپشم رو نم چرا

 ...دمی فشار م نم یقفسه س ینا محسوس رو دستمو 

بود چرا من رفتم    ده یفهم   ی...رهان لعنت دونستیم   رهان 

 ...آخر خط  یعنی  نی... و ا یاون عوض دن ید

نم  مطمئنم ام  م ذاره یزنده  من   ی ...رهانکشهی...منو  که 

...و امان از  گذرهینم  یاشتباهم به سادگ   نی از ا   شناسمیم

 ...سگش رو بهم نشون بده  یکه اون رو یاون روز 

 ...چرخهی ره شوک زده ام مچه یرو ی مات پان  نگاه

 ....سی ن ی ام فاصله ا یتا نابود کنمی حس م  ومن
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 [26.04.18 16:46] 

      انت یاز جنون تا خ      

#part128 

 زنهیلب م ناباور 

 هو؟ یشد    ی حالت خوبه ساحل؟ چ_

 !خبر نحس خوب باشم؟  نیا  دنیبا شن شهیم  مگه

  شه یم  ریگونه ام سراز   یاشک رو  یقطره ها  ناخودآگاه

م  من  مرد  ترسمیو  تغ  ی از  نگاهش  کرده...پس   رییکه 

بود...منو احمق رو بگو که فکر  نی ا دشیرفتار جد لیدل

به   یچه گِل   دیرو نکرده  بودم... که اگه بفهمه با   نجاش یا

 ...رمیسرم بگ 

 دم ی م ی ام رو به پان وسانهیونگاه مأ  گزم یم لب
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سکوتش وحشت دارم...رهان    نی...از ای پان  ترسمی من م_

 ...ارهی سرم ب  ییبخدا...نذار بال  کشهی منو م

پش   به خودم  هم   مونیجون  کردم   نی شدم،واسه  فرار 

 ...نی...تو روخدا منو باهاش تنها نذار 

م  ی جلو   دستمو  گر  رمیگ یدهنم  هق  هق  مانع  ام    هیتا 

 ...بشم

...و  سوزونهیتا عمق وجودم رو م  ی پان  یدلسوزانه    نگاه

 ...ترَحُم ها  ن یداره ا ی دردچه 

گفتم استرس  ش ی پ  قه یآروم باش دختر...خوبه چن دق_

  ی تو   ادیب  نکهی...نگران نباش قبل از اس یواست خوب ن 

 ... نداره تیاتاق باهاش حرف زدم،مطمئن باش کار 

ا  یتو  کُنه  خدا  دست   گمی م  یدلم  چشمام    ریز   ی و 

 ...کشمیم
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که با    شهیم  یبه مرد  رهیو من نگام خ   شهی اتاق باز م  در 

 ...ذارهی قدم به داخل اتاق م یغرور خاص 

که   یرو خصوص  نداشتم...به  رو  بهش  کردن  نگاه 

 ...باخبره ری اخ انات یبودم از جر دهیفهم

مُشتم فشار   یرو تو   د یو مالفه سف  رمیگیم   ن ییپا   سرمو 

 ...دم یم

 ره یبه طرفش م یگرچه مصنوع یبا لبخند  ی پان

 ؟یرو انجام داد صی ترخ یکارا_

ب  یآروم   ی  آره ب  یلبا  نیاز  اش  شده    رونیچفت 

معن   یاد،پان یم به  سرش  دادن  تکون  اکتفا    ی با  خوبه 

 ره یگیمقابلش م ی رنگ یمشک  لونیکه رهان نا  کنهیم

 ...لباس هارو کمک کن تا بپوشه  نیا_
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  یجرات نگاه کردن بهش رو نداشتم که حرف پان  هنوز 

 بزاق دهنم به گلوم بپره و   سُرفه کنم شهیباعث م 

رو  نیا  _یپان م  یزحمت  خودت  برم    وفته،منی دوش 

 ...امیچنتا کار مهم رو انجام بدم ،م

 ی توجه به نگاه مات من و رهان ،با لبخند ژکوند  یب  ی پان

که چن قدم    ید با مر  مونمیو من م   رهیم  رون یاز اتاق ب

گره کرده به    یدرهم و مشت ها   یدور تر از من با ابروها

 ...روبه روش ُزل زده وار ید

که به جونم افتاده رو از   یترس و استرس   کنمی م  ی سع

محکم قدم  با  اما  کنم  دور  سمتم    ی خودم  به  که 

 ...رهیگ یتپش م داره،قلبم یبرم
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به من    ینگاه   می ن   نکهی و اخمو بدون ا  یهمون نگاه جد  با

و با گرفتن بازوم کمکم   ده یبندازه ،مالفه رو از روم کنار م 

 ...بشم زیخ  میتا ن  کنهیم

که از   شهیپوستم باعث لرز بدنم م  یدستش رو  یگرما

 ...مونهیرهان دور نم زیت  یچشما

  ر یکه ز   یتا از درد  گزم ی افتاده لب م  ن ییهمون سر پا   با

 ...ادیشکمم بود ،صدام در ن 

مخمصه    ن یا  ی رو چه کار نکنه که منو تو   ی بگم پان  خدا

  ...انداخت

 رسه یلبش به گوشم م  ریز  زمزمه

 ؟ یدرد دار _

مرد با وجود اشتباه بزرگم هنوز به فکر منه؟؟    نیا  چرا

 ...بچشه ی...حتما به فکر سالمتی خام الیههه... چه خ 
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  ی دکمه ها  یکه دستش رو   دمیتکون م  یاجبار سر  به

 نهی ش یلباسم م

 ی آب  راهنیپ  یو با دقت مشغول باز کردن دکمه ها   آروم

م من  شهیرنگ  رو  ی و  شرم  عرق  راه    غهیت  یکه  کمرم 

 ...افتاده

ومن    شهیقرمز رنگم،آه از نهادم بلند م   نی سوت  دنید   با

دکمه   نیآخر   ی متوجه مکث نامحسوسش رو  یبه خوب

 ...شمیم

ب   دهی نکش   ه یثان  به کالفه  رو  با    ده یم   رونی،نفسش  و  

که با باال    یو من   کشهی م   رونی رو از تنم ب  راهنیپ  اطی احت

 ...روحش بودم ی سرد و ب  ی لخت مقابل چشما ی تنه 
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  نم یتا عکس العملش رو بب  رمیگیسر باال م   یلحظه ا  یبرا

د  با  شده    ی چشما  دن یاما  منقبض  فک  و  قرمز 

 ...زنمیو مالفه رو چنگ م شمیم  مونیاش،پش 

رنگ  مانتو  نا  یسبز  تنم   کشهی م   رونیب  لونیاز  و 

روکنهیم هاش  انگشت  لمس  هر  گُر    ی...با  تنم،وجودم 

وقت ره یگیم به بستن دکمه ها  ی...  م  ینوبت    شهیمانتو 

 ...کشهی م یپوف کالفه ا

  ی لیکه بستن دکمه هاش خ   فهممیمانتو م   ی تنگ  دن ید   با

نزد که  خصوص  به  فورا   نه یس  کی سخته  بود...اما  ام 

  اره،با یو دو طرف مانتو رو کش م   اره ی جلو مدستش رو  

ها انگشت  سر  س  یبرخورد  پوست  به  ام   نهی سردش 

 ...رهی گ ی،بدنم لرز م

م   گزمیم  لب باال  کارشو  سرعت  محض   بره یکه  به  اما 

 ...شنیرنگ ،دست هاش مشت م یشلوار آب دن ید



1251 
 

بود غش کنم...به خصوص   کی از شدت خجالت نزد  گه ید

 ...که شُرت پام نبود

رو   دستش م  یکه  خورده عقب    کهینه، یش یکمر شلوار 

 ...رهیکه جفت ابروهاش باال م رمیم

کارش چهقد    ن یبهش گفته که با ا  یتا حاال کس   دونمینم

 !...شهیجذاب م

 زنمیبه چشماش لب م  ره یخ

 ...کنمیشلوار رو بده خودم عوض م_

 زنهیم  یخندش یحرفم،ن  دنیشن با

شد_ واست   یبدون   دی با  ،امایخوبه،شجاع  شدن  خم 

 ...سمه

  کشه یم  ن ییحرکت آروم شلوار رو پا  ه یو با    گه یم   نو یا

 ...شهیتنه لختم،چشماش درشت م نییپا دنیکه با د 
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 ...وفتادمیکه داشتم از شدت خجالت پس م آخ

