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  رسید، گوشش به  آشپزخونه  از که صدایی  با  و رفت خونه داخل

 رفت  آشپزخونه سمت و  زد لبخندی

 بود، گوجه کردن خرد مشغول که کوچیکترش  برادر  دیدن  با

 .... گشنمه ناجور که بیار رو  غذا کوچیکه  داداش آخ: گفت

  خسته منم نباشی خسته....خوبم منم مرسی خوبی؟ سالم: ویوان

 .... نباشم

  که برد  ظرف داخل های گوجه سمت دستشو و خندید آروم

 گرفت سمتش به  رو  چاقو ویوان

  دستاتو  برو  بخوری؟  غذا  میخوای  کثیف دستای  اون با: ویوان

 نیست   خبری غذا  از  وگرنه بشور

  کی به  تو  نمیدونم: گفت و  رفت اتاق  سمت و چرخوند چشمی

 ... حساسی تمیزی رو  انقد که رفتی

 .... رفتم جانم عمه به : ویوان

 .... نداریم   عمه که ما: رسید گوشش به  اتاق  داخل از  صداش

 نکرد  توجهی  حرفش به  و گزید لب

  و  نمک  کردن اضافه  از بعد و  ریخت ماهیتابه  داخل رو ها گوجه

 انداخت صندلی روی خودشو فلفل،

@Rooman_nazy 
شیطان مظلومنما

@Rooman_nazy 
@Rooman_nazy1400



 .... کردی درست املت دوباره که نگو: باربد

  میتونستم فقط یخچال، داخل محتویات با:  گفت و  زد نیشخندی

 کنم درست همینو

 کار  دنبال میرم فردا:  داد ادامه و گرفت برادرش از  نگاه

 ....  نکن  فکرشم حتی : گفت و  رفت بهش ایغره چشم

  مقداری میتونیم اینجوری حداقل باربد،  بیکاریه از  بهتر: ویوان

 کنیم  انداز  پس  پول

 میشه بد  برامون  برسه مامان  گوش به : باربد

 :گفت و کرد اخمی

  ش شبانه های گذرونی خوش به  بره نیست، من  مامان زن  اون

 .... برسه

  و  زد پیشونیش به  ای ضربه  پیچید،  بینیش زیر  که  سوختگی بوی

 شد  بلند

  باقی  سالم ی  گوجه از چیزی  که ماهیتابه  داخل محتویات دیدن  با

 گذاشت سینک داخل رو  ماهیتابه و  کوبید زمین به  پا  بود، نمونده

 :گفت  و شد نزدیک برادرش به  آروم آروم

  و رستوران تو  بری  اینکه  فکر  ویوان، دارم ازت خواهشی یه

  میندازنت اول روز همون وگرنه  کنار، بزار رو  کنی آشپزی

 بیرون 

 : گفت و گرفت سمتش  به رو چاقو



  االنم  میگیره، جلومو کی ببینم  میخوام میکنم، فکر همین  به  اتفاقا

 بخورم  شام عنوان  به  رو  تو مجبورم  وگرنه بده سفارش  پیتزا برو

 رفت  بیرون آشپزخونه از سرعت  به  و داد تکون  سری
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  بری  نمیخواد: گفت پر دهان  با   و زد پیتزا  برش   آخرین  به گازی

 میگم مامان به  وگرنه  کار دنبال

 : گفت و کرد جمع صورتشو

  نگی  چه بهش  بگی  چه.....بزن  حرف بعد  کن کوفت اونو اول

 نمیکنه  فرقی من  برای

 .... ویوان  اما: باربد

 : گفت و  پرید حرفش وسط

  اومد بار  سه دو که همونی درسته؟ داره  رستوران دوستت

 کنه  پیدا برام  کار  یه میتونه بگو بزن  زنگ  بهش  خونمون،

 بهش  میزنم زنگ  باشه  ویوان، لجبازی خیلی: گفت و کشید هوفی

 زد  بزرگترش برادر به چشمکی و  شد باز  بناگوش تا   نیشش

 آبدار  نوع  از کنم ماچت باید  بیا خودمی، داداش: ویوان

 متنفره  کار این از شدت به  برادرش  که دونستمی 



 گرفت ویوان سمت رو شاشاره انگشتش  و کشید عقب خودشو

 .... نمیزنما زنگ  رفیقم به شی نزدیک  بهم  دیگه قدم یه : باربد

 احساسی بی  خیلی: گفت ساختگی مظلومیت  با

 رفت اتاق  سمت و گذشت کنارش  از

 رفت  مبل سمت آروم آروم و  چرخید راه میونه  اما

  گونشو و شد خم شد، نزدیک  باربد به  کافی اندازه  به که وقتی

 بوسید محکم

 کشید  رو ویوان موهای و خورد محکمی تکون 

  تو  روزا  این ویوان،  بهت  بگم  چی نمیدونم.... تو.... تو : باربد

 شی آدم  یکم  کنی کار بری الزمه شدی، وحشی موندی خونه

 داداش  موافقی کردنم کار با  که خوشحالم: گفت و  زد نیشخندی

 شد بلند و  رفت بهش ایغره چشم

 داریم کلی فردا که بخواب برو : باربد

 رفت  اتاقش داخل و  گفت ایباشه

 .... کرد فکر فردا  به  و انداخت تخت روی خودشو

 کند  پیدا خوبی کار  و شغل بتونه که  بود امیدوار

  کردمی خطابش" مادر" باربد  که زن اون  از نداشت دوست هیچ

 بخواد کمک

 .... بست چشماشو و  کرد خالی فکری هر از ذهنشو
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  از  هاشوپلک و کرد اخمی چشماش،  به  خورشید نور برخورد  با

 داد فاصله هم

 بخوابم؟  بزاری  بدم بهت چقد: گفت و  کرد نگاه  برادرش به

  دنبال بری  و  شی بلند تا بدم بهت چقد: گفت و انداخت باال  ابرو

 کار؟

  و پرید  پایین   تخت از کرده هول خورد گوشش به  که" کار" کلمه

 رفت بهداشتی سرویس سمت

  عوض هاشو لباس  و رفت کمد سمت صورتش، شستن  از بعد

 کرد 

 رفیقت؟  به  زدی زنگ : گفت باربد به  رو  و رفت بیرون   اتاق از

 پیشش  برو  میفرستم برات  و آدرس  آره،: باربد

 بود؟  چی اسمش: گفت و  کشید موهاش به دستی

  تو  خودتو و نکن   شیطنت  ویوان، باش  مراقب...عرشیا : باربد

 ننداز دردسر

 ... رفت بیرون  خونه از و  گفت ایباشه

 بود ترسیده کمی و رفتمی راه  سرعت به



  برادرشو  و خودش و  برسه نظر  به  چلفتی  پا و دست خواستنمی

 کنه  ناامید

  برخورد مردی به  حواس  بی که بود  شده غرق  فکر تو اونقدر

 گفت ریزی  آخ و کرد

  کنه عذرخواهی خواست و  گذاشت شدیده درد شانه روی دست

:  شد خیره بهش و کرد اخمی زد، غریبه  مرد که حرفی با  اما

 کوری؟ مگه کجاست حواست

 نکشیدی؟   کنار خودتو چرا  بود حواست که تو : ویوان

  پسرک  از  نگاهشو کسی صدای  با  اما بده جوابشو خواست

 .... ویوان هی: گرفت

  آشنا براش که پسری  به دوخت چشم و گرفت غریبه مرد از  نگاه

 بود

 عرشیا؟   آقا: ویوان

 خودمم  آره : گفت و  زد لبخندی

 اومده؟  پیش   مشکلی: داد ادامه  و انداخت  غریبه مرد به  نگاهی

 ... نه:  گفت و زد پوزخندی  سرکش، پسرک چشم تو چشم

 شد دور ازشون   ایاضافه حرف بدون  بعد، و

 .... میگردی  کار دنبال گفته  باربد  کنیم، صحبت  بریم  بیا: عرشیا

  میتونین آره، : گفت و رفت رستوران  داخل عرشیا با همراه

 کنین؟  پیدا   من برای  کاری
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 : گفت و داد تکون  سری شرمنده

  گفته باربد  کنی، پیدا   نمیتونی کاری  من رستوران تو  ولی متاسفم

 ....  دارم  آشپز خودم اما  هستی، ماهری آشپز

 : گفت و  زد ریزی لبخند

  که کسایی به  کنین معرفی منو حداقل میشه ......نیست مشکلی

 میشناسین؟ 

 .... اما دارم سراغ کاری  یه  من راستش ....البته: عرشیا

 کاری؟ چه: گفت و زد برقی چشماش

 گذاشت میز روی دست و داد قورت دهنشو آب

  شرایطش .....عموش  برای  میگرده، پرستار  دنبال دوستم: عرشیا

 بزنم؟  حرف  باهاش  میخوای نمیدونم،  رو

 : گفت و انداخت باال  ابرو

 بزنین  حرف  دوستتون  با  لطفا اما  بزنم،  حرف باربد  با  باید

 گفت ای باشه  و داد تکون  سری

 گرفت عرشیا سمت دستشو و  شد بلند

 کردین  کمک که  ممنونم: ویوان



  شرایط  تا   میگم باربد  به میکنم، خواهش: گفت و گرفت دستشو

 بگه  بهت رو

  بیرون  رستوران  از " خدانگهدار" گفتن  با  و کرد زمزمه ممنونمی

 رفت 

 .... بود نرفته  پیش  کردمی فکر که  اونطور

 .... گرفت تماس  باربد  با و برداشت گوشیشو

 ... شدادا الو + 

  چه از  قضیه که فهمید رسید، گوشش به  که ویوان  گرفته صدای

 قراره

 درسته؟  نرفت پیش خوب_ 

 نه  یا   کنم قبول نمیدونم  اما هست دیگه  کار  یه..... زیاد  نه + 

 ! کاری؟ چه_ 

  بهش  گفتم منم....عموش برای  میگرده پرستار   دنبال دوستش+ 

 بده  خبر

 ..............._ 

 داداش؟ + 

 بزنیم  حرف خونه  بیا گمشو......مار زهر_ 

 کرد قطع تماسو و  گفت ایباشه

 بده  نجاتم  میتونه  خدا فقط شدم، بدبخت: گفت وار زمزمه
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 موند منتظر و فشرد درو زنگ

 ششده سرخی  چهره از که برادرش  دیدن  و در  شدن باز  با

:  گفت و داد قورت دهنشو  آب  عصبانیه، شدت به بود مشخص

 .... سالم

  قبلش نمیتونستی  کردی؟ خودتو کار باز  زهرمار، و سالم: باربد

 کنی؟ مشورت من  با

 زد  کنار برادرشو و چرخوند کاسه تو چشم

  که من  بگه، رو  کار شرایط  تا بزنه زنگ  گفتم  بهش  فقط: ویوان

 نکردم  قبول هنوز

 کنی  کار غریبه   یه  پیش بری نمیزارم من نمیکنی،  قبول: باربد

 :گفت و کرد گرد چشم

  چی میکنم کار  میرم نمیاد، حساب به  غریبه  پس رفیقته، دوست  

 مگه؟  میشه

  و رفت میز سمت سرعت به  باربد، گوشی زنگ صدای  با

 برداشت گوشیشو

 بده  جواب بدو  زده، زنگ عرشیا بیا، بیا : ویوان

 برداشت رو گوشی و  رفت بهش ایغره چشم



 .... عرشیا  الو_ 

 ...............+ 

 چیه؟ شرایطش زدی؟  حرف باهاش _ 

 ...............+ 

  با  تا  میدم خبر بهت کرد قبول اگه  میزنم، حرف ویوان با _ 

 بزنی   حرف نویان 

 ...............+ 

 فعال....ممنونم_ 

  باال  شوق و  ذوق با که دوخت چشم ویوان به  و کرد قطع تماسو

 پرید می پایین  و

 هان؟  کیه  نویان  کنم؟ چیکار باید  گفت؟ چی گفت چی: ویوان

 : گفت و نشست مبل روی

  دنبال که همونی دوستشه نویان  بپرس،   دونه دونه باش  آروم

 میگرده پرستار

 : داد ادامه نشست روبروش  که  ویوان

  همین  برای کنن  مراقبت عموشون از  نمیتونن  برادرش   و نویان 

  اونجا  باید   شب 7 تا  صبح 7 ساعت  از.....گردنمی پرستار دنبال

  بازم آشپزی،  مثل بدی،  انجام الزمه که کاری  هر و باشی

 کنی؟  قبول میخوای

 انداخت  باال ابرو  باربد  که گفت ایآره مکث بدون

 کوچیکه  داداش نکنی درست دردسر بهتره پس: باربد
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 : گفت و داد تکون   سری لبخند با

 میدی  نجاتم میای  تو  افتادم دردسر تو اگرم

 ....  ندارم نسبتی   باهات  که من من؟  کی؟: باربد

  درست غذا خودم برای فقط پس : داد ادامه و کرد زمزمه نامردی

 میکنم 

  شیطانی لبخند  برادرش  صدای  شنیدن با و رفت آشپزخونه سمت

  و زد نیشخندی  میمیرم  گشنگی از  دارم نکن   اذیت من  مرگ: زد

 کرد  نگاه  برادرش  به"  داریم املت بازم امشب"  گفتن با

 .... نسوزونش  دیشب مثل میکنم خواهش: باربد

 .....  هست حواسم باشه  باشه:  گفت و چرخوند کاسه تو چشم

 

 

"  بخوابم  میرم" گفتن  با  و رفت اتاقش سمت شام، خوردن از بعد

 شد  دور باربد از

 کرد نگاه   رفتنش مسیر به  و  زد لبخندی

 باشه  خوبی  روز  ویوان برای   فردا بود امیدوار



 کنه درست دردسر خودش برای ترسیدمی طرفی از

  تونستنمی شدمی عصبانی  که زمانی اما  نبود  منطقی بی پسر

 کنه  کنترل تیزشو   و تند زبون  و خودش

 رفت  اتاقش داخل و  شد بلند

  که ویوان و  خودش ی  نفره دو عکس به  و  کشید دراز تخت روی

 کرد  نگاه بود،  میز روی

  و غم  اینکه بدون  بودن شاد دل ته  از  دو هر که عکسی آخرین

 باشن   داشته ای غصه

 کنن  فکر  کردن کار به  اینکه  بدون

 ..... داشتن  راحتی زندگی چه

 بود   مادرش دلتنگ طرفی از

 بود  متنفر مادرش از  دیگه طرفی از و

  از خارج به  و کرد رها پسراشو  همسرش مرگ از  بعد که زنی

 کرد سفر کشور

  ویوان و  کاراین که فرستاد پولی  براشون  سال چند گذشت از بعد

 نداد پول و  اون از  استفاده اجازه  و کرد عصبانی

 هر از ذهنشو کرد سعی  و داد تکون   طرف دو به  رو سرش

 کنه  خالی فکری

 .... بست چشماشو و کشید خودش روی  رو  پتو
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  برادرش برای  دستی و  گذاشت دهنش داخل رو لقمه  آخرین

   رفت بیرون  خانه از  و داد تکون 

  به  ایضربه نمیدونه،  کارشو محل آدرس اومد یادش  که وقتی

 داد  فشار درو زنگ و زد  پیشونیش

 گرفت سمتش رو کاغذی  خنده با باربد و  شد باز در

 بپرسه  کارشو محل آدرس رفته یادش  ویوان که بود فهمیده انگار 

 ..... ویوان نکن   عجله  آدرس، اینم  بیا: باربد

 .... گرفت فاصله ازش  سرعت به  و  گفت ایباشه

  بیست  روی   پیاده با  تونستمی و بود  نزدیک تقریبا  نویان  خانه

 بره  اونجا  به  ایدقیقه

  به  شد، مطمئن بودنش درست از  وقتی و  خوند رو  آدرس دوباره

 کرد نگاه   روبروش رنگی آبی در

 شد  باز  تیکی صدای  با  در بعد،  ثانیه چند و  داد فشار درو زنگ

 گذاشت   داخل به قدم و داد قورت دهنشو آب



  و گذشت کوچیک ی حوضچه و  رنگارنگ های گلدون  کنار از

 ایستاد  رسید، ها  پله  به که وقتی

 عقب قدمی نامحسوس اومد، بیرون  خونه  از که پسری  دیدن  با

 کرد  سالمی و رفت

 ...... تو  بیا وایسادی  چرا چطوره؟ حالت سالم_ 

  و کرد زمزمه ممنونمی خودمونیش، و صمیمی لحن از متعجب

 رفت  خونه داخل

  به  باید  میام االن  منم بشین، لطفا :  گفت و کرد نگاه   ویوان به

 بزنم  سر عموم

 نشست  مبل روی و داد تکون  سری

 نشست ویوان  روبروی و برگشت  پسر دقیقه،  چند از بعد

  گفته بهت  کار راجب کنم فکر عرشیا،  دوست هستم نویان  من_ 

 باشه

  کارمو باید.....گفته رو کار شرایط زدم، حرف  باهاش  بله: ویوان

 کنم؟  شروع  االن از

 ..... عموم پیش بریم   بیا  آره،: گفت و داد تکون  سری

  رفت اتاق  سمت نویان  سر پشت و  شد بلند

  بود،  کشیده دراز تخت روی  که مردی دیدن با  و رفتن  اتاق داخل

 کرد  سالمی

 داد  تکون سری و دوخت چشم پسرک   به و  کرد بلند سرشو

 ..... گرفت مغرور مرد از  نگاه  و انداخت باال  ابرو



 معرفی بهت  یکیو میخوام رسول، عمو: گفت و کرد ایسرفه 

 ... کنم

 چیه؟  اسمت: کرد زمزمه لب  زیر و چرخوند ویوان سمت سرشو

 .... ویوان: گفت و گزید لب
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 : گفت و داد تکون  سری

  ازت  بعد به  امروز  از ،ویوان   اسمش پسر  آقا این  رسول عمو

 میکنه  مراقبت

 دوخت چشم ویوان به و کرد اخمی

  آلود اخم نگاه   با  و بود افتاده جوش و  جنب به  استرس  از  قلبش

 کشید نویان پشت خودشو نامحسوس رسول،

 نیست   پرستار  به  نیازی کنم مراقبت خودم از  میتونم من: رسول

 :گفت و  کرد مخالفت قبل، دفعات خالف بر

  و  شرکت میریم شب تا  صبح  از نریمان   و من رسول، عمو

 کنه  مراقبت  ازتون تا باشه  نفر  یه  الزمه باشیم،  پیشتون  نمیتونیم

  میخوام بیرون برین "   گفتن با  و داد تکون   سری ناچار به

 گرفت ویوان و نویان  از  نگاه"  کنم استراحت



  بدو"  گفتن  با  و  چرخید ویوان سمت سرعت به  و  زد ریزی لبخند

 دوخت چشم ویوان به"  نکرده  ناکارمون  تا بیرون   بریم

 رفت بیرون  اتاق از و گرفت شوخنده جلوی

 دوخت  چشم نویان  به  شد بسته  که اتاق  در

  و  سرد و خشک یکم رسول عمو میخوام، معذرت من : نویان 

 مغروره 

  نشون  رو کمی ذره و  چسبوند هم به  شواشاره و  شصت انگشت

 بود   یخ کوه المصب  یکم؟ :  گفت خودش با  ویوان  که داد

 کنم؟  چیکار  باید   االن  من نیست،  مشکلی: ویوان

 : گفت و  کشید موهاش به دستی

  نمک  کم کن، درست غذا ناهار برای   لطفا شرکت، میرم  االن من

 بری   میتونی شب 7 ساعت.....باشه

  آشپزخونه سمت خواست نویان،  رفتن از بعد  و داد تکون  سری

 رسید گوشش به  رسول صدای  که بره

 اینجا   بیا ویوان : رسول

 رفت اتاق  داخل و داد قورت هزارم بار  برای  دهنشو آب

 دارین؟  الزم چیزی : ویوان

 جون پسر اینجا  بشین: گفت و داد تکون  سری

 کرد  نگاش منتظر و کرد اشاره  میز کنار  صندلی به

 کرد  نگاه رسول به  منتظر  و نشست صندلی روی



  سفید چشم پسره  اون اگه  کنی، کار اینجا  نیست الزم: رسول

  نویان  برای بری،خودم اینجا از  بهتره کرده، مجبورت عرشیا

 میدم  توضیح
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 :گفت و شد گرد چشماش

 نکرده مجبور منو هم کسی اینجا، اومدم خودم خواست با  من

 جوون  دارم شک بهت: گفت و  کرد نگاه  ویوان به  مشکوک

 برسم کارم به  برم بدین   اجازه اگه:.....ویوان

  روی" هست بهت حواسم  ولی برو " گفتن  با   و داد تکون  سری

 کشید دراز تخت

 گذاشت آشپزخونه داخل به  پا  و رفت بیرون   اتاق از

 کرد؟می درست غذایی چه  باید حاال

 بود؟  نگفته   بهش  نویان چرا

 بپزه  قیمه خورش  و برنج بهتره  گفت خودش با و کرد فکر کمی

 اورد  بیرون رو گوشت بسته و  رفت فریزر یخچال سمت پس

 



 ~~~~~~~ 

 

 نویان؟  چیشده: گفت و کرد بلند  سر برادرش،  صدای  با

 کرد نگاه نریمان  به  و انداخت مبل روی خودشو

 کردم پیدا   پرستار رسول عمو برای :  نویان 

 : پرسید  و انداخت باال  ابرو

 میبره؟  در به  سالم جون رسول عمو کارای  و حرفا از  نظرت به

 : گفت و  زد لبخندی

  فقط بود،  خوبی پسر اومد، خوشم یکی  این از  آره، نظرم به

 باشه  نگفته  بهش  چیزی رسول عمو امیدوارم

 نکن  شک  میکنه، فرار دیگه هفته یه تا   اینم: نریمان 

 رفت نریمان  سمت و  شد بلند

 هست؟   نیست، پرونده تو  که  مشکلی: نویان 

  صبح  از بنداز،   نگاه  یه  بیا نکنم،  فکر نه : گفت و داد تکون  سری

 میکنه  درد سرم

  خوردی؟ قرص: پرسید بود پرونده داخل سرش که همونطور

 برات؟   بیارن دمنوش  بگم

 میشه  بد حالم  نیار  اسمشو خوردم، قرص: نریمان 

 : گفت و گذاشت میز  روی رو پرونده



  داریم همش شدم خسته مسافرت؟ بریم رسول عمو با   چیه نظرت

 کنیممی کار
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 : گفت و انداخت باال  ابرو

  که هم ما نمیاد، خوشش مسافرت از  رسول عمو که میدونی

  زنیممی حرف  راجبش بعدا..... بیرون  بریم عمو  بدون  نمیتونیم

 نویان 

 : پرسید و کرد فکر کمی

  باشه،  نیورده  مچه بچه عرشیا این   سالشه؟ چند پسره  این راستی

 حساسه  مقابلش طرف رفتار رو رسول عمو که میدونی

 :  گفت و داد تکون  سری

  برخورد خوب رسول عمو باشه،  سالش 21 یا 20 خوردمی بهش

 باهاش  کرد

  نسبتا رفتارش : کنه اصالح  حرفشو شد باعث  نریمان خیره  نگاه

 بود خوب

 : گفت و  زد پوزخندی



  بیرون  رو  بیچاره  پسره االن  تا  امیدوارم بگی،  دروغ نمیخواد

 باشه   ننداخته

 .... باشه ترسویی آدم  نمیخوره ویوان  به:  نویان 

 .... گفتی؟  چی: پرسید و  داد تکون سر متعجب

 باشه  ترسویی آدم نمیخوره  ویوان به  گفتم: نویان 

  و سرکش پسر همون  ویوان،  که دادمی دلداری خودش به

 نیست بود، کرده برخورد بهش  شهر تو که گستاخی

 ... داداش خونه  میرم من : نویان 

 : گفت و  رفت بهش ایغره چشم

  بررسیشون باید که هست پرونده کلی اتاقت، تو  برو  و نکن  فرار

 کنی

 .... داداش اما:  نویان 

 برس   کارت به  باش  زود نویان،  نداره  اگر و اما : نریمان 

 رفت بیرون  اتاق   از و  گفت ایباشه

 بود  همینجوری همیشه

  سرد و خشک شدت به غریبه  افراد با  و کار محل تو  رفتارش

 بود

 !رسول مثل درست

 کردمی رفتار  مالیمت با  عموش  و برادرش   با  تنها

 افتاد  سرکش  پسر اون  یاد



 گرفت می فاکتور بدشو  رفتار اگه

 ... بود بانمکی   پسر بگه   تونستمی 
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  کارت به  برو  نویان : گفت و کشید هوفی در،  شدن باز  صدای  با

 ..... برس

  چیکار  اینجا  تو:  داد ادامه و کرد اخمی ، پسر عموش  دیدن با  اما

 میکنی؟ 

 .... رفته؟ یادت منه، شرکت اینجا : گفت و  زد نیشخندی

 ایستاد  فرشید روبروی و  برد شلوارش جیب داخل دست

 .... رسول   عمو مال نیست،  تو  مال اینجا: نریمان 

  چی همه بمیره پیری  اون....میرسه خودم به  که آخرش: فرشید

 میرسه من به

 : غرید و گرفت لباسشو یقه

  دستم از  که روزایی اون  برای  دلت کنم فکر فرشید، شو خفه

   نه؟   مگه شده، تنگ میخوردی کتک



 کشید عقب  خودشو و زد کنار  رو  نریمان دست

 زد  پوزخندی  رنگش ایقهوه چشمای توی ترس  دیدن  با

 ..... نزار اینجا پاتو   دیگه بیرون، برو  گمشو: نریمان 

  پسر  برمیگردم  من: گفت و انداخت نریمان   پای  تا سر به  نگاهی

 زود  خیلی اونم....عمو

 رفت بیرون  اتاق از  و زد  پوزخندی آخر در

 نشست صندلی روی و کشید هوفی

 کرد؟ می چیکار باید

 دونستنمی

 کنه استراحت و  بره  خونه به  بود  بهتر

 رفت بیرون   اتاق  از  و برداشت رو گوشی و کت

  خونه، میرم  من نویان :  گفت و  رفت سمتش نویان،  دیدن  با

 شه با  اینجا به حواست

 ....  هست حواسم  داداش باشه: گفت و داد تکون  سری

 رفت بیرون  شرکت از و گرفت فاصله  ازش

 کرد حرکت خونه سمت و  شد ماشین سوار

 بگه   عموش به  چیزی فرشید برگشتن راجب تونستنمی

 نشه  پیداش  دیگه که  بود امیدوار

 شد  پیاده  ماشین از و  رسید خونه به ساعت  نیم از بعد

 رفت داخل و  کرد باز درو



  ماهی به  نگاهی  و ایستاد حوضچه کنار داشت، که عادتی  طبق

 انداخت قرمز های

 رفت خونه داخل و  زد محوی لبخند

  آشپزخونه  داخل که بود پسری  خورد، چشمش به که  چیزی اولین 

 . بود ها ظرف شستن مشغول
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  بود  کنجکاو راجبش اما بره،  اتاق داخل بهش  توجه بدون خواست

  رو کاری همچین سن  این  تو  چرا که بدونه  خواستمی دلش و

 کرده  قبول

 ... بزنه  حدس رو  چیزایی یه  تونستمی البته 

  تو:  گفت شد، نزدیک  پسر  به  که وقتی و رفت آشپزخونه سمت

 درسته؟  باشی عموم پرستار   باید

 بود پرسیده ایمسخره  سوال دونستمی  خودشم

 نبود خونه  تو کسی پسر  اون  و رسولش عمو از  غیر

  شروع نمیشه، کالم هم غریبه افراد با   زیاد که کسی برای  اما

 . سخته کمی بحث یک



  برنگشته،  سمتش حتی و نداده  نشون  العملی عکس  دید وقتی

  هندزفری به چشمش که بگه  بهش چیزی خواست و کرد اخمی

 خورد  گوشش داخل

  که زد ش شونه به محکمی نسبتا  ضربه  و  شد تر شدید اخمش

 گرفت نریمان  سمت رو کفی و  خیس چاقوی و کشید دادی پسر

 .  کردنمی نگاه  هم به  بهت  با دو هر

 .... نبود هیچکدومشون برای   خوبی روز امروز

 بود  برگشته  عموش پسر  که نریمانی  برای نه

  بود،  نمک کم که غذایی  بخاطر  رسول عمو که ویوانی برای نه

 زد غر  جونش  به

 ! تو؟ :  گفت و فرستاد  بدش شانس  به  لعنتی  لب زیر

 بله؟ : گفت و  کشید گوشش از رو هندزفری

 ایستاد   نریمان روبروی  بود  دستش که چاقویی همون با خونسرد

  برسی، کارت به  بهتره: گفت  و انداخت نگاهی پاش   تا  سر به

 اتاقم بیا بعدش

 رفت اتاقش سمت و  رفت بهش ایغره چشم

 زد  سرش به محکمی  ضربه  شد، خارج که  دیدش نقطه  از

  بود  نگفته  دیوث عرشیای اون چرا کابوسه،  یه  این خدایا : ویوان

؟  برادر پسره  این  نویان 

 ..... داد ادامه ها  ظرف شستن به  و  زد کنار فکراشو



  اتاق  سمت و کرد خشک حوله با  دستاشو و شد تموم که کارش

 زد در به  ای تقه  و رفت بداخالق پسر  اون

 شد  خیره پسر  اون به  اخم با  و  رفت اتاق داخل" تو  بیا"  شنیدن با

 کنی؟  کار اینجا  گفت بهت  کی: پرسید و گذاشت کنار  کتابشو

 : گفت و شد بیشتر  اخمش

  برای  گفت که خواستم  کمک عرشیا، برادرتون دوست از

 دارین  نیاز  پرستار  به  عموتون

 کیه؟  عرشیا  عرشیا؟ : نریمان 

 .... دیگه  برادرتون دوست: گفت و انداخت باال  ابرو

 بود؟  نزده  جدیدش دوست از حرفی نویان چرا

 ..... خونه  بری میتونی: گفت و  کشید موهاش به دستی

 .... رفت بیرون   اتاق  از حرف  بی  و داد تکون  سری
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 موند  منتظر  و فشرد رو  در زنگ رسید، که خونه  به

  زد پخی  برادرش  دیدن با  باربد و شد باز   در ثانیه  چند از بعد

 شد پهن  زمین  رو و  خنده زیر



  بیرون،  بزنه کاسه از بود نزدیک   که هایی چشم با و متعجب

 .... روانی؟ مرگته  چه: پرسید

  به  نگاه یه : گفت و کرد  پاک  رو چکید  چشمش از که اشکی

 بنداز  سرت

 ..... رفت اتاقش سمت و  بست درو و  رفت خونه داخل اخم با

:  گفت و زد پیشونیش  به ایضربه  ایستاد، که آینه  رویروبه

 !..... کوفتیه؟  چه این  فاااک

 متعجب های نگاه دلیل حاال و بود  کفی و خیس  موهاش نصف 

 فهمیدمی رو مردم

  اینجوری موهات که کردیمی چیکار  خونه  اون تو  دقیقا: باربد

 شده؟

 کرد  تعریف رو ماجرا  تمام و  رفت بهش ایغره چشم

  تا   خونه تو  یهوییش   دیدن و  شهر تو پسر  اون  با  برخوردش از

 موهاش به  خیسش و  کفی دستای زدن

  بیا بعدش ....بگیر  دوش  برو: گفت و  زد ویوان  شونه به  ای ضربه

 بخوریم شام

 کردی؟ درست غذا  تو:  پرسید  و انداخت باال  ابرو

  به  میدی املت همش  باشه تو  دست اگه....آره: باربد

 ..... خوردمون

 .... رفت حمام داخل و چرخوند کاسه تو چشم

  لباساشو و کرد خشک حوله با  تنشو  ای،  دقیقه  بیست  دوش از بعد

 پوشید



  پیچید، بینیش   زیر که  فسنجون بوی  و رفت بیرون   اتاق از

 اومد  لبش به  لبخندی

  سر بهش  وقته  خیلی گرفتی، یاد  جون مامان  از همینو : ویوان

 نزدیم

 نشست  صندلی روی و داد تکون  سری

 درصده  یک  زیر موندنمون زنده احتمال  اونجا، بریم  اگه: باربد

 : گفت و زد کجی لبخند

 بده  آشتی دخترش با  رو  ما  نخواد باز  امیدوارم خوبه، که  این

  به"  نمیشی آدم تو "  گفتن از  بعد و  داد تکون  تاسف  به سری

 ...... داد ادامه غذاش خوردن
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 گذاشت  سینک داخل و کرد جمع رو ظرفا

 .... خستم خیلی من..... ش دادا تو  با ظرفا شستن : ویوان

 .... کن استراحت برو  باشه:  گفت و  زد لبخندی

  آشپزخونه  از و کرد زمزمه بخیری  شب و کشید ایخمیازه

 رفت بیرون 



 کرد  پرت تخت  رو خودشو و رفت اتاقش داخل

 .... برد خوابش  پسر، اون و فردا به  فکر  با و بست چشماشو

 

 ~~~~~~~ 

 

  بهم دوستت اون  راجب چرا : گفت نویان  به رو و کرد اخمی

 نگفتی؟ 

  یادم  بخدا داداش، ببخشید: گفت و انداخت پایین سرشو شرمنده

 بود  رفته

 ندیدی؟   رو فرشید امروز تو.....نویان  نشه  تکرار دیگه : نریمان 

 برگشته؟   مگه: پرسید متعجب

 مگه؟  ندیدیش  شرکت، اومد  امروز: گفت و داد تکون  سری

  از رفتم داشت مشکل ها پرونده  از یکی  بودم،  اتاق تو  من : نویان 

 دیدم  رو تو  که بپرسم صابری 

 نمیگی؟  رسول  عمو یه : داد ادامه و کرد فکر کمی

  نباید گفته  دکتر وضعیتشو،  میدونی که تو  نویان،  نمیدونم:  نریمان 

 . کنه تحمل نمیتونه  قلبش بشه وارد  بهش  هیجان و  استرس

 : داد ادامه و چرخوند کاسه تو چشم

  دیدی  حاال تا تو  نمیاد،  خوشش فرشید از عمو  که میدونی و

 بگیره؟  عمو از  خبری سال چند  این تو فرشید

 : گفت و  انداخت باال  شونه



 کنه  پر بانکیشو  حساب اومده شده تموم  پوالش  احتماال.....نه خب

  منم: کرد نگاهش   ترسیده و پرید  باال  هاش شونه عموش  صدای  با

 کنم  پول  پر    حسابشو نیست قرار

 ...... من  رسول عمو: نریمان 

 : گفت و  اورد باال دستشو

 برمیگرده   فرشید میدونستم من  نریمان،  بدی  توضیح نیست الزم

 کجا؟  از : نریمان 

 :گفت رفت،می آشپزخونه داخل که همونطور

  وصیت بدونه  خواسته بود، گرفته  تماس  وکیلم به  اومدنش قبل

 .... نه  یا کردم تنظیم  نامه
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 رفت اتاقش داخل حرف  بدون و  داد تکون  سری اخم با

 گرفت؟نمی  خبر ازش  حتی و کردنمی  فکر پدرش  به فرشید چرا

 بود؟  مهم براش ثروت  و  پول انقدر

 بست چشماشو و  کشید دراز تخت روی

 گرفت شکل ذهنش  توی  ویوان چهره



 خندید  ناخواسته

 بود  ایبامزه  پسر  زشتش، اخالق و  رفتار از جدا

 داشت تیزی  و تند زبون  اما

 نگفت پسر  اون از چیزی  رسول عمو که بود تعجب در

 بود  کرده اعتماد ویوان به  واقعا شاید

 کنه  ثابت خودشو تا  بده فرصتی بهش میخواست شایدم یا

  از  غریبش  عجیب های فکر تا   داد تکون سرشو و کشید هوفی

 ... بشن خارج ذهنش

  بمونه  شرکت تو  وقت دیر تا  باید فردا و  بود اومده خونه  به زود

 کنه  بررسی  رو ها  پرونده و

 بگیره کمک نویان  از  میتونست شایدم

 .....  بده  بیشتری حقوق  بهش  باید  صورت،  اون در که

 

 ~~~~~~~ 

 

  شد، مطمئن عموش  نبودن  بیدار   از که  وقتی و کرد باز  اتاق  در

 رفت  اتاقش سمت و  بست آروم درو

 کنه عذرخواهی  ویوان از  باید رفتنش  از قبل فردا

 . زده ویوان  به بدی های  حرف برادرش  که  بود مطمئن

 ..... بست چشماشو و  کشید دراز تخت روی



 

 

  به  و کرد باز چشماشو پیچید،  گوشش تو  که صدایی و  سر با

 کرد نگاه  ساعت

  از  نویان  شد باعث  و میداد نشون  رو 6:30 ساعت، های  عقربه

 کنه  پرت  زمین به  و ساعت حرص،

 کنه  پیدا   رو صدا منبع تا  رفت بیرون  اتاق   از و  شد بلند

  به و شد گرد چشماش زد،می داد ویوان سر  که نریمانی دیدن  با

 رفت سمتشون سرعت

 داداش؟  میکنی  چیکار : گفت و گذاشت ش  شونه روی دست
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 کرده؟؟؟؟  چیکار لباسم  با  نمیبینی:  نریمان 

 شد  نریمان لباس  خیسی متوجه تازه

 چیشده؟ : نویان 

 ... لباسم رو ریخته چای:  گفت و رفت ویوان  به ایغره چشم

 .... نبود  عمدی: ویوان



 کنه  طرفداری  ازش شاید  تا  کرد نگاه  نویان  به  ناراحتی  با

 بود  ریخته  نریمان   لباس روی رو  چای و  بود شده پرت حواسش

 چخبرتونه؟  کنین؟می   صدا  و سر  چرا صبحی سر: رسول

 : زدن  حرف به کرد  شروع نفر دو اون  از  زودتر ویولن

  ایشون  اما  نریمان،  آقا رو ریختم  و چای اشتباهی من رسول آقا

 کردم اینکارو  عمد  از میکنه  فکر

 :گفت نفرشون سه هر به  رو و کرد اخم

  از  کنین؟می بحث و جر کوچیکی  این به  موضوع یه واسه

 کشین؟ نمی  خجالت سنتون

 بیگناهم من  اینا، با  نبند  جمع منو  رسول عمو عع:  نویان 

 : گفت و  رفت نویان  به ایغره چشم

  نگاشون  و وایسی بز  عین  اینکه نه  بچه، میگرفتی  جلوشونو  باید

 کنی

 انداخت  پایین   سرشو و گزید لب

  دلش و شده قرمز خنده فشار از  صورتش  بود مطمئن

 بشنوه حرف دوباره خواستنمی

  هم تو  ویوان  شرکت، برین   باشین  زود نویان،  و نریمان :  رسول 

 برس   کارت به

 .... رفت آشپزخونه سمت و کرد زمزمه چشمی

  با  و انداخت صندلی  روی خودشو نویان،  و  نریمان رفتن  از بعد

 :گفت خودش



 دادم به  خدا شده، شکسته من سر ها کوزه کاسه همه امروز

 .... برسه

 بچه؟  خودت با  میگی چی: رسول 

 شد بلند کرده هول و کشید هینی

 بخدا  هیچی...ه: ویوان

 :  گفت و داد تکون  سری

  به  خونه، بری  میتونی....بدی انجام کاری  نیست الزم امروز

 فرستادمت زود میگم  نویان 

  انجام باشه  کاری...رسول آقا نیست الزم: گفت و کرد اخمی

 .... میدم
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 سالته؟  چند  تو:  پرسید  و انداخت باال  ابرو

 میپرسین؟  چرا: ویوان

 شد  خم پسرک  صورت روی و  برد شلوارش جیب داخل دست

 سالته؟  چند نمیدن،   جواب سوال با سوالو: رسول

 .... سالمه 22: گفت وار زمزمه



 کنی؟  کار داری دانشگاه، و  درس جای  به چرا: رسول

  آرزوهاش  از  مجبوره وقتا گاهی آدم: گفت و انداخت پایین سرشو

 .... بگذره

 کشیدن حصار ذهنش  و قلب دور بد احساسات  

 رفت بیرون  خونه از و گذشت رسول  کنار از

 نشست  کنارش و رفت حوضچه سمت

 ..... اومدمی یادش  که جایی  تا

 بود  خوب خیلی زندگیشون بود  کنارشون پدرش که وقتی

 ناراحتی   نه  و بود  غمی نه

 کنه  ناراحتشون نمیتونست  کسی و بودن شاد

 پدرش   مرگ از  بعد اما

 شد  عوض چی همه

 .... عصبی و  نامهربان زن  به  شد تبدیل  مهربونش مادر

  و نکرد  باربد و  ویوان گفتنای  مامان مامان  و ها گریه  به توجهی

 گذاشت تنهاشون

 بود  متنفر  زن اون  از

 خواست نمی  اون از چیزی  هیچ

 کنن  زندگی آرامش تو  باربد و خودش میخواست فقط

 .... بچه فکری  تو: رسول

 .... نیستم بچه  من: گفت و  کرد بلند سرشو



 بپرسم؟  سوال  یه  میشه: داد ادامه و کرد فکر کمی

 ... میتونی  آره : گفت و  کشید موهاش به دستی

 سالتونه؟  چند: ویوان

 .... سالمه 50: گفت و انداخت باال  ابرو

 کرد نگاه مرد به  ناباور 

 ..... چرا پس.....پس: ویوان

 .... خورد حرفشو و دوخت چشم مرد سفید های  مو به

؟ چرا: رسول  .... شدم پیر  زود  سفید 

 : گفت و گرفت فاصله ویوان از

  گفت چیزی  اگه نویان  کن، درست ماکارونی امروز شو،  بلند

 میدم جوابشو خودم

 ..... آخه  اما: ویوان

  کاری همون نداریم،   اما و ولی : گفت و  رفت بهش ایغره چشم

 بکن   و گفتم که
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 رفت خونه داخل سرش  پشت و کرد زمزمه چشمی ناچار به



 

 ~~~~~~~~~~~ 

 

  بلند تخت  روی از و گذاشت  کنار رو گوشی در، زنگ صدای  با

 شد 

 کرد  باز درو و رفت در سمت

 میکنی؟  چیکار  اینجا....کیاشا: کرد زمزمه متعجب

  و  پسرک  نگرانی  با و دوخت چشم اشکش از  خیس صورت  به

 برد خونه داخل

 زد موهاش  به ای  بوسه  و کشید چشماش زیر دستی

  چیزی عرشیا  کرده؟ اذیتت کسی بگردم؟  دورت چیشده: باربد

 گفته؟  بهت

 داد تکون   طرف  دو  به سرشو و کرد هقی هق

 موخوام بغل.. ب...ددی: گفت و  انداخت باربد گردن دور دستشو

 کرد بلند  آغوشش تو رو  پسرک  و برد  باسنش زیر دست

 کرد نوازش  رو  کیاشا موهای  و نشست مبل روی

 فرفری؟ چیشده بگی نمیخوای : باربد

  چنگ  به کرد شروع و گرفت شدت شگریه انتظارش برخالف

 .... موهاش زدن

  پسرک  هایتقال  به توجهی و  کرد بغلش محکم و گرفت دستاشو

 نکرد



  باربد گوش  به  ریزش هق  هق  صدای  تنها و گرفت آروم کم کم

 میرسید

 .... کیاشا؟ : گفت و کرد نوازش  گونشو

 کرد بلند سرشو و  مالید شوچشما 

 ..... ددی بله:  کیاشا

 چیشده؟  بگی نمیخوای : باربد

 : گفت و شد آویزون لباش 

 .... میکنن ممسخره  همش....ندارم  دوس موهامو دیگه

 نگفت  چیزی  و نشست شچهره روی اخمی

  همش رستوران  کارکنان از یکی بودم،  که رستوران تو:  کیاشا

 ..... اینجا  اومدم منم  بهش، نگفت  چیزی عرشیا  کرد،می  ممسخره 

 کرد سکوت و  انداخت پایین سرشو ترسیده  ددیش اخم دیدن  با

 رسممی  مرد  اون و داداشت حساب به  بعدا: باربد

 :داد ادامه  و  کرد بلند سرشو و گرفت شوچونه

 بزنی  دست موهات به  نبینم دیگه  کیاشا،  تو  اما و

 زشتم؟  من... ددی: پرسید و کرد زمزمه چشمی

 : گفت و بوسید محکم گونشو

  پسری  ترین خوشگل فسقلی، باشه  خودمون بین  میگم چیزی  یه

 .... دیدم عمرم تو که هستی
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 برد  ددیش گردن تو  سرشو و  خندید ریز  ریز

 ... ددی دالم دوست خیلی: اورد لبش   رو لبخند بیبیش  های زمزمه

 شد  بلند  و کرد جاجابه آغوشش  تو  و  پسرک

 عزیزدلم دارم دوست منم: گفت و بوسید محکم  گردنشو

 گذاشت  تخت  روی رو  کیاشا و رفت اتاق داخل

 کشید عمیقی  نفس   و برد  موهاش تو سرشو

 موخوام شوکوالت.....بابایی:  کیاشا

 شد آویزون  لباش  و کرد نگاش  مظلومانه

 بوسید   پیشونیشو  و خندید آروم

 باشه؟   نزن دست چیزی به.... بیارم برات  کن  صبر: باربد

 ..... دوخت چشم ددیش  رفتن به و کرد زمزمه چشمی

  رو  کیاشا و  بیاد ویوان  اگه  کرد فکر  این به  و بست  رو اتاق  در

 .... بگه سواالش جواب در چیزی چه ببینه

 .... کنه چیکار باید دونستنمی

 نبود   آرومی پسر هم کیاشا

 ...  شیطون باطنی و داشت مظلومانه  ظاهری



 .... بود خورده  رو رفتاراش  و کارا گول هم خودش

 رفت  اتاق سمت و برداشت  رو شکالتی

  تاسف  به  سری  روبروش،  صحنه  دیدن و  اتاق در  کردن باز  با

 .... داد تکون 

 بود  خورده رو شیطون کیاشای های  حرف گول هم باز

  سفیدی که دیواری  و  بودن شده ریخته  زمین  روی  که هایی لباس 

  نقاشی  و خطوط  دارای و  بود داده دست از خودشو تمیزی  و

 بود  بچگانه 

 کرد؟ تبدیل  جنگ میدون به  و اتاق  کم زمان این  تو چطور

 بود  برده خودش اتاق به  رو  کیاشا که اورد  شانس

  تا   ویوان های کتک  زیر امشب احتماال  بردمی ویوان اتاق  به اگه

 شدمی بیمارستان راهی و رفتمی مردن مرز

 زد صدا  اسمشو آروم  و رفت اتاق داخل

 ..... کیاشا: باربد

 ... انداخت تنش  به  لرزی ددیش خونسرد لحن

 .... کشید نفس  آروم  و کرد بغل  تر محکم زانوهاشو

  روی دست و کشید هینی ددیش  دیدن و کمد در  شدن باز  با

 گذاشت دهانش

 .... کیاشا بیرون  بیا: گفت و کرد اشاره بیرون  به

 پرید بیرون کمد از و داد قورت دهنشو آب

 نگفت  چیزی  و انداخت پایین سرشو



  دقیقه ده: کرد بلند سرشو و  خورد شدیدی تکون ددیش  صدای  با

 بیام   تا  میکشی دراز تخت  روی شی، لخت داری وقت

 گذاشت تنها   رو کیاشا و رفت بیرون   اتاق از
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 اورد در لباساشو و داد قورت دهنشو آب

 کرد  جمع پاهاشو و  کشید دراز تخت روی

 کرد  نگاه  ددیش به  و نشست  تنش  به  لرزی در،  شدن باز  با

  مظلومیت  با و گزید  لب دید ددیش  دستای  تو  که رو  پالگ  و ترکه

 : گفت ساختگی

 بودم  خوفی پسل که من میاد؟  دلت کنی؟  تنبیهم موخوای ددی

 ریخت؟ هم به  و اتاق کی پس :  پرسید  و انداخت باال  ابرو

 : گفت و شد آویزون لباش 

  نه تُنید  ادب و  شیطون پس.... زد گول منو بود،  شیطونه آقا کار

 .... منو



  آقا حساب به  بعد میرسم تو  حساب به  اول: باربد

 باال   بگیر پاهاتو ..... شیطونه

  به محکمی ضربه  و کرد  بلند  رو ترکه گرفت، باال  که پاهاشو

 زد باسنش 

 .... ددی ببشید  آیییییی: کیاشا

 : گفت و  زد ای  دیگه ضربه

 .... باشه  حواست پس  میکنم، شروع اول  از بدی  تکون  پاهاتو

  که دردی با   اما کنه  منصرف و  ددیش مظلومیت راه از خواست

 داد تکون  خودشو و کشید جیغی پیچید، باسنش  تو

 ..... نموکنم  شیطونی دیگه  آییییی.....ددی ببشید آخخخخ: کیاشا

  و  پیچیدمی رونش و باسن توی   بیشتری درد لحظه  به لحظه

 بود  شده اشک از  پر چشماش

 نوموشه  تکالل  دیگه آخخخخ....ببشید.. ب ....ددی: کیاشا

 .... صاف پاها : گفت التماسش و خواهش  به توجه  بدون

 گرفت تر محکم پاهاشو  و داد تکون   طرف دو به سرشو

 ..... ددی ببشید:  کیاشا

 ..... کیاشا:گفت و کرد اخمی

 گذاشت تخت روی پاهاشو پسرک  و  زد صداش هشدارگونه

  صورتشو اشک  و شکست بغضش  پیچید پاهاش کف  که دردی با

 کرد خیس

 .... ددی میکنه.. دلد....ببشید  آییییی...ددی..د: کیاشا



 کرد  پاک هاشو اشک و گذاشت کنار رو ترکه  ضربه 50 از بعد

 .... شد تموم....خوشگلم نکن گریه  هیششش: باربد

 کرد بلندش   و بوسید پیشونیشو

  گردن از  و کرد هقی هق کرد، برخورد زمین  به  که پاهاش  کف

 شد آویزون ددیش

 .... میکنه..م...دلد: کیاشا

 .... عزیزم  بری  راه  باید :  گفت و  زد موهاش به  ایبوسه

  پاهاش های سلول تک  تک  تو درد و داشتبرمی قدم سختی به

 .... پیچیدمی 

 .... نمیتونم  دیگه : گفت  و انداخت ددیش بغل تو خودشو

  رون  و  باسن  های زخم و خوابوند تخت  روی شکم به  رو  پسرک

 کرد  تمیز سفیدشو
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 بوسید پیشونیشو  و زد کنار موهاشو

 گرفته؟  یاد  چی بیبی: باربد

  گرفته یاد:  گفت ددیش به کردن نگاه   بدون  و شد آویزون لباش 

 ... نزنه دست چیزی  به  اجازه بدون



 .... خوب پسر  آفرین : گفت و بوسید  لباشو

 کرد نگاه   ددیش به  مظلومانه

 شناخت  می خوب رو نگاه   این

 کرد   باز  لباسشو های دکمه و خندید آروم

 گذاشت پاهاش  روی  بالشی  و داد تکیه  تخت تاج به

 زد  کنار موهاشو و گرفت آغوش   در رو کیاشا

 .  زدن  مک به کرد شروع و  چسبوند ددیش  سینه به  لباشو

 بوسید  گونشو و  کرد نوازش موهاشو لبخند با

 .... کمتر زدن مک شدت و شد خمار چشماش

 ... رفته  خواب به دادمی نشون  بلندش   نفسای

 کشید  باال  ش سینه روی تا  رو پتو   و گذاشت تخت روی  رو کیاشا

 رفت بیرون   اتاق از  و برداشت رو گوشی

 گرفت   تماس  عرشیا  با   و نشست مبل روی

 باربد   الو_ 

 .... دراوردی؟ رو  کیاشا  اشک باز .... باربد زهرمار+ 

 .... باربد نبود   بهش حواسم پیشت؟  اومد_ 

  اینکه  نه  دهنشون،  تو میزدی  باید میکردن  ش مسخره که اونجا+ 

 کنی سکوت

 ... میشه ناراحت نمیکردم فکر  سالشه 19 اون_ 

 ... میمونه  پیشم امشب  کنی، توجه  کیاشا به  یکم بهتره + 



 .... باربد ولی_ 

 .... میمونه پیشم  امشب گفتم که همین ....زهرمار+ 

 .... باش   مراقبش باشه،  خب خیلی_ 

 .... فعال+ 

 کشید  صورتش  به دستی  و انداخت مبل روی رو گوشی

 دوخت چشم ویوان به  و کرد  بلند سرشو متعجب در صدای  با

 شده؟ چیزی  اومدی زود  امروز!...ویوان؟ : باربد

  که مهربونه انقد  رئیسم: گفت و رفت برادرش   به ایغره چشم

 .... خونه فرستاد زود منو

  واضح  لطفا ویوان، نفهمیدم: گفت و داد تکون   سرشو گیجی با

 بگو 

 زد موهاش  به چنگی  و کرد پرت مبل روی خودشو

  ناهار  اینکه بعد میکنم، مراقبت ازش  که  همونیه رسول،: ویوان

  سن سال 50 با لعنتی هووففف خونه،  برم گفتش کردم درست

 . جذابه خیلی
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 زدی؟  کراش روش میکنم  حس  چرا: گفت و کرد نگاهش پوکر



 رفت باربد به  ایغره چشم و کرد زمزمه شویی خفه

 ... بکوبه   مبل پشتی  به  سرشو شد باعث باربد خیره  نگاه

  سالش  50 نمیخوره بهش  اصال نکن، نگام   اینجوری: ویوان

 .... جذابه خیلی. باشه

 . شو خفه فقط  ویوان: گفت و زد پیشونیش   به  ای  ضربه

 شد  بلند و کرد زمزمه ای  باشه

  تو  کسی: گفت و چرخوند سرشو متعجب کسی، گریه  صدای  با

 .... میاد گریه صدای  س؟  خونه

  ویوان  متعجب نگاه   به توجه بدون  و  فرستاد خودش به  لعنتی

 .رفت اتاقش داخل

 . رفت سمتش سرعت به   خیسش، صورتش  و  کیاشا دیدن  با

 بوسید سرشو  و گرفت آغوشش  تو لرزونشو جسم

 .... برم قربونت نکن گریه ....عزیزم جونم.....جونم: باربد

  دیدم..د: گفت  و مالید  ددیش  سینه به  صورتشو

 ددی  تلسیدم.. ت....نیستی

 :کرد زمزمه و زد خیسش  چشمای به  ای بوسه

 عزیزم  نکن   گریه میزاشتم، تنهات  نباید ددی، عشق  ببخشید

 .... ددی میاد خوابم:  گفت و انداخت گردنش دور دستشو

 .... بخواب  آروم و ببند  چشماتو....عزیزم  بخواب: باربد

 . بوسید موهاشو و  کشید هاش پهلو  و کمر روی دستشو



  خوابوند تخت روی  رو کیاشا کشید، که بلندشو های  نفس صدای

 . زد پیشونیش به  ای بوسه و

  کوچیکترش برادر و خودش به   لب زیر  ویوان،  دیدن با  و  شد بلند

 .داد فحش

 ..... بیرون   بریم: گفت وار زمزمه

 . رفت اتاقش سمت و  داد تکون  سری گیجی با

 کنه؟  شروع کدوم از دونستنمی و  بود ذهنش  تو سوال کلی

 بود؟  کی پسر  اون

 داشت؟  باربد با   نسبتی چه

 نبود؟  تنش   لباسی چرا

 کیه؟  بچه  اون: گفت و  رفت سمتش باربد،  اومدن با

 : رفت بهش ایغره چشم  و گذاشت ویوان دهان روی دستشو

  رابطه  باهاش  منم و ست، عرشیا  برادر  میگم،  بهت خودم وایسا

 .... دارم

 میدونه؟  برادرش اونوقت: گفت و زد پس   رو باربد دست

  بهم چرا : داد ادامه  ویوان که داد تکون   مثبت نشونه  به سری

 نگفتی؟ 

 . نیومد  پیش فرصتش  فقط....بگم  بهت  میخواستم: باربد

 : گفت و  رفت بهش ایغره چشم

 .... بدونی  نمیخواستم بگو   باربد، بگی دروغ نیست الزم
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  نیست میکنی  فکر  که اینجور: گفت و  کرد نگاه  ویوان به  ناراحت

 .... ویوان

 شد  خارج اتاق  از و رفت برادرش   به ایغره چشم

 کرده؟  پنهون رو موضوع این  که میداد حق باربد   به  باید

 میشد؟  ناراحت  ازش  باید  یا

 دونستنمی

 رفت آشپزخونه داخل

 کردمی  درست غذایی  مهمونشون برای   باید

 .... سالم: کیاشا

 کرد نگاه   پسرک  به و برگشت متعجب

 نبودی؟   خوابیده مگه  چطوره؟ حالت سالم،: ویوان

 ... نبرد خوابم دیگه ممنون، : گفت و خندید زده خجالت

  آبمیوه: گفت و گذاشت میز  روی رو پرتقال آب  حاوی لیوان 

 چیه؟  اسمت....بخور

 برداشت  رو  لیوان و کرد زمزمه ممنونمی



 .... هستم  عرشیا برادر... کیاشائه اسمم: کیاشا

  ویوانم، منم....گفته بهم باربد  میدونم،: گفت و داد تکون  سری

 .... باربد برادر

 گذاشت میز روی رو خالی لیوان  و کرد زمزمه خوشبختمی

 باشه  خوبی پسر  میومد نظر به

 .... زیر  به  سر  و مظلوم و  آروم پسری

  میدون به  رو  خونه دقیقه دو  تو  میتونه پسر  این دونستنمی اما

 کنه  تبدیل جنگ

 بدم؟  سفارش برات  میخوری  چی کیاشا: باربد

خواست  :گفت  ویوان اما  بگه چیزی َ 

 میکنم درست خودم  بدیم،  سفارش بیرون از  نیست الزم

 نشست  صندلی   روی و  زد برقی شچشما 

 میکنی؟  درست پیتزا:  کیاشا

 کنم؟  درست اونم چی؟ الزانیا البته،: گفت و  زد بهش  لبخندی

 داد تکون   مثبت نشونه  به سری

  سنگین  نگاه و شد خیره  میداد انجام که هایی کار و  ویوان به

 نکرد  حس ددیشو

 رفت  بیرون آشپزخونه  از و کشید هوفی
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 ~~~~~~~~~~~ 

 

 .... اینجا  بیاد  ویوان نیست الزم دیگه : نریمان 

 نداده  انجام  اشتباهی  کار چرا؟ آخه: پرسید  و  کرد نگاش متعجب

 .... که

 :گفت و رفت کوچیکترش  برادر  به ایغره چشم

  اینجور از  میدونی رفته؟  اینجا از  گفتی، که زمانی از  زودتر چرا

 .... نویان  نمیاد خوشم آدما

 چرخوند سرشو و گفت آخی  پیچید  گردنش پشت  که دردی با

 .... میگم؟ دروغ مگه میزنی؟ چرا  عمو: نریمان 

 کشید  و گرفت  رو نریمان   گوش بار  این  و کرد اخم

 : گفت ش  برادرزاده  اوخ و آخ  به توجه  بدون

  ویوان خودم متنفرم، کردن قضاوت زود  از من  میدونی هم تو

 ..... فرستادم رو

  ببند، نیشتو  هم تو:  داد ادامه و  رفت خندون  نویان  به ایغره چشم

 شی؟ دچار داداشت سرنوشت به  میخوای



 .... خوردم گوه: گفت و داد قورت دهنشو آب

 کن ول عمو شد  دراز آخخخخ کن، ول عمو: نریمان 

 : گفت و  زد نیشخندی

  انقد رفته کی به  نویان  نمیدونم بچه،  بوده دراز  گوشات بچگی از

 .... شده خوشگل

  بگیر تحویل:  زد نریمان  به چشمکی و  شد باز  بناگوش تا   نیشش

 .... بردن   پی  من جذابیت به همه داداش،

 گشنم کرده؟ درست چی ویوان: گفت و کرد زمزمه شویی خفه

 ..... شده

 ... کنه درست ماکارونی گفتم: رسول

 . رفتند آشپزخونه داخل و  شدند بلند  سرعت به  نویان  و نریمان 

  زمینی  سیب  دیگ ته  سر برادر  دو دعوای به و  زد محوی لبخند

 کرد  نگاه

 .... نویان  بهشون نزن  دست: نریمان 

  جون، نری   نزن  زر: گفت پر  دهان با  و  زد دیگ ته  به گازی

 ببرم   لذت غذام از  بزار

 زد  نویان  رفته وا چهره به  نیشخندی و  کشید دستش از  رو قابلمه

 .... کنممی بزرگ  دارم  بچه  تا  دو....نکنید دعوا  انقد: رسول

 .... عمو عععع:  نویان 

 . رفت اتاقش داخل نویان  و نریمان  حرف  به توجه  بدون
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 .... جون نری میگم: نویان 

  نمیتونی جون،  نری زهرمار: گفت و  رفت بهش ایغره چشم

 بگی؟ کامل اسممو

 انداخت باال ابرو  و  زد نیشخندی

 .... هم دور بشیم جمع اینجا؟  بیاد بگم ویوان  به:  نویان 

  میخوام فقط  من داری؟ حوصله: گفت و چرخوند کاسه تو چشم

 کنم استراحت

 .... شدی گشاد نازنینم،   داداش   آخ:  نویان 

 برداشت  رو چاقو و  زد لبخندی

 ... چشام جلو  از گمشو: نریمان 

  بلند نریمان  خنده صدای  و رفت بیرون  آشپزخونه  از  سرعت به

 شد 

 لرزید دستش تو   که اورد بیرون   جیبش از گوشیشو

 داد فشار رو  سبز آیکون  و کرد اخمی  ناشناس شماره دیدن  با

 ... الو + 

 ... هستم ویوان سالم،_.... 



 ویوان؟  داشتی  کاری+ 

 .... ما  خونه بیاین  امشب  بگم  میخواستم.... چیزه_... 

 !! علت؟؟ چه به + 

 نگفته؟  بهتون رسول عمو_ 

 میگفت؟  باید چیو : پرسید متعجب

  خونه بیاین   شب گفتم منم بود،  رفته سر خونه  تو  حوصلشون_ 

 ... فعال...بیاین هم نویان  و شما. کرد قبول که ما

  میز  روی رو گوشی گیجی با نریمان   و کرد قطع سرعت به

 گذاشت 

 کرد باز   درو و کرد رسول اتاق سمت

 رسول؟  عمو: نریمان 

 بله؟ : رسول

 کرد   نگاه  عموش به  و  نشست تخت روی

  نویان  و  من به  رو میوفته  خونه این   تو  که اتفاقی  هر چرا: نریمان 

 نمیگین؟ 

 .... بگم بهتون   نبود الزم: رسول

 :گفت و  زد پیشونیش به  محکمی ضربه

 . گناهه من مثل مظلومی بنده حق در  ظلم همه این خدایا

  سه دو باش،  نویان مثل یکم بیرون،  برو  گمشو....نریمان : رسول

 ...نمیشه چیزی  باشی  داشته دوست تا
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 . کنم اعتماد کسی به   بخوام سخته خب: گفت ناراحتی  با

 گذاشت  ش شونه  روی دست و  زد لبخندی

  دور بری   دوستات با نمیخوای  نریمان،  نگیر سخت انقدر: رسول

 گذرونی؟  خوش بری  دور؟

 : گفت و  داد تکون سرشو

  بقیه با  میتونه  راحت خیلی میشه، حسودیم نویان  به وقتا گاهی

 . کنه برقرار  ارتباط

  شروع ویوان  با  چرا.....بکن تالشتو  فقط  میتونی، هم تو: رسول

 نمیکنی؟ 

 : گفت و چرخوند کاسه تو چشم

  آخه  میکردم، قبول کله با  شو دوست همسایه  پسر با  میگفتی  اگه

 .... بگیرم فاصله  ازش میکنم سعی همینجوریشم ویوان؟ 

 کشید گوششو و  زد صداش هشدارگونه

 .... ویوان  خونه بریم که شو  آماده برو  حرفا این جای  به: رسول

 .... رفت بیرون  اتاق  از و کرد زمزمه چشمی



 انداخت مبل رو خودشو و کشید هوفی

 .... بگذره   خیر به  امشب امیدوارم:  نویان 

 

 ~~~~~~~~~~~ 

 

  ممنونم: گفت جویدنش از بعد  و زد گازی  پیتزا  برش آخرین به

 بود  خوشمزه خیلی ویوان، 

  درست برات  بیای وقت هر جونت، نوش:  گفت و  زد لبخندی

 . میکنم

 داری؟  دوس رو  آشپزی: کیاشا

  میتونم رو  ها غذا  بیشتر: گفت و داد تکون   مثبت نشونه  به سری

 .... نیست سخت. کنم درست

  یاد زود من  بدی؟  یاد منم  به  میشه: پرسید  و شد آویزون لباش 

 .... میگیرم

 .... میدم یاد بهت  اینجا بیا   خواستی وقت هر: ویوان

 کجاست؟ باربد : پرسید و کرد زمزمه ممنونمی

 .... شده ناراحت نگرفتیم تحویلش :  گفت و  زد نیشخندی

  آشپزخونه  از " پیشش  میرم"  گفتن با  و شد بلند  صندلی  روی از

 رفت بیرون 

 رفت  داخل و  کرد باز  درو رسید که  اتاق به
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  سمتش  آرومی به  بود، کشیده دراز تخت  روی که ددیش دیدن  با

 ... رفت

 کشید  ددیش موهای روی دستشو و  نشست تخت روی

 ... قهلی؟ باهام ددی...تُن نیگام  ددی ددی،: کیاشا

  بغص صدای  شنیدن  با  باربد و  بود مشهود صداش  توی بغض

 کرد  باز چشماشو دارش

 نشوند  پاهاش روی  و پسرک  و  شد بلند

 میکنی؟  گریه چرا بگردم؟  دورت چیشده: باربد

 .... بودم خوفی بجه که من قهلی؟ باهام:  گفت و مالید چشماشو

 : گفت و بوسید پیشونیشو

  استراحت اومدم میکرد درد سرم عزیزم،  نیستم  قهر که من

 .... کنم

 ... واقعنی؟ : کیاشا

 شدی؟ دوست ویوان  با....واقعنی: گفت و خندید

هل بونه......دالم دوسش خعلی....اوهوم: کیاشا  .... م 



  بودی؟   خوبی پسر خوب، هم  خیلی: گفت و کرد نوازش  گونشو

 نکردی؟  که اذیتش 

 .گفت نچی  و داد تکون   طرف دو به سرشو

  آروم قرمزش های  گونه دیدن با و  زد هاش لب  به  سبکی بوسه

 خندید

 ... خوردنی کوچولوی: باربد

 .... کشید  جیغی کیاشا و گرفت لپش  از گازی

 کرد نگاه   ویوان  به  و  رفت عقب شد باز  که اتاق  در

  ازت سال چند ....بکن   رو بچه  مراعات داداش: ویوان

 ... کوچیکتره

 زد نیشخند  ویوان و کرد زمزمه شویی خفه

 .. رسیدن مهمونامون بیرون،  بیاین: ویوان

 زد  لبخندی و کرد نگاه کیاشا  به

 .... کنم آشنات گفتم که آقایی اون با  بریم خان، جوجه بیا : ویوان

 . رفت ویوان  سمت سرعت به  و زد برقی چشماش

 میکنی؟  کار براش  که همونی آقاهه؟  همون: کیاشا

 . گرفت رو کیاشا دست و داد تکون   مثبت نشونه  به سری

 . رفتند بیرون اتاق   از  باربد  برزخی نگاه   به توجه  بدون
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 شد گرد تعجب  از چشماش افتاد، شخص اون  به که چشمش

  چیز اولین  بود، شده پر  تتو  از  که هایی دست و  سفید ریش  و مو

 اومد  کیاشا چشم به  که بود هایی

  ویوان به  و اومد  خودش به شد  وارد ش  شونه به  که ای ضربه   با

 کرد  نگاه

 کنی؟ دیوونه داداشمو میخوای : ویوان

  هاش  برادرزاده و  رسول به بعد،  و داد تکون   طرف دو به سرشو

 کرد  سالم

 درسته؟  باشی عرشیا  برادر   باید  تو  جون، بچه  سالم: نویان 

 :گفت و داد تکون   مثبت نشونه  به سری

  که باشین چیزی همون.... همون  باید  هم شما...برادرشم  بله

 دور دور  میره شباها داداشم

 شدمی بدبخت و کوبید  دهنش روی  محکم دستشو پایان از بعد

  کرد زمزمه

   جون؟ بچه چیه منظورت چیز؟: گفت و خندید متعجب

 گرفت پناه ویوان پشت نامحسوس و کرد سکوت



  زری چه این ناموسا  کیاشا: کرد زمزمه و داد قورت دهنشو آب

 زدی؟  که بود

 میده فحش داداشم خب: گفت  وار زمزمه و  انداخت باال  شونه

 بگم   نتونستم.... بهش

  بیا   جون، پسر:  برداشتند زدن  حرف  از دست رسول صدای  با

 دارم کارت  اینجا

  رسول سمت آروم و خوند  شخود برای ای  فاتحه دلش  تو

 .... رفت

 :گفت رسول ایستاد،  که کنارش

 .... نمیکنم  دعوات بگی،  من  به  میتونی

  گوشش کنار و برد  پایین سرشو و  شد باز  بناگوش تا   نیشش

 کرد زمزمه چیزی

 ... گفت خوب خیلی داداشت: گفت و  خندید رسول حرفش پایان

  بگو عمو؟  چی: پرسید و انداخت چنگ  عموش دست به  نویان 

 گفت  چی

 .... دیوث بزمجه:  گفت و  زد نیشخندی
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 دراورد  جیبش از و گوشی  و زد  لبخند  تنها  انتظارش، برخالف



 کردمی تایپ و کوبیدمی گوشی به  انگشتشو  تند  تند

 . شناختند می رو حاالتش این رسول و  برادرش  تنها

 خوبی؟ ....نویان : پرسید و گذاشت برادرش   شونه روی دستشو

 شد کردن تایپ مشغول دوباره  و  داد تکون سرشو

 کرد نگاه  باربد   به و گرفت برادرش  از  چشم باربد،  صدای  با

 .... اومدین خوش: باربد

 درسته؟  باشی ویوان  برادر باید: گفت و داد تکون  سری رسول

 داد تکون   مثبت نشونه   به  سری و نشست  ویوان کنار

 .... نیستین  هم شبیه اصال: رسول

 کرد نگاه بزرگترش   برادر به چشمی زیر  و داد قورت دهنشو آب

  این  بر  اصرار و حساسه مسئله این  رو باربد  که میدونست خوب

 . دارند شباهت هم به  ویوان و خودش که داره

  زیادی  های  شباهت اتفاقا میکنین، اشتباه: گفت و زد زوری  لبخند

 داریم

 کرد سکوت و زد کجی  لبخند باربد، حرف جواب در رسول

  از بریم   بیا جان  ویوان: گفت و گرفت ویوان  پهلوی  از نیشگونی 

 کنیم  پذیرایی مهمونامون

 کرد زمزمه ای  باشه  و زد ایمسخره لبخند

 افتاد  کیاشا  به  چشمش که شد بلند

 کردمی نگاه هاش تتو   به و کردمی صحبت  رسول با



 .... دیگه  بریم جان  باربد: ویوان

 . رفتند آشپزخونه سمت  و داد تکون   سری مکث کمی از بعد

 بچه؟   به  بودی زده  زل چرا شدی؟  خر باربد: ویوان

 بود؟  گرفته گرم پیری  اون  با  چجوری ندیدی : غرید و کرد اخم

 .... بود  کنجکاو بچه:  گفت و  داد تکون  تاسف  به سری

 داد ویوان  به رو  سینی  و رفت ویوان  به غره چشم

 میام االن  منم بده، رو  اینا گمشو: باربد
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 رفت بیرون  آشپزخونه   از  و گفت ای  باشه

 ::: 

  قشنگه چه موهات: گفت و ریخت هم به  رو کیاشا موهای

 .... پسرجون

 مسخرم موهام بخاطر  نیستن،  قشنگ: گفت و شد آویزون لباش 

 میکنن 



  تو  بزن   یکی کردن اذیتت خیلی اگه.....نکن توجه: رسول

 دهنشون

 گفت ای  باشه و خندید

  از  نامحسوس و داد قورت دهنشو  آب افتاد،  ددیش به که چشمش

 گرفت فاصله رسول

  ویوان و  باربد  به خطاب  و  زد برادرش  به  ای  ضربه نریمان 

 :گفت

  و....ویوان  دعوتت از ممنون....کنیم زحمت رفع دیگه ما خب

 خان  باربد شما همینطور

 رفتند  بیرون خونه  از کوتاه خداحافظی با  و شدند بلند  سه هر

:  پرسید  و رفت کیاشا سمت دید،  رو بارید   برزخی نگاه که  ویوان

 بخوابی؟  من پیش  امشب  میخوای کیاشا

 دوخت  چشم کیاشا به  منتظر و کرد اشاره  باربد به

 ..... میخوام آره  آره: گفت و داد تکون  سری

 ..... نمیدم اجازه  من: باربد

  نیست نیاز   تو  اجازه به:  گفت و رفت باربد به  ای غره چشم

 ... داداش

  داخل باربد های  حرف به  توجه بدون  و گرفت رو کیاشا دست

 رفتند  اتاق 

 ..... ویوان ممنونم: گفت و کشید راحتی نفس

 ریخت هم به  موهاشو و خندید



  کن، جمع حواستو بعد دفعه ولی.....بچه نداشت  قابلتو: ویوان

 .... حساسه زیادی باربد

 : گفت و داد تکون  سری

 ببینیم؟   فیلم میشه نمیاد،  خوابم من  میگم....حساسه خیلی

 .... بیارم تاپ لپ  برم منم  تخت، رو  بشین: ویوان

 کرد  نگاه ویوان  به  منتظر  و انداخت تخت رو خودشو
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 بیارم؟  پفک  میخوای : ویوان

  انتخاب من  فیلمو میشه: گفت و داد تکون   مثبت نشونه  به سری

 کنم؟

 .... نباشه ترسناک فیلم فقط....میتونی آره: ویوان

 کرد زمزمه ای  شهبا و خندید

 کرد  انتخاب را" 5 تاکسی" فیلم  دقایقی از بعد

 کردی؟ انتخاب فیلمو.....اومدم من خب: ویوان

 .... کرد پلی  فیلمو و  گفت ای آره



 ::: 

  کیاشا و ویوان های خنده  صدای  به  و  چسبوند در به گوششو

 داد می گوش

  چرا  نیستم؟ اونجا  من  چرا: کرد زمزمه لب زیر  و  فرستاد لعنتی

 ندادن؟   راه منو

  کیاشا  به  که هایی نگاه و قبل ساعت چند در رفتارش یادآوری  با

  تقصیر: گفت  و زد  پیشونیش  به  ای  ضربه داشت،

 ترسید  بچم کردم نگاش یجوری ....خودمه

 فرستاد خودش به  لعنتی دوباره و کشید صورتش   به دستی

 کرد نگاه شیطونش  بیبی  به و  چرخوند سرشو در صدای  با

 .... ددی: کیاشا

 کرد  حلقه پسرک  دور دستاشو  و کشید دستشو و  زد لبخندی

 .... میگذرونی؟  خوش ددی بدون  ددی، جون: باربد

 داد  تکون  سری شیطنت با و خندید

 گرفت ش گونه از گازی  و بوسید محکم لباشو

 میترکونن  الو  دارن عشقمون  مرغای که میبینم  به  به : ویوان

 شده؟ حسودیت چیه : گفت و  رفت بهش ایغره چشم

 .... برسم فیلمم ادامه به  برم  من آخ.....جورم چه: ویوان

  میریم  هم کیاشا و من ....برو  شهبا:  گفت و گرفت رو کیاشا دست

 .... اتاق 

 .... ببینم   فیلم میخوام من  نچ:  کیاشا



 :گفت و  فرستاد اتاقش داخل و  پسرک

 ببینی؟  فیلم ددیت با نداری  دوس  بینیم،می هم با خب

 .... دارم دوس : کیاشا

 داد کیاشا به  تاپشو لپ  و اورد در  تیشرتشو

 .... میام االن  منم....بزار داری دوس فیلمی هر: باربد
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 .... ددی؟ میلی  تُجا:  کیاشا

  نکن شیطونی....بگیرم  دوش  میرم: گفت و  زد بهش  لبخندی

 باشه؟  کیاشا،

 شد فیلم ادامه دیدن مشغول و کرد زمزمه چشمی

 ::: 

  مشکی شلوار تنها  و رفت کمد سمت اومد بیرون که حمام از

 کرد خشک موهاشو حوله  با  و پوشید رنگی

  کیاشا  دیدن  با و رفت تخت سمت موهاش، کردن خشک از بعد

 زد  لبخندی  بود، برده  خوابش که



 گذاشت  میز  روی و  شتبردا رو  تاپ لپ

 گرفت آغوش در بیبیشو و  کشید دراز تخت روی

 کرد نوازش موهاشو و بوسید پیشونیشو

 بمونه  پیشش  کیاشا فردا تا  بود  ای بهانه دنبال

 داره  نگه خودش پیش   رو  کیاشا میتونست هم تهدید با البته 

 بود  راحتی کار  عرشیا ترسوندن

 فرفری مو کوچولوی شی  دور  ازم نمیزارم: گفت وار زمزمه

 .... بست چشماشو و  بوسید آروم  لباشو