و فشار پنجه   کشم ی دندون م   ر یز   نمو یی حرص،لب پا  از 

 ...کنمی تر م ادیهامو دور مالفه ز 

  نیی گلوش پا   بی زوم همون نقطه شده بود و س  نگاهش 

 ...شدیو باال م 

و فورا نگاهش رو به طرف   بندهیچشم م   هی صدم ثان   یبرا

م  یا  گه ید مشک   ده،شلوار یسوق  پام    ی رنگ  یگشاد 

زمان،لرزش نا محسوس دست    نیا   یو من در ط  کنهیم

 ...دمی دی هاش رو م

که تقه    ده یم  رونیشلوار،نفسش رو ب  یبستن دکمه    با

 خوره یبه در م یکوتاه  ی

 [26.04.18 16:46] 

 ...شهیچهار چوب در ظاهر م یتو   یپشت بندش پان  و
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 ی که رو  ی و رهان  ده یبه من لباس پوش  کنه ی م   ی نگاه  مین

 ...کردی م یی خود نما   عرق یقطره ها شیشونیپ

 ...ادی جلو م  یقدم

 ...ارمی خب،من برم برانکارد رو ب_

نچرخ   هنوز  در  طرف  صدا  دهی به  بلند    ی که  رهان  بم 

 شهیم

 ...کنمیبغلش م   س،خودمی برانکارد الزم ن_

 ...گهیم  یو باشه ا  دهیم لمونیتحو  ی لبخند با معن ی پان

و    ندازهی سرم م  یرو  یمات حرفش بودم که شال   هنوز 

اش رو دور شونه ام    گهی زانوم و دست د  ری دستش ز   هی

 ...کنهی تخت بلند م  یرو از رو  فمیو تن ظر  کنهیحلقه م
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شده...حس خجالت و    رمیگ  بان یکه چن حس گر  ی من 

شرم...حس ترس و دلهره...و مهم تر از همه حس خوب  

 ...تیامن

 یجور   ه یدلم    رهی گیپهنش قرار م   نهی س  یسرم رو   ی وقت

...اما  شمیش قلبش اونقدر تنده که متعجب م... تپ شهیم

م  یب چشمامو  بهش  سع   بندمیتوجه   ی تو   کنمی م  یو 

 ...مرد مغرور آروم باشم  نیآغوش ا

 [27.04.18 15:27] 

#part129 

در،ن  یپان زنگ  من   کنهی م  ینگاه   می با فشردن  که   یبه 

 ...آغوش رهان بودم یتو 

م  از  لب  خجالت  م   گزمیشدت  باز  خونه  در  و   شهیکه 

 ره یگی چهار چوب در قرار م یتو   الی قامت دان

 ...نی اومد ری سالم چه د _
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 زنه یو لب م  دهیتکون م  یسر رهان 

 ارن یبود،زنگ بزن چن پُرس غذا ب دی شد   کیتراف_

  ی که با خجالت سالم آروم   چرخهی من م  یرو   الی دان  نگاه 

 ...دهیکه اون هم با همون ولوم جوابم رو م  دم یم

 ...رهیمحکم به سمت اتاق م ی حرف با قدم ها  یب رهان 

م  با هل  درو  خ   یومن   ده ی پاش  عکس   ره یکه  قاب  به 

 ...تاب ی... همون دخترک روشمی م ی شگیهم

 ...در باد شونیپر  یموها همون

  ی که به آروم   امی م مپهلوم ،به خود   یلمس دستش رو  با

 ...شمیتخت گذاشته م یرو

رو  نجور یهم خ   ی که  م   مهیتنم    یتو   شمیزده،غرق 

 ...نگاهش یسرما
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اما بهتره    ده یبهم نم  ی حرف  چی و ابهتش اجازه ه  ت یجد

نم  یزیچ   هی خودم    یدفاع  چی ه  تونمیبگم...درسته  از 

 ...هیکنم کاف یازش عذر خواه  نکهیداشته باشم اما هم 

  ی لب باز کنم که حرف  خوامی و تا م   کشمیم   ی قیعم  نفس

 ...ذارهیلبم م ی بزنم ،دستش رو به عالمت سکوت رو

 ...!استراحت کنسسسیه_

که مات    ی و من  شه یم   دهیلبم کش   یانگشتش رو  ینرم

برام از رو بسته... انگار   رویحرفش بودم... پس شمش   نیا

 ...و اخمو رو  یمرد جد   ن یقانع کنه ا  تونهینم   ی لیدل  چ یه

م  بزاق قورت  زور  به  چشما  دمیدهنمو  از  نگاهمو   یو 

 ...رمیگ یم ش ی خی

و    شهیاش از روم برداشته م  هیسا   یاز مکث کوتاه   بعد

 ...رفته رونیکه از اتاق ب  فهمونهیبهم م نشونیمکالمه ب
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 شهیبلند م  ال یدان یصدا

 ؟ یبا ما ندار  یم،کار یبر گه یخب ما د _

 ده ی اما خسته اش جوابش رو م  ی با همون لحن جد  رهان 

 ارن؟ ی غذا ب یکجا؟؟ زنگ زد_

 ده ی جواب م الیدان  یبه جا ی پان

د _ ما  نذاشتم،بودن  با   یلزوم   گهیمن    د ینداره،ساحل 

رو رو  داروهاش  کنه،فقط   ی کنسول  یاستراحت 

دفترچه   هی  یزمان مصرفش رو هم تو    قهیگذاشتم،طر 

مشکل  کیکوچ به  بازم  بهم    نیبرخورد  ینوشتم...اگه 

 ...امی زنگ بزن تا ب 

 اد یبه حرف م  ی که دوباره پان  گهیم  یکوتاه   یباشه    رهان
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دستشو _ نبا  ییرهان،موقع  بره،با  دی رفتن    یتو   د یراه 

واسش   بهتره  من  نظر  بشه،به  کمک  بهش  نشستن 

 ...ی ریپرستار بگ 

 ...رهیگیجواب رهان،قلبم تپش م   دنیشن از 

و حواش رو   مونمیم شش یپ  س،خودم یبه پرستار ن از ین_

 ...دارم

 گه یبلند م  یبا صدا  الیدان

 ؟ یایمگه تو شرکت نم ؟؟؟ ییییییچ_

،دان  “ نه   “ ثان  الی قاطعش  چن  سکوت  به  وا    ی ا  ه یرو 

 داره یم

دنگ به شرکت باشه..به بچه    شی تو حواست ش  _رهان

 ......فعال ساحل از همه کار واجب ترهسپارمی ها هم م

 گه یاعتراضانه م  الیدان
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ا  ؟یچ   ی عنی_ !بهتره واسش پرستار ه؟یچه کار   نیخب 

 ...یماه خودت رو از کار بنداز  ه ی نکهی تا ا یریبگ

 ...کنهیکوبنده رهان،شوک زده ام م  حرف 

  ...ی. نه اون شرکت کوفتمن ،زن و بچمه..   یکار و زندگ_

 یو بعد صدا   شهی حکم فرما م  نشون یسکوت ب  ه یثان  چن

 ...رسهی به گوشم م شونیخداحافظ

شدم...    دنیشن  از  زده  شوک  هاش  رهان    یعنیحرف 

 از من بزنه؟؟؟   یبه خاطر پرستار   شیقراره از کار و زندگ

برا  نیا و   هیمن مث    ی مرد  نامجهوله...حرف ها  معادله 

 ...هینی ب شی قابل پ ریکاراش غ 

نشون    ی نسبت به اشتباه من ،واکنش بد  کردم ی م  گمان

  ...بود ن یاز ا ریبده اما  انگار غ

  ...رو بفهمم مش یتصم  نی ا ل یدل تونستمینم  المصب
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 ...دوزمیخورده بهش چشم م  کهیاتاق    یحضورش تو   با

ج  هیکه    نجور یهم داخل  قدم    هبش ی دستش  سمتم  به 

کار   دارهیبرم م  ی...با  تو   کنهیکه  حبس    نم یس   ی نفس 

 .... شهیم

 [28.04.18 12:22] 