 ~~~~~~~~~~~ 

 ای؟  زنده....نویان :  نریمان 

  حبس اتاق تو  خودشو نویان  بودند،  برگشته خونه  به  که وقتی از

 بود  شده خیره  اتاق سقف  به و کرده

 شده؟ چت....خره هوی:  گفت و گرفت بازوش   از نیشگونی 

  بزنم آتیش  رو  عرشیا رستوران اگه:  پرسید  و کرد نگاه  نریمان  به

 میشه؟ چی

 گفتی؟  چی..چ: نریمان 

  بزنم آتیش  رستورانشو اگه میگم: گفت و رفت بهش  ای غره چشم

 میشه؟ چی

 : گفت مکث بدون



  کبودت و سیاه میزنم نویان، کنی کارایی همچین میخوری گوه

 میکنما 

  بیارم،   عرشیا سر این  از بدتر باید نخور،  حرص انقد:  نویان 

 میزاره  لقب  من برا   نمیکشه خجالتم
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 : گفت و کرد زمزمه شویی خفه

  با  برو  فردا کن، بیرون سرت از هم رو  فکرا این   بخواب بگیر 

 بزن  حرف  عرشیا

 بست  چشماشو" ببند درم میری داری" گفتن  با   و داد تکون  سری

 رفت بیرون   اتاق از  و خندید

  و انداخت باال ابرو  بود،  نشسته  مبل روی که  عموش دیدن  با

 رفت سمتش

 بیداری؟  شب وقت این  چیشده....رسول عمو: نریمان 

 : گفت و رفت نریمان  به ایغره چشم

  فکرم بخوابم، شب ده  ساعت باید که  سالم هفت بچه انگار 

 مشغوله 



 عمو؟ کی مشغول  : پرسید شیطنت با  و نشست  کنارش

 .... خدایی بنده  یه: رسول

 ... نمیشه باورم  وای عمو؟ واقعا: گفت و خندید متعجب

 باشم؟ عاشق نمیخوره بهم : پرسید و  کرد نثارش  گردنی پس

 ..... گیری معرکه و  پیری سر واال،  نه:  نریمان 

 . پسر نمیشه محسوب پیر   ساله 50 آدم پیرم؟ من: رسول

  چیکار میخوای فرشید با  عمو میگم....حرفیه اینم:  گفت و خندید

   کنی؟

 شرکت؟ اومده دوباره: رسول

 .میخواد سهمشو....آره: گفت و داد تکون  سری

  اینجا بفرستش   اومد دوباره اگه احمق، پسره خورده گوه: رسول

 میرسم  حسابشو خودم

  و شد بلند "  بخیر شب بخوابم، برم  من"  گفتن با  و گفت ای  باشه

 رفت اتاقش سمت

  و برد شلوارش جیب داخل دست شد، مطمئن  که نریمان  رفتن از

 اورد  بیرون  رو عکسی

 ..... میبینمت بزودی:  گفت وار  زمزمه و زد کجی لبخند

 

 ~~~~~~~~~~~ 

 



 کرد باز چشماشو و  کشید ای خمیازه

  دست و زد شیطونی  لبخند بود، خواب همچنان  که ددیش دیدن  با

 گذاشت ددیش سینه  روی

 گرفت دهان  به  سینشو نوک  و شد خم

  سرش  روی که دستی متوجه  حتی و  بود شده غرق خوب حس تو

 نشد  بود نشسته
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 .... بچه کندیش : باربد

 شد  خیره ددیش به و  کرد بلند سرشو

 .... ددی بخیل صبح :  کیاشا

  کی... فرفری مو بخیر هم  تو صبح:  گفت و  بوسید بینیشو   نوک

 شدی؟  بیدار

 .... پیش  دگیگه چند: کیاشا

  باربد  خنده صدای که زد ش سینه نوک به  مکی و شد خم دوباره

 .... شد بلند



 ددی؟ میخندی چال: پرسید  و شد آویزون لباش 

 کرد نوازش موهاشو و  زد لباش  به  ای بوسه

 فرفری؟  جوجه شیرینی انقد چرا: باربد

 ددی؟  دالیم فلفلی جوجه: گفت و شد گرد چشماش

  بیرون پسرک   دهان از آخی که  گرفت ش گونه  از  گازی و خندید

 پرید 

  زیر کیاشا اتاق،  داخل به ویوان  ورود و در  شدن باز  صدای  با

 .  بخنده  ویوان شد باعث و  رفت پتو

 .... بگم  بخیر  صبح اومدم: ویوان

 : گفت و  رفت بهش ایغره چشم

 .... چیه دردت میدونم که من  بگی،  همینو میز سر میتونستی 

  درنیار رو  ها خجالتی ادای کیاشا  هوی....لطفا  شو خفه: ویوان

 ...... کنیم کوفت صبحونه بریم   بیرون بیا 

 پرید پایین  تخت  از  و زد کنار  رو  پتو

  بیرون  اتاق   از ویوان  همراه باربد، متعجب نگاه   به توجه  بدون

 رفت 

ی از : گفت وار  زمزمه و انداخت باال  ابرو   صمیمی  ویوان با  ک 

 .... شده؟

  تکون تاسف  به  سری رسید،  گوشش به  در پشت  از  که صدایی  با

 :داد



  خواستم شاید اصال....داداش رفتی غفلت خواب تو  که وقتی از

 .... بدزدم پسرتو دوست

 شد بلند  تخت  روی از  و گفت شویی خفه

  آشپزخونه  سمت و رفت بیرون اتاق  از  صورتش شستن  از بعد

 رفت 

  چشماش بگیره،   گاز رو کیاشا لپ داشت سعی که ویوان دیدن  با

 کشید خودش سمت رو کیاشا و شد گرد

 ..... ویوان؟ داری  چیکارش: باربد

 .... بگیرم گازش  میخوام: ویوان

 : گفت و  رفت بهش ایغره چشم

  بچگی  تو  که کارایی تمام وگرنه باش   نداشته  کاریش میکنی، غلط

 میگم  میشناسم کی هر  به و  میدادی انجام

 .... نخواستم  خودت مال اصال....بیشعور: ویوان

  بزرگی  لقمه کیاشا و باربد به توجه  بدون  و نشست صندلی روی

 ..... گذاشت دهنش داخل رو
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 .... نشی خفه: باربد

  داخل رو تری  بزرگ  لقمه بار  این و  رفت بهش ایغره چشم

 گذاشت دهنش

 خان  باربد باشی  نگران  نمیخواد نمیشم،  خفه: ویوان

 . بشینه   صندلی  روی  تا  کرد اشاره کیاشا  به  و خندید

 برمیگردی؟   زود امروز: باربد

 چطور؟ ....نیست معلوم شاید، : گفت و  انداخت باال  شونه

 ... بیا   زود تونستی اگه میمونه، تنها  خونه تو  کیاشا: باربد

 . سالمه 19 نیستم، بچه   که من: گفت و شد آویزون لباش 

  عرشیا  نکنم  فکر تازشم: داد  ادامه  و گذاشت دهنش داخل ای لقمه

 بده اجازه

  مو نباش  چیزا این  نگران تو..... من  با  اون: گفت و  زد نیشخندی

 .... فرفری

 گذاشت دهنش  داخل ای دیگه  لقمه  و گفت ای  باشه

  خونه  از و  داد تکون  ویوان  برای   دستی و بوسید رو  کیاشا گونه

 رفت بیرون 

 : گفت و  داد تکون  تاسف  به سری

  نگاه لپاشو نکن،   رفتار عروسا تازه شبیه بیا،  خودت به  کیاشا

 بکشی؟   خجالت بلدی تو شده، سرخ

 نه؟  نیستی  عاشق تو : پرسید و  رفت ویوان به  ای غره چشم



  ترشیده  پس:  گفت کیاشا که  داد تکون منفی نشونه  به سری

 ..... ای

  خط  رو عاشقی  و عشق دور:  داد ادامه و کرد زمزمه شویی خفه

 .... کشیدم

 : گفت و  زد نیشخندی

 .... میشی عاشق روزی  یه  ولی....میزنی رو  حرفا این االن

 نمیبینم  و روزی همچین خوابم تو:  گفت و  اورد رو  کیاشا ادای

 شد بلند  و خندید خودش حرف به

  از"  نکن شیطنت  زیاد  میرم، دارم من " گفتن با و رفت در سمت

 رفت  بیرون خونه

  در و تنها   میتونه عمرش  آخر تا کردمی فکر  خودش خیال به

 کنه زندگی کیاشا و برادرش کنار

 میوفته  براش  مهمی اتفاق  آینده در که دونستنمی اما

 باشه  خوبی  اتفاق شاید

 ! بد هم شاید

 .... نداره  خبر آینده  از هیچکس
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 شد  باز  تیکی صدای  با  در بعد،  ثانیه  چند و فشرد درو زنگ



 انداخت قرمز های ماهی به نگاهی و  ایستاد حوضچه کنار

 .... جون  پسر تو  بیا : رسول

 دوخت چشم رسول به  و  کرد بلند سر

 رسول آقا سالم: ویوان

 رفت خونه  داخل و داد تکون  سری

 : گفت و کرد زمزمه ایشی

  کنی استفاده زبونت از نمیتونی خو میده، تکون  سر من واسه

 .... خرفت پیر بدی؟  جوابمو

 شد گرد چشماش نویان  دیدن با  و رفت خونه داخل

 سرکار؟  نرفتی : ویوان

 نیستی؟  بلد سالم:  گفت و رفت ویوان  به ایغره چشم

 گذشت  کنارش  از  حرف بی  و  داد نشونش  وسطشو انگشت

 ....کثافت دیوث   بوزینه،  عنتر  : ویوان

 ..... گفتی چی شنیدم: نویان 

 ..... بشنوی  تا  گفتم منم: کشید فریاد و برگشت

 میکنین؟  صدا  و  سر انقد چرا چخبره؟: رسول

 .... اونه تقصیر:  گفت و گرفت نویان  سمت انگشتشو

 .... خودشه تقصیر ...عمو  میگه دروغ: نویان 

 : گفت و رفت دو  هر به ایغره چشم



  کار تو  سرت هم تو  نویان  برس، کارت به  ویوان ....شین خفه

 باشه خودت

 رفت  اتاق داخل نویان و  ویوان به  کردن نگاه بدون  بعد و

 رفتند  هم به  ایغره چشم همزمان و انداختند هم به  نگاهی

 میخوام معذرت....اهم اهم: گفت و داد قورت دهنشو آب

 . کنی عذرخواهی بود  وظیفت: نویان 

 ..... خوردم گوه: گفت سرعت به که گرفت سمتش  به رو چاقو

  بیرون یخچال از  رو پیتزا  پختن   برای الزم مواد و  زد نیشخندی

 اورد
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 ~~~~~~~~~~~ 

 

  قبل ندادن  یاد بهت:  گفت سرش کردن بلند  بدون در  شدن باز  با

 بزنی؟  در شدن وارد

 پسرعمو  گرفتم یاد تو  از: فرشید

 اینجا؟  اومدی چی برای: گفت و کرد نگاه فرشید به



 نشست مبل روی و  زد نیشخندی

  این میدونی خوب خودتم میخوام، سهممو نمیدونی؟   یعنی: فرشید

 میرسه من  به  چی همه ثروت، این  و شرکت

 بیرون  برو گمشو ندارم، وقت  چرندیات این   برای:  نریمان 

 رفت در سمت و  شد بلند

 :گفت و چرخوند سرشو

  پسر.....بود  ویوان آره  ویوان؟ بود؟  چی اسمش پسره اون  راستی

 پسرعمو؟   نه  مگه بانمکیه

  بار   یک  برای  فرشید، کن بیرون سرت از  و ویوان  فکر: نریمان 

 کن  رفتار آدم مثل شده که هم

 پسرته؟  دوست داری؟ دوسش نکنه چیه : پرسید  و  زد نیشخندی

 رفت  فرشید سمت و  شد بلند

  حرف پسرمه،  دوست آره: گفت  و انداخت  پاش  تا سر به  نگاهی

 مونده؟  ای  دیگه

 آره؟  کردی رد منو پیشنهاد که داشتی  یکیو پس : فرشید

 برد  نزدیکش سرشو و  زد پوزخندی

 : کرد زمزمه گوشش زیر

  بهت  نداشتم پسر دوست هم اگه حتی نداری،  ارزشی هیچ  برام تو

 عمو  پسر ...االن  مثل نمیکردم،  نگاه

  سرخ صورت  به توجهی و  کرد بیان تمسخر  با  رو" عمو پسر"

 نکرد  فرشید خشم از



 رفت میز سمت و برگشت

  و انداخت صندلی روی خودشو شنید، که  درو شدن بسته صدای

 : گفت وار زمزمه

  امکان  هم؟  با  ویوان؟ و  من....خوردم که بود گوهی چه  این

 میکنه  بیچارم  برسه  نویان  گوش به.... نداره

  خوب خیلی میشد اگه ولی: گفت خودش با  و  شد خیره دیوار  به

 .... بود

 برسه  کارش ادامه به  داد ترجیح و  داد تکون سرشو

 ::: 

 شد  گرد هاش چشم  ساعت دیدن با  کرد، بلند که سرشو

 نشد  زمان گذر متوجه  که بود شده غرق  کارش  توی انقدر

 ..... رفت بیرون شرکت از  و برداشت کتشو

 کرد فکر  ویوان و خودش بین  روابط به  مسیر طول در

 نداشتند  هم با  صحبتی  هیچ بحث  و جر و کلکل جز

 نبود دوستانه  هم داشتند هم به  که نگاهی حتی

  تمام خواستمی دلش و بود شیطنت و خشم سراسر ویوان  نگاه

 ... کنه تالفی  رو نریمان   های بدی

 .... نداشت ویوان  از کمی دست هم نریمان 

  به ها  بحث و  جر و ها دعوا تمامی  شده گفته ها  قصه تو  که البته 

 ... میشه ختم عشق



  عشق به  کارمون  عمرا: گفت و اومد خودش به  رسید که  اینجا به

 نداره  امکان  اصال .....بکشه
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 موند  منتظر  و  فشرد درو زنگ رسید، که خونه  به

  از  سراسر نگاه  دید، که چیزی اولین  و شد باز  در بعد  ثانیه چند

  لب  به  شیطونی لبخند که نویانی سرش پشت  و بود ویوان خشم

 داشت 

 باشه   نیوفتاده اتفاق بود ذهنش تو که  اونی  بود امیدوار

 .... افتاده؟ اتفاقی: گفت ویوان  به  رو و داد قورت دهنشو آب

:  گفت سوالش  جواب در و انداخت نریمان   پای  تا سر به  نگاهی

 .... نریمان   بگی  من به  باید تو  اینو 

  شیرین چقد و  میزد صدا پیشوند  بدون اسمشو که  بود بار  اولین 

 اورد  می زبون به اسمشو

 چی احمقت پسرعموی  بده توضیح   حاال همین....نریمان : ویوان

 پسرتم؟ دوست من گفتی  بهش.... میگه



 میدم توضیح... تو بیام  بزار:  گفت و  زد ای مسخره لبخند

 ..... بهت

 کرد نگاه نریمان   به  منتظر و رفت کنار

 کرد  نگاه ویوان به  و رفت نویان  به  ای غره چشم

  اذیتت وگرنه..... بگم  بهش اینجوری  بودم مجبور  من: نریمان 

 .... برمیاد کاری هر فرشید از..... میشد مزاحمت.....کردمی 

  و باشم خودم مراقب میتونم باشی،  من نگران  نیست الزم: ویوان

 ندارم  نیاز کسی به

  و شد نزدیک ویوان  به فرشید، صدای  با  اما بزنه حرفی خواست

 میکنن  دعوا دارن  عشقا مرغ به  به : انداخت کمرش دور دست

  تو  سرت و شی خفه میشه:  گفت و  رفت فرشید به ایغره چشم

 باشه؟  خودت کار

 گفت نچی و  انداخت باال  ابرو پررویی کمال در

  ای  مزه چه نمیدونی.... کرد  دخالت کاراتون تو  باید اتفاقا : فرشید

 میده

 .... کن همراهی من با  لطفا:  گفت ویوان گوش  زیر و شد خم

  بریم بیا : داد  ادامه و زد لبخندی ویوان  متعجب نگاه  جواب در

 .... سرده هوا عزیزم داخل

  ویوان  با همراه فرشید، های  نیشخند  و ها نگاه   به توجه  بدون

 رفت  خونه داخل

  و  فرستاد فرشید به  لعنتی هزارم بار  برای رسولش،  عمو دیدن  با

 جون  عمو سالم: گفت



  نگاه بود  حلقه ویوان  کمر دور که نریمان  دست به  و  زد نیشخندی

 کرد 

  به  و  میزنی رل حاال تا  کی از .....زهرمار و سالم: رسول 

 دوست ویوان  به  نمیتونم من  میگفتی نبودی تو  نمیگی؟  عموت

 بشم؟

  االن  منم اتاقم برو : گفت ویوان  به  رو و داد قورت دهنشو آب

 .... میام

 رفت اتاق سمت  و گرفت نریمان  دست از نیشگونی 
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  فرشید جلو  من مرگ  عمو: گفت و رفت رسول سمت سرعت به

 .... کن بازی   نقش

 زد سرش  پس به محکمی ضربه  و رفت نریمان  به ایغره چشم

 :کرد زمزمه و گفت آخی

 میخوره کتک  بدبخت  نریمان   باز  بشه چی هر

 : گفت و  زد نیشخندی

 نمونه  تنها....پسرت دوست پیش برو گمشو



  از  نیست  غریبه که  اون عمو: گفت حرفش جواب در و خندید

 .... خودمونه

  بزنه، نریمان  گردن پشت به ای  دیگه  ضربه   تا  کرد بلند دستشو

 .....  انداخت پایین دستشو نریمان،  کردن فرار با  اما

 رفت  داخل و  کرد باز  و اتاق  در

  و شد گرد چشماش بود کشیده دراز  تخت روی که ویوان دیدن  با

 کشیدی؟  دراز واسچی: گفت

 میکنه؟  رفتار اینجوری پسرش  دوست با  آدم: ویوان

 .... بود خدات از  که هم تو:  گفت و  زد نیشخندی

  به  برسه  چه باشم باهات خوابم تو  نیستم حاضر حتی...هه: ویوان

 کنم تحملت  مجبورم...واقعیت

 شد خم ویوان  روی و رفت تخت سمت بعد، و کرد فکر کمی

 : گفت متعجبش، نگاه   به توجه  بدون

 درسته؟  ببوسمت، میتونم  پس .....پسرتم دوست که حاال

 بیشعوری   خیلی تو .....تو : ویوان

 برد   تر  پایین سرشو و زد کجی لبخند

 آره؟  میتونم؟ یعنی  این: نریمان 

  از  هم سانت یک  حتی اما داد هل رو  نریمان و  گفت بلندی نه

 نخورد  تکون جاش

 کردند  نگاه در به شده  خشک دو هر اتاق، در  شدن باز  با

 شد  بلند ویوان  روی  از و کشید هوفی نویان  دیدن  با



 داخل؟  بیای بعد  و بزنی   در اول نمیتونی:  نریمان 

 : گفت و  زد شیطونی لبخند

 هست حواسم بعد دفعه....میکنین  بد بد  کارای دارین نمیدونستم

 داداش

 رفت بیرون اتاق  از و  زد ویوان  به چشمکی
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  روی  دوباره و اومد خودش به  خورد، صورتش به  که بالش 

 شد  خم ویوان

 میزنی؟  چرا مرگته؟  چه: نریمان 

  کارا  این داداشت جلو نمیکشی  خجالت تو  مرگمه؟ چه من: ویوان

 میکنی؟  رو

 : گفت و  زد نیشخندی

 میکنم  هم بیشتری کارای.... کردم اینکارو داشتم دوست....نه

 میشم له دارم کنار  برو گمشو....نریمان مارمولکی خیلی: ویوان



 گردنش داخل سرشو و انداخت ویوان روی  وزنشو تمام عمد از

 برد

 میکنی؟  چیکار...چ....نریمان...ن : ویوان

 چسبوند گردنش با  لباشو  و کرد سکوت

 داشت دوست و  ویوان کردن اذیت

 داشت دوست رو  ویوان گرفته رنگ  های  گونه دیدن

  تحسین  گفتناش  پرت و چرت  بخاطر  رو فرشید که  بود بار  اولین 

 کردمی 

 ببره   پی احساساتش به  تونستنمی  نبود  اون اگه

 بود؟  شده ویوان عاشق  یعنی

 کم؟  زمان این تو

 نداشتند  هم با هم مدت طوالنی  صحبت حتی نفر  دو  این

 گرفت؟ جا  قلبش توی  ویوان که شد چی

 کرد  نگاه  ویوان به  و گفت آخی پیچید سرش  توی  که دردی با

 میزنی؟  چرا: نریمان 

  تو  بمیرم من نمیاد،   باال نفسم  اونور   برو گمشو نه؟   راحتی: ویوان

 میدی؟ داداشمو جواب

 شد بلند  و گرفت ویوان ی شده سرخ گونه  از گازی

 خوردی؟  گوهی چه دقیقا:.....ویوان

 : گفت و داد قورت دهنشو آب



  بانمک چقد نمیدونی ....گرفتم گازت خب.....ویوی نخور حرص

 شدی

  روی  کمر به  که زد نریمان سینه به  ای  ضربه و کشید دادی

 افتاد تخت

 کشید  و نریمان موهای و نشست  شکمش روی

  خفم داشتی عمد از گرفتی؟  گاز لپمو  ویوی؟ گفتی من به : ویوان

 کنم؟  چالت خونتون حیاط تو بکشمت نیست  حقت میکردی؟
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 کشید ویوان  کمر روی دست و  زد لبخندی

 ..... غلط چه داری: گفت و کرد اخمی

  زمزمه گوشش زیر  و کشید خودش سمت و گرفت لباسشو یقه

 :کرد

 کن  بازی نقش یکم  میکنه،  نگاهمون داره فرشید

 برداشت  نریمان موهای الی از  دستشو و داد قورت دهنشو آب

  ترس  کمی و خجالت از ویوان  و  زد گوشش الله به  ای بوسه

 بست  چشماشو



 کرد لمس کمرشو و برد  لباسش زیر دستشو

 نبود  آزاردهنده کمرش روی نریمان دست گرمای

 :شد گرد چشماش نریمان   صدای  با

 بدیم؟  ادامه  میخوای رفته فرشید که حاال

 شد   بلند و  رفت نریمان به  ای غره چشم

 میکنم  عقیمت بکنی  غلطا این از  دیگه  بار یه : ویوان

 : رفت ویوان  سمت و  زد نیشخندی

 میکنی؟  اینکارو چجوری ببینم بزار  خشن، چه اوه

  و گفت آخی کرد که کاری  با  اما  کرد نگاهش سوالی و برگشت

 انداخت  چنگ نریمان   بازوی به

  گردن به  نگاهی  و کشید پایین سمت به  بیشتر   رو ویوان  موهای

 انداخت  سفیدش

 بود؟ داده دست از  کنترلشو پسر  این مقابل در چرا

 کنه؟  فکر درست تونستنمی چرا

  دهان از  دردناکی آه و فشرد هاش  دندون میون گردنشو پوست

 پرید   بیرون  ویوان

 کرد  رها و  ویوان موهای بعد، و  کرد مکث ای لحظه

 کشید می خجالت و  بود پشیمون  بود  کرده که کاری از

  به  و گذاشت ش گونه  روی دست پیچید، ش  گونه  تو  که دردی با

 کرد نگاه   ویوان



 ..... داشت انتظارشو  که نبود  چیزی خیسش های چشم

 : گفت و کشید چشماش زیر دست

 نکنی  تر دراز گلیمت از  پاتو دیگه  که زدم اینو 

  اتاق   از نریمان،   پشیمون  و غمگین نگاه   به  توجه بدون  بعد، و

 رفت بیرون 

 گرفت دستاش  تو  سرشو و  فرستاد خودش به  لعنتی

 بود  کرده روی زیاده

 بود داده دست از  رو ویوان اعتماد

 بود  گر استفاده سو و عوضی  آدم یک  ویوان  نظر در حاال

 کرد می عذرخواهی  ویوان از  باید

 رفت بیرون  اتاق   از و  شد بلند

  ای  آسوده نفس بود  کتونیش بند بستن  مشغول که ویوان دیدن  با

 کشید

 : بخنده آروم شد باعث رسید  گوشش به  که صداش

 ... بستمی اینو  چجوری باربد لعنتی،  ا ه

 زد زانو  ویوان  رویروبه و رفت جلوتر

 : گفت حال همون در و زد  رو اول  گره و گرفت رو کتونی بند

 کنم  اذیتت نمیخواستم  ویوان،  متاسفم افتاد،  که اتفاقی  بابت
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 کرد نگاه ویوان  به  و بست  کتونیشو بند

 ..... میخوام معذرت: نریمان 

 : گفت نریمان،  به کردن نگاه  بدون  و انداخت پایین سرشو

  بریم،   پیش حد این تا  باشه   الزم نکنم فکر  نداره، عیبی ...ع

 .  چیزاست اینجور و  بوسیدن  منظورم درسته؟

 زد  ویوان روی به  لبخندی  و داد تکون  سری

  بندشون، بستن   واسه ممنونم: کرد اشاره هاش کتونی به  و  شد بلند

 ..... میبینمت فردا

  وایسا ویوان : چرخید سمتش نریمان،   صدای  با اما رفت در سمت

 میرسونمت

 .....نزدیکه میرم، خودم نه  نه : ویوان

 : گفت و رفت نزدیکش 

 .... بری  تنها نمیخوام میام، همرات خب

 نموند   دور ویوان گوش  از و گفت وار زمزمه حرفشو دوم قسمت

 کرد حرکت نریمان از  جلوتر و  داد تکون سری  حرف بی

 میداد؟  اهمیت ویوان  به  انقدر چرا



 کنه؟  اذیتش میخواد هم باز  نکنه 

 نه  اما

 نبود آدمی اینجور نریمان 

 کنه  استفاده سو کسی اعتماد از  که نبود آدمی اون

 میکنی؟  فکر چی به:  نریمان 

 کرد نگاه نریمان   به و چرخوند سرشو

 نبود  مهمی چیز هیچی،..ه: ویوان

 ... بگو خودت از  یکم:  گفت و داد قورت دهنشو آب

  بابامو ثروت  تمام مامانم ُمرد بابام  وقتی اینکه بگم؟ چی: ویوان

  پول  برامون سال چند  بعد اینکه  گذاشت، تنهامون و گرفت

 بود  کنارمون  بابام  که زمانیه  مال خوبمون دوران  اینکه  میفرسته،

 بگم؟  کجاش  از : داد ادامه و کرد نگاه  نریمان  به

  تو  مثال  بگو، االنت از آینده، از  نه  بگو  گذشته از  نه:  نریمان 

 دارن؟  رابطه  هم با  کیاشا و  باربد میدونستی

 میدونی؟  کجا از  تو:  پرسید و شد گرد چشماش

  باربد بودن  حساس  از بود، مشخص رفتارشون از  خب: نریمان 

 هست بینشون  چیزی یه بود مشخص

 : گفت و چرخوند کاسه تو چشم

  و نیورد طاقت باربد ولی خودم پیش بردم  رو کیاشا اونشب آره،

 باشه   ما ی  خونه هم االن  کنم فکر خودش، پیش  برد  رو کیاشا

 ایستاد  حرکت از و خندید متعجب



 .... رسیدیم دیگه  خب: نریمان 

 اومدی اینجا تا که ممنونم: گفت و  زد لبخندی

 

 43_پارت#

 

 

 

 .... فعال برسون،  سالم باربد به:  نریمان 

 ..... فشرد و زنگ  و رفت در سمت بعد  و داد تکون  دستی

 ::: 

 سر خیره پسره ببینم اینجا  بیا: گفت و کرد اخمی

 بیچالم   تون تو  بتُنی  و پالگ  اون  باز  موخوای نومویام،   نچ:  کیاشا

 پاهاش   روی افتاد که کشید دستشو

 شد قرمز جاش  که زد باسنش   به محکمی سیلی

 ددی ببشید آااخخخخ: کیاشا

  قرمز خوشگلت کون تا  میزنم  انقد جن، تخم  دیره دیگه : باربد

 کرد قرمز باید  و سفید  پوست این  شه،

  تکالل  دیه ببشید  ددیییییی: گفت و کرد نگاهش مظلومیت  با

 نوموشه



  فشار و چرخوند سوراخش دور  و بود  گرفته قبل از که پالگی

 کرد واردش  یکضرب و داد

 .... داله  دلد ددی آایییی: کیاشا

 انداخت  پایین  سرشو و گذاشت آلتش جلوی دست که کرد بلندش 

  اوخ و  آخ که پیش   ثانیه  چند تا   توله؟ شدی ساکت چرا: باربد

 نمیگی چیزی  که چیشده حاال میکردی،

 چرخید ددیش  به پشت  و داد تکون   طرف دو به سرشو

 رفت کیاشا سمت و شد بلند  نگرانی با  بار   این

 شده؟  چیزی کیاشا، : باربد

  روی دست کرد، حس هاش  شونه روی  که ددیشو دستای

 شده بیدال توچولو  موش ددی،  وییی: گفت و گذاشت صورتش 

 ... جوجه میشنوم جدید  چیزای: گفت و خندید سرخوش

 چسبوند  ددیش به خودشو و برگشت زده خجالت

 جوجه کوچولو موش  نه  کرم، میگن این به : باربد

 ...  توچولوئه  موش نچ، : گفت و کرد اخمی

   کرد نوازش موهاشو و خندید

 ددی مممم: کیاشا

 بوسید   پیشونیشو و  زد کنار  صورتش  روی از موهاشو

 .... میخوای؟  چی بیبی،  جونم: باربد



  خواسته  که میخواست و میخوند  چشماش از  و خواستن  و نیاز 

 بیاره  زبون به شو

 ..... موخوام چی مودونی نتُن،  اذیت ددیییی: کیاشا

 :گفت و گرفت فاصله  کیاشا از ویوان،  صدای  با

 خوب پسر  نزن دست هم چیزی به  بیام، تا  بکش   دراز تخت رو

 انداخت تخت روی خودشو و کرد زمزمه چشمی

 زد لبخندی  ویوان  دیدن با  و رفت بیرون   اتاق از

  پریدگی  رنگ و هاش دست لرزش متوجه کرد، دقت که کمی

 شد  محو  لباش   روی از  لبخند و شد صورتش 

 پریده؟  رنگت  چرا شده؟ چیزی  خوبی؟ ویوان: باربد

 : گفت وار  زمزمه و داد تکون  سری

  صحبت راجبش  فردا بخوابم، میرم ببخشید خستم، یکم  فقط خوبم،

 میکنیم 
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  اتاق سمت رفت، اتاق داخل  ویوان  اینکه از بعد  و گفت ای  باشه

 کرد  حرکت خودش

  باال  ابرو قرمزش صورت و  کیاشا دیدن با  و  کرد باز درو

 انداخت



 : گفت و نشست  کنارش

 درسته؟  بوی،  بیبی  نکردی  که بد کار  نبودم من

 کرد پایین  و  باال  سرشو و داد قورت دهنشو آب

 . نزدیک  بیا: گفت و داد تکیه  تخت تاج به

  روی  و پسرک  و انداخت کمرش دور دست که رفت جلوتر

 نشوند   پاهاش

 شده قرمز که گوشایی و صورت  این: گفت و کرد نوازش  گونشو

  کوچولویی  موش این   یا: گرفت دست تو  آلتشو  و  برد  پایین دستشو

 .... شده سیخ که

 : داد ادامه و  زد نیشخندی

 .... فرفری جوجه میکردی چیکار  داشتی بگی  خودت بهتره

 ... میکلدم باژی داجتم..دا: گفت و انداخت پایین سرشو

 اونوقت؟ چی با : باربد

 .... توچولو  موش  با... با:  کیاشا

 گفت آخی و شد جمع درد از کیاشا چهره که داد آلتش  به فشاری

 بزارم؟   فلفل توش  چیه نظرت : باربد

 ددی؟ چی تو... تو:  پرسید و شد گرد چشماش

  حسابی  کنم فکر.....اینجا: گفت و کشید آلتش  سر رو  انگشتشو

 بگذره خوش بهت

 :کرد زمزمه کرده بغض



 نوموکنم  اینکالو دیه  ببشید....ددی نوموخوام... نچ

 باش  زود بکش، دراز : گفت و  زد باسنش به  سیلی

 گذاشت تخت  روی و  کرد بلند  پاهاش روی  از و  پسرک

 رفت بیبیش سمت و برداشت  رو ترکه

 ..... ببشید ددی: گفت و کرد هقی هق

 : گفت حرفش به  توجه بی

  زدن از دست نشی  ارضا که وقتی تا  صاف،  پاها

 کن  شروع ......برنمیدارم

  و گذاشت دهانش جلوی دست زد، پاهاش  به  که رو  ضربه اولین 

 کشید جیغی

  از  که دردی به  توجه بی سعی و  کرد حلقه آلتش  دور دستشو

 ببره لذت  میکنه، حس ترکه

  جریان بیبیش بدن  در لذت و  درد و بود شده کنترل ترکه  ضربات

 داشت 

 .... گرفت آروم بعد، ثانیه  چند و کرد بیشتر  دستشو سرعت

 .... بیبیش  کردن تمیز  به کرد شروع و انداخت کناری رو ترکه

  طاقت آخر  در و بود شده خیره ددیش  به  خمار هایی چشم با

 انداخت  ددیش گردن دور دست و  نیورد

 ... میاد خوافم...ددی: کیاشا

 بوسید پیشونیشو و  کشید دراز کنارش



  و  فرستاد خودش به  لعنتی بود، داخلش  همچنان که پالگی دیدن  با

 کشید بیرون  و  پالگ  آرومی به

 چسبوند  ددیش  به خودشو و کرد ریزی  ناله  پسرک
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 کشید ش  سینه  نوک   روی زبون و مالید  ددیش  سینه به  صورتشو

 کرد نوازش موهاشو و خندید

 زد مک  آروم و  چسبوند ددیش  سینه به  لباشو

 .... باشه شته دا خوابیدن و خواب به  بیشتری  میل شد باعث  اینکار

 .... بست چشماشو و  زد مک آروم آروم

 ::: 

  پسرکش به  و کرد باز  چشماشو پیچید بازوش   تو  که دردی با

 شد خیره

  کرد نگاه کردمی خودنمایی بازوش   روی که هایی  دندون جای به

 :گفت و

 میخواد  تنبیه  دلت نکنه   توله؟ بود کاری چه  این



  باید اول موگفتی همیجه شما جونم، ددی بخیل  صبح  اول: کیاشا

 ندفتین؟  شما چال پس بگیم،  بخیل صبح 

 : گفت و خندید

 شد؟ خوب حاال فرفری، جوجه بخیر هم تو  صبح 

 پرید پایین  تخت  روی از و کرد زمزمه اوهومی

 ... کیاشا  بپوش  لباس: باربد

 رفت   ددیش کمد سمت و گفت بلندی چشم

 : رسید گوشش به  باربد صدای  که برداشت  سفیدی پیراهن 

 توله؟  بچرخی  لباسا این با  میخوای  ویوان جلوی

 :گفت بست،می و  پیراهن های دکمه که همونطور

  شما از  زودتل من.....ل فتش  زود صبح  ددی، نیس خونه  ویوی

 شدم بیدال

 بوسید محکم گونشو و  رفت بیبیش سمت

 کرد  نگاه  ددیش به  منتظر و کرد باز  بغل  نشونه  به دستاشو

 رفت  بیرون اتاق  از و  گرفت آغوش در و بیبیش  و خندید

 ~~~~~~~~~~~ 

  فکر از  نمیتونست  و بود مرغ کردن سرخ مشغول حوصله،  بی

 بیاد  بیرون   دیشب اتفاقات به

 بود؟   برگشته  زندگیش کابوس   دوباره چرا

 بده؟   آزارش میخواست



 ! شاید

 نیست   بعید  چیزی هیچ  آدم اون  از

 . بزنه  کسی قتل  به دست ممکنه حتی

 ! معناست تمام  به  دیوونه یک

  و خورد محکمی تکون نشست،  ش شونه  روی که دستی با

 کرد نگاه  رسول به  ترسیده

 میکردی؟  فکر چی به  نشنیدی، ولی  زدم صدات بار  چند: رسول

 ... هیچی: گفت و داد قورت دهنشو آب

  شده باعت و کرده درگیر ذهنتو که چیه " هیچی" این : رسول

 بسوزونی؟  و مرغ

 انداخت  پایین سرشو زده خجالت و گزید لب

 سوزوندین؟  رو غذا میاد، عجیبی بوی یه:  نریمان 

 : پرسید  و کرد نگاه شبرادرزاده به

 باشی؟ شرکت نباید  مگه میکنی  چیکار اینجا تو
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 .... بزنم   حرف ویوان  با  اومدم: گفت و کرد اشاره  ویوان به



 کرد نگاه ویوان  به و چرخوند سرشو

 : پرسید  نریمان از متعجب خیسش، های چشم دیدن  با

 افتاده؟  روز این  به بچه که خوردی گوهی چه

  نمیگی عمو  به  چرا ویوان....عمو نکردم کاری  من: نریمان 

 چیشد؟ دیشب

  داستانش : گفت وار زمزمه و کشید چشماش زیر دست

 ..... طوالنیه

  از تا   بده سفارش  چیزی یه  هم تو  نریمان.....اتاقم  بریم: رسول

 .... نمردیم گشنگی

 ..... میدم سفارش بعدا:  نریمان 

 فرستاد  اتاق داخل به  و ویوان  و رفت بهش  ای غره چشم

  به  رو  و بست  و اتاق در نریمان،  های حرف  به توجه  بدون

 کن  تعریف برام و  بشین: گفت  ویوان

 نشست  میز کنار صندلی    روی و  کشید عمیقی  نفس

 افتاده؟  اتفاقی چه  دیشب....کن تعریف  خب: رسول

 ..... خب: گفت و داد قورت دهنشو آب

 

 بک فلش

 

  در خون  شخصی صدای با   اما موند منتظر و فشرد درو زنگ

 خودتی؟  ویوان،: بست یخ   هاش رگ



 چرخید شخص اون سمت آرومی به  و داد قورت دهنشو آب

 بود؟  نرفته  کشور از  خارج به مگه

 بزاره؟ راحت و  ویوان نبود  قراره مگه

 بود؟   برگشته چرا  پس

 بده؟   عذابش دوباره خواستمی 

:  گفت و رفت عقب قدم چند ویوان  که برداشت سمتش به قدمی

 ..... نیا   نزدیکم

  تنهات دیگه شدم، خوب برگشتم،  من ببین، ویوان : امیر

 .... نمیزارم

 : کشید فریاد و رفت تر  عقب

 ... عوضی متنفرم ازت.....نیااا  نزدیکم میگم

  خدا رو  تو:  گرفت پناه پشتش  و دوید سمتش نریمان،   صدای  با

 .... کن دورش ازم

 کیه؟  پسره این :  امیر

 باشی؟ کی تو  پسرشم، دوست: نریمان 

 کردی؟  فراموشم  زود  انقد:  گفت و کرد نگاه   ویوان به

 : گفت نریمان   به  رو و زد نیشخندی  شد، طوالنی  که سکوتش

  گذشته راجب که بیاد خوشت  کنم فکر میام،  دوباره شب فردا من

 بگم   برات  ویوان

 شد دور دو آن از و  زد ویوان  به چشمکی



 

 47_پارت#

 

 

 

 بود؟   کی اون خوبی؟ ویوان : نریمان 

 ..... فعال میدم، توضیح  بعدا نپرس،   خدا رو تو  نپرس، : ویوان

  کرد، پیدا که رو  کلید و برد  جیبش داخل دست و دوید در سمت

 .....کرد زمزمه خداروشکری دل در

 

 بک  فلش پایان

 

 کیه؟  پسره اون:  گفت و  داد گوش حرفاش به  دقت با

 داییمه پسر  اون..... اون .....اون : ویوان

 : داد ادامه و  زد پوزخندی

  استفاده سو ازم  نبود، اینجوری ولی  داره، دوسم عاشقمه، میگفت

  بهم  حتی اینکه بدون گذاشت، تنهام شد خسته ازم وقتی کرد،

 بگه  چیزی

 نداری؟  اعتماد نریمان   به  همینه برای : رسول

 :داد ادامه  که شد گرد تعجب از  ویوان چشمای



 بگو   بهم بیا  کردن اذیتت اگه  پسره، اون  چه نریمان،  چه

 .... کرد زمزمه چشمی و  زد محوی لبخند

 

 ~~~~~~~~~~~ 

 

 : کرد زمزمه لب زیر و کشید هوفی

  باهام اومده  یادش  تازه داره،  و  عواقب همین  لوس  بیبی یه  داشتن

 کنه قهر

 ازم؟  ناراحتی ددی عشق  کیاشا،: پرسید  و کرد نگاه بیبیش  به

 باهات گهرم ت لدی،   اوف  تونمو  اوهوم: کیاشا

 نیستی؟  قهر دیگه  بیارم  بستنی  برات  اگه: باربد

  نیشتم گهر شلط  یه به مممم:  گفت و گذاشت ش  چونه زیر دست

 ددی

 ..... شرطی؟ چه: باربد

 کرد باز  لباسشو های دکمه و نشست ددیش  پاهای   روی

 بلیزم  بشتنی هات ممه رو  بژالی:  کیاشا

 ددی  به  بده بوس  یه  اول ببینم   اینجا بیا   شیطونک، باشه : باربد

  عقب  سریع و  چسبوند ددیش لبای  به  لباشو و خندید زده ذوق

 کشید

 ددی  بده بشتنی :  کیاشا



 کرد بلند رو  کیاشا و  داد تکون  تاسف  به سری

 رفت  اتاق سمت و زد سرش  به  فکری  آشپزخونه  به  رفتن از قبل

 .... که نیشت اتاگ  تو  بشتنی میری؟  تُجا  ددی عععع: کیاشا

 گذاشت شلوارش جیب داخل  نظرشو  مورد وسیله و  نداد جوابشو

 : گفت و رفت بیرون   اتاق از

 میارم  و بستنی  االن میگرفتم، و چیزی یه  باید
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 شد  خیره ددیش به و  داد تکون   لختشو پاهای  خوشحالی با

 رفت کیاشا سمت و برداشت  رو بود شده پر  بستنی   با که ظرفی

 منه؟  بال  همش ددی، وایییی: کیاشا

  قاشق تا  چند فقط میشی، مریض بخوری  رو همه نخیر، : باربد

 بخوری   میتونی

 بیال د ل لباشتو ددی: گفت و کرد زمزمه چشمی

 انداخت  مبل دسته  روی و  دراورد و پیراهن 

 مالید  ددیش  سینه روی  و کرد پر  بستنی   از و قاشق



  قیافه به  ای  غره چشم و نشست تنش   به  لرزی بستنی سرمای از

 رفت کیاشا زده ذوق و خندون

  که هایی سینه به  لذت با  و گذاشت ددیش بازوی  روی سرشو

 کرد نگاه بودند، شده پوشیده بستنی   با حاال

  بود پوشش  بدون  که آلتش   و بود  رفته باالتر   کمرش از پیراهن 

 گرفت قرار ددیش دید معرض در

 کشید اومی  لذت از  و کشید ش  سینه روی  زبون

 گرفت گاز  و مکید سینشو نوک

 ..... کیاشا  نگیر   گاز: باربد

 گرفت گاز قبل از  تر محکم بار،   این

 توله؟   نگیر  گاز نمیگم مگه آخخخخ: باربد

 ددی خوجمزه ممه با  بشتنی   خو: کیاشا

 : گفت و برد  باسنش الی دستشو

  یه  فقط سوراخ این نه؟  مگه  بیبی، ببری  لذت تو  همش نمیشه

 داره  کم پالگ

  میگیله دلدم گذاجتی، پالگ تونم تو  دیجب ددی، اومممم: کیاشا

 میتُنما  گلیه

 .... فرفری جوجه نریز   زبون: گفت و  بوسید  پیشونی

 وروجک کن  باز پاهاتو:  گفت و  اورد در جیبش  از و  پالگ

 گذاشت آلتش روی دست و کرد باز  پاهاشو خجالت با



  ریزی آخ کیاشا و گذاشت سوراخش داخل و  پالگ آروم آروم

 گفت

 .... نداشت؟  درد دیدی: باربد

 موخوام شیل موخوام، ممه داجت، دلد هم خعلی چال: کیاشا

 وروجک بده بهت نداره  شیر که ددی: گفت و خندید

 بیلون  بژنه  شیل تا  میگیلم گاز  انگد  پش:  کیاشا

  با  بعد،  و گرفت ددیش ی  سینه  از  محکمی گاز حرفش، پایان

 کرد  نگاه  بود، شده قرمز که ای  سینه به  لبخند

 گفت آخی درد از  پسرک که زد باسنش   به محکمی سیلی
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 میشوژه....ددی: کیاشا

 برد  پالگ  سمت دستشو و مالید  و بود شده قرمز کمی که باسنی

  ای  ناله و  خورد تکونی پسرک که کشید بیرون   و پالگ  مقدمه بی

 کرد 

 .... ندالم دوشت دیه....بابایی ممممم: کیاشا

 ..... داداشت خونه  ببرمت  باید پس : گفت و کرد اخمی



 .... چون نداله دوشت بیبی شدی، خبیش  ددی ععععع: کیاشا

 ... ددی عاشقته   بیبی: داد ادامه  و انداخت ددیش گردن دور دست

 زد هاش  لب به  آرومی بوسه  و خندید

 .... وروجک عاشقته  هم ددی: باربد

 گذاشت   ددیش  شونه روی  سر و  زد لبخندی

 .... میاد خوافم: کیاشا

 : گفت و کرد نوازش کمرشو

  درسات به  باید خونه، میبرمت شدی بیدار که بعدش  ولی بخواب

 برسی

 بمونم  ویوی  و  ددی پیش  موخوام نموخوام،:  کیاشا

 :گفت و کرد اخمی

 .... بخونی  درستو باید کیاشا،  نمیشه

 میژنم ژنگ  ددی به  لوز  هل پش:  کیاشا

 .... وروجک باشه : باربد

 ~~~~~~~~~~~ 

 ..... رسول عمو  آخه: نریمان 

  تو  چرا نمیکنه،  کار اینجا دیگه ویوان گفتم زهرمار،: رسول 

 نبود؟   بس کردی  اذیت  رو بچه  همه این نمیره؟ مخت

 :گفت  دعوا، از  جلوگیری  برای نویان 



  باش،  آروم لطفا گفته،  اینو که میدونه  چیزی یه  حتما عمو نریمان 

 ببینی بیرون  و ویوان  میتونی هم بخوای  اگه تو

 کنه زندگی شهر این تو نیست قرار دیگه  ویوان  نمیتونه،: رسول

 :کرد زمزمه زده بهت

 کردی؟  چیکار عمو بره؟   میخواد کجا میره؟ داره چی؟

  برو  داداشت با  االنم دادم، انجام  و  بود درست که کاری: رسول

 ..... شرکت

  توجهی و  رفت بیرون خونه  از خداحافظی بدون  و افتاده  سری با

 نکرد  نویان  های  زدن صدا  به
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 وایسا  داداش : نویان 

 نکرد  توجهی

 بست محکم درو و  شد ماشین سوار

 شد سوار و رسید ماشین  به  زنان نفس   نفس نویان 

 میکنی؟  اینجوری چرا باش،   آروم داداش : نویان 



  قراره اگه بزنم، حرف نمیخوام  نویان،  اعصابم  رو نرو:  نریمان

 شی  پیاده بهتره  بدی ادامه

 گرفت نریمان  از  نگاه  و کرد زمزمه ببخشیدی

  نیم   که طوری به کردمی بیشتر   و ماشین  سرعت لحظه هر

 رسیدند شرکت به  بعد، ساعت

 شد قبل از  بیشتر خشمش  فرشید، دیدن  با و شد پیاده  ماشین از

 : گفت و شد نزدیک  نریمان  به

  پسرت دوست با  نکنه....میشه بلند دود کلت  از پسرعمو؟ چیشده

 کردی؟  دعوا

 : گفت و گذشت کنارش  از

 .... نشه پیدات هم اینورا  فرشید، ندارم  حوصلتو

  بیرون  منو نمیتونی  پس  کنم، کار اینجا  میتونم گفته  بابا: فرشید

 .... بندازی 

 کرد بیشتر رو  نریمان خشم شعله حرف  این

  نریمان   اعصاب با  تا  دادند هم دست به دست همگی امروز انگار 

 کنند  بازی

  گوشش به  نویان  صدای  بعد و نشست  ش  شونه روی دستی

 :رسید

 نداریم   ای چاره کنیم تحملش  باید کن، ولش  داداش

 : کشید فریاد و  زد پس دستشو



  غریبه  عمو برای  انقد  نمیدونستم؟ من  فقط داشتی؟ خبر هم تو

 شدم؟؟

 : کرد زمزمه ناراحتی  با

 ... نگه  بهت  گفتم عمو  به همین  برای میشی عصبانی میدونستم

  نیشخند به  توجه  بدون و رفت کوچیکترش  برادر  به ایغره چشم

 .... گذاشت شرکت داخل به  پا فرشید های

 نشست  مبل روی و رفت اتاق داخل

 بود  بدی  خیلی روز امروز

 باشه  بهش  حواسش باید  و کنه  کار باهاشون قراره فرشید

  خیلی بده  انجام اشتباهی کار اینکه  احتمال و  نداشت اعتماد بهش

 .... زیاد  

 ... ببینه   و ویوان نیست قرار دیگه  اون،  از  بدتر

 داشت؟  خبر  قضیه این از  باربد یعنی

  یه  این   تو برای :  گفت وار  زمزمه و گرفت دستاش بین  سرشو

،  .... من برای   بازی 

 : داد ادامه و  زد پوزخندی

  حسمو جلوی نمیشه  دلیل ولی...باشه  شاید اشتباه ؟ داشتنت دوست

 بگیرم 
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 داد گوش  دریا امواج صدای  به و بست چشماشو

 بود  گرفته بر در  تنشو سلول به  سلول عجیبی آرامش

  اومده پیش   امیر و نریمان   بین  که هایی جدل و بحث از  بود خسته

 بود

 کرد می اعتماد کسی به  سختی به گذشته در

  غیر به  بود، کرده تجربه  که عشقی شکست اون و اتفاق  اون با

 .... نداشت اعتماد کسی به  کیاشا و برادرش  از

  به  که وقتی  از و  بود شده ذهنش مالک  که بود نریمان  اواخر  این

 کردمی فکر نریمان به  روز تمام  تقریبا بود،  آمده شهر این

  اتفاقات و دادمی اخطاری قلبش  و  او  به لحظه  هر عقل، اما

 .... کردمی آوری یاد  را گذشته

 بود  شده پا  بر  جنگی قلبش و  عقل بین   که بود  پسری سو  این

 قلبش  که بود  پسری سو  آن و

 روحش

 بدنش   های سلول تک تک

 بود  سوختن حال در  طرفه یک  عشق از



 .... شدندمی آشنا  همدیگه با  مناسب  موقعیت و زمان  در اگر شاید

 .باشند   داشته خوبی زندگی تونستندمی 

 زد  بهش  لبخندی و برگشت بی،  بی  صدای  با

  مریض ممکنه  سرده هوا بیرون؟  اومدی چرا جون  بی بی : ویوان

 .... بشی

 گذاشت جلو به قدمی داشت، دست به  که چوبی  عصای کمک به

 ... شدم نگرانت مادر، کردی دیر : گفت و

 : گفت و بوسید دستشو

 کنین  استراحت باید شما  خونه، بریم  االنم  بی، بی  ببخشید

 قدم خونه  سمت آروم آروم و  گذاشت بی  بی ی  شونه روی دست

 برداشتند 

 ... بریز  غذا  تو  نمک یکم  مادر، میگم : بی بی

 : گفت و  زد لبخندی

 بخورین   نمک کم غذای  باید  نیست،  خوب براتون  بی، بی  نمیشه

 شد تبدیل خنده به  لبخندش که رفت ویوان  به ایغره چشم

 فرستاد حیاط داخل رو  بی  بی و  کرد باز درو

 کشید سرش  به  دستی و انداخت برفی به  نگاهی

  گفتم سفید چشم مینای به  بار صد  کثیفه، مادر نزن  دست: بی بی

 .... ببره   سگشو بیاد

 بی؟   بی  کیه مینا  مینا؟ : ویوان



  یه چند هر خواهرزادمه،  ی  بچه: گفت و نشست صندلی روی

  اینجا  اورد سگشو اومد که  پیش  هفته دو...میزنه  سر بهم  بار

  از  و خواب میکنه  پارس همش شبا مادر شدم خسته واال گذاشت،

 ..... گرفته ها همسایه و من
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 ..... آزار   بی بی،  بی نداره  عیبی:  گفت و خندید

  برام  حواس اومد، یادم  تازه  مینا، گفتم مادر، راستی : بی بی

 اینجا  میاد  مینا فردا پس  فردا نمونده،

 کنم خرید برم  باید پس : گفت و انداخت باال  ابرو

  باشه  خودت به حواست فقط  داریم، چی همه پسرم نه : بی بی

 .... مادر

 رفت اتاقش  داخل و نکرد  توجهی که کرد نگاهش  سوالی

 : گفت و کشید پوفی

 .... نشه دردسر دختره  این امیدوارم کنه، رحم خدا

 

 بعد  روز یک

 



  اخمی و کرد باز چشماشو میومد، بیرون از  که صدایی و  سر با

 نشست  صورتش روی

  که بی  بی چیه؟  برای   صدا و  سر همه این صبح   وقت این: ویوان

 ..... نمیده انجام خاصی کار

 رفت بیرون  اتاق   از و  شد بلند

 مشغول و  بود  تنش شیکی  های لباس   که بلند قد دختری دیدن  با

 هستین؟  کی شما: پرسید  بود، برفی  نوازش

 کرد  نگاه  ویوان به  و  ایستاد

  و زد  شیرینی لبخند داشتند، خشکی اخالق  که خانوادش خالف بر

 :گفت

 بزنم  سر جون بی  بی اومدم هستم،  مینا من سالم،

  از  نگاه" بدم خبر بی بی  به  میرم" گفتن با  و انداخت باال  ابرو

 گرفت دختر اون

 :  گفت و زد  اتاق در به  ای  تقه

 ..... اومده خانم مینا بیا  بی، بی

 کرد  نگاه بی بی  به  و رفت عقب  شد، باز که در

 کوبید ویوان سر  به محکم و  کرد بلند  عصاشو

 : پرسید اوخش  و  آخ به  توجه بی

 .... خانم؟  مینا  شده امروز که  چیشده بود، خالی  مینای دیروز  تا

 : گفت مالید،می سرشو که همونطور



  آااخخخ باشم، مودب خواستم  عمرم تو  بار یه  بی،  بی هیچی بخدا

 میکنه  درد بی بی

 کوبید  بازوش  به  عصاشو  بار،  این و  رفت بهش ایغره چشم

  خجالت میکنی، اوخ  و آخ همش که  هستی پسری چجور: بی بی

 .... مادر  بکش

 :گفت و رفت پایین   ها پله  از  حرفش، پایان

 ایستادی؟  اینجا  چرا  داخل بریم  بیا دخترم، اومدی خوش
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 : گفت و  زد لبخندی

 نیستم  غریبه میدادم توضیح  کارگرتون به داشتم

 کرد دختر نثار  ای غره چشم و شد قرمز خشم از  ویوان صورت

  برم قربونش  پسرمه،  جای ویوان.....چیه کارگر مادر وا : بی بی

 میکنه  کمکم همیشه

 کرد نگاه بی  بی  به و  زد محوی لبخند

 داشت دوست کسی هر از بیشتر  رو  بی بی



  مدت برای باید رسول گفته طبق   و بود رسول مادر که درسته

 .... بمونه  اینجا  کوتاهی

  بی مثل مهربونی زن  پیش و کرده قبول حرفشو که خوشحال اما

 ...  اومده بی

 بگی؟  میخوای  چیزی پسرم؟ چیشده: بی بی

 : گفت و  داد تکون سرشو

 نمیخوای؟  چیزی کنم خرید میرم بی، بی  نه

 ..... نرو  هم دریا کنار برگرد،  زود فقط مادر نه : بی بی

 کرد  زمزمه چشمی و خندید

 گذشت کنارش از  و رفت مینا به  ای غره چشم

 نمیومد  خوشش دختر این  از  اصال ولی چرا دونستنمی

  جنس از  هاش  خوبی و هاش  مهربونی تمام رسیدمی نظر به

 .... دروغ  

 بگیره  فاصله دختر این   از میتونه  که جایی تا  باید

 .... کنه درست دردسر خودش برای خواستنمی

 ::: 

  برای که کرد فکر و گذاشت یخچال داخل و خرید های کیسه

 ..... کنه درست چی راضی خود از  دختر این برای   و ناهار

 راضیم؟  خود از که رسیدی نتیجه این   به  رفتارم کدوم از: مینا

 چرخید  مینا سمت و فرستاد  خودش به  لعنتی  لب زیر



 مزاحمم بیرون  برو االنم.....مشخصه گفتارت  و  رفتار از : ویوان

 نشو

 شد  گوجه کردن خرد مشغول و  چرخید بهش  توجه بی

  فکر پس ......اینجا فرستاده  رو  تو  رسول عمو گفته  بی  بی: مینا

 باشی شده آشنا   نویان و  نریمان  با کنم
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 داد  ادامه کارش به  و  داد تکون سری  حرف بی

 شده؟  نرم یکم  یا   میکنه؟ رفتار خشک و سرد هنوزم  نریمان: مینا

 چرخید سمتش دست به  چاقو و کشید کارش از دست

 .... میکنه رفتار مالیمت با خاص افراد بعضی  با: ویوان

 تو؟  مثال  کی؟: پرسید و  زد پوزخندی

 : گفت و زد کجی لبخند

 .... داره  متفاوتی برخورد و رفتار  پسرش  دوست با آدم

  رو ها گوجه و گرفت دختر شده سرخ و متعجب صورت  از  نگاه

 ..... ریخت ماهیتابه داخل

 بازی   این به  دادن ادامه بخاطر  داشت وجدان عذاب طرفی از



  عصبانی   رو مینا اینکه  از بود خوشحال هم دیگه  طرف  از

 .... کرده

 .... نشه  دلخور یا  ناراحت  موضوع  این از  نریمان  بود امیدوار

 ....  بده  ادامه بازی این   به تا   مشتاق   نریمان، که دونستنمی اما

 ~~~~~~~~~~~ 

 

 کوبید بالش  به سرشو و کرد پرت سمتی  به و  کتاب حوصله بی

 موخوام ددیمو لفته،  سل حوصلم : کیاشا

 کرد نگاه گوشیش خاموش صفحه به  و  برچید لب

 نمیزنه؟  زنگ  بهش  ددیش چرا

   بود؟  نشده کیاشا دلتنگ یعنی

   میشه؟  عصبانی  بزنه زنگ  بهش  بیبیش اگه

 نبود  مهم براش

 بود شده تنگ باربدش  ددی برای دلش

 کنه  صحبت  شباها ای  بهونه  چه به  دونستنمی اما

 ... ددی شالم: داد پیام  ددیش به  و برداشت گوشیشو

  عشق سالم: خوند و ددیش  پیام و  لرزید  گوشیش بعد،  ثانیه چند

 خوندی؟  درساتو  برم؟ قربونت خوبی بابا، 

 کرد فکر کمی و گزید لب

   میگفت؟ چی باید



  به دونستنمی  حاال و بود نشده متوجه رو  کتاب متن  از  کلمه یک

 ..... بگه  چی ددیش

 .... ددی بله: بگه  دروغ بود  مجبور پس

  ازت تا  بیار  کتابتم پیشم اومدی وقت هر پس عزیزم، آفرین + 

 بپرسم
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  صفحه روی " بوبویی"  نام  و لرزید گوشیش  که نداد جوابی

 کردمی  خودنمایی گوشی

 فشرد  رو  سبز آیکون  و داد قورت دهنشو آب

 .... ددی شالم_ 

 میخوندی؟  درس داشتی خوبم،  پسر سالم+ 

 .... جده تنگ   بالت دلم ددی: گفت و کرد زمزمه ای بله سختی به

 تحمل هم دیگه  روز دو یکی فرفری، جوجه دلتنگته هم ددی_ 

 ... دنبالت میام کن،

 : گفت باربد که کرد زمزمه چشمی خوشحالی با

 پسرم؟  باشه  میزنم زنگ بهت بعدا  برم،  باید  من کیاشا



 کرد   فکر کمی و  فرستاد خودش به  لعنتی

 بزنه   حرف ددیش  با  بیشتر بتونه  تا  کردمی جور ای  بهونه  باید

 : اورد زبون  به  و  رسید ذهنش به که  چیزی اولین 

 نداله؟  شیل چال  توچولوئه؟  انگد هات ممه چال ددی

  بزرگشون  نمیتونم  دیگه بابا، خوشگل  ندارن  شیر که مردا+.......

 پسرم کنم

 ددی؟  داله  دوشت بیبی مودونی تُنی؟ بزلگ   هاتو ممه نوموشه_ 

 داری؟  دوسم چقد نمیدونم،  نه:  گفت و خندید

  کنی کالی یه  هاتو ممه موشه حاال....گشنگم ددی ژیاد خعلی_ 

 بده؟  شیل

  تو  و خندید  بلند میشدن، نزدیک  بهش  که دوستاش به  توجه بی

 رفت  زبونش شیرین پسرک  صدقه  قربون دلش

  میام فردا اینطوره که حاال میکنم، فکری  یه  براش+ 

  درسشو بشینه هم بیبی  پس  بره،  باید  ددی.....دنبالت

 باشه؟ .... بخونه

 .... بوی بوی ...ددی چجم_ 

 ..... گذاشت  جیبش داخل گوشیشو و داد جوابشو

 خندیدی؟می هر هر  باهاش  بود کی عنتر،  باربد: عرشیا

 .... میدونی خودت: گفت و  زد نیشخندی

 زد  بازوش  به  مشتی و رفت بهش  ای غره چشم

 ..... نبینمت گمشو: عرشیا



 کرد حرکت دوستاش و عرشیا از  تر  جلو و خندید
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 کشید جیغی زده  ذوق و انداخت تخت روی گوشیشو

 بره  ددیش  پیش  زودی این   به  بتونه کردنمی فکرشم

  به  خوندن درس راجب که دروغی که بود خوشحال و شاد انقدر

 .... برد  یاد  از  و بود  گفته ددیش

 رفت  لباساش کمد سمت و  شد بلند

 گذاشت داخلش پستونکشو  و سرهمی لباسای  و برداشت کیفشو

  و  زد پیشونیش به  ای  ضربه افتاد،  عروسکاش به که چشمش

 رفت بازیاش  اسباب سمت

 گذاشت کیفش داخل و  برداشت و  موتورش و ماشین

 ....  ممممم نلفته؟  یادم چیژی ....ببینم  بیژال:  کیاشا

 زد بشکنی بعد، و کرد فکر کمی

  اژم ددی حتما لفت،  یادم وایییی ...ببلم  ت تابمو  باید آهان،: کیاشا

 ..... میپلسه

 گشت کتابش دنبال و  پرید تخت روی



 ...... خوندن به  کرد شروع کرد، پیداش   اینکه بعد

 شدمی گیج قبل  از  بیشتر میخوند،  بیشتر چی هر اما

 کرد بغض و  انداخت زمین روی و  کتاب آخر در

 تنبیهم بیفهمه ا ده... ُدفتم دلوغ ددی به ....تُنم؟   چیتال حاال: کیاشا

 نموخوام  هق...میتونه 

 رفت   بیرون اتاق  از  و کرد پاک اشکاشو

 بود   رفته سر حوصلش تنهایی  از  و نبود خونه  عرشیا

  ددیش  به  که دروغی بابت  داشت وجدان عذاب دیگه  طرف  از

 بود  گفته

 میشد تنبیه  قطعا و فهمیدمی باربد   آخرش و اول

  چیتال بشه،  مشتوت ممتنه  ولی .....ددی پیش نمیلم  اصن : کیاشا

 ..... تُنم؟ 

 کشید هوفی و انداخت مبل روی خودشو

ه چاله : کیاشا  .... تُده چی میدم ددی به... ندالم  دید 

 رفت  در  سمت و شد بلند  در، زنگ صدای  با

 شد گرد چشماش برادرش  و ددیش  دیدن با  و  کرد باز درو

 رفت کیاشا سمت لبخند  با  و  زد عرشیا  گردن پشت  به  ای  ضربه

 بوسید موهاشو و کرد بغلش  محکم 

 خوشگلم؟  نیستی بلد سالم خورده؟ موش زبونتو : باربد

 کرد  زمزمه سالمی زیر  و  برچید لب
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 .... نچسب داداشم به  انقد من  جلو بکش،  خجالت هی: عرشیا

 گرفت رو کیاشا دست و  رفت دوستش به  ای غره چشم

  سینگل عمرت آخر تا باشه  خودت به حواست تو : باربد

 ..... نمونی

 ..... اتاقت بریم: گفت و کرد نگاه کیاشا  به

 رفت اتاقش داخل ددیش  با  همراه و داد تکون  سری

 نشوند   پاهاش  روی رو  کیاشا و  نشست تخت روی

 : گفت و بوسید محکم لباشو

 آره؟  ندارن  شیر  مردا چرا میگفتی؟  چی گوشی پشت

 : داد ادامه باربد  که خندید ریز  ریز

 .... بپرسم  ازت بیا کو کتابت پسر؟ گل خوندی  درستو راستی،

 گرفت  فرا وجودشو کل استرس  و کشید پر  لباش  روی از  لبخند

 .... تتابم ددی....تتابم : گفت و گزید لب

  کتابت: گفت و  افتاد بود،   زمین روی  که کتابی به چشمش

 .... که اینجاست

 گرفت و کتاب و شد خم



 : گفت و گذاشت تخت روی  رو کیاشا

  جایزه بهت ددی بدی، جواب  سواال ی همه به  میپرسم، ازت خب

 میده

 کرد نگاه ددیش  به  منتظر و گفت ای  باجه سختی به

 کرد نگاه  کیاشا به  و پرسید  رو سوال اولین 

 نمیگفت  چیزی و  بود  انداخته پایین سرشو

  جوابشو  کیاشا: پرسید  و نشست  صورتش روی محوی اخم

 نمیدونی؟ 

 : گفت  وار زمزمه و  لرزید لباش 

 ... ُدفتم دلوغ نخوندم، دلس ددی، ببشید

 اورد باال  سرشو و گرفت رو  کیاشا چونه

 .... شکست بغضش ددیش  های اخم دیدن  با

 هان؟؟؟؟  نخوندی  درساتو چرا  گفتی؟  دروغ من  به  جن تخم: باربد

 : گفت و کرد هقی هق

  تو  نمیلفت...ن موخوندم چی هل...ه بوخودا  ددی،...د ببشید

 .... سلم

  ددیت  به نباید  دیگه میفهمی  ریختم فلفل دهنت تو  که االن : باربد

 بگی  دروغ

 : گفت و  کرد نگاه  ددیش به  ترسیده

 نوموگم   دروغ دیه بوخودا کلدم، گلد ددی
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 .... بیام  تا نمیخوری  تکون جات از : گفت و  زد نیشخندی

 شد بلند و  گرفت بیبیش خیس  چشمای از  نگاه

 برداشت قدم آشپزخونه سمت و رفت بیرون   اتاق از

 میری؟  جایی: پرسید  و انداخت باال  ابرو عرشیا،  دیدن  با

 .... برمیگردم زود میرم اومده، پیش کاری  یه  آره،: عرشیا

 رفت آشپزخونه  داخل و گفت ای  باشه

 رفت اتاق سمت و  برداشت رو قرمز فلفل پودر

 :گفت و  رفت تخت کنار ندید،  که رو کیاشا

 میشه  ترسخت  تنبیهت وگرنه  بیرون،  بیای خودت بهتره

 ددیش قدمی چند  تو و اومد  بیرون تخت  زیر از بعد،  ثانیه چند

 ایستاد 

 .... وایسا  جلوم بیا :  گفت و  نشست تخت روی

 ایستاد   ددیش  جلوی و داد قورت دهنشو آب

 بیرون  بیار  زبونتو  و کن  باز   دهنتو: گفت و گرفت چونشو

 نوموگم  دلوغ دیه ببشید،   ددی: کیاشا

 بده  انجام کارو همون کیاشا؟  گفتم چی من: باربد



 اورد  بیرون   زبونشو و کرد زمزمه چشمی کنان  هق هق

  و گرفت ش  اشاره و شصت انگشت  بین و گوشت تیکه  اون

 ریخت  زبونش  روی و  فلفل پودر از کمی مقداری

  سکوت ش  گریه صدای و  شد بیشتر هاش  اشک ریزش شدت

 شکست و اتاق 

 بود  الزم تنبیه  این  نظرش از

 بود کرده رد ددیشو قرمز خط کیاشا و بود  متنفر دروغ از  باربد

  دهنش روی  دستشو کنان  هق هق پسرک  و  کرد رها زبونشو

 گذاشت 

 رفت بیرون  اتاق   از و  شد بلند

  اتاق   به ماست و  نون برداشتن از  بعد و رفت آشپزخونه سمت

 برگشت

  کن باز  دهنتو:  گفت  و نشوند  تخت روی  رو کیاشا

 خوشگلم  پسر  آفرین.... عزیزم

  بیبیشو موهای و گذاشت دهنش داخل و ماست و  نون  های تیکه 

 کرد  نوازش

 گرفته؟  یاد چی کیاشا: پرسید  و کرد پاک اشکاشو

لفته  یاد:  کیاشا ه  دلوغ ددیش به دیه  د   ند 

 .... عزیزم آفرین : گفت و بوسید پیشونیشو

 ایستاد  ددیش به  پشت  سینه، به دست و  شد بلند

 ... اینجا بیا   کیاشا: گفت و خندید



 .... گهله  ددیش با  کیاجا  نوموخوام،:کیاشا

 قهره؟ چرا : پرسید  و انداخت باال  ابرو

 ... شوژونده دهنجو بوبوییش چون : کیاشا

  با موخواد کیاجا هم حاال:  داد ادامه و رفت عروسکاش سمت

 ..... بتُنه  باژی   دایی علوسکاج
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 هست؟  بازی چجور بازی؟  دایی: پرسید  و کرد نگاهش متعجب

 رفت  کمد سمت و  مکید شصتشو انگشت

 نشست  زمین روی و گرفت رنگشو سفید خرس

  شیل بالت االن  ُدشنته؟ توچولو؟  بلفی  موکونی گلیه  چال: کیاشا

 ... بخولی میالم

 رفت  کیفش سمت و  شد بلند

 برگشت  خرسش سمت  و برداشت  رو پالستیکی  شیر شیشه

 ... خوف پسل  آفلین  نتُن  گلیه بخول، شیل بیا :  کیاشا



  قربون  و  بود شده خیره پسرکش به  لبخند با  باربد  مدت تمام در

 میرفت ش صدقه

 نشست  زمین  روی  کیاشا، کنار و  شد بلند

 بوسید  پیشونیشو  و زد کنار فرشو موهای

 نمیزنه؟  حرف  ددیش با   بیبی: باربد

 کرد   نوازش خرسشو و کرد زمزمه نچی

  هم هفته آخر  تا خودم پیش  ببرمت امشب بود  قرار خب: باربد

 بمونی  داداشت پیش بهتره قهری که  حاال ولی بمونی، پیشم

 کرد حلقه  گردنش دور دستاشو و  چرخید ددیش سمت سرعت به

 نشست  پاهاش  روی و

 .... نیشتم گهر  اصنجم گهره؟ کیاجا ُدفته کی: کیاشا

 بوسید   بینیشو  نوک و خندید

 ... قهره ددیش با   که بود گفته  کیاشا ولی: باربد

 : گفت و شد آویزون لباش 

  بالبد ددی پیج  موخوام....مالیده جیله  لو  کیاجا سل جیطون

 .... باجم

 کرد زمزمه زبونی  شیرین  و بوسید محکم  سرخشو لبای 

  به خودشو کیاشا عرشیا،  صدای  شنیدن  و  اتاق در  شدن باز  با

  با   خر باربد    هوی: برد گردنش داخل سرشو و  چسبوند ددیش

 کردی؟  چیکار داداشم



 موقع بد  اوه  اوه: زد نیشخندی  و افتاد وضعیتشون به چشمش

 .... اومدم

 بوسید  محکم بیبیشو  و رفت عرشیا به  ای غره چشم

 میمونه  پیشم هفته آخر تا....میبرم  رو  کیاشا امشب: باربد

 رفت بیرون   اتاق  از" باش مراقبش  باشه"  گفتن با
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 .... ددی؟ نداله دوشم داداجم: پرسید  و شد آویزون لباش 

ت که معلومه: باربد   فکری همچین چرا ...وروچک داره دوس 

 میکنی؟ 

 : کرد زمزمه و انداخت پایین سرشو

 .... موکونه گبول الحت داداجم ددی پیج ب لم موخوام ته موگع هل

 زد فرش  موهای به  ای بوسه  و خندید

  اونم وگرنه  میزنم، بهش که حرفایی بخاطر  اون  خب: باربد

 .... بمونه  دور داداشش از سختشه

 ..... ددی؟ ُدفتی چی داداجم به : پرسید  و کرد نگاهش متعجب



 گرفت  بینیش   نوک از  گازی و  زد نیشخندی

 کردم تهدیدش  ذره یه  یکم،  فقط: باربد

 ... ددی داله دوناه داداجم: گفت و  کشید بینیش روی دستشو

 برد  ش یقه داخل سرشو و  کشید تیشرتشو  یقه

 .... وروجک؟  میخوای چی: باربد

 : گفت و کرد نگاهش  مظلوم

 .... ت جنمه...موخوام شیل موخوام، ممه

 .... ددی خوشگل بدم بهت ندارم  شیر  که من: باربد

 لرزید  لباش و کرد بغض

 گرفت آغوش  در بیبیشو  و  داد تکون  تاسف  به سری

 نشست تخت  روی و  شد بلند

 دراورد تیشرتشو  و بوسید خیسشو چشمای

 ... ددی  عشق نکن   گریه....عزیزم  بیا: باربد

 زد مک تند تند و  چسبوند ددیش  سینه به  لباشو

 رفت بیبیش  صدقه قربون لب  زیر و کرد نوازش موهاشو

 .... منظم نفساش  و شد بسته چشماش کم کم

 گذاشت بازوش روی  بیبیشو  سر و کشید دراز  و بوسید پیشونیشو

 ..... بست  چشماشو و کرد حلقه دورش دستشو

 

 ~~~~~~~~~~~ 



 

 کرد  نثارش فحشی لب  زیر  و  کرد نگاه  مینا به  حرص با

  تعریف   جون بی  بی  برای  و  بود بلد که هایی کار تاب  و آب  با

  سوهان ویوان ضعیف  اعصاب روی  حرفاش با  و کردمی 

 کشیدمی 

  مینا زد، حرف  نویان  و نریمان درمورد جون بی  بی که وقتی

 داشت نویان  و  نریمان با  که کودکی خاطرات گفتن  به کرد شروع

  ویوان  عصبانیت و خشم و  زدمی حرف نریمان   راجب بیشتر و

 شدمی قبل از بیشتر 
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 بی  بی  میکنم باز  من : گفت و شد بلند   زنگ، صدای  با

 دوید در سمت و رفت بیرون  خونه از

  زده بهت و رفت عقب قدمی دید، که و  نریمان و  کرد باز درو

 کرد  نگاهش

 .... نداشت ویوان  از کمی دست نریمان 

 کرد نگاه نریمان  به دقت با و  زد پلکی

 بود  شده تر  بلند  قبل به  نسبت موهاش



 خوش های مردمک داخل که غمی و  چشماش زیر سیاهی  

 ...  اورد می درد به  رو ویوان قلب بود،  کرده خوش جا رنگش 

 نکشه آغوش به  و ویوان  تا کرد کنترل خودشو

 میشد کوبیده سینه قفسه به و  بود شده جنبه  بی  قلبش

 .... گرفتن  هم از نگاه و  اومدن خودشون به  مینا صدای  با

 .... شدی عوض چقد میبینمت، که خوشحالم نریمان، وای : مینا

  سفید دست   تو  دستش که بده جوابشو خواست و  زد محوی لبخند

 شد  اسیر  ویوان

 کرد نگاهش متعجب

 بوسید سردشو ی گونه  و شد نزدیک  نریمان  به

 گرفت  آروم قلبش اینکار با  اما  بود عجیب

  اخطار و  مینا حضور به توجه  بدون  و شد تر  پررنگ   لبخندش

 کشید  آغوش به  و  ویوان عقلش،  های

 بود  شده تنگ  برات  دلم: کرد زمزمه گوشش زیر

  گرفته شکل ویوان های لب روی  که بود بزرگی  لبخند   جوابش،

 بود

  سرخ صورتی  با که کرد  نگاه   مینایی به  و گرفت فاصله  ازش

 بود  شده خیره دو آن  به شده

 ....  خانم مینا  میبینمت که خوشحالم: نریمان 

 : گفت و  زد مصنوعی لبخند

 میشه خوشحال دیدنت با  بی  بی داخل، بریم



 میایم  هم ما برید  شما: نریمان 

  چیکار  اینجا : پرسید و کرد نگاه  ویوان  به  مینا، رفتن  از بعد

 .... میکنی؟ 

   چیکارمی؟ تو  اصن بگم؟  بهت باید چرا  چه؟ تو  به : ویوان

  بعدا:  گفت و  زد لبخندی  دید، ویوان  چشمای تو  که و  شیطنت

 ... چیکارتم میگم بهت
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  وقته  خیلی شده تنگ  بی  بی  برای دلم داخل، بریم:  نریمان 

 ندیدمش

 شد کشیده پشت  از دستش  که رفت ها پله سمت

  شنید، پسرک  دهان از که حرفی با   و کرد نگاه ویوان  به سوالی

  اعتماد....بهت  میخوام....من.....من  نریمان: زد برقی چشماش

 کنم

  جدی داری....داری: گفت و گذاشت هاش بازو روی دست

 میگی؟ 

 میگم جدی که معلومه خب باهات، میکنم شوخی دارم نه، : ویوان



  که چشمایی با و رفت عقب  ویوان که  زد لباش به  سریعی بوسه

 :گفت بود، شده گرد

  بی بریزم؟  سرم به خاکی چه  ببینه بی  بی اگه  نریمان شدی خل

 .... ش  تشنه  خونم به که عنتر  دختره اون  کنار،  به  جون بی

 : پرسید و خندید

 خانم؟ مینا کیه؟  منظورت عنتر؟ دختره

  تو  از همش اومده وقتی از چندش،  ی دختره  همون آره: ویوان

 .... پسرتم دوست گفتم مستقیم غیر منم میزنه،  حرف

  به  و کرد زمزمه وایی ای گفت، که حرفی تحلیل و  تجزیه از بعد

 .... شد دور  نریمان از سرعت

  کنم  اذیتت میتونم حاال: کرد زمزمه لب زیر  و  زد شیطونی لبخند

 ..... خان ویوان

 شد قبل از  ترپررنگ لبخندش بی،  بی  دیدن با  و رفت خونه داخل

 .... خودم بی  بی به  سالم: نریمان 

 : گفت و  زد نریمان   پای  به  عصاشو

  مامان به  میاد ماه چند بعد آدم بیشعور، پسره زهرمار و سالم

 میزنه؟  سر بزرگش

 بوسید   و بی  بی دست و خندید

  رسول عمو زیاده، شرکت  کارای  بخدا  بی، بی  ببخشید:  نریمان 

 .... میراث و  ارث بخاطر  شلوغه سرش هم

 خواسته؟  سهمشو لندهور  پسره اون باز: بی بی



 نباشین  نگران  نمیاد  کوتاه عمو  اما بی،  بی  بله:  نریمان 

  نویان : کرد نگاه  مینا به  و گرفت بی  بی از  چشم مینا، صدای  با

 نیومده؟  چرا کجاست؟

  باید شرکت تو داشت کار سری  یه  میاد، فردا نویان :  نریمان 

 دادمی انجامشون
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 کرد نگاه ویوان  به  و گفت آهانی

 میبرد  لذت ویوان  کردن  اذیت از  اما بود  ساکتی دختر درسته

  گویی آمد  خوش بخاطر  ویوان از  بگیره انتقام  میخواست واقع در

 ! زیباش 

  تو  و  نفرت و خشم و کردمی صحبت  نریمان راجب که وقتی

 میبرد لذت میدید، ویوان چشمای

 رفت بیرون   اتاق از  و گفت ببخشیدی گوشیش،  زنگ صدای  با

  رو لبخند  کرد،می نمایی خود صفحه  روی که" قرمزی مو" اسم

 .... اورد لباش 

 .... آنشرلی به سالم_ 

 .... میکنم  رنگ هارو مو  این   آخر من مینا،  بیشعوری  خیلی+ 



  بدون  قرمزی، مو خوبی کنی، کاری همچین میکنی  غلط  شما_ 

 آره؟  میگذره خوش من

  قراره دیدم قدیمیمو دوستای  از یکی میگذره، خوش خیلی آره+ 

 سینما برم  باهاش

  خودت عین یا   ایرانیه دختر؟ یا   پسره قدیمی دوست این اونوقت_ 

 ... خارجکی

  شاید گفتی؟ بهم  بزرگت مامان خونه  رفتی تو  مگه  بهت، نمیگم+ 

 ..... بیام همرات میخواستم منم

 : گفت و  داد تکون  تاسف  به سری

  مانای  اون  نکنه   ببینم وایسا...میکنم پیدا و  چین خبر کالغ این  من

   گفته؟  بهت مارمولک

 ... دختر این  ماه   چقد برم  قربونش الهی+ 

  حرف  بعدا برم  من.....هم بغل  زیر بزارین  هندونه هی حاال_ 

 فعال زنیم، می 

 .... بای+ 

 کشید هینی ترس   از ویوان،  دیدن با و چرخید

 میدی؟  گوش مردم حرفای به نمیکشی خجالت: مینا

 .... بدم  گوش حرفت به که نیستی  هم مهمی آدم همچین: ویوان

  صدای با   اما بزنه حرفی  خواست و رفت بهش  ای غره چشم

 میکنین؟  دعوا  دارین چخبرتونه؟ : کرد سکوت نریمان، 



:  گفتند همزمان و کردند اشاره هم طرف   به دو  هر مینا، و  ویوان

 ..... کرد شروع اول اون

 شد نزدیک بهشون قدمی و انداخت باال  ابرو

  بی بی  نکنین،   دعوا اینجا  ولی بکنین میخواین  کاری  هر: نریمان 

  برین  پس  خوابیده، االنم دادم، قرص بهش  میکرد درد سرش

 برسین   دعواتون به  بیرون 
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 رفتن  پایین  ها پله  از آرومی به  و  انداختن پایین سرشونو دو هر

 نشه  بلند ش  خنده صدای  تا  گزید لب

 رفتن  برفی سمت و  بود یکی  دو هر مقصد

 : گفت مینا  و انداختن هم به  نگاهی

 .... بزنی  دست بهش نداری  حق منه  سگ چیه؟  هان؟

  بودی  کجا تو دادم، غذا  و  آب بهش  من وقت چند  این: ویوان

 اونموقع؟

 :گفت وار زمزمه و شد کمرنگ اخمش



 باشم  مواظبش  نمیتونستم  داشتم  مشکالتی یه.... خب

 انداخت  مینا  پای تا  سر  به نگاهی و  زد نیشخندی

 .... میگی راست که تو : ویوان

  اینکه از ای  لحظه و کرد  سکوت مینا، گرفته  صورت دیدن  با

 شد   پشیمون بود،  زده باش رو  حرفا این

 گذاشته  سر پشت  رو مشکالتی چه مینا دونستنمی که  ویوان

  شیشه قلب میده، نشون  قوی خودشو همیشه که دختری نمیدونست

 .... داره ای

 .....  شکستگی  و ترک   از  پر قلبی

  آثار و شده ترمیم  دختری دست به  ها، مدت از پس  که قلبی

 .....  مونده باقی ها شکستگی  اون از کمرنگی

  نریمان،  ندیدن با  و چرخوند سر و  کشید گردنش پشت  به دستی

 کشید آسودگی سر از  نفس

 بشه عصبانی دستش  از  نریمان خواستنمی

 ..... رفت در سمت و کرد زمزمه ببخشیدی  لب زیر  و  سرعت به

 بود دوخته چشم رفتنش  مسیر به تعجب  با  که بود  مینا

 .... عجیب چه....کنی عذرخواهی بلدی  هم تو  پس : مینا

 ..... کشید برفی سر به  دستی و  انداخت باال  شونه

 ::: 

 نشست  بزرگی سنگ  روی و  زد پاش   جلوی سنگ  به  ای  ضربه



 گرفت  رو  کیاشا شماره و برداشت گوشیشو

 نمیده جوابشو بزنه   زنگ باربد به  اگه که میدونست

  صحبت  باربد با رسول  و  بی بی  موضوع مورد در که چرا

" شمال برم  باید اومده پیش جدی مشکل" گفتن  با  تنها   و نکرده

 بود  کرده ترک  رو خونه
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 ویوی  سالم_ 

 آخه؟  چیه  ویوی بچه، نکن   باز  منو  دهن استغفرهللا.... و سالم+ 

 عصبانیه  خیلی  باربد زدی، زنگ عجب  چه اسمته، مخفف_ 

 :گفت و کشید هوفی

 بدم  توضیح  چجوری نمیدونم فقط میدونم، خودمم اینو 

 چیو؟ _ 

 کوچولو  خنگ  کارمو دلیل+ 

 .... خنگم ددیم واسه فقط  من: گفت و کشید جیغی

 .... خنگین  جفتتون+ 



 ....  باهوشه هم  خیلی ددیم بیشعور، خنگی خودت_ 

  بهت رو  چیزا خیلی  نکن، طرفداری  بخارت  بی  ددی   از انقد+ 

 ....  جوجه نگفته 

 ... بهم میگه  چیو همه_ 

   درسته؟  گفته،  بهت قبلیش پسر دوست راجب حتما پس+ 

 نگفت   چیزی و کرد سکوت

 ..... میکنه  شوخی داره حتما

 کیه رادمهر بپرس  ازش  دیدیش،  وقت هر+ 

 شد نصیبش کیاشا  سوی از  که بود  سکوت هم باز

 ای؟   زنده چیشدی؟ کیاشا، هی+ 

 اینجام بله، ...ب_ 

 نکن   درگیر فکرتو انقد کردم شوخی بچه،  نباش نگران + 

  بهت  بعدا ویوی، برم  من: گفت و کرد زمزمه ای  باشه سختی به

 میزنم زنگ

 فعال کوچولو، پیشی باشه+ 

 : گفت وار زمزمه و گذاشت جیبش داخل و گوشی

 میریزه  خونمو  باربد وگرنه نپرسه،  باربد از  چیزی امیدوارم

 بود  نکرده شوخی

 بود  باربد  سابق پسر    دوست و ویوان دوست رادمهر،



  خیانت باربد  به رادمهر اینکه از  قبل تا  داشتند خوبی ی  رابطه

 کنه

  ویوان، و  بود نکرده اعتماد کسی به  باربد بعد،  به  روز اون  از

  برادرشو شدن پژمرده تنها، و  نمیومد بر  دستش  از  کاری هیچ

 میدید

 کنه  کار خصوصی معلم عنوان  به  تا کرد مجبورش آخر در

 بیاره  درش حال این  از  میتونه کار این با کردمی فکر

 ! شد هم همینطور و
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  اتاقش  سمت و  شد بلند کرده هول شنید، که رو  کیاشا گریه  صدای

 رفت 

 شد  خیره بود،  نشسته تخت روی که بیبیش به  و  کرد باز درو

 دیده  ترسناکی خواب  میداد نشون  خیسش و خمار چشمای

 کرد نوازش  موهاشو و نشست  کنارش



 دیدی؟  بد خواب ددی؟  عشق چیشده: باربد

 داد تکون  مثبت نشونه  به سرشو و کرد هقی هق

 کشید عقب  خودشو کیاشا که برد سمتش دستشو

 شده؟  چیزی  کیاشا: گفت  و نشست  صورتش روی محوی اخم

 .... ببشید.... ددی..د: کیاشا

 ... وایسا  جلوم بیا: گفت و گرفت دستشو

 ..... نوموخوام....نه.. نه:  گفت لب زیر  و کشید عقب خودشو

 .... کیاشا  زودباش : باربد

 رفت پایین  تخت از  آرومی به  و  لرزید لباش 

  مخفی ددیش  از شلوارشو خیسی   تا  گرفت پاهاش جلوی دستاشو

 کنه

 بوی  بیبی  کردی خیس خودتو که باز : باربد

 .... دیدم تلسنات  خواف ددی، ببشید: گفت و انداخت پایین سرشو

 : کشید پایین  و پسرک  زیر لباس و  شلوار و  زد نیشخندی

  دیدی ترسناک  خواب وقت  هر که میکنم پوشکت بعد  به  این از

 کنی خالی خودتو راحت بتونی 

 ندالمممم  دوش پوجت ددی نهههه:  کیاشا

 : گفت و زد لختش  باسن  به  سیلی

  به  وای میکنم، پوشکت بعدشم بشورمت تا  حمام میبرمت اول

 کنی  فرار اگه حالت



 رفت بیرون   اتاق از  و دوید  بود، پوشش  بدون  که ای  تنه  پایین   با

 شد خیره  ددیش به  و رفت مبل پشت

 ..... اینجا  بیا  کیاشا: باربد

  پوجت تو  بکجه،  نفش  ولم*دود موخوام اصنجم نوموخوام،:  کیاشا

 میجه خیه

 .... اینجا   بیا سوخته  پدر: باربد

 :گفت و کرد اخمی

 چی؟ بگیلم  یاد  من  اگه ژدی؟ بد حلف ددی

 

 

 67_پارت#

 

 

 

  بد  حرف نباید  میدونه پسرم:  گفت و شد نزدیک   بهش نامحسوس

 نه؟  مگه  بزنه،

 انداخت  پایین سرشو و کرد زمزمه اوهومی

 گرفت  محکم و  پسرک و کرد استفاده فرصت از

 بده  نجات ددیش دست از خودشو کردمی سعی و کشید جیغی

 گهرم  گهرم...مالیدی  شیله  شلم بدژنش،   ددی  ....بد  ددی  : کیاشا



 کرد  بلند  بیبیشو و خندید

 رفت اتاق داخل حمام سمت و بوسید محکم گونشو

 ....عسل  شیرین بشه فدات ددی: باربد

 کرد  باز  و  آب شیر  و گذاشت پایین و  پسرک

  و بشینه وان داخل کرد  اشاره کیاشا  به  وان، شدن پر  از بعد

 .... لباساش دراوردن به کرد شروع خودشم

 بوسید  گردنشو و نشست  بیبیش پشت

 مویاد  گلگلتم ددی: گفت و  خندید ریز  ریز

 گذاشت کیاشا جلوی و برداشت  سکو روی از و  اردک  و قایق

  پوشکت  بیرون  بریم حمام از  ولی  عزیزم،  کن بازی: باربد

 . باشه  یادت....میکنما

 .... موتونم گبول خوفیم بجه چون : گفت و  داد تکیه ددیش  سینه به

 :داد ادامه و کرد مکث کمی

 یادته؟   خونمون  اومدی که لوژی  اون ددی،

:  گفت و  زد لبخندی دید، رو شا کیا که روزی  اولین  یادآوری  با

 .... یادمه که معلومه

 

 بک فلش

 

 رفت خونه داخل و کرد سالم عرشیا به



 ..... رفیق  اومدی خوش: عرشیا

 شد نزدیک باربد به  و انداخت اطرافش  به  سریعی نگاه

  داداش  کن کاری  یه شلوارت،  به  دستم: گفت وار زمزمه

 کردم کاری  هر من بگیره،   رو قبولی نمره ترم  امتحان کوچیکم

  دو به  ولی براش گرفتم هم خصوصی معلم کنم، درستش نتونستم

 کردمی فرار  طرف  نکشیده روز

 داد  تکون  سری و انداخت باال  ابرو
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 کجاست؟ االن : باربد

 : گفت و  کرد اشاره رنگی آبی در به

  حسابشو بگو بهم کرد کاری اگه باشه  حواست فقط اتاقشه، تو

 برسم

 گفت ای  باشه و خندید

 زد  در به  ای  تقه و رفت در سمت

  نگاه   بهش گستاخانه  که فرفری مو  پسری دیدن  و در  شدن باز  با

 انداخت  باال  ابرو  کرد،می 



 پسر؟   آقا نیستی  بلد سالم: باربد

 :  گفت حرفش به  توجه  بدون و  انداخت باربد  پای  تا سر به  نگاهی

 بدی؟ درس  بهم اومدی معلمی؟ هم تو

 رفت اتاق داخل و کرد اخمی

  احترام  بزرگترت  به باید دوما.....شما و  نه  تو  اوال: باربد

 .... بزاری

 رفت باربد  به ای  غره چشم و داد قورت دهنشو آب

 بود  نکرده سکوت کیاشا  حرفای مقابل در کسی بار، اولین  برای

  جواب در  چیزی میگرفتن  روزانه که  پولی  بخاطر قبلیش  معلمای

 نمیگفتن  پسرک  های  ادبی بی

 داره  فرق بقیه با  معلم این  انگار اما

  روی داشت قصد که بلندی  قد مرد به  و  نشست تخت روی

 زد شیطونی لبخند  و شد خیره بشینه   صندلی

  تا  رو صندلی های  پایه ا ره  با  قبل از  که افتاد صندلی به چشمش

 بشکنه   هاش پایه نشستن   موقف تا  بود بریده حدودی

  پسرک  به  بود،  روش به رو که ای  آیینه  از  لحظه  اون  در باربد

 انداخت  دلش  به شکی لباش،  روی لبخند و دوخت چشم

  صندلی   ی پایه   به  نگاهی و  کشید صندلی به  دستی عادت  طبق

 انداخت

 ..... پسر  آقا نگفتی اسمتو: گفت پسرک  به  رو و  زد نیشخندی



  کیاشا: گفت و دستاش  با  کردن بازی به  کرد شروع استرس  از

 .... هستم

 بشین   صندلی رو  بیا کیاشا،  آقا خب: باربد

 .... راحتم همینجا  من چرا؟ ...چ: کیاشا

 .... بشین بیا   باش زود: گفت و کرد اخمی
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 رفت صندلی سمت و  شد بلند ناچار به

 برگشت معلمش سمت ساختگی تعجب با  بعد  و کرد نگاهش کمی

 ..... باشه  میتونه کی کار نمیدونم  شکسته،  هاش  پایه اوه : کیاشا

 مشغول نیشخند با  باربد و  بود  بهانه  دنبال ای مسخره طرز  به

 بود  فرفری مو پسرک تماشای

  یکیو میخواسته  که بوده کوچولویی موش یه  کار  احتماال: باربد

 کنه  اذیت

 نگفت چیزی و کرد اخمی

 کنه  عصبانی رو کوچولو کیاشا میتونست خوب مرد این



 بیاره صندلی بگو  داداشت به  برو : باربد

 رفت بیرون اتاقش   از و  داد تکون سری  تنها

 کشید  هوفی و  داد تکون تاسف  به  سری  باربد

 : کرد زمزمه لب زیر

 انداختم دردسر تو  خودمو کار این   کردن قبول با

  لبخند  اومد، ذهنش به  که کیاشا خشم از سرخ و  کیوت صورت

 .... داره ارزششو  کنم فکر ولی: داد ادامه و زد محوی

  هر و ها  درس دادن توضیح  به  کرد شروع کیاشا، اومدن از بعد

 میداد توضیح   دوباره و نمیشد متوجه که بخشی

  مجبور و باربد و نمیفهمه چیزی  میگفت عمد  از کیاشا  البته 

 بده  توضیح  براش   دوباره تا کردمی 

 خواستمی دلش  و بردمی لذت جدیدش معلم دادن حرص از

 کنه  بازی  اعصابش با  بیشتر 

 ...... میبینمت دیگه روز  دو کافیه،  امروز برای: باربد

  بیرون  اتاق   از معلمش اینکه از  بعد و کرد زمزمه نباشید خسته

  از رنگشو  آبی  پستونک   و انداخت تخت روی خودشو رفت،

 گذاشت دهنش داخل و  دراورد شلوارش جیب

 کنه قفل درو نداشت حوصله همیشه خالف بر

 کنه  نگاه  اکشن فیلم شب و  بخوابه  خواستمی دلش و بود خسته
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  جدیدشو معلم میتونه چطور بعد دفعه که بود فکر  این در کیاشا

  شیطنت  وجود با  پسرک  که کردمی فکر  این به  باربد و  کنه اذیت

 ..... بود داشتنی دوست و  بانمک و  کیوت داشت که زیادی

  و  بشن  هم عاشق روزی  ممکنه که نکردن  فکر  این به هیچکدوم

 ...  کنن تحمل هم بدون  رو ای  لحظه  نتونن

 

 بک  فلش پایان

 

 کشید  رو کیاشا لپ و  زد لبخندی

  صندلی  های پایه   کنه، اذیت ددیو میخواست شیطونم پسر: باربد

 بودی   بریده رو

 ... فهمید ژود و بودش ژلنگ  ددی: گفت و  خندید ریز  ریز

  به کرد شروع و کشید جیغی کیاشا که پاشید  صورتش  به  و آب

 ..... ددیش  صورت  روی  آب پاشیدن  و  شیطنت

  های سلول و  اورد می لبش  به لبخند  پسرک   های خنده صدای

 میشد شادی از  سرشار بدنش



  عوض  ای  دیگه چیز هیچ  با  فرفریشو جوجه با گذروندن وقت

 کرد نمی

  با  مدتی تا  قطعا رسیدمی ویوان گوش  به  موضوع این  اگه البته 

 کردمی التماس   کوچیکترش  برادرش به  باید و کردمی قهر باربد

 کنه  آشتی  باهاش  تا

:  زد بهش  لبخندی و اومد خودش به  کیاشا گفتنای" ددی ددی" با

 ... پسرکم جانم

 گذاشت لباش روی انگشتشو  و کرد غنچه لباشو

 ... ددی تُن  بوشم:  کیاشا

 زد  لباش به  ای  بوسه و انداخت کمرش دور دست

 برد  جلو سرشو بیشتر   ی بوسه  برای   کیاشا و  برد عقب سرشو

  بیبی  میخوای بیشتر : گفت و  گذاشت پسرک  پیشونی روی دستشو

 بوی؟ 

 شد خیره  ددیش به  آویزون لبای  با و کرد زمزمه اوهومی
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 :گفت و زد  بیبیش لبای   به  سبکی بوسه

  شکممون به  یکم داداشت رستوران  ببرمت بیرون،  بریم بدو

 برسیم



 گفت چشمی  و خندید

  خشک مشغول و رفت  بیرون  حمام از  حوله پوشیدن از بعد

 شد موهاش کردن

  که ددیش  متوجه حتی و کردمی زمزمه رو  شعری لب زیر

 بود  نشده  بود،  ایستاده  پشتش

 بکشه؟  سشوار موهاشو گرفته یاد  پسرم: باربد

 داد  تکون سرشو و  زد لبخندی

 .. دلفتم یاد  خودم اوهوم،: کیاشا

  خجک موهامو ددی موخوام  ولی : گفت و  داد ددیش به  و سشوار

 .... تُنه

  تو  اشک و گفت آخی کیاشا که گرفت لپش   از گازی و شد خم

 شد  جمع چشماش

 .... گلفت دلدم بد،  ددی  : کیاشا

  نباید ددی فرفری   جوجه: گفت و گذاشت تخت  روی و  پسرک

 .... بزنی  بد حرف

 ... گجنمه ددی بلیم  ببشید،:  گفت و  مالید گونشو

  به  رسیدگی و  لباس پوشیدن از  بعد و کرد زمزمه شکمویی

 رفتند  بیرون   خونه از کیاشا،

 ::: 

  کیاشا و بودند  رسیده رستوران به که میشد ساعتی یک حدود

 بود  داده سفارش  ددیش اخم به  توجه  بدون  که بود پیتزایی   منتظر



  چشاتو نکنا  نگاه اینجوری داداشم به  خره هوی: عرشیا

 ..... درمیارم

 : گفت و انداخت باال  ابرو

 برس  پسرت دوست به  برو  چه؟  تو  به میخواد، دلم

 کرد نگاه کیاشا  به  و  کشید باربد برای نشونی  و خط

 بود شده خیره  بزرگترش برادر  به  و بود کرده اخم

 میدم توضیح   براش من بیار، رو  کیاشا سفارش برو  تو : باربد

 شد  دور دو آن  از  و گفت ای  باشه

  عین در  و غریبه  پسری به  و کرد بلند  سر شخصی، صدای  با

 دوخت چشم آشنا حال

 ... باربد  میبینمت دوباره که خوشحالم: رادمهر
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  غرق گذشته خاطرات در رنگ،  مشکی های گوی آن  در خیره

 شد 

 دادمی قرار فشار تحت  و  باربد  قلب که تلخی خاطرات



 بود  نکرده تغییری 

 بود  سابق رادمهر همان

 بود  شده شکسته اتفاق آن بخاطر  که بود  باربد  تنها گویا

 ...اعتمادش هم قلبش، هم خودش، هم

 شد خیره  کیاشا به  و گرفت او  از  نگاه

  دل به  شکی و رسیدمی نظر  به  قبل از تر  شفاف چشماش زمرد  

 انداخت  باربد

  ازش بخواد و  کنه شک باربد به  رادمهر دیدن بخاطر  نکنه 

 .... بگیره؟  فاصله

 زد  بهش لبخندی  و گرفت پسرکشو ی شده مشت دست

  ریزش جلوی تونست و گرفت آروم کمی فقط کمی، پسرک دل

 بگیره  اشکاشو

  سر که داره وجود دلیلی : گفت رادمهر به  رو و کرد اخمی  باربد

 وایستادی؟  ما میز

 : گفت و  زد نیشخندی

 .... شده عوض سلیقت بیاد،  خوشت ها  بچه از  نمیکردم فکر

 : داد ادامه  و انداخت  کیاشا به  نگاهی

 ... می دووم زیرت سواله برام فقط بانمکه،  هم جوجه این

  روی  و داد دست از تعادلشو خورد، صورتش  به  که مشتی با

 افتاد  زمین

 بود افتاده راه  بینیش  از خونی و بود شده جمع درد از صورتش 



 نپلک  من  بر  و  دور و کن  گم گورتو: باربد

 سالم: کرد زمزمه گوشش زیر و گرفت مشتش تو  لباسشو یقه

 برسون  روزبه  به  منو

  از  و گرفت رو کیاشا دست رادمهر، متعجب نگاه  به  توجه بی

 .... رفت بیرون   رستوران

 کردمی فکر گذشته به  و داشتبرمی قدم سرعت به
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 موند  منتظرش  و بود کرده تزئین  رو خونه رادمهر تولد روز

 بود  نشده رادمهر از  خبری اما

 .....  رفته روزبه  خونه  به فهمید و  بود گرفته سراغشو  ویوان از

 داشت خبر روزبه  و رادمهر بین صمیمیت  از

 بره  روزبه خونه  به  بود گرفته تصمیم   پس

 شده مواجه خونه  اون خدمتکار با  بود،  رسیده مقصد به که وقتی

  خونه داخل" دیدنش اومدم و  هستم روزبه  دوست"   گفتن با  و بود

 رفت 



  ریخته  زمین  روی  که هایی لباس  دیدن با  و رفت باال  ها پله  از

 افتاد  دلش  به  شکی بود،

 کرد  باز  درو و رفت اتاقش سمت

 بود شده حلقه رادمهر کمر دور که روزبه دست

 .... رادمهر بدن  روی کبودی و قرمزی

 داشت انتظارشو که نبود   چیزی ها  این

 ..... کنه  خیانت بهش بخواد رادمهر که کردنمی فکرشم حتی

 بود  شده ایجاد ش سینه  قفسه تو  بدی درد

  هیچ بدون و  زد پوزخندی  شنید،  که و رادمهر زده بهت صدای

 ....... رفت بیرون اتاق  از حرفی

  نگاه کیاشا  به  و اومد خودش به  بود، کشیده پشت  از که دستش

 کرد 

 فرستاد  خودش به لعنتی دید که اشکشو  از خیس  صورت

 کشید  عقب سرشو پسرک  که برد  صورتش سمت دستشو

  اونو..ا  تا.... آره؟  نداری ...دوس  منو..م: کیاشا

  صدات....چی...هر...ه.... کردی فراموش ....منو..م....دیدی

 .... نمیدادی... جوابمو ...میزدم...م

 گرفت رو کیاشا دست و کرد اخمی

 کرد هقی هق و  انداخت پایین   سر ددیش  های اخم دیدن  با  پسرک

 ..... باش زود ماشین  تو  بشین:  گفت و کشید دستشو

 کشید  چشماش زیر دستی و نشست ماشین  داخل حرف بی



 74_پارت#

 

 

 

 نمیزدن حرفی هیچکدوم مسیر طول در

 میشکست رو  بینشون سکوت که بود  کیاشا ریز  هق هق  تنها

 انداخت  موهاش  به چنگی و کشید هوفی

  فکر  اشتباه پسرکش و نداشت رادمهر به  نسبت حسی هیچ  اون

 کردمی 

 داره؟  خبر چی همه از  که انگار زدمی حرف جوری چرا

 گفته؟  کیاشا  به  چیزی  ویوان نکنه 

 .... نداره  امکان

 گذشته درمورد چیزی  که بود  داده اخطار ویوان  به  ها بار

 نگه  کوچولوش کیاشا به رادمهر و خودش

  ریختمی اشک همچنان که  انداخت بیبیش  به  نگاهی چشمی زیر

 کردمی هق هق و

 کرد بیشتر   و ماشین سرعت و  داد تکون سرشو

  سرعت به  و  شد پیاده  ماشین از  کیاشا داشت، نگه  که خونه جلوی

 رفت  در سمت

 گذاشت ش  شونه روی  دستشو و رفت دنبالش 



 کرده؟  قهر بیبی: باربد

  چونه زیر  دست و کرد نوازش موهاشو نگرفت، ازش  که جوابی

 گذاشت ش

 : گفت  و کرد پاک اشکاشو

ت چقد ددی نمیدونی مگه   جوجه نمیدونی هوم؟  داره؟  دوس 

 فرفری؟

 دوخت ددیش به خیسشو چشمای و  داد تکون سرشو

 ..... ددی: کیاشا

 زد  فرش موهای به  ای بوسه  و گرفت آغوش در و  پسرک

  نمیاره  طاقت ددی دل   میدونی فرفری، جوجه جانم جانم،: باربد

 .... باشی قهر باهاش  اگه

 : گفت و  چسبوند ش  سینه به سرشو

  همین  بال....نداله  دوشج دیه ددی تلد  فکل...ناالحته...فلفلی جوجه

 ... تلده گهل

 : گفت و بوسید پیشونیشو

  چشمای با  شیطونش بوی  لیتل عاشق  فرفری، جوجه عاشقته ددی

 .... زمردیشه

 ... کوچیک عالقه ابراز   این از شد گرم دلش
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 پوشوند دستاش  با صورتشو و  زد لبخندی

 بلده؟  کشیدنم خجالت مگه کشیده؟ خجالت جوجه: باربد

 شد خیره ددیش به  انگشتاش الی از و کرد زمزمه اوهومی

 بوسید محکم  سرخشو لبای   و  زد کنار و پسرک  دستای  و خندید

 .... گلفت دلدم ددی، وییی: کیاشا

 نکرد بیبیش   اوخ و آخ به  توجهی و گرفت لپش  از گازی

 بدم  قورتت درسته  میخواد دلم ددی، ی خوشمزه: باربد

 گرفت پناه مبل پشت  و کشید هینی

 بخولی؟  لو  توچولو  کیاجا موخوای  خبیش، ددی   بد،  ددی  : کیاشا

 بخورمت  میخوام آره: گفت و داد تکون  سری

  جیغ جیغ پسرک  و رفت کیاشا  سمت سرعت به  حرفش، پایان

 گذاشت فرار به  پا  کنان

  و رادمهر حتی و کردمی   شادی از پر  قلبشو  بیبیش های خنده

 بود  شده پاک ذهنش  از تلخش  ی گذشته

  ای  ثانیه  و کشید جیغی شد حلقه کمرش دور  که ددیش دستای

 بود  معلق  هوا روی بعد،



 .... ها میگیله  دلدج کیاجا بعدج مویوفتم  ژمین، بژالم  ددی: کیاشا

 .... فرفری جوجه مراقبته  ددی: گفت و بوسید لپشو

 هوم؟  خرید؟ بریم میخوای : داد ادامه و کرد فکر کمی

 : گفت و داد تکون   تند تند سرشو

 موجه؟  بخلی؟  باژی  اشباب بالم موجه ددی، ولی اوهوم،

 شد خیره  ددیش به  آویزون لبای  با و کرد درشت چشماشو

  نکن   نگام  اینجوری بیبی،   میگیرم برات  بخوای  چی هر: باربد

 میگیره گاز کوچولوتو  لبای ددی وگرنه
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 .... دیه خلید بلیم ژمین، بژالم  ددی: گفت و  خندید ریز  ریز