#part130 

و مشغول باز کردن دکمه   کنهی تنه اش رو روم خم م  مین

،بدون    شهیدکمه ها باز م  یک ی  یک ی... شهی مانتوم م  یها

 ...به بدن لُختم بندازه ی نگاه مین نکه یا

و با   کنهی،دستش کمر شلوار رو لمس م   ادی که در م  مانتو 

 ...ارهی حرکت آروم از پام درم  هی

اعتراض   یهمچ   المصب جرأت  که  بود  کرده  اخم 

 ...ارم یبگم بذار خودم در ب نکهینداشتم.. ا 
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لباسم   ره یخ   هنوز  کمد  سمت  به  که  بودم  کارهاش  به 

و    ی عروسک  ری دست لباس ز   ه یکه    نم یب   یدور م   ره،از یم

 ...دارهی نسبتا کوتاه برم یحاملگ  راهنیپ  هی

دوباره بخواد    نکه ی ...اوفتهیکمرم راه م  غهیشرم از ت   عرقم

برام سخت و دشوار   ی ل یخ  یل یاون لباس هارو تنم کنه خ 

 ...بود

  ی و رو  شهیم  کم ینگاهشه نزد   ی که تو   یت ی همون جد  با

 ...رش رو انجام بدهتا راحت تر بتونه کا  نه یش یتخت م

قرمز  گه ید و  هاش  دست  لرزش  خبر   یاز   یچشماش 

 ...نبود

ها   نبار یا تو   یابرو  بدجور  اش  خورده  صورتش    یگره 

 ...کردنی م یی خود نما 
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ام رو    رهیو نگاه خ  ره یگیلحظه سرش رو باال م   ه ی  یبرا

به دندون مکنهیشکار م لبمو  که   رمیگ ی... خجالت زده 

،روم سا  تو ندازه یم  ه یخم شدن تنش   نمیس   ی... نفس 

م ا شهیحبس  بوس  نکه ی..حدس  داشت    دنمیقصد  رو 

وقت اما  نبود  ها  ی سخت  کمرم    ی دست  پشت  سردش 

 نیاز ب   ی فیخف  ه رو باز کرد،آ   رمینشست و قفل لباس ز 

 ...ادیم  رون یلبام ب

پا   ریز   لباس س   ره یخ  اد،نگاهشی م  نییکه  هام    نهیبه 

 ...شدیم  ده ی د ی هاش به خوب  قهی...نبض شقشهیم

 ...ترسناک ی صحنه  نیاز ا  رم یگی دندون م نیب لبمو 

با   نکه یا  از  ا  دیدوباره  دوباره    ن یهمخواب  بشم...  مرد 

 ....رابطه و درد... دوباره حس گناه و نفرت
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که نفسش رو   رم یگیم   نمیس  یمحسوس دستمو جلو   نا

تا شورتم   ره یپام م  ن ییو به سمت پا   ده یم   رون یکالفه ب

انگشت    یسرد  خورهی رو تنم کنه... دستش به ساق پام م

مرد فقط   نیا  ی توجه  یکه ب  کنهیهاش بهم گوش زد م

 ...هیظاهر 

نزد  که  م  ک یدستش  پامه  و    کنه ی م  ی شه،مکثیرون 

که ترس و    ی ... نگاهشهیمن م   ی  ده یبه نگاه ترس  ره یخ

 ...کردی م داد یاسترس توش  ب

رو  دستش  از  گونه  نوازش  تا    یرو  بهشتم  #رونم 

 ...کشهی م

خاص  ینرم حس  م  یانگشتش  حس    هی... دهی بهم 

 ...حس لذت و مور مور شدن  هی... یدوگانگ 
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... چن دور اد یازم در ن   یی تا صدا  دمیبهم فشار م    لبامو 

م روش  رو  گرما   چرخونهیانگشتش  حس    ی خاص  یکه 

 ... کنمیم

کنار    ی قیبا نفس عم  و  کشهی کمر شورتم رو باال م   ی آن   به

 نیاز ا   شتر ی... از رفتارش معلومه که بکشهی من دراز م

 ... مردونه اش  مقاومت کنه زیدر برابر غرا تونهینم

م  دست م   کنمی دراز  روم  رو  مالفه  آروم  که   کشمی و 

 ...رسهیبمش به گوشم م  یصدا

 ...کن  دارم ی،ب ی داشت اج یاحت  یزیهروقت به چ _

رو    فم یو تن ظر  ندازه یحرکت دست پشت کمرم م   ه ی  با

 ...کشهی به آغوش م 

 ...قول هات حساب کرد یرو شهیمعلومه نم_

 ه؟ ی...منظورش چشمیحرفش م  مات 
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منگ  هنوز  حالت  م  ی با  م   کنم ی نگاش  پلک  و    زنهیکه 

 ....سوزونهینفسش پوست صورتم رو م یگرما

بود؟؟؟    ن یبهت گفتم مراقب خودت و بچمون باش... ا _

!  ؟؟یتا مرز کشتن خودت و اون طفل معصوم بر  کهنیا

  ی کنیبرات ارزش داره؟؟؟چرا فک م تیسالمت  نقدر یهم

  ی کوفت   یزندگ  ن یا   تیواقع  یخوای من دشمنم؟؟ چرا نم

 ها؟؟؟  ؟ یرو قبول کن

 ...دلم  یرو ندازهیاش بدجور خط م دهی کش  یها

حرف رو    ریبزاق دهنم رو قورت بدم و مس   کنم ی م  ی سع

واهمه داشتم...    قتیمنحرف کنم...راستش از گفتن حق

 ...دمی ترسیمقابلم م  یاز مرد اخمو و جد

ز   نه یس   ی تو   سرمو  و  پنهون    ی ادیپهن  اش  مردونه 

 زنمیلب م یو با ولوم آروم   کنم یم
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 ؟؟؟ ینبود هی مگه تو ترک_

 ره یتپش قلبش باال م ی آن به

 ...نه_

م  گهیم نبودنش  مات  ومن  اشم ینه  مدت    نهمهی...پس 

 کجا بود؟؟ 

 ؟؟یپس کجا بود _

به    زنهیکه م  یو با حرف  کنهی دستش رو تنگ تر م   حلقه

 ...مونهیکه دهنم باز م شمیشوک زده م یقدر 

  ه یبا    شد یو کاملم...نم  یرفته بودم واسه درمان قطع _

، پدر شد...دوس داشتم حاال که    یوونگیحس جنون و د

رو واسه خودمون رقم    یزندگ  ن یتو و پسرم رو دارم،بهتر

 ...بزنم اما
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  ” اما   ”اون  ریومن فکرم هنوز درگ  کنهیرو قطع م  حرفش

 ...بود دهیاما  حرف ها خواب نیهست...پشت ا

 شه یم ده یموهام کش   ینوازش گونه رو دستش

ها_ با  ی ادی ز   یساحل حرف  که  اما  زده    دی هست  بشه 

 ف یتا تکل  یکن زودتر  بهتر بش   ی ...سعستی االن وقتش ن

بگ   یزندگ  نیا هم  بشه....حاال  معلوم  که    ریهم  بخواب 

  ن یی آب خوش از گلوم پا  هی   یامروز به لطف جناب عال 

 ...نرفت

و تنم رو به آغوش    ذارهیلختم م  یپاها  یرو رو   پاهاش

 ...کشهی م

  نکه ینکردم... ا   دا یپ  ی خوب  یحرف هاش حس   دن ی شن  از 

مقدار واسم گُنگ    ه یمعلوم بشه    ی زندگ  نی ا   ف یگفت تکل
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بگ ازم  امو  بچه  نکنه  نامفهومه...  هر  رهیو  بگه  برو    یو 

 ... من  ی خدا  یییخونه بابات؟؟؟ وا

صدا  زهیریم  نش یس  یرو  یاشک   قطره نسبتا    یکه 

 ...کنهیم  رمیبلندش ،غافلگ 

ا_ چ  هیگر  نی االن  واسه  آبغوره   یدار   ه؟؟چرایها 

دار   یریگی م چرا  باز   یساحل؟؟؟  روانم  و  روح   ی با 

 چرااا آخه؟؟؟  ؟؟؟یکن یم

اش جدا و    نه یو سرمو آروم از س  کنمیرو حبس م  نفسم

 ...شمیم ش یبه نگاه طوفان ره یخ

تر  با آب    نیمظلومانه  هم  رو  سنگ  دل  که  لحن 

 ...گمیکرد،میم

  ی و منو به امون خدا ول کن   یریبچمو ازم بگ  یخوایم_

 ؟؟؟نه
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 درشت و ناباورش رو به یچشما