  تو  برو  بدو:  ریخت هم به  موهاشو و گذاشت پایین و  پسرک

 میام  منم  بشین ماشین

 ..... رفت بیرون  خونه از  سرعت به و گفت چشمی

 ~~~~~~~~~~~ 

 



 .... نیست خوب این  کیاشا نه: گفت و کرد اخمی

 کرد  نگاه  بود کیاشا  دست که رنگی قرمز شلوار  به

 داد بینیش   به  چینی باشه، دیده  و آور  چندش موجودی که انگار 

 .... خو دالم  دوش اینو : کیاشا

 :گفت و گرفت سمتش  رو رنگی  آبی  شلوار

 میگیرم  برات هم رو قرمزه باشی خوبی پسر اگه  بپوش، اینو 

 رفت پرو  اتاق  داخل شلوار،  گرفتن  از بعد  و زد بزرگی  لبخندی

:  کرد باز درو پسرک،  صدای  شنیدن با  که بود  ایستاده  منتظر

 تُنم   باژ شلوالو ژیب نوموتونم ددی

 نشست   زانو روی  و رفت پرو  اتاق داخل

 میشه زخم دولت*دو وگرنه نخور  تکون انقد: باربد

 ددی؟  میجه چی بجه ژخم اگه : کیاشا

  نمیتونی  اونوقت: گفت بود، زیپ  کردن باز مشغول که همونطور

 بشی  بابا 

  من موتونم،  باژ  و  ژیپ خودم اصن  نوموخوام هییییین : کیاشا

 بگیلم   ژن موخوام بجم بابا  موخوام

 : گفت و زد تش *آل به  سیلی

  تا ب بُرم قیچی با  دولتو *دو باید میشنوم، جدید حرفای روشن چشمم

 نزنه  سرت به  فکرا  این

 کلدم گلد ددی نه:  کیاشا



  اتاق از " بیرون   میای زود"  گفتن  با  و  دراورد پاش از  و شلوار

 .... رفت بیرون 

  زده که حرفی طبق و رفتند  بیرون   مغازه از شلوار،  خریدن بعد

 میخرید بازی  اسباب پسرکش  برای  باید بود،

 بخلی؟  میجه رو  خلشه اون ددی، ددی: کیاشا

  رنگی  آبی  و  بزرگ خرس به  و کرد دنبال بیبیشو نگاه  مسیر

 رسید
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 ... ها  بزرگتره هم تو  از  نیست؟ بزرگ   زیادی: گفت و خندید

  نبود پیجم ددی وقت هل  بگیلمج،  موخوام همین واشه : کیاشا

 ... تُنم  بگل رو خلشه

 خرسه؟ ددی یعنی : باربد

 کیاجائه  گهلمان   ددی  نچ : گفت و داد تکون   سرشو تند  تند

  گونه و شد خم ندید، رو کسی وقتی و انداخت اطراف به  نگاهی

 بوسید محکم رو کیاشا

 ...فرفری جوجه  میگیرم برات  بخوای  چی هر: باربد



 ... رفت مغازه داخل و گرفت ددیشو دست

  بود، کرده بغل و خرس  که حالی  در کیاشا بعد،  ی دقیقه چند

 رفت بیرون مغازه از  ددیش  از زودتر

 گفت  ریزی آخ و افتاد زمین روی شخصی، به برخورد  با

 شخص اون  به  کردن نگاه  بدون مقابلش،  صحنه  دیدن با  باربد

 دوید کیاشا سمت

 شده؟  چیزیت خوبی؟ کیاشا: باربد

 شد بلند  سختی به و کرد زمزمه نچی

  رادمهر دیدن با  اما کنه عذرخواهی خواست و کرد بلند  سر باربد

 نشست  صورتش روی اخمی

 ..... من  ببخشید: رادمهر

 شد  دور اونجا از و گرفت رو کیاشا  دست" نداره  عیبی"  گفتن با

 چرخید  سمتش و ایستاد شنید، که و رادمهر های قدم صدای

 .... اونشب من....باربد بزنم حرف  بزار: رادمهر

 : گفت و  پرید حرفش وسط

  چیزی باشی هم گناه بی  اگه حتی نمونده، گفتن  برای حرفی

 نمیشه  عوض

  حرفش از  و بلرزه دلش نشد  باعث هم رادمهر خیس های چشم

 بشه  پشیمون

 ..... رفتند ماشین  سمت و فشرد رو کیاشا دست



  از  و بود شده خیره جاده به  که کرد نگاه ددیش  به چشمی زیر

 نمیشد  خونده چیزی ظاهرش

 ..... بوبویی:  کیاشا

 ددی؟ عشق  میخوای چیزی : گفت و کرد زمزمه جانمی

 .... ناالحته؟   ددی...نچ:  کیاشا
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 : گفت و خندید

 باشه؟  ناراحت چرا نشسته  کنارش  قشنگش  پسر وقتی

 ... نیشت ناالحت هم بیبی  پش:  کیاشا

 ...  شد خیره جاده به  و  زد بهش  لبخندی

  گرفتن  از بعد و شد پیاده  ماشین از  پسرک ماشین،  توقف  با

 کنه  باز   درو تا کرد نگاه ددیش  به  منتظر عروسکش،

  مبل روی  و  عروسک و رفت  داخل سختی به  در،  شدن باز  با

 مالید کمرشو و گذاشت

 .... میتُنه  دلد ُجدم خم بش  اژ ....کملم وویی: کیاشا



 بوسید  فرشو موهای و گرفت آغوش   در بیبیشو  خنده با

 هوم؟  بخوابی؟ میخوای برم؟  قربونت شدی خسته: باربد

 : گفت و مالید چشماشو

  لوده دالیم؟  چی جام بالی  ددی....نومویاد  خوافم ژیاد نومودونم،

  ددی....نمیاد  خوابم زیاد  نمیدونم،...)  خولده لو  بژلگه لوده توچیته 

 ...( خورده رو بزرگه روده  کوچیکه  روده داریم؟ چی شام برای

 ..... میکنم درست براش همونو  داره؟ دوس  چی بیبی: باربد

 گفت هومی و گذاشت چونش  زیر دستشو

 ددی؟ تُنی  دلشت پیتژا   میجه: کیاشا

  ددی، خوشگل بخوری پیتزا  کمتر باید بعدش  ولی باشه : باربد

 بخوری  باید میریزم هم گوشت نیست، خوب هم زیادی

 کرد زمزمه چشمی و شد آویزون لباش 

  بژالم؟   چی اشمتو: گفت و انداخت عروسکش روی خودشو

 اومممم 

 کوبید  هم به  دستاشو خوشحالی با  بعد، و کرد فکر کمی

 ددی؟  نه مگه  گشنگه، هم خیلی....بوبو میژالم  اشمتو : کیاشا

  و  گفت ایآره درمیورد فریزر از  رو پیتزا خمیر که همونطور

 ..... گشت پیتزا  مواد ی  بقیه دنبال
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  انداخت بیبیش  به نگاهی ها، ظرف شستن و  شام خوردن از بعد

 بود  تلویزیون  تماشای مشغول که

  و  کنه مخفی ددیش از قرمزشو چشمای کردمی سعی البته 

 کشیدمی خمیازه یواشکی

 میاد؟  خوابت: کشید  فرش موهای به  دستی و  زد لبخندی

 چسبوند  ددیش سینه به سرشو و کرد زمزمه نچی

 .... نومویاد.. ن ....خوافم: کیاشا

 بست چشماشو و  کشید ای خمیازه

 کرد نوازش موهاشو و خندید

 گرفت آغوش در و  پسرک  و انداخت گردنش  و زانو  زیر دست

 ددی؟  میلیم تُجا:  کیاشا

 .... کنی الال  تا اتاقت میبرمت: گفت و بوسید پیشونیشو

 کرد باز چشماشو و گفت هومی

 بخولم؟   ممه میجه: کیاشا

  های دکمه کردن باز  به کرد  شروع و  خوابوند تخت روی  بیبیشو

 ... پیرهنش 



 کرد نگاه ددیش  به  مشتاق و  زد برقی پسرک خمار چشمای

 کشید دراز  کنارش و کرد نگاه کیاشا  به  لبخند با

 چسبوند  ددیش  به خودشو و  کشید لبش روی  زبونی

 نشست  باربد صورت  روی اخمی و گرفت دندون  به  سینشو نوک

 داره  نگه  باز چشماشو کردمی سعی و  زد می مک آروم آروم

  مو پسرک    ی صدقه قربون لب  زیر و کرد نوازش  گونشو

 رفت فرفریش

  به  اشکیشو چشمای و گرفت فاصله  ددیش  از ناگهانی  طور  به

 دوخت باربد

 ..... ددی: کیاشا

 پسرکم؟  چیشده....جانم: گفت و  کرد نگاهش متعجب باربد

 موخوام لو  بوبو....بوبو :  کیاشا

  نکن   گریه میارمش، االن : گفت و  کشید ای آسوده  نفس

 .... خوشگلم

  اتاق به  بزرگ،   خرس اون  گرفتن  از بعد  و رفت بیرون   اتاق از

 برگشت

  آویزون   لبای به  توجه  بدون و گذاشت اتاق  از ای  گوشه و خرس

 کشید  دراز تخت  روی کیاشا،

 ..... بخوابی  باید  االن فرفری، جوجه کن  بازی باهاش  فردا: باربد

  و گذاشت ددیش بازوی روی سرشو و کرد زمزمه چشمی

 ... بست چشماشو
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 ~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 : گفت و کرد باز  گردنش  دور از  و نویان  دستای

 کجاست؟ بخارت  بی و  بیشعور داداش  اون نچسب،  بهم انقد

 شده؟  نگران  داداش زن چطور؟  خرید، رفتن  مینا  با:  نویان 

 پیچوند  و گرفت گوششو ویوان  که شد باز  بناگوش تا   نیشش

ت اون  آره؟  رفته  مینا با: ویوان   هاش عالقه ابراز   و دارما دوس 

 .... میزارم ونش*ک .....بیاد بزار  بود؟ کشک همه

 : پرسید  و کرد نگاهش متعجب

  من  آقا نیس؟  داداشم رابطه تاپ  مگه بزاری؟  میخوای  تو  تو؟

 دارم  اعتراض

  به  االنم نویان،  باشه خودت کار  تو  سرت شو، خفه: ویوان

  فرستادتش  رسول عمو رفته  ویوان  میگی میزنی،  زنگ داداشت

 تهران 

  کجا: کشید عمیقی نفس و بست محکم  چشماشو نریمان،   صدای  با

 ... بریم هم با  کن صبر   سالمتی؟ به

 گرفت سمتش فاکشو انگشت و کرد نثارش  شویی خفه



 خرید  بودیم رفته  فقط  باش، خونسرد عزیزم: نریمان 

  نریمان پیشونی   به که کرد پرت سمتش  و برداشت  رو دمپایی

 :خورد

 هان؟  بیام؟   باهات تا   بگی  من به  نمیتونستی

 کنم  بیدارت نیومد دلم منم....بودی  خوابیده خب: نریمان 

  درد: کرد نگاه بود شده قرمز کمی که پیشونیش   به  و گزید لب

 میکنه؟ 

 .... باشه خوش  دلم بده لب یه حداقل زدی دلیل بی ....آره : نریمان 

 کرد،می نگاه آسمون  به که مینایی و متعجب نویان    به توجه  بدون

 ایستاد   نریمان روبروی  و  شد بلند

  گونشو و کشید باال خودشو و گذاشت هاش  شونه روی دستشو

 بوسید
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  همینم به  ولی نبوسیدی، و  میخواستم که جایی  اون: نریمان 

 راضیم 

 گرفت نریمان از چشم و  زد نیشخندی



 بیاد؟  نیست قرار رسول عمو:  نویان 

 .... شرکت تو  اومده پیش  مشکلی یه  نه،  خب....خب: نریمان 

 بده  ادامه و  بحث نباید فهمید نریمان،  های اشاره و  ایما با

  باغ  سمت خودشون و فرستادن سیاه  نخود دنبال رو  مینا و  ویوان

 رفتن

  بودن،  کاشته  بچگی  تو که درختی کنار همیشگی، جای همون

 .... فرشیده؟ به  مربوط قضیه چیشده؟: پرسید نویان  و ایستادن 

 داد تکون  سری و کشید هوفی

  هم ندین  تا میخوام، سهممو میگه شرکت، اومده  وکیل با:  نریمان 

 بهش  بده سهمشو میخواد عمو  نمیرم، شرکت از

 : گفت و زد پوزخندی ناباور، 

 بگیره؟  سهمشو باید حتما  میکنه،  کار شرکت تو  داره که اون

  باد به  سرمونو فرشید امیدوارم  کنیم، دخالت نمیتونیم   ما: نریمان 

 نده

 شده؟  خوب ویوان با ت رابطه: پرسید  و  کشید موهاش به دستی

 چی؟ تو.... بهم داده فرصت یه  آره، : نریمان 

 چی؟ من  من؟: پرسید  و کرد نگاهش متعجب

 نداری؟   رابطه عرشیا  با  مگه .....کنی پنهان   نمیخواد:   نریمان 

  تو  خودش اون نیست،  ما بین چیزی ....زدی  توهم داداش : نویان 

 .... س  رابطه

 کنم؟  پیدا یکیو  برات میخوای: گفت و خندید



  گرد چشماش ویوان، صدای  شنیدن با که بده جوابشو خواست

 :شد

 نداشتم؟   خبر و  بودی  اینکاره... غلطا چه

 رفت   ویوان  سمت و داد قورت دهنشو آب

 گرفتی؟ جدی چرا  میکردم، شوخی داشتم  فقط: نریمان 

  حرف بی  و انداخت نریمان پای  تا   سر به نگاهی و  زد پوزخندی

 شد دور دو آن  از

:  کرد نگاه  نویان  به و چرخید  نشست،  ش شونه  روی که دستی با

 چیه؟

  کرد نگات  ویوان که اینجوری میگم، تسلیت داداش،: نویان 

 میده  ات*بگ مشخصه

 سمت نویان،  های  خنده به توجه  بدون  و کرد نثارش  شویی خفه

 رفت خونه
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  نگاه و  بود ویوان  از کردن عذرخواهی مشغول شب اواخر تا

 شد می جسمش و روح لرزش  باعث  ویوان برزخی های



 سعی نریمان   و بود تشخیص  قابل خوشرنگش های چشم از خشم

 کنه مخفی و  بود  افتاده  دلش تو  که ترسی کردمی 

  آرومی به  و کرد نگاه بود خوابیده اتاق از  ای گوشه که  ویوان به

 رفت سمتش

 برد  موهاش سمت دستشو و کشید دراز  پشتش

 شد  خشک راه وسط دستش  ویوان، ناگهانی  چرخش با  اما

 ..... لبخندی نه  و داشت اخمی نه

 بخونه  چشماش از  و چیزی  نمیتونست  دیگه حتی

 میکنی؟  نگاه چی به : ویوان

 : گفت و  زد استرسی پر  لبخند

 .... دیگه  میکنم نگاه  تو  به دارم  نشسته؟  اینجا تو  غیر کسی

 میبینی؟ من  صورت تو  چیزی : ویوان

 نداری؟  زبون : گفت ویوان که داد تکون   طرف دو به سرشو

  ویوان دستای  اسیر  ش چونه  بار  این   که داد تکون سرشو دوباره

 شد 

 .... دهنتو کن باز: ویوان

  زبونتو اون:  گفت ویوان و  داد انجام  و بود  گفته که کاری

 بدی؟   تکون نمیتونی

  و گرفت چشماش از نگاه و  کرد زمزمه ببخشیدی ناخودآگاه

 انداخت پایین سرشو



  و کرد پیدا جرئت کرد، حس موهاش روی  که ویوان دست

 کرد  نزدیک ویوان  به خودشو

 برد  موهاش الی به  ال  دستشو و کرد ای خنده

 شدی  مظلوم مونده بارون زیر  که پاپی   یه  ی اندازه به : ویوان

 دوخت چشم ویوان  به  و کرد بلند سرشو حالت همون در

 شدی؟ ساکت  انقد  چرا چیه؟: پرسید و خندید

 داد  فشار ویوان ی  سینه  به سرشو و  انداخت باال  شونه
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 کشید عمیقی نفس و برد موهاش داخل سرشو

 ... خوشبوئه؟ موهات بودم  گفته بهت: ویوان

 :داد ادامه ویوان  که کرد زمزمه نچی

 نریمان؟ ..... میگم  بهت بعد  به  این از  پس

 کرد بلند سرشو و گفت جانمی

 میترسی؟  ازم: ویوان

 بترسم؟  چی واسه نه،:  گفت و  زد ای مسخره لبخند



 : گفت و گرفت و  نریمان سرد دستای

 هوم؟  میلرزی؟ داری  چرا سرده؟ دستات چرا  پس

 :داد ادامه و کرد مکث کمی

  برق چشمات....داری دوس حسو این   انگار چیه،  میدونی ولی

 .... االن  مثل میزنه،

  روی  از فرشو موهای بعد،  و کرد زمزمه چشماش تو خیره

 زد  کنار پیشونیش

 : گفت بحث، کردن عوض  برای و داد قورت دهنشو آب

 کردمی نگامون   بد نکرده؟  شک بهمون  بی بی  نظرت به

  کنه،  شک بایدم میکردی  عذرخواهی تو  که اونجوری: ویوان

  شک بهمون  این از  بیشتر بخوابی؟  دیگه  اتاق   یه  تو  چیه نظرت

 نکنه 

  ش  سینه به سرشو و انداخت ویوان  کمر دور دستشو و کرد اخم

 :داد فشار

 تو   میام پنجره  از  بیرون بندازی  منو اگه  حتی نمیرم، جایی من

 : گفت و خندید

  میخواد بی  بی  شیم، بیدار  زود صبح باید   بخواب باشه، باشه

 بکشه کار ازمون

 کرد زمزمه بخیری  شب و  کشید ای خمیازه

 کرد نوازش  موهاشو و زد  لبخندی  شد، منظم که کشیدنش نفس



  لذت چشمات تو ترس   از  که بگم  بهت نمیتونم: ویوان

 ..... نمیتونم.....میبرم

 ....بست چشماشو و کشید باال رو  پتو

 ::: 

  که نریمانی به  و  کرد باز چشماشو پیچید  ش سینه تو  که دردی با

 دوخت  چشم کردمی نگاهش  لبخند با

 نریمان   میکنم  خورد دندوناتو  بشه کبود  اگه: ویوان
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 نگرفتم گاز محکم..م: گفت و داد قورت دهنشو آب

  رو که دوخت چشم نریمان های  دندون  رد به  و زد  باال  تیشرتشو

 میزد کبودی به

 چیه؟  این  پس: ویوان

 ..... فقط  من...من: گفت و  کرد زمزمه ببخشیدی  ناراحتی  با

 : گفت و رفت بهش  ای غره چشم

 نکن  غلطا  این  از دیگه  بدی،  توضیح واسم نکرده الزم

 رفت  بیرون اتاق   از و  شد بلند  نریمان،  به توجه  بدون



 .... پشیمونی دنیا  یک  و موند نریمان 

 کنه  شیطنت کمی میخواست فقط

  اینکارو هیچوقت میکنه،  رفتار اینجوری  ویوان که میدونست اگر

 کرد نمی

 :شد بلند  و اومد خودش  به بی  بی  صدای  با

  اون ....داریم  کار کلی شو بیدار خوابیدی؟  هنوز مادر نریمان 

 میاد داره باالخره سفیدت چشم عموی

 : گفت و  زد محوی لبخند

  سرش رسول عمو که میدونی نخور حرص جون، بی  بی  بریم

 برمیگردیم امشب  کنم فکر تازه  شلوغه،

  شما جز پیرزن   منه کنین،  ول رو وامونده شرکت اون : بی بی

 باشه   خوش دلم بمونین روز  دو یکی حداقل دارم؟ کیو

 کرد  زمزمه چشمی و خندید

  برفی کنار  که افتاد  ویوان به  چشمش و رفت بیرون   اتاق از

 کردمی بازی  شباها و  بود نشسته

 داری؟  دوسش: مینا

 دارم دوسش که معلومه: گفت و خندید

 شده؟ دعواتون ناراحتی؟   چرا پس : مینا

  ولی کنم، شوخی باهاش  خواستم من آره،  یجورایی:  نریمان 

 نمیزنه حرف باهام االنم کردم، عصبیش
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 زد نریمان  ی شونه  به  ای  ضربه و خندید

  بمونه، خودمون بین  البته  اعصابه، بی  منم آنای نداره،  عیبی: مینا

 نمیزاره   م زنده برسه  گوشش به

 ایران؟  اومده چطوره؟  حالش : پرسید  و  زد لبخندی

  ولی میمونه، تهران فعال برگشته،  که میشه ای  هفته  یه  آره: مینا

 خودم پیش بیارمش  قراره

 نبودی   اینجوری  قدیما شدی، غیرتی  اوه، اوه : نریمان 

 :گفت و  رفت نریمان به  ای غره چشم

  نمیشی؟  غیرتی  تو  نکنه میشه، اینجوری میشه  عاشق وقتی آدم

 نداری  لیاقتشو تو  کنم  جور یکیو  ویوان برای برم

  تو.... کفریه  دستم از همینجوریشم نکن،   فکرشم حتی: نریمان 

 ....  کنه  عصبانیم  تا  میکنه قبول قطعا بکنی   اینکارو

  و  حرص با  که ویوانی به  حواسش نریمان، و  میخندیدن و میگفتن 

 نبود  کرد،می نگاهش خشم

 رفت   اتاق  سمت و گرفت فاصله  برفی از

  بهش  ویوان  وقتی اما بگه  چیزی  خواست ویوان  دیدن با  نریمان 

 کنه  سکوت  داد ترجیح رفت، غره چشم



 کفریه  دستت از  بدجور: مینا

 : گفت و داد تکون  سری

 میبخشه؟ منو بنویسم  عذرخواهی  ی نامه نظرت به

  خود به  خود شبقیه کنی عذرخواهی....نباش نمک  با  انقد: مینا

 میشه درست

 گرفت فاصله مینا از  و گفت آهانی

  سبزی کردن خرد مشغول  که ویوان  دیدن با  و رفت اتاق داخل

 داد  قورت دهنشو آب بود،

 میخوام معذرت امروز بابت : گفت لب زیر  و نشست  کنارش

 .... ویوان

 : گفت نریمان به  کردن نگاه   بدون و  زد پوزخندی

 افتادی؟   من یاد   شد تموم  خانم مینا  با  که بخندت و  بگو

 : غرید و گرفت سمتش به رو  چاقو ویوان که بگه  چیزی خواست

  ساکت نفعته به  نریمان،  میبُرم زبونتو  دربیاد دهنت از  کلمه یه

 ... باشی

 انداخت  پایین  سرشو و کرد زمزمه چشمی ناخودآگاه
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  هم بود شده کن  گوش حرف و زیر  به  سر  انقدر نریمان  اینکه 

 کردمی خوشحالش هم و کردمی اذیتش 

 میده انجام رو اینکارا  اجبار به  نریمان کردمی حس

  عکس  چه میبره  لذت اینکار  از نریمان  که فهمیدمی اگه اما

 میداد؟  نشون العملی

  پایین  سرشو مظلومانه  که دید وقتی و  کرد نگاه  بهش چشمی زیر

 شد  متنفر خودش از  انداخته،

 کرد نوازشش  و برد موهاش سمت تمیزشو دست

  لبخندی و  مالید ویوان  دست به   صورتشو  هیجان و  ذوق با  نریمان 

 زد

  زیاد پرت  و چرت و بودم  عصبانی  من نریمان،   متاسفم: ویوان

 گفتم

 : گفت و گرفت و  ویوان دست

  منم اگه میگرفتم، گازت بودی  خواب وقتی نباید  بود،  من تقصیر

 میشدم عصبانی  بودم

  حلقه دورش دستاشو و رفت  ویوان  سمت بعد، و کرد مکث کمی

 کرد 

 ..... اونور  برو ...میگیره مچمونو میاد بی  بی االن : ویوان



 مالید ویوان ی  گونه به  گونشو و کرد زمزمه نچی

 :برد  نریمان موهای  الی دستشو و خندید

  از یا  نمیدادی  نشون  و  بودی اینجوری  اول  از نریمان،  شدی لوس

 شدی؟  اینجوری دیدی  منو که وقتی

 بگه  سوالش جواب در چی دونستنمی

 کرد؟می ترکش فهمیدمی رو واقعیت ویوان  اگه

 ....  میموند؟  کنارش و کردمی قبولش یا

 ..... دو هر یجورایی:  گفت و داد قورت دهنشو آب

  گذاشت نریمان   ی گونه روی  دستشو و انداخت باال  ابرو

 آره؟   نشسته جلوم کوچولوم پسر  االن پس: ویوان

 نگفت چیزی و شد گرد چشماش

  و  بشه آب خواستمی دلش و کردمی حس هاشو گونه شدن گرم

 .... زمین  تو  بره

  من و  بودی  کیوت انقد تو.... من  برا میکشه خجالتم چه: ویوان

  حرف  مفصل راجبش  تهران،   برگردیم بزار ....نداشتم خبر

 زنیم می 
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 دزدید  ویوان از  نگاهشو  و داد تکون  سری

 بوسید  لباشو  و کرد نوازش قرمزشو ی گونه

 کرد همراهیش و  گرفت جریان بدنش تو  خوبی حس

  به  نیوفتاده، اتفاقی هیچ که  انگار و  برد عقب  سرشو ویوان اما

 داد  ادامه ها سبزی کردن خرد

 کشید ویوان  دست از رو  چاقو و شد آویزون لباش 

 :گفت و کرد اخمی

 ... میبُری دستتو وقت یه   باش مراقب میکنی؟ چیکار  داری

 زد  برق  چشماش و شد گرم قلبش

 کن  بغلم:  نریمان 

 : پرسید متعجب و خندید

 میگی؟  بهش  چی ببینه رو ما  و بیاد  بی بی

:  گرفت جلوشو ویوان  که بره  سمتش خواست و  نداد جوابشو

 .... بده جوابمو

 .... دیگه  بهش  میگم چیزی  یه  خب....خب: نریمان 

 کرد  نگاه  ویوان به  مظلومیت  با  حرفش، پایان

 بیاد  رحم به  دلش اینکار  با  که  بود امیدوار



 کرد   تمیز  پارچه با   دستشو و خندید آروم

 ..... اینجا بیا : ویوان

  طرفش دو  پاهاشو و رفت سمتش  نریمان و  کرد باز دستاشو

 گذاشت 

 بست چشماشو و گذاشت ش  شونه روی سرشو

 بوسید گوششو زیر  و  کرد نوازش فرشو موهای

 میبردن  لذت بود  بینشون  که آرامشی از دو هر

 مالید  ویوان  گردن به  گونشو و  کشید ای خمیازه

 میاد؟ خوابت : گفت و  زد محوی لبخند

 چسبوند  ویوان  به بیشتر خودشو و کرد زمزمه اوهومی

 بخواب  اونجا  کناری، اتاق تو  برو : ویوان

 .... بمونم  تو  پیش  میخوام: گفت و کرد زمزمه نچی

 .... پام  رو بزار سرتو  پس: ویوان

 اومد بیرون   ویوان بغل از  و گفت ای  باشه

 .... بست چشماشو و گذاشت پاش  رو سرشو
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 کرد نوازش  گونشو و  کشید موهاش به دستی

 ببینه   نریمان از  و رفتار این  که کردنمی  فکرشم هیچوقت



  دور که حصاری  و کردمی برخورد خشک و سرد همیشه

 برد نمی  بین از  و بود کشیده خودش

  بین   از و  ویوان و خودش  بین  دیوار   و حصار  نریمان  که حاال

 بشه  آشنا  واقعی نریمان    با  میتونست بود، برده

 بوسید  گونشو و شد خم

 ..... باشیم  داشته گفتن برای چیزا  خیلی کنم  فکر: ویوان

  به  لباشو مهر بار این  و  زد کنار پیشونیش  روی از موهاشو

 زد  نریمان  پیشونی  

  رو  سبزی این میشه: گفت و کرد بلند  سرشو مینا، صدای  با

 آشپزخونه؟  ببری 

 .....  برداشت  رو ظرفا  و گفت ای  باشه

 خوابیده؟ : پرسید و نشست  ویوان  کنار دقیقه،  چند از بعد

 گفت ای آره  لبخند، با  و کرد نگاه  نریمان  به

ت خیلی: مینا  میدونستی؟ ها، داره دوس 

  اگه میکردم فکر کنم، باور  نمیخواستم  ولی میدونستم، : ویوان

 میخورم ضربه   کنم قبولش

 : داد ادامه و خندید

ی نفهمیدم حتی ولی ی نفهمیدم شدم، عاشقش ک   مهم برام ک 

ی نفهمیدم.... شده  .... زندگیم آدم    عزیزترین شده ک 

 داد گوش  حرفاش به  لبخند  با  مینا

 کرد می درکش



 بود  قرمزیش مو عاشق هم خودش

 کردمی  تحمل سختی به  رو  فاصله و دوری  این

 شدی؟  عاشق  تو : کرد نگاهش  و اومد خودش به  ویوان  صدای  با

 ..... تهرانه  االن  آره،: مینا

 : گفت ویوان چشمای تو  خیره  و خندید آروم

  تالفی میکردم، کیف  میخوری حرص دستم از میدیدم وقتی

 بود  جالب کردنات
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 خندید  و رفت مینا  به ایغره چشم

  نریمان میخوای  میکردم فکر کردم، اذیتت خیلی متاسفم،: ویوان

 بگیری  ازم و

 :گفت و شد جمع صورتش 

  قابل غیر وقتا بعضی نریمان.... خودت واسه گندو بو  این ا ه ا ه

 بدونی  که گفتم میشه، تحمل

  بی  بی راستی  میکنم، ادبش خودم برسه مرحله اون  به : ویوان

 کجاست؟ 

 : گفت و  انداخت باال  شونه



  رسول عمو راستی همسایه، ی خونه  رفته کنم فکر نمیدونم،

  راجبش اینجوری بفهمه اگه  شده؟ تر  سفید موهاش چطوره؟

 میدوزه  هم به  لبامو زدم حرف

 گرد چشماش رسول، صدای شنیدن  با  اما بگه  چیزی خواست

 :شد

 .... کوچولو موش  میکنم اینکارو باش مطمئن

  زود چه نشدیم،  متوجه اصال اومدی؟ کی رسول عمو  عع: مینا

 .... نکرده خدایی  نشدی  که زده ماشین رسیدی،

 کرد بازی دستش  انگشتای با  و  زد ای مسخره لبخند حرفش پایان

  سرشو اورده کم جا نریمان   بچه،  میرسم حسابت به  بعدا: رسول

 .... اتاق بفرستش کن بیدارش  پات؟ رو گذاشته

 .... ندارم مشکلی من نداره عیبی :  گفت و داد قورت دهنشو آب

  مینا  و  من بگی؟   بهش همینو میخوای اومد هم بی  بی: رسول

  بیدارش  پس.... نه  بی  بی ولی چیه  نریمان  و تو  ی  رابطه میدونیم

 .... اتاق ببرش  و کن

  نریمان، شو بیدار :  داد تکون  و نریمان  ی شونه و گفت چشمی

 برو  پاشو

 کشید  اومی و مالید پاهاش به سرشو

 .... نریمان  شو بیدار: گفت و کرد بلند صداشو

 شد خیز  نیم و کرد باز چشماشو

 میزنی؟  داد چرا شده؟ چی: نریمان 
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  بی  بی  االن بخواب،  اونور برو:  گفت و گرفت شو خنده جلوی

 میاد

 شد بلند و  کشید ای خمیازه

  دارم احتماال: گفت و مالید  چشماشو افتاد، رسول به که چشمش

 میبینم کابوس

 زد  بهش گردنی پس رسول که رفت در سمت

 .... کابوساتم؟ جزو من سفید، چشم ی  پسره نبینمت گمشو: رسول

 ... منین  شیرین رویای  شما گفتم اشتباه عمو، نه ...ن : نریمان 

 خندید  ریز ریز ویوان و خنده زیر زد مینا

  نریمان  سمت و  شد بلند  نده،  سوتی این از  بیشتر   اینکه  برای

 برسی خوابت به  بهتره  اونور بریم بیا : رفت

 گرفت و ویوان دست و داد تکون   سرشو تند  تند

  بدجور  دادم سوتی عمو جلوی میکردی،  بیدارم زودتر : نریمان 

 شده کفری دستم از

 : گفت و داد دستش  به فشاری

 کنی جمع موارد ی همه  در حواستو  باشی تو  تا  فنچول، حقته



  به  کجام من فنچول؟ گفتی من  به  االن:  پرسید  و بست  و اتاق  در

 میخوره؟  فنچ

  اینجات، : گفت و  زد ش سینه ی قفسه چپ سمت به  ضربه  چند

 ..... ویوان فنچولی جوجه

 نشست   لبش روی  لبخندی و شد گرم قلبش

 .... نریمان؟: گذاشت بالش  روی سرشو و کشید دراز

 .... بله : گفت و کشید دراز  ویوان کنار

 میدونی؟  BDSM از چیزی : ویوان

 گفت  ای آره آروم  و کرد نگاهش متعجب

 خب؟؟؟: گفت منتظر و زد کجی لبخند

 دارم  کمی  مازوی......لیتلم...خب...خ: نریمان 

 افتاد  تنش   به  لرزی  دید که و  ویوان براق   نگاه

 چی؟  تو : پرسید وار زمزمه

 ؟ "تو " میگه  بزرگترش   به آدم  ضمن،  در....مسترم ددی: ویوان

 کرد زمزمه ببخشیدی و داد قورت دهنشو آب
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  ویوان  که حرفی با  اما بود، بزرگتر  ویوان  از نریمان   اینکه با

 نداشت  مشکلی اصال  بود، زده



  واقعیشو حس بتونه  و بزنه   صدا" ددی" و ویوان  اینکه فکر

 کرد می خوشحالش  بده نشون

  قضاوت اینکه  بدون  کنه،  لوس  ویوان برای  خودشو میتونست

 ..... بشه

 چسبوند  ش سینه به سرشو و کشید ویوان سمت خودشو

 کشید  موهاش الی  دستشو و بوسید سرشو

  این درمورد تهران  رفتیم که وقتی  میخواستم....میدونی : ویوان

  صحبت راجبش  که حاال ولی بزنم، حرف  باهات موضوع

 باشم؟  ددیت میخواد دلت ....کردیم

 ..... گفت ای  آره مکث بدون  و زد برقی چشماش

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  روشن  و تلویزیون  و انداخت مبل روی خودشو حوصلگی  بی  با

 کرد 

  نمیتونست  کیاشا و بود مهمی ی  پروژه بررسی مشغول ددیش

 کنه  خالی شیطنتشو 

 شد تموم صبرش  ساعت، نیم گذشت از بعد

 کرد  باز آروم  درو و رفت ددیش کار اتاق سمت

 نشد  کیاشا ورود متوجه  حتی که بود مشغول قدری به



  پاهاش   روی کارش، عواقب به  توجه  بدون و رفت ددیش سمت

 گذاشت باربد  ی شونه  روی سرشو و نشست

  نتونستی  دارم، کار که گفتم  بهت ددی، فرفری   جوجه: باربد

 بیاری؟  طاقت

 .... ددی لفته سل حوصلم: گفت و کرد زمزمه نچی

 بوسید  گوششو زیر  و خندید

 کنیم؟  چیکار میخوای: باربد

  باژی بویا  ددی: گفت بعد ی  ثانیه چند و  دراورد کردن فکر ادای

 تُنیم 

 وروجک؟  بازی چه: باربد

 .... حقیقت جلئت : کیاشا
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 گذاشت میز  روی و پسرک و خندید

 حقیقت؟  یا  جرئت میپرسم، من اول پس  باشه : باربد

 .... جلئت : کیاشا

  عروسک  برات اونوقت کن، تحریک و  ددی میتونی اگه: باربد

 میگیرم خرسی



  ت*آل روی  پاشو  و زد شیطونی لبخند بیبیش انتظارش  خالف بر

 کشید ددیش

 کرد حس  تشو*آل شدن بزرگتر و کرد نگاهش  زده بهت

 ..... بود؟  گرفته یاد  کجا از رو  چیزا این

 ..... گفته؟  بهش  رو  چیزا این  ویوان نکنه 

 کشید  آهی و برداشت کردن فکر  از دست پاهاش تند حرکت با

 .... میده نشونم  جدید چیزای بوی  بیبی: گفت و زد  کنار پاهاشو

 انداخت پایین سرشو و  گزید لبشو

 .... موتونم نیگا  بد بد  فیلمای : کیاشا

  صورتش روی اخمی بعد و شد گرد چشماش زد که حرفی از

 نشست

  گوشیتو شدی، پررو گذاشتم آزادت  یکم شن،رو چشمم: باربد

  انتخاب خودت دارم؟ نگهت  اتاق  تو مدت یه  یا   خوبه بگیرم ازت

 .... کن

 کشید  ددیش ت*آل روی  آروم آروم  پاشو  و شد آویزون لباش 

 گوج حلف خوفیم،  بیبی که من  ددی؟ مویاد دلت: کیاشا

 تُنی؟  تنبیهم مویاد  دلت...میدم

 کنه  کنترل خودشو بتونه  تا  کشید عمیقی  نفس

 .... میداد ادامه بازی به هم باربد  میخواست، بازی بیبیش  که حاال

  متعجبش،  نگاه به  توجه بدون و  برد  کیاشا شلوارک سمت دستشو

 کشید  پایین زیرشو لباس و  شلوارک



 گذاشت تش *آل روی  دستشو و چسبوند هم به  پاهاشو

  قایم  من از  چیو ددی، کوچولوی  دیدم چیزتو همه من: باربد

 میکنی؟ 
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 برداشت دستشو و کرد باز  پاهاشو زده خجالت

  دستش تو  تشو *آل و کشید پسرک   سفید رون  روی دستشو باربد

 گرفت 

  بدنشو لرزش  نمیتونست  و میلرزید هیجان  و استرس   از تنش 

 کنه  کنترل

 : گفت و کرد نوازش رونشو

 .... بگذرونیم   خوش  میخوایم بوی،  بیبی  باش  آروم

 کرد زمزمه چشمی و داد قورت دهنشو آب

  لباسش زیر از  آروم آروم دستشو  و کرد پمپ کوچیکشو ت*آل

 کرد رد

 کرد بازی  باهاش  و گرفت انگشتاش  بین  نیپلشو

 .... بیجتل.... ددی اوممم: کیاشا

 کرد تر تند دستشو حرکت و زد کجی لبخند



 ...  نزدیکه  اوج  به  که میداد نشون  پاهاش لرزش

 .... کرد نگاه بیبیش   به  و برداشت  دستشو باربد

 کنه  گریه قراره میداد نشون  هاش  لب لرزش

 .... موتونه  دلد ....ددی: کیاشا

  کنترل خودشو سختی به باربد و  چکید چشمش از اشکی قطره

 .... نکشه  آغوش به  بیبیشو تا کرد

 :گذاشت تش *آل  روی دستشو و زد هقی

 .... ببشید  نوموتونم، نیگا.. ن  بد  بد فیلم ..ف ...دیه ددی، ببشید

  و میمونه  همینجوری ولت* دود ولی بوی،  بد میبخشمت: باربد

  بدتر باشی زده کوچولوت کرم  به دست ببینم   نمیکنم، کاری منم

 میکنم  تنبیهت  االن از

 کنه فراموش دردشو کرد سعی  و کرد زمزمه چشمی سختی به

 :گفت  و  کرد باز  بغل ی  نشونه  به دستاشو

 میجه؟  ت م، یه  توچولو،  یه  موتونی؟  بغلم ددی،

 شد  متنفر خودش از دید خیسش چشمای تو  که و مظلومیت

 گرفت  سخت بهش  انقد  اینکه  از بود  پشیمون

 بوسید  گردنشو تند تند و  نشوند  پاهاش  روی و  پسرک
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 بوسید  موهاشو و رفت بیبیش  ی صدقه  قربون لب زیر

 .... کشید اومی و  مالید ددیش گردن  به  گونشو پسرک

 تُنیم؟  الال بلیم   ددی،: کیاشا

 : گفت و کرد نوازش موهاشو

 .... میرسه کارش  به  بعدش و  میخوابونه رو  کیاشا داره، کار ددی

 : انداخت چنگ  ددیش پیرهن   به  و شد آویزون لباش 

  لو  کیاجا بویاد  لولو اگه.....میتلشم تالیتی  اژ  ددی، بوخواب پیجم

 ..... چی؟ بخوله

 بوسید  گوششو زیر  و خندید

 شد بلند و گذاشت باسنش   زیر دستشو

  لولو  از نباید و کنارشه ددی  که میدونه ددی فرفری   جوجه: باربد

 هوم؟ بترسه؟ 

 انداخت  ددیش گردن دور دستاشو و کرد زمزمه اوهومی

 رفت تخت سمت و  کرد باز  و اتاق  در

 بوسید  پیشونیشو و گذاشت تخت  روی و  پسرک

 .... دنیا  بیبی ترین  زیبا  بخواب ددی، کوچولوی  بخواب: باربد



 .... بست چشماشو لبخند با و گرفت ددیشو دست

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  موضوع  این از  ویوان  و  برگردن  تهران  به  بود قرار امروز

 .... بود خوشحال

  دلش  اما میشد تنگ  حرفاش و بی  بی  برای دلش چه گر

 ...... کنه  اذیت  و نریمان  خواستمی 

  جلوی  کمتر بود، کرده قبول ددیش  عنوان  به  و ویوان  که وقتی از

 زدمی حرف  باهاش  کمتر  و میشد آفتابی چشمش

 ...... کشیدمی خجالت که انگار 

 رفت  رسول سمت و کرد خداحافظی مینا  و  بی  بی از

 نویان؟  ماشین تو میرین  شما رسول عمو: ویوان

 .... دارم حرفایی  یه  باهاش  پسرم، آره: رسول
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 ..... رفت نریمان ماشین  سمت و داد تکون  سری



 هول و داد قورت دهنشو آب افتاد،  ویوان به  نگاهش که نریمان 

 ..... کرد سالم کرده

 میدونستی؟  اینو  میکنی، سالم بهم که باره  دهمین  واسه: ویوان

 ..... میاره سالمتی سالم خب... خب: گفت و  زد ای مسخره لبخند

 : پرسید  و داد تکون  سری

 دومیشی؟  تو که  میکنه فرار ددیش  از پسری کدوم

 .... شد آب  دلش  تو  قند و شد قرمز هاش لپ

 دادنمی واقعیشو حس بروز  ی  اجازه خجالت اما  بود زده هیجان

  به  و تهران  به  کی نفهمید که  بود شده غرق  خیال و  فکر تو  انقدر

 ..... رسیده ویوان  ی خونه

 شی؟  پیاده  نمیخوای: ویوان

 .... شد پیاده  ماشین از  و کرد زمزمه ببخشیدی زده خجالت

 : گفت و رفت آشپزخونه سمت

 .... بگو  خواستی چیزی هر  کنم؟ درست برات داری دوست چی

 نشست  صندلی روی  و گزید لب

 ... میخواد  قیمه دلم خب....خب: نریمان 

 خوب پسر کن کمک  ددی به  پس: گفت و داد تکون  سری

 بگیرم؟  رو  چیا  باید: گفت و کرد زمزمه چشمی

 ...... بگم  شو  بقیه تا  بیرون بیار   فریزر از  و گوشت: ویوان

 .... ریخت خجالتش نریمان   و کردن آشپزی  هم، کمک با



 بوسید  و  ویوان ی  گونه و شد خم شام، خوردن از بعد

 بود  خوشمزه خیلی ددی، ...ممنونم : نریمان 

 کرد تمیز انگشتش  با  و نریمان  لب ی گوشه و  زد محوی لبخند

 ..... بشورم رو ظرفا من تا  برو  تو  جونت،  نوش: ویوان
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  و  نریمان و کرد خشک حوله با  دستاشو ها، ظرف  شستن  از بعد

 زد  صدا

  و در  کردن باز  با و رفت اتاقش سمت نگرفت، جوابی که وقتی

 انداخت باال ابرو  نریمان،   ندیدن

 رفت   پذیرایی   سمت و زد صداش  دوباره

 زد  محوی لبخند  بود،  خوابیده مبل روی که دیدنش با

 کرد نوازش گونشو و شد خم

  کردن زمزمه با  و مالید ویوان  دستای به  صورتشو نریمان 

 بشه  خم سمتش بیشتر   ویوان شد باعث چیزی،

 کرد اخمی" رادمهر"  اسم شنیدن با

 بود  شنیده اشتباه احتماال



 اومد،  بیرون دهنش  از" رادمهر ددی" کلمه نریمان  که وقتی اما

 نشست  مبل روی و  نریمان روبروی و  شد تر  غلیظ اخمش  ویوان

  باربد سابق   پسر دوست همون" رادمهر" کردمی دعا دلش  تو

 نباشه 

 .... بود عصبانی طرفی از

 کرد؟می مخفی ازش  رو  چیزی نریمان 

 .... نمیدونست

  نریمان  شدن بیدار  متوجه حتی که بود شده غرق  فکر تو  انقدری

 نشد

 .... ویوان...ددی....وی : نریمان 

 : گفت و  کرد نگاهش

 .... میمونم بیدار یکم  من  بخواب، اتاقم تو  برو

 بود  نکرده نریمان   گفتن ددی به هم توجهی حتی

 .... بخوابیم هم با خب چرا؟: زد لب  ناراحتی  با

  اون  با رادمهرت ددی دنبال برو : گفت ناخواسته و کرد اخمی

 .... بخواب

 بشه  پشیمون  حرفش از نشد باعث هم نریمان   ی زده بهت  نگاه

  و ناراحتی از  دنیایی با  و نریمان و  رفت اتاقش سمت و  شد بلند

 گذاشت تنها  غم

  زانو روی سرشو و نشست مبل پشت  داشت، که عادتی  طبق

 .... گذاشت هاش
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 کردمی فکر و  بود شده خیره سقف  به

  نریمان به  اشتباهی حرف فهمید بود، شده آروم کمی که حاال

 .... زده

  نشنیدن به  خودشو اما بود رسیده گوشش به  ش  گریه  صدای حتی

 نرفت بیرون  اتاق   از و زد

 رفت بیرون اتاق  از و  شد بلند و کشید هوفی

  و پشیمونی   بود، خوابیده زمین روی وار جنین  که نریمان دیدن  با

 گرفت بر در وجودشو غم

 کرد بلندش و  انداخت زانوش و  گردن زیر دستشو

 بوسید  پیشونیشو  ناراحتی  با   ویوان و  زد هقی خواب تو  پسرک

 : گفت وار زمزمه میرفت، اتاق  سمت که همونطور

  امشب بحث   که کنم خوشحالت انقدری  میدم قول عزیزم، ببخشید

 کنی  فراموش و

 کشید  دراز کنارش و گذاشت تخت روی  و نریمان 

  دستشو و کرد نوازش  موهاشو چرخید، سمتش  نریمان که وقتی

 انداخت کمرش دور

 .... میدم قول درمیارم، دلت از : ویوان



 بست چشماشو و  بوسید آروم  لباشو

 ::: 

 

  بیدار  خواب از زود قدیمی عادت  طبق نریمان،  و بود شده صبح 

 بود شده

  به  بیشتر  خوشحالی با دید، ویوان  آغوش تو خودشو که وقتی

 .... شد نزدیک   ویوان

 بود  کرده فراموش هم رو  گذشته شب اتفاقات حتی

  ی  حلقه که  بگیره فاصله  ویوان از  خواست و زد سرش  به فکری

 شد تر  محکم ویوان دستای

 .... نخودی؟ میری  کجا: ویوان

  و شد گرد بود داده بهش  ویوان که لقبی شنیدن  از چشماش

 : پرسید

 میخوره؟ نخود به  کجام من نخودم؟  من من؟
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 زد  نریمان ی  سینه  به  انگشتشو و  زد محوی لبخند



  و ددی حرفای طاقت که داری کوچولو قلب یه  اینجات،: ویوان

  نزدیک  بهت ددی وقت هر که داری جنبه  بی  قلب یه.... نداره

 ..... کردن  جوش و  جنب به  میکنه  شروع میشه

  و  چونه سمت به  سینه از انگشتشو  زد،می حرف که همونطور

 گرفت خودش به  و قرمز رنگ نریمان   های گونه  و کشید لباش 

  به خودشو شدت با  و بود شده  جنبه  بی  قلبش ویوان، ی  گفته طبق

 کوبید می سینه قفسه

  بهش  بیشتر ناخودآگاه رفت، موهاش سمت به  که ویوان دست

 برد  لذت میشد تزریق وجودش به که آرامشی از و  شد نزدیک

 : گفت و شد خیره نریمان  خواب از خمار چشمای به

 ..... بخوریم صبحونه  بریم پاشو  کوچولو، نخواب

 .... ددی میاد خوابم...نموخوام: کرد زمزمه و زد نقی

 بود   زده صداش" ددی"  نریمان   اینکه از داشت خوبی حس

 ..... برداره  سرش از دست نبود  قرار وجدان عذاب  انگار اما

  حتی و زده صداش" ددی" نریمان   گذشته، شب اینکه  یادآوری  با

 کشید  پر  لباش رو  از لبخند بود،  نکرده  توجه بهش  ای ذره

 گفتم؟  بدی  چیز...ددی: نریمان 

  فکری همچین چرا نخودی، نه : گفت و ریخت هم به موهاشو

 ؟ میکنی

  صبحونه نمیخوام  گفتم چون  نمیخندی، دیگه  آخه....آخه: نریمان 

 ..... ددی ببخشید.....شدی؟ عصبی بخورم



  بوسه و  کرد حلقه دورش دستشو شنید، که دارشو بغض صدای

 زد  صورتش  به همی سر پشت های

  چه  اشکیت چشمای نمیدونی نکن،   گریه عزیزم هیش : ویوان

  میریزی  که اشکی قطره هر  با  نمیدونی  میاره؟ ددی سر به  بالیی

 میشه؟  نابود  ددی دنیای

 کرد نوازش  موهاشو و  زد راستش چشم به  ای بوسه

 بخوریم؟ صبحونه   بریم...ددی: نریمان 

 شد بلند  و داد تکون  سری

 .... ددی کن بغلم: کرد باز  دستاشو و شد آویزون لباش 

 ..... کرد بلندش و  برد  هاش رون  زیر دستاشو و خندید
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 .... نموخوام  شیر: گفت و کرد اخمی

  اگه نریمان،   باش زود بخوری،  آخرشو ی  قطره تا  باید: ویوان

 میخرم  خرس برات بخوری همشو بتونی 

 : پرسید  و شد باز کمی اخمی

 میخری؟  و مکس ب ی  عروسک   برام  خرس،  جای به



 : گفت نریمان  و شد گرد چشماش

 مغازه یه  خرید  بودم رفته پیش  ماه  چند دارن، بوخودا  چیه؟ خو

 .... داشت و  مکس ب ی فروشی عروسک

 میخوای؟ چی اونموقع چی؟  باشن  نداشته  اگه: ویوان

 ..... ببعی:  گفت و  شد باز  بناگوش تا   نیشش

  نتونست ویوان  که بود کرده بیان  رو  کلمه این بامزه  انقدری

 خندید بلند  و بگیره  خودشو جلوی

  رو دو هر اصن  موخوام، ببعی   خو ددی؟ میخندی چرا: نریمان 

 .... موخوام

 : گفت و ریخت لیوان داخل و شیر

  از بعد میدم قول بهت قطره،  آخرین  تا   بخور، و  شیر بیا   پس باشه

 میخرم رو  عروسکا برات میریم خوردیم رو  صبحونه اینکه 

 گرفت و  لیوان و داد قورت دهنشو آب

  قطره آخرین تا و کرد نزدیک لبش  به  و لیوان  و گرفت بینیشو

 نوشید   و شیر

 شد  جمع صورتش   و نشست  تنش به  لرزی

 بوسید   بیبیشو  لبای و  زد لبخندی

 بود؟  آسون  چقد دیدی: ویوان

 .... بخریم عروسک بریم: گفت و کرد زمزمه نچی

 .... عروسک  بعد صبحونه   اول: ویوان

 گذاشت  دهنش داخل رو  بزرگی تقریبا  ی  لقمه  و زد نقی



 : گفت و خندید

  میریم،  بعدش  بخور دیگه  ی  لقمه یه  کنی، خفه خودتو نیست الزم

 قبوله؟ 

 .... گرفت خودش برای  ای  لقمه و گفت اوهومی
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 ::: 

  به  نگاهی گرفت،می دستش تو   و مکس ب ی عروسک که همزمان

  بلندی   صدای  با ویوان  به خطاب و  انداخت کنارش  عروسک

 .... ببعی  نیگا  نیگا: گفت

 :کرد زمزمه و  رفت نریمان به  ای غره چشم

 ....  نریمان   پایین بیار  صداتو

 گفت ببخشیدی   و شد آویزون لباش 

  انداخت نریمان به  نگاهی و کشید هوفی

 میداد  دستش کار  که ضعیفش اعصاب  از امان

 :گفت و گرفت دستش  از  و عروسک دو هر

 میام  و  میکنم حساب رو  اینا  منم بشین ماشین  تو  برو



 رفت بیرون مغازه از و کرد زمزمه چشمی

 موند ددیش منتظر  و  شد ماشین سوار

 کرد بلند سرشو خورد،  ماشین ی شیشه به  که ای ضربه   با

  صندلی به خودشو ناخودآگاه و شد گرد چشماش رادمهر دیدن  با

 چسبوند

 نشست  صورتش روی اخمی  دید، قدیمیشو دوست ویوان  که وقتی

 رفت سمتش و

 : گفت و زد  نیشخندی ویوان، دیدن با رادمهر

 .... نگیری  من از  خبری  وقت یه قدیمی، رفیق  به  به

  ماشین عقب صندلی  روز و  خرید های بسته  و  زد پوزخندی

 گذاشت 

 شدی؟  آشنا  نریمان با  چجوری نمیدی، که جواب خب: رادمهر

 : شد مشت دستاش رادمهر، بعدی   حرف  با و کرد اخمی

  و من  به  چقد گفته گفته؟  چیزی بهت  درخشانش ی گذشته راجب

 داده؟  سرویس رفیقام

ی نفهمید که  بود شده عصبانی انقدر   و زد مشت صورتش   به ک 

ی نفهمید  .... شد خون از  پر  رادمهر صورت ک 

  مشت از دست رسید، گوشش به  که نریمان دار  بغض صدای

 .... بریم  بیا .. ب ویوان ..و : برداشت زدن

  سوار بودند، شده جمع رادمهر دور که مردمی به توجه  بدون

 کرد حرکت خونه سمت و شد ماشین
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  اعصابش ی رو شتری ب دی رس یم گوشش به  که یهق هق یصدا

  مان ی نر  به  یزی چ  تا کردی م  کنترل خودشو یلی خ و دی کشیم خط

 .... نگه

 نبود  مقصر  که اون

 کنه  ناراحتش  نیا از  شتری ب  خواستینم دلش

 ه ی چ هیقض  بفهمه  و کنه  صحبت باهاش   دی با

 ست ین  مهم براش   اصال مانی نر  ی گذشته

  اونو  ش، ی بی ب ی  گذشته دونستن با رادمهر خواستی نم  دلش فقط

 کنه  دی تهد

  شد ادهی پ ن ی ماش از  از سرعت با مان ی نر  د،ی رس خونه  به که یوقت 

 ....  نکرد یتوجه وان ی و  یها زدن  صدا  به و

 .... رفت خونه  سمت و برداشت  و دی خر ی ها بسته

  و  دور به  ینگران   با  د،ی ند و  مانی نر  که ی وقت  و رفت اتاق داخل

 کرد  نگاه  برش

 ...رفته ها  مبل پشت شب،ی د مثل حتما

  در اما  انداخت ها مبل پشت به  ینگاه  و رفت رون ی ب   اتاق از

 نبود  هم اونجا تعجب کمال



 ؟ یرفت  کجا مان ی نر  مان،ی نر: زدنش صدا  به کرد شروع بار   نی ا

 باشه؟  شده یمخف هاش  لباس کمد داخل نکنه 

 انداخت کمد به  ینگاه  و رفت اتاق داخل سرعت به

 کرد  باز  و کمد در و برداشت قدم آروم آروم

  کرد،یم هق هق و بود کرده بغل  هاشو زانو که یحال در مان ی نر

 شد رهی خ ش ی دد به

 اورد  درد به دلشو قرمزش یها چشم

 ... یدد بغل ا ی ب :  گفت و  کرد باز دستاشو

  ش هی گر ی صدا و کرد حلقه  گردنش دور  دستاشو خواسته خدا از

 شد  بلند

 دی بوس گوششو ری ز  و کرد نوازش کمرشو

  ی  نخود  باش آروم  ششی ه نکن،  هی گر زم ی عز ستی ن ی زی چ: وانی و

 یدد

 : گفت و کرد یهق هق

 بزرگم... م ی لیخ.....ستم ی ن   ینخود...ن  من....من

 نشست  تخت ی رو و دی خند

 : گفت هی گر با  و  گذاشت شی دد ی  شونه یرو سرشو

  تمی اذ .....زد گول منو  اون... اون.... بودم ی خوب ...پسر من ...من

 .... دونستمی نم من ....کرد
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 داد گوش  حرفاش به و کرد اخم

  روز ه ی ...ه ی ....شمی م...تی دد گفت ی م...یم: مان ی نر

  با ...با .... نبود تنها   یول...یول خونش..خ...رفتم

  هی گر دی د.....اون...اون.... کردن تمیاذ..ا...دوستاش

 کرد  تمی اذ ..ا ...اونم... نکرد کمکم...دی خند بهم.... یول....کنمی م

:  گفت و دوخت شیدد به قرمزشو و سی خ یچشما

 .... شه ی م....ینجوریا.... دونستمی نم..من

  سشی خ یچشما به  یا بوسه و دی کش چشماش ر ی ز ی دست  وانی و

 زد

 :گفت کرد،یم نوازش  گونشو که همزمان

  یکس زارهی نم  گهی د نجاست،ی ا  یدد ،ینخود  باش آروم ششی ه

 .... مراقبته  یدد کنه،  تتی اذ

 گرفت  شکل  قلبش و ذهن تو  یب یعج آرامش

 کردیم خوشحالش کنه  ه ی تک  بهش دادیم اجازه  وانی و نکه ی ا

  پسر  نیتر یقو کردیم حس بانشهی پشت  و یحام وانی و دی دی م یوقت 

 ..... نه ی زم یرو

 .... ادی م خوابم: گفت وار زمزمه و دی مال چشماشو



 خوابوند  تخت  یرو  و مان ی نر  و دی خند آروم

 ... کنمی م دارتی ب شد حاضر شام وقت هر بخواب،  کمی: وانی و

 .... خوامی م رو  یمکس: گفت و شد آویزون لباش 

 داد  بهش  و عروسک  و داد تکون  یسر

 دی بوس  شوی شون یپ و  دی کش باال  نشی س ی رو تا رو  پتو

 اورد  رونی ب بش ی ج  از شوی گوش و رفت رون ی ب   اتاق از

 کردیم حل بار نیآخر و شه ی هم یبرا  و رادمهر ی  هی قض دی با

 .... نمتی بب  دی با:  گفت شد، وصل که تماس

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 : گفت و نشست برادرش  ش ی پ 

 ام؟ ی ب  یکوفت   مراسم اون  به  دی با  حتما من یداداش

  جشن  تو د ی با حتما کرده دیتاک  خانم عمه  ،یایب   دی با  آره: ای عرش

  زی عز  پسر ی رو هم عمه تنبله، خرس  اون تولد  که یدون ی م ،یباش

  و چرت باربد و  تو راجب بازم  عمه ی ای ن اگه....حساسه دردونش

 ..... که  یدون ی م ه، ی بق  شی پ گه ی م پرت

 

 

 



 103_پارت#

 

 

 

  پسر و  عمه نثار  یفحش یلب   ری ز  و رفت ایعرش به  یا غره چشم

 کرد  ش عمه

 آره؟ اد،ی ب ستی ن قرار که  باربد:  اشای ک

 ... کرده دعوتش عمه متاسفانه : ای عرش

 زد برادرش  یپا  به  یلگد و شد گرد چشماش

 : گفت ای عرش ی شده جمع صورت  به  توجه یب 

  خوادی م عمه شلوغه؟  سرش و داره کار  باربد  یبگ  یتونست ی نم

  گفتمینم اگه  گفتم،ی م بهشون  دی نبا اولشم از اره، ی درب  منو حرص

 شد ی نم ینجوری ا چوقتی ه پسرمه  دوست باربد که

 کردی م محرومت ارث  از زمون ی عز  بابابزرگ   اونوقت: ای عرش

 شد بلند و کرد زمزمه یجهنم به

  عمه  بپوشم یچ هر  شانس، نیا به  تف   بپوشم؟  یچ حاال: اشای ک

 کنه ی م سهی مقا نچسبش پسر  با  منو و  دهی م ری گ بهم

 : گفت و  دی خند ز ی ر زی ر

  منو ی  قهی   ادی م باربد  اونوقت شهی م دی سف اتی فرفر نخور حرص

 ره ی گی م

 شد گرد چشماش باربد دن ی د با  و  شد باز  اتاقش در



 ؟ یاومد یچ واسه اصن  تو؟ یاومد یچجور تو : ای عرش

 دی بوس  گونشو و رفت اشای ک سمت

  گه،ی د  عمتون پسر تولد  می بر  اومدم؟ یچ ی برا نظرت  به : باربد

 .... داده دی کل بهم  خودش اشای ک تازشم

  اگه  غلطا، چه: گفت و رفت  کترشی کوچ برادر به  یا غره چشم

 .... بمونه  شتی پ گذاشتم گهی د

 بکنه   یکار هر تونه ی م  اشایک گفته خودش بابابزرگت: باربد

  االن  که یبگ  بهم یتونست ینم:  گفت و کرد نگاه   اشای ک به  یخنث 

 نشم؟   عی ضا

 ینکن  تی اذ  منو یباش  تو  تا  خواست، دلم: اشای ک
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"  شو حاضر  عی سر"  گفتن با  و  داد تکون تاسف   به  یسر ای عرش

 رفت رون ی ب   اتاق از

 ؟یدد بپوجم یچ: گفت و  شد آویزون لباش  دی نکش  هی ثان به

 .... یدار ا ی چ نمیبب  سا ی وا: باربد



  به  و گرفت  و  بود دهی خر براش  قبال که ین یج شلوار و تک کت

 چطوره؟  نایا: داد نشونش اشای ک

 .... خوفه خوفه:  داد تکون   یسر و کرد جمع لباشو

  خودش به  ینگاه و ستادیا  نهیآ  یروبرو و دی پوش  هارو لباس 

 انداخت

  یکس اگه اد،ی م بهت  و خوبه  لباسات  زم،ی عز  نباش  نگران: باربد

 ....دمی م جوابشو خودم زد یحرف بهت

 رفت شی دد سمت و زد یبرق چشماش

  رونی ب اتاق  از و گرفت و  باربد دست گونش، دنی بوس  از بعد

 .... رفت

 

 ::: 

 

  بابا  اتاق سمت خپلش ی عمه  پسر سام، دنبال به و دی کش یهوف

 رفت بزرگش

 .... کنه ی م چارمونیب بفهمه  جون بابا   اگه یدون ی م: اشای ک

  نصف  و رمی بگ   نشوی ماش چ ی سوئ  خوامی م منم و تولدمه امشب: سام

 دور  دور می بر شب

 : زد ادی فر و شد گرد چشماش

 ام؟ یب  باهات  منم قراره که گفته یک اونوقت

 کرد   اشاره خودش به  و  زد یشخندی ن  سام



  تو خودمو خوامی نم  ر،ی بگ  آروم  امشبو ه ی  سام، گمشو: اشای ک

 بندازم دردسر

  سمت و زد ش ی شون ی پ  به  یا ضربه   باربد، ی ها زدن صدا  با

 رفت یی رای پذ

  و بودن  ستادهی ا باربد کنار سام خواهر و مادر معمول، طبق

 کردیم صحبت  باربد با  را،ی سم

 رفت باربد  سمت و کرد نثارشون یفحش لب ری ز

 شدم نگرانت  یبود کجا: گفت و زد یلبخند د، ی د که رو اشای ک

 .... داشت کارم سام: اشای ک

 

 

 105_پارت#

 

 

 : دی پرس  داشت، یخوب  رفتار سام، و مادرش  برعکس که رای سم

 ن؟ ی کرد فکر بهش  ن؟ ی کن  ازدواج ن ی خوای م یک   شما زم ی عز اشای ک

 :گفت وار زمزمه و دی کش خجالت یکم

 م ی کن  صحبت  موضوع ن ی ا  راجب نشد خب نه

  عده کنار  که کرد اشاره ارسالن پدربزرگشون،  به  و  زد یلبخند

 بود   گفتگو و صحبت مشغول ها مهمان از  یا



  سال آخر    تا گفتی م کردم،یم صحبت جون بابا  با  روز ی د: رای سم

 ن ی کن  ازدواج  دی با

  شده رهی خ رای سم به تعجب با  که کرد نگاه   باربد  به یچشم ری ز

 بود

 .... ره ی بگ  شو خنده ی جلو نتونست

 نشه  بلند ش خنده  یصدا  تا گذاشت دهنش یجلو دست

  ما بابابزرگت  تا  می کن  صحبت  کمی   می بر  ایب   زمی عز  اشای ک: باربد

 ورده ی درن  هم عقد  به رو

 زد  اشایک به یچشمک خنده با  رای سم

 رفت  مهمان  اتاق  سمت و گرفت رو اشای ک دست

 :گفت کرد،یم باز  و در که همزمان

  سال آخر   تا  دی با   نکهیا از بابابزرگت  منظور یبد  حی توض  دی با

 ه؟ ی چ م،ی کن  ازدواج

  دی با  یعن ی  زد،یم حرف باهاش  لحن ن ی ا  با  و ینجوریا که یوقت 

 اد ی ن رون ی ب دهنش از قتی حق جز یحرف چیه و شهبا یجد

 : گفت و داد قورت دهنشو آب

  زودتر  خوادی م دلش فقط  نداره،  ی منظور جون بابا  خب خب،

 . نی هم می کن  ازدواج

  تونهی نم  چرا دونستینم اما  خواستی م نوی هم هم خودش واقع در

 اره ی ب   زبون به  شو خواسته نی ا

 : دی پرس  و شد خم کرد، نگاه  اشا ی ک ی  گرفته صورت  به  که باربد



 م؟ ی کن ازدواج زودتر خوادی م  دلت هم تو  خوشگلم؟ ی ناراحت  چرا
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 د ی لرز لباش  و کرد بغض ناخودآگاه

 کرد نوازش   گونشو و زد  یلبخند د،ی د حالتشو  ن ی ا  که باربد

 ؟ ی نگفت  بهم چرا خب آره؟ خوادی م دلت پس: باربد

 چسبوند  باربد ی  نه ی س  به سرشو و  انداخت باال  شونه

 : گفت و زد موهاش  به  یا بوسه

 ه؟ ی چ نظرت  زنم،ی م حرف بابابزرگت با امشب

 کرد حلقه کمرش دور  دستاشو و  کرد زمزمه یا خوبه

  ترس  از  دو هر ی ها شونه خورد، در به  که یمحکم ی ضربه   با

 .... شدن  رهی خ هم به متعجب و  دی پر  باال

 رفت اتاق داخل ارسالن، و  شد باز در

 : گفت و انداخت  باال ابرو  د،ی د که رو  باربد  و اشا ی ک تی وضع

 ... ب بُره  و ک ی ک تا شماس منتظر سام ن، یی پا  نیای ب نکارا یا  یجا به

 گرفت فاصله باربد از  سرعت به  و  دی گز لبشو

 ... جون بابا   دی ببخش:  اشای ک



 .... طونی ش ینما  مظلوم ؟یدی کش خجالت که  کنم باور: ارسالن

  اتاق  از"  نیشناسی م منو  که خوبه " گفتن  با  و  دی خند ز ی ر زی ر

 رفت رون ی ب 

 : دی پرس  ارسالن به  رو  باربد

 کنم؟  صحبت  باهاتون جشن بعد  شهی م جون آقا

  پشت  حرف یکل سمانه شمی نجوری هم که می بر  االن  البته، : ارسالن

 نبرده   آبرومونو ن ی ا از شتری ب تا  م ی بر  زده، اشای ک و  تو سر

 .... رفت رون ی ب اتاق   از ارسالن  با همراه و کرد زمزمه یچشم

  رو  اشای ک  ی عمه  سمانه، نگاه ین یسنگ ستادی ا  اشایک کنار که یوقت 

 کرد حس

 بزنه   اشای ک به  حرف یکل قراره مراسم از بعد احتماال

 .... بود نشسته  صورتش   یرو یمحو اخم هاش  فکر بخاطر
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  دی نی بش"  گفتن با ارسالن ها،  مهمان رفتن و ک ی ک خوردن از بعد

 نشست ی ا نفره  تک  مبل یرو" دارم حرف باهاتون 

  باربد، خب: گفت ارسالن نشستن،   مبل یرو که اشا ی ک و  باربد

 ..... یبزن  حرف  باهام یخواست ی م



  خودمونو می تصم  ما....بگم خواستمی م ازدواجمون درمورد: باربد

 .... می نی بب  تدارک مراسم و  یعروس ی برا م ی خوای م و می گرفت 

 :گفت  و کرد زمزمه ی ا خوبه ارسالن

  یزندگ ران ی ا  نیخوای م ن؟ی کن  کاریچ نی خوا ی م ازدواج از بعد

 ن؟ ی کن 

 : گفت رای سم که گفتن یا"  آره" همزمان باربد   و اشای ک

  شیپ  ی مشکل براتون ممکنه دی کن  یزندگ نجای ا  اگه  د؟ی مطمئن 

 .... ادی ب 

  خوامی نم  من  ضمن در بهتره،   می بمون   نجایا نکنم،   فکر: باربد

 .... بزارم تنها برادرمو

 :گفت و  دی کوب  نی زم به  عصاشو  ارسالن

  ازدواج روز مورد در خودتون باربد شد، حل مسئله  پس خب

 ن ی بد  اطالع من  به  و ن ی ری بگ   می تصم

  سام: دی پرس و کرد یاخم باشه،  دهی رس فکرش به  یزی چ چه انگار 

 .... نمشیب ی نم کجاست؟

  ارسالن  که کرد دعا دلش تو  و داد قورت دهنشو آب اشای ک

 نپرسه   ازش یزی چ سام درمورد

 .... نبود ار ی  باهاش   شانس امشب  ای گو اما

 : دی پرس  و کرد نگاه اشا ی ک به

  شی آت هم با  شهی هم تا  دو  شما....کجاست سام یبدون   دی با تو

 کجاست؟ سام ن، ی سوزون ی م



 .... رفت سام.... سام....زهی چ  جون بابا... ب: اشای ک

 .... می نشد  دار خبر ما که رفت یچجور رفت؟ کجا کجا؟: ارسالن

 خوند  خودش ی برا یا   فاتحه دلش تو  و  دی کش یقی عم  نفس

 .... بزنه  دور  رفته برداشته   رو شما ن ی ماش: اشای ک
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 بود  گرفته فرا رو خونه  کل یب ی عج سکوت

  اما  بود شده ی عاد ش خانواده یبرا  بزنه بش یغ هو ی  سام نکه ی ا

 .... کردیم فرق  موضوع االن

  گداشته  ارسالن ی عالقه مورد ن ی ماش یرو دست بار  ن ی ا سام،

 بود

  باز  اما حساسه نش ی ماش یرو شدت به  ارسالن  دونستی م نکهی ا  با

 کرد  خودشو کار هم

 بود  نی هم شهی هم

  جانی ه  و خطرناک یها  کار  دنبال و حرف پر  و  طونی ش

 ...... ز ی انگ

 جون؟  بابا بله :  گفت و اومد رون ی ب فکر  از بزرگش  پدر  یصدا  با



 خونه ادیب  زود  بگو  بزن زنگ  بهش : ارسالن

 برداشت  زی م ی رو از شوی گوش و کرد زمزمه یچشم یسخت  به

 موند منتظر و گرفت و سام ی شماره

  به  به ی غر  یمرد یصدا  تعجب کمال در و شد وصل تماس

 ... الو : دی رس گوشش

  و زنمی م حرف باهاش : گفت  ارسالن  به  رو و  شد بلند  سرعت به

 .... گردمی برم

 :کرد صحبت  به ی غر مرد با  وار پچ  پچ  و رفت اتاقش سمت

 کنه؟ ی م  کاری چ شما دست سام یگوش ن؟ی هست  یک شما

  که گمیم بهش  شد داری ب   که فردا....جون پسر  دهی خواب  سام_ 

 .... یزد زنگ

  با  د،ی شن  رو بوق یصدا که  یوقت  اما بزنه یحرف خواست

 ... گذاشت بش ی ج داخل رو یگوش ت ی عصبان 

 اشا؟ ی ک شدی چ: باربد

 .... دمی ترس: گذاشت قلبش یرو  دستشو و دی کش ین ی ه

 :کرد زمزمه گوشش ر ی ز و  شد خم سمتش و دی خند

 هوم؟ کنه؟  آرومت یدد ی خوای م ده؟ی ترس یدد یکوچولو
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 شد  رهی خ شیدد به  و کرد زمزمه یاوهوم پسرک

  حال ن ی ا  با اما دهی کش خجالت  دادی م نشون  ش شده سرخ یها گونه

  دهی د هم طنتی ش خجالت،  بر عالوه شی زمرد یها چشم داخل

 شدی م

 زد  شیب یب  قرمز و داغ  ی گونه  به  ی ا بوسه  و شد خم باربد

  صاف  و د ی پر  دهنش از یآخ  د،ی چی پ کمرش تو  که یدرد با  اما

 ستاد ی ا

  و زد یشخندی ن بود،  زده ضربه  باربد کمر به  عصا با  که ارسالن

 شد  کی نزد  دو آن به یقدم

  انجام خودتون ی  خونه تو  رو نکارا ی ا  گفتم بار  صد : ارسالن

 ..... نی بد

  به  و گرفت و باربد  دست کرد،یم خطر  احساس که اشای ک

 :گفت سرعت

 ر ی بخ  شب می بخواب  می بر  ما شه،ی نم  تکرار گه ی د جون  بابا چشم

 .... رفت اتاقش سمت  و  دی کش و باربد دست حرفش، انی پا

  کاش  یا: کرد زمزمه لب ر ی ز و  زد یتلخ  لبخند ارسالن

 .... س  زنده بابات بگم بهت تونستم ی م



 ..... رفت اتاقش سمت و دی کش یآه

 

 ::: 

 

  در مشغول که شی دد به  و انداخت تخت ی رو خودشو یخستگ با

 کرد  نگاه  بود،  رهنشی پ اوردن

  با  یداشت  و  یبود دهی پوش یسرهم لباس که  یروز اون : باربد

 ادته؟ ی   رو ی کردی م یباز  عروسکات

 گذاشت صورتش  یرو دستشو و کرد زمزمه یاوهوم خجالت با

 .... داشت اد ی  به که معلومه

 ..... بود فهمیده اشای ک راجب  رو  ها زی چ  یلی خ باربد روز، همون
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 بک فلش

 

 کرد باز چشماشو و  دی کش یا ازهی خم

 ..... کرد فکر یکم اتاق  یآشنا نا  طی مح دن ی د با



  خونه و بره  ش  خونه به نتونست که بود  خسته انقدر گذشته، شب

 .... موند ا ی عرش ی

 رفت یبهداشت   سی سرو سمت و  شد بلند

  ایعرش دنبال و رفت رونی ب اتاق  از  صورتش، شستن  از بعد

 .... گشت

 .... رفته رستوران  به  که دی فهم نکرد،  دای پ   رو ا ی عرش که یوقت 

  با  اما  بره  خونه به  و برداره لشویوسا تا برداشت قدم اتاق سمت

 ستاد ی ا حرکت از  د،ی شن که ییصدا

  باز  مهی ن   که یدر ی روبرو و  برداشت قدم اشای ک اتاق  سمت آروم

 ستادی ا بود

  بود  تنش یرنگ دی سف یسرهم  که شد رهی خ  پسرک  به  در، یال از

 کردیم یباز عروسکاش  با  و

  ی  صحنه  به لذت  با و گرفت شکل لبش  یرو ی لبخند ناخودآگاه

 کرد نگاه   روبروش

ل چال: اشای ک   چال....ناالحتم  منم یهع ؟ی ناالحت   ؟یت د  یتُن یم ه ی گ 

  نظرت  به ....نوموکونم  یطون یج ادیژ ت ه  من.....جه؟ی نم می دد یکش

لم اگه  جه؟ی م می دد بگم بالبُد  به اگه شخ   .... ؟یچ تُنه  م 

 شد  آویزون لباش و فشرد خودش به  و عروسکشو

 رفت اتاق داخل بعد،  و کرد فکر یکم باربد

 مرد به  تعجب و  ترس  با  و دی کش ی ن ی ه باربد،  دنی د با  اشای ک

 شد ره ی خ روبروش

 کرد نگاهش  یکم و نشست  اشای ک یجلو



 کرد بغض و شد جمع خودش تو  پسرک

 .... نتُن  تمیاذ: کرد زمزمه اشای ک  که برد صورتش  سمت دستاشو

  یخوای م : گفت و کرد نوازش گونشو حرفش، به توجه  بدون

 .... باشم؟ تی دد
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 .... موند باز  مهی ن دهنش و شد گرد چشماش

 دهی شن اشتباه احتماال

 ن؟ی گفت یچ....یچ: دی پرس وار زمزمه

 ؟ یباش پسرم  یخوای م  باشم؟  تی دد یخوای م: باربد

 : زد لب کرده بغض

 ....  تمیاذ....؟ یژالی نم ....تنهام...تلدم  یطون ی ج اگه....اگه

 ؟ ینوموکون 

 کرد پاک   هاشو اشک و  زد یلبخند

 .... گهی د  کنه یطون ی ش دی با   بچه کنم؟  تتیاذ چرا: باربد

  نییپا  سرشو خجالت با  بود، شده وضعش  و  سر متوجه که اشای ک

 کرد  سکوت و انداخت



 : گفت و  ختی ر هم به  موهاشو باربد

 باشه؟   م،ی کن  صحبت  ا ی ب  بعدش  کن، عوض  لباساتو هم تو  رمی م من

 ..... شد تر  پررنگ باربد لبخند که کرد زمزمه یچشم ناخودآگاه

 

 بک  فلش انیپا

 

  خجالت نگو یدد: گفت و دی کوب بالش  به سرشو خجالت از

 ...موکوشم

  بود،  برده لذت گذشته ن  یری ش خاطرات یادآوری   از  که باربد

 دی بوس  گردنشو پشت و رفت اشای ک سمت

  خودمو یجلو یلیخ روز اون یدون ی م ،یدد ی  زمرد چشم: باربد

 .... نبوسم  سرختو یلبا  و  نکنم بغلت  تا گرفتم

 ... نگو  نگو  یدد: زد صداش معترضانه  و دی کش یغی ج

  با  و خورد یتکون   پسرک که گرفت گاز گردنشو  بار  نی ا  و دی خند

 شد رهی خ ش ی دد به  آویزون ی لبا
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 .... یدد گلفت دلدم: گفت و گذاشت گردنش یرو دستشو



 : گفت و  زد گردنش به  یا بوسه

  یدد ره، ی بگ خودشو یجلو تونهی نم  یدد که یا خوشمزه انقد

 بده قورت درسته  شوی ب یب  خوادی م

 چسبوند ش  نه ی س به سرشو زده خجالت

ل ج یدد....داله گوناه  یب یب :  اشای ک  بخوله؟   لو  اجای ک ادی مو د 

  شوی ب یب   خوادی م قبل از شتر ی ب   یدد یگی م  که ینجوریا: باربد

 .... بخوره

 ..... ُجده ثی خب   یدد....گهلم اصنجم: گفت و زد ینق

 دی کش  دراز تخت ی رو و انداخت باال  ابرو

  ییبابا   بغل تو  بهتره  پس  شده، ثی خب یدد که حاال: باربد

 ... ینخواب 

 گفت پسرکش  به  یری بخ شب و بست چشماشو

 نشست  شی دد شکم یرو و کرد یاخم

  جیب ی ب بدون  یدد جهی م مگه  ،یدد جو دالی ب :  اشای ک

 .... جت نهی م دلج اجایک وگلنه ،یدد تُن  بگلم....بخوابه؟ 

 کرد باز  چشماشو و رهی بگ  خودشو ی جلو نتونست

 : گفت و د ی خند پسرک

 موکونه؟  بوش  لو  یب ی ب موتونه؟  بگلم یدد

 خوابوند  تخت  یرو رو اشای ک و گرفت کمرشو

 دی بوس  لباشو و کرد حلقه دورش دستشو



  ی کار هر برات  ییبابا  ،یدد خوشگل   بخواه  جون تو : باربد

 ..... کنهی م

 افتاد  تپش   به  قلبش و د ی چی پ   تنش تو  یخوب  حس

 .... یدد دالم دوشت: گفت و  شد رهی خ باربد یچشما به

  نی تر خوشگل دارم دوست منم پسرکم، دارم دوست منم: باربد

 .... ایدن  ی ب ی ب 
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 کرد  باز  رو پرونده و دی کش یآه

 کرده ف ی تعر  وانی و ی برا رو ماجرا  تمام که بعد به  شب اون  از

  روز در بار  دو  ای   کی  تنها و  بود نرفته  ش  خونه به  گه ی د بود،

 گرفتیم خبر ازش  و  زدی م زنگ  بهش

 د ی کشیم خجالت هم و  دی ترسی م هم

 کنه  فکر  شب اون  به  نکهیا بدون  بشه  روبرو وانی و با  تونستی نم

 بزاره  تنهاش وان ی و  ها اتفاق  اون بخاطر  دی ترسی م

  ییجدا از یحرف وان ی و  خوشبختانه و  دارن ارتباط  االن  که البته 

 بود   نزده رادمهر ای 



 افتاد دی فرش به چشمش و  کرد بلند  سرشو شد باز که در

 :گفت دی فرش  که بتوپه  بهش خواست و کرد یاخم

 کجاست؟ انی نو یدونی م ببخشید،  زدمی م در دی با  دونمی م

 چطور؟  س،  خونه احتماال دونم ی نم: گفت و انداخت باال  ابرو

  سوال خواستمی م  ازش کار  راجب فقط....فقط یچی ه: دی فرش

 .... گهی د برم  من  ست،ی ن  شرکت تو  دمی د بپرسم

 گذاشت قلبش یرو دست و رفت رون ی ب   اتاق از

 ... شهی م ان ی نو  نگران ها  روز ن ی ا چرا دونستینم

  هی کنا  و  شی ن و کردی نم دعوا  انی نو  ای مانی نر  با  گهی د یحت 

 ... زدی نم

 ..... رفت  اتاقش سمت و زد موهاش به  یچنگ

 

 ::: 

 

 ؟ یداد انجامش: گفت و نشست یصندل یرو

 ... عمه پسر یگرفت  کم دست منو آره،  که معلومه: ری ام

 .... نمیبب  رو  عکسا حاال ،یگ ی م درست: گفت و انداخت باال  ابرو

  به  رو یگوش ه، ی ثان   چند از بعد  و  اورد رون ی ب   بشی ج از شوی گوش

 گرفت وانی و سمت



:  گفت و نشست لبش  رو یلبخند  رادمهر یخون  صورت دن ی د با

 ... ییدا پسر گرم دمت
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 :گفت و دی کش جلو خودشو یخوشحال با ری ام

 کن عمل قولت  به  هم تو  حاال دادم، انجام کارمو من

 : داد ادامه و دی خند شرمنده

  اوضاع االن  یول...رنجوندمت کارام با  و کردم تت ی اذ دونمی م

  دوستت تونمی م ی ول ،یا  رابطه تو  پسره اون  با  دونمی م کرده، فرق

 شه؟ ی م باشم،

 .... گهید می ق ی رف االنشم ن ی هم ما: وانی و

 کرد   زمزمه یممنونم و  زد یلبخند ری ام

  کارایچ چطوره؟ پسرت دوست: گفت و د ی نوش اش قهوه از یکم

 کنه؟ ی م

  خودش ی ه ی قض  نکه یا بعد خونه،  رهی م  داره االن  احتماال: وانی و

  حرف کم م، ی نزد حرف هم با  ادیز کرد فیتعر برام  و رادمهر و

 ..... شده

 :گفت و دی کش یهوم



 ترسه ی م دمی شا کشه، ی م خجالت ازت احتماال

  بعدا  برم، گه ی د من  بزنم،  حرف ش باها د ی با..... احتماال: وانی و

 ... ییدا  پسر نمتیب ی م

 رفت  رونی ب کافه از" نمتی بی م" گفتن  با  و فشرد و  وانی و دست

  حاال  و شده گذاشته کنار ها  کدورت نکهیا  از بود خوشحال ری ام

 .... کنه صحبت  سابق  مثل وان ی و  با  تونستی م

 ::: 

 

  سمتش متعجب بود، نشسته  یاصل در ی جلو که مانی نر  دن ی د با

  شو بلند ؟ یایم که ینداد خبر بهم  چرا.....مانی نر : گفت و رفت

 .... باش  زود

  دی کش دستشو د،ی د که اشکشو از  سیخ صورت و  کرد بلند سرشو

 مان؟ ی نر  شدهی چ  ؟یکن ی م ه ی گر چرا: گفت و

 د ی کش عقب دستشو و کرد یهق هق

 ؟ یبود ... اون  با   چرا..چ....چرا: مان ی نر

 کافه تو ...یبود... پسره اون با ...با : گفت مانی نر که کرد یاخم

 بود، دهی فهم و مانی نر  منظور که  وانی و

 شد محو صورتش  یرو از اخم

 ؟ یکرد بمی تعق  تو : دی پرس وار زمزمه
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 : گفت و  داد تکون  طرف  دو به یسر

 ؟ یبزار  تنهام یخوای م.... یخوای م ؟ یندار  دوستم گهی د چرا

 دی کش جلو سرشو و  زد مانی نر  یموها به  یچنگ

 : دی غر پسرک   ی دهی ترس  یچشما تو رهی خ

  چرت کم ارم،ی م سرت ییبال  بد وگرنه  مانی نر  یببند دهنتو  بهتره

 بگو   پرت و

 رفت خونه داخل و گرفت و  مانی نر  دست حرفش انی پا

 داخل و  مانی نر  در، کردن باز   از بعد  و رفت اتاق  سمت می مستق

 انداخت  اتاق 

  ی کار نمیبب   و ام ی ب  ،یش لخت دمی م وقت بهت قهی دق پنج : وانی و

 رمی گ ی م نظر  در برات  یتر  سخت هی تنب   ینکرد

 کرده بغض  و افتاد  مانی نر تن  به  ی لرز رفت، رونی ب   که اتاق از

 شد ره ی خ بسته  در   به

 رفت رهنش ی پ  یها دکمه  سمت دستش ه ی ثان  چند گذشت از بعد

  و  دراورد رشوی ز  لباس  و شلوار  رهنش،ی پ   دراوردن از بعد

 گذاشت  تخت از  یا  گوشه مرتب لباساشو

 دوخت  وانی و  به سشوی خ یچشما در،  شدن باز  با

 ...نجایا ا ی ب :  گفت و  نشست تخت یرو



  یرو پسرک  و دی کش دستشو وان،ی و که  بود ستادهی ا جاش سر

 افتاد پاهاش

 دی کش دشی سف باسن ی رو وار نوازش  دستشو

 ... ترسمی م ...یدد..د: زد لب کرده بغض

 :گفت و کرد زمزمه یشی ه

 .... یش تی اذ که  کنهینم یکار چوقتی ه یدد ، یبو  یب ی ب نترس 

 زد  باسنش به یمحکم نسبتا  ی ضربه   بلند دستشو

 حرکت از  وانی و حرف  با  که  بشه بلند خواست و دی کش یداد

 : ستادی ا

 خوشگلت  ون*ک تو  کنمی م فلفل وگرنه  ینخور  تکون بهتره
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  به  محکم زشی ر  یها هق هق و  دناشی کش داد به توجه  بدون

 برد ی م لذت پوستش  ی  سرخ دنی د  از و  زدی م ضربه باسنش 

:  زد صداش   یلرزون   یصدا با  مان ی نر  د،ی رس که 70 ی  ضربه به

 .... یدد

 کرد نوازش باسنشو  و  برداشت زدن از دست

  به  یپماد  سرش، دن ی بوس از بعد و  خوابوند تخت ی رو و مان ی نر

 د ی مال باسنش 



 اورد یم درد به  دلشو پسرکش  ی ه ی گر یصدا

 د ی کش دراز مانی نر  کنار و زد کمرش  به  یا بوسه

  ادی   یچ یب ی ب: گفت و زد کنار صورتش   یرو از فرشو یموها

 گرفته؟

 ... نکنه قضاوت زود که گرفته ادی :  مان ی نر

 شد بلند   و دی بوس  شوی شونی پ 

 .... نرو  یدد: مان ی نر

 ارمیب   لی پاست   برات  رمی م: گفت و  زد بهش  یلبخند

 کنه  بغلم یدد موخوام نموخوام،:  مان ی نر

 دیکش دراز تخت  یرو دوباره  و دی خند

  بشن  لخت شونی دد یجلو خوان ی م یوقت  تال ی ل معموال: وانی و

 ی ست ی ن   یخجالت  اصال  نمیب ی م  کنمیم فکر که االن  کشن،ی م خجالت

  باسن   یرو دستشو و دی کش ینی ه د،ی فهم شوی دد منظور  که مان ی نر

 گذاشت قرمزش و  برهنه

 نکن   گاین   ییییو کن،  شی درو رو  چشا ،یدد نکن گا ی ن :  مان ی نر

   کرد تکرار و  حرف نیهم لب ر ی ز و  دی کوب  بالش به سرشو

  یدد از دی نبا  ه،ی دد مال تی چ همه کنم، نگات  خوادی م دلم: وانی و

 ... یبکش خجالت

 کرد  زمزمه یچشم و شد رهی خ  شی دد به زده خجالت

  شی دد ی  رهی خ نگاه و  برد وان ی و  لباس سمت دستشو آروم آروم

 .... بکشه دست کارش  از  نشد باعث هم
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 ؟ ینخود  یکن یم کاری چ:  گفت و دی کش موهاش یرو دستشو

 ؟ یار ی ب درش  شهی م ،یدد اوممم: مان ی نر

 چرا؟ : دی پرس  و انداخت باال  ابرو

 موخوام اصن  بکشم، خجالت دی نبا   نیگفت  خودتون  خو: مان ی نر

 نم ی بب  هاتونو ممه

 داد فشار بالش به  سرشو حرفش انی پا

 ..... ینخود  کن بلند سرتو: گفت وان ی و  هی ثان  چند از بعد

 داد  قورت دهنشو آب شی دد د ی سف بدن  دنی د با  و  کرد بلند سرشو

 .... بزنم؟ مک شهی م : گفت و دی کش لباش  ی رو یزبون 

 داد تکون مثبت ی  نشونه  به  یسر و دی خند

  شروع و  برد گردنش داخل سرشو  مانی نر  تصوراتش،   خالف بر

 .... گردنش  پوست دن ی مک به کرد

 زد  چنگ موهاش  به و دی کش یآه

  نقاط به  لذت با  و دی کش عقب سرشو پسرک  قه، ی دق چند از بعد

 کرد نگاه  بود شده جادیا  ش ی دد دی سف پوست یرو که یسرخ

 ... کنمی م کبودت بشه  کبود: وانی و

 : گفت و شد آویزون لباش 



  یچجور ؟یچ بشه  یخال بادشون  اگه ،یکرد کبود که توپامو یدد

 ؟ یکن  شونباد یخوای م

  توپاتو  داره،  فرق توپا ی  هی بق  با  تو  ی توپا مدل ی دون ی م: وانی و

 بشن  بزرگ   تا  بمالم  دی با

 ؟ یدد شهی م  مگه: مان ی نر

 گذاشت سرخش باسن ی رو دستشو بعد، و  گفت یا آره

  زده خجالت مانی نر و  دشی سف ی توپا دن ی مال به کرد شروع

 دی خواب پشت  به و دی چرخ

  تش* آل یرو  دستاشو و دی کش  ین ی ه دارش ی ب   مهی ن ت*آل دن ی د با

 گذاشت 
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 کنه  تش یاذ ن ی ا  از شتر ی ب  خواستینم 

  درست برات یخوای م یچ:  گفت و  دی کش باال  شکمش تا رو  پتو

 کنم؟

 اورد  کردن فکر ی ادا و گذاشت ش  چونه ری ز دست

 موشه؟ موشه ؟ یبپز آش  موشه اوممم: مان ی نر

 گفت ی ا باشه و دی خند



 قدم آشپزخونه سمت و رفت  رونی ب اتاق  از بلوزش   دنی پوش  بدون

 ... برداشت

 

 ::: 

 

ن ی گ شنی میان  مانی نر  ی برا  شام، خوردن از بعد   رو ( Given) و 

 کرد  یدگی رس موندهیباق ی ها کار به هم خودش و گذاشت

  نوازش  شوموها و نشست مانی نر  کنار شد، تموم  کارش که یوقت 

 کرد 

 دی کش یآه و  گذاشت شی دد ی  شونه یرو سرشو

 کرده؟ ناراحتت  یزی چ ؟ ینخود شدهی چ: وانی و

  یانقدر یول دارم، دوست تاری گ منم  داره، تاری گ* وی مافو: مان ی نر

 ... نداشتم خودم  به  یتوجه که بود  گرم کار به سرم

 گرفت دستشو و دی بوس سرشو

 ... یبرس هات آرزو  به  یتون ی م االنم: وانی و

 .... هی د دمی رس شون ی کی به:  مان ی نر

 بود؟ یچ خب: گفت و انداخت باال  ابرو

 شد باز  گوش  بنا تا   ششی ن 

 .... یبش  می دد: مان ی نر

 ختی ر هم به  موهاشو و دی خند



 رو؟  باربد  ای   یدار دوس  شتری ب منو  یدد: مان ی نر

 دارم  دوس شتری ب و  رسول عمو چکدوم،ی ه: وانی و

  خنده به  وان ی و شد باعث که دی کش یغی ج و شد گرد چشماش

 وفته ی ب 

 ________________ 

 

 Given شنی می ان  تی شخص  و ی مافو: ن.پ

 

 

 119_پارت#

 

 شد خارج دانشگاه اطی ح  از  و داد تکون   دوستاش یبرا یدست 

  پسر دوست و سام درمورد تا  رفتی م بابابزرگش ش ی پ   دی با شب

 بزنه  حرف  باهاش مشکوکش

  اون  ی صدا تنها و دونستینم  یزی چ هم خودش  که یصورت  در

 بود  دهی شن  رو مرد

  ش ی پ بتونه  شب و کنه  یراض   رو  ارسالن بتونه  باربد  بود دواری ام

 بره   باربد

 د ی مال شوی شونی پ   و گفت یآخ  ،یشخص  به برخورد  با

 کرد نگاه رادمهر به و  کرد بلند سرشو



 انداخت اشای ک دل به  یترس  شخندش،ی ن 

 کرد   زمزمه یببخشید و رفت عقب یقدم

 سر زد، رادمهر که یحرف با اما  بشه رد کنارش  از خواست

 : ستادی ا جاش

  یخوب  آدم ی کن ی م فکر که  اونقدرام ، یکن  یدور باربد از  بهتره

 ستی ن 

 :گفت و کرد اخم

 ندارم  یازی ن هم تو  یحتای نص  به ه،ی آدم چجور دونمی م خودم

 اومده کجا از شجاعت ن ی ا دونستینم

  یبد  حرف شی دد مورد در نداره  حق که بده  نشون  خواستی م تنها

 بزنه 

 یاخم سوم شخص یصدا  با اما  بزنه یحرف  خواست رادمهر

 .... رادمهر ی بردار سرش از دست بهتره: نشست  صورتش یرو

 : داد  ادامه و کرد نگاه اشا ی ک به

 دنبالت  فرستاده منو وانی و جون،  بچه دنبالم ا ی ب 

 گرفت فاصله  رادمهر از  و گفت ی ا باشه دی ترد  با

 .... نکردند توجه رادمهر ی  نه ی ک و خشم از  پر  نگاه به چکدومی ه

 ؟یهست  یک  شما: گفت و  انداخت مرد به  ینگاه

  منو  وانی و راستش  وان، ی و  و باربد یی  دا پسر  رم،ی ام من : ری ام

 بزنه   حرف باهات خوادی م شش، ی پ   ببرمت  دنبالت فرستاده
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 ؟ یچ مورد در: دی پرس متعجب

 بگه   بهت ییزا ی چ هی   رادمهر راجب خوادی م احتماال:  ری ام

 بشه قدم هم ر ی ام با  تا  برداشت قدم تر ع ی سر و گفت یآهان 

 دونه؟ ی م  باربد:  اشای ک

  نزاشت وان ی و  یول دنبالت اد ی ب   خودش داشت اصرار آره،:  ری ام

  دی د ی م رو رادمهر و ومدی م باربد من ی جا اگه کرد، خوب البته که

 ... رادمهر مالقات مارستان ی ب می رفتی م دی با  احتماال

 : گفت  ری ام که د ی خند پسرک

  مرگ ذوق منم شدی م یرت یغ  منم پسر  دوست اگه ،یبخند  دمی با

 شدم ی م

 ؟ یدار پسر دوست عع : اشای ک

 شه؟  قیرف من با  ادیم یک نه،:  گفت و دی خند

 ؟یاخالق بد  نکنه نم، یب ینم ی رادی ا  که ظاهرت تو:  اشای ک

 : گفت و چرخوند کاسه تو چشم

  یول بانمکه   زارم،ی م قرار یک ی با  روزا  نیا ست،ی ن نطور یا رمی نخ

 ... مخه رو

  اگه  یول بشناسش، شتریب   ادی م خوشت ازش  اگه خب: اشای ک

 نشکنه  دلش  تا  یکن  تمومش  زودتر بهتره  ستی ن  یجد قصدت

 مونهی م ادمی  حرفت لسوف، ی ف جناب  باشه:  ری ام



  براش ر ی ام یصدا چقدر گفت خودش با و کرد فکر یکم اشای ک

 بود   دهی شن  رو  صدا ن ی ا هم گه ی د ی جا که انگار آشناست،

 .... بود موفق هم یحدود تا  و ادی ب رون ی ب فکر ن ی ا از کرد یسع

 .  دنی رس برادرش رستوران   به ساعت  می ن از بعد

 انداخت  بغلش  تو خودشو باربد، دن ی د با و رفت داخل سرعت به

  باربد   گردن به  گونشو و دی خند زی ر  زی ر  د،ی شن  که و ر ی ام یصدا

 : دی مال

 ..... نگلمی س ی دون ی م خوبه نکن،  کارا  نی ا  از من یجلو بچه یه
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  نگو  یزی چ  اشای ک به : گفت و رفت ری ام  به  یا  غره چشم باربد

 کنمی م چارتی ب وگرنه

 .... رفت عقب یقدم و گرفت باال  م،ی تسل  ی  نشونه  به دستاشو

  که ه ی اون  از  تر خطرناک  رادمهر دی فهم وان،ی و با  صحبت از بعد

 .کردهی م فکرشو

 خواست رادمهر اگه  و کنه یدور ازش  تونه یم که ییجا  تا  دی با

 بده خبر  باربد  ای وان ی و  به د ی با  کنه تش ی اذ

 :گفت و شد گرد  چشماش افتاد، ساعت به  که نگاهش

 جون  بابا ی  خونه برم  دی با  شده، رمی د آخ آخ



 رسونمتی م خودم م ی بر  ای ب: باربد

  رونی ب   رستوران از و کرد یخدافظ ایعرش و  ری ام و  وانی و از

 .... رفت

  یکالفگ باعث  و دی جوی م  دستشو یناخنا مدام ر،ی مس طول در

 بود شده باربد

 :گفت  پسرک  به  تی عصبان  با  آخر، در

 ... اشای ک کنم ی م هتی تنب نجا ی هم یبد  ادامه نکارتی ا  به اگه

 گذاشت پاهاش  یرو  دستاشو و کرد زمزمه یدی ببخش

  ی ای م: گفت و انداخت باربد  به ینگاه ن، ی ماش توقف  از بعد

 شمون؟ ی پ 

 .... دنبالت ام ی م گهی د ساعت سه دو تا  خونه،  رمی م نه : باربد

  دستشو باربد  که بشه ادهیپ  ن ی ماش از  خواست و داد تکون  یسر

 گرفت 

 .... یدد ی  فرفر جوجه نکن قهر: گفت و  دی بوس  رو اشایک ی گونه

 .... شتمی ن  گهل: اشای ک

 شد ادهی پ ن ی ماش از سرعت به  و  زد باربد ی لبا  به  یا بوسه

  رفتن از  که یوقت  و  داد تکون دست پسرکش ی برا  لبخند  با  باربد

 حرکت خونه سمت و کرد روشن و  نیماش شد، مطمئن اشای ک

 .... کرد
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  رو ش قهوه از یکم و انداخت ان ی نو  به  ینگاه یچشم ری ز

 دی نوش

  روش از نگاهشو تونستی نم  بود دهی د  رو انی نو  که یوقت  از

 .... بود  رفته غره چشم بهش هم یبار  چند انی نو  ی حت  و برداره

  نگاه  بهم همش چرا: گفت  و انداخت دی فرش به  ینگاه نی خشمگ

 د؟ ی فرش یکن ی م

 گرفت انی نو  از نگاهشو و داد قورت دهنشو آب

 .... کردمی نم نگاه  بهت من  یکن یم اشتباه...ا: دی فرش

 رفت  دی فرش سمت و  زد یپوزخند

 :گفت و گرفت چونشو

  دروغ من به  ،یزن ی م حرف لکنت با  یشی م مضطرب وقت هر

  از  شتری ب شناسم،ی م یا گهی د  کس هر از  بهتر  رو تو  من  نگو،

 دونمی م راجبت باباته،  که رسول عمو

 دادی م  انینو به  یخوب  حس  لرزونش یها مردمک

 چشم به  ینگاه  و دی کش لبش یرو دار  نوازش شصتشو انگشت

 انداخت  پسرک  یها

 شد ی م خونده خوشرنگش  یچشما از  جانی ه و  ترس خواستن،



 نموند  دور چشماش از دی فرش یها دست نامحسوس لرزش

  چقد یدون ی نم: کرد زمزمه دیفرش یچشما تو رهی خ و شد خم یکم

 .... نمتی بی م ینجوریا  که یوقت  برمی م لذت

 .... تنها....درمونده: گفت گوشش کنار و برد  تر  نیی پا سرشو

 بردیم لذت  دی فرش کردن تی اذ از

  دی فرش بده،  ادامه ینجوری هم اگه  بود مطمئن  که االن  مخصوصا

 وفته ی م ه ی گر به

 گذاشت تنهاش" برس کارت به"  گفتن  با  و گرفت فاصله  ازش

 ... ییتنها و  غصه ایدن  ک ی  و موند دی فرش
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 رفت  رونی ب  اتاق  از  و برداشت کتشو کرده بغض

 خواستی م ییتنها  یکم دلش

 نبود  مهم براش شرکت یها کار  گهی د یحت 

 باشه  خودش ی ای دن تو شده که  هم قهی دق چند ی برا خواستی م فقط

 ..... یمزاحم چ ی ه بدون

 .... بود؟ شده انینو  عاشق یک   از

 .... بود؟ شده مهم براش   انینو  یها کار یک   از



  و گاه ه ی تک  عنوان  به  انی نو  به که یکودک دوران  همون از دی شا

 کردیم نگاه بان یپشت 

  ازش  کودکانه ی ها دعوا تو  ان ی نو  که ی ا لحظه  همون از دی شا

 بزنه  ی بد حرف دی فرش به  یکس زاشتی نم و کردی م دفاع

  ه ی گر به  کرد شروع صدایب   و شکست بغضش   گذشته یادآوری   با

 .... کردن

 بود  گرفته دلش  هم آسمان انگار 

  دی فرش که بود نشده  باعث هم باران  بارش   و برق و  رعد یصدا

 برگرده شرکت به

 دونستینم  رو مانینر  و  انی نو  با   هاش ی رفتار بد لی دل

  پسر با  ی رفتار بد  به  بود کرده شروع یزمان  چه  از دونستی نم

 .... هاش عمو

 ..... داره دختر دوست  انینو بود دهی فهم که یموقع از دی شا

  دی فرش به دخترش دوست  بخاطر  انی نو که یموقع از هم دی شا

 بود  زده یلی س

  نهیس به  و کنه  حفظ تعادلشو نتونست شد دهی کش پشت  از که دستش

 شد دهی کوب  مرد ی

 رفت عقب یقدم ان،ی نو  دنی د با  و  کرد بلند سرشو

  ن ی ا  تو  یشد وونهی د ،ینداد  جوابمو زدم صدات  یچ هر: ان ی نو

 .... ؟یزن ی م قدم بارون

 ... ؟ یکرد هی گر: کرد زمزمه د،ی فرش قرمز یچشما به رهی خ



 گرفت ان ی نو  از نگاهشو و  داد تکون  طرف  دو به یسر
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  منو  کن، ولم : گفت و کرد نگاه   انینو  به شد، دهی کش که دستش

 ؟ یبری م کجا

 ..... خونم برمتی م : ان ی نو

:  گفت و کرد باز  و  نی ماش در  متعجبش، نگاه   به توجه  بدون

 ..... نی بش

 شد ن یماش سوار و داد قورت دهنشو آب

 .... افتاد بدنش به  ی لرز سرما از  بعد، ی  هی ثان چند

  دی فرش به  یا غره چشم و کرد روشن  رو ن ی ماش ی بخار ان ی نو

 رفت 

  ه ی گر چرا: دی پرس و شد  گرد چشماش د،ی د که  لرزونشو ی لبا

 د؟ ی فرش یکن ی م

  ی ها مو به  یدست  و دی خند  ناخودآگاه نداد،  جوابشو که یوقت 

 ؟ یقهر باهام االن : دی کش سشی خ

 .... خونم برم  خوامی م: گفت و کرد زمزمه ینچ



  خونه  یای م  پس  کنه، مراقبت ازت  که ستی ن  یکس مطمئنا : ان ی نو

  و خونه یمون ی م شرکت،  یایب   خوادی نم هم روز  چند تا  من، ی

 ی کن ی م استراحت

 کرد حرکت خونه سمت د، ی فرش یها اعتراض  به توجه  بدون

 داد  هی تک   یصندل  یپشت  به سرشو و شد خمار چشماش کم کم

 : گفت انی نو  که دی کش یا ازهی خم

 کنم ی م دارتی ب   می دی رس وقت هر بخواب،  کمی 

 .... بست چشماشو و داد تکون   یسر مخالفت، بدون

 

 ::: 

 

:  گفت و گذاشت دی فرش شونه یرو دستشو ن، ی ماش توقف  از بعد

 می د ی رس شو داری ب دی فرش...دی فرش

 چرخوند ان ینو سمت به سرشو و دی کش یهوم

 کرد  نوازش گونشو و دی خند آروم

 رفت دی فرش سمت و شد ادهیپ   نی ماش از

 .... گرفت آغوشش در و انداخت هاش  زانو و  گردن ری ز دستاشو
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 رفت  کمد سمت و گذاشت تخت  یرو و دی فرش

  سر و نشست تخت  یرو رنگش، یمشک ی حوله  گرفتن از بعد

 گذاشت پاش  یرو و دی فرش

  لباس  دراوردن به کرد شروع بعد، و کرد خشک موهاشو

 .... هاش

  رنگشو یمشک شلوار  و رنگ قرمز ور ی پل خودش، ی ها لباس از

 گذاشت تخت  یرو و برداشت

  اتاق  از  سرش، دنی بوس  از بعد  و کرد تنش  رو ها لباس  یسخت  به

 ...... کنه درست دی فرش یبرا  یسوپ  تا  رفت رون ی ب 

  شوی گوش و رفت رون ی ب آشپزخونه  از ش، ی گوش زنگ یصدا  با

 برداشت  زیم یرو از

  فشار رو سبز  کونیآ و انداخت باال  ابرو رسول، عمو نام  دن ی د با

 :داد

 .... عمو سالم...الو_ 

  جواب زنمی م  زنگ بهش ؟ یدی ند  و دی فرش تو  پسرم، سالم+ 

 .... دهی نم

 .... خونم اوردمش بود بد حالش  کمی رسول، عمو منه  شیپ _ 

 افتاده؟  یاتفاق+ 



  سرما احتماال رفتهیم  راه بارون   ری ز نشده،  یز ی چ نه_ 

 ... خورده

  باش، مراقبش  لطفا....کنم  کاری چ دستش از دونمی نم گه ی د+ 

 .... نداره  منو دنی د چشم که یدون ی م

 هست بهش  حواسم رسول، عمو نباش  نگران_ 

 .... فعال پسرم،  ممنون+ 

 گذاشت زی م یرو رو یگوش و کرد یخداحافظ

  سوپ ختن ی ر  و ین یس برداشتن از  بعد و رفت آشپزخونه داخل

 رفت  اتاق سمت و برداشت  رو ین یس بشقاب،  یتو

 برداشت  قدم تخت سمت و کرد باز  و در

  دی فرش یموها به  یدست  و  گذاشت تخت از  یا  گوشه رو ین ی س

 دی کش

 اوردم سوپ برات  شو  داری ب ..... دی فرش: ان ی نو
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 کرد باز چشماشو و دی کش یهوم

  درد گلوم: کرد زمزمه و داد ه ی تک تخت تاج ه ی  ان،ی نو کمک با

 .... کنهی م



  رفتمی م راه  بارون ر ی ز ساعت چند  و بودم  تو  یجا منم اگه:  ان ی نو

 گرفت ی م درد گلوم

 گذاشت  پاهاش ی رو و برداشت  رو ین ی س

 کن  باز   دهنتو: گفت و گرفت دهنش سمت رو سوپ از  پر قاشق

 بخورم  تونم ی م خودم...خودم: دی فرش

 : گفت و نشست  صورتش یرو یاخم

 کن  باز  دهنتو باش  زود د،ی فرش کنمینم تکرار  حرفمو گهی د

 گذاشت  دهنش داخل و  قاشق ان،ینو  و کرد باز دهنشو

 خورد رو سوپ ی  قطره نی آخر  تا  اعتراض بدون

  عوض لباسامو تو : دی پرس دی فرش که گذاشت کنار رو ین ی س

 ؟یکرد

 گذاشت دی فرش یشون ی پ   یرو  دستشو و داد تکون  یسر

 ارمی ب قرص برات  برم  کن صبر ، یدار تب  کمی :  ان ی نو

  و برگشت ی ا لحظه اما رفت در سمت و برداشت  رو ین ی س

 :گفت

  مشکل مانی نر  و من با   تو.....بود نگرانت  بزن،  زنگ  بابات  به

 ... بابات با  نه  ،یدار

 .... دارم مشکل بابام و تو با  ندارم،  یمشکل مانی نر  با: دی فرش

 رفت رون ی ب اتاق از ،یحرف گفتن بدون و کرد یاخم

  تخت  یرو دی فرش کنار  و  برگشت اتاق  به بعد،  ی قهی دق چند

 نشست



  خوردن از بعد د،ی فرش و  گرفت سمتش رو  آب وان ی ل و قرص

 ؟ یبگ  یزی چ یخواینم:  گفت و کرد نگاه   انینو  به دارو،

  ا ی .....هست نمونیب  که یمشکل  مورد در.....بگم؟   یچ: ان ی نو

 ؟ یداشت  اونموقع که ییرفتارا لی دل درمورد
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 آره؟  ؟یداشت  دوسم: داد ادامه و نگرفت  دی فرش از یجواب 

 د ی کش جلو صورتشو و گرفت فکشو

  ینگفت   چرا ؟ ینگفت  بهم چرا  گم،ی م که  هی نجوریا اگه:  ان ی نو

 ؟یدار یحس نی همچ

 : کرد زمزمه انی نو  یچشما تو رهی خ

  ه ی  دست بگم بهت احساسم  راجب خواستمی م که یروز همون

 یادته؟ ...دخترمه دوست  یگفت  شم،ی پ   یاومد و یگرفت  و دختر

 : داد ادامه و  زد یپوزخند

  تو  و داد لت ی تحو پرت  و چرت  یسر هی  اومد دختره که بعدشم

 .... گوشم ر ی ز یخوابوند یکی  هم

 :کرد زمزمه  انی نو  گوش  کنار و برد جلو سرشو



  دختره اون  تن  به سر خواستی م دلم شدم، متنفر  ازت

  دختره  اون و  تو دست کار تا  رفتم رفتم، ن ی هم واسه....نباشه

 نشد  یول کنم، فراموشت تا رفتم....ندم

 .... دی فرش کردن تی اذ  بخاطر  فرستاد خودش به  یلعنت 

  شهی م اونجاست، دفتر ه ی : گفت و کرد اشاره  تخت کنار  یکشو به

 بدیش؟  بهم

  و برداشت رو بود کشو داخل که یمی قد دفتر  و داد تکون  یسر

 داد ان ی نو  به

  خاطراتشو که  هی دفتر همون نی ا شد متوجه کرد، دقت که یکم

 نوشتیم توش

 :شد گرد چشماش ان، ی نو  حرف  با

 دمی فهم خوندم، رو  یبود نوشته  که ییزا ی چ و دمی د  و دفتر ن ی ا من

  ییجورای   خواستمی م دختره اون  اوردن با  ،یدار بهم یحس چه که

  ی سر هی  خودت قول به شد، برعکس   زی چ همه یول کنم، تی رتی غ

 ..... بزنم   یلی س بهت شد باعث و  داد لمی تحو  پرت و چرت

 ! ؟ یداشت  دوسم...تو: دی فرش

ت هنوزم: گفت و دی خند آروم  دارم دوس 

 انداخت نییپا سرشو زده خجالت

 بود داده دست بهش ی خوب  حس ها مدت از بعد

 بود  گرفته شکل لبش یرو یواقع لبخند ها مدت از بعد

 ؟ یچ تو:  ان ی نو



 دوسم هنوزم  ؟ی متنفر ازم  هنوزم: داد ادامه  که کرد نگاهش

 ؟یدار

 کرد نوازشش  و گذاشت دی فرش ی  گونه یرو دستشو

 .... دارم دوست..د: دی فرش
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 ... بگو  دوباره: گفت و برد  تر  کی نزد سرشو

 .... رفت هاش لب  سمت انی نو  نگاه   که دی گز لبشو

 .... دا دوست: دی فرش

  با  و  موند نصفه  حرفش شد، دهی کوب لباش  به که  انی نو  ی لبا

 کرد  نگاه  انی نو به شده گرد یچشما

 افتاد تنش به  یلرز  و کرد دا ی پ  شدت قلبش  ضربان 

 گذاشت لبش  یرو دست و دی کش عقب  یسخت  به

 ی خوری م...سرما...س: دی فرش

 زد  لبش  به  ی ا بوسه  کوتاه، اما  عی سر و دی خند

 : گفت و کرد  نوازش گرفتشو رنگ یها گونه

 کنم  مرتب رو  آشپزخونه برم  منم کن، استراحت

 د ی کش دراز و کرد زمزمه ی ا باشه



  صورتش  یرو  بالشو رفت، رون ی ب   اتاق از  ان ی نو  نکه ی ا  از بعد

 افتاد سرفه به که دی کش یغی ج گذاشت

 : کرد زمزمه لب ریز و  دی کش دردناکش ی گلو به یدست 

  مال انینو  یعن ی  شه؟ی م درست داره یچ همه ی عن ی  شه،ی نم  باورم

 شه؟ ی م من

 بست چشماشو و  دی خند یخوشحال با

 بود  سخت براش ها  روز ن ی ا  تصور

 .... داره یحس  بهش  ان ی نو که کردینم فکرشم یحت 

 کرد  باز چشماشو متعجب در،  شدن باز  یصدا  با

 : گفت و نشست کنارش  دست، به  ین یس ان ی نو

 .... دهنت تو  کنمیم بزور  خورمی نم ی بگ اوردم، وهی م

  و پرتقال و  بی س ی ها تکه  ی حاو که یظرف به  و گفت ی ا باشه

 کرد نگاه   بود، اری خ

 ندارم  دوس و چکدومی ه: دی فرش

 کرد  نگاه انی نو  به  آویزون ی لبا با

 بخونه   چشماش از رو  یناراحت  و  یدلخور تونستیم ان ی نو

 .... خوبه  برات  یول دونمی م : ان ی نو

 ....برام  ری بگ   یبستن   خوام،ی نم: دی فرش

  برات یشد خوب وقت هر: گذاشت کنار رو ین ی س و کرد یاخم

 یبخواب  بهتره  پس یبخور  وهی م ی خوای نم اگه  رم،ی گی م
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 دی کش دراز  و داد تکون  یسر

 ؟ ی بخواب  ی خوای نم ؟ یچ تو: دی فرش

 .... امی م بعدش خچالی   تو بزارم  نویا: گفت و برداشت  رو ین ی س

 بست  چشماشو و گفت ی ا باشه

  دراز دی فرش کنار و رفت اتاق  داخل انی نو  قه، ی دق چند از بعد

 دی کش

 دی کش خودش سمت و دی فرش و گرفت بازوشو

 .... ان ی نو  یخوری م سرما: دی فرش

 : گفت و دی بوس  شوی شونی پ 

 ستی ن  مهم برام  یزی چ  گهی د یکنارم تو یوقت 

 شرکت؟  یری م فردا: کرد زمزمه  و دی دزد نگاهشو زده خجالت

 .... مونمی م خونه  من ی بخوا اگه  دونم،ی نم:  ان ی نو

 کرد ک ی نزد ان ی نو  به خودشو و زد یبرق چشماش

 لطفا .... شرکت نرو: دی فرش

  بهش رنگش  سبز یها چشم با   که یوقت  بگه " نه"  بهش شدی م مگه

 ...  شده رهی خ

 .... رمی نم فردا زم،ی عز باشه: گفت و داد تکون  یسر

 بست چشماشو" ری بخ شبت"  گفتن از بعد و کرد زمزمه یممنونم



  ی ری بخ شب صورتش،   به  ره ی خ و کرد حلقه دورش دستشو

 کرد  زمزمه

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  بود،  شده رهی خ بهش  لرز و  ترس   با  که یمرد یچشما تو رهی خ

 ؟ یبش  لمی وک ی کن ی م قبول خب،: گفت

 .... دهی ترس یکاف ی  اندازه به دادی م  نشون  لرزونش یها مردمک

  بهت یجواب  چه یدار توقع دفترم، تو  یخت ی ر  آدمات با....با _ 

 بدم؟

 : گفت و  زد یپوزخند

 ... جون پسر یشجاع یلی خ نکه ی ا  یعن ی  ،ینکن  قبول اگه
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 .... نی ش ی نم متوجه چرا بشم،  لتونی وک خوادی نم  دلم من_ 

 شد خم صورتش ی رو و  دی کوب  ز ی م به دستشو

 : کرد زمزمه چشماش تو رهی خ

 ؟یترسیم ازم  انقد ؟ یکن ی نم قبول چرا ....ار ی ب   کننده قانع لی دل هی 



  چرا من؟  به  نیداد ری گ چرا هست، شهر نیا تو  لی وک همه ن ی ا_ 

 ن؟ ی دار ی برنم سرم از دست

 .... لشوی دل  بگه خواستی م

 داره بهش که یحس از  بگه خواستی م

  ب ی تعق به کرده شروع  ش ی پ   سال چند از  که بگه خواستی م

 کردنش

 .... شده روبروش مرد عاشق که شدی چ دونستینم

 کترهی کوچ سال 17 خودش از که یمرد

 انداخت  چنگ مچش به مرد که گرفت چونشو

 کنمی م تی شکا ...ازت ...ا بردار،  سرم از  دست...د_ 

 چرا دونستینم

 بردیم لذت  کردنش تی اذ  از یول

 دی لرز ی م بودنش  آروم و  تی مظلوم ی برا  دلش یطرف از

  دفتر از" می ن یب یم و گری همد  دوباره" گفتن با و کرد رها چونشو

 رفت رون ی ب 

 نداشت یتموم که  یمشکالت  و ها  ینگران  و موند مرد

 دارهی برنم سرش  از دست چرا  و هی ک مرد ن ی ا دونستینم

شه  حالتشو خوش و دی سف یموها خواستیم دلش   حرصش تا  ب ک 

 بشه یخال

  تونه یم ذهنش تو  تنها  و  نداره  نکاروی ا  انجام  جرئت که البته 

 بده  انجام نکاروی ا



  و  رمردی پ   نی ا  بود کم مشکالتم شه؟ ی نم  تموم امی بدبخت  چرا ای خدا_ 

 ..... یکرد اضافه هم

  رونی ب دفتر  از دوستش،  به  دادن  امی پ   از بعد  و برداشت کتشو

 رفت 
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:  گفت ش  راننده به خطاب شده، خارج دفترش  از دی د که یوقت 

 .... دنبالش  برو

  تا کرد اشاره راننده به و  دی رس یا  کافه به  ساعت کی از بعد

 .... کنه صبر

 بود  یکس منتظر  انگار   و بود  ستادهی ا  کافه رونی ب طاها

 دست باهاش   و رفت طاها سمت جوان  یپسر بعد،  ی قهی دق چند

 داد

 شد  مشت تی عصبان و خشم از رسول یدستا

 .... نداره کوچولوشو پسر کردن لمس  حق چکسی ه

  نشون  هاشو خنده و ها لبخند رسول، از  ری غ  یکس به  دی نبا طاها

 بده

  دستشو و نره  پسر  اون سمت تا کرد کنترل خودشو یسخت  به

 .... نشکنه



  نتونست  شد، گرفته آغوش  در دوستش توسط طاها  که یوقت  اما

 شد   ادهی پ ن ی ماش از و کنه کنترل خودشو

  دستشو  طاها، مبهوت و مات نگاه به  توجه  یب  و رفت سمتشون

 رفت نی ماش سمت و دی کش

  گم ی م..م ....یعوض   یکن یم کاریچ...چ....کن ولم ....و_ 

 .... کن ول دستمو..دس

  طاها  یها حرف به یتوجه  که بود ی عصبان   یانقدر رسول اما

 نداشت

  و کرده وارد  طاها مچ به ی ادی ز فشار که نبود حواسش یحت 

 بود شده جمع درد از  پسرک  صورت

 : دی غر  طاها به  خطاب و  لب ر ی ز و کرد باز   و نی ماش در

 ین یب ینم قتوی رف گهی د  وگرنه ن ی ماش داخل نی بش

 نشست نیماش داخل و گفت ی ا باشه یسخت  به

 باشه   نداشته  رسول با یتماس  تا چسبوند نی ماش در به خودشو

  سمت برو:  گفت راننده به رو  کنارش، پسر  به  کردن نگاه بدون

 ..... خونه

  و  یباش ساکت بهتره : گفت و داد ه ی تک یصندل یپشت  به سرشو

 .... ینزن  یحرف

  شکستن یجلو کرد یسع و کرد زمزمه ی ا باشه ترس با  طاها

 ره ی بگ بغضشو
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  زش ی ر ی جلو و کنه  کنترل احساسشو تونستی نم  سن، سال 33 با

 ره ی بگ  هاشو اشک

  پدر نتونه  گه ی د و  ارهی ب سرش ییبال  مرد، نی ا  نکه ی ا  از  دی ترسی م

 نه ی بب مادرشو و

  بود، ه ی شب  عمارت به  شتری ب  که یا  خونه ی جلو نی ماش که یوقت 

 شد  گرد چشماش  و کرد تعجب ی ا لحظه شد، متوقف

  و  مادرش و  پدر کنار  اما بود  یموفق و  خوب لی وک چه گر اون

  خونه نی همچ عمرش  تو  و کردیم یزندگ ی متر 80 ی خونه  تو

 بود  دهی ند  رو یا

:  شد رهی خ بهش  ترس با  و اومد رون ی ب فکر از  رسول، یصدا  با

 شو ادهی پ باش  زود

  یها گل به  نگاهش در، شدن باز   از بعد  و دی پر  ن یی پا   نی ماش از

 شد قفل اطی ح یتو رنگارنگ

  باغچه هم خونشون اطی ح تو  ی حت  و بود  اهی گ و  گل عاشق طاها

 ... داشت خودش یبرا یکی کوچ ی

 داخل رسول، سر پشت و  گرفت ها گل از نگاهشو یسخت  به

 رفت خونه

  داد قورت دهنشو آب  زنه،ی نم یحرف روبروش  مرد دی د که یوقت 

 نجا؟ ی ا  نی اورد منو چرا  نی بگ   شهی م...م: گفت و

 زد یکج لبخند و داد طاها ی  دهی ترس یچشما به  نگاهشو



 قدم عقب  به  لرز  و ترس  با طاها و شد کینزد بهش  آروم آروم

 داشت یبرم

 شد تر  ن ی سنگ بغضش کرد، برخورد  واری د  به که یوقت 

  اشک و  کنه هی گر رسول حضور به  توجه بدون خواستیم دلش

  داشت روز چند ن ی ا  تو که  یاضطراب   و تنش   نیا تموم  تا  زهی بر

 بشه  خارج قلبش و ذهن از

 : گفت و ستاد ی ا شی قدم چند  تو  د،ی د  رو پسرک حاالت که رسول

 .... یکردی م نجاشویا فکر دیبا  یبش  لمی وک ی نکرد قبول که یوقت 
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 دهی ترس  و  چسبوند واری د  به خودشو اومد، باال  که مرد یدستا

 : کرد نگاهش

 ؟ یاریب  سرم ییبال.... ی خوای م ؟ی کن  کاریچ یخوای م..م

 ..... کنمی م ولت منم ،یبش لم ی وک کن  قبول جون، پسر  نه: رسول

 ! کوتاه مدت  هی  ی برا  البته:  داد ادامه دلش  تو

  قبول شهبا... ب: گفت و  داد تکون سرشو تند تند طاها

 ... برم بزار ...ب ....کنمی م

 نشست   مبل یرو و  کرد زمزمه یا خوبه

 ... برسونتت بگو  م راننده به.... ی بر ی تون ی م: رسول



  بدون  و  نکرد مخالفت شناخت، ینم رو  منطقه نی ا  که اونجا  از

 رفت  رونی ب خونه  از یحرف گفتن

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 بست کراواتشو یسخت  به و دی کش یهوف

  اتاق  از شد، مطمئن  وضعش و سر  بودن خوب از  نکه ی ا  از بعد

 رفت رون ی ب 

 ؟ یشد  حاضر مانی نر ....مان ی نر : وانی و

  پی خوشت: گفت و  زد یلبخند  مان، ی نر  دنی د و  اتاق در  شدن باز  با

 .... ی ب ی ب  یشد

 رفت وان ی و سمت و دی خند زده خجالت

 .....  ای بپوش   شلوار و کت نبود   الزم....جونم یدد گم ی م: مان ی نر

 دم؟ی رس خودم به همه  ن ی ا  یالک  من یعن ی   ؟ی مطمئن : وانی و

  انتخاب  لباستونو من: گرفت شوی دد دست و کرد زمزمه یاوهوم

 شه؟ ی م کنم؟

 هی چجور پسرم  ی قه یسل نمیبب  می بر  زم،ی عز  باشه: وانی و

 ..... کشوند اتاق سمت و وانی و  و دی پر  ن یی پا  و باال  یخوشحال با
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 : انداخت خودش به  ینگاه و  ایستاد نهیآ یجلو

 نبود؟  بهتر  شلوار و  کت با  خوبه؟ ینجوریا یمطمئن 

  و رسول عمو  تازشم جونم، یدد ادی م  یلی خ بهت  نی ا : مان ی نر

 ستن ی ن به ی غر  که ان ی نو

 .... یگی م راست که تو:  گفت و چرخوند کاسه تو چشم

  می تون ی م ن ی شد حاضر که حاال خب....بوخودا:  مان ی نر

 م ی بر  می بر  م ی بر....می بر

  ش ی خال یجا به تعجب  با وانیو  و رفت رونی ب   اتاق از  سرعت به

 :شد رهی خ

  منو  شوق و  ذوق همه نیا ده؟ی ند  داداششو و رسول عمو وقته چند

 کنه ی م مشکوک

 .... رفت رونی ب اتاق  از  و داد تکون  یسر

 

 :::: 

 

 ؟ ی زد زنگ بهشون ی مطمئن : وانی و

  شی پ ساعت  سه دو نی هم بخدا، آره : گفت و داد قورت دهنشو آب

 ..... زدم زنگ رسول عمو به

 داد  فشار و در زنگ دوباره  و رفت بهش  یا غره چشم



 بودن  ستادهی ا  در پشت ساعت  می ن   به  کی نزد

 .... نبودن خونه انینو  و رسول عمو ای گو

 جونم  یدد: مان ی نر

 .... شده یزی چ ه ی  ی عن ی  یکن ی م صدام  که ینجوریا  جانم،: وانی و

 داد ه ی تک  نیماش به  و شد آویزون لباش 

  سرما دی فرش....خودشه  ی  خونه ست،ی ن خونه  انینو:  ان ی نو

 کنه ی م  مراقبت ازش مدت هی  خورده،

  براش  یکار هم رسول عمو: داد ادامه  و گرفت وانی و از  نگاه

 ... اومده ش ی پ 

  دور م ی بر بهتره ستن ی ن خونه که حاال....خب: وانی و

 ه؟ ی چ  نظرت....دور

 : گفت و گذاشت ش چونه  ری ز دستشو

  گشنمه یلی خ رستوران؟  میبر  اول شهی م...زه ی چ فقط می بر اوممم

 .... یدد

 بشه   نی ماش سوار  کرد اشاره و دی خند

  ی بخوا که جا هر باشه: گفت و شد نی ماش سوار هم خودش

 .... می ری م
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 ... ای عرش  شیپ  م ی بر  جونم یدد: مان ی نر

 کرد شتری ب   و ن ی ماش سرعت و دی خند

  از  رو ما  ای عرش  ترسمی م م؟ی بر  که ستی ن   یا  گهی د  یجا: وانی و

 ..... رونی ب   بندازه  رستوران

 .اونجا م ی بر خداشه از  ایعرش نه:  مان ی نر

 .کرد حرکت ای عرش رستوران سمت و گفت ی ا باشه

 کرد یپل رو یآهنگ و  برد ضبط  سمت دستشو مان ی نر

 : دی پرس  و شد گرد وانیو یچشما کالم، یب   آهنگ دنی شن با

 ؟ یدی م گوش رو  زای چ نی ا  تو ه؟ی آهنگ چه نیا مان ی نر

  آه....خوبه چقد بخشه، آرامش چقد گا ی ن جونم، یدد آره : مان ی نر

 برم ی م لذت  دنشونی شن از من

 .... داره ی ا قهی سل  هی   کس هر: گفت و داد تکون  یسر

 ؟ یدد یدی م گوش  ییآهنگا  جور چه شما: مان ی نر

:  داد سوالشو جواب و داشت نگه  و  نی ماش د، ی رس که رستوران به

  قتیرف می ن یبب  می بر  م،ی دی رس  االنم .....دمی نم گوش  آهنگ ادی ز من

 .  می بخور  که دهی م ما به یچ

 .... بشه  ادهی پ   نیماش از شی دد  تا  شد منتظر  و دی پر  ن یی پا   نی ماش از

 سمت و گرفت رو  مانی نر  دست ن،یماش ری دزدگ زدن از بعد

 رفت  رستوران



  یم رستوران به  ادی ز اواخر نی ا  که دوستاش  دن ی د با  ای عرش

  یلی خ جذاب، ونی آقا به  به:  گفت  و رفت استقبالشون  به اومدن،

 ن ی اومد خوش

 دمی نم بهت ی پول ت ی چاپلوس ن ی ا  بابت: وانی و

 : گفت وانیو جواب   در ا ی عرش  و دی خند مان ی نر

  نجا ی ا  دی سع و ان ی شا ،یخال جات مان ی نر  وان،ی و نخور  وه*گ

 ... بودن

  بود؟  چطور حالشون م،ی اومد  ری د شد ف ی ح! واقعا؟ : مان ی نر

 نه؟   ای  کردن ازدواج
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 : گفت و د ی خند ای عرش

  یچ د،ی ن یبش......کنهی م  تشونیاذ کم ی  خان  ری اردش هنوز،  نه

 ارم؟ ی ب براتون  دی خوری م

 خورمی نم  یزی چ من  ار،یب  خوادی م یچ هر مان ی نر  یبرا: وانی و

 جون؟  ی نر یخوری م یچ : کرد نگاه مان ی نر  به  و گفت یشی ا

 ار ی ب   رو یشگی هم همون....نوشابه و  مخلوط تزای پ :  مان ی نر

 .... گرفت فاصله  دو آن  از  و گفت ی ا باشه



  چرا: دی پرس  و کرد نگاه شیدد به نشست،  یصندل  یرو که یوقت 

 ؟ یدد نی خور ی نم یزی چ شما

  هی   خونه می رفت که بعدا نم، ی بب  کوچولومو پسر  خوامی م: وانی و

 خورمی م یزی چ

 کرد ی باز انگشتاش  با   و انداخت نییپا سرشو زده خجالت

  شدیم باعث  که دی شن یم شیدد از  رو ییها حرف اوقات یگاه

  پنهون  شیدد دی د از بخواد  دلش یحت  ای و بشه  قرمز هاش گونه

 بشه

:  انداخت  نیی پا  سرشو قبل از شتر ی ب   و دی گز لبشو  وان، ی و  یصدا  با

 گرفتم ی م گاز  قرمزتو لپ وگرنه  می رونی ب فی ح

 دی کش لپشو و برد  شیب یب  صورت سمت دستشو

  رو  نکارای ا  خونه تو وث، *ید نرو  ور باهاش  انقد : ای عرش

 هم؟ حلق  تو  نیری م من  یجلو که ن ی کنی نم

 : گفت و کرد نثارش  ییشو خفه

  مان ی نر  ین ی بی نم  کو؟ سفارشمون اصال کن،  شی درو  چشاتو تو

 .... گشنشه

 اورد  باال وسطشو انگشت و  رفت وانی و به  یا غره چشم

 .... شهی م  حاضر  گهید ی قهی دق 40 تا : ای عرش
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 ::: 

 

  باعث هم ایعرش یها زدن تشر  یحت  و  بود مان ی نر  به  نگاهش

 برداره  پسرکش  از  نگاهشو شدی نم

  رو  وانی و حضور  و زدی م گاز تزا یپ   یها برش به  لذت با  مان ی نر

 بود  برده اد ی  از

  و دی کش شکمش  یرو دستشو تزایپ   برش  نیآخر خوردن از بعد

 بود خوشمزه ی لی خ یوا: کرد زمزمه

 :گفت و  نشوند صورتش   یرو یساختگ اخم

 کنم؟ ی م درست  من که یی تزایپ   از تر خوشمزه یحت 

  ن ی کن ی م درست شما که  ییها غذا ....اصال نه  نه  نه:  مان ی نر

 .... یدد هستن معرکه

 کرد پاک رو  مانی نر  لب دور دستمال، با و دی خند

 .... هوا به  سر ی   پسره کردم، باور  منم باشه: وانی و

  دستشو وان ی و  یها اخم دنی د با  که ره ی بگ رو دستمال خواست

 انداخت  نیی پا

  چشم بهشون مدام که ا ی عرش دنی د  با  و گذاشت یکنار رو دستمال

 : کرد یا خنده رفت،ی م غره

 کنه؟  ازدواج خوادی نم خوره،ی م حرص چقد کن  نگاه



 نگفته   یزی چ هم اشایک به یحت گه،ینم بهمون  رو ی زی چ: مان ی نر

 : گفت و انداخت باال  ابرو

 م؟ ی بر کجا االن خب م،ی فهمیم ی روز هی .... واو

  خوابم یلی خ خونه؟  می بر  شهی نم:  دی مال چشماشو و  دی کش یا ازهی خم

 ... ادی م

 ه؟ ی چ کوتاه مسافرت هی   با نظرت  اما ست،ی ن هم یبد  فکر: وانی و

 شمال؟ کجا؟  به  مثال اوممم،: مان ی نر

 : گفت و داد تکون  یسر

 م؟ ی بر  هفته آخر یخوای م دارم،  سراغ یخوب  یجا هی   یول آره،

  ینجوری ا  ، یزی ر برنامه بدون و  ییهوی   م؟ی بر  االن  شهی نم:  مان ی نر

 شتره ی ب فشی ک

 خوبه؟  م،ی ر ی م فردا....ادهی ز هم دردسرش یول درسته: وانی و
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 . ادی م خوابم  ،یدد خونه م ی بر: گفت و کرد زمزمه یاوهوم

 :گرفت سمتش  و ن ی ماش چیسوئ  و  شد بلند

 کنم حساب  رو  غذا پول  تا  نیبش ن ی ماش تو  برو

 .... رفت رونی ب رستوران  از و گفت یچشم



  یپشت  به  سرشو ضبط، کردن روشن از  بعد و  شد نی ماش سوار

 . داد ه ی تک  یصندل

 . شد خمار چشماش کم کم

 . بمونه  داری ب شیدد اومدن تا کردی م یسع

  سرشو و  کرد باز چشماشو ن،ی ماش در  شدن باز  یصدا  با

 .... یدد: چرخوند

 . خوشگلم پسر  بخواب  جانم،: وانی و

 .... موخو....بمونم دار ی ب  موخوام...نموشه: گفت و دی کش یهوم

  و  وانی و گوش  منظمش ی ها نفس   یصدا  و شد بسته چشماش

 کرد  نوازش

  سمت و کرد روشن  و نیماش مان،ی نر ی شون ی پ   دنی بوس  از بعد

 .... کرد حرکت خونه

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 ؟ یاومد چرا_ 

 نم ی بب مو بچه خوام ی م: گفت و انداخت پا  ی رو پا

  که یهمون  ؟یکرد ترکش  شیپ سال 19 که یهمون  بچه؟ کدوم_ 

  ولش جونش از محافظت ی  بهونه  به  و ی نکرد لمسش یحت 

 ؟یکرد



  ظاهر در  من که یدون ی م ست،ی ن   بهونه که یدون ی م خوب خودتم_ 

  رو نا ی ا  مگه س،  گهید ز ی چ هی   کارم و شرکتم  هی  صاحب

 .... یمراقبش دونستمی م  چون شتی پ گذاشتم بچمو  ؟یدون ی نم

 : گفت و  داد تکون  تاسف  به یسر

  خون تی عصبان موقع که  یهست  یشق کله رسول همون هنوزم

 ... پسرشه دوست ش ی پ  ست،ین   خونه پسرت... رهی گی م چشاشو جلو

 :داد ادامه و  کرد نگاه  ش متعجب یچشما به

 بفرستم؟   برات پسرتو  عکس  ینخواست  چوقتی ه چرا
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  و سال همه ن ی ا  اره،ی نم طاقت دلم نمشیبب  اگه دونستم ی م چون_ 

  نداره،  منو دنی د چشم که بزرگترم  پسر کردم، تحمل یسخت  به

  رو ما اون نی هم ی برا و کردم انتیخ مادرش به  من کنه ی م فکر

  مادرش که  دونهی نم  دونه،ی نم  رو ی زی چ چ ی ه دی فرش کرده، ترک

  شد، سالش هی  که یوقت  بوده،  متنفر ازش و کرده بزرگش  بزور

  که یدی فرش و موندم من  کرد، فرار مونی خانوادگ دکتر با آتنا 

  آغوش که ی ا بچه  پسر و موندم من گرفت،یم مادرشو ی  بهونه

 خواستی م مادرشو نوازش  و

 : گفت ارسالن یچشما تو  رهی خ و  زد یپوزخند



 اومد، خوشم ازش کم کم دم،ید  رو مای س شدم، آشنا  تو  با  که بعدش

 .... و بود شده یمی صم  باهام  ای عرش  پسرش یحت 

 : دی غر  و دی پر  حرفش وسط ارسالن

  از  چقد من یدون ی نم ؟ یبد دق منو  که یکن ی م باز  رو گذشته دفتر

 اد؟ ی م بدم  نکاری ا

  چقد دونمی م آره: کرد زمزمه لب ر ی ز و چرخوند کاسه تو چشم

 . بزرگ پدر  ادی م بدت

 زد  رسول یپا به  یمحکم ی  ضربه  و گرفت عصاشو

  اشای ک وقت هر.....نکش  خط  اعصابم رو انقد و  شو خفه: ارسالن

 نکشتمت تا گمشو االنم کنم، ی م خبرت اومد

 : گفت و  برد  باال  دستاشو خنده با

  زنگ  بهم اومد پسرم وقت هر خوام،ی م معذرت باشه باشه

 .... بزن

  رون ی ب   ارسالن ی  خونه از" نمتی بی م  بعدا" گفتن  از  بعد و  شد بلند

 رفت 

 : کرد زمزمه لب ری ز

 . می زندگ به یزد گند رسول، نمتی نب  گهی د دوارمی ام

 .... کرد خشک شویشون ی پ   عرق و  برداشت رو یدستمال
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 ....  بود  کترشی کوچ دختر مای س

 .  بود  شانس بد یکودک دوران همان از اما

 .  رفت ا ی دن  از  ما ی س اوردن ا ی بدن از بعد همسرش

  خواهر را،ی سم شوهر برادر  با  شد، سالش 20 که یزمان 

 .کرد ازدواج  بزرگترش

 . بود همراه او  با همواره یشانس بد  انگار اما

 گذاشت تنها   رو فرزندش و  زن  همسرش، اومد، ایبدن   که ای عرش

 . رفت یکار مسافرت به و

 .... رفت ا ی دن  از  و کرد تصادف برگشت،  راه در اما

 . داد ی م نشون یقو خودشو اما شدی م نابود درون  از نکه یا با  مای س

 .... گذشت ها سال

  هشت ای   هفت ایعرش بود، شده شون ی زندگ وارد رسول که یزمان 

 .داشت سن سال

 یزندگ رسول با  تونهی م ما،ی س دخترش که کردیم فکر ارسالن

 . کنه  شروع رو یخوب 

 .... شد هم نطور ی هم البته 

  به  رو اون  و داشت مایس  با  یخوب  ی  رابطه هم دی فرش یحت 

 . بود کرده قبول مادرش عنوان 



  چهار ی  خونواده به  ییکوچولو پسر قراره دنی فهم که یزمان 

 . شد برابر  چند  شونی خوشحال بشه  اضافه  شون نفره

 . بود مادرش سرنوشت هی شب هم مای س سرنوشت اما

  گهید و رفت هوش از  مای س پسرشون،  اومدن ا ی بدن  از بعد

 .... نکرد باز چشماشو

  آغوش از  بار  نیدوم یبرا دیفرش اما داد دست از  مادرشو ای عرش

 . شد محروم مادر محبت و مهر پر

  آغوش در رو  بود اومده ایدن  نی ا  به  تازه  که یپسر یحت  رسول

 .... رفت مارستان ی ب از  و نگرفت
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 . نبود  خودش خواست به  آتنا با  ازدواجش

 .  کنه  ازدواج دختر اون  با  شد مجبور پدرش  ی ها حرف بخاطر

 اسم  به  یا ناخواسته  فرزند شد اش  جهی نت  که یاجبار ازدواج کی 

 .... دی فرش

 بفهمه  رو  داشتن دوست و عشق  یمعن  تونست  مای س دن ی د از بعد

 .بود کوتاه  عشق  نی ا  عمر که  فی ح اما

  زده بشی غ  یطوالن  نسبتا مدت یبرا همسرش، مرگ از بعد 

 . بود



 ا ی عرش  از یخبر  نه  و گرفت دی فرش از ی خبر نه

 .... هست هم یکی کوچ نوزاد که نکرد فکر خودش  با یحت 

  ازین   محبت و توجه  به کوچولوش  پسر که نکرد  فکر  نی ا  به

 .... داره

 . بود پسراش مراقب رسول نبود در ارسالن

 .داشت هواشونو

 . کنه یاحترام یب  بهشون یکس دادینم اجازه

 . بود  کوچولوش برادر  و  دی فرش به حواسش  هم ای عرش یحت 

 "اشای ک"  بود گذاشته شو  نوه اسم ارسالن

 . کنن انتخاب اسم بچشون  یبرا  که یمادر نه  و  بود ی پدر نه

 .کرد انتخاب  اسم ش  نوه ی برا  خودش پس

 .برگشت  رسول ماه چند از بعد

  از " باش کوچولوم پسر مراقب" گفتن با و گرفت و دی فرش دست

 . رفت اونجا

 . نهیبب  پسرشو نخواست یحت 

 . ادی ب   کنار تی وضع  نی ا  با بود مجبور

 ... کنه برخورد  خشن و سرد بود مجبور

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 .  بست محکم و  در و رفت اتاقش داخل

  و دی رسیم گوشش به شرکت یمنش و  دی فرش یها خنده یصدا

 .  دی کشیم اعصابش یرو سوهان

 بود؟  انداخته  راه  بخند و  بگو  شرکت ی دخترا با یحق چه به

 داد؟ ی م نشون  هی بق  به  هاشو لبخند و  ها خنده یحق چه به

 .  کردیم نکارو یا عمد از

 .  بود مطمئن

  داشته رابطه  دی فرش با  خواستینم نکه ی ا  بخاطر گذشته شب

 . بود شده دعواشون  باشه،

 .... حوصله  یب   و بود خسته

 . باشه یهولک هول  و عی سر بارشون   نی اول خواستینم

  دعواشون  ی جهی نت  و بود کرده برداشت  یا  گهی د جور دی فرش اما

 .... دی فرش کردن قهر شد

  یصدا  و بود  کرده صحبت شرکت یکارمندا یتمام  با هم امروز

 . بود  برداشته رو شرکت کل هاشون خنده

:  گفت دی فرش به  رو و کرد باز  و اتاق  در داغون  یاعصاب  با

 .... االن  ن ی هم اتاقم، ا ی ب  دی فرش

 .رفت مبل سمت و  دی کوب  هم به  و در



  یجلو نه ی س به دست و رفت اتاق داخل دی فرش قه ی دق چند از بعد

 ؟ یدار کارم ی چ شده؟ی چ: ستادی ا  ان ی نو

 ..... جلو ایب :  ان ی نو

 ..... تر جلو:  گفت انی نو که گذاشت جلو به یقدم

  پاهاش  ن ی ب دی فرش و دی کش دستشو ان ی نو  که  ستادی ا  شی قدم دو تو

 . افتاد

 : دی پرس متعجب

 .... داخل ادی م یک ی   االن  کن ولم  ان؟ی نو  یکن یم کاری چ

 کرد  باز  و دی فرش شلوار پیز و دکمه ی سخت  به و  زد یپوزخند

 .... ادی نم  اتاق داخل اجازه بدون  چکس ی ه نباش  نگران:  ان ی نو
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 .  زد باسنش به  یلیس و دی کش ن یی پا  شلوارشو

  یخوای م آره؟  یخندی م هر  هر گه ی د ی دخترا و یمنش با:  ان ی نو

 آره؟  ی اری درب  منو حرص

 .کردم غلط  ان ی نو : گفت و گزید لب

 .گرفت مشتش تو  دشوی سف باسن  و  زد یپوزخند



  درد از  دی فرش صورت که داد فشار رو گوشت تکه اون  انقدر

 . شد جمع

 . کرد سوراخش وارد  اکشو*ف  و اشاره  انگشت مقدمه یب 

:  انداخت چنگ انی نو ی ها شونه به  و  دی پر  دهنش از یآخ

 ... آخخخ... داره درد...ان ی نو ...ن

  به  کرد شروع و  برد گردنش  داخل سرشو حرفش، به توجه  بدون

 ... دشی سف  پوست گرفتن  گاز و زدن مک

 .... انی نو اوممم: دی فرش

 زد ضربه  حساسش ی نقطه  به  و  داد تکون انگشتاشو 

 .... دی چی پ تنش   تو  یب ی عج لذت

 کرد   ناله  و  برد  انی نو گردن داخل سرشو

 آههههه  آاههههه: دی فرش

 : د ی غر و گرفت گوشش ی  الله از یمحکم گاز

  یخوای م بشنون؟  هاتو  ناله یصدا  همه یخوای م  ن،یی پا اریب   صداتو

 آره؟  ؟ یکن  وونه ی د منو

 دوخت  چشم  داشت که یاخم و ان ی نو  صورت  به

 : گفت وار زمزمه

 . ارهی نم  طاقت نجامی ا یباش  خشن انقد هم س *ک*س موقع اگه

 داخل سمت به  شتر ی ب  و گرفت و رفتی م ور  مقعدش با که یدست 

 .دی گز لبشو ان ی نو  یچشما به  رهی خ و داد فشار
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 .انداخت مبل یرو و دی فرش و گرفت لباسش   ی قه ی  از

  یپاها  به  شد رهی خ و دی کش رون ی ب تنش   از  رشوی ز لباس  و شلوار

 . توپرش   یها رون  و دی سف

 ... شد ی م ذوب داغ، نگاه اون  ری ز دی فرش

 . گرفت انی نو یشاک یچشما از نگاه   و چسبوند هم به  پاهاشو

  و بی عج  براش باشه شرکت تو   شون رابطه   نی اول  بود  قرار نکه ی ا

 . بود ز ی انگ جانی ه

  انینو نشد  متوجه یحت  که  بود شده غرق  فکر ن ی ا  تو  یانقدر

 .کرده باز  پاهاشو

  محکم  چشماشو و کرد زمزمه یآخ دی چ ی پ   رونش تو  که یدرد با

 .بست

  سرش  یرو و دی فرش دست که گرفت گاز قسمت همون از دوباره

 . رینگ  گاز....رهی گی م دردم...ان ی نو ..ن: کرد حس

  تن گرفتن  گاز به کرد شروع ،یحرف گفتن  بدون  و  زد یشخندی ن 

 . بدنش  و

  پسرک  ی زدنا پا  و دست به  یتوجه و گرفت گاز تنشو تمام

 .نداشت

  یصورت  و یاشک یچشما  با  دی فرش که اومد خودش به  یزمان 

  ن ی تزئ  دندون  یجا و قرمز ی ها نقطه با که یبدن  و  تن و قرمز

 . دی لرز ی م رش ی ز بود، شده



 . دی بوس دی فرش ی  کرده باد و  قرمز یلبا   و شد خم صورتش یرو

 داد هولش عقل به  و  زد انی نو  ی شونه  به یمشت 

 .... کنهیم...درد تنم..ت ...خونخوار یوحش: دی فرش

 . زد انی نو  ی شونه  به  ی لگد دی فرش که دی خند آروم

  کبود تنمو تموم  رون؟ی ب   برم یچجور االن  من....زهرمار: دی فرش

 .... یکرد

 . رمی بگ خودمو ی جلو نتونستم ی بود خوشمزه: ان ی نو

 . دی کش رون ی ب تشو*آل و  کرد باز  شلوارشو دکمه و پی ز

  نزدم  تا  کن غالفش دراورده، سالحشم تازه: دی فرش

 .... نشکوندمش

 نه؟ ی ا  منظورت سالح؟: ان ی نو

 . دی کوب  دی فرش ت* آل به  تشو*آل و  نشست پاهاش  ن ی ب 

 . داد تکون  یسر و فشرد دندوناش  ن ی ب لبشو
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  واردش  سرشو آخر، در و  دی کش مقعدش ی رو بار چند تشو*آل

 .کرد

 . د ی کوب  مبل ی  دسته به سرشو و کرد زمزمه یآخ



 . بود تصورش  از دور  و ادی ز دردش

  شتر ی ب   دردش لحظه به  لحظه  اما نکنه   فکر بهش کردی م یسع

 .شدی م

 . کنه عادت بهش  تا کرد صبر و کرد واردش کلشو کم کم

  یادی ز  درد دادی م نشون که  دی فرش ی شده جمع صورت دن ی د با

  تمام  دنی بوس  به کرد شروع و شد خم کنه، ی م تحمل رو

 ..... صورتش 

  تا  شد باعث نوازشگرش یها دست و  انی نو  یها لب حس

 . ببره   ادی  از و درد یحدود

  و  انداخت ش  شونه  یرو و دی فرش ی پاها ان ی نو  شد، بهتر که یکم

 . زد داخلش  به  یا  ضربه

 .  د ی چی پ   بدنش و تن   تو  لذت و رفت ن ی ب  از درد کم کم

 . نشه  بلند شون  ناله و آه ی صدا تا  گرفتن ی م خودشونو یجلو

 . افتاد  دی فرش یرو  انی نو و  گرفتن آروم  دو هر یقی دقا از بعد

  دوست گردن داخل سرشو ع،ی سر ت ی فعال نی ا  از خسته دی فرش

 .... یانی نو  اد ی م خوابم: گفت و برد  پسرش

 خونه؟  می بر یخوای م : ان ی نو

 .... بخوابم   بغلت خوام ی م...اوهوم: دی فرش

 : گفت و دی بوس  شوی شونی پ 

.  بگم  مانی نر  به  دی با   قبلش خونه، می ری م  بعدش....بپوش لباستو  پس

 . دهی م انجام داداشم رو  کارا شتر ی ب 



 .... بپوش  لباسامو خودت ان،ی نو  ندارم جون  من....هوممم: دی فرش

  به ی ا بوسه  و کرد تنش  لباساشو د،ی فرش کردن زی تم  از بعد

 زد خمارش یچشما

 .... می بر  که  وقتشه خب: ان ی نو

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 ..... ونی ز ی تلو یتماشا مشغول و بود  نشسته  مبل یرو شی دد

  ست،ی ن بهش  حواسش که دی د  ی وقت  و شد کینزد بهش  آروم آروم

 یییی دد ییی دال : پشتش   دی پر عی سر

 شکست کمرم سگ تخم  آخخخخ_ باربد

  نوموتونن  مگه شتن؟ ی ن  ی گ و ای دد مگه  بد، یدد نچ   نچ:  اشای ک

 ؟یهشت  یُگالب  یدد نتُنه   تُنن؟ بلند شونو ی بی ب 

 : گفت و داد قورت دهنشو آب  شی دد یاخما دن ی د به

 ..... کلده ی بچگ تی بی ب یدد نجو  یعصب  اوممم

 کردن یبچگ یفهمی م دادم رت*ج رم**ک  با  که یوقت : باربد

 .... یچ یعن ی 



 د ی دو اتاقش سمت و دی کش ین ی ه

  بسته  مانع و گذاشت در یال  پاشو  باربد که ببنده و در خواست

 .  شد در شدن

  قول ازم داداشت فی ح ،یکن فرار یدد از  یتون ینم  یب ی ب: باربد

 .  کردیم پر  رو خونه تی س* س ی ها ناله دی با  االن  وگرنه گرفته

 .  هاشو گونه شدن داغ کرد حس

 . شی دد یحرفا با  د ی لرز دلش و دست

  صورتشو  بلندش  و فر یموها داد اجازه  و انداخت نیی پا سرشو

 . بپوشونه 

 .گرفت آغوش  در نشویری ش پسرک   و زد زانو  جلوش

 . بود  هاش بازو  حصار نیب   که یپسر دادی م یزندگ یبو

 . بود باربد  یزندگ بهار ش، ی زمرد و سبز یچشما

 .رو باربد کردیم مست قرمزش، ی لبا

 . بود  شی دد ی ای دن  تاب  و چیپ  موهاش، فر

  رو قبل مراحل تموم  بود حاضر گشت،یبرم عقب  به  زمان اگه

 . برسه پسرکش  به  تا کنه یط

  و یگوش چرا که فرستاد خودش به  یلعنت  یگوش زنگ یصدا  با

 . بود  نزاشته لنتی سا یرو

  شیدد گردن از ی زی ر گاز د،ی د مناسب رو  فرصت که اشای ک

 . دی پر  رون ی ب آغوشش  از عی سر و گرفت



  هم اجایک یبد  ژواب تا...موزونه زنگ  تی گوج ژونم یدد: اشای ک

 موتونه  دلُست خوجمژه ز ی چ ه ی  ژونش یدد ی بال لهی م

  نم ی بب ، یب ی ب باشه: گفت و  زد اشای ک قرمز ی  گونه به  یا بوسه

 .... یکن یم کاری چ

  از  و  اورد در بش ی ج ی تو از شوی گوش ش، ی شونی پ   دنی پوش  از بعد

 رفت  رونیب  اتاق 

  فشار رو سبز  کونی آ و انداخت  باال  ابرو د،ی د که رو  ای عرش اسم

 :داد

 ..... ای عرش  الو_ 

 . م ی بزن  حرف  دی با  باربد+ 

 بگو  خب_ 

 .بگم   تونمینم ی نجوری ا  نمت،ی بب  دی با+ 

 مورد؟ چه در خب_ 

 .... مادرت و رادمهر مورد در_ 

 ::: 
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 م؟ ی بخور قهوه که نجایا یکشوند خونه  از منو  بگو،  خب: باربد



  منم کنم،  قی تحق  رادمهر ی گذشته راجب برم  یگفت  ر، ی نخ: ای عرش

 . ادیب   در شاخکام شد باعث  که دمی رس ی زی چ به  و کردم نکاروی ا

  دای پ یچ گه،ی د بنال خب:  زد ز ی م به  یا  ضربه و دی کش یپوف

 ؟یکرد

  وار زمزمه و کرد نگاهش مبهوت و  مات گفت که ی زی چ با

 ؟ یگفت  یچ: گفت

 ؟ یگرفت  مادرته، ی بچه ته، ی ناتن برادر  رادمهر گفتم: ای عرش

 . داد ه ی تک  یصندل به  و  داد تکون یسر بهت  با

 ؟ یزی چ نی همچ شدی م مگه

 بود؟  ش ی ناتن   برادر  عاشق  رو سال چند اون  یعن ی 

 .نداشت  امکان نه

 .دهی فهم اشتباه ا ی عرش حتما

 .. یباش کرده اشتباه ... د ی شا ؟ یمطمئن ..مط: زد  لب یسخت  به

 مردک؟  یدار  شک من  به  ؟یگی م یچ: ای عرش

 دی کش صورتش   به یدست   و  داد تکون ی منف ی  نشونه  به یسر

  رابطه وارد باهاش  و برادرشه  باربد  که دونستی م رادمهر یعن ی 

 بود؟ شده

 ..... دونستی م احتماال

 ده؟ ی کش وانی و و  خودش ی برا ی ا نقشه مادرش نکنه 

 کنه؟  تشونیاذ خوادی م نکنه 



 شدم،ی م ج ی گ بودم  تو یجا  منم اگه  ؟یکن ی م فکر یچ به : ای عرش

 . رمی بگ ازت داداشمو امی ب حقته  اصن باربد،   سرت بر  خااااک

 : گفت و رفت بهش  یا غره چشم

  یبگ  اشای ک  به ی زی چ موضوع نی ا  راجب ا، ی عرش نخور  وه*گ

 . تو  و دونمی م من

 ؟ یکن  کاریچ ی خوای م االن  باشه،  باشه: ای عرش

  بگم و  رمی بگ رو رادمهر ی  قه ی  برم  بکنم؟  تونمی م کار ی چ: باربد

  االنم و  بوده گذشته مال اون  م؟ی هم یناتن   برادر  ینگفت  بهم چرا

  اشا ی ک خوامی نم  وسط، ادی ب  پسره نیا ی پا  خوامی نم بشه یچ هر

 . بشه  ناراحت  بخاطرش
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 نمتینب  گمشو االنم بابا،  باشه: ای عرش

 ... یعوض  دمی م رت*ج خاره؟ ی م ونت*ک: باربد

  بلند حرص با  که  داد نشون باربد  به  و  اورد باال  وسطشو انگشت

 . رفت رون ی ب   رستوران از و شد

 ..... نه  ای   بگه وان ی و به رو رادمهر انیجر دی با دونستینم



  شتر ی ب مادرش و رادمهر به   نسبت  وانی و نفرت   گفتی م هم اگه

 .شدی م

 .کرد حرکت خونه  سمت و شد ن ی ماش سوار یکالفگ با

 ..... کنه  بغل پسرکشو و بره خونه  به خواستیم دلش  فقط االن

 .شد ادهیپ   و کرد متوقف یکنار  رو نی ماش یفروش گل دن ی د با

  حساب از بعد و گرفت رو  یرنگ دی سف  و یآب  یها رز گل دسته

 .برگشت  نی ماش سمت پولش،  کردن

 .... رز   گل عاشق  پسرکش دونستی م

  تعجب با  و  دی شن رو کی موز  بلند  یصدا  د،ی رس خونه  به که یوقت 

 .رفت خونه داخل

  چند تا   که ییلباسا و بود  ختهی ر هم به  که یا  خونه دن ی د با

 مشغول پسرکش  شد مطمئن بود،  دهی د شیب یب   تن  شیپ  ساعت

 .... کردنه یطون ی ش

 . رفت اتاق سمت و دی خند

  دی پر  رون ی ب یرنگ و  برهنه یبدن  با  اشا ی ک کرد باز  و در که یوقت 

 .انداخت شیدد آغوش یتو خودشو و

 .... بود شده تنگ بالت دلم  یبود  توجا  ،ییییدد یدد یدد: اشای ک

  رهنی پ   به  شوی رنگ صورت  و کرد آویزون  لباشو حرفش انی پا

 . دی مال  باربد

  شتم،دا کار داداشت با  ،یفرفر جوجه بره قربونت  یدد: باربد

 نبود؟  یدد یوقت  یکردیم کاریچ تو  خونم، که االنم



  من ی مودونشت  یدد یییوو  دم،ی ت شیم ینگاش  داجت م اوممم: اشای ک

 دالم؟  اخپاتوش 

  پسرکم؟  اختاپوسه منظورت: دی کش فرش یموها به  یدست  و دی خند

 کجاست؟  کو

 ... چشاشه نی ا  گا ی ن :  گفت و گذاشت شکمش ری ز دستشو

 .... دماغشه نمیا: داد ادامه  و کرد اشاره ش  دهی خواب  ت*آل به
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 . چلوند آغوشش تو پسرکشو  و دی خند  بلند

  ین یری ش انقد چرا  تو ،یفرفر جوجه بشه فدات یدد: باربد

 هوم؟ پسرکم؟

م  شما پسل قالله دونشتهیم خدا تُنم فکل ،یدد نمودونم:  اشای ک  بج 

 ... تلده  نیلی ش منو  نی هم واشه

 : کرد بلندش  و دی بوس محکم گونشو

  پاک   رو ا ی نقاش  نیا تا حموم  می بر  ستی ن   بهتر  ن،ی ری ش جوجه خب

 م؟ ی کن 

ه؟  ت م  می نی ل ی ش اژ وقت ه ی  یدد ی ول م،ی تُن  پات م ی بل:  اشای ک  ن ج 

 ... شهی نم کم نه: گفت و رفت حمام داخل



  مطمئن که آب بودن  ولرم از  و کرد باز  و  سرد و گرم آب ری ش

 . پسرم  وان تو  نی بش : گفت اشا ی ک  به  رو و  اورد در لباساشو شد،

 .نشست وان داخل و کرد زمزمه یچشم

  یرو  سرشو و رفت سمتش نشست،  روبروش شی دد که یوقت 

 . گذاشت ش شونه

  تی خصوص  معلم گهی د بودم  گفته  بهت که  یروز اون : باربد

 ادته؟ ی رو  ستمی ن 

  ادتی   ژای چ نی ا  حموم می ای مو وقت هل چال یدد اوهوم،: اشای ک

 اد؟ی مو

  آدم خب....خب: گفت مکث یکم از بعد و شد گرد چشماش

 . شهی م باز  فکرش

 . گرفت شی دد گردن از  ی زی ر گاز  و گفت یهوم یجی گ با

 خوشحال هم و دی کش خجالت هم روز  اون  به فکر  با  پسرک

 .... شد

 

 بک فلش

 

  ی شمار لحظه دنش ی د یبرا  و بود  باربد منتظر  شوق و  ذوق با

 .کردی م

  و  تلخ اتفاقات بشه،  باربد تلی ل  بود کرده قبول که  روز اون از بعد

  تر  ک ی نزد هم به  بود شده باعث   و بود  داده رخ نشونیب   ین ی ری ش

 .  بشن



  ی تو یها گنجشک کرد،ی م  فکر باربد به  وقت هر که ی طور به

 . کردنیم کی ج کیج و  پرواز به  کردن ی م شروع قلبش
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  ی باربد به دوخت چشم و اومد خودش به  در،  شدن باز  یصدا  با

 ...  ومدی م سمتش  لبخند با که

 .... یدد شالم:  گفت و انداخت  آغوشش تو خودشو

 ؟ ی خوند درساتو ؟ یخوب  ،یدد عشق سالم: باربد

 : دی کوب هم به دستاشو یشاد با و کرد زمزمه یاوهوم

  افتخال تی بی ب به  جونم، یدد بلدم لو همه خوندم، دلسامو ی همه

 .... تُن

  و دی خند باربد  که داد نشون  شی دد به  هاشو بازو  و گرفت گوری ف

 د ی بوس محکم گونشو

  چقد یخوند چقد نمیبب  ایب بره،  شیقو پسر قربون  یدد: باربد

  زهی جا برات یبد  جواب رو  سواال ی همه اگه.... یبلد

 ..... رمی گی م

  یها پاسخ  و  باربد یها پرسش   به  که ساعت دو حدود از بعد

 : گفت و کرد جمع لشوی وسا  باربد گذشت، اشای ک



  نیآخر امروز کنه، ی م خوشحالت کنم فکر که دارم  برات خبر  هی 

 . ستمی ن تی خصوص معلم گهید ....دادم درس بهت  که بود یروز

 . اومد درد به  قلبش پسرک

 نه؟ یبب  رو باربد  نبود  قرار گه ی د یعن ی 

 بزنه؟   صداش  یدد نبود  قرار گهی د

 ؟ ی زی چ نی همچ شهی م مگه

  بهش  باربد افتاد،  ن یی پا چشمش از  که اشک  ی قطره ن ی اول

 . کرد پاک   اشکاشو و  شد کی نزد

 گفتم؟  یبد ز ی چ ؟یکن ی م ه ی گر چرا اشا؟ ی ک: باربد

  شی آت  به  اشکش قطره هر با  که بود باربد  دل و کرد یهق هق

 .شدی م دهی کش

 ؟ یست ی ن   می دد....گهید..ید...؟ یبزار... تنهام.... ی خوای م: اشای ک

 . دی بوس  رو اشا ی ک آویزون یلبا  و  دی خند آروم  باربد  حرفش، انی پا

 : گفت و کرد نوازش موهاشو

  کوچولوم پسر  گهی د گفتم  گفتم؟ ی زی چ نی همچ من  زمی عز آخه

 برم؟   قراره گفتم ؟ یست ی ن 

 : داد ادامه باربد و کرد زمزمه ینچ

  خوشگل و  بانمک  پسر  هی  ی وقت  دور، ز ی بر  و فکر  نی ا  پس خب

 بزارم؟  تنهاش چرا  برم؟  و کنم ولش چرا دارم
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  زمزمه یدی ببخش  و چسبوند شی دد ی  نهیس به  سرشو خجالت با

 .کرد

 : گفت و دی کش عقب  باربد  که  موندن حالت همون  تو قهی دق چند

 ؟ یب یب   باشه ام،یم بعدش  بزنم،  حرف داداشت با  برم

 .رفت  رونی ب   اتاق از  باربد و گفت یچشم

  شد بلند دهی ترس  د،ی رس گوشش به  که ایعرش داد یصدا بعد یکم

 . رفت رونی ب   اتاقش از و

  واضح  صداهاشون شد،ی م کینزد برادرش  اتاق  به که چقدر هر

  من داداش  عاشق یخورد وه*گ  تو:  دی رسیم اشایک گوش به  تر

  داداش  اسم باشه  آخرت بار  رون، ی ب من  ی خونه از گمشو ،یشد

  سالمون  چند یدوست  بخاطر  فقط باربد، ی اری م زبونت به  منو

 ... دهنت تو  زنمی نم

  اشا ی ک به خشم با  و خورد حرفشو ای عرش  کرد، باز  و در که یوقت 

 : کرد نگاه

 .... می زن یم حرف می دار ین یب ینم  اشا،ی ک رون ی ب برو

 .گرفت محکم دستشو و رفت باربد سمت یاشک یچشما با  اشای ک

 . ر ی بگ  فاصله ازش  اشای ک: ای عرش

 ... دارم دوسش من ی ول: اشای ک

 . گرفت شکل نشونیب   یب ی عج سکوت



 پسرکش ییهو ی  اعتراف  از  بود خوشحال باربد

 . کترشی کوچ برادر جسارت از  بود کرده تعجب ا ی عرش و

 : گفت باربد به  رو و  داد تکون  تاسف  به یسر

  زارمی نم گه ی د یکرد ناراحتش  نمی بب  اگه باربد، باشه حواست

 . ین ی بب  رو اشای ک

  حلقه باربد کمر دور دستاشو یخوشحال با اشایک و گفت ی ا باشه

 .کرد

  ن ی بر  د؟ ی سف چشم یکن ی م رو  نکارای ا  من چشم یجلو: ای عرش

 . ن ی باش زود رون ی ب 

  تخت  یرو و رفت دوشون هر به  ی ا غره چشم حرفش انی پا

 ... دی کش دراز

:  کرد زمزمه باربد گوش ریز و  ستادی ا  پاهاش نوک   یرو اشای ک

 .... شده یمغز ودی پر  داداشم ری نگ  دل به

 .... رفت رون ی ب اتاق از  اشای ک با  همراه و دی خند متعجب

 

 بک  فلش انیپا
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 ؟ یکن ی م  فکر  یچ به  ،یب ی ب یشد غرق : باربد



 .... ت لد می م  فکل لوز  اون  به ، یدد دی ببش:  اشای ک

 : گفت و دی خند

 .... طون ی ش ی پسره آره؟  شده یمغز ودی پر داداشت که

  ُجده داغون یال ت  یال ت  اعصابج  موگم؟ دلوغ مگه واال : اشای ک

 ... بود

 .... نگرانته شهی هم ای عرش داشت، حقم البته!.....دی شا: باربد

 .... هی د خودمه داداچ: اشای ک

 .... ییایدن  یب یب   نیتر یخوردن : گفت و گرفت ش  گونه  از یگاز

 .... اشتیدن  یدد ن ی تل  مهلبون  هم یدد: اشای ک

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 :گفت و دی کش یهوف

؟   و من  ینانت  برادر رادمهر ی مطمئن  ؟ یمطمئن  ری ام  باربد 

 . داره خبر هم باربد   کنم فکر مطمئنم،  آره:  ری ام

 دونه؟ ی م کجا  از ؟ یچ: دی پرس و شد گرد چشماش

 :گرفت فاصله  وانی و از یقدم و  زد یا مسخره لبخند

  کمک با  نکهی ا  و م،ی شد قی رف هم با   ای عرش  و من  نی بب زه،ی چ خب

  یچ همه گفته باربد  به احتماال....قراره ن ی ا  از هی قض  می دی فهم هم

 ...  رو



 : گفت سرعت به  که بزنه گردنش پشت به  یا  ضربه خواست

  و  پدر مامانت  کنم فکر کن، صبر لحظه  هی   کن صبر   لحظه هی 

 .... شناسهی م رو مان ی نر مادر

 کجا؟  از ؟یچ: کرد زمزمه متعجب

  داشتن یخوب  ی  رابطه بابام و *   عمه که یدون ی م  ن،ی بب  خب: ری ام

  ه ی  بابا  تا  کردم اصرار یکل  گفتن، ی م هم به  و زی چ همه شهی هم و

  دوست هم با  مانی نر  یبابا   و تو  ی بابا گفت، بهم رو  ییزای چ

 . بودن

 ____________ 

 ی ادآوری جهت صرفا* 

 ... وانه ی و  یی  دا  پسر ری ام
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  سر بر  که بود  یپتک مثل شد،ی م خارج ر ی ام دهن از که کلمه هر

 . ومدی م فرود وانی و تن  و

 .بود هضم قابل ری غ  و ن ی سنگ حرفاش

 بود؟   یخطرناک آدم حد ن ی ا  تا مادرش

  رو یکس شرکت، و ثروت و  مال بخاطر  که خطرناک انقدر

 بکشه؟ 



 .نداشت  امکان نه

 .باشه  رحم یب  تونه ینم حد ن ی ا  تا مادرش

 . کرد نگاهش و گفت یآخ زد،  صورتش به  ر ی ام که یلیس با

 پسر؟  شده چت ؟ یخوب  وان ی و : ری ام

  امکان کشته؟  و مانی نر  مامان  و بابا  من،  مامان  : وانی و

 . ستی ن  ظالم حد ن ی ا  تا.... ممکنه  ری غ ....نداره

 :گفت و کرد نگاه وان ی و  به  یناراحت   با

  چقدرش دونمی نم  بابامه،  یحرفا نایا  وان،ی و بگم یچ دونمی نم

 .... باشه درست تونه ی م

 . انداخت چنگ  شموها به و گرفت دستاش  ونی م سرشو

 کرد؟ یم کاریچ دی با

 گفت؟ یم باربد به

 ؟یچ مان ی نر

 کنه؟ ی م  کاری چ  بشه خبردار  اون اگه

 زاره؟ ی م تنها رو وانی و

 شه؟ ی م متنفر ازش

 . بود شده جی گ

 . نداشتن ی جواب  ای بعض و  بود اد ی ز ذهنش  یتو سواالت  



  قی تحق  کمی   من نکن،  فکر هم  زا ی چ ن ی ا  به  خونه، برو  وان ی و : ری ام

  نگو،  مانی نر  به  یزی چ دم،یم  خبر بهت دمی فهم یزی چ  اگه کنمی م

 .بده  نشون  یخوب  العمل عکس نکنم فکر

 خونه سمت مشغول ی فکر با   و زنان قدم و گفت ی ا باشه

 .... رفت

 .دی چش یم رو  یخوشبخت  و  یشاد یمعن  داشت تازه

 ..... بشه  متنفر ای دور ازش یراحت  نی هم به  مان ی نر  زارهی نم
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 . دهی رس خونه  به یک   دی نفهم ی حت  که بود مشغول ذهنش انقدر

  مانی نر  تا   بزنه لبخند یکم و  کنه جور و جمع خودشو کرد یسع

 . نکنه  شک ی زی چ به

 . موند منتظر و داد فشار و  در زنگ

  چند و  داد فشار و زنگ دوباره نکرد،  باز  و در یکس یوقت 

 . زد  در به  ضربه

  یعصبان   و یشاک ی چهره و شد باز  در بعد،  ی قهی دق چند

 .... انینما مان ی نر

  لبش  ی رو یلبخند و کرد ر یی تغ  صورتش حالت  وان،ی و دن ی د با

 . نشوند



 .... یدد یاومد  خوش: مان ی نر

  ؟ یخورد سالمتو: رفت خونه داخل و رفت بهش  یا غره چشم

 ؟ ینکرد  باز و در چرا

 ... ییدستشو بودم رفته  زهی چ خب....سالم د،ی ببخش:  مان ی نر

 . بره کش ی نزد  تا کرد  اشاره مان ی نر  به  و نشست مبل یرو

 .نرفت جلو هم  قدم کی   و بود  ستادهی ا  جاش سر اما

  ه ی  ، یکن ی نم دقت ،یدی نم گوش حرفمو ،یشد سرکش: وانی و

 . یداد انجام یخواست یکار هر گذاشتم آزادت مدت

 : گفت و  زد یکی کوچ لبخند

  هی   رفتارشون شنی م بزرگ  و  کننی م رشد یوقت  ها بچه یدد خب

 . نکردم  ریی تغ اصن من تازشم ه،ی د شهی م عوض نمه

 : رفت اتاقش سمت و  شد بلند

  در رو  بزرگا  آدم یادا و  ی بد گوش حرفم به  بهتره  اتاق، ا ی ب 

 ی اری ن 

 . بشه  ه ی تنب  که داشت امکان  وگرنه کنه گوش  حرفش به  داد حی ترج

 یکار هر خواستیم دلش  که داشت یانرژ یانقدر امروز اما

 . بده  انجام داره دوس که

 . کرد بغلش پشت از  و  شد کی نزد  وانی و به  آروم آروم

  از یمحکم گاز شد باعث و  بود جذاب براش   شونی قد اختالف

 . رهی بگ  شی دد گردن

 آخخخخ....یکن ی م کار ی چ...یچ: وانی و
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 خوشمزه یدد اومممم: گفت و  دی کش دندوناش رد ی رو زبونشو

 بخورمت؟  شهی م ،یا

  ری نخ:  گرفت فاصله ازش و  زد دستش  یرو  یآروم نسبتا  ضربه

 .کنه  کباب  شوی بی ب   خوادی م یدد شه،ی نم

 .دی کش دراز  شرو و رفت تخت سمت یآروم به

  ،ینموتون  نچ : گذاشت صورتش   یجلو و گرفت و  مکس یب  

 . ی کن  کباب منو  زارهی نم یمکس

 . مونده هتی تنب هنوز مان،ی نر  نمتیبب : وانی و

 کردم؟ کار ی چ مگه ؟یدد یچ ی برا  هی تنب: دی پرس متعجب

 ....  هی ل ی خ خودش یدی نم  گوش  من حرف به که  نی هم: وانی و

 .... یدد ی ول: مان ی نر

 : دی کش دستش  از  و عروسک و کرد اخم

  باش زود ،یش لخت دمی م وقت  بهت قهی دق 5 م، ی ندار  اما و یول

 . مان ی نر

 . رهی بگ ازشوی ن  مورد لی وسا تا  رفت رون ی ب   اتاق از

  ی تو و  برداشت رو خ ی  شکل یمکعب  یها قالب خچالی  داخل از

 .ختی ر کاسه

  اتاق سمت ر، ی کفگ برداشتن  از  بعد و گرفت رو  یکلفت  نسبتا  اری خ

 .رفت



  د،ی د تخت  یرو پا  و دست چهار و برهنه   رو مانی نر که یوقت 

 .گذاشت زیم یرو  و لی وسا و  زد یمحو لبخند

 ..... بکش دراز  پشت به : وانی و

 .  موند یبعد دستور  منتظر  و داد انجام و گفت که یکار

  ضه*یب   و ت*آل  یرو دستشو و کرد باز  هم از  و مان ی نر  یپاها

 ... دی کش هاش

  نده نشون  کرد یسع و افتاد  تنش به  استرس  و  جانی ه از  یلرز

 .  درده و هی تنب خواستار چقدر

  باشه  ترس  چه توله، یکن  یمخف ازم  یتون ینم  رو یچی ه: وانی و

 . یکن  یمخف ازم یتونی نم  هم بدنتو لرزش  یحت  لذت، چه

  به  ی لی س وانی و که ببنده پاهاشو خواست و گرفت گاز لبشو

 .... دار  نگهشون  صاف: زد رونش
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  شکمش و  نهیس نوک یرو  و  خی یها قالب  و برداشت و  ظرف

 .گذاشت

 .کردیم القا  مان ی نر  به  رو  یدی شد نسبتا  درد خ،ی  یسرما

  و  دی لرز تنش  اومد، فرود  هاش ضه *یب  ی رو ر ی کفگ یوقت  اما

 .خوردن تکون بدنش   یرو خ ی  یها قالب



  سوراخ تو  نم* کی م و اری خ اون  وفته، ی ب شونی ک ی   اگه: وانی و

 .کوچولوت

 . کنه حفظ خودشو آرامش کرد یسع و  دی کش یقی عم  نفس

 .نشست  یم هاش ضه* یب  و  ت*آل یرو  ری کفگ  ضربات

 . بود تحمل  قابل یحدود تا دردش

 . کنه یمخف ش ی دد دی د از دارشوی ب مه ی ن   ت*آل تونستینم یطرف از

  یها قالب  به  و گرفت وانی و  براق   یچشما از نگاهشو خجالت با

 . کرد نگاه  بودن شده ل ی تبد کی کوچ ی ها قطعه به که یخی 

  تش*آل به  یمحکم نسبتا ی  ضربه بار   نی ا  و زد  شخندی ن   وانی و

 .زد

 . خورد یدی شد تکون مان ی نر  و بود  منتظره ر ی غ حرکتش

  و  خورد ُسر بود،  ش نه ی س یرو  که یکی کوچ خی بدش،  شانس  از

 . افتاد  تخت یرو

  منتقل بهش  رو اضطراب و  استرس  شی دد پوزخند یصدا

 .  کردی م

  سوراخ نم ی بب ،یکن  تحمل ینتونست بازم یول بود آخراش : وانی و

 .... نه  ای کنه تحمل  و ار ی خ اون تونهی م  تنگت

  هم یطون یش گهی د دم،ی م گوش  حرفاتون به ...یدد: مان ی نر

 .... ترسمی م .....داره درد داخل، نکنش  فقط کنم، ی نم

 . برداشت ز ی م یرو از و  اری خ و  زد یپوزخند

 . دی کش سوراخش یرو و  اری خ و  نشست پاهاش  ن ی ب 



  یلرزون  ی صدا با  و دی کش عقب خودشو مانی نر که داد فشار یکم

 :گفت

 خل..دا ...نکنش ...ن شم،یم یخوب  پسر  بخدا کردم، غلط یدد

  و مان ی نر  و انداخت یا گوشه و ار ی خ اخم با  د، ی د که تنشو لرزش

 .دی کش خودش سمت

 . زد بوسه موهاش ی رو و کرد حلقه دورش دستشو
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  و  زد صورتش ی رو یا بوسه  کرد، حس که لباسشو شدن سی خ

 :کرد زمزمه

  تتی اذ خواستینم یدد من، ی  فرفر جوجه نکن   هی گر ششی ه

 . بترسونه کمی   شوی بی ب خواستی م فقط کنه،

 ! بود نطوری هم هم واقعا

 ؟ یگی م راست: گفت و  دی لرز لباش 

 بگه؟  دروغ بهت یدد شهی م مگه  ،یب یب   آره: وانی و

 . د ی مال وان ی و گردن به  صورتشو  و کرد زمزمه ینچ

 . موکونه  درد....یدد: مان ی نر

 زم؟ ی عز کجات: گفت و د ی بوس گوششو ی الله



 .... موکونه درد هم یلی خ نجا،یا:  گذاشت تش* آل یرو و دستشو

 . دهی م  زهی جا بهت یدد یکن  تحمل ی تونست   چون: وانی و

 .گرفت تشو*آل  و داد ه ی تک  خودش به  و مان ی نر

  دست با و کردیم پمپ شو* آلت د،ی بوسیم گردنشو که همزمان

 . دی مال یم هاشو ضه *یب    گهی د

  از  بود شده مست وانیو و  بود شده بلند مان ی نر  ی  ناله و آه

 . دنشونی شن 

 بعد،  یلحظات  و کرد پمپ تر  تند  تشو*آلت د،ی د که پاهاشو لرزش

 . کرد حس دستشو شدن سی خ

 .یدد یکوچولو ینباش خسته : گفت و  دی بوس گوششو ری ز

  نهیس به  سرش دن ی مال و  بود دهی کش" هوم"  کی   تنها  پسرک جواب

 . وانی و ی

  پتو و  خوابوند تخت  یرو و  مان ی نر  دستاش، کردن زی تم  از بعد

 . دی کش شکمش  یرو تا  رو

  رون ی ب اتاق  از و کرد جمع  و لی وسا ش، ی شونی پ   دنی بوس  از بعد

 . کنه درست ییغذا  شام یبرا تا رفت
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 ~~~~~~~~~~~~ 



 

 ؟ یداد انجام و  گفتم که یکار_ 

 . گفتم ری ام  به رو  ن ی گفت  که یزی چ همون خانم،  بله+ 

   نکرد؟   شک که یز ی چ به_ 

 . داره اعتماد بهم  یلی خ اون  نه، + 

  زن  دهن از  که ییها حرف  و شد رهی ت پسر  نگاه زن،  پوزخند  با

  یاشتباه آدم به : کرد ور شعله  وجدانشو عذاب اومد، رون ی ب 

  کار ی چ یکرد انتی خ بهشون  بفهمن  دوستات اگه کرده، اعتماد

  ندازن، ینم تفم صورتت تو  کنن،ی نم نگاهم بهت  گهی د  یحت  کنن؟ی م

 که مادرت مثل درست ارزش، یب  آدم  هی   مثل یشی م براشون

 . بود ارزش  یب   رسول یبرا

 