 [28.04.18 12:22] 

 زنه یبه موهاش م ی و چنگ دوزه یم  م

داره بچه رو   یواسه خودت؟؟ چه لزوم   یگی م   یدار   ی چ_

  ی و شمرم؟؟؟  تو از من چ  د ی زیمگه من    رم؟؟ یازت بگ

 ذهنت بچه جان؟؟   یتو  ی ساخت

ام   حرف  ا   دهیم   دیهاش  لبا  نیبه  ام...  شکسته    ی دل 

 کنم ی لرزونم رو از هم باز م

 ؟؟؟ یریبچه رو ازم بگ س یتو قرار ن ی عنی_

م  یرو  یکمرنگ  لبخند  موها  نهیش یلبش    ی جلو   یو 

 ...فرستهیصورتم رو پشت گوشم م
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بچه    هیوقت    چی معلومه که نه...اون بچه از توئه...من ه _

 لم یبر خالف م   ایاگه دن   یحت  کنم یرو از مادرش جدا نم

 ...بگذره

  ق یاز حرف هاش به تک تک سلول هام تزر   ی خاص   لذت

اشهیم قبل   ن ی...  و خودخواه  زورگو  آدم  اون  با    یرهان 

 ...تا آسمون فاصله داشت نیزم

ا   ینم ش   ن یدونم  لبخند  رو   ه ینیریچه  نقش    یکه  لبم 

  یحس خوب سرمو تو   نیزده از ا  جان یو من ه  بندهیم

 ...کنمی پهن و داغش پنهون م ی نه یس

 [29.04.18 23:50] 

#part131 

  ...ماه گذشت  هی

گذشت و فقط خاطرش   ی ماه از اون روز تصادف لعنت هی

 ...ذهن و قلبم ماندگار شد یتو 
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با رو  یماه   هی  می از رهان ،مرد خاکستر  یا   گهی د  یکه 

 ...مواجه شدم

پرستار   ه یکه    یمرد احسنت  نحو  به  ازم  و   ی ماه  کرد 

دعوا    یو نه حت   ینه گله ا  ی... نه غُرغُر  ومدیصداش در ن

من    یبحث   ای که  انگار  نه  انگار  اصال  گذشته...  مورد  در 

  ...کنم ی اون با دشمنش همدست  هیعل  خواستم یم

 ...رهان برام جالب بود دی جد  یرو نیا

صبحانه کامل    شد یمعمول هر صبح از خواب که پا م   طبق

آماده م ا  ی رو   لقمه  با هر  م  یکرد...  به دهنم    داد ی که 

مجبورم کنه     شد یباعث م  ن یو هم  خوردی خودش هم م 

غذا  وعده  ه  مییهر  بدون  بخورم  کامل  و    لیدل   چ یرو 

 ...یبرهان
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م   ظهر دراز  ،کنارم  نهار  صرف  بعد   با    د یکش یها  و 

اق  ش یگوش و  باز انواع  م   یسام  انجام  رو  ...  میداد یها 

م  یگاه تحو   بردمی من  ژکوند  لبخند  مغرور   لیو  مرد 

  ی به بازو  یموقع باختن با ضربه ا  یو گاه   دادم یمقابلم م 

و اون موقع بوسه    دمیچیاعتراض گونه لب برم  شی عضالن

حس باختن رو واسم کمرنگ    کاشتیلبم م  یکه رو  یا

 ...کردیم

بودم وهم  یتو   شهیهم   ه ی شد واسم    نیآغوش گرمش 

 ...عادت

 ...پهنش قفل بشم یعضله ها ن یبغلش و ب یتو  نکه یا

که    یو من   نشستی صورتم و تنم م  یکه رو  ییها   بوسه

ام    زه یحس غر   یجلو   تونستمینم  گه یبا هر لمس تنم د 

من    ی همکار   نی تر  ک ی ...اونوقت بود که با کوچرم یرو بگ
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پ  چ یاما ه  شدی تر م  صیمعاشقه ،حر  یتو   یشرویوقت 

  و کردینم

 ...شدی رابطه کامل زده نم استارت 

بچگ  شتریب دوران  و  خودش  از    مون یوقتا 

  ه یهامون...دعوا و گر  یگوشیها و باز   طنتی...شگفتیم

 ...هامون 

  دوار یبهش ام   اد ی که من ز   زدی حرف م  ی روشن  ی  نده ی آ  از 

که قرار بود تا چن   گفتی م  ی طونیش  ینبودم... از بچه  

هاش دل من و باباش    ی گوشی و با ز   اد ی ب  ا یبه دن  گه ی دوقت  

 ...رو آب کنه

...رهان مغرور  میشب سر انتخاب اسم بحث کرد   هی   ی حت

هم  خودش    شهیمث  ،حرف  حرف  داشت  دوس 

بذار   گفت یباشه...م رو  من    میاسمش  اسم  به  ،که  ُرهام 
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ساشار تا به   می بذار   گفتم ی شباهت داشته باشه اما من م

  شنهادیکه با پ   م یدر جدال بود  نجور ی..همادی اسم خودم ب

بُرد و   ی و رهان با دغل باز   می کرد   یپوچ باز   ا ی رهان ،گل  

 ...بشه “رُهام   “وروجک  نیقرار شد اسم ا 

آغوش    به  گهیکه د   یمنوال گذشت و من  نی ماه به هم   هی

ها  نیا لگد  و  تو   ی مرد  اش  کرده    یبچه  عادت  شکمم 

 ...بودم

ه  درسته به  نم   چیکه  رو    تونستمیوجه  نحسم  گذشته 

رو  باهاش  مقابله  توان  حداقل  اما  کنم  فراموش 

و    ی ل یداشتم...خ رعد  مث  گذشته  ،خاطرات  ها  وقت 

اما خب مجبور بودم به    شدی چشمام رد م   یاز جلو   یبرق

 دیجد   یزندگ  ن یکنم به َروَند ا  یو سع   ارمی خودم ن  یرو

 ...عادت کنم
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رفتار جد  و نماند  ب   دی نا گفته   د ی نبود،شا  ریتاث  یرهان 

دال  یک ی هم   ل یاز  من  اومدن  کوتاه    ت یشخص  نیمهم 

  ...از رهان بود دی جد

د   یمرد لجباز   گهیکه  اذ  کردینم  یباهام  کمتر    تمیی و 

 ...کردیم

  ...هانه ُر  ی پا یکاناپه لم داده و سرم رو یرو

م  یموها  ون یم   دستش ناخودآگاه    چرخهیبلندم  من  و 

 ... کار  نیاز ا برم یلذت م 

 ادی که به حرف م نهی ش یلبم م  یرو ی لبخند

جور   هیدوس داشتم سربه سرت بذارم،  یاز همون بچگ _

  شد یباعث م  ادمون یز   ی ...تفاوت سنی داشت  ی نمک خاص

ببر م  یازم حساب  بدم...با    خواس یاما من دلم  حرصت 
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عروسکها جونشون   نتی نازن  یبرداشتن  به  جونت  که 

 ...کردن لباسات س یوصل بود تا خ 

غرق شدم  دمی شد که تا به خودم اومدم د  یچ  دونمینم

 ...آدم بزرگا فیکث  یای دن یتو 

کوچ  اما دخترک  همون  دلم  باز   کی هنوز  رو    گوشیو 

که با نگاهش وجودم رو به    ی ... همون دخترکخواست یم

 ...دی کش ی م ش ی آت

دختر بچه شده باشم    ه یکه دل بسته    شدی باورم نم  لیاوا

عشق    هیکه نه،بدجور گرفتار    دمیاما با گذر زمان فهم

 ...ناب شدم 

سا  از  مث  بعد  به  روز  که    ه یاون  بودم...هرجا  دنبالت 

کس   یرفتیم که  داشتم  هواتو  پشت  نگات   یاز  چپ 

 ...نکنه
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به آغوش    ی...براکرد یم   یتابیدلم ب  دنتیبا هر بار د   اما

ظر  دنیکش  کوچ   فیتن   ی موها   دنییبو   ی...براکتیو 

 ...تیانار  یلپ ها  دن یو بوس تیشمیابر

بود اما همش پر بود    ین یریاما ش   یبد  یکه چه روزا  آخ

 ...یاز حسرت و ناکام

 [29.04.18 23:50] 

مگه دختر   گفتی...م کرد یمسخره ام م  ال یوقتا دان   ی لیخ

رو انتخاب کن...خب راست    نش ی برو داف تر  ایقحطه ،ب

م موقع  گفت،با ی هم  رو  تمیوجود    ی هرکس   ی،دست 

 خواستیکس نم  چی اما ه  دمی شنیجواب رد نم  ذاشتمیم

خواد... فقط    یرو م   ی کی من فقط    ی بفهمه که دل لعنت

  ی ل یخ  یل یبهش خ  دن ی خواد که رس  ی رو م  یدختر بچه ا

 ...سخته 
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دم...روز هارو با خاطرات و عکس هات  و دم نز  سوختم

و   یشدم... هنوز بچه بود  ینم  کتی اما نزد  گذروندمیم

 گفتم ی...با خودم م شدیبرام خط قرمز محسوب م  نیهم

باهاش    نمیش ی بذار بزرگ تر و خانم تر بشه،اون وقت م 

ا مورد  لعنت   ن یدر  م   ی احساس  انگار    ی،حرف  اما  زنم  

  ...زد قمر  گه ید  زیچ  ه یسرنوشت 

 ...یتو باش ثم یعروس م کردمیفک نم چوقتیه

شکستم... خورد شدم    یواقع  ی به معنا  دم ی فهم  ی وقت  اما

 ...که قدم به خونه مشترکتون گذاشتم یزمان

  یکه بدون   نی... ا فهمهیحال اون موقع من رو نم  چکس یه

و د برادرت شده  رو    اهات یرو  ی تونی نم  گهیعشقت زن 

 ...یباهاش بساز 



1279 
 

بر  راستش  تو  از  غ گذشتن  بود...ب  ریام    یمار یممکن 

هام    ییاز رفتار ها و زور گو   یبروز برخ  لی هم دل   میلعنت

بسته بودم و فقط به داشتنت  یهمه چ  یشد...چشم رو 

م  دیبا   نکهی... اکردمیفکر م از    ثمیهر جور شده تو رو 

 ...و مال خودم کنمت رم یپس بگ 

ه  اون تجاوز  بدتر  رهینم  ادم ی   چوقتیشب    ن یساحل... 

ا بود...  ها  نکهیشب عمرم  رو    ی با دست  خودم عشقم 

عشق وخواستنت کور و کَرَم  کرده    نقدر یعذاب بدم اما ا 

 ...احساست یبود که پا گذاشتم رو

 ...کشهیم  ی قیو آه عم ره یگ یم ینفس 

که متعلق به من بود     یزیهرچ  د یمن جنون داشتم و با_

 ...یهام بود  ن یزش ترو تو از با ار   آوردمی رو به چنگ م
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  م یهر حال گذشت اما سخت گذشت... االن که سالمت   به

م فکر  روزها  اون  به  و  آوردم  دست  به  ازت   ی رو  کنم 

از اشمیشرمنده م باعث عذابت شدم و    نقدر یا   نکه ی ... 

بچه که    نی اما به واله،به جون ا  دم یرو ازهم پاش   تیزندگ

 ...عشق و دوس داشتن بود  یهمش از رو

م   مات  هاش  م شمیحرف  زده  شوک  که    شمی...اونقدر 

 ....مونهینم ی حرف ا یحرکت  چ یتوان ه 

مرد  ره یخ  چشمام عم  شهی م   یبه  عشق  از    قش یکه 

 ...زدینسبت به من حرف م

تا بتونم خودم رو جمع وجور کنم که    زنمیبار پلک م   چن

 اد یدوباره به حرف م
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دل  نارو یا_ که  گفتم  رو   ی کارها  لیبهت  اشتباهم 

همیبدون هم  بودم،تا    نجور ی...حاال  داده  قول  بهت  که 

 ...کنمیکه در توانم باشه،گذشته رو برات جبران م  ییجا 

 ...ییجا  م یبر دی حاضر شو که با  پاشو 

  ر یکه آروم پاش رو از ز   دم یدهنم رو به زور قورت م   بزاق

  داره یسرم برم 

،تو هم   ارمیدر ب  نگیاز پارک نو یماش  ن ییپا  رمیتا من م_

 ...پاشو زود حاضر شو 

م  بازوم م  رهیگ ی رو  کمک  آروم  کنهیو  به  رو  یتا   ی از 

 ....کاناپه بلند بشم

و   زنه یم  رونیلبشه از خونه ب  یکه رو  یبا لبخند  رهان 

بدجور شوک زده    دنشی که شن  ییبا حرف ها   مونمیمن م

 ...ام کرده
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 [30.04.18 13:47] 

#part132 

آشنا،متعجب و شوک زده به   ی لیخ   ی منطقه    دن ید  با

دست فرمون رو گرفته   هیکه با    گردم یبرم  یطرف رهان 

 ...جلو شده شهی به ش  رهیو خ 

  دن یاز د   رونی بود دل و روده ام بزنه ب  کی که نزد  یمن   و

 ...نیریخاله ش یخونه 

 بزنم یحرف  ه ی  کنمیم  ی زور سع به

 ؟؟؟ یاومد نجا ی رهان...چرا ا _

 داره یرو نگه م نیو ماش  ندازه یبه من م  ی نگاه مین

 بار بهم اعتماد کن...باشه؟؟؟  نیاول ینترس فقط برا_

م  گهیم مگه  اما  ا  شه؟؟؟یاعتماد  من  اصال    نجایحضور 

  ...شکم برامده ن یدرست نبود... اون هم کنار رهان و ا
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که    ال یدان  نیماش   دن یکه با د   کشم یدندون م   ریز   لبمو 

 ...شهیدو چندان م  رتم یترمز ح یرو زنهی جلوتر از ما م 

 گردم ینگاه به سمت رهان برم باهمون

 ؟؟؟ یگ یبه من نم یز یچرا چ  نجا؟؟؟یچخبره ا _

هم  کشهیم  یق یعم  نفس ماش   نطور یو  از    اده یپ   نیکه 

 :گهیم  شهیم

م _ سواالتت  تموم  جواب  باش،به  داشته   ی رس یصبر 

 ...بچه

آروم    یبا قدم ها  الی و دان  دی که خورش  کنمی درهم م  ابرو

 ....انی به سمتمون م

ا  دونستمینم از  رهان  چ  نیهدف  احمقانه  ...آخه  ه یکار 

م  با  من  شدن  رو  دل  ثم یروبه  چه  خاله  خانواده    ی لیو 
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ا  تونهیم جز  باشه  داشته  ب  نکهیواسش    شتر یمن 

 ...شکنمیم

  ن ی واضح بود از ماش   یل یکه خ  یدیو با ترد  کشمی م   یآه 

 ...شمیم  ادهیپ

دان   ی لب  ریز   سالم  کش   ال یبه  سمت    گمی م  ده یاتو  به  و 

 رم یم  دیخورش

 ؟ ی سالم خوب_

 زنه یم ی حی مل لبخند 

 ؟ کوچولوت خوبه؟  زمیعز یممنون ،تو چطور _

کمرم   گم یم  ی کوتاه   ی  آره  پشت  رهان  دست  که 

 نه یش یم
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م _ شنونده  فقط  جا  هی ش یساحل،اون  وجه    چی ...به 

باش    ،استرسیزن ینم  یحرف  ن یکتریکوچ نداشته  هم 

 ...باشه؟؟زمیعز

 ده ی به کمرم م  یکه فشار  کنمی نگاش م  مُرَدد

 ...میبر_

به سمت خونه   ه یو همراه بق  رمیگیلبمو به دندون م   کالفه

 ...دارمیخاله قدم برم ی

سام    یصدا  دهی نکش   هیبه ثان  زنهیرو م  فونیکه آ   الیدان

 شه یبلند م

 د؟؟ یی بفرما_

م   یرو  ال یدان  نگاه کامل    چرخهیرهان  آرامش  با  بعد  و 

 ده ی جواب م

 ...کار دارم یانی ک یلطفا با آقا د یباز کن_
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بد  مکث ،دلهره  م  ی سام  جونم  چشم    ندازه ی به  از  که 