 ~~~~~~~~~~~~ 

 

 . یاومد خوش: گفت و زد ی لبخند  طاها، دن ی د با

 .  زد یمحو لبخند و گفت یممنونم لب ری ز

  ک ی کوچ و ز ی ر یها محبت و گاه ی ب  و  گاه یها لبخند به  گهی د

 .بود کرده عادت رسول

 : گفت رسول مشتاق یچشما تو رهی خ و دی کش جلو خودشو یکم

  دارم، ازش هم عکس  کردم، داش ی پ بای تقر  ، یبود نفر  ه ی  دنبال

 نه؟  ا ی   یدنبالش که هی همون  بگو  فقط



 .گذاشت زی م  یرو و اورد در  فشی ک  از و  عکس

 . بود خودش

 . بود نکرده ی ریی تغ  چ ی ه سال همه نی ا  از بعد

 . بود  نهیک و خباثت از  سرشار هم هنوز ها چشم اون

  ی کار هر. ی اری درب  برام شوی زندگ آمار خوامی م خودشه،: رسول

  اصال ...خوامی م همشو زنه،یم  حرف یک با رهی م کجا کنه، ی م که

 ؟ یبد  انجام نکارو یا  یتون ی م

 : گفت و رفت بهش  یا غره چشم

  فکر....؟ یبد  انجام ی تون ی م  یگیم آخرش یداد دستور  همه نی ا

 . بدم انجامش بتونم کنم
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 .شد بلند  یصندل  یرو  از و  زد یلبخند

 :گفت و گذاشت طاها  ی  شونه یرو دستشو

  سر ییبال  خوامی نم  خطرناکه، زن  اون  ،یباش مراقب بهتره  طاها

 . یاری ب  خودت

 .... بلدم  کارمو من نباش،  نگران :  طاها

 ... برم گه ی د من خب: داد ادامه و  شد بلند جا از بعد، یکم



 .بمون شتر ی ب   کمی   خلوته سرت اگه: رسول

 . موند منتظر و ختی ر نگاهش   در التماس یکم

 بده  جواب روش  نیا که  بود دواری ام

 !داد هم جواب و

  دهنشو آب رسول، ی چهره به  کردن نگاه   با  بود، دل دو که طاها

  مزاحم شلوغه، سرت تو  یول باشه،  خب: گفت و داد قورت

 ستم؟ ی ن  کارت

 : انداخت طاها گردن دور دستشو و  نشوند  لبش ی رو یلبخند

  بعدش کنم  تموم کارمو یکن  صبر  کمی  اگه  ندارم، ی ادی ز کار  اتفاقا

 . کنم مهمونت قهوه هی   می بر

 . گفت ی ا باشه ه،ی ثان  چند از بعد و شد قرمز یکم لپاش 

  آلود خواب یطاها کنار کرد، یدگی رس هاش کار به  نکهی ا بعد

 .ختی ر  هم به موهاشو و نشست

 ؟ یکن  استراحت خونت ببرمت ی خوای م ،ی ا خسته انگار : رسول

  نه:  گفت وار زمزمه و دوخت رسول به شو خمار یچشما

 . ستمی ن خسته من ....نه

  بعد ی دفعه نداره  یب ی ع  گه،یم گه ی د ز ی چ هی  چشمات یول: رسول

 . خونتون  ببرمت  ای ب رون، ی ب می ری م

 . ببرتش خونه  به  تا کرد یراض  رو  طاها اصرار،  یکل با

  زد یکج لبخند  د،ی د رو طاها خواب در غرق  ی چهره که یوقت 

 .کرد نوازش  موهاشو و



 داره؟  دوسش و عاشقشه بگه بهش  تونستی م یک  

 ببوسه؟  قرمزشو ی لبا و کنه  بغلش تونستی م یک  

 . نزنه   بازش مهی ن ی لبا به  یا بوسه  تا کردیم کنترل خودشو یلی خ

 

 

 160_پارت#

 

 ::: 

 

:  گذاشت طاها  ی  شونه یرو دست و  داشت نگه  خونشون یجلو

 . می د ی رس شو داری ب طاها ....طاها

 داد بدنش   به یقوس و کش و دی کش یهوم

 ...... زود چقد م؟ی دی رس: طاها

 .  دی مال چشماشو و  دی کش یا ازهی خم

 : دی پرس رسول از  و کرد اخم  ناگهان اما

  آدرس  ببره خوابم نکهیا قبل نجاست؟ ی ا  خونمون یدونست ی م کجا از

 ..... نگفتم  بهت خونمونو

  لم ی وک بخوام ازت  و ام ی ب   نکهیا  قبل....یدون ی م خب....خب: رسول

 . کردم قی تحق  راجبت کمی  یبش



:  ش  خونه  به  رسوندنش بابت کرد یتشکر  و  گفت یآهان  طاها

 ...... یرسوند منو که ممنون

  یدست  کرد، باز  رو  خونه در  نکه ی ا  از  بعد و شد ادهیپ   نی ماش از

 .رفت خونه  داخل و داد تکون   رسول یبرا

  تخس  ن ی ا بخاطر  آخر: کرد زمزمه و  دی کش یناراحت  سر از یآه

 . کنم ی م سکته  ات ی باز

  و ادیب   خودش به شد باعث شلوارش بی ج ی تو یگوش لرزش

 . برداره رو یگوش

  د،ی د که یگوش ی  صفحه یرو  رو" اعصاب یب   آشپز سر" اسم

 :داد فشار رو سبز  کون ی آ  و انداخت باال  ابرو

 الو _ 

 رسول عمو سالم+ 

 ... یدار کار ی چ نمیبب  بنال_ 

  وانی و از  ییصدا  که یوقت  اما  بده جوابشو وانی و داشت توقع

 افتاده؟  یاتفاق وان، ی و : نشست صورتش  یرو اخم  د،ی نشن 

 . بگم  بهتون رو  یزی چ ه ی  دی با  م؟ ی ن یبب  گرو ی همد شهی م+......

 خوبه؟   حالش  افتاده؟ مانی نر ی برا  یاتفاق_ 

  رو یزی چ ه ی  خوامی م اونا  راجب مادرشه، و  پدر به  مربوط  نه، + 

 . بگم

 . بفرست و  آدرس باشه، _....

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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  چرت یدار تو  و  می نشست  نجای ا  ساعته  ه ی  منتظرم، وان، ی و خب_ 

 . ی دی م من لی تحو  پرت و

 . کرد جور و جمع فکراشو و داد قورت دهنشو آب

  رسول به بود داده انجام که ی کار و مادرش  مورد در دی با

 . گفتی م

 . کنه  شروع کجا از دونستینم اما

 بگه   دی با یچ دونستینم

 "کشت داداشتو  زن و داداشت مامانم "  بگه   ین ی چ مقدمه بدون

  درست باربد  و خودش یبرا  مادرش که ی ا گذشته از  نکهی ا  ای 

 بگه؟  بود کرده

  وقفه و  مکث بدون  و  دی پر باال هاش  شونه زد، رسول که یداد با

 . ماجرا گفتن  به کرد شروع

  و برداشت پدرشو اموال تمام مادرش  پدرش، مرگ  از  بعد نکه ی ا

 .گذاشت تنها   رو باربد و خودش

  یبرا  فرستادن  پول به کرد شروع سال چند گذشت از  بعد نکه ی ا

 . پسراش

  رو  مانی نر  مادر و  پدر و  قاتله مادرش، بود  گفته بهش  ر ی ام نکه ی ا

 .کشته



  که کرد نگاه  رسول به  و دی کش ی قی عم نفس  شد، تموم که حرفاش

 .بود شده رهی خ  نی زم به  مبهوت و مات

 . بود کرده شک موضوع  نی ا  به هم خودش

 . کنه  قیتحق زن  اون راجب تا  بود خواسته  طاها از  ن ی هم یبرا

 .بده نشون  یالعمل  عکس چه دونستینم

 ؟ یگفت  یچ: دی پرس   و کرد بلند سر وان، ی و  یصدا  با

 ن؟ ینگ  یزی چ  هی قض  نی ا  راجب مان ی نر  به  شهی م: وانی و

 .گفت ی ا  باشه  و داد تکون   سر مکث بدون

  مان ی نر  به  یزی چ هم باز کرد،ینم خواهش ازش  وان ی و اگه

 . گفتی نم

 . بشه  ش برادرزاده شدن شکسته  باعث خواستینم

 گفت؟ ی زی چ نی همچ ر ی ام به یک: رسول

 .... میی دا: وانی و

 . تیی دا شیپ ببر   منو: گفت و داد تکون  یسر
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  با   نی بزن  زنگ بهم بود خلوت سرتون  وقت هر باشه،: وانی و

  سوال ه ی  رسول عمو......خونشون م ی بر  تا  کنم هماهنگ ری ام

   بپرسم؟



 بپرس : رسول

 : گفت و  زد یا مسخره لبخند

  دنبال مانی نر  و  انینو چرا  یول نباشه، یخوب  تی موقع دی شا

  خونتون، ومدمی ن   اصال اواخر ن ی ا  آخه شما؟ ی برا  بودن  پرستار

 .... پرسمیم نی هم واسه نگفته، بهم  یزی چ هم مان ی نر

  دی با . کنمیم فیتعر برات  بعدا وان، ی و  هی طوالن داستانش : رسول

 . برسم کارام به  برم

 .... خدافظ برم،  منم باشه،  آهان : وانی و

 . رفت نشی ماش سمت  بعد، و  داد تکون وان ی و  یبرا یدست 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  بهم نگفتم بهت  مگه: زد  ادی فر و  برداشت شوی گوش یکالفگ با

 نزن؟   زنگ

 ..... بدم ح ی توض  بزار دی فرش_ 

 گذشتتو؟  یای گندکار ؟یبد  حی توض  یخوای م  وی چ+ 

 ..... من دی فرش_ 

  دهی ترس  و دی نشن رو  حرف ی  هی بق  شد دهی کش دستش از که یگوش

 . کرد نگاه ان ی نو  به

 زده؟  زنگ  بهت  یک: ان ی نو



  که یشخص  یصدا  به و کرد  ک ی نزد  گوشش به  رو یگوش اخم با

 .سپرد گوش کرد،یم التماس تلفن پشت

 . شد دهی کوب  وارید به  که کرد پرت  رو یگوش ناگهان

 :کرد ک ی نزد خودش به  اونو و گرفت رو دی فرش ی  قهی 

  عاشقته؟  هنوزم و داره دوست گفتیم که بود  یک بود؟  یک نی ا

 د؟ی فرش بود یک

  پسر  دوست...دو: کرد  زمزمه ان ی نو  قرمز یچشما به رهی خ

 ..... زد زنگ خودش بخدا....بود...سابقم
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 . دی چک  چشمش از  یاشک قطره و  زد یپلک

  تنهاش منحوس،  پسر اون  یها  حرف  بخاطر  انینو  که دی ترسی م

 . کنه  رهاش  و بزاره

 :گفت و گرفت دستشو مچ

 گم ی م راست بخدا....بهش  نزدم  زنگ...من

 .رفت  در سمت و کرد رها  شو قهی   اخم با

 : گفت اتاق از  رفتن رونی ب از قبل

  ،یبگ  بهم راجبش  یخواست ی نم  انگار  یول ،یباش  نزده زنگ  دی شا

 گم؟ ی نم درست



 . نداد یجواب 

 . نگه  انی نو  به  یزی چ و  بکنه   نکاروی هم خواستی م واقع در

  یمحل یب  بهش  روز چند  تا  و  شهی م یعصبان  دونستی م چون

 . کنهی م

  شروع و انداخت تخت یرو خودشو در،  شدن بسته  یصدا  با

 . کردن هی گر به کرد

 زش ی عز یگوش بخاطر هم

 ان ینو  رفتار بخاطر هم

 سابقش  پسر دوست ی تلفن   یها مزاحمت بخاطر هم و

 کنه؟  رفتار باهاش  یسرد با خوادی م یک تا  ان ی نو  یعن ی 

 روز؟  چند

 هفته؟  کی 

 ؟ ماه کی   ای 

 .کرد یهق هق و  دی کوب  تشک به  پاهاشو

 .نداشت  رو ان ی نو  ی ها یمحل یب  تحمل اون

  یعذرخواه ازم  دی با  اونم یول  کنم، یعذرخواه ازش  دی با : دی فرش

 . شکوند نمو ی نازن یگوش کنه،

 .رفت رون ی ب اتاق   از و  شد بلند

 . نبود اونجا  یول انداخت آشپزخونه  و  ییرای پذ به  ینگاه

 .انداخت اطیح  به ینگاه و  کرد باز  رو خونه در



  سمتش  و کرد پاک اشکاشو  بود، نشسته  تاب یرو  که دنشی د با

 .رفت

 .... خوامی م معذرت: گفت و نشست  کنارش
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 : داد ادامه که کرد نگاهش ان ی نو

 خودم ،یشی م  یعصب   دونستمی م چون  بگم  بهت خواستمی نم

 .بدم  جوابشو تونستم ی م

 : گفت و  شد رهی خ ان ی نو  به

 .... یشکوند موی گوش بخواه، معذرت هم تو

 : ختی ر هم به موهاشو  و دی خند ان ی نو  انتظارش،  خالف بر

  برات  گهی د یکی فرصت سر متاسفم،  من باشه، باشه

 باشه؟   د،ی فرش نکن یمخف  ازم رو  یز ی چ گهی د  یول.....رمی گی م

 . گذاشت انی نو  ی شونه  یرو سرشو و کرد زمزمه ی ا باشه

 شده؟  یزی چ د،ی فرش یست ی ن  خوب روزا  ن ی ا:  ان ی نو

  و خواستن ینم منو مادرم و  پدر  وفتم،ی م  گذشته ادی  فقط: دی فرش

 . کنه یم ناراحتم موضوع نی ا



  نو ی ا  یول کرده، انتی خ رسول  عمو  به مادرت چرا  دونمی نم:  ان ی نو

  بهش چرا  ده،ی م تی اهم بهت و  داره دوست رسول عمو که دونمی م

 ؟ یزن ی نم سر

  ی بد رفتار  زدم، بهش یبد  یحرفا من.....من  دونم،ی نم: دی فرش

 بخشه؟ ی م منو  نظرت  به داشتم،

 . نباش  نگران بخشه،ی م  آره،  نظرم به : گفت و دی بوس سرشو

  ان؟ی نو......کنم یعذرخواه هم وان ی و  و مان ی نر  از دی با : دی فرش

 م؟ ی بد آدم من

 ؟ یکن ی م یفکر  نی همچ چرا  زم،ی عز  نه:  ان ی نو

  اگه ....تو  با  یحت  زدم، حرف  بد  باهاشون  یلی خ  من....من: دی فرش

 .... دارن حق شم،ی نم ناراحت نبخشن منو

  انقدر بخشنت،ی م  نظرم به : گفت و کرد نوازش رو  دی فرش ی گونه

 . نکن فکر یمنف

  ز ی تم رو  استخر چرا  تو سوال، ه ی  یراست  کنم،ی م یسع: دی فرش

 ؟ یکن ی م استفاده ازش اصال ؟ی کن ی نم

 

 

 165_پارت#

 

 چطور؟  کنم، ی نم  شنا ادی ز : ان ی نو

 ه؟ ی چ  نظرت م، ی کن  شنا هم با  بعد  م،ی کن زشی تم  ایب : دی فرش



  به بعد  رسول عمو ش ی پ  میری م  اول یول ، یعال هم یلیخ: ان ی نو

 . می رسیم نکارای ا

 ..... گفت ی ا باشه و چرخوند کاسه تو چشم

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  مورد مشترک دستگاه " دنی شن با  اما زد  زنگ اشای ک به  دوباره

 . انداخت  زی م یرو شوی گوش  و دی کش یپوف" باشدیم خاموش نظر

  ساعت  دو به  کی نزد  اما بره باربد  شی پ دانشگاه  از  بعد بود قرار

 . نبود اشا ی ک از  یخبر و گذشته

 . بپرسه سوال ازش  و  بزنه زنگ  ارسالن  به  دی با

 : باشه رفته بابابزرگش  شیپ  دی شا

  اونجا اشای ک شدم، مزاحمتون دی ببخش آقاجون، سالم....الو_ 

 ومده؟ ی ن 

 افتاده؟  یاتفاق چطور ومده،ی ن نه + 

 ومده،ی ن هنوز  و گذشته ساعت دو یول من،  شی پ اد ی ب   بود قرار_ 

 . بود خاموش ش ی گوش یول زدم زنگ  بهش

  یاتفاق هر شده، تموم شی گوش شارژ احتماال نباش  نگران+.....

 . بده خبر  بهم افتاد که

 .کرد قطع رو یگوش ،یخداحافظ از بعد  و گفت ی ا باشه



  سرش تو فکر یکل و  دی کوب یم نی زم  به  پاشو استرس   با  باربد

 .دی چرخی م

  به  اشا ی ک نبودن   خبر نکه ی ا  از  دی ترسیم ارسالن گه ی د طرف  از

 . برسه رسول گوش

  اشای ک مراقب قبل از شتری ب   که بود کرده دی تاک اواخر  نی ا

 ..... باشه

 

  باز  و  در و شد بلند  دره، پشت  اشای ک نکه یا فکر  با  در، یصدا  با

 .کرد

  کنار  در یجلو  از و دی کش یپوف مان، ی نر  و وان ی و  دنی د با  اما

 .رفت

 افتاده؟  یاتفاق  باربد؟ شدهی چ: وانی و

  شیگوش یول زدم زنگ بهش ندارم،  ی خبر اشای ک  از: باربد

 . بود خاموش
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 ؟ یگفت  بابابزرگش   به: نشست  مبل یرو باربد،   کنار و کرد اخم

  باشه  افتاده یاتفاق براش  اگه  نداشت،  خبر اونم  یول آره: باربد

 ؟ یچ باشه شده ش ی زی چ اگه ؟یچ



  اگه وفته، ی نم یفرفر مو اون ی برا یاتفاق نباش،  نگران : وانی و

 .میدی م  اطالع س ی پل به  نشد ی خبر ازش

 . برداشت  شوی گوش و داد تکون  یسر

 .کرد باز   رو امی پ و کرد نگاه صفحه  به  ش،ی گوش دنی لرز  با

  امکان:  گفت زده بهت و  شد گرد چشماش ام،ی پ متن  خوندن  با

 . نداره

  ش ی پ االن دی شا ،یداد ی نم  حی ترج  من به  و  پسر  نی ا  اگه" 

 " کردیم یزندگ بابابزرگش

 .کرد بازش  لحظه همون که شد فرستاده براش  یعکس

  بند چشم و بود  شده بسته تخت به  پاش و دست که  اشای ک دن ی د با

:  زد  ادی فر و شد بلند ناخودآگاه  بود، چشماش یرو یمشک

 .ـــکشــمــــــتیمــــــ رادمهر، کشمتی م

 بودن؟  دهی دزد کوچولوشو پسر

 کردن؟ تی اذ شوی فرفر جوجه

 کرد؟ نکارو یا ی جرئت  چه به رادمهر

 کرد؟ لمسش و زد دست بهش  یجرئت  چه به

 باربد؟  شدهی چ: وانی و

 .... دی دزد رو اشا ی ک دش،ی دزد: باربد

  کار ی چ کنم؟  کاری چ: گفت و دوخت برادرش  به سشوی خ یچشما

 بدم؟  نجاتش   یچجور وان؟ی و کنم

 . می د ی م خبر سیپل به  می ر ی م باش، آروم  اول: وانی و



  م ی بر  بهتره  بزنه، بی آس اشای ک به  ممکنه  وان،ی و شهی نم:  مان ی نر

 .... بابابزرگش ش ی پ 

 

 ::: 

 

 . بودن  نشسته  ییرای پذ سالن  یتو همه

 . بودن شده رهی خ  نیزم به  یناراحت   با ا ی عرش و  باربد

  تکون پاهاشو استرس  با  ارسالن و کردن ی م فکر مان ی نر  و  وانی و

 .دادی م

 . افتاده یاتفاق چه  که بود  نداده خبر رسول به  هنوز

 . س زنده رسولش بابا که گفتی م ایعرش به  دی با  یطرف از
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 . می بزن  حرف دی با  ا ی عرش: گفت ای عرش  به  رو و  شد بلند

 باباجون؟  شدهی چ: ای عرش

 .... اتاقم می بر : ارسالن

 . شد کار اتاق  وارد ارسالن،  دنبال به  و گفت ی ا باشه



  کرد پر  رو  خونه کل ای عرش  دادی ب   و داد ی صدا قه، ی دق چند از بعد

 . بشن  بلند  مبل یرو از  باربد و  مانی نر  و وانی و شد باعث  و

 دی فرش مرده، رسول ،یـــــــگی م  دروغ ،یگی م دروغ: ای عرش

  مگه مردن، تصادف   تو یگفت خــــودت ،یگفت  خودت مــــرده،

 ؟؟؟ ینگفــــــتــــ  مـــــگه ؟ی نگفت 

 . اومد رون ی ب اتاق از سیخ یها چشم و شون ی پر  یحال با

  داد ه ی تک  واری د به  باربد، و وان ی و و  مانی نر  حضور  به  توجه یب 

 .نشست  نیزم یرو و

 : گفت و  کرد نگاه  مانی نر  به ارسالن

 . نجایا ادیب  بگو   بزن  زنگ عموت به  جون، پسر

 رسول؟  عمو عموم؟ : مان ی نر

 . بلده رو  نجایا آدرس خودش بزن،  زنگ  آره، : ارسالن

  ارسالن ی  خونه به  تا  داد خبر رسول به  و  گفت یا باشه متعجب

 ..... ادی ب 

 ::: 

 

 . کرد باز  و در ارسالن  و  اومد در صدا  به  در زنگ

 ..... گفتم ایعرش به : ارسالن

 ؟ی گفت  اشای ک به  کجاست؟ االن: رسول

 ..... دنی دزد رو  اشایک: گفت و داد قورت دهنشو آب



  دی کوب  واری د  به رو  ارسالن بعد، ی ا هی ثان و کرد نگاهش  زده بهت

 هاااان؟  ؟ یباش پسرم مراقب نبود  قرار مگه : دی غر خشم با  و
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  و نشست  ش شونه  یرو یدست اما  بزنه  یا  گهی د حرف خواست

 .کنه  رها رو  ارسالن ی  قهی   شد باعث

 . انداخت روبروش  پسر به  ینگاه

 . بود  آشنا یادی ز

 ؟ یبرگشت  یچ ی برا: ای عرش

 : گفت و زد رسول ی  نهیس به یمشت 

  مثل ؟یکن  جدا ازم برادرمو ی اومد ؟ی ری بگ ازم  رو اشای ک یاومد

  بار ن ی ا یول..... یبرد و دی فرش که یموقع همون

 ؟ یییییفهمی م ،یریبگ  ازم  داداشمو زارمی نم.... زارمی نم

 . گذاشت جلو به یقدم و کرد نگاه   ای عرش  به  یناراحت   با

 . گرفت آغوشش در ا،ی عرش  یها زدن  پس  به  توجه یب 

 . داد ه ی تک رسول ی نه ی س به  سرشو و شد م ی تسل آخر  در ای عرش

 .... بابا: کرد زمزمه  عجز با

 .... پسرم  جانم....بابا  جان: رسول



 .... بردن داداشمو...دا: ای عرش

 . نباش  نگران  م،ی کن ی م داشی پ :  گفت و  دی کش موهاش به یدست 

  نگاه روبروشون  ی  صحنه  به تعجب  با  باربد  و وان ی و  و مان ی نر

 . کردنی م

 . بود سخت یکم براشون  ایقضا ن ی ا هضم

 بود؟   رسول پسر اشای ک

 بود؟  ان ی نو  و  مانی نر  یعمو  پسر و  دی فرش برادر اشا ی ک یعن ی 

 نگفت؟  بهشون موضوع نی ا  راجب یزی چ رسول چرا

  ان ی نو  و  مانی نر  به  یز ی چ هی قض نیا ی  درباره ای عرش چرا

 نگفت؟ 

 . داشتن  نکارشون یا ی برا  یلی دل حتما
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 . کردنی م فکر و بودن شده جمع هم دور یهمگ

 ببره؟  تونستیم کجا رو اشای ک رادمهر،

 بود؟   یچ کارش ن ی ا  لی دل اصال

 کرد؟  نکارو یا داشت باربد از  که یا  نهیک و حسادت بخاطر فقط

 ! دی رسیم نظر  به  نطور ی ا



 . دی کش خونه از  یا  گوشه به اونو  و گرفت رو باربد دست وان، ی و

 مامانه؟  کار نظرت به : وانی و

 ه؟ ی چ منظورت: باربد

  ماست، یناتن  برادر رادمهر  دونمی م ستم،ی ن خر من  باربد: وانی و

 مامانه؟  کار ها نقشه  نیا گمی م

 . شرکته دنبال هنوزم اون هست، احتمالش : باربد

  دنبال یک: دی پر  باال  ترس  از دو هر یها شونه  رسول، یصدا  با

 شرکته؟

 ... رسول عمو  کس چ ی ه..ه: گفت و زد ی ا مسخره لبخند  وانی و

 ... وااانی و: رسول

 . شد رهی خ بهش  اخم با  و زد  صداش گونه هشدار

 .دی دزد  رو  اشای ک  مامانم کنمیم فکر: وانی و

 ؟ یمطمئن :....رسول

 . موند رسول العمل عکس  منتظر و کرد زمزمه یا  آره دی ترد  با

 . اورد در  بشیج از شوی گوش و گرفت فاصله  باربد و  وانی و از

  به ا ی ب: گفت مکث بدون طاها، ی صدا دن ی شن  با   ه،ی ثان  چند از بعد

 ..... فرستمی م  برات که یآدرس  نی ا

 

 ::: 

 



  کار پسرت شدن دهی دزد معلوم کجا از  ، یندار مدرک ی ول: طاها

 باشه؟  اون

  چه  اون یدون ی م خوب خودتم:  گفت و  رفت طاها به  یا غره چشم

  خودم روش به  من  یبد انجام یکار یتون ی نم  اگه کرده، ییکارا

 . رمی م ش ی پ 
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 : گفت و  زد موهاش به  یچنگ ای عرش

 م؟ ی بد  خبر سیپل  به  ستی ن بهتر  حرفا ن ی ا  یجا به

 . می کن یم دا ی پ  رو  اشای ک خودمون شه،ی نم  نه: رسول

 . ش خونه  می بر : باربد

 :داد ادامه که کرد نگاهش اخم با   وانی و

  از می تونی م حداقل اونجاست، که رادمهر مامان،  ی خونه  می بر

 . می بکش  حرف زبونش  ری ز

  رون ی ب   خونه از  سرعت به  ارسالن باغبون،  ادی فر و  داد یصدا  با

 .رفت

 ..... خان  اشایک آقا، آقا_ 

 

 ::: 



 

 .کرد نگاه اشا ی ک به  یناراحت  و بغض  با

 . بود  بدنش  رو ی درشت  و زی ر  ی ها یکبود و  بود یزخم تنش تمام

  بود  ش ی شون ی پ  ی رو یبزرگ نسبتا  خراش  و بود کبود چشمش ری ز

 . دادی م  عذاب رو  باربد که

  که  یوقت  ارسالن، ی  خونه  باغبون  م،ی رح عمو  ی گفته  به

  رو اشا ی ک بزاره، خونه از رونی ب رو  زباله یها سهی ک خواستی م

 . دی د در یجلو یزخم و  هوشی ب 

  اشای ک  به و  بود  زده شی شون یپ  ی رو ی ا هی بخ  شونی خونوادگ دکتر

 . بود زده سرم

 : بود  گفته بده، باربد  به رو  دارو ی نسخه خواستیم که یوقت 

  ن ی ا  بخاطر  ممکنه چون خواب، موقع خصوصا  ن،ی باش  مراقبش

  وقت سر هم رو ها دارو  نه،یبب  کابوس  افتاده  براش که یاتفاق

 . بهش  نی بد

 .کردیم نگاهش  غم  با و  بود نشسته  تخت یرو هم حاال

 .نداختیم چنگ موهاش به مدام رسول

 پسرشه؟  که دی نفهم بود  دهی د رو اشا ی ک که یشب  همون چرا

 . ادیب   کشینزد کرد اشاره مان ی نر  به  و  دی کش تاسف سر از یآه

 عمو؟  شدهی چ: مان ی نر

  با بگو  بهش  ششه،ی پ  دی فرش  احتماال  بزن،  زنگ انی نو  به: رسول

 . نجایا ان ی ب  دی فرش
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 : گفت و کرد مخالفت  مانی نر  انتظارش،  خالف بر

  یبرا اضطراب و  تنش همه نیا رسول، عمو  انیب   بعدا بهتره

 . هی کاف امروز

 . گهی م درست مانی نر دی فهم کرد، فکر که یکم

 .... بود یسخت  روز همه ی برا امروز

 

 گرفت دستشو یخوشحال با باربد د، ی لرز اشا ی ک یها پلک  که یوقت 

 ...... دلم ز ی عز....اشای ک: زد صداش آروم و

 .شد رهی خ  باربد به  و  کرد باز درد با چشماشو

 . د ی لرز لباش و شد پر  اشک از چشماش کم کم

 .... کنهی م درد تنم....تنم:  اشای ک

 : گفت و دی بوس  شوی شونی پ 

 حساب به  خودم زم،ی عز یشی م  خوب برم، قربونت یشی م خوب

 .... کشمشی م خودم رسم،ی م رادمهر اون

 .کرد نگاه اشا ی ک به  یناراحت  با رسول

 . بزنه بوسه  فرش یموها به و  کنه بغلش  محکم  خواستیم دلش

 :گفت و شتگذا رسول ی  شونه یرو دستشو مان ی نر

 . می بزار  تنهاشون   بهتره اشا، ی ک دن ی د می ایم فردا م،ی بر  ایب  عمو



  اتاق از  ا ی عرش و ارسالن و وان ی و  با همراه و گفت ی ا باشه

 ..... رفت رون ی ب 

  ی ا بوسه  و کرد نگاه اشای ک  ی  دهی پر  رنگ صورت  به ی دلتنگ با

 . زد سشی خ یچشما به

  دنبالت ومدمی م اگه منه، ری تقص  همش برم، قربونت : باربد

 . شدی نم  ینجوری ا

 . شد رهی خ خوشرنگش  یچشما به  و  دی بوس دستشو کف

 .... ادی م خوابم: اشای ک

 . من ی  فرفر جوجه بخواب  زم،ی عز  بخواب: باربد

 ..... بست خمارشو یچشما و  داد فشار محکم رو باربد دست
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 خوبه؟  حالت رسول،: طاها

 داد  هی تک  وار ی د به  و دی کش یپوف

  پسرمو  باشم؟ خوب تونمی م چطور  ستم،ی ن   خوب نه،: رسول

  نتونستم منم  کردن، داشی پ  در یجلو کبود بدن و  تن با  و دنی دزد

 . کنم  یکار چی ه



 : دی پرس  و  داد طاها به  نگاهشو

  منو د ی شا یحت ....باشم پسرم مراقب  نتونستم نه؟   مگه می بد  پدر من

  مرده، پدرت گفتن  بهش سال  20 19 نکنه، قبول پدرش  عنوان  به

  ازم بگم؟ قتو ی حق  تونمی م  بهش؟ بگم یچ یبود  کجا دی پرس اگه

  نی همچ من گه ی نم دمی م انجام  خالف کار بگم اگه  شه؟ی نم  متنفر

 ..... کنم کاریچ دونمی نم  من.......خوام؟ی نم  ییبابا 

 :گفت  و ستاد ی ا رسول ی روبرو یناراحت   با

  خوب اشای ک حال تا  کن  صبر  باش،   آروم کمی ، یبباز  خودتو دی نبا 

 .... بزن  حرف  باهاش بعد بشه،

  ی  خسته پسر  به و گرفت طاها از  نگاهشو  ای عرش  یصدا  با

 :کرد نگاه   روبروش

 ما؟  دن ی د یومدی ن   چرا ؟یبود  کجا وقت همه نی ا ....رسول بابا 

 سخت بهم  سال چند نیا بدون ی ول ا،یعرش بگم  تونمی نم: رسول

 ..... گذشته

  به  یا  ضربه بود، شده کالفه  رسول یها حرف  از گه ی د که طاها

  عمرت  آخر تا  باشه  تو دست اگه رسول: دی غر  و زد  شی شونی پ 

 . یگی م نوی هم

 : داد ادامه و  شد رهی خ ایعرش به

  بزار ا ی عرش یول دارم، قبول رو گذشته سخت بهش  گه ی م نکه ی ا

 .... خالفکاره رسولت بابا  بگم، بهت
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 .بود شده قرمز خشم و حرص از  رسول و زدیم حرف طاها

  رسول و طاها نی ب نگاهشو بهت  و یجی گ با  اما  ای عرش

 .چرخوندی م

 بود؟   خالفکار رسولش بابا 

 ! ستی ن  ممکن

 !محضه دروغ

 . بود شیزندگ ی تو آدم  نی بهتر   رسولش بابا 

 بده؟  انجام خالف کار شدی م مگه

  بهش  یا غره چشم رسول  شد، تموم طاها یها حرف که یوقت 

 .برداشت ای عرش سمت یقدم و رفت

 .... پسرم  ای عرش: رسول

 گه؟ ی م راست طاها  آقا: ای عرش

 . کرد زمزمه یا  آره و دی کش یپوف

 .بده نشون  یالعمل  عکس چه دونستینم

 کرد؟ یم کاریچ دی با

 .... کنه دخالت رسول یها کار  تو  دی نبا دی شا



  بگم  تونمی نم  ،یکن ی م کاری چ ی دار که یدون ی م  تو  بابا: ای عرش

  برات  بازم یباش که جور  هر یول اشتباهه   ای   درسته نکارتی ا

 ..... قائلم احترام

 . ختی ر هم به  رو ایعرش یموها و  زد یلبخند

 .... کرده درکش ای عرش که بود خوشحال

 ....بزنم   سر اشای ک به  برم  من: ای عرش

 . دی چرخ طاها سمت ا،یعرش  رفتن از بعد  و داد تکون  یسر

 . رفت عقب  اضطراب با  طاها  و برداشت قدم آروم آروم

  لبخند و داد قورت دهنشو  آب کرد، برخورد  واری د  به که یوقت 

 .زد یا مسخره

 نه؟  مگه ، یگفت  عمد از: رسول

 . شمی نم  متوجه رو؟  یچ: طاها

  چه من یگفت  عمد  از: گفت و گذاشت طاها  طرف دو دستاشو

 چرا؟  دم،ی م انجام یکار

  نیا از  تا کنه تی راض  تونهی م ا ی عرش حتما  گفتم خودم با:  طاها

 . شهی م ینجوریا  دونستمی نم  یول ،یبکش دست کار

 

 

 174_پارت#

 

 : کرد نوازش  رو طاها  ی  گونه و  زد یشخندی ن 



  هام بچه  از یخواست  یکن یراض  منو  یتون ی نم خودت یدی د

 . شناسمی م تو  از  بهتر پسرامو من  طاها،  یباخت   تو  ؟یکن  استفاده

 ست؟ ی ن نطور ی ا  کنه، قانع رو  تو  بتونه  اشای ک د ی شا: طاها

 ...... نکن  فکرشم یحت : رسول

  بخاطر  ستی ن   بهتر: گفت و انداخت طاها  یپا  تا سر به  ینگاه

 کنم؟  هتی تنب  کارت  نی ا

 . زد یکج لبخند و دی کش طاها  گردن تا گونه  از شو  اشاره انگشت

 .گرفت محکم دستاشو و نداد  طاها  به اعتراض  فرصت

  گرفتن گاز  و دنی مک  به کرد شروع و برد گردنش داخل سرشو

 . دشی سف پوست

 .... ب ی عج و بود  منتظره ر ی غ کارش

  به کرد شروع و کرد زمزمه یآخ دی چی پ گردنش  تو  که یدرد با

 آخخخ ....کن ولم....رسول...ر: کردن اعتراض

 . نره  اتاق از  رون ی ب به  صداش  تا  گرفت گاز لبشو

 .کردیم شی همراه نه  و زدیم پس رو رسول نه  گه، ی د یطرف از

 . ومدی نم  بدش  نکاری ا  از یحت 

 زودگذر حس و شهوت  رسول، تی ن و  قصد دونستی م انگار 

 ..... ستی ن 

 .داشت رسول به  نسبت  یب ی عج حس هم خودش

  افکارش بخاطر اوقات یگاه و زدی م  سرش به  یمختلف یها فکر

 ..... دی کشی م خجالت



  دستشو و دی کش یراحت  نفس  گرفت، فاصله ازش رسول که یوقت 

 . گذاشت گردنش یرو

  و  یوفت ی م امروز  ادی  وفتهیب ا ی کبود به  نگاهت وقت هر: رسول

 . یدی نم  انجام اشتباه  کار گهی د

 

 

 175_پارت#

 

  دور رسول ز ی ت   یها گوش از که کرد زمزمه یوحش لب ری ز

 . نموند

  به  وان،ی و ی صدا دن ی شن  با  اما کنه  تی اذ رو  طاها دوباره خواست

 :دی چرخ در سمت سرعت

  سرخ خدا بنده  بده، جون طاها به  ی استراحت  ه ی  رسول عمو گمی م

 .... ژنی اکس کمبود از شده

 . پوشوند  دستاش با  صورتشو  و شد قبل از  تر سرخ طاها

  ی زی چ که بود دهی فهم اما بود،  شده متوجه اشتباه وان ی و چند هر

 .هست طاها  و رسول ن ی ب 

 .... بچه یشد متوجه اشتباه : رسول

 دمممی د.....زارمی م تنهاتون  شدم، متوجه خوب هم یلی خ نه : وانی و

 دمممم ی د دمی د دمی د

 . رفت رونی ب اتاق  از و  خوندن  آهنگ به  کرد شروع تمی ر  با



 . بود  گرفته ش خنده بشه، یعصبان  نکه یا ی جا به چرا دونستینم

  شد،ی م متوجه طاها  اگه چون ره ی بگ شو خنده یجلو کرد یسع

 . وردی م سرش  ییبال حتما

 . رفت آبروم وانی و یجلو رسول، توئه   ری تقص  همش: طاها

 :گفت  و  دی خند طاها  به  توجه بدون  بار   نی ا

  به  االن  احتماال. وفتهی ب   یبد  اتفاق ستی ن قرار نباش،  نگران 

 . می دار رابطه  هم با  گفته  ها بچه  و مان ی نر

 ..... انداخت مبل یرو خودشو و رفت رسول به  یا غره چشم

 .... طاها: رسول

 .  نکن   صحبت من  با  زهرمار،: طاها

 ؟ یبزار قرار من  با  ادی م بدت  ه؟ی چ: رسول

 : گفت فکر بدون

 بزاره؟   قرار باباشه همسن که یکس با  ادی م خوشش یک

  دستشو و شد گرد چشماش کرد، لی تحل  و هی تجز حرفشو یوقت 

 . گذاشت دهنش یرو

  اتاق  از رسول دی فهم د،ی شن  که  رو در شدن بسته  و  باز یصدا

 . رفته رون ی ب 
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 بود؟  زده رسول به  که بود یحرف چه  نی ا

 .کردی م یعذرخواه  ازش  دی با

 .... کنه ن ی توه رسول به  خواستینم اون

  و انداخت ینگاه برش  و  دور به  رفت، رونی ب   اتاق از یوقت 

 .گشت رسول دنبال

  رو  رسول مان،ی نر : دی پرس  و زد صداش  د، ی د که رو مان ی نر

 ؟ یدی ند

  رون، ی ب رفت و برداشت  و نیماش چ ی سوئ  شی پ لحظه  چند: مان ی نر

  یک   و رهی م کجا  نگفت   یحت  بود،  ختهی ر هم به  انگار 

 .... گردهی برم

 . فرستاد خودش به  ی لعنت  دلش  تو

 ..... گرفت رو رسول ی  شماره و  دراورد بشی ج از شوی گوش

 .نداد  جواب اما  زد زنگ بهش  بار چند

  قدم یاصل در سمت و گذاشت بشیج داخل رو یگوش یناراحت   با

 .  برداشت

 . رفت رونی ب ارسالن  ی  خونه از  صدا  و سر یب 

  به  داشت از ی ن   اما شهی م محسوب یادب   یب  نکارش ی ا دونستی م

 . بود زده که یحرف درمورد کردن فکر و یی تنها

 .فرستادیم  لعنت  عقلش و خودش  به لحظه هر



 ؟یچ  بشه  سرد باهاش  رفتارش رسول اگه

 ؟ یچ نده  تی اهم بهش  گهی د اگه

 . بشه شکسته داشت امکان  لحظه  هر و بود کرده بغض

 خودشو و  برسه ش  خونه به  زودتر چه هر خواستیم دلش

 . کنه ه ی گر یواشکی  و  کنه پرت  تخت یرو

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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  لبخند بود، دهی د تی موقع اون  تو  رو طاها و رسول که یوقت  از

  لب ری ز  رو ی آهنگ مدام و بود  گرفته شکل لبش یرو یمرموز

 .کردی م زمزمه

 . بود  ترسناک یکم مانی نر  یبرا  داشت که یحالت  نی ا

 . بود  دهی ند مرموز و بیعج اندازه نیا تا   رو وانی و چوقتی ه

 شده؟ ی زی چ: گفت و نشست  کنارش

 چطور؟  نه، : وانی و

 .شده  بی عج کمی رفتارت آخه: مان ی نر

 : گفت و  زد یپوزخند



 .... لش ی وک با  اونم  انداختم،  ری گ یبد  تی موقع هی   تو جونتو  عمو

 ؟ یچ یعن ی  دم،ی نفهم:  مان ی نر

  االن کردن،یم ییکارا ه ی   داشتن طاها و  رسول عمو: وانی و

 ؟یدی فهم

 : گفت و دی خند متعجب

 . بوده  دنبالش سال چند ن ی ا  رسول عمو که ه ی همون  طاها پس

 چطوره؟  اشای ک ب، ی عج چه: وانی و

  یوقت  ترسمیم رسه،ی م نظر  به  شونی پر  کنارشه، باربد:  مان ی نر

 ..... نده نشون  یخوب  العمل عکس باباشه رسول عمو  بفهمه اشای ک

 خوب اشا ی ک حال تا می کنی م  صبر م، ی بد زمان  بهش  دی با: وانی و

  گذاشت؟ طاها ی راست .....می گیم بهش  بعدا بشه،

  عمو دی پرس  ازم شم،ی پ  اومد شیپ   ی قه ی دق چند دونم،ی نم:  مان ی نر

 . رفته  احتماال دمش،ی ند گهی د بعدش کجاست، رسول

  که نجوریا....بهمون گفتی م حداقل رفت، صدا  و سر ی ب : وانی و

  خودت ای خدا زدم، چشم رو طاها  و رسول عمو ی  رابطه معلومه

 .... ببخش منو
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 : گفت و زد یشخندی ن مان ی نر



  یمدل نیا پسر دوست من نداشتم؟  خبر بود شور چشمت

 ... خوامی نم

 نه؟   خارهی م تنت: وانی و

 :گفت  و گذاشت وانی و ی  شونه رو سرشو

  هم ما رفته، که رسول عمو  خونه؟ می بر  ستی ن   بهتر.... اصال نه

 . مونه ی م اشایک شی پ باربد   م،ی بر

 : شد بلند  و داد تکون  یسر

 . دمی م خبر باربد  به منم کن، روشن  و ن ی ماش برو  تو  باشه

 .کرد باز  و  در و رفت اشا ی ک اتاق سمت

 . اورد یم درد  به دلشو  اشای ک کبود و برهنه بدن

 : کرد نگاه  باربد  به  و گرفت اشای ک  از نگاهشو

 . می زن ی م سر بهتون   می ای م فردا م،ی ری م م ی دار مانی نر  و من داداش

 ن ی باش مراقب باشه، : باربد

 .... بست و  اتاق در و  زد بهش  یلبخند

 

  هوا  چقدر: گرفت نی ماش یبخار  یجلو دستشو و  شد نی ماش سوار

 ..... شده سرد

 م؟ ی بزن   سر انی نو  به  یخوای م آره، : مان ی نر

 . می بش  دی فرش و ان ی نو مزاحم خوامی نم م، ی بر  بعدا بهتره: وانی و

 .... کرد  حرکت خونه سمت و گفت ی ا باشه



 ... بزنه  چرت یکم خونه به  دن ی رس تا گرفت م ی تصم  هم وانی و

 

  بر  و  دور به  ینگاه و  کرد باز چشماشو ن، ی ماش توقف  با

 م؟ ی دی رس: انداخت

 .گفت یا  آره و  داد تکون یسر مان ی نر

 . رفت خونه داخل در، کردن باز از  بعد و شد ادهیپ   نی ماش از

 . بخوابه ظهر لنگ   تا خواستیم دلش و بود خسته

 

 

 179_پارت#

 

 .بست چشماشو راحت الی خ با   و انداخت تخت یرو خودشو

 درد از  کرد، حس خودش یرو رو یجسم ی ن ی سنگ  که یوقت  اما

 .... ه؟ی کوفت  چه نیا: گفت و کرد زمزمه یآخ

  روت یخوشگل نیا به  یب یب   ،یشد ادب یب   یدد نچ  نچ:  مان ی نر

 ..... هی کوفت  چه ن ی ا  یگی م اونوقت دهی کش دراز

 . بخوابم خوامی م خستم مان،ی نر  شو بلند: وانی و

 . ندارم  یکار باهات که  من جونم، یدد بخواب  خو: مان ی نر

 ..... بخواب  کنارم ایب یبخواب  ی خوای م هم تو  اگه: وانی و



:  دوخت ش ی دد به بزرگشو  و گرد یچشما و  دی کش دراز کنارش

 . یدد ادی نم  خوابم من یول

 . بخوابم  من بزار  فقط کن، ی باز وتر ی کامپ با برو : وانی و

 .کرد ک ی نزد وان ی و به  خودشو و شد آویزون لباش 

  دهی نم مزه شما بدون : کرد زمزمه و گذاشت بازوش یرو سرشو

 .آخه

  کمی اول ی ول می کن یباز  هم با  دمی م قول شدم که داری ب: وانی و

 باشه؟   م،ی کن  استراحت

 .... بست چشماشو و کرد زمزمه یچشم

 

  تا کردیم باز آروم چشماشو و خوردیم تکون قهی دق چند هر

 .... نه  ای شده داری ب شیدد نهیبب 

  ش ی دد شدن داری ب تا  تونستینم مان ی نر  اما بود گذشته قهی دق 15

 . کنه صبر

 . دی پر  نییپا  تخت  از و  شد بلند  یآروم به
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 . رفت رونیب   اتاق از و انداخت  شی دد به  ینگاه



 قدم در سمت و انداخت  باال  ابرو   در، زنگ یصدا  دنی شن با

 .برداشت

 باشه؟   در پشت تونستی م یکس چه

:  گفت و کرد یاخم د،ی د که رو  یا  ساله 45 بای تقر خانم که یوقت 

 .... دیی بفرما سالم

 ؟ی  م ی عظ  وانی و ی  خونه نجا ی ا سالم،_ 

 شما؟  بله، _ 

 ست؟ ی ن   خونه وان ی و مادرشم، من_ 

 .انداخت زن یپا  تا  سر به  ینگاه تعجب  با

 .نداشت دوست نگاهشو طرز

 .کردیم تش ی اذ

 .... رفت اتاق  سمت و  گفت یدی ببخش

 : گفت و زد صدا  رو وانی و

 .... مادرته گهی م اومده یخانم هی   شو، بلند...وانی و وان، ی و

 .نشست تخت  یرو و کرد باز چشماشو

 اومده؟  یک: وانی و

  واقعا ن ی بب  برو  مادرته،  گه ی م اومده یخانم ه ی  گم ی م: مان ی نر

 ... نه  ای   مامانته

 . رفت رونی ب   اتاق از و کرد یاخم



  اخمش  بود، نشسته  مبل یرو  که مادرش همون  ای   آرام دن ی د با

 من؟  ی خونه  تو یاومد یحق چه به:  دی غر  و شد تر  ظ ی غل

 .... باشم کرده تت ی ترب  ینجوری ا  ادی نم  ادمی _ 

  تمیترب  که نبوده سرم باال  یمادر من ،یگیم راست تو : وانی و

 نجا؟ ی ا  یاومد یچ یبرا  کنه،

 نه؟   ینگفت  بهش  هنوز.....کنم صحبت  مان ی نر  با اومدم_ 

 رو؟  یچ: مان ی نر

  رو یچ: د ی پرس دوباره و چرخوند زن اون  و وانی و  نی ب نگاهشو

 وان؟ ی و ینگفت   من به

 .... بگو و قت ی حق پسرم، بگو   بهش_ 

 .... رونیب  برو  گمشو من ی  خونه  از  ستم،ی ن تو پسر  من: وانی و

 ؟ یکن ی م یمخف ازم رو یچ وان ی و: کرد تکرار   اصرار با  مان ی نر
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  اونا یک نکهی ا  ای .... مادرت  و پدر  مرگ درمورد بهت؟  نگفته_ 

 .... باشه بوده یعمد  تصادف اون  دی شا ....کشته رو

 .کرد نگاه   زن اون  به  یجی گ با  مان ی نر



 .دی فهمی نم حرفاشو

 . زدی م دنی نفهم به خودشو هم دی شا  ای 

 دوست تو  پدر  با  من، سابق شوهر بگم  بهتره  ا ی  وان ی و  پدر_ 

  راه رو  یکن یم کار توش که ی شرکت  اون هم کمک با  بود،

 خواستیم که بود  بدبخت و ساده انقدر  سابقم  شوهر اما انداختن، 

 .... پدرت به  بده وی چ همه

 : داد ادامه و  زد یمرموز لبخند

  نی هم بخاطر  نداد، گوش  یول نکنه،   نکاروی ا  که گفتم بهش من

 .... ای دن اون فرستادمش

 . کرد نگاه  مادرش به  بهت با   وانی و

 بود؟  یآدم چجور اون

 گذاشت؟ " مادر" اسمشو شدی م اصال

 بود؟   زشی عز  پدر  قاتل اون

  کشته  تصادف تو  هم اونا  تو،  مادر و  پدر  سراغ رفتم بعدش_ 

  نصف   تونستم گه ی د یآدما و  لی وک به  دادن رشوه با  منم....شدن

 ! یسادگ نی هم به کنم، خودم مال و شرکت سهام

 .بود گفته لبخند  با  رو ها  حرف نیا تمام

  داده انجام  که ییها قتل از  و باشه   خونسرد انقدر  تونستی م چطور

 کنه؟  صحبت

 . رفت مادرش سمت خشم  با  وان ی و  و افتاد نیزم یرو مان ی نر



  گمشو من ی  خونه از : گفت ی بلند ی صدا با  ستاد،ی ا که شی قدم دو

 .... روووون ی ب برو

  و  زد یپوزخند  کنه، جادی ا صورتش حالت تو  ی ریی تغ  نکه ی ا  بدون

 . رفت رونی ب   خونه از

 . بره  مان ی نر  شیپ  و  کنه جور و جمع خودشو کرد یسع

 .... بده  نشون بود قرار که یالعمل عکس از  دی ترسی م

 . زد زانو  جلوش و رفت سمتش

  بدون  و  زد پس دستشو مانی نر  اما  برد  صورتش سمت دستشو

 .... نزن دست بهم:  گفت وان ی و  به  کردن نگاه
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:  گفت و گرفت دستشو  وانی و  اما  بره در سمت خواست و  شد بلند

 مان؟ ی نر  یری م کجا

 ... نداره  یربط تو  به:  مان ی نر

 ؟یکنی م  رفتار ی اینجور چرا تو : وانی و

 : گفت و  زد یپوزخند

 .... ندارم  یکار چ ی ه کشته مادرمو و  پدر که یکس ی  بچه با  من

 .... رفت رون ی ب خونه  از و دی کش دستشو



 .... ستی ن  حقم ن ی ا : گفت وار  زمزمه و شد رهی خ رفتنش  ری مس به

 .... نرفت دنبالش 

  حضورش،  که چرا  بزاره تنها   رو مان ی نر  بهتره  گفت خودش با

 . کنهی م تی اذ پسرکشو

 . بشه ی طوالن  ستی ن قرار ی دور نی ا

 ..... ببوستش  و  کنه بغل رو مانی نر  تونهیم گه ی د روز سه دو تا

 .... بشه دور ازش  ابد تا  ستی ن قرار مان ی نر

 دادی م د ی ام خودش به

  موضوع  نی ا  کنار  از یراحت  نی هم به  مان ی نر دونستی م گرچه

 ...... گذرهی نم

 

 .برداشت  شوی گوش و رفت اتاقش داخل

 ... بده جواب تا  موند منتظر  و گرفت رو رسول ی شماره

 وان ی و ...الو_ 

 .... دی فهم و ی چ همه مانی نر ...دی فهم_ 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 :گفت و گرفت و دی فرش دست

 .... اشای ک دن ی د می ا ی ب   می تون ی م هم  بعدا خوبه؟  حالت ی مطمئن  زمی عز

 . نمیبب  داداشمو خوامی م ....خوبم من: دی فرش

 .... سالم: کرد سالم و داد تکون  یسر باربد، دن ی د با

 ن ی اومد خوش سالم،: باربد

 . شد می قا انی نو  پشت با ی تقر و کرد یسالم زده خجالت دی فرش

 ن؟ ی ن یبب  رو  اشای ک نی اومد: گفت و داد جوابشو لبخند  با  باربد

 ن؟ ی گفت بهش  رو قت ی حق آره،:  ان ی نو

 :کرد زمزمه و  دی کش گردنش پشت یدست 

  نداد  نشون  یخوب  العمل عکس  اشای ک ی ول گفت بهش رسول عمو

  ی ر نیا بزرگترش  برادر مقابل در نکنم فکر شد، ی عصبان  و

 ... بده نشون  و اکشن

  تو  شهی م : گفت و کرد نگاه  بود   انداخته نیی پا سرشو که دی فرش به

 ؟ یبزن  حرف  اشای ک با  و  یبر

 .... شد ره ی خ بود زده رو  حرف ن ی ا  که باربد به دی فرش

 بزنه؟  حرف  برادرش  با  تونستی م

 ؟ یچ شدی م یعصبان  اشای ک اگه

 ؟ یچ نه ی بب برادرشو   و پدر  نخواد دلش  گهی د اگه



 کجاست؟ اتاقش: گفت و  داد تکون ی سر استرس با

 ... بدم  نشونت  ای ب: باربد

 . ستادی ا اتاق  در پشت  و رفت باربد دنبال

 .زد در  به  یا تقه  و  دی کش یقی عم  نفس

 ....بزنم  حرف یکس با خوامی نم:  اشای ک

 .کرد باز  و در  و ومدی ن   کوتاه دی فرش اما

 ؟یهست  یک تو : گفت و کرد نگاه دی فرش به  اخم با  اشای ک
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 .نشست  تخت یرو اشای ک کنار و کرد اخم متقابال هم دی فرش

 ... بزرگت  داداش و  رسولم پسر: دی فرش

 : گفت و  کرد نگاهش  زده بهت اشای ک

  من  ندارم، ی ازی ن چکدومتونی ه به  من نجا؟ی ا  یاومد یحق چه به

 .... استی عرش  اونم دارم  داداش هی 

 انداخت  نییپا  سرشو و  زد یتلخ پوزخند دی فرش

  تونمیم گفتمی م خودم با کردم،یم فکر تو  مثل اولش  منم: دی فرش

  یکس به  و سمی وا خودم یپا  رو  تونمیم کنم، یزندگ بابام بدون

 .... ندارم از ی ن 



 : داد  ادامه و کرد نگاه اشا ی ک به

  پسر با   یحت  نزدم، بهش  یخوب  یحرفا کردم، رفتار بد  بابام با  من

  تو تونمی نم  یحت  و مونمیپش  االن داشتم، یبد  رفتار هام عمو

 . کنم نگاه   بابام صورت

 : گذاشت دهنش یجلو دستشو  که بزنه یحرف خواست اشای ک

  ازش  لشویدل یول گذاشته، تنهات بابا  یبود  کی کوچ یوقت  دونمی م

 ؟ یدی پرس

 

 : گفت آروم و  داد تکون طرف  دو به  سرشو اشای ک

 .... بزنه  یحرف نزاشتم  که...که بودم یعصبان ....انقدر.... نه

  مثل یداداش ی خوای نم اگه داره،  دوست یلی خ رو  تو  بابا: دی فرش

  که بده  نشون  بهت بابا  بزار  یول دم،ی م حق بهت یباش داشته من

 .... ستی ن یبد آدم

 . نگفت یزی چ  و انداخت ن یی پا  سرشو یشرمندگ با

  حتما زده، برادرش  و  پدر به ییها حرف چه دی فهمیم باربد اگه

 .کردیم هشی تنب و  شدی م یعصبان 
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 : گفت وار زمزمه و گرفت دستشو اشا ی ک که بشه  بلند خواست



 ؟ یبمون   شهی م....خوامی م معذرت من....من

 .نشست تخت یرو  دوباره و  زد یلبخند دی فرش

  فر منم ی موها کاش یا:  گفت و دی کش اشایک یموها به یدست 

 .... بود

 . کننی م م مسخره موهام بخاطر همه ندارم،  دوس من ی ول: اشای ک

  حسابشو خودم بگو بهم کرد  ت مسخره یکس دوباره اگه: دی فرش

 ... رسمی م

 

  هم اونا حساب به ؟یچ  دن ی دزد منو که یی اونا: د ی پرس اشای ک

 ؟یرسی م

  در کترشوی کوچ برادر  اطی احت با بعد، و کرد تعجب یکم دی فرش

 . گرفت آغوش

 : گفت و کرد نوازش موهاشو

  هستم، من گه ی د االن  کنه، تت ی اذ  کنهی نم  جرئت یکس گهی د آره،

 .... می مراقبت   ما هستن، هات عمو  پسر هست، بابا 

 ..... ممنونم: اشای ک

 ... دی کش یا ازهی خم و گرفت فاصله دی فرش از یکم

 ..... کن استراحت  برم، من  بهتره: دی فرش

 .بست چشماشو و  دی کش دراز تخت یرو

  اتاق از  و زد لبخند  شد، مطمئن اشا ی ک بودن  خواب از که یوقت 

 .... رفت رون ی ب 



 شد؟ ی چ: دی پرس  و رفت سمتش  د،ی فرش دنی د  با  باربد

 . دهی خواب  االنم... بود خوب یچ همه: دی فرش
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 : گفت دی فرش به مکث یکم  از بعد و کرد زمزمه یخداروشکر

 ..... بزنم  حرف  دوتون  هر با  دی با   اد،ی ب   بگو ان ی نو  به

  و رفته  شون خونه به مادرشون بود  گفته بهش وان ی و  که یوقت  از

 یچجور دونستینم و داشت استرس گفته،  مانی نر  به رو  قی حقا

 .... بگه رو  قتی حق ان ی نو  به

 . بود سخت خودشم یبرا

 .... کشته  پدرشو مادرش،  کنه قبول تونستی نم

  مادرش از  وانی و یها حرف  مقابل در  نکهیا  از بود  مونی پش

 .کردیم یطرفدار

 . بود  متنفر مادرش از خودشم االن

 .گذاشت" مادر" اسمشو شدی نم  اصال

 

  گفتن به کرد شروع ستادن،ی ا کنارش  دی فرش و  انینو که یوقت 

 .... امروز اتفاقات



  یتمام و  بود  رفته شون خونه  به  مادرش، همون ا ی  آرام  نکه ی ا

 . بود کرده فیتعر مانینر  و  وانی و ی برا  رو گذشته اتفاقات

 ....   ان  ینو و  مان ی نر  مادر و  پدر قاتل آرام،  نکه ی ا

  به  و  بود رفته  خونه از  قت،ی حق  دنی فهم از بعد مان ی نر  نکه ی ا

 .... دهی نم  جواب وانی و ی ها تماس

 

 . نگفت  ی زی چ گه ی د و گرفت انی نو  از نگاهشو یشرمندگ با

  ی زی چ هم باز  زد،ی م یبد  حرف  ای   دادی م فحش بهش  انینو اگه

 . گفتی نم

 .... داشت حق

 . بود  داده انجام حقشون در یاشتباه یها کار مادرش

 بود؟  بخشش قابل

 ..... نه  نظرش از

 ..... بود گرفته ازش گاهشو هی تک  تنها   و پدرش
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  به  و کرد بلند  سرشو گرفت، قرار  ش شونه  یرو یدست  یوقت 

 . شد رهی خ ان ی نو



  ناراحتم،  مادرم و  پدر مرگ  بخاطر  ستم، ی ن   ناراحت  گمی نم:  ان ی نو

  پس  مادرتونه، ری تقص ست،ین   وانی و ا ی  تو  ر ی تقص  اتفاق  ن ی ا یول

 .... نباش  شرمنده و  نیی پا  ننداز سرتو

 .کردیم فکر تو  مثل هم مانینر  کاش یا: گفت و زد یتلخ لبخند

  ر، ی نگ  دل به  کنه،ی م کارا یلیخ تی عصبان  یرو از  مان ی نر:  ان ی نو

 .... وان ی و  شی پ گردهیبرم مطمئنم

 ن؟ ی مونی م امشب.....دوارمی ام: باربد

 ... گفتن  ی ا نه  همزمان و انداختن  هم به  ینگاه  انینو و دی فرش

  استراحت بهتره  ، یا خسته هم تو  م،ی ش ی نم مزاحمتون: دی فرش

 .... یکن 

 

 . شدن نی ماش سوار و کردن یخداحافظ باربد از

 .زدینم یحرف و  بود ساکت ر ی مس طول در ان ی نو

 .... یطوالن   سکوت نیا بود  بی عج  د،ی فرش یبرا

 .... نبود  خوب حالش انگار 

  داخل و شد ادهی پ دی فرش از  زودتر انینو  دن،ی رس خونه  به یوقت 

 ... رفت خونه

  خوش  جا گلوش  یتو که  یبغض  و  انداخت اتاق داخل خودشو

 .... شد شکسته بود، کرده

 .... رفت اتاق  داخل ده ی ترس ه، ی گر یصدا  دنی شن با دی فرش



:  دی کش اشکش  از  سی خ صورت به  یدست  و رفت ان ی نو سمت

 ؟ یکن یم هی گر چرا ! ان ی نو

  و  زن اون  تونم ینم یول....ندارم  وانی و و  باربد با ی کار: ان ی نو

  داداشم و من از  بابامو و  مامان اون....قاتله  اون ....ببخشم

 .... گرفت

  به  داد اجازه و گرفت آغوش در رو  انی نو  یناراحت   با دی فرش

 .... بده ادامه کردن هی گر
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 ... رفت اشای ک اتاق سمت و گرفت رو غذا  ین ی س

 . گذاشت تخت از یا گوشه رو ین ی س و  نشست تخت یرو

 : گفت و کرد نوازش موهاشو

  دوس  که یسوپ  همون...اوردم سوپ برات  ن ی بب ...یدد خوشگل

 ... یدار

 رفت؟ داداشم: دی پرس وار زمزمه و کرد باز یکم چشماشو

 .... خوابه  که ا ی عرش: باربد

 .... د  ی فرش داداش منظورم: اشای ک



  بهش  تا کرد درست سرشو ری ز  بالش و  گفت یا آره متعجب

 .... بده ه ی تک

  کرد کج سرشو اشای ک که برد  دهنش سمت رو سوپ از  پر قاشق

 ..... خوامی نم : گفت و

 ؟یکرد لج من با  ا ی  ست؟ ی ن   ت گشنه: باربد

 .... انداخت ن یی پا  سرشو و کرد بغض

 .... بکشه  نازشو  و بره  ش صدقه  قربون شی دد خواستیم دلش

 ... شد کی نزد  اشای ک  به و  گذاشت کنار رو ین یس دوباره باربد

  شی شونی پ   به  یا  بوسه و نشوند پاهاش   یرو اط ی احت  با پسرکشو

 .زد

 هوم؟  ؟یناراحت   یدد از برم؟  قربونت یکرد بغض  چرا: باربد

  شی دد گردن دور دستشو و داد تکون   طرف دو به سرشو

 .انداخت

 ... یدد تُن  بوشم:  اشای ک

 .... صورتش  ی نقطه  به  نقطه   دنی بوس  به کرد شروع آروم

 .... سرخش  لب و  ها گونه تا  ین ی ب و  یشون ی پ از
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 : گفت و زد دستش  کف به  یا بوسه

 کنه؟  بوست  شتر ی ب یدد ا ی  ؟ یخوری م سوپتو االن

 : گفت و گذاشت ش چونه  ری ز دستشو

 .... خولمی م شوپمو می خوف ی  بچه چون .....تُنم فکل کمی  اومممم

 .... ادی م  داره مای هواپ   کن  باز  دهنتو....پسرم ن ی آفر: باربد

  ش  خنده اشای ک که دراورد خودش از  یب یغر ب ی عج یصدا

 . گرفت

 ... خورد  رو سوپ از  یکم و کرد باز دهنشو

 .... س خوجمزه اوممممم: اشای ک

  مجبورم ه ی تنب   یبرا زتی عز  بابابزرگ ....خودمه دستپخت: باربد

 .... کنم درست سوپ برات کرد

 .گذاشت دهنش داخل  رو سوپ از  پر  قاشق و دی خند آروم

 کردم؟ یاشتباه  کار....من....یدد اوم : اشای ک

 چطور؟  نه : دی پرس متعجب

 بود؟  بد   کارم....کردم رونی ب بابامو:  اشای ک

 .... باباته  اون  حال هر به ....بود  بد  آره: باربد

  نوی هم هم یداداش: انداخت ن یی پا   سرشو و شد آویزون لباش 

 .... گفتی م



 !.... یشد  یمی صم دی فرش با زود چقدر: باربد

 ؟ یکن ی م یحسود یدد: گفت و دی خند

 .گفت  یا  آره و  دی بوس محکم شو گونه

 ارم؟ ی ب برات  داداش  هی   برم  یخوای م: باربد

 دی کش حرص از یغی ج و شد گرد اشای ک یچشما

 خودمههه مال می دد....نموخواااام:  اشای ک

  رو ین یس برم:  برداشت رو  ی ن ی س و  نشوند  تخت یرو پسرکو

 ....شتی پ   امی م  بعدش آشپزخونه  بزارم

  سمت و د ی پر  نیی پا تخت از  ش، ی دد رفتن  از بعد  و گفت ی ا باشه

 . رفت لباسش کمد
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  لباسشو و  برداشت رو یرنگ  قرمز شرتی ت قه، ی دق چند از بعد

 .کرد عوض

 . بود  دهی نپوش  شلوار ن ی هم بخاطر بود شده گرمش

 .رفت اتاق  داخل باربد و شد باز   در که نشست تخت یرو

  شلوار  چرا.....وردمی م لباس  برات خودم یکردیم صبر: باربد

 ؟ یدی نپوش



 .... گرمه یخعل: اشای ک

 ..... کنه ی م  تشی اذ پاهاش  ی رو یها زخم بگه   نتونست

 . ببینه  ناراحت  رو باربد خواستینم دلش

 م؟ ی بخواف  یدد: اشای ک

 .دی کش دراز  کنارش و داد تکون  یسر

  و گذاشت بازوش یرو  سرشو اشا،ی ک و  کرد باز دستاشو

 .بست چشماشو

 .... یدد ری بخ  شب: اشای ک

 .... زمی عز  ری بخ هم تو  شب: گفت و دی بوس  شوی شونی پ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 .داد فشار رو  فونیآ زنگ  و داد قورت دهنشو آب

  می تصم  آخر در و  بود شده  مشغول فکرش اتفاق  اون از بعد

 . کنه یعذرخواه ازش  و  بره رسول ی  خونه به گرفت

 .... گذاشت جلو به  یقدم و شد باز  یکیت   یصدا  با در

 خونه داخل و گذشت بود شده پژمرده هاش گل که  یاطی ح از

 .رفت

  جاش  سر و شد گرد چشماش خته، ی ر هم به  ی  خونه دن ی د با

 . ستادی ا
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 . نکرد دا ی پ  رو رسول ی ول گشت رو خونه کل عجله  با

 .... ها  اتاق گشتن به  کرد شروع و رفت باال ی  طبقه

  دل به  ترس و  داشت رنگ ی مشک یدر که دی رس اتاق  نیآخر به

 . انداختیم طاها

 .رفت داخل و کرد باز  و  در یآروم به

  که بود مشروب یها شهی ش کرد جلب توجهشو که  یزی چ ن ی اول

 . بودن شده خته ی ر ن ی زم یرو

  شتر ی ب ترسشو بود شده پاره  که اتاق  ی پرده  و شکسته  ی نه ی آ

 .کردی م

 بود؟  کرده کاری چ خودش با رسول

 باشه؟  کرده حمله خونه  به یکس نکنه 

 . بود  دهی خواب  یآروم  به که دی د رو رسول و کرد نگاه   تخت به

  افتاده گود هاش چشم ری ز  و  بود خته ی ر هم به  دشی سف یموها

 . بود

 .گذاشت بازوش  یرو دستشو و نشست  کنارش

 .... شو  داری ب رسول،....رسول: طاها

  صداش  تر  بلند و شد شتریب   ترسش  دی ند ازش  که یالعمل  عکس

 ... رسول رسول،: زد

 . چرخوند طاها مخالف سمت به  سرشو و خورد ی تکون 



 . کنه مرتب  رو خونه گرفت م ی تصم  و شد راحت یکم الشی خ

 .... کنه  شروع ییرا ی پذ  از بود  بهتر

 ... گذشت پله   راه از  و رفت رون ی ب   اتاق از

 که یخاک و گرد و کرد جمع رو  بود شده شکسته که یگلدون 

 .کرد ز ی تم رو  بود  نشسته  ها پنجره  و مبل یرو

  ی صدا دن ی شن  با  اما داد هل عقب  به  و داد تکون  رو مبل یکم

 . د ی پر باال  ترس  از  هاش  شونه سگ،  پارس

  که ی ا زهی م زه ی ر سگ توله  دن ی د با  و انداخت مبل ر ی ز به  ینگاه

 . زد یلبخند د،ی لرز ی م ترس  از

 .کرد بلندش  یآروم به  و کرد دراز دستشو

  و  کردنش نوازش   به کرد شروع شد، شتری ب   که بدنش لرزش

 .... زمی عز  ندارم ت ی کار: گفت آروم

  کم و شد کم بدنش   لرزش که  داد ادامه کردنش نوازش به  انقدر

 .... طاها دست زدن  سیل به کرد شروع کم
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:  کرد زمزمه لب  ری ز و انداخت رنگش یی طال یموها به  ینگاه

 .... ه ی چ نژادت  بدونم کنم فکر خب

 .برداشت قدم رسول اتاق سمت و رفت باال  ها پله  از



  و  بود نشسته  تخت یرو که رسول دن ی د با  و کرد باز  و در

  ؟یخوب  رسول: گفت و رفت  سمتش بود،  گرفته دستاش  تو سرشو

 کنه؟ ی م درد سرت

 .... ن یی پا  بزار  رو لئو  ؟ یکن ی م کاری چ نجایا  تو....تو: رسول

  یها پنجه و رفت رسول سمت که گذاشت نییپا  رو  لئو

 ... دی کش رسول ی پا  به کشوی کوچ

 ..... رسول: طاها

 : گفت و  دی پر حرفش وسط

  برو  م خونه از  لطفا  یول نجایا  یاومد یچ یبرا  دونمی نم

 .... ا ی ن   نجای ا  هم گهید....رون ی ب 

  طاها، حرف  دنی شن با یول بره   رونی ب اتاق  از خواست و  شد بلند

 : ستادی ا جاش سر

 خوام،ی م معذرت ازت زدم بهت که یحرف اون  بخاطر من

  چه دونستم ی نم چون بودم ی عصبان  خودم دست از من .....من

 ... دارم بهت یحس

:  داد ادامه حرفشو و کرد دای پ جرئت برگشت، سمتش که رسول

  کینزد بهم که وقت هر....ی کردی م بغلم  که وقت هر تو.... تو

 بدم  من ، یزاشت ی م مارک  گردنم رو  روز، اون  مثل و یشدی م

  یخال تو  سر تمویعصبان ....روز اون  یول...ومدی نم

 .... کنهی م تم ی اذ کردنات  یدور....کردم

 .... بده ادامه  نتونست

 . رهی بگ   رو شدنش  شکسته یجلو کردیم یسع و بود کرده بغض



 .... گفتی نم  یزی چ و  بود کرده سکوت همچنان اما رسول

  رسول یدستا که یوقت   اما  انداخت ن یی پا  سرشو یناراحت   با

  هی گر به  کرد شروع صدا یب و  شکست بغضش شد، حلقه دورش

 .... کردن
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 . کردیم تشیاذ طاها ی ه ی گر یصدا

 . باشه  طاها ی  هی گر لی دل خواستینم دلش  یول بود  دلخور ازش

 .... من طاها: رسول

  ازت  لی اوا....بزنم حرفمو بزار  نگو، یچی ه رسول، نه:  طاها

  که  یوقت  یول....یکن   تمیاذ یخوای م  کردمی م فکر دمی ترسی م

 ... من....شد عوض بهت حسم شناختمت

 دوست: دوخت رسول به  سشوی خ یچشما و  کرد بلند سرشو

 ..... دارم

 ..." دارم دوست دارم، دوست دارم، دوست"

 .شد تکرار   سرش تو  ها بار   جمله نی ا

 نبود؟  خواب

 نبودن؟   الی خ و  ای رو چکدومی ه  زد، که ییها حرف  و طاها



 دی فهم و بست چشماشو نشست،  لباش  یرو طاها یها لب یوقت 

 . ستی ن  خواب که

  یها لب به  زدن بوسه  به کرد شروع عالقه  و اق ی اشت  با

 .... دلبرش

 .... نکرد اعتراض یول بود شده مچاله رسول آغوش  تو  طاها

 .داشت دوست رو  بوسه ن ی ا  و ی کی نزد  نی ا

 .... داشت دوست رو بود  رسول به  مربوط که زی چ همه

 .... نداد رو بوسه  یشروی پ ی  اجازه ژنی اکس کمبود

 زده خجالت زد، رسول که یحرف با   و دی کش عقب آروم سرشو

 .... دارم دوست منم: کرد نگاهش

 ... نییپا  برمیم رو  لئو من....من: طاها

  رون ی ب اتاق  از عجله  با  و  برداشت ن ی زم یرو  از رو  لئو

 .... رفت

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 .کردیم نگاه  ساعت  به  و دادی م  تکون پاهاشو  استرس با

  به نه  و  بود زده زنگ  وانی و  به  نه  مانی نر  و  بود گذشته هفته  کی 

 ... خونواده افراد ی ه ی بق
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 . کنن صحبت  مانی نر درمورد تا بشن جمع هم دور همه بود قرار

 . کرد بازش و رفت در سمت دراومد، صدا  به  در زنگ یوقت 

  مبل یرو و  رفتن خونه داخل باربد و  انینو رسول، ب، ی ترت  به

 . نشستن

 ن؟ ی ندار  مانی نر از  یخبر: دی پرس  ینگران  با   وانی و

 . کردن سکوت و انداختن  هم به  ینگاه  انی نو و رسول

 اد؟ ی ب   کنار قتی حق با  تونستی م  وانی و

 کنه؟  تحمل  رو مان ی نر  نبود    تونستی م

  برادر  به  ینگران  با  داشت  خبر ماجرا قت ی حق از  که باربد

 . شد ره ی خ کترشی کوچ

  خبر حتما  شما ن،یبگ  یزی چ  هی .... ان ی نو .....رسول عمو: وانی و

 ..... کجاست مان ی نر  نی دار

 : گفت و  داد قورت دهنشو آب ان ی نو

  آرامش  خوامی م ازت یول  م ی دار خبر مانی نر  از  ما....وانی و

 .... یکن  حفظ خودتو

  قبل از  شتری ب   وانی و ینگران   و استرس  زد، ان ی نو  که یحرف با

 .شد

 ..... رفته  اون:  ان ی نو

 رفته؟  کجا رفته؟  ؟یچ: گفت و دی خند  کی ستری ه



 .... شد تشی عصبان و خشم شدن ور  شعله باعث  انی نو سکوت

  ینگران   و تعجب با   دن،ی شن  رو وان ی و  ی خنده یصدا که یوقت 

 . کردن نگاه بهش

 . شد ری سراز  وانی و یچشما  از اشک  و داد ه ی گر به جاشو خنده

:  گذاشت ش شونه  یرو دست و رفت سمتش  ینگران   با  باربد

 ..... وانی و

  قاتلم؟ من کشتم؟ مامانشو و بابا  من  بود؟  من ر ی تقص : وانی و

 آرهههه؟

  بدون و گرفت فاصله  ازش وانی و اما  بگه ی زی چ خواست باربد

 .... کرد ترک   رو خونه یحرف گفتن

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 بعد  سال دو

 

  اون  باز  ؟ یخوب  ک، ی ن  یه: گفت و رفت سمتش  ک،ی ن دن ی د با

 گفته؟  ی زی چ بهت گنده کله

 . افتاده یبد  اتفاق  نبودش  در که دادی م نشون  ناراحتش  ی افهی ق



  حرفاش وقتا  یبعض ....فقط نگفت،   بهم یخاص  زی چ نه، : کی ن 

 .... کنهیم تمی اذ

 گفته؟  بهت  یچ مگه: مان ی نر

 : گفت و داد چشماش به یچرخ

  ی ای ب   دی با  ،یباش همخونه یرانی ا مرد اون  با  ادینم خوشم" گهی م

 ....." من ش ی پ 

  ک ی ن   ی شونه  به  یا  ضربه  و داد تکون   یسر تاسف  با  مان ی نر

 :زد

  که یکلی ه و کچل مرد هی  آخه ؟ یشد اون  هی چ عاشق  تو  دونمی نم

،ی سف یلی خ  پوستش  ... مضخرفش یتتو   اون با  جذابه؟  کجاش  د 

 .... یدون ی نم  رو عشق  یمعن  تو : کی ن 

  درست: گفت وار زمزمه و  انداخت ن یی پا  سرشو یناراحت   با

 .... یگی م

 . کنم ناراحتت خواستمینم خوام،ی م معذرت من....من: کی ن 

  دونستمی م  رو عشق یمعن  من اگه  ک،ی ن توئه   با  حق: مان ی نر

  یکارا بخاطر چوقتی ه کردم،ینم ول  رو وانی و چوقتی ه

 . زاشتمی نم  تنهاش  مادرش

  افتاد،  روشون ی ا هی سا یوقت اما بده یدلدار دوستشو خواست

 . کرد نگاه ه ی سا صاحب  به و  کرد بلند سرشو

 ؟ یکن ی م کار ی چ نجایا  تو!  ل؟ی دن: کی ن 

 : گفت و  انداخت ی ران ی ا  مرد اون  و  پسرش دوست به  ینگاه



  لتوی وسا....یپارک تو  حتما گفتم  خودم با  ،یست ی ن دمی د خونه رفتم

 ؟ یکرد جمع

 ... ام ی ب   ییجا ستی ن قرار من ....نه : کی ن 
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  و گرفت رو مان ی نر دست ک ی ن   اما زد صداش  هشدارگونه لی دن 

 ! ی با  خونه، م ی ری م ما: گفت

  ه ی چ نکارایا: گفت ینگران  با   د،ی د رو  کی ن رفتار  نیا که مان ی نر

 .... فقط اون  ک؟ ی ن 

 !... نی هم  کنهی م یحسود لی دن  ؟یچ فقط: کی ن 

 : گفت و دی کش دستشو

  چرا که مونم ی پش مونم،ی پش  یلی خ من ! کین   نکن منو اشتباه تو

  از کردنم ی دور بخاطر مونم ی پش ندادم،  و وان ی و  زنگ جواب

 ... وانی و

 : گفت و کرد اشاره  بود، نشسته  ی چوب  مکتی ن یرو  که ای دن به

  و بودم  منم اگه یحت  ست،ی ن خودش دست داره، دوست فقط اون

  ادی ب گفتمی م بهش  شده خونه هم یخارج ه ی  با وان ی و که دمی دی م

 ... شمی پ 

 ... کردم اشتباه ...من: کی ن 



 کرده، یعذرخواه لی دن از ک،ی ن   که دی د یوقت  و رفت لی دن  سمت

 . زد کارش  نی ا  به  لبخند

 . بزنن حرف  هم با یراحت  به  بتونن  تا گرفت فاصله  ازشون

  فکر  بود داده انجام گذشته  تو  که ییها  کار به خواستی م دمی شا

 . کنه

 .کردن یعذرخواه به  بود  کرده قی تشو  رو  کی ن 

  حرف بخاطر  بود نکرده یعذرخواه وان ی و  از خودش چرا  پس

 بدش؟  یها

 کرد؟  فرار و یدور ازش  بخشش،  طلب ی جا به چرا

 کردی م کنترل خشمشو یکم اگه

 کرد یم فکر وان ی و  و خودش به یکم اگه

  لوس  ش ی دد یبرا خودشو تونستی م و  بود وان ی و  آغوش تو  االن

 .... کنه

 کرده؟  فراموشش وانی و یعن ی 

 شده؟ رابطه  وارد  یا  گهی د  کس با یعن ی 

 .... دادی م آزار  رو  مانی نر  هم فکرش یحت 
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 . خونه  رم ی م من: گفت و زد صدا  رو  کی ن 

 .... کرد حرکت خونه سمت و داد تکون   دوستش یبرا یدست 

 . وانی و  شی پ برگرده تونستی م  کاش یا

 .دی کشیم خجالت اما

 . بود شرمنده

 . دی ترسی م

  داره،  رابطه یا  گهی د کس  با   وانیو که دی دی م و گشتیبرم اگه

 کرد؟ یم کاریچ دی با

 . نداره  یحق چی ه مان ی نر  که البته 

 . بود  کرده ترک رو وانی و

 . باشه  ی ا گهی د  کس با   تونهی م راحت یلیخ اون پس

 

 .کرد  باز  رو  خونه در  و چرخوند رو دی کل

 . ادیب   رونی ب فکر از شد باعث ش ی گوش زنگ یصدا

 .... دادن جواب  یبرا داشت دی ترد  مانی نر  و  بود ناشناس  شماره

 .... الو: گفت و  داد جواب رو تماس  آخر در

 ... مان ی نر_..... 

 .... بود  برادرش یصدا



 . بود  ان ی نو  یصدا

 . بود خودش که نداشت شک

 ان؟ ی نو ..ن_ 

  تنها   رو ما چرا  ؟یرفت  چرا....یلیخ داداش، ینامرد یلی خ_ 

 ؟یاورد سرمون ییبال  چه یدون ی م ؟یگذاشت 

 برگردم  ندارم جرئت  یول.....مونمی پش:  گفت و کرد بغض

 .... برگرد خدا رو  تو  داداش، برگرد_ 

 :کرد سکوت  عموش، یصدا  دنی شن با  اما بزنه یحرف خواست

  جواب آدم ن ی ع هم تو  و پرسمیم بار ک ی  مان، ی نر  نیبب 

 ؟ یهست  یقبرستون  کدوم....یدی م

 ..... کامیآمر...آ_ 

  لتو ی وسا  بهتره  دنبالت، امی م یفرست ی م آدرس  اونجا اومدم یوقت _ 

 .یکن  جمع
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  یرو خودشو و گذاشت کنار رو  یگوش بوق،  یصدا  دنی شن با

 . انداخت مبل

 کرد؟یم کاریچ دی با  االن



 برگرده؟ بود  قرار نکه ی ا بخاطر گرفتیم جشن

 کرد؟ ی م جمع لشوی وسا

 شد؟یم می قا رسولش  عمو خشم بخاطر  ای 

 .... داشت یب ی عج حس

 

 .... ماااانی نر  مان؟ ی نر  مان؟ ی نر : کی ن 

 ؟ ی زن ی م داد چرا: گفت و رفت بهش  یا غره چشم

  به  شونی پر  خوبه؟  حالت ،ینداد جواب زدم صدات  بار  چند: کی ن 

 .... یا ی م نظر

  که یاتفاق کردن فیتعر به کرد شروع و داد قورت دهنشو آب

 ..... داد رخ شیپ   ی لحظه چند

  به یچ دونستینم و شدی م تر  گرد چشماش لحظه هر  کی ن 

 . بگه  دوستش

 .یکن  جمع لتو ی وسا بهتره نظرم  به.... خب: کی ن 

  دای پ منو  ی شماره یچجور دونمی نم  یول درسته،: مان ی نر

 .... کردن

 ..... بود  من کار: گفت یآروم  به و  زد یلبخند استرس  با   کی ن 

  چخبرتونه؟: گفت و ستادی ا نشون یب   لی دن  که برداشت  زی خ سمتش

 ..... کرده نکارو یا خودت بخاطر  کی ن مان، ی نر

  یچجور تو  ؟یچجور آخه: گفت  و رفت دو هر به  یا غره چشم

 ؟ یداد مو شماره بهشون



  ه ی  بعد دادم، ام ی پ   بهش و کردم دای پ داداشتو  جیپ  ،یسادگ به : کی ن 

 .... دادم بهش  رو تو  ی  شماره منم و کرد باور حرفمو مدت

  نکارو یا که یمرس یول م، ی عصبان  دستت از  نکهی ا  با:  مان ی نر

 .... خونه برگردم  تونمیم االن ،یکرد
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 .  داد هی تک  یصندل ی پشت  به  سرشو و  بست و کمربند

 .  برگردن  خونه به رسول  یشخص  یمای هواپ با بود قرار

  حرف  یب   و کرد مانی نر نثار  یلی س  تنها  رسول دار،ی د ن ی اول در

 . بود کشونده فرودگاه تا  اونو

 . کنه یخداحافظ ای دن و کین   با  یحساب  و درست نزاشت یحت 

 یچشم ری ز  و اومد رونی ب   فکر از  نشست کنارش که رسول

 . کرد نگاهش

 ینامفهوم  یها حرف لب ری ز  و داشت چهره به اخم همچنان

 .زدی م

 رسول؟ عمو... ع: مان ی نر

 ه؟یچ: گفت مان ی نر  به  کردن نگاه بدون



 خوبه؟ ...وان ی و : مان ی نر

  خوب یدار توقع: شد رهی خ ش  برادرزاده  به و  زد یپوزخند

 باشه؟ 

 نه؟ ی بب منو  خوادی م  اصال.... دونمی نم:  مان ی نر

  دنش ی د یرفت  یوقت  حاال  دنبالت،  اومدم که  نداره خبر: رسول

 .... نه  ای نهیبب  رو  تو خوادی م که یفهمی م

  فرو فکر به و گرفت رسول از  نگاه اضطراب   و ینگران   با

 .... رفت

 

 ::: 

 

  دشی جد نیماش به ینگاه  و شد ن ی ماش سوار رسول دنبال به

 .انداخت

 .... بود   خالفکار رسولش عمو  واقعا پس

  رو یشخص  ی مای هواپ  اون و  نی ماش  نی ا  تونستیم چطور وگرنه

 ..... بخره

 .  کردیم قضاوت زود دی نبا 

 . کرده  دا ی پ   خودش یبرا خوب کار ا ی  دی شا

  هر م، خونه برمی م لتو ی وسا  وان، ی و  شیپ  برمتیم می مستق: رسول

 .... دنبالت امی م یزن ی م زنگ  بهم شد تموم  وانی و با حرفات وقت

 . شد رهی خ  نی ماش ی  پنجره از  رون ی ب   به  و گفت ی ا باشه
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 . شد ادهی پ  و انداخت اطراف به  ینگاه ن، ی ماش توقف  با

 نجاست؟ ی ا  وانی و: دی پرس متعجب طبقه 4 آپارتمان  دن ی د با

  نی هم واسه  بمونه  یقبل ی  خونه  تو  نخواست گه ی د آره،: رسول

 .... رفتم من  کنه،یم یزندگ آخر ی  طبقه ....نجای ا اومده

 .رفت در سمت و داد تکون   عموش  یبرا یدست 

 . بزنه   رو فون ی آ  زنگ  نبود الزم  و بود  باز  در خوشبختانه

  دن ی شن  با  خواستینم دلش و  داشت استرس یکاف ی اندازه به

 . بشه  شتر ی ب   استرسش  وانیو یصدا

 . دی رس آخر  ی طبقه  به  و رفت باال  ها پله  از

  زمزمه و  زد شیشون ی پ به  یا  ضربه رنگ، یمشک در دو دن ی د با

 .... واحد   کدوم دمی نپرس   عمو از: کرد

 . داد فشار رو زنگ  و رفت در ن ی تر  کی نزد سمت

  رو  زنگ دوباره نکرد،  باز  و  در یکس یوقت  و  موند منتظر یکم

 .داد فشار

 . شد باز  در بعد، و دی رس  گوشش به  یشخص  یها قدم یصدا

 ..... وانی و:.....مان ی نر

 . انداخت وانی و ی پا تا   سر به  ینگاه ی دلتنگ با

 . بخونه   وانی و  یچشما از  رو ی زی چ تونستینم اما



 . نکرد هم تعجب یحت 

 . بود زده زل مان ی نر  صورت  به  تنها

 ش؟ یفرما: اومد حرف به وان ی و که گذاشت جلو به یقدم

 .... لطفا م، ی بزن  حرف ای ب....وان ی و : مان ی نر

 ..... ندارم یحرف ها به ی غر  با: وانی و

 .... یدد یول: گفت فکر بدون  و  ناخواسته

 .انداخت مانی نر یموها به  یچنگ و رفت جلو خشم با

  پسر  هی   یدد من: گفت و دوخت مان ی نر به قرمزشو یچشما

 دلم گمشو االنم....ستم ی ن  رهیگ ی م م ی تصم  خودش واسه که ولگرد

 . وفته ی ب  بهت چشمم خوامی نم

 

 

 201_پارت#

 

  و  در و رفت خونه داخل مان،ی نر  یها اشک  و ه ی گر به  توجه یب 

 .بست

 ..... خدا رو  تو.... درو کن باز...یدد: گفت و دی کوب در به یمشت 

  هی تک  در  به  و نشست نی زم یرو  د،ی نشن  ازش  یجواب  که یوقت 

 .داد

  لحظه  هر و بود  گردنش دور دار  طناب مثل وجدان عذاب حس

 .... شدی م  تر محکم ش گره



 .انداخت هاش زانو دور دستشو  و کرد پاک اشکاشو

  تنش ی رو یا  هی سا بعد،  و  دی شن  رو یشخص  یها قدم یصدا

 اومده؟  ش ی پ   یمشکل: افتاد

 ..... نه:  گفت سرش  کردن بلند بدون

 ن؟ی هست  یمی عظ  ی آقا لی فام شما_.....