 مونهیدور نم  دیخورش

قراره    _دیخورش گلم...امروز  باش  جان،آروم   ه یساحل 

 ...روز خوب واست باشه

ازش    خوام یهنوز م  ارمیسر در نم  یزیحرف هاش چ  از 

 ...شهی باز م  ی کی ت یسوال بپرسم که در با صدا 

بود،د  استرس گرفته  رو  وجودم  خانواده    دار یتموم  با 

ا خاله  و  تو   یزیچ   نی آخر  نا ی خودم  که    ا ی دن  یبود 

 ...خواستم یم

رو نداشتم،من    چکسشون یبا ه   یی اروی جرأت رو  راستش 

 ...ومدمیلکه ننگ به حساب م ه یاونا  یبرا

،دست سردم قفل دست    میذار یکه م   اط یبه داخل ح  قدم

 ...شهی بزرگ رهان م
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م  بزاق قورت  زور  به  رو  فشار   دمیدهنم  ناخودآگاه  و 

 ...دمیبه انگشت هاش م  ی کیکوچ

 یمحض ورود به داخل خونه،نگاه بُحت زده همه رو   به

م  ما  تک  در چرخهی تک  که  رهان  و  من  خصوص    ...به 

 ...میصدر نگاه ها بود

اما رهان با    رمی سرمو باال بگ  تونستمیشدت خجالت نم  از 

 :گهیبود، رو به همه م ی فازش چ دونمیکه نم  ی لبخند

 ن؟؟؟ یخوایمهمون نم_

 شه یعمو احمد بلند م ی حرص یصدا

 ...مینفرستاد  یکارت دعوت واسه کس _

و بعد گلوشو   زنهیرهان م   یبه شونه    یضربه آروم  الیدان

 کنه ی صاف م
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رو    ی مهم  ی لیخ  ی زایچ  هی غرض از مزاحمت،قراره من  _

 مطرح کنم

 رسهیبه گوشم م  نیر یخاله ش  فیضع یصدا

 ...پسرم  نیبفرما بش _

آروم   رهان م  یبه  نگاه    کشهی منو همراه خودش  و من 

 نم ی ب یشکم برامده ام م   یزده همه رو رو رتیح

و    نه یش یو احمد م عم  ی مبل رو به رو  یرو  ال یخی ب  رهان 

 ...ندازهی پا م  یپا رو

هم   یو دست هامو استرس وار تو   نمیش یکنارش م   منم

 ...زنمیگره م

خورش  الیدان م  دیو  رهان  برا  ننی ش یکنار  من    ه ی  یو 

سنگ م  ی نگاه  ین یلحظه  حس  باال    کنم ی رو  که  ...سر 

که    ی ... برادر شمیخودم م  یمتوجه نگاه سام رو   رم یگیم
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نگاه  دلسوز   یبا  و  از محبت  به چشمام    رهیخ   یمملوء 

 ...شده

چن   ن یا  ی توجه  یب   ا ینگاهش رو باور کنم    ن یا  دونمینم

رو...ا  تنهام    ی پشتم رو خال  ی به راحت   نکهیوقت  و  کرد 

 ...گذاشت

م  ی نگاه  اش  حواله  دلخور  و  پا   کنم ی تلخ  سر   ن ییو 

 ...ندازمیم

م  ال یدان  یصدا سمت   شهیبلند  به  رو  همه  توجه  و 

دلم نبود که    یکه دل تو   یمن یحت  کنهیخودش جلب م

 ...نجایا  میبدونم چرا اومد

 [30.04.18 15:32] 

#part133 

ک   _الیدان پ   یل یخ   قتای...حقی انی جناب    شی سال 

خدمت حضورتون برسم اما متأسفانه رهان    خواستم یم
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ابهامات بردارم    ی لیش ،نذاشت پرده از خها   یبا لجباز 

 ...خودشه یبه خواسته  نجام یاما حاال که ا

نامفهوم  عمو  و  گُنگ  نگاه  دان   یاحمد  و    کنهی م  الیبه 

 :گهیم

 ؟یبا رهان دار  ی بپرسم شما چه نسبت شهیم_

 :زنهیم یلبخند  الیدان

...حدود چن سال شونمیا  یم یو دوست صم  ل یمن وک_

  ...وکالتش رو بر عهده گرفتم ش یپ

پ  همون سال  اتهامات  ش ی چن  زده    ی پرونده  بهش  که 

  ...بودن بسته شد

ش  ز   ن ی ریخاله  رو  اتهام  کلمه  مامان  تکرار    ریو  لب 

 ...کننیم

 ...ندازهی مطمئن به هردوشون م  ینگاه  الیدان
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 ی رهان پاپوش درست کرده بودن،مرد   یبله اتهام... برا_

داشت و    اج یش و ذکاوت رهان احت به اسم خسرو به هو 

  ش ی برگردوندن رهان پ  یبرا  ی انی که شما جناب ک  ی زمان

بود کرد که    یدروغش کار   ی،با حرف ها  نیاون  رفته 

بکش  رهان دست  از  راحت   ن یشما  به  بتونه  اون  به    یتا 

دوست وفادار    هیاز همه نقاب    لهدف شومش برسه... او

تا رهان رو از شما دور کنه که   زنه یو خوب رو به چهره م

 ر ی تاث  ی شما هم ب  ستیبد و ناشا   ی نا گفته نماند ،رفتار ها

رهان   د یهدفش رو از د   کنه ی م  یسع   نکه ی نبوده... دوم ا

خالف   ی مخف چه  داره  که  بدونه  اون  که  نذاره  و  کنه 

 ...کنهی م تیری رو مد  یبزرگ

که کنارش ساکت نشسته بود،اشاره    دیدست به خورش  با

 کنه یم
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موقع    شونیا_ اون  که  هستن  خسرو  دختر    هی خواهر 

 ...بچه ده ساله بودن

 ده یبحث رو ادامه م  دی خورش نبار یا

بچگ_ وجود  با  همشون   دمیفهم  ی م  یمن  با  رهان  که 

که چرا با وجود خوب بودنش    دونستمیفرق داره اما نم

که   دمیروز فهم  ه ی  ه نکیدوست برادر خالفکارم شده تا ا 

پنهون    یو خسرو همه چ   دونهینم  یچ ی اون ه رو ازش 

 ...کرده

انبار منتقل کنن،به    ه یروز که قرار بود اعضا بدن رو به    هی

  دمش یند   گهیرو گفتم و بعد از اون روز د   ی رهان همه چ

 ...عرب فروخته شدم خ یبه ش هیو من هم به عنوان تنب

دوباره ادامه بحث رو   الیکه دان  کنهی م  یمکث   دیخورش

 رهیگیبرعهده م
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با فهم_ رو    کنهی م  یموضوع سع  ن یا  دنیخسرو  رهان 

اما وقت  که رهان سفت و سخت    نهیبی م   یمتقاعد کنه 

تبد  رهیگ ی م  م یکنه،تصمی مخالفت م مهره   ه یبه    لی اونو 

با گلوله ها  یابونی ب  ه ی  یسوخته کنه...تو  به   یی اونو  که 

م ام  ذاره یم  زنه،تنهایبدنش  شدت    نکهیا   دی به  از 

...اما رهان از قبل مکان محموله رو  شهیتلف م  یزیخونر

پل لو داده و خودش رو هرجور که شده نجات    سهایبه 

 ...ده یم

ندونسته با    یسال زندان هم فقط به خاطر همکار   5  اون

که   ییهم با مدارک ها  ش یباند خالف بوده،چن وقت پ 

پ باال   دای رهان  رو  خسرو  تونست  و  د  یکرد  بکشه  ار 

 ...رهیانتقامش رو ازش بگ 

اتهامات   تمام  دروغ   یاون  بودن  زده  رهان  به  که 

ا  زحمت و هوش    ون یپول و ثروت رو مد  نی بوده،تموم 
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بهتر  یک یخودشه...در حال حاضر    یباال   ه یسرما  نیاز 