  ی  خونه زنگ  و  داد تکون یسر مرد، که گفت ی ا بله  یکالفگ با

 . داد فشار رو وانی و

  وان ی و  یصدا  و شد باز  در که شد رهی خ مرد به  تعجب با  مان ی نر

 ؟یاحمد  یآقا....گی نم  مگه: دی رس گوشش به

  آقا ن ی ا  بدونم خواستمیم  فقط بشم، مزاحمتون  خواستمی نم_ 

 .... نه  ای هست لتونی فام

  آشناهامه، از  بله: گفت و  رفت مان ی نر  به  یا غره  چشم وانی و

 کرده؟ درست براتون یمشکل

 .... دردسره دنبال و  گه ی م دروغ دی شا کردم فکر  نه،_ 

 . یاحمد یآقا ممنون نشدم،  اومدنش متوجه بودم  خواب: وانی و

 .... رفت خودش واحد سمت و داد تکون  یسر مرد

 .... داخل ا ی ب  گمشو: گفت مانی نر  به  کردن نگاه   بدون  وانی و

 ..... رفت خونه داخل و گفت یچشم یخوشحال با

 . بود  یقشنگ و  ینقل  ی خونه

 .کردیم تش ی اذ  یکم داشت، که یدی سف  و اهیس تم اما
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  لباساتو:  کرد نگاهش و دی چرخ سمتش متعجب وان، ی و  یصدا  با

 .... ار ی ب  در

 گفتم؟  یچ یدی نشن: دی پرس دوباره که نداد  نشون یالعمل  عکس

 .... لباساش  دراوردن به کرد شروع لرز  و  ترس  با

 .گذاشت مبل ی رو رو ها  اون  و کرد مرتبشون

 ..... شو پا  و دست چهار خوبه، : وانی و

 .... بود یبعد دستور  منتظر  و داد انجام و گفت که یکار

 ..... زد  زانو جلوش  و رفت سمتش وانی و

 :گفت و گرفت محکم چونشو

  به  نیا از  قراره ،یکن  صدام"  یدد" ی ندار حق  یثانو اطالع تا

 . یباش وانی و سگ بعد

 یکج لبخند  وان ی و که کرد یپارس  ترس  یکم و  جانی ه با  مان ی نر

 .... زد

 .... دنبالم ایب : گفت و رفت اتاقش سمت

  که انداخت  وانیو به ینگاه و رفت اتاق  سمت حالت همون با

 . بود ستادهی ا کمد یروبرو

  نیا و شد جمع خودش تو  دهی ترس  دستش، داخل لی وسا دن ی د با

 .... نموند  دور وان ی و  زی ت یچشما از حرکتش

 : گفت و  داد نشونش رو قالده



  سگ  توله  هی   فقط تو  یول گردنت، ببندم  نویا  بود قرار ی روز هی 

  پس ،یچرخیم اونور  و  نوری ا  خودت واسه که یهست  ولگرد

 . یندار  اقتشوی ل

 .شد رهیخ قالده به  و کرد پارس   یناراحت   با

 .رفت مان ی نر  سمت و برداشت  رو ها رهی گ

  گاز لبشو درد از مان ی نر که  زد هاش نه ی س  به یمحکم ی  ضربه

 . گرفت

  هاش نهی س  به  رو بودن  وصل هم به  ری زنج با  که ییها رهی گ

 . زد مان ی نر ی شده جمع صورت  به  یشخندی ن و کرد وصل
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 . دی چی پ ش  گونه  تو یبد درد که شد ره ی خ وانی و یچشما به

  بعد ی دفعه ، یزن ی م زل من یچشما تو باشه  آخرت بار: وانی و

 .... ارمی درم کاسه از  چشماتو زنم،ی نم  یلی س فقط

 .داد قورت دهنشو آب و انداخت ن یی پا  سرشو دهی ترس

  ضه *یب   و ت*آل  بستن  به کرد شروع ینازک  نسبتا  طناب با

 ... هاش

:  گفت و زد تش *آل به  یا  ضربه   وانی و که کرد پارس  درد از

 اومد؟ دردت شدی چ



 : داد ادامه که کرد یپارس  دیی تا  ی  نشونه به

  بهم تو  که ه ی درد اون  از کمتر یکشیم که یدرد نیا نداره،  بی ع

 .... یداد

  نیا بخاطر  تش، *آل درد بخاطر نه  شد، جمع چشماش تو اشک

 . بود  گذاشته تنهاش  و بود  دور وان ی و  از که یسال دو

 

 . نجایا ا ی ب :  گفت و  نشست تخت یرو

 . ستادی ا جلوش و رفت سمتش  پا و دست چهار

 ... بزن س ی ل:  گفت و کرد اشاره  پاهاش به

 .... اما : مان ی نر

 .گرفت محکم شو  چونه و  زد صورتش به  یلی س

  خوادی م دلت ؟ یزن ی م حرف  که دادم اجازه بهت من  مگه: وانی و

 ببُرم؟   رو  دهنته داخل که یگوشت  که ی ت اون

 کمد سمت و کرد رها شو چونه  وانی و که کرد پارس   بار دو

 .رفت

  به  دهی ترس و رفت عقب یکم  بود،  خیم هی شب که ییها له ی م دن ی د با

 . کرد نگاه   وانی و
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 . کرد باز  تش *آل دور  از  رو طناب و  زد زانو کنارش

  ی جلو و برداشت و بود تر  ک ی بار  همه از که ی ا له ی م اون

 . داد تکونش  مانی نر یچشما

  کرم خ*ا*ر *و*س تو بره  قراره ه؟ ی چ نیا ی دون ی م: وانی و

 .... کوچولوت

  ی چکاری ه: داد ادامه و انداخت ش  شده کی تحر  ت*آل به  ینگاه

 .... فعاله یادی ز  پات  یال کرم یول نکردم

 . دی کش عقب خودشو و کرد یپارس

 .... حسش انیب  از د ی ترسیم و بود  افتاده دلش  به  ترس

 .... بکش   دراز: وانی و

 .بست محکم چشماشو و دی کش دراز سرد ن ی زم یرو

  که کرد تش *آل خ*ا*ر* و *س داخل رو له ی م اون  آروم آروم

 . شد ری سراز چشماش  از اشک  و شکست بغضش  مان ی نر

  حرف به  کرد شروع وان،ی و یقبل یها حرف  به توجه  بدون

 ... داره درد...د: زدن

 تموم  زود ار، ی ب  دووم کمی :  گفت و  دی کش موهاش به یدست 

 .... شهی م

 . دی کش رونی ب  ی آروم به  رو  لهی م قه، ی دق چند از بعد



  بغلش  یجور وان ی و و شد قبل از  تر  بلند مان ی نر  ی ه ی گر یصدا

 . نشه وارد  یفشار تش*آل به که کرد

 ... موکنه...درد....هق..یدد...د: مان ی نر

  زود  یلی خ دردش: دی بوس  شوی شون ی پ   و کرد پاک هاشو اشک

 ... بخوابونمت  ای ب....رهی م

  شو تنه ن یی پا مرطوب دستمال با  و گذاشت تخت ی رو رو مان ی نر

 . کرد زی تم

  ی مازو مانی نر  دونستی م یول  کردیم هشی تنب  نیا از  شتر ی ب   دی با

 .... بود ادی ز  براش  هم درد نقدری هم و داره یکم

 .... ترسمی م...من...یدد نرو : گفت و دی کش دستشو مان ی نر

 .... کرد نوازش موهاشو و  دی کش دراز کنارش
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 کرد؟یم یبد خودش حق در  د،ی بخشیم رو مان ی نر اگه

 .بود  دلخور و  ناراحت  ازش هم هنوز

 سال دو  نی ا  تو  که یعذاب  و کنه هش ی تنب  خواستیم دلش هم هنوز

 . بشه  جبران دی کش

 . انداخت  صورتش به  ینگاه

 . بود  شده قبل از تر  بلند  موهاش



 .بود  شده رهی ت یکم فقط ،یکم پوستش

 

 کرد؟ یم یزندگ یچجور کایآمر تو

 اره؟ ی ب   دووم تونست  چطور اصال

 بود؟  کنارش یکس

  رو  مانی نر خواستینم  اما بود  سرش تو  ی ادی ز یفکرا

 . کنه بازخواست

 .کرد نگاهش   و اومد رونیب فکر از  مان ی نر  یخوردنا تکون   با

 یدد_....

 .... جانم: گفت و  زد یمحو لبخند

 ؟یبخشی م ....منو_ 

 .بخشمیم آره،_ 

 ؟ی بخشی م ؟ یواقعن : گفت یخوشحال با

 ..... یول بخشمتی م زم، ی عز  آره: گفت و دی بوس  شوی شونی پ 

 .شد  خم عقب به سرش که دی کش موهاشو

 : گفت وار زمزمه

  رو تو  مونم،ی نم منتظرت گهید  ،یبر  و ی بزار  گهی د  بار  کی  اگه

  که انگار  ،ینبود چوقتی ه که انگار  کنم،ی م پاک   می زندگ از

 ؟ یدی فهم....نداشتم  مانی نر  اسم به  یپسر

 .... یدد بود شده تنگ   برات  دلم......دمی فهم بله، _ 



  وان ی و  بغل تو خودشو و  گفت بغض  با شو جمله دوم قسمت

 .انداخت

  قربونت  بود  شده تنگ برات  دلم منم: گفت و د ی بوس محکم  سرشو

 .... برم

 شد؟ی چ خانم    اون....یدد: دی پرس  مانی نر بعد یکم

 ؟ ی گی م وی ک_ 

 ..... مامانت_ 
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 کرد؟یم شروع دی با  کجا از

 .... کرد فکر یکم و  دی کش یقی عم  نفس

  شم،ی پ اومد دوباره  مامان ،ی رفت  تو  نکهی ا  از بعد.... خب: وانی و

  ازش  یول نکردم، قبول خودش، سمت بکشونه منو خواستی م

  پدر و  پدرم یچجور که بگه دوباره کنه، فی تعر  دوباره خواستم

 ..... کردم ضبط صداشو..... کشته رو تو مادر و

 شد؟  یچ بعدش: دی پرس و  چسبوند وانی و  ی نه ی س به  شو گونه

  گهی همد با  و کردم صحبت  باهاش  رسول، عمو ش ی پ   رفتم: وانی و

  مال شرکت اون االنم کردن، ری دستگ  و مامان  س،یپل  اداره می رفت 

 .... ان  ی نو  و باربد  تو، من،



 ..... شد؟ی چ رادمهر: مان ی نر

 : گفت و دی خند

 ..... کنهی م یزندگ ا ی اسپان  تو  پسرش  دوست با و شده عاشق

 یزندگ راحت می تون ی م گهی د شده، تموم یچ همه پس:  مان ی نر

 ..... می کن 

  ه ی  با ی تقر .....اشا ی ک و باربد دن ی د می بر  دی با  یول درسته،: وانی و

 ... کردن ازدواج که ساله

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  انگشتش داخل که ی ا حلقه به و گرفت یآروم به  رو اشای ک دست

 . شد رهی خ بود،

 . بود ن ی هم روزش هر کار

  اشایک کی کوچ و دی سف دست شد،ی م داری ب خواب از که وقت هر

  ادآور ی  و زدی م چشمک بهش مدام که یا  حلقه به و گرفتیم رو

 . شدی م رهی خ بود،  ن ی ری ش خاطرات

  پسر  و عشقش  به باالخره که کردیم شکر  رو خدا روز هر

 ..... خودشه مال کمال و تمام  و دهی رس کوچولوش

 .بود ناراحت وانی و ی برا  یطرف از اما



  و تو  ازدواج  با یمشکل ستم،ی ن   ناراحت من "   گفت انقدر  وانی و

  یراض  باالخره که" خوامی م  رو شما یخوشحال من  ندارم، اشای ک

 .... کنه ازدواج اشا ی ک با شد

 . بود  ش ی زندگ روز  نی بهتر   روز اون

  قرمزشو یلبا و انداخت اشای ک انگشت به  رو  حلقه که یزمان 

 .... بود عمرش  ی  لحظه ن ی بهتر د،ی بوس

 . زد دلبرش  یشون ی پ  به  یآروم  ی بوسه و شد خم

 ؟ یش داری ب  یخوای نم.... دلم ز ی عز اشا، ی ک: باربد

 .کرد  باز خمارشو یچشما و دی کش یهوم

 ..... لهیتعط امروز : اشای ک

  باربد مخالف سمت سرشو و بست چشماشو حرفش، انی پا

 .... چرخوند
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 . رفت رونی ب  اتاق  از  و شد بلند تخت  یرو از

 . بخوره اشا ی ک کنار و تخت ی رو رو صبحونه   بود  گرفته می تصم

  مربا، و کره ی ها لقمه و یچا ی حاو ین یس کردن آماده از بعد

 . رفت اتاق سمت و گذاشت کنارشون  رو یرز گل شاخه

 . دی کش ن یی پا  رو پتو  و گذاشت تخت  یرو  رو ین ی س



 .... برات  اوردم یچ ن ی بب  اشا، ی ک: باربد

 .کرد نگاه  ین ی س  به  و دی مال چشمشو کی 

 باربد؟  یکن ی م نکارارو یا  چرا: اشای ک

ت چون: باربد  .... دارم دوس 

 : گفت خنده با

  شرتتو  رفته  ادتی  که یشد غرق  من داشتن  دوست تو  یانقدر

 .... یبپوش

  و  انداخت باربد یبرزخ  ی  افهی ق و برهنه  تنه   نییپا  به  ینگاه

 . کرد دا ی پ  شدت ش خنده

 .رفت اشا ی ک به  ی ا غره چشم و  دی پوش  رشوی ز لباس 

  خوردن به کرد شروع و  نداد یت یاهم اشای ک عوض در

 .... صبحونه 

  یکن ی م کارشونی چ ،ین ی س  تو  زارمی م رز  گل بار  هر من: باربد

 اشا؟ ی ک

 .... دارم ی م نگهشون معلومه، خب: اشای ک

  نگاش هست، کشو داخل دفتر ه ی : گفت و کرد اشاره ز ی م به

 .... کن

 .برداشت  رو دفتر و  کرد باز رو کشو

 .... دی د شدی م صفحه  هر تو  رو رز گل ی ها گلبرگ

 . دادی م بودنشون  یمی قد از نشون  که بودن  شده خشک ها یبعض 

 ؟ ی نوشت  توش یچ بودم، دهی ند  و  دفتر نیا: باربد



  د ی نبا ه، ی شخص  زی چ  هی : گفت  و گرفت دستش  از  رو دفتر عجله  با

 . ش ی بخون 

  به  تپلش  و د ی سف یها رون  و بود  رفته کنار  پاهاش ی رو از  پتو

 . زدی م چشمک باربد

 . گفت یبلند آخ اشای ک که گرفت رونش  از یگاز و شد خم

  دلم وان، ی و  شیپ   می بر  پاشو اصال .... باربد نکن   تمیاذ ییییآ : اشای ک

 . شده تنگ   براش

 ..... خورمی م قهوه وان ی ل  هی  منم یبش آماده تو  تا   باشه، باشه : باربد

 

 

 208_پارت#

 

  اشا ی ک به  رو و  دی پوش  نی ج شلوار و شرتی ت قهوه، خوردن از بعد

 ؟یشد آماده: گفت

 .... می بر  آره، : اشای ک

 . شدن ن ی ماش سوار  و رفتن  رونی ب   خونه از

  لذت ازش اشای ک و شدیم پخش ن ی ماش ضبط   از یمی مال کی موز

 . بردی م

 شد ادهیپ   نی ماش از  زود اشای ک  دن، ی رس وانی و ی  خونه  به که یوقت 

 .داد فشار رو  وانی و ی  خونه زنگ و



  یط رو  ها پله  باربد و  اشا ی ک و شد باز   در هی ثان  چند از بعد

 .....  کردن

 

 .موند منتظر  و زد در به  ی ا تقه  اشای ک

  دلم: گفت و انداخت  وانی و بغل  تو خودشو شد، باز  در که یوقت 

 .... رمردی پ بود  شده تنگ برات

 .... داداش؟  زن  یخورد سالمتو: وانی و

 .داد هل عقب به  رو وانی و و  دی کش حرص از یغی ج اشای ک

 ..... باشه  شعوری ب   تونهی م چقدر آدم  آخه: اشای ک

  داداشم زن   حال هر به یکن  قبولش دی با  و قته ی حق  نی ا : وانی و

 باربد؟   نه مگه ،یشد

 :گفت و کرد زمزمه یش ی ا اشا ی ک داد، تکون  سرشو که یوقت 

 ..... نباش چشمم جلو  نی گمش ن،ی هم ن ی ع  دوتون هر

  به  چشمش که یزمان  موند نصفه   بزنه خواستی م که یحرف

 .  افتاد مان ی نر

 !..... مان؟ی نر: کرد زمزمه زده بهت

 در وجودشو خشم بعد یول کرد تعجب د،ی د رو  مانی نر  که باربد

 . رفت مانی نر سمت و گرفت بر

 :دیغر  و زد صورتش   به یمحکم یلی س

 ؟ یبرگشت  یچ واسه

 :  داد ادامه  و زد صورتش  سمت اون  به  یلی س



  ؟ یبد عذابش   دوباره یخوا ی م ؟ یکن  ناراحت  و وان ی و یاومد

 آرههه؟

 .... باربد  کن بس : گفت و دی کش عقب  رو باربد وان، ی و

  بهت همه نیا ،یدی کش عذاب سال دو  نی ا  تو  کنم؟ بس  چرا: باربد

  دوباره برگرده  بازم  اگه رفته که یاون   گفتم کن، فراموشش گفتم

  نا یا وان ی و  کرد، ترک رو تو مامان یکارا بخاطر  کنه، ی م ترکت

 نبود؟  بس   یخت ی ر  اشک همه اون ادته؟ی  رو

  فراموش من  باربد، س  گذشته مال نای ا : گفت و دی کش یپوف

 .... کردم

 : گفت و زد وان ی و یشونی پ به  ی ا ضربه   اشاره انگشت با

  خنگ انقدر  ش، ی بخشی م بازم کنه  ترکت دوباره اگه گه،ی د یاحمق

 ... وانی و نباش 

  رو تو اشا ی ک اگه  ؟یکن ی م کاریچ یباش  من یجا خودت تو : وانی و

 ش؟ ی بخشی نم شتی پ   برگرده سال دو بعد  و کنه ترک

 ..... بخشمی نم  نه:  دی کش اد ی فر فکر بدون

 ..... کردن نگاه  اشای ک  به همزمان مان ی نر  و  وانی و

 .... شناختنی م خوب رو بچه  اون

 .... برپاست  ییغوغا دلش تو  االن دونستن ی م

 ..... کرد نگاه ش ی اشک  یها چشم و اشایک به  باربد

  از  و نکرد یتوجه  اشای ک  که بگه ی زی چ خواست یمون ی پش  با

 . رفت رونی ب خونه
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  و اومد  حرف به  بود، کرده سکوت مدت ن ی ا  تمام که مان ی نر

 :گفت

  بودم، مون ی پش کردم ترک  رو وانی و نکه یا از  بودم، مون ی پش من

  اگه  گفتمی م خودم با  نداشتم،  جرئتشو برگردم،  تونستمینم یول

  باشه نداشته  دوسم گهی د اگه  ؟یچ باشه کرده فراموش منو وانی و

 ؟یچ

  کرد،ینم دا ی پ  منو رسول عمو اگه:  داد ادامه و  زد یپوزخند

  شی پ اومدنم از نگذشته  روز ه ی ......نجای ا  امیب  تونستم ینم احتماال

  عذاب هنوزم یول دهی بخش  منو دونم ی م نکهی ا  با و  وانی و

  و کنم جبران وانی و یبرا و  سال دو نی ا  نتونم  دی شا....کشمی م

 .... دهی م عذابم موضوع نی هم

 : گفت و  کرد اشاره خونه  یورود به

  حق و ی بود یعصبان  من دست از  تو  اشا،ی ک دنبال برو  االنم

 .... یکن  ناراحت  اونو که ینداشت 

  بعدا.... متاسفم: گفت و  انداخت مان ی نر  به  ینگاه  باربد

 ..... نمتون یب ی م

 .رفت رون ی ب خونه از  و زد وان ی و  ی شونه  به یدست 

 . داد ه ی تک  مبل به و نشست  نی زم ی رو مان ی نر  رفتنش، از بعد

  ه ی گر به  کرد شروع صدا ی ب   و گذاشت هاش زانو  یرو سرشو

 .کردن



 . کنه ی م  هی گر داره که بفهمه هاش  شونه لرزش  از  تونستی م

 ؟ یکن یم هی گر  چرا: گفت و نشست  کنارش

 ؟ یدی بخش...منو  تو.... تو:  مان ی نر

 .... دمتی بخش آره، : وانی و

  نگاه چشمات تو  تونمینم...تونمی نم... من: گفت و کرد یهق هق

 ..... کنم

 چرا؟ : زد کنار  صورتش   ی رو از موهاشو و  زد یز ی ر لبخند

 .... کشمیم خجالت....دونمی نم :...مان ی نر

  کنار  می خوا ی م اگه کن، فراموش رو گذشته اتفاقات مان ی نر : وانی و

  دو اون  به  خوادی نم  دلم من کنار،  می بزار  رو  گذشته دی با می باش هم

 ؟یچ تو  کنم، فکر سال

 ... خوامی نم  منم: گفت و  دی کش باال دماغشو

  بغلش  محکم و  دی خند وان ی و که  کرد باز  بغل ی  نشونه  به دستاشو

 .کرد

 : گفت و زد موهاش  به  یا بوسه

  دن یی بو  دنت، ی بوس کردنت، بغل  واسه بود، شده تنگ   برات دلم

  واسه دلم زدنات،  غر کردنات، قهر ات،یباز  لوس تنت، عطر

 . بود شده تنگ  تی چ همه

 . بود شده تنگ   برات دلم منم: گفت و برد گردنش داخل سرشو

 . موندن حالت همون  تو قهی دق چند

 . کنن خراب رو  نیری ش یفضا  نیا خواستنینم چکدومشونی ه
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 . رفت اتاق  سمت و انداخت خونه  کی تار  ی فضا به  ینگاه

  ر ی ت   قلبش د،ی د پتو   ری ز رو اشای ک ی شده مچاله جسم که یوقت 

 .دی کش

 کرده ناراحت رو  اشای ک و  ره ی بگ زبونشو ی جلو نتونست بازم

 . بود

 . نداد بهش  رو  اجازه ن ی ا اشایک که بکشه  نییپا  رو  پتو خواست

  خواستم ی نم من .....خوامی م معذرت....زم ی عز اشا، ی ک: باربد

 . کنم  ناراحتت

  و دی کش ن یی پا   رو پتو  زور  با باربد شد، بلند  که ش ه ی گر یصدا

 .د ی د رو  اشای ک اشک  از س ی خ صورت

 ..... اشا ی ک نکن   هی گر: باربد

  لب  و دی کش عقب صورتشو  اشای ک که کنه  پاک اشکاشو خواست

 .... نزن  دست بهم.. بهم: زد

 . نشوند  پاهاش  یرو رو  اشای ک و کرد اخم

 . دی بوس شوی شونی پ   و زد کنار موهاشو

 هوم؟  ؟یببخش  کنم کار ی چ: باربد

 ؟یگفت  دل  ته  از: دی پرس  سوالش به توجه  بدون



 رو؟  یچ: باربد

 ؟ یبخشی نم  منو برگردم  دوباره و  کنم ولت اگه : اشای ک

  چرا تو  دی پر  دهنم از  یزی چ  هی   اشا،ی ک بودم  یعصبان  من: باربد

 ؟یگرفت  یجد

  منو ....بده... جوابمو: گفت  هی گر با  و  زد ش  نهیس به یمشت 

 ؟ یبخشی نم

 . نگفت یزی چ

 ببخشه؟  اونو تونهی م  بده، انجام نکاروی ا  اشای ک اگه

 ؟ یدی نم جواب  چرا: اشای ک

 : گفت و  کرد نگاهش

  ناراحتت  که متاسفم بودم، یعصبان لحظه  اون  من،....دمی بخشی م

 .کردم

  گم ی م داداشام به... یکن تمیاذ گه ی د بار  ه ی  اگه... اگه : اشای ک

 .... بزننت 

 ..... گمی م بابام  به  اصن: داد ادامه اشا ی ک که شد گرد باربد یچشما

 .  دی بوس محکم شو گونه  و دی خند

 رسول  عمو راجب یول بزنن،  منو کننی م غلط  داداشات: باربد

 . بگم  ی زی چ تونمی نم

 .... ش با یخوب   داماد نی آفر:  گفت و  دی خند ز ی ر زی ر

 . شد شتری ب  اشای ک ی  خنده که کرد نگاهش چپ چپ

 ؟ یدی بخش  منو: گفت و دی بوس  شوی شونی پ 



 ....ها  نشه تکرار   گهید اوهوم،: اشای ک

 .... دادنش  قلقلک  به کرد شروع و گرفت ش  گونه  از یگاز

  یداداشا و  بابات به  یریم هان؟  شهی م یچ بشه  تکرار: باربد

 ؟ یگی م  ت وونهی د

 : داد جوابشو دی خندیم که همونطور

 زههههی ری م  االن  ی وا.....گمی م آره ....آره ....یآ

 . د یی دو یبهداشت   سی سرو سمت و  زد کنار رو باربد زور  با
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  یلیخ: گفت و انداخت باربد  آغوش تو خودشو برگشت که یوقت 

 .... م خسته

 . که ی نکرد ی خاص  کار: باربد

  خوامی م م، خسته االنم دم،یخند یکل یداد قلقلکم  رم،ی نخ:  اشای ک

 . بخوابم

 .خوابوند تخت ی رو رو اشا ی ک و دی خند

 : گفت و دی کش باال ش  نهیس تا رو  پتو

  دارتی ب  شد آماده شام وقت  هر رسم،ی م کارام به  منم بخواب،  تو

 . کنمی م



 ..... بست چشماشو یآروم به  و گفت ی ا باشه

 ... برداشت قدم کارش اتاق سمت و رفت رون ی ب   اتاق از

 .کردیم ی زی ر  برنامه  بود گهی د روز دو  که اشای ک تولد  ی برا  دی با

  کنه هماهنگ باهاشون  و بزنه زنگ دی فرش و ا ی عرش  به د ی با اول

 . ندن  لو اشا ی ک شیپ   رو ی زی چ تا

  و ها راز  تمام  و خورنی م  رو  اشای ک مظلوم ظاهر گول شهی هم

 . کننی م  برمال ششی پ رو  قی حقا

 . گرفت  تماس  ای عرش  با و برداشت شوی گوش

 .... الو_ 

 دوماد؟  هی چ_ 

 .... دوماد نگو بهم گفتم  بار صد_ 

 .... یکرد ازدواج داداشم با خب_ 

  ازت اشائه، ی ک تولد  گهید روز  دو ای عرش  ال،ی خی ب رو  نایا_ 

  نوی هم هم دی فرش به  نزن، یحرف چ ی ه شش ی پ   کنمی م خواهش

 ..... بگو

 ؟ یر ی بگ  جشن یخوای م_ 

  م،ی ری گ ی م کی کوچ جشن ه ی  خودمون ی خونه  تو  آره،_ 

 برگشته؟  مانی نر  ی دار خبر.....یراست 

 خوبه؟  حالش  وان ی و  ؟یگی م یجد_ 

  رفته رسول بابا  انگار  بود، اونجا هم مان ی نر  دنش،ی د رفتم آره،_ 

 .... دنبالش بوده



  ف ی رد من  و ک ی ک یخوای م گم، ی نم  یز ی چ من خب ب،ی عج چه_ 

 کنم؟

 . فرستمی م  برات مدلشو و  طرح ست،ی ن   یزحمت  اگه آره_ 

 .فعال زنم،ی م حرف باهات  بعدا  باشه،_ 

 .گذاشت زی م یرو رو یگوش و کرد یخداحافظ

 .... شد حل نیا: باربد

  ادمی  رو  نای ا : گفت و دی کش یآه افتاد، ها  پرونده  به  که نگاهش

 .... رفت

 ..... کردن یبررس  به کرد شروع و برداشت  رو پرونده ن ی اول
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  یتوجه و داشتی برم قدم مشخص ری مس ک ی  تو  یکالفگ با ان ی نو

 . نداشت بود، شده رهی خ بهش  ینگران   با که دی فرش به

 . باشه اورده مانی نر  سر ییبال  رسول که دی ترسی م

  داد جواب ک ی  تنها  کجاست، مان ی نر  دی پرس  ازش که یوقت 

 " وانی و ش ی پ بردمش"



 ؟ یچ گفتی م دروغ بهش  عموش اگه

 باشه؟  برده  ییجا رو  مانی نر  نکنه 

 . نداره  امکان نه  نه

 . ستی ن یآدم نی همچ عموش

 : کرد نگاهش و برداشت  رفتن  راه از دست د،ی فرش یصدا  با

 ؟ ینگران   انقد چرا  شده،ی چ بگو ؟ی ن ی بش  شهی م ان ی نو

 ..... برگشته  مان ی نر:  ان ی نو

 برگشته؟  ؟یچ: کرد زمزمه زده بهت

 :نشست دی فرش کنار  و  داد تکون سرشو

  وانی و ش ی پ   رو مان ی نر که  گفت رسول عمو ترسم،یم یول آره،

 ..... نگرانم  کمی   من یول برده،

 ؟یچ ی برا: دی فرش

 گفته؟  دروغ بهم رسول عمو  نظرت  به:  ان ی نو

 : گفت و دی خند متعجب

  بابام راجب یفکر نی همچ چرا  ؟یگیم یجد یدار تو  ان ی نو

  یکار بازم  باشه یعصبان   مانی نر  از چقدرم هر اون  ؟ یکن ی م

 . کنهی نم  باهاش

 . دی کش یقی عم  نفس   و داد ه ی تک  ش شونه  به سرشو

 .... داشتم ی فکر نی همچ که متاسفم ، یگی م درست: ان ی نو



  تو  نه کنم، ی م  پوستشو نمش،یبب  بزار   یول نداره،  یاشکال: دی فرش

  یچجور باربد،  و اشای ک یعروس  تو  نه  بود،  تو  و من یعروس

 کنه؟  جبران خوادی م

 : گفت و چرخوند کاسه تو چشم

 اونموقع  نه،  ای   رونی ب  ادی م  سالم وانی و دست ر ی ز از  نمی بب  بزار

 ..... تو  و من  ی برا  کنه کار ی چ که  رمی گیم می تصم
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 :گفت و کرد فکر یکم دی فرش

  گفته بهم ایعرش ها، کمهی کوچ داداش  تولد  گهید روز دو یراست 

 . رهی بگ جشن براش خوادی م  باربد  م،ی نگ  بهش  یزی چ

 م؟ ی بد انجام ما  رو خونه  نی تزئ  یکارا : ان ی نو

 . م ی دی م انجام کرد قبول اگه  گم،ی م باربد   به: دی فرش

  به:  زد یشخندی ن و چرخوند خودش سمت رو دی فرش صورت

 ؟ یبرس من به  ستی ن وقتش  نظرت

 کنم؟  کاریچ هان؟: دی فرش

 .زد  مه ی خ روش و  خوابوندش مبل یرو

 . دی بوس محکم لباشو و کرد قفل سرش  یباال دستاشو

 آخه؟  نکاراستی ا  وقت االن: دی فرش



 .... کنم بوست یزاری نم تولد بعد تا  وگرنه  گه، ی د آره:  ان ی نو

 .زد  باال لباسشو و د ی بوس لباشو دوباره

 . زد ش  نهیس نوک  به یمک و  دی کش شکمش ی رو زبونشو

 .... ان ی نو امممم: دی فرش

  ن یی پا   رشوی ز لباس  و شلوار و گرفت ش نه ی س از یمحکم گاز

 .دی کش

 . زد دندوناش  یجا  به ی مک و گرفت رونش از یگاز

  وارد رو ها اون  و کرد س ی خ دهنش  آب با  انگشتشو   تا دو

 . کرد عدش*م

  لذت صداش  دنی شن از  انی نو  و  بود شده بلند دی فرش ی  ناله و آخ

 . بردی م

 . دی مال دی فرش عد*م به   و دی کش رون ی ب شلوارش  از  لتشو*آ

 .... گهههی د تو نش*بک  مگه؟ ی دار مرض اووفففف: دی فرش

 .کرد استفاده دی فرش یحواس یب  از  و دی خند

  ی  دسته به  سرشو و دی کش یداد  دی فرش که کرد واردش  کضربی 

 . دی کوب  مبل

 .کردیم ناله   لذت و درد از دی فرش و  زدی م ضربه   داخلش وقفه یب 

 . دی کش رون ی ب  تشو*آل و  دی رس اوج به  ی بلند  ی  ناله  با

 . کرد پمپ و گرفت دست تو  رو دی فرش متورم  عضو

 . شد یخال دستاش  تو  دی کش که یآه با  قه ی دق چند از بعد



 .... یشوری م منو ....خودت: دی فرش

 . کرد بلندش و انداخت کمرش و زانو  ری ز دست و دی خند

:  گفت و زد ش ی نی ب به  یا بوسه رفت،ی م حمام سمت که همونطور

 ؟ یندار  یا  گهی د امر

  تا   کن بغل محکم منو خواب موقع بعدشم کن،  تنم لباس: دی فرش

 . ببره خوابم

 ...... رفت حمام داخل و کرد زمزمه یچشم به  یا
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  دار ی ب   رسول می ن یبب  می بر : گفت و کرد نوازش   رو لئو نرم یموها

 ..... نه  ای  شده

 . کرد باز رو رنگ  یمشک در و رفت دوم ی  طبقه

  و  دی کش یپوف افتاد، خواب  در غرق رسول   به  نگاهش  که یوقت 

 ..... نشده داریب   هنوز لئو؟ ین یب یم: گفت لئو   به رو

 : زد صداش   و شد خم صورتش یرو



  رو چاره ی ب   مان  ی نر ....ها ظهره لنگ ...شو داری ب رسول....رسول

  جشن خوامی م پاشو.... وان ی و ش یپ   شی برد  می مستق  رانی ا یاورد که

 ....  براش   رمی بگ

 . کرد باز خوابشو از خمار یچشما و دی کش یهوم

 : گفت و  زد یلبخند

  ی  لحظه ن ی بهتر  نمیب یم رو تو و  کنمیم باز چشمامو که  لحظه اون

 .... مهی زندگ

  رسول یول بکشه عقب خودشو خواست و چرخوند کاسه تو چشم

 . نداد  رو اجازه  نی ا

 .دی کش خودش ی رو اونو و گرفت رو طاها کمر

 رسول؟ یکن ی م کار ی چ ی دار: طاها

 : گفت و  دی بوس رو  طاها ی لبا

 .... ازت رمی گی م صبحمو اول  ی بوسه  دارم ست؟ی ن  معلوم

  صبح اول  ی بوسه  نی ا  تازشم رسول، ییپررو  ی لی خ: طاها

 .... ظهره  لنگ ی بوسه  ست،ی ن 

 . دی مال  طاها ی ن ی ب به  شوی نی ب و دی خند

 .... کنم واگذار رو لئو خوامی م: گفت  و افتاد  لئو به  نگاهش

  ازش  می تون ی نم  تو  و من: داد ادامه و شد گرد طاها یچشما

 ..... می کن  مراقبت

 دست لئو  به  یدار جرئت: گفت و  دی چک چشمش از یاشک

 .... بزن



 ! طاها؟  عع: رسول

 .... لئو  م ی بر ا ی ب: گفت  لئو به  رو و  رفت نیی پا تخت از

 ..... گذاشت تنها  رو رسول و رفت رون ی ب   اتاق از

 : گفت وار زمزمه و  زد سرش  به ی ا ضربه  دست کف  با

  چرا حساسه لئو رو یدون ی م  ی وقت  آخه ؟یکرد یغلط چه رسول

 هوففف! ؟یکن ی م تش ی اذ
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  آشپزخونه  سمت و رفت رونیب  اتاق  از  صورتش شستن  از بعد

 .برداشت قدم

 کرد،یم نوازش  موهاشو و  بود  نشسته  لئو  کنار که طاها دن ی د با

 . ستادی ا سرش  پشت و  زد یلبخند

 . کردمی م یشوخ داشتم نگفتم، یجد من  زم،ی عز  دی ببخش: رسول

 :گفت و دوخت رسول به  شوی اشک یچشما

  باز  دارم، دوست رو  لئو  چقد که یدون ی م یکس هر از  بهتر تو

  غذا لئو   به  زارمی نم  گهی د اصال   ؟یزن ی م بهم رو  حرفا نی ا  یای م

 .... یبد

 .زد طاها ی  گونه به  یا بوسه  و دی خند



  هم لئو زنم،ی نم رو حرفا اون گهید زم،ی عز  دی ببخش: رسول

 لئو؟  نه  مگه کردم،ی م یشوخ داشتم دونهی م

 .... داد تکون دمشو و کرد یپارس

 .... بده صبحونه   من به  می بر  ا ی ب   حاال ؟یدی د: رسول

  آب ببرم   رو لئو  خوامی م بخور، برو  خودت ،یست ی ن که بچه:  طاها

 .... یباز

 . شد بلند  و دی خند طاها  که کرد نگاهش   عجز با رسول

 : گفت و کرد مرتب انگشتاش  با  رو  رسول بلند یموها

 .... ی کن  شرک ی  گربه مثل افتویق خوادی نم برمش، ی م بعدا

 .... می شی م  تنها  که تو  و من: رسول

  لباشو  ا ی   رهی بگ آغوش  در رو  طاها خواستیم که ییها یزمان 

  ک ی نزد طاها  به رسول زاشتی نم  و کردیم مداخله لئو ببوسه،

 .... بشه

  ک ی نزد بهم  زارهی نم باهامه، جا همه لئو  بعد  به  نیا از : طاها

 .... یش

 ..... نه  ای   بندازه  فاصله نمون ی ب تونه ی م امشب  نمی بب: رسول

  خوام،ی نم  صبحونه  اصال: داد  ادامه و چسبوند  خودش به  رو طاها

 .... خوامی م  رو تو

 . زد طاها یلبا  به  یمحکم ی بوسه حرفش انی پا
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 . اومد  رونی ب آغوشش از  و رفت رسول به  یا غره چشم

  ای زود ن ی ا  به  من: گفت رفت،ی م آشپزخونه سمت که همونطور

 .... شمی نم خر

 طاهااااا : رسول

 . انداخت یصندل یرو خودشو و  زد صداش  گونه التماس 

 . رفت خچالی  سمت  و گذاشت ز ی م یرو رو  یچا وان ی ل

  نق  قهی دق به  دم ها بچه ن ی ع  رسول، بکش خجالت کمی :  طاها

 .... یزن ی م

  و دی کش دستشو رسول که گذاشت زی م ی رو رو عسل و کره

 هوم؟  ندارم؟  دل من مگه: گفت

 . دی کش رسول ی گونه  به  ی دست  و نشست پاهاش  یرو

 کردم، بوست خب: گفت  و زد  لباش به  یسبک ی بوسه  ییهوی 

 . بخور  صبحونه االن

 .کرد ی ن یب   شی پ کاراتو  شه ی نم طاها: رسول

 . شد بلند  پاهاش  یرو از  و دی خند

  بود، دستش  دور که ییمو کش  با  موهاشو و  ستادی ا رسول پشت

 .... بست

 ؟ یکرد کوتاه موهاتو یبگ  من به  نکهی ا  بدون  باز:  طاها

 . بگم بهت رفت ادمی : رسول



 . کرد ترک رو آشپزخونه و  داد تکون  تاسف  به یسر

:  گفت ی بلند  یصدا  با و کرد  وصل لئو   ی قالده به رو  ری زنج

 ...... یرو ادهی پ برم ی م رو  لئو من رسول

  امروز ر،ی بگ   پفک  و پسیچ یتونست  اگه  باش، مراقب: رسول

 ..... نجا ی ا  ادی ب خوادی م اشای ک

 ..... کرد ترک  رو خونه  لئو با همراه و گفت ی ا باشه
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 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  آماده اگه:  گفت مانی نر  به رو  و انداخت خودش به  ینگاه  نهیآ از

 .... می بر ،یشد

 . نگرانم  کمی فقط....م آماده: مان ی نر

 ؟ یچ یبرا: وانی و

  ین یماش سوار ها، پله  کردن ی ط از بعد  و رفتن  رونی ب   خونه از

 .... شدن بود، نگ ی پارک داخل که

 ..... ترسمی م رسول  عمو العمل عکس از : مان ی نر

 : گفت و  زد یپوزخند



 . بزنه دست بهت رسول عمو  زارهی نم  طاها نباش،  نگران 

 همن؟ با   اونا: مان ی نر

 .... کردن ازدواج آره، : وانی و

  کالم،ی ب   یآهنگا دن ی شن  با  و  کرد روشن  رو ن ی ماش ضبط مان ی نر

  گوش کالمی ب آهنگ چوقتی ه: د ی پر  باال تعجب  از هاش  ابرو

 .  یدادی نم

 . بشن عوض آدما  شهی م باعث طیشرا: وانی و

  افتاده،  نشونیب  که  یاتفاقات  به  می مستق  ری غ  وانی و کرد فکر مان ی نر

 .کرده اشاره

 .... متاسفم: گفت و چرخوند وان ی و مخالف سمت سرشو

 شده؟ ی چ مگه چرا؟ : وانی و

 .... دادم عذابت  و نبودم  که یسال دو  نی ا  بخاطر:  مان ی نر

 . می کن  فراموشش بهتره  س،  گذشته مال اون : وانی و

 : گفت و  کرد پارک رسول ی  خونه  از جلوتر  یکم رو نی ماش

  ییبال  هی   طاها چشم از دور ممکنه  رسول عمو کن، جمع حواستو

 .... ارهی ب  سرت

 .... داد تکون   یسر و دی خند

  اومد  استقبالشون به یخوشحال  با طاها  رفتن، خونه داخل که یوقت 

 . ها بچه  نی اومد  خوش: گفت و

  نمتی بی م دوباره که خوشحالم: داد ادامه و کرد نگاه  مان ی نر  به

 . مان ی نر



  نامحسوس و گرفت طاها  از نگاهشو مان ی نر  رسول، اومدن با

 . شد می قا وان ی و پشت

 .... نی اومد خوش: رسول

  نفره  تک  مبل یرو و گفت  کوتاه ی جمله ک ی  تنها  معمول طبق

 .نشست

  ی وقت  یول بگه  یزی چ خواست و  رفت بهش ی ا غره چشم طاها

 .... دی ماس دهنش  تو  حرف د،ی پر  سمتش  لئو
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 ..... نمی بب  اونور  برو  بد  پسر: گفت و زد  کنار رو  لئو

  طنتاشیش: کرد نوازش  رو لئو یموها و شد خم خنده با   وانی و

 .... شده شتر ی ب 

 ره؟ ی گی نم  گاز: دیپرس  و انداخت لئو   به ینگاه مان ی نر

 .... نباش  نگران   نه:  طاها

 . کرد لمس رو  لئو سر یآروم به  و  زد زانو

 .... مانی نر  صورت  زدن سیل  به  کرد شروع و کرد یپارس  لئو

 .... س  بامزه: شد بلند   و دی کش عقب سرشو خنده با

 . ن ی نی بش  نیای ب گه، ی د بسه: رسول



  کم ی  لئو   به  نسبت: گفت مانی نر  و  وانی و به  رو  و دی گز لبشو  طاها

 .... نیری نگ  دل به شده، حساس

 .نشست نفره دو مبل یرو و  دی خند آروم  وانی و

  یتونست   وانی و: دی پرس و اومد حرف  به  قهی دق چند از بعد رسول

 ش؟ ی ببخش

 .کرد فکر یکم

 . بود دلخور مانی نر  از یکم فقط ،یکم دلش  ته

 ! بزاره  کنار رو ی دلخور نی ا  تونستیم حتما اما

  رو  مانی نر  هنوز  شما انگار  یول دم،ی بخش  آره: وانی و

 .... ن ی دی نبخش

 .... نه که معلومه: رسول

  بهش  ی ا غره چشم و گرفت رسول یبازو  از  یشگون ی ن طاها

 .رفت

 ... شاز ناراحتم   کمی   یعن ی ....اهم: رسول

 زم؟ ی عز نه  مگه کنه، یم فراموش زود رسول: طاها

  لی م مطابق اگه دی فهم رسول که کرد تلفظ   یجور رو " زمی عز"

 ..... بخوابه  مبل  یرو  دی با امشب  نکنه عمل طاها

 . کنمی م فراموش زود وی چ همه شدم ر ی پ   البته،: رسول

 .نگفت ی زی چ و  زد یزور لبخند  طاها

 : گفت و شد ره ی خ مانی نر  به رسول



  ان ی نو  و باربد   به شرکت، یر ی م یقبل ساعت همون سر فردا، از

 ... دارن از ی ن   کمک به ها  بچه ادهی ز  کارا کن، کمک دی فرش و
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 ..... شرکت رمی م فردا از چشم: گفت و داد تکون  یسر

 . ن یی پا بره بگو   لئو به  طاها.....خوبه: رسول

 : گفت و  زد یشخندی ن 

 . کنهی نم  تی اذ که رو  تو  نشسته،  من  کنار زم؟ ی عز چرا

  زود لئو،  رون ی ب برو : گفت لئو به  رو  و شد بلند یکالفگ با رسول

 .... باش

 . دی پر  نییپا  مبل ی رو از  لئو  که گرفت نشونه  در سمت به دستشو

  دندون  به  رو طاها  لباس ی  گوشه رسول، انتظار خالف بر

 . دی کش خودش سمت به  اونو و گرفت

 ام؟ی ب باهات  منم ی خوای م: گفت و  ستادی ا

  اط، ی ح تو  برمیم رو لئو  من: گفت مان ی نر  و وان ی و  به  رو و دی خند

 . ها بچه  دی باش راحت

 خودشو رسول کردن، ترک  رو خونه  لئو و طاها  نکه ی ا  از بعد

 : گفت و انداخت مبل یرو



  شهی م  ینجوری ا  دونستمی م اگه  دم؟ی خر و  سگ نیا چرا من

 .... دمشی خری نم چوقتی ه

 . بگو  طاها  یجلو نوی هم یتون ی م  اگه رسول عمو: وانی و

 یعذرخواه  لئو از  کنهی م  وادار  منو تونم،ینم متاسفانه : رسول

 .کنم

  چرا: دی دزد طاها  از نگاهشو  و  دی گز لبشو طاها، یصدا  دنی شن با

 ؟ یکن  یعذرخواه لئو  از  کنم وادارت دی با

 افتاده یاتفاق:  کرد نگاه نفرشون سه هر به  و کرد زی ر چشماشو

 ندارم؟   خبر ازش من که

  از  مونهی پش  که گفته رسول  عمو منتها جان، طاها  نه : وانی و

 .... لئو  دنی خر

 :گفت  و  زد یلبخند هی ثان چند از  بعد طاها

  راجب می خوای م امشب واقع در م، ی بزن  حرف  راجبش بعدا می تونی م

 . می کن صحبت  نفر دو شما

 .... ازدواجتون  مورد در: داد ادامه و نشست رسول کنار  دوباره
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 ازدواج؟ : گفت اخم با   وانی و

 ن؟ ی کن  ازدواج ن ی خوای نم  شما مگه آره، : طاها



 هم حرف  راجبش یحت  ما برگشته، تازه  مان ی نر  جان طاها : وانی و

 .. می نزد

  که داد تکون   دیی تا  ی  نشونه به  ی سر مانی نر  حرفش، دنبال به

 ن؟ ی کن  ازدواج خوادی م  دلتون اصال شما خب،: گفت رسول

 .... االن   یبرا  نه  یول....آره خب: وانی و

  ما به  ن ی دی رس جهی نت  به وقت هر شد، مشخص پس خب: رسول

 . نیبد خبر

  گهی د ما : شد بلند مان، ی نر دست گرفتن  از بعد  و گفت ی ا باشه

 .... رسول عمو  می بر

 ... ن ی بمون گه ی د کمی ن، ی اومد تازه:  طاها

 ..... رفتن در سمت و کردن مخالفت مان ی نر  و  وانی و

 رسول که  برگردوند خونه به  رو لئو  طاها  رفتنشون، از بعد

 .... طاها  بمونه  اطی ح تو  بزار  خونه؟  تو  ش ی اورد باز : گفت

 ... شهیم سردش پسرم سرده، رون ی ب :  طاها

 . رفت باال ها پله   از و دی کش یپوف

 . شد اتاق   وارد و رفت دنبالش  به

 ؟یشی م ناراحت چرا خب زم؟ ی عز  رسول؟: طاها

  بهش  نکهی ا  بدون رسول اما  گفت خنده با شو جمله آخر قسمت

  تخت ی رو ر،ی ز  لباس کی  با تنها و  دراورد لباسشو کنه، توجه

 .دی کش دراز

 ؟یکرد قهر....رسول؟: طاها



 .... بخوابم خوامی م هاست، بچه مال قهر: رسول

 . دراورد هاشو لباس   هم خودش و چرخوند کاسه تو چشم

  به خودشو و دی کش دراز  تخت یرو  برق،  دی کل فشردن از بعد

 .چسبوند رسول

  یخوای م یجد یجد: گفت و زد گوشش ی  الله به  یا بوسه

 ؟ یبخواب 

 . بخوابم خوامی م....بله  نداره، اشکال نظرت  از اگه: رسول
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 .بست چشماشو و  دی خواب  طاها به  پشت  و پهلو  به

 .گذاشت ش  نهیس یرو دستشو و د ی چسب  بهش  پشت از  اما طاها

 .... طاها  بخوابم خوامی م: رسول

 . کرد لمس  ری ز  لباس یرو  از تشو *آل و  دی کش نیی پا دستشو

 ؟ یبخواب   تر ر ی د کوچولو ه ی  شهی نم:  طاها

 .... برد  رشی ز  لباس ی تو  دستشو بعد یکم و  دی مال تشو*آل

 ..... طاها: رسول

 . بکشه  دراز تخت ی رو پشت به  تا  کرد وادارش

 .... زد سرش  به یمک  و دی کش رون ی ب ریز لباس  از تشو*آل



 ؟یبخواب   یخوای م بازم ؟یچ االن  اممم: طاها

  هر: برد  تش*آل سمت سرشو و انداخت  چنگ طاها  یموها به

 .... توله  خوابمی م شد تموم کارمون وقت

 ..... داد ادامه  کارش به  و دی خند

  رو طاها یموها و داد دست  از  طاقتشو رسول قه، ی دق چند از بعد

 . دی کش باال  سمت به

 ... موهامو نکش:  گفت و کرد درد از  یا  ناله

 .گرفت گردنش  از یگاز و دی کش خودش سمت به  رو طاها

 .... دی مک  شو نهیس نوک و  زد دندوناش ی جا به  یا بوسه

 .... کردیم نوازش رو رسول گوش لذتش  سر از  ی  ناله و آه

 .... زد بهش  یلی س و  دی کش باسنش یرو دستشو

 . انداخت چنگ رسول گردن به  و  دی پر  رونی ب   دهنش از یآخ

 ..... زد بهشون  یمک و چسبوند  طاها ی لبا به  لباشو

 .... کرد باز موهاشو کش و گرفت رسول ی لبا از یگاز

 ..... رسول کن تمومش: گفت و کرد قطع شونو بوسه

  تخت ی رو اونو حرکت، ک ی   با  و دی خند طاها یحرص  لحن  به

 .انداخت

 .... کرد واردش تشو* آل و گذاشت ش  شونه یرو پاهاشو
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  ی ناله   و آه  دنی شن  از و زدیم ضربه   داخلش مکث و  وقفه بدون

 .... بردیم لذت طاها

  طاها یرو خودشو و شد یخال داخلش یمحکم ی ضربه   با

 .... انداخت

 . دی بوس  لباشو و چرخوند خودش سمت رو رسول سر طاها

 .... کرد پمپ  تشو*آل و  شد بلند طاها  یرو از

 .... شد یخال رسول یدستا تو  یبلند ی  ناله با  قه ی دق چند از بعد

 .... کرد شروع رو یآروم و  می مال ی بوسه  و  دی کش دراز کنارش

 

 .... خوامی م: گفت و دی کش عقب  یآروم به سرشو

 ! ؟یخوای م یچ: رسول

 . موند جواب منتظر و دی پرس متعجب

 .دی کش رسول ت* آل ی رو دستشو و برگردوند  لباشو

 ... چلوند آغوشش تو  رو طاها  و دی خند

 .... جوجه  بکن منو  سن مراعات: رسول

 .... حموم ببر منو  اصال....گهید نکن ت ی اذ! رسول؟  عع: طاها

 ... گرفت گوشش ی  الله از یگاز و کرد زمزمه یلوس  لب ری ز

 .... شد عوض نظرم حموم تو  دی شا نکن،  قهر حاال: رسول



 حمام سمت و شد بلند  بود، ش  تنه ن یی پا  تو  که یدرد به  توجه یب 

 .دی دو

 ...رفت حمام داخل دنبالش  به  و د ی خند بلند رسول

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  بود، شده قفل باربد توسط  که یدر به  و  بود نشسته  تخت یرو

 .شد رهی خ

  نکردم، یطون ی ش که من کرده؟ یزندون  اتاقم تو  منو  باربد چرا_ 

  یوی و  مخ رو  نکردم، تی اذ  هم رو یکس بودم، هم ی خوب  ی بچه

 .... نرفتم راه هم

  رحم من به  خودت ای خدا: داد ادامه و زد ش ی شونی پ   به  یا  ضربه

 .کن
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  یکار چ ی ه انجام  ی حوصله  و بود  اتاقش تو  رو ساعت  2 بایتقر

 .... نداشت رو

 : گفت و  زد در به  یا  ضربه

 هوووف  آخه؟ یکرد قفل درو  چرا کن، باز  درو  باربد،

 . رفت زشی م سمت و د ی کوب  وار ی د به سرشو



  صفحات  کردن یخط خط به  کرد شروع و  کرد باز  شوی نقاش دفتر

 .... دفتر دی سف

 .... باربد رفتار  ن ی ا  از بود  یعصبان 

  کنم، ی م قهر باهات  ماه هی   تا  زنم، ی نم  حرف باهات  گهید: اشای ک

  بخشمت،ی نم  بازم یبخر  هم رو ا ی دن  کل ی عروسکا اگه یحت 

 . رفته سر م  حوصله هووووف

  سمت و شد بلند عی سر د،ی رس گوشش به  که  دی کل چرخش یصدا

 ... رفت در

  پر  یصدا  و شد زده ش  نهی س  به یمشت  رفت، اتاق  داخل که باربد

 :  دی شن رو اشای ک حرص

  ،یکرد ول نجا ی ا  منو تشنه و گشنه  ؟یکرد یزندون  منو چرا

 .... چرخمی م خودم دور دارم ساعته  سه  دو کی نزد

 :گفت  و کرد کنترل خودشو ی  خنده بزور

 . رونی ب می بر  بپوش  لباساتو االنم زم، ی عز  داشتم یلی دل  هی  حتما

 . امی نم  ییجا  چی ه من : اشای ک

 .گرفت رو اشای ک دست و کرد یاخم

 . اورد رون ی ب  کمد از رو  شلوار و کت و رفت کمد سمت

 . اشا ی ک بپوش   رو نا یا: باربد

 ! ؟ یمهمون  می بر  قراره: اشای ک

 .... ن ی ماش تو  رمی م منم رو  نا یا بپوش  بدو  زم،ی عز  آره: باربد

 .... دی پوش رو  شلوار و کت  باربد، رفتن  از بعد  و گفت ی ا باشه
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  شهر یها ابون ی خ داخل اشای ک  و باربد شب، 9 ساعت  تا

 .  بود کرده تر  یعصبان   رو  اشای ک موضوع  نیا و دنی چرخی م

  کارا ن ی ا  از قصدت م؟ی چرخی م شهر تو  یه چرا باربد؟ :  اشای ک

 ؟ یکن  تی اذ  منو ی خوای م ه؟ی چ

 .... گه ی د می گردیم می دار کنم، تتیاذ ادینم دلم زم، ی عز نه : باربد

 : گفت و دی کش یپوف

 بهم  نکنه  گه،ی د  می بر خب ،یمهمون  می بر  می خوا ی م ینگفت  مگه

 ؟یگفت  دروغ

 گفتم؟  دروغ بهت  حاال تا  من: باربد

 ..... نه:  اشای ک

 .... نباش نگران  ،یمهمون  می ری م االن : باربد

:  دی پرس و  کرد زی ر چشماشو شناخت، رو  ری مس نکه ی ا  از بعد

 خونه؟  می گردیبرم می دار

 .... آره: باربد

 .ی مهمون  می بر  می خوای م ی گفت  تو:  اشای ک

 ... زمی عز  می ر ی م می دار خب: باربد

 : گفت و زد  داشبورد به  یا  ضربه

  خونه از منو  شیپ  ساعت  چند نی هم ؟یکرد مسخره منو باربد

 ! م؟ی گردیبرم می دار  االن  بعد رون،ی ب  یکشوند



 . زمی عز  شو ادهی پ: گفت و کرد پارک  رو نی ماش در، یجلو

 .... کنم کار ی چ دستت از  دونم ی نم بخدا  باربد هوووف : اشای ک

 .رفت خونه سمت و شد ادهیپ   نی ماش از

 : گفت و  زد باسنش به  ی لی س بود،  سرش پشت  که باربد

 . ها زنه ی م جوش خوشگلت صورت نخور، حرص انقد ی ب ی ب 

 .... بده و  دی کل....بشم زشت خوامی م اصال بزنه،   بزار:  اشای ک

 . کرد باز  درو و گرفت رو دی کل

  روشن با  ی ول رفت اتاقش سمت و گرفت دهی ناد  رو  خونه ی کی تار

  مبارک تولد"  گقتن ی م که ییصداها دن ی شن  و  ها المپ ییهوی  شدن  

 . ستادی ا  جاش سر زده بهت" اشای ک
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  اشک از  که ییچشما و شوق با  و گذاشت دهنش یرو دستشو

  خونواده یاعضا ی  هی بق  و  برادراش   و پدر  به  بود، شده سی خ

 . کرد نگاه

  ی ها کار ری درگ فکرش  و بود خورده حرص امروز  یانقدر

 . بود برده  ادی   از تولدشو  که بود  باربد

:  دی رس گوشش به  باربد یصدا  و نشست  ش  شونه یرو یدست 

 .... زمی عز  مبارک  تولدت



:  چسبوند ش  نهیس به سرشو و کرد حلقه کمرش دور دستاشو

 ..... ممنون  ممنون ممنون

 . دیی دو پدرش سمت و  زد باربد ی  گونه به  یا بوسه

 . دی بوس محکم شو  گونه و انداخت گردنش دور دستشو

 .... جونمممم بابا:  اشای ک

 .... پسرم مبارک  تولدت بابا،  جان: رسول

  در  رو دی فرش و ا ی عرش ب، ی ترت  به  و اومد  رونی ب آغوشش  از

 ... گرفت آغوش

  کنه فوت رو ها شمع خواست و رفت کی ک سمت یخوشحال با

 .... کن  آرزو اول: گفت باربد یول

 .... کرد فوت رو ها شمع ه، ی ثان  چند  از بعد و بست چشماشو

 ... جوجه یشد بزرگتر  سال هی : رسول

 ... داد حرصم چقدر باربد  نی دونی نم  یوا باباجون، آره : اشای ک

 .... رسمی م حسابش  به: رسول

 .... یدی کش رو  نقشه ن ی ا خودت رسول بابا:  گفت متعجب باربد

 .شد رهی خ رسول به  نه ی س به  دست و کرد اخم اشای ک

 .... تهمت و  دروغه همش کنم، ی م  بی تکذ: رسول

 :گفت و گرفت بازوش  از  یشگون ی ن طاها

  رو  کی ک  شما مانی نر ...وانیو  نکن، تی اذ  رو ها  بچه انقد زمی عز

 . می کنی م آماده  رو شربتا و ظرفا هم ا ی عرش  و دی فرش و من  ن،یببر
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:  گفت جمع در حاضر افراد به  رو رسول ک، ی ک خوردن از بعد

 . نی کن گوش حرفام به  یهمگ لطفا

 . نشوند  هم کنار رو  اونا و گرفت رو  وانی و و  مانی نر دست

 . کنم صحبت  تا  دو ن یا ازدواج مورد در خوامی م: رسول

  به  هی بق  شد باعث اشای ک  گفتن  هورا  یصدا  ه،ی ثان  چند از بعد

 . بگن کیتبر  مان ی نر  و وان ی و  به  و ان ی ب  خودشون

  دورش  یآدما به  یجی گ با  مانی نر  و خشم یکم و تعجب با   وانی و

 ه؟ ی چ هی قض :  کرد زمزمه لب  ری ز  و بود زده زل

  کی تبر   من به  کیتبر  گم،ی م  کی تبر   م،ی کن ازدواج قراره: وانی و

 .... همه به  ک ی تبر تو  به

 : داد ادامه  و رفت رسول به  یا غره چشم

  خبر  رسول عمو به  بعد می بزن  حرف راجبش  تو  و  من بود قرار

 . می بد

  من با  خوادی نم  دلت انگار  که یکن یم صحبت  یجور: مان ی نر

 . یکن  ازدواج

 . انداخت ن یی پا  سرشو و  گرفت وانی و از  نگاهشو  یناراحت   با

 : گفت و گرفت دستشو  وانی و

  موضوع ن ی ا راجب خودمون خوادی م دلم ی ول نبود، نیا منظورم

 . می ری بگ   می تصم



  به  غضب  با  و گرفت مان ی نر  از نگاهشو  رسول، یصدا  دنی شن با

 .شد رهی خ زدیم حرف داشت که یمرد

  و خودمون ازدواج ی برا یهمگ ما گفتم، ی م داشتم خب: رسول

 یزندگ اونجا رو یکوتاه مدت ه ی  ا، ی اسپان  م ی رفت  هامون بچه

 . می برگشت   بعدش و می کرد

 : گفت و  دی پر حرفش وسط

 .... اونجا می بر  هم مانی نر   و من  ازدواج یبرا  ن ی خوای م حتما

 . ا ی اسپان  م ی بر یهمگ ندهیآ روز  سه دو  تا  قراره وان،ی و آره: رسول

 

 

 227_پارت#

 

  مانی نر دست که یوقت  یول بگه  یزی چ خواست و  زد یشخندی ن 

 . نگفت  یزی چ و  بست دهنشو نشست،  ش  شونه یرو

 و رفت رسول سمت د،ی د رو وانی و و  مانی نر  ت ی وضع که طاها

 :گفت  بشنون  خودشون فقط که یطور

.  کشتتی م  وانیو گهید ی قهی دق چند تا یبد  ادامه ینجوری هم اگه

  می تصم هم ها بچه  واسه ن، ی بزن  حرف  راجبش خودتون بعدا بهتره

 .رسول ر ی نگ

 .گفت ی ا باشه و چرخوند کاسه تو چشم



  گوش باربد رفتن،  رونیب شون  خونه از  مهمونا نکه ی ا  از بعد

 : گفت و  چوندی پ   رو اشای ک

  به  ،یگفت  بهم یخواست  یچ  هر....باربد بودم  شده برات امروز

 ؟ یب یب   دهی نرس هتی تنب وقت نظرت

  یخوف ی بچه  که من...تُن ول گوجمو لطفا یدد ییییاو : اشای ک

 . نژدم یدد به  بدم  حرف....بودم

  بلند زبونش  کوچولو یب یب  که  کنمی م فکر من  یول ؟ یمطمئن : باربد

 . کنم کوتاهش  یچی ق با  دی با شده،

  ی ببُر  منو زبون یموخوا:  گفت و گذاشت دهنش یرو دستشو

 ؟یدد

  زبون کمتر تا  کنم یچی ق زبونتو  خوامی م  کوچولو، آره: باربد

 . یکن  یدراز

 .زد کنار  رو  باربد دست و دی کش یغی ج

  کور ،یدد رسهی نم بهم  دستت: گفت و د یی دو اتاقش سمت

 .... یخوند

 .رفت اشا ی ک دنبال و شد گرد چشماش

 ؟ یگفت  یچ بگو  کن، تکرار حرفتو گه ی د بار  ه ی : باربد

 ....که ادینم ادمی   گفتم؟ یچ من : اشای ک

 ... پسرم  ارمی م ادتی  خودم االن  ها؟ ادی نم ادتی که: باربد

 . کرد قفل درو و رفت اتاقش داخل



  یب یب   رونی ب ا ی ب : رفت تخت سمت و گذاشت بش ی ج داخل و دی کل

 .... یبو
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 . انداخت ن یی پا   سرشو و اومد رون ی ب تخت ر ی ز از

 ... منتظرم خب،: باربد

 ؟ یدد یچ منتظر: اشای ک

 ؟یگفت یچ بهم ش ی پ ی  قهی دق چند: باربد

 .... یدد  اد ی نم ادمی :  گفت و  انداخت باال  شونه

 .... ادی م ادتی  حتما کردم هتی تنب   یوقت  ها؟ ادی نم ادتی که: باربد

  و  کرد فرار دستش ری ز از   اشای ک که  دراورد تنش از  لباساشو

 :گفت

 .... یبدوئ  سابق  مثل یتون ی نم یشد ر ی پ   ،یدد یری بگ  منو  یتون ی نم

 ..... توله  نم ی بب   نجایا ا ی ب کنا، نگاه و  جن تخم: باربد

  با  باربد که دی کوب باسنش به  دستشو کف  و شد خم طنتی ش با

 . کرد نگاهش تعجب

 ؟ یکرد کار ی چ االن : باربد



  بود،  الکل  شما شربت تو  کنم فکر ،یدد بوخودا  یچی ه: اشای ک

 ... ن ی مست  االن

 .... نمیبب  کن  صبر ها؟ مستم من که: باربد

 . رفت رونی ب اتاق  از و دی کش یغی ج

 . ستادی ا  جاش سر و  شد خشک مان،ی نر  و  وانی و دن ی د با

  و رفت رونی ب   اتاق از د،ینشن اشا ی ک از  ییصدا  و سر  که باربد

 ! وان؟ ی و....شدی چ: گفت

  وانی و به  کردن نگاه   بدون داشت، تن  به  ر ی ز لباس  تنها که اشای ک

 .... کرد حبس اتاق تو  خودشو و دیی دو مان،ی نر و

 ن؟ ی برگشت که شدی چ: باربد

 ! بود زده چپ یعل کوچه به خودشو رسما

 : گفت و زد  یپوزخند  وانی و

  دونستمی م اگه بهت، بدم  خواستم رو  دکی   دی کل داداش، یچی ه

 ... ومدمی نم اصال  ن ی کنی م  تی فعال نی دار

  نیبمون   امشب نی خوای م  خب: گفت و کرد زمزمه ییشو خفه

 .... شمونی پ 

  جواب اون  از زودتر  وانی و ی ول کنه مخالفت خواست مان ی نر

 .... کن آماده برامون رو مهمان اتاق  حتما،: داد
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  کم ی  باشه : زد یزورک لبخند و  فرستاد وانی و و  خودش به  یلعنت 

 ....  کن  صبر

  و  اتاق که داد خبر  وانیو به  مهمان، اتاق  کردن آماده از بعد

 .برگشت  اتاقش به هم خودش و کرده آماده

 .داد صی تشخ  پتو ر ی ز رو  اشای ک لرزون جسم

 : گفت و  دی کش دراز تخت یرو

 ؟ یلرزی م مونده بارون ر ی ز که یگنجشک مثل چرا

  اشای ک یاشک یچشما تونست و  اورد رون ی ب پتو ر ی ز از سرشو

 . نه ی بب رو

 زم؟ ی عز  یکن ی م هی گر  چرا: گفت  و شد خم صورتش یرو

 ... رفت مانی نر  و ...ی وی و  جلو...آبروم..آ : اشای ک

 .کرد پاک  اشکاشو  و دی خند آروم

  ی گی م که ینجوریا  اصال....من یزمرد چشم نکن   هی گر: باربد

  بخوان   که ستنی ن  ییآدما ،یشناسی م که رو مان ی نر  و  وانیو ست،ی ن 

 .... ارن ی ب روت به و  اتفاق  نی ا

 .... کنه ی م  نکاروی ا  یوی و : اشای ک

 ؟ یمطمئن : باربد

 .... اوهوم: اشای ک

 کنه؟ ی م  تتیاذ وانی و ی کن ی م  فکر چرا: باربد



 :گفت و کرد اخم

 .... داره دوسم دلش ته  دونمی م اما..... کنه یم تمیاذ یول نمدونم،

 . رفت پتو ر ی ز و  دراورد رهنشوی پ 

 . زد موهاش به  یا  بوسه و گرفت آغوش   در رو اشای ک

 .... بخواب  ری بگ  االنم برم، قربونت  کنه ی نم  تتیاذ: باربد

 ؟ی دد یکن ینم همی تنب گه ی د یعن ی :  اشای ک

 .... کنمی م هتی تنب بعدا  یول نه، : باربد
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 .یدد نکردم یکار  که من: گفت و دی کش یغی ج

  و  وانی و یجلو خوادی م  دلت  ،یدی کش غی ج االن نی هم: باربد

 کنم؟  هتی تنب مان ی نر

 .رفت پتو ر ی ز و  گفت یبلند نه  دهی ترس

 . بست محکم چشماشو و دی خواب باربد  به پشت

  خواب ی  اجازه کردنی م حرکت تنش  یرو که باربد   یدستا اما

 . دادنی نم  بهش رو

 .... باربد:  اشای ک

 .... که بودم ت ی دد باربد؟: باربد



 .... باربد:  گفت دوباره حرفش، به توجه  بدون

 . دی بوس گردنشو و  دی کش نییپا  رو  اشای ک ر ی ز لباس 

 ..... خوشگلم جونم....زمی عز  جونم: باربد

 ..... خوامیم: گفت و  چسبوند باربد به خودشو

 ؟ یخوای م یچ: باربد

  شلوار  ی رو از تشو *آل و برد  شلوارش  تک*خش سمت دستشو

 .... کرد لمس

 .خوادی م  یچ که فهموند بهش  اشاره و  نگاه  با

  رو خواستیم که یزی چ  یآسون  ن ی ا  به  نداشت قصد باربد اما

 . بده بهش

 ؟ یخوای م یچ ،یب یب   دمی نفهم: باربد

 .... نکن تم ی اذ  باربد:  اشای ک

 .شد خم اشای ک  صورت  ی رو و داد ه ی تک آرنجش به

 : گفت و دی بوس  لباشو

 .... بدم  بهت همونو تا  ی خوای م یچ بگو کنم،ی نم  تتی اذ

 .... خوامی م رتو *ک ،یکرد  مش ی قا شلوار  ری ز  که یهمون : اشای ک

 .دراورد رشوی ز  لباس  شلوار و گفت یجون 

  نهیس و  گردن کردن مارک به  کرد شروع و زد مه ی خ اشای ک یرو

 .... هاش
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  باربد ی موها به و دی کش  یبلند آه  اشایک زد، که یمک ن ی اول با

 . انداخت چنگ

 . بشه تموم  لذت  نی ا خواستینم  دلش یطرف از

 . بشه  رها زودتر چه هر خواستی م دلش گه ی د طرف  از

 .دی کش نافش  دور زبونشو و رفت تر  ن یی پا  باربد

 . شد زی خ م ی ن  و دی کش یغیج اشای ک که گرفت شکمش  از یگاز

  و  وانی و خوادی نم دلت که  تو  ،یب یب   باش ساکت شششی ه: باربد

 ... بشنون صدامونو  مان ی نر

 .بود شده قرمز شهوت و  خجالت از صورتش 

 . زد ش ی ن ییپا  لب  به یمحکم مک و گرفت گاز سرخشو ی لبا

 . گرفت دست تو  تشو* آل و کرد باز  پاهاشو

 . نشه  بلند صداش تا گرفت گاز محکم لبشو  اشای ک و  کرد پمپش

  که داد فشار و دی کش تش*آل  هک*کال یرو شصتشو انگشت

 . دی پر  رون ی ب   دهنش از یآه  و کنه  کنترل خودشو نتونست اشای ک

 .... لطفا....باربد آههههه: اشای ک

 ؟ یب ی ب یچ لطفا : باربد

 .... یلعنت   گهی د  تو نش *بک: زد  ادی فر و د ی کوب  تشک  به مشتشو

 . بشه  پا  و دست چهار تا  برگردوند رو  اشای ک و دی خند متعجب



 . بشه  ین *هو و  ی ر*ح انقد اشای ک بود  دهی ند  حاال تا

 .... دی کش عدش *مق یرو تشو* آل و انداخت عدش* مق رو یتف

 ..... تو  نش* بک آههههه: اشای ک
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 . زد گردنش پشت  یا  بوسه و  دی خند شهوت با

  زد  یداد کرد، حس عدش*مق  تو  رو  یدی شد نسبتا درد که یوقت 

 .دی کش جلو خودشو و

  داخلش به  وقفه بدون  و گذاشت کمرش ی رو دستاشو باربد اما

 . زد  ضربه

 آره؟  ؟یب یب   یخواست ی م....نو ی هم: باربد

 ..... خوااااامی م  شتری ب....آره.....آهههههه: اشای ک

 . گرفت رو اشای ک ت* آل و  زد داخلش یمحکم ی  ضربه

  بعد، ی  ه ی ثان  چند و شد یخال  باربد  یدستا ی تو ی بلند  ی  ناله  با

  یخال اشا ی ک کمر یرو خودشو و دی کش رون ی ب   تشو*آل  باربد،

 .کرد

 ... ااادی م خوابم:  گفت و  افتاد تخت  یرو  یخستگ با

 . دی کش دراز کنارش  و کرد ز ی تم رو  اشای ک  و خودش دستمال با



 .دی بوس  لباشو و کرد حلقه دورش دستشو

 . ر ی بخ شبت....من ی رن *هو یب یب   بخواب: باربد

 .... چسبوند باربد ی  نهیس به  سرشو و داد جوابشو

 ::: 

 

  مانی نر  سمت شد، مطمئن تشون ی فعال شدن تموم  از که  وانی و

 ؟ یداری ب: گفت و دی چرخ

 . اورد رونی ب   پتو ر ی ز از سرشو و  دی چرخ وانی و سمت یآروم به

 . دی کش آغوش به  رو  مانی نر  و  کرد باز دستاشو

 . رسمی م رو تا  دو  اون حساب....فردا ی ول اد،ی م خوابم : مان ی نر

 . زد موهاش  به  یا بوسه  و دی خند

 .می رسیم حسابشونو هم با  فردا بخواب، : وانی و

 ..... شد تر ک ی نزد  وانی و به  و  داد تکون سرشو
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 . شد دار ی ب  ومد،ی م  اتاق   رونی ب از  که ییصدا  و  سر با

 نشده،  داری ب هنوز  و خوابه  وان ی و  دی د که یوقت  و دی مال چشماشو

 .گرفت شکل لبش رو  یطون ی ش لبخند



 . زد لباش  به  یطوالن  اما آروم  ی بوسه و دی کش باال خودشو

 . کرد تکرار کارشو دوباره  و دی کش عقب سرشو

  بازوشو  بود، شده داری ب  مانی نر  ی ها بوسه بخاطر  که  وانی و

 .... یکن ی م ی طون ی ش یدار  یصبح  اول: گفت و  کرد نوازش

  روش  به  گفتم یشی نم دار ی ب  دمی د شه، ی م ظهر کم کم داره: مان ی نر

 . کنم دارتی ب  خودم

 . شد بلند و  دی کش یا ازهی خم

  می بر  گشنمه، یلی خ: گفت و  ختی ر هم به  رو مان ی نر یموها

 . می بخور صبحونه 

 حموم؟  می بر  هم با قبلش: مان ی نر

 ..... رفتن حمام سمت و گرفت رو  مانی نر  دست و دی خند

  اومدن رونی ب  حمام از  طنت،یش یکم و  نفره دو  دوش کی از بعد

 . دنی پوش  لباساشونو و

  خشک رو  مانی نر  و خودش یموها یکی کوچ ی  حوله با   وانی و

 . رفتن  رونیب  اتاق  از هم دست تو دست و کرد

 جوجه؟ ی چطور: گفت و زد  یشخندی ن افتاد، اشای ک  به  که نگاهش

 ن؟ ی دی خواب خوب....خوبم  امم: اشای ک

 ..... از ومدی م  صدا و  سر کمی یول آره: وانی و

  بوده  ییباال هی همسا کنم فکر: گفت و دی پر  حرفش وسط  باربد

 . باشه

 . یگی م که نطوره ی هم حتما : گفت خنده با  مان ی نر



 .گرفت اشایک یبرا یا  لقمه  و رفت دو هر به  یا غره چشم

 . رسول عمو  شی پ می بر  قراره ن،یبخور رو  صبحونه: باربد

 

 

 234_پارت#

 

 ؟ یچ یبرا:  گفت اخم با   وانی و

  حرف تا  دو شما ازدواج راجب خوادی م  احتماال دونم،ی نم: باربد

 . بزنه

 : دی خند آروم  گفت، اشای ک که یز ی چ با  یول بزنه یحرف خواست

 رسول؟ عمو یگفت بابام  به که هست حواست زمی عز

 . نبود حواسم.....شدم هول کمی ..... خب: باربد

  ارهی نم طاقت دلم: گفت و زد  شیشون ی پ به  یآروم ی  ضربه اشای ک

 . بگم بابام  به  دی با

 . کنهی م تی اذ  منو داره، قد وجب م ی ن .... وانی و ش ی نی بی م: باربد

 . ببخش  بارو این ....نبود حواسش باربد  جان، اشا ی ک: مان ی نر

 . زمی عز  نشه  تکرار گهید بخشمت،ی م مان ی نر  بخاطر:  اشای ک

  دهنش داخل یا لقمه  و زد باربد  به یچشمک حرفش انی پا

 .گذاشت

 . نی ا ی ب  زود هم شما  م،ی ر ی م زودتر مانی نر  و  من: وانی و



 ..... رفتن رونی ب خونه  از و گرفت رو  مانی نر دست

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 .کردیم فکر  و  بود نشسته  مبل ی رو اخم با ان ی نو

 ؟ یکن یم فکر یچ به زمیعز : گفت و شد کینزد بهش دی فرش

 ..... ستی ن ی خاص  زی چ هوم؟ : ان ی نو

 .گذاشت ش  شونه  یرو سرشو و نشست  کنارش

 کرده؟ مشغول فکرتو یچ گه، ی د بگو : دی فرش
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 ه؟ ی چ بچه راجب نظرت : گفت و گرفت و دی فرش دست

 . ندارم ها بچه  با  یخوب  ی  ونهی م یدون ی م: دی فرش

 م؟ی ش  دار  بچه ی ندار دوست یعن ی :  ان ی نو

 .دارم دوست که معلومه خب: گفت و کرد بلند سرشو متعجب

 ؟ یکن ینم فراموش  منو م،ی ار ی ب بچه  تا سه دو اگه  د،ی فرش: ان ی نو

 ..... ها خوبه ی کی   ستش؟ی ن ادی ز  تا؟ سه دو: دی فرش



  گه،ید بگو: گفت و گذاشت د ی فرش صورت طرف  دو دست ان ی نو

 ؟ یکن ینم فراموش منو

 .... کنم؟ فراموشت چرا عشقم،  نه: دی فرش

 دارم دوست ی لی خ رو تو  من: داد ادامه و  دی بوس دستشو کف

 . ان ی نو

 .کرد  نوازش شو گونه  و دی بوس  شوی شونی پ 

 م؟ ی ش دار بچه.... خوادی م دلت : ان ی نو

 .... ناز  و یگوگول پسر ه ی ....دونه  ه ی  یول اوهوم،: دی فرش

 ..... تا  دو : ان ی نو

 . ی بگ تو  یچ هر اصال ان، ی نو  تو  دست از:  گفت و دی خند

 .دارم دوست:  گفت و زد دی فرش ی لبا  به  یا بوسه

 ..... دارم دوست منم: دی فرش

  عمو  ی خونه  می بر  دی با : گفت و انداخت ساعت به  ینگاه ان ی نو

 ..... رسول

 افتاده؟  یاتفاق چرا؟: دی فرش

  حرف مانی نر  و وان ی و راجب خوادی م کنمیم فکر  نه،:  ان ی نو

 . بزنه

 ..... شم آماده رمی م نطوره، ی هم احتماال: دی فرش

 . موند منتظر دیفرش شدن حاضر تا  و گفت ی ا باشه

 



 236_پارت#

 