 ...کنهی معامله م یبزرگ ی داران شهره و با شرکت ها

م  الیدان ساکت  محض  شه،یکه  رو  ی سکوت  فرا   خونه 

 ...ره یگیم

 ...می بود ال یدان یشوک صحبت ها   یتو  همه

ا  نجور یا کس   گفتیم  نی که  با  حاال    ی ،رهان  تا  که 

 ...تا آسمون فاصله داشت  نیزم م یشناختی م

رو نگاه    ال یخی احمد ،بابا و سام با دهن باز رهان ب  عمو 

 ...کردنیم

عمر   هیسخته    ی لی...خکردمی م  ی احمد رو درک م   عمو 

با سرزنش و    شهیو هم   ی بچه ات رو به اشتباه تردش کن

 ...یسر کوفت اونو از خودت دور کن

 ...رسهینوبت به رهان م  نبار یا
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 ....شهیو به سمت جلو خم م  رهیگی اش رو از مبل م  هیتک

 ....رسهیخب حاال نوبت به خودم م _

 ندازهیم  نیر یبه خاله ش ینگاه 

اگه   هی  ادته یمامان  _ گفتم  بهت  سوالت  جواب  در  بار 

 ادته؟؟؟ ی... ذارمیخونه نم  نیمجبور نباشم پا به ا

  ی و سر  کنهیحواله پسر بزرگش م  نیشرمگ  ینگاه   خاله

 ده یتکون م

رو بهت بگم...اون موقع فقط    لش یدل   خوامی حاال م  _رهان

د م  دنی به خاطر  اومدم یعشقم  بچه  دلم   ی ...دختر  که 

ساحل   دن ی د  ی... فقط برا نگاهش شده بود  ر یبدجور اس

 ....یا گه ید زی نه چ ومدم یم

 دی شده داغ کردم...ساحل با ثمیکه زن م  دم یفهم  یوقت

 ...گهینه کس د  شد یمال من م 
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  ی م   ی محل  ی کردم اما باز هم جواب نداد...بهم ب  دشی تهد

رفته بودم،وقت رو    ه یکه من واسه کار ترک  ی کرد و زمان 

رو گرفته بودن اما   شون یعروس  ع ی شمرده و سر  متیغن

کش  پس  پا  آدم  جنون    دن ی من  که  خصوص  به  نبودم 

شا  غ  دی داشتم...  اون    ری براتون  اما  باشه  حضم  قابل 

 ...کار من بود  ثمیتصادف م 

م  من جون  به  رو  ا   دیتهد   ثمی ساحل  و  بودم    ن یکرده 

  کت ینجات جون پسر کوچ  یساده هم برا  یدختر بچه  

 ...به طالق کنه ی،مجبور شد که اونو راض

ه  مامان موقع  اون  به   شدینم  میحال   یچ یجان،من  جز 

بود، اگه   میو زندگ  ی که تموم هست   یدست آوردن دختر

  ی گوشه    کتی گرفت اون وقت االن پسر کوچ  ی طالق نم

ا  ی ها  لهیقبرستون و من هم پشت م    ن یزندان بودم... 

هارو نجات داد...من   ی لیکه کرد جون خ   ی دختر با کار 
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شرمنده   ه  ی رو  یواقعا  ا   ستم گلش  با  هم   نهمهیاون 

 ...که بهش دادم یعذاب

و پرده   نجای هم حق انتخاب با خودشه... اگه اومدم ا  حاال

دختر بود    نیا   لشیابهامات برداشتم فقط تنها دل  نیاز ا

پا مردانه  جوون  نا  دم   یوونگید   یکه  و  سوخت  من 

خ پ  یل ینزد...من  زدم    دیق  شی وقت  رو  ام  خانواده 

 نجور یهم

هم به گناه و جرم    ن،اون یشما نا عادالنه منو ترد کرد  که

 ....نکرده

  شه یو از جا بلند م کشمهی م   یق یعم نفس

 ...بکشم گار یس  هی  رونیب  رمیمن م _

 ...شهیدرهم از کنارمون رد م  یو با ابروها گهیم  نو یا
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انگ  دنیشن تعجب  انوقدر  هاش  هنوز   ز یحرف  که  بود 

 ...گناه  جلوه داد یهضم نکردم که چه آسون منو ب

ش   حاال خاله  و  احمد  عمو  کرده...  فرق  همه    ن یرینگاه 

جاشون و مامان و سام خوش حال    ی شرمزده از قضاوت ب

 ...از تبرئه شدن من

 ...دمیکار رهان رو نفهم لیمن هنوز دل  اما

به سمت    یحرف  چ یو بدون ه   شمیاسترس از جا بلند م   با

 ...تا با رهان حرف بزنم  رمیم اط یح

که    یبه دست به ستون بزرگ  ار گی که س  نمشیبی دور م  از 

تک  وانیا  یرو خ  هیبود  و  ها  رهیکرده  گل  باغچه   ی به 

 ...شده

 رمی و آروم به سمتش م کشمیم   یق یعم نفس

 ...رهان_
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 فرسته یهوا م   یرو تو  گارش یو دود س زنهیم  پلک

 ...جانم_

 !...؟شهیدلم رد م  یاز رو م ینس  هیچرا مث  جانمش 

م  چرا متنفر   گهید   کنمی حس  ازش  قبال  به  نسبت 

 !ستم؟ین

 ...ستمی ا ی و مقابلش م کشم یلبم م یرو یزبون

 ؟؟؟ یکارو کرد ن یچرا ا_

چشمام...لعنت  شهیم  رهیخ م  یجور   یبه  که    کنهینگاه 

مردمک چشمات به عمق وجودت    قیاز طر  خوادیانگار م

 ...نفوذ کنه

کار   ی لیدل_ پنهون  شدم    یواسه  باعث  خودم  نبود... 

خانواده ات در مورد بد فکر کنن ،و حاال خودم درستش  
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  ت ییشدن و تنها  ت یاذ  دنی تاب د  گهیکردم،راستش د 

 ...رو نداشتم

ف  کنهیم  یمکث  له   گارشیس  لتریو  کفشش  کف  با  رو 

 کنه یم

م_ خودت  به  رو  انتخاب  حق  رو دمی ساحل...  ...امروز 

،پ   نجایا ات...اگ  شیبمون  داشتخانواده  دوس  که    یه 

 ی هام آزارت دادم بمون  یباز   وونه یکه قبال با د  ی من  ش یپ

 ...یخونه،منتظرتم... اما اگه نخواست   ای،فردا ب

 زنهیبه موهاش م  یچنگ   نبار یمکث و ا دوباره 

نخواست _ ه  یاگه  دوس   ی بیع  چی که  رو  نداره...بچه 

  ی نقش   نکهیاما بدون ا  کنمیم   یبردار،واسش پدر   یداشت 

ات داشته باشم... اما بازم اگه اون   ندهیو آ   یزندگ  یتو 

 ... به خودم شه،بدشیم ت یبچه مانع خوشبخت
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 ...یخوشبخت بش  خوام یفقط ازت م من

 ... خوامیرو نم  یعاشقتم...درسته بدون تو زندگ   درسته

ا   یزیچ  هی  اما عاشق   هی  نکهی رو فراموش کرده بودم... 

 ی لیخ  نو ی... ومن اشهیبه عذاب دادن عشقش نم  یراض

 ...دمیفهم رید

رو   یگذشته لعنت  نیام رو کردم که ا  یحاال تموم سع  اما

،ول منم  م  یجبران  کن  خوامیازت  حالل  دختر...    یمنو 

 ...کردم... ببخش ساحل... شرمنده اتم  تییاذ ی لیخ

 ...شهی،ازم دور م ی طوالن  یو با نگاه  گهیم  نو یا

 ی وانگیجنون و د   ه ی...  سوزهی م   م یمرد خاکستر  یبرا  دلم

 ...من شرمنده بشه یکرد که جلو  یکار 

 ...رمی و به سمت خونه م کشمی از ته دل م یآه 
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قشنگش... دست مونا   یبه باغچه و گل ها  شم یم  ره یخ

 ...نهیش یشونه ام م یرو

ب_ زد  قهیدق  ستیساحل...االن  زول  که   ه یبه    یاس 

 نقطه... حالت خوبه؟؟؟ 

م   گردن ا  شمیم  ره یو خ  کنمی کج   ی دختر خاله    نیبه 

 ...مهربون

 کجان؟؟  هی... خوبم...بق زمیآره عز _

که  _ و خاله هم  مامان  کتابخونه...  رفت  خوابن...بابا که 

ه بخوابن...راستش  خوش   چکدومشونی رفتن    ی حال 

 نقدر ی که ا  شهی ندارن،رهان همه رو شوکه کرد... باورم نم

 ...میبد قضاوتش کرد  یل یو خ میاز برادرم دور بود

 زنم یو آروم لب م دمی تکون م  یرس
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خودم  _ به  داده  رو  انتخاب  کنم...حق  کار  چه  موندم 

 ...گل موندم یتو  ی وحاال مث چ 

 :دهیبه شونم م یفشار 

 ثم؟؟یم  شی پ یگردیبرم ی عنی_

 کنم ینگاهش م  مات 

م  نیب  ینه...رابطه  _ و  شکسته    ی نیچ   هیمث    ثمی من 

 ...شهیوقت درست نم چ یاس،ه 

  میال یکه در مورد دوست خ   ارم ی رو به خاطر م  یروز   من و

نامرد  اون در کمال  و  پاک   یگفتم  رو  یآب  دستم    یرو 

که دست خورده    شد ینم  یراض  چوقتیه   ثم ی ... مختیر 

  ن ی نبودم که تن به ا  یبرادرش روقبول کنه و من هم آدم 

 ...خفت بدم 

 ...رسهیآرومش به گوشم م  یکه نجوا گزم یم لب
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 ...ساحل  شهیم م یراستش بهت حسود _مونا

  زنهیبه روم م  ی لبخند

 داره؟  یهم مگه حسود  یبدبخت  ؟؟یچرا حسود _

 ...زیخواهر شوهر عز نی واسم ا کنهیدرشت م چشم

  ی به دست آوردنت همه چ   یرهان واقعا عاشقته... برا_

ز  آت  ریرو  به آب و  زد...اما    ش ی پا گذاشت و خودش رو 

تصم  هر  اگه  بهتر  یریبگ  ی میبدون  دختر   ن یبازم 

 ...ی خالم

 ...شهیاز کنارم بلند م   ی آروم  یو با خداحافظ  گهیم   نو یا

عج   زنمیم  ی لبخند دلم  گرمو   ه ی  یهوا  بیو  آغوش 

 م ی ن یب  ر یعطر سرد و تلخش ز   یکه بو   یی کرده... از اون ها 

 ...چهی پیم
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مرد  هو ی  دلم م  یهوس  خ  کنهیرو  ب   یلی که  شبا    نی از 

شدم و اون با زمزمه هاش    ی مردونه اش قفل م   ی بازوها

 ...کرد ی دلمو آروم م 

قبول کنم که اون موقع    دیکرد اما با   یرهان بد  درسته

با شن  نبود... وحاال    دم ی،فهم  قیحقا  دنیدست خودش 

بهشون    شهیکه م   یی... از اون هاهیمرد واقع  هیکه واقعا  

 ...کرد هیتا آخر عمر تک 

که به شکمم    ی که لگد  دمیهام م   هیخنک رو به ر   یهوا

... وروجک من هم دلش  اره یلبم م   یرو  یلبخند  خوره یم

 ...باباش رو کرده یهوا

با   ی گاه هم    دی آدما  من  کنن...  قبول  رو  سرنوشتشون 

آ  د یبا که  کنم  ا  نیا   نده یقبول  به  هم   م یتصم  ن یبچه 

کنارمه    ی...موجودستمیخودم تنها ن  نار ی داره... ا  ی بستگ

به زندگ پا    چوقتی مسئولم و من ه  شی که فردا نسبت 
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چن وقت بدجور به    ن ی...هم  ذارمینم  یحس مادر   یرو

 ... کردمبودنش و لگد هاش عادت 

م   از  بلند  صدا  شمیجا  گوشم    یکه  به  مامان  آروم 

 ...رسهیم

 ...منو ببخش دخترم_

 دم یاش رو فشار م ده یو دست چروک شمیم  کشینزد

با  نیا_ جان،تو  مامان  نزن  ببخش   د یحرفو  که   ی منو 

 ....یباعث شدم عذاب بکش  نقدر یا

 کشهی به سرم م یدست 

 ؟؟؟ یرو گرفت متیتصم_

 زنه یم یکه لبخند  دمی تکون م  یسر

نش _ مادر  نگران  چوقتی،ه   ی تا  ها  یدل  منو    ی و حرف 

 ...نیلجباز  یل ی...شما بچه ها خیفهمینم
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 خندم یم

 ...گه ی د شمیمامان که دارم م _

و من همراه مامان به سمت خونه    کنه ینثارم م   یی ا یح   یب

 واسم   هیدی ... فردا روز جدم یوفتیراه م

 رهان 

م  پلک باز  آروم  نگاه   کنم ی هامو  اطرافم   یو  به  گنگ 

 ...ندازمیم

ن از جا بلند  هراسو   خورهی در خونه که به گوشم م  یصدا

محض باز کردن    به ...کنمیو به طرف در پا تند م   شمیم

که با لبخند قشنگش   شهیم   یبه دخترک  ره یدر،نگام خ

رنگ  ایدن واسم  م  لبامو ...کنه یم  یرو  فشار  تا    دمیبهم 

 ...رمیشوق و ذوقم رو بگ یجلو 

 شه یم کم ینزد  یقدم
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 ؟؟ یتا االن خواب بود_

 زنم یم شونمیپر  یموها  ونیم  یچنگ 

 ...نتونستم بخوابم شبیآره ...راستش د_

به آغوش گرفتنش    ی که دلم رو برا  زنه یم  یمرموز   لبخند 

 کنه ی تاب تر م یب

نبود  گهیخب معلومه د_   ی خواب  ی،ب  می چون منو بچت 

 ...زده به سرت

به   ار ی اخت  یکه ب  کنهیجمله رو قشنگ ادا م  ن یا  ی همچ

 ...کشمی رو به آغوش م  فش ی و تن ظر  شمی سمتش خم م

ا  یفدا_ و  زندگ   زشیر   خنده...وروجک  نیتو    ی بهم 

موجود دوس    نیبابت داشتن ا   کنمیم  خداروشکر...ده یم

 ...یداشتن 
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لبا  کنمی م  کشینزد  صورتمو  ولع    ی و  با  رو  داغش 

 ...مکمیو م بوسم یم

 زنمیم  یکه لبخند کشهی عقب م  ی آن به

 ه؟؟؟ یچ_

 گزه یم لب

برم  _ صدا  یزیچ  هیبزار  تا  در    یطفل   نیا   یبخورم 

 ...ومدهین

تند    گم یم   ی آهان پا  خونه  آشپز  سمت  به  که 

سمت   به...شهی بلند م  میاس ام اس گوش  یصدا ...کنهیم

گوش  رمیم   زیم برم   یو  اسم    ره یخ  نگام...دارمی رو  به 

 شه یم  ثمیم

  دم یفهم  زها یچ   ی لی...خبر پدر شدنت مبارک...خ سالم“

 ...بود داداش بزرگه رید  ی لیکه متأسفانه خ
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د  هی ا  شهی هم  یبرا  گهی ساعت  تا    رم ی...مرمیم  رانیاز 

واقع  دیشا  زندگ  یها   تیبتونم  هضم   میتلخ  رو 

 ...نیدر کنار هم خوشبخت بش  دوارمیکنم...ام

آ   ه ی  دیشا  با  اما  برگشتم  دوباره  زندگ  ندهیروز    ی و 

 “ ...سازمی که واسه خودم م یدی جد

م  یرو   ی لبخند هم   ثم یم   دوارمی...ام نهیش ی لبم 

بشه دن  یک...خوشبخت  که  با   من اهه؟؟؟یس   ای گفته 

ا  بچه    نیوجود  و    ایدن   گهیشکمش،د   یتو    یدختر 

 ...چه کار  خوام یم

 ...می نشده قدر همو بدون ر ید  تا

 

 ️❤��ان ی پا 

 آرزو هاشم آبادی 