 ؟ یدی پوش  که هی لباس چه نیا : گفت و کرد اخم  د،ی فرش اومدن با

 .... که  خوبه چشه؟ مگه: دی فرش

  نشون  یخوب  به  باسنشو  یبرجستگ  که یرنگ یمشک تنگ شلوار

  لباس  یرو از هاشو پلی ن  شدیم که یقرمز شرتی ت و دادی م

 .کرد نی خشمگ رو  انینو داد، صی تشخ

 .رفت دی فرش سمت و  شد بلند

 .کن  عوض  لباستو برو  االن  ن ی هم: ان ی نو

 .دارم دوست نویهم من خوام،ی نم: دی فرش

 . م ی ری نم  رونی ب خونه  نیا از  ینکن   عوض لباستو  تا:  ان ی نو

 : گفت و دی کوب نیزم به  پا

 . امیب   لباس نیهم با  خوامی م من ان، ی نو  خوادی نم دلم

 .رفت  اتاق سمت و گرفت رو دی فرش دست

 .... کنم  کارتیچ دونمی م: گفت و  دی کش رونی ب تنش   از  رو ها لباس 

 . کرد نگاه   انی نو  به  ترس با  و داد قورت دهنشو آب

 . افتاد  پاهاش  یرو که دی کش رو دی فرش دست و  نشست تخت یرو

 :گفت و دی کش دش ی سف باسن  یرو دستشو

 .... هی ک  حرف حرف خونه  ن ی ا  تو یبفهم  تا  کنم ادبت بزار

 بچم؟  من مگه  ؟یکن  اسپنکم یخوای م: دی فرش



 : گفت و زد باسنش   به یمحکم یلی س

  یچ و خوبه یچ که بفهمونم  بهت دی با  ، یتر بچه  هم بچه ه ی  از

 .... بد

 . زد باسنش  به  یتر محکم ی  ضربه ان ی نو  که دی کش درد از یغی ج

  درد از دی فرش و نشست یم  باسنش  یرو هم سر پشت  ضرباتش

 .کردیم هق هق
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  نوازش باسنشو شد، کبود و قرمز دستش،  ری ز گوشت که یوقت 

 .شده  خوشرنگ چه نیبب : گفت و کرد

 هق ...یگاو یلیخ...خ: دی فرش

 .زد کبودش باسن  به  یا بوسه  و دی خند

 انی نو  آخ....ادی م دردم....یییآ: دی فرش

 اومد؟  دردت یلی خ دلم، جون : ان ی نو

  ی رو و دی فرش و کرد بلندش ان ی نو  که داد تکون   یسر ه ی گر با

 .گذاشت تخت

 .من خوشگل   چشم نشده تموم  هنوز  یول: گفت و دی بوس  لباشو

 ؟ یکن  کاریچ....یخوای م: دی فرش



  رونی ب   رو یرنگ قرمز ی جعبه  و کرد باز رو  زی م کنار یکشو

 .اورد

  که خواستی م دلم یلی خ و  داشتم ی فانتز هی   من ،یدون ی م : ان ی نو

 .... شه عوض من راجب نظرت  که دمی ترسیم یول کنم، شی عمل

 . کرد نگاه جعبه  به ی کنجکاو با  و  دی کش باال دماغشو

:  گفت و شد گرد چشماش کرد، نگاه  جعبه داخل به که یوقت 

 ! ن؟یا...ا

 . داد تکونش دی فرش یچشما یجلو  و اورد  رونی ب رو  ین ی نگ   پالگ

 ؟ یکن  امتحانش یدار دوست زم؟ی عز  ه ی چ نظرت:  ان ی نو

  خونه می اومد یوقت  شهی نم... بابام  ی خونه  می ری م  می دار یول: دی فرش

 کنم؟  امتحانش

  یمهمون  می ر ی م می دار یوقت  که نه ی ا  به  ش  مزه زم،ی عز  نه:  ان ی نو

 . کن  بل*قم داخلت، نم* بک نو ی ا

  رو پالگ و انداخت راخش*سو  رو یتف  انی نو  که داد باال  باسنشو

 .کرد واردش  آروم آروم
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 ... ان ی نو داره درد: گفت  و کرد یا  ناله

 . عشقم یببر  لذتم  قراره درد، کنار در : ان ی نو



 : دی کش جلو خودشو و گفت یآخ دی فرش که دی مال قرمزشو باسن

 . بردار دستتو  کنه یم درد ان،ینو نکن 

  به  یاشک یچشما با  و دی کش ی داد دی فرش که زد باسنش به  یلی س

 . کرد نگاه ان ی نو

  برات االن  د،ی ببخش عشقم دی ببخش: گفت و دی بوس  قی عم  لباشو

 . ارمی م لباس 

 . برم راه تونم ینم ان، ی نو  ار ی ب   در نویا: دی فرش

 .رفت دی فرش سمت و برداشت  یمشک شلوار  و دی سف  رهنی پ 

 . اریب   درش لطفا ان ی نو : گفت دی فرش که کرد تنش  رو ها لباس 

 . ارمی م درش خونه می اومد زم،ی عز  شهی نم:  ان ی نو

 . انداخت ان ی نو  آغوش تو  خودشو و شد آویزون لباش 

 . گاو شعوری ب   دارم درد بدو، کن،  نازم: دی فرش

 . دی بوس  سرشو و دی خند

 د؟ ی فرش یندار  یفانتز  تو : گفت و  داد تکون کمرش یرو دستشو

 حرفاست نیا وقت االن:  گفت و رفت ان ی نو  به  یا غره چشم

 آخه؟

  م،ی کن ی م صحبت راجبش خونه می اومد وقت هر باشه،  باشه:  ان ی نو

 . می بر  ا ی ب 

 . رفتن  رونی ب   اتاق از و گرفت رو دی فرش دست

 .رفتیم راه پنگوئن  ه ی شب  و داشتیبرم قدم آروم آروم



 خودشو کردیم یسع و بود  گرفته شو خنده ی جلو زور به  ان ی نو

 . کنه کنترل
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 . کردن حرکت رسول  ی  خونه سمت و  شدن نی ماش سوار

 .گرفتیم گاز درد از لبشو و خوردیم تکون مدام دی فرش

 اومده؟  شیپ   یمشکل زمی عز:  ان ی نو

 شده؟ ی چ یدون ی نم  تو  یعن ی : دی فرش

 ؟ یخوری م تکون انقد چرا شده؟ ی چ نه،:  گفت و دی خند

 ؟ یییی فهمیم کنه،ی م تمیاذ یکوفت  ن ی ا: دی فرش

 .کن  تحمل کمی   فهمم،ی م عشقم آره:  ان ی نو

 . کرد انینو  نثار یفحش و دی کش یپوف

 .شدن ادهی پ ن ی ماش از  و کرد پارک   رو نی ماش

  من  به  اومد شیپ  یمشکل اگه: گفت و گرفت رو دی فرش دست

 . بگو

 . ی دی نم تی اهم ی ول دارم مشکل االنشم نی هم: دی فرش

 . کنه ی م  فرق اون گه،ید نه:  ان ی نو

 .کردن سالم خونواده یاعضا   به  و رفتن خونه داخل



 .د ی نی بش  ها، بچه  نی اومد خوش: رسول

  و دی مال  دی فرش یپا به سرشو  لئو که نشستن  ی ا نفره دو مبل یرو

 .کرد یپارس

  باهات تونمی نم  یول لئو  دی ببخش: گفت و کرد نوازش موهاشو

 . کنم  یباز

 . نشست دی فرش ی پا  کنار و کرد پارس دوباره

 . خوردی م تکون  مدام ن،ی هم  بخاطر  و  اورد یم فشار بهش  پالگ

  اشایک ه،ی ثان  چند از  بعد و انداختن  هم به  ینگاه  ای عرش  و اشای ک

 شده؟ چش دی فرش داداش ....داداش: گفت
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:  گفت اشایک به خطاب  و  کرد نگاه  دی فرش به  اخم با  ای عرش

 .اومده شی پ ی مشکل هی  حتما  دونم،ی نم

 .رفت دی فرش سمت ه ی ثان چند از  بعد و دی کش یهوم اشای ک

 : شد کمر به  دست و ستادی ا جلوش

  بال بال ستادهی وا  داغ صفحه  ی رو که یمرغ ن ی ع چرا ؟یداداش

 کنه؟ یم درد تیی جا  ؟یزن ی م

  جواب در یچ دونستی نم و  بود شده سرخ خجالت از صورتش 

 . بگه  اشای ک سوال



 . کنه  کمکش تا  دی کوب  انینو  یپهلو  به آرنجشو

 : گفت و  کرد نگاه  دی فرش به  خنده با

 . شده هی تنب  کمی دی فرش فقط اشا، ی ک نشده یزی چ

 کرده؟ کار ی چ داداشم مگه ؟ یچ یبرا:  اشای ک

 ...بپوشه   تنگ لباس خواستی م : ان ی نو

 ؟ یدار کارشی چ تو  داره، دوست خب: اشای ک

 : گفت و  زد یشخندی ن 

 . کنهی م صدات  داره انگار  باربد  شیپ   برو االنم شوهرشم، من

 . شد دور ازشون  و گفت ی ا باشه

 . می بر  ایب  دن، ی چ  و شام ز ی م انگار عشقم:  ان ی نو

 .... شد بلند و رفت بهش  یا غره چشم دی فرش

  غذا خودشون یبرا کدوم  هر و  نشستن  یصندل  یرو هم کنار

 .دنی کش

  پالگ  شر از خواستیم دلش و شدیم شتر ی ب   لحظه هر شی کالفگ

 .بشه خالص

  برخورد  حساسش ی نقطه  به  پالگ  که یوقت  یول شد جا به جا

 . بست محکم چشماشو و کرد مشت دستشو کرد،

 شده؟ی چ : گفت گوشش ر ی ز ان ی نو

 . ار ی ب درش رو  یکوفت ....ن ی ا: دی فرش
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  کرد یسع و کرد جور و جمع خودشو پدرش،  یصدا  دنی شن با

 خوبه؟  حالت پسرم دی فرش: نهی بش درست

 . خوبم جون بابا  آره.. آ: دی فرش

 ومده؟ی ن خوشت غذا  از....شده قرمز صورتت   ؟یمطمئن : رسول

 . ستی ن   می زی چ خوبم  من...هی عال  غذا . جون بابا  نه: دی فرش

  رونش از یمحکم شگونین و گذاشت ان ی نو یپا  یرو دستشو

 . کردن سرفه به کرد شروع و دی پر  گلوش  تو غذا که گرفت

  ؟یخوب  زم ی عز شدهی چ: گفت و  زد کمرش به محکم دست کف  با

 .... بخور  تر آروم خب

  سمتش  رو آب  وانی ل و  زد  انینو سرخ صورت به  یشخندی ن 

 . گرفت

 . دی کش سر  رو آب وان ی ل  و رفت دی فرش به  یا غره چشم

 . نی شد بی عج امشب تا  دو شما ان؟ ی نو  یخوب : رسول

 .... نی نباش   نگران جون،  بابا  نه: دی فرش

  و زد  ضربه حساسش ی نقطه  به  دوباره پالگ  که خورد ی تکون 

 .گرفت گاز محکم لبشو دی فرش

 .شد بلند یصندل ی رو از و  گفت یدی ببخش

 شده؟ی چ دی فرش: رسول

 .گردمیبرم االن ....ستی ن  ی زی چ..چ: دی فرش



 .رفت یبهداشت  سیسرو سمت آروم یها قدم با

  یحت : ستادی ا  حرکت از انی نو  ی صدا با   اما ببنده و در خواست

 . نزنه سرت به  پالگ  دراوردن فکر

 . یکن ی م کار ی چ نم ی بب  خوامی م  ارم،ی م درش : گفت و  زد یشخندی ن 

 . عشقم  شهی م بد  برات:  ان ی نو

 . چسبوند دی فرش به خودشو و رفت داخل

  ،یار ی درم رو مظلوما یادا بعدش و  یری گ ی م شگون ی ن منو: ان ی نو

 ؟ یگرفت  ادی یک از  رو نا ی ا

 .... عشقم خودت از: دی فرش
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 . چسبوند خودش به و  دی فرش و زد چنگ  کمرش به  ان ی نو

 .گرفت ش ی نیی پا   لب از یمحکم گاز  و دی بوس  لباشو

 . وونهی د شهی م زخم لبم  ،یوحش نکن آخخخ: دی فرش

:  گفت و گذاشت انی نو  ی نه ی س ی رو دستشو حرفش، انی پا

 ..... جونم یان ی نو  ؟یان ی نو

 . دی کش دماغشو نوک   و دی خند آروم



  صداش"  یان ی نو" خواست،یم انینو  از رو  یزی چ که ییها وقت

 .زدی م

 ... زمی عز  جانم: ان ی نو

 شه؟ ی م  ؟یار ی م درش نو ی ا:  گفت و انداخت گردنش دور دستشو

 . کرد فکر  ظاهر به و گفت یهوم

 . یبخواب   صبح  تا  دی نبا امشب ی ول ارم،ی م درش  باشه:  ان ی نو

 . قبوله  باشه: دی فرش

 . شد خم ان ی نو  به  پشت و  دی کش نییپا  زانو   تا شلوارشو

 . زد بهش یآروم  یلی س و  دی کش باسنش یرو دستشو

 . کنه ی م درد هنوز  نزن، یییآ: دی فرش

 . دی مال باسنشو  و دی کش ن یی پا  رشوی ز لباس 

 .کرد ی فی ضع ی  ناله دی فرش که اورد  رونی ب رو  پالگ

  می بر  االن ستی ن   بهتر فعاله،  شهی هم که هم کوچولو دی فرش: ان ی نو

 خونه؟ 

  جلو  آبرومون  یخوای م: گفت و  دی کش باال  شلوارشو و ر ی ز لباس 

 بره؟  ه ی بق  و بابا 
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  بهمون  االن  که می بر  زم،ی عز  نه : گرفت رو دی فرش دست و دی خند

 ....  کنن ی م شک

  پته تته   با دی فرش. رسول یسوال  نگاه  دنی د با   و رفتن زی م سمت

 ... گرفت درد دلم ....یعن ی .... شد زی چ: گفت

 .... کنم فکر بود  ان ی نو هم دردت ی دوا آهان،: رسول

 ... بابا عع: دی فرش

 .... رسول بابا شدم نگرانش فقط: گفت خنده با ان ی نو

 .... دی بخور شامتونو  دی نی بش  باشه،  باشه: رسول

  و  نشستن هم دور یهمگ ز،ی م کردن جمع و  شام خوردن از بعد

 . بزنه  حرفشو رسول تا موندن  منتظر

 :گفت و گذاشت ن یی پا  رو قهوه فنجون

  وان ی و  و مان ی نر ازدواج درمورد تا  نجا ی ا  نیای ب گفتم بهتون خب

 . بزنم  حرف باهاتون 

 : داد ادامه و  انداخت  وانی و و  مانی نر  به  ینگاه

  روز  دو دی باش موافق همتون اگه دادم، انجام کارارو  تمام من

 .... ای اسپان می بر  گهی د

  زمزمه و گرفت دستشو مانی نر  اما  بگه یز ی چ خواست وانی و

 : گفت وار



  کنارم تو  خوامی م فقط خوام،ی نم ی زی چ من وان، ی و  نداره  یب ی ع

 . یباش

 . دی کش مانی نر دست  یرو شصتشو  انگشت و  زد یلبخند

 ن؟ ی موافق شما مان،ی نر  وان،ی و خب: طاها

  رسول یوا مبارکه، پس : گفت طاها که  دادن تکون یسر دو هر

 بپوشم؟  یچ من

  تکون   تاسف به یسر رسول و  دنی خند دی فرش و  ای عرش  و اشای ک

 .داد

 . گه ی د یپوشیم وی ک ی  اتاقه تو  کت همه اون زمی عز: رسول

  یرو شو پنجه و کرد یپارس لئو   که بزنه یحرف خواست طاها

 . دی کش طاها یپا

 . ادی م ما همراه لئو  بار  ن ی ا : طاها
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 . نگفت  یزی چ و  انداخت  لئو به  ینگاه خشم با رسول

 . شدن رفتن ی آماده همه کم کم

 . رفتن رونی ب خونه  از و کردن یخداحافظ طاها  و رسول از

  خسته : گفت و انداخت  مبل یرو خودشو یخستگ با رسول

 .... شدم



  ی کار تو  تازه  م،ی کن  دعوت  رو همه یگفت  خودت: طاها

 .... ینکرد

 .... هیلیخ خودش لئو کردن تحمل: رسول

 : گفت و  زد صداش  زی آم  اعتراض

 آخه؟  داره کارتی چ چارهی ب سگ ن ی ا رسول، عع

 .... یدی م تی اهم بهش  یلی خ: رسول

 . رفت اتاقش سمت  بگه   یزی چ نکه یا بدون  و دی کش یپوف

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 . کن باز  درو دی فرش: گفت و دی کوب در به مشتشو

 . زمی عز  یکن  صبر د ی با حموم، برم  خوامی م االنم کنم،ی نم: دی فرش

 . زد در به ی تر محکم ی  ضربه و دی کش یپوف

  بود کرده قفل و اتاق در دی فرش بودن، اومده خونه  به  که یوقت  از

 . کنه یتالف  رو انی نو  ی کارا خواستی م ی ا گونه به و

 .... بخوابه  یکم و بکشه   دراز مبل ی رو بره  داد حی ترج

 ..... بست چشماشو و انداخت مبل یرو خودشو
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  کت من بپوش،  یمشک کت تو: گفت و گرفت رو  وانی و دست

 .... دی سف

 .... می کن  ست هم با  خب چرا؟ : وانی و

 . می بپوش دی سف ست  دو هر ست،ی ن   یبد  فکر: مان ی نر

 .... می بپوش یمشک: گفت و کرد اخم

 .... دی سف: مان ی نر

 .... یمشک: وانی و

 ..... دی سف گم ی م: مان ی نر

 : گفت باربد که بزنه یحرف خواست

  یمشک شلوار و کت وانی و مان،ی نر  بود  خوب اولت حرف همون

 ..... بپوش د ی سف تو  بپوشه،

  ی نشونه  به  ی سر ه،ی ثان چند  از بعد و  شدن رهی خ  باربد  به دو هر

 . دادن  تکون دیی تا

  وسط نیا اما  بودن،  مانی نر و  وانی و یعروس یبرا دی خر مشغول

 .دی رسیم نظر  به  بی عج یکم وانی و رفتار

 . بود  نطوریا  مانی نر  نگاه از  البته 



 .نبود خوشحال

 .کردیم یدور

 .... چرا دونستینم

 .... دی پرسیم ازش  بعدا  دی با

 ؟یکنی م  فکر یچ به..... مان ی نر : وانی و

 .... نبود  یخاص  زی چ  ،یچی ه: گفت و اومد رون ی ب فکر از

 .... گچ  نی ع شده روت و  رنگ ؟ی مطمئن : وانی و

 .ستی ن ی زی چ خوبم، من : گفت و دی خند
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 . رفتن هتل سمت یهمگ لباس،  دی خر از بعد

  یخستگ شوق، و  شور بر  عالوه بارسلون  شهر بازار   تو دی خر

 .... داشت دنبال به هم

  شدم، خسته ی لی خ: گفت و انداخت تخت ی رو خودشو یخستگ با

 . گشنمه تشنمه،

 زم؟ی عز  یندار  یا گه ی د مشکل: وانی و

 . کن خبر  و  ماساژور س،  کوفته بدنم:  مان ی نر

 : دی کش مانینر  کمر یرو دستشو و  زد یشخندی ن 



  فکر گهی د که دمی م ماساژت  یجور زم،ی عز دمی م ماساژت خودم

 . نزنه   سرت به ماساژور

 :  بده نجات خودشو کرد یسع و گفت یآخ

  وانی و  کن ول یییآ....یآ کنم، ینم فکر بهش  اصال  کردم، غلط

 .... یکند تنمو گوشت

  نکن   غلطا ن ی ا  از گه ی د: گفت  و گرفت گردنش پشت  از یگاز

 . ین یب یم بد وگرنه

 .دی کش عقب خودشو و  گفت یا  باشه ناله،   با

 .... یشد تر یوحش  ،یبود یوحش: مان ی نر

 باشم؟ یوحش یداشت  دوست که تو : وانی و

 .... بکنم  غلط من من؟ : مان ی نر

 . دی کش دراز  مانی نر  کنار  و دی خند

 .... زم ی عز شده پر خطت  چوب: گفت  و زد لبش   به  یا بوسه

 .... ندهیآ همسر جناب ؟یکن  کار ی چ ی خوای م خب: مان ی نر

 :ختیر هم به  رو مان ی نر  یموها و دی خند

 نده؟ی آ همسر شدم االن  بودم، تی دد ش ی پ روز  چند تا
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 . گهید می کن  ازدواج قراره اوهوم،:  گفت و  داد تکون سرشو

 .نگفت  یزی چ و فشرد رو  مانی نر دست

 خودت حال تو  اصال امروز ؟ یخوب  تو  وان؟ ی و : مان ی نر

 .... ینبود

 : گفت و دی خند  ظاهر به

 . یعروس یبرا  دارم  استرس  کمی   زم،ی عز خوبم

 .... تو  نه  باشم داشته استرس دی با  من  عجب،: مان ی نر

  داشته  استرس تو  فقط شهی نم  لی دل نمت* بک  قراره چون: وانی و

 . یباش

 : زد وانی و  ی نه ی س به  یمشت  و دی کش یداد

 . اصال نبود اون  منظورم من وان،ی و یشعوری ب یلی خ

 . بدونم  تا  بگو بود؟  یچ منظورت پس   واقعا؟: وانی و

  ی ا جهی نت  به  که یوقت  اما کنه  دا ی پ   یجواب  تا  کرد فکر  هی ثان چند

 . دی کش یغی ج و گذاشت صورتش  یرو بالشو حرص با د،ی نرس

  کنار صورتش ی رو از بالشو کرد یسع و کرد نگاهش   خنده با

 . بزنه

  ش ی شون ی پ  ی رو از موهاشو و  انداخت  قرمزش صورت به  ینگاه

 . زد کنار

 . وان ی و دارم دوست: گفت و  دی بوس دستشو کف



 . می بخواب ا ی ب: گفت و کرد زمزمه ی نطوری هم منم لب ری ز

 . کرد خاموش رو تخت  کنار آباژور  و گفت ی ا باشه

 .بست چشماشو  و گذاشت وان ی و  ی نه ی س رو سرشو

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 . دی رس فرا موعود روز

  وانیو و  مانی نر ازدواج شاهد تا  بودن شده جمع سای کل در یهمگ

 . باشن

 رسول، چشم از  دور باربد و رفتی م اونور   و نور ی ا  ذوق با  اشای ک

 . رفتی م غره چشم همسرش به

  فکر به  مان، ی نر  و  وانی و ازدواج یشاد بر  عالوه  انینو و دی فرش

 . بشه اضافه جمعشون به  بود قرار  که بودن  یا بچه

 رسول به  یگهگاه و بود  نکرده  ترک شوی می قد عادت ارسالن

 . انداخت یم که ی ت 

  دور که ی رنگ یمشک ونی پاپ  و دی چرخی م لئو  دور مدام طاها

 .کردیم درست رو  بود بسته  گردنش



  یها نگاه به  یتوجه و بود شده رهی خ لئو  به  حرص با رسول

 . نداشت ه ی بق  و طاها

  خونواده به  لبخند با  و بود ستادهی ا  یا  گوشه تنها  و تک  اما  ای عرش

 . بود شده رهی خ ش

 .کنه ازدواج هم خودش داشت دوست

 خاص  یشخص  با

 ... خاص رفتار  و  اخالق با

  به  و چرخوند سرشو ،ییصدا  دن ی شن  با   که دی خند افکارش  به

 ..... یخندی م قشنگ  چقدر: کرد نگاه   صدا صاحب

 .کرد تشکر یآروم ی صدا با  و  زد یمحو لبخند

 . شناخت ینم  رو پسر  اون

 .... باشه  وانی و  ی ها لی فام از که اومد ینم  نظر به

  یرو ی ها مک و کک و  شیآب  یها چشم و قرمز یموها

 . بود  جذاب براش صورتش 

 ن؟ ی هست  مان ی نر  یدوستا از....شما_ 

 ؟ یشد دعوت مان ی نر  طرف  از تو : دی پرس و  گفت یا آره متعجب

 : گفت و  دی خند زده خجالت پسرک

  یزندگ خالم پسر  ک،ی ن  ش ی پ و  بود کا ی آمر مدت ه ی ....مان ی نر

 .کرده دعوتم بودم،  ششی پ   یگهگاه چون منم....کردی م
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  درست کار ه ی  و  یبکش کار مخت از ی تونست   باالخره مان ی نر"

 " یبد انجام

 .شد  تر  پررنگ   لبخندش و گفت دلش  تو

 .کردیم تشکر  مانی نر  از مناسب فرصت  کی   تو  دی با

 :گفت و انداخت  پسرک  وتی ک ی چهره به  ینگاه

 ... یزن ی م حرف خوب یلی خ  ؟یگرفت  ادی   یک از رو  یفارس زبان

 . داد ادی بهم مان ی نر  ممنون،_ 

 .... شهی م شروع  داره مراسم خوب، هم یلی خ: ای عرش

 .... بپرسه  رو پسرک  اسم بود  رفته  ادشی  یحت 

 .... کنارش  هم شیکش و  بود ستادهی ا گاه ی جا تو  مان ی نر

 . خوند مان ی نر  نگاه  از شدی م  رو اضطراب و یشاد

 .... بودن  وان ی و  ورود منتظر یهمگ

  و رسوند رسول به خودشو استرس با باربد قه، ی دق چند از بعد

 . گفت بهش  یزی چ

 ؟ یمطمئن  ؟یچ: رسول

  تو  رفته شده آب  نکردم، داش ی پ :  گفت و  داد تکون ی سر باربد

 . نی زم

 . رفت سمتش و کرد نگاه   مانی نر  به ی نگران  و  یناراحت   با



 کجاست؟  وانی و باربد؟  شدهی چ: گفت استرس  با  مان ی نر

 .... وان ی و خب...خب: باربد

 ومده؟ ی ن  چرا  کجاست؟ باربد؟ یچ وان ی و : مان ی نر

 : گفت و  دی کش یقی عم  نفس

 .... نبود ی ول گشتم، دنبالش رو  جا همه مان،ی نر  ستی ن   وانی و
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 : گفت رتی ح و بهت  با

  تنهام  وانی و! نداره امکان  رفته؟ اون ...اون  ست؟ ی ن   وانی و

 .... داده قول اون....زارهی نم

  تنها هم باربد و  دی پرس رو وانی و بت ی غ  لی دل باربد،   از شی کش

 . کرد زمزمه یدون ی نم

  و  دور یآدما به  یتوجه و نشست ن ی زم ی رو یناراحت  و بغض  با

 . نکرد  برش

 . بود  گذاشته تنهاش  وانی و

 . بود رفته

 بود؟  دروغ حرفاش تمام

 . بود نیهم وان،ی و ی کردنا یدور لی دل  پس



 . کنه ازدواج  مانی نر  با  خواستینم اون

 .... هتل می بر  دی با  بره،  خوادی م شیکش مان،ی نر : باربد

  که یسال دو  اون  بخاطر کرده؟ ترکم  چرا باربد؟  چرا: مان ی نر

 ره؟ ی گیم انتقام  ازم داره نبودم

 . نگفت ی زی چ و کرد  نگاه  مانی نر  به  ی ناراحت   با  باربد

 . بود کرده خودشو کار باز   وانی و

 . کنه  صبر یکم تا کنه یراض رو شی کش داشت یسع رسول

  داشتن یسع و بودن شده جمع  مانی نر  دور  انینو  و دی فرش و طاها

 . کنن  آرومش

  یوی و  ؟یداداش: گفت و گرفت رو ا ی عرش دست بغض با  اشای ک

 خواد؟ ی نم  رو مان ی نر

  یمشکل وانی و ی برا حتما  زم، ی عز خوادی م که معلومه: ای عرش

 . اومده ش ی پ 

  هم به  شون ی عروس ره،ی م داره هم ش ی کش ناراحته، مان ی نر:  اشای ک

 خورده؟

 سرشو سا، ی کل در شدن باز ی صدا به  که بده جوابشو خواست

 . باشه اومده  وانی و که کرد دعا و چرخوند
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:  گفت و رفت سمتش  ینگران   و خشم با  باربد وان،ی و  اومدن با

 وان؟ ی و یبود کجا

 .اومد ش ی پ   برام  یکار ه ی  دی ببخش: وانی و

  حالش....بنداز مان ی نر  به نگاه ه ی  آخه؟  تی عروس  روز تو : باربد

 . ستی ن  خوب

 . رفت سمتش و  شد رهی خ مان ی نر  به  یناراحت   با

  ری د دی ببخش زم، ی عز: گفت و گذاشت ش  شونه یرو دستشو

 .کردم

 .... کردم فکر... فکر ....یاومد!....وان؟ ی و : مان ی نر

 . کرد پاک رو  مان ی نر  یها اشک  وان،ی و و  شد بلند

  اومده ش ی پ یکار  هی  برام  دی ببخش برم،  قربونت نکن ه ی گر: وانی و

 . بود

 . ستادن ی ا  گاهیجا تو  دو هر و کرد یعذرخواه  شی کش از

  ی ا بله  سوالش  جواب در و  زد  یلبخند  مانی نر  ش، ی کش سوال با

 .... زدن دست به کردن شروع ها مهمون که گفت

  یلبا   ش،ی کش ی  ان ی پا  سخنان از  بعد و  گفت یا  بله  هم وانی و

 . رفت باال ها مهمون غی ج  و دست یصدا  و دی بوس  رو مان ی نر

  و  رفت وانی و به  ی ا غره چشم  اما بود خوشحال چه گر رسول

 " سر رهی خ ی  پسره رسمی م حسابتو " گفت دلش  تو



  یخوشبخت  یآرزو دی جد  زوج ی برا و بودن خوشحال یهمگ

 .کردن

 .بود خوشحال همه از  شتری ب اما  ای عرش

 . بود یآب  چشم و قرمز مو پسر  همون به  نگاهش
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  صورت  به ی شخندی ن  و  شدن ک ی نزد  بهش وان ی و  و مان ی نر

 . زدن ا ی عرش خندون

 ؟ یکن یم نگاه یچ به:  مان ی نر

:  انداخت  دوستاش خندون  صورت  به ینگاه و  اومد خودش به

 ی چی ه...ه

  شی ب ه، ی خوب  بچه.....ک  ی ن ی  خاله  پسر.....رافائل   اسمش: مان ی نر

 ... ک نمی م پوستتو  یکن تشیاذ ی بخوا....مظلومه حدم از

 . رهی بگ   زدنشو لبخند یجلو تونستی نم

  نگران : گفت زدی م موج توش  یخوشحال و ذوق  که ییصدا  با

 . کنمینم ناراحتش  نباش، 

 . نرفته  هنوز ش ی کش کن، ازدواج هم تو  ا ی ب: وانی و

 :گفت و  رفت وانیو به  یا  غره چشم ای عرش

 . م ی دی رس جهی نت  به دی شا  باهاش، شم آشنا  اول بزار  شو، خفه



 .رفت رافائل سمت و  زد یشخندی ن   حرفش، انی پا

 .... ان ی م هم به : وانی و

 .... کنه تحملش  بتونه  رافائل دوارم ی ام یول آره، : مان ی نر

  از دست افتاد، صدا  خوش پسر همون که چشمش که رافائل

 . زد ا ی عرش به  ی لبخند و  برداشت لی دن و ک ی ن   با زدن حرف

 نشدم؟ که مزاحم: ای عرش

 مزاحم اتفاقا : گفت یسیانگل  به  کی ن که بده جوابشو خواست

 ؟ یهست  یک تو ،یشد

 ...دوستمه نی بهتر  اون  ک، ی ن :  مان ی نر

  فرصت و شدن لی دن و  کی ن   با  صحبت مشغول وان، ی و  و مان ی نر

 . بزنه  حرف  رافائل با  بتونه  ای عرش  تا بود یخوب 
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  بود ی بحث  دنبال و رفت رونی ب سای کل  از رافائل با همراه ای عرش

 . کنه باز  رو  صحبت سر که

  تو  شماره شهی م: شد گرد چشماش گفت، رافائل که  یزی چ با  اما

 باشم؟  داشته

 . داد بهش  شوی گوش حرف بدون

 .... ممنونم: رافائل



 ران؟ ی ا  نیای م: ای عرش

 .... م ی ای ب همراهتون دی شا  بشه ی راض  ک ی ن   اگه: رافائل

  االن کن  صبر: گفت ه ی ثان  چند  از بعد  و داد تکون  یسر

 ..... گردمی برم

 

 

  و  کی ن: گفت و دی کش یا گوشه به  اونو مان،ی نر  کردن دای پ از بعد

 . ران ی ا  انی ب   کن یراض 

 . شه ی نم یراض  ؟ یگی م یچ: مان ی نر

 . بمونه  رافائل زارهی نم  وگرنه کن، ش ی راض  من بخاطر : ای عرش

 :گفت و کرد فکر یکم

 کجاست؟ رافائل. زنمی م حرف  باهاش باشه

 ... رونه ی ب: ای عرش

 . نزار  تنهاش  شش،ی پ برو:  مان ی نر

 .... گرفت فاصله مانی نر  از  و گفت ی ا باشه

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

  و  برگشتن  هتل به یهمگ ،ی بردار عکس   و مراسم انی پا از بعد

 . رسوندن  اتاقشون به خودشونو



 : دی پرس  مانی نر  که دراورد شلوارشو و  کت وانی و

 دم؟ ی ترس چقدر ی دون ی م وان؟ی و  یبود رفته کجا

 . دی بوس  آروم  لباشو  و ستادی ا جلوش

  کنم، صحبت  عکاس با  بود  رفته ادمی   ،یشد تی اذ  دونمی م: وانی و

 .... اونجا رفتم همون بخاطر

 

  چقدر یگذاشت  تنهام یوقت  که یبفهم  خواستمی م برم،  خواستمی م" 

 "دارم دوست چون نتونستم،  یول برم خواستم دم،ی کش درد
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 . زد مهی خ روش و انداخت تخت ی رو رو مان ی نر

 وان؟ ی و  یکن یم کاری چ: مان ی نر

 : گفت و  زد یشخندی ن 

 ... ها ازدواجمونه اول شب ست؟ی ن  مشخص

 .... خستم من: مان ی نر

 . گنینم  نو ی ا  چشات یول ؟ی مطمئن : وانی و

 . انداخت وانی و گردن دور  دستاشو و د ی خند طنتی ش با

 . دی بوس  لباشو و برد  باال سرشو



 .گرفت لبش   از یگاز  و انداخت چنگ فرش یموها به

 . بود خاص براشون ی ول نبود، بارشون  ن ی اول نکهی ا  با

 . بود متفاوت یچ همه

 . نبود  قبل مثل هم هاشون بوسه طعم یحت 

 .شون  رابطه  اول  یها بوسه  با داشت فرق

 

  ی ا بوسه  بار نیا و انداخت ن ی زم ی رو رو مان ی نر  یها لباس 

 . زد ش  نهی س قفسه وسط

 . دی کش درد از یآه مانی نر  که فشرد انگشتاش نیب   پالشوی ن 

 .زد  لباش  به ی ا بوسه و برد  باال سرشو

 . دی کش تش *آل یرو  دستشو و گرفت ش چونه  از یگاز

  باز : گفت و زد  رونش به یل ی س  وانی و  که چسبوند هم به  پاهاشو

 . پاهاتو  کن

 .گذاشت وان ی و  ی نهی س ی رو و کرد بلند  پاهاشو از  یکی 

  مچ به  ی ا بوسه و گرفت پاشو وانی و که  برد باال  پاشو آروم آروم

 . زد  پاش

  فاصله هم از  شد، بلند اتاقشون  تلفن زنگ ی صدا که یوقت  اما

 .گرفتن

 .... الو : گفت و برداشت  رو تلفن  خشم با   وانی و

 ..... جون ی وی و_ 



 ؟ ییتو  اشای ک_ 

 .خودمم آره_ 

 ؟یدار  کار ی چ  بود؟  زدن زنگ وقت االن_ 

 .... تون رابطه  وسط بندازم  تی پاراز داداشام با  خواستم یچی ه_ 

  گوش به  دی فرش و ا ی عرش و  خودش ی  خنده یصدا  حرفش انی پا

 . دی رس  وانی و

  مانی نر  متعجب نگاه به  یتوجه و  دی کش رو تلفن   می س خشم با

 . نکرد
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 بود؟  یک: دی پرس مان ی نر

  که زن، ی بر  کرم خواستنی م  محترمش،  یبرادرا  و اشا ی ک: وانی و

 . ختنی ر

 .شد ک ی نزد  بهش  و دی خند مان ی نر

  کمرش دور دستاشو و گذاشت ش  شونه ی رو سرشو پشت از

 .کرد حلقه

 . کنن  ی طون ی ش خواستن  فقط عشقم؟   یخوری م حرص چرا: مان ی نر

 ؟ینشد  یعصبان  تو : وانی و



 . نشدم نه:  مان ی نر

 . برد  تش*آل سمت دستشو و  زد وانی و گردن  به  یا بوسه

 

  گرفتن فاصله  هم از د،ی رس  گوششون به رسول ی صدا یوقت  اما

 . کردن  نگاه  هم به و

  خراب سرشون  رو و هتل  کنه ت ی اذ منو رسولم اگه: وانی و

 . کنمی م

 

 . رفت پتو   ری ز  و دی خند مان ی نر

  باز  و  در ری ز  لباس  کی  با  تنها   و وضع و سر همون با   وانی و

 . شد رهی خ رسول به و کرد

 . رسول عمو بفرما: وانی و

 . تو  ام ی ب   خوامی م کنار برو: رسول

 داخل؟  نی ا ی ب   نی خوایم دم،ی نفهم: گفت و شد گرد چشماش

 . اونور   برو گمشو آره،: رسول

  شیپ   ساعت چهار سه نی هم مان ی نر  و من  رسول، عمو: وانی و

 م؟ ی باش  تنها دی نبا   نظرتون  به م،ی کرد ازدواج
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 :گفت و چرخوند کاسه تو چشم رسول

  هم به  اعصابمو اونور   برو بارتونه،  نیاول انگار  یگیم یجور هی 

 . زی نر

  لبخند طاها،  یصدا  دنی شن   با  که بود  ستادهی ا  در یجلو همچنان

 ؟ یکن ی م نجایا  تو رسول: زد یزی ر

 

 . داخل برم خوامی م: رسول

 :گفت و شد گرد چشماش

 . باشن  تنها   بزار کردن ازدواج تازه  اونا   ؟یشد وونهی د رسول

 . نجا ی ا  امی ب االن  من یشد باعث خودت تو: رسول

 . رفت رسول سمت و کرد اخم

 

 . زد یشخندی ن رسول هی ثان  چند  از بعد  و گفت ی زی چ گوشش تو

 ؟ یزاری م: رسول

 . یدد می دار کار یکل که م ی بر  االنم آره، : طاها

 

 .دی کش رو رسول دست و کرد زمزمه حرص با رو" یدد"

 .شد رهی خ رفتنشون ری مس به  بهت با   وانی و



 .نشست  تخت ی رو و برگشت  اتاق به

 گفت؟  یچ بهت  عمو: مان ی نر

 . خودش یبرا   هی دد شوگر پا  هی   عموت: وانی و

 ؟ یچ: گفت و دی خند زده بهت
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 : گفت و زد  مهی خ مانی نر  یرو

 . می برس کارمون  ی ادامه به   دم،ی م حیتوض  برات بعدا  کن ولش

 .... دی بوس  رو وان ی و  یلبا و دی خند

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 : گفت و  زد طاها باسن  به  یلی س

 ؟ یزد صدام  یدد وانی و یجلو چرا

 . یدد یدی م حرصم چون: طاها

  یا گه ی د یلی س رسول که کرد ان ی ب رو " یدد" ی  کلمه طنتی ش با

 . زد باسنش  به

 



  ،یگی م  نوی ا  بازم اد،ی نم خوشم" یدد"ی  کلمه از یدون ی م: رسول

 . طاها نده حرصم

 : داد تکون  رسول یچشما مقابل باسنشو  و داد کمرش به یقوس

 . خوادی م یباز کمی   دلم فقط ،یدد دمی نم حرصت اومممم

 . خوادی م یباز  دلش  یب یب   پس: رسول

 

 .کرد باز  پشوی ز و رفت چمدونش سمت

  طاها  به  و بود  دستش تو که ی زی چ و برگشت قه ی دق چند از بعد

 : داد نشون

 شه؟ ی م  یچ تنگت راخ*سو تو  بره  ن ی ا اگه

 

 :گفت و شد گرد چشماش

 . رسول ری بگ   فاصله ازم  نم، *کو تو  یبکن  اونو   یکن یم جای ب تو

  تی دد شیپ   ی لحظه چند  ن ی هم تا  ،یب ی ب شدم ناراحت: رسول

 .بودم
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  برو گمشو تو،  با  کردم غلط  من: گفت و گرفت فاصله رسول از

 . اونور



 . کنم ادبت دی با  ،یب یب   یشد ادب یب : رسول

  رو  نکارای ا  بی غر  ی جا تو خونمون،  می برگرد  بزار حداقل: طاها

 . که کننی نم

 

 : گفت و دی خند

  می برگرد  بزار قبوله، باشه یول نداشت، یربط اصال نکهی ا  با

 . کنمی م ت چارهی ب خونه

  ی خوای نم: دی پرس و انداخت  طاها پوشش  بدون  باسن  به  ینگاه

 ؟ یبپوش یزی چ

 .... بگردم  ینجوری ا  خونه تو  یداشت  دوست که تو  نه،:  طاها

 . زد مهی خ طاها  یرو و  زد یشخندی ن 

 .ستین   جاش نجایا  بود، خونه  اون: رسول

 

  م،ی شد خسته یکل امروز:  کرد زمزمه و  دی بوس رو  طاها ی لبا

 م؟ ی بخواب 

 . بخواب کنارم بعد ار، ی درب  لباساتو : گفت و کرد زمزمه یاوهوم

 . رفت نیی پا تخت از  و دی خند

 

  باز  دستاشو  و دی کش دراز طاها  کنار هاش،  لباس  دراوردن از بعد

 .کرد

 . گذاشت ش نه ی س ی رو سرشو و د ی بوس رو رسول ی لبا



 . برد خوابش فردا به  فکر  با و بست چشماشو
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 بعد هفته کی

 

 . می موند ی م شتری ب   کاش ی ا: مان ی نر

 . اورد رون ی ب چمدون از رو  ها لباس  و رفت بهش  یا غره چشم

  آدم ن ی ع  می نتونست  هاش بچه و  عموت لطف به  زمی عز : وانی و

 . می کن س *ک*س

 . کنن یشوخ خواستنی م خب: گفت و دی خند

 . ای د ی نم و یکس چیه جواب امشب ه؟ی شوخ نی ا : وانی و

 ؟ یچ یعن ی :  مان ی نر

 . دمی نم جواب منم  ،یدی نم جوابشو زد زنگ بهت یکس هر: وانی و

 ؟یچ ی برا  آخه: دی پرس متعجب

 ؟یفهمی م  نمت،*بک  خوامی م: وانی و

 

  تخت  یرو و  اون و گرفت دستشو وانی و که شد گرد چشماش

 .انداخت



 وونه؟ ی د یکن ی م کار ی چ ی دار: مان ی نر

 ست؟ی ن  مشخص: گفت و کرد باز  لباسشو یها دکمه

  مرتب و  اتاق کن  صبر خونه می اومد تازه  ما  وان،ی و وا : مان ی نر

 .کنم

 

 . شد خم صورتش یرو  و  رفت مانی نر  به  یا غره چشم

 .گرفت لبش  از  یگاز آخر در  و دی بوس  خشن لباشو
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 . تر  آروم کمی  گرفت،  دردم: گفت و  دی کش و وان ی و یموها

 . بود شکارش به  یشکارچ نگاه   مثل نگاهش

 . دی کش طرف دو به  و مانی نر  رهنی پ   و گرفت گاز شو چونه

  و کرد نگاه بود  شده پاره که  ش عالقه مورد رهن ی پ   به بهت  با

 ! وان؟ی و: گفت

 . کن ناله   واسم فقط ش، ی ه: وانی و

 

 . مانی نر  بدن ی  نقطه  به  نقطه گرفتن  گاز به کرد شروع و شد خم

 . نشه بلند   ش ناله  ی صدا تا  گرفت گاز محکم لبشو



 . بود  کرده خوش جا گلوش تو  بغض  و بود  لذت از  شتری ب  درد

 

  هاشو لباس یباق هم خودش و  دی کش رونی ب   پاش  از شلوارشو

 .دراورد

 . زد بهشون  یا بوسه  و  کرد نگاه  مانی نر  س ی خ یچشما به

 داشت؟  درد: وانی و

 . آره : مان ی نر

 . زمی عز د ی ببخش:  گفت و  دی بوس  لبشو ی گوشه

 

 .گرفت تشو*آل و  کرد باز  هم از پاهاشو

 . دی کش یز ی ر آه  مانی نر  که زد سرش  به یمک
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 . نکن آهههه.... وانی و: گفت  و گرفت مشتش  تو  و وان ی و یموها

 ؟ یندار دوست مگه زم؟ ی عز  چرا: وانی و

  و داد کمرش به  یقوس مانی نر  که کرد پمپ تشو *آل حرفش انی پا

 . دی کش ی زی ر آه

 



  ش ناله  کرد، حس عدش*مق  یرو زبونشو  یسی خ و یگرم یوقت 

 . شد بلند

  ی شتری ب  شدت با   تا کردی م  کیتحر رو  وانی و هاش  ناله یصدا

 . بده ادامه کارش  به

 

  رونش از یمحکم گاز و کرد بلند سرشو قه ی دق چند از بعد

 . گرفت

 . زد  بهش یمک و  دی کش دندوناش رد ی رو زبونشو

 

  جالبش و ی باز  نی ا  یخوای م : گفت و  دی مال عدش*مق به  تشو*آل

 م؟ ی کن 

 ؟ یچجور: مان ی نر

 .کرد  واردش تشو *آل سر و  زد یشخندی ن 

 . اره ی م کم زودتر یک م ی ن یبب : وانی و

  نش*بک آهههه... خوامی نم : د ی کوب تخت به  کمرشو و کرد یا  ناله

 . گه ی د تو

 

 . دی کش رونی ب   تشو*آل و  زد یشخندی ن 

 .... گه ی د ن *بک همشو: گفت مان ی نر  که کرد واردش نصفه   تا

 . دادی م تکون کمرشو گذشت،یم که  هی ثان چند هر



  و کرد بلند کمرشو بود، شده ی عصبان  یحدود تا  که مان ی نر

 . داد تکون خودشو

 

 .اورده کم یک شد مشخص: وانی و

 آهههههه وان،ی و  بده تکون کمرتو فقط اوردم، کم من آره : مان ی نر
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 . کرد واردش تشو* آل ی گه ی د نصف  و دی خند

 . زدی م ضربه داخلش به  دی بوسیم لباشو که همزمان

 

 . شدن ضا*ار همزمان قه ی دق چند از بعد

:  گفت زنان  نفس نفس  و  افتاد مانی نر  ی رو یخستگ با   وانی و

 . بود...یعال

 گاو شعوری ب .... یکرد تمیاذ....ی ول: مان ی نر

 . زد گردنش  به  یا بوسه  و دی خند

 

 .حموم می بر  شو  بلند:  مان ی نر

 . خوامی نم : وانی و



 . می کن زی تم  خودمونو بده دستمال هی  حداقل: مان ی نر

  رو  یکاغذ دستمال و کرد دراز دستشو بخوره،  تکون نکه ی ا  بدون

 . برداشت یپاتخت   یرو از

 

:  گفت و دی کش دراز کنارش  مان، ی نر  و  خودش کردن زی تم  از بعد

 . نمی بب  نجایا ا ی ب 

 .بست چشماشو  و چسبوند  وانی و ی  نهیس به سرشو

 . دارم دوست: مان ی نر

 . دارم دوست منم: وانی و

 ... کرد نوازش موهاشو و دی بوس  شوی شونی پ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 . ییبوبو _ 

 . جونم ییبوبو _ 

 .داد ادامه کارش  به  و نکرد توجه  بهش  باربد

 دوشم گه ی د ، ییبوبو: گفت و  نشست پاهاش ن ی ب   بغض با  اشای ک

 ؟ یندال

 . نداد  جوابشو هم باز

 



 :گفت و چسبوند باربد   یزانو به سرشو

  پسل ی موخوا ها، تونهی م ه ی گل  ها، جهی م ناالحت اشا ی ک ،ییبوبو 

 تُنه؟  هی گل خوشملت
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 . ندارم  اشای ک اسم به  ی پسر من_ 

  اسم به  یادب  ی ب  پسر  من: داد ادامه اشا ی ک یها اشک  به  توجه یب 

 . ندارم اشای ک

 . رفت کارش اتاق سمت و  شد بلند حرف، نی ا  گفتن از بعد

 

 . شد رهی خ بسته  در  به  هی گر با  اشای ک

 .رفتینم شیدد کار اتاق داخل چوقتی ه  کاش یا

 . بود برده  نیب  از و بود مهم ش ی دد یبرا که یمدارک

 . نبود یعمد

 . افتاد  ز ی م یرو و بود خورده ُسر  دستش ز ا شربت وان ی ل

 . بود شده سیخ بود زی م  یرو که یمدارک تمام  همون بخاطر

 



  شی توجه یب   از شتر ی ب   اشای ک  و بود  یعصبان  شی دد هم االن

 . دی ترسی م

 

 . رفت مبل پشت و  شد بلند

 . شد جمع  خودش تو  و دی کش دراز ن ی زم یرو

 . بشه  بلند جاش  از  بود نشده باعث  هم پارکت یسرد

 .ختی ر  اشک صدا  یب  و بست چشماشو

 

 ::: 

 

  روشن  و وتر ی کامپ  و گذاشت کنار و بود شده سی خ که یمدارک

 .کرد

  ونی درم باهاش  و مشکل ن ی ا  و زدی م  زنگ کشیشر به  دی با

 .زاشتی م

 تونست؟ یم مگه اما

  با  تا  بود داده شنهادی پ  هم باربد  به  یحت  و  بود زی ه شدت به  آراد

 . باشن  داشته  رابطه هم
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  گوشش آراد اما کرده ازدواج که بود  گفته بهش  ها  بار  باربد

 . نبود بدهکار

  بهش و  کنه صحبت باربد  با تا کردیم استفاده یراه هر از

 . بشه  کی نزد

 .دادیم انجام خونه ی تو و شرکت ی ها کار باربد  نی هم بخاطر

 

 .گرفت رو آراد  ی شماره و برداشت شوی گوش

 . داد جوابشو بوق  دو از بعد

 . بشنوم صداتو  تونستم  عجب چه جون،  باربد سالم_ 

 . بدم بهت  خوامی م یزحمت  ه ی  آراد سالم،_ 

 . دمی م انجام باشه یچ هر_ 

  دوباره رو  اونا لطفا  ،یبود  فرستاده برام که یمدارک اون_ 

 . بفرست

 . دارم لتوی می ا  فرستم،یم باشه_ 

 . ممنون یاوک_ 

 . دمی شن  صداتو شدم خوشحال_ 

 .فشرد رو  قرمز کونیآ و کرد زمزمه ینطوریهم منم ،یسخت  به

 . سخته باهاش  زدن  حرف  واقعا: گفت و دی کش یپوف



 

 .کرد چک و  بود اومده براش   که یلی می ا

  بودنشون  درست از که یوقت و  انداخت مدارک  به  یقی دق نگاه

  خونه به مدارک  گرفتن یبرا  تا  داد ام ی پ   مانی نر  به  شد، مطمئن

 . ادی ب ش

 

  یحت  و بوده  اتاق تو  ساعت دو که دی فهم و کرد نگاه   ساعت به

 . بزنه  سر اشایک به  بود رفته  ادشی 

 .رفت رون ی ب اتاق   از و  دی گز لبشو
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 .کرد باز  و  در و رفت اشا ی ک اتاق سمت

:  گفت و کرد نگاه   اطراف  به  تعجب با   د،ی ند رو  اشای ک که یوقت 

 ؟ یینجا ی ا  اشای ک! اشا؟ی ک

  ی بلند  یصدا  با و بست  و اتاق در نگرفت، ازش  یجواب  که یوقت 

 :گفت

 . برم قربونت  رونی ب   ای ب یهست  جا  هر ؟ییکجا اشای ک

 . نبود   اشای ک از  یخبر اما گشت رو  ییرا ی پذ  و آشپزخونه

 



  اشای ک یخرس عروسک دنی د  با   که بره کارش  اتاق سمت خواست

 .شد گرد چشماش مبل، پشت

 . کرد نگاه  و  مبل پشت آروم

 .شد فشرده قلبش بود،  دهی خواب  وار  ن ی جن  که  اشای ک دن ی د با

 

 . برد موهاش ی تو دستشو و نشست  کنارش

 . برم  قربونت شو  داری ب زم، ی عز اشا ی ک....اشای ک: باربد

 . دی لرز لباش و  زد یهق خواب تو

 .کرد بلندش  و برد  گردنش و  زانو ری ز دستشو

 . رفت اتاق سمت  آروم،  یها قدم با  و دی بوس  شوی شونی پ 

 

  با  و  شد باز چشماش گذاشت، تخت  یرو رو  اشای ک که یوقت 

 .کرد نگاه   اطراف به یجی گ

  به  کرد شروع و د ی لرز لباش کم کم افتاد، باربد به که چشمش

 . کردن هی گر

 . برم قربونت  نکن   هی گر: باربد

 ..... ی ندال دوش ...منو....یدد هق: اشای ک
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 . کرد پاک هاشو اشک  و نشوند  پاهاش ی رو رو اشای ک

  رو  یدد خوشگلم، بودم یعصب  زم، ی عز داره دوست یدد: باربد

 . ببخش

 ییبوبو :  اشای ک

 . قشنگم نکن   هی گر  دلم، جان: باربد

 . تُن  بوشم: گفت و انداخت باربد گردن دور دستاشو

 . زد لباش  به  یا بوسه  و دی خند

 زم؟ ی عز  یدی بخش  رو یدد: باربد

 ... گشنمه ییبوبو اوره، : اشای ک

 

  غذا  برات برم  کن صبر : گفت و گذاشت تخت ی رو رو اشای ک

 . ارمی ب 

 .یدد موخوام ی بشتن :  اشای ک

 .پسرم  یشی م ضی مر سرده هوا: باربد

 انداخت  ن یی پا   سرشو و شد آویزون لباش 

 برات؟  کنم درست نودل: باربد

 دالم  دوش  اوهوم، اوهوم: اشای ک

 : گفت و ختی ر هم به موهاشو



 باشه؟ نخور،  تکون و  نیبش نجا ی هم پس

 . ییبوبو چجم: اشای ک

 . برداشت قدم آشپزخونه سمت و رفت رون ی ب   اتاق از

 

  که یدستورالعمل طبق  و اورد  رونی ب نت ی کاب از  رو نودل ی  بسته

  گاز یرو  و ختی ر قابلمه داخل آب  وانی ل دو  ی اندازه به داشت،

 . ادیب   جوش به  آب تا گذاشت
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  و گذاشت ین یس یرو رو نودل ی حاو ی کاسه ساعت،  می ن از بعد

 . رفت رونی ب آشپزخونه  از

  یسع که آلودش خواب یب یب  دن ی د  با  و کرد باز رو  اشای ک اتاق  در

 .گرفت ش  خنده داره نگه باز چشماشو کردی م

 

 . گذاشت پاهاش  ی رو رو ین ی س و  نشست تخت یرو

 زم؟ ی عز اد ی م خوابت اشا، ی ک: باربد

 . یدد گشنمه یول اوهوم،: اشای ک

 . اوردم نودل  برات  زم،ی عز  ای ب: باربد



 . زد برق  خوابش  از خمار یچشما

لش: گفت و گرفت باربد دست از  رو ین ی س  . ییبوبو یم 

 . کرد نوازش  رو اشا ی ک یموها و  زد یلبخند

 

  ا ی نخواب : گفت و گرفت رو  ی ن ی س باربد نودل،  خوردن از بعد

 باشه؟ 

 . یدد چجم: اشای ک

 . رفت رون ی ب   اتاق از

 .برگشت اشایک اتاق به  و گذاشت نت ی کاب یرو  رو ین ی س

 

 ؟ ی دی خواب  زم، ی عز  اشای ک: باربد

 .نچ :  گفت و کرد باز خمارشو یچشما

 . کرد حلقه اشایک  دور دستاشو و  دی کش دراز کنارش

 نخوافم؟  یگفت  چال ،ییبوبو :  اشای ک

  االن فردا، بمونه  یول بدم نشونت  رو ی زی چ هی   خواستمی م: باربد

 . یبخواب   دی با

 

  و  گفت یا  باشه بود،  داشته نگه باز  چشماشو زور به  که اشای ک

 . کرد زمزمه یری بخ شب

 



 268_پارت#

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 ا؟ ی عرش دنبال می اومد چرا ان؟ ینو: دی فرش

 : گفت و  زد یشخندی ن 

  مو اون با  ؟یک با  اونم  قرار، سر اومده وضعشو؟ ین ی بی نم

 .یقرمز

 . باشن  راحت بزار چه؟  ما به خب: دی فرش

 . انی ب  قراره هم مانی نر  و وان ی و  تازه!  عمرا:  ان ی نو

 

 :گفت و شد گرد چشماش

  ای عرش  اگه یدون ی م  باشن، راحت بزار خب خوبه؟ حالت تو  ان ی نو

 ! شه؟ ی م ناراحت چقد بفهمه

  ما واسه  رم،ی بگ هم یادگاری   عکس هی   خوامی م رم،ی * بک:  ان ی نو

 .بود شده شاخ

  ییتنها مونم، ی م نگلی س  من : گفت و  دراورد رو ا ی عرش یادا

 . بهتره

  هم مانی نر  و  وانی و اگه ی حت  باش،  مودب کم ی ! انینو: دی فرش

 . ن ی کن  خراب رو  تا دو ن ی ا  قرار دمی نم اجازه  من ان ی ب 

 



 :گفت و رفت دی فرش به  ی ا غره چشم ان ی نو

 . کنه ولش  پسره دوارمیام اصال  نکن،   یطرفدار ابو ی   نیا از

 .زد  انی نو  یبازو  به  یمشت  و دی کش یداد

 

  آقا : گفت و  زد یبزرگ لبخند انی نو  مان،ی نر  و وانی و  اومدن با

 ! قرار سر اومده ای عرش

 رافائل؟  با:  مان ی نر

 ؟ یدون ی م کجا از  تو  یول آره:  ان ی نو

 

 :گفت و داد تکون   تاسف به  یسر مان ی نر

  زاشتی نم  کی ن وگرنه نجاست،ی ا  االن  من حرف  بخاطر رافائل

 . بمونه  نجای ا  ش  خاله پسر

 

 

 269_پارت#

 

 م؟ ی نی بش داخل م ی بر: داد کافه  به  نگاهشو  و داد تکون   یسر ان ی نو

 . گفتن  ینخور  وه *گ همزمان دی فرش و  وانی و

 ! انی نو  یندار دوست جونتو  انگار : مان ی نر

 چطور؟  دارم، دوست اتفاقا :  ان ی نو



 . دادمینم حرص  و دی فرش انقد بودم  جات من: مان ی نر

 

 . داد قورت دهنشو آب ان ی نو

 . بود  شده اوضاع وخامت متوجه تازه

 .... عشقم  دی فرش: ان ی نو

 . رسمی م حسابت به اونموقع! عشقم  می شی م تنها   که تو  و من: دی فرش

 . زدن هم به یچشمک و دن ی خند آروم مان ی نر  و  وانی و

 

 ::: 

 

 اومده؟ خوشت نجا ی ا  از: ای عرش

 . قشنگه  اوهوم،: رافائل

 . کرد پاک  شوی شون ی پ یرو عرق دستمال با   و شد یز ی ر لبخند

 

 . نبود مضطرب و نگران  حد نیا تا چوقتی ه

  رانی ا تو  موندن  از رافائل  و  بکنه یاشتباه کار  دی ترسی م

 . بشه  منصرف

 

  ،ینگران   کنمیم حس ای عرش: گفت و  دی نوش رو قهوه از یکم

 شده؟ یزی چ



 . خوبه حالم نه،  نه : ای عرش

 . دی خند آروم  و شد رهی خ ا ی عرش سرخ صورت  به

 

 

 270_پارت#

 

  تو  و اون  مدام بود، دهی د ازدواج مراسم تو  رو  ای عرش  که یوقت  از

 .کردیم تصور ذهنش

  مال و اون  یحت  و بشه ک ی نزد بهش یکم خواستیم دلش

 . کنه خودش

 

 ! یفکر تو : ای عرش

 . ستی ن   یز ی چ اوم: رافائل

  و حساب صورت  تا کرد اشاره  گارسون به  و  کرد بلند دستشو

 . ارهی ب 

 بدم؟ نشونت مو خونه  یخوای م: ای عرش

 .شد بلند   یصندل  یرو از و  داد تکون مثبت نشونه به سرشو

 

 .شدن  ن ی ماش سوار و  رفتن رونی ب کافه از

 ؟ یکن ی م یزندگ آپارتمان  تو : رافائل



  اطیح خونه خوادی م دلم اد،ینم خوشم آپارتمان از نه، : ای عرش

 . باشه داشته

 . درسته: رافائل

 

  در به  و شد ادهی پ نی ماش  از  رافائل دن، ی رس خونه  به که یوقت 

 .شد رهی خ  بود  جلوش که یرنگ یمشک بزرگ

 

  گل از که  یاطی ح دن ی د با رافائل کرد، باز  و در ا ی عرش که یوقت 

 .زد یبزرگ لبخند بود،  شده پر  رنگارنگ یها

  باال  ابرو   بود، اط ی ح ی گوشه که یکی کوچ ی چوب  ی کلبه  دن ی د با

 ؟ یدار سگ  تو:  گفت و انداخت

 ؟ یترسیم آره،: ای عرش

 . دارم دوسشون نه، : رافائل
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  داخل باهاش، کردن ی باز و  ایعرش سگ ور، ی جون  دن ی د از بعد

 .انداخت خونه ینما و  ونی دکوراس به  ینگاه و رفت خونه

 . قشنگه  چه! ی وا: رافائل

 . نه ی ب یم قشنگ چشات: گفت و  زد یلبخند



 

 .کرد جمع لباشو و زد گره هم به  دستاشو رافائل

  مهمونت به  ی زی چ یخوای نم  ت، خونه  یاورد منو  که حاال اوم_ 

 . ها گشنمه من  ؟یبد

 : گرفت رو رافائل دست و دی خند

 . باشه  ییزای چ هی خچالی  تو  کنم فکر  آشپزخونه، می بر

 ؟ی ست ی ن خونه  وقتا شتری ب یعن ی : رافائل

 . مونمی م قم ی رف شیپ  نه : ای عرش

 

 پسر؟   ای  دختره  قتی رف: د ی پرس و کرد اخم ناخودآگاه

 . هست می باحال  ی  بچه! پسره: ای عرش

 . شد تر دی شد اخمش

 کردم، یشوخ: گفت و دی خند  رافائل، ظی غل  اخم دن ی د با  ای عرش

 . کنم تتی اذ خواستم

 . داد آشپزخونه نتیکاب  به نگاهشو و  نداد جوابشو

 قهر! راف: گفت و  زد کنار شی شونی پ یرو از قرمزشو یموها

 ؟یکرد

 . داد تکون   طرف دو به سرشو

 . هاست بچه مال قهر: رافائل

 ؟ یخوری م ک ی ک راف، یآقا خب: ای عرش



 ! یشکالت  کی ک

 . نشست ی صندل  یرو و  گفت یا آره
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  و گذاشت ش جلو یشربت   وان ی ل  ا ی عرش ک، ی ک خوردن از بعد

 ! یباش داشته دوست پرتقال  آب دوارمی ام: گفت

 . دارم دوست: رافائل

  یا  گهید کار رستوران،  از  ر ی غ:  گفت و خورد شربت  از یقلوپ 

 ؟ یندار

  کاری چ کای آمر تو  ؟یچ تو  باشگاه،   رمی م وقتا یبعض : ای عرش

 ؟ یکردی م

  هم وقتا  یبعض   دانشگاه، رفتم ی م کردم،ینم یخاص  کار: رافائل

 .... کتابخونه

 ! یخرخون  پس : ای عرش

 

 ! ؟یچ ی عن ی : گفت و کرد اخم

 . بدم نشونت  اتاقمو می بر  ای ب ،یخون  درس یلی خ  یعن ی : ای عرش

 ....  برد اتاقش سمت رو رافائل و گرفت دستشو



 

 . قشنگه چه اتاقت ی وا: رافائل

 : گفت و گذاشت زی م یرو شوی گوش

 . ندازنی م دستم  ها بچه داره  که یتم بخاطر

 .نشست تخت  یرو و  دی خند آروم رافائل

 ! یکرد استفاده قرمز رنگ از ی ادی ز کمی خب: رافائل

 . بدم  نشونت  و یز ی چ هی  سایوا عالقمه،  مورد رنگ خب: ای عرش

 .گذاشت تنها  رو رافائل و رفت رون ی ب   اتاق از

 

 . د ی رس گوشش به یگوش  زنگ یصدا  ه،ی ثان  چند از بعد

 . رفت زی م سمت و  دی گز لبشو

 .نشست  صورتش یرو  یمحو اخم د،ی د  که رو اشای ک اسم

 . چسبوند گوشش به  رو یگوش و فشرد رو  سبز کون ی آ

  خجالت قرار؟ سر یرفت  ی مک کک اون  با  ا،یعرش یه: اشای ک

 . رو  ما کشهیم من؟ بدم  یچ رو ارسالن  جواب ؟یکشی نم
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 تعجب  با د،ی رس گوشش  به یاصل در شدن بسته   یصدا که یوقت 

 . برداشت قدم خوابش اتاق سمت و رفت رون ی ب کارش  اتاق از



 . نبود رافائل از یخبر

 .کرد اخم اشای ک  اسم دنی د با  که برداشت شوی گوش

 اااا ی عرش  الو_ 

 ؟ یزن ی م داد چرا هی چ_ 

 ؟ ی کر تو_ 

 ه؟ ی چ منظورت_ 

 ؟ ینداد جواب چرا زدم حرف  باهات همه ن ی ا_ 

 

 .کرد سکوت

 . کنه  کنترل خشمشو تا  دی کش یقی عم  نفس

 ؟ یگفت  ای چ تو  قا ی دق اشای ک_ 

 . کرد بازگو و  بود گفته شیپ   ی قه ی دق چند که ییها حرف

 . کن قطع! زبونت  اون  و  تو دست از  امان  اشای ک آخ_ 

 . کرد ترک رو اتاق  و انداخت تخت یرو رو یگوش

 

 . کرد نگاه اطراف  به   و رفت رونی ب   خونه از  سرعت به

 . نبود   رافائل از  یاثر

 : گفت و  رفت بود ستادهی ا تر  دور  متر چند که یپسر سمت

 ن؟ ی دی ند  اطراف ن ی ا  یآب  چشم و قرمز مو پسر  ه ی  شما دی ببخش

 . نبود  خوب ادی ز حالشم انگار رفت، سمت اون  از دم،ی د چرا_ 



 . رفت کوچه داخل و کرد یتشکر
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 .نشست ن ی زم ی رو و داد ه ی تک وار ی د به

 . ختی ر اشک آروم و  زد گره هاش زانو  دور دستاشو

 . کردنیم ش مسخره صورتش  و قرمز یموها بخاطر شهی هم

 . نبود   نطوریا اما  داره فرق ه ی بق  با  ایعرش کردی م فکر

 بود؟  یک ارسالن  اصال

  ی بهونه  به  مدت نیا و داره دوست و شخص نی ا  ا ی عرش نکنه 

 بوده؟  باهاش شون ی دوست  ی  رابطه کردن محکم 

 

  به  و  کرد پاک اشکاشو افتاد، سرش  یرو که  یشخص  ی هی سا

 .کرد  نگاه  بود،  ستادهی ا جلوش که یشخص 

 . بدم  حیتوض  تونمی م راف : ای عرش

 ؟ یبد  حی توض.... یخوای م  وی چ هق...و ی چ: گفت هق  هق با

 .گرفت رو  رافائل دست و نشست جلوش

 . بود برادرم  زد زنگ بهم که ی اون : ای عرش

 ؟ یکن ی م  صدا  یمک کک  منو تو ...تو : رافائل



 : گفت و دی خند

  از من  بزنه، صدا خاص  اسم  با  رو ه ی بق  داره عادت اشا ی ک نه،

 .خوامی م معذرت اون طرف

 ه؟ ی ک ارسالن: د ی پرس و  زد کنار رو ای عرش دست

 . ن ی بش آشنا  هم با  ش  خونه برمتیم روز ه ی  بزرگمه،  بابا: ای عرش

 . شد بلند  و گرفت ا ی عرش از  نگاه زده خجالت

  ببرمت؟  بزور  ای   خونه م ی بر  ی ای م! یفرار یآقا خب: ای عرش

 ؟یکرد فرار  چرا اصال

 . گرفت دستشو ای عرش که  بره  کنارش از خواست و  دی گز لبشو

 .بده  سوالمو جواب ؟ یری م کجا: ای عرش

 .... کردم فکر خب خب،: رافائل

  یکرد فکر : گفت و  زد کنار شی شونی پ یرو از قرمزشو یموها

 دارم؟ دوست رو  گهی د  یکی  من

 .دی دزد ا ی عرش  از رنگشو یآب  یچشما
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 ؟ یبد سوالمو جواب یخوای نم!  راف : ای عرش



  رو  گهید یکی  کردم فکر آره، : گفت و داد قورت دهنشو آب

 .یدار دوست

 . افتاد  راه به  خونه سمت و دی کش رو رافائل دست

 .  ادی م خوشم ی کی  از  من: ای عرش

 ؟ یک از : گفت و  زد یا مسخره لبخند

 .... تو  از: کرد زمزمه  و برد  گوشش کی نزد سرشو

 . اد ی ب   هاش لب  یرو یلبخند  شد باعث   رافائل متعجب نگاه

 

 . نزدن یحرف چکدومی ه خونه  به  دنی رس زمان  تا

 . منتظرما: گفت و  فرستاد خونه داخل به  رو رافائل

 ؟ یچ منتظر: رافائل

 ! اد؟ ی نم خوشت من  از تو : ای عرش

 .انداخت ن یی پا  سرشو و شد قرمز لپاش 

 

 . اورد  باال سرشو و گذاشت ش چونه  ری ز دستشو

 . گه ی د بگو راف، : ای عرش

 .... آره: رافائل

 ! ؟یچ آره: ای عرش

 . ادی م خوشم ازت آره، ..آ : گفت و  دی گز لبشو

 .گرفت رو  رافائل یدستا



 ؟ یشی م پسرم دوست: ای عرش

 . بود  خوندن قابل رنگش ی آب  یچشما تو تعجب

 

 . گه ی د کن  قبول د  : اشای ک

  مو پسر به  تعجب با  و  دی پر  باال  ترس   از هاش  شونه رافائل

  بود  ستادهی ا  در یجلو همسرش و  مانی نر  با همراه که یفرفر

 .شد رهی خ

 ن؟ یکن یم کاری چ نجایا: ای عرش

 هم باربد   و ان ی نو  و دی فرش تازه   ،یفضول می اومد اهم، اهم: اشای ک

 . ان ی م دارن

  لی تکم  مون جمع نی وردی م آقاجونم هوی : گفت و شد گرد چشماش

 .شدی م

 

 

 276_پارت#

 

  د: گفت رافائل به  رو و رفت برادرش  به  ی ا غره چشم اشای ک

 ! ر؟ی خ ای   بله بده، جواب یمک کک

 . ستمی ن  یمک کک  من: د ی توپ  اشایک به و کرد اخم

  زنمی م صدات  یآنشرل!  هی خال خال من  ی  عمه صورت  پس:  اشای ک

 !بعد  به  نیا از



 : داد ادامه و  زد یشخندی ن 

  پسر دوست ا ی عرش ی برا رمیم وگرنه! ر؟ی خ ای   بله جوابم، منتظر

 . کنمیم دای پ 

 .شمی م  آره: رافائل

  و واضح ! ؟یچ: دی پرس هیبق متعجب نگاه  به  توجه بدون  اشای ک

 بشنون  همه بگو کامل

  پسرش  دوست: گفت و کرد نگاه ا ی عرش یچشما به زده خجالت

 .شمی م

 

 . شد باز  بناگوش تا   ششی ن   و دی کوب هم به  دستاشو ذوق با  اشای ک

  هم ی پا  به کردم، ثواب رسوندم، هم به  و  عاشق  بز  تا  دو: اشای ک

 . دی بش  ری پ 

 . شد ره ی خ رافائل به  لبخند  با ا ی عرش و  دنی خند مان ی نر  و  وانی و

 

  می بر  دی با یول بشم، تون خوش اوقات ن ی ا مزاحم خوامی نم : وانی و

 . ارسالن  عمو ش ی پ 

 ! ؟یچ ی برا: ای عرش

 : گفت و کرد اشاره  اشای ک به  مان ی نر

  جواب اگه گفت ارسالن، عمو دست کف گذاشته رو یچ همه

 .نمشیبب  تا ن ی اریب   و اون بود  مثبت رافائل

 . کشهی م  منو آقاجون اشا، ی ک کنه کارتی چ بگم  خدا: ای عرش



 . جون داداش کنم ی م محافظت ازت  من کشه،ی نم  نترس :  اشای ک

 

  به  رو  همه اشا،ی ک و  ای عرش  نیب  بحث  به  دادن ان ی پا  ی برا رافائل

 : گفت و کرد دعوت سکوت

 مشتاقم ی لی خ که من  م؟ی نی بب رو  ارسالن  آقا م ی بر  می تون ی م االن خب
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 : گفت و زد یشخندی ن اشای ک

  آشناش  آقاجون با  می بر  ا ی ب   مشتاقه، پسرت دوست جون، داداش

 . می کن 

 .گفت یا باشه  و داد قورت دهنشو آب

 

 . شدن هاشون  نی ماش سوار  و رفتن  رون ی ب   خونه از یهمگ

  و انی نو  با همراه تا داد خبر بهش  و گرفت تماس  باربد با  اشای ک

 . بره ارسالن  ی  خونه به دی فرش

 

  که شدن مواجه ارسالن با  دن، ی رس ارسالن ی  خونه  به که یوقت 

 . بود ستادهی ا  در ی جلو نهیس به دست و  اخم با



 . آقاجون سالم: اشای ک

 . آقاجون سالم: ای عرش

 :گفت  و رفت دو هر به  یا غره چشم

 . نمش ی بب خوامی م!  کجاست؟ ن ی گفت که یقرمز مو اون

 . ستادی ا ا ی عرش کنار  و رفت جلو اضطراب با  رافائل

 . کرد نگاهش  ه ی ثان  چند و  ستادی ا  روبروش  ارسالن

 . بود شده برقرار شون  نیب   یب ی عج سکوت

 

  شونه  یرو  دستشو و زد یلبخند ارسالن  انتظارشون، خالف بر

 . گذاشت رافائل ی

  نکرده تتیاذ ا ی عرش دوارمی ام  جون،  پسر یاومد  خوش: ارسالن

 . باشه

 ! آقاجون عع: ای عرش

 ! یطرف من  با  یکن  تی اذ  رو  یگل نیا به  بچه!  درد: ارسالن

 : گفت و رفت خونه داخل ه،ی بق متعجب نگاه   به توجه  بدون

 . نجایا  انیب   طاها با  بگو  بزن  زنگ  بابات  به  اشای ک....تو  نی ا ی ب 

 .گرفت تماس  پدرش  با  عی سر و گفت یی باال  و بلند چشم

 

 . بودن شده جمع هم دور یهمگ



  رافائل مورد در و بودن  نشسته  ارسالن کنار  رسول و طاها

 . کردن ی م صحبت

  مزاحم و  کنه ساکتش  بتونه   تا کردیم دی تهد  رو اشا ی ک مدام باربد

 . نشه  رافائل و  ای عرش

  بحث تو  انقدر و  زدنی م حرف هم با بچه  مورد در دی فرش و ان ی نو

 . نبود  اطراف به  حواسشون که بودن  شده غرق

 

:  گفت کرد،یم نوازش  رو  مانی نر  دست که یحال در  وانی و

 !؟یخوشحال

 ؟یچ تو  آره، : مان ی نر

 . دنی رس هم به  همه خوشحالم، منم: وانی و

 . دمی رس تو  به  منم: گفت و  گذاشت وانی و ی  شونه یرو سرشو

 . زد دستش کف به  ی ا بوسه  و برد  باال دستشو

  مان،ی نر  یندار  خبر ازش  تو که خوشحالم زا ی چ یلی خ  یبرا  من" 

  و کنارتم که خوشحالم نکردم، ترکت یعروس روز که خوشحالم

 . کنمیم تجربه  تو  با  رو  ها لحظه ن ی ا دارم

  بدم برات  جونمم تونمی م که دارم دوست انقدر دارم، دوست من

 "من ی  فرفر مو

 

 ان یپا

 



      شد تموم  هم نما مظلوم  طانی ش

 کردم  شروع ییهوی  و  رمان نی ا

 اوردم کم وسطاش

 کنمی م خراب دارم کردمیم حس

 داشتم  ی بد یلی خ حس

 کنم  ولش  بود  زده سرم به یحت 

 بزارمش  تموم  مهی ن 

 ! نه  دمی د بعدش یول

 بدم  ش  ادامه تونمی م من

 انش ی پا باشه  بد  ای  خوب اگه حاال

 دمی م ش  ادامه بازم

 دن ی رس هم به مان ی نر  و  وانی و

 خوشحالن اشا ی ک و  باربد

 هاشونن  آرزو  دنبال دی فرش و ان ی نو

 اورد بدست رو  طاها  ادی ز ه ی سخت  با رسول

        شدنه مزدوج راه  در هم ای عرش

 ها  بچه باشه اومده خوشتون دوارمی ام

 : زهرا اس          امضا 

@Rooman_nazy 
@Rooman_nazy1400




